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  چکیده

)، فراگیرندگان یک زبان، بعضی از ساختارهاي دستوري را زودتر 1982براساس فرضیۀ ترتیب طبیعی کراشن (

گیرند و ســاختارهاي دســتوري زبان دوم، مانند زبان اول با ترتیب خاصــی فراگرفته و برخی را دیرتر فرا می

ــوند. در این پژوهش به می ــی مقالهش ــی بررس ــتوري زبان انگلیس هاي موجود در زمینۀ آموزش تکواژهاي دس

سهبه هایی که در این حوزه بین یادگیري عنوان زبان دوم یا زبان خارجی و ترتیب یادگیري آنها و همچنین مقای

ست، پرداخته صورت گرفته ا ستوري زبان اول و زبان دوم  ستکواژهاي د پس ترتیب فراگیري برخی از ایم و 

سی سی را بر روي غیرفار ستوري زبان فار سی کردهتکواژهاي د ایم و آن را با ترتیب یادگیري همان زبانان برر

سی سط فار سی تو سه کردهتکواژها در زبان فار سی 50ایم. براي این کار از زبانان مقای آموز کردزبان آزمونی فار

، مشارکان هاي این پژوهشاساس یافتهبرري تکواژهاي موردنظر دست یابیم. به عمل آوردیم تا به ترتیب فراگی

زبانان متفاوت اند که با ترتیب فراگیري آنها توســط فارســیتکواژهاي دســتوري را به ترتیب خاصــی فراگرفته

ست.  یادگیري آموزانی که داراي زبان اول و محیط کند که هرچند زباننتایج این پژوهش، این ادعا را ثابت میا

شخص و ثابتی فرا می ستند، تکواژها را در یک ترتیب و الگوي م شترك ه ست. م گیرند، اما این الگو جهانی نی

اي دیگر تواند این ترتیب مشـــخص را به گونهآموزان وجود دارد که میشـــواهدي مبنی بر تاثیر زبان اول زبان

  شکل دهد. 

  

 آموزان کُردزبان  فارسیتکواژ دستوري، ترتیب فراگیري، کلیدواژه: 

  

 مقدمه

هاي شده دربارة زبان کودکان عبارت بودند از نظریههاي انجام، چهار نظریۀ غالب در بین پژوهش1960تا  1920هاي در سال

) معتقد بود که شناخت، پیش از زبان 1932). پیاژه (1957( 4) و چامسکی1957(3)، اسکینر1978(2)، ویگوتسکی1932(1پیاژه

کند را شود و زبان منبعی براي اطالعات است و نه موضوعی براي پیشرفت. کودك درك اینکه جهان چگونه کار میحاصل می

) 1986، 1978کند. ویگوتسکی(سري از مراحل را به ترتیب طی میسازد و براي یادگیري زبان یکتوسط اقدامات خودش می

شان است؛ یعنی الگوهاي فعالیت بر این باور بود که مشارکت کودکان در تعامل اجتماعی عاملی اولیه در گسترش شناخت

اش ادعا کرد که در رویکرد رفتارگرایانه )1957تواند مستقل از فرایندهاي تعامل اجتماعی درك شود. اسکینر(شناختی نمی

که قابل پذیرش شوند، بطور انتخابی هاي مختلف تا زمانیشان به محركهاي آواییون پاسخگیرند چکودکان زبان را یاد می

گویند گیرند چون وقتی چیزي را درست میشود. به بیان دیگر، کودکان تولید جمالت درست را یاد میتقویت و شکل داده می

) مدعی بود که 1957. برعکس اسکینر، چامسکی (شوندگویند بطور منفی تقویت میبطور مثبت و وقتی چیزي را اشتباه می

شود. کودك این توانایی را  دارد که قواعد را یاد بگیرد و جمالت جدیدي را که از کودك توسط دانش زبانی ذاتی هدایت می

                                                           
1 Piaget 
2 Vygotsky 
3 Skinner 
4 Chomsky 
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وجیه شود، تانگیزي که با آن زبان یاد گرفته مینظر دستوري شکل درستی دارند، تولید کند. توسیع قواعد و سرعت شگفت

  اش است. گراییچامسکی براي دیدگاه ذات

هایی دربارة مراحل پیشرفت نحو در کودکان انجام شد که تاثیر نظریۀ زبانشناسی را پژوهش 70تا اواسط دهۀ  60از اواسط دهۀ 

ر این دوره سازي شد. دهاي کامال متفاوتی از نظریۀ یادگیري سنتی مفهومتایید کرد. یعنی پیشرفت زبانی کودکان به روش

 1اش، مشکالتی وجود دارد. رویکردهاي بلوممشخص شد که در ارائۀ دانش نحوي کودك بدون درنظر گرفتن معناي اصلی

هاي خود مشاهده کردند که کودك  ) سطحی انتزاعی را در نحو کودك معرفی کردند. آنها در پژوهش1973( 2) و باورمن1970(

سن ) در پژوهش خود سه کودك را انتخاب کرد که هم1973( 3کند. براونول کشف میساختارهاي عمیق انتزاعی را در قدم ا

بطور  MLUبررسی کرد. از آن زمان  4هایشان تحت عنوان میانگین طول گفتهنبودند. او برونداد زبانی آنها را با طول گفته

عنوان معیاري براي سنجش پیشرفت شود و بهگیري پیشرفت زبانی کودکان استفاده میاي توسط پژوهشگران براي اندازهگسترده

  دستوري در فراگیري زبان پذیرفته شده است. 

محور صورت گرفت. تحت تاثیر  -انتقالی از پژوهش دستوري محض به سمت پژوهش شناخت 1980تا  1970از اواسط 

ربارة یادگیري زبان بود. در مخالفت هاي قبلی دمحور نسبت به دیدگاه -رویکرد شناختی پیاژه، این دوره شاهد واکنشی شناخت

  شود.    کند که پیشرفت زبانی کودك به کمک تجربۀ او با تعامل زبانی مشخص میبیان می 5با نظریۀ شناختی، فرضیۀ درونداد زبانی

و این توانایی  ها از یک توانایی فطري براي پردازش زبان برخوردارند،در رابطه با زبان دوم، پژوهشگران معتقدند که همۀ انسان

دهد. این دیدگاه نشات گرفته از این ادعا است که یادگیرندگان زبان دوم ترتیب می تا سالیان سال به کار خود ادامه

اند. چون معتقدند کنند. هرچند بسیاري از پژوهشگران این نظر را رد کردهاي را براي فراگیري دنبال میشدهتعیینازپیش

دهد، نیاز به انگیزه ندارد و بدون هیچ دانش ناپذیر است، نوعی پیشرفت طبیعی را نشان میبان اول اجتنابکه فراگیري زازآنجایی

