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ABSTRACT 
Teaching foreign language skills to non-EFL learners e.g. ESP learners has been considered a 
controversial issue since the first sparks of teaching foreign language teaching since the 1950s up to the 
present time. Scholars have made a variety of attempts to bring novel methodologies into the world of 
teaching language components to ESP learners. The study reported here is not an exception and has a 
two-fold purpose i.e. teaching and ESP all together. As a result, it obtained the impetus to investigate 
whether an intervention of a grammatical sensitivity task would enhance a better reading comprehension 
achievement among Iranian undergraduate ESP learners majoring accounting. To achieve this purpose, 
40 Iranian undergraduate ESP learners of accounting were selected via administering an OPT, and 
participated in the experiment of the study. They were divided into an experimental and a comparison 
group and were exposed to a pre-test of reading comprehension; then the experimental group received 
5 sessions of grammatical sensitivity task treatment (GJ Tests) while the control group received a 
placebo. Finally, the posttest was administered to both groups. The data were analyzed via running the 
independent samples T-test between the posttests, and the paired-sample T-tests was used to indicate 
the possible progress of the groups. The results revealed a better performance of the experimental group 
receiving higher scores in the reading comprehension posttest after 5 session of treatment. Investigating 
the effect of grammatical sensitivity on Iranian ESP reading comprehension learners in a meta-analysis 
process was supposed to be the main impetus for the present study. It was performed through analyzing 
the learners’ reading comprehension test performance results which were done comparatively between 
the pretest and the posttest of the experimental and control groups independently. It was revealed that 
the participants with higher degree of grammatical sensitivity reflected a more acceptable achievement 
performance in their ESP reading comprehension test. 
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 کلید واژگان:
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 توابع خاص، اهداف برای

 قضاوت آزمون زبان، دستور
 زبان دستور

 چکیده
های های آموزش زبانهای زبان خارجی به فراگیرندگان غیر زبانی مثالً فراگیرندگان انگلیسی برای اهداف ویژه از نخستین بارقهآموزش مهارت

-شناسیاند تا بتوانند روشهای گوناگونی نمودهرفته است. پژوهشگران تالشمیشمار تا کنون، از مسائل قابل بحث به 1950خارجی در دهه 

های زبانی به فراگیرندگان انگلیسی برای اهداف ویژه نمایند. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی هایی نوین را واردِ دنیای آموزش مؤلفه
رو،  شیپ قیتحق هدفگیرد. و هم انگلیسی برای اهداف ویژه را در بر می نیست و هدفی دو منظوره دارد به عبارت دیگر، هم آموزش زبان

 ESP یرانیآموزان ادر درک مطلب زبان شتریب شرفتیتواند باعث پیدستور زبان م تیحساس نیتمر  ةمداخل ایموضوع بود که آ نیا یبررس

 قطعدر م ESP یرانیآموزان انفر از زبان 40منظور،  نیشود. بهم یرشته حسابدار یدر مقطع کارشناس( اهداف خاص یبرا یسیزبان انگل)
 یاسهیو مقا یشیمطالعه شرکت کردند. آنها به دو گروه آزما نیا شیانتخاب شده و در آزما OPT یاجرا قیاز طر یحسابدار یکارشناس

  ( GJیدستورزبان )آزمونها تیاسحس نیتمر یجلسه درمان 5 ش،یآزمون درک مطلب قرار گرفتند. سپس گروه آزماشیشده و تحت پ میتقس

آزمونها پس نینمونه مستقل ب یها توسط آزمون تهر دو گروه اجرا شد. داده یآزمون براپس ت،ینها کردند. در افتیرا در ونماو گروه کنترل، دار
از عملکرد بهتر  یحاک جیگروهها، استفاده شد. نتا یاحتمال شرفتینشان دادن پ یبرا یزوج یقرار گرفت و از آزمون ت لیو تحل هیمورد تجز
عملکرد آزمون  لیو تحل هیتجز نتایج .کردند افتیجلسه درمان در 5آزمون درک مطلب پس از را در پس یبود که نمرات باالتر شیگروه آزما

 دهدنشان میطور مستقل انجام شد، و کنترل به شیآزمون گروه آزماآزمون و پسشیپ نیب یاسهیصورت مقاآموزان که بهدرک مطلب زبان
تواند یم نیخود منعکس کردند. ا ESPرا در آزمون درک مطلب  یزتریآمتیباالتر، عملکرد موفق یگرامر تیکنندگان با درجه حساسکه شرکت

نشان دهند و به آنها  یریادگی ندیول فرآمرتبط با خواندن خود را در ط یازهایتواند به آنها کمک کند تا نیباشد که درمان م یمعن نیبه ا
 کنند. شرفتیدرک مطلب خود پ یهاتیکمک کند تا در فعال
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 مقدمه .1

عنوان مندی فراگیرندگان انگلیسی و نیز بهبخشی از عالقه  
های زبانی دیگر به دلیل ارتقای اهداف ویژه به یادگیری مهارت

هایی تشخیصی است که اطالعات جهان اطراف را در توانایی
های دریافتی و یکی از مهارتدهد. اختیارشان قرار می

چنین اطالعاتی را در اختیار فراگیرندگان قرار تشخیصی که این
های دهد مهارت خواندن و درک مطلب است. تواناییمی

خواندن برای مقاصد دانشگاهی )آکادمیک( نیز حیاتی محسوب 
شود؛ و بیانگر روش های مقدماتی است که فراگیرندگان را می

 آنها را خارج از محیط کالس درس بیاموزند. قادر خواهد ساخت
 رهیو ذخ ییساده رمزگشا ندیفرآ عنوانبهدرک مطلب    

شده است )هولمز،  فیتعر یدرک هر متن یاطالعات برا
 ،ی)ذوقکشف معنا  یذهن ندیفرآ عنوانبه(. اما امروزه 2009
که  شودمیدر نظر گرفته  (2010و محمد معصوم،  یمصطف

آنها  یکلمات با استفاده از ارتباطات نحو تیهو ییشامل شناسا
و  ی)چواست  یجهان انسجام کی جادیا یبرا گریکلمات د اب

 یاتصال کلمات به کارکردها تر،قیطور دق. به(2018ژانگ، 
متن را  کیاز  قیدق یذهن ییبازنما کی جادیآنها، ا یدستور

تک  یدستور بندیدستهاگر  ب،یترت نی. به اکندیم لیتسه
متن  یدرک کل ،به کار نروندخود  یمعان افتیدر درتک کلمات 

 یارتباط نحو ن،ی. بنابرا(2012)هانون،  شودمیبا مشکل مواجه 
در  ینقش مهم ،کلمات و عبارات نیآموزان باستنباط شده زبان
 .(2012)ژانگ، درک مطلب دارد 

دانش  تیفوق، اهم ینظرچهارچوب  حاتیاز توض یجدا   
 یعمل یایمربوط به مزا یهادر درک مطلب در گزارش ینحو

-به یسیانگل) EFL درک مطلب یهاآن در دوره استفاده از

بنا  شده است. دییزبان دوم( تأ)  L2( و یزبان خارج کی عنوان
، خواندن مؤثر و کارا در هر (2019آوِری و مارسدِن )به گفته 

زبان دومی تا حدی به حساسیت فراگیرندگان به دستور زبان 
بستگی دارد، که اطالعاتی مهم نظیر جمع بستن کلمات یا 

