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چکیده
حاضــر بــر ن ا ــ

پــژوه

شـنیدار /دیــدار  ،ـرع

تــا بــه برر ــی نقــ

پــرداز  ،هــو

تواناییهــا شــنایتی (توجــه

ـیا ) و بســند ی عمـومی زبــان یارجــه

در درک شــنیدار بپــردازد .در مجمــو  709دانشــجو مقط ـ کارشنا ــی رشــتة زبــان
انگلیســی در ایــ پــژوه
ــرع

پــرداز  ،هــو

شــرک

کردنــد .زمونهــا توجــه شــنیدار و دیــدار ،

ــیا کلــامی و غیرکلــامی ،بســند ی کلــی زبــان انگلیســی ،و

درک شــنیدار بــه شــرک کننــد ان داده شــد .نتــای نشــان داد کــه مقیــا

بســند ی

زبــان انگلیســی دارا بالــاتری همبســتگی بــا زمــون شــنیدار بــود و پــا از ن توجــه
و ــرع

پــرداز

بالــاتری همبســتگی را داشــتند .تحلی ـ ر ر ــیون لســله مراتبــی

نشــان داد کــه  71درصــد از واریــانا درک شــنیدار بــا عوام ـ شــنایتی توضــی داده
میشود .بـا افـوودن بسـند ی زبـان دوم بـه مـد ر ر ـیون در مرحلـة دوم 73 ،درصـد
دیگـر بــه مجمــو واریــانا توضـی دادهشــده افــووده شــد .بـهعبــارت دیگــر ،بســند ی
زبــان یــارجی ،پــا از کنتــر توانــاییهــا شــنایتی ،مــیتوانــد  73درصــد واریــانا
درک شــنیدار را تبیــی کنــد .یافتــههــا حاصــ نشــان مــیدهــد کــه توانــاییهــا
شــنایتی تقریبــاً بــه انــدازة بســند ی زبــان یــارجی در درک شــنیدار موفــ حــا و
اهمی اند.
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کلیدددوا هها :درک شــنیدار  ،ــرع
هو

شمارة دوم

پــرداز  ،توجــه شــنیدار  ،توجــه دیــدار ،

یا

 .۱مقدمه

درک شــنیدار عبــارت ا ـ

از فراینــد ا ــتارا معنــی از بیــان فتــار (ا ــنولین

هیــول  .)5002 ،درک شــنیدار فراینــد پیچیــدها ا ــ

و

کــه مجموعــها از مهــارتهــا

زبــانی و شــنایتی در ن دیی ـ ا ـ  .ای ـ مهــارت نق ـ

مهمــی در یــاد یر زبــان ایفــا

میکنــد .بــهعبــارت دیگــر ،چگــونگی ایجــاد ارتبــا و یــاد یر زبــان موزان از دیگــران
تحـ تـ ثیر ایـ توانــایی ا ـ

(رو ـ  .)5077 ،راهــام ( )5077معتقــد ا ـ

بــرا زبــان موزان زبــان یــارجی یســتهکننــده و پیشــرف

ــو دادن

در ایــ مهــارت بــرا

نهــا

دشــوار ا ـ  .بنــابرای  ،توجــه بــه درک تفــاوتهــا فــرد کــه بــه درک شــنیدار موف ـ
زبان موزان مـرتب ا ـ  ،امـر ضـرور ا ـ  .تحقیـ در یصـو

تفـاوتهـا فـرد

در درک شـــنیدار در مقایســـه بـــا یوانـــدن درک مطلـــ  ،کمتـــر انجـــام شـــده ا ـــ
(اندرینگــه ،اولســتورن ،فــان بنیــنگ  ،شــون و هولســتی  .)5075 ،تحقیقــات قبلــی بــه نقـ
دانــ

واژ ــان ،بســند ی و ــاهی فراشــنایتی پردایتهانــد (نــ  .ونــ

 .)5071امــا نقــ

و ترفــرز-دلــر،

توانــاییهــا شــنایتی زبــان موزان در درک شــنیدار زبــان یــارجی

بهطور کام مورد مطالعه قرار نگرفته ا

.

درک شــنیدار بــهعنوان فراینــد پیچیــده و چندبعــد در نظــر رفتــه میشــود کــه
عوامــ بســیار از جملــه عوامــ زبــانی ،عــاطفی و شــنایتی در ن دیی انــد .مــد ها
درک شــنیدار و فراینــدها ا ا ــی ن پیشــنهاد شــده ا ــ .

متعــدد بــرا توصــی

ویژ ــی کلیــد و مشــترک هم ـة ای ـ مــد هــا مؤلف ـة شــنایتی ا ـ
توصــی

درک شــنیدار ایفــا میکنــد (ورثینگتــون .)5071 ،در مــد

( ،)7311فرض بر ایـ ا ـ
مرحلة ای  ،با کم

کــه نقش ـی مه ـ در
ــای -ادغــام کیــن

کـه درک شـنیدار موفـ در دو مرحلـه بـهد ـ

می یـد .در

مهـارتهـا زبـان ( رامـر و واژ ـان) معنـا تحـ الفظـی ـانان

ا ــتارا مــیشــود و در مرحلــة ادغــام ،مهــارتهــا شــنایتی درجــة بالــاتر بــهمنظــور
مرتب کردن معانی انان و ایجاد فتار معنادار و یکپارچه وارد عم میشوند.

