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 چکیده

ــژوه  ــر پ ــه حاض ــا ب ــ  ت ــر  ن ا  ــی ب ــ  برر  ــا توانایی نق ــنایتی ه ــه) ش  توج

زبــان یارجــه  یعمـوم یبســند  و ( ـیا  هــو  پــرداز ،  ـرع  دیــدار ،/شـنیدار 

ــان  ةرشــت کارشنا ــی مقطــ  دانشــجو  709 مجمــو  در. بپــردازد شــنیدار  درک در زب

ــی  ــ  درانگلیس ــژوه  ای ــرک  پ ــد ش ــا  زمون. کردن ــنیدار  ه ــه ش ــدار  و توج  ،دی

 و ،انگلیســی زبــان کلــی بســند ی ،غیرکلــامی و کلــامی  ــیا  هــو  پــرداز ،  ــرع 

ــه شــنیدار  درک ــد انشــرک  ب ــد داده کنن ــای . ش ــه داد نشــان نت ــا  ک  بســند ی مقی

 توجــه پــا از  ن وشــنیدار  بــود   زمــون بــا همبســتگی بالــاتری دارا   انگلیســیزبــان 

ــرداز   ــرع  و ــاتری  پ  مراتبــی  لســله ر ر ــیون تحلیــ . را داشــتند همبســتگی بال

 داده توضــی  شــنایتی عوامــ  بــا شــنیدار  درک واریــانا از درصــد 71 کــه داد نشــان

 درصـد 73، دوم ةمرحلـ در ر ر ـیون مـد  بـه دوم زبـان بسـند ی افـوودنبـا . شودیم

 بســند ی دیگــر، عبــارتبـه. شــد افــووده شــدهداده توضـی  واریــانا مجمــو  بــه دیگـر

 واریــانا درصــد 73 توانــدمــی شــنایتی، هــا توانــایی کنتــر  از پــا یــارجی، زبــان

ــنیدار  را درک ــی   ش ــدتبی ــه. کن ــا یافت ــی نشــانحاصــ   ه ــدم ــه ده ــایی ک ــا توان  ه

ــنایتی ــاً ش ــه  تقریب ــدازب ــند ی ةان ــان بس ــارجی زب ــنیدار   درک در ی ــ ش ــا و  موف ح

 .انداهمی 
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ــنیدار ، درک :هاکلیدددوا ه ــرع  ش ــرداز ،   ــه پ ــنیدار ، توج ــه ش ــدار ، توج  دی

  یا  هو 

 مقدمه. ۱

و  ا ــنولین )  فتــار  بیــان از معنــی ا ــتارا  فراینــدعبــارت ا ــ  از  شــنیدار  درک

ــول ، ــنیدار (. 5002 هی ــد درک ش ــده فراین ــ  ا پیچی ــه ا  ــه ک ــارت از ا مجموع ــا مه  ه

ــانی ــاد یر  در مهمــی نقــ  ایــ  مهــارت. ا ــ دییــ    ن در شــنایتی و زب ــان ی ــا  زب ایف

ــدیم ــه .کن ــرب ــارت دیگ ــونگی ،عب ــا  و  چگ ــاد ارتب ــاد یر ایج ــان ی ــران از ان موززب  دیگ

 دادن ــو  معتقــد ا ــ ( 5077)  راهــام(. 5077 ــ ، ور) ا ــ  توانــایی ایــ  ثیرتــ تحــ 

ــرا  ــان ب ــان ان موززب ــارجی زب ــته ی ــدهیس ــرف  و کنن ــرا  در پیش ــارت ب ــ  مه ــا ن ای  ه

 بــه درک شــنیدار  موفــ  کــه فــرد  هــا تفــاوت درکتوجــه بــه  ،بنــابرای . ا ــ  دشــوار

 فـرد  هـا تفـاوت یصـو  در تحقیـ . امـر  ضـرور  ا ـ  ا ـ ، مـرتب  ان موززبان

 ا ـــ  کمتـــر انجـــام شـــده مطلـــ ، درکیوانـــدن  بـــا مقایســـه در درک شـــنیدار  در

 نقــ  بــه قبلــی تحقیقــات (.5075 ، و هولســتی شــون  )اندرینگــه، اولســتورن، فــان بنیــنگ ،

ــ  ــان دان ــند ی ،واژ  ــاهی و بس ــنایتی    ــد پردایته فراش ــ .)ان ــرز ن ــ  و ترف ــر، -ون دل

ــا(. 5071 ــ  ام ــایی نق ــا توان ــنایتی ه ــان ش ــنیدار  درک در ان موززب ــان ش ــارجی زب  ی

 .ا   نگرفته قرار مطالعه مورد کام  طوربه

ــنیدار  ــه درک ش ــد عنوانب ــده  فراین ــد  پیچی ــر در و چندبع ــه نظ ــودمی  رفت ــه ش  ک

ــ  ــه عوام ــیار  از جمل ــانی،  بس ــ  زب ــاطفیعوام ــنایتی در ع ــددیی   ن و ش ــد . ان ها  م

ــدد  ــرا  متع ــی  ب ــنیدار درک  توص ــد و ش ــی ها فراین ــنهاد  ن ا ا  ــده پیش ــ  ش . ا 

 در مهــ  ینقشــ کــه ا ــ  شــنایتی ةمؤلفــ هــامــد  ایــ  ةهمــو مشــترک  کلیــد  ویژ ــی

کیــن   ادغــام- ــای  مــد  در(. 5071کنــد )ورثینگتــون، درک شــنیدار  ایفــا می توصــی 

 در.  یـدد ـ  میبـه مرحلـه دو در موفـ درک شـنیدار  فرض بر ایـ  ا ـ  کـه (، 7311)

  ـانان الفظـیتحـ  معنـا ( واژ ـان و  رامـر) زبـان هـا مهـارت کم  با  ای ، ةمرحل

ــتارا  ــی ا  ــودم ــ در و ش ــام، ةمرحل ــارت ادغ ــا مه ــنایتی ه ــ ش ــاتر ةدرج ــه بال ــورب  منظ

