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  چکیده

در این  ها به آن پرداخته شده است.حال مهارتی است که کمتر از دیگر مهارتعینآموزي و درشنیدن، یکی از چهار مهارت اصلی زبان

پژوهش تالش شده است تا با بررسی تحقیقات در مورد مهارت شنیدن، راهکارهایی براي تسهیل درك شنیداري به مدرسان زبان 

از شنیدن است که بسیاري از تحقیقات بر اثرگذاربودن آنها صحه  هاي پیشها، استفاده از فعالیتپیشنهاد شود؛ از جمله این راهکار

. هدف پرداخته است یخارج آموزانیفارس يداریبر درك شن دنیاز شن شیپ يهاتیفعال ریتأث یبررس بهضر حا پژوهشگذارند. می

 ،»دنیشن از شیپ آزمون سؤاالت مشاهده« یعنی، دنیاز شن شیپ يهاتیسه مورد از فعال يرگذاریتأث زانیمآن بود که پژوهش  نیا

 نفر 8 ،پژوهش نیا درآنها را مشخص کند.  يرگذاریتأث بیترت و را بررسی ،»واژه آموزش« و »موضوع درباره نیشیپ دانش سازيفعال«

 ،بودند لیمشغول به تحص یدانشگاه عالمه طباطبائ زبانانیرفارسیبه غ یمرکز آموزش زبان فارس که در ی،انیم سطح آموزانیفارس از

 شیپ يهاتیاز فعال کیهر  يشد در هر جلسه بعد از اجرا آموزان خواستهاز زبانو پژوهش در سه جلسه اجرا شد  نیا. شرکت کردند

هاي با استفاده از شاخص آنان پخش شد، به سؤاالت مرتبط با متن پاسخ دهند. يدو مرتبه برا يداریشن يمحتوا نکهیو پس از ا دنیاز شن

 دنیشن از شیپ يهاتیفعال از نوع سه يرگذاریتأث بیترتهاي سه آزمون با یکدیگر مقایسه شد و این نتیجه به دست آمد که آماري داده

 شیپ آزمون سؤاالت مشاهده« و »موضوع درباره نیشیپ دانش سازيفعال« ،»واژه آموزش« صورت به آموزانیفارس يداریشن درك بر

  .است »دنیشن از

  شنیدنآموزي، آموزش زبان، مهارت شنیدن، درك شنیداري، فعالیت پیش از فارسیکلیدواژه:         

  

  

 مقدمه. 1

شود که تنها خاص نوع بشر و ممیز او از ترین ابزار ارتباطی انسان است و با توجه به پیچیدگی ساختاري آن تصور میزبان مهم

یابد. یعنی انسان قادر است این توانایی ذهنی خود هاي گوناگونی تجلی میانگیز به صورتدیگر انواع باشد. این پدیده شگفت

گذارد با استفاده از گونه گفتاريِ آنچه ما زمانی پس از آنکه پا به عرصه حیات میع مختلفی به نمایش بگذارد. کوتاهرا به انوا

آورد و در مرحله بعدي سیر تحول نامیم به برقراري ارتباط با اطرافیان پرداخته، نیازهاي جسمی و روحی خود را برمیزبان می

عصر همکند تا در دسترس افراد دیگر اي از تجربیات و دانش فراهم میبه این ترتیب گنجینه پردازد وو تکامل خود به نوشتن می

) در 1378گیرد. (شقاقی، خود یا آیندگان قرار دهد و با استفاده از همین دانش مکتوب از اندیشه مکتوب و تفکر پیشینیان نیز بهره می

اند. افراد پیدا کرده است. درصد زیادي از جمعیت کره زمین دوزبانه یا چندزبانههاي اخیر مسأله آموزش زبان خارجی اهمیت زیادي دهه

هاي خود را افزایش دهند. تعداد بسیاري از افراد نیز خواهان کنند با یادگیري یک زبان جدید مهارتزیادي در سراسر دنیا تالش می

توان گفت آموزش زبان در طول تاریخ در مرکز توجه قرار داشته یادگیري زبان فارسی در کشورهاي خود یا ایران هستند. بنابراین می

هاي تدریس دائما دچار تغییر و تحول شده است که این تغییرات نیازهاي متفاوت است. در طول تاریخ شیوه آموزش زبان و روش

تر از یادگیري زبان تنها براي درك خواندن آموزي و استفاده از زبان به صورت کاربردي بیشدهد. امروزه مهارتآموزان را  نمایش میزبان

هاي تدریس نکات منفی یا مثبتی دارند اما آنچه در این زمینه مهم به نظر ). هر یک از روش1986، 1مورد توجه قرار گرفته است (ریچاردز

 توانند نتیجهآموزان تسهیل کند و درنتیجه، معلمان نیز میتواند آموزش زبان را براي زبانهایی است که میکردن روشرسد، مشخصمی

  زبان داشته باشند.  بهتري از آموزش

                                                           
1 Richards 
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طور هاي زبانی اهمیت دارد؛ یعنی همانشود، یادگیري تمامی مؤلفهاي براي برقراري ارتباط شناخته میاي اخیر که زبان وسیلههدر سال

کردن به زبان مقصد است، باید توانایی شنیدن، خواندن و نوشتن نیز در برنامه آموزشی آموزان توانایی صحبتهاي زبانکه یکی از اولویت

توانیم با کسی )، مهارت شنیداري به همان اندازه مهارت گفتاري مهم است. ما نمی3-4: 1988( 1اعتقاد اندرسون و لینچ وي لحاظ شود. به

ها را همزمان ارتقا داده باشیم. تمرین براي تولید گفتار بدون اینکه بتوانیم رو انجام دهیم بدون اینکه هر دوي این مهارتدرگوي رووگفت

فایده است. همچنین، مهارت شنیداري یک مهارت متقابل است، چراکه بدون تکرار گفتار خود پاسخ دهیم، بیوگوي به طرف گفت

  توان مهارت شنیداري را تمرین کرد.نمی

آموزان بررسی کند. این سه هدف این پژوهش  آن است که تأثیر سه فعالیت پیش از شنیدن را بر درك شنیداري فارسی

طور است. به» آموزش واژه«و » موضوع سازي دانش پیشین دربارهفعال«، »ؤاالت آزمون پیش از شنیدنمشاهده س«فعالیت شامل 

آموزان در درك تواند بیش از بقیه به فارسیها مییک از این فعالیت خاص، هدف این پژوهش این است که مشخص کند کدام

  ود:ششنیداري کمک کند. با توجه به این اهداف پرسش زیر مطرح می

سازي دانش فعال«، »مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن«هاي پیش از شنیدن شامل کدام یک از انواع مختلف فعالیت

  آموزان خارجی دارد؟تأثیر بیشتري بر عملکرد شنیداري فارسی» آموزش واژه«و » موضوع پیشین درباره

  توان مطرح کرد:متناسب با پرسش پژوهش فرضیه زیر را می

آموزان خارجی تأثیر بیشتري بر عملکرد شنیداري فارسی» سازي دانش پیشین درباره موضوعفعال«یت پیش از شنیدن فعال

  دارد. 

  

  . بیان مسأله2

شود، درك شود، مگر اینکه شخص دیگري آنچه را که گفته میگفتن منجر به برقراري ارتباط نمی) سخن1981( 2به گفته ریورز

شود مهارت هاست، به حدي که گفته میترین مهارتکند. در میان چهار مهارت اصلی زبان، مهارت شنیداري یکی از مهم

داد قابل درك در صورت راگیري زبان دوم بدون دستیابی به درونشنیداري مانند بنزین براي ماشین فراگیري زبان دوم است. ف

ترین نوشتاري یا شنیداري ممکن نیست. از میان چهار مهارت شنیداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري، مهارت شنیداري بنیادي

اد سر و کار دارند، اما تفاوتی دآنهاست. شنیدن حتی از خواندن هم اهمیت بیشتري دارد. اگرچه شنیدن و خواندن هر دو با درون

که در خواندن امکان مکث یا بازخوانی وجود حالیاساسی با یکدیگر دارند. در شنیدن، توقف و دوباره شنیدن ممکن نیست، در

ا آموز توانایی خواندن ندارد، تنهدارد. یکی دیگر از دالیل اهمیت مهارت شنیداري این است که در مراحل اولیه آموزش که زبان

) مهارت 9: 1994( 4). دیوید مندلسون34، 2015، 3تواند یادگیري خود را از طریق مهارت شنیداري تقویت کند (نونانمی

