
 

  اي براي زبان فارسي در جستجوي نمايه:راهبردهاي يادگيري زبان دوم

 مراد صحرايي رضا
1  
  2شراره خالقي زاده

 
 

  18/1/92:تاريخ پذيرش   23/7/91: تاريخ وصول

  چكيده
به عنوان (فارسي  يادگيري زبان  باشد و به شناسايي راهبردهاي حاضر از نوع كاربردي مي پژوهش
راهبردهـاي يـادگيري زبـان عملكردهـايي     . پردازد آموزان خارجي مي يدر ميان فارس) زبان دوم
تر  تر، لذت بخش تر، سريع آموز فرآيند يادگيري را آسان كه استفاده از آنها از سوي دانش هستند

بر . )1990آكسفورد، (سازد  هاي جديد را ممكن مي و موثرتر ساخته، انتقال يادگيري به موقعيت
هاي زبان تاثير بسـزايي   استفاده از اين راهبردها در يادگيري مهارت هاي مختلف، اساس پژوهش

هـاي مختلـف راهبردهـاي     در حوزه آموزش و يادگيري زبان انگليسي و همچنين در زبـان . دارد
اند ولي در زبان فارسي به بررسي راهبردهـاي   يادگيري زبان مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته

لـذا ضـروري بـه نظـر     . اكتفـا شـده اسـت   ) زبانـان  ا در ميان فارسـي و اكثر(شناختي و فراشناختي 
هـا نيـز راهبردهـاي     بـه خـارجي  ) به عنوان زبان دوم(رسيد كه در حوزه آموزش زبان فارسي  مي

در ايـن خصـوص، پـژوهش حاضـر بـر مبنـاي پرسشـنامه راهبردهـاي         . يادگيري شناسايي شـوند 
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سـوالي پرسشـنامه بـه زبـان فارسـي       50سـخه  ابتـدا ن .انجام شـد ) 1990(يادگيري زبان آكسفورد 
آمـوز پايـايي آن    فارسـي  30سپس طـي يـك آزمـون آزمايشـي و بـا اسـتفاده از       . ترجمه گرديد
به دليل پايين بودن ميزان آلفاكرونبـاخ در برخـي   .بود 0.80آلفاكرونباخ كل آزمون . محاسبه شد
هاي دشـوار را در برخـي    ژهبدين منظور، وا. ها، اصالحاتي در پرسشنامه صورت گرفت از بخش
لـذا در  . تـري اسـتفاده كـرديم    هاي آسـان  حذف و از واژه) آموزان با توجه به نظر زبان(سواالت 

آمـوز   فارسـي  156در ايـن خصـوص،   . پژوهش اصلي از پرسشنامه اصالح شده اسـتفاده گرديـد  
هـاي   داده. بـه پرسشـنامه اصـلي پاسـخ دادنـد     ) ره(المللـي امـام خمينـي     خارجي از دانشـگاه بـين  

نتايج نهايي پژوهش نشان داد . افزار اس پي اس اس تحليل گرديد آوري شده به كمك نرم جمع
. برنـد  كـار مـي   به) به طور متوسط(آموزان راهبردهاي يادگيري زبان فارسي را گاهي  كه فارسي

بـه  (آموزان براي يادگيري زبـان فارسـي    توان دريافت كه فارسي همچنين طبق نتايج پژوهش مي
اي كمتـر   برندو از راهبردهـاي حافظـه   راهبردهاي فراشناختي را بيشتر به كار مي) عنوان زبان دوم

  .كنند از راهبردهاي ديگر استفاده مي

هـاي   راهبردهاي يادگيري، آمـوزش زبـان فارسـي، آمـوزش راهبـردي، مهـارت       :واژگان كليدي
  .زباني

  مقدمه
هـاي خـارجي    ها، نياز به يادگيري زبـان  بين ملت با پيشرفت علم و تكنولوژي و افزايش تعامالت

هـا و   تاريخ يادگيري زبـان خـارجي و آمـوزش آن هميشـه بـا چـالش      . نيز در حال افزايش است
زبان آموزان هميشه به دنبال بهترين و مـوثرين شـيوه بـراي يـادگيري     . سواالتي مواجه بوده است

تـا  . يادگيري را تسهيل كرده و سرعت بخشـند اند كه اين  زبان، و معلمان نيز به دنبال روشي بوده
هاي بسياري در زمينه آموزش و يادگيري زبان خارجي صورت گرفته اسـت كـه    امروز پژوهش

پژوهشگران به موثر بودن راهبردهـاي  . بخشي از آن به راهبردهاي يادگيري زبان اختصاص دارد
هايشـان كـه    مقايسـه بـا همكالسـي    اند كه زبان آموزان موفق در يادگيري زبان پي برده و دريافته
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) راهبردهـاي يـادگيري  (موفقيت چنـداني در يـادگيري نداشـتند، از فرآينـدهاي ذهنـي بيشـتري       
كنـد كـه راهبردهـاي     اظهـار مـي  ) 1990(آكسـفورد  . اند استفاده كرده و مكررا از آن بهره جسته

. ي برخـوردار اسـت  ا آموزان از اهميـت ويـژه   يادگيري به صورت تئوري يا در عمل، براي دانش
تواند تمـامي مزايـاي    هاي مطالعه و يادگيري مي معتقد است كه نارسايي در مهارت) 2007(ييپ 

 روانـي افـراد را بـه    -هاي هوشي و سالمت جسـمي  ديگر محيط آموزشيِ مطلوب و حتي قابليت
ه از هـا حـاكي از آن اسـت كـه اسـتفاد      اكثـر يافتـه  به طور كلـي  . طور منفي تحت تاثير قرار دهد

