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 چکیده
شناسی شناختی مطرح است که در چارچوب نظری زبان موضوعاتیاز جمله اسامی مرکب درک معنایی 

به چهار گروه تقسیم  که با توجه های کلمات مرکب معنایی پایه با توجه به رابطۀد. اسامی مرکب شومی
 مرکز در اینرونبمرکز و روندب ـرکـبه معیار وجود یا عدم وجود هستۀ معنایی، دو گروه اصلی اسامی م

متون مختلف ای از کتابخانه صورت بهفهرستی از این اسامی  گیرند.مورد بررسی قرار می پژوهش
د دهای متعی آزمونـررسـس از بـ. پگرفت قرارین پژوهش مورد استفاده آزمون ا برای و شد گردآوری

در قالب برنامکی در تلفن همراه  و کلمه مورد استفاده قرار گرفت درک زبانی، آزمون جفت کردن تعریف
 زبانان )آزفا( دانشگاهآموزان سطح میانۀ مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیروی فارسی برهوشمند 

 24آزمودنی که  37) دست آمده از آزموندادۀ به 888به مرحلۀ اجرا رسید. در مجموع، فردوسی مشهد 
 های آماری استاندارد تحلیل شدند.توصیف و با آزمون (تعریف را با اسم مرکب مورد نظر جفت نمودند

جود هستۀ معنایی در دلیل وبهه ـد کـان دادنـرسون نشـهای آماری تی و پیهای آزمونیافتهسرانجام، 
مرکز بیشتر از اسامی اسامی مرکب درونآموزان از فارسی معنایی درکمرکز، میزان اسامی مرکب درون

مرکز با سرعت بیشتری نسبت به ی مرکب درونـامـاس از هاآن درکست و همچنین مرکز امرکب برون
مرکز و از اسامی مرکب درون آموزانفارسی، میان درک از طرفی شود.مرکز انجام میاسامی مرکب برون

مرکز نسبت ی مرکب درونـامـوجود نوعی رابطه در اس ،بنابراین ؛مرکز رابطۀ همبستگی وجود داردبرون
ها در اسامی ، نظریۀ رقابت میان رابطهشود و در نتیجهتر فهمیده میمرکز سریعبه اسامی مرکب برون

 شود.مرکب )کارین( تأیید می
 

 .، نظریۀ کارینآموزانمرکز، فارسیرونب و مرکزرونددرک، اسامی مرکب،  :یلیدکهای واژه
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 مقدمه -1
مرکب دو گروه از اسامی  معنایی 2درک 1معنایی -شناختیدر این پژوهش با رویکردی 

آموزان یان فارسیـدر مرا  4زـرکـمرونـو ب 3زـرکـمفارسی یعنی اسامی مرکب درون
عالوه بر همچنین، . کنیممقایسه میاه فردوسی مشهد سطح میانۀ مرکز آزفا دانشگ

گر ـاین دو گروه با یکدی نیز در را عناییمیزان درک معنایی، زمان درک م مقایسۀ
از  آموزانفارسیهمچنین، به بررسی این موضوع که آیا میان درک  .کنیمسه میـایـقـم

 .شودرد نیز پرداخته میدا مرکز رابطۀ معناداری وجودمرکز و برونرکب درونـاسامی م
شود و از شناسی شناختی مطرح میاز موضوعاتی است که در حوزۀ زباندرک معنایی 

مرکز و ب درونـامی مرکـنایی اسـنون درک معـکای برخوردار است. تامیت ویژهاه
شناسی شناختی با یکدیگر مقایسه نشده است. از طرفی مقایسۀ مرکز در حوزۀ زبانبرون

های این دو گروه آموزان و بررسی تفاوتوه اسم مرکب فارسی در میان فارسیاین دو گر
بنابراین،  ؛نیز تا به امروز در هیچ یک از مطالعات داخلی و یا خارجی دیده نشده است

ایی و پژوهشگر این تحقیق به بررسی این دو گروه اسم و مقایسۀ میزان درک معن
ین دو گروه اآموزان از فارسیدرک میان بطۀ پردازد و راهمچنین زمان درک معنایی می

درک معنایی، سرعت و نحوۀ پردازش  .کندآموزان بررسی میاسم را در میان فارسی
رفی، ـت. از طـوده اسـتی بـناخـشناسان شوجه زبانـها در ذهن همواره مورد تواژه
پردازش معنا آموزی نیز از موضوعات بسیار مهم آموزش زبان است. در این پژوهش، زبان

شناسان زبان در مطالعات خود شود. روانسه میـایـقـبررسی و م آموزانفارسیدر ذهن 
. این پژوهش با سامی مرکب در ذهن سخنگویان هستندبه دنبال چگونگی و درک ا

زبانان گامی کوچک برای مقایسۀ درک معنایی میان این دو گروه اسم مرکب در فارسی
تواند ست. نتایج حاصل از این پژوهش عالوه بر اینکه میهای شناختی آتی اپژوهش

تواند نویسان زبان فارسی قرار گیرد، در مراکز آزفای کشور میمورد توجّه فرهنگ
آموزان و جهت آموزش مؤثر اسامی مرکب راهنمایی برای کتب درسی فارسی عنوان به

با این منظر جدید از  شناسان فارسی راگرفته شود؛ همچنین، زبان به کارفارسی نیز 

                                                           
 چنینهم و دوستان، مهدی سبزواریکریمی غالمحسین خان،جنبی محمود انوشه، مزدکآقایان  گرامی اساتید از

دریغشان و همچنین، همسر عزیزم جهت طراحی آزمون در قالب برنامک بی هایکمک برای عامری حیاتخانم 

 .کنمتشکر می
1
. cognitive-semantics 

2
. comprehension 

3
. endocentric compounds 

4
. exocentric compounds 
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های استاندارد مطالعات زبانی یعنی مطالعات شناختی آشنا سازد و برای طراحی آزمون
 رود. به کارمنظور سنجش درک معنایی و عوامل مؤثر بر آن به

 روش انجام پژوهش -1-1
که موضوع پژوهش حاضر در زبان فارسی تاکنون بررسی نشده است،  آنجاییاز 

، عدم وجود هاآنشکالتی بر سر راه محقق وجود داشت. یکی از ها و ممحدودیت
بود. بدین ترتیب، فهرستی  مرکزمرکز و بروندرون فرهنگی بسامدی برای اسامی مرکب

( و رسالۀ 1395و  1391های سبزواری )از مقاله مرکزمرکز و بروناز اسامی مرکب درون
تهیۀ فهرستی از این دو گروه و و پس از  شدآوری جمعتوسط محقق  (1388سبزواری )

