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  چکیده

 را در   ي غالـب یـادگیر    يهـا راهبرد بـر آن دارد تـا        ی سـع  پژوهش حاضـر  

د بدین منظـور از پرسـشنامه ربکـا آکـسفور         .  مشخص نماید  ی ایران آموزان  زبان

 ی، عاطف یشناخت، فرا ی، جبران یگروه حافظه، شناخت  که شامل شش زیر   ) 1990(

 پرسـشنامه از    ییی و پایا   روای یپس از بررس  . باشد، استفاده گردید   ی می و اجتماع 

ی نتـایج مـشخص     پـس از بررسـ    .  دانشجو خواسته شد به آن پاسخ دهند       3000

  اسـتفاده  ی و جبران  ی فراشناخت يهاراهبرد بیشتر از    یآموزان ایران  گردید که زبان  

 يهـا راهبرد میـان  يداری همچنـین تفـاوت معنـا   آزمون تهاي    یافته. کنند می

، آمـوزان  بـان زدر پایـان بـه     . نشان داد  در متغیر جنسیت    را یحافظه و اجتماع  

 يهـا راهبردهـا، بـاالخص     راهبرد یلفان توصـیه شـد تـا از تمـام         ؤمعلمان و م  

  . ببرندی و وافی کافة بهرتألیف، تدریس و ي در امر یادگیریفراشناخت

  . زبانيغالب، یادگیر يجنسیت، راهبرها ،آکسفورد :ي کلیدهاي واژه

                                                
10/8/88:   تأیید نهایی29/2/88:  تاریخ وصول-*

یار دانشگاه فردوسی مشهداستاد -**
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   مقدمه-1

 تـألیف  و مدرسان، تهیـه و      معلمان ساالنه میلیاردها ریال هزینه صرف تعلیم و تربیت       

شـود کـه نتـایج حاصـله آنچنـان            می کتب درسی زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاهها       

 شود  می شروع در ایران از سطح راهنمایی     آموزش زبان انگلیسی  . باشد  نمی رضایت بخش 

 دهد که ایـن آمـوزش، چـه در     میتجربه نشان. یابد  می سال در دانشگاه ادامه  7از   و پس 

امر آموزش زبـان تـاکنون بـا         گونه تغییر در  بوده و هر   دبیرستان، چه در دانشگاه، ناموفق    

اي تلـخ از      تجربـه  آنچنـان آموزش زبـان     ۀناموفق بودن برنام  . شکست روبرو گردیده است   

یکـی  . یابـد   می  ادامه آموزان  زبانتحصیل   کند که تا پایان     می  ایجاد آموزان  زبانناکامی در   

 هـاي راهبرد اصـطکاك   ،شـود   مـی  آمـوزان   زبـان س  أعث سرخوردگی و یـ    از مواردي که با   

)Strategies(   امـر   ثر درؤو مـ  هـاي کلیـدي  راهبرد تدریس و یادگیري و عدم اسـتفاده از

.باشد  مییادگیري زبان انگلیسی

سـازي و کـاربرد      عمالی که فراگیـر بـراي حفـظ، ذخیـره         هاي یادگیري یعنی ا   راهبرد

 هـا را بـه شـش گـروه تقـسیم          راهبرداین  ) 1990(سفورد  کا آ ربک. گیرد  می اطالعات بکار 

بـه بـاور آکـسفورد     .حافظه، شناختی، جبرانی، فراشناختی، عاطفی و اجتمـاعی  : نماید می

شـوند از     مـی  افراد با توجه به شخصیت خود و نوع فرهنگـی کـه در آن بـزرگ                )1990(

  . نمایند  میهاي مختلف و مشخصی استفادهراهبرد

تـوان    مـی  در میان ایرانیـان    هاي غالب یادگیري زبان انگلیسی    راهبرد  با کشف  مسلماً

عالوه بر این، معلمـان و      . آنها هماهنگ نمود   روشهاي تدریس معلمان و کتب درسی را با       

 کننـد   مـی  پیـشرفته از آنهـا اسـتفاده       آمـوزان   زبانهاي مؤثري که    راهبردان باکشف   مؤلف

پیـشرفت زبـان آنـان     ها آشنا نماینـد و بـه  اهبردرتر را با آن   ضعیفآموزان زبانتوانند   می

 ایرانـی  آمـوزان  زبـان کـه   هـایی راهبردمعلمان و مؤلفان با آگاهی کامـل از         . کمک نمایند 

توانند شـکاف میـان تـدریس و      میگیرند، می بهره آنها از نمایند و  میبیشتر به آنها توجه 

  . و وقت افراد جلوگیري نمایند با یادگیري را کمتر نمایند و از به هدر رفتن هزینهتألیف

  قینه تحقیشی پ-2

پیـشرفت و  :  زبان ریـشه در سـه جنـبش فکـري دارد         گرایش به راهکارهاي یادگیري   

غییر نگـرش معلمـان     ، تغییر نگرش در زبانشناسی کاربردي و ت       رشد روانشناسی شناختی  

  .در کالسهاي درس
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زبانـشناسی و تـأثیر    ة در حوز 1957 گذشته پس از انقالب چامسکی در سال         ۀدر ده 

دانـشمندان  . ، یادگیري و حـل مـسأله گردیـد        ر علوم شناختی توجه خاصی به تفکر      آن ب 

 انـسان ظرفیـت محـدودي دارد و بـراي پـردازش         ۀعلوم شناختی بر این باورند که حافظ      

کند و این راهکارهاي مختلف هستند که آدمی آنهـا را             می اطالعات بصورت محدود عمل   

 یـادگیري   ةدر حـوز  . محدود حافظه خویش را جبران نماید     صان ظرفیت   برد تا نق    می بکار

باشـد یعنـی اینکـه یادگیرنـده زبـان از راهکارهـاي            مـی  زبان دوم وضع به همین منـوال      

  . ه است بصورت بهینه استفاده نمایدنماید تا آنچه را که یاد گرفت  میمختلفی استفاده

یادگیري زبـان گردیـد بـه تغییـر         دومین جریان فکري که باعث توجه به راهکارهاي         

در زبـان شناسـی کـاربردي       . گـردد   مـی  شناسـی کـاربردي مربـوط      بان ز ةنگرش در حوز  

» تـوانش ارتبـاطی   « و» محـوري فرایند  «در یادگیري زبان تبدیل به      » وريمحصول مح «

 از .دادنـد   میشناسان کاربردي بیشتر به محصول یادگیري اهمیت    در گذشته زبان  . گردید

شد ولی با توجه بـه انقـالب          می مختلف تدریس و معلم مورد توجه واقع      ي  ها  لمداین رو   

به بسط آن  ) 1980(و معرفی توانش ارتباطی که بعدها کنال وسواین         ) 1972(دل هایمز   

 تـوانش راهکـاري نامیـده     گردید که یکی از این توانشها         می پرداختند شامل چهار توانش   

باشـد و جریـان یـادگیري از      مـی کـانون توجـه   آمـوز   زبـان در این نگرش جدید     . شود می

  . گردد  میمحوري تبدیلآموز ه دانشمحوري ب معلم

سومین جریان فکري که به توسعه راهکارهاي یادیگري زبان کمک کـرد مربـوط بـه                

رابـین  وب توسـط افـرادي چـون         خـ  آموز  زباني  ها  ویژگیشود که در مورد       مطالعاتی می 

 و  هـا   ویژگـی آنها سعی داشتند تـا بـا شناسـایی          . تانجام گرف ) 1975(و استرن   ) 1975(

، توضـیحی در مـورد      برد تـا زبـان را بیـاموزد         می  بکار  خوب آموز  زبانراهکارهایی که یک    

  . راهکارها ارائه دهند

   تعریف راهکارهاي یادگیري زبان 1–2

فراینـدهاي  : کنـد   مـی  ري زبـان را اینگونـه تعریـف       راهکارهاي یادگی ) 1990(کوهن  

دو کلمه انتخاب و خـود آگـاه        . کند  می  که فراگیر براي یادگیري زبان انتخاب      خودآگاهی

آگاهی در تعیین اینکه     که معیار خود   دارداو اعتقاد   . رسند می در این تعریف کلیدي بنظر    

کـوهن بـین راهکارهـاي یـادگیري زبـان و           . باشـد   مـی  شود راهکار گفت مهم   ببه چیزي   

شـود وقتـی      می البته این تفاوت کمرنگ   . شود  می ئلراهکارهاي استفاده از زبان تفاوت قا     

