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چکیده
مطالعة حاضـر بـه برر ـی رابطـة بـی عملکـرد زبـانآمـوزان اررانـی در ب ـو نوانـدن
آزمون تافل بـا راهرردهـا تسـ زنی و نیـ آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا نوانـدن
مــیبپــردازد شص ـ

و دو دانشــیو رشــتة زبــان انیلیســی ب ـهطــور تصــادفی انت ــا

شدند برا جمـ آور دادههـا از آزمـون بسـندای دانـو زبـانی نلسـون نمونـه ،ب ـو
درک و مطل ـ  ،آزمــون تافــل ،پر ــونامة راهرردهــا تس ـ زنی و پر ــونامة آاــاهی
فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن ( (MARSIا ــتداده شــد دادههــا از طررــآ آمــار
توصــیدی و آزمــونهــا آمــار همرســتیی و تیتسـ

مســت ل بــا ا ــتداده از نــرمافـ ار

آمــار  SPSSنسـ ة  73مــورد تیلیــل شــد آزمــون همرســتیی پیر ــون نشــان داد ــه
بی ا تداده از راهرردهـا تسـ زنـی و ب ـو نوانـدن آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی
( )-0/79و بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن بــا ب ــو نوانــدن آزمــون
تافــل همرســتیی پــارینی ( )0/71وجــود دارد نتــارچ هم نــی نشــان داد ــه دانشــیوران
بیشــتر از مؤلدــة راهرردهــا ا ــتدلالی نوانــدن ا ــتداده مــینمارنــد ب ـهعلــاوه ،تیلیــل
همرســتیی پیر ــون نشــان داد ــه بــی

ــطن بســندای زبــان انیلیســی و نمــرات

دانشــیوران در ب ــو نوانــدن آزمــون تافــل رابطــة معنــادار وجــود دارد (،r =0.74

 (p< 0.001در پارــان ،پیشــندادهاری بــرا ا ــتداده از راهرردهــا پا ــؤ بــه ــؤالات
نواندن آزمون تافل ارائه میشود

____________________________
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کلیدددواژههددا :راهرردهــا تســ زنــی ،آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن،
بسندای زبان انیلیسی ،عملکرد دانشیوران ،آزمون تافل ،آزمون نلسون
 .1مقدمه
 .1 .1فراشناخت و راهبردهای فراشناختی خواندن

واژة فراشنان  7را ـه بـه آاـاهی فـرد نسـر

بـه تدکـر ن ـاممنـد و در مـورد فرارنـد

رــادایر او اشــاره دارد ،بــرا اولــی بــار فلــاو ( )7311بر ــان
بهعنوان دانو فرد دربـارة فرارنـدها ،نتـارچ و هـر زیـ

و فراشــنان

را

ـه بـا آنهـا ارترـا دارد توصـی

ــرد (فلــاو  ،7311 ،ص )595 ،فلــاو بــرا فراشــنان

مــدلی را معرفــی مــی نــد ــه

شــامل زدــار م ولــه ا ــ  7 :دانــو فراشــنانتی؛  5تیربیــات فراشــنانتی؛  9اهــداو و
وظار ؛ و  4راهرردها 5و فعالی ها
راهرردهـا نوانـدن بـرا اولـی بـار در پـژوهو رابـی ( )7312معرفـی شـد او مــدعی
شــد ــه راهرردهــا نوانــدن فنــون و اب ارهــاری هســتند ــه فراایــر از طررــآ آنهــا دانــو
جدرد را س
ـــرا

مینمارد
و پـــارر

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

باورنــد ــه راهرردهــا فراشــنانتی ــه فــ برنامــهررــ

 ،ن ــارت ،و ارزرــابی را شــامل

میشــود ــه مــیتواننــد ب ـهعنــوان راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن در ن ــر ارفتــه شــوند
نواننداان از ار راهرردهـا برـل از نوانـدن رـا هنیـام پـیونـوانی ،هنیـام نوانـدن رـا در
طو آن و بعد از نواندن بدره مـیبرنـد راهرردهـا بـه اررفتـه برـل از نوانـدن ـه باعـ
فعا شدن دانـو برلـی آنهـا مـیشـود راهرردهـا برنامـهررـ
نیــاه اولیــه بــه عنــوان ،ــرعنوان و حتــی ــرعنوانها

نامیـده مـیشـوند و شـامل
وزــ  ،عکــ

و توصــی

مــیباشــند (الما ــی5009 ،؛ ازراریــل )5001 ،راهرردهــا ن ــارتی ــه در طــو نوانــدن
ا تداده مـیشـوند بـه نواننـده مـ

مـی ننـد لمـات را بدتـر بددمـد ،مطالـ

را نلاصـه

نمارــد و حتــی ارــدة اصــلی هــر پــارااراو را ا ــتنرا نمارــد (ازراریــل5001 ،؛ پر ــلی،
1. Metacognition
2. Strategies

ا پنیاه و رکم
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 )5005از طررــآ راهرردهــا ارزرــابی رــا راهرردهــا پــ
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از نوانــدن ،نواننــداان در

مــورد بـه ــارایر درک نــود در بســم ها در پــیورو و دریــر ب وهــا فکــر مــی ننــد
را ممک ا

ن رشـان نسـر

بـه آن ـه ـه در اولـی نیـاه و برنـورد فدمیدهانـد ،عـو

شود
بـــهمن ور طراحـــی رـــ

ابـــ ار نیشـــی روا 7و پارـــا 5بـــرا ارزرـــابی راهرردهـــا

فراشــنانتی نوانــدن ،مطالعــات فراوانــی (رــا و

و پــارر 7311 ،؛ پررــرا-لیــرد و درــ ،

7331؛ اشــمی 7330 ،؛ میدولیــ  )7334 ،انیــام شــده ا ــ

ــه تمــامی آنهــا از ن ــر

م تــار و ررکــارد ( )5005دارا میــدودر ها و ن ارصــی نیـ بــودهانــد بــههرحــا  ،ابـ ار
طراحــیشــده تو ــت م تــار و ررکــارد ( )5005بــهنــام ابــ ار آاــاهی فراشــنانتی از
راهرردها نواندن 9معیـار جـام بـرا

ـنیو رابطـة بـی راهرردهـا فراشـنانتی فـرد

هنیام نواندن و تواناری نواندن و ا
 .۲ .1راهبردهای تستزنی

آلدر ــون ( )7330رــادآور شــده ا ـ
ا

ه نواننداان هنیـام نوانـدن رـ

ــه رفتارهــا تس ـ زنــی 4هــم شــامل روشــی
مـت بـه آن مشـ و هسـتند و هـم میموعـها از