 .شوندوارد عم  می یکپارچهو  معنادار   فتار ایجاد و  انان معانی کردنمرتب 
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ــد دیگــر پژوهشــگران ــ  باورن ــر ای ــر علــاوه کــه ب ــان هــا مهــارت ب  هــا مهارت و یزب

درک شـنیدار  موفـ   بـرا  یـون پایـه شـنایتی هـا مهـارت بریـیبه  ،بالاتر ةدرج شنایتی

 از هافراینــد ترتیــ  ،حقیقــ  در(. 5071؛ کــی ، 7331دانمــان و مریکــ ، ) نیــاز ا ــ 

 زبـان ةیـپا هـا مهـارت پایـه، شـنایتی هـا مهـارتبالاتری  عبـارت ا ـ  از  به تری پایی 

ــارت و ــا مه ــنایتی ه ــ ش ــاتر ةدرج ــی ،  بال ــپا، 5071)ک ــی  و فیلی ــد 5072؛ ک  درک (. م

 و توجـه نقـ  بـر نیـو ا ـ  شـنایتی شنا ـیروان بـر مبتنـی که (5070شنیدار  ایمهوف )

 .کندت کید می معنا ایجاد برا  ها یگنا  ادغام و  ازماندهی در فعا  ةحافظ

 شــود در درک شــنیدار  نقــ  داشــته باشــند،میتصــور  کــه پایــه شــنایتی هــا مهارت

ــازه ــدوجهی هایی  ــک  از چن ــه، متش ــرع  توج ــرداز    ــ و پ ــدفعا  ةحافظ ــی از . ان یک

. توجـه انتاــا  ا ــ  کنــدایفـا می درک شــنیدار  در ا ا ــی ینقشـ کــه توجـه انـوا  مهــ 

 شـدنپـرت بـدون شـدهیـی تع هـا محـرک بـر تمرکـو توانایی از ا   عبارت انتاابی توجه

 هـا  مربـو  بــهپژوه . زمینـهپـاموجـود در  اطلاعــات  ـایر بـه توجـهبـدون حـوا  و 

پـا  شـنایتی هـا حوزهبـر ، پیـام بـه چگـونگی توجـه مـا کـه دهدیمنشان   شنیداردرک 

ــه یــاد  ــپار  یعنــی شــنیدن، از ــ ثیر میمطلــ  درک و ب  (. در5071 ــرارد )ورثینگتــون، ، ت

 را نـامربو  اطلاعـات کـهدرحـالی تـا کنـدمـی کمـ  مـا بـه انتاـابی توجـه ،شنیدار  درک

. کنـی  پـرداز هـا را  ن و کـرده توجـه مهـ  هـا  ـیگنا  از  ـر  یـ  به یری  می نادیده

ــا از ــه  نج ــنوند ان ک ــواره  ش ــومهم ــرض هج ــرک در مع ــدهامح ــ  ود ین ــاد  حج  از زی

بـر  توانـدمـی انتاـابی توجـه هـا ناکارایی ا ـ ، زا ـد کننـددریافـ  می ی کـههـای یگنا 

 ند. ک یسته را ها ن معنا ا تارا  از قب  و دنها فشار وارد ک ن شنایتی ها ی قابل

 توجــه ــرار باشــد ثیردرک شــنیدار  موفــ  ت  بــر توانــدمــی کــه توجــه از دیگــر  نــو 

 تکلیــ  یــ  بــر یــود تمرکــو حفــ  توانــایی از ا ــ  عبــارت پایــدار توجــه. ا ــ  پایـدار

 توجـه نقـ  ،یدار شـن درکپیشـی  مربـو  بـه  هـا پژوه  در. طولـانی زمـان مدت برا 

 .ا   نگرفته قرار بحث مورد ،پایدار

ــا از ــه  نج  نســبتاً هــا دوره بــرا  تواننــدمی واند پیو ــته شــنیدار  هــا محرک ک

 بـر یـود تمرکـو بتواننـد انتاـابی بایـد توجـه بـر شـنوند ان علـاوه یابنـد، ادامه مدتطولانی
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 توانـدمی پایـدار توجـه انحـراف موقـ  یـا ل ـو  در بنـابرای ،. کننـد را نیو حفـ  هامحرک

  ـایته معنـا اینکـه از قبـ  و انجـام منحـرف کنـد د ـ  در تکلیـ  از را شـنوند ان تمرکو

 .یسته کند را ها ن شود،

ــاری  در ــدار، توجــه تع ــه  پای ــب ــا  ةحافظ ــو فع ــه نی . ا ــ  ضــمنی اشــاره شــده طورب

 پـرداز  بـرا  ذهـ  در اطلاعـات موقـ  داشـت نگـه توانـاییفعا  عبـارت ا ـ  از  ةحافظ

 و( 5071) کــی درک شــنیدار  مــورد ت کیــد  در فعــا  ةحافظــ نقــ (. 7312)بــدلی و هــی ، 

 پایــدار توجــه کــه معتقدنــد( 5007 ــولبرو و مــاتیر ) .ا ــ  بــوده( 5071) فیلیــپا و کــی 

علـاوه  پایـدار توجـه. فعـا  ةحافظـ و (شـیار زنـ  بـودن )هبـه و : ا   مؤلفه دو دارا 

 درنیـو  را فعـا  ةحافظـ ،(شـیار ه) تکـرار  یـا مـداوم کارهـا  بـه حف  توجـه توانایی بر

ــر ــی ب ــردم ــ» در.  ی ــوز  ةبرنام ــد  م ــه فراین ــاتیر،  «توج ــولبرو و م ــه (7311/5007)   ک

ــرا  توانباشــی  ابرنامــه ــد ناکار کــاه  ب ــا بیمــاران در توجــه  م ــه مبتل  م ــو    ــی  ب

