بررسی کاربرد واژگان پایه در کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و
مقایسۀ آن با واژگان پایۀ فارسیآموزان ایرانی
مریم غیاثیان( 2گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبیا و زبانهای خارجی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران).
حسن سلیمانی( 1گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشکده ادبیا و زبانهای خارجی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران).
فرمان رحمانی( 3گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبیا و زبانهای خارجی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران).
تاریخ دریافت مقاله ،9311/8/30 :تاریخ پذیرش9311/5/98 :

تطبیقی واژگان پایه در کتابهای آموزش زباان فارسای تاألیف
چکیده :پژوهش حاضر به بررسی
ِ
احمد صفارمقدم ( )1399و آموزش فارسی به فارسی تألیف احمد زهرایی و همکاران ( )1310با

کتاب واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی تألیف نعمتزاده و همکاران ( )1312میپاردازد.
روش تحقی از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری دادهها ،واژههای موجود در جلدهای
اول ،دوم و سوم کتاب صفارمقدم و واژههای موجود در جلدهای اول ،دوم و سوم کتاب زهرایای و

همکاران استۀراا و در نرمافزار اکسل تای و سپس بهصور الفبایی مرتب شد .در مرحلۀ بعد،
واژههای تکراری در هر دو مجموعه حذف شد .بررسی واژههای باقیمانده به این روش انجام شد
که اگر واژۀ تای شده ،در کتاب نعمتزاده و همکاران موجود بود ،برای آن واژه کاد ( )1و در غیار
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اینصور کد ( )2قید شد .سپس واژهها براساس کدهای مربوطه مرتب شدند و تعداد واژههاای
موجود در هر سری از کتابها شمارش و با واژگان پایه تطبی داده شد .نتایج حاصال از پاژوهش
نشان داد که مجموعۀ جلدهای اول ،دوم و سوم کتاب صفارمقدم با داراباودن  039واژۀ پایاه تنهاا
 59/91درصد واژگان پایۀ مبنا را پوشش میدهد ،درحالیکه ،مجموعۀ جلدهای اول ،دوم و ساوم
کتاب زهرایی و همکاران با دارابودن  500واژۀ پایه 95/1 ،درصد واژگان پایه را پوشش مایدهاد.
تألیفی زهرایی و همکاران نسبت به مجموعۀ تاألیف صافارمقدم
واژگان مورد استفاده در مجموعۀ
ِ

بهتر میتواند نیازهای اولیۀ واژگانی فارسیآموزان را برآورده کند .بنابراین ،میتاوان بیاان کارد کاه
مجموعۀ جلدهای اول ،دوم و سوم آموزش فارسی به فارسی تألیف زهرایای و همکااران ()1310
نسبت به مجموعۀ جلدهای اول ،دوم و سوم آموزش زبان فارسی تألیف صفارمقدم ( )1399برای
آموزش واژگان مناسبتر است.
کلیدواژهها :واژگان پایه ،فارسیآموزان ،کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.

 1مقدمه

یکی از مهمترین روشها برای یاددهی و یادگیری یک زبان استفاده از کتاب است .بنابراین میتوان گفات
که تهیه و تدوین کتابها برای آموزش زبان از اهمیت باالیی برخوردار است .نظام آموزش و پارورش ماا
مهم کتابهاای درسای
هم ازجمله نظامهایی است که در آن کتاب محور اصلی است .یکی از جنبههای ِ
محتوای آنهاست .طبیعی است که بگوییم ارکان اصلی آموزش در کتابهای درسای ،آماوزش دساتور و
واژگان است .بهیقین میتوان گفت گرچه واژگان همۀ یک زبان نیسات ،اماا بۀاش مهمای از آن اسات.
بهعبار دیگر ،ازجمله مسائل اساسی در مورد آموزش زبان دوم گزینش واژهها است .پس در زمان تهیاه
و تدوین یک کتاب آموزشی ،ضرور دارد که طراح یاا طراحاان آن باه ماواردی مانناد ساطن واژگاان و
بسامد آن در زندگی روزمره توجه خاصی داشته باشند .درواقع ،گزینش واژهها بایاد باهگوناهای باشاد کاه
درخور نیازهای زبانآموزان باشد.
برای ایجاد ارتباط ،آشنایی با دستور زبان و داشتن دامناهای از لغاا  ،از ابتاداییتارین ابزارهاا
است و یکی از مسائل اساسی درزمینۀ آموزش زبان دوم ،انتۀاب و گزینش واژههاسات .در تادوین
کتب آموزشی زبان فارسی ،انتۀاب واژههای پرکاربرد اهمیت خاصای دارد .درواقاع بایاد انتۀااب
زباان
واژهها متناسب با نیازهای زبانآموزان باشد .بههمین دلیل پژوهشگرانی که کتابهای آموزش ِ
دردسترس را بررسی و احساس کردهاند که نق هایی در آنها وجود دارد ،اقدام به تألیف کتابهای
جدیدتری کردهاند تا هم نق های کتابهای پیشین را جبران کرده باشند و هم از نتاایج تاازهتارین
اسااس نظریاۀ یاادگیری غیرمساتقیم
تحقیقا درزمینۀ محتوا و روش تدریس بهره گرفته باشاند .بر ِ
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واژگان ،2یادگیری واژگان بهصور ناخودآگاه در حین خواندن بسایار ماؤثرتر از یاادگیری واژگاان
مند واژه است ،زیرا ضمیر خودآگاه انسان برروی متن خوانداری تمرکز دارد
ازطری تمرینا هدف ِ
نه برروی تکتک واژهها .با این حال ،تحقیقا نشان داده است خواندن زیاد برای افزایش یاادگیری
واژگان زبان دوم کافی نیسات (کراشان ،1191 ،1کاارتر 0220 ،3؛ نیشان 0221 ،5نقالشاده در
نعمتزاده و همکاران .)1312 ،نتایج این تحقیقا ما را به این سو هدایت میکند کاه در آماوزش
زبان فارسی بهعنوان زبان دوم فارسیآموزان ،به این نکته توجه داشته باشیم که واژههایی را در متاون
آموزشی پایاه بگنجاانیم کاه از بساامد بااالیی برخاوردار باشاند ،یعنای باهنحاوی باشاد کاه واژۀ
ِ
کاارگیری
باه
بساامد
بار
عالوه
که
است
بدیهی
باشد.
داشته
کاربرد
انه
ز
رو
گفتگوهای
در
شده
اگرفته
فر
ِ
ِ
واژگان پایه درنظر داشته باشیم که از آن جمله میتوان
یک واژه ،باید عوامل دیگری را نیز در تدریس
ِ
9
4
به معنی ،تلفظ و امالی کلماه اشااره کارد (سلساه-مورسایا 0221،؛ لاوفر  0224 ،نقالشاده در
نعمتزاده و همکاران .)1312 ،کتابهای موجود درزمینۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسایزباان
که درطول نیمقرن اخیر تألیف شدهاند ،بهانحاء مۀتلف مورد ارزیابی قارار گرفتاهاناد و نتاایج ایان
ارزیابیها به بهبود محتوای کتابهای تازهتألیفشاده کماک فراوانای کارده اسات .یکای از مناابع
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان که در سال  1399توسط احمدصفارمقدم زیر نظار شاورای
گسترش زبان فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی به چاپ رسیده و چندین بار نیز
بررسای ایان مجموعاه،
تجدید چاپ شده است ،دورۀ چهار جلدی «آموزش زبان فارسی» اسات.
ِ
بهدلیل اینکه در بسیاری از کرسیهای زبان فارسی در داخل و خارا از ایران بهعنوان منبع اصلی در
ِ
آموزش مورد استفاده قرار میگیرد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .همچنین از میان کتابهاایی
که برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان تألیف شده اسات ،مایتاوان باه کتاابهاای نشار
جامعه المصطفی که توسط زهرایی و همکاران تألیف شده است ،اشاره کرد که بررسی این مجموعه
نیز با توجه به گستردگی کاربرد آن در مجموعۀ بینالمللای جامعاهالمصاطفی ماورد توجاه اسات.
مجموعۀ تألیفشده توسط صفارمقدم ( )1399مشتمل بر چهار جلاد اسات و هار چهاار مهاار
شنیداری ،خوانداری ،صحبتکردن و نوشتن را دربرمیگیرد و دستور و واژگان کاه عنصار اساسای
این مهار ها هستند ،بهصور بۀشهای مجزا از هم تدریس میشوند ،و کتابهای تاألیفشاده
توسط زهرایی و همکاران ( )1310نیز مشتمل بر هفت جلد است؛ پاژوهش حاضار قصاد دارد باه
ارزیابی این منابع ازلحاظ واژگان پایه و مقایسۀ آنها با واژگان پایاۀ فارسایآماوزان ایرانای براسااس
کتاب واژیان پاسۀ رارسی از زبان کودکان اساانی تألیف نعمتزاده و همکاران ( )1312بپردازد.
3. R. Carter
6. B. Laufer

