
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رِدر نوشتا ،هاي آن ژگاني و دستگاهكاربرد انواع بند، آرايش وا بررسيِ

 هاي دوم تا پنجم ابتدايي در شهر كرمان پايه دخترِ آموزانِ دانش

  

        بينبينبينبين    فريده حقفريده حقفريده حقفريده حق

  دانشگاه الزهرا

        آباديآباديآباديآباديزهرا مختارزهرا مختارزهرا مختارزهرا مختار

 آموزش و پرورش استان كرمان

  

  چكيده

در نوشـتار   ،هاي مربوط به آن آرايش واژگاني و دستگاه انواع بند، كاربرد ، به توصيفاين پژوهش

، پـژوهش  ظـري ن ارچوبِچـ . پـردازد  مـي شهر كرمـان   م ابتداييِدوم تا پنجهاي  هپاي آموزانِ دانش

بر روي زبان فارسـي   ،)1348( باطني كه ،ستا) 1961(مقوله و ميزان هليدي  گراي نقشنظرية 

نوشتاري  هاي نحويِ ساخت ظهوردر كه  اين است ازحاكي ، آمده دست بهنتايج  .ده استكرپياده 

ي ماننـد  دار هاي پيچيـده و نشـان   ساخت و .ردمراتب وجود دا سلسله ،يگفتار گونةهمچون  ،نيز

آمـوزان ظـاهر    ر در نوشتار دانشديرت ،متمميهاي چند جمالت پرسشي، منفي، مجهول و ساخت

 ،پيچيـده  هاي نحـويِ  بسياري از ساختور ظه .ندبرخوردار و از بسامد وقوع كمتري نيز شوند، مي

در پيشرفت گونـة  را آموزش  مثبت در جريان افزايش پاية تحصيلي، نقش ،ها و افزايش كاربرد آن

  .دهد نشان مي ،آموزان دانش نزد در ،زبان نوشتاريِ

  ، آرايش واژگانيآموزان ابتدايي، بند، دستگاه ، نوشتار، دانشنحو  :ها كليدواژه

  

  



  شناسيمجله زبان و زبان

 

٢٢

  مقدمه. 1

 ،)1973( 1توسـط بـراون   ،كـودك در سـنين مختلـف    هاي زبان گفتـاريِ  ز زمان تعيين ويژگيا

هـاي   رده زبـانِ  در گونة گفتاريِ ،مختلف زمينة توصيف متغيرهاي نحويِهاي فراواني در پژوهش

حوي نوشـتار چنـين   اما در بررسي ن. در ايران و ساير كشورها صورت گرفته است ،سني مختلف

شده در ايـران نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني       هاي انجام پژوهش. خورد چشم نمي تعدد و تنوعي به

زبان يا به بررسي عناصـر نحـوي در ادبيـات     ها به بررسي گونة گفتاريِ نيست، چراكه بيشتر آن

بـين   ،نحـوي  هـاي مختلـف   هايي به مقايسة كـاربرد سـاخت   معدود پژوهش. اند كودكان پرداخته

كـه از   ،انـد  ذهني پرداخته توانِ شنوا و كم ناشنوا، كم آموزان استثناييِ آموزان عادي و دانش دانش

ـ ، جال)1372( يادگـاري توان به آثار  ها مي ميان آن و يونسـيان  ) 1381( بهنـام  ،)1379( پـور  يل

 وجـود  مـدد   بـه  ،خصـوص در كشـورهاي پيشـرفته    بـه  ،در خـارج از ايـران  . اشاره كرد) 1381(

از بـين  . هـا بيشـتر اسـت    تعـداد ايـن پـژوهش    ،ه و تحليـل كـالم  افزارهـاي پيشـرفتة تجزيـ    نرم

توان به آثـار   مي ،آموزان ابتدايي در خارج از ايران در مورد نوشتار دانش ،گرفته هاي انجام پژوهش

ي بـايبر و  و بـه گفتـه  ، اشـاره كـرد   )1998( همكارانو  4بايبرو ) 1994( 3رپن ،)1976( 2لوبان

آريزونـا را در   ابتـداييِ  دورة آمـوزانِ  پيكـرة نوشـتاريِ دانـش   ه ك 5گرب رپن و )1998( همكاران

كه هريـك   ،اشاره كرد ،)2005( و همكاران 7كارتي و مك ،6دانشگاه آريزوناي شمالي تهيه كردند

 .اند شناختي پرداخته زبان مختلفهاي  از ديدگاه ،هاي پيكرة نوشتاري نحوي به بررسي داده به

ثر و مـؤ  هـايي نـو بـراي برقـراري ارتبـاط      راه يـافتنِ  ،ن امروزمهم اين است كه در جها تةكن

. شـود  پوشـي مـي   چشـم  ي غيرقابـل نيـاز  كم تبـديل بـه   ، كمسازنده با ساير افراد جامعه و جهان

 ثيرِ، و افـزايش تـأ  نوشـتن  نحوة. نوشتن است ،چنين ارتباطي برقراريِ ترين راه ترين و مهم آسان