ا پنجاه و یک
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ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

پژوهشــگران دیگــر بــر ای ـ باورنــد کــه علــاوه بــر مهــارتهــا زبــانی و مهارتهــا
شنایتی درجة بالاتر ،به بریـی مهـارتهـا شـنایتی پایـه نیـو بـرا درک شـنیدار موفـ
نیــاز ا ــ

(دانمــان و مریکــ 7331 ،؛ کــی  .)5071 ،در حقیقــ  ،ترتیــ

پایی تری به بالاتری عبـارت ا ـ

فراینــدها از

از مهـارتهـا شـنایتی پایـه ،مهـارتهـا پایـة زبـان

و مهــارتهــا شــنایتی درجــة بالــاتر (کــی 5071 ،؛ کــی و فیلیــپا .)5072 ،مــد درک
شنیدار ایمهوف ( )5070که مبتنـی بـر روانشنا ـی شـنایتی ا ـ

نیـو بـر نقـ

توجـه و

حافظة فعا در ازماندهی و ادغام یگنا ها برا ایجاد معنا ت کید میکند.
مهارتهــا شــنایتی پایــه کــه تصــور میشــود در درک شــنیدار نق ـ
ــازههایی چنــدوجهی متشــک از توجــه ،ــرع

پــرداز

داشــته باشــند،

و حافظــة فعا انــد .یکــی از

انـوا مهـ توجـه کــه نقشـی ا ا ــی در درک شــنیدار ایفـا میکنــد توجـه انتاــا ا ـ .
توجه انتاابی عبارت ا
حـوا

از توانایی تمرکـو بـر محـرکهـا تعیـی شـده بـدون پـرتشـدن

و بـدون توجـه بـه ـایر اطلاعــات موجـود در پـازمینـه .پژوه هـا مربـو بــه

درک شنیدار نشان میدهد کـه چگـونگی توجـه مـا بـه پیـام ،بـر حوزههـا شـنایتی پـا
از شــنیدن ،یعنــی بــه یــاد ــپار و درک مطل ـ  ،ت ـ ثیر می ــرارد (ورثینگتــون .)5071 ،در
درک شنیدار  ،توجـه انتاـابی بـه مـا کمـ
نادیده می یری به یـ

مـیکنـد تـا درحـالیکـه اطلاعـات نـامربو را

ـر از ـیگنا هـا مهـ توجـه کـرده و نهـا را پـرداز

کنـی .

از نجــا کــه شــنوند ان همــواره در معــرض هجــوم محــرکهاینــدد و حجــ زیــاد از
یگنا هـایی کـه دریافـ

میکننـد زا ـد ا ـ  ،ناکاراییهـا توجـه انتاـابی مـیتوانـد بـر

قابلی ها شنایتی نها فشار وارد کند و قب از ا تارا معنا نها را یسته کند.
نــو دیگــر از توجــه کــه مــیتوانــد بــر درک شــنیدار موف ـ ت ثیر ــرار باشــد توجــه
پایـدار ا ـ  .توجــه پایــدار عبــارت ا ـ

از توانــایی حفـ تمرکــو یــود بــر یـ

برا مدت زمـان طولـانی .در پژوه هـا پیشـی مربـو بـه درک شـنیدار  ،نقـ
پایدار ،مورد بحث قرار نگرفته ا

تکلیـ
توجـه

.

از نجــا کــه محرکهــا شــنیدار پیو ــتهاند و میتواننــد بــرا دورههــا نســبتاً
طولانیمدت ادامه یابنـد ،شـنوند ان علـاوه بـر توجـه انتاـابی بایـد بتواننـد تمرکـو یـود بـر
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محرکها را نیو حفـ کننـد .بنـابرای  ،انحـراف موقـ
تمرکو شـنوند ان را از تکلیـ

در د ـ

یـا ل ـو

شمارة دوم

در توجـه پایـدار میتوانـد

انجـام منحـرف کنـد و قبـ از اینکـه معنـا ـایته

شود ،نها را یسته کند.
در تعــاری

توجــه پایــدار ،بــه حافظــة فعــا نیــو بــهطور ضــمنی اشــاره شــده ا ــ .
از توانـایی نگـهداشـت موقـ

حافظة فعا عبـارت ا ـ
(بــدلی و هــی  .)7312 ،نقـ

اطلاعـات در ذهـ بـرا پـرداز

حافظـة فعــا در درک شــنیدار مــورد ت کیــد کــی ( )5071و

کــی و فیلیــپا ( )5071بــوده ا ـ  .ــولبرو و مــاتیر ( )5007معتقدنــد کــه توجــه پایــدار
دارا دو مؤلفه ا
بر توانایی حف

 :و بـهزنـ

بـودن (هشـیار ) و حافظـة فعـا  .توجـه پایـدار علـاوه

توجـه بـه کارهـا مـداوم یـا تکـرار (هشـیار ) ،حافظـة فعـا را نیـو در

بــر مــی یــرد .در «برنامــة مــوز
برنامــها توانباشــی بــرا کــاه
ا ـ  ،ت کیـد بـر تکـالی

فراینــد توجــه» ( ــولبرو و مــاتیر )5007/7311 ،کــه
ناکار مــد توجــه در بیمــاران مبتلــا بــه ــی

حافظـة فعـا ا ـ  .بـا وجـود ایـ  ،در پژوه هـا مربـو بــه

رابطة بی حافظة فعا و درک شـنیدار  ،نقـ

مؤلفـة هشـیار کـه بـهنظـر مـیر ـد نقـ

مهمی در درک شنیدار دارد ،نادیـده رفتـه مـیشـود .در حقیقـ  ،بـا مطالعـة نقـ
پایدار ،ه ظرفی

م ــو

توجـه

حافظة فعا و ه هشیار در نظر رفته میشوند.

