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  )1398 يدتاریخ چاپ:  ،21/01/98تاریخ تصویب:  ،14/10/97تاریخ دریافت: (
 دهدهکیکیچچ

یادگیرنـدگان فـوق   یادگیرنـدگان فـوق     3و آگـاهی فراشـناختی  و آگـاهی فراشـناختی    2بر عملکرد شنیداريبر عملکرد شنیداري  1تاثیر مداخلۀ فراشناختیتاثیر مداخلۀ فراشناختی  سیسیرررربب  بهبهپژوهش حاضرپژوهش حاضر
سـال تحـت آزمـون    سـال تحـت آزمـون      2525تا تا   1515یادگیرندة مذکر ایرانی سنین یادگیرندة مذکر ایرانی سنین   152152. . پردازدپردازد  میمی4باالباال  متوسطۀ انگلیسی با ظرفیت حافظۀ کاريمتوسطۀ انگلیسی با ظرفیت حافظۀ کاري

هـا  هـا    عنوان یادگیرندگان سطح فوق متوسـطه شناسـایی شـدند. سـپس، آن    عنوان یادگیرندگان سطح فوق متوسـطه شناسـایی شـدند. سـپس، آن      نفر بهنفر به  8686قرار گرفتند، و قرار گرفتند، و   5تعیین سطح آکسفوردتعیین سطح آکسفورد
ـ      یادگیرندهیادگیرنده  6060قرار گرفتند و قرار گرفتند و   6تحت آزمون حافظۀ عددي بصريتحت آزمون حافظۀ عددي بصري ـ  با ظرفیت حافظۀ کـاري ب اال انتخـاب و بطـور تصـادفی    اال انتخـاب و بطـور تصـادفی    با ظرفیت حافظۀ کـاري ب

  1010مـدت  مـدت    بـه بـه   7نفر) تخصیص یافتند. گروه تجربی از طریق یک چرخۀ آموزشینفر) تخصیص یافتند. گروه تجربی از طریق یک چرخۀ آموزشی  3030نفر) و شاهد (نفر) و شاهد (  3030هاي تجربی (هاي تجربی (  گروهگروه  بهبه
کننـدگان  کننـدگان    جلسه تحت مداخلۀ فراشناختی قرار گرفت، در حالی کـه گـروه شـاهد روش مرسـوم را دنبـال کـرد. شـرکت       جلسه تحت مداخلۀ فراشناختی قرار گرفت، در حالی کـه گـروه شـاهد روش مرسـوم را دنبـال کـرد. شـرکت       

قـرار  قـرار    9هاي شنیداري آیلتسهاي شنیداري آیلتس  تکمیل کردند و قبل و بعد از مداخله، تحت آزمونتکمیل کردند و قبل و بعد از مداخله، تحت آزمونرا را   8پرسشنامۀ آگاهی فراشناختی شنیداريپرسشنامۀ آگاهی فراشناختی شنیداري
و اندازه اثـر آن بـزرگ بـود.    و اندازه اثـر آن بـزرگ بـود.    شاهد شاهد وه وه گرگراز از   هترهترببتجربی تجربی وه وه گرگراري اري شنیدشنیدد د عملکرعملکربه دست آمده، به دست آمده، نتایج نتایج بر طبق بر طبق   گرفتند.گرفتند.
 بیشتر استفاده کردبیشتر استفاده کرد  12شخصیشخصینش نش و داو دا  11هنیهنیذذترجمۀ ترجمۀ ، ، 10ههیت شدیت شدااتوجه هدتوجه هداز از تجربی تجربی وه وه گرگر، ، ینینــهمچنهمچن
 ..ییفراشناختفراشناخت  یی، آگاه، آگاهييداردارییرد شنرد شنکک، عمل، عملييارارکک  ۀۀت حافظت حافظیی، ظرف، ظرف13فراشناختفراشناخت  هاي کلیدي:هاي کلیدي:  واژهواژه

 __________________________________________________________________  
* E-mail: h.bozorgian@umz.ac.ir: نویسنده مسئول 
** E-mail: irmeysam922012@gmail.com 
١- Metacognitive intervention  
٢- Listening performance 
٣- Metacognitive awareness  
٤- High working memory capacity (WMC) 
٥- Oxford Placement Test (OPT) 
٦- Visual Digit Span Test (DST) 
٧- Pedagogical cycle 
٨- Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) 
٩- International English Language Testing System (IELTS) 
١٠  -  Directed attention 
١١  -  Mental translation 
١٢  -  Person knowledge 
١٣- Metacognition  
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 مقدمه   -1
). سـالیان  2015مهارت مهجوري در یـادگیري زبـان دوم اسـت (نـونن،     اري نیدـشرت مها

متمادي، این مهارت در تدریس زبان در اولویت قرار نمـی گرفـت و روش هـاي تـدریس بـر      
ي بـین  . به همـین دلیـل، رابطـه   2002)، نندیاردز و ریچا(رشتند مهارت هاي تولیدي تاکید دا

بطـور مرسـوم،    2005).ردز، اـیچ(رمهارت هاي دریافتی و تولیدي به درستی درك نمی شد 
حال آنکه فراتر از زبـان بـود    ؛مهارت شنیداري بعنوان یک مهارت منفعل در نظر گرفته می شد

شـنونده نقـش    واقعیت ایـن اسـت کـه   ). 2019 نیسی، مهدوي راد، و نصري، (نمازیان دوست،
حیاتی در فرآیند درك زبانی دارد چراکه باید انواع مختلف دانش را فعالسازي کند، و بر آنچـه  

گذشـته، آمـوزش    ي ن رو، در طول دهـه یاز ا د.که می شنود اعمال نماید تا گوینده را درك کن
از  يعنوان مثـال، تعـداد   به شد. یمثبت اترییدستخوش تغ یا خارجیزبان دوم  يداریمهارت شن
آموزش مهـارت   يالف) بر رو2007فت، ی؛ وندرگر2008؛ گو، 2011، 2010راس، کمطالعات (

و  یـی آوا يها ه از نشانهکرا  یشنوندگان اطالعات"ه در آن کند فعال یفرا  یکبصورت  يداریشن
ن یـ ل ایـ ). دل7 ي ، صفحه1994ن، یز شدند (رابکمتمر "نندک یم ریند انتخاب و تفسیآ یم يبصر
رندگان و یادگی يبرا يداریق مهارت شنیاز طر یزبان يورود كه درکن تصور است یرات اییتغ
 ةدیـ چیت پیه از ماهکن چالش یزست. ایمعلمان چالش برانگ ين مهارت برایس اینطور تدریهم

ف یضـع  ياردیرد شـن کـ عمل بـه  توانـد  ی) مـ 2011نچ، یـ رد (لیـ گ یسرچشمه م يداریمهارت شن
د یـ با یمـ  يداریند شـن یفرا  یدگیچین، پیافزون برا منجر شود.  یا خارجیرندگان زبان دوم یادگی

آن  يداریرد شـن کق، عملین طریاهش داده شود تا از اک 1م مهارتکرندگان یادگی يخصوصا  برا
خـود  ن یـ ل است و ایقابل تحص 2يداریشن كند دریفرا ل یق تسهین مهم از طریابد. ایها بهبود 

مهارت مهجوري در یادگیري زبـان  اري نیدـشرت مهااست.  "یفراشناخت ۀمداخل"ش یدایمبدا پ
). سالیان متمادي، این مهارت در تدریس زبـان در اولویـت قـرار نمـی     2015دوم است (نونن، 

. 2002)، نندیاردز و ریچا(رشتند گرفت و روش هاي تدریس بر مهارت هاي تولیدي تاکید دا
ي بـین مهـارت هـاي دریـافتی و تولیـدي بـه درسـتی درك نمـی شـد          به همین دلیـل، رابطـه  

بطور مرسوم، مهارت شنیداري بعنوان یک مهارت منفعل در نظـر گرفتـه    2005).ردز، اـیچ(ر
). 2019 نیسـی، مهـدوي راد، و نصـري،    حال آنکه فراتر از زبان بود (نمازیان دوست، ؛می شد

 __________________________________________________________________  
١- Less-skilled learners 

٢- Listening comprehension process  
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شنونده نقش حیاتی در فرآیند درك زبانی دارد چراکه باید انواع مختلـف   واقعیت این است که
 د.دانش را فعالسازي کند، و بر آنچه که می شنود اعمال نماید تا گوینده را درك کن

بـر   ن پـژوهش یـ ه اکـ ن اسـت  یـ اد شـده در ا یـ  يهـا  تفاوت پژوهش حاضـر بـا پـژوهش   
جهت  یطرح تجرب یکن، از یافزون بر ا ز دارد. کباال تمر يارک  ۀحافظ ت یا ظرفب یرندگانیادگی

ند. ک یم استفاده  رندگان فوق متوسطهیادگی يداریرد شنکبر عمل یفراشناخت ۀر مداخلیتاث یبررس
 یر اغلب از نوع طرح همبسـتگ یاخ يها نند، پژوهشک یم ) اشاره2015ه برانفات و روز (کچنان

ـ   به ازیاز ن کین حایا هکبوده اند  ن یـ ن، اینـه اسـت. همچنـ   ین زمیـ در ا یانجام مطالعـات تجرب
رنـدگان زبـان دوم   یادگی يداریرد شنکعمل یابیارز يلتس برایآ يداریشن يها پژوهش از آزمون

 ند. ک یم باال استفاده يارک  ۀحافظ فوق متوسطه با  یا خارجی
ه یــنظر و  1یاطالعــات شــناخت پــردازش يریادگیــ یــۀپــژوهش حاضــر نطر ينظــر یمبــان
ط از یاز محـ  یافتیـ سـان پـردازش اطالعـات در    به را يریادگیه اول ینظر باشند.  یم 2یفراشناخت

 دانـش  بـه  ن اطالعـات یـ ل ای، و تبـد یابیـ ، بازيق مرتـب سـاز  یـ از طر یحس يها ق سامانهیطر
ه اطالعـات را  کـ بلدهـد،   یپاسـخ نمـ   كمحر یک به ه، انسان صرفاین نظریانگارد. بر طبق ا یم

در  يبعـد  يهـا   استفاده يد، و براینما یم يارکند، آن را دستک یم افتیوتر دریامپک یکهمچون 
نترل فـرد  کو  یآگاه به ه دوم، فراشناختینظر ). بر طبق 1986ه، یند (آندره و فک یم رهیخود ذخ

 ره شده اشارهیش ذخیز پر خود و دانش اکتف ةویش به ردنکر کق فیاز طر یشناخت يندهایفرا بر 
 ).2007، کاوچکگن و یند (اک یم

 در و مربوطه اتیادب در متناقض جینتا  و موضوع تیاهم به توجه با، یقبل يها افتهی ۀدر ادام
 يداریشـن  ردکعملو  یفراشناخت  مداخله نیب ي در مورد وجود رابطه شتریپژوهش ب به ازین ۀجینت
 شد:  یطراح یاصل پرسشا دو پژوهش حاضر ب یفراشناخت یآگاه و

