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 گفتارپیش

 است زباني هایآسیب انواع از يکي زباني ويژۀ آسیب

 سنتي طوربه آسیب اين. ندارد ايشدهشناخته علت که

 تعريف ديگر علل دانفق با يعني استثناکردن، ازطریق

 زبان ویژة آسیب جهانی سالمت سازمان مثاًل، شود؛مي

 اولیۀ مراحل در زبان اکتساب طبیعی الگوی در آسیب را

 هایناهنجاری به مستقیمًا که داندمی رشد

 حسی، آسیب گفتار، سازوکار یا شناسیعصب

 .نیست مربوط محیطی عوامل یا کندذهنی،

 منفي تبعات ايجاد باعث ودکانک در زباني آسیب بروز

 تواندمي و شودمي اجتماعي و خانوادگي، فردي،

 سازد؛ ِاشکال دچار را خانواده و فرد رواني بهداشت

 را خود کودْک مشکالت درمورد والدين از بسیاري مثاًل،

به نیز کودک. كنندمي گناه احساس و دانندمی مقصر

 تدريجبه ديگران با يکالم ارتباط برقراری در ناکامی علت

 ويژۀ آسیب عالوه،به. شودمي ِانزوا و سرخوردگي دچار

 رسمي هايآموزش سنین در بعدها کودکان در زبان

 خواندن يادگیري در مشکالتي موجب نوشتن و خواندن

 ازپیشبیش مشکالتي چنین بروز و شودمي نوشتن و

 باالي یوعش. سازدمي متأثر را جامعه و خانواده، فرد،

 و فرد، در آن وجود از حاصل منفي عواقب آسیب، اين

 عواملی آسیب دارای کودکان سريع شناسايي ضرورت



 آسیب دارای کودکان هايويژگي بررسي که هستند

 و گسترشروبه موضوعات از يکي شمار در را زباني ويژة

 قرار مختلف هايزبان جديد هايپژوهش در موردتوجه

 افزايش شاهد بیستم قرن پاياني دهۀ در. است داده

 تحقیقات و مطالعات و اصطالح اين از استفاده گیرچشم

 .است بوده زمینه اين در گوناگون

 شناسایی دربارۀ نظرانصاحب نداشتنتوافق

 را پژوهش انجام که است عاملی کودکان اين هايويژگي

 دتولی و درک به مربوط زباني هايويژگي بررسي زمینۀ در

 وجود. سازدمي ضروري مختلف هایزبان در کودکان این

 ساختار به مربوط را آسیب وجود علت که فرضیاتی

 ضرورت که است دیگری علت نیز دانندمی هازبان

. کندمی ایجاب مختلف هایزبان در را آسیب این بررسی

به هرگز هاواژه ايتالیايي مثل 1متحدالشکل هايزبان در

 شکلبه همواره بلکه شوند،نمي ظاهر واژه شةري صورت

 هايزبان در ولی روند،مي کاربه شدهتصريف

 کودک براي که انگلیسي مثل 2غیرمتحدالشکل

 ساخت در ارزيابيقابل پايدار واژشناختيتک هايسرنخ

 تر،ثابت عوامل بر بايد کودک شود،نمي فراهم دستوري

 تصريفي هايزبان در بنابراین د؛کن تکیه هاواژه ترتیب نظیر

 و اعتمادقابل واژشناختیتک هايسرنخ با کودک

 پوشیچشمقابل سادگيبه که دارد برخورد شماریبی

 که کنندمی توجه هاییصورت به معمواًل کودکان. نیستند

                                                        
1. uniform 

2. non-uniform 



 واژشناسيتک يعني) هستند رسدست در سادگيبه

 (.انگلیسي زبان در واژگاني ترتیب و ايتالیايي زبان در

 بررسی لزوم و موضوع این زیاد بسیار اهمیت باوجود

انجام هايپژوهش تعداد مختلف هایزبان در آسیب این

 زباني ويژة آسیب دارای زبانفارسی کودکان در شده

 کتابی درضمن،. است شمارانگشت و محدود بسیار

 این است امید. است نشده نگاشته آسیب این دربارۀ

 این در موردنیاز هایپژوهش برای خوبی گشایراه کتاب

 .باشد حوزه

 



