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 چکیده
نویستی در رمتان اصوصتيا  داستان و تبيتين نحتوي الگوهتاي ستااتارهاي متقابت  درک کودک در جهت  نویسندگان و ادبی هاي مدرسانمهمترین دغدغهاز 

چه تفاوتی بتين سوال مطرح شده اس : این گزینند. در این مقاله، هاي آنها را برمیو تعيين ترجيحا  زبانی جنسي  مخاطبانی اس  که داستان نوجوانان، بررسی

 از مستاوي تعتداد به پسر ده و داتر ده از متشک  حاضر مقاله آماري جامعه ها وجود دارد؟هاي اسمی رماننحوي گروه ترجيحا  دو جنسي  در انتخاب سااتار

 تعداد و اسمی، جایگاه هايگروه طول نميانگي : محاسبهشااصهاي سااتارهاي نحوي بر اساس سه باشد. در این مقاله کوشيده شده اس  دادهمی "د"سنیگروه

بندي پژوهشتگر بته بررستی و تقستي  ،قرار گيرنتد. همننتين نحوي بررسی مورد اسمی هايگروه پسين و پيشين هايوابسته سمی و تعدادا هايگروه هايوابسته

 .پردازدها میزوایاي رمان
 

 ، نحو"د"یسنگروه ،یگروه اسم ،يسااتار نحو  ،يجنس :كلیدی واژه های
 

 

 مقدمه -1

 بخش این به. اس  زبان هر در شماربی جملا  آوردن پدید براي هاواژه پيوند چگونگی توصيف و بررسی شناسی،زبان هايموضوع ترینعمده از یکی

تحقيق و پژوهش در اصوص  (.17:1:51الدینی، مشکوة) شودمی گفته نحو تردقيق اصطلاح به یا و دستورزبان معمولا زبان توصيف و بررسی از

آید. هاي نحوي به شمار میاز مهمترین حوزه کند،پينيدگی سااتار اجزاي جمله که جایگاه مه  و تاثيرگذاري را در دستور هر زبان ایفا می

تنها در متون نوشتاري تاثيرگذارند، بلکه در طریقه بيان معانی و ، فعلی، صفتی و... نه 1هاي اسمیهاي نحوي نظير گروهبنابراین پينيدگی سااتار

 ”د”سنینوجوانان گروه هايرمان اسمی گروه سااتار نحوي تعيين مخاطب آن نيز اهمي  به سزایی دارند. این پژوهش به بررسی پينيدگی

دو جنسي  این هاي انتخابی موضوع و درونمایه رمانقایسه به بررسی و م نحوي سااتارهاي و الگوها متقاب  درک جه  پردازد و سعی دارد درمی

 سنی بپردازد. گروه

 نظریه براساس فارسی زبان دستوربا عنوان  زادهاند. از جمله کتاب طبيبهایی وجود دارد که کاملا به این مبحث پردااتهاین حوزه کتاب در   
 مبانی(؛ کتاب 1:31الدینی)ي مشکوةنوشته سااتی پيوندهاي و واژگان ؛فارسی زبان دستور(، کتاب 1:11)وابستگی دستور در اودگردان هايگروه

(؛ 1:37)نوجوان: شناسایی، ارزشيابی، ارزشگذاري و کودک ادبيا الهی (؛ اثر نعم 1:31ي حکيمی و کاموس )نوشته نوجوانان و کودکان ادبيا 

( اثر شعاري 1:51) کودکان ادبيا ي رحمانی اياوي و ( نوشته:1:3)قصه( و شعر)کودکان ادبيا  (؛1:31)نویسانداستان دنياي در سيريکتاب 

( و مقاله سااتار نحوي 1113هاي کودکان)با عنوان بسط گروه اسمی در داستان 1توان به مقاله ساریتا ایزنبرگهاي ارزشمند مینژاد. از پژوهش

هاي کودکان و نوجوانان اشاره کرد. این مقالا  به بررسی مخاطب داستان :( نانسی مارتينو:111هاي گروه اسمی)هاي کودکان: وابستهداستان

و تفاوتهاي  حوزه جنسي نيز به  (1112)1مييرهافده اس . مطالعا  بسياري نظير ها را مورد مطالعه قرار داپردااته و سااتار نحوي این داستان