همانگونه که  . روند  می که بعضی از راهکارها براي یادگیري زبان دوم و استفاده از آن بکار            
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آید او عقیده ندارد که بعضی از راهکارهـا ماهیتـاً خـوب یـا موفـق                  میاز تعریف کوهن بر   

قعیـت و نـوع تمـرین از راهکارهـاي        هستند بلکه او اعتقاد دارد که فراگیر با توجه بـه مو           

توان گفت که ما نباید بـدنبال بهتـرین راهکـار             می  پس اینگونه  .کند  می مختلفی استفاده 

فردي افراد و بافت زبانی مورد بررسـی        هاي    باشیم بلکه باید راهکارها را با توجه به تفاوت        

ـ    می با این حال کوهن اعتقاد دارد که راهکارها را        . قرار دهیم  ه راهکارهـاي کلـی و      توان ب

  . بندي نمود جزئی تقسیم

گامهـاي کـه    : کنـد   می نگونه تعریف  یادگیري زبان را ای    هايراهکار) 1990(آکسفورد  

بـر اسـاس ایـن تعریـف پتانـسیل اسـتفاده از             . دارد میفراگیر براي بهبود زبان خویش بر     

رد کـه تنهـا     دا  مـی  در ادامـه آکـسفورد ابـراز      . راهکار براي بهبود زبان مورد توجـه اسـت        

ي هـا   ویژگـی آکـسفورد   . شـود   مـی  »توانش ارتبـاطی  «راهکارهاي خاصی منجر به بهبود      

  . کنند  میراهکارهاي یادگیري زبان را اینگونه بیان

  راهکارهاي یادگیري زبان

 به یادگیرنده کمک   کند؛  می اي کمک  به بهبود توانش رابطه   راهکارهاي یادگیري زبان    

 به حـل مـشکل کمـک    دهند؛  مینقش معلم را توسعه   ابد؛بی  کند تا راهش را خودش     می

دي از یادگیرنـده    وجوه زیـا   گیرد؛  می هاي خاصی هستند که فراگیر بکار      کنند؛ فعالیت  می

همیـشه قابـل     کننـد؛   مـی  مـستقیم کمـک   به یادگیري مستقیم و غیر     ؛شوند  می را شامل 

پذیر هستند؛ تحت    انعطاف هستند؛ ؛ قابل تدریس  اغلب خودآگاه هستند   ؛مشاهده نیستند 

  .باشند  میتأثیر عوامل زیادي

خـاص و کلـی بـا        عملکردهـاي  ، آکـسفورد عقیـده دارد کـه       )1998(خالف کوهن   بر

 تـوان ایـرادي بـه تعریـف        مـی  البتـه در ایـن جـا      . راهکارهاي یادگیري زبان ارتباط دارند    

 زبـان   یريتوان گفت که اسـتفاده از راهکارهـاي یـادگ           نمی آکسفورد گرفت و اینکه لزوماً    

ـ    هاي   زیرا یادگیرنده.شود  میاي منجر به بهبود توانش رابطه    خـاطر  ه ضـعیف زبـان نیـز ب

  . کنند  مینداشتن دانش کافی در زبان از راهکارهاي زیادي استفاده

رفتارها یـا   : کنند  می راهکارهاي یادگیري زبان را اینگونه تعریف     ) 1990(املی و چمو    

ـ   مـی دگیري یـا ذخیـره اطالعـات جدیـد بکـار     تفکراتی که افراد بـراي فهـم، یـا        در . دبرن

بندي خـاص خـود املـی و چمـو بـه توضـیح بیـشتر فهـم، یـادگیري یـا ذخیـره               تقسیم

 عـاطفی   –پردازنـد و راهکارهـا را بـه سـه نـوع فراشـناختی، شـناختی و اجتمـاعی                      نمی

 تعیـین   آنهـا بـراي   . کنند که ظاهراً هیچ گونه ربطی با تعریف فوق ندارد           می بندي تقسیم



آموزان ایرانی غالب یادگیري زبان انگلیسی در زبانت و راهبردهاي ی ارتباط راهبردهاي یادگیري زبان انگلیسی با جنس 27

یکی قابل یادگیري بـودن راهکـار   . کنند  می راهکار به چند نکته جالب اشاره     راهکار از غیر  

 تر هـم  باشد بلکه افراد ضعیف     نمی است، یعنی اینکه راهکارها تنها در اختیار افراد با سواد         

یعنـی اینکـه   . باشـد   مـی  ماهیـت شـناختی راهکـار   ،دیگـري . توانند آنها را یاد بگیرند   می

گیرند و به مـرور زمـان و        می ندگان ابتدا راهکارها را بصورت ناقص و با اشتباه بکار         یادگیر

  . برند  میافزایش دانش و تمرین راهکارها را بصورت خودکار و مستقل بکار

: کننـد  راهکارهاي یادگیري زبان را اینگونه تعریـف مـی      ) 1991(نیسبت و شکسمیت    

ي هـا  مهـارت مسئول کنترل و تنظیم بیشتر ي سطح باالیی هستند که ها مهارتراهکارها  

آنها چنـد ویژگـی بـراي راهکارهـا عنـوان           . باشند  می ي مختلف ها  موقعیتعملی زبان در    

ایـن ویژگـی شـبیه مـشکل     . آنها اعتقاد دارند راهکارها همیشه هدفمند هستند. کنند  می

زوماً همیـشه    معتقدند راهکارها ل   او. باشد  می )1990(محور بودن راهکار از نظر آکسفورد       

شـد  با  مـی )1998(یا کـوهن  ) 1987( چمو ۀ نظریاین ویژگی بر خالف. خودآگاه نیستند 

آگـاه هـستند بـه نظـر نیـسبت و شکـسمیت راهکارهـا        که اعتقـاد دارنـد راهکارهـا خود       

کننـد و در سـطح     مـی   کمک ها  مهارتفرآیندهاي اجرایی هستند که به انتخاب و تنظیم         

پذیر هـستند یعنـی اینکـه بـا           و در پایان راهکارها انعطاف     .رندا قرار د  ها  مهارتباالتري از   

  . یابند  میتوجه به بافت تغییر

  مدل آکسفورد -2-2

شده است که بعـضی از آنهـا        تا کنون چندین مدل راهکار ارائه         به بعد  1970 ۀاز ده 

عملـی و علمـی تهیـه و       اسـاس تحقیقـات     اس حدس و گمان و بعضی از آنها بر        استنها بر 

  .باشد  می)1990(، مدل آکسفورد ها مدل از این ییک. اند  گردیدهتدوین

راهکارها اعمالی هستند براي یادگیري، ذخیـره، بازیافـت و          ) 1990(به باور آکسفورد    

ترین مدلی است که     ن گفت مدل آکسفورد بهترین و جامع       شاید بتوا  .استفاده از اطالعات  

هکارهـا را   خـود را 1990او در مدل    . استتا کنون در حوزه راهکارها تهیه و تدوین شده          

مستقیم بـا یـادگیري     کند که بصورت مستقیم یا غیر       می بندي به شش گروه اصلی تقسیم    

ی و جبـران هـستند و       راهکارهاي مستقیم شامل راهکارهاي حفظ، شـناخت      . ارتباط دارند 

  . شوند  میمستقیم شامل راهکارهاي فراشناختی، عاطفی و اجتماعیراهکارهاي غیر

   راهکارهاي مستقیم –1

   راهکارهاي حفظ کردن -الف



138728پاییز و زمستان / 51سال  / 208شمارة / و علوم انسانینشریه دانشکدة ادبیات / هاي خارجی  زبانپژوهش

   ذهنی ۀایجاد رابط) 1

  استفاده از تصویر و صدا ) 2

  مرور کردن ) 3

  بکار بردن کلمات در محیط طبیعی ) 4

   راهکارهاي شناختی -ب

  تمرین ) 1

  دریافت و فرستادن پیام ) 2

  تحلیل کردن ) 3

  ساختار سازي ) 4

   راهکارهاي جبرانی -ج

  س زدن حد) 1

  هاي کالمی و نوشتاري  غلبه بر محدودیت) 2

  مستقیم  راهکارهاي غیر–2

   راهکارهاي فراشناختی -الف  

  تأکید بر یادگیري ) 1

  ریزي براي یادگیري  برنامه) 2

  ارزیابی از یادگیري ) 3

   راهکارهاي عاطفی -ب

  کاهش اضطراب ) 1

  تشویق خود ) 2

  آگاهی از احساسات خود ) 3

  هاي اجتماعی  راهکار-ج

  سؤال کردن ) 1

  همکاري کردن ) 2

  همدردي کردن ) 3

  راهکارهاي حفظ کردن 

کند تا اطالعات را به خـوبی ذخیـره           می  کمک آموزان  زبانراهکارهاي حفظ کردن به     

