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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
The current research is a corpus-based lexical study which aims to discover the presence 
of Coxhead’s (2000) academic wordlist (AWL) in a corpus of language teaching 
textbooks. The AWL, as the most well-known list of academic vocabulary available, is 
used to increase the knowledge of English vocabulary in students studying different 
disciplines across universities of the world. In the present study, after a series of steps, 
we developed a corpus of more than 11 million words, composed of language teaching 
textbooks. The corpus consists of 13 areas, which constitute almost equal number of 
words in the corpus. Then, using the Range software, the AWL coverage was analyzed 
across the corpus. The results reveal that the AWL items cover 11.13% of the entire 
corpus. This is higher than the figure obtained in similar studies conducted on many 
other disciplines. We also analyzed the AWL’s coverage in each sub-corpus, and found 
a significant difference among the coverage figures. A further finding of the present 
study was that the most frequent word families of the AWL had a significant occurrence 
in our corpus. This high level of coverage reflects the importance of the AWL for 
students in this field and reassures the use of this wordlist for related students. 
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 . مقدمه0

مدتی طوالنی   آموزش زبان،اگرچه بسیاری از دانشجویان گرایش 

ویژه در  زبان انگلیسی به ها به اند، اما تسلط آن یادگیری زبان مشغول بوده به

اندازه کافی رشد نکرده  واژگان دانشگاهی ممکن است، به زمینۀ تسلط به

های دانشگاهی، در حد مورد انتظار  باشد و در نتیجه نتوانند در آموزش

بور ممکن است بدلیل عدم عنوان مثال، دانشجویان مز ظاهر شوند. به

تسلط کافی بر واژگان مناسب گفتمان علمی و دانشگاهی، در نگارش 

متون علمی توفیق حاصل نکنند. رابطۀ میزان دانش واژگانی فرد و کیفیت 

های متعددی نشان داده شده است. برای مثال،  نگارش او در پژوهش

درصد از واریانس در  ۲0دهد که  نشان می  (Stæhr, 2008) استهر

باالی مهارت نگارش را حجم واژگانی فرد  توانایی کسب نمرۀ متوسط به

نیز نشان  ((Mayher & Brause, 1986کند. مایهر و براوز  تعیین می

گفتۀ  ز واژگان است. بهتوانایی استفاده ا دادند که مهارت نوشتن وابسته به

واژگان متنوع برای انتقال معانی  (، دسترسی به(Ediger, 1999ادیجر 

های سخن گفتن و نگارش ضروری است. کورونا و  دقیق، برای مهارت

در تایید  ( (Corona, Spangenberger & Venet, 1998همکاران

این موضوع  معتقدند در هر سطح دانش زبانی، نوشته ای موثرتر است که 

 در آن عمق واژگان و دستور زبان مشهود است.

های  با اهمیت یافتن تاثیر دانش واژگان بر سایر مهارت 

اند که  دنبال ایجاد فهرست واژگانی بوده پژوهشگران همواره به زبانی،

د بوده و موردنیاز همه دانشجویان باشد. اولین فهرست واژگان پربسام

توسط کاکسهد تولید شد، و درحال  0222دانشگاهی معتبر، در سال 

ترین و پر استنادترین فهرست واژگان دانشگاهی  شده حاضر شناخته

ها  صورت کلی برای دانشجویان همه رشته باشد. این فهرست که به می

ای در  طور گسترده دهه، در حال حاضر بهتولید شد، با گذشت دو 

های بسیاری از کشورهای جهان تدریس  های زبان عمومی دانشگاه کالس

ها و  همچنین در تولید بسیاری از کتاب (Coxhead, 2011) شود می

 .شود عنوان منبع اصلی استفاده می ها از این فهرست به آزمون

ای  کسهد، برای تولید فهرست واژگان دانشگاهی، پیکرهکا

(Corpus )۲/9 ای از متون علمی را گردآوری کرده و بسامد  میلیون واژه

( موجود در Range( و دامنۀ واژگان )Word Frequencyواژگانی )

آن را بررسی کرد. منظور از بازه )یا دامنه(، تعداد متن موجود در پیکره 

کار رفته است. متون موجود در پیکره، از مجالت  ها به است که واژه درآن

های درسی دانشگاهی در چهار گسترۀ اصلی  مختلف علمی و کتاب

سه معیار در تولید  .انتخاب شدند: حقوق، هنر، علوم طبیعی، و تجارت

واژگان دانشگاهی درفهرست  (Word Families) های واژگانی خانواده

گرفت: الف( حضور واژه در متون تخصصی، مورد استفاده قرار کاکسهد 

واژه موجود در فهرست  0222عبارت دیگر، واژۀ انتخابی نباید جزء  به

  (West, 1953)وست (General Service Listواژگان عمومی )

واژگان (: برای اینکه واژه ای در فهرست Range) باشد. ب( بازه

بار یا باالتر در هر یک از  82گنجانده شود، باید حداقل کاکسهددانشگاهی 

حوزه وجود داشته  01چهار گستره اصلی پیکره، و در بیش از نیمی  از 

بار و یا بیشتر در پیکره تکرار  822باشد، و ج( بسامد: واژه باید حداقل 

بیشتر  منظور اجتناب از تکرار شود. قراردادن معیار بسامد، عالوه بر بازه، به

خانوادۀ واژگانی با  ۲۷2باشد. در مجموع،  تر می واژه در متون طوالنی

خانواده واژگانی منتخب  ۲۷2معیارهای معین شده همخوانی داشتند.

درصد از مجموع واژگان موجود در متون دانشگاهی  82کاکسهد، حدود 

داد. این فهرست واژگان هم اکنون پس از گذشت  انتخابی او را پوشش می

 شود. و دهه همچنان در بسیاری از مراکز دانشگاهی آموزش داده مید

 

 سوال پژوهشبیان مسئله و  0.0

تسلط بر فهرست واژگانی همچون فهرست واژگان عمومی 

و فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد   (West, 1953)وست

Coxhead, 2000)ها پیشنهاد  دانشجویان همگی رشته ( معموال  به

فرض وجود دارد که تسلط بر چنین فهرست  شود، چرا که این پیش می

تواند دانشجویان را قادر سازد تا متون دانشگاهی خود را بخوانند.  هایی می

گرایش آموزش زبان متفاوت است  اما این موضوع در مورد دانشجویان

ای مسلط بر زبان فرض  گونه چرا که دانشجویان این رشته را اغلب به

کنند که گویی مشکلی با درک و یا تولید هیچیک از واژگان انگلیسی  می

کنند.  هایی تلقی می نداشته و ایشان را بی نیاز از مطالعه ی چنین فهرست

گان دانشگاهی اغلب برای تمامی واژها حاکی از اینند که  اما پژوهش

(، و دیگر Anderson & Freebody, 1981اند ) دانشجویان ناشناخته

این که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که واژگانی که دانشجویان با 
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ها مشکل دارند، نه واژگان عمومی و واژگان تخصصی، بلکه واژگان  آن

(. از سوی Shaw, Li & Pemberton, 1994 ; 1991)اند  انشگاهید

دیگر بسیاری از دانشجویان، حتی دانشجویان گرایش آموزش زبان، در 

جای واژگان دانشگاهی، از واژگان عمومی استفاده  محیط آکادمیک به

ن امر ضرورت تسلط بر این دسته از واژگان را برای کنند. ای می

کند. دانشجویانی که انگلیسی، زبان  دانشجویان این رشته بیشتر آشکار می

المللی،  ها نیست، هنگام نگارش مقاله برای چاپ در مجالت بین مادری آن

شوند. این  گاهی در پیدا کردن واژگان دانشگاهی مناسب دچار مشکل می

ی اینکه در محیط دانشگاهی موفق باشند، باید بر واژگان دانشجویان برا

از طرف دیگر، با نگاهی اجمالی دانشگاهی تسلط الزم را کسب کنند. 

