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چکيده
این پژوهش به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد.
سواالتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از :کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟،
آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟ ،آیا آموزش واژه ها
براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ ،آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع
سوال ها ایجاد می کند؟ و فرضیه های بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است ،کارآمدترین روش
آموزش واژه روش حوزه های معنایی است ،آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد و روش حوزه های
معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند ،بررسی شدند تا به اهداف پژوهش که همان تهیه و تدوین متن های آموزش
واژه ،تبیین نظریه حوزه های معنایی و بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه است ،پرداخته شود .این نوع
تحقیق ،تحقیقی نظری است که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است .نتایج پژوهش موید فرضیات مورد مطالعه
است.
کليدواژه :حوزه های معنایی ،مدخل های واژگانی ،تجزیه مولفه ای ،اهمیت معنایی ،تثبیت معنا.

 .1مقدمه
کشو ر پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه
ی ایرانیان می باشد .بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده
و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره
جستن از چشمه زالل فرهنگ میسر نخواهد بود .در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن
ایران و تالش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن
است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با وجود این
کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود .از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان
دوم  /خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط معنی دار با هل زبان
را نخواهد داشت.
هدف اصلی یادگیری زبان برقراری ارتباط است ،برای دستیابی به این هدف ،واژگان نقش مهمی ایفا میکنند ،چرا
که ایجاد ارتباط بدون واژهها غیر ممکن است .از این رو ،آموزش واژه یکی از مهمترین بخشهای آموزش زبان
دوم /خارجی محسوب میگردد ،زیرا بدون آگاهی از واژهها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط معنیدار با اهل زبان
را نخواهد داشت ،پس مسئله آموزش واژهها از اهمیت خاصی برخوردار است .از سوی دیگر یادگیری واژه فرایند
سادهای نیست ،اما استفاده از روشهای کارآمد در آموزش واژه ،یادگیری آن را آسان میکند .تاکنون روشهای
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مختلفی در زمینهی آموزش واژه ارائه شده و به کار رفته است .در این میان آموزش واژه بر اساس حوزههای معنایی
از جمله روشهای موفق علمی بوده است .در این روش ،واژههایی که از نظر معنایی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند
یا به یک موضوع خاص مربوط هستند ،درون متنی واحد قرار می گیرند و با هم آموزش داده میشوند .تحقیقات به
عمل آمده در مورد حوزههای معنایی نشانگر این واقعیت است که واژهها به تنهایی و جدا از واژههای دیگر رنگ و
بوی معنایی خود را از دست میدهند .آموزش واژه از این طریق باعث میشود واژه هایی که با یکدیگر ارتباط
معنایی دارند بهتر یاد گرفته شوند و نگهداری آنها در حافظه برای مدت زمان طوالنی تضمین میشود .چرا که عقیده
بر آن است که واژهها بر اساس حوزههای معنایی در حافظه ـ بلند مدت ذخیره میشوند .از آن جا که امروزه آموزش

زبان فارسی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است ،پرداختن به جنبههای گوناگون آن و تهیه متنهای درسی به
ویژه در زمینه واژگان اهمیت فراوانی دارد .از این رو ،موضوع مقاله حاضر نیز در راستای تهیه متنهای آموزش واژه
به روش حوزههای معنایی است.
 .1مبانی نظري
 -1-2اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ي آموزش واژه
مطالعات و پژوهش هایی که در زمینه ی آموزش زبان فارسی انجام شده است را بیشتر می توان در آثار یداله ثمره،
تقی پورنامداریان ،حسن ذوالفقاری و دیگران ،مهدی ضرغامیان ،جلیل بانان صادقیان ،سیامک دارابی جستجو کرد که

در میان این آثار یداله ثمره و حسن ذوالفقاری و دیگران دارای سنجیده ترین و بهترین آثاری هستند که هر کدام به
نحوی به آموزش زبان فارسی پرداختند و هر کدام واژه گان را در قالب متن های مختلف به زبان آموزان آموزش می
دهند .مطالعات و پژوهشهایی که اخیراً در خصوص مجموعه واژه های زبان صورت گرفته اهمیت آموزش و
ی ادگیری واژه را دو چندان نموده است .یادگیری زبان دوم/خارجی ،دالیل و اهداف گوناگونی دارد .مسلماً هدف
اصلی زبان برقراری ارتباط است .زبان آموز برای دستیابی به این هدف بایدبر مهارتهای اصلی زبان یعنی به حداقل
شنیدن و گفتگو کردن تسلط یابد .طبیعی است که واژه جزء اصلی این مهارتها بشمار می رود و از این رو از اهمیت
فراوانی برخوردار است .نظریه کراشن ) 1982(1در مورد یادگیری زبان ،تصور ذهنی بسیاری از صاحبنظران را در
خصوص ثانوی بودن واژه های زبان متحول ساخته است .کراشن معتقد است که هر چه زبان آموز واژه های بیشتری

بداند به درك و فهم عمیق تری دست خواهد یافت و دستور زبان نیز بهتر فرا خواهد گرفت .دیدگاه مذکور کامالً
متفاوت از نظرات قبلی است که تاکید فراوان بر نحو زبان دارند .به گفته کراشن «یادگیری واژه» در واقع منجر به
فراگیری نحو زبان خواهد شد .مک کی )79 ،1986( 2و ویلکینز )111 ،1972( 3نیز در خصوص اهمیت واژه می
گویند :بدون دانستن دستور زبان می توان اطالعات اندکی را انتقال داد اما بدون آشنایی با واژه ها ،هیچ گونه
اطالعاتی را نمی توان منتقل نمود.
هم اکنون بسیاری از محققان یادگیری زبان دوم /خارجی بر این باور هستند که در هر مرحله ای از یادگیری زبان
وجود مجموعه غنی واژه ها ضروری است.
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به اعتقاد مک کارتی ) 123 ،1990( 1هر چه قدر هم زبان آموز در زمینه ی دستور و آواهای زبان دوم /خارجی تبحر
داشته باشد ،بدون بکارگیری واژه ها هرگز نمی تواند ارتباط معناداری را با گویشوران زبان مورد نظر برقرار سازد.
ورمیر ) 86 ،1992( 2نیز معتقد است برای آنکه گویشور سخن دیگران را درك کند و سخنش نیز برای آنان مفهوم
داشته باشد ،باید واژه ها را بداند .چستین ) 1988( 3معتقد است واژه در مقایسه با اجزاء دیگر زبان نقش مهمتری در
برقراری ارتباط ایفا می کند .به نظر وی کمبود دانش واژگانی مهمترین دلیل ناتوانی زبان آموزان در بیان مقصود خود
هنگام ایجاد ارتباط است (چستین )327 ،1998 ،در واقع بخش اصلی یادگیری یک زبان جدید ،یادگیری واژه های
جدید است و دانش دستوری مهارت چندانی در زبان به ارمغان نمی آورد .و سلینکر 4نیز می گوید« :واژگان

مهمترین بخش برای زبان آموز است» .لوفر )14 ،1997( 5می گوید :به هر حال اخیراً توجه به واژه در امر آموزش
زبان افزایش پید ا کرده است .بخش عمده برنامه های آموزش زبان و همچنین آزمونهای استاندارد زبان به واژه
اختصاص دارد.
 -2-2فرايندهاي واژه سازي
مطالعه فرآیندهای واژه سازی در نگاه اول آسان به نظر می رسد اما به رغم این سادگی و سهولت ظاهری به مسائل
بحث بر انگیزی در این زمینه بر می خوریم ،هر کدام از اندیشمندان تعر یف های متفاوتی از فرا یند های واژه
سازی ارائه کرده اند.

