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چکیده
این پژوهش به بررسی تـثییر و ارتبـا سـط انییـ ب بـر رور درط مطلـا زبـانآمـوزان ایرانـی
میپردازد که برنامة آموزشی مبتنی بر رابطـة متاابـب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان دریافت میکنند .در ابتدا زبانآموزان به چهار روب تاسی میشوند .زبانآمـوزان همیـی
دانشجویان ترم سوم رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودنـد و در پـیشآزمـون تافـب و اجـرار اولیـة
پرسشنامه شرکت کردند و تفاوت معنادارر بین سط انیی ب و توانایی درط مطلـا آنـان وجـود
نداشت .سپس آنان در دو روب آزمایشی و دو روب کنترل قـرار رفتنـد .دو ـروب کنتـرل ( ـروب
الف و ب) بهترتیا  82و  48نفر زبانآموز داشتند و شیوة آموزش مهارت درط مطلـا متـداول را
دریافت کردند .روبهار آموزشی (الف و ب) بهترتیا  82و  48نفـر زبـانآمـوز داشـتند و شـیوة
آموزش مهارت درط مطلا مبتنیبر رابطـة متاابـب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان را دریافت کردند .در انتها همیی در پسآزمون تافب و اجرار دوم پرسشنامـه شـرکت
کردند .نتایج با استفادب از تحلیب واریانسِ دوطرفه وتحلیـب واریـانس چنـدمتهیرب تج یـه و تحلیـب
شدند .نتایج نشان داد که ـروبهـار آموزشـی از ـروبهـار کنتـرل بهتـر عمـب کردنـد و برنامـة
کمکآموزشی بر رور انیی ب برار خودکارآمدر ،چالش ،کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمـرات،
دالیب اجتماعی و اطاعت در درط مطلا تثییر می ذارد.
کلیدواژه ها :برنامة مداخله ار آموزشی ،درط مطلا ،سط انیی ب.
____________________________
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 .1مقدمه

برار اکثر زبانآموزان مهارت درط مطلا یکی از مه ترین مهـارتهـا بـه شـمار مـیآیـد .ا ـر
یاد یرر زبان انیلیسی بهعنوان زبان خارجی یا زبان دوم بررسـی شـود ،یکـی از دالیـب اکـلی کـه
زبانآموزان ،زبان انیلیسی را یـاد مـی یرنـد درط مطلـا آن اسـت (ریاـاردز و رنانـدیا.)8008 ،4
نیاهی به مطالعات انجامشدب در زمینة مهارت درط مطلا ،عوامـب تثییر ـذارر را نشـان مـیدهـد.
براون )8000( 8عوامب اساسی زیر را بهاختصار بیان میکند:
 .4پردازشهار ج ء به کب و کب به ج ء؛
 .8اطالعات زمینهار؛
 .9ناش فرهنگ و عاطفه؛
 .1ناش مطالعة خارج از کالس؛
 .5آموزش مهارتهار خواندن و نوشتن.
یکی از عواملی که در باال ذکر شد ناش آموزش و تعلی اسـت .بـرار رسـیدن بـه ایـن من ـور
برنامههار کمکآموزشی مختلفی طراحی شدب تا فرآیند آموزش درط مطلـا را تسـهیب کنـد .ایـن
برنامههار کمکآموزشی به فرا یرانی که سخت تالش میکننـد مهـارت درط مطلـا خـود را بـاال
ببرند ،کمک میکند (کرل و وای  .)4332 ،9سه نوع برنامهری ر کمک آموزشی شـناخته شـدب اسـت:
آموزش مستای  ،آموزش یادمانی (مبتنیبر حاف ه) وآموزش مبتنیبر رابطة متاابـب بـین زبـانآمـوز و
معل و کار روهی بین زبانآموزان (سوان ا-سانا و ماهر.)8002 ،1
اما افراد از این برنامههار کمکآموزشی بهشیوة یکسانی سود نخواهند برد .این امر ناشـی از وجـود
تفاوتهار فردر بین زبانآموزان است .تفاوتهار فردر شامب تواناییهـار شـناختی (مثـب توجـه و
درط معنی) ،انیی ب (ماننـد عالقـه و خودکارآمـدر) و انـواع متفـاوت دانـش (ماننـد دامنـة واا ـان و
راهکارهار زبانشناختی و تج یه و تحلیب کالم) است (اوربی و ویالبتی. )8040 ،5
1 Richards & Renandya
2 Brown
3 Carrell & Wise
4 Cuenca-Sanchez & Maher
5 Orbea,& Villabeitia
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مطالعات مختلفی به بررسی تعامب بین برنامههار کمکآموزشـی مختلـف بـا خصوکـیات
فردر پرداختهاند .اما مطالعة این تعامب در حوزة اکتساب زبان دوم موضوعی جدیـد اسـت کـه
نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد (آرداشوارا و ترِتر.)8049 ،4
 .2بیان مسئله