  شود، پس با یادگیري زبان دوم تفاوت دارد. زبانی قبلی آغاز می

ت که براي فراگیري گیرند اساسا شبیه به آنهایی اس) معتقد است، راهبردهایی که یادگیرندگان زبان دوم به کار می1967(6کوردر

بندي دو نوع شود. بر این اساس پژوهشگران به طبقهشود و این تشابه منجر به الگوهاي پیشرفت یکسان میزبان اول استفاده می

اي یا ) تحت عنوان پیشرفت مرحله2010( 8و بناتی 7الگوي پیشرفت در یادگیري زبان دوم پرداختند. الگوي اول توسط ون پاتن

هاي زبانی پشت ري نامگذاري شد. این توالی به مراحلی اشاره دارد که یادگیرندگان زبان دوم براي دریافت ویژگیتوالی یادگی

هاي خاصی مثل ساخت پرسش، ترتیب گذارند. یادگیرندگان زبان دوم این مراحل مشخص را براي یادگیري ویژگیسر می

  کنند.سازي دنبال میاي و منفیسازه

کنند. بیشتر ده است که بیشتر یادگیرندگان زبان دوم این الگو را بدون توجه به محیط یادگیري خود دنبال میها نشان داپژوهش

هایی است، در حوزة فراگیري تکواژهاي دستوري یک زبان است. پژوهشمطالعاتی که بر پایۀ این نوع از پیشرفت صورت گرفته 

 سازد. پیشینۀ مطالعات یادگیري زبان را غنی میاز این دست، نتایج جالبی را به دنبال داشته که 

  

  اهداف پژوهش 1-1

زبانان کُرد صورت این پژوهش با هدف دستیابی به ترتیب درست یادگیري تکواژهاي دستوري زبان فارسی توسط غیرفارسی

  دهد:پذیرفته است. بدین منظور این پژوهش دو فرضیۀ زیر را مورد آزمایش قرار می

زبان آنها را فرا گیرند که کودکان فارسیزبان تکواژهاي دستوري زبان فارسی را به همان ترتیبی یاد میآموزان کرد. فارسی1

  گیرند.می

  آموزان کرد، تاثیري تداخلی بر یادگیري تکواژهاي دستوري زبان دوم آنها ندارد.. زبان اول زبان2

                                                           
1 Bloom 
2 Bowerman 
3 Brown 
4 Mean Length of Utterance (MLU) 
5 Linguistic input hypothesis 
6 Corder 
7 VanPatten 
8 Benati 



 75   /   آموزان خارجیبررسی ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري فارسی توسط فارسی

  . پیشینۀ پژوهش1

  تکواژهاي دستوريمطالعات زبان اول در فراگیري  2-1

) انجام شد که به دنبال 1973( 1) و دو ویلیه و دو ویلیه1973ها در حوزة فراگیري تکواژ دستوري توسط براون (اولین پژوهش

 14) پیشرفت یادگیري 1973گیرند. براون (زبان تکواژهاي دستوري مشخص را یاد میکشف ترتیبی بودند که کودکان انگلیسی

انگلیسی را بر روي سه کودك انگلیسی زبان بررسی کرد. نتیجۀ پژوهش نشان داد که اگرچه کودکان تکواژها را تکواژ دستوري 

کردند که با تکواژ شان نسبتا شبیه هم بود. آنها ترتیبی را دنبال میگرفتند، اما ترتیب یادگیريدر درجات و سنین مختلف یاد می

[-ing] اند. یابد. تکواژهاي دیگر بین آن دو قرار گرفتهیآغاز و با تکواژهاي کمکی پایان م  

 14) با انجام یک پژوهش طولی به بررسی ترتیب یادگیري همان 1973)، دو ویلیه و دو ویلیه (1973هاي براون (پس از یافته

از پژوهش براون کودك پرداختند. آنها دریافتند که ترتیب یادگیري بسیار شبیه نتایج بدست آمده  21تکواژ دستوري بر روي 

  ) است. ترتیبی که براون ارائه داد، اینگونه بود: 1973(

 
  ).1973عنوان زبان اول (براون، زبانان به: ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري براي انگلیسی1جدول 

1. present progressive –
ing 

2. plural –s  
3. irregular past tense  

4. possessive –‘s  
5. copula be  

6. articles a/an and the  
7. third person singular 

present tense –s  
8. auxiliary be 

               

ماهگی انجام دادند. نتایج نشان داد که  60تا  12) پژوهشی را بر روي دو کودك از 1390وند و دیگران (در زبان فارسی جلیله

ماهگی با میانگین طول گفته کمتر از دو تکواژ در  24در ساختمان فعل کاربرد دارند قبل از  تعدادي از تکواژهاي دستوري که

بندهاي فعل، از مفرد به جمع است. شش شناسۀ فاعلی قبل از شوند. ترتیب کاربرد تکواژهاي پیگفتار هر دو کودك ظاهر می

پژوهش حاکی از آن بود که مراحل تکامل گفتار کودکان ماهگی در گفتار هر دو کودك ظاهر شد. نتایج بدست آمده از این  36

تدریج زبان نیز همانند سایر کودکان از مرحلۀ گفتار تک واژه آغاز شد و با افزایش واژگان و کاربرد تکواژهاي دستوري بهفارسی

تر از دو تکواژ، کاربرد تکواژهاي زبان با میانگین طول گفتۀ کمبر پیچیدگی گفتار آنها افزوده شد. نکتۀ مهم این که کودکان فارسی

 دستوري را آغاز کردند. 

  

  مطالعات زبان دوم در فراگیري تکواژهاي دستوري 2-2

) 1974؛ 1973( 3و برت 2هایی که دربارة فراگیري تکواژهاي دستوري در زبان دوم صورت گرفت توسط دالیاولین پژوهش

عنوان کار ببرند که انگلیسی را بهآموزانی بهبوده است. آنها تصمیم گرفتند از پژوهش اولیۀ براون استفاده کنند و آن را براي زبان

آموز زبان 250شان شامل آموز اسپانیایی و دومین پژوهشزبان 300گرفتند. اولین پژوهش آنها شامل تقریبا زبان دوم فرا می

عنوان زبان دوم فرا ها نشان داد که ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري در کودکانی که انگلیسی را بهنیایی و چینی بود. یافتهاسپا

گرفتند. ترتیبی که آنها ارائه دادند، عنوان زبان اول آن را یاد میزبان بهگرفتند متفاوت از آن ترتیبی است که کودکان انگلیسیمی

  اینگونه بود:
 
 
  

