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بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تللیف مقط
نظامبنیاد
متوسطه دوم در ایران ،بر اساس رویکرد نقشگرای 
هلیدی


9ل شهناز یگانه*2 ،ل رضامراد صحرایی

فارغالتحصیل دکتری زبانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
9ا 
7ا دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت9815/81/98 :؛ تاریخ پذیرش)9815/99/87 :

چکیده
در سال های اخیر ،شاهد تغییر کتاب های درسی زبان انگلیسی در تمام مقاط تحصیلی
بودهایم .بهنظار مایرساد کاه مناساب نباودن منااب درسای
بهویژه در دوره دوم متوسطه 
پیشین ،مؤلفان این کتاب ها را به اعمال تغییرات سااختاری و محتاوایی در ایان کتااب هاا
تاازهتاةلیف ،دیادگاههاای
واداشته است .بنابراین ،انتظار میرود که در نگاارش کتاابهاای 
مختلف علمی مورد تونه قرارگرفته باشد و با نظریه های علمی روز همسویی داشته باشاند.
نظامبنیاد هلیدی ( )7882ازنملاه نظریاههاایی اسات کاه در کااربردی
دستور نقوگرای 
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پژوهو حاضر ،بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در ایران از منظر
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فرانقو متنی دستور نقوگرای 
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کتاب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج باهدساتآماده نشاان داد کاه مؤلفاان ایان
کتاب ها با این مفاهیم آشنایی داشته و در بسیاری از موارد در انتخاب متون خواندن ،ازنظر
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 .9مقدمه
بهنظر میرسد یکی از دالیل عدم توفیق دانوآموزان در درس زبان انگلیسی
در چند دهه اخیر ،مناسب نبودن مناب درسی پیشین بوده است .این امر مؤلفان
این کتابها را به اعمال تغییرات ساختاری و محتوایی در این کتابهاا واداشاته
است .بنابراین ،انتظار میرود که در نگارش کتابهای تاازهتاةلیف ،دیادگاههاای
مختلف علمی موردتونه قرارگرفته و با نظریههای علمی روز همسو شاده باشاد.
پژوهو درباره کتابهای درسی زبان انگلیسی ،از منظر نظریههای زبانشناختی
نیز میتواند باه بهترشادن آنهاا کماک کناد .در میاان رویکردهاای رالاب در
زبانشناسی امروز ،دساتور نقاوگارای نظاام بنیااد 9هلیادی 7نایگااه خاصای
پیداکرده است .از ویژگیهای این دستور تونه خاص به متن و تحلیل آن اسات.
فرانقو متنی 8نیز بهعنوان ابزاری برای تشخیش گونههای زبانی و سابکهاای
نگارش به کار میرود و ونود آرازگرهای متنی ،2افزون بر افزایو قابلیت ماتن،
میتواند نشاندهندد نوشتار بهتر نیز باشد .این امر میتواند در درناهبنادی یاا
اولویتبندی متون ازنظر میزان کارایی آنها مفید واق شود و معیاار و محکای
برای تعیین میزان موفقیت متن در انتقال اطالعات به خواننادگان و مخاطباان
باشد.
7

پژوهو حاضر کوششی است برای توصیف و بررسی متاون بخاو خوانادن

مربوط به کتابهای آموزش زبان انگلیسی و بررسی میزان تطبیق این کتابها با
1

).Systemic Functional Grammar (SFG
. Halliday
3
.Textual metafunction
4
. Textual themes
5
 Reading
2
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نظریة نقوگرای نظامبنیاد هلیدی .برای این منظور ،کتابهاای زباان انگلیسای
متوسطه دوم انتخابشده است که در آنها ویژگایهاای فارانقو متنای بنادها
موردتونه قرار گرفته و تالش شده است پس از تحلیل کلیة متاون کتاابهاای
زبان انگلیسی سه پایه متوسطه دوم ،به این سؤاالت پاسخ داده شود:
9ا آیا نسبت آرازگر نشاندار به بینشان 9از درس اول هر پایه تا درس آخر و
از کتاب دهم تا کتاب دوازدهم سیر منطقی داشته است؟
7ا آیا نسبت آرازگر ساده به مرکب 7از درس اول هر پایه تاا درس آخار و از
کتاب دهم تا کتاب دوازدهم سیر منطقی داشته است؟
8ا میزان وقوع انواع آرازگر مرکب در متون به چه صورت است؟
2ا میزان بندهای ساده و مرکب (همسایه و ریرهمسایه) به چه صورت است؟
7ا آیا تعداد بندها از درس اول هر پایه تا درس آخر و از کتاب دهم تا کتاب
دوازدهم سیر منطقی داشته است؟
6ا آیا مؤلفین الگوی خاصی را در انتخاب انواع آرازگر مدنظر داشتهاند؟
الزم به رکر است که در ارتباط با پرسوهای مطرح شده ،با تونه به ماهیت
توصیفی این پژوهو ،فرضیهای ارائه نمیشود و در پایان پژوهو ،باا توناه باه
نتایج بهدستآمده ،بهتمامی پرسوها پاسخ داده خواهد شد.

1

. Unmarked / marked theme
. Simple / multiple theme

2
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 .2پیشینه پژوهش
بسیاری از پژوهشگران نوع آرازگر را بهعنوان عاملی در تعیین سط دشواری
مااتن بااه شاامار ماایآورنااد ( ;Hyltenstam, 1982; Rutherford, 1982
 Mazurkewich, 1984و  .)...برخی هم مفهوم سط دشواری را با مفهوم درنة
نشانداری مرتبط میدانند .آنها معتقدند که ترتیب یادگیری صورتهای زباانی
به صورتی است که حالت بینشان مقدم بار حالات نشااندار اسات ( Eckman,
.)1977; Berry, 1995; Rutherford, 1982; Clark, 2001; Newnham, 2013
از مهمترین پژوهوهای مرتبط با پژوهو حاضر در ایران نیز که رالب آنهاا
در قالب رسالههای دانشگاهی است ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود :رستم بیگ
و اسااوکالیی9818 ،؛ فهاایم نیااا9835 ،؛ پهلااوان نااژاد9817 ،؛ عالیاای9833 ،؛
کااظمی و افراشای9817 ،؛  .Ghadessy, 1995 ;Mohammadi, 1995باهطاور
کلی ،می توان گفت که در پژوهو هاای ماذکور ،هرچناد موضاوع آراازگری در
نظریة نقو گرای نظام بنیاد هلیدی موردتونه قرارگرفته است ،اما بحث آموزش
زبان بهعنوان بحث اصلی آن ها کمتر موردتونه بوده است .به همین سبب ،ایان
پژوهو با سایر پژوهوها از این حیث متمایز است.
 .3مبانی نظری
پژوهو حاضر در چارچوب نظریه نقوگرا و بهطور مشخش در قالب دساتور
نظام بنیاد هلیدی صورت گرفته است .دستور نظام بنیاد هلیدی رویکردی معناا
بنیاد است ،زیرا در این رویکرد ،مهمتارین نقاو زباان ،ایجااد ارتبااط و انتقاال
معناست .در این نظریه ،سه الیة معنایی مطرح میشود که همزمان در هر بناد،
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به منزلة واحد گفتار ،یا در هر نمله بهمنزلة واحد نوشتار متجلی میشاوند .ایان
الیااههااای معنااایی کااه فاارانقو 9نامیااده ماایشااوند ،عبااارتانااد از« :فاارانقو
اندیشگانی» 7که درک ما از نهان خارج یا همان محتاوای گازارهای بناد اسات،
«فرانقو بینافردی» 8که به تعامل بین شرکت کنندگان توناه دارد و «فارانقو
متنی» که ترتیب قرارگرفتن سازهها در بند و تة یر آن در تشکیل متن را مدنظر
دارد .هلیاادی و متیساان 2فاارانقو اندیشااگانی را بااه دو بخااو «تجرباای» 7و
«منطقی» 6تقسیم میکنند .از دیادگاه آناان ،فارانقو تجربای باه بناد مرباوط
میشود و از طریق آن ،اندیشهها در سه قالب مشارکان( 5افراد یا هر چیازی کاه
در قالب اسم بیان میشود) ،فرایندها( 3فعالیت انجامشده که در قالب فعل بیاان
میشود) و افزودههای حاشیهای( 1شرایط وقوع حوادث که معموالً در قالب قیاد
بیان میشود) نمود مییابد .آنان فرانقو منطقی را فراتر از متن و مرتبط با بناد
مرکب میدانند ( .)Halliday, 2004: 310در فرانقو متنای هار یاک از عناصار
مونود در متن ،نزء یکی از دو نقو آرازگر و پایاانبخاواناد .از نظار هلیادی
( ،)2004: 64آرازگر نقطة عزیمت پیام یاا بخشای از پیاام اسات کاه گویناده /
نویسنده آن را به عنوان نقطة آراز خود انتخاب میکند .آرازگر خود انواعی دارد،
ازنمله نشاندار  /بی نشان و ساده /مرکب .هر یک از این انواع ،خود در بنادهای
1

