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چکيده

در دهههای اخیر ،پردازش بندهای موصولي و بررسي پیچیدگيهای
آنهااا در زبااانهااای ملف اا  ،در پااهوه هااای زبااانشااناخفي و

روانشناخفي ،نقشي مهم داشفه است .در پهوه
دو نوع بند موصولي مفعاو  -مفعاو

5

حاضار ،پیچیادگي

و نهااد -مفعاو

6

را در زباان

فارسي ،با یکدیگر مقایسه کرده و این پیچیادگي را باراساا

معیاار

روانشااناخفي می ا ان درک یااا ماادک درک ایاانگونااه جم اههااا در
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کودکان سه تا ش ساله سنجیدهایم؛ بدین منظور 16 ،کاودک را در
سه گروه سني سه تا چهار ،چهار تا پنج و پنج تا ش سا (هر گاروه

شامل  39نفر) انفلاب کردیم و به هرکداک ،جم ههایي شامل بندهای

موصولي موردنظار را باه دو صاورت مجا ای خ اری و پرسشاي ،باا

اسااففاده از روشهااای نمااای

شااکل ،اشاایای واوعااي و درخواساات

اجاارای یاام فرمااان نشااان دادیاام و درک آنااان از ایاان جم اههااا را

ارزیابي کردیم؛ درنهایت ،این نفیجه بهدست آماد کاه بناد موصاولي

نهاد -مفعو هم در جم ههای خ ری وهام در جم اههاای پرسشاي،

بهصورتي کامالً آشکار ،از بند موصولي مفعو  -مفعاو  ،پیچیادهتار

است.

واژههاي کليدي :پیچیدگي زباني ،بند موصولي مفعو  -مفعو ،
بند موصولي نهاد -مفعو  ،زبان فارسي ،کودکان سه تا ش ساله.

 .1مقدمه

فراگیااری زبااان ،باهمنااوان فرایناادی ط یعااي و درمااین حااا  ،بساایار پیچیااده ،همااواره حا

کنجکاوی بسیاری از دانشمندان را برانگیلفه و در حل مسائل موجود در روناد یاادگیری و
آموزش زبان ،چه بهمنوان زبان او وچه زبان خارجي ،الهاکبل
اسا  ،بررسي پیچیدگيهای موجود در مرح ههای ملف

آنان بوده اسات؛ بار ایان

فراگیاری زباان ،اهمیات بسایار

دارد .در این پهوه  ،سطوح پیچیدگي بندهای موصولي نهاد -9مفعاو و مفعاو  -مفعاو

را در زبان فارسي ،بهلحاظ نحوی و کاربردشناخفي ،در زبان کودکان فارسيزبان در گاروه
سني سه تا ش

سا بررسي کردهایم .بند موصولي ،م ارت از بندی است که یام اسام یاا

م ارت اسمي را توصی

مايکناد .ضامیری کاه بناد موصاولي را معرفاي مايکناد ،ضامیر

 .9واژۀ «نهاد» بهجای «فامل» ،دربرابر واژۀ انگ یسي  Subjectبهکار رففه است؛ زیرا فامل در زبان فارسي باید ال اماً
کنندۀ کار باشد؛ ولي واژۀ انگ یسي  Subjectصرفاً جایگاهي است و واژۀ فارسي «نهاد» نی همینگونه است.
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موصولي نامیده ميشود (ریچاردز 9و اشامیت .)454 :9009 ،9بناد موصاولي ،هماان صافت
است که برای توصی

یم اسم بهکار ميرود؛ با ایان تفااوت آشاکار کاه صافت معماو ً

ک مهای ساده یا مرکب است؛ ولي بند موصولي ،ش هجم ه است .در ممل ،بند موصاولي دو

جم ۀ مرت ط را با هم ترکیب ميکناد (اندرساون .)3 :9116 ،3در زباان فارساي ،بناد صاففي
]موصولي[ با حرف «کاه» (معااد  Who, Whom, Thatو  Whichدر زباان انگ یساي)
آغاز ميشود (ماهوتیان .)49 :9116 ،این ساخفار بهس ب داشفن انوامي مفعدد در هر زباان و

بهکاررففن بهصورت بند پیرو همراه بند پایه ،ازنوع پیچیده باهشامار مايرود و درضامن ،در
زبانهای ملف

ازجم ه فارسي و انگ یسي ،بسیار پرکاربرد است.

درطاو چهااار دهاۀ گذشافه ،پااردازش بناادهای موصااولي هام در پااهوه هااای حااوزۀ
زبانشناساي وهام در پاهوه هاای حاوزۀ روانشناساي زباان ،نقشاي مماده داشافه اسات
(جی سااون 4و دیگاران .)393 :9005 ،ایاان بررساايهااا دربااارۀ زبااانهااایي ملف ا

همچااون

انگ یسي ،چه بهمنوان زبان او (وی یرز 5و دیگران9191 ،؛ ف سر 6و دیگاران9004 ،؛ دیا

9

و توماس و )9005 ،8وچه بهمنوان زبان دوک (فرای9009 ،1؛ معرفات 90و رحمااني،)9001 ،99

ژاپني (ایشی وکا9005 ،99؛ هاکوتا ،)9189 ،93چیني (سو9006 ،94؛ لاین 95و بیاور،)9009 ،96

روسي (لوی 99و دیگاران9009 ،؛ پولینساکي ،)9009 ،98فارساي (مارب مفارد 9و معرفات،
1. J. C. Richards
2. R. Schmidt
3. R. Anderson
4. E. Gibson
5. G. J. Villiers
6. C. Felser
7. H. Diessel
8. M. Tomasello
9. C. Fry
10. H. Marefat
11. R. Rahmani
12. T. Ishizuka
13. K. Hakuta
14. N. C. Hsue
15. C. C. Lin
16. G. T. Bever
17. R. Levy
18. M. Polinsky
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9008؛ رحماااني ،معرفاات و کیااد ،)9099 ،9آلماااني (دیا

و توماسا و ،)9005 ،یوناااني

(پاپادوپولو 3و کالسن ،)9003 ،4مجاری (مکویني 5و پ ه )9188 ،6و ...انجاک شده است.

