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Abstract
Research literature has so far focused on representing cohesive devices in various
language instruction texts based on Halliday and Hassan's (1976) Systemic Functional
Grammar. However, these studies restricted themselves to identifying only one or two
cohesive devices in these texts. Hence, studies need to adopt a practical comprehensive
framework which would cover all cohesive devices especially in Persian language
instruction texts. Through an in-depth contrastive analysis, this study aimed to address
the relationship between the frequency of cohesive devices in written and spoken texts
of “Let’s learn Persian” textbook and the difficulty level of its texts. The textbook series
authored by Zolfaghari, Ghaffari, and Mahmoodi Bakhtiari (2008) includes three main
levels: elementary, intermediate, and advanced. They were selected since they had both
written and spoken texts. Nine written and spoken texts in each level (in total 27 written
and 27 spoken texts) were selected through systematic random sampling. Having
categorized and codified the selected texts, researchers analyzed the data quantitatively
and qualitatively. The quantitative and qualitative analyses of the data indicated that
both written and spoken texts of “Let’s Learn Persian” textbook had various cohesive
devices. As higher level texts were presupposed as more difficult ones, frequency of
lexical cohesion, reference, ellipsis and conjunction increased in the higher level written
texts. It can be argued that there existed a significant relationship between the frequency
of the mentioned cohesive devices and difficulty level of written texts. There was no
significant relationship between substitution frequency and difficulty level of the texts.
The frequency analysis of cohesive devices in spoken texts of all levels showed that there
existed significant relations between conjunction, lexical cohesion, and text difficulty.
The overall data analysis indicated that patterns of use of cohesive devices were highly
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similar in spoken and written texts. Indeed, both text types followed similar patterns of
cohesive devices application, namely lexical cohesion, reference, conjunction, ellipsis
and substitution. The only difference was related to the place of reference in the
identified pattern. This difference can be due to endophric and exophoric reference
manifestation in both text types. Regarding spoken texts, it can be argued that as the
difficulty level increased, the frequency of endophoric reference also increased.
However, the exophoric reference has not been observed as frequently in spoken texts.
This can be explained in terms of the textbook developers’ assumption that non-Persian
language learners may not enjoy enough background knowledge about the texts.
Furthermore, the identified patterns can be indicative of the fact that lexical cohesions
are the first and most significant cohesive devices in spoken and written texts. Of all
types of lexical cohesions, repetition can be regarded as an effective cohesive device for
non-Persian language learners which could aid them to transfer meaning more
effectively. It can influence the tone of speech when the speaker wants to put more
emphasis on meaning. Substitution and ellipsis were the least frequently observed
cohesive devices in written and spoken texts as well. This showed that the texts were
developed based on circumlocution. Indeed, the textbook developers selected the written
and spoken texts which were appropriate for each instructional level. The low frequency
of substitution and ellipsis showed that the textbook developers presupposed that the
non-Persian learners and native Persian speakers had little or no shared background
knowledge about the text contents. The normal distribution of cohesive devices in
written and spoken texts of “Let’s learn Persian” textbook showed that the textbook
developers could apply a systematic cohesive devices pattern. In other words, this
sequential pattern of cohesive devices can be taken into account by textbook developers
in designing or evaluating standard TPSOL textbooks. It is suggested that further studies
explore how cohesive devices are used in other textbooks developed for Persian
language learners. Comparison of the findings of these studies could help us to identify
a more comprehensive pattern of cohesive devices which could aid in the development
of standard Persian language teaching textbooks.
Keywords: Functional Grammar; cohesion; “Let’s Learn Persian”; written texts, spoken
texts
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چکیده
اکثر تحقیقات در چارچوب نظریهی نقشگرایی هلیدی و حسن ( ،)6791صرفاً به ارزیابی نحوهی کاربست یک یا
دو نوع ابزار انسجامبخش در متنهای آموزشی پرداختهاند .چنین نگاه محدودی مانع ارائهی الگویی کاربردی از
تمام ابزارهای انسجامبخش مورد استفاده در این متون که هدف نهایی مطالعهی حاضر است ،میشود .این پژوهش،
با بررسی تطبیقی به مسئلهی کشف رابطهی همبستگی بین ابزارهای انسجامبخش در متنهای آموزشی با سادگی
یا پیچیدگی متون خوانداری و گفتاریِ فارسی بیاموزیم (ذوالفقاری ،غفاری و محمودی بختیاری )6839،از مجموعه
کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان پرداخته است .در همین راستا ،ابتدا به روش نمونهگیری نظاممند،
 7درس از متنها بهصورت دو درس در میان در هر پایه ( 79متن خوانداری و  79متن گفتاری) انتخاب ،دستهبندی
و کدگذاری شد .سپس با بررسی و تحلیل کیفی و کمی مشخص شد که رابطهی معناداری بین بسامد چهار عنصر
انسجام واژگانی ،ارجاع ،حذف و ربط و باال رفتن سطوح پایه (مقدماتی تا پیشرفته) در متنهای خوانداری وجود
دارد و روند تغییرات از نوع افزایشی است .اما در متنهای گفتاری این رابطه تنها برای دو عنصر انسجامیِ ربط و
واژگانی معنادار و روند تغییرات نیز نامنظم بود .به طور کلی ،انسجام واژگانی پربسامدترین ابزار در متنهای بررسی
شده بود ،در حالیکه حذف و جانشینی کمبسامدترین آنها را شامل میشد .هر دو متن نیز ،الگوی ترتیبی تقریباً
مشابهی شامل انسجام واژگانی ،ارجاع درون متنی ،ربط ،حذف و جانشینی داشتند که میتواند شاخصهای برای
ارزیابی و تدوین متون سطحبندی شدهی استاندارد آموزشی به حساب آید.

کلیدواژهها :دستور نقشگرا ،انسجام ،فارسی بیاموزیم ،متون خوانداری ،متون گفتاری
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 .1مقدمه
آموزش زبان که در چارچوب وسیعتری ،زیر شاخهی زبانشناسی کاربردی قرار میگیرد ،خود از رشتههایی
است که از زبانشناسی تغذیه میکند .از همین رو ،مطالعات زبانشناختی ،پایه و اساس آموزش زبان است.
البته نباید از نظر دور داشت که میان زبانشناسی نظری و یافتههای آموزش زبان رابطهای دو سویه برقرار
است .بدین معنی که نظریهها و فرضیههای زبانشناختی میتواند درجنبههای عملی همچون تدوین و بررسی
کتابهای آموزش زبان به محک تجربه گذاشته شود.
همچنین باید خاطر نشان کرد که در میان بررسیهای زبانشناختی دهههای اخیر ،الگوی انسجامی دستور
نظام مند -نقشگرای6هلیدی و حسن ( )6791با هدف ایجاد متون استاندارد آموزشی مورد توجه پژوهشگران
زبانشناسی کاربردی و مطالعات زبان قرارگرفتهاست (Ghonsoli & Ghazizadeh, 2011; Ahmadi
) & Mirzapour, 2011آنها مسئله انسجام و بافتار متنیت را به دلیل عینی بودن ،بهعنوان یکی از
شیوههای ارتباطی زبان میان گویشوران و معیار اصلی متنسازی تلقی مینمایند .در واقع ،هلیدی مفهوم
انسجام را یک مفهوم معنایی میداند که به روابط معنایی موجود در متن مربوط میشود و باعث تشکیل متن
میشود .معنای عمومی انسجام در مفهوم متن به وسیلهی نقشی که در ایجاد بافتار ایفا میکند ،تجسم
مییابد ) .(Halliday, 2004به همین دلیل از نگاه ( (Halliday & Hasan, 1976و بعدها
( (Halliday & Matthiessen, 2004بررسی و توصیف عوامل انسجامبخش متنها در هرزبانی الزم است.
لذا کتابهای آموزش زبان نیز ،بهعنوان منابع زبانشناختی ارزشمند به جهت تجلی عوامل انسجامبخش
متن در آنها ،نیاز به واکاوی موشکافانه دارد .ارزیابی و بررسی متنهای سطحبندی شده در یک مجموعه کتب
آموزشی با نیل به دستیابی به یک چارچوب جزئینگر از کاربست ابزارهای انسجام بخش ،نه تنها آگاهی
دستاندرکاران امر آموزش را باال میبرد؛ بلکه به نوبهی خود باعث افزایش سطح کیفی متنهای آموزشی و
یادگیری مؤثرتر زبان میگردد.

