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را در انشاهاي پنج پاراررافي انگليسي دانشجویان مقطا کارشناساي

ارزیابي نمود است .با بررسي توصيفي  110انشاي جما آوريشاد

از  6دانشگا در ایران ،در تحقيق حاضر مشطص شاد اسات کاه در

انشاااهاي انگليس اي فارس ايزبانااان راارار واژرااان بااه صااراحت بي اان

نميرردند .همچني مشطص شد که ای انشاها داراي ویژرايهااي
الگااوي «خواننااد -مساالو » هساانند کااه حاااکي از انعکاااف فرهنا

نگارشي زبان فارسي در ای نوشنهها مي باشد.
واژه هايکليدي :فرهن

 ،انشا ،پاراررا  ،بررسي مقابلاهاي نراام

سااامانده اي مطالااب نوشااناري ،انسااجام بااارز ،خواننااد  -مساالو ،
نویسند  -مسلو

 .1مقدمه

در ميان حوز هایي که امروز توجه محققان را در آموزش مهاارت نوشان باه خاود جلاب
کاارد اساات ،م ايتااوان بااه حااوزة بررس اي مقابلااهاي نرااام سااامانده اي مطالااب در قالااب

پاراررا هاي مقاالت اشار نمود .بررسي مقابلهاي نرام سااماندهاي مطالاب نوشاناري 1از

زمان اننشار مقالة کاپنن 2در سا  1966تحت عنوان الگوهاي فرهنگي 3تفکر در آماوزش
بينافرهنگي) رشد فزایند اي داشنه است .وي زبانهاا را از ایا لحاا باه پانج دسانه تقسايم
نمود و براي هر یک از آنها نموداري را ترسيم کرد:

1

contrastive rhetoric
Kaplan
3
cultural
2
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روسي

)(Russian

التي

)(Romance

شرقي

)(Oriental

انگليسي

عربي

)(English

)(Semitic

شکل  .1دستهبندي الگوي نوشتاري زبانها توسط کاپالن ()1966

در ای تقسيمبندي ،زبان انگليسي جزو زبانهایي با ساماندهي خطي 1قرار داشات حاا
آنکه زبان فارسي همرا دیگر زبانهاي شرقي آسيایي) جزو زبانهایي با ساماندهي دوار

2

دسنهبندي ميشد .ررچه نرریات کاپنن مورد نقد قارار ررفات و خاود وي نياز از موضا
اوليهاش کمي عقبنشيني نماود ،ولاي دیادرا وي منشا تحقيقاات بساياري در چاارچوب
مرکور قارار ررفات .تحقياق حاضار در ایا چاارچوب باه بررساي مقابلاهاي تفااوتهااي
بينافرهنگي در نرام ساماندهي مطالب توس انشانویساان فارسايزباان پرداخناه و دو منغيار

«انسجام بارز» 3و «توجه به مطا اب »4را در انشااهاي 5پانجپااراررافي انگليساي دانشاجویان
مقط کارشناسي ارزیابي نمود است و سعي کارد کاه بار اسااف چهاار سالوا مطار در
حوزة بررسي مقابلهاي نرام ساماندهي مطالب نوشناري ننایج خود را بياان دارد .ایا چهاار
سلوا عبارتند از )1 :آیا اساسا تفاوتهاي بينافرهنگي در نحوة ساماندهي مطالب نوشاناري
در رابطه با دو منغير انسجام باارز و توجاه باه مطا اب وجاود دارد  )2ارار چناي تفااوتي
وجود دارد ،زبانآموزان فارسيزبان در هنگام نگارش انگليسي و در رابطه باا ایا دو منغيار
دقيقاً با چه چالشهایي روبهرو هسنند  )3آیا ای چالشهاا را مايتاوان باه تاداخ