البته باید به خاطر داشت که برخی از فرایندها ،تنها برای مدت زمانی در زبان فعال می باشند و بسیاری از واژه های
روزمره کنونی ،در گذشته به هنگام ورود به زبان ،با مخالفت روبرو شده و عده ای بکارگیری این واژه ها را به عنوان
سوء استفاده از زبان تلقی نموده اند .واقعیت این است که زبان در راستای رفع نیاز گویشوران خود دائماً در حال
تغییر و تحول است و این تحول به صورت استفاده از امکانات جدید یا بکارگیری امکانات قبلی به گونه ای تازه می
باشد (یول.)52 ،1985 ،6
 -1-2-2انواع فرايندهاي واژه سازي
 -1-1-2-2تصریف :7عبارت است از افزودن تکواژهای تصریفی به ستاك آزاد بر اساس قواعد دستور زبان مانند

جمع با قاعده در زبان فارسی که از افزودن «ها» جمع به اسمهای مفرد حاصل می شود (فالک37 ،1978 ،؛ ریچاردز
و دیگران.)179 ،1992 ،
تکواژ های تصریفی ،این تکواژها برای تولید کلمه جدید به کار نمی روند بلکه کاربرد اینها برای نشان دادند جنبه
های از نقش دستوری است .از تکواژه های تصریفی برا ی نشان دادن این که آیا یک کلمه جمع است یا مفرد،
زمانش گذشته است یا نه ،صفت تفضیلی است یا ملکی ،استفاده می شود (یول ،ترجمه حیدری.)94 ،1377 ،
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 -2-1-2-2اشتقاق :1عبارت است از افزودن وندهای اشتقاقی به ستاك های آزاد و بر اساس قواعد نسبتاً کلی
دستور زبان (فالک.)38 ،1978 ،
تکواژهای اشتقاقی اغلب برا ی ساختن واژه های جدید به کار می روند تا از ستاك کلمه های بسازند که از نظر
دستوری متفاوت اند (یول ،ترجمه حیدری .)94 ،1377 ،برخی از مثالهای اشتقاق در زبان فارسی عبارتند از:
«سرخک»« ،هفته» (خانلری.)99 ،1374 ،
 -3-1-2-2ترکیب : 2عبارت است از پیوستن دو یا چند واژه منفرد به یکدیگر و تولید یک واژه ی واحد (یول،

.)52 ،1985
برخی از مثالهای ترکیب در زبان فارسی عبارتند از «چهل چراغ» و «دودکش».
 -4-1-2-2قرضی گیری  /وام گیری : 3قرضی گیری زمانی اتفاق می افتد که زبانی یک واژه یا تکواژ را از زبان
دیگر بگیرد و به واژه های خود اضافه نماید (فرامکین 4و ردمن308 ،1988 ،5؛ فالک.)50 ،1978 ،
قرض گیری واژه ها ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد .قرض گیری مستقیم بدین معناست
که واژه ی قرضی یک واژه ی بومی زبان قرض دهنده است .اما در قرض گیری غیرمستقیم ،واژه ی قرضی ،واژه
بومی زبان قرض دهنده نمی باشد و خود از زبان دیگری وارد شده است (فرامکین و رادمن.)309 ،1988 ،

از جمله واژه های قرضی در زبان فارسی می توان به واژه هایی همچون «تلفن»« ،آسپرین» و «آسانسور» اشاره نمود
(ضیاء حسینی.)21 ،1366 ،
 -1-4-1-2-2ترجمه قرضی/عاریتی :6عبارت است از نوعی ق رض گیری که در آن تکواژهای سازنده ی یک واژه
یه طور مستقیم به زبان قرض گیرنده ترجمه می گردد (یول.)53 ،1985 ،
در این فرایند از تکواژهایی استفاده می شود که قبالً نیز در مجموعه واژه های زبان وجود داشته اند (فالک،1976 ،
 .)56واژه هایی چون «خودرو» و «زمین شناسی» با استفاده از این فرایند به زبان فارسی راه یافته اند (ضیاء حسینی،
.)21 ،1366
 -5-1-2-2گسترش/تعمیم :7گاهی اسم خاص به معنی اسم عام بکار می رود که به آن تعمیم گفته می شود (ضیاء
حسینی .)21 ،1366 ،این فرایند بیشتر در مورد نامهای تجاری بکار می رود ،بدین معنی که گویشوران نام تجاری
معروف یک کاال را برای اشاره به تمامی انواع آن کاال به کار می برند ( فالک .)57 ،1978 ،مثالهای رایج این فرایند
در زبان فارسی عبارتند از واژه ی «پپسی» برای «نوشابه» و واژه «تاید» برای «پودر لباسشویی»( ،آکماجین و دیگران،
ترجمه غالمعلی زاده.)36 ،1375 ،
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 -6-1-2-2تخصیص /تحدید فعلی : 1چنانچه اسم عام به مفهوم اسم خاص بکار رود ،معنی آن محدود می گردد و
این جریان تحدید معنی نام دارد .مثالً واژه ی «تیر» که اسم عام است ،بعنوان نام نوع ویژه ای از سیگار در فارسی
بکار می رود (ضیاء حسینی.)21 ،1366 ،
یا واژه های «خوراك » و «خورش» که در اصل معنی عام خوردنی و غذا داشته است ،در اصطالح امروزه هر یک در
معنی غذایی خاص بکار می رود (خانلری.)104 ،1374 ،

 -7-1-2-2کوتاه سازی :2عبارت است از تولید واژهای جدید از راه کوتاه سازی واژه ها و عبارتهایی که در
مجموع واژهای زبان وجود دارد (فالک.)57 ،1978 ،
انواع کوتاه سازی عبارتند از سرواژه سازی ،اختصار سازی ،پسین سازی و بریدن.
-1-7-1-2-2سر واژه سازی : 3در این فرایند حرفهای آغازین چندین واژه کنار هم قرار می گیرند و واژه ای جدید
می سازند (یول .)55 ،1985 ،اکثر واژه هایی که از راه این فرایند ساخته می شوند برای مدت کوتاهی در زمره ی
مجموعه های زبان قرار می گیرند و به سرعت از میان می روند اما برخی از آنها مدخل ها ی دائمی را در مجموعه
واژه های زبان تشکیل می دهند (فالک .)57 ،1978 ،از جمله واژه هایی که به کمک این فرایند در زبان فارسی

ساخته شده اند می توان به واژه هایی هم چون «هما»( ،هواپیمایی ملی ایران) و «سمت»( ،سازمان مطالعه و تدوین
کتب) اشاره نمود (آکماجین و دیگران ،ترجمه غالمعلی زاده.)35 ،1375 ،
 -2-7-1-2-2اختصارسازی :4عبارت است از کاربرد حرفهای آغازین واژه های یک گروه که در آن ،حرف ها نه به
صورت یک واژه منفرد بلکه به صورت تک تک تلفظ می شوند (فالک ،ترجمه غالمعلی زاده ،)91-92 ،1372 ،مانند
«ب.م.م» (بزرگترین مضرب مشترك در زبان فارسی).
 -3-7-1-2-2پسین سازی : 5عبارت است از کوتاه شدن نوع خاصی از واژه مثالً اسم و تولید نوع دیگری از واژه
(یول.)54 ،1975 ،

در این فرایند بر اساس همانندیهای موجود بین واژه ای بلندتر و سایر واژه های زبان ،از واژه ای بلندتر و واژه ای
کوتاهتر ساخته می شود (فالک ،ترجمه غالمعلی زاده.)92 ،1372 ،
این گونه کوتاه سازی بر اساس قیاس نادرست صورت می گیرد .بدین ترتیب که مثالً گویشوران زبان واژه ای مانند
« »editorرا با واژه ی « » actorمقایسه می کنند و چون «» actorاز دو تکواژ «»actو « »orتشکیل شده است،
تصور می کنند که « »editorهم باید چنین باشد .واژه کوتاهتر « »editرا از واژه ی « »editorمی سازند (ضیاء
حسینی.)22 ،1366 ،