بعنـوان   یسیرندگان انگلیادگی يداریرد شنکبر عمل يدار یاثر معن یفراشناخت ۀا مداخلیآ .1
 باال هستند، دارد؟ يارک  ۀحافظ ت یظرف يه داراک  یزبان خارج یک

بعنـوان   یسیرندگان انگلیادگی یفراشناخت یبر آگاه يدار یاثر معن یفراشناخت ۀا مداخلیآ .2
 ند، دارد؟یباال يارک  ۀحافظ ت یظرف يه داراک یزبان خارج کی

 __________________________________________________________________  
١- Cognitive information processing theory (CIPLT) 

٢- Metacognitive theory (MT) 
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 يداریدر مهارت شن یآموزش ۀق چرخیاز طر یفراشناخت ۀمداخل -2
اول بار  "هاآنیا هرچیز مرتبط با د شناختی خوي یندهاافرد از نش یک فردا"یا شناخت افر

با هدف شناختی اخلۀ فرامددر همین راستا،  تعریف شد. 232)صفحه ، (1976ول توسط فال
 (2012) ،وـگو گریفت ردـنودر کتاب  2ناختیـشافرزش وـمو آ 1ديهبرزش راموآاشاره به 

   2015).اس، کر(ت ـگرفار رـقده تفاـسرد اوـم
اري علمدي فخرن و مفتوو  (2014)ن گیاربزن وــ نی همچاشگرـهوپژ، خیري اهالسادر 

ــر   (2016) ــه ب ــا تکی ــدل ن همچو(شناختی اخلۀ فرامدي هالمدب  ،ريتفقدتاو گریفت رندوم
انجام موفق اري شنیداي درك رـناختی بـشافر يهـخلاهمیت مداي تحقیقاتی در زمینه 2010)

اري و شنیدد کرعملد بهبو به ي فراشـناختی مداخلـه  دادند. نتایج این تحقیقات بیانگر آن بود که
عالوه بـر ایـن محققینـی    . انجامیدهد اخویادگیرندگان زبان دوم یا خارجی شناختی ااهی فرـگآ

اهمیت  (2012)ن گیاربز، و (2011)اس رـک ،(2010)ري دتاـتفقو گریفت ردـنوهمچون 
م ـــکن گیرندگادیا اشــناختیشــنیداري و آگــاهی فر در بهبــود عملکــردناختی ـــشاۀ فرـــخلامد
ق یـ را از طر یفراشـناخت  ۀر مداخلی) تاث2010( يفت و تفقدتاریوندرگر ا تائید کردند.ررت اـمه
، يزیـ ر ، برنامـه ینـ یب شیهمچون پ یفراشناخت يها از راهبرد با استفاده 3ند محوریفرا ار کراه یک

ت نمونـه  یـ ردنـد. جمع ک یبررسـ  یلیمسال تحصین یک، و حل مساله در طول یابینظارت، ارز
 فرانسـه  یآموزشـ  يهـا  امـل دوره که در شـش بخـش   کم مهارت بود ک ي رندهیادگی 106شامل 

ـ  يراب 4ت شوندهیهدا یروش شناخت یکردند. از کت کزبان دوم شر یکعنوان  به  یگروه تجرب
فت، گـو،  یه توسط وندرگرک يداریشن یفراشناخت یآگاه ۀنفر) استفاده شد. پرسشنام 59(تعداد 

مـرتبط در ابتـدا، اواسـط، و     يهـا  شد جهت سنجش داده ی) طراح2006( يمرشال، و تفقدتار
گروه  هب نسبت يرد بهترکعمل یه گروه تجربکاز آن بود  کیج حایمطالعه استفاده شد. نتا يانتها

پـژوهش   يانتهـا  بـه  دنین پرسشنامه تا رسیا به رندگانیادگی يها ه پاسخکنیا به شاهد داشت. نظر
 یا خـارج یـ رندگان زبان دوم یادگی یه آگاهکاز آن بود  کین موضوع حایداشت، ا يادیر زییتغ

 افت.  یش یافزا یفراشناخت يها راهبرد به موفق نسبت
را  یم مهـارت ژاپنـ  کـ  ي شـرفته یپ ةرندیادگی 20بر  یناختفراش ۀر مداخلی) تاث2011راس (ک

 __________________________________________________________________  
١  -  Strategy instruction 
٢- Metacognitive instruction  
٣- Process-based approach  
٤- Guided methodology  
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در هـر پـنج    یابیـ مساله، و ارز یی، نظارت، شناساینیش بیشامل پ یآموزش ۀچرخ یکد. یسنج
 یونیـ زیاخبـار تلو  يهـا  تمیآ كش دریار افزاکن یاستفاده شد. هدف از ا يداریدرس مهارت شن

م مهـارت از  کـ رنـدگان  یادگیگـر  یبـار د  یکه کاز آن بود  کیج حایرندگان بود. نتایادگیتوسط 
رنـدگان  یادگی بـه  نسـبت  يشتریشرفت بیپ یآموزش ۀچرخ ي لهیبوس يداریموارد شن كث دریح

 یبا هـدف بررسـ   کوچکاس یدر مق ي) مطالعه ا2012ان (یپرمهارت داشتند. بطور مشابه، بزرگ
 28ن مطالعـه  یـ ننـدگان ا ک تکم مهارت انجام داد. شرکرندگان یادگیبر  یفراشناخت ۀر مداخلیتاث
ه تحت آموزش چهار کفوق متوسطه بودند  یزبان خارج یکعنوان  به یسیانگل یرانیا ةرندیادگی

لـتس قـرار گرفتنـد.    یآ يداریمتون شن كراهبرد محور با هدف بهبود در يداریدرس مهارت شن
ـ  یـ ه شده در ایتعب يها راهبرد وجـه  ت شـده، ت ی، توجـه هـدا  یش سـازمانده ین دروس شـامل پ

رد کـ م مهـارت عمل کـ رنـدگان  یادگیه کـ آن بود  ةنندکد ییج تایبود. نتا یتیری، و خودمدینشیگز
 یـک ه کاز آن بود  کین حایج همچنیرندگان پرمهارت داشتند. نتایادگی به نسبت يبهتر يداریشن
مطالعـات  نـد.  ک یمـ  کمـ ک يداریشن يورود كدرم مهارت در کرندگان یادگی به ین آموزشیچن

تحت ي گیرارقري در نتیجـه رت اــ م مهــ کن گیرندگادیااري شنیدد عملکراخیر نشان دادند که 
ن اسـت بـا   کـ مم يردکـ بهبـود عمل  نیـ ا بهبود قابل توجهی پیدا می کند.شناختی افر يمداخله

 ح شده است.ین تشریریه در بخش زکرندگان مرتبط باشد یادگی يارک  ۀحافظ ت یظرف

 ياردیشن كدر در 1يارک  ۀحافظ ت یظرف -3
با هدف ست که اشناختی مجتمع  به سان یک سیستمري حافظۀ کا)، 2017از دیدگاه بدلی (

درك، شناختی مانند ي دهاـینافردر هنگام انجام ت طالعااموقت ري ستکااري و دنگهد
) تعریف 2004برت و همکاران ( .توسط مغز مورد استفاده قرار می گیردل ستدالا ي، وگیردیا

ی ـفوا حرـا یـم هـقاد رتعد"ارائه کردند. بر طبق این تعریف، ري ظرفیت حافظۀ کاعملیاتی از 
ي کاري مبین ظرفیت حافظه "د آوردبهیاه پیچیدري یک فعالیت حافظۀ کال طوان در ه بتوـک

توسط محققین  1هپیچید يحافظههاي ن موآزي کاري، افظهیري ظرفیت حاندازه گ رايب است.
 يبطور خاص، محققینی که در زمینه .2011) ،رینگتنـهو افس ـجبه کار گرفته می شود (

دي ۀ عدـحافظ يپیچیده نوـمآزاز ، فعالیت می کنند جیراـا خـین دوم اـباري زشنیدرت مها

 __________________________________________________________________  
١- Working memory capacity (WMC) 
١  -  Complex span tests 
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 بهره می گیرندي بصردي عد يحافظهي اـهنوـمآزهـب موسوماد عدي ابا نمایش بصر 1سمعکو
ارزیابی می کنند: ري را کا يحافظهت ـقابلیدو ا ـهن وـمآزن ـیادر واقع،  2018).، (ساکائی

این نوع آزمون ها همچنین به محققین این امکان را می دهند تا . دازشرـپزي و اـسه رـخیذ
ري کا يحافظهظرفیت  ،جیرا خاـین دوم اـبزش ـناري و دانیدـشرت اـمه لحاظ کردنون دـب

و  ،ینگاردـنرن، استوـل؛ ا2012ران، همکاو ینگا رند؛ ا2015ت و روز، نفاا(برسنجش کنند را 
ي کاري یادگیرندگان، در پژوهش اندازه گیري ظرفیت حافظهبراي ، ینابنابر 2014). ،هالستین

 ي تحقیقاتیدامنه ،خیري ااهلسادر د. میشوده ستفاي ابصردي حافظۀ عدن موآزحاضر از 
جی ریا خان دوم بااري زشنیدرت مهاري در ظرفیت حافظۀ کایا /اري وشنیددي هبرزش راموآ
وت تفااز نش خوبی ـه بیـگرفتم اـنجي اهشهاوپژري از شما، هرچند ست.اشته دا اندکیشد ر

بعنوان ند. ا دادهت ـبدسرت اـپرمهرت و اـکم مهن گیرندگادیان میاي هادعملکرات تغییرو ها 
با جی رخان باد زبا عملکر رياـظرفیت حافظۀ کو یی ت آوامده حافظۀ کوتامثال، ارتباط بین 

شرکت کنندگان . شدسی ربر (2008)سفر و مس رکوي در مقالهصلی رت امهار چهاتمرکز بر 
ن موآزک ـیاز سال بودند.  15-16نین ـسمجار  ینتاـبیرسز دوـمآنش دا 121این تحقیق 

براي  ن اولاـباري زنیدـیی شس آوامعکودي حافظۀ عدن موآزیک و 1ايغیر کلمه ارتکر
  این دانش آموزان استفاده شد.یی ت آوامده حافظۀ کوتاان میزسنجش 

ین اشنیداري د عملکرري و ظرفیت حافظۀ کان میادار معنی ي بطهرایافته ها مبین وجود یک 
حافظۀ ، ینار ـبون زـفا .بودثر متوسط ازه اندابریج با کمرك اول مدن مودر آز انزموآش ـندا

 .ي قابل توجه و معنی داري نداشتندرابطهاري نیدـشد رـعملکو ی ـیت آوادـمه کوتا
 

ینگا رنداتوسـط  غیربومی و ومی ـباري نیدـشدر درك ت ـل موفقیـماعودر مقاله اي دیگر، 
دي فري هاوتتفا این مقاله، تبیینمورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی  (2012)ران همکاو 

و بانی زناختی ـــشي اـــهرتبرحسب مهاي دـــمتکلم غیربومی هلن 113و متکلم بومی  121
ات نمرمیـان  داري یــ گی معندــ کناپرکه د بواز آن نتایج حاکی  و حافظه کاري بـود.  بانیزغیر

