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چکیده
درک معنایی اسامی مرکب از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظری زبانشناسی شناختی مطرح
میشود .اسامی مرکب با توجه به رابطۀ معنایی پایههای کلمات مرکب به چهار گروه تقسیم که با توجه
به معیار وجود یا عدم وجود هستۀ معنایی ،دو گروه اصلی اسامی مـرکـب درونمرکز و برونمرکز در این
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند .فهرستی از این اسامی بهصورت کتابخانهای از متون مختلف
گردآوری شد و برای آزمون این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .پـس از بـررسـی آزمونهای متعدد
درک زبانی ،آزمون جفت کردن تعریف کلمه مورد استفاده قرار گرفت و در قالب برنامکی در تلفن همراه
هوشمند بر روی فارسیآموزان سطح میانۀ مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (آزفا) دانشگاه
فردوسی مشهد به مرحلۀ اجرا رسید .در مجموع 888 ،دادۀ بهدست آمده از آزمون ( 37آزمودنی که 24
تعریف را با اسم مرکب مورد نظر جفت نمودند) توصیف و با آزمونهای آماری استاندارد تحلیل شدند.
سرانجام ،یافتههای آزمونهای آماری تی و پیـرسون نشـان دادنـد کـه بهدلیل وجود هستۀ معنایی در
اسامی مرکب درونمرکز ،میزان درک معنایی فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز بیشتر از اسامی
مرکب برونمرکز است و همچنین درک آنها از اسـامـی مرکب درونمرکز با سرعت بیشتری نسبت به
اسامی مرکب برونمرکز انجام میشود .از طرفی ،میان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و
برونمرکز رابطۀ همبستگی وجود دارد؛ بنابراین ،وجود نوعی رابطه در اسـامـی مرکب درونمرکز نسبت
به اسامی مرکب برونمرکز سریعتر فهمیده میشود و در نتیجه ،نظریۀ رقابت میان رابطهها در اسامی
مرکب (کارین) تأیید میشود.
واژههای کلیدی :درک ،اسامی مرکب ،درونمرکز و برونمرکز ،فارسیآموزان ،نظریۀ کارین.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

sara.montazeri92@gmail.com
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 -1مقدمه
در این پژوهش با رویکردی شناختی -معنایی درک معنایی دو گروه از اسامی مرکب
فارسی یعنی اسامی مرکب درونمـرکـز 3و بـرونمـرکـز 4را در مـیان فارسیآموزان
سطح میانۀ مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد مقایسه میکنیم .همچنین ،عالوه بر
مقایسۀ میزان درک معنایی ،زمان درک معنایی را نیز در این دو گروه با یکدیـگر
مـقـایـسه میکنیم .همچنین ،به بررسی این موضوع که آیا میان درک فارسیآموزان از
اسامی مـرکب درونمرکز و برونمرکز رابطۀ معناداری وجود دارد نیز پرداخته میشود.
درک معنایی از موضوعاتی است که در حوزۀ زبانشناسی شناختی مطرح میشود و از
اهمیت ویژهای برخوردار است .تاکـنون درک معـنایی اسـامی مرکـب درونمرکز و
برونمرکز در حوزۀ زبان شناسی شناختی با یکدیگر مقایسه نشده است .از طرفی مقایسۀ
این دو گروه اسم مرکب فارسی در میان فارسیآموزان و بررسی تفاوتهای این دو گروه
نیز تا به امروز در هیچ یک از مطالعات داخلی و یا خارجی دیده نشده است؛ بنابراین،
پژوهشگر این تحقیق به بررسی این دو گروه اسم و مقایسۀ میزان درک معنایی و
همچنین زمان درک معنایی میپردازد و رابطۀ میان درک فارسیآموزان از این دو گروه
اسم را در میان فارسیآموزان بررسی میکند .درک معنایی ،سرعت و نحوۀ پردازش
واژهها در ذهن همواره مورد تـوجه زبانشناسان شـناخـتی بـوده اسـت .از طـرفی،
زبان آموزی نیز از موضوعات بسیار مهم آموزش زبان است .در این پژوهش ،پردازش معنا
در ذهن فارسیآموزان بررسی و مـقـایـسه میشود .روانشناسان زبان در مطالعات خود
به دنبال چگونگی و درک اسامی مرکب در ذهن سخنگویان هستند .این پژوهش با
مقایسۀ درک معنایی میان این دو گروه اسم مرکب در فارسیزبانان گامی کوچک برای
پژوهشهای شناختی آتی ا ست .نتایج حاصل از این پژوهش عالوه بر اینکه میتواند
مورد توجّه فرهنگنویسان زبان فارسی قرار گیرد ،در مراکز آزفای کشور میتواند
بهعنوان راهنمایی برای کتب درسی فارسیآموزان و جهت آموزش مؤثر اسامی مرکب
فارسی نیز به کار گرفته شود؛ همچنین ،زبانشناسان فارسی را با این منظر جدید از
1