9

ال فه در همۀ زبانها ،از بندهای موصولي ،بهصورت یکسان اسففاده نمايشاود؛ بناابراین،
دانسفن بعضي تفاوتهای برجسفۀ موجود درمیان آنها اهمیت بسیار دارد (اندرسون:9001 ،
)9؛ اما درمین حا  ،توجه به این مسئ ه نی

زک است که آیا مفاهیم و فرایندهای جهاني هام

در این میان وجود دارند یا خیر؛ مالالً رابارت اندرساون باا اشااره باه فهرسات س سمورسایا

8

(س سمورساااایا و رساااان فااااریمن )9111 ،1از بناااادهای موصااااولي ازنظاااار میاااا ان

دردستر بودنشان ،اناواع ایان بنادهاا را در دو زباان کاانفونی  90رایاج در هنا

کنا

و

انگ یسي ،با یکدیگر مقایسه کرده و نوع مفعو  -نهاد را در هردو زبان ،آسانتارین ناوع در
فراگیری ورار داده اسات؛ ساس

ناوع مفعاو  -مفعاو را در ردۀ دوک آسااني در فراگیاری

گذاشفه و شکل نهاد -مفعو را برای گویشوران هردو زبان ،مشکلترین نوع بناد موصاولي
برای فراگیری معرفي کرده است (اندرسون.)3 :9001 ،
بهطور ک ي ،بندهای موصولي از دو دیدگاه تقسیمبندی شده است :در دیدگاه نلسات،

تمای میان دو نوع بند موصولي توصیفي 99و توضایحي 99مطارح مايشاود (کاامری:9116 ،
 )931و دسفهبندی ازنوع نق بنیان است؛ اما در دیدگاه دوک ،نق
موصولي در جم ه ،م نای تقسیمبندی است (س
 .)9004در پهوه

نحوی مفع ق به هسفۀ بند

مورسیا و رسن فریمن9111 ،؛ آنا ،93

حاضر ،برای ت یین مسئ ه ،از دیدگاه دوک اساففاده کاردهایام .هسافۀ بناد

1. A. Arabmofrad
2. E. Kidd
3. D. Papadopoulou
4. H. Clahsen
5. B. Macwhinney
6. C. Pleh
 .9تفصیل بسیاری از این موارد را که با موضوع این پهوه  ،بیشفر ارت اط دارند ،در پیشینۀ تحقیق آوردهایم.
8. M. Celce-Murcia
9. D. Larsen-Freeman
10. Cantonese
)11. Restrictive (Defining
)12. Non-Restrictive (Non-Defining
13. V. Annas
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موصولي در ساخت ک ي این بند ،دارای دو نق

در بندهای پایاه و پیارو اسات؛ بادان معناا

که ازسویي ،نقشي در بند پایه دارد و از آن سوی ،نقشي مشابه یا مففااوت در بناد موصاولي
برمهده دارد (صفوی.)985 :9393 ،
با توجه به تعری

با  ،چهار نوع بند موصولي را بدین شرح درنظر گرففهایم:

ال ) بند موصولي مفعو  -مفعو ( )OOمانند :من کفابي را کاه شاما معرفاي کردیاد،

خواندک.

ب) بند موصولي نهاد -مفعو ( )SOمانند :مردی که شاما او را مالواات کردیاد ،مع ام
من است.
ج) بند موصولي نهاد -نهاد ( )SSمانند :دخفری کاه باهزباان باسام صاح ت مايکناد،
دخفرمموی من است.
د) بند موصولي مفعو  -نهاد ( )OSمانند :مان دخفاری را کاه باهزباان باسام صاح ت
ميکند ،ميشناسم (س

مورسیا و رسن فریمن.)599 :9111 ،

در این پهوه  ،ازمیان این چهار ناوع بناد موصاولي ،دو ناوع را باا یکادیگر بررساي و
مقایسه کردهایم :نلست ،بند موصولي مفعو  -مفعاو ( )OOو دوک ،بناد موصاولي نهااد-
مفعو ( .)SOدر این مقاله ،درپي پاسخگویي به این سؤا هسفیم که کاداکیام از دو ناوع
بند موصولي مفعو  -مفعو و نهاد -مفعو  ،پیچیدهترند .شایان ذکر اسات کاه در پاهوه
حاضر ،بند موصولي نهاد -نهااد ،ناوع او و بناد موصاولي نهااد -مفعاو  ،ناوع دوک نامیاده
ميشود و معیار پیچیدگي می ان درک بند موصولي در کودکان سه تا ش ساله است .برای
پاسخدادن به این سؤا باید به دو سؤا ج ئيتر بدین شرح پاسخ دهیم :نلسات ،آنکاه آیاا
در درک جم ههای خ اری شاامل بناد موصاولي ناوع او و جم اههاای خ اری شاامل بناد
موصولي نوع دوک در کودکان سه تا ش سااله ،تفااوتي معناادار وجاود دارد یاا خیار؛ دوک،
آنکه آیا در درک جم ههای پرسشي شاامل بناد موصاولي ناوع او و جم اههاای پرسشاي
شامل بند موصولي نوع دوک در کودکان سه تا ش ساله ،تفاوتي معنادار وجود دارد یا خیر.
بار ایاان اسااا  ،هادف از نگااارش مقالاۀ حاضاار ،تعیاین سااطوح پیچیاادگي در بناادهای
موصولي مفعو  -مفعو و نهاد -مفعو در کودکان فارسيزبان سه تا شا سااله اسات .باا
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توجه به مسئ ۀ تحقیق ،هدفهای ج ئي این پهوه

م ارتاند از :بررسي تفااوت در درک

جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او و جم ههای خ اری شاامل بناد موصاولي ناوع
دوک در کودکان سه تا ش ساله و بررسي تفاوت در درک جم اههاای پرسشاي شاامل بناد
موصولي نوع او و جم ههای پرسشاي شاامل بناد موصاولي ناوع دوک در کودکاان ساه تاا
ش ساله .بارای دساتیااففن باه ایان هادفهاا ،در مقالاۀ حاضار ،ابعااد مفییرهاای ساطوح
پیچیدگي ،بندهای موصولي مفعو  -مفعو و بندهای موصولي نهااد -مفعاو را بررساي و
ارزیابي ميکنیم.
دربارۀ بند موصولي و بهطور خاص ،پیچیدگي اناواع بنادهاای موصاولي ،پاهوه هاای
زیادی در زبانهای ملف

