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چکیده

یکی از مشکالت اصلی زبانآموزان در یادگیری زبان دوم ،دستور زبان است .در این پژوهش تالش شده است با استفاده
از دستاوردهای ردهشناسی زبان ،یادگیری دستور زبان فارسی برای فارسیآموزان ایتالیایی تسهیل شود .بدین منظور ،بر
پایهی مؤلفه-های ردهشناسی ترتیبِ واژه ،شباهتها و تفاوتهای ردهشناختی زبان فارسی و زبان ایتالیایی معیار ،تعیین
گردید .در مرحله بعد ،بدون اشاره به شباهتها و تفاوتهای ردهشناسیِ دو زبان فارسی و ایتالیایی ،نکات دستوری به
آزمودنیها ،آموزش داده شد و سپس از آنها پیشآزمون به عمل آمد .آزمون دارای سه بخش بود .بخش اول :جمالتی از
زبان ایتالیایی ارائه شد و آزمودنیها میبایست که معادل آنها را از میان چهار گزینه انتخاب کنند .در بخش دوم :از
آزمودنیها خواسته شد که جمالت ایتالیایی را به فارسی ترجمه کنند .در بخش سوم :آزمودنیها یک متن ایتالیایی
طراحی شده را به فارسی ترجمه کردند .در پایان ،پس از گذشت مدت زمان مشخص ،مجدداً نکات دستوری مدنظر
اینبار با تاکید بر تفاوتها و شباهتهای ردهشناختی بین دو زبان فارسی و ایتالیایی به آزمودنیها آموزش داده شد و
سپس پسآزمون به عمل آمد .تجزیه و تحلیل نتیحه آزمونها نشان داد که میانگین نمرات آزمودنیها در پسآزمون از
میانگین نمرههای آنها در پیشآزمون باالتر است .تحلیل آمار استنباطی نیز نشان داد که بین نمرهی آزمودنیها در
پیشآزمون و پسآزمون اختالف معناداری وجود دارد .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که هرچه آگاهی فارسیآموزان
ایتالیایی از شباهتها و تفاوتهای ردهای زبان فارسی و زبان ایتالیایی بیشتر باشد ،یادگیری زبان فارسی برای آنها
راحتتر و سریعتر میشود.
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One of the main problems of second language learners is learning grammar. In this
research, We have tried to facilitate learning Persian grammar for Italian learners
learning Persian by using the achievements of linguistics typology. For this purpose,
similarities and differences between Persian and Italian are determined using
typological word order. For the next step, without pointing out typological similarities
and differences of Persian and Italian, the grammatical points were taught to the
participants and then they were tested (pre-test).the test was in three parts. In the first
part, sentences were presented in Italian and the participants were asked to choose the
correct equivalent among four choices. In the second part, the participants were asked
to translate Italian sentences into Persian. In the third part of the test, the participants
were asked to translate a designed Italian text into Persian. Finally, after a certain
period of time, the grammatical points were taught to the participants considering
typological differences and similarities between Persian and Italian. Finally, the test
(post-test) was performed. Data analysis showed that the participants' mean scores in
the post-test were higher than their mean scores in the pre-test. In addition, the
analysis of inferential statistic shows that the difference is considerable which means
that the independent variable, awareness of typological features of Persian and Italian,
has an impact on dependent variable which is participants’ scores. Therefore, being
aware of these features (similarities and differences) could help the Italian language
learners to get a better score.
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ABSTRACT

شناسي به عنوان منبعي قابل اتكا همواره در امر شكلگيری

-1مقدمه

رویكردهای جدید به آموزش زبان ،تهية منابع درسي و
اگرچه یادگيری زبان فارسي بدون آموزش رسمي هم
امكانپذیر است ،اما این نكته را نباید از نظر دور داشت که
آموزش ابزار مهمي است که ميتواند به سياستگذاران و
مسئولين گسترش زبان فارسي در عينيت بخشيدن به اهداف
و برنامههایشان کمک کند .در حال حاضر ،در مورد اهميت
«آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان» در بين
دولتمردان ،اهل فرهنگ و مسئوالن آموزشي کشور اتفاق
نظری در خور مشاهده ميشود ،این اتفاق نظر بر دالیل زیر
استوار است:
-1

تدوین روش آموزشي ،نقشي برجسته در آموزش زبان ایفا
ميکند .بر این مبنا ،علم زبانشناسي با بهرهگيری از شاخة
ردهشناسي) (typologyترتيب واژه ميتواند رویكردی
جدید و کارآمد را در امر آموزش دستور زبان ایجاد کند.
ردهشناسي ترتيب واژه ،یا به زبان بهتر ،رفتار ردهشناختي
زبان ،بر اساس تعداد محدودی مؤلفة زباني بنا نهاده شده
است که ميتوان بهعنوان نمونه از مؤلفة توالي سازههای
گروه اسمي ،مؤلفة توالي سازههای اصلي جمله (مفعول،
فعل) و مؤلفة توالي هسته اسمي و بند موصولي نام برد.

فرهنگ ایرانی اسالمی که زبان فارسی از شاخصهای

مؤلفههای زباني اگرچه از یكدیگر مستقل هستند؛ اما مي-

برجستۀ آن است.

توان به لحاظ آماری بين مؤلفههای مذکور نوعي

-2

ضرورت ایجاد زمینۀ مثبت جهت تعامل

فرهنگی با دیگر کشورها.
-3

ضرورت ایجاد زمینههای گستردهتر جهت

توسعۀ نفوذ کشور در عرصههای صنعتی تجاری.
-4

ضرورت حفظ وحدت ملی در داخل کشور که

یکی از ابزارهای اصلی آن وحدت زبانی است.

همبستگي) (correlationایجاد کرد .در این راستا ،تحقيقات
صورت

گرفته

در

حوزهی

زبانشناسي

مقابله-

ای) (Contrastive Linguisticsنشان ميدهد که شباهت-
ها هم ميتوانند از عوامل ایجاد خطا در یادگيری باشند .به
بيان دیگر ،اگر زبانآموز در حال یادگرفتن زباني است که با
زبان مادریاش اختالف زیادی دارد و یا شباهت ميان آنها
بسيار زیاد نيست ،احتماالً با خطاهای کمتری روبهروخواهد

بنابر دالیل یاد شده کامالً ضروری به نظر ميرسد که

شد ،اما اگر مانند زبان فارسي و ایتاليایي اشتراکاتي وجود

برای گسترش زبان فارسي به امر آموزش بيشتر توجه نمایيم

داشته باشد که در حد شباهت تام نباشد ،اتفاقاً این

و از آن به عنوان مهترین راه کار برای رسيدن به اهداف ملي

اشتراکات عامل ایجاد خطا است .نظر به اینكه در حوزة نحو

خود استفاده کنيم (زندی  .)1385در این راستا ،علم زبان-

زبان ،رویكرد ردهشناسي زبان پيشرفت چشمگيری
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ضرورت حفظ ،تقویت و گسترش دامنۀ نفوذ

