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Abstract 

Narrative discourse is one of the main characteristics and capabilities of verbal 

communication in various aspects of human’s social life. Narration, as the spoken or 

written description or report of related events, is a multidimensional skill indicating 

the level of linguistic as well as cognitive knowledge. In the present study, with the 

aim of examining compound verbs in the speech of 5- to 7-year-old healthy Persian-

speaking children, 889 compound verbs from 107 samples of spontaneous speech 

were analyzed based on Dabir-Moghaddam’s approach (1997). Out of these, 52 

speech samples were produced by boys and 55 speech samples were produced by 

girls. Also, 48 speech samples were produced by children aged 5 to 6 years, and 59 
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speech samples were produced by children aged 6 to 7 years. The entire speech 

productions included 17,427 words. The results showed that the frequency of 

“compositional compound verbs” is higher than that of “incorporating compound 

verbs” in the speech of 5- to 7-year-old children. Furthermore, with the increase of 

children’s age, in the age group of 6 years compared to 5 years, the gap between the 

elements of the compound verbs and the use of transitive compound verbs which 

have a more complex syntactic structure increases as an indicator of the 

development of language abilities. 

Keywords: Compound verb, Spontaneous speech, Verb structure, Transitivity, 

Incorporation, Compounding. 
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  چكيده
مختلـف   يهـا  در جنبـه  يارتبـاط كالمـ   ياصل يها ييها و توانا از شاخص يكي ييگفتمان روا

ـ  فيعنـوان توصـ   به ت،يروا است.بشر  ياجتماع يزندگ ـ  يگـزارش گفتـار   اي از  ينوشـتار  اي
 يشـناخت  نيو همچن يدانش زبان سطح تواند ياست كه م يچندبعد يمهارت ،مرتبط يدادهايرو

سـاله سـالم    7تـا   5ر كودكـان  . در اين پژوهش با هدف بررسـي فعـل مركـب د   را نشان دهد
) تحليـل  1376نمونه گفتار آزاد براساس نظر دبيرمقدم ( 107فعل مركب از  889زبان،   فارسي
اند. از سوي ديگر،  نمونه گفتار را دختران توليد كرده 55نمونه گفتار را پسران و  52ست. شده ا

انـد.   سال توليد كرده 7تا  6را كودكان نمونه گفتار  59سال و  6تا  5را كودكان نمونه گفتار  48
» يافعال مركب تركيب«شود. نتايج پژوهش نشان داد بسامد  واژه را شامل مي 17427ها  كل گفته
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تر است. همچنين، با بـاالرفتن  شيبسال  7تا  5در گروه سني » افعال مركب انضمامي«نسبت به 
افعـال مركـب گـذرا كـه داراي     و اسـتفاده از   مركـب  فعـل  ياجزا نيب فاصلهسن در كودكان 

سال به عنوان شاخصي  5سال در مقايسه با  6تري هستند در گروه سني  نحوي پيچيده  ساختار
 يابد.  از رشد توانايي هاي زباني افزايش مي

 .فعل مركب، گفتار آزاد، ساختمان فعل، گذرايي، انضمام، تركيب :ها كليدواژه

  
  . مقدمه و طرح مسئله1

 مختلـف  هـاي  جنبه در كالمي ارتباط اصلي هاي توانايي و ها شاخص از روايي يكي گفتمان
 از نوشـتاري  يـا  توصيف يا گـزارش گفتـاري   عنوان به روايت،. است بشر اجتماعي زندگي

 كـه  اسـت  چندبعـدي  ، مهـارتي (Boudreau, 2007; Levinsohn, 2015)مـرتبط   رويـدادهاي 
 . )Mäkinen et al., 2014(  را نشان دهد زباني و همچنين شناختي دانش از اي تواند گستره مي

 منسـجم  طور به را اطالعاتي تا كند مي توليد را روايتي سخنگو كه همين دليل، هنگامي به
 را خـود  شـناختي  هـاي  مهـارت  هـم  و زبـاني  هاي مهارت هم كند، منتقل خود مخاطب به
 )Ravid & Tolchinsky, 2002; Petersen, 2011 .()Dooley & Levinsohn, 2001(گيرد  مي  كار به

 تـا  كند كمك خود مخاطب به بافت در زباني عالئم كارگيري به با تواند گوينده ميمعتقدند 
  .دهد شكل خود ذهن در درستي درك و )Mental representationبازنمود ذهني (

 توانـايي  خـود  آشـناي  بزرگسـاالن  با تعاملي بافت از سن دو سالگي در كودكان معموالً
 سـالگي  پنج تا چهار حدود و در )Bruner, 1975; Sperry & Sperry, 1999( دارند گويي قصه

در  مناسب ضماير از و آورند مي دست را به بافت از خارج داستان فهم براي كافي اطالعات
 هنگـام  به كودكان سن، همين در .)Beliavsky, 2003( كنند مي استفاده داستان جايگاه شنونده

آن را  و قـادر نيسـتند   كننـد  مـي  توصيف را آن تصاوير فقط مصور كتاب يك از گويي قصه
 كودكـان، ). Berman & Slobin, 1996( بيـان كننـد   منسـجم  كـل  يك و قصه يك صورت  به
 و دارنـد  منسـجم  كـل  يـك  صورت/شـكل  بـه  را داستان بيان توانايي سالگي، 10 تا 4  بين
 .)Beliavsky, 2003( برنـد  كـار  بـه  را روشني پايان و آغاز و نما وجه مناسب، زمان توانند مي

 هـاي  جنبـه  انتقـال  بـراي  زبـاني  ابزارهاي يادگيري با حدودي تا كودك روايي گفتمان رشد
 هـاي  جنبه ساير .)Hickmann,1995( است مرتبط مكان و زمان كاربرد مانند داستان گوناگون

 هـا  ديدگاه آن از يكي مناسب انتخاب و ديدگاه چندين داشتن توانايي ويژه به شناختي، رشد
 اســـت اثرگـــذار كودكـــان روايـــي توانـــايي بـــر نيـــز روايـــي گفتمـــان بيـــان بـــراي



