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آمارمطابقوابدی میافزایشانسجامهايابزاراعانوکاربرد،سنباالرفتنبابنابراین.ودش می

رخدادنسبتهمچنین.استمعنادار≤٠/٠۵ pطحسدراختالفاینوالیسکروسکالتحلیلیِ

ترپیچیدهانسجامیِهايابزاردارخدوندک میتغییرسنباالرفتنباانسجامهايابزارانواع

رابسامدکمتریناي مقایسهارجاع وبیشترینشخصیارجاع،ارجاعمقولۀدر.ابدی میافزایش

دروشرطیعلّیمکانی،-زمانیتقابلی،زایشی،افربطحروف،پیونديانسجامِمقولۀدر.درندا

،جانشینیوحذفدر.رنددارارخدادبسامدکمترینتابیشترین،ترتیببه،هدهند حشرنهایت

پیکرة مورد در.داردتعلقفعلیگروهحذفبهکمترینواسمیگروهحذفبهبسامدبیشترین

درصد از نوع  22ه شده از نوع مقولۀ ارجاع، درصد از ابزارهاي انسجامیِ مشاهد 62بررسی، 

.انددرصد از نوعِ مقولۀ حذف و جانشینی بوده 16حرف ربط و 

.نوشتاريگفتمانرشد،،ربطحروفجانشینی،وحذفارجاع،:ها واژهکلید

مقدمه-1

تکمیلیرشدوزبانۀلیاورشدکلیِبخشدودرشناختیزبانمطالعاتدرزبانرشدبررسی 

دامهاسالگی5حدودتاوودش میآغازتولدبدواززبانۀاولیرشد.یردگ میقراربحثدمور

تامدرسهدوراندرسوادآموزيوزبانرشدفرایندغالباًتکمیلیرشدبررسیودبای می

ازپیشيها تمهارگروهدودرزباناصلیيها تمهار.هدد میقرارهدفراسالیبزرگ

 وندش میبررسی)نوشتنوخواندن(سوادآموزيازسپو)کردنصحبتودنشنی(سوادآموزي

بسیاري.استنگارشمهارتابند،ی میتسلطآنبهافرادکهمهارتیآخرینوآنها  دشوارترینِو

بر)2،1965هانت؛1967،و همکاران1اودانل(زبانپسینِرشدزمینۀدردار دامنهتحقیقاتاز

ود،ش میمدرسهواردکودكکهزمانی.اند هبودمتمرکزدبستانیکودكدرنوشتنيها یتوانای

زبانِشناختیِکاربردهاي ویژگیبیشترِومعنایینحوي،صرفی،آوایی،اساسیهاي ویژگیبر

معانیوکند میچشمگیريپیشرفتکودكگفتاريِعملکردهمچنین.استمسلطخوديِمادر

کند میدركرا،مجازيوواقعیازاعم،مختلفهاي موقعیتردزبانیعناصرِهاي عملکردو

)217-1389:218(3کوهنفاستر.)1385:58زندي،()...ولطیفهاستعاري،يها هگفتمانند(

همچنانولیاست،اندكنسبتاًمجهولهاي ساختارتعدادگفتار،مانندنیزنوشتاردر«:گویدمی

دربیشتريمجهولِهاي ساختاردهند، میگسترشراودخنوشتاريِهاي مهارتکودکانکه

همپایگیشود، میبیشترنوشتاردرناهمپایگیبندهايکاربردوقتی.رود میکاربهآنها  نوشتار

ناهمپایههاي بندانواعِهمۀحال،اینبا.نهد میکاهشبهروها بندترکیبازروشیعنوانِبه

،فراوانیازنظرِودارندراافزایشبیشترینموصولیهاي بندشوند؛ نمیایجادیکسانصورتبه

1. R. C. O’Donnell
2. K. W. Hunt
3. S. Foster-Cohen
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،»بنابراین«مانندهاییربطحرف.هستندداراراافزایشکمتریناسمیوقیديبندهاي

آنها  »نشانگري«اهمیتبهکودکانکهزمانی...و»اساساینبر«،»دیگرازطرف«،»هرچند«

.»بدیا میافزایشبرند، میپیخوانندهبراي

موردموضوعکهاستکودكگفتمانیِرشدنمایانندةومتأثر،منسجممتنینگارشِتوانایی

هاي مهارتقالبِدر،زبانشناسیِانرومباحثدر،گفتمانرشد.استحاضرمقالۀدرتوجه

واقعه،یکتوضیحتواناییروایتیيها تمهار.ودش میبحثروایتیيها تمهاروايمحاوره

مستلزمرواییسبک.)459-1،1391:463کرول(یردگ میدربرراداستانبیانیاشیء

عاطفیسیرِخطاست،زمانبیتوضیحیسبککهدرحالی،استعاطفیسیرِخطومنديزمان

تحلیلیمشاهدةجزئیاتوعمقافزایشازاستفادهباکهاستتوصیفیفرایندياصوالًوندارد

آنکودکانروایتیِهاي مهارتبررسیِروشِترین عادي.)2،1386:341توالن(کند میعمل

؛4،1991مکیبو3پیترسون(کنندروایتراشخصیداستانیتابخواهیمآنها  ازکهستا

روایت،قالبدرجمسمنمتنِیکگیريِشکلدرمؤثرعواملازیکی.)5،1981اسمیت-ناتس

:2004(8متیسنو7هلیديالگويطبقاست که متندرمناسب6انسجامابزارهايازاستفاده

تقسیم12جانشینیو11حذف)ج(و10ارجاع)ب(،9ربطحروف)الف(مقولۀسهبه)533

بندیکوشوندترکیبهمباتوانند میبندچندیادو،ربطحروفازاستفادهبا.وندش می

،16و بلور 15بلور(باشند14پایهمهنایا13پایه همتوانند میترکیباتیچنین.دهندشکلرامرکب

رادیگربخشمتنازبخشیآندرکهدهند مینشانراروابطیربطحروف.)1390:423

دوازتوضیحیروابطبراي.19افزاید میآنبهچیزي یاو18دهد میبسط،17دهد میتوضیح

،ابدالیاعطفدر.21يسازشفاف-بو،20)ابدال(عطف-الف:شود میاستفادهبندي دسته

ازاستفادهبا(23تفسیریا،)»مانندمثال،«ازاستفادهبا(22تمثیلوسیلۀهبعناصربعضی

1. D. W. Carroll 13. paratactic
2. M. Toolan 14. hypotactic
3. C. Peterson 15. Th. Bloor
4. A. McCabe 16. M. Bloor
5. B. Sutton-Smith 17. elaborate
6. cohesive device 18. extend
7. M. A. K. Halliday 19. enhance
8. C. M. I. M. Matthiessen 20. apposition
9. Conjunction 21. clarification
10. Reference 22. exemplification
11. Ellipsis 23. exposition
12. substitution
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طورِبهبلکهبازگومجدداًتنهانهشدهدادهتوضیحعنصرِ،يساز شفافدر.شوند می1بازگو)»یعنی«

