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    هاي كتاب  در  شده  استفاده  با واژگان  دبستاني آموزان  دانش  فارسي  واژگانةمقايس

   ردرسي و غي درسي

  ∗∗∗، ساير همكاران∗∗نوري ، رضا كرمي∗زردخانه سعيد اكبري
  

  خالصه

 79-80هاي درسي از پاية اول تا پاية پنجم دبستان سال تحصيلي  در اين مطالعه كُلية كتاب

 در چهار 1379 تا 1375هاي   كتاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بين سال109و
. ها تهيه گرديد هاي الفبايي و بسامدي از اين كتاب فهرست. ار گرفتندگروه سنّي مورد استفاده قر

هاي ادراكي  دهد واژگان موجود و در دسترس كودكان با استفاده از نشانه نتايج مطالعه نشان مي
به عبارتي ديگر . هاي درسي و غيردرسي از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند و معنايي در كتاب

شده از سوي كودكان و واژگان به كار برده شده از سوي بزرگساالن در ميان واژگان ساخته 
  . هاي درسي و غيردرسي همخواني و هماهنگي وجود ندارد كتاب

  هاي ادراكي و معنايي هاي درسي، واژه، نشانه  كتاب:واژگان كليدي

  مقدمه 

  هاي  واژه  پربسامدترين)نوري و همكاران، زير چاپ الف و ب كرمي(در دو مطالعة قبلي 
   شهر ايران  در سه  تا پنجم ل او  تحصيلي هاي  پايه  دبستاني آموزان  دانشةموجود در حافظ

   معنايي هاي و نشانه)  ليه او حروف (  ادراكي هاي  از نشانه با استفاده)  تبريز و سنندج ، تهران(
 موجود در   فارسي ، تنها واژگان گان واژ عا كرد اين اد توان  نمي اگر چه.  گرديد تعيين) ها مقوله(

  هاي  واژه  آنها بسيار فراتر از اين  واژگان  كه  است  و بديهي؛ هستندآموزان  دانش  شناختي نظام
  هاي  نشانه  از طريق  آمده  دست  به  كرد واژگان گيري  نتيجه توان  مي ولي ، باشد  آمده دسته ب

  لين زيرا اوهستند؛   ايراني  دبستاني  كودكان هاي  واژه ترين پربسامد  در رديف  و معنايي ادراكي
  با استناد به. است آنها  فعالة حافظ رسد و در دسترس  آنها مي  ذهن  به  هستند كه كلماتي

                                                 
   بالينيشناسي شد روانكارشناس ار ∗
  شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران دانشيار دانشكده روان ∗∗
  .دكتر عليرضا مرادي نيز در شمار همكاران اين نوشتار بوده است ∗∗∗
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 و  باتيك؛ 1995 ، 1لزاك (  و سوئدي  انگليسي هاي  در زبان  شده  انجام  مشابهِ  خارجي مطالعاتِ
 و   ادراكي هاي  از نشانه  آمده دسته  ب  واژگان  گفت توان مي) 1973 ، 3نيلسون ؛1969 ،2مونتاگو
  . هستند موجود  واژگان لّ كُ  براي  خوبي ة نمون، معنايي

 ، از بسامد باال برخوردارند  كه هايي اند واژه  داده  نشان  گوناگون  خارجي هاي پژوهش
. كنند  ايفا مي ي مهم  نقش آموزان  دانش خواني   در متنبخشند و  را بهبود مي ها و متن  واژه خواندن

  عنوان عامله تواند ب  مي  دادند بسامد واژه نشان) 1980 ( و همكاران 4 گراوز  مثال براي
   از بسامد بيشتري  واژه  هر چه يعني. كار روده  ب  دبيرستان آموزان  دانش  خواندن  برايييگو پيش

  هر چه؛ و دنكن  مي تر عمل تر و صحيح ها سريع  واژه  آن  در خواندن زانآمو دانش برخوردار باشد
   انجام كمتري ت و صح ها با سرعت  واژه  برخوردار باشد خواندن  از بسامد كمتري واژه
  .پذيرد مي

   و غيردرسي  درسي هاي  خود از كتاب ة گسترد ةدر مطالع) 2003 (  و همكاران5 استوارت
   اين  به،  كودكان  خواندن  براي اي  پايه  واژگان ة منظور تهي  به  ساله5 - 7   كودكان يبرا)  داستاني(

