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 مقاله پژوهشی اصیل

 

 
 آموزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب 

 
  

بررسـی امکـان یادگیـری شـنیداری هـنگام خـواب و نیـز بررسـی تفاوت های احتمالی                    : هـدف 
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های روانشناسی          :روش. جنسیتی در این زمینه   

.  تشکیل  دادند   1385-86گرمسار در سال تحصیلی     و علـوم تربیتـی دانشگاه آزاد اسالمی واحد          
ابـزار پـژوهش پرسـشنامه ای حـاوی سـؤاالت زبـان انگلیـسی بـود که پرسش های آن در قالب                    

روایی . سـؤال هـای چهارگـزینه ای و تـرجمه، از مـیان مطالـب آموزش داده شده، تهیه شده بود                    
خوگیـری آزمودنی ها به     بـه مـنظور     . پرسـشنامه بـا اسـتفاده از روایـی محتوایـی بررسـی شـد              

داده ها با . گـوش دادن مـواد درسی در هنگام خواب، پژوهش یک هفته به طور آزمایشی اجرا شد                
نتایج نشان داد که یادگیری شنیداری زبان انگلیسی        : یافته ها .  تحلیل شد  tاسـتفاده از آزمـون        

ت های پژوهش، بـا در نظر گرفتن محدودی  :نتیجه گیری. در هـنگام خـواب امکـان پذیـر نیـست        
نـتایج نـشان داد کـه هـنگام خـواب یادگیـری صـورت نمـی گیـرد و این روش مشکالتی از قبیل             

 .بی خوابی، سردرد، گوش درد، بی حوصلگی و خواب آلودگی در طول روز را نیز در پی دارد
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 1مقدمه

 
 همواره یکی از مهم ترین        2تبیین و درک فرایند یادگیری       

و هنوز نیز بسیاری    )  1997،  4 و بورن  3پلیهال(دغدغه های انسان بوده    
تغییر نسبتاً پایدار در    «یادگیری را   .   است از رموز آن پوشیده مانده     

در حالی که برخی     )  1382سیف،  (تعریف کرده اند    »  رفتار بالقوه 
 دارند   5نظریه پردازان تأکید زیادی بر تفکیک آن از عملکرد               

زیرا یادگیری را امری غیرقابل         )  1382،   7 و السون    6هرگنهان(
ی لزوماً به   مشاهده و عملکرد را حاصل آن می دانند، و هر یادگیر            

_____________________________________________ 
قیطـریه شـمالی، بلـوار کـاوه شـمالی، روشـنایی غربی، خیابان صفا، کوچه شقایق،           :  نـشانی تمـاس     -1

  15پالک 
Email: manavipor53@yahoo.com                                   

نیز )  2000  (9لوفرانکو).  2001،   8پیر(عملکرد تبدیل نمی شود       
یادگیری را تغییر نسبتاً پایدار و غیرقابل مشاهده در دستگاه عصبی             

در مورد ارادی یا غیرارادی بودن یادگیری       .  مرکزی تعریف می کند  
 10نیز توافـق وجود ندارد، ولی برخی نظـــریه پردازان مانــند بندورا         

بر توجه یادگیرنده تأکید فراوانی      )  1380، به نقل از سیف،       1974(
اما نکته مورد توافق تمامی نظریه پردازان این است که                 .  دارند

یادگیری به جانداران امکان می دهد به وسیله کنش و واکنش با                
محیط آن دسته از نیازهایشان را که به وسیله سازوکارهای تعادل               

هرگنهان و   (نمی شوند برطرف نمایند       حیاتی و بازتاب ها ارضا         
بنابراین یادگیری وسیله ای مؤثر برای سازگاری با         ).  1382السون،  

_____________________________________________ 
2- learning   3- Plihal 
4- Born   5- performance 
6- Hergenhan  7- Olson 
8- Pear   9- Lefrancois 
10- Bandura    
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محیط است و هر عاملی که بتواند آن را تسهیل کند، بسیار سودمند              
 .اما نکته قابل تأمل نقش هشیاری در یادگیری است. می باشد