-های فاعلی و مفعولی به آنها را رمزگذاری میاختصاص نقش

ید. فراگیرندگان زبان دوم هنگامی که با گویندگان دارای نما
های زبانی متفاوت نظیر گویندگان بومی، یا فراگیرندگان زمینه

های مادری دارای سطح باالی توانش زبانی یا دارای زبان
متفاوت مقایسه شوند، ممکن است دانش متفاوت درباره دستور 

راهبردهای متفاوت زبان، دسترسی متفاوت به این دانش، و/یا 
های زبان دوم به تفاسیر پردازش داشته باشند. این گونه پدیده

 .گرددمی نادرست یا بروز مشکالت پردازشی منجر 

تواند ی، تمرکز بر گرامر م(1984آلدرسون )به گفته     
 نییآموزان سطح پازبان یرا برا مقدماتیدانش دستور زبان 

 شرفتهیآموزان سطح پتواند درک زبانیم ن،یکند. همچن ادجیا
 ی. برا(2005 ن،ی)گاسکوئدهد  شیمتون را افزا یجهان یاز معنا

نه بایست می یسیاهداف، معلمان زبان انگل نیبه ا یابیدست
متون درک مطلب  یاصل یبلکه نکات گرامر د،یتنها واژگان جد

از  (2012ژانگ ) .(1980، کالرک)از قبل آموزش دهند  زیرا ن
 یبرنامه درس یکه طراح دیگویرود و میفراتر م این هم

EFL/L2 آموزان در درک زبان یگرامر یازهایبا توجه به ن دیبا
 مطلب انجام شود.

دستور زبان بر  ریتأث رسد کهیحال، به نظر نم نیبا ا   
ار گرفته باشد قر محققانخواندن زبان دوم مورد توجه 

؛ 2007 ر،یو و وتسویش؛ 2007 ،یساجن؛ 1984)آلدرسون، 
خواندن  تیتوان به ماهیرا م نی(. ا1998 ر،یاورکوهارت و و

درک  یانسبت داد که بر «قابل قبول یمهارت زبان» عنوانبه
رو، دانستن  نی. از اشودمیمتون مختلف استفاده  نیمضام

از جمله  هایژگیو گریساختار زبان نسبت به سطوح د
ارتباط « خواندن یهایاستراتژ»و  «نهیشیدانش پ»، «واژگان»

در دوران آموزش زبان  ن،یبا درک متن دارد. عالوه بر ا یکمتر
 ،البته. گردید دیتأککالن زبان  یها، بر مهارت(CLT) یارتباط

« نقش دستور زبان در خواندن زبان دوم»ضرورت پرداختن به 
آنجلو،  ی)هان و د ه است.دست کم گرفته شد یتا حدود

 (.1998 ر،یاورکوهارت و و؛ 2009

 مسئله انیب .2
مشکل اصلی مورد بحث در بررسی حاضر حول محور 

-مشکالت زبانی فراگیرندگان انگلیسی برای اهداف ویژه می

گردد )در اینجا منظور توانایی درک مطلبشان است(. از آنجایی 
لیسی برای رسد مسائل و مشکالت مربوط به انگکه به نظر می

اند، در این زمینه مطالعاتی گسترده اهداف ویژه کامالً حل نشده
است. پیشینه مرتبط در مورد متغیرهای مذکور  صورت گرفته

اند که فراگیرندگان در کنار مشاهدات و تجربیات نشان داده
های خواندن و درک زبان خارجی و اهداف ویژه از لحاظ توانایی

شواهدی وجود دارد که براساس آنها مطلب با هم متفاوتند. 
درک مطلب در سطح انگلیسی برای اهداف ویژه مشکل 

رضایی فرد، شاهرخی و عنوان نمونه، شود: بهمحسوب می
-معتقد بودند که پرداختن به عوامل حمایت (2022طالبی نژاد )

کننده از تمرکز فراگیرندگان زبان دوم در کننده یا جلوگیری
تری را در گیری آگاهانهقدرت تصمیم تواندیمسطح درسکار 
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های کارگیری روش صحیح تدریس در بافتارتباط با به
 انگلیسی برای اهداف ویژه فراروی آموزگاران قرار دهد.

 یدستور مطالعهمعتقد است که اگرچه  (2009) ونگی   
است، اما  یجمله ضرور اجزای یروابط نحو ییشناسا یبرا

 یاند که چگونه دانش دستورکرده یبررس یمطالعات کم
خوانندگان ممکن است به درک خواندن زبان دوم آنها کمک 

اورکوهارت و ؛ 2007 ر،یو و وتسویش؛ 1984)آلدرسون، کند. 
که به نقش دستور زبان در خواندن  یمطالعات شتری. ب(1998 ر،یو

ارتباط  یابیارز قیموضوع را از طر نیکنند، ایزبان دوم اشاره م
زبان دوم آنها در  ییآموزان و توانادانش دستور زبان زبان نیب

. (1998 ر،ی)اورکوهارت و وقرار دادند  یدرک مطلب مورد بررس
 یپروژه بازنگر یهاداده (1993آلدرسون )مثال،  عنوانبه

و به  هکرد یرا بررس (ELTS) یسیزبان انگل آزمونخدمات 
درک نمرات آزمون گرامر و آزمون  نیب یتوجهقابل یپوشانهم

گرامر در مرحله مهمی برای که باعث شد او نقش  دیرس مطلب
و مطالعات  اتی( نظر2003. کوهن و استال )قائل شوددوم 

نشان دادند که  و را مرور کردند زبان مربوط به آموزش خواندن
جمالت به  «هیتجز» یآموزش به خوانندگان زبان دوم برا

-میتقس یصورت نحوکه قبالً به یدار و دادن متنیعبارات معن
-قابل زانیشده بودند، درک خواندن زبان دوم را به م یبند

 یهاتیمعنا که ظاهراً قابل نی. به ادهدمی قاارت یتوجه
واژگان، شکستن جمالت به  ینحو یهانقش ییشناسا
جمالت به درک  «یساختار نحو» زیمعنادار و تما یهابخش

 .کندیکمک م یمتن یمعنا
، خواندن، چه به زبان (2010)و همکاران،  یذوقبه گفته    
سال  40در طول  (، L2) یو چه به زبان دوم/خارج (L1اول )

 انیرا در م یادیموافق و مخالف ز یهاگذشته، بحث
آن به همراه داشته است. در حال  ریکارشناسان بر سر تفس

به درک مطلب در  یادیگذشته توجه ز یهاحاضر و در سال
 یفیدر مورد تعر ی مختلفهادگاهیمهارت خواندن شده است. د

، کشف معنا از متن ندیفرآ عنوانبه« درک خواندن»که بر 
مربوط  با بررسی پیشینهحال،  نی. با ا؛ توافق دارندتمرکز دارد

 یبه مطالعات تجرب یکه توجه کمتر یمرسیم جهینت نیبه ا
 ESP یو حت ESL ،EFLآموزان اندرک زب یانجام شده بر رو

تالش شده  این مقالهموضوع، در  نیشده است. با توجه به ا
مورد در مورد زبان دوم، درک مطلب ضعف است تا مشکل 

 نیبلکه در ب یسیلزبان انگ نیاما نه در ب رد،یبحث مجدد قرار گ
 بوده است.  نیمطالعه هم نیا زهی، انگESPآموزان زبان