  .گذارد  اثر مي  كودكان  خواندن ت در صح  كه  است ي مهم ها از عوامل  رسيدند بسامد واژه نتيجه
با  (  سوادآموزان درسي  هاي ها در كتاب  واژه  فراواني  بين  رابطة، خود ةدر مطالع) 1357 ( براهني
   بينفترگ  نتيجهو  قرار داد  ها را مورد بررسي  واژه  يادگيري و ميزان)  سال 30  سنّ متوسط
  . وجود دارد داري  و معني  مثبت همبستگيي،  يادگير ها و ميزان  تكرار واژه درجة

دختر و پسر  1600  ة موجود در حافظ واژگان ) زير جاپ الف و ب(نوري و همكاران  كرمي
 از   با استفاده  دبستان ة گان5   تحصيلي هاي در پايه)   و سنندجي ، تبريزي تهراني ( آموز ايراني دانش
   اين ةنتيج.   دادند قرار مورد مطالعهرا )   مقوله31 ( و معنايي)  ليه او  حرف9 (  ادراكي هاي نشانه

 از  و معنايي  ادراكي هاي  نشانه  بر اساسوزانآم ي دانشها  واژه  پربسامدترين ها استخراج پژوهش
  .دبو   كودكان ةحافظ

                                                 
1- Lezak, M. D. 
2- Battig, W. F. & Montague, W. E. 
3- Nilson, L. G. 
4- Graves, M. F. 
5- Stuart, M. 
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   دبستان ة در دور و غيردرسي)   فارسي هاي خصوصاً كتاب (  درسي هاي  ديگر كتاب از طرف
يند آ فراز آن جايي كه.  دارند  بر عهده  ايران ة در جامع  فارسي  زبان  در آموزش ي مهم نقش

   درستي  به  بزرگسال نويسندگان به وسيلة   و غيردرسي  درسي هاي  در كتاب  واژگان  اين انتخاب
 بسامد  ها بر اساس  واژه آيا انتخاب، الزم است بررسي شود  قرار نگرفته  و مطالعه مورد بررسي

   تحصيلي هاي  در پايه  خود كودكان  واژگان  به  و با مراجعه  فارسي  در زبان  واژگان و فراواني
 و   از دانش  و با استفاده  نويسندگان  و ترجيح  انتخاب يا صرفاً براساس، گيرد  مي  صورت تلفمخ

  پذيرد؟   مي انجام  آنها  شخصي هاي تجربه
   روش

  و 79 - 80   تحصيلي  سال  ابتدايي  دورة  تحصيلي  پايه5 1 هاي  كتاب كُليه   حاضر پژوهشدر
  - ي سنّ  گروه4 در 1379 تا 1375  هاي  سال  بين جوانان فكري كودكان و نو كانون هاي كتاب
 ةپاي (3  ، گروه)  ابتدايي  و سوم  و دوم ل او ةپاي (2  ، گروه)  از دبستان  و قبل ل او ةپاي( 1  گروه
   را تشكيل پژوهش  ة جامع-)  و پنجم  چهارم هاي پايه (4  و گروه)   و پنجم  و چهارم سوم
 و بسامد   الفبايي  ترتيب  به  درسي هاي  كتاب هاي واژه و نحوة استخراج    كامل فهرست .ادندد مي
 .  است  آمده)1384(نوري و همكاران  گزارش پژوهش كرميدر 

هاي  هاي درسي و غيردرسي از واژه هاي كتاب آموزان با واژه هاي دانش جهت مقايسة واژه
در اين مطالعه . استفاده شد) 1382(همكاران نوري  و  به دست آمده از كودكان در مطالعة كرمي

  فارسي  الفباي از حروف  حرف9تعداد  به ليه او  حروف هاي  با نشانهها  براي استخراج واژه
 ه عنوان حروف باب» ت، ه، ل «حروف؛  بسامد بااله عنوان حروف باب»  م،، ن  الف-آ «حروف(

   مقدماتي ة مطالع  بر اساس كم، بسامد باه عنوان حروف ب» ژ، چ، ي « و حروف؛ بسامد متوسط
  بهصورت يكي يكي،    به و)  زيرچاپ،   و همكاران نوري  كرمي () موجود  فارسي هاي  فرهنگدر

 ،ها  مقوله هاي  نشانهها با استفاده از جهت استخراج واژه . شد هي ارا آموزان ، به دانش نشانه عنوان

                                                 
: فارسي، علوم و رياضي؛ پاية دوم: پاية اول:  پاية تحصيلي به شرح زير بوده است5هاي درسي در   كتاب-1