 12)بر حسب پربسامدترین   اسم مرکب 24، کمک از مدرسان سطح میانۀ مرکز آزفا
جفت کردن  را برای طراحی آزمون (مرکزبروناسم مرکب  12مرکز و دروناسم مرکب 

برگزید. همچنین، طراحی آزمونی که های درک واژه است، کلمه که از آزمون-تعریف
آموزان را بدون عوامل دخیل تأثیرگذار بر درک، مورد عنایی در فارسیتنها درک م

، در این پژوهش عالوه بههای این پژوهش بود. سنجش قرار دهد، یکی دیگر از دشواری
خطاهای  دلیل بهشد که استفاده می 1سنجگیری زمان واکنش باید از زمانبرای اندازه

، از شودتیجه منجر به نتایج غیردقیق میو در ن احتمالی که در این کار وجود دارد
اندروید خواسته شد تا آزمون را در قالب برنامکی تحت  3برنامک 2متخصص توسعۀ

، از آنجایی که درنهایتنماید.  اجرابر روی تلفن همراه هوشمند  4اندروید عامل سیستم
ی( بودند، های مختلف )عمدتاً عراقتآموزانی از ملیّکنندگان این پژوهش فارسیشرکت

که محقق گاهی  گونه اینها مشکالتی وجود داشت، در برقراری ارتباط با بعضی از آن
برای پیشبرد اهداف خود از زبان انگلیسی و کمک مدرسان برای انتقال مفهوم استفاده 

اگرچه مسائل شناختی نیاز به ابزارهای پیشرفته و مدرن آزمایشگاهی در نتیجه، کرد. می
گیری میزان درک معنایی و اندازه منظور بهاله آزمونی را ر این مقدارند، پژوهشگ

همچنین زمان درک معنایی این دو گروه اسامی مرکب فارسی طراحی و در قالب 
گیری سانید. با انجام این کار، اندازهبرنامکی در تلفن همراه هوشمند به مرحلۀ اجرا ر
 .شد ترنتایج دقیق منجر به زمان و میزان درک معنایی بسیار دقیق انجام شد و

 دهیم:میدر این تحقیق به سؤاالت زیر پاسخ سرانجام، 

                                                           
1
. chronometer 

2
. developer 

3
. application 

4
. android operating system 
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مرکز مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسی. آیا تفاوتی میان میزان درک 1
 وجود دارد؟

مرکز و ب درونـتعریف با کلمه در اسامی مرک کردن جفت. آیا تفاوتی میان زمان 2
 ارد؟مرکز وجود دبرون

مرکز وجود مرکز و بروناز اسامی مرکب درونآموزان فارسیای میان درک . آیا رابطه3
 دارد؟

 مبانی نظری -2
ها در اسامی مرکب چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریۀ رقابت میان رابطه

از طرفی، این پژوهش به بررسی کلمات  شناسی شناختی است.)کارین( و در قالب زبان
شوند تقسیم می 2و ترکیبی 1پردازد. کلمات مرکب به دو دستۀ کلّی تحلیلییمرکب م

زایایی فرایند  دلیل بهداریم.  سروکارکه ما در این پژوهش تنها با کلمات مرکب تحلیلی 
ترکیب، تعاریف متعددی برای آن وجود دارد که از این میان تنها به بررسی بعضی از این 

 دازیم:پرتعاریف خارجی و داخلی می
بیشتر( ریشه یا ستاک )داند که از دو پایه ( کلماتی را مرکب می43: 2009لیبر )

واژه  دودارد که در ترکیب، حداقل ( بیان می220: 1382باشند. طباطبایی ) شده تشکیل
جمله: کتابخانه، هنرمندپرور. آید، ازمیوجود ای جدید بهبا یکدیگر پیوند خورده و واژه

 دوهای مرکب، آن را ترکیبی از ( باور دارد که اغلب تعاریف واژه93-91: 1386شقاقی )
اینکه در کلمات مرکب فارسی،  دلیل بهدانند و این توصیفی جامع نیست تکواژ آزاد می

 طور همینتکواژها انواع مختلفی دارند ازجمله تکواژ آزاد، وابسته، واژگانی، دستوری و 
توان های کلمات مرکب میه به رابطۀ معنایی پایه. با توجبسیط غیرهای بسیط و واژه

، دوگانی یا 3مرکز، دوسویه یا بدلمرکز، برونگروه تقسیم کرد: درون چهارآنها را به 
در این پژوهش با استناد به معیار وجود یا نبودن  (.124-123: 1386)شقاقی  4متوازن
مرکز و امی مرکب درونل یعنی اسمعنایی در اسامی مرکب، تنها دو گروه اوّ 5هستۀ
 گیرند:مرکز مورد بررسی قرار میبرون
 
 

                                                           
1
. analytic 

2
. syntactic 

3
. appositive 

4
. dvandva 

5
. head 
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 مرکزالف: درون

یا  1گرباشد که یکی هسته و دیگری توصیف شده ساختهای که از دو واژه کلمه
معنایی  2است. هسته درون کلمۀ مرکب قرار دارد و با کلمۀ مرکب شمول محدودکننده

تواند قرار اه )سمت چپ و سمت راست( میدارد. در زبان فارسی هسته در هر دو جایگ
که  «خرما موش»گر گردن، است. که هسته شال و توصیف «گردن شال»گیرد. مثال: 

 .(124-123: 1386شقاقی ) گرموش هسته است و خرما توصیف
 مرکزب: برون

 کدام از این دو واژه هسته نباشند و باباشد و هیچ شده ساختهای است که از دو واژه کلمه
، کلمۀ مرکب درواقعنامند. مرکز میکلمۀ مرکب شمول معنایی نداشته باشند را برون

 «کلفتگردن»مرکز به عنصری اشاره دارد که درون کلمۀ مرکب قرار ندارد. مثال: برون
رود که می کار بهکند و صفتی است که برای فردی به مصداق گردن یا کلفت اشاره نمی

-123: 1386)شقاقی که نام نوعی بیماری است  «سیاهبآ»دارای گردنی ستبر است، 
124). 