ها به صورت كلي يـا جزئـي منجـر     راهبردهاي مناسب يادگيري زبان به پيشرفت در كليه مهارت
 ).1987، وندن و روبين 1990اومالي و چاموت(شود  مي

در خصوص آموزش و يـادگيري زبـان خـارجي، يكـي از مـواردي كـه باعـث نااميـدي و         
ادگيري و عـدم اسـتفاده از   شود اصطكاك راهبردهاي تدريس و ي آموزان مي سرخوردگي زبان

شايد دليل عمـده ايـن باشـد كـه     . راهبردهاي كليدي و موثر در امر يادگيري زبان خارجي است
محوري شده است و توجه به نيازها، عاليـق، و   -آموز آموزش زبان به تدريج وارد عرصه دانش

بنـايراين ايـن   . دآموزان نقش بسزايي در ميزان موفقيت يك برنامه آموزشي دار هاي زبان ويژگي
بندي راهبردهاي يـادگيري زبـان، ضـرورت اسـتفاده از      پژوهش قصد دارد پس از معرفي و دسته

) به عنـوان يـك زبـان خـارجي    (ويژه آموزش زبان فارسي ه آنها را در آموزش زبان خارجي و ب
ن، ، نيازهـاي يادگيرنـدگا  )به عنوان يك زبـان خـارجي  (در زمينه آموزش زبان فارسي . بيان كند
ها و راهبردهاي يادگيري آنها تا حد زيادي ناديده انگاشته شده است كه در اين خصوص  سبك
آمـوزان خـارجي و آمـوزش راهبردهـاي      توان با كشف راهبردهاي غالب يادگيري در زبـان  مي

موثر در يادگيري هر مهارت زباني، شكاف ميان تدريس و تاليف كتب بـا يـادگيري را كـاهش    
  .آموزش زبان افزود داده و بر بازده
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 پيشينه پژوهش

در خصوص راهبردهاي يادگيري زبان خارجي پژوهشهاي بسياري توسط ايرانيـان و غيرايرانيـان   
در پژوهشـي تحـت عنـوان نقـش فراشـناخت در آمـوزش و       ) 2002(اندرسـون . انجام شده است

نهـا از سـوي   هـاي فراشـناختي و بكـارگيري آ    يادگيري، به اين نتيجه رسيد كه آمـوزش مهـارت  
ــزايي دارد    ــش بس ــان نق ــوزش زب ــان در آم ــدرگريفت. معلم ــته از  ) 2003(ون ــاد داد آن دس نش

هـاي ضـعيف خـود از     دانشجوياني كه داراي مهارت شنيداري بهتري هستند بيشتر از همكالسـي 
ارتباط بين فرهنگ و راهبردهـاي يـادگيري   ) 1993(بدل. كنند راهبردهاي فراشناختي استفاده مي

دختر و پسر چيني بـود كـه    هاي وي دانشجويان آزمودني. جي را مورد بررسي قرار دادزبان خار
نتايج پژوهش وي نشانگر اين بود كه يادگيرندگان چيني . در حال فراگيري زبان انگليسي بودند

به طور متوسط از راهبردهاي فراشناختي استفاده كردند و در پايان نيـز بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       
. دهنـد  هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي      جبراني از مهمترين راهبردهايي هستند كه آسياييراهبردهاي 

بـا ارائـه پرسشـنامه بـه گروهـي از يادگيرنـدگان زبـان انگليسـي         ) 1985(پوليتزر و مك گرورتي
رفتـار كالسـي، رفتارهـاي    : راهبردهاي مورد استفاده آنهـا را بـه سـه گـروه دسـته بنـدي كردنـد       

عالوه بـر ايـن آنهـا نيـز     . ه انفرادي، تعامل با ديگر زبان آموزان در كالسيادگيري در طي مطالع
كننـد كـه بـا راهبردهـاي      آموزان آسيايي از راهبردهاي متفـاوتي اسـتفاده مـي    دريافتند كه دانش

به بررسي سـه  ) 1995( گرين و آكسفورد. آموزاني با پيشينه فرهنگي متمايز، متفاوت است دانش
بردها، سطح دانش زباني، و جنسيت پرداخته و به اين نتيجـه رسـيدند كـه در    متغير استفاده از راه

عـالوه بـر   . يادگيري زبان خارجي زنان بيشتر از مردان از راهبردهاي يادگيري استفاده مي كننـد 
. كننـد  آموزان از راهبردهاي فراشناختي و اجتمـاعي بيشـتر اسـتفاده مـي     اين نشان دادند كه دانش

اي مـورد بررسـي    دهاي يادگيري زبان انگليسي را در ميان دانشجويان كـره راهبر) 1997( پارك
آموزان دريافت  كارگيري راهبردها در ميان اين گروه از فارسي و در خصوص ميزان بهقرار داد 

كه راهبردهاي فراشناختي بيشترين بسامد و راهبردهاي عـاطفي كمتـرين بسـامد را در ميـان ايـن      
 .ها دارد گروه از آزمودني
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سوالي آكسـفورد اطالعـاتي    80در پژوهش خود با استفاده از پرسشنامه ) 2001(الدين  تاج
آوري كرده و دريافـت كـه ايـن     آموزان تهراني جمع را پيرامون راهبردهاي يادگيري برخي زبان

زبان آموزان از راهبردهاي فراشـناختي بيشـتر و از راهبردهـاي عـاطفي كمتـر از سـاير راهبردهـا        
موزان ايراني را در سه سطح مقدماتي، ميـاني و  آ نفر از زبان 60) 1997(الچيني . كنند مياستفاده 

) 1990( او از پرسشنامه ليكـرت و مـدل اومـالي و چمـوت    . پيشرفته مورد بررسي قرار داده است
هاي او ابتدا راهبردهاي شناختي و بعد راهبردهـاي فراشـناختي    اساس يافتهبر. استفاده نموده است

