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  چكيده
ــي مطالعه،   اين از هدف  ــناختي  هاي فرآيند  بررسـ  دادنمهارت گوش  درك زيربنايي در  شـ

ستم  ( لتسيآآزمون  سي  زبان سي ست  )الملليبين آزمون انگلي  نياپژوهش با  نيا همچنين .ا
 اين براي. ريخ اي با هم متفاوت هستند  نظر دشواري از ها فرآيندآيا اين  كه پردازديمله ئمس 

ستي  منظور، ساس  ممكن شناختي  يهافرآيند از فهر  ردهمچنين بازخو و قيتحق ادبيات بر ا
شنهادهاي  و شد  دهندگانآزمون پي ست  چكاين . آماده   .بود شناختي  فرآيند شش  شامل  لي

 دادنگوشاز مهارت  يانسخه  انگليسي با  ةشرفت يپ باال وروبه متوسط  آموزدانش 310تعداد 
ند  لتسيآ آزمون يه  براي .مورد آزمون قرار گرفت يل  و تجز  آزمون مدل  از ها داده تحل

ستفاده  خطي لجستيكي  شان  هاافتهي. شد  ا  و يندهگو سرعت  رديابي و دنبال نمودن كه داد ن
صه  يهافرم درك  مجموع، در. بود شنوندگان  برايموارد  نيترسخت شده،  مخفف و خال

ــش ــناخت فرآيند ش ــواري  واريانس از ٪72 مورد مطالعة يش ــشدش را توجيه كرد.  هاپرس
 خواهند شد. بحث دادنگوش درك آموزش و سازيآزمون براي مطالعهاين  پيامدهاي

ند  ،روايي ،ها مهارت خرده ،دادنگوش درك :ها واژهكليد  ناخت  هاي فرآي ــ  آزمون مدل ، يشـ
  خطي لجستيكي

 مقدمه . 1

يان  در قان   م هارت  ةحوزمحق بان   يها م هار خردهوجود انواع  بر، يخارج ز  يها تم
 مورد ماهيت   در كلي يتوافق هنوز هرچند  دارد؛ وجود اتفاق نظر  دادنگوشدرك  ةيرمجموع ز
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اشاره  ) 1977گونه كه والت (). همان1998تاتسوكا،    و وجود ندارد (باك هاآن كميت يا و دقيق
ساس  پايه عنوانبه توانديممهارتها  يربناييز شناختي  يهامهارت بنديطبقه، كنديم  راحيط و ا

ــمواد  ــيم اگرچه .رود كاربه مهارتها توانايي گيرياندازه يبرا ينهمچنو  يآموزش  پذيري وتقس
قه  ندي  طب ــت، برانگيزبحث  مفهوم يك  ها مهارت ب ــت مدت  براي اين مفهوم اسـ  به  كه  هاسـ
شخيص  در يزبان يهاآزمونسازها و طراحان  آزمون شواري  تعيين و دركمختلف  حوسط  ت  د

 واندتيم هايييبررس  چنين از حاصل  نتايج ،شد  ذكر كهگونه همان كمك كرده است.  هاپرسش 
سي  ةبرنام طراحان براي تنهانه ستاي  در سب   ريزيبرنامه در را ت سؤاال ساخت   براي بلكهمنا

  باشد. سودمندنيز  آزمون
 يا هامهارتخرده از تعدادي شامل  كه اييچيدهپ فرآيندعنوان به دادنگوش تعريف بنابراين،

صر  شكيل  عنا شد (      دهنده ت سر خواهد  ست، مي ست،  ا  تمركز ). مادامي كه2014گو و آريادو
 مورد دررا  چيزي ممكن اســت دادنگوش آزمون ةنمرمحصــول نهايي اســت،  روي براصــلي 
  لدلي در مورد يارا انتخاب نموده است   درست  جواب شنونده  يك آن اساس  بر كه يهايفرآيند

 چنين درو مدارك  شــواهد فقدان نتيجه در. ســازدن آشــكار ،دادنگوشدرك  فرآيندشــكســت 
قان  مواردي كه      محق ته اســـت  ــ قات و  را بر اين داشـ عات   تحقي طال ــي منظوربه  ي رام  بررسـ
هارت خرده ياز  مورد يها م ــب    درك براي ن ناسـ ند آزمونيك   دادنگوشم ند.  ده جام ده   ه، ان

ضيحات  ةارائ همچنين، ضح و  تو شن  و توجيهاتي وا  مورد رد تجربي تحقيقات طريق ازنيز  رو
ض  براي دادنگوش يهاتمهارخردهتركيب  ةنحو ست (گو و     درك  فرآيند يحتو ضروري ا نيز 

  ).2014آريادوست، 
 عبارتند حوسط  اين. است  سطح  شامل چند  دادنگوش) 2002( كليفتون و رينر بنا به ادعاي

شكل  كه كانال سطح  از ست.     حركات و آوانگاري و همچنين صدا  به توجه از مت شارات ا و ا
  سطح . است  شود يمشامل  را  گوينده هاييگنالس  شناسايي   كه است  سيگنال  سطح  بعدي سطح 
ص م سطح  معروف به سوم،  سط  معني و فهم درك ةيرنددربرگ د،وق ست  سيگنال  تو  اگرچه .ا