1

. Narrowing
. shortening
3
Acronym
4
.Abbreviation
5
.back formation
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 -4-7-1-2-2بریدن : 1در این فرایند کوتاه سازی ،واژه ای که دارای بیش از یک هجا است مخفف می گردد و به
واژه ای کوتاهتر تبدیل می شود (یول.)54 ،1985 ،
نمونه های این فرایند در زبان فارسی واژه های «بد» (بدهکار) و «بست» (بستانکار) است که در امور جاری بانکها
بکار می رود (آکماجین و دیگران ،ترجمه غالمعلی زاده.)35 ،1375 ،
 -8-1-2-2تبدیل : 2عبارت است از تغییر نقش یک واژه بدون آن که کوتاه سازی در آن صورت گیرد .مثالً در زبان
انگلیسی اسمهایی نظیر « »paperو « » butterبه کمک فرایند تبدیل بصورت فعل بکار می روند (یول.)54 ،1985 ،
 -9-1-2-2ادغام  /آمیزش :3عبارتست از پیوستن بخش آغازین یک واژه به پایان واژه ای دیگر و تولید یک واژه ی
جدید مانند واژه ی « »smogکه از پیوستن ابتدا و انتها ی دو واژه ی «» smokeو« »Fogدر زبان انگلیسی ساخته
شده است (یول.)53 ،1985 ،
 -10-1-2-2ابداع : 4یکی از نادرترین فرایندهای واژه سازی است .در این فرایند نه از واژه های زبان دیگر استفاده
می شود نه از تکواژها و واژه هایی که در زبان مبداء بکار می رود (فالک .)60 ،1978 ،واژه ی «رایانه» از جمله واژه
هایی است که از راه فرایند مزبور در زبان فارسی ساخته شده است (ضیاء حسینی .)22 ،1366 ،این فرایند در زبان

انگلیسی کاربرد کمتری دارد .ابداع یعنی بوجود آوردن واژه هایی که کامالً جدید هستند واژه های  uspirinو
 nylonکه در اول بعنوان نامهای تجارتی بوجود آمدند مثالهایی از این نوع هستند یا واژه های جدیدتر و آشناتر،
 Kleenxو  xeroxهستند که اینها نیز در آغاز به عنوان نامهای تجارتی ابداع شدند و به سرعت در زبان رواج
یافتند (یول ،ترجمه حیدری.)79 ،1372 ،
 -11-1-2-2نام آوا : 5عبارتست از نمونه ی تبدیل شده ی فرایند ابداع که در آن از راه تقلید برخی از آواهای
طبیعی واژه جدید ساخته می شود .این فرایند دارای الگوی برون زبانی است که اساس واژه جدید را تشکیل می
دهد (فالک« .)60 ،1978 ،جیر جیر» و «خش خش» حاصل از فرایند مزبور در زبان فارسی می باشند.

 -12-1-2-2دوگان سازی/مضاعف سازی :6دوگان سازی فرایند تکرار است که در بسیاری از زبانها یافت می شود.
در فرایند مزبور قسمتی از یک واژه یا کل آن تکرار می شود .علت این تکرار افزودن بر میزان کیفیت ،شدت و به
منظور تاثیر گذاری و غیره است .مانند «رفته رفته» و «چرند پرند» در زبان فارسی (قپانداری.)21-22 ،1378 ،
تکرار یا کامل است یا ناقص .تکرار کامل است وقتی که یک ستاك یا یک  Morphemeعین هم تکرار شود ،مثل
دوان دوان یا تکرار ناقص است وقتی که بخشی از ستاك یا یک  Morphemeتکرار شود مثل  .sa sa lamتکرار

1

. clipping
2 Conversion
3
Blending
4
. Coining
5
Dromatopoeia
6
Reduplication.
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به دو صورت بکار می رود .1 :بصورت مشدد مثل :خوب خوب یا تند تند .2 ،به صورت جمع مثالً به جای اینکه
بگوید صندلیها بگوید صندلی صندلی (ینسن ،)68 ،1990 ،1در زبان فارسی فرایند تکرار زیاد استفاده می شود.
.2

سير تحول آموزش واژه

بررسی تاریخچه ی آموزش واژه نشان می دهد که در نخ ستین دهه های قرن بیستم اهمیت فراوانی به آموزش واژه
داده می شد .در آن زمان ،در امر آموزش زبان بیش از همه به واژه توجه می شد و اعتقاد بر آن بود که یادگیری زبان
دوم /خارجی یعنی یادگیری واژه های آن زبان است (آلن ،2ترجمه کبیری.)11 ،1366 ،

در تدریس نیز تأکید فراوانی بر جمع آوری و از بر نمودن واژه ها و تعریفهای آنها می شد و آزمونهای مربوط به آن
نیز محدود به پر کردن جاهای خالی جمله ها با استفاده از واژه های پیشنهادی بود (رابینسون.)275 ،1989 ، 3
در آن دوره ،رایج ترین روشهای آموزش زبان روش دستور -ترجمه  4بود که هر دو آموزش و یادگیری مستقیم
تعداد متنابهی واژه را ایجاب رویکرد خواندن 5می نمود  .از سوی دیگر ،در این دوره تالشهای فراوانی نیز در زمینه
ی واژه نگاری 6صورت گرفت که از جمله دستاوردهای آن می توان به آثار مایکل وست 7و تورندایک )1936( 8و
لورج ) 1944( 9اشاره نمود .در روشهای آموزشی یاد شده ،تأکید بسیاری بر دستور زبان ،واژه ها و خواندن بود و به
همین دلیل ،زبان آموزان پس از گذراندن دوره آموزشی ،ص رفاً قادر به خواندن و نوشتن بودند و نمی توانستند در
گفتگوهای روزانه مشارکت جویند .این امر زمینه ی ظهور روش جدیدی بنام روش شنیداری -گفتاری 10را در

اواخر دهه ی  1940و اوایل دهه ی  1950فراهم نمود.
یکی از اصول شنیداری – گفتاری این بود که آموزش واژه باید به کمترین حد برسد زیرا یادگیری تعداد زیادی
واژه ،به ویژه در سطح مبتدی ،بیش ترین ظرفیت یادگیری زبان آموز را پر خواهد کرد و مانع از دستیابی به هدف
اصلی آموزش خواهد شد .بنابراین ،رواج این روش در دوره ی مذکور ،تأثیر مخربی بر بسط پژوهش های مربوط به
واژه و آموزش آن داشت (سیل.)266-267 ،1991 ، 11
.3

اصول اساسی در آموزش زبان

هرولد پالمر 12معتقد است  8اصل اساسی در آموزش زبان با وضوح بیشتری جلب توجه می کند که آنها را به این

ترتیب نامگذاری کرد:

1.

J.T.Jensen
.V.F.Allen
3
.P.J.Robinson
4
.Grammer- Translation
5
.Reading Approach
6
. Lexicograrhy
7
.M.West
8
.E.L.Thorndike
9
.I.Large
10
.Audio-Lingual
11
.B.D.Seal
12
. .Harold palmer
2
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 -1نخستین گام -در طی مراحل نخستین درس ،معلم در صورت لزوم باید سعی کند تا به کمک انواع تمرینهای
مناسب ،نیروهای طبیعی زبان آموزی شاگرد را بیدار کند و آنها را وسعت بخشد تا برای کارهای بعدی به اندازه
کافی آمادگی داشته باشند.
 -2تشکیل عادت – آموزش زبان اساساً عبارت از تشکیل مشتی عادات است ،بنابراین معلم نه تنها باید زبان آموز
را در استفاده از عادات قبلی اش یاری دهد بلکه باید او را به کسب عادات تازه ،متناسب با کاری که باید انجام
دهد ،وا دارد.
 -3صحت – هیچگونه کاری که ممکن است منجر به عادت نادرست در کاربرد زبان گردد ،نباید اتخاذ شود .زیرا

تشکیل عادات بدون رعایت صحت ،یعنی تشکیل عادات نامطلوب.
 -4تدریج – معلم زبان آموز را بر آن دارد که با طی مراحل آسان ،از معلوم به مجهول برود بطوریکه هر مرحله
مقدمه ای باشد برای مراحل بعدی .بدین ترتیب پیشرفت پیوسته و روز افزون تأمین می گردد.
 -5نسبت – به هر یک از جنبه های مختلف زبان (فهمیدن ،گفتن ،خواندن و نوشتن) و نیز به هر یک از رشته های
تحصیل (صوت شناسی ،خط ،ریشه شناسی ،نحو ،معنا شناسی) باید به میزان مناسبی توجه مبذول داشت.
 -6محسوس بودن – زبان آموز از محسوس به نامحسوس پیش می رود ،بنابراین باید مثالهای فراوانی که خیلی
خوب انتخاب شده است ،در اختیار وی نهاد.
 -7رغبت – روش کار طوری باشد که ضرری به عالقه زبان آموز نرساند ،بدون وجود عالقه پیشرفت ناچیز

