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چکیده
تعیین اینکه مهارت درک مطلب تا چه میزان برای موفقیت در فراگیری یک زبان حایز اهمیت است و تا چه حد به
دانش واژگانی و دستوری زبان هدف بستگی دارد ،به شکلی گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .این
پژوهش تالشی بوده است برای تعیین این موضوع که آیا بهبود مهارت درک مطلب فارسی (بهعنوان یک زبان
خارجی) ،پدیدهای است که صرفاً از راه ارتقا دانش واژگانی و دستوری زبان فارسی حاصل میشود و یا از بریق
توانایی عمومی درک مطلب برای فراگیران آن نیز امکانپذیر میگردد .همچنین این پژوهش کوشیده است تا میزان
استفاده از راهبردهای مشترک در انجام تکالیف درک مطلب فارسی و فرانسه را بررسی نماید .بدین منظور ،بهبود
مهارت درک مطلب و چگونگی بهکارگیری راهبردهای آن در مورد  25فراگیر فرانسوی سطح میانی زبان فارسی ،در
یک دورهی تقریباً  4ماهه در پاریس در مؤسسهی اینالکو (مرکز ملی زبانها و فرهنگهای شرقی) مورد مطالعه قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که مهارت درک مطلب یک قابلیت و توانایی مشترک بینزبانی است و نه پدیدهای
که با توجه به ویژگیهای دستوری /واژگانی برای هر زبان جداگانه شکل گیرد .همچنین نتایج حاکی از آن بودند که
زبانآموزانی که از مهارت درک مطلب مطلوبتری بهره میبردند ،از راهبردهای متنوعتر ولی مشابهی برای انجام
تکالیف درک مطلب در زبانهای متفاوت استفاده میکردند؛ درحالیکه زبانآموزانی که درانجام تکالیف درک مطلب
چندان کارآمد نبودند از راهبردهای محدودتر و متفاوتی برای درک متون به زبانهای مختلف بهره میبردند.
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 .1مقدمه
موفقیت در مهارت خواندن یکی از مهمترین جنبههای فراگیری زبانهای دوم یا خارجی میباشد؛ چراکه
فراگیران معموالً از دادههای کتبی بیش از دادههای شفاهی در فرایند فراگیری زبان استفاده مینمایند (اسکی،
 .)3220مهمترین دلیل برخی از تناقضات در یافتههای مطالعات این حوزه این است که مهارت خواندن و
درک مطلب ،بر مبنای ببیعتی که دارد ،فرایندی بسیار پیچیده است که نیازمند قدرت تشخیص کالم و
حرف ،رمزگشایی کلمه و جمله و همچنین بهکارگیری دانش زمینهای برای مفهومسازی و درک محتوای متن
میباشد (لی و شالرت.)6225 ،
با ظهور دیدگاههای روانشناختی زبان ،6الگوهای پایین به باالی 3درک مطلب در کمک به فهم
پیچیدگیهای متن و تأثیر دانش زمینهای 2بر این فهم ،دیگر کارآمد نبودند (روملهارت .)6235 ،درنتیجه،
الگوهای باال به پایین 4درک مطلب بهعنوان فرایندهای ذهنی فرضیهسازی و سنجش آنها در رابطه با
دادههای زبانی مطرح گردید .استانویچ ( ،)6233بر تفاوت صریح بین الگوهای باال به پایین و الگوهای
میانکنشی 0تأکید نموده و مدعی است که در الگوهای باال به پایین ،فرایندهای سطوح پایینتر با هدایت
فرایندهای مفهومی سطوح باالتر انجام میشوند؛ اما در مدلهای میانکنشی ،این ارتباط دوسویه است و به
این ترتیب ،فرایندهای مفهومسازی ردههای باالتر ،سبب محدودسازی گسترهی ردههای پایینتر گشته و
فرایندهای سطوح پایینتر در یک همکاری دوسویه به معنادارتر شدن فرایندهای سطوح باالتر منجر میشود.
با اینکه پژوهشهای زیادی در این رابطه در بسیاری از کشورهای غربی انجام شده است ،کمبود پژوهش
در این حوزه برای فراگیران زبان فارسی به شدت احساس میگردد .این تحقیق ،کوشیده است تا مشخص
نماید که کدامیک از تواناییهای عمومی درک مطلب 1و یا دانش زبان هدف( 5دانش دستوری و واژگانی) در
خواندن و درک متنهای فارسی برای فارسیآموزان فرانسوی سطح میانی تأثیرگذارترند .عالوه براین ،این
مطالعه تالشی بوده است تا میزان استفاده از راهبردهای مشترک درک مطلب برای متنهای فرانسه (زبان
مادری) و فارسی (زبان خارجی) را در میان خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنهای فارسی مشخص نماید .به
این ترتیب ،این پژوهش کوششی برای یافتن پاسخهایی مناسب برای پرسشهای زیر بوده است:
 )6آیا ارتباط معنیداری بین توانایی درک مطلب متنهای فرانسوی و فارسی برای فارسیآموزان فرانسوی
سطح میانی وجود دارد؟
1

. psycholinguistic viewpoints
. bottom-up processing
3
. background knowledge
4
. top-down processing
5
. interactive model
6
. general reading competence
7
. target language proficiency
2

انتقال بینزبانی مهارت خوانداری و راهبردهای آن :مطالعهی موردی فارسیآموزان فرانسوی 85/

 )3از بین دانش دستوری /واژگانی زبان فارسی و یا توانایی عمومی درک مطلب ،کدامیک تأثیر بیشتری بر
موفقیت در انجام تمرینات درک مطلب زبان فارسی دارد؟
 )2تا چه میزان خوانندگان کارآمد و ناکارآمد از راهبردهای مشابهی برای انجام تکالیف درک مطلب
فرانسوی و فارسی استفاده میکنند؟

