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چکیده
نظارت بر درک ،یکی از راهبردهای فراشنناختی درک متن نوشنتاری است که برای بررسی
وضنییت فهمِ اطلاعات متن بهکار میرود ،امّا هنوز ابزاری برای سنجش آن در داخل کشور
وجود ندارد .هدف این پژوهش پاسننوگویی به سننه سننلا دربارة ویژگیهای ابزارهای
سننجش نظارت بر درک ،کاربسنت آنها در انتواب ابزار مناسب سنجش نظارت بر درک و
بررسنیِ روایی و پایایی ابزار انجام شند .نتای مطالیه نشنان داد که ابزار سنجش نظارت بر
درک بیکر و اندرسون ( )7391ابزاری جامع در این زمینه است و بومیسازی آن به صورت
نرمافزاری انجام شنند .بید از تأیید روایی محتوایی ،جهت اطمینان از پایایی ،این ابزار روی
نمونهای  93نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد .محاسبة آلفای کرونباخ نشان داد
پایایی ابزار در تکالیف پاس ن به سننلالات ( ،)3/11تشننوی

اشننتباه ( )3/1و درجهبندی

اطمینان از پاسن ها ( )3/89در حدّ مناسننبی اسننت .این ابزار در گام بیدی باید روی نمونة
گسننتردهتری اجرا شننود تا مراحل روایی سننازه و هنجاریابی آن انجام شننود و بتوان از آن
بهعنوان ابزار سنجش نظارت بر درک بزرگسالان در سطوح موتلف استفاده کرد.
کلید واژهها :راهبرد فراشناختی ،نظارت بر درک متن نوشتاری ،بومیسازی ،آزمون نظارت
بر درک بیکر و اندرسون ()7391
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شمارة /1پیاپی 23

 -1مقدمه

یادگیری خواندن فرآیندی طولانی مدت اسننت و در انتهای مراحل یادگیری خواندن اسننت
کنه خواننندة بزرگسنننا به راحتی میتواند متون موتلف را بوواند و مینای مورد نظر را از آن
برداشنت کند .طیّ فرآیند خواندن فرد نماد زبان گفتاری را که در قالب نوشتاری درآمده است،
رمزگشنننایی 1میکنند (پرفتی ،1لاندی 9و اوکهیل .)113 :1332،4هدف غایی خواندن ،درک پیام
نویسننده اسننت .درک ،اصننلیترین جزء توانایی خواندن افراد محسننوب میشننود که نه تنها در
یادگیری بلکه در طو زندگی از اهمیت بهسنزایی برخوردار است و عدم توانایی در درک متن
نوشنتاری قطیاً منجر به مشکلات گستردهای خواهد شد .گاف 2و تانمر )7398( 8میتقدند درک
متن نوشتاری محصو مشترک دو راهبرد رمزگشایی و درک زبانی است بهطوریکه هر دو این
راهبردها با هم شنننرا لازم برای خواندن اسنننت و وجود یکی بدون دیگری منجر به خواندن
مطلوب نمیشود.
یکی از بزرگترین مشنننکلاتی که در دورههای تحصنننیلی موتلف گریبانگیر دانشآموزان و
دانشنننجوینان میشنننود عندم اتوناب راهبردهنای مناسنننب بههنگامِ خواندن اسنننت (بیکر و
اندرسنون .)1 :7391،راهبردهای خواندن هر آنچیزی هستند که خواننده قبل ،همزمان و بید از
خواندن به آنها متوسننل میشننود تا متن را بهطور کامل درک کند و بتواند هر گونه مشننکلی را
بنههنگنام خوانندن حنل کنند .آنره در هنگام خواندن ضنننروری اسنننت اتواب مجموعهای از
راهبردهای شننناختی و فراشننناختی اسننت که توسننه خواننده بهکار گرفته میشننود تا به درک
درسنتی از مینای متن برسد .راهبردهای شناختی میتواند دربرگیرندة رمزگشایی و بازیابی مینا
از واژه هنا و ترکیبنات نحوی و میننایی (پردازع میننایی ،واژگانی و واجی) باشننند .اما برای
دسننتیابی به سننطوح عمی تر مینا ،نقش دانش پیشننین و توانایی انجام فرآیندهای بهنی پیریده
مثل اسننتنتا سننازی و بهکارگیری راهبردهای فراشننناختی را نمیتوان نادیده گرفت (سننیلی  1و
همکاران.)231 :1372 ،
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راهبردهای فراشناختی که در خواندن دخیل هستند ،شامل برنامه ریزی ،ارزیابی و نظارت بر
درک اسنننت .بنهطورکلّی راهبردهای برنامهریزی شنننامل تییین هدف برای یادگیری و مطالیه،
پیش بینی زمان لازم برای مطالیه ،تییین سنننرعت مناسنننب مطالیه ،تحلیل چگونگی برخورد با
موضنننوا ینادگیری و انتوناب راهبردهنای ینادگیری مفیند اسنننت .در فرآیند خواندن راهبرد
برننامهریزی شنننامل راهبردهایی اسنننت که خواننده پیش از خواندن اتواب میکند تا به مفهوم
درسننت متن دسننت یابد .این راهبردها عبارتند از :نگاه اجمالی ،7پیشبینی 1و فیا کردن دانش
پیشنین  .یکی از اجزاء مهم فرآیند خواندن ،توانایی در ارزیابی درک خود توسه خواننده است.
بهرهگیری از راهبردهایی همرون بازخوانی و خود کنترلی در هنگام خواندن از مهمترین ابزارها
در راهبردهای خودارزیابی محسوب میشوند.
در بین راهبردهای فراشناختی درک متن نوشتاری ،راهبرد نظارت بر درک یکی از مهمترین
ی
آنهاسنت که خواننده را از عدم درک آگاه میکند و او را قادر میسنازد تا درسننتی یا نادرست ِ
درک خود را در هنگنام خواندن مشنننو