 5   و ديگران) پريسا بخشنده( ... 7تا  5ودكان سالم ساختار فعل مركب در گفتار ك بررسي

)Bamberg & Moissinac, 2003(. ارتبـاط   داسـتان  بيـان  بـراي  مناسـب  ديـدگاهي  از آگاهي
 خـوب  سـازماندهي  توانـايي  بـا  امـر  ايـن  داشته و كودك ذهن عملكرد رشد با گيري چشم
 را خـود  ويـژه  راهبردهـاي  كـودك  هر رسد مي نظر به دارد و تنگاتنگ ارتباطي گويي داستان

  .)Kleinknecht & Beike, 2004(بندد  مي كار به
ــرا يزبــان فارســ دو امكــان  كنــد عمــدتاً انيــرا در قالــب فعــل ب يمفهــوم نكــهيا يب

رفتن) و استفاده از فعـل مركـب    دن،ي(مثل خوردن، د طيدارد: استفاده از فعل بس  ارياخت  در
اسـت كـه    يميمركـب از مفـاه   فعـل  .سـوس خـوردن)  (مانند تماشا كردن، رنـج بـردن، اف  

 محل بحـث فـراوان بـوده اسـت     رياخ يها نظر ندارند و در دهه دستوردانان درباره آن اتفاق
هـاي   شناسـان از ابعـاد مختلـف پـژوهش     تاكنون دستورنويسان و زبـان . )1384(طباطبايي، 

در مطالعـات   هميـت ايـن موضـوع   انـد كـه نشـان از ا    متنوعي روي فعل مركب انجـام داده 
ساله سالم  7تا  5دارد. در اين پژوهش قصد داريم تا براساس پيكره گفتماني كودكان   زباني
جزء  يدستور ةبا باال رفتن سن كودكان، مقول) 1هاي زير پاسخ دهيم:  زبان به پرسش فارسي

ال رفـتن سـن، نـوع فعـل مركـب      با بـا ) 2 دهد؟ ينشان م يراتييفعل مركب چه تغ يِرفعليغ
فعل مركـب در گفتـار كودكـان    ) 3؛ دهد؟ ينشان م يراتييرفته در گفتار كودكان چه تغكار به
ـ  ايـ  رود يواحد بـه كـار مـ    كيصورت  ساله، به 7تا   5 ؛ افتـد؟  يآن فاصـله مـ   ياجـزا  نيب
) با باالرفتن سـن  5؛ دختران و پسران در كاربرد فعل مركب وجود دارد؟ نيب يتفاوت  چه  )4

دختران و  نيب يچه تفاوت )6ل مركب گذرا و ناگذر چگونه است؟؛ كودكان ميزان كاربرد فع
  .وجود دارد؟گذرا و ناگذر پسران در كاربرد فعل مركب 

  
  . مروري بر مطالعات گذشته2

ها و الگوهاي غالب در مطالعات فعل مركب معرفي شـده اسـت و    در اين بخش ابتدا نظريه
  پردازيم.  هاي مرتبط مي سپس براساس اهداف پژوهش حاضر به معرفي برخي پژوهش

 

 در مطالعات فعل مركب ها و الگوهاي اصلي نظريه 1.2
گوني دارنـد. در ايـن   شناسان فارسي دربارة فعل مركب، نظـرات گونـا   دستورنويسان و زبان

نظـران در زمينـة فعـل مركـب در      ترين آراء صاحب اي از برجسته شود پاره بخش تالش مي
  اختصار بررسي شود. فارسي معرفي و به  زبان
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،  بـا معرفـي سـه نـوع فعـل سـاده،       دستور زبان فارسـي ) در كتاب 1351خانلري ( ناتل
عل مركـب فعلـي اسـت كـه از     ف«ند: ك پيشوندي و مركب، فعل مركب را چنين تعريف مي

كنـد؛   ا صـفت اسـت و تغييـر نمـي    كلمة مستقل ساخته شده است كه كلمة اول اسـم يـ    دو
». ناميم كرد مي شود و آن را هم شود و كلمة دوم، فعلي است كه تصريف مي صرف نمي  يعني

  رساند و هر يك معناي مستقلي ندارند. مجموع اين كلمات معناي واحدي را مي
فعـل مركـب از دو سـازة    «گويـد:   )، دربارة فعل مركب چنين مـي 1366( الديني مشكوه

ــي  ــكيل م ــوي تش ــري عنصــر ف   نح ــه و ديگ ــي پاي ــود؛ يك ــيش ــويِ ». عل ــب نح او تركي
  داند. متعدي را نيز با فعل مركب مشابه مي  اسمي+فعل  گروه

بنـدي   بـر تقسـيم   ، عـالوه »فارسـي فعـل مركـب در زبـان    «، در مقالـة  )1376(دبيرمقدم 
ي نيـز بـراي تشـخيص ايـن افعـال      ب به دو نـوع تركيبـي و انضـمامي، معيارهـاي    مرك  فعل
داند كه از پيونـد يـك سـازة غيرفعلـي ماننـد اسـم،        كند. او فعل مركب را فعلي مي مي  بيان

  اي با يك سازة فعلي تشكيل شده است. صفت، قيد، اسم مفعول، يا گروه حرف اضافه
(Karimi,1997)    بــر ايــن عقيــده اســت كــه فعــل مركــب در فارســي در حــوزة نحــو

شود و نه در صرف. او همچنين همواره بـر جـدا بـودن نقـش نحـوي دو جـزء        مي  ختهسا
كنـد در كنـار    خـود تـالش مـي    كب تأكيد داشـته اسـت. او در مقالـة   دهندة فعل مر تشكيل
نـاي اصـطالحي،   ايي و داراي معبندي فعل مركـب بـه دو دسـتة داراي شـفافيت معنـ      طبقه
  توان مرز مشخصي ميان اين دو دسته تعيين كرد. دهد نمي  نشان

)، نيـز فعـل مركـب را    1379( دسـتور زبـان فارسـي   گيوي، در كتـاب   انوري و احمدي
شود و درمجموع معنـي واحـدي    مي دانند كه از يك كلمه با يك فعل ساده ساخته مي  فعلي

