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چکیده
بنا بر یکی از فرضیههای الگوی نظارت کراشن ( ،)9135فراگیری ساختارهای دسـتوری
زبان دوم نیز ،همانند زبان اول ،با ترتیب خاصی صورت میگیرد .تحقیقات متعدد انجام شده
در این زمینه بیانگر وجود مراحل معینی طی فراگیری برخی ساختارهای دستوری زبان دوم
است .در این پژوهش ،به بررسی ترتیب فراگیری جهتهای زبان فارسی توسـط غیرفارسـی-
زبانان پرداخته شده است .یافتن ترتیب فراگیری این مقوله توسط غیرفارسیزبانان و مقایسة
آن با الگوی ثبتشده از کودکان فارسیآموز ،از جملة اهدا پژوهش حاضر است .بـهعـالوه،
قیاس عملکرد زنان و مردان فارسیآموز هم در دستور کار پژوهش قرار گرفتـه اسـت .بـرای
این کار ،یک پرسشنامة حاوی پانزده جفت جملة هممعنی ،طراحـی و میـان فارسـیآمـوزان
غیرفارسیزبان در سطوح زبانی مختلف توزیع شده ،سپس از آنان درخواست شـده اسـت تـا
بدون توجه به ترتیب دروسِ کتب آموزشی خود ،نمونه جمالتی را که زودتر یـاد گرفتـه و از
آنها استفاده کردهاند ،تعیین نمایند .واکاوی دادهها نشان داد که تقریباً تمام غیرفارسیزبانان
نیز همچون کودکان فارسیآموز ،ابتدا جهت معلوم را میآموزند.
کلیدواژهها :ترتیب فراگیری ،جهتهای زبان فارسی ،غیرفارسیزبانان.
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 .9مقدمه
یکی از یافتههای جذاب نـیم قـرن اخیـر در حـوزة روانشناسـی زبـان ،فراگیـری
ساختارهای دستوری زبانها بر اساس ترتیبِ قابل پیشبینی است که جرقة فکری
آن توسط چامسکی )9171( 9زده شد .انتقادات او به کتـابی از اسـکینر)9175( 5
شماری از پژوهشگران را برانگیخت تا به تحقیقاتی در زمینـة فراگیـری زبـان اول
بپردازند .نتایج پژوهشهای انجامشده در دهههـای شصـت و هفتـاد قـرن بیسـتم
میالدی نشان داد که کودکان با عبور از مراحل و استفاده از ساختارهای مشـابهی
زبان را فرا میگیرند و حتی در این راه دچار اشتباهات یکسانی میشوند .همچنین
مطالعه بر روی ظهور نخسـتین سـاختارهای زبـانی نشـان داد کـه کودکـان ایـن
ساختارها را با ترتیب خاصی میآموزند (به نقل از .)Mitchell & Myles, 2004
این یافتهها توجه پژوهشگران را در حوزة یـادگیری زبـان دوم بـه خـود جلـب
نمود .مشاهدات حاصل از تحلیل خطاهای زبانآموزان در دهههای شصت تـا نـود
قرن بیستم میالدی نشان داد که زبان اول زبـانآمـوزان تـأثیر چنـدانی بـر رونـد
یـادگیری زبـان دوم نـدارد (بـه نقـل از & Mitchell & Myles, 2004; Behjat
 .)Sadighi, 2011; Lightbown & Spada, 2006در این میان ،کراشن)9135( 8
پنج فرضیه برای یادگیری زبان دوم ارائـه داد کـه یکـی از آنهـا فرضـیة ترتیـب
طبیعی 2نام دارد .کراشن با ارائة این فرضیه مدعی شد کـه فراگیـری سـاختارهای
زبان دوم نیز به مانند زبان اول ،با ترتیبی مشخص و طـی مراحـل ویـژهای انجـام
میشود.
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عالوه بر مطالعات انجامگرفته در خصوص روند فراگیری زبان فارسی به عنـوان
زبان اول توسط محققانی چون بافتهدمنه ( ،)9833پورسنایی ( ،)9835رشتچی
( ،)9111و صحرایی ( ،)9835جاودانی ( )9818نیز ترتیـب فراگیـری زمـانهـا و
نمودهای دستوری زبان فارسی توسـط غیرفارسـیزبانـان را بررسـی کـرده اسـت.
جهت نیز در کنار زمان و نمود از جمله همگانیتـرین سـاختارهای دسـتوری هـر
زبان به شمار میآید .لذا پژوهش حاضر با بررسی ترتیب فراگیری این مقولة مهـم
نحوی ،در راستای تکمیل آخرین پژوهش یادشده انجام شده است .نگارنده بر این
باور است که پژوهشهایی از این دست میتوانند به امر آموز زبـان فارسـی بـه
غیرفارسیزبانان کمک شایانی کننـد .ایـن مقالـه قصـد دارد تـا ترتیـب فراگیـری
جهتهای زبان فارسی توسط غیرفارسیزبانان و تفاوت آن در میان زنان ،مـردان و
کودکان فارسیآموز را بررسی نماید.

9

 .2پیشینة پژوهش
بنا بر پژوهشهای گونـاگون ،ترتیـب ویـژهای در یـادگیری تکواژهـای دسـتوری،
ساخت جمالت منفی ،ساخت جمالت پرسشـی ،مشخصـگرهای ملکیـت ،عبـارات
موصولی ،ارجاع به زمان گذشته و غیره در زبـان انگلیسـی مشـاهده شـده اسـت.
