
  هاي مربوط به واژگان بررسی و مقایسۀ پژوهش
  1نوشتاري، گفتاري یا خوانداري کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون

  2نادیا فکري

  چکیده
اعـم از  (هاي انجام شـده در حـوزة واژگـان کودکـان       بررسی حاضر به منظور مقایسه بین پژوهش      

هـاي   هـا و شـباهت     ایـن بررسـی میـزان تفـاوت       در  . انجام شده است  ) نوشتاري، گفتاري یا خوانداري   
شده توسط آنان در زمینۀ نوع واژگـان   هاي فوق از نظر عملکرد پژوهشگران و معیارهاي اعمال       پژوهش

نشان داده شده و در پایان نیـز  ... ، جامعۀ آماري، تعیین حدود واژه، و      )نوشتاري، خوانداري یا گفتاري   (
  .هاي مشابه ارائه شده است هاي آتی و توسعه پژوهش کردن پژوهش پیشنهادهایی براي هماهنگ

  واژگان نوشتاري، واژگان گفتاري، واژگان خوانداري، کودکان دبستانی، واژگان پایه: ها کلیدواژه

  مقدمه
تواند در اجتماع زندگی کند و در این زندگی جمعی، نیازمند      انسان موجودي اجتماعی است و فقط می      

یکـی از عوامـل رشـد و    . که شرایط الزم براي رشد و شکوفایی وي را فراهم کند         ارتباطات و پیوندهایی است     
  .کند تکامل جامعۀ انسانی و شاید مهمترین آن، ارتباط است و در این رابطه زبان، نقش اساسی ایفا می

گیـرد و بیـان اندیـشه، انتقـال      تفهیم و تفهم به وسیلۀ زبان و توسط واژگـان موجـود در آن صـورت مـی     
اساس کار آموزش بر یادگیري زبان و گسترش . پذیر است   نیز از طریق واژگان امکان    ... ها، و   و آزموده تجارب  

اجـراي اصـول تعلـیم و تربیـت تنهـا از طریـق انتخـاب زبـان            . باشد  استوار می ) یعنی واژگان (اجزاي سازندة آن    
  .گردد کارگیري واژگان مناسب میسر می  صحیح و به

بنابراین کتـاب و  . شود هاي جدید منتقل می ساساً از طریق ادبیات مکتوب به نسل      امروزه تعلیم و تربیت ا    
کند  کتاب مناسب، قدرت تخیل کودك را تقویت می . نویسنده در این فرآیند از جایگاهی خاص برخوردارند       

. سازد میآموزد و بستر یک زندگی هدفمند، فعال و پویا را براي وي فراهم  و به او روش اندیشیدن خالق را می
او بایـد  . اي بـس عالمانـه و هنرمندانـه برعهـده دارد     نویـسد، وظیفـه   اي که براي کودکـان مـی        رو نویسنده   از این 

اي، زبان  خوانندگان خردسال خود را بشناسد و به ظرایف زبان آنان آگاهی داشته باشد و بداندکه هر زبان ساده         
  .کودکانه نیست

او باید از یکسو با بسیاري «: شمرد  کودك و نوجوان را چنین برمی ترین وظایف نویسندة    مهم» ابراهیمی«
، و بنا به وضعیت آموزشی کودکـان بـا   ...شناسی، زبانشناسی، و  از علوم چون روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه       

                                                
در رشته علوم كتابداري » شناسايي و تحليل واژگان نوشتاري كودكان دبستاني ايران«نامه كارشناسي ارشد با موضوع  برگرفته از فصل دوم پايان. ۱

  تضي كوكبي در دانشگاه شهيد چمران اهوازرساني به راهنمايي دكتر مر و اطالع
  رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز التحصيل دوره كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع فارغ. ۲



 دیگـر  از سوي. نیز تاحدودي آشنایی داشته باشد... فنون مختلفی چون صنایع دستی، قالیبافی، نجاري، بنایی، و    
ترین و آشناترین کلمات، فن بسیار ظریف رساندن  کاربردن ساده سازي جمالت، فن به   به فنون نگارش، فن ساده 

هـا بـا کمتـرین     تـرین کلمـه   تـرین و کوتـاه   کـارگیري سـاده   ها و اصطالحات جدید، فن به و فهماندن معانی واژه  
 و شرایط فرهنگی، اجتماعی آنان، کامالً تـسلط   ها و هجاها با درنظرگرفتن حد سنی کودکان خوانندة اثر           بخش

  ).1363ابراهیمی، (» داشته باشد
همین دلیل ادبیات کودك و نوجوان در  ترین جوامع دنیا است و به جمعیت کشور ما ایران یکی از جوان 