جـزء غيرصـرفي معمـوالً اسـم يـا       هاي مركـب،  رساند. آنان بر اين باورند كه در فعل مي  را
  است.   صفت

تـوان حـريم    سـتفاده از آنهـا مـي   كنـد كـه بـا ا    )، معيارهايي را بيان مي1384طباطبائي (
دانـد.   مركب در فارسي را تعيين كرد. او فعل مركب را متشكل از دو واژة مسـتقل مـي    فعل

همكرد. وجـه مشـخص همكردهـا    ست، نامد و واژة دوم را كه فعل ا واژة اول را همراه مي
  شود. دهند يا معناي آنها كمرنگ مي است كه معناي اصلي خود را از دست مي  اين

باطني دربارة فعل مركب ديدگاهي متفاوت دارد. او از نظر توصيفي معتقد است كه اين 
ها از نظر معني، يك واحد، اما از نظر ساختمان دستوري، دو جزء با دو نـوع رفتـار    ساخت

  ). 78:1381اوت هستند (باطني، متف
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شـود كـه از دو واژة    كند كه فعل مركب به فعلي اطالق مـي  )، بيان مي1391زاده ( طبيب
مستقل تركيب يافته است؛ واژة اول اسم يا صفت يا قيد است و واژة دوم فعل. او نيز وجـه  

هــا معنــي اصــلي خــود را از  ه آندانــد كــه همــ هــاي همكــرد را ايــن مــي مشــخص فعــل
  دهند. مي  تدس

است  يدر دستور زبان فارس زيبرانگ بحث يها فعل مركب از مقولهدرمجموع بايد گفت 
 انيـ در م نـد يآ يشـمار مـ   هـا فعـل مركـب بـه     از واژه ييهـا  رهيـ مورد كه چه زنج نيو در ا

شناسان دربارة فعل مركب را  آراي زبانتوان   طور كلي مي به .ستيدستورپژوهان اتفاق نظر ن
  بندي كرد:  ديدگاه زير طبقهبه سه 

  ديدگاه اول 1.1.2
دانند كه از دو واژة مستقل تركيـب شـده باشـد؛     پيروان ديدگاه اول، فعل مركب را فعلي مي

، زدن حـدس ، كـردن  اجـرا واژة اول اسم يا صفت يـا قيـد اسـت و واژة دوم فعـل. ماننـد      
نامنـد و سـازة دوم را همكـرد. وجـه مشـخص       و .... . سازة اول را همـراه مـي   گرفتن  پس
شـان   دهنـد يـا معنـي    دسـت مـي   هاي همكرد اين است كـه معنـي اصـلي خـود را از     فعل
  ). 386: 1395شود (طباطبائي،  مي  رنگ كم

  ديدگاه دوم 2.1.2
ل مركـب  برحسب اين ديدگاه، دو نوع فعل مركب وجود دارد: فعل مركـب تركيبـي و فعـ   

  انضمامي.

  تركيب 1.2.1.2
بـه فعـل    مفعـول  اسـم  و ديـ ق اضـافه،  حـرف  صـفت،  اسـم، ها از اضافه شـدن   تركيبي

  شود: هايي از آن معرفي مي شوند كه در بخش زير نمونه مي  ساخته
  .دلخور كردن، دلخور شدن، دلخور بودنالف. صفت و فعل كمكي؛ مانند: 

  سرما خوردن.، دادن ادي ،كردن يباز؛ مانند؛ اسم و فعل ب.
  از سرگرفتن، داشتن ادي به، آمدن ايدن بهاي و فعل؛ مانند:  اضافه پ. گروه حرف

  .فرود آمدن، پس دادن، برانداختن؛ مانند: و فعل يشونديپ ديق اي ديق ت.

 .شدن ساخته، كشته شدن؛ مانند: ساز مجهول ياسم مفعول و فعل كمك ث.
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 انضمام 2.2.1.2

)، از انضمام مفعول صريح به فعـل يـا   1376انضمامي از نطر دبيرمقدم (هاي مركب  فعل
  آيد. دست مي اي به آن به گروه حرف اضافه

  الف. مفعول صريح ـ
 الف) مادر غذا را به بچه داد. ـ

 ب) مادر به بچه غذا داد. ـ

  اي ب. گروه حرف اضافه ـ
 الف) ما روي زمين نشستيم. ـ

  ب) ما زمين نشستيم. ـ

  ديدگاه سوم 3.1.2
آنچـه را ديگـران فعـل مركـب     سب اين نظر، در فارسي فعل مركـب وجـود نـدارد و    برح
  اي است شامل متمم فعل و فعل. آورند، زنجيره مي  شمار به

شده، در اين پژوهش افعال مركب استخراج شده از گفتار كودكان  براساس نظريات ارائه
و ناگـذر بـودن    همچنـين گـذرا   ) معرفي شـد و 2- 1- 2از منظر ديدگاه دوم كه در بخش (

  شود. مركب تحليل و بررسي مي  افعال
  

 ها ساير پژوهش 2.2
آذري بـا عنـوان   - )، در پژوهش خود در كودكـان دوزبانـه فارسـي   1393پور ( احدي و نيلي

هاي صـرفي   ضعف در توانمنديبه » زباني ةهاي دچار آسيب ويژ تصريف افعال در دوزبانه«
نشانة باليني ارزشمندي در تشـخيص و درمـان كودكـان     اند و اين موضوع را پرداختهافعال 

  .مطرح كردنددوزبانة دچار آسيب ويژة زباني 
صرف زمان افعال در گفتار  يبررس«اي با عنوان  )، در مقاله1394وند و درياباري ( جليله
و  ،حـال  نده،يآ يها زمان تصريف يهدف بررس، با »ساله 5تا  3زبان  يفارس يعيكودكان طب

 يعـ يسـاله طب  3- 5 كـودك 160، صرف زمان افعـال  يريتصو فيتكلبا استفاده از  و گذشته
 بيبه ترت هسال 5تا  3 يعيكودكان طبكردند و به اين نتيجه رسيدند كه  يابيارز رازبان  يفارس
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 انيدر ب آنها ييبا زمان حال دارند و توانا سهيدر مقا نده،يزمان آ تصريفدر  يشتريب ييتوانا
  از زمان گذشته است.  شتريزمان حال ب تصريف

