
____________________________ 
 41/48/4231تاریخ پذیرش :        32/80/4231تاریخ دریافت :  

 

ـ پژوهشی، شمارة دوم، تابستان   7931فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

  

 نقش دو راهبردآزمون تافل: بررسی  آموزان ایرانی درعملکرد زبان
 

 مصطفی امیری )استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران(

mu1amiry@yahoo.com 

 (، نویسندة مسئولبهزاد قنسولی )استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ghonsooly@um.ac.ir 

 انچی )دانشیار گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران(ضرغام قب

ghabanchi@um.ac.ir 

 چکیده

آمـوزان اررانـی در ب ـو نوانـدن بـی  عملکـرد زبـان ةابطـرحاضـر بـه برر ـی  مطالعة

و نیـ  آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا  نوانـدن زنی تسـ  آزمون تافل بـا راهرردهـا 

طــور تصــادفی انت ــا  هزبــان انیلیســی بــ رشــتةدانشــیو   و دو شصــ بپــردازد  مــی

هـا از آزمـون بسـندای دانـو زبـانی نلسـون نمونـه، ب ـو آور  دادهشدند  برا  جمـ 

آاــاهی  نامةپر ــو و یزنتســ راهرردهــا   نامةپر ــو آزمــون تافــل، ،درک و مطلــ 

ــدن  ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــد  داده MARSI))فراش ــتداده ش ــا ا  ــار ه ــآ آم از طرر

افــ ار ممســت ل بــا ا ــتداده از نــر تســ تیو هــا  آمــار  همرســتیی توصــیدی و آزمــون

  آزمــون همرســتیی پیر ــون نشــان داد  ــه شــدمــورد تیلیــل  73 نســ ة SPSSآمــار  

زنـی و ب ـو نوانـدن آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی بی  ا تداده از راهرردهـا  تسـ 

از راهرردهــا  نوانــدن بــا ب ــو نوانــدن آزمــون  ( و بــی  آاــاهی فراشــنانتی-79/0)

( وجــود دارد  نتــارچ هم نــی  نشــان داد  ــه دانشــیوران 71/0تافــل همرســتیی پــارینی )

ــراهرردهــا  ا ــتدلالی نوانــدن ا ــتداده مــی مؤلدــةبیشــتر از  علــاوه، تیلیــل هنمارنــد  ب

ــرات  ــی و نم ــان انیلیس ــندای زب ــطن بس ــی    ــه ب ــان داد   ــون نش ــتیی پیر  همرس

 ،r =0.74)معنــادار  وجــود دارد  رابطــةشــیوران در ب ــو نوانــدن آزمــون تافــل دان

(p< 0.001  ،ا ــتداده از راهرردهــا  پا ــؤ بــه  ــؤالات  بــرا  ریشــندادهایپ  در پارــان

 شود نواندن آزمون تافل ارائه می
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ــ  هددا:واژهکلیددد ــا  تس ــدن، راهررده ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــاهی فراش ــی، آا زن

  زبان انیلیسی، عملکرد دانشیوران، آزمون تافل، آزمون نلسون بسندای

   همقدم .1

 فراشناخت و راهبردهای فراشناختی خواندن. 1. 1

 فرارنـدمنـد و  در مـورد  ـه بـه آاـاهی فـرد نسـر  بـه تدکـر ن ـامرا  7فراشنان  واژة

ــا ــی ر ــرا  اول ــاره دارد، ب ــاو  )دایر  او اش ــار فل ــان   ( 7311ب ــنان بر  را  و  فراش

ارترـا  دارد توصـی  هـا آن ها، نتـارچ و هـر زیـ    ـه بـافرارنـدبـارة دانو فرد درعنوان هب

ــاو ،  ــرد )فل ــاو 595 ، ص،7311  ــی (  فل ــدلی را معرف ــنان  م ــرا  فراش ــی ب ــه م ــد    ن

ــ ــار م ول ــامل زد ــنانتی  7: ه ا ــ ش ــو فراش ــنانتی  5 ؛دان ــات فراش ــداو و   9 ؛تیربی اه

 ها لی و فعا 5راهرردها  4 و ؛وظار 

  او مــدعی شـد( معرفـی 7312رابـی  ) پـژوهوبـار در راهرردهـا  نوانـدن بـرا  اولـی 

دانــو هــا آن شــد  ــه راهرردهــا  نوانــدن فنــون و اب ارهــاری هســتند  ــه فراایــر از طررــآ

 نمارد می جدرد را  س 

( بـــر ارـــ  7332) ( و پر ـــلی و آلدربـــا 5001(، ازراریـــل )7311 ـــرا  و پـــارر  )

ــه ــ  برنام ــه ف ــا  فراشــنانتی   ــه راهررده ــد   ــابیباورن ــارت، و ارزر ــ  ، ن  ــامل  رر را ش

عنــوان راهرردهــا  فراشــنانتی نوانــدن در ن ــر ارفتــه شــوند  هتواننــد بــمــی  ــه شــودمی

نـوانی، هنیـام نوانـدن رـا در نواننداان از ار  راهرردهـا برـل از نوانـدن رـا هنیـام پـیو

برـل از نوانـدن  ـه باعـ   رفتـه ارهبرنـد  راهرردهـا  بـمـی از نواندن بدرهطو  آن و بعد 

شـوند و شـامل مـی ررـ   نامیـدهشـود راهرردهـا  برنامـههـا مـیآن دانـو برلـی شدنفعا 

ــه ــه ب ــاه اولی ــرع نی ــوان،   ــرعنوانن ــی   ــی ها  عنوان و حت ــ  و توص ــ ، عک   وز

ــی ــیم ــند )الما  ــل؛ 5009 ،باش ــا5001 ،ازراری ــدن (  راهررده ــو  نوان ــه در ط ــارتی     ن 

 ننـد  لمـات را بدتـر بددمـد، مطالـ  را نلاصـه مـی شـوند بـه نواننـده  مـ مـی ا تداده

ــی  ــد و حت ــانمار ــل دةر ــد )ازراری ــتنرا  نمار ــارااراو را ا  ــر پ ــلی ه ــلی؛ 5001 ،اص  ،پر 

                                                           
1. Metacognition 

2. Strategies 
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ــداان در 5005 ــدن، نوانن ــ  از نوان ــا  پ ــا راهررده ــابی ر ــا  ارزر ــآ راهررده (  از طرر

 ننــد مــی فکــرهــا رو و دریــر ب ودر پــیوها   ــارایر  درک نــود در بســم همــورد بــ

عـو   ،انـددهیفدمرا ممک  ا   ن رشـان نسـر  بـه آن ـه  ـه در اولـی  نیـاه و برنـورد 

 شود 

بـــرا  ارزرـــابی راهرردهـــا   5و پارـــا 7طراحـــی رـــ  ابـــ ار  نیشـــی روا من وربـــه

ــارر ــا و  و پ ــی )ر ــات فراوان ــدن، مطالع ــنانتی نوان ــراپر ؛7311 ، فراش ــ -ر ــرد و در  ،لی

ــمی  ؛7331 ــ  ؛7330 ،اش ــامی7334 ،میدولی ــه تم ــ    ــده ا  ــام ش ــا آن ( انی ــر ه از ن 

هرحــا ، ابــ ار انــد  بــهو ن ارصــی نیــ  بــودهها ( دارا  میــدودر 5005م تــار  و ررکــارد )

ــیطرا ــارد )ح ــار  و ررک ــت م ت ــده تو  ــه5005ش ــنانتی( ب ــاهی فراش ــ ار آا ــام اب از  ن

بـی  راهرردهـا  فراشـنانتی فـرد  ةعیـار  جـام  بـرا   ـنیو رابطـم 9راهرردها  نواندن

  ا   هنیام نواندن و تواناری نواندن و 

 زنیراهبردهای تست. ۲. 1

هــم شــامل روشــی  4زنــی( رــادآور شــده ا ــ   ــه رفتارهــا  تســ 7330آلدر ــون ) 

ا  از تند و هـم میموعـها    ه نواننداان هنیـام نوانـدن رـ  مـت  بـه آن مشـ و  هسـ