از آنجایی که مهارت درط مطلا از مه ترین نیازهار زبانآموزان ایرانی بـهخصـو

در سـط

دانشیاب محسوب میشود ،پـی بـردن بـه عوامـب تثییر ـذار در ایـن راسـتا مثـب عوامـب محیطـی و
خصوکیتهار فردر و نی بررسی تثییر شیوبهار آموزشی مختلف میتوانـد بـه میـ ان زیـادر بـر
نحوة تدریس و محتـوار آموزشـی تـثییر بیـذارد .در ایـن راسـتا ،مطالعـات زیـادر دربـارة ناـش
تفاوتهار فردر انجام شدب است ،اما بررسی تاابب خصوکیات فردر با شیوة آموزشی خاکـی در
یک کالس کورت نیرفته است؛ لذا این پژوهش بـه بررسـی تـثییر و ارتبـا تفـاوتهـار فـردر
(انیی ب) در درط مطلا زبانآموزان ایرانی میپردازد که برنامة آموزشی مبتی بـر رابطـة متاابـب بـین
زبانآموز و معل و کار روهی بین زبانآموزان دریافت میکنند .دلیـب ایـن پـژوهش آن اسـت کـه
علیرغ اینکه کتابهار دبیرستانی در دبیرستانهار ایران مبتنی بر متون خوانـدنی انیلیسـی اسـت،
زبانآموزان ایرانی همانان در مهارت درط مطلا مشکب دارند .در نتیجه اهـدا پـژوهش حاضـر
به شرح زیر است:
 .4پیداکردن شواهد تجربی مبنی بر اینکـه آیـا سـط انییـ ة زبـانآمـوزان در یـک برنامـه
کمکآموزشی خا

بر توانایی درط مطلا آنها تثییر ذار است یا خیر؛

 .8بررسی تثییر برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار
روهی بین زبانآموزان بر توانایی درط مطلا آنها.
بنــابراین ســ الهــار زیــر ،بــهعنــوان پرســشهــار اکــلی ایــن پــژوهش در ن ــر رفتــه
شدباند:
 .4چه رابطهار بین سط انیی ة زبانآموزان و توانایی درط مطلا آنها وجود دارد؟
1 Ardasheva&Tretter
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 .8برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان چه تثییرر بر توانایی درط مطلا آنها می ذارد؟
 .9بین سط انیی ة زبانآموزان و برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآمـوز
و معل و کار روهی بین زبانآموزان در فرآیند درط مطلا چه رابطهار وجود دارد؟
 .3پیشینۀ پژوهش

مهارت درط مطلا بهعنوان یکی از مهارتهار اکلی در فرآیند یاد یرر زبان دوم بـه حسـاب
میآید ،تعاریف متعددر برار این مهارت ارائه شدب و نی رویکردهار متفاوتی نسبت بـه آن وجـود
دارد .اسمیت )4324( 4در این راستا سه فاکتور تعیینکنندب را معرفی میکنـد :خواننـدة مـتن ،مـتن و
فعالیتی که فرد بعد از خواندن متن در یر آن میشود .خوانندة متن وخصوکـیات او یکـی از ارکـان
تثییر ذار در فرآیند درط مطلا است .توجه به تفاوتهار فردر مانند انیی ب ،دید اب و  ...میتوانـد
بر درط مطلا زبانآموزان تثییر بیذارد (دورنیه .)8005 ،8در ایـن راسـتا مطالعـات زیـادر کـورت
رفته اما تـثییر وارتبـا متاابـب بـین خصوکـیات فـردر در فرآینـد درط مطلـا بـا برنامـههـار
کمکآموزشی خا

که مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بـین زبـانآمـوزان

است ،به بررسی بیشتر نیاز دارد.
پالیکسرو بران )4321( 9شیوبار برار آموزش مهارت خواندن معرفی کردند که مبتنی بـر رابطـة
متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بین زبانآمـوزان بـود .ایـن شـیوب براسـاس دیـد ابهـار
وییوتسکی )4322( 1و ایجاد ناش حمایتی معل در فرآیند یاد یرر شـکب رفـت .در ایـن روش،
مکالمة روزمرة بین معل و شا رد ناش آموزشی پیدا میکند تا به تجربـة یـاد یرر منجـر شـود .در
این فرآیند زباناموزان کنترل یاد یرر خود را بهدست مـی یرنـد و دیـد ابهـا و ن راتشـان را بیـان
میکنند .این روش براساس آموزش مهارتهار خواندن پایه ذارر شدب است و زبانآمـوزان افکـار
خود را بعد از استفادب از هر مهارت شـرح مـیدهنـد .ایـن مهـارتهـا بـهترتیـا ،پرسـش ،تبیـین،
1 Smith
2 Dornyei
3 Palincsar & Brown
4 Vygotsky
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خالکهسازر و پیشبینی است .آموز ار ابتدا مهارتها را اجرا میکند و بعـد توسـز زبـانآمـوزان در
مورد بخشهار مختلف متن پیادب میشود .زبانآموزان بـه ـروبهـار چهـارنفرب تاسـی مـیشـوند و
نوبتی ،هرکدام ناش پرسشیر ،تبیینکنندب ،خالکهکننـدب و پیشـیو را ایفـا مـیکننـد .ایـن کـار باعـ
میشود زبانآموزانی که بـهطـور معمـول از شـرکت در فعالیـتهـار روهـی اجتنـاب مـیکننـد ،در
فعالیتهار کالسی نی شرکت کنند .در این زمان معل به ناش ن ارتی و حمایتی خود ادامـه مـیدهـد
و با سر زدن به روبها ،هرکجا که زبانآموزان نیاز به کمک و حمایت داشته باشند ،وارد میشود.
عامب دییرر که ناش و تعامب آن بررسـی خواهـد شـد ،انییـ ب اسـت .انییـ ب از دیـد ابهـار
مختلفی توکیف شدب است .اما وییفیلـد و ـوترر )4332( 4انییـ ب را بـا در بـر ـرفتن چنـدین
زیرمجموعه در حوزة درط مطلا زبان اول تعریف کردباند .این زیرمجموعهها عبارتاند از:
 .4عواملی که با خودکارآمدر فرد سروکار دارند؛
 .8عواملی که به اهدا افراد برار انجام امور میپردازد .این عوامب انیی ة بیرونـی ،درونـی و
اهدا

فرد برار دستیابی را شامب میشود؛

 .9عواملی که به ابعاد اجتماعی انیی ب میپردازند.
تثییر و ارتبـا متاابـب بـین سـط انییـ ة زبـانآمـوزان و فرآینـد درط مطلـا بـا برنامـههـار
کمکآموزشی خا

که مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بین زبـانآمـوزان

است ،میتواند این امکان را فراه آورد که تثییر ایـن برنامـة آموزشـی مـورد مطالعـه قـرار یـرد و
مشخص شود که این برنامه بر چه فرا یرانی و با چه سط انیی بار کارآمدتر است .توجـه بـه ایـن
امر میتواند در حوزبهار مختلف به ویژب در حوزة زبـان دوم مـد ن ـر قـرار بییـرد؛ زیـرا پـژوهش
اندکی در این خصو

انجام شدب است (آرداشوارا و ترتر.)8049 ،

 .4شیوۀ پژوهش

این پژوهش به شیوة نیمهتجربی انجام شدب است .شـرکتکننـد ان بـهکـورت غیرتصـادفی در
روبها قرار رفتند .چهار روب شرکتکنندب وجود داشت .روب کنتـرل شـیوة معمـول آمـوزش و
1 Wigfield & Guthrie
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روب آزمایشی شیوة کمکآموزشی مداخلهار را دریافت کردند  .در واقع شیوة انجـام ایـن پـژوهش
شیوبار مداخلهار است که نمونة بارز پژوهشی نیمـهتجربـی بـهحسـاب مـیآیـد .چـون در بیشـتر
محیزهار آموزشی امکان تاسی تصادفی شرکت کننـد ان وجـود نـدارد ،انجـام پـژوهش تجربـی
محض امکانپذیر نیست و بهجار آن استفادب از شیوة نیمهتجربی متداول است (دورنیه.) 8002 ،4
 .1 .4جامعۀ آماری

شرکتکنند ان ایـن پـژوهش  20دانشـجور دورة کارشناسـی مترجمـی زبـان انیلیسـی در دو
دانشیاب آزاد قوچان و م سسه آموزش عالی تابران بودند .این افرادا بین 80تا 90سـال سـن داشـتند.
اعضار روب شرکتکنند ان را ه زنان و ه مردان تشکیب میدادند و همیی دانشجور ترم سـوم
رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودند .ساباة یاد یرر زبان انیلیسی آنها شامب  9سال دورة راهنمـایی
و  1سال د ورة دبیرستان بود و نی سه ترمی که در دانشیاب تحصیب کردب بودند.
شرکتکنند ان به چهار روب تاسی میشدند :آزمایشی «الـف» و «ب» و کنتـرل «الـف» و «ب».
روب آزمایشی «الف» را  48نفر و روب آزمایشی «ب» را  82نفر تشکیب میدادنـد و همیـی برنامـة
کمکآموزشی را دریافت کردند .روب کنترل «الف» و «ب» بهترتیا از  48و  82نفـر تشـکیب شـدب
که برنامة آموزشی متداول برار آنان بهکار بردب شد.
 .2 .4ابزار

