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 چکیده

های های مختلف، درک مطلب یا مهارت خواندن است. یکی از اهداف مهم درس فارسی در پایهاز مواد ارزشیابیِ درس فارسی در پایه

مختلف تحصیلی این است که  بیاموزند چگونه یک متن را صحیح بخوانند و سپس آن را بفهمند و از آن نتایجی استنباط کنند. اما 

آموزان جهان در هر المللی پیشرررفت سررواد خواندن زپرله  که به ارزیابی میهان درک خوانداری دان بنابر آخرین آمار مطالعات بین

سال می ضعیفی دارند. هر دان پردازد، دان پنج  سب و  ضعیت نامنا آموز برای فهم یک آموزان ایرانی در زمینه درک و فهم متن و

دهنده آن متن، بتواند بین این جمالت روابط معنایی ایجاد کند. روابط منطقی  متن باید عالوه بر فهم کلمات و جمالت تشرررکی 

شانه شانهمعنایی بین جمالت متن با ن سهایی که ن شبختانه با رویکرد جدیدی که در تألیف جام نام دارد، ایجاد میهای ان شود. خو

عنوان شود، مباحث متن و انسجام متن خصوصاً بحث حروف ربطزپیوندی  و ضمیر بههای اخیر دیده میهای فارسی در سالکتاب

شانه ساده و بدون مباحث نظری ن سجام زاز پایه چهارم در بخ  درک متن با زبانی  ست و در پایهپیچیده  آمدههای ان های باالتر ا

صورت نظری و هم با تمرین ضمیر هم به  سطه، مباحث حروف ربط و  سال دهم متو صاً در کتابِ جدیدِ نگارش  های عملی در خصو

ید و ق های انسجام بیشتر به حرف ربط، ضمیر و عالئم نگارشی،است. اگرچه از میان نشانهگنجانده شده« هنجار نوشتار»چهار بخ  

های نگارش به طور عملی در کالسهای فارسرری پرداخته شررده اسررت، اما اگر همین مباحث با جدیت و بهصررفت ترتیبی در کتاب

 های آینده شاهد بهبود وضعیت فعلی نامناسب مهارت خواندن خواهیم بود. شود، قطعاً در سالآموزان آموزش دادهدان 
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 . مقدمه1

آموزان تعلیم داده شود، شود به دان های اولیه آموزشِ رسمی سعی میهایی که در هر نظام آموزشی،  در سالیکی از اولین مهارت

های مهارت خواندن صحیح و روان متن است. اگرچه شروع یادگیری مهارت خواندن در درس فارسی است، اما این مهارت در درس

د آموز بتوانکند که دان جمله ریاضررری، علوم، دینی و...کاربرد دارد. مهارت خواندن زمانی به معنای حقیقی نمود پیدا میدیگری از 

 به درک، فهم و استنباط متن برسد. 

های مختلف بسنده کنند، به شرط الزم از تعلیم مهارت خواندن خوانی متنآموزان تنها به خواندن صحیح و رواناگر دان 

آموز باید به توانایی باالتر؛ یعنی خواندن انتقادی برسرررد  تا بتواند مطالب اند، اما این شررررطِ کافی نیسرررت. دان پیدا کرده دسرررت

شررده را پردازش کرده، سررپس آنها را با مباحث قب  و بعد تلفید کند و از ک  متن به اسررتنباط و درک درسررتی برسررد. خوانده

های فارسی به درک مطلب، زمینه را توجهی از مطالبِ کتابزشی کشورمان با اختصاص بخ  قاب ریهان نظام آموخوشبختانه برنامه

شدهبرای خواندن دقید متن یا خواندن انتقادی فراهم کرده سی تالش  سیم که آیا اند. در این برر س  بر سخ این پر ست تا به پا ا

ستهدان  ست، به شام  روان اند مهارت خواندن را که در مرحله اولآموزان ما توان ستنباط متن ا خوانی و در مرحلة بعدی درک و ا

اسررت، میهان مهارت خوانداری ها و مطالعاتی که صررورت گرفتهایم دریابیم آیا بر اسرراس پهوه درسررتی بیاموزندس سررعی کرده

ست ودان  شته ا ست یا خیرس چه نقدهایی در این زمینه وجود دا ستیابی  آموزان ما تا به حال مطلوب بوده ا چه راهکارهایی برای د

 های درک خوانداری جهانی وجود دارد. به نتایج بهتر در آزمون

 

 . بحث اصلی2

 آموزان ایرانی. درک مطلب و وضعیت سواد خوانداریِ دانش1، 2

ستنباط گهاره صحیح متن و درک و ا شام  خواندن  سندهمهارت درک خواندن،  ست. هدف هر نوی شتن ای های موجود در آن ا از نو