ت. ــ شاندد وجـو هلند اري شنیدرت اـمهدر ر ـی تبحـلتن دووـمدر آزتحقیق ن دگاـشرکت کنن
و یی س آواوــ معکدي دـۀ عـحافظمحاسبه شده توسط آزمون ظرفیت حافظه کاري ، ینـهمچن

 __________________________________________________________________  
١  -  Backward digit span tests (DST) 
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ن دوم بااري زشنیدد عملکر ارتباط ضـعیفی بـا   ،1بهجلوم رو قاار اریی با تکري و آواحافظۀ بصر
  داشتجی ریا خا

 روش -4
 نندگانک تکشر -4-1

 یسـ یر انگلکمـذ   Gرندیادگی 152افت شد، یران دریانون زبان اک Gه مجوز از موسسیکوقت
ح یسـفورد قـرار گرفتنـد. پـس از تصـح     کن سطح آییتحت آزمون تع یزبان خارج یکان عنو به

شـدند. علـت انتخـاب     ییسطح فوق متوسـطه شناسـا   ةرندیادگیعنوان  به رندهیادگی 86آزمون، 
ر یتـاث  كدر يبـرا  یافکـ  یسطح توانش زبـان  به ازیه ما نکن بود ین پژوهش ایا يسطوح باال برا
ردند، کباال استفاده  یز غالبا از سطوح توانش زبانیر نیاخ يها پژوهشم. یداشت يآموزش راهبرد

نطـور  یسه با سطوح باال دارنـد و هم یدر مقا يمترک یزبان كن غالبا سطح درییه سطوح پاکچرا
 رنده در ادامه تحت آزمون یادگی 86ن یستند. ایفراگرفته شده ن يها اعمال درست راهبرد به قادر
بود توسـط نـرم    18ه معادل کن آزمون ینمرات ا یتمام ۀانیار گرفتند. مقر يبصر يعدد  ۀحافظ

ـ  (اس. یعلـوم اجتمـاع   يبـرا  يآمار ۀافزار بست اس) محاسـبه شـد و بـر طبـق مقـاالت       اس. .یپ
مات ی)، تقس2017اران (ک) و ژو و هم2007اران (ک)، رابرت و هم2012اران (کو هم یکهستو

ا یـ شـان بزرگتـر    حافظـه  يهـا  ه نمـره کـ  ینندگانکت کانجام گرفت. شر 18حول عدد  2يا انهیم
) و 1,54ار= یـ ، انحراف مع26,87ن= یانگی(م یگروه تجرب به ستیبا یم گروه بود  ۀانیبا م يمساو

 يارکـ   ۀحافظـ  ت یـ ظرف يه هر دو داراک) 1,73ار= ی، انحراف مع25,53ن= یانگیگروه شاهد (م
 ۀانیتر از مکوچکشان  حافظه يها ه نمرهک یندگاننک تکز شریص داده شوند و نیباال بودند، تخص

 یسـ یر انگلکمـذ  ةرنـد یادگی 60جـه،  ینار گذاشته شـوند. در نت کست از پژوهش یبا یم گروه بود
 یـک نفـر) و   30(تعداد  یگروه تجرب یک به یانتخاب و بطور تصادف یزبان خارج یکعنوان  به

 25تـا   18 یسـن  ةنندگان در محـدود ک تکص داده شدند. شرینفر) تخص 30گروه شاهد (تعداد 
شـور  کخـارج از   بـه  ا رفتنیلتس و یت در آزمون آکرا با هدف شر یسیسال قرار داشتند و انگل

ن پـژوهش  یر در اکمذ یگرفتند. علت انتخاب دانش آموزان همگ یم ل فرایتحص ي جهت ادامه
هسـتند.   یتیجنسـ  کتـ  یفرهنگـ  يها تیل وجود محدودیدل به رانیالس ها در اکه کن است یا
 __________________________________________________________________  

١  -  Auditory and visual forward digit span 

٢- Median split  
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لـتس اسـت(الن،   یآزمـون آ  6 ةبـا معـادل نمـر   یه سطح فوق متوسـطه تقر کست یر نکذ به يازین
2004.( 

و  یزبـان خـارج   یـک عنـوان   بـه  یسـ یمعلم انگل یک به انجام پژوهش را یۀپژوهشگران رو
د رکـ  یمـ  سیران تـدر یانون زبان اک ۀه در موسسکح دادند. معلم ینندگان پژوهش توضکت کشر
ـ  یسال بود و مسـئول  10ش از یآموزش ب ي سابقه ير و داراکمذ و شـاهد را   یت دو گـروه تجرب

و چند مرتبه توسـط   یفراشناخت ۀبرعهده گرفت. معلم توسط پژوهشگران تحت آموزش مداخل
 ۀه او چرخـ کـ نـان حاصـل شـودد    یقرار گرفت تا اطم یالسکد یاز پژوهشگران مورد بازد یکی

 ۀن مداخلـ یـ در خالل ا یل احتمالکرده و هرگونه مشکه شد، دنبال یوصه تکرا آنگونه  یآموزش
ن یـ شان در ا ت که شرکنندگان مطلع شدند کت کن، شریافزون بر ا ند. ک یم را گزارش یآموزش

ننـدگان اسـتفاده   ک تکشر يمستعار برا یها، از اسام داده ياوکاست. بمنظور وا ياریپژوهش اخت
 شد.

 ابزارها -4-2
 ن پژوهش عبارتند از:یار رفته در اک به چهار ابزار

 يشـد، بـرا   ی) طراحـ 2004ه توسـط ا ل ن (   ک) یت .یپ سفورد (او.کن سطح آییآزمون تع یک
همگن استفاده  ي فوق متوسطه یا خارجیزبان دوم  یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی ییشناسا

 يو دسـتور  يداریبخـش شـن   در قالـب دو  يا نهیسوال چندگز 200شامل  یت .یپ شد. آزمون او.
خواهـد   یمـ  ننـدگان ک تکسوال است از شر 100ه شامل ک يداریعنوان مثال، بخش شن به است.

: "هورسـمن ": پـاروزن و  "اورزمن"تلفظ مشابه ( يلمات داراکاز زوج  یکدام کنند کانتخاب 
بر ساختار  هکسوال است  100شامل  ین، بخش دستورزبانیافزون بر ا اند.  دهیاسب سوار) را شن

 60ثر کن آزمـون حـدا  یـ ا ينندگان معموال براک تکز دارد. شرکتمر یجمالت و زمان افعال نوع
دارد  0,945معـادل   يا محاسـبه شـده   یعال ییایزان پاین آزمون میار دارند. ایقه زمان در اختیدق

همچـون  مهم  ین المللیاز امتحانات زبان ب ين آزمون تحت شمارین ای). همچن2003ه، ی(گرانپا
م شـده  یج تنظـ یمبـر کسـول  یا یاصل ي ، مجموعهیکلتس، تافل، توئی، آكمشتر ییاروپا ي بسته

 است.
 يارکـ   ۀحافظـ  ت یـ زان ظرفیوس) جهت سنجش مک(مع يبصر يعدد  ۀحافظ آزمون  یک

 یـک ن آزمـون  یـ فوق متوسطه مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ا     یا خارجیرندگان زبان دوم یادگی
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 ریـ را درگ يارکـ   ۀحافظـ   يارکو دسـت  يسـاز  رهیذخ يها ه جنبهکده است یچیپ  ۀحافظ ت یفعال
  ۀحافظـ  اس یر مقیناپذ ییجدا  عنوان مولف به ن دههین، چندیافزون بر ا ). 2003، یند (بدلک یم
سـلر،  کآمـد (و  یمـ  شـمار  بـه  2انکـ ودکبزرگسـاالن و   يسـلر بـرا  کو یاس هوشـ یو مق 1سلرکو

ـ  يسازگار ییایمون پان آزیب). ا1997الف، 1997 ، کگنـ یدارد (گ 0,74معـادل   ییبـاال  یدرون
 يش بصـر یوس بـا نمـا  کـ مع يعدد  ۀحافظ ت یفعال ياجرا ي هی). رو2017س، کواکنالدز، و یر

 3 3سـلر  کو يعـدد   ۀحافظـ  موجـود در آزمـون    یفرع يها تیفعال يها هیاعداد منطبق بر توص
سـنجش   يابزار استاندارد شده بـرا  یکعنوان  به 3سلر ک) انجام گرفت. آزمون و1997سلر، ک(و
 ۀق محاسـب یـ از طر يعدد  ۀحافظ زان یشد. م یساله طراح 89تا  16افراد  يارک  ۀحافظ ت یظرف

اد یـ  بـه  جلو به ا رویوس کرا بطور مع يعدد يها یننده قادرست توالکت که شرک یتعداد دفعات
از اعـداد و   یرقمـ  2 كطول بلـو  یکانتخاب  ها با ین توالیگردد. ا یم د سنجشیآورده و بگو

ا یـ وس) و کحالت مع ي(برا یرقم 8طول  یکننده آغاز و با انتخاب کت کفرد شر به ش آنینما
ابـد.  ی یمـ  خاتمـه  يداریا دیو  ییش اعداد بصورت آوایجلو) با نما به حالت رو ي(برا ینه رقم

رد یپذ یم انیپا یوجود دارد. آزمون زمانسان یکاز ارقام با طول  ی، در اصل دو توالكدر هر بلو
 يانتهـا  بـه  رنـده یا فرد آزمون گینباشد  یتوال یکح یاد آوردن صحیب به ننده قادرک تکه فرد شرک

ارقـام   يها یتوال یلکسلر، تعداد کح ویصح یینها ةنمر یکد یتول يده باشد. برایرس ییطول نها
شود. پـژوهش حاضـر    یم ه شده است، محاسبهاد آورده و گفتی به حیبطور صح كه در هر بلوک

اعداد با هدف حـل   يش بصریرا در نظر گرفته و از نما كدر هر بال یارقام تصادف یشش توال
ن ابزار قبل از شـروع  یند. اک یم ) استفاده2011اران (کوودز و هم ۀالت اشاره شده در مقالکمش

نندگان پژوهش بصورت کت کابه شرمش يها یژگینفر از دانش آموزان با و 10 يپژوهش بر رو
ر کـ ذ بـه  يازیـ ار باال بود. نیه بسک. بود 92آن معادل  یدرون يسازگار ییایاجرا شد. پا یشیآزما
ارت کـ  یـک ز که در مرک يا نقطه 220م کال پررنگ با ترایبا فونت ار كه اعداد هر بلوکست ین

 آزمـون   ۀاده شد. هـر جلسـ  ش دیهر رقم نما يه بازایثان یکمدت  به درنگ چاپ شده بودیسف
ت ین فعالیشنهاد شد تا اینندگان پکت کشر به د.یطول انجام به قهین پنج تا ده دقیب يبصر  ۀحافظ
 يبـرا  3سـلر  کخـود انجـام دهنـد. برطبـق دسـتورالعمل و      يرا با استفاده از زبان مـادر  يعدد

شـد   محاسـبه  ییها یتوال لکصورت تعداد  به يارک  ۀحافظ ت ی، ظرفيعدد  ۀحافظ  يها آزمون
 __________________________________________________________________  