رغم اینکه درك شنیداري اهمیت رو به افزایشی دارد، اما این گوید علیکند و میمعرفی می 5»مهارت سیندرال«شنیداري را 

  شود. عنوان زبان دوم نادیده گرفته شده یا توجه کمی به آن میهاي آموزش انگلیسی بهمهارت در برنامه

آموزان گونه بود که براي آموزش مهارت شنیدن، مدرس متنی را چندین بار با صداي بلند براي زباندر گذشته روال این

ب آید، اما مهارت تواند یک فعالیت آموزشی به حساپرسید. گرچه این میهاي درك مطلب را میخواند و آنگاه پرسشمی

گیري دانش پیشین و کارهاي پردازش رشته آوایی و بهشود. مهارت شنیداري شامل مهارتشنیداري از این طریق کسب نمی

تجربیات زندگی مربوط به موضوع و ساختن معنی است که باید در آموزش این مهارت به همه آنها توجه شود و میزان توجه 

 ).1385آموزان و سطح دانش زبانی آنها دارد (ضیاء حسینی، بستگی به هدف زبان هابه هریک از این توانایی

هاي شنیداري مناسب، آموزان و سنجش آن براي معلمان دشوار است. در طراحی آزمونارتقاي درك شنیداري براي زبان

ف کاهش دهند (همان)؛ به طور مثال، ارائه ها را به تکالیاي طراحی کنند که نیاز آزمودنیهاي شنیداريتوانند فعالیتمعلمان می

هاي پیش از تواند برخی تمرینرسان باشد. معلم همچنین میتواند کمکاطالعات درباره موضوع متن شنیداري یا تکرار متن می

ساختار  تدریس واژه وآموزان تهیه نماید و به آنها کمک کند تا بر یک تکلیف خاص تمرکز نمایند. پیششنیدن را براي زبان

دادن به موضوعات مرتبط قبل از متن شنیداري اصلی و بحث درباره جمالت، مشاهده سؤاالت تکلیف پیش از شنیدن، گوش

                                                           
1 Anderson & Lynch 
2 Rivers 
3 Nunan 
4 David Mendelsohn 
5 Cinderella skill 
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پیشین  توانند بافتی براي تفسیر مهیا کنند و دانشها میهاست (همان). این تمرینموضوع پیش از شنیدن آن از جمله این تمرین

از شنیدن در آن است که  دانش موجود  هاي پیششود که اهمیت فعالیت). گفته می1995، 1(باكآموزان را فعال نمایند زبان

توانند از آن براي آموزان میرساند، و از این طریق زبانآموزان را درباره موضوع  فعال کرده و آنها را به درك مطلب میزبان

  ). 140 :1995نند (مندلسون، هاي خود استفاده کها و تفسیراطالعات فرضی، حدس و گمان

هاي مهم در یادگیري زبان دوم است دهد مهارت شنیدن یکی از مهارتنشان می آموزي هر فرد یا تدریس زبانتجربه زبان

هاي آموزشی وقت و دقت شود براي ارتقا و توسعه این مهارت، در کالسو به همین دلیل اکثراً به مدرسان زبان توصیه می

هاي گفتاري است. در واقع فرد تا زمانی که نیاز توسعه مهارتتوان گفت ارتقاي درك شنیداري پیشکنند می بیشتري را صرف

آموز بتواند حتی جمالت و تواند آن را تولید کند. در یادگیري یک زبان جدید، قبل از اینکه زباننتواند زبان را درك کند نمی

 3). همچنین بروك99: 1986، 2کند، باید از مرحله درك شنیداري بگذرد (دانکل هاي ساده زبانی را به زبان مقصد بیانعبارت

درصد وقت کالس باید به مهارت شنیدن اختصاص یابد و سپس در  50) معتقد است در مراحل اولیه آموزش زبان 1960(

ي درك شنیداري به رشد و هادرصد به آموزش این مهارت پرداخته شود. آموزش 20و  30ترتیب مراحل میانی و پیشرفته به

آموزان با گویشوران کند. براي پیشرفت و توسعه مهارت خواندن و همچنین ارتباط زبانفهم مهارت خواندن کمک بسیاري می

زبان مقصد باید از همان ابتداي آموزش، تقویت و گسترش مهارت شنیدن در دستور کار قرار گیرد. در واقع الزمه رشد 

آموزان براي اینکه بتوانند صحبت کنند ابتدا هاي درك شنیداري است. زباندادن به فعالیترورش و اهمیتهاي گفتاري، پمهارت

دادن و درك مطلب زبان تقویت نشود. یادگیري سایر هاي گوشباید یاد بگیرند زبان گفتاري را بشنوند و درك کنند. اگر مهارت

). به دلیل اهمیت باالي مهارت شنیداري در آموزش زبان این پژوهش 193 :1988، 4هاي زبانی دشوار خواهد بود (چیستنمهارت

آموزان شود گامی در جهت توسعه مهارت شنیداري تواند موجب ارتقاي درك شنیداري زبانکوشد با بررسی مواردي که میمی

  آموزي بردارد. و در ادامه تسهیل زبان

شود سزایی دارد، تالش میآموزان تأثیر بهیدن در ارتقاي درك شنیداري زبانهاي پیش از شنبنابراین، با علم به اینکه فعالیت

و ترتیب  6»آموزش واژه«و  5»موضوع سازي دانش پیشین دربارهفعال«، »مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن«سه فعالیتِ 

هاي یک از فعالیتمشخص کند کدامگیرد. هدف این پژوهش آن است که تأثیرگذاري آنها در این پژوهش مورد بررسی قرار 

  آموزان خارجی دارد. فوق تأثیر بیشتري بر درك شنیداري فارسی

  

  پیشینه پژوهش. 3

تر گفته شد درك شنیداري یکی از موارد پراهمیت و در عین حال دشوار در آموزش زبان دوم است. در طور که پیشهمان

کنند و از آنجایی که امکان عنوان یکی از مواد درسی استفاده میشده بههاي درس از محتواي شنیداري ضبطبسیاري از کالس

شود. تمامی مطالعات مشاهده گوینده در این شرایط وجود ندارد، درك تمامی اطالعات موجود در محتواي شنیداري دشوار می

د دارند که درك شنیداري ماهیتی هایشان، بر این مسئله تأکیها و تفاوترغم شباهتدر زمینه تقویت مهارت شنیداري، علی

آموزان نقش فعاالنه در تکالیف شنیداري، دستیابی به دانش پیشین و مقایسه تفسیر خود از داده و معناي واقعی فعاالنه دارد. زبان

و دانش دهی آموزان را جهتهاي پیش از شنیدن باشند که زبانآن دارند. بنابراین، مواد آموزشی شنیداري باید شامل فعالیت

هدف صورت مستقیم و بیآموزان در مواجهه با فعالیت شنیداري نباید بهبرخی محققان عقیده دارند زبانپیشین آنها را فعال کند. 

هاي توانند از فعالیتتکالیف را انجام دهند، بلکه باید به آنها کمک کرد روي تکلیف خاصی تمرکز کنند. به این منظور، معلمان می

دادن به موضوعی مرتبط با موضوع تدریس واژه و ساختار جمالت، مشاهده سؤاالت تکلیف، گوشن مانند پیشپیش از شنید

توانند از دانش آموزان می). زبان376: 2006، 7تکلیف پیش از تکلیف اصلی و بحث درباره موضوع استفاده کنند (چانگ و رید

آموزان ها استفاده نمایند. تجهیز زبانپردازي، حدس و تفسیر دادههاي پیش از شنیدن فعال شده، براي نظریهپیشین که طی فعالیت

                                                           
1 Buck 
2 Dunkol 
3 Brook 
4 Chastain 
5 providing background knowledge about topic 
6 vocabulary instruction 
7 Chang & Read 
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لیف هدایت کند، به جاي شنوند و هدف تکتواند توجه آنها را به آنچه میبا دانش یا اطالعات بافتی مورد نیاز براي تکلیف می

  ).140: 1995هدف تنها به متن شنیداري گوش کنند (مندلسون، اینکه بی

و » مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن«هاي پیش از شنیدن که بسیار مورد توجه قرار گرفته است دو مورد از فعالیت

برخی معتقدند صورت گرفته است. » مون پیش از شنیدنمشاهده سؤاالت آز«است. مطالعات زیادي روي تأثیر  1»دادتکرار درون«

)، 1991، 3؛ شوهامی و اینبار1984، 2؛ کوهن1991آموزان در مسیر درستی قرار گیرد (باك، شود توجه زباناین فرایند باعث می

