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Grammatical Analysis of the Noun Group Structure 

in the Writing of Non-Iranian Persian Learners: The 

Case of Chinese Learners of Persian, Level B2 

Abstract 
The research's aim is to become more familiar with the grammatical features of writings of 

Chinese learners of Persian (CLP). The main question is how is the grammatical structure of 

noun groups (NG) in the writings of CLPs level B2. Determining the most used and least 

used dependencies of the NGs in CLP's writing and also measuring the effectiveness of 

Bateni's descriptive grammar are among the sub-question of the research. The research is 

descriptive-analytical and uses a corpus of the final writing test of the 36 CLPs in the Persian 

language teaching center of IKIU. According to the findings, most of the NGs (84%) had no 

dependents; in single-dependent NGs, which accounted for 15% of the total NGs, the 

following dependencies of "noun", "adjective" and the leading dependent "deixis & 

quantifier" had the highest frequency. In the two-dependent NGs, which had about 1% of the 

total NGs, and also in the few three and four-dependent NGs, the "noun" and "adjective" 

dependent had the highest frequency. In general, the findings indicate the ability or low 

willingness of Persian learners to expand the internal structure of NGs with ahead and 

follower dependents. At a more detailed level, the findings show the ability or willingness of 

CLPs to use follower dependencies than leading dependents. It seems that by teaching the 

grammatical structure of the NG to Persian learners, the quality of their writing can be 

increased. The research also confirms the effectiveness of Bateni's descriptive grammar in 

accurately describing the writings of CLPs. 
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level B2, Noun Group, Writing

                                                            
 Corresponding Author: mb.mirzaei@hum.ikiu.ac.ir 

How to Cite: Mirzaei Hesarian, M. B. (2022). Grammatical Analysis of the Noun 

Group Structure in the Writing of Non-Iranian Persian Learners: The Case of Chinese 

Learners of Persian, Level B2. Language Science, 9 (15), 409-431. Doi: 

10.22054/ls.2021.57731.1417 

Mohammad Bagher 

Mirzaei Hesarian  

Assistant Professor of Teaching Persian to 

Speakers of Other Languages (TPSOL) 

Department, Imam Khomeini International 

University, Qazvin, Iran 

  

http://orcid.org/0000-0001-8334-923X


 ---------علم زبان  --

 035-049، 5045 تابستان و هارب ،51 شماره ،9 دوره
ls.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ls.2021.57731.1417 
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

01/
53/

89
33

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

85/
51/

82
55

 
 

00
01

-
02

09
 

IS
SN

:
 

 
00

08
-

00
91

eI
SS

N
: 

 

 وزانآمفارسي نوشتار در اسمي گروه دستوری ساختمان واکاوی
  (B2) فرامياني سطح چيني

 صاریان محمد باقر میرزایی ح
گاه زبانان، دانشگروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی استادیار

 ، قزوین، ایران)ره(بین المللی امام خمینی

 چکیده 
 به ارسيف زبان آموزش فرایند شدن ترعلمي به بزرگي کمک گوناگون هايجنبه از زباني هايداده واکاوي

 هايویژگي با ربيشت آشنایي منظوربه کوچک گامي داشتنبر هدف با حاضر پژوهش. کندمي زبانانريرفارسي
 اسمي هايگروه دستوري ساختمان چگونگي اصلي، پرسش. اسو شده انجام آموزانفارسي نوشتار دستوري

 گروه هايابستهو کاربردترینکم و پرکاربردترین تعيين. اسو فرامياني سطح چيني آموزانفارسي نوشتار در
 به ژوهشپ فرعي مسائل از باطني توصيفي دستور کارآمدي سنجش نيز و آموزانرسيفا نوشتار در اسمي
 نگارش آزمون از هبرگرفت زباني ايپيکره از استفاده با و اسو تحليلي ل توصيفي نوع از پژوهش. آیندمي شمار
( ره)خميني امام المللي بين دانشگاه فارسي زبان آموزش مرکز در چيني آموزفارسي  10تکميلي دورۀ پایان
 هيچ( %85)اسمي هايهگرو بيشتر پژوهش، هايیافته براساس. اسو گرفته انجام باطني توصيفي دستور برپایة

 اختصاص خود به را اسمي هايگروه مجموع %15 که وابستهتک اسمي هايگروه در نداشتند؛ ايوابسته
 هايگروه در. ندداشت را فراواني بيشترین «سور/اشاري» پيشرو وابستة و «صفو» ،«اسم» پيرو هايوابسته دادند،
 چهار و سه اسمي هايگروه معدود در نيز و داشتند را اسمي هايگروه مجموع %1 حدوداً که وابسته دو اسمي
 تمایل یا توانایي از شانن هایافته طورکلي،به. داشتند را فراواني بيشترین «صفو» و «اسم» پيرو وابستة اي،وابسته
 سطح در .داشو پيرو و پيشرو هايوابسته با اسمي هايگروه دروني ساخو گسترش در آموزانفارسي اندک
 هايوابسته به سبون پيرو هايوابسته کاربرد به چيني آموزانفارسي بيشتر تمایل یا توانایي هایافته ترجزئي
 کيفيو وانتمي آموزانفارسي به مياس گروه دستوري ساختمان آموزش با رسدمي نظر به. داد نشان را پيشرو
 وشتارن دقيق توصيب در باطني توصيفي دستور کارایي همچنين پژوهش. داد افزایش را آنان نوشتار
 .کرد تأیيد را چيني آموزانفارسي

  .ارنوشت اسمی، گروه فرامیانی، سطح چینی، آموزفارسی غیرایرانی، آموزفارسیها: کلیدواژه
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 مقدمه. 5
 دوم یا زبان خارجي زبان یادگيري و آموزش اساسي رکن باید را واژه ادگيريی و آموزش
 مستقيم رطوبه آموزانفارسي زباني مهارت سطح ارتقاء براي ناگزیریم که جا آن از. دانسو

 شناختي،بانز مالحظات به توجه با فارسي افعال جایگاه بپردازیم، آموزش به ريرمستقيم یا
 نينهمچ. باشد توجه مورد زباني مقوالت سایر از بيشتر باید آموزشي و شناختيروان

 آموزش و محتوا تهيه فارسي، زبان آموزش هايدوره ریزيبرنامه در که اسو ضروري
 سطوو باالترین تا ترینپایين از و شود گرفته نظر در افعال براي خاصي جایگاه فارسي، زبان

 عالوهبه. شود دنبال جدي طوربه افعال آموزش زبانانريرفارسي به فارسي زبان آموزش
 طوربه افعال با هاواژه آیيباهم در موجود هايمحدودیو و دستوري ساخو اسو الزم
 (. 1187 ميرزایي،)گيرد  قرار توجه مورد دقيق

 ي،اسم گروه قبيل از هاجمله اختياري و ضروري هايسازه نوع و تعداد همچنين هافعل
 ستوريد ساخو دیگر، عبارتبه کنند؛مي تعيين را ايضافها حرف گروه صفتي، گروه
 گروه از پس بخواهيم چنانچه حال. اسو افعال ظرفيتي ساخو از متأ ر همه از بيشتر جمله
 ؛اسو اسمي گروه سازه آن دهيم، قرار توجه مورد اهميو حيث از را دیگري سازۀ فعلي،

 مورد تادا و متمم مسندٌاليه، جایگاه سه هر در تواندمي اسمي گروه نخسو کهآن سبب به
 به جرمن که اسو صفو و فعل از سازياسم زایاي فرایند دوم دليل گيرد؛ قرار استفاده
 که، این سوم شود؛مي هاجمله درون در اسمي هايگروه قالب در اطالعات سازيفشرده
 سمي،ا هستة از پس و پيش در استفاده قابل هايوابسته نوع و تعداد نظر از اسمي گروه

