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  دهكيچ
  بعنوان زبان سـوم    يعرب آموزان  زبان در نندگان اسم كف  يتوص يادگيري بررسي براي حاضر پژوهش

ه زبـان اولـشان   كـ  بعنـوان زبـان دوم   يسيـ انگل متوسط سطحآموز   زبان 32 ظورمن بدين صورت گرفت؛ 
 جهـت  2 و آزمون ترجمـه 1ي بود انتخاب شدند و از دو نوع آزمون شامل آزمون قضاوت دستور           يفارس
 هـا،   ل داده يـ پـس از تحل   .  استفاده شـدند   ينندگان اسم در زبان عرب    كف  ي توص 4 و تطابق  3گاهي جا يبررس

شتر از زبان دوم تـا      يه ساختار مورد نظر ب    ك، نشان داده شد     يله نرم افزار  آمار    يه وس ج بدست آمده ب   ينتا
 در يشود و زبان دوم نقش عمـده ا         مي  از زبان اول و دوم به زبان سوم منتقل         يا معجون ياز زبان اول و     

 زبـان  يريـ فراگ در را شـده  آموخته قبل ازهاي    زبان نقش حاضر مقاله. ندك  مي فاين ساختار ا  ي ا يريفراگ
 يمخلوط اي و دوم زبان اول، زبان از را يزبان دانش انتقال محققان، قاتيتحق جينتا.  ندك  مي يبررس سوم
نند ك  مي مشخصيطه تئور يق در ح  ين تحق ياهاي    افتهي . دانند  مي سوم زبان به دوم و اول يزبان دانش از
 تيـ  اهم.فا خواهـد نمـود  ي زبان سوم ايريند فراگي در فراي انتقال نقش مهم  ية از سه فرض   يكدام  كه    ك

  .است آن يآموزش و يتئور مسائل خاطر به مطالعه نيا ةالعاد فوق

ننـده اسـم، زبـان      كف  يننده اسم، تطـابق توصـ     كف  يگاه توص ي زبان سوم، جا   يريفراگ : كليدي هاي  هواژ
  .ي، زبان عربيسي، زبان انگليفارس
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   مقدمه-1
 ،كـي تر :ماننـد  زبانه، سه و دو جوامع آن در هك است ييشورهاك بارز قيمصاد از يكي رانيا

 شـروع  1990 ةدهـ  اواخـر  در سـوم  زبـان  يريـ فراگ  مطالعـات  .نندك  مي يزندگ يعرب و يردك
و  ردندك يم يبررس دوم زبان بمانند را سوم زبان يريفراگ زبان، يريفراگ محققان قبال يول شد؛
د يـ با و دارد را خـود  خـاص  ةنـ يزم سوم زبان يريفراگ هك دنديرس جهين نت يا  آن، آنها به   يدر پ 
 دانـش  در را زبـان  دو سـوم  زبـان  رانيـ را فراگ يـ ند؛ ز ي زبان دوم مطالعه نما    يريجدا از فراگ   آنر
منظـور  . )2001 ؛ همربـرگ،  2001 ؛ سـنوز،  2004  ا،يايكسيـ نيو و يفول ن،يفل(دارند   خود يزبان
هـايي     قرار دارند و با  ساختار      يات مقدم يه در سطح زبان   ك هستند   يران زبان سوم، افراد   يفراگ از

ران ناچـار   يـ ن فراگ يـ جـه، ا  يستند و در نت   يـ ه بـا آنهـا آشـنا ن       كـ شـوند     مـي  در زبان سوم روبـرو    
 از هـر دو زبـان      يا معجـون  يـ ه قبال فرا گرفتـه انـد و         ك ي از دو زبان   يكيساختارها را از     هستند

ران زبـان  يـ ن فراگيـ ه اكـ ن فـرض شـده اسـت    ين اساس، چنيند؛ بر هميزبان سوم منتقل نما    به
  خـاص  يزبـان هـاي     نـه ي را بـه علـت دارا بـودن زم         ي منحصر به فرد   1ين زبان ي ب ي الگوها  سوم
 مطرح ن سؤال ي زبان سوم، ا   يرينصورت در فراگ  يدر ا . برند  مي اركد زبان سوم ب   ي و تول  كدر در
ارها در زبـان  ساخت دي و تول  ك در ي زبان سوم برا   يري فراگ يةر در مراحل اول   يا فراگ يه آ كشود   مي

 بـه زبـان سـوم منتقـل         از زبـان اول و دوم را       يا معجـون  يسوم آن را از زبان اول، زبان دوم، و          
نـد نـشان    يمنتقـل نما    را از زبان اول بـه زبـان سـوم          يران ساختار يه فراگ ك يند؟ در صورت  ك مي

صـورت  و در   ) 1996و  1994شواتز و اسپراز،     (2املك يدسترس/املكه انتقال   يد فرض يي تا ةدهند
ـ    (3دوم  عامـل انتقـال زبـان      يةانتقال ساختار از زبان دوم به زبان سوم بـه فرضـ            ، كبـاردل و فال

، و ين، فــوليلـ يف (4يشرفت انباشـتگ يـ  پيةن مـورد فرضـ  يمعـروف شـده اسـت و سـوم    ) 2007
ه از زبان اول و دوم بـه زبـان      ك ييران تنها ساختارها  يده شده است و فراگ    ينام) 2004ا،  ياكنسيو

از ساختار  ها    هين فرض ي آزمودن ا  يبرا. نندك  مي ه تفاوت دارند، منتقل   ك ييت و نه آنها   سوم شباه 
  . شود  مي استفادهيف شونده اسم در زبان عربيننده و توصكف يتوص

 ننـده ك فيتوصـ  و شده فيتوص اسم نيب يعرب و يسيانگلهاي   زبان ،يفارس زبان خالف بر
دارد؛ در   وجـود  تطـابق  شـوند،   مـي  استفاده صفت عنوان به هك 6دااعد و 5يفيتوص صفات مانند

__________________________________________________________________ 
1. Interlanguage 
2. Full transfer/full access 
3. L2 status factor 
4. Cumulative Enhancement Model 
5. Attributive Adjective 
6. Numerals 



  85  )دوم زبان( انگليسي زبان فراگير  )اول زبان( زبانان فارسي توسط )سوم زبان( عربي زبان در اسم كنندگان توصيف فراگيري

 يسانيكـ گـاه  ي، جايسيـ ، بـر خـالف انگل  ي و عربي اسم در فارس   ةنندكف  يگاه توص يه جا يكحال
ـ    ي فراگ يسي و انگل  يان دو زبانه فارس   يرانيا ا يآ. دارند  بعنـوان زبـان سـوم تطـابق و          ير زبـان عرب
ا از زبـان دوم     يـ و  ) يفارسـ (ل  ف شـونده، اسـم را از زبـان او         يننـده و توصـ    كف  يگاه توص يجا
 ين مطالعه با بررسيا ند؟ك  ميمنتقل )يعرب( از دو زبان را به زبان سوم         يا معجون يو  ) يسيانگل(

ـ  زبـان  در اسـم  ةنندك في توص 1ي واج - ي نحو يساختارها عـالوه بـر    . شـود   مـي   دنبـال  يعرب
 يه سطح بـسندگ   ك افته اند ي از محققان در   يه اشاره شد،  برخ    ك زبان سوم    يريات فراگ يخصوص

 در  ير بـوم  يـ  زبـان غ   يـك ر  ي تـأث  يص چگونگ ي در تشخ  ي زبان دوم نقش مهم    يريزان فراگ يو م 
   .)1998المز و همربرگ، يلي؛  و2001همربرگ، (ند ك  ميفاي زبان سوم ايريفراگ

   انتقال زباني تئور-1-1
از قبل آموخته    زبان   يك از   يزبانهاي    يژگيف انتقال و  ي توص يه برا كست  يا انتقال زبان واژه  

تواند بـه     مي ط سه زبانه  ي مح يكن واژه در    يرود؛ ا   مي ارك به   يرين فراگ ي زبان در ح   يكشده به   
ل، آمـارو و  يـ گبر( شده به زبان سوم مربوط شود يري از دو زبان فراگ    يكهر  هاي    يژگيانتقال و 
در  ).2009 ،يورسون، جـود يل آمارو، اي؛ و گبر2004ا، ياكنسي و ولين، فوليلي؛  ف2015 راثمن،
شـود؛    نمي  مبهم قلمداد  ي با مفهوم  يريادگي ي استراتژ يك زبان، انتقال به عنوان      ي رسم يريفراگ