 بــه مربـو  هـا پژوه  در ،ایـ  وجـود بـا. ا ــ  فعـا  ةحافظـ تکـالی  بـرت کیـد  ،ا ـ 

 نقـ  ر ـدمـی نظـربـه کـه شـیار ه ةمؤلفـ نقـ  ،درک شـنیدار  وفعا   ةحافظ بی  ةرابط

 توجـه نقـ  ةمطالعـ بـا حقیقـ ، در. شـودمـی  رفتـه نادیـده دارد، درک شنیدار  در مهمی

 .شوندمی  رفته نظر در شیار ه  ه و فعا  ةحافظ ظرفی ه   پایدار،

وجـود  ناپـریر اجتنـا  واقعیـ  ،ا ـ  مربـو  پـرداز   فتـار بـه شـنیدار که هنگامی

ــرا   ود کنــمــی صــحب   ــری  کــه  وینــدهدارد و  ن ایــ   نحــو ، ابعــاد تمــام پــرداز ب

ــایی ــه راعم  و معن ــ ( یان ــر )پرا ماتی ــه ه ــدودی  کلم ــانی مح ــنونده زم ــر ش ــ   ب تحمی

ــدمی ــابرای ،. کن ــرا  بن ــه درک ب ــه  نچ ــی  فت ــود،م ــد ش ــنیدار  ها فراین ــد ش ــاً بای  عمل

 : ویدمی( 510.،  5002)  لدر ون(. 5007 ،باک) شود انجام یودکار صورتبه

 معنـا و صـدا پـرداز  توانـایی شـام  یـارجی زبـان بـه دادنپرواض  ا   کـه  ـو »

 چنــی  در پـرداز  بــودن یودکـار کلــی طوربـه و ا ــ  درنـ زمـان و بــیصـورت هــ بـه

 از قبــ  ا  مجبـور باشـدیاد یرنــده ا ـر. ا ـ  شــده شـنایته امــر  مهـ  عنوانبـه شـرایطی

 یـا کنـد، ترجمـه ،کنـد تفکـر ،کنـد پـرداز  باشـد، پا ـ  و معنـا پـرداز  بـه قـادر کـهای 
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و نسـب   شـودمینقـ  ا  دچـار  ونـهبـه صـراح بـه  ن یاد یرنـده در ای  صورت ،ت م 

  «.مهارت و تبحر کمتر  دارد ،ندارد نیاز یوقت چنی به  کها  به یاد یرنده

ــه کــه یان موززبــان    ــا  کننــد،مــی فعــا را  یودکــار پــرداز  نــدرتب  درک مشــکلاتب

 دنبــا  رامطلــ    ــرع  بــا تواننــدنمــی هــا ن کــه  نجــا از. بیشــتر  مواجــه یواهنــد شــد

 توجـه بیشـتر واژ ـانی و د ـتور  پـرداز  بـه زیـرا ،داد یواهنـد د ـ  از را معنـی کنند،

  نچـه پـرداز  بـرا  کـافی وقـ  شـنوند ان یواننـد ان،بـرعکا (. 7311 لیـن ،) کننـدمی

 ،بنــابرای . شــودنمــی تکــرار ،بدهنــد د ــ  از را چیــو  ا ــر و ندارنــد شــودمــی  فتــه کــه

ــرداز   یســت  مســتلوم ،شــنیدار  درک ــه و ا ــ  شــنونده پ ــ  توجــه ب ــاز  دقی از . داردنی

 کننـد،مـی ایفـا شـنیدار  درک در مهمـی نقـ  شـنایتی عوامـ ر ـد مینجا کـه بـه نظـر  

 .ا  ییلی دقی  و تمام و کما   تجربی تحقی  مستلوم ها ن نق 

ــا ــه ب ــ  در رابط ــؤثر عوام ــر م ــنیدار ، ب ــی  درک ش ــا ویژ ی( 7332) روب ــ  ه  ،تکلی

 شــنونده هــا ویژ ی و طــرف صــحب  هــا ویژ ی ،فراینــد هــا ویژ ی مــت ، هــا ویژ ی

ــر را ــدیم ذک ــا، در. کن ــو اینج ــر تمرک ــاوت ب ــهویژ ی در تف ــا و یصیص ــنوند ان  ها ه ش

(. 5075 همکــاران، )اندرینگــه و هــا شــده ا ــ انــدکی بــه ایــ  ویژ ی توجــه زیــرا ا ــ ؛

ــه عــواملی ــا رابطــه در ک ــد ازاعبارت اندشــده برر ــی شــنوند ان هــا یژ یو ب  بســند ی ن

؛ 5000)بونــ ،  واژ ــان دانــ  (،5071دلــر، -ترفــرز)ونــ  و  زبــان یــرفرا  عمــومی زبــانی

ـــتا ـــر، 5003ر،  یا  ـــدر ریف  و بیک ـــتفاده5072؛ ون ـــتراتژ  از (، ا  ـــنیدار   ها ا  ش

ــام،  ــانتو ، ــدرپلان ،  ) راه ــاهی (،5001ون ــدر ریف ) فراشــنایتی    ــو ،ون  مارشــا  ، 

ـــدطار ،  و ـــدطار ، 5001تفق ـــدر ریف  و تفق ـــ(، 5070؛ ون ـــار  ةحافظ ـــرع  و ک   

 (.5075) ندرینگا و همکاران،  پرداز 

 مــادر  زبــان در بیشــتر درک شــنیدار  در شــنایتی هــا توانــایی نقــ  ایــ ، بــر علــاوه

ــورد ــی م ــرار برر  ــه ق ــی ) ا ــ   رفت ــپا،  ؛5071 ،ک ــی  و فیلی ــ (. 5072ک  ایــ  نق

 ان موززبـان میـان در تجربـی صـورتبـه زبانشـنایتی ةیـپا هـا مهـارت فراتـر از هـاتوانایی

ــان ــا دوم زب ــان ی ــه. ا ــ  برر ــی نشــده یــارجی زب ــا ، عنوانب ــه مث ــی ا مطالع ــو کیف   