ایجـاد  : شـوند   آنها شامل چهار راهکار مـی     . نماید و در موقع مناسب از آنها استفاده نماید        
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ز تـصویر و صـدا، مـرور کـردن و بکـار بـردن کلمـات در محـیط         ارتباط ذهنی، استفاده ا 

بنـدي، تـداعی و بکـار بـردن         هاي گروه  تکنیک:  راهکار ایجاد ارتباط ذهنی شامل     .طبیعی

هـاي     تکنیـک  :راهکـار اسـتفاده از تـصویر و صـدا شـامل           . باشد  می کلمات جدید در متن   

کلمـات کلیـدي و اسـتفاده از        اساس معنی، اسـتفاده از      تفاده از ایماژها، نمودارهایی بر    اس

 آمـوزان  زبانمرور کردن خود به تنهایی تکنیکی است که . باشد  می صدا براي حفظ کردن   

آنچه مهم است مرور کردن صحیح است که در فواصل مشخصی           . کنند  می از آنها استفاده  

 باشد که ممکن اسـت از  باید انجام گیرد و در پایان استفاده از کلمه در محیط طبیعی می   

  . ایما و اشاره و حرکت نیز در آن استفاده شود که تأثیر زیادي در یادگیري دارد

  راهکارهاي شناختی 

  در درك و تولیـد زبـان بـصورت مـستقیم کمـک             آموزان  زبانراهکارهاي شناختی به    

تمـرین، دریافــت و فرسـتادن پیــام، تحلیــل و   : راهکارهـاي شــناختی شــامل . کننــد مـی 

 جـزء مهمتـرین راهکارهـاي شـناختی هـستند کـه             هـا   ینتمـر . شـوند   می ساختارسازي

تمـرین خـود شـامل اسـتفاده از       . آموزان معموالً از اهمیـت آن کمتـر اطـالع دارنـد             زبان

راهکارهاي تکرار، تمرین، یا صدا و نوشـتاري، تـشخیص الگوهـا و سـاختارها، ترکیـب و                  

  دو راهکـار راهکـار دریافـت و فرسـتادن پیـام شـامل        . شـود   می تمرین در محیط طبیعی   

نکردن به جزئیات خیلی ریز و دیگري فرستادن         یکی دریافت پیام از طریق توجه        :شود می

ها با تجزیه و تحلیل زبـان        آموزان  زبان. برند  می ها بکار  راهکار تحلیل را بیشتر بزرگسال    . پیام

ت، ایـن راهکـار از راهکارهـاي قیاسـی، تحلیـل عبـارا            . برند  می به قوانین و الگوهاي آن پی     

ساختارسـازي راهکاریـست جهـت آمـاده        . شود  می تحلیل متقابلی، ترجمه و انتقال تشکیل     

بـرداري، خالصـه       براي سخن گفتن و نوشتن این راهکـار شـامل یادداشـت            آموز  زبانسازي  

  . شود  میکردن و زیر جمالت مهم خط کشیدن

  راهکارهاي جبرانی 

اندك زبـانی خـود بتوانـد بـا دیگـران           کند تا با دانش       می آموز کمک  این راهکار به زبان   

 این راهکار شامل حدس زدن و غلبه بـر مـشکالت گفتـاري و نوشـتاري               . ارتباط برقرار کند  

م زبانی مثل توجه به پیشوند و پسوند کلمـه و یـا   یتوان از عال  میبراي حدس زدن . شود می

 خـوب بـراي     آمـوزان   زبـان . عالئم غیر زبانی مثل موضوع، بافت کالم و شرایط کمک گرفت          

جهـت غلبـه بـر    . نماینـد  دانستن معنی یک کلمه خیلی سریع به فرهنگ لغت مراجعه نمی        
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توسل به زبان مـادري،  : توان از تکنیکهاي زیر کمک گرفت      می مشکالت گفتاري و نوشتاري   

کمک گرفتن، استفاده از ایمـا و اشـاره، اجتنـاب از برخـی سـاختارها و عبـارات نامـأنوس،                     

  . کالمۀمترادفها و یا اطال، تنظیم پیام، استفاده از لید لغت از خود، توانتخاب موضوع

  راهکارهاي فراشناختی

آنهـا در   . گذارنـد   مـی  مستقیم در یـادگیري تـأثیر     راهکارهاي فراشناختی بصورت غیر   

 راهکارهـا شـامل تأکیـد بـر         ایـن . ریزي و ارزیابی یادگیري دخالـت دارنـد        تنظیم، برنامه 

تأکیـد بـر یـادگیري      . شـوند   مـی  راي یادگیري و ارزیابی یادگیري    ریزي ب  ، برنامه یادگیري

ریـزي بـراي    برنامـه . شـود   مـی قبلی و مطالعه اجمـالی هاي  شامل ایجاد ارتباط با آموخته  

 برنامه  ۀیادگیري شامل مطالعه کردن و صحبت کردن با دیگران براي یادگیري بهتر، تهی            

  فرصـتی بـراي تمـرین مطالـب        درسی، تعیین اهداف، تعیـین ماهیـت موضـوع و یـافتن           

ارزیابی یادگیري شـامل کنتـرل خـود بـراي یـافتن خطاهـا و ارزیـابی کلـی از                    . باشد می

  .باشد  میپیشرفت در یادگیري

  راهکارهاي عاطفی 

گذارنـد و     مـی  راهکارهاي عاطفی هم مانند راهکارهاي فراشناختی بـر یـادگیري تـأثیر           

 قوي بـر    آموزان  زبان) 1990(به باور آکسفورد    . ندارتباط با احساسات، دیدگاهها و انگیزه دار      

کننـد دیـدگاههاي مثبـت را در خـود            می احساسات و دیدگاههایشان کنترل دارند و سعی      

این راهکارها شامل کاهش اضـطراب، تـشویق خـود و آگـاهی از احـساسات              . تقویت نمایند 

یـده دارد کمـی      آکـسفورد عق   .باشـد   مـی  راهکار کاهش اضطراب بسیار مهم    . باشند  می خود

بـه  . افتد  نمیاضطراب براي یادگیري خوب است ولی اگر اضطراب زیاد باشد یادگیري اتفاق           

  . باشد  میکردن تنفس عمیق و غور استراحت، باور او راهکار کاهش اضطراب شامل

 راهکار تشویق خود شامل بیان جمالت مثبت، خطر کردن معقوالنه و پاداش به خـود    

 شامل توجه به بدن، استفاده از سـیاهه،       آموز  زبانآگاهی از احساسات    باشد و در پایان      می

   .نوشتن دفترچه خاطرات و یا بحث در مورد یادگیري با دیگران

  راهکارهاي اجتماعی

 مـستقیم در یـادگیري تـأثیر دارد راهکـار اجتمـاعی           آخرین راهکاري که بصورت غیر    

. شـود  گران و همدلی با دیگران می     این راهکار شامل سؤال کردن، همکاري با دی        .باشد می
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 :توانـد کمـک کنـد       مـی  سؤال کردن راهکار ارزشمندي است که به دو شکل به یادگیري          

یکی سؤال کردن براي فهمیدن بیشتر یا روشن شدن مطلب و دیگري سؤال کردن بـراي    

همکاري با دیگـران راهکـاري اسـت بـسیار مهـم کـه اگـر بـدون                  . اصالح خطاهاي خود  

انجام گیرد باعث استقالل و حمایت دو جانبه، اعتمـاد بـه نفـس بیـشتر،      اضطراب وتنش   

همدلی با دیگران یعنـی خـود را       . شود  می  باال و یادگیري بیشتر    ةعزب نفس، کسب انگیز   

جاي دیگران گذاشتن و با آنها همدردي کردن، آکسفورد عقیده دارد ایـن راهکـار بـراي                 

هکار بر دو پایه آگاهی از افکـار و احـساسات           این را . ایجاد ارتباط با دیگران ضروري است     

