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شـرح   سبکنمونه،  يبرامتن،  يساختاريرهایمتغسهیمقاو  یبررسپژوهش، ن یاهدف 

ـ . بوده است یتیتربو علوم یشناسروانيها رشتهانیدانشجويرومتن، بر  ۀ مـورد  نمون

شـهر   یدولتـ يهـا دانشـگاه در  لیتحصـ مشغول به  انیدانشجواز  ندمطالعه، عبارت بود

ـ ادر  انین دانشجویا. اند انتخاب شده يا طبقهیتصادف يریگ نمونهبه روش  کهتهران   نی

بـه  ) 3×4(دوراهه  یعاملطرح  کیدر  کهاند بودهنفر  300) 1شیآزما(قیتحقاز ش بخ

عبـارت بـود از متـون     زیـ نش پـژوه  يابزارهـا . قرار گرفتند یتصادف ینیگزیجاصورت 

ـ نهـا   داده لیتحلسنج به منظور ۀ نگرشمطلب و پرسشنام درك، پرسشنامه یآموزش از  زی

آزمون نشان  جینتااز  یبخش. استفاده شد یتوکیبیتعقآزموندو راهه و  انسیوارلیتحل

مطلــب مــؤثرتر از  دركيروبــر ) هــا اســتفاده از مثــال(یحیتوضــســاختار  کــهدادنــد 
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  مقدمه

،یدرس، کتابر حال حاضرد
١
در ص یادگیري به خصـو لی آموزش ـ  اصهنوز هم ابزار  

ـ از . شـود یممحسوب  آموزش عالی ـ تأک، بـا وجـود   یطرف رنـده یادگیروزافـزون بـر    دی

تحـت  . معلم وابسته هستند از سويمیمستقهمچنان به آموزش  کتبز ا یبرخ، يمحور

 یمنطقـ یدانشگاهکتبیابیارزروشن به منظور  يارهایمعنیتدوو  یبررسطیشرانیا

ـ قـات یتحقسلسـله   ياجراو  یطراحمهم،  نیاتحقق  يراستادر . رسدیمبه نظر   یتجرب

ـ با، ابتدا زیچاز هر شیپاما . موضوع ضرورت دارد نیادر مورد ابعاد مختلف  معلـوم   دی

 یپرورشـ  ییغـا و  ییجزيها هدف، یدرسمتن  کیدر  ییهایژگیووجود چه  کهشود 

  ؟سازدیمرا برآورده 

ونرر، بباال تسؤاالدر پاسخ به 
٢

ـ یزمنظـران در   از صـاحب  یکیبه عنوان ) 1996(  ۀن

یدرسۀبرناماصالح
٣

بـار  متفکـر را  رندهیادگیدیبامناسب  یدرسبرنامه  کهمعتقد است  

فشـار   يمعنـا امر به  نیا. آموزش دهد يوبا جامعه را به  حیصحکنشآورد و به عالوه 

بـا   يوکـردن آشـنا   يمعنـا به  بلکهستینیذهنشرفتیپدر جهت  رندهیادگیآوردن به 

  .دارد ازینهاآنبه  سازگاري با محیطيبراکهاست  یلئمسا

یگوتسکیو
٤

معتقـد   هیروسـ در  دیـ جدیشناسروانانگذار هیپااز  یکیبه عنوان  زین

لیاصرینظییهایژگیويدارادیبادرس  يمحتواکهاست 
٥

یزنـدگ انطباق با (یواقعو  

ـ ناحسـاس   جـاد یا، )یواقع ـ تغ، زاننـده یبرانگ، رنـده یادگیدر  ازی در شـناخت و رفتـار    ریی

،لزیدان(باشد ... و رندهیادگی
٦

و ادواردز، لزیدان،  2002  
٧

2004.(  

 نیتـر  مهـم «کـه سـؤال نیانظر فوق به  پاسخ دو صاحب کهرسدیمبه نظر  جانیادر 

سـؤال ، نیبنـابرا . باشـد » و فهـم  دركو  تفکـر رش پـرو «،»؟نـد اکـدام اهداف پـرورش  

  :است ریزمطرح ساخت به قرار  توانیمیدرسکتابدر مورد  کهیاختصاص

                                                                                                                              
1. Textbook
2. Bruner
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4. Vygotsky
5. Authentic
6. Daniels
7. Edwards
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قابل فهم"رندگانیادگیيبرارا  یدرسکتابییها شاخصهچه 
  ؟سازدیم"١

خاص  يا جنبهنظران و مطالعات  از صاحب کیفوق، هر  سؤالبه  ییپاسخگویپدر 

یکالفنمونه، چمبالس و  يبرا. اند را مورد توجه قرارداده
٢

ـ ابـر  ) 1998(  کـه باورنـد   نی

به سه عامل آشـنا  یدرسقابل فهم بودن متن 
٣

، و جالـب بـودن،  
٤

ـ   یسـازمانده نیهمچن

مناسب
٥
  .ددار یبستگمطالب آن  

شده، درست در مقال ابهام، ادیسه بعد 
٦

یکنندگکسل
٧

ینظمیبو  
٨

 کـه قرار دارنـد   

کتـاب کـه ابعـاد از آن رو اسـت    نیـ اتیاهم. ندیآیمو فهم به شمار  دركاز موانع  که

ـ بـه سـاخت    توانـد یم) آشنا، جذاب و ساختارمند یعبارتبه (قابل فهم  یدرس در  یمعن

