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Abstract
Listening has recently attracted the attention of both researchers and practitioners
worldwide and research into L2 listening strategy use has focused on metacognitive
strategies. The present study is an attempt to investigate the effects of metacognitive
intervention through dialogic interaction on upper-intermediate Iranian EFL
learners’ multimedia listening and their metacognitive awareness in listening. The
sample of the study included 720 male and female Iranian upper-intermediate
learners ranging from 15 to 23 years of age in three groups. The first two groups,
which were experimental (N=480), were trained through a structured intervention
program with a focus on metacognitive instruction through dialogic interaction
(MIDI) and metacognitive instruction (MI) for 15 sessions. The students in the
experimental group were involved in 60 minutes of practice twice a week. The third
group was the control group (N=240) wherein the students were trained through
regular classroom listening activities without receiving the structured intervention
program. Multimedia listening tests and the Metacognitive Awareness Listening
Questionnaire were used to track the upper-intermediate learners’ listening
comprehension and metacognitive awareness. The results showed that metacognitive
intervention through dialogic interaction did improve both the upper-intermediate
learners’ multimedia listening and their metacognitive awareness in listening. The
results also revealed that the EFL learners in the first experimental group
outperformed their peers in the second experimental group in both multimedia
listening and metacognitive awareness.
Keywords: Multimedia Listening, Metacognitive Instruction through Dialogic
Interaction, Metacognitive Awareness, EFL Learners

1. Corresponding Author. Email: ebrahim.fakhri@qaemiau.ac.ir

مطالعات زبان و ترجمه دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم (تابستان  ،)1401صص 223-193

آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی
ابراهیم فخری علمداری* (گروه زبان انگلیسی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران)
حسین بزرگیان (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران)

چکیده
اخیررراً مهررارت شررنیرار توجّرره محقّقرران و نیرر متخصّصرران را در سراسررر دنیررا برره خررود
جلر

کرررده اسر

و پررهو

درخصررو

اسررتداده از را برد ررا مهررارت شررنیرار زبرران

دوم ،بررر را برد ررا فراشررناخت متمرک ر شررره اس ر  .پررهو

حاضررر برره بررس ر ترریریر

مراخل رۀ فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها بررر مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبرران
آمرروزان فررو میرران ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج
آنرران در مهررارت شررنیرار

و آگررا

فراشررناخت

م پررردازد .داده ررا از طری ر  720زبررانآمرروز مرررکر و مؤن ر

ایرانرر بررا سررط فررو میرران و در محرررودۀ سررن برری  15تررا  23سررا در سرره گررروه
جمعآور شر .دو گررروه اوّ برره تعررراد  480ندررر از گررروه آزمررای
سررازمانیافترره بررا تمرک ر بررر آمرروز

توسر برنامرۀ مراخلرۀ

فراشررناخت از طری ر تعامرر محرراورها و آمرروز

فراشررناخت برره م ررّت  15جلسرره آمرروز

داده شرررنر .زبررانآمرروزان گررروه آزمررای

دو بررار

در دترره و ررر بررار برره م ررّت  60دقیقرره تمررری داده شرررنر .گررروه سرروم ،بررا عنرروان گررروه
گواه ،برره تعررراد  240ندررر از طریر فعّالیّر

ررا شررنیرار روترری ِ کالسر برررون دریافر

برنامررۀ مراخلررۀ سررازمانیافته تمررری داده شرررنر .آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها و
پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار برررا پیگیررر درک مطل ر

و آگررا

فراشررناخت

دان ر آمرروزان بررا سررط فررو میرران برره کررار گرفترره شرررنر .نتررای نشرران داد کرره آمرروز
فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها باعرر
مچنی آگا

فراشناخت زبانآموزان با سط فو میان م شود.
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محاورها  ،آگا

فراشرررناخت از طریرر تعامرر

فراشناخت

 .1مقدمه

شررنیرار  ،مهررارت نادیررره انگاشررته (رنانررریا و ررو )2018 ،1و فراینررر

درک مطلرر

(لیرن و منرلسر  .)2020 ،2ایر مهرارت ،برروز مهرارت را دیگرر را تسرهی

پیچیره اسر

کرررده (ونررررگرید

و گررو )2012 ،3و برررا فراگیررر زبرران جریررر ضرررور اسرر

(واالس2020 ،4؛ اردینرر  ،الررسرر و براندررات .)2015 ،5طرر ّ سررا ررا اخیررر توجّرره
بیشررتر برره ترررری
و تمرکر ترررری

مهررارت شررنیرار صررورت گرفترره (ریچرراردز2009 ،6؛ فیلررر)2008 ،7
مهررارت شررنیرار بررهجا محصرو  ،بررر فراینررر برروده اسر

(سررانتوس و

گرا ررام2018 ،8؛ گرا ررام و سررانتوس« .)2015 ،9فراشررناخ » کرره توسرر فررالو ()1976
بهعنوان «دانر
 )232تعریر

یر

فررد از فراینرر ا شرناخت خرود یرا رر چیر مررتب برا آنهرا» (

شررره اسر

و در درک مطلرر

عملکرد ررا تسررهی گررر چنرگانرره را در زبررانآمرروز بررهطورکلّ

شررنیرار بررهطور اختصاصرر بررر عهررره دارد .یکرر از عملکرررد ررا

مشررترک شررنونرگان خررو

«ح ر

عاملیّر » اسر ؛ بررری معنر کرره آنرران در طررو فراینررر

شنیرن ،خود را مسئو مر داننرر .ایر حر
و آگررا

.

از فراینررر گررو

عاملیّر  ،شرنونره را ملر م بره قبرو مسرئولی

دادن مرر کنررر تررا ایرر مهررارت را در خرروی

محرر

زده و

را برد ررای برررا بهبررود درک شررنیرار خررود برره کررار گیرررد .را برد ررا فراشررناخت
(برنامررهری

 ،نظررارت و ارزیرراب ) شررنونره را در پیشرررف

عوام ر مهررم یررادگیر حمای ر

درک مطلرر

بررهعنوان یکرر از

م ر کنررر .ای ر مهررارت در مقایسرره بررا ررو

کرره تنهررا 10

1. Renandya & Hu
2. Lynch & Mendelsohn
3. Vandergrift & Goh
4. Wallace
5. Harding, Alderson, & Brunfaut
6. Richards
7. Field
8. Santos & Graham
9. Graham & Santos
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درصررر از یررادگیر را تشررکی مرر د ررر ،تقریبرراً  17درصررر از آن را برره خررود اختصررا
م ر د ررر (ویررنم  ،ونهرروت والترررز و افلرب ر  .)2006 ،1پررریر
فراشررناخت در فراینررر یررادگیر موج ر

و بررهکارگیر را برد ررا

دسررتیاب برره درصررر برراالتر از یررادگیر خوا ررر

شررر .از سررو دیگررر« ،تعامر محرراورها » بررهعنوان ابر ار برررا بهبررود درک شررنیرار در
(کررراس 2011 2را مالحظرره کنیررر) .تعام ر

کررالس ررا درس برره کررار گرفترره شررره اس ر

محرراورها برخاسررته از نظریّررۀ «فعّالیّرر » 3برره بررسرر انگیرر ه ررا و باور ررا ،فعّالیّرر
دوندره ،ا ررا

و الگو را تعامر بررا پیشررف

ررا

زبرانآمروزان در را برد را فراشرناخت

مهارت ا شنیرار زبران دوم مر پرردازد .تعامر بری افرراد در گرروه را دوندرره ابر ار
مدیررر در دروس شررنیرار برررا اسررتنبا و سررنج
زبانآموزان اس
ر
کمر

میرر ان بررهکارگیر را برد ررا توسرر

(فرنانرز -تورو.)2005 ،4

از انجام ای پهو

 ،ن دیر

بررسر آرررار مراخلرۀ فراشررناخت

کرردن ایر خطرو جُسرتار بره رم اسر

کره برا

از طریر تعامر محراورها بررر مهررارت شررنیرار

چنررسررانها زبررانآمرروزان ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو
میان و آگرا

فراشرناخت شرنیرار آنران ممکر مر شرود .تحقیر پری

که پاسخ پرس

ا زیر را از طری تعام محاورها بیابر:

رو برر آن اسر

 .1آیررا مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ترریریر بررر عملکرررد
شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان خررارج
در سط فو میان دارد؟
 .2آیررا مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ترریریر بررر آگررا
فراشررناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآموزان ایرانرر زبرران
انگلیس بهعنوان زبان خارج در سط فو میان دارد؟

1. Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach
2. Cross
3. activity theory
4. Fernández-Toro
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 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2آگاهی فراشناختی و مهارت شنیداری زبان دوم

واژۀ «فراشررناخ » برگرفترره از کررالم فررالو  )1976( 1برره معنرر انریشرریرن در مررورد
انریشیرن و نی حصرو شرناخ

دربرارۀ شرناخ

اسر  .چنرر سرا بعرر ،واژۀ فراشرناخ

برره سرره علررم متدرراوت ،امّررا مرررتب تبررری شررر :دانرر

فرررد  ،دانرر

تکلیدرر و دانرر

را برررد (فررالو  .)1979 ،مررّسرران بررا توجّرره برره علرروم متدرراوت بایررر دانرر
توس تداوت را فررد  ،دانر
دانر ر

تکلیدر را توسر ا ررا  ،نیاز را ،نرو و آگرا

فرررد را
آنهرا و

را بررررد (بررررا نمونررره :لوینگسرررتون 1997 ،2را مالحظررره کنیرررر) را از طریر ر

