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چکیده
بســـیارز از پژوهشهاز انجامشـــد  ،به بررســـی پیچیدگی دســـتورز در متون آکادمیک
پرداختـهانـد ،اما برخی از پﮊوهشها ،جملهوار ها و جملهوار هاز وابســـته و برخی د ر
گرو واﮊ ها و مخصــوًــاو گرو واﮊ هاز اســمی را بهعنوان بهتر ن معیار جهت ســنجش
پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک لحاظ کرد اند .در ا ن راستا ،پژوهش حاضر بر مبناز
دسـتهبندز پ شـنهادز لو ( )۱۱55به بررسی بسامد  1مؤلفة دستورز در پ کر از متشکل از
متون اسـتدللی به زبان ان لیسـی میپردازد .متون استدللی در ا ن پ کر توسط زبانآموزان
ا رانی از سه سطح مختلف توانش زبانی نوشته شد اند .در ا ن راستا5۱ ،مشخصة پ چیدگی
دسـتورز در ا ن پژوهش بررسی شد و نتا ج بررسی آمارز حاکی از آن بود که  1مشخصه
(میــان ین طول تی ونیــت  ،گرو واﮊ هــاز فعلی بــهازاز هر تی ونیــت ،میــان ین طول
جملـهوار  ،اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر تی ونیت و اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر
جملهوار ) از 5۱مشـخصـه ،تفاوت معنادارز را بین سه گرو مورد بررسی در ا ن پژوهش
نشــان دادند .افتههاز ا ن پژوهش نشــان میدهد که مشــخصــههاز مبتنی بر پیچیدگی
گرو واﮊ هــا در پ شبینی پیچیــدگی دســـتورز در متون اســـتــدللی از اهمیــت بــالترز
برخوردارند و در نتیجه گرو واﮊ ها و مخصوًاو گرو واﮊ هاز اسمی نیاز به بررسی بیشترز
در پژوهشهاز آتی دارند.
کلیددواﮊههدا متون اکادمیک ،پژوهش پیکر از ،متون اســـتدللی ،پیچیدگی دســـتورز،
گرو واﮊ هاز اسمی.
____________________________
تاريخ دريافت 8931/80/81 :تاريخ پذيرش8936/08/93 :
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 .۱مقدمه

ن ارش متون آکادمیک از جمله مهارتهاز دشوار فراگیرز زبان بهحساب میآ د و بد هی
اسـت که ا ن دشوارز در زبان دوم بهمراتب بیشتر است .لﺫا تدر س و ا جاد آگاهی در رابطه با
مشـخصـههاز زبانی را ج در انواع متون آکادمیک کمک شا انی به پ شرفت زبانآموزان در ا ن
زمینه خواهد کرد .گاردنر و نسـی ( ) ۱۱5۱معتقدند با رشد روزافزون عالقمندز افراد به کسب
مدارج تحصـیالت تکمیلی ،نیاز بیشترز به درک متون آکادمیک وجود دارد .بهدلیل اهمیت ا ن
موضوع ،مطالعات ز ادز در حوزة پیچیدگی دستورز در ن ارش زبان دوم انجام شد است .در
ا ن زمینه ،تعدادز از محققین ،جملهوار ها ( )clausesا جملهوار هاز وابســـته ( clausal
 )subordinationرا بهتر ن مشــخصــهها در ســنجش پ چیدگی دســتورز معرفی میکنند .به
عنوان مثال ،لرسـن-فر من ( )53۹۱درًد تی ونیتهاز بدون خطا)) error-free T-units
و میان ین طول تی ونیتهاز بدون خطا را بهتر ن مشـــخصـــهها براز تما ز بین پنج ســـطح
مختلف توانش زبــانی در ن ر میگیرد .در پژوهشـــی د ر ،گرنــت و گینتر ( 3۱ )۱۱۱۱متن
نوشتهشد توسط سه گرو با توانش مختلف زبانی را بررسی کردند و به ا ن نتیجه دست افتند
که با افزا ش سـطح توانش زبانی ،جملهوار هاز وابسـتة بیشــترز مشاهد میشود .با ا نهمه،
همانطور که لو ( )۱۱55در پژوهش خود بدان اشــار میکند ،بســیارز از پژوهشهاز پ شــین،
تعداد مشـخصـههاز دسـتورز کمی را تحلیل کرد ا داد هاز کوچکی را بررسی کرد اند ،در
نتیجه اطالعات کاملی از بهتر ن مشخصههاز دستورز ،بهمن ور سنجش پ چیدگی دستورز در
متون آکادمیک ،وجود ندارد .در همین راسـتا ،لو ( )۱۱55مجموعهاز از 5۱مشــخصة پیچیدگی
دسـتورز را که در پژوهشهاز پ شـین بهًورت پراکند مورد بررسی قرار گرفته بودند ،در 1
دســـتـه قرار داد اســـت .لو ( ،)۱۱55ا ن  1مؤلفـه را که شـــامل طول تولید ( length of
 ،)productionپیچیدگی جمله ( ،)complexity sentenceوابست ی (،)subordination
ه پا ی ( )coordinationو ســاختارهاز خا