کند .وقتی خواننده ماهر از عدم فهم مطلب آگاهی

مییابد از راهبردهای اصننلاحی برای حل این مشننکل بهره میگیرد .این راهبردهای اصننلاحی
شننامل دوبارهخوانی ،اسننتفاده از منابع و متون مرتبه ،اسننتنتا های منطقی بر اسننام متن و یا
بهرهگیری از دانش پیشین است (بیکر .)2 :7393،
یادگیری خواندن فرآیندی طولانی مدت اسننت و در انتهای مراحل یادگیری خواندن اسننت
کنه خواننندة بزرگسنننا به راحتی میتواند متون موتلف را بوواند و مینای مورد نظر را از آن
برداشت کند .تحقیقات نشان می دهند که خوانندگان ماهر و ضییف از لحاظ کاربرد راهبردهای
زیربنایی درک متن نوشننتاری تفاوت زیادی با یکدیگر دارند (کین ،3اوکهیل و برایانت:1332 ،4
 .)99این تفاوت بهویژه در بوش راهبردهای فراشنناختی ،که در پردازعهای سطح بالای درک
مورد اسننتفاده قرار میگیرند ،نمایانتر اسننت (باتان  .)81 :1372،2مطالیه روی فراشننناخت و
راهبردهای مرتبه با آن یکی از بهترین عواملی اسننت که عملکرد افراد را به هنگام تحصننیل در
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2. predicting
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5. Batang
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دانشگاه پیشبینی میکند (کوروتائوا  .)93 :1372 ،7پاریس 1و وینوگراد )7333( 9میتقدند دانش
فراشنناختی میتواند یادگیری و انگیزع تحصنیلی را بهبود ببوشد .این یادگیری از طری تفکر
در هنگام خواندن و درک صننورت میگیرد .یک گام ملثر در بررسننی راهبردهای فراشننناختی
سننجش میزان استفاده از آنها بههنگام خواندن است .از آنجا که بزرگسالان و بهویژه دانشجویان
با متون و محتوای متنی گسننتردهتری سننر و کار دارند و کاربرد راهبردهای فراشننناختی هم در
انتهای مراحل یادگیری خواندن و بیشننتر در خوانندگان ماهر اتفام میافتد ،سنننجش راهبردهای
فراشنناختی درک متن نوشنتاری و بهطور خاص راهبرد نظارت بر درک در بزرگسالان میتواند
هم به این افراد برای آگاهی از راهبردهای فراشننناختی خود کمک کند و هم برای پژوهشننگران
و برنامهریزان آموزشننی در ارائة راهکارهایی برای اصننلاح و تقویت این راهبردها حائز اهمّیّت
باشنند .همرنین تاکنون در پژوهشهایی که در داخل کشننور با موضننوا بررسننی راهبردهای
فراشناختی خواندن انجام شده آزمونی برای سنجش نظارت بر درک متن نوشتاری میرفی نشده
و تنها از ابزار پرسننشنامه به این منظور اسننتفاده شننده اسننت .بنابراین برای پر کردن این خلأ،
پژوهش حاضر سه هدف مشو

را دنبا میکند:

 بررسی ابزارهای مناسب برای سنجش نظارت بر درک بزرگسالان
 بومیسازی ابزار بیکر و اندرسون ()7391
 تییین روایی و پایایی ابزار بومیسازی شده
و بر این اسام سلا های زیر مطرح میشود:
 ابزارهای سنجش نظارت بر درک چه ویژگیهایی دارند؟
 کاربسنت یافتههای به دسنت آمده در پاسن به پرسشِ نوست منجر به ساخت یا
بومیسازی چه ابزاری برای سنجش نظارت بر درک بزرگسالان میشود؟
 آیا ابزار بومیسازی شده روایی و پایایی لازم را دارد؟

1. Korotaeva
2. Paris
3. Winograd
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 -2پیشینة پژوهش

این بوش در دو قسنننمت ارائه میشنننود .در بوش او مروری نظری بر مفاهیم زیربنایی
نظارت بر درک و روعهای مناسب برای سنجش این راهبرد انجام خواهد شد و در بوش دوم
پیشنینهای از مطالیات انجامشنده در خار و داخل کشور در زمینة راهبرد نظارت بر درک متن
نوشتاری ارائه میشود.
 -8-2مفاهیم زیربنایی راهبرد نظارت بر درک

خواندن موف نیازمند تیامل سناختارهای خرد 7و کلان 1متن با دانش پیشننین خواننده است
که منجر به ایجاد مدلی بهنی از متن میشننود .در سننطح کلان خواننده روی خلاصننهبرداری و
شنیوة بیان مطالب توسنه نویسننده تکیه میکند تا به بازنمونی منسجم از متن دست یابد و در
سنننطح خرد ،بنا تکینه بر جملنه تلناع میکند تا مینای واحدهای مفهومی را درک کند به این
ترتیب ابتدا واژهها را بهصورت عبارتهای مینادار تفسیر و سپس مینای عبارتها را با یکدیگر
ترکینب میکند تا به مینای کل متن دسنننت یابد .در هر دو سنننطح خرد و کلان ،خواننده باید
اطلاعات موجود در متن را با دانش پیشنننین خود ترکیب کند و در این راه با انجام اسنننتنتا و
تفسیر به مینای متن دست یابد (کینش 9و وندایک.)913-982 :7319،2
فراشنناخت ،شنناخت دربارة شناخت است .یینی توانایی فهم و تنظیم یادگیری و تفکر
خود .از نظر یاکوبس 2و پاریس ( )7391فراشننناخت ،آگاهی هشننیارانه و قابل بیان از جنبههای
شنننناختی تفکر اسنننت .فراشنننناخت در خواندن ،توانایی فرد در فهم ،تنظیم و هدایت خود در
هنگنام خواندن یک متن اسنننت .دو بفید فراشنننناخت در هنگام خواندن بهطور کلّی عبارتند از
دانش فراشنناختی و کنتر فراشناختی (بیکر و براون .)922 :7392،8دانش فراشناختی در حافظة
بلند مدت وجود دارد .به بیان دیگر ،میتوان آنرا بهصنورت دانش فرد دربارة پردازع شناختی
خود تیریف کرد .بننهنظر ینناکوبس و پنناریس ( )7319این دانش ،دانشِ اظهنناری ،1رویننهای 9و
1. micro-structure
2. macro-structure
3. Kintsch
4. van Dijk
5. Jacobs
6. Brown
7. declarative
8. procedural
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مشروا 7برای راهبرد مورد استفاده در خواندن است .دانش اظهاری ،آگاهی از «چیستیِ» راهبرد
مورد اسنننتفناده ،دانش رویهای آگاهی از «چگونگیِ» اسنننتفاده از راهبردهای خواندن و دانش
مشنروا آگاهی از شنرایه «چرایی ،زمان و مکانِ» اسنتفاده از راهبردهای خواندن است .دومین
بفید فراشننناخت در خواندن ،کنتر فراشننناختی اسننت .کنتر فراشننناختی ،که در حافظة فیا
وجود دارد ،توانایی فرد در اسنتفاده از دانش فراشناختی برای رسیدن به اهداف خاص از طری
راهبردهنای موتلف اسنننت مثنل برننامهریزی ،نظارت بر درک و ارزیابی (بیکرو براون:7392،
 .)921داشنتن دانش فراشنناختی ضامن بهرهگیری از کنتر فراشناختی در حین خواندن نیست.
برای مثا  ،ممکن است خواننده بداند که اگر تمرکزع را از دست بدهد ،باید برگردد و متن را
مجندداً بووانند (یینی دانش نظنارت بر درک) .اما در هنگام خواندن ،بسنننیاری از خوانندگان
بهطور مداوم وضییت درک خود را بررسی نمیکنند و در نظارت بر درک شکست میخورند.
اوتِرو )7339( 1خودِ راهبرد نظارت بر درک را به سننه مرحله تقسننیمبندی میکند :ارزیابی،
برننامنهریزی و تنظیم . 9در مرحلة ارزیابی ،خواننده فهم همزمان خود را از آنره مطالیه میکند،
ارزیابی میکند .اینکار به او کمک میکند که تصنننمیم بگیرد آیا به تلاع بیشنننتری نیاز دارد یا
خیر .اگر شنننکافی در درک برای خواننده ایجاد شنننود ،در مرحلة برنامهریزی تلاع میکند تا
راهبردهای مناسننبی را انتواب کند .در مرحلة تنظیم ،خواننده راهبردهای منتوب در مرحلة قبل
را برای حل مشنننکلات درک بهکار میگیرد .این راهبردها میتواند شنننامل توجه مجدد ،کاهش
سنرعت خواندن ،تفسنیر مجدد بوشهای خاصی از متن ،ارزیابی بازنمون بهنی ساخته شده و
بازگشنت به عقب و حل ابهامات باشد (هان .)121 :1371، 2هکر )7339( 5بهطور کلی ،نظارت
بر درک را خودتنظیمی 8مینامد زیرا خواننده هم درک خود را ارزیابی میکند و هم خواندن را
بهگونهای تنظیم میکند که مشکلات خود را برطرف سازد.

