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  1389پاييز و زمستان  - 3، شمارة )پژوهشي - علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )زبانشناسي دانشگاه تهران دانشيار( دكتر علي درزي

 )وي دكتري زبانشناسي دانشگاه تهراندانشج(سارا شريف پور

  

  ي زبانكودكان فارس درل فراگيري زبان او در اي سازه مهاركاركرد 

  چكيده

، بـه بررسـي مفهـوم انتزاعـي     هاي تفاوتي ها و عامل اصلمقالة حاضر در چارچوب نظريه  
پرداختـه و  گزينـي در فراگيـري زبـان كـودك      از طريق اصل اول نظرية مرجـع  اي سازه مهار

كه بنـا بـه ادعـاي     ،تالشي است براي توصيف بخشي از توانش زباني و دستور ذهني انسان
كودك در  40شاملاي  اين پژوهش بر روي نمونه .باشد ي ذاتي و زيستي ميدانش ،چامسكي
صـورت تصـادفي برگزيـده     سال انجام گرفته است كه به 5ماه تا  6سال و  3سني محدوده 

و ) 1990(، شـين و وكسـلر  )1990(دانيـل  تهيه آزمون با نگاهي بـه مطالعـات مـك   . اند شده
ش از آمـار توصـيفي و اسـتنباطي و در    در ايـن پـژوه  . صورت گرفته است) 2004(معرفت

رسـي نتـايج آمـاري آزمـون     بر. مستقل استفاده گرديد )t( تي بخش آمار استنباطي از آزمون
يعنـي گـروه اسـمي     ،سـاله در تشـخيص مرجـع ضـمير ارجـاعي      5تا  4كودكان نشان داد 

تغير جنس م همچنين تأثير. ساله عمل كردند 4تا  5/3آن بهتر از كودكان  اي سازه كنندة مهار
. مـورد تحليـل آمـاري قـرار گرفـت      اي سازه مهارهاي متغير  بر مؤلفهعنوان عاملي زيستي  به

دهندة عملكرد بهتر دختران نسبت به پسران در تشـخيص مرجـع    بررسي نتايج آماري نشان
 . آن بود اي سازهكنندة  مهارضمير ارجاعي به عنوان عامل 

 .گزيني، ضمير ارجاعي، كنش، توانش جع، نظريه مراي مهارسازه: كليدواژه ها
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  مقدمه - 1

كـه   ،اين دانش زباني. زبان است سخنگويان يكمند دانش زباني  توصيف نظام ،دستور زبان
 صـرفي اي از قواعد نحوي، واژگاني،  مجموعه ،كند ياد مي 1»توانش زباني«چامسكي از آن با نام 

تـوانش   .)3: 1988،چامسـكي (ه اسـت نقش بست است كه در ذهن سخنگويان هر زبان و معنايي
مجموعـه قواعـد زبـاني كـه     انتزاعي اسـت از   دانشي يا همان دانش ناخودآگاه اهل زبان ،زباني

قرار دارد كه در واقع تبلـور   2»نيكنش زبا«در برابر آن اصطالح  و گويد گويشور بدان سخن مي
تـار، نوشـتار و يـا    يا بازتابي است از توانش زباني سـخنگويان يـك زبـان كـه بـه صـورت گف      

 . يابد هاي ديگر تجلي مي صورت

 ةچامسكي با بازگشت بـه آراي افالطـون و دكـارت دربـار     ،پنجاه ميالدي ةدر نيمه دوم ده
گرايـي   گرايـي در برابـر فلسـفه تجربـه     به احياي انديشه و فلسفه عقل ،خاستگاه و ماهيت دانش

هـا و تقليـد در يـادگيري زبـان      محـرك گرايان كه به نقش  گرايان برخالف تجربه عقل. پرداخت
معتقد بودند، بر اين باورند كه كودك در زمان تولد مجهز به دانشي ذاتي است كـه وي را قـادر   

دسـتور  «يـا   »همگـاني دسـتور  «ن دانش زبـاني ذهنـي را   چامسكي اي. سازد به فراگيري زبان مي
ـ    مي 3»جهاني كـودك قـادر اسـت     ،انينامد و معتقد است به علت مجهز بودن به ايـن دانـش زب
چيزي كـه وي   ؛پيچيده و غني مبدل سازدبسيار   هاي محدود پيرامون خود را به نظام زباني داده

هـاي ايـن دانـش ذاتـي      دسـتيابي بـه ويژگـي    .داند مي» مسأله افالطون«آن را مرتبط و همسو با 
  .اي به سوي كشف رموز ساختار ذهن بشر باشد تواند دريچه مي

در بشـر،   فراگيري زبانمردن اصول زبان به عنوان مباني مشترك و جهاني زيستي شو  ذاتي
هـاي مختلـف بـر روي     مطالعاتي كـه در حـوزه  . انگيزي است موضوع در خور توجه و شگفت

وجود اشـتراكات فـراوان در ايـن    بر است گواه  كودكان در رابطه با فراگيري زبان صورت گرفته

                                                           

1. linguistic competence 

2. linguistic performance 

3. Universal Grammar (UG) 
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اشـتباهاتي كـه كودكـان در خـالل فراگيـري زبـان مرتكـب        حتي . استهاي مختلف  زمينه بين زبان
  .هاي مختلف به هم شباهت دارند شوند در زبان مي

در كودكـان فارسـي زبـان بـا رويكـردي      اول بررسي اصول ذاتـي و جهـاني در فراگيـري زبـان     
ها موضـوع جديـدي اسـت كـه      به منظور تأييد يا رد نتايج به دست آمده در ديگر زبان ختيشنا زبان
   .پردازد وهش حاضر به آن ميپژ

 1»اي مهارسـازه «مفهـوم   هـاي تفـاوتي   هـا و عامـل   اصل ةيكي از مفاهيم عمده و انتزاعي در نظري
گزيني نقـش بسـيار    مرجع ةهاي اسمي در نظري است كه در بيان چند اصل زباني از جمله تعبير گروه

نتزاعـي و بنـا بـه ادعـاي چامسـكي      از مفـاهيم ا  اي مهارسـازه از آنجا كـه مفهـوم   . كند مهمي ايفا مي
آيـد، در   گزيني به حساب مي مرجع ةباشد و نيز از آنجا كه مفهومي كليدي در نظري مادرزادي زبان مي