. Metafunction
. Ideational
3
. Interpersonal
4
. Matthiessen
5
. Experiential
6
. Logical
7
. Participants
8
. Processes
9
. Circumstance adjuncts
2
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مختلف دارای تنوع قابلمالحظهای هستند و این انتخابها میتواند در سادگی و
پیچیدگی متون تة یر بسزایی داشته باشند .پاژوهو حاضار باه فارانقو متنای
محدودشده و به بررسی انواع آرازگر پرداخته است .بناابراین ،از توصایف دقیاق
سایر فرانقوها صر نظر کرده و در ادامه ،به توصیف فرانقو متنی باهخصاوص
مفهوم آرازگری میپردازیم.
3ل  .9معرفی آغازگر
فرانقو متنی به ساخت متن مربوط میشود .در ایان فارانقو زنجیارههاا و
توالیهای مونود در گفتمان شکل میگیرد و همچنانکه کاالم پایو مایرود،
پیوستگی نریان سخن نیز شکل میگیرد ( Halliday & Matthiessen, 2004:
 .)30در این الیة معنایی ،ترتیب قرار گرفتن سازهها درون بناد اهمیات دارد .در
برخی از زبانها همچون ژاپنی ،آرازگر با حر اضافه ،حر تعریف و یا ونادهای
کالمی همراه است ،اما در بسیاری از زبانها ازنمله زبان انگلیسای آراازگر را از
نایگاه آن تعیین می کنند؛ یعنی هر عنصری که در ابتادای بناد بیایاد ،نایگااه
آرازگری دارد .بنابراین ،در این زباانهاا آراازگر نقطاه عزیمات پیاام محساوب
میشود و بقیه پیام ،پایانبخو خواهد بود ( Halliday & Matthiessen, 2004:
 .)64آرازگر اولین سازد بند است که در ساخت گذرایی 9آن نقو دارد و آراازگر
تجربی آرازگر اصلی است؛ به شرطی که مشاارک ،افازوده حاشایهای یاا فرایناد
باشد .مشارک رایجترین نوع آرازگر است که توساط یاک گاروه اسامی متبلاور
میشود ،مانند آرازگر در نمله انگلیسی زیر:

1

. Transitivity structure
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had more than 1000 inventions.
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آرازگر
Edison

درصورتی که قبل از هر یک از این موارد ،عنصر یا عناصر دیگری قرار گرفتاه
باشاااد ،آراااازگااار یاااا متااانای اساات ( )well, but, andیااا بیانافااردی
( )oddly ،interestinglyو نوع آن هام مرکاب اسات ،مانناد آراازگر در نملاه
انگلیسی زیر:
پایانبخو
asked questions.

آرازگر مرکب
Ø and always

در این نمله  andآرازگرمتنی always ،آرازگر بینافردی و  Øآرازگر تجربی
(عنصر محذو ) است .بهاینترتیب ،گاه در نایگاه آرازگر عناصری دیده میشود
که دارای الیه های معنایی متنی ،بینافردی و تجربی است .بیشاتر مواقا  ،فقاط
یکی از این عناصر در این نایگاه مشاهده میشود ،اما گاه نمونههایی از هار ساه
عنصر در نایگاه آرازگر مشاهده میشود که در ایان صاورت باا آراازگر مرکاب
سروکار داریم .به عبارت دیگر ،اگر اولین سازد هر بند بهتنهایی مشارک ،فرایند یا
افزوده حاشیهای باشد ،آرازگر از نوع ساده و اگر پیو از آن عناصری از فرانقو-
های متنی یا بینافردی بیاید ،آرازگر از نوع مرکب است.
3ل .2آغازگر تجربی
نخستین سازد هر بند که مشارک ،فرایند یا افزودد حاشایهای باشاد ،آراازگر
تجربی یا مبتدایی خوانده می شود .آرازگر اصالی بناد یکای از ایان ساه عنصار
تجربی است و هر بند تنها یک آرازگر تجربی دارد .وقتی ایان آراازگر مشاخش
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شد ،تمام سازههایی که پس از آن قرار میگیرند ،پایانبخو نامیده مایشاوند و
عناصری ک ه قبل از آرازگر تجربی یاا مبتادایی قارار گیرناد ،کاارکرد متنای یاا
بینافردی دارند و در معنای تجربی بند ،نقشی ایفا نمیکنند .در ادامه ،هر یک از
آنها را شرح میدهیم:
3ل .3آغازگر متنی
این آرازگر شامل سه نوع است:
الف) تداومی :9این نوع آرازگر شامل عناصری میشود که حرکت و تغییار در
کالم و مفهوم تداوم را نشان می دهند .برخای از ایان عناصار عباارتاناد از،oh :
 no ،wellو .yes

ب) ساختاری :7این نوع آرازگر شامل عناصری اسات کاه بنادی را باهلحااظ
ساختاری با بند دیگر مرتبط میکنند و انسجام برقرار میکنند؛ یعنی بین خود و
دیگر بندها همسایگی و ناهمسایگی ایجاد میکنند .برخی از این عناصر عبارتاناد
از and ،or ،but ،yet :و .so
ج) افزوده پیوندی :8این نوع آرازگرها که افزوده کالمای و یاا گفتماانی نیاز
نامیده میشوند ،گروههای قیدی یا حر اضافهای هستند که بند را باه بنادهایی
قبلی و گاه به کل متن مرتبط میکنند .برخی از ایان عناصار عباارتاناد از for
 to sum up ،in any case ،at least ،instanceو .in fact

