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  دهكيچ
 و مطلـب  كدر  خوانـدن  يدوم رو  خوانـدن زبـان    راهبردهـاي  آموزش ريتاث يبررس به پژوهش نيا

ـ ا به. پردازد يزبان دوم م   در خواندن به نسبت نگرش  متوسـط  سـطح جويان  نـش دا از نفـر  48 منظـور،  ني
 نگـرش  هپرسـشنام  و خواندن آزمون يك. افتندي حضور   يتجرب و نترلك گروه  در دو  ،مازندران دانشگاه
ـ  گـروه  ازخوانـدن    راهبردهاي آموزش از  پس .شد عيتوز آزمون شيپ عنوان به ،خواندن به نسبت  يتجرب

ـ  بررسـي  آزمـون  از هـا  دادهبررسي   يبرا. گرفته شد  آزمون پس  .اسـتفاده شـد   كوواريـانس    رهيـ متغ كت
 .ردكـ  عمـل  نتـرل ك از گـروه   بهتر خواندن به نسبت نگرش در يتجرب گروهگر آن بود كه     نشان ها بررسي

 نـسبت  نگـرش  و خوانـدن  مطلـب  كدر بـر  دوم، زبـان  در خواندن راهبردي آموزش داد نشان ها افتهي
 نگـرش  سـهم  و ،دريافته را   برديراه خواندن تياهم معلمان شود يم هي توص .ر گذار است  يتاث خواندن به

  .رنديبگ نظر را در دوم زبان خواندن جينتا يرو بر مثبت

  .دوم زبان نگرش، خواندن، يهاراهبرد مطلب، كدر خواندن :هاي كليدي هواژ
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  مقدمه
 يبازسـاز  يبرا خوانندگان آن در هكاست   ييايپو ينديفرا باور دارد خواندن   )2007 (1يلك

 ينـد شـتابان  يفرا  خوانـدن )2002( 2بيدگاه گرين از د  يهمچن. نش اند كسنده با متن هم     ينو اميپ
د تـصور   يـ نبا. زنـد يآم ين در هم  م    يشي با دانش پ   يافتي در ي همزمان، داده ها   ينشكه در   كاست  

 رديكـ رو به ازين هك است يا دهيچيپ نديفرا هكبل  افتد، ياتفاق م  يعيطب بطور رد مهارت خواندن  ك
 ياريبـس  هكـ   است يتنها هدف  يخارج زبان يك خواندن يي توانا .رددا مند نظام و قيدق يآموزش

 خواندن خوب مـدل    متون. اند شه در تالش  يبه آن هم   دنيرس يبرا ،يخارج زبان آموزان زبان از
 و بحـث  جـاد يباعـث ا   و ، نـد ك ي مـ  يد معرفـ  يجد موضوعات ، ردهكنوشتن ارائه    يبرا يخوب

 در يسيانگل زبان يدرس يها تابك به وتاهك ي نگاه ).2002 ،3ايرناند و چاردزير( شود   يم گفتگو
 بـوده  آمـوزان  زبـان  تيـ موفق بـه  دنيرسـ  يبرا مهم اريبس يخواندن، مهارت  دهد؛ يم نشان ران،يا

 تيـ اهم يخوانـدن دارا   ،يخـارج  ايـ  دوم زبـان  يآموزشـ  مـوارد  از ياريبس در ن،يبنابرا. است
  . بوده استيا ژهيو

 يشـده بـر رو     چـاپ  يها نشانه از يريا با بهره گ   يپو هخوانند دانش، ساخت نديفرا يط در
 همزمـان  طور به يمعان ساخت و استخراج نديفرا" عنوان به مطلب كدر. ندك يانتخاب ها تامل م   

 ، 4رانـد  مطالعـات خوانـدن    گـروه  (شـود  يف مـ  يـ تعر "توبكم  زبان كمحر با تعامل قيطر از
 يبـرا  يديلك عنصر سه را خواندن تيفعال و متن ن گروه، خواننده،ين، اي افزون بر ا).2002:11
 امـدها يپ و ندهايفرا اهداف، ت خواندن،ي دررابطه با فعال  .نندك ي  م  يمطلب معرف  كدر و خواندن
هـا و   تيـ فعال يديـ لك نقـش  هـا  افتـه ي نيـ ا. شـود  يگرفتـه مـ   نظـر  در خواندن عمل يدر راستا 

 بـه   ).1990 ،6سفوردكـ آ ؛1991 ،5اندرسون (اند مطلب نشان داده   كدر در خواندن را  يها راهبرد
 بـر  غلبـه  يبرا موفق ابزارخوانندگان  مطلب خواندن،  ك در يراهبردها )2007( 7لوني مور هنوشت

 قـات ي تحق.ها مواجه شوند  متن با آن يكان دارد در    كه ام كخواندن است    در كدر يها يدشوار
 خـود  هتجرب ربط دادن  مانند (مطلب كدر يها يها د راهبر از موثر خوانندگان هك دهد يم نشان
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ـ ك رده و كشتر استفاده   يب) يريگ جهينت و اطالعات ردنك خالصه متن، به رونـد   بـر  آگاهانـه  ينترل
  .)2007 ،1نامارا كم (خواندن دارند هنگام به  مختلفي گسترده از راهبردهايبر بهره

