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درک نحوی، حافظة فعال و درک متن

چکيده
 فرايند خواندن مشتمل بر بازشناسي ديداري واژه، شناسايی و استخراج معنا در سطح 
عبارت يا جمله و انسجام بين گزاره هاي متن است، لذا مشکالت خوانندگان غيرماهر در 
سه سطح درك واژه، تحليل نحوي جمالت متن، و ايجاد انسجام ميان گزاره هاي متن 
از عوامل مهم در شناسايي معنا در سطح جمله  طبقه بندي مي شود. درك نحوی يکي 
ساختارهای  تشخيص  توانايی  غيرماهر،  خوانندگان  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  است. 
نحوی متن را ندارند و به  جای پردازش متن به صورت واحدهای معنادار بيشتر تمايل به 
خواندن واژه به واژه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة درك نحوی جمالت در 
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زبان فارسي با درك  متن است، ضمن اينکه به نقش حافظة فعال در اين رابطه پرداخته  
از مدارس  نمونه گيري چندمرحله اي  با روش  پاية  چهارم دبستان  شد. 157 دانش آموز 
از  متن  درك  سنجش  به منظور  شدند.  انتخاب  تهران   در  منطقه  سه  پسرانة  و  دخترانه 
 )IPI( آزمون هاي پرلز، براي سنجش حافظة فعال از آزمون شاخص پردازش اطالعات
و براي سنجش درك نحوي از آزمون محقق ساخته استفاده شد. يافته هاي پژوهش حاضر 

نشان داد درك نحوي به طرز معناداري درك متن را پيش بيني مي كند.
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مقدمه
به صورت  اطالعات  از  بسياری  است،  شده  ناميده  اطالعات  عصر  كه  حاضر  عصر  در 
نوشتاری مبادله می شود؛ لذا مهارت در خواندن يکی از مهم ترين نيازهای يادگيری در زندگی 
توانايی خواندن  بر می آيد،  » سواد خواندن «  مبانی و چارچوب  از  كه  آن گونه  است.  امروز 
معطوف به درک مطلب متن نوشتاری است و درک  متن فرايندی است كه درآن خواننده 
از طريق تعامل و مواجهه با يک زبان نوشتاری به طور همزمان معنی را استخراج  مي كند و 
شکل می دهد ) اسنو1، 2002(.  از نظر انجمن ملی خواندن2 )2000( درک متن اهميت زيادی 

در رشد مهارت های كودكان و بنابراين در توانايی تحصيلی آن ها دارد. 
مطالعات  گرديده  موجب  دانش آموزان  تحصيلی  توانايی  در  خوانداری  درک  اهميت 
بين المللی در زمينة پيشرفت سواد خواندن به ارزيابی توانايی خواندن كودكان بپردازد. مطالعة 
كه  است  گسترده اي  مطالعات  مجموعه  از  يکي  )پرلز3(  خواندن  سواد  پيشرفت  بين المللي 
انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEA( 4 ( انجام مي دهد. نتايج اين مطالعه در 
راهکارهاي  و كشف  كشورها  آموزشي  نظام  كيفيت  بهبود  كاستي ها،  و  مشکالت  شناخت 
ارتقاي سواد خواندن در دانش آموزان تعيين كننده است. در واقع اين مطالعه بستري را فراهم 
بهبود  در  مناسب،  راهبردهاي  اتخاذ  و  بهتر مشکالت  فهم  با  بتوانند  برنامه ريزان  تا  مي كند 
كيفيت يادگيري مشاركت نمايند. اين آزمون مشخص مي كند كه چه فرصت هايي بايد براي 
دانش آموزان فراهم شود تا آنان در فرايند فهميدن، استنباط و بررسي عناصر متن مهارت يابند. 
نتايج آزمون پرلز حاكي از آن است كه جايگاه ايران در پرلز 2001 ميان 35 كشور شركت 
كننده رتبة 32 ، و در پرلز 2006 ميان 45 نظام آموزشي جهان رتبه 40 است و در پرلز 2011 
ميان 46 نظام آموزشی جهان 39 بوده است. )كريمي، 1388 و كريمی و همکاران 1391(. 


