فصلنامة علمي  -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال دهم ،شمارة  ،28پاییز 1397

تأثیر دانش واژگانی و دانش پیشین بر درک مطلب
خوانداری فارسیآموزان غیرایرانی
سید مهدی ابطحی
مهدی خدادادیان

1

2

3

تاریخ دریافت95/11/25 :
تاریخ پذیرش96/06/15 :

چکیده

درک مطلب ،فرایند دریافت اطالعات از متنهای خواندداری ندناداری

است که نقش بناادی در یادگاری زبان بر عهده دارد .چند عامل در درک

مطلب دخالت دارند که دانش اژگانی دانش پاشان از آن جمله هستند.
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گردیدند با همگنسازی از طریق برگزاری آزمون سطح اژه ،به  46نفر

)جمعات نمونه کاسدته نددند .سدپس ایدن تعدداد بده د گدر ه  23نفدری

آموزشِ اژه فعالسازی دانش پاشان تقسام گردیدند .پدس از آن ید

پاشآزمون مشترک با تأکاد بر پاشانة فرهنگی ایران ،برای هدر د گدر ه

برگزار گردید که پایایی آن بر اساس آزمون کودر-ریچاردسون محاسدهه

گردید رقم  0/71به دست آمد .سپس ،همزمان با تدریس اژههای متن-
های آزمون در گر ه آموزش اژه فعالسازی دانش پاشان آزمودنیهدا

در پاوند با موضوع این متنها در گدر ه داندش پاشدان ،همدان آزمدون بده
صورت پسآزمون برگزار گردید .یافتههای پاشآزمون پسآزمدون د

گدددر ه کددده از طریدددق آزمدددونهدددای آندددالاز اریدددانس ،تددیِ ز جدددی

کولموگر ف-اسدمارنوف مدورد تحلادل قدرار گرفدت ،نشدان داد داندش

اژگانی بر درک مطلب خوانداری تأثار معناداری دارد ،در حالی که این

ر ند در مورد فعالسازی دانش پاشان فارسیآموزان مشاهده نمینود.

واژههای کلیدی :درک مطلدب خواندداری ،داندش اژگدانی ،داندش
پاشان ،فارسیآموزان غارایرانی

 .1مقدمه
خواندن یکی از چهار مهارت زبانی است که زبانآموزان به منظدور یدادگاری زبدان د خ بده
آن نااز دارند .برخی از پژ هشگران مانندد مدارتان-چاند

گولدد ) & Martin- Chang

 Gould, 2008بر این با رند که خواندن ر ند یادگاری زبدان را سدرعت بخشداده آسدان
میکند .به با ر آنها ،رابطة بان خواندن دانش اژگانی ،ی

رابطة د سویه است؛ به ایدن

معنا که اژهها ،درک مطلب خوانداری را افزایش میدهند از سدوی دیگدر ،فدرد هدر چده

باشتر بخواند ،دانش اژگانیاش افزایش خواهد یافت .همچنان ،نمیتوان نقش دانش پاشان

را در درک مطلب خوانداری نادیده گرفت؛ چراکه تا کنون پژ هشهایی به کارایی داندش

پاشان در سطحهای مختلف زبانآموزی اناره کردهاند مهحثهای موجود در زمانة نظریة

طرح اره از این دستهاند .الهته باید اناره نمود که در باشتر پژ هشهای این حدوزه ،داندش
پاشان به عنوان ی

عامل نسهی در درک متون خوانداری به نمار آمدهاست ). Chan, 2003
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تا کنون پژ هشهایی در ارتهاط با تأثار دانش اژگانی دانش پاشدان بدر درک مطلدب

خوانداری صورت گرفته که برای نمونده مدیتدوان بده پدژ هشهدای انجدمندعاع زمانادان

) ، Anjomshoa & Zamanian, 2014ژان

انوئال ) ، Zhang & Annual, 2008رنادی

خسدر ی ) ، Rashidi & Khosravi, 2010ناوتسدو

ند

)Weng, 2012

یدر )، Shiotsu & weir, 2007

جانسدون ) Johnson, 1982انداره نمدود .جده تمدایز پدژ هش

پاشِر با پژ هشهای پاشان در این است که در مقالة حاضر ،بده طدور همزمدان بده بررسدی

تأثار دانش اژگانی دانش پاشان بدر درک مطلدب خواندداری فارسدیآمدوزان غارایراندی
پرداخته ندهاست؛ همچنان ،در پژ هشهای دیگر ،اغلب این ر ند در مورد افرادی از ی

جامعة زبانی انجاخ پذیرفته ،در حالی که آزمودنیهای این پژ هش را زبانآمدوزانی از چندد
ملات تشکال میدهند .این پژ هش در صدد پاسخگویی به این پرسشها اسدت کده «داندش

اژگانی چه تأثاری بدر درک متدون خواندداری فارسدیآمدوزان غارایراندی دارد »« ،داندش

پاشان چه تأثاری بر درک متون خوانداری فارسدیآمدوزان غارایراندی دارد » «آیدا داندش

اژگانی فارسیآموزان غارایرانی ،تأثار باشتری بر درک مطلدب خواندداری آندان دارد یدا

دانش پاشان آنان »

 .2مبانی نظری
در این بخش ،مهانی نظری پژ هش نرح داده خواهد ند.
 .1 .2درک مطلب
تامپکانز ) Tompkins, 2011, p. 203درک مطلب خوانداری را مازان آگاهی فرد از متن

یا پااخ تعریف میکند باان میکند این درک آگاهی ،از ارتهاط ماان اژگدان نوندتاری
دانش خارج از متن یا پااخ سرچشمه میگارد .ا درک مطلب را ید

فرایندد خالقنانده

1

چندبعدی 2می داندد کده ابسدته بده چهدار داندش زبدانی اجنناسدی ،نحدو ،معندینناسدی

کاربردنناسی است .ا در جای دیگر )همان 7 ،مینویسد مهارت در خوانددن ،بسدتگی بده
توانایی فرد در نناسایی اژگان به سرعت بد ن تالش دارد؛ همچنان نشدان دهنددة رندد
creative
multidimensional

1
2
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نناختی فرد است که این رند ،یا از طریق آموزش انجداخ مدیگادرد یدا از طریدق تجربده.

هولم اسنولان

) Hulme & Snowling, 2010; quoted from Tompkins, 2011, p.

 212درک مطلب خوانداری را بده عندوان یکدی از اهدداف ا لادة آمدوزش زبدان توصداف
میکنند .آنها بر این با رند که یادگاری ،چه در محاط علمی باند چه ندخ

بده گوندة

خودآموز در حال یادگاری زبان باند ،نااز ندیدی به درک اطالعات از مدتن دارد .هدرش

) Hirsch, 2003مینویسد درک مطلب ،عماقتر از فهم معندی ید
ی

اژه ،جملده یدا حتدی

بند است .خواننده باید بتواند از دانش خود استفاده کند تا این معانی عماقتر از مدتن را

استنهاط 1نماید .به همان دلال است که گاهی ،خواننده با دانستن معنی اژهها سداختارهای
دستوری قادر به درک متن ناست.