برکو )9173( 5در خالل پژوهشهای خـود بـه وجـود نظـم خاصـی در یـادگیری
تکواژهای زبان انگلیسی پی برد و اعالم نمود که یادگیری تکواژهای سـوم شـخص
مفرد و مالکیت ،بهتر و زودتر از یـادگیری تکـواژ جمـع بـوده اسـت .او در زمینـة
زمانهای زبان انگلیسی نیز به این نتیجه دست یافت که بیشـترین تسـلط زبـان-
آموزان به زمان حال استمراری است .همچنین ،بهترین عملکـرد زبـانآمـوزان در

. Rashtchi
. Berko
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یادگیری تکواژها به آن دسته از تکواژها برمیگردد که قاعدهمنـدتـرین صـورت را
دارند و از تنوع کمتری برخوردارند .یافتة دیگر او آن بود که تفاوتی میان جنسیت
زبانآموزان در زمینة ترتیب یادگیری ساختارهای زبان انگلیسی دیده نمیشود (به
نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
دالی و بـرت )9152( 9پـس از بررسـی دو گـروه از زبـانآمـوزان در شـهرهای
نیویورک و کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که یادگیری برخـی از تکواژهـای زبـان
انگلیسی برای زبانآموزان ،مشکلتر است .همچنـین ،آنهـا بـه ایـن نکتـه دسـت
یافتند که زبانآموزان با زبانهای اول متفـاوت ،تکواژهـای انگلیسـی را بـا ترتیـب
یکسانی میآموزند (به نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
ود )9156( 5دو پرسش را دربارة ترتیب یادگیری عناصر زبانی مطرح نمود)9 :
آیا یادگیری زبان دوم طی مراحل خاصی صورت مـیپـذیرد  )5آیـا ترتیـب ایـن
مراحل برای یادگیری زبان اول و دوم یکسان است او پس از مطالعـات خـود بـه
این نتیجه دست یافت که پاسخ پرسش اول ،مثبـت و پاسـخ پرسـش دوم ،منفـی
است (به نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
هچ )9138( 8پس از انجام پژوهشهای خـود خاطرنشـان کـرد کـه یـادگیری
تکواژهای وابسته بسیار دشوارتر از تکواژهای آزاد اسـت .او همچنـین یـادآور شـد
تکواژهایی که دارای ساختار واجی پایدار هستند بـا سـهولت بیشـتری نسـبت بـه
سایر تکواژهای فاقد این مشخصه آموخته میشوند .بنـابر پـژوهشهـای او ،زبـان-
آموزان تکواژهایی را که نقش معنایی دارند ،زودتر از تکواژهـایی کـه صـرفاً جنبـة
دستوری دارند ،میآموزند.
1
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بین و گرگن )9118( 9پس از محاسبة درصد تسلط زبانآموزان بر یازده تکـواژ
زبان انگلیسی نتیجه گرفتند که یک مشخصة جهانی در پیشرفت ترتیبی تکواژهـا
دخیل است .تکواژهای استمراری ،افعال ربطی و کمکی ،جمع ،سوم شخص مفرد،
گذشتة باقاعده و مالکیت از جمله مواردی هستند کـه در پـژوهش بـین و گـرگن
بررسی شـدهانـد .بهجـت و صـدیقی ( )5899در پژوهشـی بـه بررسـی یـادگیری
تکواژهای دستوری زبان انگلیسی توسط زبانآموزان ایرانی پرداختند .آنان پـس از
گردآوری دادهها از سه گروه زبانآموز ،به شیوة قضاوت دستوری و سنجش میـزان
تسلط زبانآموزان به این تکواژهـا ،نتیجـهگیـری کردنـد کـه زبـانآمـوزان ایرانـی
تکواژهای دستوری زبان انگلیسی را مطابق با الگویی یکسان میآموزند .مطابق این
الگو ،ترتیب طبیعی یادگیری تکواژهای دستوری زبان انگلیسی به این شرح اسـت:
فعل ربطی « ،»beفعل کمکی « ،»beنمود استمراری ،زمان گذشـته ،تکـواژ جمـع
« »sو تکواژ سوم شخص مفرد.
بنا بر گفتة الیتباون و اسپادا ،)5886( 5در بعضی از پـژوهشهـا بررسـی شـده
است که زبانآموزان در آموختن زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ،به چـه ترتیـب
تکواژهای دستوری را یاد میگیرند .این زبانآموزان دارای ردههای سـنی و زبـان-
های اول گوناگون بودهاند .نتایج بهدستآمده نشاندهندة ترتیبی بـود کـه اگرچـه
همپوشانی مطلقی با ترتیب فراگیری این تکواژها در زبان اول نداشت ،اما در میان
یادگیرندگانی که زبان اولشان متفاوت بود ،همسان مینمود .بـرای نمونـه ،بیشـتر
مطالعات نشان داد که تسلط زبانآموزان بر تکواژ جمعساز نسبت به تکواژ مالکیت
و همچنین تسلط آنان بر تکواژ « »-ingدر مقایسه با تکواژ گذشتهسـاز ،بـهمراتـب
بیشتر است.
. Bean & Gergen
. Lightbown & Spada
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وایت )9113( 9در پژوهشی یـادگیری مشخصـگرهای ملکیـت زبـان انگلیسـی
توسط فرانسویزبانان را مـورد مطالعـه قـرار داد .او درمجمـوع بـه هشـت مرحلـه
دستیافت کـه ایـن مراحـل را مـیتـوان در چهـار مرحلـة اصـلی تجمیـع نمـود.
انگلیسیآموزان در نخستین گام ،هیچگونه اسـتفادهای از « »hisو « »herنکردنـد.
در این مرحله ،تکواژ معرفهساز یا ضـمیر ملکـی « »yourبـرای تمـامی اشـخاص،
جنسیتها و شمارها استفاده گردید »his« .و « ،»herبرای نخستین بار در مرحلة
دوم بروز یافتند .تفکیک قائل شدن میان « »hisو « »herدر مرحلة سوم ر داد و
در مرحلة چهارم بود که زبانآموزان در تمامی بافتها از جمله جنسیت طبیعـی و
اعضای بدن بهدرستی از « »hisو « »herاستفاده نمودند.