 اشاره دارد.  پسران و متفاو  داتران زبانی نيز به رفتار (1:23پردازد. مدرسی )جنسيتی در رفتارها می

هاي نوجوانان را يين اصول و سااتار نوشتاري رماناند، اهمي  پردااتن به تبهاي نوجوانان کمتر مورد بررسی واقع شدهاینکه سااتار نحوي رمان   

 جه ” د“سنیگروه هاي نوجوانانرمان اسمی گروه نحوي سااتارهاي حدود براي مشخص و معين الگوي چنين در تعيين یکسازد. ه آشکار می

                                                                 

1 Noun phrase 

2 Eisenberg 
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شود. با توجه به سااتارهاي نحوي روشن میکودک، مولفان کتب و مدرسان، ضرور  پردااتن به این  استفاده کارشناسان ادبی، نویسندگان

 لحاظ از "د"سنیگروه هايرمانمقایسه  و . بررسی1هدف آغازین این پژوهش زیر اس :  ضرور  این پژوهش، این مقاله در پی رسيدن به هدف

چه .1زیر اس :  در راستاي اهداف یاد شده، این پژوهش پاسخگوي پرسش .پسر و داتر مخاطب ترجيحا  در اسمی گروه سااتار نحوي پينيدگی

 ها وجود دارد؟هاي اسمی رمانتفاوتی بين ترجيحا  دو جنسي  در انتخاب سااتار نحوي گروه
 

 روش پژوهش  -1
 يهارمان یبه مطالعه سااتمان گروه اسم ،یفيروش توص قیکه از طر یمعننیصور  گرفته اس . بد  یليو تحل  یفيپژوهش حاضر به روش توص

. دیآیبه حساب م يبعد يمرحله يهاداده  يتحل يهر مرحله از پژوهش مبنا نيموجود پردااته شده اس . همنن يهانوجوانان بر حسب داده

 نیا یدگينيدااته شده، سپس پپر یدر زبان فارس یسااتمان گروه اسم بيترت یپژوهش به معرف ينظر یمبان نييدر تب يامقدمهنخس  پس از 

 هیبر اساس نظر یدستور زبان فارس دگاهیپژوهش از د نیا ی. در بررسرديگیشده و  مورد مطالعه قرار م ینوجوانان بررس يهاسااتارها در رمان

سازنده جمله محسوب  يهاگروه نیبه عنوان مهمتر یگروه اسم دگاهید نیبهره گرفته شده اس : در ا یدر دستور وابستگ ناودگردا يهاگروه

ها توسط هسته انتخاب . متم شوندیم  يها  تقسها  و افزودهبه دو دسته متم  یدستور وابستگ هیبر نظر ديبا تاک یگروه اسم يهاستهیو وا شودیم

 .شوندیوارد جمله م سندهینو ای ندهیگو اريتهسته قرار ندارند و به اا یتيها در ساا  ظرفهسته قرار دارند و افزوده  یتيظرف اا و در س شوندیم
 

 پژوهش ینظر یمبان  -:
 گروه يهاوابسته گاهیتعداد و جا ،یاسم يهاطول گروه نيانگيسه مولفه: م یبه بررس ينحو يسااتارها یدگينيپ  يمتن در تحل یزبانشناس

از سبک زبان  ياااص و مشخصه یژگیاز و یکی یاسم يهاگروه یدگيني. بسط و پپردازدیم نيو پس نيشيپ يهاانواع وابسته نيو همنن ،یاسم

از  یکی نيپس يهابا وابسته ینسب يهاوارهو جمله نيبا وابسته پس یاسم يهاگروه ده،ينيپ یفيتوص یاسم يهااس . استفاده از گروه یادب

 یگروه اسم يپژوهش به سااتار نحو نی(. ا1113زنبرگ،یا تای)ساررديقرار گ یها مورد بررسدر داستان تواندیاس  که م یزبان ادب يهایژگیو

مدنظر قرار گرفته اس .  یگروه اسم ينحو يسااتارها یدگينيپژوهش هر سه جنبه پ نی. در اپردازدیم  يدر هر دو جنس جواناننو يهارمان

