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  مقدمه

  ست؟یک متن چیي ویژگیها: ن استی، سؤال مهم ایژه متن علمیوهدر نگارش متن، ب
اي کـه شـرایط مـتن    قطعه. توان متن دانستاي را نمیروشن است که هر نوشته

یـک  . شـود و تـأثیر الزم را نخواهـد داشـت    یبودن را نداشته باشد به آسانی درك نم
هـر چنـد   (بوط نباشـد  نـامر ) 3صـادقانه باشـد؛   ) 2باید به انـدازه نوشـته شـود؛    ) 1: متن

). 1386جـو،  به نقـل ازصـلح  (توالی و نظم در آن گنجانده شود ) 4؛ )درست و حقیقی
شـود، پـاراگراف   در همین متن، واپسین پاره ساختمانی که مطلب در آن پرورانده مـی 

» سـکانس «تـوان آنهـا را بـه    اند و میهاي زنجیرة کالمپاراگرافها در حکم حلقه. است
هر متنی شامل پاراگراف شروع، پـاراگراف  . در فیلمبرداري تشبیه کرد) رشته پیوسته(

چینـی، و  پـاراگراف شـروع در حکـم معارفـه و مقدمـه     . خاتمه و پاراگراف تنـه اسـت  
بندي مطلب و پژواك مقدمـه اسـت؛ و پاراگرافهـاي تنـۀ     پاراگراف نتیجه حاوي جمع

ر پـاراگرافی نیـز، فکـر    در هـ . پردازنـد اي از یک موضـوع مـی  گفتار هر کدام به جنبه
  ).1383سمیعی، (شود ید مییاصلی از جهتی، توضیح، تفسیر و تأ
واحـد بنیـادي نوشـته اسـت کـه اگـر خـوب        ) بنـد (به عبارت بهتـر، پـاراگراف   

مطـالبی کـه   . توان گزارش، مقاله، کتاب و یا به عبارتی مـتن نوشـت  شناخته نشود نمی
موضوع نوشـتۀ مـتن شـامل رشـته    . ستآید یکپارچه و بدون برش نییدر یک نوشته م

اي از مفاهیم جدا و در عین حال به هم پیوسته، و پـاراگراف جایگـاه هـر یـک از آن     
عالوه بر استقالل مفاهیم موجود در هر پـاراگراف، هـر بنـد داراي یـک     . مفاهیم است

هر نوع به هـم ریختگـی ایـن نظـم     . است) سر، بدنه و بخشهاي انتهایی(ساختار درونی 
بدون آگـاهی از سـاختار درونـی    . شودمیدر پروراندن نوشته  ییهایبروز کاست موجب

رو خواننـده نیـز   از همـین . توان نوشته را درون پاراگرافها تقسـیم کـرد  پاراگراف، نمی
  ).1386جو، صلح(اي را به راحتی بخواند نخواهد توانست چنین نوشته

ر و تشـریح  یات، تفسـ در هر بند، مطلب اصـلی بایـد بـا کمـک شـواهد و واقعیـ      
اي بنیـادي بیـان مـی   دارد، معموالً بـا جملـه   يسازمطلب اصلی که نیاز به روشن. شود
  ).1383سمیعی، (این جمله ممکن است در آغاز یا پایان بند بیاید . شود

پس از مطلب اصلی که اولین عنصر و هسته اصـلی بنـد اسـت، دومـین عنصـر،      
در ). گوینـد که به آن مـواد حـامی نیـز مـی    (ی عبارت است از مواد پشتوانه مطلب اصل

این بخش از بند، نویسـنده معمـوالً مطـالبی را بـراي بـاز کـردن نکـات پیچیـده مـورد          
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این مطالب معموالً شامل مثالها و انواع مطالبی هستند که مطلـب  . دهداستفاده قرار می
  ).1387جو، انیس، ترجمه صلح(کنند اصلی بند را تقویت می

تنـی را کـه یکپـارچگی، الزمـۀ درك مطالـب آن اسـت، متشـکل از        حال اگـر م 
یابیم که عناصـر مـتن متشـکل هسـتند از جمـالت،      واحدها و زیرساختارها بدانیم، درمی

واحـد بنیـادین   «) 1386(جـو  و باز اگر پاراگراف را به قول صلح... پاراگرافها و بخشها و 
یـابیم کـه کـار    تلقـی کنـیم درمـی   » تارواپسین پاره گف«) 1383(و یا به قول سمیعی » انشا

دهــی مطالــب مــتن، در واحــدي بــه نــام ســازي و ســازماننویســنده بــه منظــور یکپارچــه
بسـیاري از   يریرسـد بـه کـارگ   ین اوصـاف، بـه نظـر مـ    یـ با ا. پذیردپاراگراف انجام می

تر ایجاد انسجام مطالب، بـه نحـوي   دهی مطلب، و به عبارت خاصتکنیکها براي سازمان
انجـام ) یـا همـان قطعـات اصـلی مـتن     (قابل درك و برانگیزاننده باشند در پاراگراف که 