در یــادگیری جمــالت منفــی ،یادگیرنــدگان زبــان دوم مســیر مشــابهی بــا
فراگیرندگان زبان اول میپیمایند؛ هرچند در خالل هرکدام از مراحل ،تفاوتهایی
میان زبانآموزانی که زبان اولشان متفاوت است ،دیده مـیشـود ( & Lightbown
 .)Spada, 2006ود ( )9135و شــومن )9151( 5هریــک بــا بررســی و مشــاهدة
انگلیسیآموزان آلمانیزبان و اسپانیاییزبان ،به نتایجی دست یافتند .زبـانآمـوزان
در مجموع ،طی چهار مرحله ،یادگیری درست جمالت منفی را در زبان انگلیسـی
آموختند .در مرحلة نخست ،زبانآموزان کاربرد عناصر منفیساز « »noیا « »notرا
پیش از فعل یا اسم فرا گرفتند و بیشتر آنان واژة « »noرا در این مرحلـه بـه کـار
گرفتند .در مرحلـة دوم »don’t« ،را بـه جـای « »noو « »notو بـدون توجـه بـه
شخص ،شمار ،یا زمان جمله و حتی پیش از افعالی چون « »canو « »shouldبـه
کار بردند .در مرحلة بعـد ،زبـانآمـوزان از « »notپـس از افعـال کمکـی اسـتفاده
کردند .در این مرحله ،بهکـارگیری نادرسـت « »don’tهمچنـان ادامـه یافـت .در
آخرین مرحله « »doبا توجه به زمان ،شخص و شمار مورد نظر نشاندار گردیـد و
. White
. Schumann
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بیشتر جمالت تولیدی ،مطابق استانداردهای زبان دوم تولید شد ،هرچند برخی از
زبانآموزان افزون بر فعل کمکی ،فعل اصلی جمله را نیز نشاندار کردند.
بر پایة سلسلهمراتب بهدستآمـده بـرای یـادگیری عبـارات موصـولی در زبـان
انگلیسی ،زبانآموزان در ابتدا عبارات موصولی مربوط بـه اسـامی در جایگـاههـای
فاعل و مفعول مسـتقیم و پـس از آن عبـارتهـای موصـولی مربـوط بـه مفعـول
غیرمستقیم و مفعول حر اضافه و در مراحل پایانی ،عبارات موصـولی در بافـت-
های ملکی و مفعول قیاسی را میآموزند (.)Doughty, 1991
میسل )9135( 9پیشرفت توانایی را در استفاده از زبـان بـه منظـور شناسـایی
رخدادها در زمان مشاهده نمود .پژوهش او نشان داد زبـانآمـوزانی کـه زبـان اول
مختلفی دارند ،ارجاع به رخدادهای زمان گذشته را مطـابق الگـویی مشـابه مـی-
آموزند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،زبـانآمـوزانی کـه دانـش زبـانی محـدود
دارند ،تنها با توالی رخدادها یا اشاره به زمان یا مکان نشان میدهند که رخداد در
گذشته اتفاق افتاده است .بعدها آنان برای نشاندادن زمان گذشته تکواژ دستوری
به فعل میافزایند ،اگرچه امکان دارد که در زبان مقصد ،این تکواژ برای ارجاع بـه
گذشته به کار نرود .پس از آن که زبانآموزان شروع به استفاده از تکـواژ گذشـته-
ساز در افعال با قاعده میکنند ،این امکان وجود دارد کـه بـه تعمـیم افراطـی آن
بپردازند یا از ساختارهای نادرست برای ارجاع به گذشته استفاده نمایند.
جاودانی ( )9818دربارة اینکه غیرفارسیزبانان زمانهـا و نمودهـای دسـتوری
زبان فارسی را به چه ترتیـب فـرا مـیگیرنـد ،پژوهشـی انجـام داده و از دو رو
واکاوی پاسخهای درسـت و تعـدد گـزینشهـا ،فـارغ از درسـتی و نادرستیشـان،
استفاده نموده است که هر یک به حصول الگـوی میـانگین متفـاوتی منجـر شـده

. Meisel
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است .تنها وجه اشتراک الگوها این است که آینده و تامـ ناقص ،بهترتیـب آخـرین
زمان و نمود دستوریاند که زبانآموزان آنها را فراگرفتهاند.
رشتچی ( )9111به بررسی فرایند فراگیری ساختارهای دستوری زبان فارسی
توســط یــک کــودک فارســیآمــوز پرداختــه اســت .در پــژوهش او ،نخســتین واژة
بزرگسالگونة کودکِ فارسـیآمـوز در سـن دوازده مـاهگی شـنیده شـد// :
[=« ]بده» .واژة  //که این کودک برای ارجاع به گربه و سایر حیوانـات
استفاده میکرد و در بازة دوازده تا هجده ماهگی بـه  //تغییـر یافـت .واج //
پسوندی تصریفی است که به اسم  //پیوسته است و نقش کوتاهشدة فعـل //
(اســت) را ایفــا مــیکنــد .در هفــده مــاهگی ،جمالتــی نظیــر //
[( ]//نـــــینـــــی خوابیـــــده) یـــــا //
[( ]//ماما بابا رفتهاند) بـه ثبـت رسـیدهانـد .در میانـة 55
ماهگی نیز فعل « //بازی میکنم» تولید شد.