نظر برسد که دانشجویان گرایش  چنین فهرست هایی، شاید این گونه به به

یادگیری چنین واژگانی ندارند، زیرا برخی از واژگان  آموزش نیازی به

ها در متون دانشگاهی این رشته بسامد کمتری  هرستموجود در این ف

طور مکرر در  ای دیگر از واژگان وجود دارند که به دارند، حال آن که دسته

ها  شود، اما در این فهرست وفور دیده می متون دانشگاهی این رشته به

امروز انجام نشده که  با تمام این اوصاف، هیچ پژوهشی تا به .جایی ندارند

ای متون درسی گرایش آموزش زبان مشخص کند که آیا  پیکره با بررسی

همپوشانی کافی با متون درسی رشتۀ  واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست 

هایی برای  آموزش زبان دارد و در نتیجه آیا تسلط بر چنین فهرست

 تواند مفید باشد یا خیر. دانشجویان آموزش زبان هم می

لزوم پژوهش در بارۀ  (Hyland & Tse, 2007) هایلند و تسه

های  ها و گرایش میزان حضور فهرست واژگان کاکسهد در رشته

هایی که تاکنون مورد بررسی  ازجمله گرایشکنند.  دانشگاهی را تایید می

قرار  واژگان دانشگاهی کاکسهدعلمی از لحاظ میزان همپوشانی فهرست 

باشد. همانطور که فالوردو  نگرفته است گرایش آموزش زبان می

Flowerdew, 2002))  اشاره کرده است، تاکنون تعداد ناچیزی از

مطالعات مبتنی بر پیکره در زمینۀ زبان انگلیسی برای اهداف ویژه متمرکز 

تحلیل  ت. در این پژوهش برآنیم تا بهبر گرایش آموزش زبان بوده اس

های  در پیکرۀ کتاب واژگان دانشگاهی کاکسهدمیزان حضور فهرست 

خواهیم بدانیم آیا  تر می عبارت ساده آموزش زبان دانشگاهی بپردازیم. به

در متونی که دانشجویان این گرایش  واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست 

شود که آموزش این فهرست  یافت میاند تا آن حد  معموال با آن در تماس

 را برای رفع نیازهای دانشگاهی آنان توجیه کند. 

 

 . پیشینه5

، واژگان دانشگاهی کاکسهداینکه آیا فهرست  بردن به منظور پی به

 های دانشگاهی ارزش یکسانی دارد، هایلند و تسه برای سایر رشته

(Hyland & Tse, 2007)  ای را برای یافتن پراکندگی و بسامد  مطالعه

در پیکرۀ خود، که شامل  واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست 

شناسی، فیزیک، و علوم کامپیوتر، مهندسی مکانیک و الکترونیک  زیست

)مهندسی(، جامعه شناسی، مطالعات کسب و کار، و علوم اجتماعی بود 

ی نشان دادند که وضعیت فراوانی ا ها بر اساس شواهد پیکره کردند. آن

های مختلف  ها و زمینه در رشته واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست 

های آشکاری از لحاظ   تواند تفاوت متفاوت است. یک واژه واحد می

ها،  بسامد، بازه، معانی و واژگان همنشین داشته باشد. بر اساس گزارش آن

ها مشابه فهرست  دهی واژگان دانشگاهی در پیکرۀ آن در حالی که پوشش

های  کسانی برای همۀ رشتهبود، توزیع ی واژگان دانشگاهی کاکسهد

چه ترکیب فهرست واژگان عمومی و  موجود در پیکره دیده نشد. اگر

درصد از پیکرۀ کلی را پوشش  1۲ واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست 

ها تحلیل شد، در  داد، اما هنگامی که توزیع واژگان در بین زیرشاخه می

 هایلند و تسهگفتۀ  هایی مشاهده شد. به ها تفاوت دهی بین آن پوشش

(Hyland & Tse, 2007)  واژگان ، واژگان موجود در فهرست

از حیث ارزش برای همه دانشجویان یکسان نیستند، و  دانشگاهی کاکسهد

برخی واژگان ممکن است اصال مورد استفادۀ بعضی رشته ها نباشند. 

برای  واژگان دانشگاهی کاکسهدت احتمال زیاد فهرس عنوان مثال، به به

درصدی است،  8۱دانشجویان علوم کامپیوتر، که دارای همپوشانی 

 شناسی، با پوشش تنها بیشترین فایده را داشته وبرای دانشجویان زیست

 درصد کمترین فایده را دارد.  0/۱

 مظفری و معینی
(Mozaffari & Moini, 2014)  میزان بسامد

واژگان دانشگاهی کاکسهد و میزان همپوشانی این فهرست واژگان را در 

ها  پیکره ای از مقاله های پژوهشی رشته ی آموزش بررسی کردند. آن

از متون پیکره ی این  ٪ 99/9واژگان دانشگاهی کاکسهدنشان دادند که 

واژگان دهند. همچنین متداول ترین کلمات فهرست  رشته را پوشش می

در مقاالت پژوهشی آموزش شناسایی شدند. محققان  دانشگاهی کاکسهد

صورت جداگانه فهرست های واژگان  نتیجه گرفتند که باید تالش شود به

 دانشگاهی مخصوص هر رشته ایجاد شود.
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  (Moini & Islamizadeh, 2016)معینی و اسالمی زاده

واژگان  بررسی میزان حضور و شیوۀ توزیع پربسامدترین به

فهرست واژگان عمومی وست در حوزه ی دانشگاهی کاکسهد و نیز 

مقاله پژوهشی  ۷22ای از  زبانشناسی پرداختند. بدین منظور، پیکره

میلیون واژه را از چهار حوزه  9رشته زبانشناسی، متشکل از حدود 

، معناشناسی و نحو( تهیه اژشناسیو، آواشناسیاصلی زبانشناسی )

کردند. در این پژوهش دو معیار برای تحلیل داده استفاده شد: 

واژه از پیکره  80۱9بر اساس این دو معیار، تعداد  بسامد و دامنه.

 ٪81/82واژگان دانشگاهی کاکسهد نتایج نشان داد که  بدست آمد.

کل  ٪1/۷0داد و فهرست واژگان وست  کل پیکره را تشکیل می

کرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن  پیکره را همپوشانی می

 918تنها، واژگان دانشگاهی کاکسهدواژۀ فهرست  ۲۷2است که از 

واژه با معیارهای انتخاب واژگان این پژوهش مطابقت داشت 

واژه در پیکره حضور داشت که  009. حال آنکه، درصد( 19/۱۱)

و یا واژگان دانشگاهی کاکسهد ر با معیارها همخوانی داشت اما د

 فهرست واژگان وست موجود نبود.

بررسی فراوان ترین  ای به در پایان نامه (8999موسوی خرزوقی )

