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بررسی میسان درک ي کاربرد حريف اضافٍ مکاوی ي غیرمکاوی در کًدکان طبیعی فارسی
زبان  5تا  8سالٍ
ظثا ٍلی زادُ

1

چکیدٌ
ًظر تِ ایي وِ در زتاى فارظی ،تاوٌَى چگًَگی هیساى درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ هىاًی ٍ غیر هىاًی در وَدواى طثیؼی در
ظطح جولِ هَرد تررظی لرار ًگرفتِ ،ایي تحمیك تذیي هٌظَر طراحی گؽتِ اظت .اتسار ارزیاتی ،آزهَى هحمك ظاختِ ؼاهل درن ٍ
وارترد حرٍف اضافِ ظادُ در ظطح جولِ تِ ّوراُ تصاٍیر اظت 66.وَدن طثیؼی فارظی زتاى  5تا 8ظالِ هَرد ارزیاتی لرار
گرفتٌذ .دادُ ّا تر اظاض آزهَى  Tتِ رٍغ تحلیلی تررظی ؼذُ اًذ .تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي دٍ هیاًگیي هیساى درن حرٍف اضافِ
هىاًی ٍ غیرهىاًی تا همذار ٍ -5.656ظطح هؼٌی داری ً ٍ6.666یس تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي هیساى وارترد حرٍف اضافِ هىاًی ٍ
غیرهىاًی تا همذار ٍ -8.888ظطح هؼٌی داری ً 6.666ؽاى دٌّذُ هیساى هیاًگیي درن ٍ وارترد تیؽتری در حرٍف اضافِ هىاًی
ًعثت تِ غیر هىاًی در وَدواى طثیؼی اظت .فرض غالة در هطالؼات طثیؼی ،تر همذم تَدى درن ًعثت تِ تیاى هی تاؼذ ،هیساى
وارترد حرٍف اضافِ تا درن آى در وَدواى طثیؼی تا ظطح هؼتی داری  6.666تفاٍت هؼٌی دار داؼت ،در ٍالغ درن حرٍف اضافِ
ًعثت تِ وارترد آًْا در وَدواى طثیؼی ضؼیف تر تَد.
کلیدياشٌَا :حرٍف اضافِ ظادُ ،درن ،وارترد ،وَدواى طثیؼی.

 .1مقدمٍ
ًظر تِ اّویت حرٍف اضافِ در ایي پصٍّػ ،ایي تخػ تِ اجوال تِ ایي هْن از ظِ هٌظر دظتَر ظٌتیً ،ظریِ ًمػ گرا ٍ
ًظریِ ی زایا گؽتاری پرداختِ اظت.
پصٍّػ حاضر در چارچَب ًظریِ ی زایؽی گؽتاری تِ تررظی درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی ظادُ در وَدواى  5تا 8ظالِ
ی فارظی زتاى طثیؼی هی پردازد.
حرٍف اضافِ در ًظریِ ّای هختلف زتاى ؼٌاظی تؼاریف ًِ چٌذاى هتفاٍتی دارد.
1ـ .1حريف اضافٍ از مىظر دستًر سىتی
حرٍف اضافِ ولواتی ّعتٌذ وِ هؼٌی هعتملی ًذارًذ ،ولوِ یا گرٍّی را تِ یىی از اجسای جولِ هی پیًَذًذ ٍ ،جایگاُ آًْا
پیػ از هتون فؼل اظت( .گیَی ٍ اًَری)1879 ،
حرٍف اضافِ ولواتی ّعتٌذ وِ در جولِ تا اظن ّوراٌّذ ٍ ،اطالػاتی درتارُ ی زهاى ،هىاى ٍ ارتثاط ّای دیگر وِ در اػوال ٍ
چیسّا ٍجَد دارد ،هی دّذ ( یَل.)6666 ،
1داًؽگاُ جاهغ ػلوی وارتردیٍ ،احذ تْسیعتی ،فارض
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1ـ .2حريف اضافٍ از مىظر وظریٍ ی وقص گرا بر مبىای وظریٍ ی مقًلٍ ي میسان
تر اظاض ایي ًظریِ طثمِ گرٍُ لیذی فارظی هتؽىل از یه ولوِ یا تیؽتر ٍ در ظاختواى ٍاحذ تاالتر ،یؼٌی تٌذ ،جایگاُ ادات
را اؼغال هی وٌذ .یه طثمِ از گرٍُ ّا دارای ًؽاًِ صَری ّعتٌذ وِ ظاختواى آًْا را هتوایس هی ظازد .ایي طثمِ ؼاهل گرٍُ
ّای لیذی تا حرف اضافِ اظت .ایي ًَع گرٍُ ّای لیذی ،گرٍُ ّای اظوی ّعتٌذ وِ تا اضافِ ؼذى یه حرف اضافِ اجثاری ٍ
یه راتطِ ی اختیاری تؽىیل ؼذُ اظت .راتطِ هی تَاًذ یه ولوِ یا تیؽتر تاؼذ ٍ هی تَاًذ پیػ از حرف اضافِ یا پط از آى لرار
گیرد (تاطٌی.)1886 ،
1ـ .3حريف اضافٍ از مىظر وظریٍ ی زایا گشتاری
تر هثٌای ًظریِ ی زایا گؽتاری گرٍُ حرف اضافِ ای هتؽىل از ( حرف اضافِ ٍ گرٍُ اظوی) اظت .حرٍف اضافِ ،گرٍّی از
ٍاشُ ّای دظتَری ّعتٌذ وِ پیػ از گرٍُ اظوی ظاّر هی ؼًَذ .گرٍُ حرف اضافِ تا رٍاتط دظتَری هتفاٍتی تِ ٍیصُ راتطِ
دظتَری هتون حرف اضافِ در گرٍُ اظوی ،هفؼَل تا ٍاظطِ ٍ هتون در گرٍُ فؼلی ٍ ًیس لیذ یا هتون لیذی تِ وار هی رٍد ،گرٍُ
حرف اضافِ در راتطِ دظتَری ًْاد ٍ هفؼَل صریح تِ وار ًوی رٍد (هؽىَٓ الذیٌی.)1879 ،