سياري  ص م و سيگنال  سطوح  در دادنگوش مهارتمورد  در شده انجام مطالعات از ب  انجام دوق
ست،  شده  سعي  ينچند ا سي  به اندكرده محقق نيز  سته  آن برر ردازند بپ يفراوان هايفرآيند از د

ــتاي  ييهاتالش واقع در. دهد يم رخ دادنگوش مهارت  ها آن طريق از كه   تعريف ةارائدر راسـ
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 به) 1998( فيلد. اســت انجام شــده مختلف ةجداگان يهاتمهارخرده مبتني بر دادنگوش درك
 آن يهاتمهارخرده به دادنگوش مهارت شــكســتن طريق از كه كنديممورد ممكن اشــاره  دو

 ةارائ بارا  تشــخيصــي  رويكرد يك توانديم هامهارتاين  اول، ةمرحل در. شــده اســت  ارائه
ستي  شان  براي فهر  و مطالب مواد سازي آماده امكان دوم،. دكن ارائه دادنگوش هاضعف  دادنن

ــات از يامجموعه  براي  هاي ينتمرجهت   ها تمهار خرده آن تمرين منظوربه  مدت  كوتاه  جلسـ
  .شوديم فراهم بعدي ةمرحلدر  دادنگوش

 تحميل نوعي عنوانرا به دادنگوشمهارت  اندكرده ســـعي شـــناســـانزبان-روان بنابراين،
ــ براي معنا ةخالقان ــتخراج بر تمركز با ).1976 ريورز،(بپندارند  زبان دريافتي هاييگنالسـ   اسـ
  نظري يهاگمان و حدس اســاس بر بنديدســته و بنديهطبق چند ،دادنگوش يهاتمهارخرده
ــده ارائه  يامرحله دو فرآيند يك بر مبناي اوليه هايبنديطبقه از يكي ماهيت و ذات .اســت ش

ستخراج  س   زبان ةيپا اطالعات ا ستفاده  و يشنا گذاري پايه ارتباطي يهدف براي اطالعاتاين  از ا
ست   شينة  در ديدگاه اين. شده ا  و تساخ هاي فرآيند« جمله از مختلف عناوين تحت يقتحق پي

در تحقيق   .)2010 بارتا،(اســت  مدهآتكرار  »انتخاب و شــناخت حوســط« يا »اســتفاده و ســاز
ــات ــدند  خرد و كالن درك هاييژگيو از يامجموعه) 1977( تيلور-اوكيش ــايي ش ــناس با  .ش

تدالل بر وجود  ــ هت  برخي اسـ خل    هاي يريگج تدا ــترك، روســـت (  و داراي  ) 1990مشـ
 اين با). 2002را ارائه داد (روست،   اطالعات انتقال و تفسير  ادراك، به مربوط يهاتمهارخرده
سان    زبان-روان ديگر موازي، مدل اين از جدا حال، سله    يمدل اندداده ترجيحشنا را  مراتبيسل
ــي  هايفرآيند ،يمدل چنين در كنند. مطرح ــاس ــطوح در و زيربنايي اس ي پرورش داده  مختلف س

  و الركك( شـــونديم ســـاختهبر روي يكديگر  باال به پايين از يا پايين به باال از كه شـــونديم
 مختلف سطوح آن در كه كننديمرا ذكر  تعاملي مدل محققان ديگر حال، اين با .)1977 كالرك،

 صليا نقش هاينيبپيش و متني انتظارات عمومي، دانش با هم در تعامل هستند و همزمان طوربه
  ).1998؛ پله، 1986(اوزگود،  كننديمرا ايفا 

چاردز  قه ) 1983( ري ندي طب باطي  ب مل   يدقيق ارت ــا هارت  18 شـ هارت   براي خرد م درك م
 يهافرم ،آهنگ و اســترس ،: صــداهاكنديمتمركز  مدتكوتاه ةحافظارائه داد كه بر  دادنگوش

ت ســرع بيان، عملكرد متغيرهاي گفتار، ســرعت فرآيند ،كلمات مرزهاي ،مخفف و كوتاه شــده
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ستوري  يهانظام و ساختارها  شناخت  ،يانب صر   ،د  شناخت  جمله، جزئي و عمده ةسازند عنا
 يهانقش شــناخت ،دهندهعبارات انســجام شــناخت دســتوري، مختلف يهافرم براي معني

ستفاده  ارتباطي،  ندگان،كنشركت  و هايتموقع اهداف، به بردن پي براي واقعي دنياي دانش از ا
ــتنتاج،  بيني،پيش مانند   هاي فرآيند  اجراي ــخيص م ل،ي تمث يا  قياس  اسـ  از اللفظيتحت انيعتشـ

 حققانم .درك براي هاياستراتژ  از استفاده  و كالمي، غير يهاسرنخ  از استفاده  با ضمني،  يانمع
يت  روي بر )2002گروگنتو وا دووزر ( همچون ديگري عال  كيف هارت  ف يد     دادنگوش م تأك