 ياسم هايگروه دستوري ساختمان تنوع ميزان بر موضوع این و دارد فراواني امکانات
 هستند اياضافه حرف هايگروه اساسي جزء اسمي گروه که این چهارم افزاید؛مي
 ادامة در اسمي گروه یک و اضافه حرف یک از اياضافه حرف گروه هر که ايگونهبه

 يدرون ساختمان بررسي اسمي، گروه سازۀ اهميو به توجه با .اسو شده تشکيل آن
 و ارگفت نيز و زبانانريرفارسي به فارسي زبان آموزش هايدرسنامه در اسمي هايگروه

 .اسو برخوردار فراواني اهميو از آموزانفارسي خود نوشتار
 هايادهد واکاوي در زباني نظریات کاربرد زمينه در عملي الگوي نبود دیگر، سوي از
 از ربهت هرچه استفاده در موجود مشکالت از یکي نيز ريرایراني آموزانفارسي زباني
 تمام باًتقری گفو توانمي که طوريبه اسو؛ ريرایراني آموزانفارسي زباني خام هايداده
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 و زبان هايکرسي و داخل فارسي زبان آموزش مراکز در آموزانفارسي زباني هايداده
 نبي از خاصي ریزيبرنامه هيچ بدون کشور، از خارج شناسيایران و ارسيف ادبيات

 رهایيمتغي براساس و گوناگون هايجنبه از زباني هايداده واکاوي که صورتيدر. روندمي
دوم  بانز) فارسي زبان یادگيري محيط و زباني سطح مادري، زبان جنسيو، مليو، همچون

 هب فارسي زبان آموزش فرایند ترشدنعلمي جهو در بزرگي کمک ،(خارجي زبان یا
 (. 1177 پوالدستون، و ميرزایي)شد  خواهد زبانانريرفارسي

گروه اسمي فارسي از یک کلمه یا بيشتر ساخته شده اسو و در ساختمان واحد باالتر 
 کند. مثال:یعني بند، جایگاه مسندٌاليه، متمم و گاهي نيز جایگاه ادات را اشغال مي

   

دوستداران سازمان ملل متحد ۀاین نشری -1  است. بسیار جالب توجه 

 اسناد متمم مسندٌالیه

حسن -2 خودش ۀخان   نیست. 

 اسناد ادات مسندٌالیه

 «بسيار جالب توجه»و « دوستداران سازمان ملل متحد ةاین نشری( »1) ۀدر مثال شمار
( 2د. در مثال )انو متمم قرار گرفته ترتيب در جایگاه مسندٌاليههاي اسمي هستند که بهگروه

ترتيب در جایگاه مسندٌاليه و ادات هاي اسمي هستند که بهگروه« خودش ةخان»و « حسن»
 اسو.« خودش ةدر خان»ویلي از أت« خودش ةخان»اند و قرار گرفته

هر گروه اسمي در فارسي از یک هسته و تعدادي وابسته ساخته شده اسو که در دو 
هاي پيشرو هگيرند، وابستهایي را که قبل از هسته قرار ميگيرند. وابستهرار ميطرف هسته ق

جود نامند. در گروه اسمي وهاي پيرو ميگيرند، وابستهو آنهایي را که پس از هسته قرار مي
هاي پيشرو و پيرو اختياري اسو. مالک تشخيص این سه ولي وجود وابسته ،هسته اجباري

صورت که به اسو« اضافه» ۀپيرو( از یکدیگر کسر ةهسته و وابست پيشرو، ةعنصر)وابست
/yeصورت /شود؛ ولي وقتي به/ در گفتار ظاهر ميeشود. در خط فارسي نوشته نمي ،/ باشد

 کند:این مالک به روش زیر عمل مي

يز اضافه ها و هسته نشوند و در بين آنهاي پيشرو به یکدیگر اضافه نميوابستهل  الب
  ندارد. وجود

 گيرد، هسته اسو.اي که پس از اضافه قرار مياولين کلمهل  ب
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دیگر هاي پيرو هستند که همه به یکگيرند، وابستهعناصري که پس از هسته قرار ميل  ج
 مرتبه باشد. مثال:شوند، مگر وقتي که وابسته پيرو از نوع واژگوناضافه مي

   

این یک -3 ۀنشری  متحد دوستداران سازمان ملل   

پیشرو ۀوابست پیرو ۀوابست هسته   

اند و نه به پيشرو اسو که نه به یکدیگر اضافه شده ةدو وابست« این یک»در مثال باال، 
رار اي اسو که پس از آن، اضافه قهسته گروه اسمي اسو؛ زیرا، اولين کلمه« نشریه»هسته؛ 

همه به  دهند؛ زیرا،تشکيل مي هاي پيرو راوابسته« دوستداران سازمان ملل متحد»گيرد؛ مي
ها و هسته نيز اضافه وجود دارد. ولي اگر گروه اسمي فوق اند و بين آنیکدیگر اضافه شده

 صورت زیر باشد: به

   

این یک  -4  که متعلق به دوستداران سازمان ملل متحد است نشریه 

پیشرو  ۀوابست پیرو ۀوابست هسته   

پيرو از نوع  ةشود؛ زیرا، وابستاي واقع نميپيرو اضافه ةدر این صورت بين هسته و وابست
 (.117-117: 1172)باطني،  مرتبه اسوواژگون

 تواند در جلو هسته قرار گيرد:مي 1پيشرو مانند جدول  ةحداکثر چهار وابست

های پیشرو در گروه اسمي. وابسته5جدول   

های پیشرووابسته  
های پیرووابسته هسته  

4 3 2 1 

ِ بیچاره- زن پیر نفر یک این  

  مرد جوان نفر دو آن

  کباب جوجه دست سه هر

  نامه شهادت جلد چهار کدام

 ای نامه لغت تا پنج چه

  رستوران کافه تا شش همین

___ 
 

......  

 دوشنبه

 پسر

..... 

 شب

 بچه

..... 
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 در پي با توالي باال پيشرو پر باشد، عناصر آن الزاماً ةچنانچه این چهار جایگاه در وابست
هاي دورتر به هاي نزدیک به هسته خالي باشد، وابستهگيرند. وقتي جایگاهیکدیگر قرار مي
د توانشوند ولي بالقوه جایگاهي که خالي مانده اسو، وجود دارد و ميهسته نزدیک مي

 اشغال شود.
از اسم و صفو گيرد، شامل عناصري قرار مي 1پيشرو  ةاي که در جایگاه وابستطبقه

گيرند.  هاي دیگر قرارتوانند در جایگاههاي آزادي هستند؛ یعني، ميتنهایي واژههستند که به
وندها و پيشوند و پسوند با پایه نيسو. پيش ةگروه اسمي از نوع رابط ةاین طبقه با هست ةرابط

 1يشرو پ ةبستاي که در جایگاه واپسوندها معموالً مقيد هستند؛ در حالي که، اعضاي طبقه
گيرد به چهار قرار مي 2پيشرو  ةاي که در جایگاه وابستگيرد، آزاد هستند. طبقهقرار مي

دیگر که داراي چهارده  ةو یک ریزطبق« اعداد وصفي»، «صفات عالي»، «معدود» ةریزطبق
طور همزمان در یک گروه اسمي با توانند بهشود. این چهار طبقه نميعضو اسو، تقسيم مي

اصلي اسو که یک  داعدا ةگيرد، طبققرار مي 1اي که در جایگاه به کار برده شوند. طبقه هم
اي اسو که هفو عضو دارد: بسته ةگيرد، طبققرار مي 5اي که در جایگاه باز اسو. طبقه ةطبق