6

تا ثير

منفاي) از سااوي زبااان مااادري نساابت داد  )4کادام یاک از عواما فرهنگاي یاا تحصايلي
ارزشها ،عر ها ،فرایند یادريري ،و یا رویکردهاي آموزشي) در زبان مادري مسالو آن
هسنند
1

linear
spiral
cohesion
4
audience awareness
5
essays
6
interferencey
2
3
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 .2گزيدهاي از پيشينة ادبياتي تحقيق

همانرونه که در مقدمه مطر شد ،پيشينة بررسي مقابلهاي قالابهااي سااماندهاي مطالاب
نوشناري به  1966و نرریات کاپنن در ای مورد برميرردد .باق نرار وي ،باه نسابني کاه
زبان و نگارش اموري فرهنگي تلقي شوند ،ميتوان رفت که فرهنا

هااي مطنلا

داراي

قالبهاي ساماندهي مطالب نوشناري منفاوت ميباشند .کاپنن در نرریهپردازي خود من ثر

از دیدرا هاي ساپير و وور  1بود که معنقد بودند زبانهاي مطنلا

باه ارت منفااوت بار

روي نحوة تفکار و جهاانبيناي افاراد ت ثيررارار هسانند .در پاي اننشاار ایاد هااي کااپنن،
مطالعات بسياري ي دو دهة هشناد و نود ميندي در رابطه باا بررساي مقابلاهاي قالابهااي
ساماندهي مطالب نوشناري در زبانهاي مطنل

صورت پریرفت که از آن مياان مايتاوان

به مطالعات هيندز )1990 ،1987 ،1983 2در زباان ژاپناي ،موهاان 3و لاو )1985 4در زباان

چيني ،کاچرو )1995 5در زبان هندي ،و هنيم )1991 6در زبان عربي اشار نمود .برخي از

ای مطالعات نرریة اوليه کاپنن را ت یيد کرد و برخي دیگار آن را افرا اي و جانابداراناه
پنداشنهاند .به اور مااا  ،مطالعاات افارادي مانناد هينادز  ،)1983موهاان و لاو  ،)1985و
سعدالدی
کانر

10

7

 )1989مؤید ای نرریه و تحقيقات افارادي مانناد ماتااالن ،)1985 8عنیاي 9و

 )1990و لِکاي

11

 )1991مننقاد آن باود اناد .در مياان مننقادی مايتاوان باه لاي

12

 )2008اشار نمود که بررسي مقابلهاي را داراي دیدي محدود ،کمينهررایانه 13و کليشهاي

دانسنه است .وي دوماي ایاراد را در ایا مايداناد کاه رویکارد مارکور بيشانر از ایا کاه
شباهتهاي بي فرهنگي را مد نرر قرار دهد ،تفاوتها را در نرر ميريرد.

1

Sapir-Whorf Hypothesis
Hinds
3
Mohan
4
Lo
5
Kachru
6
Hatim
7
Sa'adeddin
8
Matalene
9
Allaei
10
Connor
11
Leki
12
Li
13
reductionist
2

5/28/2015 5:59:57 PM

Text [14] ed. 3.indd 130

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 131 /

در بي مطالعاتي که به بررسي مقابلهاي نرام ساماندهي مطالب نوشناري در زبان فارسي
پرداخنهاند ميتوان به موارد زیار اشاار کارد :کچا
فااروردی

1

 )1982وحيادي  ،)2008زارعاي و

 ،)2009بااالغيزاد و پاشااایي  ،)2010شموسااي  )2010و احمااد خااانبيگ اي و

احمدي .)2011
 .3روش تحقيق

 .1 .3جامعةآماري ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري ،ابزار گردآوري دادهها

ای تحقيق به مطالعة توصيفي انشاهاي پنجپاراررافي انگليسي نوشنهشد توس دانشاجویان

مقط کارشناسي پرداخنه و دو منغير «انسجام بارز» و«توجاه باه مطا اب» را ارزیاابي نماود
است .افراد شرکتکنند در ای تحقياق منشاک از  315دانشاجوي مقطا کارشناساي از 6