هنگامی که شـنیدار بـه پـرداز

فتـار مربـو ا ـ  ،واقعیـ

دارد و ن ای ـ کــه وینــده ــری صــحب

اجتنـا ناپـریر وجـود

مــیکن ـد و بــرا پــرداز

معنــایی و عم رایانــه (پرا ماتیــ ) هــر کلمــه محــدودی

تمــام ابعــاد نحــو ،

زمــانی بــر شــنونده تحمیــ

میکنــد .بنــابرای  ،بــرا درک نچــه فتــه مــیشــود ،فراینــدها شــنیدار بایــد عملــاً
بهصورت یودکار انجام شود (باک .)5007 ،لدر ون (،5002
«پرواض ا

 )510.می وید:

کـه ـو دادن بـه زبـان یـارجی شـام توانـایی پـرداز

بـهصـورت هـ زمـان و بــیدرنـ

ا ـ

و بـهطور کلــی یودکـار بــودن پـرداز

صـدا و معنـا
در چنــی

شـرایطی بـهعنوان امــر مهـ شـنایته شــده ا ـ  .ا ـر یاد یرنــدها مجبـور باشـد قبـ از
ای کـه قـادر بـه پـرداز

معنـا و پا ـ باشـد ،پـرداز

کنـد ،تفکـر کنـد ،ترجمـه کنـد ،یـا

ا پنجاه و یک

ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

ت م  ،در ای صورت ن یاد یرنـده بـهصـراح

بـه ونـها دچـار نقـ
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میشـود و نسـب

به یاد یرندها که به چنی وقتی نیاز ندارد ،مهارت و تبحر کمتر دارد».
زبــان موزانی کــه بــهنــدرت پــرداز

یودکــار را فعــا مــیکننــد ،بــا مشــکلات درک

بیشــتر مواجــه یواهنــد شــد .از نجــا کــه نهــا نمــیتواننــد بــا ــرع
کنند ،معنـی را از د ـ

یواهنـد داد ،زیـرا بـه پـرداز

د ـتور و واژ ـانی بیشـتر توجـه

میکننـد (لیـن  .)7311 ،بـرعکا یواننـد ان ،شـنوند ان وقـ
کــه فتــه مــیشــود ندارنــد و ا ــر چیــو را از د ـ
درک شــنیدار  ،مســتلوم یســت پــرداز
نق

کـافی بـرا پـرداز

نچـه

بدهنــد ،تکــرار نمــیشــود .بنــابرای ،

شــنونده ا ـ

نجا کـه بـه نظـر میر ـد عوامـ شـنایتی نقـ

مطل ـ

را دنبــا

و بــه توجــه دقی ـ نیــاز دارد .از

مهمـی در درک شـنیدار ایفـا مـیکننـد،

نها مستلوم تحقی تجربی ییلی دقی و تمام و کما ا

.

در رابطــه بــا عوامــ مــؤثر بــر درک شــنیدار  ،روبــی ( )7332ویژ یهــا تکلیــ ،
ویژ یهــا مــت  ،ویژ یهــا فراینــد ،ویژ یهــا طــرف صــحب

و ویژ یهــا شــنونده

را ذکــر میکنــد .در اینجــا ،تمرکــو بــر تفــاوت در ویژ یهــا و یصیصــهها شــنوند ان
ا ـ ؛ زیــرا توجــه انــدکی بــه ای ـ ویژ یهــا شــده ا ـ

(اندرینگــه و همکــاران.)5075 ،

عــواملی کــه در رابطــه بــا ویژ یهــا شــنوند ان برر ــی شــدهاند عبارتانــد از بســند ی
عمــومی زبــانی فرا یــر زبــان (ون ـ
ا ـــتا یر5003 ،؛ ونـــدر ریف

و ترفــرز-دلــر ،)5071 ،دان ـ

واژ ــان (بون ـ 5000 ،؛

و بیکـــر ،)5072 ،ا ـــتفاده از ا ـــتراتژ ها شـــنیدار

( راهــام ،ــانتو  ،ونــدرپلان  ،)5001 ،ــاهی فراشــنایتی (ونــدر ریف  ،ــو ،مارشــا
و تفقـــدطار 5001 ،؛ ونـــدر ریف
پرداز

و تفقـــدطار  ،)5070 ،حافظـــة کـــار و ـــرع

( ندرینگا و همکاران.)5075 ،

علــاوه بــر ایـ  ،نقـ

توانــاییهــا شــنایتی در درک شــنیدار بیشــتر در زبــان مــادر

مــورد برر ــی قــرار رفتــه ا ــ

(کــی 5071 ،؛ کــی و فیلیــپا .)5072 ،نقــ

ایــ

تواناییهـا فراتـر از مهـارتهـا پایـة زبانشـنایتی بـهصـورت تجربـی در میـان زبـان موزان
زبــان دوم یــا زبــان یــارجی برر ــی نشــده ا ــ  .بــهعنوان مثــا  ،مطالعــها کیفــی ــو
( )5000برا ــا

تحلیــ پروتکــ کلــامی ،یادنگاشــ ها و مصــاحبهها یاد یرنــد ان
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انجــام داده نشــاندهنــدة  70مشــک بــود کــه زبــان موزان انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم
کردهند .مشکلات غال

وار

شام توجه ،حافظة فعا و حافظة کوتاهمدت بود.

ورثینگتــون ( )5071معتقــد ا ــ

کــه فراشــنای  ،یعنــی ــاهی از فراینــدها و منــاب

شنایتی ،امر مهـ در درک شـنیدار ا ـ  .افـراد کـه در مـورد شـنای

یـود اهنـد

منــاب شــنایتی یــود بــرا انجــام تکــالی

شــنیدار اند.

قــادر بــه برنامــهریــو و مــدیری

«افــراد کــه بهصــورت فراشــنایتی نســب
دارند ،ممک ا

هنگامی کـه شـنیدار نهـا بـه چـال

(ورثینگتــون،5071 ،
کــه دارا

بــه منــاب و توانــایی شــنیدار یــوی

 .)11 .ونــدر ریف

ــاهی

کشـیده میشـود بهتـر عمـ کننـد»

( )5009نیــو اظهــار میکنــد کــه دان

مــوزانی

ــاهی فراشــنایتی بالاترنــد شــنوند ان بهتــر هســتند .بــرا تقویــ

ــاهی

فراشــنایتی در درک یاد یرنــد ان ،مبــانی شــنایتی درک شــنیدار لــازم ا ـ  .ا ــر بتــوانی
دقیقــاً مشــا

کنــی کــه چــه تواناییهــا و منــاب شــنایتی ا ــا

درک شــنیدار اند،

مــیتــوانی موز هــایی بــرا ا ــتفاده از ا ــتراتژ هــا فراشــنایتی ارا ــه دهــی کــه ای ـ
موز ها به نوبة یود میتوانـد بـه یاد یرنـد ان کمـ
داشــته باشــند و تکــالی

کنـد تـا بـر شـنای

شــنیدار یــود را بهتــر انجــام دهنــد .شــنای

یـود نظـارت
مبــانی شــنایتی

درک شــنیدار نیــو میتوانــد بــا ارا ـة مدایلــها هدفمنــد بــهمنظــور ارتقــا توانــاییهــا
شنایتی که زیربنا درک شنیدار اند ،به بهبود و تقوی

درک شنیدار کم

کند.