1

. Continuative
. Structural
3
. Conjunctive Adjunct
2
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4ل .3آغازگر بینافردی
این آرازگر نیز شامل سه نوع است:
الف) ندایی :9این نوع آرازگر رالباً اسم خاص اسات و بارای خطااب باه کاار
میرود مانند.mom ،my dear son :
ب) ونهنما :7این آرازگرها نگرش یا قضااوت گویناده یاا نویسانده را دربااره
محتوای پیام نشان میدهند و کارکرد تعااملی دارناد .باه عباارت دیگار ،میازان
عقیده ،نظر و احتماال را بیاان مایکنناد .برخای از ایان عناصار عباارتاناد از:
 obviously ،certainly ،perhapsو .probably
پ) عامل زمانداری :8این نوع آرازگرها فعلهای کمکای زماانداری هساتند
که زمان اصلی یا ونه فعل را نشان میدهند و نایگاه ایان عناصار زمااندار در
گاروه فعلای اسات .واژههاای can ،should ،am ،is ،are ،was ،were ،do ،does
 will ،و  haveاز این دستهاند.
ازآنجاکه یکی از اهدا این پژوهو ،تعیین میزان کاربرد آرازگرهای مرکاب
و انواع آن در پیکره زبانی موردمطالعه اسات ،اناواع آرازگرهاای مرکاب باهطاور
مختصر معرفی میشوند:
الف) آرازگر مرکب نوع اول :وقتی قبل از آرازگر تجربی فقط آراازگر متنای
به کاررفته باشد (متنی +تجربی) .در پیکره زبانی این پژوهو ،ایان ناوع آراازگر

1

. Vocative
.Modal Comment Adjunct
3
. Finite Verbal Operator
2

علم زبان؛ سال  ،7شمارد  ،3پاییز و زمستان 9815

11

مرکب باالترین درصد را نسبت به سایر آرازگرهای مرکب دارد .به مثاال زیار از
پیکره پژوهو تونه نمایید:
آغازگر مرکب

پایانبخش
should respect all languages

تجربی

متنی

we

Therefore

ب) آرازگر مرکب نوع دوم :وقتی قبل از آرازگر تجربی فقط آرازگر بینافردی
قرار گیرد (بینافردی  +تجربی):
آغازگر مرکب

پایانبخش
lost his hearing at the age of 12.

تجربی

بینافردی

young Edison

Sadly

پ) آرازگر مرکب نوع سوم :آرازگر مرکبی که سااختار زیار را دارد (متنای+
بینافردی +تجربی):
پایانبخش
asked questions.

آغازگر مرکب
تجربی
Ø

بینافردی
always

متنی
and

ت) آرااازگر مرکااب نااوع چهااارم :آرااازگر مرکباای کااه ساااختار زیاار را دارد:
(بینافردی  +متنی  +تجربی) .بسامد وقوع این آرازگر درمقایسه با سایر آرازگرها
بسیار اندک است ،بهطوریکه در پیکره حاضر هیچ نمونه از آن مشاهده نشد.
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 .5-3آغازگر نشاندار و بینشان
ننبة دیگر این پژوهو مربوط به نوع نشانداری یا بینشانی آراازگر اسات.
اصطالح نشانداری در زبانشناسی برای نخستین بار توسط تربستکوی)9181( 9
و یاکوبسن )9129( 7در مکتب پراگ مطرح شد و در سطوح مختلف زبانی چون
واجشناسی ،ساختواژی ،معناشناسی و دستور در سدد اخیار ماورد توناه باوده
است .بینشانی در معنای رایج بودن و نشانداری در معنای ریرمتداول بودن باه
کار میرود .بنابراین ،منظور از مفهوم نشان داری کامکااربردبودن عناصار زباانی
است.
در دستور نقوگرای نظامبنیاد ،تعیین این نوع آرازگرها به نوع ونه بساتگی
دارد؛ بنابراین ،در این رویکرد نشانداری از ساختی به ساخت دیگر تفاوت داشته
و قانونی کلی دربارد همة ساختها صاادق نیسات .در نادول زیار آرازگرهاای
بینشان را در انواع بندهای زبان انگلیسی نشان دادهایم:
جدول شماره ( :)9آرازگرهای بینشان در انواع بندهای زبان انگلیسی
وجه بند

آرازگر تجربی بینشان

خبری

گروه اسمی در نقو فاعل

پرسشی بله/خیر

عامل زماندار  +فاعل

پرسشی پرسشواژهای

سازه حاوی پرسشواژه

امری

فعل بهتنهایی و در حالت منفی همراه don't
 let'sبهتنهایی و در حالت منفی همراه don't

تعجبی

گروه اسمی یا قیدی در نقو عناصر تعجبی
1

.Trubetzkoy
.Jakobson

2
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بهاینترتیب ،اگر عنصری ریر ازآنچه در ندول باال آماده در اول بناد بیایاد،
آرازگر نشاندار بهشمار میآید.
در این پژوهو ،در مواردی که آرازگر به قرینه و یا به هر دلیل حاذ شاده،
اما از کلیت متن قابلدرک است ،با این استنباط که میتواند بهدشواری فهم پیام
بیانجامد ،بهعنوان آرازگر نشاندار درنظر گرفته شده است.
 .4روش تحقیق
پژوهو حاضر از نوع توصیفی ا تحلیلی است و دادههای آن بر اسااس 889
بند مونود در متون خوانادن کتاابهاای تاازهتاةلیف زباان انگلیسای دورد دوم
متوسطه در ایران بهدست آمده است .تک تک متون مورد نظر بر اسااس دساتور
نظامبنیاد هلیدی در سه مرحله و در نداول مجزایی تحلیل شدهاناد .در مرحلاة
اول ،انواع بندهای پایه و پیرو تفکیاک و شامارش شاده اسات .در مرحلاه دوم،
آرازگرهای بینشان و نشاندار در تمام بندها شمرده شدهاناد .در مرحلاة ساوم،
آرازگرهای ساده و مرکاب و اناواع آراازگرهاای مرکاب در هار بناد مشاخش و
شمارش شده است .سسس ،دروس هر پایة تحصیلی بر اساس مؤلفههای رکرشده
با یکدیگر مقایسه شدهاند و درنهایت ،میزان کاربرد ایان مؤلفاههاا در ساه پایاة
تحصیلی با یکدیگر موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است .گاهی بهدلیال آنکاه
پیام از کلیت متن قابل دریافت است ،آرازگر یاا پایاانبخاو باه قریناه حاذ
میشود .در این پژوهو ،با این استدالل که حذ آرازگر میتواناد باه دشاواری
متن بیانجامد ،موارد آرازگر محذو بهعنوان آرازگر نشاندار در نظر گرفته شده
است.
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الزم به رکر است که به دلیل آنکاه تعاداد بنادها در دروس مختلاف باا هام
متفاوت است ،ارائه اعداد خام برای نشاندادن بسامد رخداد این عناصر در ماتن،
اطالعات چندانی به ما نمیدهد .لذا پس از شمارش تعداد مؤلفههای مورد نظار،
درصد رخداد آنها از طریق برنامه اکسل 9به دست آمده و مقابل آنها نوشته شده
است.
در ادامه ،نهت آشنایی با روش تحلیل در این پاژوهو ،تعادادی از بنادهای
تحلیل شده را بهعنوان نمونه ارائه میکنیم:
جدول شماره ( :)2آرازگرهای بینشان و نشاندار
پایانبخش
they were working
on problems.
never felt weak
they were studying.
never gave up
Edison was very
interested….
was very energetic
asked questions.
young Edison lost
…his hearing at