١- Wechsler Memory Scales (WMS) 

٢- Wechsler Intelligence Scales for Adults and Children 

٣- WAIS-III Digit Span Subtasks 
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ننـده سـه   ک تکشـر  یـک ه کـ متوقف شد  یاد آورده و گفته شد. آزمون زمانی به حیه بطور صحک
 اد آورد. ی به حیرا بطور ناصح كدر هر بال يعدد یتوال

صـورت   بـه  هکـ لتس شـامل چهـار بخـش مجـزا اسـت. دو بخـش اول       یآ يداریآزمون شن
عمـوم اسـت. دو    ۀرتبط با موضوعات مـورد عالقـ  شده است، م یطراح ییگو کالمه و تکم یک

ا یـ ل یشـود، بـر تحصـ    یمـ  یبحـث طراحـ   یکا یو/ یسخنران یکل کش به ه اغلبکبخش آخر 
 ي نسـخه  یج دانشگاهیمبرکلتس یآزمون آ یتاب درسکن پژوهش، یز است. در اکآموزش متمر

ه توسـط انتشـارات   کـ  1لـتس) یآ ینیتمر يها معتبر (آزمون یامتحان يها بهمراه پاسخ:  برگه 12
 یابیـ ج منتشر شده اسـت بمنظـور ارز  یمبرکدانشگاه  یل امتحانات داخلکج و تشیمبرکدانشگاه 

قـا   یج دقیمبرکمعتبر  یامتحان يها رندگان مورد استفاده قرار گرفت. برگهیادگی يداریرد شنکعمل
 يداریرد شـن کعمل یابیارز يبرا یار عالین معیباشند و بنابرا یم لتسیآ یواقع يها مشابه آزمون

چهـار نمونـه    ين آزمـون دارا یاند. ا شرفتهیفوق متوسط تا پ یبا سطح مهارت زبان یرندگانیادگی
آزمـون   يهـا  نـام  بـه  آن يه دو تـا کـ لتس است یامتحان آ ینندگان دانشگاهک تکشر يسوال برا

ه شد. ن پژوهش استفادیش و پس آزمون در ایپ ياجرا يهفت برا ةشش و آزمون شمار ةشمار
نـان  یه قابـل اطم کگزارش شده است  0,88لتس یآ يداریآزمون شن ين برایانگیرونباخ مک يآلفا

 ).2018و دانشفر،  یاست (هاشم
رت بــا یکــاز نــوع ل يا درجــه 6و  یســوال 21 يداریشــن یفراشــناخت یآگــاه ي پرسشــنامه

،  يو تفقـدتار  فت، گـو، مرشـال،  ی(ونـدرگر  0,78تا  0,68قابل قبول  یداخل ییایپا يها اسیمق
) 2017، ينگتن و بـود ی؛ ورسـ 2011تن، کیـ و  یک؛ جنوس2014باال (گو و هو،  یی) و روا2006

 ي  و اسـتفاده  یزبان خـارج  یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی یفراشناخت یآگاه یابیجهت ارز
د). یـ نیببمه را یاستفاده شد (ضم یشفاه يها متن به ن گوش دادنیشده از راهبرد ها در ح كادرا
 زان موافقـت را نشـان  یـ ه مکـ رت را یکـ اس لیمق ۀاز شش درج یکیرندگان فوق متوسطه یادگی
=  5، "موافـق  بـا یتقر"=  4، "مخالف بایتقر"=  3، "مخالف"=  2، "امال مخالفک"=  1داد ( یم
 ردند. ک) انتخاب امال موافقک"=  6، و "موافق"

 __________________________________________________________________  
١- Cambridge IELTS 12 Academic Student’s Book with Answers: Authentic Examination Papers 

(IELTS Practice Tests)  
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 مراحل پژوهش -4-3
ح یمعلـم توضـ   بـه  پژوهش را ي هیردند و روکن یتدو یطرح درس نکسا به پژوهشگران ابتدا

ـ  يبرا یآموزش ۀاز چرخ یآموزش ۀدادند تا او بتواند دو هفته قبل از شروع مداخل  یگروه تجرب
 ۀق مداخلـ یـ را از طر يداریه چگونـه بخـش شـن   کح شد یمعلم تشر يند. در ادامه براکاستفاده 
بـر اسـاس    ین روش شـناخت یآموزش دهد. ا 1هت شدیهدا یبر اساس روش شناخت یفراشناخت

شنهاد شـد. در  ی) پ2012فت و گو (یه توسط وندرگرکاتخاذ شده است  یفراشناخت ۀمدل مداخل
ت هـدف بـر حسـب    یـ زان همگن بودن جمعیسفورد اجرا شد تا مکن سطح آییادامه، آزمون تع

 يعـدد   ۀفظـ حا آزمـون   یـک شـود.   یفوق متوسطه) بررسـ  یعنیشان ( یسیسطح مهارت انگل
نندگان اسـتفاده شـد. در   کت کشر يارک  ۀحافظ ت یزان ظرفیوس) جهت سنجش مک(مع يبصر

م یبـاال تقسـ   يارکـ   ۀحافظ ت یو شاهد با ظرف یتجرب يها گروه به یها بصورت تصادف ادامه، آن
 پـژوهش، پژوهشـگران از معلـم مربوطـه خواسـتند تـا       یت از اصول اخالقیشدند. بمنظور تبع

شـان   یینها ةنمر يبر رو يریچگونه تاثیشان ه آزمون شیه نمرات پکرندگان اطالع دهد یگادی به
است، هـر   یداخل ییروا يدات برایاز تهد یکیه ک، 2نهیشینخواهد داشت. جهت حذف اثرات پ

ن دو گـروه  یـ ن ایقرار گرفتند. همچنـ  يداریشن يها سان تحت آموزشیکدو گروه در جلسات 
 یعنـ ی یداخلـ  یـی گـر روا ید دیق از تهدین طریزش قرار گرفتند تا از ابطور جداگانه مورد آمو

نداشـتند،   یشود. آن ها از وجـود پـس آزمـون اطالعـ     يرین گروه ها جلوگیانتشار اطالعات ب
 ).2018اران، کو هم يرگذار باشد (اریرد دو گروه تاثکن بود بر عملکه ممکچرا

 ش آزمونیپ ياجرا -4-4
 یآگـاه  ي لـتس و پرسشـنامه  یآ يداریخواسته شد تـا آزمـون شـن   اول، از معلم  ي  در جلسه

ـ  يقه قبل از اجرایدق 20مدت  به را يداریشن یفراشناخت  يبـرا  يداریش آزمـون مهـارت شـن   یپ
ق یـ ن طریـ ن پرسشـنامه پاسـخ دادنـد تـا از ا    یا به رندگان متعاقبا یادگیند. کح یرندگان تشریادگی

لـتس  یآ يدارین، تحـت آزمـون شـن   یده شود. همچنیسنج یفراشناخت يها شان از راهبرد یآگاه
 یفراشـناخت  یآموزشـ  ۀافـت مداخلـ  یشـان قبـل از در   يداریرد شنکج قرار گرفتند تا عملیمبرک

 یآگـاه  ي و پرسشـنامه  يداریرد شـن کـ آزمـون عمل  يداده هـا بـرا   يده شـود. جمـع آور  یسنج
 __________________________________________________________________  

١- Guided methodology  

٢- History effects  
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 د.یقه بطول انجامیدق 60قبل از مداخله  یفراشناخت

 یفراشناخت ۀمداخل ياطرح درس بر -4-5
 ،يداریشـن  يهـا  تیباال قبل از انجام فعال يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یرندگان گروه تجربیادگی
قرار گرفتند. هـر جلسـه در    یفراشناخت ۀجلسه در هر هفته) تحت مداخل 2جلسه ( 10مدت  به

 يداریشـن  يهـا  تیـ ه شـامل فعال کـ د یقه بطول انجامیدق 105ران حدود یانون زبان اک ي موسسه
رنـدگان بـود.   یادگین یـ ا ين موسسـه بـرا  یسطح فوق متوسـطه از انتشـارات همـ    یتاب درسک
 یزبان خـارج  یکعنوان  به یسیمتخصص آموزش انگل یهمگ یدرس يها تابکن یسندگان اینو

لـتس  یآ يداریاز آزمون شن یاسکتاب سطح فوق متوسطه انعکدر  يداریشن يها تیهستند. فعال
نـد.  ک یمـ  لـتس آمـاده  یآزمـون آ  يرنـدگان را بـرا  یادگی یآموزش ي ن دورهیه خود اکاست، چرا

ن یریـ ز یاصـل  يهـا  از بخـش  یکـی ل کش به یتاب درسکن یدر ا يداریت شنین، هر فعالیبنابرا
 .یدانشگاه ی، و سخنرانی، بحث دانشگاهیعموم یروزانه، سخنران ي المهکاست: م

ن یـ ا يقبـل از اجـرا   یفراشـناخت  ۀه مداخلـ کرد کد ین، معلم مربوطه صراحتا  تائیافزون بر ا 
ـ یـ رندگان صـرفا تحـت فعال  یادگیه، معلم و کشد. بل ین موسسه اجرا نمیپژوهش در ا ش یت پ

 ردن قـرار کـ ا سـرد  یـ  يداریت پسا شـن ی، و فعاليداریشن یت اصلیردن، فعالکا گرم ی يداریشن
 ۀمداخلـ  يبمنظـور اجـرا   11 ي تا جلسه 2 ي از جلسه یآموزش ۀچرخ یکن، یگرفتند. بنابرا یم

شامل پنج مرحلـه اسـت    یآموزش ۀقه در هر جلسه استفاده شد. چرخیدق 30بمدت  یفراشناخت
 5، و تامـل 4یینهـا  ی، بررسـ 3هیـ ثانو ی، بررسـ 2هیـ اول ی، بررسـ 1ینیش بی/پيزیه شامل برنامه رک
بـا معلـم    یش داده شده است. پژوهشگران ارتباط هفتگیز نماین 1ه در جدول کباشد، چنان  یم

آموزش راهبرد اتفـاق   ي ن بود در خالل دورهکه ممک یالت احتمالکق مشین طریداشتند تا از ا
 ند.یفتد را رفع نمایب

 ۀاسـت. معلـم مربوطـه مفهـوم فراشـناخت و مداخلـ       ینـ یش بی/پيزین مرحله برنامه ریاول
 رد تـا کـ اسـتفاده   ییارد. او در ادامه از مثال هـ کح یرندگان تشریادگی يمرتبط را برا یفراشناخت

 __________________________________________________________________  
١- Planning/predicting  

٢- First verification  
٣- Second verification  

٤- Final verification  

٥- Reflection  
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 ن، آن هـا یاموزد. بنـابرا یـ مختلـف را ب  يداریموضـوعات شـن   بـه  ردنکـ ر کـ ف ي آن هـا نحـوه   به
لمـات و اطالعـات مـرتبط را حـدس     کن بود در ادامه بشنوند شـامل  که ممکتوانستند آنچه  یم