پـژوهش در امـر تكامـل و     ،بنـابراين . اي برخـوردار اسـت   ويژه تامروزه از اهمي ،نوشتار ارتباطيِ

  .شود ، تبديل به يك نياز ميميزان همان ، بهزبان نيز نوشتاريِ گونة تكوينِ

                                            

1. R.Brown 
2. W. Loban 
3. R. Reppen 
4. D. Biber 
5. W. Grabe 
6. The Arizona Corpus of Elementary Student Writing   
7. S. J. McCarthy 
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 .ونـد ر شـمار مـي   زبـان بـه   نوشتاريِ گونة آموزشِ يِمتوّل تنها نهاد ،مدارس ابتدايي ،در ايران

جهت مقاصـد  ، درنوشتار كارآمد بهينه از ابزارِ دةااستف سوي افراد جامعه را از كودكي به مدارس،

  .ندده ، سوق ميگوناگون

 ،رشـد و تكامـل آن در جريـان آمـوزش ابتـدايي      ي، و نحـوة زبـان  ايـن گونـة   اهميـت ميزانِ 

ـ واداشتند تا در اين زمينه به پژوهش بپردازرا  كه نگارندگان ندبود هايي پرسش هـاي   د و جنبـه ن

مختلف دنتصـوير بكشـ   ، بـه طي يك بررسي موردي ،زبان را كودكانِ فارسي يِنوشتار زبانِ رشد. 

واع بنـدهاي آزاد و  انبسامد وقوع  نوشتاري و قبيل چگونگي تكامل آرايش واژگانيِهايي از پرسش

، كـه  بند هاي مختلف هاي هريك از دستگاه بررسي و توصيف ويژگي. هاي مختلف در پايهوابسته 

شـود، در   ود مـي به سه دستگاه پرسشـي، مـتمم و مطابقـه محـد     ،نمقوله و ميزا براساس نظرية

 .نظر اين پژوهش استوردم ابتدايي نيز از ديگر موارد دورة آموزانِ نوشتار دانش

  

 هاي آن  جامعة آماري و ويژگي .2

پايـه   واژگانِ مليِ كه در طرحِ ،كرمان شهرِ دخترِ آموزانِ دانش از بينِ ،اين پژوهش آماريِ ةجامع

  .، انتخاب شدت كرده بودندشرك

، سراسـر ايـران   ابتـداييِ  آمـوزانِ  پاية دانش واژگانِ منظور شناساييِ ، بهپايه طرح ملي واژگانِ

 بر شناسايي واژگان پاية توليدي و ادراكيِ ه در اين طرح عالو. اجرا شد )1384(ه زاد توسط نعمت

اين گـروه و   هاي كاربرديِ امدترين واژهاز سراسر ايران، پربس ،جامعة نمونه آموزِ هزار دانش تبيس

، كننـده در ايـن طـرح    شـركت  آمـوزانِ  دانـش . دهاي هر استان مشخص ش سامدترين واژهنيز پرب

 بـا اسـتفاده از تصـاويرِ    ،هـايي  داسـتان  بـه نوشـتنِ   ،خـود  توليدي و ادراكيِ بر ارائة واژگانِ عالوه

  .پرداختند ،شده داده

كـه   انتخـاب شـدند،   آمـوزاني  آموزان، ابتدا دانش هاي دانش هها و نوشت داده توجه به وسعتبا

نفر  20، پايهها، در هر از بين آنسپس  .شده مطالبي نگاشته بودند داده چهارده تصويرِدرمورد هر

، آموزان هاي دانش ، و نوشتهشد طور تصادفي انتخاب پنج موضوع به بعد .تصادف انتخاب شدند به

كار،  :موضوعات انتخابي عبارت بودند از .تحليل قرار گرفتو تجزيه گردآوري و مورد در آن موارد،

  .شامل شدند نوشتاري را حدود چهارهزار بند مجموعكه در ،صنعت، شهر، روستا و آب

 

  



  شناسيمجله زبان و زبان

 

٢٤

  روش پژوهش. 3

 بتكاريِا خود به روشِ نحو زبان، نگارندگان براي بررسيِ ،اي افزارهاي رايانه نرم دليل عدم وجود به

  :ندآموزان پرداخت طيع نوشتار دانشزير به تق

 و سپس متغيرهاي مورد بند قرار گرفت تفكيك به يهاي آموزان در جدول بتدا نوشتار دانشا

اين متغيرها در  كدام ازپس تعداد هرس .هاي ديگري از اين جداول ارائه شد پژوهش در ستون

مجموع بسامد وقوع هر  ،صفحههر  و در پايانِ .نوشته شد ،ها هاي مقابل آن يك بند، در خانه

وقوع و ساير  از مجموع صفحات براي بررسي بسامد سرانجام نتايج حاصل. ر محاسبه شدمتغي

 .ها و نمودارهايي عرضه شد موارد، پردازش، و نتايج در جدول

  

  اصطالحات. 4

 يفتعر ،اي وجود دارد ويژه يِشناخت ، اصطالحات زبانيك از متغيرهاهر كه در بررسيِجا آناز

