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هاي فرهنگي آشنا و ناآشنا  واره طرح  الگوهاي خواندن متون باهمقايس
 فراگيران زبان انگليسي استفاده از دستگاه ردياب چشمي در با

  *مجيد نعمتي

  ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران، دانشيار دانشكده زبان
  ايرانتهران، 

  **عليرضا آتش پنجه

 وي دوره دكتري آموزش زبان انگليسي پرديس البرز دانشگاه تهران و مربي گروه زباندانشج
  ، انگليسي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  ايران تهران، 
  )1396مرداد : ، تاريخ چاپ19/04/96 :، تاريخ تصويب11/02/96 :تاريخ دريافت(

 چكيده
روش  هـاي فرهنگـي آشـنا و ناآشـنا بـه        رهوا  هاي خواندن متون با طرح      هدف بررسي الگو    اين پژوهش با  

 نفـره ، مبتـدي و     8زبـان در دو گـروه          نفر از دانشجويان فارسي    16حركات چشمي   . كيفي انجام شده است   
هاي زبـان انگليـسي، بـا اسـتفاده از دسـتگاه رديـاب چـشمي مـورد                   پيشرفته از لحاظ سطح توانايي مهارت     

 ) شـفاهي نـشان داد كـه الـف         هاه ردياب چـشمي و مـصاحب      دست آمده از دستگ     نتايج به . مطالعه قرارگرفت 
كـه    طـوري   هاي فرهنگي آشـنا متفـاوت اسـت، بـه           واره  الگوي پردازش خواندن دو گروه در دو متن با طرح         

هاي آغازين و پاياني جمالت متون، نسبت به گـروه مبتـدي حركـات چـشمي          گروه پيشرفته بر روي بخش    
گروه پيشرفته نيـز هماننـد گـروه مبتـدي هنگـام پـردازش        )  ب .كمتري داشتند ) پرش، خيرگي و بازگشت   (

تحليـل كيفـي و كمـي    . هاي متن را مورد بررسي قرار دادند   بخش ههاي فرهنگي ناآشنا هم     واره  متون با طرح  
كننـدگان در تعيـين      دست آمده از دستگاه ردياب چشمي در مجموع نشان داد كه سطح زبان شركت               نتايج به 

تواننـد،    ريزان و طراحان مطالب درسي مي       برنامه. نوع متن تأثير بيشتري داشت      بت به ها نس   الگوي چشمي آن  
  .فراگيران فارسي زبان، نتايج اين تحقيق را مدنظر قرار دهند هنگام انتخاب و طراحي متون مربوط به در

ردياب چشمي، طرح واره هاي فرهنگـي آشـنا و ناآشـنا، الگـوي خوانـدن، حركـات          :هاي كليدي  هواژ
   .شمي، مصاحبه شفاهيچ
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 مقدمه .1
درك مطلـب پـي    در خوانـدن و      يت نقش دانش فرهنگ   ي به اهم  هاست كه پژوهشگران   سال

 باره كه ناآشنايي با فرهنگ زبان بيگانه       ه بحث دراين  هموار). 1912،ييويه ؛1332بارلت،(اند برده
 از  ياريبـس .  بـوده اسـت    ياديـ  ز يهـا   موضـوع پـژوهش    دريافت مطلب را درپـي دارد     اهش  ك

 ؛ رومـل هـارت،      1984رسـون،   يمانند اندرسون و پ    (1يصاحبنظران از جمله روانشناسان شناخت    
يف و بررسي اين بحث از طريق       به توص اند   كوشيده) 1977،  مونتاگ و اندرسون   رو،ي؛ سپا 1980
وط هاي مرب  واره پويايي طرح  درك مطلب افراد را منوط به       ، هين نظر يا.  بپردازند 2 واره  طرح هنظري

پردازش بهتـر    ها ، فرد قادر به      واره  طرح گونه كه با پويايي    آن. داند هاي گوناگون متن مي    به بخش 
 مربـوط در    يهـا   واره  طرح  پويايي هانگار). 2013ت،  يچارد و اشم  ير( عتر متن خواهد بود   يو سر 

ومـل  ؛ ر 1978،  نيولكـ آدامـز و    ( نـد ك گتر مي  آن را پررن   ههم كنشي متن و خوانند    متن، موضوع   
 كه  3ي رسم يها  واره  طرح. دارند ي طبقه بند  دو گونه ،  يلكصورت    به ها،  واره  طرح). 1980هارت،

اي   كـه دانـش زمينـه     5يي محتـوا  يهـا   واره  طرحو  اند    و معنايي متن   4ي بالغ يساختارها مربوط به 
  ). 2013ت، يچارد و اشمير(رند يگ بر مي  موضوع متن را درهخواننده دربار
 بـاالتر متـون     درك مطلـب   در   يي محتـوا  يها  واره  طرحد نقش   أيي ت گوني براي گونامطالعات  
و  )1977(ارانكــ تـوان بــه مطالعـات اندرسـون و هم   ي زبــان اول مـ يطـه  يدر ح. وجـود دارد 

 گـروه از مطالعـات نـشان        يـك  زبان دوم    يطه  يدر ح . ردكاشاره  ) 1972(برانسفورد و جانسون  
 آن مـتن تـأثير   هجانـب خواننـد  ر مـتن از ينـوع تفـس  ، بـر   خواننـده يه دانـش فرهنگـ   ند كـ  ا  داده

) 1984(ارلكـ  مثـال    يبرا). 1979اران،  ك؛استفنسون و هم  1981؛جانسون،  1987ارل،  ك(گذاردمي
أثير  تـ درك مطلـب  يرو  بـر يسيـ  متـون انگل 6ي بالغيه انواع مختلف سازمانده كاظهار داشت   
 عي دشوارتر بوده و وقا   ك مطلب در يخته برا ي بهم ر  يه متون با ساختار بالغ    يكطورداشته است،   

 .  نبودندينيبنظر خواننده قابل پيش   داستان از
 و مهارت زبان دوم     ين دانش فرهنگ  ي ب ه به بررسي رابط   )1981( جانسون   پژوهشي ديگر در  
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ان يـ بـا همتا ، شرفته يـ  پي با مهـارت زبـان  ي،رانيان اي از دانشجو  العه شماري ن مط يدر ا . پرداخت
 از دو   1عاميانـه محلـي    يهـا  هـردو گـروه ، دو نـسخه از داسـتان          . شدندآزموده   خود   ييايكآمر

دسـت آمـده     نتايج به . متفاوتي داشتند، خواندند   ي ساختار نحو  را كه  ييايك و آمر  يرانيفرهنگ ا 
ثرتر ساختار نحـوي آن در فهـم داسـتان مـؤ      د كه دانش فرهنگي داستان نسبت به       از آن بو   كيحا

  . بوده است
هـايي مربـوط     خواسـت تـا داسـتان   ييايكـ  آمري دانـشجو 70 از يشيدر آزما ) 1987(سيرا

  همـراه بـا      2 شـده  ييايكـ  آمر هها يـك نـسخ     ن داستان ي از ا  يك هر يبرا. موها را بخوانند  كياس به
هـا   ن داستانيان خواسته شد تا ا   ياز دانشجو .  شد ي طراح ييايك آمر هاي آشنا با فرهنگ     واره  طرح

 نفـر   11كم توسط  دستهر نسخه   . سندي بنو ،آورند ياد مي  ه به ك آن هرآنچه را     هباررا خوانده و در   
گنجانـدن   داد كـه دانـشجويان آمريكـايي سـعي در         دسـت آمـده نـشان        ج بـه  ينتـا . خوانده شـد  