رشد جنبه معنايي فعل در كودك «)، در مقالة خود با عنوان 1395زاده ( اسكويي و نعمت
ت روزمـرة يـك كـودك    مكالما، با هدف بررسي فراگيري فعل، »زبان: مطالعه طولي فارسي
 آمده از پژوهش دست شواهد به .كردندآوري  ماهگي جمع 45تا  21بين سنين زبان را  فارسي

زبان ماننـد ديگـر    لحاظ معنايي در كودك فارسي نشان داد كه بسامد روند رشد فعل به ها آن
  كند.  كمك مي كودكانهاست و قالب نحوي جمله در تعبير معناي فعل به  زبان

زبان بـه   سالة فارسي 6تا  3)، در پژوهش خود روي كودكان 2013پور و همكاران ( نيلي
رود و  مـي  كـار  بـه ند كه افعال گذرا بيش از افعال ناگذرا در گفتار كودكـان  اين نتيجه رسيد

  كودكان تمايل بيشتري در كاربرد افعال گذرا دارند.
 

  . روش پژوهش3
  ها آوري داده جمع 1.3

از پـژوهش متشـكل    نيـ ا ياست. جامعه آمار يشيمايپ- يفيتوص يپژوهش حاضر پژوهش
زبان با تفكيك جنسيتي برابر است  ساله سالم فارسي 7تا  5كودك 107هاي گفتار آزاد  نمونه
كننـده   عنـوان شـركت  استان (تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، مازندران) به 5كه از 

ها دو دقيقه فرصت داده شد  پژوهش با روش تصادفي انتخاب شدند. به هر يك از آزمودني
صحبت كننـد سـپس   » القهكارتون مورد ع«و » مسافرت«، »تولد«تا درخصوص موضوعات 

سازي شـد   اي پياده صورت رايانه براي تدوين پيكره گفتمان روايي كودكان، گفتار كودكان به
شـد. در ايـن سـامانه     كـالم  يبرچسب اجـزا  اي ينشانه گذار 1نگار سامانة گفتهو سپس در 

و هايي همچون جنس، استان، شغل و تحصـيالت پـدر    عالوه بر متن گفتار كودكان، فراداده
بـه اهـداف پـژوهش حاضـر، تعـداد       صورت كدگذاري يكتا به ثبت رسـيد. باتوجـه   مادر به

  نمونه گفتار شناسايي شد.  107فعل مركب از   889
  

  ها معرفي داده 2.3
ســال  7تــا  5كــودك  107زاد نمونــه گفتــار آ 107فعــل مركــب از  889در ايــن پــژوهش 

نمونــه گفتــار را دختــران  55 نمونــه گفتــار را پســران و 52تحليــل شــده اســت. و تجزيــه
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را نمونـه گفتـار    59سال و  6تا  5را كودكان نمونه گفتار  48اند. از سوي ديگر،  كرده  توليد
واژه اسـت. هـر واژه يكـي از     17427ها شامل  اند. كل گفته سال توليد كرده 7تا  6كودكان 

، »شبه جمله«، »شاخص«، »حرف ربط«، »حرف اضافه«، »جزء غيرفعلي«، »اسم«برچسب   13
» مميـز «يـا  » قيـد «، »عـل كمكـي  ف«، »فعـل بـا خطـاي مطابقـه    «، »فعـل «، »ضـمير «، »صفت«

ايــن پــژوهش بــه ترتيــب كاهشــي هـاي   )، تعــداد برچســب1اســت. در جــدول (  خـورده 
  شود. مي  مشاهده

 هاي اجزاي كالم . برچسب1جدول 

  تعداد  مقوله دستوري

  5113 اسم

  4294  فعل

  1799  قيد

  1617  حرف اضافه

  1178  صفت

  1017  جزء غيرفعلي

  993  ضمير

  889  حرف ربط

  241  فعل كمكي

  183  شبه جمله

  71  شاخص

  26  مميز

  6  فعل با خطاي مطابقه

  17427  مجموع
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هايي  درصد) واژه مرتبط با فعل مركب هستند. واژه 10(حدو  1787ها،  از ميان اين واژه
بـا ايـن اجـزاء، همگـي مـرتبط بـا       انـد و افعـال مـرتبط     كه برچسب جزء غيرفعلي خورده

  اند.  فعل مركب را تشكيل داده 889ها در مجموع  مركب هستند. اين واژه  فعل
بـار يـا    7لي افعال مركب آمده است (اجزايي كه )، پربسامدترين اجزاء فع2در جدول (

  اند): تر تكرار داشته بيش

 افعال مركب ياجزاء فعل نيپربسامدتر. 2جدول 

  تكرار  فعل  شماره

  402 كردن  1

  137  شدن  2

  95  دادن  3

  76  زدن  4

  34  داشتن  5

  29  بودن  6

  23  گرفتن  7

  19  رفتن  8

  17  آمدن  9

  11  گذشتن  10

  9  آوردن  11

  7  كشيدن  12

، افتـادن انـد عبارتنـد از:    الزم به توضيح است، اجزائي كه سه بار يا كمتر تكـرار داشـته  
، دنيـ خر، بستنبار)،  2( گذاشتن، خواندن، خواستنبار)،  3( گفتن، خوردن، بردن، انداختن
) بيــان 2( بــار) كــه در جــدول 1( دنيــچرخ، مانــدن، خــتنير، دنيرســ، دنيــد، درآوردن

  است.  نشده
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تر به معنـي   ) نمايش داده شده است. اندازة بزرگ1كاربرد اجزاء فعلي در ابرواژه شكل (
  كاربرد بيشتر آن جزء است.