-2004:541،متیسنوهلیدي(»رواقعد«یا»تردقیقبیانِبه«:مانند،شود میبیانتريدقیق

یا،»و«:ماننداست،مثبتیاافزایش.است4تقابلو3تنوع،2افزایششاملدادن بسط.)540

شاملتنوع.»اما«:مانند،استتقابلییا،»آننه«»ایننه«،»یک هیچ«:ماننداست،منفی

بهکنندهاشارهیاکنندهانتخاب،»جزبه«مانند6مجزاکننده،»عوضدر«مانند،5کننده جایگزین

،شوند میانسجامپدیدآمدنموجبکهافزایشمختلفاقسام.است»یا«مانندچیزيانواع

.10موضوع)د(و9شرطی-یلّع)ج(،8شیوه)ب(،7زمانی-مکانی)الف(:ازعبارتند

توجهبا.شود میتنمدرانسجامپدیدآمدنِباعث،عناصربینارتباطایجادازطریقِ،ارجاع

.)534:همان(رسید11ارجاعیهاي ه زنجیربهتوان میمتندرارجاعیانسجامِپدیدآمدنِبه

ارجاعشخصمقولۀبهیشخصارجاعِ.14اي مقایسهو13اي اشاره،12یشخص:داردگونهسهارجاع

ارجاعاي مقایسهارجاعِ.ندک میاشارهدوريونزدیکیمیزانومحلبهاي اشارهارجاعِ.هدد می

نوروزي،وزادهغالمحسین(استارجاعیعواملشباهتوتفاوتیکسانی،بهغیرمستقیم

شناسهومبهممنفصل،متصل،ضمایرشاملفارسیزباندرشخصیارجاعاقالم.)1387:117

گونه، این(چگونگیبهاشارهقیدهاياشاره،صفاتاشاره،ضمیرشاملاي اشارهارجاع.است

شود می)...همه، اینقدر، این(مقداربهاشارههاي قیدو)...سان،بدینحال،ایندرطور، این

به)...زمان، آنگاه، آنن،اآلاکنون،آنجا،اینجا،(زمانی-مکانیهاي اشاره.)131-130:همان(

ارجاعدر.)197-1377:201بهجو،(یابند میارجاعمکانیازماندرفرایندیکمحل

لحاظبهیابد، میارجاعآنبهکهدیگريعنصربامقایسهازطریقِ،دهندهارجاععنصر،اي مقایسه

،»مشابه«قبیلازعباراتی.شود میشناساییعنصرآنبهنسبتتفاوتوشباهتهمانندي،

هاي ارجاعاز»برابرطورِبه«و»صورتهمانبه«،»ترکوچک«،»بزرگیهمانبه«،»متفاوت«

.)2014:560:متیسنوهلیدي(هستنداي مقایسه

یاحذف.افتداتفاقاسمیگروهوفعلیگروهبند،سطحِدراستممکنجانشینیوحذف

راشدهحذفکلماتباشدقادرشنوندهکهافتد میاتفاقزمانیگفتگویکدربندجانشینیِ

ةگیرنددربرعناصرِازغیربه،شودحذفندوات میچیزهمه،دیگرعبارتبه.بدهدتشخیص

.)2004:567،متیسنوهلیدي(»]بگیرمدوشø[نمیتونم-بگیردوش«:ماننداطالعات،

1. Reinstate 8. manner
2. Addition 9. casual- conditional
3. Variation 10. matter
4. Adversative 11. referential chain
5. Replacive 12. personal reference
6. Subtractive 13. demonstrative reference
7. spaito-temporal 14. comparative reference
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فعلیِگروهصورتبهمحمولاگر،بگذارداثرمحمولازبخشیربتنهااستممکنحذففرایند

رمضانی،()بگویم]=ø[.«])ø[نمتوا نمینه:زري-.بگوبازهم:یوسف-«:مانندباشدمرکب

وشودحذفتواند یمیاسمگروهۀهست،اسمیگروهدرجانشینیوحذفدر.)1390:55

بهترکتاباین«:مانندرد،یبگعهدهبهیاسمگروهساختماندرراهستهنقشها وابستهازیکی

.)1376:155نژاد،کاووسی()کتاب]=ø([»استبهتر]ø[آن-آن؟یااست

نوشتاريِگفتمانِدررادستوريانسجامهايابزاررشدکهاستآنبرحاضرپژوهش

و10-9،11-10سنیيها هگرودرترتیببه(ششموپنجمچهارم،پایۀسهدرانآموز دانش

دستوريانسجامهايابزاربنديِطبقه.دهدارائهرشداینبرايالگوییوکند بررسی)12-11

در.یردگ میصورت)2004(متیسنوهلیديمنطقیِفرانقشِدرشدهمعرفیيالگوبرمبناي

انواعفراوانیدرسنمتغیر:شوددادهپاسخاصلیپرسشدوبهودش میتالشپژوهشاین

سنمتغیرودارد؟تأثیريچه)جانشینیوحذف،حرف ربطارجاع،(دستوريانسجامهايابزار

پژوهشيها هفرضیترتیب،اینبه.دارددستوريانسجامبزارهاياتوزیعوتنوعبرتأثیريچه

و باال رفتن پایۀ سنافزایشبادستوريانسجامابزارهايکاربردفراوانیاول،:ندا شرحاینبه

انسجامابزارهاي،سنافزایشبادوم،.استمعناداراین تفاوتویابدافزایش میتحصیلی

.ودش میدیدهانآموز دانشنوشتاريِگفتماندرتريمتنوعدستوريِ

:کرداشارهموارداینبهوانت می روایترشددرزمینۀغیرایرانیهايپژوهشاز

دادندنشانسومتااولکالسآموزان دانشيها تروایبررسیبا)1985(2لوپزو1اکر-کلکان

اي انسجامی بیشتري تر و پیوندهطوالنیواحدهايازهایشانروایتدرترزرگبکودکانکه

وکودکاندرانسجامهايابزارکاربردبررسیبا)1988(3بدزینسکی.نندک می استفاده

و  شود میدیدهانسجامهايابزارکاربرددرسنبامرتبطتغییراتکهدهد مینشانبزرگساالن

وشخصیهايارجاعازبزرگترکودکانبامقایسهدرمدرسهسنزیرکودکانِازکمتريتعداد

گفتماندرسجامناابزارهايرشديبررسیبه)1991(4هیکمان.اند هکرداستفادهاشارهضمایر

تاوودش مینمتوقفکودکیدرگفتمانرشدکهاست داشتهتأکیدنکتهاینبروپرداخته

.استاهمیتحائززمینهایندررشديمطالعاتانجامبنابراینوابدی می ادامهسالیبزرگ

1. J. S. Klecan-Aker
2. B. Lopez
3. D. M. Badzinski
4. M. Hickmann
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آموز دانش120درراقیديربطحرفنوعدوکاربرد)1992(3آندلینو2شوارتز،1نیپولد