 فصل اول

 زبان و شناخت

 مقدمه 1.1
 این همه،بااین. باشد نداشته وجود شناخت از ترپیچیده فرایندی زیستی جهان در شاید

 کسب توانمی را شناخت. انگیزدبرنمی را توجهی معمواًل که نمایدمی بدیهی چنان فرایند

 این به شناختی شناسانروان. دانست ذهنی هایفعالیت مجموع دیگرعبارتبه یا معرفت

 مانند سازوکارهایی و فرایندها باید شناخت بررسی برای که اندرسیده ضمنی توافق

 را مسئله حل و استدالل، زبان، اطالعات، بندیسازمان حافظه، الگو، بازشناسی توجه،

 فالسفۀ. است شده گرفته التین از« cognition» واژۀ درواقع(. 7: 1368 لوریا) کرد مطالعه

 فالسفۀ که کردندمی استفاده یونانی« gnosis» ترجمۀ منزلةبه« cognition» واژۀ از التینی

 .دانستندمی آن معادل را« knowledge» شرق

 مفهوم سفه،فال ازنظر دارند؛ شناخت دربارۀ متفاوتی نظرات شناسانروان و فالسفه

 امکان بلکه ندارد، تعریف به نیاز تنهانه که است مفاهیمی ترینروشن از یکی شناخت

روان ازنظر. یافت آن تعریف برای تریروشن مفهوم تواننمی زیرا ندارد؛ وجود نیز آن تعریف

 ذهنی معلومات از استفاده و دهی،سازمان اکتساب، فرایند همان شناخت شناسان،

 .است

 یادآوری، چونهم ایروانی فرایندهای به شناسیروان در شناخت است معتقد الولف

 دارد اشاره رؤیاپردازی و تخیل مسئله، حل تصور، و تجسم نمادسازی، بندی،طبقه ارتباط،

 در دیگر،عبارتبه(. Flavell 1985) شوندمی دانستن امر تحقق باعث و اندذهن حاصل که

 و احساس از پس که است اطالعات پردازش سطح ترینعالی شناخْت شناسیروان

 .دهدمی رخ ادراک

 مطرح شناخت درمورد گراییتجربه و گراییفطرت دیدگاه دو فالسفه هایاندیشه در

 بودنفطری به معتقد افالطون چونهم گراییفطرت دیدگاه دارانطرف. است شده

 انسان روح زیرا داند؛می را چیزهمه تولد امهنگ انسان افالطون، ازنظر. هستند شناخت

 نیز کانت و دکارت نظرات در افالطون از بعد گراییفطرت .است بوده مجردات عالم در ابتدا

 برای ضروری و الزم شرط فکری هایایده که بود معتقد دکارت. است شده مطرح

 هایایده این از ریبرخوردا علتبه انسان شناخت توانایی و انددانش و علم اکتساب

 تجربۀ و است داده قرار انسان ذهن در را هاایده این خداوند است معتقد او. است فطری

 در بنابراین. است فطری هایایده این بیداری یا سازیفعال برای ثانویه عاملی حسی

 رییادگی و تجربه و یابدمی تکامل فطری هایایده ازطریق انسان شناخت دیدگاه، این

 .ندارد آن در چندانی نقش



 دانش و شناخت آن براساس و دارد قرار گراییفطرت مقابل نقطۀ در گراییتجربه دیدگاه

 ارسطو به دراصل شناختی دیدگاه این. گیردمی شکل محیط با تعامل و ارتباط در انسان

. انددمی شناخت و معرفت سرچشمۀ و اساس را حسی تجربۀ او زیرا شود،می مربوط

 هاآن براساس که کرد مطرح را «تداعی قوانین» خود شناختی دیدگاه تبیین برای ارسطو

 آن با مغایر موارد ،(مشابهت قانون) آن مشابه موارد یادآوری سبب چیزیک یادآوری یا تجربه

