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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی زبان در ارتقای سطح
آگاهی زبان آموزان ایرانی و استفاده صحیح آنها می پردازد .در این پژوهش  ١۲٦دانشجو
با دانش زبانی متوسط و پیشرفته در دو گروه آزمایش (تعداد =  )٦٩و کنترل (تعداد
=  )٥٧قرارگرفتند .بر خالف دانشجویان گروه کنترل که هیچگونه آموزشی را دریافت
نکردند ،فراگیران در گروه آزمایش ،تحت آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی
زبان قرارگرفتند .در این پژوهش دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی (آموزش زبان
انگلیسی ،علوم اجتماعی و فنی مهندسی) به منظور بررسی تاثیر رشتهی تحصیلی بر
استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان بررسی شدند .بررسیهای آماری نشان داد که
دانشجویان پس از دریافت آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی ،بهنحو بهتری از
این راهبردها استفاده کردند .براساس نتایج به دست آمده فراگیران رشتههای مختلف به
گونهای یکسان از این راهبردها درانواع متون درک مطلب استفاده کردند .براساس اين
تحقيق مي توان توصيه كرد كه معلمان زبان انگليسي میتوانند آموزش صریح راهبردهای
فراشناختی را در کالس ارائه نمایند تا به دانش آموزان کمک کنند گامی در جهت یادگیری
						
مستقل و آگاهانه بردارند.
کليد واژهها :راهبردهای فراشناختی ،آموزش راهبردهای فراشناختی زبان ،آموزش
				
زبان ،انگلیسی رشتهی تحصیلی ،متون مختلف.
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مقدمه

 -١راهبردهای یادگیری
منظور از راهبردهای یادگیری تدابیری است که برای یادگیری مورد استفاده
قرار میگیرد .به عبارت دیگر راهبردهای یادگیری چگونگی یاد گرفتن و
مطالعه کردن صحیح را مشخص مینمایند .به سخن دیگر ،راهبرد یادگیری
نقشه ای کلی است که ما را در یادگیری کمک می کند				 .
				
					
-2راهبردهای فراشناختی
فالول برای اولین بار عنوان فراشناخت را در سال  ١۹٧٦مطرح کرد که بر این اساس،

فراشناخت به عنوان «دانش مرتبط با راهبردهای شناختی و نتایج یا هر چیزی که به

آنها مرتبط باشد» تعریف شد (فالول .)٢٣١فالول همچنین عنوان میکند که فراشناخت

«کنترل مداوم و نظارت پیاپی این فرایندها اغلب در جهت رسیدن به اهداف و منظور

تعیین شده است که مرتبط با اطالعات شناختی میباشد» (صفحهی 		 .)٢٣٢

این تعریف اهمیت رابطهی راهبردهای شناختی و فراشناختی را نمایان میکند.

میتوان به یادگیرندگان راهبردهای شناختی زیادی را آموزش داد .اما اگر آنان از

مهارتهای فراشناختی الزم که مشخص میکند در یک موقعیت معین کدام راهبرد
یا استراتژی مورد استفاده قرار گیرد و چه وقت باید تغییر استراتژی داده شود

بیبهره باشند ،هرگز یادگیرندگان موفقی نخواهند شد .بنابراین راهبردهای شناختی
و فراشناختی الزم و ملزوم یکدیگر هستند.

			

						

 -١-٢انواع راهبردهای فراشناختی در خواندن متون

راهبردهای مختص به مهارت خواندن و درک مطلب را میتوان به سه دسته تقسیم
کرد :برنامه ریزی ،کنترل و ارزیابی (پرسلی و افلربک			 .)١۹۹٥ ،

راهبردهای برنامهریزی قبل از خواندن متن به کار گرفته میشوند؛ فراهم آوردن

اطالعاتی کلی مربوط به متن نمونهای از این راهبردها است (الماسی .)٢٠٠٣ ،همچنین
در نظر گرفتن عنوان ،عکس ،شکل و تیتر قبل از خواندن متن نیز میتواند به خوانندگان

در درک کلی متن کمک کند .خوانندگان همچنین میتوانند مطالب کلی در متن و ساختار
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آن را قبل از خواندن متن دریابند (الماسی٢٠٠٣ ،؛ پاریس ،واسیک و ترنر.)١۹۹١ ،

به عالوه خوانندگان میتوانند به ساختار خاص متن نیز دقیقتر شوند؛ به عنوان مثال

میتوانند دریابند که متن از کدام ساختار علت و معلول ،پرسش و پاسخ یا قیاس و
تضاد برخوردار است .مشخص کردن هدف از خواندن نیز میتواند به عنوان راهبرد

برنامهریزی تلقی گردد (پاریس و دیگران١۹۹١ ،؛ پرسلی.)٢٠٠٢ ،

راهبردهای کنترل به هنگام خواندن متن به کار گرفته میشوند .از جمله راهبردهای

کنترل میتوان به درک معانی واژگان ،پرسش از خود (اینکه آیا خواننده متنی را که تا

کنون خوانده است فهمیده است یا خیر)  ،خالصه نویسی و استنباط مفهوم اصلی هر
پاراگراف (پرسلی )٢٠٠٢ ،اشاره کرد .خوانندگان همچنین میتوانند اطالعات و لغات