  .دیگران و آگاهی از فرهنگ قرار دارد

   غرب پیشینه تحقیق در-2-3

فـارخ و کاسـپر     . مختلفی بـود  هاي    راهکارها به طبقه  ي  بند  تقسیم سرآغاز   1980دهۀ  

بـه  ) 1981(رابـین   . و مکالمه در زبان خـارجی پرداختنـد       به راهکاري یادگیري    ) 1983(

 ابتـدا از تکنیـک مـشاهده        رابین.  شناختی در فراگیران جوان پرداخت     فرایندهاي ۀمطالع

  . گزارش راجع به خود سود جستة شیوآوري اطالعات استفاده نمود سپس از براي جمع

آنها دریافتند که در بیشتر     .  تداعی کلمات پرداختند   ۀ به مطالع  )1951(کوهن و آفک    

روشـهایی را     مورد از  11با این وجود آنها     . دازندپر  می ان به حفظ کلمات   آموز  دانشموارد  

آنها در پایـان     .ي نمودند بند  تقسیمکردند    می ان براي حفظ کلمات استفاده    آموز  دانشکه  

  . اند کردند موفقتر بوده ستفاده مینتیجه گرفتند که آنهایی که از این راهکارها بیشتر ا

 زبـان   ک گـروه از یادگیرنـدگان      پرسشنامه بـه یـ     ۀبا ارائ ) 1985(پولیتنرر ومکگارتی   

 آمـوزان  زبـان ه این ي راهکارهایی پرداختند ک  بند  تقسیم، به   انگلیسی بعنوان زبان خارجی   

اي رفتـار کالسـی، رفتارهـ   : ارها را به سه گروه تقسیم نمودند آنها این راهک  . بردند  می بکار

  .  در کالسآموزان زبانامل با دیگر ، تعیادگیري در طی مطالعه انفرادي

ختی و  اولین افرادي بودنـد کـه بـین راهکارهـاي شـنا           ) 1993 ،   1990 ( و چمو  املی

آنها از دو تکنیک مصاحبه و گزارش راجع به خود استفاده           . فراشناختی تفاوت قائل شدند   

.  شناختی، فراشـناختی و اجتمـاعی   :ي نمودند بند  تقسیمگروه  کردند و راهکارها را به سه       

ــدگان  ــه یادگیرن ــد ک ــا دریافتن ــارجی آنه ــان خ ــاي شــناختی، % 53 زب % 30از راهکاره

  .کنند  میهکارهاي اجتماعی استفادهرا% 17راهکارهاي فراشناختی و 

 دو گروه پیشرفته و مبتدي یادگیرندگان زبـان  ۀبه مقایس ) 1987(هانگ و ون نارسن     

فـی بـراي   خارجی پرداختند و دریافتنـد کـه ایـن دو گـروه از افـراد از راهکارهـاي مختل          

  . ز تکنیک پرسشنامه استفاده نمودندآنها در کار خود ا. کنند  میري استفادهیادگی
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ـ     به بررسـی تـأثیر جنـسیت      ) 1989(ورد  رمن و آکسف  ها وع راهکـار مـورد     ، رشـته و ن

 ۀپرسـشنام . آوري اطالعات استفاده کردند  جمعآنها از پرسشنامه براي . استفاده پرداختند 

جمله آنها راهکارهـاي  گردید از   میکار را شامل نوع راه10 سؤال بود که  121آنها شامل   

. توان نام بـرد   میمستقل و غیره را، راهکارهاي اهکارهاي واقعی یادگیري  ، ر کلی یادگیري 

 و اسـتفاده از راهکـار نـشان       نتایج این تحقیق تفاوت معناداري را بین رشـته و جنـسیت             

 اولـین تحقیقـی بـود کـه         اوالً ایـن  . این تحقیق از چند جهت داراي اهمیت بـود        . داد می

 مـورد    راهکارهـاي زیـادي در ایـن تحقیـق         اً دومـ  .شد  می رسشنامه بصورت لیکرت ارائه   پ

  تنهـا دو متغیـر     ۀي گذشته که بـه مطالعـ      ها  تحقیق بر خالف    اًبررسی قرار گرفتند و سوم    

  .  چند متغیر مورد بررسی قرار گرفتپرداختند در این تحقیق می

احبه بـراي بررسـی راهکارهـاي ارتبـاطی اسـتفاده          از روش مص  ) 1990(سی کوانیک   

 ۀدر این تحقیق رابط   . ي گذشته رسید  ها  تحقیقنتایجی خالف    او در این تحقیق به       .نمود

، کـه بـه بـاور محقـق         به دست آمـد   منفی میان راهکارهاي ارتباطی و سطح دانش زبانی         

 اسـتفاده از  دلیل آن این نکته است که کسانی که دانش زبـانی خـوبی دارنـد نیـازي بـه              

 ةبینی که دارند از عهد     ون با دانش زبانی خود و قدرت پیش        چ .ندارند راهکارهاي ارتباطی 

 ولی کسانی که دانش زبـانی ضـعیفی دارنـد           .آیند میي ایجاد شده به خوبی بر     ها  موقعیت

. ي ارتباطی مختلفی استفاده نمایند    مجبور هستند براي رفع نقص زبانی خود از راهکارها        

  نفر مصاحبه بعمل آمد که این خود دلیل بر نقص این مطالعـه             12حقیق تنها از    در این ت  

  . واقعی کل جمعیت باشدةاند نمایندتو  نمی نفر بعنوان نمونه12 زیرا .باشد می

او از . و راهکار یـادگیري پرداخـت  )  نژادينوع(به بررسی رابطه فرهنگ ) 1993(بدل  

 دختـر و پـسر      353 نمونـه او شـامل       .ه کرد  سؤال بود استفاد   80اي که شامل     پرسشنامه

هـا    بـراي تحلیـل داده    او از تحلیـل عـاملی       . گرفتند میه زبان انگلیسی را فرا    چینی بود ک  

ان مهمتـرین راهکـار معرفـی       راهکارهاي فهمیدنی در تحلیل عـاملی بعنـو       . استفاده نمود 

د استفاده   و راهکارهاي فراشناختی بطور متوسط توسط یادگیرندگان چینی مور         گردیدند

گیرد که راهکارها فهمیدنی مهمترین راهکاریست        می محقق در پایان نتیجه   . دقرار گرفتن 

  . گیرند  میها به کار که آسیائی

سـطح دانـش    ،   تغییرات در استفاده از راهکارهـا      به بررسی ) 1995(گرین و آکسفورد    

در ایـن   . دي گذشـته بـو    هـا   تحقیـق  تحقیق ماننـد     نتایج این . زبانی و جنسیت پرداختند   

گیري نسبت به آقایان از راهکارهاي بیشتري براي یـاد ها  تحقیق مشخص گردید که خانم    

ان بیـشتر از  آمـوز  دانـش همچنـین مـشخص گردیـد کـه     . کنند  می زبان خارجی استفاده  
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نتایج تحلیـل عـاملی هـم حـاکی از       . کنند  می ناختی و اجتماعی استفاده   راهکارهاي فراش 

و راهکارهـاي فراشـناختی و      %) 21(از انگلیسی بصورت طبیعی     این نکته بود که استفاده      

  .اند ییرات در بکارگیري راهکارها بودهباعث پدید آمدن تغ%) 1/7(عاطفی 

   پیشینه تحقیق در ایران -2-4

ــ ي مختلــف از هــا فرهنــگرا بپــذیریم کــه افــراد در ) 1990( آکــسفورد ۀاگــر نظری

، بـا کـشف ایـن راهکارهـا و آگـاه            نمایند  می ی جهت یادگیري استفاده   راهکارهاي متفاوت 

تـوان از     مـی   و مؤلفان کتب درسی نسبت بـه ایـن راهکارهـا           آموزان  زبانکردن معلمان و    

شـود کـه نتـایج        می میلیاردها تومان هزینه که ساالنه صرف آموزش و یادگیري در ایران          

 زمینـه   متأسفانه تا امروز تحقیـق جـامعی در       . هم گاهاً رضایت بخش نیست اجتناب کرد      

کشف راهکارهاي غالب در ایران صورت نگرفته و اگر هم تحقیقی انجام گرفتـه اسـت یـا               

  .نجام پذیرفته استباشد و یا با اهداف دیگري ا داراي ایراد می

، متوسطه و پیشرفته   ایرانی را در سه سطح ابتدایی      آموز  زبان نفر   60) 1997(الچینی  