ن، های مختلف آن متیک متن، تولید متنی یکدسرررت اسرررت تا خواننده بتواند آن را در قالب یک ک ِّ یکپارچه بخواند و بین بخ 

 نماید. ارتباط منطقی معنایی برقرار کند و در ذهن خود مطالب آن را درک و تحلی 

به مهارت خوانداری یا درک متن، از چند دهة آموزان کشررورهای مختلف در رسرریدن برای بررسرری میهان موفقیت دان 

 دار سنج  میهان مهارت خواندن زسواد خوانداری  زپرله  عهدهi مطالعات بین المللی در زمینه پیشرفت سواد خواندنپی  مؤسسه 
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است دارد که موجب شده آموزان اهمیتدرک خواندن آن قدر در توانایی تحصیلی دان »است. آموزان کشورهای مختلف شدهدان 

سواد خواندن زپرله  به ارزیابی توانایی خواندن کودکان بپردازد شرفت   . 8: 1391نجفی پازوکی، «زمطالعات بین المللی در زمینه پی

ریهی برای افهای  مهارت تواند در شررناخت مشررکالت و بهبود کیفیت نظام آموزشرری کشررورها و برنامهنتایج این مطالعه جهانی می

 آموزان کمک کند. اندن دان خو

میالدی  2011و بار آخر در سررال  2001المللی در زمینة پیشرررفت سررواد خواندن زپرله  اولین بار در سررال مطالعات بین

است. اما المللی ارزشیابی درآمدهبه طور رسمی به عضویت این انجمن بین 1370است و خوشبختانه کشور ایران از سال برگهار شده

که وریکننده بود. به طه آماری که از این ارزشیابی جهانی ارائه شد، نشان از پایین بودن رتبه ایران در بین کشورهای شرکتمتأسفان

است. نتایج آزمون حاکی از آن را برگهار کرده 2011شرکت کرده و اخیراً نیه آزمون  2006و  2001کشور ایران در دو مطالعه پرله »

ست که ایران در پرلهِ  شرکت 35میان  2011ا شور  شی جهان رتبه  45، میان 2006و در پرله  32کننده رتبه ک را به  40نظام آموز

 . به این ترتیب، نتایج آزمون پرله که یک مطالعه پرله که یک مطالعه بین المللی و قاب  57: 1388کریمی، «زاسرررتدسرررت آورده

 آموزان ایرانی در این زمینه مناسب نیست. وضعیت دان  دهداستناد جهانی در میهان مهارت خواندن است، نشان می

 

 های فهم آن . متن و مؤلفه2،2

سیم تا پس از آن بتوانیم دربارة عوام  تأثیرگذار در درک یک  شنا شرفت در درک خوانداری، ابتدا باید متن را ب ستیابی به پی برای د

آموزان ایرانی را در سواد کنیم و سرانجام دلی  یا دالی  عقب ماندن دان شود، بحث متن که از آن با عنوان سواد خوانداری یاد می

 خواندن از همساالن خود در دیگر کشورها پیدا کنیم. 

شی دان در همه نظام شنا میهای آموز شود. در کنار آموز با ورود به تعلیم و تربیت عمومی با آواها و حروف الفبای زبان آ

سیار در ز ست ب گیرد که وقتی کلمات کنار هم آموزد. پس از آن یاد میهای زبان را میمینه آواورزی و الفباورزی، واژهتمرین و ممار

دهند. در مرحله بعد با کنار هم نشستن چند جمله، یک بند و سپس با پیوند این بندها یک گیرند، یک جمله را تشکی  میقرار می

ستن معنای کلمهسازند. برای فهمیدن معنی آن متن، عالمتن را می ها باید به مفهوم هر یک از بندها و جمالت ها و جملهوه بر دان

 رسید. 
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اگر مهارت خواندن زسرررواد خوانداری  را منحصرررر به قرائت صرررحیح و روان از کلمات و جمالت بدانیم، معموالً بیشرررتر 

نحوی در کنار هم قرار خواهیم چند جمله را بهشررود که میمی آموزان تا این مرحله مشررکلی ندارند. اما مشررک  از جایی آ ازدان 

شد و دان  ست با سپس متن بر آنها در ست تکدهیم که اطالق نام بند و  شخیص در هم تک کلمات، فآموز بتواند پس از قرائت و ت

جدیدی از آن متن اسرررتنباط کند. در های ای از مجموعه آنها پیدا کند و بتواند آن متن را تحلی  و در انتها گهارهکام  و یکپارچه

 آموزان با مشک  مواجه هستند. اینجاست که بسیاری از دان 

ست که چند جملة با معنی که یکجا آورده صور ذهنی دربارة متن معموالً این ا شکی  دهد. شود می ت تواند یک متن را ت

شد؛ برای مثال، اگاین تعریف در تحلی  ما نمی سه جمله: تواند تعریف کاملی با ست. 1ر  سرد ا سعدی 2  هوا  ستان از    کتاب گل

ها تعطی  بود. را که هر کدام به تنهایی معنادار هسررتند، در نظر بگیریم، با کنار هم قرار گرفتن آنها متن   دیروز مدرسرره3اسررت. 