کلیدی را همانند اما ،اگر چه ،از طرفی دیگر ،به اضافه ،همچنین و در نتیجه مشخص

کنند .مشخص کردن قسمتی از متن که می توان براساس هدف فعالیت آن را مهم یا

غیر مهم تلقی کرد ،نوع دیگری از راهبرد کنترل است (هادسون.)٢٠٠٧ ،

راهبردهای ارزیابی پس از خواندن متن اعمال می شوند .به طور مثال ،خوانندگان

پس از خواندن متن ممکن است از خود بپرسند که چگونه میتوانند آنچه را که تاکنون

خوانده اند به متون دیگر منتقل کنند .آنها ممکن است خود را به نویسنده داستان یا

شخصیت اصلی داستان ذهنا نزدیک کنند و ممکن است تصور بهتری از موقعیت
داستان در مقایسه با دفعات اول داشته باشند		.

به طور خالصه میتوان گفت که راهبردهای فراشناختی اعمال شده در متون

خواندن به سه گروه برنامهریزی (قبل از خواندن) ،کنترل (در حین خواندن) و ارزیابی
(پس از خواندن) تقسیم میشوند و هر کدام شامل راهبردهای دیگری میشوند که ملزم

		
به کاربستن استراتژی های فراشناختی میباشند.

						
 -۲-2تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب

		

مطالعاتی که تا کنون به بررسی آموزش درک مطلب و راهبردهای مربوطه
پرداختهاند بیانگر این بودند که دانشجویانی که سطح زبانی پایین داشتند اطالعی

از راهبردها نداشتند (بولور ،کاراکر ،تورنهیل و مالتش ;۲۰۰۷ ،کارل ;۱۹۸۵ ،کارل،
فاریس و لیبرتو ;۱۹۸۹ ،کاترال .)۱۹۹۰،یافتههای این تحقیقات همچنین نشان داده
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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است که آموزش راهبردهای فراشناختی با تمرکز بر سازماندهی درک مطلب

میتواند به دانشجویان سطح زبانی پایین تر کمک کند تا بتوانند مشکالت خود را
در خواندن متون برطرف کنند .راهبردهایی که در این پژوهش ها مورد بررسی

قرار گرفتند شامل آموزش و راهنمایی معلمان در مورد راهبردها و سپس تمرین
گروهی دانشجویان بود .به گفتهی نونان ( ،)۱۹۹۱آموزش راهبردهای خواندن متون
باید به صورت جدیتری مورد توجه معلمان قرار گیرد زیرا هدف اصلی آموزش

باال بردن میزان آگاهی زبانآموزان از راهبردهاست که در نتیجهی آن بتوانند
راهبردهای مناسب را برای رسیدن به اهداف آموزشی خود بکار گیرند .بنابر این

تحقیق حاضر در نظر دارد به تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود درک
مطلب دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در انواع متون بپردازد.

پیشیینه تحقیق

تحقیقات زیر به بررسی این سوال پرداخته اند :آیا فراگیران میتوانند مهارت خواندن و درک

مطلبدرزبانخارجیرابااستفادهازراهبردهایفراشناختیمرتبطبااینمهارتبهترکنند؟

اومالی ،روسو ،شاموت و استیونرـ منزانارس ( )١۹۹٨تحقیقی را در ایالت متحده

آمریکا انجام دادند تا انواع مختلف راهبردهای اعمال شده در کالسهای زبان انگلیسی

را تعیین کنند و همچنین رابطه ی میان انواع فعالیت و سطح دانش زبانی فراگیران را

بررسی کنند .شرکتکنندگان این پژوهش شامل  ٧٠دانشآموز دبیرستانی در سطح

مبتدی و متوسط بودند ( بازه سنی  ١٤تا  ١٥سال) .نتایج این تحقیق نشان داد که دانش
آموزان سطح مبتدی به میزان  ٢٧/٤درصد و دانش آموزان سطح متوسط به میزان

 ٣٤/۹درصد از راهبردهای فرا شناختی استفاده کردند .در ضمن راهبرد برنامه ریزی
به عنوان یکی از زیر مجموعههای این راهبرد بیشترین درصد کاربست ( ٨٢/٣درصد)
را به خود اختصاص داد							 .

شوری و مختاری ( )٢٠٠١به بررسی میزان آگاهی فراگیران و بومی زبانان از

راهبردهای فراشناختی پرداختند .شرکت کنندگان به سواالت پرسشنامهای مبنیبر

میزان آگاهی از راهبردهای فراشناختی پاسخ گفتند .راهبردهای فراشناختی که شوری
و مختاری در مطالعهی خود به آن پرداختند شامل موارد زیر میشد -١ :انتخاب هدف،
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 -٢نگاهی سریع به متن انداختن -٣ ،کنترل سودمند بودن متن در جهت نیازهایشان-٤ ،
مشخص کردن ساختار متن -٥ ،مشخص کردن مطالب مهم در متن -٦ ،کاربست اطالعات

و موارد اضافی در متن -٧ ،کاربست کلمات کلیدی -٨ ،استنباط کردن و  -۹به تائید

رساندن پیشبینیها .محققان به این نتیجه رسیدند که هردوی فراگیران و بومی زبانانی
که در گروه شرکت کنندگان سطح پیشرفته قرار داشتند در مقایسه با گروه سطح زبانی

پایینتر به میزان باالتری این راهبردها را اعمال کردند .همچنین مقایسه ی فراگیران زبان

انگلیسی و بومی زبانان این مطلب را آشکار کرد که فراگیران به نسبت بیشتری این راهبردها
								
را استفاده کردند.