                                                           
1 de Villiers and de Villiers 
2 Dulay 
3 Burt 
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  ).1974عنوان زبان دوم (دالی و برت، به آموزان انگلیسی: ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري براي زبان2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) تصمیم گرفت فرضیۀ ترتیب فراگیري را با درنظر گرفتن دو عامل مورد آزمایش قرار دهد: نوجوانان به جاي 1980(1مکینو

آموز دبیرستانی دانش 777جامعۀ آماري او  عنوان زبان خارجی و نه زبان دوم.کودکان یا بزرگساالن و یادگیري زبان انگلیسی به

گرفتند. ترتیب فراگیري تکواژها تا حدود زیادي با ترتیبی که دالی و برت ارائه داده ژاپنی بودند که در ژاپن زبان انگلیسی یاد می

خارجی در این ترتیب عنوان زبان بودند، مرتبط بود. مکینو به این نتیجه رسید که محیط و همچنین یادگیري زبان انگلیسی به

   کند.یادگیري تفاوت چندانی ایجاد نمی

کند که یادگیري تکواژهاي وابسته دشوارتر از تکواژهاي آزاد است. همینطور ) در مقالۀ خود به این موضوع اشاره می1983( 2هَچ

شوند. تر فرا گرفته میتکواژهایی که ساختار واجی پایداري دارند، نسبت به سایر تکواژهایی که فاقد این ویژگی هستند، آسان

گیرند که صرفا جنبۀ آموزان تکواژهایی را که نقش معنایی دارند، زودتر از تکواژهایی یاد میبراساس نتایج این پژوهش، زبان

  دستوري دارند.   

آموزان بر یازده تکواژ زبان انگلیسی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند شان درصد تسلط زبان) در پژوهش1990( 4و گرگن 3بین

انی نقش دارد. آنها تکواژهاي استمراري، افعال ربطی و کمکی، نشان جمع، که در یادگیري ترتیبی تکواژها، یک مشخصۀ جه

  سوم شخص مفرد، گذشتۀ باقاعده و مالکیت را مورد مطالعه قرار دادند. 

  آموز صرب و کروات نیز ترتیب فراگیري) از یک زبان1999( 5مطالعۀ موردي بیلینگ

آوري و بررسی شد. نتایج موید این بود که هاي گفتاري جمعهم نمونههاي نوشتاري و را تائید کرد. در این پژوهش هم نمونه

  آموز شبیه به ترتیب دالی و برت بود و نوع آموزش زبان انگلیسی نقشی در فراگیري تکواژها نداشت.   ترتیب فراگیري این زبان

ماه  13الۀ ماندرین زبان  بود که س 16) دربارة تولید شفاهی هشت تکواژ دستوري روي یک دختر 2000( 6مطالعۀ موردي ونگ

آموزان دیگر دلیل پیشینۀ ممتازي که داشت نسبت به زبانکند که این دختر بهبه طول انجامید. البته ونگ به این مطلب اشاره می

ن زبان آموزان ماندریتري دریافت کرده بود، بنابراین ممکن است نتایج بدست آمده، براي همۀ انگلیسیدرونداد انگلیسی بیش

  قابل تعمیم نباشد. درنهایت وي دریافت ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري این دختر بسیار شبیه به ترتیب دالی و برت است.     

گرفتند، نیز اي که در آمریکا یک دورة فشرده زبان انگلیسی را فرا میآموزان کره) بر روي زبان2004( 7پژوهش شوورك

اي با درنظر گرفتن بعضی از آموز را در یک دورة هشت هفتهزبان 18هاي نوشتاري بود. او نمونهدهندة ترتیب فراگیري نشان

شدة فراگیري تکواژهاي کنندگان مشترکاتی را با ترتیب پذیرفتهتکواژهاي دستوري مورد بررسی قرار داد. سرانجام شرکت

  دستوري نشان دادند. 

آموزان ایرانی پرداختند. آنها به ژهاي دستوري زبان انگلیسی توسط زبان) به بررسی یادگیري تکوا2011بهجت و صدیقی(

آموزان به این تکواژها پرداختند و آموز به شیوة قضاوت دستوري و سنجش میزان تسلط زبانها از سه گروه زبانگردآوري داده

                                                           
1 Makino 
2 Hatch 
3 Bean 
4 Gergen 
5 Billing 
6 Wang 
7 Schuwerk 

1. plural –s 

2. present progressive –ing  

3. copula be  

4.  auxiliary be 

5. articles a/an and the  

6. irregular past tense  

7. regular past tense –ed 

8. third person singular present tense –s  

8. possessive –‘s 
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آموزند. مطابق این الگو، بق الگویی یکسان میآموزان ایرانی تکواژهاي دستوري زبان انگلیسی را طبه این نتیجه رسیدند که زبان

، نمود »be«، فعل کمکی »be«ترتیب طبیعی یادگیري تکواژهاي دستوري زبان انگلیسی به این صورت است: فعل ربطی 

  و تکواژ سوم شخص مفرد.      » s«استمراري، زمان گذشته، تکواژ جمع 

آموزان ها و نمودهاي دستوري زبان فارسی توسط فارسیمانیري ز) به دنبال یافتن و مقایسۀ ترتیب یادگ1393جاودانی(

هاي پژوهش وي نشان داد که الگوي کامال مشخصی زبانان بوده است. یافتهبا ترتیب فراگیري آنها توسط فارسی زبانغیرفارسی

  آموزان وجود ندارد. ها و نمودهاي دستوري زبان فارسی توسط فارسیاز ترتیب یادگیري زمان

  را در گفتار s–و  ed–) استفاده از تکواژهاي دستوري 2017محمد مختار علیو (

براي انجام پژوهش از طریق تکالیف  زنیا هاي موردآموز دورة راهنمایی در نیجریه مورد بررسی قرار داد. دادهدانش 52انگلیسی 

آموزان در یادگیري تکواژهاي ذکرشده مشکل تر زبانبیشنشان داد که  هایافته مد.آدست هیافته بهاي ساختخوانداري و مصاحبه

کردند. این مشکالت به دلیل آگاه نبودن توانستند این تکواژها را تلفظ کنند یا به اشتباه تلفظ میدارند. همچنین آنها یا نمی

     آموزان از این مطلب بود که این تکواژها از نظر واجی داراي شرایطی خاص هستند. زبان

شده از زبانان و مقایسۀ آن با الگوي ثبتهاي زبان فارسی توسـط غیرفارسـیبررسی ترتیب فراگیري جهت) به 1397انی (جاود

قرار خود در دستور کار پژوهش را آموز قیاس عملکرد زنان و مردان فارسی وي همچنیناست. پرداخته آموز کودکان فارسی

عنوان اولین جهت یادگرفته شده و به کاررفته در بروندادهاي آموزان ساختار معلوم را بهنتایج این پژوهش نشان داد که فارسی. داد

گیرند. هاي دستوري با جهت معلوم فرا میتر از سایر زمانکنند. همچنین درمجموع، آنها زمان آینده را بیشزبانی خود انتخاب می

گذشته است. فراگیري نمود دستوري ناقص مستمر بوسیلۀ جهت تر از زمان فراگیري زمان حال بواسطۀ جهت معلوم نیز ملموس

زبان، جز در نمود دستوري ناقص مستمر، گردد. نیز در این پژوهش مشخص شد که زنان و مردان غیرفارسیمجهول تسهیل می

 گیرند. ابتدا جهت معلوم و سپس جهت مجهول را یاد می

    

  . مبانی نظري پژوهش3

  تکواژ دستوري 3-1

رساند یا در ساختار دستوري نقش کند که یا معنی را میترین واحد زبانی تعریف می) تکواژ دستوري را کوچک1993( 1کوك

  دارد. 