  بـا در ارتبـاط . اسـت  شيحـال افـزا   ند، درك  يم فايا يآموزش يها نهيزم در نگرش هك ينقش
 خواندن با مرتبط احساسات از ينظام" عنوان به نگرش را ) 1976:1 (2لريف و ساندركال خواندن،

ف ي توصـ "از آن دور شـود   ايـ  و يـك خوانـدن نزد   تيوضـع  يك  به رندهيادگي شود يباعث م  هك
 و خوانـدن  در هـا  آن تيـ موفق و خوانـدن  بـه  نسبت آموزان دانش نگرش نيب يهمبستگ. ندك  يم

 نيـ ا از  هدف .است  و مطالعه شده   يبارها بررس ) 1995 سورث،يال و ر،ك نا،ك كم ( مطلب كدر
 و خوانـدن  در يليتحـص  شرفتيـ پ و خوانـدن  نگرش نيب يكنزد ينشكهم يبررس ها، پژوهش

 شرفتيــ پ. دارديليتحــص تيــموفق در نگــرش نقــش بــر ياديــز دكيــتا  مطلـب اســت و كدر
خوانـدن   بـه  نـسبت  آمـوزان  دانـش  نگـرش  رييتغ ز منجر به  يمطلب ن  كدر و خواندن يها تيفعال

 ارتبـاط  يـك  وجود ن،يبنابرا )2007 ،3نزيگوب و رتكا بر،يشرا ن،يوك وچ،ك كم س،ير (شود يم
 نـسبت بـه خوانـدن      سالم نگرش يكشرفت  يپ و خواندن مطلب كدر در شرفتيپ نيب هيسو دو

خواندن   مطلب كدر يها مهارت به توجه با ديبا خواندن نگرش نسبت به  . است شده دييتا مدام  
  .لحاظ شود
 در دوم زبان  خواندن ير آموزش راهبرد  ينه تاث يمطالعه، نخست پژوهش در زم     نيا از هدف

 نـسبت  نگـرش  بـر  ريتـاث  هرگونـه  افتنيـ  دوم، هـدف . اسـت  دوم زبان خواندن ردكعمل بهبود
 بـر   فـرض .دوم اسـت  زبان در  خواندن يراهبرد آموزش امديپ عنوان به زبان دوم،  در خواندن به
 خواننـدگان  عنـوان  بـه   را يسيانگل زبان يها دوره آموزان دانش هكنيا يبرا راه يك هك است نيا

 آنهـا  ه بـه  كـ ن اسـت    يـ پشت سر بگذرانـد، ا     خواندن دارند،  به نسبت يخوب نگرش هك يراهبرد
 صـورت  هـا هـم بـه      آن هكشود   يم موجب ني ا .دوم آموزش داده شود    زبان در خواندن راهبرد
 در و آموزان دانش نگرش ي بررس .شوند آماده خواندن يواقع عمل يبرا ينگرش و هم  يشناخت

نـده  يآ در  را يسيـ انگل زبان خواندن يها دوره رد تا ك خواهد كمك ها آن يها دگاهيد گرفتن نظر
 يريادگيـ  يبرا مساعد يطيو مح  پرورش داده  ان را ي دانشجو ينشك هم هكم  ينك ي طراح يلكش به

  .د آورديها پد  آنيا حرفه يها تيموفق شيافزاو  تيفكي با تجارب
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   پژوهشيهدف ها
  :است ريز يهدف ها دنبال به پژوهش نيا

  ؛يرانيا آموزان زبان خواندن ردكعمل بهبود در خواندن يراهبردها آموزش ريتاث يبررس .1
ـ يا آمـوزان  زبـان  نگـرش  در خواندن يها يراهبردها آموزش ريتاث يبررس. 2 ، نـسبت   يران

  .دن زبان دومخوان به

  ه هايفرض و  پژوهشيها پرسش
  :به دست آمد ريز ي پژوهشيها پرسش حاضر، پژوهش اهداف اساس بر

دوم  زبـان  در خوانـدن  ردكـ عمل بهبـود  بـر  ياثر خواندن، يراهبردها آموزش ايآ: 1پرسش
  دارد؟

دوم  زبـان  در خوانـدن  ردكعمل بهبود  بر يريتاث چيه خواندن يراهبردها آموزش: 1ه  يفرض
  .ندارد

  دوم دارد؟ زبان در خواندن نگرش بر يريتاث  خواندن،يراهبردها آموزش ايآ: 2پرسش
  .دوم ندارد زبان در خواندن نگرش  بريريتاث خواندن يراهبردها آموزش: 2ه يفرض

  هشوپژ يخچةرتا
 همزمـان  طـور  به آن قيطر از هك  باشد يم شتابان ينديفرا ، خواندن )2002 (1بيبه باور گر  

بـا توجـه    . شـود  يمـ  ادغـام  دارد، وجـود  قبل از هك يدانش با يارك هحافظ در موجود اطالعات
 كدر ) ارجـاع داده شـده اسـت   2008 2الـدول كه در  كهمانطور  (راند   خواندن مطالعات گروه به

 ايـ / و ،يگفتـار  زبـان  ،ينوشـتار  زبـان  بـا  ينـش ك راه هـم   از معنا ساخت نديفرآ عنوان به مطلب
 ،1990 (4گـاف  و  هـوور  "3دگاه سـاده  يـ د"نظـر     از نقطه  .است دهش فيتعر يبصر يها كمحر

