
 

 

 

زبانان و  بررسی کاربرد واژگان پایه در کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
 آموزان ایرانی فارسی ۀآن با واژگان پای ۀمقایس

 (، تهران، ایران.نور های خارجی، دانشگاه پیام ، دانشکده  ادبیا  و زبانشناسی بانزگروه ) 2مریم غیاثیان
 (، تهران، ایران.نور های خارجی، دانشگاه پیام آموزش زبان انگلیسی، دانشکده  ادبیا  و زبانگروه ) 1حسن سلیمانی
 (، تهران، ایران.نور های خارجی، دانشگاه پیام شناسی، دانشکده  ادبیا  و زبان گروه زبان) 3فرمان رحمانی

  98/5/9311، تاریخ پذیرش: 30/8/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

آموزش زباان فارسای تاألیف  یها بواژگان پایه در کتا پژوهش حاضر به بررسی تطبیقِی : دهیچک
با  (1310تألیف احمد زهرایی و همکاران ) به فارسی فارسی آموزش ( و1399احمد صفارمقدم )

ردازد. پا می( 1312و همکاران ) زاده نعمتتألیف  یرانیان اکودکاز زبان  یفارس یۀپا کتاب واژگان
ای موجود در جلدهای ه ها، واژه هتحلیلی است و برای گردآوری داد-تحقی  از نوع توصیفیروش 

ای موجود در جلدهای اول، دوم و سوم کتاب زهرایای و ه هاول، دوم و سوم کتاب صفارمقدم و واژ
بعد،  ۀالفبایی مرتب شد. در مرحل صور  بهاکسل تای  و سپس  افزار نرمهمکاران استۀراا و در 

مانده به این روش انجام شد  ای باقیه های تکراری در هر دو مجموعه حذف شد. بررسی واژه هواژ
( و در غیار 1و همکاران موجود بود، برای آن واژه کاد ) زاده نعمتشده، در کتاب  تای  ۀکه اگر واژ
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ای ها هاساس کدهای مربوطه مرتب شدند و تعداد واژا بره هشد. سپس واژ( قید 2صور  کد ) این
شمارش و با واژگان پایه تطبی  داده شد. نتایج حاصال از پاژوهش  ها بموجود در هر سری از کتا

پایاه تنهاا  ۀواژ 039باودن جلدهای اول، دوم و سوم کتاب صفارمقدم با دارا ۀنشان داد که مجموع
جلدهای اول، دوم و ساوم  ۀکه، مجموع یهد، درحالد میمبنا را پوشش  درصد واژگان پایۀ 91/59

هاد. د مایدرصد واژگان پایه را پوشش  1/95پایه،  ۀواژ 500بودن کتاب زهرایی و همکاران با دارا
تاألیف صافارمقدم  ۀتألیفِی زهرایی و همکاران نسبت به مجموع ۀواژگان مورد استفاده در مجموع

وان بیاان کارد کاه تا میان را برآورده کند. بنابراین، آموز فارسیواژگانی  ۀواند نیازهای اولیت میبهتر 
( 1310تألیف زهرایای و همکااران ) به فارسی فارسی جلدهای اول، دوم و سوم آموزش  ۀمجموع

( برای 1399جلدهای اول، دوم و سوم آموزش زبان فارسی تألیف صفارمقدم ) ۀنسبت به مجموع
 تر است. بآموزش واژگان مناس

 .انزبان فارسیی آموزش زبان فارسی به غیرها بان، کتاآموز فارسی: واژگان پایه، ها واژهکلید

 
 مقدمه  1

وان گفات ت میبرای یاددهی و یادگیری یک زبان استفاده از کتاب است. بنابراین  ها شین روتر مهمیکی از 
برای آموزش زبان از اهمیت باالیی برخوردار است. نظام آموزش و پارورش ماا  ها بکه تهیه و تدوین کتا

ی درسای هاا بای مهِم کتاه هدر آن کتاب محور اصلی است. یکی از جنبیی است که ها مجمله نظاهم از
ی درسای، آماوزش دساتور و ها بست. طبیعی است که بگوییم ارکان اصلی آموزش در کتاآنهامحتوای 

یک زبان نیسات، اماا بۀاش مهمای از آن اسات.  ۀوان گفت گرچه واژگان همت مییقین  واژگان است. به
ا است. پس در زمان تهیاه ه همسائل اساسی در مورد آموزش زبان دوم گزینش واژ ازجملهدیگر،  عبار  به

ی مانناد ساطن واژگاان و دو تدوین یک کتاب آموزشی، ضرور  دارد که طراح یاا طراحاان آن باه ماوار
باشاد کاه  ای گوناه باها بایاد ه هدر زندگی روزمره توجه خاصی داشته باشند. درواقع، گزینش واژ بسامد آن

 ان باشد.آموز زباندرخور نیازهای 
تارین ابزارهاا  ای از لغاا ، از ابتادایی برای ایجاد ارتباط، آشنایی با دستور زبان و داشتن دامناه

اسات. در تادوین ه هآموزش زبان دوم، انتۀاب و گزینش واژ ۀنمسائل اساسی درزمییکی از است و 
ای پرکاربرد اهمیت خاصای دارد. درواقاع بایاد انتۀااب ه هکتب آموزشی زبان فارسی، انتۀاب واژ

 ی آموزش زبااِن ها بمین دلیل پژوهشگرانی که کتاه هب ان باشد.آموز زباننیازهای متناسب با ا ه هواژ
ی ها بوجود دارد، اقدام به تألیف کتا آنهاهایی در  اند که نق  و احساس کرده دردسترس را بررسی

تارین  باشند و هم از نتاایج تاازه کرده ی پیشین را جبرانها بهای کتا  اند تا هم نق جدیدتری کرده
یاادگیری غیرمساتقیم  ۀنظریا باشاند. براسااِس  گرفته تدریس بهره محتوا و روش ۀزمینتحقیقا  در
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گاه در حین خواندن بسایار ماؤثرتر از یاادگیری واژگاان  صور  به، یادگیری واژگان 2واژگان ناخودآ
گاه انسان بر منِد واژه است، زیرا تمرینا  هدف ازطری  روی متن خوانداری تمرکز دارد ضمیر خودآ

است خواندن زیاد برای افزایش یاادگیری  داده ، تحقیقا  نشانحال با این .اه هتک واژ برروی تکنه 
شاده در  نقال 0221، 5؛ نیشان 0220، 3، کاارتر1191، 1نیسات )کراشان واژگان زبان دوم کافی

کند کاه در آماوزش  (. نتایج این تحقیقا  ما را به این سو هدایت می1312و همکاران،  زاده نعمت
ایی را در متاون ه هباشیم که واژ داشته ان، به این نکته توجهآموز فارسیعنوان زبان دوم  زبان فارسی به

 ۀباشاد کاه واژ نحاوی باشاند، یعنای باه آموزشِی پایاه بگنجاانیم کاه از بساامد بااالیی برخاوردار
کاارگیرِی  بار بساامِد باه است که عالوه شده در گفتگوهای روزانه کاربرد داشته باشد. بدیهی فراگرفته

وان ت مییک واژه، باید عوامل دیگری را نیز در تدریس واژگاِن پایه درنظر داشته باشیم که از آن جمله 
شاده در  نقال 0224، 9؛ لاوفر4،0221یامورسا-به معنی، تلفظ و امالی کلماه اشااره کارد )سلساه

 زباان فارسایآموزش زبان فارسی به غیر ۀی موجود درزمینها ب(. کتا1312و همکاران،  زاده نعمت
اناد و نتاایج ایان  انحاء مۀتلف مورد ارزیابی قارار گرفتاه اند، به قرن اخیر تألیف شده که درطول نیم

شاده کماک فراوانای کارده اسات. یکای از مناابع  تألیف ی تازهها بمحتوای کتا ها به بهبود ارزیابی
توسط احمدصفارمقدم زیر نظار شاورای  1399زبانان که در سال  آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

گسترش زبان فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی به چاپ رسیده و چندین بار نیز 
اسات. بررساِی ایان مجموعاه، « زبان فارسیآموزش »چهار جلدی  ۀت، دورتجدید چاپ شده اس