( )particular structuresمیشــوند ،در

ک جدول گردآورز (جدول  )5کرد اســـت .لو ( )۱۱5۱با طراحی ســـیســـتمی براز تحلیل
اتوماتیک پیچیدگی دســتورز در ن ارش زبان دوم به بررســی ا ن  5۱مشــخصــة دســتورز
پرداخته است.
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جدول  .۱مشخصههای ﭙیچیدگی دستوری بر اساس دستهبندی مطالعه لو ()۱۱۱۱
تعاریف

مشخصهها
نوع اول طول تولید
میان ین طول جمله وار

تعداد کلمات تقسی بر تعداد جمله وار ها

میان ین طول جمله

تعداد کلمات تقسی بر تعداد جملهها

میان ین طول تی ونیت

تعداد کلمات تقسی بر تعداد تی ونیتها
نوع دوم ﭘیچیدگی جمله
تعداد جملهوار ها تقسی بر تعداد جملهها

تعداد جملهوار ها به ازاز هر جمله

نوع سوم وابستگی
تعداد جملهوار ها تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت
تعداد تی ونیتهاز پیچید بهازاز هر تی ونیت
تعداد جملهوار هاز وابسته بهازاز هر جملهوار
تعداد جملهوار هاز وابسته بهازاز هر تی ونیت

تعداد تی ونیتهاز پیچید تقسی بر تعداد تی ونیت
تعداد جمله وار هاز وابسته تقسی بر تعداد جملهوار ها
تعداد جملهوار هاز وابسته تقسی بر تعداد تی ونیتها

نوع چهارم همﭘایگی
تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه بهازاز هر جملهوار

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه تقسی بر تعداد جملهوار ها

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد تی ونیتها به ازاز هر جمله

تعداد تی ونیتها تقسی بر تعداد جملهها
نوع ﭘنجم ساختارهای خاص

تعداد گرو واﮊ هاز پیچید بهازاز هر جملهوار

تعداد گرو واﮊ هاز اسمی پیچید تقسی بر تعداد جملهوار ها

تعداد گرو واﮊ هاز پیچید بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز اسمی پیچید تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد گرو واﮊ هاز فعلی بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز فعلی تقسی بر تعداد تی ونیتها

با توجه به ا نکه پژوهشهاز اندکی ا ن  5۱مشخصة دستورز مبتنی بر دستهبندز پ شنهادز
لو ( )۱۱55را تحلیل کرد اند ،مطالعة حاضــر در ًــدد اســت تمام ا ن مشــخصـــهها را در
مجموعهاز از متون اسـتدللی زبانآموزان ا رانی مورد بررسی قرار دهد .انتخاب متون استدللی
در ا ن پژوهش بــهدلیــل اهمیــت و کــاربرد ا ن نوع متون در آزمونهــاز بینالمللی مــاننــد
 TOFLEو  IELTSمیباشــد (هو .)۱۱55 ،همچنین زبانآموزان ا رانی در کالسهاز درس
زبان ان لیسی در مؤسسههاز خصوًی نیز با ا ن نوع متون در ارتباط هستند.
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 .۱ .۱هدف ﭙﮋوهش