صحرائی ( )9815نیز با استناد به تولیدات زبانی کـودک خـود ،کـه در رسـالة
دکتری وی ( )9835انعکاس یافته است ،نحو اولیـة کـودک فارسـیزبـان را دارای
سبک فعلی میداند .نخستین پاره گفتارهای تولیدشدة این کـودک ،افعـال امـری
هستند که زمان حال ،نمود دستوری نامعین و جهت معلوم دارند.
در خصوص تفاوت یادگیری زبان دوم میان زنـان و مـردان نیـز پـژوهشهـای
متعددی انجام شده اسـت .یسپرسـن )9155( 9در نتیجـة پـژوهش خـود دربـارة
خواندن متون به این مهم دست یافت که زنان نهتنها قابلیت تنـدخوانی بیشـتری
دارند ،بلکه در به یاد نگاه داشتن مفاهیم خواندهشـده موفـقتـر عمـل مـیکننـد.
آیسنشتاین )9135( 5نیز مقولة تشخیص گویش را بررسی کرد و بـه ایـن نتیجـه
. Jespersen
. Eisenstein
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رسید که زنان در زمینة تشخیص اعتبار 9گونهها توانایی بیشتری دارند .همچنین،
مطالعات فرهادی )9135( 5روی سنجش عملکرد زنـان و مـردان در آزمـون درک
شنیداری حاکی از برتری زنان بود .اما اسپرلینگ و ایلیـین )9137( 8در پـژوهش
خود دربارة تأثیر متغیرهای زبانآموزان بر کنش زبانی میان یادگیرندگان انگلیسی
به عنوان زبـان دوم ،تفـاوتی بـین زنـان و مـردان مشـاهده نکردنـد (بـه نقـل از؛
.)Valizadeh, 1999
ولیزاده ( )9111تأثیر جنسیت بر تلفی انگلیسیآموزان را بررسی نمـود .او در
پایان به این نتیجه رسید که رابطهای میان جنسیت افراد و پیشرفت تلفظی آنـان
وجود ندارد .یزدانپناه ( )9836نیز در پژوهشی به بررسی تـأثیر جنسـیت ،سـطپ
تسلط زبانی و مدت اقامت بر تولید کنشهای گفتاری فارسیآمـوزان غیرفارسـی-
زبان پرداخته است .او تولیدات زبـانی  989زبـانآمـوز بزرگسـال زن و مـرد را در
سطوح مقدماتی ،میانی و پیشرفته که دستکم سه ماه در ایران اقامت داشـتهانـد،
مورد مطالعه قرار داد و دریافت که زبانآموزان زن در تولیـد کـنشهـای گفتـاری
پیشنهاد و رد پیشنهاد عملکرد بهتری دارند.
 .3چهارچوب نظری و پیشینة پژوهش
بنا بر پژوهشهای گونـاگون ،ترتیـب ویـژهای در یـادگیری تکواژهـای دسـتوری،
ساخت جمالت منفی ،ساخت جمالت پرسشـی ،مشخصـگرهای ملکیـت ،عبـارات
موصولی ،ارجاع به زمان گذشته و غیره در زبـان انگلیسـی مشـاهده شـده اسـت.
برکو )9173( 2در خالل پژوهشهای خـود بـه وجـود نظـم خاصـی در یـادگیری
1
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. Farhady
3
. Spurling & Ilyin
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تکواژهای زبان انگلیسی پی برد و اعالم نمود که یادگیری تکواژهای سـوم شـخص
مفرد و مالکیت ،بهتر و زودتر از یـادگیری تکـواژ جمـع بـوده اسـت .او در زمینـة
زمانهای زبان انگلیسی نیز به این نتیجه دست یافت که بیشـترین تسـلط زبـان-
آموزان به زمان حال استمراری است .همچنین ،بهترین عملکـرد زبـانآمـوزان در
یادگیری تکواژها به آن دسته از تکواژها برمیگردد که قاعدهمنـدتـرین صـورت را
دارند و از تنوع کمتری برخوردارند .یافتة دیگر او آن بود که تفاوتی میان جنسیت
زبانآموزان در زمینة ترتیب یادگیری ساختارهای زبان انگلیسی دیده نمیشود (به
نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
دالی و بـرت )9152( 9پـس از بررسـی دو گـروه از زبـانآمـوزان در شـهرهای
نیویورک و کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که یادگیری برخـی از تکواژهـای زبـان
انگلیسی برای زبانآموزان ،مشکلتر است .همچنـین ،آنهـا بـه ایـن نکتـه دسـت
یافتند که زبانآموزان با زبانهای اول متفـاوت ،تکواژهـای انگلیسـی را بـا ترتیـب
یکسانی میآموزند (به نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
ود )9156( 5دو پرسش را دربارة ترتیب یادگیری عناصر زبانی مطرح نمود)9 :
آیا یادگیری زبان دوم طی مراحل خاصی صورت مـیپـذیرد  )5آیـا ترتیـب ایـن
مراحل برای یادگیری زبان اول و دوم یکسان است او پس از مطالعـات خـود بـه
این نتیجه دست یافت که پاسخ پرسش اول ،مثبـت و پاسـخ پرسـش دوم ،منفـی
است (به نقل از .)Behjat & Sadighi, 2011
هچ )9138( 8پس از انجام پژوهشهای خـود خاطرنشـان کـرد کـه یـادگیری
تکواژهای وابسته بسیار دشوارتر از تکواژهای آزاد اسـت .او همچنـین یـادآور شـد
1
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تکواژهایی که دارای ساختار واجی پایدار هستند بـا سـهولت بیشـتری نسـبت بـه
سایر تکواژهای فاقد این مشخصه آموخته میشوند .بنـابر پـژوهشهـای او ،زبـان-
آموزان تکواژهایی را که نقش معنایی دارند ،زودتر از تکواژهـایی کـه صـرفاً جنبـة
دستوری دارند ،میآموزند.