کامری) )1989( (Comrieمتذکر ميشود که این گونه

داشتهاست ،پژوهش حاضر نيز ،در پي آن است که در ابتدا،

پيشانگارهای قائلم» (کامری 21 :2001 ،؛ نقل شده در همان

با استفاده از مؤلفههای ردهشناسي ترتيب واژه ،ویژگيهای

منبع .) 4 :سابقة ردهشناسي به زیستشناسي و روانشناسي

ردهشناختي ترتيب واژه در زبان فارسي و زبان ایتاليایي

باز ميگردد و در زبانشناسي با عناوین «ردهشناسي زبان»،

مشخص شود .در مرحله بعد ،شباهتها و تفاوتهای رده-

«ردهشناسي

ای این دو زبان به وسيله دیدگاههای رده شناختي مشخص

مصطلح است (دبيرمقدم.)1 :1392 ،

گردد .پس از آن ،در یک مرحله ،بدون اشاره به شباهتها و
تفاوتهای ردهشناسيِ بين دو زبان فارسي و ایتاليایي و در
مرحلهای دیگر ،با استفاده از تفاوتها و شباهتهای رده-
شناسي بين دو زبان ،نكات دستوری به آزمودنيها آموزش
داده شود و نتایج آزمونها در این دو مرحله ،مورد بررسي
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قرار گرفته و با هم مقایسه گردد .به عبارت دیگر ،در این
پژوهش تالش ميشود که به این پرسش اساسي پاسخ داده
شود که استفاده ابزاری و کاربردی از مؤلفههای ردهشناختي
ترتيب واژه که به نحو زبان مرتبط ميشوند ،چقدر ميتواند
امر آموزش و یادگيری زبان فارسي را برای فارسيآموزان
ایتاليایي زبان آسان کند و چقدر در پيشرفت آنها مؤثر واقع
شود.

زبانشناختي» ،و به اختصار «ردهشناسي»

ردهشناسي زبان ،حوزههای مختلف زباني مانند حوزة
ساختواژی ،واجشناختي و نحوی را دربرميگيرد .رده-
شناسي واجشناختي از مكتب زبانشناسي پراگ برخاسته
است .ردهشناسي نحوی نيز حاصل اندیشة الهام گرفته از
مكتب پراگ است که گرینبرگ ) (Greenbergآن را در
اوایل نيمة دوم قرن بيستم مطرح کرد .در دهههای اخير،
ویژگيهای نحوی زبان مانند نظام روابط دستوری ،پایة رده-
شناسي زبان را شكل داد (البرزی .)2002 ،به طور کلي ،در
ردهشناسي امروز ،مقایسة بينازباني ساختارهای خاص از
جمله سببيسازی ،مجهولسازی ،همپایهسازی ،و مالكيت
برای دستيابي به تعميمهای زباني مورد توجه است
(دبيرمقدم )1 :1392 ،و نتایج حاصل از این حوزه از

-2پیشینه پژوهش

مطالعات زبان در موضوعات بسيار متنوعي از جمله

چارچوب نظری

«مطالعات ترجمه در زبانشناسي»« ،زبانشناسي آموزشي»،

ردهشناسي زبان ) (language typologyعلمي است که به

«زبانشناسي رایانشي» ،و «مطالعات تطبيقي» در کانون توجه

مطالعة نظاممند تنوع بين زبانها ميپردازد (کامری:2001 ،
25؛ نقل شده در دبيرمقدم .)2 :1392 ،وی بالفاصله افزوده
است «این تعریف این پيشانگاره را در خود دارد که برخي
اصول کلي بر تنوع ميان زبانها حاکماند ،و من نيز به چنين

زبانشناسان قرار گرفته است (کافارل)(Caffrellو دیگران،
 4: 2004و .)5
ترتيب واژهها از عوامل ردهشناختي مؤثر در تنوع زبان-
هاست ،که هم در سطح بند (برای مثال ترتيب قرار گرفتن
114

گروه اسمي یا گروه حرف اضافهای) وجود دارد .گرینبرگ

انشعابي هستند .به عبارت دیگر ،جفت  Xو  Yدر زبانهای

( )1996از چهرههای مطرح در این حوزه ،بر پایة دادههای

رده  VOبه طور قابل مالحظهای در مقایسه با زبانهای رده

زباني خود از  30زبان جهان 45 ،همگاني تلویحي را به-

 OVترتيب  XYرا خواهد داشت ،چنانچه  Xمقوله

دست داد که از ميان آنها 28 ،مورد با «ترتيب واژه» ارتباط

غيرگروهي و  Yمقوله گروهي باشد (درایر.)109: 1992 ،

داشت (دبيرمقدم .)23 :1392 ،در زمينة ترتيب واژهها مي-

برای مثال ،از آنجایيکه در زبانهای دارای ترتيب

توان دو نوع بررسي انجام داد :بررسي ترتيب قرار گرفتن

OVتمایل به استفاده از پساضافه است و زبانهای دارای

عناصر در کنار هم و ارزیابي نحوة مطابقت ترتيب واژه با

ترتيب  VOتمایل به استفاده از پيشاضافه دیده ميشود،

همگانيهای زباني .زبانشناسان ،زبانها را بر اساس ترتيب

بنابراین ميتوان گفت که جفت «حرف اضافه و گروه

قرار گرفتن عناصر فاعل ،فعل و مفعول به سه دسته تقسيم

اسمي» جفت همبستگي است و در این جفت ،حروف

کردهاند :دستة اول ،زبانهای فعل پایانياند که خود سه

اضافه همالگو با فعل (  )Verb patternerو گروههای

دستهاند SOV , OSV :و زبانهایي که ترتيب فاعل و

اسمي همراه آن حروف اضافه ،همالگو با مفعول ( Object

مفعول آزاد دارند .زبانهای  SOVدر جهان گستردگي

 )patternerهستند(همان .)82:بدین ترتيب ،درایر  23جفت

بيشتری دارند (درایر) .)61 :2007 ،(Drayerدستة دوم،

همبستگي ( )Correlations pairsبه دست ميدهد و برای

زبانهای فعلْ آغازی هستند که دو نوعاند  VSOو . VOS

هر مورد یک جدول مستقل ارائه ميکند .از ميان مؤلفههای

دستة سوم ،زبانهایي هستند که در آنها فعل بين فاعل و

مذکور ،دبيرمقدم  24مؤلفه را برای تعيين وضعيت رده-

مفعول قرار ميگيرد .در این زبانها فاعل پيش از فعل و

شناختي زبان فارسي بهکار ميگيرد .نگارندگان این پژوهش

مفعول پس از آن قرار ميگيرد .درحقيقت ،ونهمن()1974

نيز به تبعيت از دبيرمقدم  24مؤلفه برای بررسي شباهتها و

ترتيب واژة گرینبرگ را به دو شقِِّ زبانهای وابسته – هسته

تفاوتهای ردهشناختي زبان فارسي و ایتاليایي در این مقاله

)(the dependent- headدر مقابل هسته – وابسته (the

در نظر گرفتهاند .این مؤلفهها عبارتند از:

) head-dependentتقسيمبندی کرده است که پس از مدتي

 )1توالي حرف اضافه و اسم؛  )2توالي هسته اسمي و بند

و با توجه به انتقاداتي که به نظریة هسته -وابسته وارد شد،

موصولي؛  )3توالي مضاف و مضاف اليه؛  )4توالي صفت و

درایر ( )89:1992نظریة سوی انشعاب را جایگزین نظریة

مبنای مقایسه؛  )5توالي فعل و گروه حرف اضافهای؛ )6

هسته -وابسته ميکند .بر اساس این نظریه ،سازههای

توالي فعل و قيد حالت؛  )7توالي فعل اسنادی و گزاره/

همبسته با فعل مقولههای غيرگروهي یعني غيرانشعابي یا

مسند؛  ) 8توالي فعل خواستن و فعل بند پيرو؛  )9توالي
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فاعل ،فعل و مفعول) و هم در سطح یک گروه نحوی( مثال

واژگاني و سازههای همبسته با مفعول ،مقولههای گروهي یا

موصوف و صفت؛  )10توالي صفت اشاره و اسم؛ )11

فراواني انجام دادهاند که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي-

توالي قيد مقدار و صفت؛  )12توالي فعل اصلي و ادات

شود.

زمان -نمود؛  )13توالي ادات استفهام و جمله؛  )14توالي
پيرو نمای بند قيدی /حرف ربط قيدی و بند؛  )15توالي
حرف تعریف و اسم؛  )16توالي فعل و فاعل؛  )17توالي
عدد و اسم؛  )18توالي وند زمان -نمود و ستاک فعل؛ )19
توالي وند ملكي و اسم؛  )20توالي فعل اصلي و فعلهای
کمكي در مفهوم توانستن؛  )21توالي متممنما و جمله متمم؛
 )22حرکت پرسشواژه؛  )23توالي مفعول و فعل؛  )24توالي
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فعل اصلي و ادات نفي.
پیشینۀ مطالعات ردهشناختی
از ميان مطالعات انجام شده در حوزة ردهشناسي ترتيب
واژهها در زبانهای ایراني ،ميتوان به آثار ثمره (،)1369
مرعشـــي ( ،)1970طبائيان( ،)1365محمودف (،)1974
فرامر ( ،)1981کریمي ( )1989و درزی (  )1996اشــاره
نمود که همگي بر زبان فارسي متمرکز بودهاند .واحدی
لنگرودی ( ، )1382صفایي اصل ( )1394رضایي و
خيرخواه ( )1394و رضاپور ( )1394نيز با درنظرگرفتن این
 24مؤلفه ،ترتيب واژه در آذربایجاني ،لری بویر احمد و
سمناني را مورد مطالعه قرار دادهاند.
پیشینۀ آموزش دستور زبان
از ميان مطالعات انجام شده در حوزه آموزش صورت-
های دستوری زبان فارسي به غير فارسيزبانان پژوهشهای

شكوهي علي آبادی ( )2012با انجام پژوهشي تحت
عنوان «توصيف و آموزش بندهای موصولي فارسي در
چارچوب برنامههای درسي» معتقد است بندهای موصولي
فارسي به عنوان بخشي از نحو ،از مباحث مهم در امر
آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان است .وی در
پژوهش خود به بررسي بندهای موصولي و آموزش این
مقولة دستوری ،در قالب برنامة درسي تكليفمدار پرداخته
است .بدین منظور وی ،دانشآموزان دختر دبيرستاني را که
همگي به لحاظ سطح تحصيلي یكسان هستند ،انتخاب
نمود .وی پژوهش خود را در سه مرحله انجام داد .در
مرحله اول پژوهش ،همة دانشآموزان را در یک جلسة
آموزشي در قالب برنامة ساختگرا با بندهای موصولي آشنا
نمود .سپس ،پيشآزموني برگزار کرد تا سطح دانش آنها را
ارزیابي کند .در مرحلة بعد ،از ميان  30آزمودني دو گروه
 15نفره کنترل و آزمایش شكل داد .وی برای گروه آزمایش
یک جلسة آموزشي دیگر ،اما این بار در قالب برنامة
تكليفمدار برگزار نموده و برای گروه کنترل جلسهای با
محوریت اصول برنامة ساختگرا ترتيب داد .در نهایت ،از هر
دو گروه آزمون نهایي گرفت .نتایج به دست آمده از آزمون-
های وی نشان داد که عملكرد دانشآموزان در گروه
آزمایش در مواجه با بندهای موصولي از عملكرد دانش-
آموزان در گروه کنترل بهتر بوده است.
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زماني بهبهاني ( )2017پژوهشي با عنوان «تحليل مقابله-

دو زبان فارسي و عربي ،نكات دستوری زبان فارسي را به

ای ساخت نحوی و صرفي دو زبان فارسي و عربي:

جامعة آماری  11نفری متشكل از افراد عرب زبان تحصيل-

رویكردی در آموزش فارسي به غيرفارسيزبانان» انجام داده

کرده در رشتههای مختلف آموزشي که در حال یادگيری

است .در این پژوهش ،وی با نگاهي ردهشناختي به تحليل

زبان فارسي بودند ،آموزش دادند .با توضيح تفاوتها و

مقابلهای دو زبان فارسي و عربي در حوزة صرف و نحو

شباهتهای ردهشناختي بين دور زبان به آزمودنيها ،نكات

پرداختهاست .مبنای کاری وی ،یک مدل ردهشناختي

دستوری زبان فارسي را به آنها آموزش دادند و سپس از آنها

متشكل از حدود شصت مؤلفة صرفي و نحوی است .این

پسآزمون به عمل آوردند .پس از تحليل دادهها به این

مؤلفهها از ترتيب اجزای جمله و تقدّم و تأخِّر در ترکيبات

نتيجه رسيدند که هرچه آگاهي زبانآموزان عربزبان از

اضافي گرفته تا برابر نهادن زمانهای دستوری ،مقایسة نظام-

شباهتها و تفاوتهای ردهشناسي زبان فارسي و زبان

های مطابقه و حالت ،چگونگي نفي و پرسشي کردن را

عربي بيشتر باشد ،یادگيری زبان فارسي برای آنها راحتتر

دربرميگيرد .همچنين ،به تفاوتهای موجود بين گونههای

و سریعتر ميشود.

گفتاری و نوشتاری در هر زبان پرداختهاست .نتایج مقایسة
وی ،نشان ميدهد که دو زبان فارسي و عربي در چارچوب

موارد ناهمسو عمل ميکنند.