 .4دادبها از طریق دو آزمون تافب بهعنـوان آزمـون پیشـینی و پسـینی جمـعآورر شـد کـه از
مجموعة نمونهار آزمایشی آزمون تافب از سال 4330تـا  4339انتخـاب شـدب بودنـد (ارتـیاس،8
 .)4339دلیب استفادب از این آزمونها سادبتر بودن آنها نسبت به نسخههـار جدیـدترآزمون تافـب
بود تا متناسا با سط شرکتکنند ان این پژوهش باشند .هرکدام از آزمونها شامب  5متن بودنـد.
پایایی آزمون تافب پیشین  0/22و آزمون پسین  0/22بود.
 .8پرسشنامة انیی ة وییفیلد و وترر )8040( 9استفادب شد .این پرسـشنامـه دارار  59مـادب
بود که هرکدام به  44جنبة مفهوم انیی ب میپرداختند .برار پاسخ به این پرسشنامه به زبـانآمـوزان
1 Dornyei
2 ETS
3 Wigfield & Guthrie
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45تا 80دقیاه زمان دادب شد .این پرسشنامه دوبار در اختیار زبانآموزان قرار رفـت :یـک بـار در
ابتدار ترم و یک بار در پایان ترم .پایایی برار اجرار اول  0/39و برار اجرار دوم  0/39بود.
 .3 .4مراحل انجام کار

در روبهار آزمایشی ابتـدا زبـانآمـوزان بـه چهـار روب تاسـی شـدند .زبـانآمـوزان همیـی
دانشجویان ترم سوم رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودند .دو روب ،آزمایشی و دو روب دییر ،ـروب
کنترل را تشکیب میدادند .همیی زبانآموزان در پیشآزمون تافب شـرکت کردنـد .دو ـروب کنتـرل
( روب الف و ب) بهترتیا  80و  2نفر عضو داشت و شیوة آموزش مهارت درط مطلا متـداول را
دریافت کردند .روهار آزمایشی (الف و ب) بهترتیا  80و  2نفر عضـو داشـت و شـیوة آمـوزشِ
مهارت درط مطلا مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کارِ روهی بین زبانآمـوزان بـود.
شیوبار که در روب آزمایشی اجرا شد بهکورت زیر اسـت :در ابتـدا ،مـدرس مهـارتهـا را اجـرا
میکند .این مهارتها بهترتیا ،پرسش ،تبیین ،خالکهسازر و پیشبینی هستند و بعد همـین فرآینـد
توسز زبانآموزان در بخشهار مختلف متن پیادب میشود .زبانآموزان به ـروبهـار چهـارنفرب بـا
سط توانایی متفاوت تاسی میشوند و بـهکـورت نـوبتی هرکـدام ناـش پرسشـیر ،تبیـینکننـدب،
خالکهکنندب و پیشبینیکنندب را ایفا میکند .این کار باعـ

مـیشـود زبـانآمـوزانی کـه معمـوالز از

شرکت در فعالیتهار روهی اجتناب میکنند ،در فعالیتهار روهی شرکت کنند .در ایـن زمـان،
مدرس به ناش ن ارتی و حمایتی خود ادامه میدهد و با سر زدن به روبها هر کجا که زبانآمـوزان
نیاز به کمک و حمایت داشته باشند ،مداخله میکند.
 .4پرسشیرر :در ابتدا زبانآموزان مهارت پرسشیرر را تمرین میکنند .آنهـا درط مطلـا
خود را با پرسشهایی که از متن مطرح میکنند ،میآزمایند .در این مرحله اطالعـات مهـ مـتن
که در درط مطلا ناش مستای دارند ،پرسیدب میشوند.
 .8تبیین :در این مرحله زبانآموزان مهـارتهـایی را هماـون شکسـتن کلمـات ،توجـه بـه
نیارش و مهارت استفادب از فرهنگ لهت تمرین میکنند.
 .9خالکهسازر :در این مرحله زبانآموز باید فرق بین اطالعات اساسی بـرار درط مطلـا
و اطالعات حاشیهار را تشخیص دهد و به جمعبندر واحدر دربارة ایـدة اکـلی مـتن برسـد.
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خالکهسازر میتواند شـامب قسـمتی از یـک پـارا را  ،کـب پـارا را یـا کـب مـتن باشـد.
زبانآموزان این امر را با تشخیص ایدة کلی پارا را و ایدبهار اکلی که برار تثیید ایدة اکـلی
پارا را

میآیند ،انجام میدهند.