 یقيتطب یدر بررس نيو پس نيشيپ يهاو ه  انواع وابسته ،یسما گروه يهاوابسته گاهیه  تعداد و جا ،یاسم يهاطول گروه نيانگيه  م نیبنابرا

سبک هر  يهایژگیجزو و زيانتخاب واژگان، سااتار و تنوع جملا  و .. ن يشناسان امروزسبک ديبا توجه به تاک رایگرفته اس . ز رمورد توجه قرا

روساا  آن  يهیجمله، تجز کیقدم در درک  نيکارول اول دگاهیاز د نيچن( ه 51: 1:31 ،ياويا ی)رحمانشودیداستان محسوب م يسندهینو

 يمشخص کردن رابطه ندیفرآ نیا يجهينام دارد. نت هیتجز ندیفرآ نیمشخص شود که ا دیجمله با کی يهاسازه یعنیاس ؛  یزبان يهابه طبقه

اس  که به صور  آگاهانه  يريگ يتصم ایاز ح  مشک   یشکل هیتجز نیاس . ا یجمله اس  که اغلب به صور  نمودار درات کی يهاسازه نيب

 (. 1:1:  1113)کارول ، رديگیانجام م
 

 جامعه پژوهش -1
کودک و  يکانون پرورش فکر یادب يهاکتاب يهااز مجموعه داستان ”د”یسنداستان نوشته شده توسط نوجوانان داتر و پسر گروه س يب انتخاب

و نکا  مورد  قیعلا شودینوشتن داستان موجب م کهیینوشته شده اس . از آنجا ”د”یسننوجوان که به دس  ده داتر و ده پسر نوجوان گروه

 ریتحربه رشته  یسنگروه نیکه نوجوانان ا رديگیقرار م یمورد بررس ییهاپژوهش سااتار داستان نیدر ا شود، انیملموس و نما  يتوجه دو جنس

و عدم  هايهمانند سهیو مقا یدر ادامه به بررس ،یدر زبان فارس یگروه اسم يسااتار نحو یدگينيپ یینحوه شناسا انياند. پس از بدرآورده

 .شودیپردااته م یگروه اسم يسااتار نحو یدگينياز لحاظ پ  يدو جنس يهاداستان يهايهمانند
 

 یدر زبان فارس یروه اسمگ -7
 نیهسته آن اس  اس . و اکثر آنها بر ا ای یو واژه اصل شودیم  يچند واژه تشک ای کیاس  که از  يواحد نحو یشناسان گروه اسمنظر اکثر زبان به

 رنديگیمکه قب  از هسته قرار  ییها. وابستهنيو وابسته پس نيشي: هسته، وابسته پباشدیسه عنصر م يدارا ینکته اتفاق نظر دارند که گروه اسم

 ایاس  مرکب  ای ريضم ایساده  یزبانشناسان اسام شتري. بشوندیم دهينام نيپس يهاوابسته رنديگیو آنها که پس از هسته قرار م نيشيوابسته پ

با  ییهااس  ایو  ادداع ر،یساده شام  ضما یاتفاق نظر دارند که گروه اسم زينکته ن نیو بر ا دانندیم یرا گروه اسم یبند اسم ایدار وابسته یاسم

صفا  اشاره، صفا  اشاره، و پس صفا   شيکه از جمله پ رنديگیاس  که قب  از اس  هسته قرار م یفيموارد توص گریاس  با د ایو  فیحرف تعر

به عنوان هسته  اس  کیمولفه داشتن  نيباشد، دوم نيشيپ يهاوابسته يسه مولفه اس : اول آنکه دارا يدارا دهينيپ یاشاره اس . و گروه اسم

 گوئني(، و ن1117(؛ اسکا  و استوکس )1117)  پولدي(، ن:111) نويمارت یچون نانس يافراد نيچنباشد. ه  نيوابسته پس ياس  و سوم آنکه دارا
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بسط و  ی. آنها  به بررسکنندیاستفاده م تردهينيپ یاسم يهااز گروه شوند،یتر مکه کودکان همانطور که بزرگ اندافتهی( در1111لان  ) وانيت

 يهاوارهو جمله نيبا وابسته پس یاسم يهاگروه ده،ينيپ یفيتوص یاسم يهادارند استفاده از گروه دهياند و عقپردااته یاسم يهاگروه یدگينيپ