مدارتهــا و راهرردهــا مــورد نیــاز بــرا جــوا دادن بــه رـ

آزمــون را در بــر مــیایــرد

هم نـــی ونـــدن ( ،7311ص  )1راهرردهـــا تســـ زنی 2را فنـــون ،تـــدابیر ،برنامـــهها
آااهانــه ،عملیاتهــا بــه ــار ارفتــه شــدة آااهانــه ،مدارتهــا رــادایر  ،مدارتهــا
ا ا ــی ،مدارتهــا عملــی ،توانــاری شــنانتی ،راهرردهــا پردازشــی زبــان و شــیوهها
حل مسـلله مـینامـد نیتکـو ( )7319راهرردهـا تسـ زنی را بـهعنوان توانـاری دانشـیو در
ا ــتداده از ورژایهــا آزمــون و هم نــی موبعیــ
تعرر

آزمــون بــرا

ســ

نمــرة بالــاتر

می ند
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 ( ،7334ص  )35راهرردهـــا تســـ زنی را ارـــ طـــور تعررـــ

مـــی نـــد:

راهرردها تسـ زنی فرارنـدهاری هسـتند ـه پا ـؤدهنـداان آنهـا را انت ـا

نمـودهانـد و

تــا انــدازها نســر

بــه آنهــا آاــاهی و از آنهــا شــنان

راهررد در بر ایرنـدة عنصـر انت ـا

ا ـ

راهررد تل ی ن واهند شد او معت ـد ا ـ
راهررد ،انت ـا

ر

در مت بـا ا رنـهها

دارنــد بــهعرــارت دریــر ،مددــوم

در یـر ارـ صـورت ،فرارنـدها بـه ـار رفتـه
ـه راهرردهـا بـا توجـه موبعیـ

از میـان مـوارد در د ـتر

ا ـ

فـر مـی ننـد:

(مثلـا جـور ـردن 7اطلاعـات مشـابه

ـؤا )؛ راهرـرد دریـر ا ـتداده از راههـا میـانبـر 5بـرا ر ـیدن بـه

(بــرا مثــا امتیاندهنــده مــت را نمــینوانــد و بلافاصــله بــه جســتیو

جــوا

ا ــ

جوا

ؤالات مـیپـردازد) در ارـ مـوارد ،پا ـؤدهنـده ممکـ ا ـ

بـرا جرـران میـ ان

م اطلاعات وابعی زبانی نـود رـا حتـی ف ـدان آن از مدـارت و آشـناری نـود بـا شـیوهها
م تل

جوا ادن به ؤا ا تداده نمارد

پــاور و ورلســون ( ،7339ص  )5بــه مــوارد زرــر بــهعنــوان راهرردهــا تسـ زنی اشــاره
ردهانـد :راهرردهـا نوانـدن ،ا ـتداده از دانـو و تیربیـات ش صـی ،راهرردهـا مربـو
بــه جــوا دادن بــه ــؤالات واژاــان ،حــد زدن و ا ــتداده از ورژایهــا ا رنــهها هــر
ــؤا ار ـ مؤلدــههــا 9شــامل زنــد ب ــو وز ـ ترنــد ــه در ــل  73ــؤا را تشــکیل
میدهند :شـو ـؤا بـرا مؤلدـة راهرردهـا نوانـدن ،4ـه ـؤا بـرا مؤلدـة دانـو و
تیربیات ش صی ،2شـو ـؤا بـرا مؤلدـة دانـو واژاـان 1و زدـار ـؤا بـرا مؤلدـة
حد زدن

1

بو تـرر انت ـاد در مـورد پا ـؤ دادن بـه آزمونهـا زندا رنـها درک و مطلـ
بــوده ا ـ

ارـ

ــه آزمــوندهنــداان مــت مربــو را اصــلا نمــینواننــد رــا درک نمــی ننــد

(اندر ــون و همکــاران7312 ،؛ ــوه  )7314 ،ارــ منت ــدان اظدــار مــیدارنــد ــه ارــ
1. Matching
2. Short-cuts
3. Subskill
4. Reasoning Strategies
5. Knowledge and Personal Experiences
6. Knowledge of Vocabulary
7. Guessing

ا پنیاه و رکم

هدو نواننده ا
جوا

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

ه باعـ

مـیشـود راهرردهـا و را طـور هـدار

22

ننـد ـه بـه رـ

بابلبرو بر ـد و ـرانیام مـت را درک نمارـد ااـر زنـی انت ـاد در ـ

در مــورد روارــی آزمونهــا زندا رنــها درک و مطلــ

باشـد،

تردرــد وجــود نواهــد داشــ

در ار زمینه زندر مطالعه انیام شده ه در بسم ها بعد برر ی نواهند شد
 .۲پیشینة پژوهش

در مــورد آاــاهی فراشــنانتی از مدارتهــا نوانــدن در پا ــؤ بــه آزمونهــا درک
مطل

پیشـینة نسـرتا نـیا وجـود دارد آپتـون ( )7331بیـان می نـد ـه بـی دانشـیوران

دارا توانـــاری بالـــا و پـــاری در بســـندای 7زبـــان انیلیســـی و ا ـــتداده از راهرردهـــا
فراشــنانتی نوانــدن ،تدــاوت ا ــ

بــدر معنــی ــه دانشــیوران پیشــرفته نســر

دانشــیوران متــر پیشــرفته ،از مؤلدـة راهرردهــا

بــه

لــی 5نوانــدن بیشــتر ا ــتداده مــی ننــد

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

لــی ا ــتداده مــینمارنــد ارــ دانشــیوران مــدعی شــدهاند ــه افــراد دارا

بسندای بالا از راهرردها فراشنانتی بیشتر ا تداده مینمارند
اومـــالی ،رو ـــو ،زمـــوت ،و ا ـــتونر-من نـــار

( )7331نتییـــه ارفتـــهانـــد ـــه

دانــوآمــوزان دبیر ــتانی در ــطن ابتــداری زبــان ،در  %51/4موابـ و دانشــیوران در ــطن
متو ــت در  %94/3موابـ از راهرردهــا فراشــنانتی ا ــتداده مــی ننــد بـهعلــاوه ،رافتــهها
آنهــا نشــان داد ــه راهرــرد فراشــنانتی برنامــهررــ

در  ،%14/9راهرردهــا ن ــارت در

 %3/4و راهرردها ارزرابی در  %1/9زمانها مورد ا تداده برار ارفتهاند
مطالعــة تمــور و همکــاران ( )5070نشــان داد ــه همرســتیی مثرتــی 9بــی پارـة تیصــیلی
و آاــاهی فراشــنانتی نوانــدن وجــود دارد ،ولــی تدــاوت بــی آنهــا معنــادار نرــوده ا ـ
ررسـتی لاهورتـا مــارتین ( )5001نتییـه ارفتــه ا ـ

ـه ا ــتداده از مدارتهـا نوانــدن

1. Proficiency
2. Global Strategies
3. Positive Correlation
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و راهرردهـا حـل مسـلله 7و لـی نوانـدن در اولورـ

