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 . مقدمه1

ــالیان متمادی متأثر از یکدیگر بوده و واژگا         زبان  ــی و عربی طی سـ ن های فارسـ

اســت. بســیاری از این واژگان در طی بســیاری از این دو زبان به دیگری راه یافته 

بان مبدأ ز اولیه در ها دچار تغییر معنایی شده و ارتباط اصلی خود را با معنایسال 

ست داده  شی از  1387اند  آذرنوش، از د (. در فرایند تغییر معنایی، واژه تمام یا بخ

ای که زمانی به مفهوم یا احساس خاصی دهد و واژهمعنی قبلی خود را از دست می

دهد یا احساس جدیدی را برای است، ارتباط خود را با آن از دست میوابسته بوده 

 .(Katz, 1979)کند زبان تداعی می گویشوران آن

زبانان در که در کشور ما مسألة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیبا توجه به این

زبان است و اکثر متقاضیان تحصیل در ایران از کشورهای عرب    حال رشد و توسعه   

خصو   ، بهرسد که به امر آموزش زبان فارسی  هستند، مهم و ضروری به نظر می  

ــأله در آموزش زبان دوم یا خارجی      بانان، توجه ویژه   زبه عرب  ــود. این مسـ ای شـ

ــیاری پیدا می ــت فرد عرباهمیت بسـ زبان در یادگیری زبان کند، زیرا ممکن اسـ

چنین تصور کند که این واژة عربی در   هاهفارسی به محض مواجهه با این قبیل واژ 

ــی همان معنی و کاربرد رایج در زبان عربی را   دارد؛ بنابراین دچار خطا زبان فارسـ

خل      تدا ــود. این نکته تحت عنوان  بان دوم مطرح       1شـ یادگیری ز مادری در  بان  ز

ست. در بحث تداخل زبان     می سیار حائز اهمیت ا شود و در امر آموزش زبان دوم ب

اش در یادگیری زبان دوم یا    طور خودکار از دانش زبان مادری   آموز به مادری، زبان  

ــتفاده می   کند. وقتی که نظام زبانی هر دو زبان اول و دوم یا خارجی        خارجی اسـ

شکلی پیش نخواهد آمد، اما وقتی نظام   ش  شند، م شند،  بیه با های زبانی متفاوت با

                                                           
1. interference 
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ــت زبان مادری با زبان دوم یا خارجی تداخل پیدا کند  یارمحمدی و                ممکن اسـ

شیدی،   ضیاحسینی  11: 1387ر سخة  ( چنین اذعان می1970  1(. آلر و  دارند که ن

چه فراگیری یک زبان، هر د که در حینکنبینی میپیش 2ایمتوســط تحلیل مقابله

 تفاوت بین دو زبان اول و دوم کمتر باشد، احتمال وقوع خطا بیشتر است.

ویژه زبان انگلیسی، در ابتدا به آموزش واژگان بهای به ،در امر آموزش زبان

شد، ولی پس از مدتی به این نکته پی بردند که آموزش واژگان چندانی داده نمی

های در بسیاری از کشور« دیوار»مثال، مفهوم واژة  ای نیست. برایمسألة ساده

ها از خیابان قابل زبان معنای چندان خوبی ندارد، زیرا در این کشورها خانهانگلیسی

ا به دیگران اند و دیوار کشیدن دور خانه معنای چندان خوبی ندارد و این پیام ررؤیت

رتی که در ارد، درصوای ندهآن همسایه رفتار دوستانه و صمیمان رساند کهمی

دهندة این است که ل نشانرساند. این مثاکشورهای دیگر چنین مفهومی را نمی

 ,Allenای است و نیاز به توجه بیشتری دارد  آموزش واژگان فرایند بسیار پیچیده

1983). 

هایی هستند که ظاهری شبیه به هم دارند، اما در معنی   گاهی در دو زبان، واژه

شود. بنابراین، در هنگام آموزش واژگان  گفته می 3ریشه ، همهاهاین واژمتفاوتند، به 

پاره      بافت  به زبان   گفتار می زبان، وجود  ند  تا واژه را در جمله      توا آموز کمک کند 

ــب به  به  ــی   طور مناسـ باید با     gymnasium کار ببرد. برای مثال، کلمة انگلیسـ

احتیاط و توجه خاصی به گویشور زبان آلمانی آموزش داده شود. این واژه در زبان    

آموزان بزرگســال تا برای حضــور در ای اســت برای دانشآلمانی به معنی مدرســه

                                                           
1. J. Oller & M. Ziahosseiny 
2. moderate version of contrastive analysis 
3. cognate 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛   112

 

شود که لوازم دانشگاه آمادگی کسب کنند، اما در زبان انگلیسی به مکانی گفته می  

 ها در آن وجود دارد  همان(.زشباال و پایین پریدن و انواع ور

به دارند دخیل عربی در زبان فارسی نیز وضعیتی دقیقاً مشا    هایبسیاری از واژه 

ــی به عرب      1392 امینی و نیازی،   زبانان به این    ( و باید هنگام آموزش زبان فارسـ

 ها به کار رود.نکته دقت فراوانی شود و بهترین روش برای آموزش این واژه

طور دگیری زبان عوامل زیادی در درک یک مطلب مؤثرند، اما هماندر هنگام یا

سون و فری  سبت  ( طی تحقیقاتی عنوان کرده1981  1بادیکه اندر اند، متغیّر واژه ن

ستنباط و توانایی به   به عواملی مثل جمله، توانا شخیص و ا ست یی ت آوردن مفهوم د

به آموزش واژگان توجه اصـــلی متن، در درک مطلب مؤثرتر اســـت. بنابراین، باید 

ــود و این امر اهمیت آموزش واژگان عربی دخیل را که دچار معنایی         ویژه ای شـ

 کند.اند، دوچندان میشده

 . استنباط واژگانی2 1

شـــوند، برای ای جدید و ناشـــناخته در متن روبرو میآموزان با واژهزمانی که زبان

ــتفاده از فرهنگ   حدسراهبردهای مختلفی مانند  یافتن معنی آن واژه از  زدن، اسـ

از  2لغت، نادیده گرفتن واژه، مشــورت با معلم و یا اســتنباط و تشــخیص معنی واژه

کردن، معنی واژه بر اساس (. برای استنباطNation, 1990کنند  متن استفاده می

ــایة آگاهی زباناطالعات قبلی حدس زده می ــود و در سـ آموز از متن و بافت و شـ

 (.Haastrup, 1991, 40ط، این امر میسر خواهد شد  دانش زبان مربو

                                                           
1. R. C. Anderson & P. Freebody  
2. lexical inferencing 
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واژگانی را تعیین معنای مناسب برای یک ( استنباط 2009  2و پریبخت 1هوش

های مفید و کردن نشانهکنند و این استنباط از طریق پیداواژه در بافت معرفی می

 قرار گرفته است و همچنینکاربردی از واژه و جمله و متنی که واژه در آن 

گیرد. دادن آن به دانش قبلی برای تعیین یک حدس درست، صورت میپیوند

آموز شواهد بافتی، دانش استنباط واژگانی فرایند پیچیدة تعیین معنی است که زبان

آمده از بافت دستآمیزد و این اطالعات بهزبانی و دانش خود از جهان را با هم درمی

کند تا به معنی واژة ناآشنا و جدید در یهای خویش از متن ترکیب مرا با دانسته

 (. Yu & Odlin, 2015متن برسد  

برد. کنند نام می( عواملی را که به استنباط موفق کمک می2003  3نساجی

کار رفته، نوع اطالعات موجود در متن، اهمیت ماهیت واژه و متنی که واژه در آن به

در تکلیف و میزان  دخیلمیزان شناخت و تالش ذهنی واژه برای درک متن، 

هایشان ها و مؤلفهاطالعات موجود در محیط متن، استفاده از ساختار درونی واژه

توانند اند که میاز جمله عواملی معرفی شده مل انواع واج، آوا، تکواژها و غیرهشا

تر معنی واژة جدید و ناشناخته چه صحیحآموز را در استنباط و تشخیص هرنزبا

 یاری کنند.

