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Abstract 
The purpose of the present study was to examine the language learning 

strategies of undergraduate foreign language students at Ferdowsi University 

of Mashhad. Also, this study examines variables such as age, grade average, 

field of study and monolingual / familiar with two or more languages. 
Method: This study’s participants included second-year undergraduate 

students of foreign languages. Group interview and a questionnaire (Oxford, 

1990) were the research instruments of the study. Correlation and one-way 

ANOVA were used for statistical analysis. Results: The results revealed that 

most of the learners used metacognitive strategies. The results showed that 

there was a significant positive relationship between all learning strategies 

(except for compensatory strategies) and GPA. There was a significant 

difference among various fields of studies in usage of five strategies of 

cognitive, compensatory, metacognitive, emotional and social. There was no 

significant difference between monolingual / familiar with two or more 

languages students regarding memory, compensatory, meta-cognitive and 

emotional strategies, but in cognitive and social strategies, there was a 

significant difference among monolingual / familiar with two or more 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: Kamyabigol@um.ac.ir 

How to Cite: Ghorbani, M, Kamyabi Gol, A., Alizadeh, A. (2021). Language 

Learning Strategies Employed by Students of Foreign Languages at Ferdowsi 

University of Mashhad, Journal of Educational Psychology, 17(60), 195-224. 

mailto:%20Maryam.ghorbani28@yahoo.com
mailto:Kamyabigol@um.ac.ir
mailto:Alalizadeh@um.ac.ir


 6066 تابستان | 16شماره | هفدهم سال |یتیترب یفصلنامه روان شناس | 691

languages students. Conclusion: By examining learning strategies in 

different fields, this study emphasized on the impact of education and the 

application of strategies on language development of students. Learners' 

knowledge of learning strategies was very significant in using those learning 

strategies. Conducting such research studies on learning strategies can 

provide an opportunity for language learners and even teachers to become 

familiar with different learning strategies. 

Keywords: Direct Strategies, Indirect Strategies, Foreign Language 

Students, Learning. 
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 هایرشته یکارشناس انیزبان دانشجو یریادگی یراهبردها

 مشهد یدانشگاه فردوس یخارج هایزبان

 

   یقربان میمر
 ،مشهد ،مشهد یدانشگاه فردوس شناسیارشد زبان یکارشناس یدانشجو

 .رانیا
  

   گلیابیکام هیعط
دانشگاه  یشناس و گروه زبان یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یفردوس
 

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یدانشگاه فردوس شناسیگروه زبان اریدانش   زادهیعل یعل

 چکیده
های های زباندهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشتههدف: هدف این پژوهش بررسی راهبر

هایی چون سن، معدل، باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی متغیرخارجی دانشگاه فردوسی مشهد می

کنندگان در این پژوهش شامل رشته و تک زبانه/ آشنا با دو یا چند زبان پرداخته شد. روش: شرکت

های پژوهش شامل مصاحبه گروهی های خارجی بودند. ابزارهای زبانسی رشتهدانشجویان سال دوم کارشنا

های  ها و پاسخ به سؤاالت پژوهش از آزمونباشد. برای تحلیل فرضیه( می0991آکسفورد )و پرسشنامه 

ها: نتایج نشان داد که دانشجویان از بین یافته آماری همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

کنند. همچنین نتایج نشان داد که بین تمام راهبردهای اهبردها، بیشتر از راهبردهای فراشناختی استفاده میر

معناداری بین  تفاوت داری وجود دارد.راهبردهای جبرانی( و معدل ارتباط مثبت معنی رازیغ بهیادگیری )

فراشناختی، عاطفی و اجتماعی  های مختلف تحصیلی در استفاده از پنج راهبرد شناختی، جبرانی،رشته

-ای، جبرانی، فراشناختی و عاطفی تفاوت معناداری بین دانشجویان تکوجود داشت. در راهبردهای حافظه

زبانه/آشنا با دو زبان/چند زبان وجود نداشت اما در راهبردهای شناختی و اجتماعی در این راهبردها تفاوت 

گیری: این پژوهش با نتیجه زبان وجود داشت.ا دو زبان/چندزبانه/آشنا بمعناداری بین دانشجویان تک

کارگیری راهبردها را در پیشرفت های مختلف، تأثیر آموزش و بهبررسی راهبردهای یادگیری زبان در رشته

ها بسیار حائز  آموزان از راهبردهای یادگیری در استفاده از آنآموزان مورد تأکید قرارداد. آگاهی زبانزبان
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آموزان و تواند زمینه آشنایی زبانها در زمینه راهبردهای یادگیری می ت بود. انجام این قبیل پژوهشاهمی

 .با راهبردهای یادگیری فراهم سازد های مختلفحتی مدرسان را در رشته

 ،یخارج هایزبان انیدانشجو م،یرمستقیغ یراهبردها م،یمستق یراهبردها :ها واژهکلید

  .یریادگی

  



 699 |  همکارانو  یقربان...؛   یخارج یها زبان یها رشته یکارشناس انیزبان دانشجو یریادگی یراهبردها

 مقدمه

غریزی برای طور غیرها از آن بهای است که انسانبان ویژه و خاص بشر است. زبان وسیلهز

( 0631) یخانلر(. 0990ساپیر،کنند )هایشان استفاده میبیان عقاید، احساسات و خواسته

های وضعی است که از روی قصد میان ها یا داللتای از نشانهزبان مجموعه»معتقد است: 

کار القاء اندیشه یا فرمان یا خبری، از ذهنی به ذهن دیگر، به افراد بشر برای

 .(1: 0631خانلری،«)برود

زبان یک شکلی از رفتار اجتماعی است و آن »( معتقد است که 0991) 0آکسفورد

(. برای 011: 0991آکسفورد،«)افتدرفتار اجتماعی، ارتباط است که بین مردم اتفاق می

 .ورد نظر را آموختبرقراری ارتباط باید زبان م

بوده و با توجه به نیازهای ارتباطی و  موردتوجههای خارجی از دیرباز آموزش زبان

و معامالت تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با سایر کشورها، به امری  دادوستدها

های مختلفی برای یادگیری ناپذیر تبدیل شده است. دالیل و انگیزهضروری و اجتناب

تعداد زیادی از دانشجویان در  هرساله/ خارجی توسط افراد وجود دارد. های دومزبان

شوند که به دالیل مختلفی های ایران پذیرفته میهای خارجی در دانشگاههای زبانرشته

، سفر و غیره تمایل به یادگیری زبان کچون عالقه و آشنایی قبلی با آن رشته، شهرت ی

ای متفاوت وارد نظام آموزشی دانشگاه د با پیشینهکنند. هر فرخارجی پیدا می زبان کی

یکی از . گذارندشود. عوامل زیادی در یادگیری و آموزش یک زبان خارجی/ دوم اثر می

 باشند.حائز اهمیت میراهبردهای یادگیری زبان  این عوامل تأثیرگذار، تحت عنوان

ها زبان مقصد را  مک آنآموز با کهایی هستند که زبان ی یادگیری درواقع روشراهبردها

آموزان و مدرسان از اهمیت استفاده از راهبردهای یادگیری زبان را آموزد. آگاهی زبانمی

