آموزش درك خوانداري :بهبود توانايي استنباط در آزمون پرلز

دكتر معصومه نجفي پازكي* 
چكيده
نتايج آزمون پرلز حاكي از آن است كه ميانگين كل نمرات دانشآموزان ايراني به طور
معناداري كمتر از ميانگين جهاني است .گزارشهاي مركز پرلز نشان ميدهند كه يكي از
(كريمي .)8811،در اين تحقيق پژوهشگر در چارچوب مدل سازندهگرايي (گراسر ،سينگر
و ترابسو )8991 ،از طريق مداخله آموزشي ،مهارت درك متن را در كودكان  9تا  81ساله
بهبود بخشيده است .هدف از انجام اين پژوهش ارتقاي توانايي رسيدن به استنباط در
آزمودنيها بود تا به اين ترتيب با رفع مشكل اصلي دانشآموزان ايراني امكان ارتقاي
دركمتن و به تبع آن نتايج پرلز فراهم آيد .اين پژوهش ،تحقيقي شبه تجربي است .در
انجام اين تحقيق طرح پيشآزمون– پسآزمون با گروه كنترل به كار رفته ،يعني با استفاده از
سؤاالت آزمون پرلز  1188از هر دو گروه آزمايشي و كنترل پيشآزمون و پسآزمون گرفته
شده است .دانشآموزان در گروه آزمايشي از طريق مداخله آموزشي به راهبردهاي درك
متن مجهز شدند و گروه كنترل مداخله آموزشي دريافت نكردند .نمونه آماري شامل  66نفر
گروه آزمايشي و  61نفر گروه كنترل است كه با روش نمونهگيري چندمرحلهاي از مدارس
دخترانه دو منطقه در تهران (مناطق  1و  )81انتخاب شدند .نمونه سؤاالت آزمون پيشرفت
تحصيلي پرلز  1188و آزمون هوش ريون ابزارهاي پژوهش حاضر بودند .يافتههاي
پژوهش حاضر نشان داد كه اين دوره آموزشي به طور معناداري سبب ارتقاي توانايي
رسيدن به استنباط و درك متن در گروه آزمايش شد .با توجه به يافته هاي پژوهش ميتوان
نتيجه گيري كرد كه آموزش درك خوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي موجب
افزايش درك متن و توانايي استنباط ميشود.
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مقدمه
از نظر انجمن ملي خواندن ( )1111درك مطلب اهميت بسيار در رشد مهارتهاي كودكان و
8

درنتيجه در توانايي تحصيلي آنها دارد .اهميت درك خوانداري در توانايي تحصيلي دانشآموزان
موجب شده است كه مطالعات بينالمللي در زمينه پيشرفت سواد خواندن به ارزيابي توانايي
خواندن كودكان بپردازد .مطالعة بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) به ارزيابي توانايي خواندن
كودكان در پاية چهارم ابتدايي ميپردازد و به فاصلة هر پنچ سال برگزار ميشود .نتايج آزمون پرلز
ميانگين كل نمرات دانشآموزان ايراني به طور معناداري كمتر از ميانگين جهاني است (كريمي،
 .)8811گزارشهاي مركز ملي مطالعات پرلز حاكي از آن است كه جايگاه ايران در پرلز  1118ميان
 85كشور شركت كننده رتبة  ،81در پرلز  1116ميان  15نظام آموزشي جهان رتبة  11و در پرلز
 1188ميان  16نظام آموزشي جهان رتبة  89است (كريمي8811 ،؛ كريمي و همكاران.)8898 ،
همان گونه كه مالحظه ميشود عملكرد دانشآموزان ايران در پرلز گرچه نسبت به دوره هاي قبل
افزايش داشته است اما در مقايسه با ميانگين جهاني پايين است  .اين مطالعه با توجه به پيشينه
پژوهشي و نظري ،با استفاده از مداخلة آموزشي سعي در بهبود وضعيت درك خوانداري
دانشآموزان  9تا  81ساله دارد .مسئله پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش درك خوانداري در
چارچوب مدل سازندهگرايي( 1گراسر ،سينگر و ترابسو )8991 ،8بر توانايي خواندن دانشآموزان
است .در اين تحقيق پژوهشگر قصد دارد در چارچوب مدل سازندهگرايي به فرايند درك متن
بپردازد و با تمركز بر اجزا و مراحل اين فرايند ،از طريق مداخلة آموزشي ،مهارت درك خوانداري
را در كودكان بهبود بخشد.
پيشينه پژوهش
1

«خواندن» همواره يكي از مسائل مورد توجه محققان بوده است (براي مثال كين ،1112 ،1118 ،
1181؛ كين و اُكهيل1116 5،؛ كين و همكاران1119 ،1115 ،1111 ،1118،؛ اسنو1111 ،6؛ كيسپال،2
 )1111و از نيازهاي اساسي در يادگيري همه علوم است .يافتههاي اين مطالعات حاكي از آن است

1. National Reading Panel
2. Constructionist Model
3. Graesser, Singer & Trabasso
4. Cain
5. Oakhill
6. Snow
7. Kispal
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كه فرايند خواندن مشتمل بر بازشناسي ديداري واژه ،شناسايي و استخراج معنا در سطح عبارت يا
جمله و درك متن است .لذا مشكالت خوانندگان غيرماهر را در سه سطح زير مورد بررسي قرار
ميدهند:


مشكالت درك خواننده در سطح واژه 



مشكالت درك خواننده در تحليل نحوي و معنايي جمالت متن



مشكالت درك خواننده در مهارتهاي سطوح باالتر درك مانند استنباط و ايجاد انسجام

هر سه عامل در درك متن اهميت دارند ،اما تحقيقات نشان دادهاند كه اگرچه شناسايي واژه و
درك نحوي جمالت شرط الزم براي درك متن است ،ولي شرط كافي نيست (يول

8

واكهيل .)8998 ،8911،اين در حالي است كه رسيدن به استنباط شرط الزم و كافي براي درك
متن است .از طرفي نيز نتايج آزمون بينالمللي پرلز حاكي از آن است كه مشكل دانشآموزان ايراني
در ايجاد انسجام ميان گزارههاي متن و استنباط از متن است.
مطالعه بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) يكي از مجموعه مطالعات گستردهاي است كه
انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 1انجام ميدهد .اين انجمن از آغاز تأسيس خود در
سال  8959مطالعات تطبيقي وسيعي را در سطح بينالمللي در زمينة علوم ،رياضي ،زبان ،ادبيات،
تربيت اجتماعي ،نگارش ،رايانه ،آموزش پيش دبستاني ،درك متن و سواد خواندن انجام داده است.
در سالهاي اخير مطالعة بينالمللي پيشرفت سواد خواندن به عنوان جديدترين بررسي  IEAبه
رسميت شناخته شده است تا بتواند بر پيشرفت سواد خواندن كودكان در آينده نظارت نمايد
(موليس 8و همكاران.)1118،
در آزمون پرلز به دو مورد از اهداف خواندن پرداخته مي شود:



خواندن به منظور تجربه ادبي 
خواندن براي به دست آوردن اطالعات 
به منظور ارزيابي اهداف و فرايندهاي خواندن ،آزمون پرلز مجموعهاي از متون ادبي و

اطالعاتي و پرسشهايي را در بر دارد كه دانشآموزان را ملزم به بهرهگيري از فرايندهاي متفاوت
درك متن ميكند .پرلز به چهار فرايند درك متن توجه دارد:
1. Yuill
)2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
3. Mullis
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بازيابي اطالعاتي كه صريحاً بيان شده است 
رسيدن به استنباطهاي مستقيم 
تعبير و تلفيق ايده ها و اطالعات 
بررسي و ارزيابي محتوا ،زبان و عناصر متني 

گزارشهاي مركز پرلز حاكي از آن است كه وضعيت دانشآموزان ايران در فرايندهاي درك
مطلب ،در پاسخگويي به سؤاالتي كه جنبه استخراج صريح اطالعات از متن داستان داشته است،
دانشآموزان ايراني در ايجاد انسجام ميان گزارههاي متن و استنباط از متن است .با توجه به مطالب
ياد شده ،در اين تحقيق ،پژوهشگر به اين حوزه از مهارتهاي سطوح باالي درك يعني استنباط
پرداخته است.
تحقيقاتي گسترده در زمينه استنباط انجام گرفته است .اين تحقيقات حاكي ازآن است كه
استنباط انواع متعددي دارد كه تعداد آنها از  88مورد (گراسر و همكاران )8991 ،و  9مورد (پرسلي
و آفلرباخ )8995 ،8است تا  1مورد كه اكثر پژوهشگران در آن دو مورد اتفاق نظر دارند .گفتني
است كه اين دو نوع استنباط در تحقيقات متفاوت با اسامي گوناگون معرفي شدهاند ،اگرچه تقريباً
همگي منظوري واحد را بيان ميكنند .مثالً كين و اكهيل ( )1118ميان دو نوع استنباط زير تمايز
قائل شدهاند:
.8