                                                           
1. Wesche 
2. Paribakht 
3. Nassaji 
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 . چارچوب نظری2

شده چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، راهبردهای استنباط واژگانی ارائه

( 2008شده توسط هاستراپ  ( و منابع دانش معرفی2014و نساجی   1توسط هو

 شوند.در ادامه شرح داده می باشند کهمی

 . راهبردهای مورداستفاده در استنباط واژگانی1 2

های مختلف مانند شوند به روشآموزان با واژة جدیدی در متن روبرو میوقتی زبان

کنند معنی واژه را پیدا مراجعه به فرهنگ لغت، پرسیدن از دیگران و غیره سعی می

کنند و گاهی ممکن است در ابتدا به دنبال نشانه و سرنخ در خود واژه باشند، بعد 

اطرا  آن توجه کنند و و یا جمالت است ای که واژه در آن قرار گرفته به جمله

همراه درک کلی خود از متن و همچنین دانش کلی از جهان، معنی یا معناهایی به

 (.Wesche and Paribakht, 2009را حدس بزنند  

اند آموزان را شناسایی کردهراهبرد مورد استفاده زبان 12( 2014هو و نساجی  

های متنی، کردن، استفاده از نشانه، تکرار2کردن، مرتبطکردنتحلیل که عبارتند از

، 5دادن، مطابقت4پرسیدن، سؤال3کردناده از دانش قبلی، ترجمه و تفسیراستف

                                                           
1. Hu 
2. associating 
3. paraphrasing 
4. making inquiry 
5. conforming 
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دوباره  و 3هاانداختن قضاوتتعویق، به2، بیان شکست یا دشواری1گذاشتنیادداشت

ها  این راهبردها را بر اساس ماهیت به چهار گروه تقسیم آن ،. سپس4کردنتالش

 کردند:

 شوند.آیی( و تکرار میکه شامل تحلیل، همراهی  هم 5ساخت ـ محور -1

کردن زدن از طریق اطالعات متنی، داخلکه شامل حدس 6ـ محورمعنی -2

 شود.اطالعات قبلی و تفسیر و ترجمه می

گذاشتن تدادن و یادداشپرسیدن، مطابقتالکه شامل سؤ 7کردنارزیابی -3

 شود.می

ها انداختن قضاوتتعویقکه شامل بیان شکست و دشواری، به 8کردننظارت -4

 شود.کردن میو دوباره تالش

 . منابع دانش2 2

ها، منبع یا شود. یکی از این جنبههای مختلفی تحلیل میاستنباط واژگانی از جنبه

گیرد. به شواهد کار میکردن بهآموز در هنگام استنباطزبان منابع دانشی است که

ها یا شواهد بافتی شامل شود. نشانههای بافتی و زبانی، منابع دانش گفته میو سرنخ

                                                           
1. commenting 
2. stating the failure/difficulty 
3. suspending judgments 
4. reattempting 
5. form-focused 
6. meaning-focused 
7. evaluating 
8. monitoring 
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شود. دانش دربارة آموز دربارة جهان میواژة موردنظر و دانش زبان 1بافت زبانی

آموز در قالب که زباناست شامل اطالعات حقیقی و واقعی و هر چیزی  2جهان

ها و تعصبات، تجارب شخصی و احساسات داوریها، باورها، پیشروحیات و گرایش

های زبانی شواهد کند. به شواهد و نشانهها استفاده میمشترک از آن

تقسیم  5«زبانیبین»و  4«زبانیدرون»شود و به دو دستة گفته می 3«ایواژهدرون»

شود که همان زبان زبانی از زبان واژة مورد آزمون گرفته میشوند. شواهد درونمی

شوند و در می مقصد است و به این منظور، خود واژه، ریشه و وندها درنظر گرفته

نیز به معنی استفاده از دیگر  زبانیشود. شواهد بینحقیقت وارد حوزة واژشناسی می

شوند؛ نخست، وعه تقسیم میمجمزبانی نیز به سه زیرع دانش درونهاست. منابنزبا

بخش واژشناختی  نقش دستوری واژه(، دوم، دانش دستوری  نشانة دستوری 

نویسی ای که کلمه در آن قرار گرفته است( و سوم، آواشناسی و دانش درستجمله

 (.Haastrup, 2008تلفظ و هجی  امالء( کلمه است  

دست آمده که همگی در زمینة یادگیری هایی بهتمامی این اطالعات از پژوهش

است و تا  ویژه حوزة استنباط واژگانی در این زبان صورت گرفتهزبان انگلیسی و به

آنجا که پژوهشگران حاضر اطالع دارند در مورد استنباط معانی واژگان فارسی با 

نجام نشده است. پژوهش حاضر به دنبال ای ازبانان مطالعهریشة عربی توسط عرب

شان در درک مطلب زبان بر مبنای میزان موفقیتآموزان عرببندی فارسیتقسیم

                                                           
1. co-text 
2. knowledge of the world 
3. word-internal 
4. intralingual 
5. interlingual 
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به دو گروه خوانندگان موفق و کمترموفق و درنهایت مقایسة نوع و تعداد راهبردهای 

 کنند.استنباط معنی و منابع دانشی است که این دو گروه استفاده می

 ژوهش. پیشینة پ3

هایی که تاکنون در زمینة استنباط واژگانی صورت گرفته، همگی در پژوهش

ها یا اند. این پژوهشویژه در زبان انگلیسی بودهیر از فارسی و بههایی به غزبآن

اند یا به آموزان را مورد بررسی قرار دادهراهبردها و منابع دانش مورد استفادة زبان

نقش دانش زبانی، تعداد و تراکم واژگان و یا تأثیر  های دیگر استنباط نظیرجنبه

 اند.متن و بافت در استنباط واژگان پرداخته

رین و تدر زمینة بررسی تغییر معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی، مهم

( بوده که به ماهیت 1392شده توسط امینی و نیازی  ترین پژوهش انجاممربوط

غییر را تدر زبان فارسی پرداخته و عوامل مؤثر در این تحول معنایی واژگان عربی 

زینش از گویی  حُسن تعبیر(، عامل انقطاع فرهنگی، عامل نوگعامل دینی، عامل به

است. در  ها در زبان مبدأ عنوان کردهسوی فرهنگستان یا گویشوران و تحول واژه

 نشده است. ایاشاره ،زبانانی که قصد یادگیری زبان فارسی دارنداین مقاله، به عرب

عنوان زبان دوم از طریق زبان انگلیسی به هایهیادگیری واژ ( به2003نساجی  

متن  بافت( پرداخته و راهبردها، منابع دانش و ارتباط این دو را با میزان موفقیت 

های این پژوهش با استفاده از کند. دادهدر استنباط واژگان زبان دوم بررسی می

 استنباط معنی واژه در حین خواندن  2به صورت همزمان 1فکرخوانیهای پروتکل

                                                           
1. think aloud 
2. introspective 
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گیران  استنباط معنی واژه پس از اتمام خواندن متن( از فرا 1نگرمتن( و گذشته

 هایهمعنای واژ کردندعنوان زبان دوم که سعی میسطح متوسط زبان انگلیسی به

پژوهش، حتی زمانی  آوری شد. براساس اینجدید را از متن استنباط کنند، جمع

آموزان از راهبردها و منابع دانشی که در اختیارشان بود استفاده کرده بودند، که زبان

 طور کلی پایین بود.ها بهمیزان موفقیت آن

ــاجی    ــط هو و نسـ ــورت گرفت 2014در پژوهش دیگری که توسـ ، انواع ( صـ

ستفاده توسط زبان   وفقیت فراگیران آموزان بررسی شد و میزان م  راهبردهای موردا

بر اســـاس راهبردهای مورد اســـتفاده با یکدیگر مورد  هاهدر اســـتنباط معانی واژ

آموزان از های حاصــل از این پژوهش نشــان داد که زبانمقایســه قرار گرفت. داده

های متنی، کردن، اســـتفاده از نشـــانهآیی(، تکراری تحلیل، همراهی  همراهبردها

ــتف ــؤال اده از دانش قبلی، اس ــیدن، مطابقتترجمه و تفســیرکردن، س دادن، پرس

شت  شواری، به      یاددا ست یا د شک شتن، بیان  ضاوت انداتعویقگذا ها و دوباره ختن ق