سوق دهـد، اسـتفاده    شانيهايریادگیدر بارةتفکررا به شانیا، کندکمکرندگانیادگی

 آمـوزش  یطراحيبراگوناگون را آسان ساخته و باالخره،  يها تیموقعها در  از آموخته

  . را فراهم آورد ییرهنمودهایادگیرنده محور

نشـان   يمتعـدد به آن اشاره شد، تجـارب   کهیسازماندهدر ارتباط با عامل  ژهیوبه 

رساختا کهاند  داده
٩

 یتوجهاثر قابل ه نوشت کلها و  جمالت و پاراگراف ین سازماندهمت 

خواننـده   کـه رسدیمبه اوج  یهنگامیبخشاثر  نیا. بر قابل فهم بودن آن دارند یتوجه

  ).29: همان منبع(ردیبگکارو به  کنديادآوریآموخته شده را  مطالبدر تالش باشد تا 

وتز و آرمبروسترگکهطور  وجود، همان نیابا 
١٠

ـ تأکزین) 1980( دارنـد، موضـوع    دی

 يروبـر   تواندیممتن  يساختارهاروشن شود چگونه انواع مختلف از  کهمهم آن است 

ـ گـر یدعبارت ه ب. بگذارد تأثیرتوسط خواننده يادآوریو فهم و  دركروش مطالعه،  ه ، ب

 تأثیرا مهستند، ا ضینقضد و  یحتایو  اندكنهیزمنیادر  یقیتحقيها افتهیکهنیالیدل

                                                                                                                              
1. Comprehensible
2. Chambliss & Cal fee
3. Familiar 
4. Interesting
5. Well - organized
6. obscure
7. baring
8. chaotic
9. Text structure
10. Goetz & Armbruster
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 يبـرا . اسـت  یهیبـد يامروابسته به آن  يهاهنیزممطلب و  دركندیافرساختار متن بر 

اربروگیو  نتچیکمثال 
١

اسـتاندارد مـتن،   يسـاختارها استفاده از  کهنشان دادند ) 1982(

نـد یفرايسازمنجر به آسان...) و يبند طبقهایو  يا سهیمقا، یفیتوصخواه (یشکلدر هر 

  .شودیممطلب  درك

  :ند ازاعبارتب شرح مطل يبراساختارها  نیانیتر معمولاز  یبرخ

و مقابلـه،   سـه یمقا، ندیفراکیدر بارة، بحث تیرواایها، گفتن داستان  افزودن مثال

ـ تعر، فیتوصـ ، یمعلـول پرداختن به روابـط علـت و     مرکـز ... (واژگـان، اسـتدالل و   فی

،ولندیکلنگارش دانشگاه 
٢

،نزیراب، 2009
٣

، روزن و بهرنز،1996
٤

2000.(  

ایـ یدرسـ در مـتن   ژهیواز آنها به  یبرخگفته شده  هايروشنیباز  رسدیمبه نظر 

حیتوضـ به  توانیمها  روش نیااز جمله . شوندیمگرفته  کاربه  هیبقاز  شتریب، یآموزش
٥

فیو توص) پروراندن معنا يبرامثال کاربرد (
٦

اشـاره م مفهـو  ایموضوع  کیيهایژگیو

  . کرد

، یدرسـ کتـاب در  يسـاختار متداول  يالگوهازین) 1978(و چمبالس  یکالفنظر از 

،یاطالعات: اند از عبارت
٧

یاستدالل
٨
.توضیحیو 

٩
    

موضـوع   کیخاص مربوط به  قیحقاو  هایژگیوفیتوص، همان یاطالعاتمنظور از 

کردنمختلف از جمله فهرست  اشکالالبته به  کهاست 
١٠

انجام  هایگژیو) کردنستیل(

ـ انیـ بيبـرا لیـ دال، اسـتفاده از شـواهد و   یاستداللمنظور از . شودیم و  ادعاسـت ک ی

مطالـب   کـردن بـاز   يبـرا ینیعيها مثالها و  ، استفاده از نمونهتوضیحباالخره منظور از 

پرکـردن به قصد  حیتوض) 1998(یکالفطبق نظرچمبالس و . و ناآشناست یانتزاع، یکل

                                                                                                                              
1. kintsch & Yarbrough
2. Cleveland
3. Robbins
4. Rosen & Behrens
5. Illustration
6.  Description
7. Inform
8. Argue
9. Explaining
10. listing
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و ورشـوون زیبـا . ردیگیمصورت  رماهریغمطلب در خوانندگان دركيکسرهاو  کم
١

از  تیحمادر  ویژهيها مثالاستفاده از «: کنندیمیمعرفگونه  نیارا  حیتوضزین) 2004(

  .»یکل) شهیاند(ةدیاکی

ـ یعتجـارب   کـاربرد ، بـر  حیتوضـ در بارةگفته شده  فیتعارکهرسدیمبه نظر  و  ین

ـ  ـ تأک یانتزاعـ مطالـب دشـوار و    يسـاز  شـفاف ه منظـور  روزمره خوانندگان در متن ب دی

نظـران امـر    ی از صـاحب برخـ ات از اظهـار  تـوان یم، نکتهنیااز  تیحمادر . ورزندیم

معتقـد  ) 1976(یگوتسـک یواز جملـه  . سود جست یضمنبه طور  زینيریادگیش آموز

شوند،  یواقعدركدرس منجر به  يمحتواگنجانده شده در  بمطال کهنیايبراکهاست 

، لـز یدانبـه نقـل از   (منطبق باشند  رندگانیادگیینیعروزمره و تجارب یزندگبا  یستیبا

گرا سازنده کردیرو). 2002
٢

، بـه دو  ورزدیمدیتأکرندهیادگیبرخلق دانش توسط  کهزین

  :رابطه توجه دارد نیاخاص در  ۀنکتدو 

اتفاق  دانستهیمقبل  با آنچه فرد از دیجدتعامل دانش  قیطرفهم دانش تازه از ) الف

  .دافتیم

يبـرا رنـده یادگییواقعیزندگارتباط با  جادیاقیطراز  تواندیمدرس  يمحتوا) ب

  ). 1386، فیس(معنادار شود  يو

یواقعـ يریادگیـ کـه معتقد است  یآموزشنظران  از صاحب یکیبه عنوان  زینآْزوبل 

آشناسـت   رندهیادگیيبراآنچه  بادانش تازه کهونددیپیمنده به وقوع ریادگیدر  یهنگام

ـ پـردازان  هینظراز جمله  يگاترو  کیثرنداباالخره ؛ و )همان منبع(شود  نیعج  يریادگی