که شامل  ایپو یعملکرد شناخت کی عنوانبهخواندن    
 نیتراز مهم یکیاست،  راهبردهاو  سازوکارهااز  یامجموعه

آموزان با آن مواجه هستند. است که دانش یریادگی یهاچالش
 یها، اگرچه اکثر برنامه(2021) دریح یو مشهد یالهبه گفته 

محور خواندن یرانیا یسیسسات و مدارس انگلؤم یدرس
مختلف خواندن  یبر استفاده از راهبردها یدیکأهستند، اما ت

 .وجود ندارد
 یمشکل برا کی عنوانبهاز نظر مهارت درک مطلب    

 EFL یرانیآموزان ازبان زبان دوم و همچنین برایآموزان زبان
درک  ندیتوان در نظر گرفت که فرآیسه عنصر را م ،ESPو 

و  یگرامر تید: دانش واژگان، صالحندهیم لیمطلب را تشک
 گانبتواند واژ دیمتن، خواننده با کیدرک  یدرک متن. برا

 یهادر رابطه با جنبه ماًیمورد استفاده در نوشته را مستق
از  یناش یآن درک کند. اگر تک تک کلمات معنا یدستور

ی از کل برداشت صحیحخود را نداشته باشند،  یدستور باتیترت
 دیجد دستورینکات  دیبه دست نخواهد آمد. معلمان با زین متن

روبرو  هامتن با آن کیآموزان در را که زبان یکلمات نیو همچن
 درک مطلبمورد استفاده در قسمت  دستورینکات یا شوند یم
آموزان که زبان شودیم یریگجهینت ن،ی. بنابرادهند آموزش را
را داشته باشند که کلمات را کنار هم قرار دهند  ییتوانا نیا دیبا

 کیمتن،  کیدر  زیدرک هر کلمه متما ییتا عالوه بر توانا
درک  نیکنند. ا جادیکند، ا انیب خواهدیاز آنچه م یمفهوم کل

آموزان به قواعد زبان تیدرجه حساس تیمتن است و به اهم
 یهاکیندر مورد کلمات اشاره دارد. خوانندگان از تک یدستور

درک مطلب خود استفاده  ییارتقاء توانا یمختلف درک متن برا
و « پاسخ دادن»، «درک» یبرا« نظارت»شامل  نهایکنند. ایم
آگاه بودن و حساس بودن به »و « خالصه»، «سؤال جادیا»

کمک به درک  یساختار متن براو  یاستفاده از ساختار دستور
 است.« مطلب
مشکالت  زین ESP و EFL یرانیآموزان ادر مورد زبان   
 انیو رضائ مایس خوشوجود دارد. به گفته  یمشابه یخواندن

قابل قبول درک  یی، توانا(2000راوش )به نقل از  (2014) اریت
در  رانیفراگ تیموفق یهدف اصل عنوانبهتوان یمطلب را م

 یشناخت ندیفرآ کیدر نظر گرفت. از آنجا که خواندن  لیتحص
خواهد داشت  یتوجهقابل تیاهم انیمرب یاست، برا دهیچیپ

بر  اینظارت پو ییکه توانا اموزندیآموزان خود بکه به دانش
 یبخش اساس ن،یدرک خود را به دست آورند. بنابرا ندیفرآ

 .است یریادگیتسلط بر  ،یزبان خارج کی یریادگی
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 یدستور تیحساس یپژوهش بر رو نیاساس، ا نیبر ا   
را مطرح  هیفرض نیذکر شده تمرکز کرده و ا ریسه متغ نیاز ب
و  یراتییتوان تغیم یدستور تیحساس قیکه از طر کندمی
 کرد. جادیا ESP یرانیآموزان ابر زبان یراتیثأت دیشا

 یارچوب نظرهچ .3
 کیحاضر شامل دو بخش است: از  قیتحق ینظر چهارچوب
 گر،ید یو از سو L2 )زبان دوم( درک مطلب یهایطرف، تئور

را در بر  (1991، 1989اسکهان ) دستوری تیمفهوم حساس
پژوهش،  نیا ی، دغدغه اصل«درک مطلب». در مورد گیردمی

بود، اما خواهد  ESP یرانیآموزان اآموزش درک مطلب به زبان
داده شود.  یشتریب حاتیتوض دیبا دستور تیدر مورد حساس

 یریادگی ییتوانا»و  «دستوری تیحساس» (1989اسکهان )
ادغام  نی. اکندمی بیرا با هم ترک (1981کارول ) «زبان ییالقا

 زیبه عوامل متما نجایکه در ا یشواهد رایموجه است ز یتا حد
 یدستور تیحساس .(1989)اسکهان،  ستندیگسترده ن ،دارند ازین

)اگرچه در  کندیکلمه را فراهم م کی یامکان تمرکز رو
دارد که به هر  ازیدهنده نتر(، و تنها به آزمونبزرگ یساختار

دهد تا  صیتشخ دهدیرا که کلمه انجام م ی، عملکردیشکل
زبان  یریادگیمطابقت داد.  یگریبتوان آن را با کلمه د

و شامل  کندمیتر عمل پیچیده یبر ساختارها ییاستقرا
)همان اثر،  است یاز آگاه یشتریالگو در درجه ب کی یدستکار
ی را یکی از مهم ترین حساسیت دستور (2019ژانگ ). (1989
شمرد که نقشی حیاتی در های استعداد زبانی بر میمؤلفه

 نماید.اکتساب زبان دوم و آموزش زبان انگلیسی ایفا می
به  تی، حساس(1991اسکهان )به گفته  ن،یعالوه بر ا    

است  هایینقش صیقادر به تشخ رندهیادگی ایمعناست که آ نیا
قادر  رندهیادگی نکهیکنند )نه ایم یکه کلمات در جمالت باز

 یگرامر تیباشد(. حساس حیطور صرجمله به لیو تحل هیبه تجز
 یبرا یو شواهد دهدمیسن نشان  شیرا با افزا یجیرشد تدر

زبان نسبت به یسیکودک خردسال انگل کیآن وجود دارد: 
 یقضاوت گرامر تر هستند در آزمونهمساالن خود که بزرگ

باالتر، نسبت به  ی. کودکان، از نظر سنکندمیتر عمل فیضع
را نشان  ترعیسر یریگیو زمان پ شتریتر دقت بکودکان کوچک

تر تر و بزرگکوچک انکودک ،یتفاوت گروه رغمیدادند. عل
کلمه نسبت به نقض  بینسبت به نقض ترت یبهتر تیحساس

توافق نشان دادند. در مقابل، بزرگساالن به هر دو نوع تخلف 
 نیدر ا. (1991وولفک و بیتس، )نشان دادند  یکسانی تیحساس

 یقضاوت ناتیتمر یسر کیشامل  یگرامر تیمطالعه، حساس

 یبررس یاست که برا یسیگلدر مورد دستور زبان جمالت ان
 .شودمیآموزان داده به زبان تیدرجه حساس

در پژوهش حاضر، تالش گردیده تا امکان برطرف       
نمودن نقاط ضعف خواندن و درک مطلب فراگیرندگان انگلیسی 
برای اهداف ویژه از طریق مداخله درسکار حساسیت دستوری 

گونه که در به مدت چند جلسه مورد بررسی قرار گیرد. همان
این مقاله بحث خواهد گردید، مفهوم حساسیت بخش روش 

دستوری به شکل درسکارهایی طراحی گردیده است؛ و فرضیه 
اثری معنادار  تواندیمچنین درسکاری آن است که مداخله این