ساالتاجی و آیکل ( )٢٠٠٢درمطالعه ی خود به موثر بودن آموزش راهبردهای

فراشناختی هم در متونی که به زبان مادری فراگیران (ترکی) و هم در متونی که به

زبان انگلیسی نوشته شده بودند ،پرداختند .هدف ساالتاجی و آیکل از این تحقیق این

بود که بدانند آیا دانش آموزان از آموزش صریح راهبردهای فراشناختی بهره میبرند

یا خیر .یافته های این تحقیق نشان داد که راهبردهای فراشناختی مربوط به مهارت

خواندن در قبل و بعد از آموزش تغییر کرده اند :راهبردهای جزئی (به عنوان مثال،

استفاده از فرهنگ لغت و تمرکز بر معانی واژگان و نکات دستوری) به میزان کمتری
پس از آموزش راهبردها در هر دو زبان اعمال شدند در صورتی که میزان استفاده

از راهبردهای کلی (به عنوان مثال ،پیشبینی ،بررسی نکات متن به طور کلی و خالصه
			
نویسی) پس از آموزش راهبردها در هر دو زبان افزایش یافت.

فانگ ،ویلکینسون و موور ( )٢٠٠٣در تحقیقی به این مسئله پرداحتند که آیا یادگیری

راهبردهای فراشناختی در زبان اول و دوم فراگیران تاثیری بر مهارت خواندن آنها در

زبان انگلیسی به عنوان زبان سوم میگذارد یا خیر ١٢ .دانشآموز چینی در نیوزلند در

این مطالعه شرکت کردند که به آنها هم در زبان چینی و هم در زبان انگلیسی آموزش
راهبردها داده شد .نتایج حاکی از آن بود که عملکرد دانشآموزان در خواندن متون

تشریحی در هر دو زبان پس از آموزش راهبردها بهتر شد .محققان به این نتیجه
			
رسیدند که تمامی دانشآموزان از این آموزش بهره بردهاند.

به طور خالصه میتوان اظهار داشت که نتایج این مطالعات تاثیر مثبت آموزش را نشان

میدهند .یادگیری ماهیت راهبردها ،چگونگی استفاده از آنها ،مکان و زمان استفادهی
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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صحیح آنها و اهمیت ارزیابی اعمال آنها کلیدی است به سوی بهتر کردن مهارت خواندن
و درک مطلب برای دانشآموزانی که زبان اول آنها انگلیسی نیست.

			

									

راهبردهای فراشناختی و متون مختلف

دانشجویان برای یادگیری متن های مختلف از راهبردهای مختلفی استفاده میکنند

و از این جهت صاحبنظران این حوزه برای هر متنی راهبردهای خاصی را ارائه

کردهاند (گالور و برونینگ ١۹۹٠ ،؛ رفوث ،لیل و دو فابو .)١۹۹٣ ،در ایران نیز نتایج

مشابهی در مورد آموزش راهبردهای فراگیری در متون مختلف به دست آمده
است .سیف و مصر آبادی ( )١٣٨٢تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری را بر سرعت

خواندن ،یادداری و درک در  ٤نوع متن بررسی کردند .به این منظور سیف و

مصر آبادی دو کتاب درسی ادبیات فارسی ( )١و ( )٢سال اول نظام جدید آموزش
متوسطه و کتاب درسی علوم زیستی و بهداشت سال اول نظام جدید آموزش

متوسطه را انتخاب کردند .از هر کتاب  ٤متن انتخاب شد که شامل دو متن آسان و
دو متن دشوار بودند .نتایج این تحقیق نشان داد که اثر بخشی آموزش راهبردهای

یادگیری (شناختی و فراشناختی) باعث افزایش یادداری و درک در هر چهار نوع

متن مختلف شد .سیف و مصر آبادی به این نتیجه رسیدند که آگاهی و استفاده از
راهبردهای یادگیری در هنگام مطالعه ی هر متنی میتواند میزان یادگیری و درک
خواننده را افزایش دهد.