ــازند و به تركيبات    اند يده ورز ــتفاده يابي،  و دليل  جمله منطق  از دادنگوش ةسـ  ةحافظ   از اسـ
ــازماندهي    مدت، كوتاه   زمينه، پس دانش يادآوري  اطالعات،  بينيپيش حوادث، با  اطالعات  سـ

  .اندكردهاشاره  بلندمدت ةحافظ به پيام انتقال و ،درك كردنچك معنا، اختصاص
سته  يك) 1978( تيكنآي حال، اين با  واژگان، و ساختار  درك جمله از يسؤال  چهار بنديد

 لينچ و اندرسون. است داده ارائه سازي رامرجع و مقاصد، ،هانگرش ،ييصدا الگوهاي شناسايي 
ــهانجام دادند و    گفتمان  تحليل و تحقيقات   مطالعات   از را خود گيرينتيجه ) 2003(  مهارت  سـ

  زير را پيشنهاد دادند:
  ؛بومي ةكنندبر بيانات صحبت تكيه شناخت موضوع مورد مكالمه با. 1
  ؛است نياز مورد پاسخبراي  كه احتمالي موضوعات بيني. پيش2
 .ورودي نبود در مورد يرساناطالع و درك. 3

تا    حال،  اين با  تا    گزارش روش از) 2010( بار فاده كرد  ــت هار خرده كالمي اسـ  و ها تم
ــتراتژ ــده كار گرفته  به  هاي ياسـ ــط شـ درك  براي افكار  پردازشدر هنگام   ها يآزمودن توسـ

بد.    دادنگوش يا تا   كيفي، روش بر تكيه  با را ب قه  بار ندي طب ئه داد  يمورد 27 ب ناي  كه  ارا   بر مب
 ژيكاسترات هاييتظرف و هاتوانايي به اساساً موارد اين .بود دادنگوش توانايي نظري چارچوب
شناختي  ،شناختي  ستا،  همين در. شود يم مربوط دادنگوشمهارت  جبراني و فرا  زا تعدادي را
 چندين  همچنين) 1984 بويل،  ؛1983 ريچاردز،  ؛1981 ويليس، ؛1972 كارول، ( ديگر محققان 

  هاآن ميان دربرشــمردند كه  دادنگوش مهارت براي را دهندهتشــكيل تمهارخرده و صــرعن
ست  سته  ترينيطوالن عنوانبه مربوط به مانبي 1978 سال  لي در   تمهارخرده 250 شامل  بنديد

شتركات  تحليل پس از .شود يمنظر گرفته  ست ل بين م شنهادي  هايي  حققانم ،هاتمهارخرده پي
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شترك  چارچوب يكدنبال  به ستاي هدف  بنديطبقه. بودند جامع و م ض  ةمطالع زير در را   رحا
  :است شده پيشنهاد

  ؛گرامر (نحو) دانش از . استفاده1
  ؛معنايي دانش از . استفاده2
  ؛صريح اطالعات و . درك جزئيات3
  ،شدهمخفف و كوتاه يهافرم . درك4
  ؛. دنبال نمودن سرعت گوينده5
  . استنتاج.6

 شكالت م يلدلبه هابرداشت  سوء  از بسياري  كه است  يلدل اين به بيشتر  گرامر دانش اهميت
ــتور ــريع   معمول طوربه گويندگان كه يوقت اين، بر عالوه). 1997 ،فيلد( دهديم يرو يدس س
 اختهشـن  كلماتي نامفهوم بافت زبان از در خارج دسـتوري  كلمات از بسـياري  كننديم صـحبت 

  درك  يبرا يرازمهم است   يزن معنايي دانش مشابه،  طوربه ).1977 كالرك، و كالرك( شوند يم
انجام ) 2000( كارتي مك توسط  كه آنچه مانند مطالعاتي. دارد يضرور  ينقش  ييمحتوا كلمات
يك  عنوانهب واژگان دانش چون به اين نتيجه دست يافتند كه   كننديماين نكته را تأييد  شد نيز 

 تاس  انكار قابل غير اين، بر را توجيه كرد. عالوه دادنگوش توانايي از درصد 14 بينمتغير پيش
ستخراج  كه توانايي س  توانايي .كنديم كمك دادنگوش توانايي به صراحت اطالعات به ا   تخراجا

س  دادنگوش درك تواناييبر  توجهي قابل طوربه هانام و ارقام مانند اطالعات ريز ت تأثيرگزار ا
  ).2008 ،فيلد(

ــناختن  ــده و مخفف  يها فرم شـ  درك توانايي  به  تمهار خردهين چهارم  عنوانبه  كوتاه شـ
ــاره هايفرآيند ــنع آن طريق از كه كنديمي اش ــتگي يا بودنيتص  يابديم كاهش هاتكواژ برجس

ــن،    ت پنجممهار خرده .گذارد يمتوجهي بر درك و فهم تأثير   قابل   طوربه  ) كه 1984(هنريكسـ
ــرعت و  دنبال  از  .پردازديم كالم و گفتار  ثابت   جريان  درك توانايي  به  عمده  طوربه  نمودن سـ

