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چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از روشها و ابزارهای زبانشناسی پیکرهای ،به سنجش میزان همپوشانی و انطباق
واژههای ارایه شده در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،با پُربسامدترین واژههای زبان فارسی،
میپردازد .بدین منظور ،براساس متنهای موجود در پایگاه دادههای زبان فارسی ،یک پیکرهی زبانی متوازن
براحی شد و پُربسامدترین واژههای آن بهعنوان مبنای کار قرار گرفت .همچنین ،سه عنوان از کتابهای پرکاربرد
در مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،انتخاب شدند .بر همین اساس 0222 ،واژهی پُربسامد هر یک از
کتابهای مذکور ،به پنج گروهِ هزارواژهای دستهبندی شد و هر یک از این گروهها به مثابهی یکی از سطوح
زبانآموزی تلقی گردید .درنهایت ،گروههای پنجتاییِ فهرست واژگانی هر کدام از کتابها با گروههای متناظر با
آنها در فهرست واژگانی پیکرهی زبانی مرجع /مبنا مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج و یافتههای پژوهش نشان داد
که بهلحاظ سطوح زبانآموزی ،میزان همپوشانی واژگانیِ هر یک از پنج گروه هزارواژهای برگرفته از کتابها با
گروههای متناظر آنها در پیکرهی مبنا بسیار پایین است؛ حتی در گروه اول که انتظار میرود به دلیل حضور تعداد
زیادی از واژههای نقشی در آن ،همپوشانی واژگانی به سمت  622%میل کند ،در باالترین میزانِ همپوشانی (یعنی
در کتاب رسولی /جامعهالزهرا) این همپوشانی حدود  00%بود .در سایر سطوح واژهآموزی ،مثالً گروه پنجم ،میزان
همپوشانیِ واژگانی با پیکرهی مبنا ،حتی به زیر  3%نیز تقلیل یافت .درنهایت ،یافتههای پژوهش ،ما را به این
جمعبندی رهنمون ساخت که کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در بعضی از سطوح زبانآموزی
حتی تا  3%نیز با پیکرهی مورد نظر این پژوهش همپوشانی ندارند .همچنین ،یافتهها نشان داد ،چنانچه موضوع
سطوح زبان آموزی را نیز کنار بگذاریم و صرفاً به پوشش پُربسامدترین واژهها در کتابها بپردازیم ،واژههای ارایه
شده در کتابها کمتر از  02%از همپوشانی با پیکرهی مورد نظر این پژوهش برخوردار هستند.
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 .1مقدمه
هرچند زبانشناسی پیکرهای از آغاز پیوندی قوی با آموزش زبان داشته است و در این رابطه تأثیر سینکلر بر
فرهنگنگاری و کار پیشرو او در پژوهشهای پیکرهبنیاد (سینکلر 6226 ،6231 ،و  )3224را میتوان نقطهی
شروع بسیاری از رویکردهای پیکرهبنیاد در آموزش زبان بهشمار آورد ،سینکلر ( )6 :3224دربارهی
تاریخچهی زبانشناسی پیکرهای مینویسد« :پژوهشگران زبان و متخصصان آموزش زبان با آغوش باز از
گنجینهی سرشار دادههای پیکرهای استقبال نکردند و تنها در چند سال اخیر افرادی که خود را زبانشناس
کاربردی 6میدانند ،پیکرههای زبانی الکترونیکی را مورد توجه جدی قرار دادهاند» .بنابراین ،پیکرههای زبانی،
تبدیل به بخشی از چشمانداز آموزش زبان شده اند و این حاصل تعامل آشکار بین آموزش زبان و زبانشناسی
پیکرهای است.
درخصوص اهمیت پیکرههای زبانی ،آیمر ( )6 :3222مینویسد« :پیکرهها نگاه ما به زبان و کاربرد زبان را
تغییر دادهاند ،ما این توقع را پیدا کردهایم که از پیکرهها بهعنوان خوراک کالسهای آموزش زبان استفاده
کنیم و صرفاً پیکرههای زبانی خام نیستند که مورد عالقهی مدرسان قرار گرفتهاند» .همچنین ،فاکچینِتی
( )3221به اهمیت و ارزش پیکرههای زبانی در فراگیری زبان دوم اشاره میکند.
از سوی دیگر ،می توان مالحظه کرد که در مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،تعدادی واژه
برای آموزش در سطوح مختلف زبانآموزی هدفگذاری میشود .این هدفگذاری بر حسب تجربهی سالهای
قبل انجام میگیرد .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تجربه میتواند برای انتخاب این
واژهها کافی باشد؟ چگونه میتوان این انتخابهای تجربی را محک زد و راستیآزمایی نمود؟ یکی از راههای
راستیآزمایی ،استفاده از پیکرههای واژگانی است .به عبارتی دیگر ،میتوان دریافت که این واژههای منتخب
تا چه اندازه با پیکره یا فهرستهای واژگانی همپوشانی دارند؟ بهبور دقیق ،پژوهش حاضر تالشی است
درجهت پاسخگویی به پرسش زیر:
واژههای ارایه شده در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان تا چه اندازه با پیکرهی واژگانی
مورد نظر این پژوهش انطباق و همپوشانی دارند؟