ها از آن ساخته ترین واحد محتواي معنایی یا کاربرد دستوري است که واژه) تکواژ کوچک1993( 2براساس تعریف کاتامبا

  تر تقسیم شود.  به واحدهاي کوچک تواندشوند. بر این اساس تکواژ نمیمی

کند و نقش ارجاعی ندارد، بلکه به منزلۀ تکواژ دستوري به خودي خود معنا ندارد یعنی به مصداقی در جهان خارج داللت نمی

  ). 1386کند. (شقاقی، تر نقشی دستوري را در زبان ایفا میهاي بزرگابزاري براي ساخت سازه

همراه با مفعول مستقیم معرفه، حروف ربط و عطف و ضمایر ناپیوسته » را«بان فارسی، شامل نشانۀ تکواژهاي آزاد دستوري در ز

روند و به شیء، پدیده، حالت، وضعیت یا کار میها با یکدیگر یا به منزلۀ جانشین بههستند که فقط براي برقراري روابط سازه

هاي وابستۀ دستوري در ساختن واژه، صورت کلمه و همچنین در ساختکنند. تکواژهاي عمل واقعی، خیالی و جز آن داللت نمی

  کنند. (شقاقی). بست، میانجی و صفر تقسیم مینحوي نقش دارد و بر این اساس آن را به انواعی موسوم به وند، واژه

هاي فاعلی، تر، شناسه-حال اخباري، » می(«بررسی ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري فارسی در این پژوهش برآنیم تا به 

 آموزان خارجی بپردازیم. جمع) توسط فارسی» ها«ضمایر متصل پیوسته و 

  

  فرضیۀ ترتیب طبیعی  3-2

و بعضی را دیرتر فرا  فراگیرندگان یک زبان مشخص، بعضی از ساختارهاي دستوري را زودتر 3براساس فرضیۀ ترتیب طبیعی

). کراشن از نتایج بسیاري از مطالعات مربوط به تکواژهاي زبان انگلیسی در آن زمان، به نتیجۀ خود 1982، 4گیرند (کراشنمی

                                                           
1 Cook 
2 Katamba 
3 Natural Order  Hypothesis 
4 krashen 
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) و میانگین ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري زبان انگلیسی براي یادگیرندگان زبان دوم را به شکل زیر 1977رسید (کراشن، 

  :ارائه کرد

  

  ).1982عنوان زبان دوم (کراشن، به : میانگین ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري زبان انگلیسی3جدول 

  

  

  

 
 
  

  

  

 
 

 
 
 
  

 
 

            

    
 

گیرند، به ) تکواژها را در کادرهاي متفاوتی قرار داده است. او معتقد است تکواژهایی که در یک کادر قرار می1982کراشن (

کادر ترتیب خاصی شوند. اما میان تکواژهاي موجود در یک می طور طبیعی قبل از تکواژهاي موجود در کادر بعدي فرا گرفته

رسد و نتایج مشابهی را در مطالعات بعدي به دنبال پذیرتر به نظر میرو، این ترتیب به نظر انعطافرا قائل نشده است. ازاین

  خواهد داشت.

هایی هستیم، )، هرچند در نگاه اول شاهد تفاوت1974از مقایسۀ این ترتیب یادگیري با ترتیب ارائه شده توسط دالی و برت (

تکواژ دستوري را مورد  12)، 1974اما در الگوي ترتیب یادگیري تشابه قابل توجهی وجود دارد. آشکار است که دالی و برت(

است. درواقع این تفاوت منجر به تغییراتی در ترتیب این تکواژها تکواژ را دربرگرفته 9مطالعه قرار دادند، اما الگوي کراشن فقط 

  است.  شده

گیرد تا بتوانند بخش توسط پژوهشگران حوزة یادگیري زبان دوم مورد استفاده قرار میعنوان ابزاري الهامعی بهترتیب طبی ۀفرضی

فراگیري ساختارهاي دسـتوري زبان دوم، آموزان دست پیدا کنند. بنا بر این فرضیه، به پیشرفت توانش نحوي و دستوري زبان

 . گیردنند زبان اول، با ترتیب خاصی صورت میما

  

  ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري زبان فارسی به عنوان زبان اول 3-3

)، قابل تعمیم براي تکواژهاي دستوري زبان فارسی نیست، در این پژوهش 1982که فرضیۀ ترتیب طبیعی کراشن (ازآنجایی

این پژوهش نمونۀ گفتار آزاد دو کودك ) استفاده نمود. در 1390وند و دیگران (توان از نتایج به دست آمده از پژوهش جلیلهمی

دقیقه به روش ویدئویی ضبط شد. این کودکان در مهدکودك  120ماهگی، هر ماه به مدت  60تا  12(یک دختر و یک پسر) از 

دانشکدة توانبخشی حضور داشتند. نمونۀ گفتار آنها درحین تعامل با سایر کودکان و مربیان مهد و در حین بازي و گفتگو ضبط 

ها، نمونۀ شد. براي اطمینان از صحت ثبت گفتهنویسی کلی ثبت میده است. نمونۀ ضبط شدة گفتار کودکان به روش واجش

 12ها اصالح شود. دختر مورد مطالعه اولین واژة خود را در سن شد تا هرگونه خطا در ثبت گفتهگفتار حداقل دو بار شنیده می

هاي گفتار کودکان، تعداد ماهگی بیان کردند. پس از ثبت هریک از نمونه 16خود را در ماهگی و پسر مورد مطالعه اولین واژة 

ماهگی  18هاي موجود در آنها محاسبه شد. کمترین برونداد کالمی هر دو کودك، قبل از ها و تعداد تکواژها و تعداد کلمهگفته

ING progressive 

PLURAL 

AUXILIARY (progressive, as in ‘he is going’) 

