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Abstract
The aim of this paper was to study the use of noun dependent morphemes of
Persian in Azerbaijani-Persian bilinguals’ writing based on 4-M model. The 4-M
model specifies four types of morphemes: content morphemes, early system
morphemes, and two types of late system morphemes. The model further
subcategorizes late system morphemes into two types: bridges and outsiders.
Early system morphemes are activated at the lemma level together with their
content morpheme heads for their maximal projection. Unlike content
morphemes and early system morphemes, late system morphemes depend on
other types of information for their activation, and this information is only
available at the level of the formulator, where language specific morphosyntactic
patterns must be realized. Information about all types of morphemes is present in
lemmas, information about content morphemes and early system morphemes is
salient at the conceptual level, and information about late system morphemes
becomes salient at the positional level of the formulator. The data were collected
from 80 primary students’ writings (40 fourth grade students’ writings and 40
fifth grade students’ writings) in Meshkin-Shahr villages. 80 subjects were native
speakers of Azerbaijani but they had learned Persian (language of instruction) as
a second language. The research method was descriptive-analytic. First, on the
descriptive level, the noun dependent morphemes of Persian were characterized
in terms of their entries in the mental lexicon (i.e., lemmas). Evidence indicates
that morpheme acquisition order would not be explained without the
characterization of morphemes themselves, and such a characterization depends
on the formalization of a connection between the underlying abstract lexical
entries in the mental lexicon and surface realizations. Second, the study went
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beyond describing the nature of different types of morphemes to investigating the
relative accessibility of morphemes in second language production. So the noun
dependent morphemes of Persian were classified into: early system morphemes
(plural morpheme, quantifiers and …), late bridge system morphemes (genitive
marker and conjunction “ke”), and late outside system morphemes (accusative
marker) according to 4-M model. This study was based on the assumption that
the theoretical constructs of the distinction between content and system
morphemes and the distinction between conceptually activated and nonconceptually activated lexemes best capture the generalizations of morpheme
accuracy/frequency acquisition. The 4-M model captures these distinctions in
claiming that not all such elements are accessed in the same way. The differences
across abstract lexical entries in the mental lexicon cause different degrees of
difficulty in acquiring different types of morphemes. The descriptive statistics of
the data showed that not all morphemes are produced with equal accuracy.
Learner errors with the late system morphemes (accusative marker) are more
frequent than other system morphemes. Both 4th and 5th grade learners had almost
no difficulty in acquiring some early system morphemes (such as vocative
particle), but had serious difficulty inaccurately producing the late system
morphemes. So the late outside system morphemes of Persian (accusative
marker) are acquired with more difficulty and later in comparison to early system
morphemes. It seems there is a relation between the nature of different
morphemes and their acquisition order. Late outside system morphemes draw on
L2 morpho-syntactic system and are activated later in the production process.
Early system morphemes are indirectly selected at the same time that content
morphemes are directly selected. It is the nature of morphemes that can
effectively explain why certain learner errors are more frequent and common than
others and thus determine the order of second language morpheme
accuracy/acquisition. The findings indicated that 4-M model is efficient in
explaining the order of acquisition of L2 morphemes.
Keywords: 4-M model, noun dependent morphemes, Azerbaijani-Persian
bilinguals
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،مطالعهی کاربرد تکواژهای وابسته به اسم فارسی در نوشتار دانشآموزان دوزبانهی
ترکیآذربایجانی-فارسی ،بر اساس انگارهی چهار تکواژ است .دادهها از نوشتههای  08نفر از دانشآموزان دختر و
پسر پایههای چهارم و پنجم ابتدائی مناطق روستایی شهرستان مشگینشهر گردآوری شد .پژوهش حاضر از نوع
توصیفی -تحلیلی است .ابتدا تکواژهای وابسته به اسم فارسی در چارچوب انگارهی چهار تکواژ ،به تکواژهای نظاممند
متقدم (تکواژ نکرهی "یک" ،تکواژهای جمعساز ،کمینماها و  ،)...تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر
(کسرهیاضافه و حرفربط "که") و تکواژ نظاممند بیرونی متأخر (نشانهی مفعولی) دستهبندی شدند .سپس با
ارائهی آمار توصیفی از کاربرد صحیح تکواژها ،مشخص شد که دانشآموزان هر دو پایه بر تکواژ نظاممند بیرونی
متأخر اسم ،نسبت به تکواژهای نظاممند متقدم آن ،دیرتر و سختتر تسلط پیدا میکنند .به نظر میرسد که بین
ماهیت انواع مختلف تکواژها (فعال شدن تکواژها در سطوح انتزاعی تولید گفتار) و ترتیب فراگیری آنها ارتباطی
وجود دارد .تکواژهای نظام مند بیرونی متأخر در سطح متأخرتر فرایند تولید انتزاعی ،با فراخوان چارچوب نحوی-
ساختواژی زبان مقصد انتخاب میشوند .اما انتخاب تکواژهای نظاممند متقدم بهصورت غیرمستقیم در سطح
مفهومی -واژگانی و همزمان با انتخاب مستقیم تکواژهای محتوایی ،صورت میگیرد .یافتههای این تحقیق تأییدی
بر کارآمدی انگارهی چهار تکواژ در تبیین ترتیب فراگیری تکواژهای زبان دوم به حساب میآید.
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 .1مقدمه
میرز-اسکاتن 0با توجه به برجستگی و غالب بودن یکی از زبانها بر زبان دیگر در گفتار دوزبانهها ،انگارهی
زبان ماتریس 2را تدوین نمود ( .)Myers-Scotton, 1993 & 1997طبق