2

از اساتید گرامی آقایان مزدک انوشه ،محمود بیجنخان ،غالمحسین کریمیدوستان ،مهدی سبزواری و همچنین
خانم حیات عامری برای کمکهای بی دریغشان و همچنین ،همسر عزیزم جهت طراحی آزمون در قالب برنامک
تشکر میکنم.
1
. cognitive-semantics
2
. comprehension
3
. endocentric compounds
4
. exocentric compounds
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مطالعات زبانی یعنی مطالعات شناختی آشنا سازد و برای طراحی آزمونهای استاندارد
بهمنظور سنجش درک معنایی و عوامل مؤثر بر آن به کار رود.
 -1-1روش انجام پژوهش
از آنجایی که موضوع پژوهش حاضر در زبان فارسی تاکنون بررسی نشده است،
محدودیتها و م شکالتی بر سر راه محقق وجود داشت .یکی از آنها ،عدم وجود
فرهنگی بسامدی برای اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز بود .بدین ترتیب ،فهرستی
از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز از مقالههای سبزواری ( 1391و  )1395و رسالۀ
سبزواری ( )1388توسط محقق جمعآوری شد و پس از تهیۀ فهرستی از این دو گروه و
کمک از مدرسان سطح میانۀ مرکز آزفا 24 ،اسم مرکب بر حسب پربسامدترین (12
اسم مرکب درونمرکز و  12اسم مرکب برونمرکز) را برای طراحی آزمون جفت کردن
تعریف-کلمه که از آزمونهای درک واژه است ،برگزید .همچنین ،طراحی آزمونی که
تنها درک معنایی در فارسیآموزان را بدون عوامل دخیل تأثیرگذار بر درک ،مورد
سنجش قرار دهد ،یکی دیگر از دشواریهای این پژوهش بود .بهعالوه ،در این پژوهش
برای اندازهگیری زمان واکنش باید از زمانسنج 1استفاده میشد که بهدلیل خطاهای
احتمالی که در این کار وجود دارد و در نتیجه منجر به نتایج غیردقیق میشود ،از
متخصص توسعۀ 2برنامک 3اندروید خواسته شد تا آزمون را در قالب برنامکی تحت
سیستمعامل اندروید 4بر روی تلفن همراه هوشمند اجرا نماید .درنهایت ،از آنجایی که
شرکتکنندگان این پژوهش فارسیآموزانی از ملیّتهای مختلف (عمدتاً عراقی) بودند،
در برقراری ارتباط با بعضی از آنها مشکالتی وجود داشت ،اینگونه که محقق گاهی
برای پیشبرد اهداف خود از زبان انگلیسی و کمک مدرسان برای انتقال مفهوم استفاده
میکرد .در نتیجه ،اگرچه مسائل شناختی نیاز به ابزارهای پیشرفته و مدرن آزمایشگاهی
دارند ،پژوهشگر این مقاله آزمونی را بهمنظور اندازهگیری میزان درک معنایی و
همچنین زمان درک معنایی این دو گروه اسامی مرکب فارسی طراحی و در قالب
برنامکی در تلفن همراه هوشمند به مرحلۀ اجرا رسانید .با انجام این کار ،اندازهگیری
زمان و میزان درک معنایی بسیار دقیق انجام شد و منجر به نتایج دقیقتر شد.
سرانجام ،در این تحقیق به سؤاالت زیر پاسخ میدهیم:

1

. chronometer
. developer
3
. application
4
. android operating system
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 .1آیا تفاوتی میان میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز
وجود دارد؟
 .2آیا تفاوتی میان زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکـب درونمرکز و
برونمرکز وجود دارد؟
 .3آیا رابطهای میان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز وجود
دارد؟
 -2مبانی نظری
چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریۀ رقابت میان رابطهها در اسامی مرکب
(کارین) و در قالب زبانشناسی شناختی است .از طرفی ،این پژوهش به بررسی کلمات
مرکب میپردازد .کلمات مرکب به دو دستۀ کلّی تحلیلی 1و ترکیبی 2تقسیم میشوند
که ما در این پژوهش تنها با کلمات مرکب تحلیلی سروکار داریم .بهدلیل زایایی فرایند
ترکیب ،تعاریف متعددی برای آن وجود دارد که از این میان تنها به بررسی بعضی از این
تعاریف خارجی و داخلی میپردازیم:
لیبر ( )43 :2009کلماتی را مرکب میداند که از دو پایه (بیشتر) ریشه یا ستاک
تشکیلشده باشند .طباطبایی ( )220 :1382بیان میدارد که در ترکیب ،حداقل دو واژه
با یکدیگر پیوند خورده و واژهای جدید بهوجود میآید ،ازجمله :کتابخانه ،هنرمندپرور.
شقاقی ( )93-91 :1386باور دارد که اغلب تعاریف واژههای مرکب ،آن را ترکیبی از دو
تکواژ آزاد میدانند و این توصیفی جامع نیست بهدلیل اینکه در کلمات مرکب فارسی،
تکواژها انواع مختلفی دارند ازجمله تکواژ آزاد ،وابسته ،واژگانی ،دستوری و همینطور
واژههای بسیط و غیر بسیط .با توجه به رابطۀ معنایی پایههای کلمات مرکب میتوان
آنها را به چهار گروه تقسیم کرد :درونمرکز ،برونمرکز ،دوسویه یا بدل ،3دوگانی یا
متوازن( 4شقاقی  .)124-123 :1386در این پژوهش با استناد به معیار وجود یا نبودن
هستۀ 5معنایی در اسامی مرکب ،تنها دو گروه اوّل یعنی اسامی مرکب درونمرکز و
برونمرکز مورد بررسی قرار میگیرند:

1

. analytic
. syntactic
3
. appositive
4
. dvandva
5
. head
2
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الف :درونمرکز
1

کلمهای که از دو واژه ساختهشده باشد که یکی هسته و دیگری توصیفگر یا
محدودکننده است .هسته درون کلمۀ مرکب قرار دارد و با کلمۀ مرکب شمول 2معنایی
دارد .در زبان فارسی هسته در هر دو جایگاه (سمت چپ و سمت راست) میتواند قرار
گیرد .مثال« :شالگردن» که هسته شال و توصیفگر گردن ،است« .موشخرما» که
موش هسته است و خرما توصیفگر (شقاقی .)124-123 :1386
ب :برونمرکز

کلمهای است که از دو واژه ساختهشده باشد و هیچکدام از این دو واژه هسته نباشند و با
کلمۀ مرکب شمول معنایی نداشته باشند را برونمرکز مینامند .درواقع ،کلمۀ مرکب
برون مرکز به عنصری اشاره دارد که درون کلمۀ مرکب قرار ندارد .مثال« :گردنکلفت»
به مصداق گردن یا کلفت اشاره نمیکند و صفتی است که برای فردی به کار میرود که
دارای گردنی ستبر است« ،آبسیاه» که نام نوعی بیماری است (شقاقی -123 :1386
.)124
 -1-2نظریۀ کارین
نظریۀ کارین در سال  1997توسط گاگنه و شوبن مطرح شد .گاگنه و شوبن روان
شناسان زبان بودند و با رویکردی شناختی به زبان مینگریستند .آنها تأثیر روابط
معنایی را بر درک ترکیبات توصیفگر -هسته مورد بررسی قرار دادند .آنها معتقد بودند
که بهمنظور درک یک ترکیب که شامل توصیفگر و هستۀ اسمی است ،باید یک رابطۀ
معنایی را مشخص نمود که مفاهیم دو مؤلفه را به یکدیگر پیوند .آنها با انجام
آزمایشهایی به این نتایج دست یافتند :درک ترکیب در صورتی که توصیفگر آن بسامد
بیشتری دارد ،آسان تر است و یک مدل ترکیب مفهومی را پیشنهاد دادند که عبارت
است از مدل «رقابت میان رابطهها در اسامی مرکب (کارین) .»3طبق این نظریه ،تفسیر
معنایی یک ترکیب به رابطه ای که میان اجزاء آن ترکیب وجود دارد ،بستگی دارد
(گاگنه و شوبن  .)1 :1997در اسامی مرکب ،توصیفگر تعیینکنندۀ رابطه است و نقش
اصلی دارد و نه هسته .دیگر اینکه ،در زمان فهم کلمات مرکب ،چندین رابطه بهصورت
همزمان با هم در ذهن فعال میشوند و از میان روابطی که فعال میشوند و با یکدیگر به
رقابت میپردازند ،تنها یک رابطه برگزیده میشود.
1