خواهد بود.
 -8ترتیب پیشرفت – نخست به زبان آموز باید یاد داد که به دقت بشنود و حرف بزند ،سپس جمالتی به کار ببرد
آنگاه جمله بسازد.
هرولد پالمر معتقد است در آموزش زبان در قدم اول شخص زبان آموز باید بداند که زبان آموزی یک هنر است نه
یک علم .مهارت یافتن در یک هنر عبارت است از بدست آوردن قدرت در انجام چیزی ،مهارت یافتن در یک علم
یعنی کسب دانش درباره چیزی .مادامی که زبان آموزی به آموزش زبان مثل یک علم رفتار کند پیشرفت او در هنر
بکار بردن زبان آموز یا اندك یا هیچ خواهد بود .برای کسب م هارت در یک هنر دو راه وجود دارد .یکی مستلزم
بکار بردن اصول نظری است و دیگری موکول است به کوششهای مداوم در تقلید از اعمال موفقیت آمیز دیگران

(پالمر.)57-58 ،1981 ،
 .4انواع راهکارهاي يادگيري واژه
راهکارهای یادگیری واژه به عادت های مطالعه ای زبان آموز در حین یادگیری واژه و یا عبارت های جدید گفته
می شود .اگر معلم از راهکارهای یادگیری زبان آموز آگاهی داشته باشد ،می تواند در آموزش واژه از آن ها استفاده
نماید و همچنین به زبان آموزان کمک کند تا راهکارهای مفیدتری را یاد بگیرند و به کار برند (ساناوی،1995 ،1
.)15
گریوز ،) 1987( 2در مورد راهکارهای یادگیری واژه اظهار می دارد :از آنجا که زبان آموزان بیشتر واژه ها را به طور

مستقل می آموزند ،بنابراین باید آنها را تشویق نمود تا برای افزایش واژه های خود راهکارهای مشخصی اتخاذ کنند
R.Sanaoui
.Graves

1
2
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(الوسون 1و هوگ بن.)106 ،1996 ،2
الوسون و هوگ بن پانزده راهکار را برای یادگیری واژه ارائه نموده و آنها را در قالب چهار گروه زیر طبقه بندی
کرده اند:
الف -راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه  /معنای واژه ،3
ب -راهکارهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل مشخصه های واژه،4
ج -راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 5و
د -راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده .6
 -1-5راهکارهاي مبتنی بر تکرار واژه معناي واژه
-1خواندن واژه های مرتبط :7به منظور یادگیری واژه ی جدید زبان آموز سعی نماید از اطالعات مربوط به واژه
های جدید مدد جوید و برای انجام این کار حداقل یک بار آن واژه ها را می خواند.
-2تکرار جمعی :8زبان آموز نه تنها به تکرار واژه /معنایی آن می پردازد بلکه با رجوع به واژه های قبلی ،آنها را نیز
به ترتیب خاصی تکرار می نماید.
-3نوشتن واژه و معنایش : 9زبان آموز واژه و معنای آن را یاداشت می کند.
-4تکرار ساده واژه  :10زبان آموز حداقل یک بار واژه را به همراه یا بدون معنایش تکرار می نماید.

-5خودآزمایی : 11زبان آموز خودش را امتحان می کند .او واژه یا معنی آن را درك م ی کند و سعی می کند قسمت
دیگر را بیان کند (الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
 -2-5راهکارهاي مبتنی بر تجزيه و تحليل ويژگی واژه
در این راهکارها ،زبان آموز به ویژگیهای فیزیکی واژهها نظیر خصوصیات ظاهری واژه یا صدای آن توجه میکند
و بر اساس این ویژگیهای دیگر واژهها را طبقه بندی میکند و یاد میگیرد .برای مثال ،ویژگیهای دستوری نظیر
وندها میتواند معیارهای برای طبقه بندی واژهها باشد (الوسون و هوگ بن ،)116 ،1999 ،این راهکارها عبارتند از:
-1

استفاده از پسوندها :12در این راهکار ،زبان آموز از دانش مربوط به پسوندها استفاده میکند (الوسون و

هوگ بن.)114 ،1996 ،

1

M.J.Lawson
.D.Hogben
3
. Repetition
4
word feature Analysis
5
. Complex Elaboration
6
. Reading of Related Words
7
. Comulative Rehearsal
8
Writing Word & Meaning
9
Simple Word Rehearsal
10
.Simple Word Rehearsal
11
. . Self – Testing
12
Use of Suffixes
2
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-2

طبقه بندی واژهها :1زبان آموز بر اساس بعضی الگوها که در واژه مشاهده میکند به اظهار نظر میپردازد و یا

بر اساس ویژگیهای دستوری واژهها ،مقوله آنها را تعیین میکند .برای مثال X« :میتواند یک اسم یا یک صفت
باشد»( ،الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
-3

امالی واژه : 2زبان آموز در مورد صورت نوشتاری واژه اظهار نظر میکند و شاید آن را هجی نماید.

 -3-5راهکارهاي مبتنی بر شرح و تفصيل ساده
-4

ترجمه جمله :3در این راهکار ،زبان آموز در تالش است تا به ترجمه جملهای بپردازد که در بردارندهی واژه

به زبان دوم/خارجی است (الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
-5

استفاده ساده از متن :4زبان آموز صرفاً با توجه به بافت و بدون رجوع به سایر واژههای موجود در جمله،

معنای واژهی مورد نظر را حدس میزند (الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
-6

ارتباط آوایی :5زبان آموز سعی میکند بر اساس یک رابطه آوایی ،بین واژهی مورد نظر و واژهای در زبان

مادری یا زبان دوم  /خارجی ارتباط برقرار نماید (الوسون و هوگ بن.)115 ،1196 ،
-7

شباهت ظاهری :6زبان آموز بر اساس شباهتهای ظاهری ،واژه جدید را با واژهای در همان زبان یا زبان اول

مرتبط میسازد (الوسون و هوگ بن.)115 ،1996 ،
 -4-5راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده
 -1شرح و توضیح :7در این راهکارها ،زبان آموز مترادفهای واژه جدید را پیدا میکند و در مورد واژههای مربوط
به آن اظهار نظر مینماید (الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
 -2استفاده از روشهای یاریگر حافظه :8زبان آموز از نوعی روش یاریگر حافظه نظیر خلق تصویر ذهنی از واژه
و /یا معنای آن سود میبرد (الوسون و هوگ بن.)114 ،1996 ،
 -3استفاده مفصل از بافت :9در درجهی اول ،زبان آموز مجدانه میکوشد تا با رجوع به معنا یا ویژگیهای سایر
واژههای موجود در جمله ،معنی واژه ی مورد نظر را استخراج نماید و احتماالً معانی دیگر آن را نیز ارائه
دهد.

 .5روش ياريگر حافظه

10

روشهای یاریگر حافظه ،ابزار کمکی حافظه می باشند که ممکن است به صورت کالمی ،دیداری یا تلفیقی از این دو
باشند .رایج ترین روش کالمی یاریگر حافظه ،استفاده از شعر و صورت موزون و آهنگین آن است .از جمله ابزار

1 Word Classification
2 Spelling
3 Sentence Translation
4 Simple use of context
5 Sound Link
6Appearance Similarity
7 Paraphrase.
8 Mnemonic uses
9
. Complex Use of con text
10
. Mnemonic procedures
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دیداری یاریگر حافظه نیز میتوان به استفاده از تصویر اشاره نمود که دو تصویر شنیداری و دیداری را با هم به کار
میگیرد (ساکمن.)246-247 ،1997 ،1
الزمه اکثر روشهای یاریگر حافظه ،ایجاد ارتباط میان واژهی مورد نظر و بخشی از دانش پیشین است که از راه
تصویر سازی 2یا گروه بندی صورت میگیرد .تامپسون )1987( 3میگوید ...« :در روشهای یاریگر حافظه از برخی
اصول معروف روان شناسی استفاده میشود .به عبارتی ،در زمان رمزگذاری ،نوعی طرح بازیابی 4ایجاد میگردد و از
تصویر سازی ذهنی اعم از دیداری و کالمی استفاده میشود .روشهای مزبور به یادگیری سریع تر و یادآوری بهتر
کمک مین ماید زیرا از سویی باعث تلفیق مطالب جدید با واحدهای شناختی موجود میگردند و از سوی دیگر،