استفاده ) 1990(چمو   لیکرت و مدل املی و       ۀماو از پرسشنا   .مورد بررسی قرار داده است    

او ابتدا راهکار شناختی و بعد راهکار فراشـناختی بیـشتر   هاي  بر اساس یافته  . نموده است 

 متوسـط سـطح بـاال بیـشتر از     آموزان زبان قرار گرفته است و   آموزان  زبان این   ةاستفادمورد  

،  اول.باشـد   میی داراي چند ایرادنتحقیق الچی. اند نسبت به دیگران استفاده کرده    راهکارها  

  آماري ایـران   ۀتواند بیانگر جامع    نمی باشد که این حجم      نفر می  60حجم کم نمونه که تنها      

، وي پایایی و روایی ابزار تحقیق خود را گزارش نکرده اسـت و آخـر اینکـه، او از                    دوم. باشد

ینکـه معمـوالً     غافـل از ا     لیکـرت اسـتفاده نمـوده اسـت        ۀرسـشنام خیدو جهت محاسـبه پ    

 ۀجهـت محاسـب   کنند و از آزمون پارامتریک        می اي فرض  لیکرت را مقیاس فاصله   هاي   پاسخ

  . نمایند  میآن استفاده

 زبان در تهران در سه      ۀ را از دو دانشگاه و دو مؤسس       آموز  زبان 764) 2001(الدین   تاج

 ي اطالعـات  آور  سؤالی آکسفورد جهت جمـع     80 ۀاو از پرسشنام  . سطح زبان انتخاب کرد   

، سـطح زبـانی و محـل        استاندارد استفاده نمود و متغیرهـاي مـورد بررسـی او جنـسیت            

این محقق راهکـار فراشـناختی بیـشترین فراوانـی و           هاي    بر اساس یافته  . یادگیري بودند 

ن سـطح زبـانی و    راهکار عاطفی کمترین فراوانی را دارا بود و هیچ تفـاوت معنـاداري بـی              

باشـد ولـی ایـراد آن         می  داراي ارزش فراوانی   الدین  تاجقیق  تح. جنسیت مشخص نگردید  
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تـوان آن را      نمـی   اسـت و   در آن استفاده شـده    ها    حجم کم نمونه است که تنها از تهرانی       

  . تعمیم داد

 بـه بررسـی     1990 سـؤالی آکـسفورد      50بـا اسـتفاده از پرسـشنامه        ) 2003(اکبري  

 الـدین  تـاج او هماننـد  . داخـت  زبـان انگلیـسی پر  ۀانـشجوي رشـت   د128راهکارها میـان   

 آمـوزان  زبـان دریافت که راهکار فراشناختی بیـشتري فراوانـی را در میـان ایـن           ) 2001(

 کننـده دانـش زبـانی شـناخته     بینی  پیشداراست و راهکارهاي جبرانی به عنوان بهترین        

شرفته  سـطح پیـ    آموزان  زبانشدند و راهکار عاطفی داراي کمترین فراوانی گزارش شد و           

در ایـن تحقیـق    . اختی و فراشناختی اسـتفاده نمودنـد      شن،  تر از راهکارهاي جبرانی   بیش

 معنـاداري  ۀضریب هوشی هم به عنوان یک متغیر مورد بررسی قرار گرفت و هیچ رابط   

  .و استفاده از راهکارها گزارش نشدبین هوش 

 ي انجام شده در ایران حاکی از این مطلب است که هیچ یک بـصورت              ها  تحقیقتمام  

. انـد   تعیین نـشده ،دفی انتخاب نمونهجامع و در سطح کشور و بر اساس یک سیستم تصا       

. توان به کل جامعه ایران تعمیم داد  نمیهیچ کدام از این محققین راهاي  بنابراین یافته

  هدف تحقیق -3

 )Learning Strategies( هاي غالب یادگیريراهبردتحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا 

نماید و به این ترتیب بـه فرآینـد           مشخص )در کل جامعه ایران    (نی ایرا آموزان  نزبادر   را

 هدف دیگر تحقیق عالوه بـر یـافتن         . کتب درسی کمک نماید    تألیفدریس و   یادگیري، ت 

ها بـا   راهبرداستفاده از     میان ۀ ایران یافتن رابط   آموزان  زبانهاي غالب یادگیري در     راهبرد

  .باشد  میمتغیر جنسیت

  :باشد  می ذیلسؤاالتین تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به بنابرا

   تحقیقسؤاالت -3-1

 ایرانی وجود دارد؟ آموزان زبان غالبی براي یادگیري زبان انگلیسی در راهبرد آیا -1 

  ایرانـی آمـوزان  زبـان ها در راهبرد آیا تفاوت معنا داري میان جنسیت و استفاده از        -2

  وجود دارد؟ 

  ق فرضیات تحقی-3-2

  .  ایرانی وجود نداردآموزان زبان یادگیري زبان انگلیسی در ي برایراهبرد غالب -1
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  ایرانـی  آمـوزان   زبـان داري میان جنسیت و استفاده از راهبردهـا در          تفاوت معنا  - 2

  . وجود ندارد

  قی روش تحق-4

  ها  جامعه آماري و تعداد نمونه4-1

  کـه محقـق    باشـد و از آنجـایی       مـی  انپژوهش، کشور ایر    مورد مطالعه در این    ۀجامع

 آماري بسیار وسیع بود لذا بـه ناچـار از         ۀ و جامع  ان دسترسی به کل جامعه را نداشت      امک

میان حدود سی استان ایـران   ابتدا از. اي استفاده گردید گیري تصادفی خوشه   روش نمونه 

، پنج استان به صورت تصادفی انتخاب گردیـد، ایـن مراکـز اسـتانها شـامل تهـران                  مرکز

 600از هر اسـتان     نفر بود و   3000ها    تعداد نمونه .  اصفهان و زاهدان بودند    ،مشهد، شیراز 

ن پزشـکی، مهندسـی، علـوم انـسانی و زبـا           ۀاز چهار رشـت   ها    نمونه. نفر انتخاب گردیدند  

ی، تربیـت مـدرس مـشهد، شـیراز،          عالمـه طباطبـای    -انگلیسی و از دانـشگاههاي تهـران      

 پزشکی این استانها وابسته به وزارت درمان و علـوم          ي علوم اصفهان، زاهدان و دانشگاهها   

. پزشکی انتخاب گردیدند

  جنسیت -4-2

نسبت مردها به زنها .  نفر خانم بودند1781 نفر مرد و 1219 نفر نمونه    3000از میان   

، 420 بـه    180 مـشهد    346 بـه    254:، شـیراز  280 به   320: استان به ترتیب تهران    5در  

  .باشد  می355 به 245 اصفهان و 380 به 220زاهدان

   ابزار تحقیق -4-3

ایـن  . اسـتفاده گردیـد   ) 1990(از پرسـشنامه معـروف ربکـا آکـسفورد           در این پژوهش  

هاي یادگیري زبان در محیط خارجی تهیـه و تـدوین شـده             راهبردپرسشنامه جهت تعیین    

 مربـوط   لسؤا 14هاي حافظه،   راهبرد مربوط به    سؤال 9 :باشد  می سؤال 50است که شامل    

 سـؤال  9 مربوط به استفاده از روشهاي جبرانـی،  سؤال 6به استفاده از فرایندهاي شناختی،   

 سـؤال  6به مـسائل عـاطفی و         مربوط سؤال 6شناختی،  ابه استفاده از فرایندهاي فر     مربوط

  . باشد  میاي  گزینه5ن پرسشنامه به شکل لیکرت ای. هم مربوط به مسائل اجتماعی

 ابتـدا  شـتند، محقـق  ضی از پاسخ دهنـدگان سـطح زبـانی پـایینی دا    از آنجایی که بع  

، و جهت تطابق هـر چـه بیـشتر اصـل انگلیـسی بـا                پرسشنامه را به فارسی ترجمه نمود     
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 فارسی از چند داوطلب خواسته شد تا پرسشنامه را با صداي بلند بخوانند و آنچه                ۀترجم

 سـپس محقـق بـه رفـع نقـایص           .)Introspection( بیان نماینـد  کنند    می از آن استنباط  

، اطالعات مربوط به متغیرهاي جنسیت، نـوع رشـته، زبـان           عالوه بر این   .ترجمه پرداخت 

  . دوم، سطح دانش زبانی و سن به پرسشنامه اضافه گردیدند

 ۀ پرسشنامه ترجمـه شـده، ابتـدا در یـک مطالعـ            )Reliability(جهت بررسی پایایی    