استنباط ميان -جملهاي يا درون -متني 1

.1

استنباط پركننده خالء متن 8يا برون -متني

استنباط درون -متني اين امكان را به خواننده ميدهد تا ميان جمالت و اطالعات متن انسجام
ايجاد كند .اما در استنباط برون-متني ،از اطالعات خارج از متن استفاده ميشود و خواننده به كمک
دانش پيشين خويش دست به استنباط ميزند.
تالش پژوهشگران در دهه نود و انجام دادن مطالعات گسترده موجب ارائه مدلهاي متعدد در
زمينه ايجاد استنباط شده است .يكي از اين مدلها ،مدل سازندهگرايي (گراسر و همكاران)8991 ،
است كه به نقش خواننده به مثابه عنصري فعال در توليد استنباط قائل است ،لذا آموزش خواننده را
سبب ارتقاي درك متن و استنباط ميداند.
1. Pressley & Afflerbach
2. Inter-sentence inference
3. Gap-filling inference
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هدف از انجام دادن پژوهش حاضر ،بهبود توانايي رسيدن به استنباط در دانشآموزان دوره
ابتدايي از طريق آموزش درك متن در چارچوب مدل سازندهگرايي است.
بر اساس مدل سازندهگرايي ،خواننده با توجه به هدفي كه از خواندن يک متن دارد تالش در
ساخت بازنمايي معنايي از متن دارد .وي استنباطهايي را كه سبب ايجاد انسجام در سطوح درون-
متني و برون -متني ميشوند ،پيگيري ميكند .همچنين براساس تبيين علت طرح رخدادها و
موضوعات متن از سوي نويسنده و با بهره گيري از تجارب و دانش متني خود ،دست به
اين مدل شامل سه فرض محوري در زمينة ايجاد استنباط است :هدف از خواندن ،انسجام و
تبيين.
فرض هدف از خواندن  :فرض هدف از خواندن بيان ميكند كه نوع استنباط خواننده از متن
بستگي به هدف او از خواندن آن متن دارد .مثالً استنباط خوانندهاي كه كتاب مباني كامپيوتر را با
هدف تعمير سختافزار آسيب ديده كامپيوتر ميخواند متفاوت است با خوانندهاي كه به منظور
خريد كامپيوتر آن را مطالعه ميكند .به عبارت ديگر هر خواننده براي دستيابي به هدفي كه دارد بر
بخش خاصي از مطالب متن تمركز ميشود ،لذا استنباط او نيز بر اساس موضوع مورد توجه
متفاوت خواهد بود.
نظريه سازندهگرايي پيشبيني دقيقي در مورد انواع استنباطهايي كه از خواندن متن حاصل
ميشود ،ارائه ميكند .معموالً برخي از استنباطها به سرعت توليد ميشوند .به عبارت ديگر اكثر
خوانندگان يک متن به اين نوع استنباطها دست مييابند .اين در حالي است كه برخي استنباطها به
صورتي پراكنده و به ندرت ايجاد ميشوند ،مگر اينكه خواننده با هدفي خاص به آنها بپردازد .مثالً
زماني كه بزرگساالن متني را درك ميكنند بر اساس تبيين علت وقوع رخدادهاي متن ،در مورد سير
كلي مطالب متن دست به استنباط ميزنند و به ساير استنباطها در مورد جزئيات مكان ،ويژگيهاي
ظاهري افراد و اشياء و نحوه انجام رخدادها توجهي نميكنند .در حقيقت استنباطهايي كه خواننده
به سرعت توليد ميكند انواعي هستند كه معموالً بر اساس تبيين روند كلي رخدادهاي متن ايجاد
ميشوند .در حاليكه استنباط جزئيات متن زمانبر است و نميتواند همزمان با خواندن متن به
سرعت توليد شود.
فرض انسجام :فرض انسجام بيان ميدارد كه خواننده تالش ميكند به بازنمايي معنايي متن
دست يابد .اين بازنمايي هم در سطح موضعي و هم در سطح كلي منسجم است .در واقع خواننده
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بر اساس ابزارها و عالئم زبانشناختي آشكار در متن ميان گزارههاي متن ارتباط برقرار و به منظور
پركردن خالهاي متن به طور فعالي استدالل ميكند و بر اساس دانش و تجارب قبلي استنباط و با
پركردن خالهاي متن آن را مجدداً تفسير ميكند .بر اساس فرض انسجام خواننده تالش ميكند
مدل موقعيتي بسازد كه ميان وقايع ،رخدادهاو موضوعاتي كه مستقيماً در متن بيان شده است،
انسجام موضعي و كلي ايجاد كند .وقتي مطلبي كه مستقيماً در متن آمده است از نظر معنايي با
آخرين گزارهاي كه در حافظه فعال قرار گرفته است ،مرتبط شود ،انسجام موضعي حاصل ميشود.
يابد.به منظور ايجاد انسجام كلي ،مطلبي كه مستقيماً در متن عنوان شده بايد با مطلبي كه در چندين
صفحه قبل در بافت كالمي آمده است ارتباط برقرار كند ،مطلبي كه ديگر در حافظه فعال وجود
ندارد.
فرض تبيين :فرض تبيين بيان ميكند كه خوانندة ماهر تمايل به تبيين علت رخدادها و وقايع
متن دارد .در حقيقت خواننده دائماً علت بيان مطالب گوناگون متن را از خود ميپرسد .اينكه چرا
نويسنده موضوعي را مطرح كرده و چه هدفي از طرح آن داشته است .خواننده براي پاسخ به اين
سؤاالت نياز دارد به تجارب و دانش قبلي خود رجوع كند .اين سؤاالت منجر به ايجاد ارتباط
گزارههاي متن و ايجاد استنباط ميشود .از آنجايي كه معنا در متن وجود ندارد و بايد به طور فعال
ايجاد شو د ،آموزش چگونگي به كارگيري استراتژيها در بهبود درك متن ضروري است .آموزش
ميتواند با ايجاد گنجينهاي از راهبردها موجب ارتقاي درك متن در دانشآموزان شود.
دانشآموزان به منظور ايجاد معنا بايد درك و دريافتشان را از متن كنترل كنند و تالش خود را
بهكاربندند .درواقع دانشآموزاني كه درك خوانداري خوبي دارند تمايل به تبيين علت رخدادها و
وقايع متن دارند .آنها وقتي متني را ميخوانند كه با دانش پيشين آنها ناهماهنگ است يا روشن و
واضح نيست ،مثالً متني را مجدداً مي خوانند تا درك آنها از آن متن افزايش يابد .آنها ممكن است
به طور دورهاي يک توقف داشته باشند تا آنچه را خواندهاند خالصه كنند و به اين ترتيب درك و
دريافتشان را كنترل كنند.
همانگونه كه مالحظه شد در مدل سازندهگرايي با توجه به هدف خواننده گزارهها استخراج
ميشوند ،انسجام ميان آنها برقرار ميشود و خواننده در مرحله تبيين با بهرهگيري از تجارب و
دانش پيشين خود به تعبير و تفسير گزارهها ميپردازد.
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پژوهشگر در اين پژوهش براي آموزش اين سه محور با توجه به پيشينه نظري موجود،
شاخصهايي را تعيين كرد و براساس آنها بستة آموزشي توليد شد .در بخش هدف از خواندن و
تبيين با مراجعه به پيشينة مباحث فراشناخت ،در حوزه فعاليتهاي نظارت كردن و نظمدهي شخصي،
شاخصهاي انتخاب كردن اهداف ،نظارت كردن بر اهداف ،و استفاده از استراتژيها مورد توجه قرار
گرفت .
8