شررناخ  ،فراشررناخ
بنررابرای شررناخ

و شرررای زمرران و مکرران مناس ر

برررا اسررتداده از آنهررا ،بشناسررنر؛

ایرر علرروم ،مررّسرران را در زمینررۀ کسرر

دانرر آمرروزان را در کسرر

نتررای مطلررو

نتررای بهینرره در ترررری

و

در یررادگیر زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران

خارج یار خوا ر کرد.
برررهطورکلّ آگرررا

مهمر ر در یرررادگیر و خصوصر راً مهرررارت

فراشرررناخت نقر ر

شنیرار زبان دوم /زبان خرارج ایدرا مر کنرر .از فراشرناخ
و اجرا

وشمنرانۀ اقرامات عملر مناسر

و مخترررار  .)2001 ،3پرسشرررنامۀ آگرررا

برهعنوان عامر برنامرهریر

بررا نیر بره مقصرود یراد مر شرود (شرئور
«فراشرررناخت شرررنیرار » 4در پرترررو تدحّر رص و

نظریّرات تئرور و بررر پایرۀ «ایرررۀ فرالو » ( )1979بسر و گسرتر
از درک مطلرر

شررنیرار زبرران دوم را افرر ای

داده اسرر

یافترره و سرط آگررا

(ونررررگرید  ،گررو ،مارشررا ،

وتدقرتر .)2006 5

1. Flavell
2. Livingston
3. Sheorey & Mokhtari
)4. metacognitive awareness listening questionnaire (MALQ
5. Vandergrift, Goh, Mareschal, & Tafaghodtari
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فراشررناخت  ،عمررّتاً ،بررهعنوان عررامل مررؤرر در رشررر شررناخت کررودک ،یررادگیر
در یررادگیر زبرران شررناخته مرر شررود (الکسررانرر2008،1؛ ونرررن،2

آکررادم و پیشرررف

 .)1991ای بازشناسر آگرا

فراشرناخت عامر مرؤرر در یرادگیر اسر

درصررر در انرررازۀ متغیررر یررادگیر سررهم دارد و ای ر در حررال اس ر
رررو

 10درصرررر اسرر

(ویرررنم و مکررراران .)2006 ،آگرررا

نظریّ رها تسررهی گررر در بهبررود درک مطل ر

کره تقریبراً 17

کرره ای ر رقررم برررا
فراشرررناخت برررهعنوان

شررنیرار زبرران دوم /زبرران خررارج برره کررار

گرفته شره اس .
در سه پهو

مرتب با ایر موضرو کره برهتازگ انجرام شررهانرر (ب رگیران و فخرر ،

2018؛ ب رگیرران ،یعقرروب و محمّرررپور ،در دسرر
بررس تبعرات آمروز

چررا ؛ مدتررون و فخررر  )2020 ،بررر

فراشرناخت برر درک و آگرا

فراشرناخت شرنونرگان تمرکر شرره

اس .
مدتررون و فخررر ( )2020در جریرررتری پررهو
بر عملکررد شرنیرار و آگرا

خررود ترریریرات مراخلررۀ فراشررناخت

فراشرناخت  60زبرانآمروز زبران انگلیسر را برهعنوان زبران

خررارج مطالعرره کردنررر .داده ررا پررهو

فراشررناخت

بررا اسررتداده از پرسشررنامۀ آگررا

شررنیرار و آزمررون ررا شررنیرار جمررعآور شررر .نتررای مطالعرره ،ترریریر مثب ر
فراشررناخت  ،پیشرررف

عملکرررد شررنیرار و ارتقررا سررط آگررا

مراخل رۀ

فراشررناخت را تیییررر

کرد.
ب رگیرران و مکرراران ( )2020در مطالعررۀ اخیررر خررود ترریریر مراخلررۀ فراشررناخت بررر
عملکرررد شررنیرار و آگررا
حافظۀ با ظرفیر

فراشررناخت  136زبررانآمرروز ایران ر بررا سررط فررو میرران و

پرایی را بررسر کردنرر .آزمرون آیلرت

و پرسشرنامۀ آگرا

فراشرناخت

شنیرار قب و بعر از مراخله به کرار گرفتره شرر .نترای ایر مطالعره اربرات کررد کره گرروه
آزمررای
بهتر نسب

در ررر دو آزمررون (آیلررت

پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار ) عملکرررد

به گروه گواه داش .

1. Alexander
2. Wenden
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پررهو

ررا مرررکور و سررایر مطالعررات مشررابه (ب رگیرران2014 ،؛ تنوانر 2018 ،1؛ گررو

و ررو2014 ،2؛ مهرررو و میررر 2017 ،؛ ونررررگرید
کرره مراخل رۀ فراشررناخت باع ر

آگررا

اف ر ای

و تدقرررتر  )2010 ،3نشرران دادهانررر

فراشررناخت و نی ر درک مطل ر

شررنیرار

در کررالس ررا درس مرر شررود .عررالوه بررر ایرر  ،دلیرر اصررل تمرکرر و نشرراندار کررردن
فراشررناخ
مشارک

در محیطرر کرره از نظررر ورود ضررعی
فعّا عنروان مر شرود .فراشرناخ

اسرر  ،تشرروی زبررانآمرروزان برررا

آنران را بره یرافت موقعیر

یررادگیر خودمحررور خررار از محرری کررالس ررا درس ترغیرر
 .)2005آمرروز

را مناسر

مرر کنررر ( وانرر ،4

فراشررناخت از طریرر رویکررررد فراینررررمحور ،باعرر

دانرر آمرروزان در حرروزۀ درک مطلرر
سرط توانرای زبررانآمروزان در گر ین

بررا

تقویّرر

آگرررا

شررنیرار و فراینررر یررادگیر و مچنرری ارتقررا
را برد ررا مناسر

بررا پیشرررف

یرادگیر آنرران

م شود.
 .2 .2چندرسانهایها و مهارت شنیداری زبان دوم

امررروزه چنررسررانها

ررا بررهعنوان اب ار ررا کم آموزشرر تقریبرراً در تمررام سررطو

یررادگیر زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران دوم/خررارج بررهطور گسررترده برره کررار گرفترره
م شررود .یررادگیر چنررسررانها شررام یررادگیر از طری ر کلمررات و تصرراویر اس ر
بررهطور بررالقوّه م توانررر در ترکی

ررا مختل ر

کرره

نشرران داده شررود (کررالرک و مررایر)2016 ،5

و شررنیرار چنررسررانها  ،برره گدتررۀ برررت ،)1995( 6مچنرری شررام ویررر،و ،صرررا ،مررت و
گرافیرر

اسرر  .چنررسررانها

ارتبرراط و مچنرری کمرر

ررا اب ار ررای سررودمنر برررا درک موقعیرر
برره رفررع محرررودی

ررا متدرراوت

ررا فی یکرر و فرررا م آوردن امکرران

شررنیرن و تماشررا نمونرره ررا عینر اسررتداده از زبرران ررا دیگررر خررار از محرری کررالس

1. Tanewong
2. Goh & Hu
3. Vandergrift & Tafaghodtari
4. Huang
5. Clark & Mayer
6. Brett
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درس م ر باشررنر (کگی ر  .)1999 ،1جینرررر )2002( 2ط ر ّ پهو ش ر ترریریرات مربررو برره دو
نو موقعیر

و محتروا دیررار برر عملکررد شرنیرار آزمرون آنالیر «توفر » را بررسر

کرررد .و بیرران کرررد کرره فرررا مسرراز موقعی ر
را برررد مررؤرر برررا ارتقررا درک مطل ر

را مناس ر

فر نگ ر برررا شررنونرگان،

آنرران اس ر  .ای ر دسررته از اطّالعررات ارا،هشررره

توس نمایشگر ا دیررار کره نقشر متمرای برر عملکررد شرنیرار دارنرر ،زبرانآمروزان
را در تبرراد آرا و یررادگیر آسرران محترروا مشررترک یررار مرر کننررر .یافترره ررا مچنرری
شرنیرار برا کمر

حاک از بهبود انرک درک مطلر
ستنر؛ درصورت که درک مطلر
مچنررری اربرررات کررررد باف

بررون بافر

گدتگو را کوتراه بره مرراه تصرویر

دیررار آسری

خوا رر دیرر .ایر پرهو
بهسر ر ای را در راسرررتا

رررا دیررررار پیشررررفته نقر ر

فرا مسرراز غیررر مسررتقیم اطّالعررات ایدررا نکردنررر .پشررتیبان دیرررار  ،دان ر آمرروزان را در
کس ر

ظرفی ر

حافظ رۀ فعّ را برره می ر ان کرراف و قاب ر دسررترس بررهمنظور درک و فراگیررر

اطّالعات یار کرد.
در راسرررتا بررسرر درک شرررنیرار از طریرر پشرررتیبان دیررررار  ،چنرر
( )2007تبعررات اسررتداده از انرروا مختل ر
پایی کرارای زبران را در موقعیر

و ریرررر

3

پشررتیبان شررنیرار در دان ر آمرروزان بررا سررطو

را مختلر

یرادگیر در کشرور ترایوان مرورد تحقیر

قرررار دادنررر .از چهررار گرو رر کرره در ایرر تحقیرر شرررک

کردنررر دو گررروه پشررتیبان

شرررنیرار را بهصرررورت مجموعرررها از تصررراویر و یرررا مترررون نوشرررتار در پ زمینررره،
کردنررر .گررروه سرروم ،ورود شررنیرار تکرررار دریافرر