ARTICLE (a, the) 

IRREGULAR PAST 

REGULAR PAST 

III SINGULAR -s 

 



 79   /   آموزان خارجیبررسی ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري فارسی توسط فارسی

گیري رشد نحو کودکان تعداد ایش یافت. به منظور اندازههاي کودکان در هر نمونۀ گفتار افزبود. با افزایش سن، تعداد گفته

  شود.تکواژها شمرده شده و میانگین طول گفته تعیین می

تدریج کلماتی که قابلیت تفکیک پذیر نیستند. بهتر تفکیکاولین کلمات کودکان، تکواژهاي آزاد بودند که به واحدهاي کوچک

ر شد. اضافه شدن تکواژها در هر واژه، منجر به افزایش تعداد تکواژها در هر گفته به تکواژها را داشتند در گفتار کودکان ظاه

ماهگی  12 -23ماهگی نسبت به محدودة سنی  24-29شد. سرعت افزایش واژگان براي هر دو کودك در محدودة سنی می

  کردند.افزایش یافت و هر دو کودك از اکثر تکواژهاي دستوري در گفتار خود استفاده می

زبان ماهگی نشان داد که تکامل گفتار در کودکان فارسی 60تا  12زبان از هاي گفتار دو کودك فارسیاین مطالعۀ طولی روي نمونه

زبان گیرد. مراحل تکامل گفتار کودکان فارسینیز همانند سایر کودکان در دنیا، از ساده به پیچیده و طی مراحلی معین انجام می

هاي مرکب، ترکیب هاي ساده، جملهاي، تلگرافی، ترکیب جملههاي دوواژهتدریج گفتهواژه آغاز شد، سپس بهاز مرحلۀ گفتار تک

زبان بود. پیچیدگی گفتار کودکان هاي ساده و مرکب براي ساخت گفتار پیچیده، روند پیشرفت زبان در کودکان فارسیجمله

) 1973براساس نتایج حاصل از مطالعات براون (  یافت. ها، افزایش میزبان با کاربرد تکواژهاي دستوري و ترکیب واژهفارسی

زبان و باالتر است. اما کودکان فارسی 2برابر  MLUاي است که )، ظهور تکواژهاي دستوري در مرحله1981( 1و میلر و چاپمن

زبان زودتر دهد که کودکان فارسیمی بود. این یافته نشان 2کمتر از  MLUتکواژهاي دستوري را زمانی استفاده کردند که هنوز 

هایی مثل ) مبنی بر اینکه در زبان1982( 2گیري با نتایج درومی و برمنکنند. این نتیجهشروع به استفاده از تکواژهاي دستوري می

) 1986اران (و همک 3شود، همخوانی دارد. براساس پژوهش کاربروتر نمیهاي طوالنیعبري، پیچیدگی گفته لزوما منجر به گفته

ماهگی، از سرعت افزایش  42یابد، اما بعد از تکواژ در هر سال افزایش می 2/1در حدود  MLUماهگی تا پنج سالگی  18از 

MLU شود. کاسته میMLUm ماهگی تحول شگرفی را نشان  29تا  24زبان مورد مطالعه در محدودة در دو کودك فارسی

دهد. با توجه به اینکه ظهور آهنگ کندتري را نسبت به قبل نشان می MLUماهگی تغییر  60ماهگی تا  42دهد. اما از می

توان این پدیده را انفجار تکواژهاي دستوري ماهگی در گفتار هر دو کودك رخ داد، می 30تکواژهاي دستوري متعدد قبل از 

باشد. درنتیجۀ این پژوهش ترتیب یادگیري همۀ تکواژهاي دستوري زبان  MLUmتواند افزایش معرفی کرد که نتیجۀ آن می

فارسی بر اساس سن کودکان مورد آزمایش بیان شده بود. پژوهشگران مقالۀ حاضر با توجه به تکواژهاي هدف خود، ترتیب 

  بندي کردند. طبقه 4یادگیري این تکواژها را در جدول 

  

  واژهاي دستوري زبان فارسی به عنوان زبان اول: ترتیب فراگیري تک4جدول          
شناسۀ فاعلی سوم   ماهگی 23قبل از 

  /ad-شخص مفرد /

ضمیر پیوستۀ سوم 

  / aš-شخص مفرد /

در  /miتکواژ /  ماهگی 30قبل از 

  ساخت حال اخباري

- /تکواژ جمع اسم 

hâ/  
شناسۀ فاعلی اول 

شخص مفرد با تکواژ 

-am//  

شناسۀ فاعلی دوم 

شخص مفرد با تکواژ 

-i//  

                                                           
1 Miler & Chapman 
2 Dromi & Berman 
3 Scarborough 
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شناسۀ فاعلی اول 

شخص جمع با تکواژ 

-im//  

شناسۀ فاعلی دوم 

شخص جمع با تکواژ 

-id//  

شناسۀ فاعلی سوم 

شخص جمع با تکواژ 

/-and/  

ضمیر پیوستۀ اول 

  /am-شخص مفرد /

ضمیر پیوستۀ اول 

  /at-/ شخص مفرد

ضمیر پیوستۀ اول 

 mân-شخص جمع /

/   

پیوستۀ سوم  ضمیر

  / šân-شخص جمع /

در  /tar-تکواژ /

  ساخت صفت برتر

ضمیر پیوستۀ دوم   ماهگی 42قبل از 

  / tân-شخص جمع /

 
) ، ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري به سه گروه 1390وند و دیگران (به این موضوع توجه داشته باشید که در پژوهش جلیله

هاي زمانی دو یا چند ماهگی تقسیم شده بود. در هر یک از این دوره 42ماهگی و قبل از  30ماهگی، قبل از  23زمانی  قبل از 

شود که ترتیب خاصی براي آنها ذکر نشده است و این موضوع تا حد زیادي شبیه به فرضیۀ ترتیب تکواژ دستوري فرا گرفته می

تکواژ در  5در، ترتیب نهایی نیست. براي مثال ) است، بدان معنی که ترتیب یک تکواژ واحد در یک کا1982طبیعی کراشن (

  اند. یک طبقه قرار گرفته

ها نشان داده است که هر چند نوعی هماهنگی در فراگیري تکواژهاي دستوري توسط یادگیرندگان هاي اخیر پژوهشدر سال 

ترتیب نیز توجه کرد. تاثیر زبان اول بر عنوان زبان دوم وجود دارد، اما باید به عوامل مهم تاثیرگذار بر این زبان انگلیسی به

  آید. ترین این عوامل به شمار میفراگیري تکواژ یکی از مهم

  