فارسي، علوم، رياضي، ديني و : فارسي، علوم، رياضي و ديني؛ پاية چهارم: فارسي، علوم، رياضي و ديني؛ پاية سوم
 .يني و اجتماعيفارسي، علوم، رياضي، د: اجتماعي؛ پاية پنجم
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ها، وسايل خانه، وسايل  ها، رنگ ، اعضاي بدن، ميوهنام دختر، نام پسر ( مقوله31تعداد 
بازي،  التحرير، حيوانات، شهرها، لباس، اسباب ها، لوازم آشپزخانه، غذاها، اعضاي فاميل، شغل

ها، وسايل خياطي، وسايل كاردستي،  ها، بيماري ها، ورزش ها، پرنده كشورها، درخت
ها، حشرات، فلزات، ابزار  ها، استان ، سبزيها، وسايل نقليه، وسايل ساختماني ها، گل نوشيدني
 و   شده هي ارا  آموزان  دانش  به  دقيقه3 حداكثر  ت مد  به  و هر كدام  جداگانه صورته  ب )موسيقي

   كه  هر ترتيبي  دارد به ق تعلّ  مقوله  آن  به كهرا  يا اشيا   هر تعداد كلمه  شد از آنها خواسته
  .  كنند د بياننخواه  مي

  ها يافته

  هاي  كتاب  درصد موارد براي24تنها در )  ليه او حروف (  ادراكي هاي  با نشانه در رابطه
 با بسامد باال در   با واژگان  مشتركي  واژگان ، غيردرسي هاي  كتاب  درصد موارد براي29 و  درسي

  ها نشان  و كتاب ر نزد كودكان د ل او  واژه20   بين ة مقايس هالبتّ.  پيدا كرد توان  مي نزد كودكان
 و   درسي هاي  دارند لزوماً در كتاب  باالتري هاي  رتبه  در نزد كودكان  كه دهد واژگاني مي

 و   درسي هاي  در كتاب  كه  واژگاني  برخوردار نيستند و بالعكس  بااليي  از رتبة غيردرسي
  همچنين.  نيستند  بااليي  واجد رتبة ان قرار دارند در نزد كودك  بااليي هاي  در رتبه غيردرسي

  هاي  در كتاب  كه  وجود داشت  با بسامد باال در نزد كودكان دهند واژگاني  مي ها نشان يافته
  .شدند  مي  يافتي تعداد بسيار محدود  يا وجود نداشتند و يا به  و غيردرسي درسي

عمدتاً )  ليه او  حرف9 (  ادراكي هاي نشانه از   با استفاده كودكان به وسيلة  توليد شده هاي واژه
بود و كمتر ...) ها و  گل  كشورها و نام ها، نام  ميوه  اشياء، نام ، نام  اشخاص نام (  عيني  اسامي شامل
  هاي  كتاب  واژگان كه در حالي .گرديد  مي  و افعال  اضافه  ديگر نظير حروف هاي  واژه  انواع شامل
 با هر   در رابطه هالبتّ.  بسامد دارا بودند  را با بيشترين  و افعال  اضافه حروف   و غيردرسي درسي
   با حروف  مثال براي.  بود  مشاهده  قابل  واژگان  نيز در انواع هايي  تفاوت ليه او  حرف9 از  يك

ز ساير  ا بيش) ، هر ، هميشه ، همه نظير چرا، چون (  غيراز اسامي  ديگري واژگان»  ه«و »  چ«
  .  بود  توليد شده حروف
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 در نزد   كه  واژگاني دهند از ميان  مي ها نشان يافته)   مقوله31 (  معنايي هاي  با مقوله در رابطه
  ل او  واژه20   در زمرة  محدودي  واژگان، از بسامد باال برخوردار هستند  دبستاني كودكان
 و يا ند يا محدود  واژگان  اين  در موارد بسياري يحتّ.  قرار دارند  و غيردرسي  درسي هاي كتاب

  دبستاني  كودكان  واژگان  بيشترين  مثال براي. شوند  نمي ها يافت  كتاب  در اين  واژگان اصالً اين
حداكثر ) ( واژه و نام پسر8حداكثر (هاي اعضاي بدن   با مقوله  و غيردرسي  درسي هاي در كتاب

 را   كودكان ة واژ3 تا 1  تنها بين)   مقوله18در مورد ( موارد  در بسياري. رد پيدا ك توان مي)  واژه6
در .  كرد  مشاهده  و غيردرسي  درسي هاي در كتاب هي توج  قابل  و بيش  كم  با نسبت توان مي