آموزان متوسط بـه بـاال    آموزان قرار گرفته است و زبان ر از ساير راهبردها مورد استفاده زبانبيشت
به اين نتيجه رسيد كه به كـارگيري  ) 1376(متولي . اند بيشتر از سايرين از راهبردها استفاده كرده

ف و سـي . راهبرد هاي فراشناختي با توانايي خواندن، درك مطلب و سرعت يادگيري رابطه دارد
آبادي نشان دادند كه به كارگيري راهبردهاي شـناختي و فراشـناختي بـر افـزايش درك و      مصر

به بررسي رابطه بين مليت و راهبردهاي يادگيري ) 2004(آلتن . يادداري متون درسي موثر است
اسـتفاده  ) تركـي، چينـي، مجارسـتاني   (وي در اين خصوص از سه مليت متفـاوت  . زبان پرداخت

كارگيري راهبردها به طور كلي تفاوت بسيار كمي بـين   از لحاظ به وي نشان داد كه نتايج .كرد
هـاي   ولـي در خصـوص اولويـت   . اي كه اين تفـاوت معنـادار نيسـت    گونهه مليت وجود دارد ب 3

آمـوزان هـر    هاي قابل توجهي بين زبـان  آموزان در انتخاب راهبردهاي يادگيري زبان تفاوت زبان
دانشـجوي دختـر    156راهبردهاي يادگيري زبان را در ميـان   )2007(اضي ري .مليت مالحظه شد

زبان كه مشغول تحصيل در رشته زبان انگليسي در دانشگاه قطر بودند مـورد بررسـي قـرار     عرب
زبان از راهبردهاي يادگيري زبـان   آموزان عرب نتايج پژوهش وي بيا كه ميزان استفاده زبان. داد

زبان راهبردهاي  او همچنين دريافت كه دانشجويان دختر عرب. ط استتقريباَ بيشتر از حد متوس
كمتـر از   اي و عاطفي برند و از راهبردهاي حافظه فراشناختي را بيشتر از ساير راهبردها به كار مي

 .كنند راهبردهاي ديگر استفاده مي

ل آمـوزان چينـي را در سـه نسـ     راهبردهـاي مـورد اسـتفاده زبـان     )2009(جيناگ و اسميت 
يادسـپاري   كردن يا به راهبرد حفظاين خصوص دريافت كه و در  مختلف مورد بررسي قرار داد
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دريافـت   وي همچنـين . ترين راهبرد مورد استفاده اين گروه از يادگيرندگان است به عنوان رايج
توانند تاثيرات قابل توجهي بر انتخاب راهبردها داشـته   هاي مرتبط مي مشي زباني و آموزش خط
پيرامون راهبردهاي يـادگيري   پژوهشي اجتماعي -از ديدگاه فرهنگي)2009(يو و وانگ  .ندباش

نتـايج پـژوهش وي نشـان داد    انجـام داد و   موزان دبيرستاني در چين شـمالي آ شدانزبان در ميان 
اي و شـناختي بيشـتر از سـاير     كه يادگيرندگان چيني در اين مقطع تحصيلي از راهبردهاي حافظه

  .كنند استفاده ميراهبردها 
مـوزان عـرب در   آ زبانراهبردهاي يادگيري زبان انگليسي را در ميان ) 2010(ان هيفا البوعن
او معتقـد اسـت كـه دانشـجويان عـرب راهبردهـاي يـادگيري زبـان         . شناسايي كرد دانشگاه قطر

هـاي   يافتـه همچنـين  . دهند مورد استفاده قرار مي) متوسط به باال(انگليسي را بيشتر از حد متوسط 
وي بيانگر ان بود كه دانشجويان عرب براي يادگيري زبـان انگليسـي راهبردهـاي فراشـناختي را     

  .برند كار مي بيشتر از ساير راهبردها و راهبردهاي عاطفي را كمتر از راهبردهاي ديگر به
 رابطه استفاده از راهبردها و متغيرهايي از قبيل جنسيت، مليت و سطح) 2011(آنوگكاكول 

كـارگيري   بـر بـه   مليـت نتـايج وي نشـان داد كـه    . آموزان را مورد بررسي قـرار داد  مهارت زبان
. برنـد  بـه كـار مـي   راهبردها را ها  ها بيشتر از تايلندي تاثير دارد و چيني راهبردهاي يادگيري زبان

 ر بـه ها راهبردهاي جبراني را بيشتر از راهبردهاي ديگـ  چينيهمچنين نتايج پژوهش نشان داد كه 
كننـد، عـالوه بـر ايـن،      اي كمتر از ساير راهبردها استفاده مـي  برند و از راهبردهاي حافظه كار مي

وي دريافت كه دو متغير جنسـيت و مليـت تـاثير قابـل تـوجهي بـر اسـتفاده كلـي از راهبردهـاي          
  .يادگيري زبان دارند

انشـجويان ايرانـي   هـاي د  اولويت«در پژوهشي تحت عنوان نيز )2011(پور و ديگران،  نيكو
له أبـه بررسـي ايـن مسـ     »خصوص بكارگيري راهبردهاي يـادگيري زبـان   رشته زبان انگليسي در

پرداختند كه دانشجويان زبان انگليسي در ايران از كدام راهبردهاي يادگيري زبان بيشتر اسـتفاده  
يـزان متوسـط از   آمـوزان ايرانـي بـه م    طور كلي، زبـان  نتايج بررسي آنها نشان داد كه به. كنند مي