رایط خلق آثار پرمایه و خالق براي این گروه بزرگ مخاطب بر اساس نیازها و شـ  . آن بیشترین مخاطب را دارد    
اي از  رسد مگر این که نویسندگان ما مجموعـه  این مهم به ثمر نمی . محیط اطراف آنان، یک نیاز ضروري است      

هـا و بـا    هاي سنی مختلف در اختیار داشته باشـند تـا بـا اسـتفاده از ایـن مجموعـه       لغات روزآمد متناسب با گروه    
احتی ارتباط برقرار کنند و به بهترین صورت ممکن بصیرت و شناختی که باید دارا باشد، بتوانند با کودکان به ر 

ترین واژگان انتقال دهند و از این راه کودکـان را از سـردرگمی در    را با ساده... مفاهیم، تجارب، احساسات، و  
واژگان دشوار و مهجور و به تبع آن خستگی و دلزدگی از مطالعه رهایی بخشند؛ از سـوي دیگـر بـا اسـتفاده از        

هاي سـاده، مطالعـه را    لغات، سعی در گسترش گنجینۀ واژگان آنان نیز داشته باشند و با تکرار واژه  این مجموعه   
  .پا افتاده و ساده نینگارند امري پیش

  شده از ابتدا تاکنون هاي انجام معرفی پژوهش
 فریـدون «نامه دکتـري   اولین تحقیقی که در ایران دربارة واژگان نوشتاري کودکان صورت گرفت پایان   

هـاي   وسعت واژگان کودکان دبستانی ایـران برپایـۀ نوشـته    « در رشته زبانشناسی با عنوان       1350در سال   » اي  بدره
در این » اي بدره«.  به صورت کتاب نیز چاپ شده است1352بود که توسط فرهنگستان زبان ایران در سال » آنان

ه بـه گفتـۀ وي ایـن تعـداد واژه نـسبت بـه        واژه گذاشـته، کـ    98769گیري خود را برپایۀ بررسی        پژوهش، نمونه 
 نامـه  1085ایـن تعـداد واژه از   . کننده و درخور اطمینان است هاي مشابه انجام شده در خارج کامالً قانع     پژوهش

ارسـال  » مرکز ملی آمـوزش بزرگـساالن  « شهر در سراسر ایران براي    160 دبستان و    908که کودکان دبستانی از     
 واژة مختلـف بـه ثبـت    4598 صـورت زبـانی و   8712در این پـژوهش تعـداد     . استکرده بودند، استخراج شده     

ها، تعداد  و بسامد واژه) هاي مختلف میزان استفادة واژه در کالس(سپس با توجه به دو عامل پراکندگی   . رسیده
  . واژه تعیین شده است775واژگان پایۀ کودکان این گروه سنی، 

ر جداولی بصورت الفبایی و سپس در جداولی به ترتیـب بـسامد       وي در پژوهش خود ابتدا واژگان را د       
  .مرتب کرده و نوشته است

اشـیا و ابـزار،   : بـا موضـوعات  (هاي موضـوعی واژگـان نوشـتاري کودکـان        پس از این جداول، فهرست    
زم بـه  ال. ذکر شـده ...) ها، دین، گوهرها و عناصر طبیعی، و ها و مکان   ها و حواس، جاي     گیاهان، جانوران، اندام  
در ) که در فـصل سـوم، توضـیح کامـل آن خواهـد آمـد      (هاي غیرفعلی پژوهش حاضر     ذکر است که زیرگروه   

  .باشد هاي موضوعی وي می ، برگرفته از فهرست»اي بدره«راستاي مقایسه با پژوهش 
هـاي   فهرسـت پربـسامدترین واژه  «هایی که دربـارة واژگـان کودکـان انجـام شـده          یکی از دیگر بررسی   

 متخصص انجـام  20و با همکاري گروهی شامل بیش از » لیلی ایمن «است که توسط    » ) سال 12 تا   6(الن  خردسا
به » مرکز ملی آموزش بزرگساالن« زیرنظر 1357این تحقیق که اجراي آن ده سال به طول انجامید در سال . شده

ي کتـاب کـودك   پژوهشگر حاضر این اطالعـات را از یـک نـسخۀ دستنوشـت موجـود در شـورا             . چاپ رسید 
ساخت علمی این طرح و رهنمودهاي زبانشناسی آن «: در بخشی از مقدمۀ این کتاب آمده  . دست آورده است    به