1. conditional
2. Otero
3. regulation
4. Han
5. Haker
6. self-regulatory
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بننه طور کلّی برای بررسنننی عملکرد نظننارت بر درک ،سنننه رویکرد وجود دارد :رویکرد
دروننگر ،7رویکرد درجنهبنندی 1و رویکرد تشنننوی

اشنننتباه( 9هان .)121 :1371،رویکرد

دروننگر ،بر مبنای گزارع خوانندگان از فیالیتهای بهنیشننان حین خواندن قرار دارد (تفکر
با صنندای بلند .)2این روع میمولاً برای بررسننی پردازع همزمان خواننده مورد اسننتفاده قرار
میگیرد .خوانندهها میمولاً در هنگام خواندن از راهبردهای شننناختی موتلفی مثل خلاصننهکردن
و بنازگویی و راهبردهنای فراشننننناختی مثل بیان عدم درک مطلب اسنننتفاده میکنند .یکی از
ضننیفهای این رویکرد این اسننت که ممکن اسننت خواننده قادر به بیان همة آنره در فکرع
اسننت ،نباشنند .همرنین حرفزدن حین خواندن میتواند با پردازع طبییی تداخل کند و باری
بر بهن خواننده باشد.
رویکرد دوم برای اندازهگیری نظارت بر درک ،درخواست از خواننده برای پاس به سلالات
درک متن نوشنتاری و سنپس درجهبندی میزان اطمینان از پاس هاست .خوانندهای که به سلالی
پاسن ِ اشنتباه میدهد ،اما از پاسن خود اطمینان دارد ،درجهبندی ضییفی از درک خود دارد و
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که نظارت بر درک او ضنننییف اسنننت .یکی از مشنننکلات این
رویکرد در بررسنی نظارت بر درک ،مبالهه یا دسنت کمگرفتن میزان درک خود توسه خواننده
است (هان.)121 :1371،
رویکرد سوم در بررسی نظارت بر درک بر مبنای روع تشوی

اشتباه است که شایعترین

روع برای بررسننی نظارت بر درک در پژوهشهاسننت (بیکر و اندرسننون7391،؛ هکر7339،؛
هنان .)1371 ،در این رویکرد ،اطلاعات ناهماهنگی ،درونِ متن وارد میشنننود .این ناهماهنگی
ش نظارت بر
ی سنج ِ
میتواند بهصورت جملههای نادرست یا متناقض با متن نمود یابد .چگونگ ِ
درک در این دیندگاه از طری قراردادن خطاهای مفهومی در متن اسنننت به نحوی که با دانش
پیشین آزمودنی تناقض داشته باشد .میزان تشوی

این تناقض ها ،نشان دهندة میزان نظارت بر

درک آزمودنی اسنت .خلاصة رویکردهای بررسی نظارت بر درک را کروملی )737 :1332( 2در
قالب پن روع برای اندازهگیری این راهبرد بههنگام خواندن ارائه میکند:
1. introspective
2. calibration
3. error detection
4. think-aloud
5. Cromley
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درخواسننت از خواننده متن برای تفکر با صنندای بلند :اولین روع برای اندازهگیری نظارت
بر درک ،درخواسنت از خواننده متن برای بیان مشکلات و احساسات خود در هنگام خواندن و
بینان مفناهیمی اسنننت که درک میکند .به این ترتیب ،راهبردهای شنننناختی (مثل بازگویی و
خلاصنننهکردن) و فراشنننناختی (مثل اعتراف خواننده به اینکه چیزی از آنچه میخواند متوجه
نمیشود) مورد استفادة خواننده در هنگام خواندن مشو

میشود.

درخواسنت از افراد برای پاسن به سنلالات درک متن نوشنتاری و سپس درجهبندی میزان
اطمینان خود از پاسنن به سننلالات :دومین شننیوه برای سنننجش نظارت بر درک ،پاسنن دادن
آزمودنیها به سنلالات درک متن نوشتاری و سپس امتیازدادن به پاس های خود براسام میزان
اطمینان به پاسن شنان اسنت .خوانندهای که پاسن نادرستی میدهد اما به یقین میتقد است که
پاسوش درست است از نظارت بر درک ضییفی برخوردار است.
تشوی

تناقض :سومین شیوة اندازه گیری نظارت بر درک ،وارد کردن جملات متناقض در

متن و درخواسنننت از خوانندگان برای پیداکردن آنهاسنننت .مطالیات نشنننانداده اسنننت که
دانشآموزان با درک بالاتر بهتر میتوانند تناقضات و ناهماهنگیهای متن را پیدا کنند.
اندازهگیری میزان زمان سنننپری شنننده برای خواندن جملات دارای تناقض و جملات بدون
تناقض :چهارمین شیوة اندازهگیری نظارت بر درک ،قراردادن تناقض مفهومی در متن و محاسبة
زمان خواندن و یا دوبارهخوانی اسننت .در این روع که اغلب بهوسننیلة سننیسننتمهای رایانهای
انجام میشنود ،متن به صنورت جملههای مستقل نمایش داده میشود تا زمان سپری شده برای
مطالیه و دفیات مطالیة مجدد جملات دارای تناقض محاسنننبه شنننود .لین ،7زابروکی 1و مور

9

( )1331مجموعنه مطنالیناتی با این روع روی خوانندگان با سننننین متفاوت انجام دادند طب
یافتههای آنها همة آزمودنیها روی جملات دارای تناقض تمرکز بیشتری انجام میدادند.
پرسنشننامه :روع دیگر برای اندازه گیری نظارت بر درک ،اسنتفاده از پرسشنامه یا مصاحبه
دربارة راهبردهای مورد اسننتفاده در هنگام خواندن اسننت .میرز 2و پاریس ( )7397از این طری
دریافتند که خوانندههای سننین پایینتر در مقایسه با دانش آموزان پایة ششم از راهبردهایی مثل
خلاصهکردن ،حفظکردن ،دوبارهخوانی ،مرور و شناسایی ساختار متن هیچ اطلاعی ندارند.
1. Lin
2. Zabrucky
3. Moore
4. Myers
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 -8-8-2معیارهای انتخاب متن برای طراحیِ آزمونِ سنجشِ راهبرد نظارت بر درک