 شـــوديمخارجي ياد  و دوم زبان آموزان زبان از بســـياري براي مانع يك عنوانبهريتم گوينده 
ستنتاج  توانايي نهايت، در). 2002(كيم،  ستفاد  مستلزم  ا  تعيين براي عملي دانش از شنوندگان  ةا
ــمني معناييك  ــت ض  چارچوب از فراتر معنا درك ةيرنددربرگ اين). 2007 ،وندرگريفت( اس
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 و رز( تگويندگان اس  نيت ةباردر اطالعات كارگيريهب طريق از گفتهيك كالم يا  اللفظي تحت
  .)2001 ،كاسپر
ــاهده  ،دادنگوش يها تمهار خرده مورد درانجام گرفته    مختلف مطالعات   به  توجه  با   مشـ
 يهاتمهارخرده تحليل و تجزيهبراي  يشــناســروش   مشــابه چارچوب يك كه اســت شــده

  براي رگرســيون و همبســتگي هاييكتكناز  مطالعات از بســياري ،؛ يعنيدارد وجود مربوطه
يه  يل  و تجز ته  بهره تحل ند گرف جا  از .ا يه  كه  آن يل  و تجز هار خرده تحل ياز  ها تم  و تحقيق به  ن
ــندگان  نو نيز دارد، يذهن يندهاي  آفر در مورد تفحص   متفاوت، به   رويكرد يك  پژوهش ينا يسـ

ستيك خطي  شر،  1نام مدل آزمون لج  در مدل اين قوت ةنقط .انددادهمد نظر قرار را  )1973 (في
ست  هايييهفرض  تست  سايي   كه ا ي را بر  شناخت روان هايييتوانا براي شناختي  هايفرآيند شنا

ض  تجربي طوربه سازد يم قادر را محققان مدل عهده دارند. اين ا ر هافرآيند به مربوط هاييهفر
ــي روان  هاييهنظر ايجاد به مورد آزمون قرار دهند و ــاس ــناختي اس ــايي  با بپردازند. ش ــناس  ش

سش  حل يبرا كه شناختي  هايفرآيند ست  يازنمورد  هاپر سش  ةساز  اعتبار ،ا  انتويم را هاپر
  ودوج با .نوشت توانيمنيز  خاص شناختي هايفرآيند براي جديد هاي يهاپرسش و داد نشان

سيار  مدل يك LLTMاينكه   نآزمو عملكرد بنيادين در شناختي  هايفرآيند درك در قدرتمند ب
ــت، يينتبدر  و ــي روان در اين مدل  روايي اس ــناس ــناختي ش چندان مورد توجه  آموزش و ش

   پژوهشگران واقع نشده است.

 روش. 2

  هايآزمودن. 1. 2
صد    شجو  ده و سي شت  در دان سي  زبان آموزش ةر ن از اي. كردند شركت  مطالعه اين در انگلي

شتاد  سي      هاآننفر  هفت و ميان، ه شنا شجوي مقطع كار شد  دان شجوي    هاآننفر  223 و ار دان
) ٪9/62( مؤنث و) ٪1/37( يعني مذكر جنس دو از هر كنندگانشركت . بودند مقطع كارشناسي  

ــني  ةباز  در و تا    18سـ ــال  يانگين=   55سـ ــال (م يار= 32/25سـ به   65/5؛ احراف مع ند.  ) بود
ستند  يك ده دركننشركت افراد  هاآن كه شد  گفته كنندگانشركت   طمينانا هاآنو به  تحقيق ه

                                                            
1. Linear Logistic Test Model, LLTM 
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 فرآيند و مطالعه اين از هدف .خواهد شدداشته  نگه محرمانه شانشخصي اطالعات كه شد  داده
 يانب مطالعه در شركت  براي را خود آگاهانة رضايت  داوطلبان. شد  داده توضيح  هاآن به نيز آن

 جبران هاآن دادنگوش درك مورد توانايي در بازخورد ةارائ با نيز هاآنهمكاري  و وقت. كردند
  شد.

  ابزار. 2. 2
ــتخراج جهت  دادنگوشمربوط به مهارت    يلتسآ آزمون نمونه يك    نياز  مورد يها داده اسـ

  بخش در .بود مختلف بخش چهار در ســؤال 40 شــامل آزموناين . شــد اجرا مطالعهاين  براي
ش از  اول، سته جويان دان  دفرا دهن رخ داده، گوش تازگي به كه جنايت و جرم يك بهتا  شد  خوا

  و نقشــه يك خواندن را ملزم به هاآناين تكليف در واقع پاســخ دهند.  مربوط ســؤال 10به  و
 ه برايك يزيچ به مربوط ةينگز سه  بين را از صحيح  پاسخ بايد  و ساخت يم هايتموقعانتخاب 
  در اتاطالع مورد چند سپس و كنند انتخاب را افتاده اتفاق جنايت و جرم قرباني و عيني شاهد
 ايينهزگجاخالي و پنج پرسش چند  تعداد پنج پرسش  را بنويسند.  سارق  دو فيزيكي ظاهر مورد

