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به نام خدای بزرگ ومهربان

مقدمه
      یادگیــری فراینــد پیچیــده ای بــه شــمار مــی رود کــه عوامــل متعــددی بــرآن تاثیــر 
گذارنــد. توانایی هــای یادگیــری انســان بــه عملکــرد دســتگاه حســی، عصبــی، حرکتــی، 
شــناختی، عوامــل جســمانی، زیســتی، ژنتیــک، عوامــل محیطــی وکیفیــت رشــد وتحول 
بســتگی دارد. معمــوال اختــاالت و ناتوانی هــا درطــول دوره کودکی رایج بوده و تشــخیص 
ــری اشــاره  ــاالت یادگی ــه اخت ــوان ب ــا می ت داده می شــوند. یکــی ازبرجســته ترین آن ه
کــرد. کودکانــی کــه بــا ایــن مشــکل درگیــر هســتند دریــک یــا تعــدادی از فرایند هــای 
ــت،  ــتاری، دق ــاری و نوش ــان گفت ــرد زب ــب، کارب ــم مطال ــد فه ــری مانن ــی یادگی اساس
توجــه، حافظــه و یــا مهارت هــای تحصیلــی خوانــدن، نوشــتن و ریاضــی ضعــف دارنــد 
وایــن مشــکات مربــوط بــه کــم هوشــی یــا تنبلــی کــودکان نمی باشــد و درحقیقــت 
ــادی باهــوش هســتند. یکــی ازجلوه هــای اختــال  ــدازه کــودکان ع ــه ان ــر آن هــا ب اکث
یادگیــری درکــودکان مربــوط بــه فراینــد شــکل گیری مفهوم ســازی کامــی اســت کــه 
ایــن مهــارت بــه توانایی هــای متعــدد کــودک دراســتفاده انعطاف پذیــر اززبــان مربــوط 
ــی  ــد کلمات می شــود. بدیــن صــورت کــه وقتــی کــودک می خواهــد صحبــت کنــد بای
را انتخــاب کنــد تــا بــا مفاهیــم اساســی کــه می خواهــد انتقــال دهــد مطابقــت داشــته 
باشــد. و بــرای اینکــه توســط دیگــران درک شــود ابتــدا بایــد کلمــات را درســت تلفــظ 
ــارات و جمــات  ــا اســتفاده ازقواعــد دســتوری پیچیــده آن هــا را درعب ــد. ســپس ب کن

مناســب ترکیــب کنــد. 
ــه از  ــد ک ــم می باش ــیعی از مفاهی ــف وس ــی دارای طی ــازی کام ــد مفهوم س فراین
ــدی  ــد. طبقه بن ــه می یاب ــه ای ادام ــم رابط ــا مفاهی ــده و ت ــاز ش ــی آغ ــم عین مفاهی



ــم  ــف مفاهی ــه تعری ــم کامــی، ماک هــای دقیقــی را درزمین ــه ازمفاهی ــر وگانی برون
وشناســایی انــواع آن هــا ارایــه می کنــد. برخــی از مفاهیــم عینــی هســتند و 
زمینه هــای دیــداری شــنیداری دارنــد و برخــی از مفاهیــم از طریــق تحلیــل عمیــق 
معنــی شــناختی بوجــود می آینــد. برونــر برایــن باوراســت کــه مفهوم ســازی عینــی 
ــود  ــه وج ــی ب ــارب محیط ــه باتج ــناختی ومواجه ــول ش ــاس تح ــودکان براس درک
ــی،  ــازی انتزاع ــد مفهوم س ــرای رش ــه ب ــی زمین ــازی عین ــس از مفهوم س ــد. پ می آی
ــد  ــن فراین ــود. بنابرای ــم می ش ــه ای فراه ــازی رابط ــی و مفهوم س ــازی ترکیب مفهوم س
ــد  ــا بتوان ــم کامــی معطــوف اســت ت ــق مفاهی ــه درک عمی ــی ب مفهوم ســازی کام
ــد.  ــس نمای ــوم منعک ــک مفه ــترک ی ــای مش ــی ویژگی ه ــراد را از برخ ــتدالل اف اس
رشــد زبــان ونگــرش کــودکان دراواســط کودکــی)6 تا11ســال( دســتخوش تغییــرات 
اساســی می شــود. درطــول ســال های دبســتان خزانــه واژگان بــه چهاربرابــر افزایــش 
ــات  ــات ازترکیب ــد وجم ــلط می یاب ــتوری دشوارتس ــاختار های دس ــد و برس می یاب
ــد(  ــته ش ــادر شکس ــط م ــوان توس ــارات کامل)لی ــه اظه ــت( ب ــوان شکس ــاه) لی کوت
گســترش می یابــد کــه انتظــار رشــد شــناختی بیــان نمادیــن درنظریــه برونــر مطــرح 
ــی)  ــان حرکت ــد. بی ــرح می کن ــن مط ــان را چنی ــه بی ــه مرحل ــر س ــد. برون می باش
ــن)  ــان نمادی ــر( بی ــی برتصوی ــی) مبتن ــازی حس ــان تصویرس ــل(، بی ــی برعم مبتن