 .2بیان مسأله
در حال حاضر شمار قابل توجهی از زبانآموزانِ غیرفارسیزبان ،به یادگیری زبان فارسی با اهداف گوناگون
مشغولاند .این گروه از زبانآموزان در دورهی فراگیری زبان به خواندن متنهای نوشته شده در زمینهی مورد
نظرشان و کسب اطالعات از آن متنها و همچنین صحبت کردن در راستای آن ،نیاز پیدا میکنند .بنابراین،
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ایجاد و باال بردن سطح سایر مهارتهای زبانی در تمام افرادی که به طریقی به یادگیری زبان فارسی روی
میآورند ،بر عهدهی آثاری است که برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به نگارش در میآیند.
مجموعهی فارسی بیاموزیم ) ، (Zolfaghari et al., 2009که به سفارش شورای گسترش زبان و
ادبیات فارسی در آمریکای شمالی تدوین شده است ،از زمرهی آثاری میباشد که در ایران و سایر کشورها به
تقویت مهارت خواندن و صحبت کردن در کنار سایر مهارتها توجه ویژهای مبذول داشته است .از این رو ،این
کتاب بهعنوان یکی از مهمترین مرجعها و منابع یادگیری فراگیران غیرفارسیزبان ،به واکاوی بیشتری از منظر
انسجام و پیوستگی متن نیاز دارد.
از سوی دیگر ،تا آنجاکه نگارندگان اطالع دارند تاکنون پژوهشهایی با موضوعیت بررسی ابزارهای انسجام
بخش متن بر اساس دستور نظاممند نقشگرای هلیدی و حسن در متون مختلف مذهبی
)2018

Haftadar,

Rezaei

&

Amraee

;2016

Kasmaei,

،(Karjou

ادبی

) (Zeinalzade Vafa & Abdi, 2016و آموزشی برای جامعهی فارسیزبان )،(Ghanbari, 2016
بهعنوان نمونههایی چند انجام یافته است.
اکثریت پژوهشهای این حوزه صرفاً بر ارزیابی نحوهی کاربست یک یا دو نوع ابزار انسجامبخش در متون
ادبی ،مذهبی و آموزشی با محوریت زبان فارسی تمرکز داشتهاند .چنین نگاه محدودی مانع ارائهی الگویی
کاربردی از تمام ابزارهای انسجامبخش متنها که هدف نهایی مطالعهی حاضر است میشود .از این رو ،در
حال حاضر ضرورت انجام مطالعهای تطبیقی درخصوص چگونگی نحوهی کاربست سایر ابزارهای انسجام در
متون آموزشی خوانداری وگفتاری در زبان فارسی با هدف شناسایی و ارائهی انگارهای کاربردی در چارچوب
نظریهی زبانشناختی انسجام و پیوستگی هلیدی و حسن بیش از هر زمان احساس میشود.
در همین راستا بهطور ویژه ،کشف رابطهی همبستگی میان تعداد ابزارهای انسجامبخش با سادگی و یا
پیچیدگی متنهای سطحبندی شده ،نیازمند بررسی و تحقیق است .این پژوهش درصدد بررسی این مطلب
است که چه انواعی از ابزارهای انسجام در متنهای خوانداری وگفتاری این مجموعه وجود دارد؟ آیا با باالرفتن
سطح کتاب که معادل باالرفتن سطح سختی متن فرض شده است ،بسامد هریک ازانواع ابزارهای انسجام در
متنهای متفاوت خوانداری وگفتاری از مجموعهی فارسی بیاموزیم ،تغییری میکند؟ آیا رابطهی معناداری
بین نوع و بسامد ابزارهای انسجام متنهای خوانداری و گفتاری بهکار برده شده در درسهای پایههای مختلف
وجود دارد؟
امید آن میرود که نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهشهای دیگر در این زمینه ،گامی در راستای
دستیابی به الگوی تعمیمی از ترتیب و چگونگی کاربست ابزارهای انسجام در تهیهی متنهای خوانداری و
گفتاری سطحبندی شدهی استاندارد زبان فارسی بهعنوان یک زبان روبهگسترش آموزشی بینالمللی ،برداشته
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شود .در این صورت ،نویسندگان و دستاندرکاران امر تدوین کتابهای آموزشی میتوانند سادهتر و بهتر با
خوانندگان و زبانآموزان ارتباط برقرارکنند و از این الگوی انسجامی به مثابه انگارهای برای تهیهی منابع
سطحبندی شدهی ارزشمند و و تدوین آثار درخور برای آموزش این زبان استفاده نمایند.

 .3چارچوب نظری تحقیق :انسجام و پیوستگی متن در دستور نظاممند نقشگرا
هلیدی و حسن ( )6791متن را عبارت گفتاری یا شنیداری که یک کل معنایی را شکل میدهد میدانند.
آنها در ادامه برای نشان دادن گسترهی وسیعی که متن را تحت پوشش قرار میدهد ،استدالل میکنند متن
ممکن است هرچه باشد ،از ضربالمثل گرفته تا کل یک نمایشنامه ،از فریاد آنی برای کمک تا بحث یکروزهی
یک گردهمایی .در نگاه آنها در میان معیارهای مختلف متنسازی ،معیار انسجام و پیوستگی از اهمیت زیادی
برخورداند ،زیراکه معیارهایی عینی هستند و از طریق خود متن شناسایی میشوند ،در حالیکه سایر معیارها
مانند هدفمند بودن ،پذیرفتاری و اطالع رسانی ذهنی هستند و تنها از طریق خواننده امکان وقوع مییابند.
هلیدی و حسن ( (Halliday & Hasan, 1976, 2004مفهوم انسجام را مفهومی معنایی میداند که به
روابط معنایی موجود در متن مربوط میشود و باعث تشکیل متن میشود .آنها الگوهای انسجامبخش متن
را تحتعنوان دستور نظاممند نقشگرا در سه دستهی کلی ذیل معرفی نمودند.
(الف) دستوری :ارجاع ،جایگزینی ،حذف.
(ب) لغوی :تکرار ،همایش.
(ج) پیوندی :حروف ربط (اضافی ،سببی ،تقابلی ،زمانی)
در بخش واکاوی و ارائهی دادهها (نک 1.و )9نگارندگان به تفصیل به بررسی انواع ابزارهای انسجامبخش
متنهای مختلف خوانداری و گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،بر اساس دستور نظاممند نقشگرای هلیدی
و حسن پرداختهاند.