 .2چارچوب نظری
جیانگ ( )3266بر ارتباط بین مهارت خواندن در زبان اول و زبانهای خارجی تأکید نموده و ادعا کرده است
که خواندن به زبان دوم یا زبان خارجی فرایند پیچیدهتری در مقایسه با خواندن به زبان اول است .برنهارت و
کمیل ( ،)663:6220به دو فرضیهی پایهای در ارتباط با تأثیر متقابل مهارت درک مطلب در زبانهای اول و
هدف اشاره کرده و معتقدند که این دو فرضیه ،بنیان بسیاری از مطالعات در این حوزه بودهاند« :فرضیهی
آستانهی زبانی» 6و «فرضیهی وابستگی بینزبانی».3
لی و شارلرت (« ،)564:6225فرضیهی آستانهی زبانی» را اینگونه توصیف میکنند« :برای انتقال مهارت
خواندن از زبان اول به زبان در حال یادگیری ،حداقل آستانهای از دانش زبان هدف نیاز است .ایدهی اصلی این
فرضیه این است که زبانآموزان نمیتوانند به شکل کارآمدی متنهای زبان هدف را بخوانند ،مگر اینکه
قابلیتهای خاصی در آن زبان پیدا کرده باشند .البته سطح این آستانهی زبانی برای متنهای مختلف و در
بین زبانآموزان مختلف ،متفاوت است» .به عبارتی دیگر ،اینکه آیا یک زبانآموز به این آستانه رسیده میتواند
بهعنوان عامل تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست او در درک متون به حساب آید« .فرضیهی وابستگی
بینزبانی» به بهترین نحو توسط برنهارت و کمیل ( )65:6225تبیین شده است« :این فرضیه بیان میکند
که عملکرد خواندن به زبان خارجی تا حد زیادی با قابلیت خواندن در زبان اول ارتباط دارد .همچنین بر
اساس این فرضیه مهارتهای خواندن و نوشتن بین زبانهای اول و هدف قابل انتقال بوده و مهارتهای زبان
هدف تنها به صورت سطحی از زبان اول متمایز بوده و در هنگام نیاز از بریق گنجینهی زبان اول قابل
دسترس خواهند بود».
با توجه به اینکه درک مطلب از مهمترین مهارتهای فراگیری هر زبان است و با عنایت به اینکه در
حوزهی آموزش زبان فارسی پژوهشهای چندانی در رابطه با امکان انتقال مهارتها از زبانی به زبان دیگر
انجام نشده است ،فرضیههای «آستانهی زبانی» و «وابستگی بینزبانی» که از مضامین غالب و پذیرفته شده در
حوزهی مهارت درک مطلب هستند ،بهعنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب شدند تا در مورد فارسیآموزان
فرانسوی سطح متوسط به بوتهی آزمایش گذاشته شود.
. linguistic threshold hypothesis
. linguistic interdependence hypothesis

1
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 .2پیشینهی پژوهش
 .1. 2وابستگی بین زبانی مهارت درک مطلب
کالرک ( ،)6232اولین فردی است که مثلث رابطهی میان مهارت خواندن در زبان اول ،دانش زبان خارجی و
مهارت خواندن در آن زبان را معرفی نموده است .او مدعی است که برای موفقیت در انجام تمرینات درک
مطلب در هر زبان خارجی ،در ابتدا دستیابی به یک آستانهی زبانشناسی حداقلی در آن زبان ضرورت دارد و
عبارت «فرضیهی مدار کوتاه»6را برای اشاره به این پدیده مطرح نمود .بر مبنای دیدگاههای کالرک ،انتقال
مهارتهای زبانی و راهبردها یشان از زبان اول به زبان هدف تحت شرایط خاصی در هنگام انجام تمرینات
خواندن و نوشتن اتفاق میافتد .به این صورت که ،زبانآموزانی که مهارت درک مطلب خوبی در زبان اول
دارند ،در هنگام انجام تمرینات درک مطلب زبان خارجی این امکان را دارند که قابلیتهای خواندن خود را به
زبان در حال یادگیری منتقل نمایند؛ البته در صورتی که دانش دستوری /واژگانی آنها در این زبان به سطح
قابل قبولی رسیده باشد.
گودمن (« )6222فرضیهی فراگیری درک مطلب»3را پیشنهاد داده است .این دیدگاه که از مبانی
روان-زبانشناسی ریشه میگیرد ،ادعا میکند که هدف اصلی خواندن در تمام زبانها درک صحیح مطلب
است .پس ،خواندن برای تمامی زبانها یکسان بوده و تفاوتهای محدودی دارد .او مدعی است که مهارت
خواندن ،معموالً در زبان اول فراگرفته شده و به فعالیتهای مشابه در زبانهای دیگر انتقال مییابد ،درنتیجه
افرادی که در زبان مادری از توانایی خواندن و درک مطلب مناسبی برخوردارند ،در زبانهای دیگر نیز قابلیت
خواندن خوبی خواهند داشت .میلر ( )6233اعتقاد دارد که مهارت درک مطلب از دو فرآیند اصلی تشکیل
شده است« :رمزگشایی» 2و «شناخت» .او رمزگشایی را فرایند اختصاصی زبان و فرایند شناخت را مرتبط با
دانش زمینهای زبانآموز دانسته و معتقد است که مهارت خواندن به توانایی عمومی درک مطلب وابسته است.
برنهارت ( )3220اعتقاد دارد افرادی که متنی به زبان خارجی میخوانند اگر از مهارت خواندن مناسبی
در زبان مادری خود برخوردار باشند ،به تکرار جمالت متن نیازی نخواهند داشت .همچنین وی یک الگوی
جبرانی برای تکالیف خواندن در زبانهای خارجی بر مبنای نظرات استانویچ ( )6232مطرح کرده و بر این
مسئله تأکید نموده است که عواملی که در موفقیت زبانآموزان در انجام تکالیف خواندن به زبان خارجی نقش
دارند بهصورت مستقل از یکدیگر عمل نکرده؛ بلکه مرتبط بوده و همافزایی دارند.
«فرضیهی وابستگی بینزبانی» که توسط برنهارت و کمیل ( )6225پیشنهاد شده ،رابطهای معنیدار بین
دانش زبان اول و مهارت خواندن به زبان هدف را ارایه میدهد .آنها عنوان نمودهاند که مهارتها و
1