پژوهش حاضر سعی دارد به سؤال ز ر پاسخ دهد:
 .5از میان مشـخصـههاز پ چیدگی دسـتورز در دستهبندز پ شنهادز لو ( ،)۱۱55در متون
استدللی زبانآموزان ا رانی زبان ان لیسی چه ال وها ی مشاهد میشود؟ و آ ا ا ن ال و در بین
سه گرو با توانش هاز متفاوت کی است؟
 .۱ﭘیشینۀ ﭘﮋوهش
 .۱ .۱ﭘیچیدگی دستوری در نگارش

ارت ا ( )۱۱۱9معتقد است که پیچیدگی دستورز در پژوهشهاز مربوط به زبان دوم اهمیت
ز ادز دارد؛ ز را پ شرفت زبانآموز در فراگیرز زبان دوم ،مستلزم پ شرفت در ادگیرز دستور
ن ارش زبان و همچنین توانا ی فرد در اسـتفادة ًــحیح از اطالعات دســتورز در موقعیتهاز
مختلف است.
پژوهشهاز مختلف ،مشــخصــههاز متفاوتی از پیچیدگی در ن ارش زبان دوم ،مانند تراک
لغات ،طول متن ،تنوع لغات و پیچیدگی دســـتورز را مورد بررســـی قرار داد اند .از میان ا ن
و ژگیها ،پیچیدگی دسـتورز ،موضـوع اًلی در تحلیل پیچیدگی در ارتقاز ن ارش زبان دوم
تصـور شد (کی  )۱۱5۱ ،و در نتیجه ،بررسی پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک مورد توجه
بسـیارز از پژوهشـ ران بود اسـت .اما در ا ن رابطه که کدام مشـخصههاز دستورز در متون
آکادمیک پُر کاربردترند ،نتا ج حاًــل از پژوهشها متفاوت اســت .بهعنوان مثال ،در پژوهش
ولف-کوئینترو ،ا نـاگاکی و کی ( )533۱تعداد جملهوار هاز وابســـته بهازاز هر جملهوار و
همچنین تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت را بهتر ن موارد دســـتورز بهمن ور ســـنجش
پیچیدگی دستورز معرفی میکنند.
بیر و ن ی ( )۱۱5۱نیز به بررســـی چهار نوع متن روا ی ،توًـــیفی ،مقا ســـهاز و ترغیبی
پرداختند که توســـط تعدادز از دانشآموزان در ســـه ســـطح متفاوت نوشـــته شـــد بود .ا ن
پژوهش ران ،بهمن ور مقا سه در متون ﺫکر شد  ،تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت و تعداد
کلمات به ازاز هر جملهوار را معیارهاز مناســبی براز ســنجش پیچیدگی دســتورز در ن ر
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گرفتند .گرو د رز از پژوهشها ،معرفهاز مبتنی بر گرو واﮊ ( )phrasal modifiersرا
بهتر ن معیار براز ســـنجش پیچیدگی دســـتورز در متون آکادمیک در ن ر میگیرند .از و لو
( )۱۱59به مقا سـة متون نوشـتهشد توسط سه گرو شامل ک گرو ان لیسیزبان و دو گرو
زبـانآموز چینی با دو ســـطح توانش بال و پا ین پرداختند .از و لو ( )۱۱59در افتند که اگرچه
تعـداد بیشـــترز از وابســـتـههـا (تعداد جملهوار هاز وابســـته بهازاز هر جملهوار و تعداد
جملهوار هاز وابسته بهازاز هر تی ونیت) در متون سطح بالتر زبانآموزان چینی مشاهد شد،
ا ن تفاوت معنادار نبود .در رابطه با پ چیدگی مبتنی بر گرو واﮊ ها ،گرو واﮊ هاز اسمی پیچید
بهازاز هر جملهوار و گرو واﮊ هاز اسمی پیچید ( )noun phrasal complexityبهازاز
هر تی ونیت تفاوت معنادارز را نشـــان دادند .ا ن تفاوت ،بین گرو ســـطح پا ین زبانآموزان
چینی با گرو ان لیسیزبان و همچنین گرو سطح بالتر زبانآموزان چینی با گرو ان لیسیزبان
د د شد (از و لو  .)۱۱59 ،با بر ،گرز و پونپن ( )۱۱55نیز در بررسی پ کر از بزرگ متشکل
از مقالت علمی و همچنین پ کر از از نوع مکالمه ،به ا ن نتیجه دســـت افتند که گرو واﮊ ها
بهخصـو