عنوان منبع اصلی در  های زبان فارسی در داخل و خارا از ایران به دلیِل اینکه در بسیاری از کرسی به
یی هاا بگیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین از میان کتا آموزش مورد استفاده قرار می

ی نشار هاا بوان باه کتااتا مایزبانان تألیف شده اسات،  آموزش زبان فارسی به غیرفارسی که برای
المصطفی که توسط زهرایی و همکاران تألیف شده است، اشاره کرد که بررسی این مجموعه  جامعه

 المصاطفی ماورد توجاه اسات. المللای جامعاه نیز با توجه به گستردگی کاربرد آن در مجموعۀ بین
( مشتمل بر چهار جلاد اسات و هار چهاار مهاار  1399شده توسط صفارمقدم ) تألیف ۀمجموع

گیرد و دستور و واژگان کاه عنصار اساسای  کردن و نوشتن را دربرمی شنیداری، خوانداری، صحبت
شاده  ی تاألیفها بشوند، و کتا ی مجزا از هم تدریس میها شبۀ صور  بهها هستند،  این مهار 

( نیز مشتمل بر هفت جلد است؛ پاژوهش حاضار قصاد دارد باه 1310توسط زهرایی و همکاران )
ان ایرانای براسااس آماوز فارسای ۀبا واژگان پایا آنها ۀارزیابی این منابع ازلحاظ واژگان پایه و مقایس

 ( بپردازد.1312و همکاران ) زاده نعمتتألیف  ان اساانیکودکرارسی از زبان  ۀواژیان پاسکتاب 
 
1. The implicit vocabulary learning theory  2. Krashen 3. R. Carter   
4. P. Nation     5. Celce-Murcia 6. B. Laufer 
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شده در داخل و خارج کشاور بارای آماوزش زباان فارسای باه  با توجه به گستردگِی متوِن تألیف
یک از منابع تدوینزبان فارسیغیر  را درمعار   آنااشده، اهمیت خاص خود را دارد و  ان، بررسی هر

ین منابع برای آموزِش زباان فارسای انتخااب شاوند. باا  کاملهد تا د میقضاو  کارشناسان قرار  تر
توجه به این موضوع، بررسِی انسجام محتوایی و واژگانِی منابِع مورد مطالعه در ایان پاژوهش کاه از 

یس زبان فارسی به غیر  ین منابع تدر خصاوص در مراکاز  در بیشتر کشاورها و باه زبان فارسیجدیدتر
مبانی نظری و  .کنند، بسیار ضرور  دارد شجویان خارجی در آنجا تحصیل میآموزشی است که دان

بۀشی از یادگیری یک زبان، مهار  و تسلط بر کاربرِد واژگاِن آن زبان است، یعنای بارای  پیشینۀ پژوهش
زبانی خود را باه آن اختصاا  بدهاد. بارای آنکاه ایان  ۀباید بۀشی از سرمای آموز زبانفراگیری واژگان، 

دنبال داشته باشد، الزم اسات مناابع یاادگیری و یااددهِی قاوی و  بۀشی را به رضایتنتایجگذاری  سرمایه
وان گفت یادگیری متأثر از چند منباع اصالی اسات کاه از آن ت میباشد. بنابراین،  آموز زبانغنی در اختیار 

وان به توانش یادگیرنده، مهار  یاددهنده و متون مورد استفاده برای یااددهی و یاادگیری اشااره ت میجمله 
وان گفات کاه هادف آن بررسای تا میپردازد،  کرد. از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی و تطبی  کتب می

صورِ  مطلوبی طراحی شاده باشاد،  کارگیرِی واژگان به یاددهی است. اگر منبع ازلحاِظ بهمحتوای منابع 
گذاری برای یادگیرِی واژگاان باه نتیجاۀ خاوبی بینجاماد. بارای تادوین  وان انتظار داشت که سرمایهت می

مطاب  با انگارۀ ذهناِی گویشاوراِن عاادِی ایان زباان « واژه»فارسی، ضروری است که مفهوم  2واژگان پایۀ
 تعریف شود و انتۀاب و گزینِش واژگان نیز برمبنای سطن شناختِی فراگیران باشد.

آید، ممکن است این ساؤال در ذهان انساان پایش آیاد کاه  میان می وقتی از یادگیرِی واژگان سۀن به
توسط چه کسی مورد نظر ماست. در اینجا و در پاسخ به این سؤال باید گفت کاه جاواب یادگیری واژگان 

فارسای اسات یاا  آنهاسؤال از دو منظر مورد توجه است: نۀست، واژگان پایۀ کودکانی که یا زبان مادری 
درمعارض  هاا ما و فایلها هنرسا ازطری گفتگوهای روزمره یا  ازطری نحوی  کنند که به در ایران زندگی می

کنایم؛ دوم اینکاه، منظاور ماا  بنادی مای طبقاه« کودکان ایرانی»عنوان  را به آنهازبان فارسی قرار دارند، که 
گااه درمعارض  ندر  درمعرض زبان فارسی هستند یا هیچ ی است که یا بهزبان فارسیواژگان پایۀ افراد غیر

 اند. زبان فارسی نبوده
ی آموزشی اسات کاه بارای دساتۀ دوم ها باز آنجا که هدف مطالعۀ حاضر بررسی واژگان پایه در کتا

عناوان معیاار انتۀااب  اند، بنابراین، دایارۀ واژگاانِی کودکاان ایرانای را باه ان( طراحی شدهزبان فارسی)غیر
سانجیم  ی آموزشی را با آن مایها بان در کتازبان فارسیشده برای آموزش به غیر کنیم و واژگاِن گزینش می

 از لحاظ واژگانی پی ببریم. آنهاتا به میزان کارایی 

 
1. core/basic 
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 هیپا واژگان  2-1
هاایی اسات کاه بارای  ویژگی  ای از آن زبان است اما دارای هرچند زیرمجموعه ،هر زبانی زبان کودک در

ایی اسات ها هواژ  ها تعداد و نوع را درنظر گرفت. یکی از این ویژگی آنهاتسهیل ارتباط با دنیای کودک، باید 
کمتار  نای بزرگسااالها های کودک از شمار واژه هطور طبیعی، شمار واژ به. گیرد کار می را به آنهاکه کودک 

و  زاده نعمات) ای کودک، بین پژوهشگران توافا  کااملی وجاود نادارده هاست، هرچند در باب تعداد واژ
هاای  متفااو  اسات. کاودک ناام قهرماان نای کودک نیز با بزرگسااله هنوع واژ(، 12: 9110همکاران، 

ضامنی و   کودک معاانی. را نشناسند آنهاکه ممکن است بزرگساالن  درحالی ،اندد میکارتونی را   یها مفیل
 پدر همان همسر ماادر اسات اماا در عباارِ   اصلِی  معنِی  ،عنوان مثال آموزد. به ا را بعدها میه هی واژنایک

ای ملماوس ها هلغاا  کودکاان، واژ  ۀعمادتًا در گنجینا .است  علم فیزیک، پدر دارای معنای ضمنی پدرِ 
در  اها هکاه توزیاع فراوانای واژ اسات؛ درحاالی  و اسام بیشاتر از صافت  ای انتزاعی اساته هبیشتر از واژ

برخی از متۀصصان ادبیا  کاودک مساتقیمًا باه  (.29: 9120)عالقمندان، دیگری دارد  بزرگساالن طرح
مصاطفی  ،عنوان مثاال اند. به سازنده با کودک اشاره کرده در برقراری ارتباِط   واژگان پایه و اهمیت آن ۀمسئل

هر گاروه سانی از لغااتی  ۀواژگان پای: »گوید رحماندوست در کتاب ادبیا  کودکان و نوجوانان چنین می
فهمناد.  هاا را مای ای آن گروه سنی، معنی و مفهوم آن لغته هبچ  قریب به اتفاق شود که اغلِب  تشکیل می

مۀااطبش مسالط  گاروه سانِی  ۀنویسد، پیش از هرچیز باید به واژگان پایا ا میه هبچ  ای که برای نویسنده
 (.29: 9120)عالقمندان،« باشد

روزماره  صاور  باهویژگی خا  و برجستۀ واژگاِن پایۀ زبان فارسی این است که کودکاِن ایرانی آن را 
ای آشانا، پرکااربرد و روزمارۀ کودکاان ایرانای اسات؛ ها هگیرند. درواقع، واژگاِن پایاه هماان واژ کار می به

