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خواندن انگليسي  مطلب درك بر فراگفتماني هايد شاخص وجوتأثير
  يدبيرستان آموزان دانش

  2 و شهرزاد محمدي1رضا عبدي
 
 

  چكيده
آموزان خواندن دانش مطلب در متون انگليسي بر دركرا   وجود راهبردهاي فراگفتمانتأثير ميزان ،حاضر پژوهش

 هاي فراگفتمان بر درك مطلبوجود شاخص از آگاهي  در اين مطالعه اثر.ده استكردبيرستاني بررسي 
و  اردبيل هايشهرستان دانشگاهيپيش مراكز آموز دانش150منظور   براي اين.شده است نيز بررسي آموزان دانش
 نمرات آموزان با نفر از دانش96ي آزمون، تعداد بر اساس نتيجه. دندكرشركت  زبان نلسون در آزمون مهارت نمين

كدام به  جدا گرديده و سپس هر ميانگين ينمره زير معيار و يك انحراف ميانگين ينمره باالي ارمعي تا يك انحراف
باالي  آزمايش و دوم، يعني گروه اول هاي گروه.شدند تقسيم دو گروه آزمايش و كنترل دو گروه به تصادفي طور

داراي فراگفتمان  متن و چهارم سوم يهاو گروه عاري از فراگفتمان ميانگين متن پايين آزمايش ميانگين و گروه
ازتحليل واريانس  حاصل  نتايج.دادند ت درك مطلب خواندن پاسخسؤاال به متن از خواندن ده و پسكر دريافت
اين، نتايج مقايسه گروه با آگاهي باال و  بر  عالوه.داراي فراگفتمان بود متن آموزان دردانش بهتر عملكرد نشانگر

 مطلب داري عملكرد بهتري در آزمون درك گروه داراي آگاهي باال به طور معني:داد نشان ،پايين از فراگفتمان
  .ها در توليد محتوي و روش تدريس زبان انگليسي مورد بحث قرار گرفته استموارد كاربرد اين يافته. داشتند

  
  فراگفتمان، درك مطلب، آموزش زبان انگليسي، متون خواندني: واژگان كليدي

                                                                                                                            
  )reabdi@uma.ac.ir( دانشگاه محقق اردبيلي ، گروه زبان انگليسيدانشيار: ي رابطنويسنده. 1
   نميني  آموزش و پرورش منطقه،دبير زبان انگليسي. 2

    25/9/91: تاريخ دريافت مقاله
  18/2/92 :تاريخ پذيرش مقاله
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     مقدمه
هر فردي در . آيد هاي كسب معلومات و دانش به حساب مي ترين روش خواندن يكي از عمده

به همين دليل در اكثر جوامع، سواد خواندن و . اجتماع مجبور است مقدار زيادي نوشته را بخواند
  ).1392يي،  ؛ به نقل از كرمي، عباسي و زكي2009موگان، (نوشتن كليد موفقيت آموزشي است 

ووالن آموزش ئمس ن زبان وان، معلمال يادگيري زبان خارجي همواره مورد توجه محققمساي
شنيدن، صحبت كردن، ( ي چهارگانهها مهارت تدريس مؤثريافتن روش و از همان رو، بوده 

از ميان . براي فعاالن اين رشته بوده استدائمي در آموزش زبان چالشي ) نوشتن خواندن و
- ر ايران و كشورهايي كه انگليسي در آنها زبان خارجي محسوب ميي مختلف زبان دها مهارت

مهارت درك مطلب خواندن معطوف به ، ها مهارتواالت و مباحث مرتبط با ئشود بسياري از س
معلمان و ن اتوجه و تمركز محقق ،مكتوبامروزه با رشد روزافزون منابع ). 2000، 1لدرسونآ (است

؛ لينچ و 2،2001استولر و گريب (يش پيدا كرده استافزازبان خارجي بر مهارت خواندن 
ترين  ، مهارت خواندن يكي از مهم)2002 (4 به نظر ريچارد و رنانديا،همچنين). 1991، 3هادسون
بر همين اساس، اجماع بر اين است كه توليد و . ان زبان دوم و خارجي استآموز دانشاهداف 

تواند يادگيري زبان و مهارت خواندن را فهم مياستفاده از متون نوشتاري صحيح، مفيد و قابل 
  . تسهيل كند