آدامز کولانز ) Adams & Collins, 1977باان میکنند تا ماانة دهدة  ،1970خوانددن

اغلب به عنوان بازیابی صرف پااخ نویسنده از طریق معنی تد

تد

اژههدای مدتن در نظدر

گرفته میند .به تدریج درک پژ هشگران از خواندن پاچادهتر ند .این پاچادگی بده دلادل
آگاهی از این موضوع بود که خوانندده مدیتواندد معندی را از مدتن بده د طریدق آندکار

2

ضمنی 3دریافت نماید .منظور از معنی آنکار ،آن نوع معنی است که خواننده صرفنظدر از
دانش تجربة پاشان خود ،با استفاده از پردازش دقاق آنچه نویسنده میگوید ،به أن دسدت

مییابد .اگر خواننده معنای عماقتری از متن را ،فراتر از آنچه نویسنده به طور مسدتقام بادان

نموده ،درک نماید ،به معنای متکی به دانش پاشان متن دست یافتدهاسدت .در پاچاددهتدرین

سطح ،اگر خواننده قادر به درک اطالعات ارائهنده توسط نویسنده ،هم به صورت آندکار
هم ضمنی باند ،میتوان گفت ا به طور موفق متن را درک نمودهاست.

د ک همکداران ) Duke et al, 2004, p. 505-509بدر ایدن با رندد کده در گذندته

تصور میندد درک مطلدب خواندداری بده صدورت سلسدلهمراتهدی از جدزب بده کدل 4انجداخ

مینود؛ یعنی خواننده ابتدا حرفها را جداگانه میخواندد ،سدپس از طریدق اژههدا ،معندی
کامل متن را درک میکند .اما با پژ هشهایی که از ماانة دهة  1970انجداخ گرفدت ،معلدوخ
1

inference
explicit meaning
3
implicit meaning
4
bottom- top hieratic
2
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ند که کلات معنادار متن ،تأثار مهمی بر درک مطلب دارد؛ به گونهای که از طریق حرف-

ها

اژهها جملهها به طور مجزا نمیتوان آن را تشریح کرد .فرایندی که خواننده را قادر

میسازد تا از طریق ر ابط در نمتنی بر نمتنی تکاه بر دانش پاشان خود ،ید

مفهدوخ

کلی را از متن کسب کند سپس بر پایة آن ،اژههای ناآننا را از طریق بافت حدس بزندد

را فرآیند کل به جزب مینامند .در عان حال ،آنها معتقدند که فرآیندد درک مطلدب ،ید

فرآیند د سویه است؛ بدین معنا که خواننده موقع خواندن ،هم از فرآیند جزب به کدل هدم
از فرآیند کل به جزب بهره میگارد.

 .2. 2دانش واژگانی
پژ هشگران بر این با رند که دانستن ی

اژه به معنای دقاق آن ،گونههای مختلف داندش

زبانی مانند نحوة تلفظ نونتن را در بر میگادرد تدا چارگدی بدر داندش ارتهداط نحدوی

معنایی آن اژه با اژههای دیگر ادامده مدییابدد .ناشدن ) Nation, 2001, p. 24-26بدرای
دانش اژگانی افراد ،ی
اژگانی 1نخ

چارچو کلی ارائه مدیکندد .ا بدر ایدن بدا ر اسدت کده داندش

باید هم پذیرنده

2

هم تولاددی باندد تدا همدة ابعداد داندش اژه را در بدر

گارد .بر اساس نظر ا  ،نُه جنهة آگاهی جود دارد که نامل صورت ،معنی کاربرد اسدت.

این نه جنهه مشتمل بر صورت گفتاری ،صورت نونتاری ،بخشهای اژه ،ارتهداط صدورت
معنی ،معنای مفهومی ،ارتهاط با اژههای دیگر ،نقشهای دستوری ،الگوهای باهمآیی

3

محد دیتهای کاربرد اژه هستند .ناشن ) Nation, 2001این نه جنهه را با دانش پذیرندده

تولادی 4اژگان مرتهط میسازد .به با ر ی ،دانش اژگانی پذیرنده یا منفعل ،5آن دسته

از اژههایی را در بر میگارد که زبانآموزان در هنگاخ ننادن خواندن ،آنها را نناسدایی
میکنند نمار آنها اغلب باشتر از اژگان تولادی فرد اسدت .ا همچندان مدینویسدد کده
دانش اژگانی پذیرنده ،در نداد زبانی است که زبانآموزان از دیگران از طریدق ندنادن

خواندن دریافت میکنندد سدعی مدیکنندد آن را درک نمایندد .از سدوی دیگدر ،داندش
1

lexical knowledge
receptive
3
collocation patterns
4
receptive and productive
5
passive
2
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اژگانی تولادی یا فعّال ،1نامل اژگانی است که فرد در هنگاخ صحهت کردن نوندتن از

آنها بهره میگارد .بر پایة نظریة ناشن ) ، Nation, 2001کاربرد تولادی اژگان این گونده

تعریددف مددینددود« :اراده ،جهددت باددان معنددی از طریددق صددحهت کددردن یددا نونددتن تولاددد

صورتهای اژگانی مناسب به صورت گفتاری نوندتاری»؛ بده بادان دیگدر ،افدراد داندش

تولادی بر نداد زبانی را برای انتقال پااخ از طریق گفتن نونتن به کار میبرند.

هو ناشن ) Hu & Nation, 2000رابطة ماان دانش اژگانی درک مطلدب را ید

رابطة پاچاده پویا میدانند .آنها این ارتهاط را د سویه برآ رد میکنند؛ بددین معندی کده

دانش اژگانی بر درک مطلب ،از سوی دیگر ،درک مطلب بر دانش اژگانی تأثارگذار

است .آنها باان میکنند که از طریق درک مطلب میتوان اژههدای ناآندنا را نناسدایی،

از طریق بافت ،معناینان را حدس زد.آنها در مقالة خود به دیدگاه اطالعاتی 2اناره مدی-
درک مدتن در نظدر گرفتده مدیندود.

کنند که برمهنای این دیدگاه ،اژه به عندوان نداخ

خواندن در مورد موضوعی که فرد هاچ نناختی از آن ندارد ،بساار سخت پاچاده خواهد

بود .آنها این دیدگاه را به صورت نکل ) 1نشان دادهاند.

شکل  :1تأثار متقابل دانش پاشان دانش اژگانی بر درک مطلب

 .1. 2. 2وسعت یا میزان دانش واژگانی
ناشن ) Nation, 2001, p. 6سعت دانش اژگانی را دربرگارندة تعدداد اژههدایی مدی-
3

داند که زبانآموز در ی

سطح زبانی مشخ

از آنها آگاهی دارد .اما پرسش مهمدی کده

در اینجا مطرح مینود آن است که زبانآموزان زبان د خ به چده تعدداد اژه ناداز دارندد

همانگونه که ناشن ) Nation, 2001, p. 8باان میکند ،تعدداد اژههدایی کده گویشدوران
1

active
informational view
3
breadth of vocabulary knowledge
2
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تحصالکردة انگلاسی میدانند در حد د  20هزار اژه است .بر اساس پژ هشهایی کده در
مورد اژگان زبانآموزان زبان د خ صورت گرفته ،به نظر میرسد که آنهدا ناداز دارندد د

هزار اژه با فرا انی کاربردی باال بدانند تا بتوانند حد د  %80ی

متن را درک نمایند .ایدن

دادهها قاعدهمند ناستند ممکن است در بان افراد ،متغاّر باند؛ همچنان این تعداد اسمهدای

خاص ،عالئم اختصاری ،اژههای مرکب کلمات خاص را در بر نمیگارد همدانگونده

کده بدوئر ناشدن ) Buer & Nation, 1993منظدور از اژه را خدانوادة اژگدانی ،ندامل
اژههای پایه ،صورتهای تصریفی صورتهای انتقاقی میدانند.
به با ر ناشن

ارین

) Buer & Nation, 1997, p. 11زبانآموزان باید حداقل سده

هزار اژة با فرا انی باال 1را بدانند تا بتوانند حدداقل  %95از متندی را کده مدیخوانندد ،درک
نمایند .عال ه بر این ،پژ هشهای دیگر نشان میدهد دانستن پنج هزار اژة بدا فرا اندی بداال

باید بتواند دانش اژگانی کافی را برای آسانندن درک مدتن فدراهم نمایدد .بدا ایدن حدال،

هنوز اژههای نانناختهای باقی میماند ،اما ایدن سدطح از داندش اژگدانی بده زبدانآمدوزان
اجازه میدهد که باشتر متن را درک نمایند بتوانند معنی اژههای ناآننا را حدس بزنند.