 زنبرگیا تایمثال سار يبرا د،دارن يتراز محققان نظرا  جامع یبعض ني. همننابدییم رييتغ  يبا مولفه سن و جنس نيپس يهابا وابسته ینسب

سااتار  یدگينيپ شیااص در افزا يهااز مولفه یکی. او آوردیبدس  م زيرا ن یدگينيعلاوه بر طول، پ ي( معتقد اس  که سااتار نحو1113)

 .داندیم یاسم يهاگروه ا يرا جزئ ينحو
 

 یساختار گروه اسم -2

  یساختار گروه اسم -2-1    
مباحث نحوي، بيشتر سخن از گروه اسمی در ميان اس  تا اس ، و هر گروه اسمی عبار  اس  از یک هسته اسمی به علاوه صفر تا چند وابسته  در

     هایی بگيرد. ممکن اس  اود وابسته زياي در جمله اس ، اما هر اسمی در مقام هسته نپسين و یا پيشين. هر اسمی وابسته هسته

شوند. هاي ااص و عام( تقسي  میها )شام  افزودههاي ااتياري و اجباري( و افزودهها )شام  متم دو دسته کلی مته  بهاس    هايابستهو   

بسته به باف  و به اقتضاي موقعي  براي توصيف بهتر  سندهیشود که در ساا  ظرفيتی اس  قرار ندارند، و نوهاي اس  به عناصري اطلاق میافزوده

 (.111، 1:11زاده،بي)طب شوندیم  ي)ااص( تقس )عام( و پسين پيشين یها به دو دسته کل. افزودهکندیآنها استفاده م ازتر اس  و دقيق
 

 اسم نیشیپ یهاوابسته -2-1-1   
 ریهاي پيشين اس  در یکی از پنج موقعي  گوناگون زگيرند. افزودهشود که پيش از اس  قرار میهایی اطلاق میپيشين اس  به افزوده هايافزوده

 :رديگیقرار م

 پیشین اسم یهاوابسته 1-6 جدول

 
 :توان تمام پنج موقعي  فوق را به عنوان نمونه مشاهده کردزیر می يهامثال در   

 ما هستند يسربلند يهیدو هزار)سه(دلاور)پنج( مرد)هسته([گروه اسمی[ما .]]همه)یک( این)دو(الف

 . ]]همان)دو( چند)سه( قبضه)چهار( تفنگ)هسته([گروه اسمی[را ه  نابود کردمب

 ؟ییگوی)هسته([گروه اسمی[را مي. ]]کدام)دو( مهندس)پنج( ناصرپ

 .دمیاسمی[را ار )هسته([گروهوهي)سه( نوع)چهار( منی. ]]بهتر 

 .)سه( کارگر)هسته([گروه اسمی[ آمدنی. ]]بهترث
 

 اسم نیپس یهاوابسته -2-1-1   
گيرند که در یکی از شش موقعي  گوناگون در جدول زیر شود که پس از اس  قرار میهایی اطلاق میهاي پسين اس  به وابستهوابسته نيچنه 

 (. 111: 1:11زاده،بينمایش داده شده اس )طب

 های پسین اسموابسته 2-6 جدول

 
 : يدهزیر شش موقعي  پسين اس  را نمایش می يهامثال در      

 ما هستند هماني([ مازدهیاز تهران برگشتند) روزی)نه(که د يمحمد يجناب آقا ما)هش ( )هف (زیعز )شش(کیزيف . ]استاد)هسته(الف

 )ده([ همه را اوشحال کردمشی)هف ( او )هش ( از دوستان قد ي. ]دراواس )هسته( به جاب
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 بود معنای([ بازدهی) یبرو دارشی. ]اواهش)هسته( او )هش ( از ما )ده( که به دپ
 

    نوجوانان یهادر داستان یگروه اسم یساختارها یدگیچیپ یبررس -5

  یطول گروه اسم نیانگیمحاسبه م -5-1    
 یطول گروه اسم نيانگينوشته شده اس  انتخاب و م ”د”یسنکه توسط داتران و پسران گروه ییهاداستان یاسم يهاقسم ، ابتدا گروه نیا در

به   يهر دو جنس يها براداستان یاسم يهامحاسبه، ابتدا مجموع واژگان و سپس مجموع گروه نیمحاسبه شد. در ا  يدو جنس يهاداستان