بهطور کلّی پژوهش روی ضیف خواننده در کاربرد راهبردهای خواندن ،باید دیدگاهی پویا
به خود بگیرد ،چرا که خواننده ،متن و موقییت به شیوهای پویا و تیاملی باهم در ارتباا هستند.
تیامل درسنت این سه عامل در کنار هم میتواند منجر به درک درستی از محتوای مورد مطالیه
شود .بر این اسام انتواب متن متناسب با سطح گروه هدف ،عامل مهمی در درک محتوا است.
جملات باید طوری کنار هم قرار بگیرند که بین آنها همپوشنانی مینایی حاصل شود و خواننده
بازنمون منسننجمی از محتوای متن داشننته باشنند .از نظر کروسننلی ،7آلن 1و مکنامارا)1377( 9
وقتی تهینهکننندگان مواد آموزشنننی میخواهند متون قابل درک طراحی کنند میمولاً دو دیدگاه
کلّی را در نظر میگیرند :دیدگاه ساختاری و دیدگاه شمّی.
دیدگاه ساختاری برای تهیة متن مبتنی بر استفاده از ساختار و لیست واژگان است که متنها
را بر اسنننام سنننطح سنننواد خوانندگان و دایرة واژگانی آنها طراحی میکنند ،مثل فرمو های
خوانشپذیری 2سنننتی که در آنها دو مییار سننادة تیدادِ واژه و طو جمله برای پیریدگی متن
ارزیابی میشننوند .ضننمن اینکه این دو مییار بسننیار سننطحی و سنناده بهنظر میرسننند ،در این
فرمو هنا بسنننیناری از اجزاء گفتمانی مثل انسنننجام 2و پیوسنننتگی 8نادیده گرفته میشنننوند
(کروسننلی،آلن و مکنامارا .)92 :1377 ،زبانشننناسننی متن برای «متن» هفت ویژگی میرفی
میکنند -7 :انسنننجام  -1پیوسنننتگی -9قابلیّت پذیرع-2 1هدفمندی -2 9پیامرسنننانی-8 3
موقیینتمنداری -1 73بیننامتنینت(77بوگراند 71و درسنننلر .)7397 ،79دو ویژگی «انسنننجام» و
«پیوسننتگی» ،ویژگیهای متنمحور هسننتند؛ یینی مربوا به خود متن میشننوند و متأثر از آراء

1. Cossley
2. Allen
3. McNamara
4. readibility
5. cohesion
6. coherence
7. Acceptability
8. Intention
9. Informativity
10. Situationality
11. Intertextuality
12. Beaugrande
13. Dressler
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هلیدی 7و حسنن ( )7318می باشنند .منظور از پیوستگی ،تفسیرپذیری متن و منظور از انسجام،
اسنتفادة درسنت از ابزارهای زبانی مثل عناصنر ارجاعی (ضمایر ،عناصر اسمی ،عناصر اشاره و
عناصنر ملکی) ،تکرار ،حذف ،جایگزینی ،روابه گزارهها و نشنانگرهای موضوعی است .وجود
عناصننر انسننجامدهنده برای پیوسننتگی متن ضننروری نیسننت .مثلاً دو جملة «اینجا بهار اسننت.
پرندهها آواز میخوانند» پیوسنته اسنت ،اما هیچ رابطی جملة او را به جملة دوم متصل نکرده
است (ارلیچ.)783 :7337 ،1
با اسنتفاده از روعهایی که در بالا شنرح آن گذشنت ،در پژوهشهای موتلف از شیوههای
ترکیبی موتلفی برای سنننجش راهبرد نظارت بر درک اسننتفاده شننده اسننت از جمله آزمونهای
نظارت بر درک میرز و پاریس ( ،)7397بیکر و اندرسننون ( )7391و کین و اوکهیل ( )1332که
در ادامه مروری بر این آزمونها خواهیم داشت.
الف) آزمون نظارت بر درک میرز و پاریس ()8918

این آزمون برای کودکان پایة سنوم و پنجم طراحی شند .به این منظور دو متن مناسب برای
پایة سننوم و دو متن برای پایة پنجم و  9سننلا درک متن نوشننتاری برای آنها انتواب شنند.
بنابراین ،کودکان هر گروه سننی دو داسنتان متناسب با سطح خود را میخواندند .در هر داستان
دو اسم با میاد بیمینی ولی به لحاظ واجی مشابه جایگزین شد (مثلاً  Klidsبه جای )kales
و دوباره واژهها مرتب شند تا یک عبارت بیمینی ساخته شود .چهار واژه و عبارت بیمینی در
سراسر داستان قرار داده شد به طوری که هیچیک روی جوابهای درستِ هشت سلا مربوطه
تأثیری نداشنت .متنها به صنورت تک تک به کودکان در اتاقی آرام در مدرسنه ارائه شد و هر
جلسنه  12دقیقه به طو انجامید .تکالیف توسه آزمونگر برای آزمودنیها توضیح داده شد .هر
آزمودنی یکی از داسننتانهای پایة سننوم یا پنجم را با صنندای بلند میخواند ،او به صننورت
نظنارت مداوم با ثبت مک ها و دوبارهخوانیها ،سنننپس داسنننتان بیدی با خه کشنننیدن زیر
ناهماهنگیها .به آنها گفته شند که این خه کشنیدنها در پاسوگویی به سلالات مربوطه کمک
خواهد کرد .بید از پایان خواندن متنها و سننلالات از آنها خواسننته شنند تا جایی که میتوانند
داستانها را به خاطر آورند و بازگوییکنند (میرز و پاریس.)7397،

1. Halliday
2. Ehrlich
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ب) آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسون ()8912

این آزمون برای دانشنجویان یا افرادی که در شرف ورود به دانشگاه هستند طراحی شده و
شامل سه نوا تکلیفِ پاس به سلالات درک متن نوشتاری ،تشوی

اشتباه و درجهبندی میزان

اطمینان از پاسن ها اسنت .آزمون متشکل از چهار متن سه پاراگرافی است .متنها از کتابهای
درسنی دانشنجویان انتواب شند و یکی از چهار متن به عنوان متن تمرینی ارائه شد .پاراگراف
مینانی همنة متنهنا دارای تنناقض و ناهماهنگی بود .دو نوا تناقض در این پاراگرافها به کار
رفت :تناقض در ایدة اصنلی و تناقض در جزئیات متن .طو همه متن ها مشابه و هر پاراگراف
حاوی پن جمله بود .از آنجا که پاراگراف میانیِ آزمون اهمّیّتِ زیادی داشننت ،سنناختار آن به
دقت کنتر میشنند .جمله او و چهارم این پاراگراف به ترتیب حاوی ایدة اصننلی و جزئیات
نناهمناهن