داد از توجه به درون آموزان رادهد و ممکن است حواس زباناما برخی دیگر عقیده دارند این فعالیت ماهیت شنیدن را تغییر می

مشاهده سؤاالت پیش از «گرفته در زمینه فعالیت هاي صورت). از جمله پژوهش1993، 5؛ ویر1984، 4اصلی پرت کند (اور

گیري پردازد و چنین نتیجهزبانان میهاي پیش از شنیدن اسپانیایی) است که به بررسی تأثیر فعالیت1995( 6پژوهش برن» شنیدن

آموزانی است که این کنند، باالتر از زبانآموزانی که پیش از شنیدن متن شنیداري به سؤاالت آن نگاه مییاز زبانکند که امتمی

  کند. آموزان کمک میدهند. همچنین، وي نتیجه گرفته است که اجراي دوباره متن شنیداري به درك بهتر زبانفعالیت را انجام نمی

کند. در این هاي پیش از شنیدن را در آموزش زبان عربی بررسی میتأثیر فعالیت )2005( 7در پژوهشی مشابه، الخفیفی

بینند هاي مرتبط و گروهی سؤاالت مرتبط با متن شنیداري را پیش از شنیدن متن شنیداري میآموزان واژهپژوهش گروهی از زبان

هاي این پژوهش نشان مرکب زبان عربی است. یافتههاي دهند که شامل مشاهده فعلکننده انجام میو گروهی یک فعالیت گمراه

اند که فعالیت اند، نتیجه بهتري نسبت به گروهی داشتهآموزانی که پیش از شنیدن فعالیت شنیداري انجام دادهدهد زبانمی

آموزانی تري نسبت به زباناند، عملکرد بهآموزانی که سؤاالت را پیش از شنیدن متن دیدهاند. همچنین، زبانکننده انجام دادهگمراه

  بودند.  داشتند که واژه را پیش از شنیدن دیده

تواند زمان پردازش بیشتري شود که میهاي مهم در یادگیري زبان دوم محسوب میداد نیز همواره یکی از فعالیتتکرار درون

داد شده روي درك شنیداري، درونت انجام). تاکنون در اغلب مطالعا1983، 8تر کند (هچفراهم و روابط نحوي جمالت را روشن

تر باشد، اما در تعداد اندکی از مطالعات دركتر و قابلها تکرار شده است تا اطالعات براي یادگیرندگان شفافبراي آزمودنی

ایل صوتی ها تنها یک بار براي شنیدن فوقتی آزمودنی شود که) عنوان می2001روي تأثیر آن کار شده است. در تحقیق باك (

نیاز به تکرار ها شود و بر استرس آنها را بیفزاید. بنابراین، پرتی آزمودنیتواند موجب حواسسروصداي محیط می، فرصت دارند

 ها و براساس ماهیت تکلیف شنیداري و موقعیت آن تنظیم شود.داد باید توسط آزمودنیدرون

آموزان را بررسی کرده است، سه ز شنیدن بر عملکرد شنیداري زبان) که تأثیر دو نوع فعالیت پیش ا2009( 9در پژوهش لیم

هاي مرتبط با متن شنیداري آموزش داده شد آموزان واژهآموزان مورد آزمایش قرار گرفتند که در یک گروه به زبانگروه از زبان

گروه سوم بدون هیچ فعالیتی به متن آموزان نشان داده شد. و در گروه دیگر سؤاالت درك مطلب پیش از متن شنیداري به زبان

شنیداري گوش دادند. از این پژوهش این نتیجه حاصل شد که مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن متن اصلی بر عملکرد شنیداري 

و که تمایز چندانی میان گروهی که پیش از شنیدن از آموزش واژه مرتبط برخوردار بودند حالیآموزان تأثیر مثبتی دارد، درزبان

  گروهی که هیچ فعالیتی پیش از شنیدن نداشتند، وجود نداشت. 

سازي فعال«و » هاي مرتبطآموزش واژه«) به بررسی تأثیر دو فعالیت پیش از شنیدن 2012در پژوهشی دیگر، فرخی و مدرس (

عنوان زبان که انگلیسی را به زبان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته پرداختندآموزان فارسیبراي زبان» دانش پیشین درباره موضوع

آموزانی که پیش از شنیدن متن آموختند. نتیجه این پژوهش به این صورت بیان شد که در سطح مقدماتی، زبانخارجی می

که در سطح پیشرفته حالیشنیداري از آموزش واژه مرتبط برخوردار شدند، نتیجه بهتري در درك مطلب به دست آوردند، در

  هاي دیگر بود. سازي دانش پیشین درباره موضوع پرداختند، بهتر از گروهآموزانی که به فعالیت فعالباننتیجه آزمون ز

  آموزان از متنی درباره مسیحیت ودهد که درك انگلیسی) درباره تأثیر دانش پیشین نشان می1987( 10تحقیق مارکام و لِیتام

                                                           
1 repetition of the input 
2 Cohen 
3 Shohamy & Inbar 
4 Ur 
5 Weir 
6 Berne 
7 Elkhafaifi 
8 Hatch 
9 Lim 
10 Markham & Latham 
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) نتیجه 1994( 2رینهارتـ) و اشمیت1990( 1مرتبط است. در همین زمینه، النگزمینه مذهبی آنها اسالم به طور معناداري با پیش

اطالع آموزان آمریکایی از موضوعاتی که با آنها آشنایی دارند، بیشتر از موضوعاتی است که درباره آنها کمگرفتند که درك زبان

آموزان در تایوان وقتی به متنی ست که انگلیسی) حاکی از این ا1998( 4) و تِنگ1992( 3هاي چیانگ و دانکلهستند. پژوهش

کدام از این مطالعات به فعالیتی حال، هیچ ایندهند. بادهند، عملکرد بهتري از خود نشان میمرتبط با فرهنگ ملی خود گوش می

  اي ندارند. آموزان با موضوع متن اشارهدر کالس براي آشناکردن زبان

آموزان تایوانی هاي پیش از شنیدن بر عملکرد شنیداري زبانه بررسی تأثیر فعالیت) نیز ب2006پژوهش چانگ و رید (

سازي دانش پیشین فعال«، »دادتکرار درون«، »مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن«پردازند. در این پژوهش چهار فعالیت می

موضوع براي  سازي دانش پیشین دربارهررسی فعالمورد بررسی قرار گرفته است که در این ب» آموزش واژه«و » موضوع درباره

  آموزان داشته است. آموزان بیشترین و آموزش واژه کمترین تأثیر را بر عملکرد شنیداري زبانزبان

زنند یا دانش هایی راجع به موضوع متن میآموزان در ابتدا حدسکند که زبان) نیز در تحقیق خود بیان می1997( 5یانگ

آموزان هاي خود را خالصه نمایند. در این مرحله، زبانکنند حدسکنند، سپس سعی میرباره موضوع را فعال میپیشین خود د

آموز با متن کنند تا درك خود را بسنجند. در مرحله آخر نیز زباناستفاده می 7و خودارزیابی 6از راهبردهایی همچون خودنظارتی

  اي حاضر نباشد. ، حتی اگر هیچ گوینده و شنوندهدهدکند و نظراتی راجع به آن میتعامل می

هاي پیش از ارشد خود تأثیر فعالیتنامه کارشناسی ) در پایان1381عقیل (گرفته، آلهاي داخلی صورتدر میان پژوهش

الیت شنیدن در درك متون شنیداري در دو سطح متوسط و پیشرفته را مورد واکاوي قرار داده است. این پژوهش تنها بر فع

آموزان بر عملکرد سازي دانش پیشین زباندهد که  فعالآموزان تمرکز دارد و نتایج آن نشان میسازي دانش پیشین زبانفعال

  اند.شنیداري آنها تأثیر مثبتی گذاشته و نمرات این گروه باالتر از گروهی است که بدون این فعالیت به متن شنیداري گوش داده

  

  شناسی پژوهشروش. 4

هاي پیش از شنیدن بر درك این پژوهش یک پژوهش آزمایشی است. در این پژوهش، پیشینه مطالعات در زمینه تأثیر فعالیت

ها آزمایشی هاي این پژوهشهاي خارجی مورد توجه قرار گرفته است و سپس با استفاده از دادهآموزان در زبانشنیداري زبان

اي آموزان خارجی بررسی شود و مقایسههاي پیش از شنیدن بر درك شنیداري فارسیطراحی شده تا تأثیر سه نوع از فعالیت