 .2. 2. 2عمق دانش واژگانی
رید ) Read, 1993مفهدوخ عمدق داندش اژگدانی را کافادت داندش اژگدانی زبدانآمدوز
2

میداند .ا بر این با ر است که دانستن معنی ی
ی

اژه به معنی دانسدتن معدانی باشدتر آن در

متن خاص است .ا باان میکند زبانآموز عال ه بر دانستن معنی اژه ،ناداز بده دانسدتن

نحوة تلفظ ،نونتن رابطة معنایی نحدوی آن بدا دیگدر اژههدا مانندد هدممعندایی ،تضداد،

باهمآیی چندمعنایی است .بنابراین اژه نهاید ت
عنوان ی

بعدی در نظر گرفته نود ،بلکده بایدد بده

ساختار چند جهی بده آن توجده ندود .اندمات ) Schmitt, 1998عمدق داندش

اژگانی را ارتهاطهای ماان اژگان میداند؛ یعنی اینکه آنها چه طور بدا یکددیگر ارتهداط

برقرار میکنند .عمق ،غالهاً اناره به نوع گستردهای از یژگیهای اژگان مانند مفهومی که

انتقال میدهند ،معنای ضمنی آن الگوهایی که احتماالً در آن جدود دارد تدداعیهدایی

که اژه در ذهن کاربر به جود میآ رد ،دارد .ا باان مدیکندد همدة آنهدا بده ایدن انداره
high frequency vocabulary
depth of lexical knowledge

1
2
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دارند که ی

اژه در کنار اژههای دیگر قرار میگارد زبانآموز را قادر مدیسدازد کده

از اژهها به طور مناسب درست استفاده نماید.

 .3. 2دانش پیشین و درک مطلب خوانداری

 .1. 3. 2نظریة طرحواره

1

نظریة طرح اره در چارچو تحلال کالخ ارائه ند .فالد ) Field, 2003, p. 39مدینویسدد

دانش پاشان 2برای درک متن ضر ری است .گفته مدیندود داندش جهدانی مدا بده صدورت

طرح اره ذخاره ندهاست .ا همچنان باان میکند نظریدة طدرح اره نخسدتان بدار در سدال
 1939توسط فردری

بارتلت) 3پژ هشگر حافظه در دانشدگاه کمهدریج مطدرح ندد .ا در

پژ هش خود مشاهده کرد زمانیکه از افراد خواسته ند ی

داسدتان را در خداطر سدپرده

تکرار نمایند ،باشتر به جزئااتی میپرداختند که در اصل داستان جود ندانت ،بلکه مربدوط

به آن چازی بود که برمهنای دانش عمومی خود میدانستند .پس از آن ،ایدن دیددگاه بسداار

مورد توجه قرار گرفت در حوزههای مختلف گسترش یافت .ی

طدرح اره مجموعدهای

از یژگیهای مرتهط به هم است که افراد آن یژگیها را بدا مفهدوخ ،ارتهداط مدیدهندد .ا

طرح ارهها را به د دسته تقسام میکند :نخست دانش محتوایی 4یا دانش جهانی که ندامل
دانش دایرهالمعارفی دانش پاشان گوینده نویسنده است ،دیگر ،طرح ارة متنی 5که به
دانش پاشان ی

نوع متن یژه مربوط میگردد.

ناتال ) Nuttal, 1982, p. 7طرح اره را به عنوان ی

ساختار ذهنی در نظر مدیگادرد

که از تجرباات تصویری ما نشأت میگادرد .کدوک ) Cook, 1997بده د ندوع طدرح اره

اناره میکند؛ نخست ،طرح اره های صوری که بر اساس داندش پاشدان در مدورد سداختار
ی

متن میباند د خ ،طرح ارههای محتوایی که مربوط بده داندش پاشدانِ محتدوای مدتن

هستند .کارل ) Carrel, 1984به این نکتده انداره دارد کده درک مدتن از طریدق د داندش
صورت میگارد :نخست ،دانش طرح ارهای که نامل عوامل اجتماعی فرهنگدی اسدت

1

schema theory
background/ prior knowledge
3
F. Bartlett
4
content schema
5
text schema
2
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نشان میدهد که زبان چگونه در ی

گفتمان مدورد اسدتفاده قدرار مدیگادرد د خ ،داندش

نظاخمند که دانش نظاخ ساختار زبان است نامل یژگیهای معنایی ،نحوی

اجندناختی

است .این د دانش اطالعات با هم ترکاب نده باعث درک متن میگردند.
یول ) Yule, 2006. P. 132-133طدرح اره را ید

اصدطالح عمدومی بدرای سداختار

دانش دیِ قددراردادی مددیدانددد کدده در ذهددن افددراد جددود دارد .ا معتقددد اسددت کدده هم دة مددا

طرح ارههایی در ذهن داریم که در نرایط گوناگون ،در تعهار ما از آنچه تجربه مدیکندام،
یا میخوانام میننویم ،فعال مینوند .این طرح ارهها فرد را قادر میسازند کده چازهدای
زیادی در مورد صحنهها

قایعی که به طور مختصر در ی

متن کوتاه ،توصداف ندده را

دریافت کنند .همچنان ا باان میکند «به طور مسلنم ،درک ما از آنچه مدیخدوانام ،تنهدا بدر

اساس چازهایی ناست که در متن میبانام ،بلکه بر پایة چازهایی است که ما در ذهن داریدم

که همان طرح ارههای ذهنی ما میبانند» )همان . 133 :برا ن یدول ) Brown & Yule,

 1981, p. 249بر این با رند که طرح ارهها باعث توجه به اطالعات جدید جذ آنهدا
مینوند .افراد به موضوعاتی که در طرح ارههدای ذهندیندان جدود دارد ،توجده باشدتری

دارند .به با ر آنها ،طرح ارهها حتی در مواجهه بدا اطالعدات متنداق

 ،1گدرایش بده ثابدت

ماندن دارند .طرح ارهها میتوانند به درک جهان تغاار سریع محاط کم

نمایندد .افدراد

از آنها به منظور سازماندهی دانش جاری خود فراهم کردن چارچوبی برای درک آینده

استفاده میکنند.

در باشتر پژ هشهایی که در زمانة تأثار دانش پاشدان در سدطوح مهدارتهدای مختلدف

صورت پذیرفته ،نوعی ضعات چالش برانگاز جود دارد .چان ) Chan, 2003مدینویسدد

اهمات نسهی بودن دانش پاشان مهارت زبانی ،باید در درک مطلب خوانداری مورد توجه

قرار گادرد .رحمدان بادزانس ) Rahman & Bisanz, 1986بدر ایدن با رندد کده کدارایی

طرح ارههای ذهنیِ خوانندههای ضعاف به اندازة خوانندههای قوی ناسدت .همچندان آنهدا

معتقدند که نقش دانش پاشان خوانندههای خو  ،بناادیتر از خوانندههدای ضدعاف اسدت.