. modifier
. hyponymy
3
). Competition among Relations in Nominals (CARIN
2
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 -3پیشینۀ پژوهش
پیش از بررسی پژوهشهای مرتبط انجامشده با این موضوع باید این نکته ذکر شود که
حوزۀ معنیشناسی اسامی مرکب در مقایسه با دیگر حوزهها کمتر مورد توجه قرارگرفته
است که در این بخش به بررسی اجمالی برخی از این پژوهشهای خارجی و داخلی
میپردازیم .از میان مطالعات خارجی در حوزۀ معنیشناسی اسامی مرکب میتوان به
پژوهشهای زیر اشاره نمود:
باور ( )30 :1993بر این عقیده است که اسامی مرکب از نظر معنایی به چهار دسته
تقسیم میشوند :درونمرکز ،برونمرکز ،بدلی و متوازن (دوتایی) .وی میان کلمههای
متوازن و عطفی تمایز قائل میشود .آن دسته از اسامی مرکب که کلّ کلمۀ مرکب در
شمول معنایی هستۀ آن قرار میگیرد ،درونمرکز هستند؛ مانند ( armchairنوعی
صندلی) .اسامی مرکب برونمرکز آن دسته از اسامی هستند که کلمۀ مرکب در شمول
معنایی هسته قرار ندارد؛ مانند ( redskinبه معنای سرخپوست و نه نوعی پوست).
هاسپلمث ( )2002در کتاب خود در رابطه با معنیشناسی اسامی مرکب اینگونه اظهار
میدارد که اولین عنصر در ترکیب ،توصیفگر است و توصیفگر محدودکنندۀ داللت
معنایی عنصر دوم ترکیب است .در نتیجه lipstick ،نوعی از  stickاست و نه .lip
گاگنه و اسپالدینگ ( )2004بر این عقیدهاند که نوع رابطهای که بین اجزای ترکیب
وجود دارد ،معنای ترکیب را تا حدّ زیادی تعیین میکند .درواقع برای ساختهشدن یک
ترکیب ،نوع و نقش رابطه کلیدی است؛ به عبارت دیگر ،نوع رابطهای که بین اجزای
ترکیب وجود دارد ،در تعیین نمودن معنای ترکیب نقش تعیینکنندهای دارد .همچنین،
رابطه باید توسط شنونده یا خواننده استنباط شود و از صورت ترکیب نمیتوان رابطه را
مشخص کرد.
اسکالیس ،فابرگاس و فورزا ( )2009در رابطه با برونمرکز بودن ترکیبات مقالهای را
ارائه دادند و اظهار داشتند که درونمرکز یا برونمرکز بودن یک ترکیب به مفهوم هسته
بستگی دارد .بدینصورت که اگر ترکیب یک یا دو هسته داشته باشد ،درونمرکز است و
اگر هیچ هستهای نداشته باشد ،برونمرکز است .همچنین ،مفهوم هسته و توصیفگر
میتوانند به سه بخش فرعی تقسیم شود.
بنسز ( )2013در مقالۀ خود با تحلیل ترکیبات انگلیسی جدید ،به بحثی برخالف
تمایز سنتی برونمرکزها و درونمرکزها میپردازد و برچسبهای برونمرکز و درونمرکز
را از میان برمیدارد و تمایز میان این دو گروه را رد میکند و رویکردی جایگزین را بر
اساس چارچوب نظری زبانشناسی شناختی به معناشناسی ترکیبات معرفی میکند.
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از میان مطالعات داخلی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :شکی ( )47 :1964کلمات
مرکب را از نظر رابطۀ معنایی اجزاء با کلّ کلمۀ مرکب به دو دستۀ متمایز و نامتمایز
تقسیم میکند .معنای کلمات مرکب متمایز را میتوان از عناصر واژگانی و همچنین
رابطۀ دستوری آنها فهمید مانند مادر شوهر .درحالیکه در کلمات مرکب نامتـمایز
نمیتوان اینگونه به معنای کلمۀ مرکب پی برد (مثال :الکپشت) .او همچنین کلمات
مرکب را از لحاظ روابط معنایی میان اجزاء به دو گروه درونمـرکز (مـادربـزرگ) و
برونمرکز (ریشسفید) تقسیم میکند .تهرانیسا ( )24 :1987بیان میکند که اسامی
مرکب وحدت معنایی دارند؛ یعنی این اسمها واحدهای مستقلیاند که برای نامـیـدن
اشـیاء بهوجود میآیند (مثال :شترمرغ) که هرکدام از این دو بخش معنای مشخصی
دارند و به حیوان مشخصی اشاره دارند؛ اما مرجع اسم مرکب شترمرغ با مرجع اجزاء آن
یعنی شتر و مرغ متفاوت است .او همچنین اسامی مرکب فاقد هسته (مانند هنرپیشه) را
به چهار دسته تقسیم میکند .1 :اسمهایی که هر دو ستاکشان مفهوم غیـرمجـازی
دارنـد (الکپشت) .2 .اسمهایی که هر دو ستاکشان مفهوم مجازی دارند (سـگدست).
 .3اسمهایی که ستاک اوّل مفهوم غیرمجازی و ستاک دوم مفهوم مجازی دارند
(شکرپنیر) .4 .اسمهایی که ستاک اوّل مفهوم مجازی و ستاک دوم مفهوم غیرمجازی
دارند (هزارپا).
طباطبایی ( )24 :1382بیان میکند که کلمههای مرکب از نظر معنا به سه گروه
تقسیم میشوند :درونمرکز ،برونمرکز و متوازن .طباطبایی به پیروی از اسپنسر
( )311 :1991و کاتامبا ( )321 :1993کلمات عطفی را در ذیل کلمات متوازن قرار
میدهد .شقاقی ( )124-123 :1386کلمات مرکب را از حسب رابطۀ معنایی واژهها با
یکدیگر به چهار نوع تقسیم میکند :درونمرکز ،برونمرکز ،دوسویه یا بدل ،دوگانی یا
متوازن.
بدخشان و جودکی ( )1390شفافیت و تیرگی معنایی واژگان مرکب (عنصر غیر
فعلی و ستاک حال) را مورد بررسی قرار دادند .آنها اظهار داشتند که واژۀ مرکب از دو
یا چند تکواژ قاموسی تشکیل می شود و حداقل شامل دو پایه است که هر دو واژه یا
ریشۀ تکواژند .واژههای شفاف به واژههایی گفته میشود که از روی صدا یا ساخت آنها
میتوان به معنای آنها پی برد .درحالیکه معنی کلمات تیره از ظاهرشان مشخص
نیست .در این پژوهش  500واژۀ مرکب از لغتنامۀ دهخدا مورد بررسی قرارگرفته و
درنهایت پس از بررسی دادهها 14 ،درجۀ شفافیت معنایی در اینگونه واژگان مرکب
شناسایی شد.
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سبزواری ( )1391بیان میکند که انواع اسامی مرکب با توجه به معیار وجود یا عدم
وجود هسته به دو گروه اصلی تقسیم میشوند :درونمرکز و برونمرکز .اسامی مرکب
درونمرکز دارای هسته و به لحاظ معنایی شفافاند .اسامی مرکب برونمرکز هسته
ندارند و از لحاظ معنایی تیرهاند .در این مقاله با رویکردی شناختی علّت شفافیت و
تیرگی تبیین شده است .سبزواری ( )1391در مقالۀ خود با رویکردی معنایی-شناختی
انواع و چگونگی روابط معنایی اسامی مرکب برونمرکز را بررسی میکند .در این مقاله،
اسامی مرکب برونمرکز از گفتار روزمره و متون مختلف گردآوریشده است .وی بر این
عقیده است که در اسامی مرکب درونمرکز میان اجزای آن یکی از انواع رابطههای
معنایی وجود دارد ،درحالیکه در اسامی مرکب برونمرکز اینگونه نیست و الگوی
مشخصی وجود ندارد.
کریمیدوستان و وحید ( )1392تحلیل معنایی از کلمات مرکب ارائه میدهند .در
این مقاله ،نویسندگان با استفاده از ترکیبات اسم-اسم فرهنگ معین ( )1371به بررسی
معنایی این ترکیبات در چارچوب معنیشناسی مفهومی پرداختند و نقشهای معنایی
اصلی از میان این دادهها شناسایی شدند .درنهایت 11 ،نقش معنایی پایهای شناسایی
شدند .سبزواری ( )1395در مقالۀ خود به بررسی معنی سازی و استنباط الگوهای
مفهومی اسامی مرکب درونمرکز فارسی میپردازد .به عقیدۀ او ،در اسـامی مرکب
درونمرکز ،ترکیب مفهومی از نوع رابطهای است و وجود یک رابطۀ مشخص سبب تعبیر
سریعتر آن تعبیر از میان دیگر تعابیر میشود و درنتیجه معنای ترکیب سریعتر درک
میشود؛ بنابراین ،معنای اسامی مرکب درونمرکز شفاف است و از درون آن استنباط
میشود ولی در اسامی مرکب برونمرکز بهدلیل نبودن هسته و توصیفگر ،تعبیر رابطهای
شکل نمیگیرد.
بنابراین ،با نظر به این موضوع که درک معنایی از موضـوعـاتی اسـت که در حـوزۀ
زبانشناسی شناختی مورد بررسی قرار میگیرد و از اهمیت ویژهای برخوردار است اما
تاکنون میزان و زمان درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در
حوزۀ زبانشناسی شناختی با یکدیگر مقایسه نشده است .از طرفی مقایسۀ این دو گروه
اسم مرکب فارسی در میان فارسیآموزان و بررسی تفاوتهای این دو گروه نیز تا به
امروز در هیچیک از مطالعات داخلی و یا خارجی دیده نشده است؛ بنابراین ،پژوهشگر
این تحقیق به بررسی این دو گروه اسم و مقایسۀ میزان درک معنایی و همچنین زمان
درک معنایی میپردازد و رابطۀ درک این دو گروه اسم را در میان فارسیآموزان بررسی
مینماید.
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 -4روش تحقیق
 -1-4ابزار و روش

