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 چکیده
 مرجع کی عنوان به مطبوعات از استفاده و است خواندن مهارت ،زبان یاصل یها مهارت از یکی که ستین یشک
 دست ضمن کند یم کمک آموز زبان به رسانه نیا از استفاده. مهارت خواندن باشد تیتقو تواند روشی برایمی

 دست زین مربوط یزبان یجامعه دو یفرهنگ اختالفات به ،نظر مورد زبان در مهارت کسب و الزم دانش به افتنی
 مهارت سیتدر یبرا یآموزش یابزار عنوان به رسانه نیا تیظرف سنجش ،حاضر پژوهش از یاصل هدف. ابدی

 متون درک و یدگیچیپ یرابطه مقاله نیا در منظور نای هب ؛است زبانان یفارس ریغ به یفارس زبان خواندن
 مجموعدر یفتصاد بور به رو ینازا. میکن یم یبررس زبانان یفارس ریغ یخواندار درک سنجش جهت را یمطبوعات
پانزدهم  خیتار از) دوماهه ی دوره کی در( رانیا و جم جام ،یهمشهر) پرخواننده یها روزنامه از جمله 6022

 و یورزش ،یاجتماع گروه سه در جمله 022 یمساو بور به روزنامه هر از و( 6224تیرماه تا پانزدهم شهریورماه 
 بر یانتخاب کرهیپ در ینحو دهیچیپ یالگوها از کی هر بسامد، نییتع از پس. گرفت قرار یبررس مورد حوادث
 هیفرضبر اساس  زین یدشوار زانیم نظر از سپس و شدند یبند دسته( 6230) همکاران و کویرک مدل اساس
 یها جمله درک در اشکال هیفرض نیا در. گرفتند قرار یبررس مورد( 6234) همکاران و نیاشت یساختار نقص

ی ا رابطهی  دهنده  نشان جینتا. شود یم  داده نسبت ینحو درک در ضعف به رماهریغ آموزان زبان توسط مرکب
 های یافته. کار رفته در آن استی نحوی بهالگوهای پیچیدگی  درجه برحسبمعنادار بین دشواری در درک جمله 

های   د زیاد جملهزبان در بیشتر موارد به دلیل کاربر یفارسداد که متون مطبوعاتی  نشان این پژوهش همچنین
 ای مناسب توانند گزینه ها نمی زهمرکب و پیچیده، جابجایی ارکان جمله، کاربرد زیاد جمالت مجهول و حذف سا

 .حساب آیند آموزان به برای تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم زبان
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 مقدمه. 1
آموزانی که زبان  فارسی. آوردن ابالعات از متون نوشتاری است دست بهیکی از اهداف مهارت خواندن، 

ی درسی خود به متون مختلف ها کتاب از ریغ  بهگیرند باید این توانایی را پیدا کنند که  می فارسی را یاد

زبان  کرد که برای افراد بومی اشاره 6های اصیل توان به متن ازجمله این متون می .دیگر نیز مراجعه نمایند

( ...روزنامه، مجله،) مطبوعاتها، مقاالت و  آموزشی ندارند؛ برای نمونه اشعار، رمان هدف و شده  نوشته

های اصیل در کالس درس، روشی مناسب برای اهداف ارتبابی  کاربرد متن. هایی از این مطالب هستند نمونه

های اصیل در محیط آموزشی و کالس، آشنایی  ی متنهدف از ارایه(. 3223الرسن فریمن، ) دیآ یبه شمار م

گیرد با فرهنگ و  آموز، زبان دوم را یاد می ضمن آنکه زبانکاربرد واقعی زبان است چون از این بریق  با

کاربرد رسانه (. ز بهرامی، به نقل ا60: 3221کروسلی، )کند  بینی زبان مقصد نیز آشنایی نسبی پیدا می جهان

زیرا در شرایط کنونی که  ؛در رابطه با زبان فارسی از چند جنبه حایز اهمیت استمتون مطبوعاتی  ازجمله

دهند، الزم  رایه می، تصویری ناقص و نادرست از فرهنگ ایرانیان ا(به دالیل مختلف)های خبری غربی  رسانه

تا دیدگاه  ابالعات به زبان فارسی مجهز شوند رک و فهم اخبار وآموزان به ابزار الزم برای داست که فارسی

های نوشتاری منبعی بسیار  توان گفت که رسانه عالوه بر این می. زبانان را نیز در رابطه با وقایع دریابند فارسی

توان برای گسترش  همچنین از این منبع می. های زبانی هستند ها و آگاهی غنی جهت گسترش مهارت

 کار رفته در مطبوعات، اخبار منتشرهیکی از متون ب. کار بستن واژگان استفاده کردهی لغات و مهارت ب دایره

جامعه  عنوان بهرا  ی عظیمی از اجتماع اخبار ریشه در وقایع زندگی دارد و توده. ها است شده در این رسانه

 ها شده در روزنامه نقل یخبر یعوقا عموم افراد با یشترارتباط بدهد و به دلیل  یمهدف مورد خطاب قرار 

        اصیل  به متون ها نمونهترین  یکنزدتوان یکی از  یم شود یمکه برای رساندن خبر تولید را متنی 

محور در زبان دانست که برای بیان آن ناگزیر باید از واژگانی بهره گرفت که بیشترین رابطه را با ارتباط

ی تحصیل یا فراگیری زبان به کشور  آموزان بعد از دوره ز این، بیشتر فارسیگذشته ا. دارد ها انسان زندگی

در کشور خود بیاموزند و دوری از محیط  گردند، حتی ممکن است بسیاری از آنان زبان فارسی را خود بازمی

آوری  آنکه با گسترش فن حال. ها منجر شود ها و درک زبانی آن تواند به کاهش مهارت زبان می فارسی

توان از  آورد، می های گروهی فراهم می که دسترسی هر فردی را در هرلحظه به رسانه ابالعات و ارتبابات

های نوشتاری  ین استفاده از رسانه؛ بنابراها با زبان فارسی بهره گرفت های نوشتاری نیز برای تماس آن رسانه

تواند به  می یآموزش کمکمنابع  وانعن بههای گوناگون   مختلف و از جنبه های همچون مطبوعات به صورت

هایی است که  از برف دیگر توانایی خواندن متون نوشتاری یکی از مهارت. های زبانی کمک کند رشد مهارت

یکی از  عنوان در ایران به رسد مطبوعات یمبه نظر  ،این با وجود. آموزان بوده استیاز زبانن موردهمواره 
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زبانان هنوز به آن جایگاهی که بتوانند  آموزش زبان فارسی به غیرفارسیهای   آموزشی در کالس منابع کمک

توان برای این نقصان  یمالبته دالیل زیادی را . اند   های درس کاربرد آموزشی داشته باشند، نرسیده در کالس

الگوهای یژه و بهرفته در مطبوعات  کار پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این واقعیت به نوع زبان به. برشمرد

ی نحوی نقش مطالعات حاکی از آن است که دانش واژگانی و آگاه. خواهد پرداخت ها آن پربسامدنحوی 

در این مقاله (. 6233اندرسون و دیوسون، )آموزان برای کسب مهارت خواندن دارند مهمی در توانایی زبان

در ها  آنتعیین بسامد هر یک از ترین ساختارهای زبانی و  قصد داریم ضمن بررسی و توصیف برخی از رایج

های  نحوی را با توانایی درک خواندن در روزنامه های نوشتاری، همبستگی بین پیچیدگی و دشواری رسانه

توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در تالش با . ی قرار دهیمبررس موردزبانان  زبان برای غیرفارسی فارسی

 :های زیر پاسخ دهداست تا به پرسش

 ؟ اند ماکدشوند  زبان که باعث پیچیدگی متن می یفارس غالب در مطبوعات الگوهای نحوی. الف