آموزان از راهبردهای یادگیری و همچنین میزان باید جدی گرفت. مسئله میزان آگاهی زبان

رسان یک زبان تواند حائز اهمیت باشد. آشنایی اساتید و مدها از راهبردها می استفاده آن

تواند امر یادگیری را تسهیل بخشد. هماهنگی میان خارجی با این راهبردها نیز می
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تواند باعث ارتقاء سطح آموزش و یادگیری راهبردهای تدریس و راهبردهای یادگیری می

شده در  های انجام (. با توجه به تعداد اندک پژوهش0631پیشقدم، شود )یک زبان خارجی 

زبان انگلیسی، این پژوهش در  رازیغ بههای خارجی های یادگیری بر روی زبانزمینه راهبرد

نظر دارد که عالوه بر زبان انگلیسی، به مسئله میزان استفاده دانشجویان از راهبردهای 

عنوان زبان خارجی بپردازد. همچنین  های فرانسه، روسی و عربی بهیادگیری در میان زبان

زبانگی و آشنایی با دو زبان یا چندزبان، متغیرهایی چون تک پژوهش به دنبال یافتن نقش

آموزان در میزان استفاده از راهبردهای یادگیری سن، معدل کل و رشته تحصیلی زبان

توان باشد. دلیل انتخاب دانشجویانی که در سال دوم در حال تحصیل بودند را می می

اهداف مهم دیگر در این پژوهش،  های خارجی دانست. ازها با مقدمات زبان آشنایی آن

اساس اهداف باشد. برهای مذکور میهای مختلف براساس متغیردانشجویان رشته مقایسه

 گردد:تحقیق، سؤاالت زیر مطرح می

های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد، از دانشجویان کارشناسی سال دوم زبان -0

 کنند؟کدام راهبردهای یادگیری بیشتر استفاده می

های خارجی دانشگاه ای بین سن دانشجویان کارشناسی سال دوم زبانآیا رابطه -9

 و نوع راهبرد یادگیری وجود دارد؟فردوسی مشهد

های خارجی کارشناسی سال دوم زباندانشجویانمیان معدل کلایآیا رابطه -6

 نوع راهبرد یادگیری وجود دارد؟ودانشگاه فردوسی مشهد

های ادار میان رشته تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال دوم زبانآیا تفاوت معن -1

 خارجی دانشگاه فردوسی مشهد و نوع راهبرد یادگیری وجود دارد؟

/ آشنایی با دو زبان/ چندزبان بودن دانشجویان زبانه تکآیا تفاوت معنادار میان  -1

رد یادگیری و نوع راهبهای خارجی دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی سال دوم زبان

 وجود دارد؟

 . مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته2
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 مباني نظري

( 9116؛ 0991، آکسفورد )گردد یبازم 0911در بحث راهبردهای یادگیری که به دهه 

مدلی از راهبردها ارائه داده است. در این پژوهش از چارچوب نظری مدل آکسفورد 

 استفاده شده است. (9116؛ 0991)

 هابندي آنرفي راهبردهاي یادگیري زبان و طبقه. مع7. 0

ها  آموزان در یادگیری زبان از آنهایی اشاره دارد که زبان راهبردهای یادگیری به روش

بندی راهبردهای یادگیری از تالش روبین برای شناسایی گیرند. ساختار طبقهکمک می

این باور بود که مدرسان با  ( بر0911) 0آموزان موفق شکل گرفت. روبیننهای زبا ویژگی

-آموزان موفق و تدریس این راهبردها به زبانتوسط زبان مورداستفادهشناسایی راهبردهای 

( راهبردهای 0911) نیروبتوانند میزان موفقیت آنان را افزایش دهند. تر، میآموزان ضعیف

آموز برای کسب ها یا ابزارهایی که زبانتکنیک»کند: تعریف می نیچن نیایادگیری را 

 (.16:0911روبین،)«دانش از آن استفاده کند

شده  ( انجام9116؛ 0991آکسفورد )اساس چارچوب نظری مدل پژوهش حاضر بر

صورت نظری و  ( معتقد است که راهبردهای یادگیری هم به9116؛ 0991آکسفورد ) است.

ز راهبردهای صورت عملی از اهمیت باالیی برخوردار است. تعریف آکسفورد ا هم به

شوند تا کار گرفته میآموز بهوسیله زباناعمال خاصی که به»یادگیری عبارت است از 

های تر ساخته و انتقال یادگیری به موقعیتتر، مؤثربخشتر، لذتفرایند یادگیری را آسان

تر، ( مدلی دقیق0991آکسفورد )(. 3: 0991آکسفورد،«)سازندپذیر میجدید را امکان

بندی ارائه داده های طبقه تر از راهبردهای یادگیری در مقایسه با سایر مدلتر و مفصلکامل

کلی راهبردهای مستقیم  دودستهراهبردهای یادگیری را به  آکسفورد (.0993، 9است )جونز

 باشندشامل شش زیرگروه می دودستهکند. این بندی میو راهبردهای غیرمستقیم طبقه

، اند لیدخطور مستقیم در یادگیری زبان مقصد  بردهایی که به(. راه9116)آکسفورد، 
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در یادگیری زبان مقصد مؤثرند،  میرمستقیغطور  راهبردهای مستقیم و راهبردهایی که به

در ها در یادگیری همه زبان میرمستقیغنامند. راهبردهای می میرمستقیغراهبردهای 

نی شامل )خواندن، نوشتن، شنیدن و مهارت زبا 1ی واقعی مفیدند و برای هر ها تیموقع

باشند. راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر در ارتباط و می اجرا قابلصحبت کردن( 

 ( زیرمجموعه هر راهبرد ارائه شده است.0جدل )کننده یکدیگرند. در واقع تأییددر

 بندي راهبردهاي یادگیريتقسیم. 0جدول 

 ایجاد رابطه ذهنی

 تصاویر و صداهااستفاده از 

 مرور کردن

 استفاده از کلمات در محیط طبیعی

 ایراهبردهای حافظه

 راهبردهای مستقیم
 تمرین

 دریافت و انتقال پیام

 تحلیل

 دادداد و برونایجاد ساختار برای درون

 

 

 راهبردهای شناختی

 

 

 

 حدس زدن

 و نوشتار در گفتار ها تیبر محدودغلبه 

 

 راهبردهای جبرانی

 

 تأکید کردن بر یادگیری

 ریزی کردن برای یادگیریبرنامه

 ارزیابی کردن از یادگیری

 راهبردهای فراشناختی

 راهبردهای

 میرمستقیغ

 کاهش استرس

 تشویق کردن خود

 آگاهی از میزان عواطف و احساسات خود

 راهبردهای عاطفی

 