 شـناختن  ايـ  ييرمزگشا شامل نديفرا نيخواندن، ا  مطلب ك در ه در بار  )2008 ،5شنين از نقل به
 نقل به ،1985 (6يپرفل ها، آن  بر خالف  . است يزبان مطلب كدر و ها مهارت شده، چاپ لماتك
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 هجينت در است نكمم فيضع مطلب كدر هك ده است را نشان دا   تيواقع نيا) 2008 ،1شنين از
  .دانش باشد و پردازش ضعف از يبكيتر اي و ، فقدان دانش،يافكپردازش نا

ا يـ و فرهنـگ،  و تجربـه  احـساسات،  دانـش،  اطالعـات،  خواننـده " )2001( 2براون هگفت به
 ،نيبنـابرا ). 299صـفحه    ("نـد ك يشـده مـ    چـاپ  هـا را وارد جهـان      گر طرحـواره  يعبارت د  به

 3گـودمن  يبـرا . ننـد ك يو استنتاج مـ    را ساخته  معنا خود، يها طرحواره از استفاده با خوانندگان
 هخواننـد  يـك  هننـد كنتـرل   ك عنوان به متن نجاي در ا  .متن است  از يمعن افتيخواندن، در  ،1992
 مهـارت  دو نـد يبرا ،2005 4نچكيـ  و نچكيـ  از نگـاه   خوانـدن . اسـت  نشده گرفته نظر در منفعل

 نقـش  بـر  هـا  پـژوهش  از ياريبـس  2009 5نامـارا  كم  به گمان  .است مطلب كدر و ييرمزگشا
 ؛2005 ،6فـوچس  و فـوچس  (انـد  ردهكد  كيتا خواندن مطلب كدر بهبود در خواندن يراهبردها

 )1982( 10ينـات يكي م ).1984 ،9بـراون  و ساركنيپال ؛2007 ،8نامارا كم ؛1993 ،7نينگ، رزنشا كي
 هج حاصـل از مطالعـ     ي نتـا  .ردك يان بررس كودك خواندن كدر را در  ريتصاو آموزش هبرنام ريتاث

 يهـا  نـشانه  و رركـ  م يهـا  خواندن ريتاث بر )1985( 11ياوش و ندالريس ،ياوش توسط شده انجام
ـ  هـم  هك داد نشان مطلب، كدر و خواندن يهشدار دهنده بر روان     كدر و هـم   خوانـدن  يروان

  .افتي بهبود آموزش از بعد مطلب
 بـر  مـستقل  ريمتغ دو هر از يتوجه قابل ر  يتاث هك دنديرس جهينت نيا به وهشگرانن پژ يبنابرا

 توانـد  يمـ  راهبـرد  آمـوزش  هك ندك  يم ادعا )2005( 12 چاموت .دارد وجود وابسته ريمتغ دو هر
ن يـ ا رنـده يادگي راهبرد پژوهش در يير بنا يز  فرض .شود منجر استقالل او  و رندهيادگي تسلط به

دارد  دوم در زبـان   ردكاركدوم و    زبان يريفراگ در يا گسترده نفوذ ياهبردر يرفتارها هك است
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 نش بهكن يه اكرند يگ ي بهره مي گوناگونيراهبردها اد ازيم و زك ييتوانا آموزان با ه زبانكنيو ا
 ،كيوركـ  نـو، يميد ،كاكـ چيه رايـ اخ. شـود  يهـا منجـر       مـ        آن آزمون يها نمره در يدگرگون

 كدر ردكاركـ  بر ي مساع يكتشر يراهبرد خواندن ريتاث هبه مطالع ) 2011( 1گرستن و نز،كيليو
 اخـتالف  هكـ  ار شـد  كآش ،يبررس جينتا به توجه با. اند پرداخته زبان آموزان زبان خواندن مطلب
 هكـ  دنديرسـ  جـه ينت نيـ ا بـه  ن،يبنـابرا . دارد وجـود  يتجرب و نترلك گروه ردكارك نيب يمعنادار

 يهـا  دهه  در .خواندن دارد  مطلب كدر در يتوجه قابل ريتاث ياع مس يكتشر يراهبرد خواندن
 بـوده و در    يروانـشناس  هرشـت  در مطالعـه  مـورد  يعاطف مين مفاه يتر مهم از يكي نگرش ر،ياخ
 3ماتئوسـون  يعـاطف   مـدل   .)2009 ،2كهـادو  و ويمـا  ( شده است  ي بررس يا  گسترده يها نهيزم
ز يـ ن ند وك ي مكمك خواندن يبرا آموزان       دانش   يها يريگ ميتصم به هك ييها زهيانگ )1994(

ـ . اسـت  ردهكـ  يهـا را بررسـ    آن خواندن يبر رو  ي احساس يعاطف يرهايمتغ ريتاث  و نگـرش  نيب
 زانيـ م و خواندن، به ها  آن هداده شد  اختصاص توجه زانيم خواندن، نسبت به  آموزان دانش هزيانگ
 تجربـه  از تيرضـا  هكـ  ن باور بـود   يبر ا  او. ارداند رابطه وجود د    خوانده هكآنچه   ها از   آن كدر