 .2پیشیىٍ پصيَص
آًچِ وِ از پصٍّػ ّای داخلی پیؽیي در زهیٌِ ی حرٍف اضافِ در ارتثاط تا پصٍّػ حاضر هی تَاى ًتیجِ گرفت ایي اظت
وِ :اهرٍزُ تعاهذ ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی هروة تیؽتر از حرٍف اضافِ ی ظادُ اظت ( رلیة دٍظت ٍ 1868 ،ظجَدی 1875 ،تِ
ًمل از ًاصح ٍ دتیرهمذم .)1886 ،اها تِ رغن ایي ٍالؼی ت ،توروس پصٍّػ حاضر ،تر حرٍف اضافِ ی ظادُ اظت ،چرا وِ آزهَدًی
ّای ایي تحمیك وَدواى  5تا  8ظالِ هی تاؼٌذ ٍ هثرّي اظت وِ اظتفادُ ی وَدواى از حرٍف اضافِ ظادُ تیػ از حرٍف اضافِ
هروة هی تاؼذ .ایي پصٍّػ حرٍف اضافِ ظادُ را تِ دٍ گرٍُ هىاًی ٍ غیر هىاًی تمعین هی وٌذ ٍ ایي تفاٍت در پصٍّػ ّای
فَق ًیس تِ چؽن هی خَرد ( وردی ٍ 1875 ،اتَالحعٌی چیوِ1881 ،تِ ًمل از ّواى) .از آًجا وِ ترخی از زتاى ؼٌاظاى حرٍف
اضافِ را « ولوات ظاختاری » هی خَاًٌذ ( صثاغی1878 ،تِ ًمل از ّواى)ً ٍ ،یس زتاى ؼٌاظاى ترای حرٍف اضافِ دٍ وارورد هْن
ٍا شگاًی یا هؼٌی تخؽی ٍ حالت ًوا در ًظر هی گیرًذ ( خسایی 1888 ،تِ ًمل از ّواى) ٍ ،ایي وِ حرٍف اضافِ جسء تىَاشّای
دظتَری تِ حعاب هی آیٌذ ،ؼایذ تتَاى هطالؼات ٍ یافتِ ّای در ایي تارُ را تِ دیگر تىَاشّای دظتَری ًیس تؼوین داد .ووثَد
پصٍّػ ّای داخلی در راظتای چگًَگ ی درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ظادُ در وَدواى فارظی زتاى ،پصٍّؽگر را تر آى داؼت تا
پصٍّػ حاضر را طرح ریسی ًوایذ.
 .3ريش بررسی
پصٍّػ حاضر تِ رٍغ تحلیلی تر هثٌای چارچَب ًظری زایا گؽتاری تِ تررظی چگًَگی هیساى درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ
ی ظادُ در ظطح جولِ در وَدواى فارظی زتاى طثیؼی پرداختِ اظت .حرٍف اضافِ ی ظادُ در ایي تحمیك تِ دٍ گرٍُ هىاًی
(رٍی ،پؽت ،جلَی ،تَی ،تاالی ،زیر ،وٌار ٍ دًثا ل) ٍ غیر هىاًی ( تِ ،تا ،تا ،از ٍ ترای) تمعین ؼذُ اًذ .جاهؼِ ی هَرد هطالؼِ در
پصٍّػ حاضر 66 ،وَدن طثیؼی  5تا  8ظالِ ی هتؽىل از  86دختر ٍ  86پعر هی تاؼذ .دادُ ّای هَجَد در ایي پصٍّػ