 .2پیشینیهی پژوهش
در سالهای اخیر ،منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مورد توجه قرار گرفته و از زوایای مختلفی
نظیر دیدگاههای اصلی زبانشناسی و انگارهها و نظریههای مطرح در حوزهی آموزش زبان دوم/خارجی بررسی
شدهاند .میتوان گفت که در این میان ،منابع مذکور بیش از هر چیز بهلحاظ مفاهیم و اصول زبانشناسی
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نقشگرا بررسی شدهاند .بهعنوان نمونه ،غفاریمهر ( )6232مجموعهی آموزشیِ آزفا و همچنین فارسی
بیاموزیم را از دیدگاه نقشگرایی مورد بررسی قرار داده است؛ همچنین ،رضاخانی ( )6230مجموعهی فارسی
بیاموزیم را از منظر فرانقش بینافردیِ دستور نقشگرای هلیدی مورد مطالعه قرار داده است .از دیگر آثاری که
کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان را از منظر زبانشناسی نقشگرا مورد مطالعه قرار دادهاند،
میتوان به داوری اردکانی و آقاابراهیمی ( ،)6226رضاقلیفامیان ( ،)6223رضایی و علیپور ( ،)6226سعیدی
و شرفینژاد ( )6223و تبریزمنش ( )6231اشاره کرد.
بهعنوان یک نمونه از پژوهشهایی که منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان را براساس نظریههای
مطرح در حوزهی آموزش زبان واکاوی نمودهاند ،به پژوهش صحرایی و شهباز ( )6226اکتفا میکنیم .این
پژوهش نیز همان کتابهایی را مورد تحلیل قرار دادهاند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرند.
هدف از پژوهش آنها بررسی کتابهای آموزش زبان فارسی در زمینهی مهارت خواندن بوده است و
یافتههایشان نشان میدهد که کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان توجه چندانی به یافتههای
نوین علم آموزش زبان و بهویژه انگارهی اندرسون ندارند .همچنین ،بررسی آنان ،بیانگر آن است که اکثر
کتابهای آموزشی ،به اصل گسترش گنجینهی واژهها توجه فراوانی دارند.
وکیلیفرد ( )361 :6231با برح این پرسش که «کدام زبان فارسی را به غیر فارسیزبانان آموزش
دهیم؟» ،به دنبال آن است که نشان دهد هر پاسخی به این پرسش تابع اهداف آموزشی است .وکیلیفرد
( )6231در اینباره مینویسد« :برای آموزش کارآمد و گسترش همهجانبهی زبان فارسی ،بهناچار باید به
گزینش عناصر اساسی زبان دست زد و با پژوهشی در زبان فارسی گفتاری و جستجوی مفیدترین واژههای
موجود ،حدود مجموعهی فارسی پایه را مشخص کرد .واژهنامهها دهها هزار واژه در اختیار ما مینهند ،اما
فارسی پایه از تعدادی اسم ،صفت ،فعل ،واژههای دستوری ،سایر واژهها و نکاتی راجع به صرف و نحو تشکیل
میشود».
اما ازآنجاکه موضوع پژوهش حاضر ،برسی میزان همپوشانی واژههای منابع آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان با یک پیکرهی معیّن میباشد ،در ادامه ،به بیان پژوهشهای میپردازیم که از این لحاظ با
پژوهش حاضر تشابهی دارند.
احمدیقادر ( )6222آموزش مستقیم واژه در متن را بررسی میکند و تأثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و
تصادفی در یادگیری واژه را مقایسه میکند .یافتههای بررسی وی نشان میدهد که آموزش مستقیم واژه در
تمام سطوح دانش واژگانی بسیار مؤثرتر از موقعیت یادگیری تصادفی از بریق خواندن است .شاید بتوان گفت
این یافتهها با شیوههای افرادی مانند نیشن ( 3221و  )3264که به آموزش واژه از بریق خواندن میپردازند،
در مغایرت باشد.
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پژوهش عبادی ،وکیلیفرد و بهراملو ( )6222را میتوان تالشی دانست در جهت پاسخ به چگونگی تدوین
واژگان پایهی زبان فارسی ،با بهرهگیری از یک روش تلفیقی که شیوههای پیکرهبنیاد را نیز شامل میشود.
عبادی و همکارانش ،با تعیین پوشش متنی و گسترهی واژگان فرهنگ بسامدیِ بیجنخان و محسنی
( ،)6226در یک پیکرهی  24222واژهای ،نشان میدهند که این فرهنگ چه میزان از واژگان پیکره را پوشش
میدهد .یافتههای آنان نشان داد که فرهنگ بسامدی مذکور 34% ،از کلمات پیکره را پوشش میدهد؛
بنابراین ،واژگان این فرهنگ از گسترهی قابلقبولی برخوردار است .یکی از شباهتهای اصلی پژوهش حاضر
با پژوهش عبادی و همکارانش ،مبنا قرار دادن واژههای پُرکاربرد زبان فارسی ،بهعنوان یکی از معیارهای
یادگیری واژگان است .به هر حال ،این پژوهش به بررسی کتابهای درسی آموزش زبان فارسی نمیپردازد و
آنان این موضوع را در یک فرهنگ بسامدی مورد توجه قرار دادهاند.
پژوهش دیگری که بهلحاظ هدف و بهرهگیری از زبانشناسی پیکرهای به پژوهش حاضر شباهت داشت،
پژوهش بیجنخان ،نصری و جالیی ( )6222است .این پژوهش بهلحاظ روششناسی یک تفاوت بسیار مهم
با پژوهش حاضر دارد و آن این که در پژوهش مذکور ،به جای واژههای عینی ،واحد واژگانی کانونی که
دربرگیرندهی چند صورتواژه بوده و میتوان آن را یک واحد ذهنی نامید ،مورد محاسبه و شمارش قرار
میگیرد ،اما در پژوهش حاضر ،یکبهیک  0222واژهی پُربسامد کتابهای مورد بررسی ،با پُربسامدترین
واژههای پیکرهی مبنا مورد مقایسه قرار میگیرد و نتایج آن ،وضعیت کتابهای فعلی آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان را در ارایه و معرفی پُربسامدترین و پُرکاربردترین واژههای زبان فارسی به فارسیآموزان نشان
میدهد .به هر حال ،بیجنخان و همکارانش براساس یافتههای پژوهش خود اینگونه استدالل میکنند که
براساس قانون زیف ،تعداد واژههای پُربسامدِ فهرستهای بسامدی اندک است و انتظار میرود بر حسب
احتمال وقوعشان در هر مادهی آزمون بهکار بروند و باید در ارزیابی مهارت واژگانی مورد نظر قرار بگیرند .ولی
با توجه به این که فراوانی  22%واژهها در پیکرههای رسمی و محاورهای به ترتیب زیرِ  6224و  132است و
این واژهها در زمرهی واژههای با بسامد متوسط و کم قرار میگیرند ،آگاهی بیشتر زبانآموزان نسبت به
واژههای کمبسامدِ موقعیتبنیاد ،در پرسشهای آزمون ،نشانگر مهارت واژگانی بیشتر است.
از میان مطالعاتی که بر واژهآموزی در زبان انگلیسی تمرکز کرده است ،میلتون ( ،)3222یک بررسی جامع
و همهجانبه است که در کنار سایر موارد ،بر نقش کتابهای درسی در آموزش و یادگیری واژه نیز متمرکز
میشود .مرتبطترین یافتهی میلتون با پژوهش حاضر ،بخشی از نتیجهگیری او مبنی بر این است که بسیاری
از کارهایی که در خصوص واژهآموزی انجام شده است ،توجه چندانی به واژههای پُربسامد نکردهاند.
جیمِنِز و مَنسِبو ( ،)3223در بررسی خود دریافتند که چنانچه مجموع کل واژههای کتابهای درسی n
واژه باشد ،صرفاً کمتر از  02%از این تعداد واژه ،واژههای پُربسامد زبان مورد بررسی را شامل میشود.
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کریادو و سانچز ( )3263با هدف تعیین فرصتهای الزم برای یادگیری واژههای ارایه شده در کالسهای
آموزش زبان ،از منظر بسامد اقالم واژگانی و تکرار واژهها ،به بررسی و تحلیل محتوای دو عنوان از کتابهای
آموزش زبان پرداختند .آنها با ایجاد پیکره های زبانی از دو کتاب درسی مورد نظر و تهیهی فهرستهای
واژگانی بسامدی از این دو پیکره ،در فهرستهای ایجاد شده محاسبات واژگانی انجام دادند .یافتههای این
پژوهش نشان داد که همبستگی بین فراگیری اقالم واژگانی و بسامد رخداد آنها در کتابهای درسی و در
مجموع ،همبستگی بین رخداد اقالم واژگانی مورد نظر در کتابهای درسی و بیان آن توسط مدرسان ضعیف
است و بهلحاظ آماری ،همبستگی آن با واژهآموزی معنیدار نیست.
در این میان ،مطالعات و آثار نیشن ( 3221و  )3264از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بهبوری که
روش شناسی این آثار که در بخش مبانی نظری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ،در انجام پژوهش
حاضر مؤثر بود.