داشـتند و داسـتان را براسـاس        ) موكياسـ (  داستان   ي اصل ههاي فرهنگي خود در نسخ      واره  طرح
نين نتيجـه گرفـت كـه       سنده چ ينو. ردندكت  ي روا يصورت نوشتار   به  خود ي آشنا هاي    واره  طرح

از .  داسـتان وجـود دارد     درك مطلـب   در   ي فرهنگـ  هـاي     واره  طرحر  يد تاث تأيي شواهد محكمي در  
 آمريكـايي از داسـتاني      ه نـسخ  ي طراحـ  ي چگـونگ  ،ق وارد اسـت   ين تحق يه برا ك يجمله انتقادات 

  .شود هاي آن تلقي مي تيه جزو محدودكموها است كي اسهدربار
  - بررسي فرايندهاي شناختي ذهن    همانند به  يها  از پژوهش  ياري و بس   برشمرده يها پژوهش
هـاي    آزمـون  هنتي مصاحبه، پرسشنامه و يـا نمـر        س يها از طريق روش    -درك مطلب خواندن و   

 شـفاهي يـا     ه مـصاحب  ههـا در يـك جلـس       براي مثال آزمودني  . پرداختند گوناگون به قضاوت مي   
گـر پاسـخ    هـا بـه مـصاحبه     شخصي و چه بسا پـيش داوري    هاي  براساس برداشت  3خوداظهاري

هـاي فـرد     هـا و مهـارت     هاي به دست آمده ممكن است بازتابگر دقيـق توانـايي           دهند و داده   مي
 5نـد ي فرا يه داشتند تا بررو   كي ت 4جهي نت يشتر بررو ي ب ها، ونه پژوهش گ  عبارت ديگر اين   به. نباشند

   ).91: 2013اران، ك  و هميال( ستنديخوردار ن بريافكن از اعتبار يبنابرا. ي ذهنياه نشك
جـاد  ي اي شناختايه  هاي دانش  براي صاحبنظران رشته  ان  كن ام ي ا ، نو يها با پيشرفت فناوري  
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اب يـ دستگاه رد .  خود داشته باشند   يها فرايندهاي ذهني آزمودني    به يتر مي مستق يشد تا دسترس  
، يكـسري   كمك اين دسـتگاه  تواند به ي م پژوهشگر. هاست شرفتين پ ي از ا  ي بارز ه نمون 1يچشم

 بـه   يد و در مراحـل بعـد      ي را رصد، ثبت و ضبط نما      ي انجام شده توسط آزمودن    يها از فعاليت 
 و 2ي فراوانيريگ هاي قابل رصد اين دستگاه، اندازه  از جمله فعاليت  . بررسي آن بپردازد  ه و   يتجز

ها  ره شدن يو خ ها    بازگشت ها ،  پرش. اي مربوط به حركات چشمي است     ه 4اسي مق 3مدت زمان 
ن يـ  ا يهـا  از ديگـر خروجـي    . شـوند  اند كه توسط اين دستگاه ضـبط مـي         هايي مهمترين مقياس 

را  مختلف متن    يها ز در بخش  كزان تمر يه م كرد  ك اشاره   5ي حرارت يها توان به نقشه    مي ،  دستگاه
 و تعـداد   6رد عالقه  مو هتوان به منطق   ها مي  از ديگر خروجي  . گذارد نمايش مي  صورت رنگي به   به

  . ردك در طول خواندن اشاره 7ها پلك زدن
اي  ي فراينـدهاي پايـه     بررسـ  هاز جمله پيشگاماني اسـت كـه در زمينـ         ) 1998 ،   2009(نريرا

اي را انجـام     هاي گسترده  پژوهش ياب چشم ي از دستگاه رد   با كاربري  خواندن   هنگام شناختي به 
هـاي    و گـزاره   8 از جمله مانند اصـطالحات     يياه بررسي بخش  هايي به  اينك پژوهش . داده است 
ارول كـ (اند   ي در هردو زبان اول و دوم پرداخته       اب چشم ي با استفاده از دستگاه رد     9يا چندكلمه

) الـف  2015ن ، يلكانكـ ارول و   كـ (سندگان  يـ ن نو يـ  ا در پژوهشي ديگر  ) . ب 2015ن ، يلكانكو  
گاه براي بررسي حركات    ن دست ياز ا ن  يهمچن. ندا  پژوهيده را   10يا چگونگي پردازش زبان كليشه   

  ).2015سوورف،( مختلف استفاده شده استاي ه نگام  پاسخ دادن به آزمونه چشمي به
هـا اشـاره      از آن  كيوچكه به قسمت    كها   ن گونه پژوهش  يشود در ا   همانطور كه مشاهده مي   

ن يلكانكـ ارول و كـ (ل اصـطالحات  يـ  زبـان از قب كوچك ي واحدهاي قابل توجه بررس  هتكشد ن 
اس ، يدوسـ (ل جملـه  كـ و سـرانجام  ) 2010نر، يبرچ و را( از جمله ييها ا بخش يو  )  ب 2015،
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 مـتن  يـك ا ي مانند پاراگراف و ي بزرگتر زبانياست و واحدها ) 2010ونا ،  ينن و ه  كياك؛  2010
ـ  يهـا  گر در پژوهش  ياز طرف د  .  نشده است  ي بررس ياب چشم ي دستگاه رد  كمك امل به ك ش ي پ

ـ  ي رابطـه    ي معمول به بررس   ي سنت يها ، با روش  ياب چشم ي دستگاه رد  يريارگك ب هاز دور  ن ي ب
ن يـ ه پژوهـشگران ا   كـ  يي پرداخته شده اسـت و تـا جـا         درك مطلب زان  ي با فرهنگ و م    ييآشنا

گانه بـا   ي مطلب زبان ب   ك با فرهنگ و در    ييزان آشنا ي م ه رابط ياند، به بررس   ردهك يپژوهش بررس 
 يونـد يانـد تـا پ    داشتهين پژوهش سعيسندگان اينو. شده استن دستگاه پرداخته ن  ياستفاده از ا  

 ياهـ  ج پـژوهش ي نتـا ين فنـاور يـ  ايريارگكنند و با ب كن برگزار   ين و پس  يشي پ ياه  ن پژوهش يب
  .نندك ينين را بازبيشيپ

 اهداف پژوهش .2
 ههاي شناختي و ذهني، دغدغـ  تي از فعالينيق و ع ي دق يري اندازه گ  ين برا ي نو يها افتن راه ي

ن يـ  از اياريدر بـس  هكـ حـال آن .  و مغـز اسـت  ي علـوم شـناخت  هپژوهشگران گـستر  از ياريبس
 افراد مورد مطالعـه نبـوده   ي و شناختي ذهنيها دسترسي مستقيمي بر فعاليت   ان  ك ، ام  اه  پژوهش

هـا بـوده     ا مـصاحبه  يـ هـا و       ها، پرسشنامه  آزمودنج حاصل از    يدست آمده براساس نتا    هج ب يو نتا 
 افـراد   ي ذهنـ  فعاليـت هـاي    تري به  مستقيم يان دسترس ك، ام  ت در فناوري هاي نو    پيشرف با. است

طور   به افراد راي و شناختيذهن  يندهاطوري كه پژوهشگران توانستند فراي ه، بفراهم شده است
هـا در دنيـاي     از ايـن پيـشرفت   نمونـه يك، ياب چشميدستگاه رد. نندك رصد و ثبت    يتر عيني

ت خوانـدن متـون را فـراهم        ي فعال نگامه  به يات چشم كبت و ضبط حر   ان ث كه ام ك است   يورفنا
، 2015، الـف 2014ن ، يلكانكـ ارول و كـ  (ياديـ  زپژوهـشگران ن دستگاه ي ا كمك به. رده است ك