 های این پژوهش داشته باشد.بر آزمودنی

 مروری بر پیشینه تحقیق .4
 و درک مطلب یدانش نحو نیمختلف رابطه ب محققان

 2EFL/Lکراشن  گو،یرودرمثال،  عنوانبهاند. کرده یرا بررس
زبان یسیدانشگاه انگل کیرا در  یا، مطالعه(2004بونز )یو گر

 یکه رابطه مثبت دندیرس جهینت نیانجام دادند و به ا ایدر اسپان
آموزان وجود خواندن دانش یهاییو توانا  L2 یدانش نحو نیب

را در ژاپن انجام دادند  یمطالعه مشابه. شیتس و وایر نیز دارد
فعل،  یهاشامل دانش فرم یو استدالل کردند که دانش نحو

 تیموفق یبرا یتریقو کنندهینیبشیو انتقال، پ یشناسختیر
 است ینسبت به دانش واژگان یسیدرک مطلب زبان انگل

راستا  نیدر هم (2013) سینرگ .(2007)شیوتسو و وی یر، 
آموزان ترک در درک مطلب کرد که عملکرد دانش انیب

. آنها کندمیگرامر را بر دانش واژگان آشکار  یبرتر L2 خواندن
مختلف بسازند و سهم هر  یرا در بندها ییهاتوانند گزارهیم

 بیترت نیدهند. به هم صیمتن تشخ کی یکل یبند را در معنا
 آموزانزبان ییکنند که توانایادعا م (2003کوهن و استال )

L2 طور قابلتواند بهیدار میجمالت به عبارات معن هیدر تجز-

هر  ن،یدهد. بنابرا شینمرات درک مطلب آنها را افزا یتوجه
باشند، بهتر  L2 خواندنتکالیف  ریدرگ شتریآموزان بچه دانش

شالر و  ،ی)لدستور زبان عمل کنند  یهادر آزمون توانندیم
ژانگ و  یچو ن،ی. با وجود ا(2019 ،یویپرات؛ 2015 م،یک
هر دو به  یو واژگان یدارند که دانش نحویاظهار م (2018)

-چیو ه کندمیکمک  EFL آموزانعملکرد درک مطلب زبان
  .بماند یباق یگرید متیبه ق دیاز آنها نبا کی

 هیتعب یبندها ریتأث (1998، 1995و الزارت ) یبار      
دو گروه از خوانندگان  یادآوریرا بر عملکرد  یشده افزودن

 ییباال یکه دانش موضوع یکردند: کسان یبررس L2 ییایاسپان
 جیداشتند. نتا ینییپا یکه دانش موضوع ییداشتند و آنها
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جمله بر  یساختارها ینحو یدگیچیمطالعه آنها نشان داد که پ
 دارد.  تیمرتبط با متن اولو نهیزمشیداشتن دانش پ تیمز

 ریقابل تفس قاتیتوان از نبود تحقیکه هنوز م یدر حال     
سف کرد أآموزش درک مطلب اظهار ت نهیمستحکم در زم

 دیترداما (، 1980 نگهام،یو کان یرنیت؛ 1980 ،یو پان ی)جنک
 یندهایدر مورد فرآ شتریب قاتیتحق لزوم انجام در مورد یچندان
 میدرک مطلب در ن یهاوهی. شاردوجود ند یو آموزش یاساس

)هر چند  ی( نسبت به هر دوره قبل1982-1978دهه گذشته )
 ف،یتوص ،یبررس نیشده است. هدف از ا یبندگروه( یطوالن

 نیاز نظر سهم آن در اصول تمر قیتحق یابیو ارز روشن سازی
 یمحدود کردن جستجو اقدام، نیترو مهم نیاست. اول یآموزش

 نهیدر زم ویژهبهامر  نیمطالعات بالقوه مرتبط است. ا یخود برا
از  کیرشته در هر  نیا میعظ یدرک مطلب با توجه به خروج

که تمرکز ما بر آموزش  ییسال گذشته مهم است. از آنجا 7 ای 6
ما با مطالعات  ندها،یتوسعه فرآ ای یاساس یندهایاست تا فرآ

 یطیاحساس نسبت به مح جادیا یمتقاطع فقط برا ای یندیفرآ
در مورد آموزش انجام شده است سروکار  قیکه در آن تحق

شیوه  یبرا ییامدهایکه پ یفقط در صورت ایداشت  میخواه
 .آموزش داشته باشدخاصی از 
توانند ینشان داده است که متون م یتجرب قاتیتحق      

 نهیشیداشته باشند و دانش پ یخاص یبالغ یسازمان یالگوها
-طور قابلگفتمان به یهانندگان از ساختار متن و نشانهخوا

 گذاردیم ریتأث یخارج ایبر خواندن آنها در زبان دوم  یتوجه
 یپژوهش مطالعات ن،یعالوه بر ا .(a1984 ،b1984کارِل، )

مهارت بر  متون کمکی راتینشان دهنده تأث زیآموزش نحین 
است که باعث می شود  زبان دوم ای یخارج یهاخواندن زبان

به متن  تطبیق یهاراهبرددرک و استفاده از  یآموزان برادانش
)کارل،  از آنها استفاده نمایند ادبی هایساختار بیان منظور

تانگ، ؛ 1993 موند،یر)؛ (1985کارل، ؛ 1985فاریس و لیبرتو، 
1992). 

 صی)تشخ یدر مورد آگاه یا، در مطالعه(1992کارل )      
در سطح دانشگاه از ساختار متن  ESL آموزانو استفاده( دانش

که از  یآموزانکه آن دسته از دانش افتیو درک مطلب، در
خود  ینوشتار یهایادآوری یسازمانده یبرا یساختار متن اصل

در مقایسه با آنانی که این فعالیت را انجام کردند، یاستفاده م
از  یشتریب مفاهیم یتوجهطور قابلتوانند بهیمنداده بودند، 

نشان  یمطالعه پژوهش نیرو، ا نیاز ا د.را به خاطر بسپارن متن
 نهیزمدانش پس یکه از نوع تخصص یآموزانانشکه د دهدیم

 یبرا سندگانیمختلف مورد استفاده نو یاز الگوها یآگاه -
 ادیبودند، به احتمال ز رخوردارب - یحیمتون توض یدهسازمان

 کردندیاستفاده م یساختار یاستراتژ کیدر زمان خواندن از 
درک و به خاطر سپردن مطالب خوانده شده  یبرا نیو بنابرا

 شانس بیشتری داشتند.
در  یکم مطالعات نسبتاً رسدمیکه به نظر  یدر حال      

گذشته  یهااز ساختار گفتمان در سال یمورد خواندن و آگاه
 یمثبت آگاه ریبر تأث (2007و گراب ) انگیجوجود داشته باشد، 

 کیخواندن تمرکز کردند و  هایتواناییاز ساختار گفتمان بر 
ساختار  یبصر یهاییدر مورد بازنما قاتیجامع از تحق یبررس

متن ارائه کردند. در درک مطلب مطالعه آنها نشان داد که 
که  دهدمیبه صراحت نشان  یکیگراف یهایژگیآموزش با و

مثال،  عنوانبهشده است ) یسازمانده یچگونه اطالعات متن
درک  ییراه حل( توانا-تضاد، مشکل-سهیمعلول، مقا -علت

 بخشد.یمآموزان را بهبود خواندن دانش
 عنوانبهمفهوم خواندن ، معتقد است (1991گراب )      