 .4پیشینهی پژوهش
دربارهی نقش انسجام و پیوستگی بر پایهی انگارهی دستور نظاممند نقشگرای هلیدی و حسن در متنهای
ادبی ،مذهبی و آموزشی مقاالت و پایان نامههایی چند انجام پذیرفته که در ذیل به شکل مختصر معرفی
میشوند.
در سبکهای مختلف ادبی (از نوع منظوم) میتوان به آثاری مانند مقایسهی عوامل انسجام متنی در
غزلیات حافظ و قصاید پروین اعتصامی ،انسجام متنی )(Moradi, 2015؛ بهکارگیری روابط واژگانی در
سبکشناسی و کاربرد آن در شعر نیمایی ) (Taremi, 1998و در ژانر ادبی از نوع منثور میتوان آثاری
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مانند بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان کیومرث )(Vafaei et al., 2018؛ انسجام واژگانی در
کتابهای داستان تألیفی و ترجمه )(Zeinalzade Vafa & Abdi, 2016؛ ابزارهای انسجام واژگانی
درکتاب تنگسیر نوشتهی صادق چوبک )(Gheisipour, 2012؛ استفاده از ابزارهای انسجام ربطی و واژگانی
در ادبیات کودکان ) (Moini & Kheirkhah, 2016اشاره کرد.
همچنین در حوزه ی بررسی ابزارهای انسجام در سبک متون مذهبی و قرآنی میتوان به آثاری همچون
نظریهی انسجام هالیدی و حسن ( )6731و تطبیق آن در سورهی علق و ترجمهی فارسی آن از حدّاد عادل
) ،(Amraee & Rezaei Haftadar, 2018بررسی انسجام متون ترجمه شدهی قرآنی سورهی کهف
) ،(Karjo Kasmaei, 2016انسجام دستوری و واژگانی سورهی هود ) ،(Rahimi, 2015انسجام واژگانی
در سوره نور ) ،(Mir’at, 2012مطالعهی مفهوم انسجام زبانی در قرآن کریم )،(Azarnejad, 2007
بررسی عوامل انسجامی در سورهی یوسف ) (Fasihi Harandi, 2002اشاره کرد.
باالخره در راستای فرایند آموزش زبان و تحلیل متون آموزشی ،تحقیقاتی همچون بررسی انسجام متنی
در نشریات ویژه ی کودکان و نوجوانان بر طبق الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن
) ،(Houshmandi, 2017ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانشآموزان فارسیزبان
) ،(Rostam Beik et al., 2017انسجام متنی در کتابهای خوانداری دورهی ابتدایی پایهی اول تا ششم
) ،(Ghanbari, 2016انسجام واژگانی و دستوری در مکالمات تلفنی خانمها و آقایان در فارسی و
انگلیسی ) ،(Ghadiri Tadi, 2016ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
از دیدگاه انسجام ) (Davari-Ardakani & Agha-Ebrahimi, 2012تحقیقات غیرایرانی از قبیل
ابزارهای انسجام در گفتمان مقاله نویسی دانشجویان ) ،(Bahaziq, 2016پتانسیلهای آموزشی ابزارهای
انسجام برای مهارت خوانداری ) ،(Eun-Young & Hoe Kyeung, 2016بازنمایی غلط از ابزارهای
انسجام در مکالمات کتاب آموزش انگلیسی بهعنوان زبان خارجی) ،(Woo-hyun. Jung, 2014تغییرات
ابزارهای انسجامی در ترجمهی متون از انگلیسی به چینی ) ،(Wu. Jing, 2014انواع انسجام ربطی بهعنوان
ابزارهای انسجام در نوشتارهای زبانآموزان ) ،(Asabe, 2014آگاهی از ابزار انسجام واژگانی در متن خواندن
و درک مطلب ) ،(Ebrahimpourtaher & Eissaei, 2013ابزارهای انسجام در مقاالت علمی زبان
انگلیسی بهعنوان زبان دوم ) (Akindele, 2011اشاره نمود.
بهطور کلی ،مروری بر مطالعات انجام شده بر اساس دستور نظاممند نقشگرا نشان میدهد که اکثریت
پژوهشهای این حوزه صرفاً بر ارزیابی نحوهی کاربست یک یا دو نوع ابزار انسجامبخش در متنهای ادبی،
مذهبی و آموزشی تمرکز داشتهاند .از آنجاکه در زمینه ی تحلیل انسجام و پیوستگی در متون خوانداری و
گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم هیچ کار تحقیقی صورت نگرفته است ،ضرورت انجام مطالعهای تطبیقی و
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جامعتر درخصوص چگونگی نحوهی کاربست تمام ابزارهای انسجام در این مجموعه آموزشی احساس میشود.
چنین تحقیقاتی میتواند به شناسایی و ارائهی انگارهای کاربردی در چارچوب نظریهی زبانشناختی انسجام
و پیوستگی هلیدی و حسن ،منجر گردد.

 .5روش پژوهش
روش پژوهش در این بررسی به شیوهی تحلیل محتوایی (کیفی وکمی) است .محتوای تحلیل شدهی متون
چهار جلدی کتابهای درسی ،مربوط به مجموعهی فارسی بیاموزیم (ذوالفقاری ،غفاری و محمودی بختیاری)،
سال  ،6839انتشارات مدرسه میباشد .نکتهی مثبت این مجموعه توجّه به آموزش گونهی خوانداری و گفتاری
زبان فارسی است .در هر پایه 83 ،درس وجود دارد که  8درس آن به «مرور کنیم» اختصاص دارد و هر درس
خود شامل متن گفتاری و خوانداری میباشد .البته باید متذکر شد که سه جلد  7 ،6و  8این مجموعه دارای
متنها گفتاری است و سه جلد  8 ،7و  4آن دارای متنهای خوانداری میباشد .به روش نمونهگیری نظاممند،
 7درس از متنهای خوانداری و گفتاری از هر سطح مقدماتی میانی و پیشرفته انتخاب شد که در مجموع 14
درس مشتمل بر  79متن خوانداری و  79متن نوشتاری در مجموعهی سه سطح مقدماتی تا پیشرفته مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین جهت تسهیل در شناسایی ابزارهای انسجامی بهکار رفته ،ابتدا با توجه
به چارچوب نظری مطالعه ،انواع ابزارهای انسجامی جمالت در متنهای مختلف خوانداری و گفتاری .کدگذاری
شده و دادهها بهصورت کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در راستای تحلیل آماری دقیقتر ،به
وسیلهی نرمافزار آماری اسپیاساس آمار توصیفی فراوانی وقوع ابزارهای انسجامی در مجموعهی کتب حاضر،
در قالب نمودارهایی برای هر پایه ارائه گردید .همچنین بهمنظور بررسی معنادار بودن و یا نبودن رابطهی بین
انواع ابزارهای انسجام و افزایش سطح دشواری متن از آزمون آماری استنباطی مربع خی استفاده گردید.