ارمرود ( )1111بيان ميكند كه يادگيرندگان خودتنظيم ميدانند كه آنها به هنگام مطالعه
بگيرند ،يک فهم كلي از انديشههاي ارائه شده داشته باشند يا صرفاً دانش و اطالعات كافي براي
عملكرد بهتر در آزمون كالسي كسب نمايند .در پژوهش حاضر با توجه به اولين محور مدل
سازندهگرايي (هدف از خواندن) و در راستاي مطالب ارمرود ( )1111ابتدا آزمودنيها با انواع متون
ادبي و علمي آشنا شدند ،پس از آن به آنها آموزش داده شد كه در آغاز براي خواندن هر متن بايد
هدفي از خواندن آن داشته باشند .در ادامه آزمودنيها با انواع روشهاي خواندن (خواندن اجمالي و
پيمايشي) آشنا شدند ،سپس آموختند كه با توجه به هدفي كه دارند روش خواندن متن را انتخاب
كنند.
الكساندر ،گراهام و هريس )8991( 1معتقدند كه خواندن عملي هوشيارانه ،هدفمند و مستلزم
تالش و كوشش فراوان است .منظور از خواندن هوشيارانه ،ارزشيابي خواننده از كار خود براي
آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت خود و زير نظر گرفتن و هدايت آن است .از جمله تالشهاي
هدفمند خواننده ميتوان به تمركز و نظارت بر توجه در هنگام خواندن يک متن ،از خود سؤال
پرسيدن به هنگام مطالعه ،و كنترل زمان و سرعت مطالعه اشاره كرد (دمبو .)8991 ،8در پژوهش
حاضر با توجه به محور سوم مدل سازندهگرايي (تبيين) و در راستاي مطالب نظارت بر خواندن،
ابتدا تمركز در هنگام خواندن آموزش داده شد .تمركز از تكنيكهاي نظارت و خود -نظمبخشي
است .دانشآموزان بايد ياد بگيرند توجه خود را روي متن متمركز كنند .آنها بايد بياموزند كه توجه،
به هنگام خواندن عاملي اساسي در درك متن است ،بنابراين براي افزايش توجه بايد روي مطالب
متن متمركز شوند و تالش كنند حواسشان پرت نشود .در ادامه چند راهبرد نظارت بر خواندن مانند
پيشخواني متن ،خط كشيدن زير مطالب مهم متن ،و سؤال پرسيدن آموزش داده شد.
1. Ormrod
2. Alexander, Graham & Harris
3. Dembo
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پژوهشهايي در زمينه كاربرد استفاده از راهبردهاي فراشناختي در درك متن انجام شده است كه
نشان ميدهند ميان عامل فراشناخت و درك مطلب ارتباطي مثبت وجود دارد (مهرنژاد8821 ،؛
پاكدامن8829 ،؛ اكينچي8811 ،؛ غفوري8811 ،؛ راقبيان .)8811 ،يافتههاي اين پژوهشها حاكي از
آن است كه ميان راهبردهاي يادگيري (مرور ذهني ،سازماندهي و نظارت بر دركمطلب) با درك
متن رابطه وجود دارد و هر چه دانش آموزان از راهبردهاي يادگيري بيشتر بهره بگيرند ،درك
مطلب نيز در آنها تقويت خواهد شد.
ابزارهاي زباني انسجام متن آموزش داده شد .هليدي و حسن )8926( 8وجود روابط انسجامي را
ميان جملهها به عنوان معيار ايجاد متن ذكر ميكنند و بيان مينمايند كه اين روابط انسجامي «بافتار»
متن را ميآفرينند .به عبارت ديگر عاملي كه متن را از غيرمتن متمايز ميگرداند ،بافتار است و بافتار
با برقراري ارتباط انسجامي تأمين ميشود و روابط انسجامي وقتي وجود دارد كه تعبير برخي
عناصر كالم وابسته به عناصر ديگر باشد .درواقع وجود اين روابط انسجامي به درك متن كمک
ميكند و آشنايي آزمودنيها با ابزارهاي زباني انسجام متن موجب ارتقاي درك خوانداري آنها
ميشود.
مختاري ( )8822در پژوهشي با عنوان ثأثير آگاهي از عوامل انسجامي درون -متني در درك
مطلب خواندن ،پس از معرفي متن و عوامل انسجام درون -متني به توصيف عوامل دستوري در
زبان فارسي پرداخته است .يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه آگاهي زبانآموزان از عوامل انسجامي
در درك خواندن آنها مؤثر است.
همچنين شيري ( )8818با بررسي تأثير تعداد نشانههاي انسجام در ميزان درك متن به توصيف
انسجام و نشانههاي آن در زبان فارسي پرداخته و ميزان تأثيرگذاري اين نشانهها را در درك متن
دانشآموزان پاية پنجم ابتدايي شهرستان ايالم مورد بررسي قرارداده است .يافتههاي اين پژوهش
حاكي از آن است كه كاهش تعداد نشانههاي انسجام در متون موجب كاهش ميزان درك آنها
ميشود .
پرسشهاي پژوهش
.8

آيا آموزش دركخوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي بر توانايي خواندن

دانشآموزان در آزمون پرلز مؤثر است؟ 
1. Halliday & Hasan
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آيا آموزش دركخوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي بر توانايي رسيدن به استنباط

در آزمون پرلز مؤثر است؟
روش پژوهش 
اين پژوهش ،تحقيقي شبه تجربي است .در انجام اين تحقيق طرح پيشآزمون  -پسآزمون با
گروه كنترل به كار رفته است .درواقع با استفاده از سؤاالت آزمون پرلز  1188از هر دو گروه
آزمايشي و كنترل پيشآزمون و پسآزمون گرفته شده است .دانشآموزان در گروه آزمايشي از طريق
نكردند .شايان ذكر است كه ابتدا از گروه آزمايش و كنترل تست هوش گرفته شد تا تأثير متغير
هوش در نتيجه پژوهش كنترل شود.
پژوهشگر در اين تحقيق با توجه به مدل سازندهگرايي به فرايند درك متن پرداخت و با تمركز
بر اجزا و مراحل اين فرايند ،از طريق مداخلة آموزشي ،مهارت درك خوانداري را در كودكان بهبود
بخشيد .مداخلة آموزشي يادشده طي 11جلسة يک ساعته در مدت  8ماه انجام شد .بديهي است هر
جلسة آموزش با برنامهريزي دقيق و محتواي آموزشي مناسب (متون متناسب با سه محور هدف از
خواندن ،انسجام و تبيين) برگزار شد و تمرينهاي كار دانشآموزان در كالس و خانه نيز پيش بيني
شد .به عبارت ديگر يک بستة آموزشي مناسب براي اين كار طراحي شد .در اين بسته ،جلسة اول
به برگزاري پيش آزمون اختصاص يافت .از جلسه دوم آموزش مؤلفة هدف از خواندن آغاز شد و
پنج جلسه ادامه پيدا كرد .در طول اين مرحله دانشآموزان با انواع متون علمي و ادبي آشنا شدند.
اهداف خواندن را آموختند و متناسب با هدف خواننده انواع خواندن اعم از مطالعه پيمايشي و
مرور اجمالي را فرا گرفتند .پس از پايان اين مرحله دوازده جلسه به آموزش مؤلفة انسجام
اختصاص داده شد .طي اين مرحله ابزارهاي زبان شناختي انسجام در متن به دانشآموزان آموزش
داده شد .اين ابزارها عبارت اند از :ضماير (شخصي ،زمان ،مكان)؛ حروف ربط (عطفي ،سببي،
تبايني)؛ عالئم و نشانههاي ساختار بالغي (فهرستها و ترتيب رخدادها ،روشها)؛ نشانههاي اطالعات
كهنه و نو؛ نقطه گذاري؛ حذف؛ عناوين و نكات برجسته و جمالت موضوعي .در مرحله سوم پنج
جلسه به آموزش مؤلفة تبيين اختصاص داده شد .در طول اين مرحله با شيوههاي فراشناختي،
خود -نظم دهي و نظارت بر درك مطلب ،تكنيكهاي تمركز ،پيشخواني متن و پرسش از خود به
دانشآموزان آموزش داده شد .در آخرين جلسة اين دورة آموزشي پسآزمون برگزار شد .همچنين
طي دوره آموزش ،تعداد  81جلد كتاب داستان (شامل متون ادبي و علمي) در اختيار هر يک از

Downloaded from qjoe.ir at 14:41 +0330 on Saturday March 6th 2021

مداخله آموزشي به راهبردهاي درك متن مجهز شدند و گروه كنترل مداخله آموزشي دريافت

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

06

دانشآموزان گروه آزمايش قرار گرفت و متناسب با متون كتابها ،پرسشهايي طراحي شد و براي
تمرين در اختيار دانشآموزان قرار داده شد .در انتخاب كتابها عوامل گوناگون مانند مناسب بودن
متن با سن دانشآموزان ،جذابيت تصاوير و شكل ظاهري كتاب ،انتخاب از ميان كتابهاي ترجمه و
تأليف و نوع متن در نظر گرفته شد.
جامعه و نمونه آماري
جامعة مورد مطالعه ،دانشآموزان چهارم ابتدايي دبستانهاي مناطق نوزدهگانة شهر تهران در سال
نوزدهگانه شهر تهران  1منطقه به روش تصادفي انتخاب شدند (مناطق  1و  .)81پس از آن از هر
منطقه  1دبستان دخترانه به روش تصادفي انتخاب شد .سپس از هر يک از مدارس انتخاب شده
يک كالس به روش تصادفي انتخاب شد .يعني در هر منطقه يک دبستان گروه آزمايش و يک
دبستان گروه كنترل بود .دليل اينكه گروه آزمايش و كنترل از يک مدرسة واحد انتخاب نشدند ،اين
بود كه دانشآموزان و معلم گروه كنترل در جريان كار گروه آزمايش قرار نگيرند .همچنين در
انتخاب مدارس گروه آزمايش و كنترل اين مطلب در نظر گرفته شد كه دو مدرسه از نظر سطح
آموزش ،بافت فيزيكي و بعد مكاني به يكديگر نزديک باشند.
ابزارهاي پژوهش
آزمون پيشرفت تحصيلي پرلز 5511
ابزار سنجش عملكرد درك متن ،آزمون استاندارد شدة پرلز است .اين آزمون شامل دو متن ادبي
و علمي است .همانگونه كه قبالً نيز اشاره شد ،آزمون پرلز به چهار سطح فرايند دركمطلب توجه
دارد:



بازيابي اطالعات صريح متن 



رسيدن به استنباطهاي مستقيم 



تعبير و تلفيق ايدهها و اطالعات 



بررسي و ارزيابي محتوا ،زبان و عناصر متني 

مركز ملي مطالعات پرلز در هر يک از كشورهاي عضو در مطالعه سواد خواندن پرلز ،مسئوليت
ترجمه متون آزمون پرلز را به زبان مقصد كشور خود دارد .بديهي است در ايران نيز اين مركز متون
آزمون را به زبان فارسي ترجمه ميكند.
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نحوه اجراي برگزاري آزمون سنجش درك متن به اين شكل بود كه ابتدا متن ادبي به آزمودنيها
داده شد كه بايد در زمان  11دقيقه متن را ميخواندند و به سؤاالت آن پاسخ ميدادند .سپس 11
دقيقه استراحت كردند .پس از زمان استراحت دفترچه متن علمي به آزمودنيها داده شد كه  11دقيقه
زمان داشتند تا متن را بخوانند و به سؤاالت آن پاسخ دهند.
آزمون درك متن در پژوهش حاضر از متون آزمون پرلز  1188انتخاب شد .متن ادبي آزمون
82سؤال داشت و جمع نمرات آن  18بود كه شش سؤال آن چندگزينهاي و يازده سؤال پاسخباز
اطالعات صريح متن ،هشت نمره مربوط به استنباطهاي مستقيم و دو نمره مربوط به ارزيابي محتوا،
زبان و عناصر متني بود .متن علمي  81سؤال داشت و جمع نمرات آن  89بود كه شش سؤال آن
چندگزينهاي و هشت سؤال پاسخباز بود.
براي بررسي اعتبار آزمون درك متن پژوهش حاضر از روش آلفاي كرانباخ استفاده شد .در
آزمون سنجش درك متن پژوهش حاضر ،در كل سؤاالت اعتبار پيشآزمون 1/61 ،و اعتبار
پسآزمون 1/21 ،به دست آمد كه قابل قبول است .به عالوه اعتبار به روش باز آزمايي  1/21به
دست آمد كه همبستگي ميان نمره كل حاصل از سؤاالت در متنهاي علمي و ادبي براي پيشآزمون
و پسآزمون است.
آزمون هوش ريون
ابزار سنجش هوش در پژوهش حاضر ،آزمون هوش سياه و سفيد ريون بود كه براي  9سال به
باال استفاده ميشود .اين تست شامل  61تست تصويري بود كه آزمودنيها در زمان  51دقيقه به آن
پاسخ دادند.
شيوه اجراي پژوهش
ابتدا آموزگاران گروه آزمايش تحت تعليمات دوره آموزشي ويژه قرار گرفتند و نحوة ارائه
الگوي آموزش درك خوانداري را آموزش ديدند .سپس دو آزمونگر ماهر و باتجربه انتخاب شدند
و مراحل و نحوه اجراي ابزارهاي سنجش هوش و درك متن به آنها آموزش داده شد .پس از
اطمينان از عدم وجود مشكل ،پژوهش را پژوهشگر ،آموزگاران و آزمونگرها انجام دادند .در مرحلة
اول ،ابزارها و اهداف اجراي آزمون براي آزمودنيها توضيح داده شد .پس از آن به منظور
جلوگيري از ايجاد نگراني و اضطراب امتحان در دانشآموزان ابتدايي ،هر گونه ذهنيت مربوط به
ارزيابي هوشي يا رواني بر طرف شد و در ادامه ،ابزارهاي سنجش هوش و درك متن پيشآزمون به
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ترتيب ،در شرايط تقريباً يكسان براي همه آزمودنيها اجرا شد .آزمون سنجش هوش و درك متن به
صورت كتبي انجام شد ،لذا سنجش دانشآموزان به صورت گروهي صورت گرفت .پس از
برگزاري پيشآزمون آموزگار كالس طبق بستة آموزشي توليد شده آموزش را آغاز كرد .زمان
جلسات آموزش يک ساعت بود كه دو بار در هفته طي جلسات عادي هفتگي كالس اجرا شد.
يادآوري ميشود كه پژوهشگر هنگام برگزاري دوره آموزشي دو بار در كالسهاي گروه آزمايش
حاضر شد و شيوة اجراي آموزگار را كنترل كرد .در پايان دوره يک هفته پس از آخرين جلسه
يافتههاي پژوهش
در اين بخش دادههاي پژوهش حاضر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند .تحليلها در دو بخش
توصيفي و استنباطي ارائه شده اند.
كل افراد نمونه در پژوهش حاضر 881نفر بود كه از اين عده  66نفر در گروه آزمايش و  61نفر
در گروه كنترل قرار داشتند (جدول شماره  .)8جنسيت همه افراد نيز دختر بوده است.
جدول شماره  .1توزيع فراواني نمونه بر اساس گروههاي آزمايش و كنترل و مناطق
گروه
آزمايش

كنترل

كل نمونه

مناطق

فراواني

درصد

منطقه 81

81

11/1

منطقه1

86

16/9

كل گروه آزمايش

66

19/8

منطقه 81

81

15/1

منطقه1

81

15/1

كل گروه كنترل

61

51/2

881

811

ميانگين و انحراف استاندارد نمرات هوشي افراد همراه با كجي و كشيدگي آنها در جدول
شماره  1ارائه شده است .همان طور كه مشاهده ميشود ميانگين بهره هوشي گروه آزمايش
 815/16است ،در حالي كه ميانگين بهره هوشي گروه كنترل  882/81است؛ لذا ميانگين بهره هوشي
گروه آزمايش در حدود  1نمره بيشتر است .در مقابل پراكندگي نمرات گروه كنترل بيشتر از گروه
آزمايش است .البته متغير هوش در اين پژوهش نقش متغير كمكي را دارد .يعني به وسيله آن
تفاوتهاي اوليه دو گروه در ميزان هوش از نمرات درك متن در پسآزمون ،كنترل شده و سپس
نمرات اصالح شده درك متن دو گروه مقايسه ميشود ،لذا وقتي كه بهره هوشي افراد دو گروه
كنترل و آزمايش براي اصالح نمرات آنها در پسآزمون درك خواندن به كار رود ،بخشي از
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تفاوتهاي افراد در درك متن كه از هوش ناشي ميشود حذف و نمرات اصالح شده آنها مقايسه
ميشوند .متغير پيشآزمون درك متن نيز نقش متغير كمكي دارند ،پس تفاوتهاي اوليه افراد در درك
متن نيز با نمرات افراد در پيشآزمون كنترل ميشوند .در اين پژوهش دو متغير كمكي (هوش و
نمرات درك متن) ،يک متغير مستقل (گروه كنترل و آزمايش) و يک متغير وابسته (نمرات
پسآزمون درك متن و خرده مؤلفههاي آن) حضور دارند.
جدول شماره  .5شاخصهاي توصيفي بهره هوشي دو گروه آزمايش و كنترل
آزمايش