 آماريِ و در اين بخش تنها دو اصطالحِ ،هاي مربوطه ارائه خواهد شد در بخش اصطالحات

  .دنشو ها و نمودارها معرفي مي كاررفته در تمام جدول به

  

  متوسط فردي .1. 4

 .هر پايه است آموزانِ دانش مزبور در نوشتارِ استفاده از متغيرِ ميانگينِمتوسط فردي، 

، كه نشان است 24.45، دوم ابتدايي ، در پايةاستفاده از بند آزاد ط فرديِمتوس ،مثال عنوان به

 29.4 ،متوسططور ، بهشده داده دوم در مورد پنج موضوعِ پاية آموزانِ دهد كه هريك از دانش مي

 .است بوده وابسته آزاد و بقيه بند بندمورد  24.45ها  كه از بين آن .نوشته است ،بند

  

  يدرصد فراوان. 2. 4

تمام  فرديِ با توجه به ميانگينِ. دهد هر متغير را به درصد نشان مي بسامد وقوعدرصد فراواني، 

پايه وقوع بندهاي آزاد و وابسته در هردرصد  ،يك پايه آموزانِ ، توسط دانششده بندهاي نوشته

 .نشان داده شده است
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  بند. 5

تواند  زبان ياد شده كه مي ترين واحد كوچكعنوان  از بند به ،ميزان و  گراي مقوله در دستور نقش

 .كـار رود  بـه  ،يعنـي جملـه   ،تـر  واحـد بـزرگ   از يك يا چند گروه تشكيل شـود و در سـاختمانِ  

 سـاختمانيِ  داراي چهار عنصـرِ  ،بند .متشكل از يك بند آزاد است ،ترين جملة زبان فارسي ه كوتا

و بنـدهاي   1ندهاي داراي اسناد، بند مهينب ،در اين دستور. مسنداليه، متمم، اسناد و ادات است

بـراي   .دتواند وابسته يـا آزاد باشـ   خوانده شده و هركدام از اين بندها مي 2بند كهين ،فاقد اسناد

 :نمونه

  .كرد زندگي مي يك پرنده در بيابان  :بند آزاد .1

  3 ...خواست ا مهندس ميخيك آ  :بند وابسته .2

  

  تحصيلي  يپايه آموزان هراي دانشهدر جمله كاربرد انواع بند .1. 5

آموزانِ مقايسه، در اين قسمت ابتدا بسامد وقوع انواع بندها و متوسط نوشتار دانش براي سهولت 

 كرد عمل ،هاي اين جدول توجه به داده اب ،و سپس شود، مي آوردهيك  ةشماردر جدول  ،هر پايه

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،راداين اف

زمـان بـا    هـم  اسـت، داده شـده نشـان   1 و نيز نمودار شمارة،  1 شمارةجدول كه طور  همان

. شـود  افزوده مي ،آموزان شده توسط دانش افزايش پاية تحصيلي، بر متوسط تعداد بندهاي نوشته

هـاي   توانايي نشان از افزايش كيفيِ ،پاية تحصيلي تناسبِ به ، شده افزايش متوسط بندهاي نوشته

زمان با افزايش تعداد كل بندها، از بسامد وقـوع   هم ،ازطرفي. آموزان دارد دانش نوشتاريِ -نحوي

كـاهش بسـامد   ). 2نمودار شمارة ( شود داد بندهاي وابسته افزوده ميبندهاي آزاد كاسته و بر تع

توانـد   افزايش بسـامد بنـدهاي وابسـته، مـي     ،آن تبع از پاية دوم به پنجم و به ،وقوع بندهاي آزاد

 چراكه افزايش بنـدهاي وابسـته   .آموزان باشد دانش نوشتارِ نحويِ ندة افزايش پيچيدگيِده نشان

تصـوير   از يـك رويـداد را بـه    هايي كه بـيش  جمله(تر هاي گسترده بر قدرت پردازش جملهداللت 

توان چنين نتيجه گرفت كه افـزايش پايـة تحصـيلي بـر      مي توجه به موارد باالبا .دارد )كشند مي

 .نوشتاري تأثير مثبت داشته است -يهاي نحو يت و كميت تواناييافزايش كيف

                                            

1. major clause 
2. minor clause 

 .آموزان انتخاب شود هاي دانش ها از نوشته سعي شده است كه مثال. 3
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  .ي تحصيلي پايه ه تفكيكب    واني بندهاي آزاد و وابستهدرصد فرا .1 جدول

  

  
  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب  آموزان شده توسط دانش دهاي نوشتهبن ميانگين .1 رنمودا

 

  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب    بندهاي وابسته درصد فراواني .2 نمودار

 

 نوع بند

 پنجم چهارم سوم دوم

درصد 

  فراواني

متوسط 

  فردي

درصد 

  فراواني

متوسط 

  فردي

درصد 

  فراواني

متوسط 

  فردي

درصد 

  فراواني

متوسط 

  فردي

 40.25 64.5 41.3 75.85 31.4 78.52 24.45 83.16 آزاد

 22.15 35.5 13.15 24.15 8.6 21.48 4.95 16.84 وابسته

 62.4  100 50.45  100 40  100 29.4  100  كل
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  بند آرايش واژگانيِ .6