واژگان دانشگاهی در متون روانشناسی پرداخت. همچنین در بخشی از 

واژگان این پژوهش، فهرست واژگان دانشگاهی روانشناسی را با فهرست 

مقایسه نمود تا تفاوتهای دو فهرست از نظر رتبه بندی  دانشگاهی کاکسهد

این منظور  دست آید. به نی دو فهرست بهو بسامد واژگان و میزان همپوشا

منتشر شده  0289تا  0222های  مقاله که بین سال 89۱ای متشکل از  پیکره

کتاب روانشناسی گرداوری کرد. معیارهای منتخب  8۲بود و نیز تعداد 

ترین واژگان دانشگاهی روانشناسی، واژگان  برای استخراج فهرست فراوان

 88۲8زیرپیکره بود. مطابق با معیارها،  ۲ضور و دامنۀ ح 12دارای فراوانی 

 ۲۷2واژه در فهرست واژگان دانشگاهی روانشناسی قرارگرفت. از مجموع 

واژه با  9۲9،واژگان دانشگاهی کاکسهدگروه واژۀ موجود در فهرست 

فهرست واژگان دانشگاهی روانشناسی یکسان بودند و همپوشانی این 

 .درصد بود 99/8۲واژگان با پیکره 

واژگان دانشگاهی میزان حضور   (Rees, 2016)ریس

را در یک پیکرۀ متشکل از مقاالت چاپ شده در رشته  کاکسهد

های تاریخ، میکروبیولوژی و مطالعات مدیریتی بررسی نمود. در 

این پژوهش از روش تحلیل دو مرحله ای استفاده شد. در مرحله 

صورت جداگانه در  واژگان دانشگاهی کاکسهد بهوشش اول، میزان پ

زیر مجموعه های پیکره )تاریخ، میکروبیولوژی و مطالعات 

دست آمده در زیرمجموعه  مدیریت( مقایسه شد. میزان همپوشانی به

گفته ی  درصد بود. به ۷9/82و  1۷/۱، ۱8/۲ترتیب  های پیکره به

دهندۀ تفاوت  ه، نشاندست آمد پژوهشگر این مقاله، تفاوت ارقام به

های مختلف است. این تفاوت در مرحله  در استفاده از زبان در رشته

بررسی واژگان  دوم بررسی نیز دیده شد که در آن پژوهشگر به

در سراسر  واژگان دانشگاهی کاکسهدمورد از فهرست  ۲۷همنشین 

پیکره پرداخت. سرانجام، این پژوهش نشان داد که شمار بسیاری از 

دارای معانی واژگان دانشگاهی کاکسهد ان موجود در فهرست واژگ

 اند. هر رشته دانشگاهی خاص و منحصر به

 & ,Pathan, Memon, Memon, Shah)پاتان و همکاران

Magsi, 2018)  واژگان دانشگاهی فهرست بررسی میزان همپوشانی  به

با پایان نامه های دکتری علوم زیست شناختی، بهداشت و علوم  کاکسهد

ها از یک پیکره ی از پیش  فیزیکی دانشگاههای پاکستان پرداختند. آن

پایان نامه ی دکتری در پاکستان استفاده  022ساخته شده  متشکل از 

متون پیکره ی  ٪۷۱/1های این پژوهش این بود که در کل  کردند. از یافته

همپوشانی داشت.  واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست سی با مورد برر

فهرست ( ابتدایی Sub-List) فهرست-همچنین مشخص شد که سه زیر

خود  از کل پوشش متن را به ٪۲۷تقریبا واژگان دانشگاهی کاکسهد

گیرد که یادگیری  داد. این بررسی نهایتا این گونه نتیجه می اختصاص می

 برای نگارش پایان نامه ها مؤثر است.هد واژگان دانشگاهی کاکسفهرست 

بررسی  ( به(Gilmore & Millar, 2018گیلمور و میالر 

های مهندسی عمران  میلیونی، متشکل از مقاالت پژوهش 1پیکره ای 

منظور شناسایی  که در دانشگاه توکیو جمع آوری شد پرداختند. به

مهندسی عمران، ابتدا تجزیه و تحلیل واژگان واژگان مرتبط با 

دست آمده با  کلیدی انجام شد. سپس فهرست واژگان کلیدی به

فهرستهای واژگان عمومی و فهرست واژگان دانشگاهی مقایسه 

دست آمده  شدند. نتایج نشان داد که فهرست واژگان کلیدی به

مومی و های واژگان ع با فهرست ٪9/8۱و  ٪9/۱2میزان  ترتیب به به

 فهرست واژگان دانشگاهی تطبیق داشتتند.
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پژوهشی در زمینه ی واژگان  (Safari, 2019) اخیرا سفری

متداول در متون دانشگاهی دامپزشکی انجام داده است. بدین منظور، 

های دامپزشکی تهیه نمود که بیش  پیکره ای حاوی مقاالت پژوهش

میلیون واژه را در برداشت. در این پژوهش از برخی از نرم  ۱/9از 

افزارهای تحلیل متن استفاده شد و همچون کاکسهد، معیار فراوانی 

عنوان معیار انتخاب واژه اعمال شد. نتایج نشان داد که  بار به 822

واژگان دانشگاهی واژگانی در پیکره متداول بودند که در فهرست 

واژگان عمومی وست وجود نداشتند. از  و نیز فهرست کاکسهد

سوی دیگر، بسیاری از واژگان دو فهرست مذکور در پیکرۀ مورد 

 داشتند. 822بررسی، بسامد کمتر از 

 

 . روش پژوهش9

 طراحی پیکره 9.0

ای جامع  در تالش برای اتخاذ رویکردی علمی برای ساخت پیکره

،  (Meyer, 2004)و متعادل، مراحلی دقیق را با الهام از مایر

( طراحی  ,1991Sinclair, 2004) ( و سینکلر ( ,1993Biberبایبر

ی در بارۀ محدودۀ پیکره، محتویات و گیر تصمیم کردیم. در آغاز به

های گسترۀ انتخابی پرداختیم، از جمله آنکه کدام نوع متن )چه  موضوع

 پیکره را داشته باشد.  ژانرهایی و چه زمان انتشاری( باید اجازۀ ورود به

 تمام مالحظات در این مرحله در راستای حفظ تعادل و نمایندگی
 

(Representativeness)عبارت دیگر، تالش  ز بود. بهپیکره متمرک

کردیم پیکره ای بسازیم که تاحدامکان نمایندۀ رشتۀ آموزش زبان بوده و 

های این رشته را دربرداشته باشد. طبق  شکل متعادلی تمام حوزه بتواند به

( ، در ساخت پیکره Sinclair, 1991, 2004) استدالل سینکلر

مهمترین نکته این است که نمایندگی و تعادل پیکره حفظ شود؛ هرچند 

این اهداف دقیقا قابل تعریف و دستیابی نیستند، اما باید هنگام طراحی 

 ها باشد.  پیکره، تمرکز اصلی بر روی آن

 

 تعریف گسترۀ پیکره و جامعیت9.5

(Comprehensiveness) ها  زیرپیکره  (Sub-Corpora)  

ها اغلب  (، در طراحی پیکره، نمونه ( ,1993Biberگفته بایبر به

شوند  آوری می جمع  (Population)بدون تعریف قبلی جمعیت هدف

باید در آغاز بنابراین . که در این صورت نمونه برداری نامعتبر خواهدبود

دانشگاهی است  گرایشی "آموزش زبان"گسترۀ موردنظر را تعریف کرد. 

 (2001است دنبال حل مشکالت زبانی مردم در دنیای واقعی  که به

(Grabe, همین خاطر  دامنۀ این رشته چندان روشن نیست و به

 درسی مختلفی را نسبتپژوهشگران مختلف برای آن موضوعات 

ی مختلف جهان ها هند. موضوعات درسی این رشته در دانشگاهد می

 شناسی زبانمتفاوت است. فرهنگ واژگان تخصصی آموزش زبان و 

 (Richards & Schmidt, 2010) کاربردی النگمن
محدودۀ این  

 ند:ک می ی زیر محدودها حوزه رشته را به 

 

 ی درسی پیکرهها . حوزه8جدول 

 

های  . روش8

 آموزش زبان

. تولید برنامه 0

 درسی

. فراگیری زبان 9

 دوم

. آموزش 9

 مهارتهای زبان

. آموزش ۲

کمک  زبان به

 کامپیوتر

. تربیت معلم ۱

 زبان

. انگلیسی ۷

 برای اهداف ویژه

. روش 1

 پژوهش

سازی  . آزمون9

 زبان

شناسی  . زبان82

 مقدماتی

. تحلیل 88

 گفتمان

. زبانشناسی 80

 اجتماعی

. روانشناسی 89

 زبان

  

 

طیف گستردۀ موضوعات درسی موجود در فرهنگ لغت النگمن 

ی ایران، ها با برنامه آموزشی بسیاری از دانشگاه بندی دستهوتطابق این 

 ندک می بندی را برای پژوهش فعلی قابل پذیرش استفاده از این دسته

پیشنهاد  بندی دستههای پیکره در پژوهش فعلی براساس  حوزهبنابراین .

 .شده توسط فرهنگ لغت النگمن تنظیم شدند
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ای نسبت داد که شامل تنوع  پیکره وان بهت می به طور کلی، جامعیت را

عبارت دیگر طیف وسیعی از  باشد، و یا به ها ای از زیرپیکره گسترده

عنوان یک  باشد. آموزش زبان بهی موضوعی مهم را در برداشته ها زمینه

(، شامل موضوعات درسی Interdisciplinaryای ) گسترۀ بین رشته

 بندی دستهاست که از لحاظ واژگانی بسیار متنوعند. ما با وامگیری از 

تمام  موضوعات درسی موجود در فرهنگ لغت النگمن، که نسبت به

ای با  کان پیکرههای موجود کاملتر بود، سعی کردیم حتی االمبندی دسته

که مهمترین موضوعات درسی را شامل شوند  ها طیف کاملی از زیرپیکره

 در اختیار داشته باشیم.