طریق افزایش آگاهي ردهشناختي فارسيآموزان ایتاليایي
نسبت به ردههای ترتيب واژه در زبان فارسي ،فرایند
یادگيری زبان فارسي را برای آنان راحتتر کند .هدف

البرزی ورکي( )1399در پژوهشي با عنوان همگرایي و

فرعي این پژوهش نيز انجام همين عمل برای فارسيزباناني

واگرایي فعلهای پيشوندی در زبانهای فارسي و آلماني به

است که در حال یادگيری زبان ایتاليایي هستند .به بيان

واکاوی مقابلهای در فعلهای پيشوندی زبانهای فارسي و

دیگر ،هدف پژوهش حاضر ،تسهيل یادگيری زبان فارسي

آلماني معاصر ميپردازد و شباهتها و تفاوتهای بين نظام

برای ایتاليایي زبانها و تسهيل یادگيری زبان ایتاليایي برای

فعلهای پيشوندی دو زبان را تعيين ميکند.

فارسيزبانها است.

ملهم الشاعر و همكاران ( )1398بر پایة مؤلفههای رده-

-3روش پژوهش

شناسي ترتيبِ واژه ،شباهتها و تفاوتهای ردهشناسي زبان

در پژوهش حاضر ،ابتدا ویژگيهای ردهشناختي ترتيب واژة

فارسي و زبان عربيِ معيار را ،تعيين کردند .آنها پس از

زبان فارسي و زبان ایتاليایي مشخص شد .سپس ،شباهتها

تعيين شباهتها و تفاوتهای ردهشناختي ترتيب واژه در
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و تفاوتهای ردهای این دو زبان در چارچوب دیدگاههای
تحليل مقابلهای مشخص گردید .در مرحلة بعد ،بدون اشاره
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مدل به کار رفته در  60درصد موارد همسو و در  40درصد

بنابراین ،هدف اصلي پژوهش حاضر این است که از
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به شباهتها و تفاوتهای ردهشناسيِ دو زبان فارسي و

آزمونهایي که برای سنجش آزمودنيها طراحي شد ،بر

ایتاليایي ،نكات دستوری مورد نظر به آزمودنيها آموزش

مبنای شباهتها ،تفاوتها و ویژگيهای ردهشناختي زبان

داده شد و سپس از آنها آزمون (پيشآزمون) به عمل آمد .در

فارسي و ایتاليایي بود .در واقع ،در این پژوهش سعي شده

پایان ،پس از گذشت مدت زمان مشخص ،مجدداً نكات

است تا آن دسته از مؤلفههای ردهشناسي که بين دو زبان

دستوری مدنظر اینبار با استفاده از تفاوتها و شباهتهای

فارسي و ایتاليایي متفاوت و مشترک است ،در پرسشهای

ردهشناسي بين دو زبان فارسي و ایتاليایي معيار به آزمودني-

آزمون گنجانده شود و مؤلفهای که فقط در یک زبان وجود

ها آموزش داده شد و سپس آزمون (پسآزمون) به عمل

دارد ،مورد استفاده قرار نگيرد .این آزمونها ،دارای سه

آمد .در این پژوهش تالش شد از تمام امكانات الزم که در

بخش بود .در بخش اول آزمون ،جمالتي از زبان ایتاليایي

همة روشهای تدریس وجود دارد ،استفاده شود؛ چراکه

ارائه شد و از آزمودنيها خواسته شد که معادل درست آنها

هدف از انجام این پژوهش صرفاً مشخص کردن این

را از ميان چهار گزینه انتخاب کنند .در بخش دوم آزمون ،از

موضوع است که استفاده از شاخة ردهشناسي زبان و تلفيق

آزمودنيها خواسته شد که جمالت ایتاليایي را به زبان

آن با حوزة آموزش چقدر در تدریس و یادگيری زبان (در

فارسي ترجمه کنند .در بخش سوم و آخر آزمون ،از

اینجا زبان فارسي مد نظر است) مؤثر است .به عنوان مثال،

آزمودنيها خواسته شد که یک متن ایتاليایي طراحي شده را

هر جا که الزم شد پژوهشگر برای مشخص کردن و انتقال

به زبان فارسي ترجمه کنند .با توجه به مجازی بودن آزمون،

نكتة دستوری از زبان ایتاليایي استفاده کرد .جامعة آماری

اهميت دسترسي نگارندگان در نهایت به نتایج قابل استناد

این پژوهش ،متشكل از  10نفر با ميانگين سني  45سال که

برای این پژوهش و برای راستي آزمایي آزمون ،آزمونها به

همگي تحصيلکرده و مرد بودند ،ميباشد 4 .نفر از این افراد

صورت برخط و چهره به چهره برگزار گردید .آزمون به

از جمله کنسول وقت و رایزن اقتصادی ایتاليا ،شاغل در

گونهای برگزار شد که ابتدا برای هرکدام از مؤلفههای

سفارت ایتاليا در ایران بودند که قبل از دوران کرونا به طور

متفاوت تعدادی پرسش چهارگزینهای طرح شد ،سپس برای

حضوری و خصوصي شاگرد یكي از نگارندگان بودند؛ و به

هر مؤلفه متفاوت جمالتي برای ترجمه مطرح گردید .سپس

اقتضای حضور و زندگي در ایران و همچنين موقعيت

متني حاوی نكات مربوط به مؤلفههای مد نظر برای ترجمه

شغلي و عالقة خود تمایل به یادگيری زبان فارسي داشتند.

به زبان فارسي تهيه شد .پيشآزمون و پسآزمون یكسان

کالسهای حضوری گاهي در محل کار و گاهي در منزل

بود .فاصلة بين دو آزمون  10روز بود و بعد از برگزاری

این افراد برگزار ميشد .بعد از شروع پاندمي یا اتمام

آزمونها ،نتایج تجزیه و تحليل شد.

مأموریتشان و خروج از ایران ،کالسهایشان به صورت
برخط در بستر اسكایپ و واتساپ ادامه پيدا کرد 6 .نفر
دیگر نيز که ساکن ایتاليا بودند ،فارسيآموزی را با دالیل
متفاوتي شروع کردهبودند .برای مثال 5 ،نفر از این افراد به

در ادامه ،برای اطالع خواننده از ماهيت این آزمونها ،چند
نمونه سوال ارائه ميشود:
سوالهای چهار گزینهای
?1.A chi dovrebbe dare la lettera

دليل ازدواج با یک ایراني و یک نفر هم به دليل سابقة
حضور در ایران و عالقة شخصي تمایل به یادگيری زبان
فارسي داشتند .کالسهای این افراد از ابتدا به صورت
خصوصي و برخط در بستر اسكایپ و واتساپ برگزار مي-

)1چه

کسي

نامه

را

باید

به

او

بدهد؟

 )2او باید به چه کسي نامه را بدهد؟
به

چه

کسي

باید

شد .مالک انتخاب آزمودنيها ،ایتاليایيزبان بودن و سطح

)3

پيشمياني و مياني بودن آزمودنيها بودهاست.

 )4نامه را باید به چه کسي بدهد؟

بدهد

نامه

را

؟
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2.Guido e il suo amico prendono l'aereo
 )1هواپيما سوار گویدو و دوستش ميشود.

)2

گویدو و دوستش سوار هواپيما ميشود.
 )3گویدو و دوستش سوار هواپيما ميشوند.