ازجم ه انگ یسي ،چیني ،روسي ،مجاری ،یوناني و ژاپناي انجااک

شده است که در اینجا ،چند نمونه از آنها را بهصورت ملفصر ذکر ميکنیم:
صفوی ( )9393در مقالهای بامنوان «برخي از ویهگيهای بند موصولي فارساي» ،ضامن
بیان تعریفي ک ي از بند موصولي ،نق

منصر موصوليساز یا هسفه را در بناد پایاه و ساس

بند موصولي بررسي کرده و تفاوت میان بند موصولي و بند مفمم را نشان داده است.
رحماني ،معرفت و کید ( )9099در پهوهشي باامناوان «فراگیاری بنادهای موصاولي در
کودکان فارسيزبان» 59 ،کودک فارسيزبان دو تا هفاتسااله را در یام آزماون انفلااب
تصااویر شاارکت دادهانااد تااا میا ان درک آنهااا را از بناادهای موصااولي فااام ي ،مفعااولي و

مفممي 9بررسي کنند .آنان سرانجاک ،به ایان نفیجاه رسایدند کاه ایان گاروه از کودکاان در
پردازش بندهای موصولي مفعولي در مقایسه با بندهای موصولي فام ي ،بیشفر دچار مشاکل
بودند.

مم ویني 9و پ ه )9188( 3در پهوهشي بامنوان پردازش بنادهای موصاولي توصایفي در

زبان مجاری ،با توجه به تفاوت زبان مجاری با زبانهایي همچون انگ یسي ازنظر مفییرباودن

ترتیب ک مهها 4پی بیني کردند که به فهمي بهفر از تأثیرهاای مجا ای نقا

هسافه ،شاکل

1. Genetive
2. B. Macwhinney
3. C. S. Pleh
 .4در زبان مجاری ،ترتیب ک مهها آزادتر از ترتیب ک مهها در زبانهایي همچون انگ یسي و فارسي است.
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ترتیب 9روساخفي ک مهها ،انقطاع 9بند پایه و نشانههای ساختواژی برسند .در ایان مطالعاه،
از  944جم ه شامل بناد موصاولي توصایفي در زباان مجااری اساففاده شاد و ایان نفیجاههاا
بهدست آمد:
ال ) این یاففه که بهلحاظ پردازشي ،جم ههای موصولي نهاد -نهاد ،آساانتارین ناوع و
جم ههای موصولي نهاد -مفعو  ،مشکلترین نوع هسفند ،اهمیت حفظ زاویاۀ دیاد را نشاان
ميدهد.

ب) آزمودنيها در پردازش جم ههای دارای ترتیاب اسام -اسام -فعال 3کاه در آنهاا،

یم بند موصولي ،اسم دوک را توصی

ميکرد ،بهمی اناي زیااد ،دچاار مشاکل بودناد .ایان

یاففه ،اهمیت محدودیت در ساخفارهای انقطامي م ارتها را در فرایند تج یاۀ پاایین -باا

4

نشان ميدهد.
ج) تقابل تمرک در بند موصولي و تمرک در بند اص ي ،اهمیت حفاظ تمرکا را نشاان
ميدهد.
آنا

( )9004در مقالهای بامنوان «بند موصولي» ،انواع بند موصولي را براساا

دشواری و بسامد آنها معرفاي کارده و روشهاای ماؤثر بارای معرفاي و تادری

ترتیاب
بنادهای

موصولي صرفاً توصیفي برای دانشجویان ساط مفوساط در یام محایط م ماي را بررساي
کرده است.

جی سون و دیگران ( )9005در پهوهشي بامنوان خواندن بندهای موصاولي در انگ یساي،

سرمت خواندن بندهای موصاولي را در زباان انگ یساي بررساي کارده و باه نفاایجي دسات
یاففهاند؛ ازجم ه آنکه بندهای موصولي مفعولي (توصی کنندۀ مفعو ) ،بسایار آهسافهتار از
بندهای موصولي نهادی خوانده ميشوند .آنها در پایان پهوه  ،نفیجه گرففاهاناد کاه هام
مرجع وهم موامل جریان اطالمات باید در ت یین اثرهای پیچیدگي بندهای موصولي درنظار
گرففه شوند.

1. Configurations
2. Interruptions
3. N. N. V.
4. Bottom-Up
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ایشی وکا )9005( 9در مقالهای بامنوان «پردازش بنادهای موصاولي در زباان ژاپناي» ،باا

توجه باه اینکاه در زباانهاای  svoمانناد انگ یساي و فرانساه ،بنادهای موصاولي مفعاولي،9
پیچیدهتر از بندهای موصولي نهادی 3هسفند ،این مسئ ه را در زبان ژاپني بررساي کارده کاه
یم زبان  sovاست .این پهوه

نشان داد که در زبان ژاپني ،بندهای موصولي نهاادی ،در

مقایسه با بندهای موصولي مفعولي ،آسانترند.

سااو )9006( 4در رسااالۀ دکفااری خااود بااامنااوان مقولااههااایي دربااارۀ بناادهای موصااولي

هساافهپایاااني در زبااان چینااي ،اشاافقاش ،پااردازش و فراگیااری کوشاایده اساات جن اۀ جهاااني

زبانهایي با روساختهای مففاوت را در بندهای موصولي نشان دهد؛ بدان معنا که اشافقاش،
پردازش و فراگیری بنادهای موصاولي هسافهپایااني در زباان چیناي ،در مقایساه باا بنادهای
موصولي هسفهآغازی در زبان انگ یسي ،باوجود روسااختهاای مففااوت دو زباان ،یکساان
هسفند.

5

6

ری ي و کریسفینسن ( )9006در پهوهشي بامنوان پردازش بند موصولي بهواسطۀ بسامد

وووع ،آسانتر ميشود ،گففهاند ووفي ضمیر درونهای شلصي است ،بند موصولي مفعاولي،
باهصاورتي واباال مالحظ اه ،پربسااامدتر از بنااد موصااولي فااام ي اساات .هنگاااميکااه ضاامیر

غیرشلصي ،ساخفار م ارت اسمي دروناهشاده را تشاکیل مايدهاد ،ایان تفااوت ،بارمک
ميشود .آنها به این نفیجه رسیدهاند که پردازش بند موصولي مفعولي ،بهواسطۀ بساامد بناد
درونه ،آسان ميشود.