ـ تأکیواقعیزندگمطابق با  یدرسو مطالب  فیتکالکاربردبر  کههستند  . ورزنـد یمـ دی

سـون،  هرگنهـان وال (ورزنـد یمـ تاکیـد  یانتزاعـ به  ینیعراستا به آموزش  نیادر  شانیا

  ).1385، فیسۀترجم

پروراندن مطلب در مـتن   يساختارهانیتر متداولاز  یکیبه عنوان  کهیدومراهبرد

ـ ارا  فیتوص) 2004(و ورشوون  زیبا. فیتوصشده عبارت است از  ادیاز آن  یدرس  نی

... و طیشـرا یچگـونگ و  اءیاشـ ، مکـان شخص،  در بارةفیتوص«: کنندیمفیه تعرگون

                                                                                                                              
1. Biays & wershoven
2. Constructivism Approach  
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یاتییزجخواننده  يبرا
١

مطلـوب از   فیتوصـ ، اوالً شـان یااز نظر . »کشدیمریتصورا به  

در آن  ریفراگو عبارات خاص، ساده و  ها واژهاز  کهدارد  کارایییدرصورتموضوع  کی

 یاصـل به مطلب ... و» دنید«، »دنیشن«رینظیحسعبارات  کاربرد، با اًیو ثان استفاده شود

کـردن به منظور زنـده   یحسارات از عب یعبارتبه  ایجان داده شود و 
٢
مطلـب اسـتفاده    

ـ ثابـت   يهـا یژگـ یوانیبرا  فیتوصزین) 1998(یکالفو  سیچمبدا. شود در زیـ چکی

  .دانندیمطول زمان 

 کیـ کـردن شـفاف   هـاي روشه عنوان یکـی از  ، بهایژگیوفیتوصاز  تیحمادر 

استفاده  حاًیتلو، يریادگیشمندانیانداز  یکین برونر به عنوا يها دهیااز  توانیمموضوع 

از  یسـت یبا، پراکنـده يهـا  تیواقعآموزش اطالعات و  يجابه  کهمعتقد است  يو. کرد

 رنـده یادگیمستقل در  يریادگیجادیابه منظور ...) ، اصول میمفاه(دانش  نیادیبنساختار 

  ).1386، فیس(شوداستفاده 

حـال   نیعـ رفته، و در قرار گ یبررسدر طرح حاضر مورد  کهیسومراهبردایروش 

.لیـ تحلعبـارت اسـت از    ،رودیمـ کـار به  یدرسهاياز دو روش قبل در نوشته ترکم
٣

روش به منظورشـرح مطلـب،    نیاکاربرديبرایضمنيهایبررسو  شنهادیپنیاولدیشا

نسیدبه نام  یشخصاز سوي
٤
 يبـرا سـه مـدل    نسیـ د. ارائه شده اسـت  1974به سال  

»يبعـد موضوع چنـد  «به نام  يومدل سوم  کهکردیرفمعپردازش مطلب در متن 
٥

بـه   

  .استکینزدلیتحل

، همـه جمـالت آن بخـش    شـود یمموضوع گنجانده  کیمدل، در هر جمله  نیادر 

از آن موضـوع   یبخشـ بـه   کیموضوع واحد وابسته هستند و به هر  کیبه ) پاراگراف(

ـ از  ییهـا  بخشو  کل«سبکایلیتحلسبکرا  سبکنیانسید. اشاره دارند »کـل کی
٦

وندیپگریکدیبا  لیتحلۀلیوسبه  دیجداطالعات  کهروش آن است  نیایژگیو. نامدیم

                                                                                                                              
1. Details
2. vivid
3. Analysis
4. Danes
5. Hyper theme
6. Whole – and – parts of – the - whole
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رابط يها پلیاطالعاتيواحدهانیبو  خورندیم
١

،سبرگیو(شودیمجادیا
٢

1984 .(  

ـ نظرانیماز  میبخواهاگر  ـ پـردازان  هی ـ بمطلـب   لیـ تحليبـرا یحـام ، يریادگی میابی

مطلب از  دركبر  کهگروه  نیا. میکنشناسان گشتالت استفاده  اظهارات روان از میتوانیم

 کـه افتدیماتفاق  داریمعندركیدرصورتکه، معتقدند ورزندیمدیتأکداریمعنکلکی

پس فهم هر جـزء مطلـب   . شناخته شود رندهیادگیتوسط  کلکیروابط اجزاء در درون 

در  یارزشـ معنـادار کـل یک با  ایو  گریکدیبا  روابط اجزا دركدون ، ببه طور جداگانه

  ).1385، فیسنهان و والسون، به نقل از گهر(و فهم ندارد  درك

پـرورش   سـبک ایـ و  ییمعنايالگويروانجام شده بر  قاتیتحقو  نهیشیپدر مورد 

ـ ایـ محـدود و   قـات یتحق،اشاره شد کهمطلب در متن، همان طور   ضینقـ ضـد و   یحت

و علوم  یشناسروانچه در  یتجربپژوهش  چیهتاکنونکهرانیابه خصوص در . هستند

در خـارج  . انجـام نشـده اسـت   ) یفارسدر متن  کمدست (...و یشناسزبان، چه یتیترب

قابـل   يهـا  تفـاوت البته  کهيمحدوديکارهابه  توانیممتفاوت،  یشناس روش، با رانیا

از  .اشـاره کـرد   ارنـد حاضـر د  پـژوهش بـا   یشناس روشبه خصوص در بعد  يا مالحظه

داكو ون  نتچیکيکارها، هایبررسنیاجمله 
٣

بـه   یشـان ا. دذکـر هسـتن  قابـل  ) 1987(

 بـه ) موضـوع  يهـا یژگـ یوکـردن سـت یل(یفیتوصـ سـاختار   کهافتندیدرنمونه،عنوان 

متن انطباق دهد و  یاصلدهیاشده را با  ستیليهاتا تمام گزاره کندیمکمکرندهیادگی

بلیشـ و  تزینـو یرابچوهـا،  . وحـدت دهـد   گریکدیراستا با  کیرا در  مطالب آن بخش
٤