این انگاره ،در یک بند متممنما9

که مرکب از سازههای هر دو زبان دوزبانههاست ،یکی از زبانها بهعنوان زبان ماتریس ،چارچوب نحوی-
ساختواژی بند را تعیین میکند و زبان دیگر که زبان درونه 1خوانده میشود ،نقش کمرنگی در شکلگیری
بند متممنما ایفا مینماید .تکواژها در این بند متممنما ،براساس انگارهی زبان ماتریس به دو نوع تکواژ
محتوایی( 5مانند اسمها ،فعلها ،صفتها و اکثر حروفاضافه) و تکواژ نظاممند( 6مانند تکواژهای تصریفی و
تکواژهای نقشی) تقسیم میگردد .میرز-اسکاتن از معیارهای کاربردی و جهانشمول [  اعطاکنندهی
نقشتتا] و [  دریافتکنندهی نقشتتا] برای تمایز بین تکواژهای نظاممند و تکواژهای محتوایی استفاده
نموده است ( .)Myers-Scotton, 1993تکواژهای محتوایی که بر جنبههای معنایی و کاربردی داللت
دارند ،اعطاکنندهی نقشهای تتا (مانند فعل و حروفاضافه) یا دریافتکنندهی نقشهای تتا (مانند اسم و
صفت) هستند؛ اما تکواژهای نظاممند برای ارتباط تکواژهای محتوایی در پارهگفتار بهکار برده میشوند و
حاوی ویژگی دریافتکنندگی یا اعطاکنندگی نقشهای تتا نیستند .عالوه بر این طبق انگارهی زبان ماتریس،
هر عنصر واژگانی یا وندی که عضوی از مقولهی نحوی بوده و حاوی ویژگی کمینمایی (بعضی ،هر ،هیچ و)...
باشد ،یک تکواژ نظاممند به حساب میآید .همچنین حروفتعریف و صفتهای اشاره که در

جایگاه مشخصگر1

گروه اسمی قرار میگیرند و بر معرفه یا نکره بودن اسم داللت دارند ،در جرگهی تکواژهای نظاممند قرار
میگیرند.
میرز-اسکاتن انگارهی زبان ماتریس را بسط داد و با استناد به فعال شدن و انتخاب متفاوت انواع مختلف
تکواژها در واژگان ذهنی افراد ،طبقهبندی جدیدی از تکواژها را تحت عنوان انگارهی چهار تکواژ

0

پیشنهاد

داد ( .)Myers-Scotton, 2002 & 2006تکواژها در انگارهی چهار تکواژ ،به چهار نوع ( -یک نوع تکواژ
محتوایی و سه نوع تکواژ نظاممند (تکواژ نظاممند متقدم ،3تکواژ نظاممند پیونددهندهی متأخر 08و تکواژ
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نظاممند بیرونی متأخر )0تقسیم میشوند .میرز-اسکاتن مدعی است که انگارهی چهار تکواژ ،شواهد غیرمسقیم
قابلتوجهی دربارهی سازوکار تولید و پردازش تکواژها عرضه میکند که میتواند در ابعاد گوناگون مطالعات
زبانشناسی کارآیی الزم را داشته باشد ( .)Myers-Scotton, 2002بنابراین از انگارهی چهار تکواژ ،برای
مطالعهی جنبههای مختلف پدیدهی برخورد زبانی ) (Turker, 2005و تبیین ترتیب فراگیری تکواژها در
حوزهی آموزش زبان دوم ) (Wei, 2000استفاده شده است .در همین راستا ،این تحقیق قصد دارد تا کاربرد
تکواژهای وابسته به اسم فارسی را ،در نوشتار دانشآموزان دوزبانهی ترکیآذربایجانی-فارسی از منظر انگارهی
چهار تکواژ مطالعه نماید .مطالعات زیادی خطاهای نوشتاری دوزبانهها را تجزیه و تحلیل نموده است که در
بخش پیشینهی تحقیق ،تعدادی از آنها بررسی خواهد شد ،اما تسلط نابرابر و نامتوازن دانشآموزان دوزبانهی
ترکیآذربایجانی -فارسی بر تکواژهای وابسته به اسم فارسی موجب شد تا تحقیق حاضر کاربرد همین تکواژها
را بر اساس اصول و فرضیههای انگارهی چهار تکواژ (بهعنوان یک انگارهی تولیدبنیان) تحلیل نماید .اهداف
عمدهی تحقیق عبارتند از :الف) توصیف اسم فارسی و انواع تکواژهای دستوری وابسته به آن در چارچوب
انگارهی چهار تکواژ .ب) تبیین فراگیری و تسلط دیرتر دانشآموزان دوزبانهی ترکیآذربایجانی-فارسی بر برخی
از تکواژها (مانند نشانهی مفعول) نسبت به سایر تکواژهای وابسته با اسم ،در انطباق با یافتههای انگارهی چهار
تکواژ.

 .2چارچوب نظری
انگارهی چهار تکواژ یک انگارهی تولیدبنیان است که اساس و شالودهی آن را ،انگارهی تولید انتزاعی

گفتار2

( )Levelt, 1989تشکیل می دهد .تولیدات زبانی با انتخاب پیام مفهومی که فرد (سخنگو) میخواهد به
مخاطب یا مخاطبان خود انتقال دهد ،شروع میشود .سطح مفهومی ،اولین سطح در انگارهی تولید انتزاعی
گفتار است .ساختار نظام مفهومی ،همچنین سایر اطالعات این نظام (مانند اطالعات دربارهی شرایط یا موقعیت
گفتمان) بر شکل بهاصطالح پیام پیشکالمی تأثیر دارد ) .(Levelt, 1989بههرحال الزم است که فرد
بازنمایی مفهومی را به واژگانی تبدیل نماید که با منظور یا نیت اصلی وی مطابقت دارند (انتخاب واژگانی).
منظور یا نیت فرد یک رشته ویژگیهای معنایی-کاربردی 9را فعال میسازد که این مجموعه ویژگیهای
معنایی-کاربردی ،جهتشان به سوی لما واژگانی 1است .لما بخش غیرواجی اطالعات واژگانی یک مدخل
انتزاعی 5در واژگان ذهنی است که همان اطالعات معنایی ،نحوی و ساختواژی واژگان را شامل میشود
1
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. speech abstract production model
3
. semantic/pragmatic feature bundles
4
. lemma
5
. abstract lexeme
2

 /651تحلیل کاربرد تکواژهای وابسته به اسم در نوشتار دانشآموزان دوزبانهی ترکیآذربایجانی -فارسی بر اساس انگارهی چهار تکواژ