 .1پیشبینی :در این قسمت خوانندب پیشبینی میکند که در قسـمت دییـر مـتن چـه مطـالبی
عرضه خواهد شد .این پیشبینیها ل وماز درست نخواهند بود .زبانآموزان در ـروبهـار 1نفـرب و
نوبتی هرکدام ناش پرسشیر ،تبیینکنندب ،خالکهکننـدب و پـیشبینـیکننـدب را بـرار بخـشهـار
مختلف متن ایفا میکنند.
در سور دییر ،روب کنترل الف و ب شیوة معمول تدریس را دریافت کردند .شیوة معمـول بـه
شکب زیر اجرا شد .مدرس جلسة تدریس را با پرسیدن س الی کلی دربارة متن و موضوع آن شـروع
کردب و سپس متن را می خواند .بعد از خوانـدن مـتن ،مـدرس تعـداد محـدودر از کلمـات جدیـد
موجود در متن را کـه دانسـتن آنهـا بـرار درط مطلـا الزم اسـت ،توضـی مـیدهـد .سـپس از
زبانآموزان خواسته میشود که متن را بهآرامی یا با کدار بلند بخوانند و زیر کلمات و سـاختارهار
دشوارر را که متوجه نشدباند ،عالمت ـذارر کننـد .در ایـن مرحلـه مـدرس بـا توضـی

و ارائـة

تعاریف سادبتر ،زبانآموزان را در درط مطلا این ساختارها و کلمـات یـارر مـیرسـاند .مـدرس
برار توضی کلمات از متراد  ،تعریـف کلمـات یـا عکـس اسـتفادب کـردب و بـرار شـفا سـازر
ساختارها از ساختارها و جمالت کوتابتر و ه معنی استفادب میکند .در انتها از زبانآمـوزان خواسـته
میشود که به س الهار درط مطلا بهعنوان تکلیـف در منـ ل پاسـخ دادب و بـرار پاسـخدادن بـه
س الهار مدرس برار جلسه بعد آمادب باشند.
در پایان دورب ،تمامی زبانآموزان در آزمون پسین تافب شرکت کردند و سپس پرسشنامة انییـ ب
به آنها دادب شد .این پژوهش  41جلسة  30دقیاهار در یک ترم به طول انجامید.
 .4 .4شیوۀ تجزیه و تحلیل دادها

برار تج یه و تحلیب اطالعات بهدستآمدب از طریق اجرار اولیـه و یانویـة پرسـشنامـه ابتـدا از
طیف لیکرت 4استفادب نمودب و سپس با تبدیب دادهـا از تحلیـب واریـانس چنـدمتهیرب اسـتفادب شـدب
1 Likert Scale
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است .سپس برار بررسی تفاوت بین روههـا در پـیشآزمـون و پـسآزمـون تافـب مجموعـهار از
آزمونهار  tبهکار بردب شدب است.
 .5تحلیل نتایج

برار بررسی سـازبهـار زیـرین پـیشآزمـون  ،پـسآزمـون و اجـ ار انییـ ب در درط مطلـا
زبانآموزان ،تحلیب عاملی از طریق چرخش واریماکس 4استفادب شد .نتایج نشان داد (جـدول  )4کـه
تمامی عوامب دارار بار ارزش کافی هستند .از آنجایی که براساس سـانگ )8005( 8تمـامی عـواملی
را که باالر  0/1بار ارزشی دارند میتوان در ن ر رفت ،تمـام عوامـب در ن ـر رفتـه شـدند؛ زیـرا
تمامی عوامب در این پژوهش ارزش باالر  0/1داشتند که باع

افـ ایش یکنـواختی و تفسـیرپذیرر

نتایج میشوند.
جدول .1ماتریکس عوامل دخیل در پژوهش
بار اجزا
1

اجزا

0/304

پسآزمون تافب

0/224

پیشآزمون تافب

0/929

پسآزمون پرسشنامه

0/158

پیشآزمون پرسشنامه

 .1 .5پیشآزمون پرسشنامه

قبب از بررسی نتایج پسآزمون باید به بررسی یکنواختی شـرکتکننـد ان در آزمـونهـار اولیـه
(پیشآزمون) بپردازی  .برار این من ور از تحلیبهار واریانس چندمتهیرب بـین میـانیین ـروبهـار
آزمایشی و کنترل با در ن ر رفتن  44زیرمجموعة انیی ب در درط مطلا اسـتفادب شـد .ایـن امـر از
این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد تفـاوت معنـادارر بـین شـرکتکننـد ان ،از لحـاس سـط
انیی ب ،قبب از اجرار برنامه کمک آموزشی وجود نداشته اسـت .براسـاس نتـایج بـهدسـتآمـدب در
1 varimax rotation
2 Song
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جدول  8میتوان نتیجه رفت که تفاوت معنادارر بین شرکتکنند ان در سط انیی ب درط مطلـا
وجود نداشته و در نتیجه  1روب از لحاس سط انیی ب یکدست بودباند.
جدول  .2تحلیلهای واریانس چندمتغیره
Hypothesis Error
df
df

Partial Eta
Squared

Sig.