 17مؤلفه از مؤلفههای فعل مياني قوی را دارد .1بنابراین ،با
توجه به اینكه زبان فارسي بيشترین مؤلفة مشترک (17
مؤلفه) را با زبانهای فعل مياني قوی دارد ،ميتوان نتيجه

)4

گویدو و دوستش هواپيما را سوار ميشوند.
ترجمه جمله:
1.Quest' anno hai deciso di scambiare la tua
casa.
2. la sorella gli ha preso la macchina.
در پایان ،باید اضافه کرد که در زمان انجام پژوهش به
دليل بيماری کرونا امكان دسترسي به تعدادی از آزمودنيها
نبود و نگارندگان تنها به صورت مجازی با آنها در تماس
بوده و مراحل مختلف پژوهش را روی آنها انجام دادند .این
امر به نوبه خود هم در روند انجام پژوهش وقفه ایجاد کرد

به ردههای فعل مياني قوی دارد .عالوه بر این ،در توصيف
ردهشناختي ترتيب واژهها در زبان فارسي مشخص شد که
زبان فارسي معيار در مقایسه با سایر زبانهای جهان
(زبانهایي که در پيكرة زباني درایر( )1992آمدهاند)19 ،
مؤلفه از مؤلفههای فعل مياني قوی را داراست .بنابراین ،با
توجه به نتایج فوق ،ميتوان نتيجه گرفت در مقایسه با زبان-
های جهان ،زبان فارسي تمایل به ردههای فعل مياني قوی
دارد .این یافته با نظر دبيرمقدم ( )129 :1392همسویي دارد.
پس از اعمال نتایج بررسي  24مؤلفة ردهشناختي
ترتيب واژههای درایر ( ،)1992در زبان ایتاليایي نيز
مشخص شد که زبان ایتاليایي در مقایسه با سایر زبانهای

-4نتایج و بحث و بررسی
دادهها
در توصيف ردهشناختي ترتيب واژهها در زبان فارسي پس
از اعمال نتایج بررسي  24مؤلفة ردهشناختي ترتيب واژههای
درایر ( )1992در زبان فارسي مشخص شد که این زبان در
مقایسه با سایر زبانهای اروپا -آسيا 12 ،مؤلفه از مؤلفههای
فعل پایاني قوی( 15 ، )OVمؤلفه از مؤلفههای فعل پایاني
ضعيف 10 ،مؤلفه از مؤلفههای فعل مياني ضعيف ( )VOو

اروپا -آسيا 10 ،مؤلفه از مؤلفههای فعل پایاني قوی ()OV
 19 ،مؤلفه از مؤلفههای فعل پایاني ضعيف ( 7 ،)OVمؤلفه
از مؤلفههای فعل مياني ضعيف ( )VOو  22مؤلفه از
مؤلفههای فعل مياني قوی ( )VOرا دارا است .بنابراین ،با
توجه به اینكه زبان ایتاليایي بيشترین مؤلفة مشترک (22
مؤلفه) را با زبانهای فعل مياني قوی ( )VOدارد ،ميتوان

1دادههای پژوهش حاضر ،در هردو زبان فارسي و ایتاليایي ،بر مبنای دو
جدولي که دبيرمقدم ( )29 :1392بر اساس پيكره زباني درایر ()1992
ارائه کرده است ،مورد تحليل قرار گرفتند .دبير مقدم ( )1392در جدول
اول ،با ارائة مؤلفههای ردهشناختي زبا ن فارسي جایگاه این زبان را در
بين سایر زبانهای اروپا -آسيا مشخص و در جدول دوم ،جایگاه این
زبان را در مقایسه با زبانهای جهان تعيين مينماید.
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و هم مشكالت مضاعفي در اجرای آزمونها به وجود آورد.

گرفت در مقایسه با زبانهای اروپا-آسيا ،زبان فارسي تمایل

اینگونه نتيجهگيری کرد که در مقایسه با زبانهای اروپا-

و ایتاليایي تفاوت بارز وجود دارد .این تفاوت بدین صورت

آسيا ،زبان ایتاليایي تمایل به ردههای فعل مياني قوی دارد.

است که به عنوان نمونه در مؤلفة شمارة ( : )5توالي فعل و

همچنين ،در توصيف ردهشناختي ترتيب واژهها در زبان

گروه حرف اضافهای ،در زبان فارسي فعل پس از گروه

ایتاليایي در مقایسه با سایر زبانهای جهان مشخص شد که

حرف اضافه قرار ميگيرد و در زبان ایتاليایي فعل پيش از

این زبان 23 ،مؤلفه از مؤلفه های فعل مياني قوی ( )VOرا

گروه حرف اضافه تظاهر ميیابد .مؤلفههای متفاوت بين

داراست .بنابراین ،با توجه به نتایج فوق ،ميتوان نتيجه

زبان ایتاليایي و فارسي معيار در جدول شماره  1ارائه شده-

گرفت در مقایسه با زبانهای جهان ،زبان ایتاليایي تمایل به

اند:

ردههای فعل مياني قوی دارد که دبيرمقدم و شرکا نيز به

جدول( )1مؤلفههای متفاوت بين زبان ایتاليایي و فارسي

2

تفصيل از آن سخن گفتهاند.
بر اساس تحليل ردهشناختي ترتيب واژهها در زبان
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فارسي و زبان ایتاليایي ميتوان گفت که این زبانها در
مقایسه با زبانهای جهان و اروپا-آسيا تمایل به ردههای
فعل مياني قوی دارند ،هرچند این تمایل به یک اندازه
نيست .در واقع تمایل زبان ایتاليایي به ردههای زبانهای
فعل مياني قوی نسبت به زبان فارسي معيار بيشتر است؛
زیرا زبان ایتاليایي مؤلفههای مشترک بيشتری با زبانهای
فعل مياني (قوی) دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان
استدالل کرد که چون زبان فارسي معيار و زبان ایتاليایي
تمایل به ردة زبانهای فعل مياني (قوی) دارند ،انتظار مي-
رود که شباهتها و تفاوتهایي به لحاظ مؤلفههای ترتيب
واژه بين این دو زبان وجود داشته باشد .همان طور که
پيشتر بيان شد ،برای تحليل ردهشناختي ترتيب واژة زبان
فارسي و زبان ایتاليایي از  24مؤلفة مشترک استفاده
شدهاست .از  24مؤلفة مشترک در  6مؤلفه بين زبان فارسي

2

باید در نظر داشت که خط ایتاليایي از چپ به راست و خط فارسي از

راست به چپ نوشته ميشود .ازاینرو ،به منظور نشان دادن جایگاه
ردهای هر واؤه نسبت به واژههای مجاور ابتدا هر واؤه به صورت
تحتاللفظي ترجمه سپس ،معادل تراز شدة آن به زبان فارسي ارائه شده
است.
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مؤلفه