ــست، بل   ــا هــیچ نی ــون همــه ی ــع قان ــده ای تاب کــه هــشیاری پدی
پیوسـتاری اسـت که در یک سر آن آگاهی زیاد و در سر دیگر آن                

 و  2، ورنوی 1هافمن(حـداقل آگاهـی و یا ناآگاهی قرار گرفته است           
ــوی،  ــژان1378ورنـ ــشیاری،   ). 2000، 3؛ دمـ ــاالی هـ ــطح بـ در سـ

 وجود دارند که نیازمند تمرکز و توجه اند         4فـرآیندهای کنتـرل شـده     
 7 مقابل آن فرآیندهای خودکار    و در ) 1998،  6 و اشنایدر  5دامهـاف (

). 1980،  9 و بتی  8دادج(قـرار دارنـد که مستلزم حداقل توجه هستند          
سـطح دیگـری از هشیاری، خیال پردازی های روزانه است که نسبت       

خواب نیز  . بـه فـرآیندهای خـودکار نیازمـند هشیاری کمتری است          
حالـت دگرگون شده ای از هشیاری است که رخدادهای آن به تأمل          

 ساعت  24انسان ها یک سوم از      ). 1995،  10رونسو(یـشتری نیاز دارد     ب
، 12؛ کاواریان 1999،  11فالکز(شـبانه روز را در خـواب بـه سـر می برند              

در طــول تــاریخ رویــدادهای ). 1993، 14 و ســاگی13؛ کارنــی1996
جالـب توجهــی در خــواب بــه وقــوع پیوســته اســت کــه از آن جملــه  

 بر اساس خوابی    15ه الیاس هو  مـی توان طراحی سوزن خیاطی به وسیل       
کـه دیـده بـود و نیـز یادگیـری نحـوه اجـرای ده ضـربه مؤثر گلف                    

 17کارت رایت .  در عالم رؤیا اشاره کرد     16بـه وسـیله جـک نیکالس      
دریافـت که رؤیا می تواند به کنار آمدن افراد با فشار روانی ناشی از               

اگرچه خواب از ). 1378 هـافمن و همکـاران،   (طـالق کمـک کـند     
 یای گوناگون اهمیت دارد، اما بیشتر بررسی ها در این زمــینه بـه زوا

_____________________________________________                                                                                                                                                                                           

. هـدف ایـن پـژوهش بررسـی امکـان یادگیری در خواب بود           18
بیـشتر پــژوهش هـا در زمیــنه نقــش خـواب در یادگیــری، خــواب را    

و ) 1993 کارنی و ساگی،    (صـرفاً تـسهیل کنـنده یادگیری دانسته اند          
شایان . واب امکان پذیر یافته اند    فقـط تعداد اندکی یادگیری را در خ       

ــوارترین      ــواب از دشـ ــنۀ خـ ــژوهش  در زمیـ ــه پـ ــت کـ ــر اسـ ذکـ
پژوهش هاست زیرا از یک سو یافتن آزمودنی ها به صورت تصادفی            
دشـوار اسـت و از سـوی دیگـر ایـن نـوع پـژوهش هـا به امکانات و                     

 .تجهیزات دقیق آزمایشگاهی نیاز دارند
 

 روش
 

- آزمایشی پیش آزمون  پژوهش حاضر در قالب طرح شبه          
جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان       .  پس آزمون اجرا شد  

رشته های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد              
 50نمونۀ پژوهش شامل     .  بود)  1385-86سال تحصیلی    (گرمسار  

 ساله بود که با استفاده از روش نمونه گیری             25 تا    18دانشجوی  
نمونه ها پس از آگاهی از نحوه انجام پژوهش        .  تخاب شد داوطلبانه ان 

 .و مراحل آن وارد مطالعه شدند

ابـزار پـژوهش پرسـشنامه ای حاوی پرسش های زبان انگلیسی،     
در قالـب سؤال های چهارگزینه ای و ترجمۀ جمله های کوتاه بود که          