معنایی  متن بودنِ یک نوشته ارتباط گیرد؛ زیرا بین آنها ارتباط معنایی منطقی وجود ندارد. بنابراین یکی  از شرایط اصلیشک  نمی

شکی  ست. در این رویکرد طول متن میبین اجهای ت شرط آنکه یک دهنده آن ا شد، به  ستان با تواند از یک کلمه تا یک کتاب دا

ست، به تنهای« گرگ!»مفهوم کام  را بیان کند. مثالً گفتن  شاهد ا سفندان  را  سط چوپانی که ناگهان حملة گرگ به گلة گو  یتو

کننده یک مفهوم کام  در آن موقعیت اسررت. اما گاه سرره جمله چنانکه در باال دیدیم، تواند یک متن محسرروب شررود؛ زیرا بیانمی

دانند که دارای ارتباط   متن را واحدی می1976هلیدی و حسن ز»تواند ارتباط معنایی بین اجهای  را برساند. بر همین اساس نمی

تواند شرررام  یک واژه، یک جمله، یک بند و یا یک کتاب داسرررتان ندازه متن متفاوت اسرررت و میمنطقی درونی اسرررت. طول و ا

  . 8: 1382شیری، «زباشد

طور که در مثال باال دیدیم شررررط الزم و ضرررروری برای متن شررردنِ چند جمله، ارتباط معنایی و منطقی بین آن همان

ظاهری  ایبافتار در واقع شبکه»گویند. شود، بافتار میی یک متن ایجاد میهاشناسی به ارتباطی که بین جملههاست. در زبانجمله

ست که میان اجهای متن ارتباط برقرار می سان در بحث انتقال معنایی، . زبان9همان: «زکندیا پنهانی ا شدن مفهوم  iiشنا فهمیده 

ه هر واحد نظام زبان، ب»معنا در کنار واحدهای دیگر است. ترین آنها در نظر گرفتن دانند که از مهمیک متن را بسته به شرایطی می

شینی با واحدهای دیگر تابع فرآیند انتقال معنایی قرار میهنگام هم شرایطی پدید مین م هر آید که درک مفهوگیرد و در نتیجه در 

 . توجه به واحدهای 281: 1391صررفوی، «زدهنده جمله متضررمن درک مفهوم دیگر واحدهای همنشررین خواهد بودواحد تشررکی 

توان پی  از در نظر گرفتن آنها در یک واحد یکپارچه برای آنها معنای مستقلی فرض نشین تا به حدی است که حتی نمیدیگر هم

همان: «زای ندارندشررردهنشرررینی با یکدیگر هویت معنایی از پی  تعیینتر از جمله پی  از حضرررور در همواحدهای کوچک»کرد. 

285 .  
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ها و بندها  را شررناخت و دهنده یک متن زجمالت و واژهبرای فهمیدن متن و درک خوانداری آن اوالً باید اجهای تشررکی 

تی کرد. اگر گیری درسگیری از ک  متن باید از ربط بین آنها، استنباط و نتیجهبعد بین آنها ارتباط منطقی برقرار کرد و برای نتیجه

اکهی  مشررکالت »آید. از این سرره مرحله دچار مشررک  شررود، درک خوانداری او در مجموع پایین می کسرری در یک متن در یکی

سته طبقه سه د ستنباط را در  ستفاده از بافت. ب  بندی میخوانندگان  یرماهر در ا ستنباط معنی برخی لغات ویهه با ا کند: الف ا

اکهی  و گارنهام، «زاندتنباط اطالعاتی که تلویحاً در متن بیان شرردههای متن مؤثرند. ج  اسررهایی که در ربط دادن گهارهاسررتنباط

ضعف و عقب123: 1988 سواد خوانداری آموزان ایرانی در مطالعات بینماندگی دان  . اگر بخواهیم به دنبال دالی   المللی پرله در 

سه شک  گانهمتن برویم، باید به تحلی  و تعلی  یکی از عوام   ان از داند، بپردازیم. در این میخوانندگان  یرماهر میای که اکهی  م

گیری صحیح از بین چند گهاره که قوانین آن در علم منطد مورد ها و همچنین نتیجهمهارت اول و سوم زشناخت معنی درست واژه