 .شد شمارشصور  مجزا 

 . باشدیم یگروه اسم 111واژه و  123 ”د”یسنپسران گروه يهاداستان یاسم يهادر مجموع تعداد واژگان گروه   

11=111÷123 

 

 .شودیمحاسبه م 1211 "د"یسنپسران گروه يهاداستان یاسم يهاطول گروه نيانگيطبق آن، م بر   

 .واژه قرار دارد 111و  یگروه اسم 111تعداد  ”د”یسنداتران گروه يهادر داستان نيچن ه  

12:1=111÷111 

    

 .باشدیم 12:1  زين "د"یسنداتران گروه يهاداستان يبرا یاسم يهاطول گروه نيانگيم   

اس . در نمودار  12:1 ”د”یسنداتران گروه يهاو در داستان 1211 "د"یسنپسران گروه يهاداستان یطول گروه اسم نيانگياساس، م نیابر    

 :نمودار مشخص شده اس  یدر قسم  افق  يو جنس یسن يهانمودار و گروه يدر قسم  عمود یاسم يهاطول گروه نيانگيم ریز

 

 ”د”یسنگروه تیدر هر دو جنس یطول گروه اسم نیانگیم 1-7 نمودار

 
گرف  به  جهينت توانیاس . با توجه به نمودار فوق، م 1211در داتران و پسران  یطول گروه اسم نيانگيگف  فاصله م توانیبه این ترتيب م   

 .پسران اس  يهااز داستان شيب یداتران طول گروه اسم يهادر داستان یطور کل
 

  یاسم یهاگروه یهاوابسته گاهيتعداد و جا یبررس -5-1   
واژه )اس ( و  کیدر پسران حداق  متشک  از  یاسم يهاگروه  یشویشده متوجه م يآورجمع یاسم يهاگروه يهاتعداد وابسته یبررس در

را مورد استفاده  نيوابسته پس 31و تعداد  نيشيوابسته پ 21حداکثر متشک  از سه واژه )اس  به همراه دو وابسته( هستند. پسران در مجموع تعداد 

 یاسم يهااز گروه ییهانمونه ر،یز يهااند. مثالبسامد را داشته نیشتريوابسته، ب کیاس  و  کیبا حداق   یاسم يهااند که در آنها، گروهداده رقرا

 : باشندیپسران م

  یدرس  وحساب یکاروکاسب کی -1

 /  آن کنده درا  بایز يآن قور -1

 طوفان و ابرها و رعدوبرق يفرمانروا -:

 دزدها يبرا زيچ نیتروحشتناک -1

 بسته بود یبيکه کمربند عج یو بزرگ یکليمرد ه -7

واژه )اس ( و حداکثر از چهار  کیحداق  از  یگروه اسم کی کهيطور. بهبرندیبهره م يمتععد يهااز تنوع و وابسته یاسم يهاداتران، گروهدر    

 115 هادر آن نيپس يهاو تعداد وابسته 111 یاسم يهاگروه نیدر ا نيشيپ يهاشده اس . تعداد وابسته  يواژه )اس  به همراه سه وابسته( تشک

 :شودیداتران عنوان م یاسم يهااز گروه ییهامثال ر،ی. در زباشدیم

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

 گف یکه معشوق از آن سخن م يهمان وجود -2

    ها مک ين يسروصدا رو یها آرام و ببنه -5

 نشس یآن پسر  م يتو روزیپر نيکه تا هم يابنه یصندل -3

  مب  ينشسته بر رو يبا پسر يمحو مرد کريپ -1

   بود دهیتا حالا نه اورده بود و نه د یکه کس ییهایاوراک -11

اس  و  کیبا  یاسم يهااند و گروهاستفاده کرده نيپس ایو  نيشيبا سه وابسته پ یاسم يهاها مشخص اس  داتران از گروههمانطور که در مثال   

 . اندبسامد را داشته نیشتريدو وابسته، ب

 :: شده اس  انینما 1-5ذکر شده در جدول  موارد

 تیهر دو جنس یهاتعداد وابسته 1-7 ولجد

 
در  کهيطوراس . به یتوجهتفاو  و فاصله قاب  يدارا  يبکار رفته در هر دو جنس نيو پس نيشيپ يهابا توجه به جدول فوق، تعداد وابسته   