دانشگا در ایران بودند ،که هرکدام یک انشاي پنجپااراررافي تشاریحي 2در امنحاان پایاان
تاارم خااود بااراي درف انشانویساي 3نوشاانند .از باي ایا تعااداد ،انشاااي  110نفاار بااه شايوة

نمونهريري اننطاب شد و مورد بررسي قرار ررفت .از دانشجویان خواسنه شاد باود کاه باا
اننطاب موضوعي شبيه نمونة زیر یک انشاي تشریحي ظر

مدت  90دقيقه بنویسند:

«مشارکت مردم در امور اجنماعي در پيشرفت یک کشور بسيار موثر است».
 .2 .3معيار و مقياس ارزيابي
از آنجا که الزم بود کيفيت نگارش مقاالت به ور مشرو از لحا دو منغير انسجام باارز و

توجه به مطا ب مورد بررسي قرار ريرد ،یک معياار تصاحيح تحليلاي 4باراي هار کادام از
منغيرها تدوی رردید .در ای راسنا ،قدم او اننطاب مشطصاههااي نگارشايِ ماورد نرار و
تصميم بر نحوة تقسيمبندي آنها بود .معيارهاي مجزا براي هر یک از منغيرها امکان بررساي
مشرو آنها را فراهم ميساخت .بنابرای هر یک از معيارها باه پانج ساطح تقسايم شادند و
نمرة هر سطح تعيي رردید .در ضم  ،اسنفاد از معيارهاي مجازا ،امکاان رازارش نمارات
1

Katchen
expository essay
3
essay writing
4
analytic scoring scale
2
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جدارانه براي هریک از منغيرها را هم فراهم ميکرد .نکنة قاب ذکر بعدي آن اسات کاه در
ای مطالعه سه مصحح با تجربه کافي به تصحيح مقاالت پرداخنند.
 .3 .3شيوة تجزيه و تحليل دادهها

تجزیه و تحلي داد ها بهصورت زیر انجام ررفت :ابندا ،براي تعياي نحاوة توزیا مقاادیر و

نرما بودن آن از تستِ یکنمونهاي کِي-اِف 1اسنفاد شد .پس از ا ميناان از نرماا باودن

فراواني داد ها ،از آزمون تيِ یکنمونهاي 2براي مقایسة ميانگي عملکرد رارو باا مياانگي

عملکرد جمعيت اسنفاد شد .نمرة ميانگي عملکرد جمعيت انگليسيزبان با مراجعه به ننایج
مننشرشدة تاف

 )2009اسنطراج شد بود .دیگر فرایندهاي آماريِ بهکارررفنهشد عباارت

بودند از آنوواي یک رفه 3براي محاسبه ضریب پایایي بينامصححي4؛ تحلي عاملي ت یيدي

5

براي روایي 6مقيافهاي ارزیابي؛ و نهایناً آلفاي کرونباخ 7براي پایایي معيارهاي ارزیابي.
 .4 .3نتايج روايي و پايايي مقياسها و ارزيابيها

پس از حصو ِ ا مينان از نرما بودن فراواني داد ها ،قدم بعدي آرااهي از ضاریب پایاایي

بي ارزیابي مصححان بود که از آناوواي یاک رفاه باراي ایا منراور اسانفاد شاد .نناایج
حاص از آنوواي یک رفه نشاندهندة ضریب مطلوب پایاایي باي ارزیاابي داوران هام در
مورد انسجام  )./939و هم در مورد توجه به مطا ب  )./868بود.
براي ارزیابي روایيِ مقيافهاي تصحيح با مراجعه به منااب موجاود از کيفيات محناواي

آنها ا مينان حاصا شاد و هامچناي باا چناد همکاار خبار در ماورد محناوا 8و صاورت

9

مقيافها مشاور شد و نهایناً پایایي آنها از ریق آلفاي کرونباخ و دو نيمه کاردن 10محاک
زد شد که ننيجة ضریب پایایي از ریق آلفاي کرونباخ برابر با  ./809بود.
1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample T Test
3
One Way ANOVA
4
inter-rater reliability
5
confirmatory factor analysis
6
validity
7
Cronbach's Alpha
8
content validity
9
face validity
10
Split-Half
2
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 .4فرضيهها و نتايج تحقيق