 يبـرا  یات گفته شـده، پـژوهش تجربـ   ین ضرورین منظور، و با ذکر ایبه هم. پذیر است
مـتن   يبنـد پـاراگراف و نحـوه پـاراگراف    ییرامون کارایسؤاالت پ یبه برخ ییپاسخگو

مـتن بـه کمـک     یدهـ سـازمان ت یـ امـه بـه اهم  در اد.رسـد یمهم و کارامد به نظر م یعلم
  .شودی، پرداخته میک پژوهش تجربیپاراگراف، در قالب 

  
 ق پاراگرافیمتن از طر یدهسازمان

از  .سـت هانـه یزم ۀدر هم يریادگی ، راه ورود بهخواندن 1آموزش، یسسه ملؤطبق گزارش م
، براسـاس کتـاب   یآموزشـ  يتهـا یصد محتوا و فعالدر 90ـ   75که  ها نشان دادهیبررس ،یطرف
رات نشان داده است که غالب آنهـا  به کّ یدرس يگر، مرور کتابهاید يسواز . است 2یدرس
 يهـا یژگیاست کـه و  یلن در حایا 5.اندفیضع یدهسازمان يو دارا 4تیفاقد جذاب 3م،یحج

 یک کتاب درسـ ی. ندیآیبه شمار مزش خواننده یو انگ فهمدرك و  از جمله موانع شده ادی
 یو دانشـگاه  يامدرسـه رنـدگان  یگادیـ از  ياریبس يژه برایف، به ویضع یدهسازمان يدارا

 ,CHAMBLISS, RICHARDSON(رقابـل هضـم اسـت    یمطالعـه، ناکارآمـد و غ   يفاقـد مهارتهـا  
TUNNEY  

PURDA, WILKENFELD, 2007.(  
ت یـ وا ثاد است که به قول آلفرد نوریز يمطالب به قدر یذهن یدهسازمانت یاهم
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انسـان  کـه   گفـت  توانیم ،در واقع. است 2ینظمیبنظم دادن به  يذهن انسان آماده برا 1هد
ت اصـل  یـ ت رعایـ ن مسـئله، اهم یـ ا. دهـد یمـ انجـام   3)بقـا (را بـه منظـور دوام    یدهـ سازمان

نشـان   را نظم دادن بـه نوشـته   به عبارت بهتر، ک نوشته وی یدر طراح 4)انسجام( یکپارچگی
د یاز مطالب را پد يارهیزنجک موضوع، یمربوط به  ياکدست کل محتوی یطراح. دهدیم
بـا کمـک    داده،از کـل محتـوا را پوشـش     یبخش ره،ین زنجیا يهاحلقهک از یهر. آوردیم

  لـف کارآمـد و مـاهر از   ؤک می لذا. شوندیپرورانده م.. .شتر ویتها و اطالعات بیمثالها، واقع
. کنـد یمـ مـتن اسـتفاده    یکپارچـه کـردن نکـات اصـل    ی يثر براؤم یدهسازمان يک الگوی
 کنندیم يبازساز ،ر مطلبکپارچه را به منظور درك بهتی ين الگویز ایخوانندگان ن ،طبعالب
)CAL FEE, 1998  &CHAMBLISS(.  و مـنظم کـردن مـتن آن اسـت      يسـاز کپارچهیمنظور از

مناسـب،   يمجزا از مطالب، با کمک رابطها يمشخص و متشکل از واحدها يامجموعهکه 
  .)18 :همان منبع(رند یقرار بگ داریمعنک کل یدر قالب 

ن یـ بـه ا  شود؛یم گرمطالب جلوه یدستکیدر ک نگارش مطلوب یانسجام  ن،یبنابرا
آن بخـش مربـوط    یک بخش از نوشته، با نکتـه اصـل  ی موجود در يپاراگرافها ۀمعنا که هم

آن پاراگراف تناسـب داشـته    یز با نکته اصلیک پاراگراف نیجمالت موجود در  ۀهم ،بوده
  و یتــوالانســجام همــان  کــه منظــور از گفــت تــوانیمــط اســت کــه ین شــرایــدر ا. باشــند

 یاز پـ  یمنطقـ  یکپارچه، بـا نظمـ  ی ي، جمالت و پاراگرافهاین متنیدر چن. است یکپارچگی
  ن جمـالت و پاراگرافهـا بـه   یـ ، اعـالوه بـه . رسـانند یمـ را  منظـور ک یـ گر آمده و همه یکدی

ــا جمــالت و پار ینــوع ــوطگرید يگرافهــااب   از طــرف. )LEPIONKA, 2003( شــوندیمــ مرب
امـا چـون در   . مهـم اسـت   يو چـه نوشـتار   یگفتار، چه گفتار شفاهدر   گر، مسئله انسجامید

ــســنده نینو، نوشــته ــیم ــغ يد از ســرنخهاتوان ــی ــد، ا یر کالم ــجام در یاســتفاده کن   جــاد انس
ــت  ــوارتر اس ــته دش ــته ن  .نوش ــجام در نوش ــانس ــتگ ی ــل بس ــه دو عام ــاراگراف و : دارد یز ب   پ

  ).KIES, 2010(جمله 
ــابرا ــن نیبن ــا   ین، ممک ــوان ب ــه بت ــت ک ــرفس ــردننظرص ــوم  ک ــاراگراف«از مفه   »پ