 این براساس است معتقد او. شودمی( مجاورت قانون) آن با راههم موارد یا ،(تضاد قانون)

 را تعقل او. شودمی دیگر هایشناخت ایجاد باعث حسی تجربۀ از حاصل شناخت ینقوان

 کند تفکر هاآن دربارۀ باید ذهن حسی، تجربیات دریافت از بعد است معتقد و نگرفته نادیده

 4برکلی، ،3الک گرایی،تجربه تضعیف و ارسطو مرگ از بعد. کند کشف را هاآن مندیقانون و

 چونهم را انسان ذهن الک جان. کردند برپا را گراییتجربه فلسفی مکتب دیگر بار 5هیوم و

 آن در هایینقش پیدایش موجب بیرون با ارتباط و تماس که داندمی اینانوشته سفید لوح

 .شودمی
 مشاهده واژه این برای مدخل دو نیز لغت فرهنگ در شناخت واژۀ معنای بررسی با

 فرایندهای معنایبه دیگری و ایمدانسته چهآن و آگاهی، علم، نایمعبه یکی که شودمی

 این تمایز باعث چهآن. است دانش و شم، استدالل، درک، یعنی دانستن، به مربوط ذهنی

 بازنمودهای یعنی است، محصول یا تولید اولی،. هاستآن کاربرد شودمی معنا دو

 هوشیاری سطح به ذهنی تصورات ایجاد یا استدالل، درک، هنگام که است ایذهنی

 .دهندمی انجام دارانجان دیگر یا هاانسان چهآن یعنی است، فرایند دومی، رسند؛می

 مربوط شناخت است معتقد او است، برده کاربه اول معنای در را شناخت اصطالح 6جیمز

 امیال، ات،احساس مانند مواردی شامل پدیده این. است آن شرایط و ذهن پدیدۀ به

 و برده کاربه دوم معنای در را شناخت نیسر. است...  و تصمیمات، ها،شناخت شرایط،

 از استفاده و دهی،سازمان اکتساب، یعنی دانستن، فعالیت همان شناخت است معتقد

 ذهنی فرایندی بلکه نیست، فرایند یک فقط شناخت بنابراین(. Neisser 1976: 1) است دانش

 هاآن وسیلۀبه که است ذهنی فرایندهایی از ایمجموعه شناخت ،درواقع. است

 و شوند،می ذخیره کنند،می پیدا کاهش یابند،می انتقال بیرونی یا درونی هایورودی

 مانند گوناگونی عملکردهای شامل شناخت بنابراین. شوندمی استفاده و بازیابی درنهایت

 مسئله، حل استدالل، گیری،تصمیم بازیابی، ،دارینگه حافظه، کدگذاری توجه، درک،

 .است اجرایی عملکردهای و ریزی،برنامه تصویرسازی،

 عالئم یا هانشانه از هاآن در که است هایینظام تمامی معنایبه عام معنای در زبان

 زبان مانند حیوانات، زبان شامل عام معنای این در زبان. شودمی استفاده برقراری برای

 نظام معنایبه خود خاص معنای در زبان اما شود؛می نیز...  و ها،میمون زنبورها، پرندگان،

 و جامع تعریفی زندی. رودمی کاربه مختلف انسانی جوامع در که است کالمی ارتباطی

                                                        
3. J. Locke 

4. G. Berkeley 

5. D. Hume 

6. W. James  



 را غیرزبانی هایپدیده هم و گیرددربرمی را زبان ابعاد تمام هم که کندمی ارائه زبان از مانع

به که است آوایی قراردادی هاینشانه و قواعد از منسجم نظامی زبان: شودنمی شامل

 متعددی هاینقش ایفاگر انسانی جوامع در مکان و زمان به وابستگی بدون و خالق صورت

 (.2: 1385 زندی) است ارتباطی نقش هاآن ترینمهم که است

 ویژهبه زبان، اختالالت نقش ناخت،ش و زبان ارتباط دربارۀ بحث ضمن فصل این در

 .شودمی بررسی نیز ارتباط این سازیروشن در زبانی ویژۀ آسیب

 