ه مشـغول  یکـ نخصوصا  زما يزیند برنامه ریفرا رندگان از یادگی ینند. آگاهک ینیش بیا پیبزنند و 
 /يزیـ ر برنامـه  ي در مرحلـه  يریـ شـان هسـتند، پـس از قرارگ    ینـوع  یالسک يها تیانجام فعال

 رد.کدا یش پیافزا ینیب شیپ
اجـرا   بـه  ن باریاول يمربوطه را برا يداریل شنینجا معلم فایه است. در ایاول یگام دوم بررس

ـ  یخارج زبان یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگیدر آورد. حال نوبت  ا یـ هـا   ینـ یش بیبود تا پ
 یابیـ ارز یلمـات احتمـال  کشامل  يدارینامطمئن خود را در ارتباط با موضوعات شن يها حدس

ن بـار،  یاول يبرا ییل آوایفا به ن در هنگام گوش دادنین بود بشنوند.  آن ها همچنکه ممکنند ک
ه، یـ اول یبررسـ  ي رحلـه در م يریـ ق قرارگیـ ردند. در واقـع از طر کافت یرا در یاطالعات اضاف

 كشـان، در  یقبلـ  ینـ یش بینظارت بر پ به قادر یزبان خارج یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی
نندگان در پـژوهش  کت کگر شریرد دکعمل ي ن مشاهدهی، و همچنيداریشن یشان از متن شفاه

 يدارین شـن ات مـت یـ جزئ بـه  ن گوش دادن هدفمند، توجه شانیق این، از طریافزون بر ا بودند. 
ن گـوش  یرنـدگان در حـ  یادگی به را ینشیمفهوم توجه گز ین اقدام متوالین، ایل شد. بنابرایتسه

 رد. ک یدادن معرف
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 مرتبط یفراشناخت يها و راهبرد يداری. مراحل آموزش مهارت شن1جدول 

هاي  راهبردمراحل آموزش شنیداري                               
 فراشناختی مرتبط

  )1ي  ي برنامه ریزي/ پیش بینی (مرحله مرحله ■
که یادگیرندگان موضوع و نوع متن را فهمیدند، انواع اطالعـات و . وقتی1

کنند.                 می بینی کلمات احتمالی که ممکن است بشنوند را پیش
 ریزي و . برنامه1

توجه هدایت شده
  )2ي  مرحلۀ بررسی اولیه (مرحله ■
هـا را در صـورت لـزوم هاي ابتدایی را بررسی، آن . یادگیرندگان فرضیه2

 کنند. می تصحیح، و اطالعات اضافی را که فهمیدند، یادداشت
 . نظارت2

 
هایشـان کالسی هاي هم اند با نوشته . یادگیرندگان آنچه را که خود نوشته3

کننـد کـه می ها را در صورت لزوم اصالح، و مشخص کنند، آن می سهمقای
توجـه خاصـی نیـاز بـه  رفع شدن دارند و جزئیاتی کـه  به چه مواردي نیاز

 کنند. می دارند را نیز تعیین

. نظارت، 3
ریزي و  برنامه

 توجه گزینشی

  )3ي  مرحلۀ بررسی ثانویه (مرحله ■
کننــد، اصــالحاتی انجــام مــی بررســی . یادگیرنــدگان نقــاط اخــتالف را4
 نویسند. ، میدهند، و جزئیات اضافی را که فهمیدند می

. نظارت و حل 4
 مساله

. بحث کالسی کـه طـی آن همگـی در بازسـازي نکـات عمـدة مـتن و5
کنند، و در آن یادگیرندگان تامالت خود می ترین جزئیات مشارکت مرتبط

هـایی از مـتن را بیـان    یـا بخـش   معنی کلمـات خـاص   مبنی بر رسیدن به
 دارند.  می

 
. نظارت و 5

 ارزیابی

  )4ي  مرحلۀ بررسی نهایی (مرحله ■
کنند که پیشتر در بحث کالسی قادر می اطالعاتی گوش به . یادگیرندگان6
 اند. کشف آن نبوده  به

. توجه گزینشی 6
 و نظارت

  )5ي  مرحلۀ تامل/ بررسی (مرحله ■
حث راهبرد هایی که براي جبران آنچه که فهم نشد اسـتفاده. بر اساس ب7

 نویسند. می شد، یادگیرندگان اهدافی را براي فعالیت شنیداري بعدي
 . ارزیابی7

 )2012منبع. (وندرگریفت و گو، 

 بخصـوص  یراهبـرد فراشـناخت   یـک ن مرحلـه،  یـ ه اسـت. در ا یثانو یسوم بررس ي مرحله
گـوش دادنـد. روشـن     ییل آوایفا به ن باریدوم يادامه، آن ها براشد. در  یرندگان معرفیادگی به

دوم را از دسـت داده انـد. بـا     ي ات مرحلـه یـ از جزئ یه برخـ کـ افتند ینون درکه آن ها اکاست 
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ن یه در حـ کـ ننـد  ک یابیرا ارز یالتکتوانستند مش یم گریراهبرد نظارت، آن ها د یکاستفاده از 
هـا و   یالسـ کشـان را بـا هـم     يداریرد شنکها در ادامه عمل گوش دادن با آن مواجه بودند. آن

گر را نظـارت  یدیکـ رد کتوانستند عمل یم یان گذاشتند. آن ها همگینندگان در مکت کر شریسا
 رد.ک یم جادیا يداریشن یاز متن شفاه یجامع كن روش درینند و اک

زبـان   یـک عنوان  به یسیرندگان انگلیادگی به ن مرحلهیاست. ا یینها یچهارم بررس ي مرحله
سوم از دسـت داده بودنـد،    ي ه از دورهک یز بر اطالعاتکداد تا با تمر یم ن فرصت رایا یخارج

 گوش دادن هدفمند را اجرا دادند.
 یـک عنوان  به یسیرندگان انگلیادگین مرحله، یق ایاست. از طر یپنجم تامل/بررس ي مرحله
 يهـا  تیـ انجـام فعال  ي ه در طـول دوره کبودند  ییهبرد هاتامل در انواع را به قادر یزبان خارج

 ردند.کاستفاده  يداریشن

 آزمون پس ياجرا -4-6
، پس آزمـون  11 ي ل مداخله در جلسهیمکهفته بعد از ت یک، 12 ي معلم مربوطه در جلسه

رده و کـ ت کگـر شـر  یلـتس د یآزمـون آ  یـک رنـدگان دعـوت شـد تـا در     یادگیرد. از کرا اجرا 
 نند.کرا مجددا پر  یفراشناخت یگاهآ ي پرسشنامه

را از  یفراشـناخت  ۀچگونـه مداخلـ  یباال در گروه شاهد ه  ۀحافظ ت یظرف يرندگان دارایادگی
ه بطـور معمـول در   کـ  یها بر اسـاس روش مرسـوم   ردند. آنکافت نیدر یآموزش ۀق چرخیطر

 يداری، و پساشـن يردایان شـن ی، ميداریش شنیشد مراحل پ یم ران استفادهیانون زبان اک ۀموسس
ل یـ مکبعـد از ت  یفراشـناخت  ۀو پرسشـنام  يداریرد شـن کـ عمل يها داده يآور را گذراندند. جمع

 د. یطول انجام به قهیدق 60 یفراشناخت ۀمداخل

 ج و بحثینتا -5
ـ  (اس. یعلـوم اجتمـاع   يبـرا  يآمار ي نرم افزار بسته  ي(آمارهـا  24 ي اس) نسـخه  اس. .یپ

 یفراشـناخت  یو آگـاه  يداریرد شـن کـ ل نمـرات عمل ی) جهت تحل24ام  .یب .ياس آ اس. .یپ اس.
 سطح فوق متوسطه استفاده شد.  یزبان خارج یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی
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 یفراشـناخت  یآگـاه  ۀج و پرسشـنام یمبرکلتس یآ يداریآزمون شن آزمون و پس شینمرات پ -5-1
 يداریشن

ق آزمـون  یـ داده هـا از طر  ینـدگ کنرمال بـودن پرا ، ابتدا یکپارامتر يها قبل از انجام آزمون
). در ادامه، همگـن بـودن   P > 0.05شد ( یبررس کلیرو وینطور شاپیرنو و همیاسم-ولماگراوک

 یه دو فـرض آزمـون تـ   یکـ ). از آنجائP > 0.05شد ( ین بررسیق آزمون لویانس ها از طریوار
 ي سـه یمقا يبـرا  یر بود از آزمون تانس ها برقرایوار یع داده ها و همگنینرمال بودن توز یعنی
ش و پـس  ینمرات پ به اطالعات مرجع مربوط 3و  2دو گروه استفاده شد. جداول  يها نیانگیم

 يدهـد. سـازگار   یمـ  ننـدگان را نشـان  کت کشـر  یفراشناخت یو آگاه يداریرد شنکآزمون عمل
باشـد، بـاال    یم 0,92و  0,91ب یه بترتک یفراشناخت ي ج و پرسشنامهیمبرکلتس یآزمون آ یدرون

رات یین پژوهش تغی). پس آزمون در ا1995نبرگ، یباشد (و یم بوده و فراتر از سطح قابل قبول
نشـان   یفراشـناخت  ي لتس و پرسشـنامه ینندگان در آزمون آکت کرد شرکدر عمل ییها شیا افزای

 ۀر مداخلـ یثتـا  یبررسـ  يبـرا  یها در تالشـ  آزمون ن پسیه در ادامه گزارش شده است. اکداد، 
 یـک عنـوان   به یسیرندگان انگلیادگی یفراشناخت یو آگاه يداریرد شنکعمل يبر رو یفراشناخت

 يهـا  نمونـه  یباال سطح فوق متوسطه اجرا شد. آزمون تـ  يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یزبان خارج
   دو پرسش پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. به ل داده ها با هدف پاسخیمستقل بمنظور تحل

 1پرسش پژوهش  -5-2
رنـدگان  یادگی يداریرد شنکبر عمل یفراشناخت ۀا مداخلیه آکن است ین سوال پژوهش ایاول
ر. یـ ا خیـ دارد  يدار یباال اثـر معنـ   يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یزبان خارج یکعنوان  به یسیانگل

ج و یمبـر که ن) (انتشـارات دانشـگا  یج (تمریمبرکلتس ین سوال مثبت است. از آزمون آیپاسخ ا
ش آزمون و پس آزمون استفاده شـد.  یپ ي) برا2017ج ، یمبرکدانشگاه  یل امتحانات داخلکتش
ه کـ بود  0,96و  0,92ب یش آزمون و پس آزمون بترتیپ يرونباخ بدست آمده براک يآلفا ییایپا
 باشد. یم ییباال یدرون ياز سازگار کیحا

از وجـود   کیه حـا کـ دهد  یم قل را نشانمست يها نمونه یج آزمون تین نتایهمچن 2جدول 
، 20,73ن= یانگیـ ب، میـ ش آزمون و پس آزمـون اسـت (بترت  یان نمرات پیم يدار یتفاوت معن