گرو واﮊ هاز اسمی معیار مناسبی در سنجش پ چیدگی متون آکادمیک میباشند و

جملـهوار ها و جملهوار هاز وابســـته معیار مناســـبی جهت ســـنجش پ چیدگی نوع مکالمه
محســوب میشــوند .بنابرا ن ا ن اختالف ن ر در رابطه با تعیین بهتر ن مشــخصــهها جهت
سنجش پ چیدگی دستورز در متون آکادمیک ،ان یز از جهت انجام ا ن پﮊوهش بود.
 .۳ .۱متون استداللی

کروهرست ( )533۱در تعر ف متون استدللی ا ن گونه بیان میکند که در ا ن نوع متن فرد
ن ر خود را در رابطه با موضـوعی با ارائة دل لی احساسی ا منطقی مطرح میکند .ن پلد ،وارد-
لنرگان و فنینگ ( )۱۱۱1معتقدند که ن ارش ا ن نوع متون ،کارز دشــوار و نیازمند بهکارگیرز
ساختارهاز پیچیدة زبانی است تا نو سند بتواند بهطور واضح ،قانعکنند و محتاطانه به تحلیل،
بحـ

و حـل مجـادلهها بپردازد .نتا ج پژوهش واس و وا لی ( )533۹نیز نشـــان داد که متون

استدللی نیازمند تبادل دانش بیشترز در مقا سه با متون ن ارششدة تار خی و توًیفی هستند.
کروهرســـت ( )533۱نیز بـه اهمیـت نحوة ن ـارش متون اســـتدللی براز موفقیت در محیط
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آکادمیک اشــار میکند .بنابرا ن ،انت ار میرود که فرد تحصــیلکرد براز متقاعد کردن د ران
ا اظهار ن ر دربارة مسائل مه  ،بتواند ن ر خود را بهدرستی بیان کند (کروهرست.)533۱ ،
ا ن افتهها به اهمیت ا ن نوع ن ارش اشـار میکنند و احســاس میشود مطالعات بیشترز
بهمن ور بررسـی متون استدللی نیاز است .در ا ن راستا ،پ کرة ( ICLEگرنجر  )533۱،با بیش
از  9میلیون کلمه و داشـتن چند ن ز رپ کرة متون استدللی ،فرًت مناسبی را براز درک بهتر
ا ن نوع متون فراه میکند.
 .۳روش ﭘﮋوهش
 .۱ .۳ﭘیکرۀ گردآوریشده

پ کر از متشـکل از  5۱۱متن اسـتدللی با سه سطح بال ،متوسط و پا ین استفاد شد است.
ا ن مجموعه بهًـورت تصـادفی از پ کرة متون استدللی زبانآموزان ا رانی انتخاب شد است.
در پﮊوهش حاضــر ،تعداد متون در هر ســطح متفاوت اســت ،اما بهدلیل ا نکه مقا ســه بر مبناز
تعداد کلمات اسـت ،سـعی بر کسـانسـازز تعداد کلمات در هر ز رپ کر بود است .در ا ن
رابطه کرافرد و ســیســومی ( )۱۱52بیان کرد اند که مقا ســههاز مربوط به بســامد بر پا ة تعداد
کلمـات انجـام میشـــود و نـه براســـاس تعداد متون .جزئیات هر ز رپ کرة بهکار رفته در ا ن
پژوهش در جدول  ۱آمد است.
جدول  .۱جزئیات ﭘیکرۀ بهکار رفته مطالعه
سطح توانش زبانی