فرض او ای تحقيق آن بود که از لحا اسنفاد از ادات انسجامبطش در نرام ساماندهاي

تفاوت معناداري ميان ميانگي عملکرد ررو و ميانگي جمعيت وجود ندارد .الزم باه ذکار
است که ميانگي نمرة جمعيت انگليسيزبان در مهارت نگارش بق اعنم تاف آي بي تاي

1

 )2009برابر با 3/83از  5بود است .قب از ارائة نناایج بایاد بياان داشات کاه باه پياروي از

هاليدي 2و حس

3

 )1976در ای تحقيق تعری

انسجام عبارت بود از :ثبات منطقي اید هاا

در تمامي سطو رفنمان ازجملاه انساجام حاصا از اسانفاد از ادات موصاوليِ دسانوري/
معنایي .بر اسااف تعریا

فاوت ،معياار تصاحيح زیار تادوی شاد و از روایاي و پایاایي آن

ا مينان به عم آمد:
جدول  .1معيار ارزيابي انسجام بارز :برخورداري از نشانگرهاي گفتماني بارز در جايگاه مقتضي
توصيف عملکرد

در ای سطح ،از عناصر انسجامبطش ازجملاه رارارواژران و یادآورهاا تقریبااً هاي اثاري
نيست و نوشنه چنان منقط است که عمنً درک آن ميسر نميباشد.

در ای سطح ،اسانفاد از عناصار انساجامبطاش ازجملاه رارارواژران و یادآورهاا نابجاا و
ناکافي است و نرام ساماندهي مطالب غيرمنطقي ميباشد.

در ای سطح ،عدمثبات در اسنفاد از عناصر انسجامبطش ازجمله ررارواژران و یادآورها

دید ميشود؛ یعني ای عناصر انسجامبطاش رااهي باه چشام ماي خورناد و رااهي خيار؛

بهنحوي که بطشي از مطالب داراي نرام منطقي و برخي دیگر عاري از آن به نرر ميرسد.

در ای ساطح ،نراام سااماندهاي نسابناً مطلاوب اسات و از عناصار انساجامبطاش ازجملاه
ررارواژران و یادآورها اسنفاد نسبناً کافي صورت ررفنه ،ررچه بهندرت نقایص اسانفاد

از ای ادات باعث ميشود که برخي از مطالب به ور مؤثر مننق نشوند.

در ای سطح ،نرام ساماندهي مطلوب است و اسنفاد کافي و بجا از عناصر انساجامبطاش

ازجمله ررارواژران و یادآورها مننج به ارتباط مؤثر شد است.

توجه :معيار ارزیابي ميزان انسجام بارز در مقاالت زبانآموزان ایراني براساف تعری

نمره

1
2
3

4
5

اقنباافشاد از هاليادي و حسا

 ) 1976توس محقق حاضر تدوی و روایيسازي شد.

1

)Test and Score Data Summary for TOEFL® Internet-based (TOEFL iBT for 2009
Halliday
3
Hassan
2
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پس از تصحيح انشاهاي مننطب بر اساف معياار ارائاهشاد در جادو  ،1باا اسانفاد از
نرمافزار  SPSSو «آزمون تي ِ یکنمونهاي» ننایج زیر به دست آمد:
جدول  :2نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي مقايسة ميانگين عملکرد گروه با ميانگين
جمعيت درمورد متغير ميزان انسجام ِ بارز

خطاي اسناندارد ميانگي
0/11221

انحرا

معيار

1/17682

ميانگي

تعداد

3/1363

110

شاخصهاي انسجام بارز

ارزش آزمون = 3/83
 95%فاصلهي ا مينان
تفاوت
باالتر

پائي تر

-0/4712

-0/9160

تفاوت

دو دامنه

ميانگي ها

)(Sig.