ـ  3,34= ی) تـ 5,77، انحراف استاندارد= 28,5ن= یانگی؛ م6,58انحراف استاندارد=  ). 0,5 <ی(پ
ـ   يبـر رو  یآزمـون تـ   ي سهیمقا ي جهین، نتیافزون بر ا  ـ ینمـرات پ س آزمـون دو گـروه   ش و پ

و  8,75= یاز تـ  کیش) حـا یزان افـزا یـ ش و پس آزمون: مین تفاضل نمرات پیانگیم ي  سهی(مقا



 1071 مداخلۀ فراشناختی: عملکرد شنیداري و آگاهی فراشناختی یادگیرندگان با ظرفیت حافظۀ کاري باال

ه بزرگ اسـت (الرسـن هـال،    کبود  0,86وهن= ک يبود. اندازه اثر مرتبط معادل د 0,001 <یپ
رد کـ بـر عمل  یاثـر مثبـت و متوسـط    یفراشـناخت  ۀه مداخلـ کـ از آن است  کیج حای). نتا2010

 ج داشت.یمبرکلتس یآ يها باال در آزمون يارک  ۀحافظ ت یرندگان با ظرفیادگی ياردیشن

 )30 هاي مستقل آزمون شنیداري آیلتس (تعداد: . آزمون تی نمونه2جدول 

آزمون شنیداري  پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون -پس آزمون 
 آیلتس

انحراف  انحراف استاندارد میانگین
اف انحر میانگین استاندارد

 کمبریج آیلتس میانگین استاندارد

 2,89 7,76 5,77 28,5 6,58 20,73 باال)  حافظۀ گروه تجربی (ظرفیت 
 2,45 1,7 6,63 23,13 6,91 21,43 باال)  حافظۀ گروه شاهد (ظرفیت 
 4,05 4,73 6,7 25,82 6,7 21,08 کل

 0,000 0,001   مقدار پی
 8,75 3,34   مقدار تی

   0,96 0,92 آر
    40  ها پرسش

    . 86  اندازه اثر دي کوهن
    58  دي ا ف

 2پرسش پژوهش  -5-3
رندگان یادگی یفراشناخت یبر آگاه یفراشناخت ۀا مداخلیه آکن است ین سوال پژوهش ایدوم

ر. یـ ا خیـ دارد  يدار یباال اثـر معنـ   يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یزبان خارج یکعنوان  به یسیانگل
 )2006فت، ی(ونـدرگر  يداریشـن  یفراشـناخت  یآگـاه  ي ن سوال مثبت است. پرسشنامهیپاسخ ا

ش آزمون و پس آزمـون  یه در پکرونباخ ک يآلفا ییایش و پس آزمون استفاده شد. پایعنوان پ به
 است. ییباال یداخل يه نشانگر سازگارکبود  0,83و  0,90ب یبدست آمد بترت

، انحـراف اسـتاندارد=   90,36ن= یانگیـ ش آزمون (میان نمرات پین میانگیتفاوت م 3جدول 
 یآزمون ت یلکج ی) را در نتا7,05، انحراف استاندارد= 103,6ن= یانگی) و پس آزمون  (م11,24

ـ 5,36= یمسـتقل (تـ   يهـا  نمونه یج آزمون تیدهد. نتا یم نشان یفراشناخت ي پرسشنامه  < ی؛ پ
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ن یـ ا یلـ کن، انـدازه اثـر   یدار بـود. همچنـ   یمعن ين تفاوت از نظر آماریه اک) نشان داد 0,001
ر یه مقـاد کـ ). جالب اسـت  2010است (الرسن هال،  يبا قویه تقرکبود  1,38پرسشنامه معادل 

ت شده یتوجه هدا یعنی یفراشناخت ي پرسشنامه ي سه مورد از پنج سازه یمرتبط با آزمون ت یپ
ـ  ی)، و دانش شخصـ 0,000= ی(پ یذهن ي )، ترجمه0,000= ی(پ  ي) از نظـر آمـار  0,000= ی(پ
از آن  کیحـا  يداریشن یفراشناخت یآگاه ي ق پرسشنامهیج بدست آمده از طریدار بود. نتا یمعن

رنـدگان  یادگی یفراشناخت یبر آگاه يبا قویتقر ي مثبت با اندازه ياثر یفراشناخت ۀه مداخلکبود 
 داشت.

رد پنج سازه کشامل عمل یراشناختف ۀآزمون پرسشنام ش و پسیتست پ یآزمون ت یلکج ی. نتا3جدول 
 )30(تعداد:

 ي پنج سازه پیش آزمون پس آزمون 

 مقدار پی  مقدار تی
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 ي فراشناختی پرسشنامه میانگین

 0,33 .97 3,11 24,4 4,02 20,67 ریزي و ارزیابی برنامه
 0,18 1,34 2,73 29,5 3,23 26,73 حل مساله

 0,000 4,23 2,5 20 3,05 17,17 توجه هدایت شده
 0,000 4,07 1,63 15,27 2,97 12,67 ترجمۀ ذهنی
 0,000 3,92 1,61 14,43 2,11 13,13 دانش شخصی

 0,000 5,36 7,05 103,6 11,24 90,36 کل
 1,38 اندازه اثر کلی دي

 58 دي ا ف

 رائه شده است:ها بطور جداگانه ا از سازه یکل هر یدر ادامه، تحل

 یابیو ارز يزی. برنامه ر1
 )21، و 20، 14، 10، 1نـه ( یشـامل پـنج گز   يداریشـن  یفراشناخت یآگاه ۀپرسشنام 1 ةساز

ن نمـرات  یانگیـ ، تفـاوت م 3اسـت. برطبـق جـدول     یابیو ارز يزیر ه مرتبط با برنامهکباشد  یم
(انحـراف   24,4 بـه  آزمون شی) در پ4,02(انحراف استاندارد= 20,67آزمون از  آزمون و پس شیپ
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دار نبـود   یمعنـ  ين تفـاوت از نظـر آمـار   یش داشت، اما ایآزمون افزا ) در پس3,11استاندارد=
ن یانگیـ ش میافـزا  بـه  ه گرچـه بـا توجـه   کـ از آن است  کیافته حاین ی). ا0,33=ی؛ پ 0,97=ی(ت

زبـان   یـک عنـوان   بـه  یسیرندگان انگلیادگی يبرا یفراشناخت ۀآزمون، مداخل ش و پسینمرات پ
برنامـه   يهـا  ش استفاده از راهبـرد ین افزاید واقع شد، ایباال مف يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یخارج

 دار نبوده است.   یمعن ياز نظر آمار یابیو ارز يزیر

 . حل مساله2
، و 17، 13، 9، 7، 5نـه ( یشـامل شـش گز   يداریشـن  یفراشناخت یآگاه ۀپرسشنام 2 ي سازه

ـ   یشیافزا 3حل مساله است. جدول  يها با راهبرد ه مرتبطک) است 19 ش آزمـون  یاز نمـرات پ
ــ(م ــتاندارد= 26,73ن=یانگی ــراف اس ــه )3,23؛ انح ــون (م  ب ــس آزم ــپ ــراف 29,5ن=یانگی ؛ انح

افته ین ی). ا0,18=ی؛ پ1,34=یدار نبوده است (ت یه البته معنکدهد  یم ) را نشان2,73استاندارد=
 ةن نمـر ین در نمرات آزمون و همچنیانگیش میل افزایدل به هه گرچکت است ین واقعیاز ا کیحا
ـ  یانگیدار تفاضل م یش معنیافزا ـ 2,4=یش و پـس آزمـون (تـ   ین نمـرات پ  ۀ)، مداخـ 0,01=ی؛ پ

بـاال   يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یزبان خارج یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگینفع  به یفراشناخت
 نبوده است.   يت آماریاهم يراهبرد حل مساله داراش در استفاده از ین افزایبوده است، ا

 ت شدهی. توجه هدا3
) اسـت  16، و 12، 6، 2نه (یشامل چهار گز يداریشن یفراشناخت یآگاه ۀپرسشنام 3 ي سازه

ج یشـود، نتـا   یمـ  ز مشـاهده یـ ن 3ه در جـدول  کـ است. چنان یابیو ارز يزیه مرتبط با برنامه رک
، انحـراف  20ن=یانگیـ ؛ م3,05، انحـراف اسـتاندارد=  17,17ن=یانگیـ آزمون (م آزمون و پس شیپ

رنـدگان  یادگی) در نمـرات  0,000=ی؛ پ4,23=یدار (ت یش معنیافزا یک) نشانگر 2,5استاندارد=
ت شده توسـط  یاستفاده از راهبرد توجه هدا یفراشناخت ۀه مداخکدهد  یم افته نشانین یاست. ا

ش یل افـزا یدل به باال را يارک  ۀحافظ ت یبا ظرف یجزبان خار یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی
 ده است.ین در نمرات آزمون بهبود بخشیانگیم

 یذهن ۀ. ترجم4
) اسـت و  18، و 11، 4نـه ( یشـامل سـه گز   يداریشن یفراشناخت یآگاه ۀپرسشنام 4 ي سازه
نشان داده  3ه در جدول کند. چنان ک یم را سنجش یذهن ۀرندگان از راهبرد ترجمیادگی ةاستفاد
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ـ 0,000=ی؛ پ4,07=ی(ت يدار یش معنیشده است، افزا ش آزمـون و پـس آزمـون    ی) در نمرات پ
ــ(م ــتاندارد= 12,67ن=یانگی ــراف اس ــ؛ م2,97، انح ــتاندارد= 15,27ن=یانگی ــراف اس ) 1,63، انح
اثـر   یفراشـناخت  ۀه مداخلـ کـ از آن اسـت   کیافتـه حـا  ین یـ رندگان وجود داشته اسـت. ا یادگی

زبـان   یـک عنـوان   به یسیرندگان انگلیادگیتوسط  یذهن ۀتفاده از راهبرد ترجمدر اس يدار یمعن
 باال داشته است. يارک  ۀت حافظیبا ظرف یخارج

 ی. دانش شخص5
ه کـ ) اسـت  15، و 8، 3نـه ( یشامل سـه گز  يداریشن یفراشناخت یآگاه ۀپرسشنام 5 ي سازه

 یش معنـ یند. مجـددا، افـزا  ک یم یابیرندگان را ارزیادگیتوسط  یاستفاده از راهبرد دانش شخص
، انحـراف  13,13ن=یانگیآزمون (م شیرندگان از پیادگی) در نمرات 0,000=ی؛ پ3,92=ی(ت يدار

) وجود داشـته اسـت   1,61، انحراف استاندارد=14,43ن=یانگیپس آزمون (م به )2,11استاندارد=
اثـر   یفراشـناخت  ۀاخلـ ه مدکـ نـد  ک یمـ  دییـ افتـه تا ین یـ نشان داده شده است. ا 3ه در جدول ک

عنـوان   بـه  یسـ یرنـدگان انگل یادگیتوسـط   یاستفاده از راهبرد دانش شخصـ  يبر رو يدار یمعن
 باال داشته است.   يارک  ۀحافظت یبا ظرف یزبان خارج یک

 بحث -6
 یو آگـاه  يداریرد شـن کـ بـر عمل  یفراشـناخت  ۀاثر مداخل یبررس يبرا ین پژوهش تالشیا

