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 چکیده
  هایچالش حالعین در و ترجذاب را انگلیسی زبان آموزش همواره کاربردی، حال درعین و جدیدتر هایروش

  شماربه پژوهندگان هایدغدغه از یکی شنیداری مهارت آموزش میان، این در که استکرده بیشتر نیز را آن
  باالبردن و( نواخت و آهنگ تکیه،( )Prosodic Features) عروضی هایویژگی با آموزانزبان آشنایی. آیدمی

  از الهام با کنونی، پژوهش. باشد شنیداری مهارت آموزش در نوین رویکردی بیانگر تواندمی آنان، تلفظ قدرت
 آگاهی افزایش تأثیر بررسیبه( 1990) (Schmidt) اشمیت( Noticing Hypothesis) توجه نظریة
 70 تعدا منظور، همینبه. پردازدیم آنان شنیداری مهارت روی بر عروضی هایویژگیبه نسبت آموزانزبان
  افراد عنوانبه بودند، رشت شهر ایرکیش مؤسسه در زبان یادگیری حال در که متوسط سطح با آموززبان

 Purposeful) هدفمند دسترس در گیرینمونه روش از استفاده با و پژوهش این در کنندهشرکت
Convenience sampling )از کدام هر و شدند تشکیل کنترل و آزمایش گروه دوبه هاآن. شدند انتخاب  

(  OPT) آکسفورد سطح تعیین آزمون وسیلهبه پژوهش هایداده گردآوری. شدند شامل را آموززبان 35 هاگروه
  گروه هک داد نشان هاداده استنباطی و توصیفی تحلیل. شدند انجام شنیداری مهارت آزمونپس و آزمونپیش و

  عناداریم کارکرد توانست تلفظ، در عروضی هایویژگیبه نسبت شده ایجاد آگاهی افزایشبه اتکا با آزمایش
  نسبت آموزانزبان آگاهی افزایش بنابراین،. باشد داشته شنیداری مهارت بهبود در کنترل گروهبه نسبت

 یشنیدار مهارت آموزش در کاربردی و نوظهور روشی عنوانبه تواندمی کلمات، تلفظ در عروضی هایویژگیبه
  یردبگ قرار معلمان خدمت ضمن آموزش خدمت در تواندمی پژوهش این هاییافته. شود کارگرفتهبه آموزانزبان

  مهارت عروضی، هایویژگی واسطهبه شنیداری مهارت آموزش صحیح سازیپیاده شیوة از آگاهی با هاآن تا
 .دهند فزایش را آنان یادگیری کیفیت سرانجام؛ و آموزانزبان شنیداری
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ABSTRACT 
Listening instruction has always encountered various approaches, leading to learners’ success 
or failure in listening comprehension. Framed in Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995), the 
present study attempts to investigate the effect of raising the learners’ awareness of prosodic 
features (stress, intonation, and rhythm) in the pronunciation of words on their listening 
comprehension. In doing so, 70 intermediate EFL learners from Kish Air Language Institute 
were selected. They were divided into one experimental group (n=35) and one control group 
(n=35). Oxford Placement Test (OPT) was administered to ensure the homogeneity of 
participants’ level of proficiency. The listening pre- and post-tests were also taken by the 
participants. Results showed that the experimental group outperformed the control group, 
implying that when learners were aware of prosodic features (stress, intonation, and rhythm) in 
the pronunciation of words, they could significantly improve their listening comprehension. It 
seems that teaching prosodic features can raise the learners’ pronunciation awareness, which 
can then improve the learners’ listening comprehension as learners can be familiarized with the 
structural and semantic categories of target words and activate their content knowledge of the 
key words in doing the listening tasks. Awareness raising of prosodic features can be in 
alignment with metacognitive instruction - while the former can be more productive - in order 
to help foreign language learners develop their listening comprehension in stress-free learning 
environment. Finally, it is noteworthy that learners’ awareness demands teachers’ awareness 
of how to teach, which can be fulfilled by purposeful teacher education programs. 

© 2020 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2020.287970.674 
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 مقدمه .1
های عنوان یکی از مهمترین تمرینبه مهارت شنیداری

دلیل به آید که بیشتر،می شماربه آموزانزبانادراکی 

 های آموزشی  و یادگیری؛ آنچنان که شایسته استپیچیدگی

 & Gilakjani)گیلکجانی و احمدی، شود آن پرداخته نمیبه

Ahmadi ،2011) آموزش با کیفت مهارت شنیداری مورد .

ها توجه پؤوهشگران آموزش زبان انگلیسی بوده است و آن

اند تا بتوانند با الهام از رویکردهایی بوده دنبالبه همواره

حال کاربردی، شرایطی تقریبا آرمانی روشی درخور و در عین

تا بتوانند  (Goh ،2000)گوه، آموزان رقم بزنند زبانرا برای 

کنش مهارت شنیداری خویش را تقویت در محیطی کامال هم

باور بسیاری از به .(Mareschal ،2007)مارسچال، کنند 

شنیداری پژوهندگان، عرصۀ آموزش، یادگیری و مهارت

تا بتواند  (Hamouda ،2012)همودا، نیازمند نوآوری است 

چندان موفق گذشته، بستری را های نهتکانی روشبا خانه

 ای نسبتند درک آگاهانهآموزان بتوانزبانکرده تا فراهم

مهارت شنیداری و بهبود نیازهای ادارکی خویش در به

)مندلسون، یادگیری زبان انگلیسی داشته باشند 

Mendelsohn ،2001) اگرچه نویسندگانی چون .