بـه   کـه ) هـا یژگـ یوکردنفهرست (يساز ستیلمتن با ساختار  کهافتندیدرزین) 1989(

سیچمـبال . از خوانندگان آشنا و قابل فهـم اسـت   ياریبسيبرامعروف است،  فیتوص

ـ پاادعا بـر   کیو فهم  صیتشخکهافتیدرزین) 1995( اتفـاق   يشـواهد هـا و   ثـال م هی

انـد و   ارائـه شـده   سـنده ینواز سـوي یاصلمطلب  ایادعا و  آنازتیحمادر  کهافتدیم

در سـال   لـد یکنفیوپورتـا و   یتـون ، چاردسـون یر، سیچمـبال از سـوي ی، بررسباالخره

 دركچند نوع متن بر  ۀسیمقاو  یاثربخشیبررسپژوهش  نیاهدف . انجام شد) 2007(

                                                                                                                              
1. Linkage
2. Weisberg
3. Kinstch & Van djak
4. Chou have & Rabinowitz & Schieble
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تفسـیري سـه سـاختار مهـم مـتن     . بـود  يشـهروند يهـا  مهارتبه  يدعالقمنمطلب و 

ی بررسـ و  سـه یمقاها مـورد   ی واحد در همه متنموضوعبا ) یاستداللي و ریتفسی، العاتاط(

فیتوصـ در مورد موضوع مورد بحث را  قیحقاي از ا مجموعهی اطالعاتقرار گرفتند در متن 

ـ ادر بارة  ي مهمادعاهاو  لیدالی، استداللدر متن . کردیم در مـتن  . شـد یمـ انیـ بی اصـل ةدی

موضـوع   میتفهی خوانندگان، به منظور واقعی زندگی و موجود در نیعي ها مثالتوضیحی، از 

فیتوصـ و ) یحیتوضـ سـاختار  (اسـتفاده از مثـال    کهگواه بر آن بودند  جینتا. شدیماستفاده 

ـ (ل مـؤثرتر از اسـتدال   هـا یآزمودنو فهم  دركدر ) یاطالعاتساختار ( ) یاسـتدالل سـاختار   ای

ي بـه  ادیـ زعالقه خواننده به متن تا حـد  و زشیانگکهی آن بود بررسنیاگریدجهینت. است

ـ دلبـه   دیشـا ، لیـ تحلکـاربرد در رابطه بـا  . ی داردبستگي واز سويو فهم آن متن  درك لی

  .نشدند افتهی یحیصرخاص و  قاتیتحقمحدود آن در متون تفسیري،  کاربرد

ي پردازش برای سه روش مختلف اثربخشۀسیمقای و بررسپژوهش حاضر به ی از بخش

ـ او  پرداختـه ) لیـ تحل، فیتوصـ مثـال،   کمکبا  حیتوض(ی و شرح مطلب معنپرورش و  نی

ـ ای از بخشـ در . ی قرار داده استبررسی خاص مورد شناس روشموضوع را با  پـژوهش،   نی

  . چند گروه ارائه شده است متفاوت به شکلبه سه د ي واحمحتوای با موضوع و متون

ي ابتـدا در  کـه ی اصـل ی مطلب معرفی در هر پاراگراف به منظور نیعز مثال ، امتن کدر ی

پـاراگراف   6خالصه و  کو ی دهیچککو در هر متن یاست شدهآن پاراگراف آمده استفاده 

یاصـل حال مربوط به تز  نیعبا موضوعات جداگانه و در 
١
ـ گـر یدمـتن  در. وجـود دارد   ا ، ب

و  شـده ی استفاده اصلموضوع  انیبپس از  هایژگیوکردنی، از فهرست کلي هایژگیوهمان 

منظـور، ابتـدا عناصـر     نیه اب. ی استلیتحلی، روش اصلدر متن سوم، روش پرورش مطلب 

ـپس مجـدداً در   ی برجسـته و روشـن شـده و   اصلي مطلب دیکل سـازمان   گریکـد ی کنـار س

ی از بخشـ و  ردیـ گیقرارمـ مقالـه مـورد بحـث     نیادر  کهيمحورهیفرض، نیبنابرا. ابندی یم

  :پژوهش را به خود اختصاص داده است عبارت است از نیای بررس

بـا مثـال،    حیتوض(سه ساختار مختلف در شرح مطلب هستند  يداراکهسه نوع متن 

مطلب خوانندگان تفاوت معنـادار   دركبر  یاثربخشاز نظر ) لیتحلو  هایژگیوفیتوص

                                                                                                                              

1. Main Thesis 
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  .دارند

  تحقیقروش

 1شـماره   شیآزمـا مربـوط بـه    يهـا  هیفرضـ از  یبخش، مقاله نیامطرح شده در  هیفرض

عامـل مـورد نظـر در     2از  یکـ یکـه فرض نیای بررسبه منظور . پژوهش حاضر است

ـ ادر . دو راهه استفاده شده اسـت یعاملطرح  ک، از یردیگیدربرمرا  شیآزما طـرح   نی

شـامل سـه سـطح     کـه در پـاراگراف اسـت   مـتن  شرح  سبکایساختارل، از عوام یکی

مـورد   3×4طـرح   کیـ گـروه در   12منظور  نیابه  .است) یلیتحلو  فیتوص، حیتوض(

  .قرار گرفتند یبررس

دوره  انیدانشـجو ۀیکل: عبارت بوده است از ،پژوهش نیامورد نظر در  يآمارۀجامع

 6(ی شـهر تهـران   دولتـ ي هـا دانشـگاه ی تیتربو علوم  یشناسروانيها رشتهیکارشناس

یبررسـ بـه منظـور    .نفـر بودنـد   4592، در حدود 88ـ89یلیتحصدر سال  که) دانشگاه

یتصـادف ابتـدا بـه روش    یآزمودن300،پژوهش نیااول  شیآزمامربوط به  يها هیفرض

گروه  12در ) یدولتدانشگاه  6از (یتصادفینیگزیجاانتخاب و سپس به روش  يا طبقه

ـ تقربرآورد . فتندطرح قرار گر یشیآزما بـا اسـتفاده از جـدول     یینهـا مونـه  گـروه ن  بی