آغازگر
بینشان

نشاندار
when

They
when
They
As a young boy
He
and always Ø
Sadly

در ندول زیر ،آرازگرهایی که فقط از آرازگر تجربی تشکیلشدهاند ،بهعنوان
آرازگر ساده درنظر گرفتاه شادهاناد و ماواردی کاه عاالوه بار آراازگر تجربای،
1

.Excel
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آرازگرهای متنی و بینافردی هم در آنها مشاهده مایشاود ،باهعناوان آراازگر
مرکب شمارش شدهاند.
جدول شماره ( :)3آرازگرهای ساده و مرکب و انواع آرازگر مرکب
پایانبخش
پایانبخش

آغازگر

آغازگر مرکب

پایانبخش

آغازگر

should
respect all
languages

we

Therefore

is impossible
to imagine the
world without
language

It

decreases
the risk of
death

a good
social life

that

has shown

متنی

تجربی

درس
اول
(یازدهم)

دوم
Recent
research
(یازدهم)

جدول شماره ( :)4بندهای همسایه
بندهمپایه 9
پایانبخش
destroy
lakes
don’t go
hunting
anymore

بندهمپایه 2

آغازگر مرکب
تجربی

(بینافردی) و متنی

Ø

and

some
hunters

and

پایانبخش
cut down
trees
learn about
saving
wildlife,

آغازگر
They
Students

27
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) بندهای مرکب ناهمسایه (پایه ا پیرو:)5( جدول شماره
آغازگر مرکب
متنی
بینافردی

آغازگر ساده
تجربی
They

that

a person
It

That

today
Native speakers
of these
languages

پایانبخش
are so different
may not understand the
language of …
is not surprising to hear
about 7000 languages
exist in the world.
range in number from
very Large,…

The most
popular
is Chinese.
language in the
world
More than one
billion people
speak Chinese.
in the world
Interestingly
English
has fewer native …
) بندهای مرکب ناهمسایه (پیرو ا پایه:)6( جدول شماره
آغازگر
آغازگر مرکب

درس
درس
دوم
یازدهم

پایانبخش

آغازگر

پایانبخش

anyone in
the family

has had a
special illness

another
thing

is paying
attention to
…

tourists

buy Persian
rugs or
carpets

they

take a part
of Iranian art
…

متنی

تجربی

if

درس
 سومwhen
یازدهم

پایانبخش
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 .5تحلیل دادهها
نتایج بهدست آمده از پژوهو حاضر در ندولهای زیر آمده است .در اداماه،
به تحلیل این دادهها به صورت درس به درس ،ابتدا بار اسااس پایاه تحصایلی و
سسس ،کل پیکره خواهیم پرداخت .در ندول شماره ( )5تعداد بندهای هر درس
به تفکیک پایه و انواع آرازگر نشاندار و بینشان ،آرازگرهاای سااده و مرکاب و
انواع آرازگر در آرازگرهای مرکب ارائه شده است.
جدول شماره ( :)7تعداد بندها و انواع آرازگر نشاندار و بینشان ،آرازگرهای
ساده و مرکب و انواع آرازگر در آرازگرهای مرکب

79

66/65

88/88

73/75

8/88

17/72

2/56

59/28

73/75

79

18/23

1/77

1/77

8/88

17/72

2/56

18/23

1/77

88

68/69

81/81

81/81

1/81

18/19

1/81

75/73

27/27

78

38/88

78/88

98/88

8/88

17/88

7/88

18/88

98/88

/57
78

57/68

75/85

72/79

8/96

18/63

6/87

52/52

77/76

87

53/98

79/33

73/98

8/98

18/68

1/83

63/57

89/77

دوم

86

68/31

86/99

86/99

7/76

38/88

96/65

73/88

29/65

سوم

75

58/85

71/68

77/18

8/88

17/71

5/29

52/85

77/18

درس

تعداد بندها

تعداد آغازگر بینشان

تعداد آغازگر نشاندار

آغازگر متنی

آغازگر بینافردی

آغازگر تجربی

آغازگر تجربی محذوف

آغازگر ساده

آغازگر مرکب

پایه

اول
دوم
دهم

سوم
چهارم
میانگین
اول

یازدهم
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88

57/56

72/72

79/79

8/88

16/15

8/88

57/56

79/79

86

57/77

75/53

88/88

7/53

33/31

99/99

77/76

88/88

میانگین

میانگین

27

28/23

71/77

78/39

99/18

56/91

78/39

62/71

88/88

85

69/76

83/52

76/98

7/29

36/21

98/79

62/36

71/58

/98
88

/89
75

77/13

71/75

72/58

78/31

25/93

62/63

77/16

اول

/65
89

58/38

71/25

88/78

8/96

33/27

99/73

66/87

88/63

دوم
دوازدهم

سوم

میانگین
سه پایه

در ندول شماره ( )3تعداد بندهای ساده و مرکب هر درس و همچنین ،ناوع
بندهای مرکب ازنظر همسایگی و ناهمسایگی مشخش شده است.
جدول شماره ( :)8تعداد بندهای ساده و مرکب هر درس و نوع بندهای مرکب ازنظر
همسایگی و ناهمسایگی
درس

درس اول

درس دوم

انواع بند

دهم

یازدهم

دوازدهم

تعداد کل بندها

79

87

27

بند ساده

59/28

67/78

58/39

همپایه

1/77

97/78

78/39

ناهمپایه

91/87

97/78

7/83

تعداد کل بندها

79

86

88

بند ساده

18/23

78/88

32/37

1/77

83/31

8/88

بند مرکب

بند مرکب

همپایه
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8/88

99/99

97/97

تعداد کل بندها

88

75

86

بند ساده

79/77

66/65

57/77

همپایه

72/72

5/29

3/88

ناهمپایه

72/72

77/18

91/22

ناهمپایه

درس سوم

بند مرکب

درس
چهارم

تعداد کل بندها

78

بند ساده

18/88

بند مرکب

همپایه

98/88

ناهمپایه

8/88

در ندول شمارد ( )1تعداد بندهای ساده و مرکب هر درس و همچنین ناوع
بندهای مرکب ازنظر همسایگی و ناهمسایگی مشخششده است.
جدول شماره ( :)1تعداد بندهای ساده و مرکب هر پایه و نوع بندهای مرکب ازنظر
همسایگی و ناهمسایگی
بند مرکب
پایه
دهم
یازدهم
دوازدهم
مجموع /
میانگین