نشانههای ( )Cuesبازیابی را فراهم میآورند»( ،اشمیت.)211-212 ،1997 ،5
برای آگاهی از انواع روشهای یاریگر حافظه رجوع کنید به (ساناوی.)16-24 ،1995 ،
 .6آموزش واژه
از همان نخستین مراحل آموزش زبان دوم/خارجی باید مجموعه واژههای زبان را به عنوان یک عنصر محوری در
نظر گرفت .مجموعه واژه های زبان ،بخشی است که دائماً نیاز به رشد و توسعه دارد و الزم است که گویشوران اعم
از بومی و غیر بومی ،تا مدتها پس از تسلط به دستور زبان و تلفظ ،هم چنان مجموعه واژههای خود را بسط دهند.
در جریان آموزش واژه ،معلم باید مشخص نماید که آیا واژههای موجود ،برای کاربرد فعال 6اعم از به یادآوری و

تولید مورد نیاز زبان آموز است یا برای کاربرد غیر فعال 7از جمله شناخت و درك ،در واقع کاربرد فعال واژه در
گفتار و نوشتار نمایان می گردد و خود مستلزم وجود توان دریافتی و تولیدی است ،اما کاربرد غیر فعال واژه در
شنیدن و خواندن جلوهگر میشود و نیاز به توان تولیدی ندارد.
نکتهی دیگری که معلم باید مورد توجه قرار دهد این است که آیا مجموعه واژههای غیر فعال ،به طور موقت
آموزش داده شود یا به صورت دائم؛ بدین معنی که آیا زبانآموز صرفاً برای درك متن خاصی واژهها را یاد میگیرد
یا به منظور استفادههای آتی آنها را میآموزد (سلسه مورسیا 8و روزن ویگ.)242 ،1979 ،9
 -1-7حوزههاي معنايی
10

واژگان هر زبان توده ای از واژههای نامرتبط به هم نیست ،بر عکس همان طور که سوسور و بسیاری از زبان
شناسان خاطر نشان کرده اند ،بین واژه های موجود در یک زبان ،روابط منظمی وجود دارد .معنی شناسی ساختاری
در صدد کشف این روابط میان عناصر واژگانی در زبان است .یکی از روشهای بررسی معنی واژهها و روابط بین
آنها نظریه حوزههای معنایی است .طبق این نظریه ،واژگان زبان در حوزههای واژگانی یا مفهومی سازمان مییابند.
واژه های هر حوزه نسبت به هم از ساختار واژگان منسجمی برخوردارند .اصطالحات مربوط به رنگها و روابط
1 A.J.Skmen
2 .Imagery
3 I.Thompson
4 . Retrieval
5 N.Schmit
6 . Active use
7 . Passivee us
8
M.celce- murcia
9
R. Roxenweig
10
F.desaussure
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خویشاوندی نمونه متدوال حوزههای معنایی است .ناحیه رنگ ،یک حوزه مفهومی را تشکیل میدهد و مجموعه
واژه هایی که هر زبان برای اشاره به این حوزه مفهومی در بر میگیرد ،حوزه واژگانی نام دارد .مثال دیگر حوزه
واژگانی ،روابط خویشاوندی در زبان فارسی است .پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و  ...که مجموعاً حوزة مفهومی
خویشاوندی را نظم میبخشد .نظریه حوزههای معنایی در بررسی ساختار معنایی واژگان یک زبان و تعیین حدود
معنایی عناصر واژگانی آن بسیار مفید است ،چرا که هر واژه بخشی از معنای خود را از وجود سایر واژههای مهم
حوزه خود اخذ میکند (لطفی پور ساعدی.)34 - 36 ،1371 ،
باید توجه داشت که واژههای متعلق به یک حوزهی معنایی واحد ،با یکدیگر ناهمساز 1میباشند .یعنی نمی توان آنها

را در مفهوم واحدی به جای هم به کار برد (پالمر .)69 ،1981 ،2از سوی دیگر ،براساس مطالعات انجام شده توسط
لهرر ،)1974( 3واژههای مذکور دستخوش تغییرات معنایی مشابهی میگردند و در این میان ساختار حوزه ی ،معنایی،
نقش مهمی را در ایجاد این نوع تغییرات ایفا میکند (اکمجیان و دیگران.)326-7 ،1995 ،
در تعیین حوزه های معنایی ،همواره نمی توان کامالً دقیق عمل نمود .هر چند تاکنون تالشهای بسیاری در جهت
دقیق تر نمودن مفهوم حوزه ی معنایی صورت گرفته اما اتفاق نظر چندانی حاصل نشده است .در واقع انواع
حوزههای معنایی تعیین شده در مجموعه واژههای یک زبانی خاص ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر
یابد (اکمجیان و دیگران .)227 ،1995 ،از طرف دیگر به نظر جکسون ،)211-212 ،1988( 4نمی توان تصور نمود
که مجموعه واژههای زبان از تعدادی حوزه های معنایی مجزا و منطقی نامرتبط تشکیل شده باشد .اصوالً به ندرت

میتوان زبان را به بخش های کامالً مجزا و منطقی تقسیم نمود .این مسئله در مورد واژههای زبان صورت حادتری به
خود میگیرد زیرا مجموعهی معینی از حوزه های معنایی وجود ندارد و در واقع تعداد و ترکیب حوزههای معنایی
موجود ،حاصل تصمیم گیریهای شخصی تحلیل گران است.
.7

تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه

-1-8چگونگی انتخاب عنوان واحدهاي درسی
از آنجا که موضوع مقاله حاضر تهیه و تدوین متن های آموزش واژه بر اساس حوزه های معنایی است ،انتخاب
عنوان واحدهای درسی نیز بر اساس انواع حوزه های معنایی از جمله موضوع و موقعیت صورت می گیرد .در

انتخاب واحدهای درسی (موضوعی -موقعیتی) سعی شده از عنوان های مهم و پر بسامد در آموزش زبان استفاده
شود که در عین حال به سطح زبانی زبان آموز نیز مرتبط باشد و جذابیت خاصی برای آنها داشته باشد.
 -2-8نحوه ي انتخاب ساختارها
در تهیه و تدوین واحد های درسی مقاله حاضر آنچه مورد توجه است واژه و آموزش آن می باشد .از این رو
ساختار نقش مهمی را ایفا نمی کند .با این حال در آموزش واژه نیز نمی توان به ساختار توجهی نکرد چرا که در
برنامه یادگیری واژه ها توجه به دستور الزامی است ،اما در این جا نیز ساختار نقش اساسی ایفا نمی کند و تنها واژه
ها را به هم مرتبط می سازد .از این رو در آموزش واژه ساختارها کنترل نمی شوند ،بلکه اتنخاب آنها به صورت
1

Incompatible
F.Palmer
3
A. Lehrer
4
H.Jackson
2
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اتفاقی صورت می گیرد (کارتر و مک کارتی .)143 ،1998 ،بنا به اعتقاد سینکلر ورنوف ( )155 ،1988چنانچه
انتخاب واژه ها و عبارت ها درست صورت گیرد ساختارها نیز به نوبه ی خود درست انتخاب می شوند .از این رو
در آموزش واژه ،ساختارها کنترل نمی شوند و انتخاب آنها به صورت اتفاقی انجام می گیرد (سینکلر و رنوف،
 .) 143 ،1988با این که توجه دقیق به ساختار های دستوری ضروری به نظر نمی رسد ،اما نگارنده سعی نموده
ساختارهایی را ا نتخاب نماید که متناسب با سطح مورد نظر باشد و سعی شده است ضمن توجه ویژه به واژه از
ساختار نیز غافل نماند و ساختارهایی را به کار گیرد که متناسب با سطح زبان آموزان باشد.
به طور کلی نگارنده در انتخاب واژه ها معیارهای خاصی را مورد توجه قرار داده است اما با این حال مهمترین