 سؤال کردن

 رانمشارکت کردن با دیگ

 همدردی کردن با دیگران

 راهبردهای اجتماعی

 

 . مطالعات پیشین2-0

یادگیری شده در حوزه راهبردهای یادگیری بسیار وسیع است و در زمینه های انجام پژوهش
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شده  شناسی بیشتر انجام روان و عواملها عنوان زبان دوم در کنار مهارت زبان انگلیسی به

بیشتر در زمینه راهبردهای فراشناختی بوده است و  گرفته انجامهای  است. در ایران پژوهش

صورت خاص صورت گرفته است. با  عنوان زبان خارجی به های دیگر بهکمتر بر روی زبان

آموزان و آگاهی مدرسان از که استفاده از راهبردهای یادگیری توسط زبانتوجه به این

کند، خارجی/ دوم بسیار کمک می و یادگیری یک زبان امر آموزشها به تسهیل  آن

های خارجی در ایران و شود. در زمینه راهبردهای یادگیری زباناهمیت موضوع آشکار می

 شده است. هایی انجام خارج از کشور پژوهش

( ابتدا به اعتبارسنجی پرسشنامه راهبردهای یادگیری 0690صحرایی و خالقی زاده )

آموز، به این نتیجه فارسی 013العه نتایج پرسشنامه ( پرداخته و سپس با مط0991آکسفورد )

ی کمترین کاربرد را در ا حافظهرسیدند که راهبردهای فراشناختی بیشترین کاربرد و راهبرد 

نتایج مشابهی در مورد پرکاربرد بودن راهبرد فراشناختی  آموزان داشته است.بین این فارسی

ملیت متفاوت  06آموز از فارسی 013 یرور ( ب0696در پژوهش وکیلی فرد و خالقی زاده )

قرار  مورداستفاده( 0991شود و البته در این پژوهش نیز پرسشنامه آکسفورد )نیز دیده می

کارگیری راهبردهای به بررسی تأثیر به(،0693زاده )فر وخالقیصدیقی گرفته بود.

ایرانی در مهارت  آموزان غیرفراشناختی، اجتماعی و عاطفی بر میزان موفقیت فارسی

کارگیری دار بین بهدهنده وجود رابطه مثبت معنیاند. نتایج پژوهش نشاننوشتاری پرداخته

دار بین راهبردهای فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش و عدم وجود رابطه مثبت معنی

 یدهقانکارگیری راهبردهای اجتماعی و عاطفی و موفقیت در مهارت نگارش بود. به

آموزان سطح آموزش راهبردهای فراشناختی بر روی درک شنیداری زبان تأثیر(،0691)

طور  متوسط ایرانی را موردبررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که بیشتر دانشجویان به

(، به 9101) 0کنند. چنمتوسط از راهبردهای فراشناختی در درک شنیداری استفاده می

از راهبردهای یادگیری زبان پرداخته است. در این پژوهش بررسی تأثیر سن در استفاده 

دار دهنده وجود رابطه معنیآموز شرکت کردند. نتایج نشاندانش 0196درمجموع تعداد 
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ای، جبرانی، فراشناختی و های سنی مختلف در استفاده از راهبردهای حافظهمیان گروه

یر آموزش راهبردهای فراشناختی، با بررسی تأث(،9101) 0باشد. آرفیکو آیلهعاطفی می

که با آموزش راهبردها،  افتی دستعاطفی و اجتماعی بر بهبود مهارت نوشتن، به این نتیجه 

( نیز در مطالعه 9101کنند. غفران )ها برای بهبود مهارت نوشتار استفاده می دانشجویان از آن

رسید که اغلب  در اندونزی به این نتیجه موفق آموز زبان 3موردی خود بر روی 

ارتباط میان با بررسی(،9100) 9. جینهانگکنند یمآموزان از راهبرد شناختی استفاده  زبان

ها در آزمون درک  استفاده از راهبردهای فراشناختی توسط دانشجویان و عملکرد آن

6شنیداری
به این نتیجه رسید که دانشجویان از راهبردهای فراشناختی در سطح متوسط 

 کردند.استفاده 

(، در زمینه رابطه بین راهبردهای یادگیری 0991) 1های حاکی از پژوهش پارکیافته

ها در زبان دوم نشان داد که یادگیرندگان زبان دوم برای تسهیل امر فراگیری زبان و مهارت

-ویژه راهبردهای اجتماعی و شناختی در متون زبان کره زبان دوم به راهبردهای یادگیری به

(، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 0631پناه )دارند. علوی و کیوانای نیاز 

دانشجویان ایرانی در فرایند یادگیری لغت بیشتر از راهبردهای شناختی و فراشناختی 

(، با بررسی راهبردهای فراشناختی یادگیری بر 0631منش )استفاده کردند. زاهدی و دری 

داری بین استفاده از این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی موفقیت تحصیلی دانشجویان، به

کنندگان در دو درجه در سطح کارشناسی راهبردهای فراشناختی یادگیری توسط شرکت

 شقدمیپوجود داشت اما در کارشناسی ارشد این تفاوت بین دو گروه پیدا نشد. 

الب یادگیری زبان ارتباط راهبردهای زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غ (،0631)

 افتی دستآموزان ایرانی را موردبررسی قرار داده است. وی به این نتیجه انگلیسی در زبان

کنند. نتایج آموزان ایرانی بیشتر از راهبردهای فراشناختی و جبرانی استفاده میکه زبان

نسیت ای و اجتماعی در متغیر جآزمون تی هم از تفاوت معنادار میان راهبردهای حافظه
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( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که همبستگی میان 0633) یمحمدحکایت داشت. 

 کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت دانشجویان وجود دارد.به

آموزان زبان (، به بررسی راهبردهای یادگیری زبان در میان زبان9106) 0هاردان

یند یادگیری زبان پرداخته است. وی به این فرا ارتقاءانگلیسی و نقش این راهبردها در 

ها شده  آموزان از راهبردها باعث افزایش یادگیری آنزبان که استفاده افتی دستنتیجه 

(، به بررسی راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی با در 0631) یاختراست. 

ان داد که بین راهبردهای نظر گرفتن نقش جنسیت و رشته تحصیلی پرداخته است. نتایج نش

برای مقایسه  9آزمون تییادگیری و توان بالقوه یادگیری زبان عربی همبستگی وجود دارد. 

ها در دو  راهبردهای دانشجویان دختر و پسر و نیز مقایسه میانگین نمره آن   میانگین نمره 

یادگیری زبان، رشته نشان داد که رابطه میان جنسیت و رشته تحصیلی نیز با راهبردهای 

فارسی آموز  013( بر روی 0690معنادار است. نتایج پژوهش وکیلی فرد و خالقی زاده )

آماری بین جنسیت و نوع راهبرد یادگیری  ازنظردختر و پسر نشان داد که تفاوت معناداری 

 وجود ندارد.