وسالدوازدهازبررسیموردهاي گروهسنیمیانگین.اند کردهبررسیساالنبزرگنیزونوجوان

توانایی،سنباالرفتنبا،کههدد می نشاننتایج.استماههشتوسالوسهبیستتاماهنه

يها تروایبررسیبا)1997(4لیگزا.ابدی می افزایشنوشتاردرربطحروفایندركوربردکا

هايابزارفراوانیکهدادنشان،گرا نقش وگراساختچارچوبدر،ساله8و6،7کودكشصت

مانندهستند،بندعناصرِبینروابطکشفمستلزمکهانسجامیابزارهايکاربردوانسجام

وطمرتب نوشتارساختارِترشدنپیچیدهتعبیربااي  مقایسه ارجاعیاشرطی-یعلّربطحروف

سنیندرکودکانيها تروایدرانسجامبررسیبا،)2000(5جیسا.دهستنسنمتغیرازمتأثر

سنباالرفتنبا،انسجامعواملازیکیعنوانبه،حذفکهاستکردهگیرينتیجه،مختلف

کودکانتوسطربطحروفکاربرددرسنمتغیرتأثیربه)2002(6چان.ابدی می افزایش

درانسجامهايابزارکاربردبررسیبا)2009(7ایکارد-هورتون.استکردهاشارهدبستانیپیش

باالترینشخصیارجاعازاستفادهکهیردگ می نتیجهساله11تا7کودك33رواییگفتمان

انسجامهايابزاررشدارزیابیبه)2010(9لیو8لی.استداشتهکودکانگفتماندررابسامد

نتایج.پرداختنداي کُرهدبستانیِ پیشکودکانگفتماندرارجاعوربطحروفکاربردمیزانو

دارد،صعوديسیرسنافزایشباگفتمانمیزانکهاستموضوعاینمؤیدپژوهشاین

انسجامابزارهايسایربرابردرپیونديانسجامابزارازاستفادهوربطحروفکاربردهمچنین

.استداشتهچشمگیريرشد

هاي داستانی و غیر هاي ایرانی به بررسی ابزار انسجام در شعر و کتابتعدادي از پژوهش

انسجام،)1379، حسینی(حافظ غزلیاتدرانسجامیعواملبررسیاند، مانند داستانی پرداخته

دستوريِانسجامِعوامل،)1380،غالملو(راهنمایی دورةدینیِاتتعلیمهاي کتابدردستوري

،رادهمتی(یکی بود یکی نبودبررسی مجموعه داستانی ،)1380،منیؤم(مدرسهمدیرداستانِ

آموزان مورد بررسی قرار ها گفتار یا نوشتار کودکان و دانشدر برخی دیگر از پژوهش.)1382

.گرفته است

دادهنشانآموزان دانشنوشتارِدرمتنانسجامِعواملِکاربردبررسیاب،)1380(نیاحسن

میانایندرو،اند آموزان دانشنوشتاردرانسجامیهاي ابزارپربسامدترینربطوارجاعکهاست

سويازو.اند دادهاختصاصخودبهرادرصدباالترینساده،افزایشیِربطوشخصیارجاع

1. M. A. Nippold 6. W. Chan
2. I. E. Schwarz 7. R. Horton- Ikard
3. R. A. Undlin 8. H. R. Lee
4. M. Ligeza 9. S. Lee
5. H. Jisa
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متنی بینانسجامِعواملبررسیِبا،)1384(ابوذر.داردراکاربردکمترینشینیجانرابطۀدیگر،

هايابزارمیاندرکهگیرد مینتیجه،تهرانشهرابتداییِپنجمۀپایآموزانِ دانشهاي نوشتهدر

ارجاع،ترتیببه،آنازپسواستبرخورداربسامدبیشترینازشخصیارجاعدستوري،انسجام

 ،انسجام پیوندي بیشترین بسامدهايابزارمیاندر.قراردارنداي  مقایسه ارجاعوياهاشار

به پیوند افزایشی، پیوند زمانی، پیوند علّی و درنهایت به پیوند تباینی تعلّق داشته  ،ترتیببه

راهنمایی را مورد تحلیل  آموزان دختر و پسر در مقطع دومِ نگارش دانش)1386(امین .است

-1:دختران:کند می گزارششرحاینبههاي انسجام پیوندي را دهد و بسامد زیرمقوله قرار می

-1:صورتبهتوالیاینپسرانگروهدرکهدرحالی.تباینی-4وزمانی-3علّی،-2افزایشی،

هايابزارکارگیريِبهبه بررسیِ )1389(محمدي.استتباینی-4وعلّی-3زمانی،-2افزایشی،

کردهگیرينتیجهوپرداختهدبیرستانسومسالآموزانِ دانشنوشتاريِگفتماندرامانسج

هاي نوشتاري روایت)1392(بیکرستموپورنیلیرمضانی،.استپربسامدترینارجاعکهاست

اند  هدادنشاناند و آموزان با و بدون اختالل یادگیري در پایۀ چهارم و پنجم را تحلیل کردهدانش

جانشینیوحذفانسجاموربطیانسجاموباالترینواژگانیانسجاموارجاعیانسجامکه

مقالۀدر،)1393(دبیرمقدمو محرابی.اند هداداختصاصخودبهراکلمیانگینترینپایین

رازبانفارسیۀسال هفتتاچهارکودکاندردستوريانسجامهايابزارکاربردرشدروند،خود

.دارندارجاعکاربردبهبیشتريتمایلکودکانتمامیدنیرگ می نتیجهونددادقراریابیارزمورد

روش پژوهش -2

روشِبهانسجامهايابزارانواعکاربردتحلیلومیدانیةشیوبهدادهگردآوري،حاضرپژوهشدر

اريآمجامعۀ.استیکمهموکیفینوعازهمتحلیل.یردگ میصورتتحلیلی-توصیفی

ششموپنجمچهارم،تحصیلیِهاي پایهدرتهرانشهرزبانفارسیۀسال9-12پسرِانآموز دانش

هردر.استشدهاستفادهدردسترسۀنموناز)غدیردولتیِۀمدرس(مدرسهانتخابدر.هستند

تصادفیِشیوةبهآموز دانش15کالسهردروتصادفیروشبهدرسکالسیکپایه

اختاللنداشتنِازقبیلِهایی معیاررعایتباانآموز دانشانتخاب.شدندنتخاباشدهکنترل

موردآماريِنمونۀ،ترتیباینبه.استگرفتهصورتیادگیرياختاللوجسمیناتوانی،ذهنی

-1394تحصیلیسالدرکهتهرانشهرسالۀ9-12پسرِآموز دانش45:ازعبارتندبررسی

دو،روایتگردآوريِابزار.بودندتحصیلبهمشغولششموپنجمرم،چهايها هپایدر1393

قرارانآموز دانشازهریکاریاختدرکهبود)A4(چهارآيها هبرگدرشدهتنظیممصورِداستان
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،آزمونمراحلدرستياجراازنانیاطميبرا.بنویسندداستانیآنها  برمبنايتاشدداده

