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 زمینه و هدف  در مطالعات زبانی، جهت بررسی نحوی سازماندهی مفاهیم در واژگان ذهنی و نیز چگونگی رشد معنای کلمه از تکلیف 
تعریف واژه استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر، مرور نتایج تحقیقاتی است که روند رشد مفاهیم و سازماندهی آنها را با استفاده از 

تکلیف تعریف واژه بررسی کرده اند.
 روش بررسی   با استفاده از کلیدواژه های word definition, definitional skills, children مقاالت منتشر شده در این مورد، 
در پایگاه های دادهای معتبر همچون Science Direct، Springer،Google Scholar، Elsevier، Pubmed، ASHA و بانک های 

اطالعاتی داخل کشور در بازی زمانی سال های 1980 تا 2014، مورد بررسی قرار گرفت.
 نتیجه گیری  در تکلیف تعریف واژه از کودک خواسته می شود، واژه هایی را تعریف کند. پاسخ هایی که در این تکلیف بیان می شود، بر 
اساس صورت و محتوا نمره دهی می شود. سن، آگاهی فرازبانی و داشتن سواد، عوامل مؤثر در ارائه بهترین نوع تعریف هستند. با افزایش 
سن، روند رشد تعریف اسامی از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت پاسخ های انتزاعی تر و مفهومی تر پیش رفته و میزان استفاده از 
اصطالحات سرشاخه ای افزایش می یابد. چنین گذاری نشان دهنده ی این است که با افزایش سن، مفاهیم به صورت سلسله مراتبی و 

شبکه ای از ارتباطات سازمان دهی می شوند و سرشاخه با سطوح پایین تر ارتباط دارد.
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Objectives In linguistic studies, the word definition task is used for surveying organization of  concepts in the 
mental lexicon. The aim of  this study was to review the literature related to the developmental processing 
concepts and organization of  using word definition task. 
Methods and Materials Published articles on the subject of  the development of  word`s definition in children 
was surveyed using these keywords word definition, definitional skills, children within the timeframe of  1980 
– 2014. Databases of  Science Direct, Springer, Google Scholar, Elsevier, PubMed, ASHA and related Iranian 
studies were used. In the word definition task, the children were asked to define words. The answers that be 
expressed in this task are scored based on content and form.
Conclusion  By increasing the age and improvement of  metalinguistic skills in schools, responses are closer 
to the Aristotelian definition. By increasing the age, noun definitions are developed from functional and 
concrete responses into more abstract and the conceptual responses, and also using of  superordinate terms is 
increased. Increased use of  super ordinate terms in definitions indicates that by increasing the age, concepts 
are organized into hierarchies of  connections and super ordinates have connection with subordinates.
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مقدمه

زبان به معنای استفادی نظاممند و قراردادی از صداها، عالئم 
یا نمادهای نوشتاری برای برقراری ارتباط است )1(. زبان دارای 
زبان،  محتوایی  بخش  است.  محتوا  و  کاربرد  ساخت،  جزء  سه 
شامل اجزای معناشناختی است که شامل دانش مربوط به خزانی 
واژگان و دانش مربوط به اشیاء و رویدادها می شود )3،2(. یکی از 
بخش های اصلی معناشناسی، واژگان ذهنی1 است. واژگان ذهنی 
 .)4( است  ذهن  در  واژگانی  دانش  سازماندهی  و  ذخیره  محل 
دانش واژگانی را شامل سه دسته اطالعات می دانند: دانش واجی 
از صداهای موجود در کلمه، دانش دستوری،  فرد  یعنی دانش 
که فرد می داند چگونه از این کلمه در ترکیب با کلمه های دیگر 
استفاده کند )5( و دانش مفهومی که شامل اطالعات اصلی در 

مورد واژگان و در واقع تعریف آنها می شود )6(.

در زمینه نحوی سازماندهی دانش مفهومی در واژگان ذهنی 
دو  به  می توان  را  نظریه ها  دارد.این  وجود  مختلفی  نظریه های 
دسته طبقه  بندی کرد؛ نظریه هایی که معنای واژه را به صورت 
قابل  را  واژه  هر  معنای  که  نظریه هایی  و   )7( می بینند  کلی 
در   .)8( می دانند  معنایی  ویژگی های  از  مجموعه ای  به  تفکیک 
دیدگاه اول که تحلیل روابط واژگانی نام دارد، واژه به مجموعه ای 
از ویژگی های معنایی تقسیم نمی شود؛ بلکه ابتدا ارتباطات بین 
واژه ها شکل می گیرند، سپس هر واژه جایگاه خاصی را در شبکه 
جایگاهش  به  توجه  با  واژه  هر  معنای  و  می کند  پیدا  معنایی 
فهمیده  دیگر  های  واژه  با  واژه  آن  رابطه  و  معنایی  شبکه  در 
می شود. این روابط واژگانی شامل هم معنایی2، تضاد معنایی3 و 
شمول معنایی4 می باشد. دو یا بیش از چند واژه که معانی بسیار 
مثال جفت  برای  نامند.  می  معنا  هم  را،  دارند  هم  به  نزدیکی 
یکدیگر  مترادف  پاسخ"  و  "جواب  ماشین"،  و  کلمات"اتومبیل 
هستند. دو واژه با معانی مخالف را متضاد می نامند. برای مثال 
خارج"  و  "داخل  تازه"،  و  "کهنه  مرده"،  و  "زنده  کلمات  جفت 
معنای  از  واژه جزئی  معنای یک  وقتی  یکدیگر هستند.  متضاد 
مثال  برای  می گویند.  معنایی  را شمول  آن  باشد،  دیگر  واژه ی 
"سگ" جزیی از طبقه "حیوان" است و واژه سگ با واژه حیوان 

شمول معنایی دارد )11-9(. 