از سوی دیگر ،پژ هش کارل ) Carrel, 1984نشان میدهد کده داندش پاشدان هداچ تدأثار

معناداری بر خوانندههای سدطوح پاشدرفته نددارد ایدن در حدالی اسدت کده چدان ) Chan,
controversy information

1
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 2003در پژ هش خود به این نتاجه رساده که دانش پاشدان در زبدانآمدوزان دارای سدطح
مهارتی پایانتر ،تأثار مثهتی دانتهاست.

نظریهای که در ارتهاط با تأثار دانش پاشان بر درک مطلب جود دارد ،مهتنی بر توانایی

زبانآموزان در فرایند استنهاط 1است .بر اساس نظدر همداد ) ، Hammadu, 1991اسدتنهاط
اناره به ی

فرایند نناختی دارد که به منظور سداختن معندا از طریدق فرایندد تفکدر بده کدار

میر د .این فرایند تفکدر ،ندامل اسدتدالل از طریدق تعمدامسدازی توضداح اسدت .همداد

) Hammadu, 1991در پددژ هش خددود بدده بررسددی راههردهددای اسددتنهاط کدده توسددط

زبانآموزان به کار میر د ،پرداخت دریافت کده داندش پاشدان بدر فرایندد درک مطلدب
تأثارگذار است .نتایج این پژ هش نشان میدهد که زبانآموزان مهتدی به مادزان باشدتری از

استنهاط در مقایسه با زبانآموزان پاشرفته اسدتفاده مدیکنندد .عدال ه بدر اسدتنهاط ،قاداس نادز

میتواند به زبانآموزان کم

کند تا بتوانند اطالعات جدید ناآننا را بدا اطالعدات آندنا

در حافظهنان گره بزنند .با این جود ،ا معتقد است که معلمها باید هنگدامی کده از قاداس

استفاده میکنند ،مراقب بانند؛ زیرا بعضی از قااسها هاچ کمکی به زبانآموزان نمیکنندد.
بر اساس دیدگاه هماد ) Hammadu, 1991اگر بخواهام به طور مطلو به درک مطلدب
کم

نمایام ،الزخ است ساختارهای زیربنایی بخشهای مختلف قاداس ،مشدابه باندند ،امدا

یژگیهای ظاهری آنها باید بساار تفا ت دانته بانند .برنتامادر ) Brantimeier, 2005در

پژ هش خود دریافت که فراهم کردن موقعات قااس برای زبانآمدوزان زبدان د خ ،کمکدی
به بههودی درک آنها نمیکند؛ به یژه اگر متنها طوالنیتر پاچادهتر مشکلتر بانند.

 .3پیشینة پژوهش
پژ هشهایی که در این بخش ،به آنها اناره خواهد ند ،در د گر هِ پژ هشهایی که در

زمانة تأثار دانش اژگانی بر درک مطلب صورت پذیرفته پژ هشهایی که به تدأثار فعدال

نمودن دانش پاشان زبانآموزان بر درک مطلب خوانداری اناره دارد ،ارائه خواهد گردید.

inference

1
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 .1 .3پژوهشهای مرتبط با تأثیر دانش واژگانی بر درک مطلب خوانداری
انجمنعاع زماناان ) Anjomshoa & Zamanian, 2014در پژ هش خود به بررسی تأثار
دانش اژگانی بر درک مطلب خوانداری زبانآموزان ایراندی کده در حدال یدادگاری زبدان

انگلاسی به عنوان زبان خارجی بودند ،پرداختند .تحلال دادههای آنها نشدان داد کده رابطدة
معنادار مثهتی ماان دانش اژگدانی درک مطلدب جدود دارد .آنهدا بدر مهندای یافتدههدای

پژ هش خود پاشنهاد میکنند که با دادن آگاهی از دانش اژگانی به زبانآموزان همدراه بدا

آگاهسازی آنها از مهارتهای الزخ جهت مواجهه بدا متدون خواندداری ،مدیتدوان تواندایی
خوانداری آنان را بههود بخشداد .ژاند

انوئدال ) Zhang & Annual, 2008بده بررسدی

نقش اژگدان در درک مطلدب خواندداری پرداختندد .جامعدة نموندة آنهدا  37داندشآمدوز
دبارستانی اهل سنگاپور بود که در حال یادگاری زبان انگلاسدی بودندد .بده منظدور سدنجش
اژگان آنها ،از آزمون سطوح اژگانی استفاده ند .نتایج این بررسی نشان داد کده داندش

اژگانی زبانآموزان در سدطحهدای  3000 2000اژه بدا درک مطلدب خواندداری آنهدا

ارتهاط دارد .این نتایج ،نمایانگر این اقعات است که رابطة تنگاتنگی ماان داندش اژگدانی
درک مطلب متون خوانداری جود دارد.

در پژ هشی دیگر ،رنادی خسر ی ) Rashidi & Khosravi, 2010به بررسی عمق

سعت دانش اژگانی در درک مطلب خوانداری پرداختندد .آزمدون ارتهداط اژگدانی

آزمون سطوح اژگانی بر ر ی  38دانشجوی ترخ آخر دانشگاه در د ره کارنناسدی انجداخ
گرفت تا دانش اژگانی آنها را از لحاظ عمق

یافتههای پژ هش آنها نشان داد که رابطة عمق

سعت یا اندازه مورد ارزیدابی قدرار دهندد.

سعت درک مطلب با همهسدتگی %87

ماان نمدرات در آزمدون ارتهداط آزمدون درک مطلدب ،همچندان همهسدتگی  %75مادان

نمددرات در آزمددون سددطوح اژگددانی درک مطلددب جددود دارد .ایددن نشددان مددیدهددد

دانشجویانی کده عمدق

سدعت اژگدانی قدویتدری داندتهاندد ،در آزمدون درک مطلدب

عملکرد بهتری دارند .ناوتسو

یدر ) Shiotsu & weir, 2007نادز در ید

پدژ هش بده

بررسی رابطة ماان دانش اژگانی درک مطلب بر ر ی زبانآمدوزان زبدان د خ در کشدور

ژاپن پرداختند .بر مهنای یافتههای پژ هش آنها معلوخ ند که رابطهای قدوی مادان د متغادر
عمق

سعت اژگان در پاشبانی درک متن در آزمون درک متن جود دارد .همچنان
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گلکار یمانی ) Golkar & Yamini, 2007به منظور نناسایی رابطة ماان دانش اژگدانی
مهارت درک خواندداری پژ هشدی را انجداخ دادندد .جامعدة آمداری آنهدا  76دانشدجوی

لاسانس بود .سه آزمون سطوح اژگانی ،آزمون جنهدة تولاددی سدطوح اژگدانی آزمدون

تافل برگزار گردید .نتایج یافتههای آنها نشدان داد کده رابطدة بسداار معندادار مثهتدی مادان
دانش اژگانی مهارت درک مطلب جود دارد.