							

ملکی ( )1384تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی را بر افزایش

یادگیری و یادداری سه نوع درس مطالعات اجتماعی ،فیزیک و زبان انگلیسی سال

اول متوسطه بررسی کرد .نتایج این پژوهش بیانگر این بودند که آموزش راهبردهای

شناختی و فراشناختی تقریبا در تمام موارد بر درس مطالعات اجتماعی موثر بود و
موجب افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان هم در افزایش یادگیری و هم در افزایش
یادداری شد .آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک از آموزش راهبردهای

فراشناختی موثرتر بود .آموزش این راهبردها در درس زبان انگلیسی تاثیر قابل
توجهی نداشت								 .
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راهبردهای فراشناختی و رشته های مختلف

این زمینه از تحقیقات مرتبط با موقعیت شغلی یا رشتهی تحصیلی در دانشگاه هستند.
تحقیقات متعدد انجام شده در این زمینه در اکثر موارد نشان میدهد که رشتهی

تحصیلی فراگیران کاربست راهبردهای یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهد (پولیتزر

و مک گروتی .)١۹٨٥ ،پولیتزر و مک گروتی ( )١۹٨٥به این نتیجه رسیدند که رشتهی

تحصیلی (مهندسی/تجربی در مقابل علوم اجتماعی/علوم انسانی) تاثیر بسزایی را
در انتخاب راهبردهای دانش آموزان ایفا کرده است به این ترتیب که به عنوان
مثال ،مهندسین به کار نگرفتن راهبردها را نکتهای مثبت تلقی میکردند .این محققان

همچنین به این نتیجه دست یافتند که ملیت با رشتهی تحصیلی شرکت کنندگان تالقی
							
داشته است.

خضرلو ( )۲۰۱۲کاربست راهبردهای شناختی و فراشناختی را در میان فراگیران

مقاطع مختلف تحصیلی و رشتههای مختلف تحصیلی مورد بررسی قرارداد .فراگیران
این تحقیق شامل دانشجویان رشتههای علوم انسانی ،زبان انگلیسی و علوم اجتماعی
بودند .یافتههای این تحقیق بر خالف یافتههای پیشین بود چرا که دانشجویان رشتههای

				
مختلف تفاوتی در اعمال راهبردها نداشتند.

این نظریات و نتایج گوناگون در مورد ارتقای سطح آگاهی زبانآموزان در استفاده از

راهبردهای فراشناختی ،مبنا و اساس مطالعه حاضر را در مورد فراگیران ایرانی تشکیل

			
میدهد .ﺴﺋوالهای فراروی این تحقیق عبارتند از:

 -١آیا آموزش و ارتقای سطح آگاهی دانشجویان فارسی زبان درمیزان بکارگیری
			
راهبردهای فراشناختی زبان انگلیسی مؤثر است؟

 -٢آیا میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تحت تاثیر رشتهی تحصیلی
						
دانشجویان قرار مگیرد؟

 -3آیا میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تحت تاثیر انواع مختلف متون درک مطلب
			
(بدون متن ،متن آسان ،متن دشوار) قرار میگیرد؟
برای بررسی پرسشهای باال ،دو فرضیهی زیر مطرح شد:

 -١آموزش و ارتقای سطح آگاهی دانشجویان فارسی زبان در بکارگیری
			
راهبردهای فراشناختی زبان انگلیسی مؤثر نیست.
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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 -٢میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تحت تاثیر رشتهی تحصیلی دانشجویان

قرار نمیگیرد.

								

 - 3میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تحت تاثیر انواع مختلف متون درک مطلب
		
(بدون متن ،متن آسان ،متن دشوار) قرار نمیگیرد.

		

روش تحقیق

 -1آزمودن ها

این پژوهش در دو دانشگاه مختلف در استان تهران صورت گرفت .در دانشگاه تهران

دو کالس سال اول در رشته ی آموزش زبان انگلیسی ( ٤٤نفر) و دو کالس سال
سوم در رشتهی علوم اجتماعی ( ٤٣نفر) انتخاب شدند .در دانشگاه آزاد اسالمی دو

کالس سال آخر در رشتهی فنی مهندسی ( ٣٩نفر) در تحقیق حاضر شرکت کرد .دو
کالس از هر رشته انتخاب شدند تا به عنوان گروه کنترل و آزمایش بررسی شوند.
برای سنجش توانش زبانی افراد ،از شرکت کنندگان این پژوهش خواسته شد تا در

آزمون زبان عمومی تافل () TOEFLشرکت کنند .بر اساس نتایج بدست آمده ،شرکت

کنندگان سال اول دانشگاه در سطح زبانی متوسط و شرکت کنندگان سال سوم و
چهارم دانشگاه در سطح زبانی پیشرفته قرار داشتند				 .

گروه آزمایش در معرض آموزش صریح معلم قرار گرفت و گروه کنترل هیچگونه

آموزشی دریافت نکرد .بهعالوه انواع مختلف متون درک مطلب در پژوهش حاضر به کار

گرفته شد تا تاثیر نوع متن بر میزان استفاده از این راهبردها سنجیده شود .به این ترتیب

گروه کنترل در هر رشته بدون خواندن هیچ متنی و دریافت هیچگونه آموزشی به سواالت
پرسشنامهی راهبردهای فراشناختی پاسخ گفت در حالی که گروه آزمایش در سه رشته
پس از خواندن متون آسان و دشوار به پرسشنامه راهبردها پاسخ گفتند		 .