-0/69364

0/000

درجه آزادي

109

t

-6/182

شاخصهاي
انسجام بارز

جدو شمارة  2نشاان مايدهاد کاه از لحاا انساجام در نراام سااماندهاي ،مياان مياانگي
عملکرد رارو و مياانگي جمعيات تفااوت معنااداري  = 0/002دو دامناه  )Sig.وجاود دارد.
براي پي بردن به عواملي که باعث بروز چني تفاوتي معنااداري شاد باود از نناایج آمااري
توصيفي زیر اسنفاد شد:
جدول  :3نتايج آمار توصيفي براي متغير انسجام ِ بارز
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درصد تجمعي

درصد معنبر

درصد

فراواني

11/8

11/8

11/8

13

1

27/3

15/5

15/5

17

2

59/1

31/8

31/8

35

3

88/2

29/1

29/1

32

4

100/0

11/8

11/8

13

5

100/0

100/0
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بااق ننااایج آماااريِ جاادو شاامارة  % 11/8 ،3از افااراد از لحااا انسااجام داراي نرااام
ساااماندهااي مطلااوب بااههماارا اساانفادة کااافي و بجااا از عناصاار انسااجامبطااش ازجملااه

ررارواژران 1و یادآور 2ها بودند که مننج به ارتباط مؤثر ميشد % 29/1 .ازنوشانههاا داراي
نرام ساماندهي نسبناً مطلوب بههمرا اسانفاد نسابناً کاافي و بجاا از عناصار انساجامبطاش
ازجمله ررارواژران و یادآورها بودند؛ ررچه به ندرت نقاص در کااربرد ایا ادات باعاث
ميشد که برخي از مطالب به ور مؤثر مننق نشود .ولي در  % 31/8از مقاالت عدمثبات در
اسنفاد از عناصر مرکور دید مايشاد؛ یعناي ایا عناصار انساجامبطاش رااهي باه چشام
ميخورد و راهي خير ،به نحوي کاه بطشاي از مطالاب داراي نراام منطقاي و برخاي دیگار
عاري از آن به نرار مايرسايد % 15/5 .از مقااالت اسانفاد هااي نابجاا و ناکاافي از عناصار
انسجامبطش داشنند و در آنها نرام ساماندهي مطالب غيرمنطقي بود و سارانجام در % 11/8
از مقاالت از عناصر انسجامبطش تقریباً هي اثري نبود و نوشنهها چنان منقط ماينماود کاه
عمنً درک آنها ميسر نبود .بنابرای  ،مشکنت بهکارريري انسجام در بي افراد ررو ِ ماورد
مطالعه به ور خنصه عبارت بود از فقدان عناصر انسجامبطش ،اسانفاد نامناساب از آنهاا،
نوسان در اسنفادة مناسب از آنها ،و اتطاذ شيوة غيرصریح در انسجام بطشيدن به من .
در ت یيد ننایج فوت ،ميتوان به مطالعات زیر اشار نماود .احماد خاان بيگاي و احمادي
 )2011در بطشي از ننایج خود نشاان دادناد کاه مقااالت نوشانهشاد توسا نویساندران

انگليسيزبان نسبت به نوشنههاي مشاابه فارساي داراي ادات انساجامبطاش بيشانري بودناد.

همچني رشيدي و سوزند فر  )2011دریافنند که به دلي کاربرد بيشانر عناصار فرامنناي،3
یعني ادات پيشنگر 4مانً پيشبيني ،اشار به مرحلاة بعاد و خنصاة آنچاه خواهاد آماد) و

ادات پسنگر 5مانً تکرار ،اشار به مرحلة قب وخنصة آنچه ررشت) ،انسجام در مقاالت
نوشنهشد توس انگليسيزبانها قويتر به نرر ميآیاد .در تحقياق دیگار ،عادالت )2006

1

transitions
reminders
3
meta-text
4
preview
5
review
2
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مشک عمد در سطح پاراررا