تعداد کل
بندها

بند ساده

17
17
999

57/68
73/17
56/73

889

61/55

بند
مرکب
همپایه

بند مرکب
ناهمپایه

مجموع بند
مرکب همپایه
و ناهمپایه

92/52
77/76
97/69

97/68
97/51
98/39

75/85
29/87
92/27

88/78
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اکنون ،نتایج حاصل را چنانکه در ندولهای باال آمده است ،ابتدا به تفکیک
درس برای هر پایه شرح داده و سسس ،نتایج هر پایه را با سایر پایههاا بررسای و
مقایسه میکنیم.
پایة دهم :این کتاب نمعاً از  17بند تشاکیل شاده اسات و یکای از نکاات
قابلتةمل آن مطابق اطالعات مندرج در ندول شمارد ( ،)5شیوه توزی بندها در
دروس این کتاب است .بهعنوان مثال ،درحالیکه درس اول و دوم هرکدام از 79
بند و درس چهارم نیز از  78بند تشکیل شده ،درس سوم دارای  88بناد اسات؛
یعنی تعداد بندها در درس سوم بیشتر از درس چهاارم اسات و در دروس اول و
دوم هم تعداد بندها برابر است .واض است در نگارش این متون به کوتاه و بلناد
بودن دروس تونه الزم نشده است.
از مجموع این بندها 57/68 ،درصد بندها بهصورت بینشان و  75/85درصاد
بندها بهصورت نشاندارند .نسابت آراازگر باینشاان باه نشااندار در درس اول
 66/65به  88/88است؛ یعنی در درس اول  66/65بندها دارای آرازگر بینشان و
 88/88بندها دارای آرازگر نشاندارند .این نسبت در درس دوم  18/23به 1/77
است؛ یعنی  18/23دارای آراازگر باینشاان و تنهاا  1/77بنادها دارای آراازگر
نشاندارند .در درس سوم نیز این نسبت  68/69به  81/81اسات؛ یعنای 68/69
دارای آرازگر بینشان و  81/81بندها دارای آرازگر نشاندارند .در درس چهاارم
این نسبت 38/88 ،به  78/88است؛ یعنی  38/88دارای آرازگر بینشان و فقاط
 78/88بندها دارای آرازگر نشاندارند .به عبارت دیگر ،میزان آرازگر نشاندار در
درس اول بیشتر از درس دوم و چهارم و در درس سوم نیز بیشتر از درس چهارم