هاي پژوهش امکان انتخاب گروه کنترل و گروه آزمایش وجود نداشت و تنها میان این سه نوع صورت گیرد. به دلیل محدودیت

  دانست. 8آزمایشیهش را شبهتوان روش پژواز یک گروه براي آزمایش فرضیه این پژوهش استفاده شد در نتیجه می

 سازي دانش پیشین دربارهفعال«، »مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن« متغیر مستقل این پژوهش شامل سه نوع فعالیت

آموزان ثابت در نظر گرفته شده است؛ سطح زبانی نیز است. همچنین، از آنجایی که سطح زبانی زبان» آموزش واژه«و » موضوع

آموزان خارجی شود. متغیر وابسته این پژوهش میزان درك مطلب فارسیمحسوب مییکی دیگر از متغیرهاي مستقل این پژوهش 

  شود. ها سنجیده میسطح میانی است که از طریق نمره آزمون آزمودنی

سنی  آموزان خارجی در محدودهاي است و اطالعات از طریق اجراي آزمون روي فارسیاین پژوهش از نوع کمّی و مقایسه

آموزان هاي این پژوهش از میان فارسیه از نظر تحصیلی در سطح مشابهی بودند، گردآوري شده است. آزمودنیسال، ک 25الی  20

آموزان دختر و یکی از آنان نفر از زبان 7اند. زبانان دانشگاه عالمه طباطبائی انتخاب شدهمرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

اند. آموزان میانی است که توسط خود مرکز تعیین سطح شدهزبانی این زبانپسر، و از دو ملیت روس و ترك بودند. سطح 

  آمده است:  1آموزان و مدت زمان حضور هریک از آنان در جدول مشخصات فردي این زبان

  

  

                                                           
1 Long 
2 Schmidt-Rinehart 
3 Chiang & Dunkel  
4 Teng 

5 Young 
6 self-monitoring 
7 self-evaluation 
8 Semi-experimental 
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  : مشخصات گروه آزمودنی1جدول 

مدت   ملیت  جنسیت  ردیف

  آموزيفارسی

  سه ماه  روس  زن  1

  سه ماه  روس  زن  2

  ماهسه   روس  زن  3

  سه ماه  روس زن  4

  سه ماه  ترك  زن  5

  سه ماه  ترك  زن  6

  سه ماه  ترك  زن  7

  سه ماه  ترك  مرد  8

  

و  1مواد درسی که ترکیبی از متن و تکالیف مربوط به آن هستند، نقش مهمی در موفقیت یا شکست یادگیري زبان دارند (موکاندن

تر ) در تعریفی گسترده143: 2012( 2). تاملینسون98: 1999الف) و تصور کالس درس بدون آنها دشوار است (نونان، 2011همکاران، 

داند که بتواند براي تسهیل یادگیري یک زبان مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این تعریف، انواع مواد درسی را شامل هر چیزي می

 روند. ها جزء مواد درسی به شمار میافزارها و وبگاهها، تابلوهاي تبلیغاتی، نرمها، کتاباي دیداري و شنیداري، فیلمهمختلفی از رسانه

هاي این اي است که توسط پژوهشگر به نگارش درآمده و ضبط شده است. تعداد واژهمتن ساده محتواي آموزشی این پژوهش

برد. مدت زمان محتواي شنیداري ثانیه زمان می 160الی  140واژه در نظر گرفته شده است که خواندن آنها حدود  225ها حدود متن

آموزان نیز شدن زبانپژوهشگر را فراهم کند، باعث خستگی و کسل اي در نظر گرفته شده بود که ضمن اینکه بتواند مقصودبه گونه

آموزان، یعنی سطح میانی، در نظر گرفته شده است. همچنین، به منظور جلوگیري نشود. سطح دشواري متن متناسب با سطح زبانی زبان

صمیم گرفته شد متن آموزشی مرتبط با موضوع گرفتند، تآموزان که تنها سه هفته تحت آموزش زبان فارسی قرار میاز اتالف وقت زبان

در نظر گرفته شد تا » غذا و فرهنگ غذاخوردن«آموزان تهیه شود. به این منظور، موضوع کلی متون شنیداري موضوع هاي زبانکالس

» آداب سفره«به است، جلسه دوم » هاي غذاییعادت«آموزان تبدیل شود. موضوع جلسه اول این پژوهش نیز به بخشی از آموزش زبان

پس از اجراي متن شنیداري، سؤاالت درك مطلب توزیع شد. پرداخته شده است. » سالمت غذا«مرتبط است و در جلسه سوم به 

هاي شنیداري به همراه اي براي هر کدام از متون شنیداري طراحی شد. یک نمونه از متندر هر جلسه شش سؤال چهارگزینه

  فته است. سواالت آن در پیوست قرار گر

 
  روال اجراي آزمایش. 5

مشاهده «این پژوهش در سه جلسه در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی اجرا شد. در جلسه اول، فعالیت 

مد نظر قرار گرفت. در این جلسه، موضوع کالس متفاوت از موضوع متن در نظر گرفته شد تا » سؤاالت پیش از شنیدن

وضوع متن آشنایی نداشته باشند و دانش پیشین آنها درباره موضوع متن فعال نشده باشد تا بتوان تنها تأثیر فعالیت آموزان با مزبان

آموزان ابتدا هر شش سؤال درك مطلب را آموزان بررسی کرد. زبانرا بر درك شنیداري زبان» مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«

واسته شد دو بار به محتواي شنیداري گوش دهند و پس از آن اقدام به پاسخگویی به دقیقه مطالعه کردند. از آنها خ 10به مدت 

  دهی به سؤاالت در نظر گرفته شده بود. دقیقه زمان نیز براي پاسخ 10سؤاالت کنند. 

الس در نظر گرفته شد و متن شنیداري متناسب با موضوع ک» موضوع سازي دانش پیشین دربارهفعال«در جلسه دوم فعالیت 

آموزان نیز خواست درباره تهیه شد. پژوهشگر پس از ورود به کالس مقداري درباره محتواي شنیداري صحبت کرد و از زبان

سازي دانش آنها درباره موضوع شد. در پایان از وگو درباره محتواي شنیداري منجر به فعالاین موضوع صحبت کنند. گفت

  آموزان پخش شد، از گوش دهند. پس از اینکه محتواي شنیداري دو مرتبه براي زبان آموزان خواسته شد به متن شنیداريزبان

                                                           
1 Mukundan 

٢ Tomlinson 
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   آموزان خواسته شد به این سؤاالت پاسخ دهند.زبان

در دستور کار قرار گرفت. موضوع جلسه سوم موضوع کالس، با تعدادي واژه » آموزش واژه«در جلسه سوم، اجراي فعالیت 

هاي هاي مندرج در متن پرداخت. پس از آنکه واژهآموزان جدید بود، تهیه شد و پژوهشگر در کالس به آموزش واژهکه براي زبان

آموزش داده شد از آنها خواسته شد به متن شنیداري دو بار گوش دهند. در آخر سؤاالت آموزان موجود در متن شنیداري به زبان

  آموزان خواسته شد به آنها پاسخ دهند. توزیع شد و از زبان

  

  هاروش تجزیه و تحلیل داده. 6

مره در نظر گرفته شده ن 1آزمودنی محاسبه شد. براي هر پاسخ درست  8آمده براي دستها، نتایج بهگذاري آزمونپس از نمره

دهد. در ادامه ها را نشان میهاي درست آزمودنیشوند که میزان پاسخگذاري به صورت درصدهایی نمایش داده میو نمره

هاي آمار استنباطی مورد استفاده قرار گرفت تا معناداري محاسبه شد. سپس، روش 2و انحراف معیار 1هاي آماري میانگینشاخص

تحلیل شده و در قالب  SPSS23افزار ها به کمک نرمهاي این آزمونآمده مشخص گردد. دادهدستهاي بهاختالف میان میانگین

  شود. جدول و نمودار در بخش بعد ارائه می

  

  هاي پژوهشمحدودیت. 7

هایی وجود دارد که کنترل آن به دست پژوهشگر نیست و پژوهشگر در انتخاب آنها هیچ ها محدودیتی پژوهشدر تمام

  رو بود، از جمله:ها روبهتواند داشته باشد. در این پژوهش نیز پژوهشگر با تعدادي از محدودیتدخالتی نمی

گیري پژوهش کمتر است. پژوهشگر نیز در نتیجه . هرچه حجم نمونه جامعه آماري یک پژوهش بیشتر باشد، احتمال خطا1