 آمـاري را داشـتند   ۀي جامعـ هـا  ویژگـی ه همگـی   نفر ک100 از )Pilot Study(آزمایشی 

 آلفـاي   5/11 گونه   SPSSسپس با استفاده از نرم افزار       . دهند خواسته شد تا به آن پاسخ     

 ۀشـود پرسـشنام    مـی همانطور که مـشاهده   ). :Alpha 9005/0(کرونباخ محاسبه گردید    

مه ربکـار    پرسـشنا  )Validity(روایـی   . باشـد   مـی  ترجمه شده داراي پایایی قابـل قبـولی       

 ي باال همبستگی. محاسبه و گزارش گردیده است     آکسفورد، تاکنون توسط افراد مختلفی    

  این پرسشنامه با 

  ) 1990چانگ، (آزمونهاي بسندگی زبان )1

  ) 1992مالینز، (نمرات درسی زبان )2

) 1989آکسفورد و نیکوس، (ارزیابی بسندگی از خود )3

) 1989 لی، -روسی(هاي یادگیري  سبک)4

کننـد کـه حکایـت از         می ها استفاده راهبردها بیشتر از     خانم: جنسیت)5

)1989اهرمن و آکسفورد، (تفاوت بیولوژیکی دارد 

  . مشخص گردیده است

   اطالعات آوري جمع -4-4

 مـاه سـال     بهمندر    ترجمه شده و بررسی پایایی و روایی آن،        ۀپس از تهیه پرسشنام   

اههاي کـشور ایـران انتخـاب شـده      نفر که به صورت تـصادفی از دانـشگ  3200از   1384

با کسب اجـازه از اسـاتید در آغـاز          ها    پرسشنامه. بودند، خواسته شد تا به آن پاسخ دهند       

 تـا از آنهـا انتخـاب و نمـرات           3000هـا     پس از بررسی پرسـشنامه    هر کالس توزیع شد،     

  . ماه به طول کشیدسهها   دادهيآور جمع. خامشان محاسبه گردید

  ل اطالعات  تجزیه و تحلی-4-5

 سـؤال باشد و هر      می به صورت لیکرت  ) 1990( آکسفورد   ۀ که پرسشنام  آنجایی که از  

 6 محاسبه و سـپس میـانگین هـر    سؤاالتتک   نمره دارد، ابتدا نمرات خام تک     5حداکثر  
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 گـروه  6 میانگین براي  6در حقیقت هر پرسشنامه داراي      . ها تعیین گردید  راهبردگروه از   

  . باشد  میهاراهبرد

جهـت بررسـی     t-test از   و5/11 گونـه    SPSSاز نرم افزار آماري     ها    تحلیل داده جهت  

  .ها استفاده گردیدراهبردبا رابطه جنسیت 

جای نت-5

    اولسؤال -5-1

براي پاسخ به این سئوال که آیا اصالً راهکار غـالبی بـراي یـادگیري زبـان انگلیـسی در             

ین اسـتفاده از کـل راهکارهـا و شـش گـروه از       وجود دارد یا خیر، میـانگ      ی ایران آموزان  زبان

دهـد    نـشان مـی   ) 1(همانگونـه کـه جـدول       . راهکارها به طـور جداگانـه محاسـبه گردیـد         

اند که نـشان       را در استفاده از راهکارها کسب نموده       5 از   918/2 ایرانی میانگین    آموزان  زبان

لـی کـم ـ از راهکارهـا      ایرانی در حد میانـه ـ نـه خیلـی زیـاد و نـه خی      آموزان زباندهد  می

  . کنند استفاده می

و بعـد  ) 547/3:میانگین( فراشناختی راهبرد راهکار غالب یادگیري  1بر اساس جدول    

باشد و کمترین راهکـار مـورد اسـتفاده نـزد             می)  013/3:میانگین (جبرانی راهبرداز آن   

  .باشد  می) 423/2:میانگین( ایرانیان راهکار عاطفی

  ها ها در کل نمونههبردران یانگیم: 1جدول 

اریانحراف از معنیانگیمحداکثر نمرهحداقل نمرهتعداد

30001.05.02.779.6422حافظه

30001.25.02.801.5846یشناخت

30001.05.03.013.6329فهم

3000.05.03.547.7899یفراشناخت

3000.05.02.423.6782یعاطف

3000.05.02.946.8858یاجتماع

18000.05.02.918.7860کل

3000تعداد
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   دومسؤال -5-2

جهت پاسخ به این سـئوال کـه آیـا تفـاوت معنـاداري میـان جنـسیت و اسـتفاده از                      

  نـشان  2هماهنگونه که جـدول     .  استفاده گردید  یتراهکارها وجود دارد یا خیر از آزمون        

) یتـ = 477/0 <05/0(اسـتفاده از راهکارهـا    میـان جنـسیت و     ي معنادار  تفاوت دهد می

  . وجود ندارد

 )یت= 078/2 ، >05/0(و اجتماعی   ) یت= 504/2 ،   >05/0( دو راهکار حافظه      در تنها

باشد بدین معنی که مردها نـسبت بـه زنهـا از ایـن دو راهکـار بیـشتر                  معنادار می   تفاوت

  .اند استفاده کرده

   در جنسیتینتایج آزمون ت: 2جدول 

  راهبردهاتیدرجهآزاديمیانگین پیراف معیارانح

2998.012.060.0239  2.509  حافظه

1.5272998.127.033.012  شناختی

2882998.773.007.0235.  فهم

6042998.546.018.0294.  فراشناختی

010.0252.-4142998.679.-  عاطفی

2.0782998.038.068.0329  اجتماعی

4772998.633.013.0276.  کل

  گیري   بحث و نتیجه-6

   غالب یادگیري يهاراهبرد -6-1

 آمـوزان  زبـان  غالب یادگیري زبان انگلیـسی در  راهبرداز آن دارند که     حکایتها    یافته

نیـز بـه آن      ) 2001 (الدین  تاجاي است که     این نتیجه . دباش  می  فراشناختی راهبردایرانی  

ریزي کردن جهت یـادگیري و ارزیـابی از          هاي برنامه راهبردرسد    می به نظر . رسیده است 

از ایـن رو    . در محیطهاي رسمی و امتحان محور، نقش اساسی و کلیدي دارنـد           ها    آموخته

 ي که ایرانیـان از آن بهـره       راهبردکمترین  . جویند  می ها بسیار سود  راهبردایرانیان از این    

همخـوانی  ) 2001 (الـدین   تـاج  يها  با یافته باشد که این هم       می عاطفی راهبردگیرند   می

هاي عـاطفی از جملـه اسـتفاده از دفترچـه           راهبردرسد ایرانیان کمتر به       می به نظر . دارد
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. گیرنـد   مـی  خاطرات، در میان گذاشتن احساسات خود با دیگران و پاداش به خود بهـره             

  . اند دهنیا نیز به همین نتیجه رسیدر د) 1997( از جمله گرینگر محققان دیگري

فراشناختی، : ها به ترتیب  راهبرددهد که ایرانیان از تمامی        می نشانها    همچنین یافته 

ي بنـد   تقسیمو براساس   نمایند    می جبرانی، اجتماعی، شناختی، حافظه و عاطفی استفاده      

و زیـاد   ) 5/2-4/3(متوسـط   ) 1 تـا    4/2(کـم   : هاراهبردبندي   در طبقه ) 1990(آکسفورد  

ها در یادگیري زبان انگلیسی     راهبردن به طور متوسط و نه خیلی زیاد از          ، ایرانیا )5-5/3(

  . گیرند  میبهره

  هاراهبرد جنسیت و -6-2

هاي بیشتري  راهبردداد زنها نسبت به مردها از         می قبلی که نشان  هاي    بر خالف یافته  

 )1995 آکـسفورد، وگـرین    ؛2001،  الدین  تاج(جویند    می در یادگیري زبان انگلیسی سود    

ها در میـان  راهبردداد که تفاوت معناداري در استفاده از کل  این مطالعه و پژوهش نشان   

حافظـه  : مردها و زنهاي ایرانی وجود ندارد و حتی بالعکس در دو مورد تفاوت معنادار بود         

 ةشـاید دلیـل اسـتفاد    .  استفاده کردند  راهبردو مردها از زنها بیشتر از این دو          و اجتماعی 

هاي اجتماعی به مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران برگـردد کـه در   راهبرداز  مردها   بیشتر