 

  اجزاي فعلي ابرواژه. 1شكل 

  بار يا بيشتر) آمده است. 10)، پرتكرارترين اجزاء غيرفعلي (تكرار 3در جدول (

 يرفعلياجزاء غ نيپرتكرارتر .3جدول 

  تكرار  جزء غيرفعلي شماره

  107  بازي  1

  59  نشان  2

  35  باز  3

  33  دوست  4

  32  ياد  5

  28  سوار  6

  24  درست  7
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  تكرار  جزء غيرفعلي شماره

  23  پيدا  8

  22  تمام  9

  20  بيدار  10

  15  قايم  11

  14  خوش  12

  13  نگاه  13

  12  دعوا  14

  11  استراحت  15

  11  فكر  16

  11  پاره  17

) بيـان  3انـد در جـدول (   بار تكرار داشـته  10اجزائي كه كمتر از است،  حيالزم به توض
 زيـ چ، خـراب ، بار) 8( گوش ،هيگر، كار، بار) 9( بلند، بلدنشده است، اين اجزا عبارتند از: 

، انجـام ، آتـش ، بار) 5( گم ،يزندگدرد،  ،تياذ، بار) 6( كمك، فرار، خواب ،ليتبد ،بار)  7(
، بـار)  4( گـول ، كوتـاه ، پهـن ، پـا ، عوض، صدا، سر ،ارتيز، روشن، دعوت، حال ،فيتعر
 ،ينقاشـ ، نجـات ، مسخره، مسابقه، فشار، شروع، راه، دل، حل، تولد ،ميتصم، تار ،يباز تاب

، حـرف ، حاضـر ، جلـو ، تُـف ، ترك، باد، اصرار، اجازه، آماده، آزاد ،بار) 3( ادهيپ، هل ،شين
، فـوت  ،زيسورپرا ،يسوار ،يباز سرسره، رد، راست، دور، دعا، درس، خوب، خبر، خاموش

 ،بـار)  2( ريگ ،جيگ، گچ، گرم، چنگ، پرواز، پر، وصل ،يخواه معذرت، مسواك، متوجه، قل
بـر، بـرآورده،    شـده،  يچيبار، باندپ اعتماد،ادا، اشكال،  اج،ياجاره، احت زان،يآرام، آموزش، آو

جدا، جرئت،  كه،يتكان، ت ن،يتعجب، تمر ن،ييتز رون،يهم، بوق، ب برش، بزرگ، بغل، بهم، به
داد، داغون، دروغ، دست، دنبـال،   دن،يخر د،يخر ،يحلقه، حواس، خداحافظ غ،يجواب، ج

غـرق،   س،عمـل، عكـ   ،يشـكار، صـبر، صـحبت، طـور     ،يزور، ساكت، سرخ، سع ،يراض
مجبور، مردن، مزاحم، مشت،  س،يقدم، قرار، قرض، له، ل ،يسوار قيقا ،يباز فرصت، فشفشه

چرخ، چسب، چشم، چهـارم، چپـه،    ش،يموفق، نابود، ناخن، نشسته، نفس، نقشه، همراه، پ
 بار) 1( گرسنه و ،گاز ن،يملق، كم كج، كله ،يزيچ
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انـد.   ) داده شـده 2( شكل دركاررفته در گفتار كودكان در اين پژوهش  اجزاء غيرفعلي به
  بيشتر آن جزء است.تر به معني كاربرد  نمايش بزرگ

 

  كاررفته در گفتار كودكان به يرفعلياجزاء غ. 2 شكل
  

  ها تحليل داده 3.3
شود. در چهار پرسش، رابطة بـين   ) معرفي مي4متغيرهاي پژوهش حاضر براساس جدول (

دهنـدة   شود. در پرسش آخر، سطوح متغير وابسته نشـان  سن و چهار متغير ديگر بررسي مي
جزء غيرفعلي و جزء فعلي در فعل مركب است (براي سادگي، دو سـطح  مقدار فاصله بين 

  شوند). سال ناميده مي 6و  5به ترتيب » سال 7تا  6«و » سال 6تا  5«سني 

 . متغيرهاي پژوهش4 جدول

  سطوح متغير وابسته  متغير وابسته  سطوح متغير مستقل  متغير مستقل  شماره

1  

سال،  6تا  5دو سطح:   سن
  سال 7تا  6

جزء غيرفعلي فعل  نوع
  مركب

چهار سطح: اسم، صفت، 
  حرف اضافه و قيد

دو سطح: تركيبي و   نوع فعل مركب  2
  انضمامي

فاصله بين اجزاي فعل   3
  4و  3، 2، 1چهار سطح:   مركب

  دو سطح: گذرا و ناگذر  گذرايي  5

دو سطح: پسر و   جنسيت  4
دو سطح: تركيبي و   نوع فعل مركب  دختر

  انضمامي
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در هر پرسش و آزمون انتخابي براي آن )، نوع متغيرهاي مستقل و وابسته 5در جدول (
پرسش نشان داده شـده اسـت. انتخـاب آزمـون مناسـب مطـابق بـا الگـوي معرفـي شـدة           

)Loerts et al., 2020        انجام شده است. مشـخص اسـت كـه بـراي پـنج پرسـش از آزمـون (
)Pearson Chi square آزمون () و براي يك پرسش ازKendall’s tau    .اسـتفاده شـده اسـت (

انجـام   10در سيسـتم عامـل وينـدوز     24نسـخة   SPSSافزار  ها با استفاده از نرم همة تحليل
  است.  شده

  پرسش اول: رابطة سن و نوع جزء غيرفعلي فعل مركب 1.3.3
در شـود.   سال ديده مي 6و  5)، تعداد هر نوع جزء غيرفعلي در دو گروه سني 5در جدول (

رديف مربوط به هر گروه سني، تعداد هر نوع جزء غيرفعلي، درصد اسـتفاده از آن نـوع در   
آن گروه سني، درصد استفاده از آن نوع نسبت به كل استفاده از آن نـوع جـزء غيرفعلـي و    

  درصد استفاده از آن نوع نسبت به كل استفاده از فعل مركب آمده است. 

