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Abstract:
Acquiring a foreign language is a process which in the first place requires development
of the learners’ receptive skills. This process involves the four main skills of listening,
speaking, reading, and writing, in which listening as a receptive skill is used for obtaining
enough input and making use of it in genuine interactions. The fact is that the listening
process is a complicated cognitive activity. Although in the mother tongue it can easily
be acquired, it requires a great deal of effort in an L2 and specifically in a foreign
language acquisition process. Moreover, constant exposure to various input including
television, radio, and so on, has augmented the necessity to be ready to receive and
process messages obtained via the aural means more than before. However, learners have
serious difficulties in listening process because some schools and universities take heed
of writing, reading, grammar, and vocabulary. Therefore, the listening skill is hardly an
important part of many textbooks and many teachers barely take note of this crucial
activity in their classes. A number of research studies have been conducted which
investigated the effects of text type and test format on students’ listening performances
(e.g., Emilia & Christie, 2013). Furthermore, due to the importance of questions, there has
been a plethora of research on the teachers' questions, their distribution, types, and their effect
on students' participation, interaction, length and complexity of the students' responses.
Therefore, with this in mind that one of the factors which may cause differences between
students' performances in listening comprehension is the type of input, this study focused
on the nature of the input and of expected responses by designing different types of tests,
namely, display and inferential multiple-choice items. The central goal of this research
was to study the effect of two text types, descriptive and argumentative, on listening
comprehension processes and then identify the students’ listening comprehension issues
during listening to oral texts. To this end, a quantitative method was adopted to
determine the degree of differences between two text types and proficiency level of
listening comprehension. Some fifty female and male students participated in the study.
Their age ranged from 20 to 45 years. The participants were selected from two state
universities in Tabriz: Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences.
They were engaged in different fields of study such as: engineering, sciences,
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humanities, different fields of medical sciences, etc. The instruments used were the
consent form for participation in the research, which included a brief statement
explaining the purpose of the research, and four argumentative and four descriptive texts.
Each text was followed by five display and four inferential multiple-choice items. Each
participant was given one argumentative and one descriptive text. To assess the
participants' listening comprehension, a listening practice paper was used which
consisted of two sections with nine display and inferential questions in total. Each
participant was asked to complete it in fifteen minutes and each correct answer was
scored one point and the incorrect ones were scored zero. The results of the research
questions were analyzed through the independent samples t-test in order to present the
different levels of the participants’ listening comprehension between two texts. Based
on the results obtained, it was concluded that the participants who took part in the
argumentative listening comprehension tests in the inferential and display format
outperformed those who took the descriptive listening comprehension tests. Meanwhile,
in contrast to the general belief that at lower levels of proficiency, due to the students’
lack of knowledge, display questions lead to desired level of participation, it was
revealed that there is no significant difference between answering the two types of
questions in one text type. Although the level of listening comprehension depends on
question types, at the higher levels, it depends more on knowing the structure of texts.
Therefore, it can be inferred that through increasing the use of different listening text
types at all levels, especially intermediate one, students can gradually get accustomed to
listening and using their comprehension abilities, which can lead to more selfconfidence, and turn them into independent listeners. An important point to bear in mind
is that this study did not mean to generalize that the employment of the descriptive or
argumentative text types along with display and inferential questions are useful and the
others are useless and should be avoided. On the contrary, the present study emphasized
their role in increasing the students' knowledge of language and the improvement of their
listening skill, either through text types or question types, and what is important is the
requirements of the context they are used in. The point is that whatever context we are
dealing with, if the central tendency is to improve the students’ listening comprehension
skill, it seems that different listening text types with mixture of both questions is needed,
thereby a balance should be maintained. Since one of the important goals of language
teaching is to improve the learners' listening comprehension, there should be some
attempts to increase the learners' level of listening comprehension. The findings of the
present research have some important pedagogical implications for classroom practice,
teachers and learners by helping them redefine their proper responsibilities. The findings
can also contribute to the improvement of the ability to understand different text types
by representing that knowing the organization of texts by listeners will improve their
comprehension of these texts.
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چکیده
فراگیری زبان خارجی فرآیندی است که در درجهی اول مستلزم تقویت مهارتهای دریافتی زبانآموزان است .این
فرآیند شامل چهار مهارت اصلی شنیداری ،گفتاری ،خواندن و نوشتن است که در این میان مهارت شنیداری به
عنوان یک مهارت دریافتی ،برای کسب درونداد مورد نیاز و استفاده از آن در تعامالت واقعی بهکار گرفته میشود.
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر دو نوع متن شنیداری متفاوت ،بحثی و توصیفی ،بر سطح درک مطلب شنیداری
دانشجویان است .به ا ین منظور ،برای سنجش میزان اختالف میان دو متن در تعیین سطح مهارت درک مطلب
شنیداری ،از روش کمی استفاده شد .پنجاه دانشجو که در رشتههای مختلف ،در دو دانشگاه در تبریز تحصیل
میکردند ،در این تحقیق شرکت کردند .آنها به چهار پرسش در رابطه با متن شنیداری بحثی و چهار پرسش در
رابطه با متن شنیداری توصیفی و به دنبال آن ،دو نوع پرسش چهارگزینهای صوری و استنباطی پاسخ دادند .نتایج
بهدست آمده از آزمون تیدو نمونهی مستقل ،نشان داد که میان سطح مهارت درک مطلب شنیداری دانشجویان
در ارتباط با دو متن مختلف ،اختالف معناداری وجود دارد .عملکرد دانشجویان در پاسخ به پرسشهای
چهارگزینهای در متن شنیداری بحثی بهطور معناداری بهتر از عملکرد آنها در متن توصیفی بود .معلمان ،مؤلفان
کتاب و طراحان برنامهی درسی میتوانند از نتایج این پژوهش برای توسعهی روشها و مطالب کارآمد برای تدریس
مهارت شنیداری بهره ببرند .دستاوردهای این تحقیق همچنین میتواند به دانشجویان کمک کند تا دیدگاه خود
را وسیعتر کرده و با استفاده از آن ،مهارت شنیداری خود را تقویت نمایند.

کلیدواژهها :متن بحثی ،متن توصیفی ،انواع متن ،درک مطلب شنیداری.