روش انجام این پژوهش کتابخانهای -میدانی است .پس از بررسی فرهنگهای بسامدی
مختلف از جمله فرهنگ بسامدی بیجنخان ( ،)1391از آنجا که در زبان فارسی
فرهنگی بسامدی برای این دو گروه اسم مرکب وجود ندارد ،دادههایی بهصورت
کتابخانهای از رسالۀ سبزواری ( )1388و مقالههای سبزواری ( 1391و  )1395که
جامعترین فهرست اسامی این دو گروه را جمعآوری نموده ،استخراج شدند و فهرستی از
اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز به دست آمد و به مدرسان سطح میانۀ مرکز آزفا
داده شد تا با توجه به کتب درسی فارسیآموزان این سطح ،آن دسته از اسامی را که
فارسیآموزان سطح میانه معنی آنها را در کتابهای خود خوانده بودند و معنی آنها را
میدانستند ،عالمت بزنند .سپس پربسامدترین اسامی این دو گروه (آن دسته اسامی که
بیشتر عالمت زده شدند ) انتخاب شدند تا برای آزمون اصلی این پژوهش مورد استفاده
قرار گیرند .برای طراحی آزمون مناسب ،آزمونهای متعددی (از جـمـله آزمـون
تصمیمگیری واژگانی ،خواندن ،جفتکردن تصویر-کلمه و  )...مورد بررسی قرار گرفتند و
در نتیجۀ این بررسیها آزمونی طراحی شد که با سایر جنبههای زبانی کمترین تداخل
را داشته باشد .از آنجایی که در این پژوهش تنها به سنجش درک معنایی میپردازیم،
بنابراین آزمودنیها فقط باید اسامی را درک کرده و به آنها اشاره میکردند؛ بنابراین
تصمیم بر این شد که قالب آزمون بهصورت جفت کردن تعریف-کلمه طراحی شود .این
آزمون که از جمله آزمونهای درک واژه است ،توسط نگارنده این پژوهش طراحی شد و
سپس توسط متخصص توسعۀ برنامک اندروید در تلفن همراه هوشمند به مرحلۀ اجرا
رسید .بهدلیل خطاهایی که ممکن بود در اندازهگیری زمان واکنش به درک معنا رخ
دهد ،از آزمونهای کاغذ مدادی و زمانسنج استفاده نشد؛ بنابراین برای اندازهگیری
دقیق تر زمان درک معنای اسامی مرکب این برنامک مورد استفاده قرار گرفت که زمان
را بر حسب میلیثانیه اندازه میگیرد (جزئیات بیشتر مربوط به آزمون در بخش 2-3-4
آورده شده است) .پس از بررسی پاسخهای فارسیآموزان به این آزمون ،با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  23و آزمونهای اصلی تحقیق (تی 1و پیرسون )2که برای