مبتنــی بــر زبــان(. 
ــره  ــامل دای ــه ش ــی اســت ک ــم کام ــری انســان درک وفه ــواع یادگی ــن ان ازمهم تری
لغــات، تشــکیل زنجیــره کلمــات، اســتعاره مفهومــی، اداراک شــنیداری، ادراک 
بینایــی، درک کلمــات وجمــات ســاده، مهــارت تقلیــد ودرک رابطــه علــت ومعلولــی 
ــتفاده  ــی اس ــای مختلف ــی از راه ه ــای محیط ــرای درک محرک ه ــان ب ــود. انس می ش
می کنــد کــه اولیــن ومهم تریــن آن هــا تمیــز دادن، یعنــی شناســایی تفــاوت 
ــات  ــا محــرک هاســت. مثــا وقتــی کــودک می آمــوزد کــه حیوان میــان پدیده هــا ی



ــام درســت آن هــا بگویــد، میــان محرک هــای مختلــف تمیــز قایــل  ــا ن مختلــف را ب
ــا  ــردن رویداد ه ــته بندی ک ــط، دس ــا محی ــورد انســان ب ــر برخ ــده اســت. راه دیگ ش
ومحرک هــا براســاس شــباهت بیــن آن هاســت. ایــن دســته بندی مفهوم ســازی نــام 
ــرد را دردرک  ــا ف ــن ویژگی ه ــتن ای ــه دانس ــت ک ــی اس ــه دارای ویژگی های دارد. ک
ــرک  ــز مح ــرک، تمی ــه درک مح ــره اینک ــد و باالخ ــک می کن ــم کم ــر مفاهی بهت
ــراد  ــی اف ــود. یعن ــر می ش ــره ای منج ــری زنجی ــه یادگی ــا ب ــدی محرک ه وطبقه بن
مفاهیمــی کــه قبــا آموخته انــد را بــه مهارت هــا ومفاهیــم جدیــد پیونــد می زننــدو 
یادگیرنــده ازدویاچنــد مفهــوم کــه بــه هــم ربــط داده یــک معنــی تــازه بــه دســت 
ــس  ــد. پ ــت می رس ــی اس ــدف نهای ــه ه ــاله ک ــل مس ــه ح ــرانجام ب ــی آورد وس م
یادگیــری برخــی از مفاهیــم بــه یادگیــری مفاهیــم قبلــی وابســته اســت. بــه همیــن 
ــه تمرین هــای مفهوم ســازی کامــی نیــاز اســت کــه اطمینــان کســب  دلیــل درارای
کنیــم یادگیرنــدگان مفاهیــم پیــش نیــاز راقبــا آموخته انــد. بــه همیــن منظــور ابتــدا 
آمــوزش مفاهیــم ســاده ســپس آمــوزش مفاهیــم پیچیــده و درنهایــت رســیدن بــه 
تحلیــل واســتدالل مــد نظــر می باشــد کــه براســاس اســتاندارد های رشــد شــناختی 
ــورد  ــان م ــرد زب ــه ازکارب ــتاندارد ها چهارجنب ــن اس ــود. درای ــام می ش ــودکان انج ک
تاکیــد اســت. درجنبــه اول تاکیــد، برتوانایــی کــودک بــرای کاربــرد زبــان دراهــداف 
ــان  ــه هــدف رشــد توانایی هــای کــودک درتوســعه وگســترش زب ــف اســت. ک مختل
دررســیدن بــه اهــداف مختلــف تعاملــی اســت. درجنبــه دوم تمرکزبرتوانایــی کودکان 
دریادگیــری و کاربــرد کلمــات وحــروف بــه صــورت قابــل درک وقابــل فهــم اســت. 
ــود  ــی موج ــای ارتباط ــودکان ازقرارداد ه ــش درک ک ــد برافزای ــوم تاکی ــه س درجنب
ــد  ــن و قواع ــی، قوانی ــج زبان ــای رای ــرار داد ه ــودک باق ــه هــدف آشــنایی ک اســت ک
اجتماعــی اســت. درجنبــه چهــارم تاکیــد بــر توانایــی کــودک درکاربــرد زبــان بــرای 

