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آموزان درک مطلب فارسینقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و بررسی 

 زبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجسفارسیغیر

 

 

  شهرزاد امینیان :1,1 نویسنده اوّل

 عطیه کامیابی گل  :22دوّمنویسنده 

 : علی علیزاده33نویسنده سوم

 

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد زبان -1

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدزبان استادیار گروه -2

 شناسی، دانمشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان -3

 

 

های دیگر، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن را زبانعنوان زبان دوم، همچون آموزش زبان فارسی به

آموزان بررسی شد. گیرد. در پژوهش حاضر، نقش ویراستاری در بهبود مهارت خواندن و درک مطلب فارسیدربر می

زشی ای )کتبی و شفاهی( در دو قسمت ویراستاری زبانی و صوری و با دو نگرش آموزشی و غیر آمومنظور، مصاحبهبدین

و در  برای دو سطح پیشرفته و میانه باالهای خواندن و درک مطلب زمونبندی نظرات ویراستاران آطراحی شد. پس از جمع

ها در آزموندو دستۀ ویراسته و غیر ویراسته برای دو مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس طراحی شدند. 

آموزان به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه به متن شدند. در هر مرحله فارسی روزه برگزاردو مرحله با بازه زمانی بیست

آمده از نمرات آزمون و ستویراسته و دیگری به متن غیر ویراسته پاسخ داد و در مرحله دوم برعکس آن اجرا شد. نتایج به

وح پیشرفته و میانه باالی دانشگاه ها )سطکنندگان نشان داد که در هر چهار گروه از آزمودنیگویی شرکتسرعت پاسخ

نسبت معناداری در عملکرد افرادی که از طریق متن فردوسی مشهد و پیشرفته و میانه باالی مکتب نرجس( اختالف به

 ویراسته و غیر ویراسته ارزیابی شدند، وجود دارد. 

 زبانآموزان غیرفارسیفارسیویراستاری زبانی و صوری، مهارت خواندن و درک مطلب،  :هاکلیدواژه
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های قراردادی، این نشانه. شودبرای انتقال پیام استفاده میاز آن است که  های قراردادیای از نشانهزبان مجموعه

و ها ای اصلواژه، واژگان، نحو و خط آن زبان است. این قراردادهای زبانی در هر جامعهها، آواها، ساختطورکلی شامل واجبه

، زبان فارسی را زبانِ نویسیراهنمای ویراستاری و درستدر کتاب خود،   [4] (4331قوانین ویژه خود را دارد. ذوالفقاری )

رسمی کشور ما و زبان آموزش و ارتباطات فکری و علمی قلمداد کرده است که بخش مهمی از تفکر ما در چارچوب قواعد 

 گیرد. این زبان فارسی شکل می

نویسی متون آموزشی زبانان  مدنظر است. نقشی که درستحاضر، آموزش زبان فارسی به غیرفارسیدر پژوهش 

زبانان ایفا طور موردی، متون خواندن و درک مطلب( و آشنایی کامل با قواعد و استثناهای زبان فارسی در غیرفارسی)به

های نویسی و رعایت قاعدهای اهمیت دارد، درستهطور برجستکند، مدنظر است. در متون آموزش زبان فارسی، آنچه بهمی

مند زبان، تنها کار و وظیفه ویراستان نیست بلکه همه گویشوران زبان و همه این زبان است. کاربرد درست و قاعده

 نویسی را بدانند.ها و اصول درستهای مختلف باید روشنویسندگان متن

شود بلکه بر پیکره زبان نیز آسیب رسانی میو حتی اختالل در پیاماستفاده نادرست از زبان نه تنها سبب تأخیر 

نویسی در متون آموزشی رعایت نشود، ویژه اگر درست. به[2] (31، ص. 4331رساند )مختاری، امیدی و نوذری، می

ین زبان و نیز درک او از متن شود و بر نگرش او به اآموز ارائه میناپذیر دارد؛ زیرا این نوع زبان به فرد زبانپیامدهای جبران

زبانان، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. اگر در نوشتار دقت نکنیم، تأثیرگذار است. در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

زبان قرار گیرد که بدون آموزان غیرفارسیقاعده در بلندمدت پدید آید که الگوی زبانممکن است که زبانی غیر معیار و بی

 ها نیست.  بر درک زبانی آنتأثیر 

درسی معرفی پژوهشی و آموزشیهای علمیذوالفقاری یکی از محتواهای نیازمند به ویراستاری را وابسته به حوزه

( نیز در کتاب خود، پژوهش و نگارش کتاب درسی، از 2222) 4(. یان41-41، صص. 4331کرده است )ذوالفقاری، 

هاجری در مقاله  . [3] (41، ص. 4333خوانی و وضوح اشاره کرده است )یان، نهای عمومی کتاب درسی به آساویژگی

های آموزشی، آن را ، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت زبان معیار در متننکاتی چند درباره ویرایش متون درسیخود باعنوان 

 (71و  71، ص4311گانه )هاجری، نشانگی، نامهجوری و تعادل در تعامل با واژگان بیداند: بیدارای سه ویژگی اصلی می

های زبانی، اعم یک از خصوصیات سایر گونههای غیر معیار قرار دارد؛ یعنی هیچ: زبان معیار درتقابل با گونهنشانگیبی .[1]

های ها و ساخت: زبان معیار مربوط به زمان حال است و واژهنامهجوریشود. از اجتماعی و جغرافیایی، در آن ظاهر نمی

پذیر باشد. کاربرد این نوع ساخت مهجور در متون دالیل سبکی توجیهقدیمی یا مهجور در آن کاربرد ندارند، مگر آنکه به

این نوع واژگان تابع : کاربرد تعادل در تعامل با واژگان بیگانهسازد. آموزشی و علمی زبان را از وضعیت معیار دور می

کارگیری افراطی ترکیبات فارسی سره های زبانی کاربران زبان است. بهسازگاری با موقعیت واژه در جامعه زبانی و عادت

جای ترکیبات عربی و التین، نیز زبان را از حالت معیار دور جای مذکر، لطیف و مرحله( به)مثالً: نرینه، نرمینه و زینه به

 سازد.می

توان دریافت که گزینش واژگان، دستور و ساخت نشانگی در متون آموزشی میباتوجه به اشاره هاجری به بی

جمالت متن باید هرچه بیشتر به زبان معیار نزدیک باشد. در نوشتن متون آموزشی و به ویژه آموزش زبان دوم، استفاده از 

آموز آموزان ندارد. زبانای مختلف ادبی وغیره، کاربردی برای زبانهها و واژگان محلی یا عامیانه یا سبکها و ساختگویش

آموزد و نویسنده متن آموزشی بهتر است از هرآنچه خواندن و درک مطلب متن با هدف برقراری ارتباط، زبان فارسی را می
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ری به نامهجوری و تعادل در نشانه کند. اشاره هاجسازد، دوری کند و متن را هرچه بیشتر بیآموز دشوار میرا برای زبان

تعامل با واژگان بیگانه تأکید بر این است که متن آموزشی هرچه بیشتر از واژگان ثقیل و ناآشنای ادبی و بیگانه )ترکیبات 

شود. هرچه متن عربی و التین و فارسی سره( فاصله بگیرد، بیشتر به زبان معیار که مدنظرِ متون آموزشی است نزدیک می

 دهد.تر شده و درک و سرعت خواندن آن را افزایش میآموز کاربردیتر شود، برای زبانزبان معیار نزدیک آموزشی به