  تاثیر زبان اول بر ترتیب فراگیري تکواژها 3-4

گیرد. آموزان قرار نمیتاثیر زبان اول زبانهاي اولیۀ انجام شده در حوزة تکواژها، معتقد است که ترتیب فراگیري تحتپژوهش

آموزانی اند چون در بسیاري از این مطالعات، زبانبسیاري از پژوهشگران تاثیر زبان اول بر ترتیب فراگیري تکواژ را نادیده گرفته

) 2016(2). از سوي دیگر موراکامی و الکسپولو2009، 1اند (الك و شیرايهاي اول مختلف مورد بررسی قرار گرفتهبا زبان

تاثیر زبان اول تر تحتاند (مثل مشخص بودگی)، بیشاساس مفاهیم خاص هر زبان کدگذاري شدهمعتقدند که تکواژهایی که بر

اند. به همین دلیل است که حروف تعریف انگلیسی گیرند تا تکواژهایی که براساس مفاهیم جهانی کدگذاري شدهقرار می

  ترین تغییر جایگاه را در ترتیب فراگیري تکواژها دارند.بیش

                                                           
1Luk & Shirai  
2 Murakami & Alexopoulou 



 81   /   آموزان خارجیبررسی ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري فارسی توسط فارسی

ثیر قابل توجه زبان اول بر ترتیب فراگیري تکواژها که در مطالعات قبلی قابل مشاهده بود، پژوهش حاضر این مفهوم براساس تا

تواند ناشی از تداخل زبان اول باشد. این اختالفات است که اختالفاتی در ترتیب یادگیري تکواژها وجود دارد که میرا قبول کرده 

دهد. بر این اساس، پژوهشگران این با یک زبان مادري مشترك، الگوي هماهنگی را نشان می آموزانیهر چند کم، در میان زبان

  زبانان متفاوت است.آموزان کرد با ترتیب طبیعی فراگیري فارسیمقاله، بر این عقیده هستند که ترتیب فراگیري زبان

  

  روش پژوهش 3-5

) معتقدند 2000(1کمّی استفاده کرده است. سلیگر و شوهامی  -پژوهش حاضر براي بررسی متغیرهاي خود، از رویکرد توصیفی

هاي توانایی دستوري یادگیرندگان زبان تواند تحلیل زبانی دقیقی را از پیشرفت بعضی از جنبهکه یک مطالعۀ موردي توصیفی می

صورت مطالعۀ مقطعی انجام داد. هر چند اولین مطالعات مربوط به تکواژها به وان آن را بهتدیگر میعبارتدوم ارائه دهد. به

هاي مقطعی است. چون طراحی شناسی کاربردي به استفاده از روشبود، اما تمایل پژوهشگران زبان صورت طولی انجام گرفته

  شود.  اد زیادي از مشارکان میطولی غیرکاربردي و غیراقتصادي است و گاهی منجر به از دست دادن تعد

  

  مشارکان پژوهش 3-6

کنندگان در این پژوهش اند. تعداد کل شرکتآموزان کردزبان اهل کشور عراق در این پژوهش شرکت داشتهدو گروه از فارسی

دگیري زبان مشغول یا است که در شش ماه گذشته در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنفر بوده  50

  اند.فرا گرفته» 1پرفا «اند. این دو گروه، زبان فارسی را با استفاده از کتاب درس فارسی به عنوان زبان دوم بوده

  

  ابزار پژوهش 3-7

پرسش بود. هر پرسش یکی  30آوري شد. آزمون مورد نظر شامل هاي این پژوهش با استفاده از یک آزمون دستوري جمعداده

آموزان ها به صورت جاي خالی طراحی شده بودند و زبانداد. پرسشدستوري موردنظر را مورد بررسی قرار میاز تکواژهاي 

کردند. این آزمون بر اساس روش  باید با توجه به دستورالعمل و بافت زبانی هر جمله، جاهاي خالی را با تکواژ مناسب کامل می

احی شد. بر اساس این روش، بافت زبانی یک جمله، بافتی الزامی را پدید ) طر1973براون soc(2 )قضاوت در بافت الزامی (

هاي ساختاري و معنایی آورد که فقط به یک پاسخ احتمالی نیاز دارد. پژوهشگران براي تولید بافت الزامی هر تکواژ از سرنخمی

  استفاده شده است. )miتصریفی ( متفاوتی استفاده کردند. براي مثال قیدهاي تکرار براي کمک به استفاده از تکواژ

دهی هاي گوناگونی که نمرهتر طراحی کرد و از پاسخیافتهتر و نظامکاربرد این روش بدان دلیل است که بتوان آزمون را ساختاري

تکواژ مربوط  7تکواژ مربوط به فعل،  7تکواژ دستوري هدف قرار گرفتند.  15اندازد، جلوگیري کرد. در این آزمون را به خطا می

) و تکواژ am, -i, -ad, -im, -id, -and-(هاي فعلی تکواژ مربوط به صفت بود. تکواژهاي مربوط به فعل، شناسه 1به اسم و 

- ,am, -at-(هاي غیرفاعلی و شناسه )hâ-( ساز،تکواژهاي مربوط به اسم، تکواژ جمع )miتصریفی ساخت حال اخباري (

aš, -mân, -tân, -šân(اژ تصریفی ) و تکو-tar( تکواژ، در  15رود. درستی کاربرد هر که براي تصریف صفت به کار می

برگۀ آزمون  50پرسش بود.  30هاي آزمون بار مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین دلیل تعداد کل پرسش 2هاي مختلف جمله

سعی شد هیچ یک از تکواژهاي دستوري هدف،  آموزان پخش شد و چگونگی انجام آزمون براي آنها توضیح داده شد.بین زبان

هاي این برگه به دلیل کامل نبودن کنار گذاشته شد. در نتیجه، مجموع کل داده 6برگه،  50در دستورالعمل آزمون آورده نشود. از 

  برگه تشکیل داد. 44پژوهش را 

  

  هاتحلیل داده 3-8

ارائه  TLU(3ها با استفاده از فرمول (پردازش، دادة کافی موجود باشد. دادهگذاري شد که براي هاي آزمون، به روشی نمرهجمله

گیري شود. در این آموزان باید اندازه) مورد بررسی قرار گرفت. براساس این روش، کل عملکرد زبان1980( 4شده توسط پیکا

                                                           
1 Seliger & Shohamy 
2 Suppliance in Obligatory Context 
3 Target-like Use 
4 Picao 
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شود. به ، یک نمره در نظر گرفته مییافته همروش براي هر پاسخ درست یک نمره و براي هر پاسخ نادرست یا پاسخ تعمیم

) am-(آموز از وند تصریفی داده شد. مثال وقتی یک زبان 1*و به هر پاسخ نادرست  1عبارت دیگر به هر پاسخ درست، نمرة 

آموز دانش مربوط به تکواژ گیرد تا نشان دهد که زبانمی 1 *استفاده کرده است، این کاربرد افراطی نمرة  )im-(به جاي 

هاي مربوط به کاربرد درست و نادرست دانسته است. در پایان، نمره) را داشته است اما کاربرد درست آن را نمیam-(ستوري د

هاي آزمون را جداگانه بررسی هر تکواژ محاسبه و تحلیل شد. به منظور حفظ پایایی مصححان، هر دو پژوهشگر همۀ برگه

  کردند. 