( Crossکراس )و  (Vandergrift( )2007وندرگریفت )

براهمیت استفاده از راهکارهای فراشناختی  (2010)

(Metacognitive Approaches و مبتنی بر آموزش )

 اند ومحله در آموزش مهارت شنیداری تأکید داشتهبه مرحله

ای در باالبردن کیفیت آموزش و نتایج امیدوار کنندهبه

اند، اما آموزان دست یافتهزبان یادگیری مهارت شنیداری

طبع آن افزایش کیفیت به همچنان آموزش مهارت شنیداری و

آموزان در سایۀ باالبردن میزان آگاهی آنان بوده زبانیادگیری 

ای همچنان در که چنین مسئله (Rost ،2002)رست، است 

رنگ بوده است ظاهر کمبه گسترۀ مهارت شنیداری، امری

 .  (Vandergrift & Goh ،2012)وندرگریفت و گوه، 

آموزش و یادگیری مکمل یکدیگرند و افزایش 

 کنشی است. چنین ادعایی،آموزان حاصل این همزبانآگاهی 

روشنی بر افزایش کیفیت آموزش، بادرنظر گرفتن میزان به

. بیان (Ellis، 1994)الیس، کند یم آموزان تأکیدزبانآگاهی 

آموزان در زباناست که باال بردن شناخت این نکته نیز بایسته

، )رابینراستای درک صحیح آموزگار از شرایط آموزش است 

Rubin، 1994)تواند می . درواقع افزایش آگاهی آموزگار

تسهیل کنندۀ روند آموزش و سرانجام؛ باالبردن آگاهی 

آموزان و بهبود کیفیت یادگیری آنان را شود. در همین زبان

کردن نظریۀ با مطرح (1995) (Schmidtاشمیت )راستا، 

کوشد نقش غیرقابل انکار آن را در کیفیت یادگیری توجه، می

کند که می یاداور شود. درواقع، اشمیت خاطر نشانها مهارت

 های توجه آنان را فراهمآموزان انگیزهزبانافزایش آگاهی 

های مورد نظر خویش را ها بتوانند مهارتسازد تا آنمی

تقویت سازند. آموزش مهارت شنیداری نیز از این قضیه 

مستثنی نیست، چرا که بیشتر پژوهندگان عرصه مهارت 

ت اند که افزایش مهارداری بر این نکته اتفاق نظر داشتهشنی

آموزان در نتیجۀ آگاهی و توجه آن هاست و زبانشنیداری 

های موثق، زمینۀ  باید، با استفاده ازروشمی آموزگاران

، Goh)گوه، ها را فراهم آورند باالبردن قدرت ادراکی آن

. در گسترۀ مسائل (Vandergrift ،2013وندرگریفت،  2010

مهارت شنیداری، آموزش فراشناخی به مربوط

(Metacognitive Instructionمی ) تواند تا حدی

کارگیری راهکارهای به راهگشای آموزگاران باشدتا بتوانند با

دن اآموزان و قراردزبانمرحله و تقویت دانش پیشینه به مرحله

ها در یک محیط یادگیری همکنشی، مقدمات افزایش آن

فعالیت مورد نظر را فراهم آورد و به آگاهی آنان را نسبت

توانند با کمک آموزگار خویش و می آموزانزبانسپس 

ها، مهارت موقع او و همچنین همکالسیبه بازخوردهای

، Goh & Taib)گوه و تیب، شنیداری خود را تقویت کنند 

باالبردن کیفت آموزش به . اگرچه پژوهشگران همچنان(2006

آموزان اهتمام دارند و زبانمهارت شنیداری و افزایش آگاهی 

)بزرگیان و دانند می آموزش فراشناختی را نیاز بسیار راهگشا

اما  (Bozorgian & Muhammadpour، 2020محمدپور، 

حال کاربردی در هر آموزشی های جدید و در عینخلق روش

ناپذیرست و مهارت شنیداری نیز از این قضیه مستثنی اجتناب

نیست. آموزش مهارت شنیداری با کمک گرفتن از 

تواند در عین می  های عروضی در تلفظ کلمات،ویژگی

و  نآموزازبانساز تسهیل مهارت شنیداری پیچیدگی، زمینه

 باالبردن آگاهی ادراکی آنان باشد.

از طرفی، یادآوری این نکته ضروری است که آموزش 
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مهارت شنیداری و مقوله تلفظ صحیح کلمات، از یکدیگر 

 Bagheri)باقری نویسی و توحیدی راد، بیگانه نیستند 

Nevisi & Tohidirad ،2019  ،پنینگتونPenningtion ،

 نقص کلمات نیازمند آگاهیعبارت دیگر، تلفظ بیبه .(1996

 تواندمی است که های عروضیویژگیبه آموزان نسبتزبان

پیشبرد اهداف آموزگاران و همچنین به طور هدفمندیبه

آموزان در مبحث آموزش و یادگیری مهارت شنیداری زبان

های . ویژگی(Chun ،2002)چان، کمک شایانی نماید 

( و Intonation(، آهنگ )Stressعروضی شامل تکیه )

 توانندمی باشند که همگیمی ( کلماتRhythmنواخت )

آموزان منجر شوند زبانموفقیت ارتباطی و ادراکی به

ه پژوهشگران، بر . اگرچ(Pickering ،2004)پیکرینگ، 

های عروضی در آموزش زبان انگلیسی تأکید اهمیت ویژگی

دلیل پیچیدگی و ظرافت آموزش هریک از به اند، اماداشته

شکل هدفمند مورد توجه به های یاد شده، آموزش آنانویژگی

کارشناسان آموزش مهارت شنیداری نبوده است. 