فهمیدن  نیازمند  واژه،  معنای  یادگیری  دوم،  دیدگاه  در 
مختصه ها  و  است  آن  دهندی  تشکیل  معنایی  مختصه  های 

1. Mental Lexicon      
2. Synonymy 
3. Antonymy   
4. Hyponymy 

در شکل گیری ارتباطات معنایی دخیل هستند، برای مثال این 
مختصه ها شامل اطالعات ادراکی از جمله اطالعات بویایی، بینایی، 
شنوایی و المسی مربوط به آن واژه می شوند. مثاًل برای واژه گربه 
این اطالعات شامل )اطالعات بینایی: مو دارد(، اطالعات عملکردی 
)گربه: موش ها را تعقیب می کند(، اطالعاتی که با آن واژه تداعی 
می شوند )گربه: شیر( و اطالعات دایره المعارفی )حیوانی است که 
مردم به عنوان حیوان خانگی از آن نگهداری می کنند و موش ها را 

تعقیب می کند( می باشد )12, 13(. 

" ویگوتسکی" معتقد است نحوی سازماندهی دانش مفهومی 
است  معتقد  می کند.او  تغییر  رشد  روند  طی  ذهنی  واژگان  در 
که کلمه مصداق، معنی و مضمون دارد. هر کلمه در همه حال 
)مانند  بر یک شیء  است  ممکن  که  است  متوجه یک مصداق 
کیف یا سگ(، بر یک فعل)مانند قرار دادن یا دویدن(، بر یک 
خصوصیت )مانند کیف چرمی( و یا بر یک ارتباط )مانند "کیف 

روی میز قرار دارد"( داللت کند. 

بعد از آنکه مصداق کلمه وضع پایداری پیدا می کند. ، معنای 
آن به رشد خود ادامه می دهد. منظور از معنا، نظام روابط معنایی 
وابسته به یک کلمه است. بنابراین معنا نه تنها در مقام داللت بر 
یک شیء معین؛ بلکه به منظور تجزیه و تحلیل آن نیز به کار می 
رود. یک کلمه واحد دارای معنایی است که با افزایش سن رشد 
می کند و در عین حال، هر کاربرد آن نیز مضمون خاص خود را 
داراست. در مضمون جنبه هایی از معنا که مورد توجه شخصی 
معین در لحظه ای معین است، جدا می شود. مضمون احساس یا 
هیجان گوینده را در بر می گیرد. برای مثال، واژه سگ در سنین 
تغییر  رشد  طی  در  آن  معنای  اما  دارد؛  ثابتی  مصداق  مختلف 
می کند. از نظر کودکی خردسال، اگر سگی او را گاز گرفته باشد، 
سگ ممکن است حیوانی وحشتناک تلقی شود، در حالی که اگر 
در کنار این کودک همیشه سگی وجود داشته باشد و او به بازی 
کردن با آن خو گرفته باشد، سگ حیوانی کاماًل دوست داشتنی 
معنای  عاطفی  مضمون  مرحله،  این  در  بنابراین  می شود؛  تلقی 
کلمه خصلتی  معنای  بعد،  مرحله  در  می دهد.  تشکیل  را  کلمه 
کلمه ی  سگ  که  معنا  این  به  می کند،  پیدا  کاربردی  و  عینی 
خاطره ای از تجربی مشخص را بر می انگیزد )برای مثال: سگی که 
غذا داده می شود و ...(. با افزایش سن معنای کلمه وارد نظامی 
از تقابل های انتزاعی می شود مثاًل سگ جانور است و گیاه نیست 
و... )14(. رشد معنای کلمه و تغییری که در دانش مفهومی و 
سازمان دهی آن رخ می دهد، در طول سال های مدرسه هم ادامه 

می یابد )15(. 

رشد مهارت تعریف واژه در کودکان    طاهره سیما شیرازی و دیگران
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یکی از راه هایی که به فهم سازماندهی دانش مفهومی در واژگان 
ذهنی و روند رشد دانش مفهومی کمک می کند، استفاده از تکلیف 
تعریف واژه  است )16(.در این تکلیف، آزمودنی باید برای واژه ای که 
از او پرسیده می شود، تعریفی ارائه دهد، برای مثال توضیح دهد، 

پرتقال چیست؟ )17, 18(.

پرسشی که مطرح می شود  این است که مهارت تعریف واژه 
کودک در سنین مختلف چگونه رشد می کند و سطح پیچیدگی 
متعددی  مطالعات  است؟  چگونه  مختلف  سنین  در  تعاریف 
و  کشورها  در  طبیعی  کودکان  واژه  تعریف  مهارت  زمینی  در 
زبان های مختلف صورت گرفته است و روند رشد این مهارت در 
آن زبان ها مشخص شده است )19-24(. هدف از مطالعه حاضر 
مرور مطالعات رشد تعریف واژه در کودکان به منظور دستیابی به 
دیدگاه کامل تری نسبت به تعریف این مهارت، چگونگی ارزیابی 
آن، رشد آن در سنین مختلف و مطالعات تطبیقی زبان در این 

زمینه است.