ایــرد  مــی دادن بــه رــ  آزمــون را در بــرو راهرردهــا  مــورد نیــاز بــرا  جــوا هــا مدارت

ها  را فنـــون، تـــدابیر، برنامـــه 2زنیتســـ ( راهرردهـــا  1  ، ص7311هم نـــی  ونـــدن )

ــه، عملیات ــا  آااهان ــه ــارهب ــد   ــه ش ــه، مدارت ةارفت ــا  آااهان ــادایر ، مدارته ــا  ر ه

ــی،  ــا  مدارتا ا  ــیوهه ــان و ش ــی زب ــا  پردازش ــنانتی، راهررده ــاری ش ــی، توان ها  عمل

وانـاری دانشـیو در تعنوان بـه رازنی تسـ  ( راهرردهـا 7319نامـد  نیتکـو )مـی حل مسـلله

ــتداده از ورژ ــا  ایا  ــ  ه ــرا   س ــون ب ــ  آزم ــی  موبعی ــون و هم ن ــرةآزم ــاتر  نم بال

  ند می تعرر 

                                                           
1. Valid 

2. Reliable 

3 Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory  (MARSI) 

4. Test-taking Behaviors 

5. Test-taking Strategies 
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ـــوه  ) ـــ زنی تســـ   ( راهرردهـــا35  ، ص7334  ـــ را ار ـــی طـــور تعرر ـــد: م  ن

انـد و را انت ـا  نمـودههـا آن دهنـداانهاری هسـتند  ـه پا ـؤفرارنـدزنی تسـ  راهرردها 

عرــارت دریــر، مددــوم شــنان  دارنــد  بــه هــااز آن آاــاهی وهــا آن ا  نســر  بــهتــا انــدازه

 رفتـه  ـارهبـها  فرارنـدصـورت،  عنصـر انت ـا  ا ـ   در  یـر ارـ  رنـدةیا بر درراهررد 

 ننـد: مـی موبعیـ  فـر  بـا توجـهراهررد تل ی ن واهند شد  او معت ـد ا ـ   ـه راهرردهـا 

اطلاعـات مشـابه  7)مثلـا  جـور  ـردن ا ـ  از میـان مـوارد در د ـتر   انت ـا ،راهرردر  

بـرا  ر ـیدن بـه  5بـرمیـانهـا  راهرـرد دریـر ا ـتداده از راه ؛ ـؤا (ها  در مت  بـا ا رنـه

ــرا ) ا ــ  جــوا  ــا   ب ــدامتیانمث ــی هدهن ــت  را نم ــه جســتیو  م ــد و بلافاصــله ب نوان

دهنـده ممکـ  ا ـ  بـرا  جرـران میـ ان مـوارد، پا ـؤ پـردازد(  در ارـ مـیجوا   ؤالات 

ها   م اطلاعات وابعی زبانی نـود رـا حتـی ف ـدان آن از مدـارت و آشـناری نـود بـا شـیوه

 به  ؤا  ا تداده نمارد  ادن م تل  جوا

اشــاره زنی تســ  عنــوان راهرردهــا ( بــه مــوارد زرــر بــه5  ، ص7339و ورلســون )پــاور 

انـد: راهرردهـا  نوانـدن، ا ـتداده از دانـو و تیربیـات ش صـی، راهرردهـا  مربـو   رده

هــر ها  ا رنــههــا  زدن و ا ــتداده از ورژایدادن بــه  ــؤالات واژاــان، حــد بــه جــوا 

  ــؤا  را تشــکیل 73 ــه در  ــل رنــد تزنــد ب ــو  وزــ  شــامل 9هــا ــؤا   ارــ  مؤلدــه

دانـو و  مؤلدـة ـؤا  بـرا    ـه، 4راهرردهـا  نوانـدن مؤلدـة ـؤا  بـرا   شـو :دهندمی

 مؤلدـة ـؤا  بـرا   زدـارو  1دانـو واژاـان مؤلدـة ـؤا  بـرا   شـو،  2تیربیات ش صی

  1زدنحد 

ارـ  رک و مطلـ  ا  دا رنـهزندهـا  تـرر  انت ـاد در مـورد پا ـؤ دادن بـه آزمونبو 

ــوده ا ــ   ــه آزمــون ــو  را اصــلا   نمــیب ــت  مرب ــداان م ــا درک نمــیدهن ــد نواننــد ر  نن

ــون و  ــاران، )اندر  ــوه ، ؛ 7312همک ــد7314  ــ  منت  ــارا(  ار ــی ن اظد ــ  م ــه ار ــد   دارن

                                                           
1. Matching 

2. Short-cuts 

3. Subskill 

4. Reasoning Strategies 

5. Knowledge and Personal Experiences 

6. Knowledge of Vocabulary 

7. Guessing 
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د  ـه بـه رـ  نـشـود راهرردهـا و  را طـور  هـدار   نمـی هدو نواننده ا    ه باعـ 

ااـر زنـی  انت ـاد  در ـ  باشـد،   را درک نمارـدبر ـد و  ـرانیام مـت  برو  جوا  بابل

ــی آزمون ــورد روار ــا  در م ــهزنده ــد داشــ   ا رن ــد وجــود نواه ــ  تردر ا  درک و مطل

  برر ی نواهند شدبعد ها   ه در بسم شده در ار  زمینه زندر  مطالعه انیام 

 پژوهش نةیشیپ .۲

ــنانتی از مدارت ــاهی فراش ــورد آا ــا  در م ــه ه ــؤ ب ــدن در پا  ــا  آزموننوان  درکه

 ـه بـی  دانشـیوران   نـدمی( بیـان 7331وجـود دارد  آپتـون ) ا  نـی نسـرتا  ةمطل  پیشـین

ـــاری  در بســـندای ـــا و پ ـــاری بال ـــان انیلیســـی و ا ـــتداده از راهرردهـــا   7دارا  توان زب

ــدن ــنانتی نوان ــاوت  ،فراش ــ تد ــدر  ا  ــه ب ــر  ب ــرفته نس ــیوران پیش ــه دانش ــی   معن

 ننــد  مــی نوانــدن بیشــتر ا ــتداده 5راهرردهــا   لــی ة، از مؤلدــدانشــیوران  متــر پیشــرفته

هم نـــی ، دانشـــیوران دارا  بســـندای پـــاری  زبـــانی از راهرردهـــا  میلـــی بیشـــتر از 

ــتداده ــی ا  ــا   ل ــی راهررده ــدم ــدعی ش ــ  دانشــیوران م ــد  ار ــراد دارا  اهنمارن ــه اف ند  

 ارند  نممی بسندای بالا از راهرردها  فراشنانتی بیشتر  ا تداده

ـــالی، رو ـــو، زمـــوت، و ا ـــتونر ـــار  )-اوم ـــه7331من ن ـــه ( نتییـــه ارفت ـــد   ان

و دانشــیوران در  ــطن موابــ   %4/51 در آمــوزان دبیر ــتانی در  ــطن ابتــداری زبــان،دانــو

 ها علــاوه، رافتــهه ننــد  بــمــی از راهرردهــا  فراشــنانتی ا ــتداده موابــ  %3/94 در متو ــت

ــا آن ــرد ه ــه راهر ــان داد   ــهنش ــنانتی برنام ــ  فراش ــارت%9/14 در رر ــا  ن   در ، راهررده

 اند ارفته مورد ا تداده برارها زمان %9/1 در و راهرردها  ارزرابی 4/3%

تیصــیلی  ةرــپابــی   9( نشــان داد  ــه همرســتیی مثرتــی5070تمــور و همکــاران ) مطالعــة

نرــوده ا ــ    معنــادارهــا آن و آاــاهی فراشــنانتی نوانــدن وجــود دارد، ولــی تدــاوت بــی 

نوانــدن هـا   ـه ا ــتداده از مدارت ه ارفتــه ا ـ ( نتییـ5001)  ررسـتی  لاهورتـا مــارتین 

                                                           
1. Proficiency 

2. Global Strategies 

3. Positive Correlation 
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و  لـی نوانـدن در اولورـ  بـرار  7و راهرردهـا  حـل مسـلله ـ  به میـ ان متو ـت تـا بالا