.افتیحضورهاکالستمامدرها هداديآورجمعدرخودپژوهشگر

تحلیل و بحث-3

چهارمپایۀانِآموز دانشنوشتاردردستوريانسجامهايابزار-3-1

.شدبررسیجانشینیوحذفوپیوندي،ارجاعکلیِمقولۀسهدردستوريانسجامانواعکاربرد

،ترتیببه،پربسامدیِسجامانابزارسه،استشدهکشیدهتصویربه1نموداردرکهگونه همان

.)مورد163(افزایشو)مورد192(اسمیگروهذفح،)مورد804(شخصیارجاع:ازعبارتد

داشتهرخدادمورد3تنهاکهشودمیمربوطعطفیپیونديانسجامابزاربهنیزبسامدکمترین

.است

رمچهاپایۀدردستوريانسجامهايابزارانواعفراوانی-1نمودار

چهارمپایۀانِآموز دانشنوشتاردرارجاعانواعِکاربردتحلیلِ-3-1-1

چهارمپایۀانِآموز دانشنوشتاريِگفتماندراست،شدهدادهنشان1جدولدرکهطورهمان

نوعبسامدترینکممورد 14بااي مقایسهارجاعوپربسامدترینمورد804باشخصیارجاع

بیشینۀو36چهارمپایۀانِآموز دانشدرشخصیارجاعکاربردکمینۀکهیدرحال.هستندارجاع

.ندک مینتجاوز6ازنیزآنها  بیشینۀواست صفر،ارجاعدیگرِنوعدوکمینۀ،است90آن

آنکهحال،استبودهمورد73/53چهارمپایۀآموزِ دانش15درشخصیارجاعِکاربردمیانگینِ

آن بیا از روي پل به  گفتعلی به رضا «:مانند(است3ازکمتردیگرجاعِارنوعدومیانگینِ

=آن طرف، این کار (،)ارجاع شخصی=گفت، برویم(؛»است هترب این کارمخیابان بروی طرف

.)ارجاع سنجشی=بهتر(،)اي ارجاع اشاره
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چهارمپایۀدرارجاعیانسجامهايابزارانواعِفراوانیِ-1جدول

ارجاعانواعارمچهپایۀ

ايمقایسهاياشارهشخصی

13782011داستان

2426183داستان

8043814کلجمع

3600کمینه

9062بیشینه

73/5353/293/0میانگین

،%)94(شخصیارجاع:ازعبارتندچهارمپایۀدرارجاعیانسجامِابزارهايدرصدترتیب،اینبه

:استشرحاینبهارجاعیانسجاموانیافريالگوو%)2(اي مقایسهارجاع،%)4(يا اشارهارجاع

اي مقایسهارجاع>اي اشارهرجاعا>شخصیارجاع

چهارمپایۀانآموز دانشنوشتاردر پیونديانسجامِابزارهاي -3-1-2

مورد163با)افزایشی(هدهند طبسربطحرفشود، میمشاهده2جدولدرکهگونه همان

دررابسامدترینکمرخداد، مورد3باتنها،عطفیپیونديِانسجامِابزاروبسامدبیشترین

53/17افزایشیربطحرفکاربردمیانگین.دارندچهارمپایۀانِآموز دانشنوشتاريِگفتمان

نشانها یبررس.است2ازترکمربطحروفسایرِکاربردمیانگینکهاستحالیدراین،است

ربطحروف.ودش میشاملراربطحروفمجموعاز %73افزایشیربطحرفکههدد می

.اند هداشترخداد%)1(هدهند حشرو%)7(شرطی-یعلّ،%)9(تقابلی،%)10(زمانی-مکانی

-یعلّ>تقابلی>زمانی-مکانی>فزایشیا:استشرحاینبهپیونديانسجاموانیِافرالگوي

=یعنی(؛»خواهم از پل عابر پیاده بروممن می یعنیرضا گفت :مانند(هندده حشر>شرطی

اگررضا گفت -.ها پل باال رفتند و با هم گپ زدند از پله بعدرضا  وعلی «،)حرف ربط عطفی

ربط  حرف=و(؛»نستیم بخندیم چقد خوب است رعایتتوا رفتیم نمی از از خیابان نمی

.)ربط مکانی زمانیحرف =بعد(،)شرطی یربط علّحرف =اگر(،)افزایشی
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چهارمپایۀدرپیونديانسجامِهايابزارانواعِفراوانیِ-2جدول

پیونديانسجام

هدهندشافزایهدهندطبسهدهندحشرچهارمپایۀ

/عطفی

ساز شفاف

-مکانیتقابلافزایشی

زمانی

-یعلّ

شرطی

118113610داستان

221827155داستان

3163202115کلجمع

010000کمینه

131643بیشینه

20/053/1733/140/100/1میانگین

چهارمپایۀانِآموز دانشنوشتاردرجانشینیوحذف-3-1-3

کهاستآنگویايانآموز دانشنوشتاريِگفتماندرجانشینیوحذفانواعِکاربردبررسی

ومورد8جانشینیوحذف.استفرایندپربسامدترینمورد192بااسمیگروهحذفحذف

جدولدرجانشینیوحذفانواعکمینۀوبیشینهفراوانی،.اند هداشترخدادمورد6فعلیگروه

نوعِدومیانگینکهدرحالیاست،80/12اسمیگروهحذفرخدادمیانگین.استشدهارائه3

:امین -.بیا از روي پل عابر پیاده برویم:متین -«:مانند(ستادرصدیکازترکمحذفدیگرِ

.»کنیم را می کار همینباشه، 

.)جوجه]=ø[(»تر است قشنگ]ø[اون-تر است یا اون؟  این جوجه قشنگ«

چهارمپایۀدرجانشینیوحذفانواعفراوانی-3جدول

جانشینیوحذف

جانشینیوحذففعلیهگروحذفاسمیگروهحذفچهارمپایۀ

19415داستان

29853داستان

19268کلجمع

600کمینه

1821بیشینه

80/1240/053/0میانگین
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گروهحذف:ازعبارتندچهارمپایۀدرجانشینیوحذفانواعدرصد و فراوانیترتیب،اینبه