 

 ژانر پیکره 9.9

کتاب »گونۀ  های موجود، برآن شدیم تا پیکره را به از میان تمام گونه

ای است که دانشجویان بیشتر در  محدود کنیم، زیرا این گونه« درسی

عنوان  افزون بر این، استفاده از کتاب درسی به .دارندمعرض آن قرار 

ها،  و یاحتی دیگر گونه« مقاله»دهندۀ پیکره، در مقایسه با  عنصر تشکیل

فراگیری بیشتری دارد. در کتاب، معموال دانش موجود و  جامعیت و

دانشجویان ارائه  های مربوطه به همچنین مشکالت، مفاهیم و نظریه

تواند شامل بحث و استدالل نیز باشد.  ، کتاب میشود. افزون بر آن می

موضوع است، در  هدف اصلی در کتاب، ارائۀ نظرات موجود راجع به

های جدید  حالیکه  هدف مقاله علمی صرفا ارائه دانش جدید و یا دیدگاه

تواند کاربرد مقاله را برای اهداف  جامعۀ علمی است که این امر می به

 ب کاهش دهد.آموزشی در مقایسه با کتا

 

 دورۀ زمانی انتشار متون 9.3

که تا حد امکان، پیکره از کند  می توصیه (Meyer, 2004)مایر

همین دلیل در  متون انتشار یافته در بازۀ زمانی محدودی انتخاب شود. به

ل سه دهۀ گذشته )از سا های درسی به پژوهش حاضر، انتخاب کتاب

سه دهۀ اخیر از این لحاظ  به ها کردن نمونه ( محدود شد. محدود8992

های  ای از کتاب  قابل توجیه است که هدف ما در این پژوهش ایجاد پیکره

 درسی معاصر بوده که دانشجویان فعلی این رشته مورد استفاده قرار

ن آن را جز دو مورد کتابی که استادا هند. سرانجام، پیکره تولید شده، بهد می

 ضروری اعالم کرده بودند، دربازۀ زمانی نشر در سه دهۀ اخیر محدود شد.

 

 های درسی گیری: انتخاب کتاب روش نمونه 9.2

 های درسی در پیکره، مراحل زیر طی شد:  برای انتخاب کتاب

 

 ی ناشرانها بررسی پیشنهادهای کتاب در وبگاه  9.2.0

های معتبری که مورد  کتاب حداکثر رساندن احتمال انتخاب  برای به

ی ناشران برجسته دانشگاهی و ها ها باشند، وبگاه استفاده بیشتر دانشگاه

ی اصلی بازدید ها المللی مورد بازدید قرار گرفت. وبگاه های بین نشریه

شده عبارتند از: تیلور و فرانسیس، انتشارات دانشگاه کمبریج، پیرسون 

ل، ها د، پالگریو مکمیالن، پرنتیس)النگمن(، انتشارات دانشگاه آکسفور

ی فوق دارای بخش متمایزی مختص ها بلک ول وایلی. اکثر وبگاه

های  ی فوق، فهرستی از کتابها وبگاه . با مراجعه به اند های درسی کتاب

آوری شد. اقالم  درسی ارائه شده، برای هر موضوع درسی پیکره جمع

 در این مرحله را نشان دارای عالمت *در ضمیمه، عناوین گرداوری شده

 هد.د می

 

 ها بررسی مخاطبان مورد نظر در کتاب 9.2.5

ی ناشران مطرح، دارای بخش مختص ها ازآنجا که برخی از وبگاه

ی گرایش ها هایی را در گستره های درسی نبودند، ولی کتاب پیشنهاد کتاب

ین آموزش زبان منتشر کرده بودند، تصمیم گرفتیم تا مخاطبان مورد نظر ا

های مورد بررسی،  های را بررسی کنیم. در بسیاری از کتاب کتاب

صراحت مخاطبان مورد نظر خود را ذکر کرده بودند.  نویسندگان به

رد کتاب برای مطالعه ک می هایی که در آن نویسنده علنا ادعا کتاب

فهرست اضافه شدند. اقالم دارای  دانشجویان مناسب است، انتخاب و به 

 ضمیمه، عناوین گردآوری شده در این مرحله را نشانعالمت **در 

 هد.د می

 

های  استادان دربارۀ فهرست نهایی کتاب نظر بازخورد  9.2.9

 درسی دانشگاهی
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های ارائه شده توسط ناشران  از آنجا که مشاهده شد بعضی ازکتاب

، و از یستی ایران مورداستفاده نها عمال توسط بسیاری از استادان دانشگاه

هایی وجود داشته باشد که استادان در  دیگر ممکن است کتاب سوی

عنوان کتاب  المللی به دهند، ولی از سوی ناشران بین ها آموزش می کالس

های درسی را که استادان ایرانی  درسی پیشنهاد نشده باشد، الزم بود کتاب

، نیز بررسی شود. از کنند می در مقطع تحصیالت ارشد و دکتری استفاده

هر درس مکاتبه کنیم و  رو، تصمیم گرفتیم با استادان مربوط به این

ی هفت ها گرداوری شده جویا شویم. وبگاه های ها را در بارۀ کتاب نظرآن

دانشگاه دولتی در تهران که گرایش آموزش زبان در مقطع تحصیالت 

شامل  ها تکمیلی در آن برقرار بود، مورد بازدید قرار گرفت. این وبگاه

، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه بهشتی شهیددانشگاه تهران، دانشگاه 

الزهرا، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه علم و صنعت 

ایران بودند. اطالعاتی پیرامون اعضای هیات علمی آموزش زبان، تخصص 

ها گرداوری شد و سپس از هر یک از  و آدرس پست الکترونیکی آن

فهرستی  .ستادان بطور جداگانه دعوت شدند در نظرسنجی شرکت کنندا

تخصص هر استاد از طریق پست  های مربوط به از عناوین کتاب

های نامبرده را  ها پرسیده شد که آیا کتاب الکترونیک ارسال و از آن

عنوان منابع اصلی یا تکمیلی در سطوح ارشد یا دکتری پیشنهاد یا  به

خیر. برای برخی از استادان تنها یک موضوع درسی  هند یاد می آموزش

فرستاده شد، در حالی که سایرین دو یا سه درس مرتبط با تخصص خود 

را پاسخ دادند. در بعضی موارد، که هیچ اجماعی وجود نداشت، یعنی در 

صورتی که دو نفر از استادان کتابی را تایید کردند، اما یک نفر آن را رد 

 هارم گرفته شد.کرد، نظر استاد چ

شرکت کنندگانی  ای، با ارسال یادآوری به پس از یک دوره سه هفته 

که هیچ پاسخی نداده بودند، حداقل سه تایید برای هر درس دریافت شد. 