بود .هر دو این جملات دارای  73واژه و  73تا  17هجا بودند .کلمات ناهماهنگی

که در پاراگرافها در میشدند بهلحاظِ تیداد حروف و هجا با همتایِ بدون تناقضشان مشابه
بودنند .بیلاوه سننناختار پاراگراف میانی در طو متن مشنننابه بقیة پاراگرافها بود .یینی جملة
ابتدایی میرف ایدة اصنننلی پاراگراف و چهار جملة بید همه در جهت همان ایدة اصنننلی قرار
داشتند (پیوست .)7
شنش سنلا پن گزینهای برای هر متن ساخته شد ،بهطوری که برای هر پاراگراف دو سلا
مطرح شننند .سنننلالات پاراگرافهای یک و سنننه به گونهای بود که آزمودنی نیازی به توجه به
پاراگراف میانی نداشنته باشند .هر سنلا  2گزینه داشنت ،گزینة «بر اسام متن نمیتوان پاس
گفنت» هم برای آزمودنیهایی که متوجه ناهماهنگی شنننده بودند بهعنوان گزینة پنجم در همة
سلالات قرار داده شد.
کل آزمون توسه سیستم رایانهای انجام شد .هر پاراگراف به صورت جمله به جمله با فشار
دکمة «بیدی» روی نمایشنگر رایانه ظاهر میشد .اگر آزمودنی میخواست جمله قبلی را دوباره
بوواند با فشنار دکمة «قبلی» این جمله برای او ظاهر میشد .به محض اینکه جمله بیدی ظاهر
میشد جملة قبلی پاک میشد و زمان سپریشده روی جملهها در سیستم بخیره میشد .با آغاز
آزمون ،آزمودنی میتوانسننت یک پاراگراف را هر چند بار که میخواسننت بوواند اما با انتواب
کلید «بیدی» برای رفتن به پاراگراف بید دیگر امکان بازگشت به پاراگراف قبلی وجود نداشت.
بید از خواندن هر متن  8سلا مطرح میشد و نرم افزار ،پاس و زمان پاسوگویی به هر سلا
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را محاسننبه و ثبت میکرد .بید از انجام آزمون به همة آزمودنیها اطلاا داده شنند که پاراگراف
میانی هر متن حاوی تناقضی است .اینبار جملات از  7تا  2شمارهگذاری شد و از آنها خواسته
شنند که شننمارة جمله ناهماهن

را بنویسننند و اگر فکر میکنند هیچ یک از جملات ناهماهن

نیست عدد  8را ثبت کنند .اگر آزمودنیها تأیید میکردند که ابهامی وجود دارد به طور خودکار
دو سلا در صفحة نمایش ظاهر میشد ) 7 :آیا ابهام در ایدة اصلی متن است یا در جزئیات؟ و
 )1آیا در اولین مرتبة خواندن به ناهماهنگی پی بردهاید یا خیر؟ (بیکر و اندرسون.)7391،
ج) آزمون بررسی نظارت بر درک کین و اوکهیل ()2002

چهار متن با طو مشنابه (با میانگین  711واژه) انتواب شند .این متنها برای بررسی سطح
نظارت بر درک متن نوشننتاری روی دانشآموزان  3سنناله بررسننی شنندند .واژههای مشننکل تا
حندودی تیدیل و اشنننکالات سنننطح واژه و جمله بر مبنای هم هماهن
ناهماهن

شننندند .دو عبارت

از طری تهییر ترتیب واژهها به منظور ایجاد عباراتی بیمینا سناخته شد و دو واژه با

دو ناواژة بیمینی ولی قابل تلفظ جایگزین شند 9 .سنلا درک متن نوشتاری هم برای هر متن
مطرح شند .وظیفة آزمودنی ها پیدا کردن ناهماهنگی و اشکلات درون متن از طری پاسوگویی
به سلالات مربوطه بود (کین و اوکهیل.)1332،
 -2-2پیشینة پژوهشهایِ خارجی دربارۀ بررسی نظارت بر درک

آنره از پیشنینة پژوهشهای انجام شده در زمینة راهبردهای فراشناختی و بهویژه نظارت بر
درک میتوان دریافت این اسننت که بسننیاری از دانشننجویان از راهبردهای فراشننناختی اطلاعی
ندارند یا حین خواندن کمتر از آنها بهره میگیرند ،بیشننتر انواا متون را تنها به یک شننیوه می
خوانند (موتاری و ریرارد )1331،7و میزان کاربرد آنها از راهبردهای نظارتی و ارزیابی بسننیار
محدود است (کین ،اوکهیل و برایانت.)1332،
موتاری و ریرارد ( )1331در پژوهشننی ،پرسننشنننامهای با عنوان «راهبردهای فراشننناختی
خواندن» طراحی کردند که مللفههای فراشننناختی درک متن نوشننتاری و خواندن را بررسننی
میکند .برای طراحی این پرسننشنننامه ،ابتدا مطالیة گسننتردهای روی فراشننناخت و درک مطلب
انجام شند و راهبردهای فراشناختی در زمینة خواندن استورا گردید .سپس پرسشنامهای با 93
گویه بر مبنای طیف نگرعسننن لیکرت طراحی شنند .این راهبردها در سننه دسننتة راهبردهای
1. Reichard
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کلّی ،7حمایتی 1و حل مسنلله تنظیم شدند .حاصل جمع نمرههای هر فرد در مجموا  93گویه،
نشنننان دهندة راهبردهای فراشنننناختی خواندن فرد اسنننت .شننناخ

های روایی و پایایی این

پرسشنامه در حد مقبو گزارع شده است.
موریسنننون )1332( 9در پژوهشنننی بین زبانی 2با هدف بررسنننی ارتباا بین کاربرد راهبرد
نظارت بر درک در زبان او و دوم در دانشننجویانی که زبان او آنها انگلیسننی و زبان دوم آنها
فرانسننوی بود با ارائة آزمون درک متن نوشننتاری به هر دو زبان ابتدا ارتباا بین درک در زبان
او و دوم آزمودنیها را بررسننی کرد .سننپس با ارائة تکلیف تشننوی

اشننتباه میزان نظارت بر

درک آزمودنیهنا در هر دو زبان بررسنننی شننند .دو نوا ناهماهنگی در متنها گنجانده شننند
نناهمناهنگی در سنننطح خرد و نناهمناهنگی در سنننطح کلان .همرنین آزمودنیها به تکلیف
درجهبندی با چهارسنطح در مورد میزان اطمینان از وجود ناهماهنگی نیز پاس دادند .بر اسام
نتای روی نمونة اولیه آزمونهای درک متن نوشنننتاری به هر دو زبان از پایایی مناسنننب 3/91
برخوردار بودنند و تکنالیف نظارت بر درک نیز دارای پایایی  3/18بود .نتای بررسنننیهای او
نشننان داد عملکرد آزمودنیها در راهبرد نظارت بر درک در هر دو زبان ضننییف اسننت که این
ضنیف در زبان دوم مشنهودتر اسنت .همرنین در تشوی