احتماالً  ESPکه خواننده  دهدینشان م یتعامل ندیفرآ کی
دانش  نیو همچن یرسم یهاوارهمحدودتر و طرح یمحتوا
دارد،  سندهیاز زبان مورد استفاده در متن نسبت به نو یکمتر
آموز دانش دانش شیمعموالً بر افزا ESPدوره خواندن  ن،یبنابرا

 دیتأک و بهبود دانش آنها از زبان مقصد یبالغ یساختارهااز 
 .کندیم

گرفت.  دهیناد دیمحتوا را نبا یوارههاشکاف در طرح      
مطرح  ESP اتیمتخصص محتوا در ادب عنوانبه ESP مدرس

 معتقد است:گرابه  ی. مدل تعامل(1991 نسون،ی)راب شودمی
زبان و هم بر  ییهم بر رمزگشا دیبا ESP آموزش
( آنها 763: 1988 ،یخواندن تمرکز کند که )داف یهایاستراتژ

که در ساخت معنا  یحل مشکالت یبرا ییهاطرح» عنوانبهرا 
-توان به دانشی. آنها را مکندیم فیتعر «شوندیبا آن مواجه م

 شودمیکه راهبردها آموزش داده  یانآموزان آموزش داد و زم
 یادآوریدرک مطلب و  یهاآموز در آزمونبه عملکرد دانش

 .کندمیکمک 
 تواندیم نهیزماز مطالعات مرتبط در پس گرید یکی      

 ییتوانا ،تیباشد که به گفته او حساس (1991اسکهان )مطالعه 
است که کلمات در جمالت انجام  ییکارکردها صیتشخ

 تیآشکار جمالت(. حساس لیو تحل هیتجز یی)نه توانا دهندیم
و  دهدمیسن نشان  شیرا با افزا یجیرشد تدر یگرامر

زبان یسیتر انگلآن وجود دارد: کودکان کوچک یبرا یشواهد
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تر تر از همساالن بزرگفیضع یقضاوت گرامر یهادر آزمون
معتقد بودند  (2018میتروفانووا و همکاران ) .کنندیخود عمل م

ی جنسیت هانشانهها تا چه حد به که مشخص نیست بچه
نمودن برخی الگوهای تطابق فعل و دستوری یا ساده حفظ 

-فاعل حساس هستند. برای بررسی این مسئله، آنان هم از اسم

ی هانشانههای اسم استفاده کردند و های موجود و هم از ناواژه
-دستجنسیت دستوری شفاف و غیرشفاف را آزمودند. نتایج به

توانش »، «در معرض بودن»ای که آمده با برخی عوامل زمینه
-سنجیدند، تطبیق داده شدند. یافتهرا می« برتری»و « زبانی

ی هانشانههای دوزَبانه به وضوح به های آنان نشان داد که بچه
 واجی جنسیت دستوری حساس بودند.-واژ

، در تحقیق خود، (2020مون هونگ )عالوه، به         
دستوری که به های کودک به محدودیت آموزانزبانحساسیت 

شان مشهود نبود را مورد بررسی داد دریافتیحد کافی در درون
-ها میزانی قابل اندازهقرار داد. نتایج نشان داد هرچند میان بچه

های فردی وجود دارد، همه آنان با حساسیت گیری از تفاوت
ویژه دادند. بههای دستوری و نادستوری را از هم تمییز میشکل

لب نشانگرهای نادرست دستوری را هنگام تکرار آنکه آنان اغ
نمودند که این امر بیانگر آن است جمالت حاوی آنها حذف می

ساختی ساختارهای که آنان نوعی نمود درونی محکم از خوش
 نحوی مرتبط در خود دارند.

از  ی، تعدادهای داخلیپژوهشدر مورد  تیدر نها        
آموزان زبان شرفتیف بر پمختل یرهایمتغ ریمطالعات بر تأث

-بهدر درک مطلب متمرکز شده است.  ESP ای EFL یرانیا

 زهیانگ یهایریگجهت (2021و همکاران ) یمکرمثال  عنوان
قرار  یرا مورد بررس یسیزبان انگل یرانیآموزان اخواندن زبان

خواندن را با توجه  هایتواناییو  یو متن یزشیداد و عوامل انگ
 ن،ی. عالوه بر اندکرد یآموزان بررسزبان یهاالعملعکسبه 

، (2000راوش )به نقل از  (2014) اریت انیو رضائ مایس خوش
ند دادند و معتقد حیمهارت درک مطلب را توض یجنبه شناخت

 تیموفق یهدف اصل، افتهیدرک مطلب توسعه  ییکه توانا
 ندیفرآ کیکه خواندن  ییآموزان است. از آنجادانش یلیتحص
دارد که  یادیز تیمعلمان اهم یبرا ،است دهیچیپ یشناخت
 یکنند که بتوانند کنترل فعال تیترب یاآموزان را به گونهدانش

-از بخش یکی نیدرک مطلب خود داشته باشند. بنابرا ندیبر فرآ

است.  یریادگیتسلط بر  یزبان خارج یریادگی یاساس یها
موفق  یریادگیکه در مراحل مختلف  یرندگانیادگی جادیا ندیفرآ
 شودیمحتوا م زیآمتیموفق یریادگیشوند، منجر به  مستقلو 

 .کندیکمک م رندگانیادگیو به رشد 

 روش تحقیق : .5
 قیتحق هیو فرض قیسوال تحق

شده،  نییتب ینظر چهارچوبشده و  انیاساس مسئله ب بر
 هیشد، سؤال و فرض یکه بررس یاتیبر اساس ادب نیهمچن

 :مطرح شد ریز قیتحق
و کنترل پژوهش از نظر  شیگروه آزما نیب ای: آپرسش

 فیدرمان با تکل افتیدرک مطلب پس از در ییآزمون تواناپس
 وجود دارد؟ یو روش موجود تفاوت یگرامر تیحساس

و کنترل پژوهش از نظر  شیگروه آزما نیب:  فرضیه صفر
 فیدرمان با تکل افتیدرک مطلب پس از در ییآزمون تواناپس

 .وجود ندارد یو روش موجود تفاوت یگرامر تیحساس

 فراتحلیل یمبنا .6
چند مرحله مطالعه  نیخاص ا یطراح در فراتحلیل زهیانگ

که کرد یم جابیبودن مطالعه ا ی. ابتدا، عملرا شامل می شد
وجود خام دو گروه  رایز شود یرویپ یتجربطرح شبه کیاز 

مطالعه  یرا برا نهیزم خام یهاو کنترل. گروه شیداشت: آزما
و به حداکثر  ی( مورد بررسی)هاریکنترل متغ زفراهم کردند تا ا

 یطرح گروه اً،یببرند. ثان بهره یرساندن اعتبار داخل
منتخب به  یهاگروه یآزمون براپس-آزمونشینخورده پدست

 سهیو مقا شیدرمان گروه آزما یبرا ییکار گرفته شد تا مبنا
 لیو تحل هیروش تجز ت،یآن با گروه کنترل فراهم شود. در نها

مستقل  یهانمونه tآزمون  یها شامل روش آمار استنباطداده
وابسته  ریمستقل بر متغ ریمتغ ریتأث یاستنباط احتمال یبرا

مستقل  یهانمونه tشد. فرض استفاده از آزمون  یزیربرنامه
 آزمونشینمرات پ نیب یآزمون پژوهش، همگننمرات پس نیب

مطابق جدول  گریدمستقل  یهانمونه tآزمون  یبود که با اجرا
 نشان داده شد: ری( ز1)
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 (یآزمون پژوهش )فرض همگنشیمستقل از پ یهانمونه یآزمون ت جهینت .1 جدول

 
( نشان داده شده است، 1طور که در جدول )همان       

آزمون مهارت درک شیپ نیمشاهده شده مطالعه ب tمقدار 
 tو کنترل مطالعه محاسبه شد. مقدار  شیمطلب در گروه آزما

محاسبه شد. مقدار  38 یو درجه آزاد  1.652مشاهده شده 
سطح  تیدر نها crit< T obst . ن،یبنابرا است   2.021t یبحران

 دهدمیمحاسبه شد که نشان  ( p = 0.121) 0.121 یداریمعن
 جهیدار نبوده است. در نتیآزمون معننمرات پس نیتفاوت ب

دهنده همگن بودن آزمون نشانشیها در پنمرات گروه
 آنهاست.