گزينـي   اصل اول مرجـع  آنها در قالبكه تعبير  ،نشان حاوي ضماير ارجاعي اين پژوهش جمالت بي
هايي جهـت آزمـودن دانـش     به عنوان نمونه ،شود ميسر مي اي مهارسازهو به تبع آن استفاده از مفهوم 
اند تا صـحت ادعـاي مزبـور بـه      شده در نظر گرفتهزبان ساله فارسي  5- 4ذهني و مادرزادي كودكان 

از مفاهيم ذهنـي و ذاتـي    اي مهارسازهفرضية تحقيق اين است كه مفهوم انتزاعي . آزمون گذارده شود
نشـان زبـان فارسـي در     جـاعي در جمـالت بـي   بشر است و توانايي تعبير و درك مرجع ضـماير ار 

  .دعا مورد توجه قرار گيرداتواند به عنوان شاهدي در تأييد اين  ساله مي 5- 4كودكان 
، بـه بررسـي اصـل    دودر بخش  تحقيقچوب نظري رتصر بر چاخپس از مروري م ،حاضر مقالة

مختصـري از   چهـار  سپس در بخش. پردازد ميسه گزيني در زبان فارسي در بخش  اول نظريه مرجع
روش انجـام كـار شـامل توصـيف آزمـون و      پـنج  در بخش . گردد هاي مرتبط ارائه مي پيشينه تحقيق

هـا در دو   يافتهشش ها، روند انجام آزمون و اعتبار و پايايي آن توضيح داده شده و در بخش  آزمودني
دست آمده مورد بحـث   نتايج آماري به هفتدر بخش . شود ارائه مي و استنباطي توصيفيبخش آمار 
لحـاظ متغيـر    ساله و بـه  5-4كودكان  اظ متغير سن،لح شود به ار گرفته و نشان داده ميو بررسي قر

بهتـر عمـل     اي سازه كنندة مهارجنس، دختران در تشخيص مرجع ضمير ارجاعي به عنوان عامل 
   .كنند مي

                                                           

1. C - Command 
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  چارچوب نظري  - 2

هـا و   اصـل در چـارچوب نظريـه    اي سـازه  ارمهاست در رابطه با مفهوم  جستاريپژوهش حاضر 
 برنامـه  تا قبل از معرفي 50گونه كه در آثار چامسكي و پيروانش از اواخر دهه  بدان هاي تفاوتي عامل
 دسـتور همگـاني   ةايسـت دربـار   نظريه هاي تفاوتي ها و عامل اصلنظرية  .است تكامل يافته 1گرا كمينه

هـا از   باشـد كـه زبـان    دو ارزشي مي هاي تفاوتي عامل كه شامل تعدادي اصول جهانشمول و تعدادي
. هاسـت  گـر تنـوع موجـود در سـاخت زبـان      انتخابي كـه توجيـه   ؛زنند بين آنها دست به انتخاب مي

است كه اين دسـتور در حقيقـت    متذكر شده دستور همگانيديدگاه خود نسبت به  انبي چامسكي در
يعنـي   ؛در بـدو تولـد اسـت   » ش زباني ذاتي كـودك دان«يا » 3مرحله صفر«يا » 2مرحله آغازي«معرف 

 ،دانش اين مرحله كـودك . است هاي يك زبان خاص قرار نگرفته زماني كه وي هنوز در معرض داده
هـاي زبـاني موجـود در محـيط اطـراف كـودك سـبب         داده .اسـت هاي تفاوتي  عاملشامل اصول و 

كـه محصـول ايـن مرحلـه     را وري دسـت  ،چامسـكي . گردند مي هاي تفاوتي عاملدهي و تثبيت  ارزش
ها، عناصـر و   گيري است كه در هر زبان مواردي از قرض ناميده و اضافه كرده» 4مركزيدستور «است 
نبـوده و   دستور همگانيها و غيره وجود دارد كه متعلق به  هاي به جا مانده از گذشته، بدعت ساخت

هـاي   د كرده كه در واقع عنصر و ساختيا» 5حاشيه«وي اين موارد را به عنوان . خاص آن زبان است
باني سخنگوي بـومي  دانش ز) دستور كانوني و حاشيه(مجموعه اين دانش . آن زبان هستند 6نشاندار

، ايـن  زيرا از اين پس ،گويند مي» 7وضعيت ثابت«، از دانش زباني وضعيتبه اين . دده را تشكيل مي
 ،دانـش زبـاني  . شـود  هـاي جديـد مـي    ژهماننـد اكتسـاب وا   جزئـي هاي  تنها دستخوش تعديل دانش

ـ      معيـار   ةسخنگوي بومي زبان همان توانش زباني يا توانش دستوري اسـت كـه در چـارچوب نظري
   .)424: 1383دبير مقدم، (مطرح شده است  )1965چامسكي (

                                                           

1. Minimalist Programme 
2. Pre Linguistic Initial State  

3. Zero State  

4. core grammar 

5. periphery 

6. marked 

7. steady state  
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اسـت كـه    هاي تفاوتي ها و عامل اصلة يكي از مفاهيم عمده و انتزاعي در نظري اي مهارسازه
و  3هـاي ارجـاعي   و عبـارت  2، ضـماير ارجـاعي  1توزيعي ميان ضماير معمـولي  ابطةر در تعيين
  .دخالت داردشان و نيز رد به جا مانده از عناصر حركت كرده  مراجع
  :كند اگر و تنها اگر مي اي مهارسازهالف، ب را  :اي مهارسازه). 1(

  .الف بر ب تسلط نداشته باشد
  .ب بر الف تسلط نداشته باشد

  . انشعابي كه بر الف تسلط مستقيم دارد بر ب  نيز تسلط داشته باشد اولين گره
گره الف بر گره ب تسلط دارد اگر و تنها اگر الف در نمودار درختي بـاالتر از  : 4تسلط). 2(

 .سوي پايين وجود داشته باشده از الف راهي به سمت ب ب كه اي گونه به ؛ب باشد
 "د"در اين نمـودار گـره   . مشاهده كرد) 1(ن در نمودار توا را مي اي سازهمهاررابطه تسلط و 

تـوان بـه    بـه سـمت پـايين مـي     "د"زيرا بـا حركـت از    ،هاي الف، ج و ب تسلط دارد بر سازه
يـك از   زيـرا هـيچ   ،كند مي اي سازه مهارعالوه، سازه الف سازه ب را  به. هاي ياد شده رسيد سازه

بر گـره   "د"گره انشعابي مسلط بر الف، يعني گره اين دو سازه بر ديگري تسلط ندارد و اولين 
   :ب مسلط است

  

              
            

  

  

  و تسلط اي سازه مهاررابطه  -1نمودار 

  

                                                           