ترگرفتِ از آزهَى هحمك ظاختِ ی درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی ظادُ اظت .در اٍاظط هْر هاُ  1896تا هراجؼِ تِ ظازهاى
آهَزغ ٍ پرٍرغ اظتاى فارض ٍ پصٍّؽىذُ ی هؼلن ،پط از تررظی واهل آزهَى ٍ تأییذ آى ٍ دریافت هجَز ٍرٍد تِ هذارض همطغ
اتتذایی ٍ تا ّواٌّگی ّای الزم تا هذیراى ٍ هؼلواى پایِ اٍل اتتذایی هراوس ٍ تؼییي ٍلت ٍ هىاى هٌاظة ،آزهَدًی ّا در راظتای
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اظتاًذاردّا ٍ هؼیارّای پصٍّػ جْت آزهَى در ًظر گرفتِ ؼذًذ .پرظػ ًاهِ ّای اٍلیِ تِ ووه ٍالذیي ٍ هرتیاى هراوس تىویل
ؼذًذ .دادُ ّای هرتَط تِ درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی ظادُ از طریك اجرای آزهَى هحمك ظاختِ تِ صَرت صَتی ضثط گردیذ
ٍ هَرد تررظی تَصیفی ٍ تحلی لی لرار گرفت .تِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تِ لحاظ ووی ،دادُ ّای خام آزهَى درن تِ رٍغ
همیاض اظوی یؼٌی  ٍ 1 ٍ 6آزهَى وارترد تِ رٍغ همیاض ترتیثی ً 8ٍ 6،1ورُ دّی ؼذًذ .هیاًگیي ًورات تِ ًرم افسار spss
اًتمال دادُ ؼذ .آهار اظتٌثاطی جْت درن تفاٍت هؼٌی داری ،تِ هحاظثِ ی تفاٍت هیساى درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی ظادُ،
تفاٍت هیساى درن ٍ وارترد حرٍف اضافِ ی غیر هىاًی ٍ هىاًی از طریك آزهَى  Tپرداختِ اظت وِ در تخػ تؼذ تِ اجوال آٍردُ
هی ؼَد.
 .4تحلیل دادٌ َا
4ـ .1آمار تًصیفی
آهار تَصیفی تِ تَصیف آزهَدًی ّا تِ لحاظ جٌعیت ٍ تؼذاد هی پردازد.
4ـ1ـ .1خصًصیات فردی آزمًدوی َا
آهار تَصیفی ًؽاى دٌّذُ ی  66وَدن هَرد تررظی اظت وِ از هیاى آًْا  86وَدن پعر ٍ  86وَدن دختر هی تاؼٌذ ٍ
ظي آًْا از حذالل  5ظال ٍ  6هاُ تا  8ظال در ًَظاى اظت؛ جذٍل 4ـً 1ؽاى گر ایي ًتایج اظت.
جذٍل 4ـ 1تَزیغ فراٍاًی آزهَدًی ّا را تر اظاض جٌعیت آزهَدًی ّا ًؽاى هی دّذّ .واى گًَِ وِ هؽاّذُ هیؼَد86 ،
ًفر از آًْا یؼٌی  56درصذ دختر ٍ ً 86فر یؼٌی  56درصذ پعر ّعتٌذ.