 آزمودنی ها
از  ینفر 50 تیجمع کیمطالعه شامل  نیا آزمودنی های

 40آنها  نیبودند که از ب یحسابدار ESP سال اول انیدانشجو
 ریز اریانحراف مع OPT (1 هر دو آزمون قیکننده از طرشرکت

نمونه  عنوانبهآزمون(  نیانگیانحراف استاندارد باالتر از م 1تا 
مهارت  یآنها دارا کهحاصل شود  نانیانتخاب شدند تا اطم

مطلب مطالعه درک  یهاشرکت در آزمون یالزم برا ازینشیپ
 یخود را برا تیرضا نی. آنها همچنندو فرمول کوکران بود

کننده شرکت 40مطالعه اعالم کرده بودند.  شیشرکت در آزما
 .شدند میگروه کنترل تقس کیو  شیگروه آزما ک: یبه دو گروه

 تحقیق : روش شناسی
 نیا : (OPT Proficiency) زبانیتوانش  آزمون

سطح مهارت  نییتع یبرا OPT یو قلم یشامل نسخه کاغذ
سطح آکسفورد  نییآزمون، آزمون تع نیکنندگان بود. اشرکت

 یدر مطالعات تجرب رانیا یهابود که معموالً توسط دانشگاه
 نی. اشدیمهارت استفاده م زانیم نیتخم یزبان خود برا
کرونباخ =  یآلفا ییای)پا یانهیچندگز سوال 40آزمون شامل 

آموزان از واژگان و دستور زبان را ( است که دانش زبان90/0
 عنوانبهکنندگان شرکت یدو عامل برا نیا رایز کندمی یابیارز

 نیکه ب یبود. افراد یآزمون درک مطلب ضرور یبرا یاریمع
-بهآزمون را کسب کردند،  نیانگیاز م اری+ انحراف مع1تا  -1

 استقرار  راینه در نظر گرفته شدند، زنمو یاعضا نیبهتر عنوان
 .شوند میو کنترل تقس شیها به دو دسته آزماگروه

: آزمون صحت کاذب درک مطلب درک مطلب آزمون      
 یآلفا ییایآزمون پژوهش )پاآزمون و پسشیپ عنوانبه

و اجرا شد.  لیتشک 20از  یگذار( با طرح نمره0.81کرونباخ=
 یحسابدار انیدانشجو یبرا ESP دو متن درک مطلب از کتاب

 متن یسطح دشوار برخط ییانتخاب شد و تحت آزمون خوانا
 ندداده شد صیو مناسب تشخ قرار گرفتند (2021) یادوارد فرا

نمودار  کیتار هیو نه در ناح یخاکستر هیدر ناح جهینت رایز
عنوان آزمون مجدد از عبارات به زیآزمون نمشاهده شد. در پس

 .استفاده شد
 دستوری: جمالت قضاوت دستوریقضاوت  آزمون   
اسکهان، ) یدستور تیحساس یهاداده یآورجمع نیاز تمر
 تیکنندگان در مورد حساسرفتار با شرکت یبرا (2001
-خوش دستوراز  یبیشامل ترک نیاند. ااتخاذ شده یدستور

از  وکنندگان ارائه شد که به شرکت ساخت بود-بدساخت و 
 .شوند قائل زیتما لهجماز  گروهدو  میان اینخواسته شد  اآنه

 اجرا : روش
آغاز  OPT یاجرا قیکنندگان از طربا انتخاب شرکت روش

گروه  یبرا ESP آزمون درک مطلب در سطحشیشد. سپس پ
درک مطلب آنها  ییو کنترل مطالعه انجام شد تا توانا شیآزما

 کیتحت  شیشود. سپس، گروه آزما یابیقبل از درمان ارز
 تیهر جلسه( حساس یبرا قهیدق 60) یجلسه ا 10درمان 

کنندگان خواسته شد آن از شرکت یقرار گرفتند که ط یگرامر
بودن  یرا بخوانند و در مورد گرامر یجمالت قضاوت گرامر

در گروه کنترل وجود نداشت.  یدرمان چی. هرندیبگ میها تصمآن
دستورالعمل درک  کیکنندگان در معرض حال، شرکت نیبا ا

  

tobs df 

Sig. (2-

tailed)   

مطلب درک   
مطالعه( یهاآزمونشی) پ  

 با فرض واریانس های برابر در دوگروه
1.652 

3

8 
0.121 

برابر در دوگروهنابا فرض واریانس های   
1.652 

2.021 

3

7.4 

 

0.121 
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آزمون پس ت،یگرفتند. در نها رارمطلب موجود )دارونما( ق
 یآزمون پژوهش( براشیاز پ ییدرک مطلب )بازآزما ییتوانا

 .کننده اجرا شدشرکت یهاگروه
 هاداده لیتحل

 نیمستقل ب یهانمونه یآزمون ت یاجرا قیاز طر هاداده
 نیب یزوج یآزمون درک مطلب خواندن و آزمون تنمرات پس

 لیو تحل هیآزمون هر گروه مورد تجزو پس آزمونشینمرات پ
در پژوهش  Tقرار گرفت. فرض استفاده از مقوله آماره آزمون 

که در  ییداده شد. از آنجا حیتوض زیحاضر قبالً در بخش متاآنال
 یو کنترل وجود داشت، در صورت شیمطالعه دو گروه آزما نیا

ها را در آزمون درک مطلب که پژوهشگر تفاوت عملکرد گروه
 ن،یتفاوت را نشان داد. عالوه بر ا نیانگیتوان میفرض کند، م

آزمون هر گروه، تا پس آزمونشیاز پ یفرض تیموفق زانیم
آزمون هر و پس آزمونشین پیب یزوج یآزمون ت کی یاجرا

 .کردیم یگروه از پژوهش را ضرور
 ی تحقیق : هاافتهی

و  یفیصورت آمار توصبه ریپژوهش در ز نیا هاییافته
 یفیتوص یآمار لیو تحل هیارائه شده است. تجز یاستنباط

 :( نشان داده شده است2( و )1در جداول ) قیتحق
 شیگروه آزما یفیتوص جینتا .2 جدول

 

( مشخص است، تعداد 2طور که در جدول )همان      
 نیانگیم نفر بوده است 20 شیکنندگان در گروه آزماشرکت