ه در عـوض بـه      كست، بل يح ن ي قابل توض  يلمات سطح ك و با    يفي حالت توص  يكرا انتقال در    يز
 بر زبان آموخته شده     يك از   يا واج ي ي واج – ي  نحو  يردكعملهاي    يژگيمانند، و هايي    يژگيو

  .شود  مي منجريزبانهاي   دادهي و تحقق سطحي ذهنيستم زبانيه به گسترش سكگردد  مي
 يريـ شود، و فراگ    مي م داده يا تعل يافتد    مي ه به طور آگاهانه اتفاق    ك زبان   يريادگين  ي ب يگاه

هرچنـد،  . افتد، تفـاوت وجـود دارد    ميم اتفاقي و بدون تعل  يعيا طب يه به طور ناخودآگاه     كزبان  
ه كـ رده انـد    كـ ان  يـ ن ب يچنـ ) 2005 و   1998نمن،    ي و پـا   1993تبن و اسپادا،    يال(ن مطالعه   يچند

 شود، اما آن را بـه طـور         يريند فراگ يدن به فرآ  ين است باعث سرعت بخش    كاگرچه آموزش مم  
ن ي به طور مترادف در ا     3يريادگي و   2يريل، هر دو واژه فراگ    ين دل يبه هم . دهد  نمي ريي تغ ياساس

ت يزان اهم ي زبان سوم تا چه م     يريادگير زبان اول و زبان دوم بر        ي رفته اند؛ اما تأث    اركمطالعه به   
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 دسـتور   ي اجزا يتمامهاي    يژگيا و ي هستند؟ آ  1ا مداخله گر  ينند  ك  مي كمكواقعا  ها    ا آن يدارد؟ آ 
  مواقع منتقـل   ي از آنها در بعض    يا تنها برخ  يابند  ي، انتقال م  ي سطوح زبان  ي تمام يعني،  يزبان ذهن 

 ي تماميده براين پديا ا يشوند؟ آ   مي زان منتقل يتا چه م  ها    شوند؟ در صورت وقوع انتقال، آن      يم
شه، يـ ا ما هم  يافتد؟ آ   مي افتد؟ در صورت وقوع، چگونه اتفاق       مي  اتفاق ي بعض يا تنها برا  يافراد  
فتد؟ ا  مي  اتفاق يزين چ يم و در آخر اصال چرا چن      ي دار يچوقت در باره آنها آگاه    يا ه ي، و   يگاه

طـه  يه ذهـن محققـان را در ح       كـ  از سؤاالت مرتبط با موضوع انتقـال هـستند           يتنها بخش ها    نيا
 .رده اندك زبان دوم و سوم به خود مشغول يريفراگ

ر يـ  نظيه عـوامل كـ ن عنوان داشـتند  ي خود چنيدر مطالعه مورد) 2009(امز و همربرگ  يليو
ننـده در   كن  يي با زبان دوم، عوامل تع     ت زبان دوم، مهارت و ممارست مداوم      ي، وضع 2يرده شناس 

ت زبان دوم و ي، وضعيش رو بر به نقش نوع شناسيپهاي   بخش. انتقال آنها به زبان سوم هستند     
 .پردازد  مي3يسطح مهارت زبان

  زباني رده شناس-2-1
و 2013راثمـن  (شـود    ميعمده ه شامل دو مفهومك است يلك عبارت يك زبان، يرده شناس 

 زبان سـوم اسـت و   يريادگير به منظور    ي از نوع نقش و احساس فراگ      يه شناس رد) الف): 2015
 ن موضـوع  يـ  ا  و دانـد   مي  زبان سوم موثرتر   يريادگيا زبان دوم را در      ير، زبان اول و     يه فراگ كنيا

از نـوع  ) 2003روفـت،  ك(يرده شناسـ  ) ب. رفـت  اركـ  به) 1983 (لرمنك توسط بار نياول يبرا
جه به  يه در نت  ك زبان سوم است     يرياول و دوم در فراگ    هاي    ن بخصوص زبا  يشباهت ساختارها 

 .شود  مي مربوطيه به ساختار زبانكشود، بل  نمير مربوطيفراگ
ه بـه زبـان     كـ ا دوم   ياول  هاي    نه زبان سوم در خصوص انتقال از زبان       ين مطالعه در زم   يچند

) 2007(ست  يـ وكندي ل ، باردل و  )2006( نمونه باردل    يبرا. سوم مرتبط هستند، انجام شده است     
ن ي زبان سـوم التـ  يك به   ين به آسان  يه زبان دوم الت   كن نشان دادند    يچن) 2005(س،  يو دو آنجل  

 زبان دوم را به زبـان سـوم   ي از نوع شباهت ساختاريه در واقع رده شناس   كابد  ي  مي گر انتقال يد
  .دهد ينشان م
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  87  )دوم زبان( انگليسي زبان فراگير  )اول زبان( زبانان فارسي توسط )سوم زبان( عربي زبان در اسم كنندگان توصيف فراگيري

، و  ك، زبـان دوم باسـ     ييايسـپان ه زبان اول آنهـا ا     كرده،  ك را مطلعه    يرانيفراگ) 2001(سنوز  
ه بـا   كـ ،  ييايه انتقال از زبان اول اسـپان      كرده  ك گيري  نتيجهن  ي زبان سوم آنها است و چن      يسيانگل

 دارد، باعـث انتقـال از زبـان اول بـه زبـان سـوم              يسيـ  از زبـان انگل    يشتري ارتباط ب  كزبان باس 
 وجـود شـباهت     يبه معنا  يرده است ارتباط زبان   كهم خاطر نشان    ) 2007(س  يدوآنجل. شود يم
ه زبـان  كـ ر اسـت  ين فراگيه ا كست، بل ي ن يال لغو كا در اش  يها     خاص، واج  يق در ساختارها  يدق
جه سـاختارها را   يداند و در نت    ي م يسيشتر با زبان انگل   ي ارتباط ب  ي دارا يياي را تا زبان اسپان    كباس

  .ندك  مي منتقليسي انگليعني به زبان سوم كاز زبان باس
 در سـطح  ي گـروه زبـان  يكدرون هاي   ن زبان يتواند ب   مي ياديزهاي    ر، تفاوت گي د ياز جهت 

 مثبـت   يژگي و ي دارا ي و فارس  يياي اسپان ي وجود داشته باشد، به عنوان مثال زبانها       ي واج ينحو
ند ك ي را صرف م   ير فاعل يرا فعل جمله ضم   يتواند حذف شود؛ ز     مي ير فاعل يه ضم ك 1يفاعل ته 
. تواند حـدف شـود      نمي ير فاعل ي ضم يعني  2ي فاعل ته  ي منف يژگي و ي دارا ي و آلمان  يو سوئد 

  . استي ساختارياز نوع رده شناسها  ن نمونهيا

   ت زبان دومي وضع-3-1
 يريـ فراگ.  زبان اول متفـاوت اسـت      يري با فراگ  يفكي از لحاظ    ير بوم ي زبان غ  يك يريفراگ
را يـ بان سوم متفـاوت اسـت؛ ز  مانند ز ي بعدير بوميغهاي   زبانيرين از فراگي همچن،زبان دوم

 در  ين دانـش نقـش اساسـ      يـ   فراگرفته و ا    ي زبان دوم را تا حد     يكر زبان سوم،  حداقل      يفراگ
ـ   (ند  ك  مي فاي ا يخارجهاي    گر زبان ي د يريفراگ ن، ي؛ هافـس  2005ونـگ،   ي؛ ل 2012،  كباردل و فال

  ).2004ا، ياكنسي و ولين، فوليلي؛ و ف2005
ر زبـان   يتـأث .  زبان سوم اسـت    يري عامل مهم در فراگ    يك خود   يت زبان دوم به خود    يوضع

 ي بـرا يلـ كش ي گرايكآنها . ارائه شد) 2009و 1998(امز و همربرگ يليدوم، در ابتدا توسط  و   
 ي زبان سوم در مطالعـه مـورد       يريار گ ك زبان اول در زمان ب     ي زبان دوم به جا    يك يفعال ساز 