بودند که این راهبردها بر اســاس ماهیت به چهار گروه  کردن اســتفاده کردهتالش

ــساخت ــمعنی محور،ـ کردن تکردن و راهبردهای نظارمحور، راهبردهای ارزیابیـ

ــیم می ــوند. همچنین، زبانتقس ــتر از  ش ــتنباط واژگانی، بیش آموزان موفق در اس

ستفاده کرده  زبان بودند که این  آموزان کمتر موفق از راهبردهای نظارت و بررسی ا

ــان  ــأله نش ــته از  مس ــط این دس ــور فعال در آزمون توس دهندة خودآگاهی و حض

ستن   زبان ست که در نهایت منجر به ا سط آن آموزان ا شده  باط موفق و مؤثر تو ها 

ستنباط    ست. در مقابل، ا صادفی و غیرمرتبط از    ا صورت ت کنندگان کمتر موفق به 

                                                           
1. retrospective 
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ستفاده کرده  شانه    راهبردها ا ستفاده از ن های متنی و جمالتی که بودند و به جای ا

 ها در آن قرار گرفته بودند، بیشتر خودشان را محدود به واژه کرده بودند.واژه

ستنباط واژگانی های انجامگر پژوهشاز دی ست که    گرفته در حوزة ا شی ا ، پژوه

( صــورت گرفته و رابطة بین 2014توســط چگینی و طباطبایی   در زبان انگلیســی

و  هاههای جدید و ناآشــنا با میزان موفقیت در اســتنباط این واژتعداد و تراکم واژه

. نتیجة این قرار گرفته استدر نهایت، میزان موفقیت در درک مطلب مورد بررسی 

جدید بر اســتنباط  هایکه تراکم متن برحســب تعداد واژه دهدنشــان می پژوهش

بان  ب  موفق ز که تراکم کمتر واژه  آموزان مؤثر اســـت؛  یب  ید،    های ه این ترت جد

 مشکالت کمتری در استنباط به دنبال دارد و برعکس.

( صورت  2003  1توسط فرانتزن  که در حوزة آموزش زبان اسپانیایی  در پژوهشی 

ــد       گر ــی شـ . نتایج این  فت، عوامل مؤثر بر دریافت معنی واژه از بافت متن بررسـ

چه تحقیقات در حوزة زبان اول و دوم بیانگر این اســت که پژوهش نشــان داد، اگر

شناخته می معنی واژه ستنباط  تواند از طریق متنی که در آن قرار گرفتههای نا اند ا

هم  تواند محدودیتدهد بافت میهایی هم یافت شد که نشان می  نهشود، ولی نشا  

شته  آموز را به معنای مناسب و صحیح رهنمون   همیشه زبان  باشد. متن و بافت  دا

ستفادة زبان     نمی شترین راهبرد موردا ستفاده از بافت متن برای  سازد. بی آموزان، ا

ستنباط غلط و هم ا    ستنباط معنی بود که هم منجر به ا شد و      ا صحیح  ستنباط 

ــتفاده   وقتی زبان  باز هم از    آموزان از راهبردهای دیگر هم اسـ کردند، در حقیقت 

شانگر این        سأله خود ن ستفاده کردند و این م شخیص معنی واژه ا بافت متن برای ت

 هاست.نکته است که بافت متن، روشی بنیادی در تشخیص معنی واژه

                                                           
1. Frantzen 
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بایی     نابع دانش   1384با خاب نوع م ید       ( انت جد گان  باط معنی واژ ــتن در اسـ

بان   ــط ز ــی توسـ بانی این     انگلیسـ ــطح ز با سـ طة آن را  آموزان دختر ایرانی و راب

ــرکتزبان ــه گروه آموزان مورد مطالعه قرار داد. شـ کنندگان در این پژوهش به سـ

شدند و متنی به آن        سیم  شرفته تق سط و پی شد و از آن مقدماتی، متو ها ها داده 

به  1آزمون مجذور خی ،ها جدید را حدس بزنند. ســپسواژهخواســته شــد تا معنی 

آموزان و منظور تعیین رابطة بین منابع دانش مورد استفاده با سطح بسندگی زبان   

سندگی زبان    سطح ب ستنباط واژگانی تعیین رابطة بین  ها در آن آموزان و توانایی ا

متن به ، یک آزمون درک مطلب شــامل چهار هر ســه ســطح اجرا شــد. پس از آن

ها داده شـــد و با اســـتفاده از همبســـتگی پیرســـن، نمرة این آزمون با تعداد  آن

ــتنباط  ــحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته   اسـ های این های واژگانی صـ

ها اعم از آموزان ســطح مقدماتی از همة نشــانهپژوهش حاکی از آن اســت که زبان

ــتفاده   زبانی و بین بافتی، درون  ــندگی و توانایی     زبانی اسـ ــطح بسـ کردند. بین سـ

ــتنباط واژگانی تفاوت قابل مالحظه       ــتاسـ هرچند که بین توانایی     ،ای وجود داشـ

 ها رابطة خاصی وجود نداشت.استنباط افراد و مهارت درک مطلب آن

شود و تا آنجا که پژوهشگران حاضر اطالع دارند، طور که مالحظه میهمان

است ها صورت گرفته نهایی در سایر زباانی پژوهشط واژگتاکنون در زمینة استنبا

شود. و ضرورت انجام پژوهشی با این موضوع در زبان فارسی نیز احساس می

ویژه برای یافتن آموزش زبان فارسی به مرور زمان، بهتوجه به اهمیتبنابراین، با

د، الزم کننزبانان منطقة خاورمیانه که برای اهدا  تحصیلی به ایران سفر میعرب

های مختلف عنوان زبان دوم و یا خارجی، از جنبهاست که آموزش زبان فارسی به

علت شباهت ظاهری این دو زبان و وجود واژگان دخیل این، به بربررسی شود. عالوه

                                                           
 (. ,2011Pallantغیرپارامتری برای سنجش تفاوت آماری بسامدهاست  . آزمون مجذور خی یک آزمون 1
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اند، بسیار و همچنین واژگان فارسی دارای ریشة عربی که دچار تغییر معنایی شده

ها از متن باید مورد توجه قرار وة استنباط معنی آنمسألة آموزش این واژگان و نح

ای بین نوع و تعداد راهبردها و منابع دانش گیرد. بنابراین، ضرورت انجام مقایسه

به این  ؛شودمورداستفادة خوانندگان موفق و کمترموفق بیش از پیش احساس می

ابع دانش و توان با مقایسة این دو گروه خواننده، نوع و تعداد منصورت که می

 را بررسی نمودها را با یکدیگر مقایسه کرد و این نکته راهبردهای مورد استفادة آن

که سطح توانش درک مطلب این افراد چه تأثیری بر نوع و میزان استفاده از 

تواند برای کمک به راهبردها و منابع دانش دارد. در نهایت، نتایج این پژوهش می

ر استنباط معنی کلمات فارسی با ریشة عربی مفید واقع خوانندگان کمترموفق در ام

شود. با توجه به این اهدا ، در این پژوهش، سه پرسش مطرح شده است که عبارتند 

 از:

ز منابع ا. خوانندگان موفق در مقایسه با خوانندگان کمترموفق از نظر استفاده 1

 کنندآدانش چگونه عمل می

ز اخوانندگان کمترموفق از نظر استفاده . خوانندگان موفق در مقایسه با 2

 کنندآراهبردهای استنباط معنی چگونه عمل می

 . تعداد راهبردهای استنباط معنی و منابع دانشی که خوانندگان موفق و3

 شوندآکنند چگونه مقایسه میکمترموفق استفاده می

 . روش پژوهش4

 . مواد و ابزار پژوهش1 4

ــه بین   به   ــتنباط معنی و منابع       منظور انجام مقایسـ نوع و تعداد راهبردهای اسـ