تعداد متون

تعداد کلمات

سطح بال

9۱

۱۱۱۱9

سطح متوسط

9۱

۱۱۱52

سطح پا ین

۱۱

۱۱9۱۹

تمامی متون گردآورزشد در پاسخ به دو موضوع نوشته شد بودند که عبارتند از:
 .5بیشـتر مدارک دانش اهی جنبه تئورز دارند و دانشجوبان آمادگی مواجهه با دنیاز واقعی
را پ ـدا نمیکننـد .بنـابرا ن ا ن مـدارک از ارزش کمی برخوردارنـد .آ ا شـــما با چنین ن رز
موافقید؟
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 .۱سـیسـت زندانها قد می شـد است و ک جامعة متمدن نبا د مجرمین را مجازات کند،
بلکه با د به توانبخشی آنان پرداخت .آ ا شما با چنین ن رز موافقید؟
به ا ن ترتیب از زبانآموزان خواســته شــد تا ن ر خود را در رابطه با موضــوع داد شــد از
طر ق نوشـتن ک متن استدللی به زبان ان لیسی بیان کنند .از زبانآموزان سطح متوسط و بال
خواسته شد متنی استدللی با حدود  5۱۱۱-1۱۱کلمه بنو سند .البته به ا ن دلیل که نوشتن متن
اسـتدللی با ا ن حدود کلمات براز زبانآموزان سطح پا ین دشوار است ،متونی با حدود -۱۱۱
 ۱1۱کلمه ه از آنان پﺫ رفته شــد .به ا ن جهت ،تعداد متون اســتدللی بیشــترز از ا ن ســطح
جمعآورز شـد .ضـمناو اسـتفاد از متون نوشتهشدة زبانآموزان در ا ن پﮊوهش با رضا ت آنها
انجام شـد اسـت .متون مورد اسـتفاد در ا ن پژوهش در شـرا ط امتحانی نوشته نشد اند و به
تمام زبانآموزان زمانی جهت ن ارش اختصا

داد شد.

 .۱ .۳روال ﭘﮋوهش

در ابتدا تمام متون اسـتدللی اسـتفاد شـد در ا ن پژوهش ،توســط سـه مصـحح با ســابقة
تدر س زبان ان لیسـی بر اساس دستورالعمل تصحیح ن ارش ا لتس ،سطحبندز شدند .در ا ن
راســتا ،در افت نمرة  1و ا  1/1بهعنوان متن ســطح پا ین ،نمرة  2ا  2/1بهعنوان متن ســطح
متوسـط و نمرة  ۹ا بیشـتر بهعنوان متن سطح بال در ن ر گرفته شد .بهمن ور تحلیل پنج مؤلفة
پ چیدگی دستورز ،از تحلیلگر پیچیدگی دستورز (لو )۱۱5۱ ،استفاد شد .روند ا ن تحلیلگر
بهنحوز اسـت که با در افت ک متن ان لیسی به تولید شمار بسامد  3واحد زبانی شامل کلمه،
جملـه ،جملـهوار  ،جملـهوارة وابســـته،

تی ونیت ،تی ونیت پ چید  ،گرو واﮊ هاز ه پا ه،

اس وار هاز پ چید و گرو واﮊة فعلی می پردازد و سپس  5۱شاخص پ چیدگی دستورز براز
متن تولید میکند ( انگ ،لو و و ل.)۱۱51 ،
سپس ،داد هاز حاًـــل از تحلیلگر پیچیدگی دســـتورز ،وارد نرمافزار اس پی اس اس
) (SPSSشـــد و بعــد از آن از روش آمــارز واکــاوز وار ــانس ــکطرفــه ( One-Way
 )ANOVAبهمن ور مقا سة مشخصههاز بیانشد در بین سه سطح توانش زبانی بهکار گرفته
شــد .همچنین ازمون برابرز وار انس ها ) (Test of Homogeneity of Variancesاز
طر ق آزمون لون ) (Leveneبررســـی شــــد کــه در ًـــورت نق