حذفانسجاموانیافرالگويو%)3(فعلیگروهحذفو%)4(جانشینیوحذف،%)93(اسمی

.فعلیگروهحذف>جانشینیوحذف>اسمیگروهحذف:استشرحاینبهجانشینیو

پنجمپایۀانِآموز دانشدر نوشتاردستوريانسجامِ-3-2

شدهبررسیجانشینیوحذفوپیونديارجاع،کلیِمقولۀسهدردستوريانسجامانواعکاربرد

کشیدهتصویربه2نموداردرکهگونههمان،دستوريانسجامِمختلفالتمقوفراوانیِ.است

شخصیارجاعازدنعبارت،ترتیببهها،بسامدبیشترین:ودش میگزارششرحاینبهاست،شده

کمترینو)مورد243(اسمیگروهذفحو)مورد380(افزایشیربطحرف،)مورد1053(

.تکرارمورد4باتنها،شودمیبوطمرعطفیربطحرفبهنیزبسامد

پنجمپایۀدردستوريانسجامِهايابزارانواعفراوانی-2نمودار

پنجمپایۀانِآموز دانشنوشتاردرارجاع-3-2-1

ارجاعپنجم،پایۀانِآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدر،شود میدیده4جدولدرکهطورهمان

.استبسامدترینکممورد17بااي مقایسهارجاعوینپربسامدترمورد1053باشخصی

بیشینه،.است5ازکمترارجاعانواعِسایرمیانگینو20/70شخصیارجاعکاربردمیانگین

مریم و علی «:مانند(استشدهارائه4جدولدرنیزارجاعانواعکاربردمعیارِانحرافوکمینه

=تندرف ، میتندداش(؛»داردتريقشنگ هاي جوجه جاآن،ندرفت به سمت جنگل می ندداشت

.)اي ارجاع مقایسه=قشنگتر(،)اي اشارهارجاع =جاآن(،)ارجاع شخصی
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پنجمپایۀدرارجاعیانسجامِهايابزارانواعِفراوانیِ-4جدول

ارجاعانواعپنجمپایۀ

ايمقایسهاياشارهشخصی

14903311داستان

2563296داستان

10536217کلجمع

4310کمینه

107103بیشینه

20/7013/413/1میانگین

،%)93(شخصیارجاعازاستعبارتپنجمپایۀدرارجاعیسجامِانابزارهايدرصد و فراوانی

:استشرحاینبهارجاعیانسجامِفراوانیِالگويو%)2(اي مقایسهارجاعو%)5(اي اشارهارجاع

اي مقایسهارجاع>اي اشارهارجاع>شخصیارجاع

پنجمپایۀانِآموز دانشنوشتاردرپیونديانسجامهايابزار-3-2-2

بسامدبیشترین،مورد380با،افزایشیربطحرفشود، میمشاهده5جدولدرکهگونههمان

پایۀانِآموز دانشتاريِنوشگفتماندررابسامدترین کممورد4باتنهاعطفیربطحرفابزارو

میانگینکهاستحالیدراین.است33/25افزایشیربطحرفکاربردمیانگینِ.دارندپنجم

آموز خوبی  دانش یعنی این کار را نکنی گرا«:مانند(است3ازکمترربطحروفسایرکاربرد

ربط ف حر=یعنی(،)ربط علی شرطیحرف =اگر(؛»خواهی مؤدب باشی نمی ونیستی 

.)ربط افزایشیحرف =و(،)عطفی

پنجمپایۀدرپیونديانسجامِهايابزارانواعفراوانی-5جدول

پیونديانسجامپنجمپایۀ

هدهندشافزایهدهندطبسهدهندحشر

/عطفی

ساز شفاف

-مکانیتقابلافزایشی

زمانی

-یعلّ

شرطی

13139141817داستان

2124112197داستان

4380263724کلجمع

010000کمینه

139374بیشینه

27/033/2573/147/260/1میانگین
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پیونديانسجامابزارازاستعبارتپنجمپایۀدرپیونديانسجامابزارهايدرصد و فراوانی

و%)1(هدهند حشرو%)5(شرطی-یعلّ،%)9(تقابلی،%)8(زمانی-مکانی،%)81(افزایشی

=شرطی-یعلّ>زمانی-کانیم>افزایشی:استشرحاینبهپیونديانسجاموانیافرالگوي

.هدهند حشر>قابلیت

پنجمپایۀانِآموز دانشدر نوشتارجانشینیوحذف-3-2-3

نوعپربسامدترین،مورد243با،اسمیگروهحذف،شود میمشاهده6جدولدرکهگونههمان

.اند هداشترخدادمورد10تنهاهرکدامفعلیگروهحذفوجانشینیوحذف.استحذف

وکمینه.استبوده1ازکمتردیگرحذفنوعدوو20/16اسمیگروهحذفرخدادمیانگین

این :علی «:مانند(استشدهارائه6جدولدرنیزجانشینیوحذفانواعرخدادبییشینۀ

).)شینما]=ø[(»اون از است گرونترماشین

پنجمپایۀدرجانشینیوحذفابزارهاي انواعفراوانی-6دولج

جانشینیوحذفپنجمپایۀ

جانشینیوحذففعلیگروهاسمیگروه

112557داستان

211853داستان

2431010کلجمع

1000کمینه

2423بیشینه

20/1673/067/0میانگین

:ازعبارتندپنجمپایۀآموزاندانش نوشتاريِ گفتمانِدرجانشینیوحذفعانوادرصد و فراوانی

فراوانیالگويو%)4(فعلیگروهحذفو%)4(نشینیجاوحذف،%)92(اسمیگروهحذف

:استشرحاینبهجانشینیوحذفانسجام

.فعلیگروهحذف=جانشینیوحذف>اسمیگروهحذف
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ششمپایۀانآموز دانشدر نوشتاروريدستانسجامابزارهاي-3-3

شدهکشیدهتصویربه3نموداردرکهگونههمان،ششمپایۀدرانسجامهايابزارانواعِفراوانی

انسجام،)مورد1186(شخصیارجاعبه،ترتیببه،بسامدبیشترین:استشرحاینبه،است

ربطحرفبهنیزبسامدکمترینو)مورد320(اسمیگروهذفحو)مورد420(افزایشیربطیِ

.داردتعلق،رخدادمورد5باتنها،عطفی

ششمپایۀدردستوريانسجامهايابزارانواعفراوانی-3نمودار

ششمپایۀانآموز دانشنوشتاردرارجاع-3-3-1

ششمپایۀانِآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدر،شود میمشاهده7جدولدرکهگونههمان