روایــی . از مــیان مطالــب انگلیــسی آمــوزش داده شــده،  تهــیه گــردید
 . با استفاده از روش روایی محتوایی بررسی شدپرسشنامه

بـرای انجـام پـژوهش مطالـب آموزشی به زبان انگلیسی در             
قالـب نـوار یا سی دی تهیه شد و سپس پرسشنامه با رعایت اصول               

پس از اصالح و بازنگری     . و قـواعد طراحی پرسش ها ساخته شد       
ــتخاب شــد و   پرســشنامه، نمــونه از مــیان دانــشجویان داوطلــب ان

سپس برای این که    . پرسـشنامه در مرحله پیش آزمون اجرا گردید       
آزمودنـی هـا بـه شرایط آزمایش عادت کنند، از آنها خواسته شد          
_____________________________________________ 
1- Huffman  2- Vernoy 
3- Domjan   4- controlled processes 
5- Domhoff  6- Schneider 
7- automatic  8- Dodge 
9- Beatty   10- Revonsuo 
11- Foulkes  12- Kaivarainen 
13- Karni   14- Sagi 
15- Elias Howe  16- Jack Nicklaus 
17- Cart Wright  18- Castaldo 
19- Krynicki  20- Goldstein 
21- Chernik  22- Sloan 
23- Bueno 
  

 و19ی، کرنیک18کاسـتالدو(مـواردی چـون رؤیاهـا، چـرخه خـواب
 .و اختالالت خواب محدود شده است) 1974، 20گلدشتاین

معـتقد اسـت کـسانی کـه فکـر مـی کنند) 1972 (21چـرنیک 
یادگیری در حالت هشیاری زیاد رخ می دهد، در اشتباه هستند زیرا
بـسیاری از یادگیـری ها در سطوح پایین تر هشیاری اتفاق می افتند و

ال یادگیری در آن بسیارخواب نیز یکی از سطوحی است که احتم       
)1994( و همکاران    23و بوئنو ) 1972 (22به نظر اسلون  . زیاد می باشد  

مـباحث پیچـیده ای مـثل زبـان هـای خارجـی را در خـواب می توان
معتقدند که اگرچه ممکن) 1378(اما هافمن و همکاران     . آمـوخت

اســت بــتوان بعــضی چیــزها را تــا حــدی در خــواب آمــوخت، امــا
 .پردازش آنها ناچیز استیادآوری و
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بــه مــدت یــک هفــته و هــر شــب در هــنگام خــواب بــه موســیقی 
در ادامه وسایل مورد نیاز آزمایش      . انتخابـی خـود گوش فرادهند     

ــان محــتوای آ. در اختــیار آزمودنــی هــا گذاشــته شــد  موزشــی زب
انگلیـسی از سی دی ها و نوارهای آموزش زبان انگلیسی نصرت و        

new interchange  انـتخاب و سپس با استفاده از نرم افزار تدوین 
 دقیقه ای   58/59صـوتی، تمامی برنامه آموزشی در یک مجموعه         

 : به ترتیب زیر گنجانده شد

حوه  ثانیه در مورد ن    54ابـتدا پژوهـشگر در مدت یک دقیقه و          
 دقیقه برنامه بدون صدا و 14اجرای آزمایش توضیح می داد و سپس    

صدای .  ثانیه ادامه پیدا می کرد     7فقـط بـا پخش صدای تیک در هر          
در ادامه،  . تـیک بـرای خوگیـری آزمودنـی هـا بـا صـدا پخـش شـد                 

شایان . مطالب آموزشی هر بخش دو بار به صورت متوالی پخش شد       
 ها اکیداً توصیه شده بود که هر       ذکـر اسـت کـه بـه تمامـی آزمودنی          

وقــت از خــواب بــیدار شــدند و مــتوجه پخــش صــدا شــدند، فــوراً  
 را خاموش و آن را به ابتدا        1 3 ضـبط صـوت یـا دسـتگاه پخش ام پی          

 . بازگردانند و بخوابند

. آزمودنـی هـا از محـتوای سـی دی هـا و نوارها بی اطالع بودند                
م شد، به این    سـپس اجـرای آمـوزش اصـلی بـه مـدت ده شـب انجا               