ن اصطالح ابهام یف ایگرچه هنوز هم در تعر سخن گفت، يکها و فنون نوشتاریتکن ةدربار 
در جمـالت   6يگـذار ن نشـانه نقطـه  یتـر پاراگراف مهـم ) 1986( 5دسترنینظر ن به .وجود دارد

                                                                                                                                        
١.  ALFRED NORTH WHITEHEAD. 
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 »فـرا « یبـه معنـ   »پارا«و متشکل از دو بخش  یونانیشه یر ين اصطالح دارای، اعالوهبه. است
که  رسدیم ن وصف، به نظریبا ا. است »برجسته«و  »طرح و نقشه« یبه معن »گراف«به اضافه 

  .نوشته باشد »قطعه قطعه کردن« و »يسازبرجسته« يز به معناین 1»يبندپاراگراف«
ک پـاراگراف،  یـ  ادیـ بن«: کنـد یمـ ف یـ گونـه تعر نیـ را اپـاراگراف  ) 1976( 2راگرز

تنهـا   ،امـا واحـد گفتـار بـودن     ؛یکلـ  3ک گفتاریاز ساختار  یا قسمتیعبارت است از بخش 
قطعـه  يبـرا  4یتـورفتگ از  يبنـد در پـاراگراف  سندهیبلکه چون نو .ستیپاراگراف ن یژگیو

، کـل نوشـته بـه واسـطه     يگـذار ر فنـون نقطـه  یسـا کند، همانند یماستفاده متن  5کردن يبند
یمـ شده به نظـر   يبندکه فاصله شودیمخلق  يات نوشتهیو در نها.. .آراسته شده پاراگراف

  ).NYSTRAND, 1982: 80: به نقل از( رسد
 قیـ و به دنبال آن خواننده، از طر ،سندهیاز آن روست که نو ين فن نوشتاریت ایهما

ک نوشـته را درك  یـ مطالب  یوستگیپ و بودن) نیآهنگ(ک یتمیاست که ر يبندپاراگراف
از موضـوعات مربـوط بـه هـم را بـا       یسـنده انـواع  یک پـاراگراف، نو یـ دمان یدر چ. کندیم
ز یـ ن کـار، خواننـده ن  یـ جه ایدر نت. سازدیا آنها را از هم مجزا میگر جور و هماهنگ و یکدی
 يبنـد پـاراگراف  جـه، یدرنت .ک موضوع آشـنا شـود  یمختلف  يهانبهآرام با جد آرامتوانیم

ییبـا یک مفهـوم ز یـ شـود،   یاز مطالـب تلقـ   یانبـوه  يزسـاز یانسـجام و متما  ياگر به معنـا 
  .است 8يو کارکرد 7)یادب(سبک  يدارا، 6یشناخت

ر یثأت است و بـا تـ  یؤقابل ر یه چاپک صفحیک پاراگراف در ی یشناختییبایبعد ز
ن یبه روابط ب یبعد ادب. دار و برجسته سازدتمید مطالب را در ذهن خواننده رتوانیم يدارید

 .طول و عمق جمـالت اشـاره دارد  به ن یهمچن ،گریک جمله به جمله دیجمالت و انتقال از 
 يک محتـوا یـ در چهـارچوب دادن بـه    ،زیـ ک پـاراگراف ن یـ  يارزش کارکرد ،سرانجامو 

یمـ  گـر جلـوه ... ند ویک فرآیک استدالل، گام به گام کردن یکردن  یمراتبخاص، سلسله
  ).NASH, STACY, 1997( شود

ان و کجـا  یـ دهد کـه کجـا آغـاز، کجـا پا    یبه طور خالصه، پاراگراف به خواننده نشان م
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نکـات   یدهـ و سـازمان  يسـاز صـه توانـد در خال یجه، میدر نت. ک نوشته استی 1یمات فرعیتقس
ن، بـه  یبنـابرا ). WRITING TUTORIAL SERVICES, 2004(و مهم متن به خواننده کمک کند  یاصل

 2النسـفورد و کونـورز  . جـاد انسـجام در مـتن اسـت    یرسد که پاراگراف از جمله عوامـل ا ینظر م
ن یـ ا) 2010(س یاز نظـر کـا  . داننـد یمـ ) متحد( 3از جمالت همسو یپاراگراف را گروه) 2003(

کنـد و  یرا دنبال مـ  4یده اصلیک ایآن است که هر پاراگراف تنها  يا وحدت به معنای ییهمسو
ه یـ توسـط بق  یستیز باین) یشه اصلیا اندی(ده ین ایا. شودیگر من بند جلوهیده در جمله آغازین ایا

  .ت شودیشوند، دنبال و حمایده مینام 5»یجمالت حام« آن بند که غالباً يبخشها
جـاد انسـجام   یا  ياز روشها یکیبه عنوان  يبندپاراگراف، یو مفهوم يبه لحاظ نظر

) 1976( 7حسـن و  يدیـ انسـجام هال  يهـا لفـه ؤبـه م ) 1991( 6يبه نام هو یدر متن را شخص
ن یاز روابـط بـ   ياشـبکه   Cohesion)معادل واژه (انسجام را  )1976( حسنو  يدیهال. افزود