 ذکـر الزم به . ه استصورت گرفت) 1378، دالورۀ، ترجمنسنیستیکربه نقل از (مورگان 

يهـا  هیفرضـ یمقـدمات یبررسـ ، به منظور 2و 1شیآزمایینهایبررسقبل از  کهاست 

از  یآزمـودن 180بتـدا  ، ایشـ یآزمامطلب و متون  دركسؤاالت  لیتحلنیچنهمطرح و 

  .داده شدند يجاگروه  6انتخاب و در  یتصادفجامعه مورد نظر به صورت  نیب

سـه   هـر  کهپژوهش مورد استفاده قرار گرفت  2و1شیآزمایبررسيبراسه ابزار 

  :اند از عبارت ابزارهانیا. ساخته بودندمحقق ،ابزار

در  هـا نیاهـر سـه    کهسنج نگرشۀمطلب و پرسشنام دركۀ، پرسشناممتون تفسیري

 دركۀو پرسشـنام  متـون تفسـیري  تنهـا   2شیآزماگرفته شدند و در  کاربه  1شیآزما

  :گرفته شد کارمطلب به 

 دريا صـفحه 5ــ 6متن  کیابزار شامل  یبررسنیاساخته ابراز محقق نیاول:متن. 1

رابطـه بـا    مـتن در  نیـ ايمحتـوا . مختلف آن بود يها جنبهموضع واحد و  کیرابطه با 

يو بـرا بـوده  ) حاضـر  قیـ تحقۀنیشـ یپاز مـرور   یبخشـ (» پروراندن مطلب يها سبک«
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متـون تمامـاً    نیـ ایطراحـ نگـارش و  . شـد  نیشـکل تـدو  12متون در  این1شیآزما

ـ انسـخه از 3سـه یمقاو  یبررسـ ، در این مقاله مورد بحث ۀیفرض. دساخته بومحقق  نی

عوامل مورد بررسی در متون از هر نظر به استنثاء نیا،به عالوه .دهدیمپوشش  را متون

ـ یکدیمشـابه   )ساختار و انسجام(هاآنپژوهش و یا سطوح مربوط به هر یک از  از  .دگرن

  :ند ازامتون عبارت نیااشتراکاتۀجمل

  .ها در همه متن کسانینگارش  سبکو  يتربندیتو خالصه،  دهیچکـ داشتن 

  ).خط 10ـ18( ها در متون  راگرافپا ۀهم کسانیباًیتقرعمق و ـ طول 

  ها در همه متن يدیکلهايواژهتکرارـ 

ـ بـه   بـوط مر يها پاراگرافدر  کسانیيریگ جهینتـ داشتن مقدمه و  موضـوع در   کی

  ...ها و همه متن

يروبـر   یمقـدمات ياجـرا چنـد نوبـت قبـل از     یطمتون  نیاکهاست  ذکرالزم به 

از نقـاط   یبرخـ دانشـجو اجـرا و    ایـ يعـاد فراد نفره اعم از ا 10ـ20مختلف  يهاگروه

مـدرس  م متـرج (نظـر   افراد صاحب نیچنو هم ها گروهنیانظر از هاآنقوت ایضعف و 

ـ اپـس از  . انجام شـده اسـت   هاآنيرواصالحات بر  يای و پارهبررس...) و  دانشگاه نی

ۀمـتن، درجـ  خاص در  ایو  ریاگواژگان فر کاربرد،در مورد طول متن ،هیاوليهایبررس

ـ ا... و) ها به خصوص در استفاده از مثال(مطابق  تیجذابمتن و  يدشوار  6متـون در   نی

) متـون  نیامشتركيمحتوات برگرفته از سؤاال(مطلب  دركنسخه همراه با پرسشنامه 

، بـا  یمقـدمات ياجـرا پس از . شدند ءاجرا) ينفر30گروه  6در (یآزمودن180يروبر 

مرحلـه،   نیادر  يآماريها آزمونجینتا،محقق از سويعه بیشتر و مطال یبررستوجه به 

برخـی مالحظـات   و ربطيزاستادانو اخذ مشورت از  هایآزمودنو اظهارات  ها واکنش

یینهـا ياجـرا يبـرا مـتن  12نـابراین، ب. دافتنیگسترش  نسخه12به نسخه  6ز ، ادیگر

  .دیانجامماه به طول  9ود متون در حد يايساز آماده. آماده شدند) اول شیآزما(

4ــ 6(يا نـه یگزچنـد   سـؤال  40از  متشـکل ي ا پرسشنامه: مطلب دركپرسشنامه . 2

آزمـون   مشخصـات شده و با توجه به جدول  یاد متون مشتركيمحتوابراساس ) نهیگز

منظـور به ) 1386، فیساز سوينقل شده  يبند طبقه()مظر شده بلون دیتجديبند طبقه

و  دركسطوح دانـش،   ،نامهپرسش نیاسؤاالت . شد هیتههایآزمودنمطلب  دركی بررس
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بخـش  . دادندیمقرار از مطالب متن را مورد سنجش هایآزمودنلیتحلو  کاربستنفهم، 