 بیـشتري جهـت مـراودات اجتمـاعی و          ةفرصت و اجاز  ها    در مقایسه با خانم   آن به آقایان    

قبلـی مبنـی بـر      هـاي      یافتـه  اها ب راهبرداین تفاوت در استفاده از      . شود  می فرهنگی داده 

نمایـد    می گذارد و آنها را تأیید      می  تا حدي صحه   هاراهبردتفاوت دو جنس در استفاده از       

). 1995گرین و آکسفورد، (

  ها کاربرد-7

توان در یادگیري زبان دوم، تدریس زبـان          می این پژوهش به طور ضمنی    هاي    از یافته 

  . کتب درسی بهره گرفتتألیفدوم و تهیه و 

  یادگیري زبان دوم  -7-1

 )Strategic Competence(ي راهبـرد وانش تحقیق حاضر صحه بر تهاي  مسلماً یافته

 Communicative( تـوانش ارتبـاطی   ۀي به عنوان زیر مجموعـ راهبردتوانش . گذارد می

Competence(       و آن گونه که مـشخص نماید  می در یادگیري زبان دوم نقش بسزایی ایفا  

فـی  هـاي مختل  راهبردتوانش زبـانی خـود از         جهت یادگیري و ارتقاي    آموزان  زبانگردید  
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میانـه و نـه    آنگونه که مشخص گردید ایرانیان به طور متوسـط و در حـد        .گیرند  می بهره

هایی که از همه بیشتر مـورد اسـتفاده    راهبردنمایند و     می ها استفاده راهبردخیلی زیاد از    

شناختی از قبیل برنامـه ریـزي و ارزیـابی    ۀ فرا هاي مربوط به مجموع   راهبرد گیرد  می قرار

 یادگیري زبان در محیطهاي رسـمی و        ۀها الزمه و بایست   راهبرد که این    باشد  می یادگیري

از همـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفـت        هـایی کـه  راهبردباشـد و    مـی امتحان ـ محور 

 هایی عاطفی از قبیل کاهش اضطراب، تشویق خـود و آگـاهی از احـساسات خـود                راهبرد

داشت کردن احساسات در دفتـر       توجه به فرهنگ خود که در آن یاد        ایرانیان با  .باشند می

یادداشت روزانه، پاداش دادن به خود و در میان گذاشتن احساسات مربوط بـه یـادگیري             

ها بـه   راهبردمسلماً این   . کنند  می ها کمتر استفاده  راهبردبا دیگران مرسوم نیست از این       

اده  مـورد اسـتف  آمـوزان  زبـان مستقیم و در راستاي افزایش و حفظ انگیزه توسط         طور غیر 

بـراي یـادگیري    ي در میـان ایرانیـان  آموز زبان ة انگیز آنجایی که  و شاید از     گیرند  می قرار

  .کنند  میباشد کمتر به این موارد توجه  میزبان انگلیسی بسیار باال

   تدریس زبان دوم -7-2

هـاي    در کـالس آمـوزان  زبـان افـسردگی   یکی از مهمترین دالیل خستگی، کـسالت و     

بـدین  . باشـد   مـی هاي یادگیري زبـان راهبردتدریس و  هايراهبرددرسی اصطکاك میان    

هـاي  راهبردهـایی در تـدریس بهـره گیـرد کـه بـا       راهبردمعنی که اگر معلـم کـالس از         

 همخوانی کمتري داشته باشد، مسلماً باعث روند کند یادگیري و در            آموزان  زبانیادگیري  

هـا جـزء    راهبرد آنجـایی کـه   از  بر این    عالوه. شود  می نهایت سرخوردگی معلم و شادگرد    

شـوند    مـی  شـوند و باعـث افـزایش رونـد یـادگیري            می الینفک توانش ارتباطی محسوب   

ها آشنا نماینـد و  راهبردبایست از همان اول با این   می راآموزان زباناالمکان   معلمان حتی 

 بـا یـک     انآموز  زبانیابی  ، ارز لبه عنوان مثا  . سپس تأکید زیادي بر استفاده از آنها نمایند       

 هـایی کـه   راهبرد با انواع    آموزان  زبان شود که هم    می ها باعث راهبردپرسشنامه مربوط به    

هـاي   تواناییشود در یادگیري زبان دوم به کار گرفت آشنا شوند و همچنین بیشتر به                می

  آشـنا  آمـوزان   زبـان  ةهاي مـورد اسـتفاد    راهبردو در عین حال معلم نیز با         خود پی ببرند  

گیرنـد    نمـی   از آن بهـره    آمـوزان   زبانهاي مؤثر یادگیري که     راهبردتواند بر    ی م شود و  می

عـالوه بـر ایـن، بـا     . ها بیشتر آشنا نمایـد راهبرد را با آن آموزان زبانبیشتر تأکید نماید و   

توان   می ند معلم  استفاده کرده   پیشرفته از آن   آموزان  زباني که   مؤثرهاي  راهبردآگاهی از   

  . ر را با آنها آشنا، تجهیز و در نهایت تقویت نمایدت  ضعیفآموزان زبان
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   تهیه و تدوین کتب -7-3

 هـاي درسـی    در کـالس آموزان زبانیکی دیگر از مواردي که باعث خستگی و کسالت         

هاي مورد نیاز و ضروري که با فرهنـگ  راهبردهاي درسی به  شود عدم پرداختن کتاب   می

ها در یـادگیري زبـان تـأثیر        راهبردکه استفاده از     آنجاییباشد از    می  دارد، یآنان همخوان 

ـ  ب  مـی بسیار زیادي دارند، مؤلفان کتب درسـی      ،  مطالـب درسـی در کتـب   ۀایـست در ارائ

  .ها بیشتر آشنا نمایندراهبرد را با این آموزان زبان

هـا     ولـی یافتـه    .باشـد   می هاي فراشناختی راهبردهاي غالب یادگیري در ایرانیان      راهبرد

بـسزایی   ها هم در افزایش سـطح دانـش زبـان تـأثیر          راهبردداشتند که دیگر    حکایت از آن    

  زبـان دوم را    يهـاي یـادگیر   راهبردتمامی   االمکان بنابراین مؤلفان کتب درسی حتی    . دارند

هـایی  راهبردنمایند و به خاطر داشته باشند که بیـشترین            معرفی آموزان  زبانبایست به    می

هـاي فراشـناختی و بعـد از        راهبردنمایند    می از آنها استفاده  که ایرانیان به آن تکیه دارند و        

  .ها نیز توجه داشته باشندراهبرد باشد که ضمن تأکید بر آنها بر دیگر انواع  میآن جبرانی
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  باسمه تعالی

  :سخ دهنده گرامیپا

یـافتن راهکـار غالـب یـادگیري در بـین      ) 1990آکـسفورد   (هدف از ارائه این پرسشنامه      

باشد، لذا خواهشمند است با دقت به سؤاالت آن           یادگیرندگان زبان انگلیسی در ایران می     

در یـادگیري زبـان انگلیـسی از آن     کنیـد  پاسخ دهید و آن پاسخی کـه تـصور مـی          

  .را عالمت بگذارید) ه آنچه که باید از آن استفاده کنیدن (.کنید استفاده می

    : سن    زن  مرد    : جنسیت  

  دکتري کارشناسی ارشد  کارشناسی    دیپلم: مقطع تحصیلی  

  :تولیمو/ آیلتس/نمره تافل           : دانشگاه                 :رشته تحصیلی  

A  
ام بـه انگلیـسی فکـر     ام و آنچه جدیداً آموختـه  هـ به ارتباط میان آنچه که قبالً یاد گرفت 1

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز     . کنم می

  .برم اي بکار می آنها را در جملهـ براي از برکردن کلمات جدید انگلیسی 2

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

 کلمـه را بـا تـصویر یـا شـکلی      ـ براي از برکردن بهتر کلمات جدید انگلیسی صـداهاي         3

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز   . دهم ارتباط می

  ـ براي از برکردن بهتر کلمات جدید انگلیسی تصویر ذهنی از شرایطی که ممکن است 4

              . سازم کلمه در آن بکار رود، می

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز              

      .کنم کلمه براي حفظ آن استفاده می) تمری(ـ از آهنگ 5

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز      

) Flash cards(ـ براي یادگیري بهتر کلمات جدید انگلیسی از کارتهاي یادگیري زبـان  6

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز    .کنم استفاده می

کـنم تـا آنهـا را در عمـل اجـرا              یـ براي یادگیري بهتر کلمات جدید انگلیسی سعی مـ         7