طور قطع به ویراستاری نیاز دارند؛ های آموزش زبان بهآید، این است که نوشتههای پژوهشگران برمیآنچه از گفته

های زبانی )واژگان و دستور( و شود، بازتابنده تمام ویژگییزبان آموزش داده مآموزان غیرفارسیزیرا متنی که به زبان

فرایند نوشتن متون آموزشی، ازجمله متون خواندن، چهار مرحله دارد: انتخاب موضوع،  ها( است.گذاریصوری )امال و نشانه

  [.1] (72-11، ص. 4337، 4درنظرگرفتن مخاطب و خواننده، ویراستاری و بازبینی )ادوین و گراندی

کردن حجم نوشته سازی و کمتر ساختن متن به زبان معیار است. اصالحاتی که درراستای سادهنزدیک ،ویراستاری

گویند. ویراستار مواردی همچون سبک نگارش، امال، عالئم سجاوندی، گیرد را ویراستاری میخوانی آن انجام میو روان

. لپیونکا کار [7] (12، ص: 4311کند )لپیونکا، ه را تعیین میبندی و غیرقواعد دستور زبان، ساخت جمالت، پاراگراف

داند که در پژوهش حاضر نیز لحاظ شده است؛ اما به های زبانی و صوری متن میطورکلی، اصالح ویژگیویراستار را به

کرده است و به نیز دیدگاه خود را درباره ویراستار مطرح  .[1] (4313) 2طور خاص نپرداخته است. گراسجزئیات آن به

های غیرضروری است. این کار از جزئیات بیشتری پرداخته است. از دیدگاه او، یکی از کارهای ویراستار زبانی، حذف قسمت

براین، ویراستار زبانی در شود. افزونهای غیر الزم تا حذف پاراگراف او درنهایت صفحه را شامل میحذف قیدها و صفت

اند، ها بسیار رایجهایی از ساختِ مجهول، حشو و درازنویسی )اطناب(  که در متننده، به نمونههای خود برای نویسیادداشت

 شود:(. ویراستاری در این پژوهش از دو جنبۀ زبانی و صوری بررسی می214، ص. 4313کند )گراس، اشاره می

یجاز و اختصار، حشو و اطناب؛ ازجمله دشواری و ناآشنایی واژگان و به ویژه معنای اصطالحات؛ ا عوامل زبانی

دستور  ؛ها و سطح انتزاع مفهومیها، طول پاراگرافساختار جمله نویسه، خوانایی متن؛ طول جمالت؛آوا و همواژگان هم

( و پیوستگی غیره ها وهای موصولی و تودرتو، دوری از درازنویسی، تطابق فعل و فاعل، ترادف عبارتزبان )شامل جمله

ویرایش زبانی درواقع، رسیدن به ترتیب که ایننظر خود را بیان کرده است. به( نیز درباره ویرایش زبانی 4331ارژنگ ). متن

ها و خطاهای ساختاری، واژگانی و نگارشی باید اصالح درستی و وضوح و روانی مطلب است. در ویرایش زبانی، نارسایی

که در مصاحبۀ پژوهش بدان پرداخته شده است، کاربرد واژگان  (. نخستین نکته ویراستاری41، ص. 4331شوند )ارژنگ، 

آموزان، به در مقاله خود درباره مشکالت خواندن زبان [1] (12-11بیگانه و ناآشنا در متون است. داوودی و یوسفی )صص. 

جای انند. بهتر است بهدترین عامل می، نقش واژگان را در یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی، مهم[3] (2223) 3نقل از شن

، 4332زاده، حسینهای رایج فارسی استفاده شود )غالمها و ترکیبهای مهجور غیر فارسی و عربی از کلمهها و ترکیبکلمه

 contributionدربرابر  مساهمتجو بر این باور است که باید از ورود واژگان عربی غیرشفاف )مثل صلح [.42] (437

از دیدگاه ذوالفقاری، برابرهای  .[44] (7، ص. 4334جو، ه زبان فارسی جلوگیری کنیم )صلحبخشی( بجای بهرهبه

 دوسیدنجای انتظارداشتن یا به بیوسیدنهای نامأنوس کهن باشد؛ برای مثال، کاربرد شده نباید عامیانه یا از واژهساخته

ده است که خواننده برای درک کافی متن و حدس ( نشان دا4313) 1(. لوفر411، ص. 4331جای پژمردن )ذوالفقاری، به

. این نکته [42] (37، ص. 4313درصد از واژگان درون آن متن است )لوفر ، 31واژگان ناآشنا از بافت متن، نیازمند دانستن 
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آموزان مانعی های آموزشی است تا در خواندن و درک مطلب زبانجای واژگان در متندر تأکید بر گزینش درست و به

  .وجود نیایدبه

شود برداری به سه نوع واژگانی )لفظی(، معنایی و ساختاری )نحوی( تقسیم میبرداری است. گرتهنکته بعدی گرته

ترکیب بیگانه به فارسی است؛ مانند نیروی  لفظبهترجمه لفظ برداری واژگانیگرته(. 223، ص. 4331)ذوالفقاری، 

کار ی از معناهای واژه یا تعبیرهای بیگانه، معادل همه معنای آن در زبان مقصد بهیک برداری معنایی،گرته. در 4انسانی

در مصاحبه پژوهش حاضر، بر ساخت مجهول تمرکز شده  برداری ساختاریگرتهشود. دربارۀ رود و تعمیم داده میمی

(. مجهول نوعی 421، ص. 4333آن است )یان،  3دشوارتر از درک صورت معلوم 2است. آشکار است که درک صورت مجهول

( با آوردن یک مثال، فعل 4313. گراس )[43] (223، ص. 4312 1نقل از گروبنبه 221کند )یان، ص. طرفی را القا میبی

اساس، جمله مجهول در متن، بازدارنده (. براین212، ص. 4313کند )گراس، معرفی می« موتور محرک نثر قوی»معلوم را 

 کاهد.و از سرعت خواندن می است

های جمله است که (، یکی از وظایف ویراستار رفع ابهام4331از دیدگاه ذوالفقاری )نکته بعدی، رفع کژتابی است. 

های نکتهجو در کتاب (. از دیدگاه صلح231، ص. 4331)ذوالفقاری،  شودها آسان میها ساده و فهم آنصورت، جملهدراین
نوشت را خواند نوشت را خواند و نظر مثبت داد( دو خوانش دارد )با دقت، تمامِ دست)با دقت تمام دست ، این جملهویرایش

نوشت را خواند و نظر مثبت داد.(. وی برای رفع ابهام )کژتابی( از چهار راهکار و نظر مثبت داد. یا با دقتِ تمام، دست

جای . جایگزینی قید فارسی )همه به2سره اضافه )دقتِ تمام(؛ . کاربرد ک4(: 7، ص. 4334جو، استفاده کرده است )صلح

کارنبستنِ نحوِ دوخوانشی: مبتداسازیِ مفعول )تمام . به1ها )با دقتِ تمام کلیشه است(؛ . دوری از کلیشه3تمام(؛ 

. 4افزاید: گر را نیز مینوشت را با دقت تمام خواند(. نگارنده این پژوهش دو راهکار دینوشت را با دقت خواند( یا )دستدست

نوشته را خواند.( یا جای با دقت(؛ کاربرد ویرگول پس از قید اول جمله )بادقت تمام، دستفاصله )بادقت بهکاربرد نیم

 نوشته را خواند(. دیگر نیازی هم به کسره اضافه نیست.)بادقت، تمام دست

  و غیره است. یکی از )صفت برترین(، یا ...و..، دم وجودِع...، مانند فقدان حضورِاصالح خطاهای منطقی، نکته دیگر، 