ها  یاد یرنــد ان مصــاحبه و هایادنگاشــ  ،کلــامی تحلیــ  پروتکــ  برا ــا ( 5000)
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ــان ــام داده نش ــدانج ــه  70 ةدهن ــود ک ــک  ب ــانمش ــی ان موززب ــه انگلیس ــان عنوانب  دوم زب

 .بود مدتکوتاه ةحافظ و فعا  ةحافظ توجه، شام  غال  مشکلات. کردهند وار  

ــون ــد( 5071) ورثینگت ــ  معتق ــه ا  ــنای ، ک ــی فراش ــاهی یعن ــد از    ــاب  فراین ها و من

نـد   اه یـود شـنای  مـورد در کـه راد افـ. ا ـ  درک شـنیدار  در مهـ  امر  شنایتی،

. اندشــنیدار  تکــالی  انجــام بــرا  یــود شــنایتی منــاب  یری مــد و یــو ربرنامــه بــه قــادر

   ــاهی شــنیدار  یــوی  توانــایی و منــاب  بــه نســب  فراشــنایتی صــورتبه کــه افــراد »

 «عمـ  کننـد بهتـر شـودیم کشـیده چـال  هـا بـههنگامی کـه شـنیدار  ن ا   ممک  دارند،

ــون،  ــدر ریف  )11،  . 5071)ورثینگت ــو5009(. ون ــار می ( نی ــداظه ــه کن ــوزدان  ک ی ان م

ــه ــاهی دارا  ک ــنایتی    ــد بالاتر فراش ــنوند انن ــر ش ــتند  بهت ــرا . هس ــ  ب ــاهی تقوی    

 تــوانی ب ا ــر. ا ــ  لــازمشــنیدار   درک شــنایتی مبــانی ،یاد یرنــد ان درک در فراشــنایتی

ــاً ــا  دقیق ــی  مش ــه کن ــه ک ــاب توانایی چ ــا و من ــنایتی ه ــا  ش ــنیدار  ا   ،انددرک ش

ایــ   کــه دهــی  ارا ــه فراشــنایتی هــا ا ــتراتژ  از ا ــتفاده هــایی بــرا  موز  تــوانی مــی

 نظـارت یـود شـنای  بـر تـا کنـد کمـ  یاد یرنـد ان بـه توانـدمی یود ةنوبها به  موز 

ــند  ــالی  وداشــته باش ــنیدار  یــود تک ــر را ش ــده انجــام بهت ــنای . دن ــانی ش ــنایتی مب  ش

 هــا توانــایی ارتقــا  منظــوربــه هدفمنــد ا مدایلــه ةارا ــ بــاتوانــد می نیــودرک شــنیدار  

 .، به بهبود و تقوی  درک شنیدار  کم  کنداندبنا  درک شنیدار که زیر شنایتی

 . روش پژوهش۲

 موقعیت و کنندگانشرکت. ۱. ۲

ــان انگلیســی ةرشــت کارشنا ــی دانشــجو  709 مجمــو  در ــه زب ــان یــارجی  عنوانب زب

ــ  در مشــهد ا ــلامی  زاد دانشــگاه در  و زن هــا ن درصــد 10. داشــتند شــرک  پــژوه  ای

 ــا ،  52.51=میــانگی ) بــود  ــا  25 تــا 73 کنند انشــرک   ــ . بودنــد مــرد درصــد 90

ــراف ــار=انح ــه (. 211/2 معی ــرک ب ــه کنند انش ــد چگون ــوز  داده ش ــا  م ــه ب ــه توج  ب

کنند ان و جـد  شـرک ایجـاد انگیـوه در  بـرا . بـه  زمـون پا ـ  دهنـد زمـانی محدودی 

 شد. ارا ه ها نت   زمون بازیورد دقی  به ف ر
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 ابزار. ۲. ۲

 شنیداری بخش ،(PET) انگلیسیمقدماتی  آزمون. ۱. ۲. ۲

ــون ــی  زم ــدماتی انگلیس ــری  (PET) مق ــه ،کمب ــط  ب   B1 ( ــ ــارچو از ( متو   چ

 ارزیـابی بـرا  کـه شـنیدار  باـ . مربـو  ا ـ ( CEFR) هـازبـان بـرا  مشترک ییاروپا

ــنیدار  درک ــرک  ش ــتفاده کنند انش ــی ا  ــودم ــام  ش ــار ش  باــ  در. ا ــ  باــ  چه

ــرک از  او ، ــته کنند انش ــی یوا  ــودم ــو  ش ــد   ــ  تصــاویر دهن ــه و طب ــدهارا  ــه ش  ب

 هـا مصـاحبه یـاهـا  وییت  بـه بایـد دوم، باـ  در. دهنـد پا ـ  ا چهار وینـه الات ؤ

 یـ  بـه بایـد  ـوم، باـ  در. کننـد انتاـا  را صـحی  هـا پا   و  و  دهند ترطولانی

ــازم  رار جــا  یــالی شــماره و دهنــد  ــو    هــی ــا اطلاعــات ل  در. کننــد پــرشــده را ب

ضـری  . دهنـد پا ـ  غلـ  یـا در ـ  الاتبـه  ـؤ شـودمـی یوا ـته هـا ن از  یر، با 

 بود. 13/0 مقدماتی انگلیسی پایایی کرونباخ  لفا برا   زمون

 (C-Testتک ) آزمون . ۲. ۲. ۲

 انــد،کرده طراحــی ن را ( 5072بقــایی و  روتجــان ) کــه چهــار متنــی تــ ِ زمــون  یــ 

 ا ـ  مـت  تکمیـ  زمـون  ،تـ   زمـون. شـد ا ـتفاده دوم زبـان بسـند یمقیـا   عنوانبه

 باز ـاز  را مسـتق  کوتـاه مـت  1 تـا 2 در شکسـته کلمـات بایـد دهنـد اندر  ن  زمون که