 نظریۀ کارین -2-1
توسط گاگنه و شوبن مطرح شد. گاگنه و شوبن روان  1997نظریۀ کارین در سال 

ثیر روابط ها تأآن نگریستند.شناسان زبان بودند و با رویکردی شناختی به زبان می
ها معتقد بودند مورد بررسی قرار دادند. آنهسته  -معنایی را بر درک ترکیبات توصیفگر

منظور درک یک ترکیب که شامل توصیفگر و هستۀ اسمی است، باید یک رابطۀ که به
ها با انجام معنایی را مشخص نمود که مفاهیم دو مؤلفه را به یکدیگر پیوند. آن

بسامد  به این نتایج دست یافتند: درک ترکیب در صورتی که توصیفگر آن هایی آزمایش
تر است و یک مدل ترکیب مفهومی را پیشنهاد دادند که عبارت بیشتری دارد، آسان

تفسیر . طبق این نظریه، «3در اسامی مرکب )کارین( هارابطهرقابت میان »است از مدل 
 ای که میان اجزاء آن ترکیب وجود دارد، بستگی داردمعنایی یک ترکیب به رابطه

کنندۀ رابطه است و نقش گر تعیینر اسامی مرکب، توصیف. د(1: 1997 شوبن و گاگنه)
 صورت بهاصلی دارد و نه هسته. دیگر اینکه، در زمان فهم کلمات مرکب، چندین رابطه 

شوند و با یکدیگر به شوند و از میان روابطی که فعال میبا هم در ذهن فعال می زمان هم
 .شودپردازند، تنها یک رابطه برگزیده میرقابت می

                                                           
1
. modifier 

2
. hyponymy 

3
. Competition among Relations in Nominals (CARIN) 
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 پیشینۀ پژوهش -3
با این موضوع باید این نکته ذکر شود که  شده انجامهای مرتبط پیش از بررسی پژوهش

 قرارگرفتهها کمتر مورد توجه شناسی اسامی مرکب در مقایسه با دیگر حوزهحوزۀ معنی
 ی خارجی و داخلیهااست که در این بخش به بررسی اجمالی برخی از این پژوهش

توان به اسامی مرکب می شناسیدر حوزۀ معنیز میان مطالعات خارجی ا پردازیم.می
 زیر اشاره نمود:های پژوهش

( بر این عقیده است که اسامی مرکب از نظر معنایی به چهار دسته 30: 1993باور )
های وی میان کلمه مرکز، بدلی و متوازن )دوتایی(.مرکز، برونشوند: درونتقسیم می

کلمۀ مرکب در  آن دسته از اسامی مرکب که کلّ شود.ایز قائل میمتوازن و عطفی تم
)نوعی  armchairمرکز هستند؛ مانند گیرد، درونشمول معنایی هستۀ آن قرار می

در شمول  مرکز آن دسته از اسامی هستند که کلمۀ مرکبی مرکب برونمصندلی(. اسا
  وست و نه نوعی پوست(.)به معنای سرخپ redskinمعنایی هسته قرار ندارد؛ مانند 

اظهار  گونه اینشناسی اسامی مرکب در کتاب خود در رابطه با معنی (2002) مثهاسپل
گر محدودکنندۀ داللت گر است و توصیفدارد که اولین عنصر در ترکیب، توصیفمی

  .lip است و نه stickنوعی از  lipstickمعنایی عنصر دوم ترکیب است. در نتیجه، 
ای که بین اجزای ترکیب اند که نوع رابطه( بر این عقیده2004سپالدینگ )گاگنه و ا

یک  شدن ساختهکند. درواقع برای زیادی تعیین می وجود دارد، معنای ترکیب را تا حدّ
ای که بین اجزای دیگر، نوع رابطه عبارت به ؛، نوع و نقش رابطه کلیدی استترکیب

ای دارد. همچنین، کنندهای ترکیب نقش تعیینترکیب وجود دارد، در تعیین نمودن معن
توان رابطه را رابطه باید توسط شنونده یا خواننده استنباط شود و از صورت ترکیب نمی

 د.کرمشخص 
ای را مرکز بودن ترکیبات مقاله( در رابطه با برون2009اسکالیس، فابرگاس و فورزا ) 

مرکز بودن یک ترکیب به مفهوم هسته رونمرکز یا باظهار داشتند که درون و ارائه دادند
مرکز است و صورت که اگر ترکیب یک یا دو هسته داشته باشد، درونبدین بستگی دارد.

گر مفهوم هسته و توصیفمرکز است. همچنین، ای نداشته باشد، برونهیچ هستهاگر 
 .توانند به سه بخش فرعی تقسیم شودمی

یل ترکیبات انگلیسی جدید، به بحثی برخالف ( در مقالۀ خود با تحل2013بنسز ) 
مرکز مرکز و درونهای برونپردازد و برچسبمرکزها میمرکزها و درونتمایز سنتی برون
 برکند و رویکردی جایگزین را دارد و تمایز میان این دو گروه را رد میرا از میان برمی

 کند.بات معرفی میشناسی شناختی به معناشناسی ترکیچارچوب نظری زبان اساس
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( کلمات 47: 1964)شکی  توان به موارد زیر اشاره نمود:می داخلیاز میان مطالعات 
ایز مکلمۀ مرکب به دو دستۀ متمایز و نامت مرکب را از نظر رابطۀ معنایی اجزاء با کلّ

توان از عناصر واژگانی و همچنین کند. معنای کلمات مرکب متمایز را میتقسیم می
مایز ـکه در کلمات مرکب نامت. درحالیشوهر مادرها فهمید مانند ستوری آنرابطۀ د

پشت(. او همچنین کلمات کلمۀ مرکب پی برد )مثال: الک معنای بهگونه توان ایننمی
زرگ( و ـادربـ)مرکز ـممرکب را از لحاظ روابط معنایی میان اجزاء به دو گروه درون

کند که اسامی ( بیان می24: 1987تهرانیسا ) .کندسفید( تقسیم میمرکز )ریشبرون
دن ـیـاند که برای نامها واحدهای مستقلییعنی این اسم ؛مرکب وحدت معنایی دارند

آیند )مثال: شترمرغ( که هرکدام از این دو بخش معنای مشخصی وجود مییاء بهـاش
مرجع اجزاء آن  اما مرجع اسم مرکب شترمرغ با ؛دارند و به حیوان مشخصی اشاره دارند

یعنی شتر و مرغ متفاوت است. او همچنین اسامی مرکب فاقد هسته )مانند هنرپیشه( را 
ازی ـرمجـهایی که هر دو ستاکشان مفهوم غی. اسم1کند: به چهار دسته تقسیم می

دست(. گـهایی که هر دو ستاکشان مفهوم مجازی دارند )س. اسم2پشت(. د )الکـدارن
ل مفهوم غیرمجازی و ستاک دوم مفهوم مجازی دارند ستاک اوّهایی که . اسم3

مجازی فهوم مجازی و ستاک دوم مفهوم غیرل مهایی که ستاک اوّ. اسم4)شکرپنیر(. 
 دارند )هزارپا(.