مهرپور همکاران ) Mehrpur et al., 2011نادز در پژ هشدی بده بررسدی رابطدة مادان

دانش اژگانی درک مطلب خوانداری انگلاسیآموزان ایرانی پرداختندد .آزمدودنیهدای

آنها را  60زبانآموز ) 30زن  30مدرد از پدنج آموزندگاه زبدان در ندهر نداراز تشدکال
میدادند .آن ها بدرای سدنجش عمدق داندش اژگدانی از آزمدون تدداعی اژگدانی 1اسدتفاده

کردند .نتایج بهدستآمده از تحلال دادهها ،باانگر این موضدوع بدود کده در حدالی کده هدم
عمق هم سعت دانش اژگانی ،نقش مهم تعاانکنندهای در درک مطلب زبانآمدوزان

بر عهده دارند .عمق دانش اژگانی سهم باشتر مهدمتدری بدر عهدده دارد .همچندان نتدایج

نشان میدهد که عمق

سعت دانش اژگانی ،رابطهای مثهت با یکدیگر دارند؛ به این معنا

که دانش اژگانی زبانآموزانی که اژگان باشتری میدانستند ،عماقتر بود.

 .2 .3پژوهشهای مرتبط با تأثیر دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری
ن ) Weng, 2012در پژ هش خود به بررسی رابطة ماان دانش پاشان مهدارت زبدانی
در درک مطلب خوانداری پرداخت .ا آزمودنیهدای خدود را بدر مهندای آزمدون بسدندگی

زبان انگلاسی ،به سه گر ه با سطحهای زبانی مختلف تقسام کرد بده آنهدا چهدار آزمدون
درک مطلب ارائه کرد تا توانایی درک مطلدبندان را مدورد ارزیدابی قدرار دهدد .آزمدون،

نامل متنهای فرهنگی آننا ناآننا بود .نتایج پژ هش ی نشدان داد آزمدودنیهدای ا در
موضوعهای فرهنگی آننا ،عملکرد بهمراتب بهتری نسهت به موضوعات متنهدای ناآندنا

دانتند .بر این مهنا ،یافتههای این پژ هش به معلمان پاشنهاد میکند که با استفاده از فعالات-

های آموزنی مانند فعالاتهای پاش از خواندن ،استفاده از تصدا یر مدوارد مشدابه ،داندش

پاشان آنها را فعال نموده ،درنتاجه ،مهدارت درک مطلدب زبدانآمدوزان را بههدود بخشدند.
)word associates test (WAT

1
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جانسدون ) Johnson, 1982در پددژ هش خدود دریافددت کدده آندنایی انگلاسددیآمددوزان بددا
هالو ین ،میتواند تأثار باشتری نسهت به آننایی با اژههای این موضوع در درک متونی بدا
همان موضوع )هالو ین دانته باند .لی ) Lee, 1986برای بررسی تدأثار داندش پاشدان در

خواندن ،درک یادآ ری متن در زبانآموزان زبان د خ ،پژ هشی را انجداخ داد .یافتدههدای

این پژ هش نشان میدهد در صورتی که به زبانآموزان ،یکدی از سده مفلفدة داندش پاشدان
یعنی بافت ،نفافات متنی آننایی ارائه نود ،توانایی آنهدا در درک یدادآ ری افدزایش

مییابد .چان ) Chan, 2003در پژ هش خود به این نتاجه دست یافت که دانش پاشدان در

زبانآموزان دارای سطح مهارتی پایانتر ،تأثار مثهت دارد.

نتاجهای که از پژ هشهای باال میتوان گرفت ،ایدن اسدت کده نقدش داندش پاشدان در

درک مطلب خوانداری در سطوح مختلف زبانی هنوز به صورت ی

باقی ماندهاست.

مسدألة حدلنشددهای

 .4روش پژوهش

 .1 .4آزمودنیها
آزمودنیهای این تحقاق را تعداد  46نفر از فارسیآمدوزان غارایراندی مرکدز آمدوزش زبدان

فارسی دانشگاه بانالمللی اماخ خمانی)ره از هرد جدنس ) 25مدرد  21زن

بدا  6ملاّدت

متفا ت )جد ل نمارة  1تشکال میدهند .در انتخا این تعداد بدین ترتاب عمل گردیدد

که نخست 65 ،نفر از فارسدیآمدوزان د رة پاشدرفتة مرکدز آمدوزش زبدان فارسدی دانشدگاه
بانالمللی اماخ خمانی)ره از ماان حد د  100زبانآموز این د ره انتخا گردیدندد .سدپس

سطح اژگان این دسته ،از طریق آزمونی اژگانی مورد سنجش قرار گرفت .نحدوة اجدرای

این آزمون اینگونه بود که  20آزمون -اژه 1در اختاار این  65نفر قرار گرفت تا در مددتی
مشددخ

بدده آنهددا پاسددخ دهنددد پددس از آن 19 ،نفددر از کسددانی کدده بدداش از  25درصددد

پاسخهایشان به این آزمون درست بود ،از جمعاّت نمونه حدذف گردیدندد 46 .نفدر همگدن
باقامانده به د گر ه آموزش اژه فعالسازی دانش پاشان تقسدام نددند .سدپس آزمدونی

 : word test .1با توجه به اینکه تعدادی از آزمودنیهای پژ هش ،عر زبان بودند تماخ آزمودنیهدا تقریهداً از سدطح
زبانی مناسهی برخوردار بودند ،در طراحی آزمون اژه ،از اژههای سره فارسی بهرهگاری ند.
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متشکل از د متن با موضدوعات پاشدانة فرهنگدی تداریخی ایدران بدا تکاده بدر اژههدای

بهکاررفته در آزمون اژه )آزمون نخست  ،به صورت پاشآزمون پسآزمون از آنها بده

عمل آمد؛ بهاین ترتاب که این آزمون نخست به صورت پاشآزمون بده صدورت جداگانده

در اختاار آزمودنیهای د گر ه قرار گرفت پس از پاسخگویی ،با فاصلة زمانی انددک،1

در گر ه دانش اژگانی ،اژههای نامانوسِ متون آزمون به آزمودنیهدا آمدوزش داده ندد؛
به این صورت که صرفاً اژههای مورد سنجش در پاشآزمون ،به آنها آموزش داده ندد

در گددر ه فعددالسددازی دانددش پاشددان ،از طریددق مقایسدده ،تصددویر پرسددش ،دانددش پاشددان
آزمددودنیهددا نسددهت بدده موضددوعات مددتنهددا فعددال گردیددد .سددپس پددسآزمددون )کدده همددان
پاشآزمون بود با فاصلة زمانی ی

ساعت 2به منظور پاسخگویی در اختادار هدر د گدر ه

قرار گرفت .به این ترتاب ،نگارندگان به پاسخهای صحاح هر د گدر ه در پداشآزمدون

پسآزمون دست یافتندد .سدپس نتدایج پداشآزمدون پدسآزمدون هدر د گدر ه از طریدق

آزمونهای آنالاز اریانس ،3تیِ ز جدی 4کولمدوگر ف-اسدمارنوف 5مدورد تحلادل قدرار
گرفت.

1

جدول  :1ملاّت تعداد آزمودنیها
ردیف

ملیّت

تعداد

1

چانی

11

2

سوری

15

3

لهنانی

9

4

آذربایجانی

6

5

ترکاهای

3

6

ناجریهای

2

کل

---

46

در این پژ هش ،به منظور به حداقل رساندن عوامل تأثارگذار بار نی مانند تهادلنظر آزمدودنیهدا در مدورد اژههدا

پرسشهای درک مطلب ،مراجعه به منابع موارد مشابه ،پسآزمون با فاصلة زمانی انددکی از پداشآزمدون آمدوزش
3

اژههای ناآننا فعالسازی دانش پاشان در گر ههای جداگانه برگزار گردید.
این زمان اندک برای جلوگاری از تماس ارتهاط اعضای د گر ه با ی

دیگر در نظر گرفته ند.