: ردكـ ف ين تعرير زبان دوم را چني تأث)37-36: 2001(همربرگ . ردندكشف ك مدتشان     يطوالن
ه بـر انتقـال زبـان دوم بـه     كيـ  و تير خـارج ي توقف انتقال زبان اول به عنوان زبان غ   يل برا يم"

  ". به زبان سوم قابل توجه استيكي به علت نزدي زبان خارجيكعنوان 

__________________________________________________________________ 
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 يفعالسازه به نظر منجربه     كر زبان دوم،    يه تأث كردند  كشنهاد  ين پ يچن) 2007 (كباردل و فال  
حات يتوضـ . ر داشته باشد ي گرامر زبان سوم تأث    يرين است بر فراگ   كشود، مم   مي لغات زبان دوم  

 و اسـتفاده از زبـان   يريـ د در فراگي زبان اول بايه چرا زبان دوم به جا كني در پاسخ به ا    يمختلف
، 1998(امز و همربـرگ     يـ ليه توسـط و   كـ  يات منطقـ  يدر نظر . سوم فعال شود، ارائه شده است     

رده كـ   مـي  عمدآ از زبان اولش اجتنـاب  يه و كند  ك  مي انين ب يچنآموز    گزارش شد، زبان  ) 2009
 .است
شان را  يـ  زبان، زبان ها   يكران بزرگسال   يه فراگ كردند  كن عنوان   يچن) 2012( و باردل    كفال

 جامعـه و شـناخت زبـان اول و زبـان دوم     ي زبانشناس يريموجود در فراگ  هاي    بر اساس تفاوت  
 ي و زبانـشناس   1يشـناخت هـاي      از تفـاوت   يعـ يجه طب ي نت يكر زبان دوم    يتأث. نندك  مي يطبقه بند 
هـاي   ي، اسـتراتژ ي، دانـش فرازبـان  يريادگيـ ت يـ  مثل سن شروع، سـطح مهـارت، موقع     2جامعه

  زبان دوم تا زبـان اول      يريادگيند  ي از فرا  يه تنها در زبان دوم موجود هستند، و آگاه        ك يريادگي
  . باشند مي

  مهارت  سطح -4-1
ش يپهاي    ه سطح مهارت در زبان مقصد و زبان       كشود    مي ن برآورد ياز مطالعات مختلف چن   

ه مهارت باال   كشود    مي ن فرض ياغلب چن . نندك  مي فاي زبان سوم ا   يري در فراگ  ينه نقش مهم  يزم
 آنـرا در    يسـازد تـا نقـش اساسـ         مـي  ر را قـادر   يفراگ)  مثال زبان دوم   يبرا(نه  يش زم يدر زبان پ  

ن يـ  فرض بر ا   يلكبه طور   ). 2009امز و همربرگ،  يليو(ند  ك احساس   ي زبان سوم بخو   يريفراگ
ر يزان تـأث  يـ نـه، م  يش زم يپهاي    ن تر باشد، زبان   ييه هرچه سطح مهارت در زبان مقصد پا       كاست  

  .نندك  مياعمال) 2005س، يدو آنجل (يد زباني و تولكالت درك حل مشي برايشتريب
هـاي   ، به دو قسمت به نـام ير سطح مهارت زبانيتأث) 2007(س يات  دو آنجليبر اساس نظر 

در خصوص سـطح مهـارت در   . شود  ميمي تقس4 و مهارت در زبان مبدا     3مهارت در زبان مقصد   
ران در يـ  دانـش فراگ ي، وقتيري فراگيةه در مراحل اولكن باورند يثر محققان بر ا  كزبان مقصد ، ا   

__________________________________________________________________ 

1. Cognitive  

2. Sociolinguistics  

3. Target Language 

4. Source Language 
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دانش موجـود در زبـان   هاي  افكردن شكه پر از بيننده است و نكف و شيزبان مقصد هنوز ضع  
 ).33: 2007س، يدو آنجل(شتر است يش آموخته شده بي از پيمقصد دارند، نقش زبانها

ه كـ  ير اسـتفاده از زبـان     يمفهـوم تـأث   )  1986(ت و فروتا    يو اشم ) 2007(س  ياز نظر دوآنجل  
ه كـ نند ك  ميخصوصا ادعا مرتبط دانسته و مير فراگرفته است را با سطح مهارت زبان   يرا فراگ ياخ

ه فـصاحت   كـ دهـد     مـي   را انتقـال   ير بـوم  ي، زبان غ  يسي انگل ي با زبان مادر   ير زبان پرتقال  يفراگ
 اسـت   ي از عوامل  يكير استفاده از زبان فراگرفته شده       ين تأث ي، ا يلكبه طور   .  داشته باشد  يشتريب
را يـ شـود؛ ز    مي سان تر فعال  ار آ يشود و زبان دوم بس      مي ير زبان دوم به زبان سوم ناش      يه از تأث  ك
 . است)  2001همربرگ، ( به آن آسانتر ي استفاده شده و دسترس1راياخ

 يو فارس ي ، عربيسيانگلهاي   در زباننندگان اسمكف يگاه توصي تطابق و جا-5-1
ف يف شـده و توصـ     ين اسـم توصـ    ي ب ي و عرب  يسيانگلهاي    زباندر  ،  يبر خالف زبان فارس   

.  شـوند، تطـابق وجـود دارد     مـي ه به عنوان صفت استفاده  ك و اعدد    .في صفات توص  انندننده م ك
 آن هم مفرد و قبل از آن ةنندكف ي اگر اسم مفرد باشد، صفت توص      يسي مثال، در زبان انگل    يبرا

ف شـده جمـع   ي اما اگر اسـم توصـ  ؛)تابكن يا(this book = رود   مياركف شده به ياسم توص
 سـاختار  )تابهـا كن يا(these books =  رود مثال  مياركننده هم جمع به كف يباشد، صفت توص

ن يـ  وجـود نـدارد، بـه ا   ي در زبان فارسطابقن تيه ايكدر حالد،  رو  مي ار  ك به   ي در زبان عرب   هم
 همواره به صـورت مفـرد بـه    يفي صفت توص،ا جمع باشديف شده مفرد يه چه اسم توصكمعنا  

در خـصوص  . گاه صـفت و اسـم اسـت   ير جاگي مورد د).تاب هاكن يا ب، تاكن يا( رود  ميارك
س زبـان  كر از اسم، به عينندگان به غ كف  ي توص ي و عرب  ي فارس يه در زبانها  كنيگاه صفت ا  يجا
  ).سبزتاب ك= bookgreen (رند يگ  مي، پس از اسم قراريسيانگل

  يهدف و سؤاالت پژوهش  -6-1
 در اسـم  ننـدگان ك فيصـ تو گاهيجا و تطابق ختاري ساهاي   شباهت وها    ت تفاو به توجه با
 پايـة  بـر  ننـدگان ك فيتوصـ  نيا فراگيري بررسي به پژوهش اين يعرب و انگليسي فارسي، زبان
 پرداختـه  يانباشـتگ  شرفتيـ پ و دوم زبـان  انتقـال  عامل كامل، دسترسي/كامل انتقالهاي    هيفرض
 :است زير شرح به تحقيق سؤاالت. است

__________________________________________________________________ 
1. Recency of Language use 
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 بـر اسـاس     نندگان اسم را  كف  يتوصگاه  يق و جا  تطاب )يعربزبان  (  سوم  زبان انريفراگا  يآ. 1
  انتقال به زبان سوم  ) يزبان فارس  (شاني از زبان مادر   كامل،   دسترسي/كامل انتقال يةفرض
  ؟دهند مي

 بـر اسـاس     نندگان اسم را  كف  ي توص گاهيجا و تطابق )يعربزبان  (  سوم  زبان انريفراگا  يآ. 2
 ؟دهند  ميانتقال به زبان سوم  )يسيانگلزبان (دوم  از زبان دوم زبان انتقال  عامليةفرض

 بـر اسـاس     نندگان اسم را  كف  ي توص گاهيجا و تطابق )يعربزبان  (  سوم  زبان انريفراگا  يآ. 3
  ؟دهند  مي و زبان دومشان انتقالي از زبان مادريانباشتگ شرفتيپ يةفرض

ند يق و فرآ  ي تحق  ابزار ها،  ند انتخاب آن  يران مورد مطالعه، فرا   ي به فراگ  يلكن بخش به طور     يا
  . اختصاص داردآنهال يه و تحليو تجزها   دادهياز دهين امتيو همچن  آزمونهيته