ــها ــ  يبخش ــتن م ــف م ــ یمختل ــه ناش ــتند ک ــتور یدانس ــل دس ــانو واژ 8ياز عوام ــت  9یگ اس
)KAUFMAN, 2000(. رسد که یبه نظر م ن،یا با وجودCoherence   یکپـارچگ ی يکه بـه معنـا 

در  یگـان و واژ ياز عوامـل دسـتور   یروابط ناشـ که به  Cohesionفراتر از  ییاست، معنامتن 
  .باشد اشاره دارد، داشته سنحو  يدینظر هال

ن یـ از ا یچرا کـه بخشـ   .ز قابل مالحظه استین ینه پژوهشیشیدر مطالعه پ ،ن مسئلهیا
 نیبـ از . نـده اسـت  درك مطلب خوان بر ،يبندق پاراگرافیاز طر نظم ریتأثپژوهش به دنبال 

 10کیـ داوان چ و یتوان به آثار معروف کـ ین پژوهش، میهمسو با اوانجام شده  يپژوهشها
سـه  یکه به منظور مقا يایشان در بررسیا ،به عنوان نمونه. اشاره کرد یشناس شناختدو روان

انجـام دادنـد   ) آشـفته  يبـا پاراگرافهـا   یکـ یمنظم و  يبا پاراگرافها یکی( 11يریدو متن تفس
االت آزمـون درك مطلـب پاسـخ    ؤسـ %  51 بـه  افتـه یافتند که خوانندگان مـتن سـازمان   یدر

االت آزمون درك ؤاز س% 26خته تنها به یخوانندگان متن بهم ر کهیدرحال اند،دادهح یصح
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ز در یـ ن) 1989( 1نبرگدیشـ  .)CAL FEE, 1998  &CHAMBLISS(ح دادنـد  یمطلب پاسخ صح
ده یـ ص ایمتن در تشـخ  يهانوشتهو نظم درست  یمشابه مورد باال نشان داد که توال شیپژوه

ت یـ نها د و درنـ کیمرنده کمک یادگی، خالصه کردن و استخراج اطالعات از متن به یاصل
   .سازدیند درك مطالب را آسان میفرا

 يهـا شـه یا به صراحت از اندیحاً و یتوان تلو ین دست را میاز ا یجیها و نتاافتهین یا
از اصـول   یرسـد برخـ  یچراکه به نظـر مـ  ، ز استنتاج کردیو آموزش ن يریادگیشناسان روان

روان ،بـه عنـوان نمونـه    .مشـابه باشـند   ،چه در متن و چه در آمـوزش  ،ثر در درك مطلبؤم
ن یـ هسـتند بـر ا  ) واریطـوط حفـظ   در مقابـل ( داریمعنـ شناسان گشتالت که طرفـدار درك  

ع یسر يریادگیمنجر به  ،عناصر و ن اجزاءیب یو کل يراختباورند که درك و فهم روابط سا
نظـران  ن صـاحب یاز هم یکیز به عنوان ین 2آزوبل .شودیمر مطالب در حافظه بهت يادداریو 

 یمعنـ  يریادگیـ  دردرست مطالـب   یدهسازمان، یب و توالیهمچون ترت یبر نکات شیآموز
  .)1388ف، یس( ورزدیاصرار مدار 

 یانجام شـده دربـارة درك مطلـب، بـه روشـن      ياز پژوهشها يابه طور خالصه، مجموعه
ا یـ مـتن   یده اصـل یـ ا یمناسـب بـه منظـور معرفـ     یدهسازمان ياند که استفاده از الگوهانشان داده

، 1984 3و آرمبروسـتر آندرسـون  (شـود  ینـد درك مطلـب مـ   یل فراینوشته، منجر به بهبود و تسه
  ).2004، 5اس یج يا هی، به نقل از نشر1995، 4ویمون و کامنیکسون و سی؛ د1988

و انسـجام بـر    و نظـم  یر آشـفتگ یثأبا مضمون تـ  ییپژوهشها ،طور که اشاره شدهمان
ن حـال مطالـب   یامـا در عـ  . انجام شده اسـت  ،رانیرندگان، در خارج از ایگادیدرك مطلب 

منسجم کـردن مـتن، حتـی در     ياز روشها یکیبه عنوان  يبندپاراگرافر خاص یثأت ةدربار
انسـجام و   یدربـاره اثربخشـ   ،رانیـ در ا. یدارد تـا پژوهشـ   یفیجنبه توص غالباً خارج از ایران

 یم پژوهشـ یرمستقیم و غیچ گونه شواهد مستقیبر درك مطلب ه یمتن فارس يبندافپاراگر
مـتن   يسـاختار  يرهایدر باره متغ 1389ن، محقق در سال یش از ایتنها پ .ه استنشد مشاهده

انجام داد که از جملـه   یپژوهش.. .ر آنها بر درك خواندن ویو تأث يبندو از جمله پاراگراف
ــا ــارا ینت ــر ک ــواه ب ــاراگراف ییج آن گ ــتن پ ــدم ــجو  يبن ــدن دانش ــر درك خوان ــده ب ان یش