بـه   خوانـدن  تجـارب  يتجمعـ  اثـرات . ندك يم اعمال خواننده نگرش بر مثبت اثر يك خواندن
  .ندك يم كمك خواننده يك نگرش نييتع

نگـرش خوانـدن را      مـوثر در رشـد     ياصـل  عامـل  سـه  ،)1995 (4زوورثير، و ال  كنا،  ك كم
 يهـا  جـه ينت بـه  يباورمنـد ) ب(خوانـدن،    يهـا  بخـش  ميقمست ريتاث) الف(": رده اند كمشخص  
 از يرويـ پ بـه  فـرد  ليم به مشروط (خواندن نهيزم در يفرهنگ ي هنجارها  باور به ) ج (و خواندن،

 .اسـت  شـده  شـناخته  يخـوب  بـه  خواندن شرفتيپ و خواندن نگرش نيب ارتباط. ") هنجارها آن
را نـشان     بـاالتر در خوانـدن     يليحـص شرفت ت يـ پ و مثبت نگرش نيب هرابط مطالعات از يشمار

 و ؛)1997 ،7يگـاتر  و لديگفيو ؛1995 ،6ارانكهم و ناك كم ؛1999 ،5لديگفيو و ريكب(دهند   يم
 ي بـرا  يا برجـسته  نقـش  در خوانـدن،   يمنفـ  نگـرش  هكـ  دهنـد  يمـ  نشان شواهد ن روال، يبا ا 

   ).1995 ،9راناكهم و ناك كم ؛2000 ،8پروشناو و تانمر، چاپمن، (ف دارديضع خوانندگان
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بـه   خوانـدن  يرفتار يالگوها يبررس با در خواندن  شرفتيخواندن و پ   نگرش به  ني ب هرابط
 بـاالتر  هزيـ انگ بـا  خوانـدن  بـه  نـسبت  مثبت نگرش يك هكنشانگر آنند    جينتا. دست آمده است  
 هكـ  ،)1997 ،1يگـاتر  و لـد يگفيو (است ارتباط در رركم ن خواندن يهمچن و مرتبط با خواندن  

 نگرش با آموزان زبان). 1994،  2يال(شود   يمنجر م  خواندن در شرفتيپ و خواندن ت در يوفقم به
 ،)2004 ،3شاگن و ينبوريس (پردازند يخواندن م مستقل به طور به شتريب خواندن،به  نسبت مثبت
 يبـرا  شتريـ و ب  ،)2002 ،4هـال  ولس و   كـ  (گذارند يف       م       يالكت خواندن ي برا يشتريب زمان
 در  يبـاالتر  تيـ موفق بـا  ييرفتارها نيچن). 1999 ،5لديگفيو و ريكب (نندك يمطالعه م  دنبر لذت

  .)2006 ،7چانگ ديبرا كم و وي؛ چ2007 ،6يو فو ،يندك ن،يمارت س،يمول (خواندن همراهند
 نـسبت  آمـوزان  دانـش  نگـرش  يبررسـ  بـه  ها  از پژوهشكيشمار اند ميني بيه مكهمانگونه 

 آزمـون،  پس و آزمون شيپ طرح از يريبهره گ  با پژوهش، نيا. اند پرداخته دوم زبان خواندن به  به
  .وشدك ي تالش مي خاليجا نيا ردنك پر يبرا

  روش پژوهش
  نندگان و طرح پژوهشك تكشر

 از ،يعمــوم يسيــانگل زبــان السكــ دو انيدانــشجو پــژوهش، نيــا در ننــدگانك تكشــر
 از هـا   آن .بـود  دانشجو 33 و 28 ي دارا يك ه هر كمازندران بودند    دانشگاه اول سال انيدانشجو

  ،يهمگـون سـاز    از  پـس  .بودنـد  هيپا علوم و ياسيس علوم حقوق، جمله از  مختلف، يها رشته
  نفـر  23  و يتجرب در گروه   نفر 25. شدند نهيگز پژوهش نيا هدف يبرا دانشجو 61 نفر از  48
  .نترل قرار گرفتندك گروه در

 بهبـود  در دوم، زبـان  )RSI(خوانـدن   راهبـرد  مـوزش آ ريتاث يبررس پژوهش، نيا از هدف
 شـبه  طـرح  ه ازكـ  يادآورين يبا ا. زبان دوم بود در خواندن به نسبت نگرش و خواندن ردكارك

  .ن پژوهش استفاده شديدر ا يتجرب
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      پژوهشيابزارها
 خوانـدن  يريـ گ انـدازه  ي برا يعنوان ابزار  به ،يسيانگل زبان در خواندن مطلب كدر آزمون

 سـطح  بـا  متناسب و يتاب درس ك هيبر پا  هك آزمون ني ا .مورد استفاده قرار گرفت    آموزان نشدا
ننـدگان  كت ك شـر يساز  و        همگون      يسنج  توان يه شده بود، هم برا    يان ته يدانشجو مهارت

 يبـرا . ار گرفته شـد كآزمون به  شي پهرد خواندن آنان در دور  كارك يريگ ز اندازه يدر خواندن و ن   
نترنت گرفته  يل از هفت مورد بود از ا      كدام متش ك ه هر ك ين هدف، چهار متن آزمون    يه ا دن ب يرس
شـد   عيـ توز )2004( 1تاياماشـ ي خواندن نسبت به  نگرش هپرسشنام خواندن، آزمون با همراه. شد