؛ 2013وگن  يـ د و   يـ ؛ گادفرو 2015نو  يد و اسـپا   ي؛ گادفرو 2015اران  كد و هم  ي؛ گادفرو 2015ب
 الگوهـاي انـد تـا      كوشـيده  )  2014و  يـ ؛ ل 2015اران  كـ ؛ هاستون و هم   2015ه  كنيد و و  يگادفرو

 مختلـف زبـان اول و دوم در سـطح    يها ها و مهارت  خواندن بخشنگامه به را  يات چشم كحر
 فراتـر نهـاده و      يگـام  پژوهشگران ايـن پـژوهش    . نندك ي جمله بررس  سرانجامواژه و عبارت و     

بـا  .  خوانـدن بپردارنـد  نگـام ه ران در سطح متون بـه  ي فراگ ي رفتار چشم  ياند به بررس   ردهك يسع
 خوانـدن  الگوهـاي  يبررسـ ) ن پـژوهش الـف     ي از انجام ا   يحات، هدف اصل  ين توض يا توجه به 
 ي علـل اصـل    يبررسـ ) گانه ب يران زبان ب  ي آشنا و ناآشنا نزد فراگ     ي فرهنگ يها  واره  طرحمتون با   

مطالعـه  بنـابراين ايـن   . استدست آمده  ه بالگوهاينندگان با توجه به كت ك شريات چشم كحر
  .اي زير استه دنبال پاسخ دادن به پرسش به
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 هـاي     واره  طـرح هنگام خوانـدن متـون بـا         بهگانه  يران زبان ب  ي فراگ يات چشم ك حر يالگو. 1
   چگونه است؟ياب چشمي آشنا و نا آشنا با استفاده از دستگاه رديفرهنگ
تـون بـا    گانـه هنگـام خوانـدن م      يران زبـان ب   يـ  فراگ يات چـشم  كـ حراصلي   هاي رهنمون. 2
  دامند؟ك آشنا و نا آشنا ي فرهنگهاي  واره طرح

  پژوهشروش . 3
   و حجم نمونهي آمارهجامع
 و  يار (1 هدفمنـد  يا گيري اليـه    از روش  نمونه    در آن   است و  يفپژوهش، پژوهشي كي  ن  يا

 و  ي دوگـروه مبتـد    پژوهشن  ينندگان ا ك كتشر. استفاده شده است  ) 430، ص   2010اران ، كهم
 سـال سـن     21 تـا    18د كـه بـين       مـشه  يان دانشگاه فردوسـ   ي نفر از دانشجو   16 . بودند شرفتهيپ

يان  آنـان دانـشجو    ههمـ . شـدند  نفره   8 دوگروه   2اكسفوردن سطح   يي آزمون تع  هبنابر نمر   داشتند،
 3ي غربـالگر  هيـ پا بـر . خارج از كشور نداشـتند     در   ي از زندگ  يا فارسي زبان بودند و هيچ تجربه     

هـاي افـراد مـورد نظـر را           ويژگي 1 هجدول شمار . طبيعي بود ان  يون دانشج يد ا ي د ، آزمون پيش
  .ده استيشكر يتصو به

پژوهش افراد مورد ي هايژگيو. 1جدول 

  سطح
  شركت كنندگان

  پيشرفته  مبتدي
  درصد  فراواني

  جنسيت  5/37  6  2  4  زن
  5/62  10  4  6  مرد

  25/31  5  5  -  يسيات انگليادب
  75/43  7  3  4  يتيعلوم ترب

رشته 
  تحصيلي

  25  4  -  4  ي عمومكيپزش

__________________________________________________________________ 
1. Stratified Purposeful Sampling  
2. Oxford Placement Test 
3. Screening 
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   پژوهشيابزارها
  مـدل ياب چـشم يدستگاه رد)  الف بخش است؛  شامل پنج    ،ن پژوهش يار رفته در ا   كابزار ب 

SMI250 Hzآزمـون  )  آشـنا و ناآشـنا ج  ي فرهنگـ هـاي   واره طرح با يدو نوع متن خواندن)  ب
 هبرنام)   ه1 متنيري خوانش پذ سطحه آنالين محاسبهبرنام)  د1/1 نسخه سفوردكن سطح آييتع
   2 متوني شناختيدگيچي سطح پين بررسيآنال

 ي اصـل بخـش  سـه  داراين دسـتگاه  يـ  ا:SMI250 Hzدستگاه ردياب چشمي مدل ) الف
ـ    ين دستگاه دارا  يا. استات چشم   ك حر بررسي ضبط و    يبرا  ين مـادون قرمـز بـرا      ي سـه دورب
روي آزمـودني قـرار      روبهن در   يدوربتعداد دو   . ات چشم است  كت سر و ثبت حر    يم  وضع  يتنظ

 هرتز  250 با سرعت    بيشينه ييها گناليه س كشود    يك رايانه كنترل مي    هوسيل اين دستگاه به  . دارد
سـتفاده از    بـا ا   اهـ   داده يآور آزمايشگاه محل جمع  . 1ر شماره   يتصو. ندك يرا رصد و محاسبه م    
  .دهد يماين دستگاه را نشان 

  
اب يه شده توسط دستگاه ردنگام خواندن تكليف ارائه بهننده كت كشرات چشم كثبت حر. 1ر يتصو

  يچشم

وتاه در قالـب    ك متن   8 :هاي فرهنگي آشنا و ناآشنا        واره  دو نوع متن خواندني با طرح     ) ب
 ي فرهنگـ هوار طرح يگر دارايف ديلك آشنا و تي فرهنگهوار طرح يف دارايلك ت يك(ف  يلكدو ت 

__________________________________________________________________ 
1. The free online Text Readability Consensus Calculator 
2. Linguistic Inquiry and Word Count 
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 يسيـ  آمـوزش زبـان انگل     هكارشناسـان رشـت    نفـر از     7 توسط   يادشنهي متن پ  23ن  ياز ب ) ناآشنا  
  . انتخاب شدند شورك يها دانشگاه
ت كن سـطح شـر  يـي  تعبـراي ن آزمـون  يـ  ا:1/1 هآكسفورد نـسخ  آزمون تعيين سطح) ج

 يهـا  در بخـش   اسـت و     ي چهـارجواب  پرسش 60 دو بخش شامل     ينندگان استفاده شد و دارا    ك
قـه درنظـر   ي دق30  اهـ   پرسـش  به ييت زمان پاسخگو  مد. درك مطلب است   و   ي ، لغو  يدستور

  .گرفته شد
 سـطح سـاختار     يريـ گ  اندازه به منظور : پذيري متن   سطح خوانش  ه آنالين محاسب  هبرنام) د

 مـتن اسـتفاده     يري سطح خوانش پـذ    ه آنالين محاسب  هپژوهش، از برنام  ن  ي ا ي متون انتخاب  يزبان
  .شود نش پذيري متن استفاده ميبراي خوان برنامه از هفت فرمول يدر ا. شده است

 يدگيـ چي سطح پ  يريگ براي اندازه :  آنالين بررسي سطح پيچيدگي شناختي متون      هبرنام) ه
يـك  ن برنامـه    يـ ا ). 2007اران ، ب    كـ ر و هم  يكـ پن ب (ون از اين برنامه استفاده شد        مت يشناخت

يـسر و مـك نامـارا،       گر ( اسـت ه  واژه ي بار روانشناخت  يبند  طبقه هافزار خودكار براي محاسب    نرم
 مثبـت و    يلمات بـا بـار احـساس      ك درصد   يق بررس ين نرم افزار از طر    ي ا ه محاسب هشيو ). 2012