1. pronominals 

2. anaphors 

3. referring expressions 

4. dominance    

 د

 الف
 ج

 .....ب                 
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، مطالعه و بررسي آن مستلزم مطالعة مقـوالتي اسـت كـه در    باالبه دليل انتزاعي بودن مفهوم 
گزينـي   ول نظرية مرجـع حاضر از اصل ا  در پژوهش. تعريف خود نيازمند به كارگيري آن باشند

اصـل اول  . اسـت  در نزد كودك استفاده شـده  اي سازه مهاراي براي بررسي دانش  به عنوان وسيله
و  ...)خـودم، خـودت و   ( گزيني به تعبير ضماير ارجاعي شـامل ضـماير انعكاسـي    نظرية مرجع

حاكم خود  ةلبنابر اين اصل، ضمير ارجاعي بايد در مقو. پردازد مي )همديگر، يكديگر( دوسويه
  :گردد در زير ارائه مي 1، و مفهوم حاكميتحاكم ةمقول،مفهوم مقيد بودن . مقيد باشد

  :كند اگر و تنها اگر الف، ب را مقيد مي :مقيد بودن. )3(
  .داشته باشد اي مهارسازهالف بر ب 

  .باشند 2الف و ب هم نمايه
تـرين گـروه    الف كوچـك اگر حاكم است اگر و تنها  ةمقولالف براي ب  :حاكم ةمقول. )4(

 3.اي باشد كه شامل ب، يك حاكم براي ب و يك فاعل در دسترس باشد اسمي يا جمله
 اي مهار سـازه الف و ب يكديگر را  اگر الف بر ب حاكميت دارد اگر وتنها: حاكميت). 5( 

  4). گاني و هسته تصريف خودايستا هستندژهاي وا ها هسته حاكم(كنند و ب حاكم باشد 
مرجـع ضـمير انعكاسـي    . را در نظر بگيريـد ) 6(جملة شمارة  ،تر شدن موضوع ي روشنبرا

توضـيح ايـن واقعيـت بـا     . »علـي «باشـد نـه    مي »پدرِ علي«در اين جمله گروه اسمي  »خودش«

نشـان داده شـده    )2(در نمـودار    اين جمله ساختار كلي .ممكن است اي سازهمهاراستفاده از شرط 

ايـم،   در نظـر گرفتـه   هيچ استداللي گروه تصريف را هسته ـ آغازي بدون ارائه  در اين نمودار،  .است

                                                           

1.government  

2. coindexed 

ربوط هاي م هاي نحوي ديگري در تبيين واقعيت ها گاهي نيازمند در نظر گرفتن ويژگي ي ميان زبانهاي تفاوتي عاملهاي  تفاوت .3

  .دهيم ارجاع مي) 1995(گزيني است كه در اينجا آگاهانه از آنها چشم پوشيده و خواننده را به ويبلهوت   به نظرية مرجع

شود كه در نيز تعريف مي (maximal command/ m-command)حاكميت بر اساس مفهوم سازه فرماني بيشينه . 4

  .كنيمپوشي مياينجا آگاهانه از آن چشم
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آغازي و يـا هسـته    هسته ـ . گنجد اين مقاله نمي حوصلةدارد كه در  اما اين امر نياز به مطالعة مستقل

  .تحليل ما ندارد بودن اين سازه نحوي تاثيري در ـ پاياني

  .كرد پدرِ علي خودش را زخمي). 6(

اولـين  . كند اي مهارسازهرا  »خودش«تواند ضمير انعكاسي  مي  تنها يك مقولهنمودار، اين در 

ضـمير  كه بر NPiست از ا عبارت ،تسلط مستقيم دارد NPj ضمير انعكاسي كه بر ،يگره انشعاب

ضمير انعكاسي فوق را  »ِ علي-«يعني گروه اسمي  NPjپس . مسلط نيست » خودش« انعكاسي

 NPiاما اولين گـرة انشـعابي كـه بـر     . تواند مرجع آن باشد و درنتيجه نمي كند نمي اي مهارسازه

. هـم مسـلط اسـت    » خـودش « ضمير انعكاسي ، برIPگروه تصريف يعني  ،تسلط مستقيم دارد

 » خـودش «طبق تعريف ارائه شـده بـر ضـمير انعكاسـي     » پدرِ علي«يعني گروه اسمي  NPiپس 

  .اشدتواند مرجع آن ب دارد و مي اي مهارسازه
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به طور ضـمني متضـمن تشـخيص     اي سازه مهاركنيم رعايت شرط  طور كه مشاهده مي همان
دو دليل عمده وجـود دارد كـه بـه موجـب آنهـا      ". باشد مرجع صحيح براي ضمير انعكاسي مي

 ،سـت كه اين مفهوم كامالً انتزاعي ا اول اين. را پذيرفت اي سازه مهارتوان مادرزاد بودن شرط  مي
يعني از نوعي نيست كه انتظار داشته باشيم كودك صرفاً با گوش كردن به جمالت آن را كشف 

آموزند و نيز خود به ندرت بـر   كه والدين به كودكان به طور رسمي زبان نمي ضمناً از آنجا. كند
بدو كه از  مفهومي است مادرزاد اي سازه مهاراين اصول آگاهي دارند، منطقي است كه فكر كنيم 

كـه بـه نظـر     دوم آن. عنوان بخشي از دستگاه فراگيري زبان در نـزد كـودك وجـود دارد    تولد به
در جمالتي  »خودش«رسد هيچ زباني وجود ندارد كه در آن مرجع ضميري انعكاسي معادل  مي

تـوان بـراي    نيز ميرا شواهدي از نوع ديگر  .باشد "عليخود "، "عليپدرِ "به جاي ) 6(از نوع 
براي مثال اين اصـل حـدوداً در يـك سـن واحـد در      . پيدا كرد اي سازه مهارد بودن شرط مادرزا

اصـلي كـه در سـني واحـد در      ،شـود  گيرند ظـاهر مـي   هاي متفاوتي را فرا مي كودكاني كه زبان
اگـر  . شود اصلي است كه به طور وراثتي حاصل شده اسـت  هاي زباني مختلف پديدار مي گروه

هـاي   توان گزارش كرد، مطالعات مقدماتي بـر روي زبـان   اي قطعي را نمي چه در اين زمينه يافته
زبـاني در   ةست كه كودكان هر سـه جامعـ  ا اي حاكي از آن متفاوتي چون انگليسي، ژاپني و كره

، و همكـاران  اگريدي("كنند  را پيدا مي) 6(سالگي توانايي تفسير جمالتي از نوع  5يا  4حدود 
1989 :473(.  

