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  سپاس نامه

بدون ترديد جايگاه و منزلت كساني كه مرا در نگارش اين رساله ياري نموده اند واالتر از آن است كه 

ر در مقام قدرداني از آنان چيزي بنگارم اما بر خود الزم مي دانم كه حداقل در چند بتوانم با زبان قاص

در جناب آقاي دكتر لطف و كرامت استاد فرزانه و گرانقنخست از . سطر نام اين بزرگواران را ذكر كنم 

اين  در كمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ كمكي درايشان  .دبيرمقدم سپاسگذاري مي كنم

 اگر نبود پايمردي ايشان در راهنمايي نگارنده اين رساله هنوز در حد اوراق و  بر من دريغ ننمودند عرصه

آنچه از مطالب آن بر سبيل علم است همه از اوست وآنچه از كژي به چشم آيد .نانوشته اي باقي مانده بود

منت نهاده جناب آقاي دكتر مدرسي كه  عاليقدر و بزرگواراز استاد همچنين  .از سهوالقلم نگارنده است

به و با صبوري مشفقانه ايشان نيز . ، كمال تشكر و قدرداني را دارمپذيرفتندرا رساله اين زحمت مشاوره 

سخنانم گوش فرا دادند و با دقت و وسواس علمي خويش راهنمايي ها و نكات بسيار ارزنده اي را مطرح 

از استاد ارجمند جناب الزم است كه پژوهشگاه وه زبانشناسي گركنار ديگر اساتيد محترم در .نمودند

همچنين تشكر  .آقاي دكتر عاصي نيز كه همواره مشكالت پيش راهم را مرتفع نمودند سپاسگذاري كنم

كودك دنياي شادي كه درمدت زمان مي كنم از مديران و كاركنان محترم مهدكودك آواي مهر و مهد

           در پايان اداي دين  .همكاري الزم را نمودندبا خوشرويي  از پذيرفتند واده ها مرا با روي بگردآوري د

بدون همراهي و ياري آنان به كاركنان محترم پژوهشگاه و همه كساني كه خانواده عزيزم ،مي نمايم به 

 .انجام رساندن اين مهم امكان پذير نبود 
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  :تقديم به

  مهربانمو مادر  پدر بزرگوار          

  

  آنان كه از خواسته هايشان گذشتند، 

  سختي ها را به جان خريدند                   

  و خود را سپر بالي مشكالت و ناماليمات كردند               

  .تا من به جايگاهي كه اكنون در آن ايستاده ام برسم   
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  چكيده

فعل مركب و ساخت سببي به عنوان دو ساخت بازنمايي  توصيف و تحليلپژوهش حاضر با هدف 

گفتار كودكان قبل از سن  دستوري، و حذف ضميرفاعلي غير مؤكد به عنوان يك ساز و كار گفتماني، در

چارچوب نظري اين پژوهش را دستور نقش گراي نظام مند هليدي به . به نگارش درآمده است دبستان 

عنا دارد، تشكيل مي دهد و بررسي ها از منظر فرانقش نقش گرا كه اهتمام ويژه به م رويكرديعنوان 

تعيين و  پيكره بدين صورت كه ابتدا نوع فرايند در بندهاي  .اين دستور انجام مي گيرد  تجربي مطرح در

 ،گفتار كودكان مورد آزمون كه در كندمشخص مي درصد رخداد هريك از انواع فرايندها ،  سپس بررسيِ

بازنمايي  ةنحو. فرانقش تجربي تعلق دارند  ةش گانكداميك از فرايند هاي شمركب بيشتر به  هاي فعل

در گفتار كودكان مورد مطالعه موضوع ديگري است كه در اين رساله به آن پرداخته         مفهوم سببي 

پرسش عمده در . در بخش ديگري به موضوع حذف ضميرفاعلي غيرمؤكد توجه كرده ايم  .شده است 

فرانقش تجربي   ةش گانشكدام فرايندهاي حذف ضميرفاعلي غير مؤكد بيشتر در ست كه اينجا اين ا