. short circuit hypothesis
. global reading hypothesis
3
. decoding
2
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راهبردهایی که در زبان اول ایجاد میشوند میتوانند برای خواندن و درک متنهای زبانهای هدف مورد
استفاده قرار گیرند و مدعی بودند که فضای ذهنی برای تمامی زبانهایی که فراگرفته میشوند همانند یک
بالن بوده و ارتقا سطح هرکدام از این زبانها شامل زبان اول ،دوم و یا خارجی ،بهمثابهی باد کردن این بالن
میباشد؛ چراکه مهارتهای مرتبط با دانش زبانهای گوناگون با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و افزایش دانش
هرکدام از زبانها میتواند کل بالن را باد کند .یکی از مهمترین مطالعات در رابطه با تأثیر مهارت خواندن در
زبان اول در توانایی خواندن در زبانهای بعدی توسط کالرک ( )6232انجام شده است .او بهبور ویژه ،رابطهی
دو سویه مهارتهای خواندن در زبانهای اول و دیگر زبانها را مورد مطالعه قرار داد .مبنای این تحقیق ،دو
مطالعهی جداگانه اما موازی بر فراگیران زبان انگلیسی در بین نوجوان اسپانیایی زبان بود .نتایج نشان دادند
که فراگیران موفق زبان انگلیسی مهارت خوبی در تمرینات درک مطلب زبان اسپانیایی از خود نشان دادند.
برای بررسی ارتباط بین توانایی خواندن در زبانهای اول و بعدی ،آگوست ( )3221نمونهای از 00
انگلیسیآموز اسپانیایی را در نظر گرفت و با تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که توانایی خواندن در زبان اول
سهم بیشتری در قابلیت خواندن در زبان درحال یادگیری در مقایسه با دانش دستوری /واژگانی زبان هدف
دارد و به این ترتیب «فرضیهی وابستگی بینزبانی» را تأیید کرد .یافتههای پارک و چا ( )3222شواهد
متنافضی را برای «فرضیهی وابستگی بینزبانی» ارایه داده است .آنها با مطالعهی  02زبانآموز فرانسوی
دریافتند که هیچیک از دو نوع مهارت خواندن در زبان اول و یا دانش دستوری /واژگانی زبان هدف ،عامل
تأثیرگذاری بر موفقیت در تکالیف خواندن زبان برای زبانآموزان مبتدی نیستند.
پژوهش صورت گرفته توسط یاماشیتا ( )3223در چارچوب دو فرضیهی ذکر شده انجام شده است.
شرکتکنندگان این تحقیق 346 ،زبانآموز ژاپنی بودند که از  4دانشگاه متفاوت انتخاب شده بودند .این
تحقیق ،به پرسش آلدرسون ( )6234به شکلی متفاوت توجه کرده است که آیا قابلیت باال در خواندن به زبان
اول ،ضعف مهارت خواندن در زبان دوم (خارجی) را جبران مینماید و یا این توانمندی باال در زبان دوم
(خارجی) است که جبران ضعف مهارت خواندن در زبان مادری را مینماید؟ در این پژوهش دو آزمون
چندگزینهای و پرکردن جاهای خالی انگلیسی ،بهعنوان معیارهای سنجش مهارت خواندن شرکتکنندگان در
زبان هدف مورد استفاده قرار گرفت .نتیجهی جالب این است که شرکتکنندگانی که مهارت بیشتری
درخواندن به زبان دوم (خارجی) و توانایی کمتری در خواندن در زبان اول داشتند ،نسبت به شرکتکنندگانی
که توان کمتری در خواندن به زبان دوم (خارجی) و مهارت بیشتری در خواندن به زبان اول داشتند ،عملکرد
کم و بیش مشابهی نشان دادهاند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن بود که حتی فراگیرانی که توانایی
محدودی در زبان دوم (خارجی) دارند ،میتوانند از تأثیرات جبرانی توانایی خواندن در زبان اول خود بهرهمند
شوند.
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شواهد بیشتری برای «فرضیهی آستانهی زبانی» توسط سانگ ( )3226مطرح شده است .او دادههای
حاصل از  432فراگیر زبان انگلیسی در دانشگاههای کرهی جنوبی را بررسی کرد .یافتهها نشان دادند که برای
شرکتکنندگان مبتدی زبان انگلیسی ،مهارت خواندن در زبان کرهای ،عامل تعیینکنندهای در موفقیت در
تکالیف خواندن در زبان انگلیسی به حساب نمیآید .اگرچه ،برای شرکتکنندگان پیشرفتهی زبان انگلیسی،
توانایی خواندن در زبانهای اول و هدف ،همبستگی معنیداری با یکدیگر داشتند.
با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از  34فراگیر زبان فرانسه سطح پیشرفته ،فکتو (،)6222
شواهد بیشتری را برای حمایت از «فرضیهی آستانهی زبانی» ارایه نموده است .یافتههای این تحقیق نشان
دادند که مهارتهای خواندن زبان اول و زبان هدف ،بهصورت معنیداری با یکدیگر مرتبط بوده و توانایی
خواندن به زبان اول یک عامل تأثیرگذار بر موفقیت در انجام تکالیف درک مطلب در زبان خارجیِ در حال
یادگیری برای فراگیران پیشرفته میباشد.

 . 2 .2استفاده از راهبردهای مشترک برای درک مطلب در زبانهای مختلف
کسکین ( )3263اعتقاد دارد که فراگیرانی که در خواندن ماهر هستند ،قادر به استفاده از بیش از یک راهبرد
باتوجه به بافت متن میباشند .شکری و همکاران ( )6221و فرخ ( )6232نیز در مطالعاتی جداگانه نشان دادند
که هرچه سطح دشواری متنها برای فراگیران بیشتر باشد ،آنها ناگزیرند تا از راهبردهای بیشتری برای حل
پیچیدگیهای متن بهره ببرند .بر اساس دیدگاه مک نیل ( ،)3262افرادی که از قابلیت درک مطلب خوبی
برخوردارند به سادگی از فراگیران ضعیفتر قابل تشخیص هستند؛ چراکه آنان قادرند به راحتی از راهبردهای
فراشناختی 6استفاده کنند در حالی که ،فراگیران ضعیفتر با استفاده از راهبردهای زبانی پایین به باال ،کمبود
شناخت و آگاهی برای رفع مشکالت درک متن و عدم توانایی کافی برای ارزیابی متن شناخته میشوند.
مک نیل ( )25:3262شواهد بیانگری را در حوزهی روابط میان راهبردهای مشترک برای انجام تکالیف
درک مطلب در زبانهای اول و هدف ارایه داده است .شرکتکنندگان پژوهش او  225دانشجوی هلندی
رشتهی زبان انگلیسی بودند که به سه دسته تقسیم شدند .دانش فراشناختی آنها در حوزهی راهبردهای
خواندن و نوشتن اندازهگیری شد .آزمونهای دیگری شامل آزمونهای واژه و دستور ،سرعت پردازش و شناخت
کلمات انجام شد و نتایج این آزمونها نشان دادند که توان پیشبینی مؤلفههای زبانی با گذر زمان کاهش
مییابد .برای مثال ،دستور و تشخیص کلمات عواملی پیشبینیکننده برای مهارت درک مطلب در زبان
خارجی در کالس هشتم به شمار میآید؛ اما عوامل تعیینکنندهای در کالسهای نهم یا دهم نیستند .به عالوه،
اصالح جمالت غلط عاملی تعیینکننده در توانایی درک مطلب به زبان هدف در کالسهای هشتم و نهم است؛
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حالآنکه این عامل در موفقیت در تکالیف درک مطلب در کالس دهم اهمیت چندانی ندارد .به مرور زمان
قدرت تأثیرگذاری عوامل صرفاً زبانی کاهش یافته و فراشناخت بهعنوان عامل پیشبینیکنندهی کارآمدتری
برای موفقیت در درک صحیح متنها مطرح میشود.
گریب ( )3222معتقد است که پژوهشها در این حوزه هنوز به تمامی پرسشها پاسخ ندادهاند و هنوز
برخی روابط میان جنبههای گوناگون مهارت درک مطلب در زبان هدف و عوامل زبانی و غیرزبانی مبهم باقی
مانده است .این پژوهش به بررسی تأ ثیر احتمالی توانایی درک مطلب در زبان اول بر انجام موفق تکالیف درک
مطلب در زبان خارجی در میان فارسیآموزان بزرگسال فرانسوی پرداخته است .با توجه به تفاوتهای بنیادی
بین زبان فرانسه (زبان اول) و فارسی (زبان خارجی) ،نتایج حاصل میتواند به پرسشهای بسیاری پیرامون
رابطهی مهارتهای درک مطلب در زبانهای متفاوت برای گویشوران چندزبانه پاسخ دهد .همچنین ،این
مطالعه کوشیده است تا میزان استفاده از راهبردهای مشترک را در تکالیف درک مطلب زبانهای اول و
خارجی برای فراگیران موفق و ناموفق تعیین کند.