 .2مباحث نظری
نیشن ( )6 :3264معتقد است «از کارهای اولیهی افرادی مانند وست ( )6200و بعدها در نتیجهی فرضیهی
درونداد 6کرشن ( ،)6230جنبش قوی و فزایندهای برای تشویق به استفاده از برنامههای فشردهی خواندن در
توسعهی آموزش زبان خارجی به راه افتاد» .به گفتهی وی ،غیر از یک بررسی (کاب ،)3221 ،هیچ مطالعهی
پیکرهبنیاد دیگری درباره ی یادگیری تعداد بسیار زیادی واژه از بریق خواندن انجام نشده است .وی با برح
این سؤال که «آیا یادگیری میزان کافی از واژهها ،صرفاً از بریق خواندن ممکن میگردد؟» به دنبال آن است
که پاسخ مناسبی برای یک سؤال مهمتر بیابد و آن این که «میزان درونداد واژههایی که باید برای یادگیری
پُربسامدترین واژههای زبان ( 2222واژهی پُربسامد زبان انگلیسی) در متون مختلف توسط زبانآموز مورد
خواندن قرار بگیرد ،چه قدر است؟» .نیشن ( )2 :3264به مناقشاتی نیز که در این زمینه وجود دارد اشاره
میکند (برای نمونه ،کاب 3221 ،و  3223با مککویالن و کرشن 3223 ،درخصوص این که آیا امکان
یادگیری واژگان کافی صرفاً از بریق درونداد خواندن وجود دارد یا خیر اختالف نظر دارند».
در پژوهش بیجنخان و همکاران ( ، )6222دسترسی به واحدهای واژگانی کانونی شاخص ارزیابی مهارت
واژگانی در نظر گرفته شده است .آنها بر این باور هستند که واژگان بسامدی به علت عدم وابستگی به منبع
و سیاق ،بسیاری از واژههای کانونی را پوشش میدهند .بدین لحاظ ،نظر آنان مؤید سنجهی مورد استفاده در
پژوهش حاضر است .نکته ی مهمی که الزم است در رابطه با آن پژوهش مورد بررسی جدی قرار گیرد،
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چگونگی دسترسی به آن چیزی است که بیجنخان و همکارانش ،ظاهراً با وامگیری از کراسلی و همکاران
( )3262از آن با عنوان دسترسی به «واحدهای واژگانی کانونی» یاد کردهاند.
نیشن ( )4 :3264برای انجام پژوهش بر مبنای خانوادههای واژگانی 6مزیتها و کاستیهایی را
برمیشمارد .به اعتقاد وی ،دسترسی زبانآموز به یکی از این واژههای همخانواده را میتوان به معنی دانش او
از این واژه و سایر صورتواژههای آن دانست .به نظر میرسد بتوانیم آنچه را که بیجنخان و همکاران
( )6222واحدهای واژگانی کانونی نامیدهاند و آن را بهعنوان واحد بررسی خود در نظرگرفتهاند ،معادل
همخانوادههای واژه که نیشن مورد بررسی قرار داده است ،تلقی کنیم .با وجود این ،شاید به دلیل مشکالتی
که در سنجش عملی دسترسی به واحدهای واژگانی کانونی پیش میآید ،نتوان با ابمینان کامل بر نتایج
حاصل از این شیوه صحه گذاشت .برخی از این دالیل به شرح زیر هستند:
الف) واحدهای واژگانی کانونی بیش از حد انت زاعی هستند و این میزان از انتزاع عمالً پژوهشگر را در
محاسبهی دقیق تعداد این واحد با مشکل مواجه میکند.
ب) واحد واژگانی کانونی ،یک واحد ذهنی است و برای هرگونه بررسی دقیق علمی الزم است شرایطی را
در نظر بگیریم که بتوان هر واژهی انتزاعی 3و صورتواژههای 2وابسته به آن را (که به بیان نیشن ،همان
واژههای همخانواده است) در همان شرایط آرمانی ذهنی و بافتزدوده 4بررسی کرده و مورد محاسبه یا
شمارش قرار دهیم .درحالیکه دادههای واژگانیِ بسامدی مورد استفادهی بیجنخان و همکاران (،)6222
همگی بافتمتکی 0بوده و فقط به دالیل پیکرهای از بافت خود منفک شدهاند .اما در هنگام شمارش این
دادهها ،عمالً با آنان به گونهای رفتار میشود که گویی ارتباطشان با آن واحدهای واژگانی کانونی که براساس
استدالل فوق ،واحدهایی ذهنی هستند ،قطع شده است.
ج) به نظر میرسد واحدهای واژگانی کانونی ،واحدهای مناسبی برای بررسی یا ارزیابی غنای واژگانی
گویندگان زبان و نیز زبانآموزان باشند ،اما در مورد متنها و پیکرههای زبانی ،انجام بررسیهای کمّی با
مالک قراردادن صورتواژههایی که در متنها یا پیکرهی زبانی وجود دارد ،نتایج دقیقتری به دست میدهد.
ازآنجاکه کنش زبانی بر توانش زبانی استوار است ،میتوان نتایج بررسیهای مبتنی بر پیکرههای زبانیِ
کالن و بزرگ را که لغزشها و خطاهای زبانی در آن به سمت صفر میروند ،به «واژگان ذهنی» 1نیز تعمیم
داد و با روشهای آزمایشگاهی و آزمونهای روانشناختی که در حوزهی روانشناسی زبان انجام میگیرند،
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این نتایج را در بوتهی آزمایش قرار داد .بنابراین ،چنانچه واژهها را مستقل از صورت ذهنی آنها و به همان
صورت که در بافت زبانی ظاهر شدهاند ،شمارش کنیم ،نتایج حاصل از آن ،حداقل بهلحاظ کمّی از دقت کافی
برخوردار خواهد بود .بیجنخان و همکاران ( )43 :6222نیز به این مسأله واقف بودهاند و در توضیح این
مسأله بیان میکنند که «این سؤال مطرح است که چون هر دادهی مستند زبانی به یک سیاق و یک موقعیت
خاص ارتبابی [مانند  ]. . .وابسته است ،چگونه میتوان از واژگان بسامدی و ویژگیهای آماری مستقل از
سیاق بهعنوان یک ابزار ،در ساخت پرسشها و ارزیابی آزمون استفاده کرد  . . .این اشکال به نمایهی فراوانی
واژگانی الفر و نیشن ( )6220نیز وارد است» .همانبور که مالحظه میشود ،آنان درنهایت اذعان داشتهاند
که این اِشکال در موارد دیگر نیز وجود داشته است .بنابراین ،بهتر است برای بررسی میزان واژگان متنهای
آموزشی و یا حتی واژگان ذهنی زبانآموزان ،تکتک واژههایِ دادههای گردآوریشده محاسبه و شمارش
شوند.
به هر حال ،در پژوهش حاضر تا اندازهای از روشهای نیشن ( )3264الگوبرداری شده است .آنچه پژوهش
حاضر را به پژوهش نیشن ( )3264شبیه می کند ،این است که نیشن نیز بیشتر به کمّیت یا میزان درونداد
مطالب خواندنی برای یادگیریِ تعداد مشخصی از واژگان میپردازد .پژوهش حاضر با این هدف انجام میگیرد
که مشخص شود محتوای آموزشی کتابهای موجود در حوزهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان تا چه
اندازه نیازهای واژگانی زبانآموزان را پوشش میدهد ،با این تفاوت که نیشن در پژوهش خود بر  2222واژهی
پُربسامد متمرکز میشود و پژوهش حاضر بر  0222واژهی نخست 6در زبانآموزی متمرکز است.
پژوهشها نشان میدهند که در زبانآموزی ،تسلط زبانآموزان بر  2222واژهی نخست در واژهآموزی،
عالوه بر اسمهای خاصی که زبانآموزان با آنها مواجه میشوند ،حدود  23%از واژههای جاری را در گسترهی
وسیعی از متنها پوشش خواهد داد 3.ازاینرو ،تمرکز بر  0222واژهی نخست واژهآموزی را میتوان بهبور
منطقی ،یک سطحِ حداقل متوسط 2در نظر گرفت و این موضوعی است که در پژوهش حاضر هدفگذاری
شده است .بنابراین ،معیار بسامد واژهها در پیکرهی ببیعی زبان فارسی ،مبنای سنجش میزان همپوشانی
واژههای ارایه شده در کتابها با واژههای پُربسامد زبان فارسی ،برای تأمین نیازهای واژگانی فارسیآموزان
قرار گرفت و محاسبه شد که  0222واژهی پُربسامد کتابهای مورد بررسی تا چه اندازه با پُربسامدترین
واژههای زبان فارسی ببیعی همپوشانی دارند .چگونگی انجام این محاسبات در بخش چهارم تشریح شده
است.
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 .5روش پژوهش
برای گردآوری و تحلیل دادهها در این پژوهش ،بهبورکلی روشهای تحلیل محتوا ،مطالعات کتابخانهای و
مقایسهی فهرستهای واژگانی مورد استفاده قرار گرفت و بهبور خاص ،از روشها و شیوههای زبانشناسی
پیکرهای برای بررسی وضعیت واژگانی کتابها استفاده شد.