كننـد، مفهـوم    ادعـا مـي   دستور همگانيكه طرفداران نظرية ذاتي بودن زبان و  طور اگر همان
به طور ذاتي و مادرزادي در بشر وجـود داشـته    دستور همگانيبه عنوان بخشي از  اي سازه مهار

سال بايد در تشخيص مرجع ضـمير ارجـاعي بـه     5تا  4باشد، كودكان فارسي زبان گروه سني 
فراگيري زبان ارتباطي با مسائل زيستي و  توان گفت مين صورت، در غير اي. درستي عمل كنند

عملكرد كودكان فارسي زبان اين گروه سني در تشخيص مرجع ضمير ارجـاعي  و  وراثتي ندارد
ايـن موضـوع در   . و فاقد همبستگي معنـادار باشـد  بوده بايد از كودكي به كودك ديگر متفاوت 

بـراي ضـمير ارجـاعي بـه آزمـون        اي سازهكننده رمهاآزموني كه در آن توانايي تشخيص مرجع 
  .شود شده، سنجيده مي گذارده
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  گزيني در زبان فارسي مرجع ةاصل اول نظري  - 3

 شـباهت بـا سـاخت متنـاظر آن در زبـان      بيدر زبان فارسي ساخت صرفي ضماير انعكاسي 
مانند  ؛شود ساخته مي و ضمير ملكي متصل» خود«تركيب تكواژ اين ضماير از . نيستانگليسي 

داراي دو نقـش تأكيـدي و    هم در زبان انگليسي و هم در زبـان فارسـي   ،ضماير اين. »خودش«
كيدي آن را در مثال تأو كاربرد ) 7(كاربرد انعكاسي ضمير ارجاعي را در مثال . انعكاسي هستند

  :توان ديد مي) 8(
  .كردند صحبت مي iبا خودشان iدانشجوها .)7(
  )47: 1386صفري . (كردند بايد صحبت مي i/*jخودشان iه دانشجوهاگفتند ك jاستادها .)8(

ست كه در فارسي ضـمير ارجـاعي   ا هاي موجود ميان زبان انگليسي و فارسي اين از تفاوت
كـه   ، درحـالي )9مثال (تواند در يك جمله نقش تأكيدي و يا انعكاسي داشته باشد  مي» خودش«

مثـال  (تواند خوانش تأكيـدي داشـته باشـد     نمي herselfدر ساخت متناظر آن از زبان انگليسي 
  .)1386 ،صفري) (10

  )1386 ،صفري.    (را دوست دارد j/iخودش  jكند مريم فكر مي iعلي .)9(
  )10(. Janei thinks that Maryj loves herself.j/*i )     48 همان،( 

در زبـان  عايت اين اصل مطالعه اصل اول نظرية مرجع گزيني حاكي از ربراين از آنجا كه  بنا
 جمـالت  ،پـژوهش حاضـر  در  اي سـازه  مهار، براي آزمودن مفهوم )1378 ،عامري(است فارسي 
  .گيرد ميداراي ضمير ارجاعي مورد استفاده قرار  بسيط

  پيشينه تحقيق - 4

توضيحات و شواهدي از فراگيري زبـان   ةبا ارائدر كتاب خود ) 1999( 1رين و ليلو مارتينك
بـدين   .هسـتند  ني بر ذاتـي بـودن زبـان   مب دستور همگاني ةنظري صدد حمايت ازدردر كودك، 

در درك جمـالت مـبهم و رفـع ابهـام از آنهـا بـه عنـوان         كودكـان  شواهدي از توانايي ،منظور
دسـتور  ايشان در تأييد نظرية  .دهند ارائه مي ،اند هايي از دانشي كه بدون تجربه كسب شده نمونه

                                                           

1. Crain & Lillo-Martin 
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مـورد   دسـتور همگـاني  كي، بخش نحو را به عنوان بخشي پيچيده از چامس باورهايو  همگاني
بـه ايـن   . دهند تا از اين رهگذر ابزاري براي شناخت ذهـن بشـر فـراهم گـردد     بررسي قرار مي

هـاي سـني    اي يـا آزمايشـگاهي از عملكـرد كودكـان در گـروه      ترتيب با ارائة شواهدي مشاهده
عبارت استفهامي و تشخيص مرجع در اصـل   مانند حركت ،مختلف در مباحث پيچيدة دستوري

 همچنـين  ناآن. گذارند بر جهاني بودن و ذاتي بودن اصول زبان صحه مي... گزيني و  سوم مرجع
سـالگي   5هـاي تولـد تـا پـس از      به بررسي مراحل فراگيري زبـان در كـودك از نخسـتين مـاه    

ت مشابه، سـريع و مـداوم در   د فراگيري زبان به صورده نشان مي  ،مرور اين مراحل. پردازند مي
رسـد   همچنين راهكارهايي كـه بـه نظـر مـي    . سنين مشابه در بين تمام كودكان در جريان است

حتي در مـورد   ،امراين  .ها يكسان است بندند، در تمام زبان كار ميه كودكان در فراگيري زبان ب
روشـن   ي دو نكته راچنين خطاهاي. شوند نيز صادق است اشتباهاتي كه در اين ميان مرتكب مي

 حاكم بـر آن زبـان   د، قوانينكه در اختيار دار هاي زباني از روي داده كودكيكي اينكه . كنند مي
در مواردي همچون ترتيب كلمـات نيسـت، بلكـه     كودكدوم اينكه خطاهاي  ؛كند را كشف مي

  . دخاصي است كه در معرض آن قرار دارزبان  هاي تفاوتي عاملمربوط به خصوصيات 
ني بـر اينكـه اصـول    كنند مب ي ارائه مي ا در مقاله خود فرضيه )1990(ران همكاو  1ك دانيلم

هستند و به همين سبب نياز بـه آمـوزش مسـتقيم     دستور همگانيگزيني بخشي از  مرجعنظريه 
 20آماري بـه حجـم    ةبا به آزمون گذاشتن نمون پژوهش ياد شدهدر . براي فراگيري آنها نيست

ممكـن اسـت   نشان داده شـود  شد ماه سعي  4سال و  5ماه تا  9سال و  3سني كودك در گروه 
كـارگيري آن دچـار خطـا    ه گزيني يا نشان دادن دانش ب مرجع هاي كارگيري اصله بكودكان در 