.999
.999
.999
.999
.119
.119
.119
.119

.000
.000
.000
.000
.605
.605
.605
.605

68
68
68
68
68
68
68
68

11
11
11
11
11
11
11
11

F

Value

4840.004
4840.004
4840.004
4840.004
.836
.836
.836
.836

.999
.001
782.942
782.942
.119
.881
.135
.135

Effect

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Intercept

Group

 .2 .5پیشآزمون تافل (درک مطلب)

آزمون  tمستاب مورد استفادب قرار رفت تا میانیین نمرات روبهـار کنتـرل و آزمایشـی را در
پیشآزمون تافب (درط مطلا) بررسی کند .استفادب از این آزمون این امکان را فراه آورد تـا یابـت
شود که تمامی روبها از یک سط توانایی در مهـارت درط مطلـا قبـب از اجـرار برنامـه کمـک
آموزشی برخوردارند.
جدول  .3آزمون  tمستقل برای پیشآزمون تافل
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

Df

78

T

1.446

5.287

-.837

1.538

2.225

.152

5.288

-.838

1.538

2.225

1.446 77.124 .152

Sig.

.255

F
Equal variances
1.314
assumed
Equal variances not
assumed

نتایج آزمون  tمستاب (جدول  )9نشان داد که تفاوت معنـادارر بـین میـانیین نمـرات ـروبهـا
وجود ندارد .از آنجایی که سط معنادارر آزمون  0/855 tاست که بیشتر از  0/5میباشـد .بنـابراین
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میتوان نتیجه رفت که شرکتکنند ان از سط مهارت درط مطلا یکسانی قبب از اجرار برنامـة
کمکآموزشی برخوردار بودند.
 .3 .5پسآزمون تافل

در انتهار پژوهش ،از تحلیب واریانس دوطرفه برار ماایسة میانیین نمـرات درط مطلـا ـروب
کنترل و آزمایشی با سط باال و پایین انیی ب استفادب شـد (جـدول  .)1نتـایج نشـان داد کـه تفـاوت
معنادارر بین روب کنترل و آزمایشی در پسآزمون وجود دارد (سط معنادار بودن  0/009است کـه
کمتر از  0/05میباشد) .بنابراین با توجه به پرسش اول مبنی بر تثییر ذار بودن برنامه کمکآموزشـی
میتوان نتیجه رفت که برنامة آموزشی م یر بودب است.
جدول  .4آزمونهای تأثیر بینفردی
Partial Eta
Squared

Sig.

F

Mean
Square

Df

Type III Sum
of Squares

.108
.016
.007

.003
.262
.472

9.238
1.275
.522

363.862
50.212
20.555

1
1
1

363.862
50.212
20.555

39.389

76
80

2993.534
32704.000

Source
Group
LevenMot
Group * LevenMot
Error
Total

همانطور که در جدول  5نشان شدب است ،روبها ه با سط پایین انییـ ب (میـانیین 42/95و
انحرا معیار  )0/33و ه با سـط بـاالر انییـ ب (میـانیین 43/31و انحـرا معیـار  )0/33تاریبـاز
میانیینهار یکسانی را در پسآزمون تافب نشان میدهند.
جدول  .5آمار توصیفی ،پسآزمون درک مطلب براساس سطح انگیزه
% 55دامنۀ اطمینان

انحرافمعیار

میانگین

سطح انگیزه

952.42

پایین

311.43

باال

دامنۀ باال

دامنۀ پایین

999.80

922.49

331.

388.84

395.42

331.
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نتــایج تحلیــب واریــانس دوطرفــه همانــین نشــان داد کــه تفــاوت معنــادارر بــین میــانیین
پسآزمونهار روب هـا بـا سـط بـاال و پـایین انییـ ب وجـود نـدارد؛ در نتیجـه بـین نـوع برنامـة
کمکآموزشی و سط انیی ة زبانآموزان رابطة معنادارر وجود ندارد .همانطور کـه در جـدول  9و
نمودار  4نشان دادب شدب است ،روبهار آزمایشی در هر کورت چه با سط پایین انیی ة و چـه بـا
سط انیی ة باال ،میانیین باالترر نسبت به روبهار کنترل دارند.
جدول  .6آمار توصیفی پسآزمون درک مطلب براساس سطح انگیزه و نوع برنامۀ کمکآموزشی
% 55دامنۀ اطمینان

انحرافمعیار

میانگین

سطح انگیزه

000.84

پایین
باال

دامنۀ باال

دامنۀ پایین

292.89

498.42

110.4

833.81

211.42

920.4

524.84

118.42

322.48

920.4

241.45

پایین

429.84

112.45

110.4

949.42

باال

گروه
آزمایشی
کنترل

نمودار  .1ارتباط بین انواع برنامۀ آموزشی و سطح انگیزه

برار پاسخدادن به سومین س ال این پژوهش ،تحلیب واریانس چندمتهیرب استفادب شد تا میـانیین
روبهار آزمایشی و کنترل را در یازدب زیرمجموعة انیی ة درط مطلـا مـورد بررسـی قـرار دهـد.
براساس نتایج بهدستآمدب که در جدول  2آمدب است ،تفاوت معنادارر بین میانیین کلـی دو ـروب
در اجرار پرسشنامة انیی ة درط مطلا وجود دارد.