و من را در بي دانشاجویان ایراناي ناشاي از عادمانساجام

کافي دانسنه است.
از مجموع یافنههاي تحقيقات مرکور و ننایج ای تحقيق ،ميتوان ننيجاه ررفات کاه در
زبان فارسي بهعنوان یک عر

تمای به اسنفادة بارز از عناصر انسجامبطاش کمنار از زباان

انگليسي است .ای ننيجهريري ررایش ما را در پاریرش دسانهبنادي زباان فارساي در کناار
دیگرزبانهاي آسيایي قوت مي بطشد چون رفنه شد که در ای دسنه از زبانها مطالاب باه
تفصي بيان ميرردد بدون ای که ارتبا شان با دیگراجزا یا با ایدة اصلي به صاراحت نشاان
داد شود ميلر.)2007 ،1

بعد از بيان ننایج در مورد منغير او انسجام باارز) ،باه بررساي و بحاث در ماورد نناایج
منغير وفرضية دوم ميپردازیم .فرضية دوم ای تحقيق آن بود که ازلحا توجه باه مطا اب
در نرام ساماندهي ،تفاوت معناداري ميان ميانگي عملکرد ررو و ميانگي جمعيت وجاود
ندارد .یادآوري ميشودکه ميانگي نمرة جمعيات انگليسايزباان در مهاارت نگاارش باق
اعنم تاف آي بي تي  )2009برابر با 3/83از  5بود است.
ای بار نيز قب از ارائة ننایج ،اشار اي به مرج اصلي براي تدوی معياار تصاحيح مناون
صورت مايريارد .هينادز  )1990 ،1987بياان مايدارد کاه در امار نگاارش در زباانهااي
انگليسي/آمریکایي 2نویسند مسلو ِ صراحت لهجه و شفافيت بطشايدن باه مان مايباشاد.

ميتوان ميزان نویسند  -مسلو  3بودن یک من را بر اساف صراحت در بيان ایدة اصالي در
ابنداي آن ،شفافيت بحث و سهولت پيگيري مطلب قضاوت نمود.
بر اساف تعری

فوت ،معيار تصحيح زیر تدوی شد و از روایي و پایایي آن ا ميناان باه

عم آمد:

1

Miller
Anglo-American
3
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2
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جدول شماره  :4ميزان توجه به مخاطب:

ميزان برخورداري از ويژگيهاي خواننده-مسئول يا نويسنده-مسئول
نمره

توصيف عملکرد

در ای سطح ،مقاله فاقد ایدة اصلي وخ سير ِ مشطص باود و پيگياري بحاث در آن نااممک
است.

1

در ای سطح ،هم ایدة اصلي مرکور است و هم نگارند به بحث در مورد آن پرداخنه ولاي هار
دو مبهم و دچار نقصند مانً ایدة اصلي محدود نشد  ،مطالب پشنيبان داراي ساماندهي مناسب

2

نيسنند ،یا انسجام بارز نيست) و پيگيري بحث تقریباً غيرممک است.
در ای سطح ،هم ایدة اصلي مرکور است و هم نگارناد باه بحاث در ماورد آن پرداخناه ولاي
وجود نقص در یکي از آنها دنبا نمودن خ سير بحث را با اشکا روبهرو ساخنه است.

3

در ای سطح ،ایدة اصلي در ابنداي مقاله ذکر نشد  ،ولاي مطلاب باهروشاني ماورد بحاث قارار
ررفنه ودنبا نمودن خ سير بحث بهنحو مطلوبي براي خوانند ميسر است به اوري کاه ایادة

4

اصلي قاب اسننباط است.
در ای سطح ،ایدة اصلي در ابنداي مقاله ذکر شد اسات ،مطلاب باهروشاني ماورد بحاث قارار
ررفنه ،انسجام بارز است و دنبا نمودن خ سير بحث بهنحو مطلوبي براي خوانند ميسر است.
توجه :معيار ارزیابي ميزان نویسند  -مسلو بودن مقاالت زبانآماوزان ایراناي براسااف تعریا

5

اقنباافشاد از هينادز

 )1990توس محقق حاضر تدوی و روایيسازي شد.