معیار برای انتخاب واژه ها ،موضوع یا موقعیت مورد نظر در هر واحد درسی بوده است .همان طور که در هر
موقعیت واژه های ویژه خود را به همراه دارد که گریزی از انتخاب آنها نیست ،اما در انتخاب واحد های درسی
موضوعی انتخاب واژه های مربوط به یک موضوع بر اساس سطح زبان آموز و منطق نگارنده است.
در آموزش زبان هر کتاب بر پایه اصول و اطالعات ویژه ای تهیه می گردد ،نویسنده در ابتدا اطالعاتی در مورد زبان
آموز و غیره به دست می آورد و سپس بر پایه آنها اقدام به نوشتن کتاب می کند .در مقاله حاضر نیز کلیه واحدهای
در سی بر اساس اطالعات ویژه ای تهیه می شوند که در این قسمت به ذکر آنها می پردازیم.
 -3-8اطالعات مربوط به زبان آموز

الف .سطح :سطحی که واحدهای درسی بر اساس آن تهیه شده است ،سطح پیشرفته است .آلن (ترجمه کبیری،
 )4 ،1367می گوید " :زبان آموز سطح پیشرفته زبان آموزی است که بیشتر آنچه را در کالس می شنود و می خواند
درك کند اما هنوز یا به خواندن مطالبی که مخصوص اهل زبان نوشته می شود نیاز به کمک دارد" .به نظر مک کی
( ) 1986نیز زبان آموز سطح پیشرفته ،زبان آموزی است که ساختارهای اصلی زبان دوم /خارجی را از پیش می داند
و اکنون در صدد است تا زبان دوم /خارجی خود را تا سطح دانش زبانی گویشوران بومی ارتقاء دهد (مک کارتی،
 .)75 ،1986آلن ( ) 33 ،1983می گوید در هر حال می توان گفت سطح پیشرفته سطحی است که زبان آموز ان
دارای توانایی های زیرمی باشند:
 -1توانایی شرکت در یک مکالمه یا گفتگو را داشته باشد.

 -2زبان آموزان بتوانند از دیگران سؤال کنند و به سوال های دیگران پاسخ دهند (چستین.)41 ،1988 ،
 -3در بسیاری از ارتباط ها قادر به شروع ،ادامه و خاتمه گفتگو باشد.
 -4در موقعیت های شغلی یا تحصیلی بتوانند نیازهای خود را مرتفع سازند.
ب .سن :زبان آموزانی که از واحدهای درسی این پژوهش استفاده می کنند ،بزرگسال هستند.
ج .هدف :هدف زبان آموزان مورد نظر یاد گیری زبان فارسی برای تحصیل در دانشگاه های ایران است.
 -4-8اطالعات مربوط به شرح درس
الف :نوع شرح درس :واحدهای درسی بر اساس شرح درس واژگانی تهیه شده اند.

ب :مهارت های مورد توجه :افزایش دامنه واژگان هدف اصلی واحدهای درسی می باشد و در کنار آن به مهارت
های صحبت کردن ،خواندن و نوشتن نیز توجه می شود.

 / 196سومين همايش بينالمللی آموزش زبان فارسی بهمن 1397

 -5-8اطالعات آموزشی
الف :محیط :محیطی که در آن زبان فارسی را یاد می گیرند ،ایران است .بنابراین فارسی زبان دوم محسوب می شود.
ب :نوع لهجه :فارسی معیار
ج :گونه :در واحدهای درسی از هر دو گونه فارسی گفتاری و نوشتاری به ویژه گونه گفتاری استفاده می شود.
د :نوع استفاده از واحدهای درسی :واحدهای درسی این پژوهش بیشتر کاربرد کالسی دارند و می توانند به عنوان
مکمل کتاب درسی به کار روند .البته زبان آموزانی که مایلند دامنه واژگان خود را در مورد موضوع های موجود

افزایش دهند ،می توانند واحدهای درسی را در منزل مطالعه کنند.
 -6-8ساختار کلی واحدهاي درسی
در این پژوهش سعی نگارنده بر آن است که واژه های مربوط به هر حوزه معنایی را در قالب یک یا چند متن ارائه
نماید چرا که محققانی چون کارتر ( ) 206 ،1998بر آموزش غیر مستقیم واژه در سطح پیشرفته تأکید دارند و در این
راستا ارائه واژه بافت را توصیه می نمایند .از سوی دیگر بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رابطه ی نزدیکی بین
یادگیری واژه های زبان و خواندن وجود دارد .در واقع گویشوران یک زبان خاص بسیاری از واژه ها را از راه
خواندن می آموزند از این رو تادل )1973( 1و کراشن ( ) 1986معتقدند که زبان آموز واژگان خود را اغلب به کمک

خواندن بسط می دهد و به همین سبب هر دوی آنها حامی رویکردهایی هستند که مستلزم خواندن فراوان می باشد
(سیل.)305 ،1991 ،
دویبن ( ) 284 ،1989نیز می گوید ظاهراً گویشوران زبان ،واژه های جدید را از راه خواندن فرا می گیرند .در واقع
نگاهی به پژوهش انجام شده نشان می دهد متخصصانی که در زمینه ی واژه های زبان مادری در میان کودکان
مطالعه می نمایند ،شدیداً بر این باورند که یاد گیری واژه و خواندن مکمل یکدیگرند و نشانه های موجود در بافت،
یادگیری واژه های جدید را تقویت می کند .پس الزم است در طرح آموزش این دو را با هم تلفیق نمود و در این
راه به دنبال یافتن بهترین روش های موجود بود.
با توجه به موارد فوق ،نگارنده در هر واحد درسی سه مرحله اصلی را لحاظ می نماید که عبارتند از:

الف -مرحله پیش از خواندن
ب -مرحله خواندن
ج -مرحله پس از خواندن
 .8مرحله پيش از خواندن
هدف از به کارگیری فعالیت های پیش از خواندن تشویق زبان آموز به خواندن متن و ایجاد توانایی و آمادگی الزم
در او برای خواندن متن است و به همین دلیل است که رینگلر 2و وبر )1984( 3این گونه فعالیت ها را توانمندسازی
می خوانند .اصوالً زبان آموزی که پیشاپیش آمادگی و توانایی الزم برای خواندن را به دست آورد ،از سویی تکلیف
1

. Twaddell
2 J.L.Ringler
3
. C.K.Weber
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های درسی خود را بهتر و با زحمت کمتری انجام می دهد و از سوی دیگر با میل و عالقه بیشتری در فعالیت های
کالس شرکت می کند .چنین زبان آموزی خیلی زود ،به توانایی و استعداد خود و یادگیری زبان دوم /خارجی
اطمینان می یابد (چستین.)225 ،1988 ،
در واحد های درسی پژوهش حاضر ،فعالیت های این مرحله شامل استفاده از تصویر و طرح پرسش برای آموزش
واژه است.
تصویر :در آموزش واژه استفاده از تصویر دارای اهمیت به سزایی است به طوری که افرادی چون تیلر ()16 ،1990
به کار گیری تصویر محرك دیداری و غیر کالسی را به عنوان یکی از راه های معرفی و ارائه واژه های جدید به

زبان آموز می دانند .از این رو سعی شده در ابتدای واحدهای درسی بر آموزش بعضی از واژه های عینی از تصویر
استفاده شود.
پیش از خواندن متن پرسش هایی د ر مورد موضوع متن به زبان آموز ارائه می گردد .این سؤال ها دانش پیش زمینه
ای زبان آموزان را فعال می سازد و باعث می گردد توجه زبان آموز به موضوع متن معطوف شود .چنانچه زبان آموز
با موضوع متن آشنایی نداشته باشد ،طرح این پرسش ها پیش زمینه ای را در ذهن وی ایجاد و او را برای خواندن
متن کنجکاو می نماید .اما اگر زبان آموز در خصوص موضوع متن تجربه قبلی داشته باشد ،چنین پرسش هایی از
سویی سبب فعال شدن دانش پیشین وی می شود و از سوی دیگر توجه زبان آموز را به متن جلب می کند و اشتیاق
بیشتری را برای خواندن متن در او ایجاد می کند .به هنگام طرح این گونه پرسش ها معلم می تواند با ظرافت از