بین و گرگن )9118( 9پس از محاسبة درصد تسلط زبانآموزان بر یازده تکـواژ
زبان انگلیسی نتیجه گرفتند که یک مشخصة جهانی در پیشرفت ترتیبی تکواژهـا
دخیل است .تکواژهای استمراری ،افعال ربطی و کمکی ،جمع ،سوم شخص مفرد،
گذشتة باقاعده و مالکیت از جمله مواردی هستند کـه در پـژوهش بـین و گـرگن
بررسی شـدهانـد .بهجـت و صـدیقی ( )5899در پژوهشـی بـه بررسـی یـادگیری
تکواژهای دستوری زبان انگلیسی توسط زبانآموزان ایرانی پرداختند .آنان پـس از
گردآوری دادهها از سه گروه زبانآموز ،به شیوة قضاوت دستوری و سنجش میـزان
تسلط زبانآموزان به این تکواژهـا ،نتیجـهگیـری کردنـد کـه زبـانآمـوزان ایرانـی
تکواژهای دستوری زبان انگلیسی را مطابق با الگویی یکسان میآموزند .مطابق این
الگو ،ترتیب طبیعی یادگیری تکواژهای دستوری زبان انگلیسی به این شرح اسـت:
فعل ربطی « ،»beفعل کمکی « ،»beنمود استمراری ،زمان گذشـته ،تکـواژ جمـع
« »sو تکواژ سوم شخص مفرد.
بنا بر گفتة الیتباون و اسپادا ،)5886( 5در بعضی از پـژوهشهـا بررسـی شـده
است که زبانآموزان در آموختن زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم ،بـه چـه ترتیـب
تکواژهای دستوری را یاد میگیرند .این زبانآموزان دارای ردههای سـنی و زبـان-
های اول گوناگون بودهاند .نتایج بهدستآمده نشاندهندة ترتیبی بـود کـه اگرچـه
همپوشانی مطلقی با ترتیب فراگیری این تکواژها در زبان اول نداشت ،اما در میان
. Bean & Gergen
. Lightbown & Spada
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یادگیرندگانی که زبان اولشان متفاوت بود ،همسان مینمود .بـرای نمونـه ،بیشـتر
مطالعات نشان داد که تسلط زبانآمـوزان بـر تکـواژ جمـعسـاز نسـبت بـه تکـواژ
مالکیت ،و همچنین تسلط آنان بر تکواژ « »-ingدر مقایسه با تکواژ گذشـتهسـاز،
بهمراتب بیشتر است.
وایت )9113( 9در پژوهشی یـادگیری مشخصـگرهای ملکیـت زبـان انگلیسـی
توسط فرانسویزبانان را مـورد مطالعـه قـرار داد .او درمجمـوع بـه هشـت مرحلـه
دستیافت کـه ایـن مراحـل را مـیتـوان در چهـار مرحلـة اصـلی تجمیـع نمـود.
انگلیسیآموزان در نخستین گام ،هیچگونه اسـتفادهای از « »hisو « »herنکردنـد.
در این مرحله ،تکواژ معرفهساز یا ضـمیر ملکـی « »yourبـرای تمـامی اشـخاص،
جنسیتها و شمارها استفاده گردید »his« .و « ،»herبرای نخستین بار در مرحلة
دوم بروز یافتند .تفکیک قائل شدن میان « »hisو « »herدر مرحلة سوم ر داد و
در مرحلة چهارم بود که زبانآموزان در تمامی بافتها از جمله جنسیت طبیعـی و
اعضای بدن بهدرستی از « »hisو « »herاستفاده نمودند.
در یــادگیری جمــالت منفــی ،یادگیرنــدگان زبــان دوم مســیر مشــابهی بــا
فراگیرندگان زبان اول میپیمایند ،هرچند در خالل هرکدام از مراحل ،تفاوتهایی
میان زبانآموزانی که زبان اولشان متفاوت است ،دیده مـیشـود ( & Lightbown
 .)Spada, 2006ود ( )9135و شــومن )9151( 5هریــک بــا بررســی و مشــاهدة
انگلیسیآموزان آلمانیزبان و اسپانیاییزبان به نتایجی دست یافتند .زبانآموزان در
مجموع ،طی چهار مرحله ،یادگیری درست جمـالت منفـی را در زبـان انگلیسـی
آموختند .در مرحلة نخست ،زبانآموزان کاربرد عناصر منفیساز « »noیا « »notرا
پیش از فعل یا اسم فرا گرفتند و بیشتر آنان واژة « »noرا در این مرحلـه بـه کـار
. White
. Schumann
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گرفتند .در مرحلـة دوم »don’t« ،را بـه جـای « »noو « »notو بـدون توجـه بـه
شخص ،شمار ،یا زمان جمله و حتی پیش از افعالی چون « »canو « »shouldبـه
کار بردند .در مرحلة بعـد ،زبـانآمـوزان از « »notپـس از افعـال کمکـی اسـتفاده
کردند .در این مرحله ،بهکـارگیری نادرسـت « »don’tهمچنـان ادامـه یافـت .در
آخرین مرحله « »doبا توجه به زمان ،شخص و شمار مورد نظر نشاندار گردیـد و
بیشتر جمالت تولیدی ،مطابق استانداردهای زبان دوم تولید شد ،هرچند برخی از
زبانآموزان افزون بر فعل کمکی ،فعل اصلی جمله را نیز نشاندار کردند.