 ،تسؤاالنیاۀیتهمتن بوده و در  تنهيها پاراگرفت در مورد سؤاالنیااز  یتوجهقابل 

  :کهنیامد نظر محقق قرار گرفت از جمله  نکتهچند 

و  یشناسـ روانيهـا  رشـته یکارشناسـ دوره  انیدانشجو،ـ چون گروه مورد مطالعه

در . ربط داده شـود  شانیایلیتحصرشته  ۀطیحی شد سؤاالت به ، سعی بودندتیتربعلوم 

ف از جمله هنـر،  ي مختلها طهیحبه  وبوده تنوع م،پرسشنامه نیات سؤاالکلحال  نیع

منجر به امر  نیاالبته کهمرتبط بود  زین... ، ویفارسانبز، خیتار، یاسالم، معارف اتیادب

  .شدیم)شانیاطبق اظهارات خود (ا هیآزمودني براسؤاالت  ۀجاذب

ـ اهـر   ازکـه يشده بـه طـور   هیتهسؤالمتن  یاصليها دهیاو  نیعناوۀـ از هم ه دی

  .آماده شد سؤال4ـ6نیبمتن مطابق جدول مشخصات آزمون  یاصل

 ۀنیگزانتخاب  يبراکییعنی؛بود 1و  0اسیمقت براساس سؤاالنیايگذارـ نمره

شـرح آن از   کهیمقدماتياجراپس از  .یمنفمره غلط و بدون ن ۀنیگز يبرا0ست و در

براسـاس جـدول    یکـ ی. قـرار گرفتنـد   یبررسـ مورد  شکلت به دو سؤاالنظر گذشت، 

ـ کلبـا اسـتفاده از    یکـ یو ) فیضـع و  يقويهاگروهنمرات (ت آزمون سؤااللیتحل  ۀی

  . SPSSافزار  و نرم هایآزمودننمرات خام 

ـ تم، يدشـوار بیضـر ت از نظـر  سؤاالیبررس،لیتحلهدف  یهمسـان (ر اعتبـا و زی

ـ تفـاوت   يمعنادارمرحله  نیادر  ،به عالوه. بود) یدرون ـ (گـروه   6نیب مـورد  ) مـتن  ای

، لیـ تحلپس از . قرار گرفتیبررسموردها هیفرضتر قیدقنیتدوبه منظور  زینمطالعه و 

ـ تمبه خاطر نداشتن قدرت  22، 3و  2ت سؤاالکهلوم شد مع معنـادار نبـودن   (یکـاف زی

و دانـش  نبـود مربـوط   قیتحقبه اهداف  کهسؤال4.حذف شوند یستیبا) زیتمبیضر

4و  ، حـذف شـد  دادیمـ را مورد سنجش قـرار  ن مت دهیچکخالصه و ب مطال به مربوط

بودند  ها نیتر سختجزء  يدشواربیضربرحسب  سؤاالتفهرست  ياانتهاز  زینسؤال

یبررسـ مانـد و ضـمن    یبـاق ) 0ــ 29(نمـره  ه دامن ایسؤال29،تینهادر  .دحذف شدن

يبـرا اه پاسـخنامه  رمـ یی بـه ه پاسـخگو ي راهنماساختار و  ويبند جملهاز نظر  مجدد

نمـرات بـاال و   (سـؤال لیـ تحلدول جـ با توجه بـه   سؤالاعتبار . ماند یباقیینهاياجرا

 SPSSکمـک بـا   هـا یآزمـودن ۀیکلخام  ةرمو با استفاده از ن 82/0ت بود از عبار) نییپا
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  .78/0بود از  عبارت

به همـراه   هایآزمودناز سويپس از مطالعه متن  یینهاياجرادر  یسؤال29فرم  نیا

سنج پاسخنامه و پرسشنامه نگرش
١
  .شدیمارائه  هایآزمودنبه 

قـبالً بـه آن    کـه يریگ نمونه روشبا توجه به  و گفته شده يابزارهاياجراور به منظ

ـ یتربی و علـوم  شناسـ رواني هـا گـروه انیدانشـجو ی از نسبت جدولشد، ابتدا اشاره  یت

ـ تههایآزمودنيا طبقهیتصادفشهر تهران به منظور انتخاب  یدولتهايدانشگاه شـده   هی

در جامعه مورد  ها آنمطالعه با نسبت  مورديها نهنمودر هاآزمودنیت نسب کهينحوبه 

به منظـور  ، مربوطه يها رشتهاز دانشگاه و  نامهیمعرفسپس با اخذ . باشند کسانیمطالعه 

مربوطـه،   اسـتادان بـا   یهمـاهنگ درس و  کالس، با مراجعه به 1شیآزماهداف ایبررس

بـه   ییپاسخگومتون و جهت مطالعه  الزميهاییراهنماو  قیتحقاهداف  حیتوضپس از 

بـه   ییپاسـخگو يبراقهیدق29مطالعه متن و  يبراوقت  قهیدق20حداکثرها،  پرسشنامه

هـر   يبـرا (سـنج   ت نگـرش سؤاالبه  ییپاسخگويبراقهیدق18مطلب و  دركت سؤاال

  .شدیمدر نظر گرفته ) قهیدق1سؤال

ـ انجامیمل به طو قهیدق15ریزغالباً  که(متن  ۀلعاپس از مط هایآزمودن  يراهنمـا ) دی

 .پراختندیمپرسشنامه در پاسخنامه مربوط  لیتکمبه مطلب را مطالعه و دركۀپرسشنام

بـا   A4صـفحه   کیـ شـامل   کـه شـد یمـ سنج ارائه  پرسشنامه نگرش شانیابالفاصله به 

  .بود غلطت ي درسهاهنیگز

بـا هـا یمـودن آزی از گروهي رو برءرااجط یشراکهیمواقعدر  کهاست  ذکرالزم به 

 يرومتون بر  ۀحذف و به مطالع طیشرامربوط به آن  نمرات ،متفاوت بود ها گروهریسا

 ینیبشیپقیتحقنیادر  شرکتيبراارائه مشوق  ،الوهعبه . شدیمپرداخته  گریدگروه 

ـ کهاستادانیبرخيکار، براانیپاس از ، پمواقع یبرخما در ا. دنشده بو یطراحو   شیب

منظـور ) یقبلبدون اعالم (محقق قرار داده بودند پاداش  اریاختخود را در  کالسکیاز 

  .شدیم

                                                                                                                              