) . (Levelt, 1989در واقع ،لما اطالعات سه زیرنظام ساختار واژگانی را دربردارد .الف :اطالعات معنایی-
کاربردی ب :ساختار گزاره-موضوع (مشخص نمودن ویژگیهای فعل با توجه به چارچوب زیرمقولهای آن ،مثالً
یک فعل چند تا موضوع میتواند بگیرد؟ و هر موضوع چه نقش تتایی دریافت میکند؟) ج :ساختار الگوهای
تجلی ساختواژی (بازنمون اطالعات ساختواژی همچون زمان ،نمود ،مطابقت و  .)...بنابراین لما ،دومین سطح
در تولید انتزاعی گفتار است .لمای فعالشده ،سطح سوم را به فعالیت وامیدارد که در آنجا ،چارچوب نحوی-
ساختواژی تولیدات زبانی تعیین میشود و باالخره در سطح آخر ،بازنمایی واحدهای واجی فعال میشوند و
روساخت پارهگفتار شکل میگیرد .دو سطح سوم و چهارم را سطح تدوینکننده 0زبانی میگویند .بعد از این
چهار سطح ،نوبت به تولید فیزیکی گفتار میرسد که از طریق اندامهای گفتاری تحقق مییابد .میرز-اسکاتن
با بهرهگیری از همین انگارهی سطوح انتزاعی تولید گفتار ،تکواژهای محتوایی را از انواع مختلف تکواژهای
نظاممند متمایز نموده است (:)Myers-Scotton, 2002
الف) تکواژهایی که در سطح مفهومی فعال میشوند :تکواژهای محتوایی و تکواژهای نظاممند متقدم هر
دو در سطح لما فعال میشوند .اما همان طوری که قبالً ذکر شد تکواژهای محتوایی ،اعطاکننده و یا
دریافتکنندهی نقشهای تتا هستند ،درحالیکه تکواژهای نظاممند دارای چنین ویژگی نیستند .همچنین
تکواژهای محتوایی مستقیماً به وسیلهی رشته ویژگیهای معنایی-کاربردی انتخاب میشوند؛ اما انتخاب
تکواژهای نظاممند متقدم بهصورت غیرمستقیم انجام میپذیرد ،زیرا انتخاب آنها به تکواژهای محتوایی وابسته
است .انتخاب تکواژهای نظاممند متقدم با فراخوان تکواژهای محتوایی در سطح لما انجام میشود تا منظور یا
نیت فرد بهطور کامل به مخاطب یا مخاطبان انتقال یابد .تکواژهای نظاممند متقدم ،داخل فرافکنی بیشینهی
تکواژهای محتوایی قرار دارند و نقش آنها ،بسط معنای لماهای تکواژهای محتوایی است .نشانهی جمع و
حروفتعریف نمونههای بارزی از تکواژهای نظاممند متقدم هستند.
ب) تکواژهایی که نقش ساختاری ایفا میکنند :علیرغم تکواژهای محتوایی و نظاممند متقدم ،تکواژهای
نظاممند متأخر ،به لحاظ مفهومی فعال نمیشوند؛ بلکه آنها فقط نقش ساختاری دارند و بازیابی آنها در
واژگان ذهنی به بعد از شکلگیری سازههای بزرگتر موکول میشود .تکواژهای نظاممند متأخر نه در سطح لما
فعال میشوند و نه اعطاکننده یا دریافتکنندهی نقشهای تتا هستند .همانطوری که از نامشان پیداست
فعال شدن این تکواژها در سطوح انتزاعی متأخر تولید گفتار اتفاق میافتد .تکواژهای نظاممند متأخر برای
ایجاد ارتباط در داخل سازههای بزرگتر فعال میشوند و نقش رابط را در درون جمله برعهده دارند و برخالف
تکواژهای نظاممند متقدم ،به ساختار مفهومی کمک نمیکنند ) .(Myers-scotton, 2006تکواژهای
نظاممند متأخر به دو نوع پیونددهنده و بیرونی تقسیم میشوند .تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر مانند
. formulation
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 ofو  sمالکیت انگلیسی ،همچون یک پل عمل میکنند و تکواژهای محتوایی را به سازههای بزرگتر پیوند
میدهند .تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر به اطالعات داخل فرافکنی بیشینهای که در آن ظاهر
میشوند ،وابستهاند؛ درحالی که تکواژهای نظاممند بیرونی متأخر به اطالعات دستوری بیرون از فرافکنی
بیشینهی خود وابسته هستند و از لحاظ ساختار ،در سطح روساخت ظاهر میشوند s .سومشخصمفرد انگلیسی
نمونهی بارز تکواژ نظام مند بیرونی متأخر است و نقش ساختاری را در دستور زبان انگلیسی ایفا میکند.
تکواژهای نظاممند بیرونی متأخر بدون همنمایهشدن 0با سازههای دیگر در جمله ظاهر نمیشوند.
اطال عات تمام تکواژها در لماها نهفته است ،اطالعات تکواژهای محتوایی و تکواژهای نظاممند متقدم در
سطح مفهومی برجسته است ،اما اطالعات تکواژهای نظاممند متأخر در سطح تدوینکننده متجلی میشود.
در شکل  ،0ویژگیهای انواع مختلف تکواژها با ارائهی مثال و طبق انگارهی چهار تکواژ ،به نمایش گذاشته
شده است:

شکل  .0مدل چهار تکواژ ()Myers-Scotton, 2002

به هرحال طبقهبندی تکواژها بر اساس انگارهی چهار تکواژ ،ممکن است در زبانهای مختلف تغییراتی پیدا
کند؛ زیرا زبانها در تخصیص تکواژها و واژهها به مفاهیم ،متفاوت عمل میکنند.