1تاریخ دریافت مقاله1198/50/50 :
 .1رایانامهmzohrabi@tabrizu.ac.ir :
 .2رایانامهshukuhi.ma@gmail.com :
شناسه دیجیتال (10.30479/jtpsol.2019.11272.1450:)DOI
صص210-212 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله1198/50/20 :

 /682بررسی نقش متنهای بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری /محمد ظهرابی /صص685-696 :

 .1مقدمه
به گفتهی حمودا ) ،(Hamouda, 2013درک مطلب شنیداری زبانآموزان یکی از مهمترین مهارتها در
فراگیری یک زبان محسوب میشود .دانشجویان در درک مطلب شنیداری با مشکالت شاخصی مواجه هستند؛
زیرا مدارس و دانشگاهها بیشتر به خواندن ،نوشتن و واژگان اهمیت میدهند .مهارت شنیداری به ندرت بخش
مهم بیشتر کتابهای درسی را تشکیل میدهد و بیشتر معلمان در کالسهای خود خیلی کم به این مهارت
مهم توجه میکنند.
این مهارت یک فرآیند ادراکی پیچیده است که ،اگر چه به نظر میرسد در مورد زبان مادری به راحتی
فراگرفته میشود ،در فرآیند یادگیری زبان دوم و بهخصوص زبان خارجی ،مستلزم تالش فراوان است .عالوه
بر این ،دسترسی مداوم به تلویزیون ،رادیو و رسانه ،لزوم آمادگی برای دریافت و پردازش اطالعات بهدست
آمده از راه شنیداری را بیش از پیش افزایش داده است .پژوهشها در زمینهی فراگیری زبان دوم نشان داده
است که الزمهی یادگیری مؤ ثر و پایدار این است که این یادگیری باید قابل فهم ،دربرگیرندهی فرآیندهای
ذهنی فعال و مرتبط با دانش موجود در ذهن زبان آموزان باشد ).(Hanley et al., 1995
اوسادا ) (Osada, 2004بیان میکند که مهارت شنیداری به ندرت برای معلمان یا زبانآموزان اهمیت
دارد و معلمان بهجای تدریس مهارت شنیداری ،امتحان میگیرند و زبانآموزان هم بهجای فراگیری فرآیندهای
درک مطلب شنیداری ،یاد میگیرند که آزمونهای شنیداری را پشت سر بگذارند .در نتیجه ،این زمینه از
تدریس و یادگیری زبان ،بیشتر از بقیه نادیده گرفته شده است .اگر چنین انتظاری از معلمان میرود که برای
بهبود درک مطلب شنیداری زبانآموزان به آنها کمک کنند ،باید مشکالت شنیداری آنها را در فهم متون
گفتاری تشخیص داده و استراتژیهای مؤثر درک مطلب شنیداری را به آنها بیاموزند تا آنها بتوانند مشکالت
مربوط به درک مطلب شنیداری خود را حل نمایند.
بنابراین ،با در نظر گرفتن این نکته که یکی از عواملی که در عملکرد دانشجویان در درک مطلب شنیداری
اختالف ایجاد میکند ،نوع درونداد است ،این مطالعه با بهکارگیری دو نوع متن متفاوت ،متن بحثی و متن
توصیفی ،و به دنبال آن طراحی آزمونهای مختلف ،از جمله پرسشهای چهار گزینهای صوری و استنباطی،
روی ماهیت درونداد و پاسخهای مورد انتظار دانشجویان به پرسشهای مربوط به هر متن تمرکز دارد .هدف
اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر دو نوع متن مختلف بر فرآیند درک مطلب شنیداری و به دنبال آن تشخیص
مشکالت درک مطلب شنیداری دانشجویان هنگام گوش دادن به متنهای شفاهی است .از این رو ،نوع آزمون
درک مطلب شنیداری که در دو قالب مختلف ارائه شده است بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت کنندگان
در این آزمونها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود.

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هشتم ،شمارهی دوم (پیایی ،)81پاییز و زمستان 682/8931

بر اساس آنچه در باال به آن اشاره شد ،این پژوهش با تکیه بر تفاوت میان دو نوع پرسش مختلف انجام
شده است .به این ترتیب ،در این تحقیق سعی بر این است که به پرسشهای پژوهشی زیر پاسخ داده شود:
 )1آیا بین سطح عملکرد دانشجویان در متنها ی توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با
پرسشهای صوری اختالف معناداری وجود دارد؟
 )2آیا بین سطح عملکرد دانشجویان در متنها ی توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با
پرسشهای استنباطی اختالف معناداری وجود دارد؟
 )1آیا بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در ارتباط با سطح توصیفی درک مطلب
شنیداری دانشجویان اختالف معناداری وجود دارد؟
 )5آیا بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در ارتباط با سطح بحثی درک مطلب شنیداری
دانشجویان اختالف معناداری وجود دارد؟

 .2پیشینهی پژوهش
 .1 .2درک مطلب شنیداری
توصیفات زیادی برای واژهی "شنیداری" وجود دارد .چستین ) (Chastain, 1976بر این عقیده است که
هدف از درک مطلب شنیداری ،فهم زبان با سرعت معمولی و در شرایط غیر ارادی است .حمودا (Hamouda,
) 2013بر این نکته که مهارت شنیداری در فراگیری درونداد قابل فهم بسیار مهم است ،پافشاری مینماید.
اگر دروندادی نباشد ،یادگیری اتفاق نمیافتد .پورحسین گیلکجانی و احمدی (Pourhosein Gilakjani
) & Ahmadi, 2011نیز ،خاطر نشان میکنند که مهارت شنیداری نقش مهمی در فرآیند ارتباطی ایفا
میکند .بنا به گفتهی این پژوهشگران ،از بین چهار حوزهی اصلی مهارتهای زبان ،فن شنیداری ،گفتاری،
خواندن و نوشتن ،فن شنیداری از همه با اهمیتتر است .در درک مطلب شنیداری ،بعد از اینکه شنوندگان
از منبع شنیداری اطالعات را دریافت کردند ،تالش میکنند تا معناسازی کنند .آزمی (Azmi et al.,
) ،2014درک مطلب شنیداری را بهعنوان توانایی یک فرد در شناسایی فردی دیگر از طریق حواس پنجگانه
و عضوهای شنیداری و معنا دادن به آن پیام برای درک آن ،توصیف مینمایند .طبق گفتهی ریچاردز و
همکارانش ) ،(Richards et al., 2000درک مطلب شنیداری ،فرآیند درک کالم است و بر نقش واحدهای
زبانی مثل آواها ،واژهها ،ساختارهای دستوری ،نقش پیشنگری شنوندگان ،موقعیت و متن ،دانش قبلی و
موضوع تمرکز دارد.
اوسادا ) (Osada, 2004توضیح میدهد که مهارت شنیداری به سختی مقبولیت کافی و درخور خود را
بهدست آورده و در عوض بهعنوان یک مهارت انفعالی در نظر گرفته میشود که بدون آموزش رشد پیدا
میکند .به عقیدهی رست ) ،(Rost, 2001فن شنیداری مهمترین مهارت در یادگیری زبان است؛ زیرا بیشتر
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در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد و سریعتر از مهارتهای زبانی دیگر رشد پیدا کرده و در نتیجه
یادگیری مهارتهای زبانی دیگر را نیز تسریع مینماید .حمودا ) (Hamouda, 2013همچنین بر این باور
است که زبانآموزان در درک مطلب شنیداری با مشکالت مهمی مواجه هستند؛ چون دانشگاهها بیشتر به
دستور زبان ،فن خواندن و لغت اهمیت میدهند .مهارت شنیداری و گفتاری بهندرت بخش قابل توجه بیشتر
کتابهای درسی را تشکیل میدهند و خیلی کم پیش میآید که معلمان در کالسهای خود به این مهارتها
توجه کنند .بنابر تأکید وی ،درک مطلب شنیداری برای دانشجویان کار بسیار دشواری است.