به میـ ان متو ـت تـا بالا ـ

بـرار

دارند
در شــور ــررلانکا ،وا ــنتا زناپالــا ( )5070بــه رابطــة نطــی مثرتــی بــی آاــاهی
فراشـــنانتی از راهرردهـــا نوانـــدن و توانـــاری نوانـــدن در دانشـــیوران پـــی بردنـــد
شــر

ننــداان در ــه اــروه از ن ــر بســندای زبــانی (پــاری  ،متو ــت و بالــا) بیشــتر از

مؤلدــة راهرــرد حــل مســلله و ــپ
شر

مؤلدــهها

لــی و حمــارتی 5ا ــتداده ردنــد و

ننداان دارا بسندای زبانی بالاتر ،ا تدادة بیشتر از ار مؤلدهها داشتند
جــواد  ،یــوانآرا ،رع ــوبی ،حســ زاده و عرــاد ( )5070دررافتهانــد ــه وضــعی

تیصــیلی دانشــیوران بــا آاــاهی آنهــا از راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن همرســتیی
معنــادار دارد ،از ار ـ لیــا

ــه هــر زــه معــد تیصــیلی دانشــیو بالــاتر باشــد ،آاــاهی

فـــرد از راهرردهـــا فراشـــنانتی نوانـــدن بیشـــتر ا ـــ
نتییــهایــر

ــرده ا ـ

ربلـــاری ( )5070ارـــ اونـــه

ــه نواننــداان اررانــی و هنــد بـهطــور مشــابدی از راهرردهــا

فراشنانتی نواندن ا ـتداده ـردهانـد دانشـیوران هنـد میـ ان آاـاهی و ا ـتدادة بیشـتر
از مؤلدـــهها

لـــی و حمـــارتی راهرردهـــا نوانـــدن اـــ ار

نمودنـــد درحـــالی ـــه

دانشــیوران اررانــی در ا ــتداده از راهرردهــا مؤلدــه حــل مســلله تدــاوت معنــادار
نداشتند
رو سل و رو سـل ( )5077اشـاره ـردهانـد ـه شـر

ننـداان از راهرردهـا نوانـدن

متون دانشیاهی ا تداده مـی ننـد و از آنهـا آاـاهی دارنـد ارـ آاـاهی و ا ـتداده ا ثـرا در
مـورد راهرردهــا حـل مســلله بــوده و راهرـرد حمــارتی دارا

متـرر ا ــتداده در نوانــدن

متون دانشیاهی میباشد
رنســار ( )5075اــ ار

ــرد ــه نواننــداان موفــآ نســر

بــه نواننــداان متــر

موفآ از راهرردها نواندن بیشـتر بدـره جسـتهانـد بـه همـی ترتیـ  ،او اظدـار ـرد ـه
راهرردهـــا شـــنانتی و فراشـــنانتی نوانـــدن تو ـــت نواننـــداان موفـــآ نســـر

بـــه

1. Problem-solving
2. Support

ا پنیاه و رکم

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

نواننــداان متــر موفــآ بیشــتر مــورد ا ــتداده بــرار ارفتــه ا ـ

21

و بــالعک  ،نواننــداان

متــر موفــآ بیشــتر از راهرردهــا تســ زنی ا ــتداده مــی ــردهانــد جعدــر و شــکرپور
( )5075بیـان ـردهانــد ـه دانشــیوران اررانـی تــا انـدازها از راهرردهــا نوانـدن ا ــتداده
مــی ننــد ارـ دانشــیوران از مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نیلــی زرــاد ا ــتداده ــردهانــد و
مؤلدهها

لی و حل مسلله بهترتی

در جاریاه دوم و وم برار ارفتهاند

نــوررر ان ،میمــد معصــوم و معــروو ( )5075بــه میــ ان ا ــتداده متو ــت تــا زرــاد از
راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن در بــی دانشــیوران اشــاره ــردهانــد بیا ــی ،صــددرران و
امینــی فرا ــانی ( )5077اــ ار

ردنــد ــه دانشــیوران بــهطــور متو ــت از راهرردهــا

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

از مؤلدـة

ل و حمارتی ا تداده می نند
در زــی  ،ژنــس و ــیدو ( )5079بــه همرســتیی مثرــ
راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و میــ ان پیشــرف
اشــاره ــردهانــد شــیکانو ( )5074توصــی

معنــادار بــی ا ــتداده از

تیصــیلی دانشــیوران در نوانــدن

ــرد ــه دانشــیوران ژاپنــی تمارــل نیلــی
لــی و

بیشــتر بــه ا ــتداده از راهرردهــا حــل مســلله نشــان دادهانــد تــا راهرردهــا

حمــارتی نوانــدن و ارنکــه بــی دانشــیوران دارا توانــاری بالــا و پــاری بســندای زبــان
انیلیسی در ا تداده از ار مؤلدهها تداوت معنادار وجود نداش
میمــود ( )5074هم نــی ا ــتدادة بیشــتر از راهرردهــا نوانــدن در مؤلدــة حــل
مســلله نســر

بــه راهرردهــا

همرســتیی مثرــ

لــی و حمــارتی اشــاره ــرد تــو لی ( )5074بیــان ــرد ــه

و بــو بــی راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و پیشــرف

تیصــیلی

وجــود دارد او هم نــی نتییــهایــر نمــود ــه آاــاهی فراشــنانتی نوانــدن دانشــیو
بهشدت تیـ تـثییر ـطن بسـندای زبـانی و مـیباشـد و ارنکـه دانشـیوران اررانـی زبـان
انیلیســی 7بــهطــور متو ــت از راهرردهــا نوانــدن ا ــتداده مــینمارنــد بــدر ترتی
راهرردهــا حمــارتی در درجــة او و راهرردهــا

ــه

لــی و حــل مســللة نوانــدن در درج ـة

دوم و وم برار دارند
1. Iranian EFL Students
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در مورد ارترـا بـی

شمارة دوم

ـطن بسـندای دانـو زبـانی ،ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی و

آاــاهی از راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و عملکــرد دانشــیوران 7در آزمونهــا زبــان
دوم ،پرپــورا در ــا ها  7331و  7331پژوهوهــاری انیــام داد او بــه ار ـ نتییــه ر ــید
ه شر

ننداان بـا ـطن بسـندای پـاری زبـان انیلیسـی نسـر

بـه شـر

ننـداان بـا

ـــطن بســـندای بالـــا زبـــان انیلیســـی بیشـــتر از راهرـــرد ن ـــارتی ،نودارزرـــابی و
نود نیشــی بــهعنوان شــان
هم نــی دررافـ