فارسي زبان حاضر در دو  ة سال 5تا  3كودك   35 ،جمعيت نمونه در اين پژوهش. مي افتد؟ اتفاق 

سؤالي و  13 ةابي به گفتار آنها از يك پرسشناممهدكودك شهرستان گلپايگان مي باشند كه براي دستي

ضبط و ثبت پاسخ هاي اين كودكان به پرسشنامه و نيز جمله هاي . ن تصويري كمك گرفته شد آزمو

شايان ذكر است كه جمله هاي  .بندي بدست داد  1701توصيفي آنان براي تصاوير آزمون، يك پيكره 

ن داد نتايج بررسي ها نشا.  حاصل از آزمون تصويري تنها در بررسي مفهوم سببي مورد توجه قرار گرفتند

بازنمايي مفهوم . اختصاص دارد درصد  03/77 با در فعل هاي مركب باالترين بسامد به فرايند مادي 

درصد رخداد حذف همچنين نتايج حاكي از آن است كه .مي باشد ي در قالب فرايند ماد تنهاسببي نيز 

صد از آنها ،حذف ضمير در  71/85ضمير فاعلي در فرايندهاي رفتاري باالتر از بقيه فرايندهاست و در 

  . رخ داده است غير مؤكد فاعلي 
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بنــدهاي حــاوي فعــل مركــب برحســب      فراوانــي رخــداد انــواع فراينــدها در مجمــوع    :  23-4جــدول
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فراوانــي رخــداد انــواع فراينــدها در مجمــوع بنــدهاي حــاوي فعــل مركــب برحســب          :  25-4جــدول
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  مقدمه1 - 1

اهميت  ،أله و موضوع مورد بررسي در رسالهدر اين فصل كه به كليات اختصاص دارد پس از بيان مس
مطرح مي گردد و به  در ادامه نيز سؤال ها وفرضيه هاي پژوهش . وضرورت انجام آن بيان مي گردد

برخي از مشكالت پژوهش به اختصار  جمعيت نمونه و روش گردآوري داده ها،روش انجام پژوهش،
به ساختار  و بوط به موضوع رساله معرفي مي شودمردر پايان برخي مفاهيم مهم  .پرداخته خواهد شد 

  .آن نيز اشاره مي شود 

  

  بيان مسأله و موضوع مورد بررسي 2- 1

همواره ذهن   چگونه فراگرفته مي شود؟ چگونه كار مي كند؟ ي همچون زبان چيست؟سؤال هاي
حتي افراد عادي را به خود مشغول داشته و موجب شده  زبانشناسان و عالقمندان به مسائل زباني و

در اين بين زبانشناسان به عنوان متخصصان اين  .هريك با توجه به دانش خود پاسخي براي آن بيابند 
اما هريك از اين نظريه ها تنها  ،مي دهندارائه  يه هاي متفاوتي رادر پاسخ به اين سؤال ها نظرحوزه 

طبيعي است كه هر بار اين نظريه ها . سؤال برانگيز پاسخ مي دهد  به جنبه اي از اين پديدة پيچيده و
ها سعي مي كنند در دنياي علم زبانشناسي مطرح مي گردد، زبانشناسان مختلف با مطالعة اين نظريه 

  .هاي طبيعي به كار بندند  و جنبه هاي مختلف آن را بيازمايند آن را در مورد زبان

مــي باشــد،كه بايســتي بــه  2هليــدي 1نقــش گــراي نظــام منــد دســتور ،يكــي از ايــن نظريــه هــا 
هـاي   يي آن را در مـورد زبـان  ف هـاي آن را از زبـان سـنجيد و كـارا    عنوان يـك نظريـة مهـم توصـي    

  . نظر قرار داد مختلف مد

خوشبختانه در ايران اين نظريه بسيار مورد توجه واقع شده و پژوهش هاي زيادي پيرامون آن 
اين رساله هم كوششي است در جهت بررسي برخي از ادعاهاي اين نظريه و .  انجام گرفته است