 است؟ مؤثر آموزان الگوهای نحوی تا چه حد بر درک خوانداری فارسی کارگیریبه. ب

پس از آن . شود ها ازجمله مطبوعات و زبان پرداخته می ابتدا به پیشینه مطالعات پیرامون نقش رسانه

ارتباط آن با شناخت الگوهای نحوی بررسی و سپس به  خصوص مهارت خواندن وعمده دررویکردهای 

 . ها اشاره خواهد شد کار رفته در روزنامهی نحوی بهها ساختهای برخی از  ویژگی

 

 ی پژوهش پیشینه. 2
دومی  های نوشتاری در آموزش هر زبانِ های گروهی ازجمله رسانه بور که ذکر شد، استفاده از رسانه همان

عنوان یک منبع آموزشی است  به  بنابراین اگر هدف، نقش رسانه رسد؛ ازجمله زبان فارسی ضروری به نظر می

هایی که در حوزه رسانه و مطبوعات انجام  ازجمله پژوهش. های آن شناسایی شود ویژگی ها و  باید ظرفیت

 اشاره کرد« شناسی زبان مطبوعات یبآس»تحت عنوان ( 6230) توان به مقاله ذوالفقاری پذیرفته است می

وی در این . برگرفته شده است« های غیرمعیار در زبان مطبوعات الگو»که از برحی پژوهشی با عنوان 

را از منظر الگوهای ( نشریه 33جمله از  232هزار و  63) ها و مجالت پرخواننده روزنامه پژوهش تعدادی از

در این پژوهش الگوهای زبانی معیار . است نی و بالغی بررسی کردهی فنی، زبا زبانی غیرمعیار در سه حوزه

. اند معرفی شده های پرهیز از کاربرد غیرمعیار آن مطابق قواعد ساخت زبان فارسی پیشنهاد و روش

های زبانی در  میزان حذف و جابجایی سازه»نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع  در پایان( 6231)خیرآبادی 

های خود را  داده (جم و کیهان ایران، اعتماد، همشهری، جام) «زبان های فارسی روزنامه های سرعنوان

. است آوری نموده و از نظر گفتمانی مورد تحلیل و بررسی قرار داده صورت مقطعی به مدت یک ماه جمع به

نتایج . است بوده  ها ها در صفحه اول روزنامه ها و متون مربوط به آن عمده توجه وی در این پژوهش سرعنوان



 2315، پاییز و زمستان (21پیاپی) ی دوم ، شمارهسال پنجمزبانان،  آموزش زبان فارسی به غیر فارسیی  نامه پژوهش /31

 

 

ها از درصد بیشتری  های زبانی در مقایسه با جابجایی سازه نشان داد که حذف سازه حاصل از پژوهش وی

و ابهام در  سازگانیکند بین عامل حذف  خیرآبادی در این پژوهش همچنین بیان می. برخوردار است

آمده، در  دست وی با توجه به آمار بهبه نظر . تشخیص معنا با زمان وقوع خبر رابطه مستقیم وجود دارد

افتد به دلیل کافی نبودن ابالعات زبانی یا تغییر  ها بسیار اتفاق می ها یا متونی که جابجایی در آن سرعنوان

نیز در درک معنا دچار مشکل خواهند شد و از این نظر بین  کانون توجه، حتی گویشوران بومی زبان فارسی

ی نامه ی مطبوعات، پایان پژوهش دیگر در حوزه. زبان تفاوت چندانی وجود ندارد گویشوران بومی و غیرفارسی

نگارنده در این پژوهش . است« ابهام و ایهام در مطبوعات ورزشی»با عنوان ( 6234) کارشناسی ارشد بهجت

ری، ابهام ابهام نحوی، ابهام ناشی از عوامل زبرزنجی»زبان، شش نوع  یفارسی ورزشی  با بررسی چهار روزنامه

به این نتیجه رسیده که نیمی از ابهام « واژگانی و اصطالحی، ابهام خوانشی، ابهام منطقی و ابهام تکواژی

است که در نشریات  وی همچنین نشان داده. دهند موجود در مطبوعات ورزشی را ابهام نحوی تشکیل می

در ( 6231) قانون پرور. است خورداربرورزشی فارسی میزان وقوع ایهام نسبت به ابهام از بسامد کمتری 

زبانان برای کسب  های سینمایی ایرانی، متون فرهنگی برای تدریس به غیرفارسی فیلم»ای با عنوان  مقاله

عنوان روشی کاربردی جهت معرفی گویش اصیل ایرانی و  های سینمایی ایرانی را به فیلم «های الزم مهارت

اعتماد برای درک اختالفات   برای تدریس مکالمه، یک مرجع قابل ن راداند و استفاده از آ ببیعی فارسی می

های شنیداری  ش مهارتبه نظر وی تماشای فیلم باعث افزای. کند فرهنگی و فرهنگ زبان مقصد معرفی می

با ( 6232)ی کارشناسی ارشد رجایی  نامه پژوهش دیگر در این زمینه، پایان. شود آموزان میگفتاری زبان

او در . است« زبانان زبان برای آموزش به غیرفارسی های خبری فارسی تعیین واژگان پربسامد در رسانه»عنوان 

های خبری مکتوب فارسی را بررسی  صد هزار واژه از واژگان رایج در رسانهای شامل یک این پژوهش پیکره

پربسامد را مشخص کرده تا ی نهایت تعداد هشتصد واژهها، در ی بسامد واژهکرده و پس از شمارش و تهیه

. زبانان قرار گیرد عنوان منبعی در اختیار مؤلفین کتب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی به

 های دستوری در گفتار بررسی بسامد تکرار زمان»ای تحت عنوان  نیز در مقاله( 6223)و دیگران  وکیلی فرد

های نوشتاری و گفتاری  ای از گونه پیکره« ور زبان فارسیهای آموزشی دست و نوشتار، در جستجوی اولویت

های  مقاله از روزنامه 122با انتخاب تصادفی بیش از  کرده و  زبان فارسی را از متون مطبوعاتی تهیه

ی منسجمی از افعال  تا پیکره اند کردهها، تالش  هزار فعل از میان آن 22گذاری حدود  پرخواننده و برچسب

هایی را برای واژگان  ها و فرهنگ نامه تعدادی از پژوهشگران نیز لغت. آوری کنند ر نوشتار را جمعرفته د کار به

اشاره ( 6231)پور  توان به رحیم ازجمله این افراد می. اند های خبری تدارک دیده و اصطالحات رایج در رسانه

و  عات، رادیو، تلویزیونمطبو)های خبری  ی فرهنگ لغات و اصطالحات رسانه کرد که اقدام به تهیه

هایی نیز در این حوزه انجام گرفته  با توجه به اهمیت مهارت خواندن پژوهش. کرده است( های خبری سایت
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و دانش  به مباحث تحلیل کالم و تأثیر آگاهی از عوامل انسجام شده در ایران  ی تحقیقات انجام که عمده

پرداختن به ارتباط ساختار نحوی و توانایی درک مطلب  چون هدف ما از این پژوهش. واژگانی پرداخته است

نحوی و درک  یساختارها ارتباط پیرامون .پردازیم شده در این زمینه نیز می  های انجام است به پژوهش

  ازجمله تحقیقات انجام. است نشده  که نگارندگان ابالع دارند تحقیقات زیادی در ایران انجاممطلب تا آنجا

در این ( 6232)فرخ . استناد کرد( 6226)و پازوکی ( 6232)توان به تحقیق فرخ  نه میشده در این زمی

سازی متن بر درک مطلب خواندن پرداخته و با تأکید بر عدم استفاده از جمالت مرکب  مورد به بررسی ساده

در . دهد توجهی افزایش می  سازی متن، درک مطلب را به میزان قابل و پیچیده نشان داده است که ساده

، فرایند خواندن را مشتمل بر بازشناسی دیداری واژه، شناسایی و (6226)پژوهشی دیگر پازوکی و همکاران 

؛ بنابراین مشکالت خوانندگان دانند های متن می استخراج معنا در سطح عبارت یا جمله و انسجام بین گزاره