 ار صــحيح پاســخ دو بايد دگانكننشــركت ،ايينهگزچند االتؤســ از يكي برايوجود داشــت. 
خاب  ند يم انت يان  دوم، بخش . دركرد ــجو عات  از ياپاره  به  دانشـ تل   يك  مورد در اطال ه
پرسش   پنج شامل  ال،ؤس  10اين بخش از. شد يم تور ارائه راهنماي يك كه توسط  ددادنگوش
سش جا  پنج و ايينهگزچند شكيل  خاليپر شجويان   بود.  شده  ت ست يمدان در  تيسؤاال  به باي
  هتل پاسخ دهند. قيمت و شده ارائه امكانات هتل، محل مورد
شجويان به  سوم،  بخش در ست  سه  ةمكالم دان  صحبت  امتحان قبلي خود كه در مورد دو

  هاآنبود.  ايينهگزچند سؤال  جاخالي و يك سؤال اين بخش شامل سه    د.دادن گوش، كردنديم
صحبت  يكي مورد در اطالعات مورد دوبايد  شتند يمكنندگان از   در مورد سؤال و به هشت   نو

  .دادنديميكي از صحبت كنندگان به دو دوستش بايد پاسخ  هاييهتوصمشاوره و 
 دســتيار يك توســط شــده ســخنراني ايراد يك به جوياندانشــ چهارم، بخش در نهايت، در
ــگاه  مدرس ــؤال 10 به هاآن. ددادنگوش مهاجر ةپرند نوع يك ةدرباردانش  مورد درجاخالي  س
  پاسخ دادند. پرندگان

  



 دومشمارة    )                 دانشكدة ادبيات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        104 
 

  تحليل و تجزيه. 3. 2
  Q مشخصات ماتريس  -

م   ، LLTM  اجراي براي يك  ــت  ماتريس،        Qتريس انخسـ ــود. در اين  ــاخته شـ يد سـ با
شخص  سؤاال  حل براي نياز مورد عمليات يا هاتمهارخرده  يا Q ماتريس يهته. شوند يمت، م

 آمده دستبه تسؤاال حل برايجويان دانش هايياستراتژ بر اساس   ياخبرگان  نظرات بر اساس 
  .گيرديمشكل  بلند صداي با فكر كالمي يهاپروتكل طريق از يا هامصاحبه در

يك  يةتهدر توضيح چگونگي   است  ممكن ابتدايي رياضي  آزمون تسؤاال  گويا از مثال يك
 ،پرسش  اين صحيح به  پاسخ  براي بگيريد. نظر در را  =2/(9+5) پرسش . باشد  مفيد Qماتريس 

∗براي  .اســت نياز تقســيم مورد و جمع يهانامبه  ت،مهارخرده دو  عمل ، ســه=
  ربنايييز هايفرآيند يصتشخ  كه حالي دراست.   نياز مورد دوم ريشه  ةمحاسب  و تفريق، ضرب، 
درك   يهامهارتت مربوط به ســؤاالبراي  عمليات اين ،اســتنســبتاً آســان  رياضــي تســؤاال
سيار  و دادنگوش  به پاسخ  براي نياز مورد عمليات در مورد اجماع .سخت است   درك مطلب ب
  .استدشوار  يحدتا  دادنگوشمربوط به مهارت  سؤال يك

ا ت گرفت قرار بررسي  موردكارشناس مربوطه   چهار توسط  آزمونت سؤاال ، پؤوهش اين در
سيله بدين ست آيد  سؤال  هر براي ثرؤم شناختي  هايفرآيند حاوي Q ماتريس و  ميان در .به د

ــان، ــناس ــي ناظر يك اين كارش ــال 25 حدود با آموزش  در انگليســي زبان آموزش در تجربه س
آموزش زبان  در ارشد  كارشناسي   مدرك با انگليسي  معلم يك ايران، در زبان مختلف مؤسسات  

ــيانگل ــال پنج با يس ــال 10 با  يلتسآ معلم دو و انگليســي زبان يستدر تجربة س   در تجربه س
  با فرآيند اين .وجود داشتند   يلتسآ سابقه در تدريس  سال  سه  و انگليسي  زبان عمومي آموزش

 دادنگوشمربوط به  فايل محققان ،؛ به عبارت ديگرشد  انجام جداگانه صورت به متخصص  هر
  هانآرا به  شده  آماده پيش از شناختي  عمليات ازفهرستي   ،روشن كردند  متخصص  هر براي را

ست  هاآن از و دادند ست  ممكن كننديم فكر ي را كهعمليات ندخوا سخ  در ا   وجود الؤس  هر به پا
شد را     شته با ضادها و  هااختالف .كنند انتخابدا سان    بين يت شنا   و حل وگو گفت بحث با كار

  دست آمد.نهايي به اجماع شد و بدين وسيله فصل
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ص    ص ستند يم ينمتخ ست اين ف. كنند انتخاب سؤال  هر براي را فرآيند يك از بيش توان  هر
  :بحث قرار گرفت مورد قبالً كه هستند زير مفروض فرآيند شش شامل