 زبـان  ، به عنـوان   يسيانگل زبان در خواندن به نسبت نندگانك  تكشر نگرش يريگ اندازه يبرا هك
  .شده است دوم، استفاده

  ه پژوهشيرو
 نـه ي گز يدانـشگاه  هچند رشـت    از ي عموم يسيانگل السك ان دو يدانشجو از نفر 61 مجموع

 عنـوان گـروه   الس بـه كـ  يك. شده بودند ميتقس السك دو پژوهش، به آغاز از شيپ  آنها.شدند
 در آمـوزان  دانـش  يتـصادف   انتساب .شدند انتخاب نترلك گروه عنوان به گريالس د كو   يتجرب

ـ  نترل و ك  گروه يتصادف انتخاب و نترلك و يتجرب روهگ   در .نبـود  پژوهـشگر  دسـت  در يتجرب
 توسـط  آزمـون  نيـ ا. شـد  اجـرا  يسيـ انگل زبـان  در خوانـدن  مطلـب  كدر آزمـون  اول، همرحل

 يبـرا  مناسـب  تـاب كعنوان   به هك) 1( خواندن يبرا فعال يها مهارت تابك اساس بر پژوهشگر
 انتخـاب  يتـصادف  طـور  به تابك متون از ي برخ .شد ساخته ود،شده ب  ان انتخاب يدانشجو سطح
  .شد يريگ اندازه) 81 متوسط شاخص (فلش فرمول از استفاده با ها آن يريخوانش پذ و شدند

 هماننـد  يريپـذ  خـوانش  شاخص با گريمتون د  يبرخ نشيگز آزمون يطراح در يبعد گام
 آزمـون  ير بـرا يتـصاو  و هـا  پرسـش  يانتخاب شده و پس از افزودن برخ      نترنتيا از  متون .بود

 يمنحنـ  در اريمع انحراف 1 و 1- نيب شان خواندن آزمون يها نمره هك  دانشجو 48. آماده شدند 
 پـژوهش  قـرار داشـت، در    ) 45/16: نيانگيم  ؛ 5/3: اريمع انحراف ؛12-20،  يعني (نرمال عيتوز
 يبـرا  گـر يد آزمون شيپ يك عنوان به نگرش هپرسشنام آزمون، از پس  درنگ ي ب .ردندك تكشر

 آمـوزش  افـت يدر از قبـل  ،يسيانگل زبان در خواندن به نسبت آموزان دانش نگرش يريگ اندازه
  .شد عيتوز

__________________________________________________________________ 
1. Yamashita 



 141 دوم زبان خواندن به نسبت آنان نگرش و انياير آموزان زبان خواندن كاركرد در دوم زبان خواندن راهبردهاي آموزش تاثير

ـ  گـروه  بـه  خواندن يراهبردها ،1زبان يريادگي يكادمكآ يشناخت روش از استفاده با  يتجرب
 شـد  داده آموزش درس، السك يعاد موارد با همراه آموزش اضافه،  يك عنوان به جلسه، ده در

 دستور زبـان   يريادگي يرو بر فقط هك را خود درس السك معمول موارد تنها نترلك گروه اما ،
گونـه آمـوزش     چيو هـ   بـود را داشـت     شـده  زكـ متمر مطلـب،  كدر و خواندن واژگان از راه   و

 همـراه  خواندن مرحله، آزمون  نيآخر عنوان  به .ن گروه وجود نداشت   ي ا يخواندن برا  يراهبرد
 نگرش و خواندن ردكعمل در راتييتغ يريگ اندازه يبرا آزمون پس عنوان به نگرش هپرسشنام با

  .اجرا شد راهبردها آموزش هجينت در دوم زبان خواندن به نسبت نندگانك تكشر

  ها داده يبررس و هيتجز
 ريتـاث  افتنيـ  يبـرا ) 23 نـسخه  SPSS (ياجتمـاع  علـوم  يبرا يآمار هبست قيطر از ها داده
 در خوانـدن  بـه  ها نـسبت   آن نگرش و آموزان زبان خواندن نشك بر خواندن يراهبردها آموزش

 هكـ  شـد    يريـ انـدازه گ   KR-21 فرمـول  بـا  پرسـشنامه  و آزمـون  يياي پا . شد يدوم، بررس  زبان
   .78/0 و 79/0 ب عبارت بودند ازيترت به

 هريـ متغ كتـ  يبـا اسـتفاده از آزمـون بررسـ         پرسش پژوهش  دو  هر يرهايمتغ يبرا ها داده
  . شدندياوك وا(ANCOVA)انس يووارك

  جهينت
 زبـان  در خوانـدن  ردكارك بهبود در يريتاث چيه خواندن، يراهبردها آموزش: ي اول  فرضيه
  .دوم ندارد

ه يفرض در وابسته ريمتغ يك و مستقل ري متغ يك هك يياز آنجا  ه ، ين فرض يا به پرداختن يبرا
 انسيـ ووارك يبررسـ . اسفاده شد  (ANCOVA)انسيووارك رهيمتغ كت آزمون وجود داشت، از