جذٍل4ـ 1تَزیغ فراٍاًی آزهَدًی ّا تر حعة جٌعیت
جىسیت

تعداد

درصد

پسر

86

%56

دختر

86

%56

کل

66

%166

4ـ .2آمار استىباطی
تِ هٌظَر هحاظثِ ی هیساى تفاٍت هؼٌی داری در هیاى هتغیرّای پصٍّػ از آزهَى  Tاظتفادُ ؼذُ اظت .وِ تِ تفعیر در
جذٍل ّای ریل هَرد تررظی لرار هی گیرد.
4ـ2ـ .1آزمًن تفايت میسان درک حريف اضافٍ ی مکاوی ي غیر مکاوی در بیه کًدکان طبیعی

جذٍل 4ـ6

تِ تررظی ًتایج تفاٍت هیساى درن حرٍف اضافِ ی هىاًی ٍ غیرهىاًی در تیي وَدواى طثیؼی هی پردازد .هیساى هیاًگیيّا تر
آفتاب هی ظازد وِ هیاًگیي هیساى درن حرٍف اضافِ ی هىاًی ،تیؽتر هیتاؼذّ .وچٌیي تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي دٍ هیاًگیي تر
اظاض آزهَى  Tتا همذار  ٍ -5.656ظطح هؼٌیداری  Sig =6.666تیاًگر ایي اظت وِ تفاٍت هؼٌیداری تیي هیساى درن حرٍف
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اضافِ ی هىاًی ٍ غیرهىاًی در تیي وَدواى طثیؼی ٍجَد دارد .از آى جا وِ حرٍف اضافِ ی هىاًی رٍاتط واهال لاتل هؽاّذُ ی
ؼیء تِ ػالٍُ ی ؼیء را ًوایػ هی دٌّذ ،دادُ ّای پصٍّػ حاضر ًؽاى گر آى اظت وِ وَدواى طثیؼی در درن ایي هَضَع
هَفمیت تیؽتری را ًؽاى هی دٌّذ.
جذٍل 4ـ 6آزهَى تفاٍت هیساى درن حرٍف اضافِ هىاًی ٍ غیر هىاًی در تیي وَدواى طثیؼی
Sig
میاوگیه ومرات درک اوحراف

متغیر

فراياوی

غیرمکاوی

5

14.75

مکاوی

8

19.50

حريف اضافٍ

استاودارد
2.18
0.92

T

(سطح

معىی-

داری)
5.656
-

0.000

4ـ2ـ .2آزمًن تفايت میسان کاربرد حريف اضافٍ ی مکاوی ي غیر مکاوی در بیه کًدکان طبیعی
جذٍل 4ـً 8تایج تررظی تفاٍت هیساى وارترد حرٍف اضافِ ی هىاًی ٍ غیرهىاًی در تیي وَدواى طثیؼی را ًؽاى هیدّذ.
هیساى هیاًگیيّا حاوی اظت وِ هیاًگیي هیساى وارترد حرٍف اضافِ ی هىاًی ،تیؽتر هی تاؼذّ .وچٌیي تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي
دٍ هیاًگیي تر اظاض آزهَى  Tتا همذار  ٍ -8.888ظطح هؼٌیداری  Sig =6.666تیاى گر ایي اظت وِ تفاٍت هؼٌیداری تیي
هیساى وارترد حرٍف اضافِ ی هىاًی ٍ غیرهىاًی در تیي وَدواى طثیؼی ٍجَد دارد .از آى جا وِ حرٍف اضافِ ی هىاًی از ایي
هسیت ترخَردارًذ وِ ًؽاى گر رٍاتطی ّعتٌذ وِ تِ طَر هعتمین در هحیط فیسیىی لاتل هؽاّذُ اًذ ٍ ایي رٍاتط تا اؼیایی ظر ٍ
وار دارًذ وِ ًعثت تِ یىذیگر ظاوي هی تاؼٌذ (اظتایٌثري ،)1881 ،وَدواى طثیؼی در وارترد حرٍف اضافِ ی هىاًی هَفمیت
تیؽتر ی را ًعثت تِ وارترد حرٍف اضافِ ی غیر هىاًی ترٍز دادُ اًذ.
جذٍل 4ـ 8آزهَى تفاٍت هیساى وارترد حرٍف اضافِ هىاًی ٍ غیر هىاًی در تیي وَدواى طثیؼی

Sig
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متغیر

فراياوی

میاوگیه

ومرات اوحراف

کاربرد حريف اضافٍ

T

استاودارد

غیرمکاوی

5

58.75

4.09

مکاوی

8

78.25

5.14

(سطح
داری)