صـورت کـه آزمودنـی هـا در هـنگام خواب ابتدا گوشی ها را داخل           
ــود      ــه گــوش خ ــا را ب ــسمان آنه ــا چــسب پان ــرار داده و ب گــوش ق
مـی چـسباندند و پس از قرار گرفتن در رختخواب دستگاه پخش را              

آزمودنـی هـا به طور روزانه پیگیری می شدند و           . روشـن مـی نمـودند     
در پایــان آزمــایش، .  گــرفته مــی شــدگــزارش کــار روزانــه از آنهــا

 نفر از آزمودنی ها به دالیل مختلف از قبیل          11. پس آزمون اجرا شد   
 بار در طول دوره و سردرد و گوش درد          10انجـام آزمایش کمتر از      

 .از آزمون حذف و نمرات بقیه تجزیه و تحلیل شدند

بـرای بررسـی و مقایـسه نمـرات آزمودنی ها در پیش آزمون و               
ن و تعیین میزان اثربخشی آموزش شنیداری در خواب، از          پـس آزمو  

 .  برای گروه های همبسته استفاده شدtآزمون 
 

 یافته ها
 

 نفر پسر   14 نفـر دختـر و       25 نمـونه باقـی مانـده        39از مجمـوع    
 و در 99/13میانگــین نمــرات آزمودنــی هــا در پــیش آزمــون . بــودند

نتایج بررسی  . ود بـود که این تفاوت معنی دار نب        49/14پـس آزمـون     
نشان داد که آموزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب بر یادگیری           

 .دانشجویان تأثیری ندارد

بـرای مقایـسۀ نمـرات دختـران و پسران در مراحل پیش آزمون و               
میانگـــین نمـــرات .  مـــستقل اســـتفاده شـــدtپـــس آزمـــون از آزمـــون 

انحراف  (17/14آزمودنـی هـای دختـر و پـسر در پیش آزمون به ترتیب               
بـود کـه این تفاوت از       ) 77/10انحـراف معـیار      (68/13و  ) 2/10معـیار   

میانگین نمرات آزمودنی های دختر و پسر در        . نظر آماری معنی دار نبود    
انحراف  (86/14و  ) 09/10انحراف معیار    (28/14پس آزمون به ترتیب     

  .بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند) 86/14معیار 

ی مقایــسۀ میانگــین تفــاوت نمــرات دختــران و پــسران در  بــرا
میانگــین اخــتالف .  مــستقل اســتفاده شــدtپــیش آزمــون، از آزمــون 

 و  -11/0نمرات آزمودنی های دختر و پسر در پیش آزمون به ترتیب            
 . بود که از نظر آماری معنی دار نبود-18/1

 20(و فاقد   )  نفر 19(بـرای مقایـسۀ نمـرات آزمودنـی های دارا           
تجـربۀ زبـان آموزی قبلی، در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از              ) نفـر 

ــون  ــد  tآزم ــتفاده ش ــستقل اس ــرات   .  م ــین نم ــون، میانگ ــیش آزم در پ
) 49/11انحراف معیار    (05/17آزمودنـی های دارای تجربۀ زبان آموزی        

 )23/8انحراف معیار    (09/11و آزمودنـی هـای فاقد تجربه زبان آموزی          
 . معنی دار نبودبود که این تفاوت

در پـس آزمـون، میانگـین نمـرات آزمودنـی های دارای تجربۀ             
و آزمودنـی های فاقد    ) 81/10انحـراف معـیار      (26/17زبـان آمـوزی     

این تفاوت نیز   . بود) 93/8انحراف معیار    (85/11تجربه زبان آموزی    
 .از نظر آماری معنی دار نبود

 نشان داد که    بـه عـالوه تحلـیل گزارش های روزانه آزمودنی ها          
ــی، ســردرد،     ــی خواب ــه ب ــایش ب ــا در طــول آزم ــی ه تمامــی آزمودن
گــوش درد، بــی حوصــلگی و خــواب آلودگــی در طــول روز دچــار 