گما و واسان تاراسوبیت کتونپژوهشگرانی چون 

(Kettongma & Wasuntarasobhit(  )2015)  و

 اند با استنادسعی داشته (Yenkimaleki( )2018ینکیمالکی )

های عروضی موجبات بهبود مهارت شنیداری ویژگیبه

بحث تلفظ کلمات به آموزان را فراهم آورند، در حالیکهزبان

رسد می نظربه های آنان پرداخته نشده است.در پژوهش

های عروضی ویژگیبه آموزان نسبتزبانافزایش آگاهی 

کیفیت به تواندمی )تکیه، آهنگ و نواخت( در تلفظ کلمات

ها در محیط یادگیری کمک کند و در پایان؛ همکنشی آن

مهارت شنیداری آنان را نیز تقویت کند. بنابراین، پژوهش 

 های گذشته و توجیهات مستدل،پژوهشبه ر، با استنادحاض

دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که تا چه میزان به

های عروضی در ویژگیبه آموزان نسبتزبانافزایش آگاهی 

تواند مسیری هموار را برای تقویت مهارت می تلفظ کلمات

 آموزان ایرانی فراهم آورد.زبانشنیداری 

 مروری بر ادبیات پژوهش .2

واسطه افزایش به آموزش مهارت شنیداری 2-1

 آموزانزبانآگاهی فراشناختی 

های گذشته دستخوش آموزش مهارت شنیداری در دهه

تر بوده است، تا تر و عملیاتیهای کاربردیپیدایش روش

استفاده از قدرت ذهنی و تقویت دانش پیشینۀ به آموزان رازبان

نوعی درگیر یادگیری به ترتیب، آنانق دهد. بدینخویش شو

همکنشی با دیگر به شدند و خود را مجابمی تنظیمی-خود

، Goh)گوه، اند دانستهمی آموزان در محیط یادگیریزبان

توان با می . سیر دگرگونی آموزش مهارت شنیداری را(2010

رسمیت به درک کرد و آن رامعرفی آموزش فراشناختی 

شناخت؛ چرا که آموزش فراشناختی مهارت شنیداری ترکیبی 

-Topجز )به ( و کلBottom-upکل )به از دو روش جزء

down) آموزان در یک محیط کامال زبانباشد که در آن می

مرحله، مهارت شنیداری خود را با به همکنشی و مرحله

شود، تقویت کرده می پیش بینی راهکارهایی که در هر مرحله

درک باالیی از فعالیت به توانند تا حد زیادیمی و در نهایت،

(. دانش 2013یابند )وندرگریفت، شنیداری مربوطه دست

بوته عمل به آموزان در رویکرد یاد شدهزبانفراشناختی 

آموزان قادر خواهند بود با ایجاد ارتباط زبانشود و می گذاشته

 مندی از بازخوردهای محتوایی آموزگار خویشبهره و

تنظیمی دست یابند و درنتیجه مهارت شنیداری خود -خودبه

، Vandergrift & Goh)وندرگریفت و گوه، را باال ببرند 

2012)  . 

با معرفی روش  (Vandergrift( )2004وندرگریفت )

فراشناختی در آموزش مهارت شنیداری، بر این نکته نیز تأکید 

کرده است که بایستۀ موفقیت این روش را در ابتدا باید در 

خود آموزگاران جستجو کرد. چرا که آنان اجرا کنندگان این 

مرحله این به روش در محیط یادگیریند و اگر جزئیات مرحله

رود نتایج قابل می طور که انتظارروش رعایت نشود، شاید آن

توجهی در پی نداشته باشد. بنابراین آگاهی آموزگاران با 

عنوان عاملی به تواندمی های تربیت معلماستفاده از برنامه

سازنده در ارتقای سطع علمی آنان و در نتیجه پیشرفت خود 

ن توامی آنان در امر آموزش تلقی شود. براآیند چنین اقدامی را

آموزان دربکارگیری روش زباندر افزایش موفقیت 

فراشناختی مشاهده کرد؛ زیرا کیفیت یادگیری آنان در سایه 

خواهد بود  آموزش آگاهانه و مبتنی بر دانش آموزگاران آنان

توانند با شناخت کامل محیط یادگیری و می و آموزگاران

 و بهبود های یادگیریسازی راهکارهای مورد نظر زمینهپیاده

 آموزان را فراهم سازند.زبانشنیداری  مهارت

نیز بر تأثیرات مثبت استفاده از  (Cross( )2010کراس )
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آموزان و زبانروش فراشناختی در افزایش آگاهی ذهنی 

کیفیت مهارت شنیداری آنان تأکید داشته است. او معتقد است 

 کند تامی آموزان را تهییجانزبکه اعمال چنین روشی، 

استقالل یادگیری دست پیدا کنند و در محیطی همکنش با به

 مرزی از آگاهیبه های خویش همفکری کرده و همکالسی

درک به سند تا تحت نظارت غیرمستقیم آموزگار خویش،بر

قابل قبولی از مهارت شنیداری دست بیابند. کراس بر این باور 

 آموزان با قرار گرفتن در محیط آموزش مرحلهزباناست که 

 برند و حتیمی مرحله کیفیت مهارت گفتاری خود را نیز باالبه

 توانند بر روی نتایج یادگیری خودشان نیز تأمل کنند ومی

دنبال تکرار موفقیتشان و یا برطرف کردن نقاط ضعف به

 ۀخویش باشند. یادآوری این نکته بایسته است که در هم

عنوان ناظری به مراحل آموزش فراشناختی، نقش آموزگار

 ای مشهود است.   حرفه

باتأیید آموزش فراشناختی مهارت شنیداری، 

 & Vandergriftوندرگریفت و تفقدتاری )