 .6ارائه و واکاوی دادههای متنهای خوانداری
دراین بخش ابتدا تجزیه و تحلیل کیفی انواع ابزارهای انسجام متنهای خوانداری مجموعهی فارسی بیاموزیم،
سپس تحلیل آماری جهت پاسخ به سؤال های پژوهش ارائه می شود .باید خاطر نشان کرد که در بررسی و
تحلیل دادههای پژوهش حاضر ابزارهای انسجام واژگانی ،ربط ،ارجاع ،حذف و جانشینی به ترتیب بهصورت
 SB-EL-RF-CJ-LXنمایه شده است.
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 .1 .6ابزار انسجام واژگانی متنهای خوانداری
 .1 .1 .6تحلیل کیفی ابزار انسجام واژگانی متنهای خوانداری
پیوند انسجام واژگانی با سایر پیوند های انسجامی تفاوت دارد ،زیرا انسجام واژگانی از طریق انتخاب کلمات
باعث منسجم شدن متن میگردد .درصورتیکه نوع انسجام ناشی از کاربردهای دیگر پیوندها ،دستوری و
معنایی میباشند ) .(Halliday & Hasan, 1976, p.274از نگاه )(Halliday & Hasan, 1986
انسجام واژگانی به سه دستهی کلی تقسیم میشود :تکرار محض ،هممعنایی و همآیی .تحلیل و آنالیز متنهای
خوانداری بررسی شده مجموعه ی فارسی بیاموزیم نشان داد که نویسندگان کتاب حاضر  6936مورد پیوند
انسجام واژگانی مشتمل بر  6643مورد تکرار محض 793،هممعنایی 713 ،همآیی و  83واژهی فراگیرنده
بهکار بستهاند .بررسیها نشان داده است که نویسندگان از ابزار انسجامی «تکرار عین واژه» یا «تکرار محض»
برای اتصال جملهها و بندهای کلمه بیشتراستفاده نمودهاند .مثالهای ذیل بیانگر انواع پیوند انسجام واژگانی
درکتابهای حاضر میباشند:
الف .تکرار محض متن خوانداری :فردا جمعه است .رامین ،سینا و شیوا میخواهند با پدر و مادرشان
به پارک ملت بروند .پارک ملت در خیابان ولی عصر و نزدیک خانهی آنها است (فارسی بیاموزیم ،دورهی
میانه ،درس  ،7ص . )61
ب .هممعنایی متن خوانداری :در هنگام عبادت ،چنان مشغول خداوند میشد که گویی در این جهان
نیست .یک بار تیری را که به پای وی رفته بود ،در هنگام نماز بیرون آوردند (فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه،
درس.)9
ج .همآیی متن خوانداری :آقای شهبازی چهل و نه ساله است و دو فرزند دارد ،اسم دخترش شهین و
اسم پسرش شهرام است (فارسی بیاموزیم ،دورهی مقدماتی ،درس  ،63ص  .)634در این نمونه واژگان
«فرزند»« ،دختر»« ،پسر» در یک حوزهی معنایی قرار میگیرند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
د .واژهی فراگیرنده متن خوانداری  :خالف مردی دانستم که میدان را خالی کنم و از دشمن بگریزم.
شاید تو نیرومندتر از من باشی و در این پیکار بیشتر کامیاب شوی (فارسی بیاموزیم ،دورهی پیشرفته ،درس
دوم ،ص  .)3در این مثال ،واژهی «دشمن» واژهی زیرشمول و «پیکار» واژهی شامل محسوب میشود .معنای
واژهی «دشمن» توسط معنای «پیکار» پوشش داده میشود.
 .2 .1 .6تحلیل کمی ابزار انسجام واژگانی متنهای خوانداری
جدول ( )6تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجام واژگانی در متون فرض
شده را نشان میدهد .اما آیا این تفاوت از نظر آماری معنادار است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش از نتایج
آزمون آماری ( )x2که در خروجی جدول شمارهی ( )7ارائه شده است ،استفاده شد .
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جدول  .6فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار انسجام واژگانی متنهای خوانداری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

637

11168

-83468

میانی

893

11168

-63368

پیشرفته

6687

11168

19761

جمع کل

6177

617367

3

نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )7نشان میدهد که چون  x2برابر با ( )7376178با درجه آزادی ( )7و
سطح معناداری  αبرابر با  3636بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و همچنین سطح معناداری بهدست آمده
) (sig = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است .پس با  77درصد اطمینان میتوان بیان کرد که تفاوت
موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار است .بنابراین هرچه سطح متن افزایش یافته،
بسامد عنصر واژگانی متنهای خوانداری بهطور معناداری تغییر پیدا میکند ،همچنین با مشاهدهی شکل ()6
میتوان گفت که روند تغییر بهصورت افزایشی است.
جدول  .7نتایج آزمون مربع خی انسجام واژگانی متنهای خوانداری سه سطح
مقدار بدست آمده
شاخصهای آماری
7376178
مجذور خی ) (x2پیرسون
7
درجهی آزادی )(d.f
36333
سطح معناداری )(sig
LX

1
11%
1
2

2
22%

3

3
67%

شکل  .6درصد فراوانی انسجام واژگانی متنهای خوانداری سه سطح

 .2 .6ابزار انسجامی حذف متنهای خوانداری
 .1 .2 .6تحلیل کیفی ابزار انسجامی حذف متنهای خوانداری
هلیدی و حسن ( )6791حذف را نوعی جانشینی صفر میدانند ،یعنی عنصری که ذکر نشده است .برخالف
وجود تشابهات فراوان بین حذف و جانشینی به دلیل اهداف کاربردی ،آنها را در گروه جدا از هم مورد بررسی
قرار میدهند .به نظر آنها در حذف فقط جمالت و عناصری مورد نظر هستند که ساختارشان بتواند
پیشانگارهی واحدهای قبلی باشد و این عناصر بتوانند منشأ اطالعات از دست رفته گردند .آنها معتقدند که
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حذف نیز همانند جانشینی بر سه نوع است حذف گروه اسمی ،حذف گروه فعلی ،حذف جملهای یا عبارتی.
در متنهای خوانداری مجموعهی فارسی بیاموزیم 631مورد پیوند انسجامی حذف (681مورد حذف اسمی،
 13مورد حذف فعلی و  8مورد حذف عبارتی) دیده میشود و حذف اسمی ،از بیشترین موارد حذف در
کتابهای بررسی شده میباشد .در مثال ذیل ،درس چهارم ،صفحه  ،77دورهی پیشرفتهی متنهای خوانداری
فارسی بیاموزیم ،انواع حذف های اسمی (فارسی ،ایرانی) و حذف فعلی (است) استفاده شده تا حدی که به
سالست و روانی کالم خدشهای وارد نشود.
مثال :اهمیت زبان (فارسی) در این دوره بهتر از سایر اعصار نمایان گردیده (است) .حس ملیت (ایرانی)
در این زمان بیش از دورانهای گذشته بروز و ظهور یافت .فواید و پرداختن به زبان (فارسی) و اخراج لغات
غیرالزم دخیل در این عصر بیشتر محسوس شد.
 .2 .2 .6تحلیل کمی ابزار انسجامی حذف متنهای خوانداری
جدول ( )8تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجامی حذف در متون فرض
شده را نشان میدهد .برای بررسی معنادار بودن این تفاوت از نتایج آزمون آماری  x2که در خروجی جدول
شمارهی ( )4ارائه شده است ،استفاده شد.
جدول  .8فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار حذف در متنهای خوانداری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

8

1869

-1369

میانی

71

1869

-8369

پیشرفته

618

1869

7764

جمع کل

676

67666

3

نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )4نشان می دهد که چون  x2بهدست آمده برابر با ( )781679با درجه
آزادی ( )7و سطح معناداری  α = 0.01بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و سطح معناداری بهدست آمده
) (sig = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت
موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار است .پس هرچه سطح متن افزایش یافته ،بسامد
عنصر حذف در متون خوانداری به طور معناداری تغییر پیدا کرده است .همچنین ،با توجه به شکل ()7
میتوان گفت که در اینجا هم روند تغییر بهصورت افزایشی است.
جدول  .4نتایج آزمون مربع خی حذف در متنهای خوانداری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

7816797

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36333
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EL