ــتفاده می      ــی که خوانندگان موفق و کمترموفق اسـ نفر از  10کنند، ابتدا از   دانشـ
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زبان اهل کشور لبنان که در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل       آموزان عربفارسی 

ستاندارد درک مطلب که توسط مرکز آموزش زبان فارسی      شگاه بودند، آزمون ا  دان

فردوسی مشهد تهیه شده و روایی و پایایی آن توسط این مرکز سنجیده شده بود،       

سطح توانش فارسی     شد. هد  از این آزمون، تعیین  آموزان در درک مطلب گرفته 

ــتغال زنان،          ــوعات انرژی، اشـ ــامل پنج متن با موضـ ــی بود. این آزمون شـ فارسـ

صنعتی اروپا و قدیمی خواب ستبا  ایرانی بود که برای  ترین فرش دیدن، انقالب  د

سؤال چهارگزینه  شده بود و در مجموع  هر متن بین پنج تا هفت  ای درنظر گرفته 

ــؤال چهار گزینه 30 ــ س ــت. روایی محتوایی این آزمون توس ــتاد ای داش ط یک اس

 یید شد.آموزش زبان بررسی و تأ

که از  هاژو 250واژة فارسی با ریشة عربی نیز از بین  64آن، تعداد  برعالوه

بودند انتخاب شدند و ابتدا به صورت  آوری شدهروزنامه، وبسایت و منابع دیگر جمع

رار قجداگانه و خارج از بافت و سپس در قالب یک داستان کوتاه مورد استفاده 

 گرفتند.

 کنندگان در پژوهش. شرکت2 4

هل کشور  زبان انفر از دانشجویان پسر عرب   10کننده در این پژوهش افراد شرکت 

شگاه شیراز مشغول به تحصیل بودند.      بودند که در رشته  لبنان های مختلف در دان

المللی امام خمینی تمام این دانشجویان در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین   

ســـال ســـن  24تا  19 ره( قزوین زبان فارســـی را یاد گرفته بودند. این افراد که 

که دسترسی به   جان پژوهش شرکت کردند. ازآن انه در ایداشتند به صورت داوطلب  

سّر زبان در دانشگاه شیراز برای نگارندگان میتعداد بیشتری از این دانشجویان عرب

نبود و همچنین، به این دلیل که تعدادی از این افراد به علت اشــتغال به تحصــیل 
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نده های مختلف حاضــر به همکاری نبودند، به ناچار به همین تعداد بســدر رشــته

 های مستعارند.کردیم. شایان ذکر است، اسامی به کاررفته در این مقاله اسم

 ها. شیوة گردآوری داده3 4

ــة عربی از منابع گوناگون مانند روزنامه          250ابتدا حدود    ــی با ریشـ ها،  واژة فارسـ

ــایتکتاب ــد. پس از آن، با مراجعه به فرهنگ لغت ها و سـ های خبری انتخاب شـ

و عربی به فارســـی و همچنین رجوع و پرســـیدن از تعدادی از فارســـی به عربی 

شجویان عرب  شغول        دان شیراز م شگاه  صیل در دان شور لبنان که به تح زبان اهل ک

شد. از بین این     صل   250بودند، از وقوع تغییر معنایی در این واژگان اطمینان حا

ــخص هایی که تغییر معنایی در آنعنوان واژهواژه به 64واژه، تعداد  ها به طور مشـ

شدند. از جملة این واژه  بود که در عربی به « انقالب»ها، واژة رخ داده بود، انتخاب 

است. همچنین، « الثوره»در عربی واژة « انقالب»است و معادل واژة « کودتا»معنی 

صاحبه » که رود، درحالیبه کار می« صحبتی هم»و  «گفتگو»در عربی به معنی « م

سی   صاحبه »معادل واژة فار ست. واژه « مقابله»در عربی واژة « م های مرکبی نیز ا

ها ساختة  وجود دارند که اجزاء آن عربی است، ولی در عربی وجود ندارند. این واژه 

سی  را نام برد که اجزاء آن « التحریرلوازم»توان ها میاند. از جملة این واژهزبانانفار

ــت، ولی در عربی وجود ندارد، زیرا دا  آموز با دیگری  نش واژگانی هر زبان  عربی اسـ

ــت که زبان  ــت و این امکان وجود داش ها را از قبل آموز معنی همة واژهمتفاوت اس

شدند تا در حین آزمون، از لحاظ  بداند، تعداد زیادی از واژه ها برای آزمون انتخاب 

شد. پس از آن،      تعداد واژه شته با سؤال محدودیتی وجود ندا  ایواژه 64های مورد 

ــده بود، خارج از بافت و به  که از وجود تغییر معنایی در آن ــل ش ها اطمینان حاص

ها را در ها خواســته شــد که معنی آن واژهها داده شــد و از آنصــورت مجزا به آن
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تاً واژه      ند. طبیع یان کن ــی ب بان    فارسـ که ز ــی    نآموز معنی آهایی  فارسـ ها را در 

خا  حذ  شدند. در ادامه، به این افراد ها برای آن فرد ت دادهدانست از فهرسمی

ستنباط معنی واژه     ضمن خواندن و ا شد تا  ها، افکار خود را بلند بیان آموزش داده 

ــتا     کنند. در مرحلة بعد، این واژه    ــرکت  ها در قالب یک داسـ کنندگان داده   ن به شـ

شده بودند و زیر آن   که آنشدند، درحالی  سته  شده    ها در متن برج شیده  ها خط ک

ــرک   بود ــوند کدام واژه     تتا شـ در متن مدنظرند. با توجه به       ها کنندگان متوجه شـ

ــت که هم کوتاه و هم دربردارندة تما این ــتان و یا متنی وجود نداش م که هیچ داس

شد، چرا  64 سیاری از این واژه واژة مورد نظر ما با ستند که در  ها، واژهکه ب هایی نی

به    تانی  ــ ند و همچنین،  هر متن و داسـ ندة      کار رو ند و طوالنی خوان تان بل ــ داسـ

دهی تأثیرگذار اســت، کند و بر عملکرد او در پاســخزبان را خســته میغیرفارســی

ساخته      ستان کوتاه خود صمیم گرفتیم که از دا ستفاده کنیم.  ت ای در این تحقیق ا

های موردنظر توسط فردی که نویسنده، برای این منظور، داستان مذکور حاوی واژه

آموزان خواسته شد تا معانی   بازیگر تیاتر بود نوشته شد. سپس، از زبان   کارگردان و 

هایی را که به صــورت برجســته در متن مشــخص شــده بودند حدس بزنند و  واژه

شرح دهند. هر یک      شخیص معنی کلمة موردنظر  ستنباط و ت دالیل خود را برای ا

شرکت  شرک    از  صاحبه  صورت انفرادی در این آزمون و م ت کردند. در کنندگان به 

 کنندگان ضبط و به صورت کتبی ثبت شد.تمامی این مراحل، صدای شرکت

 ها. شیوة تحلیل داده4 4

کنندگان به این ترتیب محاســبه شــد که هر نمرة آزمون درک مطلب این شــرکت

صفر و طبق این نمره         ست  سخ نادر ست یک نمره و هر پا سخ در دهی، نمرة کل پا

ــرکت ته درنظر گرف 30این آزمون از  ــاس، نمرات شـ ــد. بر این اسـ کنندگان از شـ

ــبه  25و  23، 20، 18، 18، 18، 17، 16، 11، 9ترین نمره به ترتیب پایین محاسـ
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ــد. میانگین نمرات   (. یک بار انحرا    1بود  جدول   4.8و انحرا  معیار   17.5شـ

ــا میــانگین جمع             ــار تفریق کردیم       4.8+17.5=22.3معیــار را ب (، و یــک ب