 شناخت و زبان رابطۀ 2.1

 توانایی تکوینی خاستگاه شناسایی و زبان زیستی هایبنیان بررسی امروزه

 پژوهشی هایهزمین برانگیزترینچالش و ترینپیچیده از یکی «زبان درک» و «گفتنسخن»

 بخشی شناختیعصب علوم هاییافته پرتو در. است شناختیاعصاب علوم هایحوزه در

 در هنوز دیگری بخش و روشن ما برای زبان تکوینی خاستگاه به مربوط اساسی مباحث از

 موجود هایدانسته کمکبه که است این بر تالش علت، همین به. است ابهام پردۀ

 بسیاری برای امروز چهآن. شود باز زبان تکوینی خاستگاه ناشناختة یهازمینه به راهی

 :از است عبارت شده روشن زبان شناسیعصب گرانپژوهش از

 است انسانی ممیز مشخصۀ یک حیوانی ارتباطی هاینظام با مقایسه در انسان زبان 

 .ندارد انسان زبان کیفیت با را زبانی یادگیری امکان حیوانی هیچ و

 همتایی و پاییهم انسان زبان با پیچیدگی ازنظر دیگری نمادین ارتباطی نظام هیچ 

 .ندارد

 ولی شود،می کودک شناختی هایتوانایی گسترش و رشد موجب زبان یادگیری 

 طبیعی شکل یادگیری از خاص نورولوژیکی یا ژنتیکی هایاختالل علتبه کودکان از بعضی

 .هستند محروم زبان

 عمومی شناخت با آن رابطۀ و زبان تکوینی بنیاد که است مطرح مهم پرسش این لحا

 همین علتبه و دارد وجود نظرهاییاختالف و ابهام پرسش این درخصوص. چیست

 درادامه که هستیم روروبه متفاوتی هایدیدگاه و هانظریه با متون در که نظرهاستاختالف

 را هاآن گرانپژوهش ترینمهم از برخی نظرات و زمینه این در مطرح رویکردهای ترینمهم

 .دهیممی قرار بررسی و بحث مورد

 7یادگیری/ رفتارگرایی 1.2.1
 اصول ازطریق زبان یادگیری ازجمله انسان هاییادگیری تمامی رفتارگرایان تبیین طبق

 مکانیسم هیچ هب زبان یادگیری برای 8اسکینر نظربه. شودمی فراگرفته شدنشرطی

 زبان یادگیری توجیه برای الزم شرط تنها و نیست احتیاجی ایذهنی یا ذاتی پیچیدۀ

 کندمی صداها تولید به وادار را کودک که است خارج جهان رویدادهای منظم مشاهدۀ

                                                        
7. learning/ behaviorist 

8. B. F. Skinner 



 متأثر دیگر، پاسخ هر مانند شنیدن، و گفتن که است معتقد اسکینر(. 69: 1364 9اچسون)