های متن  یجاد انسجام میان گزارهدر سه سطح درک واژه، تحلیل نحوی جمالت متن و ا را 6ماهرغیر

ی نحوی را یکی از عوامل مهم در شناسایی معنا در سطح جمله ها ساختآگاهی از  و کنند بندی می ببقه

وی ضمن بررسی رابطه بین الگوهای نحوی جمالت زبان فارسی با درک متن، به نقش . دنکن بیان می

آموزان چهارم پژوهش خود را روی دانش( 6226) یپازوک. ی فعال نیز در این رابطه پرداخته است حافظه

ای از مدارس دخترانه و پسرانه در سه منطقه از تهران انجام داده  گیری چندمرحله دبستان با روش نمونه

بور معناداری درک متن را  نحوی به یها ساختنتایج این پژوهش نشان داد که شناخت بیشتر از . است

شده است، اما در کشورهای دیگر در   ن تحقیقات اندکی در این زمینه انجاماگرچه در ایرا. دهد افزایش می

، (3222) یرنزک وهایی مانند والتزمن  توان به پژوهش تری صورت پذیرفته که می این حوزه تحقیقات گسترده

 هابسیاری از این پژوهش. اشاره کرد( 3223)، اسنو (6222)هور ، تونمر و (3221و  3226) یلاکهکین و 

ها را هم در سطح جمله و هم در سطح گروه  دهند که برای درک متن الزم است فرد معنای واژه نشان می

بسیاری از . به عبارتی شخص باید بتواند به ارتباط معنای واژه در سطح جمله پی ببرد. تشخیص دهد

و استخراج معنا  دهد که در فرایند خواندن شناخت الگوهای نحوی در شناسایی تحقیقات خارجی نشان می

بند موصولی پرداخته و  یکی از تحقیقاتی که به بررسی ساختار. در سطح عبارت یا جمله بسیار مهم است

 است، تحقیق اشتین و همکاران در ارتباط با آن مقایسه کرده غیر ماهر را دانش نحوی خوانندگان ماهر و

ماهر عملکرد نسبت به خوانندگان غیر 3این پژوهش نشان داده است که خوانندگان ماهر. است( 6234)

نتایج این پژوهش حاکی از آن . اند های نحوی پیچیده مانند عبارات موصولی داشته بهتری در مورد ساخت

درواقع، این کودکان . است بوده بزرگساالنعنوان خوانندگان ماهر مانند  است که عملکرد کودکان ببیعی به

                                                 
 .آموزی قرار دارند مبتدی هستند که در مراحل اولیه زبان رسد منظور وی از خوانندگان غیرماهر خوانندگان نظر می به .6
 .آموزی قرار دارند ی پیشرفته زبانر وی از خوانندگان ماهر افرادی هستند که در مرحلهونظمرسد  نظر میبه .3
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این در حالی . اند مراتبی قرار دادهب بر اساس تحلیل ساختاری سلسلهرکتحلیل و تفسیر خود را از جمالت م

اند و در درک  کار بردهاست که خوانندگان غیرماهر تحلیل خطی مربوط به مراحل ابتدایی توانایی زبان را به

پژوهش دیگر در مورد تأثیر (. 10: 6226به نقل از پازوکی، ) اند جمالت موصولی با مشکل مواجه بوده

ها در پژوهش خود، نقش آگاهی  آن. است( 3222)ختار نحوی بر درک متن مربوط به نیشن و اسنولینگ سا

کودک ضعیف  60کودک ببیعی و  60ها بر روی  مطالعات آن. اندنحوی را در توانایی خواندن بررسی کرده

به . کنند گر عمل میتر از گروه دی ماهر در آزمون دانش نحوی ضعیفهای غیر گر این است که خواننده نبیا

 .تر هستند های ببیعی در رشد آگاهی نحوی عقب ماهر نسبت به خوانندههای غیر عبارتی خواننده

 

 چارچوب نظری پژوهش. 2
زبان  یرفارسیغدر زبان آموزان  بر درک خوانداری نحوی پیچیده پژوهش حاضر به تأثیر ساختارهای

 نحوی که از بسامد باالتری در مطبوعات برخوردار هستندی پیچیده الگوهاابتدا  منظور ینبد .پردازد یم

های نحوی مورد مطالعه نیز منطبق با  ساخت. مشخص خواهد شد ها آنشناسایی و میزان بسامد هر یک از 

ازجمله مواردی که باعث ( 6230)کویرک  نظر از. اند انتخاب گردیده( 6230)کویرک ی بند دسته

بندهای پیرو در جمله؛ جایگاه بندهای پیرو؛   ترکیب :از عبارتند، شود های نحوی در متن می پیچیدگی

 . های مجهول و ابهام ساختاری همپایگی؛ جمله ای؛ وابستگی در برابر جمالت درونه

ارتقای هر چه بیشتر سطح  منظور بهدهد و  خواندن و درک مطلب، پایه و اساس یادگیری را تشکیل می

ها مشخص شود و سپس به تهیه و تدوین متون مناسب  دا باید مشکالت آنزبانان ابت یرفارسیغدرک خواندن 

بور مکرر در معرض متون نوشتاری قرار گیرد و بر  باید به آموز زبانرو  ینازا. ی اقدام کردآموزش کمکو 

یین و تعبدین منظور پس از . ید گرددتأکاست  ساز مشکلهایی از زبان که به میزان زیادی برای او  جنبه

، که (6234)ی نقص ساختارِ یاشتین و همکاران اساس فرضیههای پژوهش بر داده ی نحوی،ها ساختفی معر

دهد،  های پیچیده نحوی نسبت می مشکل افراد را در خواندن به پردازش نحوی و اشکال در فراگیری ساخت

ر مورد خواندن و در ارتباط با مشکل افراد د( 6234)اشتین و همکاران . مورد بررسی قرار خواهد گرفت

که مشکل افراد را  شناختی ی محدودیت پردازش واجفرضیه( 6. اند نمودهدرک مفاهیم دو فرضیه را مطرح 

ی نقص ساختاری که مشکل فرضیه( 3دهد و  شناختی آنان نسبت می در خواندن به نقص در پردازش واج

بر . داند ای پیچیده نحوی زبان مرتبط میه افراد را در خواندن به پردازش نحوی و اشکال در فراگیری ساخت

. شود ی دوم، عدم آگاهی از ساختار نحوی باعث دشواری در خواندن و درک مفاهیم متون می اساس فرضیه

ه به پیچیده است و که ترتیب فراگیری ساختار دستوری به ترتیب از سطح ساد کند این دیدگاه بیان می

ی منبع  یکی از نظرات موجود درباره .ی با این ساختار دارندماهر و مبتدی مشکل بیشترخوانندگان غیر
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آموز با ترتیب خاصی از واژگان مثالً ساخت فاعل، مفعول، فعل در  پیچیدگی نحوی این است که اگر زبان

توان گفت که درک آن ساختار زبان فارسی، آشنا باشد و با روساختی مواجه شود که خالف انتظار اوست، می

تواند یک  رسد درک نحوی می یمبنابراین به نظر ؛ (33-22: 6232فرخ،)وز مشکل خواهد شد آم برای زبان

توان یک ارتباط  به عبارت دیگر بین درک نحوی و خواندن می باشد؛ معیار برای درک مطلب متون نوشتاری 

لی نقص در های الزم برای درک متن است و هرچند دانش واژگانی هم یکی از مؤلفه. دوبرفه در نظر گرفت

توان به مفهوم  ها می کند زیرا با تجزیه واژه خواننده را با مشکل درک متن مواجه نمی ییتنها بهدانش واژگانی 

البته در مورد روابط (. 6233اندرسون و دیوسون، )بسیاری از کلمات دارای ابهام ساختاری و معنایی پی برد 

. اندن، ابالعات خاص هر زبان نیز تأثیرگذار استدرک مطلب در خو و ارتباط آن با تواناییساختاری 