ف سر 9و دیگران ( )9009در پهوهشي 91 ،کودک ش

تا هفتسالۀ یمزباناۀ انگ یساي

و  39ب رگسا بومي انگ یسي را به دو صورت ،با اسففاده از سؤا های شنیداری و آزماون
شنیداری خودمحور بر خط بررسي کرده و دریاففهاناد ووفاي کودکاان بلواهناد ابهااکهاای
موصو را در پردازش برطرف کنناد ،نلسات ،اطالماات سااخفاری را درنظار مايگیرناد.
1. T. Ishizuka
2. Object-Gap R. C.s
3. Subject-Gap R. C.s
4. N. C. Hsu
5. F. Reali
6. M. H. Christiansen
7. C. Felser
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دیگر نفیجۀ این پهوه  ،آن است که تفاوتهای موجاود میاان کودکاان و با رگساا ن،
بیشفر در حافظۀ کاری آنان دیده ميشود تا در پردازش.

فاک  9و تامسون )9009( 9آن دسفه از بندهای موصولي انگ یساي را بررساي کاردهاناد

که در آنها ،موصو  ،ازنوع اخفیاری است .ازنظر آنان ،ووامد بهکارگیری موصو در زبان
انگ یسي ،بهصورتي نظاکمند ،از موامل کاربردشناخفي ناشي ميشود و هرچقدر بند اص ي و
بند موصولي ،بیشفر در هم تنیده شوند ،احفما اسففادهنشدن موصو  ،بیشفر است.

کاریرا  3و دیگران ( )9090در مقالهای باامناوان «پاردازش بنادهای موصاولي نهاادی

بهصورت جهاني ،آسانتر نیسفند :شواهدی از زبان باسم» ،گ ارشي را از پردازش سریعتار
بندهای موصولي مفعولي در مقایسه با بنادهای موصاولي نهاادی در زباان باسام باهدسات

دادهاند که یم زبان ارگفیو ،4هسفهپایاني و دارای بندهای موصولي پی اسمي 5است .آنان
براسا

نفایج بهدستآماده از ایان تحقیاق ،فرضایۀ جهاانيباودن را محال تردیاد دانسافه و

احفما دادهاند پیچیدگي پردازش بندهای موصولي ،وابسفه باه جن اههاای خااص زبااني در
دسفور باشد.
 .2روش پژوهش

جامعۀ آماری این تحقیق را کودکان خردسا فارسيزبان تشکیل ميدهناد کاه در ردههاای
سني سه تا ش

سا  ،در گروههای ساني ملف ا

(ساه تاا چهاار ،چهاار تاا پانج و پانج تاا

ش سا ) ورار دارند .نمونۀ آماری ،شامل سه گروه 39نفرۀ دخفار و پسار اسات کاه در ساه
ردۀ سني (سه تا چهار ،چهار تا پنج و پنج تا ش سا ) ورار دارند .درمجموع ،جامعۀ آماری
پهوه  16 ،نفر را دربر ميگیرد .همۀ این کودکان ،آزمونهای سالمت در مهدکاودکهاا
را درحیطههای هوش و زبان ،باموفقیت گذرانده بودند .این کودکان از نقاط ملف
بابل و از ط قههای ملف

شاهر

اجفمامي انفلااب شادند و زباان ماادریشاان ازنظار سااخفاری،
1. A. B. Fox
2. A. S. Thompson
3. M. Carreiras
4. Ergative
5. Prenominal R. C.S
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واژگاني و حفي آوایي ،همان فارسي اسفاندارد است و تنها ازنظر لحن بیاان ،کماي باا زباان
فارسي اسفاندارد تفاوت دارد.
نمونهگیری در این تحقیق ،بهصورت خوشهای و تصادفي انجاک شده است؛ بادین شارح
که نلست ،چند مهدکودک و پی دبسفاني را در شهرسفان بابل تعیین کردیم؛ ساس

هماۀ

کودکان این مراک را در سه گروه سني یادشاده دسافهبنادی کاردیم و بعاد ،باا اساففاده از
جدو امداد تصادفي ،از هر گروه ،کودکان موردنظر را برگ یدیم کاه نموناۀ آمااری ایان
تحقیق را تشکیل ميدهند.
برای انجاکدادن این تحقیق ،نلست ،اناواع بنادهای موصاولي فارساي را براساا

معیاار

نق های هسفۀ بند موصولي در دو بند پایه و پیارو ،باه چهاار دسافه تقسایم کارده و ازمیاان
آنها ،دو دسافه را بررساي و باا یکادیگر مقایساه کاردهایام :دسافۀ او  ،بنادهای موصاولي
مفعاو  -مفعااو و دساافۀ دوک ،بناادهای موصااولي نهااد -مفعااو ؛ باادین صااورت کااه باارای
سنجیدن می ان تس ط کودکان در سه ردۀ سني سه تا چهار ،چهار تا پنج و پنج تاا شا ساا
بر درک اینگونه بندهای موصولي در زبان فارساي باهمناوان زباان ماادری ایان کودکاان،
آزمونهای ماوازی شاامل جم اههاایي خ اری و پرسشاي از ناوع او و ناوع دوک را درباارۀ
هرکداک از گروههای سني موردنظر انجاک دادیم تاا تواناایي یاا نااتواني آناان در درک ایان
جم هها مشلص شود .جم ههای ارائهشده ،ازنظر واژههای بهکاررففه در آنها مفناوع بودناد
تا بدین ترتیب ،امکان هرگونه تق ید از کودکان درکنار هم گرففه شاود؛ ولاي درماین حاا
کوشیدیم بهویهه برای گروه سني او (سه تاا چهاارسااله) ،از مفااهیم و واژههاایي ساادهتار
اسففاده کنیم کاه درک آنهاا برایشاان آساان باشاد؛ مالالً بارای ارزیاابي کودکاان ساه تاا
 ،بهمنوان اب ار آزمون اسففاده نکاردیم؛

چهارساله ،هیچگاه از تفاوت میان رن

های ملف

زیرا بسیاری از آنان وادر به تمای رن

ها از یکدیگر ن ودند؛ ملالً برای ارزیابي می ان درک

کودکان از بندهای موصولي خ اری ناوع او  ،بادین صاورت ممال کاردیم کاه دو شاکل
رن

نشده را دراخفیار کودک ورار دادیام و از او خواسافیم یکاي از آنهاا را رنا

سس

به او گففیم:
 -شک ي رو که رن

کردهای ،به من بده.

کناد؛

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 129 / 1392

 -شک ي رو که رن

نکردهای ،بذار روی می .