بر پایة سلسلهمراتب بهدستآمـده بـرای یـادگیری عبـارات موصـولی در زبـان
انگلیسی ،زبانآموزان در ابتدا عبارات موصولی مربوط بـه اسـامی در جایگـاههـای
فاعل و مفعول مسـتقیم و پـس از آن عبـارتهـای موصـولی مربـوط بـه مفعـول
غیرمستقیم و مفعول حر اضافه و در مراحل پایانی ،عبارات موصـولی در بافـت-
های ملکی و مفعول قیاسی را میآموزند (.)Doughty, 1991
میسل )9135( 9پیشرفت توانایی را در استفاده از زبـان بـه منظـور شناسـایی
رخدادها در زمان مشاهده نمود .پژوهش او نشان داد زبـانآمـوزانی کـه زبـان اول
مختلفی دارند ،ارجاع به رخدادهای زمان گذشته را مطـابق الگـویی مشـابه مـی-
آموزند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،زبـانآمـوزانی کـه دانـش زبـانی محـدود
دارند ،تنها با توالی رخدادها یا اشاره به زمان یا مکان نشان میدهند که رخداد در
گذشته اتفاق افتاده است .بعدها آنان برای نشاندادن زمان گذشته تکواژ دستوری
به فعل میافزایند ،اگرچه امکان دارد که در زبان مقصد ،این تکواژ برای ارجاع بـه
گذشته به کار نرود .پس از آن که زبانآموزان شروع به استفاده از تکـواژ گذشـته-
ساز در افعال با قاعده میکنند ،این امکان وجود دارد کـه بـه تعمـیم افراطـی آن
بپردازند یا از ساختارهای نادرست برای ارجاع به گذشته استفاده نمایند.
. Meisel
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جاودانی ( )9818دربارة اینکه غیرفارسیزبانان زمانهـا و نمودهـای دسـتوری
زبان فارسی را به چه ترتیـب فـرا مـیگیرنـد ،پژوهشـی انجـام داده و از دو رو
واکاوی پاسخهای درسـت و تعـدد گـزینشهـا ،فـارغ از درسـتی و نادرستیشـان،
استفاده نموده است که هر یک به حصول الگـوی میـانگین متفـاوتی منجـر شـده
است .تنها وجه اشتراک الگوها این است که آینده و تامـ ناقص ،بهترتیـب آخـرین
زمان و نمود دستوریاند که زبانآموزان آنها را فراگرفتهاند.
رشتچی ( )9111به بررسی فرایند فراگیری ساختارهای دستوری زبان فارسی
توســط یــک کــودک فارســیآمــوز پرداختــه اســت .در پــژوهش او ،نخســتین واژة
بزرگسالگونة کودکِ فارسـیآمـوز در سـن دوازده مـاهگی شـنیده شـد// :
[=« ]بده» .واژة  //که این کودک برای ارجاع به گربه و سایر حیوانـات
استفاده میکرد و در بازة دوازده تا هجده ماهگی بـه  //تغییـر یافـت .واج //
پسوندی تصریفی است که به اسم  //پیوسته است و نقش کوتاهشدة فعـل //
(اســت) را ایفــا مــیکنــد .در هفــده مــاهگی ،جمالتــی نظیــر //
[( ]//نـــــینـــــی خوابیـــــده) یـــــا //
[( ]//ماما بابا رفتهاند) بـه ثبـت رسـیدهانـد .در میانـة 55
ماهگی نیز فعل « //بازی میکنم» تولید شد.
صحرائی ( )9815نیز با استناد به تولیدات زبانی کـودک خـود ،کـه در رسـالة
دکتری وی ( )9835انعکاس یافته است ،نحو اولیـة کـودک فارسـیزبـان را دارای
سبک فعلی میداند .نخستین پاره گفتارهای تولیدشدة این کـودک ،افعـال امـری
هستند که زمان حال ،نمود دستوری نامعین و جهت معلوم دارند.
در خصوص تفاوت یادگیری زبان دوم میان زنـان و مـردان نیـز پـژوهشهـای
متعددی انجام شده اسـت .یسپرسـن )9155( 9در نتیجـة پـژوهش خـود دربـارة
. Jespersen

1
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خواندن متون به این مهم دست یافت که زنان نهتنها قابلیت تنـدخوانی بیشـتری
دارند ،بلکه در به یاد نگاه داشتن مفاهیم خواندهشـده موفـقتـر عمـل مـیکننـد.
آیسنشتاین )9135( 9نیز مقولة تشخیص گویش را بررسی کرد و بـه ایـن نتیجـه
رسید که زنان در زمینة تشخیص اعتبار 5گونهها توانایی بیشتری دارند .همچنین،
مطالعات فرهادی )9135( 8روی سنجش عملکرد زنـان و مـردان در آزمـون درک
شنیداری حاکی از برتری زنان بود .اما اسپرلینگ و ایلیـین )9137( 2در پـژوهش
خود دربارة تأثیر متغیرهای زبانآموزان بر کنش زبانی میان یادگیرندگان انگلیسی
بــهعنــوان زبــان دوم ،تفــاوتی بــین زنــان و مــردان مشــاهده نکردنــد (بــه نقــل از
.)Valizadeh, 1999
ولیزاده ( )9111تأثیر جنسیت بر تلفی انگلیسیآموزان را بررسی نمـود .او در
پایان به این نتیجه رسید که رابطهای میان جنسیت افراد و پیشرفت تلفظی آنـان
وجود ندارد .یزدانپناه ( )9836نیز در پژوهشی به بررسی تـأثیر جنسـیت ،سـطپ
تسلط زبانی و مدت اقامت بر تولید کنشهای گفتاری فارسیآمـوزان غیرفارسـی-
زبان پرداخته است .او تولیدات زبـانی  989زبـانآمـوز بزرگسـال زن و مـرد را در
سطوح مقدماتی ،میانی و پیشرفته که دستکم سه ماه در ایران اقامت داشـتهانـد،
مورد مطالعه قرار داد و دریافت که زبانآموزان زن در تولیـد کـنشهـای گفتـاری
پیشنهاد و رد پیشنهاد عملکرد بهتری دارند.