واي اشارهارجاع.استدستوريانسجامراابزپربسامدترینرخداد1186باارجاعیانسجام

و40/78شخصیارجاعرخدادمیانگین.اند هداشترخدادمورد29و100،ترتیببه،اي مقایسه

.است7ازکمتردیگرارجاعِنوعدو

:ششمپایۀ وزان آم در نوشتار دانش ارجاعیهاي کاربرد ابزار انسجام نمونه

بهتر است از پل  دگوی رضا به علی می-.دشو علی دارد از خیابان شلوغ و پر ماشین رد می«

از پل برو تا به سالمت  دگوی رضا به علی می-.مرس آخر اینطوري زودتر می یدرضا میگو-!يبرو

=ر، زودتربهت(،)ارجاع شخصی=ی ، برسیدمیگوي، برو د،گوی می د،شو می(»به خانه یبرس

.)اي ارجاع اشاره =اینطوري(،)اي ارجاع مقایسه
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ششمپایۀدرارجاعیانسجامهايابزارانواعفراوانی-7جدول

ارجاعانواعششمپایۀ

ايمقایسهاياشارهشخصی

16074126داستان

2579593داستان

118610029کلجمع

5820کمینه

125125بیشینه

40/7867/693/1یانگینم

،%)90(شخصیارجاعازاستعبارتششمپایۀدرارجاعینسجاماابزارهايدرصد و فراوانی

:استشرحاینبهارجاعیانسجاموانیافرالگويو%)2(اي مقایسهارجاع،%)8(اي اشارهارجاع

.اي مقایسهارجاع>اي اشارهارجاع>شخصیارجاع

ششمپایۀانآموز دانشنوشتار درپیونديانسجامهايابزار-3-3-2

بسامدبیشترین،مورد420با،افزایشیربطحرف،شود میمشاهده8جدولدرکهگونههمان

پایۀانِآموز دانشنوشتاريِگفتماندررابسامدکمترین،مورد5باتنها،عطفیربطحرفو

میانگینکهاستحالیدراین.است00/28افزایشیربطحرفکاربردمیانگین.دارندششم

به  اگر سهیل با هم قرار گذاشتن ومریم «:مانند(است3ازکمترربطحروفسایرکاربرد

حرف=و(؛)»ها کاري نداشتند جوجهبا  از آن لحظهآنها .هاي خوبی باشندجنگل رفتند انسان

.)ربط مکانی زمانیرف ح=از آن لحظه(،)ی شرطیربط علّحرف =اگر(،)ربط افزایشی

 ابزارهاي انسجام پیوندي در پایۀ ششم عبارت است از ابزار انسجام ربطیِ درصد و فراوانی

و%)1(دهنده و شرح%)6(شرطی  -ی، علّ%)7(، تقابلی %)4(زمانی  -، مکانی %)82(افزایشی 

>یشرط-یعلّ>تقابلی>افزایشی:انسجام پیوندي به این شرح است وانیِاالگوي فر

.دهندهشرح>زمانی-مکانی
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ششمپایۀدانش آموزانِنوشتاريِ گفتمانِ درپیونديانسجامهايابزارانواعفراوانی-8جدول

پیونديانسجامششمپایۀ

هدهندشافزایهدهندطبسهدهندحشر

/عطفی

ساز شفاف

-مکانیتقابلافزایش

زمانی

-یعلّ

شرطی

12165181121داستان

2325520711تانداس

5420381832کلجمع

016000کمینه

151644بیشینه

33/000/2853/220/113/2میانگین

ششمپایۀانِآموز دانشنوشتاردرجانشینیوحذف-3-3-3

:ازاست عبارتترتیببهجانشینیوحذفانواعبسامد،استآمده9جدولدرکهگونههمان

.)مورد15(فعلیگروهحذفو)مورد35(جانشینیوحذف،)مورد320(اسمیگروهحذف

درصد و .استبوده2ازکمتردیگرحذفنوعدوو27/21اسمیگروهحذفرخدادمیانگین

وحذف،%)87(اسمیگروهحذف:ازاستعبارتششمپایۀدرجانشینیوحذفانواعفراوانی

شرحاینبهجانشینیوحذفانسجامفراوانیالگويو%)4(فعلیگروهحذفو%)9(جانشینی

من :سهیل-«:مانند(فعلیگروهحذف>جانشینیوحذف>اسمیگروهحذف:است

بیا از :علی-«،)حذف و جانشینی(؛»نکنکار را  این، نه:مریم-.ها رو بگیرم خواهم جوجهمی

(ø[نمیایم :رضا-.خیابان برویم .)حذف()»)برویم]

ششمپایۀآموزانِ دانش نوشتاريِ گفتمانِ درجانشینیوحذفانواعفراوانی-9جدول

جانشینیوحذفششمپایۀ

جانشینیوحذففعلیگروهحذفاسمیگروهحذف

1170613داستان

2150922داستان

3201535کلجمع

1000کمینه

3434بیشینه

27/2100/187/1میانگین
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تحصیلیِيها هپایدردستوريانسجامهايابزارکاربردالگويمقایسۀوتحلیل-3-4

مختلف

مورديها هدادکلدرارجاعمورد3304مجموعِازاست،مشهود4نموداردرکهگونههمان

از.داردلقتعششمپایۀبهمورد1315پنجم،ۀپایبه1132چهارم،پایۀبهمورد856بررسی،

،ترتیببه،ششموپنجموچهارميها هپایدرابزاراینراوانیف،ربطحرفمورد1206مجموع

،مختلفتحصیلیِهاي پایهدرجانشینیوحذفرخداد.استبودهمورد513و471و222

بايدستورانسجامِمختلفابزارهايازاستفاده.استبودهمورد370و263و206،ترتیببه

توجهبا،دستوريانسجامهايابزارانواعکاربردعبارتی،به.ابدی میافزایشتحصیلیپایۀافزایش

دردستوريانسجامابزارهايانواعکاربرد.داردصعوديروند،)تحصیلیپایۀ(سنمتغیربه

>ارجاع:ندک میتبعیتالگواینازتحصیلیپایۀسههرانِآموز دانشنوشتاريِگفتمان

.جانشینیوحذف>پیونديانسجام

دستوريانسجامهايابزارانواعکاربرد فراوانیالگوي-4نمودار

وابدی میافزایشتحصیلیپایۀافزایشبادستوريانسجامِمختلفابزارهايکاربرد

داردصعوديروند)تحصیلیپایۀ(نسمتغیربهتوجهبادستوريانسجامرخداد،عبارتیبه

بهنسبترجاعادرصدکههدد مینشاندستوريانسجامِانواعِرخداددرصدمقایسۀ.)5ودارنم(

درپیونديانسجامابزارِ.استتغییربدونششمتاچهارمپایۀازدستوريانسجامابزارهايسایر
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رخداددرصد.استداشتهرارخداددرصدبیشترینپنجمپایۀدرودرصدکمترینچهارمپایۀ