دانند كه شناختي ميـيندي تعاملي و اجتماعيآخواندن را فرمهارت تحقيقات انجام شده عموماً 
 از همين رو در و) 1991، 5برنهاردت( نويسنده، متن، خواننده و بافت اجتماعي است يهدر برگيرند

شود  كليدي استفاده ميي به عنوان يك واژهتعاملخواندن از ي اخير براي تعريف ها سال
                                                                                                                            
1. Alderson 
2. Grabe & Stoller 
3. Lynch & Hudson 
4. Richards & Renandya 
5. Bernhardt 
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يندي تعاملي خواننده را در آكند كه خواندن به عنوان فراشاره مي) 2001 (2نونان). 1988، 1گريب(
اين بدين معني است . سازد درگير مي3يك پويايي بين فرايندهاي پردازش باال به پايين و بالعكس

 دانش اوليهي تك تك كلمات، تعامل با متن و نويسنده ايجاد شده و يناكه در كنار رمزگشايي مع
 كه عالوه بر دانش  استن نشان دادههاي محققايافته. شودگرفته مي كاره اي مرتبط نيز بو زمينه

 قابل تأثيرآموزان، دانش زمينه، آشنايي با بافت، دانش متن و كليدهاي كالمي عمومي دانش
از ). 1989، 5كارل، فاريس و ليبرتو؛ 1985، 4كارل(هاي خارجي دارند انتوجهي بر خواندن زب

 تعامل بين خواننده و محتوا، يگيرندهيندي تعاملي و دربرآعنوان فره آنجا كه فرايند خواندن ب
اي يكي از ابزاره. كنند ميخواننده و نويسنده است، ابزارهاي تعاملي نقش مهمي در خواندن ايفا 

  . استكارگيري راهبردهاي فراگفتمان هب تعامل در متون يد و تضمين كنندهمهم بالغي ايجا
فراگفتمان را به عنوان ابزار زباني نوشتاري يا گفتاري ) 1993 (6كريزمور، ماركانن و استفنسن

كنند كه  اصلي اضافه ننموده، اما به خواننده كمك مييدانند كه چيزي به محتواي گزارهمي
، )2004 (7عالوه بر اين، بنا به نظر هايلند و تِس. را سازماندهي و ارزيابي كننداطالعات داده شده 

نيز فراگفتمان ) 1997 (8ونده كوپل.  استخوانندهفراگفتمان باعث ايجاد حلقه بين متن، نويسنده و 
ها كمك كند كه به خواننده در ساماندهي و فهم و ارزيابي نگرشعنوان ابزاري تعريف ميه را ب
ها  فراتر از تبادل صرف اطالعات و گزاره زبانياين ايده است كه ارتباطبيان فراگفتمان . ندكمي

). 2005، 9هايلند( طرفين ارتباط است هايها و فرضها، نگرشدر حقيقت شامل هويت و است

                                                                                                                            
1. Grabe 
2. Nunan 
3. Bottum up, Top down 
4. Carrell 
5. Carrel, Pharis & Liberto 
6. Crismore, Markkanen & Steffensen 
7. Hyland & Tse 
8. Vande Kopple 
9. Hyland 
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سطح . كنندكه نويسندگان هنگام نگارش در دو سطح مختلف كار ميبيان كرد توان بنابراين مي
شود و سطح دوم فراگفتمان است كه  اصلي است كه گفتمان ناميده مييه شامل گزاراول،
الزم ). 1985ونده كوپل، (د كن  اصلي را با راهبردهاي بالغي راهنمايي و تعاملي تسهيل ميي گزاره

؛ ونده 1989، 1كريزمور(خورد ي متعددي به چشم ميهامدلبه ذكر است كه در ادبيات فراگفتمان 
 2گانه كاركردهاي زباني هاليديكه اغلب آنها با توجه به مدل سه) 2005، هايلند، 1985كاپل، 

 كردهارايه آن را ) 2005(هاي فراگفتمان است كه هايلند مدل زير يكي مدل. اندارايه شده) 1994(
  . و به طور وسيعي مورد پذيرش جامعه علمي قرار گرفته است

  )49 :2005هايلند، (مدل بينافردي فراگفتمان . 1جدول 

 كاركرد هانمونه
  ها مقوله

 و راهبردها

   3راهنمايي راهنمايي خواننده در متن  
  4گذرها كنندجمالت را به هم مرتبط مي عالوه؛ اما؛ بنابراين؛ و هب