دلیل ها بهشود. این نوع جملهها منطقی نیست؛ یعنی جز آنچه مراد نویسنده است، دریافت میابهام برخی از جمله

جمله یا با  رساند و باید در بافتسختی میزدگی، مسامحه نویسنده، استدالل نادرست یا ضعف استدالل، مقصود را بهشتاب

  .«(233، ص. 4331)ذوالفقاری،  حدس و گمان مقصود را دریافت

های مختلفی دارد و در پژوهش حاضر به پنج دسته تقسیم شده نکته بعدی، درباره رفع حشو است. حشو تعریف

قع، عناصر زائد و دروا ذوالفقاریها.  جا، درازنویسی، آیا+کلمه پرسشی، فاعل+ضمیر فاعلی و کلیشههای بیاست: مترادف

زاده حسینغالمو  (223، ص. 4331)ذوالفقاری،  نامدهای مترادفی که نقش توضیحی ندارند را حشو میمعنا و کلمهبی

ای که معنای های حشوگونههای مترادف غیرضروری یا عبارتکاربردن کلمهاز به»گوید: ( درباره رفع حشو می4332)

بر این نظر است که  [41] (4311) 1فیشمن (.432، 4332زاده، حسین)غالم« ، پرهیز شودرسانند، تاحدامکانخاصی را نمی

رسانی باشد، بهترین صورت زبانی آن است که بیشترین معنی با استفاده از کمترین کلمات انتقال هرگاه هدف تنها اطالع

                                                 
1 man power 
2 passive  
3 active 
4 Grooben, K. 
5 Fishman, Joshua A. 
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های اضافی و را که دربرگیرنده مترادفصورت که وی حشوها اینشود. بهیابد زیرا زمان و انرژی کمتری استفاده می

نیز  [41] (4333) 4سیشینگداند. دیدگاه شوارشدن درک جمله میدرازنویسی هستند، موجب طوالنی شدن جمله و د

زبانان، آموزشی سازد. در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیحاکی از آن است که  وجود حشو، درک مطلب را مشکل می

، 4311تر خواهد بود که تا حد ممکن زبانی ساده و تا حد ممکن عاری از حشو و زواید به کار گیرد )رحیمیان و رهبر، موفق

ترین ذوالفقاری مهمهای فارسی امروز وجود دارد. ی است که بسیار در متنهای حشو، درازنویسیکی از مصداق (.11ص. 

ها به دالیلی چون گاه طول جمله(. 212، ص. 4331)ذوالفقاری، داند غیر معیارها در حوزۀ جمله را درازنویسی و ابهام می

های معترضه و عوامل دیگر دراز، های طوالنی، آوردن جملهها و فعلعادت به پرگویی، شاخ و برگ دادن، کاربرد عبارت

ها هستند که الزم است نوع دیگر حشو، کلیشه  .(247، ص. 4331)ذوالفقاری، شود نامفهوم و با موضوع دور از دسترس می

بردن و های فارسی ناشایست دانسته است: گردیدن، نمودن و رنجوارِ سه واژه را در متنجو تکرارِ کلیشهجایگزین شوند. صلح

های طوالنی را در پنج بخش با سازی جمله( راهکار کوتاه4331ذوالفقاری )(. 477و 471، صص. 4334جو، نوان )صلحعبه

های . حذف جمله4 (:211-212، ص. 4331)ذوالفقاری، ها در زیر آمده است شده آنمثال شرح داده است که کوتاه

ها و . حذف عبارت3های بلند به چند جمله کوتاه؛ جمله. تقسیم 2پیوندی )عاطفی، معترضه، تفسیری و بدلی(؛ میان

. 1(؛ شده ازسوی دولتگذاریقیمت اجناس و کاالهای اساسی قیمتجای به کاالهای اساسی با قیمت دولتیهای زائد )واژه

ن دوفعل پشت سر . نیاورد1(؛ نسبت به پرداخت... صادر فرماییدجای به پرداخت شودهای بلند )ها و واژهکردن عبارتکوتاه

 گفت، گفت(.هم )سرانجام آنچه باید می

عقیده دارد که حشو در متن حمل بر بدنویسی و لفاظی نیست بلکه برای دوری از  [47] (4314) 2اما، نیومارک

، اسمیت [41] (4314(، ریورز )4311، نیومارک )[41] (4313رود. همچنین، افرادی چون هنری )کار میگویی بهتک

اند که حشو به این نتیجه رسیده [22] 3(4334( و هورنینگ )4331، گرانت )[22] (4332، بنسوزن )[43] (4334)

کنند؛ اما دوری از آموزان دارد. گاهی این حشوها به درک بهتر معنای واژه کمک میتأثیری مثبت در درک مطلب زبان

نیز حشو به خودی خود عنصری نامطلوب نیست. گاهی  [23] (4311حشوها ضروری است. از دیدگاه رحیمیان و رهبر )

کردن آن ناچار به استفاده از حشو  شود و نویسنده برای برطرفمخاطب در درک و دریافت پیام دچار مشکل یا ابهام می

تواند نا میها و توضیح بیشتر و برای رساندن معای را ندانند، حشو با آوردن مترادفآموزان اگر واژهویژه، فارسیاست. به

 مفید باشد.

ساختارهای  [ 21](4373) 1ای در متن است. یان به نقل از میلرنکته بعدی دربارۀ اصالح جمالت طوالنی و درونه

وصفی را از دالیل جمالت طوالنی نام برده است که علت دشواربودنِ درک آن، وجود یک یا چند گروه اسمی پیچیده است؛ 

های مرتبط به هم را نزدیک یکدیگر قرار دهیم، (. اگر واژه423، ص. 4333یک جمله )یان، های موصولی در مانند عبارت

؛ 232، ص. 4312نقل از گروبن، به224کمتری خواهیم داشت )یان، ص.  7های بسیار پیچیدهو عبارت 1ایهای درونهجمله

متن نشان داده است که  4ان خواناییدر پژوهشی درباره میز  [27](2244وولی ). [21](423-422، صص. 4311، 1کِلِر

  شوند.ساز میآموز مشکلای دارند، برای حافظه کوتاه مدت زبانهای طوالنی و پیچیده و مفاهیم درونههایی که جملهمتن

                                                 
1 Seeshing-Yeung, A. 
2 Newmark, P 
3 Henry, G., Rivers, W. M., Smith, F., Bensoussan, M., Grant-Davie, K , Horning, A. 
4 Miller, G. A 
5 self embedded sentence 
6 complex propositions 
7 Clare, G. R. 
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هایی که در ( واژه4331های آوایی است. از دیدگاه ذوالفقاری )آخرین نکته از ویرایش زبانی، توجه به نارسایی

آهنگ باشند؛ برای مثال، نواز و خوشتراش، گوششوند، بهتر است با قواعد زبان فارسی سازگار، خوشته میفارسی ساخ

 (.224، ص. 4331جو دشوار است )ذوالفقاری، کوب و گنجتلفظ خاک

گذاری بین اجزای کلمات مرکب که در . فاصلههای سجاوندیکاربرد نشانه و امالی واژگانازجمله  عوامل صوری

فاصله، فاصله ای بسیار اهمیت دارد. در فرهنگ امالیی خط فارسی، سه نوع فاصله وجود دارد: بدون فاصله، نیمپ رایانهچا

: [21] (2221) 2به گفته داویدسون کنند.های سجاوندی نقش بسیار مهمی در تفسیر یک متن ایفا مینشانه تمام.