 ،ها یک انحرا  معیار بیشتر از میانگین بود(. افرادی که نمرة آن17.5-4.8=12.7 

گان موفق  دو نفر( و آن   به  ند که نمرة آن  عنوان گروه خوان یک انحرا    هایی  ها 

به      یانگین بود،  یار کمتر از م گان کمترموفق  دو نفر( در نظر    مع ند عنوان خوان

ین این دو حد بود، کنار گذاشته ها بشده و بقیة افراد  شش نفر( که نمرة آن گرفته

شده توسط   شدند. منابع دانش مورداستفادة این افراد بر اساس منابع دانش معرفی   

ــتراپ   ــتنباط2008هاس ــده معنی بر مبنای راهبردهای ارائه ( و راهبردهای اس ش

( مورد تحلیل و بررســی قرار گرفتند. برای کدگذاری 2014توســط هو و نســاجی  

، در ابتدا دو نفر از پژوهشگران طی هاو راهبردهای استنباط معنی واژه منابع دانش

سخ   ساتی، تعدادی از پا شرکت جل کنندگان در پژوهش را با یکدیگر کدگذاری های 

آموزان را های یکی دیگر از فارســیطور مســتقل پاســخها بهکردند. پس از آن، آن

سب      ه نمودند. این همبستگی کدگذاری کرده و همبستگی بین دو دسته کد را محا

ــایت       98/0 باال و رضـ یار  ــ ــت  بود که بسـ یایی   Pallant, 2011بخش اسـ پا ( و  

 کند.یید میها را تأکدگذاری

 آمار توصیفی (:1جدول  

 انحرا  معیار میانگین باالترین نمره ترین نمرهپایین تعداد 

 4.83621 17.5 25 9 10 نمرات

 . نتایج پژوهش5

ــتها و اطالعات به   دادهپس از گرداوری  ــی قرار  آمده، نتایج آن  دسـ ها مورد بررسـ

 گردد.گرفت که در ادامه به صورت کمّی و کیفی ارائه می
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 . منابع دانش مورد استفادة خوانندگان موفق و کمترموفق1 5

صد منابع دانش مورد    2(2جدول   سامد و در ش   ب ستفادة خوانندگان موفق را ن ان ا

 دهد. می

 بسامد و درصد منابع دانش مورد استفادة خوانندگان موفق :(2جدول )

 درصد بسامد حسن قاسم داستان

 47.55 68 40 28 بافت زبانی

 46.85 67 40 27 دانش دربارة جهان

 4.9 7 2 5 زبانی عربی(دانش بین

 0.7 1 1 0 زبانی فرانسوی(دانش بین

  143 83 60 مجموع

دهد، منابع دانش مورداستفادة این دو میطور که جدول فوق نشان همان

از کل  %47.55بودن و دارا 68 با بسامد « بافت زبانی»خوانندة موفق عبارتند از 

ل منابع کاز  %46.85بودن و دارا 67د  با بسام« دانش دربارة جهان»منابع دانش(، 

دانش(.  بعاز کل منا %4.9بودن و دارا 7 با بسامد « زبانی عربیدانش بین»دانش( و 

 %0.7بودن اراو د 1 با بسامد « انی فرانسویزبدانش بین»فرد دوم از منبع  ،همچنین

 انشد منابع درصد و بسامد 3از کل منابع دانش( نیز استفاده کرده است. جدول 

 دهد.را گزارش می موفق کمتر خوانندگان مورداستفادة

استفاده کردند ، منابع دانشی که خوانندگان کمترموفق 3بر اساس جدول 

از کل منابع  %49.66بودن و دارا 72 با بسامد « ربارة جهاندانش د»عبارتند از 

دانش »از کل منابع دانش(،  %48.96بودن و دارا 71 با بسامد « بافت زبانی»دانش(، 

زبانی دانش بین»از کل منابع دانش( و  %0.69بودن و دارا 1 با بسامد « نیزبادرون

 از کل منابع دانش(. %0.69بودن و دارا 1 با بسامد « عربی
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 کمترموفق خوانندگان استفادة مورد دانش منابع درصد و بسامد(: 3جدول )

استفادة خوانندگان موفق و  با توجه به این نتایج، مجموع منابع دانش مورد

 گردد:طور خالصه ارائه میها در جدول زیر بهکمترموفق و بسامد و درصد آن

 کمترموفق و موفق خوانندگان دانش منابع درصد و بسامد(: 4جدول  

 خوانندگان کمتر موفق خوانندگان موفق

 درصد بسامد منابع دانش درصد بسامد منابع دانش

 49.66 72 دانش دربارة جهان 47.55 68 بافت زبانی

 48.96 71 بافت زبانی 46.85 67 دانش دربارة جهان

 0.69 1 زبانیدانش درون 4.9 7 زبانی  عربی(دانش بین

 0.69 1 زبانی عربی(دانش بین 0.7 1 زبانی  فرانسوی(دانش بین

توان به پرسش اول پژوهش، یعنی ( می4های موجود در جدول  با توجه به داده

خوانندگان موفق در مقایسه با خوانندگان کمتر موفق از نظر استفاده از منابع »

پاسخ داد. گروه خوانندگان موفق از چهار منبع دانش « کنندآدانش چگونه عمل می

زبانی دانش بین»و « زبانی عربییندانش ب« »دانش دربارة جهان»، «بافت زبانی»

دانش دربارة »، «بافت زبانی»و گروه کمترموفق از چهار منبع دانش « فرانسوی

 درصد بسامد علی ناصر داستان

 49.66 72 32 40 دانش دربارة جهان

 48.96 71 31 40 بافت زبانی

 0.69 1 0 1 زبانیدانش درون

 0.69 1 1 0 زبانی  عربی(دانش بین

  145 64 81 مجموع
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استفاده کردند. درمجموع، « زبانی عربیدانش بین»و « زبانیدانش درون»، «جهان

منبع دانش  145و گروه خوانندگان کمترموفق از  143گروه خوانندگان موفق از 

زبانی دانش بین»و « دانش دربارة جهان»، «بافت زبانی»دند. منابع دانش استفاده کر

بین هر دو گروه خوانندگان موفق و کمترموفق به صورت مشترک استفاده « عربی

استفاده « زبانی فرانسویدانش بین»شده است. خوانندگان موفق از منبع دانش 

را به کار بردند. این « انیزبدانش درون»کردند و خوانندگان کمترموفق منبع دانش 

زبانی  فرانسوی( که تواند بیانگر این مسأله باشد که استفاده از دانش بیننکته می

زبان در این زبان  فرانسه( مهارت بیشتری نسبت به زبان فارسی آموز عربفارسی

 است.به کمک وی آمده  ،دارد

در هر دو « بارة جهان  دانش در»و « بافت زبانی   »که منابع دانش   با توجه به این   

گروه خوانندگان موفق و کمترموفق مهمترین منابع دانش مورد استفاده را تشکیل   

ستنباط معنی    دهند، میمی ستفاده برای ا توان گفت از نظر نوع منابع دانش موردا

ــد. این یافته  واژه ــاهده نش ــایانی بین دو گروه مش های تقریباً با یافته ها، تفاوت ش

( 1384گرفته از سوی بابایی   ت( همسو است. براساس پژوهش صور    1384بابایی  

ــی بودند، این افراد روی زبان آموزان دختر ایرانی که در حال یادگیری زبان انگلیس

از نظر ســطح زبانی به ســه گروه مقدماتی، متوســط و پیشــرفته تقســیم شــدند و 

شی     ستنباط معنی واژه سپس، انواع منابع دان ر کاهای جدید بهکه این افراد برای ا

مورد مقایســـه قرار گرفت. نتیجه این بود که  هابردند بر اســـاس ســـطح زبانی آن

بان  بافتی، درون       ز نابع دانش  قدمانی از همة م ــطح م بانی و بین آموزان سـ بانی  ز ز

ستفاده کردند. زبان  شواهد بافتی تکیه     ا شتر بر  سط بی سطح متو شتند و   آموزان  دا

شرفته از منابع دانش بافتی و درون   زبان سطح پی ستفاده کردند. این  آموزان  زبانی ا
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ست که همانند ن  ضر، دانش بافتی  هم به معنی آن ا متن( بین هر تایج پژوهش حا

 سه گروه مشترک بود. 