هاي اين اصول و در نتيجه فعال نشدن آنهـا در   زمينه گردند كه شايد علت آن فراهم نشدن پيش
 گزينـي  بين سـه اصـل نظريـه مرجـع    اي  كه در واقع مقايسه ،آزمون نتايج اين .دستور زبان باشد

سنين پـايين فـرا گرفتـه شـده و بـه درسـتي بـه كـار          در سومو  اولاصل  دهد مينشان  ،است
، با تأخير همـراه  يقات پيشين هم نشان داده شده بودهمانطور كه در تحق ،دومروند، اما اصل  مي

                                                           

1. McDaniel 



  45                     اي در فراگيري زبان اول در كودكان فارسي زبان سازه كاركرد مهار                       دومسال  

 

دهنـد از اهـداف    گزيني نشـان مـي   را از اصول مرجعتعيين سني كه كودكان آگاهي خود . است
  .است ديگر اين تحقيق بوده

آزمايش، دانش كودكان انگليسي زبان را در  سهبا انجام  اي  در مقاله) 1990( 1شين و وكسلر

. گذارنـد  بـه آزمـون مـي    ردن ضماير ارجاعي و ضماير معمـولي در مقيد ك 2مورد شرط موضعي

هـا در   اهراً آزمـودني ظـ . باشـند  ماه مي 6سال و  6ماه و  6سال و  2سني بين  ةها در رد آزمودني

ضماير معمولي  دانند كه يعني نمي ؛گزيني ندارند سن دانشي در مورد اصل دوم نظريه مرجع اين

در اين زمينه اين اسـت كـه كودكـان اصـل دوم      آنهانظر . نبايد مقيد شوند در مقوله حاكم خود

اين  آنها. شوند دچار خطا مي 3شناختي د، اما به لحاظ مسائل كاربرددانن گزيني را مي نظريه مرجع

سـنجند كـه نتـايج آن حـاكي از      نما در آزمون چهارم مي نظريه را با استفاده از متغيرهاي كميت

ـ   باالآنچه در تحقيق  .باالست يهتأييد فرض گزينـي بـه    مرجـع  ةدر مورد اصـول اول و دوم نظري

به عنوان شرطي در صـحت   اي سازه مهارمفهوم . باشد وضعي ميشود، شرط م آزمون گذارده مي

كودك موجود است، در نظر گرفته شده و  نزدكه دانش آن  مفهوميتشخيص مرجع و به عنوان 

گردنـد   بالقوه به عنوان سؤاالت آزمون مطرح مـي  اي سازه مهاركنندة سپس جمالتي با دو مرجع 

. باشـد  رده در واقع مرجـع بالفعـل ضـمير مـي    كه تنها يك مرجع كه شرط موضعي را رعايت ك

سالگي شرط موضعي را در مورد اصـل اول بـه    6دهد كودكان در حدود  نتايج آزمون نشان مي

در آزمون پاياني، اين دو محقـق  . گونه نيست اما در مورد اصل دوم اين ،كنند درستي رعايت مي

ر درك مرجع صحيح نشـان داده و  نماها صحت استنباط منطقي كودكان را د با استفاده از كميت

بـا ارائـه    ايشـان در نهايـت   .گيرند اين تأخير به علت نداشتن دانش اصل دوم نيسـت  نتيجه مي

يعنـي   ،هـاي آن  گزيني و شـرط  مرجع ةدهند كه اصول نظري توضيح مي 4يادگيري واژگان ةفرضي

                                                           

1. Chien & Wexler 

2. locality condition 

3. pragmatic 

4. lexical learning hypothesis 
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و شرط موضعي جزء اصول ذاتي و زيسـتي زبـان در بشـر هسـتند، امـا در       اي سازه مهارمفاهيم 

بـه عنـوان    himselfها در مقوالت مختلـف ماننـد تشـخيص     واژه هاي تفاوتي عاملبندي  دسته

  . گردد ضمير ارجاعي تفاوت وجود دارد كه موجب عملكرد متفاوت كودكان در اين اصول مي

پردازد تا  در زبان فارسي مي دوميده تأخير اصل در مقالة خود به بررسي پد.)2004(معرفت 

چنانچـه ايـن تـأخير     .وابستگي آن را به عوامل كاربردي نشان دهد ،در صورت تأييد وجود آن

هـاي دور و نزديـك    نبود توانش كاربردشناختي باشد، بايد تفاوتي در مواجهه با مرجـع  ناشي از

ي دورتر بايد بـا مشـكل بيشـتري همـراه     ها پردازش مرجع ،به عبارت ديگر. وجود داشته باشد

 ،كننـد  عدول مـي  دومدهد كودكان در غالب اوقات از اصل  مطالعات زبانشناسي نشان مي. باشد

حتي در . دهند حاكم ارجاع ميمقوله درون در   اي سازه كننده  مهاريعني اغلب ضمير را به مرجع 

خير را وابسـته بـه نبـود    أدليل اين تـ است  مشاهده شده تأخير اصل دومهاي  هايي كه نمونه زبان

و  شـاو  گـريم (دانند بلكه مرتبط با مشكالت پردازشي محيط كاربردي مي ،دانند دانش نحوي نمي

دهـد   ساله نشـان مـي   6و  5در تمرين اول نتايج آزمون براي دو گروه از كودكان . )1990،روزن

. بهتر از ضماير انعكاسـي اسـت   كه در هر دو گروه توانايي كودكان در ارتباط با ضماير معمولي

نتـايج   وم،در تمـرين د . داري نداشته است ديگر اينكه فاصله بين ضمير و مرجع اثر معني ةنتيج

ساله مانند دو گروه سـني پيشـين عملكـرد در ضـماير      7دهد در گروه كودكان  آزمون نشان مي

در . داري نـدارد  ر معنيمعمولي بهتر از ضماير انعكاسي است و نيز فاصله بين ضمير و مرجع اث

يعنـي درصـد    ؛ساله نتايج به دست آمده متفاوت از سـه گـروه پيشـين اسـت     8هاي  گروه بچه

نتـايج بـه دسـت     .كاسي بيشتر از ضماير معمولي استهاي صحيح در ارتباط با ضماير انع پاسخ

 نكتـة قابـل توجـه ديگـر عـدم تـأثير عوامـل       . اسـت  تـأخير اصـل دوم   ةآمده در تضاد با مسأل

بـين ضـمير و مرجـع تـأثير      فاصـله كاربردشناختي در تحليل است، زيرا در هيچ يك از موارد، 

  .است هداري بر پاسخ آزمودني نداشت معني
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  روش - 5