 دارند 

ــا ) ــنتا زناپال ــررلانکا، وا  ــور   ــه 5070در  ش ــة( ب ــاهی  رابط ــی  آا ــی ب ــی مثرت نط

ـــد   فراشـــنانتی ـــی بردن ـــدن در دانشـــیوران پ ـــاری نوان از راهرردهـــا  نوانـــدن و توان

ــاری ، متوشــر   ــانی )پ ــا( بیشــتر از  ننــداان در  ــه اــروه از ن ــر بســندای زب  ــت و بال

ــه ةمؤلدــ ــلله و  ــپ  مؤلد ــل مس ــتداده  ردنــد و  5 لــی و حمــارتیها  راهرــرد ح ا 

 داشتند ها ر  از ار  مؤلدهبیشت ا تدادة ننداان دارا  بسندای زبانی بالاتر، شر  

ــواد ، ــوان ج ــوبی، ی ــ  آرا، رع  ــاد  زاده و حس ــهدررافته( 5070) عر ــد   ــعی   ان وض

ــاهی ــا آا ــیوران ب ــیلی دانش ــا آن تیص ــتیی ه ــدن همرس ــنانتی نوان ــا  فراش از راهررده

از ارــ  لیــا   ــه هــر زــه معــد  تیصــیلی دانشــیو بالــاتر باشــد، آاــاهی  ،معنــادار  دارد

اونـــه ( ارـــ 5070   ربلـــاری )ا ـــ  هـــا  فراشـــنانتی نوانـــدن بیشـــترفـــرد از راهررد

  طــور مشــابدی از راهرردهــاه ــه نواننــداان اررانــی و هنــد  بــ ه ا ــ ایــر   ــردنتییــه

بیشـتر   ا ـتدادةانـد  دانشـیوران هنـد  میـ ان آاـاهی و فراشنانتی نواندن ا ـتداده  ـرده

ـــد درحـــالیها  از مؤلدـــه  ـــه  لـــی و حمـــارتی راهرردهـــا  نوانـــدن اـــ ار  نمودن

دانشــیوران اررانــی در ا ــتداده از راهرردهــا  مؤلدــه حــل مســلله تدــاوت معنــادار  

 نداشتند 

 ننـداان از راهرردهـا  نوانـدن انـد  ـه شـر  ( اشـاره  ـرده5077رو سل و رو سـل )

د  ارـ  آاـاهی و ا ـتداده ا ثـرا  در آاـاهی دارنـهـا آن  ننـد و ازمـی متون دانشیاهی ا تداده

مـورد راهرردهــا  حـل مســلله بــوده و راهرـرد حمــارتی دارا   متـرر  ا ــتداده در نوانــدن 

 باشد می متون دانشیاهی

ــر 5075رنســار  ) ــداان  مت ــه نوانن ــآ نســر  ب ــداان موف ــه نوانن ــرد   ــ ار    ( ا

 ، او اظدـار  ـرد  ـه مـی  ترتیـه بـهانـد  موفآ از راهرردها  نواندن بیشـتر  بدـره جسـته

راهرردهـــا  شـــنانتی و فراشـــنانتی نوانـــدن تو ـــت نواننـــداان موفـــآ نســـر  بـــه 

                                                           
1. Problem-solving 

2. Support 
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نواننــداان  متــر موفــآ بیشــتر مــورد ا ــتداده بــرار ارفتــه ا ــ  و بــالعک ، نواننــداان 

ــا  ــآ بیشــتر از راهررده ــر موف ــی ا ــتدادهزنی تســ   مت ــردهم ــر  و شــکرپور   ــد  جعد ان

 ا  از راهرردهــا  نوانـدن ا ــتدادهنشــیوران اررانـی تــا انـدازهانــد  ـه دا( بیـان  ـرده5075)

انــد و راهرردهــا  حمــارتی نیلــی زرــاد ا ــتداده  ــرده مؤلدــةارــ  دانشــیوران از    ننــدمــی

 اند ترتی  در جاریاه دوم و  وم برار ارفتهه لی و حل مسلله بها  مؤلده

ــروو ) ــوررر ان، میمــد معصــوم و مع ــتداده5075ن ــ ان ا  ــه می ــاد از  ( ب ــا زر متو ــت ت

انــد  بیا ــی، صــددرران و راهرردهــا  فراشــنانتی نوانــدن در بــی  دانشــیوران اشــاره  ــرده

ــانی ) ــی فرا  ــ5077امین ــه دانشــیوران ب ــد   ــ ار   ردن ــا  ه( ا ــت از راهررده ــور متو  ط

 مؤلدـةفراشنانتی نواندن آاـاهی دارنـد و از همـه بیشـتر از مؤلدـه حـل مسـلله و  ـپ  از 

  نند می ا تداده ل و حمارتی 

ــیدو ) ــس و   ــی ، ژن ــتداده از 5079در ز ــی  ا  ــادار  ب ــ  معن ــتیی مثر ــه همرس ( ب

ــدن  ــیوران در نوان ــیلی دانش ــرف  تیص ــ ان پیش ــدن و می ــنانتی نوان ــا  فراش راهررده

ــرده ــاره   ــیکانو )اش ــد  ش ــی 5074ان ــل نیل ــی تمار ــیوران ژاپن ــه دانش ــرد   ــی    ( توص

ــل  ــا  ح ــتداده از راهررده ــه ا  ــتر  ب ــان دادهبیش ــلله نش ــی و مس ــا   ل ــا راهررده ــد ت ان

ــان  ــندای زب ــاری  بس ــا و پ ــاری بال ــیوران دارا  توان ــی  دانش ــه ب ــدن و ارنک ــارتی نوان حم

 تداوت معنادار  وجود نداش  ها انیلیسی در ا تداده از ار  مؤلده

ــود  ) ــی  5074میم ــتدادة( هم ن ــدن در  ا  ــا  نوان ــتر از راهررده ــةبیش ــل  مؤلد ح

( بیــان  ــرد  ــه 5074مســلله نســر  بــه راهرردهــا   لــی و حمــارتی اشــاره  ــرد  تــو لی )

ــیلی  ــرف  تیص ــدن و پیش ــنانتی نوان ــا  فراش ــی  راهررده ــو  ب ــ  و ب ــتیی مثر همرس

ــه ــی  نتیی ــود دارد  او هم ن ــیو وج ــدن دانش ــنانتی نوان ــاهی فراش ــه آا ــود   ــر  نم ای

د و ارنکـه دانشـیوران اررانـی زبـان باشـمـی تـثییر  ـطن بسـندای زبـانی و شدت تیـ هب

ــ 7انیلیســی ــدن ا ــتدادههب ــا  نوان ــی طــور متو ــت از راهررده ــد  م ــدنمارن ــه   یترت رب  

ــی و حــل  درجــةراهرردهــا  حمــارتی در  ــدن در درجــ مســللةاو  و راهرردهــا   ل  ةنوان

 دوم و  وم برار دارند 

                                                           
1. Iranian EFL Students 
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و زنی تسـ  رردهـا در مورد ارترـا  بـی   ـطن بسـندای دانـو زبـانی، ا ـتداده از راه

ــیوران ــرد دانش ــدن و عملک ــنانتی نوان ــا  فراش ــاهی از راهررده ــا  در آزمون 7آا ــان ه زب

ــورا در  ــا  ،دوم ــ  نتییــه ر ــید  هــاریپژوهو 7331و  7331ها  پرپ ــه ار انیــام داد  او ب

 ننـداان بـا  ننداان بـا  ـطن بسـندای پـاری  زبـان انیلیسـی نسـر  بـه شـر   ه شر  

ـــرد ن ـــارتی،   ـــطن بســـندای ـــان انیلیســـی بیشـــتر از راهر ـــا  زب ـــنودارزبال و  یابر

انــد  او فراشــنانتی بدــره جســته  راهرردهــاا ــتداده از ها  شــان عنوان بــه نود نیشــی

 ننــداان دارا   ــطن هم نــی  دررافــ   ــه هنیــام ا ــتداده از راهرردهــا  رکســان شــر  