هــا حــاكي از آن بــود كــه  عــالوه بــر ايــن يافتــه. كننــد راهبردهــاي يــادگيري زبــان اســتفاده مــي
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كننـد و   آموزان ايراني ترجيحاً از راهبردهاي فراشناختي بيشتر از ساير راهبردها اسـتفاده مـي   زبان
 .برند كار مي اي را كمتر از راهبردهاي ديگر به راهبردهاي حافظه

  مباني نظري
  معرفي راهبردهاي يادگيري زبان و طبقه بندي آنها

. كنـد  آموز براي يادگيري زبـان از آنهـا اسـتفاده مـي     راهبردهاي يادگيري ابزاري هستند كه زبان
هـا يـا ابزارهـايي كـه يادگيرنـده       تكنيـك «، به طور كلي اين راهبردها را به عنوان )1975( روبين
راهبردهـاي  ) 1980( فـرچ و كاسـپر  . نمايـد  تعريف مي» تواند براي كسب دانشي استفاده كند مي

ريزي بالقوه آگاهانه براي حل مشكلي كه يادگيرنده در دستيابي بـه   برنامه«يادگيري را به عنوان 
راهبردهاي يادگيري به طور گسـترده بـه عنـوان    . كند تعريف مي »شود يادگيري با آن مواجه مي

شـان در   آمـوزان اغلـب بـراي بهبـود پيشـرفت      انـش اند كـه د  هايي معرفي شده ها يا روش تكنيك
). 1995گــرين و آكســفورد (دهنــد  هــاي زبــان دوم مــورد اســتفاده قــرار مــي يــادگيري مهــارت

كنـد كـه    نيز راهبردهـاي يـادگيري را بـه عنـوان عملكردهـايي توصـيف مـي       ) 1990( آكسفورد
تـر، و   تـر، لـذت بخـش    عتـر، سـري   آموز فرآيند يـادگيري را آسـان   استفاده از آنها از سوي دانش

  .سازد هاي جديد را ممكن مي موثرتر ساخته، انتقال يادگيري به موقعيت
هـاي يـك يادگيرنـده     بندي راهبردهاي يادگيري از تالش براي تعيين ويژگـي  ساختار طبقه
بندي از  در خصوص راهبردهاي يادگيري، تاكنون چندين طبقه). 1975روبين (موفق پديدار شد 
 :شوند ن و دانشمندان مختلف ارائه شده كه در ادامه برخي از آنها معرفي ميسوي پژوهشگرا

  :كند گروه تقسيم مي 3راهبردهاي يادگيري زبان را به ) 1987(روبين 
  1راهبردهاي يادگيري) 1
  2راهبردهاي يادگيريِ شناختي -
  

                                                 
1 Learning Strategies .  
2 Cognitive Learning Strategies .  
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  1راهبردهاي يادگيريِ فراشناختي -
  2راهبردهاي ارتباطي) 2
  3اعيراهبردهاي اجتم) 3

، در خصوص راهبردهاي يادگيري زبـان دسـته بنـدي زيـر را ارائـه      )1990(املي و چاموت 
  :دهند مي

  راهبردهاي فراشناختي) 1
  راهبردهاي شناختي) 2
  4اجتماعي -راهبردهاي عاطفي) 3

  :كند هبردهاي يادگيري زبان را به صورت زير طبقه بندي ميار) 1992(استرن 
  5ريزي مهراهبردهاي مديريت و برنا) 1
  راهبردهاي شناختي) 2
  6اي تجربه -راهبردهاي ارتباطي) 3
  7راهبردهاي ميان فردي) 4
  8راهبردهاي عاطفي) 5

تـر   ، نظامي از راهبردهاي زباني را ارائه داده است كه جامع بوده و مفصل)1990(آكسفورد
ر مبنـاي  رو پـژوهش حاضـر بـ    از ايـن ). 1998جـونز،  (باشـد   بنـدي مـي   هـاي طبقـه   از ديگر مـدل 

راهبردها را به صورت زيـر بـه دو گـروه    )1990(آكسفورد. بندي آكسفورد ارائه شده است طبقه

                                                 
1 Metacognitive Learning Strategies .  
2 Communication Strategies .  
3 Social Strategies .  
4. Socioaffective Strategies 
5. Management and Planning Strategies 
6. Communicative - Experiential Strategies 
7. Interpersonal Strategies 
8 Affective Strategies .  
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 3كند كـه هـر يـك شـامل      بندي مي اصلي راهبردهاي مستقيم و غير مستقيم يادگيري زبان دسته
  . باشند زيرگروه مي

  1راهبردهاي مستقيم -
  2اي حافظه راهبردهاي) 1
  راهبردهاي شناختي) 2
  3اهبردهاي جبرانير) 3
  4راهبردهاي غير مستقيم -
  راهبردهاي فراشناختي) 1
  راهبردهاي عاطفي) 2
  راهبردهاي اجتماعي) 3
، عبارتند از راهبردهايي كه به طور مسـتقيم در يـادگيري زبـان هـدف     »راهبردهاي مستقيم«

غيـر  «ولـي راهبردهـاي   . دخيل هستند يعني روشي كـه نيازمنـد انديشـيدن بـه زبـان هـدف اسـت       
ها، كنترل اضـطراب، افـزايش همكـاري و     ريزي، ارزيابي فرصت از طريق تمركز، برنامه »مستقيم

. كننــد اي غيــر مســتقيم يــادگيري زبــان را تقويــت مــي درك ديگــران و ســاير ابزارهــا بــه گونــه
در شـكل زيـر   . نـد ا راهبردهاي مستقيم و غير مستقيم تاييد كننده يكديگر بـوده و بـا هـم مـرتبط    

  ): 1990آكسفورد ( بين راهبردهاي مستقيم و غير مستقيم نشان داده شده است ارتباط
  
  
  
  