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز      .کنم می

          .کنم ـ اغلب دروس انگلیسی را مرور می8

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز      
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کنم تا جاي آنها را در صـفحه کتـاب،            ـ براي یادگیري کلمات جدید انگلیسی سعی می       9

  . خیابان به خاطر بسپارمتخته سیاه، یا تابلویی در

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  

B  

    .کنم نویسم یا تکرار می ـ کلمات جدید انگلیسی را چندبار می10

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم مانند انگلیسیها حرف بزنم ـ سعی می11

   همیشه معموالً هی گا بندرتهرگز             

  .کنم ـ صداهاي انگلیسی را تمرین می12

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم ـ کلمات انگلیسی را که بلد هستم به اشکال مختلف استفاده می13

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .مکن ـ مکالمات را به انگلیسی شروع می14

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم ـ فیلم سینمایی یا ماهواره به زبان انگلیسی نگاه می15

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  . کنم ـ براي تفریح و تنوع کتاب یا مجالت انگلیسی مطالعه می16

   همیشهالً  معمو گاهی بندرتهرگز             

  .نویسم ها یا گزارشها را به انگلیسی می ـ یادداشتها، پیغامها، نامه17

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .خوانم کنم بعد دقیق می ـ هر متنی را ابتدا یکبار سریع مرور می18

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .باشند اتی در فارسی هستم که شبیه کلمات انگلیسی میـ بدنبال کلم19

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

      .را در زبان انگلیسی بیابم) patterns(کنم الگوها  ـ سعی می20

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

ري تقسیم کنم تـا معنـی را بهتـر          کنم کلمات انگلیسی را به اجزاء کوچکت        ـ سعی می  21

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز       .بفهمم
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    .کنم ـ کلمه به کلمه ترجمه می22

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم خوانم به انگلیسی خالصه می شنوم یا می ـ هر آنچه را که می23

   همیشهوالً  معم گاهی بندرتهرگز             

  

C

    .کنم معنی کلمات ناآشنا انگلیسی را حدس بزنم ـ سعی می24

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

آورم از ایما و اشـاره       اي را به خاطر نمی      ـ هنگام صحبت کردن به انگلیسی وقتی کلمه       25

  .کنم براي فهماندن آن استفاده می

   همیشه معموالً  گاهیرت بندهرگز             

  .کنم اي جدید از خودم تولید می دانم، کلمه اي را به انگلیسی نمی ـ وقتی کلمه26

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم ـ هنگام خواندن، براي دانستن معنی هر کلمه به فرهنگ زبان مراجعه می27

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

کنم سخنان بعدي شخص مقابل       ـ هنگام صحبت کردن به انگلیسی با کسی سعی می         28

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز      .را حدس بزنم

آورم، از کلمه یا عبـارتی هـم معنـی بـا آن               اي را در انگلیسی به یاد نمی        ـ وقتی کلمه  29

   همیشه معموالً ی گاه بندرتهرگز     .کنم استفاده می

  

D  

  .کنم راههاي مختلفی براي استفاده از زبان انگلیسی پیدا کنم ـ سعی می30

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .ام را پیدا کنم و آنها را رفع نمایم کنم اشکاالت انگلیسی ـ سعی می31

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم ـ به کسی که در حال حرف زدن به انگلیسی است، توجه می32

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم راهی براي بهبود زبان خویش بیابم ـ سعی می33

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             
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    .لعه انگلیسی داشته باشمکنم که وقت کافی براي مطا ریزي می ـ طوري برنامه34

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .ـ بدنبال افرادي هستم که بتوانند انگلیسی حرف بزنند35

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .ـ بدنبال فرصتی براي مطالعه بیشتر انگلیسی هستم36

   همیشه معموالً ی گاه بندرتهرگز             

    .ي انگلیسی خود دارمها مهارتـ اهداف مشخصی براي بهبود 37

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .ـ به فکر پیشرفت انگلیسی خود هستم38

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  

E  

  .کنم کنم، رهایش میترسم از انگلیسی استفاده  ـ وقتی جایی می39

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  .کنم انگلیسی حرف بزنم ـ حتی اگر قرار باشد اشتباه کنم سعی می40

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  .دهم آیم به خودم پاداش می ـ وقتی خوب از عهده انگلیسی بر می41

   همیشه معموالً  گاهی بندرتزهرگ             

    .کنم که آیا عصبی هستم یا نه کنم، دقت می ـ وقتی انگلیسی مطالعه می42

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .نویسم ـ احساسات خودم را در دفتر یادداشت روزانه زبانم، می43

  شه همی معموالً  گاهی بندرتهرگز             

گیرم چـه احـساسی دارم، حـرف          ـ با افراد دیگر راجع به اینکه وقتی انگلیسی یاد می          44

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز       .زنم می

  

F  

تـر    کنم که آهسته    ـ اگر کسی به انگلیسی چیزي بگوید و من نفهمم از او خواهش می             45

  .حرف بزند یا دوباره بگوید

   همیشه معموالً  گاهیدرت بنهرگز             
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کـنم تـا      خـواهش مـی   ) یا کسانی که انگلیسی بلـد هـستند       (ـ من از انگلیسیها زبانها      46

  .غلطهاي مرا اصالح نمایند

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  .پردازم ـ من با دیگر دانشجویان به تمرین انگلیسی می47

   همیشه معموالً گاهی  بندرتهرگز             

    .کنم ـ از انگلیسی زبانها تقاضاي کمک می48

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

  .پرسم ـ سؤالهایم را به انگلیسی می49

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             

    .کنم فرهنگ انگلیسی زبانها را بیاموزم ـ سعی می50

   همیشه معموالً  گاهی بندرتهرگز             
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Strategy Inventory for Language Learning (SILL)
Version for Speakers of Other
Languages Learning English

Part A
1. I think of relationships between what I already know and new things I 

learn in English.
2. I use new English words in a sentence so I can remember them.
3. I connect the sound of a new English word and an image or picture of the 

word to help me remember the word.
4. I remember a new English word by making a mental picture of a situation 

in which the word might be used.
5. I use rhymes to remember new English Words.
6. I use flashcards to remember new English words.
7. I physically act out new English words.
8. I review English lessons often.
9. I remember new English words or phrases by remembering their location 

on the page, on the board, or on a street sign.

Part B
10. I say or write new English words several times.
11. I try to talk like native English speakers.
12. I practice the sounds of English.
13. I use the English words I know in different ways.
14. I start conversations in English.
15. I watch English language TV shows spoken in English or go to movies 

spoken in English.
16. I read for pleasure in English.
17. I write notes, messages, letters, or reports in English.
18. I first skim an English passage (read over the passage quickly), then go 

back and read carefully.
19. I look for words in my own language that are similar to new words in 

English.
20. I try to find patterns in English.
21. I find the meaning of an English word by dividing it into parts that I 

understand.
22. I try not to translate word-for-word.
23. I make summaries of information that I hear or read in English. 

Part C
24. To understand unfamiliar English words, I make guess.
25. When I can’t think of a word during a conversation in English, I use 

gestures.
26. I make up new words if I do not know the right ones in English.
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27. I read English without looking up every new word.
28. I try to guess what the other person will say next in English.
29. If I can’t think of an English word, I use a word or phrase that means the 

same thing.

Part D
30. I try to find as many ways as I can to use my English.
31. I notice my English mistakes and use that information to help me do 

better.
32. I pay attention when someone is speaking English.
33. I try to find out how to be a better learner of English.
34. I plan my schedule so I will have enough time to study English.
35. I look for people I can talk to in English.
36. I look for opportunities to read as much as possible in English.
37. I have clear goals for improving my English skills.
38. I think about my progress in learning English.

Part E
39. I try to relax whenever I feel afraid of using English. 
40. I encourage myself to speak English even when I am afraid of making a 

mistake.
41. I give myself a reward or treat when I do well in English.
42. I notice if I am tense or nervous when I am studying or using English.
43. I write down my feelings in a language learning diary.
44. I talk to someone else about how I feel when I am learning English.

Part F
45. If I do not understand something in English, I ask the other person to 

slow down or say it again.
46. I ask English speakers to correct me when I talk.
47. I practice English with other students.
48. I ask for help from English speakers.
49. I ask questions in English.
50. I try to learn about the culture of English speakers.