 ان دادند بسندای پاری  و بالا  زبان انیلیسی نتارچ متداوتی نش

ــ   ــةدر ر ــا یتی،  مطالع ــر )ف ــتداده از راهرردهــا  5009دری ــه ا  ــرد   ( اــ ار   

افـراد در آزمـون نوانـدن داشـ    نمـرةضـعی  امـا مثرتـی بـا  رابطـةشنانتی و فراشـنانتی 

ــون ــتند  آزم ــ  نصــوص داش ــادارتر  در ار ــو معن ــنانتی ن  ــا  فراش ــداان و راهررده دهن

ــاتر  ــتداده بال ــ ان ا  ــآ می ــی موف ــه نیل ــر  ب ــنانتی نس ــا  فراش ــادارتر  از راهررده معن

ــون ــدهآزم ــونها  دهن ــد و آزم ــدهمتو ــت از نــود نشــان دادن ــه ها  دهن متو ــت نســر  ب

ــون ــدهآزم ــنانتی ها  دهن ــا  فراش ــادار  از راهررده ــاتر معن ــتداده بال ــ ان ا  ــاموفآ می ن

 داشتند 

ــه ه رنــدةیادار( دررافتنــد  ــه ااــر زــه 5002لــی و  ــو ) ــاری  ب ــدازه دو مــان ــطن پ ان

 ـار جورـد، امـا بـادر بـهمـی بدـرهزنی تسـ   ـطن متو ـت و بالـا از راهرردهـا  رندةیادار

بست  تعداد  از راهرردهـاری  ـه در ر ـیدن بـه پا ـؤ در ـ  از همـه راهرردهـا مؤیرترنـد 

 باشد نمی

از مطالعـات فـو   رـ داان ارـ  م الـه اطلـاا دارنـد، هـی رحا ، تا آنیـا  ـه نورسـنهبه

، آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا  زنیتسـ به برر ـی رابطـه بـی  ا ـتداده از راهرردهـا  

ــا عملکــرد دانشــیوران  ــان انیلیســی ب نوانــدن و درک مطلــ  و  ــطن بســندای دانــو زب

                                                           
1. Students’ Performance 
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ارـ  جسـتار  ـعی در  نپردانتـه ا ـ   ـه 7در ب و نوانـدن و درک مطلـ  آزمـون تافـل

 دارد  راها آن ةبرر ی و مطالع

 سؤالات پژوهش .1. ۲

ــه ــ  ب ــدن و درک مطل ــو نوان ــران در ب  ــوزان ار ــان آم ــرد زب ــی عملک ــور برر  من 

زنــی، هم نــی  آاــاهی فراشــنانتی آنــان آزمــون تافــل و ا ــتداده آنــان از راهرردهــا  تســ 

ــ   ــی، ار ــان انیلیس ــو زب ــندای دان ــطن بس ــ  و   ــدن و درک مطل ــا  نوان از راهررده

 دار  ؤا  زرر پا ؤ دهد:به ز تابر آن شد  پژوهو

ــ   7 ــا  تس ــتداده از راهررده ــی  ا  ــا ب ــراتآر ــی و نم ــ به زن ــو آمده د  در ب 

 معنادار  وجود دارد؟ ةنواندن و درک مطل  آزمون تافل رابط

ــرات  5 ــ  و نم ــدن و درک مطل ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــاهی فراش ــی  آا ــا ب  آر

معنــادار  وجــود  ةتافــل رابطــانــدن و درک مطلــ  آزمــون در ب ــو نوآمده د ــ به

 دارد؟

در ب ــو آمده د ــ به آرــا بــی   ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات  9

 معنادار  وجود دارد؟ ةاندن و درک مطل  آزمون تافل رابطنو

در ب ــو آمده د ــ به آرــا بــی   ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات  4

ــتدا ــل و ا  ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــا نوان ــاهی زنی تســ  ده از راهررده و آا

 معنادار  وجود دارد؟  ةاهرردها  نواندن و درک مطل  رابطفراشنانتی از ر

 روش پژوهش. 3

 نمونه. 1. 3

ـــر 49درصـــد و  1/90 ،پســـر 73دانشـــیو  ) 15تعـــداد   ةدرصـــد( رشـــت 4/13 ،دنت

ــان انیلیســی 5ادبیــات انیلیســی درصــد و  9/17 ،ندــر 91 ) ــطن  ارشنا ــی 9و آمــوز  زب

 ،ندــر 57هــا  فردو ـی مشـدد )درصـد( از دانشـیاه 1/91 ،ندــر 54 ـطن  ارشنا ـی ارشـد 

                                                           
1. TOEFL 

2. English Literature 

3. Teaching English 
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 ،ندـر 57درصـد(، و حکـیم  ـر وار  ) 9/95 ،ندـر 50رضـا )المللـی امـامدرصد(، بـی  3/99

ــی   3/99 ــی از ب ــطن  ارشنا  ــیوران   ــد  دانش ــر    ردن ــژوهو ش ــ  پ ــد( در ار درص

ــرم  ــیوران ت ــ 1، و1، 2دانش ــیبودن ــطن  ارشنا  ــیوران   ــرم او  و د و دانش ــد در ت ارش

 7 ــنی میــدودةطــور تصــادفی انت ــا  شــده بودنــد  ه ــوم مشــ و  تیصــیل بودنــد  ــه بــ

  ا  بود   12/57 ا  و میانیی   نی آنان  94تا  50 ننداان بی  شر  

 ابزارها .۲. 3

ب ــو   5 ،5آزمــون بســندای نلســون  7اطلاعــات از زدــار ابــ ار آور  جمــ  من ــوربــه

ــل،  ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــو  9نوان ــنانتی از راهر ةنامپر  ــاهی فراش ــا  آا رده

زنــی ا ــتداده راهرردهــا  تســ  نامةپر ــو  4(، و 0/7 ةنوانــدن و درک و مطلــ   )نســ 

 باشد:می برار زررهبها آن شد  ه توصی  هر ر  از

 آزمون سطح بسندگی نلسون. 1. ۲. 3

ــی  ــون ب ــیآزم ــرم  الملل ــون ف ــر نلس ــه 300Dو معتر ــطن ب ــی    ــی و تعی ــور برر  من 

 ــؤا   20 ننــداان اجــرا شــد  ارــ  آزمــون دارا  بســندای دانــو زبــان انیلیســی شــر  

ــه ــار ا رن ــی ا زد ــان انیلیســی را در ب وم ــی زب ــارت  ل ــه مد ــا  باشــد   ــدن و ه نوان

ــ  ) ــؤالات  ــا  7درک مطل ــ 1ت ــان، و هب ــر، واژا ــوز(، ارام ــت   ل ــ  م مکالمــه صــورت ر

 ـنید  ضـرر  پارـاری ارـ  آزمـون بـا مـی (20تـا  41(، و تلدظ ) ـؤالات 42تا  3) ؤالات 

 نمــرة(  11/0باشــد )مــی میا ــره اردرــد  ــه بابــل برــو  و بالــا 9ا ــتداده از آلدــا   رانرــا 

مندـی لیـا  نیردرـد، ف ـت  ـؤالات  نمـرةمیا ـره اردرـد و  20 ننـده از نام هـر شـر  

 حسا  آمد بهپا ؤ داده نشده  لت 

 

 

 

                                                           
1. Age Range 

2. Nelson Proficiency Test 

3. Cronbach Alpha 
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 آزمون خواندن و درک مطلب تافل .۲. ۲. 3

ــرم  ــل ف ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــو نوان ــا   0407ب  ــه در   ــاد   5004  میل

من ـور برر ـی توانـاری نوانـدن و براـ ار شـده بـود، بـه 7تو ت مؤ سه  ـنیو آموزشـی

ر  ـ   ــه هــمــت  ا 2 ننـداان انت ــا  شــد  ارـ  آزمــون مشـتمل بــر درک مطلـ  شــر  

ترتیـ  در مـورد باشـد  موضـوعات ارـ  متـون بـهمـی ا ا رنـه ـؤا  زدار 70 دام شـامل 

ــار  تا » ــاو و انتش ــا  ز ــان در ه ــدةالاترا ود  ــارآمر متی ــ »، «ک ــدای جلر ــازن ، «ه