 .از دو برابر شده اس  شيبا پسران، ب سهیبکار رفته در مقا نيپس يهاداتران تعداد وابسته

بر اساس چارچوب مورد نظر این تحقيق  ”د”یسنگروه  يشده هر دو جنس يآورجمع یاسم يهاکه گروه  يپژوهش، شاهد آن هست نیر اد   

ها اکثرا اس  "د"یسنپسران گروه یماس يها. در گروهشوندیم رييها دچار تغوابسته یهستند و در انواع و گوناگون دهينيساده وپ کردیدو رو يدارا

 دهید یگروه سن نیا يهادر رمان اريبس یااص به عنوان گروه اسم یو اسام ریاستفاده از ضما نيچنساده اس . ه  يسااتار يوابسته و دارا ونبد

 "د"یسنداتران گروه ینسب  به طول گروه اسم يترنیيدر سطح پا "د"یسنپسران گروه یاسم يهاطول گروه نيانگياساس م نی. بر اشودیم

 "د"یسن. و داتران گروهبرندیرا به کار م يترکوتاه یاسم يهاگروه "د"یسندهنده آن اس  که پسران گروهبدس  آمده، نشان جی. نتاداردقرار 

 نیا  يدر دو جنس یاسم يهاگروه يهاوابسته يريکارگبه نيچن. ه برندیمها بکار داده گریرا نسب  به د يتریطولان یاسم يهاگروه يسااتارها

 .اس  شیرو به افزا بيبه ترت یاسم يهاها و واژگان گروهدهند که در آن تعداد وابستهمنظ  را شک  می یبيترت یگروه سن

که با توجه به آنکه  باشدیم "د"یداتران گروه سن يهادر داستان یاسم يهاکه پربسامدترین مجموعه گروه  يپژوهش، شاهد آن هست نیدر ا   

 نیا يهادر داستان یاسم يهاسااتار گروه نیتریو طولان نیتردهينيپ بایکنند، تقرایفا میهاي متفاوتی را در سطح جمله نقش یگروه اسم

( 1111لان ) وانيروند باشد. همانطور که آنگوئن ت نیاز ابارز  ياتواند نمونهمی  يدو جنس یاسم يهاذکر شده از گروه يها. مثالباشدیم  ينسج

 اس  کیمولفه داشتن  نيباشد، دوم نيشيپ يهاوابسته يسه مولفه اس : اول آنکه دارا ياس  که دارا یگروه اسم دهينيپ یمعتقد اس  گروه اسم

شده اس  که سااتار  یسع یگروه اسم يهاانواع وابسته  يدر تحل پژوهش، نیباشد. در ا نيوابسته پس يبه عنوان هسته اس  و سوم آنکه دارا

 یگروه اسم ينحو يسااتارها دينشان داده شود. در تول یاسم يهاگروه نیشده و رابطه سلسله حاک  بر ا یو بررس هیتجز یاسم يهاگروه یدرون

( 11) ی( ال1هاي )مثال وجود دارد که در نمونه ییهاو تفا نيو پس نيشيپ يهادر انواع وابسته  ،ينيز مانند بسياري از سااتارها بين دو جنس

به نسب   یها در جایگاه اود قرار گرفته و حضور داشته باشند، سااتار گروه اسموابسته یهرگاه تمام ،یاسم يهانشان داده شده اس . در گروه

 .اس  یدگينيپ يدارا

واژه  نیشتريوابسته و ب نیشتريب يدارا یشود؛ یعنی سااتار گروه اسمدر داتران مشاهده می یدگينيپ نیشتري( ب11) ی( ال7) يهار مثالد   

 يهادر داستان یاسم يهاگروه سه،یگيرند. به این ترتيب در مقاقرار می نيو پس نيشيپ يهااز وابسته يشترياس . در این سااتارها تعداد ب

نمود  يترنیيو مقدار پا یانيدر سطح م یدگينيپسران، پ یگروه اسم يباشد. در سااتارهامی یدگينيپ نیشتريداراي ب "د"یسنگروه اتراند