  گرامر؛ دانش از . استفاده1
  ؛واژگان دانش از . استفاده2
  ؛صريح اطالعات و جزئيات. درك 3
  ؛مخفف و كوتاه شده يهافرم . درك4
  ؛. دنبال نمودن سرعت گوينده5
    .. استنتاج6

  نتايج. 4
ــت، راش مدل ةيرمجموعز  يهامدلاز  يكي LLTM  كه آنجا از ــتاندارد مدل اس  راش اس

ــته باشــد ( هادادهاول با  ةلهودر  بايد) 1960/1980 راش،( همچنين  ؛1973 فيشــر،برازش داش
 2يينمادرســت نســبتآزمون . )2015 راوند، و بقايي ؛2015رجوع شــود به بقايي و كوبينگر، 

 كه داد نشــان گاندهندآزمون يبنديمتقســ مالك عنوانبه خام نمرات ةيانم با) 1973اندرســون (
  .p39, df= =237/721,2.0/001>بردازش ندارد:  راش مدل با سؤال 40 با اين آزمون
 درجه45 شيب خط از از دور سؤال 17 كه داد نشان) 1 شكل( برازش مدل گرافيكي بررسي
 به نزديك تســؤاال كه روديم انتظار ،برازش داشــته باشــند راش مدل با هاداده اگر. قرار دارند

 يتســؤاال گيرنديماز اين خط شــيب قرار  دورتي كه ســؤاال قرار بگيرند. درجه45 شــيب خط
  ).2005(كوبينگر،  شوندينمبرازش  كههستند 
 مجدداً  راش مدل درجه فاصله داشتند،   45 خط شيب  با مراتببه كه سؤال  17 حذف از پس

ــد ــبت  آزمون .اعمال ش ــتنمانس ــن ييدرس ــ معيار عنوانبه نمرات ةيانم با اندرس  يبند يمتقس
  راش داراي برازش هستند: مدل با مانده باقي سؤال 23 كه داد نشان گاندهندآزمون

2 = 36/755, df = 22, p = 0/025  
  

                                                            
2. Likelihood Ratio Test 
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 گرافيكي برازش بررسي .1 شكل

  

  يخط يكلجستمدل  تحليل و تجزيه .1. 4
هاتزينگر، و  (ماير،  eRm ةبست از استفاده  با Qآيتم داراي برازش و ماتريس  23مدل راش با 

سخ ) 2014ماير،  سعة  (تيم  11R .3 ةن سته  تو  LLTM تحليل و تحت تجزيه  )R ،2015 ياه

  ضريب  و هاآن استاندارد  خطاهاي شناختي،  فرآيند شش  سهولت  پارامتر 2 جدول .گرفتند قرار
  .دهديم نشان را هاآن ٪95 اطمينان

 
 ٪95 اطمينان ضريب و استاندارد خطاهاي ،شناختي هايفرآيند سهولت پارامترهاي .1 جدول

 بااليي CI پاييني CI خطا وردآبر عمليات

 -521/0 -912/0 100/0 -716/0 گرامر

 -384/0 -648/0 067/0 -516/0 معناشناسي

 -525/0 -928/0 103/0 -727/0صريحاطالعاتو جزئيات

 -956/0 -310/1 090/0 -133/1 كوتاه شده يهافرم

 -199/1 -523/1 083/0 -361/1 سرعت

 -561/0 -024/1 118/0 -792/0 استنتاج
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ضيح  قبالً كه طورهمان  شواري  پارامتر را بر خطي حدوديتيك م  LLTM ،شد ه داد تو  د
سازي  به قادر بايد ما كه يمعنبدين . كنديم تحميل شوار  پارامترهاي باز   بر نيمبت( تسؤاال  يد

فه  از طريق )راش مدل  ــا ــواري كردن اضـ ياز  مورد عمليات  ميزان دشـ  از يك  هر حل  براي ن
ــش ــيم هاپرس ــكل. باش ــل يكپارامتر هايبرآوردبين  ةرابط مودارن 1 ش   و راش مدل از حاص
سازي  موارد همچنين سط  شده  باز ستفاده  با LLTM تو شواري  از ا  را شناختي  عمل شش  د
  بود. 85/0پارامترها  از مجموعه دو بين همبستگي ضريب .دهديمنمايش 
سبت  آزمون با راش مدل و LLTM  برازش مدل ةس يمقا ست  ن شان  يينمادر  مدل كه داد ن
df= =582,2,16 ، هست  LLTMنسبت به مدل  يبهترداراي بردازش  معناداري طوربه راش

p<0/001 .و راش مدل بر ت مبتنيســؤاالوردهاي مربوط به آبر بين همبســتگي وجود، اين با  
سازي  سؤاال وردهاي همچنين برآ موفق به ما عبارتي، بود. به 85/0برابر با  LLTM  ةشد ت باز