ها ا ــتداده از راهرردهــا فراشــنانتی بدــره جســتهانــد او
ننــداان دارا

ــه هنیــام ا ــتداده از راهرردهــا رکســان شــر

ــطن

بسندای پاری و بالا زبان انیلیسی نتارچ متداوتی نشان دادند
در رــ

مطالعــة دریــر (فــا یتی )5009 ،اــ ار

شنانتی و فراشـنانتی رابطـة ضـعی

ــرد ــه ا ــتداده از راهرردهــا

امـا مثرتـی بـا نمـرة افـراد در آزمـون نوانـدن داشـ

و راهرردهــا فراشــنانتی ن ــو معنــادارتر در ارــ نصــوص داشــتند آزمــوندهنــداان
نیلــی موفــآ میــ ان ا ــتداده بالــاتر معنــادارتر از راهرردهــا فراشــنانتی نســر

بــه

آزمــوندهنــدهها متو ــت از نــود نشــان دادنــد و آزمــوندهنــدهها متو ــت نســر

بــه

آزمــوندهنــدهها نــاموفآ میــ ان ا ــتداده بالــاتر معنــادار از راهرردهــا فراشــنانتی
داشتند
لــی و ــو ( )5002دررافتنــد ــه ااــر زــه رادایرنــدة ــطن پــاری بــه همــانانــدازه دو
رادایرندة ـطن متو ـت و بالـا از راهرردهـا تسـ زنی بدـره مـیجورـد ،امـا بـادر بـه ـار
بست تعداد از راهرردهـاری ـه در ر ـیدن بـه پا ـؤ در ـ

از همـه راهرردهـا مؤیرترنـد

نمیباشد
بههرحا  ،تا آنیـا ـه نورسـنداان ارـ م الـه اطلـاا دارنـد ،هـی رـ

از مطالعـات فـو

به برر ـی رابطـه بـی ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی ،آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا
نوانــدن و درک مطل ـ

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی بــا عملکــرد دانشــیوران

1. Students’ Performance

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

ا پنیاه و رکم

در ب و نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافـل 7نپردانتـه ا ـ
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ـه ارـ جسـتار ـعی در

برر ی و مطالعة آنها را دارد
 .1 .۲سؤالات پژوهش

بــهمن ــور برر ــی عملکــرد زبــان آمــوزان ارــران در ب ــو نوانــدن و درک مطلــ
آزمــون تافــل و ا ــتداده آنــان از راهرردهــا تسـ زنــی ،هم نــی آاــاهی فراشــنانتی آنــان
از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی ،ارــ

پژوهو بر آن شد تا به زدار ؤا زرر پا ؤ دهد:
 7آرــا بــی ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنــی و نمــرات بهد ــ آمده در ب ــو
نواندن و درک مطل

آزمون تافل رابطة معنادار وجود دارد؟

 5آرــا بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
بهد ـ آمده در ب ــو نوانــدن و درک مطلـ

و نمــرات

آزمــون تافــل رابطـة معنــادار وجــود

دارد؟
 9آرــا بــی

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ـ آمده در ب ــو

نواندن و درک مطل
 4آرــا بــی

آزمون تافل رابطة معنادار وجود دارد؟

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ـ آمده در ب ــو

نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل و ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی

فراشنانتی از راهرردها نواندن و درک مطل

رابطة معنادار وجود دارد؟

 .3روش پژوهش
 .1 .3نمونه

تعـــداد  15دانشـــیو ( 73پســـر 90/1 ،درصـــد و  49دنتـــر 13/4 ،درصـــد) رشـــتة
ادبیــات انیلیســی 5و آمــوز

زبــان انیلیســی ( 9ــطن ارشنا ــی  91ندــر 17/9 ،درصــد و

ـطن ارشنا ـی ارشـد  54ندــر 91/1 ،درصـد) از دانشـیاههــا فردو ـی مشـدد ( 57ندــر،
1. TOEFL
2. English Literature
3. Teaching English

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

10

شمارة دوم

 99/3درصد) ،بـی المللـی امـامرضـا ( 50ندـر 95/9 ،درصـد) ،و حکـیم ـر وار ( 57ندـر،
 99/3درصــد) در ارــ پــژوهو شــر

ردنــد دانشــیوران ــطن ارشنا ــی از بــی

دانشــیوران تــرم  ،1 ،2و 1بودنــد و دانشــیوران ــطن ارشنا ــیارشــد در تــرم او و
ــوم مشـ و تیصــیل بودنــد ــه بـهطــور تصــادفی انت ــا
شر

ننداان بی  50تا  94ا و میانیی

شــده بودنــد میــدودة ــنی

7

نی آنان  57/12ا بود

 .۲ .3ابزارها

بــهمن ــور جم ـ آور اطلاعــات از زدــار اب ـ ار  7آزمــون بســندای نلســون 5 ،5ب ــو
آزمــون تافــل 9 ،پر ــونامة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا

نوانــدن و درک مطلــ
نوانــدن و درک و مطل ـ
هر ر

شد ه توصی

(نس ـ ة  ،)7/0و  4پر ــونامة راهرردهــا تس ـ زنــی ا ــتداده

از آنها بهبرار زرر میباشد:

 .1 .۲ .3آزمون سطح بسندگی نلسون

آزمــون بــی المللــی و معترــر نلســون فــرم  300Dبــهمن ــور برر ــی و تعیــی
بســندای دانــو زبــان انیلیســی شــر

ــطن

ننــداان اجــرا شــد ار ـ آزمــون دارا  20ــؤا

زدــار ا رنــها مــیباشــد ــه مدــارت لــی زبــان انیلیســی را در ب وهــا نوانــدن و
درک مطلــ

( ــؤالات  7تــا  1بــهصــورت ر ـ

مــت

لــوز) ،ارامــر ،واژاــان ،و مکالمــه

( ؤالات  3تا  ،)42و تلدظ ( ـؤالات  41تـا  )20مـی ـنید ضـرر
ا ــتداده از آلدــا
نام هـر شـر

پارـاری ارـ آزمـون بـا

رانرــا  9میا ــره اردرــد ــه بابــل برــو و بالــا مــیباشــد ( )0/11نمــرة
ننـده از  20میا ـره اردرـد و نمـرة مندـی لیـا نیردرـد ،ف ـت ـؤالات

پا ؤ داده نشده لت بهحسا

آمد

1. Age Range
2. Nelson Proficiency Test
3. Cronbach Alpha

ا پنیاه و رکم
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 .۲ .۲ .3آزمون خواندن و درک مطلب تافل

ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل فــرم  0407ــه در ــا  5004میلــاد

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

درک مطلـ

شــد ارـ آزمــون مشـتمل بــر  2مــت ا ـ

ننـداان انت ــا

دام شـامل  70ـؤا زدارا رنـها مـیباشـد موضـوعات ارـ متـون بـهترتیـ
«زــاو و انتشــار تا هــا