نفر از استادان داوطلبانه  00پست الکترونیک ارسالی،  ۲۷در مجموع، از 

شان اظهار  صصپاسخ دادند و در بارۀ یک دو یا سه موضوع در زمینه تخ

های درسی که در برنامه درسی  بدین ترتیب فهرستی از کتاب .نظر کردند

موارد قبل  های مطرح قرار داشت، به استادان آموزش زبان در دانشگاه

اضافه شد. اقالم بدون عالمت ستاره در ضمیمه، عناوین اضافه شده از این 

 هد.د می مرحله را نشان

 

 لکترونیکی منابعی اها نسخه دسترسی به 9.2.3

های درسی که بر اساس مراحل قبلی  فهرستی از عناوین کتاب

ی ها بندی شدند. سپس نسخه صورت منظم طبقه گرداوری شد، سرانجام به

خاطر  . بهتبدیل شدند( TXTمتن )فرمت  به الکترونیکی فهرست مذکور

صورت دستی  ها به یی از متون، آن بخشها احتمال نادرست بودن بخش

 .ها با استفاده امکانات مایکروسافت ورد ویرایش شد و یا امالی آن تایپ

 

 های درسی برای هر درس هماهنگی تعداد کتاب 9.2.2

دست آمده برای سیزده گروه  های الکترونیکی به از طرفی تعداد کتاب

درسی یکسان نبود، و از طرف دیگر حفظ تعادل پیکره در پژوهش حاضر، 

در دروس ها  دلیل تعداد نابرابر کتاب د. به بوتر  از حجم پیکره مهم

های اضافی برای چندین درس  طور تصادفی تعدادی از کتاب مختلف، به

های الکترونیکی در کلیۀ دروس تقریبا برابر شود.  حذف شد تا تعداد کتاب

مجلد(  88تا  82های الکترونیکی ) در نهایت، تعداد تقریبا برابری از کتاب

 شد. جدول نهایی در بخش ضمایم آمده است. در هر درس گنجانده

 

 پاالیش دستی متون 9.2.3

های الکترونیکی از طریق نرم افزار قابل خواندن  برای اینکه کتاب

فرمت متن  به  PDF از فرمت PDF OCR باشند، با استفاده از برنامه 

( تبدیل شدند. سپس برای اینکه در شمارش متن اصلی txt.ساده )فایل

، ها ی علمی، جداول، نمودارها، پاورقیهارخ ندهد، تصاویر، فرمولاشتباهی 

و مراجع حذف شدند. سپس،  ها ، کتابشناسیها ، ضمیمهها یادداشت

، مورد TXT یها فایل به PDF خطاهای لغوی حاصل از تبدیل فایل

صورت دستی ویرایش شد. این مرحله حدود شش  بررسی قرار گرفته و به

 .ماه طول کشید

 

هماهنگی تعداد واژگان موجود در هر کتاب و در هر  9.2.1

 درس

تعداد کل واژگان موجود در هر کتاب و در هر درس شمارش شد و، 

 نابرابر بود. سینکلرشدت متفاوت و  رفت، بهمی همانطور که انتظار

(Sinclair, 1991, 2004 معتقد است، از دیدگاه زبانی، پیکره باید )

های مختلف باشد. حال آنکه کاکسهد و  هایی در اندازه دارای نمونه متن
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استدالل  (,Coxhead, Stevens, & Tinkle 2010همکاران )

تر در یک پیکره باعث عدم تعادل در میان  کنند که وجود متون طوالنی می

تواند مشکالتی را درهنگام  تعداد واژگان در هر زیرپیکره شده و می

فهرست واژگان دانشگاهی خود را  (0222) کاکسهدمقایسه ایجاد کند.  

و کوتاه ایجاد کرد. چهار بخش اصلی طوالنی، متوسط  با حفظ تعادل متون

 ۲222تا  0222پیکرۀ او هر کدام شامل تقریبا تعداد یکسان متن کوتاه )

واژه( و متون طوالنی )بیش از  82222تا  ۲222واژه(، متون متوسط )

این موضوع، تدابیری اتخاذ شد که اطمینان  با توجه به واژه( بود.  82222

 برداری شده برای هر درس برابر باشند. ن نمونهحاصل شود متو

متون طور مساوی از  بنابراین، تصمیم گرفته شد در هر زیرپیکره به

منظور ایجاد برابری تعداد  کوتاه، متون متوسط و متون بلند استفاده شود. به

های الکترونیکی در هر درس بر  و طوالنی، کتابمتون کوتاه، متوسط 

های الکترونیکی  های کتاب ی شدند. بعضی از فصلبند اساس حجم طبقه

این ترتیب، تعداد واژگان موجود  شکل تصادفی حذف شدند. به حجیم به

های  کتابدر تمام سیزده درس، متعادل شد. از طریق هماهنگی میان تعداد 

الکترونیکی در هر درس و همچنین تعداد کلمات در هر کتاب، سعی شد 

 ,Coxhead  کمک شود "اژگان متون طوالنیاحتمال تکرار و"کاهش  به

2000, P. 221).) 

عدد کتاب  88الی  82در نهایت، در هر یک از سیزده درس،

الکترونیکی قرار گرفت. هر درس شامل تقریبا تعداد یکسان متن کوتاه 

واژه( و متن  92222تا  ۱2222)واژه(، متن متوسط  ۱2222تا  92222)

هایی منسجم پیکره  صورت فصل واژه( بود، که به 92222طوالنی )بیش از 

متن  ۲یا  9متن کوتاه،  9یا  0داد. نهایتا هر درس شامل را تشکیل می

متن بلند شد. در جدول زیر، تعداد واژگان موجود در هر  9یا  0و متوسط 

 کنید. درس را مشاهده می

 

 تعداد واژگان موجود در هر درس . 0جدول 

 تعداد واژه شماره درس

8 1۷29۷2 

0 1۲9029 

9 1۱9189 

9 18991۷ 

۲ 1۷9819 

۱ 1۱۱00۷ 

۷ 12900۷ 

1 1۷089۲ 

9 1۱09۷۷ 

82 1۱0089 

88 1۲9899 

80 ۷99۲9۱ 

89 18۷۷۷9 

 882891۱9 جمع کل

 تعداد واژه شماره درس

 حجم پیکره 9.3

کافی بزرگ باشد تا ۀ انداز واژگانی، یک پیکره باید بهبرای مطالعات 

بتواند با اطمینان کافی، حضور عناصر مورد مطالعه را نشان دهد، چرا که 

های نادر را  پیکرۀ کوچک ممکن است نمونه ای تصادفی از ویژگییک 

نتیجۀ نادرست در مورد فراوانی کلمات شود.  در برداشته باشد، که منجر به

، حجم پیکره را منابع در دسترس و مدت (Meyer, 2004)یر گفتۀ ما به

آن دسترسی داشتیم و  چه نه منابعی که به کنند. اگر زمان موجود تعیین می

داد که پیکره ای عظیم  نه زمانی که طی دورۀ دکتری داشتیم اجازه می

میلیون واژه دربرداشت )طبق جدول  88ایجاد کنیم، پیکرۀ نهایی ما حدود 

میلیونی کاکسهد  ۲/9(. حجم پیکرۀ ما بسیار بزرگتر از پیکرۀ 0شمارۀ 

واژه،  89290۲( با Chen & Ge, 2007(، پیکرۀ چن و جی )0222)

ژه، و پیکرۀ والیپوری و وا 0۷8222( با Ward, 2009پیکرۀ وارد )

 باشد. میلیون واژه می  9( با Valipouri & Nassaji, 2013نساجی )

 

 . تجزیه و تحلیل پیکره3

 & Nation)که توسط نیشن و هیتلی  Rangeنرم افزار کامپیوتری 

Heatley, 2007)  شده، برای تحلیل پیکره انتخاب شد. این نرم طراحی
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از سایت صورت فایل زیپ رایگان  افزار به

https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation ،

عیین میزان فراوانی تۀ قابل دانلود است. کاربرد این نرم افزار در زمین

فهرست کلمات و نیز تعیین کلمات مشترک با  (Range)کلمات، بازه 

 .باشد می واژگان عمومی وستو فهرست  واژگان دانشگاهی کاکسهد

پیکرۀ این نرم افزار، میزان همپوشانی کلمات مشترک ۀ وسیل به  

واژگان و فهرست  واژگان دانشگاهی کاکسهدفهرست زبان با آموزش 

افزار  وسیلۀ نرم سنجیده شد. افزون براین، به عمومی وست

Antwordprofiler  که از سایت

http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofi

ler/ های مذکور  هرستقابل دانلود است، فراوانی و شیوۀ توزیع واژگان ف

شکل  صورت جداگانه تعیین شد و نتایج به  در کل پیکره و در هر درس به

 AWL Highlighterفایل اکسل ذخیره شد. در نهایت، برنامۀ اینترنتی 

از سایت 

https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/highl

ighter/  ای از روش آمورش فهرست واژگان  نمونهاستفاده شد تا

 کاکسهد نشان داده شود.