روش بررسی

این مقاله مروری با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای 
 Science Direct, اینترنتی در پایگاه های داده ای معتبر همچون
 Springer, Elsevier, GoogleScholar, Pubmed, ASHA,

 Sid, Magiran و بانک های اطالعاتی داخل کشور شامل Pmdr

word defini-  صورت گرفته است. با استفاده از کلید واژه های
tion, definitional  skills, children مقاالت در دسترس محقق 

از سال 1980 تا سال 2014 مورد بررسی قرار گرفتند. از بین 
50 مقالی یافت شده در جستجوی اولیه، 35 مقاله که معیارهای 
ورود را داشتند )انگلیسي و یا فارسي بودن اصل مقاله، دسترسي 
به متن کامل مقاله، تحقیقي و یا مروري بودن مقاله و اینکه در 
و  انتخاب  باشد(  استفاده شده  واژه  تعریف  تکلیف  از  پژوهش ها 
مابقی حذف گردیدند. در بین این 35 مقاله، 2 تحقیق بر روي 
کودکان ایراني و سایر مطالعات درخارج از کشور انجام شده بود 
33 مورد از مقاالت به دست آمده، پژوهشي اصیل و 2 مورد نیز 

مقاله مروري بود.

پیش نیازهای تعریف واژه

ارائه تعریف مناسب، متکی بر توانایی های زبانی مستقل از بافت5 
و دانش واژگانی است. زبان مستقل از بافت، زبان انتزاعی است که 
مربوط به اینجا و اکنون نیست. صحبت در مورد رویدادهایی که 
در گذشته انجام شده یا در آینده انجام خواهد شد و قصه گویی 

5. Decontextualized 

تکلیف  در   .)25( بافت هستند  از  زبان مستقل  از  هایی  مصداق 
تعریف واژه نیز فرد باید بتواند به زبان، مستقل از توانایی های درکی 
و تولیدی اش فکر کند تا بتواند اطالعات مفید و مرتبط برای ارائه 

یک تعریف خوب را استخراج کند )17(.

منظور از دانش واژگانی این است که فرد واژگان درکی و بیانی 
کافی داشته باشد، به این معنا که در مورد نام طبقات، صفات برای 
توصیف آن واژه )مثاًل فرد در توصیف لیمو بتواند بگوید" زرد و 
ترش است"( و شکل نحوی مناسب برای انتقال اطالعات معنایش، 

دانش کافی داشته باشد )23, 26(.

برای ارائه تعریف با کیفیت باال، عالوه بر دانش واژگانی کافی، 
این  به  کند.  تغییر  باید  نیز  فرد  معنایی  سیسـتم  سازماندهی 
معنا که فرد به سیسـتم مفهومی  که به صورت سلسله مراتبی 
سـازماندهی شده اسـت برسد )27( و اصطالحات سرشـاخه ای  
مناسـب داشته باشد و هم چنین مشـخصاتی که یک واژه را از 
واژه های دیگر در همان طبقه متمایز می کند، بشـناسـد و بتواند 

آن ها را بیان کند )17(.

مراتبی  سلسله  سازماندهی  به  کودک  که  هست  مواردی 
در  را  دانش  این  نمی تواند  اما  است؛  یافته  برای طبقاتش دست 
تعریف هایش بیان کند. علت این امر، این است که ارائه تعریف با 
کیفیت باال با آنچه معموالً در گفتمان شفاهی افراد مطرح می شود، 
متمایز است و بیان آن، نیازمند سواد و تمرین روی شکل مطلوب 

است، که در مدرسه حاصل می شود )27(. 

عملیات  درگیر  فرد  خوب،  تعریف  یک  ارائه  برای  چنین  هم 
فرازبانی پیچیده ای می شود که باید بتواند محتوای معنایی که در 
ذهن دارد را با صورت مناسب نحوی بیان کند )28, 29(. یادگیری 
نیازمند  و  نیست  ساده ای  روند  محتوا  و  صورت  کردن  یکپارچه 
آموزش رسمی و مدرسه است. دانش آموزان به تدریج با استفاده از 
سخنان معلمان و متن کتاب ها، تعریف هنجاری را که دارای محتوا 

و ساختار صحیح باشد، می آموزند )30(.

بین موفقیت تحصیلی و بهبود مهارت تعریف واژه، ارتباط دو 
طرفه وجود دارد، به این معنا که کودک معنای واژه های زیادی 
را به واسطه ی خواندن یاد می گیرد و از طرف دیگر برای درک 
واژگان و درک خواندن هم از تعریف واژه استفاده می کند. رسیدن 
با  مدرسه  در  تحصیل  بر  عالوه  مناسب،  واژه  تعریف  مهارت  به 
تجارب زبانی و آموزشی و فرهنگی قبلی کودک هم مرتبط است 

.)30 ,31(
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تعریف واژه و انواع پاسخ ها

با  را  واژه  یک  بتواند  فرد  که  معناست  این  به  واژه  تعریف 
استفاده از واژه های دیگر توضیح دهد )32(. در اکثر تحقیقاتی 
که در زمینه تعریف واژه صورت می گیرد، ابتدا از کودک خواسته 
می شود که واژه هایی را تعریف کند و سپس پاسخ های کودک بر 
اساس دو بعد صورت فرم6 و محتوا 7 نمره دهی می شود. منظور 
از محتوا، اطالعات معنایی است که در تعریف ارائه شده است و 
منظور از صورت این است که، محتوای ارائه شده با چه ساخت 

نحوی بیان شده است )32, 33(.