2
13%

1
2%

1
2
3
3
85%

شکل  .7درصد فراوانی حذف در متنهای خوانداری سه سطح

 .3 .6ابزار انسجامی ارجاع در متنهای خوانداری
 .1 .3. 6تحلیل کیفی ابزار انسجامی ارجاع متنهای خوانداری
هلیدی و حسن ( )6791معتقدند که در زبانها عناصری وجود دارند که تعبیر آنها به واسطهی حضور عناصر
دیگر است .از جمله این عناصر ،ضمایر هستند .ضمایر به وسیلهی مراجع خود تفسیر میشوند .مرجع ضمیر
ممکن است در متن وجود داشته باشد و گاهی اوقات نیز ممکن است در متن وجود نداشته باشد با توجه به
حضور و یا عدم حضور کلمهی مرجع ،پیوند ارجاع به دو دستهی عمده درونمتنی و برونمتنی تقسیم میگردد.
ارجاع برونمتنی در مجموعهی فارسی بیاموزیم کاربرد نسبتاً زیادی دارد ،اما بهدلیل نماد غیرصوری در تحلیل
دستور نظاممند نقشگرا لحاظ نمیگردد .درخصوص ارجاع درونمتنی 836 ،مورد ( 618مورد ارجاع شخصی،
 633مورد ارجاع اشارهای و  43مورد ارجاع سنجشی) یافت شده است که مراجع ضمیر آنها در جمالت
ماقبل و مابعد قرار دارد.
با توجه به توصیف گستردهی وقایع ،اشخاص ،مکانها و ارجاعهای متوالی و پیدرپی ،ابزار انسجامی ارجاع،
از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد انسجام متنهای خوانداری مجموعهی فارسی بیاموزیم تلقی میشود .در مثال
ذیل ،برگرفته شده از درس چهاردهم ،سطح میانه ،مشاهده میشود که مرجع عنصر ارجاعی در همان متن
ذکر شده و رابطهی عنصر ارجاعی برای نمونه «آن» با مرجعش «فرش» از نوع ارجاع درونمتنی است.
معروفترین فرشها را در کاشان ،تبریز ،اصفهان ،مشهد ،یزد ،کرمان وکاشمر میبافند .کیفیت فرش به جنس،
رنگ و بافت آن بستگی دارد (فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس  ،64ص .)71
 .2. 3. 6تحلیل کمی ابزار انسجامی ارجاع متنهای خوانداری
در جدول ( )1تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجام ارجاع در متون فرض
شده را نشان می دهد .اما آیا این تفاوت از نظر آماری معنادار است؟ برای پاسخ به این سؤال از نتایج آزمون
آماری ( )x2که در خروجی جدول شمارهی ( )1ارائه شده است ،استفاده شد.
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جدول  .1فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار ارجاع در متنهای خوانداری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

87

63863

-9663

میانی

13

63863

-8163

پیشرفته

737

63863

63163

جمع کل

837

83763

3

در اینجا هم نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )1نشان میدهد که چون  x2بهدست آمده با ()617677
با درجهی آزادی  7و سطح  αبرابر با  3636بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و سطح معناداری بهدست آمده
) (sig = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت
موجود در بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار است .بنابراین هرچه سطح متن افزایش یابد
بسامد عنصر ارجاع در متنهای خوانداری بهطور معناداری تغییر پیدا کرده است .همچنین طبق شکل ()8
روند تغییر بهصورت افزایشی است.
جدول  .1نتایج آزمون مربع خی ارجاع در متنهای خوانداری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

6176777

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36333
RF

1
10%

1
2

2
22%

3

3
68%

شکل  .8درصد فراوانی ارجاع در متنهای خوانداری سه سطح

 .4.6ابزار انسجامی ربط متنهای خوانداری
 .1 .4 .6تحلیل کیفی ابزار انسجامی ربط متنهای خوانداری
ربط یکی از ابزارهای انسجام در متن است که از نظر ماهیت از دیگر روابط انسجامی متفاوت میباشد .حوزهی
عملکرد عوامل ربطی در محدودهی یک متن و گفتمان میباشد که شامل عناصر متعددی مانند قیدها ،حروف
ربط ،حروف اضافه و عبارتهای حرف اضافهای است .هرکدام از این عناصر نه از طریق نقش دستوری ،بلکه از
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نظر معنایی جملههای متن را به یکدیگر پیوند داده و منسجم میکنند .در پژوهش حاضرحدود  693مورد
پیوند انسجامی ربط در جمالت متنهای مختلف خوانداری بهکار رفته است .بهطور جزئی ،تمامی چهار دسته
افزایشی ،تقابلی ،علّی و زمانیِ معرفی شده توسط هلیدی و حسن در متنهای بررسی شده ،مشاهده گردید.
الف .ربط افزایشی :در متنهای خوانداری بررسی شده از مجموعهی فارسی بیاموزیم ،حدود 33مورد
ادات ربط افزایشی مانند همچنین ،عالوه بر این ،یک چیز دیگر ،وانگهی ،گذشته از این ،مشاهده گردید.
نمونههای چنین پیوندهای ربط افزایشی که مطلبی به مطالب قبلی میافزایند ،بیآنکه صدمهای به مطالب
گذشته واردکند را میتوان در مثال ذیل مشاهده کرد.
گفتنی است مردم ایران بعضی از غذاها را در جشنها و شادیها و بعضی را در مراسم دیگر مثل عزاداری
میخورند .همچنین ،دسرهای ایرانی هم خوردنی است ،مثل شیر برنج ،شله زرد ،یخ در بهشت ،حلوا .......
(فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس  ،3ص  .)11در این مثال ،ابزار انسجامی ربط افزایشی همچنین دسرهای
ایرانی را به غذاهای ایرانی ربط داده است.
ب -ربط تقابلی :حدود  71مورد پیوند ربط تقابلی در متنهای خوانداری بررسی شده ،یافت شد .در این
موارد ،نویسندگان متن با استفاده از عوامل پیوندی مانند علیرغم اینکه ،اما ،از سوی دیگر  ، ....خالف آن
چیزی که مورد انتظار است را بیان کردند .بهعنوان نمونه :فردا سپیدهدم شیرین به دشت درآمد و منزل به
منزل پرسان پرسان میرفت  ...........از سوی دیگر پرویز مدتی در انتظار دیدار یار ماند تا روزی قصد نخجیر
کرد  ( ....فارسی بیاموزیم ،دورهی پیشرفته ،درس ،71ص .)697در این مثال ابزار انسجامی ربط تقابلی،
«از سوی دیگر» بهکار رفته است تا انتظار برای دیدار شیرین را برای مخاطب برجستهتر کند و موجب جلب
توجه بیشتر خوانندهی متن شود.
ج-ربط علّی :در متنهای خوانداری بررسی شده 61 ،مورد ابزار انسجام ربط از نوع علی و معلولی با
بهرهجویی از عوامل انسجامی مانند بدین دلیل ،نتیجتاً ،به همین سبب و  ....دیده شد .با استفاده از این رابطه،
نویسندگان مجموعهی فارسی بیاموزیم توانستهاند دلیل انجام یک عمل یا نتیجه و پیامد سخن را بیان کنند.
بهعنوان مثال ،نباید بگذاریم که مشکلهای گذرانده ،گذشته را از یاد ما ببرد .ما امروز بیش از هر زمان دیگر
نیازمند آنیم که از شکوه تاریخی خود الهام بگیریم ،زیرا درآستانه تحولی هستیم ( ....فارسی بیاموزیم ،دورهی
پیشرفته ،درس اول ،ص .)7در این مثال ،نویسنده به کمک عنصر پیوندی علی «زیرا» ،دلیل نیازمندی به الهام
گرفتن از گذشته را شرح داده است .
د -ربط زمانی :در ابزار انسجامی ربط زمانی ،جمالت از لحاظ ترتیب زمانی به یکدیگر مربوط میشوند و
از این لحاظ متن را منسجم میسازند .در مجموعهی فارسی بیاموزیم این نوع ابزار ( 14مورد) بیشتر در
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متنهای تاریخی ،داستانی ،مذهبی و بهطور کلی ،متنهایی که ساختار روایی دارند و توالی زمانی حوادٍث و
رویدادها را به تصویر میکشند ،مشاهده میشود .ابزار انسجامی (درست در آن وقت ،پس از این ،قبالً ،درآخر،
در پایان  )....بهعنوان عنصر انسجامی ربط زمانی در متنهای خوانداری تحلیل شدهی مجموعهی فارسی
بیاموزیم مانند ابزار انسجامی افزایشی کاربرد فراوانی دارد .عنصر ربط زمانی «پس از آن» در مثال پایین ترتیب
و مراحل روزه گرفتن را برای ماه مبارک رمضان نشان میدهد.
یکی از ماههای قمری ،ماه رمضان است .در این ماه مسلمانان ،برای نزدیکی به خداوند و سالمتی خود ،غذای
کمتری میخورند  ....پس از آن تا اذان مغرب نه چیزی میخورند نه چیزی میآشامند( .فارسی بیاموزیم ،دوره
میانه ،درس  ،676ص)71
 .2 .4 .6تحلیل کمی ابزار انسجامی ربط در متنهای خوانداری
جدول ( )9تفاوت فراوانی مشاهده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجامی ربط در متون فرض شده را
نشان میدهد که جهت بررسی معنادار بودن این تفاوت از نتایج آزمون آماری  x2که در خروجی جدول
شمارهی ( )3ارائه شده است ،استفاده شد.
جدول .9فراوانی ،درصدودرصد تراکمی مقدارحرف ربط در متنهای خوانداری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