51
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است .این نتایج نشان میدهد که نسبت نوع آراازگر باینشاان و نشااندار تااب
قواعد خاصی نبوده است.
ازنظر میزان استفاده از آرازگرهای ساده و مرکب در دروس مختلف این پایاه
نیز به نظر می رسد قواعد خاصی مادنظر نباوده اسات ،باهطاوریکاه درس اول
 59/28آرازگرها از نوع ساده و تعداد  73/75از نوع مرکاب اسات .در درس دوم
 18/23آرازگرهااا ساااده و تعااداد  1/77آرااازگر مرکااب ،در درس سااوم 75/73
آرازگرها ساده و  27/27آرازگر مرکب و در درس چهارم  18/88آرازگرها سااده
و تنها  98/88آرازگر مرکب بهکار رفته است.
آرازگرهای مرکب در همه درسها عمدتاً از نوع متنی  +تجربیاند ،بهاستثنای
درس سوم کاه در آن  %1آراازگر بیناافردی  +تجربای نیاز مشااهده مایشاود.
میانگین کاربرد آرازگر مرکب از نوع متنی  +تجربی در کل کتاب دهم 72/79 ،و
میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع دوم ،یعنی بینافردی  +تجربی در کال کتااب
دهم  8/96بوده است .نمونهای از آرازگرهاای ناوع ساوم (متنای  +بیناافردی +
تجربی) و نوع چهارم (بینافردی  +متنی  +تجربی) در این کتاب یافت نشد.
بر اساس اطالعات مندرج در ندول شمارد  ،3در درس اول  59/28بنادها را
بندهای ساده و  73/75آنها را بندهای مرکب تشکیل میدهاد و  1/77بنادهای
مرکب از نوع همسایه و  91/87از نوع ناهمسایه است .در درس دوم 18/23 ،بندها
را بندهای ساده و  1/77آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد و همگی بنادهای
مرکب از نوع همسایه است و بند مرکب ناهمسایاه باهکاار نرفتاه اسات .در درس
سوم 79/77 ،بندها را بنادهای سااده و  23/23آن را بنادهای مرکاب تشاکیل
میدهد و  72/72بندهای مرکب از نوع همسایه و  72/72از نوع ناهمسایاه اسات.
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در درس چهارم  18/88بنادها را بنادهای سااده و تنهاا  98/88آن را بنادهای
مرکب تشکیل میدهد و همگی بندهای مرکب از نوع همسایه است .در این درس
بند مرکب ناهمسایه بهکار نرفته است .این نتایج نشان میدهد که نسابت توزیا
بندهای ساده به مرکب و همسایه به ناهمسایه نیز تاب قواعد خاصی نبوده است.
پایه یازدهم :این کتاب نمعاً از  17بند تشکیل شده است که از این تعداد،
درس اول  87بند ،درس دوم  86بند و درس سوم  75بند را به خاود اختصااص
داده اند .نکتة حائز اهمیت این است که بندهای درس دوم نسابت باه درس اول
بیشتر است و درس سوم از هر دوی آنها تعاداد بنادهای کمتاری دارد .واضا
است که در نگارش این متون به کوتاه و بلند بودن دروس تونه الزم نشده است.
از مجموع این بندها 61/25 ،درصد بندها بهصورت بینشان و  71/25درصاد
بندها نشاندارند .نسبت آرازگر باینشاان باه نشااندار در درس اول  53/98باه
 79/33است؛ یعنی در درس اول  53/98بندها دارای آرازگر بینشاان و 79/33
بندها دارای آرازگر نشاندارند .این نسبت در درس دوم  68/31به  99/86است؛
یعنی  68/31دارای آرازگر بینشان و تنها  99/86دارای آرازگر نشااندار اسات.
در درس سوم نیز این نسبت  58/85به  71/68است؛ یعنی  58/85دارای آرازگر
بینشان و  71/68بندها دارای آرازگر نشاندارند .این نتایج نیز نشان میدهد که
نسبت نوع آرازگر بینشان و نشاندار تاب قواعد خاصی نبوده است.
ازنظاار میاازان اسااتفاده از آرازگرهااای ساااده و مرکااب ،در درس اول 63/57
آرازگرها از نوع ساده و تعداد  89/77از نوع مرکب اسات .در درس دوم73/88 ،
آرازگر ساده و تعداد  29/65آرازگر مرکب و در درس سوم 52/85 ،آرازگر ساده
و  77/18آرازگر مرکب بهکار رفته است .همانطور که مالحظه میشاود ،تعاداد
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آرازگرهای مرکب در درس سوم نسبت باه درس اول و دوم افات داشاته اسات؛
یعنی نسبت آرازگر مرکب در دروس مختلف تاب قواعد خاصی نبوده است.
آرازگرهای مرکب در همة درسها عمدتاً از نوع متنی  +تجربیاند کاه البتاه
در  8/98آرازگرهای مرکب درس اول ،آرازگر نوع دوم بینافردی  +تجربی به کار
رفته و  7/76آرازگرهای مرکب درس دوم نیاز از ناوع دوم بیناافردی  +تجربای
است؛ یعنی دارای ساختار بینافردی  +تجربیاند .در درس سوم ،هیچ ماوردی از
آرازگر مرکب نوع دوم مشاهده نشد.
میانگین کاربرد آرازگر مرکب از نوع متنی  +تجربای در کال کتااب یاازدهم
 88/78و میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع دوم ،یعنای بیناافردی  +تجربای در
کل کتاب دهم  8/96است؛ یعنی هرچند میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع دوم
(متنی  +تجربی) در کتااب یاازدهم ( )88/78نسابت باه کتااب دهام ()72/79
افزایویافته ،اما میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع سوم (بینافردی +تجربای) در
کل کتاب یازدهم ( )8/96نسبت به کتاب دهم ( )8/96افزایشای نداشاته اسات.
نمونهای از آرازگرهای نوع ساوم (متنای  +بیناافردی  +تجربای) و ناوع چهاارم
(بینافردی  +متنی  +تجربی) در این کتاب یافت نشد.
بر اساس اطالعات مندرج در ندول شمارد ( ،)3در درس اول  67/78بندها را
بندهای ساده و  85/78آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد که  77/88بندهای
مرکب از نوع همسایه و  97/78از نوع ناهمسایه است .در درس دوم  78/88بندها
را بندهای ساده و  78/88آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد که  83/31آنها
از نوع همسایه و  99/99بندها از نوع ناهمسایه است .در درس سوم 66/65 ،بندها
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را بندهای ساده و  88/82آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد و  5/29بنادهای
مرکب از نوع همسایه و  77/18از نوع ناهمسایه است.
همانطور که مالحظه میشود ،تعداد بندهای مرکب درس سوم از درس اول
و دوم کمتر است .این نتایج نشان می دهد که نسبت توزیا بنادهای سااده باه
مرکب و همسایه به ناهمسایه نیز تاب قواعد خاصی نبوده است.
پایه دوازدهم :این کتاب نمعاً از  999بند تشکیلشاده اسات کاه از ایان
تعداد ،درس اول  27بند ،درس دوم  88بند و درس ساوم نیاز از  86بناد را باه
خود اختصاص دادهاند؛ یعنی تعداد بندهای درس اول بیشتر از درس دوم و سوم
است .این نکته نشان میدهد که در نگارش این متون نیز به کوتاه و بلناد باودن
متون تونه الزم نشده است.
از مجموع این بندها 61 ،مورد با آرازگر بینشان و  22مورد دیگر باا آراازگر
نشاندار شروعشده است .به عبارت دیگر 69/76 ،درصد بندها بینشان و 83/52
درصد بندها نشان دارند .نسبت آرازگر بینشان به نشاندار درس اول  28 /23به
 71/77است؛ یعنی درس اول  28/23بنادها دارای آراازگر باینشاان و 71/77
بندها دارای آرازگر نشان دارند .این نسابت درس دوم  57/56باه  72/72اسات؛
یعنی  57/56دارای آرازگر بینشان و  72/72دارای آراازگر نشاان دار اسات .در
درس سوم نیز این نسبت 57/77به  75/53اسات؛ یعنای  57/77دارای آراازگر
بینشان و  75/53بندها دارای آرازگر نشااندار اسات .بناابراین ،میازان آراازگر
نشان دار در درس اول بیشتر از درس دوم و ساوم اسات .ایان نتاایج نیاز نشاان
میدهد که نسبت نوع آرازگر بینشان و نشاندار تاب قواعد خاصی نبوده است.
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ازنظاار میاازان اسااتفاده از آرازگرهااای ساااده و مرکااب ،در درس اول 62/71
آرازگرها از نوع ساده و تعداد  88/88از نوع مرکب اسات .در درس دوم57/56 ،
آرازگرها ساده و تعداد  79/79آرازگر مرکب ،در درس سوم 77/76 ،آرازگر ساده
و  88/88آرازگر مرکب بهکار رفته است؛ یعنی میزان آرازگرهای مرکب در درس
اول و سوم به یکمیزان بوده است .به عبارت دیگار ،ایان میازان در درس ساوم
نهتنها رشد نداشته است ،بلکه نسبت به درس اول افت هم داشته است.
آرازگرهای مرکب در همة درسها عمدتاً از نوع متنی  +تجربایاناد و البتاه،
 99/18آرازگرهای مرکب درس اول ،آراازگر ناوع دوم (بیناافردی  +تجربای) و
 7/53آرازگرهای مرکب درس سوم نیز از نوع دوم اسات؛ یعنای دارای سااختار
بینافردی  +تجربیاند ،اما در درس سوم هیچ موردی از آرازگر مرکاب ناوع دوم
مشاهده نشد.
میانگین کاربرد آرازگر مرکب از نوع متنی  +تجربی در کل کتااب دوازدهام
 76/98و میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع دوم ،یعنی (بینافردی  +تجربای) در
کل کتاب دوازدهم  7/29است؛ یعنی هرچند میانگین کاربرد آرازگر مرکب ناوع
دوم (بینافردی  +تجربی) در کل کتاب دوازدهم ( )7/29نسبت به کتاب یاازدهم
( )8/96افزایویافته ،اما میانگین کاربرد آرازگر مرکب نوع دوم (متنی  +تجربی)
در کتاب دوازدهم ( )76/98نسبت به کتاب یازدهم ( )88/78کاهویافته اسات.
واض است که نگارندگان این کتابها به نحاود اساتفادد مناساب از آرازگرهاای
مرکب تونه کافی نداشتهاند .نمونهای از آرازگرهای نوع سوم (متنی  +بینافردی
 +تجربی) و نوع چهارم (بینافردی  +متنی  +تجربی) در این کتاب یافت نشد.