						

 -2ابزار تحقیق

ابتدا ،برای سنجش توانش زبانی افراد ،از یک نسخه آزمون تافل طراحی شد ه در سال٢٠٠٣
توسط سازمان  ETSاستفاده شد که شامل بخشهای زیر بود			:

				
 )١دستور زبان )٢ ،واژگان )٣ ،درک مطلب.
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ابزار دوم این مطالعه پرسشنامهی راهبرد فراشناختی 3بود که برای سنجش
1

میزان استفاده فراگیران از راهبردهای فراشناختی در خواندن متون درک مطلب

مورد استفاده قرارگرفت (پرپورا  .)١٩٩٧این نسخه از پرسشنامه برای ارزیابی

میزان استفاده گویشورهای غیربومی از راهبردهای شناختی و فراشناختی

طراحی شده است .این پرسشنامه شامل  ٣٩سؤال است .شرکت کنندگان باید به

پرسشهای پنج امتیازی ( لیکرت ) Likertپاسخ دهند .دامنهی این امتیازها میان

«هیچ گاه درباره من صدق نمیکند» تا «همیشه درباره من صدق میکند» در

نوسانند .این پرسشنامه به زبان مادری شرکت کنندگان (فارسی) ترجمه شد تا از
هرگونه مشکل ناشی از درک زبان پرسشنامه جلوگیری شود .به منظور پرهیز از

خطای احتمالی در ترجمه ،از یکی از استادان زبان انگلیسی تقاضا شد تا دوباره

سؤاالت مذ کور را از فارسی به انگلیسی برگرداند .4بررسی برگردان ترجمه نشان
2

داد که پرسشنامه انگلیسی بصورت قابل قبولی به فارسی ترجمه شده بود و بدین

ترتیب پرسشنامهای بیابهام به دانشجویان داده شد				 .

سومین ابزار تحقیق حاضر متون مختلفی بود که در کالس خوانده میشد .معیار

طبقه بندی میزان سختی یا آسانی متون براساس شاخص خوانايى 5انجام شد .براین

اساس ،متونی که از  ۱۰۰امتیاز نمره ی پایینتری را گرفتند جزء متون دشوار و
متونی که نمرهی باالتری را داشتند جزء متون آسان قرار گرفتند.

چهارمین و آخرین ابزار این تحقیق ،نمونه دیگری از آزمون تافل بود که فقط

			
شامل بخش درک مطلب با مجموع  ۵٠ﺴﺋوال بود.
 -3شیوه اجرا

آزمودنی ها در هر دو گروه کنترل و آزمایش ابتدا به آزمون تعیین سطح که به
منظور سنجش توانش زبانی آنها در نظر گرفته شده بود پاسخ گفتند.

فراگیران گروه آزمایش که شامل شرکتکنندگان سه رشتهی آموزش زبان

انگلیسی ،علوم اجتماعی و فنی مهندسی بودند مورد آموزش استفاده از راهبردهای
5. Readability, Ikeda & Takeuchi, 2000

نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی

3. Metacognitive Strategy Questionnaire
4. Back Translation
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فراشناختی قرار گرفتند در صورتی که شرکت کنندگان گروه کنترل هیچگونه آموزشی
را از معلم دریافت نکردند .آموزش راهبردها در  ١٠جلسه در گروه آزمایش اجرا شد

که هر جلسه شامل مراحل زیر بود						 :

 -١ابتدا دانشآموزان و معلم به عنوان متن توجه میکردند و در مورد محتوای متن
حدس میزدند .معلم از دانش آموزان میخواست که اطالعات خود را در مورد موضوع
							
متن بگویند.

 -٢قبل از خواندن متن ،معلم پاراگراف اول متن را میخواند و نشان میداد که چگونه
میتوان :الف -اطالعات کلیدی را در آن پاراگراف پیدا کرد و آنها را خالصه کرد،

ب -محتوای پاراگرافهای بعدی را پیشبینی کرد ،و ج -مشکالت درک مطلب را

برطرف کرد .در این مرحله برخی از راهبردهای جبرانی به دانشآموزان معرفی می

شدند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :خواندن دوباره ی قسمت های

مشکل دار ،ادامهی خواندن تا وقتی که ابهام برطرف شود ،استفاده از متن برای درک
معانی کلمات نا آشنا ،تصور اتفاقات رخ داده در متن و درخواست کمک از معلم یا

							
همکالسیها.

 -٣همچنین به دانشآموزان برگهی کار داده میشد تا موارد زیر را بنویسند :الف-

پیشبینی آنها از متن ،ب -سوالهایی که برای پیدا کردن بخشهای کلیدی متن می

پرسیدند ،ج -خالصه متن و د -مشکالت درک مطلبی آنان و راههای حل این مشکالت.
به نوعی این برگههای کار نسخه ای از پیشرفت هر دانشآموز را در حین آموزش

راهبردها ارائه میکرد.

							

 -٤پس از اتمام خواندن متن ،تمامی دانشآموزان در کالس در مورد نظرات و
ایدههای اصلی نویسنده به صحبت میپرداختند .معلم از دانشآموزان می خواست
که محتوای متن را با تجربیات خود در زندگی روزمره مقایسه کنند .دانشآموزان
برای اینکه راحتتر بتوانند به بیان نظرات خود بپردازند به زبان مادری خود

صحبت میکردند.