های دهنده کاربرد متوسط راهبرد( نیز نشان0690زاده )نتایج حاصل از پژوهش خالقی

آموزان آموزان بود. همچنین نتایج نشان داد که فارسیی زبان فارسی توسط فارسیریادگی

ای برای یادگیری زبان فارسی بیشتر از راهبردهای فراشناختی و کمتر از راهبردهای حافظه

( به این نتیجه در پژوهش خود دست 0696فرد )کنند. اکبری؛ حسینی و شکوهیاستفاده می

بینی کننده نگرش به یادگیری زبان اهبردهای فراشناختی و عاطفی پیشیافتند که ر

(، به بررسی رابطه بین تفکر 0691)اند. نیکوپور؛ امینی فارسانی و کاشفی نیشابوری انگلیسی

یادگیری زبان توسط فراگیران زبان  میرمستقیغانتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و 

دهنده وجود رابطه معنادار میان ند. نتایج پژوهش نشاناانگلیسی در ایران پرداخته

دهی و ارزیابی یادگیری و یادگیری به همراه  راهبردهای استفاده از فرایند ذهنی، سازمان

که رابطه معنادار بین راهبردهای به خاطر سپردن  دیگران و تفکر انتقادی بوده است. درحالی
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 .احساسات با تفکر انتقادی مشاهده نشد های جبرانی و مهار مطالب، استفاده از روش

 . روش پژوهش3

 کنندگانشرکت

های خارجی در های زبانجامعه آماری حاضر در پژوهش، دانشجویان کارشناسی رشته

حال تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد بودند. جامعه نمونه شامل دانشجویان سال دوم 

های خارجی بود که در های زبانرشته های خارجی( مقطع کارشناسی)آشنا با مقدمات زبان

گیری های زبان انگلیسی، فرانسه، روسی و عربی مشغول تحصیل بودند. روش نمونهرشته

منظور تحلیل و مقایسه بهتر، تعداد  صورت تصادفی ساده انجام شد و در این پژوهش به به

 ها پاسخ دادند.مهدانشجو بودند، به پرسشنا 031کننده از هر رشته که معادل مساوی شرکت

 ابزارها

در این پژوهش ابتدا یک مصاحبه گروهی در مورد میزان آشنایی دانشجویان با راهبردهای 

( جهت 0991آکسفورد )یادگیری زبان و تأثیر آن انجام گرفت و سپس از پرسشنامه 

ی اگزینه 1صورت لیکرت  و به سؤال 11ها استفاده شد. پرسشنامه دارای آوری داده جمع

همیشه(. از دیگر ابزارهای  -1 معموالً -1گاهی  -6 ندرت به -9هرگز  -0)باشد می

افزار اس پی  و نرم ی مصاحبه گروهیبرادر این پژوهش دستگاه ضبط صدا  مورداستفاده

 قرار گرفت، بودند. مورداستفادههای کمی که در تحلیل 96اس اس نسخه 

 مصاحبه گروهي

صورت کیفی است و دارای  ها بهخوبی در گردآوری دادهمصاحبه گروهی ابزار بسیار 

شود های معین تشکیل می باشد. یک مصاحبه گروهی از افراد با ویژگیمزایای زیادی می

قبل از ارائه  گران(. پژوهش9100، 0درنیهکنند )که پیرامون موضوع مشخص بحث می

جویان با راهبردهای یادگیری و ها، ابتدا در هر کالس در مورد میزان آشنایی دانشپرسشنامه
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 تأثیر آن مصاحبه گروهی انجام دادند. سؤاالت مصاحبه گروهی بدین شرح بود:

 دانید؟ مثال بزنید.آیا در مورد راهبردهاى یادگیرى زبان چیزى مى -0

 کارگیرى راهبردها در یادگیرى زبان انگلیسى/ فرانسهآیا به نظر شما به -9 

 چقدر تأثیرگذار هستند؟ روسى/ عربى مؤثر هستند؟

 (0556آکسفورد )پرسشنامه راهبردهاي یادگیري زبان 

 شده استفادهی است ها یگو 11در این پژوهش از نسخه راهبردهای یادگیری آکسفورد که 

ای، شناختی، باشد و شامل راهبردهای حافظهبخش می 3است. این پرسشنامه دارای 

در بخش الف مربوط به  9تا  0است. سؤاالت جبرانی، فراشناختی، عاطفی و اجتماعی 

در بخش ب مربوط به راهبردهای شناختی،  96تا  01ای، سؤاالت راهبردهای حافظه

 بخشتدر  63تا  61در بخش پ مربوط به راهبردهای جبرانی، سؤاالت  99تا  91سؤاالت 

دهای در بخش ث مربوط به راهبر 11تا  69مربوط به راهبردهای فراشناختی، سؤاالت 

باشد. این در بخش ج مربوط به راهبردهای اجتماعی می 11تا  11عاطفی و سؤاالت 

 -1 معموالً -1گاهی  -6 ندرت به -9هرگز  -0) یاگزینه 1صورت لیکرت  پرسشنامه به

( 0631) قدم شیپباشد. در پژوهش حاضر از نمونه پرسشنامه که توسط همیشه( می

استفاده  جهت محاسبه پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخهنجاریابی شده بود، استفاده شد. 

گر پایایی محاسبه گردید که نشان 909/1پژوهش ی کرونباخ کل آزمون در این آلفا شد.

 باشد.قبول و مطلوب پرسشنامه می قابل

 روش اجرا

از  صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انجام شد و با استفاده این پژوهش به

( مورد واکاوی قرار 96اس پی اس اس )نسخه  افزار های آماری استنباطی و نرم روش

های های زبانگران پس از هماهنگی با تمام گروهگرفت. برای انجام این پژوهش، پژوهش

و عربی( و  های انگلیسی، فرانسه، روسیخارجی دانشگاه فردوسی مشهد )شامل گروه

های برای انجام مصاحبه گروهی و ارائه پرسشنامه، در کالس سپس هماهنگی با اساتید آنان
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های گروهی و پس از اخذ رضایت شرکت در پژوهش، به ضبط مصاحبه حاضرشدهدرس 