های مرکب از نظر معنا به سه گروه کند که کلمه( بیان می24: 1382طباطبایی ) 
توازن. طباطبایی به پیروی از اسپنسر مرکز و ممرکز، برونشوند: درونتقسیم می

( کلمات عطفی را در ذیل کلمات متوازن قرار 321: 1993( و کاتامبا )311: 1991)
ها با ( کلمات مرکب را از حسب رابطۀ معنایی واژه124-123: 1386شقاقی )دهد. می

انی یا مرکز، دوسویه یا بدل، دوگمرکز، برونکند: درونیکدیگر به چهار نوع تقسیم می
  متوازن.

 غیر( شفافیت و تیرگی معنایی واژگان مرکب )عنصر 1390بدخشان و جودکی )
ها اظهار داشتند که واژۀ مرکب از دو و ستاک حال( را مورد بررسی قرار دادند. آن فعلی

شود و حداقل شامل دو پایه است که هر دو واژه یا یا چند تکواژ قاموسی تشکیل می
ها شود که از روی صدا یا ساخت آنگفته می هاییهای شفاف به واژه. واژهتکواژندریشۀ 

که معنی کلمات تیره از ظاهرشان مشخص ها پی برد. درحالیتوان به معنای آنمی
و  قرارگرفتهنامۀ دهخدا مورد بررسی واژۀ مرکب از لغت 500 پژوهشنیست. در این 

گونه واژگان مرکب نایی در ایندرجۀ شفافیت مع 14ها، نهایت پس از بررسی دادهدر
 .شناسایی شد
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کند که انواع اسامی مرکب با توجه به معیار وجود یا عدم ( بیان می1391سبزواری ) 
مرکز. اسامی مرکب مرکز و برونشوند: درونوجود هسته به دو گروه اصلی تقسیم می

مرکز هسته اند. اسامی مرکب برونمرکز دارای هسته و به لحاظ معنایی شفافدرون
ت شفافیت و اند. در این مقاله با رویکردی شناختی علّندارند و از لحاظ معنایی تیره

شناختی -( در مقالۀ خود با رویکردی معنایی1391سبزواری ) تیرگی تبیین شده است.
. در این مقاله، کندمرکز را بررسی میانواع و چگونگی روابط معنایی اسامی مرکب برون

است. وی بر این  شده گردآوریمرکز از گفتار روزمره و متون مختلف روناسامی مرکب ب
های مرکز میان اجزای آن یکی از انواع رابطهعقیده است که در اسامی مرکب درون

گونه نیست و الگوی مرکز اینکه در اسامی مرکب برونمعنایی وجود دارد، درحالی
 مشخصی وجود ندارد.

دهند. در ( تحلیل معنایی از کلمات مرکب ارائه می1392دوستان و وحید )کریمی 
( به بررسی 1371اسم فرهنگ معین )-این مقاله، نویسندگان با استفاده از ترکیبات اسم

های معنایی شناسی مفهومی پرداختند و نقشمعنایی این ترکیبات در چارچوب معنی
ای شناسایی نایی پایهنقش مع 11، درنهایتها شناسایی شدند. اصلی از میان این داده

و استنباط الگوهای  سازی معنی( در مقالۀ خود به بررسی 1395سبزواری ) شدند.
امی مرکب ـدر اس به عقیدۀ او،پردازد. مرکز فارسی میمفهومی اسامی مرکب درون

ای است و وجود یک رابطۀ مشخص سبب تعبیر مرکز، ترکیب مفهومی از نوع رابطهدرون
تر درک نتیجه معنای ترکیب سریعشود و دراز میان دیگر تعابیر می تر آن تعبیرسریع

مرکز شفاف است و از درون آن استنباط بنابراین، معنای اسامی مرکب درون ؛شودمی
ای دلیل نبودن هسته و توصیفگر، تعبیر رابطهمرکز بهشود ولی در اسامی مرکب برونمی

  گیرد.شکل نمی
وزۀ ـت که در حـاتی اسـوعـموضوع که درک معنایی از موضبا نظر به این بنابراین، 

ای برخوردار است اما گیرد و از اهمیت ویژهشناسی شناختی مورد بررسی قرار میزبان
در فارسی مرکز مرکز و برونتاکنون میزان و زمان درک معنایی اسامی مرکب درون

رفی مقایسۀ این دو گروه شناسی شناختی با یکدیگر مقایسه نشده است. از طحوزۀ زبان
دو گروه نیز تا به  های اینآموزان و بررسی تفاوتاسم مرکب فارسی در میان فارسی

بنابراین، پژوهشگر  ؛یک از مطالعات داخلی و یا خارجی دیده نشده استامروز در هیچ
این تحقیق به بررسی این دو گروه اسم و مقایسۀ میزان درک معنایی و همچنین زمان 

آموزان بررسی پردازد و رابطۀ درک این دو گروه اسم را در میان فارسیعنایی میدرک م
 نماید.می
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  روش تحقیق -4
 ابزار و روش -4-1