  ها آزمودني :5-1

 5تا  4ساله و  4تا  5/3ست از كودكان دو گروه سني ا آماري عبارت ةدر اين پژوهش جامع
 40 شـامل اي  آماري، نمونه ةاز ميان اين جامع. ر تهرانشميرانات شه ةهاي منطق مهدكودك ةسال

كودكـان   ةهم. سال به صورت تصادفي برگزيده شدند 5ماه تا  6سال و  3كودك در گروه سني 
هاي موجـود   اقتصادي ـ فرهنگي مشابه، تك زبانه و طبق پرونده  ةهايي با پيشين متعلق به خانواده

  .بيعي هستندها و نظر مربيان و والدين ط در مهدكودك

  توصيف آزمون 5-2

و ) 1990(، شين و وكسلر )1990(دانيل  با نگاهي به مطالعات مكو محقق  را آزمون حاضر
يك جملـه بـه عنـوان     ةجمله به عالو 14اين آزمون شامل . است طراحي كرده) 2004(معرفت 

ـ از آنجـا كـه پـژوهش حاضـر از طريـق اصـل اول ن       .سازي كودك است نمونه براي آماده  ةظري
انـد كـه    اي طراحي شـده  جمالت به گونهارد،د اي سازه مهارگزيني سعي در سنجش مفهوم  مرجع
  :اند مؤلفه در اين رابطه مدنظر قرار گرفته 4به طور كلي . شود به چالش گذارده باالمفهوم 
تـوان امكـان    تـر مـي   با قرار دادن يك گروه اسـمي در درون يـك گـروه بـزرگ     :اول ةمؤلف

. )6مثـال  ( با ضمير ارجاعي را مختل كـرد  گروه اسمي نخست ميان اي سازه مهار ةبطبرقراري را
اسـت و از ايـن پـس در     مشخص شده npهاي آماري با صورت قراردادي  اين مؤلفه در تحليل
  .شود نشان داده مي باالاول با صورت قراردادي  ةپژوهش حاضر مؤلف

  .گل دارد jشدر دست خود]  NPi[ NPjخانم زرد [عروسك [ .)11(
، تطـابق مرجـع و ضـمير    اولضمن در نظر داشتن عامل  ،ن گروهاي در جمالت :دوم ةمؤلف
شـمار بـه عنـوان عـاملي در     شـخص و  بـه لحـاظ    ) 12در  "همـديگر "گروه نحوي (ارجاعي 

ايـن مؤلفـه در    .)7مثال ( است مورد استفاده قرار گرفته اي سازهكننده مهارتشخيص گروه اسمي 
 ،است و از اين پس در پژوهش حاضـر  مشخص شده plدي ااري به صورت قراردهاي آم تحليل
  .شود نشان داده مي باالدوم با صورت قراردادي  ةمؤلف
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  .كنند بازي مي توپ kبا همديگر] NPj[NPkآقاي آبي[و ] NPiآقاي سبز[[ .)12(
ير ارجـاعي  قبل از ضم اي سازهكننده مهاراي، عامل  به لحاظ سلسله مراتب سازه :سوم ةمؤلف
تشـخيص مرجـع ضـمير بـه عنـوان گـروه        ن گـروه ايبه اين ترتيب در جمالت . گيرد قرار مي
مثـال  (اسـت  آن باشد، مدنظر قرار گرفته اي مهارسازهآيد تا قادر به  اي كه قبل از ضمير مي اسمي
است و از اين پـس   هاي آماري مشخص شده در تحليل befاين مؤلفه با صورت قراردادي  .)13
  .شود نشان داده مي باالسوم با صورت قراردادي  ةمؤلف ،پژوهش حاضردر 
  .را زد] NPjآقاي سبز[ iبا عروسك خودش] NPiخانم زرد[ .)13(

به عنوان مرجع ضمير ارجاعي  اي سازه كننده مهارعامل ن گروه ايدر جمالت  :چهارم ةمؤلف
هـاي   با ايجـاد سـاخت  . است قرار داده شده صرفييعني جايگاه شاخص گروه  ،در جايگاه فاعل

اسـت تشـخيص مرجـع     سعي شده ،پايه كردن دو گروه فعلي مركب و هم ةتري مثل جمل پيچيده
ايـن عامـل در   . )14مثـال  (شـود  بـه چـالش گـذارده    اي سـازه كننـده   مهـار ضمير به عنوان عامل 

اسـت و از ايـن پـس در پـژوهش      مشـخص شـده   subهاي آماري با صورت قـراردادي   تحليل
  .شود نشان داده مي باالچهارم با صورت قراردادي  ةمؤلفحاضر، 

بادكنــك  iبــراي خــودش ti[و ] VPبــا خــانم زرد بيـرون رفــت   i ]tiخـانم صــورتي [ .)14(
  ]VP[IP.خريد

 ةدهنـد  انـد كـه يـك تصـوير نشـان      هر يك از جمالت آزمون به همراه دو تصوير تهيه شده
ضـمير ارجـاعي بـه صـورت صـحيح       اي ازهس كنندة مهارمفهوم جمله در حالتي است كه مرجع 

مفهوم جمله در شرايطي است كه ضـمير ارجـاعي بـه     ةدهند شده و يك تصوير نشان نشان داده
  .نيستآن نبوده و در واقع مرجع آن  اي سازه مهارگردد كه قادر به  اي برمي گروه اسمي

اسـتفاده  هاي استفاده شده در جمالت آزمون، از عامل رنـگ   براي مشخص كردن شخصيت
، »خـانم صـورتي  «، »خـانم زرد «هاي آزمـون بـا عنـاوين     به اين ترتيب كه شخصيت. شده است

هاي ايـن گـروه    آگاهي و تسلط بچه ،پيش از آزمون. اند مشخص شده» آقاي سبز«و » آقاي آبي«
عروسـك،  " اننداي م ها و نيز عدم وجود مشكل در فهم مفاهيم اوليه سني در تشخيص اين رنگ

 استاداننفر از  2با پرسش از  "بازي، عكس، كفش، بستني، بادكنك، چاي و قهر بودن گل، توپ
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 20نفـر از مربيـان مهـدكودك و پرسـش آزاد از      10مربوط به كودكان و  ةشناسي در حوز روان
  .محرز گرديد گانكودك مختلف در اين گروه سني براي نگارند
فرهنگي و اقتصـادي،   ةختي مثل پيشينشنا جامعه ةجهت كنترل تأثير احتمالي متغيرهاي حوز

هاي تك فرزند و همگن با تحصيالت عالي و سطح متوسـط اقتصـادي    كودكان از خانواده ةهم
  .برگزيده شدند