را  آنهااای فارسی آشنا هساتند، در زنادگی خاود ه هاین واژوان ادعا کرد همۀ کودکان ایران با ت میبنابراین، 
با جهان و افراد پیراموِن خاود در شاهر و روساتا و در خاناه و مدرساه ارتبااط  آنهاکمِک  برند و به کار می به

 آنهااوانند باا ت میا استفاده کنند، بهتر ه هکنند. چنانچه بزرگساالن در مواجهه با کودکان از این واژ برقرار می
آماوزان، نۀساتین گاام در راه تربیات و  ارتباط برقرار کنند و البته روشن است که برقرارِی ارتباط باا داناش

 (.39: 1312و همکاران،  زاده نعمتست )آنهاآموزش 
ای اسات کاه در آن، فراگیار بایاد هام شاکل و هام معاانِی  یادگیری واژگان یک زبان، فرایند پیچیده

مۀتلِف یک کلمه را بیاموزد. تعیین نقطۀ شروِع مناسب برای این فرایند برای فراگیران غیربومی از اهمیات 
بسزایی برخوردار است. ازطرِف دیگر، با توجاه باه اینکاه فراگیاران زباان فارسای وقات محادودی بارای 

طراحای شاود کاه بیشاترین بازگشات  ای گونه بهیار دارند، محتوای آموزشی باید یادگیرِی این زبان در اخت
ایی که ایان امار در آن از اهمیات بااالیی برخاوردار ه هدر پی داشته باشد. یکی از حوز آنهاسرمایه را برای 

 (.5: 1313است، حوزۀ واژگان است )عبادی و همکاران، 
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است که یکی از مالحظا  مهم در آماوزش و یاادگیری واژگاان، بررسای  ( بر این باور0221نیشن )
ان صارف آماوزش و یاادگیری واژگاان آماوز زباانفایده است. هزینۀ مالی و زمانی کاه معلماان و -هزینه

آموزی، این سود در میازان کااربرد واژه باروز  کنند، باید سود مناسبی برایشان داشته باشد. در حوزۀ واژه می
یابد. این بدان معنی است که هزینۀ مالی و زمانی بایاد صارف اکتسااِب واژگاانی شاود کاه در متاون  می

ی آماوزش زباان هاا بداشتِن واژگاِن آموزشی در کتاا مۀتلف از بسامد باالیی برخوردار هستند. مطابقت
ی هاا بمدرسان و مؤلفاِن کتا سازد. فارسی با واژگاِن پایۀ کودکان ایرانی در اینجا اهمیت خود را نمایان می

 زباان فارسایان، از مرجاع واژگاان پایاۀ آموز فارسیدرسی باید در انتۀاب پیکرۀ واژگانی برای تدریس به 
استفاده کنند. هر واژه هرچند همۀ زبان نیست، اما بۀش مهمی از زباان اسات. بارای فراگیارِی مطلاوِب 

ا، مصالِن اصالِی ه هزبان، عالوه بر دانستِن دستور زبان نیاز است که واژگان آن زبان نیز فراگرفته شوند. واژ
(. 1395، زاده نعماتشاده در  و همکااران، نقال 2هستند )برونیناگی، قلب زبان عبارت بهساخِت زبان، و 

نحوی کار کند که آن زبان زنده بماند، باید عالوه بر دستور زبان، واژگان نیز تادریس  برای آنکه این قلب به
ای یاک زباان را تادریس کارد، بناابراین، بایاد بارای شاروِع ها هوان تماام واژتا مایشود. از آنجایی کاه ن

یی بارای هاا شرو، رو ای از واژگان را انتۀاب کارد کاه آماوزش داده شاوند. از ایان ی، مجموعهآموز زبان
، 1؛ اسامیت1112طور عمده برروی واژگان پایه تمرکز دارناد )نیشان،  اند که به تدریس واژگان ابداع شده

ها و اصول پیشانهادی  (. از میان روش1312و همکاران،  زاده نعمتشده در  ، نقل0223، 3؛ نونان0222
ا: گرچاه ها هوان به موارد زیر اشاره کارد: نۀسات، تمرکاز بارروی مفیادترین واژت میبرای آموزش واژگان 

وان گفات کاه منظاور از تا مایدنبال داشته باشد، اماا  هایی را به عبارِ  مفیدترین واژها ممکن است سؤال
را مورد استفاده قرار داد. ماثاًل واژۀ  آنهاهای مۀتلف بتوان  ایی هستند که در محیطه ها، واژه هواژمفیدترین 

تار  وان بارای درخواسات کماک، نحاوۀ همکااری افاراد باا یکادیگر و چگاونگی آساانت میرا « کمک»
رد محادودتری دارد )نوناان، کاارب« تبلیغاا »کار بارد، اماا واژۀ  شدن یک کار توسط یک وسیله، به انجام

کناد کاه  کند. وی بیاان مای (؛ موضوع بسامد واژگان، مسئلۀ دیگری که نونان به آن اشاره می134: 0223
توجه به واژگاِن با بسامد باال راهکار مناسبی برای تدریس واژه است، یعنی ابتدا تمرکز روی واژگانی باشاد 

گیرناد  شنیداری، نوشتاری و گفتاری مورد استفاده قارار مایهای چهارگانۀ خوانداری،  که بیشتر در مهار 
( 1312و همکااران،  زاده نعماتشاده در  ، نقل151: 0223(. روش دیگری که او )131: 0223)نونان، 

دادهای مبتنای بار معنای اسات، یعنای بارای تادریس واژه از جمالتای  کند، استفاده از درون پیشنهاد می
یاک یاا دو  آنهاای آن برای فراگیر آشنا هستند و در خالل ه هشود که بیشتِر واژ ستفاده میداد ا عنوان درون به

 شود. وسیلۀ واژگان پایه، واژۀ دیگری تدریس می شود، به این معنا که به واژۀ جدید آموزش داده می
ی آماوزش زباان اسات. بناابراین هاا شین بۀاتر مهمطور که ذکر شد، یادگیرِی واژگان یکی از  همان
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وان واژگان پایه را به چهار دستۀ واژگان پایۀ گفتااری، واژگاان پایاۀ ت میهای زبانِی چهارگانه،  برپایۀ مهار 
وان باه ت میواژگان پایه را  ،بیان دیگر به شنیداری، واژگان پایۀ نوشتاری و واژگان پایۀ خوانداری تقسیم کرد.

 )خواناداری، یاا بصاری ،خواناداری( )شانیداری، واژگان ادراکای نوشتاری( و )گفتاری،واژگان تولیدی 
متفااو  ذکرشاده  ۀپایا انواع واژگاِن  در اه هتعداد واژ )گفتاری، شنیداری( تقسیم کرد. نوشتاری( و سمعی

 گوید. نویسد یا می اما تعداد کمتری را میکند  درک میهر فرد تعداد زیادی واژه را ، یعنی است
 ه  ای مۀتلف بررسی و استۀراا کرد، بناابراین، اگار واژگاان را از جنباه هوان از جنبت میواژگان پایه را 

را ازلحاظ نوشتار یاا درک آن توساط  آنهاگفتاری را خواهیم داشت و اگر  ه  گفتاری بررسی کنیم، واژگان پای
رو خاواهیم باود )رمضاانی و اسادپور،  نوشاتاری یاا ادراکای روباه ه  بررسی کنیم، با واژگان پایا آموز زبان

زنایم کاه آشانایِی زیاادی باا  (. در اینجا چون از یادگیرِی واژگان برای قشر خاصی حرف می199: 1314
ظاور از ست، منآنهااند یا زبان فارسی زبان دوم  ی شدهآموز زبان ه  زبان فارسی ندارند، یعنی یا تازه وارِد دور

هاای  عمومی است. یعنی، واژگانی که برای برقرارِی ارتباِط متعارف و در موقعیات ه  واژگاِن پایه، واژگاِن پای
بنادی کنایم، آن را  رود، درصورتی که واژگان را بارای اهاداف آموزشای طبقاه کار می اجتماعِی متفاو  به