آرام و ج ارــر آن» و «تکامــل جــو

زمــی » مــیباشــد بــهمن ــور تعیــی پارــاری ارـ آزمــون از آلدــا
ضــرر

فرمو اانینـس فـا

9

ـه از فرمو هـا مشـدور در تعیـی

ـطن نوانـاری مـت مـیباشـد،

آمـد ـه از ن ـر مدر ـان رشـتهها آمـوز

ادبیــات زبــان انیلیســی بــا ــطن نوانــاری متــون تــ
همنوانی دارد لازم بـه ک ـر ا ـ
هر شـر

رونرــا ا ــداده شــد ــه

ــطن نوانــاری 2 5مــت فــو الــر ر بــا ا ــتداده از

آمــد میــانیی

بهبرار جـدو زرـر بهد ـ

در مـورد

ود ــان در ارالاتمتیــدة آمررکــا»« ،زنــدای جلرــ هــا»،

«تو ــعه و تکامــل زبانهــا اروپائیــان اولیــه»« ،ابیــانو
 0/11ب ـهد ـ

ــه هـر

زبـان انیلیسـی و

مــورد مطالعــة شــر

ننداان

ـه هماننـد آزمـون ـطن بسـندای نلسـون ،نمـرة نـام

ننده در ارـ آزمـون از  20میا ـره اردرـد و نمـرة مندـی لیـا نیردرـد ،ف ـت

ؤالات پا ؤ داده نشده لت به حسا

آمد

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

 7از ؤا  7تا 70
 5از ؤا  77تا 57

سطح خوانایی با استفاده از فرمول

موضوع

زاو و انتشار تا

گانینگ فاگ

ود ان در

ارالاتمتیدة آمررکا
زندای جلر ها

71/3
75/1

1. Educational Testing Service
2. Readability Index
3. Gunning Fog Formulae
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ادامه جدول 1

سطح خوانایی با استفاده از فرمول

متن

موضوع

 9از ؤا  55تا 97

تو عه و تکامل زبانها اروپائیان اولیه

 4از ؤا  95تا 40

ابیانو

 2از ؤا  47تا 20

گانینگ فاگ

آرام و ج ارر آن

تکامل جو زمی

74/2
71/1
72/7
72/15

میانیی

 .3 .۲ .3پرسشنامة آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک و مطلب (نسخة )1.4

پر ــونامــة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

ــه تو ــت

در ارترـا بـا ارهـاری ا ـ

ـه افـراد در

م تار و ر ارد ( )5005طراحـی شـده ا ـ

هنیــام نوانــدن متــون در ــی رــا دانشــیاهی انیــام مــیدهنــد ار ـ پر ــونامه در ــا
 5001تو ــت داوود بــه فار ــی ترجمــه شــده ا ـ

و شــامل  90اورــه 7برا ــا

م یــا

لیکرت  2درجه ا  5میباشد ـه در م ابـل هـر جملـه پـنچ ا رنـه وجـود دارد معنـا عـدد
هر ا رنه به ترتی

عرارت ا

از:

 7م هرا را ت رررا هی ااه ار

ـار را انیـام نمـیدهـم؛  5مـ ف ـت اـاهی ارـ

را انیام میدهم؛  9م بعضیاوبـات ارـ
 4م ال

ار

ـار

ـار را انیـام مـیدهـم (ت رررـا نیمـی از اوبـات)؛

ار را انیام مـیدهـم؛  2مـ همیشـه رـا ت رررـا همیشـه ارـ

ـار را انیـام

میدهم.

پر ــونامة فــو شــامل ــه مؤلد ـة «راهرردهــا

لــی نوانــدن ( ــؤالات،1 ،4 ،9 ،7 :

 51 ،52 ،59 ،55 ،73 ،71 ،74 ،70و « ،»)53راهرردهـــا حـــل مســـلله ( ـــؤالات،77 ،1 :
 51 ،57 ،71 ،71 ،79و »)90و «راهرردهــــا حمــــارتی نوانــــدن ( ــــؤالات،3 ،1 ،2 ،5 :
 54 ،50 ،72 ،75و  »)51ا ــ

وبــ

پا ــؤاــوری ارــ پر ــونامه  72دبی ــه مــیباشــد

1. Item
2. Five-point Likert Scale

ا پنیاه و رکم

آلدــا
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رونرــا اــ ار
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شــده تو ــت م تــار و ر ــارد بــرا ارــ پر ــونامه 0/13

بود و در ار پژوهو  0/37مشاهده اردرد
 .0 .۲ .3پرسشنامة راهبردهای تستزنی

ارــ پر ــونامه بــهمن ــور برر ــی راهرردهــا تســ زنی تو ــت پــاور و ورلســون
( )7939طراحــی شــده ــه دارا  73اورــه برا ــا

لیکــرت  2درجــها ا ــ ،

م یــا

بــدر معنــی ــه در م ابــل هــر جملــه پــنچ ا رنــه وجــود دارد معنــا عــدد هــر ا رنــه
بهترتی

عرارت ا

 7برا ر

از:
ـؤالی ا ـتداده نمـی ـنم؛ 5

ـؤا ا ـتداده مـی ـنم رـا اصـلا بـرا هـی

بــرا ت رررــا  %52از ــؤالات ا ــتداده مــی ــنم؛  9بــرا ت رررــا  %20از ــؤالات ا ــتداده
می ـنم؛  4بـرا ت رررـا  %12از ـؤالات ا ـتداده مـی ـنم و  2بـرا همـه رـا ت رررـا همـة
ؤالات ا تداده می نم
پر ــونامة فــو شــامل زدــار مؤلد ـة «ا ــتداده از راهرردهــا نوانــدن ( ــؤالات  7تــا
« ،»)1ا ـــتداده از معلومـــات رـــا تیربیـــات ش صـــی ( ـــؤالات  1تـــا « ،»)3ا ـــتداده از
راهرردهـــا انت ـــا

ل ـــ

( ـــؤالات  70تـــا  »)72و «ا ـــتداده از شـــیوة حـــد

زدن

( ؤالات  71تا  »)73میباشد
نس ة اصـلی ارـ پر ـونامه بـه زبـان انیلیسـی بـوده و بارسـتی بـه فار ـی براردانـده
مــیشــد بنــابرار  ،از دو دانشــیو م طــ د تــر رشــتة آمــوز
انیــام ارــ

ــار دعــوت بــهعمــل آمــد ــپ

پژوهشــیران پــ

زبــان انیلیســی بــرا
از م ارســه دو نســ ة

ترجمــهشــده و اعمــا ت یــرات انــد ی ،نس ـ ة بابــلبرــو تــر از پر ــونامه بــرا هــدو
پــژوهو آمــاده ردنــد ــه شــر
دهند شـان

ننــداان مــیبارس ـ

در وبـ

پارـاری ارـ پر ـونامه بـا ا ـتداده از آلدـا

بود و در پژوهو پاور و ورلسون ( 0/14 )7939بهد

ت رررــی  70دبی ــه پا ــؤ

رونرـا  0/13در ارـ مطالعـه

آمده بود
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 .3 .3روش گردآوری و تحلیل دادهها