اکثر  در  اما  دارد،  وجود  دهی  نمره  برای  مختلفی  شیوه های 
تحقیقات، برای هر کدام از دو بعد، بر اساس روند رشد، طبقاتی 
طراحی می شود و به هر طبقه نمره ای تعلق می گیرد )26, 32-

34(. برای مثال، جانسون8 و مارینلی9 برای بعد محتوا، طبقاتی 
را طراحی کردند که شامل پاسخ خطا، عملکردی، عینی، تداعی، 
ترکیبی  اختصاصی،  تشبیهی، مترادف، مقوله ی کلی، مقوله ی  

نوع اول و ترکیبی نوع دوم می باشد )17(.

پاسخ خطا زمانی است که پاسخ نادرست ارائه شود یا از ایماء 
و اشاره استفاده شود. برای مثال در تعریف واژه سیب بیان شود: 
»سیبه دیگه«. پاسخ عملکردی زمانی است که عملکرد آن مفهوم 
بیان شود، مثاًل در تعریف واژه سیب بیان شود: »می خوریمش«. 
شکل،  مثل  ظاهری  ویژگی های  که  است  زمانی  عینی  پاسخ 
بیان شود:  واژه ی  سیب  تعریف  در  مثاًل  بیان شود،   ... و  رنگ 
واژه،کلمه ای  تعریف  در  که  است  زمانی  تداعی،  پاسخ  »گرده«. 
که با آن تداعی می شود را بیان کند، به عنوان مثال برای تعریف 
واةی سیب، به »پرتقال« اشاره کند. در پاسخ تشبیهی از تشابه 
واژه ی  سیب  تعریف  مثاًل در  استفاده می شود،  واژه  تعریف  در 
واژه،  تعریف  در  مترادف،  پاسخ  پرتقاله".در  "مثل  شود،  بیان 
کلمه مترادف بیان می شود: مثاًل در تعریف کاغذ گفته می شود 
"برگه". در پاسخ مقوله ی  کلی، طبقه ی  کلی واژه بیان می شود، 
پاسخ  در  بیان می شود"خوراکیه".  واژه ی سیب  تعریف  در  مثاًل 
مقولی اختصاصی به طبقه ی اختصاصی واژه اشاره می شود مثاًل 
"میوه" است. پاسخ ترکیبی  بیان شود:  در تعریف واژه ی سیب 
نوع اول، هر ترکیبی از مقوله کلی با یک یا تعدادی از تعاریف 
واژه  تعریف  عملکردی، عینی، تشبیهی و تداعی است. مثاًل در 
سیب بیان شود: "خوراکی های که می خوریمش". پاسخ ترکیبی 
نوع دوم، بیان طبقه ی  خاص یا مترادف واژه مورد نظر به همراه 
6. Form 
7. content 
8. Johnson 
9. Marinellie 

حداقل یکی از تعاریف عملکردی، عینی، تشبیهی و ... است مثاًل 
در تعریف واژه ی سیب بیان شود: "میوه ای است که می خوریم".

شامل  پاسخی  طبقات  صورت  بعد  برای  جانسون  و  مارینلی 
صورت  بینابینی،  صورت  جمله،  کلمه،  تک  غیرکالمی،  پاسخ 

ارسطویی نسبی و صورت ارسطویی کامل را مطرح کردند.

پاسخ غیرکالمی یعنی کودک از ایما و اشاره استفاده کند. برای 
مثال در تعریف مداد "حالت نوشتن" را نشان دهد. در پاسخ به 
پاسخ  از یک کلمه  استفاده  با  فقط  آزمودنی  کلمه،  صورت تک 
می دهد. مثاًل در تعریف سیب می گوید: "می خوریم". در پاسخ به 
صورت بند، عبارت و جمالت ساده، آزمودنی برای مثال در تعریف 
بینابینی،  صورت  پاسخ  می خوریم".  اونو  "ما  می گوییم:  سیب 
استفاده از واژه "چیز" همراه با یک عبارت است. مثاًل در تعریف 
سیب می گوید: "چیزیه که ما می  خوریمش". در تعریف ارسطویی 
اختصاصی  به همراه مقولی  نوع  یا یک  واژه یک جور  از  نسبی، 
استفاده می شود، مثاًل آزمودنی در تعریف سیب می گوید: "یک 
جور میوه است")17(. صورت کامل تعریف ارسطویی که بهترین 
نوع تعریف است، شامل سه مشخصه ی  اصلی Y ، Z ، X می باشد. 
X به واژه ای که باید تعریف شود اشاره دارد )برای مثال: سیب( 
 ،Z سرشاخه ی10 آن واژه است )برای واژه ی سیب: میوه( و ،y و
ویژگی هایی است که امکان تشخیص آن مفهوم خاص را می دهد 
تعریف  ساختار  بنابراین،  است(.  قرمز  و  گرد  سیب:  واژه  )برای 
 .)28( Z است که Y یک X این صورت است: یک به  ارسطویی 

)برای مثال: "سیب میوه ایه که گرد و قرمزه"(.