11

815

815/16

85/1

-8/85

1/621

گروه
كنترل

11

815

882/81

86/11

-1/65

-1/218

جدول شماره  8ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دو گروه آزمايش و كنترل را همراه با ساير
شاخصهاي توصيفي در متغير درك متن نشان ميدهد .نتايج نشان مي دهد كه نمره كل درك متن
گروه آزمايش در مرحله پيشآزمون داراي ميانگين  11/91بوده كه در مرحله پسآزمون به 15/18
رسيده است كه حاكي از افزايش  5نمرهاي در نمرات درك متن آنهاست .در مقابل در گروه كنترل
ميانگين درك متن در مرحله پيشآزمون  89/11بوده كه در پسآزمون به  11/16افزايش يافته است
كه در مقايسه با گروه آزمايش ناچيز است .از نظر ميزان پراكندگي در نمرات درك متن ،هر دو
گروه يكسان هستند ،يعني ميزان انحراف معيار آنها در هر دو مرحله تقريباً يكسان است .افزون بر
آن ميزان كجي و كشيدگي توزيع نمرات در هر دو گروه در حد عادي است و انحراف شديدي در
توزيع نمرات ديده نميشود.
در متن علمي ميانگين گروه آزمايش در پسآزمون  81است كه در مقايسه با ميانگين 1
پيشآزمون  1نمره افزايش يافته است .اين در حالي است كه در گروه كنترل ،ميانگين در مرحله
پيشآزمون  6/61بوده و در پسآزمون به  6/98رسيده كه افزايش ناچيزي است .ميزان پراكندگي
نمرات دو گروه در هر دو مرحله تقريباً برابر است و مقادير كجي و كشيدگي نيز در دامنه قابل
قبول قرار دارند.
در متن ادبي در گروه آزمايش باز هم افزايش تقريباً سه نمرهاي در ميانگين پسآزمون ()85/18
در مقايسه با پيشآزمون ( )81/91ديده ميشود .اين در حالي است كه در گروه كنترل افزايشي
ناچيز در ميانگين پسآزمون رخ داده و به  88/85رسيده در حالي كه در پيشآزمون  81/59بوده
است .مقادير پراكندگي نمرات دو گروه تقريباً با هم برابر است و مقادير كجي و كشيدگي در دامنه
قابل قبول قرار دارند.
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نمره مربوط به استنباط مستقيم در كل آزمون  81بوده است .در بخش استنباط مستقيم در گروه
آزمايش ميانگين پيشآزمون  9/19بوده كه در پسآزمون به  88/21رسيده كه افزايش تقريباً دو
نمرهاي رخ داده است .در مقابل در گروه كنترل ميانگين پيشآزمون  9/19بوده كه در پسآزمون به
 9/88رسيده است .ميزان پراكندگي نمرات دو گروه تقريباً يكسان و ميزان كجي و كشيدگي در
دامنه قابل قبول قرار داد.
جدول شماره  .5شاخصهاي توصيفي درك متن و خرده مؤلفه هاي آن در دو گروه آزمايش و كنترل

درك متن
كلي

متن علمي

مرحله
پيش

آزمايش

61

1

88

11/91

6/18

-1/819

1/115

آزمون

كنترل

61

1

86

89/11

6/61

-1/888

1/118

آزمايش

65

2

89

15/18

6/85

-/881

1/119

كنترل

65

2

88

11/16

6/89

1/181

-1/661

پيش

آزمايش

65

8

86

1

8/8

1/159

1/155

آزمون

كنترل

61

1

85

6/61

8/86

1/118

1/861

آزمايش

65

1

81

81

8/18

-/819

1/856

كنترل

65

1

81

6/98

8/81

1/888

-/918

پيش

آزمايش

61

8

11

81/91

1/8

-/158

1/889

آزمون

پسآزمون

پسآزمون

متن ادبي

كنترل

61

8

18

81/59

1/81

-/862

-/888

آزمايش

65

1

18

85/18

1/8

-1/258

1/159

كنترل

65

8

11

88/85

1/8

-/168

-/865

پيش

آزمايش

81

5

85

9/19

1/82

1/118

-/852

آزمون

كنترل

85

8

85

9/19

8/16

-/165

1/598

آزمايش

55

6

81

88/21

1/61

-/881

-/119

كنترل

11

1

82

9/88

8/81

1/188

-/662

پسآزمون

استنباط

پسآزمون

در اين مرحله براي پاسخگويي به سؤاالت پژوهش از روش آماري تحليل كوواريانس استفاده
شده كه در ادامه نتايج آن به تفكيک هر سؤال گزارش شده است.
سؤال اول :آيا آموزش دركخوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي بر توانايي خواندن
دانشآموزان در آزمون پرلز مؤثر است؟
نتايج تحليل كوواريانس در جدول شماره  1نشان ميدهد كه پس از كنترل اثر متغيرهاي كمكي
هوش و پيش آزمون ،تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير وابسته پسآزمون معنادار
است ) .(F(1,120)=25.735, P< 0.05 η2=17.7اين نتايج نشان ميدهد كه در حدود  81درصد
از پراكندگي نمرات پسآزمون از عامل گروه ناشي شده كه ميتوان آن را به عمل آزمايشي نسبت
داد .اين ميزان اثر جزو مقادير كوچک محسوب ميشود .با اين حال و با توجه به نقش متغيرهاي
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كمكي كه بر اساس آنها تفاوتهاي فردي كاهش مييابند و نقش كنترل كننده دارند ،حتي وقتي كه
تفاوتهاي فردي بر اساس دو متغير (پيش آزمون مربوطه و هوش) كنترل ميشوند ،باز هم اثر عمل
آزمايشي معنادار است .اين مطلب حاكي از توان عمل آزمايشي است .اين موضوع در مورد نتايج
بعدي هم صادق است.
جدول شماره  .6تحليل كوواريانس روي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در پسآزمون نمره كل درك متن
تفكيكي

شده

8122/118

8

8191/181

 28/69

 1/1118

1/611

8

پيشآزمون

 8185/118

8

 8185/118

 11/112

 1/1118

1/111

8

هوش

 891/889

8

 891/889

 88/196

 1/118

 1/116

گروه

158/856

8

158/856

خطا

1811/68

811

82/589

منبع 
مدل اصالح شده

مجموع
مجذورات 

درجه آزادي  ميانگين مجذورات 

معناداري 

F

 15/218

 1/1118

 82/2

1/985
1/999

از اين گذشته ،ميان متغير كمكي پيش آزمون با وابسته پسآزمون و نيز متغير كمكي هوش با
وابسته پسآزمون رابطة معنادار وجود دارد (( )P< 0.05جدول شماره  .)1با نمره پيشآزمون ميتوان
در حدود  11درصد از تغييرات نمره پسآزمون را پيشبيني كرد .اين در حالي است كه هوش در
حدود  1/6درصد از واريانس نمره پسآزمون را تبيين كرده است .در نهايت اينكه سهم همه
متغيرها (پيشآزمون ،هوش و عمل آزمايشي) بر متغير وابسته (پسآزمون) در حدود  % 65است.
ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در جدول شماره  5ارائه شدهاند .همان گونه كه مالحظه
ميشود اوالً هم ميانگين اوليه و هم اصالح شده گروه آزمايش در كل بزرگتر از هر دو ميانگين
گروه كنترل است .در حالت اوليه ميان ميانگين دو گروه تقريباً  6نمره اختالف وجود داشته است
كه پس از حذف اثر هوش و نمره پيش آزمون ،افزايش تقريباً  1نمرهاي در ميانگين اصالح شدة
گروه آزمايش باقي مانده است .فاصله اطمينان  %95در اطراف اين تفاوت  1نمرهاي نشان ميدهد
كه اين تفاوت با  %95اطمينان ميان  1/85تا  5/18قرار دارد .يعني اگر اين آزمايش صد بار تحت
همين شرايط تكرار شود در  %95از موارد تفاوت به دست آمده ميان ميانگينهاي اصالح شده دو
گروه بين  1/81تا  5/18است.
جدول شماره  .0مقايسه ميانگينهاي اصالح شده دو گروه با آزمون محافظه كارانه بن فرني
گروه

ميانگين اوليه

ميانگين اصالح شده

آزمايش

15/18

11/95

كنترل

11/85

18/15

تفاوت
8/98

خطاي معيار
1/22

معناداري
1/1118

فاصله اطمينان %95
1/81-5/18
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در ادامه تحليلها ابتدا روي مؤلفه علمي وسپس روي مؤلفه ادبي به صورت جداگانه انجام
شدهاند.
نتايج تحليل كوواريانس در جدول شماره  6نشان ميدهد كه پس از كنترل اثر متغيرهاي كمكي
هوش و مؤلفه علمي پيشآزمون تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير وابسته مؤلفه
علمي پسآزمون معنادار است ) .(F(1,121)=21.594, P< 0.05, η2=15.1اين نتايج نشان ميدهد كه
در حدود  85درصد از پراكندگي نمرات پسآزمون از عامل گروه ناشي شده كه ميتوان آن را به
جدول شماره  .4تحليل كوواريانس روي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در مؤلفه علمي پسآزمون 
مجذور اتاي

