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تحقیق حاضر کوشید به بررسی اثر آموزش آگاهی گفتمانی انسجام متنی کتاب دهم زبان انگلیسی بر
پیشرفت توانایی درک متن دانش آموزان پایه دهم (سطح متوسطه دوم) بپردازد. بدین منظور، ۶۰ دانش
آموز پسر پایه دهم با رده سنی ۶ ۱ - ۵ ۱ از میان ۰ ۱۲ دانش آموز از دبیرستان پسرانه دکتر هشترودی،

روستای حویق و دبیرستان پسرانه امام رضا، روستای چوب بر، آستارا، گیالن، ایران، از طریق آزمون
SPT شدند بندی تقسیم شاهد و آزمایش نفره ۳۰ گروه دو به تصادفی بصورت سپس و سطح تعیین.
سی زبان آموز گروه آزمایش، برنامه آموزشی توانایی خواندن و درک مفاهیم را در هشت هفته (یک

بار در هفته) از طریق آموزش زبان مبتنی بر آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن مانند
نشانگرهای گفتمانی زمانی، استنباطی، تطبیقی و تفصیلی دریافت نمودند درحالیکه ۳۰ دانش آموز

گروه شاهد همان آموزش را با روش رایج سیستم جدید آموزش مدارس دریافت کردند. داده های
eta گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و مزدوج، آزمون لوین و

squared افزاز نرم کمک به SPSS باالی نمرات به توجه با تحقیق های یافته .شدند تحلیل و تجزیه
گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که آموزش آگاهی گفتمانی پیوستگی و

پیوستاری در متن بر پیشرفت توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش آموزان موثر است. بنابراین، آموزش
آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن به عنوان ابزاری نه تنها برای افزایش توانایی خواندن و
درک مفاهیم بلکه همچنین فراهم نمودن فرصت هایی برای دانش آموزان جهت کسب استراتژی های

درک مفاهیم خواندن سودمند است.

کلمات کلیدی : آگاهی گفتمانی و توانایی خواندن و درک مفاهیم

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/7454
/fa/thesis/bodyView/7454
http://www.tcpdf.org