 .2 .2ژانرهای بحثی
بیان کردن نظر ،یک توانش زبانی مهم است .مهارتهای بحثی از دوران کودکی در ما رشد مییابند .این
مهارتها همچنین میتوانند به طور آگاهانه در محیط آموزشی و زمانی که کودکان در مقطع ابتدایی هستند،
پرورش یابند ) .(Rojas-Drummond & Zapata, 2004به همین ترتیب ،نمونهی نظرات را میتوان به صورت
ژانر یا سبکهای نگارشی معین بررسی کرد ) .(Bhatia, 2004بهعنوان مثال انتظار میرود که بخش نامه
به سردبیر یک مجله ،از روش بیان نظرات مشخصی پیروی کند؛ چون سبک آن از قبل معین شده است.
همچنین نویسنده باید بتواند به انتظارات خوانندگان پاسخ دهد .خواندن ،تفسیر و تحلیل ژانرهای معین،
ماهیت ژانرها را مشخص کرده و امکان آموزش آنها در مدارس را فراهم میکند .از آن جاییکه بخش نظرات
مجلهها ژانر بحثی دارند ،خود ژانر نیز با انتظاراتی که از نحوهی انجام آن میرود ،ارتباط دارد (Bhatia,
) . 2004این کار باعث رشد مهارت ژانر نویسی دانشجویان شده و به آنها این امکان را میدهد که بتوانند
متون روان و دقیق ،با استداللهای باورپذیرتری بنویسند.

 .3 .2متن توصیفی
هدف از متن توصیفی ،ارائه ی اطالعات است .بافت این نوع متون ،توصیف اشیا ،جانوران ،مردم و غیره می-
باشد) .(Gerot & Wignell, 1994به گفتهی اوشیما و هوگ )،(Oshima & Hogue, 1997, p. 29
«نوشتهی توصیفی بر حواس پنجگانه متوسل است ،از این رو ،در مورد ظاهر ،حس ،بو ،مزه و یا صدای یک
چیز سخن میگوید .عالوه بر این ،یک توصیف خوب مثل "تصویر کلمه" است؛ خواننده میتواند شی ،مکان،
یا شخص مورد نظر را در ذهن خود تصور کند».
ژانر توصیفی ،مراحل و ساختارهای خاص خود را دارد .ساختار این نوع متن از دو بخش تشکیل شده است.
بخش «شناسایی یا بیان کلی» که یک شخص ،شی ،حادثه یا حیوان را معرفی میکند و بخش «توصیف» که
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به شرح اسامی ،ویژگیها ،خصوصیات ظاهری و عادات آن میپردازد ) .(Noprianto, 2017هر ژانر ،ساختار
یا مراحل مشخصی دارد که فرد به کمک آن و از طریق زبان میتواند مقصود خود را برساند.

 .4 .2پرسشهای صوری
پرسشهای صوری پرسشهایی هستند که معلم از قبل پاسخ آنها را میداند و الزم است که دانشجویان
دانش خود را به نمایش بگذارند .طبق بیان دالتون-پفر ) ،(Dalton-Puffer, 2007پاسخ پرسشهای صوری
معموالً کوتاه و در حد یک کلمه است .این نوع پرسش برای بررسی درک مطلب ،تصدیق و درخواست شفاف-
سازی مورد استفاده قرار میگیرد و تعامالتی را ایجاد میکند که نمونهی بارز گفتمان آموزشی هستند .این
موضع با ماهیت تعامل کالسی ارتباط دارد ،به گونهای که الگوی آغاز ،پاسخ و بازخورد ،عمدهترین نوع تعامل
کالسی را تشکیل میدهد ) .(Brock, 1986طبق گفتهی بلوم ) ،(Bloom, 1956این نوع پرسش را میتوان
در گروه پرسشهای رتبه پایین قرار داد.

 .5 .2پرسشهای استنباطی
پرسشهای استنباطی برای پاسخ ،نیازمند سرنخهای بافتی هستند .پاسخ به این نوع پرسشها دشوارتر است؛
چون ممکن است بیش از یک پاسخ صحیح داشته باشند .در تمرینات درک مطلب خواندن ،پاسخ پرسشهای
استنباطی در متن یافت نمیشود؛ اما نشانههایی از آن در متن دیده میشود .پاسخ به این گونه پرسشها،
چرایی و چگونگی چیزی را توضیح میدهد .توجه به این نکته مهم است که چه چیزهایی را میتوان از حقایق
استنباط کرد؛ زیرا با بررسی دقیقتر ،میتوان میزان یادگیری را تا حد زیادی افزایش داد
) .(Gomez, 2018, p. 4دالتون-پفر ) (Dalton-Puffer, 2007همچنین در توصیف پرسشهای
استنباطی ،بیان میکند که اینگونه پرسشها اغلب پاسخهای با کیفیتتر ،موثقتر ،بلندتر و پیچیدهتری را از
جانب دانشجویان میطلبد.