                                                           

1.Systemic Functional Grammar 

2.Halliday 



٣ 

 

كه به بررسي گونة  پژوهش ها در ايران  البته برخالف اكثر .زبان فارسي  برپاية داده هايسنجش آنها 
اين رساله گونة گفتاري زبان فارسي را مورد مطالعه قرار داده، و گونة گفتاري  نوشتاري پرداخته اند،

           دستور چارچوبشد كه تا به حال در فارسي زبان مي با ةسال پنجتا  سه متعلق به كودكان مورد نظر،
اين  ،البته با توجه به محدوديت هاي موجود . نقش گراي نظام مند مورد بررسي قرار نگرفته است

 2ساخت سببي ،1فعل مركب ،هاي مورد نظر ساخت. ني مي پردازد رساله تنها به تحليل سه ساخت زبا
مطرح در دستور نقش گراي  3كه در چارچوب فرانقش تجربي مي باشندو حذف ضميرفاعلي غير مؤكد 

ت كه اين پژوهش بتواند در كنار ديگر مطالعات انجام اميد اس. نظام مند مورد بررسي قرار مي گيرند 
در نزديك شدن به انتخاب  دقيق تر اين زبان كمك كند و به توصيف بهتر و شده بر روي زبان فارسي،

  .يك نظريه كار آمد براي توصيف آن مؤثر باشد

  

  پژوهشاهميت و ضرورت انجام  3- 1

      هاي طبيعي،گونه هاي زباني، به بررسي زبانهمواره شاهد اين مسئله هستيم كه مطالعات زباني 
 نظري  چارچوبگونه هاي گفتاري يا نوشتاريِ گروه هاي مختلف جامعه در سنين مختلف، در يك 

              مي پردازند و آن نظريه را به داوري مي گذارند يا اينكه فقط ابزار هاي توصيفي آن نظريه را بكار 
  . مي بندند

هرمنظري وهرچند جزئي كه باشند يك وجه مشترك دارند وآن  ي،چارچوبعات درهر همة اين مطال
اينكه حاصل همة اين مطالعات بازشدن دريچه اي است كه بخشي از دنياي پر رمز و پيچيدة  زبان را 

اما با توجه به اينكه فرد ابتدا .دقيق تر اين پديده مي شود روشن مي سازد و منجر به شناخت بهتر و
گفتاري زبان را بدون آموزش فرامي گيرد و همة جوامع گونة گفتاري دارند اما همه الزاماً نظام گونة 

از اين رو شايد توصيف . به نظر مي رسد گونه و صورت اصلي زبان گونة گفتاري باشد نوشتاري ندارند،
  .اين گونة زبان بهتر بتواند پرده از نظام زبان بردارد و چگونگي آن را روشن سازد

ت همچنين اگر هدف پژوهش، بررسي وتحليل گونة گفتاري كودكان قبل از سن دبستان باشد اهمي
زيرا از يك طرف تا به حال هيچ اثري به توصيف گفتار كودكان اين مطالعات دوچندان خواهد شد، 

 فارسي زبان قبل از سن دبستان در قالب يك نظريه نقش گرا نپرداخته است، و از سوي ديگر در سنين
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قبل از دبستان هنوز بسياري از عوامل اجتماعي ونيز نظام نوشتاري ،اين گونة  زباني را تحت تأثير 
  .قرارنداده است و اين خود به شناخت بهتر زبان فارغ از پديده هاي مؤثر بر آن كمك خواهد نمود

گونة گفتاري در اهميت اين دسته از مطالعات مي توان اين نكته را نيز افزود كه مطالعة توصيفي 
يي يكي از چندين نظريه زبانشناختي را در از دبستان نه تنها مي تواند كارا كودكان فارسي زبان قبل