همچنـین آقایـان   . رسیده اسـت  » پرویز خانلري «به تصویب گروهی به سرپرستی استاد محترم جناب آقاي دکتر           
عنـوان   هـاي اجـراي تحقیـق بـه     نظر و روشدر مورد انتخـاب جمعیـت مـورد   » ایرج ایمن«و دکتر   » شاپور راسخ «

  ).1357ایمن، (» اند مشاور، پژوهندگان را راهنمایی و ارشاد کرده
هـا، شـهرها و حتـی     در طول ده سال دورة پژوهش، پژوهشگران طرح در سراسر کشور، در کلیۀ اسـتان               

 بـه بررسـی و ثبـت واژگـان     روستاها با استفاده از مصاحبه و ضبط گفتار کودکان بر روي نوار و تحلیل نوارهـا،    
 6(هاي خردسـاالن   ها و نوشته  ترین کتاب   واژگان نوشتاري نیز با تحلیل پرخواننده     . اند  گفتاري کودکان پرداخته  

دست آمده از منابع کتبـی حـدود یـک میلیـون واژه، و مجموعـۀ       مجموعۀ به . آوري شده است    جمع)  سال 12تا  
 میلیون واژه، فهرستی شـامل  4پس از بررسی حدود . باشد ن واژه می میلیو3دست آمده از منابع شفاهی حدود       به

اي بـه معـانی مختلـف اسـتفاده شـده، هـر یـک از معـانی آن              در این اثر اگـر کلمـه      .  واژه ارائه شده است    2398
در مورد افعال نیز ابتدا صورت مصدري آن فعل آمده  . اي در فهرست ذکر شده است       صورت یک واحد واژه     به

در این پژوهش حروف اضـافی، حـروف   . هاي تصریفی فعل، در زیر مصدر آن ذکر شده است تو سپس صور  
  .اند درنظر گرفته نشده... ربط، و

در دهـه شـصت بـا عنـوان     » عبدالرحمن صفارپور«تحقیق دیگر دربارة واژگان کودکان دبستانی، توسط    
هـاي درسـی    ورش بـر اسـاس کتـاب   در شوراي تحقیقات آمـوزش و پـر    » هاي اول تا پنجم     واژگان پایۀ کالس  «

صـفارپور،  ( بـه چـاپ رسـیده اسـت     1370کودکان دبستانی و نهضت سوادآموزي انجام شده، و در بهـار سـال              
هاي درسی دبـستان و نهـضت سـوادآموزي     توان این اثر را واژگان پایۀ خوانداري کتاب         در حقیقت می  ). 1370
وجـود آمـده    رسیده، بیان شده است که در میان آثـار بـه  صورت کتاب به چاپ  در مقدمۀ این اثر که به     . دانست

  :براي کودکان و نوجوانان دو مشکل وجود دارد
اند، لغات و تعابیر مهجـوري را بـه کـار     ها نهاده کسانی که به تازگی قدم به عرصۀ تولید اثر براي بچه          . 1

  .برند که در حیطۀ واژگان پایۀ مخاطبان نیستند می
فهمنـد،   ها مـی  براي کودکان تجربه دارند، از به کاربردن لغاتی که مخاطبان آن       کسانی که در نوشتن     . 2

  .کنند خودداري می
» هـاي سـنی مختلـف    گردآوري علمی واژگان پایۀ گـروه «وي ادعا کرده است که راه چارة این مشکل          

نـۀ لغـات مخاطبـان    گیري از لغات ترکیبی به غناي ذهنی و باروري گنجی توان با بهره   افزاید که می    وي می . است
  :گوید او دربارة شروع تحقیق و چگونگی کار خود می. افزود

کـار گرفتـه شـده کـه گـاهی بـر اسـاس           هایی به   اندیشیدم، حال که در کتب ابتدایی کلمات و واژه          می«
 را کار گرفته شده در کتب درسی ابتـدایی  هاي به   باشند، اگر بتوان تمام واژه      توانایی ذهنی کودکان هر پایه نمی     

  :آموزان هر پایه توان بررسی و تحقیق نمود که، دانش برداري و لیست کرد، آنگاه می فیش
  دانند؟ معناي چه کلماتی از کتب درسی خود را می) الف
  دانند؟ معناي چه کلماتی از کتب درسی خود را نمی) ب

  :توان سه برخورد متفاوت داشت سپس با بند ب می
ها هستند قرار  تري که معادل آن نامأنوس کتب درسی ابتدایی، کلمات سادههاي  اي از واژه   براي دسته . 1

  دارد؛
اي که در حد توان ذهنی و شناخت شاگردان هر پایه  گونه کلماتی را که به معناکردن احتیاج دارند، به. 2