پس از تصحيح انشاهاي مننطب بر اسااف معياار ارائاهشاد در جادو  ،4باا اسانفاد از
نرمافزار  SPSSو «آزمون تي یکنمونهاي» ننایج زیر به دست آمد:
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جدول  :5نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي مقايسة ميانگين عملکرد گروه با ميانگين
جمعيت در متغير ميزان نويسنده-مسئول بودن
انحرا

خطاي اسناندارد ميانگي
0/13472

معيار

1/41292

ميانگي

تعداد

3/2000

110

راهنمایي خوانند

ارزش آزمون = 3/83
 95%فاصله ي ا مينان تفاوت
پائي تر

باالتر
3630

تفاوت ميانگي

-0/8970

-0/

درجه

دو دامنه )(Sig.

-0/63000

t

آزادي
109

0/000

-4/676

راهنمایي
خوانند

جدو شمارة  5نشان ميدهد که از لحا توجه به مطا ب در نراام سااماندهاي ،مياان
ميانگي عملکرد ررو و ميانگي جمعيت تفاوت معنااداري  = 0/028دو دامناه  )Sig.وجاود
دارد .براي تحلي دقيقتر عواملي که موجب ای تفاوت شد بودند ،ننایج آمااري توصايفي
در جدو شمارة  6اسنطراج شد:
جدول  :6نتايج آمار توصيفي براي متغير نويسنده -مسئول بودن
درصد تجمعي

درصد معنبر

درصد

فراواني

14/5

14/5

14/5

16

1

30/9

16/4

16/4

18

2

65/5

34/5

34/5

38

3

69/1

3/6

3/6

4

4

100/0

30/9

30/9

34

5

100/0

100/0

110

جم

معنبر

ننایج آمااري جادو شامارة  6نشاان مايدهاد کاه  % 30/9از افاراد از لحاا توجاه باه
مطا ب مطلوب عم کرد بودند؛ یعني ایدة اصلي را در ابنداي انشاي خود ذکار کارد و
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مطلب را بهروشني مورد بحث قرار داد بودند و درنوشنة آنها دنبا نمودن خ ساير بحاث
بهنحو مطلوبي براي خوانند ميسر بود .در % 3/6از نوشنهها ،ایدة اصلي در ابنداي انشاا ذکار
نشد  ،ولي مطلب بهروشني مورد بحث قرار ررفنه بود و دنبا نمودن خ سير بحث بهنحاو
مطلوبي براي خوانند ميسر و ایدة اصلي قاب اسننباط باود .از ساوي دیگار در  % 34/5یعناي
در بيشنری تعداد از مقاالت ،هم ایدة اصلي ذکر شد بود و هم نگارند باه بحاث در ماورد
آن پرداخنه بود ولي وجود نقص در یکي از آنها دنبا نمودن خ ساير بحاث را باا اشاکا
روبهرو ميساخت .در سطحي پایي تر یعني  ،% 16/4هم ایادة اصالي ذکار شاد باود و هام
نگارند به بحث در مورد آن پرداخنه بود ولي هر دو مبهم و دچاار نقاص بودناد و پيگياري
بحث تقریبا غيرممک مينمود و سرانجام  % 14/5از مقاالت فاقاد ایادة اصالي و خا ساير
مشطص بودند و پيگيري بحث در آنها ناممک باود .بناابرای مشاکنت مرباوط باه تکاریم
مطا ب توس نویسند به ور خنصه عبارت بودند از فقدان یا نقص در ایدة اصلي و ابهاام
در خ سير بحث.
ننایج بهدستآمدة فوت با ننایج چند تحقيق مشابه همسویي دارد .رشيدي و ساوزند فار
 )2010کارت اسنفاد از عناصر فرامنني را از نشانگرهاي توجه به مطا ب قلمداد کرد اناد
و بنابرای به دلي فراواني کمنر ای عناصر در مقاالت تحقيقي علوم انساني ِ فارسي نسبت به
منون مشابه انگليسي ننيجه ررفنهاند که در زبان فارسي ،مد نرار قارار دادن مطا اب هنگاام
نگارش مقاالت کمنر صورت ميريرد .تحقيق دیگر که ميتوان به آن اشار کرد شموساي
 )2010است .وي با بررسي ميزان مطا بشناسي در تکالي