بیش از نیمی از  مثالًشناسایی است؛  از بریق ساختار درونی واژه قابل مثال معنی بسیاری از کلمات عنوان  به

دهند که از بریق تجزیه ساختواژی  تشکیل می 3و مرکب 6کلمات در متون انگلیسی را واژگان مشتق

بنابراین شواهد حاکی از آن است که ؛ (6231نیگی و اندرسون،) را استنباط کند تواند معنی آن خواننده می

و از این بریق رشد مهارت خواندن را آسان  به شناسایی واژه کمک آگاهی نحوی و ساختواژی با هم

همبستگی  شده در ارتباط با  های انجام الزم به ذکر است که اکثر پژوهش(. 6222تونمر و هور، )نماید  می

رسد  اما به نظر می است؛ شده  روی فراگیری زبان اول و افراد دوزبانه انجام ین درک نحوی و توانایی خواندنب

 .صورت تجربی نتایج مفیدی داشته باشد تواند در مورد زبان دوم و زبان خارجی نیز به این تحقیقات می

 

 روش پژوهش. 5
جم و  همشهری، جام)های پرخواننده صبح ایران  مهی نگارندگان در این پژوهش روزنا پیکره مورد استفاده

. اند ی قرارگرفتهبررس مورد( 6224/ 60/1تا  6224/ 60/4از تاریخ )ماهه  که در یک دوره دو  است( ایران

این پیکره  .روند می به شمارهای پرمخابب از جمله روزنامه های نامبرده الزم به توضیح است که روزنامه

بور مساوی در سه گروه  جمله به 022تصادفی از هر روزنامه  صورت بهکه جمله است  6022شامل 

شده  های گزینش  سپس جمله .در قالب خبر، گزارش و مقاله انتخاب شده است اجتماعی، ورزشی و حوادث

اساس مورد بررسی و بر( 6230)ی کویرک بند در ببقه شده  مطرحبا مراجعه به ساختارها و الگوهای نحوی 

برای  .مورد سنجش قرار گرفت ها جملهموجود در این  ی نحوی پیچیدهها ساختبسامد هریک از  آن ابتدا

آموزان در ها بررسی خطاهایی است که زبان یکی از آن. های مختلفی وجود دارد ارزیابی درک نحوی روش

زبان فارسی به مرکز آموزش »زبانان  نفر از غیرفارسی 21جهت آزمودن درک نحوی، . دهند نوشتار انجام می

                                                 
1
. derivation 

2
. compound 
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ها مخابب عام دارند عامل  دلیل آنکه روزنامه به. )انتخاب شدند« زبانان دانشگاه فردوسی مشهد غیرفارسی

شده از  ی تهیه   از پیکره برای انجام آزمون درک نحوی جمالتی (.جنس و سن در نظر گرفته نشده است

منظور دستیابی به درک  به. ته گزینش شدزبانان سطح پیشرف ها، برای غیرفارسی الگوهای نحوی روزنامه

های هر بخش به تفکیک  سپس جمله. نحوی آزمونی به روش تشریحی در اختیار جمعیت نمونه قرار گرفت

. نمایند 6های مورد نظر را بازنویسی ها خواسته شد جملهآموزان قرار داده شد و از آن در اختیار زبان  شماره

 یفارسبرای تعیین سطح و میزان درک . میزان دشواری هر جمله بررسی شدها  و تحلیل پاسخ پس از تجزیه 

؛ قرار گرفت مدنظراست  شده هایی که از برف آنان دریافت شده پاسخ از جمالت داده ( ها آزمودنی) آموزان

یک سطح که شامل جمالت : هستیم مواجهبا سه سطح  ها جملهها از  درک آزمودنی به عبارت دیگر، برای

آموز  از سوی زبان کامالًاند و سطح دیگر که جمالتش  اند، سطحی که جمالت آن ناقص درک شده دهدرک نش

آموزان در سطح واژه و درک معنی آن با مشکل  که زبانمنظور اینبه الزم به توضیح است. درک شده است

های  رخوردارند، معادلمعنایی از بسامد کمتری در فارسی ب نظر ازهای نامأنوس که  روبرو نباشند برای واژه

 . آموزان قرار گرفتو در اختیار زبانشد  های کافی فراهم آشناتر و بعضاً توصیف

 

 بررسی بحث و. 4
 شده  ی پرخواننده تهیه جمله بود که از سه روزنامه 6022ی پژوهش شامل  بورکه ذکر شد، پیکرههمان

زیر  یها بخشهای منتخب در  طالعه در روزنامهعنوان نمونه چند مورد از ساختارهای نحوی مورد م به. است

 .گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می

 کاربرد جمالت طوالنی .1. 4
 خود اختصاص کاربرد جمالت بوالنی است که بیشترین آمار را به شده،  در بررسی انجام توجه قابلنکته 

د است که در بسیاری از موارد کاربرویژه در متون خبری بیشتر رایج  ساختار بوالنی جمالت به. اند داده

هم از نظر  بدیهی است جمالتی که بوالنی هستند. باشد و قابل حذف می ها حشو بعضی از عناصر در آن

بنابراین، بیشترین مشکل . نمایند بار بیشتری برای پردازش بر حافظه تحمیل می ترند و هم ساختاری پیچیده

زیرا نویسنده با برح چند موضوع مرتبط به هم  ها است؛ نی در آندرک معنایی به خابر فراوانی عناصر زبا

همپایه با یکدیگر سعی در انتقال پیام خود به مخابب را دارد که البته خود باعث  در جمالت همپایه و نا

های آن  دهد که درک مفاهیم هر جمله با تعداد واژه شده نشان می تحقیقات انجام . شود پیچیدگی متن می

تر است  های یک جمله کمتر باشد، درک مفهوم آن آسان هر چه تعداد واژه. عکوس داردرابطه م

ویژه در نگارش مطالبی چون خبر، از نوشتن جمالت بوالنی و  نگار باید به روزنامه(. 32:6231ذوالفقاری،)

                                                 
1
. paraphrase  
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از خواندن خبر  فهم نیست بلکه خواننده را آسانی قابل  تنها به ای نه مرکب خودداری کند، زیرا چنین نوشته

 (.643: 6232بدیعی،)کند  دلسرد می

با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران برای  خواستاین کشور « دیوان عالی»دولت آمریکا از  *

 های مسدود شده بانکی ایران به شاکیان یک پرونده میلیارد دالر از دارایی 3ز پرداخت حدود جلوگیری ا

                                                                                            .(3/1/24ایران، ) مخالفت کند

این فعل . است« خواستن»ن جمله توان گفت که فعل اصلی ای ی مرکب ناهمپایه می در توضیح این جمله

صورت یک  بهاست که مفعول خود را  های متعدی ی خود ازجمله فعلا مقولههای زیر  یژگیواساس بر

که مفعول جمله در  در زبان فارسی هنگامی (.612:6231غالمعلی زاده، )نماید  یمواره متممی گزینش  جمله

نشان فاعل،  و به دلیل همسانی آن با الگوی بی گیرد شود قبل از فعل قرار می یمقالب یک گروه اسمی ظاهر 

پایان جمله قابلیت پردازش آن هم در حافظه  در این زبان و به تبع آن قرار گرفتن فعل در 6مفعول، فعل

ی وابسته  واره یک جمله صورت بهکه به دلیل ظهور مفعول این جمله  است یحالاین در . یابد افزایش می

 .خواننده با مشکل مواجه خواهد بود« خواست»فعل دلیل قرار گرفتن آن پس از  خصوص بهمتممی و به

های اسمی  گروه. ای در کنار اسم است اضافه کاربرد گروه حرف ی ذکر شده، نکته دیگر در مورد جمله

توانند  ها می مانند فعل ها هم اسم. شده باشند توانند بسیار بوالنی باشند یا تنها از یک هسته تشکیل  می