 

 و بحثها  .  یافته2

 پوشش فهرست واژگان کاکسهد در کل پیکره  2.0

را در پیکرۀ آموزش  فهرست واژگان کاکسهدمیزان پوشش  9جدول 

های وست  توان دید که فهرست دهد. می زبان در پژوهش حاضر نشان می

دهند.  درصد از واژگان پیکره را پوشش می ۱9/19و کاکسهد در مجموع 

درصد  09/00همپوشانی فهرست کاکسهد در پیکرۀ پژوهش حاضر 

 باشد. این بدان معناست که یک دانشجوی رشته آموزش با مطالعه ی می

فهرست واژگان عمومی وست و فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد قادر 

 درصد متون درسی خود را درک کند. 92خواهد بود نزدیک 

 

. میزان همپوشانی فهرست واژگان وست و کاکسهد در کل 9جدول 

 پیکره

 

پوشش  تعداد درصد  تعداد  فهرست 

خانواده 

 واژگان

 جمعی

Cumulative 

Coverage 

 واژگان کلمات از کل

991 ۷9/۲ ۷9/۲ 18۱2919 

فهرست 

-وست

بخش 

 اول

919 ۷1/۲۱ ۲8/9 99۱98۱ 

فهرست 

-وست

بخش 

 دوم

۲۱9 19/۱9 89/88 800۱9۲8 
فهرست 

 کاکسهد

912۱9 822 98/82 889۱889 

ناموجود 

در 

 فهرستها

 جمع کل 882891۱9   0۲۲8

 

در پژوهش کنونی، واژگان دانشگاهی کاکسهد رقم پوشش فهرست 

های دیگر بیشتر و  پوشش گزارش شده در بسیاری از پژوهش نسبت به

پاتان و همکاران برخی کمتر است. برای نمونه، همپوشانی که  نسبت به 

(Pathan, Memon, Memon, Shah, & Magsi, 2018)   بین

های دکتری علوم  یان نامهپیکره ای از پا کاکسهد وفهرست 

بود، که از  ٪۷۱/1شناختی، بهداشت و علوم فیزیکی مشاهده کردند  زیست

رقم یافت شده در پژوهش حاضر کمتر است. همچنین همپوشانی 

 2۷/82( حدود 022۷پیکرۀ پزشکی را چن و جی )فهرست یادشده با 

درصد گزارش دادند. همپوشانی مشاهده شده در پژوهش کنونی در 

پیکرۀ شیمی  درصدی فهرست کاکسهد با 9۱/9مقایسه باهمپوشانی 

( نیز بیشتر است. Valipouri & Nassaji, 2013والیپوری و نساجی )

 ,Martinez, Beck)درصد مارتینز و همکاران  2۱/9همچنین از پوشش 

& Panza, 2009) ،1/1  درصد اسفندیاری و معین(Esfandiari, & 

Moein, 2015)  درصد وانگپامیویچ و همکاران  ۱/1و نیز از پوشش

(Vongpumivitch, Huang, & Chang, 2009)  باشد.  میبیشتر 

https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation
https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation
http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofiler/
http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofiler/
https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/highlighter/
https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/highlighter/
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شانی مشاهده شده در پژوهش کنونی حتی در مقایسه با همپو

های مشابه انجام  های که بر روی پیکره همپوشانی گزارش شده در پژوهش

 شده نیز بیشتر است. برای مثال: مظفری و معینی
(Mozaffari & 

Moini, 2014) های پژوهشی رشته ی آموزش،  ای از مقاله در پیکره

گزارش کردند و یا  ٪99/9را تنها  واژگان دانشگاهی کاکسهدهمپوشانی 

در گسترۀ  (Moini & Islamizadeh, 2016)معینی و اسالمی زاده

 ٪81/82، معناشناسی و نحو( همپوشانی واژشناسی، آواشناسیزبانشناسی )

 را با کل پیکره خود گزارش دادند.

همپوشانی مشاهده شده در پژوهش فعلی، نسبت به  با این وجود، 

گیلمور ها نیز کمتر است. برای نمونه،  رقم گزارش شده در برخی پژوهش 

( همپوشانی فهرست کاکسهد با (Gilmore & Millar, 2018و میالر 

 ٪9/8۱های مهندسی عمران را  ه ای متشکل از مقاالت پژوهشپیکر

در پیکره ی روانشناسی خود،  (8999موسوی خرزوقی )گزارش داده و 

 .درصدی مشاهده کرد 99/8۲همپوشانی 

در پیکرۀ  واژگان دانشگاهی کاکسهددرصدی فهرست  89/88پوشش 

نقش  واژگان دانشگاهی کاکسهددهد که  های آموزش زبان نشان می کتاب

کنند. این یافته تاییدی است بر پژوهش  مهمی در این رشته ایفا می

انجام  (Chung, & Nation, 2003)همانندی که چانگ و نیشن 

 ,Vongpumivitch, Huang)ن وانگپامیویچ و همکاراگفتۀ  دادند. به

& Chang, 2009)  این درصد همپوشانی باال، بدین معناست که اهالی ،

این رشته باید اطمینان حاصل کنند که پیش از هر نوع فعالیت دانشگاهی، 

 تسلط کافی بر واژگان این فهرست را دارند.

 

 درس پیکره 09اکسهد و فهرست وست در پوشش فهرست ک 2.5

صورت جداگانه میزان همپوشانی دو فهرست  در مرحلۀ بعد، به

ها بررسی  شد تا نسبت به  کاکسهد و وست در هر یک از زیرپیکره

شکلی مجزا مشخص  حضور واژگان عمومی و دانشگاهی هر درس به 

 آمده است. 9شود. نتایج در جدول 

 

 درس پیکره 89کاکسهد و فهرست وست در : پوشش فهرست 9جدول 

 

فهرست -فهرست وست-فهرست وستشماره 

 کاکسهد بخش دوم بخش اول درس

0 12/95 3/91 01/20 

5 12/11 3/32 01/90 

9 19/01 9/13 00/31 

3 12/35 3/11 1/11 

2 10/01 3/30 00/23 

3 12/11 3/21 01/53 

1 15/39 3/31 00/11 

1 13/93 3/03 05/10 

1 19/55 3/50 09/01 

01 13/19 3/15 1/01 

00 15/11 3/02 00/10 

05 10/25 3/10 00/00 

09 15/21 3/11 01/32 

 

یعنی  9طبق جدول، بیشترین همپوشانی فهرست کاکسهد با درس 

با سایر ۀ . این بدین معناست که در مقایسباشد می "سازی زبان آزمون"

مملو از واژگان دانشگاهی است و برای افرادی که  سازی آزمون، ها حوزه

 های شان در این زمینه است، تسلط بر فهرست کاکسهد پژوهشۀ حوز

واند بیشترین فایده را داشته باشد. کمترین همپوشانی فهرست کاکسهد ت می

توان  باشد. بنابراین می می "شناسی مقدماتی زبان"یعنی  82ۀ با درس شمار

کمترین  ها حوزهۀ نسبت بقی که فهرست کاکسهد به چنین استنباط نمود

 نند. ک می کار شناسی مقدماتی ۀ زبانفایده را برای افرادی دارد که در حوز

نشان دادند فهرست   (Hyland & Tse, 2007)هایلند و تسه

کاکسهد در هر رشته پوشش متفاوتی دارد. پژوهش فعلی نشان داد نه تنها 

ی مختلف بلکه در دروس مختلف هر رشته نیز این پوشش ها در رشته

) ,Li & Qianمتفاوت است.  مشابه این یافته را در پژوهش لی و کیان 

ها نیز میزان همپوشانی  آنۀ ر دروس مورد مطالعوان دید که دت می 2010(
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واند در نتیجۀ تفاوت ت می فهرست کاکسهد متفاوت بود. البته این تفاوت

 میزان کلمات تخصصی در هر درس هم باشد. 

تفاوت مشاهده شده در بین همپوشانی فهرست کاکسهد با دروس 

 & ,Esfandiari)مختلف پیکره را در پژوهشی که اسفندیاری و معین 

Moein, 2015) ها که پیکره  توان مشاهده نمود. آن انجام دادند نیز می

علوم غذایی گردآوری نموده  ای در رابطه با حوزه ها و دروس مربوط به 

 بودند، طیفی از همپوشانی های مختلف را در هر درس گزارش دادند. 