  .است ي شناختيندهاي فراي و حتيلمات اجتماعكر، ك تفك، سب يمنف

   پژوهشيروش اجرا
  : انجام شدبيترت بهر ين پژوهش مراحل زيدر انجام ا

  فيلك تيطراح) الف
 آشـنا و  ي فرهنگـ هاي  واره  طرحها    از آن  يه تعداد كن فرض   يوتاه با ا  ك  متن 23 ،  در قدم اول  

. يند كه در موضوعات مختلـف انتخـاب شـدند          ناآشنا ي فرهنگ هاي    واره  طرح يگر دارا يتعداد د 
كارشناسـان آمـوزش     نفـر از     12 ي، آنها بـرا    پژوهش انجام   ين متون برا  يتر مرتبط انتخاب   براي

 متنها  استادانن  ي نفر از ا   7ه  ك ارسال شد    ، در دانشگاه را داشتند     آموزش هزبان انگليسي كه تجرب   
 مـتن بـر اسـاس       8سـپس   . ردندك ي طبقه بند  1رتيك ل يا  خوانده و براساس مقياس پنج نقطه      را

ف شد  ي تعر ياب چشم ي دستگاه رد  ي انتخاب و برا   2فيلك در قالب دو ت    كارشناسانن  ينظرات ا 

__________________________________________________________________ 
1. Five-Point Likert Scale 

2. Task 
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 يلمه براك 627(لمات  ك شمارف از لحاظ    يلكشد دو ت  تالش  ). وتاهك متن   4 يف دارا يلكهر ت ( 
گر برابـر   يديكـ باً بـا    يتقر)  آشنا  هوار  طرحف با   يلك ت يلمه برا ك 629ناآشنا و    هوار  طرحف با   يلكت

  .باشند

   متني ساختاريدگيچي سطح پيريگ اندازه) ب
نش  نرم افـزاري آناليـن خـوا   ه برنام براي رسيدن به اين هدف، دو تكليف طراحي شده به

 ارائـه شـد تـا از لحـاظ سـطح خـوانش             readabilityformulas.comپذيري به آدرس سـايت      
 هفت فرمـول نـشان داد كـه دو          هدست آمده از محاسب    نتايج به . پذيري مورد ارزيابي قرار گيرند    

 هوار  ترتيب كه تكليف با طـرح      بدين. باشند تكليف تقريباً داراي يك سطح از خوانش پذيري مي        
 تـا  14ا در سطح مقطع تحصيلي دهم، سطح خواندن متوسط و سن خواندن بـين         فرهنگي ناآشن 

 فرهنگي آشنا در سطح مقطع تحصيلي دهـم،         هوار  همچنين تكليف با طرح   . گرفت    سال قرار  15
تـوان   بنـابراين مـي   . سال ارزيـابي شـد    15 تا   14سطح خواندن نسبتاً مشكل و سن خواندن بين         

لحاظ ساختار زباني تا حـد بـسيار زيـادي در يـك سـطح               چنين نتيجه گرفت كه دو تكليف از        
  . قرار دارند

   متون1ي شناختيدگيچي سطح پيريگ اندازه) ج
ن منظـور دو    يبـد . آنها بود  ي شناخت يدگيچي پ ف از لحاظ  يلكن دوت ي ا ي ، بررس  يمرحله بعد 

متغيرهاي مختلفي از جمله اطالعات مربـوط بـه   . ف شدندي تعرLIWC  ي برنامه يف برايلكت
ج ينتـا .  استخراج شـد  5 و فرايندهاي شناختي 4 ، عاطفي منفي   3 ، عاطفي مثبت   2كلمات اجتماعي 

ه سـطح  كـ  نـشان داد  )59: 2014تامـسون،  ( ي شـناخت  يدگيـ چيبه دست آمده براساس فرمول پ     
 ناآشـنا   ي فرهنگ ي  واره  ف با طرح  يلك ت ي و برا  6/2 آشنا   يفرهنگ ي  واره  طرحف  يلك ت يدگيچيپ
ه عـدد  كـ ن برنامه يار ايشاخص مع   شان ازي شناختيدگيچي نوع متن پهر دو هستند و در 8/2

 يدگيـ چيف از لحـاظ پ    يـ لكه دو ت  كـ جه گرفت   ي توان نت  ين م يبنابرا. باشد  ي هست باالتر م   92/1
__________________________________________________________________ 

1. Cognitive Complexity 
2. Social Words 
3. Positive Emotions 

4. Negative Emotions 

5. Cognitive Processes 
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 نسبت به شـاخص  ي باالتري شناختيدگيچي سطح قرار دارند و از پيكباً در ي متون تقر  يشناخت
 يشنهاديـ ر به دست آمده براسـاس فرمـول پ        يه مقاد كر است   كبه ذ الزم  . ار برخوردار هستند  يمع

ن برنامـه  ي ايرهايگر متغي لغت موجود در برنامه واضافه شدن دي فرهنگهايبا توجه به توسعه     
ور به دست   كق اعداد مذ  ين تحق يند، اما در زمان انجام ا     ك ير م يي تغ يعيدرگذر زمان بصورت طب   

  .آمد

  نندگانكت ك شريغربالگر) د
 هدفمند  يا هي ال يريگ نمونهروش   انشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به     نفر از د   200ابتدا  در  

 علـوم  ي ، مهندسـ يسيـ ات انگليـ  ادبيارشناسـ ك يان در رشـته هـا   ين دانشجو يا. انتخاب شدند 
سفورد آكـ ن سـطح   يـي آزمـون تع  . ل بودنـد  ي مشغول به تحـص    كي و پزش  يتيوتر ، علوم ترب   يامپك

امـل همـراه بـا شـماره تلفـن بـه            ك مشخصات   ينندگان دارا كت  كاز شر  نفر   57. ديبرگزار گرد 
 قـرار  ي نفر از آنهـا در گـروه مبتـد   14شرفته و ي نفر از آنها  درگروه پ  17ه  كآزمون پاسخ دادند    

ه گـروه  كرا ينار گذاشته شدند زكه از مطالعه    ك نفر هم در گروه متوسط قرار گرفتند         26. گرفتند
  . شرفته بودندي و پيمبتدنندگان كت كمورد مطالعه شر

 يارهـا يست از لحـاظ مع    يـ با  كننـدگان، آنهـا مـي      تك شـر  ين سطح مهارت زبان   ييبه جز تع  
  : شدندي ميل غربالگري هم از قرار ذيگريد

 هبريالكـ تست  . بودند ي نم كينيحاً ع يترج. داشتند بايست سطح بينايي طبيعي مي     ا مي  آنه ههم
ه از دسـتگاه  كـ  يچ آزمـون يدر هـ . گذراندنـد  يت ميست با موفقيبا ي را م  ياب چشم يدستگاه رد 

 و ي ذهنـ يف ، خـستگ يـ لكدر زمان انجـام ت   . رده باشند كت ن ك استفاده شده  شر    ياب چشم يرد
از . گذاشت يرميات چشم آنها تاث   ك حر ي الگوها ينصورت بررو ير ا يدر غ .  نداشته باشند  جسمي

ـ      جه به با تو . باشند   نداشته يات چشم آگاه  كضبط و ثبت شدن حر      ه شرايط اين آزمـايش، تجرب
  . نداشته باشند همشور راك در خارج از يزندگ

  ياب چشمي خواندن با استفاده از دستگاه ردي اطالعات مربوط به الگوي جمع آورهمرحل) ه
در زمـان انجـام آزمـايش،    . محل آزمايشگاه متشكل از يك اتاق كوچك بـا نـور كـم بـود         