Tafaghodtari( )2010) بررسی به در پژوهش تجربی خود

تاثیر استفاده از روش فوق بر روی مهارت شنیداری 

دانشجویان پرداختند. نتایج پژوهش گواه روشنی بوده است 

سازی راهکارهای فراشناختی در تقویت دانش ذهنی بر پیاده

آموزان و در نهایت بهبود درک شنیداری آنان در سایۀ زبان

همچنین  ها وایجاد محیطی کامال همکنش با همکالسی

اند که چنین آموزگار خویش. پزوهندگان اذعان داشتنه

آموزان را نیز باال ببرد و زبانتواند قدرت تأمل می رویکردی

 این قابلیت را در آنان ایجاد کند تا با بررسی آگاهانه نسبت

روش اتخاذ شده، پیشنهادهای کاربردی خود را نیز برای به

اشتراک به آموزگار خویش های شنیداری آینده بافعالیت

های خود را در راستای پژوهش بگذارند. آنان همچنین یافته

 (Goh & Taib( )2006گوه و تیب )انجام شده توسط 

 داد که آموزش فراشناختی شنیداریاند؛ زیرا نتایج نشاندانسته

وزان آمزبانسزایی بر روی کیفیت یادگیری به تواند تأثیرمی

تر بگذارد و آنان را با قرار دادن در یک محیط کامال ضعیف

 های شنیداری برساند. درک باالتری از فعالیتبه اشتراکی

 & Birjandiبیرجندی و رحیمی )در مطالعۀ مشابه 

Rahimi( )2012) گیری از مدل فراشناختی با بهره

 & Vandergriftوندرگریفت و تفقدتاری )

Tafaghodtari( )2010) بررسی تأثیر آموزش فراشناختی به

بر روی مهارت شنیداری دانشجویان ایرانی دانشگاه 

دانشجوی  62بهشتی پرداختند. تعداد افراد شرکت کننده شهید

دو به اند کههای مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی بودهرشته

روه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتیایج تجزیه و تحلیل گ

آزمون شنیداری دانشجویان حاکی آزمون و پسهای پیشنمره

 که آموزش مرحله –از آن بوده است که گروه آزمایش 

مرحله و مبتنی بر شناخت مهارت شنیداری رو دریافت به

گروه به مراتب بهتر و معناداری را نسبتبه عملکرد –کرده اند 

اند که تحت آموزش خاصی از مهارت شنیداری کنترل داشته

های اند. پژوهشگران بر این باور بودند که روشقرار نگرفته

 کنندۀ روند آموزش باشد، تواند تسهیلمی فراشناختی

کارگیری صحیح راهکارهای به ای که معلمان باگونهبه

های مربوطه مسیر یادگیری آموزشی در زمان اجرای فعالیت

 آموزان هموار سازند. زبانرا برای 

( Vandergriftوندرگریفت )رویهمرفته همانطور که 

است، آموزش فراشناختی توانسته است  یادآور شده (2013)

ی آموزگاران را در آموزش مهارت هاتا حد زیادی نگرانی

که آموزش زبان شنیداری برطرف سازد. اما، از آنجایی

انگلیسی همواره در حال تکامل است و پژوهشگران مهارت 

های پیدایش روشبه شنیداری نیز در سایه چنین رویکردی

ورزند، از این رو آموزش مهارت می تر اهتمامکاربردی

خود دیده است که به تعددی راهای مشنیداری همواره روش

شوند، تا قابلیت آموزش و می بوته آزمایش گذاشتهبه هرکدام

ها متناسب با محیط یادگیری و نیازهای کاربرد هریک از روش

رسد می نظربه آموزان راستی آزمایی شود.زبانآموزگاران و 

های عروضی )تکیه، آهنگ و نواخت( در در این میان، ویژگی

آموزان زبانای درک آگاهانه و حرفهبه تواندمی لفظ کلماتت

 بینجامد.   

واسطه افزایش به آموزش مهارت شنیداری 2-2

 های عروضی ویژگیبه آموزان نسبتزبانآگاهی 
است که پژوهشگران عرصه آموزش زبان  بدیهی

دنبال خلق راهکارهای نوین و موثر در آموزش با به انگلیسی

اند. در ارتباط با مبحث مهارت ها بودهیت مهارتکیف

شنیداری، پژوهشگران بیشتر تمرکز خود را بر روی استفاده 

واسطۀ به اند کهاز راهکارهای مهارت شنیداری معطوف کرده

آموزان قادر خواهند بود درک ذهنی پیشینۀ زباناین راهکارها 
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ود را نیز خویش را باالبرده و در نهایت مهارت شنیداری خ