توانند در جایگاه ، شش عضو دیگر مي«هر»رير از «. همان»و « همين»، «چه»، «هر»، «آن»، «این»
 (.150-151: 1172)باطني،  ته نيز قرار گيرندهس

ه پنج جایگاه شود کتر تجزیه ميهاي پيرو به پنج عنصر کوچکعنصر ساختماني وابسته
ها با هسته ي طبقات مختلب بر حسب نزدیکي آنوسيلهها بهآورد. این جایگاهرا به وجود مي

را اشغال  تريشد، جایگاه نزدیکتر باکه به هسته نزدیک ايشود؛ یعني هر طبقهاشغال مي
و وقتي جایگاهي خالي  کند. الزم نيسو تمام این پنج جایگاه در آن واحد اشغال شودمي

ولي بالقوه جایگاه خالي وجود دارد و  ،شوندتر ميباشد، طبقات دورتر به هسته نزدیک
 .وهایي با امکانات مختلب داده شده اسمثال 2تواند اشغال شود. در جدول مي

گيرند، معموالً از نوع اسم هستند. بين قرار مي 1پيرو  ةاي که در جایگاه وابستعناصر طبقه
 توان بيندیگري نمي ۀبردار نيسو؛ یعني، واژشکاف ، معموال1ًپيرو  ةهسته و عنصر وابست

ورند آها وارد کرد و معموالً هسته با این عنصر وابسته، یک واحد معنایي را به وجود ميآن
ها با اربرد آنا ر کثرت ک شوند و ارلب برو به همين دليل پيوسته با یکدیگر به کار برده مي

قرار  1پيرو  ةشود و تکيه روي آخرین هجاي عنصر وابستها حذف مياز بين آن« اضافه»هم، 
 گيرد.مي
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 های پیرو در گروه اسمي. وابسته2جدول 

 هسته
 وابسته های پیرو

1 2 3 4 5 

 که چندی پیش به قتل رسید - آمریکا فقیدِ جمهورِ رئیس-5

 که به چند زبان ترجمه شده است را هدایت معروفِ کورِ بوف-1

 های فراوان به بار آوردکه زیان را شرکت ناالیق یِمدیره هیئت-7

 که بسیار دوستانه بود - او گرمِ مقدمِ خیر-1

 کسروی ۀنوشت - ایران مفصلِ مشروطیتِ تاریخ-0

 که چندان هم خوب نیست - آن جا سلطانیِ برگِ کباب-19

 خواستکه رشوه می - ای- پررو رند مرد-11

گيرند، معموالً عناصري هستند که به قرار مي 2پيرو  ةاي که در جایگاه وابستعناصر طبقه
شود. البته از نظر ساختماني در بسياري موارد مرز مشخصي بين طبقات گفته مي« صفو»ها آن

ه نحوي زبان هر سه نقش را ب ةتواند در شبکاسم، صفو و قيد وجود ندارد و یک عنصر مي
 عهده بگيرد. مثال:

   

 اسم قید صفت

 آن بلندها را بیاور او بلند می خواند دیوارِ بلند -12

 خوبان روزگار او خوب می دود پسرِ خوب -13

گيرند، به سه ریزطبقه تقسيم يقرار م  1پيرو  ةاي که در جایگاه وابستعناصر طبقه
ر. این سه عضوي دیگ ةضمایر و یک ریزطبق ةاسم یا گروه اسمي، ریزطبق ةشوند: ریزطبقمي

جایگاه  صفات در ةتوانند با هم در یک گروه اسمي قرار گيرند. برخالف طبقریزطبقه نمي
از  ک عضو از یکيتواند با اضافه تکرار شود، یعني محدود به ینمي 1 ، انتخاب در جایگاه2

اسو. وقتي گروه « را»گيرد، قرار مي 5اي که در جایگاه سه ریزطبقه اسو. تنها عضو طبقه
ماند؛ ولي، در آن خالي مي 5 اسمي در ساختمان بند جایگاه مسندٌاليه را اشغال کند، جایگاه

 شود.اشغال مي« را» ةوسيلاگر جایگاه متمم را پرکند، به

گيرد، از نوع جمله، بند و یا گروه قيدي قرار مي 5پيرو  ةه وابستاي که در جایگاطبقه
 ةان وابستعنومرتبه اسو: یعني جمله، بند و یا گروه قيدي که در نقش یک کلمه بهواژگون
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مرتبه در واژگون ة( کاربرد جمل15) گروه اسمي به کار رفته اسو. مثال ةپيرو براي هست
 دهد:را نشان مي 5جایگاه 

     

14- 

 اشعارِ
 را او نوِ

که سال ها پیش سروده و شعر زیبای تف آه نیز 

 جزو آن ها است

 5ۀوابست 4 ۀوابست 3 ۀوابست 2 ۀوابست هسته

اي اشغال شده که از دو بند ساخته شده مرتبهواژگون ةتوسط جمل 5در مثال باال، جایگاه 
 ل شده اسو:مرتبه اشغاتوسط یک بند واژگون 5( جایگاه 15اسو. در مثال )

    

 که به آن اشاره گردید ای تازه نکته -15

 5ۀوابست 3 ۀوابست 2 ۀوابست هسته

 مرتبه اسو:هاي قيدي واژگون( براي گروه10مثال)

    

 با قاچاقچیان سیگار خارجی دولت دائم ۀمبارز -11

 5ۀ وابست 3 ۀوابست 2 ۀوابست هسته

توانند با یکدیگر در گروه اسمي مرتبه مياژگونهاي وهاي قيدي و بندگروه ۀهر دو ساز
 مرتبه اشغالتوسط یک گروه قيدي و یک بند واژگون 5جایگاه  ،(17قرار گيرند. در مثال )

 شده اسو:

     

 سابقه بودکه در نوع خود بی از کار دستگاه او منطقیِ انتقادِ -17

 5ۀوابست 5ۀوابست 3 ۀوابست 2 ۀوابست هسته

« هاضاف»گيرند، هر یک داراي یک یک، دو و سه که پس از هسته قرار مي هايوابسته
لي ها را به عنصر قبعنوان عامل پيونددهنده آنگيرند و بهها قرار ميآن يهستند که در جلو

 (.150-100: 1172)باطني،  ندارند« اضافه»چهار و پنج  ۀهاي شمارکند ولي وابستهمتصل مي
 دستوري ساختمان زمينه در مطرو هايپرسش به سخگویيپا منظوربه حاضر پژوهش

 راین،بناب اسو. شده انجام فرامياني سطح چيني آموزانفارسي نوشتار در اسمي هايگروه
 آموزانفارسي نوشتار در اسمي هايگروه دستوري ساختمان چگونگي پژوهش اصلي مسأله
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 اسمي ستهواب کاربردترینکم و پرکاربردترین همچون مواردي و اسو فرامياني سطح چيني
 اختمانس توصيب» کتاب کارآمدي ميزان و فرامياني سطح چيني آموزانفارسي نوشتار در

 نوشتار مياس هايگروه دستوري ساختمان توصيب در باطني تأليب «فارسي زبان دستوري
 باال هايپرسش. آیندمي شمار به پژوهش فرعي مسائل از فرامياني سطح چيني آموزانفارسي

 مرکز ارسيف زبان تکميلي دورۀ پایان نگارش آزمون از برگرفته زباني ايپيکره کمک با
 ساختمان زا باطني توصيب برپایة و (ره)خميني امام الملليبين دانشگاه فارسي زبان آموزش
 .وندشمي داده پاسخ زباني نظریة ميزان و مقوله نظریة بربنياد فارسي زبان دستوري

 وهش. پیشینۀ پژ2
 رانيريرای آموزانفارسي توليدي پيکرۀ ایجاد هدف با پژوهشي( 1177)پوالدستون  و ميرزایي