نوع توالی

زبان

مثال

1

-مؤلفة شماره  :5توالي فعل و گروه حرف اضافه-

ایتاليایي :فعل پيش از گروه حرف اضافه-

ایتاليایي:

ای

ای
فارسي :فعل پس از گروه حرف اضافهای

2

-مؤلفة شماره  :6توالي فعل و قيد حالت

3

-مؤلفة شماره :7توالي فعل اسنادی و گزاره/مسند

4

-مؤلفة شماره :15توالي حرف تعریف و اسم

5

-مؤلفة شماره :19توالي وند ملكي و اسم

ایتاليایي :فعل پيش از قيد حالت

cascare per terra.
زمين روی افتادن
معادل فارسي :روی زمين افتادن
ایتاليایي:

فارسي :فعل پس از قيد حالت

Lui ha corso piano.
آهسته دوید او
معادل فارسي :او آهسته دوید

ایتاليایي :فعل اسنادی پيش از گزاره/مسند
فارسي :فعل اسنادی پس از گزاره/مسند

ایتاليایي:
Paolo era un ragazzo molto attivo
فعال بسيار پسر یک بود پائولو
معادل فارسي :پائولو پسری بسيار فعال بود.

ایتاليایي :حرف تعریف پيش از اسم

ایتاليایي:

فارسي:حرف تعریف پس از اسم

Ma e` un maialino piccolo
کوچولو خوک یک است اما
معادل فارسي :اما خوک کوچولویي است

ایتاليایي :وند ملكي پيش از اسم
فارسي :تكواژ ملكي پس از اسم

ایتاليایي:
Forse anche tu hai la mia malattia
بيماری مال من داری هم تو شاید

-مؤلفة شماره :23توالي مفعول و فعل

6

ایتاليایي:

ایتاليایي :مفعول پس از فعل
فارسي :مفعول پيش از فعل

Userete le mie monete d’argento
استفاده
مرا
نقرهای سكههای
خواهيدکرد
معادل فارسي :سكه های نقرهای مرا استفاده
خواهيد کرد

تظاهر ميیابد .مؤلفههای مشابه بين زبان فارسي و ایتاليایي
از  24مؤلفه 12 ،مؤلفة مشابه بين زبان فارسي و ایتاليایي

در جدول ( )2بيان شدهاست:

وجود دارد .شباهت مؤلفهها بدین صورت است که به عنوان

جدول( )2مؤلفههای مشابه بين زبان فارسي و ایتاليایي

مثال در مؤلفة شماره  :2توالي هسته اسمي و بند موصولي،
در زبان فارسي و زبان ایتاليایي اسم پيش از بند موصولي

مؤلفه
121

نوع توالی

زبان

مثال
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معادل فارسي :شاید تو هم بيماری مرا را داری

1

مؤلفة شماره  :2توالي ایتاليایي :اسم پيش از بند موصوليهسته

اسمي

و

بند فارسي :اسم پيش از بند موصولي

موصولي

ایتاليایي:
Quest ’e` un’ invenzione che non c’e` in
natura

طبيعت در

یک

وجود ندارد که اختراع

است این
معادل فارسي :این اختراعي است که در طبيعت وجود
ندارد
2

مؤلفة شماره :3توالي ایتاليایي :مضاف پيش از مضافاليهمضاف و مضاف اليه

ایتاليایي:
Sulla punta del naso

فارسي :مضاف پيش از مضافاليه

بيني نوک
روی
معادل فارسي :روی نوک بيني

3

مؤلفة شماره  :8توالي ایتاليایي :فعل بند پيرو پس از فعل ایتاليایي:come

فعل خواستن و فعل بند خواستن
فارسي :فعل بند پيرو پس از فعل

پيرو
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خواستن

capire

کارکرد

چطور

proprio

Vorrei
funziona

فهميدن

واقعاً

ميخواهم
معادل فارسي :ميخواهم واقعاً بفهمم چطور کار ميکند

4

مؤلفة شماره  :10توالي ایتاليایي :صفت اشاره پيش از اسمصفت اشاره و اسم

ایتاليایي:
!Quel ragazzo finira` in galera

فارسي :صفت اشاره پيش از اسم

زندان به راهي خواهد شد
پسرآن
معادل فارسي :آن پسر به زندان راهي خواهد شد.

5

مؤلفة شماره :11توالي ایتاليایي :قيد مقدار پيش از صفتقيد مقدار و صفت

ایتاليایي:
?Allora perche` sei tanto triste

فارسي :قيد مقدار پيش از صفت
.

غمگين

اینقدر هستي

چرا

پس
معادل فارسي :پس چرا اینقدر غمگين هستي؟

6

مؤلفة شماره  :14توالي ایتاليایي :پيرو نمای بند قيدی/حرف ربط ایتاليایي:پيرو

نمای

بند قيدی پيش از بند

قيدی/حرف ربط قيدی

فارسي :پيرو نمای بند قيدی/حرف ربط
قيدی پيش از بند

Oggi I negozi sono chiusi, quindi non
possiamo fare la spesa.

خریدن نميتوانيم بنابراین تعطيل

مغازه

هستند

ها امروز
معادل فارسي :امروز مغازهها تعطيل هستند ،بنابراین
نميتوانيم خریدکنيم.

7

مؤلفة شماره  :16توالي ایتاليایي :فاعل پيش از فعلفعل و فاعل

ایتاليایي:
Io sono stato zitto.

فارسي :فاعل پيش از فعل

ساکت
بودم من
122

معادل فارسي :من ساکت بودم
8

مؤلفة شماره :17توالي ایتاليایي :عدد پيش از اسمعدد و اسم

ایتاليایي:
Stamattina essendo terminati sei giorni di
…sospensione

فارسي :عدد پيش از اسم

تعليق

روزها شش از آنجایي که تمام

شدند
معادل فارسي :امروز صبح از آنجایي که شش روز
تعليق تمام شدند...
9

-مؤلفة شماره :18توالي ایتاليایي :وند زمان-نمود پيش از فعل

ایتاليایي:
Renzo sta scrivendo una mail

وند زمان -نمود و ستاک فارسي :وند زمان-نمود هم پيش و هم
فعل

پس از فعل

ایميل یک مينویسد دارد
رنتزو
معادل فارسي :رنتزو دارد یک ایميل مينویسد.