. (2221)داویدسون، « بفهمد، نویسنده چه منظوری داشته استکند تا های سجاوندی که به خواننده کمک مینشانه»

 (2، ص. 2242دهد )موقاعد، ها منجر به برداشت اشتباه از متن شده و معنای آن را تغییر میجا از آنبنابراین، استفاده نابه

ویرگول به سرو های سجاوندی همچون نقطه، ویرگول و نقطههای قراردادی و راهنما در متن؛ یعنی نشانهنشانه .[21]

ازجمله کاربرد ویرگول، (. 4311نقل از کالرک و کالک، به 2244کنند )وولی سامان بخشیدن به اجزای متن کمک می

های معترضه یا توضیحی یا بدل، پس از گروه قیدی پایان عبارتهای همپایه، آغاز و میان دو جمله پایه و پیرو، عطف سازه

ویرگول است. (. نشانه سجاوندی دیگر، نقطه34و  32، صص.4331آغاز جمله و جلوگیری از خوانش نادرست )ذوالفقاری، 

ویرگول در هویرگول جایی است که جمله طوالنی باشد و بخشی از اطالعات پس از آن بیاید. نقطیکی از کاربردهای نقطه

های مرکب و غیره های توضیحی در جملههای شرطی، پیش از واژهها یا جملهها، جداکردن عبارتبندی، برشمردنیشماره

ها و گذاری درست، عامل رفع بسیاری از ابهام(. نشانه12، ص. 4332زاده، حسینو غالم 31، ص. 4331است )ذوالفقاری، 

های سجاوندی را اگر نشانه»گوید جو می(. صلح424، ص. 4331)مختاری و سایرین،  نویسی استترین روش درستساده

( نیز 4332زاده )حسین(. به باور غالم414، ص. 4334جو، شود )صلحتر میکار ببریم، خواندن آساندرجای خودشان به

روی و کوتاهی در اند. زیادهه وضع شدهشدنِ نوشتخوانده گذاری در درجه نخست برای رفع ابهام و روانهای نشانهعالمت

های سجاوندی و  نشانه [23] (2227) 3از دیدگاه کرکمن (.33، 4332زاده، حسینگذاری هردو ناپسند است )غالمنشانه

های سجاوندی ها دو وظیفه برعهده دارند:. دستوری و واژگانی، دستوری یعنی نشانهبخش جداناپذیر از نوشتار هستند. آن

 کنند. را بازی می 1های سجاوندی برای واژه نقش تکیه و آهنگکنند. واژگانی یعنی نشانهه اجزای جمله را مشخص میرابط

از است.  اصل یکدستیای که در مصاحبه پژوهش حاضر از ویراستاران پرسیده شده است، درباره آخرین نکته

های مربوط به سطح خوانش، را در عواملی مانند تفاوت(، ویراستاران نبودنِ یکدستی 231، ص. 4311دیدگاه لپیونکا )

یکدستیِ متن، در میزان خوانش و درک محتوای آن اهمیت بسیاری دارد. . یابندسبک ویرایش، ساختار یا سبک نگارش می

شود ده میرفتن اعتماد خوانننبودن متن، کم یا زیاد، منجر به ضعف ساختاری، نبودِ موازنه در بیان مطالب و ازدستیکدست

هدف های مصاحبه با ویراستاران استفاده شد. گفته در طرح پرسشاز نکات ویرایشی پیش (.233، ص. 4311)لپیونکا، 

عنوان زبان آموزانی است که فارسی را بهپژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر این نکات ویرایشی در خواندن و درک مطلب زبان

 آموزند.دوم یا زبان خارجی می

های آموزش در هر کشور، آموزش زبان دوم است. تمایل به فراگیری و کاربرد زبان دوم در زندگی مصداق یکی از

و بر سبک زندگی مردم و حرفه آنان اثرگذار است  [32] (411، ص. 2242، 1همه مردم در سراسر دنیا ضروری است )شاهد

                                                                                                                                                    
1 readability 
2 Davidson, G. 
3 Kirkman, J. 
4 Tone and Emphasis 
5 Shahid M. 
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آموزند، الزم است که منابع آموزشی یا زبان خارجی می عنوان زبان دوم. برای کسانی که زبانی را به[34] (2224، 4)کوک

گیرد. یکی از های زبانی تهیه و تدوین شوند.  آموزش زبان دوم، چهار مهارت اصلی را در بر میدرراستای تقویت مهارت

خواندن،  دارد.اهمیت بسیاری متوسط و باالتر های در سطحویژه به دومدر یادگیری زبان  است که خواندن مهارتها آن

 [32] (4332) 2کند. بیزلیسزایی بازی میهایی است که در یادگیری زبان و درنهایت، فرایند ارتباط نقش بهازجمله مهارت

های آموزشی و علمی برای دانشجویان فراگیری زبان دوم یا آوردن توانایی و مهارت خواندن متندستکند که بهادعا می

 زیادی دارد. زبان خارجی اهمیت بسیار 

های بسیاری ازجمله شناسایی واژگان، درک و پردازش ها و مهارت(، خواندن را دربرگیرنده توانایی2223) 3گریب

ای از فرایندهای پیچیده و بسیار هماهنگ کار داند که در کنار یکدیگر در مجموعهجمالت، تفسیر و دریافت معنا می

. درواقع، وقتی از پردازش جمالت سخن [31[ ]31[ ]33] (2242 1و اوکهیل؛ کاین 2221 1، کودا2223کنند )گریب می

هایی باشد تا پردازش آن دشوار نباشد. لپیونکا رسد که جمله باید دارای چه ویژگیشود، این پرسش به ذهن میگفته می

توان بیان کرد: د را میها این موارکاهند را فهرست کرده است که ازجمله آننگارش می 7( عواملی که از وضوح4311)

های بسیار زیادی باشد؛ استفاده وارهها و جملهها، عبارتای که دارای واژهدرپیچ جمله؛ ساختار پیچ1اطناب یا درازنویسی

های مبهم برای ضمیرها؛ کاربرد قدیمی و رسمی جا از ضمیرها و کاربرد مرجع؛ استفاده نابه1زیادازحد از فعل مجهول

(. منظور از درک مطلب، سطح فهمیدن یک متن و نتیجه تعامل میان 444، ص. 4311ر یا حشو  )لپیونکا، واژگان؛ تکرا

شود؛ شامل دانش واژگانی و سری فرایندهای شناختی حاصل میآموز است که طی یکشده در آن و زبانکلمات نوشته

 . [37] (1، ص. 4331درک متن )اخالقی و وصالها، 

 

 سؤال و فرضیه پژوهش .2

آموزان گیری پژوهش حاضر شد، در راستای بررسی مشکالت خواندن در فارسیسؤاالتی که منجر به شکل

آیا .  2 های اصلی ویراستاران درمورد متون آموزشی کدام است؟اولویت دغدغه. 4زبان به این صورت هستند: غیرفارسی

در پژوهش حاضر، فرض بر این است که  تأثیر دارد؟های خواندن در سرعت خواندن و درک مطلب او ویرایش زبانی متن

آموزان را زبان، سرعت خواندن و درک مطلب زبانآموزان غیرفارسیهای خواندن فارسیویراستاری صوری و زبانی در متن

 بخشد.افزایش و بهبود می

 

 روش تحقیق .3

در خواندن و درک مطلبِ متون  آموزان برای پیشرفتهدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته است که آیا فارسی