 .6 .2پرسشهای چهار گزینهای
آزمون چهارگزینهای ،یک نمونهی بارز از آزمونهای مجزا است .این آزمون شامل یک تنه و چهار گزینهی
اختیاری یا بیشتر است که شرکت کننده باید از میان آنها یک مورد را انتخاب کند .بنابر تعریف براون
) ،(Brown, 1996, p.30آزمونهای مجزا ،آن دسته از آزمونهایی هستند که «واحدها و بخشهای کوچک
زبانی را میسنجند ،مثل یک آزمون چهار گزینهای که شامل پرسشهایی برای سنجش دانش دانشجویان در
زمینهی ساختارهای مختلف است» .او به این نکته اشاره میکند که ممکن است یک چنین پرسشی برای
سنجش میزان آگاهی دانشجویان در مورد تفاوت میان چند حروف اضافهی مختلف مطرح شود.
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پیشینهی پژوهش نشان میدهد که تعدادی از مطالعات انجام شده ،تأثیرات نوع و قالب متن بر عملکردهای
شنیداری دانشجویان را مورد بررسی قرار میدهند (برای مثال .)Emilia & Christie, 2013 ،در یک
پژوهش ،شهَمی و اینبار) (Shohamy & Inbar, 1991تأثیر متن و نوع پرسش بر نمرات درک مطلب
شنیداری شرکت کنندگان را بررسی کردند .حدود  105نفر از زبان آموزانی که زبان انگلیسی را بهعنوان یک
زبان خارجی یاد میگرفتند و در سال آخر دورهی راهنمایی تحصیل میکردند ،در آزمونهای درک مطلب
شنیداری شرکت کردند .محرک شنیداری شامل سه نوع متن ،پخش اخبار ،سخنرانی کوتاه و گفت و گوی
مشورتی بود .این آزمونها در میزان دارا بودن ویژگیهای گفتاری با هم تفاوت داشتند .گفتگوی مشورتی،
محاورهای ترین نسخه بود ،به دنبال آن سخنرانی کوتاه و در آخر پخش اخبار که تخصصیتر از همهی آنها
بود .آنها از شرکت کنندگان خواستند که به دو نسخه ی مختلف از دو موضوع مختلف گوش داده و به
پرسشهای یکسان (از نوع کلی و محلی) پاسخ دهند تا امکان مقایسهی عملکرد آنها در متنهای مختلف
وجود داشته باشد .دستهی سوم ،پرسشهای جزئی ،پرسشهایی در رابطه با جزئیاتی از حقایق کماهمیت
مانند اعداد و اسامی بودند .تحلیل دادهها نشان داد که نمرات بهدست آمده در آزمونها در انواع مختلف متنها
که در نقاط مختلفی از زنجیرهی محاورهای /تخصصی قرار میگرفتند ،متفاوت بود .بهطوری که متون قابل
فهمتر آسانتر بودند .در رابطه با نوع پرسشها ،نتایج حاکی از این بود که شرکت کنندگان در پرسشهایی
که به سرنخهای محلی اشاره داشتند ،بهتر عمل کردند تا پرسشهایی که به سرنخهای کلی اشاره میکردند.
امیلیا و کریستی ) ،(Emilia & Christie, 2013متنهای توصیفی مربوط به برنامهی آموزشی سال
 2511را که قرار بود دانشآموزان سال آخر دورهی دبیرستان در اندونزی آنها را بیاموزند ،مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج نشان داد که متن یک ،متن دو و متن سه در کتاب درسی از لحاظ هدف و ساختارهای الگووار،
معیارهای متن توصیفی را دارا بودند .با این حال ،از لحاظ ویژگیهای زبانی تنها متن یک و سه از متن توصیفی
تبعیت کردند .در نتیجه میتوان گفت که دو تا از متون توصیفی ،متن دو و چهار ،در کتاب درسی انگلیسی،
در ارائه ی مدل متن توصیفی برای فرآیندهای آموزش و یادگیری ناموفق عمل کرده و طبق معیار متن توصیفی
پیش نرفتند.
به دلیل اهمیت پرسشها ،پژوهشهای بسیاری در زمینهی پرسشهای معلمان ،پراکندگی ،نوع و تدثیر
آنها بر مشارکت و تعامل دانشجویان و میزان و پیچیدگی پاسخهای آنها انجام گرفته است .به گفتهی الیس
) ،(Ellis, 1994هرچند پرسشهای مختلف زیادی وجود دارد که دستهبندی دقیق و مشخص آنها را دشوار
میسازد ،مطالعات گسترده ،دو نوع عمده از پرسشها را مشخص کرده و آنها را به دو دستهی پرسشهای
صوری و استنباطی تقسیم کردهاند .در این قسمت ،خالصهای از استفادهی معلمان از این پرسشها و تأثیرات
آنها ارائه شده است.
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طبق معیار ارائه شده توسط جی .ام .اسمیت ) ،(J. M. Smith, 1978, p.1دو دسته پرسش فراهم شد.
پرسشهای درک مطلب صوری :تکالیفی مثل تطبیق ،تقلید و یا شناسایی اطالعات به همان صورتی که در
مطالب مقصد به چشم میخورد؛ و پرسشهای درک مطلب استنباطی :تکالیفی مانند شناسایی اطالعات و
ارائهی پاسخ بر حسب معانی ضمنی .برای بچهها ،درک مطلب استنباطی سختتر از درک مطلب صوری است.
مسألهی جالبی که پیش میآید این است که آیا این خالء صرفاً نشان دهندهی واقعیتی در مورد تفاوت
میزان دشواری تکلیف است (استنباط صرفاً دشوارتر است) یا یک ضعف آموزشی (دانشجویان تکالیف صوری
را بیشتر تمرین میکنند)؟ برخی از شواهد ،استدالل مربوط به اشتباه آموزشی را تصدیق میکنند .بنابر یافتهی
هانسن ) ،(Hansen, 1981پرسشهای پایهی خواننده بر تکالیف صوری تأکید داشتند و گوزاک (Guszak,
) 1967دریافت که معلمان اغلب پرسشهای صوری میپرسند .با این حال ،شواهد دیگری نشان میدهند که
دانشجویان در استفاده از دانش قبلی خود برای پاسخ به یک پرسش بیشتر مشکل دارند تا اینکه بخواهند
درستی اطالعاتی را که به همان اندازه مشهود و در متن موجود است ،تشخیص دهند (Pearson et al.,
) .1979با وجود این ،حتی اگر تکالیف استنباطی ذاتاً دشوارتر باشند ،این احتمال وجود دارد که اگر روی این
تکالیف بیشتر تأکید شود ،شکاف میان عملکرد درک مطلب صوری و استنباطی باریکتر شود.
پژوهشگران دیگری که روی تکالیف استنباطی ) (Gordon, 1980یا تکالیف درک مطلب دیگر
) (Raphael, 1980; Day, 1980کار کردهاند ،مطالعاتی در زمینهی آموزش انجام داده و به این نتیجه
رسیدهاند که ارائهی یک استراتژی مشخص برای اینکه دانشآموزن بتوانند از آن برای انجام تکالیف درک
مطلب استفاده کنند ،به همراه مدلسازی رفتار مطلوب توسط معلم و بحثهای تعاملی بسیار و بازخورد
دربارهی عملکرد دانشآموزان در رابطه با همان نوع رفتار ،باعث شده است که دانشآموزان در موقعیتهای
جدید این استراتژی را اعمال کرده و سطح عملکردشان باالتر رود .متأسفانه بیشتر این پژوهشها تدریس
مستقیم (مدلسازی و بازخورد) را با ایجاد فرصت برای بهکارگیری استراتژی اشتباه گرفتهاند .هرچند ،دی
) (Day, 1980تمرین صرف را از تمرینی که با تعلیم استراتژی همراه است ،تمییز داد و دریافت که تعلیم
مضاعف استراتژی سودمند است .اگرچه میان این دو رابطهی علت و معلولی مشاهده نمیشود ،یادآوری این
نکته جالب توجه است که محققانی که به بررسی آموزش درک مطلب در کالسها یا کتابهای مبانی پایه
میپردازند ،دریافتهاند که به تمرینهای کالسی (برگههای گزارش کار و موقعیتهای پرسش و پاسخ) بیشتر
از آموزش مستقیم استراتژی بها داده میشود.
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 .3روش شناسی پژوهش
 .1 .3شرکت کنندگان
جامعهی آماری این پژوهش را پنجاه دانشجوی مرد و زن در ردههای سنی 50-25سال تشکیل میدهند .این
شرکت کنندگان از دو دانشگاه در تبریز ،دانشگاه سراسری تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،انتخاب شدند.
آنها در رشتهها ی مختلف از جمله مهندسی ،علوم پایه ،انسانی ،رشتههای مختلف علوم پزشکی و غیره
مشغول به تحصیل بودند.