1

. Eisenstein
. prestige
3
. Farhady
4
. Spurling & Ilyin
2
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 .4روش پژوهش
 4ـ .9شرکتکنندگان
 27تن از دانشجویان این نگارنده در مرکز آموز زبان فارسی دانشـگاه بـین-
المللی امام خمینی (ره) در پژوهش حاضر مشارکت نمودند که  55نفر از آنان زن
و  93نفرشان مرد بودهاند .در میان شرکتکننـدگان 88 ،چینـی 98 ،سـوری و 5
عراقی حضور داشتهاند که زبان مادری همة چینیها چینی و زبـان مـادری کلیـة
دانشجویان سوری و عراقی عربی بوده است .همچنین 88 ،نفر از زبـانآمـوزان ،در
ردة سنی  93تا  55سال ،هفت نفر در ردة سنی  58تا  55سـال و  2نفـر نیـز در
ردة سنی  53تا  88سال بودهاند .در این میان 9 ،نفر هم ردة سنی خـود را اعـالم
نکرده است.
مرکز زبان فارسی دانشگاه امام خمینی (ره) دارای دو دورة عمـومی و تکمیلـی
است که هرکدام از آنها در خالل یک نیمسال تحصـیلی فشـرده بـه طـول مـی-
انجامد 3 .نفر از فارسیآموزان چینی شرکتکننده در این پـژوهش ،جـزو یکـی از
گروههای تکمیلی بودهاند و  85نفر دیگر در سه کـالس مجـزای عمـومی شـرکت
کردهاند .درصد پراکندگی پرسششوندگان بر اساس متغیرهای گوناگون در نمودار
شمارة  9مشخص شده است.
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 .2-4ابزارهای پژوهش
برای گردآوری دادهها که حدود سه ماه پـس از آغـاز نیمسـال تحصـیلی صـورت
پذیرفت ،از رو خوداظهاری استفاده شده است .بـدین منظـور ،یـک پرسشـنامة
حاوی پانزده جفت جملة هممعنا در اختیار فارسیآموزان قرار گرفته است .جمله-
های نخست هر شماره ساختار معلوم و جملههای دوم ساختار مجهول داشـتهانـد.
از
شرکتکنندگان خواسته شده است تا ظر یک هفتـه و بـدون توجـه بـه ترتیـب
دروسِ کتابهای آموزشی خود ،دگرگفتهایی را که زودتر یاد میگیرند و مشـابه
آنها را بهکار میبرند ،مشخص کنند.
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در جمالت پرسشنامه از زمانها ،نمودهای دسـتوری و وجـههـای گونـاگون و
بعضاً از گونة گفتاری و ساختارهای پرسشی و منفی استفاده شد تا میـزان پایـایی
آزمون افزایش یابد ،زیرا امکان دارد برخی زبانآموزان مثالً بر زمانهـا ،نمودهـا و
وجوه خاصی تسلط بیشتری داشته باشند .فقط از زمـان آینـده تنهـا یـک جفـت
جمله ارائه شد و از نمود دستوری تامـ ناقص ،و وجه امری در طراحـی پرسشـنامه
استفاده نگردیـد ،چـون براسـاس دو رو ِ بررسـی دادههـا در پـژوهش جـاودانی
( ،)9818میزان تسلطیافتگی فارسیآموزان مقدماتی به زمان آینده پایینتـر از دو
زمان گذشته و حال است و درواقع ،آینده در ردة آخر ترتیب فراگیری زمـانهـای
زبان فارسی توسط غیرفارسیزبانـان جـای دارد .همچنـین ،در پـژوهش جـاودانی
( ،)9818تامـ ناقص پایینترین میـزان تسـلطیـافتگی نمودهـای دسـتوری زبـان
فارسی را در هر دو رو اتخاذشده و در هر سه گروه مقدماتی ،میانی و پیشـرفته
به خود اختصاص داده است .از وجه امری نیز به این دلیل استفاده نشد که وجـه-
های جمالت معلوم امری و معادل مجهول آنها با یکدیگر تفاوت دارند و این امـر
ممکن بود به عنوان یک عامل مزاحم در پاسخگویی دخیل گردد و از میزان روایی
آزمون بکاهد.
 .5تحلیل دادهها
از مجموع  27پاسخدهنده 25 ،نفر جمالت حاوی جهت معلوم را بیش از سایر
جمالت برگزیدند و سه نفر از آنان هیچ یک از جمالت مجهول را انتخاب نکردنـد.
سه نفر از فارسیآموزان نیز غالباً جمالت دارای جهـت مجهـول را انتخـاب کـرده
بودند .این سه نفر ملیت و زبان چینی داشتند و یکی از آنان مرد بود .هر سه فـرد
مذکور ،عضو گروههای عمومی بودند و در ردة سنی  93تا  55سال قرار داشتند.
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قبل از ارائة آمار مربوط به بیشترین و کمترین انتخابهای جهت مجهول ،باید
به این نکته اشاره نمود که از بعضی افعال مانند گذشتة ساده و حـال اخبـاری بـه
خاطر نقشهای زبـانی بیشـتر ،چنـد جفـت جملـه در پرسشـنامه وجـود داشـت.