قبل از شـروع فراينـد، مراحـل انجـام          . ور داشتند شركت كننده و اپراتور سيستم در محل حض       
اي  اين جلسه براي هريك از شركت كنندگان توضيح داده شد وبه آنها گفته شد در هر مرحله                

اطالعـاتي  . از آزمايش در صورت عدم تمايل به ادامه تحقيق مي توانند آزمايش را ترك كننـد               
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روي  ستقر شدن شركت كننده در روبـه   پس از م  . مورد هدف نهايي آزمايش به آنها داده نشد        در
هـا   از آن. ، كـاليبره شـد  1اي  يـك مقيـاس نـه نقطـه    هوسيل دستگاه در ابتدا چشمهاي هركدام به   

افـرادي كـه   . هـا بـه آن خيـره شـوند     خواسته شد تا به محض ظاهر شدن هركدام از اين نقطه          
 آزمـايش   هادامـ توانـستند در     گذاشـتند مـي    آزمون كاليبره شدن را با موفقيـت پـشت سـر مـي            

 نفـر   4در اين آزمايش تعداد     . شدند همكاري داشته باشند، و در غيراينصورت كنار گذاشته مي        
كنند و چشمشان با دسـتگاه كـاليبره     از شركت كنندگان نتوانستند اين مرحله را با موفقيت طي         

 از جمله علل محتمل در كاليبره نشدن چشم مي توان به محـل قـرار گـرفتن عينـك بـر                 . نشد
هـاي دسـتگاه، تنبلـي     هاي عينك به سمت دوربـين    روي بيني و در نتيجه بازتاب نور از شيشه        

.  چشم، انحراف نامحسوس چشم، و خستگي چشم در زمان انجام ايـن آزمـايش اشـاره كـرد                 
 60 نمايش در حدود     ه بين چشمان شركت كننده و صفح      هطبق قرارداد اين مدل دستگاه فاصل     

  . بود سانتي متر 
شـد و شـروع بـه      انجـام تكليـف مـي   هدننده آماكت ك شر،ن مراحليپس از گذراندن ا        

صـفحه كليـد   Space  هز پايـان خوانـدن، بـا فـشار دادن دكمـ     پـس ا . ردك يمخواندن متن اول 
 ي فارسـ  ي چهـارجواب  پرسـش  يكمرحله بعد، پاسخ دادن به      .  برود ي بعد هتوانست به مرحل   مي
ن يردن اكهدف از مطرح . ننده بودكت  كده شده از نظر شر     متن خوان  درك مطلب زان  ي بر م  يمبن

از شركت كننده، سوالي پرسيده     ه اگر   كچرا. ل هر متن بود   ك خواندن   يزه برا يجاد انگ ي ا پرسش،  
 رفـت و در     ي خواندن متن م   ي بررو يافكز و دقت    كا عدم تمر  يردن متن   كشد احتمال رها     نمي

  .آمد هاي صحيحي به دست نمي جه الگوينت
 خوانـدن   ييبسته به سـطح توانـا      ن نشده بود،  يي تع ين مرحله، زمان خاص   يا آنجايي كه در  از  

 هاگـر محـدود  .  دقيقه ثبت شـد 25تا  8ن ي بي زمانهكنندگان، باز ي هريك از شركت سيمتون انگل 
 متن  هيژه گروه مبتدي نتوانند هم    و  بهنندگان  ك رفت كه شركت   شد احتمال آن مي    زماني تعيين مي  

 يي نفـر نهـا    16هـر   . آمـد  در نتيجه الگوي كاملي به دست نمـي        داده شده بخوانند و      را در زمان  
 خواندن  ي از الگو  ينمونه ا .  2 هتصوير شمار . ا موفقيت گذراندند  ن مرحله را ب   ي ا ،نش شده يگز

  .  استنندگان هنگام خواندن متن كت ك از شريكي

__________________________________________________________________ 
1. Nine-Point Scale 
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  ياب چشميگان توسط دستگاه ردنندكت ك از شريكي خواندن ي الگوه ثبت شدهنمون. 2ر يتصو

  1ي شفاهه مصاحبهمرحل) و
، با اسـتفاده از دسـتگاه رديـاب چـشمي          اطالعات   يآور  جمع هالفاصله پس از انجام مرحل    ب

از  يــك گان از رايانــه گرفتــه شــد و بــراي هــرننــدك الگــوي خوانــدن شــركت لم مربــوط بــهيفــ
شـان در   وع حركـات چـشمي  و ن علت   ه دربار نندگان به صورت مجزا پخش شد و آنها       ك شركت

ن ي خواسـته شـد تـا هـدف از انجـام چنـ       يحاتيها توضـ    و خيره شدن   ها برگشتها،   قالب پرش 
 ، بعـد هن در اين جلسه ضبط شـد كـه در مرحلـ          نندگاكت  ك شر يصدا.  مشخص شود  ييالگوها
 نـرم افـزار   هوسـيل  پژوهشگران بهاده شد و توسط ياغذ با دقت پك ي ضبط شده بر رويصداها

MAXQDA12 انجـام   هـاي اصـلي    رهنمـون  از   ي قرار گرفـت و تعـداد       بررسي ه و يمورد تجز 
حات ي داده هـا توضـ   و بررسـي  ه  يـ  تجز هشد كه در مرحل   ن  يينندگان تب ك تك شر يات چشم كحر

  .ودش مي داده يليمكت

   اه و بررسي دادهه يروش تجز) ه
ارتـي و ديگـر      حر يها نقشه دو گروه ، اطالعات كيفي مربوط به       رفتار خواندن    بررسي يبرا

 يسـپس الگـو  . ي شـدند ابيـ ارز) Eye gaze videos (ياب چـشم يـ  دسـتگاه رد يهـا  خروجي
)  آشـنا و ناآشـنا   ي فرهنگـ  هـاي     واره  طـرح ( ف  يـ لكنوع ت  ، با توجه به   پردازش خواندن دو گروه   

ز از نـرم افـزار   يـ  ن ي مـصاحبه شـفاه    ي محتـوا  بررسـي ه و   يـ  تجز يبـرا . جداگانه بررسي شدند  
MAXQDA12 ي گونـاگون    رشته ها  يفكي يها بررسي داده  يبرا ن نرم افزار  ياز ا . شده   استفاد

__________________________________________________________________ 
1. Oral Interview 
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 .  شوديره استفاده مي وغيابي، اقتصاد ، بازارعلوم انساني، آموزش و پرورش

 پژوهش يها نتايج و يافته. 4
 پـردازش خوانـدن     ي الگوهـا  يفـ كي يبررس پژوهش كه به  ن  يال اول ا  ؤس براي پاسخ دادن به   

 يات چشمكناآشنا با توجه به حر    آشنا و    ي فرهنگ هاي    واره  طرحنه در متون با     گايران زبان ب  يفراگ
ـ  يهـا   نقـشه  يبررسـ   پردازد، بـا   يها م  ها و بازگشت   ها، پرش  ره شدن ياز نوع خ   گـر  ي و د  ي حرارت

 يها  از نقشه  يا شامل نمونه . 3 هر شمار يتصو. دست آمد  ر به ي ز ياه  جهي دستگاه نت  يفكي يها داده
ـ  هه دو نقـش   كـ  آشنا و ناآشـنا اسـت        ي فرهنگ يها    واره   با طرح   در متون  يحرارت  سـمت   ي حرارت
. شرفته اسـت  يـ  سمت چپ مربوط بـه گـروه پ        ي حرارت هگروه مبتدي و دو نقش      مربوط به  راست
ـ  ه نقش هت همان طور كه در پايين نمون       اس  يادآوري هبايست ت، رديـف بـاالي      آمـده اسـ    ي حرارت