  باشد، معنا کرد؛
  ).1370صفارپور، (» ردآموزان است، حذف ک رسد باالتر از حد ذهنی دانش نظر می واژگانی را که به. 3



ها و کسانی کـه بـه نـوعی بـا      توان به نویسندگان، سازمان   به تصور وي در صورت انجام چنین کاري می        
کودکان سروکار دارند، کمک کـرد تـا حـدود واژگـان دانـسته و ندانـستۀ کودکـان را دریابنـد و در نوشـتن،              

  .کنند رند که آنان درك میکار گی  زدن و هر نوع ارتباط با کودکان، کلماتی را به حرف
برداري   براي او مطرح بوده و از آن سال شروع به فیش     1360، این موضوع از سال      »صفارپور«بنا به گفتۀ    

  . طول کشیده است1368کار تا اوایل سال  هاي درسی ابتدایی و نهضت سوادآموزي کرده و این از کتاب
هـاي درسـی    که کلمـات بـه کـار رفتـه در کتـاب     در این اثر، به این صورت است        » صفارپور«شیوة کار   

 مقدماتی و 2 و 1هاي فارسی  هاي اول تا پنجم دبستان و کتاب   فارسی، ریاضی، علوم، دینی، اجتماعی و هنر پایه
 مقدماتی نهضت سوادآموزي را به تفکیک پایه و مادة درسـی، مـشخص نمـوده و یـک فهرسـت          2 و   1ریاضی  

 واژه مربوط به کتـب پـنج پایـۀ دبـستانی و       25000رائه کرده که از این تعداد،        واژه ا  26000واژگانی در حدود    
در این اثر بدون اینکه واژگان پایه مشخص شـوند و   . هاي نهضت سوادآموزي است        واژه مربوط به کتاب    1000

  .بندي نهایی و گرفتن یک نتیجۀ مشخص، تنها فهرستی الفبایی از واژگان ارائه شده است بدون جمع
هش دیگري که دربارة واژگان پایۀ فارسی انجام شـده، رسـالۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ زبانـشناسی                     پژو

 در 1371باشد کـه در سـال    می» واژگان خوانداري کودکان دبستانی ایران«با عنوان » مهدي ضرغامیان«همگانی  
 کودکان دبستانی ایران در اي از واژگان خوانداري     در این اثر مجموعه   . پژوهشگاه علوم انسانی از آن دفاع شده      

هاي کـامپیوتري   این واژگان از طریق گزینش روش  «. مورد بررسی قرار گرفته است    ) 1369-1360(دهه شصت   
ایـن  . دسـت آمـده اسـت     عنوان مقاله و قصۀ منتشرشده در مجالت ویژة کودکان به       9 عنوان کتاب،    87از روي   
هـاي اول    ساله، یعنی کـالس 9 تا 7معادل (» ب«هاي سنی  ها از سوي کانون براي گروه     ها، مقاالت و قصه     کتاب

 تهیه شـده  1369 تا 1360هاي  ، مابین سال  )هاي چهارم و پنجم      ساله،یعنی کالس  12 تا 11معادل  (» ج«و  ) تا سوم 
  ).1371ضرغامیان، (» است

 مـثالً  .گیـرد  مند از کلمـه صـورت مـی         بر اساس برداشت نشانه   » ضرغامیان«تشخیص مرز واژگان، از نظر      
شود و نیـازي بـه تجزیـۀ ایـن مـدخل بـه دو واژة        به نظر وي یک مدخل محسوب می   » لباس فضانوردي «عبارت  

  .نیست» فضانوردي«و » لباس«
 را در دو فهرسـت الفبـایی و   80629 مدخل واژگانی با کاربرد حدود 13039در رسالۀ خود  » ضرغامیان«

  .بسامدي ارائه نموده است
در سـال  » فرهنـگ دبـستانی  «و بـا عنـوان   » گیتی شـکري «ژگان کودکان توسط کار دیگر در موضوع وا  

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و    «این کتاب شـامل پـانزده هـزار واژه و در دو جلـد، توسـط              .  انجام شده است   1374
هاي درسی دورة ابتـدایی و   هاي کتاب وي براي نوشتن این کتاب، کلیۀ واژه. به چاپ رسیده » مطالعات فرهنگی 

ها، فهرست   سال، مجالت پیک، رشد، کیهان بچه11 تا 6هاي سنی     اه عنوان کتاب غیردرسی متعلق به گروه      پنج
را اسـتخراج  » اي بـدره «، و کتـاب واژگـان نوشـتاري    »لیلی ایمـن «هاي خردساالن در پژوهش    پرتکرارترین واژه 