آموزان سطح میانی مرکز آموزش زبان آموز براي پژوهش خود استفاده کند، اما تعداد فارسیتمایل داشت از تعداد زیادي فارسی

آموزان در ننفر در یک گروه آموزشی بودند که به علت غیبت یکی از این زبا 9فارسی در بازه زمانی مورد نظر تحقیق تنها 

  آموزان شد.نفر از این زبان 8جلسه اول، پژوهشگر موفق به آزمودن تنها 

رغم تالش پژوهشگر و همکاري خوب مرکز آموزان در ایران تنها یک ماه بود که علی. مدت اقامت هر گروه از زبان2

ن در مورد این پژوهش همکاري به عمل آموزاآموزش زبان فارسی تنها این امکان وجود داشت که در هفته یک جلسه با زبان

آید و مدت زمانی در حدود بیست دقیقه در هر کالس در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. همچنین، پژوهشگر ملزم بود محتواي 

ریزي آموزشی تنظیم کند تا این پژوهش جزئی از آموزش شنیداري را متناسب با موضوعات از پیش تعیین شده در برنامه

  آموزان جلوگیري شود. ن در برنامه درسی مرکز آموزش زبان قرار گیرد و از اتالف وقت زبانآموزازبان

رو، این ها وجود نداشت. ازاینکردن شرایط پژوهش به یک ملیت، جنسیت یا سن خاصی از آزمودنی. امکان محدود3

  توان نادیده گرفت.ا بر نتیجه و تفسیر پژوهش را نمیکه اثرگذاري آنهحالیها در نظر گرفته نشده و قابل کنترل نبودند، درمؤلفه

  

  هاي پژوهشیافته. 8

آموزان ارائه شد، از آنها خواسته شد به سؤاالت آزمون در کمال هاي پیش از شنیدن به زبانپس از اینکه در هر جلسه هر یک از فعالیت

به هیچ نحوي در ارزشیابی کالسی آنها تأثیرگذار نخواهد بود و ها آموزان آگاهی داده شد که نمره آزمونآرامش پاسخ دهند. به زبان

شود و همچنین در این بخش، نمرات آزمون در قالب جدول و نمودار نشان داده میصرفاً جنبه آموزشی و آزمایشی خواهد داشت. 

  را تأیید یا رد کرد.  ها صحت فرضیهدهمیزان میانگین و انحراف معیار نمرات ذکر خواهد شد تا در پایان بتوان با استفاده از این دا

برخوردار » مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«آموزان از فعالیت تر توضیح داده شد، در جلسه اول زبانطور که پیشهمان 

هایی را آموز سرنخآموز را براي شنیدن محتواي شنیداري آماده کند تا زبانتواند به نوعی فضاي ذهنی زبانشدند. این فعالیت می

، که در جدول »مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«آموزان پس از فعالیت براي آنچه که خواهد شنید، به دست آورد. نمرات زبان

است. در این آزمون  16,66ترین درصد و پایین 83,33دهد که در این آزمون باالترین درصد آمده است، نشان می 1و نمودار  2

  درصد  49,99طور که میانگین اند. همانتر را کسب کردهدرصد یا پایین 50درصد و پنج نفر نمره  50اي باالتر از سه نفر نمره

                                                           
1 Mean 
2 Standard deviation _ sd 
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  اند. آموزان قادر به پاسخگویی به بیش از نیمی از سؤاالت آزمون نبودهدهد، بیشتر زباننشان می

  

  »مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«: نمرات آزمون پس از انجام فعالیت 2جدول 

  میانگین  8  7  6  5  4  3  2  1  آموززبان

  49,99  50  16,66  33,33  83,33  66,66  33,33  50  66,66  نمره (%)

  

 

  
  »مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«. مقایسه نمرات پس از انجام فعالیت 1نمودار 

  

اختصاص یافت. در این جلسه، پژوهشگر پیش از پخش فایل » سازي دانش پیشینفعال«جلسه دوم این پژوهش به فعالیت 

آموزان صحبت کرد. در ضمن، موضوع کالس صوتی و توزیع سؤاالت درباره موضوع متن شنیداري ـ غذا و رستوران ـ با زبان

سازي دانش پیشین در اکثر مواقع از تأثیر مثبت این فعالیت بر درك فعالآموزان نیز همین مبحث بود. تحقیقات در مورد زبان

کنند که پیش هاي آموزش زبان به معلمان توصیه میآموزان حکایت دارد، به نحوي که در حال حاضر اکثر کتابشنیداري زبان

گاه کنند و بخشی از زمان کالس را به خواهند بشنوند، آآموزان را از آنچه میهاي صوتی مندرج در کتاب، زباناز پخش فایل

وگو در این باره پس از پخش فایل صوتی اختصاص وگو درباره محتواي فایل صوتی پیش از شنیدن آن و بخشی را به گفتگفت

 دهد درآمده است نشان می 2و نمودار  3که در جدول » سازي دانش پیشینفعال«آموزان پس از انجام فعالیت دهند. نمرات زبان

دهند که در درصد است. و این اعداد نشان می 66,66ترین نمره درصد یعنی نمره کامل و پایین 100این آزمون باالترین نمره 

درصد نیز  83,33اند. میانگین ها به بیش از نیمی از سؤاالت پاسخ درست دادهعکس آزمون قبلی، تمامی آزمودنیاین آزمون، به

  ها در این آزمون است. ودنیدهنده عملکرد مطلوب آزمنشان

  

  »سازي دانش پیشینفعال«: نمرات آزمون پس از انجام فعالیت 3جدول 

  میانگین  8  7  6  5  4  3  2  1  آموززبان

  83,33  100  83,33  83,33  100  66,66  83,33  66,66  83,33  نمره (%)
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  »سازي دانش پیشینفعال«. مقایسه نمرات پس از انجام فعالیت 2نمودار 

آموزان پیش از شنیدن فایل صوتی، در دستور کار قرار گرفت؛ به این صورت که زبان» آموزش واژه«در جلسه سوم این پژوهش 

آموزان هاي جدید در جمالت و عبارات است و زبانآموزند. این آموزش در قالب استفاده از واژههاي ناآشناي متن را میتعدادي از واژه

گیرند. جمالت و عبارات این بخش از آموزش واژه با ر جمالت به کار برده و آن را به طور کامل فرا میهاي جدید را دخود واژه

سو، بسیاري از  برانگیز در مهارت شنیداري است. از یکجمالت متن شنیداري متفاوت است. آموزش واژه از موضوعات بحث

بینند و از سوي دیگر، برخی مانند فرخی درك شنیداري را ناچیز می ) تأثیر آموزش واژه بر2006پژوهشگران از جمله چانگ و رید (

که در جدول » آموزش واژه«آموزان پس از انجام فعالیت پندارند. نمرات زبانآموزان می) آموزش واژه را به نفع زبان2012و مدرس (

اند، بسیار عالی از آموزش واژه برخوردار شدهکه آموزان در این پژوهش درحالیدهد که عملکرد زبانمنعکس شده است، نشان می 4

اند و سه نفر از آزمودنی به تنها یک سؤال پاسخ بوده است، به نحوي که بیش از نیمی از کالس به تمامی سؤاالت پاسخ درست داده

  هاست. دهنده عملکرد بسیار خوب آزمودنیدرصد نیز نشان 93,74اند. میانگین نادرست داده

  

  »آموزش واژه«ت آزمون پس از انجام فعالیت : نمرا4جدول 

  میانگین  8  7  6  5  4  3  2  1  آموززبان

  93,74  100  100  100  100  83,33  83,33  83,33  100  نمره (%)

  

  
  »آموزش واژه«. مقایسه نمرات پس از انجام فعالیت 3نمودار 

  

دهد اگرچه انحراف معیار در هر سه آمده است نشان می 5ها که در جدول آمده از آزموندستهاي آماري بهمقایسه شاخص

دهد به دست آمده که نشان می 2و  -2دور است، میزان چولگی در هر آزمون عددي مابین  1آزمون چندان کوچک نیست و از عدد 
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درستی انجام آموزان بهدهد که تعیین سطح زبانمیآموزان نشان پراکندگی نرمال نمرات زبان. ها نرمال و متقارن بوده استتوزیع داده

رغم اینکه در دهد علیآموزان و پراکنش آنها نشان میشده و تمامی آنها در سطح میانی قرار دارند. همچنین، تحلیل نمرات زبان

ها و تعیین سطح آنها مبتنی بر تجربه و شم پژوهشگر و نوشتن متنپذیري متن وجود ندارد زبان فارسی، معیاري براي خوانش

   اند.ها از سطح دشواري یکسانی برخوردار بودهصورت گرفته است، اما این متن

  ها پس از انجام هر فعالیت. میانگین، انحراف معیار و چولگی آزمون5جدول 

شماره 

  آزمون

  چولگی  انحراف معیار  میانگین  فعالیت

 پیشمشاهده سؤاالت   1

  از شنیدن

49,99  21,82  0,00  

سازي دانش فعال   2

  پیشین

83,33  12,60  0,00  

  0,64  8,62  93,74  آموزش واژه  3

  

  
  ها در سه آزمون. میانگین نمرات آزمودنی4نمودار 

  

شود این است که تقریباً تمامی آمده است. آنچه از نمودار مشاهده می 5ها در نمودار مقایسه نمرات هر یک از آزمودنی

اند. ها در آزمون سوم عملکرد بهتري نسبت به آزمون دوم، و در آزمون دوم عملکرد بهتري نسبت به آزمون اول داشتهآزمودنی

  با این حال باید با استفاده از آمار استنباطی و آزمون هاي آماري معناداري تفاوت این میانگین ها مشخص گردد. 