 .1 .5روش گردآوری دادهها
برای گردآوری دادهها ،سه عنوان از کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان که در مرکز آموزش
زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،بنیاد سعدی ،و جامعهالزهرا کاربرد فراوانی دارند ،انتخاب
شدند .تعداد آثاری که برای آموزش زبان فارسی به نگارش درآمده است ،فهرستی مشتمل بر حداقل 602
عنوان کتاب است .بنابراین ،با توجه به این که بررسی تمامی این آثار ممکن نبود ،معیارهای زیر برای انتخاب
سه عنوان از کتابهای مذکور ،بهعنوان نمایندهی سایر کتابها بهکار بسته شد:
 کاربرد در مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان؛ جدید بودن آثار بهلحاظ سال تدوین و نشر؛ حجم کتاب؛ کتابهایی که تا حد امکان معرّف همهی کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،در داخلایران باشند.
درنهایت ،باتوجه به مالکهای فوق ،آثار زیر جهت بررسی و تحلیل محتوا برگزیده شد:
 زبان فارسی (آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسیزبانان) ،تألیف صفارمقدم در چهار جلد که یکیاز کتابهای اصلی مورد استفاده در بنیاد سعدی و دانشگاه شهید بهشتی است.
 آموزش زبان فارسی ،تألیف سید فابمه رسولی در چهار جلد که در مجتمع آموزشی جامعهالزهرا مورداستفاده قرار میگیرد.
 فارسی بیاموزیم ،تألیف ذوالفقاری ،غفاری و محمودی بختیاری در سه جلد که در مرکز آموزش زبانفارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) بهعنوان کتاب درسی بهکار میرود.
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ابتدا متن تمام این آثار تایپ شد و با رعایت معیارهای زبانشناسی پیکرهای ،یک پیکرهی زبانی رایانشی
برای هر یک از کتابهای مورد بررسی و همچنین ،یک پیکرهی آموزشی ،متشکل از پیکرههای ایجاد شده
برای همهی کتابهای مورد بررسی براحی و ایجاد گردید .آنگاه با استفاده از این پیکرههای زبانی و نیز با

« .6فارسی بیاموزیم» مجموعهای پنج جلدی است که دو جلد آخر آن برای فارسیآموزی در سطوح پیشرفته است .با توجه به این که هدف
پژوهش حاضر ،بررسی واژهآموزی تا سطح متوسط میباشد ،صرفاً سه کتاب اول این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
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بهکارگیری جدیدترین نرمافرارهای تحلیل پیکرههای زبانی (ر.ک .بخش  )0فهرستهای واژگانی ـ بسامدی

6

برای دستیابی به دادههای الزم ایجاد شد .از سوی دیگر ،با استفاده از متنهای موجود در پایگاه دادههای
زبان فارسی ،3یک پیکرهی متوازن2زبانی براحی و ایجاد شد تا دادههای الزم برای اخذ یک فهرست
واژگانی ـ بسامدی ،بهعنوان مبنا و مرجع بررسی هر یک از کتابهای مورد بررسی به دست آید.

 .2 .5طراحی و ایجاد پیکرهی مبنا
4

یکی از مهمترین و پُرچالشترین مراحل انجام پژوهش ،براحی و ایجاد پیکرههای مناسب و سازگار با
شیوههای تحلیل پیکرههای زبانی بود .در این پژوهش ،برای تصمیمگیری دربارهی چگونگی براحی و ایجاد
یک پیکرهی متوازن ،روش و پیشنهاد آتکینز و راندل ( 12 :3223ـ  )13اساس کار قرار گرفت .با این تفاوت
که چون پیکرهی آنان یک پیکرهی عمومی بود که به منظور فرهنگنگاری 0براحی و ایجاد شده بود ،الزم
بود در پیکرهی این پژوهش ،نسبت متون گفتاری به نوشتاری برای اهداف زبانآموزی تغییر کند و درواقع،
افزایش یابد؛ زیرا در آموزش زبان ،یکی از مهارتهای اساسی زبان آموزی گفتار است و چون این مهارت در
تعامل مستقیم با مهارت درک شنیداری نیز میباشد ،اهمیت وجود آن در پیکرههای زبانآموزی دوچندان
میگردد .بنابراین ،میتوان نسبت متون گفتاری را برای پیکرههای زبانیآموزی تا دو برابر نیز افزایش داد.
برای این کار ،پایگاه دادههای زبان فارسی ( 1)6211بهعنوان درونداد این پیکرهی مرجع برگزیده شد.
عاصی ( )61 :6213بر این باور است که نمونههای متنی برگزیدهای 1که درونداد پایگاه دادههای زبان
فارسی را تشکیل میدهند ،نمایندههای واقعی زبان فارسی معاصر به شمار میروند .بنابراین ،نسبت به براحی
و ایجاد پیکرهای برگزیده از متنهای موجود در پایگاه دادهها اقدام شد .برای ابمینان از متوازن بودن
پیکرهی برگزیده ،فهرست متون برگزیدهی پایگاه دادههای زبان فارسی مبنای انتخاب متونی شد که قرار بود
در پیکرهی مرجع قرار داده شود .در این فهرست سعی شد از ژانرهای مختلف زبان فارسی به نسبت الزم در
پیکرهی مرجع /مبنا قرار داده شده و تا حد امکان پیکرهای ایجاد گردد که اوالً نمایندهی زبان ببیعی فارسی
امروز باشد و ثانیاً ،در زبانآموزی نیز از اثربخشی الزم برخوردار باشد .به این معنی که بهبور نمونه ،متنهای
تاریخی که دربرگیرندهی واژههای مهجور 3و صورتهای واژگانی کهنه 2هستند و نیز متنهای تخصصی و فوق
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تخصصی به کلّی کنار گذاشته شدند .در عین حال ،سعی شد با توجه به این که برخی متنهای تخصصی یا به
عبارت دقیقتر ،نیمهتخصصی وارد زندگی مردم عادی شدهاند و در زبانآموزی حایز اهمیت هستند ،با نسبتی
منطقی و بهبور متنوع از حوزههای مخلتفی نظیر بخشهایی از روزنامهی ایران اجتماعی ،ادبی ،اقتصادی،
مذهبی ،هنری ،ورزشی و مانند آن نیز در پیکرهی مرجع قرار داده شود 6.نمودار ( )6نسبت و حجم واژگانی
هر یک از متنهایی را که در پیکرهی مرجع /مبنا قرار داده شده ،نشان میدهد.

نمودار  .6ترکیب متنی ،واژگانی و حجم هر یک از متنهای پیکرهی مبنا
(اعداد مندرج در برشهای نمودار ،تعداد واژههای آن را نشان میدهد)

درنهایت میتوان ادعا کرد که پیکرهی مبنا ،بهعنوان یک پیکرهی متوازن و با تعداد  0222623واژه ،از
حجم و بزرگی مناسب و همچنین ترکیب متنی الزم برخوردار است تا بتوان از آن بهعنوان نمایندهی فارسی
ببیعی امروز برای سنجش واژگانی هر پیکرهی دیگری استفاده کرد.

 .2 .5پیکرهی واژگانی
برای ایجاد پیکرهی واژگانی ابتدا متنهای مورد نظر حروفنگاری شدند .پس از حروفنگاری با هدف
یکسانسازی و یکدست شدن متنها ،فایلها بررسی و مورد اصالح قرار گرفتند و درنهایت ،برای آمادهسازی
و پاالیش متون ،متن هر سه کتاب حداقل سه دور ،مرور و اصالح شد .دور اول برای حذف جدولها و

 .6برای آگاهی از نوع یا قالب متنهای مندرج در پیکرهی مرجع ،تعداد هر قالب و تعداد واژههای آن ر.ک .پیوست همین مقاله
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فضاهای خالی اضافیِ قرار گرفته در متن که موجب سنگینی متن و عدم امکان پردازش و تحلیل ماشینی
آنها میشد .دور دوم به دو منظور انجام شد )6 :برای ابمینان از عدم وجود غلطهای امالیی یا هرگونه
اشتباه تایپی )3 ،برای یکدستسازی متنِ هر یک از کتابها .دور آخر به این منظور انجام گرفت که پیکرهای
مناسبِ تحلیل ایجاد شود و همچنین ،همهی افعال مرکب ،اسمهای مرکب ،قیدها و کلمات پیوندی /رابط