 صداسازی نوزاد کههنگامی. شودمی تکرار تقویت با بیانی هر بنابراین،. تاس تقویت از

 و کردن،بغل لبخند، با دارند کلمات به تریبیش شباهت که را صداهایی والدین کند،می

 کودکان زبان رشد به توانندمی تقویت و تقلید بنابراین. کنندمی تقویت متقابل کردنصحبت

 .کنند کمک

 را پاسخ تشخیصقابل صورت عینی، طوربه که داندمی رفتار از واحدی را اژهو اسکینر

 بیرون جهان هایپدیده از مستقل متغیر چند یا یک به نقش، ازلحاظ و دهدمی تشکیل

 در است ممکن که داندمی زبانی رفتار یک را گفتار او اساس، این بر. شودمی مربوط

 .رود کاربه رفتار تقویت برای پاداش یا پاسخ، محرک، منزلۀبه محیط رویدادهای رشتة

 یادگیری ازجمله انسان یادگیری کهاین ازجمله دارد، نیز هایینارسایی رویکرد این

 بر را عباراتی خردسال کودکان کهدرحالی کند،می تبیین تقلید و تقویت براساس را زبان

 درضمن. اندنکرده تقلید دیگران از را عبارت آن یا اندنشده تقویت که آورندمی زبان

 کرد، بنا شدهکنترل محیط یک در و هاموش آزمایش برپایۀ را خود نظریۀ اسکینر

 با ارتباطی هیچ آزمایشگاهی جعبۀ در هاموش رفتار چامسکی، اعتقادبه کهدرحالی

 مرحلۀ چند به خاص رفتار یک تقسیم آزمایشگاهی، محیط برخالف و ندارد انسان زبان

 طبیعی محیط و انسان دربارۀ مرحله هر دادنانجام از پس مناسب پاداش دادن و مجزا

 کودک هایگفته از بسیاری منشأ تحقیقات، براساس. است غیرممکن کاری آموزیزبان

 لکنتر واقعی دنیای در عالوه،به. است نشنیده قباًل را هاآن احتمااًل و اوست احساسات

 آموزیزبان ابتدای در والدین و است غیرممکن تنبیه و تقویت وسیلۀبه کودک گفتار

 کهدرحالی دهند،می پاداش او به کودک هایگفته بودندرست به توجه بدون کودک،

 اگر بنابراین. کنندمی تولید درست هایگفته آموزیزبان دورۀ گذراندن از پس کودکان

 دهیم، توضیح تقویت برپایۀ کند،می تبیین رفتارگرایی کهگونهآن را زبان فراگیری بخواهیم

 را هاآن والدین که کند تولید را نادرستی هایگفته همان باید کودک صورتدرآن

 کاربه را گفتار درست شکل کودکان و نیست گونهاین عمل در اما کنند،می تشویق

 .برندمی

 که متغیرهایی تمامی کردنمشخص که ستا این رفتارگرایان نظریۀ دربارۀ دیگر انتقاد

 شرط تنها اسکینر که است درحالی این است، محال امری شوندمی گفتار تولید موجب

 است معتقد او. داندمی حاکم متغیرهای تشخیص زبان یادگیری درک برای را الزم

 شاهدات،م براساس. دهندمی را خاصی گفتۀ هرنوع بینیپیش توان ما به حاکم متغیرهای

 یا کنند،می استفاده متفاوتی ازگفتارهای واحد، رویدادهای با برخورد در گوناگون افراد

 گفتار تواننمی سادگیبه رویدادها با برخورد در بنابراین،. گویندنمی چیزی اصاًل برخی

 .کرد بینیپیش قطعی طوربه را خاصی

 در. کند تبیین را کودک آموزیزبان تنهاییبه تواندنمی نیز تقلید که است این دیگر ایراد

 برند،می کاربه را نادرستی هایتعمیم زبانی قاعدۀ یک کاربرد در کودکان موارد از بسیاری

 یاد تقلید راه از را زبان کودکان اگر. «حاالنهخوش» و ،«سوخیدم» ،«پزیدم» هاینمونه مانند

                                                        
9. J. Aitchison 



. کردندمی تولید سالبزرگ افراد هایواژه با مشابه دقیقًا هاییصورت باید گرفتند،می

 از هایینشانه را هاآن باید بلکه دانست، تقلید از ناشی تواننمی را هانوآوری این بنابراین،

 از هاییبخش یادگیری در تقلید که کرد انکار تواننمی اگرچه. آورد شماربه مندقاعده تولید