  

  
  آموزان در سه فعالیت. مقایسه فردي نمرات زبان5نمودار 
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 استفاده 1واریانس تحلیل از باید کند، مقایسه هم با را) نمونه دو از بیش(میانگین  دو از بیش بخواهد پژوهشگري که زمانی

 هايگیرياندازههاي تحلیل واریانس، تحلیل واریانس با یکی از طرح ،هاي متنوعی براي تحلیل واریانس وجود دارد. طرحکند

گیرند. هدف اساسی این ها در معرض بیش از یک متغیر مستقل قرار میهر یک از آزمودنی است. در این نوع تحلیل 2مکرر

در پژوهش حاضر نیز تنها یک گروه آزمودنی وجود دارد  .هاي فردي استطرح، به حداقل رساندن خطاهاي ناشی از تفاوت

کند تا تأثیر آن بر متغیر وابسته ـ نمره آزمون درك شنیداري ـ سنجیده شود. بنابراین، ها تغییر میکه سه متغیر مستقل در مورد آن

هاي پیش از شنیدن، در پژوهش آمده براي هریک از فعالیتدستهاي بهبه منظور ارزیابی معناداري اختالف میان میانگین داده

استفاده شده است. در این آزمون،  3مکرر موسوم به آزمون کرویت ماچلیهاي گیريحاضر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

هاست. نتایج حاصل از آزمون کرویت ماچلی در دهنده وجود اختالف معنادار بین آزموننشان 0,05داري کمتر از سطح معنی

  آمده است.  6جدول 

  

  . آزمون کرویت ماچلی در سه آزمون6جدول 

مقایسه سه فعالیت پیش از 

 یدنشن

  درجه آزادي  درجه معناداري

0,040  2  

  

ها از آن نتیجه گرفت اختالف توان با توجه به توزیع نرمال دادهبه دست آمده است که می 0,040داري این آزمون درجه معنی

هاي پیش از شنیدن بر درك ها معنادار است. نتیجه این است که تفاوت معناداري میان تأثیر فعالیتمیان میانگین نمرات آزمون

  رد. آموزان وجود داشنیداري فارسی

ها در آزمون سوم بهتر از آزمون دوم و در آزمون دوم که آزمودنیدر نتیجه با بررسی میزان معناداري می توان نتیجه گرفت 

آموزان بیشتر از تأثیر بر درك شنیداري فارسی» آموزش واژه«دهد تأثیر فعالیت اند. این آمار نشان میبهتر از آزمون اول عمل کرده

» مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«بیشتر از تأثیر فعالیت » سازي دانش پیشینفعال«، و تأثیر فعالیت »دانش پیشین سازيفعال«فعالیت 

  آید.ها به دست میبوده است. بنابراین، ترتیب تأثیرگذاري این فعالیت

سازي دانش فعال«دن از فعالیت آموزان پیش از شنیتوان نتیجه گرفت اگر زبانآموزان و میانگین آنها میاز بررسی نمرات زبان

برخوردار شوند و پیش از پخش فایل صوتی با آنها درباره محتواي شنیداري صحبت کرد درك شنیداري بهتري نسبت » پیشین

هاي متن نگاه کرده و پس از آن به متن گوش دهند. آموزان خواسته شود به پرسششود که تنها از زبانبه زمانی حاصل می

آموزان هاي پیش از شنیدن بر درك شنیداري فارسیتواند تأثیرگذارتر از سایر فعالیتهاي مندرج در متن میواژه همچنین آموزش

ها در متن آموزش داده شوند، فضاي ذهنی درستی صورت گیرد و واژهتواند ناشی از این باشد که وقتی آموزش واژه بهاین نتیجه میباشد 

  شده خواهد داشت.شود و در نتیجه، درك بهتري از متن شنیدهشنود، آماده میه در ادامه میآموز براي یادگیري متنی کزبان

  

 بنديبحث و جمع. 8

مد نظر قرار داشت، » مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«هاي این پژوهش نشان داد که در آزمون اول، که فعالیت تحلیل داده

آموزان به نیمی از سؤاالت پاسخ دهد که اکثریت زبانچه این میزان نشان میدرصد است. اگر 49,99آموزان میانگین نمرات زبان

تواند بر درك شنیداري اند، اما موفقیت آنها چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین، مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن میدرست داده

  أثیر در حد باالیی نیست.هاي این پژوهش، میزان این تآموزان تأثیرگذار باشد، اما مطابق یافتهزبان

آمده به میزان باالتري، دستدر جلسه دوم، میانگین نمرات به» سازي دانش پیشین درباره موضوعفعال«پس از انجام فعالیت 

شده درباره رتبه بهتري را کسب کرد. مرور مطالعات انجام» مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن«، رسید و در مقایسه با فعالیت 83,33

آموزان از موضوعاتی که با آنها آشنایی دارند، بیشتر از موضوعاتی است دهد که درك زبانن تأثیرگذاري این فعالیت نشان میمیزا

                                                           
1 Analysis of variance (ANOVA) 
2 ANOVA with Repeated measure  

3 Mauchly’s Test of Sphericity 
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دهند در گفتمانی که شنونده چندان در آن فعال همچنین، برخی مطالعات نشان می هستند. اطالعاطالع یا بیکه درباره آنها کم

دهد، توقع دارد درباره حوادثی که آن گفتمان ارتباط دارد؛ براي مثال، اگر فرد به اخبار گوش می نیست، انتظارات بیشتر به هدف

داند و به دلیل عالقه یا دهد، غالباً موضوع آن را از قبل میدر جهان رخ داده است، مطلع شود یا اگر به یک سخنرانی گوش می

میان انتظارات شنونده و هدف او، از یک سو، و درك، از سوي دیگر،  دهد.کسب اطالع درباره آن موضوع به آن توجه نشان می

رود گفتمانی که با انتظارات شنونده و هدف وي رابطه داشته باشد، بهتر از یک که احتمال می طورياي وجود دارد، به رابطه

دهد که استفاده آموزان نشان میرات زبانهاي این پژوهش و میانگین نمارتباط، غیرمنتظره و غیرمفید درك شود. یافتهگفتمان بی

شود و بهتر است مدرسان زبان این فعالیت آموزان از متن شنیداري میاز این فعالیت در کالس منجر به درك شنیداري باالتر زبان

  ریزي درسی خود جایی براي آن قرار دهند. هاي تأثیرگذار دانسته و در برنامهرا از جمله فعالیت

درصد رسید و در میان  93,74در جلسه سوم به میزان » آموزش واژه«آموزان پس از انجام فعالیت رات زبانمیانگین نم

هاي مکرر نشان گیريطرفه با اندازههاي دیگر بهترین رتبه را اتخاذ کرد. تحلیل آزمون آماري توسط تحلیل واریانس یکفعالیت

آموزان پس از انجام این فعالیت نشان داد که بیش از نیمی مشاهده نمرات زبان ها معنادار است.داد اختالف میان تفاوت میانگین

اند. مطالعات پیشین از کالس به تمامی سؤاالت آزمون پاسخ درست داده و تنها سه نفر از آنان به یک سؤال پاسخ نادرست داده

هاي انی که پیش از شنیدن متن شنیداري از آموزش واژهآموزاند که در سطوح ابتدایی یادگیري زبان، زباندر این زمینه نشان داده

سازي دانش پیشین را در سطح مرتبط برخوردار شدند، نتیجه بهتري در درك مطلب به دست آوردند. این مطالعات فعالیت فعال

ي کارساز و مؤثر در هاها گزارش دادند. بنابراین، در این پژوهش آموزش واژه یکی از فعالیتپیشرفته مؤثرتر از سایر فعالیت

شود مدرسان زبان با رعایت اصول درست آموزش واژه این فعالیت را در آموزان شناخته شد و پیشنهاد میدرك شنیداري زبان

  کالس به کار گیرند. 