2. Krashen
5. Celce-Murcia

1. The implicit vocabulary learning theory
4. P. Nation
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متون تألیفشده در داخل و خارج کشاور بارای آماوزش زباان فارسای باه
با توجه به
گستردگی ِ
ِ
غیرفارسیزبانان ،بررسی هر یک از منابع تدوینشده ،اهمیت خاص خود را دارد و آناا را درمعار
آموزش زباان فارسای انتخااب شاوند .باا
قضاو کارشناسان قرار میدهد تا کاملتر ین منابع برای
ِ

توجه به این موضوع ،بررسی انسجام محتوایی و واژگانی منابع مورد مطالعه در ایان پاژوهش کاه از
ِ
ِ
ِ
جدیدتر ین منابع تدر یس زبان فارسی به غیرفارسیزبان در بیشتر کشاورها و باهخصاوص در مراکاز

آموزشی است که دانشجویان خارجی در آنجا تحصیل میکنند ،بسیار ضرور دارد .مبانی نظری و
واژگان آن زبان است ،یعنای بارای
کاربرد
پیشینۀ پژوهش بۀشی از یادگیری یک زبان ،مهار و تسلط بر
ِ
ِ
فراگیری واژگان ،زبانآموز باید بۀشی از سرمایۀ زبانی خود را باه آن اختصاا بدهاد .بارای آنکاه ایان
یااددهی قاوی و
سرمایهگذاری نتایجرضایتبۀشی را بهدنبال داشته باشد ،الزم اسات مناابع یاادگیری و
ِ
غنی در اختیار زبانآموز باشد .بنابراین ،میتوان گفت یادگیری متأثر از چند منباع اصالی اسات کاه از آن
جمله میتوان به توانش یادگیرنده ،مهار یاددهنده و متون مورد استفاده برای یااددهی و یاادگیری اشااره
کرد .از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی و تطبی کتب میپردازد ،میتاوان گفات کاه هادف آن بررسای
کارگیری واژگان بهصور ِ مطلوبی طراحی شاده باشاد،
ازلحاظ به
محتوای منابع یاددهی است .اگر منبع
ِ
ِ
یادگیری واژگاان باه نتیجاۀ خاوبی بینجاماد .بارای تادوین
میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری برای
ِ
عاادی ایان زباان
ذهنای گویشاور ِان
واژگان پایۀ 2فارسی ،ضروری است که مفهوم «واژه» مطاب با انگارۀ
ِ
ِ
شناختی فراگیران باشد.
تعریف شود و انتۀاب و گزینش واژگان نیز برمبنای سطن
ِ
ِ
یادگیری واژگان سۀن بهمیان میآید ،ممکن است این ساؤال در ذهان انساان پایش آیاد کاه
وقتی از
ِ
یادگیری واژگان توسط چه کسی مورد نظر ماست .در اینجا و در پاسخ به این سؤال باید گفت کاه جاواب
سؤال از دو منظر مورد توجه است :نۀست ،واژگان پایۀ کودکانی که یا زبان مادری آنها فارسای اسات یاا
در ایران زندگی میکنند که بهنحوی ازطری گفتگوهای روزمره یا ازطری رسانههاا و فایلمهاا درمعارض
زبان فارسی قرار دارند ،که آنها را بهعنوان «کودکان ایرانی» طبقاهبنادی مایکنایم؛ دوم اینکاه ،منظاور ماا
واژگان پایۀ افراد غیرفارسیزبانی است که یا بهندر درمعرض زبان فارسی هستند یا هیچگااه درمعارض
زبان فارسی نبودهاند.
از آنجا که هدف مطالعۀ حاضر بررسی واژگان پایه در کتابهای آموزشی اسات کاه بارای دساتۀ دوم
واژگاانی کودکاان ایرانای را باهعناوان معیاار انتۀااب
(غیرفارسیزبانان) طراحی شدهاند ،بنابراین ،دایارۀ
ِ
واژگان گزینششده برای آموزش به غیرفارسیزبانان در کتابهای آموزشی را با آن مایسانجیم
میکنیم و
ِ
تا به میزان کارایی آنها از لحاظ واژگانی پی ببریم.
1. core/basic
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 1-2واژگان پایه
زبان کودک در هر زبانی ،هرچند زیرمجموعهای از آن زبان است اما دارای ویژگیهاایی اسات کاه بارای
تسهیل ارتباط با دنیای کودک ،باید آنها را درنظر گرفت .یکی از این ویژگیها تعداد و نوع واژههاایی اسات
که کودک آنها را بهکار میگیرد .بهطور طبیعی ،شمار واژههای کودک از شمار واژههاای بزرگسااالن کمتار
است ،هرچند در باب تعداد واژههای کودک ،بین پژوهشگران توافا کااملی وجاود نادارد (نعماتزاده و
همکاران ،)12 :9110 ،نوع واژههای کودک نیز با بزرگساالن متفااو اسات .کاودک ناام قهرماانهاای
فیلمهای کارتونی را میداند ،درحالیکه ممکن است بزرگساالن آنها را نشناسند .کودک معاانی ضامنی و
اصلی پدر همان همسر ماادر اسات اماا در عباار ِ
معنی ً ِ
کنایی واژهها را بعدها میآموزد .بهعنوان مثالِ ،
پدر علم فیزیک ،پدر دارای معنای ضمنی است .عمادتا در گنجیناۀ لغاا کودکاان ،واژههاای ملماوس
ِ
بیشتر از واژههای انتزاعی اسات و اسام بیشاتر از صافت اسات؛ درحاالیکاه توزیاع فراوانای واژههاا در
ً
بزرگساالن طرح دیگری دارد (عالقمندان .)29 :9120،برخی از متۀصصان ادبیا کاودک مساتقیما باه
ارتباط سازنده با کودک اشاره کردهاند .بهعنوان مثاال ،مصاطفی
مسئلۀ واژگان پایه و اهمیت آن در برقراری ِ
رحماندوست در کتاب ادبیا کودکان و نوجوانان چنین میگوید« :واژگان پایۀ هر گاروه سانی از لغااتی
اغلب قریب به اتفاق بچههای آن گروه سنی ،معنی و مفهوم آن لغتهاا را مایفهمناد.
تشکیل میشود که ِ
سانی مۀااطبش مسالط
نویسندهای که برای بچهها مینویسد ،پیش از هرچیز باید به واژگان پایاۀ گاروه ِ