 

 دانشگاهی با بیشترین فراوانی در پیکرهیافتن واژگان  2.9

مورد از پربسامدترین واژگان فهرست  02ۀ نشان دهند 9جدول 

حضور  ها واژه در تمام زیرپیکره 02. این باشد میما ۀ کاکسهد در پیکر

یاداوری است که هریک از این کلمات شامل سایر واژگان  دارند. الزم به

ۀ یگر مثال تمامی واژگان همخانوادعبارت د . بهشود میخود هم ۀ همخانواد

vary ،variety ،variation... ، صورت  بهvary  .نشان داده شده است 

 

 های دانشگاهی با بیشترین فراوانی در دروس پیکره : واژه۲جدول 

 

Group Range Freq uf_8 uf_

0 

uf_

9 

uf_

9 

uf_

۲ 

uf_

۱ 

uf_

۷ 

uf_

1 

uf_

9 

uf_

82 

uf_

88 

uf_

80 

uf_

89 

research 89 98190 8999 19۲ 989۷ 08۷9 09۱9 0091 90۷9 981۲ 80۲۷ 0۲۲ 0299 81۲0 8۱80 

analyze 89 0298۱ 992 898۲ 8882 ۷98 829۱ 8899 09۷9 92۱۱ 8289 8298 9109 8۲98 ۱90 

process 89 02012 8۷99 8۷99 0988 0210 8۲۱۲ 8۱1۱ 8200 8229 891۲ 180 889۷ ۱89 980۲ 

text 89 8۷29۱ ۷۱0 8۲29 989 9۱90 8۱1۲ ۷10 8999 918 ۱۲9 9۱9 9989 ۱۱2 9۷2 

task 89 8۲909 8989 8۲00 89۷0 89۲8 8922 ۷99 8۲۱9 ۱۷1 090۱ 8۷9 899 81۲ 8929 

vary 89 89۱9۱ ۲۱9 01۷ 8۲۱۱ 9۲9 919 098 9۲0 999۲ 08۱1 ۷29 9۱9 09۱9 19۷ 

context 89 89۲۲1 8899 999 8809 8000 8801 8۲9۱ 8۲90 ۷98 989 9۱۱ 899۲ 80۲۷ 8888 

data 89 89809 019 019 82۱8 ۲0۷ ۷12 198 991 ۱029 109 981 ۱98 ۷80 ۲۲0 

theory 89 89۷1۱ 812۷ ۲۷۲ 81۲9 91۷ ۷19 8989 ۲90 109 8191 ۱۷8 8909 ۷81 99۱ 

approach 89 89009 8۲01 88۱۱ 8282 8219 992 82۲0 8899 ۷1۱ 8228 9۱8 89۱9 8299 ۷92 

structure 89 8018۲ 9۱1 ۱19 8099 ۷11 ۱۱9 ۱۱8 ۷۲9 99۲ 9۱9 011۱ 8898 1۱0 80۱۱ 

communicate 89 808۱9 8911 920 8292 ۱12 80۲9 ۷0۲ 89۲9 099 ۱21 92۷ 98۱ 8020 1۲1 

chapter 89 8810۱ 8922 829۱ 1۱9 9۲9 ۱۲9 9۱9 19۲ 199 888۲ ۲۲8 82۱9 ۱18 ۷9۲ 

focus 89 88۷09 8299 80۲۱ 821۱ 88۷۷ 919 80۱۲ 8091 ۱90 ۲9۲ 0۷9 9۲۲ ۱۷۱ ۲98 

item 89 8899۲ ۲08 ۱88 92۲ 9۱1 929 89۱ 9۷۷ ۷9۲ ۱219 990 9۲8 819 ۷81 

identify 89 889۲1 ۲02 ۱92 ۷09 ۷8۱ ۲۱9 8089 9۱۷ ۷99 ۷9۱ 9۲۱ 892۷ 8۲2۱ ۱۱۲ 

method 89 88998 000۷ ۲19 ۲9۲ ۲29 ۷۷9 ۷۱۱ 8208 81۱2 8889 8۷0 ۱29 ۲۱0 ۲۲۲ 

interact 89 8292۷ 9۷9 999 8۲۱1 ۷1۷ 8۲۲۲ ۷99 ۷0۲ ۲19 ۲0۲ 002 8801 82۲0 ۲9۱ 

participate 89 82۱90 91۷ ۲00 ۷8۱ 9۷۷ 89۲2 8129 8291 890۷ 008 9۲ ۱92 ۷۲8 ۷8۲ 



 082                                                                                502 ات 011، از صفحه0911، بهار0، شماره01پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره

 
acquire 89 82۱۷8 88۲2 000 99۲۷ 999 ۲۲۲ 91۲ 091 02۷ 80۱ ۱۲9 898 990 8۷8۱ 

 

 

 مظفری و معینی
(Mozaffari & Moini, 2014)  ،در پژوهشی مشابه

متداول ترین واژگان فهرست کاکسهد در پیکره ای از مقاالت پژوهشی حوزه 

ها، کلمات زیر با متداول ترین  گزارش دادند که در بین آنرا  ی آموزش

 واژگان در پژوهش فعلی تطبیق دارد:

Research, Process, Data, Context, Approach, Focus, 

Theory, Text, Task 

گزارش شده توسط ایشان واژگان  ترین واژگان متداولدر حالی که در بین 

 ها، یافت نشد: زیر وجود دارد که در پژوهش حاضر در بین متداولترین

 Professional, Community, Role, Individual, Positive, 

Grade, Specific, Impact, Project, Goal 

  های به تواند بر این داللت داشته باشد که حتی گستره این تفاوت می

، در ساختار زبانی خود  "آموزش زبان"و  "آموزش"هم مثل  ظاهر شبیه به

 تواند داشته باشد.  های قابل توجهی می تفاوت

ی رفته، مهمترین یافته در پژوهش حاضر این است که همپوشان هم روی

در واژگان دانشگاهی کاکسهد دست آمده در پژوهش حاضر و نیز بسامد  به

های درسی رشتۀ آموزش زبان رقم قابل توجهی است. اهمیت  پیکرۀ کتاب

شود که گفتۀ  وقتی بیشتر پررنگ می واژگان دانشگاهی کاکسهدبسامد باالی 

بارۀ درک مطلب را در نظرآوریم. او دریافت که  در (Laufer, 1988)لوفر 

درصد از کلمات  یک   92آموزان باید حداقل   برای درک مناسب متن، زبان

پوشش  دهد که با توجه به متن را بدانند. نتیجۀ پژوهش حاضر نیز نشان می

واژگان دانشگاهی درصدی پیکرۀ آموزش زبان توسط فهرست  ۱9/19

بینی کرد که  توان پیش ، میمومی وستواژگان عو فهرست  کاکسهد

قادر  واژگان دانشگاهی کاکسهددانشجویان این رشته با یادگیری فهرست 

خواهند بود، متون درسی خود را با اطمینان بیشتر درک کنند.  لوفر و نیشن 

(Laufer & Nation, 1999) این نکته که  بردن به نیز این موضوع را با پی

، واژگان دانشگاهی کاکسهدفراگیران، بدون شناخت کافی از فهرست 

همین دلیل  کنند. به های دانشگاهی را درک کنند، تایید می توانند کتاب نمی

معتقد است دانش واژگان دانشگاهی،  ) ,1996Cohen(است که کوهن 

 کند.  از دانشجویان ضعیف مشخص و متمایز میدانشجویان قوی را 

 گیری و پیامدهای پژوهش . نتیجه3

بررسی میزان حضور فهرست واژگان کاکسهد در  در این پژوهش به

درصدی پیکرۀ  89/88های آموزش زبان پرداختیم و پوشش  ای از کتاب پیکره

های پژوهش شده بیشتر  دست آمده از سایر رشته دست آمد که از رقم به به

بود و حاکی از اهمیت هرچه بیشتر این فهرست برای این رشته است. از 

ها بررسی  یگر، پوشش فهرست کاکسهد را در هر یک از زیرپیکرهطرف د

کردیم و تفاوت قابل توجهی بین همپوشانی فهرست با هریک از دروس 

های مختلف  دلیل تفاوت میزان واژگان تخصصی گستره تواند به دیدیم که می

تواند تاییدی بر مبحث خاص بودن  گرایش آموزش زبان باشد. این یافته می

(Specificity) واژگان دانشگاهی هر گستره دارد که هایلند و تسه 

(Hyland & Tse, 2007)  مطرح کردند. همچنین براساس یافتۀ دیگر

پژوهش، پربسامدترین واژگان فهرست کاکسهد حضور چشمگیری در پیکره 

 داشتند. 