فرارنــد جم ـ آور دادههــا بــدر ترتی ـ

بــود ــه اب ارهــا فو الــر ر ب ـهصــورت ر ـ

دفترزه  55صدیها تدیـه شـد ارـ دفترزـه ـؤالات بـهترتیـ
( 20ــؤا ) 5 ،ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

شـامل 7 :آزمـون نلسـون

آزمــون تافــل ( 20ــؤا ) 9 ،پر ــونامة

آاــــاهی فراشــــنانتی از راهرردهــــا نوانــــدن و درک و مطلــــ
پر ــونامة راهرردهــا تســ زنی ( 73ــؤا ) بــود ــه شــر
وب ـ

( 90ــــؤا ) و 4

ننــداان مــیبارســ

ت رررــی  700دبی ــه پا ــؤ مــیدادنــد در ابتــدا اجــرا آزمــون بــه شــر

در

ننداان

اطمینــان داده شــد ــه نتــارچ آزمــون ف ــت بــرا اهــداو پژوهشــی ا ــتداده نواهــد شــد و
بــهصــورت میرمانــه نیدــدار نواهــد شــد ــپ
جم آور و نمرهاـرار اردرـد شـاران ک ـر ا ـ

دفترزــهها پا ــؤ داده شــده

ـه شـر

ننـداانی ـه بـه رکـی از

آزمونهــا و رــا پر ــونامه پا ــؤ نــداده بودنــد رــا حتــی رکــی از آنهــا را ب ـهطــور نــاب
تکمیل رده بودند از نمونة نداری حرو شدند
ـرانیام نمـرات نـام وارد نـرمافـ ار آمـار

 SPSSنسـ ة  73شـد و پـ

از برر ـی

نرمــا بــودن 7دادههــا و ارائــة آمــار توصــیدی از طررــآ آزمــون همرســتیی پیر ــون 5بــرا
برر ــی رابطــة بــی ا ــتداده از راهرردهــا تس ـ زنــی ،آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ــ آمده

نوانــدن و درک مطلــ

در ب ــو نوانــدن و درک مطلــ
بـرا برر ــی رابطـة بــی

آزمــون تافــل تی رــه و تیلیــل بــرار شــد هم نــی ،

ــطن بسـندای دانــو زبــان انیلیسـی و نمــرات بهد ـ آمده در

ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا توانــاری پــاری و بالــا

زبــان انیلیســی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
نواندن و درک مطل

از آزمون تیتس

مست ل 9ا تداده شد

1. Normality
2. Pearson Product Moment Correlation
3. Independent Sample T-test

ا پنیاه و رکم
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 .0نتایج

همانطور ه در بالـا ک ـر شـد ،ابتـدا از نرمـا بـودن دادههـا در زدـار ابـ ار جمـ آور
دادهها از طررـآ تیلیـل ولمـواروو-ا ـمیرنوو 7اطمینـان حاصـل شـد ـه بـرا آزمـون
بســندای نلســون ،ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل ،راهرردهــا تســ زنی و

آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
 ،0/119 ،0/114و  0/141در طن  p > 0.05بهد
ــپ

بــهترتیــ

م ــادرر ،0/141

آمد

آمــار توصــیدی بــرا زدــار ابــ ار جم ـ آور دادههــا میا ــره شــد جــدو 5

نتارچ را نشان میدهد
جدول  .۲آمار توصیفی برای چهار ابزار جمعآوری دادهها
ابزار

تعداد

بیشترین

کمترین

میانگین

انحرافمعیار

آزمون بسندای نلسون

15

54/00

14/00

92/90

2/37

15

77/00

41/00

51/90

1/15

15

51/00

11/00

27/21

77/74

15

99/00

740/00

702/17

73/11

ب و نواندن و درک مطل
آزمون تافل
راهرردها تس زنی
آااهی فراشنانتی از راهرردها
نواندن و درک مطل

بــرا پا ــؤ دادن بــه اولــی و دومــی

ــؤا تی یــآ از آزمــون همرســتیی پیر ــون

ا ــتداده شــد نتــارچ نشــان داد ــه بــی ا ــتداده از راهرردهــا تسـ زنی و ب ــو نوانــدن
و درک مطلــ

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

راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

بــا ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل

همرســتیی پــارینی ( )0171وجــود دارد همرســتیی بــی مؤلدــهها دو پر ــونامة فــو بــا
ب و نواندن و درک مطل

آزمون تافل طرآ جداو  9و  4میباشد

1. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  .3یافتههای همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامة راهبردهای تستزنی و آزمون درک مطلب تافل
استفاده از

استفاده از

راهبردهای

معلومات یا

راهبردهای

تستزنی

استدلالی خواندن

تجربیات
شخصی

استفاده از

استفاده از

راهبردهای

شیوه

انتخاب لغت

حدسزدن

ب و نواندن و
درک مطل

آزمون

-0/79

**-0/95

0/70

0/01

**-0/93

تافل
** ارترا در طن  0/07معنادار میباشد

همــانطــور ــه در جــدو فــو مشــاهده مــیشــود دو مؤلدــة ا ــتداده از معلومــات رــا
زدن هرســتیی مندــی معنــادار بــه ترتی ـ

تیربیــات ش صــی و ا ــتداده از ش ـیوة حــد
 -0/95و  -0/93بــا ب ــو نوانــدن و درک مطلـ

آزمــون تافــل دارد؛ بــدر معنــی ــه هــر

زــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده از ش ـیوة حــد
دادن به ؤالات ب و نوانـدن و درک مطلـ

زدن در پا ــؤ

آزمـون تافـل بیشـتر مـیشـود ،نمـرة فـرد در

آن ب ــو متــر مــیشــود ــؤالات مؤلدــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی
عرارتانــد از 1 :از معلومــات ش صــیام دربــارة موضــوعی ــه در مدر ــه رــا نــار از
مدر ه راد ارفته بودم ا تداده می ردم؛  1مـت بـرارم آشـنا بـود رـا مـیدانسـتم ـه از ـدام
منر ـ ارفتــه شــده ا ـ ؛  3نورســنده مــت را مــیشــنانتم و بــا ع ارــد
ــؤالات مؤلد ـة ا ــتداده از ش ـیوة حــد
ا رنــهها را بــا حــد

انت ــا

آشــناری داشــتم

زدن عرارتانــد از 71 :ب ـهطــور تصــادفی رکــی از

مــی ــردم؛  71بــی دو رــا زنــد ا رنــه را ــه نمــیتوانســتم

حــرو ــنم بــهطــور حد ــی انت ــا

مــی ــردم؛  71از بیــنو رــا شــم نــودم ا ــتداده

می ـردم ،ولـی دبی ـا نمـیتـوانم بیـورم زیونـه؛ و  73مارـل بـودم ـه مثلـا بـی
رکی را با حد