79

1363

-8863

میانی

11

1363

-463

پیشرفته

79

1363

8963

جمع کل

633

63363

3

نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )3نشان میدهد که چون  x2بهدست آمده با ( )46678با درجهی آزادی
 7و سطح  αبرابر با  3636بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و همچنین سطح معناداری بهدست آمده (sig
) = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت موجود
در بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار است .بنابراین هرچه سطح متن افزایش یابد بسامد
عنصر ربط در متنهای خوانداری بهطور معناداری تغییر پیدا کرده است .در اینجا هم طبق شکل ( )4روند
تغییرات بهصورت افزایشی است.
جدول .3نتایج آزمون مربع خی حرف ربط در متنهای خوانداری سه سطح
شاخص¬های آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

466787

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36333
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CJ

1
15%
1
3
54%

2
2
31%

3

شکل .4درصد فراوانی حرف ربط در متنهای خوانداری سه سطح

 .5 .6ابزار انسجامی جانشینی متنهای خوانداری
 .1 .5 .6تحلیل کیفی ابزار انسجامی جانشینی متنهای خوانداری
هلیدی و حسن ( )6791جانشینی را یک رابطهی متنی حاصل از قرار گرفتن یک عنصر به جای عنصر دیگر
در یک متن به حساب میآورند؛ یعنی ممکن است که کلمه یا عبارتی جانشین کلمه ،عبارت و یا یک بند یا
پارهمتن شود .تجزیه و تحلیل متنهای خوانداری نشان میدهد که نویسندگان کتابها استفادهی چندانی از
ابزار انسجامی جانشینی نکردهاند ،زیرا به نظر میرسد سعی در شرح و بسط رویدادها و جریانها دارند و مبنای
متنهای خوانداری بر اطناب است نه ایجاز .همچنین ،انواع جانشینی در زبان فارسی را به جانشینی اسمی
(یکی ،مال) ،جانشینی فعلی (همین طور ،همچنین) و جانشینی بندی (اگر کار بر این جمله باشد ،اگر اینطور
باشد) تقسیم مینمایند که در متنهای خوانداری مجموعهی فارسی بیاموزیم 9 ،مورد پیوند انسجامی
«جانشینی» از نوع اسمی بهکار رفته است .در مثال بیان شده ،عنصر انسجامی «یکی» جایگزین اسمی
«قسمت» شده است .موزهی ملی ایران دو قسمت دارد که یکی مربوط به پیش از اسالم و دیگری مربوط به
پس از اسالم است (فارسی بیاموزیم ،دورهی متوسطه ،درس  ،4ص .)71
 .2 .5 .6تحلیل کمی ابزار انسجامی جانشینی متنهای خوانداری
جدول ( )7تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجامی جانشینی در متون فرض
شده را نشان میدهد .همچنین جهت بررسی معنادار بودن این تفاوت از نتایج آزمون آماری ) (x2که در
خروجی جدول شمارهی ( )63ارائه شده است ،استفاده شد.
جدول  .7فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار جانشینی در متنهای خوانداری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

6

861

-761

پیشرفته

1

861

761

جمع کل

9

9

3
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نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )63نشان میدهد که  x2بهدست آمده برابر با ( )86196با درجهی آزادی
( )6و سطح معناداری  α = 0.01کوچکتر از  x2جدول ( )1618است و همچنین سطح معناداری بهدست
آمده ) (sig = 0.059از سطح  αبرابر با  3636بزرگتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت که
تفاوت موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار نیست .پس هرچه سطح متن افزایش یابد
بسامد عنصر جانشینی در متنهای خوانداری بهطور معناداری تغییر نمییابد.
جدول  .63نتایج آزمون مربع خی جانشینی در متنهای خوانداری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

86196

درجهی آزادی )(d.f

6

سطح معناداری )(sig

36317
SB

1
14%

1

2
0%

2
3
3
86%

شکل  .1درصد فراوانی جانشینی در متنهای خوانداری سه سطح

 .7واکاوی دادههای متنهای گفتاری
شناخت نوع و نحوهی کاربست ابزارهای انسجام در متنهای گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،از مجموعه
کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بررسی شد که به تفصیل در بخشهای بعدی توضیح داده
میشود.

 .1 .7انسجام واژگانی متنهای گفتاری
.1. 1 .7تحلیل کیفی انسجام واژگانی متنهای گفتاری
همانگونه که بررسی و تحلیل متنهای گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم نشان میدهد در این کتابها،
جمعاً  731مورد پیوند «انسجام واژگانی» ( 768مورد تکرار محض 41 ،مورد همآیی 69 ،مورد هممعنایی و
 63مورد واژهی فراگیرنده) بهکار رفته است .مثالهای ذیل به تفصیل انواع پیوند انسجام واژگانی را شرح
میدهد.
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الف .تکرار محض در متنهای گفتاری :تحلیل و بررسی دادهها نشان میدهد که کاربست ابزار انسجامی
تکرار محض در سراسر متنهای گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،بهطور چشمگیری وجود دارد .این عنصر
پیوندی ،عالوه بر اینکه موجب آرایش کالم و برجستگی برخی واژگان میشود ،در انسجام متنها نیز نقش
بسزایی دارد .تکرارهای کالمی آوایی ،واژگانی یا نحوی از این دست را توازن مینامند و آن را شگردی برای
ایجاد نظم تلقی میکنند .بهعنوان مثال:
جولیا :این رستوران چهطوره؟  ....سارا :از بهترین رستورانای تهرانه (فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس
 ،3ص  .)17در این متن گفتاری واژهی «رستوران» در دو جمله تکرار شده است.
ب .همآیی در متنهای گفتاری :منظور از همایش یا باهمآیی ،با هم آمدن کلمات مرتبط است .یعنی
آن کلماتی که از نظر عرف زبانی و معنی انفرادی با هم سنخیت دارند در کنار هم قرار میگیرند و انسجام و
پیوستگی متن را ایجاد میکنند .در مثال ذیل ،واژههایی که زیر آن خط کشیده شده است ،با هم تناسب دارند
و جزء مقولهی باهمآیی محسوب میشوند.
جولیا :این رستوران چهطوره؟ ( .... )6سارا :هم غذاش ارزونه و هم خوشمزه است (فارسی بیاموزیم ،دورهی

میانه ،درس  ،3ص.)17
ج .هممعنایی در متنهای گفتاری :در متنهای گفتاری بررسی شده 69 ،مورد هممعنایی مشاهده شد.
در مثال ذیل ،در این ترکیبات واژههای «میل دارین» با «نمیخورم» هممعنا هستند و پیوستگی و انسجام
ساختاری در متن بهوجود آوردهاند.
پیشخدمت :خُب ،چی میل دارین؟  ....جولیا :نه ،من بستنی نمیخورم (فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس

 ،3ص.)17
 .2 .1 .7تحلیل کمی انسجام واژگانی در متنهای گفتاری
جدول ( )66تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجام واژگانی در متنهای
فرض شدهی گفتاری را نشان میدهد و جهت بررسی معنادار بودن این تفاوت از نتایج آزمون آماری ) (x2که
در خروجی جدول شمارهی ( )67ارائه شده است ،استفاده شد.
جدول .66فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار انسجام واژگانی متنهای گفتاری در سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