6

چندجزیی صرفاً با نیمفاصله (شبهفاصله) 3درکنار هم قرار داده شوند .بهبور نمونه ،فعلهای مرکبی مانند
«مورد توجه قرار گرفت» و «فرار کرد» به صورت «موردتوجهقرارگرفت» و «فرارکرد»؛ اسمهای مرکبی که با
شکلهای مختلفی مانند «کتابخانه» یا «کتاب خانه» در متن هر یک از کتابها وجود داشتند ،بهصورت
یکدست و به شکل «کتابخانه» در همهی کتابها حروفنگاری شدند و قیدهای چندجزیی و کلمات
پیوندی /رابطی نظیر «با توجه به این که» و «بنا بر این» و مانند آن ،بهصورت یکدست در همهی متنها
بهشکل «باتوجهبهاینکه» و «بنابراین» تنظیم و حروفچینی شدند تا ابزارهای مورد استفاده بتوانند آنها را
یک قلم واژگانی 2در نظر گرفته و فهرست آنها را ارایه کنند.
درنهایت ،محتوای همهی جلدهای هر یک از کتابهای مورد بررسی به صورت یک متن کامل و به عبارت
فنی ،یک پیکرهی زبانی تنظیم شد .همچنین ،این سه متن کاملی که از هر یک از کتابها بهدست آمده بود
با هم ترکیب شدند تا درنهایت یک پیکرهی بزرگتر به دست آید .این پیکره حاصل ترکیب سه عنوان از
کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بود و با دالیلی که در بخش ( )4،6گفته شد ،میتوان آنها
را نمایندهی کتابهای این حوزه تلقی کرد .به این ترتیب ،ابالق اصطالح «پیکرهی زبانآموزی» 4به پیکرهی
ایجاد شده اشتباه نخواهد بود .به هر حال ،در پایان ،چهار پیکرهی زبانی حاصل شد که عبارت بودند از:
 )6پیکرهی زبانی کتاب ذوالفقاری و همکاران ،شامل محتوای هر سه جلد این کتاب؛
 )3پیکرهی زبانی کتاب صفار مقدم ،شامل محتوای هر چهار جلد این کتاب؛
 )2پیکرهی زبانی کتاب رسولی (جامعهالزهرا) ،شامل محتوای هر چهار جلد این کتاب؛
 )4پیکرهای شامل محتوای کتابهای مورد بررسی ،یعنی ترکیب تمام متنهای فوق که آن را پیکرهی
زبانآموزی نامیدیم.
درواقع میتوان پیکرهی زبانآموزی را که شامل محتوای آموزشیِ کتابهای آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان است ،پیکرهای دانست که حداقل در داخل ایران نمایندهای واقعی از محتوای همهی
کتابهای این حوزه محسوب میشود ،جدول ( )6دربرگیرندهی ابالعات این پیکره است.
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جدول  .6آمار محتوای متنی پیکرهی زبانآموزی
تعداد صفحه

6323

تعداد واژه

336064

تعداد نویسه (بدون احتساب فاصلهی بین نویسهها)

6200622

تعداد نویسه (با احتساب فاصله)

6226222

تعداد سطر

21220

آنچه از محتوای پیکرهی زبانآموزی در تحلیلهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،آمار مربوط به
واژههای آن بود .بنابراین ،آمار واژههای هر یک از کتابهای مورد بررسی و همچنین ،پیکرهی زبانآموزی در
جدول ( )3ارایه شده است.
جدول  .3آمار واژههای کتابها و پیکرهی ایجاد شده از آنها
ردیف

عنوان کتاب یا پیکره

تعداد واژهها

6

فارسی بیاموزیم (ذوالفقاری و همکاران)6231 ،

03331

3

آموزش زبان فارسی (رسولی)6226 ،

622211

2

زبان فارسی (صفارمقدم)6231 ،

23342

4

پیکرهی زبانآموزی

331432

با استفاده از نمودار ( )3میتوان میزان واژههای هر یک از کتابها را با یکدیگر و همچنین با واژههای
پیکرهی زبانآموزی ایجاد شده از خود این کتابها مقایسه کرد.

نمودار  .3مقایسهی تعداد واژههای کتابها و پیکرهی زبانآموزی با یکدیگر
(محور عمودی ،تعداد واژهها را نشان میدهد)
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 .4ابزار پژوهش
برای انجام تحلیلهای الزم بر روی دادههای گردآوری شده ،از دو ابزار مختلف استفاده شد .اولین ابزار مورد
استفاده در پژوهش ،نرم افزاری است که حداقل در سطح کشور از قدرتمندترین نرمافزارهای تحلیل متن
محسوب میشود .این نرمافزار در پایگاه دادههای زبان فارسی قرار دارد و بهلحاظ کارکردی و همچنین
ساخت ،مشابه برنامهای است که در دانشگاه آکسفورد و با عنوان «برنامهی واژهنمای 6آکسفورد» (اُ.سی.پی)

3

مورد استفاده قرار میگیرد .درواقع ،این نرمافزار شامل یک سامانهی جستجوگرِ پیکره یا برنامهای رایانهای
است که دادههای پیکره را مورد پردازش قرار میدهد .بخش مهمی از تحلیلهای پژوهش ،بهویژه استخراج
متنهای دروندادیِ پیکرهی مبنا و اخذ فهرست واژگانی از آن توسط این نرمافزار انجام گرفت.
دومین نرمافزار مورد استفاده در پژوهش ،نسخهی هفت نرمافزار وُرداسمیت (اسکات 2)3260 ،بود که برای
تنظیم فهرست واژگانی کتابها و پیکرهی زبانآموزی مورد استفاده قرار گرفت.