ای و  اضافه ها در گروه اسمی، صفت، گروه حرف ترین افزوده ازجمله مهم. هایی داشته باشند ها و افزوده متمم

 ین شکلتر ساده(. 21: 6222ی،جان یرپ)نماید  وابسته عمل می عنوان یا حتی گروه اسمی دیگری است که به

یل شود تشک( هسته) و اسم( وابسته عنوان به)خود از یک صفت  3گروه اسمی آن است که در فرآیند فرافکنی

عنوان وابسته پسین به اسم ملحق  های ب اضافه که گروه حرف ی باال ولی در نمونه( 00: 6231غالمعلی زاده؛ )

 . تر از حد متعارف برای یک گروه اسمی مبدل ساخته است یچیدهپشده آن را به ساختی 

کاربرد مجهول                                                                                     . 2. 4

 :رود کار می رسی فعل مجهول در موارد زیر بهدر زبان فا( 06: 6222)به عقیده گیوی و انوری 

 ؛یمکنخواهیم در جمله ذکر  زمانی که فاعل را نمی -6

 نیست؛ نظر موردیعنی کننده کار « فاعل»وقتی گوینده توجه به فعل دارد و  -3

 .دباشگوینده به عمد نخواهد نام فاعل را به میان آورد یا اهمیت فعل و مفعول مطرح  -2

امل انجام کار در جمله مشخص است و ع با وجود آنکه فاعل  ها مطبوعاتی بسیاری از جمله در متون اما  

 هایی است که کودک در زمان نسبتاً یکی از ساخت ی مجهول جمله. شود می  استفاده نیز از ساختار مجهول

                                                 
1
. SOV 

2
. projection 
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شمار  ی بههای زبان این ساخت هم از نظر ساختاری و هم از نظر مفهومی از ساخت. گیرد یفرامبوالنی 

فراگیری جمله معلوم از ابتدا در برنامه فراگیری . پیوندد آید که در انتهای مسیر فراگیری زبان به وقوع می می

ی مجهول  ولی جمله. برد کار میصورت معلوم به او تمامی جمالت را از ابتدا به. زبان در کودک فعال است

ست که زمانی بسیار بوالنی نیاز است تا کودک آن را پیچیده و دشوار ا  های دستوری نسبتاً یکی از ساخت

توان گفت درک و پردازش ساختار  لذا می(. 623: 6222کشاورزمنش،) گرفته و بر کاربرد آن تسلط یابد فرا

های مجهول در مطبوعات نسبتاً  است که بسامد ساخت جمله این در حالی .تر از مجهول است معلوم ساده

 :های منتخب این نوع ساخت در روزنامههایی از  مثال. باال است

 اعزام شدسوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تیمی از کارشناسان به این شهر  از -الف 

 (3/1/6224 همشهری)

 .اعزام کردمعاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تیمی از کارشناسان را به این شهر  -ب 

ترین علت این حادثه  ن، انحراف به چپ از سوی راننده خودروی سمند مهماساس اعالم کارشناسا بر -الف

 (66/1/24جم  جام) است عنوان شده

 .اعالم کردندترین علت این حادثه  مهم کارشناسان انحراف به چپ از سوی راننده خودروی سمند را -ب

 ها حذف سازه. 2. 4
گردد، اما  ی نخست ظاهر میند، آن سازه در جملهای در اشتراک داشته باش های همپایه، سازه چنانچه جمله

در اینجا منظور از حذف، حذف بدون قرینه (. 641: 6231غالمعلی زاده،) شود های بعدی حذف می جمله در

رسد بسیاری از عناصر زبانی در مقوله حشو  در نگاه اول به نظر می. و یا حذف در داخل گروه اسمی است

مطبوعات حذف شوند، اما باید به این نکته هم دقت کرد که این کلمات و عبارات قرار دارند و باید از زبان 

ذوالفقاری، ) روند کار میهای مختلف کالم به برای ایجاد ارتباط میان بخش گاهی بار معنایی خاصی دارند و

معنا به شود و مخابب را در انتقال  های زبانی باعث ایجاد ابهام می سازه البته گاهی حذف(. 32: 6231

 :                                                                                                                 اندازد مانند حذف بدون قرینه فعل در نمونه زیر اشتباه می

ودرو وانت مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصالتی به یک دستگاه خ -6

 (1/24 66همشهری ). و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد مظنونپیکان 

 . .   ............و دستور ایست دادند  مظنون شدند ............مأموران هنگام کنترل  -3

 

                                       جابجایی ارکان جمله                                                 . 5. 4

عنوان مثال از نظر  به. ای ویژه مربوط به خود را دارد هر زبان با توجه به ساخت زبانی خود آرایش سازه

ها  با تغییر محل ساز. است «فعل+مفعول+فاعل» زبان فارسی ای  الگوی غالب در آرایش سازه( 6232) یمیکر



 37/ زبانانها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسیهای نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آنساخت

 

 

لذا این تغییر . ا در مرکز توجه قرار دهد یا آن را از کانون توجه خارج کندنویسنده قصد دارد آن سازه ر

هوم چنانچه گوینده بخواهد بر مف. شود نویسنده معنا و منظور متفاوتی را بیان کند جایگاه سازه باعث می

 6مبتداسازی این انتقال را. دهد آن سازه را از جایگاه اصلی خود به آغاز جمله انتقال می ای تأکید کند سازه

گذارد بلکه ساخت ابالعی  تنها بر معنا تأثیر می ها نه جابجایی سازه(. 321: 6231غالمعلی زاده، )گویند 

هر جمله حاوی پیامی از سوی گوینده یا نویسنده برای مخابب خود . دهد جمله را نیز تحت تأثیر قرار می

ی جمله گاه معنای  ها تغییر آرایش سازه. ها است زهبوده و یکی از ابزارهای انتقال این پیام، شیوه آرایش سا

همچنین ممکن است جمالتی با واژگان یکسان و . دهد را تغییر می تحلیلی آن و گاه معنای ارتبابی آن

لحاظ ساخت ابالعی یگر تفاوتی نداشته باشند، اما بهای مختلف از نظر معنای تحلیلی با یکد آرایش سازه

  (.340-341: 6230د،راسخ مهن)متفاوت باشند 

 (                                    4/0/24ایران )ی خود دارد عنوان مربی در کارنامه او سابقه حضور در تیم هما را به -الف

        .                                                     عنوان مربی سابقه حضور در تیم هما را در پرونده خود دارد او به -ب

نشان  جمله را از صورت بی« در پرونده تخلفات»عنوان مثال در نمونه زیر نویسنده با مبتدا ساختن  یا به

باشد اما درک مفهوم جمله برای یک  سازی می هرچند بیان جمله از نظر نویسنده برجسته. خارج کرده

                                                                         .                                     تر است زبان مشکل غیرفارسی

هستند هم از دستور کار هیأت رسیدگی  ها دستگاهدر پرونده تخلفات کسانی که در عضو هیأت  -الف

 جا باید به پرونده شود و در همان می ارجاع داده  ها دستگاهشوند و موارد به هیأت تخلفات خود  خارج می

 ( 33/0/24ایران ) رسیدگی شود

 .                          توان جمله زیر را پیشنهاد داد که برای این جمله می

هستند هم در پرونده تخلفات از دستور کار رسیدگی خارج   ها دستگاهکسانی که عضو هیأت  -ب

                                                             .                                               ............شوند  می

                                                              خروج بند موصولی                             .4. 4
غالمعلی ) دبه جایگاه پس از فعل انتقال یاب ،اثر عملکرد گشتار خروج تواند بر ی موصولی می واره جمله

      . شوند تر و بیشتر جابجا می راحت( بوالنی)ها بندهای موصولی سنگین  در اکثر زبان(. 6231:634زاده،

ها این است که اگر یک  شده است، اما نقطه مشترک همه آن« وزن دستوری» اینکه تعاریف متفاوتی ازبا