ــهئاروپاهــا  تو ــعه و تکامــل زبان» ــان اولی ــر آن»، «ی ــانو  آرام و ج ار تکامــل جــو » و «ابی

نرــا  ا ــداده شــد  ــه وتعیــی  پارــاری ارــ  آزمــون از آلدــا   ر من ــورباشــد  بــهمــی «زمــی 

ــ 11/0ضــرر   ــاریهب ــا ا ــتداده از مــت  فــو  2 5د ــ  آمــد  میــانیی   ــطن نوان ــر ر ب ال

باشـد، مـی مشـدور در تعیـی   ـطن نوانـاری مـت هـا   ـه از فرمو  9فرمو  اانینـس فـا 

مـوز  زبـان انیلیسـی و آها  ن رشـتهاآمـد  ـه از ن ـر مدر ـد ـ  به برار جـدو  زرـرهب

ــورد  ــ  م ــون  ت ــاری مت ــطن نوان ــا   ــی ب ــان انیلیس ــات زب ــةادبی ــر   مطالع   ننداانش

نـام  نمـرةدارد  لازم بـه ک ـر ا ـ   ـه هماننـد آزمـون  ـطن بسـندای نلسـون،  ینوانهم

مندـی لیـا  نیردرـد، ف ـت  نمـرةمیا ـره اردرـد و  20در ارـ  آزمـون از   نندهشـر  هر 

  ؤالات پا ؤ داده نشده  لت به حسا  آمد 
 

با استفاده از فرمول  4041متن بخش خواندن و درک مطلب آزمون تافل فرم  5. سطح خوانایی 1جدول 

 گانینگ فاگ

 موضوع متن
سطح خوانایی با استفاده از فرمول 

 گانینگ فاگ

 70تا  7از  ؤا   7
زاو و انتشار  تا   ود ان در 

 کارآمر متیدةالاترا
3/71 

 1/75 هازندای جلر  57تا  77از  ؤا   5

 
 

                                                           
1. Educational Testing Service 

2. Readability Index 

3. Gunning Fog Formulae 
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 1ادامه جدول 

 موضوع متن
سطح خوانایی با استفاده از فرمول 

 گانینگ فاگ

 2/74 هیان اولیئها  اروپاتو عه و تکامل زبان 97تا  55از  ؤا   9

 1/71 آرام و ج ارر آنابیانو   40تا  95از  ؤا   4

 7/72 تکامل جو زمی  20تا  47از  ؤا   2

 15/72 میانیی 

 

 (1.4 ةآگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک و مطلب  )نسخ نامةپرسش. 3. ۲. 3

ــو ــپر  ــت  ةنام ــه تو  ــ    ــدن و درک مطل ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــاهی فراش آا

( طراحـی شـده ا ـ  در ارترـا  بـا  ارهـاری ا ـ   ـه افـراد در 5005)  اردم تار  و ر 

ــا دانشــیاهی انیــام ــون در ــی ر ــدن مت ــی هنیــام نوان ــ م ــد  ار در  ــا  نامه پر ــو دهن

برا ــا  م یــا   7اورــه 90تو ــت داوود  بــه فار ــی ترجمــه شــده ا ــ  و شــامل  5001

ود دارد  معنـا  عـدد باشد  ـه در م ابـل هـر جملـه پـنچ ا رنـه وجـمی 5درجه ا  2لیکرت 

 هر ا رنه به ترتی  عرارت ا   از:

مـ  ف ـت اـاهی ارـ   ـار   5 ؛دهـمااه ار   ـار را انیـام نمـیم  هرا  را ت رررا  هی   7

 ؛دهـم )ت رررـا  نیمـی از اوبـات(مـی اوبـات ارـ   ـار را انیـامم  بعضی  9 م؛دهمی را انیام

 مـ  همیشـه رـا ت رررـا  همیشـه ارـ   ـار را انیـام  2 ؛دهـممـی م  ا ل  ار   ار را انیام  4

 .دهممی

ــ نامةپر ــو ــو  شــامل  ــه مؤلد ــدن ) ــؤالات: » ةف ، 1، 4، 9، 7راهرردهــا   لــی نوان

ـــؤالات: »، «(53و  51، 52، 59، 55، 73، 71، 74، 70 ـــلله )  ـــل مس ـــا  ح ، 77، 1راهررده

ــــؤالا»و  «(90و 51، 57، 71، 71، 79 ــــدن )  ــــارتی نوان ــــا  حم ، 3، 1، 2، 5ت: راهررده

ــ  «(51و  54، 50، 72، 75 ــؤا  ــ  پا  ــ   وب ــوری ار ــه 72نامه پر ــو ا ــی دبی  ــد  م باش

                                                           
1. Item 

2. Five-point Likert Scale 
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ــا   ــار  و ر آلد ــده تو ــت م ت ــ ار  ش ــا  ا ــ  رونر ــرا  ار ــارد ب   13/0نامه پر ــو  

 مشاهده اردرد  37/0 ار  پژوهوبود و در 

 زنیتستراهبردهای  نامةپرسش. 0. ۲. 3

ــ  ــو ار ــهنامه پر  ــورب ــا  من  ــی راهررده ــ  برر  ــون زنی تس ــاور و ورلس ــت پ تو 

ــه دارا  7939) ــده   ــی ش ــرت  73( طراح ــا  لیک ــا  م ی ــه برا  ــه 2اور ــ  ا درج ، ا 

ــه  ــدد هــر ا رن ــا  ع ــه وجــود دارد  معن ــنچ ا رن ــه پ ــل هــر جمل ــه در م اب ــی   ــدر  معن ب

 ترتی  عرارت ا   از:به

  5 م؛ ـنالی ا ـتداده نمـی ـنم رـا اصـلا  بـرا  هـی   ـؤمـی برا  ر   ـؤا  ا ـتداده  7

ــا   ــرا  ت ررر ــی از  ــؤالات ا ــتداده %52ب ــنمم ــا    9 ؛  ــرا  ت ررر  از  ــؤالات ا ــتداده %20ب

 ةبـرا  همـه رـا ت رررـا  همـ  2  ـنم ومـی از  ـؤالات ا ـتداده %12بـرا  ت رررـا    4 ؛ ـنممی

  نم  می  ؤالات ا تداده

تــا  7اهرردهــا  نوانــدن ) ــؤالات ا ــتداده از ر» ةفــو  شــامل زدــار مؤلدــ نامةپر ــو 

ـــات »، «(1 ـــات ش صـــی ) ـــؤالات ا ـــتداده از معلوم ـــا تیربی ـــا  1ر ا ـــتداده از »، «(3ت

ـــا  70راهرردهـــا  انت ـــا  ل ـــ  ) ـــؤالات  حـــد  زدن  وةیشـــا ـــتداده از »و  «(72ت

 باشد  می «(73تا  71) ؤالات 

  ـی براردانـدهبـه زبـان انیلیسـی بـوده و بارسـتی بـه فارنامه پر ـو اصـلی ارـ  نس ة

ــی ــر  م ــابرار ، از دو دانشــیو  م طــ  د ت ــتةشــد  بن ــرا   رش ــان انیلیســی ب ــوز  زب آم

ــ ــوت ب ــار دع ــ    ــام ار ــه دو هانی ــ  از م ارس ــیران پ ــپ  پژوهش ــد    ــل آم ــ ةعم  نس

بــرا  هــدو نامه پر ــو تــر  ازبرــو بابــل نســ ةشــده و اعمــا  ت یــرات انــد ی، ترجمــه

دبی ــه پا ــؤ  70بارســ  در وبــ  ت رررــی مــی  ننــداان ــه شــر    ردنــدپــژوهو آمــاده 

در ارـ  مطالعـه  13/0 رونرـا  بـا ا ـتداده از آلدـا  نامه پر ـو دهند  شـان  پارـاری ارـ 

 بود  آمده د  به 14/0( 7939پاور و ورلسون ) پژوهوبود و در 
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 هاروش گردآوری و تحلیل داده. 3. 3

صــورت رــ  هلــر ر بــابــود  ــه اب ارهــا  فو  ترتیــ بــدر هــا آور  دادهجمــ  فرارنــد