  . مورد استفاده قرار گرفتيرونيب يرهاير متغيردن تاثك يخنث يبرا
 رها،يمتغ يريگ اندازه و سطح جمله از  از مفروضات،  يشمار  ، ANCOVA از استفاده يبرا

. ندقـرار گرفتـه شـو      در نظر  ديبا ونيرگراس بيش همگن بودن  و انس،يوار يهمگن نرمال بودن، 
  .ت بخش بودنديو رضا آزمون مورد مفروضات ههم ن،يبنابرا

__________________________________________________________________ 
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  يفيآمار توص
ش ير نمـا يـ ها در جـدول ز  ريمتغ مربوط به) ارين و انحراف مع   يانگيم (يفي توص يها مشخصه

  :اند داده شده

  دوم زبان در مطلب كدر و خواندن يها نمره اريمع انحراف و نيانگيم: 1 جدول

   معيارانحراف  ميانگين  تعداد    گروه
  تجربي 2.42350 16.0400 25  پيش آزمون
 2.13542 19.3200 25  پس آزمون
  كنترل 1.97414 14.4783 23  پيش آزمون
 2.23253 15.5652 23  پس آزمون

 يسيـ انگل خواندن يها نمره اريمع انحراف و نيانگيم دهد، يم نشان 1 جدول هك همان گونه 
ـ   يتجرب گروه كدر آزمون .  اسـت  1/2 و 32/19 و 4/2 و 04/16 آزمـون  پـس  و آزمـون  شيدر پ

 در نتـرل ك گـروه  مطلـب در   كدر آزمـون  يسيـ انگل خواندن يها نمره اريمع انحراف و نيانگيم
  . است3/2 و 56/15 و 9/1 و 47/14 آزمون پس و آزمون شيپ

  ياستنباط آمار
ج ينتـا  2 لجـدو . شد استفاده انسيووارك هريمتغ كت آزمون ه، از ين فرض يا آزمودن منظور به

  :دهد يم نشان را
ـ  يرهايمتغ اثر م،يني ب يم 2 جدول در هك همانطور  وابـسته  ريـ متغ بـر  دوم زبـان  آزمـون  شيپ

 تفـاوت  هكـ نشانگر آن است  2 جدول)  .(F(1, 44) =54.70, p=.000معنا دار است آزمون پس
 هكـ  ن فرضيا ن،يبنابرا. وجود دارد )(P <0.05 آزمون پس مرحله در گروه دو نيب يتوجه قابل
  بـا  .شـود  يمـ  رد همگن اسـت،   آزمون شيپ ريدن تاث يشكرون  يب پس از  نندگانك  تكشر يها نمره
  خواندن، يراهبردها آموزش هكگرفت   جهينت توان يم ،2 جدول يها نمره نيانگيم به ستنينگر

 يزئج اتا مربع ستون از توان يه م كهمانطور  . داده است  شيافزا دوم را  زبان در خواندن ردكارك
 η2) آزمـون زبـان دوم    يهـا  نمـره  در رييـ تغ از ٪5/29شتر از يـ ب  متوجـه شـد،  2 جـدول  در

ـ  مربـع  تر بزرگ يها ارزش. بوده است   خواندن يراهبردها آموزش ريتاث علت به(0.295=  يجزئ
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 . اسـت  يـك  نهيشيـ ب تـا  مدل ريجاد شده توسط تاث   يا يندگكپرا از يشتريب  مقدار هدهند نشان اتا
 بهبـود  در يريتـاث  چيهـ  خواندن يها يراهبردها آموزش هكعنوان   نيصفر با ا   هيفرض ن،يبنابرا

  .شد رد دوم ندارد، زبان در خواندن ردكارك

  دوم زبان در خواندن ردكارك بر خواندن آموزش راهبرد ريتأث در انسيووارك يبررس: 2 جدول

  منبع
موع جم

  ها مربع
درجه 
 آزادي

مربع 
  ميانگين

  معناداري فراواني
  اتامربع

  جزئي
 735. 000. 62.530 142.657 2 285.315  شده اصالح مدل

 282. 000. 17.711 40.406 1 40.406  عرض از مبداء

 554. 000. 54.700 116.428 1 116.428  آزمون پيش

 295. 000. 32.309 73.710 1 73.710  گروه

    2.281 44 102.664  خطا
     15123.00048  مجموع

     47 387.979همجموع تصحيح شد

 زبان در خواندن به نسبت نگرش بر يريتاث چيه  خواندن يراهبردها آموزش: ي دوم  فرضيه
  .دوم ندارد

 هيفرض در وابسته ريمتغ يك و مستقل ريمتغ يك هك ييآنجا از دوم، هيفرض به پرداختن يبرا
 انسيـ ووارك يبررسـ . شد اسفاده  )(ANCOVAانسيووارك هريمتغ كت آزمون از داشت، وجود
  .گرفت قرار استفاده مورد ربط يب يرهايمتغ ريتاث دنيشكرون يب يبرا يجزئ

 رهـا، يمتغ يريگ اندازه و سطح جمله از مفروضات از يشمار ، ANCOVA از استفاده يبرا
. رنـد يبگ قـرار  نظـر  مـد  ديـ با ونيب رگراسـ  يشـ  بـودن  همگن و انس،يوار يهمگن بودن، نرمال
  .بودند ت بخشيرضا و موده شدندآز مفروضات يهمگ ن،يبنابرا