  قي روش تحق-2
  1نندگانكت كشر -1-2

، يفارسـ ) زبان اول (ن  شايه زبان مادر  ك بودند يراني شامل فراگ  ن پژوهش، ي ا نندگانكت  كشر
آمـوزش  هـاي     فـراد در آموزشـگاه    ن ا ي ا . بود ي زبان سومشان زبان عرب    و يسيزبان دومشان انگل  

 انتخـاب افـراد مـورد     .  بـوده انـد    يسي انگل يريزبان، قبل از ورود به دوره متوسطه در حال فراگ         
هـاي   ن، بـا انتخـاب نمونـه   ي بنـابرا ؛ بـود ير زبان سوم عرب ي زبانان فراگ  يمطالعه محدود به فارس   

از يـ افـراد مـورد ن  شود،   مي محسوب ي ، و انتخاب   ي، منطق ي روش علم  يكه به عنوان    كهدفمند،  
 يريـ ، نمونـه گ يريمختلف نمونه گهاي    برخالف روش  هكرد  كد خاطر نشان    يبا .انتخاب شدند 

ار ك به تيل جمعك به يلك نمونه با هدف  يكجاد  ي ا ي برا يتواند به صورت تصادف     نمي هدفمند
ه كـ ت  مورد عالقه اسـ افرادخاص هاي  يژگيز بر وك هدفمند تمريري نمونه گيهدف اصل . رود

 ).2007، يدورن (رود  مياركق به ي پاسخ به سوالت تحقين نحو برايبه بهتر
 16 آنهـا    يمتوسـط سـن    بودند و  پسرآموز     دانش 32 شامل   ن پژوهش، ينندگان در ا  كت  كشر

 را يسيـ  انگليريـ  فراگ  و رستان انتخاب شدند  ي دب ماز شش آموز     دانش 140ن  ياز ب ها    آن. بودسال  
 از برنامـه    ي بـه عنـوان قـسمت      ي زبان عرب  يريف قبل از شروع فراگ    مختلهاي    در موسسات زبان  

آموزش زبـان  هاي  السكا بطور منظم در     ي ي سالگ 14ن افراد از    يا. رده بودند كشان آغاز   يآموزش
ـ      يسيردند و تا سطح متوسط زبان انگل      ك  مي تك شر يسيانگل  منظـور   بـه  ي را گذرانده بودنـد ول

__________________________________________________________________ 
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آزمـون   انجـام نـدگان همـسان بعـد از        نك تكشربي،  انتخا گروه بودن همگن و هماهنگي حفظ
   . ن شدندييتع 1دورسفك آسريع سطح استاندارد تعيين

.  مطلـب اسـت  ك، و در گرامـر  لغـت ،     2 تست 60شامل  سفورد  كآ سريع سطح تعيين آزمون
ت در ك شـر يبرا متوسط يبعنوان سطح زبان ،بودنمره  60 از 39 تا 30ن يبها  ه نمره آن  ك يسانك
 ي آزمون اسـتاندارد سـطح بنـد       يك نندگانكت  كشرن  يان به   يهمچن.  انتخاب شدند  ن مطالعه يا

ن ي ب  آنها ةنمره  ك يسانك  و ده شود يز سنج ي ن يدر زبان عرب  ها    سطح مهارت آن  داده شد تا     3يعرب
ه كـ از آن جـا      .بود، انتخاب شـدند    يمقدمات  آنها   ي زبان عرب  ي بسندگ  سطح يعنيبود   19 تا   10

ن آن بـود، و بـه       ي در مرحلـه آغـاز     ي عرب  دوره متوسطه   زبان يري فراگ يق بررس يتحقن  ياهدف  
) ديـ رستان نظام جد  يششم دب (متوسطه  اول   تابكاز   مورد مطالعه    ي به ساختارها  يعلت دسترس 

 .  شدنداستفاده

   داده هايجمع آور -2-2
 يبـرا اررفته كند به ين فرآين مطالعه و همچنياستفاده شده در اهاي  از آزمونن قسمت يادر  

ـ ك نـوع مطالعـه      يـك ق  ين تحق يه ا كاز آنجا   . شود  مي ح داده يتوض 4 داده يجمع آور  ـ   5يم ن ي ، ب
 يرا بـه گونـه ا     هـا      محققان الزم بود تـا داده      ين، برا يبنابرا،   است 8يلي، و تحل  7يفي، توص 6يزبان

 يريـ ن نقش را در فراگ    ي مهم تر  ي دانش زبان   انتقال ةيدام فرض ك معلوم شود    هك نندك يجمع آور 
پـس الزم بـود تـا از        .  داشـته اسـت     نقش  به عنوان زبان سوم    ي زبان عرب   اسم نندگانكف  يتوص

 ي آزمون قضاوت دسـتور  مانندي زبانك آزمون درو  آزمون ترجمه مثليد زبانيتولهاي  آزمون

 صـورت  در و ننـد ك قضاوت يدستور نظر از را سؤاالت شد خواسته رانيفراگ از .استفاده شود 
  .   سنديبنو آنرا درست لكش غلط، صيتشخ

__________________________________________________________________ 
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  1قيابزار تحق -1-2-2
ن يـ در ا .  داده اسـت   ي جمـع آور   يبـرا هـايي     آزمـون ازمنـد   ي ن ،يفكي و يمكق  يهر نوع تحق  

ـ  ي نقش دانش زبانها   يق، به منظور بررس   يتحق  زبـان سـوم     يريـ  در فراگ  ،رانيـ  فراگ ةنـ ي زم شي پ
.  و اجرا شدنديطراح يرو آزمون قضاوت دستو آزمون ترجمههاي  ، دو نوع آزمون به ناميعرب
 استاندارد يسفورد و آزمون سطح بندك ا يسيع انگل ي سر ي سطح بند  نيي تع  آزمون ازن  يش از ا  يپ

  .استفاده شدندران در زبان دوم و زبان سوم يص سطح مهارت فراگي تشخي برايعرب
 متوسـط  سـطح آمـوز     بـان  شش ز  احتمالي، نواقص رفع وها    آزمون اين كردن پايلوت براي

هـا    آزمـون  موجـود،  مشكالت رفع و شناسايي از پس . دادند انجام راها    آزمون و شدند ابانتخ
  و سـپس آزمـون     يآزمون قضاوت دستور   نخست،. شدند آماده نظر مورد آزمون برگزاري براي

 را جمـالت  ،  دقيقـه  25زمـاني    بازه در كه شد خواسته آنها از و شد داده آموزان  زبان به ترجمه
 موظـف  كننـدگان  شـركت  كـه  شـد  داده ترجمه آزمون كالس، بعدي جلسة رد . كنند قضاوت
 آوري جمـع هـاي     برگه به قيمحقق سپس، رسانند؛ پايان به را آن ، دقيقه 20زماني بازه در بودند
 تأييـد هـا     نمـره  و كـرد  بررسي راها    برگه همة ، آخر در نيز همكاران از يكي و دادند نمره شده
  .گرفت قرار استفاده مورد آماري تحليل و تجزيه براي آمده ستد به ارقام و و اعداد شدند

  يآزمون قضاوت  دستور -1-1-2-2
ه زبـان   كـ  داده اسـت     ي جمـع آور   ين ابزارهـا  ي از مشهورتر  يكي،  يآزمون قضاوت دستور  

ر اساس ن آزمون بي انقش . )2007يترمبل(ند نك  ميات خود استفادهي آزمودن فرضيشناسان برا
اربرد كـ  در ين زبان شناسيران از قواني دانش ناخودآگاه فراگ ك در صي تشخ )2007( ينظر ترمبل 

 نيـي تع ن پـژوهش يـ  ا مـورد مطالعـه  يآزمون با توجه به سـاختارها ن يمواد ا.  زبان است  يواقع
، )1ةميضـم  ( صفت گاهيجامربوط به   ه شش سؤال    ك بود   ي سؤال به زبان عرب    18 و شامل    ندشد

بـا  ) 3مه يضم(ر مربوط ي غ، و شش سؤال)2 ةميضم(سم  و ا صفت طابق ت سؤال مربوط به  شش  
شتر يـ ح بي توضـ يبـرا . ق بودي از هدف تحقرانيف اسم، به منظور عدم اطالع فراگ   يساختار توص 