 .شده اند
 

 بحث
 

اگـرچه دالیـل وسوسـه برانگیـز در مـورد تـسهیل یادگیری از               
طـریق شـنیدن در خـواب وجـود دارد، پژوهش حاضر این مسأله را               

؛ 1972؛ اسلون،   1972چرنیک،  (تقد بودند   برخی مع . تأیـید نمی کند   
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کــه بــسیاری از یادگیــری هــا در ســطوح ) 1994بوئــنو و همکــاران، 
پایین تر هشیاری نیز می تواند رخ دهد که خواب یکی از این سطوح              

از سـوی دیگر وجود نظریه هایی چون نظریۀ تکاملی خواب،           . اسـت 
هم می کرد،   بستر نظری برای امکان یادگیری در خالل خواب را فرا         

زیـرا خـواب از نگـاه طـرفداران ایـن نظـریه یـک نیاز فیزیولوژیک                 
نیـست، بلکـه ضـرورتی تکاملـی در جهـت نگهداری انرژی و بقای               

 . نسل است

نـتایج ایـن پـژوهش نـشان داد کـه آمـوزش زبـان انگلیسی از                 
طــریق شــنوایی در هــنگام خــواب نــه تــنها مــوجب یادگیــری زبــان  

آثار جانبی ناخوشایندی چون بی خوابی، انگلیـسی نمـی شـود، بلکـه       
سـردرد، گوش درد، بی حوصلگی و خواب آلودگی در طول روز را             

بنابـراین بـه نظـر مـی رسـد که یادگیری همچنان به              . بـه همـراه دارد    
ــت     ــند اس ــاال نیازم ــطح ب ــشیاری س ــز(ه ــر1کامب ). 1998 ، 2 و کریپن

ه، خوابـیدن باعـث مـی شـود کـه توانایـی هـای ادراکـی مانـند حافظ                  
پیر، (صـحبت کـردن و تفکـر خـالق را در حـد مطلـوب نگـه داریم                   

بـه عـبارت دیگـر، خـواب نقش مهمی در رشد مهارت های               ). 2001 
. مغـزی دارد و کمـبود آن سـبب کاهش توانایی های مغزی می شود              

کمبود خواب در درازمدت بر قسمتی از مغز که کنترل مهارت های            
گذشت زمان را بر عهده دارد،    زبانی، حافظه، برنامه ریزی و احساس       

 تأثیـر مـی گـذارد و باعـث می شود تقریباً از کار بیفتد و کج خلقی و                  
نشان ) 1982( و همکاران    3مطالعه کوهن . زودرنجی نیز ایجاد گردد   

مـی دهـد کـه آمـوزش قـبل از خـواب مـوجب تقـویت یادگیری و                   
یعنی خواب در . افـزایش یادگیری در چگالی دوک خواب می شود    

ت مطالبـی کـه در بیداری آموخته ایم تأثیر دارد، ولی یادگیری             تثبـی 
 و  4این نتایج به وسیله پژوهش تیلی     . در هـنگام خـواب رخ نمـی دهد        

نــتایج ایــن پــژوهش بــا نــتایج . تأیــید شــده اســت) 1978 (5امپــسون
و میرمیران و   ) 1972 (9 و تاگنی  8، لوئیز 7، اسوالد 6پـژوهش هـای آلن    

ی زبــان هــای خارجــی را در خــواب کــه یادگیــر) 1983(همکــاران 
امکـــان پذیر می دانـند، تناقض دارد، اما با عقیدۀ هافمن و همکاران             

کـه اظهـار نمـوده انـد ممکـن است تا حدی بتوان بعضی از                ) 1378(
مطالـب را در خـواب آمـوخت، اما یادآوری و پردازش آنها اندک              

 اصالح یافته های این پژوهش با نظریه   . اسـت، هماهنگـی کامل دارد     

_____________________________________________          

 کـه کارکـرد مهـم خـواب را نیروبخـشی و از بـین بردن                 10و تـرمیم  
ــد   ــشارهای هیجانــی مــی دان ، 11دوجــاردین(خــستگی جــسمانی و ف