واژه های جدید استفاده کند و بدین ترتیب زمینه را برای آموزش آنها فراهم نماید.
پس از آنکه زبان آموز بعضی از واژه ها را به کمک تصویر یاد گرفت و به پرسش ها نیز پاسخ داد ،نوبت به خواندن
متن می رسد .سیل ( ) 305 ،1991می گوید در این مرحله باید به زبان آموز فرصت داد تا متن را بخواند و با واژه
های دشوار موجود در بافت روبرو شود آن گاه با توجه به نشانه های بافتی و با استفاده از راهکار حدس زدن ،معنا
را دریابد .در این مرحله به منظور ایجاد کنجکاوی و انگیزه هر چه بیشتر برای خواندن ،نگارنده پیش از ارائه متن
سؤال هایی در اختیار زبان آموز قرار می دهد و از وی می خواهد که در هنگام خواندن متن سعی کند پاسخ مناسب
برای هر یک از آنها پیدا کند.
همان طور که قبالً ذکر شد برای آموزش واژه ها باید زبان آموزان را به انجام فعالیت هایی وا داشت تا از این طریق

آنها واژه ها را فرا گیرند .فعالیت های پس از خواندن نیز بدین منظور ارائه می گردد .این مرحله در بر گیرنده
فعالیت ها و تمرین های متنوعی است که هدف از طرح و ارائه آنها عموماً کمک به زبان آموز در یادگیری واژه
است .فعالیت های پ س از خواندن شامل دو قسمت است :قسمت اول ،فعالیت هایی است که به یاد گیری اطالعات
موجود در متن مربوط می شود ،فعالیت های دسته دوم نیز بیشتر مهارت های واژگانی را مورد توجه قرار می دهد و
در پاره ای از موارد ،به مهارتهای دیگری نظیر صحبت کردن ،خواندن و نوشتن می پردازد .به گفته تاملینسون

1

( ) 169 ،1991بسیاری از تهیه کنندگان متن های آموزش واژه بسط دانش واژگانی را عاملی مؤثر در یادگیری زبان
می دانند .سعی نگارنده بر آن است تا در طرح تمرین ها و فعالیت های این مرحله تنوع الزم را بوجود آورد .الزم به
ذکر است که فعالیت های مربوط به این مرحله در تمامی واحدهای درسی به طور یکسان مورد استفاده قرار نمی

گیرد ،چرا که به اعتقاد سینکلر2و رنوف 1نمی توان روش شناسی خاصی را برای شرح واژگانی ارائه نمود.
. B.Tomlinson
. J.M.sinclair

1
2
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پس از خواندن متن سؤال هایی به زبان آموز ارائه می گردد ،هدف از ارائه این سؤال ها آگاهی از میزان درك زبان
آموز از متن است .باتوجه به پاسخ های زبان آموز می توان پی برد که او تا چه اندازه ای معنای متن را درك نموده
است و از طریق این سؤال ها زبان آموزان می توانند نظرهای خود را بیان کنند و واژه های جدید را به کار ببرند و
این امر باعث تسریع در یادگیری این گونه واژه ها می شود .برخی از سؤال ها با متن ارتباط مستقیم دارند و تنها در
برخی موارد به طور غیر مستقیم به متن مربوط می شوند و بدین ترتیب زبان آموز را به تعمق بیشتری در متن وادار
می کند.
برای تمرین کاربرد واژه ،در ابتدا فهرستی از جمله های ناتمامی در اختیار زبان آموز قرار می گیرد .این جمله ها

دارای جاهای خالی می باشند و زبان آموز باید از میان واژه های داده شده ،واژه مناسب برای هر جایی را پیدا کند و
بدین ترتیب جمله را کامل کند .واژه هایی که برای کامل کردن جمله ها ارائه می شود از میان واژه های موجود در
تصویرها یا متن ها انتخاب می گردد .جمله های ناتمام نیز یا مطابق با بافت موجود در متن می باشند یا بافت تازه
ای را بوجود می آورند و بدین ترتیب زبان آموز با کاربرد واژه آشنا می شود.
یکی از تمرین هایی که در برخی از واحدها ی درسی به کار می رود ،تمرین با هم آیی است .در این نوع تمرین ،دو
گروه واژه در دو ستون مجزا به زبان آموز ارائه می شود .زبان آموزان باید واژه هایی را که به طور فراوان با هم به
کار می روند ،پیدا کند .یادگیری چنین واژه هایی مهم است زیرا یاد گیری واژه صرفاً به معنی یادگیری معنای آن
نیست و الزم است زبان آموز در مورد ویژگی های مختلف واژه از جمله همانندی آن دانش آموز دانشی را کسب

نماید .این گونه تمرین ها نقش مهمی در یادگیری زبان ایفا می کند.
در نوع تمرین تطبیقی زبان آموزان باید جمله ای  /واژه ای را از ستون" الف" به واژه ای /جمله ای از ستون" ب"
مرتبط سازند .در هر ستون واژه ها یا جمله هایی وجود دارد که به نحوی با واژه ها یا جمله های ستون دیگر مرتبط
است .زبان آموز باید از راه تطابق این ارتباط را پیدا کند .گاهی یک ستون شامل واژ ه ها و ستون دیگر در بر گیرنده
تعریف آنها است و زبان آموز باید آنها را باهم مرتبط نماید .در چنین مواردی هدف ،سنجش میزان درك زبان آموز
از معنای واژه است.
گاهی در یک ستون سؤال ها و در ستون دیگر پاسخ آنها آمده است که زبان آموز باید ارتباط میان آنها را تشخیص
دهد .در برخی موارد نیز هر دو ستون شامل جمله هایی هستند که دو به دو با یکدیگر مترادفند و زبان آموز باید آنها

را با یکدیگر مرتبط سازد .هدف از ادامه نمونه اخیر سنجش میزان فهم زبان آموز از معنای کلی جمله است.
در تمرین واژه های مترادف و متضاد ،جمله هایی به زبان آموز ارائه می گردد که در بر گیرنده واژه های موجود در
متن است .زبان آموز باید مترادف /متضاد واژه های مشخص شده را از میان واژه های داده شده پیدا کند .هدف از
انجام این تمرین آشنایی با واژه های مترادف و افزایش دامنه واژگانی است.
در برخی از واحدهای درسی عالوه بر متن اصلی در مرحله پس از خواندن یک یا چند متن محاوره ای و یا
نوشتاری ارائه می شود .به د نبال این متن ها سؤال های درك مطلب در اختیار زبان آموز قرار می گیرد .وجود چنین
متن هایی باعث تقویت مهارت خواندن و هم چنین سبب بسط دامنه واژگان زبان آموز خواهد شد.

. A.Renouf

1
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در تمرین شبکه واژگانی فهرستی از واژه ها یا عبارت ها به همراه یک نمودار در اختیار زبان آموز قرار می گیرد .در
واقع این نمودار نشان دهنده روابط میان واژه ها می باشد و زبان آموز باید هر واژه یا عبارت را در جای مناسب
خود در نمودار قرار دهد.
به منظور انجام تمرین گروهی زبان آموزان به گروه های کوچکی تقسیم می شوند .در این حال افراد هر گروه می
توانند تبادل اطالعات نمایند و نکته های تازه ای از یکدیگر بیاموزند .در واقع هدف از طرح این نوع تمرین نیز
تحقق یاد گیری گروهی و برقراری ارتباط میان زبان آموزان است.
در چند واحد درسی تصویر های مختلفی به زبان آموز ارائه می شود .با دقت در این تصویرها وی باید مفهوم آنها

را بیان کند یا داستانی در مورد آنها بنویسد .در نوع دیگری از این تمرین زبان آموز باید تصویرهای مرتبط را
مشخص نماید.
از اواسط سال های  1970شرح درس های مبتنی بر تکلیف روند رو به رشدی را طی نمود .این گونه شرح درس
ها فعالیت های واقعی را در عالم خارج در بر می گیرد .برای مثال :چگونگی تعویض چرخ خودرو و غیره.
به اعتقاد سینکلر و رنوف ( ) 1988انتخاب این فعالیت ها محیط یاد گیری گوناگونی را برای زبان آموز به وجود می
آورد (کارتر و مک کارتی .)145 ،1988 ،بنابرین با توجه به جایگاهی که یاد گیری مبتنی بر تکلیف در علم آموزش
به دست آورده ،در آخر هر واحد درسی یک یا چند تکلیف با توجه به موضوع مورد نظر به زبان آموز ارائه می
شود .زبان آموز موظف است برای یافتن پاسخ صحیح به کتاب های مختلف رجوع کند و یا گاهی به مکان خاصی