ــد ــواهد. کنن ــی ش ــی در پژوه  فراوان ــا  پیش ــورد ه ــی در م ــون روای ــ   زم ــه ت  عنوانب

(. 5001)اکــا و  روتجــان،  دارد وجــود دوم زبــان بســند ی مقیا ــی بــرا   ــنج 

 عنوانبـه ، بـا در نظـر  ـرفت  هـر مـت تـ   زمـون ایـ  پایـایی بـرا  لفـا ضری  کرونبـاخ 

 بود. 13/0،  زمون  ی 

 d2 توجه آزمون . ۳. ۲. ۲

ــون ــر، ) d2  زم ــو و زیلم ــی7331برایکنکم ــی ( مقیا  ــرا  عمل ــد ب ــهفراین  و ها  توج

 ا ـتاندارد ةنسـا. ا ـ  مشـابه دیـدار  هـا محـرک همومـان ةارا ـ شـام  کـه ا   تمرکو

. ا ـ  d و p کـاراکتر 21 بـا ردیـ  72 شـام  کـه ا ـ  نوشـتار   زمـون یـ  ،d2  زمون

ــ  ــا ی ــار ت ــره یــ  چه ــا در تی ــا بال ــر ی ــر زی ــد کنند انشــرک . دارد وجــود حــرف ه  بای
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«d»ــره یــ  دو دارا ( هــدف نمــاد)  هــا ــا در تی ــا بال ــایی  ی ــه 50 مــدت دررا  هــا ن پ  ثانی

 پــرداز   ــرع  و توجــه  یر مقیا ــی بــرا  انــدازه  زمــون. یــ  بوننــد  ــطر هــر بــرا 

ــ  ــرات. ا  ــدد  نم ــرا  متع ــون ب ــبه d2  زم ــی محا  ــودم ــر. ش ــ  ةنم ــا کاراکتر ک  ه

ــدهحــرف ــه ش ــرع  از مقیا ــی عنوانب ــرداز    ــر در پ ــه نظ ــودیم  رفت ــر و ش ــ  ةنم  ک

مقیا ـی ( تمرکـو عملکـرد)اند منهـا  یطاهـا شـده حـرف صـحی  طوربـه کـه ییکاراکترها

ــرا  توجــه ــرا پایــایی  کرونبــاخ ضــری . ا ــ  ب ــرا  و 39/0 پــرداز   ــرع  ةنمــر ب  ب

 .ودب 31/0 تمرکو ةنمر

 بدلی اییقهدقسه دستوری استدلالآزمون  از فارسی اقتباس. ۴. ۲. ۲

 د ـــتور  ا ـــتدلا   زمـــون ( از5071و طباطبـــایی یـــود  ) بقـــایی، یوشـــد  نیـــ 

ــه ــهدق  ــدلی  ا یق ــرا ب ــان ب ــدی  زب ــد، ب ــا  کردن ــی اقتب ــهفار  ــورت ک ــا  از ص  افع

ا ـتفاده  مربـ  دایـ  دایـرة و دایـرهدایـ   مربـ  شـک  و« محصـورکردن»و  «کـردناحاطه»

 مربـ  موقعیـ  در ـتیبـه عبـارات  یـا کـه کننـد  ـرار علامـ  بایـد دهند انپا  کردند. 

 اقتبــا  فار ــی پایــایی و روایــی( 5071بقــایی و همکــاران ) .کننــدمــی توصــی  را دایــره و

 ا ــتدلا   زمــون بــرا  کرونبــاخ پایــایی ، ضــری پــژوه  ایــ  در. نشــان دادنــد را  زمــون

 .بود 39/0 د تور 

 ریوناستاندارد های مدرج آزمون ماتریس. ۵. ۲. ۲

ــایی ــی توان ــا ا ــتفاده از  زمــون (  ــیا  هــو ) انتواعــی ا ــتدلا  و ذهن هــا  ماتریاب

 تطبیـ  هـا فعالی  بـر  زمـون ایـ  در اصـلی تمرکـو. شـد ارزیـابی مدر  ا ـتاندارد ریـون

 زمـون اصـلی  کـه  نجـا از(. 5000ریـون، ) یزبـان هـا توانـاییبـر  نها    پیچیده  الگوها

بیلکـر، هنسـ ، برانسـینگر،  ـور  ا ـ ، طولـانی نسـبتاً ها  مـدر  ا ـتاندارد ریـونماتریا

ــور  ــ ( 5075)و   ــا ی ــاه  ةنس ــ   3کوت ــؤالی و ی ــا  ــؤالی 75 ةنس ــون از   ــهته  زم  ی

  ـؤالی 75 ةنسـا ،پـژوه  ایـ  در. انـدکام  ةنسـا هـا کننـدهبینـیپی  بهتری که  کردند

 .بود 12/0 برا  پایایی کرونباخ شای . ا تفاده شد  زمون از
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 (ASAT) شنیداری پایدار توجه آزمون. ۶. ۲. ۲

ــرا  توجــه5071، نــدر ) شــنیدار  پایــدار توجــه  زمــون پایــدار  تمرکــو و ( مقیا ــی ب

ــات دو  ن در کــه ا ــ   ــؤا  20 حــاو  شــنیدار  محــرک. شــنیدار  ا ــ   ة ــاد عملی

 عملیـات دو هـر نتـای  دهنـد ان بایـد زمـون .ا ـ  شـده ارا ـه( 2+  7 ،9+  5 مانند)جم  

 و قلــ  از ا ــتفاده بــدون بایــد محا ــبات. بنویســند پا ــانامه در را پا ــ  و کــرده جمــ  را

ــر ــام کاغ ــود انج ــل. ش ــانی ةفاص ــی  زم ــ ب ــات دو ةارا  ــر عملی ــؤا  در ه ــه 7   ــی  و ثانی  ب

 7 بـی  هـارقـ  ،ایـ  فعالیـ  محا ـباتی بـار ر ـاندن حـداق  به برا . ا   ثانیه 9 ؤالات 