و. ...
در این آزمون ،اگر کودک موردنظر به جم اۀ مرباوط باه خاود واکان

درسات نشاان

دهد ،نفیجه ميگیریم که آن را درک کرده است و بالعک  .شایان ذکر اسات کاه در ایان
جم هها ،انجاکدادن کارهایي ملف

از کودکان خواسفه ميشاود و بناابراین ،امکاان تق یاد

ازسوی آنان وجود ندارد .همین فرایند را برای بررسي درک کودکان از جم ۀ خ اری ناوع
دوک و همچنین جم ههای پرسشي نوع او و دوک نیا تکارار کاردیم؛ بادین ترتیاب ،تعاداد
کودکاني که در هر گروه سني ،هریم از جم ههای نوع او و دوک را در دو حالت مج ای
خ ری و پرسشي درک کرده باشند ،بهصورت جداگانه مشلص شد (جادو هاای ،5 ،3 ،9
 1 ،9و .)99
 .3تحليل دادهها

نفیجاۀ آماااری میا ان درک کودکااان مااوردنظاار را از دو نااوع جم ااه ،بااهطااور خالصااه ،در
جدو های ( 9شامل جم ههای خ ری) و ( 9شامل جم ههای پرسشي) نشان دادهایم .در ایان
جدو ها ،مالمت مل ت ،بهمعنای درک جم ه ازساوی کاودک ،و مالمات منفاي ،باهمعناي
درکنشدن آن است .منظور از درک ،پاسخ یا واکن

درست کودک به ساؤا بیاانشاده

است .تفسیر آماری مربوط به هر جدو را نی در ادامۀ همان جدو آوردهایم.
در جدو  ،9می ان درک کودکان سه تا چهارسااله را از جم اههاای خ اری ناوع او و
دوک ،با هم مقایسه کردهایم .در این جدو  ،مدد  8نشاندهندۀ آن اسات کاه از مجماوع 39
کودک ،هشت کودک ( 95درصد) هم جم ۀ خ ری نوع او وهم جم ۀ خ ری نوع دوک را
درک کردهاند .یازده کودک ( 34/4درصد از  39کودک) جم ۀ خ ری ناوع او را درک
کاارده و جم اۀ خ ااری نااوع دوک را درک نکااردهانااد .تنهااا دو کااودک ( 6/3درصااد از 39
کودک) جم ۀ خ ری نوع او را درک نکرده و جم ۀ خ ری ناوع دوک را درک کاردهاناد.
یازده کودک ( 34/4درصد از  39کودک) هیچیم از دو ناوع جم اۀ خ اری او و دوک را
درک نکردهاند .ناوزده کاودک ( 51/4درصاد از  39کاودک) ،جم اۀ خ اری ناوع او را
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درک کردهاند؛ درحاالي کاه ده کاودک از  39کاودک ،جم اۀ خ اری ناوع دوک را درک
کردهاند؛ بنابراین ،می ان درک کودکان سه تا چهارساله از دو جم ۀ خ ری ناوع او و ناوع
دوک ،بهصورتي وابل مالحظه ،با یکدیگر مففاوت اسات و بارای ایان کودکاان ،جم اههاای
خ ری نوع دوک ،بهصورت مشلص ،پیچیدهتر از نوع او است.
جدول  :1مقایسۀ درک کودکان سه تا چهارساله
از جملههاي خبري نوع اول و نوع دوم

برای پاسخدادن به این سؤا که آیا تفاوت می ان درک جم هها باین کودکاان ،معناادار
است یاا خیار ،بایاد از نفاایج آزماون آمااری جادو  9اساففاده کنایم .باا اسافناد باه میا ان
0/901درصدی سط پوش

دوسویه که ب رگتر از  0005است ،ميتاوان گفات باهلحااظ

آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطهای وجود ندارد و بادین ترتیاب ،میاان دو
جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده ميشود .این نفیجه ،بار رد فارص صافر و تأییاد فارص
یم تحقیق م نيبر وجود تفاوت در درک کودکان سه تا چهارساله از دو جم ۀ خ ری ناوع
او و دوک د لت ميکند .اگر می ان سط پوش

دوسویه ،کمفر از  0/05درصد باشد ،بین

دو مفییر ،رابطاه بروارار اسات و بادین ترتیاب ،میاان آنهاا تفااوتي معناادار وجاود نادارد؛
برمک  ،اگر میا ان ساط پوشا

دوساویه ،بیشافر از  0/05درصاد باشاد ،باین دو مفییار،
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رابطهای وجود ندارد و بدین ترتیب ،میان آنها ،تفااوت معناادار دیاده مايشاود (حسایني،
 93 :9389تا .)91
جدول  .2آزمون آماري جملههاي خبري در کودکان سه تا چهارساله
جم ۀ خ ری نوع او و دوک

ارزش

انحرافمعیار

می ان χ 2

9/565

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/901

در جدو  ،3می ان درک کودکان سه تا چهارساله را از جم ههاای پرسشاي ناوع او و
دوک ،با هم مقایسه کردهایم .در این جدو  ،مادد  4نشاان مايدهاد کاه از مجماوع ایان 39
کودک ،چهار نفر ( 99/5درصد) هم جم ۀ پرسشي نوع او وهم جم ۀ پرسشي ناوع دوک را
درک کردهاند .نُه کودک ( 98/9درصد) جم ۀ پرسشاي ناوع او را درک کارده و جم اۀ
پرسشي نوع دوک را درک نکردهاند .تعداد کودکاني کاه جم اۀ پرسشاي ناوع او را درک
نکرده و جم ۀ پرسشي نوع دوک را درک کردهاند ،صفر است .نوزده نفر از کودکاان (51/4
درصد) ،هیچیم از دو نوع جم ۀ پرسشي او و دوک را درک نکاردهاناد .سای ده کاودک
( 40/6درصد) جم ۀ پرسشي نوع او را درک کردهاند؛ درحالي که چهاار کاودک (99/5
درصد) جم ۀ پرسشي نوع دوک را درک کردهاند؛ بنابراین ،درک کودکان سه تا چهارسااله
از دو جم ۀ پرسشي نوع او و دوک ،بهصورتي وابل مالحظه ،با هم مففاوت است و برای این
کودکان ،جم ههای پرسشي نوع دوک ،بهطور مشلص ،پیچیدهتر از نوع او است.
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جدول  .3مقایسۀ درک کودکان سه تا چهارساله
از جملههاي پرسشي نوع اول و نوع دوم