 .6تحلیل دادهها
 .1 .6راستیآزمایی دادههای خروجی نرمافزارها
برای تحلیل دادههای پژوهش ،الزم بود تحلیلهای انجامگرفته توسط نرمافزارها راستیآزمایی شوند .آزمودن
درستی تحلیل دادهها در پژوهش حاضر به دو روش انجام شد:
اول ،چند متن بسیار کوتاه تنظیم شد .سپس با استفاده از نرمافزارهای مورد اشاره ،فهرستهای واژگانی و
واژهنما از این متنها استخراج شد .آنگاه برای تعیین درستی این فهرستها ،خروجیهای انجام گرفته به
صورت شمارش دستی کنترل شدند .خوشبختانه تمام موارد آزمایشی ،درستی و دقت تحلیلهای انجام شده
توسط نرمافزار پایگاه دادههای زبان فارسی و همچنین نرمفزار وُرداسمیت را تأیید کردند.
دوم ،با استفاده از هر دو نرمافزار پایگاه دادههای زبان فارسی و وُرد اسمیت ،از پیکرههای مورد بررسی
فهرست واژگانی گرفته شد که خوشبختانه خروجی هر دو یکسان بود .به این ترتیب ،ضمن راستیآزمایی
تحلیلهای انجام شده مشخص گردید که هر دو نرمافزار در مورد زبان فارسی 4به درستی عمل میکنند.
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 .4نرمافزار وُرداسمیت در ابتدا با خط فارسی ناسازگار بود که بی مکاتبههای متعددی که با مایک اسکات انجام گرفت ،ضمن
سازگار شدن این نرمافزار با خط فارسی ،زمینهی انتشار نسخه جدیدی از این نرمافزار نیز فراهم شد.
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 .2 .6تحلیل دادهها
دادههای پژوهش در دو بخش تحلیل شدند.
 .1 .2 .6استخراج فهرستهای واژگانیـبسامدی از پیکرهها
در مجموع ،پنج فهرست واژگانی زیر با استفاده از نرمافزار پایگاه دادههای زبان فارسی و ابزارهای موجود در
نرمافزار وُرداسمیت به دست آمد که اساس تحلیلها و یافتههای پژوهش حاضر قرار گرفت:
الف) فهرست واژگانی مبتنی بر پیکرهی زبانی کتاب صفارمقدم؛
ب) فهرست واژگانی مبتنی بر پیکرهی زبانی کتاب ذوالفقاری و همکاران؛
ج) فهرست واژگانی مبتنی بر پیکرهی زبانی کتاب رسولی (جامعهالزهرا)؛
د) فهرست واژگانی مبتنی بر پیکرهی زبانی زبانآموزی (ترکیب دادههای سه پیکرهی الف ،ب و ج)؛
هـ) فهرست واژگانی  1222واژهایِ مبتنی بر پیکرهی مبنا (ایجاد شده براساس متنهای برگزیدهای از
پایگاه دادههای زبان فارسی و انتخاب  1222واژه ی آغازین این فهرست واژگانی که براساس بسامد وقوع
واژهها در پیکرهی مرتبشده بودند).
 .2 .2 .6مقایسهی فهرستهای واژگانی
برای نیل به هدف پژوهش ،براساس پیکرهی مبنا تحلیلهای مقایسهای انجام گرفت .هدف از مقایسهی
واژههای کتابهای مورد پژوهش و پیکرهی مبنا ،تشخیص برتریها یا کاستیهای کتابها در حوزهی واژه
بود .همچنین ،با این مقایسه مشخص میشود که کدام یک از کتابها نسبت به دیگر کتابها ،واژههای
پُربسامد بیشتری را پوشش میدهند .برای انجام تحلیلهای مقایسهای ،ابتدا فهرست بسامدیِ  0222واژهایِ
هر یک از کتابها که براساس باالترین میزان بسامد وقوع یا رخداد واژههای تشکیلدهندهی هر پیکره مرتب
شده بود ،به پنج گروه 6222واژهای تقسیم شد .هر یک از این پنج گروه که براساس بسامد وقوع در
پیکرههای ایجادشده مرتب شده بودند ،بهعنوان سطوح اولویتبندیشدهی واژهآموزی در نظر گرفته شد.
در مرحلهی بعدی ،میزان همپوشانی گروههای واژگانیِ هر یک از فهرستهای مورد اشاره در بخش (،1
 )3،6با گروههای واژگانی متناظر با آنها در فهرست واژگانی پیکرهی مبنا تعیین شد .برای این منظور ،هر
یک از پنج گروه 6222واژهای دستهبندیشده (سطوح  6تا  )0با گروههای متناظر خود در فهرست واژگانی
برگرفته از پیکرهی مبنا مقایسه شد .در این مسیر ،پس از آن که بخشی از این مقایسهها انجام گرفت،
مشخص شد که فهرست واژگانی برگرفته از پیکرهی مبنا دارای برخی مشکالت است .اگرچه این مشکالت
محدود بودند ،به هر حال میتوانست بر دقت تحلیلها اثرگذار باشد .با بررسی بیشتر مشخص شد که بخش
فراوانی از این مشکالت در  6222واژهی ابتدایی فهرست واژگانی مبنا ظاهر شدهاند .این مشکالت عبارت
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بودند از وجود اعداد و برخی واژهها و حروف التین و همچنین وجود خطاهای نوشتاری در متون پیکرهی مبنا
(نظیر عدم یکدستی در رعایت نیمفاصله یا عدم دقت و جامعیت الزم در تعیین کلمات یا فعلهای مرکب).
در ابتدا تصور بر این بود که فهرستهای واژگانی هر یک از کتابهای مورد بررسی و نیز پیکرهی
زبانآموزی به راحتی با فهرست واژگانی ببقهبندیشدهی پیکرهی مرجع مورد مقایسه قرار میگیرد و در
نهایت میزان همپوشانی (مطابقت) این فهرستها تعیین خواهد شد .متأسفانه در عمل ،یعنی زمانی که عمالً
این تحلیلها و مقایسهها آغاز شد ،روند تحلیلها و مقایسهها به دلیل محدودیتهای ذکر شده ،بسیار تغییر
کرد و پیچیدهتر شد .درواقع ،امکان مقایسهی هر دو گروه هزارواژهای متناظر از فهرستهای واژگانی کتابها
و فهرست واژگانی مرجع که تعداد واژههای آن به دلیل مشکالت مربوط به متون دروندادی پیکرهی مبنا
قدری کمتر از  6222واژه میشد ،وجود نداشت .برای مرتفع کردن چنین محدودیتی و همچنین برای پرهیز
از هرگونه سطحیکاریِ غیرعلمی ،با دو هدف زیر ،تغییر اندکی در گروهبندی پیکرهی مبنا انجام شد:
 )6تعیین میزان اثربخشی هر یک از کتابهای مورد بررسی بر واژهآموزی
 )3مرتفع کردن مشکالت و خألهای موجود در فهرست واژگانی برگرفته از پیکرهی مبنا
این تغییرات به این صورت انجام پذیرفت که به جای یک فهرست واژگانی 0222واژهای ،یک فهرست
واژگانی  1222واژهای از پیکرهی مبنا ایجاد و به شش گروه تقسیم شد .گروه اولِ پیکرهی مبنا که بیشترین
بخش از مشکالت مذکور نیز در آن مشاهد میشد 6202 ،واژه ،گروه دوم  6222واژه و گروههای سوم ،چهارم
و پنجم هر کدام  6232واژه را دربرمیگرفتند .بنابراین ،هنگام مقایسهی گروههای واژگانی مذکور با یکدیگر،
عمالً زمینهای فراهم شد تا موارد خطا ،از گروههای 6222واژهای پیکرهی مرجع حذف و نتایج حاصل از
مقایسهها به درستی تقریباً صددرصدی نزدیک شود .این گروهبندی جدید در جدول ( )2نشان داده شده
است.
جدول  .2گروهبندی واژههای فهرست واژگانی پیکرهی مبنا
ردیف

سطح

رتبهی بسامدی واژه

6

اول

رتبهی  6تا 6202

3

دوم

رتبهی  6206تا 3232

2

سوم

رتبهی  3236تا 2622

4

چهارم

رتبهی  2626تا 4632

0

پنجم

رتبهی  4636تا 0632

1

ششم

رتبهی  0636تا 1222

به این ترتیب ،تعداد  642واژه ( 02واژه برای گروه اول 22 ،واژه برای گروه دوم و  32واژه برای هر یک از
گروههای بعدی) از مجموع  6222واژهی گروه ششم کاسته میشود که موارد خطا در گروههای قبلی را
مرتفع میکند .بنابراین ،گروه ششم به جای  6222واژه ،یک گروه  312واژهای را تشکیل میدهد که نتایج
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مقایسهی فهرست واژگانیـبسامدی هر یک از کتابها و نیز پیکرهی زبانآموزی نه صرفاً با این گروه و آن هم
در اولویتبندی واژهها ،بلکه با کل شش گروه ،به منظور بررسی وضعیت کلّی محتوای آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان در معرفی پُربسامدترین و پُرکاربردترین واژههای زبان فارسی به فارسیآموزان ،در ردیف
ششم جدول ( )0ارایه شده است.
در مقایسهی فهرستها ،ابتدا هر یک از گروههای  6222واژهای کتابها ،بدون کم و کاست و هیچگونه
مداخلهای ،با گروههای واژگانی ببقهبندیشدهی پیکرهی مبنا مورد مقایسه قرار گرفت .به این ترتیب
مشخص گردید که:
 )6میزان همپوشانی واژگانی گروههای  6تا  0کتابها و پیکرهی زبانآموزی با گروههای  6تا 1
پیکرهی مبنا تا چهاندازه است.
 )3میزان همپوشانی گروههای  6تا  0فهرست واژگانی کتابها و پیکرهی زبانآموزی با کل فهرست
 1222واژهای پیکرهی مبنا تا چه اندازه است .به عبارت دیگر ،اگر واژهای از گروه اول کتابها یا
پیکرهی زبانآموزی در گروه اول متناظر با آن در پیکرهی مرجع وجود نداشت ،اما در سایر گروههای
ششگانهی پیکرهی مرجع یافت میشد ،باز هم نسبت به ثبت آن اقدام گردید تا مشخص شود که اگر
این واژه بهلحاظ اولویتبندی در واژهآموزی مورد توجه مؤلف قرار نگرفته است ،آیا آن واژه حداقل
بهعنوان واژهای ضروری و بسیار پُرکاربرد ،در کتابهای آموزش زبان فارسی به فارسیآموزان ،حداقل با
بسامد کمتر معرفی شده است یا خیر؟
جدول ( )4نشان میدهد که هر یک از کتابهای مورد بررسی و نیز پیکرهی زبانی حاصل از ترکیب آنها
(پیکرهی زبانآموزی) ،بهلحاظ سطوح زبانآموزی ،تا چه میزان با فهرست واژگانی پیکرهی زبانی مبنا
همپوشانی یا مطابقت دارند.
جدول  .4میزان و درصد همپوشانی واژههای هر یک از گروههای پنجگانهی
کتابها و نیز پیکرهی زبانآموزی با گروه متناظر با آنها در پیکرهی مبنا
ردیف