 گذریم تا بتوانیم بیشتر بر مورد دوم تمرکه کنیم. بحث است  می

دادن ا که خوانندگان  یرماهر در خواندن یک متن به آن دچارند، ضرررعف در ربطاکهی  در تحقید خود، مشرررک  دومی ر

سجام و یکپارچگی های یک متن میگهاره داند. بنابراین در اینجا قصد داریم عوام  ایجاد ارتباط بین جمالت یک متن را که باعث ان

شدن میآن متن و در نتیجه بهتر خوانده شتری تحلی  کنیم. یک متن برایشوند، با تأمشدن و بهتر فهمیده  ینکه ا   و کاوش بی

تن بخ  در مبرد و استفاده نکردن یا استفاده نادرست از عوام  انسجاممتنی یکپارچه و اصطالحاً منسجم باشد، از عواملی سود می

شود. از آنمی ست آن  ست رفتن یکپارچگی و درک نادر سی کتواند باعث از د ضوع این مقاله برر سی تابجا که مو سی فار های در

 های انتخابی کتاباند و یا در متنهای فارسی درسی تا چه اندازه به بحث انسجام پرداختهآموزان است، باید دید مؤلفان کتابدان 

 اند.به آن توجه کرده

 

 . انسجام و عوامل آن  2،3

سنده و گوینده سجم تولید کند تاهدف هر نوی ست و من ست که متنی یکد شکلی به معنای مورد نظر  ای این ا خواننده با کمترین م

کند، سررود بجوید تا خواننده او برسررد. برای رسرریدن به این هدف، خالد هر متن باید از هر آنچه که به یکپارچگی متن  کمک می

ود که از محدودة شانسجام به اقالم قاموسیزواژگان  مربوط می»رو است. پس از خواندن متن احساس کند با یک ک ّ یکپارچه روبه

ی ابخشند، هرچند که به لحاظ دستوری هر یک جملهای واحد و پیوسته استحکام میصورت گفتهروند و آنها را بهجمالت فراتر می

  .113: 1381فالر و دیگران، «زمستق  است
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شانه  سبببه ن شانه ها و عواملی که  شوند، ن سجام گفته مییکپارچگی متن  سجام تنها عام  یکپارچگی متن های ان شود. هرچند ان

 ترین عام  ایجاد پیوند میان اجهای متن یا همان بافتار است. نیست، اما اساسی

شانه ست از ن ستفاده در سجام باعث تقویت بافتار یا ربط بین اجهای متن و در نتیجه ارتقای درک متن در خوان  ا های ان

آورند و ایجاد ارتباط های اتصالی هستند که متن را به صورت واحدی یکپارچه و همگن در میهای انسجام حلقهنشانه»شود. آن می

تر از مطالب درهم و شود؛ چرا که ذهن انسان یک واحد منظم را راحتمعنایی میان اجهای آن، موجب افهای  نظم منطقی متن می

سیخته می شانه . در ذهن 11: 1382شیری، «زتواند ادراک کنداز هم گ سجام و ن سجامخواننده، ان آفرین در یکپارچگی و هر های ان

عنوان معیار ایجاد متن ها بههلیدی و حسن وجود روابط انسجامی را میان جمله»چه بهتر فهمیدن شدن آن  اهمیت بسیاری دارد. 

گر، عاملی که متن را از  یر متن متمایه آفرینند؛ به عبارت دینمایند که روابط انسرررجامی بافتار متن را میکنند و بیان میذکر می

ست و بافتار بهمی سجامی تأمین میگرداند، بافتار ا سیله ارتباط ان صر و سجامی وقتی وجود دارد که تعبیر برخی عنا گردد و روابط ان

چیهها  با چیههایی  در واقع انسجام امکانی است برای پیوند برخی . »30: 1391نجفی پازوکی، «زکالم وابسته به عناصر دیگر باشد

سجام وجود دارداند یا بعداً میکه قبالً آمده شد، ان صر دیگر متن با صر نیازمند ارجاع به عنا ، شیری«زآیند. هر جا که مفهوم یک عن

1382 :10 .  