  روند انجام آزمون :3- 5

در يكـي   هر آزمودني. صورت گرفت گانآزمون به صورت تك نفره و توسط نگارند انجام
رد آزمون قرار گرفـت و قبـل از برگـزاري آزمـون     هاي مهدكودك به صورت مجزا مو از كالس

اطمينـان   گاناي كه جهت تمرين تهيه شده بود به كودك ارائـه گرديـد تـا نگارنـد     اصلي، جمله
تصاوير مربوط بـه  . آزمون ابهامي براي كودك وجود ندارد ةد كه در چگونگي و شيونحاصل كن

مربوط بـه آن   ةائه شدند و جملهر جمله در يك صفحه تهيه شده بودند و تك تك به كودك ار
شد نشان دهد آن جمله بيانگر كدام يـك از تصـاوير    شده و از كودك خواسته مي بار خوانده  2

هـايي جـدا    بـراي پاسـخ درسـت در برگـه     1ها به صورت صفر براي پاسخ غلط و  پاسخ. است
 .دش يادداشت مي

  آزمون  1اعتبار :4- 5

نفـر از   5جمـالت طراحـي شـده را بـه      گان، نگارنـد براي اطمينان از اعتبار محتواي آزمون
 4هـا و نيـز    كارشناسان بخش آموزش و پژوهش بهزيستي استان تهران، بخش امور مهـدكودك 

 ةدربـار  ندهـا خواسـت   و از آن نـد شناسي ارائه نمود شناسي و زبان هاي روان حوزه تاداننفر از اس
مالت آزمون اطمينان حاصـل كـرده و از   اعتبار محتواي آن نظر دهند و بدين ترتيب از تأييد ج

  .ندايشان سود جست هاي ديدگاه

                                                           

1. validity  
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 ةهـاي آن محاسـبه شـد و رابطـ     و مؤلفـه  اي سازه مهاربين متغير  1در ادامه، همبستگي دروني
به ترتيـب   np  ،bef  ،pl  ،subهاي  با مؤلفه اي مهارسازه ةرابط. مثبت و معناداري را نشان داد

همبستگي درونـي   ةكه نشان دهند p>01/0در سطح  70/0، 82/0 ،52/0، 77/0ست از ا عبارت
  .باشد باال در اين آزمون مي

  آزمون  2پايايي :5- 5

 = 783/0مطلـوب   ةسنجيده شد، و نتيج  3آلفاي كرونباخ پايايي آزمون حاضر توسط روش
Alpha  كه به معني پايايي باالي آزمون است دگرديحاصل. 

  ها ها و يافته تحليل داده - 6

  آمار توصيفي :6-1

  : شود ارائه مي )1(ها در جدول  در ابتدا درصد، ميانگين و انحراف معيار سن آزمودني

 ها درصد، ميانگين و انحراف معيار سن آزمودني )1(جدول 

 حد باال حد پايين دامنه انحراف معيار ميانگين  درصد تعداد  

 11/3 06/3  05/0 01242/0 0960/3 5/37 15  1گروه 

 00/5 00/4 00/1 35803/0 0392/4 5/62 25 2 گروه
  

نفـر و   15سـال شـامل    5/3 ـ4يعني گروه سني  1گروه  ،آزمودني مورد بررسي 40از تعداد 
مـاه و   9سـال و   3ميـانگين سـني ايـن گـروه     . باشـد  درصد از كل مجموعه مـي  5/37مجموعاً 

ماه  6سال و  3سني به ترتيب حد پايين و حد باال در اين گروه . است 012/0انحراف معيار آن 
  .دهد را تشكيل مي 05/0اي به مقدار  باشد كه بدين ترتيب دامنه ماه مي 11سال و  3و 

                                                           

1. correlation 

2. reliability 

3. Cronbach's Alpha 
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درصد از كـل مجموعـه    5/62نفر و مجموعا  25سال شامل  4ـ  5يعني گروه سني  ،2گروه 
ن و حـد  حد پـايي . است 35/0ماه و انحراف معيار آن  3سال و  4ميانگين سني اين گروه  .است

  .باشد مي 1آن  ةباشد كه به اين ترتيب دامن سال مي 5سال و  4باال در اين گروه سني به ترتيب 
  :گردد ها براساس عامل جنس ارائه مي توزيع فراواني آزمودني )2(در جدول 

 ها بر اساس جنس فراواني و درصد فراواني آزمودني )2( جدول

 
 درصد فراواني

 5/67 27 گروه دختران
 5/32 13 وه پسرانگر

  

نفر پسـر   13نفر دختر و  27آزمودني مورد بررسي تعداد  40براساس جدول حاضر از ميان 
  .شوند درصد از كل مجموعه را شامل مي 5/32درصد و  5/67كه به ترتيب  هستد

ميانگين و انحراف معيار اثر متغيرهاي سن و جنس به عنـوان متغيرهـاي    ةدر ادامه به مقايس
 ةهـا در تشـخيص رابطـ    يعني در واقـع ميـانگين موفقيـت آن    ،ها دهي آزمودني پاسخ مستقل در
ميانگين و انحـراف معيـار    3در جدول . شود به عنوان متغيرهاي وابسته پرداخته مي اي مهارسازه

  : گردد براساس عامل سن ارائه مي اي سازه مهارمتغير  )sub, bef, pl, np(هاي  مؤلفه

 بر اساس عامل سن اي سازه مهارهاي متغير  نحراف معيار مؤلفهميانگين و ا )3( جدول

 np bef pl sub totality  ها گروه

 4667/8 40/2 20/2 00/1 8667/2 ميانگين  يك
 15 15 15 15 15  تعداد 
 94887/2 91026/0 14642/1 75593/0  91584/0 انحراف معيار 
 52/10 60/2 68/2 48/1 76/3 ميانگين دو

 25 25 25 25 25  تعداد 

 71075/1 91287/0 62716/0 58595/0 77889/0 انحراف معيار 
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 4ــ 5يعني گروه سـني   ،ميانگين گروه سني دوم ،مشخص است )3(طور كه از جدول  همان
 ــ 4يعني گروه سـني   ،ساله در هر يك از متغيرها و در مجموع باالتر از ميانگين گروه سني اول

سـاله در هـر يـك از     4ـ  5معيار گروه سني دوم يعني گـروه  همچنين انحراف . ساله است 5/3
سـاله   5/3ــ 4يعني گـروه سـني    ،تر از انحراف معيار گروه سني اول متغيرها و در مجموع پايين