سطح

ذوالفقاری و همکاران

رسولی (جامعهالزهرا)

پیکرهی زبانآموزی

صفارمقدم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

6

گروه اول

446

44،6

016

01،6

436

43،6

413

41،3

3

گروه دوم

311

31،1

361

36،1

216

21،6

611

61،1

2

گروه سوم

12

1،2

622

62،2

12

1

21

2،1

4

گروه چهارم

23

2،3

03

0،3

41

4،1

10

1،0

0

گروه پنجم

31

3،1

03

0،3

62

6،2

06

0،6

یادگیری

دادههای جدول ( )4نشان میدهد که در هیچ یک از گروههای واژگانی ،همپوشانی یا مطابقت واژگانیِ
قابل قبولی میان واژههای گروههای پنجگانهی کتابها و پیکرهی مبنا وجود ندارد .این همپوشانی واژگانی،
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حتی در گروه اول که به دلیل قرار داشتن واژههای نقشی 6در آن ،انتظار میرود به سمت  622%میل کند ،در
باالترین میزان مطابقت به حدود  00%میرسد .همانبور که مالحظه میشود ،این میزان در سایر سطوح
واژهآموزی حتی به زیر  0%نیز تقلیل مییابد .بهبور نمونه ،اگر به سطحِ  0واژهآموزی (گروه پنجم جدول
فوق) توجه کنیم ،خواهیم دید که کتاب جامعهالزهرا (رسولی) ،از هزار واژهای که در این گروه وجود دارد،
صرفاً  03مورد ،یعنی حدود  0%از واژههای پُربسامدِ گروه  0در پیکرهی مبنا را پوشش میدهد .این در حالی
است که همپوشانی سایر کتابها و پیکرهی زبان آموزی در گروه پنج ،حتی کمتر از کتاب رسولی است و
بهعنوان نمونه در کتاب صفارمقدم تا کمتر از  3%نیز تقلیل مییابد .به عبارت دیگر ،این کتاب از 6222
واژهی پُرکاربرد گروه  0پیکرهی مبنا ،فقط  62واژهی آن را به زبانآموزان معرفی کرده است.
شاید در یک نگاه سادهانگارنه تصور شود که کتاب رسولی (جامعهالزهرا) نسبت به سایر کتابهای مورد
بررسی ،حداقل قدری بهتر عمل کرده است ،اما وقتی به حجم واژگانی این کتاب نسبت به سایر کتابها توجه
میکنیم ،خواهیم دید که علت این اندک عملکرد بهتر شاید صرفاً به این دلیل است که حجم این کتاب
بیشتر از سایر کتابها است و در نتیجه ،بهبور ناخواسته واژههای بیشتری را پوشش خواهد داد .بنابراین،
یافتهها در این مرحله نشان میدهند که کتابهای مورد بررسی ،بهعنوان نمایندهی کتابهای آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان و نیز پیکرهی زبانآموزی که حاصل ترکیب محتوای همهی کتابها است ،بهلحاظ
سطوح یادگیریِ واژهآموزی ،به خوبی براحی و برنامهریزی نشدهاند و نیاز به بازنگری جدی دارند .نمودار ()2
کمک میکند که در یک نگاه ،برداشتی صحیح و کلّی از این موضوع داشته باشیم.
همانبور که در نمودار ( )2مالحظه میشود ،تعداد واژههای همپوشانِ هیچکدام از گروههای 6222
واژهایِ اول تا پنجمِ کتابها و نیز پیکرهی زبانآموزی حتی به  122واژه ،یعنی پوشش  12درصدی هر یک از
گروههای 6222واژهای پیکرهی مبنا هم نمیرسد .در واقع ،میزان همپوشانی واژههای هر فهرست با فهرست
پیکرهی مبنا ،از حدود  002واژه شروع شده و تا 62واژهی همپوشان ،یعنی کمتر از  3%نیز تقلیل مییابد.
برای تعیین آن که کتابهای مورد بررسی ،بهلحاظ واژهآموزی حداقل چه تعداد از  0222واژهی پُربسامد
زبان فارسی را پوشش داده و برای واژهآموزی هدفگذاری و ارایه کردهاند ،هر یک از گروههای واژگانی
ببقهبندیشده نه فقط با گروه متناظر با آن در فهرست واژگانیِ پیکرهی مبنا ،بلکه با همهی  1222واژهای
که پُربسامدترین واژهها در فهرست واژگانی پیکرهی مبنا محسوب میشوند ،مقایسه شدند .نتایج این بررسی
مقایسهای در جدول ( )0زیر نشان داده شده است.
1

. functional word
واژههایی مانند حروف اضافه ،حروف ربط ،قیدهای ربط و ...که دارای محتوای مع نایی مشخص نیستند ،بلکه یک نقش دستوری را
در زبان بر عهده دارند .در فهرستهای واژگانی مربوط به زبان ببیعی ،اکثر واژههای نقشی در گروه اول فهرستهای بسامدی قرار
میگیرند.
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نمودار  .2مقایسهی میزان همپوشانی هر یک از گروههای 6222واژهای کتابها و پیکرهی زبانآموزی با پیکرهی مبنا
(محور عمودی تعداد واژههای همپوشان با گروههای 6222واژهای پیکرهی مبنا را نشان میدهد)

جدول  .0میزان و درصد همپوشانی واژههای کتابها و پیکرهی زبانآموزی با پیکرهی مبنا
(بدون احتساب سطوح یادگیری در واژهآموزی)
ردیف

ذوالفقاری و همکاران

سطح

رسولی (جامعهالزهرا)

صفارمقدم

پیکرهی زبانآموزی

یادگیری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

6

گروه اول

342

34

232

23،2

121

12،1

336

33،6

3

گروه دوم

133

13،3

032

03،2

112

11

142

14

2

گروه سوم

322

32،2

422

42،2

220

22،0

436

43،6

4

گروه چهارم

321

32،1

322

32،2

301

30،1

201

20،1

0

گروه پنجم

631

63،1

302

30

321

32،1

321

32،1

1

گروه ششم

640

64،0

614

61،4

622

62،2

362

36

1

مجموع

6

3232

22،1

3144

40،3

3333

22

3141

41،2

 .6با توجه به اینکه  642واژه از  1222واژهی پیکرهی مبنا بهجای موارد خطا قرار داده شد ،درصدهای مربوط به ردیف  1بهجای
آنکه بر مبنای  1222واژه محاسبه گردد ،بر مبنای  0312واژه محاسبه شده است.
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نمودار  .4میزان همپوشانی واژگانی کتابها و پیکرهی زبانآموزی با واژگان پیکرهی مبنا

ردیف هفتم جدول ( ،)0یعنی مجموع همپوشانیِ واژگانی کتابها و پیکرهی زبانآموزی با پیکرهی مبنا،
مشخص میکند که هیچ یک از کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان حتی نیمی از واژههای
پُرکاربرد زبان فارسی ( 2222واژه از  1222واژه) را نیز ارایه نکردهاند .جالب آن است که پیکرهی زبانآموزی
که واژههای تشکیلدهندهی آن حاصل واژههای همهی کتابهای مورد بررسی میباشند نیز در این مورد از
وضعیت مشابهی برخوردار است .به عبارت دقیقتر ،این کتابها و پیکرهی زبانآموزی حاصل از آنها ،بیش از
 02%از واژههای پُرکاربرد زبان فارسی را مورد بیتوجهی قراردادهاند .نمودار ( )4به سادگی روشنگر این
کاستی کتابها و بهبور کلّی محتوای آموزشی این حوزه است.