 . 5روش پژوهش
 .1 . 5جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش  25فرانسوی زبان بودند که دورههای نیمهفشردهی زبان فارسی را در مؤسسهی
اینالکو (مرکز ملی زبانها و فرهنگهای شرقی) در پاریس به مدت  62ماه با موفقیت پشت سر گذاشته بودند.
سن شرکتکنندگان بین  32تا  06سال و تعداد فارسیآموزان مرد و زن تقریباً برابر بود .تمامی فراگیران،
دوران دبیرستان را در فرانسه و بلژیک گذرانده بودند و به زبان و فرهنگ فارسی عالقهای بسیار داشتند و در
آغاز پژوهش قادر بودند مکالمات روزمره را بهراحتی انجام داده و متنهای سطح متوسط فارسی را بهآسانی
درک کنند.
شایان ذکر است که زبان فارسی برای  63مورد از شرکتکنندگان ،زبان سوم ،برای  62مورد ،زبان چهارم و
برای  1مورد ،زبان پنجم حساب میشد .همانگونه که قبالً عنوان شد ،انتظار میرفت که شرکتکنندگان
مهارت کافی در خواندن و درک متن را به زبان فرانسوی (زبان اول) داشته باشند؛ اما با توجه به گسترهی
سنی وسیع و سطوح و زمینههای متفاوت تحصیلی ،عملکرد آنها در انجام آزمون درک مطلب فرانسه تفاوت
زیادی را نشان داد که با اهداف پژوهش متناسب بود .بر اساس نتایج حاصل از آزمون درک مطلب «دلف»،6
شرکتکنندگان به دو دستهی خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متن تقسیم شدند .افرادی که نمرهی آنها در
آزمون درک مطلب «دلف» بیش از  6واحد انحراف معیار از میانگین بیشتر بود ،بهعنوان خوانندگان کارآمد و
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شرکتکنندگانی که نمرهی آنها بیش از  6واحد انحراف معیار از میانگین کمتر بود ،بهعنوان خوانندگان
ناکارآمد متنهای فرانسوی شناخته شدند.