 6و  5 يگروه سندر دو  يرفعلينوع جزء غ. 5جدول 

 

  نوع جزء غيرفعلي
  مجموع

حرف   اسم
  قيد  صفت  اضافه

  سن

5  

  320  2  100  0  218  تعداد
  %100.0  %0.6  %31.3  %0.0  %68.1  درصد در سن
  %35.8  %100.0  %39.2  %0.0  %34.5  درصد در نوع
  %35.8  %0.2  %11.2  %0.0  %24.4  درصد از كل

6  

  573  0  155  4  414  تعداد
  %100.0  %0.0  %27.1  %0.7  %72.3  در سندرصد 

  %64.2  %0.0  %60.8  %100.0  %65.5  درصد در نوع
  %64.2  %0.0  %17.4  %0.4  %46.4  درصد از كل

  مجموع

  893  2  255  4  632  تعداد
  %100.0  %0.2  %28.6  %0.4  %70.8  درصد در سن
  %100.0  %100.0  %100.0  %100.0  %100.0  درصد در نوع
  %100.0  %0.2  %28.6  %0.4  %70.8  درصد از كل
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  ) نيز نمايش داده شده است.3) در شكل (5( جدول

 

 6و  5 يدر دو گروه سن يرفعلينوع جزء غ. 3 شكل

داري  دو بـراي بررسـي معنـي    ) آمده است آزمون خي3براساس اطالعاتي كه در شكل (
دهد كه  رابطة بين سن و نوع جزء غيرفعلي فعل مركب انجام شد. نتيجه اين آزمون نشان مي

تـوان ادعـا كـرد كـه بـا       ) و نميp = 0.056داري وجود ندارد ( بين اين دو متغير رابطة معني
كند. براسـاس نظـر    يك نوع جزء غيرفعلي افزايش يا كاهش پيدا ميافزايش سن استفاده از 

)، عنصر واژگاني اسم، نسبت به ساير اجزاي كالم داراي 1997) و كريستال (1973نلسون (
ترين بسامد در توليدات كودكان است، بنابراين در اين پژوهش نيز كودكـان از عنصـر    بيش

اند ولي با افزايش سـن تعـداد اسـامي     فاده كردهعنوان جزغيرفعلي بيشتر است واژگاني اسم به
ساله  5نسبت به  ساله 6دهد دايره واژگاني كودك  استفاده شده بيشتر است كه اين نشان مي

  افزايش يافته است.

  پرسش دوم: رابطة سن و نوع فعل مركب 2.3.3
 5ه سـني  ي و انضمامي) در دو گروشده از هر نوع فعل (تركيب )، تعداد استفاده6در جدول (

شود. در رديف مربوط به هر گروه سني، تعـداد هـر نـوع فعـل، درصـد       سال ديده مي 6  و
استفاده از آن فعل در آن گروه سني، درصد استفاده از آن فعل نسبت به كـل اسـتفاده از آن   
نوع فعل و درصد استفاده از آن فعل نسبت بـه كـل اسـتفاده از فعـل مركـب آمـده اسـت.        

سـال   5سـال بـيش از گـروه سـني      6از فعل مركـب در گـروه سـني    مجموع، استفاده   در



 17   و ديگران) پريسا بخشنده( ... 7تا  5ودكان سالم ساختار فعل مركب در گفتار ك بررسي

است. همچنين استفاده از نوع فعل تركيبي در هر دو گروه سني بيشتر از فعل انضمامي   بوده
  بوده است.

 6و  5 يدر دو گروه سن يرفعلينوع جزء غ. 6جدول 

 

  نوع فعل
  مجموع

  انضمامي  تركيبي

  سن

5  

  319  41  278  تعداد
  %100.0  %12.9  %87.1  سندرصد از 

  %35.9  %29.9  %37.0  درصد از نوع فعل
  %359  %4.6  %31.3  درصد از كل

6  

  569  96  473  تعداد
  %100.0  %16.9  %83.1  درصد از سن

  %64.1  %70.1  %63.0  درصد از نوع فعل
  %64.1  %10.8  %53.3  درصد از كل

  مجموع

  888  137  751  تعداد
  %100.0  %15.4  %84.6  درصد از سن

  %100.0  %100.0  %100.0  درصد از نوع فعل
  %100.0  %15.4  %84.6  درصد از كل

  ) نيز نمايش داده شده است.4) در شكل (6( جدول
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 6و  5 يدر دو گروه سن يرفعلينوع جزء غ. 4 شكل

داري رابطـة بـين سـن و نـوع فعـل مركـب        دو براي بررسي معني اما نتيجة آزمون خي
و  )p = 0.039نـدارد ( داري وجود  دهد كه بين اين دو متغير رابطة معني شده نشان مي استفاده
مركـب افـزايش يـا    توان ادعا كـرد كـه بـا افـزايش سـن اسـتفاده از يـك نـوع فعـل           نمي

كنيم، با افزايش سن ميزان اسـتفاده از   مشاهده مي )4كل (شيابد. همانطور كه در  مي  كاهش
شود و از سوي ديگر، بـه دليـل    فعل مركب تركيبي به دليل افزايش دايره واژگاني بيشتر مي

سال نيز شـاهد افـزايش    6رشد شناختي كودك و درك او از مفاهيم انتزاعي در گروه سني 
  قبولي از استفاده فعل مركب انضمامي هستيم. قابل

  بين اجزاي فعل مركب ةپرسش سوم: رابطة سن و فاصل 3.3.3
در نظر  4و  3، 2، 1براي بررسي فاصله بين اجزاي فعل مركب در اين پژوهش چهار سطح 

گرفته شده است. يك به معني اين است كه فعل بالفاصله بعد از جزء غيرفعلي آمده اسـت  
جلـوزدن  (در دو مورد، جزء غيرفعلي بعد از فعـل آمـده اسـت:     زد درو كرد  درست مانند
). دو به معني يك فاصله بـين دو جـزء اسـت    افتن جلو ميدر  جلو افتادنو  زنه جلو مي  در

در بـا  در  در زدنو به همين ترتيب براي سه (ماننـد   سوار ماشين شديمدر  سوارشدنمانند 
  ).كنيم ها مي ي هم بعضي موقعبازدر  بازي كردن) و چهار (مانند زنه لنگر مي

ــ)، 7در جــدول ( ــروه ســني  فعــل مركــب ياجــزا نيفاصــله ب ســال  6و  5در دو گ
شود. در رديف مربوط به هر گروه سني، مقدار فاصله، درصد استفاده از آن مقـدار   مي  ديده



 19   و ديگران) پريسا بخشنده( ... 7تا  5ودكان سالم ساختار فعل مركب در گفتار ك بررسي

فاصله در آن گروه سني، درصد استفاده از آن مقدار فاصله نسبت به كل استفاده از آن مقدار 
فاصله و درصد استفاده از آن مقدار فاصله نسبت به كل استفاده از فعل مركب آمـده اسـت.   