اشتباه عملکرد آزمودنیها در زبان

او در سننطح کلان بهتر از سننطح خرد بود .در زمینة ارزیابی نظارت بر درک در قالب تکلیف
درجهبندی اطمینان از پاسنن ها نیز تفاوت قابل ملاحظهای بین دو گروه مشنناهده نشنند .هان و
اسننتیونسننون )1339( 5پژوهشننی مشننابه روی دانشننجویان چینی زبان در حا یادگیری زبان
انگلیسنی بودند انجام داد نتای آنها نشان داد در تکلیف تشوی

اشتباه عملکرد آزمودنیها در

زبان او بهتر از زبان خارجی است.
تحقیقات سنه دهه گذشته توسه بیکر و اندرسون ( ،)7391کروملی ( ،)1332سن (،)1333
کوروتائوا ( ،)1372باتان

( ،)1372در زمینة راهبردهای فراشنننناختی درک متن نوشنننتاری در

بزرگسنالان نشنان میدهد که نظارت بر درک متن نوشتاری نقش حیاتی در موفقیت افراد برای
رسیدن به درکی درست از آنره میخوانند دارد.
1. Global reading strategies
2. support reading strategies
3. Morrison
4. cross lingual
5. Stevenson
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 -3-2پیشینة پژوهشهایِ داخلی دربارۀ بررسی نظارت بر درک

کننارشنننکی ( ،)7997ملکی ( )7992و دائمی ( )7937در پژوهشهننای خود تننأثیر آموزع
راهبردهننای فراشنننننناختی را بر افزایش یننادگیری و درک مطلننب متون موتلف از طری ابزار
پرسنشنامه مورد بررسی قراردادهاند .نمرات حاصل از پژوهشهای آنها نشان دهندة ملثر بودن
آموزعهای فراشناختی در بهبود عملکرد درک مطلب دانشآموزان است.
حسننینچاری ،سننماوی و کردسننتانی ( ،)7991در پژوهشننی با عنوان انطبام و بررسننی
شناخ

های روانسننجی پرسشنامة راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانشآموزان دورة

متوسطه ،روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی موتاری و ریرارد ( )1331را بررسی
کردند .نتای حاصننل نشنناندهندة مناسننب بودن این پرسننشنننامه برای سنننجش راهبردهای
فراشناختی در هنگام خواندن بود.
توکلی و کوشنا ( ،) 1378در پژوهشنی روی دانشنجویان رشنتة زبان انگلیسی تأثیر آموزع
راهبردهای فراشنناختی بر درک متن نوشتاری و خود کارآمدی را با استفاده از پن ابزار بررسی
راهبردهای خواندن ،7پرسننشنننامة راهبردهای انگیزشننی برای یادگیری ،1مصنناحبه ،پرسننشنننامة
اطلاعات پیشزمینهای و یک آزمون درک متن نوشتاری بررسی کردند .بر اسام یافتههای آنها
آموزع اسننتفاده از راهبردهای فراشننناختی میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود درک متن نوش نتاری و
خودکارآمدی دانشجویان داشته باشد.
 -3روش پژوهش

مطالیة حاضننر ،پژوهشننی کمّی از نوا نیمه تجربی اسننت .برای پاسننوگویی به سننلا او
پژوهش در زمینة آزمون و روع مناسب جهت سنجش نظارت بر درک با استفاده از روعهای
توصنیفی و مروری ،آزمون و روع های مناسب استورا شد .برای پاس به سلا دوم ،آزمون
نظارت بر درک بیکر و اندرسنننون ( )7391بومیسنننازی شننند .دلیل انتواب این آزمون برای
بومیسننازی در بوش یافتهها مطرح میشننود .برای پاسننوگویی به سننلا سننوم پژوهش ،ابتدا
روایی محتوایی آزمون طراحی شنده توسنه  2کارشننام شامل دو استاد زبانشناسی ،دو استاد
آموزع زبان فارسی و یک استاد آموزع زبان انگلیسی بررسی شد و برای اطمینان از پایایی آن
)1. Survey of Reading Strategies (SORS
)2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ
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روی نمونة آزمایشی اجرا و مقدار پایایی با استفاده از فرمو آلفای کرونباخ محاسبه شد .نمونة
آماری این پژوهش  93نفر از دانشننجویان کارشننناسننی ارشنند دانشننگاه گیلان بودند؛ این تیداد
متشنکل از  71دانشجوی مذکر و  79دانشجوی مون

بودند که به شیوة نمونهگیری دردسترم

انتواب شنندند (به جدو  7نگاه کنید) .همة این دانشننجویان سننالم و طبییی بودند و هیچ نوا
اختلا بینایی و شننوایی نداشتند .این آزمودنیها در سا تحصیلی  31-38در مقطع کارشناسی
ارشد رشتههای زبانشناسی و آموزع زبان انگلیسی در دانشگاه گیلان مشهو به تحصیل بودند
که پس از اخذ مجوزهای لازم در این پژوهش همکاری نمودند.
جدول .8توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت و سن
شاخصهای آماری جنسیت

فراوانی

درصد

میانگین سن

مرد

71

%23

19

زن

79

%83

18

مجموا

733

%733

 -4یافتهها

در این بوش تلاع میشنود که به سنلالات پژوهش بر مبنای یافتههای بهدسنت آمده پاس
داده شنود .به این منظور یافته ها در سنه بوش انتواب آزمون مناسب جهت سنجش نظارت بر
درک ،طراحی و بومی سازی آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسون ( )7391و تییین روایی و
پایایی ابزار ارائه میشود.
 -8-4انتخاب آزمون مناسب جهت بررسی نظارت بر درک بزرگسالان

بهمنظور پاسن به سلا او پژوهش ،بر اسام آنره در پژوهش های پیشین انجام شده بود
که شرح آن در مبانی نظری و پیشینه گذشت ،انواا رویکردهای تفکر با صدای بلند ،درجهبندی
و تشنوی

خطا میتوانند در قالب تکالیف سننجش نظارت بر درک بهکار روند .بر این اسام

طب یافتههای حاصننل از مطالیات نظری ،آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسننون ( )7391که
برای بزرگسننالان طراحی شننده ،از جامییت لازم به این منظور برخوردار اسننت چراکه تمامی
تکالیف سنننجش نظارت بر درک اعم از تشننوی
سلالات دارای تناقض را پوشش میدهد.