   5سازهاچارچوب كنندها و افعال گفتماني اشاره ميبه مراحل، سكانس در نهايت؛در نتيجه؛ منظور من 

 كنندهاي ديگر متن اشاره ميبه اطالعات ارايه شده در بخش 2 را ببينيد؛ در بخش 1شكل 
   6متنيهاي درونارجاع

   7استنادها كنندبه اطالعات ارايه شده در متون ديگر اشاره مي  معتقد است... ؛ ...طبق نظر 
   8زداهاابهام ددهنتوضيح بيشتري در خصوص معني ارايه مي ...يعني؛ به عبارت ديگر؛ مانند 

   

   9تعاملي درگير نمودن خواننده با متن 
  10عبارات احتياطي كنندكنند و جا براي گفتگوي باز ايجاد مياز تعهد جلوگيري مي رسدشايد؛ ظاهراً ؛ به نظر مي

                                                                                                                            
1. Crismore 
2. Halliday 
3. interactive 
4. transitions 
5. frame markers 
6. endophoric markers 
7. evidentials 
8. code glosses 
9. interactional 
10.  Hedges 
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  1اتاكيده بندند ميكنند و راه را براي گفتگوي باز اطمينان را القاء مي بي ترديد؛ قطعاً؛ مبرهن است
   2هانگرش كنند مينگرش نويسنده نسبت به متن را بيان  متأسفانه؛ جالب توجه اينكه

   3خوداظهارها كنند مياشاره ) گان(به طور مستقيم به نويسنده من؛ ما
   4درگيرسازها كنند ميبه طور واضح با خواننده ايجاد ارتباط  دقت داشته باشيد؛ ببينيد

اگفتمان در متون مورد بررسي تجربي زيادي قرار نگرفته است و با توجه به اين كه اهميت فر
توليد تواند در همچنين به اين دليل كه آگاهي از ضرورت وجود نشانگرهاي فراگفتماني مي

كند به دو سئوال زير پاسخ ، اين مطالعه سعي ميكتب دبيرستان بسيار حايز اهميت باشدمحتوي 
 - 2دارد؟ و  تأثيرر تسهيل درك مطلب خواندن انگليسي بن وجود فراگفتمان در متو آيا -1: دهد
   دارد؟تأثيرآموزان دانشخواندن ر عملكرد درك مطلب بميزان آگاهي از فراگفتمان آيا 

 

  روش 
 كه با استآزمايشي گيري تصادفي از نوع شبه حاضر با توجه به محدوديت در نمونهيهمطالع

رح پژوهش از تحليل واريانس و آزمون تي استفاده شده هاي موجود و طتوجه به متغيرها و گروه
عنوان متغير وابسته و حضور نشانگرهاي ه آموزان در درك مطلب خواندن بعملكرد دانش. است

  .اندعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدهه آموزان از حضور نشانگرها بفراگفتماني و آگاهي دانش
دختر آموزان  آماري اين پژوهش دانشيعه جام:گيري روش نمونه وجامعه، نمونه

 براي .بودند سال 19 الي 16در گروه سني هاي اردبيل و نمين دانشگاهي شهرستانپيشي  هدور
 آزمون مهارت زباني ،هاي فوقي شهرستانها دبيرستانآموزان  نفر از دانش150انتخاب نمونه از 

با يك انحراف معيار باال و پايين از ميانگين  نفر كه داراي نمرات 96نلسون به عمل آمد و تعداد 

                                                                                                                            
1. Boosters 
2. attituse markers 
3. self mentions 
4. engagement markers 
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 ابزارهاي استفاده شده به شرح زير . گروه قرار گرفتند4ه و به طور تصادفي در بودند، انتخاب شد
  .است

اي است كه براي چهارگزينهسئوال  50اين آزمون شامل  :آزمون مهارت زباني نلسون .1
كار برده  هسطح بان همآموز شدانآموزان و گزينش سنجش سطح عملكرد زباني دانش

  .واژگان، گرامر، تلفظ و درك مطلب متن كوتاه استبخش آزمون مذكور شامل . شد
 1اين متن از متون موجود در پژوهش سيمين و توانگر :متن درك مطلب خواندن .2

بر با بررسي فني الزم و آن  عاري از فراگفتمان ي هاقتباس شده است و نسخ) 2009(
  .آماده شده است) 2005(مدل هايلند اساس 