انت ا

 Aرـا C

نمارم

تیلیل آمار دادههـا هم نـی نشـان داد ـه بـهطـور لـی دانشـیوران بـهترتیـ
از راهرردهــا ا ــتدلالی نوانــدن ،ــپ

از راهرردهــا انت ــا

ل ــ

ابتـدا

بعــدا از شــیوة

ا پنیاه و رکم

حــد
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زدن و در آنــر از معلومــات و تیربیــات ش صــی در پا ــؤ دادن بــه ــؤالات

درک و مطل

بدره جستهاند

جدول  .0نتایج همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامة آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب
و آزمون درک مطلب تافل
آگاهی فراشناختی از
راهبردهای خواندن و
درک مطلب

راهبردهای کلی

راهبردهای حل

راهبردهای حمایتی

خواندن

مسئله

خواندن

ب و نواندن و
درک مطل

0/71

آزمون

*0/53

-0/01

0/55

تافل
* ارترا در طن  0/02معنادار میباشد

در جدو فو  ،ارـ امـر واضـن ا ـ

ـه هـر زـه ا ـتداده از مؤلدـة راهرردهـا

نوانــدن در پا ــؤ دادن بــه ــؤالات ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

لـی

آزمــون تافــل بیشــتر

میشود ،نمرة فرد نیـ در آن ب ـو بیشـتر مـیشـود امـا در مـورد ـارر ارـ مؤلدـهها ارـ
امــر صــاد نمــیباشــد و حتــی در مــورد مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نوانــدن همرســتیی
مندــی هــم هســ

ــؤالات ارــ مؤلدــه عرارتانــد از :ــؤالات ،73 ،71 ،74 ،70 ،1 ،4 ،9

 ،51 ،52 ،59 ،55و  53و مؤلدـــة راهرردهـــا حـــل مســـلله دارا همرســـتیی پـــاری و
یرمعنــادار ( )0/55بــود ،هم نــی بـــرا مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نوانـــدن دارا
همرستیی مندی ( )-0/01مشاهده شد
از ار ارشـته ،رافتـهها نشـان داد ـه هنیـام پا ـؤ دادن بـه ـؤالات ب ـو نوانـدن و
درک مطلــ  ،شــر
نواندن و در ندار

ننــداان او از راهرردهــا حــل مســلله ،دوم از راهرردهــا

لــی

از راهرردها حمارتی نواندن ا تداده ردهاند

به من ور پا ؤ بـه ـؤا

ـوم ،همرسـتیی بـی

ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی

و نمــرات بهد ـ آمــده در ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

آزمــون تافــل از طررــآ فرمــو

پیر ــون انیــام شــد ــه نشــان داد بــی ارــ دو مت یــر رابطــة معنــادار

وجــود دارد ( r
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 (p < 0.001 ،=0.74رعنـی هـر زـه عملکـرد و نمـرة سـ

شمارة دوم

شـده فـرد در آزمـون ـطن

بســندای دانــو زبــان انیلیســی بالــاتر باشــد ،نمــرة و در ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ
آزمون تافل بیشتر میشود
مسـت ل بـرا پا ـؤدادن بـه ـؤا زدـارم پـژوهو ا ـتداده شـد

از آزمـون تـیتسـ

جدو  2رافتهها را نشان میدهد
جدول  .5مقایسة میانگین بین سطح بسندگی دانش زبان انگلیسی و نمرات بخش خواندن و درک مطلب
آزمون تافل در دو گروه دارای توانایی پایین و بالای زبان انگلیسی در استفاده از راهبردهای تستزنی و
آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب
آزمون بسندگی

پرسشنامهها

آااهی فراشنانتی از راهرردها نواندن
و درک مطل

معیار

داری

تعداد

میانگین

اروه پاری

51

29/29

1/71

اروه بالا

94

43/34

79/00

اروه پاری

51

704/01

73/57

اروه بالا

94

701/11

50/55

نلسون

راهرردها تس زنی

انحراف

سطح معنی

همــانطــور ــه در جــدو  2مشــاهده مــیشــود ،بــی
انیلیســی و نمــرات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

0/57
0/21

ــطن بســندای دانــو زبــان

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا

ــطن

بســندای پــاری و بالــا زبــان انیلیســی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی
فراشــنانتی از راهرردهـــا نوانــدن و درک مطلـــ
بــدر معنــی ــه دانشــیوران دارا

تدـــاوت معنــادار وجـــود نـــدارد

ــطن بســندای بالــا و پــاری زبــان انیلیســی ب ـهطــور

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

هنیــام پا ــؤدادن بــه ــؤالات درک و مطلــ

تافــل ا ــتداده مــی ــردهانــد

هم نـــی  ،میـــان تمـــامی مؤلدـــهها راهرردهـــا تســـ زنی و آاـــاهی فراشـــنانتی از
راهرردهــا نوانــدن و درک مطلـ
ا ــتداده از شــیوة حــد
دارا

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی بـهجـ مؤلدـه

زدن تدــاوت معنــادار وجــود نــدارد رعنــی ف ــت دانشــیوران

طن بسندای دانو زبان انیلیسی پاری از ار مؤلده بیشتر ا تداده نمودهاند

ا پنیاه و رکم
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 .5بحث و نتیجهگیری

همانطـور ـه نتـارچ نشـان داد بـی ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی و ب ـو نوانـدن
و درک مطل

آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی وجـود دارد ـه مؤرـد ارـ مطلـ

ـه

ا ـ

از آنیـاری ـه از درــدااه آزمـون ـاز و مؤ ســة ـنیو آموزشـی ،آزمــون بـی المللــی و
ا ــتاندارد تافــل بــهطــور لــی از پارــاری و روارــی بســیار بالــاری برنــوردار مــیباشــد،
پا ــؤدادن در ــ

بــه ــؤالات درک مطلــ

ارــ آزمــون صــرفا برا ــا

پا ؤدادن بـه ـؤالات ت رررـا یـرممک مـیباشـد مطلـ

راهررهــا

فـو از ارـ ن ـر مصـدا دارد

ــه در مــورد ارترــا بــی مؤلدــة پر ــونامه راهرردهــا تســ زنی و ب ــو نوانــدن و
درک مطلـ

آزمــون تافــل همرســتیی نیلــی پــاری و حتـی مندــی معنــادار وجــود داش ـ

مش صــا ارنکــه ،در مــورد دو مؤلدــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده
از شـیوة حــد زدن همرســتیی مندــی معنــادار بــا ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ
تافل مشاهده شد ارـ رافتـهها نشـاندهندة ارـ امـر ا ـ

ـه شـر

از ار ـ دو مؤلدــه بــرا پا ــؤاــوری بــه ــؤالات درک و مطل ـ
نمـرة متـر در ارـ آزمـون سـ