 .یابدمی
 

  یاسم یهاگروه یهاانواع وابسته یبررس -:-5    
  :دهدیرا نشان م  يها در دو جنسداستان یاسم يهاعام وااص گروه يهاتعداد افزوده ریز جدول

 تیهر دو جنس یاسم یهاعام وخاص گروه یهاتعداد افزوده 2-7جدول 
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از  شتريب "د"یسندر داتران گروه نيشيپ يهاکه تعداد وابسته گرددیمشخص م ،یاسم يهاعام و ااص در گروه يهاافزوده یپس از بررس   

با ه   بایتقر  ياستفاده هر دو جنس زانياول که م  يبجز موقع یاسم يهاافزوده عام گروه يهاگف  وابسته توانیم سهیمقا نیپسران اس . در ا

از  شيب نيشيپ يهااستفاده داتران از وابسته ها، يموقع گریدارد. اما در د يدر پسران برتر شااص یعنیپنج    ياس ، تنها در موقع ياومس

 یدر تمام بایدوم، سوم و چهارم، تقر يها ياس . اما در موقع يبه تعداد مساو نيشياول وابسته پ  ياز موقع  يپسران اس . استفاده هر دو جنس

 نيشيوابسته پ يشتريب زانياز م یبه صور  ااص ”د”یسنگف  داتران گروه توانیم بيترت نیشده اس . به ا شتريب ایدو برابر و  زانيم نیا موارد

 .مشاهده اس تفاو  کاملا قاب   نیا ز،يو مم ،یبيو ترت یکه در اصوص صفا  اشاره، اعداد اصل بردیبهره م

. باشدیاز دو برابر پسران م شيب "د"یسندر داتران گروه یاسم يهاگروه نيپس يهاقاب  ذکر اس  که تعداد وابسته ن،يدر اصوص وابسته پس   

. در باشندیم يبرتر يداتران دارا ازده یشش  تا  يها يموقع یدر تمام یاسم يهاافزوده ااص گروه يهاگف  وابسته توانیم سهیمقا نیدر ا

اس  که در  شتريافزوده ب 1:و  3: يدارا بيکه به ترت باشدیم نيوابسته پس يها يموقع نيو دهم نيتفاو  متعلق به هفتم نیشتريب سهیمقا نیا

 نی. به اباشدینه  م  يتفاو  مربوط به موقع نیاز سه برابر شده اس . کمتر شيب بایده  تقر  يبه دو برابر و در موقع کیهفت  نزد  يموقع

 اند.استفاده کرده نيوابسته پس يشتريب زانيبه صور  ااص از م ”د”یسنگف  داتران در گروه توانیم بيترت
 

 یریگجهینت.  -3
( در اصوص 1به دس  آمد:  هاجهينت نیا ”د”یسنگروه  يدو جنس يهاداستان یاسم گروه ينحو يسااتارها یدگينيپو مقایسه  یاز بررس پس

 ولقرار گرفته و ط يترنیيدر سطح پا یاسم يهاطول گروه نيانگيم "د"یسنپسران گروه يهادر داستان ،یاسم گروه ينحو يسااتارها یدگينيپ

و  نيشيپ يهااز وابسته "د"یسناستفاده پسران گروه زانياس . در اکثر موارد، م یسنگروه نیاز پسران ا شيداتران ب يهاداستان یاسم يهاگروه

طور  هب "د"یسنداتران گروه یاسم يهاگروه يهاداتران اس  و تعداد وابسته یاسم يهادر گروه زانيم نیکمتر از ا یاسم يهادر گروه نيپس

نسب  به پسران  ”د”یسنداتران گروه یاسم يهاگروه يافزوده عام و ااص در سااتارها يهاوابسته نيچناس . ه  افتهی شیافزا ياقاب  ملاحظه

 براوردارند.  يشترياز تنوع ب
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Abstract. Comparing the narratives of both genre is one of the specific features which is examine by teachers and 

writers to discuss the syntax structures of the narratives. In this article, this questions explained: what is the difference 

between the syntax structures of narratives of both genre? The data of the research were elicited from 8- and 11-year-

old children, 5 narratives from females and 5 narratives from males. The syntax structures of the children's narratives 

were compared to 3 measures of complexity quality: complexity, productivity and lexical diversity and types of pre- 

and post modifiers used in the Noun Phrases.  
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