از آن بـود   کیج پژوهش حایباال است. نتا يارک  ۀحافظ ت یظرف يارارندگان دیادگی یفراشناخت
ه تحـت  ک یگروه تجرب ۀسطح فوق متوسط یزبان خارج یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگیه ک

ه تحـت روش مرسـوم   کرندگان گروه شاهد یادگیسه با یقرار گرفتند، در مقا یفراشناخت ۀمداخل
ن پژوهش همگام با یا يها افتهیداشتند.  يبهتر يدارید شنرکقرار گرفتند، عمل يداریس شنیتدر
؛ 2014؛ گو و هـو،  2011، 2009راس، ک؛ 2014، 2012ان، ین (بزرگیشیپ يها پژوهش يها افتهی

زبـان دوم   يداریو مهارت شـن  یفراشناخت ۀمداخل ي نهی) در زم2010، يفت و تفقدتاریوندرگر
 رنـدگان یادگیم یو تقسـ  يارکـ   ۀحافظـ   تیـ هـا از آزمـون ظرف   ن پـژوهش یـ است. ا یا خارجی
 رده بودند. کو شاهد استفاده ن یتجرب يها گروه به

پژوهش ي اـیافتهه ،جیریا خان دوم بااري زنیدـشرت مهاري و حافظۀ کادر زمینه ي 
مطالعۀ ي یافتهها مغایر باو  (2012)ران اـهمکو ینگا ردـني ااـههـیافت مویدبطور کلی  حاضر

ا یزبان دوم  يداریشن ردکعملر ـبري اـۀ کـظرفیت حافظ تاثیرست. ا (2008)سفر و مس رکو
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رده اند. ک یبررس 2012)ران همکاو ینگا رندادر مقاله ومی ـغیربو  ین بومیلمکمت یخارج
) یت اس. .يوس (دکمع يعدد  ۀحافظ در آزمون  یلمان بومکمت يارک  ۀحافظ ت ینمرات ظرف

از  کیج پژوهش آن ها حایشان بوده است. هرچند، نتا یربومیان غیار باالتر از نمرات همتایبس
ه، ک یبوده است؛ در حال يداریشن كو در يارک  ۀحافظت یان ظرفیم يا عدم وجود رابطه

باال  يارک  ۀت حافظیظرف يرندگان دارایادگیموجود در دانش و مهارت استدالل  يها تفاوت
 يادین موضوع تا حد زیدهد. ا یم حیوه را توضان دو گریم يداریشن كاختالف موجود در در

باال در  يارک  ۀحافظ ت یظرف يرندگان دارایادگیدار  یرد معنکو عمل یج پژوهش فعلیبا نتا
بین ي بطهرا عالوه بر این،ان شان در گروه شاهد سازگارست. یسه با همتایدر مقا یگروه تجرب

ي در مقالهصلی رت امهار چهاو  1یـیت آوامده ظرفیت حافظۀ کوتاري و حافظۀ کاظرفیت 
اهمیت آماري یافته هاي این تحقیق تنها مربوط به . بررسی شد (2008)فر ـسو مس روـک

ت ـش ظرفیـنقو طه ـپیشمتوسو مقدماتی ح سطوزان موآنش ري در دات حافظۀ کاـنقش ظرفی
 ،. حال آنکه در تحقیق حاضرداالتر بوـبح سطو نزاموآ نشدر دایی ت آوامده ۀ کوتاـحافظ
زبان  یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی يداریرد شنکدر مورد عمل يارک  ۀحافظ ت یظرف

د اشاره ی، باين ناسازگاریح ایتوض يرد. براکفا نیا يدار یسطح فوق متوسطه نقش معن یخارج
دانش  یا خارجیزبان دوم  يداریشن كن است تنها درکمم يارک  ۀحافظ  يت باالیه ظرفکرد ک

ه آن ها مجبورند منابع کن است یل آن ایر قرار دهد. دلیرا تحت تاث یآموزان سطوح مقدمات
ن است نقش کن، ممیص دهند. بنابرایتخص یزبان يپردازش ورود يرا برا يشتریب یشناخت
باالتر  یبا سطح مهارت زبان یا خارجیشنوندگان زبان دوم  در مورد يارک  ۀحافظ ت یظرف
 یافکبقدر  یا خارجیزبان دوم  یپردازش و دانش زبان يها ه مهارتکمرنگ شود، چراک
 ).2012، ياند (ستور ارامدک

طـرح پـژوهش    یکل انتخاب یدل به ) ویفراشناخت ۀمداخل یعنیآموزش ( ۀجیافته ها در نتی
ـ  ی). بر اساس تحل2002مبل، ک، و كوکش، یدبدست آمد (شا يا مداخله ش و پـس  یل نمـرات پ

استفاده  یفراشناخت ۀرندگان، مداخلیادگی یفراشناخت یو آگاه يداریرد شنکآزمون مرتبط با عمل
 یو آگـاه  يداریبهبـود مهـارت شـن    بـه  جلسـه  10بمـدت   يجلسه ا 20ترم  یکشده در طول 

 کمـ کباال  يارک  ۀت  حافظیبا ظرف یزبان خارج یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگی یفراشناخت
 يدارینـد و ن ه محصـول مهـارت شـن      یفرا ز بر کبا تمر یآموزش ۀچرخ یکن مهم از راه یرد. اک
 __________________________________________________________________  

١  -  Phonological short-term memory 
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؛ 2002ن اتخاذ شد (گـو،  یشیپ يها ت از پژوهشیبا تبع یآموزش ۀار چرخکن راهیحاصل شد. ا
ـ  یفراشـناخت  يهـا  س راهبردیآن تدر ی) و ط2001ن، یهالست  يهـا  تیـ از فعال یعنـوان بخشـ   هب
 يهـا  رد تـا راهبـرد  کـ  کمـ کرنـدگان  یادگی به ارکن راهیالس انجام شد. اکمعمول در  يداریشن

 رند. یفرا بگ يداریشن يها تیرا در هنگام انجام فعال یفراشناخت
ن پـژوهش از  یـ ه اکـ ن اسـت  یـ هـا در ا  ر پـژوهش ین پژوهش با سایان ایهرچند، تفاوت م

ن یـ ا ایه آکرد کن موضوع استفاده یا یباال جهت بررس يارک  ۀحافظت یظرف يرندگان دارایادگی
رندگان گـروه شـاهد   یادگی به نسبت يبهتر يداریشن كدر یآموزش ۀق چرخیرندگان از طریادگی

؛ 2014؛ گـو و هـو،   2011راس، کـ ؛ 2014ان، یر (بزرگیاخ يها ه پژوهشکر؛ حال آنیا خیدارند 
ردنـد،  کباال اسـتفاده ن  يارک  ۀحافظ ت یرندگان با ظرفیادگی) از 2010، يفت و تفقدتاریوندرگر

ن یـی اسـتاندارد تع  يهـا  ه توسط آزمـون کردند کار ک یهمگن یسطوح مهارت زبان يه بر روکبل
 يفت و تفقـدتار یم مهارت پژوهش ونـدرگر کرندگان یادگیشده بود. همچون پژوهش حاضر، 

ان پرمهارتشـان در گـروه شـاهد بـر حسـب      یـ ااز همت يرد بهترکعمل ی) در گروه تجرب2010(
پـژوهش   يها افتهین پژوهش همگام با یا يها افتهین یداشت. همچن يداریشن كشرفت در دریپ

سه یم مهارت در مقاکرندگان یادگی يبرا یفراشناخت ۀ) است و برطبق آن مداخل2015ان (یبزرگ
 ۀبا استفاده از چرخـ  یز پژوهشی) ن2011راس (کدارد.  يشتریب ي دهیرندگان پرمهارت فایادگیبا 

شـرفته  یرندگان سـطح پ یادگی يداریشن كبر در یفراشناخت ۀبمنظور سنجش اثر مداخل یآموزش
 يشـرفت بـاالتر  یم مهارت پکرندگان یادگیگر یبار د یکه کاز آن بود  کیافته ها حایانجام داد. 

 ردند.کان پرمهارت خود تجربه یسه با همتایدر مقا
بـود.   يبـا قـو  یدار بـا انـدازه اثـر تقر    یمعنـ  يوهش مثبت و از نظر آمارپاسخ سوال دوم پژ

رنـدگان فـوق متوسـطه    یادگی یفراشـناخت  یبـر آگـاه   یفراشـناخت  ۀم اثـر مداخلـ  یداشت یسع ما
 یلـ کرد کـ ن مـرتبط بـا عمل  یانگیـ م. نمـرات م ینـ ک یبـاال را بررسـ   يارکـ   ۀحافظـ  ت یـ ظرف با

ه کـ داشـت   يدار یش معنـ یپس آزمـون افـزا   به ونش آزمیرندگان  از پیادگی یفراشناخت یآگاه
) مخـالف  2014ان (یـ ج پـژوهش بزرگ ی) موافـق و بـا نتـا   2014ج پژوهش گو و هو (یبا نتا نیا

ن پـژوهش شـامل   یـ ننـدگان ا ک تکه شـر کـ ن است یدار احتماال ا یش معنین افزایل ایاست. دل
 یه سطح مهـارت زبـان  کند ا سطح فوق متوسطه يباال يارک  ۀحافظ ت یظرف يرندگان دارایادگی

 ن احتمـاال  قـادر  یو متوسطه داشـتند و بنـابرا   یرندگان سطوح مقدماتیادگیسه با یدر مقا يباالتر
دار و  یمعنـ  یلـ کج یبودند. گرچـه نتـا   یها بدون هرگونه آموزش قبل راهبرد یاستفاده از برخ به

دار  یمعن يمساله از لحاظ آمار و حل یابیو ارز يزیبرنامه ر يها نام به قابل توجه بود، دو سازه
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دار  یمعنـ  ی، و دانش شخصـ یذهن ي ت شده، ترجمهیتوجه هدا يها نام به سازه ها ینبود. مابق
 بودند. 