							

 -٥برگههای کاری که شامل تمارین مشابه مرحلهی  ٣بودند به دانشآموزان داده

میشد تا به عنوان تکلیف منزل این مهارتها را در متنهای دیگر نیز به کار گیرند.
آزمون تافل چند گزینهای و بدون نمره منفی بود؛ هر جواب صحیح یک امتیاز داشت .
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پاسخهای دانشجویان به سؤاالت پرسشنامهی راهبردهای فراشناختی به شرح زیر
							
نمرهگذاری شد.
همیشه= ۵
معمو ً
ال= ۴

گـاهـی= ٣

بـندرت= ٢
هـرگـز = ١

 -٥-٢پایایی سازه پرسشنامهی راهبردهای فراشناختی

برآورد پایایی معموال با استفاده از»آلفای کرانباخ« صورت می گیرد .مقدار بیشتر
آلفا بیانگر پایایی بیشتر ابزار تحقیق است .آلفای به دست آمده در تحقیق حاضر
مساوی است با  ٠/٨٨که نشانگر مقدار بسیار باالیی است 			 .

 -٣یافته های تحقیق

 -1ﺴﺋوال اول تحقیق
ﺴﺋوال اول تحقیق حاضر به بررسی نقش آموزش در ارتقای سطح آگاهی
فراگیران فارسی زبان در استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان میپردازد .جدول
شمار ه ١آمارههای توصیفی  ٢گروه کنترل و آزمایش را نشان میدهد:
جدول  -١آمارههای توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش در استفاده از راهبردهای
فراشناختی
گروه آزمایش

گروه کنترل

تعداد

٦٩

٥٧

میانگین

٣/٢٥٥٤

٢/٤١۲١

انحراف معیار

٠/٦٧٥٢٧

١/٠١٤٤٠
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مطابق جدول فوق ،میانگینها در دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است.
به عبارت دیگر ،نتایج به دست آمده حاکی از وجود تفاوت میان دو گروه است.
با توجه به میانگین و انحراف معیار دو گروه نمرات ،گروه آزمایش بهتر از
گروه کنترل عمل کرده است .جدول بعدی نتایج آزمون  tبا دو نمونه مستقل
را نشان میدهد.
جدول  -۲نتایج آزمون  tبا دو نمونه مستقل دو گروه کنترل و آزمایش در استفاده از
راهبردهای فراشناختی

آزمون t

95% Confidence

آزمون لون

Interval of the
Difference
خطاي
حد باال

حد پایین

معیار
برآورد

اختالف
میانگین

سطح
معناداری
دو طرفه

درجه

t

آزادی

٠/٩٧٢٨١

٠/٢٠٥٨٧

٠/٥٣١٣٤

٠/٥٣١٣٤

٠٠٤/٠

١٢٤

٠/٣۵٠

٠/٩٧٠٨٦

٠/٢٠٧٨٢

٠/١٩٢٢٠

٠/٥٣١٣٤

٠٠٤/٠

٩٥/٨٢١

٠٦٦/٣

سطح
معنادلری

٣٢٧/٠

F

٩٦٢/٠

برابری واریانس
نمرات

عدم برابری
واریانس نمرات

آزمون  tبا دو نمونه مستقل نشان دهنده تفاوت معناداری بین گروه های
کنترل و آزمایش و استفاده از راهبردهای فراشناختی است .نتایج آزمون  tنشانگر
معناداری این تفاوت است ( t (124)= 3.050, p= 0.004بنابراین ،نتایج به دست
آمده از آزمون  tبیانگر موثر بودن آموزش صریح در استفاده از راهبردهای
		
فراشناختی میباشد .براساس این یافتهها ،فرضیه اول رد میگردد.

				

 -2ﺴﺋوال دوم و سوم تحقیق

					

در ﺴﺋوال دوم و سوم تحقیق ،تفاوت میان فراگیران رشتههای مختلف تحصیلی
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در میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی در شرایط متون دشوار ،ساده و فاقد

متن بررسی شد .جدول شمارهی  ٣آماره های توصیفی رشتهی فراگیران را در
استفاده از راهبردهای فراشناختی نشان میدهد.

				

جدول  -٣آمارههای توصیفی دانشجویان رشتههای مختلف در استفاده از راهبردهای فراشناختی
در شرایط متون دشوار ،ساده و فاقد متن

رشته آموزش زبان
انگلیسی

متن

میانگین

انحراف معیار

بدون متن

٣/٥٨٨٥

٠/٩١٦٨٧

متن ساده

٢/٦٦٦٧

٠/٥٦٠٩٥

متن دشوار

٠٥٠٠/۲

٧٧٧٨۲/٠

٣/٤٤٥٠

٠/٩٥٣٥٧

٢/٨٠٠٠

٠/٨٣٦٦٦

٢/٦٢٨٦

٠/٧٤٠٩٨

٢/٨١١٥

١/٠٣٨٢٠

٢/٧٧٦٩

٠/٩٤٤٩٢

بدون متن

٢/٨٠٠٠

٠/٨٣٦٦٦

متن ساده

٢/٦٢٨٦

٠/٧٤٠٩٨

متن دشوار

٢/٨١١٥

١/٠٣٨٢٠

کل

٢/٧٧٦٩

٠/٩٤٤٩٢

٣/٥٠٦٩

٠/٩٣٣٩٣

٢/٦٤٦٢

٠/٦٣٧٢٠

متن دشوار

٢/٧٥٧١

١/٠٢٩٧٢

کل

٣/١٨١٨

١/٠٠٠٦٥

کل
بدون متن
متن ساده

علوم اجتماعی

متن دشوار
کل

فنی مهندسی

بدون متن
متن ساده

کل
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برای دستیابی به نتایجی بهتر و پیش بینی واقعی راهبردهای دانشجویان
رشتههای مختلف تحصیلی ،آزمون آنووای دو راهه ( )Two-way ANOVAانجام
شد (جدول شمارهی 							 .)٤