شانه به  هتواند به انسجام متون کمک کند، متنوع است و نویسنده و خالد یک متنِ نوشتاری با توجهایی که میعوام  و ن

ابهارهای آفریننده انسجام متن را  1976هلیدی و حسن نخست در سال »دهد. تری ارائه میتر و منسجمدستها، متن یکاین نشانه

؛ ابهارهای پیوندی که عبارت iو حذف iiگهینی، جایiiiدر زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم کردند: ابهارهای دستوری شام  ارجاع

ست از حرف ربط شام  تکرار؛ ابهارiiا شانی،  آواییو هم iiiهای واژگانی  سن به طور 14: 1393زای ساس نظریه هالیدی و ح  . بر ا

بندی کرد، البته در متون ادبی که به نوعی از توان به سرره دسررته دسررتوری، واژگانی و ربطی یا پیوندی طبقهکلی این عوام  را می

ضافه میبندیاین دسته گریهند، عواملی بههنجارهای زبان معیار و  یرادبی می شود که باید در تحلی  متون ادبی مورد نظر قرار ها ا

شانه سجام باید با ن شنا بود. گیرد. برای فهم درست مفهوم ان سجام و کاربرد آنها کامالً آ سجام بدون توضیح »های ان شریح مفهوم ان ت

ی این عوام  عبارت از: ارجاع، حذف، جایگهینی، ربط و این عوام  که همان عوام  خلد بافتار اسرررت، ناممکن اسرررت. از نظر هالید

سجام واژگانی. البته هالیدی این عوام  را تنها عام  خلد بافتار در زبان معیار می صریح میان سجام داند و ت سی ان کند که برای برر

  .120: 1387زاده و نوروزی، ین المحس«زدهنده متن ادبی را به عوام  انسجام زبان معیار اضافه کردمتنی باید عوام  انسجام
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 های فارسی دوم تا دهم. عوامل انسجام در کتاب2،4

 . فارسی اول تا سوم 2،4،1

آموز، ابتدا با مفهوم واژه و پس از آن با مفهوم طبیعی اسررت چند سررال اول دوره ابتدایی به آموزش مقدمات الفبا و آشررنایی دان 

درسرررتی بتوانند متن و آموزان بهرود دان آموزان به دورة ابتدایی، انتظار نمیهای آ ازین ورود دان جمله و بند بگذرد. در سرررال

مفاهیم مربوط به انسررجام و یکپارچگی آن را بفهمند. بر همین اسرراس تا قب  از سررال چهارم تقریبا مفاهیم متن و انسررجام آن در 

 آموزان مسکوت مانده است.کتاب فارسی دان 

 

 فارسی)نوشتاری( چهارم .2،4،2

در کتاب نوشتاری سال چهارم ابتدایی مباحثی مربوط به مفهوم ارتباط بین چند جمله آمده است. مؤلفان در کتاب نوشتاری چهارم 

اند و پس از آوردن مباحث نظری و با زبانی ساده و قاب  فهم سعی آموزش داده« درک متن»ابتدایی مباحث انسجام را با عنوان کلی 

آموزان بیاورند. در اولین مورد کتاب نوشتاری چهارم، ش  های نظری را برای دان اند تمرین های عملی متناسب با این آموزهردهک

در آنجا دست به دعا برداشت و با »ها معرفی شده است. عنوان نشانة ربط یا پیوندِ بین جملهبه« و»جمله در سه سطر آمده و حرف 

به « و»اسررت؛ مثالً در شررماره یک، دو جمله زیر با حرف ها را به هم پیوند دادهجمله« و»های باال کرد... در مثالخدای خود زمهمه 

هوه  سازمان پ«زگویندکند. به این حرف نشانه ربط یا پیوند میاند. به این ترتیب معنی دو جمله به هم ربط پیدا میهم وص  شده

   .42: 1395ریهی آموزشی، و برنامه

صفحه بعد معرفی بحث حروف ربط یا پیوند را با حروف دیگری مانند  « اما»»اند. ادامه داده« ولی»و « اما»مؤلفان در چند 

ص  میجمله« ولی»و  ستندها را به هم و صفحه 47همان: «زکنند... دقت کنید که مفهوم دو جمله در مقاب  هم ه همین  63 . در 

هایی مانند کلمه»اند: عنوان حروف ربط معرفی شررده و ضررمن اشرراره به موارد کاربرد آنها آوردهبه« زیرا»و « چون»کتاب حروف 

کند و جمله دوم دلی  آن را کنند... دقت کنید که جمله اول مفهومی را بیان میها را به هم وصررر  میجمله« زیرا»و « چون»

اند و دلی  قرار مؤلفان متنی را به عنوان تمرین قراردادهکتاب نوشرررتاری چهارم،  75 . در درک متن صرررفحه 63همان «زگویدمی

 اند.آموزان پرسیدهگرفتن کلمات ربط را از دان 
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شده سجام متن که در این کتاب آگاهانه گنجانده  ست: یکی دیگر از مباحث مرتبط با ان ضمیر و مرجع آن ا ست، بحث  ا

ست... اکنون برای درمانِ» ضار کرده امیر در حال مرگ ا شما را اح س  او  شاره 1اند... پر سی ا سوم به چه ک سطر  . کلمة او در 