رســیدن بــه هــدف مفهــوم مــورد نظــر اســت. 



ــه رشــد  ــه طــرز مناســبی ایجــاد شــود. کــودک ب ــد شــکل گیری مفهــوم ب اگــر رون
ــی،  ــای اجتماع ــناخت موقعیت ه ــردی، ش ــن ف ــات بی ــخصیت درتعام ــی ش یافتگ
رفتار هــای ســازش یافتــه درزمینه هــای متفــاوت، ســازگاری اجتماعــی، رشــد 

ــد.  ــوار می رس ــتوری دش ــاختار های دس ــلط برس ــات، تس ــه لغ ــش خزان وافزای
ــوده و  ــط ب ــگاهی مرتب ــری آموزش ــا یادگی ــی ب ــم کام ــه درک و فه ــی ک از آن جای
ــا  ــرای یادگیــری کامــی در آموزشــگاه محســوب می شــود و ب ــه عنــوان مبنایــی ب ب
تفســیر معنایــی کلمــات، شناســایی روابــط مفهومــی واز همــه مهمتــر شــکل گیری 
مفاهیــم زبــان در محیــط اجتماعــی و آموزشــگاهی ســروکار دارد، بــرآن شــدیم تــا بــا   
ــی  ــازی کام ــد مفهوم س ــی فراین ــی دوره ابتدای ــب درس ــای کت ــتفاده از محتوا ه اس
ــم  ــت درک وفه ــرای تقوی ــی ب ــم وتمرین های ــال کنی ــاب دنب ــد کت ــه جل را در س
ــی  ــه واژگان ــاب، کلی ــم. درپیوســت کت ــه دهی ــی ارای ــودکان دردوره ابتدای ــی ک کام
ــرادف،  ــراه مت ــه هم ــود ب ــی ش ــنا م ــا آش ــاآن ه ــم ب ــه ی پنج ــودک درپای ــه ک ک
متضــاد وهــم خانــواده آورده شــده تــا گام موثــری درزمینــه افزایــش گنجینــه لغــات 
کــودک برداریــم. امیداســت ایــن اثــر مــورد اســتفاده ی والدیــن، مربیــان، معلمــان و 

درمانگــران قــرار گیــرد.
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1- با توجه به صداهای مختلف شکل » و « طبقه بندی کنید.

 دروازه بان / بوستان / مواد / پیوسته / صنوبر / بلور / توفیق / بی وقفه / حضور /
 گودال / جوز / غوغا / غوک / درو / وضع / گویا / خشنود / عضو / وجب / باور /

نوزاد / تفاوت / نوه

اُ و او

2- کلمه ها را براساس ویژگی های مشابه طبقه بندی کنید.

 مداد / دامن / آش / جوراب / خط کش / سیب / روسری / شکالت / دفتر / تراش /
کاله / بیسکویت / شلوار