تلویزیون را به طور تصادفی انتخـاب و  هاي کودکان و نوجوانان رادیو و  همچنین ده برنامه از برنامه. نموده است 
  .صورت الفبایی در قالب این کتاب تنظیم نموده است ها را استخراج کرده و سپس به هاي آن ضبط، و واژه

دانـشگاه  » هـاي خـارجی   دانشکده ادبیـات فارسـی و زبـان       « دو رسالۀ کارشناسی ارشد در       1376در سال   
یکـی از  . دربارة واژگان پایه ارائه شده اسـت » زبانان به غیرفارسیآموزش زبان فارسی «عالمه طباطبایی در رشته   

هـاي سـوم،    پایه(واژگان گفتاري پایۀ کودکان دبستانی ایران    «با عنوان   » فرامرز صفرزاده «ها توسط     مهنا  این پایان 
هـاي   براي پژوهش خود، کودکان دبستانی پایـه » صفرزاده«. نوشته شده است» در مدارس تهران) چهارم و پنجم 

 تهران را برگزیده، در هـر پایـه بـه    سوم تا پنجم از شش دبستان دخترانه و شش دبستان پسرانه واقع در منطقه دو     



آمـوز    دانش60 دختر را انتخاب کرده و به عبارت دیگر پژوهش خود را بر روي      10 پسر و    10صورت تصادفی   
 ساعت را ضـبط و تحلیـل کـرده    15آموزان به مدت  وي گفتگوهاي دونفرة دانش. دختر و پسر انجام داده است 

  .است
بـه  . بهـره گرفتـه  » تحلیلگـر مـتن  «و » پرداز شارپ   واژه«افزار     دو نرم  هاي واژگان، وي از     در ارائۀ فهرست  

. بوده، از روش آوانویسی اسـتفاده کـرده اسـت   ) ُ _َِ_( هاي آوایی    فاقد نشانه » پرداز شارپ   واژه«گفته وي چون    
تـک   مارش تـک افزار تحلیلگر متن، بـا شـ      او با استفاده از نرم    . »rasti«نوشته شده است    » راستی«مثالً مقابل واژة    

او واژگان پژوهش خـود را بـه   . هاي الفبایی و بسامدي خود را تهیه کرده است کلمات موجود در متن، فهرست   
هاي مختلف و در دختران و پسران را به  ترتیب بسامد مرتب کرده و در مقابل هر واژه، میزان کاربرد آن در پایه   

باشد، با ایـن توضـیح     واژة نامکرر می9676د و  بسام57320واژگان پژوهش وي شامل     . تفکیک مشخص کرده  
  .که هر صورت تصریفی، یک واژه درنظر گرفته شده است

هاي سوم،  آموزان کالس واژگان پایۀ ادراکی دانش«با عنوان » علی محمد شبیري  «نامۀ دیگر توسط      پایان
 ایـن تحقیـق را رسـیدن بـه     هدف خود از انجام  » شبیري«. تدوین شده است  » چهارم، و پنجم ابتدایی شهر تهران     

نخست الزم است کلیۀ واژگانی را «: کند داند و چنین بیان می آموزان ابتدایی می مجموعۀ واژگان ادراکی دانش  
ها از منابع متعدد  گردآوري مستقیم واژه. آموزان در معرض آن قرار دارند، مشخص کنیم که این گروه از دانش
به همین دلیل از چند مجموعۀ . طلبید سیار و نیروي کار فراوان را میآموزان، صرف وقت ب    و کتب درسی دانش   

اند از  هاي واژگانی عبارت این مجموعه. آوري شده بود، استفاده شد    واژگانی که قبالً توسط محققان دیگر جمع      
پـنجم  آمـوزان کـالس اول تـا        واژگان پایـۀ دانـش    «،  »اي  فریدون بدره «اثر  » واژگان نوشتاري کودکان دبستانی   «

. »مهـدي ضـرغامیان  «کـار   » واژگان خوانداري کودکان دبستانی ایران    «و  » عبدالرحمن صفارپور «نوشته  » ابتدایی
قرار گرفت و سپس واژگان مشترك با آن از دو مجموعۀ دیگـر حـذف   » ضرغامیان«مبناي این تحقیق مجموعه    

شـبیري،  (»  پرسشنامه در نظر گرفتـه شـد   واژه باقی ماند که براي تهیۀ4100اي در حدود  در نهایت مجموعه . شد
کـار رفتـه و     هاي آنان بـه  ها و در نوشته را با این فرض که توسط بچه    » اي  بدره«هاي    وي واژگان فهرست  ). 1376