 .۲روش پژوهش
 .۱ .۲شرکتکنندگان و موقعیت

در مجمــو  709دانشــجو کارشنا ــی رشــتة زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان یــارجی
در دانشــگاه زاد ا ــلامی مشــهد در ای ـ پــژوه

شــرک

داشــتند 10 .درصــد نهــا زن و

 90درصــد مــرد بودنــد .ـ شــرک کنند ان  73تــا  25ــا بــود (میــانگی = 52.51ــا ،
انحــرافمعیــار=  .)2/211بــه شــرک کنند ان مــوز
محدودی
رفت

داده شــد چگونــه بــا توجــه بــه

زمـانی بـه زمـون پا ـ دهنـد .بـرا ایجـاد انگیـوه در شـرک کنند ان و جـد
زمون بازیورد دقی به نها ارا ه شد.

ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

ا پنجاه و یک
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 .۲ .۲ابزار
 .۱ .۲ .۲آزمون مقدماتی انگلیسی ( ،)PETبخش شنیداری

زمــون مقــدماتی انگلیســی ( )PETکمبــری  ،بــه ــط ( B1متو ــ ) از چــارچو
شـنیدار کـه بـرا ارزیـابی

اروپایی مشترک بـرا زبـانهـا ( )CEFRمربـو ا ـ  .باـ

درک شــنیدار شــرک کنند ان ا ــتفاده مــیشــود شــام چهــار باــ
او  ،از شــرک کنند ان یوا ــته مــیشــود ــو
ؤالات چهار وینـها پا ـ دهنـد .در باـ
دهند و پا

طولانیتر و
هــی ــو
با

دهنــد و طبــ تصــاویر ارا ــهشــده بــه

دوم ،بایـد بـه ت

هـا صـحی را انتاـا

ا ــ  .در باــ

وییهـا یـا مصـاحبههـا

کننـد .در باـ

ـوم ،بایـد بـه یـ

دهنــد و جــا یــالی شــماره رار شــده را بــا اطلاعــات لــازم پــر کننــد .در

یر ،از نهـا یوا ـته مـیشـود بـه ـؤالات در ـ

پایایی کرونباخ لفا برا

یـا غلـ پا ـ دهنـد .ضـری

زمون مقدماتی انگلیسی  0/13بود.

 .۲ .۲ .۲آزمون تک ()C-Test

زمــون ت ـ ِ چهــار متنــی کــه بقــایی و روتجــان ( )5072ن را طراحــی کردهانــد،

یـ

بهعنوان مقیـا

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

که در ن زموندهنـد ان بایـد کلمـات شکسـته در  2تـا  1مـت کوتـاه مسـتق را باز ـاز
کننــد .شــواهد فراوانــی در پژوه هــا پیشــی در مــورد روایــی زمــون تــ
مقیا ــی بــرا
ضری
ی

ــنج

بــهعنوان

بســند ی زبــان دوم وجــود دارد (اکــا و روتجــان.)5001 ،

کرونبـاخ لفـا بـرا پایـایی ایـ

زمـون تـ  ،بـا در نظـر ـرفت هـر مـت بـهعنوان

زمون  0/13 ،بود.
 .۳ .۲ .۲آزمون توجه d2

زمــون ( d2برایکنکمــو و زیلمــر )7331 ،مقیا ــی عملــی بــرا فراینــدها توجــه و
تمرکو ا

کـه شـام ارا ـة همومـان محـرکهـا دیـدار مشـابه ا ـ  .نسـاة ا ـتاندارد

زمون  ،d2یـ
یـ

زمـون نوشـتار ا ـ

کـه شـام  72ردیـ

بـا  21کـاراکتر  pو  dا ـ .

تــا چهــار ی ـ تیــره در بالــا یــا زیــر هــر حــرف وجــود دارد .شــرک کنند ان بایــد
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«»dهــا (نمــاد هــدف) دارا دو ی ـ تیــره در بالــا یــا پــایی
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نهــا را در مــدت  50ثانیــه

بــرا هــر ــطر یـ بوننــد .زمــون مقیا ــی بــرا انــدازه یر توجــه و ــرع
ا ــ  .نمــرات متعــدد بــرا

پــرداز

زمــون  d2محا ــبه مــیشــود .نمــرة کــ کاراکترهــا

حــرفشــده بــهعنوان مقیا ــی از ــرع

در نظــر رفتــه میشــود و نمــرة کــ

پــرداز

کاراکترهایی کـه بـهطور صـحی حـرف شـدهاند منهـا یطاهـا (عملکـرد تمرکـو) مقیا ـی
بــرا توجــه ا ـ  .ضــری

کرونبــاخ پایــایی بــرا نمــرة ــرع

پــرداز

 0/39و بــرا

نمرة تمرکو  0/31بود.
 .۴ .۲ .۲اقتباس فارسی از آزمون استدلال دستوری سهدقیقهای بدلی

بقـــایی ،یوشـــد نیـــ

و طباطبـــایی یـــود ( )5071از زمـــون ا ـــتدلا د ـــتور
کردنــد ،بــدی صــورت کــه از افعــا

ــهدقیقــها بــدلی بــرا زبــان فار ــی اقتبــا

«احاطهکـردن» و «محصـورکردن» و شـک مربـ دایـ دایـره و دایـرة دایـ مربـ ا ـتفاده
کردند .پا