انجـام  دقیقـه پـن  بـه مـدت  زمـون. شـد ا ـتفاده جمـ  عملیـات فق  از و شد محدود 2 تا

 .بود 37/0 برا  پایایی کرونباخ و ضری  شودمی

 نتایج و تحلیل. ۳

 همبسـتگی تحلیـ . دهـدمی نشـان را پـژوه  هـا  ایـ مقیا  توصـیفی  مـار 7 جدو 

 طـورهمـان. شـد انجـام شـنیدار  درک و شـنایتی مت یرهـا  بـی  ارتبـا  برر ـی منظوربه

 تـ   زمـون بـا بسـیار معنـادار  ةرابطـ شـنیدار  درک توانـایی دهـد،می نشان 5 جدو  که

 بــی  همبســتگی. شــد  یــر انــدازه d2 زمــون  بــا دیــدار  (. توجــهr=0.56, p<0.01) دارد

ــنیدار  درک ــرات و ش ــه  نم ــدار دتوج ــداد) ی ــا تع ــون  کاراکتره ــه d2  زم ــه ک  طورب

ــحی  ــرف ص ــده ح ــو  ش ــا  مجم ــد منه ــا بودن ــدی ( یطاه ــود )ب ــورت ب  ,r=0.35ص

p<0.01) .، متو ـــ  و  ةرابطـــ پایـــدار دیـــدار  توجـــه و شـــنیدار  درک بـــی  بنـــابرای

ــادار  ــود معن ــوناز . دارد وج ــب  زم ــی ةمحا  ــه ذهن ــدازه عنوانب ــا  ان ــر مقی ــه  ی  توج

 و شـنیدار  درک بـی  ارتبـا  کـه دهـدمـی نشـان 5 جـدو . شـد ا ـتفاده شـنیدار  پایـدار

ــب ــی ةمحا  ــدک ذهن ــ  ان ــابرای ،(. r=0.21, p<0.01) ا  ــی  بن ــنیدار  درک ب ــه و ش  توج

 .دارد وجود و اندکیمعنادار  ةرابط شنیدار  پایدار
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 پژوهش یهازمونآ یبرا یفیتوص یهاآماره .۱جدول 

 
 درک

 یداریشن
 یبسندگ

 سرعت

 پردازش

 توجه

 یدارید

 توجه

 یداریشن

 استدلال

 یدستور

 آزمون

 یونر

Mean 11.66 36.44 168.27 161.07 39.87 29.42 5.64 

Mode 10 27 133 0 47 26 5 

SD 4.89 14.34 56.37 51.67 10.03 9.571 2.15 

Variance 23.99 205.75 3178.39 2670 100. 91.59 4.64 

Range 24 67 346 272 50 53 9 

Min 

Max 

0 

24 

5 

72 

0 
346 

0 

272 

0 

50 

0 

53 

1 

10 

 

ــازم ــه ل ــرداز  کــه ا ــ  ذکــر ب در ( شــده حــرف کاراکترهــا  کــ  تعــداد)  ــرع  پ

بـا درک  مقیـا  ایـ  ا ـ ، شـده داده نشـان 5 جـدو  در کـه طـورهمـان .ا   d2 زمون 

ــنیدار  ــتگی ش ــابرای ،. (r=0.29, p<0.01دارد ) همبس ــی  بن ــرع  ب ــرداز     درک و پ

 دارد. وجود معنادار و اندکی همبستگی شنیدار 

 

 پژوهش یرهایمتغ ینب یهمبستگ یسماتر .۲جدول 

 
 درک

 یداریشن
 یبسندگ

 توجه

 یدارید

 سرعت

 پردازش

 آزمون

 یونر

 استدلال

 یدستور

 توجه

 یداریشن

 0.21 0.26 0.16 0.29 0.35 0.56 1 یداریشن درک

 0.28 0.45 0.17 0.31 0.34 1  یبسندگ

 0.41 0.27 0.39 0.93 1   یداریدتوجه 

 0.33 0.25 0.29 1    سرعت پردازش

 0.34 0.27 1     یونرآزمون 

 0.27 1      یدستوراستدلال 

 1       یداریشنتوجه 

 

ــون ماتریا تو ــ   ــیا  هــو  ــون زم ــدر  ا ــتاندارد ری ــا  م ــون و ه  ا ــتدلا   زم

 درک و ریـــون زمـــون  بـــی  همبســـتگی ،5 جـــدو  طبـــ . شـــد  یر انـــدازه د ـــتور 

د ـتور  همبسـتگی  ا ـتدلا   زمـون بـا امـا ،(r =0.16, p> 0.05) نبـود معنـادار ،شـنیدار 

  ـیا  هـو  و شـنیدار  درک بـی  نتیجـه، در .(r=0.26, p <0.01) داشـ معنـادار وجـود 
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انــدک امــا معنــادار   ةرابطــ شــود،می  یر انــدازه د ــتور  ا ــتدلا   زمــون از طریــ  کــه

بـا زبـان مربـو  باشـد و  بیشـتر بـه ا ـتدلا  شـنیدار  درک کـه ر دمی نظر به. داردوجود 

کمتـر  داشـته  ةرابطـ شـودمـی  یر انـدازه ریـون  زمـون از طریـ  کـه غیرکلامی ا تدلا  با

 .باشد

 مت یــر پــن  توانــایی بــرا  ارزیــابی مراتبــی لســله ةچند انــ ر ر ــیون ایــ ، بــر علــاوه

ــان بســند ی و مســتق  ــرا  یــارجی زب  تحلیــ . شــد ا ــتفاده شــنیدار  درک بینــیپــی  ب

ــا مقــدماتی ــان انجــام شــد ت ــا  مفروضــات کــه حاصــ  شــود اطمین ــودنیطــی ،بودننرم  ،ب