 .2 .3ابزارها
ابزار استفاده شده ،یک فرم رضایت برای شرکت در پژوهش با شرح مختصری از هدف تحقیق ،چهار متن
بحثی و چهار متن توصیفی بود .پنج پرسش چهار گزینهای صوری و چهار پرسش چهار گزینهای استنباطی
نیز به دنبال هر متن ارائه شده بود .موردهای صوری شامل پرسشهایی در مورد هدف کلی ،جزئیات متن و
معانی دقیق کلمات بود .پرسشهای استنباطی پاسخهای قطعی نداشتند ،اما شرکت کنندگان باید با توجه به
نکات و سرنخهای موجود در متن و به کمک دانش و تجربهی خود به آنها پاسخ میدادند .برای ارزیابی درک
مطلب شنیداری دانشجویان ،از ورقهی تمرین شنیداری استفاده شد که بهطور کلی شامل دو بخش با نه
پرسش صوری و استنباطی بود.

 .3 .3روند انجام پژوهش
این پژوهش به روش کمی انجام شد و سعی بر این بود که اختالف سطح درک مطلب شنیداری دانشجویان
در دو نوع متن متفاوت ،بحثی و توصیفی ،به همراه پرسشهای چهار گزینهای صوری و استنباطی مورد بررسی
قرار گیرد .به عبارت دیگ ر ،این پژوهش با هدف یافتن ارتباط میان دو نوع متن مختلف و سطح درک مطلب
شنیداری دانشجویان انجام پذیرفت .به هر شرکت کننده دو متن ،یکی در قالب متن بحثی و دیگری در قالب
متن توصیفی داده شد .هدف این بود که مشخص شود هنگامیکه آزمونها در دو شکل مختلف (بحثی و
توصیفی) ارائه میشوند ،عملکرد آنها در آزمون درک مطلب شنیداری با هم تفاوت دارد یا خیر .بنابراین ،نوع
آزمون به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت کنندگان در دو آزمون درک مطلب شنیداری در دو قالب
مختلف هم بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد تا تأثیر متغیر مستقل روی متغیر وابسته مورد ارزیابی
قرار گیرد .از هر شرکت کننده خواسته شد تا در عرض  10دقیقه به پرسشها پاسخ دهند .به هر پاسخ صحیح
یک امتیاز و به هر پاسخ نادرست صفر امتیاز اختصاص داده شد .نتایج پژوهش به وسیلهی آزمون تیدو نمونهی
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مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا سطح درک مطلب شنیداری شرکت کنندگان بین دو متن مختلف
مشخص شود.

 .4تفسیر دادهها
 .1 .4آزمون نرمال بودن دادهها
درستی هر چهار فرضیهی صفر این تحقیق ،عالوه بر پیش فرضهای مخصوص ،با فرض بر نرمال بودن دادهها
بررسی شد .جدول  ،1آمار چولگی و کشیدگی و نسبت آنها به خطاهای استاندارد را نشان میدهد:
جدول .1آزمون نرمال بودن
تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

توصیفی(صوری)

05

1055

0055

208905

5091102

-50559

50108

-50111

50051

توصیفی(استنباطی)

05

1055

0055

101802

1055215

-50911

50558

50221

50802

بحثی(صوری)

05

1055

0055

108519

1029250

-50095

50111

-10510

50202

بحثی(استنباطی)

05

1055

0055

505555

1021905

-10502

50105

50110

50011

از آنجاییکه تمامی نسبتها بین  ± 1092بودند ،توزیع دادهها به صورت نرمال در نظر گرفته شد و روی
تمامی پرسشها ،آزمونهای پارامتری تیدو نمونه مستقل اعمال شد.

 .2 .4بررسی پرسشهای پژوهشی
در این قسمت ،پرسشهای پژوهشی طبق آمار بهدست آمده در جدولها مورد بررسی قرار میگیرند.
 .1 .2 .4پرسش پژوهشی اول
 )1آیا بین سطح عملکرد دانشجویان در متنهای توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با پرسش-
های صوری اختالف معناداری وجود دارد؟
برای این پرسش  ،آمار توصیفی مربوطه اعمال شد تا وجود اختالف معنادار بین سطح عملکرد دانشجویان
در دو متن توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در رابطه با پرسشهای صوری مشخص شود .این آمار نشان
میدهد که مقدار میانگین آنها با هم اختالف دارد.
جدول زیر میانگین ،خطای استاندارد میانگینها و انحراف معیار پرسشهای صوری مربوط به دو متن
توصیفی و بحثی را نشان میدهد.
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جدول .2آمار توصیفی سطح توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در پرسشهای صوری
تعداد

میانگین

نحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

توصیفی (صوری)

05

208905

5091102

5015255

بحثی (صوری)

05

108519

1029250

5018105

گروهها

جدول  2،نشان میدهد که بین نمرات متن توصیفی (میانگین₌  ،2089انحراف معیار₌  )5091و متن
بحثی (میانگین₌  ،108انحراف معیار₌  )1029تفاوت وجود دارد .برای اینکه مشخص شود اختالف میانگین
دو متن شنیداری در مورد پرسشهای صوری معنادار است یا نه ،آزمون تیدو نمونهی مستقل به کار گرفته
شد.
جدول .1آزمون تیدو نمونهی مستقل برای سطح توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در پرسشهای صوری
آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون f

فرض برابری
گروهها

واریانسها

120500

فرض نابرابری
واریانسها

سطح
معناداری

50551

آزمون تی برای برابری میانگینها

آزمون t

-10018

-10891

درجهی
آزادی

88

800502

سطح
معناداری
(دوطرفه)