تحلیلی و میدانی و در دو شده دارند یا خیر. این پژوهش به روش توصیفینویسیفارسی نیاز به متنی ویراسته و درست

                                                 
1 Cook, V. 
2 Beasley, C. J. 
3 Grabe, W. 
4 Koda, K. 
5 Cain, K., & Oakhill, J. 
6 clarity 
7 wordiness 
8 passive voice 
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های ویراستاران درزمینه ویراستاری زبانی و صوری طراحی ای از دغدغهبخش انجام شده است. در بخش نخست، مصاحبه

های اصالح خطاها و گره، هارفع کژتابی، جایگزینی واژگان بیگانه و ناآشنانکات زیر بود: شد. بخش زبانی شامل 

بخش صوری نیز شامل  های طوالنی و نارسایی آوایی و غیره.جمله، برداریگرته، هاکلیشه، رفع حشوها، منطقی

 های سجاوندی و اصل یکدستی. نشانه ها،فاصلهنیمنکات زیر است: 

فرهنگ امالیی ، )نجفی(؛ غلط ننویسیمهای این مصاحبه از منابع بسیاری استفاده شد، ازجمله شدر طرح پرس 
، های ویرایشنکته، )سمیعی(؛ نگارش و ویرایش، )ذوالفقاری(؛  نویسیراهنمای ویراستاری و درست، )صادقی(؛ خط فارسی

، فارسی بنویسیم، )گیوی و انوری(؛ زبان فارسیدستور ، )اسفندیاری(؛ حشو قبیح، )بهمنیار(؛ امالی فارسیجو(؛ )صلح

 بندی شدند. های ویراستاران به این مصاحبه تحلیل و جمع)سمیعی( و غیره. پاسخ راهنمای ویراستاری،)سمیعی(، 

، برای دو مرکز آزفای دانشگاه 2و پیشرفته 4های خواندن و درک مطلب در دو سطح میانه باالدر بخش دوم، آزمون

های مشهد و مکتب نرجس، براساس منابع درسیِ این مراکز طراحی شد. هر آزمون، براساس برایند پاسخفردوسی 

طور ویراستاران در دو نسخه ویراسته و غیر ویراسته تهیه شد. آزمون خواندن و درک مطلب، برای هرسطح و هر مرکز به

آموزان به دو گروه تقسیم شدند. گروهی به متن بانطور همزمان، زجداگانه در دو مرحله برگزار شد و در هر مرحله به

روز، در مرحله دوم آزمون، به گروهی که در آزمون ویراسته و گروه دیگر به متن غیر ویراسته پاسخ دادند. پس از بیست

د، متن نخست، متن ویراسته را پاسخ داده بودند، متن غیر ویراسته و به گروهی که متن غیر ویراسته را پاسخ داده بودن

دهنده سرعت طور جداگانه در هر مرحله ثبت شد که نشانآموز بهگویی هر زبانویراسته داده شد. زمان دقیق پاسخ

ها تحلیل گویی آنآموزان و سرعت پاسخگویی به متن ویراسته و غیر ویراسته است. درپایان، نمرات زبانآموز در پاسخفارسی

آمده، پاسخی به سؤاالت این پژوهش بود. اطالعات منابع مربوط به متن خواندن چهار تدسو بررسی و مقایسه شد. نتایج به

 آزمون این پژوهش در جدول زیر خالصه شده است:

 شناختیخالصه اطالعات کتاب -1جدول 

 شماره صفحه نام متن برگزیده نام مرکز آزفای مرتبط سطح کتاب نویسنده نام کتاب

آموزش فارسی نوین، 

 1جلد 

 31- 31 هنرهای ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد میانه باال قبول

آموزش زبان فارسی، 

  1جلد

ها تأثیر اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد پیشرفته ثمره

 ایرانی در غرب

212-213 

آموزش فارسی به 

 1فارسی، جلد 

 471-473 حضرت محمد مکتب نرجس میانه باال زهرایی

 42-42 عهدنامه قریش مکتب نرجس پیشرفته رضوانی خوانیجزوه متن

 

 هاتحلیل و بررسی داده .4

                                                 
1Upper Intermediate   
2 Advance  
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های های ویراستاران به مصاحبه دغدغدهبندی پاسخشود. تحلیل و جمعها به دو بخش تقسیم میتحلیل داده

مطلب های دو سطح میانه باال و پیشرفته خواندن و درک آمده از آزموندستویراستاری و تحلیل و بررسی نمرات به

آموز در دو زبان 12گوییِ زبانان دو مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس. نمرات و سرعت پاسخغیرفارسی

مرحله آزمون، ازنظر تفاوت میان دو مرحله و تفاوت بین گروه ویراسته و غیر ویراسته و تفاوت نمرات بین دو گروه در هر 

آمده از دستنتایج به شوند.های بین دو مرکز بررسی و مقایسه میو میانگینسطح و مرحله، بین دو سطح در هر مرکز 

ویژه آموزش فارسی به های ویراستاری در متون آموزشی، بههای ویراستاران به مصاحبۀ دغدغهبندی پاسخجمع

 خالصه شده است: 2زبانان در جدول غیرفارسی

 

 بندی دیدگاه ویراستارانجمع  -2جدول 

میزان  دیدگاهعنوان 

 نظراتفاق

 هابندی دیدگاهجمع

تر و پیام، روان ترآسان های آموزشی، موجب انتقالهای متنشدن ابهامرفع درصد422 رفع کژتابی و ابهام 

آموز جلوگیری خوانی زبانتر شدنِ جمالت است. همچنین از دوبارهدرست

 کند و در سرعت و درک مطلب تأثیرگذار است.می

ها با واژگان کردن کلیشهکنند. جایگزینها زبان را از تنوع دور میکلیشه درصد422 هاکلیشهرفع 

کار تری را در متن بهدهد و دامنه واژگان گستردهمناسب، زبان را نجات می

های آموزشی دایره ها در متنکاربردن کلیشهکند. بهگیرد و آن را غنی میمی

های زبان موز باید با واقعیتآدهد. زبانپذیران را کاهش  میواژگانی آموزش

 های معنایی داریم. آشنا شود و بداند که ما در زبان شبکه

های اصالح جمله

های جمله طوالنی،

ای و بندهای درونه

 موصولی بسیار

ویژه برای موجب کاهش سرعت خواندن است و بههای آموزشی در متن درصد422

گونه این  پیشرفته باشد. آموزان مناسب نیست، مگر اینکه در سطوحفارسی

شوند بلکه تنها باعث طوالنی، سخت و پیچیده شدن متن مینهها ساخت

کنند و درک درک معنا و مفهوم آن موجبات سر درگمی خواننده را فراهم می

شناسی، کنند. همچنین، براساس یک سری اصول زبانمطلب را دشوار می

 کند.پردازش را سخت می

هایی از نظر امالیی، گزینش ها و نایکدستیآموز اگر در میان متن، اختالفزبان درصد422 رعایت اصل یکدستی

تواند در ذهن رو، نمیشود. ازاین واژگان یا ساختار ببیند، دچار سردگمی می

کار ای زبانی برای آن بسازد تا در زمان تولید یا دریافت آن را بهخود قاعده

 ببرد. 