، Gohگوه، Graham ،2003گراهام، )تقویت ببخشند 

تواند آموزش زبان می ظاهربه . اما موضوعی که(2008

انگلیسی و مخصوصا مهارت شنیداری را دچار تحوالتی 

عروضی )تکیه، آهنگ و  هایبنیادین سازد، الهام از ویژگی

نواخت( در تلفظ کلمات و درنهایت بهبود مهارت شنیداری 

های است. این نکته قابل ذکر است که ویژگی آموززبان

اند  های گذشته مورد بررسی قرار گرفتهعروضی در پژوهش

روشنی به ها در آموزش تلفظ و یا نظام آوایی زبانو اهمیت آن

سلسه مارسیا و همکاران،  Busa ،2010)بوسا، اند قابل درک

Murcia et al.-Celce ،2010)که یکی از . اما از آنجایی

توان می نظربه آموزان مهارت شنیداری است،زبانهای دغدغه

عنوان یک ابزار به های عروضی در تلفظ کلمات راویژگی

 زشی راهگشا در گسترۀ آموزش مهارت شنیداریآمو

 رسمیت شناخت.به

های بسیار محدودی در این حوزه انجام اگرچه پژوهش

دهد که افزایش آگاهی می شده است، اما این نوید را

 های عروضی در تلفظ کلماتویژگیبه آموزان نسبتزبان

 د.شکنندۀ یادگیری مهارت شنیداری آنان باتواند تسهیلمی

 Kettongmaکتونگما و واسان تاراسوبیت )عنوان مثال، به

& Wasuntarasobhit(  )2015) ای بررسی مقایسهبه

های عروضی در تقویت های فراشناختی و ویژگیروش

های پژوهش آموزان پرداختند. یافتهزبانمهارت شنیداری 

یج اند تا با تهیوش توانستهحاکی از آن بوده است که هر دو ر

آموزان و افزایش میل مشارکت آنان در محیط یادگیری زبان

زمینۀ بهبود مهارت شنیداری آنان را حاصل کنند. اگرچه فقط 

 ویژگی تکیه در تلفظ کلمات مورد بررسی قرار گرفت، اما

تواند راهکارهای مناسبی را برای انجام پژوهش آتی در می

ن قرار دهد، تا بتوانند با ایجاد آگاهی مناسب اختیار پژوهشگرا

آنان کمک کنند تا درک درستی از به آموزانزباندر 

 های عروضی در تلفظ کلمات داشته باشند و همین امرویژگی

 تواند موجبات درک شنیداری آنان را فراهم آورد.می

( Yenkimalekiینکیمالکی )در پژوهشی اخیر، 

بررسی تأثیر آموزش مستقیم و غیرمستقیم به (2018)

های عروضی )تکیه و آهنگ( بر روی مهارت شنیداری ویژگی

 است. آموزش غیرمستقیم مبتنی برآموزان ایرانی پرداختهزبان

آموزان زباندرک نادرست به بازخورد ضمنی آموزگار نسبت

عروضی  هایبوده است؛ درحالیکه آموزش مستقیم ویژگی

هایی بوده است که توسط آموزگار برای متناسب با تمرین

آموزان تعبیه شده بود و آموزگار سعی داشته است تا آنان زبان

های عروضی مورد نظر سطح معقولی از آگاهی ویژگیبه را

های پژوهش نشان داد که آموزش مستقیم برساند. یافته

نسبت به تریتواند تاثیرات مثبتمی های عروضیویژگی

ان آموززبانآموزش غیر مستقیم در تقویت مهارت شنیداری 

است تا باشد. محقق در پژوهش خود سعی داشتهداشته

استفاده از روش پیشنهادی خویش سوق دهد به آموزگاران را

 های عروضیو بصیرت آموزگاران را در استفاده از ویژگی

 داری باال ببرد.عنوان ابزاری برای آموزش مهارت شنیبه

های یاد شده هر چند دامنۀ محدودی را دارایند، پژوهش

تواند این پیام ارزشمند را برای پژوهندگان آموزش زبان می اما

 یهای عروضانگلیسی داشته باشد، مبنی بر اینکه ویژگی

ان آموززبانهای شنیداری تواند تا حد بسیار زیادی دغدغهمی

توانند با تلفظ دقیق می ها با این روشرا کم کند، چرا که آن

ها در حین کلمات آشنا شده و درک ذهنی درستی از بیان آن

های شنیداری داشته باشند. این نوع یادگیری کامال فعالیت

کامال علمی و مبتنی بر  آگاهانه ودر عین حال حاوی روشی

تواند موجبات افزاش می ای است کههای ثابت شدهویژگی

آموزان را فراهم سازد. بنابراین، زبانکیفیت مهارت شنیداری 

 پرسش زیر است:به پژوهش حاضر در صدد پاسخ

های ویژگیبه آموزان نسبتزبانآیا افزایش آگاهی 

شنیداری آنان مؤثر عروضی در تلفظ کلمات بر روی مهارت 

 است؟

 روش پژوهش .3

 جامعة آماری و نمونه پژوهش 3-1
آموزان در گروه سنی زبانجامعه آماری پژوهش، شامل 

باشند. پس از می نوجوانان واقع در استان گیالن و شهر رشت

 آموز با سطح متوسطزبان 70آزمون تعیین سطح، تعداد 

ها دند. انتخاب نمونهعنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شبه

گیری دردسترس هدفمند انجام شد با استفاده از روش نمونه

تواند پژوهندگان می (Dornyei( )2007دورنیه )عقیدۀ به که

 کننده درای معقول افراد شرکتشیوهبه را یاری دهد تا بتوانند

 پژوهش را اتخاب کنند. 
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 هاداده ابزار گردآوری 3-2

های پژوهش از ابزارهای زیر به منظور گردآوری داده

 استفاده شد:

 (:OPTآزمون تعیین سطح آکسفورد ) 3-2-1
آزمون مورد نظر برای سنجش سطح زبانی افراد 

کننده در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت تا همه شرکت

ها آموزان با سطح یکسان متوسط در فرایند گردآوری دادهزبان

صورت به باشد  کهمی گویه 60حاضر شوند. این آزمون شامل 

باشند و دانش دستور زبان و واژگان می ایچهارگزینه

 سنجد.می آموزان رازبان

آزمون مهارت شنیداری آزمون و پسپیش 3-2-2 

 :PET (Preliminary English Test)کمبریج 
 وتیهای متفادارای گونه PETآزمون مهارت شنیداری 

اند که شامل سؤاالت گویه 25ها دارای است که همۀ آن

باشد. آزمون مورد می ای، صحیح و غلط و تصاویرچهارگزینه

آزمون در پژوهش حاضر آزمون و پسعنوان پیشبه نظر

 آموزان نسبتزباناستفاده شد تا تأثیر افزایش آگاهی 

رت های عروضی در تلفظ کلمات بر روی مهاویژگیبه

 شنیداری آنان مورد بررسی قرار گیرد.

 های پژوهشگردآوری داده 3-3
اشمیت پژوهش حاضر با الهام از نظریۀ توجه 

(Schmidt( )1995) بررسی تأثیر افزایش به بر آنست تا

های عروضی در تلفظ ویژگیبه آموزان نسبتزبانآگاهی 

همین منظور، به کلمات بر روی مهارت شنیداری آن بپردازد.