های بسامدی پس از بررسی فرهنگمیدانی است.  -ایروش انجام این پژوهش کتابخانه

سی از آنجا که در زبان فار(، 1391خان )جنفرهنگ بسامدی بیمختلف از جمله 

صورت هایی بهفرهنگی بسامدی برای این دو گروه اسم مرکب وجود ندارد، داده

که  (1395و  1391های سبزواری )( و مقاله1388از رسالۀ سبزواری ) ایکتابخانه

استخراج شدند و فهرستی از  آوری نموده،ترین فهرست اسامی این دو گروه را جمعجامع

آمد و به مدرسان سطح میانۀ مرکز آزفا  دست به مرکزمرکز و بروناسامی مرکب درون

، آن دسته از اسامی را که این سطحآموزان داده شد تا با توجه به کتب درسی فارسی

ها را های خود خوانده بودند و معنی آندر کتابها را آموزان سطح میانه معنی آنفارسی

گروه )آن دسته اسامی که ، عالمت بزنند. سپس پربسامدترین اسامی این دو دانستندمی

( انتخاب شدند تا برای آزمون اصلی این پژوهش مورد استفاده بیشتر عالمت زده شدند

ون ـله آزمـمـاز ج)های متعددی قرار گیرند. برای طراحی آزمون مناسب، آزمون

کلمه و ...( مورد بررسی قرار گرفتند و -کردن تصویرگیری واژگانی، خواندن، جفتتصمیم

تداخل های زبانی کمترین ها آزمونی طراحی شد که با سایر جنبهجۀ این بررسیدر نتی

پردازیم، را داشته باشد. از آنجایی که در این پژوهش تنها به سنجش درک معنایی می

بنابراین  ؛کردندها اشاره میها فقط باید اسامی را درک کرده و به آنبنابراین آزمودنی

کلمه طراحی شود. این -جفت کردن تعریف صورت بهزمون تصمیم بر این شد که قالب آ

توسط نگارنده این پژوهش طراحی شد و های درک واژه است، آزمون که از جمله آزمون

 به مرحلۀ اجراهوشمند برنامک اندروید در تلفن همراه توسعۀ توسط متخصص سپس 

درک معنا رخ  گیری زمان واکنش بهخطاهایی که ممکن بود در اندازه دلیل به. رسید

گیری بنابراین برای اندازه ؛نشداستفاده سنج های کاغذ مدادی و زماناز آزمون ،دهد

تر زمان درک معنای اسامی مرکب این برنامک مورد استفاده قرار گرفت که زمان دقیق

 2-3-4در بخش مربوط به آزمون گیرد )جزئیات بیشتر ثانیه اندازه میرا بر حسب میلی

، با استفاده از آموزان به این آزمونهای فارسیپاسخپس از بررسی است(. آورده شده 

( که برای 2و پیرسون 1های اصلی تحقیق )تیو آزمون 23نسخۀ  SPSSافزار آماری نرم

                                                           
1
. T-test 

2
. Pearson 
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و  2اسمیرنوف-، کولموگروف1های رانرفتند و همچنین آزمون کار بهها سنجش فرضیه

ها در نتایجی را نشان دادند که با استناد به آنرفتند،  کار بهها فرضکه برای پیش 3لون

 های پژوهش خود برآمدیم.پاسخ به پرسش
 رهای پژوهشمتغیّ -4-2

 از: اند عبارتمتغیّرهای موجود در آزمون 

 متغیّر مستقل زمان -

 مرکز فارسیمتغیّر وابستۀ اسامی مرکب برون -

 مرکز فارسیمتغیّر وابستۀ اسامی مرکب درون -

است؛ بدین  شده گرفته نظر متغیّر مستقل درک معنا در عنوان بهژوهش زمان در این پ

کنند. هرچه زمان کمتری برای جفت معنا که اسامی مرکب با تغییر زمان تغییر می

کردن تعریف و کلمه به کار رود بدین معناست که درک معنایی باالتر است و هرچه 

تر است. ه طول بکشد، درک معنایی پایینزمان بیشتری برای جفت کردن تعریف با کلم

تر تر و زمان بیشتر به معنای درک آهستههمچنین، زمان کمتر به معنای درک سریع

 است.
 روش اجرای آزمون  -4-3

 هاآزمودنی -4-3-1

دانشگاه فردوسی مشهد  سطح میانۀ مرکز آزفا آموزفارسی 37های این پژوهش، آزمودنی

-20آموزان مربوط به گروه سنی بیشترین تعداد فارسیدادند. به آزمون پاسخ بودند که 

 20سنی زیر  دادند. دو گروهآموزان را تشکیل میکل فارسی 5/40سال است که %  24

دادند. آموزان را تشکیل میفارسی 7/29سال به باال تعداد برابر داشته و %  25سال و 

، ملیّت درنهایتا زنان بودند. هآن 5/13آموزان مرد و % فارسی 5/86همچنین، % 

بحرینی و سوری و  4/5لبنانی، %  2/16عراقی، %  3/70آموزان بدین شرح بود: % فارسی

، درنهایتدادند. کل را تشکیل می 7/2پاکستانی و اندونزیایی یکسان بودند و هر یک % 

ها در تحقیق، متغیّرها آموزان و بحث مشارکت داوطلبانه آنبا توجه به تعداد کم فارسی

 نبودند. کنترل قابل

  

                                                           
1
. Run 

2
. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

3
. Levene 



 1397/11 بهار و تابستان ،1 ۀشمار ،9 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

 های آزمونمحرّک -4-3-2

که در زبان فارسی فرهنگ بسامدی برای با توجّه به اینتر گفته شد، طور که پیشهمان

های ( و مقاله1388زواری )ـبـالۀ سـاز رسهایی اسامی مرکب وجود نداشت، داده

مرکز و ب درونـرکـم مـاس 280ین میان، د. از اشخراج ـ( است1395و  1391سبزواری )

مرکز و اسامی مرکز استخراج شد. فهرست اسامی مرکب دروناسم مرکب برون 193

د، بدین صورت که اسامی مرکب های جداگانه قرار گرفتنمرکز در صفحهمرکب برون

ستون بود.  چهارقرار گرفتند که هر صفحه شامل  A4مرکز در سه صفحۀ درون

و در دو صفحه قرار گرفتند. این  صورت همینمرکز نیز به امی مرکب برونهمچنین، اس

دو فهرست در مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد به مدرسانی که سابقۀ تدریس در 

سطح میانه را داشتند، داده شد. تعداد کل مدرسانی که سابقۀ تدریس در سطح میانه را 

گویی زن( حاضر به پاسخ دومرد و  دهنفر ) 12ها نفر بودند که از میان آن 16داشتند 

گویی بدین صورت بود که از میان اسامی مرکب این فهرست، شدند. دستورالعمل پاسخ

آموزان سطح میانۀ مرکز آزفای مشهد قادر به درک کنند فارسیهایی را که فکر میگزینه

سری  12به  نهایت، پژوهشگر این تحقیق با توجّه، عالمت بزنند. درمعنی آن هستند

)آن دسته از اسامی که  هایی که در دست داشت، بسامدگیری نمود و پٌربسامدهاپاسخ

 . کرد را از میان کل فهرست استخراج بودند( شده انتخاببیشتر 

کلمه  ها، پربسامدترین اسامی مرکب برای آزمون جفت کردن تعریفاز میان فهرست

در زمینۀ سنجش درک معنایی و  شده انجامهای انتخاب شدند. با توجّه به پژوهش

 24های مختلف مورد استفادۀ پژوهشگران قرار گرفت، تعداد هایی که در پژوهشآزمون

مرکز( که بسامد باالیی اسم مرکب درون 12مرکز و اسم مرکب برون 12اسم مرکب )

اسم  24نسبت به دیگر اسامی فهرست داشتند، انتخاب شدند. تعاریفی که برای این 

کب در آزمون مورد استفاده قرار گرفتند از فرهنگ دبستانی دو جلدی )شکری، مر

(، فرهنگ فارسی کودک و نوجوان 1382(، فرهنگ فشردۀ سخن )انوری، 1382

 ( استخراج شدند. 1385نامۀ دهخدا )( و لغت1380)