. T-test
. Pearson

1
2
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سنجش فرضیهها به کار رفتند و همچنین آزمونهای ران ،1کولموگروف-اسمیرنوف 2و
لون 3که برای پیشفرضها به کار رفتند ،نتایجی را نشان دادند که با استناد به آنها در
پاسخ به پرسشهای پژوهش خود برآمدیم.
 -2-4متغیّرهای پژوهش

متغیّرهای موجود در آزمون عبارتاند از:
 متغیّر مستقل زمان متغیّر وابستۀ اسامی مرکب برونمرکز فارسی متغیّر وابستۀ اسامی مرکب درونمرکز فارسیدر این پژوهش زمان بهعنوان متغیّر مستقل درک معنا در نظر گرفتهشده است؛ بدین
معنا که اسامی مرکب با تغییر زمان تغییر میکنند .هرچه زمان کمتری برای جفت
کردن تعریف و کلمه به کار رود بدین معناست که درک معنایی باالتر است و هرچه
زمان بیشتری برای جفت کردن تعریف با کلم ه طول بکشد ،درک معنایی پایینتر است.
همچنین ،زمان کمتر به معنای درک سریعتر و زمان بیشتر به معنای درک آهستهتر
است.
 -3-4روش اجرای آزمون
 -1-3-4آزمودنیها

آزمودنیهای این پژوهش 37 ،فارسیآموز سطح میانۀ مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد
بودند که به آزمون پاسخ دادند .بیشترین تعداد فارسیآموزان مربوط به گروه سنی -20
 24سال است که  40/5 %کل فارسیآموزان را تشکیل میدادند .دو گروه سنی زیر 20
سال و  25سال به باال تعداد برابر داشته و  29/7 %فارسیآموزان را تشکیل میدادند.
همچنین 86/5 % ،فارسیآموزان مرد و  13/5 %آنها زنان بودند .درنهایت ،ملیّت
فارسیآموزان بدین شرح بود 70/3 % :عراقی 16/2 % ،لبنانی 5/4 % ،بحرینی و سوری و
پاکستانی و اندونزیایی یکسان بودند و هر یک  2/7 %کل را تشکیل میدادند .درنهایت،
با توجه به تعداد کم فارسیآموزان و بحث مشارکت داوطلبانه آنها در تحقیق ،متغیّرها
قابلکنترل نبودند.

1

. Run
. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
3
. Levene
2
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 -2-3-4محرّکهای آزمون

همانطور که پیشتر گفته شد ،با توجّه به اینکه در زبان فارسی فرهنگ بسامدی برای
اسامی مرکب وجود نداشت ،دادههایی از رسـالۀ سـبـزواری ( )1388و مقالههای
سبزواری ( 1391و  )1395استـخراج شد .از این میان 280 ،اسـم مـرکـب درونمرکز و
 193اسم مرکب برونمرکز استخراج شد .فهرست اسامی مرکب درونمرکز و اسامی
مرکب برونمرکز در صفحههای جداگانه قرار گرفتند ،بدین صورت که اسامی مرکب
درونمرکز در سه صفحۀ  A4قرار گرفتند که هر صفحه شامل چهار ستون بود.
همچنین ،اسامی مرکب برونمرکز نیز به همین صورت و در دو صفحه قرار گرفتند .این
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
داشتند  16نفر بودند که از میان آنها  12نفر (ده مرد و دو زن) حاضر به پاسخگویی
شدند .دستورالعمل پاسخگویی بدین صورت بود که از میان اسامی مرکب این فهرست،
گزینههایی را که فکر میکنند فارسیآموزان سطح میانۀ مرکز آزفای مشهد قادر به درک
معنی آن هستند ،عالمت بزنند .درنهایت ،پژوهشگر این تحقیق با توجّه به  12سری
پاسخهایی که در دست داشت ،بسامدگیری نمود و پٌربسامدها (آن دسته از اسامی که
بیشتر انتخابشده بودند) را از میان کل فهرست استخراج کرد.
از میان فهرستها ،پربسامدترین اسامی مرکب برای آزمون جفت کردن تعریف کلمه
انتخاب شدند .با توجّه به پژوهشهای انجامشده در زمینۀ سنجش درک معنایی و
آزمونهایی که در پژوهشهای مختلف مورد استفادۀ پژوهشگران قرار گرفت ،تعداد 24
اسم مرکب ( 12اسم مرکب برونمرکز و  12اسم مرکب درونمرکز) که بسامد باالیی
نسبت به دیگر اسامی فهرست داشتند ،انتخاب شدند .تعاریفی که برای این  24اسم
مر کب در آزمون مورد استفاده قرار گرفتند از فرهنگ دبستانی دو جلدی (شکری،
 ،)1382فرهنگ فشردۀ سخن (انوری ،)1382 ،فرهنگ فارسی کودک و نوجوان
( )1380و لغتنامۀ دهخدا ( )1385استخراج شدند.
در آغاز آزمون ،پس از قسمت درج اطالعات فردی شرکتکنندگان در آزمون ،یک
محرّک پربسامد بهمنظور درک بهتر نحوۀ پاسخگویی به سؤاالت ،همانند محرّکهای
آزمون بهعنوان مثال ذکر شد .از آنجایی که در این پژوهش درک اسامی ارزیابی شد،
آزمودنیهای به فعالیت خاصی مانند تولید نیاز نداشتند و تنها با درک کلمهها و اشاره
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به کلمهها در آزمون جفتکردن تعریف کلمه به سؤالها پاسخ دادند .فهرست اسامی
مرکب پربـسـامد درونمرکز و برونمرکز آزمون در دو جدول زیر آمده است:
جدول  :1اسامی مرکب پربسامد درونمرکز