 .2 . 5ابزارها و شیوهی گردآوری دادهها
برای دستیابی به دادههای مورد نیاز ،مجموعاً  1ابزار پژوهشی متفاوت مورد استفاده قرار گرفت .آزمون درک
مطلب به زبان فرانسه (آزمون دلف) ،آزمون درک مطلب به زبان فارسی (که در دو نوبت ،یک بار بهعنوان
پیشآزمون و دیگر بار بهعنوان پسآزمون استفاده شد) ،دو پرسشنامهی کاربرد راهبردهای درک مطلب (یکی
به زبان فرانسه و دیگری به زبان فارسی) ،آزمون واژگان زبان فارسی ،آزمون دستور زبان فارسی و درنهایت ،یک
کتاب آموزش زبان فارسی (برای افزایش دانش دستوری و واژگانی فارسی خوانندگان ناکارآمد) در دورهی
پژوهش استفاده شدهاند.
آزمون درک مطلب زبان فارسی :برای ارزیابی مهارت خواندن و درک مطلب فارسی ،از شرکتکنندگان
خواسته شد تا در آزمون درک مطلب «جیمت» 6که روایی و پایایی آن در پژوهشهای مختلف تأیید شده
است ،شرکت کنند .آزمونهای درک مطلب «جیمت» شامل آزمونهای استانداردی هستند که بهصورت
آنالین و در کتابخانهها با پایایی  2،32در دسترس هستند (صداقت .)6230 ،این آزمون از  20پرسش با
سطوح دشواری متفاوتی تشکیل شده که در دو مرحله بهعنوان پیشآزمون و پسآزمون مورد استفاده قرار
گرفته است.
آزمون درک مطلب زبان فرانسه :بخشهایی از آزمون درک مطلب «دلف» بهعنوان معیاری برای
سنجش توانایی خواندن زبان مادری شرکتکنندگان استفاده شد .پایایی این آزمون ،برابر  2،33گزارش شده
(مک نیل )3262،و در بسیاری از پژوهشها بهعنوان یک معیار بینالمللی و معتبر برای سنجش مهارت درک
مطلب زبان فرانسه مطرح شده است .این آزمون ،شامل  0متن و  20پرسش چندگزینهای درک مطلب بوده
که فهم روابط مفهومی صریح و ضمنی جمالت ،ارجاع ضمایر و نتیجهگیریهای مستقیم و تلویحی را
میسنجد.
آزمون دستور زبان فارسی :دانش دستوری زبان فارسی شرکتکنندگان بر مبنای نکات دستوری ذکر
شده در کتاب «راهنمای زبان فارسی» (باالی و اسماعیلی )3263 ،ارزیابی شده است .نتایج این آزمون
بهعنوان معیاری برای سنجش دانش دستوری زبان فارسی شرکتکنندگان در پایان پژوهش در نظر گرفته شد
تا مشخص شود که آیا تفاوت معنیداری بین خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنها در زمینهی دستور زبان
فارسی وجود داشته است .این آزمون شامل  42پرسش از دو نوع تکمیل جمالت ناقص و تشخیص خطاهای
دستوری در جمالت فارسی بود.
. GMAT: graduate management administration test
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آزمون واژگان زبان فارسی :آزمون واژگان زبان فارسی شامل  22پرسش چندگزینهای واژه از متنها و
محتوای کتاب «راهنمای زبان فارسی» (باالی و اسماعیلی )3263 ،بود .پایایی  2،30که از بریق آزمون آلفا
کرونباخ محاسبه گردید ،اعتبار و قابل اعتماد بودن نتایج این آزمون را تأیید کرد.
پرسشنامهی استفاده از راهبردهای درک مطلب :برای آگاهی از اینکه آیا فراگیران از راهبردهای
مشابهی برای تمرینات درک مطلب به زبانهای مختلف استفاده میکنند ،پرسشنامهای با عنوان مارسی 6که
توسط مختاری و ریچارد ( )3223براحی شده ،در میان شرکتکنندگان توزیع شد .این پرسشنامه شامل 22
گویه بود که باید توسط شرکتکنندگان در مقیاس  0نقطهای لیکرت 3پاسخ داده میشد که در آن عدد 6
گویای «هیچگاه در مورد من صدق نمیکند» و عدد « 0همیشه در مورد من صدق میکند» بودند .نسخهی
فرانسوی پرسشنامه ،در آغاز و نسخهی فارسی آن در پایان پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،تا مشخص کند
که تا چه حد خوانندگان راهبردهای مشابهی را به هنگام انجام تمرینات درک مطلب فرانسه و فارسی بهکار
میگیرند.
کتاب آموزش زبان فارسی :کتاب «راهنمای زبان فارسی» که توسط باالی و اسماعیلی ( )3263نوشته
شده ،یک کتاب درسی فراگیر برای آموزش زبان فارسی است که در بسیاری از کشورهای دنیا بهعنوان منبعی
معتبر برای فراگیری واژگان و دستور زبان فارسی مورد استفاده قرار میگیرد .نگارنده از این کتاب برای
آموزش زبان فارسی به خوانندگان ناکارآمد متن در یک دورهی سه ماهه بهره گرفت .این کتاب بهبور
اختصاصی برای بزرگساالن براحی گردیده و دربرگیرندهی مفیدترین و متداولترین نکات دستوری و واژگانی
زبان فارسی و همچنین متنهای فارسی با موضوعات و سطوح دشواری متفاوت برای تمرینات درک مطلب
است .دادههای مورد نیاز این پژوهش در دو مرحله گردآوری شدند:
مرحلهی اول :در ابتدای دورهی سه ماههی این پژوهش ،از  22فارسیآموز فرانسوی خواسته شد تا در
آزمون درک مطلب زبان فرانسه شرکت کنند .بر اساس تحلیل آماری انجام شده ،دو شرکتکننده از جامعهی
آماری حذف شدند؛ چراکه نمرهی آنها در هیچکدام از گروههای کارآمد و ناکارآمد قرار نمیگرفت .به این
ترتیب ،شرکتکنندگان نهایی این پژوهش  25فارسیآموز فرانسوی بودند که در دو گروه  32و  65نفری با
تفاوتی معنیدار در مهارت خواندن و درک مطلب متون فرانسه قرار گرفتند.
شرکتک نندگانی که عملکرد ضعیفی درآزمون درک مطلب زبان فرانسه داشتند ،یک دورهی آموزشی
نیمهفشردهی زبان فارسی را به مدت  63هفته گذراندند که در آن بخشهای واژگانی /دستوری کتاب
«راهنمای زبان فارسی» در مدت  21جلسه  22دقیقهای آموزش داده شد .با اینکه این کتاب شامل آموزش
هر چهار مهارت شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن است ،تنها دو مهارت شنیدن و صحبت کردن مورد
توجه و ارزیابی مدرسان /پژوهشگران قرار گرفت و بیشتر زمان کالس ،به آموزش نکات دستوری و واژگان
. MARSI: meta-cognitive awareness of reading strategies inventory
. five-point Likert scale
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جدید اختصاص یافت .در مدت این  63هفته ،شرکتکنندگانی که بهعنوان خوانندگان کارآمد متنهای فرانسه
شناخته شده بودند ،هیچگونه آموزشی برای زبان فارسی دریافت نکردند.
دو هفته پس از پایان دورهی آموزشی ،آزمونهای دستور و واژگان زبان فارسی برای همه شرکتکنندگان
برگزار شد تا به این ترتیب بهبود جنبههای دستوری /واژگانی زبان فارسی برای خوانندگان ناکارآمد متون
فرانسه بررسی گردد .نتایج حاکی از آن بود که این شرکتکنندگان پیشرفت قابل توجهی را هم در زمینهی
دستور و هم در رابطه با واژگان زبان فارسی تجربه کردند .این سبب شد که نویسنده به  3گروه از
شرکتکنندگان با تفاوت آماری معنی دار در دانش فارسی و مهارت درک مطلب زبان فرانسه دسترسی داشته
باشد :یک گروه دارای توانایی درک مطلب زبان اول بیشتر و دانش دستوری /واژگانی زبان هدف کمتر و گروه
دیگر ،دارای توانایی درک مطلب زبان اول کمتر و دانش دستوری /واژگانی زبان هدف بیشتر.
برای پاسخگویی به اولین پرسش پژوهش و برای مشخص نمودن این مسئله که آیا توانایی درک مطلب
زبان فرانسه نقش مهمتری نسبت به دانش دستوری /واژگانی فارسی در انجام موفق تکالیف درک مطلب
فارسی دارد ،شرکتکنندگان دارای توانایی درک متنهای فرانسه بیشتر و دانش دستوری /واژگانی فارسی
کمتر و شرکتکنندگان دارای توانایی درک متنهای فرانسه کمتر و دانش دستوری /واژگانی فارسی بیشتر ،در
آزمون درک مطلب فارسی (این بار بهعنوان پسآزمون) با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج حاصل از این آزمون به
پژوهشگران کمک کرد تا تأثیر نسبی هرکدام از عوامل ذکر شده را در مهارت درک مطلب زبان فارسی روشن
نمایند.
مرحلهی دوم :در این مرحله از پژوهش ،پرسشنامهی استفاده از راهبردهای درک مطلب مورد استفاده
قرار گرفت تا از این بریق مشخص گردد که تا چه حد خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنها از راهبردهای
مشابهی برای انجام تمرینات و تکالیف درک مطلب فارسی و فرانسه استفاده میکنند .این موضوع انتقال مؤثر
راهبردهای درک مطلب را از زبان اول به زبانهای دیگر تأیید میکند .نسخهی فرانسه و نسخهی فارسی
پرسشنامه به ترتیب پس از برگزاری آزمون درک مطلب زبان فرانسه و آزمون درک مطلب خواندن فارسی در
میان شرکتکنندگان توزیع گردید .نتایج به لحاظ آماری بررسی شدند تا این حقیقت روشن گردد که
خوانندگان موفق و ناموفق متنها ازچه راهبردهایی برای انجام تمرینات و تکالیف درک مطلب زبانهای
مختلف بهره میبرند.

 .4ارائه و واکاوی دادهها
برای پاسخ دادن به اولین پرسش تحقیق ،ارتباط بین مهارت درک مطلب متنهای فارسی و فرانسه
فارسیآموزان مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همبستگی نمرات شرکتکنندگان در آزمونهای درک مطلب
متنهای فارسی و فرانسه محاسبه گردید.
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جدول .6رابطهی متقابل بین مهارت درک مطلب فارسی و فرانسه

درک مطلب فارسی

درک مطلب فرانسه

درک مطلب فارسی

درک مطلب فرانسه

6

*2،202
223،2
54
6

رابطهی متقابل پیرسون
معناداری دوسویه
تعداد
رابطهی متقابل پیرسون
معناداری دوسویه
تعداد

54
*2،202
2،223
54

54

*رابطهی متقابل در سطح  2.20معنادار است.