3

analysis of variance
paired t-test
5
kolmogorov-smirnov
4
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 .2 .4ابزار
همانگونه که در بخش پاشدان انداره گردیدد ،ابدزار انددازهگادری ایدن پدژ هش ،آزمدونی

محققساخته متشکل از د متن خواندداری بدا  4پرسدش در مجمدوع 8 ،پرسدش بدود .در

طراحی پرسشهای درک مطلب ،سدعی بدر آن بدود کده باسدت اژة اندارهندده در بخدش
پاشان ،نقش تعاانکنندهای دانته بانند.

به منظور بررسی پایایی آزمون ،با توجه به د جهی بودن توزیع نمرات )پاسدخ صدحاح

یا پاسخ غلط به آزمون چهارگزینهای از ضدریب کدودر-ریچاردسدون اسدتفاده ندد .ر ش

کودر-ریچاردسون 1که با نماد  KRنشان داده مینود ،برای برآ رد پایایی آزمونهدایی بده
کار میر د که در مورد همدة پرسدشهدای آن بده پاسدخهدای درسدت نمدرة ید
پاسخهای نادرست نمرة صفر داده مینود.

برای بررسی پایایی 10 ،آزمودنی به عنوان پداشنمونده انتخدا

)1

بده

بده  8پرسدش آزمدون

پاسخ دادند .بعد از تصحاح آزمون اختصاص عدد  1به پاسخِ درست هر پرسش عددد 0

به پاسخ نادرست هر پرسش ،با استفاده از فرمول انارهنده ،مادزان ضدریب پایدایی کدودر-

ریچاردسون تقریها  0/71محاسهه ند که مقدار قابل قهولی برای پایایی ی

آزمون است.

 .5ارائه و تحلیل دادهها
در این بخش ،با اسدتفاده از آمدار توصدافی آمدار اسدتنهاطی ،بده بررسدی تحلادل دادههدا
پرداخته ندهاست .آمار توصافی نامل بررسی متغارهدای جمعادتندناختی همچدون سدن

جنسات آزمودنیها در د گر ه همچنان آمارههای توصدافی متغارهدای اصدلی تحقادق

آمار استنهاطی نامل آزمون کولمدوگر ف-اسدمارنوف بدرای بررسدی نرمدال بدودن توزیدع

دادهها ،آزمون لون برای بررسی همگنی اریانس نمرات در د گر ه ،آزمدون تدیِ ز جدی

برای بررسی فرضداات ا ل د خ آزمدون آندالاز کواریدانس 2بدرای بررسدی فرضداة سدوخ

استفاده نده است.

kuder-richardson
co- variance

1
2
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 .1 .5آمار توصیفی
همانگونه که در بخش ر ش پژ هش اناره گردید ،آزمودنیهای ایدن پدژ هش ندامل 46

فارسیآموز ) 21زن  25مرد بودند که در د رة تکمالی زبان فارسی مرکز آموزش زبدان
فارسی دانشگاه بان المللی اماخ خمانی)ره مشغول به تحصال بودند .این تعدداد در قالدب د

گر ه آموزش اژه فعالسازی دانش پاشان دستهبندی ندند .ماانگان سنی هدر د گدر ه،

 20/48با انحراف معاار  1/44بودهاست.

1

جد ل ) ، 2آمارههای توصافی همچون ماانگان ،انحراف معاار  ،چولگی

2

کشادگی

3

نمرات درک متون در د حالدت پداشآزمدون )قهدل از آمدوزش اژه فعدالسدازی داندش

پاشان

پسآزمون )پس از آموزش اژه فعالسازی دانش پاشدان را بده تفکاد

نشدان

میدهد .مشاهده مدیندود کده مادانگان نمدرة درک متدون در گدر ه آمدوزش اژه پدس از

مداخله از  2/83به  4/35در گر ه فعالسازی دانش پاشان از  2/39بده  2/30رسدادهاسدت.
چولگی کشادگی نمرات در مدورد گدر ه آمدوزش اژه همچندان چدولگی نمدرات در

گر ه فعال سازی دانش پاشان در سطوح مطلدو نرمدال بدودن قدرار دارندد ،امدا کشدادگی
نمرات در گر ه فعالسازی دانش پاشان ،نشان از تخطی توزیع نرمال است .با توجه به اینکه
آزمون های پارامتری در ایدن زمانده از تدوان باشدتری برخدوردار هسدتند ،از ایدن آزمدونهدا

استفاده نده است.

جدول  :2آمار توصافی نمرات درک متون آزمودنیهای د گر ه
حالت

پاشآزمون
ماانگان
2/83

1/41

1/37

4/35

2/30

1/49

1/41

2/39

معاار

انحراف

-0/47

-0/92

1/37

چولگی

کشادگی

ماانگان

1/50

0/32

4/35

معاار

انحراف

چولگی

کشادگی

فعالسازی دانش پاشان

-0/90

آموزش اژه

3/29

گر ه

پسآزمون

1

standard deviation
skewness
3
kurtosis
2
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 .2 .5آمار استنباطی
در این بخش با استفاده از ر شهای آماری مناسب به بررسی فرضاههای پدژ هش پرداختده

ندهاست .در ابتدا پاشفرض استفاده از آزمونهای پارامتری همچدون تدی ز جدی آندالاز
کواریددانس یعنددی بررسددی نرمددال بددودن توزیددع نمددرات درک متددون بددا اسددتفاده از آزمددون

کولموگر ف-اسمارنوف انجاخ ندهاست .نتایج آزمونهای کولمدوگر ف-اسدمارنوف در

جد ل ) 3به طور خالصه آمدهاست .با توجده بده نتدایج در سدطح خطدای  5درصدد توزیدع
نمرات درک متون در هر د حالت پاشآزمون پسآزمون در هر د گر ه آمدوزش اژه
فعالسازی دانش پاشان نرمال است.

جدول  :3خالصه نتاجة آزمون کولموگر ف-اسمارنوف نمرات
درک متون در د گر ه د حالت

حالت

پسآزمون

پاشآزمون

گر ه

آماره آزمون

سطح معنیداری

آماره آزمون

سطح معنیداری

آموزش اژه

1/146

0/144

1/171

0/129

فعالسازی دانش پاشان

1/178

0/125

1/118

0/184

 .3 .5بررسی فرضیههای پژوهش
همان گونه که در بخش نخست ناز اناره گردید ،این مقاله بر مهنای سده فرضداه بده نگدارش
در آمدهاست؛ فرضاة نخست د خ این تحقاق ،بهترتاب ،آموزش اژه فعالسازی داندش
پاشان را بر درک متون خوانداری فارسیآموزان غارایرانی مفثر میداند فرضداة سدوخ بده

این نکته اناره دارد که تأثار آموزش اژه نسهت به فعالسازی دانش پاشان بدر درک متدون

خوانداری فارسیآموزان غارایرانی باشتر است.