ی شد. ساز ادهیپهای مصاحبه جمعی، کل مصاحبه کارگیری دادهپرداختند و سپس جهت به

آمد ؤالی پیش میدر هنگام پر کردن پرسشنامه در مواردی که برای دانشجویان س

گران ها، پژوهشدادند. پس از تکمیل پرسشنامهگران برای آنان توضیح می پژوهش

ها را وارد کنندگان تحویل گرفته و بعد از کدگذاری، دادهها را از شرکتپرسشنامه

 61ها الزم برای پاسخ به پرسشنامه زمان مدتنمودند.  96افزار اس پی اس اس نسخه  نرم

 طول انجامید.دقیقه به 01-01های گروهی نیز بین ظر گرفته شد. مصاحبهدقیقه در ن

 هاروش تحلیل داده

، 96افزار اس پی اس اس نسخه  ها به نرم ها و کدگذاری و ورود آنآوری دادهبعد از گرد

های آمار توصیفی و استنباطی و فنون آماری مناسب مورد  سؤاالت پژوهش با روش

شناختی های جمعیت رفتند. در آمار توصیفی، ابتدا به توصیف ویژگیوتحلیل قرار گ تجزیه

های  ها از آزمونمتغیرها و ارائه جداول فراوانی پرداخته شد و سپس برای واکاوی داده

 .همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد

 هاي پژوهشاطالعات توصیفي مربوط به متغیر

زبانه/ اضر شامل سن، معدل، رشته تحصیلی و تکشناختی پژوهش حمتغیرهای جمعیت

 .باشدزبان میآشنایی با دو یا چند

 نرمال بودن متغیرهاي پژوهش

ترین قدم قبل از هر  های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب، مهم برای اجرای روش

اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع 

ها از اولویت اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر برای بررسی فرض نرمال بودن ادهد

اسمیرنوف استفاده شده است. با توجه به  -متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف

بود، ادعای نرمال بودن  11/1که سطح معناداری آزمون مربوط به تمام متغیرها باالتر از  این
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های پژوهش های پارامتری برای بررسی سؤال و از روش شده رفتهیپذمتغیرهای پژوهش 

 استفاده شد.

 پاسخ به سؤاالت پژوهش

ها، جداول و پاسخ به در این بخش به نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و واکاوی داده

 شود.سؤاالت پژوهش پرداخته می

 پاسخ به سؤال اول پژوهش

 اولین سؤال پژوهش به این صورت مطرح شده است:

های خارجی از کدام راهبردهای یادگیری بیشتر دانشجویان کارشناسی سال دوم زبان»

  « کنند؟استفاده می

 هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش شاخص. 2جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین راهبرد یادگیری

 4.56 1.44 0.54 2.87 ایراهبردهای حافظه

 4.71 1.57 0.57 3.27 راهبردهای شناختی

 5.00 2.00 0.59 3.56 راهبردهای جبرانی

 5.00 1.67 0.65 3.92 راهبردهای فراشناختی

 5.00 1.00 0.68 3.08 راهبردهای عاطفی

 5.00 1.00 0.76 3.33 راهبردهای اجتماعی

شود، راهبردهای فراشناختی دارای میانگین طور که در جدول فوق مالحظه میهمان

کنند. بعد توان گفت دانشجویان از این راهبرد بیشتر استفاده میبراین میباالتری است و بنا

از راهبردهای فراشناختی به ترتیب راهبردهای جبرانی، راهبردهای اجتماعی، راهبردهای 

باشند که این ای دارای میانگین بیشتری میشناختی، راهبردهای عاطفی و راهبردهای حافظه

که باشد. با توجه به اینده دانشجویان از انواع راهبردها میدهنده میزان استفاامر نشان

شوند و کار گرفته میمنظور هماهنگ کردن فرایند یادگیری به راهبردهای فراشناختی به
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ریزی برای یادگیری با تنظیم اهداف و یافتن شامل تأکید بر یادگیری با مرور مطالب، برنامه

باشند، یادگیری با تحلیل خطاها و خودارزیابی میفرصت برای تمرین کردن و ارزیابی از 

 آموزان بیشتر از دیگر راهبردها از آن استفاده کنند.رود که زبانانتظار می

 پاسخ به سؤال دوم پژوهش:

 دومین سؤال پژوهش به این صورت مطرح شده است:

اهبرد و نوع رهای خارجیای بین سن دانشجویان کارشناسی سال دوم زبانآیا رابطه»

 «یادگیری وجود دارد؟

گیری متغیر سن، ترتیبی است و مقیاس اندازه ازآنجاکهبرای بررسی این سؤال، 

ای است، بنابراین از ضریب همبستگی گیری راهبردهای یادگیری، فاصلهمقیاس اندازه

( درج شده 6جدول )اسپیرمن برای بررسی ارتباط این دو متغیر استفاده شد که نتایج آن در 

 ست.ا
 ارتباط میان سن و انواع راهبردها .3جدول 

Correlations 

 سن 
راهبردهای 

 یا حافظه

راهبردهای 

 شناختی

Spearman's rho سن 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.039 -.137 

Sig. (2-tailed) . .626 .084 

N 160 160 160 
 

Correlations 

 
راهبردهای 

 جبرانی

راهبردهای 

 شناختیفرا

Spearman's rho سن 

Correlation 

Coefficient 
-.267

**
 -.152 

Sig. (2-tailed) .001 .056 

N 160 160 
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Correlations 

 
راهبردهای 

 عاطفی

راهبردهای 

 اجتماعی

Spearman's rho سن 

Correlation 

Coefficient 
-.114 -.197

*
 

Sig. (2-tailed) .151 .012 

N 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

شود که بین راهبردهای جبرانی و سن ارتباط منفی (، مشاهده می6جدول )با توجه به نتایج 

ی ریکارگ بهبا افزایش سن، میزان  وجود دارد به این معنی که 17931شدت داری با معنی

داری بین راهبردهای یابد، همچنین رابطه منفی معنیراهبردهای جبرانی کاهش می

وجود دارد، به این معنی که با افزایش سن، میزان استفاده از  17091اجتماعی و سن با شدت 

و نوع دهنده همبستگی میان سن ( نشان6جدول )یابد. راهبردهای اجتماعی کاهش می

 راهبرد یادگیری است.

 پاسخ به سؤال سوم پژوهش:

 سومین سؤال پژوهش به این صورت مطرح شده است:

و نوع های خارجیای بین معدل کل دانشجویان کارشناسی سال دوم زبانآیا رابطه»

 «راهبرد یادگیری وجود دارد؟

ترتیبی است و  گیری متغیر معدل کل،مقیاس اندازه ازآنجاکهبرای بررسی این سؤال، 

ای است، بنابراین از ضریب همبستگی گیری راهبردهای یادگیری، فاصلهمقیاس اندازه

( درج شده 1اسپیرمن برای بررسی ارتباط این دو متغیر استفاده شد که نتایج آن در جدول )

 است.
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 ارتباط میان معدل و انواع راهبردها. 0جدول 

 CGPA 

Spearman's rho 

CGPA 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 160 

 یا حافظهراهبردهای 

Correlation Coefficient .236
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 160 

 راهبردهای شناختی

Correlation Coefficient .357
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 160 

 راهبردهای جبرانی

Correlation Coefficient .101 

Sig. (2-tailed) .205 

N 160 

 راهبردهای فراشناختی

Correlation Coefficient .264
**

 

Sig. (2-tailed) .001 

N 160 

 راهبردهای عاطفی

Correlation Coefficient .175
*

 

Sig. (2-tailed) .027 

N 160 

 راهبردهای اجتماعی

Correlation Coefficient .234
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 160 

 رازیغ بهشود که بین تمام راهبردهای یادگیری )با توجه به نتایج جدول فوق، مشاهده می

داری وجود دارد، به این معنی که با افزایش راهبردهای جبرانی( و معدل ارتباط مثبت معنی

دهنده ( نشان1یابد. جدول )می ی راهبردهای یادگیری نیز افزایشریکارگ بهمعدل، میزان 

عدم وجود همبستگی میان  لیدل باشد.همبستگی میان معدل کل و نوع راهبرد یادگیری می

توان به عدم استفاده دانشجویان از راهبرد حدس زدن با معدل و راهبردهای جبرانی را می

ا در گفتار و هی و عدم استفاده از راهبرد غلبه بر محدودیترزبانیغهای زبانی و سرنخ

 نوشتار مربوط دانست.