ــ ،حل مسالهو یابی ي و ارزیزربرنامه  از حیــث هش وپژي یافتههاان تفــاوت محسوســی می
نشـان   رمذکوي مطالعه وجـود دارد.  (2010)ران همکال و ۀ گترکوـمطالعي اـیافتههحاضر و 
شامل  1ییاجرو اشناختی ي هادعملکر از جملــه عــواملی اســت کــهپائین ري حافظۀ کا داد کــه
ر یادگیرندگان را مختل می کند کـه ایـن خـود تـاثی     2اومتوجه مدو ل مساله ـحي، زـیره ـبرنام

بعالوه، مغایرت محسوسی میان نتایج پژوهش . منفی و مستقیمی بر یادگیري آنان خواهد داشت
بـر   هـا  آن .مشاهده می شـود  (2003)گریفت ردـنو و (2000)و ـهش گوژـپحاضر و نتایج 

 یـک منظم در هنگام انجـام   یذهن ي ل ترجمهیدل به ین دو راهبرد فراشناختیه اکن باور بودند یا
ن پـژوهش  یج ایرد. نتاکرندگان جلب خواهند یادگی ياز سو يشتریتوجهات ب يداریت شنیفعال

ه کـ ) در تضـاد اسـت   2006) و ژنـگ و گـو (  1989وپر (کج پژوهش شموت و ین با نتایهمچن
ردنـد. علـت   کت را گـزارش  یـ فاکرنـدگان با یادگیهـا توسـط    ن راهبـرد یـ از ا يشـتر یب ةاستفاد

؛ گـو و  2014ان، یـ گذشـته (بزرگ  يها پژوهش يها افتهیپژوهش حاضر با  يها افتهی يناسازگار
 يهـا  ه برخالف پـژوهش کن باشد ین است اک) مم2010، يفت و تفقدتاری؛ وندرگر2014هو، 
بـاال در   يارکـ   ۀحافظـ  ت یـ ظرف يدارا یزبان خـارج  یکعنوان  به یسیرندگان انگلیادگیگر، ید

استفاده  به انشان در گروه شاهد، قادریهمتا ةانداز به ت داشتند، اماکن پژوهش شریا یگروه تجرب
 یـک عدم وجود  يبرا يل متعددین است دالکو حل مساله نبودند. مم یابیو ارز يزیر از برنامه

 يهـا  رنـدگان بـا راهبـرد   یادگی یافکـ نا ییه شـامل آشـنا  کـ دار وجود داشته باشد  یش معنیافزا
رنـدگان در  یادگی ینـاتوان  یامل آن ها، و حتـ کردن کر یدرگ يمعلم برا یی، عدم توانایفراشناخت

ت شـده توسـط   یاز راهبرد توجـه هـدا    است. استفاده یفراشناخت ةن دو سازیا ياربردهاک كدر
ان یـ پژوهش بزرگ ۀافتیر با یافته باز هم مغاین یدار بود، گرچه ا یمعن ياز ب عد آمار رندگانیادگی

بـر   يدار یج معنـ یاز نتـا  کیآن هـا حـا   يها ) است. اگرچه پژوهش2018( يعلمدار يو فخر
 ۀه مداخلـ کـ ردنـد  کد یـ ت شـده نبـود، آن هـا بـاز هـم تائ     یحسب استفاده از راهبرد توجه هدا

 يا چندرسـانه  يهـا  لیـ فا به دادن رندگان را در زمان گوشیادگیق یدققادرست توجه  یفراشناخت
دار اسـتفاده   یش معنـ ین، افزایافزون بر ا پژوهش حاضر است.  ۀافتین مشابه با یه اکند کجلب 

 __________________________________________________________________  
١  -  Cognitive and executive functions 
٢  -  Sustained attention 
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) و 2010( يفت و تفقدتاریوندرگر يها پژوهش يها افتهیهمگام با  یذهن ۀترجم يها از راهبرد
دانـش   ة)، سـاز 2002فت (یج پژوهش وندرگرینتا ين، در راستای) است. همچن2014ان (یبزرگ
 یفرصت یه دانش شخصکاظهار داشت  ين پژوهش داشت. ویدر ا يدار یش معنیافزا یشخص

 ش دهند. یخود را افزا یآورد تا بتوانند آگاه یم رندگان فراهمیادگی يبرا
 ۀجـ یشـان در نت  یختشـنا  ينـدها یفرا رنـدگان از  یادگی یه آگـاه کـ افت یز دری) ن1997گو (
ج پـژوهش حاضرسـت.   یهمگام با نتا یلکن خود بطور یه اکابد ی یم شیافزا یفراشناخت ۀمداخل
و  کیایـ ج پـژوهش م ین پژوهش همسو با نتایرندگان ایادگی یفراشناخت یدار آگاه یش معنیافزا
 ۀوسـط رنـدگان سـطح فـوق مت   یادگیه آن ها کل است ین دلیا به يادی) تا حد ز1998اران (کهم
هـا در   و اسـتفاده از آن  یفراشناخت يها رد راهبردکن مفهوم و عملیا كدر به ه قادرکبودند  یبالغ

هـا را   توانسـت آن  یفراشـناخت  ۀقـت، مداخلـ  یبودنـد. در حق  يداریشن يها تیهنگام انجام فعال
 ند. کر یدرگ يداریند شنیفرا فعاالنه در 

 يریگ جهینت -7
ــاثیر  ــه بررســی ت ــژوهش حاضــر ب ــشاۀ فرـــخلامد پ گاهی اري و آشنیدد ناختی بر عملکرـ

پرداخت. نتایج ایـن پـژوهش   جی راـخن اـبزک ـیان وـهعنـنگلیسی بن اگیرندگادشناختی یاافر
بدست آمد بیـانگر آن   باالري متوسطه با ظرفیت حافظۀ کاق سطح فوادگیرندگان که با شرکت ی

رد کـ توانـد عمل  یمـ  رندگانیادگی به یفراشناخت يها و آموزش راهبرد یفراشناخت ۀمداخل بود که
 يداریشن یفراشناخت یآگاه ۀن، استفاده از پرسشنامیافزون بر ا آن ها را بهبود ببخشد.  يداریشن
جـه،  یرنـدگان را ارتقـا دهـد. در نت   یادگیتوسـط   یفراشـناخت  يهـا  از راهبـرد  یتوانـد آگـاه   یم
 یآگاه تر شده و از خـودگردان  يدارید شننیفرا باال از  يارک  ۀحافظ ت یظرف يرندگان دارایادگی

 يداریت شـن یفعال یک ين اجرایشان در ح استفاده از راهبرد يساز هماهنگ يبرا ینترلکو خود
شـنوندگان   بـه  ل شـدن یو تبد يداریشن ين انفرادیها در تمر آن به ن،یرد. بنابراکاستفاده خواهند 
ه کـ  يرندگان خصوصا افرادیادگی به لمانمع کمکاز ین مهم نیند. اک یم کمکار کمستقل و خود

 يهـا  عادت استفاده از راهبرد یکجاد یق ایاند، از طر لکن دچار مشیپائ  ۀحافظ ت یظرف ۀبواسط
 ند.ک یم پررنگ تر يداریت شنیفعال یک يدر زمان اجرا یفراشناخت

ش در آمـوز  یفراشـناخت  ۀسـت گنجانـدن مداخلـ   یبا یم یتب درسکن یتدو ةدر واقع، گستر
 یو آگاه كق درین طریار قرار دهد تا از اکرا در دستور  یا خارجیزبان دوم  يداریمهارت شن

مشـابه مـورد    یقـ یسـت بطر یبا یم زین نیش دهد. معلمیرندگان افزایادگین راهبرد ها را در یاز ا
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رد کـ را بـا هـدف بهبـود عمل    يداریآموزش مهارت شن يها رند تا بتوانند چرخهیآموزش قرار گ
از  ییافتن جنبـه هـا  ی ي نهیتواند در زم یم یآت يها رند. پژوهشیار بگک به رندگانیادگی ياردیشن

تواند بر  یم نیابد.  همچنی یم بهبود یفراشناخت ۀق مداخلیه از طرکرد یانجام گ يداریمهارت شن
 یفـ یکطرح  یکافزون بر آن، شمول  ند. کز کرندگان تمریادگی يداریرد شنکعمل  يایپو یابیارز

و مصـاحبه   یبلند، خودگزارش دهـ  ير با صداکتف يها لکق استفاده از پروتیدر پژوهش از طر
رنـدگان و  یادگی ی، دانـش قبلـ  یگر سطوح مهارت زبـان ید واقع خواهد شد. در نظرگرفتن دیمف

ـ  يهـا  پـژوهش  ين است براکز ممین یگفتمان ینشک ق همیاز طر یفراشناخت ۀمداخل حـائز   یآت
 ت باشد. یاهم
 المیۀ منافع متضاداع

ا انتشـار  یـ ف، و/یدر ارتباط با پژوهش، تـال  یچگونه تضاد منافعین پژوهش هیسندگان اینو
 ردند.کن مقاله اعالم نیا

 تامین مالی
ن مقالـه  یـ ا انتشـار ا یـ ف، و/یپژوهش، تـال  يبرا یت مالیچگونه حماین پژوهش هیمولفان ا

 ردند.کافت نیدر
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 يداریشن یفراشناخت یآگاه ي مه. پرسشنامهیضم

 
کامال  
تقریبا  مخالفمخالف

مخالف
تقریبا  
کامال   موافق موافق

 موافق
1 2 3 4 5 6 

گوش کردن کنم، طرحی براي چگونـه به . قبل از اینکه شروع1
 گوش کردن در ذهنم دارم.

رکـز . وقتی که در درك مشکل دارم، بیشـتر بـر روي مـتن تم   2
 کنم. می
هــاي . بــه نظــر مــن، مهــارت شــنیداري دشــوارتر از مهــارت3

 خواندن، گفتاري، یا نوشتن است.
 کنم. می کنم، در ذهنم ترجمه می . همچنان که گوش4
فهمم براي حـدس معـانی کلمـاتی کـه می . من از کلماتی که5

 کنم. می نمی فهمم استفاده
صله تمرکـزم را مجـددا شود، بالفا می . وقتی که ذهنم منحرف6

 آورم. می بدست
فهمم با آنچه که از می کنم، آنچه را که می . همچنان که گوش7

 کنم. می دانم مقایسه می موضوع
کنم که درك شنیداري زبان انگلیسی بـرایم یـک می . احساس8

 چالش است.
فهـم شـنیداري بـه  . من از تجربه و دانش خودم بـراي کمـک  9

 نم.ک می استفاده
کـنم کـه مـی  هاي مشـابهی فکـر   متن به . قبل از گوش دادن،10

 ممکن است قبال  گوش داده باشم.
کنم. می کنم ترجمه می . کلمات کلیدي را همچنان که گوش11
کـنم دوبـاره می دهم، سعی می . وقتی که تمرکزم را از دست12

 آن را بدست بیاورم.
ام ه نادرسـتی ترجمـه  کنم، اگـر متوجـ   می . در حالیکه گوش13

 دهم. می بشوم، بسرعت آن را تطبیق
چگونگی گوش دادن خـودم و اینکـه به . بعد از گوش دادن،14
 کنم. ي بعد چه خواهم کرد، فکر می دفعه
 کنم، دستپاچه  نمی شوم. می انگلیسی گوش به . وقتی که15
کنم مشکل دارم، تسلیم می . وقتی که در فهم آنچه که گوش16
 دارم. می ه و دست از گوش دادن برشد
کنم تا معنـاي کلمـاتی را می ي کلی متن استفاده . من از ایده17

 حدس بزنم.که نمی فهمم    
 کنم. می کلمه ترجمه به کنم، کلمه می . همچنان که گوش18
هر آنچـه کـه به زنم، می . وقتی که معناي یک کلمه را حدس19

 ریابم که حدسم منطقی است یا خیر.کنم، تا د می شنیده ام فکر
کـنم، در فواصـل معـین از خـودم     مـی  . همچنان کـه گـوش  20
 پرسم که آیا از سطح درك خود رضایت دارم یا خیر. می
 کنم، هدفی در ذهن دارم. می همچنان که گوش. 21

 