ای ها هواناد شابکت مای(. تۀمین واژگان پایه 90و  91: 1392نامیم )عالقمندان،  آموزشی می ه  واژگان پای
نیاِز تولیِد مواِد آموزشی متناساب  ان را ارائه کند که درواقع پیشآموز زبانتر با سطِن توانِش  واژگانِی مناسب

ای نامناساب کمتار در آماوزش و تاألیف ها هترتیاب، واژ ان اسات. بادینآماوز زباانبا سطن رشد زبانِی 
 گیرد. ی آموزشی مورد استفاده قرار میها بکتا

صافارمقدم  آماوزش زباان رارسایهاای  رو، واژگان مورد استفاده در مجموعه کتاب در پژوهِش پیِش 
( ماورد بررسای قارار 1310زهرایی و همکاران ) آموزش رارسی به رارسیهای  ( و مجموعه کتاب1399)

زباناان طراحای و تادوین شاده اسات. از  گرفته است. هردو منبع برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسای
ی انتۀاِب واژه برای تدریس یک زباان در مراحال ابتادایِی تادریس، انتۀااب ها شآنجایی که یکی از رو

واژیان پاساه رارسای از واژگان مورد استفاده در این دو مجموعه با کتاب واژگان پایۀ آن زبان است، بنابراین 
( تادوین شاده، مقایساه شاده اسات تاا 1312و همکااران ) زاده نعماتوسایلۀ  که به ان اساانیکودکزبان 

آموزی کارایی بیشاتری دارد تاا بتاوان آن را بارای آماوزش زباان  مشۀ  شود کدام مجموعه ازلحاظ واژه
اصاالح کارد کاه  ای گوناه باهرا  آنهااکاار گرفات یاا  ان و گسترش زبان فارسی باهزبان فارسیبه غیر فارسی

 اثربۀشی باالتری داشته باشند.

ی آموزشای زباان فارسای، در هاا ب، با هدِف کمک به تألیف کتاا«شناسایی واژگان پایه»طرح ملِی 
و همکااران  زاده نعمتریزی آموزشی توسط  در سازمان پژوهش و برنامه 1395تا  1392های  سال ه  فاصل

آموز و هفتصدوپنجاه معلم ابتادایی از یکصادوهفتادوپنج  هزار دانش انجام شد. در این طرح ملی، بیست
عناوان واژگاان پایاه ارائاه شاد کاه بیشاتر  مدرسۀ سراسر کشور مشارکت داشتند. درنهایات، فهرساتی باه



041 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
پایه در کتب...بررسی کاربرد واژگان   

 

 

عناوان واژۀ پایاه قباول داشاتند. فهرسات ایان  را به آنهاآشنایی و اکثر معلمان نیز  آنهاآموزان ایرانی با  دانش
( منتشار 1312و همکااران ) زاده نعماتتوسط  رارسی از زبان کودکان اساانی ه  واژیان پاسواژگان در کتاب 

ی آموزشای ماورد مطالعاه، اساتفاده ها بکتا ه  قایسعنوان منبعی موث  برای م شد که در پژوهش حاضر به
 شده است.

 ازجملاهواند نقاط قو  و ضاعفی داشاته باشاد. ت میای آموزشی ه ها و حوزه ههر اثر مکتوبی در زمین
کنندگان در پایش واژگان اسات. طبیعای اسات وقتای  نقاط قو  فهرست واژگان پایه، میزان باالی شرکت

ای آشانایی داشاته باشاند و کارشناساان بیشاتری آن را تأییاد  افراد بیشتری در یک سن خا  با واژهتعداد 
دیگر سۀن، فهرست واژگاِن پایاه  حساب آورد. به وان آن واژه را پایه بهت میکنند، با درصد اطمینان بیشتری 

 ر مورد بحث است.قو  اث ه  در پایش مذکور از روایِی باالی برخوردار بوده است و این نقط
گفتاۀ  واژگان پایه برای اولین بار برای آموزش زبان انگلیسی در مقام زبان دوم مورد توجه قرار گرفت. به

(، انگلیسِی پایه ناام طرحای باود کاه باا هادف تهیاۀ حاداقل 92: 1392شده در عالقمندان ) کارتر، نقل
اژگاان پایاه در زباان دوم در خاارا از ایاران واژگاِن مورد نیاز برای یادگیرِی زبان انگلیسی مطارح شاد. و

شاود کاه  ای هفتادسااله دارد. در اینجاا باه ماواردی اشااره مای ای هشتادساله و در زبان اول ساابقه سابقه
عناوان زباان  اند و تحقی  خود را در انگلیسی باه کار گرفته مشۀصًا واژگان پایه را در عنوان پژوهش خود به

، 4؛ رینزلناد5،1132؛ اگادن1101، 3و شامبو 1؛ شامبو1101، 2اناد )هاورن هاول یا زبان دوم انجاام داد
، و همکااران 6؛ آچ0212، 8؛ جو0221، 1؛ لی1111، 9کارتی ؛ مک1199؛ کارتر، 1199؛ اگدن 1154
 ازطریا ( 1340ای ) گردد. بادره درزمینۀ واژگان در ایران نیز به دهۀ پنجاه برمی ها ش(. اولین پژوه0213

آورِی واژگااِن پایاۀ کودکاان ایرانای اقادام کارد و باا  ای کودکان ابتدایی به جماعه ها در نامه هگردآوری واژ
دنباال آن و در  باه کاررفتاه را اساتۀراا کارد. هزار واژۀ به بررسِی حدود هزار نامه در سراسر ایران، حدود ده

ی بررسای آن مطالعاا  متعاددی انجاام هاا شو روهای بعد، در ایران، در مورد بررسی واژگان پایاه  سال
(، دادرس 1395و همکااران ) زاده نعمات(، 1392وان به پژوهش عالقمندان )ت میگرفت که از آن جمله 

(، کاوکبی و 1311(، بااقری )1311(، عاامری و ذوالفقااری )1311خاان و همکااران ) جن (، بی1311)
(، عبااادی و همکاااران 1313نااژاد ) (، رشاایدی و راغ1310و همکاااران ) زاده نعماات(، 1310چراغاای )

 (1311گرفتاه، تنهاا بااقری ) ی صاور ها ش( اشاره کرد. در پژوه1314( و رمضانی و اسدپور )1313)
ی آزفا صور  داده است، لذا پژوهش حاضار از ایان نظار از ها بمحدودی روی یک جلد از کتا بررسی

 الزم برخوردار است.نوآوری 
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 شناسی روش  3
ی هاا شتحلیلی است. جامعۀ آمارِی این پژوهش شاامل بۀا-روش تحقی  در پژوهش حاضر، توصیفی

تاألیف  آماوزش زباان رارسایمجموعاۀ  آنهاای آزفا بوده اسات کاه از میاان ها بواژگان در مجموعۀ کتا
ی هاا بی واژگان در مجموعه کتااها شجلد اول از مجموعۀ چهارجلدی( و بۀ 1( )9127صفارمقدم )

جلادی( باه  هفات جلد اول از مجموعاه   1( )9112تألیف زهرایی و همکاران ) آموزش رارسی به رارسی
باا  زهرایی و همکاران شامل هفت جلد اسات کاه یاک جلاد آن روش هدفمند انتۀاب شدند. مجموعۀ

ساازد و باه آماوزش الفباا  تصاویر با زباان فارسای آشانا مای ازطری است و فراگیر را صرفًا  همقدم عنوان
باا عنااوین  ماناده هد. شش جلاد بااقید مینوشتاری آموزش ن صور  بهای را  ردازد و عماًل هیچ واژهپ می
برای آشنایی کامل با زبان فارسی درنظر گرفته شاده اسات. اگار فارض کنایم کاه پایاان دورۀ  شش تا یک

گیارد،  کاار مای ایرانی با مهار  خاصی واژگان زبان فارسای را باه آموزِ  زبانمتوسطۀ اول، زمانی باشد که 
متوسطۀ اول طراحی شده و سه جلد اول بارای  وان گفت که سه جلد آخر متناسب با آموزش در مقطعت می

ای کاه  عناوان مجموعاه فرض سه جلاد اول باه آموزش در دورۀ ابتدایی مناسب است. بنابراین با این پیش
ان ایرانای آموز فارسیهد، مورد بررسی و مقایسه با واژگان پایۀ د میواژگان پایه در سطن ابتدایی را آموزش 