بیشترین انتخابهای جهت مجهول به افعال گذشتة مستمر بـا  88پاسـخ و حـال
مستمر با  55پاسخ اختصاص یافت .این بدان معناست که به ترتیب تنها  97و 93
نفر از پاسخدهندگان گزینة معلوم افعال یادشده را انتخاب نمودند .پـس از آن بـه
ترتیب ،گذشتة نقلی ( 96پاسخ) ،گذشتههای التزامی و بعید (هرکدام  95پاسخ) و
حال التزامی ( 95 ،6 ،7و  96پاسـخ و میـانگین  1/57پاسـخ) در ردههـای بعـدی
بیشترین انتخابهای جهت مجهول قرار گرفتند .فعلهای حال اخبـاری بـا  5و 8
پاسخ (میانگین  5/7پاسخ) ،گذشتة ساده بـا  2و  98پاسـخ (میـانگین  5پاسـخ)،
آینده با  3پاسخ و باألخره گذشتة استمراری با  1پاسخ ،افعـالی بودنـد کـه کمتـر
انتخاب شدند.
در نمودار  ،5درصد پراکندگی برآیند پاسخها بر اسـاس متغیرهـای جنسـیت،
زبان مادری و ردة سنی ارائه شده است .در نمودار  ،8درصد پراکندگی کل پاسخ-
ها بر اساس نام سنتی افعال زبان فارسی قابل مشاهده است.
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 .6نتیجهگیری
اغلب آزمایششوندگان ،یعنی بیش از  18درصد آنان ،مجموعاً ساختار معلوم را به
عنوان نخستین جهت یادگرفته شده و بهکار رفتـه در بـروندادهـای زبـانی خـود
انتخاب کردند .در مجموع ،فارسیآموزان زمان آینده را بیشتر از سـایر زمـانهـای
دستوری با جهت معلوم فرامیگیرند .فراگیری زمان حال به واسطة جهـت معلـوم
نیز ملموستر از زمان گذشته است.
این وضعیت در میان نمودهای دستوری زبان فارسـی نیـز جـز در یـک مـورد
برقرار است .واکاوی دادهها نشان از آن دارد کـه فراگیـری نمـود دسـتوری نـاقص
مستمر به وسیلة جهت مجهول تسهیل میگردد .الزم به ذکر است که زمـانهـای
گذشته و حال شامل این نمود هستند .نمود دستوری تـام کـه منحصـر بـه زمـان
گذشته است با فاصلة بسیار زیادی از نمود ناقص مستمر در رتبـة دوم قـرار مـی-
گیرد .ردة سوم هم به نمود دستوری نامعین اختصاص دارد کـه منحصـراً در وجـه
التزامی زمان حال به چشم میخورد .نمود دستوری کامل نیز کـه زمـان آینـده و
نوع سادة زمان گذشته را شامل میشود ،در مکان بعـدی جـای مـیگیـرد .نمـود
دستوری ناقص غیرمستمر برخال نمود همخانوادة خود ،کمترین میـزان تسـلط-
یافتگی نوآموزان زبان فارسی را بر جهت مجهول داراست؛ این نمود در زمـانهـای
گذشته و حال نیز حضور دارد.
بنابراین ،میتوان ادعا کرد زنان و مردان غیرفارسیزبان جز در نمـود دسـتوری
ناقص مستمر ،ابتدا جهت معلوم و سـپس جهـت مجهـول را یـاد مـیگیرنـد و در
تولیدات زبانی خود بهکار میبندند .گفتنی است اولین تولیدات کودکـان فارسـی-
آموز هم که در قسمت مرور پیشینهها اشاره شد ،دارای جهت معلوم است .بر ایـن
اساس ،پیشنهاد میگردد که در تهیه و تدوین مواد و کتب آموز زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان از جهت مجهـول بـرای تـدریس افعـال گذشـتة مسـتمر و حـال
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مستمر (نمود دستوری ناقص مستمر) و از جهت معلوم برای تدریس سـایر افعـال
استفاده شود.
نمودار شمارة  ،2نمایانگر درصد پراکندگی کل پاسخها بر اساس زمانهای زبان
فارسی است و نمودار  7به منظور نمایش درصد پراکندگی کل پاسخها بـر اسـاس
نمودهای دستوری زبان فارسی ترسیم شده است.
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ارشد .تهران :دانشگاه تهران.
احمدی گیوی ،حسن و حسن انوری .)9835( .دستور زبان فارسـی .جلـد اول .چـاپ سـوم.
تهران :فاطمی.

بافته دمنه ،مونـا .)9833( .توالی فراگیری فرایندهای صـرفی در رونـد رشـد زبـانی در
کودکان فارسیزبان .پایاننامة کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.

پورسنایی ،حسـن .)9835( .رشد تکواژهای دستوری و ساختار گروه فعلـی در کودکـان
فارسیزبان تهرانی .پایاننامة کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.

جاودانی ،قـدرت .)9818( .بررسی ترتیب یادگیری زمانها و نمودهـای دسـتوری زبـان
فارسی توسط غیرفارسیزبانان .پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد .تهـران :دانشـگاه عالمـه
طباطبائی.

حقبین ،فریده« .)9838( .جهت میانة زبان فارسی» .مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی972 .926 .ـ.929

9815  بهار و تابستان،5  شمارة،7 علم زبان؛ سال
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 فراگیری نحو از منظر زبانشناسی زایشی بر پایـة دادههـا و.)9835( . رضامراد،صحرائی
. دانشگاه عالمه طباطبائی: تهران. رسالة دکتری.شواهد زبان فارسی
- «نحو کودک؛ نحو تمامعیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله.)9815( .-------------.75ـ39 .9 . علم زبان.»ای و ساخت اطالع زبان فارسی

 سطح تسلط زبانی و مـدت اقامـت بـر، بررسی تأثیر جنسیت.)9836( . هدیه،یزدانپناه
 دانشـگاه: تهـران، پایاننامـة کارشناسـی ارشـد.تولید کنشهای گفتاری فارسیآموزان
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