-مؤلفة شماره :21توالي ایتاليایي :متمم نما پيش از جمله متمم

10

متمم نما و جمله متمم

فارسي :متمم نما پيش از جمله متمم

ایتاليایي:
Queste sono cose che possono capire i
ragazzi,

بچه ها

بفهمند ميتوانند که چيزهایي

هستند اینها
معادل فارسي:

اینها چيزهایي هستند که بچهها

ميتوانند بفهمند
پرسشواژه

?Dove va tutte le notti

هر شب ميرود کجا

فارسي :در جای اصلي خود

معادل فارسي :هر شب کجا ميرود؟
مؤلفة شماره  :24توالي ایتاليایي :تكواژ (ادات نفي) پيش از فعل ایتاليایي:

12

فعل اصلي و ادات نفي

Non voglio dormire

فارسي :وند نفي پيش از فعل

خوابيدن
نميخواهم
معادل فارسي :نميخواهم بخوابم
ایتاليایي هر دو شق یک مؤلفه را دارا هستند .بنابراین ،مي-

همانگونه که دیدیم ،از  24مؤلفة مشترک بين زبان فارسي و

توان گفت که در  6مؤلفة باقيمانده بين دو زبان فارسي و

ایتاليایي در  6مؤلفه تفاوت و  12مؤلفه شباهت وجود

ایتاليایي به طور همزمان هم تشابه وجود دارد هم تفاوت .به

داشت .تا به اینجا ،وضعيت ( 18 17توضيح ویراستار:

عنوان مثال ،در مؤلفة شماره  ،1توالي حرف اضافه و اسم،

 )18=6+12مؤلفه به لحاظ تفاوت و تشابه مشخص شده

در زبان فارسي حرف اضافه هم پيش و هم پس از اسم

است .در  (6 7توضيح ویراستار  )24-18=6مؤلفة باقيماندة

واقع مي شود .اما در زبان ایتاليایي حرف اضافه تنها پيش از

دیگر ،وضعيت بدین صورت است که یا زبان فارسي یا زبان

اسم تظاهر ميیابد .از این رو ،زبان فارسي از این جهت که
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11

-مؤلفة شماره :22حرکت ایتاليایي :پرسشواژه در جای اصلي خود

ایتاليایي:

در آن حرف اضافه پيش از اسم تظاهر ميیابد به زبان

مؤلفههای به طور همزمان مشابه و متفاوت بين زبان فارسي

ایتاليایي شبيه است ،اما چون حرف اضافه ميتواند در این

و ایتاليایي در جدول ( )3قابل مشاهده است:

زبان پس از اسم هم واقع شود ،با زبان ایتاليایي فرق دارد.

جدول( )3مؤلفههای به طور همزمان مشابه و متفاوت بين زبان
فارسي و ایتاليایي

مؤلفه

نوع توالی

زبان

مثال

1

-مؤلفة شماره:1

ایتاليایي :حرف اضافه پيش از اسم

ایتاليایي:
Se spara anche ai cani che abbaiano

توالي حرف اضافه و فارسي :حرف اضافه پيش و پس از اسم
اسم

...پارس ميکنند که سگها به هم شليک مي-
کند اگر
معادل فارسي :اگر به سگهایي هم که پارس ميکنند،
شليککند..

2

-مؤلفة شماره:4

ایتاليایي :صفت پيش از مبنای مقایسه

ایتاليایي:
…Il tamburino e` piu` contento
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توالي صفت و مبنای فارسي :صفت هم پيش و هم پس از

3

4

5

مقایسه

مبنای مقایسه

مؤلفة شماره:9

ایتاليایي :اسم(موصوف)

خوشحال تر هست طبل نواز
معادل فارسي :طبل نواز خوشحالتر( از ).......است
یا طبل نواز (از)....خوشحالتر است......

توالي موصوف و گاهي

بعد

از

گاهي قبل و ایتاليایي:

صفت

a. Una corda assai lunga

فارسي:

بلند بسيار طناب

صفت

اسم(موصوف) پيش از صفت

مؤلفة شماره :12

ایتاليایي :ادات زمان-نمود در ایتاليایي به ایتاليایي:

یک
b. Il grosso gatto bianco e nero

سياه و سفيد گربه بزرگ
معادل فارسي .a :یک طناب بسيار بلند
 .bگربه بزرگ سفيد و سياه
La guerra terminera` prima di Natale.

توالي فعل اصلي و شكل صرفي وجود دارد
فعل کمكي زمان -فارسي :ادات زمان-نمود در فارسي به
نمود

صورت فعل کمكي و صرفي هم پيش و

کریسمس از قبل پایان خواهد یافت جنگ
معادل فارسي :جنگ قبل از کریسمس پایان خواهد یافت

هم پس از فعل
مؤلفة شماره :13

ایتاليایي :ادات استفهام پيش از جمله و ایتاليایي:
?a . A che ore ora partono I tuoi amici

توالي ادات استفهام و روشهای دیگر
جمله

فارسي :ادات استفهام پيش از جمله

?دوستان شما ميروند ساعتي
چه
?b.Maria compra il fiore
124

? مي خرد گل ماریا
معادل فارسي a. :چه ساعتي دوستان شما ميروند(ادات در
ابتدای جمله)
 b.ماریا گل مي خرد ؟ (تغيير آهنگ جمله)
6

-مؤلفة شماره:20

ایتاليایي :فعل توانستن پيش از فعل اصلي ایتاليایي:

توالي فعل اصلي و و بدون صرف فعل بعد
فعل(های) کمكي در فارسي :فعل توانستن پيش از فعل اصلي با
مفهوم توانستن

صرف فعل بعد

Non sono cose che possono capire i ragazzi,
queste.

اینها ،بچهها فهميدن بتوانند کهچيزهایي
نيستند
معادل فارسي :اینها چيزهایي نيستند که بچهها بتوانند
بفهمند.
در دو آزمون (پيشآزمون و پسآزمون) مورد آزمون قرار

در پژوهش حاضر ،بر پایه مؤلفههای ردهشناسي ترتيبِ واژه،

شناسي زبان فارسي و ایتاليایي ،پيشآزمون به عمل آمد .پس

شباهتها و تفاوتهای ردهشناسي زبان فارسي و زبان

از آن ،ضمن توضيح این تفاوتها و شباهتهای ردهای به

ایتاليایي معيار ،تعيين گردید .تحليل دادهها نشان داد که از

آزمودنيها تفاوتها و شباهتهای ردهشناختي بين زبان

ميان  24مؤلفه مشترک زبان فارسي و ایتاليایي معيار ،در 7

فارسي و ایتاليایي به آزمودنيها تدریس شد و در نهایت،

 6مؤلفه باهم تفاوت و در  12 11مؤلفه با هم شباهت دارند

پسآزمون اجرا شد که نتایج آن دو آزمون در جدول ()4

و در  6مؤلفه نيز ،همزمان شباهت و تفاوت وجود دارد .بر

ارائه شده است.

اساس اطالعات فوق ،یک گروه آزمودني  10نفرة ایتاليایي

جدول ( )4نتایج پيشآزمون و پسآزمون

زبان سطح مياني که همگي آنها افرادی تحصيلکرده بودند،
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آزمودنيها

نمرات پيشآزمون( از )20

نمرات پسآزمون( از )20

1

13/2

16/1

2

12/8

15/7

3

11/5

18/2

4

9/1

16/2

5

10/7

18/2
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نتایج آزمونها

گرفتند .از گروه آزمودنيها قبل از آموزش مؤلفههای رده-

6

7/3

13/8

7

10/8

15/3

8

9/4

14/5

9

8/7

15/3

10

13/1

17/7
پس از آموزش تفاوتها و شباهتهای ردهشناختي بين زبان

بر اساس نتایج پيشآزمون که در جدول فوق ارائه شده

فارسي و ایتاليایي به آنهاست.