جدول  -٤آزمون آنووای دو راهه برای دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی در استفاده
از راهبردهای فراشناختی در شرایط متون دشوار ،ساده و فاقد متن
منبع

نوع سه :کل

F

سطح معناداری
٠/٠٠١

درجهی آزادی

مجذور میانگین

نمونهی اصالحی

٣٥٥/۲٩

٦

٣/٨٦٧

٤/٥٦٤

تالقی

٣٩٤/٢٢٤

١

٢٦٤/٧٧٤

٣١٢/٥١٧

٠/٠٠٠

رشته تحصیلی

٠/٠٠٣

٢

٠/٠٠٤

٠/٠٠٥

٠/٩٤٥

نوع متن

٥/٣٢٣

٢

٢/١٥٩

٢/٥٤٨

٠/٥٤٤

رشته *متن

٢/٤٣٤

٤

١/٧٩٧

٢/١٢١

٠/١٢٦

خطا

٢٨/٧٠٢

١١٧

٠/٨٤٧

کل

١٦٢٠/٤١٠

١٢٦

اصالح شدهی کل

٨ ٢/١٢٧

١٢٥

مجذور اعداد

ضریب تعیین= ( ٠/١٩٧ضریب تعیین تعدیل شده=)٠/١٥٥
نتایج آزمون آنووای دو راهه بیانگر عدم معناداری تاثیر متغیر نوع متن (F = 2.548,

 )Sig = 0.544بر استفادهی دانشجویان از راهبردهای فراشناختی است .یعنی به لحاظ
آماری میانگین استفاده ی دانشجویان از راهبردهای فراشناختی با توجه به انواع متون
درک مطلب یکسان میباشد.
همچنین تاثیر رشتهی تحصیلی شرکتکنندگان بر متغیر وابستهی استفاده از
راهبردها به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد ( .)F = 0.005, Sig = 0.945به عبارتی
میانگین استفاده از راهبردهای فراشناختی دانش آموزان رشتههای مختلف تحصیلی
							
یکسان و برابر است.
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به اضافه تعامل معنی داری بین رشتهی تحصیلی و نوع متن وجود ندارد (F

 )= 2.121, Sig. = 0.126یعنی میانگین استفاده ی دانش آموزان رشتههای مختلف
تحصیلی از راهبردهای فراشناختی در انواع متون یکسان و برابر است .بر اساس
		
		
این نتایج ،فرضیههای دوم و سوم تایید میگردد.
6
نتیجهی دیگری که این جدول در بر دارد مقدار ضریب تعیین تعدیل شده
میباشد که برابر است با  .٠/١٥٥این ضریب نشان میدهد که دو متغیر رشتهی
تحصیلی و نوع متن به طور مشترک توانستهاند  ٠/١٥٥درصد از واریانس متغیر
وابسته استفاده از راهبردها را تبیین کنند و بنابر این سایر واریانسها ()٠/ ٨٤٥
استفاده از راهبردهای فراشناختی مورد مطالعه در این تحقیق تحت تاثیر عوامل و
متغیرهایی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
1

نتیجهگیری

مطالعهی حاضر به بررسی نقش آموزش صریح معلم در استفاده از راهبردهای

فراشناختی توسط دانشجویان پرداخت .مقایسه آمارهای توصیفی  ٢گروه کنترل

و آزمایش و نتایج آزمون  tبا دو نمونه مستقل سبب نیل به نتایج شد .نتایج این

تحقیق نشان می دهد که آموزش صریح معلم در استفاده از راهبردهای فراشناختی
دانشجویان به هنگام انجام تکالیف منجربه پیشرفت و استفاده از راهبردها می گردد.
نتایج بخش اول تحقیق در مورد تأثیر مثبت آموزش راهبردهای فرا شناختی بر بهبود

یادگیری دانشجویان با یافتههای برخی مطالعات نظیر آندرسون ( ،)۲۰۰۲بولور،

کاراکر ،تورنهیل و مالتش ( ،)۲۰۰۷راسخ و رنجبری ( ،)۲۰۰۳کوهین ( ،)۲۰۰۳لم

( ،)۲۰۰۹و نگرتی ( )۲۰۱۲همخوانی دارد .بر این اساس ،آموزش صریح معلمان برای

کمک به دانشجویان درجهت توسعه و بهتر نمودن یادگیری زبان میتواند بسیار
کارساز باشد .این بدین دلیل است که اکثر دانشجویان از راهبردهای فراشناختی نا
آگاه هستند و نمی دانند که این راهبردها چگونه می تواند آنها را در فرایند یادگیری

کمک کند.