71

7168

369

میانی

671

7168

8369

پیشرفته

14

7168

-8664

جمع کل

731

73167

3
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نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )67نشان میدهد که چون  x2بهدست آمده برابر با ( )736613با
درجهی آزادی ( )7و سطح  αبرابر با  3636بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و همچنین سطح معناداری
بهدست آمده ) (sig = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت
که تفاوت موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنیدار است .بنابراین هرچه سطح متن افزایش
یابد بسامد عنصر واژگانی متنهای گفتاری بهطور معناداری تغییر پیدا میکند ،ولی با مشاهدهی شکل ()1
میتوان چنین استنباط کرد که ابزار انسجام واژگانی در متنهای گفتاری از سطح مقدماتی تا پیشرفته ،دارای
روال افزایشی یا کاهش منظمی نمیباشد.
جدول  .67نتایج آزمون مربع خی انسجام واژگانی در متنهای گفتاری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

736613

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36333
LX

1

1
34%

3
22%

2
3
2
44%

شکل .1درصد فراوانی انسجام واژگانی در متنهای گفتاری سه سطح

 . 2 .7ابزار انسجامی ربط در متنهای گفتاری
 .1 .2 .7تحلیل کیفی ابزار انسجامی ربط در متنهای گفتاری
در متنهای گفتاری بررسی شده از مجموعهی فارسی بیاموزیم ،محققان حدود  18مورد پیوند انسجامی
«ربط» ( 81مورد ربط افزایشی 68 ،مورد ربط زمانی 8 ،مورد ربط تقابلی و  6مورد ربط علت) را شناسایی
کردهاند .به نظر میرسد نویسندگان کتابهای حاضر نسبتاً آگاهی داشتهاند که کاربست ابزارهای انسجامی
ربط در پیوند جمله و بندهای متن نقش بسزایی را ایفا میکنند .در مثال آورده شده ،نویسندگان از طریق
کاربست عنصر انسجامی «البته» مطلبی یا توضیحی برای سفرهی هفت سین اضافه میکنند که باعث انسجام
هرچه بیشتر جمله میگردد.
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احمد :این سفرهی هفت سینه  ..........الکس :هفت سین؟  ....احمد :سیر ،سرکه ،سمنو ،سنجد ،سیب و
سبزه .البته آیینه ،قرآن ،تخممرغ و ظرف ماهی هم میذاریم (فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس  ،67ص
.)37
 .2.2.7تحلیل کمی ابزار انسجامی ربط در متنهای گفتاری
جدول ( )68تفاوت فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوند انسجامی ربط در متنهای فرض
شده را نشان میدهد ،اما آیا این تفاوت از نظر آماری معنادار است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال از نتایج
آزمون آماری  x2که در خروجی جدول شمارهی ( )64ارائه شدهاست ،استفاده شد.
جدول  .68فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار ربط در متنهای گفتاری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی

1

6969

-6769

میانی

84

6969

6164

پیشرفته

64

6969

-869

جمع کل

18

1866

3

نتایج آزمون مربع خی در جدول ( )64نشان میدهد که  x2بهدست آمده برابر با ( )746748با درجهی
آزادی ( )7و سطح معناداری  α = 0.01بزرگتر از  x2جدول ( )1618است و همچنین سطح معناداری
بهدست آمده ) (sig = 0.000از سطح  αبرابر با  3636کمتر است ،پس با  77درصد اطمینان میتوان گفت
که تفاوت موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار معنادار است .بنابراین هرچه سطح متن افزایش
یابد ،بسامد عنصر ربط متنهای گفتاری بهطور معناداری تغییر پیدا میکند ،اما با مشاهدهی شکل ( )9میتوان
گفت که ابزار انسجامی ربط در متنهای گفتاری فرض شده دارای روال افزایشی یا کاهشی منظمی نمیباشد
جدول ( .)64نتایج آزمون مربع خی ربط در متنهای گفتاری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

746748

درجه آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36333
CJ

1
9%

3
26%

1
2
3
2
65%

شکل .9درصد فراوانی ربط در متنهای گفتاری سه سطح
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 .3 .7ابزار انسجامی حذف و ارجاع متنهای گفتاری
 .1 .3 .7تحلیلهای کیفی عناصر حذف و ارجاع متنهای گفتاری
در متنهای گفتاری بررسی شده ،جمعاً  667مورد پیوند انسجامی «حذف» مشاهده شده است که حذف
اسمی در  43جمله ،حذف بندی در  16جمله و نهایتاً حذف فعلی در  73جمله صورت گرفته است .در تمام
موارد ،حذف نشان دهندهی ارتباط و پیوستگی جمالت متن است و ارتباط قسمتهای مختلف متن مقتضی
حذف شده است .بهعنوان مثال:
سارا :سالم اسم من ساراست .اسم تو چیه؟  ......رابرت :رابرت (فارسی بیاموزیم ،دورهی مقدماتی ،درس ،1
ص  .)77در این مثال ذکر شده ،عبارت اسمی «اسم من» حذف شده است ،زیرا اطالعات مشترکی بین
نویسندگان و خوانندگان وجود دارد که با حذف اسمی ،پیوستگی و انسجام ساختاری جمله حفظ میشود.
همچنین ،در متنهای گفتاری تجزیه و تحلیل شده 47 ،مورد پیوند انسجامی «ارجاع» که شامل  84مورد
ارجاع شخصی 4 ،مورد ارجاع اشارهای و  66مورد ارجاع سنجشی میباشند یافت شده است .ابزار انسجامی
ارجاع در متنهای گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،بسامد کمتری دارد .در مثال ذیل:
مشتری :ببخشین ،میخواستم این نامه را پست کنم  ......کارمند :به کجا  ......کارمند :سپس ،دویست تومن
تمبر بچسبونین رو پاکت .نشانی فرستنده و گیرنده رو بنویس ،کد پستی رو هم فراموش نکنین .بعد اونو
بندازین تو صندوق پست( .فارسی بیاموزیم ،دورهی میانه ،درس  ،71ص  ،)634نویسندگان با بهره جستن از
مرجع ضمیر اشارهای «نامه» (اونو) اطالعات پیشین را ،در ذهن مخاطب بازیابی و نو مینمایند.
 .2 .3 .7تحلیلهای کمی عناصر حذف و ارجاع متنهای گفتاری
جداول ( )61و ( )61به ترتیب تفاوتهای فراوانی مشاهده شده ،مورد انتظار و باقی ماندههای پیوندهای
انسجامی حذف و ارجاع در متنهای فرض شده را نشان میدهند .همچنین ،برای بررسی معنادار بودن این
تفاوتها ،از نتایج آزمونهای آماری ) (x2که در خروجی جدولهای شمارهی ( )69و ( )63ارائه شده است
استفاده شد.
جدول  .61فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار ربط در متنهای گفتاری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی
میانی
پیشرفته
جمع کل

89
46
46
667

8769
8769
8769
66766

-7693
6681
6681
3

جدول  .61فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مقدار ارجاع در متنهای گفتاری سه سطح
آمار توصیفی سطوح

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقی مانده

مقدماتی
میانی
پیشرفته
جمع کل

76
63
63
47

6168
6168
6168
4367

463
669
-168
367
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نتایج آزمونهای مربع خی در جدولهای ( )69و ( )63سطح معناداری عناصر حذف و ارجاع را نشان می-
دهند .همانگونه که مالحظه میشود ،سطح معناداری بیشتر از ( )3636است ( 3668 < 3636و .)3639
بنابراین ،با  77درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوتهای موجود بین فراوانیهای مشاهده و مورد انتظار
معنادار نیست ،بنابراین هرچه سطح متن افزایش یابد بسامد عنصرهای حذف و ارجاع در متنهای گفتاری
بهطور معناداری تغییری پیدا نکرده است.
جدول  .69نتایج آزمون مربع خی حذف در متون گفتاری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

36717

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36394
EL

1
31%

3
34%

1
2
3

2
35%

شکل .3درصد فراوانی ربط در متنهای گفتاری سه سطح
جدول  .63نتایج آزمون مربع خی عنصر ارجاع در متنهای گفتاری سه سطح
شاخصهای آماری