50555

50555

اختالف
میانگین

-5095259

-5095259

اختالف

فاصلهی اطمینان %55

خطای

حد

استاندارد

پایین

باال

5025181

-1019152

-5052192

5021292

-1012959

حد

-5055158

اطالعاتی که در جدول  1نشان داده شده است ،مربوط به اختالف میان دو متن مختلف است .برای سنجش
برابری و عدم برابری واریانسهای بین دو گروه ،از آزمون لون استفاده شد .دو فرضیه در اینجا در نظر گرفته
میشود:
 :H₀واریانسهای دو گروه با هم برابر هستند.
 :H₁واریانسهای دو گروه با هم برابر نیستند.
طبق جدول باال ،چون مقدار سطح معناداری ( )sigبرای این آزمون کمتر از  )50551( 5050است ،فرض
صفر باطل و فرض بر این است که واریانسها ی دو گروه با هم برابر نیستند .بنابراین ما برای تحلیل دادهها،
سطر دوم را انتخاب میکنیم.
بنابر سطر اول جدول  ،1مقدار سطح معناداری دو طرفه برای دو گروه کمتر از  )P=50555( 5050است که
این نشان میدهد در سطح اطمینان  90درصد ،فرضیهی صفر مربوط به پرسش پژوهشی اول« :بین سطح
عملکرد دانشجویان در متنهای توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با پرسشهای صوری اختالف

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هشتم ،شمارهی دوم (پیایی ،)81پاییز و زمستان 665/8931

معناداری وجود ندارد» ،رد میشود .این به آن معناست که سطح درک مطلب شنیداری برای پرسشهای
صوری در دو متن ،متفاوت است.
برای اثبات درستی یافتههای جدول  ،2باید اضافه کنیم که از آنجاییکه حد باال و پایین فاصلهی اطمینان
هر دو منفی هستند ،می توانیم نتیجه بگیریم که مقدار میانگین گروه دوم (متن بحثی) از گروه اول (متن
توص یفی) بیشتر است .این حاکی از این است که در زمینهی پرسشهای صوری ،گروهی که به متن بحثی
گوش دادند نسبت به گروهی که به متن توصیفی گوش دادند ،عملکرد بهتری داشتند.
 .2 .2 .4پرسش پژوهشی دوم
 )2آیا بین سطح عملکرد دانشجویان در متنهای توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با پرسش-
های استنباطی اختالف معناداری وجود دارد؟
همانند بخش قبل ،در این بخش نیز رویهی مشابهی برای سنجش فرضیهی صفر در نظر گرفته شده است.
نتایج بهدست آمده در مورد پرسشهای استنباطی بین متنهای بحثی و توصیفی در جدول زیر نشان داده
شده است.
جدول .5آمار توصیفی سطح توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در پرسشهای استنباطی.

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

توصیفی(استنباطی)

05

101802

1055215

5020005

بحثی(استنباطی)

05

505555

1021905

5019282

آمارهای توصیفی جدول  ،5نشان میدهد که نمرات مربوط به متن توصیفی (میانگین  ،1018انحراف معیار
 )1055با نمرات مربوط به متن بحثی (میانگین  ،5انحراف معیار  )1021متفاوت است.
جدول .0آزمون تیدو نمونهی مستقل برای سطح توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در پرسشهای استنباطی
آزمون لون برای برابری واریانسها

فرض برابری
گروهها

واریانسها
فرض نابرابری
واریانسها

آزمون

سطح

f

معناداری

50555

50020

آزمون تی برای برابری میانگینها

آزمون t

-20591

-20511

درجهی
آزادی

20

590502

سطح
معناداری
(دوطرفه)

50510

50515

اختالف
میانگین

-5001581

-5081581

اختالف

فاصلهی اطمینان %55

خطای

حد

حد

استاندارد

پایین

باال

5012052

-1052099

-5012125

5011090

-1059108

-5011080
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برای تعیین معنادار بودن اختالف عملکرد بین سطح توصیفی و بحثی درک مطلب شنیداری در رابطه با
پرسشهای استنباطی ،آزمون تیدو نمونهی مستقل اعمال گردید .به دلیل اینکه مقدار سطح معناداری آزمون
لون برای برابری واریانسها ،بیشتر از  )50020( 5050است ،فرض بر این است که واریانسهای دو گروه برابرند
و ما از سطر اول برای تحلیل داده استفاده میکنیم.
از آنجاییکه مقدار سطح معناداری دو طرفه ( 50510کمتر از  )5050است ،مشخص است که بین نمرات
آزمون دو گروه از لحاظ آماری اختالف معناداری وجود دارد (جدول  .)0در این قسمت ،با توجه به مقدار
بهدست آمده از سطح معناداری ( ،)Pفرضیهی صفر دوم« :بین سطح عملکرد دانشجویان در متنهای توصیفی
و بحثی درک مطلب شنیداری در ارتباط با پرسشهای استنباطی اختالف معناداری وجود ندارد» ،نیز در سطح
اطمینان  90درصد رد میشود.
در این جا دوباره برای اثبات صحت یافتههای جدول  ،5و با توجه به این نکته که حد باال و پایین فاصلهی
اطمینان هر دو منفی هستند ،به این نتیجه می رسیم که گروهی که به متن شنیداری بحثی گوش داده بود،
در پاسخ به پرسشهای استنباطی بهتر از گروه دیگر عمل کرد.
 .3 .2 .4پرسش پژوهشی سوم
 )1آیا بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در ارتباط با سطح توصیفی درک مطلب شنیداری
دانشجویان اختالف معناداری وجود دارد؟
جدول . 2آمار توصیفی سطح توصیفی درک مطلب شنیداری در دو پرسش مختلف

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

استنباطی(توصیفی)

05

101802

1055215

5020005

صوری (توصیفی)

05

208905

5091102

5015255

آمار توصیفی جدول  ،2نشان میدهد که در ارتباط با متن توصیفی ،بین نمرات پرسشهای استنباطی
(میانگین  ،1018انحراف معیار  )1055و صوری (میانگین  ،2089انحراف معیار  )5091اختالف وجود دارد.
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جدول .0آزمون تیدو نمونهی مستقل برای سطح توصیفی درک مطلب شنیداری در دو پرسش مختلف
آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون f

فرض برابری
واریانسها
گروهها

50219

سطح
معناداری

502

آزمون تی برای برابری میانگینها

آزمون t

50991

درجهی
آزادی

25

سطح
معناداری
(دوطرفه)