.)6نمودار(رسدمیحدبیشترینبهششمپایۀدرجانشینیوحذف

ششموپنجمچهارم،يها هپایدردستوريانسجامهايابزارکاربرد فراوانیِالگوي-5نمودار

دستوريانسجامابزارهايازهریکدرصد-6نمودار

مختلفتحصیلیِيها هپایدریارجاعانسجامابزارانواعکاربردالگويتحلیل-3-4-1

از.استانآموز دانشنوشتاريگفتماندریانسجام ابزارپربسامدترینارجاعیانسجامابزار

چهارم،پایۀبهمورد804بررسی،مورديها هدادکلدرشخصیارجاعمورد3044مجموع

ارجاعدمور200مجموعاز.داردتعلقششمپایۀبهمورد1186و پایۀ پنجمبهمورد1053

.استبودهمورد100و62و38،ترتیببه،ششموپنجموچهارميها هپایدرفراوانی،اي اشاره

خودبهانآموز دانشنوشتاريِگفنمانِمیاندررابسامدترینکم،مورد60با،اي مقایسهارجاع

مورد29و17و14،ترتیببه،مختلفتحصیلیِيها هپایدرآنبسامدواستدادهاختصاص

.)7نمودار(استبوده
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ششموپنجمچهارم،يها هپایدرارجاعیانسجامهايابزارفراوانیالگوي-7نمودار

ابزارهايسایربهنسبتاي مقایسهارجاعرخداددرصد،ودش میدهدی8نموداردرکهطورهمان

پایۀازشخصیارجاعِدادرخدرصد.استتغییربدونششمتاچهارمپایۀازارجاعیانسجام

روندششمتاچهارمپایۀازاي اشارهارجاعِرخداددرصدوداردنزولیسیرششمتاچهارم

.داردصعودي

ارجاعیانسجامابزارهايازهریکدرصد -8نمودار

تحصیلیِيها هپایدرپیونديانسجامابزارکاربردالگويمقایسۀوتحلیل-3-4-2

مختلف

،ربطحرفپربسامدترین.ابدی میافزایشششمتاچهارمپایۀازربطحرفرخداد،کلیرِطوبه

پایۀ بهمورد 380چهارم،پایۀبهآنمورد163کهاستمورد963باافزایشیةدهند طبس

آنفراوانیتقابلی،ربطحرفمورد84مجموعِاز.داردتعلقششمپایۀبهمورد420وپنجم

ربطحرفرخداد.استبودهمورد38و26و20،ترتیببه،ششموپنجموچهارمياه هپایدر

بودهمورد18و37و21،ترتیببه،مختلفتحصیلیِيها هپایدرمکانی-زمانیةدهند شافزای

يها هپایدرآنبسامد،)شرطی-یلّع(دهندهزایشافربطحرفمورد71مجموعِاز.است
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پیونديِانسجامِابزارِفراوانیِ.استمورد32و24و15،ترتیببه،ششموپنجم،چهارم

حرففراوانیِکهطورهمان.استمورد12تنهاانآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدرهدهند حشر

پایۀازنیزآنرخداددرصداست،شدهبیشترششمتاچهارمپایۀازافزایشیةدهند طبسربط

پایۀدرودرصدبیشترینچهارمپایۀدرتقابلیربطحرف.داردصعوديسیرششمتاچهارم

ةدهند شافزایربطیِانسجامِهايابزاررخداددرصد.استداشتهرارخداددرصدکمترینپنجم

بوده%)4(ششمپایۀدرو%)8(پنجمپایۀدر،%)10(چهارمپایۀدر،ترتیببهمکانی،-زمانی

نیزشرطی-یلّعةدهند شافزایربطحرف.استکردهطیرانزولیروندي،درواقعکهاست

حرف.استبوده%)7با(چهارمپایۀدرآنرخداددرصدبیشترینواستداشتهنزولیروندي

استداشتهانآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدرتغییربدونویکسانرونديهدهند حشرربط.

پیونديانسجامابزارهايازهریککاربردالگويودرصد -9نمودار

 نوشتاريِ گفتمانِدرجانشینیوحذفکاربردالگويمقایسۀوتحلیل-3-4-3

مختلفتحصیلیيها هپایآموزانِ دانش

755با،اسمیگروهحذف.استداشتهافزایشششمتامچهارپایۀازجانشینیوحذفرخداد

بهمورد320وپنجمپایۀ به243چهارم،پایۀبهآنمورد192کهاستپربسامدترین،مورد

پنجموچهارميها هپایدرفراوانیفعلی،گروهحذفمورد31مجموعِاز.داردتعلقششمپایۀ

درجانشینیوحذفانسجامیِهايابزاررخداد.استمورد15و10و6،ترتیببه،ششمو

.)10نمودار(استمورد35و10و8،یبترتبه،مختلفتحصیلیِيها هپای
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جانشینیوحذفدستوريِانسجامِهايابزارفراوانیالگوي-10نمودار

درصدرخدادحذفازجانشینیوحذفدستوريِانسجامِابزارهايسایربهنسبتفعلیگروه

ششمتاپنجمپایۀازجانشینیوحذفرخداددرصد.استتغییربدونششمتاچهارمپایۀ

داردنزولیروندششمتاچهارمپایۀازاسمیگروهحذفرخداددرصدوداردصعوديسیر

.)11نمودار(

جانشینیوحذفدستوريِانسجامهايابزارکاربردالگويودرصد -11نمودار

ها دادهکلدرانسجامابزارهايتوزیعودرصد و فراوانیمقایسۀ-3-5

رابسامدکمترین%10باجانشینیوحذفوبسامدبیشترین%40باارجاع،ها هددامجموعِدر

.استانسجامابزارِپربسامدترین،رخدادمورد3044با،شخصیارجاعِ.اند دادهاختصاصخودبه
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حرفومورد، 963با،افزایشیربطحذفانسجامهايابزاردیگراز،مورد755با،اسمیگروه