                                                 
1 Direct Strategies .  
2. Memory Strategies 
3. Compensation Strategies 
4 Indirect Strategies .  
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باشند كـه بـه طـور كلـي      راهبردهاي مستقيم و غير مستقيم هر يك شامل چندين راهبرد مي
هـاي مربـوط بـه يـادگيري زبـان       ايـن راهبردهـا در تمـام موقعيـت    . گيرنـد  راهبرد را در بر مي 60

قابـل اجـرا   ) خواندن، نوشتن، صحبت كردن، و شـنيدن (مهارت زباني  4و براي هر  كارآمد بوده
  ). 135: 1990 ،آكسفورد(باشند  مي

 سنجش راهبردهاي يادگيري زبان

تـوان راهبردهـاي يـادگيري     هاي مختلفي از قبيل مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، و غيره مي به شيوه
تحـت عنـوان   ) 1990(هاي يادگيري زبان آكسفوردپرسشنامه راهبرد. آموزان را كشف كرد زبان
. آمـوزان اسـت   ترين پرسشنامه جهت سنجش راهبردهاي يـادگيري زبـان   ، معروف)SILL( سيل

هاي زيادي از جمله فارسي ترجمـه شـده اسـت و نسـخه فارسـي آن داراي       اين پرسشنامه به زبان
 80سوالي است كـه نسـخه    80 و 50پرسشنامه سيل داراي دو نسخه . مي باشد 88/0آلفا كرانباخ 

آموزاني كه زبان اول آنها انگليسـي اسـت و در حـال يـادگيري يـك زبـان        سوالي آن براي زبان
شـود كـه زبـان     آموزاني استفاده مي سوالي آن براي زبان 50رود، و نسخه  كار مي ديگر هستند به

ايـن   .باشـند  خارجي مـي /اول متفاوت دارند و در حال يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان دوم

 )مستقيم(اي  راهبردهاي حافظه

 )غيرمستقيم( راهبردهاي اجتماعي )مستقيم(راهبردهاي شناختي

 )مستقيم(راهبردهاي جبراني

 )غير مستقيم( راهبردهاي فراشناختي

 )غيرمستقيم(راهبردهاي عاطفي
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باشـد   پرسشنامه كه سواالت آن پيرامون انواع راهبردهاي مستقيم و غيرمستقيم يادگيري زبان مي
اي شــناختي، فراشــناختي، جبرانــي، عــاطفي، و  ميــزان اســتفاده از راهبردهــاي يــادگيري حافظــه

  .دهد اجتماعي را نشان مي

 آموزش راهبردي

آموزانش و چگونگي يادگيري آنها آگاه شود  د استفاده زبانكه معلم از راهبردهاي مور هنگامي
هـاي كلـي    آمـوزش راهبردهـا، بسـياري از جنبـه    . تواند به يادگيري موثرتر آنها كمـك كنـد   مي

هاي زباني در داخل و خارج از كالس، اهميـت كـار گروهـي و     يادگيري زبان از قبيل نوع نقش
ين دقت و سالست، تـرس از اشـتباهات، يـادگيري    هاي انفرادي در يادگيري زبان، تبادل ب تالش

. دهـد  در مقابل فراگيري، و تفاوت بين يادگيري زبان و يادگيري ساير موضوعات را پوشش مي
كند كه با اهميت آمـوزش راهبردهـا و چگـونگي آمـوزش آنهـا       اين بخش به معلمان كمك مي

  . آشنا شوند

  ه در اين خصوصهاي ارائه شد ضرورت آموزش راهبردها و انواع مدل
عالوه بر . شوند همانگونه كه مطرح شد، راهبردهاي يادگيري موجب افزايش روند يادگيري مي

توانند از راهبردهـا بـراي افـزايش ميـزان يـادگيري خـود اسـتفاده كننـد،          آموزان مي اينكه دانش
دگيري در آمـوزش راهبردهـاي يـا   . تواننـد از آنهـا بهـره گيرنـد     ها نيز مي معلمان و مولفان كتاب

: 1990(آكسفورد . خارجي نيز از اهميت بسزايي برخوردار است /هاي آموزش زبان دوم كالس
  :گويد در اين خصوص مي) 200-201

آمـوزش راهبـرد،   : شـود  هـاي مختلفـي مطـرح مـي     آموزش راهبردهاي يادگيري زبان با نام
و آغــازي  آمــوزش يادگيرنــده، آمــوزش چگــونگي يــادگيري، آمــوزش متــدلوژي يادگيرنــده،

آموزان بايد بدانند كه چگونه ياد بگيرند و معلمان نيز بايد  زبان. شناختي براي يادگيرندگان روش
در واقـع زمـاني كـه شـما بدانيـد      . سازي اين فرآيند بـراي آنهـا مطلـع باشـند     از چگونگي تسهيل

. لب كمك كنيدگيرند، مي توانيد به آنها در يادگيري موثرتر مطا آموزانتان چگونه ياد مي دانش
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ها به ويژه در حوزه آموزش زبان دوم و زبان خارجي حائز اهميت بوده و الزم و  آموزش راهبرد
بايست بسيار  آموزش راهبرد نبايد به صورت تئوري و غير عملي باشد بلكه مي. باشد ضروري مي

از دهنــد آن دســته  تحقيقــات نشــان مــي. آمــوزان كارآمــد باشــد كــاربردي بــوده و بــراي دانــش
  .آموزند نسبت به سايرين، يادگيري بهتري دارند يادگيرندگاني كه راهبردهاي يادگيري را مي
هـاي آمـوزش زبـان     هـاي درس بـويژه در كـالس    يكي از مهمترين عواملي كـه در كـالس  

آور بودن درس، و در نهايت نااميـدي معلمـان و    آموزان و كسالت خارجي باعث خستگي دانش
شود اين است كه راهبردهاي تدريس معلمـان و   از نتيجه آموزش مي آموزان سرخوردگي دانش