وال عيني است كه با رعايت ئآزمون درك مطلب شامل ده س: آزمون درك مطلب .3
 گروه معلمان دست به طراحي شده سؤالهاي راهنما از بين هشتاد معيار اجتناب از نشانه

  انتخاب شده و با گروه پايلوتسؤال مطالعه و با رعايت اصول طراحي ي با حوزهمرتبط
  .شده است) 82/0(سنجي ييپايا

 سئوال مورد استفاده شامل پنج ينامه پرسش: ي ارزيابي ميزان آگاهينامه پرسش .4
هاي فراگفتماني در متن است كه از آموزان از شاخص ارزيابي ميزان آگاهي دانشبراي
  . اقتباس شده است) 2003 (2توليجيوكامي

 از باالتر يك انحراف معيار نمرات با زانآموآزمون نلسون دانش طبق نتايج :روش اجرا
 ينمره از ترپايين معيار يك انحراف نمرات با آموزاندانش باال و سطح عنوانه ب ميانگين يهنمر

دو  به تصادفي به طور سطح آموزان هرجدا گرديده و سپس دانش پايين سطح عنوان به ميانگين
 96 نفر حضور داشتند كه در مجموع شامل 24 در هر گروه .شدند آزمايش تقسيم و كنترل گروه

آموزان باالي ميانگين بودند كه متن عاري از  دانش: شامل،اول آزمايش گروه. نفر شدند

                                                                                                                            
1. Simin & Tavangar 
2. Camiciottoli 
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آموزان شامل دانش كنترل دوم، گروه گروه .در اختيار آنان قرار گرفت هاي فراگفتمان شاخص
گروه آزمايش شامل  ،سوم گروه. مودندباالي ميانگين بودند كه متن داراي فراگفتمان را دريافت ن

هاي فراگفتمان به آنها داده شد و گروه آموزان زير ميانگين بودند كه متن عاري از شاخصدانش
 دريافت را هاي فراگفتمانيداراي شاخص زير ميانگين بودند كه متن كنترل چهارم نيز گروه

بندي از طريق ايج آنها بعد از جمعدادند و نت پاسخ مطلب درك واالتئها به س آزمودني.كردند
به يك  آموزان در ضمن، دانش.مورد بررسي قرار گرفت تحليل واريانس دوسويه روش
بر اساس .  ميزان آگاهي آنان از مفهوم فراگفتمان بود پاسخ دادنديكننده كه تعييننامه پرسش
روه مساوي داراي آگاهي آموزان به دو گ ميزان آگاهي از فراگفتمان، دانشينامه پرسشنمرات 

 درك مطلب اين دو گروه از طريق آزمون تي مورد يال و پايين تقسيم شدند و سپس نمرهبا
  .مقايسه قرار گرفت

  

  نتايج
هاي فراگفتماني و سطح توانش زباني بر درك  وجود شاخصتأثير آمار توصيفي 2جدول 

ها، سطوح توانش، بندي گروهسيمدر اين جدول تق. دهدآموزان را نشان ميمطلب خواندن دانش
  .ها، و ميزان انحراف معيار ارايه شده استميانگين نمرات گروه

  
   حضور نشانگرهاي فراگفتماني وسطح توانش زباني بر درك مطلب خواندنتأثيرآمار توصيفي . 2جدول 

  M  SD  سطح  گروه  
  82/0  67/5  باال  آزمايش
  99/0  87/6  باال  كنترل
  12/1  96/4  پائين  آزمايش

  آزمون درك مطلب

  96/0  67/5  پائين  كنترل
  19/1  79/5      كل
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 نتايج تحليل واريانس دوسويه بر روي نمرات آزمون درك مطلب خواندن را نشان 3جدول 
دار نوع متن و سطح  معنيتأثيردر اين جدول نتايج اجراي تحليل واريانس دوسويه بيانگر . دهدمي

ان در هر دو آموز دانش آمده دست بهبر اساس نتايج . آموزان استتوانش زباني بر عملكرد دانش
  . اندتري در متون عاري از فراگفتمان داشتهسطح باال و پايين عملكرد ضعيف

  

  نتايج تحليل واريانس دوسويه نمرات تست درك مطلب خواندن. 3جدول 
  SS df MS  F  Sig.  2 

  20/0  00/0  98/22  04/22  1  04/22  نوع متن
  20/0  00/0  98/22  04/22  1  04/22  نشتوا
  02/0  21/2  56/1  50/1  1  50/1  توانش*نوع متن