است ،ميانگين نمرات آزمودنيها حدود  10 /66بوده است.
اما پس از آموزش مؤلفههای ردهشناختي به گروه آزمایش،
ميانگين نمرة آزمودنيها در پسآزمون به حدود عدد 16/10
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رسيده است .این نتایج بيانگر بهبود نمرة آزمون آزمودنيها

برای مقایسة نتایج هر آزمودني در دو آزمون (پيشآزمون و
پسآزمون) نمودار( )1ترسيم شده است:
نمودار ( )1مقایسه نتایج پس-آزمون آزمودنیها

20
15
10
5
0
10

9

6
7
8
نمرات پیش آزمون( از )20

3
4
5
نمرات پس آزمون( از )20

2

1

از آنجایيکه از مقایسة ميانگين بين دو آزمون ،نمي-
نمودار ( )1نشان ميدهد که تمام آزمودنيها ،در پسآزمون
نمرة بيشتری نسبت به پيشآزمون کسب کردهاند .اختالف
ميانگين نمرات پيشآزمون و پسآزمون نيز بيانگر عملكرد
بهتر آزمودنيها در پسآزمون بوده است.

توان نتيجه گرفت که اوالً ،اختالف نمرة کسب شده توسط
آزمودنيها در هر دو آزمون معنادار است یا نه دوماً ،بر
مبنای نمرات ثبتشده برای آزمودنيها ،آیا متغير مستقل که
تفاوتها و شباهتهای ردهشناختي زبان ایتاليایي و فارسي
معيار بودهاست ،بر متغير وابسته یعني نمرات آزمودنيها
تأثير داشته است یا خير؛ برای پاسخ به این پرسشها مي-
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توان از طریق آزمونهای آماری ،معناداربودن اختالف بين

برای هر دو آزمون در آزمون شاپيرو -ویلک از 0/05بزرگتر

ميانگين نمرات آزمودنيها و ميزان تأثير ویژگيهای رده-

بود(  ) p>0/05مشخص شد که دادههای حاصل از آزمون-

شناختي (متغير مستقل) بر نمرات آزمودنيها را مشخص

ها از توزیع نرمال برخوردارند .با توجه به نرمال بودن داده

کرد .بدین منظور ،ابتدا از طریق نرم افزار  SPSSو با

ها ،برای مشخص کردن رابطة معناداری بين نتایج دو آزمون

استفاده از آزمون شاپيرو -ویلک ( (Shapiro-Wilkاز

از آزمون تي وابسته استفاده شده است که نتایج آن در

طریق نرم افزار ،SPSSنرمال بودن دادههای حاصل از پيش

جدول ) ( 5ارائه شده است:

آزمون و پسآزمون بررسي شد .مقدار معيار تصميم(p-

)valueبا تعداد  11برای هر دو آزمون به ترتيب عدد

جدول ( )5تحليل نتایج دو آزمون براساس آزمون تي وابسته

 0/556و  0/436را نشان داد .از آنجایيکه معيار تصميم
آزمون تي وابسته
اختالف سطح اطمينان ./95
معيار

تعداد

آماره t

حد باال

حد پایين

خطای

استاندارد

و پس-آزمون

استاندارد
0/000

10

-10/187

-4/3220

-6/4480

./5340

1/6887

نمرات پسآزمون از ميانگين نمرات پيش-آزمون به لحاظ
همانگونه که تحليل آزمون تي وابسته در جدول ()5

آماری بيشتر است .بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آمده

مشخص کرده است ،معيار تصميم برابری ميانگينها بيانگر

از تحليل آماری ميانگين بين دو آزمون ميتوان به این نتيجه

عدد  000.0است .یعني P=0 ،است که این عدد از 0/05

رسيد که متغير مستقل ،یعني مؤلفههای ردهشناختي ،بر متغير

کوچکتر است .بنابراین ،ميتوان گفت بين ميانگين نمرات

وابسته یعني نمرات کسبشده توسط آزمودنيها تأثير

دو آزمون ،یعني پيش-آزمون و پس-آزمون به لحاظ آماری

گذاشته است .در واقع ،آزمودنيها با اطالع از تفاوتها و

تفاوت معنادار وجود دارد .همچنين ،تحليل آماری ( )tنيز

شباهتهای مؤلفههای ردهشناختي زبان فارسي و ایتاليایي

نشان ميدهد که چون مقدار حد باال عدد منفي-10.187

توانستهاند ،نمرات بهتری در آزمون کسب کنند.

مقدار حد پایين عدد منفي  -6.448است ،مقدار ميانگين
127

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،2تابستان  ،1401از صفحه  111تا 130

تصميم()sig

ميانگين

انحراف

پيش-آزمون

-5نتیجهگیری
بر اساس تحليل ردهشناختي ترتيب واژهها در زبان فارسي
و زبان ایتاليایي مشخص شد که این زبانها در مقایسه با
زبانهای جهان و اروپا-آسيا تمایل به ردههای فعل مياني
قوی دارند ،هرچند این تمایل به یک اندازه نيست .در واقع
تمایل زبان ایتاليایي به ردههای زبانهای فعل مياني قوی
نسبت به زبان فارسي معيار بيشتر است؛ زیرا زبان ایتاليایي
در تعداد مؤلفههای بيشتری با زبانهای فعل مياني (قوی)
اشتراک دارد .بنابراین ،همان طور که انتظار ميرود ،از یک
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طرف ،چون زبان فارسي معيار و زبان ایتاليایي تمایل به ردة
زبانهای فعل مياني (قوی) دارند ،شباهتهایي به لحاظ
مؤلفههای ترتيب واژه بين این دو زبان وجود دارد .از طرف
دیگر ،از آنجایي که زبان ایتاليایي تعداد مؤلفههای مشترک

زبان فارسي و ایتاليایي ،بر متغير وابسته یعني نمرات کسب
شده توسط آزمودنيها است .به عبارت دیگر ،آزمودنيها
پس از آگاه شدن از تفاوتها و شباهتهای بين مؤلفههای
ردهشناسي زبان فارسي و ایتاليایي ،نمرات بهتری در آزمون
کسب کردند .در نتيجه ،ميتوان این گونه استدالل کرد که
هرچه آگاهي زبانآموزان ایتاليایي زبان از شباهتها و
تفاوتهای ردهشناسي زبان فارسي و زبان ایتاليایي بيشتر
باشد ،یادگيری زبان فارسي به ویژه دستور زبان نيز راحتتر
و سریعتر ميشود .به این ترتيب ،نتایج پژوهش حاضر که
تالشي است برای ایجاد پيوند بين شاخة ردهشناسي زبان و
آموزش زبان ،مشخص ميکند که ميتوان از دستاوردهای
ردهشناسي زبان در بهبود و تسهيل آموزش زبان بهره
گرفت.

بيشتری با زبانهای فعل مياني (قوی) دارد ،تفاوتهایي به
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