نامـۀ خـود، روش کـار پـژوهش را      او در فـصل چهـارم پایـان     . باشند، حذف نموده است     بنابراین قابل درك می   
انـد، جمالتـی از    تک واژگان مورد بررسی که مهجور و ناآشنا فرض شـده  راي تک ب«: دارد که   گونه بیان می    این

سـپس کلمـات جـایگزین، بـا     . هاي متناسب با سن آنان، ساخته شده       هاي درسی یا مجالت و داستان       میان کتاب 
 ساخته شـد و » معین«توجه به ساختار دستوري کلمۀ موردنظر و توضیحات ارائه شده براي آن کلمه در فرهنگ        

در ایـن رسـاله، بـسامد یـک واژه بـه      . هاي واژگان پرسیده شده اسـت  آموزان، معادل  در قالب سؤاالتی از دانش    
  ).1376شبیري، (» کار رفته است تعداد دفعاتی که واژه، پاسخ مثبت را کسب کرده، به

اکـی  نامۀ خـود واژگـان نوشـتاري و گفتـاري را زیرمجموعـۀ واژگـان ادر               در فصل پنجم پایان   » شبیري«
منـد از   ، برداشـت نـشانه  »ضـرغامیان «معیار تفکیک واژه در این پژوهش نیز همانند پـژوهش   . درنظر گرفته است  

 یعنی تقریبـاً یـک   - درصد برخوردار بوده است85 واژه از درکی معادل 195در این رساله فقط «. باشد کلمه می 
  ).1376، شبیري(» برشمرده است» اي بدره«چهارم واژگان پایۀ نوشتاري که 

بـا واژگـان گفتـاري کودکـان       » شـبیري «با توجه به تفاوت چشمگیري که در فهرست واژگان ادراکـی            
صِرف کاربرد یک واژه در گفتـار یـا نوشـتار     «: کند  گیري می   چنین نتیجه » شبیري«شود،      مشاهده می » صفرزاده«

  .»کودك نباید حمل بر درك آن واژه شود
شناسـایی و تحلیـل واژگـان     «اي است بـه عنـوان         نامه  دکان پایان آخرین پژوهش در موضوع واژگان کو     

، نگارنـدة ایـن سـطور آن را    1382که در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال     » نوشتاري کودکان دبستانی ایران   



  .تدوین و ارائه کرده است
رشـد  «و » زرشد نوآمـو «هاي ارسالی کودکان دبستانی سراسر کشور به دفتر مجالت  در این پژوهش نامه   

 نامۀ بررسی شده در این پژوهش 367از .  مورد بررسی قرار گرفته است1380-81هاي   در طول سال  » آموز  دانش
معیار تفکیک واژه در این پژوهش، نظریۀ ساختاري .  واژة غیرتکراري استخراج شده است    4754 واژه و    56086
لباس «مثالً (اند  اژگان سازندة خود تفکیک شدهباشد، به این صورت که کلیۀ ترکیبات اضافی و وصفی، به و می

فعلـی،  : واژگـان در چهـار گـروه اصـلی    ). تفکیـک شـده اسـت   » فـضانوردي «و » لبـاس «به دو واژه  » فضانوردي
گروه غیرفعلـی خـود بـه هجـده زیرگـروه فرعـی       . اند بندي شده غیرفعلی، اصطالحات، و مصدر، بررسی و طبقه      

  .تقسیم شده است
، یک جدول بسامدي شـامل  )صورت زبانی ( واژه   56086ک جدول الفبایی شامل     حاصل این پژوهش ی   

  .باشد  واژه پایه می761 واژه و یک جدول واژگان پایه شامل 4754

  هاي پیشین با پژوهش حاضر مقایسۀ پژوهش
تنها مربوط به واژگان نوشـتاري کودکـان دبـستانی     ) آید  همانطور که از عنوان آن برمی     (پژوهش حاضر   

هـاي کودکـان، واژگـان پایـۀ نوشـتاري آنـان را در طـول              کار رفته در نوشـته      یعنی با استخراج واژگان به    . است
پس از گذشت » اي بدره«به عبارت دیگر این پژوهش، ادامۀ کار پژوهش . نماید  مشخص می1380-81هاي  سال

  .باشد سال می بیش از سی
ها محدودة جغرافیایی    از جمله این شباهت. رددا» اي بدره«هاي زیادي با پژوهش  پژوهش حاضر، شباهت