باشد» (عالقمندان.)29 :9120،
کودکان ایرانی آن را باهصاور روزماره
واژگان پایۀ زبان فارسی این است که
ویژگی خا و برجستۀ
ِ
ِ
واژگان پایاه هماان واژههاای آشانا ،پرکااربرد و روزمارۀ کودکاان ایرانای اسات؛
بهکار میگیرند .درواقع،
ِ
بنابراین ،میتوان ادعا کرد همۀ کودکان ایران با این واژههای فارسی آشنا هساتند ،در زنادگی خاود آنهاا را
امون خاود در شاهر و روساتا و در خاناه و مدرساه ارتبااط
بهکار میبرند و به ِ
کمک آنها با جهان و افراد پیر ِ
برقرار میکنند .چنانچه بزرگساالن در مواجهه با کودکان از این واژهها استفاده کنند ،بهتر میتوانند باا آنهاا
اری ارتباط باا داناشآماوزان ،نۀساتین گاام در راه تربیات و
ارتباط برقرار کنند و البته روشن است که برقر ِ
آموزش آنهاست (نعمتزاده و همکاران.)39 :1312 ،
معاانی
یادگیری واژگان یک زبان ،فرایند پیچیدهای اسات کاه در آن ،فراگیار بایاد هام شاکل و هام
ِ
مۀتلف یک کلمه را بیاموزد .تعیین نقطۀ شروع مناسب برای این فرایند برای فراگیران غیربومی از اهمیات
ِ
ِ
ازطرف دیگر ،با توجاه باه اینکاه فراگیاران زباان فارسای وقات محادودی بارای
بسزایی برخوردار است.
ِ
یادگیری این زبان در اختیار دارند ،محتوای آموزشی باید بهگونهای طراحای شاود کاه بیشاترین بازگشات
ِ
سرمایه را برای آنها در پی داشته باشد .یکی از حوزههایی که ایان امار در آن از اهمیات بااالیی برخاوردار
است ،حوزۀ واژگان است (عبادی و همکاران.)5 :1313 ،
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نیشن ( )0221بر این باور است که یکی از مالحظا مهم در آماوزش و یاادگیری واژگاان ،بررسای
هزینه-فایده است .هزینۀ مالی و زمانی کاه معلماان و زباانآماوزان صارف آماوزش و یاادگیری واژگاان
میکنند ،باید سود مناسبی برایشان داشته باشد .در حوزۀ واژهآموزی ،این سود در میازان کااربرد واژه باروز
اکتسااب واژگاانی شاود کاه در متاون
مییابد .این بدان معنی است که هزینۀ مالی و زمانی بایاد صارف
ِ
واژگان آموزشی در کتاابهاای آماوزش زباان
مۀتلف از بسامد باالیی برخوردار هستند .مطابقتداشتن
ِ
ِ
مؤلفان کتابهاای
و
مدرسان
سازد.
می
نمایان
ا
ر
واژگان پایۀ کودکان ایرانی در اینجا اهمیت خود
فارسی با
ِ
ِ
درسی باید در انتۀاب پیکرۀ واژگانی برای تدریس به فارسیآموزان ،از مرجاع واژگاان پایاۀ فارسایزباان
مطلاوب
اگیاری
ِ
استفاده کنند .هر واژه هرچند همۀ زبان نیست ،اما بۀش مهمی از زباان اسات .بارای فر ِ
اصالی
زبان ،عالوه بر دانستن دستور زبان نیاز است که واژگان آن زبان نیز فراگرفته شوند .واژهها ،مصالن
ِ
ِ
ِ
ساخت زبان ،و بهعبارتی ،قلب زبان هستند (برونیناگ 2و همکااران ،نقالشاده در نعماتزاده.)1395 ،
ِ
برای آنکه این قلب بهنحوی کار کند که آن زبان زنده بماند ،باید عالوه بر دستور زبان ،واژگان نیز تادریس
شود .از آنجایی کاه نمایتاوان تماام واژههاای یاک زباان را تادریس کارد ،بناابراین ،بایاد بارای شاروع
ِ
زبانآموزی ،مجموعهای از واژگان را انتۀاب کارد کاه آماوزش داده شاوند .از ایانرو ،روشهاایی بارای
تدریس واژگان ابداع شدهاند که بهطور عمده برروی واژگان پایه تمرکز دارناد (نیشان1112 ،؛ اسامیت،1
0222؛ نونان ،0223 ،3نقلشده در نعمتزاده و همکاران .)1312 ،از میان روشها و اصول پیشانهادی
برای آموزش واژگان میتوان به موارد زیر اشاره کارد :نۀسات ،تمرکاز بارروی مفیادترین واژههاا :گرچاه
عبار ِ مفیدترین واژها ممکن است سؤالهایی را بهدنبال داشته باشد ،اماا مایتاوان گفات کاه منظاور از
ً
مفیدترین واژهها ،واژههایی هستند که در محیطهای مۀتلف بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد .ماثال واژۀ
«کمک» را میتوان بارای درخواسات کماک ،نحاوۀ همکااری افاراد باا یکادیگر و چگاونگی آساانتار
انجامشدن یک کار توسط یک وسیله ،بهکار بارد ،اماا واژۀ «تبلیغاا » کااربرد محادودتری دارد (نوناان،
)134 :0223؛ موضوع بسامد واژگان ،مسئلۀ دیگری که نونان به آن اشاره میکند .وی بیاان مایکناد کاه
واژگان با بسامد باال راهکار مناسبی برای تدریس واژه است ،یعنی ابتدا تمرکز روی واژگانی باشاد
توجه به
ِ
که بیشتر در مهار های چهارگانۀ خوانداری ،شنیداری ،نوشتاری و گفتاری مورد استفاده قارار مایگیرناد
(نونان .)131 :0223 ،روش دیگری که او ( ،151 :0223نقلشاده در نعماتزاده و همکااران)1312 ،
پیشنهاد میکند ،استفاده از دروندادهای مبتنای بار معنای اسات ،یعنای بارای تادریس واژه از جمالتای
بیشتر واژههای آن برای فراگیر آشنا هستند و در خالل آنها یاک یاا دو
بهعنوان درونداد استفاده میشود که ِ
واژۀ جدید آموزش داده میشود ،به این معنا که بهوسیلۀ واژگان پایه ،واژۀ دیگری تدریس میشود.
یادگیری واژگان یکی از مهمترین بۀاشهاای آماوزش زباان اسات .بناابراین
همانطور که ذکر شد،
ِ
3. D. Nunan