دریافرر

برهعنوان گرروه گرواه ری پشرتیبان شرنیرار دریافر
آزمرون کرارای شرنیرار شررک
با آنان مصاحبه شرر .ایر پرهو
دیرار

4

مراه باشر ،مؤررتری رو

کرررد و گررروه چهررارم

نکررد .تعرراد از دانر آمروزان در

کردنرر و مچنری پرسشرنامۀ کوترا

را تکمیر کرررده و

نشران داد کره تکررار ورود کره برا مترون و جلروه را
پشتیبان شنیرار اس .
1. Cogill
2. Ginther
3. Chang & Read
4. visuals
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محترروا دیرررار را در درک مطلرر

شررنونرگان زبرران دوم در

کررراس ( )2011نقرر

زمین رۀ اخبررار متن ر ویررریوی بررس ر کرررده اس ر  .در ررر ی ر

از دروس پررن گان رۀ ارا،رره

شررره ،ده گررروه دوندررره از زبررانآمرروزان ژاپن زبرران انگلیسرر در تکمیرر سلسررله تکررالی
شررنیرار مشررارک
مطالرر

کرررده و برره بحرر

و تبرراد نظر راجررع برره جنبرره ررا مختلرر

درک

اخبررار متنرر -ویررریوی پرداختنررر .گدتگو ررا ایرر گررروه ررا دوندررره بررهعنوان
آنران بره کرار

واحر ا آنالی در بررسر تریریرات اطّالعرات بصرر برر میر ان درک مطلر

گرفترره شررر .آنررالی کیدرر داده ررا نشرران داد کرره ویهگرر ررا متدرراوت محترروای ماننررر
مکاتبررات دیرررار -شررنیرار برر میر ان درک مطلر

مررؤرر اسر  .عررالوه بررر ایر  ،ترریریرات

دیگررر محترروا دیرررار یافترره شررره شررام کرراربرد عمرروم در تسررهی درک مطلرر ،
بررازدار از توجّرره برره اطّالعررات شررنیرار و پرررداز
زبانآموز و استنتا محتوا گ ار

آنهررا و تحریرر

سررط انتظررارات

شر.

در تحقی ر مرررتب دیگررر در حرروزۀ رسررانه ررا چنرگانرره ،ب رگیرران و فخررر ()2018
شرنیرار

به بررس آررار مراخلرۀ فراشرناخت برر مهرارت شرنیرار چنررسرانها و آگرا

زبانآموزان سط پیشررفتۀ ایرانر زبران انگلیسر برهعنوان زبران خرارج پرداختنرر .داده را
از طری ر  180زبررانآمرروز سررط پیشرررفته در سرره گررروه شررام دو گررروه آزمررای
آزمرون را شرنیرار چنررسرانها و پرسشرنامۀ آگرا

گرروه گرواه برا کمر

و یر

فراشرناخت

شررنیرار جمررعآور گردیررر .یافترره ررا تحقیرر اربررات کرررد کرره مراخلررۀ فراشررناخت ،
مهارت شنیرار چنررسانها و نی آگا
واکاو نتای به دس

فراشناخت زبانآموزان را ارتقا بخشیر.

آمرره کره پی ترر ذکرر شرر مؤیّرر ایر مطلر

اسر

کره مهرارت

شررنیرار چنررسررانها بررهطور گسررترده بررهعنوان عررامل م رؤرر و قاب ر درک برررا مهررارت
شررنیرار زبرران دوم/خررارج محسررو
پررداز

بیشرتر بخر

سررطح از آمرروز
در زمین رۀ ورود

م ر شررود .بررهمنظور توانمنرسرراز زبررانآمرروزان در

را ورود گدتار /دیررار توسر چنررسرانها

ررا ،آنران نیازمنررر

فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها برررا جبررران کاسررت

ایشرران

ررا گدتررار م ر باشررنر؛ بنررابرای  ،بررهکارگیر ای ر را برد ررا در بخ ر

202

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

شررنیرار زبرران دوم/خررارج از طری ر چنررسررانها باع ر

بهبررود درک مطل ر

شررنیرار

شنونرگان خوا ر شر.
 .3 .2مداخلۀ فراشناختی و تعامل محاورهای

مراخلرۀ فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها مرررل اسر
تعلیمر مررورد اسررتداده برررا ارتقررا سررط آگررا

ررا

کرره مبتنر بررر رو

فرررد در مررورد فراینررر شررنیرن اس ر

زبررانآمرروزان م ر تواننررر بررا سررهیمشرررن در تعررامالت زیررر سررط آگررا

و

خررود را اف ر ای

د نر:
 -1برنامررهریرر

برررا انجررام فعّالیّرر ؛  -2نظررارت بررر فراینررر درک مطلرر ؛  -3حرر

مشررکالت ادراکرر ؛  -4سررنج

رویکرد ررا و دسررتاورد ا (ونررررگرید

و گررو.)2012 ،

ایرر مررر کرراربر را برره اسررتداده از تعامرر محرراورها در گدتگررو راجررع برره را برد ررا
فراشرررناخت ترغیر ر

مر ر کنرررر .ایر ر مرررر پیشرررنهاد کررره تحر ر

تررریریر دورنمرررا

فر نگر -اجتمرراع یررادگیر اسر  ،دو جنبرره از یررادگیر را برره ررم مر آمیر د« :یررادگیر
بررهعنوان اقرررام شررناخت اندررراد و یررادگیر بررهعنوان اقرررام جمعر » (ونررررگرید
،2012
آن شرررک

 .)93 .در ای ر مررر  ،تعررامالت محرراورها و فعّالیّ ر
مر کننررر در یررادگیر کلر ت تر

سررتنر .چهررارچو

و گررو،

ررای ر کرره زبررانآمرروزان در

آنرران حرری تعامر شرران بررا دیگررران سررهیم

نظریّررۀ فر نگرر -اجتمرراع «ویگاتسررک » 1واسررطها میرران یررادگیر

ق روّۀ شررناخت و عم ر یررادگیر اس ر
تعلم را تحر الشرعا قررار داده اسر

کرره بررهطور ف اینرررها پررهو

در زمین رۀ تعلرریم و

(مرو  .)2001 ،2ایر نظریّره بره یرادگیر و شرناخ

بررهعنوان اقرررام اجتمرراع و ترراریخ پیچیرررها مرر نگرررد ( رراوت .)2006 ،3تعررامالت
محراورها بخشر از «نظریّرۀ فعّالیّر » اسر

کره حر

وشریار (ماننرر توجّره ،اسرترال ،

انریشرره و تعمرر ) را بررا اقرررامات عملرر اجتمرراع مرر آمیرر د (دنیلرر 2001 ،4؛ کپتلینرر و

)1. Vygotskian framework of sociocultural theory (SCT
2. Moll
3. Haught
4. Daniels

203

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

نرررد  )2006 ،1و درنتیجرره نمررای کلّ ر و کمتررر ایرررهآ را از رشررر بشررر نسررب
شررناخ گرررا یررادگیر کرره متمایرر برره برتررر فرررد و صررر

برره نمررا

نظررر یررا خنثرر کررردن

نیرو ا فر نگ -اجتماع اس  ،ارا،ه م کنر.
بررهعنوان چهررارچوب فلسررد و میررانرشررتها برررا مطالعررۀ انرروا

نظریّررۀ فعّالیّرر

متداوت اعما بشرر برهعنوان فراینرر رشرر برا پیونرر درونر سرطو فررد و اجتمراع
بهطور مزمان تعریر
محض ،نظریّرها نیسر

مر شرود (کروت  .)1996 ،2نظریّرۀ فعّالیّر

از منظرر تدسریر واژگران

کره شرام مجموعرها از اصرو بنیراد کره قرادر بره ایجراد نظرام

مدهروم عمروم مررورد اسرتداده بررهعنوان شرالودۀ نظریّرات تخصصر ترر باشررر .ایر اصررو
اساسرر نظریّررۀ فعّالیّرر

شررام شرر ءگرای  ،مدررا یم دوگانررۀ درونرر شررره/بیرون شررره،

واسررطۀ ابرر ار  ،سرراختار مرتبررها فعّالیّرر
 .)2008میررانج گررر

و رشرررِ پیوسررته اسرر

(لکاسرر و مکرراران،3

سررتۀ ررر فعّالیّرر ِ جمعرر و نظرراممنررر اسرر

و اقرررامات عملرر ،

دارا ویهگرر ررا آنرر و مرروقت بررا نقطررۀ آغرراز و پایرران مشررخص سررتنر کرره قبرر از
فعّالیّر ر

انجرررام مر ر شرررونر (انگسرررتروم .)1987 ،4کرررراس ( )2009رشرررر فراشرررناخت

زبانآموزان سط پیشرفتۀ ژاپن را از منظر نظریّۀ اجتماع -فر نگ بررس کرد.
آنرررالی گدتگو رررا

میارانر رۀ پریرارشرررره ،خررراطرات ربر ر شرررره و صورتجلسر رۀ

مصرراحبه ررا نشرران داد چگونرره ایرر شررنونرگان از گدتگررو

میارانرره بررهعنوان واسررطها

برا رشر فراشناخت خود بهره گرفتنر .کرراس بره ایر نتیجره رسریر کره ررای
زبانآموزان توس فراینرر شرنیرار برهعنوان فعّالیّر
را در رشررر بیشررتر آگررا

نظراممنرر

را شرنیرار روتری مر توانرر آنران

از فراینررر فراشررناخت مرررتب بررا مهررارت ررا شررنیرار ترغی ر

کنر.
نظریّررۀ فعّالیّ ر
دونرراتو و مرر

برررا بررهکارگیر در فعّالیّ ر

ررا فرررد زبررانآمرروز مناس ر

کورمیرر  )1994( 5خاطرنشرران کررردهانررر کرره نظریّررۀ فعّالیّرر

اس ر .