سال چهل و هشتم

111

تثییر انیی ب و برنامة کمکآموزشیِ ...
جدول  . 7تحلیل واریانس چندمتغییره براساس پرسشنامۀ انگیزۀ گروهها

Partial Eta
Squared
.998
.998
.998
.998
.989
.989
.989
.989

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Hypothes
Error df
is df
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68

F

Value

Effect

2903.943
2903.943
2903.943
2903.943
549.168
549.168
549.168
549.168

.998
.002
469.755
469.755
.989
.011
88.836
88.836

Pillai's Trace
'Wilks
Lambda
Intercept
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Group
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

جدول  2به بررسی روبهار آزمایشی و کنترل براساس یازدب زیرمجموعة انیی ة درط مطلا میپردازد.
جدول  .8آزمون بین فردی
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با توجه به جدول باال می توان نتیجـه رفـت بـین ـروب کنتـرل و آزمایشـی از لحـاس چـالش،
کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمرب ،جنبة اجتماعی و پذیرفتـهشـدن بـهعنـوان زیرمجموعـههـار
انیی ب در درط مطلا ،تفاوت معنادارر وجود دارد.
 .6نتیجهگیری

با در ن ر رفتن نتایج پژوهش و اینکه تفاوت معنادارر بین نتـایج پـسآزمـون ـروب کنتـرل و
روب آزمایشی وجود دارد میتوان نتیجه رفـت کـه نـوع برنامـة کمـکآموزشـی بـر درط مطلـا
زبانآموزان تثییر داشته است .بنابراین ،خصوکیات اکلی برنامـة کمـکآموزشـی را کـه ایـن برنامـة
آموزشی بر مبنار آن طراحی شدب و شامب مدلسازر راهبردها توسز مـدرس مـیباشـد ،مـیتـوان
بهعنوان نکتة اساسی در فرآیند آموزش در ن ر رفت .عالوب بر این نتایج ،ناش برجسـتة مـذاکرب و
ناش حمایتی مدرس را که ج ء الینفک این برنامة کمکآموزشی است بـه تصـویر مـیکشـد .ایـن
نتایج همسو با نتایج ازکوس )8009( 4است که بیان میکند ناش حمـایتی برجسـتة مـدرس در ایـن
شیوة آموزشی ناش بس ایی در تسهیب فرآیند درط مطلا دارد.
یافتهها با مدل فرکال  )4338( 8دربارة درط مطلا مطابات دارد .فرکال بر ایـن بـاور اسـت
که هر نمونه از زبان دارار سه بعد است :بعد فتارر و نوشتارر ،ارتبا بین افراد که شـامب فرآینـد
تولید و درط مطلا متن است و همانین فعالیت اجتماعی که در آن این فرآیند اتفاق میافتد.
همانین یکی از جنبههار اکلی تعامب اجتماعی در محیز ،ناش حمایتی مـدرس اسـت .وقتـی
آموزش با ناش حمایتی مدرس همراب باشد ،برار فرا یران این امکان فراه میشود که دانـش زبـان
دوم خود را ارتاا بخشیدب و به استاالل برسند (الـیس .)8009 ،9در همـین راسـتا والکیـو)8009 ( 1
شش نوع ناش حمایتی و راهکار برار مدرس مشخص میکند که یکـی از راهکارهـایی کـه معلـ
میتواند استفادب کند ،الیو بودن مدرس اسـت کـه در برنامـة کمـکآموزشـی اسـتفادبشـدب در ایـن
پژوهش بهکار بردب شد .بنابراین با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه رفت که زبـانآمـوزان نیـاز
1 Oczkus
2 Fairclough
3 Ellis
4 Walqui
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دارند با نمونههار قابب درکی که برار عملکرد آنها مورد نیـاز اسـت ،مواجـه شـوند و ایـن برنامـة
کمکآموزشی این امکان را برار آنان فراه میآورد.
در این راستا نتایج پژوهش نشان میدهد که این برنامة کمکآموزشی شرایز را بـرار مـذاکرب و
تعامب فراه میآورد .مذاکرب بهمعنار فعالیتی است که زبانآموزان در آن در یر شدب و بـا مشـارکت
با یکدییر مشکب ارتباطیار را در طی فرآیند درط مطلا برطـر مـیکننـد .مـذاکرب ،فرآینـدهایی
چون تکرار ،تهییر عبارات و تهییر ساختارهار زبانی مورد استفادب بین فرا یـران را در بـر مـی یـرد
(دوتی و پیکا .)4329 ،4مذاکرب مهارتی است که میتوان از طریق برنامـة کمـکآموزشـیِ مبتنـی بـر
رابطة متاابب و فرآیند مشارکتی بین زبانآموزان ،به فرا یران زبان آموخت.
عالوب بر موارد ذکر شدب میتوان نتیجه رفت که تدریس مهارتهار درط مطلا براساس ایـن
برنامة مداخلهار که مبتنی بر رابطة متاابب بین معل و کار روهی بین زبانآموزان است میتوانـد بـر
رور درط مطلا زبانآموزان تثییر ذار باشد و نتایج این پژوهش همسو با نتایج قربانی ،نجـراج و
علور )8049( 8است که به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهار خواندن براسـاس ایـن شـیوة
کمکآموزشی میتواند بر رور توانایی نوشتارر انیلیسی زبانآموزان ایرانی ه تثییر ذار باشد.
در انتها این مطالعه ناش مه انیی ب را یادآورر میکند .برنامة کمکآموزشی بـر رور انییـ ب در
جهت خودکارآمدر ،چالش ،کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمرات ،دالیب اجتماعی و اطاعـت در
درط مطلا تثییر می ذارد .بنابراین همان ونه که وترر،کاکس ،نـوول  ،بـول ،مـازونی و فسـکولو