و امکــان یادگیــری را نفــی مــی کــند ) 1990، 13 و لکونــته12گــارین
ــر رابطــه خــواب و      ــی کــه ب ــا نظــریه تکامل ــا ب هماهــنگ اســت، ام

ر پایه آن بر این باور   چـرخه هـای شـبانه روزی اساسی تأکید دارد و ب           
اسـت کـه خواب چنان تکامل پیدا کرده تا حیوانات بتوانند هنگامی     
کـه در جستجوی غذا یا جفت نیستند، انرژی خود را ذخیره کنند و              
یـا هنگامـی کـه صـیادان بـه دنـبال شـکار می گردند، در امان باشند                   

ــشبن( ــسن1995، 14فی ــدارد ) 1988، 15 و هاب ــی ن ــدگاه . هماهنگ دی
نقـش رؤیـا در بررسـی و دسـته بـندی اندیـشه ها و تجارب                 شـناختی   

این ). 1995، 17 و فیلیپس16برگر(روزمره را مورد توجه قرار می دهد  
 18و وینـسون ) 1982(دیدگاه با نتایج پژوهـش کوهــن و همـکاران        

ــواب  ) 1985( ــه خ ــه    REMک ــیم حافظ ــرای تحک ــرط الزم ب  را ش
یادگیری تأکید دارند   نمـی دانـند و تـنها بـر اثـر تـسهیل گری آن در                 

، 22، شافری 21؛ مـارکس  1994 ،20 و هلـر   19بنینگـتن (هماهـنگ اسـت     
بنابـراین یادگیری   ). 1995،  25 و رافـوارگ   24، اسپـسیال  23اکـسنبرگ 

آســان کــه از آرزوهــای دیــرینه انــسان و بــر اســاس اصــل کمتــرین 
است که همیشه ) 1382، بـه نقل از سیف،       1932 (27 تـولمن  26تـالش 

رسـیدن بـه هـدف ارجح می داند، همچنان          کـوتاه تـرین راه را بـرای         
بـه عـنوان مـسأله ای حـل نشده باقی می ماند و ادعاهای تبلیغاتی را در                  

 .مورد زبان آموزی در خواب زیر سؤال می برد

ایـن پـژوهش با محدودیت های زیادی از قبیل ناهماهنگی بین            
دفعات آموزش آزمودنی ها، انجام نشدن این پژوهش در آزمایشگاه          

به .  اسـتفاده از طـرح پژوهـشی شـبه آزمایـشی همـراه بـود               خـواب و  
پژوهـشگرانی که تمایل دارند در این زمینه پژوهش نمایند، پیشنهاد           
مـی شـود کـه دفعـات آمـوزش آزمودنـی هـا را هماهنگ کنند، این                  
_____________________________________________ 
1- Combs   2- Krippner 
3- Cohen   4- Tilley 
5- Empson   6- Allen 
7- Oswald   8- Lewis 
9- Tagney   10- repair-restoration theory 
11- Dujardin  12- Guerrien 
13- Leconte  14- Fishbein 
15- Hobson  16- Berger 
17- Phillips  18- Winson 
19- Benington  20- Heller 
21- Marks   22- Shaffery 
23- Oksenberg  24- Speciale 
25- Roffwarg  26- principle of least effort 
27- Tolman                    
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ــای      ــرح ه ــند و از ط ــام ده ــواب انج ــشگاه خ ــژوهش را در آزمای پ
 .آزمایشی کامل استفاده کنند

 
 سپاسگزاری

 
دانـشجویان عزیـزی کـه در اجـرای ایـن پـژوهش بـه عنوان               از  

 آزمودنی همکاری صمیمانه داشــتند، به ویژه جناب آقای مصطــفی 

ــشگاه آزاد     ــشی دان ــرم پژوه ــسؤوالن محت ــین از م ــادمهر و همچن ش
اسـالمی واحـد گرمسار که تسهیل کننده فرآیند این پژوهش بودند،            

 .سپاسگزاری می شود
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