  . 75همان: «زداردس

 

درک »که در بخ  گیرد، به طوریرویم، مباحث دشرروارتر پس از آن قرار میخوشرربختانه در این کتاب هرچه به پی  می

هند، دهایی که ترتیب زمانی را در متن نشرران مینوان کلمهرا به ع« بعد»و « سررپس»های انتهایی این کتاب قیدهای ترتیبی «متن

شان میها را به هم پیوند دادهمفهموم جمله« بعد»و « سپس»»کند. مطرح می ست. این چند کلمه ترتیب زمانی را ن همان «زدهندا

شین مانند 81 سین و پی صفات ترتیبی پ همچنین قیدهایی مانند و « سوم»و « دومین»، «اول» . در درک متن بعدی این کتاب، 

ست» شان میرا به« آخر»و « ابتدا»، «نخ سب با عنوان دیگر کلماتی که ترتیب زمانی را در متن ن دهند، معرفی کرده، تمرینی متنا

ها شررود مطالب ک  متن به هم ارتباط پیدا کند. این کلمهباعث می« سرروم»، «دومین»، «اول»های کلمه»این مباحث آورده اسررت. 

های کتاب علوم یا اند. یکی از متنهم ازین قبی « آخر»و « ابتدا»، «نخسرررت»هایی مانند دهند. کلمهزمانی را نشررران میترتیب 

ست، بخوانید و به کار رفته« آخر»و « ابتدا»، «نخست»، «سوم»، «دومین»، «اول»هایی مانند مطالعات اجتماعی را که در آن کلمه ا

سیدهایی را که این کلمات در جمله ست، پیدا کنید و در زیر بنوی ضمیر و مرجع آن به86همان: «زآن ا شانه  . بار دیگر  عنوان یک ن

صفحه  سجام در  شده 97ان سال چهارم ابتدایی مطرح  شتاری  ست. کتاب نو سازمان»ا سیب دیده،  های برای کمک به این کودکان آ

  . 97همان: «زترین آنها یونیسف نام دارد... کلمة آنها در سطر چهارم به چه کسی اشاره داردساند که معروفگوناگونی به وجود آمده

سال سوم تمرکه کتابدر  شتر بر آموزش مهارتهای اول، دوم و  سی بی شخیص های فار های ابتدایی مانند آموزش الفبا، ت

رود به پایه چهارم ابتدایی یک درک کلی از متن و مفهوم آموز با واسررت و پس از آن دان نویسرری حروف، کلمات و در نهایت جمله

سجام و یکپارچگی را پیدا می صطالحات ان سجام و بدون کاربرد ا شروع مباحث مقدماتی ان ساده و با  کند. البته این مباحث با زبانی 

وحدت و یکپارچی متن و تأثیر آن در  آموز با مسائ  دشوار انسجام آشنا شود، با متن،آنکه دان است و بیدشوارتر تعلیم داده شده

 شود تا درهای کاربرد حروف ربط آشنا میهای انسجام، یعنی؛ حروف ربط و همچنین ضمیر و تفاوتفهم مطلب و بعد از آن با نشانه

شتن و خلد جمله ستفاده کند و همچنین در خواندن متنها از این مهارتها و متنحین نو مندی از این  های مختلف نیه با بهرهها ا

 تر متن، دست یابد.آشنایی به درک عمید
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 . نگارش پنجم2،4،3

های در صررفحات ابتدایی کتاب از مهارت« بعد»، «سررپس»، «زیرا»، «چون»، «ولی»، «اما»های ربط در کتاب نگارش پنجم نشررانه

« درک متن» .  در 9: 1395ریهی آموزشرری، برنامهاسررتزسررازمان پهوه  و نوشررتاری سررال گذشررته در یک تمرین یادآوری شررده

ها را به هم پیوند جمله« نیه»و « هم»»اند. عنوان حروف ربط جدید معرفی شررردهبه« نیه»و « هم»دیگری که در این کتاب آمده، 

سپس جملهداده و ارتباط معنایی بین دو جمله ایجاد کرده ستان انتخاب کنید.  دا با هم و نیه ارتباط پیهایی را که اند. یک کتاب دا

  . 25همان: «زکنند، بیابیدمی

است و پس از آوردن یک در صفحه بیست و نه نگارش پنجم، بحث ضمیر که در کتاب سال چهارم هم بود، یادآوری شده

سؤالی دربارة مرجع ضمیر طرح شده ستزهمان: متن چند سطری،  و   . از حروف ربط جدیدی که در درک متن صفحه هشتاد29ا

شده، حرف ربط چهار به دان  ست. « که»آموزان معرفی  ستم بگویم می»ا صت ندارم  کهخوا ه ب کهازین پس، من دیگر توانایی و فر