به دلیل اینکه نگرش، متغیر مورد بررسی ایـن مقالـه نیسـت و بـه خـاطر جلـوگیري از طـوالنی شـدن بحـث،          . 1

  .عه شودبراي اطالعات بشتر به اصل پژوهش مراج. شود داده نمیسنج در اینجا توضیح  ۀ نگرشنامپرسش



 53   مطلب دانشجویان دركي متن بر ساختارهای اثربخش

 کل باشدی تصادف کامالًاجرا به گونه  طیشرا که نیاز ا نانیاطم يبرا، کهنیاآخر  ۀنکت

احتمـال   کـه  آمـد  یدرمـ  اءدرس بـه اجـر   کـالس  کیـ گروه مثالً  کیمتن با هم در  12

 ةدر نحـو  ه خـاص دانشـگا  ایـ  کـالس  ایشجو و گروه دان کیقوت  ضعف و يگذاراثر

  .شودی خنثی ده پاسخ

  ها افتهی

  

مطلب، نگرش، زمان مطالعه و زمان  دركدر  ها یآزمودن ةنمر نیانگیم )1(نمودار 

  برحسب ساختار متن یی ـپاسخگو

حاصل از سه نمرات درك مطلب مربوط به  يآمار يها لیتحلبه دست آمده از  جینتا )1( لجدو

  )شرح متن سبک(تار متن ساخ شکل

  ها شاخص

  F  استاندارد انحراف  نیانگیم  تعداد  ساختار متن

      85/4  50/15  100  )مثال( حیتوض

  *87/5  31/5  36/13  100  )ها یژگیو کردنفهرست ( فیتوص

    92/4  92/13  100  لیتحل

  05/0ي در سطح معنادار* 

 يهـا  گـروه مطلـب   كدر ةنمر نیانگیم، شود یممالحظه  )1( جدولدر کهطور  همان
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ـ ا. هسـتند متفـاوت رگیکدیاز سه نوع ساختار متن، با  کیه هرمربوط ب نمـرات بـه    نی

  : اند از عبارت بیترت

  .50/15برابر است با  یاصلبه منظور شرح مطلب ) مثال کاربرد(حیتوضساختار  .1

  .92/13برابر است با  کهیاصلشرح مطلب  يبرایلیتحلساختار  .2

برابـر اسـت بـا     کـه ) یاصلموضوع  يهایژگیوکردنفهرست (فیوصتساختار  .3

36/13 .  

روشـن   یاصليها دهیامثال،  ه کمکدر آن ب کهیمتنکهدهندیمنشانها  تفاوت نیا

یلیتحلمتن . است کردهجادیان اخوانندگ درزینيشتریبمطلب  دركشده است،  يساز

بـا توجـه بـه نمـره درك مطلـب      (کارایی  نیترکم. دوم قرار دارد ۀنیز از این نظر در رتب

 يبـرا ) یفیتوصـ ساختار (هایژگیوکردنستیلاز  کهاست  یمتنمربوط به ) هایآزمودن

  .، درآن استفاده شده استیاصلشرح مطلب 

هاي یاد شده بین میانگین یانگر آن هستند که تفاوت، بهاي این جدولاده، دبه عالوه

 پـس . است داریمعنFطبق آزمون  ،نظرار مورد نمرات درك مطلب مربوط به سه ساخت

شده  ادیيساختارهامطلب مربوط  دركنمرات  نیببر عدم تفاوت  یمبنکهفرض صفر 

کهدهدنشان می) F= 87/5و  >05/0P(یعنی. شودیماست، رد ) مربوطه يهاگروهای(

) سـاختار (شـرح  سبکمطلب سه نوع  دركبر  یاثربخشتفاوت در  يدارامعنبر  یمبنفرض 

ـ یتعقآزمـون  ) Fآزمـون   يداریمعن(یافته  نیاۀیپابه عالوه، بر . شودیمدییأتمتن   یتـوک یب

از سـه سـاختار مـورد     کیکدامه ب تفاوت يدارامعنمورد استفاده قرار گرفت تا معلوم شود، 

  .مشهود است )2(این آزمون در جدول  جینتا.دشویمنظر مربوط 

  ساختارها نیبتفاوت  يدارامعنیوارسبه منظور  یتوکیبیتعقآزمون  حاصل از جینتا) 2(جدول 

  3  2  1  ساختار

  ـ  ساختار توضیحی
*

14/2  
*

58/1  

  یفیتوصساختار 
*

  ـ14/2
  ـ

56/0  

  یلیتحلساختار 
*

  ـ58/1
56/0  

  ـ

  05/0ي تفاوت در سطح معنادار* 

بـر   یربخشـ اثاز نظر  یفیتوصساختار  يدارابا متن  یحیتوضساختار  يدارامتن  نیب
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  .وجود دارد يمعنادارمطلب خوانندگان تفاوت  درك