 پاسخ به سؤال چهارم پژوهش:

 چهارمین سؤال پژوهش به این صورت مطرح شده است:

های آیا تفاوت معناداری میان رشته تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال دوم زبان»
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 «و نوع راهبرد یادگیری وجود دارد؟خارجی

شود استفاده می طرفه کواریانس ی جهت بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آنالیز

 آمده است. (1در جدول )که نتایج آن 

مربوط به تفاوت معنادار میان رشته تحصیلي و نوع  طرفه کنتایج آزمون آنالیز واریانس ی .9جدول 

 راهبرد

 متغیرها
رشته 

 تحصیلی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 آزمون لون

برای بررسی برابری 

 آماره F ها انسیوار
طح س

 یدار یمعن
 آماره

F 

سطح 

 یدار یمعن

راهبرد 

 یا حافظه

 0/571 2/967 انگلیسی

0/097 
 

0/961 
 

2/560 
 

/0571 

 

 0/526 2/853 فرانسه

 0/476 2/958 روسی

 0/529 2/681 عربی

راهبرد 

 شناختی

 0/459 3/630 انگلیسی

1/658 
 

0/178 
 

13/152 
 

/0001 

 

 0/530 3/257 فرانسه

 0/541 3/241 روسی

 0/571 2/891 عربی

راهبرد 

 جبرانی

 0/510 3/808 انگلیسی

0/845 
 

0/471 
 

4/380 
 

/0051 

 

 0/648 3/563 فرانسه

 0/542 3/367 روسی

 0/602 3/454 عربی

راهبرد 

 فراشناختی

 0/569 4/144 انگلیسی

2/046 
 

0/110 
 

3/776 
 

/0121 

 

 0/753 3/883 فرانسه

 0/506 3/989 روسی

 0/678 3/681 عربی

راهبرد 

 عاطفی

 0/669 3/258 انگلیسی

0/493 
 

0/687 
 

2/675 
 

/0491 

 
 0/668 3/088 فرانسه

 0/603 3/121 روسی
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 متغیرها
رشته 

 تحصیلی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 آزمون لون

برای بررسی برابری 

 آماره F ها انسیوار
طح س

 یدار یمعن
 آماره

F 

سطح 

 یدار یمعن

 0/764 2/838 عربی

ر اهبرد 

 اجتماعی

 0/577 3/554 انگلیسی

2/545 0/100 6/733 /0001 
 0/667 3/371 فرانسه

 0/617 3/475 روسی

 0/969 2/892 عربی

ها های اساسی در آزمون آماری آنالیز واریانس بررسی برابری واریانسفرضیکی از پیش

باشد که بدین منظور از آزمون لون استفاده شده است. در آزمون لون در تمام راهبردها می

 شود.ها پذیرفته میباشد بنابراین فرض برابری واریانسمی 11/1ی بیشتر از دارسطح معنی

ای آماره آزمون در راهبرد حافظه طرفه کاساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یبر

توان گفت در این راهبرد باشد بنابراین میمی 11/1داری بیشتر از و سطح معنی 13/9برابر با 

اما در پنج راهبرد شناختی، ؛ های مختلف تحصیلی وجود نداردتفاوت معناداری بین رشته

 طرفه کجبرانی، فراشناختی، عاطفی و اجتماعی سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس ی

توان گفت در این راهبردها تفاوت درصد می 91باشد بنابراین با اطمینان می 11/1کمتر از 

 ارد.های مختلف تحصیلی وجود دمعناداری بین رشته

آمده از آزمون آنالیز واریانس در دانشجویان رشته انگلیسی  دست بر اساس نتایج به

، راهبرد 313/6، راهبرد جبرانی 361/6، راهبرد شناختی 931/9ای میانگین راهبرد حافظه

باشد می 111/6میانگین راهبرد اجتماعی  و 913/6، راهبرد عاطفی 011/1فراشناختی 

در دانشجویان رشته انگلیسی بیشترین نمره مربوط به راهبرد  توان گفتبنابراین می

 باشد.ای میفراشناختی و کمترین نمره مربوط به راهبرد حافظه

، 911/6، راهبرد شناختی 316/9ای در دانشجویان رشته فرانسه میانگین راهبرد حافظه

میانگین راهبرد  و 133/6، راهبرد عاطفی 336/6، راهبرد فراشناختی 136/6راهبرد جبرانی 



 062 |  همکارانو  یقربان...؛   یخارج یها زبان یها رشته یکارشناس انیزبان دانشجو یریادگی یراهبردها

توان گفت در دانشجویان رشته فرانسه بیشترین نمره باشد بنابراین میمی 610/6اجتماعی 

 باشد.ای میمربوط به راهبرد فراشناختی و کمترین نمره مربوط به راهبرد حافظه

، 910/6، راهبرد شناختی 913/9ای در دانشجویان رشته روسی میانگین راهبرد حافظه

میانگین راهبرد  و 090/6، راهبرد عاطفی 939/6، راهبرد فراشناختی 631/6انی راهبرد جبر

توان گفت در دانشجویان رشته روسی بیشترین نمره باشد بنابراین میمی 111/6اجتماعی 

 باشد.ای میمربوط به راهبرد فراشناختی و کمترین نمره مربوط به راهبرد حافظه

، 390/9، راهبرد شناختی 330/9ای اهبرد حافظهدر دانشجویان رشته عربی میانگین ر

میانگین راهبرد  و 363/9، راهبرد عاطفی 330/6، راهبرد فراشناختی 111/6راهبرد جبرانی 

توان گفت در دانشجویان رشته عربی بیشترین نمره باشد بنابراین میمی 399/9اجتماعی 

 باشد.ای میرد حافظهمربوط به راهبرد فراشناختی و کمترین نمره مربوط به راهب

ها بیشترین نمره مربوط به راهبرد فراشناختی و کمترین نمره در تمام رشته جهیدرنت

 باشد.ای میمربوط به راهبرد حافظه

 پاسخ به سؤال پنجم پژوهش:

 پنجمین سؤال پژوهش به این صورت مطرح شده است:

زبان بودن دانشجویان زبان/چندزبانه/آشنایی با دوآیا تفاوت معناداری میان تک»

 «و نوع راهبرد یادگیری وجود دارد؟ های خارجیکارشناسی سال دوم زبان

شود استفاده می طرفه کجهت بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آنالیز واریانس ی

 ( آمده است.3که نتایج آن در جدول )
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-زبانه/دودار میان تکمربوط به تفاوت معنا طرفه کنتایج آزمون آنالیز واریانس ی .0جدول 

 زبانه و نوع راهبردزبانه/چند

 میانگین تعداد زبان متغیرها
انحراف 

 استاندارد

 آزمون لون

برای بررسی برابری 

 ها انسیوار
F 

 آماره

سطح 

 یدار یمعن
 آماره

F 

سطح 

 یدار یمعن

راهبرد 

 یا حافظه

 0/530 2/808 زبانهتک

3/203 
 

0/053 
 

1/477 
 

0/231 
 

 0/626 2/986 دو زبانبا  آشنا

چند آشنا با 

 زبان
2/851 0/436 

راهبرد 

 شناختی

 0/602 3/116 زبانهتک

1/025 
 

0/361 
 

4/687 
 

0/011 
 

 0/575 3/438 دو زبانآشنا با 

چند آشنا با 

 زبان
3/330 0/508 

راهبرد 

 جبرانی

 0/607 3/487 زبانهتک

0/165 
 

0/848 
 

0/955 
 

0/387 
 

 0/561 3/646 آشنا با دو زبان

چند آشنا با 

 زبان
3/564 0/608 

راهبرد 

 فراشناختی

 0/633 3/849 زبانهتک

0/163 
 

0/849 
 

1/186 
 

0/308 
 

 0/625 4/042 دو زبانآشنا با 

چند آشنا با 

 زبان
3/947 0/697 

راهبرد 

 عاطفی

 0/679 2/987 زبانهتک

0/657 
 

0/520 
 

2/072 
 

0/129 
 

 0/746 3/258 دو زبانآشنا با 

چند آشنا با 

 زبان
3/064 0/632 

 راهبرد

 اجتماعی

 0/862 3/182 زبانهتک

3/307 0/052 3/109 0/047 
 0/608 3/358 دو زبانآشنا با 

چند آشنا با 

 زبان
3/534 0/660 
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داری بیشتر از در تمام راهبردها سطح معنی آمده، در آزمون لون دست اساس نتایج بهبر

 شود.ها پذیرفته میباشد بنابراین فرض برابری واریانسمی 11/1

ای، جبرانی، در راهبردهای حافظه طرفه کبر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس ی

توان گفت باشد بنابراین میمی 11/1داری آزمون بیشتر از فراشناختی و عاطفی سطح معنی

زبانه/آشنا با دو زبان/چند زبان وجود در این راهبردها تفاوت معناداری بین دانشجویان تک

اما در راهبردهای شناختی و اجتماعی سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس ؛ ندارد

توان گفت در این درصد می 91باشد بنابراین با اطمینان می 11/1کمتر از  طرفه کی

 زبان وجود دارد.دو زبان/چند آشنا بازبانه/ری بین دانشجویان تکراهبردها تفاوت معنادا

که بین کدام دانشجویان در این راهبردها تفاوت وجود دارد از  برای بررسی این

 ( آمده است.1آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول )

 نتایج آزمون توکي .7جدول 

 2گروه  1گروه 

 راهبرد اجتماعی اختیراهبرد شن

اختالف 

 ها نیانگیم

سطح 

 یدار یمعن

اختالف 

 ها نیانگیم

سطح 

 داری معنی

 0/455 0/176- 0/012 0/322- زبان با دوآشنا  زبانهتک

 0/039 0/352- 0/121 0/214- آشنا با چند زبان زبانهتک

 0/535 0/176- 0/663 0/108 آشنا با چند زبان آشنا با دو زبان

دو زبان  آشنا بازبانه و اساس نتایج آزمون توکی در راهبرد شناختی، بین دانشجویان تکرب

توان گفت بین این درصد می 91باشد بنابراین با اطمینان می 11/1داری کمتر از سطح معنی

بیشترین نمره راهبرد شناختی مربوط  که یطور بهداری وجود دارد دانشجویان تفاوت معنی

 باشد.می زبانه تکو کمترین نمره مربوط به دانشجویان  دو زبانان آشنا با به دانشجوی

داری زبان سطح معنیزبانه و آشنا با چنددر راهبرد اجتماعی، بین دانشجویان تک

توان گفت بین این دانشجویان درصد می 91بنابراین با اطمینان  باشد یم 11/1کمتر از 

بیشترین نمره راهبرد اجتماعی مربوط به  که یطور بهداری وجود دارد تفاوت معنی

 .باشدزبانه میزبان و کمترین نمره مربوط به دانشجویان تکدانشجویان آشنا با چند
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 گیرينتیجه

نخستین سؤال پژوهش مربوط به میزان استفاده از راهبردهای یادگیری بود و پس از بررسی 

دهنده میزان باالتر استفاده ها نشانن، میانگیننرمال بودن متغیرها و با توجه به کیفی بودن آ

رسید دانشجویان با راهبردهای با توجه به اینکه به نظر می .از راهبردهای فراشناختی بود

شناختی بیشتر از سایر راهبردها آشنایی داشتند و در مصاحبه گروهی نیز به آن اشاره 

ی ریکارگ به اهبردها بکار بردند.کردند، اما راهبردهای فراشناختی را بیشتر از سایر ر

نتایج  شده باشد. رسد بیشتر به شکل ناخودآگاه انجامراهبردهای فراشناختی به نظر می

فرد (، وکیلی0631پناه )(، علوی و کیوان0631) شقدمیپهای  پژوهش حاضر با پژوهش

اهبردهای ( در زمینه استفاده بیشتر دانشجویان از ر0991) ینیالچ(، 0699زاده )وخالقی

های  بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهش؛ فراشناختی همسو است

کنندگان از بین راهبردهای مختلف از راهبردهای فراشناختی که مربوط به دیگر، شرکت

باشد، ریزی کردن برای یادگیری و ارزیابی از یادگیری میتأکید کردن بر یادگیری، برنامه

های یادگیری، دهنده اهمیت تأکید بر تمرینبرند و این نشانیر راهبردها بهره میبیشتر از سا

خود ارزیابی دانشجویان در میزان موفقیت در  تیدرنهاریزی کردن و تنظیم هدف و برنامه

ای نیز کنندگان از راهبردهای حافظهباشد. در زمینه استفاده اندک شرکتیادگیری زبان می

ای و عدم پرداختن به کنندگان در مورد راهبردهای حافظهاهی شرکتتوان به عدم آگمی

های خارجی اشاره های زبانهای کارشناسی رشتههای درسی مختلف دورهآن در سرفصل

 کرد.