به  عنصر ادات نسبت. است )مسنداليه، متمم و اسناد( ،مسلط در زبان فارسي آرايش واژگانيِ

 .كامالً ثابتي ندارد رو جايگاه ازاين. ادي عمل بيشتري برخوردار استزساير عناصر از آ

  

  ي تحصيلي متفاوتها پايه آموزان باهاي دانشدر جملهواژگاني آرايش  انواع .1. 6

 .دهد را نشان مي آرايش واژگاني معياردر زمينة  ي مختلفها كرد پايه عمل،  2جدول شمارة 

 و ، متمممسنداليه( معيار واژگانيِدر جريان نزديكي به آرايش  ،هاي اين جدول براساس داده

است   داده  آمار نشان. شود نمي  وضعيت مشابهي ديده ي مختلفها پايه آموزاندانش بين ،)اسناد

اين درحالي است كه پاية . غيرعادي است كه پاية سوم شاهد كاهش بسامد وقوع آرايش واژگانيِ

عياري مآرايش غير ،در پاية پنجم. استها مواجه  گونه ساخت اين چهارم با افزايش بسامد

  .خورد چشم نمي به

ز بعد ا ،چهارم ، در پايةغيرعادي هاي داراي آرايش واژگانيِ علت افزايش ميزان ساخت

 ي است كهيشتروقوع پيوسته است، امري است كه محتاج پژوهش ب كاهشي كه در پاية سوم به

و  سنياختي، شن به مسائل روان و احتماالً ،دو پايه بررسي هاي درسيِ در آن بايد محتويات كتاب

  .پرداخته شود آموزان نيز اين گروه از دانش شايد حتي جنسيتيِ

ير گونة گفتاري مربوط توان با تأث را مي دانش آموزانمعيار در نوشتار هاي غير توالي وجود

تمامي  آموزانِ كند كه دانش هاي عادي ثابت مي توالي درصديِ 99از  بيش دانست، چراكه بسامد

كه در نوشتار  ،هاي اماليي نارسايي .واژگاني معيار زبان فارسي آگاهي دارند ها از آرايش پايه

 گفتاري را كامالً ، تأثير گونة)جاي آقا آخا به( 2، همانند مثال شود آموزان مشاهده مي دانش

توان ناديده انگاشت، اما  كه تأثير گونة گفتاري در نوشتار را نمي اينالبته باوجود .دهد نشان مي

عدم وجود توالي . تري دارد هاي گسترده اين تأثير احتياج به پژوهش ميزان و كيفيتبررسي 

گونة  از تأثيرِ جلوگيريآموز بر  هندة توانايي دانشد تواند نشان غيرعادي در نوشتار پاية پنجم مي

و نزديكي به رسد افزايش پاية تحصيلي بر اصالح نوشتار  مينظر  به. باشد گفتاري در نوشتار 

  .ردمعيار تأثير مثبت دا واژگانيِ ايشِآر

  

  



  شناسيمجله زبان و زبان
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  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب  درصد فراواني آرايش واژگاني معيار. 2جدول

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

دوم سوم چهارم پنجم

0.51

0.37

0.64

0

  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب  معيارآرايش واژگاني غير .3نمودار 

  

  هاي بند دستگاه .7

، كـه هركـدام   سـه نظـام درونـي    ،تعبيري ديگر يا به ،بند در زبان فارسي داراي سه دستگاه است

هـاي   انايـن شـبكة سـاختم    بين امكاناتهاي متفاوت از اي مجزا دارد و انتخاب براي خود شبكه

  .دستگاه پرسشي، متمم و مطابقه :هاي بند عبارتند از دستگاه. آورد وجود مي متفاوت بند را به

  

  دستگاه پرسشي.1. 7

كه غير  ،شوند به دو دستة پرسشي و خبري تقسيم مي ،تحليل در دستگاه پرسشي اليه در اولين ،بندها

-پرسش به وجود يا عدم وجود بسته ،پرسشي بندهاي. دنگير بر ميفعل را در تمامي وجوه ،از وجه امري

  پايه تحصيلي                        

          آرايش واژگاني    
 پنجم چهارم سوم دوم

 100 99.36 99.63 99.49 عادي

 0 0.64 0.37 0.51 غيرعادي



    ...بررسي كاربرد انواع بند، آرايش واژگاني و 

 ٢٩

به طبقات ريزتري رفته، كار به پرسشيِ كلمات به نوعِ بسته ،آهنگ الگوهاي متفاوتو نيز وجود  ،واژه

  .اين پژوهش خارج است حوصلةاز  بررسيِ آن كه ،شوند تقسيم مي

  

  .يك گنجشك تشنه بود: بند خبري. 3        

  ز كجا پيدا كند؟آب ا :بند پرسشي. 4        

  