قرار  پاسخ  طبقه ی  کدام  در  کودک  تعریف  اینکه  اساس  بر 
بگیرد، نمره ی مربوطه را دریافت می کند. برای مثال کودکی که 
در تعریف واژه سیب بگوید: "چیزیه که می خوریمش و گرده"، در 
این سیستم طبقه بندی، از نظر محتوایی پاسخ ترکیبی نوع اول 

و از نظر صورت، پاسخ صورت بینابینی را ارائه کرده است )17(.

تکلیف تعریف واژه در خرده آزمون های کالمی تست هوش 
وکسلر نیز گنجانده شده است. در این تکلیف 32 واژه از مقوالت 
صفات  و  افعال  انتزاعی،  و  عینی  اسامی  مانند  مختلف  واژگانی 
وجود دارد که به هر تعریف نمرهای از صفر تا دو تعلق می گیرد. 
زمانی که فرد پاسخ های کاماًل  نادرست ارائه می دهد یا پاسخ 
توضیح  از  اما پس  نیستند؛  غلط  کاماًل  که  کند  می  بیان  هایی 
اضافی، باز هم از نظر محتوا پایین یا مبهم هستند، به تعریف او 
نمری صفر تعلق می گیرد. زمانی که تعریف فرد نادرست نباشد؛ 
اما از نظر محتوا ضعیف باشد،به چنین تعریفی نمری یک تعلق 

10. superordinate 

رشد مهارت تعریف واژه در کودکان    طاهره سیما شیرازی و دیگران
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تقریباً  و  برای مثال زمانی که فرد یک مترادف مبهم  می گیرد. 
مناسب، یک کاربرد فرعی از واژه هدف، صفاتی در مورد واژه ی 
هدف که درست است؛ اما کمتر تعیین کننده است، بیان کند یا 
مثالی ارائه دهد که در آن خود کلمه به کار می رود ولی کلمه 
شرح داده نشده است، نمره تعریف فرد یک خواهد بود. زمانی 
که فرد یک مترادف خوب، یک کاربرد اصلی، یک یا چند ویژگی 
تعیین کننده، طبقه بندی کلی که لغت مورد نظر به آن تعلق 
دارد بیان کند یا اینکه کاربرد نمادین صحیح از کلمه را مطرح 
کند و یا به ذکر چند خصوصیت کمتر مشخص اما صحیح که 

نشان می دهد شخص کلمه را فهمیده است بپردازد. 

به عنوان مثال، در تعریف دوچرخه بگوید که یک دوچرخه، 
یا  فعالیت  یک  واژه  تعریف  در  چنین  هم  و  دارد  پدال  و  چرخ 
بگوید  ساعت  تعریف  در  مثاًل  دهد  توضیح  را  علمی  رابطه  یک 
ساعت  یک  از  دوید  می  سریع  چقدر  ببینید  اینکه  برای  شما 
استفاده می کنید، به چنین تعاریفی نمره ی  دو تعلق می گیرد. 
آن  با  "من  بیان شود  "چاقو"  واژه ی  تعریف  در  اگر  مثال  برای 
بازی می کنم"، "من یکی از آن ها را دارم" به این تعریف نمری 
"چیزی  با آن می شود  بیان کند که  اگر  صفر تعلق می گیرد. 
خورد"، "می شود مردم را کشت"، "تیز است"، "از فوالد ساخته 
شده"، "شما می توانید مردم را با یک چاقو بترسانید"، به چنین 
"بعضی  کند  بیان  اگر  شود،  می  اطالق   1 نمره ی  تعریف هایی، 
چیزها را می توانید با آن ببرید"، "یک دسته و یک تیغه دارد"، 
"می برد"،"  با آن پوست بکنید"،  را  "شما می توانید یک سیب 
قبلی  تعاریف  از  تر  کامل  تعاریف که  این  به  یک سالح است"، 

هستند نمری دو تعلق می گیرد )35(.

تفاوت در سازماندهی واژگان ذهنی و چگونگی تعریف طبقات 
مختلف واژگانی

از آنجایی که سازمان دهی افعال، صفات و اسامی در واژگان 
ذهنی با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین تعاریفی که برای هر یک 

از این طبقات ارائه می شود نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

اسامی به صورت طبقات واژگانی بازنمایی می شوند و دارای سلسله 
مراتبی از ارتباطات سرشاخه ها11 و زیرشاخه ها 12 با یکدیگر هستند 
)15, 36(، برای مثال برای اسامی، طبقات میوه، حیوان، اندام بدن، 
مکان، پوشاک و... وجود دارد و در هر شاخه بین سرشاخه که همان 
نام شاخه  است و زیر شاخه ها  که در زیر آن قرار می گیرند و شامل 
مواردی می شود که در آن شاخه می گنجند، ارتباط وجود دارد، مثاًل 
بین میوه )سرشاخه ( و سیب و پرتقال )زیر شاخه( ارتباط وجود دارد 
11. Superordinate 
12. Subordinate 

و سیب و پرتقال و ... هم شاخه13 یکدیگر هستند، به این معنا که هر 
دو به طبقه میوه تعلق دارند. رسیدن به چنین سیستم مفهومی که به 
صورت سلسله مراتبی سازمان دهی شده، نشان دهندی تغییرشناختی 
اساسی است که با افزایش سن رخ می دهد )19, 37, 38(. به دنبال 
افزایش سن، تعاریف ارائه شده برای اسامی، از پاسخ های عینی و 
عملکردی به سمت پاسخ های انتزاعی تر و مفهومی تر پیش می رود 
)39-41(. منظور از انتزاعی این است که کودک نام طبقه واژه مورد 

سؤال را در تعریف بیان می کند.