  را با استفاده از ابزاري که برايپژوهشگران کاربرد درست تکواژها 

هاي مقطعی که اخیرا در زمینۀ تکواژها انجام گیري ترتیب یادگیري مناسب است، بررسی کردند. تقریبا در همۀ پژوهشاندازه

) TLU). در پژوهش حاضر نیز از فرمول (2016و موراکامی،  2010، 1گرفته است، از این روش استفاده شده است (الیس

 1را در شکل  )TLUیابد. فرمول (د. در این فرمول نمرة هر شخص با هر بار استفادة نادرست یک تکواژ کاهش میاستفاده ش

  توانید ببینید: می

 

 تعداد پاسخ درست

      TLU= 
100 ×یافته هاي الزامی + تعداد خطاهاي تعمیمتعداد بافت  

 
  TLU: فرمول 1شکل 

  

  هاي پژوهش. تحلیل داده4 

  قابل مشاهده است:  5) هر تکواژ دستوري به طور جداگانه محاسبه شد و نتایج آن در جدول TLUمقدار (

  

  تکواژهاي دستوري زبان فارسی TLU: مقدار 5جدول 

  

توان به الگویی براي ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري مورد بررسی در این پژوهش دست یافت. از ها، میبراساس این یافته

بندي ارائه شده به دست آمده براي بعضی از تکواژهاي دستوري نزدیک به هم بود و با توجه به طبقه TLUآنجایی که مقدار 

آنها در یک  TLU)، پژوهشگران، تکواژهایی را که مقدار 1390وند و دیگران (پژوهش جلیله ) و نتایج1982توسط کراشن (

  مشاهده نمود: 6توان در جدول بندي را میگرفت، در یک طبقه قرار دادند. نتیجۀ این طبقهدامنه قرار می
  

  آموزان کرد: ترتیب یادگیري تکواژهاي زبان فارسی به عنوان زبان دوم توسط فارسی6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Ellis 

تکواژ 

  دستوري

  شان-  تان-  مان-  ش-َ  ت-َ  م-َ  ند-َ  ید-  یم-  َد  ي-  م-َ  ها-  تر-  می

TLU 16  5/17  5  40  10  14  2/12  6  4/11  8/10  7/4  5/12  4  1  2/10  

  //am-شناسۀ فاعلی اول شخص مفرد با تکواژ 

  در ساخت صفت برتر /tar-تکواژ /

  در ساخت حال اخباري /miتکواژ /

  //ad-شناسۀ فاعلی سوم شخص مفرد با تکواژ 
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  / tân-ضمیر پیوستۀ دوم شخص جمع /

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   

 
 
 

وند و دیگران هاي این پژوهش و نتایج پژوهش جلیلهبه منظور تایید یا رد فرضیۀ اول پژوهش، نتیجۀ به دست آمده از داده

  است:قابل مشاهده  7) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این مقایسه در جدول 1390(

  

  عنوان زبان اول و زبان دوم: مقایسۀ ترتیب فراگیري تکواژهاي دستوري زبان فارسی به7جدول 

وند و جلیله

  )1390دیگران (

  

  نتایج پژوهش حاضر

شناسۀ فاعلی سوم 

-شخص مفرد /

ad/  

ضمیر پیوستۀ سوم 

 aš-شخص مفرد /

/  

شناسۀ فاعلی اول شخص 

  //am-مفرد با تکواژ 

ساخت در  /tar-تکواژ /

  صفت برتر

در ساخت  /miتکواژ /

  حال اخباري

شناسۀ فاعلی سوم 

-شخص مفرد با تکواژ 

ad//  

ضمیر پیوستۀ سوم 

  / aš-شخص مفرد /

شناسۀ فاعلی اول شخص 

  //im-جمع با تکواژ 

شناسۀ فاعلی سوم    

-شخص جمع با تکواژ /

and/  

ضمیر پیوستۀ اول شخص 

  /am-مفرد /

در  /miتکواژ /

ساخت حال 

  اخباري

 /تکواژ جمع اسم 

-hâ/  
شناسۀ فاعلی اول 

شخص مفرد با 

  //am-تکواژ 

شناسۀ فاعلی دوم 

شخص مفرد با 

  //i-تکواژ 

  /am-ضمیر پیوستۀ اول شخص مفرد /

  /  šân-ضمیر پیوستۀ سوم شخص جمع /

  //i-شناسۀ فاعلی دوم شخص مفرد با تکواژ 

  

  //id-شناسۀ فاعلی دوم شخص جمع با تکواژ 

  / hâ-تکواژ جمع اسم / 

  / mân-ضمیر پیوستۀ اول شخص جمع /

  /at-پیوستۀ دوم شخص مفرد /ضمیر 

  

  / aš-ضمیر پیوستۀ سوم شخص مفرد /

  //im-شناسۀ فاعلی اول شخص جمع با تکواژ 

   /and-سوم شخص جمع با تکواژ /شناسۀ فاعلی 
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شناسۀ فاعلی اول 

شخص جمع با 

  //im-تکواژ 

شناسۀ فاعلی دوم 

شخص جمع با 

  //id-تکواژ 

شناسۀ فاعلی سوم 

شخص جمع با 

  /and-تکواژ /

ضمیر پیوستۀ اول 

-شخص مفرد /

am/  

ضمیر پیوستۀ اول 

  /at-/ شخص مفرد

ضمیر پیوستۀ اول 

-شخص جمع /

mân /  

ضمیر پیوستۀ سوم 

-شخص جمع /

šân /  

در  /tar-تکواژ /

  ساخت صفت برتر

ضمیر پیوستۀ دوم 

-شخص جمع /

tân/  

  

ضمیر پیوستۀ سوم 

  /  šân-شخص جمع /

شناسۀ فاعلی دوم شخص 

  //i-مفرد با تکواژ 

شناسۀ فاعلی دوم شخص 

  //id-جمع با تکواژ 

  / hâ-تکواژ جمع اسم / 

ضمیر پیوستۀ اول شخص 

  / mân-جمع /

ضمیر پیوستۀ دوم 

  /at-شخص مفرد /

ضمیر پیوستۀ دوم 

  /tân-شخص جمع /

    