 .1 .3 .5بررسی فرضیههای اول و دوم
برای بررسی فرضاات ا ل د خ با توجه به جود د حالدت پداشآزمدون پدسآزمدون

نرمال بودن توزیع نمرات متغار ابسته یعنی درک متون ،از آزمون تی ز جی اسدتفاده ندده

است .نتایج در جد ل ) 4به طور خالصه آمدهاست .با توجه به نتایج بهدستآمده ،آزمدون
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تی ز جی در مورد گدر ه آمدوزش اژه معندیدار اسدت ) ، sig>0/05امدا در مدورد گدر ه

فعالسازی دانش پاشان معنیدار ناست ) . sig<0/05بنابراین ،نتایج تحلال آزمدون ،فرضداة
ا ل را مورد تأیاد قرار میدهد؛ بدین ترتادب کده آمدوزش اژه بدر درک متدون خواندداری

فارسیآموزان غارایرانی مدفثر بدودهاسدت .امدا فرضداة د خ رد مدیگدردد؛ بددین معندی کده
فعالسازی دانش پاشان بر درک متون خوانداری فارسیآموزان غارایرانی مفثر نهودهاست.
جدول  :4خالصه نتاجة آزمونهای تی ز جی برای فرضاههای ا ل د خ
اختالف

آماره آزمون

درجة آزادی

سطح معنیداری

آموزش اژه

1/52

4/04

22

0/001

تأیاد فرضاه

فعالسازی دانش پاشان

0/09

0/32

22

0/753

رد فرضاه

گر ه

ماانگان

)t

)d.f

نتاجه آزمون

)sig

 .2 .3 .5بررسی فرضیة سوم
برای بررسی فرضاة سوخ با توجه به جود د گر ه مستقل آموزش اژه فعالسازی دانش
پاشان د حالت پاشآزمون پسآزمون فراهم بودن نرایط نرمال بودن توزیع نمدرات

از آزمون آنالاز کواریانس به نرح زیر استفاده ندهاست.

جد ل ) ، 5نتاجة آزمونهای لون برای بررسی همگنی اریانس نمرات پاشآزمون

)به عنوان متغار کو ریت

1

نمرات پسآزمون )به عنوان متغار ابسدته را نشدان مدیدهدد.

مشاهده مینود که سطح معندیداری آزمدونهدا بداش از  0/05اسدت؛ از ایدن ر اریدانس
نمرات درک متون در د حالت پاشآزمون پسآزمون در د گر ه همگن است.
جدول  :5خالصه نتاجة آزمونهای لون برای همگنی اریانس نمرات
متغار
نمرات پاشآزمون
درک متون

نمرات پسآزمون
درک متون

آماره آزمون لون

درجه آزادی

سطح معنیداری )sig

0/39

)1 45

0/535

0/29

)1 45

0/590

نتاجة آزمون
تایاد همگنی

اریانس نمرات
تأیاد همگنی

اریانس نمرات

cavorite

1
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جد ل ) ، 6نتاجة آزمون آنالاز کواریانسِ بررسی فرضاة سوخ را نشان میدهد .بدا توجده

به یافتهها ،مشاهده مینود که اثر نمرة پاشآزمون معنیدار است ) ، sig>0/050از این ر ،

اثر نمرات پاشآزمون به عنوان عامل مخد شکننده به طور معنیداری از مدل خارج ندده

است )تأیاد مطلو بودن انتخا عامل کو ریدت  .آزمدون اثدر گدر ه نادز معندیدار اسدت
) sig>0/050؛ بنابراین ،تأثار یکی از د گر ه بر نمرات درک متون باشتر مفثرتر است

با توجه بده نتدایج آمدار توصدافی ،تدأثار ر ش آمدوزش اژه بدر افدزایش نمدره درک متدون

خوانداری نسهت به ر ش فعالسازی دانش پاشان آنکار است؛ بنابراین فرضداة سدوخ تأیادد

مینود؛ به اینترتاب میتوان نتاجه گرفت که آمدوزش اژه بده فارسدیآمدوزان غارایراندی

تأثار باشتری نسهت به فعالسازی دانش پاشدان در آندان بدر درک مطلدب خواندداری آنهدا
دارد.

جدول  :6خالصه نتاجة آزمون آنالاز اریانس برای بررسی فرضاة سوخ
منهع تغاارات

ماانگان مربعات

آماره آزمون )F

سطح معنیداری )sig

اثر ثابت

47/37

24/77

0/000

اثر پاشآزمون

15/85

8/28

0/006

اثر ر ش

38/60

20/18

0/000

 .6بحث و نتیجهگیری

تا کنون پدژ هشهدایی بده موضدوع تدأثار داندش اژگدانی داندش پاشدان بدر درک متدون

خوانداری در زبانهای مختلف پرداختهاست .تقریهاً تماخ پژ هشهایی که به تدأثار اژه بدر
درک متون خوانداری پرداختهاند ،به تأثار مثهت معنادار دانش اژگانی بر درک ایدن دسدته

از متون اناره دارند ،در حالی که یافتههای پژ هشهای مربدوط بده تدأثار داندش پاشدان ،در

مجموع به نتایج متفا تی منجر گردیدهاند .برخی بر این با رند که تدأثار فعدالسدازی داندش
پاشددان بددر درک مطلددب خوانددداری ،بدده سددطح زبددانی زبددانآمددوزان ابسددته اسددت .نتددایج

پژ هشهای برخی دیگر از پژ هشگران نشاندهنددة آن اسدت کده مادزان پاچاددگی زبدانی

متون خوانداری ،بر درک آنها مفثر است؛ به گونهای که هر اندازه سدطح زبدانی مدتنهدای

خوانداری پاچادهتر باند ،فعالسازی دانش پاشان زبدانآمدوز منجدر بده سدردرگمی ی در
درک مطلب مینود.

 / 214تأثیر دانش واژگانی و دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسیآموزان غیرایرانی

این پژ هش ناز به بررسی تأثار دانش اژگانی دانش پاشان بر درک متون خواندداری

فارسیآموزان غارایرانی پرداختهاست .یکی از یژگیهای آنکار پژ هش انجاخندده ،ایدن
است که به منظور مقایسة مازان تأثار دانش اژگانی دانش پاشان آزمودنیها ،بهطور همزمدان

به هر د مقوله پرداخته است .همچندان ،بدر خدالف بداشتدر پدژ هشهدای ایدن د حدوزه،

آزمودنیهای این پژ هش را زبانآموزانی از چند ملات تشکال میدهند .بده همدان منظدور،

از ماان حد د  100نفر از زبانآموزان د رة پاشدرفتة مرکدز آمدوزش زبدان فارسدی دانشدگاه
بانالمللی اماخ خمانی 65 ،نفر )از هر د جنس انتخا گردیدند با همگنسازی از طریق
برگزاری آزمون سطح اژه ،به  46نفر )جمعات نمونه کاهش یافتند .سپس این تعداد به د

گر ه  23نفری آموزش اژه فعالسازی دانش پاشان تقسام گردیدندد پدس از آن ید

پاشآزمون مشترک با تأکاد بر پاشانة فرهنگی تاریخی ایران برای هدر د گدر ه برگدزار

گردیدکه پایایی آن بر اساس کودر-ریچاردسون مورد محاسهه قرار گرفته بود رقدم 0/71

را نشان میداد .پس از آن ،ضمن تدریس اژههای ناآننای متدون آزمدون در گدر ه اژه

فعالسازی دانش پاشان آزمودنی ها در موضدوع ایدن متدون در گدر ه داندش پاشدان ،همدان
آزمون به صورت پسآزمون برگزار گردید .نتایج پاشآزمدون پدسآزمدون د گدر ه از

طریق آزمونهای آنالاز اریانس ،تیِ ز جی کولموگر ف-اسمارنوف مورد تحلادل قدرار
گرفت .میتوان نتایج تحلال دادهها را در ارتهاط با فرضاههای پژ هش ،اینگونه باان نمود:

 فرضاة نخست پژ هش ،به چگونگی تدأثار داندش اژگدانی بدر درک متدون خواندداریفارسیآموزان غارایرانی پرداختده اسدت .نتدایج تحلادل دادههدا ایدن فرضداه را بدا سدطح

معناداری باالیی مورد تأیاد قرار میدهد که این نتاجه ،با نتایج پژ هشهای انجدمندعاع
زماناان ) ، Anjomshoa & Zamanian, 2014ژان

انوئدال ) Zhang & Annual,

 ، 2008رنادی خسر ی ) ، Rashidi & Khosravi, 2010ناوتسو
 ، & weir, 2007گلکار یمانی )Golkar & Yamini, 2007

) Mehrpur et al., 2011مطابقت دارد.