در مطالعه ای بیدلک و مکگی14 از120 نفر در رده های سنی 10، 
14 و 18ساله خواستند که هر کدام، شش واژه ی عینی و شش 
واژه ی انتزاعی را تعریف کنند. در تعریف اسامی عینی به طبقه آن 
اسم اشاره می شد، اما اسامی انتزاعی که مصداق مشخص بیرونی 
بنابراین  نشدند.  تعریف  طبقه شان  با  سالگی   18 سن  تا  ندارند 
تعریف  اساس مشخصاتشان  بر  بیشتر   ابتدا،  در  انتزاعی  اسامی 
می شوند و اغلب نام طبقه  برایشان ذکر نمی شود، مثاًل در تعریف 
واژه "قانون" بیان می شود، قانون ها را مردم می سازند. روند رشد 
تعاریف برای اسامی انتزاعی مشابه روند رشد اسامی عینی است 
ولی این روند برای اسامی انتزاعی کندتر طی می شود، برای مثال 
طی روند رشد، افراد در تعریف برخی اسامی انتزاعی از نام طبقه 
استفاده می کنند، مثاًل در تعریف واژه "چشایی" می گویند: یکی 

از حواس است )42(.

آنگلیسن15 و اسکوارشوک16 ازکودکان کالس های اول، سوم و 
را  صفت  و  فعل  و  اسم  طبقه  سه  از  واژه هایی  خواستند  پنجم 
تعریف کنند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سن، میزان 
استفاده از طبقه باال می رود و در تمامی کالس ها در مقایسه با 
صفات و افعال، درصد بیش تری از بیان طبقه، برای اسم به کار 
می رود و صفات و افعال به صورت سلسله مراتبی سازمان دهی 

نشده اند )43(. 

مراتبی  سلسله  صورت  به  صفات  شد  گفته  که  همانگونه 
و  تضاد  معنایی  رابطه  اساس  بر  بلکه  نمی شوند؛  سازمان دهی 
از  صفات  تعریف  در  می شوند.  ذخیره  ذهنی  واژگان  در  ترادف 
واژه های مترادف و متضاد استفاده می گردد، مثاًل در تعریف واژه 

لذت بخش، خوش آیند بیان می شود )28(.

علت های  ندارد.  وجود  مراتبی  سلسله  رابطه  نیز  افعال  در 
دارد.  وجود  افعال  در  مراتبی  سلسله  رابطه  نبود  برای  مختلفی 

13. Cohyponym 
14. Bidlack & McGhee 
15. Anglin 
16. Skwarchuk 
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از جمله اینکه افعال مصداق های کمتر روشنی دارند و به آسانی 
برای  شاخه ای  سر  اصطالحات  و  بشوند  بندی  طبقه  نمی توانند 
افعال نسبت به اسامی کمتر واضح هستند. مثاًل کاماًل مشخص 
پریدن سر  فعلی مثل  برای  اما  است؛  میوه  است که سیب یک 
شاخه ی چندان واضحی وجود ندارد )32, 44, 45(. در تعریف 
عبارت های  و  فراگیر  اصطالح های  شامل  تعاریف  برخی  افعال، 
می شود  بیان  کردن"  "رشد  فعل  برای  مثاًل  می باشند،  توصیفی 
که "چیزی کمکم بزرگ شود"، که در این تعریف اصطالح فراگیر، 
واژه ی "چیزی" می باشد که در کنار عبارت توصیفی آمده است 
در  مثال  برای  توصیف می کنند.  را  فعل  دیگر،  تعاریف  برخی  و 
و  واژه ها  به  کنی  نگاه  می شود"  گفته  "خواندن"  واژه ی  تعریف 
معناشون رو بفهمی". در مورد افعال، تعریف سطح باال، تعریفی 
است که در آن فعل توصیف شود و به نظر می رسد چنین تعریفی 

با تعریف ارسطویی کامل برای اسامی یکسان است )28(.

مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه

رشد مهارت تعریف واژه از سال 1969 تا 2014 موضوع تحقیق 
بوده است و در تمامی این تحقیقات، از کودکانی که در سن 4 
اکثراً  که  آشنا  واژه های  تا  بودند، خواسته شده  باالتر  یا  سالگی 
اسامی عینی بودند را تعریف کنند. این روند رشد در کشورهای 
مختلف و در زبان   های چینی )23(، یونانی )45(، انگلیسی )27(، 
ایتالیایی )24( و فارسی )46-48( بررسی شده است. در مطالعات 
اولیه مانند مطالعه العیسی17 تعریف واژه فقط بر اساس محتوای 
ارائه شده نمره دهی می شد و احتمال وجود پاسخ های دارای دو 
طبقه یا بیش تر مانند پاسخ هایی که هم شامل عملکرد شیء و 
هم شامل ویژگی های عینی شوند در نظر گرفته نشده بود )40(. 
مطالعات بعدی مانند مطالعه وهر18 و همکاران سعی در رفع نقص 
موجود در مطالعه العیسی نمودند و پاسخ های های دارای چند 
شاخه ه را نیز در نظر گرفتند. اسنو 19 به پیچیدگی نحوی تعاریف 
ارائه شده توجه نمود )20  ,27( و بعد از آن در اکثر تحقیقات، دو 
بعد محتوا و ساختار تعاریف مورد توجه قرار گرفت و برای هریک 
از دو بعد، طبقات پاسخی مطرح شد. مجموعه ی  این پژوهش ها 
نشان داد که با افزایش سن، استفاده از مشخصات اصلی، از جمله 
می شوند  رسمی  تعاریف  ایجاد  باعث  که  شاخه   نام  از  استفاده 
افزایش می یابد. پیش دبستانی ها تمایل دارند که بیشتر مشخصات 
عینی و عملکردی را بیان کنند و از نظر ساختاری نیز بیش تر 
عبارت اسمی را بیان می کنند. در سن هفت سالگی تعریف ها به 

17. Al-Issa 
18. Wehran 
19. snow 

گونه ای است که ماهیت سلسله مراتبی اسامی را نشان می دهد، 
در واقع می توان گفت استفاده از نام طبقات در این سن شروع 
شامل  تعاریف  از  بیشتری   درصد  سالگی   9 سن  در  می شود. 
از نظر  نام شاخه می شوند و در سن 11 سالگی تعاریف کاماًل  

ساختاری و محتوایی مشابه بزرگساالن می شود )23, 40(.

های  زبان  در  که  اسامی  تعریف  تحقیقات  نتایج  به  توجه  با 
مختلف صورت گرفته، به نظر می رسد روند رشد تعریف اسامی 
در زبان های مختلف مشابه یکدیگر است و گویندگان زبان های 
مختلف در تعریف اسامی عینی از پاسخ عملکردی زیاد استفاده 
می کنند و به تدریج میزان استفاده از نام شاخه در تعاریف افزایش 
می یابد و این می تواند نشان دهندی وجود اصولی مشترک برای 
سازماندهی مفاهیم باشد که چه بسا این اصول وابسته به زبان و 

فرهنگ نیستند )23, 48-46(

مارینلی و جانسون )17( و محمدی و همکاران )49( مهارت 
تعریف واژه کودکان دارای آسیب ویژه زبان را بررسی و با کودک 
عادی مقایسه نمودند. نتایج نشان داد که کودکان دارای آسیب 
ویژه زبان در تعریف اسامی هم در بعد محتوا و هم در بعد ساختار 

نسبت به کودکان هنجار نمری پایین تری گرفتند.

فراوانی واژه بر تعریفی که ارائه می شود، اثر گذار است. منظور از 
فراوانی واژه، تعداد دفعاتی است که واژه در زبان نوشتاری یا زبان 
گفتاری مورد استفاده قرار می گیرد. چان و مارینلی20 از دانش 
آموزان کالس چهارم، هفتم، و دهم خواستند تا تعریف های خود 
را برای اسامی و افعال دارای بسامد باال و پایین بنویسند. نتایج 
نشان داد که استفاده از اصطالحات طبقه ای  در تعریف واژه های 
با بسامد باال بیش تر مشاهده می شود و بالعکس، پاسخ های مقولی 

کلی در واژه های دارای بسامد پایین ارائه می شود ) 44(.

بحث

تعریف  مهارت  رشد  روند  که  می دهد  نشان  مطالعات  مرور 
است  ممکن  است.  یکدیگر  مشابه  مختلف  درزبان های  اسامی 
این شباهت در روند رشد مهارت تعریف واژه، فقط برای اسامی 
عینی باشد و در مورد اسامی انتزاعی این روند را مشاهده نکنیم. 
چون تفاوت های زبانی و فرهنگی در شکل گیری معنای واژه های 
این  معنای  بین  مختلف  زبان های  در  و  هستند  دخیل  انتزاعی 

واژه ها هم پوشانی کمتری وجود دارد )50(.

با  زبان های مختلف،  در  اسامی  برای  مهارت  این  روند رشد 
دیدگاه ویگوتسکی در مورد مراحل رشد معنای واژه کاماًل تطابق 

20. Chan & Marinellie 
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از  کودکان  سن،  افزایش  با  محتوا  نظر  از  که  گونه ای  به  دارد، 
پاسخ های عملکردی و عینی کمتر و از پاسخ ترکیبی نوع دوم 
که شامل نام شاخه  می شود، بیشتر  استفاده می کنند. از نظر 
ساختار نیز با افزایش سن، کودک به جای استفاده از تک کلمه 
یا عبارت، برای بیان محتوای معنایی که در ذهن دارد، از صورت 

ارسطویی نسبی و کامل استفاده می کند. 