دهند ان بایـد علامـ

و دایــره را توصــی

ـرار کننـد کـه یـا عبـارات بـهدر ـتی موقعیـ

مــیکننــد .بقــایی و همکــاران ( )5071روایــی و پایــایی اقتبــا
پایــایی کرونبــاخ بــرا

زمــون را نشــان دادنــد .در ای ـ پــژوه  ،ضــری

مربـ
فار ــی

زمــون ا ــتدلا

د تور  0/39بود.
 .۵ .۲ .۲آزمون ماتریسهای مدرج استاندارد ریون

توانــایی ذهنــی و ا ــتدلا انتواعــی (هــو

ــیا ) بــا ا ــتفاده از زمــون ماتریاهــا

مدر ا ـتاندارد ریـون ارزیـابی شـد .تمرکـو اصـلی در ایـ
الگوها پیچیده ا

زمـون بـر فعالی هـا تطبیـ

نه بـر توانـاییهـا زبـانی (ریـون .)5000 ،از نجـا کـه زمـون اصـلی

ماتریاها مـدر ا ـتاندارد ریـون نسـبتاً طولـانی ا ـ  ،بیلکـر ،هنسـ  ،برانسـینگر ،ـور
و ــور ( )5075یــ

نســاة کوتــاه  3ــؤالی و یــ

نســاة  75ــؤالی از زمــون تهیــه

کردند که بهتری پی بینـیکننـدههـا نسـاة کام انـد .در ایـ پـژوه  ،نسـاة  75ـؤالی
از زمون ا تفاده شد .شای

کرونباخ برا پایایی  0/12بود.

ا پنجاه و یک
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 .۶ .۲ .۲آزمون توجه پایدار شنیداری ()ASAT

زمــون توجــه پایــدار شــنیدار (نــدر  )5071 ،مقیا ــی بــرا توجــه و تمرکــو پایــدار
شــنیدار ا ـ  .محــرک شــنیدار حــاو  20ــؤا ا ـ

کــه در ن دو عملیــات ــادة

جم (مانند  )2 + 7 ،9 + 5ارا ـه شـده ا ـ  .زمـوندهنـد ان بایـد نتـای هـر دو عملیـات
را جمـ کــرده و پا ـ را در پا ــانامه بنویســند .محا ــبات بایــد بــدون ا ــتفاده از قل ـ و
کاغــر انجــام شــود .فاصــلة زمــانی بــی ارا ــة دو عملیــات در هــر ــؤا  7ثانیــه و بــی
ؤالات  9ثانیه ا

 .برا به حـداق ر ـاندن بـار محا ـباتی ایـ فعالیـ  ،رقـ هـا بـی 7

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

کرونباخ برا پایایی  0/37بود.

 .۳تحلیل و نتایج

جدو  7مـار توصـیفی مقیا هـا

ایـ پـژوه

را نشـان میدهـد .تحلیـ همبسـتگی

بهمنظور برر ـی ارتبـا بـی مت یرهـا شـنایتی و درک شـنیدار انجـام شـد .همـانطـور
که جدو  5نشان میدهـد ،توانـایی درک شـنیدار رابطـة بسـیار معنـادار بـا زمـون تـ
دارد ( .)r=0.56, p<0.01توجــه دیــدار بــا زمــون  d2انــدازه یــر شــد .همبســتگی بــی
درک شــنیدار و نمــرات توجــه دیــدار (تعــداد کاراکترهــا
صــحی حــرف شــده بودنــد منهــا

زمــون  d2کــه بــهطور

مجمــو یطاهــا) بــدی صــورت بــود ( r=0.35,

 .)p<0.01بنـــابرای  ،بـــی درک شـــنیدار و توجـــه دیـــدار پایـــدار رابطـــة متو ـــ و
معنــادار وجــود دارد .از زمــون محا ــبة ذهنــی بــهعنوان مقیــا

انــدازه یــر توجــه

شـنیدار پایـدار ا ـتفاده شـد .جـدو  5نشـان مـیدهـد کـه ارتبـا بـی درک شـنیدار و
محا ــبة ذهنــی انــدک ا ــ

( .)r=0.21, p<0.01بنــابرای  ،بــی درک شــنیدار و توجــه

شنیدار پایدار رابطة معنادار و اندکی وجود دارد.
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جدول  .۱آمارههای توصیفی برای آزمونهای پژوهش

آزمون

استدلال

توجه

توجه

سرعت

ریون

دستوری

شنیداری

دیداری

پردازش

5.64

29.42

39.87

161.07

168.27

درک

بسندگی

شنیداری

36.44

Mean

11.66

5

26

47

0

133

27

10

Mode

2.15
4.64
9
1
10

9.571
91.59
53
0
53

10.03
100.
50
0
50

51.67
2670
272
0
272

56.37
3178.39
346
0
346

14.34
205.75
67
5
72

4.89
23.99
24
0
24

SD
Variance
Range
Min
Max

لــازم بــه ذکــر ا ـ
زمون  d2ا

کــه ــرع

(تعــداد ک ـ کاراکترهــا حــرف شــده) در

پــرداز

 .همـانطـور کـه در جـدو  5نشـان داده شـده ا ـ  ،ایـ مقیـا
ــرع

شــنیدار همبســتگی دارد ( .)r=0.29, p<0.01بنــابرای  ،بــی

بـا درک

پــرداز

و درک

شنیدار همبستگی معنادار و اندکی وجود دارد.
جدول  .۲ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
توجه

استدلال

آزمون

سرعت

توجه

شنیداری

دستوری

ریون

پردازش

دیداری

0.21

0.26

0.16

0.29

0.35

0.56

0.28

0.45

0.17

0.31

0.34

1

0.41

0.27

0.39

0.93

1

0.33

0.25

0.29

1

0.34

0.27

1

0.27

1

بسندگی

درک
شنیداری
بسندگی
توجه دیداری
سرعت پردازش
آزمون ریون
استدلال دستوری
توجه شنیداری