ي تحصيلي ها پايه آموزان باهاي دانشدر جمله پرسشي هايدستگاه انواع. 1. 1. 7

  متفاوت

از بنـدهاي پرسشـي   وضعيت اسـتفاده   توان به مي 4و نمودار شمارة  3شمارة با توجه به جدول 

  .پي برد

 ،بنـدهاي پرسشـي   انـواع  نـاچيزِ معين، بسامد وقوع  مخاطبِ نبوددليل  رسد كه به نظر مي  به

 آموزانِ دانش در نوشتارِ ،بند خبري. اي طبيعي باشد پديده ،در نوشتار روايي ،به بند خبري نسبت

زمان بـا افـزايش    آمار نشان داد كه هم. ستا  ترين بسامد وقوع برخوردار بودهنيز از بيشنظر دورم

ز روندي تدريجي و آهنگي اين افزايش ا. شود ميپاية تحصيلي، بر تعداد بندهاي پرسشي افزوده 

توان گفـت كـه افـزايش پايـة تحصـيلي بـا افـزايش         بنابراين مي. نواخت برخوردار بوده است يك

  .ارتباط مستقيم دارد ،استفاده از بندهاي پرسشي در نوشتار

از  آمـوزان  زايش پاية تحصيلي، نوشتار دانشزمان با اف شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه هم

. همـراه داشـته اسـت    نويسنده را نيـز بـه   نوعي درگيريِ و به شدهمحض خارج  گريِ حالت روايت

شايد خروج نويسنده از حالـت  . هايي كه منجر به كاربرد پرسش از سوي وي شده است درگيري

 خلـقِ  كنـد، دليلـي باشـد بـر توانـاييِ      در وقايعي كه توصـيف مـي   وا شدنِ و سهيم ،محض راويِ

در مسير  ها اولين گام درنتيجه .انجامند ميگفتگويي در متن  التح هايي كه به پيدايشِ موقعيت

هـاي   پـژوهش  بـا  ،ايـن فرضـيه   درستي يا نادرستيِاثبات  .شود  ميشته بردا ،خلق متون نمايشي

منجر به پيـدايش   هاي بافتيِ و نيز ويژگي ،كاررفته به در زمينة انواع بندهاي پرسشيِ ،تر گسترده

  .پذير است امكان ،گونه بندها ناي
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  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب بندهاي خبري و پرسشي  وانيدرصد فراو  فراواني .3 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب بندهاي پرسشي  مقايسة درصد فراوانيِ. 4 نمودار

  

  متممدستگاه . 2. 7

و در اين  .گيرد امكانات مختلف متمم را در بند، دربر مياي است كه  دستگاه متمم، شبكه

تنها از اين نگاه ،فعولها نيست، بلكه م مفعول در دستور زبانمنطبق بر  ،دستوري توصيف ،

 از نگاه ،دوش طور سنتي متمم خوانده مي ، كه بهاضافه حرف باواسطة و مفعولِ .متمم است نوعي

تورها كه در ساير دس ،هايي ، بخشديگر ازسويي. شود ادات لحاظ مي عنوانِ به ، عموماًاين نظريه

 پنجم چهارم سوم دوم نوع بند

  1242  1084  799  587  تعداد خبري

  6  5  3  1  تعداد پرسشي

  1248  1089  802  588  تعداد كل

 99.52 99.54 99.63 99.83 خبريدرصد 

 0.48 0.46 0.37 0.17 پرسشيدرصد 



    ...بررسي كاربرد انواع بند، آرايش واژگاني و 

 ٣١

مثال : نگ . (اند مم درنظر گرفته شدهعنوان مت ، بهدر اين نظريه ،اند مفعول يا متمم خوانده نشده

  )از بند سه متممي

  .دهد نظر تعداد و تنوع متمم نشان مياز را مجموعة بندهاي زبان فارسي 5نمودار شمارة 

  

  
  .)87 :1348باطني،(تقسيمات دستگاه متمم . 5نمودار 



  شناسيمجله زبان و زبان

 

٣٢

برجسته شده  ،مممت 1.شود آموزان ارائه مي هاي دانش ، يك بند از نوشتهنوع متممزير براي هر در

كه در مرجع تفاوت  ،پيچيده متمميِمتممي يا بندهاي دو براي مواردي همچون بندهاي سه .است

 كر مثالي كلي، جهت يادآوريِتنها به ذ ،اند يا به بحث مربوط نبوده ،اند ها وجود نداشته داده و در ،دارند

اشاره شده است ،نظرمورد ساخت.  