 ۲۷2 باط کرد که باید بهتوان این گونه استن از نتایج پژوهش حاضر می

برای  واژگان دانشگاهی کاکسهدخانوادۀ واژگانی موجود در فهرست 

صورت ویژه توجه شود. پرداختن  دانشجویان گرایش آموزش زبان به

تحصیالت  گیری به طور چشم تواند به این فهرست، می خودآگاه و آشکارا به 

دامنۀ واژگان  دانشگاهی دانشجویان این رشته کمک کند، تا با تقویت

 تر عمل کنند.   دانشگاهی خود بتوانند در عرصۀ آکادمیک، موفق

طور مستقیم آموزش داد  توان به را میواژگان دانشگاهی کاکسهد فهرست 

خواهند دایرۀ واژگان خود  دانشجویانی که می شکل منبعی خودآموز به و یا به

ها و  برای رشتهتولیدکنندگان مواد درسی  را افزایش دهند، معرفی کرد.

های مختلف تاکنون از فهرست کاکسهد برای تولید مطالب درسی  گرایش

در زمینۀ گرایش آموزش زبان نیز الزم است با عنایت اند.  خود بهره جسته

تولیدکنندگان مواد درسی نتایج پژوهش فعلی، این فهرست مورد توجه  به

از پیکرۀ پژوهش فعلی صورت تصادفی  قرار گیرد. برای نمونه، دو متن زیر به

 جدا شده که در آن واژگان دانشگاهی مشخص شده اند:

 

Dan Slobin (86), among others, demonstrated that in 

all languages, semantic learning depends on cognitive 

development and that sequences of development are 

determined more by semantic complexity than 

by structuralcomplexity "There are 

two major pacesetters to language 
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development, involved with the poles of function and 

of form: (l) on the functional level, development is 

paced by the growth 

of conceptual and communicative capacities, operating 

in conjunction with innate schemas of cognition; and 

(2) on the formal level, development is paced by the 

growth of perceptual and information-

processing capacities, operating in conjunction with 

innate schemas of grammar” (Slobin 86: 2). 

Even some of the contextual categories described by—

of all people—Skinner, in Verbal Behavior, turn out to 

be relevant! The linguist can no longer deal 

with abstract, formal rules without dealing with all 

those minutiae of day-to-day performance that 

were previously set aside in a search for systematicity 

Several theoretical positions have been sketched out 

here. (See Figure for a summary) A 

complete, consistent, unified theory of first 

language acquisition cannot yet be claimed; however, 

child language research has manifested 

some enormous strides toward that ultimate goal. 

 

The notion of interactional 

competence minimally subsumes the following parts 

of the model: the 

conversational structure component of discourse 

competence, the non-

verbal communicative factors component of 

sociocultural competence, and all of 

the components of strategic competence (avoidance 

and reduction strategies, achievement 

and compensatory strategies, stalling and time-

gaining strategies, self-monitoring strategies and 

interactional strategies). The 

conversational structure component, as we have seen, 

would include sequential organization, turn-taking 

organization and the ability to repair speech. 

 

واژگان همانطور که در بخش تجزیه و تحلیل پیکره اشاره شد، 

برجسته  AWL Highlighterبرنامۀ اینترنتی دانشگاهی متن باال توسط 

اند. همانطور که از تعداد باالی کلمات برجسته شده مشخص است،  شده

های درسی آموزش زبان را واژگان  توجهی از متون کتاب بخش قابل

وسیلۀ  انند بهتو می هند. تولیدکنندگان مواد درسید می دانشگاهی تشکیل

گونه ای طراحی  درسی این گرایش را بهبرنامۀ اینترنتی نامبرده، مطالب 

واژگان  کنند که توجه دانشجویان را هنگام مطالعۀ متون درسی، معطوف به

دانشگاهی کنند تا دانشجویان واژگان الزم برای تحصیالت آکادمیک خود 

وانند با استفاده از تمریناتی ت می را هم در حین تحصیل بیاموزند. همچنین

یی از متن درس که کلمات دانشگاهی در ها ریدهشکل ب بعد از هر درس به

اند، از دانشجو بخواهند که واژگان حذف شده را بازنشانی  آن حذف شده

شکلی ملموس، اهمیت تسلط  اند بهتو می کند. با این روش دانشجو

یی از ها چنین واژگانی را در مقایسه با سایر واژگان درک کند. نمونه به

یلۀ برنامۀ نامبرده تولید شده( در زیر آورده وس یی )که بهها چنین تمرین

 شده است: 

 

 

The              of interactional ompetence subsumes the 

following parts of the model: the conversational of 

discourse competence, the non-verbal of sociocultural 

competence, and all of the of competence (avoidance 

and reduction , and , stalling and time-gaining             , 

self- and interactional ). The conversational , as we 

have seen, would include organization, turn-taking 

organization and the ability to repair speech. 

 

 

The (notions) of interactional 

competence (minimal) subsumes the following parts of 

the model: the 

conversational (unstructured) (components) of 

discourse competence, the non-

verbal (communicate) (factor) (components) of 

sociocultural competence, and all of 

the (component) of (strategy) competence (avoidance 

and 

reduction (strategy), (achieve) and (compensate) (strat

egy), stalling and time-gaining (strategy), self-

 (monitor) (strategy) and interactional (strategy)). The 

conversational (unstructured) (components), as we 

have seen, would include (sequence) organization, 

turn-taking organization and the ability to repair 

speech. 

 

فهرست واژگان کاکسهد یک منبع قابل اعتماد برای تولیدکنندگان مطالب 

برجسته کردن کلمات دانشگاهی متن،  درسی است، تا از طریق آن بتوانند با

های دانشگاهی جلب  واژه هنگام مطالعۀ مطالب، به توجه دانشجویان را به
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های  نمایند. همچنین این فهرست یک مرجع برای تمام محققان در گستره

 باشد. مختلف رشتۀ آموزش زبان می

ای که قادر  نویسندگان حرفه تبدیل شدن دانشجویان آموزش زبان به 

نفس در عرصۀ آکادمیک باشند، مستلزم تسلط  حضور موثر و با اعتماد به به

هاست. وظیفۀ استادان  ایشان بر واژگان دانشگاهی و بویژه استفادۀ صحیح آن

های روزمره برای نوشتن  جای استفاده از معادل این است که دانشجویان را، به

ترین راه برای  کاربردیاستفاده از واژگان دانشگاهی کنند.  آکادمیک، تشویق به

-افزارهای فهرست یادگیری شیوۀ استفادۀ واژگان فهرست، استفاده از نرم

(Concordancer)یاب -واژه
است تا بدان وسیله دانشجویان بتوانند  

های مختلف جستجو کنند و  استفاده واقعی این واژگان را در موقعیت

(Collocations) همچنین لغات همنشین
و عبارات پیرامون واژگان   

های مختلف مورد  دانشگاهی و شیوۀ صحیح استفاده واژه را در موقعیت

که در پیکرۀ فعلی   manipulateجستجو قرار دهند. برای نمونه کلمه 

یاب مورد جستجو قرار گرفته در ذیل آمده است. -واژه-توسط یک فهرست

ادگیری عمیق فهرست ها برای ی یاب-واژه-آموزش شیوۀ استفاده از فهرست

 شود. کارگاه آموزشی توصیه می واژگان دانشگاهی در قالب یک
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