در حالیکه می باشد  50/14 شیآزمون گروه آزمانمرات پس
. در است 40/13که  شیگروه آزما آزمونشینمرات پ نیانگیم

نمرات  نیدر ب رسدیآمده، به نظر مدستبه اریمورد انحراف مع
آزمون گروه نسبت به نمرات پس یتنوع کمتر آزمونشیپ

-از نمرات شرکت یریممکن است تصو نیوجود دارد. ا شیآزما

مطالعه را ارائه دهد که قبل از انجام درمان  یکنندگان تجرب
 .باشد یتنوع کمتر یدارا

 گروه کنترل یفیتوص جی. نتا3 جدول

 
( نشان داده شده است، 3طور که در جدول )همان      

 70/11آزمون گروه کنترل نمرات پس نیانگیم

(X _̅CONPOS) آزمونشینمرات پ نیانگیبا م سهیدر مقا 
. در  (X ̅_CONPRE=55/11) بود 55/11گروه کنترل که 
آزمون گروه نمرات پس یآمده برادستبه اریمورد انحراف مع

آزمون نمرات پس نیدر ب یتنوع کمتر رسدینظر مگواه، به
امر  نی. اگروه کنترل وجود دارد آزمونشینسبت به نمرات پ

اجرای تا قبل از  ،کنندگاننمرات شرکت نشان می دهد که
 .وده استب یشتریب پراکندگی یدارا متغیر مستقل،

 

 
 

 هاگروه یهامستقل نمونه یآزمون ت جینتا .4 جدول

 M

ean N SD SEM 

-شیپ
 آزمون  

14.

50 
20 

2.401

49 
.45671 

-پس

 آزمون
13.

40 
20 

2.108

66 
.40324 

 M

ean 

N SD SEM 

Con 

Posttest  

11

.70 
20 

2.986

56 
.54527 

Con 

Pretest  

11

.55 
20 

3.335

63 
.60900 

  

tobs df 

Sig. (2-

tailed)   

 درک مطلب

 

واریانس های برابر در دوگروهبا فرض   
4.842 

3

8 
0.000 

برابر در دوگروهنابا فرض واریانس های   
4.842 

2.021 

3

7.4 

 

0.000 
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( نشان داده شده است، 4طور که در جدول )همان      

آزمون مهارت درک پس نیمشاهده شده پژوهش ب t مقدار
 t محاسبه شد. مقدار ،و کنترل مطالعه شیمطلب در گروه آزما

 df) 38 یو درجه آزاد (tobs= 4.842) 4.842مشاهده شده 

 = Tcrit) است t 2.021 یمحاسبه شد. مقدار بحران (38 =

 یداریسطح معن تیدر نها  .tobs > Tcrit ن،یبنابرا .(2.021
 نیتفاوت ب دهدمیکه نشان   (p=000/0) محاسبه شد 000/0

 .بوده استدار یآزمون معننمرات پس
 شیاز گروه آزما یزوج یآزمون ت جینتا .5 جدول

 
 t ( مشخص است، مقدار5طور که در جدول )همان      

 یشیآزمون گروه آزماآزمون و پسشیپ نیمشاهده شده ب
محاسبه شد. مقدار  (df = 19) 19 یو درجه آزاد  595/3
 < tobs نیبنابرا .(Tcrit = 2.093) است t 2.093 یبحران

Tcrit. شودمیطور که مشاهده همان، t طور مشاهده شده به
تفاوت  دهدمیاست که نشان  یبحران t باالتر از یتوجهقابل

 001/0 یسطح معنادار تیوجود دارد. در نها یمحسوس
نمرات  نیتفاوت ب دهدینشان م که (p=0.001) محاسبه شد

 .بوده است داریمعن شیآزمون در گروه آزماو پس آزمونشیپ
 از گروه کنترل یزوج یآزمون ت جینتا .6 جدول

 
 t( مشخص است، مقدار 6طور که در جدول )همان      

 720/1آزمون گروه کنترل آزمون و پسشیپ نیمشاهده شده ب
 t یمحاسبه شد. مقدار بحران ( df = 19) 29 یو درجه آزاد

  .tobs < Tcrit نیبنابرا (Tcrit = 2.093است ) 2.093
 یبحران tاز  ترمشاهده شده کم t شودمیطور که مشاهده همان

آزمون گروه آزمون و پسشیپ نیب دهدمیاست که نشان 
 یداریسطح معن تیوجود ندارد. در نها یکنترل تفاوت معنادار

نمرات  نیب دهدمیکه نشان  (p=106/0محاسبه شد ) 106/0
وجود  یآزمون در گروه کنترل تفاوت معنادارآزمون و پسشیپ

 ندارد.

 گیری:  جهینت .7
مثبت  ریسو به تأث کیپژوهش از  نیآمده از ادستبه جینتا
آموزان درک مطلب زبان شیبر افزا یگرامر تیحساس فیتکل

عنوان خود درک مطلب به تیاهم از دیگر سو به و  ESP یرانیا
 یریادگیمهارت در  کیعنوان و به یموضوع مهم پژوهش کی

 تأکید دارد. یخارج یهازبان
توان با یرا م یگرامر تیحساس فیمثبت تکل ریثأت    

 ندیفرآ کیکرد که درک مطلب  هیتوج تیواقع نیتمرکز بر ا
 مایس خوشمطالعه انجام شده توسط  جیاست که با نتا یشناخت
از  کندمی انیدارد که ب یهمخوان (2014) اریت انییو رضا

 ؛یناختش ندیفرآ .است دهیچیپ ندیفرآ کیکه خواندن  ییآنجا
 یاآموزان را به گونهدارد که دانش یادیز تیمعلمان اهم یبرا
درک مطلب خود  ندیبر فرآ یکنند که بتوانند کنترل فعال تیترب

زبان  یریادگی یاساس یهااز بخش یکی نیداشته باشند. بنابرا
کنندگان رفتار شرکت جه،یاست. در نت یریادگیتسلط بر  یخارج

ممکن است باعث شود که آنها  GS فیبا تکل یشیدر گروه آزما
 رایدرک خود داشته باشند، ز ندیبر فرآ یشتریبتوانند کنترل ب

ذهن  یبرا زیچالش برانگ یطیمح یجمالت قضاوت گرامر
 .کندیم تیآنها را تقو جهیو در نت کندیفراهم م رانیفراگ

 عنوانبهو  در پژوهش مهم یموضوع ی عنوانبه       
تا خواندن مهارت  ،یخارج هایزبان یریادگیمهارت در  کی

 ESP یکه هنوز در همه سطوح حت است زیبحث برانگ آنجایی
رومی ریغ یبانزآنها  یکه زبان مادر یانیدانشجو میاندر  یو حت

(Non-Roman) ( ی است.فارسمنظور زبان  نجایادر) یجا 
 زانیم انگریمطالعه متفاوت ب نی، ااساس نیدارد. بر ا یبررس
در  ESPآموزان توسط زبان یاستفاده از اطالعات نحو یباال

منجر این، است. ممکن است  یدستور تیطول درمان حساس

 

t df 

Sig. 

(2-tailed) 

  

3.5

95 

 

19 

 

 

0.001 

 

  – یآزمون  قبلپس
یآزمون  قبلشیپ  

T-critical 2.0

93   

 

t df 

Sig. 