 زباني ايپيکره زا استفاده با آموزانفارسي نوشتار دستوري هايویژگي با بيشتر آشنایي نيز و
 زبان آموزش مرکز چيني آموزفارسي 70 عمومي دورۀ پایان نگارش آزمون از برگرفته
. دادند جامان ميزان و مقوله زباني نظریه برپایة و (ره)خميني امام المللي بين دانشگاه فارسي

 از رالباً يفروميان سطح چيني آموزانفارسي نوشتار در جمله ساختار داده نشان پژوهش نتایج
 شخصاتيم ميانگين طوربه جمله هر در فعلي گروه اسو. مهين و شدهبنديمرتبه اي،هسته نوع

 تايخودایس فعلي گروه و داشته مثبو قطب و معلوم جهو شخصي، خودایستایي همچون
 نوشتار در اسمي هايگروه بارز مشخصة. اسو نشده مالحظه مجهول جهو و ريرشخصي

 ولي سو،ا بوده هاآن بودنوابستهتک یا وابسته بدون فرومياني سطح چيني آموزانفارسي
. اسو شده یدهد نوشتار در عالمو بدون و باعالمو وعن از یکسان نسبو به تقریباً قيدي گروه
تأیيد  هم را چيني آموزانفارسي نوشتار دقيق توصيب در ميزان و مقوله دستور کارایي ایشان
 .اندکرده

 چيني آموزانفارسي نوشتار روي مشابهي پژوهش( 1177)فرد وکيلي و پورگل ميرزایي،
 10 کميليت دورۀ پایان نگارش آزمون از برگرفته زباني ايپيکره از استفاده با فرامياني
 نظریه رپایةب و (ره)خميني امام المللي بين دانشگاه فارسي زبان آموزش مرکز چيني آموزفارسي
 ماننده که اسو بوده آن بيانگر ایشان تحقيق نتایج. اندداده انجام ميزان و مقوله زباني

 راميانيف سطح چيني آموزانفارسي نوشتار در جمله ساختار فرومياني سطح آموزانفارسي
 هم مرتبهواژگون و وابسته بندهاي ولي اسو، مهين و شده بنديمرتبه اي،هسته نوع از رالباً

 روميانيف سطح آموزانفارسي همانند که بوده آن دیگر هايیافته از. شوندمي دیده هانوشته در
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 معلوم ،شخصي خودایستاي همچون خصاتيمش داراي جمله هر در فعلي گروه ميانگين طوربه
 بريخ تقریباً مجهول جهو و ريرشخصي خودایستاي فعلي گروه از و اسو بوده مثبو و

 و هوابست بدون رالباً فرومياني سطح آموزانفارسي همانند نيز اسمي گروه. اسو نبوده
. اندبوده ومعال بدون و باعالمو نوع از یکسان نسبو به تقریباً قيدي گروه و وابستهتک

 هم را ينيچ آموزانفارسي نوشتار دقيق توصيب در ميزان و مقوله دستور کارایي نيز ایشان
 .اندکرده تأیيد

 سه در را دستوري هايگروه کاربرد ميزان پژوهشي در( 1177)رضاپور  و یوسفي احمد
 سطح در. اندداده قرار بررسي مورد( پيشرفته و مياني مقدماتي،) آموزانفارسي نوشتار از سطح

 سوا بوده ندرتبه اسمي درگروهاي موجود هايوابسته از آموزانفارسي استفاده مقدماتي
 سطح در فعلي هايگروه. اسو شده افزوده هاوابسته این کاربرد تعداد بر دوره هر در و

 هشاهدم شکل همين به نيز بعد دورۀ دو در و اسو بوده اخباري وجوه شامل بيشتر مقدماتي
 سياريب موارد در فعل و نهاد بين مطابقو بعد دورۀ دو و مقدماتي دورۀ در همچنين. اسو شده

 ايحاشيه و وجهي هايافزوده همچنين. اسو داشته اشتباهي کاربرد آموزفارسي توسط
 هر در که هبود آن نشانگر یافته و گرفته قرار بررسي مورد آموزانفارسي نوشتار در موجود

 از فادهاست. اسو بوده مکان افزوده آموزان،فارسي توسط هاافزوده کاربردترینپر دوره سه
 .اسو داشته محدودي کاربرد آموز،فارسي توسط دوره سه هر در وجهي هايافزوده

 رالب تمایل شناخو و پربسامد اسمي هايگروه الگوهاي تعيين منظوربه( 2016) 1فریکه 
 ساخو بررسي به پژوهشي در اسمي، گروه درون هايستهواب از استفاده در آموزانانگليسي

 اسو آن رنشانگ وي پژوهش نتایج. اسو پرداخته آموزانانگليسي هاينوشته در اسمي گروه
 نوشتار در اسمي هستة پرکاربرد هايوابسته عنوانبه هااسم و صفات ها،اشاري که

 روهگ گوناگون هايساخو با انآموززبان کندمي پيشنهاد وي. اندبوده آموزانانگليسي
( هاابستهو تعداد و نوع لحاظبه) اسمي هايگروه مختلب انواع از بتوانند تا شوند آشنا اسمي

 .  نمایند استفاده نوشتارشان در
 در سميا گروه ساخو هايتکنيک کاربرد تأ ير بررسي به پژوهشي در( 2017) 2اکتانيا

 خود، بيتجر پژوهش در وي. اسو پرداخته آموزانزبان توصيفي متون نوشتن مهارت بهبود

                                                            
1. Farikah, F. 

1. Oktantia, V.   
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 به ولي ،داد آموزش را اسمي گروه ساخو هايتکنيک آزمایش گروه آموزانزبان به
 آموزش دهدمي نشان وي پژوهش نتایج. نداد آموزشي چنان کنترل گروه آموزانزبان

 آزمایش گروه آموزانزبان توصيفي متون نوشتار کيفيو بر اسمي گروه ساخو هايتکنيک
 .اسو داشته کنترل گروه آموزانزبان با مقایسه در معناداري تأ ير

 هايروهگ گسترش در گرامند نقشنظام دستور تأ ير بررسي به ايمطالعه در( 2019) 1نيتو
 مدرس شش پژوهش در کنندگانشرکو. اسو پرداخته کلمبيایي مدرسان نوشتار اسمي

 درباره نگليسيا زبان به را مطلبي شده خواسته آنان از ابتدا. اندبوده کلمبيا اهل انگليسي زبان
 آشنا راگمند نقشنظام زبان دستور اصول با را ایشان سپس، بنویسند؛ مشخصي موضوع
 جددم ویرایش و بازبيني مورد را خودشان قبلي نوشته شد خواسته آنان از ادامه در کردند؛

 در تريبزرگ اسمي هايگروه معناداري طوربه دهدمي نشان مطالعه نتایج. دهند قرار
 . اسو رفته کار به مدرسان شدهاصالو هاينوشته

 توريدس ساختمان زمينة در پژوهشي تاکنون که اسو آن نشانگر هاپژوهش پيشينة
 بر وعموض این اسو؛ نشده انجام آموزانفارسي نوشتار و گفتار هايویژگي اسمي هايگروه

 . افزایدمي حاضر پژوهش جامان ضرورت و اهميو

 . روش3
 به پرداختن و نگرش لحاظبه و توصيفي تحقيقي روش، و ماهيو جهو از حاضر پژوهش

 کاربردي هدف با که اسو بنيادپيکره و توصيفي ل تحليلي هايپژوهش نوع از پژوهش، مسألة
 .اسو رسيده انجام به

 ينيچ آموزانفارسي تکميلي دورۀ پایان نگارش آزمون ةبرگ 10 از پژوهش زباني پيکرۀ
 (ره)خميني ماما الملليبين دانشگاه فارسي زبان آموزش مرکز در فارسي زبان فراگيري مشغول
 وعموض سه از یکي شده خواسته آموزانفارسي از نظر، مورد آزمون در. اسو شده تشکيل