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بر اساس اطالعات مندرج در ندول شماره ( ،)3در درس اول  58/39بندها را
بندهای ساده و  76/91آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد که  78/39بندهای
مرکب از نوع همسایه و  7/83از نوع ناهمسایه است .در درس دوم 32/37 ،بنادها
را بندهای ساده و  97/97آن را بندهای مرکب تشکیل میدهد که  8/88آنها از
نوع همسایه و  97/97بندها از نوع ناهمسایه است .در درس سوم 57/77،بنادها را
بندهای ساده و  75/55آن را بندهای مرکب تشکیل مایدهاد و  3/88بنادهای
مرکب از نوع همسایه و  91/22از نوع ناهمسایه است.
از  999بند تشکیلدهنده کتاب دوازدهم  27بناد مرباوط باه درس اول88 ،
بند مربوط به درس دوم و  86بند مربوط به درس ساوم اسات .تعاداد بنادهای
درس اول بیشتر از درس دوم و سوم است .این نکته نشان میدهد که در نگارش
این متون نیز به کوتاه و بلند بودن متون تونه الزم نشده است.
مقایسه سه پایه :چنانکه در ندول شماره ( )5مشخش شده است57 /68 ،
آرازگرها در کتاب دهم از نوع بینشان و  75/85آرازگرها نشااندار و در کتااب
پایه یازدهم 58/38 ،آرازگرها از نوع بینشاان و  71/25از ناوع نشااندارناد .در
کتاب دوازدهام 69/76 ،آرازگرهاا از ناوع باینشاان و  83/52آرازگرهاا از ناوع
نشاندارند .بنابراین ،گرایو رالب در انتخاب آرازگر در هر سه کتاب بینشانی و
سادگی است نه نشاانداری و مرکاب باودن .از ساوی دیگار ،ازآنجاکاه آراازگر
نشاندار یکی از مؤلفههای دشواری متن بهشمار میآید ،افزایو تدریجی میازان
آرازگرهای نشان دار از پایه دهم تاا دوازدهام مایتواناد بیاانگر توزیا مناساب
آرازگرها در پایههای مختلف باشد ،هرچناد در چیانو دروس هار پایاه باه آن
تونه الزم نشده است.
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ازنظر میزان اساتفاده از آرازگرهاای سااده و مرکاب ،در پایاه دهام 52/52
آرازگرها از نوع ساده و تعداد  77/76از نوع مرکب است .در پایه یازدهم66/87 ،
آرازگرها ساده و تعداد  88/63آرازگر مرکب ،در پایه دوازدهم  62/36آرازگرهاا
ساده و  71/58آرازگر مرکب و در میاانگین ساه پایاه 62/63 ،آراازگر سااده و
 77/16آرازگر مرکب بهکاررفته است؛ یعنی میزان آرازگرهای مرکب در پایههای
یازدهم و دوازدهم بیشتر از پایه دهم است ،اما این میزان در پایه یازدهم بیشاتر
از پایه دوازدهم است .به عبارت دیگر ،این نتایج از یک سو ،تونه نگارندگان این
کتاب ها را به روند ارائه آرازگرهای ساده و مرکاب در پایاههاای مختلاف نشاان
می دهد و از سوی دیگر ،عدم رعایت این موضوع در پایه دوازدهم میتواند بیانگر
کاسته شدن این تونه در سال آخر نگارش این کتابها باشد.
ازنظر میزان استفاده از بندهای ساده و مرکاب در کتااب پایاه دهام57/68 ،
آرازگرها از نوع ساده و  75/85از نوع مرکب اسات و از ایان تعاداد  92/52بناد
مرکب همسایه و  97/68بند مرکب ناهمسایه را تشکیل میدهد .در پایه یاازدهم،
 73/17آرازگرها ساده است و  29/87آرازگر مرکب که از آن میاان  77/76بناد
مرکب همسایه و  97/51بند مرکب ناهمسایه بهکار رفته است .در پایاه دوازدهام،
 56/73آرازگر ساده و  78/27آراازگر مرکاب مشاتمل بار  97/69بناد مرکاب
همسایه و  98 /39بند مرکب ناهمسایه به کار رفته است .درمجموع ،در کل پیکره
 61/55بند ساده و  88/78بند مرکب بهکاار رفتاه و از ایان تعاداد  77/69بناد
مرکب همسایه و  81/78بند مرکب ناهمسایه را تشکیل داده است .براساس نتاایج
مذکور ،در پایه دوازدهم ،کمترین میازان اساتفاده از بنادهای مرکاب مشااهده
میشود .درحالیکه این روند باید معکوس باشاد؛ یعنای در پایاه دهام کمتارین
میزان بند مرکب و در کتاب دوازدهم بیشترین میزان بند مرکب بهکار رود .ایان
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مسةله بیانگر عدم تونه نگارندگان این کتاب هاا در توزیا مناساب آرازگرهاای
مرکب در پایههای تحصیلی مختلف است.
نکته ای که باید موردتونه قرار گیرد این است کاه تعیاین ساط دشاواری
متون به عوامل متعددی ،از نمله تعاداد و ناوع واژهاای ندیاد و سابک ماتن
بستگی دارد که بر اساس فرمولهای خااص قابالانادازهگیاری اسات .بناابراین،
بهراحتی نمیتوان تنها بر اساس چند مؤلفه ساط دشاواری متنای را سانجید.
بههرحال ،انتظار این است که مؤلفههای مذکور باهعناوان عوامال تة یرگاذار بار
سط دشواری متن موردتونه نگارندگان این کتابها و سایر کتابهاای درسای
قرار گیرند.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس مبنای علمی اتخارشده در این پژوهو ،نوع آراازگر باهکاررفتاه در
متونی که بهعنوان متن درسی دانوآموزان استفاده مایشاود ،باهعناوان عامال
تة یرگذار بر سط دشواری متن موردتونه قرار میگیرد .بنابراین ،انتظار میرفت
که از درس اول به درس آخر ،در هر پایه و همینطور از پایه پایین به پایاه بااال
تعداد بندهای با سط دشواری بیشتر ،یعنی بندهای دارای آرازگرهای مرکاب و
نشاندار نسبت به بندهای دارای آرازگر سااده و باینشاان بیشاتر شاود ،تعاداد
بندهای همسایه بیشتر از ناهمسایه باشد و از الگوی خاص نیز پیروی کند .پس از
تحلیل تمام بندهای مونود در کتابهای انگلیسی سه پایة متوسطه دوم ،نتاایج
زیر به دست آمد:
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9ا از یک سو ،افزایو تدریجی میزان آرازگرهای نشاان دار از پایاه دهام تاا
دوازدهم بیانگر تونه نویسندگان این کتابها باه چگاونگی توزیا آرازگرهاا در
نگارش پایههای مختلف است و از سوی دیگر ،در چینو درس به درس هر پایه
به آن تونه الزم نشده است .انتظار این است که نسابت بنادهای دارای آراازگر
نشاندار به بینشان در چینو دروس هر پایه بهعنوان عاملی تة یرگذار بر سط
دشواری متن مورد تونه قرار گیرد.
7ا بر اساس نتایج ،میزان آرازگرهای مرکب در پایههای یاازدهم و دوازدهام
بیشتر از پایه دهم است ،اما این میزان در پایه یاازدهم بیشاتر از پایاه دوازدهام
است .به عبارت دیگر ،این نتاایج از یاک ساو ،توناه و آگااهی نگارنادگان ایان
کتابها را در روند ارائه آرازگرهای ساده و مرکاب در پایاههاای مختلاف نشاان
می دهد و از سوی دیگر ،عدم رعایت این موضوع در پایه دوازدهم ،نشااندهنادد
کاهو تونه به این نکته در نگارش کتابهای سال آخر است.
8ا آرازگرهای مرکب در همه درسها عمدتاً از نوع متنی  +تجربیاند .سسس،
آرازگر نوع دوم (بینافردی  +تجربی) در رده دوم قرار دارد و آرازگرهای متنی +
بینافردی  +تجربی و بینافردی  +متنی  +تجربی در این پیکره بهکار نرفته است.
این مسةله بیانگر سادگی آرایو سازههای آرازگر در این پیکره است.
2ا تعداد بندهای ساده در همه پایهها و درسها بیشاتر از بنادهای وابساته
است .همچنین ،تعداد بندهای همسایه در تمام پایهها بیشتر از بندهای ناهمسایاه
است .این مشاهدات با یافتههای نیونهم ( )2013مبنی بار اینکاه در ماتنهاای
سطوح پایین آموزشی ،بندهای کامل و مستقل بیشتر از بندهای وابساته اسات،
همسایگی بیشتر از ناهمسایگی در سطوح پایین دیاده مایشاود و بناد ناهمسایاه،
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همچون بند شرطی در سطوح متوسط و باال بیشاتر مشااهده مایشاود ،همساو
است .این امر نیز تونه و آگاهی نگارندگان این کتابها را در روند ارائه بنادهای
ساده و وابسته در همه پایهها و درسها نشان مایدهاد .باا وناود ایان ،انتظاار
می رفت این مسةله در چینو درس به درس هر پایه مادنظر باشاد .چنانکاه در
ندول شماره ( )3قابل مالحظه است ،در برخای دروس ،مانناد درس ساوم پایاه
یازدهم و درس دوم پایه دوازدهم ،تعداد بندهای ناهمسایاه باهطارز چشامگیری
بیشتر از بندهای همسایه است و در بعضی دروس برابر است .ایان امار مایتواناد
بیانگر کمتونهی نگارندگان این کتابها در توزی مناسب بندهای مرکب همسایه
و ناهمسایه در برخی از دروس این پایهها باشد.
7ا میانگین تعداد بندها در همه کتابها ،باهترتیاب از پایاه هاای دهام باه
دوازدهم ،افزایو یافته است .این مسةله تونه و آگاهی نگارندگان این کتابها را
در روند ارائه تعداد بندها در همه پایهها نشان میدهد ،اما باید در چیانو درس
به درس هر پایه نیز مدنظر باشد .چنانکاه در نادول شاماره ( )5قابالمالحظاه
است ،در همة پایهها توزی نامنظم تعداد بندها در دروس مختلف مشاهده مای-
شود .این امر میتواند بیانگر عدم تونه الزم نگارندگان این کتاابهاا باه توزیا
مناسب تعداد بندها در دروس این پایهها باشد.
بهطور کلی ،در این پژوهو تالش شد همسویی کتاابهاای آموزشای زباان
انگلیسی در مقط دوم متوسطه در ایران باا اساتفاده از مؤلفاههاایی از دساتور
نقوگرای نظام بنیاد هلیدی (نوع آرازگر نشاندار باینشاان ،سااده و مرکاب و
انواع بند ساده و مرکب) مورد بررسی قرار گیرد .نتایج بهدستآمده نشان داد که
مؤلفان این کتابها با ایان مفااهیم آشانایی داشاته و در بسایاری از ماوارد در
انتخاب متون خواندن ازنظر نوع و تعداد آرازگر و تعداد بندهای ساده و مرکاب،