(2-tailed) 

آزمون آزمون  و  پسشیپ
 گروه کنترل 

1.7

20 

 

19 

 

0.106 

 

T-critical      

2.093  
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شود که به نوبه خود  یاز اشتباهات گرامر یبرخ حیبه تصح
-متن حساس یخوانندگان نسبت به ساختار نحو شودمیباعث 

استدالل  (1985) انیو را ستوکیالیبطور که تر شوند. همان
خواندن گفتمان متصل شامل  یبرا ی،دستور تیکردند، حساس

 یدسترس یشده از ساختار جمله و کنترل برا لیدانش تحل
 گریمناسب به آن دانش و هماهنگ کردن آن با اطالعات د

ما از واژه  نجا،یااست. در ، الزم متن یمعنا ریتفس یبرا
 میکنیاستفاده م یاشاره به عملکرد یبرا یگرامر تیحساس

ساختار جمله است  یضرور یدستور یکننده اجزاکه منعکس
درک مطلب خود تسلط داشته  یبرا دیبا ESPآموزان که زبان

 باشند.
دو جنبه است: از مطالعه در واقع  نیا تیاهم ن،یبنابرا     

 ESPدرک مطلب در سطح  یهایسو، از نظر تئور کیاز 
استفاده از آن در  گر،ید یخواهد داشت. از سو ینظر تیاهم

 یعمل ای یآموزش تیاهم ،کالس درس یواقع یهاتیموقع
نهفته است که  تیواقع نیمطالعه در ا تیخواهد داشت. اهم

مداخله در عملکرد درک مطلب  یبرا یگرامر تیسحسا فهیوظ
 ESPآموزش خواندن در سطح  یبرا ینوآور کی عنوانبه

 تیواقع نیمتمرکز شده است. جنبه نوآورانه مطالعه حاضر در ا
 نیدتریدر جد میمال یتوان آن را کمکینهفته است که م

 یرانیآموزان اآموزش درک مطلب به زبان یهاها و مدلهینظر
ESP تیحساس فیتکل یاثربخش یشامل بررس نی. ادانست 
 یبرا یو تعامل یارتباط یاست که قرار است به روش یگرامر

 نیچن جیاز نتا یگریآموزش درک مطلب منجر شود. جنبه د
زبان  یریادگی طیبا شرا رسدمیاست که به نظر  نیا یامطالعه

درک  ییکه در توانا ESPآموزان زبان یبرا ویژهبه یخارج
سازگارتر تر و یشوند، کاربردیمواجه م یخود با مشکالت مطلب

 یحسابدار یاصل ESP رندگانیادگیمطالعه، مورد  نیباشد. در ا
ذکر شده به  ینوآور یهامورد توجه قرار گرفت و تمام جنبه

 آنها نسبت داده شد.
هدف  یهااز گروه یتعداد یمطالعه حاضر برا جینتا        

 که کتاب خواندن یکسان ویژهبه. معلمان زبان، است دیمف

ESP مند خواهند مطالعه بهره نیا جیکنند، از نتایم سیرا تدر
تازه  یهاکیو تکن دیجد یهایریگتوانند جهتیم رایشد، ز

-یماین معلمین کنند.  الرا دنب یگرامر تیحساس فیمانند تکل
آموزان خود را زبان ،دستوری تیحساس راهکار قید از طرنتوان
انتقال  راهکار قیاز طر (ESPریغ) عادیند. معلمان نک تیتقو

 تیتقو قیتوانند از طریآموزان مکنند. زبانیکار م رانیبا فراگ

-بهره یمطالعه فعل جیاز نتا ینیتمر نیچن با دوره دیدن درخود 

 هیو بر اساس نظر درک مطلبکه در  یفیتکل یعنیمند شوند. 
 یهایریگاست که جهت دینوشته شده است. ام تیحساس

-در زبان زهیانگ جادیا یمطالعه راه را برا نیاتخاذ شده در ا

 تر درک مطلب در سطحقابل قبول ییآموزان به سمت توانا

ESP  ریزان آموزشی کتب درسی و برنامههموار کند. طراحان
ند از نتایج این توانیمو ممتحان، از دیگر افرادی هستند که 

 نمایند.سازی سیستم آموزشی، استفاده مطالعه در راستای بهینه
بر درک مطلب  دستوری تیحساس ریتأث یبررس     

پژوهش  یاصل زهیانگ ل،یفراتحل ندیدر فرآ یرانیا ESPخواندن 
عملکرد آزمون درک  جینتا لیو تحل هیتجز قیحاضر بود. از طر

آزمون و شیپ نیب یاسهیصورت مقاآموزان که بهمطلب زبان
 شد. نجاممستقل اطور و کنترل به شیآزمون گروه آزماپس

 یگرامر تیکنندگان با درجه حساسمشخص شد که شرکت
 ESPرا در آزمون درک مطلب  یزتریآمتیباالتر، عملکرد موفق

باشد که درمان  یمعن نیتواند به ایم نیخود منعکس کردند. ا
مرتبط با خواندن خود را  یازهایتواند به آنها کمک کند تا نیم

نشان دهند و به آنها کمک کند تا در  یریادگی ندیدر طول فرآ
 نیچن یهاافتهیکنند.  شرفتیدرک مطلب خود پ یهاتیفعال

 یکیعنوان به یدستور تیرا در مورد حساس یاطالعات یمطالعات
که  یاز منابع دشوار یکیاز عوامل مؤثر در درک مطلب و 

 نیها باشد، ارائه کرد. تمربر سر راه آن یممکن است مانع
رفع  یرا برا یتواند بازخورد مناسبیم یرامرگ تیحساس

امر به  نیارائه دهد. ا ESPآموزان خواندن زبان یکمبودها
-آن دسته از زبان انیدر م ویژهبه یریادگی یبهبود اثربخش

-بهدارند، اما نه  ازین یزبان خارج هایمهارتکه به  یآموزان

 گر،یرشته د یبرا یابزار عنوانبهتخصص، بلکه  کی عنوان
خواندن به  یبرا یکه به اندازه کاف یآموزان. زبانکندمیکمک 

توانند مهارت خواندن خود را از یمهارت دارند، م یسیزبان انگل
بهبود بخشند. مطالعات  یگرامر تیحساس یکار بر رو قیطر
مختلف از  یهاتیجمع یتوان بر رویرا م یشتریب یقاتیتحق

با سطوح  ESP ریمرد و زن و غ ESP رندگانیادگیجمله 
آنها در  تیموفق زانیمختلف مهارت انجام داد تا تفاوت در م

 ریتأث تواندیم نیهمچن شتریکند. مطالعات ب دایدرک مطلب را پ
و  یفراشناخت ،یانواع مختلف شناخت زیو ن رهایمتغ ریسا
کند.  یدرک مطلب بررس یهارا بر مهارت رهایمتغ یزشیانگ

از دستور زبان و  یممکن است اشکال مختلف هندیمطالعات آ
 یبر رو ییهاعنوان درمانرا به یواژگان یهامؤلفه نیهمچن

بهبود  یبرا دیجد یراهبردها شنهادیپ یمهارت درک مطلب برا
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 ریمتغ کی عنوانبه یگرامر تی. حساسرندیمهارت به کار گ
مهارت درک مطلب،  ینه تنها بر رو توانینسبتاً مبتکرانه را م

 ای میطور مستقکه به ییهاآن دسته از مهارت یبلکه بر رو
و در  تیتقو یو راهکارها یدستور یبا الگوها میرمستقیغ
 کرد. یها مرتبط است، بررسآن یریادگی جهینت
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