ا ن آزمون ،آزمون
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ولچ ) (Welch Testمورد بررسـی قرار ب یرد .در مورد مشخصهها ی که تفاوت معنادارز را
نشان دادند ،از آزمون توکی ) (Tukey Post-hocبهمن ور تشخیص تفاوت در بین سه گرو
استفاد شد.
 .۴تحلیل نتایج

آمـار توًـــیفی (میان ین و انحراف از معیار) بههمرا نتا ج آمارز ازمون واکاوز وار انس
کطرفه ( )One-Way ANOVAدر جدول ز ر ارائه شد است.
جدول  .۳نتایج آزمون واکاوی واریانس یکطرفه )(One-way ANOVA
مشخصهها
میان ین طول جمله
میان ین طول
تی ونیت
میان ین طول
جملهوار
تعداد جملهوار ها به
ازاز هر جمله

Group 3
)(N=30
M
SD

Sig.

F

Group 1
)(N=40
M
SD

Group 2
)(N=34
M
SD

5.66

20.51

6.36

21.47

6.66

23.78

2.58

0.08

4.13

16.20

4.45

17.73

4.69

19.71

5.43

0.00

1.26

9.42

2.05

10.02

2.70

11.04

5.58

0.00

0.51

2.17

0.47

2.14

0.46

2.22

0.24

0.78

تعداد گرو واﮊ هاز
فعلی بهازاز هر

0.50

2.30

0.43

2.48

0.65

2.72

5.61

0.00

تی ونیت
تعداد جملهوار ها
بهازاز هر تی ونیت

0.29

1.71

0.24

1.75

0.34

1.84

1.79

0.17

تعداد جملهوار هاز
وابسته بهازاز هر

0.09

0.36

0.05

0.38

0.09

0.41

3.25

0.09

جملهوار
تعداد جملهوار هاز
وابسته بهازاز هر

0.26

0.65

0.19

0.69

0.22

0.76

1.96

0.14

تی ونیت
تعداد تی ونیتها
بهازاز هر جمله

0.19

1.26

0.15

1.20

0.23

1.24

0.95

0.38
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نسبت تی ونیتهاز
پ چید
گرو واﮊ هاز ه پا ه
بهازاز هر تی ونیت
گرو واﮊ هاز ه پا ه
بهازاز هر جملهوار
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0.14

0.46

0.09

0.48

0.15

0.54

2.82

0.06

0.45

0.51

0.34

0.54

0.25

0.56

0.15

0.86

0.18

0.29

0.18

0.30

0.15

0.31

0.16

0.84

گرو واﮊ هاز اسمی
پ چید بهازاز هر

0.23

0.32

1.12

0.34

1.17

1.32

4.23

0.01

جملهوار
گرو واﮊ هاز اسمی
پ چید بهازاز هر

0.64

0.67

1.94

2.08

0.62

2.36

3.67

0.02

تی ونیت

نتا ج جدول فوق بیان رآن اســت که از میان  5۱مشــخصــة بررســیشــد  ،میان ین طول
تی ونیـت (  ،)p = 0.00, p<.05گرو واﮊ هـاز فعلی بهازاز هر تی ونیت ( p = 0.00,
 ،)p<.05میـان ین طول جملهوار ( )p = 0.02, p<.05اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر
تی ونیت ( )p = 0.02, p<.05و اس وار هاز پ چید بهازاز هر جملهوار
( )p = 0.01, p<.05تفاوت معنادارز را نشـــان دادند .ن اهی به نتا ج آزمون Tukey
 Post-hocنشــان داد که در رابطه با تمام ا ن  1مشــخصــه ،تفاوت معنادارز بین دو گرو با
سطح توانش بال و پا ین مشاهد شد.
اندازة تأثیر ( )effect sizeبراز مشـخصهها ی که تفاوت معنادارز را نشان دادند ،محاسبه
شـد و نتا ج در جدول  ۱آمد اسـت .نتا ج آزمون اثر به ا ن دلیل گزارش شد است که امکان
مقا سة بین پژوهشها را آسانتر کند (دورنیه.)۱۱۱۹ ،
جدول  .۴نتایج آزمون اندازۀ تأثیر
گروهواﮊههای