کنندگان در آزمون، یک در آغاز آزمون، پس از قسمت درج اطالعات فردی شرکت

های گویی به سؤاالت، همانند محرّکدرک بهتر نحوۀ پاسخ منظور بهبسامد محرّک پر

از آنجایی که در این پژوهش درک اسامی ارزیابی شد،  مثال ذکر شد. عنوان بهآزمون 

ها و اشاره تنها با درک کلمههای به فعالیت خاصی مانند تولید نیاز نداشتند و آزمودنی
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فهرست اسامی  ها پاسخ دادند.کلمه به سؤال عریفکردن تها در آزمون جفتبه کلمه

 مرکز آزمون در دو جدول زیر آمده است:مرکز و برونامد درونـسـمرکب پرب
 مرکز: اسامی مرکب پربسامد برون2جدول  مرکز: اسامی مرکب پربسامد درون1جدول 

 اسم مرکب شماره

 معدنیآب 1

 دستیکیف 2

 خمیردندان 3

 تلفنیتاکسی 4

 داروخانه 5

 پزشکدندان 6

 مرغتخم 7

 جاروبرقی 8

 سیاهتخته 9

 پلهراه 10

 رشته آش 11

  آشپزخانه 12

 اسم مرکب شماره

 وقتتمام 1

 زیرزمین 2

 غذاپیش 3

 سالبزرگ 4

 پشتالک 5

 تحویلسال 6

 معصوم چهارده 7

 جالباسی 8

 پیراهن زیر 9

 تیپخوش 10

 حوصلهکم 11

 هارپایهچ 12
 

توسط متخصص توسعۀ  عامل اندرویداین آزمون که در قالب برنامکی تحت سیستم
ها داده شد. آزمون اپلیکیشن اندروید نوشته شد، در دو تلفن همراه هوشمند به آزمودنی

 4بود و پس از آن  شده نوشتهبدین صورت بود: در باالی صفحه، تعریف اسم مرکب 
 صورت بهگزینه، یک گزینه هدف بود. گزینۀ صحیح  4ن گزینه قرار گرفت که از ای

های دیگر قرار گرفت. در هر صفحۀ تلفن همراه، یک تعریف به تصادفی در میان گزینه
بایست ها پس از انتخاب گزینۀ مورد نظر میهمراه چهار گزینه قرار گرفت و آزمودنی

ؤال بعد ظاهر ـیجه، سـنتدند تا صفحۀ بعد و در کردکمۀ تأیید و ادامه را انتخاب می
سطح مرکز بودند تا مرکز و برونیکی در میان، درون صورت بههای آزمون شد. محرّکمی

گویی به این دو گروه اسم مرکب در زمان پاسخدشواری در طول آزمون برابر باشد و 
 طول آزمون توزیع گردد. 

 روند اجرای آزمون -4-3-3

مون این پژوهش در قالب برنامکی در تلفن همراه به تر اشاره شد، آزطور که پیشهمان
 LGو  LG Nexus 5مرحلۀ اجرا درآمد. این برنامک بر روی دو تلفن همراه هوشمند )

G5آموزان سطح این آزمون در میان فارسی 1396ماه سال ( نصب شد. در اردیبهشت
طور کننده بهمیانۀ مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد. آزمون را دو شرکت
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شد تا به آزمون دادند و سپس از دو نفر داوطلب دیگر خواسته میپاسخ می زمان هم
گویی داشتند و رضایت داشتند آموزانی که تمایل به پاسخپاسخ دهند. تنها از فارسی

آموزان خواسته شود به آزمون پاسخ دهند، با آزمون گرفته شد. قبل از اینکه از فارسی
کیفیت  منظور بهرای زمان مناسب اجرای آزمون هماهنگی انجام گرفت. ها بمدرس آن

شد تا به کالسی )در آموزان داوطلب خواسته میبهتر در فرایند اجرای آزمون، از فارسی
که منجر به عدم  سروصداییهمان طبقه( که خالی بود بروند و در آنجا به دور از هرگونه 

-ه فارسیـمراه بـن هـفـکه تلـهند. قبل از اینشد، به آزمون پاسخ دها میتمرکز آن

آموزان داده شود، در مورد آزمون، هدف از اجرای آن، تعداد سؤاالت و نکاتی که در حین 
آموزان ورتی که فارسیـشد. در صحاتی داده ـیـها توضشد به آنآزمون باید رعایت می

شد و لیسی کمک گرفته میشدند، از زبان انگمتوجّه نمی فارسی زبانتوضیحاتی را به 
طور که ها به آزمون وجود نداشت. همانگویی آنگونه محدودیت زمانی برای پاسخهیچ
تر اشاره شد، هر تعریف به همراه چهار گزینه در یک صفحۀ تلفن همراه قرار داشت پیش

سخ ها از پاآزمودنی که زمانیو در انتهای صفحه، گزینۀ تأیید و ادامه قرار داشت و تا 
شد. همچنین، امکان برگشت به خود اطمینان حاصل نکرده بودند، صفحۀ بعد باز نمی

آموزان صفحۀ قبل نیز وجود نداشت زیرا هدف از این آزمون، سنجش زمان درک فارسی
است که  ذکر قابلاین نکته نیز  آورد.ت آزمون را پایین مینیز بود و این موضوع دقّ

زمون نیاز به مهارت خاصی نداشتند و کار کردن با این آموزان برای پاسخ به آفارسی
ها در صفحۀ درج مشخصات آزمودنی محلقبل از شروع آزمون،  برنامک ساده بود.

وۀ ـی و نحـدهخـنخست قرار داشت و پس از آن مثالی برای درک بهتر فرایند پاس
زمون، آزمون دهی در صفحۀ دوم قرار داشت و پس از آن با انتخاب گزینۀ شروع آپاسخ

گرفتند. شد که هر تعریف و چهار گزینۀ مربوط به آن در یک صفحه قرار میاجرا می
تعریف قرار داشت و در آخرین  24صفحه پس از مثال، مربوط به  24بدین ترتیب، 

کنندگان در آزمون، تقدیر و تشکر شد. همچنین، پس از اینکه صفحه، از همکاری شرکت
ها تشکر به از همکاری آن را به پژوهشگر تحویل دادند، مجدداًها تلفن همراه آزمودنی

کنندگان در آزمون در کالس دهی تمامی شرکتعمل آمد. پژوهشگر در حین پاسخ
، مجموعاز آزمون، پاسخ داد. در سها را در قبل و پحضور داشت و تمامی سؤاالت آن

م مرکب را پاسخ دادند که اس 24آزمودنی که  37) آمد دست به از این آزمون داده 888
  بودند(. مرکزاسم مرکب درون 12مرکز و اسم مرکب برون 12شامل 
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 هاداده وتحلیل تجزیه -5
 های توصیفییافته -5-1