آزمــون

ننـداانی ـه بیشـتر

تافــل ا ــتداده نمــودهانــد

نمـودهانـد از آنیـاری ـه در ارـ مـورد ،ارـ مطالعـه

برا اولـی بـار انیـام شـده ا ـ  ،انیـام مطالعـات بیشـتر بـرا رد رـا ایرـات رافتـهها
ار پژوهو ضرور بهن ر میر د
همرســتیی بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
نوانــدن و درک مطل ـ

بــا ب ــو

آزمــون تافــل نــهتندــا پــاری بلکــه معنــادار هــم نرــود ااــر هماننــد

تعــداد از مطالعــات دریــر نمــرة آزمــون فــرد در آزمــون درک و مطل ـ

تافــل را بــهعنوان

تواناری و در نوانـدن در ن ـر بییـررم ،مـیتـوان مـدعی شـد ـه رافتـهها ارـ پـژوهو
با رافتهها وا نتا زناپالا ( )5070مطاب

دارد

دربــارة همرســتیی بــی مؤلدــهها پر ــونامة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
نوانــدن و درک مطلــ
نواندن از ضرر

و آزمــون درک مطلــ

تافــل ،ف ــت مؤلدــة راهرردهــا

لــی

معنـادار برنـوردار بـود ارـ رافتـهها نشـان داد ـه هنیـام پا ـؤدادن بـه

ــؤالات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ  ،شــر

ننــداان او از راهرردهــا حــل مســلله،
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دوم از راهرردهــا

شمارة دوم

لــی نوانــدن و در ندارــ

از راهرردهــا حمــارتی نوانــدن ا ــتداده

ردهانـد ـه ارـ رافتـه بـا نتـارچ پژوهوهـا

ررسـتی لاهورتـا مـارتین ( ،)5001تمـور و

همکــاران ( ،)5070وا ــنتا زناپالــا ( ،)5070بیا ــی ،صــددرران و امینــی فرا ــانی ()5077
ت رررـا بـهطــور امـل هــمنــوانی دارد امــا ربلـاری ( )5070راهرردهــا
در اولور ـ

راف ـ

در مطالعــة رو ســل و رو ســل راهرــرد حــل مســلله بــه بیشــترر م ــدار

مـــورد توجـــه بـــرار ارفـــ

جعدـــر و شـــکرپور ( )5075و تـــو لی ( )5074ترتیـــ

راهرردها ا ـتداده شـده تو ـت شـر

ننـداان را حمـارتی ،لـی و حـل مسـلله اـ ار

نمودنــد و در پــژوهو شــیکانو ( )5074شــر
ا تداده ردند شارد بتوان اد
بیشتر از ر

لــی و حمــارتی را

ننــداان بیشــتر از راهرــرد حــل مســلله

ـه دلارـل مربـو بـه انتلـاو در میـ ان توجـه بـه ا ـتداده

مؤلده را ت ـدم رکـی از مؤلدـهها نسـر

بـه دریـر تعـداد شـر

ننـداان در

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

ه بارستی در مطالعات آرنده نسر

همرستیی بـی

به آن توجه ناصی مررو شود

ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی و نمـرات بهد ـ آمده در ب ـو

نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافــل معنـادار بــود رعنــی هـر زــه عملکـرد و نمــرة سـ

شده فرد در آزمون ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی بالـاتر باشـد ،نمـرة و در ب ـو
نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافـل بیشـتر مــیشـود رافتـهها پـژوهو حاضـر بـا نتــارچ

بهد ــ آمــده تو ــت پژوهشــیرانی هم ــون فــا یتی ( ،)5009وا ــنتا زناپالــا ( )5070و
تو لی ( )5074تطابآ دارد
بــی

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا توانــاری پــاری و بالــا زبــان انیلیســی در ا ــتداده از
راهرردهـــا تســـ زنی و آاـــاهی فراشـــنانتی از راهرردهـــا نوانـــدن و درک مطلـــ
تدــاوت معنــادار وجــود نــدارد بــدر معنــی ــه دانشــیوران دارا

ــطن بســندای بالــا و

پـاری زبـان انیلیسـی بـهطـور رکسـانی از راهرردهــا تسـ زنی و از آاـاهی فراشــنانتی از
راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

هنیــام پا ــؤدادن بــه ــؤالات درک و مطلــ

تافــل

ا تداده می ـردهانـد ارـ رافتـهها از طرفـی م ـارر بـا رافتـهها آپتـون ( )7331و رنسـار

ا پنیاه و رکم
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( )5075ــه مــدعی شــدهانــد ــه بــی

ــطن دانشــیوران بــو و ضــعی
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از ن ــر بســندای

زبــانی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن
انتلــاو وجــود دارد و مشــابه بــا رافتــهها شــیکانو ( )5074ــه متضــاد

و درک مطلــ

نتـــارچ آن دو پژوهشـــیر را اـــ ار
شـر

ـــرده ا ـــ

شـــاران ک ـــر ا ـــ

ـــه تعـــداد

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

و از ن ــر م ط ـ تیصــیلی املــا برابــر نرــودهانــد ــه شــارد ار ـ نــابرابر م ــدار نتــارچ
بهد

هـم در ارـ پـژوهو مـورد

آمده را تی تثییر بـرار داده باشـد الرتـه مت یـر جنسـی

مطالعه برار نیرف
بهطور لی ،ن و راهرردهـا تسـ زنی در ـطن پـارینی مشـاهده شـد ـه دا بـر ارـ
مطل

ـه ا ثـر مؤلدـهها آن نرارسـتی تو ـت مدر ـان زبـان مـورد تث یـد و اهمیـ

ا

زرــاد وابــ شــود م صوصــا ،ا ــتداده و تث یــد بــر تیــار
حـد زدن هنیــام پا ــؤ بــه ــؤالات درک و مطلـ

باعـ

و دانــو فــرد و هم نــی
پــاری آمــدن نمــرة وابعــی فــرد

مــیشــود از طرفــی دریــر ،آاــاهی از راهکارهــا فراشــنانتی نوانــدن بارــد بــهعنوان
نکتــها عمــده و میــور
تدرر

ــه در نــور توجــه مــیباشــد ،تو ــت افــراد مش ـ و بــه حرفــة

لیا شـود بـهعرـارتدریـر ،آشـنا نمـودن زبـانآمـوزان در مـورد راهرردهـا حـل

مســلله و لــی نوانــدن ،بــه عملکــرد نــو
انیلیسی م

می ند از ر

و بالــا آنــان در امتیــان درک و مطلـ

من ـر مشـابه ،شـارد بدتـر بتـوان ادـ

راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن از جملــه ضــرورراتی ا ــ
نواندن و درک مطل

زبــان

ـه مـد ن ـر بـراردادن
ــه در بدترشــدن مدــارت

ن و بس اری دارد
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