  

 .بتواند:  بدون متمم .5

  .دارد دندان مصنوعي  :بدون عالمت ِ متممي كي .6

 .كشيده است نقاشي دبستان را  :  شناخته دارِ عالمت  متمميِ يك .7

 .كشيد بلندي نعرة :ساده    ةناشناخت دارِ عالمت  متمميِ يك .8

 .كشد مي نقاشي ساختماني راكردن با فكر :ناشناختة تركيبي دارِ عالمت  متمميِ يك .9

 .كرد مي آلوده  هوا رادود آن  :متممدو .10

  )97: 1348باطني،. (كردند مي صدا جناب رئيس ااو ر: متمم سه .11

  

  ي تحصيلي مختلفها پايه آموزان بادر نوشتار دانشدستگاه متمم  انواع. 1. 2. 7

  .دهد آموزان نشان مي كاربرد انواع متمم را در نوشتار دانش ، 4جدول شمارة 

درصد كل بندهاي  60بيش از  آيد، اي جدول و نمودار مزبور برميه طور كه از داده همان

ع وضعيت كاربرد انوا. دهند دار تشكيل مي انواع بندهاي متمم ،آموزان را شده توسط دانش نوشته

  :شرح زير است آموزان به متمم در نوشتار دانش

  

  .ده استبسامد وقوع بندهاي بدون متمم با افزايش مواجه بو ،تنها در پاية سوم) 1

اين درحالي . از پاية دوم به سوم كاهش يافته است  متممي بسامد وقوع انواع بندهاي يك) 2

  .ديگر با افزايش مواجه بوده است هاي است كه بسامد وقوع اين نوع بند در پايه

ها  در تمامي پايه ،بدون عالمت متمميِ متممي، بندهاي يك از بين انواع بندهاي يك) 3

 در جايگاه دوم قرار ،شناخته دارِ عالمت متمميِ بندهاي يك. اند ني را داشتهبيشترين فراوا

                                            

 .ر بوده استدليل حفظ اصل نوشتا اشتباهات اماليي و نوشتاري به. 1



    ...بررسي كاربرد انواع بند، آرايش واژگاني و 

 ٣٣

بسامد وقوع . ناشناختة تركيبي مشاهده نشد دارِ عالمت متمميِ بند يك ،در پاية دوم. دارند

  .ها نيز ناچيز است در ساير پايه اين نوع بند

مواجـه   ،نسـبت بـه پايـة دوم    ،اي  مالحظـه  تممي در پاية سوم با افزايش قابلبندهاي دوم) 4

 .هاي چهارم و پنجم كاهش يافته است ها در پايه بسامد وقوع آن .اند بوده

  .متممي استفاده نكرده است اي از بند سه هيچ پايه) 5

  

 دهندة هاي چندمتممي نشان ، ساخت)23 -25 :1999( 2نگاكرال 1كانوني داد طبق انگارة رخ

وسعت هرميزان كه  هب .است بينندة صحنه ديدگاهديد تر بيشـ يك حادثـه   بيننده يا راويِ وسعت

هاي بيشتري نيـز در   ممقرار گيرد، تعداد مت در معرضِ ديد او بيشتري از صحنه و جزئيات ،باشد

بنـدهاي  دار و نيـز   تـوان افـزايش تعـداد بنـدهاي مـتمم      رو مي ازاين. شود ظاهر مي واهاي  جمله

را بـه   ،آموزان مشاهده شده اسـت  پاية تحصيلي در نوشتار دانشموازات افزايش  كه به ،متمميدو

اي كـه   پديـده . قضايا مربـوط دانسـت   آموزان و توجه آنان به جزئيات گسترش وسعت ديد دانش

  .تر دارد تر و پيچيده طالب جزئيآموز در درك م نشان از آمادگي دانش

ند حاكي از روند كاهش استفاده از توا مي ،متممي در نوشتار جامعة نمونه بند سه كارنرفتنِ به

حـدي اسـت كـه     روندي كه پيشرفت آن بـه  ،وزي باشداين ساخت در گفتار و نوشتار فارسي امر

كه افزايش پايـة تحصـيلي بـر     توان گفت ميمجموع در .نوشتار را نيز تحت تأثير قرار داده است

متفاوت پايـة   كرد البته عمل .داشته است دار تأثير مثبت افزايش بسامد وقوع انواع بندهاي متمم

وضـوح   ايـن تغييـرات را بـه    6 نمودار شـمارة . هاي بيشتري دارد جاي بررسي ،سوم در اين مورد

  .دهد نشان مي

  

  

  

  

  

  

                                            

1. Canonical Event model   
2. R. W. Langacker 



  شناسيمجله زبان و زبان

 

٣٤

  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب ازنظر متمم  ،نواع بندا درصد فراواني. 4جدول 

 

 

 

  بدون متمم                                                     يك متمم بدون عالمت

  دار ناشناختهدار ناشناخته ساده                                      يك متمم عالمتيك متمم عالمت

  دار ناشناخته تركيبييك متمم عالمت                  دو متمم                                                     

  سه متمم

  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب  نظر متمماز ،درصد فراواني كاربرد انواع بند. 6ارنمود

 

  دستگاه مطابقه .3. 7

نداليه بين مس در مطابقة). شمار( نظر شخص و عدديعني ارتباط مسنداليه و اسناد از ،مطابقه

 يعني براي مسنداليه. شود سنداليه و نيز رعايت ادب مطرح ميم جانداريِ مبحث ،دساده و اسنا

نظر بافت ، ازداراي احترام مفرد و براي مسنداليه ،توان فعل مفرد آورد جان مي بي جمعِ