رسد گروه سني شش سال بيش از گروه سـني پـنج سـال تمايـل بـه       نظر مي در مجموع، به
  انداختن بين دو جزء فعل دارد. فاصله

 سال 6و  5 يفعل مركب در دو گروه سن ياجزا ني. فاصله ب7جدول 

 

  فاصله
  مجموع

1  2  3  4  

  سن

5  

  319  1  0  6  312  تعداد
  %100.0  %0.3  %0.0  %1.9  %97.8  درصد از سن
  %36.0  %33.3  %0.0  %24.0  %36.7  درصد از فاصله
  %35.9  %0.1  %0.0  %0.7  %35.1  درصد از كل

6  

  569  2  9  19  539  تعداد
  %100.0  %0.4  %1.6  %3.3  %94.7  درصد از سن
  %64.1  %66.7  %100.0  %76.0  %63.3  درصد از فاصله
  %64.1  %0.2  %1.0  %2.1  %60.7  درصد از كل

  مجموع

  888  3  9  25  851  تعداد
  %100.0  %0.3  %1.0  %2.8  %95.8  درصد از سن
  %100.0  %100.0  %100.0  %100.0  %100.0  درصد از فاصله
  %100.0  %0.3  %1.0  %2.8  %95.8  درصد از كل

  ) نيز نمايش داده شده است.5) در شكل (7( جدول
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 سال 6و  5 يفعل مركب در دو گروه سن ياجزا نيفاصله ب. 5 شكل

مركـب از آزمـون تـاي كنـدال     براي سنجش رابطـة سـن و فاصـله بـين اجـزاي فعـل       
داري بين سن و فاصله بين اجزاي  دهد كه رابطة معني شد. نتيجة اين آزمون نشان مي  استفاده

)، اين 5به شكل ( وجه) باتp = 0.05(، 0.05داري كمتر از  فعل مركب وجود دارد، سطح معني
انداختن بين اجزاي فعل مركب در گروه سـني شـش سـال بـه شـكل       يعني تمايل به فاصله

  معناداري بيش از گروه سني پنج سال است. 

  پرسش چهارم: رابطة جنسيت و نوع فعل مركب 4.3.3
 شده از هر نوع فعل (تركيبي و انضمامي) در دو جنسيت پسـر  )، تعداد استفاده8در جدول (

شود. در رديف مربوط به هر نوع جنسيت، تعـداد هـر نـوع فعـل، درصـد       و دختر ديده مي
استفاده از آن فعل در آن نوع جنسيت، درصد استفاده از آن فعل نسبت به كل استفاده از آن 

  نوع فعل و درصد استفاده از آن فعل نسبت به كل استفاده از فعل مركب آمده است. 
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  ال تركيبي و انضمامي در دو جنسيت پسر و دخترتعداد افع. 8جدول 

 

  نوع فعل
  مجموع

  انضمامي  تركيبي

  جنسيت

  پسر

  419  71  348  تعداد
  %100.0  %16.9  %83.1  درصد از جنسيت
  %47.2  %51.8  %46.3  درصد از نوع فعل
  %47.2  %8.0  %39.2  درصد از كل

  دختر

  469  66  403  تعداد
  %100.0  %14.1  %85.9  درصد از جنسيت
  %52.8  %48.2  %53.7  درصد از نوع فعل
  %52.8  %7.4  %45.4  درصد از كل

  مجموع

  888  137  751  تعداد
  %100.0  %15.4  %84.6  درصد از جنسيت
  %100.0  %100.0  %100.0  درصد از نوع فعل
  %100.0  %15.4  %84.6  درصد از كل

  ) نيز نمايش داده شده است.6) در شكل (8( جدول

 

  تعداد افعال تركيبي و انضمامي در دو جنسيت پسر و دختر. 6 شكل
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داري رابطة بين جنسيت و نـوع فعـل مركـب     دو براي بررسي معني اما نتيجة آزمون خي
و  )p = 0.207(داري وجود نـدارد   دهد كه بين اين دو متغير رابطة معني شده نشان مي استفاده
يـك نـوع فعـل مركـب افـزايش يـا        توان ادعا كرد كـه بـا تغييـر جنسـيت اسـتفاده از      نمي

شـود، در مجمـوع، اسـتفاده از     ي) مشـاهده مـ  6يابـد. همـانطور كـه در شـكل (     مي  كاهش
 تر است.  مركب در دو گروه به هم نزديك است گرچه در ميان دختران كمي بيش  فعل

  فعلپرسش پنجم: رابطة سن و گذرايي  5.3.3
 5ا و ناگـذر) در دو گـروه سـني    شده از هر نـوع فعـل (گـذر    )، تعداد استفاده9در جدول (

شود. در رديف مربوط به هر گروه سني، تعـداد هـر نـوع فعـل، درصـد       سال ديده مي  6  و
استفاده از آن فعل در آن گروه سني، درصد استفاده از آن فعل نسبت به كـل اسـتفاده از آن   

  نوع فعل و درصد استفاده از آن فعل نسبت به كل استفاده از فعل مركب آمده است. 