  يفيآمار توص
 شـده  داده نـشان  ريـ ز جـدول  در رهايمتغ) اريمع انحراف و نيانگيم (يفي توص يها مشخصه

  :است
 نـسبت  نگـرش  يهـا  نمـره  اريـ مع انحـراف  و نيانگيم دهد، يم نشان 3 جدول هك همانطور
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 ، 60/49 بيترت آزمون به  پس و آزمون شيدر پ  يگروه تجرب  در يسيانگل هپرسشنام در خواندن به
 در خوانـدن  بـه  نـسبت  نگـرش  يهـا  نمـره  اريمع انحراف و نيانگيم.   است  4/4  ، 40/82 و 9/2

 ،17/42 و 7/2 ، 52/41ب  يترت به آزمون پس و آزمون شيدر پ  نترلك گروه در يسيانگل پرسشنامه
  . است00/3

  دوم زبان خواندن به نسبت نگرش هپرسشنام يها نمره اريمع انحراف و نيانگيم: 3 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد    گروه
  تجربي 2.91548 49.6000 25  آزمون پيش
 4.46281 82.4000 25  آزمون پس
  كنترل 2.79398 41.5217 23  آزمون پيش
 3.00987 42.1739 23  آزمون پس

  ياستنباط آمار
 جينتـا  4 جدول. شد استفاده انسيووارك رهيمتغ كت آزمون از ه،ين فرض يا آزمودن منظور به

  :دهد يم نشان را

ـ  يرهـا يمتغ اثر است، شده بازتاب داده  4 جدول در هك همانطور  بـر  دوم زبـان  آزمـون  شيپ
 نـشان  4 جـدول    .(F(1, 45) =4.75, p=.035) اسـت  بـوده  معنـادار  آزمون پس هوابست ريمتغ

 ن،يبنابرا. دارد وجود ((P <0.05 آزمون پس همرحل در گروه دو نيب يتوجه قابل تفاوت دهد يم
ـ  ريدن تاث يشكرون  يب از پس نندگانك تكشر هنمر هك فرض نيا  رد اسـت،  همگـن  آزمـون  شيپ
 ه آمـوزش  كـ  گرفـت  جـه ينت تـوان  يمـ  ،2 جـدول  در هـا  نمـره  نيانگيم به ستنينگر با. شود يم

 هكـ  همـانطور . اسـت  داده شيافزا را دوم زبان در خواندن نسبت به  نگرش خواندن، يراهبردها
 يهـا  نمره در رييتغ از % 6/79 از شتريب شد، متوجه 2 جدول در يجزئ اتا مربع ستون از توان يم

 يهـا  ارزش. بـوده اسـت    خواندن يراهبردها آموزش ريتاث علت به (η2=.796) دوم زبان آزمون
 نهيشيب تا مدل ريجاد شده توسط تاث   يا يندگكپرا از يشتريب نشانگرمقدار اتا يجزئ مربع تر بزرگ
 در يريتـاث  چيهـ  خواندن يراهبردها آموزش هك عنوان نيا با صفر هيفرض ن،يبنابرا. باشدي م يك

  .شد رد ندارد، دوم زبان خواندن نگرش نسبت به بهبود
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  دوم زبان در خواندن يراهبردها به آموزش نگرش ريتأث انسيووارك يبررس: 4 جدول

  منبع
موع جم

  ها مربع
درجه 
  آزادي

مربع 
  ميانگين

  معناداري انيفراو
 مربع اتا
  جزئي

 969. 000. 9724.321714.314 2 19448.642  شده اصالح مدل

 356. 000. 24.929 339.370 1 339.370  عرض از مبداء

 096. 035. 4.752 64.696 1 64.696  آزمون پيش

 796. 000. 5287.381388.392 1 5287.381  گروه

    13.614 45 612.608  خطا

     211330.00048  مجموع

     47 20061.250 مجموع تصحيح شده

  بحث
 خوانـدن  ردكاركـ  بـر  دوم زبـان  در خوانـدن  يراهبرد آموزش ريتاث يبررس به پژوهش نيا

 آمـوزش  ريرده است، تـا تـاث     كن پژوهش تالش    ين ا يهمچن. دوم پرداخت  زبان در آموزان دانش
  .ار سازدكرا آش ومد زبان خواندن به آموزان دانش نگرش در  خواندنيراهبرد

 مثبت اثر يدارا دوم، زبان در خواندن يراهبرد آموزش هك داد نشان پژوهش نيا يها افتهي
 آمـوزش  ريتـاث  پـژوهش،  نيـ ا گـر يد افتـه ي. دوم اسـت   زبـان  در آموزان دانش خواندن نشك بر

  .بود دوم زبان خواندن به نسبت نگرش بر دوم، زبان خواندن يراهبرد
 در خوانـدن  يراهبردهـا  آمـوزش  ريتاث هك ات پژوهش وجود دارد   يادب  در ياريبس مطالعات

 ،1984 ،1پـسون يل و راس،كـ  س،يپـار  بـه  ديـ نك نگـاه  (ننـد ك يد مـ  ييـ را تا  خواندن ردكارك بهبود
 5رسـون يپ و ا،يگارس منز،يخ ؛1996 ،4واهن و نگريلك ؛1993 ،3كبال ؛1984 ،2براون و اركنسيپال