1

هــو

1

درک شنیداری

ــیا تو ـ

زمــون ماتریاهــا مــدر ا ــتاندارد ریــون و زمــون ا ــتدلا

د ـــتور انـــدازه یر شـــد .طبـــ جـــدو  ،5همبســـتگی بـــی

زمـــون ریـــون و درک

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

( .)r=0.26, p <0.01در نتیجـه ،بـی درک شـنیدار و هـو

ـیا

ا پنجاه و یک

کــه از طری ـ
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زمــون ا ــتدلا د ــتور انــدازه یر میشــود ،رابط ـة انــدک امــا معنــادار

وجود دارد .به نظر میر د کـه درک شـنیدار بیشـتر بـه ا ـتدلا بـا زبـان مربـو باشـد و
با ا تدلا غیرکلامی کـه از طریـ

زمـون ریـون انـدازه یر مـیشـود رابطـة کمتـر داشـته

باشد.
علــاوه بــر ای ـ  ،ر ر ــیون چند ان ـة لســلهمراتبــی بــرا ارزیــابی توانــایی پــن مت یــر
مســتق و بســند ی زبــان یــارجی بــرا پــی بینــی درک شــنیدار ا ــتفاده شــد .تحلی ـ
مقــدماتی انجــام شــد تــا اطمینــان حاص ـ شــود کــه مفروضــات نرمــا بودن ،یطــیبــودن،
ه یطی چند انه و یکسانی پراکند ی برقرار ا

.

جدول  .۳نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی
Sig. F Change

F Change

0.004
0.000

3.73
28.26

R square
Change
0.161
0.191

R square

Model

0.161
0.352

1
2

پــن عامــ شــنایتی در مرحلــة او وارد شــدند کــه  71درصــد واریــانا در نمــرات
درک شــنیدار را تبیــی کردنــد .F(5.97)=3.73, p=0.004 ،پــا از وارد کــردن زمــون
تـــ

در مرحلـــة دوم ،کـــ واریـــانا تبیی شـــده تو ـــ مـــد  92درصـــد بـــود،

 .F(6.96)=8.69, p=0.00همـانطـور کـه در جـدو  9نشـان داده شـده ا ـ  ،زمـون تـ ،
 73درصــد از واریــانا در درک شــنیدار را پــا از کنتــر تــ ثیر تواناییهــا شــنایتی
توضــی داد کــه ایــ میــوان معنــادار بــود؛ ت ییــر  ،0.19=R squaredت ییــر )=F(1.96
.p=0.00 ،28.26
 .۴بحث

هــدف از ایــ پــژوه

برر ــی ــه بســند ی زبــان یــارجی و عوامــ شــنایتی در

درک شــنیدار در زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان یــارجی ا ـ  .بــرا ای ـ منظــور ،ی ـ
زمـــون درک شـــنیدار بـــههمـــراه زمونهـــا عوامـــ شـــنایتی و بســـند ی بـــه 709
دانشجو کارشنا ی زبان انگلیسی بهعنوان زبان یارجی داده شد.
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تحلی هــا همبســتگی نشــان داد کــه بســند ی زبــان ،توجــه دیــدار انتاــابی ،ــرع
ــیا کلــامی و توجــه شــنیدار پایــدار ،همبســتگی معنــادار و متو ــطی

پــرداز  ،هــو

با درک شـنیدار دارنـد .ر ر ـیون لسـلهمراتبـی نشـان داد کـه توانـاییهـا شـنایتی 71
درصــد واریــانا در درک شــنیدار را توضــی مــیدهــد .علــاوه بــر ای ـ  ،پــا از کنتــر
ت ـ ثیر توانــاییهــا شــنایتی ،بســند ی زبــان انگلیســی  73درصــد دیگــر واریــانا در درک
شنیدار را تبیی کرد .ای یافتـههـا نشـان مـیدهـد کـه عوامـ شـنایتی ـه معنـادار در
درک شنیدار انگلیسی بهعنوان زبان یارجی دارند.
طبــ نظــر جنســی ( ،)7311لای بــاون و ا ــپادا ( ،)5001دانــ
(د ــتور) و ل ــ

فراشــنایتی ،رامــر

کــه مســتلوم ا ــتدلا  ،تحلیــ زبــان و یــاد یر قانونمندنــد ،بیشــتر از

مهارتها ارتباطی به عوامـ شـنایتی مرتبطنـد .توانـاییهـا شـنایتی در زمینـههـایی کـه
کمتــر دارنــد .بــه نظــر مــیر ــد از نجــا کــه

تمرکــو بــر ارتبــا و تعامـ ا ـ  ،اهمی ـ

شنیدن ،جو ـی از تعاملـات ارتبـاطی ا ـ  ،بـه انـدازة یوانـدن درک مطلـ

بـا مقیا هـا

توانــاییهــا شــنایتی مــرتب نیس ـ  .طباطبــایی یــود و بقــایی ( )5071در پژوهشــی بــا
هدف برر ی رابطـة بـی عوامـ شـنایتی و درک مطلـ
یـــارجی ،ضـــری

همبســـتگی  r=0.35را بـــی درک مطلـــ

ماتریاهــا ا ــتاندارد مــدر ریــون و ضــری
فار ی قیـا
بهد

در زبـان انگلیسـی بـهعنوان زبـان

کلـامی ـوار

مده در ای پـژوه

و شـــک کوتـــاه زمـــون

 r=0.44را بــی درک مطلــ

و زمــون

دادنـد .همـانطـور کـه ایـ همبسـتگیهـا و همبسـتگیهـا
نشـان مـیدهـد ،ارتبـا بـی ا ـتدلا و درک مطلـ

از ارتبا بی ا تدلا و درک شنیدار ا
هولشـــتای ( )5077معتقـــد ا ـــ

.
کـــه اطلاعـــات عمـــومی ،مهارتهـــا ذهنـــی و

مهارتهــا حافظــه نبایــد در زمونهــا زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم بــرا
پــایی تر ( ،A2 ،A1و  )B1از چــارچو