به  مورد زبان فارسي بسنجد، بلكه در نظريه پردازي درباره رشد زبان نيز ياري بخش خواهد بود و
ر است نتايج اين گونه بررسي ها البته الزم به ذك.در اين حوزه كمك خواهد كرد ءاثبات يا رد بعضي آرا

عالوه بر حوزه زبانشناسي در ساير مطالعات غير زبانشناختي ولي مرتبط با زبان مانند گفتاردرماني و 
  .روانشناسي زبان اثر بخش خواهد بود

  

  سؤال هاي پژوهش 4- 1

 چارچوبان در فارسي زب ةسال پنجتا  سهاين رساله با تحليل داده هاي زباني از گونة گفتاري كودكان 
  :دستور نقش گراي نظام مند هليدي در نظر دارد به سؤال هاي زير پاسخ دهد

شش گانه ) هاي(فارسي زبان به كدام فرايند پنج سالةتا  سهفعل هاي مركب در گفتار كودكان  .1
  فرانقش تجربي تعلق دارند ؟

  د ؟شوبازنمايي مي فارسي زبان چگونه  مفهوم سببي در گفتار كودكان سه تا پنج سالة . 2

  حذف ضميرفاعلي غير مؤكد در مورد كدام فرايندهاي شش گانه فرانقش تجربي اتفاق مي افتد؟. 3

  

  فرضيه هاي پژوهش 5- 1

  :در اين رساله فرضيه ها از اين قراراند

فارسي زبان بيشتر به فرايند مادي تعلق  سه تا پنج سالةفعل هاي مركب در گفتار كودكان  .1
  .دارند

 بيشتر در قالب فرايند مادي فارسي زبان  پنج سالةتا  سهمفهوم سببي در گفتار كودكان  .2
  .دمي شو  بازنمايي

  .حذف ضميرفاعلي غير مؤكد بيشتر در فرايندهاي ذهني رخ مي دهد .3
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  اهداف پژوهش 6- 1

شهرستان  سالة سه تا پنج هدف كلي اين رساله تهية پيكره اي از گونة گفتاري كودكان فارسي زبان 
دستور نقش گراي نظام مند هليدي  چارچوبگلپايگان و توصيف و تحليل زبانشناختي آن پيكره ،در 

البته توصيف اين پيكره به مقولة فعل مركب ، ساخت سببي و حذف ضمير فاعلي غيرمؤكد  .مي باشد 
  .اختصاص خواهد داشت

شش گانه فرانقش  1ز فرايندهايعالوه براين هدف كلي، نتايج پژوهش الگو و ميزان استفاده ا
تجربي توسط كودكان مورد آزمون را مشخص مي سازد و رشد گفتار و توانايي زباني كودكان را به 

هاي درسي   اين مسئله مي تواند در برنامه ريزي وتأليف كتاب. خصوص در حوزه افعال نشان مي دهد
منجر به تدوين برنامه هاي زبان آموزي و  وغير درسي متناسب با توانايي زباني كودكان راهگشا باشد و

       همچنين پيكره تهيه شده براي اين پژوهش . آموزشي مناسبي براي دوره پيش دبستاني گردد
  .مي تواند براي ديگر تحليل هاي زبانشناختي در مورد گفتار كودكان فارسي زبان به كار رود

  

  روش پژوهش 7- 1

گفتار كودكان فارسي زبان  توصيف و تحليلي ازه شد اين پژوهش همانطور كه در بخش هاي قبل اشار
دراين دستور هر . دستور نقش گراي نظام مند هليدي ارائه خواهد داد  چارچوبساله در سه تا پنج 

ها وداده هاي طبيعي زبان است ،از اين رو در اين پژوهش  مي شود مبتني بر مثال ارائه  توصيفي كه 
به منظور تهية پيكرة زباني مناسب جهت  عي زبان جمعيت نمونه استفاده شد ونيز از نمونه هاي طبي

  .به صورت تجربي انجام گرفت  ،كار گردآوري داده ها در دو مرحله وو تحليل توصيف 

  