2 M.K. Smith

1. R.H. Bruning
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زبانی چهارگانه ،میتوان واژگان پایه را به چهار دستۀ واژگان پایۀ گفتااری ،واژگاان پایاۀ
برپایۀ مهار های ِ
شنیداری ،واژگان پایۀ نوشتاری و واژگان پایۀ خوانداری تقسیم کرد .بهبیان دیگر ،واژگان پایه را میتوان باه
واژگان تولیدی (گفتاری ،نوشتاری) و واژگان ادراکای (شانیداری ،خواناداری) ،یاا بصاری (خواناداری،
واژگان پایاۀ ذکرشاده متفااو
نوشتاری) و سمعی (گفتاری ،شنیداری) تقسیم کرد .تعداد واژهها در انواع
ِ
است ،یعنی هر فرد تعداد زیادی واژه را درک میکند اما تعداد کمتری را مینویسد یا میگوید.
واژگان پایه را میتوان از جنبههای مۀتلف بررسی و استۀراا کرد ،بناابراین ،اگار واژگاان را از جنباه
گفتاری بررسی کنیم ،واژگان پایه گفتاری را خواهیم داشت و اگر آنها را ازلحاظ نوشتار یاا درک آن توساط
زبانآموز بررسی کنیم ،با واژگان پایاه نوشاتاری یاا ادراکای روباهرو خاواهیم باود (رمضاانی و اسادپور،
آشانایی زیاادی باا
یادگیری واژگان برای قشر خاصی حرف میزنایم کاه
 .)199 :1314در اینجا چون از
ِ
ِ
وارد دوره زبانآموزی شدهاند یا زبان فارسی زبان دوم آنهاست ،منظاور از
زبان فارسی ندارند ،یعنی یا تازه ِ
ارتباط متعارف و در موقعیاتهاای
واژگان پایه،
اری ِ
ِ
ِ
واژگان پایه عمومی است .یعنی ،واژگانی که برای برقر ِ
اجتماعی متفاو بهکار میرود ،درصورتی که واژگان را بارای اهاداف آموزشای طبقاهبنادی کنایم ،آن را
ِ
واژگان پایه آموزشی مینامیم (عالقمندان 91 :1392 ،و  .)90تۀمین واژگان پایه مایتواناد شابکههاای
مواد آموزشی متناساب
واژگانی مناسبتر با سطن
نیاز ِ
تولید ِ
توانش زبانآموزان را ارائه کند که درواقع پیش ِ
ِ
ِ
ِ
زبانی زباانآماوزان اسات .بادینترتیاب ،واژههاای نامناساب کمتار در آماوزش و تاألیف
با سطن رشد ِ
کتابهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.
در پژوهش پیشرو ،واژگان مورد استفاده در مجموعه کتابهاای آماوزش زباان رارسای صافارمقدم
ِ ِ
( )1399و مجموعه کتابهای آموزش رارسی به رارسی زهرایی و همکاران ( )1310ماورد بررسای قارار
گرفته است .هردو منبع برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسایزباناان طراحای و تادوین شاده اسات .از
ابتادایی تادریس ،انتۀااب
انتۀاب واژه برای تدریس یک زباان در مراحال
آنجایی که یکی از روشهای
ِ
ِ
واژگان پایۀ آن زبان است ،بنابراین واژگان مورد استفاده در این دو مجموعه با کتاب واژیان پاساه رارسای از
زبان کودکان اساانی که بهوسایلۀ نعماتزاده و همکااران ( )1312تادوین شاده ،مقایساه شاده اسات تاا
مشۀ شود کدام مجموعه ازلحاظ واژهآموزی کارایی بیشاتری دارد تاا بتاوان آن را بارای آماوزش زباان
فارسی به غیرفارسیزبانان و گسترش زبان فارسی باهکاار گرفات یاا آنهاا را باهگوناهای اصاالح کارد کاه
اثربۀشی باالتری داشته باشند.
هدف کمک به تألیف کتاابهاای آموزشای زباان فارسای ،در
ملی «شناسایی واژگان پایه» ،با ِ
طرح ِ
فاصله سالهای  1392تا  1395در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی توسط نعمتزاده و همکااران
انجام شد .در این طرح ملی ،بیستهزار دانشآموز و هفتصدوپنجاه معلم ابتادایی از یکصادوهفتادوپنج
مدرسۀ سراسر کشور مشارکت داشتند .درنهایات ،فهرساتی باهعناوان واژگاان پایاه ارائاه شاد کاه بیشاتر
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دانشآموزان ایرانی با آنها آشنایی و اکثر معلمان نیز آنها را بهعناوان واژۀ پایاه قباول داشاتند .فهرسات ایان
واژگان در کتاب واژیان پاسه رارسی از زبان کودکان اساانی توسط نعماتزاده و همکااران ( )1312منتشار
شد که در پژوهش حاضر بهعنوان منبعی موث برای مقایسه کتابهای آموزشای ماورد مطالعاه ،اساتفاده
شده است.
هر اثر مکتوبی در زمینهها و حوزههای آموزشی میتواند نقاط قو و ضاعفی داشاته باشاد .ازجملاه
نقاط قو فهرست واژگان پایه ،میزان باالی شرکتکنندگان در پایش واژگان اسات .طبیعای اسات وقتای
تعداد افراد بیشتری در یک سن خا با واژهای آشانایی داشاته باشاند و کارشناساان بیشاتری آن را تأییاد
واژگان پایاه
کنند ،با درصد اطمینان بیشتری میتوان آن واژه را پایه بهحساب آورد .بهدیگر سۀن ،فهرست
ِ
روایی باالی برخوردار بوده است و این نقطه قو اثر مورد بحث است.
در پایش مذکور از ِ
واژگان پایه برای اولین بار برای آموزش زبان انگلیسی در مقام زبان دوم مورد توجه قرار گرفت .بهگفتاۀ
انگلیسی پایه ناام طرحای باود کاه باا هادف تهیاۀ حاداقل
کارتر ،نقلشده در عالقمندان (،)92 :1392
ِ
یادگیری زبان انگلیسی مطارح شاد .واژگاان پایاه در زباان دوم در خاارا از ایاران
واژگان مورد نیاز برای
ِ
ِ
سابقهای هشتادساله و در زبان اول ساابقهای هفتادسااله دارد .در اینجاا باه ماواردی اشااره مایشاود کاه
ً
مشۀصا واژگان پایه را در عنوان پژوهش خود بهکار گرفتهاند و تحقی خود را در انگلیسی باهعناوان زباان
اول یا زبان دوم انجاام دادهاناد (هاورن1101 ،2؛ شامبو 1و شامبو1101 ،3؛ اگادن1132،5؛ رینزلناد،4
1154؛ اگدن 1199؛ کارتر1199 ،؛ مککارتی1111 ،9؛ لی0221 ،1؛ جو0212 ،8؛ آچ 6و همکااران،
 .)0213اولین پژوهشها درزمینۀ واژگان در ایران نیز به دهۀ پنجاه برمیگردد .بادرهای ( )1340ازطریا
واژگاان پایاۀ کودکاان ایرانای اقادام کارد و باا
آوری
ِ
گردآوری واژهها در نامههای کودکان ابتدایی به جماع ِ
بررسی حدود هزار نامه در سراسر ایران ،حدود دههزار واژۀ بهکاررفتاه را اساتۀراا کارد .باهدنباال آن و در
ِ
سالهای بعد ،در ایران ،در مورد بررسی واژگان پایاه و روشهاای بررسای آن مطالعاا متعاددی انجاام
گرفت که از آن جمله میتوان به پژوهش عالقمندان ( ،)1392نعماتزاده و همکااران ( ،)1395دادرس
( ،)1311بیجنخاان و همکااران ( ،)1311عاامری و ذوالفقااری ( ،)1311بااقری ( ،)1311کاوکبی و
چراغاای ( ،)1310نعمااتزاده و همکاااران ( ،)1310رشاایدی و راغن اژاد ( ،)1313عبااادی و همکاااران
( )1313و رمضانی و اسدپور ( )1314اشاره کرد .در پژوهشهای صاور گرفتاه ،تنهاا بااقری ()1311
بررسی محدودی روی یک جلد از کتابهای آزفا صور داده است ،لذا پژوهش حاضار از ایان نظار از
نوآوری الزم برخوردار است.
3. O. L. Shambaugh
6. M. McCarthy
9. J. Ac's