 آموزانالف. میزان درک فارسی

)جفت  مرکز فارسی که همان پاسخ صحیح دادن استمیزان درک اسامی مرکب درون
است.  شده میتقسه سه بخش پایین، متوسط و باال ، بکردن صحیح تعریف با کلمه(

 آمده است: 1شکل  مرکز درفراوانی و درصد میزان درک اسامی مرکب درون

 
 

برحسب میزان  آموزانفارسی: توزیع فراوانی 1شکل 
 مرکزدرک اسامی مرکب درون

ن میزا برحسب آموزانفارسی : توزیع فراوانی2شکل 
 مرکزبروندرک اسامی مرکب 

 

از دو شکل  توان دید:می دوشکل  مرکز را درهمچنین، میزان درک اسامی مرکب برون
آموزان از این دو گروه اسم مرکب میزان درک رسیم که اکثر فارسیباال به این نتیجه می

 متوسطی داشتند.
  ب. زمان جفت کردن تعریف با کلمه

برای جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی آموزان فارسیۀ میانگین زمان مورد استفاد
ثانیه( بود و  28دقیقه و  پنج)ثانیه  317تقریبی برابر است با  طور بهمرکز مرکب درون

-که میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب برون است یحالاین در 

نکتۀ   آمده است: سهشکل  در هایافتهثانیه( بوده است.  23دقیقه و  شش) 374مرکز 
بررسی قرار مورد ت نیز در این پژوهش دیگر این است که سن، جنسیت و ملیّ ذکر قابل

آموزان مربوط به گروه بیشترین تعداد فارسی باشند:ها بدین شرح میگرفتند که یافته
دادند. آموزان را تشکیل میفارسی درصد کلّ 5/40سال بودند که  24تا  20ی سنّ
. درصد زنان بودند 5/13رد بودند و تنها آموزان مَفارسی درصد کلّ 5/86مچنین، ه

نتایج  ت عراقی داشتند.آموزان سطح میانه ملیّفارسی درصد 3/70اینکه  تیدرنها
این است که جنسیت، ملیّت  ۀدهند نشانهای آماری تی و پیرسون از آزمون آمده دست به
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درک معنایی نبوده و هیچ تأثیری بر میزان و زمان یک عاملی تأثیرگذار بر و سن هیچ
این مرحله، پس از توصیف متغیّرها، فرضیات تحقیق )که  در درک معنایی نداشتند.

 ای هستند( را آزمودیم. عمدتاً مقایسه
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 برحسب زمان جفت کردن تعریف با کلمه آموزانفارسی: توزیع میانگین 3شکل 

 

-بندی میای در زیرمجموعۀ کلی پارامتریک و ناپارامتریک دستههای مقایسهزمونآ

ها فرضهای مشخصی نیاز دارند که این پیشفرضهای پارامتریک به پیششوند. آزمون
 از: اند عبارتای های مقایسهدر آزمون

یده سنج رنوفمیسا -شرط توسط آزمون کولموگروفداشتن توزیع نرمال )این پیشالف. 
 .شده است(

 ،هاآن %5رنوف و سطح معناداری باالی میسا -ر آزمون کولموگروفیبا توجّه به مقاد
 اختالف معنادار نبوده و از توزیع نرمال برخوردار هستند. یها داراداده
فرض توسط آزمون ران سنجیده شده )این پیش مستقل بودن مشاهدات از یکدیگرب. 

 .است(
 یها داراتوان گفت دادهمی %5باالی  یمون ران و سطح معناداربا توجّه به مقادیر آز

مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر برخوردار  فرض شیپاختالف معنادار نبوده و از 
 هستند.

 ای سنجیده شده باشند.رهای مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصلهمتغیّج. 
در نظر گرفته  دارد که عمدتاًآماری نیز وجود  ۀفرض برابری واریانس جامعالبته پیش 

های مناسب آماری توسط آزمون شده گفتههای فرضتمامی پیش، بنابراین؛ شودنمی
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ها شرایط مذکور را دارا بودند و متناسب با متغیر ۀو هم مورد سنجش قرار گرفت
 های مستقل استفاده گردید.برای گروهتی از آزمون  ،شرایط

 های تحلیلییافته -5-2

مرکز مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسیتفاوتی میان میزان درک  آیا. 1
 وجود دارد؟

مرکز در مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسیمقایسۀ میانگین میزان درک 
 های زیر آمده است:جدول

 

 مرکزبرونمرکز و از اسامی مرکب درون آموزانفارسیمیانگین میزان درک  ۀ: مقایس3جدول 
Paired Samples Statistics 

 انحراف معیار تعداد میانگین 

 1.577 37 8.11 مرکز دروندرک اسامی مرکب 

 1.929 37 7.00 درک اسامی مرکب برون مرکز
 

-مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسیمیانگین میزان درک  ۀمقایس: نتایج آزمون تی مربوط به 4جدول 

  مرکز

Paired Samples Test 

 
اختالف 
 میانگین

مقدار 
 تیآزمون 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری
(Sig) 

 مرکز دروندرک اسامی مرکب 
 درک اسامی مرکب برون مرکز

1.11 3.473 36 .001 

 

میانگین میزان درک  ۀوابسته برای مقایس تیباال نتایج آزمون آماری های ولدر جد
و نوع اسامی آورده شده است. نوع اوّل مربوط به از اسامی مرکب در د آموزانفارسی

بر طبق  .استمرکز مرکز و نوع دوم مربوط به اسامی مرکب بروناسامی مرکب درون
، با قبول خطای کمتر از df=36آزادی  ۀ( و با توجّه به درج473/3) تی مقدار آزمون

01/0 (Sig=0/001و درج )بین درک  توان نتیجه گرفتمی 99/0ش از یاطمینان ب ۀ
وجود دارد. بر اساس نتایج مندرج  یاز دو نوع اسامی مرکب تفاوت معنادار آموزانفارسی

و  11/8مرکز از اسامی مرکب درون آموزانفارسیدر جدول، میانگین میزان درک 
بنابراین میانگین ؛ است 7مرکز از اسامی مرکب برون آموزانفارسیمیانگین میزان درک 

نمره بیشتر از میزان درک  11/1مرکز از اسامی مرکب درون موزانآفارسیمیزان درک 
 مرکز بود.ها از اسامی مرکب برونآن
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-مرکز و برونکردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونآیا تفاوتی میان زمان جفت. 2

 مرکز وجود دارد؟
رکز و مدر این قسمت، مقایسۀ زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درون

 مرکز در دو جدول زیر آورده شده است:برون
 مرکزمرکز و برونمیانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درون ۀ: مقایس5 جدول