این مباحث مؤید سازماندهی سلسله مراتبی مفاهیم در واژگان 
ذهنی است. طی روند رشد، کودک به سلسله مراتبی برای مفاهیم 
ابعاد  دارای  ویگوتسکی  اصطالح  به  که  می کند  پیدا  دسترسی 
معینی است؛ به این معنا که حرکت در آن از سطوح مقدماتی به 
سطوح پیچیده تر رخ می دهد. این سلسله مراتب پهنای معینی نیز 
دارد؛ زیرا هم شامل مواد مبتنی بر خواص ملموس و هم مواردی 
مثل نام طبقه یا مقولی فراگیر می شود که کودک هیچ وقت آن ها 
را تجربه نکرده است. برای مثال در این سلسله مراتب برای واژه 
اسب هم ویژگی های ملموس از جمله سریع دویدن، داشتن یال 
و ...، هم نام شاخه ی  واژه یا حیوان و هم مقولی فراگیر جانوران 
این  در  واژه، کودک می تواند  تعریف  در هنگام   .)14( دارد  قرار 
سلسله مراتب از یک سطح به سطح دیگر حرکت کند. اگر کودک 
برای تعریف واژه اسب بگوید" سریع می دود" سطوح پایین سلسله 
اگر بگوید اسب حیوان  بیان کرده است. در حالی که  را  مراتب 

است به سطوح باالتری از این سلسله مراتب رسیده است.

مورد  در  مختصه ای  دیدگاه  مؤید  نتایج  این  دیگر،  سوی  از 
که  دارد  اعتقاد  دیدگاه  این  هست.  نیز  مفاهیم  سازماندهی 
تشکیل  را  واژه  معنای  معنایی،  مختصه های  از  مجموعه ای 
می دهند. اطالعات حاصل نشان می دهد که مختصه های تشکیل 
دهندی مفاهیم در رده های سنی مختلف فرق می کنند تا زمانی 
که دانش فرد از معنای واژه کامل شود. برای مثال در یک رد ه ی 
سنی ممکن است مختصه  های تشکیل دهنده ی  معنای سیب 
خوراکی بودن، گرد بودن و ... باشد، با افزایش سن دانش کودک 
کامل ترمی شود و مختصه  های تشکیل دهنده ی میوه تغییر کرده 

و شامل میوه بودن و گرد بودن و ... می شود.

آسیب  به  واژه  تعریف  رشد  روند  این  از  آگاهی  بنابراین 
شناس گفتار و زبان کمک می کند تا به عنوان جزیی از ارزیابی 
معناشناسی، مشخص کند مراجع در این مهارت نسبت به سطح 
روند  این  از  نیز  مداخله  در  و  می کند  عمل  چگونه  خود  سنی 
استفاده کند، برای مثال در دوره مداخله کودکان دارای آسیب 
که  دهد  آموزش  آن ها  به  جدید،  واژگان  یادگیری  برای  زبانی 
)برای مثال: خصوصیت، عملکرد،  با اطالعات مناسب  را  واژگان 

توانایی شناختی  شان هست  و  با سن  متناسب  ( که  و...  طبقه 
مرتبط کنند )42(. 

تعریف واژه تکلیفی است که کودک در آن از منابع زبانی اش 
آگاهانه استفاده می کند، بنابراین، مداخله برای تعریف، احتماالً به 
بهبود آگاهی فرازبانی نیز کمک خواهد کرد. بین مهارت فرازبانی 
و موفقیت در مدرسه نیز ارتباط وجود دارد، به گونه ای که با بهبود 
مهارت فرازبانی، احتمال موفقیت در مدرسه افزایش می یابد. در 
نتیجه مداخله برای مهارت تعریف واژه در موفقیت تحصیلی نیز 

اثر خواهد گذاشت )17(.

نتیجه گیری

در تکلیف تعریف واژه از کودک خواسته می شود، واژه هایی را 
تعریف کند. پاسخ هایی که در این تکلیف بیان می شود، بر اساس 
صورت و محتوا نمره دهی می شود. شیوه های مختلفی برای نمره 
دهی وجود دارد؛ اما در اکثر تحقیقات، برای هر کدام از دو بعد، 
بر اساس روند رشد، شاخه هایی طراحی می شود و به هر شاخه 
نمره ای تعلق می گیرد. تحقیقات متعددی در زمینه ی روند رشد 
تعریف در طبقات  روند رشد  و  واژه صورت گرفته است  تعریف 
است.  بررسی شده  و صفت  فعل  و  اسم  واژگانی شامل  مختلف 
تعاریف  افزایش سن، کیفیت  با  توان گفت:  به طور خالصه می 
به سمت  پاسخ ها  بهبود می یابد و  از نظر محتوایی و ساختاری 
تعاریف ترکیبی نوع دوم و ارسطویی کامل پیش می روند. روند 
رشد مهارت تعریف واژه برای اسامی عینی در زبان های مختلف 
مشابه یکدیگر است. این نتایج، دیدگاه21 )1978( در مورد روند 
رشد معنای کلمات را تأیید می کند و نیز مؤید دیدگاه مختصه ای 
و دیدگاه تحلیل روابط واژگانی در مورد سازماندهی مفاهیم است.

سپاسگزاری

گفتاردرمانی  رشته  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  مقاله  این 
استخراج شده است و به عنوان طرح تحقیقاتی شماره ی  1117 
توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  توسط 
مصوب و تأمین اعتبار شده است؛ لذا از این معاونت کمال قدرانی 

و تشکر را داریم.

21. Vygotsky 
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