  آزمـون نلسـون 7ترتیـ  شـامل: ها  تدیـه شـد  ارـ  دفترزـه  ـؤالات بـصدیه 55دفترزه 

ــؤا (،  20) ــل )5  ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــؤا (،  20  ب ــو نوان ــو  9   نامةپر 

ــــ  ) ــــدن و درک و مطل ــــا  نوان   4 ــــؤا ( و  90آاــــاهی فراشــــنانتی از راهررده

ــا  ةنامپر ــو ــر   73)زنی تســ  راهررده ــه ش ــود   ــؤا ( ب ــداان  ــی  نن بارســ  در م

ننداان  دادنــد  در ابتــدا  اجــرا  آزمــون بــه شــر  مــی دبی ــه پا ــؤ 700وبــ  ت رررــی 

اطمینــان داده شــد  ــه نتــارچ آزمــون ف ــت بــرا  اهــداو پژوهشــی ا ــتداده نواهــد شــد و 

 پا ــؤ داده شــده ها صــورت میرمانــه نیدــدار  نواهــد شــد   ــپ  دفترزــههبــ

 ننـداانی  ـه بـه رکـی از اـرار  اردرـد  شـاران ک ـر ا ـ   ـه شـر  و نمرهآور  جم 

طــور نــاب  هرا بــهــا آن پا ــؤ نــداده بودنــد رــا حتــی رکــی ازنامه پر ــو و رــاهــا آزمون

  شدندنداری حرو  نمونةتکمیل  رده بودند از 

و پـ  از برر ـی  شـد 73 نسـ ة  SPSS افـ ار آمـار  ـرانیام نمـرات نـام وارد نـرم

ــودن ــةو هــا داده 7نرمــا  ب ــرا   5آمــار توصــیدی از طررــآ آزمــون همرســتیی پیر ــون ارائ ب

ــی  ا ــتداده از راهرردهــا  تســ  رابطــةبرر ــی  زنــی، آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا  ب

ــرات ــان انیلیســی و نم ــو زب ــطن بســندای دان ــ  و   ــدن و درک مطل آمده د ــ به نوان

ــدن و د ــو نوان ــرار در ب  ــل ب ــه و تیلی ــل تی ر ــون تاف ــ  آزم ــدرک مطل ــی ،  ش   هم ن

در آمده د ــ به بــی   ــطن بسـندای دانــو زبــان انیلیسـی و نمــرات رابطـةبـرا  برر ــی 

ــا   ــاری  و بال ــاری پ ــروه دارا  توان ــل در دو ا ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ب ــو نوان

ــا  ــتداده از راهررده ــی در ا  ــان انیلیس ــنانزنی تســ  زب ــاهی فراش ــا  و آا تی از راهررده

 ا تداده شد  9تس  مست لنواندن و درک مطل  از آزمون تی

 

                                                           
1. Normality 

2. Pearson Product Moment Correlation 

3. Independent Sample T-test 
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 نتایج .0

آور  جمـ  در زدـار ابـ ارهـا داده طور  ه در بالـا ک ـر شـد، ابتـدا از نرمـا  بـودنهمان

اطمینـان حاصـل شـد  ـه بـرا  آزمـون  7ا ـمیرنوو-از طررـآ تیلیـل  ولمـوارووها داده

ــا بســندای نلســون ــل، راهررده ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل و زنی تســ  ، ب ــو نوان

، 141/0ترتیــ  م ــادرر هآاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا  نوانــدن و درک مطلــ  بــ

 د   آمد هبp > 0.05 در  طن  141/0، و 119/0، 114/0

ــ ار ــار اب ــرا  زد ــار توصــیدی ب ــا آور  دادهجمــ   ــپ  آم  5  جــدو  شــدمیا ــره ه

 دهد می نتارچ را نشان
 

 هادادهآوری جمع . آمار توصیفی برای چهار ابزار۲جدول 

 ابزار تعداد بیشترین کمترین میانگین معیارانحراف

 آزمون بسندای نلسون 15 00/54 00/14 90/92 37/2

15/1 90/51 00/41 00/77 15 
ب و نواندن و درک مطل  

 آزمون تافل

 زنیتس راهرردها   15 00/51 00/11 21/27 74/77

11/73 17/702 00/740 00/99 15 
آااهی فراشنانتی از راهرردها  

 نواندن و درک مطل 

 

ــون   ــتیی پیر  ــون همرس ــآ از آزم ــؤا  تی ی ــی    ــی  و دوم ــه اول ــؤ دادن ب ــرا  پا  ب

و ب ــو نوانــدن زنی تســ  ا ــتداده شــد  نتــارچ نشــان داد  ــه بــی  ا ــتداده از راهرردهــا 

( و بــی  آاــاهی فراشــنانتی از -0179همرســتیی مندــی ) و درک مطلــ  آزمــون تافــل

ــل   ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــو نوان ــا ب  ــ  ب ــدن و درک مطل ــا  نوان راهررده

ــارینی ) ــی  مؤلدــه( وجــود دارد  0171همرســتیی پ ــا  ةنامپر ــو دوها  همرســتیی ب فــو  ب

 باشد می 4و  9ب و نواندن و درک مطل  آزمون تافل طرآ جداو  

 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 و آزمون درک مطلب تافلزنی تست راهبردهای ةنامپرسش هایهمبستگی بین مؤلفههای یافته. 3جدول 

استفاده از  

شیوه 

 زدنحدس

استفاده از 

راهبردهای 

 انتخاب لغت

استفاده از 

معلومات یا 

تجربیات 

 شخصی

استفاده از 

راهبردهای 

 استدلالی خواندن  

راهبردهای 

 زنیتست
 

**93/0- 01/0 **95/0- 70/0 79/0- 

ب و نواندن و 

درک مطل  آزمون 

 تافل

 باشد می معنادار 07/0** ارترا  در  طن 
 

ا ــتداده از معلومــات رــا  مؤلدــةشــود دو مــی طــور  ــه در جــدو  فــو  مشــاهدههمــان

ــه ترتیــ  وةیشــتیربیــات ش صــی و ا ــتداده از  ــادار  ب  حــد  زدن هرســتیی مندــی معن

معنــی  ــه هــر بــدر ؛ مطلــ  آزمــون تافــل دارد نــدن و درکبــا ب ــو نوا -93/0و  -95/0

حــد  زدن در پا ــؤ  وةیشــزــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده از 

فـرد در  نمـرةشـود، مـی دادن به  ؤالات ب و نوانـدن و درک مطلـ  آزمـون تافـل بیشـتر

ــر ــی آن ب ــو  مت ــات ش صــی م ــا تیربی ــات ر ــتداده از معلوم ــه ا  ــؤالات مؤلد ــود    ش

ــد از: اعرارت ــی  1ن ــات ش ص ــارةام از معلوم ــار  از  درب ــا ن ــه ر ــه در مدر  ــوعی   موض

دانسـتم  ـه از  ـدام مـی مـت  بـرارم آشـنا بـود رـا  1 ؛ ردممی مدر ه راد ارفته بودم ا تداده

 ارــد  آشــناری داشــتم  شــنانتم و بــا عمــی نورســنده مــت  را  3 ؛منرــ  ارفتــه شــده ا ــ 

طــور تصــادفی رکــی از هبــ  71نــد از: احــد  زدن عرارت وةیشــا ــتداده از  ة ــؤالات مؤلدــ

توانســتم بــی  دو رــا زنــد ا رنــه را  ــه نمــی  71 ؛ ــردممــی را بــا حــد  انت ــا ها ا رنــه

ــ ــنم ب ــور حد ــی انت ــا هحــرو   ــی ط ــردمم ــتداده  71 ؛  ــودم ا  ــا شــم ن ــنو ر  از بی

 Cرـا  Aمارـل بـودم  ـه مثلـا  بـی    73و  ؛تـوانم بیـورم زیونـهنمـی  ـردم، ولـی دبی ـا می

 رکی را با حد  انت ا  نمارم 

ترتیـ  ابتـدا هطـور  لـی دانشـیوران بـههم نـی  نشـان داد  ـه بـهـا داده تیلیل آمار  