اند و های دیگری که تاکنون انجام شده، به این جنبه از مسأله نپرداختهپژوهش

های مختلف تواند از جنبهرسد که این بُعد از پژوهش باز هم مینظر میبهچنین 

 مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

 . راهبردهای مورداستفادة خوانندگان موفق و کمترموفق2 5

اســـتفاده  آمده از این پژوهش نشـــان داد که راهبردهای مورددســـتهای بهداده

کاربردترین به خوانندگان موفق و کمترموفق براساس بسامد از پرکاربردترین به کم  

 .است 5جدول شرح 

( مشخص است، راهبردهایی که افراد موفق استفاده    5طور که در جدول  همان

تا کم     کاربردترین  ند از پر فاده از دانش قبلی و       کرد ــت ند از: اسـ بارت کاربردترین ع

شانه   ا کردن، مرتبطکردن، زدن، تجدیدنظرهای متنی، تکرارکردن، مثالستفاده از ن

قت    طاب ــیرکردن، مرور  م مه و تفسـ تان و  دادن، ترج ــ ید،     کردن داسـ یان ترد ب

سامد ( 6جدول   کردن.کردن و ترجمهتوصیف  ستفادة  مورد یراهبردها درصد  و ب  ا

 را گزارش می دهد.  کمترموفق خوانندگان

 موفق خوانندگان مورداستفادة یراهبردها درصد و بسامد(: 5جدول  

 درصد بسامد حسن قاسم داستان

 33.84 67 40 27 های متنیاستفاده از نشانه

 33.84 67 40 27 استفاده از دانش قبلی

 15.15 30 16 14 تکرار کردن

 6.06 12 7 5 مثال زدن
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 3.53 7 3 4 تجدیدنظر کردن

 2.02 4 2 2 مرتبط کردن

 1.51 3 1 2 مطابقت دادن

 1.01 2 0 2 ترجمه و تفسیر کردن

 1.01 2 0 2 مرور کردن داستان

 1.01 2 1 1 بیان تردید

 0.51 1 1 0 ترجمه کردن

 0.51 1 1 0 توصیف کردن

  198 112 86 مجموع

ته    یاف جدول     بر اســــاس  گان       6های موجود در  ند که خوان هایی  (، راهبرد

ــتفاده کردند، بر اســاس بســامد  ــتفاده از دانش ق کمترموفق اس بلی، عبارتند از اس

ستفاده از ن  ست، مثال   های متنی، تکرشانه ا شک کردن و زدن، مرتبطارکردن، بیان 

یل      یدنظرکردن، تحل جد باره تالش ت قت   کردن، دو طاب کردن دادن، مرورکردن، م

 داستان و بیان تردید.

 کمترموفق خوانندگان مورداستفادة یراهبردها درصد و بسامد(: 6جدول  

 درصد بسامد علی ناصر داستان

 32.45 73 32 41 استفاده از دانش قبلی   

 32 72 31 41 های متنیاستفاده از نشانه

 16.89 38 21 17 تکرار کردن

 7.11 16 10 6 بیان شکست

 6.67 15 2 13 مثال زدن

 1.3 3 1 2 تجدیدنظر کردن

 1.3 3 1 2 مرتبط کردن

 0.45 1 0 1 تحلیل کردن
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 0.45 1 1 0 مطابقت دادن

 0.45 1 0 1 دوباره تالش کردن

 0.45 1 1 0 مرور کردن داستان

 0.45 1 1 0 بیان تردید

  225 101 124 مجموع

درصد  استفادة خوانندگان موفق و کمترموفق و بسامد و مجموع راهبردهای مورد

 گردد:کاربردترین ارائه میکمها در جدول زیر بر اساس بسامد از پرکاربردترین به آن

 موفق کمتر و موفق خوانندگان یراهبردها درصد و بسامد (:7جدول )

  خوانندگان کمتر موفق خوانندگان موفق

 درصد بسامد  راهبردها  درصد بسامد راهبردها

های استفاده از نشانه

 متنی
 32.45 73 استفاده از دانش قبلی 33.84 67

 32 72 های متنیاستفاده از نشانه 33.84 67 استفاده از دانش قبلی

 16.89 38 تکرار کردن 15.15 30 تکرار کردن

 7.11 16 بیان شکست 6.06 12 مثال زدن

 6.67 15 مثال زدن 3.53 7 تجدیدنظر کردن

 1.3 3 تجدیدنظر کردن 2.02 4 مرتبط کردن

 1.3 3 مرتبط کردن 1.51 3 مطابقت دادن

 0.45 1 تحلیل کردن 1.01 2 بیان تردید

 0.45 1 مطابقت دادن 1.01 2 ترجمه و تفسیر کردن

 0.45 1 دوباره تالش کردن 1.01 2 مرور کردن داستان

 0.45 1 مرور کردن داستان 0.51 1 ترجمه کردن

 0.45 1 بیان تردید 0.51 1 توصیف کردن
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به داده     جه  جدول    با تو هایی   ( می7های موجود در  فت، راهبرد ثل  توان گ م

ــانه    ــتفاده از نشـ ــتفاده از دانش قبلی، تکرارکردن، مثال  های مت اسـ زدن، نی، اسـ

قت      کردن، تجدیدنظر  مرتبط تان و مطاب ــ یان تردید، مرورکردن داسـ دادن کردن، ب

فت. افراد      فاده قرار گر ــت ــط هر دو گروه افراد موفق و کمترموفق مورد اسـ توسـ

کردن و بیان شـــکســـت تالش کردن، دوبارهکمترموفق از راهبردهایی مثل تحلیل

استفاده کردند که این راهبردها توسط افراد موفق مورد استفاده قرار نگرفت. علت    

سأله را می  ست     این م شک ستفاده از راهبردی مثل بیان  توان چنین بیان کرد که ا

آموز در اســتنباط معنی واژه اســت. همچنین، خود دلیلی بر عدم موفقیت فارســی

یافتن توفیق پس از کت    ن ــر باط معنی واژه، شـ ــتن باره تالش     در اسـ گان دو ند کن

ــت پیدا کنند و درک بهتری از متن و روند          می کردند تا به معنای موردنظر دسـ

عة متن اطرا  واژة موردنظر درک            طال با م ند، زیرا این افراد  یدا کن تان پ ــ داسـ

ــتباه دریافته       می ودند با   باند و چیزی که بیان کرده    کردند که معنی واژه را به اشـ

ــایر جمله ــتان همس ــتنباط ها و روند داس ــت. بنابراین، دوباره برای اس خوانی نداش

ــعی می و چه  کردند معنی واژة موردنظر تالش می ــا سـ کردن کردند با تحلیل   بسـ

 تری دست پیدا کنند. نظر دستوری به معنای بهتر و درست  اجزای واژه و یا از نقطه

صیف   ترجمه و همچنین، راهبردهای  سیرکردن، تو سط  کردن و ترجمهتف کردن تو

افراد موفق اســتفاده شــد که در میان راهبردهای مورد اســتفادة افراد کمتر موفق 

شت. نکتة قابل ذکر   سیر   جایی ندا ست که راهبرد ترجمه و تف کردن همانطور این ا

ساجی    ــکنند، یک راهبرد معنی( بیان می2014که هو و ن ست. از ــ طر   محور ا

کردن که از راهبردهای جدید و یافتة این پژوهش محسـوب  راهبرد توصـیف  دیگر،

ــود،می ــیر ش ــتفاده از اطالعات قبلی و همانند راهبردهای ترجمه و تفس کردن، اس

ــتفاده از اطالعات متنی یک راهبرد معنی ــاس شــود، زیرا محور محســوب میــــ
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ــی  در متن و دانش  آموز برای یافتن معنای واژة موردنظر به اطالعات موجود    فارسـ