عنوان نمونۀ پژوهش انتۀاب شادند کاه تااکنون تحقیقای در  د. این دو مجموعه به این دلیل بهان قرار گرفته
ی واژگانی این دو مجموعه )چه واژگان نحوی و چه واژگاان محتاوایی یاا نقشای( صاور  ها شمورد بۀ

بررسای مجموعاۀ  های مۀتلف بررسی شده بودند. همچناین  صور بها ه هنگرفته بود ولی دیگر مجموع
عناوان منباع  های زبان فارسی در داخل و خارا از ایران باه زبان فارسی به دلیل اینکه در بسیاری از کرسی

ی نشار هاا بگیارد، از اهمیات خاصای برخاوردار اسات. کتاا اصلی در آموزش مورد استفاده قارار مای
توجاه باه گساتردگی کااربرد آن در المصطفی که توسط زهرایی و همکاران تألیف شده است نیز با  ةجامع

واژیاان اساس مقایسۀ این دو مجموعاه، کتااب  المصطفی، مورد توجه است. ةمجموعۀ بین المللی جامع
 ( بوده است.9110و همکاران ) زاده نعمتتألیف  از زبان کودکان اساانی رارسیپاسۀ 

صاورِ  دساتی و  بارداری باه گردآوری اطالعاا  فایشروش گردآوری اطالعا ، مبتنی بر متن و ابزار 
گسترده )اکسال( اسات. در ایان روش، واژگاان هار کتااب  صفحه افزار نرم ازطری مقایسه و پردازش واژگان 

اساتۀراا و در صافحه  ی واژگان و متون خوانداری باود،ها شدرس، که دامنۀ آن، تمام بۀ به درس صور  به
( مقایسه شد و باه 1312و همکاران ) زاده نعمتکلمه با واژگان پایه در کتاب  به صورِ  کلمه اکسل تای ، و به

و همکاران موجاود  زاده نعمتهر واژه یک کد صفر یا یک داده شد. درصورتی که واژۀ مورد بررسی در کتاب 
ا براسااس کاد ها ه( داده شد. بعد از انجام این کاار، واژ2صورِ  موجودنبودن، کد )( و در 1بود، به واژه کد )
طوری که تمام کدهای صفر پشت سرهم و کدهای یک در یک ردیف قرار گرفتند. ساپس باا  مرتب شدند، به

ای تکراری حذف شدند. برای تمام ه ها مرتب و واژه هسازی براساس حروف الفبا، واژ استفاده از قابلیت مرتب
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ای مۀتلِف یک فعل تنهاا یاک واژه محساوب شاود. ایان کاار بارای ه هافعال، از مصدر استفاده شد تا صیغ
عناوان  استفاده شد و درنهایت، فهرستی با کمترین میزاِن تکارار باه ها بتک دروس و سپس برای تمام کتا تک

 ۀراا شد و مورد استفاده قرار گرفت.واژگان مورد استفاده در هر کتاب است
اس و باا اساتفاده از آماار توصایفی  اس پای اس افازار نرمها در محیط  برداری ای حاصل از فیشه هداد

و همکااران  زاده نعمات)فراوانی و درصد( و آمار استنباطی تحلیل شدند. بارای انجاام ایان کاار، کتااب 
ای در هریاک از  صاور  کاه اگار واژه اصالی ماورد اساتفاده قارار گرفات؛ بادینعنوان منبع  ( به1312)

عنوان واژۀ پایۀ مورد اساتفاده  ( موجود بود، به1310( و زهرایی و همکاران )1399ی صفارمقدم )ها بکتا
شاد. بعاد از اساتۀراا کال واژگاان مشاترک باا کتااب  شد و اگر نبود، کنار گذاشته مای درنظر گرفته می

باا تعاداد کال واژگاان موجاود در آن  ها بای هر جلد از کتاه ه(، تعداد واژ1312و همکاران ) زاده نعمت
 درصد بیان شد. صور  بهکتاب مقایسه و 

واژه ماورد اساتفاده  1990( در مجموع، تعاداد 1399)ی تألیف صفارمقدم ها بدر سه جلد اول کتا
کاار رفتاه  واژه در کتاب سوم به 911واژه در کتاب دوم و  339واژه در کتاب اول،  945قرار گرفته است که 

(، واژگاان تکاراری، اعاداد و اساامی خاا  از ایان 1310است. همانند مجموعۀ زهرایی و همکااران )
عناوان یاک واژه  باه آنهاامجموعه حذف شدند. همچنین افعال دارای ریشۀ مشترک حذف و فقط مصادر 

 درنظرگرفته شد. اعداد و اسامی خا  هم از مجموعه حذف شد.
واژه مورد استفاده قارار گرفتاه اسات  3100( نیز درمجموع تعداد 1310سه جلد زهرایی و همکاران ) در

کاار رفتاه اسات. از آنجاا  واژه در کتاب سوم به 1259واژه در کتاب دوم و  1412واژه در کتاب اول،  494که 
شامل اعداد و اسامی خا  نیز اسات، واژگاان مجاددًا پااالیش شادند، افعاال دارای ریشاۀ که این واژگان 

و همکااران  زاده نعماتعنوان یک واژه درنظر گرفته شد )این کار در کتاب  به آنهامشترک حذف و فقط مصدر 
دلیال اینکاه نامتنااهی  ( برای تعیین واژگان پایه انجام شده است(. همچنین اعداد و اسامی خا  باه1312)

هستند از مجموعه حذف شد )سیستم پاالیش همسان برای دو مجموعه(. پس از پاالیش مشۀ  شاد کاه 
 واژه است. 0392تعداد واژگاِن مورد استفاده در این مجموعه 

( و جلادهای اول، دوم و ساوم 1399ش، جلدهای اول، دوم و سوم کتااب صافارمقدم )در این پژوه
آماوزان  با واژگان پایۀ کودکان و داناش آنها( ازلحاظ میزان انطباق واژگان 1310کتاب زهرایی و همکاران )

ای اول تا پنجم ابتدایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. معیار مورد نظر برای واژگان پایاۀ کودکاان ه هپای
و همکااران  زاده نعماتتاألیف « ایرانایواژگان پایۀ فارسای از زباان کودکاان »ان ایرانی کتاب آموز زبانو 
 ( در نظر گرفته شد.1312)

 
 اه هتحلیل داد  4

 شود: ای تحقی  ارائه میه هدر این بۀش ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی داد
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و  زاده نعماتتاألیف  ان ایرانایآماوز  زباانواژگاان پایاۀ کودکاان و تعداد واژگان پایۀ کتااب   4-1
 (1331همکاران )

ای اول ه هی پایها بای مورد استفاده در کتاه هعنوان واژ واژه به 517در این کتاب، در مجموع تعداد 
واژه مرباوط باه  922واژه مربوط باه پایاۀ اول،  927 آوری شده است که از این تعداد، تا پنجم جمع

( واژه مرباوط باه پایاۀ 0واژه مربوط به پایاۀ چهاارم و ) 901واژه مربوط به پایۀ سوم،  911پایۀ دوم، 
هاای اول  ای پایۀ کالسه هعنوان واژ واژه به 517ای تکراری، در مجموع ه هپنجم است. با حذف واژ

اند یاا در  واژه، واژگانی هستند که یا در یکی از پنج پایه ارائه شده 517تا پنجم ارائه شده است. این 
چهاارم کند که کودکان ایران از پایاۀ اول تاا پایاۀ  اند. این آمار مشۀ  می دو تا پنج پایه تکرار شده

ای ها هآید، استفادۀ مجدد از واژگاان پایا گیرند و آنچه که در پایۀ پنجم می تمام واژگان پایه را فرا می
گیرناد. تعاداد  اول تا چهارم است و یک حوزۀ واژگانی فراتر از واژگان پایه را در پایۀ پانجم فارا مای