جدول  :2اسامی مرکب پربسامد برونمرکز

شماره

اسم مرکب

شماره

اسم مرکب

1

آبمعدنی

1

تماموقت

2

کیفدستی

2

زیرزمین

3

خمیردندان

3

پیشغذا

4

تاکسیتلفنی

4

بزرگسال

5

داروخانه

5

الکپشت

6

دندانپزشک

6

سالتحویل

7

تخممرغ

7

چهارده معصوم

8

جاروبرقی

8

جالباسی

9

تختهسیاه

9

زیر پیراهن

10

راهپله

10

خوشتیپ

11

آش رشته

11

کمحوصله

12

آشپزخانه

12

چهارپایه

این آزمون که در قالب برنامکی تحت سیستمعامل اندروید توسط متخصص توسعۀ
اپلیکیشن اندروید نوشته شد ،در دو تلفن همراه هوشمند به آزمودنیها داده شد .آزمون
بدین صورت بود :در باالی صفحه ،تعریف اسم مرکب نوشتهشده بود و پس از آن 4
گزینه قرار گرفت که از این  4گزینه ،یک گزینه هدف بود .گزینۀ صحیح بهصورت
تصادفی در میان گزینه های دیگر قرار گرفت .در هر صفحۀ تلفن همراه ،یک تعریف به
همراه چهار گزینه قرار گرفت و آزمودنیها پس از انتخاب گزینۀ مورد نظر میبایست
دکمۀ تأیید و ادامه را انتخاب میکردند تا صفحۀ بعد و در نتـیجه ،سـؤال بعد ظاهر
میشد .محرّکهای آزمون بهصورت یکی در میان ،درونمرکز و برونمرکز بودند تا سطح
دشواری در طول آزمون برابر باشد و زمان پاسخگویی به این دو گروه اسم مرکب در
طول آزمون توزیع گردد.
 -3-3-4روند اجرای آزمون

همانطور که پیشتر اشاره شد ،آزمون این پژوهش در قالب برنامکی در تلفن همراه به
مرحلۀ اجرا درآمد .این برنامک بر روی دو تلفن همراه هوشمند ( LG Nexus 5و LG
 )G5نصب شد .در اردیبهشتماه سال  1396این آزمون در میان فارسیآموزان سطح
میانۀ مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد .آزمون را دو شرکتکننده بهطور
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همزمان پاسخ میدادند و سپس از دو نفر داوطلب دیگر خواسته میشد تا به آزمون
پاسخ دهند .تنها از فارسیآموزانی که تمایل به پاسخگویی داشتند و رضایت داشتند
آزمون گرفته شد .قبل از اینکه از فارسیآموزان خواسته شود به آزمون پاسخ دهند ،با
مدرس آنها برای زمان مناسب اجرای آزمون هماهنگی انجام گرفت .بهمنظور کیفیت
بهتر در فرایند اجرای آزمون ،از فارسیآموزان داوطلب خواسته میشد تا به کالسی (در
همان طبقه) که خالی بود بروند و در آنجا به دور از هرگونه سروصدایی که منجر به عدم
تمرکز آنها میشد ،به آزمون پاسخ دهند .قبل از اینـکه تلـفـن هـمراه بـه فارسی-
آموزان داده شود ،در مورد آزمون ،هدف از اجرای آن ،تعداد سؤاالت و نکاتی که در حین
آزمون باید رعایت میشد به آنها توضـیـحاتی داده شد .در صـورتی که فارسیآموزان
توضیحاتی را به زبان فارسی متوجّه نمیشدند ،از زبان انگلیسی کمک گرفته میشد و
هیچگونه محدودیت زمانی برای پاسخگویی آنها به آزمون وجود نداشت .همانطور که
پیش تر اشاره شد ،هر تعریف به همراه چهار گزینه در یک صفحۀ تلفن همراه قرار داشت
و در انتهای صفحه ،گزینۀ تأیید و ادامه قرار داشت و تا زمانی که آزمودنیها از پاسخ
خود اطمینان حاصل نکرده بودند ،صفحۀ بعد باز نمیشد .همچنین ،امکان برگشت به
صفحۀ قبل نیز وجود نداشت زیرا هدف از این آزمون ،سنجش زمان درک فارسیآموزان
نیز بود و این موضوع دقّت آزمون را پایین میآورد .این نکته نیز قابلذکر است که
فارسیآموزان برای پاسخ به آ زمون نیاز به مهارت خاصی نداشتند و کار کردن با این
برنامک ساده بود .قبل از شروع آزمون ،محل درج مشخصات آزمودنیها در صفحۀ
نخست قرار داشت و پس از آن مثالی برای درک بهتر فرایند پاسـخدهـی و نحـوۀ
پاسخدهی در صفحۀ دوم قرار داشت و پس از آن با انتخاب گزینۀ شروع آزمون ،آزمون
اجرا می شد که هر تعریف و چهار گزینۀ مربوط به آن در یک صفحه قرار میگرفتند.
بدین ترتیب 24 ،صفحه پس از مثال ،مربوط به  24تعریف قرار داشت و در آخرین
صفحه ،از همکاری شرکتکنندگان در آزمون ،تقدیر و تشکر شد .همچنین ،پس از اینکه
آزمودنیها تلفن همراه را به پژوهشگر تحویل دادند ،مجدداً از همکاری آنها تشکر به
عمل آمد .پژوهشگر در حین پاسخدهی تمامی شرکتکنندگان در آزمون در کالس
حضور داشت و تمامی سؤاالت آنها را در قبل و پس از آزمون ،پاسخ داد .درمجموع،
 888داده از این آزمون به دست آمد ( 37آزمودنی که  24اسم مرکب را پاسخ دادند که
شامل  12اسم مرکب برونمرکز و  12اسم مرکب درونمرکز بودند).
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 -5تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-5یافتههای توصیفی
الف .میزان درک فارسیآموزان