  شناختي شديم. عمليات با اين شش هاپرسشواريانس دشواري  از %72توجيه 

   گيريبحث و نتيجه. 5
  يعنياســـت.  هاتمهارخرده مفهوم تحت تأثير  خارجي  زبان  يها مهارت  آموزش و ارزيابي 
شو   هاآنالزم است بر   يادگيرندگان كه شناختي  يهافرآينديا  هاييتوانا از يامجموعه  ندمسلط 

ــ اين بر .انجام دهند   موفقيت  با  را ارتباط  برقراري وي خود زبان  تكاليف  بتوانند  تا  از  اس،اسـ
سان  زبان آنجايي كه  لمانمع به كمك منظوربه هاتمهارخرده بنديطبقه و فهرست  كاربردي شنا

ــندگانينو و زبان ــي  مواد س ــتاي ارتقاي  را دردرس ــنهاديپ هاتمهارخردهراس  تمركزكردند،  ش
سي  يهابرنامه و تدريس يهاروش شد   هاتمهارخرده اين تيتقو بر زيادي حد تا در معطوف 

ــناختي  واقعيت  حال،  اين با ). 1983 ؛ ريچاردز، 1978(مانبي،    وجود ،هاتمهار خرده اين روانشـ
، شوديمخالصه  هاآن تجربي پذيرياثبات به مجموع در كه  هاآن افتراققابليت  و ،هاآن مستقل
شه  ست  بوده سؤال مورد  همي ستگي  نوع از اتتحقيق. ا سي  تحليل و تجزيه شامل  همب   و ونرگر
  داشته است. همراهبه متناقضي را نتايج تأييدي و اكتشافي عاملي تحليل

ــر  ةمطالع   هدف  ــناختي  عمليات  يافتن  حاضـ  دركزيربنايي مهارت   يهاتمهارخرده يا شـ
شت در  دادنگوش سي  زبان ةر ست  خارجي زبان عنوانبه انگلي سته  .ا  يتشناخ  يهافرآينداز  ياد
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  قيقتحادبيات  ةمطالع از پس .شد  مفروض دادنگوشمهارت  تسؤاال دشواري   تعيين منظور به
 310 از لتسيآ دادنگوش آزمون ،فرآيند شـــش از متشـــكل مشـــترك چارچوب يك ايجاد و

سطح    شجوي  سط  دان سي  زبان ةشرفت يپ ورو به باال  متو  40 املش  اين آزمون .شد  گرفته انگلي
  شدند. حذف راش مدل برازش مطلوب با عدم علت به آن سؤال 17 ال بود كهؤس

شكل  Q يك ماتريس در   دادنگوشمهارت  نظري مدل عنوانبه شناختي  فرآيند شش  از مت
ته  اين تحقيق در نظر ــد گرف ند . شـ يات   مؤثرترين عنوانبه  زير يها فرآي  يزانم تعيين درعمل

ــواري  ــد در نظر گرفته هاپرســشدش ــتفاده )الف: ش ــتفاده ،گرامر دانش از اس   دانش از ب) اس
ــريح، ت) درك اطالعات و درك جزئيات ، پ) معنايي ــده،  يهافرم ص ث) مخفف و كوتاه ش

  ج) استنتاج.دنبال نمودن سرعت گوينده و 
 ريانج پردازش شناخته شد؛ يعني   فرآينددشوارترين   عنوانبه »دنبال نمودن سرعت گوينده «

 وار بود.دش  براي دانشجويان بسيار   شد يمسريع ارائه   كه سخنران زماني  توسط  شده  كالم توليد
شده  يهافرم درك« سرعت گوينده «تقريباً بالفاصله بعد از  » مخفف و كوتاه  قرار  »دنبال نمودن 

  و فهم ركد آن، نوشتاري  شكل  و انگليسي  زبان گفتاري شكل  بين اختالف به توجه داشت. با 
سد يم نظربه واژه، كامل شكل  سنگيني براي    كار ر شوار و  ش    زبان آموزانزبان د سي با  .دانگلي
 يهاحبتص  در كوتاه و مخفف اشكال  از بسياري  از كردن استفاده  به تمايل زبان انگليسي  مردم

سمي  ست با عبارات كوتاه   ممكن شنونده  خود دارند. غيرر »  she’ll« و »he’ll«از قبيل  ياشده ا
  .بشنودرا  غيره و يونسكو مانند اختصاري كلمات برخي است ممكن ايو غيره مواجه شود 

 مرزهاي تشــخيص دانشــجويان در اكثر مشــكل متوجه ،گاندهندآزمون با صــحبت از پس
آغاز  و پايان تشخيص . رديپذيمو پايان  شود يمكه يك كلمه شروع   جايي يعني؛ شديم  كلمات

  هاآن ةخاتمشروع و   كهي كلماتاست.   ، مشكل دارند توليد يكسان  محل با ييصداها  كلماتي كه
  ص باشند.تشخي قابل تواننديم سختيتوليد مشترك هستند به محلبا صداهايي است كه داراي 

ستنتاج « برانگيز چالش ين عملسوم   ،دادنگوش مراحل از برخي در ،جويان بايددانش . بود »ا
ــده قبالً اطالعات  به را  اطالعات  برخي  از خارج  اطالعات  يا  خود يانه يزمپس دانش يا  ذكر شـ