50125

اختالف

اختالف
میانگین

5028000

فاصلهی اطمینان %55

خطای

حد

استاندارد

پایین

باال

5028920

-5029588

5082218

حد

فرض
50918

نابرابری

550201

50185

5028000

5011125

-5015092

5092152

واریانسها

همانطور که جدول باال نشان می دهد ،مقدار سطح معناداری برای آزمون لون برابری واریانسها بیشتر از
 )502( 5050است ،از این رو ،ما فرضیهی صفر را که بیان میکند واریانسهای دو گروه برابرند ،پذیرفته و از
سطر اول جدول استفاده مینماییم.
اگرچه جدول  ،2نشان میدهد که مقدار میانگین مربوط به پرسشهای استنباطی با مقدار میانگین مربوط
به پرسشهای صوری متفاوت است ،طبق جدول  ،0مقدار سطح معناداری دوطرفه بیشتر از P= 50125( 5050
) بوده و در نتیجه از لحاظ آماری بین نمرات آزمون دو گروه اختالف معناداری وجود ندارد .بنابراین فرض بر
این است که در زمینهی متن توصیفی ،سطح عملکرد دانشجویان در پرسشهای استنباطی در مقایسه با سطح
عملکرد آنها در پرسشهای صوری یکسان است .در نتیجه ،در سطح اطمینان  90درصد ،سومین فرضیهی
صفر این پژوهش؛ یعنی «بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در ارتباط با سطح توصیفی
درک مطلب شنیداری دانشجویان اختالف معناداری وجود ندارد» ،را نمیتوان رد کرد ،پس پذیرفته میشود.
همچنین جدول  0نشان میدهد که حد پایین سطح اطمینان منفی و حد باالی فاصلهی اطمینان مثبت بوده
و در نتیجه میانگینهای دو گروه با هم اختالف معنادار ندارند.
 .4 .2 .4پرسش پژوهشی چهارم
 )5آیا بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در ارتباط با سطح بحثی درک مطلب شنیداری
دانشجویان اختالف معناداری وجود دارد؟
جدول .8آمار توصیفی سطح بحثی درک مطلب شنیداری در دو پرسش مختلف

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

صوری (بحثی)

05

505555

1021905

5019282

استنباطی (بحثی)

05

108519

1029250

5018105
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برای سنجش معنادار بودن اختالف بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در رابطه با سطح
بحثی درک مطلب شنیداری دانشجویان نیز آزمون تیدو نمونهی مستقل بهکار گرفته شد .آمارهای توصیفی
مربوط به جدول  9گواه بر این است که نمرات پرسشهای استنباطی (میانگین  ،5انحراف معیار  )1021با
نمرات پرسشهای صوری (میانگین  ،108انحراف معیار )1029اختالف چندانی ندارد .برای ارزیابی چهارمین
فرضیهی صفر ،آمار استنباطی زیر در قالب آزمون تیدو نمونهی مستقل ارائه شده و نتایج در زیر نشان داده
شده است:
جدول .9آزمون تیدو نمونهی مستقل برای سطح بحثی درک مطلب شنیداری در دو پرسش مختلف
آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون f

فرض برابری
واریانسها
گروهها

10825

سطح
معناداری

50185

آزمون تی برای برابری میانگینها

آزمون t

50010

درجهی
آزادی

89

سطح
معناداری
(دوطرفه)