9

( )8000خاطرنشان میکنند زبانآموزان با انیی ة درونـی بـاال و خودکارآمـدر عـالوب بـر چـالش و
رقابت تاریباز در مهارت درط مطلا فعال هستند .برار رسیدن به این هـد  ،معلمـان مـیتواننـد از
پرسشنامة عالقهمندر برار پیبردن به حوزبهار مورد عالقة فرا یران استفادب کنند .همانین نتـایج
به معلمان و طراحان کتا آموزشی کمک میکند که متونی را با موضوعات مختلف و فعالیـتهـایی
که متناسا با سط انیی ة زبانآموزان باشـد ،بـرار مشـارکت بیشـتر زبـانآمـوزان در فرآینـد درط
مطلا فراه آورند.
1 Doughty& Pica
2 Ghorbani, Gangeraj and Alavi
3 Guthrie, Cox, Knowles, Buehl, Mazzoni and Fasculo
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 .7کارکردهای آموزشی

پژوهشهار انجامشدب در زمینة درط مطلا و استفادب از مهارتهار درط مطلا نشان میدهـد
که رابطة معنادارر بین این دو وجود دارد (تاپینگ ،ترستون ،تاملی ،کریستی ،مورار و کارا یانیـدو،4
 .)8044مدرسان و طراحان مطالا آموزشی باید ابعاد جدیدر را در ن ر بییرند که شرایز یـاد یرر
و آموزشی مشارکتی واقعی و زبانآموزمحور را فراه آورد که تا فرا یران با در یـر شـدن در تفکـر
انتاادر به حب مسئله بپردازند .فرا یران دارار خصوکیات متفاوت با شیوبار مختلف یاد می یرنـد
و بازخوردهار متفاوتی نسبت به فرآیند آموزش دارند .در همین راسـتا مـدرس بـا در ن ـر ـرفتن
تفاوتهار فردر میتواند محیز یاد یرر را فراه آورد که نیازهار زبانآموزان را مرتفع میکند.
فرا یران دارار خصوکیات خا

باید اهدا دورة آموزشی و انت ـارات مـدرس را بداننـد .در

نتیجه ،داشتن طرح درسی دقیق همـراب بـا تمـامی توضـیحات و ج ئیـات مـیتوانـد سـط انییـ ة
زبانآموزان را باال بردب و به انجام فعالیتهار کالسـی آنـان کمـک کنـد .همانـین ،از دسـت دادن
انیی ة فرا یران نسبت به فرآیند آموزش مـیتوانـد نتیجـة شـیوة آموزشـی کـالس باشـد؛ بنـابراین،
آموزش باید شامب فعالیتهار مختلف در یرکنندب ،محتوار مرتبز و متناسـا بـا پیشـینة تحصـیلی
زبانآموزان و سط انیی ة آنها باشد تا انیی ب و رغبت کـافی را در فرآینـد یـاد یرر داشـته باشـند
(تاملینسون .)8009 ،8در همین راستا ،دستورالعملی مبتنی بر راهبردها میتوانـد مفیـد باشـد .در ایـن
برنامة کمکآموزشی ،مدرس راهبردها را با مـدلسـازر بـه فرآ یـران آمـوزش دادب وآنهـا را قـادر
میسازد بتوانند راهبردها را تمرین کنند و آنها را ترغیا خواهد کرد که بـا اسـتفادب از راهبردهـا در
فرآیند درط مطلا ،کارآمدتر شدب و در نهایت مستاب عمب کنند .این نتـایج بـا یافتـههـار ـرین و
آکسفورد )4335( 9همسو است؛ زیرا آنان نی به مدرسـان پیشـنهاد مـیکننـد فرا یـران خـود را بـه
استفادب از راهبردها در داخب و خارج کالس ترغیا کنند .بنابراین بـا یـاد یرر راهبردهـا ،فرا یـران
قادر خواهند بود فرآیند یاد یرر خود را کنترل و مدیریت کنند.

1 Topping, Thurston, Tomlie, Christie, Murray and Karagiannidou
2 Tomlinson
3 Green & Oxford
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