یر ) Shiotsu

مهرپدور همکداران

 فرضاة د خ ،باانگر آن است که داندش پاشدان چده تدأثاری بدر درک متدون خواندداریفارسیآموزان غارایرانی معناداری دارد .نتایج تحلال دادهها نشان میدهد که فعالسازی

دانش پاشان بر درک متون خوانداری تأثار مثهتی ندارد .همانگونه که در بخدش تدأثار
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دانش پاشان بر درک مطلب خوانداری آ رده ند ،نتایج پژ هشهدای انجداخگرفتده در

این زمانه ،برعکس تأثار دانش اژگانی بر درک مطلب خوانداری ،ی

دست ناست نتایج

متفا تی در این زمانه به دست آمده است .برای نمونه ،رحمان بادزانس ) & Rahman

خوانندههای

 Bisanz, 1986در پژ هش خود به این نتاجه رسادند که تأثار دانش پاشان بر
با سطح زبانی باال باشتر از خوانندههای ضعاف است ،در حالی که چدان )Chan, 2003

بر این با ر است که دانش پاشان بر زبانآموزان با سطح مهارتی پایانتر تأثار مثهتدی دارد.

کارل ) Carrel, 1984در پژ هش خود دریافته که دانش پاشان هاچ تأثار معناداری بدر

خوانندههای سطوح پاشرفته ندارد .نتایج پژ هش حاضر نادز نشداندهنددة آن اسدت کده
فعّالسازی دانش پاشان بر درک مطلب خوانداری زبانآموزان ،گاهی ا قات نهتنها تدأثار
مثهتی ندارد ،بلکه گاه میتواند تحت تأثار عواملی از قهال پاچادهبودن متن خواندداری
عدخ آننایی با اژگان متن ،آنان را دچار سردرگمی نماید نتاجة معکوس دهد.

 فرضاة سوخ پژ هش ،باان میکند که دانش اژگانی فارسیآموزان غارایرانی نسدهت بدهدانش پاشان آنان تأثار باشتدری بدر درک مطلدب خواندداری دارد .همدانگونده کده از

تحلال د فرضاة پاشان ناز بر میآید ،این فرضاه ناز بر مهنای تحلادل دادههدای پدژ هش
به اثهات میرسد.

اهمات این پژ هش از جنهههای گوناگون باید مورد توجده قدرار گادرد .نخسدت اینکده

مدرسان زبان باید در انتخا متون خوانداری برای کالسهای آموزش زبان توجده باشدتری

دانته بانند .در کالس آموزش زبان ،به متون خوانداری تنها نهاید به دیدة تمرین نگریست،

بلکه این متون بایدد بدرای کسدب ارتقدای داندش باندد .بدا انتخدا کتدب درسدی مندابع

خوانداری مناسب ،زبانآموزان قادر خواهند بود دانش اژگانی اطالعات عمومی خود را

به طور مفثری افدزایش دهندد .د خ اینکده ،مدرسدان بایدد راههدایی را بدرای افدزایش داندش
اژگانی زبانآموزان پادا کنند .برای نمونه ،زبانآموزان را به خواندن متونی فراتدر از متدون

کتب درسی تشویق ترغاب نمایند .در نهایت ،یافتههای این پژ هش نشان میدهد اژگان

نقش بساار مهمی در درک مطلب خوانداری بر عهده دارند .بندابراین ،معلدم بایدد زمدانی از

کالس را به فعالسازی دانش اژگانی زبانآموزان در قالدب جملدهسدازی ،بادان متدرادف
متضاد اژهها توضاح اژههای ناآننا اختصاص دهد.
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Abstract

Comprehension is the process of getting information from reading and
listening. It plays a fundamental role in language learning. Several
factors are involved in comprehension such as vocabulary knowledge
and prior/ background knowledge.
This research investigates the effect of lexical knowledge and
prior knowledge on the understanding of non-Iranian Persian texts. The
participants of this study are multilingual learners. For this purpose,
out of about 100 advanced language learners of the Persian language
teaching center of Imam Khomeini International University in Iran, 65
(of both genders) were selected. After homogenizing the participants
by a word level test, they were reduced to 46 (sample population).
Subsequently, this number was divided into two groups of 23 learners,
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vocabulary training and activating the previous knowledge. A pre-test
was held including two reading comprehension passages focusing on
culture and history of Iran. The reliability of the test was analyzed based
on Kooder-Richardson and the result was 0.71. Both groups were
taught the unfamiliar words of the test and finally the same test was
conducted as a post-test. The pre-test and post-test results of the two
groups were analyzed using ANOVA, paired sample t-test and
Kolmogorov-Smirnov tests. The results of the data analysis in relation
to the research hypotheses is summarized as follows:
The first hypothesis of the research focused on the influence of
lexical knowledge on the comprehension of reading passages of nonIranian Persian speakers. The results of the data analysis confirm the
first hypothesis with a high level of significance. This result is in line
with the results of the Anjomshoa and Zamanian(2014), Zhang and
Annual (2008), Rashidi and Khosravi (2010), Shiotsu and Weir (2007),
Golkar & Yamini (2007) and Mehrpur et al. (2011). The second
hypothesis focused on the effect of prior knowledge on the
comprehension of the reading passages of non-Iranian Persian learners.
The results of the data analysis indicated that the activation of previous
knowledge does not have a positive effect on the comprehension of the
passages. The results of the previous studies in this area, unlike the
effect of lexical knowledge on reading comprehension, are not
homogeneous, and different results have been obtained. The results of
this study also indicate that the activation of prior knowledge on
reading comprehension sometimes does not have any positive effects.
Moreover, it can sometimes be influenced by factors such as the
complexity of reading text and the lack of familiar vocabulary.
Finally the findings of the research suggests that the lexical
knowledge of non-Iranian Persian speakers has a greater impact on
reading comprehension than their previous knowledge.
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This study has the following implications. First, language
teachers should pay more attention to the choice of reading passages.
The reading passages should not only be look at as a practice, but these
passages should be for the acquisition and improvement of knowledge.
By choosing textbooks and reading resources appropriately, learners
will be able to effectively enhance their lexical knowledge and general
information.
Second, teachers should find ways to increase lexical knowledge.
For example, encourage learners to read texts beyond textbooks. And
in the end, the findings of this study indicate that vocabulary plays a
very important role in reading comprehension. Therefore, teacher
should spend more time on activating learners’ lexical knowledge in
the form of sentence building, expressing the synonyms and opposites
of the words, and explaining unfamiliar words.
Key words: Reading comprehension, Vocabulary knowledge,
Prior/ background knowledge.