8.383
-

0.000
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 .5وتیجٍ گیری
از آًجا وِ حرٍف اضافِ ی هىاًی تِ لحاظ هؼٌی ؼٌاختی از ػیٌیت تیؽتری ًعثت تِ حرٍف اضافِ ی غیر هىاًی
ترخَردارًذ ،دادُ ّای پصٍّػ حاضر ًؽاى دٌّذُ ی هیاًگیي هیساى درن حرٍف اضافِ ی هىاًی تیؽترً ،عثت تِ غیرهىاًی ّا هی
تاؼذ .تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي دٍ هیاًگیي تر اظاض آزهَى  Tتا همذار  ٍ -5.656ظطح هؼٌیداری  Sig =6.666تفاٍت هؼٌی
داری تیي هیساى درن حرٍف اضافِ ی هىاًی ٍ غیر هىاًی در وَدواى طثیؼی را ًؽاى هی دّذ .از آى رٍ وِ حرٍف اضافِ ی هىاًی
در گرٍُ حرف اضافِ ای ًعثت تِ غیرهىاًی ّا ًمػ ػیٌی تر ٍ ترجعتِ تری را ایفا هی وٌٌذ ،وَدواى طثیؼی در وارترد آًْا
هیاًگیي هیساى تاالتری را ًؽاى دادُ اًذّ .وچٌیي تفاٍت هؽاّذُ ؼذُ تیي ایي دٍ هیاًگیي تر اظاض آزهَى  Tتا همذار ٍ -8.888
ظطح هؼٌیداری  Sig =6.666تفاٍت هؼٌی داری را تیي هیساى وارترد حرٍف اضافِ ی هىاًی ٍ غیرهىاًی در وَدواى طثیؼی
ًؽاى هی دّذ.

مىابع

اتَالحعٌی چیوِ ،زّرا "،1881 ،تازؼٌاظی حرٍف اضافِ ی هروة از گرٍُ ّای حرف اضافِ ای در زتاى فارظی هؼاصر تر اظاض
ًحَ ایىط تیرُ"  ،پایاى ًاهِ ی وارؼٌاظی ارؼذ ،داًؽگاُ تْراى ،تْراى.
احوذی گیَی ،حعي ٍ اًَری ،حعي ،1879 ،دظتَر زتاى فارظی ،تْراى ،اًتؽارات فاطوی.
اظتایٌثري ،دًی ،1881 ،درآهذی تر رٍاى ؼٌاظی زتاى ،ترجوِ ی ارظالى گلفام ،اًتؽارات ظوت ،تْراى.
تاطٌی ،هحوذرضا ،1848،تَصیف ظاختواى دظتَری زتاى فارظی تر تٌیاد یه ًظریِ ػوَهی زتاى ،تْراى ،اًتؽارات اهیر وثیر .
خسایی ،حعیي " ،1888 ،تررظی زتاى ؼٌاختی حرٍف اضافِ ی ظادُ ٍ گرٍُ حرف اضافِ ای در زتاى فارظی ٍ راُ وارّای آهَزؼی
آى"  ،پایاى ًاهِ ی وارؼٌاظی ارؼذ ،داًؽگاُ ؼْیذ تْؽتی.
رلیة دٍظت ،ؼْالً "،1868،مػ ٍ تحَل حرٍف اضافِ ٍ را در تاریخ زتاى فارظی" ،پایاى ًاهِ ی وارؼٌاظی ارؼذ ،داًؽگاُ
فردٍظی ،هؽْذ.
ظجَدی ،رضا " ،1875 ،حرٍف اضافِ ٍ گرٍُ حرف اضافِ ای در زتاى فارظی "،پایاى ًاهِ ی وارؼٌاظی ارؼذ ،داًؽگاُ ػالهِ
طثاطثایی ،تْراى.
صثاغی ،حؽوت ا " ،1878 ،...حرٍف اضافِ در فارظی هؼاصر ٍ وارترد آًْا تا افؼال ،اظاهی ٍ صفات"  ،پایاى ًاهِ ی وارؼٌاظی
ارؼذ ،داًؽگاُ تْراى ،تْراى
وردی ،هؼصَهِ " ،1875 ،تَصیف حرٍف اضافِ ٍ گرٍُ حرف اضافِ در زتاى فارظی"  ،پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ ،پسٍّؽگاُ ػلَم
اًعاًی ٍ هطالؼات فرٌّگی ،تْراى.
هؽىَٓالذیٌی ،هْذی ،1879 ،دظتَر زتاى فارظی تر پایِ ًظریِ گؽتاری ،اًتؽارات داًؽگاُ فردٍظی ،هؽْذ.
ًاصح ،هحوذ اهیي ٍ دتیر همذم ،هحوذ ،1886،چىیذُ پایاى ًاهِ ّای حَزُ زتاى ٍ زتاًؽٌاظی دٍرُ ّای تحصیالت تىویلی
داًؽگاُ ّای دٍلتی ٍ آزاد 1888ـ ،1885تْراى ،اًتؽارات داًؽگاُ ػالهِ طثاطثایی
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