  روش  گرد آوري داده ها 7-1- 1

 5مصاحبه اي در چارچوب پرسش نامة ارائه شده در پيوست گردآوري داده ها،  اول در مرحلة
الزم به ذكر است .از كودكان مورد آزمون پرسيده شد آن پرسشنامهپرسش مذكور در  13 نجام شد وا

ر مورد آنها تجربه كودكان د سش هايي انتخاب شود كه همةدر تنظيم اين پرسشنامه سعي شد پركه 
 بنابراين دو محيط خانه و مهدكودك انتخاب و پرسش هايي مرتبط با اين دو بافت. داشته باشند

  . ، پرسيده شدها تنظيم و از كودكان در مرحله اول گردآوري داده
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، پنج تصويري كه در اع ساخت سببي وكامل تر شدن پيكرهدوم براي دستيابي به انو در مرحلة
 . آمده است به كودكان ارائه و از آنان خواسته شد بندي را درتوصيف آن تصوير بيان كنند 6 پيوست

         در نهايت  . اين نكته را افزود كه اين تصاوير از كتابي گرفته نشده است در مورد تصاوير نيز بايد
هاي مورد نظر  ساخت بندهاي ضبط شده حاصل از دو مرحله بر روي كاغذ پياده شدند و پاسخ ها و

  ، 7الزم به ذكر است كه در پيوست  .و مورد تحليل وبررسي قرارگرفتند در اين پژوهش مشخص
  . به طور كامل ارائه شده است  ،و آزمون تصويري دك ، به پرسش هاكو 35يك از اين پاسخ هاي هر

  

  جمعيت نمونه 7-2 - 1

ضبط  قرارگرفته است، حاصل گردآوري و توصيف و تحليلپيكرة زباني اي كه در رسالة حاضر مبناي 
هرستان نمونه هاي طبيعي زبان كودكان حاضر در دو مهد كودك آواي مهر و دنياي شادي در ش

 سال بوده وفارسي زبان و در بازة سني سه تا پنج  اين كودكان همه تك زبانه، . گلپايگان مي باشد
در مجموع  نفرآنها پسر هستند و 13نفر آنها دختر و  22از اين تعداد  . نفر مي باشد 35تعداد آنها 

  .بند از گفتار اين كودكان بدست آمده است 1701
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زمان كافي  وي به آن اشاره مي شود كمبود فرصت ترين موانعي كه در پژوهش هاي دانشجويده از عم
نبود زمان كافي امكان حضور بيشتر در محيط مهدكودك و  مي باشد كه در پژوهش حاضر نيز

به همين دليل از دو روش . ضبط گفتار آزاد جمعيت نمونه را ميسر نكرد گردآوري داده هاي بيشتر و
پژوهشگر به كمك پرسشنامه به ميزاني از تنوع موجود در  . مه و آزمون تصويري استفاده شدپرسشنا

هايي كه با پرسشنامه نمي توان  گفتار آزاد دست يافت  و به كمك آزمون تصويري به كاربرد ساخت
وانست محدوديت فرصت را         كاربرد اين دو روش كنترلي تا حدي ت. دست يافت  بدست آورد،

   .ع نمايدرف

عالوه براين مشكل عمده، درمطالعاتي كه بر روي گفتار كودكان انجام مي شود همچون پژوهش 
كودكاني كه در اين .حاضر،  مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن گردآوري داده زباني ازكودكان است 

يمة راه از پاسخ گاهي به تعدادي از سؤال ها پاسخ مي دادند و در ن پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند،
گاهي هم عده اي از آنها يا اصالً تمايلي به گفتگو نداشتند يا اينكه نمي توانستند . سرباز  مي زدند

ساله وجود  ند كه اين مشكل بيشتر در كودكان سههمة آواها را به طور كامل و قابل فهم توليد كن
  .باشدداشت و موجب مي شد بخشي از گفتارآنها قابل فهم وپياده سازي ن