خطا ،درجهبندی ،زمان مک

بر جملات و
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 -2-4طراحی و بومیسازی آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسون ()8912

در این بوش ،آزمون نظارت بر درک بر مبنای چارچوب مفهومی آزمون بیکر و اندرسنننون
( )7391طراحی و بومیسنازی شد .به این منظور ابتدا پیشینة مربوا به مییارهای انتواب متون
برای طراحی این آزمون مطالیه شد .در انتواب متن های آزمون حاضر به ویژگی تناسب متنها
با سننطح دانش و آگاهی آزمودنیهای بزرگسننا (دیپلم به بالا) توجه شنند .در تییین سننطح
دشواری متنها گرچه از فرمو های رای تییین سطح خوانشپذیری استفاده نشد ،اما تلاع شد
تا با توجه به مییارهای مناسننب در زمینة پیریدگی متن که مهمترین آنها انسننجام و پیوسننتگی
است ،متونی مناسب انتواب شوند.
این آزمون از  1متن سنه پاراگرافی تشنکیل میشود که هر پاراگراف دارای  2جمله مستقل
اسننت .تیداد متنهای این آزمون نسننبت به آزمون اصننلی که با چهار متن طراحی شننده بود
متفاوت اسنت .دلیل این مسلله طولانی شدن فرآیند آزمون و احتما خار از حوصله بودن آن
برای آزمودنیهاسنت؛ ضنمن اینکه با همین دو متن هدف موردنظر تأمین میشود .جملة او و
ل پاراگراف است .بید
چهارم پاراگراف دوم هر یک از متنها دارای تناقض مفهومی نسبت به ک ّ
از انتواب متنها و اعما تناقضهای مفهومی در متنها برای هر متن  2سننلا طراحی شنند که
دو سلا مربوا به تناقضهای داخل متن بود (پیوست .)1
بهمنظور طراحی آزمون ،نرم افزاری با اسنتفاده از زبان برنامهنویسنی  C++طراحی شد .این
نرم افزار قابلیت اجرا در محیه ویندوز را داراسننت و بهگونهای طراحی شننده که قادر اسننت
پاسن ها و زمان مطالیة هر جمله و پاراگراف و بازگشت به جملات ماقبل را برای هر کاربر در
فایل جداگانهای ثبت کند.
شنیوة انجام آزمون به این ترتیب اسنت که آزمودنی در یک جلسنة  12دقیقهای متنها را به
صنورت جمله به جمله با استفاده از کلید «ادامه» روی نرم افزار مطالیه میکند .امکان بازگشت
به جملة قبل با استفاده از کلید «بازگشت» وجود دارد ولی زمان مک

و تیداد دفیات بازگشت

و دوبارهخوانیها ثبت میشود.
بید از پایان خواندن هر متن 2 ،سنننلا چهارگزینهای برای هر متن مطرح میشنننود ،گزینة
چهارم همة سلالات «بر اسام متن نمیتوان پاس گفت» در نظر گرفته شد تا افرادی که متوجه
وجود تناقض در متن شنندهاند بتوانند به آن سننلا پاسنن دهند .در کنار هر سننلا هم میزان
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اطمینان از پاس ن به سننلا به صننورت درجهبندی با سننه گزینه (از پاس ن مطملنم ،تا حدودی
مطملنم ،مطملن نیستم) قرار دارد .بید از پاسوگویی به سلالات به همة آزمودنیها با استفاده از
اعلانی روی صنفحة نمایش اطلاا داده میشنود که در پاراگراف دوم متنها تناقضی وجود دارد
و این بار جملات این پاراگراف از  7تا  2شننمارهگذاری میشننود و بید از آن دو سننلا مطرح
میشنود - :آیا ابهام در ایدة اصنلی اسنت یا در جزئیات؟ و کدام جمله نسبت به دیگر جملات
دارای تناقض اسنت؟ .بنابراین این آزمون تکالیف درک متن نوشتاری ،تشوی

اشتباهات متن

و میزان اطمینان از پاسنن ها و مللههای تیداد دفیات مطالیة مجدد جملات دارای تناقض ،زمان
مک

روی جملات دارای تناقض را بررسی خواهد کرد.
نمرهگذاری آزمون به این ترتیب اسننت که به هر پاس ن ِ درسننت یک نمره تیل میگیرد که

مجموا نمرات پاسن به سنلالات  73و نمره تشوی
چهارگزینهای و دو سنلا راجع به تشننوی
جملنات دارای تناقض و زمان مک

اشتباه  2خواهد ب ود (هر متن پن سلا

اشننتباه دارد) .میانگین تیداد دفیات مطالیة مجدد

روی جملات دارای تناقض هم به عنوان شننناخصنننی از

نظارت بر درک محسنوب میشنود .همرنین میانگین درصد اطمینان از پاس به سلالات هم به
عنوان شاخ

سنجش درجهبندی نظارت بر درک مدّ نظر قرار میگیرد.

شیوة طراحی نرم افزار بهگونهای است که هر آزمودنی نام خود را در کادر مربوا در صفحة
او ثبت میکند و متنها را به ترتیب خوانده و به سننلالات و تکالیف آن پاس ن میدهد و پس
از انتهای آزمون با کلیک روی گزینة اتمام آزمون پاسن ها و زمان مطالیه و بازگشتهای او در
فایلی متنی با نام خودع برای بررسنی توسه آزمونگر ثبت میگردد .این نرم افزار قابلیت اجرا
روی انواا سیستمهای رایانهای را داراست و نتای آن نیز بهراحتی قابل دستیابی است.
 -3-4بررسی مقدماتی روایی محتوایی و پایایی آزمون

زمانی که یک ابزار خصنیصنهای که برای اندازهگیری آن تدوین شنده است بهدرستی اندازه
بگیرد دارای روایی اسننت .اگر ابزار پژوهش از روایی مناسننب برخوردار نباشنند همة جنبهها و
نتنای پژوهش میتوانند تحت تأثیر قرار گیرند (لیتوسنننلیتی .)22 :1373،7یکی از انواا روایی،
روایی محتوایی 1اسننت .منظور از روایی محتوایی ،بررسننی اجزای تشننکیل دهندة یک ابزار و