 مـتن  هنا و رديف پايين مربوط به نمون   آش ي فرهنگ هاي    هوار  طرح متن با    هتصوير، مربوط به نمون   
  . ناآشنا استي فرهنگهاي  واره طرحبا 

  
  شرفتهي و پي آشنا و ناآشنا در دو گروه مبتدي فرهنگهاي  واره طرح با ي حرارتنمونه نقشه. 3تصوير 
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ها را  بررسي بخش مصاحبه شفاهي آزمودني هاي مربوط به  اي از مثال   ، نمونه 2جدول شماره   
منظور تبيين بيشتر اين بخش از پژوهش، بـراي هـر كـدام از علـل اصـلي                   به. كشد تصوير مي  به

  .هايي انتخاب و گزارش شد حركات چشمي مثال

 گرفته از مصاحبه بيان علت حركات چشمي بر كنندگان در پاسخ به هاي شركت جمله نمونه. 2جدول 
  يشفاه

 حركات چشميعلت  هاي برگرفته از مصاحبه شفاهي مثال

 شـو  يعنـ م) رو ( in their own excrement)عبـارت ("
انـد در    رق غـ  )ش بـشه  يمعن (هك حدس زدم    ي ول دمينفهم

  ".خون خودشون

يهـا   بخش يي رمزگشا يتالش برا 
 مبهم متن

وقـتم رو روش تلـف      . نا آشـنا بـود      ")ن متن يموضوع ا (
 ديـ  با ،شهكـ  ي اگه بخوام حدس بـزنم طـول مـ       .نم  ك ينم

 ".منكز كتمر

  با موضوعييآشنا

  point يمعن. ردمك يه مي داشتم تجزو رpinpointلمه ك"
 ".شهي ميلمه رو بفهمم چكل كخواستم . دونستم يرو م

ي ســاختاريهــا  ســرنخيريارگكــب
 شتري فهم بيجمله برا

ـاق   يـ خـواد   يد م يه شا كني به خاطر ا   )رو (importantلمه  ك" ه اتف
 ".ردمكح بده توجه ي رو توضيمهم

 شتر مطلبي بك دريبراتالش 

 بـودم بـرام جالـب       دهي مورد د  ني در ا  لميچون چند تا ف   "
 تمـام   ايـ  از اول گفتن دن    نمكير م كه ف ك مورد بود    25. بود

  ".دهي نرسانيپا  بهيشد ول يم

 فهـمي بـرا  ي دانش قبلـ   يريارگكب
 شتريب

 از ارائه علـت و پرسـش ازيناتوان ".ستادميرو ا)  متني(نجا يدونم چرا اينم"
 گر مصاحبه

ران هنگـام   يـ  فراگ يات چـشم  كـ  حر ي و درصد هفت علـت اصـل       يفراوان. 3 هجدول شمار 
ن جـدول براسـاس     يـ  ا يبنـد  طبقـه . دهد يب رتبه نشان م   يترت ن مطالعه را به   يخواندن متون در ا   

ن منظـور،   يبـد .  اسـت  ياب چـشم  يـ  رد ه مرحل ي پس از اجرا   ي شفاه ه مصاحب يه و بررس  يتجز
ايـن محتـوا از      .صورت نوشتاري پيـاده و تايـپ شـد         ها به  زمودنيي شفاهي آ  ها هصوت مصاحب 

هـايي كـه     بنـدي شـدند و سـپس كـد          به كدهاي مختلف طبقه    MAXQDA12طريق نرم افزار    
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جدول (طبقه به عنوان علل اصلي حركات چشمي          چند ههاي مشتركي داشتند زيرمجموع    ويژگي
ن علت گـزارش شـده   يد، اولينك  مي همانطور كه مشاهده  . قرار گرفته و گزارش شدند    ) 3شماره  

 بـا   هـا  ندر مـت  .  اسـت  " مـبهم مـتن    يها  بخش يي تالش جهت رمزگشا   " يات چشم ك حر يبرا
 –دفعـه    6شرفته  يـ  دفعـه و پ    8 ي مبتـد  –ننده  كت  ك آشنا هردو گروه شر    ي فرهنگ هاي    واره  طرح

در . انـد  خـود داشـته      يت چـشم  كن علت حر  ي به عنوان اول   شده يادن اشاره را به عبارت      يشتريب
 اول در علـل  ين عبـارت بـه عنـوان رتبـه     يگر همـ ي ناآشنا بار دي فرهنگهاي    واره  طرحمتون با   

 گـزارش   – دفعـه    7شرفته  يـ  دفعه و پ   6 يمبتد– دو گروه    ي ها ي توسط آزمودن  يات چشم كحر
 جملـه  ي سـاختار ي سـرنخ هـا  يريارگكـ  ب" و " با موضـوع  يي آشنا " يعبارت ها . شده است 

ران يـ  نـزد فراگ   يات چشم كب به عنوان علل دوم و سوم در انجام حر         يه ترت  ب "شتريجهت فهم ب  
  . زبان گزارش شده استيفارس

 از برگرفتهي گزارش شده توسط شركت كنندگان ات چشمك حري و درصد علل اصليفراوان. 3جدول
  يمصاحبه شفاه

فرهنگي ناآشنا يها  واره با طرحمتون   آشنا هاي فرهنگي  واره متون با طرح

  گروه پيشرفته  گروه مبتدي  گروه پيشرفته  گروه مبتدي

صد
در

 

اوان
فر

ي تبه
ر

صد  
در

 

اوان
ر ف

ي تبه
ر

صد  
در

اني 
راو

ف
تبه

ر
صد  

در
 

اوان
ر ف

ي تبه
ر

  

  كنندگان كتشر
  

 علل حركات چشمي

46 6 1 54 7 1 57 8 1 43 6 1 
هاي مبهم  تالش جهت رمزگشايي بخش

 متن

 ضوعآشنايي با مو 1 6 43 1 8 57 1 7 59 2 5 41

5/44 4 3 5/55 5 2 5/55 5 2 5/44 4 2 
هاي ساختاري جمله براي  گيري سرنخ بكار

 فهم بيشتر

60 3 4 40 2 3 5/62 5 2 5/37  تالش براي درك بيشتر مطلب 3 3

 بكارگيري دانش قبلي براي فهم بيشتر 4 2 50 4 2 50 3 2 50 5 2 50

100 1 6 0 0 4 50 1 5 50 1 5 
لت و پرسش از ناتواني از ارائه ع

 گر مصاحبه

0 0 7 0 0 4 100  عوامل مخل در تمركز حين خواندن 6 0 0 3 3

تعـداد  . نتايج ذيل بـه دسـت آمـد        يشفاه ههاي حرارتي با مصاحب    در مجموع بررسي نقشه   
الگـوي  . گروه مبتدي كمتر بـود    شرفته نسبت به    ي گروه پ  يها ها و برگشت   ها، خيره شدگي   پرش
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شرفته نسبت  يه گروه پ  كدهد   هاي فرهنگي آشنا نشان مي        واره  طرحمتون با    در   ي حرارت يها نقشه
 هو به عبـارتي از دامنـ  نند ك غازين و انتهايي هر جمله عبور مي      شتر از قسمت آ   ي ب يبه گروه مبتد  

ـ  يهـا  نقشه. ني باالتري برخوردار هستند   انوكفرا  بـه روشـني مبـين ايـن     2 و   1 شـماره    ي حرارت
فرهنگي ناآشنا   هاي    واره  طرح در متون با     ي حرارت يها كه الگوي نقشه   يدر حال . باشد موضوع مي 