ه ك ي درست عربي اسم، سه سؤال قضاوت دستور    ةف شوند يننده و توص  كف  يمورد تطابق توص  
 انتقـال از  ةه نشان دهند  ك ير دستور ي غ  و سه سؤال   ي به عرب  يسي انتقال از زبان انگل    ةنشان دهند 
 اسم سـه سـؤال   ةف شوند يننده و توص  كف  يگاه توص ي است و در مورد جا     ي به عرب  يزبان فارس 

__________________________________________________________________ 
1. Research Tasks 
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ر يـ  است و سه سـؤال غ يبه زبان عرب) يزبان فارس(ه نشان دهنده انتقال از زبان اول     ك يدستور
ـ    يسي انتقال از زبان انگل    ةه نشان دهند  ك يدستور ر يـ سـت همـراه بـا سـؤاالت غ         ا ي به زبان عرب

 اسم، فهرست سؤاالت آزمـون  ةنندكف ير، نوع ساختار توص يدر جدول ز  .  شدند يمربوط طراح 
 انتقال به زبان سوم درج شده است؛ در ضـمن           يةو تعداد سؤاالت آزمون به همراه سه نوع فرض        

    . مقاله مراجعه شود3 ي ال1 ةمي به قسمت ضمي قضاوت دستوري آزمون زبان عربةنمون

 ي قضاوت دستور1ع سؤاالتي توز- 1جدول

تعداد   نوع فرضيه  نوع ساختار توصيف كننده اسم
سؤاالت

 شماره فهرست
  سؤاالت آزمون

زبان (يگاه درست صفت در زبان عرب     يجا
 ) زبان سومياول مساو

/ املكانتقال 
 15- 4-13  3 املك يدسترس

ــانيجا ــفت در زبـ ــت صـ ــاه نادرسـ گـ
 ) سوم زبانيزبان دوم مساو(يعرب

 انتقال عامل
  14- 11-9  3  دوم زبان

ــان تطــابق درســت صــفت و اســم در زب
  ) زبان سوميزبان دوم مساو(يعرب

 انتقال عامل
  3- 12-5  3  دوم زبان

تطــابق نادرســت صــفت و اســم در زبــان
 ) زبان سوميزبان اول مساو(يعرب

/ امل كانتقال 
  16- 18-6  3 املك يدسترس

گان اسمنندك فيربط با توص يبهاي  آزمون - ---- ----  6 7-2 -5-8-10 -1  
 ل سؤاالتكجمع   18    
زبان (يگاه درست صفت در زبان عرب     يجا

تطـابق درسـت) +  زبان سوم  ياول مساو 
ـ         زبـان دوم(يصفت و اسـم در زبـان عرب

  ) زبان سوميمساو

 شرفتيپ
3- 12-5+ 15- 4-13  6  يانباشتگ

ه انتقال از هر دو زبـان اول و         ك ته الزم است  كن ن ير ا ك ذ يشرفت انباشتگ ي پ يةدر مورد فرض  
ه در كـ شـود    مييين انتقال تنها شامل ساختارها    يرد، اما ا  يگ  مي ر به زبان سوم صورت    يدوم فراگ 

 1ه در جـدول شـماره   كـ همـانطور  .  آن ساختارها در زبان سـوم باشـد  يزبان اول و دوم مساو   
 صـفت  درسـت  طابقو ت  اول  زبان يمساو يعرب زبان در صفت درست گاهيجا شود  مي مالحظه

     .است دوم  زباني مساويعرب زبان در اسم و
__________________________________________________________________ 

1. Test Items Distribution 
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  آزمون ترجمه -2 -4 -3
 ين ابـزار جمـع آور  يمـشهورتر  از يآزمـون قـضاوت دسـتور    د،ه قبال اشاره شكهمانطور 

ه كـ معتقد است   ) 2007( يترمبل. استران  ي فراگ  زبان   نش ساختار ك از   يسب آگاه ك در   ها،  داده
بـه  . ردكـ  يريـ م انـدازه گ   ير مـستق  يـ توان آن را به طور غ       مي  است و  يدانش دستور زبان انتزاع   

. م هـستند ير مـستق يـ  به طـور غ ي دانش دستوريري اندازه گي برا يابزارها    گر، آزمون يعبارت د 
ـ      ي اول يبرا. ران استنباط شود  يد فراگ يتواند از تول    مي ي دستور نشك و  1نشكـ ن  ين بـار تفـاوت ب

ر ي فراگي دانش زبان  يدر آزمون قضاوت دستور   . ان شد يب) 1965 (كي توسط چامس  ي زبان 2دانش
 ران را يـ  فراگ ينش دستور كننده اسم و در آزمون ترجمه       كف  ي در مورد ساختار توص    يزبان عرب 

ل كبـه شـ     آزمـون ترجمـه  .ن آزمـون اختـصاص داده شـد   ي اي جلسه به برگزاريك .سنجد مي
شش سـؤال بـه   ها  ه در آنكال بود  سؤ12ن آزمون شامل ي ا.ن مطالعه برگزار شد ي در ا  ينوشتار

ران يـ زبـان اول فراگ   ننـدگان اسـم از      كف  ي در خصوص با نقش انتقال ساختار توص       يزبان فارس 
 نقـش   ي به منظور بررس   يسيزبان انگل و شش سؤال به     ) 4 ةميضم (  به زبان سوم   )يفارسزبان  (

ران بـه   يـ فراگه زبان سـوم     بر زبان دوم    يثأ ت ة مطالع يبرا) زبان دوم  (يسيزبان انگل انتقال ساختار   
ـ         ياز فراگ ) 5 ةميضم(برده شدند   ار  ك . ننـد ك ترجمـه    يران خواسته شد تا جمالت را به زبان عرب
ـ          نندگان اسم مورد مطالعه بود    كف  ين آزمون شامل ساختار توص    يا  ي و با توجـه بـه ترجمـه عرب

ز انتقـال   يـ و ن ) 4 ةميضم(ا انتقال ساختار زبان اول به زبان سوم         ير  يتوان تأث   مي نندگانكت  كشر
   .ردك يرا بررس) 5 ةميضم(ساختار از زبان دوم به زبان سوم 

   دادهيند جمع آوريافر -3-5
ق يـ از طر ها    ه داده كن معنا   يبد؛   بود ين مقطع ي، و ب  يمك،  يق تجرب ي نوع تحق  يكن مطالعه   يا

 هـا    دادهن روشيـ در ا .  شـدند  يه شده بود نـد، طراحـ      ي آنها ته  ي جمع آور  يه برا كهايي    آزمون
ه كـ ن، الزم بـود     ي؛ بنابرا ستياز ن ي ن يچ آموزش يهبه  را  ي ز ؛ شوند يتوانند به سرعت جمع آور     مي

 ينندگان انتخاب شـده بـرا     كت  كشر. ارائه شوند ه و   ي و ترجمه ته   يقضاوت دستور هاي    آزمون
 حن سـط  يي آزمون تع  ين، برگزار ي بودند؛ و بنابرا   ين مهارت زبان عرب   ين مطالعه در سطح آغاز    يا
 يق و سـاختارها يـ ننـدگان بـر اسـاس اهـداف تحق    كت كشر.  بوديضرورها    آن ي زبان يسندگي

__________________________________________________________________ 
1. Performance  

2. Competence  
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ننـدگان  كت ك شـر يتاب درسـ ك ةي آزمون بر پايمحتوا. انتخاب شدند ها    مطالعه در آزمون   مورد
 . بود

 ي قـضاوت دسـتور  آزمـون بتـدا   ا؛ه قبال اشاره شد، آزمون شامل دو قسمت بودكهمانطور 
دانم را    نمي  شامل درست، غلط، و    ها،  نهي از گز  يكي خواسته شد تا     آموزان  نش شد و از دا    برگزار

نندگان بـود و زمـان مـورد        كت  ك شر يالزم به زبان مادر   هاي     دستورالعمل يتمام. نند  كانتخاب  
 يريالس به منظور جلـوگ    ك ابلو ت ي مثال رو  يكن،  يعالوه بر ا  . مشخص شد ها     آن يز برا ينظر ن 

ز يل ساز نكلمات مشك، د؛ پس از آن به سؤاالت، نوشته ش    ي در پاسخ ده   از وقوع هرگونه اشتباه   
 داده آمـوزان  ن برگه امتحان بـه دانـش  يي در پاي فارسبه زبانست به همراه ترجمه آنها    ي ل يكدر  