 موضوعات. سندبنوی آن دربارۀ ايواژه 10 سطر 15 کم دسو و کنند انتخاب را پيشنهادي
 بودن فرزندان زندگي هايمعلم اولين» موضوع سه از یکي درباره نظر اعالم شامل پيشنهادي

 شرفتهپي فناوري از استفاده» و «جهان مردم بين دانشگاه در تحصيل ادامة رواج» ،«مادر و پدر
 وعضمو دربارۀ نوشتاري متني داراي نگارش آزمون برگة هر. اسو بوده «اخير هايسال در

                                                            
1. Nieto, M. 
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 10 شامل پيکره گفو توانمي متن، هر براي واژه 150 حداقل تعيين به توجه با. اسو انتخابي
 در چيزي پيکره واژگاني حجم باشد، واژه 150 حاوي حداقل متن هر چنانچه و اسو متن

 . اسو واژه هزار شش حدود
 زبان لييتکم دورۀ در که هستند کساني فرامياني سطح چيني آموزانفارسي از منظور

 هفته هر و هفته 12 مدت (ره)خميني امام الملليبين دانشگاه فارسي زبان آموزش مرکز فارسي
 رد نوشتن و کردنصحبو خواندن، شنيدن، چهارگانه هايمهارت براي آموزشي ساعو 20

 گرفتن نظر در با. اندنموده شرکو حضوري هايکالس در آموزشي ساعو 050 مجموع
 سطح وانتمي زبان،چيني آموزانفارسي فردي ویژگي و آموزشي امهبرن کميو و کيفيو
 در. گرفو نظر در اروپا مشترک مرجع چارچوب در( B2)فرامياني  سطح معادل را تکميلي

 عيني اتموضوع با پيچيده متن اصلي مفهوم تواندمي فرامياني سطح آموززبان چارچوب، این
 تواندمي .کند شرکو خود تخصصي حوزۀ در گووگفو و بحث در. کند درک را انتزاعي یا
 مشکل، بدون زبان گویشور با معمولي تعامالت در البداهگي في و کالم رواني از ميزاني با

 و ندک توليد موضوعات از وسيعي دامنة در جزئيات با و واضح متن تواندمي. کند شرکو
 وضيحت را موضوع درباره مختلب ضعب و قوت نقاط و تبيين موضوع درباره را خود دیدگاه

 (.1175 مرصوص، و صحرایي)دهد 
 رافزانرم در چيني آموزانفارسي نگارش هايبرگه ابتدا پيکره، سازيبراي آماده

 در انآموزفارسي که گونههمان به مطالب امکان حد تا شد تالش. شد سازيپياده پردازواژه
 هايگروه گذاريبرچسب و شناسایي کار، ادامة در. شود تایپ اند،نوشته خود هايبرگه

 الشت امکان حد تا. گرفو انجام ميزان و مقوله دستور چارچوب در شدهتایپ مطالب اسمي
 بر عالوه اسمي، هايگروه محاسبة در شوند؛ تحليل زباني اصالحات اعمال بدون هامتن شد

 بررسي مورد يزن اياضافه حرف هايگروه درون اسمي هايگروه مستقل، اسمي هايگروه
 و «به» افةاض حرف از که «معلم تدریس به»اي اضافه حرف گروه مثال،عنوانبه گرفتند؛ قرار

 یک اسمي هايگروه شمارش و تحليل در اسو،شده  ساخته «معلم تدریس»اسمي  گروه
 از توجهيقابل تعداد در فارسي، زبان بودن ضميرانداز دليلبه. اسو شده محاسبه ايوابسته
 مينه به اسو؛نشده  رکر اسمي گروه قالب در مسندٌاليه آموزان،فارسي نوشتار هايجمله
 مورد اسمي هايگروه شمارش در قرینه، به شدهحذف اسمي هايگروه از تعداد این دليل،

 گروه و مستقل اسمي گروه) اسمي گروه هر ساختمان بعد، مرحلة در. نگرفتند قرار محاسبه
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 ستةه پسين و پيشين هايوابسته نوع و تعداد حيث از( اياضافه حرف گروه درون اسمي
 و ب بود، شده آماده منظور همين به که جدولي در مربوط هايداده و شدند بررسي اسمي

 امد،بس ترتيببه هایشانوابسته تعداد و نوع براساس اسمي هايگروه انواع ادامه، در. شد
 .  شد ائهار هایيمثال با همراه و بنديدسته

 ملع مالک چيني، آموزانفارسي نوشتار اسمي گروه ساختمان بررسي و توصيب در
 پژوهشگر حال، این با بوده؛( 1172) باطني «فارسي زبان دستوري ساختمان توصيب» کتاب
 پيرو هايوابسته جزو گرفته، نظر در پيرو وابستة عنوانبه باطني عناصري که از برخي
 و وليموص «ي» ،«را» مستقيم مفعول نشانة: اسونکرده  شمارش و یيشناسا اسمي هايگروه

 درون در يدیگر جزء یا فعلي گروه از متأ ربودن دليلبه را «چنين و هيچ هر،» به وابسته «ي»
. اسو نکرده شمارش و شناسایي اسمي هايگروه پيرو هايوابسته جزو اسمي، گروه

 سميا گروه یک درون در کاررفتهبه اسمي ايهگروه دستوري ساختمان و تعداد همچنين،
 يزانم البته. اسو نشده بررسي جدا طوربه اسمي گروه درون هاصفو و هااسم عطب نيز و

 . اسو بوده اندک بسيار پژوهش مورد پيکره در مواردي چنين رخداد

 ها. یافته0
 دولامياني، جآموزان چيني سطح فرحاصل واکاوي ساختمان گروه اسمي در نوشتار فارسي

سمي هاي اتفکيک گروههاي اسمي بهاسو که در آن اطالعاتي همچون تعداد کلي گروه 1
طورکه اي بيشتر آورده شده اسو. همانهاي حرف اضافههاي اسمي درون گروهو گروه

گروه اسمي  5755مورد پژوهش شامل  ۀها بيانگر آن اسو که پيکرشود، دادهمالحظه مي
عدد معادل  827گروه اسمي مستقل و تعداد  %80عدد برابر با  5118تعداد اسو که از این 

اي شناسایي و شمارش شده اسو. هاي حرف اضافهاز نوع گروه اسمي درون گروه 15%
 د. شوتر ساختمان گروه اسمي در ادامه بيان ميتوصيب و تحليل دقيق

 

 های اسمي. تعداد گروه3 جدول

 گروه اسمی

5045 

 ایگروه اسمی درون گروه حرف اضافه ی مستقلگروه اسم
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گروه  5755( بيانگر آن اسو که از مجموع 5 )جدول هاي کلي این بخشبررسي داده
گونه وابسته؛ بدون هيچ % 85مورد، معادل 5000آموزان، تعداد هاي فارسياسمي در نوشته

داراي دو وابسته  %1گروه معادل  85داراي یک وابسته و تعداد  %15گروه معادل  875تعداد 
گروه اسمي نيز داراي سه وابسته و یک گروه اسمي نيز داراي چهار وابسته  5اسو. تعداد 

رصدي را وابسته، دهاي بدون وابسته و تکاسو؛ این تعداد در مقایسه با تعداد پرشمار گروه
رود، ميآموزان باالتر رود هرچه سطح زباني فارسيميدهند. انتظار به خود اختصاص نمي

رود يانتظار م ،دار بيشتر شود. همچنينهاي وابستههاي اسميتوانایي آنان در توليد گروه
هاي ستهداراي واب هاي اسميپيشرفو زباني خود، توانایي توليد گروه ةآموزان در ادامفارسي