ــدا  از  ــ  بع ــا  ل  ــا  انت  ــپ  از راهررده ــدن،   ــتدلالی نوان ــا  ا  ــاز راهررده  وةیش
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ــ ــی در پا  ــات ش ص ــات و تیربی ــر از معلوم ــد  زدن و در آن ــؤالات ح ــه   ؤ دادن ب

 اند   جسته درک و مطل  بدره
 

آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب  ةنامپرسش های. نتایج همبستگی بین مؤلفه0جدول 

 و آزمون درک مطلب تافل

راهبردهای حمایتی 

 خواندن

راهبردهای حل 

 مسئله

راهبردهای کلی 

 خواندن

از  آگاهی فراشناختی

راهبردهای خواندن و 

 درک مطلب

 

01/0- 55/0 53/0* 71/0 

ب و نواندن و 

درک مطل  آزمون 

 تافل

 باشد می معنادار 02/0* ارترا  در  طن 
 

راهرردهـا   لـی  مؤلدـةدر جدو  فو ، ارـ  امـر واضـن ا ـ   ـه هـر زـه ا ـتداده از 

ــل بیشــتر ــون تاف ــ  آزم ــدن و درک مطل ــه  ــؤالات ب ــو نوان ــدن در پا ــؤ دادن ب  نوان

ارـ  ها در مـورد  ـارر ارـ  مؤلدـه امـاشـود  مـی فرد نیـ  در آن ب ـو بیشـتر نمرةشود، می

ــدن همرســتیی  مؤلدــةباشــد و حتــی در مــورد امــر صــاد  نمــی راهرردهــا  حمــارتی نوان

ــم ــی ه ــه عرارتهســ  مند ــ  مؤلد ــؤالات ار ــؤالات ا    ــد از:   ، 73، 71، 74، 70، 1، 4، 9ن

ـــ53، و 51، 52، 59، 55 ـــاری  و  ة  و مؤلد ـــتیی پ ـــلله دارا  همرس ـــل مس ـــا  ح راهررده

راهرردهــا  حمــارتی نوانـــدن دارا   مؤلدــة( بــود، هم نــی  بـــرا  55/0 یرمعنــادار )

 ( مشاهده شد -01/0همرستیی مندی )

نشـان داد  ـه هنیـام پا ـؤ دادن بـه  ـؤالات ب ـو نوانـدن و ها تـهاز ار  ارشـته، راف

ــی  ــا   ل ــلله، دوم از راهررده ــل مس ــا  ح ــداان او  از راهررده ــر    نن ــ ، ش درک مطل

 اند نواندن و در ندار  از راهرردها  حمارتی نواندن ا تداده  رده

یسـی به من ور پا ؤ بـه  ـؤا   ـوم، همرسـتیی بـی   ـطن بسـندای دانـو زبـان انیل 

ــدن و درک مطلــ  آزمــون تافــل از طررــآ فرمــو  د ــ به و نمــرات آمــده در ب ــو نوان

ــر  ــ  دو مت ی ــی  ار ــه نشــان داد ب ــةپیر ــون انیــام شــد   ــادار  وجــود دارد ) رابط  rمعن
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=0.74، (p < 0.001  سـ  شـده فـرد در آزمـون  ـطن  نمـرة  رعنـی هـر زـه عملکـرد و 

و  در ب ــو نوانــدن و درک مطلــ   مــرةنبســندای دانــو زبــان انیلیســی بالــاتر باشــد، 

 شود می آزمون تافل بیشتر

دادن بـه  ـؤا  زدـارم پـژوهو ا ـتداده شـد  تسـ  مسـت ل بـرا  پا ـؤاز آزمـون تـی 

 دهد  می را نشانها رافته 2جدو  
 

میانگین بین سطح بسندگی دانش زبان انگلیسی و نمرات بخش خواندن و درک مطلب  سةیمقا. 5جدول 

و زنی تست آزمون تافل در دو گروه دارای توانایی پایین و بالای زبان انگلیسی در استفاده از راهبردهای

 آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب

 اهپرسشنامه
آزمون بسندگی 

 نلسون
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

سطح معنی 

 داری

 زنیتس راهرردها  
 71/1 29/29 51 اروه پاری 

57/0 
 00/79 34/43 94 اروه بالا

آااهی فراشنانتی از راهرردها  نواندن 

 و درک مطل 

 57/73 01/704 51 اروه پاری 
21/0 

 55/50 11/701 94 اروه بالا

 

ــان ــدو  هم ــه در ج ــور   ــاهده 2ط ــی مش ــان م ــو زب ــندای دان ــطن بس ــی    ــود، ب ش

انیلیســی و نمــرات ب ــو نوانــدن و درک مطلــ  آزمــون تافــل در دو اــروه دارا   ــطن 

ــا  ــتداده از راهررده ــی در ا  ــان انیلیس ــا  زب ــاری  و بال ــندای پ ــ  بس ــاهی زنی تس و آا

فراشــنانتی از راهرردهـــا  نوانــدن و درک مطلـــ  تدـــاوت معنــادار  وجـــود نـــدارد  

ــدر  ــه دب ــی   ــمعن ــان انیلیســی ب ــاری  زب ــا و پ طــور هانشــیوران دارا   ــطن بســندای بال

و از آاـــاهی فراشـــنانتی از راهرردهـــا  نوانـــدن و زنی تســـ  رکســـانی از راهرردهـــا 

ــام پا ــؤ ــ  هنی ــتدادهدرک مطل ــل ا  ــ  تاف ــؤالات درک و مطل ــه   ــی دادن ب ــردهم ــد    ان

ـــه ـــان تمـــامی مؤلد ـــی ، می فراشـــنانتی از  و آاـــاهیزنی تســـ  راهرردهـــا ها  هم ن

 هجــ  مؤلدــهراهرردهــا  نوانــدن و درک مطلــ  و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی بــ

ــتداده از  ــا  ــیوران  وةیش ــت دانش ــی ف  ــدارد  رعن ــود ن ــادار  وج ــاوت معن ــد  زدن تد ح

 اند دارا   طن بسندای دانو زبان انیلیسی پاری  از ار  مؤلده بیشتر ا تداده نموده
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 گیریبحث و نتیجه .5

و ب ـو نوانـدن زنی تسـ  طـور  ـه نتـارچ نشـان داد بـی  ا ـتداده از راهرردهـا همان

و درک مطل  آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی وجـود دارد  ـه مؤرـد ارـ  مطلـ  ا ـ   ـه 

المللــی و  ـنیو آموزشـی، آزمــون بـی  مؤ ســة ـاز  و از آنیـاری  ـه از درــدااه آزمـون

ــ ــل ب ــتاندارد تاف ــاری و روها  ــی از پار ــور  ل ــوردارط ــاری برن ــیار بال ــی بس ــی ار ــد، م باش

ــؤ ــؤاپا  ــه   ــ  ب ــرفا  بردادن در  ــون ص ــ  آزم ــ  ار ــا  لات درک مطل ــا  راهرره ا 

باشـد  مطلـ  فـو  از ارـ  ن ـر مصـدا  دارد مـی دادن بـه  ـؤالات ت رررـا   یـرممک پا ؤ

ــی   ــا  ب ــورد ارتر ــه در م ــة  ــا نامه پر ــو مؤلد ــدن و زنی تســ  راهررده و ب ــو نوان

ی مندــی معنــادار وجــود داشــ   حتــ درک مطلــ  آزمــون تافــل همرســتیی نیلــی پــاری  و

ارنکــه، در مــورد دو مؤلدــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده  مش صــا 

بــا ب ــو نوانــدن و درک مطلــ  آزمــون  زدن همرســتیی مندــی معنــادار حــد  وةیشــاز 

 ننـداانی  ـه بیشـتر ارـ  امـر ا ـ   ـه شـر   دهندةنشـانا هتافل مشاهده شد  ارـ  رافتـه

انــد اــوری بــه  ــؤالات درک و مطلــ  تافــل ا ــتداده نمــودهاز ارــ  دو مؤلدــه بــرا  پا ــؤ

انـد  از آنیـاری  ـه در ارـ  مـورد، ارـ  مطالعـه  متـر  در ارـ  آزمـون  سـ  نمـوده نمـرة