  هاي  در كتاب هي توج  قابل  نسبته از كودكان را ب اي  واژه نيز تقريباً هيچ)   مقوله10 ( مواردي
  هالبتّ. ها حضور ندارند  كتاب ها در اين  واژه  پيدا كرد و يا اصالً اين توان  نمي  و غيردرسي درسي
   اشاره توان هايي مي  تفاوت  به  كودكان  با واژگان  در رابطه  و غيردرسي  درسي هاي  كتاب بين
:  مورد1(، كشور ) تهران: رد مو1 ( ، شهر و استان) ممعلّ:  مورد1 (  شغل هاي در مورد مقوله. كرد
   از كودكان  بيشتري واژگان) متر:  مورد1 (  خياطي ، وسايل) كتاب:  مورد1( التحرير  ، لوازم) ايران
، ) مورد4(ها   رنگ هاي  در مقوله كه در حالي.  كرد  مشاهده  درسي هاي  در كتاب توان را مي
  ، درختان) مورد2 ( ، حشرات) مورد2 ( ، پرنده)د مور4 ( ، حيوانات) خاله:  مورد1 (  فاميل اعضاي

 بيشتر   غيردرسي هاي  را در كتاب  كودكان واژگان)  مورد2 ( بازي  ، اسباب) سيب:  مورد1(
  . كرد  مشاهده توان مي

    گيري نتيجه

 از   با استفاده  كودكان  موجود و در دسترس  واژگان د كهاد    نشاني پژوهش حاضرها يافته
 برخوردار   مناسبي  از جايگاه  و غيردرسي  درسي هاي  در كتاب  و معنايي  ادراكي هاي نشانه

  . دشو  نمي ها از آنها استفاده  كتاب  در اين  نحو مطلوبي نيستند و به
   منابع

   و ميزان  درسي هاي ها در كتاب  واژه  فراواني  بين ة رابط بررسي). 1357 ( .قيند، محم براهني
  .  و تربيت  تعليمة، پژوهشكد  تربيتي طالعات م و تحقيقات. ها  واژه يادگيري
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). زير چاپ الف. (زردخانه، سعيد؛ غالمي، عليرضا نوري، رضا؛ مرادي، عليرضا؛ اكبري كرمي
  .اي در كودكان فارس زبان بررسي تحول سيالي واژگان كالمي و مقوله

). زير چاپ ب. (، سعيد؛ غالمي، عليرضازردخانه نوري، رضا؛ مرادي، عليرضا؛ اكبري كرمي
 - فارس و كرد-اي دركودكان دوزبانه ترك بررسي تحول سيالي واژگان كالمي و مقوله

  .فارس
 ،فر   نبي؛ عليرضا ، غالمي؛ مصطفي ، عاصي ؛ شهين،زاده  نعمت؛ عليرضا ،مرادي؛  رضا،نوري كرمي

 و  ت خواندن وضعي  مطالعة طرحل گزارش نهايي فاز او). 1382. ( احمد،شيما و سهرابي
: دبستاني)   و سنندجي تبريزي ( دوزبانهو )  تهراني ( زبانه  يك آموزان  در دانش نارساخواني

: تهران.   دبستاني  و دوزبانه  زبانه  يك آموزان  دانش  در حافظه  فارسي هاي  واژه فراواني
  . و پرورش زش آمو  وزارت  آموزشي ريزي  و برنامه  پژوهش سازمان

 ،فر   نبي؛ عليرضا ، غالمي؛ مصطفي ، عاصي ؛ شهين،زاده  نعمت؛ عليرضا ،مرادي؛  رضا،نوري كرمي
 و   خواندن ت وضعي  مطالعه طرح  فاز دومنهايي   گزارش   ).1384. ( احمد، و سهرابي؛شيما

  آموزان  دانش  فارسي ان واژگ مقايسه:   دبستاني  و دوزبانه  زبانه  يك آموزان  دانش نارساخواني
 و   پژوهش سازمان: تهران.  و غير درسي  درسي هاي  در كتاب  شده  استفاده  با واژگان دبستاني
    . و پرورش  آموزش  وزارت  آموزشي ريزي برنامه

Battig, W. F. & Montague, W. E. (1969). Category norms for verbal 
items in 56 Categories: A replication and extension of the 
Connecticut norms. Journal of Experimental Psychology, Vol. 80, 
No. 3. Part 2. 
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