 های الزم با مدیر مؤسسه کیش ایر در شهر رشتهماهنگی

آموز با سطح متوسط پس از زبان 70عمل آمد و تعداد به

برگزاری آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب شدند. سپس 

ها آموزان داده شد تا آنزبانبه توضیحات الزم توسط محقق

صورت مستقیم در جریان اهداف پژوهش قرار گیرند. به

و کنترل  نفر(  35دو گروه آزمایش )آموزان سرانجام بهزبان

ها داده شود. آنبه های الزمنفر( تقسیم شدند تا آموزش 35)

هر دو گروه نیز  در پیش آزمون مهارت شنیداری شرکت 

 کردند.

در گروه آزمایش، پژوهشگر در آغاز با پژوهشگران 

صورت آنالین گفتگوهایی را انجام داد و به عرصۀ تلفظ

تا با دیدگاهی اهداف پژوهش را با آنان در میان گذاشت 

های عروضی در تلفظ کلمات متفکرانه روند آموزش ویژگی

کارگرفته شده در به هایرا در پیش بگیرد. همچنین فعالیت

های کتاب تخصصی آموزش تلفظ این گروه بر اساس آزموده

نوشتۀ « آموزش و پژوهش در تلفظ انگلیسی»با عنوان 

 (Sobkowiak & Pawlak()2015) سوبکوویاک و پاوالک

منظور افزایش آگاهی به آموزان بوده است.زبانو کتاب درسی 

های عروضی )تکیه، آهنگ و آموزان نسبت و ویژگیزبان

جلسۀ  10های الزم در نواخت( در تلفظ کلمات، آموزش

دوساعته برگزار شد و تالش آموزگار برای جلب توجه 

های ذکر شده بود. در طول آموزش، ویژگیبه آموزانزبان

درک معقولی از به آموزان در ابتدازبانتالش برآن بود تا 

های عروضی مدنظر دست یابند و سپس با استفاده از ویژگی

کتاب تخصصی ذکر شده در باال و طراحی تصویری ویژگی 

الگوهای تکیه در جمله، آهنگ به آموزان رازبانعروضی توجه 

توان می اخت جمله معطوف سازد که همه موارد راجمله و نو

الزمه تلفظ با کیفیت کلمات برشمرد.آموزگار با ایجاد یک 

های محیط یادگیری کامال همکنش در حین انجام فعالیت

شنیداری و یا گفتاری و همچنین درک مطلب سعی داشت تا 

های عروضی مورد نظر آشنا سازد. آموزان را با ویژگیزبان

های بحث پیرامون ویژگیبه آموزان رازبانگار همچنین آموز

کار رفته در فعالیت هایشان در حین به عروضی در کلمات

ها بود تا نمود و همواره ناظر بر همکنشی آنمی گفتار دعوت

های عروضی و درک آگاهانه ای ازویژگیبه ها بتوانندآن

عد از یابند. بر دستها در گفتار و یا شنیدااستفاده صحیح آن

 آموزانزبانپایان آموزش، پس آزمون مهارت شنیداری از 

 عمل آمد.به

بر خالف گروه آزمایش، در گروه کنترل آموزش 

آموزان در زبانهای عروضی مورد توجه واقع نبود و ویژگی

صورت متداول قرار به معرض آموزش مهارت شنیداری

های کرد تا با پرسشمی اند. در واقع آموزگار سعیگرفته

آموزان و همچنین زبانمحتوایی و چک کردن مداوم شنیداری 

های تقویت مهارت یادآور شدن کلمات کلیدی زمینه

شنیداری آنان را فراهم آورد. همانند گروه آزمایش 

 جلسه آموزش دوساعته را  10آموزان در گروه کنترل زبان

د و بعد از پایان فرایند روش معمول آموزشگاه تجربه کردنبه

 آموزش، از آنان پس آزمون مهارت شنیداری گرفته شد.
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 هاتجزیه و تحلیل داده 3-4

های پژوهش با استفاده از آمار تجزیه و تحلیل داده

همین به انجام شد. SPSSتوصیفی و استباطی توسط نرم افزار 

 اآزمون و افزایش یآزمون و پسهای پیشمنظور میانگین نمره

کاهش آن توسط آمار توصیفی بررسی شد و آمار توصیفی 

ها در گروه آزمایش و کنترل را سطح معناداری میانگین نمره

( مورد بررسی ANCOVAبا استفاده از تحلیل کواریانس) 

 قرار داد. 

 های پژوهشیافته .4
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر افزایش آگاهی 

های عروضی در تلفظ کلمات بر ویژگیبه آموزان نسبتزبان

روی مهارت شنیداری آنان انجام شده است. در همین راستا 

ها انجام شده است. نخست آمار تجزیه و تحلیل کمی داده

گیرد که جدول زبر بیانگر آن می توصیفی مورد بررسی قرار

 .است

 لهای آزمایش و کنترمهارت شنیداری گروه . آمار توصیفی1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 
 38/6 36/25 35 آزمون آزمایشپیش

 19/5 13/24 35 آزمون کنترلپیش

 24/6 36/34 35 آزمون آزمایشپس

 17/5 12/24 35 آزمون کنترلپس

 

نتایج جدول فوق، بیشترین میانگین بدست به با توجه

پس آزمون مهارت شنیداری گروه به ( مربوط36/34آمده )

پس آزمون به ( مربوط17/5آزمایش و کمترین میانگین )