__________________________________________________________________ 
1. Paris, Cross, and Lipson, (1984) 

2. Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984) 
3. Block (1993) 

4. Klingner and Vaughn (1996) 

5. Jimenez, Garcia, & Pearson (1995) 
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 ،3نينـست يلو و بونثـام،  رو، ،يلـ ياور نامـارا،  كم ؛2007 ،2راناما كم ؛2004 ،1نامارا كم ؛1995
 يبخـش  اثـر  هبـار  در پـژوهش  نيـ ا يها افتهي ،يلك طور به). 2007 ،4نامارا كم و يلياور ؛2007

  . دارديهماهنگ ها پژوهش نيبا ا خواندن يراهبردها آموزش
 ژوهشگرانپ. است شده اثبات يبخوب  درخواندن يليشرفت تحص يپ و خواندن نگرش رابطه

 انـد  افتـه يخوانـدن را     شتر در يـ ب شرفتيـ و پ  خواندن نسبت به  مثبت نگرش نيب يارتباط همواره
 نيـ ا نـد ي برا ).1997 ،7يگاتر و لديگفيو ؛1995 ،6ارانكهم و ناك كم ؛1999 ،5لديگفيو و ريكب(

 مدو زبـان  در نگـرش  بهبود ن است كمم. انطباق دارد  فوق يها پژوهش يها افتهي با زين پژوهش
 ييتوانـا  آمـوزان  دانـش  خواندن به  يراهبردها آموزش هكوجود آمده باشد     به تيواقع نيا ليدل به

ـ  يك و  برده باشد  يباالتر سطح به ها را  دوم آن  زبان در خواندن  در تـر  مطلـوب  خوانـدن  هتجرب
 درده باشـ كجاد يرده بودند، ا  كافت ن يخواندن را در   يراهبردها آموزش ها آن هك يزمان با سهيمقا

تـر نـسبت     مثبت نگرش به منجر) بهتر كدر (بهتر جهينت يك ظهور ن،ي بنابرا ).1994 ، 8ناك كم(
  .شده است دوم زبان در خواندن به

  يحات آموزشيتلو و جينتا
 ،)يسيـ انگل (دوم زبـان  در خوانـدن  يراهبردهـا  آمـوزش  هكـ رد  كـ مـشخص    پژوهش نيا

دوم  زبان خواندن ردكارك نيهمچن و خواندن به نسبت آنان نگرش تواند يم يرانيا آموزان زبان به
  . ها را بهبود بخشد آن

 در  خوانـدن  يراهبردها آموزش راه از هك است نيا مطالعه نيا يآموزش يها اربردك از يكي
 تيريمـد  يبـرا   رايديـ  جديهـا  راه داد و ارتقا توان يم آموزان را خواندن زبان  روند دوم، زبان

 يهـا  تـاب ك  شـود  يم هيتوص شدت به ينندگان مواد درس  كه  يته ه ب .ردك هموار دوم زبان خواندن
 آمـوزش  هـدف  بـا  يراهبـرد  خوانـدن  يسو را به  آموزان ه زبان كنند  ك ي طراح يرا طور  يدرس

  .سوق دهد خودگردان و مستقل
__________________________________________________________________ 

1. McNamara (2004) 
2. McNamara (2007)  
3. McNamara, O’Reilly, Rowe, Boonthum, & Levinstein (2007) 
4. O’Reilly & McNamar (2007) 
5. Baker & Wigfield (1999) 
6. McKenna et al. (1995) 
7. Wigfield & Guthri (1997) 
8. McKenna (1994) 
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 نگـرش   خوانـدن،  يراهبردها ه آموزش كنشان داده است     نيهمچن پژوهش، نيا يها افتهي
 انتظـار  هكـ   همانطور. دهدير قرار م ي مثبت تحت تاث   يلكش را   به    مدو زبان در خواندن به نسبت

 را دانـش آمـوزان    و تـر شـده،    مطلـوب  خوانـدن  هتجرب يك جاديا مثبت باعث  نگرش رود، يم
 .ابنـد يدسـت ب   تيـ فكي خوانـدن بـا    يها مهارت به ند تا ك يم قيراهبردها تشو  از شتريب استفاده به

 يها تابك را در   خواندن يراهبردها آموزش ديبا معلمان  و يمطالب درس  نندگانك  هيته ن،يبنابرا
  .نندك استفاده يآموزش

 در. شـود  يه مـ  يـ نده ارا ي آ يها پژوهش يبرا يعمل شنهاديپ ن پژوهش، دو  ي ا يها افتهيبنا بر   
 آمـوزش  ريتـاث  نتوانـست  مطالعه نيا ها م افراد استفاده شده در گروه     كل شمار   يدل اول، به  همرحل

. نـد ك ي مختلـف بررسـ    يآموزان با سطوح مهـارت      زبان يدوم را بر رو    زبان ندنخوا يراهبردها
  .رنديدر نظر بگ را عامل نيگر ايد پژوهشگران هك شود يم شنهاديپ

 در نظـر    يانجير م يمتغ عنوان را به  نندگانك  تكشر جنس و سن پژوهش نيا دوم، همرحل در
  .گرفت نظر در زيرا ن رهايغمت نيا توان يم شتريب يپژوهش ها ين برايبنابرا نگرفت،
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