هاي اسمي روهک تعداد گکه آمار بيانگر تعداد اندپيشرو و پيرو بيشتر را بيابند؛ درصورتي
رسد این آمار اندک ناشي از آموزش یا تمرین ناکافي ( اسو. به نظر مي%10) داروابسته
 صورت مجزا و ترکيبي اسو. اسم به ةهاي پيشرو و پيرو هستوابسته

 های اسمي دارای وابسته. گروه0 جدول

 گروه اسمی

5045 

 بدون وابسته
 با وابسته

 چهار وابسته سه وابسته تهدو وابس یک وابسته

(14%)5999 (15%)175 (1%)15 (9%)5 (9%)1 

( نشانگر آن 5 وابسته )جدولهاي اسمي تکهاي مربوط به ساختمان دستوري گروهداده
زان، آموهاي فارسيکاررفته در نوشتهبه ةوابستگروه اسمي تک 875اسو که از مجموع 

پيرو ة وابست %77مورد معادل  075پيشرو و تعداد  ةداراي وابست % 21مورد، معادل 201تعداد 
اسمي با وابسته پيشرو،  گروه 201هاي مورد استفاده در ساختمان دارند. از نظر نوع وابسته

و  %11رخداد،  20با « عدد+هسته»؛ ساخو %78رخداد، 150با « اشاري/سور+هسته»ساخو 
راي وابسته پيشرو را به خود هاي اسمي داگروه %7رخداد،  17با « مميز+ هسته»ساخو

 هاي مورد استفاده در ساختمان گروهاند؛ از سوي دیگر، از نظر نوع وابستهاختصاص داده
 ؛ ساخو%00رخداد، 508با « هسته+اسم» گروه اسمي با وابسته پيرو، ساخو 075اسمي 
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و ساخو  %5رخداد، 25با « هسته+گ.و.ا.»و ساخو %12رخداد،  218با « هسته+صفو»
هاي اسمي داراي وابسته پيرو را به خود گروه %5رخداد،  21با « سته+بند موصوليه»

 اند.اختصاص داده

 ةآموزان به استفاده از وابستهاي ممکن تمایل فارسيد که از ميان انتخابشومالحظه مي
رخداد و اختصاص  775پيشرو سور/اشاري قبل از هسته، با  ةاسم/صفو بعد از هسته و وابست

ل انتخاب، هاي قابشکل چشمگيري از سایر وابستههاي اسمي تک وابسته، بهکل گروه 87%
هاي پيرو آموزان تقریباً از وابستهتوجه دیگر این اسو که فارسيبيشتر اسو. موضوع قابل

هاي پيشرو عدد و مميزها به یک اندازه در اي و بند موصولي و وابستهحرف اضافه گروه
ته، رفکارهاي به(. همچنين از نظر تنوع وابسته55در برابر  58) انداده کردههاي خود استفنوشته

، هفو وابستهشود که از بين هشو انتخاب ممکن براي ساخو گروه اسمي تکمالحظه مي
 آموزان قرار گرفته اسو. حالو ممکن مورد استفاده فارسي

توان ري/سور، ميته پيشرو اشاهاي پيرو اسم/صفو و وابسبا توجه به کاربرد بيشتر وابسته
اند؛ فتههایي قرار گرآموزان بيشتر در معرض آموزش و تمرین چنين ساخوفرض کرد فارسي

هاي دیگر هم اندازه در معرض آموزش و تمرین ساخو همان شود بهاز این رو، توصيه مي
ابد. در فزایش یا هاي اسمي بيش از یک وابستهقرار گيرند تا توانایي آنان در ساخو گروه

اي و بند حرف اضافه هاي پيرو گروهآموزان از وابستهتقریباً برابر فارسي ۀمورد استفاد
 ةوزان وابستآمتوان گفو تقریباً تمام فارسيهاي پيشرو عدد و مميزها، ميموصولي و وابسته
د؛ این انکردههاي خود تکرار اي مورد استفاده در عنوان انشاء را در نوشتهگروه حرف اضافه

 رود. موضوع دیگر،آموزان به شمار ميامر مانعي در ارزشيابي واقعي مهارت نوشتن فارسي
مار کلي آموزان در مقایسه با آتعداد نسبتاً اندک بندهاي موصولي مورد استفاده توسط فارسي

ندهاي رخداد(؛ چنانچه تعداد ب %5مورد با  21) وابسته بسيار اندک اسوهاي اسمي تکگروه
نيم، هایشان مورد بررسي قرار گرفته، تقسيم کآموزاني که نوشتهموصولي را به تعداد فارسي

خود  ةآموز کمتر از یک بند موصولي در نوشتطور متوسط هر فارسيد که بهشومشخص مي
تواند نشانگر توانایي ناکافي آنان درکاربرد بندهاي این موضوع مي .به کار برده اسو

يشتر این بنابراین، تمرین هرچه ب .هاي پيرو گروه اسمي باشدعنوان یکي از وابستهموصولي به
 .رسداي ضروري به نظر ميگروه حرف اضافه ةگروه اسمي و نيز وابست ةنوع وابست

 وابستههای اسمي تک. ساختمان دستوری گروه1 جدول
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 نمونه وابستههای اسمی تکگروه

 با وابسته پیشرو

291 

 هامردم/این بیماری ۀهم 151 ر+هستهاشاری/سو

 یک کارگر 21 عدد+هسته

 هر کسی 10 ممیز+ هسته

 با وابسته پیرو

174 

 هدف بازرگان 491 هسته+اسم

 لباس خوب 211 هسته+صفت

 های پیشرفتهاستفاده از روبات و دستگاه 25 هسته+گ.ح.ا.

 23 هسته+بند موصولی
نیازی به مردم کاالهایی را بخرند که هیچ 

 آنها ندارند.

( نشانگر آن 0هاي اسمي دو وابسته )جدولهاي مربوط به ساختمان دستوري گروهداده
عداد آموزان، تهاي فارسيکاررفته در نوشتهبه ةگروه اسمي دو وابست 85اسو که از مجموع 

و پيرو و  پيشرو ةوابست %05مورد معادل  55پيشرو، تعداد  ةداراي وابست % 15مورد، معادل 12
گروه  12هاي مورد استفاده در ساختمان دارند. از نظر نوع وابسته %22مورد معادل  17تعداد 

 رخداد، ساخو 8با « اشاري/سور+مميز+هسته» اسمي با وابسته پيشرو، ساخو
رخداد را به خود اختصاص  2هر یک « هسته + عدد + اشاري/سور» و « عدد+مميز+هسته»

 با «سور+مميز+هسته اشاري/» گروه اسمي با وابسته پيشرو، ساخو 12 اند؛ در ساختمانداده
رخداد را  2هر یک « هسته + عدد + اشاري/سور»و « هسته + مميز + عدد» رخداد، ساخو 8

گروه اسمي  55هاي مورد استفاده در ساختمان اند. از نظر نوع وابستهبه خود اختصاص داده
 رخداد، ساخو 20با « اسم + هسته عدد+» رو، ساخوپي ةپيشرو و یک وابست ةبا یک وابست

رخداد، ساخو  12با « بند + هسته + اشاري» رخداد، ساخو 12با « عدد+هسته+صفو»
رخداد  5با « صفو + هسته + اشاري/سور»رخداد، ساخو  5با « اسم + هسته + اشاري/سور»

به خود اختصاص هاي اسمي را یک رخداد این نوع گروه« صفو + هسته + مميز»و ساخو 
پيرو،  ةگروه اسمي با دو وابست 17هاي مورد استفاده در ساختمان اند. از نظر نوع وابستهداده