ن بـود در آزمـون بـا آن    كه ممك يا  ناشناختهةلمك هر ةرن اجازه داشتند تا دربا يشد، آنها همچن  
 .نندك سؤال ؛مواجه شوند

سان بعد  يكط  ينندگان در شرا  كت  ك به همان شر   ، آزمون ترجمه   آزمون اول،  يپس از برگزار  
آزمـون بـه   هـاي   ن دسـتورالعمل ي زمـان و همچنـ  ة در بار ي اطالعات ، و ئها هفته ار  يكاز گذشت   

نندگان خواسته شـده بـود تـا        كت  كن از شر  ي همچن ؛شان داده شد  ينندگان به زبان مادر   كت  كشر
 ل سـاز مواجهـه  كلمـات مـش  كران بـا  يـ ن هرجـا فراگ ي همچنـ  .نندك ترجمه   يجمالت را به عرب   

اسـته شـود و   كهـا   شد تا از اضطراب آن  مي به آنها دادهيعرب به زبان    شدند، لغات مورد نظر    مي
ن يين آزمونها تع  ي چون هدف ا   لمات نداشته باشند  ك يافتن معنا ي در   يلكچ گونه مش  ين ه يهمچن

  .گاه آن بوديا اسم و جةنندكف يل تطابق توصكش

 ها   دادهليه و تحليند تجزيفرآ -3-5-1
ـ   له نرم افـزا   ي در دو آزمون به وس     ،نندگانكت  كدست آمده از شر   به  هاي    پاسخ  اس  ير اس پ

 مثـل نـوع     ياريبه عوامل بـس   ها    ل داده يه و تحل  يانتخاب نوع تجز  . ندشد يآمارل  يه و تحل  يتجز
درست ( نهيشامل سه گز ي قضاوت دستورآزمون.  دارديرها بستگيو متغها  ق، تعداد گروهيتحق

 ساختار سـؤاالت  ي و نادرستيدرست، ريچنانچه فراگ ،ياز دهي به منظور امت.بود) دانم  نمي، غلط،
 جمـالت را    ي و نادرسـت   يو اگـر درسـت    ) +1(از مثبـت    ي امت يكص داده بود    ي تشخ يرا به درست  

 و  بـه آنهـا داده شـد      ) 0(از صـفر  يبود امت  ردهك دانم را انتخاب    نمي نهيا گز يرده  كاشتباه قضاوت   
از يـ  امت يك نادرست بود    ةنيننده هم گز  كت  ك نادرست بود و قضاوت شر     ين اگر جمله ا   يهمچن

هـا   ل دادهيـ ه و تحليدر تجز) 3 ةميضم (يدر ضمن پاسخ سؤاالت انحراف   . گرفت  مي مثبت تعلق 
مختلف مـورد مطالعـه در    يق از ساختارهايل دقيه و تحلي تجزيك داشتن   ي برا . نداشت يريتأث



  1397بهار و تابستان ، 1، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 96

ن مطالعـه  يـ  ايه موضـوع اصـل  كـ از آنجـا   .ل سـاختارها محاسـبه شـد      كـ ن  يانگيـ  م ،ن آزمون يا
 . در نظر گرفته نشدندي در سه زبان بود، اشتباهات واژگانيساختارهاي  تفاوت
هـاي     در آزمـون   رانيـ فراگهـاي     سـاختار  شـده ،     يجمع آور هاي    هل داد يه و تحل  ي تجز يبرا

 ي آزمـون آمـار  لهي بـه وسـ  اختارن هر سيانگيسپس نمره م . ند شد ليتبدن  يانگي م ور به نمره  كمذ
ر وابـسته  يمتغ.  شدنديل آماريه و تحليتجزوابسته هاي  رير متغيثأ تي بررسيبرا 1انسيز واريانال

ننـده و   كف  يگاه صـفت و تطـابق توصـ       ي جا يعني،  نندگان اسم كف  ين مطالعه ساختار توص   يدر ا 
  هـر آزمـون    يل آمار يه و تحل  يه تجز كد در نظر داشت     يبا.  بودند يعربف شونده در زبان     يتوص

و اهـداف  هـا   ل دادهيـ ه و تحليـ  تجز خـصوص شتر دريـ ات بيئجز.  شديبه طور جداگانه بررس  
  .شود  ميح دادهي توض در بخش بعد آنهالي و تحليفي توصياستفاده از آمارها

  ي آزمون قضاوت دستوريج آمارينتا -3-5-2
ف يننـده و توصـ  كف يگاه صفت و تطـابق توصـ  ي جاي بررسيانس براي واريارل آم ياز تحل 

 زبـان سـوم     يريـ موجـود در فراگ   هـاي     هي از فرض  يكدامكشونده اسم استفاده شد تا ثابت شود        
هـاي   هيننـدگان اسـم بـر اسـاس فرضـ     كف يزان توصيدر مورد م . خواهد بود ها     داد ه  يپاسخگو

ر عامـل زبـان دوم      ي تـأث  ية، فرض )1ه  يفرض(املك يدسترس/املك انتقال   يةانتقال از زبان اول فرض    
  :ردكر اشاره ي زيفيتوان به آمار توص  مي)3 يةفرض (يشرفت انباشتگي پيةو فرض) 2 يةفرض(

 اول و دوم به يف اسم از زبانهاي انتقال ساختار توصي آزمون قضاوت دستوريفي آمار توص-2جدول 
  زبان سوم

  نوع فرضيات  ميانگين  انحراف استاندارد  تعداد
  3ه يفرض  65. 8854  13. 77617  32
  1ه يفرض  48. 4375  20. 46037  32
  2ه يفرض  83. 3333  16. 93335  32

 دو در رانيـ فراگ اخـتالف  هكـ  داد نـشان  انسيـ وار ليـ تحل و تجزبـه  قيطر ازها    داده جينتا
 يدسـتور  قـضاوت  آزمـون  در اسـم  بـا  صـفت  تطـابق  و ياسم گروه در صفت گاهيجا ساختار

__________________________________________________________________ 
1. one–way repeated measures ANOVA  



  97  )دوم زبان( انگليسي زبان فراگير  )اول زبان( زبانان فارسي توسط )سوم زبان( عربي زبان در اسم كنندگان توصيف فراگيري

ــورد در ــال يةفرضــ ســه م ــا از انتق ــا از يمعجــون و دوم و اول يزبانه ــه دوم و اول يزبانه  ب
ن نـوع  يـي  تعيبـرا  و بـود  دار ي معنـ يلـ ك بـه طـور   F (1, 31) = 88.47, p<.05 سـوم  زبـان 
 رانيـ فراگ داد ه نـشان  كـ ز لمـدا اسـتفاده شـد؛        كـ لي و يل آمـار  يـ ه و تحل  يـ انتقال از تجز   يةفرض

 يعنــي مثبــت انتقــال بــه صــورت چــه را يعربــ زبــان در اســم فيتوصــ يســاختارها وســتهيپ
 ننـده ك فيتوص اسم گاهيجا يمنف انتقال چه و شنونده فيتوص اسم و نندهك فيتوص اسم تطابق

) يسيـــانگل زبـــان (دوم زبـــان از يآمـــار زيمتمـــا لكشـــ بـــه شـــونده فيتوصـــ اســـم و
Wilk̕s Lambda=.25, F (1, 31) = 88.4, p< .0005. نندك  ميتقلمن يعرب زبان به.  