 يهـا نوشـته ف کتـب و  یلأن مهـم در تـ  یـ رسـد کـه ا  یبه نظر م یحت. بود یدولت يدانشگاهها
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که به زبان  یشتر کتابها و مقاالتیب) 1386( به قول صلح جو. گانه باشدیدر همه علوم ب یدرس
 یو آلمـان  ي، فرانسـو یسـ یانگل يزبانهـا  از یعنـ یدارند  ییاروپا أشوند منشیترجمه م یفارس

 يانـد کتابهـا  ت پـاراگرف مطلـع  یـ از اهم ییسـندگان اروپـا  یشـوند و چـون نو  یبرگردانده م
ت یـ اهم یرانـ یلفـان ا ؤچـون م  ،عکسبـر . ندارنـد  یمشـکل  یترجمـه شـده بـه فارسـ     یخارج

و  آمـوزش . دارد يادیـ ز تنـه اشـکاال  ین زمیـ ، آثارشان در اشناسندیپاراگراف را خوب نم
سـندگان  یدر آثـار نو  یب است و حتیغا باًیران تقریدر ا ين واحد نوشتاریا يبر رو پژوهش

  .)11ص (مشهود است  یین ناآشنایز این یخوب داخل
پژوهش حاضر  ي، هدف محورکه از نظر گذشت يانهیشیت و ضرورت پیبنا به اهم

ق یـ از طر م و انسـجام جـاد نظـ  یا یو به عبـارت  یفارس متندر  يبندپاراگراف ییاکار یبررس
ن پـژوهش بـه   یـ از ا یبخش ،به عبارت بهتر. ر آن بر درك مطلب استیثأو ت يبندپاراگراف

بـر   يبنـد پـاراگراف شده در مقابل مـتن بـدون نظـم و     يبندپاراگرافمتن  یاثربخش ۀسیمقا
 ریـ ز ، سـؤال ن هـدف یا يدر راستا. پرداخته است یان دوره کارشناسیدرك مطلب دانشجو

  :است هشد یبررسمطرح و 
  ثر است؟ؤم انیخواندن دانشجو بر درك ق پاراگرافیمتن از طر يبندقطعه ایآـ 

  
  یشناسروش

بـه  . ک راهه اسـتفاده شـده اسـت   ی یعاملاز طرح  ،ن پژوهشیا يهاهیفرض یبه منظور بررس
بـه  . انـد گرفتـه  يجـا  یتصـادف  ینیگزیبـه روش جـا   یک طرح عاملیگروه در 4ن منظور، یا

  .شدند ین و بررسیگزیجا یآزمودن 45، یر مورد بررسیدر هر سطح از متغ، یعبارت
  

  يریگ، نمونه و روش نمونهيجامعه آمار
 یکارشناسـ  ةان دوریه دانشـجو یـ از کل ن پـژوهش عبـارت بـود   یموردنظر در ا يجامعه آمار

ن یـ ا از .92ـ   91 یلیدر سال تحص واحد تهران شرق یآزاد اسالمدانشگاه  مختلف يهارشته
 ینیگزیبـا روش جـا  سـپس   ؛انتخـاب شـدند   یبـه روش تصـادف   یآزمـودن  180جامعه، ابتـدا  

کـه بـرآورد تعـداد افـراد گـروه       شـود یم ادآوری. قرار گرفتند ينفر 45گروه  4در  یتصادف
انجـام  ) 1387سـن، ترجمـه دالور،   نیستیبه نقـل از کر (ز با استفاده از جدول مورگان ینمونه ن

  .برآوردشده است 180کل پژوهش  يشده که برا
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  ابزار پژوهش 
متـون   :عبارت بـود از  ،ن پژوهشیاهداف ا یبه منظور بررس ،ن ابزاریترد مهمین و شایاول) 1

ن ون متـ یـ ا. نـد ن شـده بود یو تـدو  یشکل مختلـف طراحـ   4واحد به  یکه با موضوع یعلم
معمول  يهابا دانسته ارتباط یو ب »پروراندن مطلب يروشها« با موضوع )صفحه 6ـ5حدود (

  :از اندعبارتن متون یا يهایژگیاز و یبرخ. ندساخته شد پژوهشگرخوانندگان، توسط 
 ؛حجم همه متون یبیکسان بودن تقری ■
و  يبنـد پـاراگراف ر یـ دو متغ يبه اسـتثنا (متون  همه يواحد براو محتواي  موضوع ■

 ؛)متون از هر نظر مشابه بودند ،ییواره معناطرح
ــتفاده از واژ ■ ــههاس ــا و جمل ــده ــابه يبن ــاده ( مش ــان س ــد امک ــا ح ــه) ت ــر درج   از نظ

 ؛يدشوار
 يهـا استفاده از واژه متن؛ يمتن و خالصه مطلب در انتها يده در ابتدایداشتن چک ■

 ن؛و تکرار آنها در مت يدیکل
داشتن مقدمه و  ؛)رطس 18ـ   10(ول ـمعم ياــداردهـطول پاراگراف برحسب استان ■