2. C. G. Shambaugh
5. H. Rinsland
8. M. Zhou

1. E. Horn
4. C. K. Ogden
7. D. Lee
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آماری این پژوهش شاامل بۀاشهاای
روش تحقی در پژوهش حاضر ،توصیفی-تحلیلی است .جامعۀ ِ
واژگان در مجموعۀ کتابهای آزفا بوده اسات کاه از میاان آنهاا مجموعاۀ آماوزش زباان رارسای تاألیف
صفارمقدم ( 1( )9127جلد اول از مجموعۀ چهارجلدی) و بۀشهای واژگان در مجموعه کتاابهاای
آموزش رارسی به رارسی تألیف زهرایی و همکاران ( 1( )9112جلد اول از مجموعاه هفاتجلادی) باه
روش هدفمند انتۀاب شدند .مجموعۀ زهرایی و همکاران شامل هفت جلد اسات کاه یاک جلاد آن باا
ً
عنوان مقدمه است و فراگیر را صرفا ازطری تصاویر با زباان فارسای آشانا مایساازد و باه آماوزش الفباا
ً
میپردازد و عمال هیچ واژهای را بهصور نوشتاری آموزش نمیدهد .شش جلاد بااقیماناده باا عنااوین
یک تا شش برای آشنایی کامل با زبان فارسی درنظر گرفته شاده اسات .اگار فارض کنایم کاه پایاان دورۀ
آموز ایرانی با مهار خاصی واژگان زبان فارسای را باهکاار مایگیارد،
متوسطۀ اول ،زمانی باشد که زبان ِ
میتوان گفت که سه جلد آخر متناسب با آموزش در مقطع متوسطۀ اول طراحی شده و سه جلد اول بارای
آموزش در دورۀ ابتدایی مناسب است .بنابراین با این پیشفرض سه جلاد اول باهعناوان مجموعاهای کاه
واژگان پایه در سطن ابتدایی را آموزش میدهد ،مورد بررسی و مقایسه با واژگان پایۀ فارسیآموزان ایرانای
قرار گرفتهاند .این دو مجموعه به این دلیل بهعنوان نمونۀ پژوهش انتۀاب شادند کاه تااکنون تحقیقای در
مورد بۀشهای واژگانی این دو مجموعه (چه واژگان نحوی و چه واژگاان محتاوایی یاا نقشای) صاور
نگرفته بود ولی دیگر مجموعهها بهصور های مۀتلف بررسی شده بودند .همچناین بررسای مجموعاۀ
زبان فارسی به دلیل اینکه در بسیاری از کرسیهای زبان فارسی در داخل و خارا از ایران باهعناوان منباع
اصلی در آموزش مورد استفاده قارار مایگیارد ،از اهمیات خاصای برخاوردار اسات .کتاابهاای نشار
جامعةالمصطفی که توسط زهرایی و همکاران تألیف شده است نیز با توجاه باه گساتردگی کااربرد آن در
مجموعۀ بین المللی جامعةالمصطفی ،مورد توجه است .اساس مقایسۀ این دو مجموعاه ،کتااب واژیاان
پاسۀ رارسی از زبان کودکان اساانی تألیف نعمتزاده و همکاران ( )9110بوده است.
روش گردآوری اطالعا  ،مبتنی بر متن و ابزار گردآوری اطالعاا فایشبارداری باهصاور ِ دساتی و
مقایسه و پردازش واژگان ازطری نرمافزار صفحهگسترده (اکسال) اسات .در ایان روش ،واژگاان هار کتااب
بهصور درسبهدرس ،که دامنۀ آن ،تمام بۀشهای واژگان و متون خوانداری باود ،اساتۀراا و در صافحه
اکسل تای  ،و بهصور ِ کلمهبهکلمه با واژگان پایه در کتاب نعمتزاده و همکاران ( )1312مقایسه شد و باه
هر واژه یک کد صفر یا یک داده شد .درصورتی که واژۀ مورد بررسی در کتاب نعمتزاده و همکاران موجاود
بود ،به واژه کد ( )1و در صور ِ موجودنبودن ،کد ( )2داده شد .بعد از انجام این کاار ،واژههاا براسااس کاد
مرتب شدند ،بهطوری که تمام کدهای صفر پشت سرهم و کدهای یک در یک ردیف قرار گرفتند .ساپس باا
استفاده از قابلیت مرتبسازی براساس حروف الفبا ،واژهها مرتب و واژههای تکراری حذف شدند .برای تمام
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مۀتلف یک فعل تنهاا یاک واژه محساوب شاود .ایان کاار بارای
افعال ،از مصدر استفاده شد تا صیغههای
ِ
تکتک دروس و سپس برای تمام کتابها استفاده شد و درنهایت ،فهرستی با کمترین میز ِان تکارار باهعناوان
واژگان مورد استفاده در هر کتاب استۀراا شد و مورد استفاده قرار گرفت.
دادههای حاصل از فیشبرداریها در محیط نرمافازار اسپایاساس و باا اساتفاده از آماار توصایفی
(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی تحلیل شدند .بارای انجاام ایان کاار ،کتااب نعماتزاده و همکااران
( )1312بهعنوان منبع اصالی ماورد اساتفاده قارار گرفات؛ بادینصاور کاه اگار واژهای در هریاک از
کتابهای صفارمقدم ( )1399و زهرایی و همکاران ( )1310موجود بود ،بهعنوان واژۀ پایۀ مورد اساتفاده
درنظر گرفته میشد و اگر نبود ،کنار گذاشته مایشاد .بعاد از اساتۀراا کال واژگاان مشاترک باا کتااب
نعمتزاده و همکاران ( ،)1312تعداد واژههای هر جلد از کتابها باا تعاداد کال واژگاان موجاود در آن
کتاب مقایسه و بهصور درصد بیان شد.
در سه جلد اول کتابهای تألیف صفارمقدم ( )1399در مجموع ،تعاداد  1990واژه ماورد اساتفاده
قرار گرفته است که  945واژه در کتاب اول 339 ،واژه در کتاب دوم و  911واژه در کتاب سوم بهکاار رفتاه
است .همانند مجموعۀ زهرایی و همکااران ( ،)1310واژگاان تکاراری ،اعاداد و اساامی خاا از ایان
مجموعه حذف شدند .همچنین افعال دارای ریشۀ مشترک حذف و فقط مصادر آنهاا باهعناوان یاک واژه
درنظرگرفته شد .اعداد و اسامی خا هم از مجموعه حذف شد.
در سه جلد زهرایی و همکاران ( )1310نیز درمجموع تعداد  3100واژه مورد استفاده قارار گرفتاه اسات
که  494واژه در کتاب اول 1412 ،واژه در کتاب دوم و  1259واژه در کتاب سوم بهکاار رفتاه اسات .از آنجاا
ً
که این واژگان شامل اعداد و اسامی خا نیز اسات ،واژگاان مجاددا پااالیش شادند ،افعاال دارای ریشاۀ
مشترک حذف و فقط مصدر آنها بهعنوان یک واژه درنظر گرفته شد (این کار در کتاب نعماتزاده و همکااران
( )1312برای تعیین واژگان پایه انجام شده است) .همچنین اعداد و اسامی خا باهدلیال اینکاه نامتنااهی
هستند از مجموعه حذف شد (سیستم پاالیش همسان برای دو مجموعه) .پس از پاالیش مشۀ شاد کاه
واژگان مورد استفاده در این مجموعه  0392واژه است.
تعداد
ِ
در این پژوهش ،جلدهای اول ،دوم و سوم کتااب صافارمقدم ( )1399و جلادهای اول ،دوم و ساوم
کتاب زهرایی و همکاران ( )1310ازلحاظ میزان انطباق واژگان آنها با واژگان پایۀ کودکان و داناشآماوزان
پایههای اول تا پنجم ابتدایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .معیار مورد نظر برای واژگان پایاۀ کودکاان
و زبانآموزان ایرانی کتاب «واژگان پایۀ فارسای از زباان کودکاان ایرانای» تاألیف نعماتزاده و همکااران
( )1312در نظر گرفته شد.