 هاي حاصل ارزیابیبیان و بر پایه یافته اي مطرح شد. در ادامه، فرضیهدر این پژوهش یک پرسش و به تناسب آن فرضیه

  خواهد شد. 

  آموزان خارجی دارد. تأثیر بیشتري بر عملکرد شنیداري فارسی» سازي دانش پیشین درباره موضوعفعال«: فعالیت پیش از شنیدن فرضیه

دهنده این است که میزان هاي پیش از شنیدن نشانآموزان پس از ارائه هر یک از فعالیتهاي نمرات زبانتفاوت میان میانگین

هاي مکرر نشان گیريطرفه با اندازههاي پیش از شنیدن متفاوت است و آزمون تحلیل واریانس یکتأثیرگذاري انواع مختلف فعالیت

آموزان پس از دهد که میانگین نمرات زبانآموزان نشان میبندي میانگین نمرات زبانرتبهار است. دهد که این تفاوت معنادمی

هاست. در نتیجه، میزان تأثیرگذاري آموزان پس از انجام سایر فعالیتبیش از میانگین نمرات زبان» آموزش واژه«انجام فعالیت 

بوده است و بر این اساس » سازي دانش پیشین درباره موضوعفعال«ت بیش از میزان تأثیرگذاري فعالی» آموزش واژه«فعالیت 

  شود. توان گفت که فرضیه پژوهش رد میمی

هاي مختلف پیش از شنیدن، که در این پژوهش سه مورد از آنها هاي پژوهش نشان دادند که میان تأثیرگذاري فعالیتیافته

  آمده است.  7ثیرگذاري آنها به صورتی است که در جدول ارزیابی شد، تفاوت معناداري وجود دارد و ترتیب تأ

  

  هاي پیش از شنیدن. ترتیب تأثیرگذاري فعالیت7جدول 

  نوع فعالیت  رتبه

  آموزش واژه  1

سازي دانش پیشین فعال   2

  درباره موضوع

مشاهده سؤاالت پیش از   3

  شنیدن

   

هاي پیش از شنیدن بر درك شنیداري بندي میزان تأثیرگذاري سه نوع از فعالیتترین دستاورد این پژوهش رتبهمهم

سازي دانش پیشین درباره موضوع ها به صورت آموزش واژه، فعالآموزان خارجی است. ترتیب تأثیرگذاري این فعالیتفارسی

آموز مهیا کنند که توانند با آگاهی از این موارد شرایطی را براي زبانن میو مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن است. مدرسان زبا
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دادن زمانی براي صحبت درباره هایی از محتواي متن در دست داشته باشند. اختصاصپیش از شنیدن متن شنیداري، سرنخ

  آموز گردد.نتواند منجر به درك باالتر زباهاي مندرج در متن میموضوع متن شنیداري و آموزش واژه

  توان چنین ارزیابی کرد:هاي پیشین پژوهش حاضر را میبا توجه به پژوهش

هاي پیش از شنیدن در آموزش زبان عربی بررسی شده است. در این پژوهش )، تأثیر فعالیت2005در پژوهش الخفیفی (

بینند. پیش از شنیدن متن شنیداري می هاي مرتبط و گروهی سؤاالت مرتبط با متن شنیداري راآموزان واژهگروهی از زبان

آموزانی اند، عملکرد بهتري نسبت به زبانآموزانی که سؤاالت را پیش از شنیدن متن دیدهدهد زبانهاي پژوهش نشان مییافته

ي از آموزش آموزانی که پیش از شنیدن متن شنیداربودند. در پژوهش حاضر، عملکرد زبان داشتند که واژه را پیش از شنیدن دیده

آموزانی بود که سؤاالت آزمون را پیش از شنیدن دیده بودند. بنابراین، نتایج این دو پژوهش واژه برخوردار شدند، بهتر از زبان

سو نیست. البته باید ذکر شود که در پژوهش حاضر آموزش واژگان به صورت استفاده از واژه در جمله و عبارت با یکدیگر هم

  کند. آموزان درك بهتري نسبت به مشاهده صرف واژه فراهم میبود که براي زبان

بر عملکرد » مشاهده سؤاالت درك مطلب«و » آموزش واژه«) تأثیر دو نوع فعالیت پیش از شنیدن 2009پژوهش سانگ لیم (

زان مورد آزمایش آموآموزان را بررسی کرده است. روند اجراي پژوهش به این صورت است که سه گروه از زبانشنیداري زبان

هاي مرتبط با متن شنیداري آموزش داده شد و در گروه دیگر سؤاالت درك آموزان واژهقرار گرفتند که در یک گروه به زبان

آموزان نشان داده شد. گروه سوم بدون هیچ فعالیتی به متن شنیداري گوش دادند. از این مطلب پیش از متن شنیداري به زبان

آموزان تأثیر مثبتی دارد، اصل شد که مشاهده سؤاالت پیش از شنیدن متن اصلی بر عملکرد شنیداري زبانپژوهش این نتیجه ح

که تمایز چندانی میان گروهی که پیش از شنیدن از آموزش واژه مرتبط برخوردار بودند و گروهی که هیچ فعالیتی پیش حالیدر

  نتایج این پژوهش نیز ناهمسو است.  از شنیدن نداشتند، وجود نداشت. نتیجه پژوهش حاضر با

سازي فعال«و » هاي مرتبطآموزش واژه«) به بررسی تأثیر دو فعالیت پیش از شنیدن 2012در پژوهش فرخی و مدرس (

زبان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته پرداخته شده است. در این پژوهش که آموزان فارسیبر درك شنیداري زبان» موضوع

آموزانی که پیش از شنیدن متن شنیداري آموختند، در سطح مقدماتی زبانعنوان زبان خارجی میان انگلیسی را بهآموزان زبزبان

استفاده کردند، نتیجه بهتري » سازي موضوعفعال«آموزانی که از فعالیت از آموزش واژه مرتبط برخوردار شدند، نسبت به زبان

سازي موضوع پرداخته آموزانی که به فعالیت  فعالسطح پیشرفته نتیجه آزمون زبان که درحالیدر درك مطلب به دست آوردند، در

آموزان سطح میانی انجام شد و با نتیجه پژوهش فرخی و مدرس هاي دیگر بود. پژوهش حاضر روي زبانبودند، بهتر از گروه

  سو است.  سو و در سطح پیشرفته ناهمدر سطح مقدماتی هم

پردازند. آموزان تایوانی میهاي پیش از شنیدن بر عملکرد شنیداري زبان) به بررسی تأثیر فعالیت2006پژوهش چانگ و رید (

ها به در این پژوهش چهار فعالیت پیش از شنیدن مورد بررسی قرار گرفته است که در این بررسی ترتیب تأثیرگذاري فعالیت

» آموزش واژه«و » مشاهده سؤاالت آزمون پیش از شنیدن«، »دادرونتکرار د«، »موضوع سازي دانش پیشین دربارهفعال«صورت 

را تأیید » سؤاالت آزمون پیش از شنیدن مشاهده«از » سازي دانش پیشینفعال«بودن تأثیر فعالیت است. پژوهش حاضر بیشتر

ه در پژوهش حاضر آموزش سو نیست، به این صورت کبا پژوهش چانگ و رید هم» آموزش واژه«کند، اما در مورد فعالیت می

  واژه بیشترین و در پژوهش مذکور کمترین تأثیر را دارد. 

  
  
  فارسی منابع 

نامه . پایانهاي پیش از شنیدن در درك متون شنیداري در دو سطح متوسطه و پیشرفتهتأثیر فعالیت). 1381عقیل، ع؛ (آل

  ه عالمه طباطبائی. کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگا

  .1378)، 34؛ نامه فرهنگ، (»اهداف آموزش زبان فارسی«شقاقی، و؛ 

سازمان فرهنگ و ارتباطات  . تهران:اصول و نظریه هاي آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانضیاء حسینی، م؛  

  .1385اسالمی، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، 

  

  مراجع انگلیسی

Anderson, A. and T. Lynch, Listening,  1988, Oxford: Oxford University Press.  