میزان درک اسامی مرکب درونمرکز فارسی که همان پاسخ صحیح دادن است (جفت
کردن صحیح تعریف با کلمه) ،به سه بخش پایین ،متوسط و باال تقسیمشده است.
فراوانی و درصد میزان درک اسامی مرکب درونمرکز در شکل  1آمده است:
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شکل  :1توزیع فراوانی فارسیآموزان برحسب میزان
درک اسامی مرکب درونمرکز

شکل  :2توزیع فراوانی فارسیآموزان برحسب میزان
درک اسامی مرکب برونمرکز

همچنین ،میزان درک اسامی مرکب برونمرکز را در شکل دو میتوان دید :از دو شکل
باال به این نتیجه میرسیم که اکثر فارسیآموزان از این دو گروه اسم مرکب میزان درک
متوسطی داشتند.
ب .زمان جفت کردن تعریف با کلمه

میانگین زمان مورد استفادۀ فارسیآموزان برای جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی
مرکب درونمرکز بهطور تقریبی برابر است با  317ثانیه (پنج دقیقه و  28ثانیه) بود و
این در حالی است که میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب برون-
مرکز ( 374شش دقیقه و  23ثانیه) بوده است .یافتهها در شکل سه آمده است :نکتۀ
قابلذکر دیگر این است که سن ،جنسیت و ملیّت نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند که یافتهها بدین شرح میباشند :بیشترین تعداد فارسیآموزان مربوط به گروه
سنّی  20تا  24سال بودند که  40/5درصد کلّ فارسیآموزان را تشکیل میدادند.
همچنین 86/5 ،درصد کلّ فارسیآموزان مَرد بودند و تنها  13/5درصد زنان بودند.
درنهایت اینکه  70/3درصد فارسیآموزان سطح میانه ملیّت عراقی داشتند .نتایج
بهدستآمده از آزمونهای آماری تی و پیرسون نشاندهندۀ این است که جنسیت ،ملیّت
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و سن هیچیک عاملی تأثیرگذار بر درک معنایی نبوده و هیچ تأثیری بر میزان و زمان
درک معنایی نداشتند .در این مرحله ،پس از توصیف متغیّرها ،فرضیات تحقیق (که
عمدتاً مقایسهای هستند) را آزمودیم.
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شکل  :3توزیع میانگین فارسیآموزان برحسب زمان جفت کردن تعریف با کلمه

آزمونهای مقایسهای در زیرمجموعۀ کلی پارامتریک و ناپارامتریک دستهبندی می-
شوند .آزمونهای پارامتریک به پیشفرضهای مشخصی نیاز دارند که این پیشفرضها
در آزمونهای مقایسهای عبارتاند از:
الف .داشتن توزیع نرمال (این پیششرط توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف سنجیده
شده است).
با توجّه به مقادیر آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و سطح معناداری باالی  %5آنها،
دادهها دارای اختالف معنادار نبوده و از توزیع نرمال برخوردار هستند.
ب .مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر (این پیشفرض توسط آزمون ران سنجیده شده
است).
با توجّه به مقادیر آزمون ران و سطح معناداری باالی  %5میتوان گفت دادهها دارای
اختالف معنادار نبوده و از پیشفرض مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر برخوردار
هستند.
ج .متغیّرهای مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصلهای سنجیده شده باشند.
البته پیشفرض برابری واریانس جامعۀ آماری نیز وجود دارد که عمدتاً در نظر گرفته
نمیشود؛ بنابراین ،تمامی پیشفرضهای گفتهشده توسط آزمونهای مناسب آماری
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مورد سنجش قرار گرفت و همۀ متغیر ها شرایط مذکور را دارا بودند و متناسب با
شرایط ،از آزمون تی برای گروههای مستقل استفاده گردید.
 -2-5یافتههای تحلیلی

 .1آیا تفاوتی میان میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز
وجود دارد؟
مقایسۀ میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز در
جدولهای زیر آمده است:
جدول  :3مقایسۀ میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز
Paired Samples Statistics
میانگین

تعداد

انحراف معیار

درک اسامی مرکب درونمرکز

8.11

37

1.577

درک اسامی مرکب برون مرکز

7.00

37

1.929

جدول  :4نتایج آزمون تی مربوط به مقایسۀ میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برون-
مرکز
Paired Samples Test

درک اسامی مرکب درونمرکز
درک اسامی مرکب برون مرکز

اختالف
میانگین

مقدار
آزمون تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری
)(Sig

1.11

3.473

36

.001

در جدولهای باال نتایج آزمون آماری تی وابسته برای مقایسۀ میانگین میزان درک
فارسیآموزان از اسامی مرکب در دو نوع اسامی آورده شده است .نوع اوّل مربوط به
اسامی مرکب درونمرکز و نوع دوم مربوط به اسامی مرکب برونمرکز است .بر طبق
مقدار آزمون تی ( )3/473و با توجّه به درجۀ آزادی  ،df=36با قبول خطای کمتر از
 )Sig=0/001( 0/01و درجۀ اطمینان بیش از  0/99میتوان نتیجه گرفت بین درک
فارسیآموزان از دو نوع اسامی مرکب تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج مندرج
در جدول ،میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز  8/11و
میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب برونمرکز  7است؛ بنابراین میانگین
میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز  1/11نمره بیشتر از میزان درک
آنها از اسامی مرکب برونمرکز بود.
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 .2آیا تفاوتی میان زمان جفتکردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز و برون-
مرکز وجود دارد؟
در این قسمت ،مقایسۀ زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز و
برونمرکز در دو جدول زیر آورده شده است:
جدول  :5مقایسۀ میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز
Paired Samples Statistics
میانگین