چهررارچوب

1. Kaptelinin & Nardi
2. Kuutti
3. Lecusay et al.
4. Engeström
5. Donato & McCormick
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برا بهرهگیرر از را برد را مروقعیت بره مرراه زمینرۀ نهرای فعّالیّر

را زبرانآمروز

فرررد ارا،رره م ر کنررر .مچنرری  ،نظریّررۀ فعّالیّ ر  ،مررررّس را قررادر م ر سررازد کرره را برد ررا
کام تر برا قابلیر
تعریر

ای برا مروارد مجر ّا و ردهبنرر

دسرتیاب بره مرراه فهرسر

کنررر .آنررالی صررحی را برد ررا زبررانآمرروز نیازمنررر بحر
اسرر  -1 :فعّالیّرر

ررر سرره سررط فعّالیّرر

را برد خاصّ استداده م کنرر)؛  -2فعّالیّر
ای تکلیر

و تبرراد نظر در مررورد

یررادگیر شرر ءگرا (چرررا یرر
را

(چگونرره ایر موقعیر

زبررانآمرروز از

رر گررا (چگونره زبرانآمروز قصرر دارد

را انجرام د رر)؛  -3سرازماند ر عملیرات ایر اقررامات تحر
فعّالیّر

را پویرا

شررای ویرهه

ررا را برررد را شررک مر د ررر و بهصررورت خودکررار یررا

غیر خودکار درم آورد).
ول ر  )2002( 1بررر ا مّیّ ر
آمروز

برررا رشررر تعام ر محرراورها در

توجّرره برره نظریّررۀ فعّالیّ ر

کالسر  ،تمرکر برر مشرک و ارتقرا سرط آگرا
از طررر نظریّررۀ فعّالیّ ر  ،گسررتر

کرررد .ررر

از یرادگیر و تررری

تیکیرر

اب ار ررا ادراک ر برررا فهررم گدتگو ررا

میرران زبررانآمرروزان در گررروه ررا دوندررره یررا بیشررتر در کررالس درس اس ر  .بررا توجّرره برره
تعام محاورها در گروه را دوندرره یرا گرروه را کوچر  ،کرراس ( )2011توجّره خرود
را به نق

ی

نظرررام فعّالیّر ر

جر ء رابر

در بیشرتر دروس زبران معطرو

داشر

کره در آن کراربرد مرر

رررا مشرررترک بررررا ارا،ر رۀ سررراختارمنر و یکپارچر رۀ تر ریریرات نظریّرررۀ

فر نگ -اجتمراع ویگاتسرک برر شرنونرگان زبران دوم نگرام تعامر جمعر بررا انجرام
تکلی  ،مناس

به نظر م رسیر.
مهررم تعام ر محرراورها  ،سرروی  ،بررروک

بررا توجّرره برره نق ر

و توکررال -بلررر)2002( 2

مطالعرررات را کررره در زمینررۀ اسرررتداده از تعامرر محررراورها برررهعنوان منبرررع جمرررعآور
اطّالعات برا سنج

رشرر زبران زبرانآمروزان درگیرر در فعّالیّر

انجرام شررهانرر ،برهطور

مبسو بازبین کردهانر.

1. Wells
2. Swain, Brooks, & Tocalli-Beller
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 .3روش پژوهش
 .1 .3طراحی

ای ر تحقیر از نررو ِ پرری آزمررون -پسراآزمررون و بهصررورت «مراخل رۀ دوگانرره» 1طراح ر
شره اس  .گرروه آزمرای

برنامرۀ مراخلرۀ  15دترها برا تمرکر برر مراخلرۀ فراشرناخت را

از طریرر تعامرر محرراورها برررا مهررارت درک مطلرر

شررنیرار دریافرر

کرررد .برررا

حصررو اطمینرران از تسرراو سررط کیدر زبرران شرررک کننرررگان در ابترررا پررهو
 720شرررک کننررره در پرری آزمررون شرررک
شنیرار رسرم  ،ورود مشرابه دریافر

کردنررر .اعضررا گررروه گررواه ،طرر ّ آمرروز

کردنرر و بره مترون مشرابه بره تعرراد برابرر گرو

دادنر ،امّا در جریران آن توجّره ویرهها بره آمروز
نشررر .مچنرری آنرران ایرر شرران
محترروا توس ر آنرران ،پررهو
مرتبرۀ سرروم فعّالیّر

فراشرناخت از طریر تعامر محراورها

را داشررتنر کرره تکررالی

پساشررنیرار را ماننررر گررروه آزمررای

 ،کر ّ

دریافرر

 20دقیقررها پرری شررنیرار و

کننررر .برررا کسرر

گ ررِ اوّ ِ ای ر تحقیر  ،افررراد را برره بح ر

اطمینرران از درک
و تبرراد نظر پ ر

از

شررنیرار فراخوانرر .عررالوه بررر ایر  ،رری بحثر پیرامررون بررهکارگیر

را برد ررا ،یررا تعام ر رسررم و یررا تدکررر در مررورد رویکرررد آنرران در فعّالیّ ر

شنیراریشرران

مطر نشر.
 .2 .3شرکتکنندگان

در ابترا پرهو
را از ا ررررا

گرران بره سرپرسر

و دسرررتاورد ا احتمرررال شررررک

شرررک کننرگان ایرر پررهو
 ،26.90انحررررا

مؤسسرۀ زبران انگلیسر مرورد نظرر مراجعره و و
در ایررر تحقیررر آگررراه کردنرررر.

شررام  720زبررانآموزِ (مرررکر :تعررراد = ،320میررانگی =

معیرررار=  1.53و مؤنررر  :تعرررراد = ،400میرررانگی =  ،27.20انحررررا

معیررار=  )1.48زبرران انگلیسرر در سررط فررو میرران و ردۀ سررن برری  15تررا  23سررا
ستنر که مشرغو یرادگیر زبران انگلیسر در ایر مؤسسره برهمنظور مسرافرت بره خرار
از کشررور برررا کررار یررا ادام رۀ تحصرری بودنررر .از تعررراد  735شرررک کننررره کرره در ابترررا
1. pre-test – post-test two-intervention design
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در ای مطالعه بره مررّت سره تررم متروال شررنر 10 ،دانر آمروز بره علر
در پرری آزمررون یررا پس راآزمررون شررنیرار چنررررسررانها از

دیرکرررد یررا انصرررا

از شرررک

تعررراد اوّلیرره حررر

گردیرنررر؛ امّررا  5ندررر از آنرران برره پرسرر

ررا پرسشررنامۀ آگررا

فراشناخت شنیرار پاسرخ دادنرر ،رچنرر نمررات آنران در جریران آنرالی دیترا لحرا نشرر.
سط کیدر فرو میران کره افرراد در آن رب نرام کردنرر ،تقریبراً ،معراد «آیلرت
بررود .رضررای نامرره ررا شرررک

در پررهو

بنرر »6.5

توسر تمررام افررراد حاضررر امضررا و ا رررا

بنیرران تحقیرر برررا آنرران شررر داده شررر .شررایان یررادآور اس ر  ،پررهو

و

گررران از نررام

مستعار برا تمام شرک کننرگان استداده کردهانر.
 .3 .3ابزار

برا سنج

ا مورد نیاز دو پرسر

پرهو

سره ابر ار ذیر در ایر مطالعره بره کرار

گرفته شر.
 .1 . 3. 3آزمون تعیین سطح آکسفورد

از آزمررون تعیرری سررط «آکسرردورد» 1ابرررا شررره توس ر ال ر  )2014( 2بررهمنظور پررای
مگِنر شررک کننرررگان در ابتررا پررهو

اسرتداده شررر .ایر آزمررون ،مچنری بررهعنوان

معیار برا برآورد پایرای و روایر متقرارن آزمرون شرنیرار آیلرت

در ایر پرهو

بره

کررار گرفترره شررر .آلدررا کرونب راخ برررا ربررات پایررای آن مقرررار برراال  0/92را نشرران داد
(الرس  -ا .)2010 ،
 .2 . 3. 3آزمون شنیداری چندرسانهای

آزمررون شررنیرار چنررسررانها مررورد اسررتداده در ای ر مطالعرره کرراربر
یادداشرر

رررا مرررررّس از کترررا سرررامی

ررا فعّالیّ ر

و

ترر و  2 3برررود .آزمرررون رررا شرررنیرار

چنررسررانها از نظررر قال ر بنررر  ،سرراختار و سررط پیچیرررگ مشررابه بودنررر ،امّ را محترروا
آنهررا برری پرری آزمررون و پسرراآزمررون شررنیرار چنررسررانها برررا اجتنررا