 پنجم چهارم سوم دوم نوع بند

 35.02 37.1 38.28 37.4 بدون متمم

 42.71 38.84 39.4 42.69 بدون عالمت  متمميِ يك

 11.3 12.59 10.6 11.4    شناخته دارِ عالمت  متمميِ يك

 1.92 1.1 1.12 2.21 ساده    ةناشناخت دارِ عالمت  متمميِ يك

 0.16 0.64 0.25 0 ناشناختة تركيبي دارِ عالمت  متمميِ يك

 8.89 9.73 10.35 6.3 دومتمم

  0  0  0  0  متمم سه



    ...بررسي كاربرد انواع بند، آرايش واژگاني و 

 ٣٥

، در اي همطابق صحيحِ اما برقراري ارتباط. جمع آورد صورت توان اسناد را به ، مياجتماعي

هاي تركيبي خود به دو دستة زنجيري  مسنداليه. ساز است مسئله عموماً، تركيبي هاي مسنداليه

، مطابقه ازنظر عدد برقرار است زنجيري هاي تركيبيِ در مسنداليه. شوند و عطف بيان تقسيم مي

 >من[يعني . شود شخصي عمل مي ترجيحِ شيوة ، بهنظر شخصاما از. فعل جمع باشد و بايد

  .و تو بر او ترجيح دارد ،من بر تو. ]او 1>تو

  .من و تو رفتيم. 12

  .تو و من رفتيم. 13

  .من و تو رفتيد*. 14

 حالت ،نظر شخص، و ازتابع اولين گروه اسمي ،نظر عدداز ،مسنداليه تركيبي عطف بيان

  .ي استترجيح

  )105: 1348باطني،( .ما مردم ملل متحد عزم نموديم .15

بين  در. اند اي مواجه بوده مطابقه ها با مشكالت پايه تماميِ دهد كه نشان مي 5 شمارةجدول 

در نوشتار  ،نظر شخصاز ،شده، بسامد وقوع مطابقة ناصحيح مشاهده موارد مطابقة ناصحيحِ

 ،نظر شخصاز ،مطابقة ناصحيح ،حال در پاية پنجم درعين. افزايش يافته است ،هاي مختلف پايه

تأثير  ،فزايش پاية تحصيلي در بهبود وضعيت مطابقهدهد كه ا آمار نشان مي. مشاهده نشده است

زمان با  هم ،نظر شخصمطابقة ناصحيح ازرغم افزايش بسامد وقوع  به. چنداني نداشته است

ريشة  ،نگارنده نظر به. كلي برطرف شده است ن مشكل بهافزايش پاية تحصيلي، در پاية پنجم اي

 هاي سنيِ ويژگيدر  ،يگرد و از سوي ،ن پايهاي در مواد آموزشيِ سو، يكاز درا باياين مطلب 

  .اي دارد اين موضوع احتياج به پژوهش ويژه. اين دوره جستجو كرد خاصِ

توجـه ايـن اسـت كـه      نكتة قابل. شود قة شمار يافته ميخطاي مطاب ،ها در نوشتار تمامي پايه

هـاي سـوم و    با پايـه در مقايسه  ،كمترين ميزان خطاي مطابقه را ،آموزان پاية دوم دبستان دانش

 ،آمـوزان  اي در نوشـتار دانـش   مطابقـه  نظر نگارنده، درمورد وجـود اشـكاالت   به. اند داشته ،چهارم

  .توان به سه دليل عمده اشاره كرد مي

كه كاربرد مسنداليه تركيبـي در   شدآموزان متوجه  ي نوشتار دانشنگارنده هنگام بررس: الف

پايـه نيـز كمتـرين خطـاي      همين. ها كمتر بوده است ساير پايهاز  ،پاية دوم آموزانِ نوشتار دانش

قت صحيح بين مسـنداليه و  رسد عدم مطاب نظر مي رو به ازاين. شمار را داشته است نظرمطابقه از
                                            

 يعني ترجيح دارد >. 1
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توان با كاربرد مسـنداليه تركيبـي در    حدودي مي آموزان را تا در نوشتار دانش ،نظر شماراسناد از

كـه   كنند، درحـالي  آموزان از مسنداليه تركيبي استفاده مي دانش .هاي آنان مربوط دانست نوشته

   .اند درستي نياموخته ا هنوز بهاش ر همطابقصحيح وضعيت 

. تـر از ويژگـي شـخص باشـد     نتزاعـي حدودي ا تا ،رسد كه ويژگي شمار نظر مي چنين به: ب

وس و عينـي صـورت   ديرتـر از مـوارد ملمـ    ،در بيشـتر مـوارد   ،موارد انتزاعي كه فراگيريِجا ازآن

  .را به اين ويژگي نيز نسبت داد نظر شماروان وجود موارد مطابقة ناصحيح ازت گيرد، مي مي

مثـال   عنـوان  بـه  .داردخـتالف نظـر وجـود    ا ،بين دستورنويسـان  ،در مورد ويژگي مطابقه: ج