.هستندپررخداد

ها دادهکلدردستوريانسجامابزارهايدرصد -12نمودار

گیرينتیجه-4

پنجمپایۀدر،1284هارمچپایۀ دردستوريانسجامِهايابزارکاربردفراوانیِ،ها هیافتبراساسِ

 انسجامِ هايابزار کاربرد فراوانی،ترتیباینبه.استمورد2198ششمپایۀدرو1866

پژوهشِاولِفرضیۀاولِبخش،بنابراین.ودش میبیشترپایه تحصیلی رفتن باالبايدستور

براي.)5نموداربهکنیدنگاه(ودش میتأیید،سنباالتررفتنبافراوانیافزایشبرمبنی،حاضر

انسجامِهايابزارانواعِفراوانیِتفاوتمعناداريِسنجش(اولفرضیهدومِبخشتأییدیارد

در(والیس-کروسکالآزموناز)جانشینیوحذف،ربطحروفانواعارجاع،شاملدستوري

spssافزارنرم هايابزارشدةمشاهدهبسامدتفاوتارجاعی،انسجامِمقولۀدر.شداستفاده)21

مختلفيها هپایانِآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدراي اشارهارجاعِوشخصیارجاعِانسجامیِ

بسامدتفاوتحذف،مقولۀدر.نیستمعناداراي مقایسهارجاعِولیاستدار معناتحصیلی

نوشتاريِگفتمانِدرجانشینیوحذفواسمیگروهحذفیِانسجامهايابزارشدةمشاهده

ابزارِشدةمشاهدهبسامدتفاوتولی،استدار معناتحصیلیمختلفيها هپایانِآموز دانش

انسجامِمقولۀدر.نیستمعنادارانآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدرفعلیگروهحذفیِانسجام

گفتمانِدریافزایشوشرطی-یعلّپیونديِانسجامهايابزارشدةمشاهدهبسامدتفاوتپیوندي،

ربطحروفدرتفاوتاین.استدار معناتحصیلیمختلفيها هپایانِآموز دانشنوشتاريِ

با.نیستمعنادارانآموز دانشایننوشتاريِگفتمانِدرزمانی-مکانیو یتقابله،ددهن حشر

وربطحروفارجاعی،انسجامِمقولۀسهتفاوت،مجموعدرکههدد مینشاننتایجاین،وجود
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،ترتیباینبه.استمعنادارp≥0/05سطحدر مختلفتحصیلیيها هپایدرجانشینیوحذف

موردانِآموز دانشنوشتاريِگفتمانِدردستوريانسجامیِهايابزارانواعکاربردسن،افزایشبا

.استدستوريانسجامهايابزارکاربردبهآنها  بیشترتسلطنشانگرکهیابد میافزایشآزمایش

مقولۀسهرخدادالگويمقایسۀ،نخست:شدگرفتهدرنظرمعیاردوتنوعسنجشِمنظورِبه

انسجامابزارهايتوزیعِدرصدمقایسۀدوم،وتحصیلیپایۀسهدردستوريانسجامِاصلیِ

یکسانتقریباًششمتاچهارمپایۀ ازجانشینیوحذفانسجامیِهايابزاررخدادالگوي.مختلف

اسمی،گروهحذفرخدادشاهد،کمترینبهبیشتریناز،ششموچهارميها هپایدر.است

گروهحذفرخداددرصد،پنجمپایۀدرتنها.هستیمفعلیگروهحذفوجانشینیوحذف

،ششمتاچهارمپایۀاز،اسمیگروهحذفرخداددرصد.استیکسانجانشینیوحذفوفعلی

درصدونزولیروندنظرهب.داردصعوديسیر،ششمتاپنجمپایۀاز،جانشینیوحذفرخداد

نوشتاريِگفتمانِدرتريمتنوعالگوهايازکنند میسعیانآموز نشدا،سنافزایشبا،رسد می

.ببرندبهرهخود

%)3(فعلیگروهحذف>%)4(جانشینیوحذف>%)93(اسمیگروهحذف:چهارم

%)4(فعلیگروهحذف%)4(جانشینیوحذف>%)92(اسمیگروهحذف:پنجم

%)4(فعلیگروهحذف>%)9(نشینیجاوحذف>%)87(اسمیگروهحذف:ششم
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درولیدارداختصاصهدهند حشرربطحرفبهکمترینوایشیافزربطحرفبه،ترتیببه

رخداددرصداین،برعالوه.دوش میدیدهپیونديانسجامانواعِکاربرددرییها تتفاودیگرموارد
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.استودهبششموپنجميها هپایازبیشترچهارمپایۀ انِآموز دانشنوشتاريِ

>%)7(شرطی-یعلّ>%)9(تقابلی>%)10(زمانی-مکانی>%)73(افزایشی:چهارم

%)1(هدهند حشر
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%)2(اي مقایسهارجاع>%)8(اي اشارهارجاع>%)90(شخصیجاعار:ششم

دستوريانسجامِابزارهايازاستفادهمیزان،سنافزایشبا،کهدادنشانحاضرپژوهش

ازاستفاده.داردهمخوانی)1985(لوپزواکر-کلکانیافتۀبانکتهاین.داردافزایشیروندي

.همسوست)1997(لیگزانتایجباباالتريها هپایانِآموز دانشدرترپیچیدهانسجامیِابزارهاي

دررابسامدباالترین،شخصیارجاعازاستفادهکهدادنشانخودپژوهشدر)2009(ایکارد
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متغیرِنقشواستداشتهرارخدادبسامدباالترینشخصیارجاعِنیزحاضرپژوهشدر.دارد

لیسنگبوكولیرنهی.ودش میتأییدحاضرپژوهشدرنیزانسجامهايابزارکاربرددرسن
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دررخداددرصدافزایشبیشترینکههدد مینشاننیزحاضرپژوهشدردستوريانسجامِ

.استگرفتهصورتپنجمبهچهارمپایۀازوپیونديانسجام

،)1380(نیاحسن،)1380(منیؤم،)1380(غالملوچونایرانیهايپژوهشدرارجاع

)1392(بیکرستموپورنیلیرمضانی،،)1389(محمدي،)1384(ابوذر،)1382(رادهمتی
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،بسامدبیشترینپیونديانسجامهاي ابزارمیاندر.دارندقراراي مقایسهارجاعِواي اشارهارجاعِ
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.استداشتهتعلقفعلیگروهحذفوجانشینیوحذفاسمی،گروهحذفبه،ترتیببه،بسامد
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در.استچگونهششموپنجمچهارم،يها هپایانِآموز دانشازبررسیموردنمونۀدردستوري

)درصد80حدود(باالییبسامدازانسجامابزارنوعیکتنها،بررسیموردۀمقولسههر

ووندش مینگرفتهکاربهیاانآموز دانشنوشتارِدرانسجامابزارهايازبسیاريواستبرخوردار

ابزارهايتنوعِوفراوانیبرسنمتغیرکهشدمشخصچنینمه.دارندمحدوديکاربردیا

ۀفاصلباودیگرسنیِهايهگرودربررسیچنینکهودش میپیشنهاد.ذاردگ میتأثیرانسجام
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