گروهواﮊههای

گروهواﮊههای

اسمی ﭘیچیده در

اسمی ﭘیچیده در

فعلی در هر

هر بند

هر تییونیت

تییونیت

۱8۱5

۱8۹۹

۱839

میانگین طول

میانگین طول

جملهواره

تییونیت

۱83۱

۱839

مشخصهها
Cohen’s d

۹۱
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 .۵بحث و نتیجهگیری

چهارد مشــخصــة پ چیدگی دســتورز بر طبق دســتهبندز لو ( )۱۱55در متون اســتدللی
زبانآموزان ا رانی در سـه سـطح بال ،متوسط و پا ین بررسی شد .نتا ج بررسی آمارز حاکی از
آن اسـت که از  5۱مشـخصـه ،پنج مورد تفاوت معنادارز را نشان دادند که شامل میان ین طول
تی ونیـت ،گرو واﮊ هـاز فعلی بـهازاز هر تی ونیت ،میان ین طول جملهوار  ،اســـ وار هاز
پ چیـد بـهازاز هر تی ونیـت ،اســـ وار هـاز پ چیـد بـهازاز هر جملـهوار بودند .بنابرا ن
مشــخصــههاز مبتنی بر پ چیدگی گرو واﮊ ها ،معیار مناســبترز نســبت به مشــخصــههاز
وابسـت ی ،ه پا ی ا پ چیدگی جمله در سـنجش پیچیدگی دستورز متون استدللی محسوب
میشوند .ا ن پنج مشخصه ،تفاوت معنادارز را بین سه گرو ا ن مطالعه نشان دادند ،به طورز
که با افزا ش سـطح توانش زبانی تعداد موارد بیشـترز از ا ن مشــخصــه ها مشاهد شد و ا ن
افزا ش ا ن پنج مشخصه به ًورت خطی( )linearاز سطح پا ین به بال مشاهد شد .در نتیجه
زبان اموزانی که ســطح توانش بالترز داشــتند ،بیشــتر از ســاختار ها ی ن یر جمله وار هاز
موًــولی ،عبارات قیدز ،و مضــاف الیه ها در متون خود به کار گرفته اند .نتا ج ا ن پﮊوهش
همچنین حاکی از ان اســت که زبان آموزان با افزا ش ســطح توانش زبانی از عباراتی با میان ین
طول بیشتر در ن ارش متون استدللی خود استفاد می کنند.
نتا ج پژوهش حاضـــر در راســـتاز نتا ج پژوهش با بر و گرز ( )۱۱59و با بر و همکاران
( )۱۱55اســـت که به اهمیت نقش گرو واﮊ ها و بهخصـــو