پـس معلمـان   . آموزان همخـواني چنـداني ندارنـد    مطالب آموزشي با راهبردهاي يادگيري دانش
آمـوزان را بيابنـد و سـپس آن دسـته از      بايست از همان ابتدا راهبردهـاي مـورد اسـتفاده زبـان     مي

ايـن  . شناسـند را بـه آنهـا معرفـي كـرده و آمـوزش دهنـد        راهبردهاي موثركه دانش آموزان نمي
اي باشد كه زبان آموزان مطالب درسي را  گونهه تواند با آموزش زبان تلفيق شده و ب آموزش مي

در اين حالت، نه تنهـا بـازده آموزشـي و رونـد     . مطابق با راهبردهاي يادگيري خودشان بياموزند
كننـده   آور و خسـته  هـاي زبـان نيـز كسـالت     شـود بلكـه كـالس    آموزش و يـادگيري تسـريع مـي   

نكته حائز اهميت ديگـر آنكـه تـاثير و كـارايي آمـوزش راهبردهـا بـه نـوع آمـوزش          . شوند نمي
آموزش مستقيم يا صـريح راهبردهـا   . آنها نيز بستگي دارد) مستقيم يا درج شده، تلفيقي يا مجزا(

و كاربرد راهبردهاي ارائـه شـده،    آموزان پيرامون ارزش، اهميت عبارت است از آشناسازي زبان
كارگيري راهبردهاي ملحـوظ   آموزان جهت به و آموزش تلفيقي عبارت است از راهنمايي زبان

ها و مطالب درسي، كه در واقع، هدف آن آموزش راهبردها يا آموزش نحوه استفاده  در فعاليت
به صـورت جـدا و مسـتقل     تواند عالوه بر اين، آموزش راهبردها مي). 2005چن، (از آنها نيست 

به عنوان نمونه فقط به آموزش راهبردهاي يادگيري زبان پرداخته شود، و يا اينكه بـا  . انجام شود
ها آمـوزش   اكثر پژوهش. هاي آموزشي كالس زبان و محتواي برنامه درسي تلفيق گردد فعاليت

ين مــدل و در خصــوص آمــوزش راهبردهــا چنــد. كننــد تلفيقــي صــريح راهبردهــا را تاييــد مــي
  .ها را ترسيم نموده است اين مدل) 1-3(جدول . چارچوب ارائه شده است
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  هاي ارائه شده جهت آموزش راهبردهاي يادگيري زبان ها و چارچوب مدل .1جدول 
 )1988(اومالي و چاموت )1981(هوسنفيلد و همكاران 

  .فكر كردن با صداي بلند را آموزش دهيد -
  .را شناسايي كنيدآموزان  راهبردهاي زبان -
  .اهميت راهبردها را توضيح دهيد -
آموزان را مجبور كنيد كه راهبردهاي زبـان اول را در   زبان -

  .كار ببرند بافت زبان دوم به
  .آموزش صريح راهبردها را فراهم سازيد -
آموزان، تاثير آموزش راهبردهـا   با سنجش راهبردهاي زبان -

 .را ارزيابي كنيد

آمــوزان را از راهبردهــاي مــورد    زبــان: ســازي آمــاده -
  .شان مطلع سازيد استفاده

انواع راهبردها و دليل استفاده از آنها را توضيح : معرفي -
  .دهيد

  .آموزان بخواهيد كارگيري راهبردها را از زبان به: تمرين -
شـان   آموزان كمك كنيد ميزان اسـتفاده  به زبان: ارزيابي -

  .از راهبردها را ارزيابي كنند
آموزان كمك كنيد تا راهبردهـا را بـه    به زبان: دهي بسط -

 .تكاليف جديد انتقال دهند
)1990(آكسفورد )1989(چاموت و كاپر 

  .آموزان را شناسايي كنيد راهبردهاي زبان -
ميزان استفاده زبان آمـوزان از راهبردهـا را مـورد سـنجش      -

  .قرار دهيد
 .دريزي كني آموزش راهبردها را برنامه -

  .آموزان و مدت زمان موجود را تعيين كنيد نيازهاي زبان -
  .راهبردها را به خوبي انتخاب كنيد -
 .به تلفيق آموزش راهبردها توجه كنيد -
  .مسائل انگيزشي را در نظر بگيريد -
  .ها را تهيه كنيد مطالب و فعاليت -
  .آموزشي كامال آگاهانه را اجرا كنيد -
  .زيابي كنيدآموزش راهبردها را ار -
 .آموزش راهبردها را مورد بازبيني قرار دهيد -

 )1997(كالستن -لسارد)1990(آكسفورد و همكاران 
آموزان فعاليتي ارائه دهيد تا بدون آموزش راهبردها  به زبان -

  .آنها را انجام دهند
شــان از  آمــوزان كمــك كنيــد تــا ميــزان اســتفاده  بــه زبــان -

  .راهبردها را ارزيابي كنند
برخي راهبردهاي سودمند را پيشنهاد كرده و راجع به آنهـا   -

  .دليل كارآمدي آنها را بيان كنيد. توضيح دهيد
ــان - آمــوزان فرصــت دهيــد كــه ايــن راهبردهــا را در   بــه زب

  .تكاليف زبان جديد تمرين كنند
چگونگي انتقال راهبردها به تكاليف جديد را نشان داده و  -

 .شرح دهيد
وزان كمـك كنيـد كـه راهبردهـا را در تكـاليف      آم به زبان -

  .جديد تمرين كنند
شــان از  آمــوزان كمــك كنيــد تــا ميــزان اســتفاده  بــه زبــان -