 یکسانی پراکند ی برقرار ا  . و یطی چند انهه 
 

 یمراتبسلسله یونرگرس یلتحل یجنتا .۳جدول 

Model R square 
R square  

 Change  
F Change Sig. F Change  

1 0.161 0.161 3.73 0.004 

2 0.352 0.191 28.26 0.000 

 

ــ  ــن  عام ــنایتی پ ــ در ش ــدند وارد او  ةمرحل ــه ش ــد 71 ک ــاناوار درص ــرات در ی  نم

ــن درک ــد یدار ش ــی  کردن ــا. F(5.97)=3.73, p=0.004 ،را تبی ــردن وارد از پ ــون ک   زم

ـــ  ـــ در ت ـــ   ،دوم ةمرحل ـــاناک ـــتبیی  واری ـــ  دهش ـــد  تو  ـــد 92 م ـــود،  درص ب

F(6.96)=8.69, p=0.00 .تـ   زمـون ا ـ ، شـده داده نشـان 9 جـدو  در کـه طـورهمـان، 

ــد 73 ــانا از درص ــنیدار  را  درک در واری ــاش ــر  از پ ــ ثیر کنت ــا توانایی ت ــنایتی  ه ش

ــی  ــه داد توض ــوان  ک ــ  می ــودای ــادار ب ــر  ؛معن ــر R squared=0.19ت یی  =F(1.96)، ت یی

28.26 ،p=0.00. 

 بحث. ۴

ــ  از هــدف ــژوه  ای ــان بســند ی  ــه  برر ــی پ ــ  و یــارجی زب  در شــنایتی عوام

 یــ  منظــور، ایــ  بــرا . ا ــ  یــارجی زبــان عنوانبــه انگلیســی زبــان در شــنیدار  درک

 709بـــه  بســـند ی و شـــنایتی عوامـــ  هـــا  زمون همـــراهبـــه شـــنیدار  درک  زمـــون

 .یارجی داده شد زبان عنوانبه انگلیسی زبان کارشنا ی دانشجو 
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  ــرع  دیــدار  انتاــابی، توجــه زبــان، بســند ی کــه داد نشــان همبســتگی هــا تحلی 

ــامی  ــیا  هــو  پــرداز ، ــدار شــنیدار  توجــه و کل ــادار و متو ــطی  ،پای همبســتگی معن

 71 شـنایتی هـا توانـایی کـه داد نشـان مراتبـی لسـله ر ر ـیون. دارنـد شـنیدار  درک با

ــانا درصــد ــی توضــی  را شــنیدار  درک در واری ــاوه. دهــدم ــر عل ــ ، ب ــا ای ــر  از پ  کنت

 درک در واریــانا یگــرددرصــد  73یســی انگل زبــان بســند ی شــنایتی، هــا توانــایی ثیرتــ 

 در  ـه  معنـادار  شـنایتی عوامـ  کـه دهـدمـی نشـان هـایافتـه ای . تبیی  کرد را شنیدار 

 .دارند زبان یارجی عنوانبهانگلیسی  شنیدار  درک

ــ   ــیطب ــر جنس ــپادا )لای (، 7311) نظ ــاون و ا  ــ (، 5001ب ــنایتی دان ــر ،فراش   رام

ــتور(  ــ  و)د  ــه ل  ــتلوم ک ــتدلا ، مس ــ  ا  ــان تحلی ــاد یر  و زب ــدمندقانون ی ــتر ،ن از  بیش

 کـه هـاییزمینـه در شـنایتی هـا توانـایی. نـدمرتبط شـنایتی عوامـ  به ارتباطی ها مهارت

 کــه  نجــا از ر ــدمــی نظــر بــه. دارنــدکمتــر   اهمیــ  ،ا ــ  تعامــ  و ارتبــا  بــرتمرکــو 

 هـا مقیا  بـا مطلـ  درکیوانـدن  ةانـداز بـه ا ـ ، ارتبـاطی تعاملـات جو ـی از شنیدن،

ــایی ــرتب  شــنایتی هــا توان ــایی ) .نیســ  م ــود  و بق ــایی ی ــا  پژوهشــی( در 5071طباطب ب

 زبـان عنوانبـه انگلیسـی زبـان در مطلـ  درک و شـنایتی عوامـ  بـی  ةرابطـ برر یهدف 

ـــی  را r=0.35 همبســـتگی ضـــری  یـــارجی، ـــاه شـــک  و مطلـــ  درک ب ـــون  کوت  زم

ــتانداردماتریا ــا  ا  ــون  ه ــدر  ری ــری  وم ــی را  r=0.44 ض ــ  درک ب ــون و مطل   زم

 هـا همبسـتگی و هـاهمبسـتگی ایـ  کـه طـورهمـان.  ـوار  دادنـد کلـامی فار ی قیـا 

 تـرقـو  مطلـ  درک و ا ـتدلا  بـی  ارتبـا  ،دهـدمـی نشـان پـژوه  ای  در  مدهد  به

 .ا   شنیدار  درک و ا تدلا بی   ارتبا  از

ـــد5077ی  )اتلشـــهو ـــه ا ـــ  ( معتق ـــومی ک ـــات عم ـــا مهارت ،اطلاع ـــی ه  و ذهن

  ــطو  بــرا  زبــان دوم عنوانبــهزبــان انگلیســی  هــا  زمون در نبایــد حافظــه هــا مهارت

ــایی  ــارچو  (B1 و ،A1، A2) ترپ ــایی از چ ــترک اروپ ــرا  مش ــازبان ب ــ  (CEFR) ه  دیی

زبـان  هـا  زمون بالـاتر  ـطو  بـرا  بایـد فقـ  شـنایتی عوامـ  دیگـر، عبـارتبـه. باشند

ــی  ــهانگلیس ــان دوم عنوانب ــورد زب ــاز م ــند نی ــابرای ،. باش ــا از بن ــه  نج ــ  در ک ــژوه  ای  پ