های اهمیت نشانه

سجاوندی در نحوۀ 

خواندن و درک مطلب 

 و سرعت آن

کنند و سرعت های سجاوندی خواننده را در خواندن متن کمک مینشانه درصد422

کنند، از بدخوانی پیشگیری کرده و رفع ابهام خواندن وی را تنظیم می

 کنند.براین، متن را خوانا، روشن، آسان و زودفهم میکنند. افزونمی
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کاربرد درست 

فاصه در کلمات نیم

 مرکب

تا  درصد3/73

 درصد422

 فاصله در خوانش صحیح و سریع کلمات مرکب بسیار اهمیت دارد.کاربرد نیم

هایی که به این شکل اند و معادلراهکاری مناسب برای گسترش واژگان زبان درصد422 برداری واژگانیگرته

 اند.اند، جاافتاده و نوعی نوآوریشدهساخته

برداری ی از گرتهدور

 معنایی و ساختاری 

 درصد3/33

 

زا و خطای ابهام آموزانویژه در متون آموزشی فارسیدر متون آموزشی به

 های مجهول.ویژه ساختاند، بهسازمنطقی

اصالح بیش از سه یا 

چهار کسره متوالی در 

 های آموزشیمتن

ویژه برای های آموزشی بهکه بیش از سه یا چهار کسره متوالی در متن درصد3/13

 را دشوار ساخته و باعثفهم آموزان اشتباه و بدآواست و درک و زبان

 را مطلب فهم شود، تا پرهیز کسره شود. درواقع، باید از توالیمی دشوارخوانی

 کند.  ترسریعو  ترآسان زبانانغیرفارسی خواننده ویژهبه خواننده برای

اصالح خطاهای 

 منطقی

دهد. همچنین از ایجاد ابهام جلوگیری کرده و سرعت خواندن را افزایش می درصد12

گیر است. باقی ویراستاران، آموزان دشوار و وقتدرک این جمالت برای فارسی

 .کندآموزان نمیکمک زیادی به زبانبراین باورند که اصالح این خطاها 

های ارتجایگزینی عب

جای فارسی به

ها و عبارت

 های بیگانهترکیب

جا باشد، کارساز موقع و بههای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بهاگر معادل درصد12

است. اگر جایگزینی در محتوای آموزشی مدنظر باشد، بهتر است که همراه با 

کلمات در رو شدن با این آموزان باشد تا درصورت روبهرسانی به زبانآگاهی

 ها را نیز درک کنند.متون غیر آموزشی معنای آن

رفع حشوهایی 

های ازجمله مترادف

 درپیپی

زبانان نباید روی حشو حساس بود. چون شاید به فهم در آموزش به غیرفارسی درصد12

متن و انتقال معنا کمک کند. مانند مثال موجود در مصاحبه، صبر و شکبیایی. 

 معنا را بهتر بفهمد. شود کهاین باعث می

رفع حشوهایی 

 ازجمله درازنویسی 

شده در زبان فارسی چندان غلط نیست؛ بنابراین کاربرد ترکیبات درازنویسی درصد32

تر بیاموزند. باید به ها را هم در کنار جمالت خالصهموزان باید آنآفارسی

 درک کنند. ها رارو شدند، آنها روبهآموزان آموخت که اگر با آنفارسی

کاربرد واژگان سره و 

ناآشنا در متون 

 آموزشی 

ویژه آموزش فارسی گونه واژگان در متون آموزشی بهویراستاران با کاربرد این درصد7/77

های ها را غیرکاربردی و مغایر با هدفاند، آنزبانان مخالفبه غیرفارسی

زبانان نیز فارسی ارتباطیِ آموزش زبان دوم دانسته و فهم آن را حتی برای

 اند.دشوار دانسته

های جمع کاربرد نشانه

 عربی

که برخی عربی شود، درحالی اند که جمع فارسی جایگزینِ جمعبرخی موافق درصد3/73

های جمع چه عربی و چه فارسی آموزان با همۀ نشانهدیگر، برخورد فارسی

 دانند.الزم می

 

ای، رعایت اصل پرسش نخست پژوهش(، اصالح جمالت مبهم و درونه براساس اولویت ویراستاران )پاسخ به

، ص. 4332) زادهحسینطور که غالمهمانبرای متون خواندن هستند. اولویت اصلی  هاها و کژتابییکدستی، اصالح کلیشه
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، کم یا زیاد، نبودن متنهای علمی، اصل یکدستی و هماهنگی باید رعایت شود. یکدستدر نوشتن متنگفته است،  (432

(. 233، ص. 4311شود )لپیونکا، رفتن اعتماد خواننده میمنجر به ضعف ساختاری، نبودِ موازنه در بیان مطالب و ازدست

های (، عالمت433، ص. 4332زاده )حسینهای سجاوندی است که به گفته غالمالویت دیگر ویراستاران، رعایت نشانه

های سجاوندی به خواننده کمک اند. نشانهشدنِ نوشته وضع شدهخوانده فع ابهام و روانگذاری در درجه نخست برای رنشانه

 (.  2221کنند تا بفهمد، نویسنده چه منظوری داشته است )داویدسون، می

های خواندن و درک مطلب در دو مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد  و مکتب نرجس، در دو مرحله و دو آزمون

صورت دقیقه، ثانیه و صدم ثانیه با کمک کرونومتر حساب شده است. نتیجۀ . زمان این آزمون بهسطح برگزار شد

 ( قرار داده شده است. 1( و )3های )آزمون در جدول 1آموزان در هر آمده از نمرات و سرعت فارسیدستبه

 

 

 آموزان در مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهدنمرات و سرعت فارسی -3جدول 

ره 
ما

ش

ی
رس

فا
وز

آم
 

 آزمون سطح پیشرفته

ره 
ما

ش

ی
رس

فا
وز

آم
 

 آزمون سطح میانه باال

 مرحله دوم مرحله نخست مرحله دوم مرحله نخست

 سرعت نمره سرعت نمره سرعت نمره سرعت نمره

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

1 3 21 .23 :41 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

22 23 .11 :47 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

1 41 71 .11 :44 

وه 
گر

ته
اس

یر
ر و

غی
 

41 24 .23 :44 

2 22 11 .13 :22 41 21 .42 :24 2 41 22 .13 :43 47 21 .42 :24 

3 41 11 .22 :23 43 32 .27 :22 3 41 17 .22 :42 22 42 .11 :21 

4 3 37 .43 :22 41 31 .22 :41 4 41 31 .24 :41 43 12 .27 :41 

5 22 11 .22 :22 43 37 .21 :22 5 22 13 .42 :22 41 24 .23 :22 
ته

اس
یر

ر و
غی

وه 
گر

 
6 43 11 .13 :22 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

22 43 .31 :43 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

6 47 31 .11 :47 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

22 43 .23 :42 

7 41 12 .14 :24 22 22 .41 :41 7 41 13 .71 :24 22 22 .41 :41 

8 22 11 .31 :43 22 27 .31 :43 8 41 21 .12 :43 22 27 .11 :43 

9 41 17 .13 :43 22 74 .21 :41 9 43 33 .22 :43 41 74 .23 :47 

11 41 17 .11 :24 43 13 .13 :23 11 41 12 .11 :24 43 71 .24 :22 

 

 آموزان در مرکز آزفای مکتب نرجسنمرات و سرعت فارسی -4جدول 

ره 
ما

ش

ی
رس

فا
وز

آم
 

 آزمون سطح پیشرفته

ره 
ما

ش

ی
رس

فا
وز

آم
 

 آزمون سطح میانه باال

 مرحله دوم مرحله نخست مرحله دوم مرحله نخست

 سرعت نمره سرعت نمره سرعت نمره سرعت نمره
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ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