  ترجمه آزمون يآمار جينتا -3-5-3
) 4ةميضم(گاه صفت يه از دو ساختار جا ك آزمون بود    12شامل  ) آزمون ترجمه (آزمون دوم   

اول و دوم بر    هاي    ر زبان يبه منطور سنجش تأث   . ل شدند كيش ) 5 ةميضم(و تطابق صفت با اسم      
گاه صـفت  يساختار جا. نس استفاده شداي واريل آمارين ساختارها از تحل   يزبان سوم، در مورد ا    

ـ   يسيـ ف شونده در زبـان انگل     ي و تطابق صفت با توص     ي و عرب  يدر زبان فارس    سـاختار   ي و عرب
 داده نشان ريز جدول در انتقالهاي    هين نمرات آزمون ترجمه و نقش فرض      يانگيم. سان دارند يك
  .   شود مي

انتقال در هاي  هيبا توجه به نقش فرضگاه صفت و تطابق صفت با اسم ي جايفي آمار توص- 3جدول
  آزمون ترجمه

  نوع فرضيات  ميانگين  انحراف استاندارد  تعداد
  3ه يفرض  72. 39  16. 04171  32
  1ه يفرض  46. 32  31. 31937  32
  2ه يفرض  98. 43  4. 93574  32

ر زبـان دوم  ي در خصوص نقش تـأث يران زبان عربين فراگيانگي مةدهد نمر  مي نشان 3جدول
(M=98.43, SD=4.9, N=32)ر زبان اول ين تأثيانگي از م(M=46.32, SD=31.31, N=32) و 

شتر يـ  بيلك بطور ي  از نظر آمار(M=72.39, SD=16.04, N=32)ر مثبت زبان اول و دوم يتأث
  .است



  1397بهار و تابستان ، 1، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 98

 ساختار دو در رانيفراگ اختالف هك داد نشان انسيوار ليتحل و تجزبه قيطر ازها    داده جينتا
 يةفرضـ  سـه  مـورد  در ترجمـه  آزمـون  در اسم با صفت تطابق و ياسم گروه در صفت گاهيجا

  ســـوم زبـــان بـــه دوم و اول يزبانهـــا از يمعجـــون و دوم و اول يزبانهـــا از انتقـــال
F (1, 31) = 89.4, p<.05 ـ   دار ي معنيلك بطور  از يكدامكـ ه كـ ن يـ ن ايـي  تعي بـرا يبـود؛ ول

ز لمدا استفاده شـد  كلي ويل آماري دارند از تحليرشتير بي تĤثي داريانتقال بطور معن  هاي    هيفرض
را چه بـصورت انتقـال       يعرب زبان در اسم فيتوص يساختارها وستهيپ رانيفراگ هك داد و نشان 
گـاه اسـم   ي جايف شنونده و چه انتقـال منفـ  يننده و اسم توص   كف  ي تطابق اسم توص   يعنيمثبت  
ـ  زبـان  بـه ) يسيـ نگلا زبـان  (دوم زبـان  از ف شـونده  يننده و اسم توصـ    كف  يتوص منتقـل   يعرب

Wilk̕s Lambda=.25, F (1,31) = 89.4, p< .0005نندك  مي.  

   نتايج تحقيقبحث -4
فراگرفتـه  هـاي   زبـان (از قبل فرا گرفته شـده       هاي     نقش زبان  مقاله روشن ساختن  ن  يهدف ا 

مطالعـة  . توصيف كننـدگان اسـم در زبـان سـوم بـود             و واج   نحو يريدر فراگ ) شده اول و دوم   
  انگليـسي   متوسـط  ي زبـان   بسندگي ه سطح كران  ي زبان دوم فراگ    و واج  ه نحو ك نشان داد    يتجرب
 ايفـا ن در زبـان سـوم دارنـد،         يي پـا  يه سطح  زبان   ك ، زبان سوم  يري در فراگ  يي نقش بسزا  ،دارند
 را از زبـان دوم در مـورد         ينقش انتقال مثبت و منف    ) 2009 و   1998(ويليام و همربرگ     .كند مي
شتر يه بكني اي برا،ران زبان سوم  ينظر آنها فراگ  ه  ب. نندك  مي اژگان در زبان سوم گوشزد    يري و فراگ

رده و زبان دوم را بـه       كوب  كرد زبان اولشان را من    يخود گ ه   ب يل زبان خارج  كزبان سو مشان ش   
نندگان كف  ي توص واجي-يه ساختار نحو  كان شد   يدر مطالعه حاضر ب   . دهند  مي زبان سوم انتقال  

 و سازد  مي دوم به زبان سوم فراهم    شتر از زبان    ي انتقال ب  ي را برا  ي بستر مناسب  ين عرب اسم در زبا  
 يشود عوامل انتقال از زبان دوم تا زبان اول به زبان سوم مـورد بررسـ               مي ي سع يدر بحث بعد  

  .   رديقرار گ

  ها هينقش فرض -4-1
هـاي     سـاختار  يريـ از قبل فراگرفتـه شـده در فراگ       هاي     نقش زبان  ين مطالعه بررس  يهدف ا 

 مطـرح  يه قبال بـه صـورت سـؤاالت پژوهـش    كاست ) يعرب(ننده اسم در زبان سوم    كف  يتوص
  .  شوند  ميي بررسيات پژوهشيل فرضكنون به شكشدند و ا
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ننـده  كف  يامل سـاختار توصـ    ك يدسترس/ املك انتقال   ية زبانان با استفاده از فرض     يفارس -1
    ..نندك  ميمنتقل) ين عربزبا(اسم را از زبان اول به زبان سوم 

ننـده اسـم را     كف  ي عامل انتقال زبان دوم ساختار توص      ية زبانان با استفاده از فرض     يفارس -2
  .نندك  ميمنتقل) يزبان عرب(به زبان سوم ) يسيزبان انگل(از زبان دوم 

 ننـده اسـم را از  كف ي ساختار توصـ يشرفت انباشتگيه پي زبانان با استفاده از فرض يفارس -3
 .نندك  ميمنتقل) يزبان عرب(به زبان سوم ) يسيزبان انگل(اول و دوم هاي  زبان

 يق رو يـ ن تحق يـ ه ا كـ از آنجا .  نفر انتخـاب شـدند     32ن مطالعه تعداد    ي انجام اهداف ا   يبرا
 آمـوزان  ان دانشيشد، افراد انتخاب شده از م  مي زبان سوم  انجام  يري فراگ ية مراحل اول  يريفراگ

 انتخـاب   يگذراندند انتخاب شدند؛ در ضمن افراد       مي  را يه تازه درس عرب   كسال اول متوسطه    
 . را به عنوان زبان دوم فرا گرفته بودنديسي زبان انگلها، ه قبال در آموزشگاهكشدند 

 ي بحث آزمون قضاوت دستور-4-2
 از قبـل هاي  ر زباني، تأثيران زبان عرب  ي شده از فراگ   يجمع آور هاي    ل داده يه و تحل  يدر تجز 

 از زبان اول و     يو معجون ) يسيزبان انگل (، زبان دوم    )زبان اول  (ي زبان فارس  يعنيآموخته شده؛   
 قـرار  ي مورد بررسـ ينندگان زبان عربكف ي توصيريدر فرا گ  ) يسي و انگل  ي فارس يزبانها(دوم  

ط ن توس يانگيبه نمرات م  ها     داده ي مقدار فراوان  يعنيران  ين رابطه، نمرات خام فراگ    يدر ا . گرفت
گـاه  يق بـه دو بخـش جا      ين تحق ينندگان اسم در ا   كف  يتوص. ل شدند ي اس تبد  ينرم افزار اس پ   

ه در  كه در زبان اول و زبان سوم شباهت داشتند و تطابق صفت با اسم               ك يصفت در گروه اسم   
  .م شدنديزبان دوم و سوم شباهت داشتند تقس

ران در دو ساختار يه اختالف فراگ كانس نشان داد    يل وار يق تجزبه و تحل   ياز طر ها    ج داده ينتا
ــضاوت دســتور  يگــاه صــفت در گــروه اســم يجا ــون ق ــا اســم در آزم  ي و تطــابق صــفت ب

[F ((1, 31) = 88.47, p<.05] وسـته  يران پيـ ه فراگكـ  دار بـود و نـشان داد   ي معنـ يلك به طور
ـ     ) يسيزبان انگل ( را از زبان دوم      يف اسم در زبان عرب    ي توص يساختارها  نتقـل  ميبـه زبـان عرب

  . نندك مي

 بحث آزمون ترجمه -4-3
از آمـار  هـا   ل دادهيـ  تجزبه و تحلي آزمون ترجمه، مانند آزمون اول برا    يعنيدر آزمون دوم،    

 و تطابق صفت بـا اسـم        يگاه صفت در گروه اسم    ي دو ساختار جا   ي بررس يانس برا يل وار يتحل
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ــا   ــش زبانه ــا نق ــه ب ــون يدر رابط ــان دوم و معج ــان از ي اول، زب ــدوم فراگ و اول زب ران در ي
ـ   (زبان سوم    يريفراگ ر انتقـال   ي نمـرات معـدل تـأث      3طبـق جـدول     . اسـتفاده شـد   ) يزبـان عرب