برای پاسخدادن به این سؤا که آیا تفاوت در می ان درک این جم ههاا باین کودکاان،
معنادار است یا خیر ،باید از نفایج جدو آزمون آماری (جدو  )4اسففاده کنیم .با اسفناد به
می ان 0/090درصدی سط پوش

دوساویه کاه کاوچکفر از 0005اسات ،مايتاوان گفات

بهلحاظ آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطه وجود دارد و بدین ترتیاب ،میاان
دو جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده نميشود .این نفیجه ،بر تأیید فرص صفر و رد فرص
یم تحقیق ،م نيبر وجود تفااوت در درک کودکاان ساه تاا چهاارسااله از دو ناوع جم اۀ
پرسشي او و دوک د لت ميکند.
جدول  .4آزمون آماري جملههاي پرسشي در کودکان سه تا چهارساله
جم ههای پرسشي نوع او و
دوک
می ان χ 2

ارزش

انحرافمعیار

6/689

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/090

در جدو  ،5می ان درک کودکان چهار تا پنجساله را از جم اههاای خ اری ناوع او و
دوک با هم مقایسه کردهایم .در این جدو  ،مدد چهارده نشاان مايدهاد کاه از مجماوع 39
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کودک بررسيشده ،چهارده نفر ( 43/95درصد از  39کودک) هم جم اۀ خ اری ناوع او
وهم جم ۀ خ ری نوع دوک را درک کردهاند .پان ده کودک ( 46/1درصاد از  39کاودک)
جم ۀ خ ری نوع او را درک کارده و جم اۀ خ اری ناوع دوک را درک نکاردهاناد .تعاداد
کودکاااني کااه جم ااۀ خ ااری نااوع او را درک نکاارده و جم ااۀ خ ااری نااوع دوک را درک
کردهاند ،صفر است .سه کودک ( 1/4درصاد از  39کاودک) هایچیام از دو ناوع جم اۀ
خ ری او و دوک را درک نکردهاند 91 .کودک ( 10/6درصاد) جم اۀ خ اری ناوع او را
درک کردهاند؛ درحالي که چهارده کودک ( 43/95درصد از  39کاودک) جم اۀ خ اری
نوع دوک را درک کردهاند؛ بنابراین ،می ان درک کودکاان چهاار تاا پانجسااله از دو جم اۀ
خ ری نوع او و دوک ،با یکدیگر مففاوت اسات؛ اماا بارای مشالصکاردن معنااداری ایان
تفاوت باید از جدو آماری اسففاده کنیم.
جدول  .5مقایسۀ ميزان درک کودکان چهار تا پنجساله
از جملههاي خبري نوع اول و دوم

برای پاسخدادن به این سؤا که آیا تفاوت در می ان درک جم اههاا ازساوی کودکاان،
معنادار است یا خیر ،باید از نفایج جدو  6آزمون آماری اسففاده کنیم .باا اسافناد باه میا ان
0/901درصدی سط پوش

دوسویه که ب رگتر از 0005است ،مايتاوان گفات باهلحااظ
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آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطهای وجود نادارد و بادین ترتیاب ،باین دو
جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده ميشود .این نفیجه بر رد فرص صفر و تأیید فرص یم
تحقیق م نيبر وجود تفاوت در درک کودکان چهار تا پنجساله از دو نوع جم ۀ خ اری او
و دوک د لت ميکند.
جدول  .6آزمون آماري جملههاي خبري در کودکان چهار تا پنجساله
جم ههای خ ری نوع او و دوک

ارزش

انحرافمعیار

می ان χ 2

9/595

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/901

در جدو  ،9می ان درک کودکان چهار تا پنجساله را از جم ههای پرسشاي ناوع او و
دوک ،با هم مقایسه کردهایم .براسا

یاففههای ایان جادو  ،یاازده نفار ( 34/4درصاد از 39

کودک) هم جم ۀ پرسشي نوع او وهم جم ۀ پرسشي نوع دوک را درک کردهاند .چهاارده
کااودک ( 43/8درصااد از  39کااودک) جم ااۀ پرسشااي نااوع او را درک کاارده و جم ااۀ
پرسشي نوع دوک را درک نکردهاند .دو کودک ( 6/3درصد از  39کودک) جم ۀ پرسشاي
نوع او را درک نکرده و جم ۀ پرسشي نوع دوک را درک کاردهاناد .پانج کاودک (95/6
درصد از  39کودک) هیچیم از دو نوع جم ۀ پرسشي او و دوک را درک نکاردهاناد95 .
کودک ( 98/9درصد از  39کاودک) جم اۀ پرسشاي ناوع او را درک کاردهاناد .سای ده
کودک ( 41/6درصد از  39کودک) جم ۀ پرسشي نوع دوک را درک کاردهاناد؛ بناابراین،
درک کودکاان سااه تااا چهااارساااله از دو جم ااۀ پرسشااي نااوع او و دوک ،بااهصااورتي واباال
مالحظه ،مففاوت است؛ چنانکه برای این کودکان ،جم ههای پرسشي نوع دوک ،بهصاورتي
مشلص ،پیچیدهتر از نوع او است .برای تأیید این مسئ ه ،از جدو آزمون آماری اساففاده
ميکنیم.
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جدول  .7مقایسۀ ميزان درک کودکان چهار تا پنجساله
از جملههاي پرسشي نوع اول و دوم

برای پاسخدادن به این سؤا که آیا تفاوت در می ان درک این جم ههاا باین کودکاان،
معنادار است یا خیر ،باید از نفایج جدو آزمون آماری (جدو  )8اسففاده کنیم .با اسفناد به
دوسویه که با رگتار از  0005اسات ،مايتاوان گفات

می ان 0/463درصدی سط پوش

بهلحاظ آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطهای وجود نادارد و بادین ترتیاب،
بین دو جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده ميشود .این نفیجاه بار رد فارص صافر و تأییاد
فرص یم تحقیق م نيبر وجود تفاوت در درک کودکاان چهاار تاا پانجسااله از دو جم اۀ
پرسشي نوع او و دوک د لت ميکند.
جدول  .8آزمون آماري جملههاي پرسشي در کودکان چهار تا پنجساله
جم ههای پرسشي نوع او و دوک

ارزش

انحرافمعیار

می ان χ 2

0/540

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/463

در جدو  ،1می ان درک کودکان پنج تا ش ساله را از جم اههاای خ اری ناوع او و
دوک ،با هم مقایسه کردهایم .براساا