مقدار بدست آمده

مجذور خی ) (x2پیرسون

86717

درجهی آزادی )(d.f

7

سطح معناداری )(sig

36683
RF

3
20%
1
2

1
43%

3
2
37%

شکل .7درصد فراوانی ربط در متنهای گفتاری سه سطح
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 .4 .7ابزار انسجامی جانشینی متنهای گفتاری
در متنهای گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،پیوند انسجامی «جانشینی» بسیار نادر و از نوع اسمی است.
همچنین ،از آنجاکه در سطوح مقدماتی و پیشرفته فراوانی  SBبرابر صفر است و تنها در سطح میانی ،فراوانی
برابر با ( )6مشاهده شد ،می توان گفت که این فراوانی برای بررسی آماری از اعتبار کافی برخوردار نمیباشد و
بسامد عنصر جانشینی در متنهای فرض شده گفتاری تقریباً صفر است.
SB
3
0%
1
0%
1
2
3

2
100%

شکل  .63درصد فراوانی جانشینی در متنهای گفتاری سه سطح

 .8بحث و نتیجهگیری پژوهش
در پاسخ به پرسشهای تحقیق ،بررسیهای کیفی و کمی گویای این مطلب است که در متنهای خوانداری
و گفتاری مجموعهی آموزشی فارسی بیاموزیم ،انواع عناصر انسجامی یعنی عوامل دستوری ،لغوی و پیوندی
که در تعامل با هم ایجاد انسجام میکنند ،مشاهده میگردد .ترتیب بسامد ابزارهای انسجام در سطوح مقدماتی،
میانی و پیشرفتهی متنهای خوانداری از بیشترین به کمترین ،انسجام واژگانی ،ارجاع ،حذف ،ربط و جانشینی
میباشد .از طرف دیگر ترتیب بسامد ابزارهای انسجامی در سه سطح متنهای گفتاری بهصورت انسجام
واژگانی ،حذف ،ربط ،ارجاع و جانشینی است.
همچنین ،با توجه به تجزیه و تحلیلهای استنباطی دادهها میتوان بیان کرد از آنجاکه باال رفتن سطح
متن (از مقدماتی تا پیشرفته) معادل باال رفتن سطح سختی متن فرض شده است ،تعداد پیوندهای انسجامی
انسجام واژگانی ،ارجاع ،حذف و ربط در متنهای خوانداری افزایش مییابد پس با  77درصد اطمینان میتوان
گفت ) (α ≥ 0.01که رابطهی معناداری بین بسامد عناصر انسجامی ذکر شده در متنهای خوانداری و باال
رفتن سطح پایه وجود دارد و تغییرات از نوع افزایشی است .ولی در مورد عنصر جانشینی رابطهی معناداری با
باال رفتن سطح متن مشاهده نمیشود .در حالیکه تجزیه و تحلیل استنباطی متنهای گفتاری سه سطح
مقدماتی ،میانی و پیشرفته نشان می دهد که این رابطه صرفاً برای دو عنصر انسجامی ربط و انسجام واژگانی
معناداراست و روند تغییرات آن نیز نامنظم است.
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بنابراین ،تحلیل کیفی و کمی یافتههای پژوهش حاضر مبین این مطلب است که الگوهای ترتیبی
پیشنهادی از کاربست انواع ابزارهای انسجام در متنهای خوانداری و گفتاری تقریباً یکسان است و تنها تفاوت
در ترتیب کاربست ابزار انسجامی ارجاع در متنهای خوانداری و نوشتاری دیده میشود .به باور نگارندگان این
مقاله ،چنین تفاوتی ناشی از آن است که عنصر ارجاع به دو صورت درونمتنی و برونمتنی تجلی مییابد و
بررسیهای کیفی انجام شده بر روی متنهای گفتاری نشان میدهد که با افزایش سطح متن ،بسامد کاربرد
ابزار انسجامی ارجاع باال میرود ،ولی کاربرد بیشتر آن از نوع برونمتنی است که در توزیع آماری لحاظ نشده
است.
بهعالوه ،از الگوی ترتیبی پیشنهادی پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط کرد که ابزار انسجام واژگانی
و لغوی ،اولین و مهمترین عامل انسجام و همبستگی متنهای خوانداری و گفتاری هستند .در این گروه نیز،
ابزار انسجامی تکرار محض که لحن متن را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب انسجام و پیوستگی تأکید معنا،
ارتباط لفظ و معنی ،القای معنی و تقویت اثر میگردد ،بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاست .این به
نوبهی خود برای مخاطب غیرفارسیزبان اثرگذار بوده و القای بهتر معنی میکند .در عین حال ،کاربست
ابزارهای انسجام جانشینی و در پی آن حذف که پایینترین بسامد را در سطوح مختلف متنهای خوانداری و
گفتاری دارند ،نشان از آن دارد که متنهای آموزشی مجموعهی بررسی شده بر پایهی اطناب تدوین گردیدهاند
نه ایجاز .در واقع نویسندگان سعی در انتخاب متون مبسوطتر خوانداری وگفتاری متناسب با هر سطح داشتهاند
و کاربست پایین ابزار انسجامی جانشینی و حذف ،مبتنی بر این پیشفرض است که دانش و اطالعات مشترک
بین نویسندگان و مخاطبین غیرفارسیزبان پایین میباشد.
در مشابهت با بخشی از دستاورد پژوهشی حاضر ) (Rostam Beik et al., 2017با تحلیل متون
نوشتاری دانشآموزان فارسی زبان پایههای اول ،همچون ) (Ardekani & Agha Ebrahimi, 2013که
متون آموزشی را مورد بررسی قرار دادهاند ،دریافتند که ابزارهای انسجامی واژگانی پربسامدترین و در نتیجه
تاثیرگذارترین عامل و حذفکمبسامدترین و در نتیجه کماثرترین میباشد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش حاضر
با بخشی از یافتههای پژوهش ) (Arabani Dana, 2007که روی متون انگلیسی با هدف بررسی رابطهی
معنادار بین سطح پایهی تحصیلی و تغییر بسامد ابزار انسجام واژگانی صورت گرفت ،همخوانی دارد .نظم
مشخص در تغییر ابزار انسجام واژگانی از پایهای به پایهی دیگر که باعث تقویت مهارت خواندن دانشآموزان
می گردد ،مشاهده شد و پژوهش حاضر نیز با نشان دادن این توزیع متوازن و منطقی سایر ابزارهای انسجامی
در متون خوانداری و گفتاری مجموعهی فارسی بیاموزیم ،نشان داد که چگونه این کتابها توانستهاند به الگوی
ترتیبی منسجمی از کاربست ابزارهای انسجام دست یابند.

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)61پاییز و زمستان 061/6931

بنابراین ،اساس بهکارگیری چنین الگویی به نوبهی خود میتواند نوعی شاخصه ،برای ارزیابی و تدوین
متون استاندارد آموزشی فارسی و نتیجتاً قابل فهمتر به حساب آید .الزم است پژوهشی تطبیقی نظیر تحقیق
اخیر ،روی متون دیگری که برای آموزش غیرفارسیزبانان تهیه شده است ،بهعمل آید و نتایج آن با پژوهش
حاضر مقایسه شود .وضعیت مطلوب و استاندارد هنگامی حاصل میشود که الگویی نسبتاً واحد و قابل تعمیم
در راستای روند ابزار های انسجامی بدون در نظر گرفتن زبان آموزشی (اول و دوم یا خارجه) ارائه گردد .با
بهرهگیری از چنین الگویی و استفادهی صحیح از آن ،مؤلفان کتابهای آموزش زبان میتوانند متونی را تهیه
کنند که زبانآموزان به هنگام مواجهه با آنها ،در دریافت منظور نویسنده دچار مشکل نگردند.
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