 پردازد.های واژة موردنظر میکند و به توصیف ویژگیقبلی خود رجوع می

شده توسط هو و نساجی راهبرد در میان راهبردهای ارائه 18پنج راهبرد از این 

عنوان های این پژوهش محسوب و به( وجود نداشتند و درواقع، جزء یافته2014 

، «زدنلمثا»ن پنج راهبرد عبارتند از ایشوند. راهبردهای جدید معرفی می

 «. کردنتوصیف»و « بیان تردید»، «کردنتجدیدنظر»، «مرورکردن داستان»

ن برای تبیین بهتر و زباآموز عرببه این معناست که فارسی« زدنمثال»راهبرد 

کار های مختلف بهکردن توضیحات و افکار خود واژة موردنظر را در مثالتریا ملموس

از « امکانات»کند. برای مثال، برای ارائة معنای واژة هایی را ارائه میه و مثالگرفت

 هایی از امکانات در زندگی یاد کرد.عنوان مثالخدمات اتوبوس و تلفن همراه به

زبان برای درک آموز عرببه این معناست که فارسی« کردن داستانمرور»راهبرد 

است، آن را از ابتدا یک بار دیگر  داستان افتادهبهتر روند داستان و اتفاقاتی که در 

 خواند.مرور کرده و می

زبان پس از ارائة آموز عرببه این معناست که فارسی« کردنتجدیدنظر»راهبرد 

یان بیک معنی برای واژة موردنظر، نظر خود را کنار گذاشته و معنی جدیدی را 

 زند.کند و دست به استنباط جدیدی میمی

زبان برای ارائة یک آموز عرببه این معناست که فارسی« بیان تردید»راهبرد 

 ومعنی واحد دچار شک و تردید شده و هر دو معنای موردنظرش را بیان کرده 

 نی موردنظر خود شک و تردید دارد.دارد که در معاظهار می
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نی ة معزبان برای ارائآموز عرببه این معناست که فارسی« کردنتوصیف»راهبرد 

 کردن واژة موردنظر کرده وو توضیح بهتر آن، شروع به توصیف موردنظر خود

، آن «اعالمیه»عنوان مثال، برای ارائة معنی واژة کند. بههای آن را بیان میویژگی

کند: یک کاغذ که عکس و مشخصات کسی که فوت کرده را را چنین توصیف می

 کنند.د پخش میم هستننویسند و در جاهایی که مردروی آن می

« کردنترجمه و تفسیر»ی مثل ز راهبردهایزبان اآموزان عربهمچنین، فارسی

طور مثال، کردند. بهنیز به صورت جداگانه استفاده می« بیان شکست و دشواری»و 

کار رفتند. همچنین، عنوان دو راهبرد مجزا بهبه« کردنتفسیر»و « کردنترجمه»

و « گذاشتنیادداشت»، «هاتانداختن قضاوبه تعویق »راهبردهایی مثل 

اند در این پژوهش ( معرفی شده2014که توسط هو و نساجی  « پرسیدنسؤال»

زبان مورد استفاده قرار نگرفتند. دلیل عدم استفاده از این آموزان عربتوسط فارسی

 ها و عدمانداختن قضاوتتعویقرای بهبتوان نداشتن زمان کافی یراهبردها را م

گذاشتن ذکر کرد. همچنین، اگر رسی به امکانات خا  برای یادداشتدست

های خود( زبان از راهبرد سؤال پرسیدن  زیر سؤال بردن استنباطآموز عربفارسی

توان آن را در است، نمیکه آن را بلند بیان نکرده دلیل این استفاده کرده باشد به

 زمرة راهبردهای مورد استفاده قرار داد.

. تعداد راهبردهای استنباط معنی و منابع دانش خوانندگان موفق و 3 5

 کمترموفق

در این قسمت، منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی که توسط خوانندگان موفق 

صورت کمّی مقایسه و بررسی بودند، به و کمترموفق مورداستفاده قرار گرفته
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( تعداد راهبردهای استنباط معنی خوانندگان موفق و کمترموفق 8جدول   شوند.می

 دهد. را نشان می

 کمترموفق و موفق خوانندگان استفادة مورد یراهبردها بسامد و تعداد (:8جدول )

 تعداد راهبردهای خوانندگان کمترموفق تعداد راهبردهای خوانندگان موفق

 بسامد راهبردهاتعداد  بسامد تعداد راهبردها

12 198 12 225 

به اطالعات موجود در جدول         ندگان   8باتوجه  (، درمجموع، هر دو گروه خوان

 225نوع راهبرد اســتفاده کردند. خوانندگان کمتر موفق  12موفق و کمترموفق از 

گان موفق      ند به و خوان ند.        198مرت فاده کرد ــت های مختلف اسـ به از راهبرد مرت

کمترموفق در مقایسه با خوانندگان موفق از تعداد راهبردهای   بنابراین، خوانندگان

بیشتری استفاده کردند. دلیلی که می توان برای این مسأله متصور شد این است        

صورت مجزا واژه خارج از متن و به 64که در ابتدای امر و در آزمون اول، زمانی که 

واژه و  64درمجموع، معنای  ،در اختیار خوانندگان قرار داده شد، دو خوانندة موفق

هایی که دانستند. بنابراین، تعداد واژه واژه را نمی 84دو خوانندة کمترموفق معنای 

هایی دانســتند برای خوانندگان موفق بســیار کمتر از تعداد واژهها را نمیمعانی آن

ــت که تعداد راهبردهای       بود که خوانندگان کمترموفق نمی    ــتند. بدیهی اسـ دانسـ

ستنباط  معنی برای خوانندگان موفق کمتر از خوانندگان کمترموفق باشد. جدول   ا
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ــامد و تعداد( 9  ــتفادة مورد دانش منابع بس را  موفق کمتر و موفق خوانندگان اس

 دهد. گزارش می

 کمترموفق و موفق خوانندگان استفادة مورد دانش منابع بسامد و تعداد (:9جدول )

 منابع دانش خوانندگان کمترموفق تعداد منابع دانش خوانندگان موفق

 بسامد تعداد منابع دانش بسامد تعداد منابع دانش

4 143 4 145 

 ( نیز قابل مشــاهده اســت، هر دو گروه خوانندگان  9طور که در جدول  همان

گان       4موفق و کمترموفق از  ند ند. گروه خوان فاده کرد ــت  منبع دانش مختلف اسـ

به  143در مجموع،  ،موفق گان کمترموفق    مرت ند  145در مجموع،  ،و گروه خوان

 کار گرفتند.مرتبه منابع دانش مختلف را به

توان به سومین پرسش پژوهش یعنی   آمده میدست اکنون، براساس اطالعات به 

ــی که خوانندگان موفق و  » ــتنباط معنی و منابع دانش چگونه تعداد راهبردهای اس

ــتفاده می ــه میکمترموفق اس ــودآکنند، مقایس ــخ داد. همان« ش طور که در پاس

ــامد راهبردها و منابع دانش ( مشــاهده می9( و  8های  جدول ــود، از لحاظ بس ش

ــبت به خوانندگان موفق از راهبردها و  مورد ــتفاده، خوانندگان کمترموفق نسـ اسـ

که معنی  دلیل این توان گفت بهمنابع دانش بیشتری استفاده کردند. درنهایت، می

تر از دانســتند بیشــهایی را که خوانندگان کمترموفق در آزمون اول نمیژهتعداد وا

ــتفاده از تعداد را     هبردها و منابع دانش  خوانندگان موفق بود، طبیعتاً مجبور به اسـ
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ــدند؛ ــتری ش ــی بیش ــورت که فارس ــندگی نمرة به این ص آموزی که در آزمون بس

سی که نمرة بهتر   سبت به ک سی را   کمتری گرفته بود، طبیعتاً ن شت، زبان فار ی دا

ــعیفکمتر می ــت و به نوعی ضـ ــورت تر بود و زمانی که معنی واژهدانسـ ها به صـ

ها خواسـته شـد، به دلیل دانش کمتر در زبان فارسـی،    جداگانه  بدون متن( از آن

ــی  هایی که نمیتعداد واژه ــبت به فارس ــتند، نس ــتر بود و دانس آموزان موفق، بیش