همانگونه که جدول  6نشان میدهد ،ارتباط ضعیف ،اما معنیداری بین نمرات شرکتکنندگان در آزمونهای
درک مطلب فرانسه و فارسی وجود داشت .در ادامه ،با توجه به عملکرد شرکتکنندگان در آزمون درک مطلب
فرانسه ،آنها به دو گروه خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنها تقسیم شدند :به این صورت که شرکتکنندگانی
که نمرات آنها بیش از  6واحد انحراف معیار از میانگین نمرات باالتر بود (میانگین 6+واحد انحراف
معیار= )33.63بهعنوان خوانندگان کارآمد متنهای فرانسه ( 32فارسیآموز) ،و شرکتکنندگانی که نمرات
آنها بیش از  6واحد انحراف معیار از میانگین نمرات پایینتر بود (میانگین 6-واحد انحراف معیار= )61،21
بهعنوان خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه ( 65فارسیآموز) در نظر گرفته شدند .همچنین از
شرکتکنندگان خواسته شد تا در آزمون درک مطلب فارسی نیز شرکتکنند تا تفاوتهای احتمالی بین دو
گروه از نظر درک مطلب متنهای فارسی نیز بررسی شود .جدول  3نتیجهی مقایسهی خوانندگان کارآمد و
ناکارآمد متنهای فرانسه را در آزمون درک مطلب زبان فارسی نشان میدهد.
جدول  .3آزمون مقایسه میانگینهای نمونههای مستقل برای فراگیران موفق و ناموفق در پیشآزمون درک مطلب فارسی
آزمون تی برای مقایسهی میانگینها

پیشآزمون
درک مطلب  20%ابمینان از بازه تفاوتها
پایینی
باالیی
فارسی
6،2531
4،3332

معناداری
دوسویه
2،226

آزمون لوین برای مقایسهی واریانسها
درجه
آزادی
25

تی

معناداری

اف

2،05

2،516

2،222

همانبور که در جدول شماره  3آشکار است ،تفاوت معنیداری به لحاظ آماری بین خوانندگان کارآمد و
ناکارآمد متنهای فرانسه ،در آزمون درک مطلب زبان فارسی مشاهده شد .بر این اساس ،در مقایسه با
خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه ،خوانندگان کارآمد ،توان بیشتری در درک مطلب متنهای فارسی از
خود نشان دادند .خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه ،دورهی آموزشی واژگان و دستور زبان فارسی را در 63
هفته گذراندند .پس از گذشت  21جلسه ،یک آزمون دستور و یک آزمون واژگان فارسی برای همهی
شرکتکنندگان برگزار شد .نتایج دو آزمون تی از نمونههای مستقل 6که برای بررسی بهبود دانش دستوری و
. Independent-samples t-test

1

 /34پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال ششم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)14پاییز و زمستان 1931

واژگانی خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه بهکارگرفته شد ،نشان داد که دورهی آموزشی زبان فارسی برای
این شرکتکنندگان کامالً موفق بوده است .به این معنی که آنان پس از گذراندن این دوره از دانش دستوری/
واژگانی بیشتری در زبان فارسی نسبت به خوانندگان کارآمد متنهای فرانسه که این دورهی آموزشی را تجربه
نکرده بودند ،برخوردار بودند .جدول شمارهی  2نتیجهی مقایسهی دانش دستوری /واژگانی فارسی را برای
خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنهای فرانسه نشان میدهد.
جدول  .2آزمون مقایسه دانش دستوری /واژگانی فارسی را برای خوانندگان کارآمد و نا کارآمد متون فرانسه
آزمون لوین برای مقایسه واریانسها
آزمون تی برای مقایسه میانگینها
 20%ابمینان از بازه تفاوتها معناداری درجه
معناداری اف
تی
دوسویه آزادی
پایینی
باالیی
4،225 2،246 -0،232 25
2،222
-2،22221
آزمون دستور زبان فارسی -4،11153
2،242 2،005 -2،335 25
2،222
-5،03153
آزمون واژه زبان فارسی -4،30322

نتایج آزمونهای تی از نمونههای مستقل نشان داد که تفاوت معنیداری به لحاظ آماری بین
شرکتکنندگان از نظر مهارت درک مطلب فرانسه و دانش دستوری و واژگانی زبان فارسی وجود دارد.
همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،فراگیرانی با مهارت کمتر درک مطلب متنهای فرانسه ،نمرات باالتری
در آزمونهای واژگان و دستور زبان فارسی نسبت به فراگیرانی با مهارت مطلوب درک مطلب متنهای فرانسه
بهدست آوردند (میانگین آزمون واژه برابر با 65،5و میانگین آزمون دستور برابر با  .)32،63به عبارت دیگر،
زبانآموزان با مهارت درک مطلب کمتر ،پیشرفت معنیداری را در مقایسه با زبانآموزان با مهارت درک مطلب
بیشتر از نظر دانش دستوری و واژگانی زبان فارسی در نتیجهی دورهی آموزشی نیمهفشرده زبان فارسی
بهدست آوردند .به این ترتیب ،بر اساس نیاز پژوهش ،دسترسی به دو گروه شرکتکننده ،یکی با مهارت بیشتر
در درک متنهای فرانسه و دانش دستوری /واژگانی زبان فارسی کمتر و دیگری با مهارت کمتر درک متنهای
فرانسه و دانش دستوری /واژگانی زبان فارسی بیشتر ،حاصل شد .از شرکتکنندگان دو گروه خواسته شد تا در
آزمون درک مطلب فارسی شرکتکنند .برای پاسخگویی به دومین پرسش تحقیق ،نمرات شرکتکنندگان
کارآمد و ناکارآمد متنهای فرانسه در آزمون درک مطلب فارسی با یکدیگر مقایسه شدند.
جدول  .4آزمون مقایسه مهارت درک مطلب فارسی را برای خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنهای فرانسه
آزمون لوین برای مقایسهی واریانسها
آزمون تی برای مقایسهی میانگینها
 20%ابمینان از بازه تفاوتها معناداری درجه
تی معناداری اف
آزادی
دوسویه
پایینی
باالیی
2،652 2،136 3،322
25
2،226
2،62224
پسآزمون درک مطلب فارسی 2،32223

بر مبنای نتایج بهدستآمده در جدول  ،4تفاوت بین عملکرد دو گروه در پسآزمون درک مطلب فارسی از
نظر آماری معنیدار بود .فارسیآموزان با مهارت بیشتر درک مطلب متنهای فرانسه عملکرد بهتری نسبت به
فارسی آموزانی داشتند که از دانش دستوری و واژگانی بیشتر زبان فارسی بهره میبردند؛ ولی مهارت کمتری
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در درک متنهای فرانسه داشتند .به این ترتیب ،میتوان نتی جه گرفت که مهارت درک مطلب در زبان مادری
نقش تأثیرگذارتری نسبت به دانش زبانی زبان هدف در انجام موفقیتآمیز تکالیف درک مطلب در زبان هدف
بازی میکند .سومین هدف این پژوهش ،تعیین این مسئله بود که آیا خوانندگان کارآمد و ناکارآمد متنها از
راهبردهای مشابهی برای انجام تکالیف درک مطلب فرانسه و فارسی استفاده میکنند .آمار توصیفی پاسخهای
خوانندگان کارآمد متنها به پرسشنامهی «استفاده از راهبردهای درک مطلب» برای انجام تکالیف درک
مطلب فارسی و فرانسه در جدول  0ارایه شده است.
جدول  .0آمار توصیفی راهبردهای درک مطلب مورد استفاده توسط خوانندگان کارآمد متنهای فارسی و فرانسه
کمینه تعداد
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
32
2،26
4،12
4،2453
2،333
راهبردهای فراگیر
32
3،12
4،02
2،5613
2،440
راهبردهای حل مسئله
32
3،53
4،33
2،5023
2،266
راهبردهای حمایتی
پرسشنامهی فرانسه
3،22
4،22
2،3462
2،326
میانگین
32
2،22
4،03
2،2202
2،264
راهبردهای فراگیر
32
3،50
4،22
2،5213
2،444
پرسشنامهی فارسی راهبردهای حل مسئله
32
3،66
4،30
2،5013
2،062
راهبردهای حمایتی
3،15
4،32
2،5216
2،323
میانگین