 کـه چـرا ؛ردیـ گیمرقرا دییأتفرض مورد  نیا، )2(طبق اطالعات مندرج در جدول 

  .استر داامعن05/0در سطح ) 14/2(ها نیانگیماختالف 

بـر   یاثربخشـ ، از نظر یلیتحلساختار  يدارابا متن  یحیتوضساختار  يدارامتن  نیب

  .لب خوانندگان، تفاوت معنادار وجود داردمط درك

دییتأ، 2دو گروه مورد بحث در فرض  نیبتفاوت  يمعنادار)2(باز هم طبق جدول 

  .است معنادار05/0، در سطح 58/1ها نیانگیماختالف  کهچرا  ؛شودیم

بـر   یاثربخشـ ، از نظـر  یلیتحلساختار  يدارابا متن  یفیتوصساختار  يدارامتن  نیب

  .ب خوانندگان تفاوت معنادار وجود داردمطل درك

ـ عدم تفاوت  مبنی برفرض صفر  )2(طبق جدول  و سـاختار   یفیتوصـ سـاختار   نیب

 دركنمرات  يها نیانگیمنیب، اختالف گریدبه عبارت  ؛ردیگیمقرار  دییتأمورد  یلیتحل

ـ اکـه 56/0مطلب دو گروه مورد نظر، برابر است با  داریمعنـ 05/0نمـره در سـطح    نی

گروههـاي  مطلب  دركبر  یاثربخشدر  مورد بحثدو نوع ساختار نی، انیبنابرا. ستین

  .ندارند يمعنادارتفاوت مربوطه 

  يریگ جهینت

 دركنمـرات   يهـا  نیانگیـ منیبـ مالحظه شد، اخـتالف   ها افتهیدر بخش  کهطور  همان

به ) یلیتحل، یفی، توصیحیتوض(يساختارهامختلف با  متن وعنسه  کهمطلب سه گروه 

ـ ابـه دنبـال   . معنادار درآمد يآمارداده شده بود، از نظر  هاآن ـ ، فـرض افتـه ینی بـر   یمبن

ـ أتمـورد   ،مطلب سه گروه مورد بحث دركتفاوت نمرات  يداریمعن . ر گرفـت قـرا  دیی

اختالف معنادار در  کهروشن شد  ی،توکیبیتعقآزمون  کمکا ، بفرض نیادییأتپس از 

دو بـا هـر یـک از    ) مثـال  کمـک شرح مطلب با (یحیتوضر ساختا يدارامتن  نیبواقع 

 گنیانیممطرح شد،  زین)1(در جدول طور که همان. است بوده) یلیتحل یفیتوص(گروه 

از دو گـروه  ) 50/15(را خوانـده بودنـد    یحیتوضـ متن  کهیگروهمطلب  دركنمرات 

ـ ا. مـد معنـادار درآ  زینيآماربه لحاظاختالف  نیاباالتر بود و  گرید نشـان   هـا  افتـه ینی

  :کهدهدیم

حاصـله از   جینتـا در پرورانـدن مطلـب بـا    ) حیتوض(ینیعمثال  کاربردیاثربخش.1
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ـ یعاستفاده از مثال  که) 2007(همکارانو چمبالس و ) 1995(مطالعات چمبالس  را  ین

  .بودند مطابقت دارد کردهیابیارزو قابل فهم  آشناخوانندگان  يبرا

کاراییاز  بررسی نیادر ) موضوع يهایژگیوکردنستیله از با استفاد(فیتوص.2

ـ ؛ و اخوانندگان برخـوردار بـود  ب مطل دركيروبر  يترکم  يدسـتاوردها بـا   افتـه ینی

ــژوهش  ــتچیکپ ــوداكو وان ) 1978(ن داكو وا ن ــ، هم)1983(نچی چوهــا و  نیچن

  .ندارد یچندانانطباق ) 1989(همکاران

عناصـر   لیـ تحلی،و بـه عبـارت   کلیدييها بخشيسازبرجستهدر آن از  کهیمتن.3

 گـر یدبا دو ساختار  اسیقاستفاده شده بود، در  یاصلمطلب و موضوع ن جهت پروراند

  .برخوردار بود یمتوسطکاراییاز 

متفـاوت از   کامالًیشناسنوع ساختارها، با روش نیااستفاده از  کهاست  ذکرالزم به 

. شـده اسـت   ی پیادهفارسمتون  يروبار بر  نیاوليبراوه انجام گرفت یخارجآثار  ریسا

 يگـر یدقـات یتحقپژوهش حاضر،  يها افتهیدییتأو  یاثربخشاز  نانیاطمي، برانیبنابرا

ایـن  يکاربردحات ویتلبرخی از توانیماما در هر صورت  ،ددست ضرورت دار نیااز 

  :این گونه برشمردرا هایافته

پـس از طـرح    توانی، مبه منظور پروراندن یک موضوعدر صورت استفاده از مثال .1

داراي ارتبـاط   و عمـول و ملمـوس  ، مابل باز نمـایی ، قز یک مثال عینی، اموضوع اصلی

مثال اگر نویسنده قصد دارد یک اتومبیـل را  . ستفاده کرد، امستقیم با موضوع مورد بحث

مدل را دیده و او آن )ناطبییا مخ(اید مدلی را مطرح کند که اکثر خوانندگان ، بمثال بزند

  .شنا باشندیا به طریقی با آن آ

یـک مثـال هـم بـا      ئـۀ ارا. ز مثال در حد ضـرورت اسـتفاده شـود   ، امورد دوم انکه.2

ثال به کار گرفته شده ، مه اضافه اینکهب. دکنیمهاي گفته شده در بند قبل کفایت گیژوی

لـف را شـامل   ؤضوع مورد بحـث م لکه تنها باید مو، بنباید به چند موضوع مربوط باشد

  .شود

در صورتی که نویسنده بخواهد با استفاده از تحلیل مقصد خود را بپرورانـد بایـد   . 3

و سـپس هـر یـک را جداگانـه     ا اسـتخراج  ر) متعریـف یـک مفهـو    مثالً(عناصر اصلی 

ه کمک یـک مثـال   ، بعناصر تحلیل و تعریف شده را تواندیمدر آخر  .دسازي کنروشن
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  .در کنار هم سازماندهی کندمجدداً

ناسایی ، شکار باز کردن یک مفهوم یا موضوعدر صورتی که توصیف به عنوان راه. 4

هاي اصلی و معرف آن موضوع فهرست شده و سپس بـه شـکلی   شود باید ابتدا ویژگی

راي ایـن  ب. دهرست و مطرح شون، فنمایی کندرا در ذهن خود باز هانآکه خواننده بتواند 

 کنـد و عبارات حسی و ملموس استفاده  ها واژهتا حد امکان از  تواندیمویسنده منظور ن

  .و از کاربرد عبارات و افعال کلی و مبهم بپرهیزد
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