هایی است که دو جمله شده یکی دیگر از کلمهباید بگذرد. کلمه مشخص کهای دارد حسین چیهی بیاموزم. هر بیماری و دردی دوره

  . 84همان: «زدهدرا به یکدیگر ربط می

 

 های فارسی دورة اول متوسطه . کتاب2،4،4

اسررت، اما به نظر های زبانی آمدههای نکتهاگرچه در دوره متوسررطه اول دربارة ضررمیر و برخی از حروف ربط توضرریحاتی در بخ 

ر های انسجام در متن که دنشانههایی پیرامون رسد این مباحث بیشتر معطوف به دستور زبان فارسی و قواعد آن است و نه نکتهمی

ه بندی آن به دو نوع گسسته و پیوستایم. مثالً در کتاب فارسی هفتم بحث ضمیر و مرجع ضمیر و تقسیماین مقاله از آن بحث کرده

ه ضمیر در ای دستوری و در ارتباط با جایگاعنوان نکته ، اما این بحث تنها به105 -104: 1394آمده استزاکبری شلدره و دیگران، 

سی در این کتاب قرار گرفته سام کلمة فار ستهاق ست. برخی مباحث مربوط به واب شتم و ا سی ه سین در کتاب فار شین و پ های پی

 گونه است.تکرار و تکمی  آنها در فارسی نهم متوسطه نیه این
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 . نگارش دهم2،4،5

سطه دوم ، از ک  سمتی  کتاب تازه تألیف نگارش دهم زدوره متو شت ق شتار»مباحثِ ه شتم «هنجار نو ، از هنجار پنجم تا هنجار ه

شانه سجام و ن سجام متن پرداختهبه طور نظری و عملی به مباحث متن و ان ست و از آنهای ان های تازه جا که این کتاب جهء کتابا

م متن و ارتقای میهان درک مطلب و مهارت تألیف آموزشی در کشور ماست، خوشبختانه شاید نشان از توجه بیشتر مؤلفان به انسجا

 آموزان دارد. خوانداری دان 

ساده آمده ست؛ ابتدا مباحث نظری و مفاهیمی مانند متن، یکپارچگی آن و... به زبانی  هر جمله پیامی دارد و با کنار هم »ا

اشد. بمتنی یکپارچه پدید آید و انسجام داشته ای باشد کهها باید به گونهگیرد. قرار گرفتن جملهها متن شک  میقرار گرفتن جمله

ند چسبالی آنها از سیمان استفاده نشود، به هم نمیشود. اگر البهگیرند تا دیواری ساختهدرست مث  آجرهایی که روی هم قرار می

ن تر باشد، متچند این رابطه قویها در درجه اول، ارتباط معنایی آنهاست؛ هرریهد. عام  پیوند جملهو با اندک نیرویی دیوار  فرو می

هایی که  . نکته مهم دیگر این کتاب اینکه در تمرین82: 1395ریهی آموزشرری، سررازمان پهوه  و برنامه«زتر خواهد بودمنسررجم

ستههایی که از دان اند، یکی از سنجهکتاب نگارش دهم در نظر گرفته« کارگاه نوشتن»مؤلفان در بخ   های اند نوشتهآموزان خوا

ضوع  شیابی کنند، مو ساس آن و پس از گوش دادن ارز ستان خود را بر ا شتة ذهنی»دو سجام در نو ستزهمان: « رعایت ان ، 95ا

 و... .   108

شانه» سجام متن، ن ضافه مییکی از ابهارهای زبانی ان ستند که معنا و مفهومی را به مفاهیم متن ا ای هکنند. کلمههایی ه

دهند و نق  افهایشرری دارند. نکته مهم در ها، دو جمله را به هم پیوند میاند. این نشررانهاز این قبی « عالوهبه»، «نیه»، «هم»، «و»

  . 96همان: «زها توجه به بار معنایی و نق  آنها در تولید متن استکاربرد این نشانه

و  «اگرچه... ولی»، «ولی»، «اما»های کلمه هایی هستند که معنای تقاب  دارند...یکی دیگر از ابهارهای انسجام متن، نشانه»

روند که در یک یا چند جمله مطلبی بیان شود و در ادامه در تقاب  با آن مطلب موضوعی بیاید، این زمانی به کار می« با وجود این»

ی روند... . نگاهبه شررمار میهای انسررجام متن از پرکاربردترین نشررانه« اما»و « ولی»های تقابلی ها نق  تقابلی دارند. نشررانهنشررانه

شانهدقید شن میتر به ن ، روندکار میهای کالمی روزمره بهدر بافت« ولی»و « اما»های کند. در واقع کلمهها، تمایه کاربرد آنها را رو