همانگونه که جدول  0نشان میدهد ،خوانندگان کارآمد متنها از راهبردهای فراگیر بیش از باقی
راهبردها هم در انجام تکالیف درک مطلب فارسی و هم در انجام تکالیف درک مطلب فرانسه استفاده
میکردند .جدول  1آمار توصیفی پاسخهای خوانندگان ناکارآمد متنها را به پرسشنامهی «استفاده از
راهبردهای درک مطلب» برای انجام تکالیف درک مطلب فارسی و فرانسه را اینگونه نشان میدهد که
خوانندگان ناکارآمد متنها از راهبردهای فراگیر بیش از انواع دیگر راهبردها در انجام تکالیف درک مطلب
فارسی و از راهبردهای حل مسئله نیز بیش از انواع دیگر راهبردها در انجام تکالیف درک مطلب فرانسه بهره
میبردند.
جدول  .1آمار توصیفی راهبردهای درک مطلب مورد استفاده توسط خوانندگان ناکارآمد متنهای فارسی و فرانسه
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
65
3،12
4،23
2،121
2،416
راهبردهای فراگیر
65
3،62
4،22
2،244
454،2
راهبردهای حل مسئله
65
3،01
4،66
2،420
2،442
راهبردهای حمایتی
پرسشنامهی فرانسه
3،12
4،20
2،433
2،224
میانگین
65
3،22
4،02
2،566
2،452
راهبردهای فراگیر
65
3،32
4،44
2،222
2،243
پرسشنامهی فارسی راهبردهای حل مسئله
65
3،50
4،23
2،105
2،464
راهبردهای حمایتی
3،12
4،33
2،511
2،322
میانگین

جدول شمارهی  5نشاندهندهی ضرایب همبستگی بین راهبردهای درک مطلب مورد استفادهی خوانندگان
کارآمد متنها برای انجام تکالیف درک مطلب فرانسه و فارسی است.
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جدول  .5ضرایب همبستگی بین راهبردهای درک مطلب مورد استفادهی خوانندگان کارآمد متون فرانسه و فارسی
راهبردهای فراگیر
(فارسی)

**2،052
رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای فراگیر
2،222
معناداری دوسویه
(فرانسه)
25
تعداد
**2،126
رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای حل
2،222
معناداری دوسویه
مسئله (فرانسه)
25
تعداد
**
2،102
رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای
222،2
معناداری دوسویه
حمایتی (فرانسه)
25
تعداد
**2،542
رابطهی متقابل پیرسون
میانگین
2،222
معناداری دوسویه
(فرانسه)
25
تعداد
**رابطهی متقابل در سطح  2،26معنادار است.

راهبردهای حل
مسئله (فارسی)

راهبردهای حمایتی
(فارسی)

میانگین
(فارسی)

**2،163
**2،024
2،322
2،222
2،226
2،604
25
25
25
**2،533
**2،432
**2،403
2،222
2،222
2،224
25
25
25
**
*
2،001
2،423
2،622
2،222
2،263
2،323
25
25
25
**2،550
**2،001
*2،232
2،222
2،222
2،262
25
25
25
*رابطهی متقابل در سطح  2،20معنادار است.

همانبور که در جدول شمارهی  5آشکار است ،ارتباط قابل توجه و معنیداری بین استفاده از راهبردهای
درک مطلب توسط خوانندگان کارآمد متنهای فرانسه و فارسی وجود داشت .به عالوه ،ضرایب همبستگی
نشان دادند که روابط بین راهبردهای درک مطلب مورد استفاده توسط خوانندگان کارآمد متنها متعادل و
متنوع بوده است .برای بررسی میزان مشابهت بین استفاده از راهبردهای درک مطلب توسط خوانندگان
ناکارآمد برای متنهای فرانسه و فارسی ضرایب همبستگی راهبردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است که
نتایج آن در جدول شمارهی  3ارایه شده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی بین راهبردهای درک مطلب مورد استفادهی خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه و فارسی
راهبردهای فراگیر
(فارسی)

رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای فراگیر
معناداری دوسویه
(فرانسه)
تعداد
رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای حل
معناداری دوسویه
مسئله (فرانسه)
تعداد
رابطهی متقابل پیرسون
راهبردهای
معناداری دوسویه
حمایتی (فرانسه)
تعداد
رابطهی متقابل پیرسون
میانگین
معناداری دوسویه
(فرانسه)
تعداد
**رابطهی متقابل در سطح  2،26معنادار است.

2،610
2،222
25
2،202
2،532
25
2،642
2،423
25
2،646
2،424
25

راهبردهای حل
مسئله (فارسی)

راهبردهای حمایتی
(فارسی)

میانگین
(فارسی)

2،265
2،355
2،343
2،201
2،225
2،622
25
25
25
2،312
2،332
2،342
2،632
2،222
2،643
25
25
25
2،656
2،323
2،633
2،262
2،222
2،456
25
25
25
2،322
2،312
2،346
2،253
2،636
2،606
25
25
25
*رابطهی متقابل در سطح  2،20معنادار است.
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همانبور که جدول شمارهی  3نشان میدهد ،هیچ ارتباط معنیداری بین راهبردهای درک مطلب مورد
استفاده توسط خوانندگان ناکارآمد متنهای فرانسه و فارسی وجود نداشت .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که
 55%راهبردهایی که توسط خوانندگان کارآمد در انجام تکالیف درک مطلب متنهای فرانسه و فارسی مورد
استفاده قرار گرفته است ،مشابه بوده ،حال آنکه یافتهها حاکی از آن بود که مشابهت استفاده از راهبردهای
درک مطلب از برف خوانندگان ناکارآمد در انجام تکالیف درک مطلب فرانسه و فارسی تنها  62%بوده است.