 و انتقال از زبان (M = 98.43, SD = 4.93)ف اسم از زبان دوم به زبان سوم يتوصهاي  ساختار
وم   و انتقال از هـر دو زبـان اول و دوم بـه زبـان سـ     (M = 46.35, SD = 31.31)اول به سوم 

(M = 72.39, SD = 16.4)ن يانگيـ مهـاي   ن سـه نمـره  يـ  تقابـل ا يل آمـار ي نشان داد و با تحل
[wilks̕ Lambda=.25, F (1, 31) =89.4, P< .0005]ن يانگيـ مهاي  ج نمرهينتا.  دار بودي معن

ر انتقـال  يشتر از سـا يـ ب) زبـان دوم  (يسي از زبان انگلي اسمير انتقال ساختارهايه تأثكنشان داد   
 رد ثابت يگ  مي ه انتقال از زبان دوم به زبان سوم صورت        كه دوم باال    ين اوصاف فرض  يبا ا . استه

 .  شود مي
ر زبـان   يه تـأث  كـ ،  يك يةه فرض كشود    مي جه گرفته يل انجام شده نت   يه و تحل  يبا توجه به تجز   

 يادهـد، دار    مـي  ر مثبـت زبـان اول و دوم را نـشان          يه تأث ك سوم   يةدهد، و فرض    مي اول را نشان  
ننـده اسـم در زبـان سـوم را          كف  ي توص ي از زبان دوم را در مورد ساختارها       ين تر يين پا يانگيم

ـ     ي نتا يج در راستا  ين نتا يه ا كدهد    مي نشان ه نـشان   كـ اسـت   ) 2007 (كج مطالعات باردل و فال
نند؛ در واقـع    ك  مي  خود را از زبان دوم به زبان سوم منتقل         يران زبان سوم دانش زبان    يدادند فراگ 

زبـان  (و زبـان سـوم   ) يزبان فارس(ه در زبان اول    كگاه صفت را    ي دانش جا  يران زبان عرب  يراگف
بـه زبـان سـوم      ) يسيـ زبان انگل (شتر اززبان دوم    يه ب كردند بل ك  نمي سان بودند ، منتقل   يك) يعرب

ند را يه در زبان دوم و زبان سـوم مـساو       كننده اسم   كف  ين تطابق توص  يردند و همچن  ك  مي منتقل
           .    نندك  ميبه زبان سوم منتقلشتر يب

   گيري نتيجه -5
 يريـ در فراگ) يسيـ زبان انگل(و زبان دوم ) يزبان فارس( نقش زبان اول   ي حاضر رو  ةمطالع

ـ  يريـ ار فراگكـ ن يـ  انجـام ا يد نمود و برا  كيتا) يزبان عرب (زبان سوم    ف ي توصـ ي سـاختار عرب
ان يـ ن ميدر ا.  قرار گرفتي اسم مورد بررس گاه صفت و تطابق صفت با     ينندگان اسم شامل جا   ك

افراد مورد .  دوم و سوم متفات بودنديسان و در زبانها  يك اول و سوم     يگاه صفت در زبانها   يجا
 سال اول متوسطه انتخـاب شـدند و سـنجش آنهـا بـا دو آزمـون                  آموزان  ان دانش يش از م  يآزما

 رغـم تفـاوت   يه علـ ك داد ق نشانين تحقيج ا ينتا. رفتي و ترجمه صورت پذ    يقضاوت دستور 
ن دو  يـ  تطابق صـفت بـا اسـم در ا         يسانيكگاه صفت در زبان دوم و زبان سوم و در ضمن            يجا

گـاه  يه در مـورد جا    كـ شتر از زبان دوم به زبان سوم انجام شد          يزبان باز انتقال در هر دو مورد ب       
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ت صـورت   ، و در مورد تطابق صفت با اسم انتقال به صورت مثبـ            يصفت انتقال به صورت منف    
ن يـ ج ايگر نتـا ي دياز سو. است) 2007 (كباردل و فال هاي    افتهي يج در راستا  ين نتا يگرفت و ا  

ادعـا شـده   ) 2002(ارانش كنسن و همك هيه از سوكق انتقال از زبان اول به زبان سوم را     يتحق
د را د شده بوييتأ) 2004(ارانش كن و هميه توسط فلك اول و دوم به زبان سوم    يز از زبانها  يو ن 
توانـد    ميشورهاكگر يگر محققان در ديق با دين تحقيج اي نتاييعلت عدم همسو  . ندك  نمي دييتأ
  .  داشته باشديل متعدديدال

ران زبـان   يـ  فراگ يبعـض .  زبان دوم اشاره نمود    يري فراگ ةتوان به تفاوت نحو     مي ل اول را  يدل
ه كـ  اسـت    ي همـان زبـان    ي بوم ج افراد ي زبان را  يعنيرند  يگ  مي  فرا 1يعيط طب ي مح يكدوم را در    

شور انگلستان فـرا  ك را در  يسيه انگل ك ي زبانان ي هستند؛ مانند فرانسو   يريادگيران مشغول   يفراگ
  فـرا 2يه زبـان دوم را بـه عنـوان زبـان خـارج     ك در زبان دوم هستند     يرانيدر مقابل فراگ  . رنديگ

   .رانيم ايان مقيراني توسط ايسي زبان انگليريرند؛ مانند فراگيگ مي
ننده را  كف  يف شونده و اسم توص    يران در دو آزمون تطابق اسم توص      يه فراگ كن  يل دوم ا  يدل

ف يگـاه اسـم توصـ   يه جايكـ نـد در حال  ك  مي دايبه صورت مثبت انتقال پ    ) يسيانگل(از زبان دوم    
. رديـ گ  مـي صـورت ) يسيانگل( از زبان دوم    يف شونده به صورت انتقال منف     يننده و اسم توص   ك

ه يكاست در حال  ) 3يفيا تصر ي (ي عامل واج  يكننده اسم   كف  ي تطابق توص  يعنيل  عامل مورد او  
 جهيدر نت . است) 5يا واژگان ي (4ي عامل نحو  يكف شونده   يننده و توص  كف  يگاه توص ين جا ييتع
 بـر  ي است و انتقال منفـ ين مطالعه بر اساس عامل صرف    يجه گرفت انتقال مثبت در ا     يتوان نت  مي

  . استي واژگانياساس نحو
نندگان اسم  كف  ي توص يواج-ي نقش نحو  يق حاضر، محققان ررو   يگر، در تحق  ي د يياز سو 

 زبـان سـوم   يري محققان بر نقش واژگان در فراگ يه بعض يكردند؛ در حال  كز  ك تمر يدر زبان عرب  
 فـرا گرفتـد   ي را به عنوان زبان خـارج    ير مطالعه حاضر عرب   ي افراد فراگ  ياز طرف . ز نمودند كتمر

 يعيران زبان دوم را به صورت طب      ي زبان سوم، فراگ   يريقات فراگ ي از تحق  ياريه بس ك يدر صورت 

__________________________________________________________________ 

1. Language Acquisition as a Second language 

2. Second Language Learning as a Foreign Language 

3. Inflectional 

4. Syntactic 

5. Lexical 
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؛ فـالح و    2016لت فـر    ي و فـض   يفـالح، جبـار   (فرا گرفتنـد    ) 1افراد دو زبانه  (و مانند زبان اول     
  . رنديگ  ميفرا) 2017باردل و سانچز، (ا به عنوان زبان دوم ي) 2018 يجبار

 در  يينقـش بـسرا    ) يسيـ زبـان انگل  (ه زبـان دوم     كنيق، ا ين تحق ي ا 2يدر مورد نقش آموزش   
 يآموزان  ه دانش كجه گرفت   يتوان نت   مي نيند؛ بنابرا ك  مي فاينندگان اسم ا  كف  يانتقال ساختار توص  

 ين سـاختارها  يـ  ا يريـ تواننـد در فراگ     مـي  رند،يگ  مي  فرا ي را قبل از زبان عرب     يسيه زبان انگل  ك
 و  يسيـ ه در سال اول متوسطه هر دو زبان انگل        ك يسانك بعنوان زبان سوم، از      ي زبان عرب  يصرف
  .رند، موفق تر باشنديگ  مي را همزمان فرايعرب
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