        96/0  92  25/88  خطا
          96  00/3354  كل

 
 توصيفي مربوط به نمرات درك مطلب خواندن دو گروه باال و پائين آگاهي هاي داده 4جدول 

گفتمان مشخص گرديدند، نشان ي ميزان آگاهي از فرانامه پرسشاز فراگفتمان را كه بر اساس 
 از باال به نامه پرسشي كسب شده از آموزان بر اساس نمرهالزم به ذكر است كه دانش. دهد مي

پائين مرتب شدند و سپس به دو گروه مساوي داراي ميزان آگاهي باال و داراي ميزان آگاهي پائين 
  . ه قرار گرفتسپس نمرات درك مطلب خواندن دو گروه مورد مقايس. تقسيم شدند

  

  هاي داراي آگاهي باال و پائين از فراگفتماناطالعات توصيفي گروه. 4جدول
  انحراف معيار خطا M  SD تعداد  گروه  

  خواندن  161/0  115/1  10/6  48  باال
  162/0  12/1  43/5  48  پائين

  

 تفاوت عملكرد دو گروه داراي) 5جدول ( آمد دست بهبر اساس نتايجي كه از آزمون تي 
آموزان از به اين معني كه، هر چه ميزان آگاهي دانش. استدار آگاهي بيشتر و كمتر معني
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  .شودي درك مطلب بيشتر ميها آزمونفراگفتمان بيشتر باشد، عملكرد آنان در 
  هاي داراي آگاهي باال و پائين از فراگفتمانآزمون تي گروه. 5جدول 

آزمون برابري واريانس 
  لوين

  

F Sig. T  df  Sig. 
(two-tailed) SED  

آزمون 
درك 
  مطلب

فرض 
  23/0  67/0  004/0  94  91/2  43/0  61/0  واريانس برابر

  

  گيري بحث و نتيجه
فراگفتماني بر درك مطلب خواندن هاي  وجود شاخصتأثيرهدف پژوهش حاضر بررسي 

 آگاهي آنان از فراگفتمان بر درك تأثيران انگليسي به عنوان زبان خارجي و همچنين آموز دانش
براي اين منظور دو سئوال مطرح شده در بخش مقدمه مورد بررسي قرار گرفته . مطلب بوده است

  .است
هاي فراگفتماني بر درك مطلب ير وجود شاخصدر پاسخ به سئوال اول كه در خصوص تاث

 مشخص گرديد كه نوع متن در عملكرد ، آمدهدست بهان دبيرستاني بود، بر اساس نتايج آموز دانش
آموزان داري داشت و در عين حال سطح توانش دانش معنيتأثيرنگين آموزان باال و پائين ميادانش

 تأثيربا اين حال، اين دو عامل . ي درك مطلب نشان دادداري را در كسب نمره معنيتأثيرنيز 
آموزان  آگاهي دانشتأثيردر بررسي سئوال دوم نيز كه به . آموزان نداشتندتعاملي بر عملكرد دانش

 دو گروه باال و پايين بر توانايي درك مطلب آنان اشاره دارد، مشخص شد كه از فراگفتمان در هر
  .دهندان با آگاهي باال و پايين عملكرد متفاوتي از خود نشان ميآموز دانش

گذاري مثبت فراگفتمان در وضوح مفهومي متن و در نتيجه بر تأثيري نتايج پژوهش حاضر ايده
 تعامل بين نويسنده، .كندها را تاييد ميسبت به آن شاخص آگاهي نتأثيردرك بهتر مطلب و نيز 
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شود، منجر به توليد متن با انسجام بيشتر كارگيري فراگفتمان حاصل مي همتن و خواننده كه از ب
كالمي و مفهومي شده و به نويسنده امكان بيان واضح و سازمان يافته نظراتش و در مقابل به 

فراگفتمان ابزاري زباني است ) 1998(از نظر هايلند . دهدن را ميتر آخواننده امكان دريافت آسان
فراگفتمان . بردكار مي هدهي به بحث نيازها و انتظارات مخاطبان هدف ب آن را در شكلكه نويسنده

ارايه ) 2010 (1، و عبدي، توانگر و توكلي)2005(، هايلند )1989(بر اساس تعريفي كه از كريزمور 
ها با درك ارزش بافت كالم ننده در ارتباط دادن، سازماندهي و فهم گزارهشده است، به خوا