1 22 27 .17 :47 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

22 74 .22 :42 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

1 22 12 .22 :21 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

22 34 .22 :44 

2 22 11 .21 :41 22 12 .23 :44 2 41 41 .37 :42 41 31 .23 :47 

3 22 11 .22 :22 22 12 .33 :23 3 41 13 .12 :41 41 42 .24 :47 

4 22 17 .21 :43 22 11 .41 :44 4 47 37 .43 :22 41 31 .22 :22 

5 42 33 .24 :41 44 21 .21 :23 5 22 12 .13 :47 47 32 .17 :24 

ته
اس

یر
ر و

غی
وه 

گر
 

6 41 73 .22 :43 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

41 21 .44 :21 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

6 22 13 .11 :22 

ته
اس

یر
ه و

رو
گ

 

22 71 .41 :41 

7 42 74 .27 :22 47 27 .22 :23 7 43 22 .21 :24 22 24 .41 :41 

8 42 21 .11 :22 22 11 .22 :44 8 41 11 .31 :24 41 33 .27 :24 

9 1 22. 21 :24 41 42 .22 :42 9 41 27 .12 :23 47 71 .33 :47 

11 41 13 .34 :41 41 27 .11 :43 11 41 71 .11 :24 41 11 .11 :22 

( 1های )آموزان در هر مرحله در جدولهر آزمون باتوجه به اختالف نمرات و سرعت فارسی ها درعملکرد آزمودنی

 شده است: طور خالصه توصیفبه( 7و )

 

 آموزان در دو مرحله از آزمون و معناداری آناختالف نمره فارسی -5جدول

 توصیف عملکرد گروه آزمودنی
ح 

سط
ه 

رفت
یش

پ
ی 

زفا
ز آ

رک
م

اه 
شگ

دان
ی 

وس
رد

ف
هد

مش
 

نفر  3که آموز، متن ویراسته را با نمره بهتری از متن غیر ویراسته پاسخ دادند، درحالیفارسی 1

نفر در هر دو آزمون مانند  4اند و با نمره بهتری از متن ویراسته پاسخ داده متن غیر ویراسته را

 نتیجه یکسان دریافت کرده است.

ه 
یان

ح م
سط

ز 
رک

ی م
اال

ب
ی 

زفا
آ

اه 
شگ

دان
ی 

وس
رد

ف
هد

مش
 

نفر  2که آموز، متن ویراسته را با نمره بهتری از متن غیر ویراسته پاسخ دادند، درحالیفارسی 1

نفر در هر دو آزمون مانند  4اند و را با نمره بهتری از متن ویراسته پاسخ دادهمتن غیر ویراسته 

 نتیجه یکسان دریافت کرده است.

ح 
سط

ه 
رفت

یش
پ

ی 
زفا

ز آ
رک

م
ب 

کت
م

س
رج

ن
 

نفر  4که آموز، متن ویراسته را با نمره بهتری از متن غیر ویراسته پاسخ دادند، درحالیفارسی 1

نفر در هر دو آزمون مانند  1اند و هتری از متن ویراسته پاسخ دادهمتن غیر ویراسته را با نمره ب

 نتیجه یکسان دریافت کرده است.

ه 
یان

ح م
سط

ز 
رک

ی م
اال

ب
ب 

کت
ی م

زفا
آ

س
رج

ن
 

نفر  3که آموز، متن ویراسته را با نمره بهتری از متن غیر ویراسته پاسخ دادند، درحالیفارسی 1

نفر در هر دو آزمون مانند   2اند و متن ویراسته پاسخ دادهمتن غیر ویراسته را با نمره بهتری از 

 نتیجه یکسان دریافت کرده است.

 

 آموزان در دو مرحله از آزمون و معناداری آن( اختالف سرعت فارسی6جدول )
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 توصیف عملکرد   گروه آزمودنی

ه 
رفت

یش
ح پ

سط

ی 
زفا

ز آ
رک

م

اه 
شگ

دان

هد
مش

ی 
وس

رد
ف

 

آموز متن غیر ویراسته را زبان 1تر از متن غیر ویراسته و را سریعآموزان، متن ویراسته فارسی 7

آموزان در مرحله دوم به دالیل طور کلی، عملکرد فارسیبه اند.تر از متن ویراسته پاسخ دادهسریع

 روزه است.  22آموز در این بازه آموز با متن و پیشرفت درسی فارسیآشنایی فارسی

ه 
یان

ح م
سط

ز 
رک

ی م
اال

ب

اه 
شگ

دان
ی 

زفا
آ

هد
مش

ی 
وس

رد
ف

 

آموز متن غیر ویراسته را زبان 3تر از متن غیر ویراسته و آموز، متن ویراسته را سریعفارسی 1

آموزان در مرحله دوم به دالیل طور کلی، عملکرد فارسیبه اند.تر از متن ویراسته پاسخ دادهسریع

 روزه است.  22آموز در این بازه آموز با متن و پیشرفت درسی زبانآشنایی فارسی

ته
رف

یش
ح پ

سط
 

 
ی

زفا
ز آ

رک
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آموز متن غیر ویراسته را زبان 7تر از متن غیر ویراسته و آموز، متن ویراسته را سریعفارسی 1

آموزان در مرحله دوم به دالیل طورکلی، عملکرد فارسیبه اند.تر از متن ویراسته پاسخ دادهریعس

 روزه است. 22آموز در این بازه آموز با متن و پیشرفت درسی فارسیآشنایی فارسی
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تر آموز متن غیر ویراسته را سریعزبان 2ویراسته و تر از متن غیر آموز، متن ویراسته را سریعزبان 1

آموزان از نظر در این آزمون برخالف سه آزمون دیگر، عملکرد زبان اند.از متن ویراسته پاسخ داده

 .سرعت در هر دو مرحله یکسان بوده است

 

رصد میزان پیشرفت د درکل، در هر چهار گروه آزمودنی، پیشرفت نمرات در گروه ویراسته بیشتر بوده است. 

 ( آمده است.1ها در متن ویراسته در جدول )آزمودنی

( میزان پیشرفت در متن ویراسته7جدول )  
هاآزمون  

 میزان
 پیشرفت 

پیشرفته مرکز آزفای 

 دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز آزفای  میانه باالی

 دانشگاه فردوسی مشهد

پیشرفته مرکز 

 آزفای مکتب نرگس

میانه باالی مرکز 

 آزفای مکتب نرگس

درصد12 نمره درصد12  درصد12  درصد12   

درصد72 سرعت درصد12  درصد72  درصد12   

 

های ویراسته در کل آزمون )دو نمرات کل آزمون در هر سطح، میانگین نمرات گروه مقایسه میانگین 4نمودار  

دهد. درواقع، تفاوت عملکرد دو مرکز می های غیر ویراسته در کل آزمون دو مرکز را نشانمرحله( و میانگین نمرات گروه

( 1ها در جدول )دهد. میانگینآزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس را در آموزش خواندن و درک مطلب نشان می

 قرار دارند. 