 .گیرندمی یاد تقلید راه از را هاواژه از بسیاری تلفظ انکودک و است مؤثر کاماًل زبان

 ترۀگس در باید فردی هایتفاوت گرایان،رفتار بینیپیش براساس کهاین سرانجام

 دارد؛ مانندیبی و خاص یادگیری روند کودکی هر زیرا شود، ظاهر کودکان گفتار از وسیعی

 طی مشخصی توالی با را آموزیزبان طبیعی حلمرا کودکان همۀ دانیممی طورکههمان اما

 هایجمله بعد و هاواژه ترتیببه سپس کنند،می «قون و قان» ابتدا هاآن. کنندمی

 .گیرندفرامی را مجهول و معلوم، ای،دوواژه ای،واژهتک

 10زیستی/ فطری 2.2.1

 انسان و نیست رفتارها دیگر یادگیری مانند زبان یادگیری معتقدند دیدگاه این دارانطرف

 ،11چامسکی. دارد مشخص زمان یک در زبان یادگیری برای ایویژه زیستی ساختار

 تأکید زبان شناختیزیست و فطری کنندۀتعیین عوامل بر معاصر، آمریکایی شناسزبان

 او. نامدمی 12زبان فراگیری دستگاه را زبان یادگیری زیستی مغزی مکانیسم و کندمی

به. است نشنیده قباًل را هاآن که دارد را هاییگفته تولید توانایی کودک که است معتقد

 را آن که است آن از ترمستحکم بسیار عادی کودک شناختیزبان تسلط چامسکی، عقیدۀ

 که شنوندمی محیط در را محدودی سخنان فقط کودکان. بدانیم محیطی هایداده از ناشی

 از پیچیده نظامی هماهنگ صورتبه و سرعتبه اما دارند، ضعیفی ساختار یزن هاآن تربیش

 از فراتر بسیار هاآن دانش. آورندمی دستبه جمله نامحدودی تعداد تولید برای را قواعد

 از را زبان دستور قواعد کودکان که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. هاستآن تجربۀ

 یک یعنی زاد،درون طرحی بهباتوجه را هاآن بلکه سازند،نمی خود شنیداری هایدریافت

 بر تسلط و زبان فراگیری هنگام کودکان او، اعتقادبه. آورندمی وجودبه خود در ژنتیکی برنامۀ

 یعنی. شوندمی هدایت جهانی دستورزبان از فطری دانش نوعی وسیلۀبه دستورزبان

 دستورزبان اما دانند،می را خود مادری زبان اصول یعنی کلی، شکل خودکار صورتبه کودکان

 این جهانی دستورزبان اصول از یکی مثاًل،. دارد نیز پارامتر سرییک اصول، برعالوه جهانی

 به فارسی زبان مانند هازبان برخی ولی باشند، داشته فاعل باید هاجمله همۀ که است

 بنابراین. کنند حذف درنتیجه و بگیرند درنظر تلویحی را فاعل که دهندمی اجازه گویندگان

 .دارند نیاز خود محیط از اطالعاتی به پارامترها تنظیم برای کودکان

طی و کودکان همۀ در صدا تولید روند بودنسانیک از ناشی را زبان بودنذاتی چامسکی

 کنند،می «قون و قان» ماهگیشش حدود مثاًل داند،می هاآن توسط خاصی ترتیب شدن

 کاربه را تلگرافی جمالت دوسالگی انتهای در گیرند،می یاد را کلمات اولین سالگییک در

هم او. یابندمی تسلط دستوری قواعد و نکات تربیش بر سالگیپنج تا چهار در و برند،می

 و حساس دورۀ که است معتقد و داندمی انسانی خاص ارتباط از ایگونه را زبان چنین

                                                        
10. biological/nativist 

11. N. Chomsky   

12. language acquisition device (LAD) 