نتايج پژوهش حاضر اين عملكرد . كندنظر نويسنده بوده است، كمك ميگونه كه مد آن
  . دهد قرار ميتأييدفراگفتمان را مورد 

 ديدگاه  از.گرا و شناختي بررسي كردتوان از دو ديدگاه عمل آن را ميتأثيرفراگفتمان و 
گرا، فراگفتمان رابطي بين نويسنده وخوانندگان است و نشانگر تمايل نويسنده به فهم بهتر عمل

كند تاكيد مي) 2000 (2كامپ. بخشي به متن است خوانندگان از طريق انسجاماز طرفجمالت 
براي تواند باعث از بين رفتن انسجام و در نتيجه ايجاد مشكل كه نبود فراگفتمان در متن مي

بنابراين كاربرد نشانگرهاي فراگفتماني در متون فرآيند خواندن را تسهيل . مخاطب در فهم آن شود
. كندكرده، ميزان فهم مطلب را باال برده، و باالخره بين نويسنده، خواننده و بافت ارتباط برقرار مي

واند براي نمونه وزن تاغلب متون شامل نشانگرهاي فراگفتماني هستند و بدون آنها نويسنده نمي
  .كندشواهد، تغيير موضوع، نگرش عاطفي، يا نتيجه گيري را منتقل 

البته، فراگفتمان . شوداز ديدگاه شناختي، فراگفتمان بر تسهيل پردازش متن متمركز مي
به اين معني كه، با تشخيص روابط . تواند كاري باالتر از سازماندهي متن انجام دهدراهنمايي مي

  .شوداي مرتبط در مغز فعال ميپردازش جريان اطالعات تسهيل شده و اطالعات زمينهمنطقي، 

                                                                                                                            
1. Abdi, Tavangar & Tavakoli 
2. Kumpf 
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. شناسي نيز توجه كردتوان به فرآيند تعامل بين نويسنده و خواننده از ديدگاه جامعههمچنين مي
ها و فرضيات نويسنده را با در  به مخاطب امكان فهم استدالل1از چنين منظري، فراگفتمان بينافردي

كاربرد . دهدنظرگرفتن چهارچوب اجتماعي كنش گفتاري آن گونه كه مد نظر نويسنده است، مي
ي مفهومي دانش مخاطب را فراگفتمان بدين معناست كه نويسنده چهارچوب تعاملي و سازه

اگر نويسنده و . دهدكرده، پيرايش و افزايش الزم را در عمل جريان اطالعات انجام ميبيني پيش
ي مفهومي مشابه را به كار ببرند، دركي ي گفتماني يكسان سازه عنوان اعضاي جامعهمخاطب به

از . ي دانش مربوط فراهم خواهد شد مطابق با انتظارات مخاطب از محتوا، منابع بافتي و حوزهمؤثر
اين رو، كاربرد فراگفتمان امكان فهم شالوده كالم را با كمك به دريافت معناي مورد نظر و فهم 

  .سازدميسر مي) 2004 (2كات ايدئولوژيك و مستتر متن طبق ديدگاه ويلسون و اسپربرن
هاي راهنمايي  كه وجود تعداد زيادي از شاخصكردتوان ادعا با توجه به موارد فوق مي

زداها وگذرها در متن داراي فراگفتمان، خوانندگان را در متن سازها، ابهامهمچون چهارچوب
ها كمك وارهآل عناصر و بيان روابط معنايي بين جملهر نتيجه به فهم معناي ايدهراهنمايي كرده و د

ها، تأكيدتوان اشاره داشت كه با حضور بيشتر نشانگرهاي تعاملي همچون عالوه براين، مي. كندمي
تري بين ها و درگيرسازها تعامل بيشتر ايجاد شده و ارتباط شناختي و عاطفي نزديكنگرش

  . گرددو مخاطبان ايجاد مينويسندگان 
يافته بر روي اثر ي انجامها پژوهشي زيادي قرار نگرفته است، اما گرچه اين حوزه مورد مطالعه

طور مثال،  هب. فراگفتمان بر درك مطلب خواندن بيانگر نتايج متفاوت و پيچيده است
جر به درك باال هاي فراگفتماني هميشه منبر اين عقيده است كه شاخص) 2003(كاميجيوتولي

 قرار تأثيرشوند زيرا ممكن است ساير فاكتورها با فراگفتمان اثر متقابل يافته و ادراك را تحت نمي