 ها در دو سطح و دو مرکز( مقایسه عملکرد آزمودنی8جدول )

ه پیشرفت عنوان
 فردوسی

میانه باال 
 فردوسی

پیشرفته 
 مکتب نرجس

 میانه باال
مکتب نرجس   

31/47 میانگین نمرات کل آزمون  11/41  33/47  7/41  
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میانه باالی مکتب نرجس

های ویراسته کل آزمونمیانگین نمرات گروه  1/41  1/41  1/41  41 

مونهای غیر ویراسته کل آزمیانگین نمرات گروه  4/41  71/47  1/41  2/41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین نمرات کل آزمون -1نمودار 

 

 

 دهد.آموزان را بین دو سطحِ هر آزمون را بین دو مرکز نشان میمقایسه بهبود در عملکرد زبان ، 3و 2درهای انمو

 

 

 آموزانبهبود نمرات زبان -2نمودار 
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 آموزانبهبود سرعت زبان -3نمودار 

 

گروه  1ها تفاوتی را میان متون ویراسته و غیر ویراسته در هر آمده از این آزموندستباوجود جامعه آماری کم، نتایج به

آموزانی که متن نقش ویراستاری در متون خواندن است. باتوجه به اینکه تعداد فارسی اهمیتآزمودنی نشان داد. این بیانگر 

گیری نهایی دال بر بهبود عملکرد ، در هر چهار آزمون از حد میانه بیشتر بود، نتیجهویراسته را بهتر از غیر ویراسته

 های ویراسته هر چهار آزمون است. آموزان در گروهفارسی

های ( قرار دارد. براین اساس، گروه23های ویراسته و غیر ویراسته در هر آزمون در جدول )نمرات گروه 4اختالف

اند. های غیر ویراسته بهبود داشتهنسبت به گروه 1/4ته مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد، ویراسته در آزمون پیشرف

های غیر ویراسته درصد نسبت به گروه41/42های ویراسته در آزمون میانه باالی مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه

های غیر ویراسته بهبود مکتب نرگس، نسبت به گروه های ویراسته در آزمون پیشرفته مرکز آزفایاند. گروهبهبود داشته

های غیر ویراسته درصد نسبت به گروه3های ویراسته در آزمون میانه باالی مرکز آزفای مکتب نرگس ، اند. گروهداشته

 اند.بهبود داشته

 

 های ویراسته و غیر ویراسته در هر آزمون( اختالف نمرات گروه23جدول )

مرکز آزمون پیشرفته  

آزفای دانشگاه 

 فردوسی مشهد

آزمون میانه باالی 

مرکز آزفای دانشگاه 

 فردوسی مشهد

آزمون پیشرفته 

مرکز آزفای مکتب 

 نرگس

آزمون میانه باالی 

مرکز آزفای مکتب 

 نرگس

 1/4 2/2 23/2 3/2 اختالف

 %3 % 1/2 %41/42 %1/4  در صد 

 گیرینتیجه .5

                                                 
1 Gain score 

0

2

4

6

8

از ویراسته سریع تر
غیر ویراسته

غیر ویراسته 
تهسریع تر از ویراس
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ویراستاران در دو دسته ویراسته و غیر ویراسته تهیه شده بود، در دو مرکز بندی نظرات آزمونی که براساس جمع

نفر، در هر  12آزفای دانشگاه فردوسی و مکتب نرجس در دو سطح پیشرفته و میانه باال در دو مرحله با جامعه آماری 

آموزانی که متن ورت که تعداد فارسیصاینگروه آزمودنی، نتایج معناداری را نشان دادند. به 1نفر، برگزار شد. هر  42آزمون 

آموزانی بود که متن غیر ویراسته را بهتر از متن ویراسته را بهتر از متن غیر ویراسته پاسخ داده بودند، بیشتر از فارسی

گونه مشکالت ویرایشی و دشواری متن غیر آموز سطح پیشرفته باشد، با اینطورکلی، اگر زبانویراسته پاسخ دادند. به

، استروثر و [31] (411، ص. 4311) 2به نقل از چال 4کند. الدرسونراسته کنار آمده و برای بهترین پاسخ تالش میوی

نیز به این نکته اشاره کرده است که سطح دشواری و پیچیدگی نحوی و ساختاری تأثیر چندانی در   [33] (4311) 3یولین

کنند؛ اما به ها گرچه متن را طوالنی میدرک مطلب خواننده ندارد، در این پژوهش نیز مشخص شد که حشوها و مترادف

آموز در نشان می دهد که برای زبان [12] (4313) 1کنند. نتایج این پژوهش همسو با راینر و پوالتسکدرک معنا کمک می

های امالی واژگان، بر خواندن و درک مطلب تأثیرگذار نیست. مشکالت سطح پیشرفته مشکالت خط آن زبان و تفاوت

آموزان برای خواندن و درک مطلب در تمیزی و ویراستگی متن نیست؛ بلکه در معنا، دستور، سرعت بازیابی حروف و زبان

 رنبستنِ راهکارهای پیشنهادی و راهنمایی معلمان است. کابه

آمده از آزمون را شاید بتوان به این موارد نسبت دستدالیل تأثیرگذار نبودن اشکاالت ویرایشی در برخی از نمرات به

مشکالت  آموز متوجهِشود که زبانتواند باعث شدن وقت میهای آزمون و تمامگویی به پرسشداد: اضطراب برای پاسخ

داند. این در آموز ضعیف باشد، دشواری متن غیر ویراسته را دلیل بر کمبود اطالعات خود میویرایشی متن نشود. اگر زبان

گونه مشکالت ویرایشی و دشواری متن غیر ویراسته کنار آموز دانش زبانی بیشتری داشته باشد، با اینحالیست که اگر زبان

آموزان برای خواندن و درک مطلب در تمیزی و ویراستگی کند. گاه مشکالت زبانتالش می آید و برای بهترین پاسخمی

کارنبستنِ راهکارهای پیشنهادی و راهنمایی معلمان است. و به 1متن نیست؛ بلکه در معنا، دستور، سرعت بازیابی حروف

آموزان با متن غیر ویراسته، بعضی از زبان اند،نیز به آن اشاره کرده [14] (13، ص. 4331) 7طور که دی و بمفوردهمان

آموزان با کند. فارسیآیند چرا که حشوها به درک بهتر معنا کمک میتر کنار میهای بیشتر، راحتدلیل حشوها و مترافبه

د. وقتی توجه به ویراسته یا غیر ویراسته بودن آن پاسخ می دهنرا بدون  خود در سطح پیشرفته، آزمون شم زبانیتوجه به 

اصطالح ها در مرحله بهآن»رسد، از نظر دقت و روانی پیشرفت بسیاری کرده است. آموز به مرحله پیشرفته زبانی میفارسی

برند و متوجهِ نکات کار میکنند، واژگان پیچیده بهها را تصحیح میقرار دارند؛ یعنی خودشان اشتباه« 1سازیاصالح»

آموز موفق در دریافت معنای واژگان ناآشنای متن فارسی«. [12] (412، ص. 2241لی،  شوند )براون ونگارشی زبان می

آموز های بافت متن، بیشتر است. خالف آن، زبانها و سرنخپیروزتر است؛ زیرا تجربه و دایره واژگانش برای کاربردِ کلیدواژه

رد؛ بنابراین با واژگان ناآشنا بیشتر به مشکل های بیشتری در مرتبط ساختنِ اطالعات متن با هم دامهارت دشواریکم

بنابراین، باتوجه به معنادار بودنِ نمرات چهار آزمون در پاسخ به فرضیه (. 33-41صص. ، 22244خورد )وولی، برمی

ویراستاری تأثیر نسبتاً معنادار در بهبود سرعت و کیفیت خواندن و درک شده در این پژوهش نیز باید گفت که مطرح

صورت کیفی بررسی شد. پیشنهاد آموزان در پژوهش حاضر بهتأثیر ویراستاری بر خواندن و درک مطلب فارسی .ب داردمطل
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صورت کمی و با جامعه آماری بیشتر انجام توانند همین پژوهش را بهشود که پژوهشگران در مقاطع تحصیلی باالتر میمی
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