 .راهبردها را ارزيابي كنند

  .آموزانتان را مورد بررسي قرار دهيد بافت زبان -
در آموزشــتان بــه راهبردهــاي يــادگيري زبــان خودتــان   -

  .توجه كنيد
زخورد دهيد و كمك كنيد كه آنها نيز آموزان با به زبان -

 .بتوانند بازخورد دهند
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 )1999(گرينفل و هريسSSBI1مدل  -)1998(كوهن 
كنـد   آموزان كمك مـي  به زبان: معلم به عنوان يك شناختگر

  .شان را شناسايي كنند هاي يادگيري راهبردها و سبك
ــان    ــك زب ــوان ي ــه عن ــم ب ــوز معل ــادگيري و  : آم ــارب ي تج

  .گذارد آموزان درميان مي كري خود را با زبانفرآيندهاي ف
آمـوزان چگـونگي    بـه زبـان  : معلم بـه عنـوان يـك آموزگـار    

  .دهد استفاده از راهبردهاي يادگيري را آموزش مي
هـاي   هـا و برنامـه   بر طرح: كننده معلم به عنوان يك هماهنگ

  .كند آموزان و نيز مشكالت آنها نظارت مي مطالعاتي زبان
آمـوزان   در مراحـل پيشـروي زبـان   : ن يك مربيمعلم به عنوا

 .كند راهنمايي مداوم مي

ــاهي  ــزايش آگ ــان: اف ــام    زب ــف را انج ــوزان يــك تكلي آم
دهند و به اين ترتيـب راهبردهـاي مـورد اسـتفاده آنهـا       مي

  .شوند شناسايي مي
كند، پيرامـون   بندي مي معلم راهبردها را طبقه: بندي طبقه

هـد، فهرسـت بـازبيني    د اهميت راهبرد جديد توضـيح مـي  
  .دهد راهبردها را جهت استفاده آتي ارائه مي

آمـوزان اهـداف را تعيـين كـرده و راهبردهـاي       زبان: اقدام
  .كنند مورد نياز جهت دستيابي به آنها را انتخاب مي

آموزان با استفاده از راهبردهاي انتخـاب شـده    زبان: تمرين
كنـد   مـي ها را حذف  زنند؛ معلم محرك دست به اقدام مي

آموزان بـه صـورت خودكـار از راهبردهـا اسـتفاده       تا زبان
  .كنند

ــابي ــان: ارزي ــم و زب ــزان موفقيــت عمــل را   معل ــوزان مي آم
كنند؛ اهدافي جديد تعيـين ميگـردد؛ و چرخـه     ارزيابي مي

 .شود مجددا تكرار مي
 CALLA2مدل  -)2005(؛ چاموت، )1999(چاموت و همكاران، 

  .كنند آموزان را هنگام انجام تكاليفي كه با آن آشنا هستند شناسايي مي بردهاي مورد استفاده زبانمعلم راه: سازي آماده -
آمـوزان پيرامـون    دهد؛ سپس از زبانبندي آنها و دليل استفاده از آنها را توضيح مي معلم راهبردهاي جديد، طبقه: معرفي -

  .پرسد آنها سوال مي شان از راهبردهاي ارائه شده و چگونگي استفاده از آگاهي
آمـوزان بتواننـد    كند تـا زبـان   كنند و متعاقبا معلم تذكراتش را كم مي آموزان راهبردهاي جديد را تمرين مي زبان: تمرين -
 .طور مستقل از راهبردها استفاده كنند به
  .كنند زيابي ميشان از راهبردها را ار آموزان بالفاصله پس از تمرين، ميزان استفاده زبان: ارزيابي -خود -
كننـد، و   اي تلفيـق مـي   صـورت خوشـه   آموزان راهبردها را به تكاليف جديد انتقال دهند، راهبردها را بـه  زبان: دهي بسط -

  .كنند مجموعه يا فهرستي از راهبردهاي مطلوب را تهيه مي
عملكـرد آنهـا واكـنش نشـان      دهـد و بـه  آموزان از راهبردها را مورد سنجش قـرار مـي   معلم ميزان استفاده زبان: سنجش -

 .دهد مي

نيز به اختصار بيان شـده  ) 1-3(كه در جدول ) 1990(اي آكسفورد  مرحله 8در ادامه، مدل 
اگـر نـوع آمـوزش فقـط در حـد آشناسـازي       . شود طور كامل و مفصل توضيح داده مي است به
يـك يـا چنـد     آموزان باشد نيازي به استفاده از اين مدل نيست؛ ولي در خصـوص آمـوزش  زبان

                                                 
1. Styles and Strategies-Based Instruction (SSBI) 
2. Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) 
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طـور   مدت راهبردها و استفاده از آنهـا بـه   راهبرد براي انجام تكاليفي خاص، يا آموزش طوالني
  .توان از اين مدل استفاده كرد تر مي گسترده

 براي آموزش راهبردها) 1990(اي آكسفورد  مرحله 8مدل 

ورد استفاده قرار آموزان معموال براي يادگيري م پس از ارزيابي و سنجش راهبردهايي كه دانش
اين مـدل بـه خصـوص بـراي آمـوزش      . شود دهند، مدل زير براي آموزش راهبرد پيشنهاد مي مي

طوالني مدت راهبرد و معموال در يـادگيري مـنظم و عـادي كارآمـد اسـت، ولـي در خصـوص        
: 1990آكسـفورد  (باشـد   آموزش كوتاه مدت نيز با انتخاب قسمت هاي خاص، قابل استفاده مي

203.(  

  تعيين نيازهاي زبان آموزان و مدت زمان موجود: 1رحله م
آموزان و تعيين مدت زمـان موجـود بـراي     نخستين گام در برنامه آموزش، توجه به نيازهاي زبان