 ...و متنا موضوع در هر یهر پاراگراف و  يراکسان بی يریگجهینت
 يبــه اســتثنا ،کــل مــتن ،...ق ویــاز جملــه اهــداف تحق، مالحظــات یل برخــیــبــه دل

ن متـون ابتـدا   یا. شد و پرورانده توسط خود محقق نوشته بودند، که نقل قول شده ییقسمتها
.. .و يفـراد عـاد  د دانشگاه، ایان چند رشته، اساتیمختلف از جمله دانشجو يگروهها يبر رو
آن از  یاز نقاط ضعف احتمـال  یبرخ شد؛ و سپس یشان بررسینظرات و اصالحات ا واجرا 

 يپـس از اجـرا   .دیگردبرطرف .. .درست و يهاش و استفاده از واژهیرایو و يبندلهنظر جم
ن متـون  یـ ا یو بررسـ  يسازآماده. جاد شدیا هادر آن يگریو اصالحات د راتیی، تغیمقدمات

ق یـ ن متـون مـورد بحـث در تحق   یبنـابرا . دیـ به طول انجام) 88اسفند  یر الیت(ماه  9د در حدو
  .قرار گرفته بود ین محقق مورد بررسیشیپ

بـه منظـور    ياپرسشـنامه ، یعلمـ  متـون  يبر اساس محتوا. پرسشنامه درك مطلب) 2
ز یـ درك مطلـب ن  ادشده پرسشنامهیهمانند متون  .ها ساخته شدیدرك مطلب آزمودن یبررس

بر اساس جـدول   ،پرسشنامه نیاالت اؤس. شده بود ین محقق ساخته و بررسیشیدر پژوهش پ
بـه نقـل از    ،تجدیدنظر شده هدفهاي آموزشی بنديطبقهو استفاده آنها و مشخصات آزمون 

 يانهیگزچند  سؤال 40شامل  یین پرسشنامه در شکل ابتدایا .ه شده استیته) 1388(ف یس
ل بـوده  یـ کـار بسـتن و تحل   ،درك و فهم ،دانش يهاطهیحو شامل ) ردمو 6تا  4 يهانهیگز(
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چند گروه نمونـه اجـرا و اشـکاالت و     يبر رو ومرتبه آماده  4ـ3 طیز یت نسؤاالن یا .است
و تـا حـد    یبررسـ  ،هـا و متخصـص  یاز آن بر اساس نظـر آزمودن  یناش یاحتمال يهایفهمکج

ت آن سـؤاال ه یـ کل ،کـه تـا حـد امکـان     شده است یسع ،به عالوه .امکان برطرف شده است
 .ربـط داده شـود   ینـ یع يتهـا یها آماده و بـه موقع یآزمودن ةروزمر یزندگ يتهایواقعبرحسب 

اظهـارات   طبـق  ،متنـوع بـوده   هـا نـه یگزت و سـؤاال به کار رفتـه در   يتهایموقع ،نیعالوه بر ا
 ،یسـؤال  40 ۀرسشـنام ن پیـ ا .شده است شانیا يبرا تسؤاالن امر منجر به جاذبه یها ایآزمودن

اجـرا   ،گفتـه شـده   ینمونه مقدمات نفر180بر  یمتن آموزش 6ه به همراه یاول يهایپس از بررس
ب یضـر  يها بـر رو یبررسـ . تل قـرار گرفـ  یـ مـورد تحل  ت آنسـؤاال تـک  تـک  و سپسشد 

ل یـ و طبـق جـدول تحل   یهم به شکل دست ،پرسشنامه یدرون یهمسانز و درجه یمت ،يدشوار
، 3، 2ت سـؤاال ت معلـوم شـد کـه    یدر نها .انجام شد SPSS افزارکمک نرم ت و هم بهسؤاال

 ز کـه صـرفاً  یـ ت نسـؤاال مـورد از   4 .حذف شـوند  دیبا یز کافینداشتن قدرت تم لیدلبه  22
از  زیـ پره يابـر  عـالوه، بـه  .حـذف شـدند   ییکردند از فهرست نهایم یسطح دانش را بررس

فهرست  ياز انتها سؤال 4،هایعملکرد آزمودندارندگی ناشی از آن در و کاهش باز یخستگ
  .ز حذف شدندیت بودند نسؤاالن یکه دشوارتر
ــ یهمســان بیضــر بــا اســتفاده از ( ســؤالل یــبــه دســت آمــده از جــدول تحل یدرون

در .%78افـزار عبـارت بـود از    و با استفاده از نـرم %  82عبارت بود از ) نییباال و پا يگروهها
آزمودنـد بـا توجـه بـه     یل را مـ یـ کار بسـتن و تحل  ،و فهم که طبقات درك سؤال 29ت ینها

 یینهـا  ين پرسشـنامه در اجـرا  یـ ا .آمـاده شـدند   یینهـا  ياجرا يمرتب و برا يدرجه دشوار
  .ها ارائه شدیآزمودن ییپاسخگو يهمراه متن راهنما

  
  اجرا
مختلـف دانشـگاه آزاد    يهـا ان رشـته یدانشـجو  ،هـدف  ۀگروه نمون ،طور که اشاره شدهمان