 تفکیک در جدول زیر ارائه شده است: ای هر پایه بهه هواژ
 

 یدرسۀ یپا هرۀ یپا واژگان تعداد. 1 ولجد
 واژگان تعداد هیپا

 927 اول
 922 دوم

 911 سوم
 901 چهارم
 0 پنجم
 517 (یتکرار موارد حذف )با کل جمع

 
 (1332تألیف زهرایی و همکاران ) به فارسی فارسیزش آمو واژگان کتاب   4-2

واژه در کتااب اول،  494واژه مورد استفاده قرار گرفته اسات کاه  1922در این سه جلد در مجموع تعداد 
کار رفته است. از آنجا که این واژگان شاامل اعاداد  واژه در کتاب سوم به 9057واژه در کتاب دوم و  9490

مشاترک حاذف و فقاط  و اسامی خا  نیز است، این واژگان مجددًا پاالیش شادند، افعاال دارای ریشاۀ
بارای (9110)و همکااران  زاده نعماتعنوان یک واژه درنظر گرفته شد )ایان کاار در کتااب  به آنهامصدر 

تعیین واژگان پایه انجام شده است(. همچنین اعداد و اساامی خاا  از مجموعاه حاذف شاد. پاس از 
واژه اسات. باا مقایساۀ ایان  2170پاالیش مشۀ  شد که تعداد واژگاِن مورد استفاده در این مجموعاه 

واژۀ پایه است. تعاداد  522و همکاران، معلوم شد که این مجموعه شامل  زاده نعمتواژگان با واژگان پایۀ 
 تفکیک در جدول زیر ارائه شده است: ای هر کتاب بهه هواژ
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 (1332) همکاران و ییزهرا کتابۀ یپا واژگان تعداد .2 جدول
 درصد واژگان تعداد کتاب

 90/92 494 اول
 17/52 9490 دوم

 41/11 9057 سوم
 900 1922 کل جمع
 22/92 2170 (یتکرار موارد حذف )با کل جمع

 72/19 742 خا  اسم و یحذف و یتکرار واژگان
 20/97 522 (یتکرار موارد حذف )با هیپا واژگان تعداد

 
درصاد مرباوط باه کتااب  90/92کاررفته در این مجموعاه،  واژۀ به 1922، از مجموع 2با توجه به جدول 

درصاد  72/19ساوم اسات. درصد مربوط باه کتااب  41/11درصد مربوط به کتاب دوم و  17/52اول، 
هناد. در د مایدرصد نیز واژگاان فارسای را تشاکیل  22/92واژگان تکراری، اسم خا  و عدد هستند و 

 واژه( واژگان پایه هستند. 522درصد از کل واژگان سه جلد ) 20/97مجموع، 
 

 (1387تألیف صفارمقدم ) آموزش زبان فارسیواژگان کتاب   3
واژه اسات. باا  9910که تعداد واژگاِن مورد استفاده در ایان مجموعاه پس از پاالیش مشۀ  شد 

، معلوم شد که این مجموعه شاامل (9110)و همکاران  زاده نعمتمقایسۀ این واژگان با واژگان پایۀ 
 تفکیک در جدول زیر ارائه شده است: ای هر کتاب بهه هواژۀ پایه است. تعداد واژ 217
 

 (1387) صفارمقدم کتابۀ یپا واژگان تعداد .3 جدول

 درصد واژگان تعداد کتاب
 74/15 945 اول
 19/97 117 دوم

 15/57 219 سوم
 900 9222 کل جمع
 2/21 9910 (یتکرار موارد حذف )با کل جمع

 2/90 912 خا  اسم و یحذف و یتکرار واژگان
 02/95 217 (یتکرار موارد حذف )با هیپا واژگان تعداد
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درصاد مرباوط باه  74/15کاررفته در ایان مجموعاه،  واژۀ به 9222، از مجموع 1توجه به جدول با 
درصاد 2/90درصد مربوط به کتاب سوم اسات.  57/15درصد مربوط به کتاب دوم و  19/97کتاب اول، 

هناد. در د مایدرصد نیاز واژگاان فارسای را تشاکیل  2/21واژگان تکراری، اسم خا  و عدد هستند و 
 واژه( واژگان پایه هستند. 217درصد از کل واژگان سه جلد ) 02/95مجموع، 

و  زاده نعماتدر این بۀش، میزان کاربرد واژگان پایه در دو مجموعه با واژگان پایاۀ موجاود در کتااب 
 شود: درصد بیان می صور  به( مقایسه و 9110همکاران )

 
  گریکدی با مجموعه دو در موجودۀ یپا واژگانۀ سیمقا .4 جدول

 (1331، همکاران و زاده نعمت) اریمع منبع با و
 انطباق درصد تعداد مجموعه نام

 -- 517 (9110، همکاران و زاده نعمت) هسپا واژیان
 %1/25 522 (9112، همکاران و یی)زهرا یرارس رارسی به  آموزش
 %91/57 217 (9127، )صفارمقدم یرارس زبان آموزش

 
 زاده نعماتواژه است ) 517ان ایرانی در دورۀ ابتدایی آموز زبان، تعداد واژگان پایۀ 5با توجه به جدول 

عنوان معیار سنجش دو مجموعۀ آماوزش زباان فارسای انتۀااب شاده اسات.  ( که به9110و همکاران، 
درصد با کتاب واژگاان پایاه  1/25میزان  واژه به 522مجموعۀ تألیفی زهرایی و همکاران با دارابودن تعداد 

 درصد است. 91/57که این میزان برای مجموعۀ تألیفی صفارمقدم  همۀوانی و انطباق دارد، درحالی
( از 1312و همکااران،  زاده نعماتا با منبع معیاار )ه هدادِن میزاِن تفاوِ  هریک از مجموع برای نشان

شاود،  ای نشاان داده مای رتباه صور  بهها در آن  ایم که تفاو  نیز استفاده کرده 2والیس-آزمون کروسکال
بنادی در جادول زیار  اسات. ایان رتباهتر  تر باشد، مناسب یعنی هرچه متغیِر موردبررسی به معیار نزدیک

 نشان داده شده است:
 سیوال-الککروس آزمون در گروه دو یبند رتبه .5 جدول

 اه هرتب

  نیانگیم رتبه  

 (1399) مقدمصفار 99/1

 (1310) ییزهرا 20/0

 (1312) زاده نعمت 01/0

 
1. Kruskal–Wallis test 
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است که کمتارین مقادار اساتفاده از کلماا  در دهندۀ این  اِی متغیرها نشان میانگیِن رتبه 4در جدول 
( 02/2( است و بیشترین مقدار برای مجموعاۀ زهرایای باا میاانگین )92/9کتاب صفارمقدم با میانگین )

 است که بیشترین نزدیکی به معیار را دارا است.
 

 گیری بحث و نتیجه  5
تحلیلای و -توصایفی صاور  بهکه شده در این پژوهش، جنبۀ استنباطی و تحلیلی داشتند  دو سؤاِل مطرح

شارح زیار ساؤاال   وان باهتا می، 5اند. با توجه به جدول  براساس نتایج حاصل از آمارها پاسخ داده شده
 شده در این پژوهش را پاسخ گفت و مورد ارزیابی قرار داد: مطرح

( و واژگاان 1399ی تاألیف صافارمقدم )ها بشده در مجموعه کتا (: آیا بین واژگان پایۀ ارائه1سؤال )
 ان ایرانی تفاو  وجود دارد؟آموز فارسیپایه 

کاررفتاه در کتااب صافارمقدم  آمده در این پژوهش، میزان انطباِق واژگان پایۀ به دست براساِس آماِر به
تر، این میزان به ایان  ساده درصد است؛ به بیان 91/59(، 1312و همکاران ) زاده نعمت( با کتاب 1399)

تنهاایی بارای آماوزش  هد و باهد میمعناست که سه جلد مذکور تنها حدود نیمی از واژگان پایه را پوشش 
 زبان فارسی در سطن پنج پایۀ ابتدایی کافی نیست.