نوشناري انگليساي باهعناوان

زباان خاارجي ننيجاه ماي ريارد کاه وجاود آرااهي نسابت باه حضاور مطا اب در نوشانار
بزرگساالن ایراني با دشواري همرا است حني ارر ای افراد تجربه یاادريري فا نگاارش
به زبان انگليسي را که ماهيت آن نویسند -مسلو  1است داشنه باشند .به عباارت دیگار ،وي

زبان فارسي را در مقاب زبان انگليسي کمنر نویساند -مسالو توصاي

کارد و مايافزایاد

ت ثير تداخلي زبان فارسي ،افراد را در هنگام نگارش انگليسي از بر توجه کافي به مطا ب
باز ميدارد .شموسي در ت یيد یافنه خود ميافزاید کاه ایا ننيجاهاي اسات کاه کامينا

2و
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ریاضي )2000 1هم به آن اشار داشنهاند .همچني شاکوهي و تنتاي بااي ساياهي )2009
معنقدند که در زبان فارسي به دلي ت کيد مدرف بر اسنفاد از آرایهها ،افراد از توجه کاافي
به مطا ب غاف ميمانند .با مارور یافناههااي فاوت ،مايتاوان بياان داشات کاه در نگاارش
انگليسيِ افراد فارسي زبان تا ثير تاداخلي زباان فارساي در جهات توجاه کمنار باه مطا اب
غيرقاب انکار است.
 .5نتيجهگيري

برآیند مجموع یافنههاي فوت حاکي از آن است که شيوة رایج در مياان مقالاهنویساان زباان

فارسي غالباً «خوانند  -مسلو » 2است؛ یعني نویسند از کلمات وص بارز بي اید هاي من

اسنفاد نميکند و خوانند باید خود آنها را اسننباط نماید .بهعنو  ،ایدة اصلي باهصاراحت
بيان نميشود و در حاليکه شر و تفصي آن فراهم است ،ارتبااط باي توضايحات و ایادة
اصلي بروز ندارد .دلي اسنفاد از ای تکنيک بق نرار هينادز  )99-100 :1990آن اسات
که خوانند خود بياندیشد ،منحرات را در نرر بگيرد و خود ننيجه بگيارد .بناابرای وظيفاة
نویسند منقاعد کردن خوانند نيست .البنه حنماً نویسند نرر خاود را دارد ولاي وظيفاة وي
ترغيب خوانند به دریافت نکنه یا نکاتي است که احنماالً از قب مورد منحره نبود اسات.
ای بدان معنا است که زبانهاي آسيایي عموماً ،و زباان فارساي کاه باه اور اخاص در ایا
تحقيق مدنرر بود است ،زبانهایي هسنند کاه در آنهاا نویساند مطالاب را باهتفصاي بياان
ميکند بدون آن که رب آنها را با ایدة اصلي باهصاراحت نشاان دهاد .بناابرای  ،زباانهااي
مرکور ررایش کمنري به اسنفاد از انساجام باارز دارناد و هامچناي خوانناد -مسالولند و
رویشوران آنها حني در نگارش مقاالت انگليسي خود نيز از همي نرام ساماندهي من ثرناد
در ننيجه ارزیاب انگليسي زبان نوشنة آنها را با نراام سااماندهاي نگاارش انگليساي هامساو
نمي بيند .بهر جویي از یافنههاي حوزة بررسي مقابلهاي نراام سااماندهاي مطالاب نگارشاي
ميتواند در توصي  ،درک و در صورت لزوم تغيير ای وضعيت مؤثر واق شود.
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