50525

اختالف
میانگین

5019258

اختالف

فاصلهی اطمینان %55

خطای

حد

حد

استاندارد

پایین

باال

5022282

-5011558

5002225

فرض
نابرابری

50055

820558

50521

5019258

5022581

-5011519

5002205

واریانسها

آزمون لون برای برابری واریانسها مشخص میکند که مقدار سطح معناداری ( )50185بیشتر از  5050است.
به همین جهت ،از سطر اول جدول (فرض بر برابری واریانسها ) برای تحلیل نتایج به دست آمده استفاده
میشود.
از آنجاییکه مقدار سطح معناداری دو طرفه( 50525 ،بیشتر از  )5050است ،میتوان به قطعیت بیان کرد
که اختالف معناداری بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی در متن بحثی وجود ندارد .در نتیجه،
در سطح اطمینان  90درصد ،چهارمین فرضیهی صفر« :بین نحوهی پاسخ به پرسشهای صوری و استنباطی
در ارتباط با سطح بحثی درک مطلب شنیداری دانشجویان اختالف معناداری وجود ندارد» نیز ،پذیرفته میشود.
همانند فرضیهی صفر قبل ،در مورد این فرضیه نیز حد پایین فاصلهی اطمینان منفی و حد باالی آن مثبت
میباشد .به این معنی که ،سطح درک مطلب شنیداری در متن بحثی برای هر دو نوع پرسش میانگین برابری
دارد.
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 .5بحث و نتیجهگیری
بیشتر پژوهشها ی مربوط به یادگیری زبان نشان داده است که درک مطلب شنیداری نقش بسزایی در فرآیند
یادگیری زبان ایفا میکند .در این پژوهش ،رابطهی بین عملکرد دانشجویان در درک مطلب شنیداری در متون
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .با این هدف ،گروهی از دانشجویان خارجی که در دو دانشگاه در تبریز تحصیل
میکردند را انتخاب نموده و دو نوع متن بحثی و توصیفی به همراه پرسشهای چهار گزینهای صوری و
استنباطی در اختیارشان گذاشته شد تا سطح درک مطلب شنیداری آنهاسنجیده شود.
نتایج تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نشان داد که شرکت کنندگانی که در آزمونهای درک
مطلب شنیداری بحثی ،در قالب پرسشهای استنباطی شرکت کردند ،نسبت به شرکت کنندگانی که در
آزمونهای درک مطلب شنیداری توصیفی شرکت کردند ،عملکرد بهتری داشتند .برای توضیح دلیل آن
میتوان گفت ،باور بر این است که فهم ساختار زبانی جمالت ارائه شده به دانشجویان کمک میکند که از
پس چنین مهارت دشوار یادگیری زبان برآیند .عالوه بر درک مطلب شنیداری ،دانش ساختار زبانی متن توجه
بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است .شواهد قانع کنندهای وجود دارد که نشان میدهد دانستن
ساختار زبانی یک متن بر درک مطلب آن تاثیر میگذارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کارل (Carrell,
) 1989مطابقت دارد .او در پژوهش خود نشان داد که متنهایی که از الگوهای ساختاری منطقی و مشخصی
مثل مقایسه ،تضاد ،حل مسأله ،و رابطهی علت و معلولی ،تبعیت میکنند در مقایسه با متونی که بی هیچ
اصولی اطالعات را کنار هم می چینند ،بیشتر به یادآوری و درک مطلب احتیاج دارند .او همچنین نشان داد
که میزان اطالعاتی که دانشجویان بهخاطر می آورند تا حد زیادی به نوع ساختار یک متن بستگی دارد .او
همینطور به این نکته اشاره میکند که ،طبق عقیدهی براون و یول ) ،(Brown & Yule, 1983درک
مطلب شنیداری به این معنی است که شخص آنچه را که شنیده است ،بفهمد .اگر زبانآموزان متنی را از
طریق شنیدن آن بیاموزند ،آن را میفهمند .گاس ) (Goss, 1982بر این عقیده است که در درک مطلب
شنیداری ،وقتی شنوندگان اطالعات را از منبع شنیداری دریافت میکنند ،تالش میکنند تا معناسازی نمایند.
نتایج همچنین حاکی از این است که پاسخهای ارائه شدهی دانشجویان به متن بحثی بهتر از پاسخهای
آنها به متن توصیفی بود .این خود با نتایج تحقیق روجاس دروموند و زاپاتا & (Rojas-Drummond
) Zapata, 2004که مدعی هستند که بیان نظر ،یک توانش زبانی مهم است ،همخوانی دارد .همانطور که
قبالً به آن اشاره شد ،مهارتها ی بحثی ما از دوران کودکی رشد میکنند و در محیط آموزشی و زمانی که
بچهها در مقطع ابتدایی هستند ،پرورش مییابند .بنابراین در متن بحثی نکاتی مربوط به تصمیمگیری و حل
مسأله وجود دارد که به دانشجویان کمک میکند تا اطالعات را بهخاطر آورده و به پرسشهای شنیداری
بهراحتی پاسخ دهند .اما در متن توصیفی ،زبانآموزان نیاز دارند که ویژگیهایی در مورد افراد یا حوادث را
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بهخاطر سپرده و به یاد بیاورند و همانگونه که برخی از پژوهشگران اثبات کردهاند ،یادآوری و بهخاطر سپاری
عبارات دشوار است .طبق یافتههای این پژوهش ،دانش ساختار زبانی متون این امکان را به دانشجویان میدهد
تا معنی جمالت در متنهای مختلف را دریابند .درنتیجه ،این یافتهها با یافتههای تحقیق روبین (Rubin,
) 1994که بیان میکند که ویژگیها ی متن (تفاوت در متن شنیداری یا پشتیبانی بصری مربوطه) بر سطح
درک مطلب شنیداری زبانآموزان تأثیر میگذارد ،هم سو و هم راستا است .عالوه بر این ،ظهرابی و همکارانش
) (Zohrabi et al., 2014نیز پژوهشی در زمینهی کاربرد یک معلم از پرسشهای صوری و استنباطی در
سه سطح مهارت زبانی مختلف انجام دادند .یافتههای آنها نشان داد که این معلم در سطح مهارت زبانی
مقدماتی و متوسطه ،بیشتر از پرسشهای صوری استفاده نموده است و میان تأثیر این دو نوع پرسش در سه
سطح مهارت زبانی تفاوت معناداری وجود دارد.
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نوع پرسش ،صوری یا استنباطی ،بر درک مطلب شنیداری ،نشان داد که
تاأثیر هر دو نوع پرسش یکسان است .هرچند ،بر خالف باور عمومی که در سطح مهارت زبانی پایین ،به دلیل
کمبود دانش زبانآموزان ،پرسشهای صوری باعث ایجاد تعامل مطلوب در آنها میگردد ،نتایج نشان داد که
تفاوتی در پاسخها به این دو نوع پرسش در یک متن واحد وجود ندارد .اگرچه سطح درک مطلب شنیداری،
به نوع پرسشها بستگی دارد ،همانگونه که از این پژوهش نتیجهگیری کردیم ،در سطحهای زبانی باال این
نکته با ساختار زبانی متنها ارتباط دارد.
نکتهی دیگری که در اینجا حائز اهمیت است ،این است که برخالف پرسشهای صوری که پاسخشان در
متن موجود است ،پاسخ پرسشهای استنباطی مستقیماً در متن موجود نیست و الزم است دانشجویان از
منابع زبانی خود استفاده کنند و این کار فرآیند درک مطلب باالیی را میطلبد .ما به این نتیجه رسیدیم که
در یک متن واحد ،تفاوتی بین پاسخ به این دو نوع پرسش وجود ندارد .بنابراین اینگونه برداشت میشود که
با افزایش بهکارگیری متون شنیداری مختلف در تمام سطحهای مهارت زبانی ،بهخصوص سطح متوسطه،
دانشجویان به تدریج میتوانند با مهارت شنیداری آشنا شوند و از تواناییهای درک مطلب خود استفاده نمایند.
این کار باعث افزایش اعتماد به نفس آنها شده و آنها را به شنوندگان مستقلی تبدیل میکند.
آخرین و مهمترین نکته این که ،الزم به ذکر است که مقصود از این پژوهش تعمیم این قضیه نبوده که
بهکارگیری متون توصیفی و بحثی همراه با پرسشهای صوری و استنباطی ،مؤثر و بقیه بدون استفاده هستند.
برعکس ،این مطالعه بر نقش این متون در افزایش دانش زبانی و بهبود مهارت شنیداری آنها ،چه از طریق
متن و چه از طریق پرسش ،تأکید داشته و آنچه اهمیت دارد بافتی است که این متنها در آن استفاده
میشوند .نکته اینجاست که با هر بافتی که سر و کار داشته باشیم ،اگر هدف اصلیمان بهبود مهارت درک
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مطلب شنیداری دانشجویان باشد ،به نظر میآید که نیازمند بهکارگیری متون مختلف با تلفیقی از هر دو نوع
پرسش هستیم .از این رو ،الزم است که در این مورد حد اعتدال را در نظر بگیریم.
از آنجاییکه یکی از مهمترین اهداف آموزش زبان ،بهبود درک مطلب شنیداری زبانآموزان است ،باید
برای افزایش این مهارت در زبانآموزان تالش نمود .یافتههای این پژوهش پیامدهای آموزشی مهمی برای
رویهی کالسی ،معلمان و زبانآموزان داشته و به آنها کمک میکند تا برای مسئولیتهای خود تعریف جدیدی
ارائه دهند .همچنین ،نتایج این مطالعه در بهبود توانایی درک متون مختلف موثر بوده و نشان میدهد که فهم
ساختار متون به شنوندگان کمک میکند تا مهارت خود را در درک مطلب این متون بهبود ببخشند.
مانند هر پژوهش علمی دیگر ،در این پژوهش نیز محدودیتهایی وجود دارد که الزم است محققان و
پژوهشگران عالقهمند به این حیطه آنها را در نظر بگیرند .همانطور که قبالً به آن اشاره شد ،در این تحقیق
تنها به دو نوع متن و دو نوع پرسش پرداخته شد .قطعاً نتایج بهدست آمده برای متنها و پرسشهای دیگر
متفاوت خواهد بود .جامعه ی آماری این پژوهش نیز محدود به دو دانشگاه در تبریز است که در پژوهشهای
آتی الزم است جامعههای آماری گستردهتر و با متغیرهای بیشتری در نظر گرفته شود .عالوه بر موارد اشاره
شده ،در پژوهش حاضر تنها مهارت درک مطلب شنیداری مورد بررسی قرار گرفته است که هریک از سه
مهارت دیگر یادگیری زبان نیز میتواند در پژوهشهای آتی به این طریق یا روشهای دیگر مورد ارزیابی قرار
گیرد .بنابر محدودیتهایی که به آن اشاره شد ،بسط دادن نتایج این تحقیق به بافتهای خارج از این محدوده
دشوارتر و نتایج حاصل از آن تأمل برانگیزتر خواهد بود.
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