از آگررا

1. Oxford Placement Test
2. Allan
3. Summit TV 2
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آزمون حی دورۀ کوتراه مراخلرۀ  12دترها  ،متدراوت در نظرر گرفتره شرر .رر آزمرون در
ایر مجموعرره مگررام بررا محترروا برنامرۀ مراخلرۀ  10دتررها شررام اخبررار مسررتنر شرربکۀ
«ا برر سرر » 1بررا تنرروّ گسررترده در سرروژه ررا روز ،ماننررر مصرراحبه در سررط شررهر،
مسررافرت آنالیرر و بررا بهرررهگیررر از لهجرره ررا متدرراوت انگلیسرر انجررام شررر .آزمررون
شررنیرار چنررسررانها کرره بررر رو لررو فشرررده ضررب شررره بررود ،شررام دو بخرر ،
رکرام بره مررّت  4دقیقره و  30رانیره و سره زیرمجموعره مر شرر کره سرؤاالت متنروّع را
مرر داد :سررؤاالت چنرگ ینررها  ،اتصررا بررا خطررو  ،توصررید  ،سررؤاالت خالصررۀ

پوشرر

تشریح .
 .3. 3. 3پرسشنامۀ آگداهی فراشدناختی شدنیداری

پرسشنامۀ معتبر آگرا
زبان دوم مزمان با گو

فراشرناخت شرنیرار برا تمرکر برر آگرا

فراشرناخت شرنونرۀ

دادن به مترون گدترار نیر اسرتداده شرر .دانر آمروزان برا سرط

فرو میران یکر از گ ینره ررا لیکررت  6گ ینررها را بررا نشرران دادن درجرات موافقر
خررود ( = 1کررامالً مخررال ؛  = 2مخررال ؛  = 3تقریبرراً مخررال ؛  = 4تقریبرراً موافرر ؛ = 5
مواف ؛  = 6کامالً مواف ) انتخرا
موفّقی ر

در درک مطل ر

کردنرر .ایر پرسشرنامۀ  21مرورد کره مربرو بره میر ان

شررنیرار زبرران دوم اس ر

دارا خصوصرریات روانسررنج بهینرره

و مستحکم اس  .سره مرورد (مروارد  3و  8مربرو بره دانر

فررد و مرورد  16مربرو بره

توجّرره مسررتقیم) بررهطور معکرروس کُرگرررار شرررهانررر (ونررررگرید
پر

از جمررعآور داده ررا مربررو برره پرسشررنامۀ آگررا

و مکرراران .)2006

فراشررناخت شررنیرار  ،نمرررات

مربو به  5زیر معیرار پرسر نامره کلر محاسربه شرر .از  5عامر کره پی ترر ذکرر شرر4 ،
عامر او برررا سررنج
شنیرار اس

و دان

دانر

فراشررناخت مربررو برره رفتار ررا را برررد تنظرریم فراینررر

فرد توس عام پنجم سنجیره م شود (گو و و.)2014 ،

1. ABC News
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 .4. 3روش کار

گررران برنام رۀ  15دتررها بررر اسرراس مراخل رۀ آمرروز

پررهو

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها
آزمای

طراحر کردنرر و پرهو

بود .پهو

گران فعّالیّر

(ونررررگرید

گرر نخسر

فراشررناخت و آمرروز

و گررو )2012 ،برررا دو گررروه

ایر پرهو

مسرئو ارا،رۀ برنامرۀ مراخلره

را شرنیرار موجرود در کترا

درسر دانر آمروزان را کره در

خررود آموزشررگاه زبرران مرررکور چررا

شررره بررود انجررام دادنررر .ررر

آمادهسرراز دان ر آمرروزان برررا شرررک

در آزمررون ررا جررامع ماننررر «آیلررت » و «توف ر »

بود .پرهو

گرران تکرالی

شرنیرار شرام  13درس را آمراده کردنرر .محتروا

بر مبنا تکالید برود کره دانر آمروزان در سرط فرو میران در کترا
داده بودنر .اگرچه عنراوی تکرالی
ایرر تکررالی

کتررا

درسرر
رر درس

درسر شران انجرام

شرنیرار چنررسرانها مطراب برا سرلیقۀ عمروم برود،

شررنیرار مربررو برره آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها بودنررر .متررون
ررر درس بررر رو لررو فشرررده ضررب شررر .برره

شررنیرار  3تررا  7دقیقررها برررا

دان آمرروزان در کررالس ررا معمررول نحرروۀ بررهکارگیر چرخ رۀ پرری شررنیرار ،شررنیرار و
پسرراشررنیرار ترررری

شررر .آمرروز

فراشررناخت و آمرروز

محرراورها بررهطورمعمو در کررالس ررا آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر

زبرران انگلیسرر آموزشررگاه ا اجرررا

نم شررود .در دتررۀ نخسرر  ،قبرر از اجرررا پرری آزمررون ،پررهو
آزمون ررا شررنیرار چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

گررر اوّ  ،سرراختار

فراشررناخت شررنیرار را برره م ررّت

 15دقیقرره برررا شررنونرگان شررر داد .اجرررا پرری آزمررون شررنیرار چنررسررانها و
پرسشرنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار  40دقیقرره برره طررو انجامیررر .برنامرۀ مراخلررها برره

کررار رفترره در ای ر تحقی ر  5مرحلررها مرررتب بررا پی نیرراز آزمررون شررنیرار چنررسررانها
بود.
 .5 .3برنامۀ مداخله چندرسانهای

در ای تحقی برنامۀ مراخلره در دو گرروه بره مررّت  15دتره بره اجررا درآمرر :آمروز
فراشررناخت و آمرروز
مراخلرره را توس ر پررهو

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها
گررر نخس ر

ررر دو گررروه برنامررۀ

برره م ررّت ررر جلسرره  60دقیقرره از دت رۀ دوم تررا
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چهررارد م دریافر

کردنررر 5 .گررام مترروال برررا انجررام تکررالی

دنبررا شررر .ررر دو محقّرر طرر ّ تمرراس ررا

شررنیرار

دتگرر در مررورد مشررکالت محقّرر و

دان آمرروزان در طررو اجرررا برنامررۀ مراخلرره برره بحرر
دان آمرروزان گررروه آمرروز

برررا دو گررروه

و تبرراد نظر مرر پرداختنررر.

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها طبرر مراحرر ذیرر

را نمای شرنر:
مرحلررۀ اوّ حررو محررور برنامررهریرر
را برد ررا فراشررناخت را توصرری

و پرری بینرر بررود .پررهو

گررر نخسرر ،

و در مررورد معنررا لغررو چنررر کلیرررواژه توضرریحات

ارا،ه داد کره دانر آمروزان را در یرافت پاسرخ بررا پرسر

را دشروار دربرارۀ عنراوی و

طبقهبنرر توضریحات و مثرا را یرار مر کررد .ایر پرسر

را دشروار پی بینر را

شررنونرگان دربررارۀ طبقررهبنررر و نررو اطّالعررات احتمررال را کرره قرررار بررود بشررنونر ،تح ر
پوش ر

داش ر  .ای ر مرحلرره دان ر آمرروزان را در درک بهتررر برنامررهری ر

مهارت شنیرار خود در جریان فعّالیّ

و پیونررر آن بررا

ا روتی کالس یار م کرد.

تمرکرر مرحلررۀ دوم بررر نخسررتی تطبیرر د رر بررود .ایرر مرحلرره دانرر آمرروزان را برره
شررنیرار چنررسررانها ضررب شررره بررر لررو ررا فشرررده برررا مرتبررۀ نخسرر

سررنج

مهارت پی بینر آنران در مرورد عنراوی و کلمرات بره کرار گرفتره شرره وا مر داشر  .بره
دان ر آم روزان امکرران یادداش ر بررردار از اطّالعررات آتر در مررورد مررواد چنررسررانها کرره
م شنیرنر داده شر.
مرحل رۀ سرروم حررو محررور دومرری تطبی ر د ر بررود .ای ر مرحلرره بیررانگر ا مّیّ ر

نررو

خاص ر از را برررد فراشررناخت در بهبررود مهررارت شررنیرار اس ر  .بعررر از گررو
ّ

دادن برره

شررنیرار چنررسررانها برررا مرتبرۀ دوم دانر آمرروزان دریافتنررر کرره دفعرۀ نخسر

بعضر

از قسررم

ررا را اشررتباه شررنیرنر یررا اصرالً نشررنیرنر .آنرران برره کوشر

موارد دشوار که ط ّ گو

دادن در مرتبۀ نخس

پی

آمر ،ترغی

برررا رفررع و اصررال

شرنر.

مرحلۀ چهارم حو محرور تطبیر د ر نهرای برود کره دانر آمروزان را بره گرو
پایررا-پایرررار وا مرر داشرر  .ایرر چرخرره دانرر آمرروزان را در کررا

دادن

امکرران اشررتبا ات
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شررنیرار و مچنرری در درک نکررات جریررر کرره در ط ر ّ مرحل رۀ دوم تطبی ر د ر متوجّرره
نشرنر ،کم

م کرد.

مرحلرۀ پررنجم شررام انریشرریرن بررود کرره دان ر آمرروزان را در زمین رۀ تعمّ ر و انریشرریرن
در مررورد را برد ررا فراشررناخت حرری انجررام تکررالی

شررنیرار یررار مرر نمررود.