ن و  ي آغاز يها شتر به قسمت  ياز به توجه ب   ي ن يشرفته همانند گروه مبتد   يه گروه پ  كدهد   نشان مي 
 – يمهـارت زبـان   سطحكه  ردكتوان استنباط  چنين مي.  جمالت را داشته است ازيك هر  يانيپا
 ري آنهـا نـسبت بـه نـوع مـتن تـاث            ي چشم ي الگو نيينندگان در تع  ك تكشر -ته يا مبتدي    شرفيپ
نزد فراگيران زبـان     خواندن   ي الگو تغيير باعث   ي فرهنگ ي ناآشنا هاي    واره  طرح  و  داشت يشتريب

  .بيگانه نشد

  شرفته ي مربوط به گروه پيها يافته) الف
ره يـ خ( توجـه    يديـ لكلمات  ك يرو  برخوردار بودند و بر    ي لغت خوب  هگروه پيشرفته از دامن   

 1يانونكـ  فرا ه دامنـ  هكردند كه نشان دهنـد     هايي از خط عبور مي     از بخش .  داشتند يشتريب) شدن
ل يـ ز گزارش شد نه بـه دل ك و عدم تمريتوجه يخاطر ب هشتر بي بي برگشتيها پرش. است باالتر

ه  يك جمله خيرهكنندگان پيشرفته بر روي بخش ساد    ت  كشر.  آن قسمت از متن    يندانستن معان 
 خوانـده شـده گـزارش شـد تـا           ي عبارات قبلـ   يل آن پردازش ذهن   يه دل ك يشدند در صورت   مي

 تلفـظ آن    ي ادا برخي از واژگان از راه    بردن   گروه پيشرفته سعي در پي    . يره شده  خ هنقطپردازش  
 شـروع بـه خوانـدن بلنـد آن بخـش      م مـبهم يبـا مفـاه  و شدن ر هنگام روبه به. لمات را داشتند  ك

 مختلـف   يهـا  شلمات به بخـ   كه  ي، تجز راهكارهاي كاربردي براي اين گروه    گر  ياز د . ردندك مي
  .لمه بودك يمعن ، ريشه و پسوند براي پي بردن بهشونديپ

  ي مربوط به گروه مبتديها يافته) ب
معنـي مـتن    كار دوباره خـواني بـراي پـي بـردن بـه           ن گروه معموالً از راه    ينندگان ا ك شركت
 هنگـام   به. ببرندي متن پيلكمرور با  متن  ي اصل هايد به   غاز كوشيدند آ درها   آن. ردندك استفاده مي 

 كلمه بـه    ترجمهسعي در   . گذاشتند هاي بسيارضعيفي به نمايش مي     خواندن با صداي بلند، تلفظ    
 ك تيه معنكردند  ك از آنجا كه تالش مي    . ي متن داشتند  لك ي بردن به معن   ي پ ي جمالت برا  هكلم

__________________________________________________________________ 
1. Parafoveal Span 
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نند سـرعت خوانـدن   كانند و سپس خواندن قسمت بعد را شروع      لمات داخل جمله را بد    ك كت
 بخششتر آن ي بدريافتاحتمال ،  شدند يره م ي از متن خ   بخشي شتر به يهرچه ب . تري داشتند  نييپا

 بخـش  آن يافـت د شدن از دري ناامههاي بلندتري داشتند نشان دهند    وجود داشت و هرچه پرش    
. شتر آن قـسمت بـود  ي بك احتمال دريمعن  بلند بهيها  پرش،شرفتهيگروه پ  ه در ك يصورت در. بود
كه در گـروه     يشد در حال   درك مطلب كمتري هم گزارش مي     متر بود   كها   چه تعداد بازگشت  هر

  .شتر متن بودي بك درهدهند هاي كمتر نشان پيشرفته بازگشت

 يريگ بحث و نتيجه. 5
 با استفاده از دستگاه  ،ان زب يران فارس ي پردازش خواندن فراگ   ي الگوها يبررس  به پژوهشن  يا

 ي آشـنا و ناآشـنا آمـاده و بـرا        ي فرهنگـ  هـاي     واره  طرح متن با    گونه دو.  پرداخت ياب چشم يرد
ارتي همراه با مصاحبه  حرهبررسي نقش. ، تعريف شدند فيلك به عنوان ت   ي،اب چشم يدستگاه رد 

هايي وجود   فاوت، ت  خواندن دو گروه   يه در الگو  ك نشان داد    يلكطور   گان به نندك شفاهي شركت 
تـأثيري در تغييـر الگـوي        ناآشـنا    ي فرهنگـ  هاي    واره  طرحه  كج نشان داد    ي، نتا اين افزون بر . دارد

 يهـا  طريـق بررسـي الگـوي نقـشه        يـن مهـم از    ا. ا با توجه به نوع متن ندارد      ه  خواندن آزمودني 
 الگـوي هـاي     اگـر چـه   . دست آمد  هاي فرهنگي ناآشنا به       واره  طرح دو گروه در متون با       يحرارت

 ثبت شـدند، امـا شـواهد     گروه مشابه رفتار چشمي ثبت شده از دو نوع متن تا حد زيادي در هر  
هـاي   تر بـودن مـتن    اساس اظهارات فراگيران از مصاحبه شفاهي حاكي از سخت  دست آمده بر   به

  .هاي ناآشنا بود حاوي طرح واره
 آشـنا و    ي فرهنگـ  هـاي     واره  حطـر  يبررسـ  كه به ) 1987(پژوهش رايس  با   پژوهشن  يج ا ينتا

پژوهش رايس شـواهدي گـزارش شـد كـه نـشان            در  . آشنا در امريكا پرداخته بود همسوست     نا
، اگـر چـه    شـود  ي م درك مطلب ل شدن   ك ناآشنا باعث مش   ي فرهنگ هاي    واره  طرحدهد وجود    مي

عيـين  ت هاي فرهنگي ناآشنا تـاثير قابـل تـوجهي در          نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه طرح واره       
الگوي رفتار چشمي فراگيران نداشته و سطح زبان فراگيران تعيين كننـده نـوع الگـوي بدسـت                  

روشـني   مصاحبه شـفاهي بـه     دست آمده بر اساس اظهارات آزمودني ها در        آمده بود، اما نتايج به    
  .هاي فرهنگي ناآشناست تر بودن متن با طرح واره مبين سخت
 در درك مطلـب  و ارتباط آن بـا  ي فرهنگ هرسي رابط پژوهشي به بر  ز در   ين) 1981( جانسون

ست و  ر داشته ا  يثأ متون ت  ك در در  ي فرهنگ دانشه  ك ها نشانگر آن بود    نتيجه. زبان دوم پرداخت  
، نـد ك شده را تأييـد مـي      پژوهش حاضر، پژوهش ياد     شفاهي همصاحب اين لحاظ نتايج برآمده از     از
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ـ  الگوي چشمي فراگيران   تغيير در باعث   ي، دانش فرهنگ   حاضر، نبود  وهش پژ   در اگرچه كه   شدن
و دو گروه الگوهاي مشابهي را در هر دو نوع متن ثبت كردند، بدين معني كه تفاوت الگوهـاي               

  . ثبت شده ناشي از سطح زبان فراگيران است تا نوع متن خوانده شده
متون با  در مقابل   ،   متن يك يردن ساختار بالغ  كبا جابجا   ) 1984(ارل  ك ، مشابه پژوهشيدر  
 چراكـه معتقـد بـود        داشـت،  درك مطلب ر آن در    يدادن تاث   بالغي معمول سعي در نشان     ساختار

شـود و در   يني وقايع محتمل داستان كاسـته مـي  ب  از توانايي شركت كنندگان در پيش    وهين ش يا به
 پژوهشدست آمده از   ج به ي هم با نتا   پژوهشن  يج ا ينتا.  شود ي موجب سخت شدن آن م     ،جهينت