  6و  5 يگذر در دو گروه سنگذرا و ناتعداد افعال . 9جدول 

 

  نوع گذرايي
  مجموع

  گذرا  ناگذر

  سن

5  

  319  136  183  تعداد
  %100.00  %42.64  %57.36  درصد از سن

  %35.90  %15.29  %49.86  درصد از نوع فعل
  %35.90  %15.29  %20.58  درصد از كل

6  

  570  366  204  تعداد
  %100.00  %64.15  %35.85  درصد از سن

  %64.10  %70.05  %55.58  درصد از نوع فعل
  %64.10  %41.16  %22.94  درصد از كل

  مجموع

  889  522  367  تعداد
  %100.00  %51.98  %48.02  درصد از سن

  %100.00  %100.00  %100.00  درصد از نوع فعل
  %100.00  %58.66  %41.34  درصد از كل

  ) نيز نمايش داده شده است.7) در شكل (9( جدول



 23   و ديگران) پريسا بخشنده( ... 7تا  5ودكان سالم ساختار فعل مركب در گفتار ك بررسي

  6و  5 يگذرا و ناگذر در دو گروه سنتعداد افعال . 7 شكل
شـده   داري رابطة بين سن و گذرايي فعل استفاده دو براي بررسي معني نتيجة آزمون خي

تـوان   و مـي  )p = 0.047(داري وجـود دارد   دهد كه بين اين دو متغير رابطـة معنـي   نشان مي
(گـذرا يـا ناگـذر) افـزايش يـا       افزايش سن استفاده از يك نوع فعل مركـب كرد كه با   ادعا

)، مشخص است كه با باال رفتن سن كودكان ميزان استفاده 7يابد. براساس شكل ( مي  كاهش
  شود.  از فعل مركب گذرا بيشتر مي

  پرسش ششم: رابطة جنسيت و گذرايي فعل 6.3.3
فعل (گذرا و ناگذر) در دو جنسيت دختـر و   شده از هر نوع )، تعداد استفاده10در جدول (
شود. در رديف مربوط به هر نوع جنسيت، تعداد هر نوع فعل، درصد اسـتفاده   پسر ديده مي

از آن فعل در آن نوع جنسيت، درصد استفاده از آن فعل نسبت به كـل اسـتفاده از آن نـوع    
آورده شـده اسـت. در    فعل و درصد استفاده از آن فعل نسبت به كل استفاده از فعل مركب

  مجموع استفاده از فعل مركب گذرا و ناگذر در هر دو گروه نسبت تقريبا يكساني دارد.
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  فعل ييو گذرا تيجنس ة. رابط10جدول 

 

  نوع فعل
  مجموع

  گذرا  ناگذر

  جنسيت

  پسر

  419  193  226  تعداد
  %100.00  %46.10  %53.90  درصد از جنسيت
  %47.20  %46.00  %48.30  درصد از نوع فعل
  %47.20  %21.70  %25.50  درصد از كل

دخ
  تر

  470  228  242  تعداد
  %100.00  %48.40  %51.60  درصد از جنسيت
  %52.80  %54.00  %51.70  درصد از نوع فعل
  %52.80  %25.60  %27.30  درصد از كل

  مجموع

  889  420  468  تعداد
  %100.00  %47.30  %52.70  درصد از جنسيت
  %100.00  %100.00  %100.00  درصد از نوع فعل
  %100.00  %47.30  %52.70  درصد از كل

  ) نيز نمايش داده شده است.8) در شكل (10( جدول

  
  فعل ييو گذرا تيجنس ة. رابط8 شكل

داري رابطة بين جنسيت و نـوع فعـل مركـب     دو براي بررسي معني اما نتيجة آزمون خي
و )p = 0.486(داري وجود نـدارد   دهد كه بين اين دو متغير رابطة معني شده نشان مي استفاده



 25   و ديگران) پريسا بخشنده( ... 7تا  5ودكان سالم ساختار فعل مركب در گفتار ك بررسي

توان ادعا كرد كه با تغيير جنسيت استفاده از يك نوع فعل مركب گذرا يا ناگذر افزايش  نمي
  د.ياب يا كاهش مي

 

  يريگ جهيبحث و نت. 4
سـال بررسـي شـد.     7تـا   5نمونه گفتار كودكـان   107فعل مركب از  889در اين پژوهش 

كانون توجـه قـرار گرفـت.    » جنسيت«و » سن«، »نوع فعل مركب«براساس اهداف پژوهش 
بررسـي و  » گذرا يـا ناگـذر  «و نيز » تركيبي يا انضمامي«همين منظور، فعل مركب از نظر   به

هـر دو گـروه سـني بيشـتر از     در  ميزان اسـتفاده از فعـل مركـب تركيبـي     شد كهمشخص 
است و از سوي ديگر با باال رفتن سن كودك ميزان استفاد از فعـل مركـب گـذرا      انضمامي

داري بين باال رفتن سن و ميزان استفاده از فعل مركـب گـذرا    شود و رابطه معني تر مي بيش
ماند و از  از آنجاييكه فعل گذرا، فعلي است كه نتيجه عمل آن در نهاد باقي نميوجود دارد. 

رسد با نوعي پيچيدگي نحوي مواجهيم بنابراين با رشد زباني و  گذرد و به مفعول مي آن مي
بـا  شـود.   تر در گفتار آنها مشاهده مي افزايش سن كودك، استفاده از تركيبات نحوي پيچيده

ابـد و ايـن رشـد زبـاني همسـو بـا       ي رشـد زبـاني وي افـزايش مـي     باال رفتن سن كـودك، 
تري  شناختي است بنابراين كودك با استفاده از ساختارهاي گوناگون نحوي تمايل بيشرشد

 ينحـو  يهـا  هـا و گـروه   صـفت  دها،يـ از ق نيبنـابرا براي توصيف جزئيات رويدادها دارد 
و  يرفعلـ يجزغ انيـ از موارد م يا ارهدر پ شود يامر باعث م نيكه ا كند ياستفاده م يتر شيب

  . افتديفعل فاصله ب
  

  ها نوشت پي
و  PHPنويسي  ، با استفاده از زبان برنامهwww.goftehnegar.comبه نشاني اينترنتي نگار  گفتهسامانه  .1

چنـين   استفاده شده است هم JavaScriptنوشته شده است و براي پوستة آن از  Laravelچارچوب 
نجـام رسـاله دكتـري بـه سـفارش      ايـن سـامانه بـراي ا    اسـت.  mySQLافزار  هاي نرم پايگاه داده

 گذاري شده است. بخشنده سرمايه  پريسا
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