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      144

Berne, J. E. How Does Varying Pre-Listening Activities Affect Second Language Listening 
Comprehension? Hispania, 1995, 316-329. 

Brooks, N. Language and Language Learning: Theory and Practice, 1960, 
California: Harcourt Brace & World. 

Buck, G. “The Testing of Listening Comprehension: an Introspective Study1”. Language 
Testing, 8(1), 1991, 67-91. 

_______. . “How to Become a Good Listening Teacher” In D.J. Mendelsohn and J. Rubin 
(Eds.), A Guide for The Teaching of Second Language Listening, 1995, San Diego: Dominic 
Press. 113-131. 

_______.  Assessing Listening, 2001, Cambridge: Cambridge University Press. 

Chang, A., and Read, J. The Effects of Listening Support on The Listening Performance 
of EFL Learners. TESOL quarterly, 40(2), 2006, 375-397. 

Chastain, K.  Developing Second Language Skill: Theory to Practice, 1976, Sandiego: 
Harcourt Brace Jovanovich. 

Chiang, C. S., & Dunkel, P. The Effect of Speech Modification, Prior Knowledge, and 
Listening Proficiency on EFL Lecture Learning. TESOL Quarterly, 26(2), 1992, 345-374. 

Cohen, A. D. On Taking Language Tests: what The Students Report. Language 
Testing, 1(1), 1984, 70-81. 

Dunkol, P. “Developing Listening Fluency in L2: The Oreticalprinciples and Pedagogical 
Considerations”. The Modern Language Journal, 70 (2), 1986, 99-106. 

Elkhafaifi, H.  “The Effect of Prelistening Activities on Listening Comprehension in 
Arabic Learners”. Foreign Language Annals, 38(4), 2005, 505-513.   

Farrokhi, F., and Modarres, V. “The Effects of Two Pre-task Activities on Improvement of 
Iranian EFL Learners' Listening Comprehension”. Theory and Practice in Language Studies, 
2012, 2(1).  

Hatch, E. Psycholinguistics: A Second Language Perspective. 1983, Boston: Newbury 
House Publishers, Inc., Rowley. 

Lim, S. A. “The Effects of Two Types of Pre-listening Support on EFL Learners' Listening 
Test Performance: Question Preview and Vocabulary Instruction”. Korean Journal of 
Applied Linquistics, 25(3), 2009, 365-389.  

Long, D. R. “What You Don't Know Can't Help You: An Exploratory Study of Background 
Knowledge and Second Language Listening Comprehension”. Studies in Second Language 
Acquisition, 12(1), 1990, 65-80. 

Markham, P., and Latham, M. “The Influence of Religion‐Specific Background 
Knowledge on the Listening Comprehension of Adult Second‐Language 
Students”. Language learning, 37(2), 1987, 157-170. 

Mendelsohn, D. Applying Learning Strategies in the Second/Foreign Language Listening 
Comprehension Lesson. A Guide for the Teaching of Second Language Listening, 1994, 132-
150. 

Mukundan, J., Hajimohammadi, R., and Nimehchisalem, V. “Developing an English 
Language Textbook Evaluation Checklist”. Contemporary Issues in Education 
Research, 4(6), 2011, 21-28.  

Nunan, D. Teaching English to Speakers of Other Languages: An Introduction.  2015, 
London: Routledge. 

Richards, J. C. Approaches and Methods in Language Teaching, 1986, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Rivers, W. Foreign Language Skills. 1981, Chicago: University of Chicago. 

Schmidt-Rinehart, B. C.  The Effects of Topic Familiarity on Second Language Listening 
Comprehension. The modern language journal, 78(2), 1994, 179-189.  

Shohamy, E., and Inbar, O. “Validation of Listening Comprehension Tests: the Effect of 
Text and Question Type”. Language Testing, 8(1), 1991, 23-40.  

Teng, H. C. A Study of EFL Listening Comprehension Strategies. 1998, Non Journal.  
Tomlinson, B. “Materials Development for Language Learning and Teaching”. Language 

Teaching, 45(2), 2012, 143-179.  
Ur, P. Teaching Listening Comprehension, 1984, Cambridge: Cambridge University Press. 

Weir, C. J., and Weir, C. J. Understanding and Developing Language Tests. 1993, New 
York: Prentice Hall. 



 145   /  آموزان خارجیهاي پیش از شنیدن بر عملکرد شنیداري فارسیبررسی تأثیر فعالیت                                                              

Young, M. Y. C. “A serial Ordering of Listening Comprehension Strategies Used by 
Advanced ESL Learners in Hong Kong”. Asian Journal of English Language Teaching, 7(1), 
1997, 35-53. 

 

 
  پیوست: 

  رژیم غذایی

غذایی امروزه یکی از مشکالت اصلی مردم مشکل چاقی یا اضافه وزن است. فعالیت بدنی مردم کمتر از قبل است و رژیم 

توان گفت رژیم غذایی کدام کشور بهترین رژیم غذایی است اما دانستن فرهنگ غذاخوردن در بعضی کشورها تغییر کرده. نمی

مکزیک ناهار و شام همراه با هم و در  خورند اما درکشورها جالب است. در بیشتر کشورها مردم سه بار در طول روز غذا می

را مردم آمریکا غذایی  .تر بخورندکامل را صبحانه تا رندخومیشود. آنها شب غذاي کمتري می خوردهبعدازظهر  5تا  3ساعت 

بودن غذا مهم است و چیزهایی سالمدر اروپا  اما کنندآن توجهی نمی ضررهايبخش باشد و به لذت شانکه برایخوردند می

خوردن ماهی عالقه ندارند، اما در اروپا و به خصوص  ها بهآمریکایی خورند که کلسترول و قند کمتري داشته باشد. مثالمی

اما در شود تغییر کرده مثال صبحانه بسیار کم خورده می آمریکا غذاخوردن مردمدر  هلند، مصرف ماهی خیلی زیاد است.

ها خورند. اروپاییگذارند و حتما هر روز صبحانه میصبحانه وقت بیشتري می براي انگلیس و ایتالیا مردماروپایی مانند کشورهاي 

 هافودفستو غذاهاي رستورانی  ها پول زیادي برايخورند اما آمریکاییروند و بیشتر غذاهاي سالم میبسیار کم به رستوران می

اگر به دنبال یک رژیم غذایی سالم هستید شما هم  ها چاق هستند.ها بیشتر از اروپاییکنند. به همین دلیل آمریکاییخرج می

  فود نخورید.هاي تازه بیشتر استفاده کنید و همچنین فستها و میوهزش کنید و از سبزيورحتما 

  

  ايهاي چهارگزینهپرسش

  

  چیست؟ . موضوع اصلی متن1

  معرفی بهترین فرهنگ غذایی دنیا )1

  بیان مشکالت چاقی مردم دنیا )2

  هاي مختلف غذایی مقایسه فرهنگ )3

 معرفی بهترین غذا )4

  شود؟شام با همراه خورده می . در کدام کشور ناهار و2

 آمریکا )1

 هلند )2

 مکزیک )3

 انگلیس )4

  

  

  . چرا مردم آمریکا بیشتر از مردم اروپا چاق هستند؟3

  خورندچون صبحانه بیشتري می )1

  فودها به علت خوردن فست )2

  اي ندارندچون به خوردن ماهی عالقه )3

  کنندچون از سبزیجات تازه استفاده نمی )4

  

  تفاوتی با غذاخوردن مردم اروپا دارد؟. غذاخوردن مردم آمریکا چه 4

  خورندمردم اروپا کمتر از مردم آمریکا ماهی می )1
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  روندمردم اروپا بیشتر از مردم آمریکا به رستوران می )2

  خورندها صبحانه کمتري میاروپایی )3

  خورند که کلسترول و قند کمتري داشته باشدها غذایی میاروپایی )4

  

  ست؟. کدام یک از جمالت زیر درست ا5

  رژیم غذایی اروپا بهترین رژیم غذایی دنیاست )1

  خورند ها غذاي کمتر و صبحانه بیشتري میدر مکزیک شب )2

  شوددر انگلیس و ایتالیا براي وعده صبحانه وقت کمی گذاشته می )3

  خورندها غذاهاي رستورانی میها بیش از آمریکاییاروپایی )4

  

  توان انجام داد؟می. براي داشتن یک رژیم غذایی سالم چه کاري 6

  خوردن ناهار و شام همراه هم )1

  فودهااستفاده از فست )2

 هاي تازهها و سبزيمصرف میوه )3

  مصرف زیاد ماهی )4
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