شنونرگان به تکمیر انریشریرن برهطور اندرراد دربرارۀ فراینرر شرنیرار ترغیر
مورد تمام را برد ا مرورد اسرتداده در جلسرات آتر بررا مواجهره برا تکرالی
آگا

شررنر و در
شرنیرار

یافتنر.
فراشرررناخت از طریررر «تعامررر محررراورها » 1دانررر آمررروزان

در گرررروه آمررروز
فعّالیّ

ررا بخر بنررر شررره در قسررم

ارا،رره شررر و مچنرری فعّالیّ ر

پیشرری را کرره برررا گررروه آمرروز

فراشررناخت

2

ررا اف ر وده برررا فوایررر شررناخت و عرراطد را در جریرران

اشررتراک تجربیررات یادگیریشرران بررا یکررریگر کرره طر ّ مکالمررات شررک مر گرفر  ،دریافر
کردنر .ایر تعامر محراورها آنران را قرادر مر سراخ
کننر .در ر جلسه بره رر دانر آمروز یر
جریر بر اساس دانر

ترا نروآور در یرادگیر را تجربره

جر وه حراو تکرالی

شرنیرار چنررسرانها

آنران پیرامرون عنروان و نرو مرت داده شرر .از آنران خواسرته شرر ترا

راجع به نو اطّالعرات کره احتمرا ًال شرنیره بودنرر ایررهپررداز کننرر .عرالوه برر ایر تمرام
واژگرران مرررتب بررا مررت و پرری بین
فعّالیّ

ررا اف ر وده در گررروه آمرروز

ایشرران را در برگررۀ را نمررا نگاشررتنر؛ بنررابرای
فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها برره شررر

ذی اس :
• مرحل رۀ نخس ر  :برره دان ر آمرروزان یررادآور شررر کرره مل ر م برره توجّرره برره تمررام
احتمرراالت منطق ر
گروه ا کوچ

سررتنر .مرحل رۀ پرری بین ر بهصررورت گررروه ررا دوندررره یررا
انجام شر.

• مرحل رۀ دوم :دان ر آمرروزان در نخسررتی تطبیرر د رر از طریرر تعامرر محرراورها
برررا نظررارت بررر پرری بین ر مررت شررنیرار  ،درک اوّلیرره و عملکرررد شررنیرار دو

)1. metacognitive intervention through dialogic interaction (MIDI
)2. metacognitive intervention (MI
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ندرررۀ خررود مررراه شرررنر .پر

از اتمررام امررر پرری بینر و بحر

عنروان مطلر  ،دانر آمرروزان بررا مرتبرۀ نخسر
خواسررته شررر در کنررار اطّالعررات کرره درسرر

برره مرت گررو

و گدتگررو دربررارۀ
دادنررر .از آنرران

پرری بینرر کرررده بودنررر ،عالمرر

بگرارنررر و اگررر اطّالعررات جریررر دیگررر نیرراز اسرر  ،بنویسررنر .ایرر گررام ررا
متوال در انجام تکرالی
نگررام مبادلررۀ یادداشرر

شرنیرار بره دانر آمروزان در امرر توجّره بره ج ییرات در
ررا بررا یکررریگر و درک از طریرر محرراوره مدیررر بررود.

درنتیجه ،در ای مرحله توجّه انتخاب تمری و بر آن تیکیر شر.
• مرحل رۀ سرروم :از دان ر آمرروزان خواسررته شررر تمررام اطّالعررات جریررر را در برگررۀ
را نمررا شررنیرار یادداشرر

کننررر .ایرر امررر برره آنرران کم ر

م ر کرررد کرره برره

مشرکالت خررود در زمینرۀ شررنیرار از طریر را برد را نظررارت پر ببرنررر .سررپ
آنان بره تمرری عملکررد شرنیرار بره مرراه رمگرو ر خرود از طریر محراوره
پرداختنررر کرره ای ر موضررو آنرران را در توجّرره برره عملکرررد شررنیرار یکررریگر و
فراگیرررر عمیررر درک مطلررر

گسرررتر

شرررنیرار چنررسرررانها توانمنرررر

م ساخ .
• مرحل رۀ چهررارم :دان ر آمرروزان مطررالب کرره بهصررورت نادرس ر

شررنیرنر یررا اص رالً

نشررنیرنر را یافترره و از طریر تعامر محرراورها بررا ررمگرو ر خررود برره اشررتراک
م گراشتنر.
• مرحلرۀ پررنجم :دانر آمرروزان از تعامر محرراورها برررا تسررهی درک مرروارد آتر
تکالی

شنیرار بهره م بردنر.

چرخۀ آموزشر و تعامر آموزشر برا اسرتداده از تکرالی

شرنیرار در ایر مطالعره بره

شرررنونرگان در درک چگرررونگ اسرررتداده از را برد رررا فراشرررناخت از طریر ر آمررروز
فراشررناخت و آمرروز
برخورد با تکالی

شرنیرار نیراز داشرتنر کمر

تسررهی فراگیررر تکررالی
تکررالی

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها و مراحلرر کرره برررا
کررد .ایر رویکررد مرحلرهبنرر شرره بره

شررنیرار دانر آمرروزان و افر ای

شررنیرار ناآشررنا در آینررره کمرر

کرررد .پرر

شرران

برخررورد را برررد بررا

از تکمیرر برنامرره ررا آمرروز
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فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها برره مرررّت  15دترره،
ای ر تحقی ر  ،دان ر آمرروزان را برره شرررک
پرسشررنامۀ آگررا

چنررسررانها و تکمیر

در پسرراآزمررون شررنیرار

فراشررناخت شررنیرار دعرروت کرررد .زمرران کلّ ر

مورد نیاز در ای مرحله  40دقیقه بود.
 .4یافتههای پژوهش

برره منظررور آنررالی آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها و عملکرررد پرسشررنامۀ آگررا
فراشررناخت شررنیرار زبررانآمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو
 ،از «نسررخۀ  22مجموع رۀ آمررار علرروم اجتمرراع » 1اسررتداده ش رر.

متوس ر در ای ر پررهو

برره دلیرر غیرعرراد بررودن داده ررا ،اطّالعررات جمعآور شررره از سرره گررروه بررا اسررتداده از
آزمون «کراسرکا -والر » بررا پری آزمرون و پسراآزمون آنرالی شررنر .جررو را ( )1و
( )4نشررانگر نتررای پرری

و پسرراآزمررون شررنیرار چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار دانرر آمرروزان سررتنر کرره بیررانگر محرررودۀ سررنج

اسررتانرارد

اطّالعررات شررنونرگان نیرر مرر باشررنر .جمررعآور اطّالعررات برررا آزمررون ررا شررنیرار
چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار  45 ،دقیقرره طررو کشرریر .ررر

پسراآزمون شرنیرار چنرررسرانها و پرسشررنامۀ آگرا
مراخلر رۀ فراشرررناخت برررر درک مطلر ر

از

فراشرناخت شرنیرار بررسر آرررار

شرررنیرار چنررسرررانها و آگرررا

فراشرررناخت

زبانآموزان زبان انگلیس بهعنوان زبان خارج در سط فو متوس بود.
 .1 .4پرسش پژوهش شمارۀ 1

پرسرر

پررهو

شررمارۀ  1آرررار مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر

عملکرررد شررنیرار چنررسررانها زبرران آمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در
سط فو متوس را بررس مر کنرر .پایرای آلدرا کرونبراخ در پری آزمرون و پسراآزمرون
گررروه ررا آزمررای
 α=.82و  α=.85گر ار

 1و  2در حرررود α=.83و  α=.87و برررا گررروه گررواه در حرررود
شرر کرره بررا مهررارت شرنیرار چنررسرانها در حررّ میانره بررود
1. SPSS
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(الرسرر

ررا  .)2010 ،آمررار توصررید آزمررون شررنیرار چنررسررانها حاصرر از پرری

پساآزمون برا گرو ا آزمای

و

و گروه گواه در جرو ( )1خالصه شره اس .

جدول  .1آمار توصیفی مقایسه میانگین نمرات سه گروه در پیش و پساآزمون درک شنیداری
حد پایین

حد بال

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

آزمون

گروهها

گروه آزمای

1

10/00

15/00

11/26

0/715

240

پیشآزمون گروه آزمای

2

10/00

13/00

11/28

0/622

240

8/00

16/00

11/27

0/960

240

گروه آزمای

1

13/00

20/00

17/55

1/33

240

گروه آزمای

2

11/00

20/00

15/29

1/48

240

10/00

15/00

11/23

0/616

240

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

نتای آزمرون را کراسرکا والر

جررو ( )2و براندرون بررا پسراآزمون شرنیرار

چنررسررانها جرررو ( )3حرراک از آن اسرر
آزمررای

کرره شرررک کننرررگان اعضررا گررروه ررا

 1و  2از متایرران خررود در گررروه گررواه عملکرررد بهتررر داشررتنر .درواقررع ،رتب رۀ

نمرۀ میانگی کسر شرره توسر گرروه آزمرای
توس گرروه آزمرای

 )568/79( 1از نمررۀ میرانگی کسر شرره

 )389/87( 2کره خرود براالتر از نمررۀ میرانگی گرروه گرواه()122/92

بررود ،بیشررتر بررود .مقرررار کررا اسررکو،ر ( )571.50نشررانگر اخررتال
سرره گررروه بعررر از مراخل ره اس ر

و از لحررا آمررار معنررادار و قاب ر توجّرره اس ر  .انرررازۀ

ترریریر برره می ر ان  0/82مقرررار برراالی اس ر (کررو
بیررانگر ای ر مطل ر

اس ر

در نمرررۀ میررانگی برری

 .)1988 ،مقرررار  )p=0.000( pمچنرری

کرره برنام رۀ مراخلرره باع ر

زبررانآمرروزان در ررر دو گررروه آزمررای

ترریریر بیشررتر در عملکرررد شررنیرار

و مچنرری مؤیّ رر ترریریر مثب ر

بهتر در عملکرد شنیرار زبانآموزان اس .