 4تحلیل دادهها

در این بۀش ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی دادههای تحقی ارائه میشود:
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 1-4تعداد واژگان پایۀ کتااب واژگاان پایاۀ کودکاان و زباانآماوزان ایرانای تاألیف نعماتزاده و
همکاران ()1331
در این کتاب ،در مجموع تعداد  517واژه بهعنوان واژههای مورد استفاده در کتابهای پایههای اول
تا پنجم جمعآوری شده است که از این تعداد 927 ،واژه مربوط باه پایاۀ اول 922 ،واژه مرباوط باه
پایۀ دوم 911 ،واژه مربوط به پایۀ سوم 901 ،واژه مربوط به پایاۀ چهاارم و ( )0واژه مرباوط باه پایاۀ
پنجم است .با حذف واژههای تکراری ،در مجموع  517واژه بهعنوان واژههای پایۀ کالسهاای اول
تا پنجم ارائه شده است .این  517واژه ،واژگانی هستند که یا در یکی از پنج پایه ارائه شدهاند یاا در
دو تا پنج پایه تکرار شدهاند .این آمار مشۀ میکند که کودکان ایران از پایاۀ اول تاا پایاۀ چهاارم
تمام واژگان پایه را فرا میگیرند و آنچه که در پایۀ پنجم میآید ،استفادۀ مجدد از واژگاان پایاههاای
اول تا چهارم است و یک حوزۀ واژگانی فراتر از واژگان پایه را در پایۀ پانجم فارا مایگیرناد .تعاداد
واژههای هر پایه بهتفکیک در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .1تعداد واژگان پایۀ هر پایۀ درسی

پایه

تعداد واژگان

اول

927

دوم

922

سوم

911

چهارم

901

پنجم

0

جمع کل (با حذف موارد تکراری)

517

 2-4واژگان کتاب آموزش فارسی به فارسی تألیف زهرایی و همکاران ()1332
در این سه جلد در مجموع تعداد  1922واژه مورد استفاده قرار گرفته اسات کاه  494واژه در کتااب اول،
 9490واژه در کتاب دوم و  9057واژه در کتاب سوم بهکار رفته است .از آنجا که این واژگان شاامل اعاداد
ً
و اسامی خا نیز است ،این واژگان مجددا پاالیش شادند ،افعاال دارای ریشاۀ مشاترک حاذف و فقاط
مصدر آنها بهعنوان یک واژه درنظر گرفته شد (ایان کاار در کتااب نعماتزاده و همکااران ()9110بارای
تعیین واژگان پایه انجام شده است) .همچنین اعداد و اساامی خاا از مجموعاه حاذف شاد .پاس از
واژگان مورد استفاده در این مجموعاه  2170واژه اسات .باا مقایساۀ ایان
پاالیش مشۀ شد که تعداد
ِ
واژگان با واژگان پایۀ نعمتزاده و همکاران ،معلوم شد که این مجموعه شامل  522واژۀ پایه است .تعاداد
واژههای هر کتاب بهتفکیک در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول  .2تعداد واژگان پایۀ کتاب زهرایی و همکاران ()1332

کتاب

تعداد واژگان

درصد

اول

494

92/90

دوم

9490

52/17

سوم

9057

11/41

جمع کل

1922

900

جمع کل (با حذف موارد تکراری)

2170

92/22

واژگان تکراری و حذفی و اسم خا

742

19/72

تعداد واژگان پایه (با حذف موارد تکراری)

522

97/20

با توجه به جدول  ،2از مجموع  1922واژۀ بهکاررفته در این مجموعاه 92/90 ،درصاد مرباوط باه کتااب
اول 52/17 ،درصد مربوط به کتاب دوم و  11/41درصد مربوط باه کتااب ساوم اسات 19/72 .درصاد
واژگان تکراری ،اسم خا و عدد هستند و  92/22درصد نیز واژگاان فارسای را تشاکیل مایدهناد .در
مجموع 97/20 ،درصد از کل واژگان سه جلد ( 522واژه) واژگان پایه هستند.

 3واژگان کتاب آموزش زبان فارسی تألیف صفارمقدم ()1387

واژگان مورد استفاده در ایان مجموعاه  9910واژه اسات .باا
پس از پاالیش مشۀ شد که تعداد
ِ
مقایسۀ این واژگان با واژگان پایۀ نعمتزاده و همکاران ( ،)9110معلوم شد که این مجموعه شاامل
 217واژۀ پایه است .تعداد واژههای هر کتاب بهتفکیک در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .3تعداد واژگان پایۀ کتاب صفارمقدم ()1387

کتاب

تعداد واژگان

درصد

اول

945

15/74

دوم

117

97/19

سوم

219

57/15

جمع کل

9222

900

جمع کل (با حذف موارد تکراری)

9910

21/2

واژگان تکراری و حذفی و اسم خا

912

90/2

تعداد واژگان پایه (با حذف موارد تکراری)

217

95/02
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با توجه به جدول  ،1از مجموع  9222واژۀ بهکاررفته در ایان مجموعاه 15/74 ،درصاد مرباوط باه
کتاب اول 97/19 ،درصد مربوط به کتاب دوم و  15/57درصد مربوط به کتاب سوم اسات90/2 .درصاد
واژگان تکراری ،اسم خا و عدد هستند و  21/2درصد نیاز واژگاان فارسای را تشاکیل مایدهناد .در
مجموع 95/02 ،درصد از کل واژگان سه جلد ( 217واژه) واژگان پایه هستند.
در این بۀش ،میزان کاربرد واژگان پایه در دو مجموعه با واژگان پایاۀ موجاود در کتااب نعماتزاده و
همکاران ( )9110مقایسه و بهصور درصد بیان میشود:
جدول  .4مقایسۀ واژگان پایۀ موجود در دو مجموعه با یکدیگر
و با منبع معیار (نعمتزاده و همکاران)1331 ،

نام مجموعه

تعداد

درصد انطباق

واژیان پاسه (نعمتزاده و همکاران)9110 ،

517

--

آموزش رارسی به رارسی (زهرایی و همکاران)9112 ،

522

%25/1

آموزش زبان رارسی (صفارمقدم)9127 ،

217

%57/91

با توجه به جدول  ،5تعداد واژگان پایۀ زبانآموزان ایرانی در دورۀ ابتدایی  517واژه است (نعماتزاده
و همکاران )9110 ،که بهعنوان معیار سنجش دو مجموعۀ آماوزش زباان فارسای انتۀااب شاده اسات.
مجموعۀ تألیفی زهرایی و همکاران با دارابودن تعداد  522واژه بهمیزان  25/1درصد با کتاب واژگاان پایاه
همۀوانی و انطباق دارد ،درحالیکه این میزان برای مجموعۀ تألیفی صفارمقدم  57/91درصد است.
دادن میز ِان تفاو ِ هریک از مجموعهها با منبع معیاار (نعماتزاده و همکااران )1312 ،از
برای نشان ِ
2
آزمون کروسکال-والیس نیز استفاده کردهایم که تفاو ها در آن بهصور رتباهای نشاان داده مایشاود،
متغیر موردبررسی به معیار نزدیکتر باشد ،مناسبتر اسات .ایان رتباهبنادی در جادول زیار
یعنی هرچه ِ
نشان داده شده است:
جدول  .5رتبهبندی دو گروه در آزمون کروسکال-والیس

رتبهها
رتبه میانگین
صفارمقدم ()1399

1/99

زهرایی ()1310

0/20

نعمتزاده ()1312

0/01
1. Kruskal–Wallis test
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در جدول  4میانگین رتبه ِای متغیرها نشاندهندۀ این است که کمتارین مقادار اساتفاده از کلماا در
ِ
کتاب صفارمقدم با میانگین ( )9/92است و بیشترین مقدار برای مجموعاۀ زهرایای باا میاانگین ()2/02
است که بیشترین نزدیکی به معیار را دارا است.