 خواهد دشوار زبان یادگیری دوره، آن شدنسپری از پس که دارد وجود یادگیری برای مهمی

 کودکان از تردشوار ساالنبزرگ برای دوم زبان یادگیری که است علت همین به. بود

 زبان اساسی ساختار سالگیپنج تا کودکان همۀ تقریبًا او، اعتقادبه. است دبستانیپیش

 و هوشی سطح در تفاوت به توانمی را هاآن اندک هایتفاوت و گیرندمی یاد را خود مادری

 محیط از دریافتی هایورودی است معتقد چامسکی. داد نسبت هاآن محیطی تحریکات

 .شوندمی انسان در زبان فراگیری دستگاه اندازیراه باعث فقط اطراف

 ازنظر کودکان ها،آن نظربه. قدندمعت زبان بودنذاتی به نگرفطری رویکرد دارانطرف

 برای آموزش به نیازی و هستند زبان کاربرد و یادگیری آمادۀ و مستعد شناختیزیست

 کتاب در ناعمی که کنندمی ذکر را دالیلی خود نظریۀ اثبات برای هاآن. ندارند زبان یادگیری

 :کندمی تقسیم زیر دستۀ پنج به را هاآن زبان و ارتباط هایمهارت آموزش شناسیروان

 قواعد ،(هامصوت و هاصامت) آواها مثل ها؛زبان تمام در مشترک ساختارهای وجود 

 ؛(موصوف و صفت، مفعول، فاعل،)

 آن از بعد و گیردمی صورت خاص دورۀ در زبان یادگیری زبان؛ یادگیری حساس دورۀ 

 است؛ دشوار

 و سانیک را زبان رشد مراحل تمام کودکان ن؛زبا رشد مراحل در همگانی نظم وجود 

 گفتار سپس و دارند ایواژهتک گفتار ابتدا کودکان همۀ مثاًل. کنندمی طی ترتیببه

 کنند؛می آغاز را سازیجمله و ایدوواژه

 و است انسان خاص زبانی قدرت که است این بر ادعا حیوان؛ و انسان در ارتباط تفاوت 

 محدود و ساده هاآن ارتباط ولی هستند، ارتباط دارای حیوانات. ندارد ایبهره آن از حیوان

 بود؛ نخواهد انسانی رشد سال دو از تربیش هاآن رشد و است

 مغز چپ کرۀنیم در که است داده نشان تحقیقات انسان؛ مغز در تکلم مناطق وجود 

 دومی و گفتار تولید به مربوط اولی که رددا وجود ورنیکه و بروکا نامبه ویژه منطقۀ دو انسان،

 ایجاد مشکل گفتار فهم و تولید در تواندمی هاقسمت این آسیب. است گفتار فهم برای

 کند؛

 به تحریکات؛ بودننارسا یا نامناسب زبانی هایداده دریافت دربرابر کودک کامل زبان

 هایداده درمعرض قرارگیری وجود با ساختخوش دستور یک فراگیری چامسکی، اعتقاد

 فقر وجود با کودکان او، اعتقادبه. است ذاتی زبانی هایایده وجود از حاکی نامناسب زبانی

 گیرند؛فرامی را خاصی ساختارهای زبانی هایمحدودیت یا

 بیش بسیار سهولت با خردسال کودک چامسکی، اعتقادبه زبان؛ یادگیری سهولت

 (.1385 ناعمی) یابدمی تسلط زبان بر( سالزرگب با مقایسه در) تری

 یادگیری او. است شناختی او دیدگاه. است پیاژه زیستی رویکرد دارانطرف از دیگر یکی

 و معانی فهم و درک به او عالقۀ و خالقیت، کودک، شناختی هایتوانایی از ناشی را زبان

 این در بنابراین،. کندمی کسب دیگران با تعامل از که داندمی اطالعاتی با راههم هاآن بیان

 .دهدمی تشکیل را کودک آموزیزبان اساس تجربه و تفکر رویکرد

ۀ طور گسترده بررسی کرده است و زبان را یک پدیدپیاژه روند رشد شناخت کودک را به
زی توجه آموطور مستقیم به پدیدۀ زبانکند. او بهثانوی در روند عمومی رشد قلمداد می



گونه طرح ذاتی نظر پیاژه، برای رشد زبان و شناخت در انسان هیچکند. بهنمی
 ای وجود ندارد. پیاژه به رشد پیشینی

 