بـا   یضـمن همـاهنگ   ،گفته شـده  يابزارها يه منظور اجراب .بودند واحد تهران شرق یسالما
 .ار محقق قرار گرفتیکالس در اخت ان هریا پایآغاز  از وقت یمدت ،درس يد کالسهایاسات

ت ســؤاالبــه  ییق و روش مطالعــه و پاســخگویـ هــدف تحق ةدربــار یح شــفاهیپـس از توضــ 
پرسشـنامه   ۀمطالعـ  يقـه بـرا  یدق 30مطالعـه مـتن و    يبـرا فرصـت   هقیدق 20حداکثر  ،آزمونها

قـه  یدق 15ر یـ ز کـه غالبـاً  (هر مـتن   ۀها پس از مطالعیآزمودن .شددرك مطلب در نظر گرفته 
ل پرسشـنامه در پاسـخ  یـ بـه تکم  ،درك مطلب ۀپرسشنام يبا خواندن راهنما) دیکشیطول م
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 مـثالً (ط اجـرا مسـاعد نبـود    یامواقع کـه شـر   یاست در برخ یگفتن .پرداختندنامه مخصوص 
ط حـذف  یمربوط بـه آن شـرا   يهانامهپاسخ) ...روز و یانیها در ساعات پایآزمودن یخستگ
از آنهـا نمـره درك مطلـب     یکی چند نمره منظور شد که یهر آزمودن يبرا ن،یبنابرا .شدند

  .بود
  هاافتهی

  متن  از چهار شکل انسجام مطلب حاصل مربوط به درك يآمار يلهایج به دست آمده از تحلینتا   1جدول 
 اهشاخص

 نیانگیم تعداد مطالب متن يبندقطعه
انحراف 

 F اریمع
یسطح معن

 يدار
گنجانـدن جمـالت   (مـتن   يبندپاراگراف

   30/2 12/20 45 ) بنددر تنه یحام

گنجانـدن جمـالت   (مـتن   يبندپاراگراف
 000/0 180/24 80/4 50/16 45 )بند يدر ابتدا یحام

گنجانـدن جمـالت   (مـتن   يبندپاراگراف
   70/2 20/19 45 )بند يدر انتها یحام

بـدون  ( یمتن به صورت تصادف يبندقطعه
   70/4 20/14 45 )يبندپاراگراف

  05/0 سطح در يداریمعن* 
  

نمـره درك مطلـب    نیانگیـ م شـود، یمـ مالحظـه   1طور که در جـدول شـماره   همان
بـا   يبنـد قطعـه  که از نظـر شـکل   ،نوع متن مورد مطالعه رک از چهایمربوط به هر يگروهها

  :ب عبارت است ازیند به ترتاگر متفاوتیکدی
 گنجانـده پـاراگراف   هـر  در بدنـه  یجمالت حـام که  ياشده يبندمتن پاراگراف .1

  .شده است
 گنجانـده پـاراگراف  هر  يدر انتها یجمالت حام که ياشده يبندمتن پاراگراف .2

  .شده است
گنجانـده   پـاراگراف هر  يدر ابتدا یجمالت حام که ياشده يبندن پاراگرافمت .3

  .شده است
  .است یکه در آن شرح مطلب به صورت تصادف يبندمتن بدون پاراگراف .4
ن یـ ن ایتفاوتها بـ  F شده است که با استفاده از آزمون نن جدول روشیدر ا ،عالوهبه

 ودبیـانگر وجـ  بـه عبـارت بهتـر،     ؛)F= 180/24 و P= 05/0( دار اسـت یچهار شکل متن معنـ 
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شود که انسجام متن یروشن م ،نیبنا برا .یاد شده است متن دار بین چهار شکلتفاوت معنی
  .بر درك مطلب خوانندگان مؤثر است يبندق پاراگرافیاز طر

  
  يریگجهیبحث و نت

ن مقالـه مـورد   یـ ا طـرح شـده در   ۀیفرض ،يج آماریها روشن شد که مطابق نتاافتهیدر بخش 
نه یشیات موجود در پین پژوهش با کلیحاصل از ا يهاافتهی ،به عبارت بهتر .د قرارگرفتییأت

و  یو تـوال  یکدستین به تز گفته شد که انسجام میدر بخش مقدمه ن .پژوهش مطابقت دارند
ن حالـت  یـ اشـاره دارد و عکـس ا   يبندپاراگراف یو به عبارت مطالب درون متن یکپارچگی
جـاد  یا ياز روشـها  یکی) 2010(س یاز نظر کا ،عالوهبه .و عدم انسجام متن است یشفتگآ

  .قطعه کردن متن استو قطعه يبندپاراگراف ،انسجام در متن
 .کدسـت کـردن مطالـب اسـت    یجاد نظـم و  یا ياز راهها یکی يبندپاراگراف ،پس

ک یـ از  يا بعـد یـ ک موضـوع  یـ معـرف   ،ا بخش از نوشـته یک واحد یپاراگراف به عنوان 
 یاز سـه بخـش اصـل    ،هر پاراگراف داخل مـتن  ،به طور معمول .موضوع در درون متن است