ــون ــون شــنیدار   زم ــدماتی انگلیســی  زم  ،ا ــتفاده شــد( B1) ــط  متو ــ   (PET) مق
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ــتگی ــاً همبس ــ  تقریب ــی  ک ــ  ب ــنایتی عوام ــون و ش ــنیدار  درک  زم ــی ش ــر  منطق ــه نظ ب

 زیـرا ؛باشـد PET زمـون شـنیدار   باـ  روایـی بـر  شـواهد توانـدیم امـر ایـ . ر دمی

 .ا   حداق  هو ، یعنی ،نامربو  عوام  با  ن ارتبا 

  یـر نتیجـه کـها ـ    ـاز ار( 5071) دلـر-ترفـرز و نـ و بـا پـژوه ایـ   ها یافته

ــد ــند ی کردن ــومی بس ــان عم ــوان و زب ــان، می ــری  واژ  ــی  بهت ــیپ ــدهبین ــا کنن  درک ه

ــنیدار  ــان در ش ــان می ــتند، دوم ان موززب ــالی هس ــهدرح ــاهی ک ــنایتی    ــ  فراش  اهمی

ایـ   را ـتا بـاهـ  دادهانجـام ( 5000)  ـو کیفـی کـه پـژوه  ترتی ، همی  به. داردکمتر  

 دادنــد نشــانها مصــاحبه و هایادنگاشــ  کلــامی، تحیلــی پروتکــ   ن در کــها ــ   پــژوه 

 توانـایی بـا یاد یرنـد ان میـان در مـدتکوتـاه ةحافظـ وفعـا   ةحافظـ توجـه، مشـکلات که

 عوامــ  کــه دهــدمی نشــان رپــژوه  پــی ِ رو نتــای . ا ــ  مأتــو ضــعی درک شــنیدار  

 بسـند ی ةانـداز بـه تقریبـاً پـرداز ،  ـرع  و پایـدار توجـه ، ـیا  هـو  ماننـد شنایتی

 شنیدار  نق  دارند. درک در

 بینـی پـی  در بسـند ی ةانـداز بـه تقریبـاً شـنایتی هـا توانـایی چرا اینکه برا  توضی 

 ویـژهبـه و درک شـنیدار  کلـی طوربـه کـه باشـد ایـ  توانـدیم ا ـ ، مهـ  شنیدار درک 

ــتلوم زمون ــنیدار  مس ــا  درک ش ــنای  ه ــتند ش ــاد  هس ــنوند ان. زی ــعی  ش ــ  ض  اغل

 بــا تکــالی  شــنیدار  یا ــتدلالنیازهــا   و توجــه بــرمبنــی نیازهــا   بــه پا ــاگویی بــرا 

ــا مشــک  مواجــه ،زمــانی محــدودی  ــه متــون فهــ  در نتیجــه در وشــوند می ب ــا  فت شــده ب

  ـرع  و ا ـتدلا  توجـه، از حمایـ  بـر کـه هدفمنـد مـدایلات شـوند.شکس  مواجه می

ــرداز  ــو پ ــی تمرک ــد،م ــرا  ا ــ  ممکــ  کنن ــاه  ب ــ  ک ــامطلو  عواق ــایی ن ــا توان  ه

ــر درک شــنیدار   ضــعی  شــنایتی ــؤ هــا تکنیــ . دنباشــ ضــرور ب ــدریا ثرم ــرا  ت  ب

 از طریـ  پیچیـده تکـالی   ـاز  ـاده ماننـد شـنیدار  هـا فعالیـ  در شنایتی بار کاه 

 بـر تـا کنـد کمـ  یاد یرنـد ان بـه ا ـ  ممکـ نیـو  تکـالی  تکرار و  فتار  رع  کاه 

ــا ــنایتی ها یینار  ــود ش ــه ی ــد غلب ــاوه. کنن ــر عل ــ ، ب ــدریا ای ــهی  و ت ــتفاد تس  ةا 

 در شــنایتی نار ــایی نــامطلو  عواقــ  توانــدمــی شــنیدار  ها ا ــتراتژ  ازیاد یرنــد ان 

 .دهد کاه  را درک شنیدار 
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 شـنیدار  توجـه فعـا ، ةحافظـ ماننـد شـنایتی هـا توانایی  ـایر بایـد  تی ها پژوه 

 نقـ  مربـو  بـه پر ـ  دنـتوانب تـا متبلـور را نیـو در بـر بگیرنـد هو  و انتاابی، و پایدار

 .دنده پا   کام  طوربهشنیدار  را  درک بینیپی  در شنایتی ها توانایی

 گیرینتیجه. ۵

ــی ِ رو در ــژوه  پ ــ  پ ــایی اهمی ــا توان ــنایتی ه ــند ی و ش ــنیدار  درک در بس  ش

 شـنایتی عوامـ برا ـا   ن  کـه ا فرضـیه ،پـژوه  ایـ  نتـای  بـا توجـه بـه. برر ی شد

 بهتـری  هـا،تحلیـ  طبـ . شـودمی ییـدت  تجربـیصـورت بـه ،نق  دارنـد شنیدار  درک در

ــی  ــیپ ــدبین ــان بســند ی ،شــنیدار  درک ةکنن ــه ا ــ  یزب ــه ک ــ  ب ــان دان ــان یزب  و واژ 

 انگلیسـی در زبـانهرچـه یاد یرنـد ان مـاهرتر و  کـه معنـاایـ بـه ا ـ ،مربو   زبان د تور

 هـا ن شـنیدار  درک ،)بسـند ی زبـان بیشـتر  داشـته باشـند( باشـندداشـته تبحر بیشـتر  

ــر ــ  بهت ــا از  ن. ا  ــ  ،پ ــنایتی عوام ــتند  ش ــههس ــنیدار   درک در ک ــ ش  در  میوموفقی

هــ   ،شــنیدار  یاد یرنــد ان درک بهبــود بــرا . انــد ــط  متو ــ  دیی  ان موززبــان میــان

 تقوی  شود. باید ها ن شنایتی ه  عملکرد و واژ اندان  
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