 .3پیشینهی پژوهش
مطالعات اولیه در باب ترتیب فراگیری تکواژها نظیر ) (Crystal, 1986, Baily et al., 1974ماهیتاً
توصیفی هستند و فقط به ارائهی توالی ترتیب فراگیری تکواژها بسنده کردهاند .کریستال ادعا کرده است که
زبانآموزان بدون آنکه حتی آموزش ببینند ،عناصر زبان دوم را بهصورت یک ترتیب طبیعی قابل پیشبینی
1
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یاد میگیرند ) .(Crystal, 1986او ترتیب فراگیری طبیعی انواع  sدر انگلیسی را ،بهصورت زیر گزارش
کرده است s :جمع>  sمالکیت>  sسومشخصمفرد .مطالعات متعدد دیگری Kwon, 2005, Hakuta,
) (Luk et al., 2009, 1976در زمینهی تحلیل ترتیب طبیعی یادگیری تکواژها انجام یافته است .این
تحقیقات جهت تبیین فراگیری ترتیب تکواژها ،بر این نکته تأکید دارند که عوامل گوناگونی از قبیل دانش
دستوری انتزاعی ،دریافت و تولید زبان ،مسائل فرازبانی و اجتماعی-روانی و  ...در توالی رشد زبان دوم دخیل
هستند ) .(Hulstijn, 2015, p. 211گولداشنایدر و دیکیسر 1پنج عامل درونی تعیینکننده در ترتیب
فراگیری تکواژها را معرفی نمودهاند که عبارتند از :پیچیدگی معنایی ،قواعد ساختواژی -واجی ،مقوالت نحوی،
برجستگی مفهومی و بسامد وقوع عناصر زبانی ) .(Goldschneider et al,. 2001اما ) (Wei, 2000با
اتکا به انگارهی چهار تکواژ ،و براساس شواهد تجربی از گفتار انگلیسیآموزان بزرگسال ژاپنی و چینی نشان
داد که ترتیب فراگیری انواع  sانگلیسی ( sجمع>  sمالکیت>  sسومشخصمفرد) به فعالشدن متفاوت آن
تکواژها در الیهها یا سطوح انتزاعی مختلف تولید گفتار ،ارتباط دارد .او نتیجهی این مطالعهی خود را تحت
عنوان اصل سلسلهمراتب تلویحی 2معرفی نمود .طبق این اصل ،فراگیری تکواژهایی که مستقیماً انتخاب
می شوند (تکواژهای محتوایی) ،قبل از فراگیری تکواژهای نظاممند اتفاق میافتد و تکواژهایی که بهطور
غیرمستقیم انتخاب میگردند (تکواژهای نظاممند متقدم) ،زودتر از تکواژهای نظاممند بیرونی متأخر فراگرفته
میشوند.
به هرحال مطالعات انجامیافته در حوزهی ترتیب فراگیری تکواژها ،بر روشهای آموزش زبان دوم تأثیر
فراوانی گذاشت و توجه مدرسان و معلمان را بیشتر به سمت و سوی خطاهای زبانی سوق داد .تمرکز اکثر
مطالعات در حوزهی آموزش و یادگیری زبان دوم ،بهخصوص در کشور ما ،روی خطاهای نوشتاری دانشآموزان
بوده است که عمدتاً تحلیلهای آماری از تعداد و نوع خطاها ارائه کردهاند و در ادامه ،به طبقهبندی علل و
منابع خطاها پرداختهاند.
مطالعات فراوانی نظیر Parvaneh Parikhani, 2004, (Alavi moghaddam et al., 2012 ,
) Sattari, 2012, Kazemi, 2014, Motavalian Nayini et al., 2014در زمینهی انواع خطاهای
نگارش فارسی و انگلیسی در دوزبانههای مختلف انجام یافته است .این تحقیقات عمدتاً تحلیلهای آماری از
تعداد و نوع خطاها ارائه کردهاند و علل و منابع آنها را مطالعه کردهاند.
پروانه پریخانی خطاهای درونزبانی را مهمترین علت خطاهای دانشآموزان معرفی کرده
است) .(Parvaneh Parikhani, 2004خطاهای درونزبانی از تداخل متقابل واحدهای زبانی در درون زبان
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مقصد بهوجود میآید .اما )(Sattari, 2012, Kazemi, 2014, Motavalian Nayini et al., 2014
خطاهای بینزبانی (تداخل زبان اول در زبان مقصد) را علت اصلی خطاهای زبانی زبانآموزان گزارش کردهاند.
براون 0معتقد است که تعداد خطاهای بینزبانی در سطوح اولیهی زبانآموزی بیشتر است درحالیکه با ارتقا
زبانآموزان در یادگیری زبان دوم ،تعداد خطاهای درونزبانی بر تعداد خطاهای بینزبانی غلبه میکند
) .(Brown, 1994تحقیق حاضر نیز در تحلیل دادهها به خطاهای نوشتاری دانشآموزان متوسل شده است
تا تسلط بر یادگیری تکواژهای وابسته به اسم و ترتیب فراگیری آنها را ،در چارچوب انگارهی چهار تکواژ
مطالعه نماید.

 .4دادهها و روش تحقیق
جامعهی آماری این تحقیق ،شامل دانشآموزان دختر و پسر پایههای چهارم و پنجم ابتدائی تعدادی از
روستاهای شهرستان مشگینشهر است .از آموزگاران کالسها خواسته شد تا دانشآموزان درخصوص
موضوعات پیشنهادی 0 ،تا 08سطر انشا بنویسند 08 .برگ انشا ( 18برگ از پایهی چهارم و  18برگ از پایهی
پنجم) از میان  088برگ انشای گردآوریشده ،انتخاب شد ( 28برگ انشا به دلیل حجم اندک و استفادهی
حداقلی از تکواژهای وابسته به اسم ،کنار گذاشته شد) .سپس تعداد کل اسامی بهکار رفته در نوشتار
دانش آموزان مشخص گردید و درصد و فراوانی خطاها و کاربرد صحیح تکواژهای وابسته به اسم ،دستهبندی
شد که اطالعات آماری طبق جدولهای  2 ،0و  9گزارش شده است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی
است .زیرا ابتدا اسم زبان فارسی و تکواژهای وابسته به آن ،در چارچوب انگارهی چهار تکواژ ،طبقهبندی میشود
و سپس فراگیری همین تکواژها بر اساس اصول و فرضیات انگارهی چهار تکواژ ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
زبان اول همهی دانشآموزان در تحقیق حاضر ،ترکیآذربایجانی است .اما آموزگاران اظهار نمودند که
دانشآموزان آنها در انجام کلیهی فعالیتهای آموزشی ،از زبان آموزش (زبان فارسی) استفاده مینمایند.