جـه یو نت) دهنـد یرا شـرح مـ   یکه مطلب اصل یجمالت حام(تنه  ،مقدمه. ل شده استیتشک
بـه   ،ن مقالـه یـ منـدرج در ا  يهـا افتـه یو براسـاس   ،ورذکاز پژوهش م یآنچه در بخش .يریگ

خـواه جمـالت   ( کـه باشـد   یپاراگراف بـه هـر شـکل    يه شکل ساختارن بود کیدست آمد ا
ق پـاراگراف یـ کردن مـتن از طر  يبندقطعه با )رندیانه بند قرار بگیا میانتها و  ،در ابتدا یحام
 یاس بـا متنـ  یـ در ق ،به عبارت بهتـر  .ر گذاشتیتأثبر درك مطلب خوانندگان  توانیم يبند

و ساختار مشخص در  یکپارچگیب و ین بدون ترتاست و مطالب آ يبندکه فاقد پاراگراف
مـتن قطعـه قطعـه     ،اسـت  یدمان مطالب در درون متن تصـادف یا چیاند و کنار هم قرار گرفته

  .تر استق پاراگراف قابل فهمیشده از طر
 یساختار پاراگراف در زبـان فارسـ  دربارة  یپژوهشران یگرچه در ا نکهیاگر ینکته د

 ز غالبـاً یـ ران نیـ خـارج از ا  یعلمـ  يهـا نوشته یجود ندارد و حتآن بر درك مطلب ور یتأثو 
در (چ یو کـ ک یـ وان دا ياز جمله کارها یخارج ياز پژوهشها یبرخ ،دارند یفیجنبه توص
بـا  ) متن يهانوشته یدر مورد توال( گبرندیشو ) افتهیسه متن آشفته و متن سازمانیمورد مقا

د کـرده  ییـ ن مهـم را تأ یـ ز ایسابق محقق ن ن، پژوهشیهمچن .دارند یپژوهش حاضر همخوان
  .بود

کـم   و غالبـاً  یناکـاف  ياز جملـه منـابع نظـر    ،تهایاز محدود ياریبا وجود بس ،عالوهبه
 یرسـد کـه اثربخشـ   یبه نظر مـ  ،...ن و نگارش متن ویو مشکالت در تدو ،با موضوع ارتباط
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 ،نیچنـ هم .سـت یروربر درك مطلـب ض ) یبا هر شکل( يبندق پاراگرافیانسجام متن از طر
 یسـ یانگل يهـا نوشتهز مانند ین یزبان فارسنگارش افت که اگر در یتوان دریها مافتهین یاز ا

  و ينوشـتار  ياز واحـدها  یکـ یت شـود و پـاراگراف بـه عنـوان     یرعا يبنداصول پاراگراف
   يهـا نوشـته د یرد شـا یـ مـورد توجـه قـرار گ    ،در مـتن  يگـذار مهـم نقطـه   يهـا از جنبـه  یکی

  ت جـــذبیـــاز قابل ،در دانشـــگاه یو آموزشـــ یدرســـ يهـــانوشـــتهخصـــوص ب ،یفارســـ
  .خوانندگان برخوردار شوند يبرا يشتریو هضم ب

 نیـ ا يمنـتج از دسـتاوردها   يکـاربرد  يهاهیاز توص یبرخ ،با توجه به آنچه گذشت
  :پژوهش عبارت است از

 ،اگرافجـاد پـار  یق ایـ ا ابعاد مختلف موضوعات از طریقالب دادن به موضوعات . 1
  .شودیمنجر م کردن موضوعمطالب و برجسته يسازهماهنگو  یبه نظم، آراستگ که

ک موضوع واحـد و  یک نوشته آن است که هر بند به یدر  يبندپاراگراف يمعنا. 2
ک بنـد قـرار   یـ ک موضـوع در  یـ ش از یبـ  گاهچیهک موضوع واحد بپردازد و یاز  يا بعدی

و وحدت داشـته   یگر هماهنگیکدید با یک بند باید در مطالب موجو یتمام عالوهبه .ردینگ
ز وحـدت پـاراگراف   ین) 2010(س یاز نظر کا .ت قرار دهندیگر را مورد حمایکدیباشند و 

ه یـ بق )ب ؛باشـد  یشه اصلیک اندیهر پاراگراف تنها شامل  )الف: شودیم یاز دو مسئله ناش
   .ت کنندیماآن را ح ،آن هماهنگ بوده یده اصلیک بند با ای يبخشها

ابعـاد و  ان یدهد که کجا آغاز و کجا پاینده نشان منک پاراگراف خوب به خوای .3
مختلـف   يح در پاراگرافهـا وشـر مموضوعات  ،یاز طرف .ک نوشته استی مختلف يبخشها

  .ا متن هماهنگ باشندیآن بخش  یبا موضوع اصل دیبا) از نوشته یا بخشی(ک متن ی
 یجـ یتوانـد بـه کـاهش ابهـام و گ     یمـ  ،وارد بـاال از جملـه مـ   ،اصـول  یت برخـ یرعا

نـد درك مطلـب را   یو فرا کنـد  کمـک  یا کتاب درسـ یک متن یخوانندگان در برخورد با 
  .سازدآسان 
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