توان مشاهده

تفكيكي

شده

118/881

8

118/888

1/1118  12/111

1/511

8

مؤلفه علمي پيش آزمون

 118/159

8

 118/159

 1/1118  12/919

1/111

8

هوش

 16/112

8

 16/112

 1/116

گروه

816/919

8

816/919

خطا

288/521

818

منبع 
مدل اصالح شده

مجموع
مجذورات 

درجه
آزادي 

ميانگين
مجذورات 

5/118

F

 2/128

معناداري 

 1/1118  18/591

 1/168
 1/858

1/295
1/996

از اين گذشته ،ميان متغير كمكي مؤلفه علمي پيش آزمون با وابسته مؤلفه علمي پسآزمون و نيز
متغير كمكي هوش با وابسته مؤلفه علمي پسآزمون رابطة معنادار وجود دارد (( )P< 0.05جدول
شماره  .)6مؤلفه علمي پيش آزمون قادر است در حدود  11درصد از تغييرات مؤلفه علمي
پس آزمون را پيش بيني كند .اين در حالي است كه هوش در حدود  6درصد از واريانس تغييرات
مؤلفه علمي پس آزمون را تبيين كرده است .به عالوه سهم همه متغيرها (مؤلفه علمي پيش آزمون،
هوش و عمل آزمايشي) بر متغير وابسته (مؤلفه علمي پسآزمون) در حدود  % 51است.
ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در جدول شماره  2ارائه شده است .همان گونه كه مالحظه
ميشود اوالً ميانگين اوليه و هم اصالح شده گروه آزمايش در كل بزرگتر از هر دو ميانگين گروه
كنترل است .در حالت اوليه ميان ميانگين دو گروه تقريباً  8نمره اختالف وجود داشته كه پس از
حذف اثر هوش و نمره پيشآزمون تقريباً ميان ميانگين اصالح شده دو گروه  1نمره اختالف بوده
است .فاصله اطمينان  %95در اطراف اين تفاوت  1نمرهاي نشان ميدهد كه اين تفاوت با %95
اطمينان بين  8/891تا  1/968قرار دارد .يعني اگر اين آزمايش صد بار تحت همين شرايط تكرار
شود در  %95از موارد تفاوت به دست آمده ميان ميانگينهاي اصالح شده دو گروه ميان  8/891تا
 1/968قرار دارد.
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جدول شماره  .4مقايسه ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در متغير مؤلفه علمي پسآزمون با آزمون محافظه كارانه بن فرني
گروه

ميانگين اوليه

ميانگين اصالح شده

آزمايش

9/95

9/161

كنترل

6/12

2/811

تفاوت
1/121

خطاي معيار
1/112

معناداري

فاصله اطمينان %95

1/1118

8/891-1/968

در متن ادبي نتايج تحليل كوواريانس در جدول شماره  1نشان ميدهد كه پس از كنترل اثر
متغيرهاي كمكي هوش و مؤلفه ادبي پيشآزمون ،تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير
وابسته مؤلفه ادبي پسآزمون معنادار است ) .(F(1,120)=11.223, P< 0.05, η2=8.6اين نتايج نشان
ميتوان آن را به عمل آزمايشي نسبت داد .اين ميزان اثر جزو مقادير كوچک محسوب ميشود.
جدول شماره  .4تحليل كوواريانس روي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در مؤلفه ادبي پسآزمون 
منبع 

مجموع

درجه

ميانگين

مجذور اتاي

توان مشاهده

تفكيكي

شده
8

F

معناداري 

مدل اصالح شده

8182/698

8

889/18

85/18

 1/1118

1/161

 1/1118

1/118

مجذورات 

آزادي 

مجذورات 

مؤلفه ادبي پيشآزمون

 812/119

8

 812/119

 88/96

هوش

 881/511

8

 881/511

 1/1118  88/265

 1/818

1/952

گروه

811/121

8

811/121

خطا

8855/195

811

 1/118

 1/116

1/981

9/619

 88/118

8

از اين گذشته ،ميان متغير كمكي مؤلفه ادبي پيشآزمون با وابسته مؤلفه ادبي پسآزمون و نيز
متغير كمكي هوش با وابسته مؤلفه علمي پسآزمون رابطة معنادار وجود دارد (( )P< 0.05جدول
شماره  .)1با مؤلفه ادبي پيش آزمون ميتوان در حدود  11درصد از تغييرات مؤلفه ادبي پسآزمون
را پيش بيني كرد .اين در حالي است كه هوش در حدود  81درصد از واريانس را تبيين كرده است.
در نهايت سهم همه متغيرها (مؤلفه ادبي پيشآزمون ،هوش و عمل آزمايشي) بر متغير وابسته
(مؤلفه ادبي پسآزمون) در حدود  % 12است.
ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در جدول شماره  9ارائه شدهاست .همان گونه كه مالحظه
ميشود هم ميانگين اوليه و هم اصالحشده گروه آزمايش در كل بزرگتر از هر دو ميانگين گروه
كنترل است .در حالت اوليه ميان ميانگين دو گروه تقريباً  1/5نمره اختالف وجود داشته است كه
پس از حذف اثر هوش و نمره پيش آزمون تقريباً ميان ميانگين اصالح شده دو گروه  1نمره
اختالف وجود دارد .فاصله اطمينان  %95در اطراف اين تفاوت  1نمرهاي نشان ميدهد كه اين
تفاوت با  %95اطمينان ميان  1/211تا  8/118قرار دارد .يعني اگر اين آزمايش صد بار تحت همين
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شرايط تكرار شود در  %95از موارد تفاوت به دست آمده ميان ميانگينهاي اصالح شده دو گروه بين
 8تا  8خواهد بود.
جدول شماره  .1مقايسه ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در متغير مؤلفه ادبي پسآزمون با آزمون محافظه كارانه بن فرني
گروه

ميانگين اوليه

ميانگين اصالح شده

آزمايش

85/91

85/568

كنترل

88/11

88/65

تفاوت
8/98

معناداري

خطاي معيار
1/528

فاصله اطمينان %95
1/211-8/118

1/118

درحالي كه در مؤلفه علمي تأثير آموزش در حدود  85درصد بوده در مؤلفه ادبي تأثير آموزش
در مقابل در مؤلفه علمي تأثير هوش  6درصد بوده در حالي كه در مؤلفه ادبي تأثير هوش 81
درصد بوده است ،پس تأثير هوش در متنهاي ادبي بيشتر از علمي است و در نهايت مؤلفه علمي
پيشآزمون  11درصد از تغييرات مؤلفه علمي پسآزمون را تبيين ميكند ،در حالي كه مؤلفه ادبي
پيش آزمون  11درصد از تغييرات مؤلفه ادبي پسآزمون را تبيين ميكند.
سؤال دوم :آيا آموزش دركخوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي بر توانايي رسيدن
به استنباط در آزمون پرلز مؤثر است؟
نتايج تحليل كوواريانس در جدول شماره  81نشان ميدهد كه پس از كنترل اثر متغيرهاي
كمكي هوش و استنباط مستقيم پيشآزمون ،تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير وابسته
استنباط مستقيم پسآزمون معنادار است ) .(F(1,59)=20.533, P< 0.05, η2=25.8اين نتايج نشان
ميدهد كه در حدود  16درصد از پراكندگي نمرات پسآزمون از عامل گروه ناشي شده است كه
ميتوان آن را به عمل آزمايشي نسبت داد .اين ميزان اثر جزو مقادير كوچک محسوب ميشود.
جدول شماره  .15تحليل كوواريانس روي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در استنباط مستقيم پسآزمون 
منبع 

مجموع

تفكيكي

شده

1/528

8

1/188

1/925

 1/861

1/915

 1/1118  11/588

 1/151

1/991

F

معناداري 

آزادي 

مجذورات 

861/291

8

811/161

 1/1118  16/852

استنباط مستقيم پيش آزمون

 21/295

8

 21/295

 1/1118  89/951

هوش

 51/11

8

 51/11

 1/118

گروه

98/611

8

98/611

خطا

169/111

59

1/568

مدل اصالح شده

مجذورات 

درجه

ميانگين

مجذور اتاي

توان مشاهده

 88/988

از اين گذشته ،ميان متغير كمكي استنباط مستقيم پيشآزمون با وابسته استنباط مستقيم
پسآزمون و نيز متغير كمكي هوش با وابسته استنباط مستقيم پسآزمون رابطة معنادار وجود دارد
(( )P< 0.05جدول  .)81از طريق استنباط مستقيم پيشآزمون ميتوان در حدود  18/8درصد از
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تغييرات استنباط مستقيم پسآزمون را پيشبيني كرد .اين در حالي است كه هوش در حدود 86
درصد از واريانس تغييرات استنباط مستقيم پسآزمون را تبيين كرده است .سهم همه متغيرها
(استنباط مستقيم پيش آزمون ،هوش و عمل آزمايشي) بر متغير وابسته (استنباط مستقيم پسآزمون)
نيز در حدود  % 52است.
ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در جدول شماره  88ارائه شدهاند .همان گونه كه مالحظه
ميشود هم ميانگين اوليه و هم اصالح شده گروه آزمايش در كل بزرگتر از هر دو ميانگين گروه
از حذف اثر هوش و نمره پيش آزمون تقريباً ميان ميانگين اصالح شده دو گروه  1/51نمره اختالف
وجود دارد .فاصله اطمينان  %95در اطراف اين تفاوت  1/51نمرهاي نشان ميدهد كه اين تفاوت با
 %95اطمينان ميان  8/11تا  8/28قرار دارد .يعني اگر اين آزمايش صد بار تحت همين شرايط تكرار
شود در  %95از موارد تفاوت به دست آمده ميان ميانگينهاي اصالح شده دو گروه بين  8/5تا 1
خواهد بود.
جدول شماره  .11مقايسه ميانگينهاي اصالح شده دو گروه در متغير استنباط مستقيم پسآزمون با آزمون محافظه كارانه بنفرني
گروه