ــت ــتنباط آن  بنابراین باید تالش بیش ــخیص معنی واژه در متن و اس ری جهت تش

ــتفاده می  می ــتنباط معنی بیشــتری نیز اس کرد. نمود و به طبع از راهبردهای اس

سیار باالی راهبرد     سامد ب شانه   »همچنین، ب ستفاده از ن و منبع دانش « های متنیا

توســـط هر دو گروه خوانندگان موفق و کمترموفق، اهمیت بســـیار « بافت زبانی»

ستنباط معنی واژه با شان می الی متن و بافت زبانی را در ا دهد و این نتیجه با ها ن

ست که در نهایت، وجود بافت زبانی را    2003های پژوهش فرانتزن  یافته سو ا ( هم

بان    اولین چیزی معرفی می که ز ند  ــر ک عدم    آموزان صـ یا  نظر از موفق بودن 

ستنباط معنی واژه  سراغ آن می    های جدید، برایموفقیت در ا ستنباط به  روند و ا

هایی که تاکنون این مســأله نشــانگر اهمیت بافت زبانی اســت. با بررســی پژوهش 

ــورت گرفته  ــت، میص اند. یک به این جنبه از پژوهش نپرداختهتوان گفت هیچاس

سی، راه را برای پژوهش   ست که این برر های آینده در ابعاد مختلف بنابراین، امید ا

 هموار سازد.این موضوع 

 گیریتیجه. ن6

ــتع، طبق نتایج به  در مجمو توان گفت که خوانندگان موفق از منابع      آمده می دسـ

بانی    »دانش  فت ز هان  »، «با بارة ج بانی عربی دانش بین»، «دانش در دانش »و « ز

اســتفاده کردند. گروه خوانندگان کمترموفق نیز منابع دانش « زبانی فرانســویبین
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بانی    » فت ز هان   دا»، «با بارة ج بانی دانش درون»، «نش در بانی  دانش بین»و « ز ز

دانش »و « دانش دربارة جهان  »، «بافت زبانی   »کار بردند. منابع دانش    را به « عربی

بین هر دو گروه خوانندگان موفق و کمترموفق به صورت مشترک « زبانی عربیبین

ــدند. خوانندگان موفق از منبع دانش     ــتفاده شـ ــوی زبانیدانش بین»اسـ « فرانسـ

ــتفاده کردند و خوانندگان کمترموفق منبع دانش  را به کار « زبانیدانش درون»اس

 بردند. 

های     ندة موفق از راهبرد فاده از دانش قبلی  »دو خوان ــت ــت»، «اسـ فاده از  اسـ

، «کردنمرتبط»، «کردنتجدیدنظر»، «زدنمثال»، «تکرارکردن»، «های متنینشانه

ــتانمرور»، «رکردنترجمه و تفســی»، «دادنمطابقت» ، «یان تردیدب»، «کردن داس

ــیف» ــتفاده کردند. دو خوانندة کمترموفق نیز از « کردنترجمه»و « کردنتوص اس

، «تکرارکردن»، «های متنیفاده از نشانهاست»، «استفاده از دانش قبلی»راهبردهای 

 ،«کردنتحلیل»، «کردنتجدیدنظر»، «کردنمرتبط»، «زدنمثال»، «بیان شکست»

باره تالش » قت  »، «کردندو تان مرور»، «دادنمطاب ــ یان تردید  »و « کردن داسـ «  ب

ستفاده کردند. در نهایت، می  شانه   »توان گفت راهبردهایی مثل ا ستفاده از ن های ا

فاده از دانش قبلی » ،«متنی ــت ، «کردنمرتبط»، «زدنمثال »، «تکرارکردن»، «اسـ

س »، «بیان تردید»، «تجدیدنظرکردن» توسط  « دادنمطابقت»و « تانمرورکردن دا

ستفاده قرار گرفت. افراد کمت  ر موفق از هر دو گروه افراد موفق و کمترموفق مورد ا

ستفاده  « بیان شکست  »و « کردندوباره تالش»، «کردنتحلیل»راهبردهایی مثل  ا

کردند که این راهبردها توســط افراد موفق اســتفاده نشــد. دو خوانندة کمترموفق 

ــتفاده کردند. مرتبه از را 198و خوانندة موفق مرتبه و د 225 هبردهای مختلف اس

ندة کمترموفق  به  ندة موفق     145عالوه، دو خوان به و دو خوان به از   143مرت مرت

سأله می   ستفاده کردند. این م شان منابع دانش مختلف ا خوانندگان دهد که  تواند ن
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کلمات خارج از متن از   که معنی  که در مرحلة اول، وقتی   کمترموفق به دلیل این  

شد، تعداد کلماتی که نمی   آن سته  شتر بود و در مرحلة بعد نیز    ها خوا ستند بی دان

ــتند تا   ــتری نیاز داش ــتفاده از راهبردها و منابع بیش ــتر و اس طبیعتاً به تالش بیش

سوی دیگر، خوانندگان موفق به دلیل این   ستنباط کنند و از   بتوانند معنی واژه را ا

ستان نیز کمتر    ها را نمیهایی که معانی آنواژهکه تعداد  ستند، کمتر بود در دا دان

ــتنباط معنی واژگان      از خوانندگان کمترموفق از راهبردها و منابع دانش جهت اسـ

 .استفاده کردند و به تالش کمتری برای استنباط نیاز داشتند

ی برای دهد که باید در تهیه و تدوین مواد درسنتایج این پژوهش نشان می

، توجه و دقت بیشتری شود. به زبانانویژه برای عرببه ،آموزش زبان فارسی

ها و های فارسی و درک مطلب باید در انتخاب نوع واژه، برای آموزش واژهخصو 

شود توجه و دقت بسیار نمود، زیرا همچنین نوع متنی که برای خواندن انتخاب می

ها، خوانندة بسیاری دارد و چینش این واژه ها نیز تأثیرنوع متن در انتخاب واژه

طور کلی درک بهتر متن یاری های جدید و بهزبان را در فهم معانی واژهغیرفارسی

های فارسی دارای ریشة عربی های ظاهری در واژهخاطر شباهتعالوه، بهکند. بهمی

ممکن است زبان آموزان عرباند، فارسیکه در گذر زمان دچار تغییر معنایی شده

ها و متون و همین دلیل، باید در انتخاب نوع واژه دچار خطا و اشتباه شوند. به

زبان دقت بیشتری شود و آموزان عربها به فارسیهمچنین نوع آموزش آن

 ها مورد سنجش قرار بگیرد.های مناسب برای آموزش آنروش

ون به یکی از نکات قابل توجه در هنگام آموزش خواندن متهمچنین، 

گام مواجهه با این فرصت را بدهیم که هن هاآنآموزان این است که به فارسی

تک کلمات، خود بر اساس دادن معانی تککردن و یادجای بیانهای جدید، بهواژه



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛   140

 

د. به عبارتی، با آموزش نشواهد و قراین بافتی، دست به استنباط معنی واژه بزن

تر تربیت کنیم تا در آموزان را مستقلسیراهبردهای استنباط معنی واژگان، فار

انی کلمات جدید را حدس آینده هنگام مواجهه با متون جدید و ناآشنا بتوانند مع

ترتیب، معنی واژة جدید بدون نیاز به مراجعه به فرهنگ لغت یا پرسیدن اینبزنند. به

ستنباط آموز در حدس و اخاطر تالشی که زبانشود و بهاز مدرّس یاد گرفته می

شود. از سوی دیگر، است، ماندگاری آن نیز در ذهن بیشتر میمعنای آن صر  کرده 

های آموزشی برای مدرسان آموزش زبان فارسی به با برگزاری کالس

نحوة  هابه آنباال برد و  یمشکالتچنین از  ها راتوان آگاهی آنزبانان میغیرفارسی

 های مشترک را آموزش داد.واژه اینهای آموزش روشبرخورد با این مسائل و 
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