Paired Samples Statistics 

 انحراف معیار تعداد میانگین 

زمان جفت کردن تعریف با کلمه 
 مرکز دروندر اسامی مرکب 

317158.73 37 93678.385 

زمان جفت کردن تعریف با کلمه 
 در اسامی مرکب برون مرکز

374446.32 37 106833.203 

 

مرکز میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درون ۀمقایسنتایج آزمون تی مربوط به  :6جدول 
     مرکزو برون

 Paired Samples Test 

 
اختالف 
 میانگین

 تیمقدار آزمون 
ه درج

 آزادی

 سطح معناداری
(Sig) 

زمان جفت کردن تعریف با کلمه در 
 مرکز دروناسامی مرکب 

زمان جفت کردن تعریف با کلمه در 
 اسامی مرکب برون مرکز

-57287.59 -4.492 36 .000 

  

میانگین زمان جفت  ۀوابسته برای مقایس تیباال نتایج آزمون آماری  هایولدر جد
اسامی مرکب در دو نوع اسامی آورده شده است. نوع اوّل کردن تعریف با کلمه در 

بر  .استمرکز مرکز و نوع دوم مربوط به اسامی مرکب برونمربوط به اسامی مرکب درون
، با قبول خطای کمتر df=36آزادی  ۀ( و با توجّه به درج-492/4) تیطبق مقدار آزمون 

توان نتیجه گرفت بین زمان می 99/0ش از یاطمینان ب ۀ( و درجSig=0/000) 01/0از 
بر  وجود دارد. یجفت کردن تعریف با کلمه در دو نوع اسامی مرکب تفاوت معنادار

اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی 
ثانیه و میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی  317مرکز مرکب درون
بنابراین میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در ؛ ثانیه است 374 مرکزمرکب برون

ثانیه کمتر از زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی  57مرکز اسامی مرکب درون
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جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب  ،به عبارت دیگر؛ مرکز بودمرکب برون
 ه است.مرکز بودبرون مرکب تر از اسامیمرکز سریعدرون

مرکز وجود مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسیای میان درک . آیا رابطه3
 دارد؟

مرکز در مرکز و بروناز اسامی مرکب درون آموزانفارسیدر این بخش، رابطۀ میان درک 
 شود:جدول زیر مشاهده می

 مرکزبرون مرکز واز اسامی مرکب درون آموزانفارسیدرک  میان ۀ: رابط7 جدول

 درک اسامی مرکب برون مرکز  

 Pearson مرکز دروندرک اسامی مرکب 
Correlation 

.402(*) 

 Sig. (2-tailed) .014 

 N 37 

 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 05/0( با قبول خطای کمتر از 402/0آمده ) به دستآزمون پیرسون  بر اساس
(sig= 0/014و درج )توان گفت بین درک افراد از اسامی می 95/0اطمینان بیش از  ۀ

الزم به ذکر است مقدار مثبت  .معناداری وجود داردۀ مرکز رابطمرکز و برونمرکب درون
به این معنا که هرچه میزان  ،ر داردمستقیم بین دو متغیّ ۀآزمون پیرسون نشان رابط

-ها از اسامی برونمرکز بیشتر باشد درک آنب دروناز اسامی مرک آموزانفارسیدرک 

مرکز ها از اسامی مرکب درونکه درک آن آموزانیفارسیمرکز نیز باالست و برعکس 
 .استمرکز نیز پایین تر باشد به همان میزان درکشان از اسامی برونپایین

 

 نتیجه -6
آموزان از اسامی مرکب سیادند که میانگین میزان درک فارهای آزمون تی نشان دیافته
مرکز بود و زمان جفت کردن ها از اسامی مرکب برونمرکز بیشتر از میزان درک آندرون

 مرکز بود.مرکز کمتر از اسامی مرکب برونعریف با کلمه در اسامی مرکب درونت
سون نشان دادند که میان درک دست آمده از آزمون پیره های بهـ، یافتهمچنین

ین همبستگی وجود دارد. بد مرکز رابطۀرونمرکز و باز اسامی مرکب درون نآموزافارسی
مرکز بیشتر باشد، درک آموزان از اسامی مرکب درونمعنا که هرچه میزان درک فارسی
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ثر ـکه اکـبا نظر به این عکس.ـمرکز نیز باالتر است و بالها از اسامی مرکب برونآن
هستند، مدرسین این مرکز  زبان عربیدوسی مشهد آموزان مرکز آزفا دانشگاه فرفارسی

توانند در هنگام تدریس مبحث اسامی مرکب زمان بیشتری را صرف آموزش اسامی می
-نسبت به اسامی مرکب درون مرکزاسامی مرکب بروندرک  زیرامرکز کنند مرکب برون

ز، هستۀ مرکدر اسامی مرکب درون آموزان این مرکز دشوارتر است.برای فارسیمرکز 
بنابراین،  ؛مرکز هستۀ معنایی محذوف استمعنایی وجود دارد، امّا در اسامی مرکب برون

وجود هستۀ معنایی در  دلیل بهگونه استدالل نمود: توان اینمی کارینبا توجّه به نظریۀ 
شود. امّا گر فهمیده میمرکز، وجود نوعی رابطه میان هسته و توصیفاسامی مرکب درون

مرکز هستۀ معنایی وجود ندارد، میان اجزاء آن ایی که در اسامی مرکب بروناز آنج
ای شکل نخواهد عدم وجود هستۀ معنایی، رابطهزیرا به علّت  ؛ای وجود نداردرابطه
مرکز مرکز نسبت به اسامی مرکب برونبنابراین، میزان درک اسامی مرکب درون ؛گرفت

مرکز با سرعت بیشتری نسبت به درونبیشتر است و همچنین، درک اسامی مرکب 
میزان ، توان گفتخالصه می طور به بنابراین ؛شودمرکز انجام میاسامی مرکب برون

بیشتر از درک فارسی مرکز کز آزفا نسبت به اسامی مرکب درونآموزان مردرک فارسی
یف است. از طرفی، زمان جفت کردن تعرفارسی مرکز ها نسبت به اسامی مرکب برونآن

 فارسی مرکزنسبت به اسامی مرکب برونفارسی مرکز درونبا کلمه در اسامی مرکب 
مرکز از دو جزء هستۀ معنایی و علت این است که اسامی مرکب درون کمتر است.

اینکه  دلیل به شود، امارابطه میان این دو جزء فهمیده میو نوعی  شده ساختهگر توصیف
ن ای میان اجزای آمعنایی محذوف است، رابطهکز هستۀ مردر اسامی مرکب برون

مرکز نسبت به اسامی ین نوع رابطه در اسامی مرکب درونبنابراین ا ؛شودفهمیده نمی
 شود.تر فهمیده میمرکز سریعمرکب برون
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