یاففاههاای ذکارشاده در ایان جادو  ،مادد  94نشاان
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ميدهد که از مجموع  39کودک 93 ،کودک هم جم ۀ خ ری نوع او وهم جم اۀ خ اری
نوع دوک را درک کردهاند که این تعداد ،معاد  99/1درصد از مجموع  39کودک پنج تاا
ش ساله است .هشت کودک ( 95درصد از  39کودک) جم اۀ خ اری ناوع او را درک
کرده و جم ۀ خ ری نوع دوک را درک نکردهاند .تعداد کودکاني که جم ۀ خ اری ناوع او
را درک نکرده و جم ۀ خ ری نوع دوک را درک کردهاند ،صافر اسات .تنهاا یام کاودک
( 3/9درصد از  39کودک) هیچیام از دو جم اۀ خ اری ناوع او و دوک را درک نکارده
است 39 .نفر از کودکان جم ۀ خ ری نوع او را درک کردهاند؛ درحالي کاه  94کاودک
( 95درصد از  39کودک) جم ۀ خ ری نوع دوک را درک کردهاناد؛ بناابراین ،میا ان درک
کودکان پنج تا ش ساله از دو جم ۀ خ ری نوع او و دوک ،ظاهراً بهصورتي وابل مالحظاه،
مففاوت است؛ چنانکه برای این کودکان ،جم ههای خ ری نوع دوک ،پیچیدهتر از ناوع او
بهنظر ميرسند؛ اما برای تأیید یا رد این مسئ ه ،از جدو آزمون آماری اسففاده ميکنیم.
جدول  .9مقایسۀ ميزان درک کودکان پنج تا ششساله
از جملههاي خبري نوع اول و دوم

برای پاسخدادن به این سؤا کاه آیاا تفااوت در میا ان درک جم اههاا باین کودکاان،
معنادار است یا خیر ،باید از نفایج جدو  90آزمون آماری اسففاده کنیم .با اسفناد باه میا ان
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0/559درصدی سط پوش

دوسویه که ب رگتر از 0005است ،مايتاوان گفات باهلحااظ

آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطهای وجود ندارد و بادین ترتیاب ،میاان دو
جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده ميشود .این نفیجه بر رد فرص صفر و تأیید فرص یم
تحقیق م نيبر وجود تفاوت در درک کودکان پنج تا ش ساله از دو جم ۀ خ ری ناوع او
و دوک د لت ميکند.
جدول  .11آزمون آماري جملههاي خبري در کودکان پنج تا ششساله
جم ههای خ ری نوع او و دوک

ارزش

انحرافمعیار

می ان χ 2

0/344

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/559

در جدو  ،99می ان درک کودکان پنج تا ش ساله را از جم ههای پرسشي ناوع او و
دوک ،با هم مقایسه کردهایم .براساا

یاففاههاای ذکارشاده در ایان جادو  ،از مجماوع 39

کودک 99 ،نفر ( 68/8درصد) هم جم ۀ پرسشي نوع او وهام جم اۀ پرسشاي ناوع دوک را
درک کردهاناد .هفات کاودک ( 99/1درصاد از  39کاودک) جم اۀ پرسشاي ناوع او را
درک کرده و جم ۀ پرسشي ناوع دوک را درک نکاردهاناد .دو کاودک ( 6/3درصاد از 39
کااودک) جم ااۀ پرسشااي نااوع او را درک نکاارده و جم ااۀ پرسشااي نااوع دوک را درک
کردهاند .تنها یم کودک ( 3/9درصد از  39کودک) هیچیم از دو جم اۀ پرسشاي ناوع
او و دوک را درک نکرده است 91 .کودک ( 10/6درصد از  39کاودک) جم اۀ پرسشاي
نوع او را درک کاردهاناد؛ درحاالي کاه  94کاودک ( 95درصاد از  39کاودک) جم اۀ
پرسشي نوع دوک را درک کردهاند؛ بنابراین ،می ان درک کودکان پنج تاا شا سااله از دو
جم ۀ پرسشي نوع او و دوک ،باا یکادیگر مففااوت اسات؛ چناانکاه بارای ایان کودکاان،
جم ههای پرسشي نوع دوک ظاهراً پیچیدهتر از نوع او است .برای تأیید یا رد این مسائ ه ،از
جدو آزمون آماری اسففاده ميکنیم.
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جدول  .11مقایسۀ ميزان درک کودکان پنج تا ششساله
از جملههاي پرسشي نوع اول و دوم

برای پاسخدادن به این سؤا که آیا تفاوت در می ان درک این جم ههاا باین کودکاان،
معنادار است یا خیر ،باید از نفایج جدو آزمون آماری (جدو  )99اسففاده کنیم .با اسافناد
به می ان 0/996درصدی سط پوش

دوسویه که ب رگتر از 0005اسات ،مايتاوان گفات

بهلحاظ آماری ،با اطمینان  15درصد ،بین دو جم ه ،رابطهای وجود نادارد و بادین ترتیاب،
میان دو جم ۀ موردنظر ،تفاوتي معنادار دیده ميشود .این نفیجه بار رد فارص صافر و تأییاد
فرص یم تحقیق م نيبر وجود تفاوت در درک کودکاان پانج تاا شا سااله از دو جم اۀ
پرسشي نوع او و دوک د لت ميکند.
جدول  .12آزمون آماري جملههاي پرسشي در کودکان پنج تا ششساله
جم ههای پرسشي نوع او و
دوک
می ان χ 2

ارزش

انحرافمعیار

0/993

9

سط معناداری
(دودامنهای)
0/996
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 .4بحث

با توجه به آمارها و تفسیرهای بیانشده ،نفایج بهدستآماده از پاهوه

حاضار بادین شارح

است:
در درک جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او (مفعو  -مفعاو ) و جم اههاای
خ ری شامل بند موصولي نوع دوک (نهاد -مفعو ) ازسوی کودکان سه تا چهارسا  ،تفااوتي
معنادار دیده ميشود که براسا

آن ،بهطور مشلص ،جم ههای خ ری شامل بناد موصاولي

نوع دوک ،از جم ههاای خ اری شاامل بناد موصاولي ناوع او  ،پیچیادهترناد .ایان نفیجاه باا
یاففاههاای پاهوه
پهوه