قـو تـر

ــطو

اروپــایی مشــترک بــرا زبانهــا ( )CEFRدییــ

باشند .بـهعبـارت دیگـر ،عوامـ شـنایتی فقـ بایـد بـرا

ـطو بالـاتر زمونهـا زبـان

انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم مــورد نیــاز باشــند .بنــابرای  ،از نجــا کــه در ایــ پــژوه
زمــون شــنیدار

زمــون مقــدماتی انگلیســی ( ( )PETــط متو ـ  )B1ا ــتفاده شــد،

ا پنجاه و یک
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همبســتگی تقریبــاً کــ بــی عوامــ شــنایتی و زمــون درک شــنیدار منطقــی بــه نظــر
میر د .ایـ امـر میتوانـد شـواهد بـر روایـی باـ
ارتبا

ن با عوام نامربو  ،یعنی هو  ،حداق ا

یافتهها ایـ پـژوه

بـا ونـ

شـنیدار

زمـون  PETباشـد؛ زیـرا

.
کـه نتیجـه یـر

و ترفـرز-دلـر ( )5071ـاز ار ا ـ

کردنــد بســند ی عمــومی زبــان و میــوان واژ ــان ،بهتــری پــی بینــیکننــدههــا درک
شــنیدار در میــان زبــان موزان دوم هســتند ،درحــالیکــه ــاهی فراشــنایتی اهمیــ
کمتر دارد .به همی ترتی  ،پـژوه
ا ـ

پــژوه

کیفـی کـه ـو ( )5000انجـام داده هـ را ـتا بـا ایـ

کــه در ن تحیلــی پروتکـ کلــامی ،یادنگاشـ ها و مصــاحبهها نشــان دادنــد

که مشـکلات توجـه ،حافظـة فعـا و حافظـة کوتـاهمـدت در میـان یاد یرنـد ان بـا توانـایی
تــوأم ا ـ  .نتــای پــژوه

پــی ِ رور نشــان میدهــد کــه عوام ـ

درک شــنیدار ضــعی
شنایتی ماننـد هـو

ـیا  ،توجـه پایـدار و ـرع

پـرداز  ،تقریبـاً بـه انـدازة بسـند ی

در درک شنیدار نق

دارند.

توضی برا اینکه چرا توانـاییهـا شـنایتی تقریبـاً بـه انـدازة بسـند ی در پـی

بینـی

درک شنیدار مهـ ا ـ  ،میتوانـد ایـ باشـد کـه بـهطور کلـی درک شـنیدار و بـهویـژه
زمونهــا درک شــنیدار مســتلوم شــنای

زیــاد هســتند .شــنوند ان ضــعی

بــرا پا ــاگویی بــه نیازهــا مبنــی بــر توجــه و نیازهــا ا ــتدلالی تکــالی
محــدودی
شکس
پــرداز

کاه

شــنیدار بــا

زمــانی ،بــا مشــک مواجــه میشــوند و در نتیجــه در فه ـ متــون فتــهشــده بــا
مواجه میشـوند .مـدایلات هدفمنـد کـه بـر حمایـ
تمرکــو مــیکننــد ،ممکــ ا ــ

شــنایتی ضــعی
کاه

اغلــ

بــرا کــاه

از توجـه ،ا ـتدلا و ـرع

عواقــ

نــامطلو

بــر درک شــنیدار ضــرور باش ـند .تکنی ـ هــا مــؤثر تــدریا بــرا

بار شنایتی در فعالیـ هـا شـنیدار ماننـد ـاده ـاز تکـالی
رع

توانــاییهــا

فتار و تکرار تکـالی

نیـو ممکـ ا ـ

پیچیـده از طریـ

بـه یاد یرنـد ان کمـ

کنـد تـا بـر

نار ــاییها شــنایتی یــود غلبــه کننــد .علــاوه بــر ایــ  ،تــدریا و تســهی ا ــتفادة
یاد یرنــد ان از ا ــتراتژ ها شــنیدار مــیتوانــد عواقـ
درک شنیدار را کاه

دهد.

نــامطلو

نار ــایی شــنایتی در
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پژوه ها

شمارة دوم

تی بایـد ـایر تواناییهـا شـنایتی ماننـد حافظـة فعـا  ،توجـه شـنیدار

پایدار و انتاابی ،و هو

متبلـور را نیـو در بـر بگیرنـد تـا بتواننـد پر ـ

تواناییها شنایتی در پی بینی درک شنیدار را بهطور کام پا

مربـو بـه نقـ

دهند.

 .۵نتیجهگیری

در پــژوه

پــی ِ رو اهمیــ

توانــاییهــا شــنایتی و بســند ی در درک شــنیدار

برر ی شد .بـا توجـه بـه نتـای ایـ پـژوه  ،فرضـیها کـه برا ـا
در درک شنیدار نق

ن عوامـ شـنایتی

دارنـد ،بـهصـورت تجربـی ت ییـد میشـود .طبـ تحلیـ هـا ،بهتـری

پــی بینــیکننــدة درک شــنیدار  ،بســند ی زبــانی ا ـ

کــه بــه دان ـ

زبــانی واژ ــان و

د تور زبان مربو ا ـ  ،بـهایـ معنـا کـه هرچـه یاد یرنـد ان مـاهرتر و در زبـان انگلیسـی
تبحر بیشـتر داشـته باشـند (بسـند ی زبـان بیشـتر داشـته باشـند) ،درک شـنیدار

نهـا

بهتــر ا ــ  .پــا از ن ،عوامــ شــنایتی هســتند کــه در درک شــنیدار موفقیــ

میو در

میــان زبــان موزان ــط متو ـ دیی انــد .بــرا بهبــود درک شــنیدار یاد یرنــد ان ،هـ
دان

واژ ان و ه عملکرد شنایتی نها باید تقوی

شود.