 رخداد، ساخو 5با « بند + اسم + هسته» رخداد، ساخو 7با « اسم + صفو + هسته» ساخو
یک رخداد این « گ.و.ا. + صفو + هسته» رخداد و ساخو 5با « گ.و.ا. + اسم + هسته»

 اند.هاي اسمي را به خود اختصاص دادهع گروهنو

هاي فراوان موجود براي کاربرد دو وابسته در د که از ميان انتخابشومالحظه مي
 ةشود. نکتآموزان مشاهده ميهاي فارسيحالو ممکن در نوشته 11ساختمان گروه اسمي، 
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هاي اسمي از گروهپيرو اسم/صفو در ساختمان این دسته  ةنقش پررنگ وابست توجه،قابل
 51شود در شش ساخو گروه اسمي دو وابسته با رخداد با طور که مالحظه مياسو؛ همان

 .وپيرو اسم/صفو به کار رفته اس ةهاي اسمي دو وابسته، وابستکل گروه %00رخداد معادل 
و  آموزان بيشتر در معرض آموزشد که فارسيشوبنابراین، اینجا نيز چنين فرضي طرو مي

همان  آموزان بهشود فارسياز این رو، توصيه مي .اندها قرار داشتهرین این گونه وابستهتم
 هاي پيشرو و پيرو دیگر آموزش ببينند و تمرین کنند تا در ساخواندازه براي کاربرد وابسته

هاي تواناتر شوند. در مورد آمار مربوط به کاربرد وابسته هاي اسمي بيش از یک وابستهگروه
توان گفو در اینجا مورد(، تقریباً مي 5) ايحرف اضافه مورد( و گروه 12) يرو بند موصوليپ

وه حرف گر ةآموزان بخشي از عنوان موضوع پيشنهادي انشاء و وابستنيز بيشتر فارسي
سمي اي هسته اصورت بند موصولي یا گروه حرف اضافهاي استفاده شده در آن را بهاضافه

ه شد، طور که پيشتر گفتاند و همانهاي اسمي دو وابسته خود تکرار کردهدر ساختمان گروه
ع رود. این موضوآموزان به شمار مياین امر مانعي در ارزشيابي واقعي مهارت نوشتن فارسي
ن از تواند نشاآموزان ميهاي فارسيدر کنار تعداد کم بندهاي موصولي به نسبو نوشته

این، تمرین هرچه بنابر. پيرو گروه اسمي باشد ةرد این گونه وابستتوانایي ناکافي آنان درکارب
 رسد.هاي اسمي ضروري به نظر ميبيشتر این نوع گروه

( نشانگر تعداد 7 هاي اسمي سه وابسته )جدولهاي مربوط به ساختمان دستوري گروهداده
گروه اسمي  5 ةشود از همطور که مالحظه ميبسيار اندک این نوع گروه اسمي اسو. همان

تند. از نظر پيشرو و پيرو هس ةآموزان، داراي وابستهاي فارسيکاررفته در نوشتهبه ةسه وابست
 + + مميز اشاري/سور» گروه اسمي، ساخو 5هاي مورد استفاده در ساختمان هر نوع وابسته

 هر کدام یک رخداد را به خود« اسم + صفو + هسته + اشاري/سور»و ساخو « اسم + هسته
 اند.اختصاص داده

 

 های اسمي دو وابسته. ساختمان دستوری گروه6 جدول

 های اسمی دو وابستهگروه

 پیشرو ۀبا وابست

 

 این نوع بیماری 1 اشاری/سور+ممیز+هسته

 یک نوع بیماری 2 عدد+ممیز+هسته

 این یک نوع بیماری 2 اشاری/سور+عدد+هسته

 ده سال آینده 29 معدد+هسته+اس
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و   پیشرو ۀبا وابست

 پیرو

 

 یک چیز بسیار کوچک 12 عدد+هسته+صفت

 12 اشاری+ هسته+بند
من با این جمله موافق هستم که پدر و مادر 

 شان هستند.های زندگی فرزنداناولین معلم

 شانهای خانهگوشه ۀهم 5 اشاری/سور+هسته+اسم

 یکی از کشورهای پیشرفته 4 اشاری/سور+هسته+صفت

 چندین ویژگی خوب 1 سته+صفتممیز+ه

 پیرو ۀبا وابست

 

 های گوناگون زندگیجنبه 0 هسته+صفت+اسم

 5 هسته+اسم+بند
نظر پدر و مادر مهم است که چطور کار دوست 

 دهند.میرا به ما درس 

 ادامه تحصیل در دانشگاه 4 هسته+اسم+گ.ح.ا.

 نقش مهمی در ابعاد 1 هسته+صفت+گ.ح.ا.

هاي بسيار فراوان موجود براي کاربرد سه د که از ميان انتخابشومي همچنان مالحظه
آموزان مشاهده هاي فارسيحالو ممکن در نوشته 1وابسته در ساختمان گروه اسمي، 

ن آموزان این انتظار به جایي اسو که توانایي آنارسد با پيشرفو فارسيشود. به نظر ميمي
سفانه آمار أمت .هاي اسمي افزایش یابدرد انواع وابستههاي اسمي از راه کاربدر گسترش گروه
 .دسازعنوان توانایي مذکور را نمایان نميهيچهاي اسمي بهگونه گروهبسيار اندک این

 رسد.هاي اسمي سه وابسته ضروري به نظر ميبنابراین، تمرین هرچه بيشتر انواع گروه

 ههای اسمي سه وابست. ساختمان دستوری گروه7 جدول

 وابستههای اسمی سهگروه

رو و پیش ۀبا وابست

 پیرو

 

 3 عدد+هسته+صفت+بند
یک معلم خوب که صددرصد برای 

 کنند...میفرزند محافوظ 

 هااین نوع انقالب دستگاه 1 اشاری/سور+ ممیز+هسته+اسم

 هاهای اجتماعی انسانبعضی از کنش 1 اشاری/سور+هسته+صفت+اسم

( نيز نشانگر 8 هاي اسمي چهار وابسته )جدولاختمان دستوري گروههاي مربوط به سداده
ه شود تنها یک گروتعداد بسيار اندک این نوع گروه اسمي اسو. همان طور که مالحظه مي

آموزان هاي فارسيدر نوشته« سور+ مميز+هسته+صفو+بند» با ساخو اسمي چهار وابسته
هاي بسيار فراوان موجود د که از ميان انتخابوشمشاهده شده اسو. در اینجا نيز مالحظه مي
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هاي براي کاربرد چهار وابسته در ساختمان گروه اسمي، یک حالو ممکن در نوشته
آموزان همچنان نيازمند تمرین هرچه رسد فارسيآموزان مشاهده شده اسو. به نظر ميفارسي

 هاي اسمي چهارسه وابسته هستند.بيشتر انواع گروه

 های اسمي چهار وابستهتمان دستوری گروه. ساخ8 جدول

 های اسمی چهار وابستهگروه

 با وابسته پیشرو و پیرو
 + صفت + هسته + سور+ ممیز

 بند
1 

ترین مشکالت یکی از مهم

 دیگر که حوادث زیاد دارند،...