 5بحث و نتیجهگیری

سؤال مطرحشده در این پژوهش ،جنبۀ استنباطی و تحلیلی داشتند که بهصاور توصایفی-تحلیلای و
دو ِ
براساس نتایج حاصل از آمارها پاسخ داده شدهاند .با توجه به جدول  ،5میتاوان باهشارح زیار ساؤاال
مطرحشده در این پژوهش را پاسخ گفت و مورد ارزیابی قرار داد:
سؤال ( :)1آیا بین واژگان پایۀ ارائهشده در مجموعه کتابهای تاألیف صافارمقدم ( )1399و واژگاان
پایه فارسیآموزان ایرانی تفاو وجود دارد؟
انطباق واژگان پایۀ بهکاررفتاه در کتااب صافارمقدم
آمار بهدستآمده در این پژوهش ،میزان
ِ
اساس ِ
بر ِ
( )1399با کتاب نعمتزاده و همکاران ( 59/91 ،)1312درصد است؛ به بیان سادهتر ،این میزان به ایان
معناست که سه جلد مذکور تنها حدود نیمی از واژگان پایه را پوشش میدهد و باهتنهاایی بارای آماوزش
زبان فارسی در سطن پنج پایۀ ابتدایی کافی نیست.
بنابراین نمیتوان با قطعیت اههار داشت که ایان مجموعاه باا داراباودن  039واژۀ پایاۀ کمتار از 59
درصد ،میتواند نیازهای فارسیآموزان را برآورده سازد .هرچند با بهکاارگرفتن انباوه دیگار واژگاان تاالش
ِ
واژگانی فراگیران افزایش یابد .برای مثال ،با استفاده از واژگان ترکیبی و همچناین آماوزش
شده است دامنۀ
ِ
استفاده از انواع مۀتلف پیشوندها و پسوندها و دیگر روشهای ساخت واژه تاحدی تالش شده است کاه
ً
این کمبود جبران شود .اگرچه ،میزان کاربرد واژگان پایه در این مجموعه در سطن نسابتا پاایینی قارار دارد
ً
(59درصد) ،اما بهدلیل آنکه برای تدریس از موضوعا دساتهبنادیشاده اساتفاده شاده اسات ،تقریباا
میتوان اههار داشت که بیشتر  40درصد باقیمانده را واژگانی تشاکیل مایدهناد کاه ارتبااط معناایی و
موضوعی نزدیکی با واژگان پایه دارند .برای مثال ،در درسی که پدر ،ماادر و بااادر باهعناوان واژگاان پایاه
ِ
تدریس میشود ،واژههای عمو و داسی که پایه محسوب نمیشوند نیز تدریس میشود.
با این حال ،جا دارد که واژگان پایۀ کودکان ایرانی نیز مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا بتواناد باهعناوان
معیاری استاندارد برای سنجش واژگانی کودکان ایرانی در روزگار کنونی درنظر گرفته شاود .زیارا بسایاری
از واژهها بهصور قیاسی فراگرفته میشوند ولی بهطور کامل در کتاب واژگان پایۀ کودکاان ایرانای لحااظ
نشدهاند .از این موارد میتوان به واژگان زیر اشاره کرد :واژههایی که بهنظر میرسد پایاه هساتند و باهطاور
روزمره مورد استفادۀ اکثر کودکان ایرانی قرار میگیرند ،در ایان کتااب (نعماتزاده و همکااران،)1312 ،
پایه بهحساب نیامدهاند ،ازجمله ،رنگ ،سرد ،شور (واژۀ «شیرین» آورده شاده ولای «شاور» بیاان نشاده
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است) ،داسی ،عمو ،عمه ،عابابانک ،ساسال ،پل ،خانم ،یلفن همااه ،برمار ،زنانه و از این قبیال .بیاان ایان
موضوع بدان علت است که میتوان ادعا کارد اکناون قریاب باه اتفااق کودکاان ایرانای ،حتای در سانین
پیشدبستانی ،با واژگانی همچون تلفن همراه (یا معادل خارجی آن ،موبایل) ،ساریال و تلگارام یاا حتای
واژۀ زلزله آشنا هستند .از دیگر دالیل پیشنهاد بازنگری در واژگان پایه این اسات کاه آنگوناه کاه از هااهر
ِ
ً
کتاب معلوم است ،بر گزینش واژگان ایرادهای دیگری نیز میتوان وارد دانست؛ مثال واژههاای «پیرمارد»
و «پیرزن» بهعنوان پایه معرفی شدهاند بدون این کاه واژۀ «پیار» پایاه محساوب شاود .نقطاۀ مقابال ایان
ِ
ذهنیت نیز میتواند درست باشد ،زیرا با کاهش شدید یا حتی ازبینرفتن دستگاهی مانناد ضابط صاو ،
ِ
دیگر این واژه و واژۀ همراه مانند نوار کاست را نمیتوان واژهای پایه درنظر گرفت ،چاون دیگار زباانآماوز
ایرانی بهندر ممکن است که این واژه را بهکار ببرد.
سؤال ( :)0آیاا باین واژگاان پایاۀ ارائاهشاده در کتااب زهرایای و همکااران ( )1310و واژگاان پایاۀ
فارسیآموزان ایرانی تفاو وجوددارد؟
واژگان پایاۀ باهکاررفتاه در کتااب زهرایای و
انطباق
آمار بهدستآمده در این پژوهش ،میزان
ِ
براساس ِ
ِ
همکاران ( )1310با کتاب نعمتزاده و همکاران ( 95/1 ،)1312درصد است ،بهعبار دیگر ،ایان ساه
جلد حدود هفده واژه از هر بیست واژۀ پایه را پوشش میدهد و میتوان گفت برای آموزش زباان فارسای
در سطن پنج پایۀ ابتدایی کفایت میکند .با توجه به این واقعیت که پژوهش زهرایای و همکااران ()1310
واژگاانی قاوی
بهمیزان حدود  94درصد با واژگان پایۀ کودکان ایران انطباق دارد و عاالوه بار ایان از دایارۀ
ِ
زمان تألیف این مجموعاه ،مؤلاف براسااس
برخوردار است ،این تصور در ذهن نگارنده ایجاد شد که در ِ
کتاب واژگان پایۀ ایرانی اقدام به تألیف این مجموعه کارده و ساپس باا مهاارتی خاا اقادام باه بساط و
گسترش واژگانی نموده است .برپایۀ این آمار ،میتوان استدالل کارد ایان مجموعاه بارای آماوزش زباان
نظررسایدن ایان مجموعاه باه زماان تاألیف
فارسی کارآیی زیادی دارد .البته شاید یکی از دالیل بهتار باه
ِ
کتابها برمیگردد که مربوط به دهۀ نود شمسی است درحالیکه زمان تألیف کتابهاای صافارمقدم باه
دهۀ هشتاد برمیگردد و از آنجا که روش آموزش و منابع مورد استفاده برای آموزش مدام درحال پویاایی و
پیشرفت است و با توجه به حدود یک دهه اختالف بین تألیف این دو مجموعه ،مایتاوان ادعاا کارد کاه