ميانگين اوليه

ميانگين اصالح شده

آزمايش

81/55

81/115

كنترل

9/8

9/65

تفاوت

خطاي معيار

معناداري

فاصله اطمينان %95

1/51

1/569

1/1118

8/281-8/11

بحث و نتيجهگيري
يافتههاي تحقيق حاضر نشان داد كه پس از اجراي مداخلة آموزشي در چارچوب مدل
سازندهگرايي ،ميانگين عملكرد گروه آزمايش ،پيشرفت قابل توجهي داشت .نتايج نشان ميدهد كه
ميانگين درك متن گروه آزمايش ،در مرحله پيش آزمون  11/91بوده كه در مرحله پسآزمون به
 15/18رسيده و افزايش  5نمرهاي داشته است .در مقابل ،در گروه كنترل ميانگين درك متن در
مرحله پيش آزمون  89/11بوده و در پسآزمون به  11/16افزايش يافته كه در مقايسه با گروه
آزمايش ناچيز است.
اگر تأثير مداخلة آموزشي را به تفكيک متون علمي و ادبي بررسي كنيم ،درمييابيم كه مقايسه
ميانگين پيشآزمون و پسآزمون در هر دو افزايش داشته است.
در متن علمي ،ميانگين گروه آزمايش در پسآزمون  81است كه در مقايسه با ميانگين  1پيش-
آزمون 1 ،نمره افزايش يافته است .اين در حالي است كه در گروه كنترل ميانگين در مرحله پيش-
آزمون  6/61بوده و در پسآزمون به  6/98رسيده كه افزايشي ناچيز است.
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در متن ادبي نيز ،افزايش ميانگين گروه آزمايش در پسآزمون مشاهده ميشود .در متن ادبي ،در
گروه آزمايش افزايش تقريباً سه نمرهاي پسآزمون ( ،)85/18در مقايسه با پيش آزمون ()81/91
ديده ميشود .اين در حالي است كه در گروه كنترل افزايشي ناچيز در پسآزمون رخ داده و به
 88/85رسيده در حالي كه در پيشآزمون  81/59بوده است.
گذشته از اين ،نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه پس از كنترل اثر متغيرهاي كمكي هوش و
پيش آزمون ،تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير وابسته پس آزمون معنادار است .اين
است كه ميتوان آن را به عمل آزمايشي نسبت داد.
بر اساس مطالب فوق ميتوان نتيجهگيري كرد كه آموزش در چارچوب مدل سازندهگرايي
سبب ارتقاي مهارت درك خوانداري در آزمودنيها شده است و فرضيه اول تأييد ميشود .اين نتيجه
با يافتههاي گراسر و همكاران ( )8991و گراسر و همكاران ( )1118همسوست؛ در حقيقت نتايج
پژوهش حاضر نيز نظريه سازندهگرايي را تأييد ميكند.
بر اساس دادههاي مركز بينالمللي مطالعه پرلز (كريمي8811،؛8812؛ )8811در پرلز  1118و
 ،1116وضعيت دانشآموزان ايران در پاسخگويي به سؤاالت متون ادبي بهتر از متون علمي است.
نتايج پژوهش حاضر نيز مؤيد اين مطلب است كه عملكرد آزمودنيها در درك متون علمي ضعيفتر
است .مطلبي كه از اهميتي ويژه برخوردار است اينكه يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد ،عمل
آزمايش روي درك متنهاي علمي تأثيري بيشتر داشته است .نتايج حاكي از آن است كه در مؤلفه
علمي ،تأثير آموزش در حدود  85درصد بوده در حالي كه در مؤلفه ادبي تأثير آموزش تنها  1درصد
بوده است .همچنين گزارشهاي مركز پرلز حاكي از آن است كه مشكل دانشآموزان ايراني در درك
متنهاي علمي بيشتر از درك متنهاي ادبي است؛ لذا با توجه به تأثير بيشتر آموزش پژوهش حاضر بر
درك متن علمي ،ميتوان نتيجهگيري كرد كه آموزش درك خوانداري براساس بستة آموزشي اين
تحقيق توانست اين مشكل را تا حدي مرتفع كند.
گزارشهاي مركز پرلز حاكي از آن است كه وضعيت دانشآموزان در فرايندهاي درك مطلب در
پاسخگويي به سؤاالتي كه جنبه استخراج صريح اطالعات از متن داستان داشته ،بهتر از مواردي
است كه نياز به استنباط بوده است (كريمي .)8812،به عبارت ديگر مشكل دانشآموزان ايراني در
ايجاد انسجام ميان گزاره هاي متن و استنباط از متن است .برخي تحقيقات عدم توانايي در استنباط
از متن و ايجاد انسجام ميان مفاهيم متن را مشكل عمدة خوانندگان غيرماهر ميدانند (اكهيل
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وگارنهام 8911 8،؛ يول و اكهيل)8998 ،؛ لذا در اين تحقيق پژوهشگر به اين حوزه از مهارتهاي
سطوح باالي درك پرداخت و هدف اين بود كه از طريق رفع مشكل استنباط ضعيف دانشآموزان
ايراني ،موجبات ارتقاي درك متن آنها را فراهم آورد .در حقيقت بستة آموزشي توليد شده در جهت
دستيابي به اين هدف طراحي شد و چنان كه پيش از اين گفته شد مدل سازندهگرايي در زمينه
استنباط به منزلة چارچوب نظري انتخاب شد.
نگاهي به نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد كه در بخش استنباط مستقيم در گروه آزمايش،
رخ داده است .در مقابل ،در گروه كنترل ميانگين پيش آزمون  9/19بوده كه در پسآزمون به 9/88
رسيده است .گفتني است كه نمره مربوط به استنباط مستقيم در كل آزمون  81بوده است.
نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه پس از كنترل اثر متغيرهاي كمكي هوش و استنباط مستقيم
پيش آزمون تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در متغير وابسته استنباط مستقيم پس آزمون
معنادار است ) .(F(1,59)=20.533,P< 0.05, η2=25.8اين نتايج نشان ميدهد كه در حدود  16درصد
از پراكندگي نمرات پسآزمون از عامل گروه ناشي شده است كه ميتوان آن را به عمل آزمايشي
نسبت داد.
همانگونه كه نتايج نشان ميدهد در گروه آزمايش ميزان پاسخگويي آزمودنيها به سؤالهاي
مربوط به استنباط مستقيم افزايش قابل توجهي داشته است .در حقيقت آگاهي آزمودنيها از عوامل
انسجام متن موجب شد ميزان پاسخگويي به سؤاالتي كه استنباط را ميسنجيد افزايش يابد .اين
يافته همسو با نتايج بسياري از تحقيقات (اكهيل و گارنهام 8911 ،؛ يول و اكهيل8998 ،؛ مختاري،
8822؛ مهرنژاد8821 ،؛ پاكدامن8829 ،؛ اكينچي8811 ،؛ شيري8818 ،؛ غفوري8811 ،؛ راقبيان،
 )8811است .لذا مي توان نتيجهگيري كرد كه آموزش در چارچوب مدل سازندهگرايي موجب
ارتقاي مهارت استنباط در آزمودنيها شده و بديهي است كه به تبع آن موجب افزايش درك متن
شده است .بر اساس مطالب فوق ميتوان نتيجهگيري كرد كه آموزش در چارچوب مدل
سازندهگرايي موجب ارتقاي توانايي رسيدن به استنباط شده است و فرضيه دوم نيز تأييد ميشود.
در اين قسمت به منظور بررسي ميزان تأثير آموزش درك خوانداري در چارچوب مدل
سازندهگرايي به مقايسة نتايج پژوهش حاضر با نتايج آزمون پرلز ميپردازيم.