، بررسـی واژگـان   )شـود  هـاي کودکـان سراسـر ایـران را شـامل مـی             که در هر دو پژوهش، نوشـته      (گیري    نمونه
نوشتاري، استفاده از معیار ساختاري براي تفکیک واژه، و اسـتفاده از دو عامـل پراکنـدگی و بـسامد در تعیـین                    

اي سـنتی و دسـتی    شیوة کار بدره: هاي موجود در این دو پژوهش نیز از این قرارند وتتفا. باشد واژگان پایه می  
باشد که براي این پژوهش طراحـی   افزار خاصی می اي و با استفاده از نرم     است، اما شیوة کار این پژوهش، رایانه      

در . اوت اسـت متفـ » اي بـدره «معیار تشخیص فعل مرکب نیـز در ایـن پـژوهش بـا پـژوهش         . و تنظیم شده است   
بـه عنـوان   . نکره را با خود واژة اصلی شـمارش نکـرده اسـت   » ي«واژة داراي  » اي  بدره«شمارش بسامد واژگان،    

اند؛ اما در ایـن   هاي وي با هم جمع نشده  بسامد، در فهرست548با » روز« بسامد با واژة 221با  » روزي«مثال واژة   
سازد و این دو واژه با هم جمـع، و مجمـوع    واژة جدیدي نمی نکره  » ي«پژوهش با توجه به معیارهاي ذکرشده،       

  .شود ذکر می» روز«بسامد هر دو در مقابل واژة 
در این پژوهش امکان تفکیک واژگان مورد استفادة دختران و پسران نیز وجـود دارد، امـا در پـژوهش                  

  .این امکان وجود ندارد» اي بدره«
در . انـد  محـسوب و نوشـته شـده   » اي بـدره « در پـژوهش  اسامی مشاهیر، شهرها، کشورها و اسامی خاص    

یـا امیـدوارم   ) مـریض هـستم  (مریـضم  : انـد؛ مثـل   افعال مستتر در اسم یا صفت شمارش نشده   » اي  بدره«پژوهش  
اما در این پژوهش از مقابل چنـین کلمـاتی، افعـال تحـت مـصدر          ). خسته هستی (اي    و یا خسته  ) امیدوار هستم (

 افعال ارجاع داده شده و با افعال مشابه خود که در آن بخـش نوشـته شـده، جمـع و          به بخش ) بودن(اصلی خود   
اند و در مقابـل آنـان    هاي مختلف بسیار پراکنده ها و زمان   افعال در صیغه  » اي  بدره«در پژوهش   . اند  شمارش شده 

لی آن نیـز ذکـر   مصدر اصلی فعل نیز قید نشده است؛ ولی در این پژوهش در مقابل هر صیغه از فعل، مصدر اص  
  .شده است

هاي دیگر بر روي واژگان نوشتاري کودکان کـار نکـرده و عـالوه بـر ایـن، حـوزة               هیچیک از پژوهش  



 تهـران  2فقط بر روي کودکـان منطقـه   » اصغرزاده«مثالً پژوهش . اند جغرافیایی فعالیت خود را نیز محدود کرده   
توزیع پرسشنامۀ » شبیري«، یا در پژوهش )ان ایران باشدتواند نمونۀ کامل و جامعی از کودک        که نمی (انجام شده   

، معـرف قـشر مرفـه و    1به گفتۀ وي منطقـه  ( تهران انجام شده است    17 و   1میزان درك واژگان، تنها در مناطق       
این نمونه نیز نمونۀ کامل و جامعی نیست، زیرا حتـی  ). باشد درآمد جامعه می  معرف قشر محروم و کم    17منطقه  

 قشر مرفه و محروم باشند، پـس قـشر متوسـط جامعـه در ایـن نمونـه        2عاي وي این دو منطقه معرف       اگر طبق اد  
  .جایی ندارد

سازد، معیار تفکیـک واژه   ها متمایز می را از دیگر پژوهش» اي بدره«اما آنچه که این پژوهش و پژوهش   
باشـد؛ ولـی    ختاري مـی گونـه کـه ذکـر شـد، معیـار تفکیـک واژه در ایـن دو پـژوهش، معیـار سـا               همـان . است

منـد را بـراي پـژوهش خـود       اسـتفاده از معیـار نـشانه   -»شـبیري «و » ضـرغامیان «، »صفرزاده «-هاي دیگر   پژوهش
بـر  » ضـرغامیان «تشخیص مـرز واژگـان، از نظـر    «: نویسد نامۀ خود می در فصل دوم پایان» صفرزاده«. اند  برگزیده