 .5تفسیر دادهها
نتایج حاصل ،شواهدی را در حمایت از «فرضیهی وابستگی بینزبانی» ارایه مینماید .فرضیهای که مدعی است
که دانش و مهارتهای مشخصی از زبان مادری میتواند به زبانی دیگر به شکل مؤثری انتقال یابند .این فرضیه
معتقد است که سواد زبان مادری پایهی مناسبی برای شکلگیری مهارت خواندن در زبانهای دیگر به شمار
میآید؛ چراکه شباهتهایی بنیادین بین مهارتهای زبانی زبان اول و زبانهای هدف وجود دارد .نتایج
همچنین حاکی از آن بود که خوانندگان کارآمد متنها از راهبردهای کم و بیش مشابهی برای انجام تکالیف
درک مطلب در هر زبانی استفاده میکنند .موضوع ارتبابات بینزبانی هنگامی مطرح گردید که آلدرسون
( )6234این پرسش را مطرح کرد که آیا قابلیت خواندن زبان هدف ،یک موضوع صرفاً زبانی است یا موضوعی
کلیتر به حساب میآید که به مهارتهای عمومی خواندن و درک مطلب مربوط است .برخی از پژوهشها در
این حوزه (از جمله کارسون و همکاران6222 ،؛ ریس )6235 ،همانند این پژوهش همبستگی جدی و
معنیداری را بین عملکرد زبانآموزان در تکالیف درک مطلب زبان اول و زبان در حال یادگیری نشان دادهاند.
همچنین نتایج این پژوهش ،یافتههای بریس بواس ( )6220و گرودون بارود ( )3264را تأیید مینماید که
در آنها ارتباط بین توانایی خواندن متنها به زبان اول ،دانش زبان هدف و توانایی خواندن متنها به زبان
هدف بررسی شد و مشخص شده است که تمامی متغیرهای مستقل در حوزهی درک مطلب برای افراد مبتدی
از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ حال آنکه ،اهمیت این متغیرها به نفع مهارت خواندن در زبان مادری برای
زبانآموزان پیشرفتهتر کاهش مییابد .مطالعات دیگری (از جمله گودمن ،ریس و وارنرهاگن6234 ،؛ روی،
 )3222نشان دادهاند که مهارت خواندن متن میتواند از زبان مادری به زبان هدف انتقال یابد که البته این
انتقال به عواملی مانند گونهی متن و تراکم واژگانی آن بستگی دارد.
خیمنز ،گارسیا و پیرسون ( )6224فرایندهای درک مطلب راهبردی در  3کودک دو زبانه را مطالعه کرده و
دریافتند که خوانندگان ناکارآمد متنهای اسپانیایی ،از راهبردها کمتر استفاده نموده و اغلب کارایی کمتری
در حل مشکالت احتمالی برای درک متنهای انگلیسی نسبت به خوانندگان کارآمد متنهای اسپانیایی
داشتند .یاماشیتا ( )3223و ایامونکخونساکون ( ،)3266نشان دادهاند که انتقال  4راهبرد تعادلی ،نظارتی،
تکرار و انجام آزمون در حوزهی درک متنها ،از زبان اول به زبان در حال فراگیری ،حتی با وجود قابلیت
محدود زبانآموز ،امکانپذیر است.
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یافتههای این پژوهش بر خالف پیشنهادات کالرک ( ،)6232معرف «فرضیهی مدار کوتاه» ،است .به نظر
او ،محدودیت در مدارهای کوتاهزبانی سبب میشود که فراگیر ماهر هنگام مواجهه با متنهای پیچیده در زبان
هدف به راهبردهای یک فراگیر مبتدی روی بیاورد .کالرک ،مدارهای کوتاهزبانی فراگیر ماهر را در غالب
بهرهگیری از بخشهای کلیدی متن برای پر کردن جاهای خالی در آزمون و تأکید بیشتر بر جنبههای
مفهومی نسبت به جنبههای دستوری متن توصیف کرده است .به عبارتی دیگر ،او معتقد است که استفاده از
راهبردها ی خواندن متن در یک زبان خارجی ،تا حد زیادی تابعی از دانش زبانی همان زبان است .قابلیت
محدود در زبان در حال یادگیری ،سبب جلوگیری از انتقال موفق قابلیت خواندن از زبان مادری به زبان هدف
شده و سبب میشود که زبانآموز نتواند به خوبی از الگوهای تحلیل داده پایین به باال و باال به پایین برای
درک بهتر متنها بهره ببرد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از ارتباط قابل توجه و معناداری بین مهارت خواندن و درک متنهای فرانسه
(بهعنوان زبان اول) و فارسی (بهعنوان زبان خارجی درحال یادگیری) برای فارسیآموزان سطح متوسط بود.
همچنین یافتهها نشان دادند که خوانندگان موفقتر متنهای فرانسه عملکرد بهتری نسبت به خوانندگان
ناموفق متنها در آزمون درک مطلب فارسی داشتند .به عبارت بهتر ،خوانندگان موفق متنهای فرانسه حتی با
وجود دانش دستوری /واژگانی محدودتر زبان فارسی ،عملکرد بهتری نسبت به فراگیرانی داشتند که دانش
دستوری /واژگانی بیشتری در فارسی داشتند؛ ولی خوانندگان چندان موفقی در درک متنهای فرانسه نبودند.
این مطالعه همچنین نشان داد که قابلیت خواندن مطلوب متنها در زبان اول سبب تسهیل درک متنها
در زبانهای دیگر میگردد؛ چراکه مهارت درک مطلب و راهبردهای آن اختصاص به زبان خاصی ندارند و
خوانندگان کارآمدتر متنهای فرانسه کم و بیش از راهبردهای مشابهی برای انجام تکالیف درک مطلب فارسی
استفاده میکنند .این در حالی است که ارتباط بین راهبردهای درک مطلب مورد استفاده توسط خوانندگان
ناکارآمد در انجام تکالیف درک مطلب فرانسه و فارسی معنیدار نبود.
یافتههای این پژوهش میتواند مدرسان زبانهای خارجی ،برنامهریزان درسی و حتی خود فراگیران را در
انتخاب و اجرای دورههای آموزشی خواندن و درک متون یاری دهد .رابطهی معنیدار بین مهارت خواندن در
زبان اول و زبانهای دیگر باید در دورههای آموزشی مدنظر قرار گرفته و برای بهبود این مهارت صرفاً به ارتقا
سطح دانش دستوری /واژگانی زبان هدف پرداخته نشود؛ اگرچه که بر مبنای دیدگاه کارسون و همکاران
( ،)6222مدرسان کارآمد زبانهای خارجی نباید به انتقال ناخودآگاه قابلیتها و مهارتها از زبان اول به
زبانهای هدف اکتفا کنند.
همچنین ،آنگونه که نتایج نشان دادند ،خوانندگان کارآمدتر متنها از راهبردهای متنوعتری برای افزایش
درک خود از متن استفاده مینمایند .بنابراین ،تلفیق آموزش راهبردهای عمومی خواندن متنها و مهارتهای
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درک مطلب در زبان اول (مادری) میتواند برای بهبود درک متنهای زبانهای دیگر بهخصوص برای فراگیران
.ناموفقتر گرهگشا بوده و نقش حمایتیِ قابل توجهی بازی کند
) مطرح میکند این است که دستیابی و بهکارگیری راهبردهای فراشناختی توسط3262( آنچه کسکین
، این تجربیات دلنشین.زبانآموزان به آنها کمک میکند تا لحظات دلنشینی را با خواندن متنها تجربه کنند
 پیشنهاد، از دیدگاه روانشناسی آموزشی. بسیار تأثیرگذارند،در ایجاد احساسات مثبت به یک زبان و فرهنگ
این پژوهش تأکید بر آموزش مهارتها و راهبردهای فراشناختی است که بدون شک در انجام موفق تکالیف
.درک مطلب در هر زبانی تأثیرگذارند
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