برود و با بومی زبانان در مورد سؤال های مورد نظر صحبت کند و تجربه تازه ای بدست آورد.
بنا به نظر آلن ( ) 99 ،1983این گونه فعالیت ها زمینه را برای یاد گیری واژه هایی فراهم می آورد که در گفتار و
نوشتار مورد نیاز زبان آموزان سطح پیشترفته خواهد بود.
در برخی از واحدهای درسی از زبان آموزان در مورد مراحل انجام یک کار نظیر مسافرت با هواپیما ،عضویت در
کتابخانه سؤال می ش ود .این مراحل به صورت نامنظم در اختیار زبان آموز قرار می گیرد و وی باید با توجه به متن
یا متن هایی که خوانده است و نیز به کمک تجربه های قبلی خود این مراحل را به ترتیب مرتب نماید.
 .9نتیجه گیری

با وجود اینکه تحقیقات علمی اندکی در زمینه ای آموزش ،بخصوص آموزش واژه ,در زبان فارسی صورت گرفته
است ،ولی با مطالعه ی همین مقدار اندك و نتایجی که از این پژوهش به عمل آمد ،می توان این چنین استنباط کرد
که آموزش واژه و یادگیری آن فرایند ساده ای نیست ،اما استفاده از روش های کارآمد در آموزش واژه ،یادگیری آن
را آسان می کند .روش های مختلفی برای آموزش واژگان ارائه شده است که عبارتند از :تکرار ،روش های جفت
پیوسته ،فهرست واژه ،روش های واژه کلیدی ،روش ترجمه ،آموزش با کمک روابط واژگانی ،ارائه ی تصویر،
اجرای نمایش ،خانوا ده ی واژگانی ،روش حوزه های معنایی ،روش شاگرد محوری ،یادگیری واژه از طریق بافت،
روش سلسله مورسیا و روزن ویگ ،روش پیچین سازی و روش لوکاس که هر کدام به شیوه خاص خود به آموزش
واژه می پردازند.

سواالت مطرح شده در مقاله عبارتند از1 :ـ آیا بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است؟2 ،ـ
کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است؟3 ،ـ آیا آموزش واژه براساس نظریه حوزه های
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معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ و  4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوالها
ایجاد می کند؟
به سواالت یک و دو به این صورت پاسخ داده شد:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه ها نظریه حوزه های معنایی است2 .ـ کارآمدترین روش آموزش واژه ها روش
حوزه های معنایی است 3 .ـ پاسخ سوال سه عبارتست از :آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح
زبانی مختلف با هم تفاوت دارد .به سوال  4نیز پاسخ داده شد و نتیجه آن شد که روش حوزه های معنایی در نوع
سوالها محدودیت ایجاد می کند.

به هر حال زبان تجلی پیچیده ای از جهان اسرار آمیز آدمی است که هنوز نمی توان با اطمینان گفت که این پدیده
ی شگفت انگیز چگونه آموخته می شود و بنابرین چگونه می توان در مورد طرز تدریس قسمت های مختلف آن
قاطعانه سخن گفت؟ و چگونه از یک روش به عنوان بهترین روش دفاع کرد .در آموزش زبان فارسی به طور عام،
خصوصاً واژگان توجه به نکات زیر ضروری است:
-1واژگان را همواره در گفتگوهای طبیعی ارائه کنید.
 -2عناصر واژگانی جدید را همواره در ساختارهای آشنا آموزش دهید.
 -3واژه های جدید را حول یک موضوع ارائه کنید.
 -4زبان آموزان را تشویق کنید فعاالنه واژه های جدید را یاد بگیرند و از عوامل تداعی کننده برای به خاطر سپردن

واژه استفاده کنید.
 -5از کاربرد عناصر واژگانی با حوزه معنایی محدود اجتناب کنید .اصوال خصوصیات واژگانی ،نحوی و آوایی
گفتار معلم باید با سطح کالس که تدریس می کند متناسب باشد.
زمینه ی تحقیق در مسائل آموزش زبان فارسی بسیار گسترده است و موضوعات جالب زیادی در این حوزه به
چشم می خورد که نیازمند تحقیق و تفحص است.
موضوعات زیر را می توان برای پژوهش های بعدی انتخاب کرد:
 بررسی روش های آموزش واژه در مدارس دو زبانه ی کشور، -تهیه آزمونهای واژگانی برای غیر فارسی زبانان در سطوح مختلف،

 مسائل خط و آموزش آن در زبان فارسی به عنوان زبان دوم /خارجی، تهیه متون خواندن مناسب ویژه غیر فارسی زبانان در سطوح مختلف و مقایسه اثر هر یک از روش های آموزش واژه در یادگیری واژه و تاثیر آن در نگهداری و یاد آوری واژه.منابع فارسی

 ایچسون ،جین ،1371 ،مبانی زبانشناسی ترجمه محمد فائض ،تهران ،انتشارات نگاه.

 آکماجین ،آندرین و دیگران ،1375 ،زبانشناسی :درآمدی بر زبان و ارتباط ،ترجمه خسرو غالمعلی زاده،
کرمانشاه :مؤسسه انتشاراتی طاق بستان.

 آلن ،ویرجینیا ،فرنچ ،1366 ،فنون تدریس لغت ،ترجمه قاسم کبیری ،رشد آموزش زبان ،س ،3ش 11و .12



بانان صادقیان ،جلیل ،1376 ،تقریرات درس و تدوین مطالب درسی ،تهران :دانشگاه علوم طباطبایی.

 براون ،اچ .داگالس ،1363 ،اصول یادگیری و تدریس زبان ،ترجمه :مجدالدین کیوانی ،تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.

بررسی و مطالعه متن هاي آموزش لغات زبان فارسی براساس نظريه حوزه هاي معنايی به غير فارسی زبانان در سطح پيشرفته 201 /

 پالمر ،فرانک ،1366 ،نگاهی تازه به معنیشناسی ،ترجمه کورش صفوی ،تهران :چاپ پنگوئن.
 پالمر ،هرولد ،1352 ،اصول آموزش زبان ،ترجمه مجدالدین کیوانی ،تهران.1352 ،

 ثمره ،یداهلل ،1372 ،آموزش زبان فارسی (آزفا) ،کتاب چهارم ،دوره پیشرفته ،انتشارات بینالملل الهدی.


خانلری ،پرویز ناتل ،1374 ،تاریخ زبان فارسی ،ج ،1تهران :نشر سیمرغ.

 دارابی ،سیامک و دیگران ،1338 ،آموزش فارسی برای خارجیان ،الهیجان :نیک نگار.1381 ،

 سیف ،علیاکبر ،1371 ،روانشناسی پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزش تهران :انتشارات آگاه.
 صفوی ،کورش« ،1378 ،تقریرات درس معنیشناسی» ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

 ضرغامیان ،مهدی ،1372-2 ،واژگان خوانداری کودکان دبستانی ایران ،رساله کارشناسی ارشد ،تهران :موسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ضیاء حسینی ،سید محمد« ،1379 ،جزوه اصول و روش آموزش زبان فارسی» ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

 فالک ،جولیا ،اس ،1372 ،.زبانشناسی و زبان ،ترجمه :خسروغالمعلیزاده ،مشهد :انتشارات آستان قدس
رضوی.

 مشکوه الدینی ،مهدی ،1378 ،سیر زبانشناسی ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی.

 نصر ،محمدرضا ،1379 ،تهیه و تدوین متنهای آموزش واژگان فارسی براساس حوزههای معنایی ویژه
غیرفارسی زبانان سطح متوسط ،رساله کارشناسی ارشد ،تهران :دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید

بهشتی.
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