سمی« با وجود این»و « اگرچه... ولی»در حالی که  ستفاده میدر بافت ر سجام یکی از  . »109همان: «زشوندتر ا ابهارهای زبانی ان

به همین »، «چون»، «زیرا»های روند. کلمههایی هسررتند که برای بیان دلی  رخداد جمله قب  و بعد از خود به کار میمتن، نشررانه

روند که در یک جمله مطلبی بیان شود و در جمله دیگر علت آن ذکر گردد. زمانی به کار می« بنابراین»و « جایی کهاز آن»، «سبب

 ها معنا و مفهوم سببی دارند، این نشانه
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ها توجه به بار معنایی و نق  آنها در تولید متن ضررروری دهند. در کاربرد این نشررانهیعنی دلی  و سرربب انجام کاری را نشرران می

  . 121همان: «زاست

 

 

 گیری. نتیجه3

 این. نندک برقرار ارتباط خوانندمی که مطالبی بین توانندنمی تمرکه، عدم گاه و بازیگوشررری علت به نوجوانان و کودکان

سجام. کندمی دور متن عمید درک از را آنها توجّهیبی ستند هاییچراغ همانند آن به مربوط مباحث و ان  و متن در که ه

 ایهکتاب در. کنند هدایت مطالب ارتباط و یکپارچگی درک جهت در را نوجوانان و کودکان توجه تا دارند قرار متن پشت

سی شته فار شده توجهی چندان مباحث این به گذ سی، جدید هایکتاب در اما بود، ن  برای کلیدی و مهم مباحثِ این فار

های فارسی بیشتر به مباحث انسجام زبانی از جمله حروف ربط، ضمیر و اگرچه در کتاب.  اندشده معرفی متن بهتر درک

شررده اسررت، اما به مبحث حذف زاز مباحث دیگر انسررجام  و همچنین مباحث  مرجع آن، قید و صررفت ترتیبی پرداخته

شده سجام معنایی توجهی ن ست در آینده با آوردن مباحث کام ان ست. امید ا سجام، دان ا آموزان را به تری در زمینه ان

هایی کاربرد زبان ک به هدف ن نداری برسرررانیم و نیه از این راه  باالتری از مهارت درک خوا ه ایجاد ارتباط بین سرررطح 

 کند، دست یابیم.های اساسی این ارتباط را فراهم میهاست که انسجام یکی از پایهانسان

 

 . منابع 4

 زدوره اول متوسطه . تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. فارسی پایه هفتم ، 1394اکبری شلدره، فریدون؛ و دیگران ز -

 زدوره اول متوسطه . تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.فارسی پایه نهم  ، 1394اکبری شلدره، فریدون؛ و دیگران ز -

شی زسازمان پهوه  و برنامه - سی )مهارت ، 1395ریهی آموز ستانفار شتاری( چهارم دب . تهران: اداره ک  نظارت بر های نو

 نشر و توزیع مواد آموزشی.
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 . تهران: اداره ک  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.فارسی پنجم دبستان نگارش ، 1395ریهی آموزشی زسازمان پهوه  و برنامه -

 دورة دوم متوسطه. تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. (،پایه دهم1نگارش) ، 1395ریهی آموزشی زسازمان پهوه  و برنامه -

 . تهران: علمیشناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان ، 1391صفوی، کورش ز -

 . ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نی. زبانشناسی و نقد ادبی ، 1381فالر، راجر؛ یاکوبسن، رومن؛ الج، دیوید؛ بری، پیتر ز -

 . تهران: مدرسهانداریسواد خواندن، آموزش درک خو ، 1391نجفی پازوکی، معصومه ز -

شانی، طاهره ز - سجام متن» ، 1393ای سعدی و تاثیر آن بر ان سجام در دو غزل حافظ و  سه ای عوامل ان  –مجله علمی «. تحلیل مقای

 .36 -9. صص 10پهوهشی زبان پهوهی. شماره 

 .15 -6. صص 68. شماره رشد آموزش زبان و ادب فارسی«. عوامل انسجام در زبان فارسی» ، 1382شیری، علی اکبر ز -

شاره» ، 1387زاده،  المحسررین و نوروزی، حامد ز المحسررین - صی و ا شخ ضینقش ارجاع  شعر عرو سجام   -مجله علمی«. ای در ان

 .138 -117، صص 19پهوهشی پهوه  های ادبی، شماره 

 

i. Progress in international reading literacy study (PIRLS) 

ii  . Semantic shifting. 

iii  . Reference 

iv .Substitution 

v. Ellipsis 

vi. Conjunctives 

vii. Reiteration 
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