بیشاتر
مجموعۀ زهرایی و همکاران ( )1310از واژگان پایه بیشتر بهره مایبارد .ناگفتاه نماناد کاه کااربرد
ِ
باودن ایان مجموعاه نیسات و باا یاک بررسای ساطحی
واژگان پایه در مجموعۀ زهرایی دلیل بر بینق
ِ
میتوان دریافت که این مجموعه نیز خود فاقد برخی واژههایی است که واژۀ پایه بهنظار مایرساند .بارای
مثال ،چگونه ممکن است که واژۀ «سارما» یاک واژۀ پایاه نباشاد و در ایان مجموعاه ذکار نشاود ،ولای
«سرماخوردگی» پایه باشد .آیا کسی که مفهوم سرماخوردگی را میداند ،توان تشاۀی مفهاوم سارما را
ندارد؟ از دیگر واژههایی که در مجموعۀ زهرایی و همکاران ( )1310یافات نشاد ،واژۀ «تشانه» باود کاه
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بهاندازهای پایه است که کودک در سنین قبل از پیشدبستانی هم مفهوم آن را میداند و بهکار میبارد .البتاه
گروهی از واژهها نیز در این مجموعه بهکار برده شدهاند که تاا حاد زیاادی مۀات بزرگسااالن اسات و
بیشتر توسط آنان مورد استفاده قرار میگیرد تا توسط کودکان .از این نوع کلما مایتاوان باه «پادرخانم،
پدرزن ،پدرشوهر و مادرشوهر» اشاره کرد.
درنتیجه ،در آموزش زبان دوم ،که در اینجا موضوع بحث ما زبان فارسی اسات ،بایاد معیااری بارای
آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان دوم داشته باشیم .بهناچار باید بهسراغ واژگان پایۀ زبان فارسی برویم کاه
مهم صور گرفته در حوزۀ واژگاان پایاۀ زباان فارسای ،کتااب نعماتزاده و
یکی از منابع و پژوهشهای ِ
همکاران ( )1312است .واژگان پایۀ کودکان ایرانی نیز کاه در کتااب نعماتزاده و همکااران ارائاه شاده
اردادن واژگان پایه در هماۀ اساتانهاای ایاران باوده
حاصل سالها تحقیقا در این زمینه و مورد پایش قر ِ
است .در پژوهش نعمتزاده و همکاران ( ،)1312حدود پنچهزار واژه از سراسر کشور باهعناوان واژگاان
مۀتلف دورۀ اول تا پنجم ابتدایی گردآوری شده است کاه باا یاافتن
مورد استفاده در حوزهها و کتابهای
ِ
مشترک مورد استفاده بهوسیلۀ کودکان دورۀ ابتادایی 519 ،واژه باهعناوان واژۀ پایاه معرفای شاده
واژههای
ِ
بندی واژگان استفاده کرده است و اگر ازلحااظ آمااری
است .درواقع ،این کتاب از شیوۀ پلکانی برای دسته ِ
بیان کنیم ،باید گفت واژگان پایه بهصور تجمعی است ،یعنی واژگان پایۀ اول ابتادایی باهعناوان واژگاان
پایۀ مورد استفاده در دیگر پایهها نیز هست ،و همینطور واژگان پایۀ ماورد اساتفاده در چهاار پایاۀ اول تاا
چهارم بهعالوۀ واژگان جدید پایۀ پنجم که بهعنوان پایه درنظر گرفته شدهاند ،واژگان پایاه در پایاۀ پانجم را
تشکیل میدهند؛ اما عکس آن درست نیست یعنای واژۀ پایاهای کاه در پایاۀ چهاارم اسات را نمایتاوان
بهعنوان واژۀ پایه در پایۀ سوم یا دوم محسوب کرد .بنابراین میتوان ادعا کرد که تعیین این کتااب باهعناوان
واژگان پایه مبتنی بر پژوهشهای علمی است که در آن از مهمتارین معیارهاای تعیاین واژۀ پایاه اساتفاده
شده است ،ازجمله واژههایی که از بسامد باالیی برخوردار هستند (نونان ،)151 :0223 ،یا واژههایی کاه
معنی آنها برای مقطع مربوطه قابل فهم و تلفظ و امالی آنها برای آن گروه تحصیلی یا سنی قابال یاادگیری
باشد .برای کاربرد واژه در گفتاار یاا نوشاتار کاودک ،مراجعاه کنیاد باه سلساه مورسایا ( )0221و لاوفر
( ،)0224نقلشده در نعمتزاده (.)1312
در پژوهش حاضر ،دو مجموعه ازلحاظ کاربرد واژگان ماورد بررسای قارار گرفات و واژگاان آنهاا باا
واژگان پایۀ کتاب نعمتزاده و همکاران ( )1312مقایسه شد .این پژوهش باا ایان فارض انجاام شاد کاه
مجموعهای که واژگان پایۀ بیشتری باهکاار بارده و آماوزش داده باشاد بار مجموعاۀ دیگار بارای آماوزش
ارجحیت دارد و باید آن مجموعه را برای آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان دوم بهکار گرفات .بناابر نتاایج
سوم آموزش زبان فارسای تاألیف صافارمقدم
حاصل از آمار این پژوهش ،مجموعۀ جلدهای اول ،دوم و ِ
ابودن  039واژۀ پایه تنها  59/91درصد واژگاان پایاه را پوشاش مایدهاد ،درحاالیکاه ،مجموعاۀ
با دار ِ
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سوم آموزش زبان فارسی تألیف زهرایی و همکااران ( )1310باا داراباودن  500واژۀ
جلدهای اول ،دوم و ِ
پایه 95/1 ،درصد واژگان پایه را پوشش میدهد .بنابراین ،در این پژوهش ،با قطعیت مایتاوان ادعاا کارد
واژگان مورد استفاده در مجموعاه کتاابهاای زهرایای و همکااران ( )1310درمقایساه باا مجموعاۀ
که
ِ
تألیفشده توسط صفارمقدم ( )1399بهتر میتواند نیازهای اولیۀ واژگانی فارسیآموزان را بارآورده کناد و
برای آموزش واژگان مناسبتر است .البته با توجه به تألیف فرهنگ زبانآماوز پیشارفتۀ فارسای (عاصای،
 ،)1319بهنظر میرسد پژوهشهای بعدی میتواند این فرهنگ زبانآموز را پایۀ کار خود قرار دهاد .الزم
به ذکر است تألیف مجموعۀ آموزش زبان فارسی توسط صفارمقدم در دهاۀ هشاتاد ،در زماانی صاور
گرفت که لزوم وجود منبعی جامع و غنی و البته مطاب با نیازهاای فارسایآماوزان در شاناخت فرهناگ و
زبان فارسی احساس میشد .لذا طرح مواردی دربارۀ واژگان پایه در ایان مجموعاه از ارزشهاای آن کام
نۀواهد کرد.
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