  .كند را تأييد مي باال ةاست كه نتيج
 اي سـازه  مهارمتغير  )sub, bef, pl, np(هاي  ميانگين و انحراف معيار مؤلفه )4(در جدول 

  :گردد اس عامل جنس ارائه ميبراس

 بر اساس عامل جنس اي سازه مهارهاي متغير  ميانگين و انحراف معيار مؤلفه )4(جدول 

 np bef pl sub totality  جنسيت

 دختر

 7407/10 8519/2 8148/2 3704/1 7037/3 ميانگين

 27 27 27 27 27  تعداد

انحراف 

 معيار
60858/0 56488/0 39585/0 66238/0 16330/1 

 پسر

 5385/8 0769/2 1538/2 2308/1 0769/3 ميانگين

 13 13 13 13 13  تعداد

انحراف 

 معيار
49355/0 72501/0 98702/0 03775/1 39137/1 

  

ها عدد بـاالتر و   دهد ميانگين گروه دختران در تمام مؤلفه نشان مي )4(طور كه جدول  همان
تـر بـودن انحـراف معيـار گـروه       همچنـين پـايين   ؛دده بهتري را نسبت به گروه پسران نشان مي

  .دختران نسبت به گروه پسران مؤيد اين نتيجه است
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  آمار استنباطي :2- 6

 ،2و  1يعني مقايسه ميانگين دو گـروه سـني مسـتقل     ،براي آزمون فرضيه در تحقيق حاضر
كـه   شـد ده براي دو گروه مستقل استفا tاز روش  ،سال 4ـ5سال و  5/3ـ4هاي سني  يعني گروه

 :گردد ارائه مي )5(نتايج آن در جدول 

با  اي سازه مهارهاي متغير  مقايسه تفاوت ميانگين سن در دو گروه يك و دو با مؤلفه )5(جدول 

 tاستفاده از آزمون 

 سطح معناداري t df انحراف معيار ميانگين تعداد  

 94877/2 4667/8 15 گروه يك
79/2 38 008/0 

 71075/1 52/10 25 گروه دو
  

تفاوت معنـادار بـين    ةنشان دهند tنشان داده شده است، نتايج  )5(طور كه در جدول  همان
دهـد   هـاي دو گـروه نشـان مـي     ميانگين ةمقايس. باشد سال مي 4ـ5سال و  5/3ـ4دو گروه سني 

 5/3ــ 4يعني گروه سني  ،1سال بيشتر از گروه  4ـ5يعني گروه سني  ،2ميزان ميانگين در گروه 
  .استتفاوت معنادار بين دو گروه  ةنشان دهند) t  =79/2و  P>008/0(باشد و  سال مي

براي دو گروه مسـتقل بهـره    tميانگين دو گروه دختران و پسران از روش  ةبه منظور مقايس
  :گردد ارائه مي )6(كه نتايج آن در جدول  گرفتيم

هاي متغير  و پسران با مؤلفهمقايسه تفاوت ميانگين جنس در دو گروه دختران  )6(جدول 

 tبا استفاده از آزمون  اي سازه مهار

 t df انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت
سطح 
 معناداري

 16330/1 7407/10 27 دختر
93/4 37/20 000/0 

 39137/1 5385/8 13 پسر
  

وه دختـران و  حاكي از تفـاوت معنـادار بـين دو گـر     tدهد، نتايج  نشان مي )6(طور كه جدول  همان
دهد ميزان ميانگين در گروه دختران بيشتر از گـروه   هاي دو گروه نشان مي ميانگين ةمقايس. پسران است

  .تفاوت معنادار بين دو گروه است ةنشان دهند) t  =93/4و  p>000/0(پسران است و 
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  گيري بحث و نتيجه - 7

آزمـون نسـبت بـه كودكـان     سال در  4ـ5هاي آماري نشان داد عملكرد كودكان  تحليل ةنتيج
سـال در تشـخيص مرجـع     4ــ 5كودكان  ،به عبارت ديگر ؛سال تفاوت معناداري داشت 5/3ـ4

 5/3ــ 4ضمير است بهتـر از كودكـان     اي سازه كنندة مهارضمير ارجاعي كه در واقع گروه اسمي 
 بدين ترتيب در بررسي تأثير متغير سـن در عملكـرد هـر دو گـروه كودكـان      .سال عمل كردند

مشاهده گرديد كه متغير سن تأثير بارز و يكدست بـر عملكـرد كودكـان در تشـخيص صـحيح      
يعني براساس نتايج  ؛است ضمير يا به عبارتي مرجع ضمير داشته اي سازهكنندة  مهارگروه اسمي 

در گذر از  اي سازه مهارتوان گفت توانايي كودكان در به كارگيري اصل  آماري به دست آمده مي
  .است سال افزايش معناداري داشته 5/3ـ4سني  ةرد

هدف اصلي از ايـن  . قرار گرفتبررسي جنس به عنوان عاملي زيستي مورد  هلئمس ،در ادامه
اي از  بـه عنـوان نمونـه    اي سـازه  مهـار بررسي سنجش تأثير احتمالي جنسيت در فراگيري مفهوم 

كه عملكرد گـروه دختـران در    هاي آماري نشان داد تحليل ةنتيج. اصول جهاني و ذاتي زبان بود
دختـران در تشـخيص    ،به عبـارت ديگـر   ؛آزمون نسبت به گروه پسران تفاوت معناداري داشت

آن ضمير است، بهتر از پسـران   اي سازه كنندة مهارمرجع ضمير ارجاعي كه در واقع گروه اسمي 
  . عمل كردند

است كه وي را قادر بـه   ذاتي يمجهز به دانش ،كودك هنگام تولد ،براساس ديدگاه چامسكي
بلكـه   ،، زبان را نه تنها مـوهبتي ذاتـي  باره نظرياتش در اين ةوي در ادام. نمايد فراگيري زبان مي

علـوم   ةشناسـي را در حـوز   ناميده و دانش زبـان » 1اندام زبان«كند و آن را  زيستي نيز قلمداد مي
و  هسـتند زيستي و ژنتيكـي   امليوجنس عسن و كه عامل  از آنجا .نمايد شناسي تلقي مي زيست
اي از مفـاهيم انتزاعـي زبـان بـه      به عنوان نمونه اي سازه مهاربر مفهوم  هاكه تأثير مثبت آن از آنجا

در در زبـان فارسـي    را هـاي پـژوهش حاضـر    توان يافته گرديد، مي مشخصلحاظ نتايج آماري 
  . مورد توجه قرار دادباره  نيا

                                                           

1. Language Organ 
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