علم زبان؛ سال  ،7شمارد  ،3پاییز و زمستان 9815

11

این مؤلفهها را مدنظر داشتهاند ،اما در مواردی در نحود توزی مؤلفههای مذکور،
بهخصوص در توزی درس به درس با تونه به پایة تحصیلی مربوط ،دقت الزم را
نداشتهاند .امید است در ویراستهای ندید این کتابها ،ضعفهای مشخششده
در این پژوهو ،مدنظر قرار گیرد .نگارندگان معتقدند ننبههای مختلف دساتور
نقوگرای نظام بنیاد ،بهویژه تونه به انواع آرازگر و چگونگی چیانو آنهاا بار
اساس یک الگوی منطقی از ساده به مرکب و از بینشان به نشاندار از پایههاای
پایینتر به باالتر ،بهگونه ای باشد که امر آموزش و یادگیری ایان متاون را بارای
معلمان و دانوآموزان تسهیل نماید.
بر اساس آنچه رکر شد ،اهمیت تونه به دستاوردهای نوین زباانشناسای در
آموزش و پرورش ،بهویژه در تةلیف و تدوین کتاب درسای و نیاز ارتقاای کیفای
نوشتههای دانوآموزان روشن میشود .البته توصیه میشود دیگار دیادگاههاا و
نظریات زبانشناختی و چگونگی ارتباط آنها باا تادوین منااب آموزشای ماورد
بررسی قرار گیرد .با این امید که مطالعات منجار باه ارائاه راهکارهاای علمای و
عملی مناسب نهت ارتقای کمی و کیفی مناب آموزشی در ایران باشد.
فهرست مناب
پهلوان نژاد ،محمدرضا .)9838( .توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایلة
نظریة نقش گرای نظاممند هلیدی .رسالة دکتری .دانشکدد ادبیات و علوم انسانی دکتار
علی شریعتی .دانشگاه فردوسی مشهد.
دستجردی کاظمی ،مهادی .)9833( .توصیف گفتار دانشآموزان پایه اول دبستان بلر
اساس نظریه نقشگرای نظاممند هلیدی .پایاننامة دکتری .پژوهشگاه علوم انساانی و
مطالعات فرهنگی.
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رستم بیگ ،آتوسا و احمد اسبوکالیی« .)9818( .توصیف آراازگر در بیاان نوشاتاری داناو-
آموزان کم توان رهنی مقاط مختلف شهر تهران بر مینای فرانقو متنای دساتور نقاو-
گرای نظاممند هلیدی» .فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی 765 .)8(99 .ا .737
صافی ،احمد .)9851( .بررسی نقش بینافردی در زبان فارسی .پایان نامة کارشناسی ارشد.
دانشکدد ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه شیراز.
عرب زوزنی ،محمدعلی و محمدرضا پهلوان نژاد« .)9817( .بررسی آرازگر نشاندار و باینشاان
در کتب انگلیسی مقط متوسطه در ایران ،بر اساس رویکرد نقوگرای نظاممند هلیادی».
دوماهنامه جستارهای زبانی 931 .)8( 6ا.792

عالیی ،ماریم .)9833( .بررسی کتابهای علوم انسانی (سازمان سمت( در چلارچوب
دستور نظاممند نقشگرای هلیدی از منظر فرانقش متنی و بینافردی .پایاانناماه
دکتری .دانشگاه تربیت مدرس.
ریا یان ،مریم السادات .)9851( .طبقهبندی نحوی ل معنایی افعال زبان فارسی .پایاننامة
کارشناسی ارشد .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فهیم نیا ،فرزین .)9835( .توصیف و تحلیل نقلش گرایانلة آغلازگر از منظلر رویکلرد
هلیدی در کتابهای فارسی و انشلاهای دانلشآملوزان دبسلتان .رساالة دکتاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کاظمی ،فروغ و آزیتا افراشی« .)9817( .نشانداری آرازگر در زبان فارسی و انگلیسی .بر اساس
رویکرد نقوگرای نظاممناد هلیادی» .دوماهنامله جسلتارهای زبلانی .)9( 2 .صاش
977ا.921
مؤرن ،مریم .)9856( .نقد شعر معاصر از دیدگاه زبان شناسلی .رساالة دکتاری .دانشاکدد
ادبیات و زبانهای ا خارنی .دانشگاه تهران.
میراحمدی ،فارزاد .)9838( .بررسی نظام وجه بر اساس چارچوب نقشگرای نظلاممنلد
هلیدی .پایان نامة کارشناسای ارشاد .دانشاکدد ادبیاات و علاوم انساانی .دانشاگاه شاهید
بهشتی.
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