تعداد

انحراف معیار

زمان جفت کردن تعریف با کلمه
در اسامی مرکب درونمرکز

317158.73

37

93678.385

زمان جفت کردن تعریف با کلمه
در اسامی مرکب برون مرکز

374446.32

37

106833.203

جدول  :6نتایج آزمون تی مربوط به مقایسۀ میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز
و برونمرکز
Paired Samples Test
درجه
اختالف
سطح معناداری
مقدار آزمون تی
آزادی
میانگین
)(Sig
زمان جفت کردن تعریف با کلمه در
اسامی مرکب درونمرکز
زمان جفت کردن تعریف با کلمه در
اسامی مرکب برون مرکز

-57287.59

-4.492

36

.000

در جدولهای باال نتایج آزمون آماری تی وابسته برای مقایسۀ میانگین زمان جفت
کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب در دو نوع اسامی آورده شده است .نوع اوّل
مربوط به اسامی مرکب درونمرکز و نوع دوم مربوط به اسامی مرکب برونمرکز است .بر
طبق مقدار آزمون تی ( )-4/492و با توجّه به درجۀ آزادی  ،df=36با قبول خطای کمتر
از  )Sig=0/000( 0/01و درجۀ اطمینان بیش از  0/99میتوان نتیجه گرفت بین زمان
جفت کردن تعریف با کلمه در دو نوع اسامی مرکب تفاوت معناداری وجود دارد .بر
اساس نتایج مندرج در جدول ،میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی
مرکب درونمرکز  317ثانیه و میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی
مرکب برونمرکز  374ثانیه است؛ بنابراین میانگین زمان جفت کردن تعریف با کلمه در
اسامی مرکب درونمرکز  57ثانیه کمتر از زمان جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی
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مرکب برونمرکز بود؛ به عبارت دیگر ،جفت کردن تعریف با کلمه در اسامی مرکب
درونمرکز سریعتر از اسامی مرکب برونمرکز بوده است.
 .3آیا رابطهای میان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز وجود
دارد؟
در این بخش ،رابطۀ میان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز در
جدول زیر مشاهده میشود:
جدول  :7رابطۀ میان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز
درک اسامی مرکب برون مرکز
درک اسامی مرکب درونمرکز

Pearson
Correlation

)*(.402

)Sig. (2-tailed

.014

N

37

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

بر اساس آزمون پیرسون به دست آمده ( )0/402با قبول خطای کمتر از 0/05
( )sig= 0/014و درجۀ اطمینان بیش از  0/95میتوان گفت بین درک افراد از اسامی
مرکب درونمرکز و برونمرکز رابطۀ معناداری وجود دارد .الزم به ذکر است مقدار مثبت
آزمون پیرسون نشان رابطۀ مستقیم بین دو متغیّر دارد ،به این معنا که هرچه میزان
درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز بیشتر باشد درک آنها از اسامی برون-
مرکز نیز باالست و برعکس فارسیآموزانی که درک آنها از اسامی مرکب درونمرکز
پایینتر باشد به همان میزان درکشان از اسامی برونمرکز نیز پایین است.
 -6نتیجه
یافتههای آزمون تی نشان دادند که میانگین میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب
درونمرکز بیشتر از میزان درک آنها از اسامی مرکب برونمرکز بود و زمان جفت کردن
تعریف با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز کمتر از اسامی مرکب برونمرکز بود.
همچنین ،یافتـههای به دست آمده از آزمون پیرسون نشان دادند که میان درک
فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز رابطۀ همبستگی وجود دارد .بدین
معنا که هرچه میزان درک فارسیآموزان از اسامی مرکب درونمرکز بیشتر باشد ،درک
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آنها از اسامی مرکب برونمرکز نیز باالتر است و بالـعکس .با نظر به اینـکه اکـثر
فارسیآموزان مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد عربی زبان هستند ،مدرسین این مرکز
می توانند در هنگام تدریس مبحث اسامی مرکب زمان بیشتری را صرف آموزش اسامی
مرکب برونمرکز کنند زیرا درک اسامی مرکب برونمرکز نسبت به اسامی مرکب درون-
مرکز برای فارسیآموزان این مرکز دشوارتر است .در اسامی مرکب درونمرکز ،هستۀ
معنایی وجود دارد ،امّا در اسامی مرکب برونمرکز هستۀ معنایی محذوف است؛ بنابراین،
با توجّه به نظریۀ کارین میتوان اینگونه استدالل نمود :بهدلیل وجود هستۀ معنایی در
اسامی مرکب درونمرکز ،وجود نوعی رابطه میان هسته و توصیفگر فهمیده میشود .امّا
از آنجایی که در اسامی مرکب برونمرکز هستۀ معنایی وجود ندارد ،میان اجزاء آن
رابطهای وجود ندارد؛ زیرا به علّت عدم وجود هستۀ معنایی ،رابطهای شکل نخواهد
گرفت؛ بنابراین ،میزان درک اسامی مرکب درونمرکز نسبت به اسامی مرکب برونمرکز
بیشتر است و همچنین ،درک اسامی مرکب درونمرکز با سرعت بیشتری نسبت به
اسامی مرکب برونمرکز انجام میشود؛ بنابراین بهطور خالصه میتوان گفت ،میزان
درک فارسیآموزان مرکز آزفا نسبت به اسامی مرکب درونمرکز فارسی بیشتر از درک
آنها نسبت به اسامی مرکب برونمرکز فارسی است .از طرفی ،زمان جفت کردن تعریف
با کلمه در اسامی مرکب درونمرکز فارسی نسبت به اسامی مرکب برونمرکز فارسی
کمتر است .علت این است که اسامی مرکب درونمرکز از دو جزء هستۀ معنایی و
توصیفگر ساختهشده و نوعی رابطه میان این دو جزء فهمیده میشود ،اما بهدلیل اینکه
در اسامی مرکب برونمرکز هستۀ معنایی محذوف است ،رابطهای میان اجزای آن
فهمیده نمیشود؛ بنابراین این نوع رابطه در اسامی مرکب درونمرکز نسبت به اسامی
مرکب برونمرکز سریعتر فهمیده میشود.
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