 باشد. آمار توصیفی نشانمی مهارت شنیداری گروه کنترل

دهد که میانگین مهارت شنیداری دو گروه پیش از آموزش می

های عروضی تقریبا یکسان بوده، اما بعد از انجام ویژگی

های ویژگیبه آموزان نسبتزبانفرایند افزایش آگاهی 

عروضی در تلفظ کلمات، میانگین گروه آزمایش افزایش 

چشمگیری داشته است در حالی که همین مقدار ردر گروه 

 نترل هیچ افزایشی نداشته است و با کاهش همراه بوده است.ک

ن آزموآزمون و پسمنظور بررسی سطح معناداری در پیشبه

های پژوهش، آزمون کواریانس استفاده شد و نتایج آن گروه

 گردد.می در جدوال زیر ارائه

آزمون ـ های پیشازتحلیل کواریانس معموالًدر طرح

ها پیش از اینکه دراین طرح. شودآزمون استفاده میپس

آزمون برروی ها درشرایط آزمایشی قرارگیرند، یکآزمودنی

شودو سپس بعداز قرارگرفتن درشرایط ها انجام میآن

شود، دراینجا ها انجام میآزمایشی همان آزمون برروی آن

عنوان متغیرتصادفی کمکی یا به آزمونهای پیشنمره

Covariate ند.روکارمیبه 

 از آنجایی که یکی از شرایط اجرای تحلیل کوواریانس

ANCOVAها است،، برابر بودن واریانس در بین گروه 

برای بررسی این موضوع انجام ( Leven’s Test ) آزمون لون

 .صورت زیر استبه 2و نتایج آن در جدول  است شده

 آزمون همگونی واریانس. 2جدول

 سطح معناداری 2دی درجه آزا 1درجه آزادی  fآماره 
037/0 1 68 847/0 

 

که در انتهای جدول سطح معناداری مقداربه با توجه

رسد که فرض برابری واریانس جمله نظر میبه شود،دیده می

از  زیرا بیش  ،شده است پذیرفتهخطا در سطح متغیر عامل، 

 است.05/0

اثرات متغیر عامل روی متغیر وابسته  بارۀدر جدول زیر 

(  ANCOVA) است که در حقیقت مدل تحلیل کوواریانس

 .کندرا بررسی می

 اثرات متقابل آزمون. 3جدول

 منبع
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F 
سطح 

 معناداری
مدل 

 شدهتصحیح
908/1653 3 303/551 449/17 000/0 

عرض از 
 مبدا

315/4268 1 315/4268 094/135 000/0 

نوع)کنترل 
 و آزمایش(

988/224 1 988/224 121/7 010/0 

 096/0 843/2 837/89 1 837/89 آزمونپیش

نوع* 
 آزمونپیش

881/40 1 881/40 294/1 259/0 

   595/31 66 284/2085 خطا

    70 841/63330 کل

تصحیح 
 شده کل

192/3739 69    

 

قرار دارد مدل تصحیح شده در اولین سطر این جدول، 

ورد مجموع مربعات خطا را بدون در نظر گرفتن مقدار اکه بر

رسد با کوچک بودن نظر میبه دهد.نشان می عرض از مبدا
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مدل مناسبی حاصل شده است. از طرفی  سطح معناداریمقدار

ا بع نو اگر مقدار عرض از مبدا را صفر در نظر نگیریم، عامل

روی تغییر میانگین متغیر 05/0سطح معناداری کمتر از  مقدار

یش آزمون پ ونوع وابسته تاثیر گذار است. همچنین بین متغیر

این معنی که با افزایش یکی، به رابطه خطی برقرار است،

 وعنیابد. ولی از طرفی اثر متقابل متغیر دیگری نیز افزایش می

سطح  دارایآزمون پیش* وع ن وجود ندارد زیرا آزمونپیشو 

است، پس فرض صفر بودن اثرش  05/0 بزرگتر ازمعناداری 

رسد که همزمان این دو متغیر روی متغیر نظر میبه رد نشده و

 .وابسته تاثیر گذار نیستند

آزمون را نشان  مقدار اثر هر متغیر بر پس 4جدول 

 ستونمقدار اثربرای هر یک از این متغیرها نیز در دهد. می

ر شود. هدیده می مدل تحلیل کوواریانس مربع اتای جزیی در

چه مقدار این ستون برای هر یک از سطرها بیشتر باشد، تاثیر 

به آن روی متغیر وابسته بیشتر است. مقدار اتای جزئی مربع

کل تغییرات حاصل به آن عامل هایدگرگونیصورت تقسیم 

 .شودمی

 و توان آزمونآزمون اثرات متقابل . 4جدول
 

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F 
سطح 

 معناداری

مربع 
اتای 
 جزیی

مدل 
 تصحیح

 شده

027/1613 2 513/806 415/25 000/0 431/0 

عرض 
 ازمبدا

306/4245 1 306/4245 779/133 000/0 666/0 

پیش 
 آزمون

191/1433 1 191/1433 163/45 000/0 403/0 

    734/31 67 165/2126 خطا

     70 841/63330 کل

 تصحیح
 شده کل

192/3739 69     

 