آمرروز

و پررراکن
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جدول  .2نتایج آزمونهای کراسکال والس بر اساس مقایسه سه گروه در پیش و پساآزمون درک شنیداری
تعداد

رتبه میانگین

گروهها

آزمون

گروه آزمای

1

240

355/53

پی آزمون گروه آزمای

2

240

366/02

240

359/96

240

568/70

گروه گواه
پساآزمون

1

گروه آزمای

کای اسکوئر

0/403

درجه آزادی

سطح معنیداری

0./817

2

0/000

571/50

2
انرازه ارر0/82 :

جدول  .3نتایج آزمون بانفرونی بر اساس مقایسۀ سه گروه در پساآزمون درک شنیداری
اختالف

خطا

سطح

میانگین

استاندارد

معنیداری

240

2/26

0./110

0/000

گروه آزمای

 / 1گروه گواه

240

6/32

0./110

0/000

گروه آزمای

 / 2گروه گواه

240

4/06

0./110

0/000

پساآزمون

آزمون

گروهها

گروه آزمای

تعداد

 / 1گروه آزمای

2

برررا یررافت مقرررار دقیرر اخررتال

میرران سرره گررروه از نظررر عملکرررد شررنیرار

چنررسررانها نتررای آزمررون «برراندرون » جرررو ( )3نشررانگر اخررتال
قاب توجّه میان ر سره گرروه از نظرر عملکررد شرنیرار پر

آمررار معنررادار و

از برنامرۀ مراخلره برود .ایر

نتیجرره مر توانررر بیررانگر ای ر امررر باشررر کرره مراخلرۀ فراشررناخت باعر

پررراکن

بیشررتر در

نتای کل پساآزمون شره اس .
 .2 .4پرسش پژوهش شمارۀ 2

دومرری پرسرر

پررهو

محرراورها بررر آگررا

متمرکرر بررر آرررار مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر

فراشررناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان زبرران

انگلیس بهعنوان زبران خرارج در سرط فرو متوسر برود .بررا پاسرخ بره ایر پرسر
عملکرررد گررروه آزمررای
آزمای

( 2آمروز

( 1آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ) و گررروه

فراشرناخت ) آنرالی شرر .مقررار میرانگی پایرای آلدرا کرونبراخ بررا
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گررروه آزمررای

فراشررناخت شررنیرار شرررک کننرررگان

و گررروه گررواه در پرسشررنامۀ آگررا

در تحقی حاضر در حرّ میانه بود (( )α = .80الرس

ا .)2010 ،

جدول  .4آمار توصیفی مقایسۀ میانگین نمرات سه گروه در پیش و پساآزمون پرسشنامۀ آگاهی فراشناختی
حد پایین

حد بال

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

گروهها

آزمون

گروه آزمای

1

68/00

104/00

88/37

7/56

240

پیشآزمون گروه آزمای

2

70/00

112/00

88/41

8/69

240

69/00

110/00

88/36

9/08

240

گروه آزمای

1

108/00

118/32 133/00

5/36

240

گروه آزمای

2

105/00

113/16 123/00

3/72

240

69/00

88/42

9/01

240

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

110/00

جدول  .5نتایج آزمونهای کراسکال والس بر اساس مقایسۀ سه گروه در پیش و پساآزمون پرسشنامۀ
آگاهی فراشناختی
تعداد

رتبه میانگین

آزمون

گروهها

گروه آزمای

1

240

366/30

پیشآزمون گروه آزمای

2

240

354/50

240

360/70

گروه آزمای

1

240

551/05

گروه آزمای

2

240

409/47

240

120/98

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

کای اسکوئر

0/387

0/000

آمررار توصررید جرررو ( )4برررا گررروه آزمررای
گررروه آزمررای

 )M= 113.16; SD=3.72( 2و برررا

 )9.01و نی ر آزمررون کراسررکا وال ر
گرررروه آزمرررای

درجه آزادی

سطح معنیداری

0./824

2

533/89

2
انرازه ارر0/80 :

 )M=118.32; SD= 5.36( 1و برررا
گررروه گررواه ( =M= 88.42; SD

جرررو ( )5حرراک از آن اس ر

کرره اعضررا

ررر دو

از متایررران خرررود در گرررروه گرررواه در پسررراآزمون پرسشرررنامه آگرررا

فراشناخت عملکررد بهترر داشرتنر .مقررار کرا اسرکو،ر ( )533/89بیرانگر ایر امرر اسر
کره بعرر از مراخلرره ،اخرتال

میرران نمررۀ میررانگی بری سرره گرروه ،از لحررا آمرار مقرررار
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معنررادار و قابرر ترروجّه اسرر  .انرررازۀ ترریریر  0/80مقرررار برراالی اسرر
مقرار  )p=0.000( pمچنی مؤیّرر ایر مطلر
قاب توجّه در آگرا

اسر

(کررو

.)1988 ،

کره برنامرۀ مراخلره باعر

فراشرناخت زبرانآمروزان در رر دو گرروه آزمرای

پرراکن

بعرر از مراخلره

گردیر.
جدول  .۶نتایج آزمونهای کراسکال والس برای مقایسۀ سه گروه بر اساس عملکرد پنج سازه
تعداد

کای اسکوئر

درجه آزادی

اندازه اثر

سطح معنیداری

زیرمعیارهای پرسشنامه

720

419/69

2

0/61

0/000

ح مسئله

720

538/97

2

0/78

0/000

توجّه رای شره

720

171/89

2

0/24

0/000

ترجمۀ ذ ن

720

398/99

2

0/56

0/000

شخص

720

153/10

2

0/25

0/000

ک

720

533/89

2

0/80

0/000

و ارزیاب

برنامهری

دان

جدول  .۷نتایج آزمون بانفرونی بر اساس مقایسۀ سه گروه در پسا آزمون پرسشنامۀ آگاهی فراشناختی
آزمون
پساآزمون

تعداد

اختالف میانگین

خطا استاندارد

سطح معنیداری

گروهها

240

5/15

0./850

0/000

گروه آزمای

 / 1گروه گواه

240

29/90

0./850

0/000

گروه آزمای

 / 2گروه گواه

240

24/74

0./850

0/000

گروه آزمای

 / 1گروه آزمای

2

نترای آزمرون کراسرکا والر

بررا

رر سره گرروه در رر عامر از پرسشرنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار جرررو ( )6مچنرری بیررانگر ترریریر قابرر توجّرره یکرر از دو عامرر
آمرروز

فراشررناخت و یررا آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر آگررا

فراشرناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران
خررارج در سررط فررو میرران اسرر  .در مررورد آگررا
«برراندرون » جرررو ( )7رابر
گررروه آزمررای

کرررد کرره وجررود اخررتال

 1و  2از نظررر آگررا

فراشررناخت  ،نتررای آزمررون

آمررار معنررادار و قابر توجّرره بری

فراشررناخت بعررر از برنام رۀ مراخلرره مؤیّ رر ای ر امررر
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کرره مراخلررۀ فراشررناخت مررؤرر واقررع شررره و باعرر

اسرر

فراشناخت زبانآموزان در ر دو گروه آزمای

پررراکن

بیشررتر در آگررا

شره اس .

 .5بحث و نتیجهگیری

ای پهو

بررسر تریریر مراخلرۀ فراشرناخت

با رر

عملکرررد شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت دانرر آمرروزان بررا سررط فررو

متوس ر انجررام شررر .نتررای کلّ ر نشررانگر ای ر حقیق ر
شررنونرگان گررروه آزمررای
گررروه آزمررای
کم

از طریر تعامر محراورها برر

اس ر

کرره مراخل رۀ فراشررناخت برره

 1در دسررتیاب برره عملکرررد بهتررر نسررب

برره متایرران خررود در

 2و گررروه گررواه در ررر دو زمینرۀ عملکرررد شررنیرار و آگررا

شایان کررد .پاسرخ پرسر

اوّ پرهو

فراشررناخت

دربرارۀ تریریر مراخلرۀ فراشرناخت از طریر

تعامر محرراورها بررر عملکرررد شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان بررا سررط فررو میرران
مثب ر

اس ر  .نتررای بیررانگر آن اس ر
کرره آمرروز

آزمررای

جه ر د ر شرررۀ فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها دریاف ر

کردنرررر ،عملکررررد بهترررر نسرررب
جه د

کرره دان ر آمرروزان بررا سررط فررو میرران در گررروه
بررره گرررروه گرررواه کررره ررری آمررروز

شررره از طری ر تعام ر محرراورها دریاف ر
پی

پهو

فراشرررناخت

نکردنررر ،از خررود نشرران دادنررر .نتررای

رو برا نترای تمرام تحقیقرات انجامشررۀ مررکور در زمینرۀ مراخلرۀ فراشرناخت

(ب رگیررران2014 ،؛ ب رگیررران و محمّررررپور2020 ،؛ ب رگیررران ،یعقررروب و محمررررپور ،در
دسرر

چررا ؛ فخررر و حسرر بخشرران2021 ،؛ کررراس2011 ،2009 ،؛ گررو و ررو2014 ،؛

مدترررون و فخرررر 2020 ،؛ ونرررررگرید
اسر  .شرربا
آمرروز

کلیررر ایر پررهو

و تدقّر ررتار  )2010 ،سرررازگار و مسررران بررروده
بررا پررهو

برره کاررفترره در زمینررۀ ترررری

ررا پیشرری کرره قرربالً ذکررر شررر در نررو

مهررارت شررنیرار و تمرکرر بررر فراینررر آمرروز

مهررارت شررنیرار از طری ر مراخل رۀ فراشررناخت بررود .رچنررر پررهو

حاضررر از مراخل رۀ

فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها بررر مهررارت شررنیرار چنررسررانها بهررره برررد ،امّ را
در پررهو