 .5اسم و تکواژهای وابستهی آن
واژهی اسم از لحاظ معنی به پدیدهی مادی یا غیرمادی مانند گیاه ،جانور ،انسان ،روح و جز اینها اشاره
میکند .اسم از لحاظ ساختواژی با نشانههای صرفی خاص بهکار میرود و از لحاظ نحوی نیز با چند واژهی به
هم مرتبط ،گروهی را شکل میدهد که از آن بهعنوان گروه اسمی یاد میشود .یک اسم در گروه اسمی ،نقش
هستهی گروه را ایفا میکند و عناصر دیگر وابستههای آن به شمار میآیند؛ به عالوه ممکن است تنها اسم
بهعنوان هسته در جایگاه گروه اسمی ظاهر شود.
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محققان و دستورنویسان زبان فارسی نظیر (Bateni, 1985, Gholamalizadeh, 1995,
) Moshkatoddini, 2015عناصر زبانی همچون صفت اشاره (این ،آن ،همان و  ،)...صفت مبهم (همه ،هر
و  ،)...صفت پرسشی (کدام ،چه و  ،)...صفت تعجبی (چه و  ،)...شاخص (دکتر ،مهندس و  ،)...ممیز (جلد ،برگ
و  )...و اعداد را بهعنوان وابستههای پیشین اسم در نظر گرفتهاند و صفت بیانی ،مضافالیه (اسم/گروه اسمی)،
گروه حرفاضافه و بند وصفی را تحت عنوان وابستههای پسین معرفی کردهاند .0گروه اسمی و وابستههای آن
از دیرباز در دستور زایشی مورد توجه بود و در طرح اولیهی نظریهی ایکس تیرهی )(Chomsky, 1970
جایگاه مشخصگر گروه اسمی به تعیین کنندهها (حروفتعریف ،کمینماها و صفتهای ملکی) تعلق داشت؛
اما ) (Abney, 1987با ارائهی شواهد نظری و تجربی فراوان ثابت کرد که گروه اسمی خود درون گروه
نقشی دیگری به نام گروه حرفتعریف ( )DPقرار دارد .به عبارت دیگر؛ گروه حرفتعریف ،فرافکن بزرگتر و
دربردارندهی گروه اسمی است .صحرائی و مدرسی و همکاران در همین چارچوب نتیجهگیری کردهاند که
گروه حرفتعریف ،توصیفی دقیقتر از روابط هسته و وابسته ارائه میدهد و این الگو در تحلیل دستوری
صورتگرا در زبان فارسی ارجحیت دارد ) .(Modarresi et al., 2016, Sahra’i, 2010تحقیق حاضر
به دنبال به تصویر کشیدن نموداریهای درختی گروه حرفتعریف و مقایسهی آن با نمودار درختی گروه اسمی
و یا برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست؛ بلکه هدف این کار ،تبیین تسلط نابرابر دانشآموزان دوزبانه بر
واحدهای زبانی است که تحت عنوان عناصر دستوری و وابسته در کنار اسم قرار میگیرند و یا به عنوان عناصر
تصریفی به اسم متصل می شوند .خود اسم یک تکواژ محتوایی است و مانند فعل و صفت ،یک عنصر ضروری
برای انتقال پیام در جمله یا پارهگفتار می باشد؛ اما بعضی از تکواژهای وابسته به اسم که از ویژگی اعطاکنندگی
یا دریافتکنندگی برخودار نیستند و ایفاگر نقشهای دستوری در ساختها هستند ،در طبقهی تکواژهای
نظاممند قرار میگیرند ،مانند تکواژهای تصریفی اسم (عالمت جمع) و واژهبستها (ضمیرهای متصل و  )...یا
حرفربط "که" که اسم را به بند وصفی متصل مینماید؛ همچنین حرفتعریف "یک" نکره و صفتهای اشاره
که بر نکره یا معرفه بودن اسم داللت دارند و یا تکواژهایی مانند هر ،همه ،هیچ و  ...که دارای ویژگی کمینمایی
هستند .از آنجاییکه حروفاضافه (مانند از  ،به ،برای و  )...اعطاکنندهی نقشهای تتا هستند ،طبق فرضیات
انگارهی چهار تکواژ ،به گروه تکواژهای نظاممند تعلق ندارند .تکواژهای نظاممند اسم فارسی با استناد به
انگارههای زبان ماتریس و چهار تکواژ بهصورت زیر دستهبندی میشوند:
 )0تکواژهای تصریفی اسم :شمار (پسوندهای جمعساز) :خودکارهای قرمز ،مردان بلندقد

 .0برای اطالعات بیشتر به منابع مذکور مراجعه گردد.
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 )2واژهبستها :0به دستهی خاصی از تکواژهای دستوری که کاربرد مستقل ندارند و به واژهی قبل از خود
میچسبند ،واژهبست میگویند که برخالف وندها ،بخشی از ساخت آن واژه محسوب نمیشوند
) .(Shaghaghi, 1995, p. 146شقاقی با استناد به ) (Zwicky & Pullum, 1983معیارهای آوایی،
صرفی و نحوی را برای تمییز واژهبست از وند تصریفی در زبان فارسی ارائه میکند؛ برای مثال نکرهی "-ی"
و کسرهیاضافه که در انطباق با انگارههای زبانشناسان غربی ،تکواژ تصریفی شمرده میشد ،اکنون در گروه
واژهبستهای فارسی قرار دارد ) .(Shaghaghi, 1995از نظر او ،تکواژهای دستوری که ویژگیهای زیر را
داشته باشند ،واژهبست هستند :اوالً ،به واژه میچسبند؛ اما بخشی از ساختواژهی اشتقاقی و یا صرفی محسوب
نمیشوند .دوماً ،از لحاظ معنی به رابطهی ساختی یا دستوری خاص از جمله ،اضافهی اسمی ،اضافهی صفتی،
رابط ،ضمیر متصل با رابطهی دستوری اضافهی اسمی ،متمم حرف اضافه یا مفعول صریح ،عطف و رابطهی
دستوری ندا اشاره میکنند .سوماً ،از لحاظ آوایی تکیهی اصلی واژه بر آنها ظاهر نمیشود .با توجه به سه
ویژگیهای مذکور تکواژهای وابستهی اسمی زیر ،واژهبست محسوب میشوند:
الف -حالت اضافی (کسرهی اضافه) :ساعتِ طال ،کتابِ علی
ب -تکواژ وابستهی نکره (-ی) :کتابی خوب .اضافه شدن نشانهی "-ی" به کل گروه اسمی :کتابِ خوبی.
ج -نشانهی معرفه (پسوند – ه) که البته در گفتار کاربرد دارد .مانند دختره.
د -ضمیرهای متصل :آشش شور است.
ه -الف ندا :خداوندا ،پدرا
 )9حرفربط (حرفربط ناهمپایهی که) :کتابی که دیروز خریدم عالی است.
 )1حرفتعریف (تکواژ نکرهی یک) :یک کتاب
 )5صفتهای اشاره (این ،آن ،همین و همان) :این کتاب
 )6کمینماها (هر ،هیچ ،بعضی و  :)...بعضی افراد
 )1نشانهی مفعولی (را) :معلم مداد را به علی داد.