شتری داشته باشند وزن دستوری آن نیز های دیگر درون جمله بول و یا پیچیدگی بی سازه نسبت به سازه

های  سازه (23: 3222واسو، )در انتها  3بر اساس اصل سنگینی (.3223؛ واسو، 3224هاوکینز ) بیشتر است

                                                 
1
. topicalization  

2
. end- weight principle 
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اگر بول بند موصولی بیشتر از گروه فعلی باشد احتمال خروج بیشتر . گیرند سنگین در انتهای جمله قرار می

  نگینی بر خروج را به دو حوزه پردازش و تولید جمالت نسبت دادهتأثیر س( 23: 3262) فرانسیس. است

شود اجزای بند اصلی  گوید حضور بندهای موصولی در وسط جمله باعث می می( 362: 3226)گیوان . است

 (.6226به نقل از راسخ مهند، )شود  تر شدن پردازش و درک جمله می از هم جدا شوند و باعث سخت

که با استفاده از سیستم های دولتی  تهران از دستگیری کارمند یکی از بانکرییس پلیس فتای  -الف

 (24/ 60/1 ایران)، خبر داد میلیارد از حساب مشتریان کرده بود 63چکاوک اقدام به برداشت بیش از 

با استفاده از سیستم های دولتی خبر داد که  رییس پلیس فتای تهران از دستگیری یکی از بانک -ب

 .میلیارد از حساب مشتریان کرده بود 63دام به برداشت بیش از چکاوک اق

بند موصولی بوالنی باعث ایجاد اشکال در درک  60/1/24از روزنامه ایران مورخ  برگرفتهی اول  در جمله

تر شدن پردازش آن از سوی  جابجایی این بند به آسان( ب)ی  بدیهی است در جمله. شود جمله اصلی می

 .این روزنامه پوشیده مانده است امری که از چشم ویراستار. واهد شدخواننده منجر خ

 های پژوهش و یافته ها دادهتحلیل . 6
سپس میانگین و درصد هر یک . ها نتایج هر قسمت تجزیه و تحلیل شد بندی داده آوری و ببقه پس از جمع

و تحلیل   آمده از تجزیه دست بهبر اساس نتایج . شده با یکدیگر مقایسه گردید از ساختارهای نحوی تعیین

در ( 6232)ی کویرک بند دستهی مطرح شده در ها نمونهبیشترین ساختار از  ،6ها ببق جدول شماره  داده

و کمترین درصد  ه و کاربرد جمالت بوالنی استبررسی، مربوط به ساختار ناهمپای هر سه روزنامه مورد

 .متعلق به کاربرد نامناسب ساختار مجهول است

 توزیع فراوانی و درصد متغیرهای ساختار نحوی در سه روزنامه مورد بررسی .6دولج

 متغیر        

 نشریه

ساختار 

 ناهمپایه
 جابجایی سازه حذف سازه

بند موصولی 

 سنگین
 ساختار مجهول

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 62% 20 32% 660 63% 22 3,23% 601 3,02% 02 ایران

 3,33% 634 4,30% 631 4,32% 623 4,331% 623 42% 340 همشهری

 64% 12 3,36% 622 3,33% 666 1,34% 632 42% 360 جم جام
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 های مورد بررسی درصد متغیرهای ساختار نحوی در روزنامه. 6 نمودار

 

اما به  ؛دهند یمنشان  انتخاب شده متون باالیی را در نسبتاًبسامد  ی مورد بررسیها ساختاگرچه همه 

یه ناهمپاهای مرکب  زبان پیچیدگی دستوری بیشتر از نوع جمله در متون مطبوعاتی فارسی رسد یمنظر 

بسامد باالی  آنجاکهاز(. و ایران جم، همشهری ی جامها روزنامهبه ترتیب در  2,03%و  42%، 42%)است 

متن ( 6230اشتین و همکاران، )ی مستقیم دارد  رابطه های مرکب با میزان پیچیدگی متن ساختار جمله

ای غیرماهر  خواننده عنوان بهزبان  یرفارسیغیژه مخابب و به روزنامه را به متنی سنگین برای درک مخابب

آموزان مورد  ی پیچیده دستوری بر میزان درک خوانداری زبانها ساختیر این تأثدر ادامه . تبدیل کرده است

 .گیرد یمبررسی قرار 

 زبانان میزان درک خوانداری غیرفارسی .1. 6
مرکز آموزش »زبانان  نفر از غیرفارسی 21، ها آنی نحوی و درک ها ساختجهت آزمودن رابطه پیچیدگی 

برای انجام آزمون . انتخاب شدند تصادفی صورت به« زبانان دانشگاه فردوسی مشهد زبان فارسی به غیرفارسی

شده که حاوی  ی تهیه  از میان پیکره ی جداگانه و مستقل ب از چهار جملهدرک نحوی، سه مجموعه مرک

برای ( مختلف حوادث، اجتماعی و ورزشی های شامل موضوع)حداقل یکی از الگوهای نحوی منتخب بودند 

منظور دستیابی به درک نحوی آزمونی به روش تشریحی در  به. زبانان سطح پیشرفته گزینش شد غیرفارسی

ی پیچیده ها ساخت های منتخب حاوی حداقل یکی از بدین ترتیب، جمله. عیت نمونه قرار گرفتاختیار جم

ها خواسته شد  اختیار زبان آموزان قرار داده شد و از آن  هر مجموعه به تفکیک شماره در نحوی برای

ها دخالت  دنیمنظور اینکه نظر شخصی نگارنده در ارزیابی آزموبههای مورد نظر را بازنویسی کنند  جمله
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نامه توسط دو مصحح متخصص در این رشته نیز مورد بررسی قرار گرفت و مجموع نداشته باشد پرسش

در این تحقیق، مالکی که برای سنجش میزان درک خوانداری . مبنای سنجش قرار گرفت مصححاننظرات 

توانایی تشخیص منظور  صورت تحلیل محتوا و کیفی است و ، بهاست نظر قرار گرفتهزبانان مد یرفارسیغ

ها و تعیین  و تحلیل پاسخ پس از تجزیه . باشد ها برای متون یاد شده مورد نظر می نویسنده توسط آزمودنی

های اصلی حاوی  ها تولید شده بود و جمله هایی که توسط آزمودنی رابطه و تفاوت معنایی بین جمله

هایی است که از  مالک میزان دشواری پاسخ. دهای نحوی منتخب، میزان دشواری هر جمله بررسی ش ساخت

های مرتبط و صحیح به معنی درک جمله  بدین معنی که تعداد پاسخ. است شده آموزان دریافت برف فارسی

هایی  و پاسخ معنی سطح دشواری جمله تلقی شد های غلط به منزله سطح ساده برای آن و میزان پاسخ و به

 . سطح دشواری متوسط ارزیابی شدندقبول بودند با  که تا حدودی قابل

 

 های منتخب ها در روزنامه ها از برف فارسی آموزان به درجه دشواری جمله فراوانی پاسخ: 3 جدول

 

ی ها ساختی حاوی ها جملهی انواع توان گفت که درک همهمی 3های مندرج در جدول  با توجه به داده

از نتایج جالب و . ها برخوردار است یآزمودن باالیی بین نسبتاًی دشواری نتخب از درجهی نحوی م پیچیده

 ی مجموعهها جمله، ها نمونهبندی سطح دشواری هر یک از  که با توجه به رده این است دیگر آن ذکر  قابل

ز آن و پس ا میزان دشواری را به خود اختصاص داده است مربوط به موضوعات ورزشی بیشترین دوم

به ترتیب در  مربوط به حوادث ی اول ی سوم مربوط به موضوعات اجتماعی و مجموعه ی مجموعهها جمله

رغم ورزشی علی مورد بررسی مربوط به موضوعات (2)جمله شماره  مثال  عنوان به .های بعدی قرار دارند رده

همپایه،  ی نا منفی در یک جملهاست؛ اما کاربرد سه فعل  اینکه از تعداد بندهای کمتری برخوردار بوده