 گیری. بحث و نتیجه1
هاي ر نوشتهگروه اسمي د 5755ها از مجموع هاي بخش واکاوي دادهبا توجه به داده

گروه معادل  875تعداد  ،گونه وابستهبدون هيچ % 85مورد، معادل 5000آموزان، تعداد فارسي
گروه  5داراي دو وابسته اسو. تعداد  %1گروه معادل  85داراي یک وابسته و تعداد  15%

در  این تعداد .اسمي نيز داراي سه وابسته و یک گروه اسمي نيز داراي چهار وابسته اسو
 وابسته، درصدي را به خود اختصاصهاي بدون وابسته و تکقایسه با تعداد پرشمار گروهم

این موضوع نشان  .انداي نداشته( هيچ وابسته%85) هاي اسميبيشتر گروه ،بنابراین .دهندنمي
هاي اسمي با آموزان در گسترش ساخو دروني گروهاز توانایي یا تمایل اندک فارسي

 و و پيرو دارد.هاي پيشروابسته

مجموع  %15) مورد شناسایي شده 875وابسته از مجموع هاي اسمي تکدر مورد گروه
مورد معادل  075پيشرو و تعداد  ةداراي وابست % 21مورد، معادل 201هاي اسمي(، تعداد گروه

با اسمي  گروه 201هاي مورد استفاده در ساختمان پيرو دارند. از نظر نوع وابسته ةوابست 77%
 20با « هسته + عدد»؛ ساخو %78رخداد،  150با « هسته اشاري/سور+»وابسته پيشرو، ساخو 

هاي اسمي داراي وابسته پيشرو گروه %7رخداد،  17با « مميز+ هسته» و ساخو %11رخداد، 
 هاي مورد استفاده در ساختماناز سوي دیگر، از نظر نوع وابسته .اندرا به خود اختصاص داده

؛ %00رخداد، 508با « اسم + هسته» گروه اسمي با وابسته پيرو، ساخو 075سمي ا گروه
با « ايروه حرف اضافهگ + هسته» و ساخو %12رخداد،  218با « صفو + هسته» ساخو

هاي اسمي داراي گروه %5رخداد،  21با « بند موصولي + هسته»و ساخو  %5رخداد، 25
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 ،«اسم»هاي پيرو ها حاکي از کاربرد بيشتر وابستهداده اند.وابسته پيرو را به خود اختصاص داده
 بوده اسو.« اشاري/سور»پيشرو  ةو وابست« صفو»

 12شده، تعداد گروه مورد شناسایي 85هاي اسمي دووابسته از مجموع در مورد گروه
پيشرو و پيرو و  ةوابست %05مورد معادل  55پيشرو، تعداد  ةداراي وابست % 15مورد، معادل

گروه  12هاي مورد استفاده در ساختمان دارند. از نظر نوع وابسته %22مورد معادل  17اد تعد
 مميز + عدد» رخداد، ساخو 8با « هسته + مميز اشاري/سور+» پيشرو، ساخو ةاسمي با وابست

در  .اندرخداد را به خود اختصاص داده 2هر یک « هسته + عدد + اشاري/سور»و « هسته +
رخداد،  8با « هسته + مميز + اشاري/سور» پيشرو، ساخو ةه اسمي با وابستگرو 12ساختمان 

رخداد را به خود  2هر یک « هسته + عدد + اشاري/سور»و « هسته + مميز + عدد» ساخو
گروه اسمي با یک  55هاي مورد استفاده در ساختمان اند. از نظر نوع وابستهاختصاص داده

 + عدد» رخداد، ساخو 20با « اسم + هسته + عدد» ساخوپيرو،  ةپيشرو و یک وابست ةوابست
رخداد، ساخو  12با « بند + + هسته اشاري/سور» رخداد، ساخو 12با « صفو + هسته

رخداد  5با « صفو + هسته + اشاري/سور»رخداد، ساخو  5با « اسم + هسته + اشاري/سور»
ي را به خود اختصاص هاي اسمیک رخداد این نوع گروه« صفو + هسته + مميز»و ساخو 

پيرو،  ةگروه اسمي با دو وابست 17هاي مورد استفاده در ساختمان اند. از نظر نوع وابستهداده
 رخداد، ساخو 5با « بند + اسم + هسته» رخداد، ساخو 7با « اسم + صفو + هسته» ساخو

 روه حرفگ + صفو + هسته» رخداد و ساخو 5با « ايروه حرف اضافه+گ اسم + هسته»
ها حاکي اند. دادههاي اسمي را به خود اختصاص دادهیک رخداد این نوع گروه« اياضافه

ي اسمي بوده هادر ساختمان این دسته از گروه« صفو»و « اسم»پيرو  ةاز کاربرد بيشتر وابست
 اسو.

هاي هاي اسمي سه و چهاروابسته تقریباً هيچ درصدي از گروهکه گروه با توجه به این
هاي توان نتيجه گرفو با وجود افزایش تعداد حالواند، ميا به خود اختصاص ندادهاسمي ر

انتخابي ممکن براي کاربرد بيش از یک وابسته در ساختمان گروه اسمي، هرچه تعداد 
 هاي انتخابي ممکن درشود، تعداد محدودتري از حالوهاي گروه اسمي بيشتر ميوابسته
« اسم»يرو پ ةها حاکي از کاربرد بيشتر وابستده شده اسو. دادهآموزان مشاههاي فارسينوشته

 هاي اسمي بوده اسو.در ساختمان این دسته از گروه« صفو»و 
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یي رود، تواناميآموزان باالتر رود هرچه سطح زباني فارسيميبا وجود این که انتظار 
اد بيانگر تعداد اندک تعد دار بيشتر شود، آمارهاي وابستههاي اسميآنان در توليد گروه

رسد این آمار اندک ناشي از آموزش یا ( اسو. به نظر مي%10) دارهاي اسمي وابستهگروه
بنابراین،  .صورت مجزا و ترکيبي اسواسم به ةهاي پيشرو و پيرو هستتمرین ناکافي وابسته

کيبي صورت ترصورت جدا و چه بههاي گروه اسمي چه بهتمرین هرچه بيشتر انواع وابسته
 رسد.ضروري به نظر مي

هاي بنابراین در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق مبني بر چگونگي ساختمان دستوري گروه
هاي اسمي بدون گروه %85آموزان چيني سطح فرامياني مشخص شد اسمي در نوشتار فارسي

ل اندک ي یا تماینوعي نشان از توانایاین موضوع به .اندتنها یک وابسته داشته %15وابسته و 
 دار اسو. در پاسخ به پرسش فرعيهاي اسمي وابستهموزان چيني در کاربرد گروهآفارسي

هاي اده در گروههاي مورد استفکاربردترین وابستهپژوهش مبني بر تعيين پرکاربردترین و کم
هاي روهمد گهاي پربساعنوان وابستهبه« صفو»و « اسم»هاي پيرو اسمي نيز مشخص شد وابسته

آموزان رسد توانایي یا تمایل فارسيبر این اساس، به نظر مي .اسمي داراي وابسته شناسایي شد
 هاي پيشرو اسو.هاي پيرو بيشتر از وابستهچيني به کاربرد وابسته

هاي جانبي پژوهش این بود که مالحظه شد سهم زیادي از همان تعداد یکي از یافته
نوعي تکرار بخشي از عنوان موضوع بيش از دو وابسته، به هاي اسمي دارايمحدود گروه

بنابراین،  .آموزان چيني عيناً تکرار شده بودپيشنهادي انشاء بوده که در نوشتار برخي از فارسي
ن آموزان به ایشود در ارائه موضوعات نگارش و نيز ارزیابي نوشتار فارسيپيشنهاد مي

 موضوع توجه کافي شود. 

هاي استفاده در ساخو گروه اسمي از طریق وابسته مکانات بالقوه زیاد قابلبا توجه به ا
آموزان رسد با آموزش ساختمان دستوري گروه اسمي به فارسيبه نظر ميپيشرو و پيرو، 

به عنوان د تواناسمي مي توان کيفيو نوشتار آنان را افزایش داد؛ همچنين، ساختمان گروهمي
قابل اتکا در امر ارزشيابي مهارت نوشتاري و گفتاري هاي مهم و یکي از مالک

اختمان توصيب س»یيد بر کارایي کتاب أموزان تلقي شود. این پژوهش همچنين تآفارسي
 بنياد بود.ليب باطني در تحقيقات زباني پيکرهأت« دستوري زبان فارسي

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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