 .6طبقهبندی تکواژهای وابسته به اسم در چارچوب انگارهی چهار تکواژ
اسم زبان فارسی با توجه به طبقهبندی تکواژها در انگارهی چهار تکواژ ،جزو تکواژهای محتوایی محسوب
میگردد ،زیرا از معنا و مفهوم مستقلی برخوردار است و دارای ویژگی دریافتکنندگی نقشهای تتاست.
تکواژهای وابسته به اسم که در قسمت قبلی تحقیق تشریح شد ،در گروه تکواژهای نظاممند قرار میگیرند.
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تکواژ نکرهی "یک" ،صفتهای اشاره ،کمینماها ،تکواژهای تصریفی اسم نظیر تکواژهای جمعساز،
تکواژهای معرفگی (ضمیرهای متصل) ،تکواژ ندا و تکواژ نکرهی "-ی" ،به گروه تکواژهای نظاممند متقدم
تعلق دارند؛ به دلیل اینکه سازههای مذکور اطالعات مفهومی را به هستهی خود (اسم) میافزایند و بهصورت
غیرمستقیم توسط هستهی خود در سطح لما فعال شده و انتخاب میگردند.
حرفربط ناهمپایهی "که" و کسرهیاضافه در گروه تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر جای میگیرند.
حرفربط ناهمپایهی "که" در جملهی "کتابی که دیرورز خریدم عالی است" ،اسم (کتابی) را در داخل گروه
اسمی به سازهی بزرگتر؛ همان جملهوارهی یا بند وصفی (دیرورز خریدم) وصل میکند (شکل  .)2کسرهیاضافه
در مثالهای "کتابِ علی" و "ساعتِ طال" ؛ دو اسم را در داخل یک گروه (گروه مالکیت و گروه اضافه) به
یکدیگر مرتبط میسازد تا به ترتیب حالتهای مالکیت و اضافه متجلی گردد (شکلهای  9و  .)1عالوه بر این،
کسرهی اضافه در داخل گروه اسمی ،صفت را نیز به اسم ربط میدهد مانند "سیبِ خوشمزه" .حرفربط
ناهمپایه "که" و کسرهیاضافه به اطالعات داخل فرافکنی بیشینهای که در آن ظاهر میشوند ،وابستهاند و
همانطوری که ) (Myers-Scotton, 2002اشاره میکند تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر ،نشانگر
روابط موجود در انطباق ساختار مفهومی با ساختار گروهی هستند.

شکل .2
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شکل (Sahra’i, 2010, p. 145) .9

شکل (Sahra’i, 2010, p. 147) .1

تکواژ یا نشانهی مفعولی "را" یک تکواژ نظاممند بیرونی متأخر شمرده میشود؛ چون که این تکواژ برای
تجلی در روساخت ،به اطالعات خارج از فرافکنی بیشینهی خود وابسته است و با سازهی دیگر در جمله،
همنمایه میباشد .طبق فرضیات نظریهی حاکمیت و مرجعگزینی ) (Chomsky, 1986فعل (داد) در
جملهی "معلم مداد را به علی داد" ،حالت مفعولی را به اسم (مداد) اعطا کرده است و این حالت مفعولی اسم،
از طریق نقشنمای "را" ،مشخص شده است .تکواژ "را" ،برای ظاهر شدن در داخل گروه اسمی و نمایش
حالت مفعولی به اطالعات خارج از فرافکنی بیشینهی خود که همان فعل جمله است ،نیاز دارد و در نتیجه با
آن همنمایه میشود .چنانچه ) (Myers-Scotton & Jake, 2000عنوان میکنند؛ همنمایگی تکواژهای
نظاممند با عناصر یا سازه های دیگر جمله ،بر بیرونی بودن تکواژهای متأخر داللت دارد .در ارتباط با همنمایگی
ممکن است چنین برداشت شود که بهدلیل مطابقت فعل با فاعل ،تکواژ جمعساز اسم با فعل همنمایه است،
بنابراین تکواژ جمعساز بایستی یک تکواژ نظاممند بیرونی متأخر در نظر گرفته شود؛ در حالیکه شناسه یا
تکواژ شخص و شمار فعل برای تجلی در روساخت جمله به اطالعات خارج از فرافکنی بیشینهی خود که همان
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فاعل جمله میباشد ،نیازمند است و با آن همنمایه میشود (مطابقت فعل با فاعل) ،درنتیجه یک تکواژ نظاممند
بیرونی متأخر است؛ اما تکواژ جمعساز اسم بدون نیاز به اطالعات خارج از فرافکنی بیشیهی خود در سطح
مفهومی و همراه با لمای اسم فعال میگردد و شکل آن بستگی به اسمی دارد که با آن در روساخت ظاهر
میشود .طبقهبندی تکواژها در تحقیق حاضر در انطباق با تقسیمبندی تکواژهای زبان ژاپنی
) (Takagi, 2008است که تکواژ جمع را تکواژ نظاممند متقدم ،نشانهی مالکیت را تکواژ نظاممند
پیونددهندهی متأخر و نشانهی مفعولی را ،تکواژ نظام مند بیرونی متأخر فرض کرده است .در کل تکواژهای
نظاممند وابسته به اسم درچارچوب انگارهی چهار تکواژ بهصورت زیر طبقهبندی میشوند:
 (0تکواژهای نظاممند متقدم :تکواژ نکرهی "یک" ،صفتهای اشاره ،کمینماها ،تکواژهای تصریفی اسم
نظیر تکواژهای جمعساز ،تکواژهای معرفگی (ضمیرهای متصل) ،تکواژ ندا و تکواژ نکرهی "-ی"
 (2تکواژهای نظاممند متأخر:
الف -تکواژهای نظاممند پیونددهندهی متأخر :حرفربط ناهمپایهی " که" و کسرهیاضافه
ب -تکواژ نظاممند بیرونی متأخر :نشانهی مفعولی (را)

 .7تحلیل یافتهها
با بررسی دادهها مشخص گردید که دانشآموزان هر دو پایهی چهارم و پنجم ،در کاربرد تعدادی از تکواژهای
وابسته به اسم ،مشکالتی دارند .عدم توانایی دانشآموزان در کاربرد صحیح تکواژها بهصورت خطاهای زبانی
در نوشتار آنها ،بروز و ظهور پیدا کرده است .نمونههایی از این خطاها که در مثالهای  0تا  08مشاهده
میشود ،مشتمل بر موارد زیر است :کاربرد نادرست نشانهی مفعولی یا عدم کاربرد آن در جمله ،کاربرد غلط
اسم به صورت جمع ،استفادهی نابهجا یا عدم استفاده از کمینماها و تکواژ نکرهی "-ی" ،بهکارگیری غلط
ترتیب صفت و موصوف یا مضاف و مضافالیه در گروه اسمی .درمجموع  0621اسم ،در برگههای نوشتاری هر
دو گروه از دانشآموزان ،شمارش شد (ضمایر فاعلی و مفعولی مورد شمارش قرار نگرفتند) .از میان 0621
اسم بهکار رفته در نوشتار دانشآموزان 012 ،اسم بهصورت جمع 132 ،اسم با کمینما 160 ،اسم در نقش
مفعولی و  938اسم با نکرهی "-ی" ،بهکار برده شده بودند که تعداد و درصد بروز خطاها یا کاربرد نادرست
تکواژهای وابسته به اسم ،طبق جدول  ،0نشان داده شده است.
جدول  :0تعداد و درصد خطاهای هر دو گروه از دانشآموزان چهارم و پنجم در کاربرد تکواژهای وابسته به اسم
نوع خطا

مثال

میزان وقوع

درصد

نشانهی مفعولی

نزدیک عید همه خانههای خود تمیز میکنند.