تحصیلی در استفاده از راهبردهای فراشناختی در انواع متون بود .هیچ یک از
6 .Adjusted R Square
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رشتهی دانشجویان و انواع متون تاثیری بر استفاده از راهبردها نداشت .با توجه

به یافتههای پژوهش حاضر ،مشخص شد که دانشجویان رشتههای مختلف به

نسبت یکسانی از راهبردها در متون استفاده میکردند .این یافته حاکی از آن است
که دانشجویان درک روشنتری نسبت به استفاده از راهبردهای فراشناختی دارند
و سختی یا آسانی متن تاثیری بر میزان استفادهی آنها از راهبردها ندارد .با وجود

این ،نتایج تحقیق حاضر داللت بر آموزش صریح بازخوردها را دارد تا دانشجویان
به نسبت بهتری بتوانند آنها را در خواندن متون بکار گیرند.

			

به طور کلی یافتههای تحقیق نشان دادند که آموزش راهبردهایی که در این مطالعه

به کار گرفته شده است ،تأثیر واضح و معنیداری بر عملکرد دانشجویان در خواندن و
درک مطلب دارد .درك مطلب یکی از مهمترین روشهای یادگیری است و راهبردهای

فراشناختی در این زمینه راهگشاست .دانشجویان با یادگیری و استفاده از این راهبردها

در محیطهای آموزشی قادر به بهرهوری از این روشها در دستیابی به نتایج بهتر در

زندگی طبیعی خود و توسل به دالیل متقن در قضاوتها و عملکردهای خود خواهند بود.
با توجه به نتایج آموزش کوتاه مدت راهبردهای فراشناختی به زبانآموزان واضح

است که مهارت خواندن و درک مطلب قابل آموزش و یادگیری است .بنابراین معلمان
میتوانند در طول دورهی آموزش ،در درجهی نخست به یادگیری خود و در درجهی

دوم به آموزش آنها به یادگیرندگان مبادرت ورزند ،تا بتوانند از این طریق بر پیشرفت

یادگیرندگان تأثیر چشمگیری بگذارند .در نتیجه آنچه که در فرایند یادگیری اهمیت
بیشتری پیدا میکند آموختن راهبردهای متفاوتی است که براساس آن دانشجویان

میتوانند مهارتهای یادگیری خود را توسعه دهند و به کسب دانش مبادرت ورزند و

از این طریق به یادگیرندگان فعال مبدل شوند						 .

						
پیشنهادهای کاربردی برای دبیران

نتایج پژوهش حاضر داللت بر مساﺋل زیر دارد :هر دوی رشد طبیعی و آموزش
معلم نقش بسزایی را در یادگیری زبان خارجی ایفا می کنند و این نقش باید به نفع

دانشآموزان به کار گرفته شود .همچنین ،یادگیری زبان خارجی صرفا یادگیری
زبان نیست چرا که فراگیران از جهات شناختی ،اجتماعی و زبانشناسی نیز رشد
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می کند .هر چند به نظر می رسد که فراگیران به فرایندهای طبیعی در یادگیری زبان
خارجی تکیه کنند ،اما آموزش و فرایند های اجتماعی نیز بی تاثیر نیستند .نتایج این
تحقیق بیانگر این است که دانشآموزان میتوانند بیشتر از راهبردهای فراشناختی

استفاده کنند در صورتی که تحت آموزش چگونگی استفاده از آنها قرار گرفته

باشند .در این صورت می توانند به نحوی فعاالنهتر زبان خارجی را فرا گیرند .در

نتیجه معلمان باید با استفاده از برنامههای آموزشی به دانشآموزان خود کمک
						
کنند که خود محور شوند.

با توجه به اهمیت استفاده از راهبردهای صحیح زبان در پیشبرد و ترقی تحصیلی،

پیشنهاد میشود که روشهای آموزشی که سعی در افزایش آگاهی در استفاده از
اینگونه راهبردها هستند اتخاذ گردد و به این تر تیب فرایند آموزش ارتقا یابد.

در کل پیشنهادهای کاربردی زیر را میتوان برای نتایج پژوهش حاضر عنوان کرد:

 -١راهبردهای یادگیری و مطالعه برای آموزش به معلمان و یادگیرندگان مورد
توجه بیشتر قرار گیرد.

							

 -٢معلمان آموزش مقاطع مختلف زمینه را برای آموزش راهبردهای فراشناختی
فراهم کنند.

								

 -٣با توجه به اهمیت راهبردهای یادگیری و به خصوص راهبردهای فراشناختی،
این راهبردها در دوره های ضمن خدمت به معلمین اموزش داده شود تا میزان
آگاهی آنها در این زمینه افزایش یابد.

					

 -٤مسئولين آموزش و پرورش و آموزش عالی میتوانند برنامههای آموزشی
راهبردهای فراگیری را به زبان ساده بخشی از مکمل کتابهای درسی قرار دهند

تا دانشآموزان و دانشجویان توانایی خود را در مطالعه افزایش دهند.
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