رحمااني و دیگاران ( )9099درباارۀ زباان فارساي و نیا دسافاوردهاای

دیسل و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیری زبانهای انگ یسي و آلماني مطابقت دارد

و این تفاوت در پیچیدگي ،با اسففاده از دیادگاه سا
توجیهپذیر نیست .س

مورسایا و رسان فاریمن (،)9111

مورسیا و رسن فریمن ( )9111معفقدند بنادهای موصاوليای کاه

ضمیر موصولي آنها درمیان دو ج ء بند پایاه مايآیاد ،پیچیادهتار از بنادهای موصاوليای
هسفند که ضمیر موصوليشان در انفهای بند پایه ورار دارد.
اما بااینکه  89/5درصد از کودکاان ساه تاا چهاارسااله ،جم اههاای پرسشاي شاامل بناد
موصولي نوع دوک (نهاد -مفعو ) را درک نکردند و فقط  51/4درصاد از آناان جم اههاای
پرسشي شامل بند موصولي نوع او (مفعو  -مفعو ) را درک نکردند ،ازلحاظ آماری ،در
درک این دو نوع جم ه ازسوی کودکان سه تا چهارساله ،تفاوتي معناادار دیاده نمايشاود.
ایاان نفیجااه بااا یاففااههااای پااهوه
دسفاوردهای پهوه

رحماااني و دیگااران ( )9099دربااارۀ زبااان فارسااي و نیا

دیسل و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیری زبانهای انگ یسي و آلماني

مطابقت نميکند .این تفاوت در پیچیدگي نی با اسففاده از دیدگاه س

مورسایا و رسان

فریمن ( ،)9111توجیهپذیر نیست.
در درک جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او (مفعاو  -مفعاو ) و جم اههاای
خ ری شامل بند موصولي ناوع دوک (نهااد -مفعاو ) ازساوی کودکاان چهاار تاا پانجسااله،
تفاوتي معنادار دیده ميشود که براسا

آن ،بهطور مشلص ،جم ههاای خ اری شاامل بناد

موصولي نوع دوک ،از جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او  ،پیچیدهترند .ایان نفیجاه
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با یاففههای پهوه
پهوه

رحمااني و دیگاران ( )9099درباارۀ زباان فارساي و نیا دسافاوردهاای

دیسل و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیاری زباانهاای انگ یساي و آلمااني مطابقات

ميکند .این تفاوت در پیچیادگي ،باا اساففاده از دیادگاه سا

مورسایا و رسان فاریمن

( ،)9111توجیهپذیر نیست.
در درک جم ههای پرسشي شامل بند موصولي نوع او (مفعو  -مفعو ) و جم ههاای
پرسشي شامل بند موصولي نوع دوک (نهاد -مفعو ) ازساوی کودکاان چهاار تاا پانج ساا ،
تفاوتي معنادار وجود دارد که براسا

آن ،بهطور مشلص ،جم اههاای پرسشاي شاامل بناد

موصولي نوع دوک ،از جم ههای پرسشي شامل بند موصولي نوع او  ،پیچیدهترند .این نفیجه
با یاففههای پاهوه
پهوه

رحمااني و دیگاران ( )9099درباارۀ زباان فارساي و نیا دسافاوردهای

دیسل و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیاری زباانهاای انگ یساي و آلمااني مطابقات

ميکند.
در درک جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او (مفعاو  -مفعاو ) و جم اههاای
خ ری شامل بند موصولي نوع دوک (نهاد -مفعو ) ازسوی کودکان پنج تا ش ساله ،تفاوتي
معنادار دیده ميشود که براسا

آن ،بهطور مشلص ،جم ههای خ ری شامل بناد موصاولي

نوع دوک ،از جم ههاای خ اری شاامل بناد موصاولي ناوع او  ،پیچیادهترناد .ایان نفیجاه باا
یاففاههاای پاهوه
پهوه

رحمااني و دیگاران ( )9099درباارۀ زباان فارساي و نیا دسافاوردهاای

دیسل و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیاری زباانهاای انگ یساي و آلمااني مطابقات

دارد .این تفاوت پیچیدگي با اسففاده از دیادگاه سا

مورسایا و رسان فاریمن (،)9111

توجیهپذیر نیست.
در درک جم ههای پرسشي شامل بند موصولي نوع او (مفعو  -مفعو ) و جم اههاای
پرسشي شامل بند موصولي نوع دوک (نهااد -مفعاو ) ازساوی کودکاان پانج تاا شا سااله،
تفاوتي معنادار دیده ميشود که براسا

آن ،بهطور مشلص ،جم ههای پرسشي شاامل بناد

موصولي نوع دوک ،از جم ههای پرسشي شامل بند موصولي نوع او  ،پیچیدهترند .این نفیجه
با یاففههای پهوه

رحماني و دیگران ( )9099دربارۀ زبان فارسي و نی دسفاوردهای دیا

و توماس و ( )9005دربارۀ فراگیری زبانهای انگ یسي و آلماني مطابقت ميکند .از مجماوع
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 برای کودکان سه تا، بندهای موصولي نوع دوک،این م احث نفیجه ميگیریم که بهطور ک ي
. پیچیدهتر از بندهای موصولي نوع او هسفند،ش ساله
 جم اههاای خ اری،بهطور خالصه ميتوان از این بحث نفیجه گرفت که در زبان فارسي
 از جم ههای خ ری شامل بند موصولي نوع او،)  مفعو-شامل بند موصولي نوع دوک (نهاد
- پیچیدهترند و جم ههاای پرسشاي شاامل بناد موصاولي ناوع دوک (نهااد،)  مفعو- (مفعو
. پیچیدهترند،)  مفعو-  از جم ههای پرسشي شامل بند موصولي نوع او (مفعو،) مفعو
منابع
. دانشگاه مالمه ط اط ایي: تهران. آمار ناپارامتریک.)9389(  سید یعقوب، حسیني-

 مجموعههمقهاتت.» «برخي از ویهگيهای بندهای موصاولي فارساي.)9393(  کوروش، صفوی-

: تهاران.) سید م اي میرمماادی (گاردآورناده.دومين کنفرانس زبانشناسي نظري و کاربردي
.919  تا989  صص.دانشگاه مالمه ط اط ایي

 ترجمۀ مهادی. دستور زبان فارسي ازدیدگاه ردهشناختي.)9116 /9389(  شهرزاد، ماهوتیان-
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