ــين اطالعات  به  مراجعه  با  ها آن موارد، از برخي در .متن، ارتباط دهند   ــتنتاج    در پيشـ متن، اسـ
 جام دهند.ان بينيپيشقبلي متن،  عناصر اساس بر برود انتظار هاآناز  است ممكن يا و كننديم
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ــريح اطالعات  و جزئيات درك « به  متعلق چهارم  جايگاه   ــت »صـ  توانايي يافتن   يعني. اسـ
 نيادر مورد  .غيره و شماره نام، مثل شده است ذكرمتن  در مستقيم طوربه كه اطالعات كوچك

ــگفت   دي با  ها پرســـش ــت  يها نه يگزگان  دهند آزمون كه  ياوهيشـ  يها پرســـش(در  نادرسـ
 زيراطالعات  معموالً هاپرســش نيادر  رايزمهم اســت؛  اريســب كننديم ليتحل) را يانهيچندگز

  . شوديمنادرست استفاده  نهيگز عنوانبهپرسش است  حيصحپاسخ  هيشب كه يگريد
يك  هك الزم است بدانند  دانشجويان  دشواري ايستاد.   پنجم ةرتب در »گرامر دانش از استفاده «

 رسشپسطح دشواري   رسد ينم نظربه فرآيند اين چه اگر دارد تعلق دستوري  ةطبقواژه به كدام 
  قابل توجهي افزايش دهد. طوربهرا 

 وسط مت جويان سطح دانش  كه رسد يم نظربه. است  »معنايي دانش« از استفاده  عمل نيترساده 
شن   كلمات معناي درك در خاصي  مشكل  نبايد انگليسي  ةشرفت يپ و رو به باال شته با  بيان به ؛ددا

ه ي را بســنگين معنايي بارگرفته شــده از دانشــجويان   آزمون در اســتفاده مورد واژگان ديگر،
  نكردند. تحميل سطوح اين درجويان دانش

ــان ميان در يجيرا روند ــتخراج به نام دادنگوشمهارت  آموزان زبان و مدرس  يا كلمات اس
  ضرحا پژوهش يهاافتهي. است داشته وجود مجزا طوربه هاآن تحليل و تجزيه و متن از عبارات
ــان ــرعت كه دهديم نش ــخنران س   درك را در مهمي نقش مخفف و كاهش يافته يهافرم و س
 همچنين و صحبت  طبيعي سرعت  كه به شود يم توصيه  اكيداً بنابراين، .كننديمايفا  دادنگوش

ــتفاده  ــود. بدين  دقيق يافته، توجه    كاهش  يها فرم از اسـ متون و مواد  به  دادنگوشمنظور،  شـ
ر  بيانگ »دنبال نمودن سرعت گوينده « اهميت. شود يم توصيه  شدت  به 3لياص و  يواقع يآموزش 

ــت كه ــرعت به در معرض قرارگيري عدم اين اس ــي زبان طبيعي و واقعي س ــفاهي انگليس  ش
صلي  منبع يك توانديم شكل  ا شد  دادنگوش در م شجويان ممكن  كه با ست با آن  دان   روهروب ا

 وادم با توجهي قابل طوربه اندشده آموزشي تهيه   اهداف براي كه دادنگوش منابع و مواد .شوند 
ــو  يواقع ــرعت از لحاظ لياص ــتفاده يا س ــتند. يافته، متفاوتكاهش يهافرم از اس   هدف هس
سي  يهاكتاب شي  مواد و در صري، انتقال  و سمعي  آموز ستاندارد  نوع ب آموزان زبان به زبان ا

                                                            
3. authentic material 
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ست،  ست  متفاوت ، كامالًدهديمرخ  ارتباطي واقعي ةنيزم واقعاً در آنچه كه حالي در ا  عالوه. ا
  .شوديم توصيه دانشجويان نيز به شده و مخفف كوتاه مختلف يهافرم آموزش اين، بر

ند  مورد در تحقيق كمبود ناختي  يها فرآي ــ يادين مهارت   شـ جام  ةزيانگ، دادنگوش بن  ناي ان
ــان اين تحقيق يهاافتهي .بودتحقيق  ــواري  واريانس %72 دهديم نش ــؤاالمربوط به دش  را تس

طراحي مطلوب در  با وي و ق مطالعات   .توجيه نمود  مطالعه   مورد فرآيند  شـــش با اين  توانيم
نده  ند يم آي يت    در توا ها به  ن ند  ديگر راجع  ند   يباق  %28كه   ييها فرآي يانس   ةما هارت  وار م
به  كند يمرا توجيه   لتسيآ دادنگوش ــت دهد.  ، اطالعاتي   خت ير عمليات، اين  از غير به دسـ

ــت ثيرگذار تأ  عوامل  از ديگر نيز يكي ،...)يپركردن، يانه يگز(چند  ها پرســـش  بعدي  گام . اسـ
  باشد. گاندهندآزمون آزمون بر عملكرد يهاپرسش ختيربررسي تأثير  توانديم
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