 .ها قادر به تشخیص مفهوم جمله نبوده و بیشتر مرتکب خطا شوند موجب شده آزمودنی

   ترک که برخی از بازیکنان نفت این تیم را  باعث نشدماندن علیرضا منصوریان هم در روزهای اخیر

 .برخوردار نباشندها از برفداری زیادی  تا نفتی نکنند

 ها جملهنوع 
حوادث  -مجموعه اول

 (ایران)

ورزشی  -مجموعه دوم

 (همشهری)

اجتماعی  -مجموعه سوم

 (جم جام)

 دشوار متوسط ساده شوارد متوسط ساده دشوار متوسط ساده شماره جمله

 63 64 62 34 3 4 66 61 3 1جمله 

 64 61 1 62 60 3 2 64 62 2جمله 

 63 64 4 36 60 2 61 60 0 2جمله 

 61 66 3 24 3 2 63 61 3 5جمله 
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نیز به دلیل فاصله زیاد بین فاعل و فعل و ( مجموعه دوم)مربوط به موضوعات ورزشی  4همچنین جمله 

 نیز با آوردن چند موضوع متفاوت و مرتبط به هم مخابب را در تشخیص منظور نویسنده دچار مشکل کرده

 . است

  آن در آسیا عنوان تیم ملی حامی و نگران نفت و سرنوشت  اما سیل جمعیتی از هواداران فوتبال که به

های تضعیف شده ایرانی در  هستند، بیش از هر زمانی سرنوشت این باشگاه تهرانی را در آسیا شبیه همه تیم

 .بینند مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا می

. بور کامل شدند ها قادر به درک آن به مربوط به متن حوادث را نیز تنها دو نفر از آزمودنی( 4)ی  جمله

 های  استدالل کرد که نویسنده از بریق کاربرد فراوان عناصر زبانی و بوالنی کردن جمله توان چنین می

خود درک  به مخابب منتقل کند که این مسئله، تر کاملهمپایه و ناهمپایه قصد داشته منظور خود را 

 .است توجهی تحت تأثیر قرار داده خواننده را به میزان قابل

  جای چند ماه انتظار برای ابات خوبی که با سفارتخانه فرانسه دارد، بهوی ادعا کرد با توجه به ارتب

گیرد و با این وعده من در چند مرحله و به  گرفتن ویزا در کمتر از یک ماه و حتی چند هفته آن را برایم می

 کرد های مختلف وی واریز کردم و او نیز هر بار ادعا می میلیون تومان به حساب 33های مختلف  بهانه

 .دهد زودی ویزایم را به من می به

عنوان یکی از  ها در متون منتخب مؤید آن است که متون مطبوعاتی به های مربوط به ساختار جمله داده

های گوناگونی وجود دارد که ساختار،  ها قالب و موضوع زبان خاص خود را دارند و در روزنامه متون اصیل

بنابراین کاربرد بعضی از ساختارها بخشی ؛ فی که دارند متفاوت استها با توجه به اهدا نگارش و کارکرد آن

. کند سازد و مخابب را در درک مطلب با مشکل و یا ابهام روبرو می حتی کل آن را نامفهوم می از پیام و یا

با  لذا .گیرتر استهای پژوهش در بعضی متون ازجمله متون ورزشی چشم این موضوع با توجه به یافته

ها است  یک متن دارای یک سری نشانه توان گفت می (3)ی زبان آموزان ببق جدول شماره ها پاسخبررسی 

های  شود که افراد از آن متن یا موضوع، تأویل کند و باعث می که به یک سری معانی و مفاهیم داللت می

 ...بی، فرهنگی و از لحاظ اجتماعی، مذه های مختلف آموزان به فرهنگ مختلف داشته باشند و تعلق فارسی

کامل صورت  صورت بهبرای اینکه انتقال معنی . کامل صورت نپذیرد بور بهشود ارتباط معنایی  باعث می

 لحاظ ساختاریممکن به حداقلگیرد باید متن واضح و روشن تنظیم شود و ابالعات به زبان ساده و در 

    .تدوین گردند
 

 

 گیری  نتیجه. 7
نقش آموزشی  های نوشتاری و مطبوعات رسانه ازجملهها  ین نقش رسانهتر مهماز که ذکر شد یکی  بور همان

های  آموزان جهت فراگیری زبان فارسی، استفاده از رسانه با توجه به آمار رو به افزایش فارسی. هاست آن
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ست، چون زبان بارزترین نماد فرهنگی جامعه ا. ی ضروری استآموزش کمکیکی از منابع  عنوان بهنوشتاری 

های نوین به تهیه و تدوین  یری از روشگ بهرهی ماست که با استفاده از همه امکانات و ابزارها و با وظیفه

های  در حال حاضر در کلیه رشته. متون آموزشی مناسب در جهت آموزش مؤثرتر و بهتر آن اقدام نماییم

گیرد و حتی در رشته آموزش زبان  یقرار م توجه موردیک واحد درسی مجزا  عنوان بهآموزش زبان، خواندن 

جامعه  ای، مطبوعات و نشریات  را با متون روزنامه آموز زبانی نوع بهانگلیسی درس خواندن متون مطبوعاتی 

خارجی /زبان دومی به آموزش کمکیک منبع کارآمد  عنوان بهسازد تا از مطبوعات  زبانان آشنا می یسیانگل

ینجا حایز اهمیت است این واقعیت است که منابع آموزش زبان انگلیسی آنچه در ا. ی شودبردار بهره آموز

جویند ازجمله  ای هستند و از همه امکانات در زمینه آموزش زبان بهره می های سنجیده دارای برح و برنامه

 ها آموزشی در محیط کالس و یکی از دالیل موفقیت آن عنوان یکی از منابع کمک برداری از مطبوعات به بهره

اما  شود؛ ها از سوی یک نهاد تألیف کننده اجرا می نیز همین امر است و نکته دیگر اینکه منابع آموزشی آن

زبانان شاهد کمبود  در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی آموزشی موجود با نگاهی به کتب آموزشی و کمک

ر یک معلم آگاه به علم که در کنا درصورتی. در این زمینه هستیم رنگی تنوع مطالب آموزشی و کم

آموزش  .ناپذیر است روز در حوزه آموزش نیز امری اجتناب زبانشناسی و آموزش زبان وجود منابع و مطالب به

چون اهداف آموزشی . آمیز بودن آن عوامل متعددی دخیل است ای است و در موفقیت زبان فرآیند پیچیده

. آموزشی تأثیر بسزایی دارد الب درسی و منابع کمکگزینش مط ،کند در قالب مطالب درسی عینیت پیدا می

شناسی، نحو، کاربردشناسی و  واج)های زبان  دانیم در حوزه آموزش زبان باید تمام مؤلفه بور که می همان

لذا گزینش  ،تواند در روند آموزش تأثیرگذار باشد ها می نظر قرار داد و غفلت از هریک از مؤلفهرا مد (غیره

همچنین در میان چهار مهارت . شودهای اصلی و عمده آموزش محسوب می از بخشیکی  محتوای آموزشی

اگر . شود آموز می ن آید که موجب توانش ارتبابی زبا حساب می اصلی آموزش زبان، خواندن مهارتی مهم به

مله ها، ازج گیرد باید گفت که رسانه کالس درس صورت میاز بپذیریم که بخشی از آموزش نیز در خارج 

اندرکاران  هر چند متولیان و دست ؛دهی را حتی در خارج از کالس بر عهده دارندمطبوعات، امر آموزش

های همگانی به این امر واقف نباشند، اما واقعیت این است که تعلیم و تربیت از چارچوب انحصاری  رسانه

از نظر واژگان و ساختار در سطح  ها اگر زبان رسانه. تری پیدا کرده است کتاب خارج شده و مفهوم گسترده

واژگان  ،ها مداوم از آن یزیرا با استفاده آموزی محسوب شوند؛ ای برای زبان توانند مدرسه مطلوبی باشند، می