با توجه به کمی بودن فرضیه نخست پیرامون ارتباط بین متغیر سن و نوع راهبرد 

داری وجود انی و سن ارتباط منفی معنییادگیری نتایج نشان داد که بین راهبردهای جبر

یابد، ی راهبردهای جبرانی کاهش میریکارگ بهدارد، به این معنا که با افزایش سن، میزان 

داری بین راهبردهای اجتماعی و سن وجود داشت، به این معنی همچنین رابطه منفی معنی

یابد، بین سایر راهبردها که با افزایش سن، میزان استفاده از راهبردهای اجتماعی کاهش می

طور  داری وجود نداشت. نتیجه حاصل از رابطه میان سن و راهبردها بهو سن رابطه معنی
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( در زمینه بررسی رابطه سن در استفاده از 9101کل با نتایج حاصل از پژوهش چن )

بیشتر آموزان که با افزایش سن، زبان افتی دستباشد. چن به این نتیجه راهبردها همسو نمی

ویژه راهبردهای اجتماعی و عملکردی( تشویق  به استفاده از راهبردهای یادگیری )به

شوند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش خضرلو و خمیجانی فراهانی  می

( در زمینه عدم وجود ارتباط میان سن و استفاده دانشجویان از راهبردهای یادگیری 0639)

ها به این نتیجه دست یافتند که هیچ تفاوتی میان سن و استفاده  آن باشد چرا کههمسو نمی

توان دلیل از راهبردهای فراگیری زبان وجود ندارد. در تبیین نتایج حاصل از این فرضیه می

دار میان سن و راهبردهای اجتماعی و راهبردهای جبرانی را به عدم وجود رابطه منفی معنی

زمینه این راهبردها مربوط دانست که در مصاحبه کنندگان در آگاهی کافی شرکت

 91-03کنندگان در بازه سنی که بیشتر شرکتگروهی به آن رسیدیم. البته با توجه به این

عملکرد این گروه سنی بیشتر بر  احتماالًتوان به این نتیجه رسید که سال نیز قرار داشتند، می

 نتایج حاصل تأثیرگذار بوده است.

عنوان یک متغیر ترتیبی و نوع  ضیه دوم پیرامون ارتباط میان معدل بهجهت بررسی فر

ای، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای عنوان یک متغیر فاصله راهبرد یادگیری به

 0بررسی ارتباط این دو متغیر استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش مکل نرنی

(، اکبری و 9101موسق )(، سودمند و 0633) فیس(، عطار خامنه و 9109همکاران )و 

ویژه  ( که در زمینه وجود ارتباط مثبت میان راهبردهای یادگیری به0696همکاران )

باشد. همچنین راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی دانشجویان است، همسو می

وجود  ( که در زمینه0631منش )ینتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش زاهدی و در

تفاوت معنادار میان راهبردهای فراشناختی و موفقیت تحصیلی دانشجویان است، همسو 

کارگیری راهبردها  های مشابه، به بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و پژوهش؛ باشدمی

کنندگان )معدل باال( بسیار مؤثر بوده است. بر در موفقیت و پیشرفت تحصیلی شرکت

با عنوان یا  نکهیبااکنندگان رسد برخی شرکته گروهی، به نظر میاساس نتایج مصاحب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Mclnerney 
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عملکرد راهبردهای یادگیری آشنا نبودند، ولی به شکل ناخودآگاه و شاید با عنوانی 

ها گشته  و این عمل موجب پیشرفت تحصیلی آن کردند یممتفاوت از این راهبردها استفاده 

 است.

معنادار میان متغیر رشته تحصیلی و نوع جهت بررسی فرضیه سوم پیرامون تفاوت 

استفاده شد نتایج پژوهش حاضر در  طرفه کراهبرد یادگیری، از آزمون آنالیز واریانس ی

زمینه  ( در0690) یاختر زمینه تفاوت معنادار میان رشته تحصیلی و راهبردها با پژوهش

فراگیری زبان عربی، وجود رابطه معنادار میان رشته تحصیلی با راهبردهای یادگیری در 

( در زمینه تأثیر رشته تحصیلی در استفاده از راهبردها همسو 0631پناه )علوی و کیوان

های ( در زمینه مقایسه دانشجویان رشته0690خضرلو )باشد و با پژوهش صادقی و  می

به این نتیجه ها  آن باشد.مختلف تحصیلی در استفاده از راهبردهای فراشناختی همسو نمی

های مختلف به نحو یکسانی از راهبردها استفاده ست یافتند که فراگیران در رشتهد

توان به این نکته اشاره کرد که بنابراین در تبیین نتایج حاصل از این فرضیه می؛ اند کرده

کنندگان در زمینه راهبردهای یادگیری، در میزان استفاده آگاهی و عدم آگاهی شرکت

های مختلف موردمطالعه، بردها مؤثر بوده است. در میان رشتههای مختلف از راهرشته

کنندگان رشته زبان انگلیسی بود بیشترین بازخورد در مورد راهبردهای یادگیری از شرکت

کردند در مورد این عنوان در یکی از واحدهای درسی مطلب کوتاهی مطالعه که اذعان می

های ث راهبردهای یادگیری در تمامی رشتهاند. این نتیجه به اهمیت پرداختن به بحکرده

 تحصیلی اشاره دارد.

دو زبان زبانه/ آشنا با در بررسی فرضیه چهارم پیرامون تفاوت معنادار میان متغیر تک

استفاده شد. در تبیین  طرفه کو نوع راهبرد یادگیری از آزمون آنالیز واریانس ی چند زبانیا 

و  دو زبانکه دانشجویان آشنا با  افتی دسته این نتیجه توان بنتایج حاصل از این فرضیه می

نمرات بهتری در زمینه استفاده از راهبردهای شناختی و اجتماعی در مقایسه با  چند زبان

عنوان یک  تواند بهزبان میبنابراین آشنایی با دو یا چند ؛ اندزبانه داشتهدانشجویان تک

 ای یادگیری مطرح شود.گذار در استفاده از راهبردهعامل تأثیر
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ها و مصاحبه گروهی در وتحلیل داده آمده از تجزیهدستبنابراین با توجه به نتایج به

که دانشجویانی که از راهبردهای  افتی دستتوان به این نتیجه مهم این پژوهش، می

 زبان انگلیسی( بیشتر از راهبردها نسبت به سایر انی% دانشجو31)یادگیری آگاهی داشتند 

ها )زبان فرانسه، زبان روسی، زبان عربی( کردند و دانشجویان سایر رشتهدانشجویان استفاده 

صورت غریزی و ناخودآگاه  خود اظهاری( از برخی راهبردها به) یآگاهعدم  باوجودنیز 

زبانگی استفاده کردند. همچنین در این پژوهش متغیرهای سن، رشته تحصیلی، معدل و تک

نقش مهمی را در استفاده دانشجویان از راهبردها ایفا  هرکدام چند زبانو یا یا آشنایی با د

 کردند.
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