بـه نظـر ایـشان یـک مـدخل      » لباس فـضانوردي «مثالً عبارت گیرد؛  مند از کلمه صورت می اساس برداشت نشانه  
امـا  ). 1371ضرغامیان، (» نیست» فضانوردي«و » لباس«شود و نیازي به تجزیۀ این مدخل به دو واژة     محسوب می 

در صـفحه  » صفرزاده«. شود تفکیک می » فضانوردي«و  » لباس«بر اساس نظریۀ ساختاري، این عبارت به دو واژه          
چنانچه ما واژه را از نظر گویشوران بومی و بیسواد یک زبان تعریف بکنـیم، قطعـاً   «: نویسد  خود می نامۀ   پایان 20

معیار ساختاري، معیار مقبول و مطلوبی نخواهد بود و گویشوران بیسواد اغلب واحدهایی را به عنوان واژه تلقـی      
  .وجود آورده باشند ها به خواهند کرد که یک نشانه براي آن

هـاي   هـا و تهیـۀ فهرسـت    الزم به ذکر است که قصد کلیۀ پژوهشگران از انجام چنـین پـژوهش       در اینجا   
هـا بـه نویـسندگان     ها به گویشوران بومی و بیـسواد نیـست؛ بلکـه ارائـۀ ایـن فهرسـت             واژگان، ارائۀ این فهرست   

ها و  ن و نگارش برنامهبه منظور تدوی... هاي آموزشی، آموزشیاران زبان، و ریزان نظام   هاي کودکان، برنامه    کتاب
کـاربردن   بـا بـه  . مند از واژه نیست  بنابراین نیازي به ارائۀ برداشت نشانه. باشد تر می تر و مناسب    هاي مطلوب   کتاب

اگر مطابق معیـار  . ایم هاي متفاوت را براي کاربران ذکر شده، فراهم آورده         نظریۀ ساختاري، امکان ترکیب واژه    
. ایـم   را تفکیک کنیم، فقط امکان استفاده از این واژه را براي نویسنده، فراهم کرده     »لباس فضانوردي «مند    نشانه

تفکیـک کنـیم، امکـان ترکیـب واژه     » فضایی«و » لباس«اما اگر مطابق معیار ساختاري این عبارت را به دو واژه     
، و بدین ترتیـب بـراي   ...ایم؛ مثل لباس ورزشی، لباس شنا، لباس گرم و را با واژگان دیگر فراهم آورده   » لباس«

  .ایم کاربران در انتخاب واژه، محدودیتی ایجاد نکرده

  گیري نتیجه
هاي یادشده تنها بـر روي گـروه سـنی کودکـان دبـستانی       آید که پژوهش از آنچه گفته شد، چنین برمی   

هـا    بـین آن رو انجـام مقایـسۀ منطقـی    باشـد و از ایـن   ها یکـسان نمـی      معیار تفکیک واژه در آن    . انجام شده است  
  .باشد پذیر نمی امکان

هایی که بر روي واژگان گفتاري یا خوانداري انجام شده صـحبتی از واژگـان پایـه درمیـان                  در پژوهش 
. نیست و تنها به ارائۀ فهرستی از واژگان، بدون توجه به میزان اهمیـت یـا درجـۀ کـاربرد آن اکتفـا شـده اسـت               

ها واژگان گفتاري یا نوشتاري در یـک   در برخی از پژوهش  . شود فهرست واژگان پایه، ویرایش و روزآمد نمی      
. باشد ها یا گفتار کودکان نامشخص می اند؛ بنابراین میزان استفاده و کاربرد واژگان در نوشته فهرست نوشته شده 

هـاي غیردرسـی و علمـی     کاررفته در کتـاب  واژگان به. اند هاي درسی کودکان به طور منظم بررسی نشده     کتاب
  .اند دکان نیز مورد بررسی قرار نگرفتهکو



  پیشنهادها
بـه صـورت منـسجم و در دیگـر     ) نوشـتاري، خوانـداري یـا گفتـاري      (هاي مربوط به واژگان       پژوهش. 1
  .شود نیز انجام می) دوره راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه(هاي سنی  گروه

صـورت یکـسان و       بـه ) ن فارسـی  مانند فرهنگـستان زبـا    (معیار تفکیک واژه زیرنظر یک مرکز خاص        . 2
  .تر گردند تر و قابل مقایسه هاي آتی یکدست هماهنگ تعریف شود تا پژوهش

  .واژگان پایۀ هر گروه سنی مشخص گردد و در یک نظم زبانی منطقی، ویرایش و روزآمد شود. 3
سـتفاده  هاي درسی و غیردرسی مربوط بـه هـر گـروه سـنی ا     از واژگان پایه در تألیف و ترجمۀ کتاب      . 4

  .شود
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