1. Garnham

Downloaded from qjoe.ir at 14:41 +0330 on Saturday March 6th 2021

ميانگين پيشآزمون  9/19بوده است كه در پسآزمون به  88/21رسيده كه افزايش تقريباً دو نمرهاي

44

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

آموزش درك خوانداري در چارچوب مدل سازندهگرايي افزايشي حداقل  1نمره تا حداكثر 5
نمره در نمره كل درك متن ايجاد ميكند .اكنون سؤال اين است كه اگر نمره كل درك متن
دانشآموزان ايراني در آزمون پرلز  5نمره افزايش داشته باشد ،رتبه ايران در مقايسه با ساير كشورها
چقدر افزايش خواهد يافت .با توجه به اينكه نمره كل درك متن آزمون پژوهش حاضر  11است،
افزايش  5نمرهاي تقريباً برابر با  %81است .نمره ايران در پرلز  181 ،1118بوده است كه افزايش 81
درصدي موجب افزايش  51نمره ميشود؛ اين افزايش سبب صعود چهار پلهاي رتبه ايران ميشود.
ميشود؛ اين افزايش سبب صعود سه پلهاي رتبه ايران ميشود.
در زمينة توانايي استنباط نيز آموزش براساس بسته آموزشي پژوهش حاضر ،افزايش حداقل8/5
تا حداكثر  1نمره ايجاد ميكند .اكنون سؤال اين است كه اگر نمره توانايي استنباط دانشآموزان
ايراني در آزمون پرلز  1نمره افزايش داشته باشد ،رتبه ايران در مقايسه با ساير كشورها چقدر
افزايش خواهد يافت .با توجه به اينكه نمره كل توانايي استنباط پژوهش حاضر  81است ،افزايش 1
نمرهاي تقريباً برابر با  %11است .نمره ايران در پرلز  1116از سؤالهاي استنباطي  111بوده است كه
افزايش  11درصدي موجب افزايش  91نمره ميشود؛ اين افزايش سبب صعود يازده پلهاي رتبه
ايران ميشود و ايران را به نمره  511مي رساند ،به عبارت ديگر ،به اين ترتيب رتبه ايران باالتر از
ميانگين جهاني خواهد شد .چنان كه مالحظه ميشود تأثير مداخله آموزشي پژوهش حاضر در
رسيدن به استنباط قابل مالحظه است؛ مؤلفهاي كه مدل نظري تحقيق بر آن تمركز داشت.
براساس نتايج پژوهش حاضر ميتوان نتيجهگيري كرد كه آموزش در چارچوب مدل
سازنده گرايي موجب ارتقاي مهارت درك خوانداري در آزمودنيها شده است .آموزش ياد شده به
ويژه در ارتقاي توانايي استنباط نقشي مؤثر داشته است كه براساس گزارشهاي مركز پرلز ضعف
عمده دانشآموزان ايراني است.
نتايج ضعيف دانشآموزان ايراني در آزمون پرلز نياز به يک اقدام آموزشي دقيق و جدي در
حوزه مهارت خواندن را برجسته ميكند .در حقيقت هدف از برگزاري آزمون پرلز ايجاد زمينة
مناسب براي ارتقاي سطح يادگيري در نظامهاي آموزشي سراسر دنيا و بهبود سياستها و
برنامهريزيهاي آموزشي مربوط به فرايند ياددهي -يادگيري است .لذا بستة آموزشي پژوهش حاضر
ميتواند مبنايي براي اين اقدام باشد.
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آنچه بسيار اهميت دارد اين است كه بدانيم فرايند خواندن شامل دو مرحلة روخواني و درك
متن است .اين در حالي است كه آموزش خواندن در مدارس تنها به برخي از سطوح فرايند خواندن
ميپردازد .به عنوان نمونه دانش مربوط به شناخت حروف و آواهاي آن ،خوشههاي حروف و
واژهسازي آموزش داده ميشود .درواقع وقت و انرژي بسياري صرف آموزش حروف ميشود تا
آموزگار مطمئن شود ،دانشآموزان حروف را ميشناسند و خوشههاي حروف يعني هجاها و واژهها
را ميتوانند بخوانند و تشخيصدهند؛ اما تالش اندكي در آموزش مهارت درك متن انجام ميشود.
8998؛ استاينر ،وينر و كرومر8928 ،1؛ اكهيل و گارنهام8911 ،؛ اكهيل )8998 ،شامل دانش واژگاني،
دانش نحوي ،شناسايي ابزارهاي انسجام متن ،دانش پيشين و مهارت استنباط ناديده گرفته شده
است.
دانش واژگاني خواننده در درك متن از اهميتي ويژه برخوردار است .دانشآموزان بايد بياموزند
كه جريان خواندن با درك معني واژهها و جمع ميان آنها پيش ميرود .همچنين نقش دانش نحوي
در شناسايي و استخراج معنا در سطح عبارت يا جمله بسيار مهم است كه در آموزش از آن غفلت
شده است .درواقع نقش دانش نحوي در تشكيل روابط معنايي ميان موضوعها و محمولها و
استخراج اطالعات گزارهاي بسيار مؤثراست .كريتين )1118( 8درك نحوي را به مثابه ابزاري براي
تقويت دركمتن در نظر گرفت و در يک تحقيق آزمايشي به گروه تجربي ،مباحث دانش نحوي را
آموزش داد .مطالبي كه كريتين ( )1118طي هفت جلسه آموزش داد شامل اين موارد بود :آشنايي با
ساخت جمله و نحوة خرد كردن جمله به اجزاي آن .مقايسه نمرات پيشآزمون و پسآزمون گروه
تجربي با گروه كنترل نشان داد كه عملكرد گروه تجربي ،چه در آزمون درك نحوي و چه در آزمون
دركمتن بهطور معناداري بهتر بوده است .اين پژوهش گوياي اين مطلب است كه درك نحوي از
عوامل مؤثر بر دركمتن و مؤيد رابطة مستقيم ميان آن دو است .پژوهش نجفي( )8898نيز نشان داد
كه درك نحوي به طرز معناداري درك متن را پيشبيني ميكند .اين در حالي است كه در نظام
آموزشي فعلي از اين مهم غفلت شده است.
پيشنهادها
.8

عليرغم نتايج ضعيف دانشآموزان ايراني در آزمون پرلز تالشي براي تغيير دادن نظام

آموزشي به منظور افزايش درك متن دانشآموزان ،افزايش دانش واژگاني ،درك نحوي ،آشنايي با
1. Perfetti
2. Steiner, Wiener & Cromer
3. Chretien
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ابزارهاي انسجام متن و آموزش راهبردهاي افزايش درك متن انجام نشده است .لذا پيشنهاد ميشود
توجه برنامهريزان و مؤلفان كتابهاي درسي به آموزش عوامل مؤثر در درك متن معطوف شود تا
مسير درك متن براي دانشآموزان هموار شود .
.1

تحقيقات نشان ميدهد يكي از عوامل مهم در درك متن دانش نحوي است ،لذا پيشنهاد

ميشود توجه برنامهريزان و مؤلفان كتابهاي درسي به آموزش ساخت جمله و نحوه خرد كردن
جمله به اجزاي آن معطوف و از آموزش دستور به شيوه سنتي پرهيز شود .
متن (ضماير ،حروف ربط) است ،لذا پيشنهاد ميشود توجه برنامهريزان و مؤلفان كتابهاي درسي به
آموزش هدفمند اين ابزارها معطوف شود تا با آموزش آنها دانشآموزان بتوانند ميان گزارههاي متن
انسجام ايجاد كنند .
.1

به منظور افزايش درك متن الزم است عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه و توجه كافي قرار

گيرد تا همچون حلقههاي زنجير مكمل يكديگر شوند .به عبارت ديگر درك خوانداري فرايندي
است كه عوامل دخيل در آن بايد يكي پس از ديگري در كنار هم قرار گيرند؛ در آموزش اين
فرايند الزم است به درك واژه ،جمله و متن توجه كافي شود .در هر مرحله سطوح درك به دقت
آموزش داده شود؛ به عنوان نمونه در آموزش درك متن از ابتداييترين سطح درك متن (درك
اطالعات صريح متن) كار آموزش شروع شود و در ادامه به ترتيب سطوح ديگر شامل :استنباط،
تلفيق اطالعات متن ،و تفسير اطالعات متن مورد توجه قرار گيرد .پژوهش حاضر نشان داد
آموزش بر مبناي يک مدل علمي (مدل سازندهگرايي) و پيمودن گام به گام فرايند آموزش يک
مهارت ،منجر به دستيابي به هدف مورد نظر خواهد شد؛ لذا پيشنهاد ميشود برنامهريزان و مؤلفان
كتابهاي درسي به آموزش هدفمند مهارتهاي زباني براساس مبناي نظري مشخص توجه كنند.
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