 59واژۀ پایاۀ کمتار از  039وان با قطعیت اههار داشت که ایان مجموعاه باا داراباودن ت میبنابراین ن
کاارگرفتِن انباوه دیگار واژگاان تاالش  با به ان را برآورده سازد. هرچندآموز فارسیواند نیازهای ت می درصد،

استفاده از واژگان ترکیبی و همچناین آماوزش شده است دامنۀ واژگانِی فراگیران افزایش یابد. برای مثال، با 
ی ساخت واژه تاحدی تالش شده است کاه ها شاستفاده از انواع مۀتلف پیشوندها و پسوندها و دیگر رو

این کمبود جبران شود. اگرچه، میزان کاربرد واژگان پایه در این مجموعه در سطن نسابتًا پاایینی قارار دارد 
شاده اساتفاده شاده اسات، تقریباًا  بنادی ه برای تدریس از موضوعا  دساتهدلیل آنک درصد(، اما به59)

هناد کاه ارتبااط معناایی و د مایمانده را واژگانی تشاکیل  درصد باقی 40وان اههار داشت که بیشتر ت می
پایاه عناوان واژگاان  باه بااادرو  ماادر، پدرموضوعِی نزدیکی با واژگان پایه دارند. برای مثال، در درسی که 

 شود. شوند نیز تدریس می که پایه محسوب نمی داسیو  عموای ه هشود، واژ تدریس می
عناوان  با این حال، جا دارد که واژگان پایۀ کودکان ایرانی نیز مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا بتواناد باه

فته شاود. زیارا بسایاری معیاری استاندارد برای سنجش واژگانی کودکان ایرانی در روزگار کنونی درنظر گر
طور کامل در کتاب واژگان پایۀ کودکاان ایرانای لحااظ  شوند ولی به قیاسی فراگرفته می صور  بها ه هاز واژ
طاور  رسد پایاه هساتند و باه نظر می ایی که بهه هوان به واژگان زیر اشاره کرد: واژت میاند. از این موارد  نشده

(، 1312و همکااران،  زاده نعماتگیرند، در ایان کتااب ) استفادۀ اکثر کودکان ایرانی قرار میروزمره مورد 
بیاان نشاده « شاور»آورده شاده ولای « شیرین»، رنگ، سرد، شور )واژۀ ازجملهاند،  حساب نیامده پایه به
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و از این قبیال. بیاان ایان  زنانه، برمار، همااه یلفن، خانم، پل، ساسال، عابابانک، عمه، عمو، داسیاست(، 
وان ادعا کارد اکناون قریاب باه اتفااق کودکاان ایرانای، حتای در سانین ت میموضوع بدان علت است که 

دبستانی، با واژگانی همچون تلفن همراه )یا معادل خارجی آن، موبایل(، ساریال و تلگارام یاا حتای  پیش
گوناه کاه از هااهر  پیشنهاد بازنگری در واژگان پایه این اسات کاه آنواژۀ زلزله آشنا هستند. از دیگر دالیِل 

« پیرمارد»ای ها هوان وارد دانست؛ مثاًل واژت میکتاب معلوم است، بر گزینش واژگان ایرادهای دیگری نیز 
پایاه محساوب شاود. نقطاۀ مقاباِل ایان « پیار»اند بدون این کاه واژۀ  عنوان پایه معرفی شده به« پیرزن»و 

رفتِن دستگاهی مانناد ضابط صاو ،  واند درست باشد، زیرا با کاهش شدید یا حتی ازبینت میذهنیت نیز 
 آماوز زباانای پایه درنظر گرفت، چاون دیگار  وان واژهت میدیگر این واژه و واژۀ همراه مانند نوار کاست را ن

 ببرد.کار  ندر  ممکن است که این واژه را به ایرانی به

( و واژگاان پایاۀ 1310شاده در کتااب زهرایای و همکااران ) (: آیاا باین واژگاان پایاۀ ارائاه0سؤال )
 ان ایرانی تفاو  وجوددارد؟آموز فارسی

کاررفتاه در کتااب زهرایای و  آمده در این پژوهش، میزان انطباِق واژگاِن پایاۀ باه دست براساس آماِر به
دیگر، ایان ساه  عبار  بهدرصد است،  1/95(، 1312و همکاران ) زاده نعمتکتاب ( با 1310) همکاران

وان گفت برای آموزش زباان فارسای ت میهد و د میجلد حدود هفده واژه از هر بیست واژۀ پایه را پوشش 
( 1310زهرایای و همکااران )کند. با توجه به این واقعیت که پژوهش  در سطن پنج پایۀ ابتدایی کفایت می

درصد با واژگان پایۀ کودکان ایران انطباق دارد و عاالوه بار ایان از دایارۀ واژگاانِی قاوی  94میزان حدود  به
برخوردار است، این تصور در ذهن نگارنده ایجاد شد که در زماِن تألیف این مجموعاه، مؤلاف براسااس 

جموعه کارده و ساپس باا مهاارتی خاا  اقادام باه بساط و کتاب واژگان پایۀ ایرانی اقدام به تألیف این م
ایان مجموعاه بارای آماوزش زباان  وان استدالل کاردت میگسترش واژگانی نموده است. برپایۀ این آمار، 

نظررسایدِن ایان مجموعاه باه زماان تاألیف  فارسی کارآیی زیادی دارد. البته شاید یکی از دالیل بهتار باه
ی صافارمقدم باه هاا بکه زمان تألیف کتا که مربوط به دهۀ نود شمسی است درحالیگردد  برمی ها بکتا

گردد و از آنجا که روش آموزش و منابع مورد استفاده برای آموزش مدام درحال پویاایی و  دهۀ هشتاد برمی
رد کاه وان ادعاا کاتا مایپیشرفت است و با توجه به حدود یک دهه اختالف بین تألیف این دو مجموعه، 

بارد. ناگفتاه نماناد کاه کااربرد بیشاتِر  ( از واژگان پایه بیشتر بهره مای1310مجموعۀ زهرایی و همکاران )
باودِن ایان مجموعاه نیسات و باا یاک بررسای ساطحی  نق  واژگان پایه در مجموعۀ زهرایی دلیل بر بی

رساند. بارای  نظار مای واژۀ پایه به ایی است کهه هوان دریافت که این مجموعه نیز خود فاقد برخی واژت می
یاک واژۀ پایاه نباشاد و در ایان مجموعاه ذکار نشاود، ولای « سارما»مثال، چگونه ممکن است که واژۀ 

اند، توان تشاۀی  مفهاوم سارما را د میپایه باشد. آیا کسی که مفهوم سرماخوردگی را « سرماخوردگی»
باود کاه « تشانه»( یافات نشاد، واژۀ 1310ایی که در مجموعۀ زهرایی و همکاران )ه هندارد؟ از دیگر واژ
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بارد. البتاه  کار می اند و بهد میدبستانی هم مفهوم آن را  ای پایه است که کودک در سنین قبل از پیش اندازه به
زرگسااالن اسات و اند که تاا حاد زیاادی مۀات  ب کار برده شده ا نیز در این مجموعه بهه هگروهی از واژ

پادرخانم، »وان باه تا مایگیرد تا توسط کودکان. از این نوع کلما   بیشتر توسط آنان مورد استفاده قرار می
 اشاره کرد.« پدرزن، پدرشوهر و مادرشوهر

دوم، که در اینجا موضوع بحث ما زبان فارسی اسات، بایاد معیااری بارای زبان  درنتیجه، در آموزش
کاه  سراغ واژگان پایۀ زبان فارسی برویم ناچار باید به عنوان زبان دوم داشته باشیم. به به آموزش زبان فارسی
و  زاده نعماتگرفته در حوزۀ واژگاان پایاۀ زباان فارسای، کتااب  ی مهِم صور ها شیکی از منابع و پژوه

و همکااران ارائاه شاده  زاده نعمات( است. واژگان پایۀ کودکان ایرانی نیز کاه در کتااب 1312همکاران )
هاای ایاران باوده  ها تحقیقا  در این زمینه و مورد پایش قراردادِن واژگان پایه در هماۀ اساتان حاصل سال

عناوان واژگاان  هزار واژه از سراسر کشور باه (، حدود پنچ1312و همکاران ) زاده نعمتاست. در پژوهش 
ی مۀتلِف دورۀ اول تا پنجم ابتدایی گردآوری شده است کاه باا یاافتن ها بو کتا اه همورد استفاده در حوز

عناوان واژۀ پایاه معرفای شاده  واژه باه 519وسیلۀ کودکان دورۀ ابتادایی،  ای مشترِک مورد استفاده بهه هواژ
گر ازلحااظ آمااری بندِی واژگان استفاده کرده است و ا است. درواقع، این کتاب از شیوۀ پلکانی برای دسته