اي  شناسـه  ،تنها براي سوم شـخص مفـرد در حالـت گفتـار عـادي      ،)75: 1384( الدينيةمشكو

ماهوتيـان  . آورد ميـان نمـي   اي سخني بـه  مطابقه مورد ساير امكاناتو در گيرد نظر ميوت درمتفا

)1378: 240(، ارد مهـم و نـادر در امـر    از مو ،غيرجاندار با فعل را جمعِ فاعلِ تنها عدم مطابقت

 ، به امكان وجود شناسة مفرد يا جمع براي نهاد)9: 1356( و ارژنگ صادقي. شمارد ميمطابقه بر

 هاي نامناسـبِ  مكان دارد وجود دادهالذا . دنكن داري كه با عددي غير از يك بيايد، اشاره مي جان

 ،آمـوز  موجـود در محـيط اطـراف دانـش     هـاي شـنيداريِ   متون نوشتاري يـا داده  مانند ،محيطي

  .شود ميانجام مطابقة صحيح منجر  در وي ر از عواملي باشد كه به سردرگميِديگ كيي

بـر بهبـود مشـكالت     ،توان نتيجه گرفت كه افزايش پايـة تحصـيلي   مي ،باال وارددقت در مبا 

آموزان پاية پنجم در برقـراري   دانشحتي  و چندان مؤثر واقع نشده است ،نظر شماراي از مطابقه

  .مطابقه دچار مشكل هستند

 ارِنخسـت بـه شـخص و شـم     دبايـ  ،نحوة بهبود اين نوع مطابقـه  براي رديابيِ ،نظر نگارنده به

و سـپس بـا مراجعـه بـه      .اي بـا آن مشـكل دارد   نظر مطابقـه آموز از كه دانش رجوع كرد، خاصي

  .اين مشكل را تعيين نمود شدنِ هاي تحصيلي و سنين باالتر، زمان دقيق برطرف نوشتار پايه

آموزان، طليعة ضعيفي از تحـولي باشـد كـه     اي در نوشتار دانش شايد وجود خطاهاي مطابقه

هاي آن در  زتابتحولي كه اولين با. ر آينده در دستگاه مطابقة زبان فارسي روي دهدقرار است د

ايـن   آمـوزانِ  شايد اگر پژوهشي مدون برروي گفتار دانـش . ظهور رسيده است نوشتار كودكان به

 .ردة سني صورت گيرد، صحت اين فرضيه را در گفتار آنان نيز به اثبات رساند
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  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب    هاي مطابقه ويژگي. 5جدول

 پنجم چهارم سوم دوم نوع بند

 98.95 97.88 97.74 98.47 صحيح

 0 0.46 0.38 0.34 ناصحيح شخص

 1.05 1.66 1.88 1.19 ناصحيح شمار

 

 
  .ي تحصيليها پايه ه تفكيكب  آموزان هاي ناصحيح در نوشتار دانش وضعيت مطابقه. 8نمودار

  

  گيري نتيجه .8

كـه در جريـان افـزايش پايـة      ،آموزان نشـان داد  هاي نوشتاري دانش داده تايج حاصل از بررسين

يعنـي   ،زبـان فارسـي   مسـلط  يِواژگـان  آرايـش اسـتفاده از   ،از دوم تـا پـنجم ابتـدايي    ،تحصيلي

استفاده از بندهاي پرسشي نيز رو به افـزايش  . ده استشتثبيت  تقريباً ،متمم و اسناد مسنداليه،

هـاي   سـاخت  نيـز  و اي بـدون مـتمم  مقابـل بنـده  دار در كـاربرد بنـدهاي مـتمم   افـزايش  . است

هماهنگ با  ،هابه كار رفته در نوشتار آن هاي نحويِ ساخت شدنِتر نشان از پيچيده ،متمميچند

كـه   اينبـاوجود  ،دهـد  مـي بررسي دستگاه مطابقه نشان  ،ديگر ازسوي. دارد ،افزايش پاية تحصيلي

  

 ناصحيح شخص                           ناصحيح شمار
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پـنجم بـه صـفر رسـيده اسـت، حتـي        ةدر پايـ  ،نظـر شـخص  ة ناصـحيح از بسامد وقـوع مطابقـ  

خصـوص در   بـه  ،نظـر شـمار  هنـوز بـا مشـكالت مطابقـه از     اين پاية تحصـيلي نيـز   آموزان دانش

تـا   ،مطابقة صحيح برقراريِ رسد مشكلِ نظر مي رو به ازاين .مواجه هستند ،هاي تركيبي مسنداليه

  .است مانده  نيز الينحل باقي ،پايان دبستان

وضـوح   دورة ابتـدايي را بـه   آموزانِ دانش هاي نحويِ توانايي كاملِ لزوم شناساييِ ،اين بررسي

موزشـي و  آتهيـه و تـدوين مطالـب علمـي،      جهتتواند در كه توجه به آن ميچرا .دهد نشان مي

  .كارآمد باشد ،اين افراد هاي زبانيِ متناسب با قابليت پرورشيِ
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