دهد که می سرانجام، نتایج تحلیل کوواریانس نشان

های عروضی در ویژگیبه آموزان نسبتزبانافزایش آگاهی 

طور معناداری به تلفظ کلمات برروی مهارت شنیداری آنان

 05/0مؤثر بوده است، زیرا سطح معناداری کوچکتر از 

   باشد.می

 گیریبحث و نتیجه .5
های گذشته در پژوهش حاضر با درنظر گرفتن پژوهش

آموزش مهارت شنیداری دریافت که آموزش فراشناختی و 

 تواندمی های عروضی )تکیه، آهنگ و نواخت(ویژگی

عنوان دو روش قابل اتکا در اختیار آموزگاران قرار بگیرد. به

 های گذشتهحال آنکه صحت روش فراشناختی در پژوهش

 روشنی قابل درک است و پژوهشگران متعددی سعی دربه

 Cross ،2010)کراس، اند رسمیت شناختن آن داشتهبه

های آنان حاکی و در همین راستا یافته (2007گریفت، وندر

تواند نوعی خود تنظیمی می از آنست که آموزش فراشناختی

، Goh & Taib)گوه و تیب، آموزان ایجاد کند زبانرا در 

ها بتوانند با قرار گرفتن در محیطی همکنش و تا آن (2006

، Goh)گوه، ذهنی خویش را باال برده  مرحله پیشینۀبه مرحله

و سرانجام مهارت شینداری خود را تقویت کنند  (2010

در  . اما پژوهش حاضر(Vandergrift ،2004)وندرگریفت، 

پی آنست تا ابعاد جدیدی از آموزش مهارت شنیداری را با 

کیه، آهنگ و نواخت(  در تلفظ های عروضی )تکمک ویژگی

نوبۀ خود راهگشای درک به تواندمی کلمات آشکار سازد که

 آموزان باشد.زبانشنیداری 

 آموزان نسبتزباندر واقع، ایجاد آگاهی در 

های عروضی در تلفظ کلمات هدف این پژوهش ویژگیبه

 (Schmidt( )1995اشمیت )بوده است. از لحاظ نظری، 

تواند در آموزش و یادگیری می معتقد است که نظریه توجه

آموزان را توجیه زبانهای یادگیری و ایجاد اگاهی در زمینه

 عبارت دیگر او بر این باور است که افزایش آگاهیبه کند.

 واسطه راهکارهای ارائه شده آموزش مهارت خاصبه

ده آموز شزبانیجاد توجه بیشتر در تدریج باعث ابه تواندمی

مرزی از به رود که یادگیریمیو این فرایند تا جایی پیش

رسد. در پژوهش حاضر، هدف ایجاد آگاهی می تکامل نسبی

های عروضی ویژگیبه آموزان نسبتزبانو افزایش شناخت 

کمک توجهی به ها بتواننددر تلفظ کلمات بوده است، تا آن

ل از آموزش فوق در آنان ایجاد شده است، مهارت که حاص

شنیداری خود را تقویت نمایند و در همکنشی با دیگر 

 تواند، متبلور شود. می آموزان این توجهزبان

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بوده است که آموزش 

 های عروضی )تکیه، آهنگ و نواخت( در تلفظ کلماتویژگی

آموزان تأثیر زبانوی مهارت شنیداری طور معناداری بر ربه

 سبتتری نتوانند با دید آگاهانهها میمثبتی داشته است و آن

انجام تمرینات مهارت شنیداری رفتار نمایند. درواقع،  به



 

269 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ره 

دو
ی، 

رج
خا

ی 
ها

10
ار

شم
 ،

، 2ه 
ان

ست
تاب

 
13

99
ه 

فح
ص

از 
 ،

26
0

 
تا 

27
1

 

 های عروضی باعثویژگیبه افزایش آگاهی آنان نسبت

این مقوله از دانش تلفظ معطوف شود به شود تا توجه آنانمی

تواند تضمین کنندۀ می که (Schmidt ،1995)اشمیت، 

تقویت مهارت شنیداری در یک محیط یادگیری همکنشی و 

 Kettongma)کتونگما و واسان تاراسوبیت، آگاهانه باشد 

& Warunsobihit ،2010) آموزان زبان.   افزایش آگاهی

 های عروضی در تلفظ کلمات آنان را قادرویژگیهب نسبت

درک عمیقی از ساختار آوایی و معنایی کلمات به سازد تامی

(. همچنین هنگامی که قدرت 2015یابند )ینکیمالکی، دست

های واسطه آشنایی کامل با ویژگیبه آموزانزبانتلفظ 

چ رود، آنان قادرخواهند بود تا بدون هیمی عروضی باال

ها و آموزگار ای و فارغ از هرگونه استرس با همکالسیدغدغه

درک باالیی به تدریجبه خویش در همکنشی معنادار باشند و

)کتونگما و واسان تاراسوبیت، از مهارت شنیداری برسند 

Kettongma & Warunsobihit ،2010)که درک . ازآنجایی

رود، می شماربه عنصر اصلی آموزشمهارت شنیداری 

آموزگار با طرح سواالت مختلف سعی در سوق دادن 

درک قابل به ارتباط با یکدیگر و سرانجام رسیدنبه آموزانزبان

 توجهی از فعالیت شنیداری مورد نظر دارد. چنین هدفی زمانی

 آموز بتواند با درکزبانبهترین شکل محقق خواهد شد که به

یط محیط یادگیری و بدون نگرانی ناشی از اَدای کلمات شرا

 -های عروضی است که حاصل آگاهی آنان از ویژگی -

اشتراک به های خویشهای خویش را با همکالسیدانسته

بگذارد و سرانجام تحت راهنمایی هدفمند آموزگار خویش 

های مهارت شنیداری خویش را بهبود بخشد. بنابراین، یافته

نگما کتودر راستای مطالعات مشابه انجام شده توسط پژوهش 

( Kettongma & Warunsobihitو واسان تاراسوبیت )

باشد که می (Yenkimaleki( )2015ینکیمالکی )و  (2010)

های عروضی و تأثیر آن بر روی بر اهمیت آموزش ویژگی

 اند.  ان آموزان تأکید داشتهمهارت شنیداری زی

گفتن این نکته کامال ضروریست که افزایش آگاهی 

 شود که آموزگار خودش نسبتمی آموزان زمانی حاصلزبان

آموزان زبانها بههای عروضی و نحوه آموزش آنویژگیبه

های آموزشی ضمن خدمت بصیرت کامل داشته باشد. برنامه

عنوان راهکاری کلیدی در جهت به تواندمی آموزگاران

افزایش دانایی آموزگاران در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند با 

های علمی خویش مسیر یادگیری را برای کمک دانسته

 آموزان هموار سازند و با افزایش آگاهی آنان نسبتزبان

های عروضی )تکیه، آهنگ و نواخت( راهکاری ویژگیبه

بردی را در جهت تقویت مهارت حال کاربدیع و در عین

کار بگیرند تا آموزش زبان انگلیسی به آموزانزبانشنیداری 

خود به ها راهای خالقیت و نوآوری در تدریس مهارتعرصه

 آموزان تسهیل بخشد.زباندیده باشد و یادگیری را برای 
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