ررا قبلرر بررر اسررتداده از تعامرر محرراورها در مراخلررۀ فراشررناخت خررود

تیکیررر صررورت نگرفر  .برررا مثررا  ،کررراس ( )2011از تعامر محرراورها در گررروه ررا
دوندررره و گررروه ررا کوچرر

اسررتداده و مجموعررها از فعّالیّرر

ررا مشررترک برررا
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شنونرگان زبان دوم فرا م کررد کره آنران بتواننرر برا تکرالی
داشررته باشررنر .در ایرر پررهو

شرنیرار برهطور کامر تعامر

تعامرر محرراورها از طریرر آمرروز

فراشررناخت آگررا

شررنیرار دانرر آمرروزان (از جملرره توجّرره و تمرکرر  ،اسررترال و انریشرره) را حرری انجررام
سلسررله آمرروز

ررا فراشررناخت ارتقررا بخشرریر .رچنررر کررراس ( )2009از شررنیرار

چنررسررانها (اخبررار متن ر -ویررر،وی ب ب س ر ) از طری ر آمرروز
مطلر

را برررد  ،برررا درک

شررنیرار زبررانآمرروزان ژاپن زبرران انگلیسر بررهعنوان زبرران خررارج بهررره برررد ،امّ را

تیکیررر بررر تعامر محرراورها نشررر .دانر آمرروزان زبرران انگلیسر بررهعنوان زبرران خررارج
حاضررر در ای ر پررهو
مطل

طر ّ یر

شنیرار چنررسانها آموز
نتررای ایر پررهو

مراخل رۀ فراشررناخت  15دتررها بررهمنظور بهبررود درک
داده شرنر.

مچنری بیررانگر ایر امررر اسر

کرره مراخلرۀ فراشررناخت از طریر

تعامرر محرراورها برره دانرر آمرروزان سررط فررو میرران در بهبررود عملکرررد شررنیرار
چنررسانها کمر
از آمرروز

شرایان کررد .مسرو برا ایر جنبره از پرهو

حاضرر ،کرراس ()2011

فراشررناخت (پی بینرر  ،نظررارت ،مسرریلهیرراب و ارزیرراب ) از طریرر چرخررۀ

تعلیمرر برره زبررانآمرروزان کررممهررارت برره مررراه را نمررای و پشررتیبان در مررورد بهبررود
عملکرررد شنیراریشرران اسررتداده کرررد .برنام رۀ مراخلرره برررا دروس شررنیرار بررا اسررتداده از
چرخۀ تعلیم به دانر آمروزان فرو میران کمر
ررا زبرران بیشررتر در فعّالیّ ر

کررد کره حافظرۀ فعّرا خروی

را بررا

ررا شررنیرار آت ر  ،ارتقررا بخشررنر .نتررای

دریاف ر

بخ ر

پررهو

حاضررر مچنرری سررازگار و ررمراسررتا بررا نتررای مطالعررات ب رگیرران و فخررر

( )2018کرره ترریریر مراخل رۀ فراشررناخت را بررر شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت

دانر آمرروزان ایرانر زبرران انگلیسر را بررهعنوان زبرران خررارج در سررط پیشرررفته بررسر
کردنررر ،ارزیرراب مرر شررود .چرخررۀ تعلیمرر فراشررناخت مررورد اسررتداده در ایرر پررهو
اب ار سودمنر بررا تسرهی تعامر محراورها میران دانر آمروزان کره برنامرۀ مراخلره را
دریاف

کردنر ،قلمراد مر شرود .سرودمنر تعامر میران دانر آمروزان در ایر پرهو

آن جنبرره از پررهو
مدیر برا پیشرف

برا

فرنانرررز تررورو ( )2005کرره بیرران م ر کرررد تعام ر محرراورها اب ر ار
درک مطل

شنیرار دان آموزان اس  ،سنخی

داش .
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با توجّه به دومری پرسر
تعامرر محرراورها باعرر

مبتنر برر اینکره آیرا آمروز

پرهو
بهبررود آگررا

فراشرناخت از طریر

فراشررناخت شررنونرگان در سررط فررو میرران

خوا ررر شررر؟ نتررای ایرر تحقیرر بررا یافترره ررا مطالعررات ب رگیرران و فخررر ()2018؛
ب رگیرران و محمّررپور ()2020؛ تانونر
ررو ()2014؛ مدتررون و فخررر
فراینرررمحررور آمرروز

()2018؛ فخررر و حس ر بخشرران ()2021؛ گررو و

()2020؛ مهرررو و میررر

فراشررناخت در آگررا

( )2017کرره کررامالً سررهم عمرررۀ

فراشررناخت را تیییررر م ر کننررر ،سررازگار بررود.

رچنر ایر نترای از نظرر عملر برا نترای ب رگیران ( )2014کره پیشررف
آگررا

فراشررناخت زبررانآمرروزان پ ر

در تضرراد اسرر  .دانرر

از بررهکارگیر آمرروز

قابر تروجّه در

فراشررناخت گ ر ار

نکرررد،

ناکرراف زبررانآمرروزان در زمینررۀ را برد ررا فراشررناخت  ،عرررم

موفقیتشررران در درک و دریافرر

و برررهکارگیر را برد رررا در عمرر و کمبرررود دانرر

زمینررۀ کررارکرد ایرر عوامرر  ،فاکتور ررا مررؤرر

در

سررتنر کرره بایررر در مررورد ایرر تضرراد

مالحظررره شرررونر (ب رگیررران2014 ،؛ مدترررون و فخرررر  .)2020 ،دلیر ر ارتقرررا آگرررا
فراشناخت

ر دو گرروه آزمرای

فو میان در ای پهو

م توانرر مربرو بره کرارای آنران در دانر آمروزان سرط

باشر کره از نظرر کرارای زبرانشناسر برال ترر بودنرر و توانسرتنر

از را برد ا بهطور مرؤررتر بهرره بگیرنرر؛ زیررا ایر را برد را توسر دانر آمروزان سرط
مقرررمات و میرران برره کررار گرفترره نمرر شررود .کررارای زبرران و برنامررهریرر

آگا انرره برره

دان آموزان سط فرو میران شررک کننرره در ایر مطالعره بررا انجرام تکرالی
از طریرر را برررد حرر مسررئله کمرر

کرررد تررا بررر عملکرررد آگررا

مناسر

فراشررناخت خررود در

مهارت شنیرار زبان دوم بیاف اینر (شئور و مختار .)2001 ،
پررهو

حاضررر ترریریر مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر مهررارت

شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت در مهررارت شررنیرار زبررانآمرروزان ایرانرر

زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو متوسرر را بررسرر کرررده اسرر .
نتررای  ،متضررم پشررتیبان ررا عمل ر برررا ای ر انگرراره اس ر
طری ر تعام ر محرراورها م ر توانررر برررا
درک مطل

رررای

کرره مراخل رۀ فراشررناخت از

و مسرراعرت دان ر آمرروزان در اف ر ای

شنیرار مدیر باشر .برهطور ویرهه ،نترای ایر پرهو

رابر

کررد کره مراخلرۀ
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فراشرررناخت از طریر ر تعامر ر محررراورها برررهطور چشرررمگیر در بهبرررود درک مطلر ر
شررنیرار زبررانآمرروزان سررط فررو میرران و آگررا
نقر

حمایر

دارد .دانر آمرروزان نیازمنرر دریافر

فراشررناخت آنرران در مهررارت شررنیرار
کراف بررا شرررک

در فراینرر شررنیرار

در کررالس ررا درس سررتنر و بایررر برره ای ر ایررره در تعلرریم و یررادد

زبرران دوم و زبرران

خارج توجّه شود .عرالوه برر ایر  ،مررّسران رم نیراز بره آمروز

اطّالعرات

بررا کسر

بیشررتر در یررادگیر فراینررر شررنیرار دارنررر .برره ای ر دلی ر کرره ای ر مهررارت ب ره خرراطر
ما ی

سیال

بایرر متدراوت از سره مهرارت دیگرر تررری

شرود و توجّره بره ورود

شررنیرار چنررسررانها کرره در دسررترس دانر آمرروزان سررتنر ،برره مررّسرران کمر
تررا توسر آنهررا برررا آمرروز

فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها باعر

شررنیرار دان ر آمرروزان برره فراینررر آمرروز
پررهو

عرررم توجّرره پررهو

گررران برره را برد ررا فراشررناخت و سررط آگررا

محراورها بررا توجّرره برره سررط آگررا

م کنررر

ارتقررا درک

شررنیرار شررود .درنهایرر  ،محرررودی

دان ر آمرروزان بررود .در مطالعررات آت ر م ر ترروان برره آمرروز

را

ایرر
اوّلیررۀ

فراشررناخت از طری ر تعام ر

اولیرۀ دانر آمرروزان و سررطو دیگررر کررارای زبرران

ماننر میان یا مقرمات پرداخ .
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دربارۀ نویسندگان
 زمینه ا. مشهر اس،ابراهیم فخری علمداری استادیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسالم واحر قا
 را برد ا،  مهارت نوشتار،  مهارت شنیرار، مطالعات زبان دوم،پهو ش مورد عالقۀ ایشان
.  تعام محاورها و درک شنیرار در ارتبا با سایر مهارت ا زبان اس، فراشناخت
. حسین بزرگیان استادیار گروه زبان و ادبیّات انگلیس در دانشگاه مازنرران اس