1. Litosseliti
2. content validity
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تییین اعتبار آن اسنت که بر اسنام قضناوت متوصنصنان صنورت میگیرد .به منظور سنجش
روایی محتوایی این آزمون ،ابزار طراحیشندة اولیه در اختیار دو اسننتاد زبانشنننام ،یک اسننتاد
آموزع زبان انگلیسنی و دو مدرم آموزع زبان فارسی قرار داده شد و روایی محتوایی آن به
تأیید اسناتید رسید و بر اسام نظرات دریافت شده اصلاحاتی در جملهبندی متون و  8مورد از
سلالات آزمون انجام شد.
پناینایی ینک ابزارِ انندازهگیری ،به تکرارپذیری یافتههای آن در پژوهشهای بیدی اشننناره
میکند .یک آزمون در صنورتی پایا اسنت که اگر آن را به فاصله های زمانی کوتاه چندینبار به
گروه واحدی از افراد بدهیم نتای حاصنل نزدیک به هم باشنند .شیوة رای برای بررسی پایایی
آزمونهنا روع بنازآزمنایی اسنننت .این روع تنهنا زمانی مورد قبو اسنننت که ویژگی مورد
اندازهگیری در طو زمان تهییر نکند (مانند هوع) .اما حفظ شننرایه یکسننان برای مواردی که
عملکرد انسان دخیل است ،بسیار مشکل است؛ چراکه انسانها از طری تجربه موارد بسیاری را
فرا میگیرند و در صنورت تکرار آزمون مشنابه با گروهی مشابه به دلیل کسب تجربه تا حدود
زینادی نتنای تحنت تأثیر قرار خواهد گرفت (لیتوسنننلیتی .)22 :1373،اما متداو ترین روع
بررسنی پایایی اسنتفاده از فرمو ضنریب آلفای کرونباخ 7اسنت .تییینِ ضریب آلفای کرونباخ،
یک روع اعتباریابی پایایی آزمون است که همسانی درونیِ آزمونِ موردنظر را ارزشیابی میکند
و نشان میدهد که سلالات آزمون تا چه اندازه توانایی سنجش خصیصة واحدی را دارند.
برای بررسی پایاییِ ابزارِ طراحیشده در این پژوهش ،از روع تییین ضریب آلفای کرونباخ
اسنتفاده شد .میزان ضریب آلفای آزمون در گروه نمونة  93نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد
که در یک جلسننة  12دقیقهای روی  93سننیسننتم رایانهای در یکی از کلامهای دانشننگاه به
سنلالات پاسن دادند ،در تکلیف پاسن به سلالات درک متن نوشتاری ( 3/11به جدو  1نگاه
کنید) و در تکلیف تشننوی

اشننتباه ( 3/13به جدو  9نگاه کنید) محاسننبه شنند .همرنین

ضننریب آلفای کرونباخ تکلیف درجهبندی پاسن به سننلالات نیز ( 3/89به جدو  2نگاه کنید)
محاسبه شد که نشان دهندة ضریب پایایی مناسب ابزار است.

1. Cornbach's alpha
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جدول  .2آمارهای پایایی تکلیف پاسخ به سؤالات درک متن نوشتاری
تعداد آیتمها

آلفای کرونباخ بر اساس
آیتمهای استاندارد شده

آلفای کرونباخ

73

3/173.

3/11

انحراف مییار

واریانس

میانگین

1/92381

2/289

2/9881

جدول  .3آمارهای پایایی تکلیف تشخیص اشتباه
تعداد آیتمها

آلفای کرونباخ بر اساس
آیتمهای استاندارد شده

آلفای کرونباخ

2

3/13.

3/13

انحراف مییار

واریانس

میانگین

7/21911

1/327

7/8333

جدول  .4آمارهای پایایی تکلیف درجهبندی میزان اطمینان از پاسخها
تعداد آیتمها

آلفای کرونباخ بر اساس
آیتمهای استاندارد شده

آلفای کرونباخ

73

3/897.

3/891

انحراف مییار

واریانس

میانگین

1/19289

2/113

2/1881

 -2نتیجهگیری

پژوهش حاضننر با سننه هدف کلّی انجام شنند .این اهداف عبارت بودند از انتواب ابزار و
روع مناسنب برای سننجش نظارت بر درک بزرگسالان ،طراحی و بومیسازی ابزار نظارت بر
درک بیکر و اندرسنون ( )7391و تییین روایی و پایایی آزمون بومیسنازی شده .طب مطالیات
انجام شنده سنه رویکرد کلّی در سننجش نظارت بر درک شنامل دروننگری یا تفکر با صدای
بلند ،درجهبندی و تشنوی

اشنتباه اسنت .جامعترین آزمون طراحی شده بنا بر اصو این سه
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رویکرد آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسنون ( )7391است که مشتمل بر تکالیف تشوی
اشنتباه ،درجهبندی و میزان اطمینان از پاس هاست ،بیلاوه زمان و دفیات دوبارهخوانیها را نیز
محاسنبه میکند .در بومیسنازی ابزار نظارت بر درک متن نوشتاری برای بزرگسالان ،تلاع شد
تا آزمونی بر مبنای چهارچوب آزمون بیکر و اندرسنننون با پوشنننش تمامی تکالیف نظارت بر
درک بهصنورت نرم افزاری طراحی شنود .نتیجة بررسنیهای اولیه روی ابزار بومیسنازیشده
نشنننان داد روایی و پایایی ابزار در حدّ مطلوبی قرار دارد؛ بهطوریکه در هر سنننه تکلیف این
آزمون پایایی حدود  3/13محاسننبه شنند و روایی محتوایی آن نیز به تأیید اسنناتید رسننید .این
آزمون با توجه به سنهولت در اجرا و شنیوة استاندارد نمرهگذاری میتواند ابزاری مطلوب برای
تییین میزان نظارت بر درک متن نوشتاری بزرگسالان ایرانی باشد.
با توجه به روع پژوهش حاضنننر و ابزار آن و نبود ابزار مشنننابه بهویژه در داخل کشنننور
مقایسننة نتای این پژوهش با پژوهشهای دیگر تا حدود زیادی باید با احتیاا صننورت گیرد و
بکر این مقنایسنننههنا در این بوش بنه منظور تأکید بر اهمّیّت ابزارهای سننننجش راهبردهای
فراشننننناختی درک متن نوشنننتاری در پژوهشهای آتی اسنننت .نتای این پژوهش با پژوهش
موتاری و ریرارد از جنبة پایایی مناسنننب ابزار سننننجش راهبردهای فراشنننناختی درک متن
نوشنتاری همووانی دارد .همرنین این نتای با نتای پژوهش موریسون ( )1332در تأیید پایایی
مناسب تکالیف موتلف نظارت بر درک همسو است .این نتای را میتوان با نتای حسینچاری،
سنماوی و کردسنتانی ( )7991که پایایی ابزار سنجش راهبرد فراشناختی درک متن نوشتاری را
بررسی کرده بودند نیز همووانی دارد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به فقدان پیشننینهای مشننو

در داخل کشننور برای

سننننجش تجربی راهبردهای فراشنننناختی درک متن نوشنننتاری و بهویژه نظارت بر درک متن
نوشننتاری اشنناره کرد .پیشنننهاد میشننود در پژوهشهای آتی ،تفاوت میان دانشننجویان قوی و
ضنییف در درک متن نوشنتاری از لحاظ راهبردهای فراشناختی بهویژه راهبرد نظارت بر درک
بررسنی شود .این آزمون در گام بیدی باید روی نمونة گستردهتری از دانش آموزان دبیرستانی،
دانشنجویان و نیز بزرگسالان باسواد به تفکیک اجرا شود تا مراحل روایی سازه و هنجاریابی آن
انجام شود و بتوان بهعنوان ابزار سنجش میزان نظارت بر درک متن نوشتاری بزرگسالان فارسی
زبان در سطوح متفاوت از آن استفاده کرد.
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