گرو واﮊ هاز اســـمی در متون

آکادمیک اشـار میکنند .لو ( )۱۱5۱نیز در بررسـی سه نوع متن استدللی ،توًیفی و روا ی به
ا ن نتیجـه دســـت افت که میان ین طول تی ونیت ،میان ین طول جملهوار  ،اســـامی پ چید
بهازاز هر تی ونیت ،و اسـ وار هاز پ چید بهازاز هر جملهوار نیز تفاوت معنادارز را نشــان
دادند و همچنین تعداد موارد بیشترز از مشخصههاز بیانشد در متونی که سطح توانش بال ی
داشـــتنـد ،مشـــاهد شـــد .بنابرا ن لو ( )۱۱55در نتیجهگیرز پﮊوهش خود عنوان میکند که
پ چیدگی در ســطح گرو واﮊ ها نیاز به تحقیقات بیشــترز در آ ند دارد .همچنین در راســتاز
نتـا ج ا ن مطـالعـه ،ـانـگ و همکـاران ( )۱۱51به ا ن نتیجه دســـت افتند که میان ین طول
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جملهوار و میان ین طول تی ونیت نیز معیارهاز مناســـبی در بررســـی ارتباط میان پیچیدگی
دستورز و کیفیت ک متن هستند.
نتا ج حاًـــل از ا ن پﮊوهش در حوزة ارز ابی متون اســـتدللی زبانآموزان داراز اهمیت
میباشـــد ،بهطورزکه افزا ش آگاهی از نوع پ چیدگی دســـتورز در ن ارش آکادمیک منجر به
ارز ابی مناســبترز خواهد شــد .همچنین مدرســین حوزة ن ارش ،میتوانند زبانآموزان را با
اهمیت نقش گرو واﮊ هاز اسـمی پ چید در ن ارش متون اسـتدللی آشنا کنند .همچنین نتا ج
ا ن پﮊ وهش بـه طراحان کتب آموزشـــی و معلمین کمک می کند تا تفاوت در نوع متون را در
اموزش گرامر لحاظ کنند .در ا ن راســـتا ،بیرد ( )533۹خاطر نشـــان کرد که تدر س گرامر در
زبان دوم بر اساس آسانی و ا دشوارز ساختارهاز دستورز روش مؤ ثرز محسوب نمی شود.
در ادامه ،وز توجه به نوع ﮊانر( )genreو نوع تکلیف ( )taskرا در طراحی برنامة آموزشـــی
پیشـــنهـاد داد (بیرد .)533۹ ،بـا بر ،کـانرد و رپن ( )533۱نیز بر ا ن بـاورند که در ن ر گرفتن
ال وها ی کلی که بر پا ة حدس زبانشــناســانند بهدرســتی منعکسکنندة دســتور گرامر در انواع
ســیاق ) (Registerنمیباشــند .در نتیجه با بر و همکاران ( )533۱به مدرســان ســطوح بال
پیشــنهاد میکنند تا به تفاوت ها در ان لیســی انواع ســیاق تمرکز کنند .گرنجر ،هانگ ،و پتچ-
تـا ســـون ( )۱۱۱۱نیز معتقـدنـد که د ر امکان در ن ر گرفتن ﺫاتی کپارچه براز گرامر زبان
ان لیسی وجود ندارد .در عوض با د آن را مجموعه از متشکل از چند ن گرامر در ن ر گرفت؛
مانند گرامر نوشـتار ،گفتار ،مت ون روا ی ،متون استدللی و غیر (گرنجر و همکاران .)۱۱۱۱ ،به
همین دلیل پیشــنهاد می شــود پژوهشــ ران در مطالعات آتی تمرکز خود را بر روز بررســی
پیچیدگی دستورز در انواع متون ن ارش شد ب ﺫارند.
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.ضمیمه الف
LEARNER PROFILE
==============================================================
=======
Text code: (do not fill in)
Essay:
Title:
Approximate length required:
-500 words 0
+500 words
0
Conditions:
timed
0
untimed
0
Examination:
yes
0
No
0
Reference tools:
yes
0
no
0
What reference tools?
Bilingual dictionary:English monolingual dictionary:
Grammar:Other(s):==============================================================
=======
Surname:
first names:
Age:
Male
0
0
Nationality:
Native language:
Father's mother tongue:
Mother's mother tongue:
Language(s) spoken at home: (if more than one, please give the average % use of each)
Education:
Primary school - medium of instruction:
Secondary school - medium of instruction:
Current studies:
Current year of study:
Institution:
Medium of instruction:
English only 0
Other language(s) (specify) 0
Both 0
==============================================================
=======
Years of English at school:
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Years of English at university:
Stay in an English-speaking country:
Where?
When?
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How long?

=================================================================
====
Other foreign languages in decreasing order of proficiency:
=================================================================
====
I hereby give permission for my essay to be used for research purposes.
Date:

Signature:

____________________________
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