117160

5762%

تکواژ جمع

افرادان امام حسین نماز میخواندند.

927012

9708%

کمینماها

هر کسی آن روز را جشن میگیرند.

207132

9759%

تکواژ نکرهی –ی

یک روزی زیبا بود.

027938

9781%
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همانگونه که در جدول  ،0مشاهده میشود خطای دانشآموزان در کاربرد نشانهی مفعولی و تکواژ نکرهی
"-ی" به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی برخوردار است.
الف -خطا در کاربرد نشانهی مفعولی:
 )0نزدیک عید همه خانههای خود تمیز میکنند.

 )2گندمها در خانهی گندم را خشک میکنند.

دانشآموز در مثال  ،0مفعول را بدون استفاده از نشانهی مفعولی بهکار برده است و در مثال  ،2همین
نشانه در جایگاه درست خود ،به کار گرفته نشده است.
ب -خطا در کاربرد تکواژ جمع:
 )9یکی از بچه داخل شد.

 )1افرادان امام حسین نماز میخواندند.

دانشآموز در مثال  ،9به جای اسم جمع از اسم مفرد استفاده کرده است و در مثال  ،1نیز اسم جمع،
دوباره جمع بسته شده است.
ج -خطا در کاربرد کمینماها:
 )5هر کسی آن روز را جشن میگیرند.

 )6آن را با هر توان خود کشیدم.

نوشتن هرکسی بهجای همه در مثال  5و هر بهجای همه در مثال ،6خطای مرتبط با کاربرد کمینماهاست.
د -خطا در کاربرد تکواژ نکرهی "-ی":
 )1یک روزی زیبا بود.

 )0گل را خرید و به دوستش داد.

وقتی تکواژ "یک" پیش از هستهی گروه اسمی بیاید ،تکواژ نکرهی "-ی" به آخرین واژه در گروه اسمی
متصل میشود نه به هستهی آن ،درحالی که در مثال  ،1این نکته رعایت نشده است .در مثال  ،0از بافت
جمالت چنین استنباط میشد که دانشآموز بایستی به اسم (گل) ،تکواژ "-ی" اضافه میکرد؛ درصورتی که
این کار را انجام نداده است.
کاربرد نادرست ترتیب صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه در گروه اسمی ،خطای بارز هر دو گروه از
دانشآموزان بود .زبان مادری دانشآموزان ،منشأ این نوع خطاهاست .زیرا ترتیب این عناصر زبانی در گروه
اسمی زبانهای فارسی و ترکیآذربایجانی ،کامالً عکس هم هست .برای مثال:
 )3ابتدا نان خمیر را آماده میکنند.

 )08دو تا بزرگ مترسک در مزرعه بود.

هرچند در مثالهای  3و  ،08از کسرهیاضافه برای پیوند مضاف و مضافالیه و صفت و موصوف ،استفاده
شده است؛ اما ترتیب بهکارگیری واژهها ،تحت تأثیر زبان مادری دانشآموزان با الگوی ترکیآذربایجانی نوشته
شده است .چون دانشآموزان از کسرهیاضافه برای پیوند واژهها استفاده نمودهاند ،بنابراین این نوع خطا در
زمرهی خطاهای کسرهیاضافه محسوب نگردیده است.
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دانشآموزان هر دو پایه ،حرفتعریف نکرهی "یک" ،تکواژ ندا و ضمایر متصل را بهصورت کامالً صحیح در
نوشتار خود استفاده نموده بودند ،هرچند رخداد برخی از این نوع تکواژها مانند تکواژ ندا ،در نوشتار
دانشآموزان بسیار اندک بود .تعداد حرفربط ناهمپایهی "که" ،در دادههای گردآوری شده ،نیز انگشتشمار
بود و خطایی در نوشتار دانشآموزان در ارتباط با چندین جملهی مرکب بهکار رفته ،مشاهده نشد.
سهم هر گروه از دانشآموزان در کاربرد چهار تکواژ وابسته به اسم (مفعولی ،جمع ،کمینماها و نکره) و
درصد کاربرد صحیح آنها ،طبق جدول  ،2نشان داده شده است .در جدول  ،9نیز توزیع نمرات دانشآموزان
هر دو پایه در کاربرد صحیح چهار تکواژ وابسته به اسم ،به نمایش در آمده است.
چنانکه در جدول  ،2مشاهده میشود؛ کاربرد صحیح هر چهار نوع تکواژ وابسته به اسم (مفعولی ،جمع،
کمینماها و نکره) در نوشتار دانشآموزان پایهی پنجم در مقایسه با نوشتار دانشآموزان پایهی چهارم ،بیشتر
است .به عبارت دیگر ،دانشآموزان پایهی پنجم در کاربرد تکواژهای وابسته به اسم فارسی نسبت به
دانشآموزان پایهی چهارم بیشتر دقت کردهاند .بنابراین با ارتقا دانشآموزان به پایهی باالتر ،تسلط آنها بر
کاربرد عناصر زبانی نیز بیشتر میشود که امری طبیعی و قابل پیشبینی به نظر میرسد.
جدول  .2تعداد و درصد کاربرد صحیح تکواژهای وابسته به اسم در پایههای چهارم و پنجم
نوع تکواژ