 .7نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش ،با هدف بررسی وضعیت واژه در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و برح این
پرسش که این کتابها تا چه اندازه نیازهای واژگانی زبانآموزان را پوشش میدهند ،محتوای آموزشی
کتابهای ذوالفقاری و همکاران ( )6231صفارمقدم ( )6231و رسولی ( ،)6226بهعنوان نمایندهی کتابهای
مورد استفاده در داخل ایران (برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان) تحلیل شد .به این ترتیب که
برای هر کدام یک پیکرهی زبانی ایجاد شد .آنگاه از ترکیب این سه پیکره نیز یک پیکرهی زبانآموزی
تشکیل شد .فهرست واژگانیـبسامدی هر یک از این چهار پیکرهی زبانی تنظیم و  0222واژهی پربسامد هر
فهرست به پنج گروه  6222واژهای تقسیم شد .این گروههای  6222واژهایِ پنجگانه ،بهعنوان سطوح یک تا
پنج واژهآموزی در نظر گرفته شد .سپس بر پایهی متون برگزیدهای از پایگاه دادههای زبان فارسی و با رعایت
معیارهای براحی و ایجاد یک پیکرهی متوازن ،پیکرهی دیگری بهعنوان پیکرهی مبنا ایجاد و فرض شد که
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پُربسامدترین واژههای این پیکرهی مبنا ،تأمینکنندهی نیازهای واژگانی فارسیآموزان هستند .بنابراین ،برای
رسیدن به پاسخ پرسش پژوهش ،فهرستهای واژگانی هر یک از کتابها و نیز پیکرهی زبانآموزی با فهرست
واژگانیـبسامدیِ پیکرهی مبنا مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که بهلحاظ سطوح واژهآموزی ،همپوشانی میان پنج گروه 6222واژهای کتابها و
پیکرهی مبنا ،در گروه اول که به دلیل وجود واژههای نقشی در آن ،انتظار همپوشانی بسیار باالیی وجود
داشت ،در بهترین حالت حدود  02%بود .در گروههای دیگر ،کتابها گاهی صرفاً  3%از واژههای پُربسامد زبان
فارسی را به زبانآموزان معرفی کرده بودند .همچنین ،یافتهها نشان داد که بدون در نظر گرفتن سطوح
واژهآموزی ،این کتابها در تأمین نیازهای واژگانی زبانآموزان ناکارآمد خواهند بود ،بهبوری که هیچ کدام از
آنها حتی نیمی از واژههای پُرکابرد زبان فارسی را نیز پوشش ندادهاند و میتوان گفت با این که در یک
دورهی آموزشی ،معموالً فقط یکی از این کتابها با زبانآموز کار خواهد شد ،ولی حتی مجموع این کتابها
(پیکرهی زبانآموزی) نیز کمتر از  02%نیازهای واژگانی او را تأمین میکند .بر این اساس ،در پاسخ به پرسش
پژوهش مبنی بر این که کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان تا چه اندازه نیازهای واژگانی
زبانآموزان را پوشش میدهد ،میتوان گفت محتوای آموزشی موجود ،چه از نظر سطوح واژهآموزی و چه
حتی بدون در نظر گرفتن سطوح واژهآموزی و صرفاً از نظر معرفی واژههای پُرکاربرد زبان فارسی ،در تأمین
نیازهای واژگانی زبانآموزان وضعیت نامطلوبی دارند.
بنابراین ،ضرورت دارد که برنامهریزان و مؤلفان کتابهای حوزهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
با توجه به این نیازهای واژگانی نسبت به بازنگری جدی کتابهای مذکور اقدام نمایند.
در پژوهش حاضر ،تالش شد با پرهیز از پیچیدگیهای نظری نشان داده شود که چگونه میتوان از بریق
بررسیهای پیکرهای و آماری بر روی محتوای واژگانی کتابهای آموزش زبان به افزایش کمّی دانش واژگانی
زبانآموزان کمک کرد.
یافتههای این پژوهش میتواند در سطوح تدوین برنامهی درسی ،تولید محتوای آموزشی و همچنین
فعالیتهای کالسی در حوزهی آموزش زبان بهکار بسته شود و ازآنجاکه در این زمینه برای زبان فارسی خأل
فراوانی نیز دیده میشود ،پژوهش حاضر ضمن آن که راهنمایی خواهد بود برای متخصصان برنامهی درسی
در حوزههای مرتبط با آموزش زبان ،مبنایی خواهد بود برای تولید محتوای آموزشی و بهبور دقیقتر ،تألیف
کتابهای درسی ،آموزشی و کمکآموزشی ،در تمام حوزههایی که به آموزش زبان و بهویژه آموزش زبان
فارسی مربوط میشوند.
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تشکر و قدردانی
از همکاری و توجه محبتآمیز دکتر مسعود قیومی ،عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی تشکر و قدردانی مینماییم .ایشان در نوبتها و روزهای مکرر و با شناخت و
دسترسی کاملی که به پایگاه دادههای زبان فارسی داشتند ،همهی متنهای پایگاه دادهها را به آسانی برای
انجام هرچه دقیقتر این پژوهش فراهم آوردند .همچنین ،الزم است از خانم دکتر سیده فابمه رسولی ،مؤلف
محترم مجموعهی آموزش زبان فارسیِ جامعهالزهرا و آقای یوسفی که فایلهای این کتاب را در اختیار
پژوهشگران قرار دادند ،تقدیر و تشکر شود .آقای مجتبی احمدی ،مدیرعامل مؤسسهی فرهنگی و انتشاراتی
ایماژ و خانمها صادقیان و ذوالقدر نیز زحمت حروفنگاری مجدد متن سایر کتابها را پذیرفتند که بدین
وسیله از ایشان تشکر و قدردانی میشود.
مراتب سپاس و قدردانی قلبی و بیپایان خود را تقدیم آقای دکتر مایک اسکات ،پژوهشگر مدعو دانشگاه
استون 6مینماییم .در زمانی که به علت تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران امکان خرید و استفادهی کامل
از نرمافزار وُرداسمیت در اختیار پژوهشگران داخل کشور وجود نداشت ،ایشان سخاوتمندانه امکان یک
اشتراک رایگان از نرمافزار خود را برای پژوهشگران فراهم آوردند .شایان ذکر است که نسخهی شمارهی هفت
این نرمافزار در تحلیل دادههای زبان فارسی با مشکالت جدی مواجه بود .خوشبختانه بی مکاتبات متعددی
که نویسندهی مسئول مقاله ،با دکتر اسکات ،صاحبامتیاز حقیقی این نرمافرار انجام داد ،این مشکالت مرتفع
شد .در این مکاتبات ،ویژگیهای زبانی و همچنین نوشتاری زبان فارسی ،بی ساعاتی از چند روز متوالی برای
ایشان تشریح شد تا زمینهی انتشار نسخههای جدیدی از این نرمافزارِ بسیار قدرتمند را فراهم آورد .در واقع،
تعامالت و همفکریهای انجام گرفته ،در ابتدا به انتشار نسخهی  10202062و درنهایت ،انتشار نسخهی
 10202066منجر شد که خوشبختانه با زبان فارسی سازگاری پیدا کرد .خرسندیم که در انتشار این نسخهی
جدید و خدمت به انجام پژوهشهای دقیقتر بر روی زبان فارسی نقش کوچکی ایفا کردیم .در پایان نیز ،از
داوران گمنام پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان که با ارایهی پیشنهادهای ارزشمند خود
بر غنای مقاله افزودند ،تشکر مینماییم.

. visiting research fellow at Aston university
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