کتابنامه
Alderson, J. C. (2005). Diagnosing foreign language proficiency: The interface
between learning and assessment. London: Continuum.
Andringa, S., Olsthoorn, N., van Beuningen, C., Schoonen, R., & Hulstijn, J. (2012).
Determinants of success in native and non-native listening comprehension: An
individual differences approach. Language Learning, 62, 49-78.
Baddeley A. D. (1968). A three-minute reasoning test based on grammatical
transformation. Psychonomic Science, 10, 341–342.
Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. A. Bower (Ed.),
Recent advances in learning and motivation (Vol. 8, pp. 47–90). New York:
Academic Press.
Baghaei, P., & Grotjahn, R. (2014). Establishing the construct validity of
conversational c-tests using a multidimensional Item Response Model.
Psychological Test and Assessment Modeling, 56, 60-82.
Baghaei, P., Khoshdel-Niyat, F., & Tabatabaee-Yazdi, M. (2017). The Persian
adaptation of Baddeley’s 3-min grammatical reasoning test. Psicologia: Reflexão
e Crítica, 30, 16.

13

... ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در

ا پنجاه و یک

Bilker, W. B., Hansen, J. A., Brensinger, C. M., Richard, J., Gur, R. E., & Gur R. C.,
(2012). Development of abbreviated nine-item forms of the Raven’s standard
progressive matrices test. Assessment, 19, 354-369.
Bonk, W. (2000). Second language lexical knowledge and listening comprehension.
International Journal of Listening, 14, 14-31.
Brickenkamp, R., & Zillmer, E. (1998). The d2 test of attention. Seattle, Washington:
Hogrefe & Huber Publishers.
Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press.
Daneman, M., & Merikle, P. M. (1996). Working memory and language
comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3, 422–433.
Eckes, T., & Baghaei, P. (2015). Using testlet response theory to examine local
dependency in c-tests. Applied Measurement in Education, 28, 85–98.
Eckes, T., & Grotjahn, R. (2006). A closer look at the construct validity of c-tests.
Language Testing, 23, 290-325.
Genesee, F. (1976). The role of intelligence in second language learning. Language
Learning, 26, 267-280.
Goh, C. C. M. (2000). A cognitive perspective on language learners' listening
comprehension problems. System, 28, 55-75.
Graham, S. (2011). Self-efficacy and academic listening. Journal of English for
Academic Purposes, 10, 113-117.
Graham, S., Santos, D., & Vanderplank, R. (2008). Strategy clusters and sources of
knowledge in French L2 listening comprehension. Innovation in Language
Learning and Teaching, 4, 1-20.
Hatch, E., & Farhady, H. (1981). Research design and statistics for applied
linguistics. Rowley, MA: Newburry.
Hulstijn, J. H. (2011). Language proficiency in native and nonnative speakers: An
agenda for research and suggestions for second language assessment. Language
Assessment Quarterly, 8, 229–249.
Imhof, M. (2010). What is going on in the mind of a listener? The cognitive
psychology of listening. In A. D. Wolvin (Ed.), Listening and human
communication in the 21st century (pp. 97–126). West Sussex, UK: Wiley.
Kim, Y. S. (2016). Direct and mediated effects of language and cognitive skills on
comprehension of oral narrative texts (listening comprehension) for children.
Journal of Experimental Child Psychology, 141, 101–120.
Kim, Y. S., & Phillips, B. (2014). Cognitive correlates of listening comprehension.
Reading Research Quarterly, 49, 269–281.
Kintsch, W. (1988). The use of knowledge in discourse processing: A constructionintegration model. Psychological Review, 95, 163–182.
Lightbown, P., & Spada, N. M. (2006). How languages are learned (3rd Ed.).
Oxford: Oxford University Press.
Lynch, T. (1988). Listening. London: Oxford University Press.
Nadri, M. (2018). The contribution of attention, processing speed, and fluid
intelligence to predicting Iranian EFL learners' listening comprehension:

شمارة دوم

)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

30

Development and validation of two measures of auditory attention (Unpublished
master’s thesis). Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
Raven, J. (2000). The Raven’s progressive matrices: Change and stability over
culture and time. Cognitive Psychology, 41, 1-48.
Rost, M. (2011). Teaching and researching listening (2nd Ed.). Harlow, UK: Pearson.
Rubin, J. (1994). A review of second language listening comprehension research.
The Modern Language Journal, 78, 199-221.
Snowling, M. J., & Hulme, C. (Eds.). (2005). The science of reading: A handbook.
Oxford, UK: Blackwell.
Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (2001). Improving attention and managing
attentional problems. Adapting rehabilitation techniques to adults with ADD.
Annals of the New York Academy Sciences, 931, 359–375.
Sohlberg, M. M., & Mateer, M. M. (1987). Effectiveness of an attention training
program. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 9, 117–130.
Staehr, L. S. (2009). Vocabulary knowledge and advanced listening comprehension
in English as a foreign language. SSLA, 31, 577-607.
Strasser, K., & del Rio, F. (2014). The role of comprehension monitoring, theory of
mind, and vocabulary depth in predicting story comprehension and recall of
kindergarten children. Reading Research Quarterly, 49, 169–187.
Tabatabaee-Yazdi, M., & Baghaei, P. (2018). Reading comprehension in English as
a foreign language and some Cattell-Horn-Carroll cognitive ability factors.
Reading Matrix, 18, 19-26.
Vandergrift, L. (2003). Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled
language listener. Language Learning, 53, 463–496.
Vandergrift, L., & Tafaghodtari, M. H. (2010). Teaching L2 learners how to listen
does make a difference: An empirical study. Language Learning, 60, 470-497.
Vandergrift, L., Goh, C. C. M., Mareschal, C. J., & Tafaghodtari, M. H. (2006). The
metacognitive awareness listening questionnaire: Development and validation.
Language Learning, 56, 431-462.
Wang, Y., & Treffers-Daller, J. (2017). Explaining listening comprehension among
L2 learners of English: The contribution of general language proficiency,
vocabulary knowledge and metacognitive awareness. System, 65, 139-150.
Worthington, D. L. (2017). Modeling and measuring cognitive components of
listening. In D. L. Worthington, & D. B. Graham (Eds.), The sourcebook of
listening research: Methodology and measures (pp. 70-96). New York: Wiley.