تکواژ مفعولی

تکواژ جمع

کمینماها

تکواژ نکره

پایهی چهارم

9927950 = 32719%

9967951 = 31730%

9697908 = 35752%

0057028 = 35709%

پایهی پنجم

9327108 = 35768%

1117100 = 31709%

1807102 = 31799%

2697218 = 31718%

برای نشان دادن توزیع نمرات دانشآموزان هر دو پایهی چهارم و پنجم ،انحراف معیار هر دو پایه در ارتباط
با کاربرد صحیح تکواژهای وابسته به اسم ،محاسبه گردید که در جدول  ،9نمایش داده شده است .انحراف
معیار برای چهار تکواژ (مفعولی ،جمع ،کمینماها و نکره) در پایهی چهارم ،بیشتر از پایهی پنجم است .انحراف
معیار برای تکواژهای مفعولی ،جمع ،کمینماها و نکره در پایهی چهارم به ترتیب  1711 ،1710 ،00780و
 00710است و انحراف معیار همان تکواژها برای پایهی پنجم به ترتیب  1718 ،1780 ،3739و  0706است.
بنابراین توزیع نمرات برای هر چهار نوع تکواژ وابسته به اسم فارسی در پایهی چهارم بیشتر از پایهی پنجم
میباشد.
جدول  .9آمار توصیفی از کاربرد صحیح تکواژهای وابسته به اسم در پایههای چهارم و پنجم
پایهی پنجم

پایهی چهارم
تکواژمفعولی

تکواژجمع

کمینماها

تکواژنکره

تکواژمفعولی

تکواژجمع

کمینماها

تکواژنکره

تعداد

18

18

18

18

18

18

18

18

میانگین

32705

36723

35755

35709

35719

31785

31728

31792

انحرافمعیار

00780

1710

1711

00710

3739

1780

1718

0706

واریانس

020795

68760

55735

090735

38739

58701

51703

66760
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 .8نتیجهگیری
بررسی فراوانی کاربرد صحیح تکواژهای وابسته به اسم ،طبق جدولهای  2و  ،9نشان میدهد که تسلط هر
دو گروه از دانشآموزان بر تکواژ نظاممند بیرونی متأخر (نشانهی مفعولی) ،نسبت به تکواژهای نظاممند متقدم
اسم (نشانهی جمع ،کمینماها و تکواژ نکره) ،دیرتر صورت میگیرد .دانشآموزان دوزبانه ،اکثر تکواژهای
نظاممند متقدم اسم فارسی را کامالً صحیح بهکار بردهاند؛ زیرا همانطوری که در جدول  ،0مشاهده میشود،
تعداد خطاها در کاربرد تکواژ جمع ،کمینماها و تکواژ نکرهی "-ی" اسم نسبت به کاربرد نادرست نشانهی
مفعولی کمتر بوده است .به نظر می رسد که یادگیری نامتوازن انواع مختلف تکواژها ،با فعال شدن همان
تکواژها در سطوح انتزاعی تولید گفتار ،ارتباط دارد .فراگیری تکواژهایی که بهطور مستقیم انتخاب میشوند
(تکواژهای محتوایی) ،قبل از فراگیری تکواژهای نظاممند اتفاق میافتد و تکواژهایی که بهطور غیرمستقیم
انتخاب میگردند (تکواژهای نظاممند متقدم) ،زودتر از تکواژهای نظاممند بیرونی متأخر فراگرفته میشوند.
یافتههای تحقیق حاضر با اصل سلسلهمراتب تلویحی ) (Wei, 2000انطباق دارد؛ زیرا همانطور که در بخش
قبلی تحقیق (یافتهها) مشخص شد دانشآموزان دوزبانهی ترکیآذربایجانی -فارسی ،تکواژ نظاممند متأخر
اسم (نشانهی مفعولی) را نسبت به تکواژهای نظاممند متقدم آن (نشانهی جمع ،کمینماها و تکواژ نکره)،
دیرتر یاد میگیرند .تکواژهای نظام مند بیرونی متأخر در سطح متأخرتر فرایند تولید انتزاعی ،با فراخوان
چارچوب نحوی  -ساختواژی زبان مقصد ،انتخاب میشوند ،درحالیکه انتخاب تکواژهای نظاممند متقدم
بهصورت غیرمستقیم در سطح مفهومی -واژگانی و همزمان با انتخاب مستقیم تکواژهای محتوایی ،صورت
می گیرد .بنابراین فراگیری نسبتاً دیرتر تکواژ مفعولی (را) نسبت به بقیهی تکواژهای نظاممند اسم ،بیانگر آن
است که تسلط و یادگیری تکواژهایی با معانی پربارتر (جمع و  )...بهتر و زودتر از تکواژهایی با معانی کمبارتر
و صرفاً دستوری (نشانه مفعولی) ،اتفاق میافتد.
تأثیر زبان اول دانشآموزان به ویژه دانشآموزان پایهی چهارم در برخی موارد مانند بهکارگیری ترتیب
واژهها در گروه اسمی ،برجستهتر بود .مثالً در جملهی ( 3ابتدا نان خمیر را آماده میکنند) ،دانشآموز بهجای
ترتیب مضاف  +مضافالیه (خمیر نان) از ترتیب همآیی دو اسم در ترکیآذربایجانی استفاده نموده است.
دانشآموز با این کار ،ساختار مفهومی -واژگانی زبان مادری خود را ،جایگزین ساختار مفهومی -واژگانی زبان
فارسی نموده است.
عدم بروز خطا در کاربرد تعدادی از تکواژهای نظاممند متقدم اسم فارسی؛ ازجمله تکواژ نکرهی "یک"،
ضمیرهای متصل و تکواژ ندا ،نشاندهندهی آن است که دانش آموزان دوزبانه بر تکواژهایی که بهصورت
غیرمستقیم در سطح مفهومی -واژگانی با فراخوان تکواژهای محتوایی انتخاب میگردند ،نسبت به تکواژ
نظاممند بیرونی متأخر ،مسلط ترند .این نتایج ،بر ارتباط بین ماهیت تکواژها و ترتیب فراگیری آنها داللت
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دارد و نشانگر مراحل بین زبانی در فرایند یادگیری زبان دوم است که در پی فراگیری نابرابر انواع مختلفی از
تکواژها ،در ذهن زبانآموزان شکل گرفته است .بنابراین یافتههای تحقیق حاضر شاهدی بر کارآمدی انگارهی
چهار تکواژ در تبیین ترتیب فراگیری تکواژهای زبان دوم یا زبان خارجی میباشد و این انگاره که تکواژها را
طبق فعال شدن و انتخابشان در سطوح مختلف تولید انتزاعی گفتار طبقهبندی نموده است؛ افق شفاف و
تازهای را برای مطالعهی هرچه بهتر فرایند رشد و توسعهی ساخت بینزبانی زبانآموزان فراهم نموده است.
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