عناوان واژگاان  تجمعی است، یعنی واژگان پایۀ اول ابتادایی باه صور  بهبیان کنیم، باید گفت واژگان پایه 
طور واژگان پایۀ ماورد اساتفاده در چهاار پایاۀ اول تاا  ا نیز هست، و همینه هپایۀ مورد استفاده در دیگر پای

اند، واژگان پایاه در پایاۀ پانجم را  عنوان پایه درنظر گرفته شده پنجم که بهعالوۀ واژگان جدید پایۀ  چهارم به
وان تا مایای کاه در پایاۀ چهاارم اسات را ن هند؛ اما عکس آن درست نیست یعنای واژۀ پایاهد میتشکیل 

عناوان  این کتااب باهوان ادعا کرد که تعیین ت میعنوان واژۀ پایه در پایۀ سوم یا دوم محسوب کرد. بنابراین  به
ین معیارهاای تعیاین واژۀ پایاه اساتفاده تار مهمی علمی است که در آن از ها شواژگان پایه مبتنی بر پژوه

هایی کاه  (، یا واژه151: 0223ایی که از بسامد باالیی برخوردار هستند )نونان، ه هواژ ازجملهشده است، 
برای مقطع مربوطه قابل فهم و تلفظ و امالی آنها برای آن گروه تحصیلی یا سنی قابال یاادگیری  آنهامعنی 

( و لاوفر 0221در گفتاار یاا نوشاتار کاودک، مراجعاه کنیاد باه سلساه مورسایا ) باشد. برای کاربرد واژه
 (.1312) زاده نعمتشده در  (، نقل0224)

باا  آنهاادر پژوهش حاضر، دو مجموعه ازلحاظ کاربرد واژگان ماورد بررسای قارار گرفات و واژگاان 
( مقایسه شد. این پژوهش باا ایان فارض انجاام شاد کاه 1312و همکاران ) زاده نعمتواژگان پایۀ کتاب 

ۀ دیگار بارای آماوزش کاار بارده و آماوزش داده باشاد بار مجموعا ای که واژگان پایۀ بیشتری باه مجموعه
کار گرفات. بناابر نتاایج  عنوان زبان دوم به ارجحیت دارد و باید آن مجموعه را برای آموزش زبان فارسی به

حاصل از آمار این پژوهش، مجموعۀ جلدهای اول، دوم و سوِم آموزش زبان فارسای تاألیف صافارمقدم 
کاه، مجموعاۀ  هاد، درحاالید مایدرصد واژگاان پایاه را پوشاش  91/59واژۀ پایه تنها  039با دارابودِن 
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واژۀ  500( باا داراباودن 1310جلدهای اول، دوم و سوِم آموزش زبان فارسی تألیف زهرایی و همکااران )
وان ادعاا کارد تا مایهد. بنابراین، در این پژوهش، با قطعیت د میدرصد واژگان پایه را پوشش  1/95پایه، 

( درمقایساه باا مجموعاۀ 1310هاای زهرایای و همکااران ) واژگاِن مورد استفاده در مجموعاه کتاابکه 
ان را بارآورده کناد و آموز فارسیواند نیازهای اولیۀ واژگانی ت می( بهتر 1399شده توسط صفارمقدم ) تألیف

پیشارفتۀ فارسای )عاصای،  آماوز زبانتر است. البته با توجه به تألیف فرهنگ  برای آموزش واژگان مناسب
 الزمرا پایۀ کار خود قرار دهاد.  آموز زبانواند این فرهنگ ت میی بعدی ها شرسد پژوه نظر می (، به1319

 صاور  زماانی در هشاتاد، ۀدها در صفارمقدم توسط یفارس زبان آموزش ۀمجموع فیلأت است ذکر به
 و فرهناگ شاناخت در آماوزان فارسای نیازهاای با مطاب  البته و غنی و جامع منبعیوجود  لزوم که گرفت

 کام آن یهاا شارز از وعاهممج ایان در پایه واژگانبارۀ در مواردی طرح لذا د.ش می احساس فارسی زبان
 کرد. نۀواهد

 
 منابع

 آماوزان یرارسا یازهاارن با یرارس زبان آموزش یها بکتا در هسپا یاه هواژ انطباق زانرم یبارس(. 9119باقری، فاطمه )
 ان، دانشگاه عالمه طباطبایی.زبان فارسیکارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر نامه   . پایانیخارج

 .رانیا زبان فرهنگستان انتشارا  .اانسا یدبستان کودکان ینوشتار واژیان (.9142) دونیفر ،یا بدره
 انتشاارا  .امااوز یرارسا زباان یمتنا کاهرپ بااسا  یبسامد راهنگ (.9119) یمحسن یمهد و محمود خان، جن یب

 .تهران دانشگاه
، 7س .یدرسا باناماه   مطالعات رصلنامه   .«یفارس هیپا واژگان یموضوع چندگانه   یبند طبقه» (.9119) محمد ،دادرس

 .99-33 ،27ش
 (رانیاا تۀاتیپا و هیپا یها )درس یفارس زبان یها بکتای یمحتوا یابیارز» (.9111) نژاد راغ محسن و ناصر ،یدیرش

 .907- 21 ،1، ش2س .زبان علم مجله   .«بلومۀ دنظرشدیتجد یبند طبقه چارچوب در
 علاوم باناماه و متون یانتقاد نامه پژوهش .«یفارس ه  یپا واژگان بر یلیتحل» (.9114) اسدپور ساسان و احمد ،یرمضان

 .917-975 ،(یخارج یها زبان و یشناس زبانۀ نام ژهیو) ،99س .یانسان
 انتشاارا  :قام .یرارسا باه یرارسا آموزش (.9112) ینیحس دمحمودیس و ناط  محمد ،یفرد اصغر ،احمد ،ییزهرا

 .یالمصطف جامعه نشر و ترجمه یالملل نیب مرکز
 .یفارس زبان گسترش یشورا :تهران .یرارس زبان آموزش (.9127) احمد صفارمقدم،

 .سمتتهران:  .یرارس شارته  رپ آموز زبان راهنگ (.9112) یمصطف ،یعاص
 مطالعاات رصالنامه   .«یفارسا زبان در کودک ینگار واژگان و هیپا واژگان» (.9119) یذوالفقار حسن و ا یح ،یعامر

 .97۴-951 ،27، ش7س .یدرس بانامه  
 یکردیرو :یفارس زبان یبرا هیپا واژگان فهرست نیتدو» (.9111) بهراملو خسرو و فرد یلیوک ررضایام، سامان ،یعباد

 .24-1، 2ش ،1س .انزبان رارسیارغ به یرارس زبان آموزشۀ نام پژوهش«. یقیتلف

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4993&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4993&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4993&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4993&Number=27&Appendix=0
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 و کدكو هاااام بااااكت .«ساایدر یيزر برنامه و کدكو  بیااااد خدمتدر پايه نگاواژ» (.9120) جعفر عالقمناادان،
 .25-20، 57ش .اننوجو

 ینوشاتار واژگاان با آنهاۀ سیمقا و یدبستان انکودک یخواندار واژگان یبررس» (.9112) یچراغ زهره و یمرتض ،یکوکب
 .919-920 ،2، ش5س .کودک اترادب مطالعات مجله .«آنان

 دوره   در نیاساا زانموآ نشدا سیررا پاسه نیاواژ شناساسی حطا نهاسی ارشیز (.9125) رانهمکا و شهین زاده،نعمت
 .(پرورش و آموزش وزار ) یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان :انتهر، 9ا ،سیابتدا

 زباان از یرارسا ه  ساپا واژیان (.9110) یمنصور محرم و یاهمک یدستجرد یمهد ،دادرس دمحم ،نیشه ،زاده نعمت
 .مدرسه انتشارا  :تهران .یاانسا انکودک
 ماهاه 25 یالا 92 انکودک واژگان نیپربسامدتر یبررس» (.9112) یرازیش مایس طاهره و پور یهدم رهین ،نیشه ،زاده نعمت

 .20-79 ،9، ش9س زبان. و یفتار یشناس برآس رصلنامه   .«پسر و دختر جنس دو نیب آنها سهیمقا و زبان یفارس
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