                                                                                                                            
1. interpersonal metadiscourse 
2. Wilson & Sperber 
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فراگفتمان را در پژوهش خود در نقش ) 1995 (1با اين وجود، اينتاراپراوات و استفنسن. دهند
ي افزايش توان فهم ندهدهنشان) 2008 (2هاي پرورش و نعمتيكنند و يافتهگر معرفي ميتسهيل

بنابراين، . آموزان در متون داراي فراگفتمان است دانشاز جانبمطالب و نكات اساسي متن 
را رد كرده و نظر اينتاراپراوات و استفنسن ) 2003(پژوهش حاضر تا حدودي نظر كاميچيوتولي

 هاشمي و به تأييدتوان  البته مي. كند مي تأييدرا ) 2008(و پرورش و نعمتي ) 1995(
، اما بايد ي تأثير مثبت فراگفتمان اشاره كرد ، توكلي، دباغ و خروش درباره)2012(زاده خدابخشي

  .اندي مذكور در سطح دبيرستان اجرا نشدهها پژوهشتوجه داشت كه 
مورد تواند در توليد محتوي كتب زبان انگليسي دبيرستان مالحظه و نتايج پژوهش حاضر مي

توانند با تمركز و ايجاد آگاهي و حساسيت نسبت به همچنين، معلمان مي. استفاده قرار گيرد
ي فراگفتمان حساس نموده و از آن طريق آموزان را نسبت به مقوله دانش،هاي فراگفتمانشاخص

البته، از آنجا كه متون انگليسي موجود از نظر غناي . كنندبه يادگيري بهتر درك مطلب كمك 
هاي  ميزان وجود شاخصتأثيرتوانند ي آينده ميها پژوهش، استمتفاوت هاي فراگفتماني شاخص

  .فراگفتماني را بر روي درك مطلب مورد مطالعه قرار دهند
 تأثيرتوان به اين صورت بيان كرد كه چون فراگفتمان گيري كلي از اين پژوهش را مينتيجه

ي و نگارش به غناي فراگفتماني داري در تسهيل درك مطلب دارد، الزم است در توليد محتومعني
آموزان به متون توجه كرده و در تدريس درك مطلب خواندن به افزايش تمركز و توجه دانش

  .كردهاي آن كمك شاخص
آموزان دبيرستان مناطق هاي دختر و دانشالزم به ذكر است اين پژوهش فقط بر روي آزمودني

هاي اين كارگيري نتايج بايد به عنوان محدوديت هاردبيل و نمين انجام شده است كه در تفسير و ب
  .پژوهش به آن توجه گردد

                                                                                                                            
1. Intaraprawat & Steffensen 
2. Parvaresh & Nemati 
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  سپاسگزاري 
 ما ،آموزان عزيزي كه در انجام دادن اين پژوهش مدارس و دانش  مديران  ي  وسيله از كليه بدين

  .گردد را ياري كردند صميمانه تقدير و تشكر مي
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The effect of metadiscourse markers presence on high school 
EFL learners reading comprehension 

 
R. Abdi1 & Sh. Mohammadi2 

 
Abstract 
 

This study investigates the effect of metadiscourse markers presence on reading 
comprehension, and also explores the effect of metadiscourse awareness of learners 
on reading comprehension performance. A total of 96 participants, studying in pre-
university centers, in Namin and Ardabil cities were selected to take part in the 
study based on their scores on Nelson Proficiency Test. Those who scored one 
standard deviation above the mean were selected as high level groups and those 
who scored one standard deviation below the mean were assigned to the low level 
groups. The participants were then randomly assigned to four groups. The first and 
the second groups, i.e. high experimental group and low experimental group, 
received the metadiscursively stripped reading text. The third and the fourth 
groups, i.e. high control group and low control group received metadiscursively un-
doctored reading text. Hawing read the texts, all the participants took the reading 
comprehension test. A two-way ANOVA was used to analyze the data. The 
analysis showed that the participants performed better on the un-doctored texts. 
Also, based on the results of the follow-up questionnaire, the learners were divided 
into high and low level of awareness and then their scores on reading test were 
compared through a t-test. The results showed that the learners with more 
awareness of metadiscourse markers performed better on reading comprehension 
test. The results were argued to have implications for English languge material 
production and teaching. 
 
Keywords: metadiscourse, reading comprehension, teaching English, 
reading passages 
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