  

عنوان زبان دوم، شبیه به ترتیب یادگیري دهد که ترتیب یادگیري بعضی از تکواژهاي دستوري زبان فارسی بهها نشان مییافته   

زبان تکواژهاي دستوري زبان آموزان کردعنوان زبان اول نیست و درنتیجه فرضیۀ اول پژوهش با این فرض که فارسیآنها به

  شود.گیرند، رد میزبان آنها را فرا میگیرند که کودکان فارسیفارسی را به همان ترتیبی یاد می

تاثیري بر یادگیري تکواژهاي دستوري زبان دوم آنها داشته آموزان کرد، نباید براساس فرضیۀ دوم این پژوهش، زبان اول زبان

آموزان کرد دهد فارسیدر ساخت صفت برتر و قرار گرفتن آن در جایگاهی که نشان می /tar-تکواژ /باالي   TLUباشد. اما

 .گیرند، حاکی از تاثیر زبان اول آنها استاین تکواژ را نسبت به سایر تکواژهاي دستوري زودتر فرا می

  

  بنديگیري و جمع. نتیجه5

اند که با ترتیب فراگیري آنها توسط هاي این پژوهش، مشارکان تکواژهاي دستوري را به ترتیب خاصی فراگرفتهطبق یافته

که تعلق گرفت. درحالی /am-شناسۀ فاعلی اول شخص مفرد با تکواژ / TLUزبانان متفاوت است. باالترین مقدار فارسی

بود. از این نتایج  /tân-ضمیر پیوستۀ دوم شخص جمع / مربوط به ضمیر پیوستۀ دوم شخص جمع TLUترین مقدار پایین

مربوط به  شناسۀ فاعلی اول شخص مفرد را زودتر از دیگر  /am-آموزان کرد زبان تکواژ /توان استنتاج کرد که فارسیمی

تر استفاده شود، زودتر فرا گرفته شده رضیه است که هرچه یک تکواژ درستها، مبتنی بر این فگیرند. این یافتهتکواژها فرا می

تر مطالعات مقطعی مربوط به ترتیب فراگیري تکواژها اتخاذ شده است، چراکه کنترل فراگیري تکواژها است. این فرضیه در بیش

  به لحاظ طولی مشکل است.
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و  در ساخت حال اخباري /miتکواژ /در ساخت صفت برتر،  /tar-/تکواژ دومین الیۀ مطالعۀ ترتیب یادگیري تکواژها، به 

اختصاص یافت. تکواژهاي موجود در الیۀ دوم با تفاوتی فاحش در مقدار  //ad-شناسۀ فاعلی سوم شخص مفرد با تکواژ 

TLU نسبت به تکواژ /-am/ / قرار دارند. در سومین الیه ضمیر پیوستۀ سوم شخص مفرد-aš/ شناسۀ فاعلی اول شخص ،

-هاي بعد ضمیر پیوستۀ اول شخص مفرد /و در الیه /and-وشناسۀ فاعلی سوم شخص جمع با تکواژ / //im-جمع با تکواژ 

am// ضمیر پیوستۀ سوم شخص جمع ،-šân/  شناسۀ فاعلی دوم  شخص مفرد با تکواژ ،-i// شناسۀ فاعلی دوم شخص جمع ،

قرار  /at-و ضمیر پیوستۀ دوم شخص مفرد / /mân-/ضمیر پیوستۀ اول شخص جمع ، /hâ-اسم /  تکواژ جمع، //id-با تکواژ 

این تکواژ با  TLUاست. تفاوت شدید میان مقدار  /tân-/اند. آخرین الیه متعلق به ضمیر پیوستۀ دوم شخص جمع گرفته

آموزان نسبت به ضمیر پیوستۀ دوم شخص جمع ارسیکند. عملکرد فتکواژهاي دیگر، قرار گرفتن آن را در آخرین الیه تایید می

/-tân/  بسیار ضعیف بود و مقدارTLU  بود و آشکارا توانش سطح پایین همۀ مشارکان را نسبت به این تکواژ  1آن برابر با

  نشان داد.

بود. درستی کاربرد در ساخت صفت برتر  /tar-تکواژ /ها در ترتیب یادگیري تکواژهاي دستوري مربوط به ترین تفاوتبیش

زبانان، این تکواژ پس از آموختن تقریبا همۀ که براساس ترتیب یادگیري فارسیآموزان باال بود، درحالیاین تکواژ در میان فارسی

شود. این موضوع ناشی از تشابه این تکواژ در میان دو زبان فارسی و کردي است. کردزبانان نیز تکواژهاي دیگر یاد گرفته می

تکواژ کنند. از سوي دیگر، یک کودك فارسی زبان ساخت صفت برتر از تکواژي شبیه به این تکواز در فارسی استفاده می براي

 5برابر  TLUآموزان این تکواژ را با مقدار که در پژوهش حاضر، فارسیآموزد، درحالیماهگی می 24را در  /hâ-جمع اسم / 

  داشته باشید که زبان اول مشارکان (کردي) تکواژ معادل متفاوتی براي این تکواژ دارد. آموزند. به خاطر و در مراحل پایانی می

آموزانی که داراي زبان اول و محیط یادگیري مشترك هستند، تکواژها کند که هرچند زباننتایج این پژوهش، این ادعا را ثابت می

آموزان الگو جهانی نیست. شواهدي مبنی بر تاثیر زبان اول زبانگیرند، اما این را در یک ترتیب و الگوي مشخص و ثابتی فرا می

تواند به مدرسان و طراحان اي دیگر شکل دهد. نتایج این پژوهش میتواند این ترتیب مشخص را به گونهوجود دارد که می

هم کنند. براساس این نتایج هاي درسی را فراشده، محتواي کتابهاي درسی کمک کند تا با توجه به ترتیب یادگیري ارائهکتاب

شود که براي تهیۀ طرح درس خود از این الگو استفاده کنند. بر این اساس، عنوان زبان دوم پیشنهاد میبه مدرسان زبان فارسی به

ارت بندي شوند تا به یادگیري هرچه بهتر این تکواژها کمک کنند. به عبهاي مربوط به دستور زبان باید طبق این الگو طبقهدرس

ترین آموز ندارند و بنابراین در پایینتر باید بر آن دسته از تکواژهایی قرار بگیرد که هیچ معادلی در زبان مبدا زباندیگر تمرکز بیش

تر انجام بگیرد تا بتوان به منظور تایید این الگو، نیاز است مطالعاتی با حضور مشارکان بیشگیرند. بهبندي قرار میالیۀ این طبقه

  اي قطعی در این زمینه رسید.تیجهن
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