کنند که نیازهای روزمره خود را  بندد و مخاببان توانایی آن را پیدا می و ساختارهای زبانی در ذهن نقش می

ها  های مجازی هم به آن های گروهی بسیار هستند و اکنون رسانه هرچند رسانه .داز این بریق برآورده سازن

رسانی  ترین و مؤثرترین ابزار ابالعاند ولی مطبوعات به دلیل داشتن مخاببان عام هنوز مهم شده اضافه 

اقشار جامعه پسند که با همه  های همگانی و عامه عنوان یکی از رسانه لذا زبان مطبوعات به. شوند محسوب می



 43/ زبانانها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسیهای نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آنساخت

 

 

سر و کار دارد باید ساده و روان باشد و با حداقل کلمات، حداکثر معنای مورد نظر را برساند و تا حد امکان 

از خسته کردن خواننده بپرهیزد و با ایجاد انگیزه از بریق شیوه نگارش باعث جذب خواننده شده و وی را به 

چندان بلند و شفاف بودن عبارات و ساختار زبانی  ی نهها های کوتاه و پاراگراف جمله. خواندن تشویق کند

به این منظور در این پژوهش، . حساب آید به های زبان مطبوعات تواند ازجمله ویژگیمی چندان پیچیده نه

نحوی در مطبوعات ایران، میزان تأثیر متون  پربسامدی پیچیده ها ساختسعی کردیم ضمن معرفی 

مطبوعات  آموزان نشان داده و مشخص سازیم، درک مطلب خوانداری فارسی مطبوعاتی را از منظر نحوی بر

قابلیت استفاده در محیط کالس را  زبانی نظر از توانند یمزبان تا چه اندازه  یفارسی  ها روزنامه ازجمله

که از بررسی ( 6)ی جدول ها دادهنتایج حاصل از تحلیل . ی داشته باشندآموزش کمکیک منبع  عنوان به

دهد که کاربرد زیاد  یماست، نشان  آمده  دستبهکشور  پرخوانندهشده از سه روزنامه   ینشگزجمله  6022

ی ها سازههای مرکب، جابجایی ارکان جمله، کاربرد زیاد جمالت مجهول، عدم خروج بند موصولی در   جمله

کار رفته در مطبوعات هین الگوهای پیچیده نحوی بپربسامدترین و تر مهم ازجملهها  سنگین و حذف سازه

به  2,03%و  42%، 42%)ی مرکب ناهمپایه ها جملهآیند که از این میان بیشترین بسامد به  یم حساب به

های مندرج  برف دیگر، با توجه به داده از .اختصاص دارد( و ایران جم، همشهری ی جامها روزنامهترتیب در 

 مورد یهای پیچیده نحوی منتخب در هر سه روزنامهی حاوی الگوها نمونهدرک همه انواع ( 3)در جدول 

ها برخوردار بوده است؛ البته نکته شایان توجه آن است که  یآزمودن پایینی بین نسبتاً یی از درجهبررس

ها تنها ناشی از  ای خطاهایی دارند اما خطاهای آن زبان در برخورد با متون روزنامه غیرفارسی یجامعه هرچند

توانند نقش  آشنایی با بافت و عوامل فرهنگی نیز در احتمال وقوع این خطاها میبوده و ناعوامل زبانی ن

 عنوان بهآگاهی نحوی  دهد یمآموزان در این زمینه نشان تحلیل و مقایسه عملکرد زبان ولی .داشته باشند

به دست آمده از عملکرد  نتایج. آموزان داردی بر درک مطلب خوانداری فارسیمعنادارها، تأثیر  یکی از مؤلفه

حاضر، حاکی از آن است که به جهت گستردگی متغیر ساختار  های پژوهش آموزان با توجه به داده فارسی

زبانان چندان  یرفارسیغهای بوالنی در متون مطبوعاتی درک منظور اصلی نویسنده توسط  ناهمپایه و جمله

دست آمده از متون مطبوعاتی  با توجه به آمار به .باشد میتر  آسان نبوده و مستلزم قرار گرفتن در بافتی ساده

لذا، این نتیجه . منتخب، وجود چنین ساختاری در دشواری انتقال ابالعات و فهم مطالب نقش مؤثری دارند

ماهر را در خواندن به همسو است که مشکل افراد غیر( 6234ین و همکاران، اشت)های تحقیقات  با یافته

یک درک بهیکی به عبارتی، رابطه. دهد سبت میهای پیچیده ن کال در فراگیری ساختپردازش نحوی و اش

دلیل این موضوع این . شود زبان تأیید می یرفارسیغآموزان  جمله و درک نحوی به هنگام خواندن فارسی

در  های نحوی ماهر قادر به تشخیص قواعد و پیچیدگیخوانندگان غیر عنوان بهزبانان  یرفارسیغاست که 

ها همچنین، داللت بر آن دارند  یافته. گیرند یمنبوده و تحت تأثیر نکات انحرافی در آن قرار  نظر موردجمله 
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ها تحت تأثیر  که درک خواندن فرآیندی فراتر از صرفاً پردازش در سطح واژگان است و مشکل آزمودنی

توان گفت که آگاهی نحوی  ین تحقیق میهای ا لذا بر پایه یافته. گیرد ها نیز قرار می ساختار نحوی جمله

عنوان شاخصی برای میزان مهارت خواندن در نظر گرفته شود از برف دیگر، نتایج این پژوهش  تواند به می

شناسی متون مطبوعاتی پرداخته و انحراف  یبآسباشد که به  نیز می( 6230)با پژوهش ذوالفقاری  راستا هم

های  با مروری بر یافته .رسی در سطوح مختلف زبانی نشان داده استی زبان فاساختارهااز معیار را در 

اما  ؛با وجود اینکه زبان روزنامه، این رسانه ملی، زبان معیار است چنین نتیجه گرفتتوان  پژوهش می

در . آموزان گرددهای متفاوت توسط زبان تواند منجر به تأویل پیچیده، مبهم و بوالنی دارد که می یساختار

پر های  ها در تعدادی از روزنامه های پیچیده و بسامد استفاده از آن پژوهش به تعدادی از این ساختاین 

عنوان یکی از متون اصیل  خواننده بههای پر بررسی روزنامهسعی کردیم با  زبان پرداخته شد و فارسی خواننده

این زمینه خود پژوهشی درخور و تر در  سازی محتوایی و مفهومی گسترده به این مهم بپردازیم اما پیاده

های این پژوهش نشان  چند که یافتههر. گنجد نمی در قالب یک مقاله  نیازمند فرصتی مبسوط است که

زبانان  محتوای علمی و سنجیده برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیی و انتخاب دهد که در براح می

که در زبان انگلیسی چنانعات در ایران آناین پژوهش همچنین نشان داد مطبو. دقت نظر الزم است

گیرند در راستای اهداف آموزشی در تدریس  عنوان یکی از منابع آموزشی کارآمد مورد استفاده قرار می به

تواند ابزار  زبانان از شرایط مناسب و بلوغ زبانی کافی برخوردار نیستند و این می زبان فارسی به غیرفارسی

 یآگاه ،درک خواندن ییارتقاء توانا یبراکه  و منابع آموزش زبان فارسی باشد ها خوبی برای مؤلفان کتاب

توجه  مورد یشترب یآموزش یها در کتاب ،پژوهش مدنظر قرار گرفت ینکه در ا یرهاییخصوص متغ به ینحو

ز های مطبوعاتی در کشور و نی ساخت که با توجه به حجم زیاد نسخه نشان خابرالبته باید  .یردقرار گ

ی نحوی زبان فارسی را در رسانه های پیچیده پژوهش حاضر تنها تعداد محدودی از ساخت ازآنجاکه

های نوشتاری  توان نتایج آن را با ابمینان به همه انواع رسانه است، نمی ی قرار دادهبررسد مورنوشتاری 

 .تعمیم داد
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