ها    رد رـا ایرـات رافتـهبرا  اولـی  بـار انیـام شـده ا ـ ، انیـام مطالعـات بیشـتر  بـرا

 ر د می ن رهار  پژوهو ضرور  ب

ــا ب ــو  ــ  ب ــدن و درک مطل ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــاهی فراش ــی  آا همرســتیی ب

تندــا پــاری  بلکــه معنــادار هــم نرــود  ااــر هماننــد نوانــدن و درک مطلــ  آزمــون تافــل نــه

ــه افــل راآزمــون فــرد در آزمــون درک و مطلــ  ت نمــرةتعــداد  از مطالعــات دریــر  عنوان ب

ارـ  پـژوهو ها  تـوان مـدعی شـد  ـه رافتـهمـی تواناری و  در نوانـدن در ن ـر بییـررم،

 ( مطاب   دارد 5070وا نتا زناپالا )ها  با رافته

آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا   ةنامپر ــو ها همرســتیی بــی  مؤلدــهبــارة در

راهرردهــا   لــی  ةنوانــدن و درک مطلــ  و آزمــون درک مطلــ  تافــل، ف ــت مؤلدــ

دادن بـه نشـان داد  ـه هنیـام پا ـؤها نواندن از ضرر  معنـادار برنـوردار بـود  ارـ  رافتـه

 ننــداان او  از راهرردهــا  حــل مســلله،  ــؤالات ب ــو نوانــدن و درک مطلــ ، شــر  
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ــتداده  ــدن ا  ــارتی نوان ــا  حم ــ  از راهررده ــدن و در ندار ــی نوان ــا   ل دوم از راهررده

(، تمـور و 5001 ررسـتی  لاهورتـا مـارتین  )هـا  رافتـه بـا نتـارچ پژوهو انـد  ـه ارـ  رده

ــاران  ــا )5070)همک ــنتا زناپال ــانی ) (،5070(، وا  ــی فرا  ــددرران و امین ــی، ص ( 5077بیا 

( راهرردهــا   لــی و حمــارتی را 5070نــوانی دارد  امــا  ربلـاری )طــور  امـل هــمهت رررـا  بــ

رو ســل راهرــرد حــل مســلله بــه بیشــترر  م ــدار رو ســل و  مطالعــةدر اولورــ  رافــ   در 

ـــرار ارفـــ   جعدـــر  و شـــکرپور ) ـــو لی )5075مـــورد توجـــه ب ( ترتیـــ  5074( و ت

 ننـداان را حمـارتی،  لـی و حـل مسـلله اـ ار  راهرردها  ا ـتداده شـده تو ـت شـر  

ــد و در  ــژوهونمودن ــیکانو ) پ ــر  5074ش ــلله ( ش ــل مس ــرد ح ــتر از راهر ــداان بیش  نن

ند  شارد بتوان اد   ـه دلارـل مربـو  بـه انتلـاو در میـ ان توجـه بـه ا ـتداده ا تداده  رد

 ننـداان در نسـر  بـه دریـر  تعـداد شـر  ها بیشتر از ر  مؤلده را ت ـدم رکـی از مؤلدـه

هر مطالعـه،  ـطن تیصـیلی، ملیـ ، زبـان او  و حتـی پیشـینه فرهنیـی آنـان باشـد و ارـ  

 نسر  به آن توجه ناصی مررو  شود  امر  ا    ه بارستی در مطالعات آرنده

در ب ـو آمده د ـ به همرستیی بـی   ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی و نمـرات

 ســ   نمــرةنوانـدن و درک مطلــ  آزمـون تافــل معنـادار بــود  رعنــی هـر زــه عملکـرد و 

و  در ب ـو  نمـرةشده فرد در آزمون  ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی بالـاتر باشـد، 

 پـژوهو حاضـر بـا نتــارچها  شـود  رافتـهمــی رک مطلـ  آزمـون تافـل بیشـترنوانـدن و د

ــ به ــا یتی )د  ــون ف ــیرانی هم  ــت پژوهش ــده تو  ــا )5009آم ــنتا زناپال ( و 5070(، وا 

 ( تطابآ دارد 5074تو لی )

ــ   ــدن و درک مطل ــان انیلیســی و نمــرات ب ــو نوان ــی   ــطن بســندای دانــو زب ب

ــ ــروه دارا  توان ــل در دو ا ــون تاف ــتداده از آزم ــی در ا  ــان انیلیس ــا  زب ــاری  و بال اری پ

ـــدن و درک مطلـــ  زنی تســـ  راهرردهـــا  و آاـــاهی فراشـــنانتی از راهرردهـــا  نوان

تدــاوت معنــادار  وجــود نــدارد  بــدر  معنــی  ــه دانشــیوران دارا   ــطن بســندای بالــا و 

فراشــنانتی از و از آاـاهی زنی تسـ  طـور رکسـانی از راهرردهــا هپـاری  زبـان انیلیسـی بــ

ــام پا ــؤ ــ  هنی ــدن و درک مطل ــا  نوان ــل راهررده ــ  تاف ــؤالات درک و مطل ــه   دادن ب

( و رنسـار  7331آپتـون )ها  از طرفـی م ـارر بـا رافتـهها انـد  ارـ  رافتـه ـردهمی ا تداده
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انــد  ــه بــی   ــطن دانشــیوران بــو  و ضــعی  از ن ــر بســندای (  ــه مــدعی شــده5075)

ــتداده از ر ــانی در ا  ــا زب ــدن زنی تســ  اهررده ــا  نوان ــنانتی از راهررده ــاهی فراش و آا

ــه ــا رافت ــابه ب ــود دارد و مش ــاو وج ــ  انتل ــیکانو )ها  و درک مطل ــاد 5074ش ــه متض   )

ـــارچ آن دو  ـــداد  پژوهشـــیرنت ـــه تع ـــر ا ـــ    ـــرده ا ـــ   شـــاران ک  ـــ ار    را ا

ر جنســی   ننـداان در دو اــروه بالـا و پــاری  از ن ـر  ــطن بسـندای زبــانی، از ن ـشـر  

ــر نرــوده ــا  براب ــارچو از ن ــر م طــ  تیصــیلی  امل ــابرابر  م ــدار  نت ــد  ــه شــارد ارــ  ن  ان

مـورد  پـژوهوتثییر بـرار داده باشـد  الرتـه مت یـر جنسـی  هـم در ارـ  را تی آمده د  به

 مطالعه برار نیرف  

 در  ـطن پـارینی مشـاهده شـد  ـه دا  بـر ارـ زنی تسـ  طور  لی، ن و راهرردهـا هب

زبـان مـورد تث یـد و اهمیـ  مدر ـان آن نرارسـتی تو ـت ها  مطل  ا    ـه ا ثـر مؤلدـه

ــ ــد ب ــتداده و تث ی ــود  م صوصــا ، ا  ــ  ش ــاد واب ــی  زر ــرد  و هم ن ــو ف ر تیــار  و دان

 وابعــی فــرد نمــرةآمــدن زدن هنیــام پا ــؤ بــه  ــؤالات درک و مطلــ  باعــ  پــاری  حـد

ــی ــا م ــاهی از راهکاره ــر، آا ــی دری ــود  از طرف ــد ش ــدن بار ــنانتی نوان ــه فراش عنوان ب

 حرفــةباشــد، تو ــت افــراد مشــ و  بــه مــی ا  عمــده و میــور   ــه در نــور توجــهنکتــه

در مـورد راهرردهـا  حـل  آمـوزاندریـر، آشـنا نمـودن زبـانعرـارتتدرر  لیا  شـود  بـه

مســلله و  لــی نوانــدن، بــه عملکــرد نــو  و بالــا  آنــان در امتیــان درک و مطلــ  زبــان 

 ند  از ر  من ـر مشـابه، شـارد بدتـر بتـوان ادـ   ـه مـد ن ـر بـراردادن می انیلیسی  م 

ــرورراتی ــه ض ــدن از جمل ــنانتی نوان ــا  فراش ــ  راهررده ــه در بدتر ا  ــارت   ــدن مد ش

   ن و بس اری دارد نواندن و درک مطل
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