ـ ، خـواه از     يا دانش زمينـه   پژوهش ايندر  . است مشابه حاضر ـ       هگون  ه فرهنگـي و خـواه ازگون
ا را دشـوارتر كـرد،   ه كنندگان تاثيرداشت، ودرك متن درك مطلب شركت يرو ي، بر ساختار بالغ 

ـ  يـ غكننده،   شركته، با توجه به دانش و تجرب     ع موجود در متن   يوقاوريكه  ط  به  ينـ يب شير قابـل پ
  . بود

نـد  ا  را كاويـده   درك مطلـب    ميـزان   در يي محتـوا  هـاي     واره  طرح نقش   يمختلف هاي پژوهش
 در  ).1979اران،  كـ استفنـسون و هم    ؛1977،ارانكاندرسون و هم   ؛ 1972،برانسفورد و جانسون  (

ي را در درك مطلب بيـشتر  ا هاي فرهنگي آشنا نقش تسهيل كننده         واره  ها، طرح  پژوهش همه اين 
ا را نيـز تأييـد     هـ    حاضر نتـايج ايـن پـژوهش       ههاي مطالع   رو، يافته  از اين . متون، ايفا كرده است   

  . كند مي
 بر  ي، گواه خوب  گوناگون ي فرهنگ كنندگان با شركت  اين زمينه  مختلف در    ايه  پژوهشج  ينتا

ن يـ ج اينتـا در راسـتاي  . اسـت عتر متـون  ي بهتـر و سـر    ك در در  اهـ    واره  طـرح  بـا    يينقش آشـنا  
 خوانـدن متـون   ي زبـان دوم و حتـ  يريـ  فراگهمـا در دور  از يك هر   ي شخص ها، تجرب ه  پژوهش

ره از يـ گـر در غالـب اخبـار، گـزارش، مـستند، داسـتان و غ          ي د يهـا  مختلف مربوط به فرهنـگ    
گاه اعي، اين واقعيت را روشن ساخته است كه هر         اجتم يها كه و شب  ينترنتي مختلف ا  يها درگاه

نـدتر و  كن از آن موضوع   يافتما، در يمن آشنايي نسبي نداشته باش    ع محتمل در آ   يبا موضوع و وقا   
ار رفتـه  ك بي دستوريها ه ساختار يلكران به   ي، فراگ  در مواقعي  چه بسا . شود يار مبهم م  ي بس گاهي

شـان را    فته در متن را بدانند و يا معاني       ار ر ك ه ب ايه  واژه ه هم يدر متن تسلط داشته باشند و حت      
ـ  شان استخراج كرده باشند     لغت يها از فرهنگ   از مـتن    ي درسـت و جـامع     كبـاز هـم در     ي، ول

 كيبا اند  . "جاست؟كل در   كپس مش "ه  كد  يآ يش م يال پ ؤن س ينجا ا يدر ا . مربوط نداشته باشند  
 در  بطور عمـده  ل  كشه مش يه ر كم  يشو ي خودمان، متوجه م   يات شخص ي تجرب يريارگكتامل و ب  

اسـتفاده   اي پسين با  ه  پژوهش بسا چه. داردهاي بكار رفته قرار         واره  طرحران با   ي فراگ ييعدم آشنا 
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واما علت ثبت الگوهـاي رفتـار چـشمي    . ن موضوع باشديد اؤيشتر ميچه ب  هر نو يها از فناوري 
تواند باشد؟ در پاسخ به اين سؤال چنين مي شود            مشابه در برخورد با انواع مختلف متن چه مي        

ورد با شرايط جديد تـا حـد   اتخاذ راهكارهاي مقتضي در برخاستباط كرد كه فراگيران ايراني در    
ها دربرخورد با متـون مختلـف، فـارغ از نـوع آنهـا،               زيادي ناكار آمد هستند، بدين معني كه آن       

راهكارهاي يكساني را در پيش گرفته، اگر چه كه ممكن است اين راهكارها با شكست مواجـه              
 فرهنگي آشـنا    هوار  يعني راهكار يكسان در تالش براي درك مطلب متن با دو نوع طرح             -شوند

  .و ناآشنا، كه خود باعث ثبت الگوهاي رفتار چشمي مشابه شده است

  پژوهش هاي محدوديت
ن يــ اهملــاز ج. هــايي هــم داشــت تي محــدوديگــري دپــژوهشن پــژوهش ماننــد هــر يــا

 نفـر در    16رچـه كـه تعـداد       اگ. ردكنندگان آن اشاره    ك تعداد كم شركت   توان به  يها م  تيمحدود
 هاضـافه شـدن مرحلـ     بـا توجـه بـه     .گزارش شـده اسـت    ، كمتر   ن دستگاه يز ا  استفاده ا  هتاريخچ
ننـد  ك ياركـ همپژوهشگران  ه با   برنامه تا آخر    ك يشتري افراد ب  يريارگكان ب ك ام ي شفاه همصاحب

  . نمود سيار دشوار ميب

  هاشنهاديپ
پيشين بكارگيري دستگاه ردياب     هاي پژوهش نسبت به    ، حاضر پژوهشاز جمله نقاط قوت     

در .  مربـوط بـه خوانـدن در سـطح مـتن بـود             ايهـ   پژوهش در   نو ي فناور يكعنوان   بهچشمي  
د أكيـ  اشاره شده و همواره ت     درك مطلب  در   ي فرهنگ هاي    واره  طرحبه نقش   پيشين   هاي پژوهش

ن موضوع با استفاده از يگاه ا  چي ه ي ول ، متون داشته است   يردن محتوا كها در غامض     بر نقش آن  
 هـاي     واره  طـرح  نقـش    يبررسـ  تواند بـه   پسين مي  هاي پژوهش . است شدهپژوهيده ن  ين فناور يا

 يـك  مثـال  يبـرا .  بپردازدگوناگون ي فرهنگينه هاي متن با دو گروه با زم يك در قالب    يفرهنگ
  .با همديگر سنجيده شوند ،زبان يسير انگلي گروه فراگيك با يرانير ايگروه فراگ

 و  يدرسـ اي  هـ   ابتـ كزان و مولفـان     يـ ر رنامـه ب تواند كمك موثري بـه     ين پژوهش م  يج ا ينتا
زان يـ ر توانـد بـه برنامـه      همچنين مـي  . ندك يالملل اي استاندارد ملي و حتي بين     ه  پرسشطراحان  

ـ   آن. نـد ك ي مكمك در انتخاب نوع متن ي درسايه  باتكلفان  ؤوم ـ يهـا ب ت يـ ش بـه اهم يش از پ
از طرف  . برند ي درسي پي مي   اه  باتك در متون    يم فرهنگ يران با مفاه  يضرورت آشنا شدن فراگ   

 ي فرهنگـ هاي  واره طرحه متون با كدهد  اي استاندارد اين هشدار را مي     ه  پرسشگر به طراحان    يد
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ننـدگان متعلـق   ك ديگر شركت  ي برا اييه  پديدآوري دشوار  فرهنگ خاص موجب     يكمربوط به   
ي فرهنگـي خنثـي   هـا   واره طرح با يه موضوعاتكبهتر باشد  ند و چه بسا  ك يگر م ي د يفرهنگ ها 

  . فراهم شوديسانيكط ينندگان شراك كت شرهاالمكان براي هم طراحي كنند تا حتي
ر يـ  نظ هـاي نـو    ، با اسـتفاده از فنـاوري      ن موضوع يشتر ا ي ب يها اميد است در آينده با بررسي     

  .بازگفته شودن مهم ي از ايشتري بياي زواي،اب چشميدستگاه رد
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