. تان چـه كسـاني هسـتند    نخست به اين مسئله دقت كنيد كه زبان آموزان. انجام اين فعاليت است
قـرار  ) مقدماتي، متوسـط، يـا پيشـرفته   (ر كدام سطح د. باشند در چه سن و چه مقطع تحصيلي مي

از چـه راهبردهـايي اسـتفاده    . توانـايي كالمـي آنهـا چيسـت    . آموزان چيست نياز اين زبان. دارند
از كـدام راهبردهـا مطلـع    . به نظر شما يادگيري كدام راهبردها برايشان ضـروري اسـت  . كنند مي

راهبردهاي پيشنهادي شما چقدر بـا  . مندند شتر عالقهها بي به كدام. شناسند ها را نمي هستند و كدام
تـان   عالوه بر اين، مدت زمان موجود بـراي شـما و دانـش آمـوزان    . راهبردهاي آنها تفاوت دارد

توانيـد آمـوزش    آيـا مـي  . آيا براي آموزش راهبردها زمان كـافي در اختيـار داريـد   . چقدر است
اي كه زبان آموزان بالفاصـله راهبردهـا را بكـار     هراهبردها را به تكاليف زباني مرتبط كنيد، بگون

  ).204: همان منبع(بسته و آنها را تمرين كنند 

  اي مناسب انتخاب راهبردها به شيوه: 2مرحله 
بـه  . آمـوزان متناسـب باشـند    هـاي زبـان   نخست، راهبردهايي را انتخاب كنيد كه با نياز و ويژگـي 

آموزان  اگر از سوي زبان. ردي خاص توجه كنيدهاي فرهنگي و تعصبات افراد روي راهب تفاوت
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تعصب خاصـي وجـود دارد، مـي بايسـت راهبردهـايي را انتخـاب كنيـد كـه كـامال بـر خـالف            
آمـوز   يا اگر راهبـرد انتخـابي شـما بـا راهبـرد انتخـابي زبـان       . راهبردهاي مورد استفاده آنها نباشد

، راهبردهاي جديد را به آنها معرفي آموزان بايست حين توجه به تمايالت زبان متفاوت است، مي
سوم، راهبردهايي را . دوم اينكه، بيش از يك نوع راهبرد را انتخاب كرده و آموزش دهيد. كنيد

هـا و   آموزان كارآمد بوده و قابليت استفاده را در انواع موقعيـت  انتخاب كنيد كه براي اكثر زبان
انتخاب كنيد كه يادگيري آنها آسان اسـت و   چهارم، راهبردهايي را. تكاليف زباني داشته باشند

بـه  . راهبردهايي كه گرچه نيازمند كمي تالش مي باشند ولي با اين حال بسـيار ارزشـمند هسـتند   
شـما مـي توانيـد بـه     . عبارت ديگر، فقط راهبردهاي خيلي آسان يا خيلي دشوار را انتخاب نكنيد

كنيد كه در حالت گسترده، چند گـروه   شيوه گسترده يا به صورت محدود، راهبردها را انتخاب
كنيد ولي در حالت محدود، به جـاي تلفيـق تعـداد زيـادي از      از راهبردها را با يكديگر تلفيق مي

، روشـي بسـيار خـوب بـراي     تركيبـي رويكرد . كنيد راهبردها، روي يك يا دو راهبرد تمركز مي
كنـد   راهبرهـا را ارائـه مـي    آموزش راهبردهاست كه در آن معلم نخست تعـداد زيـادي از انـواع   

سـپس از آنهـا   . از راهبردهـا كسـب كننـد    »تصـويري كلـي  «تا دانـش آمـوزان   ) حالت گسترده(
ها از سـوي   بندي پس از ارائه اين دسته. بندي كنند خواهد تا به طور ذهني راهبردها را درجه مي

رد توجـه قـرار دهـد    تواند راهبردهاي خاصي را انتخاب كرده و بيشتر مو آموزان، معلم مي دانش
  ).205-204: همان منبع) (سازي شيوه محدود(

  تلفيق كردن: 3مرحله 
در كل همانطور كه در باال نيز اشاره شد، مفيدترين شيوه اين است كـه آمـوزش راهبردهـا را بـا     

هنگامي كه آمـوزش راهبـرد تـا حـد     . تكاليف، مطالب و اهداف برنامه آموزش زبان تلفيق كنيم
آموزان چگونگي استفاده از آنها در بافتي معنادار را بهتر  يري زبان تلفيق شود، زبانامكان با يادگ

با اين حال، ضـروري اسـت كـه چگـونگي انتقـال راهبردهـا بـه تكـاليف و         . درك خواهند كرد
تـوان در يـك دوره    عالوه بر اين، نخست مـي . هاي جديد را به يادگيرندگان نشان دهيم موقعيت
هاي يادگيري زبان، آموزش داد و سپس آنها اي انتخابي را خارج از فعاليتمدت راهبرده كوتاه
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در اين صورت، استفاده از راهبردهـاي مناسـب از حالـت    . را با تكاليف آموزش زبان تلفيق كرد
همـان  (آمـوزان قـرار خواهـد گرفـت     آموزشي خارج شده و به تدريج جزء روال كار خود زبان

  ).206: منبع

  ه مسائل انگيزشيتوجه ب: 4مرحله 
آيا نيـاز اسـت كـه بـراي     . تان از چه محرك يا انگيزشي استفاده خواهيد كرد در برنامه آموزشي

هاي جديد نمره يا امتيازي تعيين شود، يا اينكه بـا افـزايش موفقيـت در يـادگيري،      كسب مهارت
البتـه  . باشـد  شايد تركيبـي از هـر دو مـوثر   . انگيزه براي به كارگيري راهبردها حاصل خواهد شد

آموزان به مرحله يادگيري راهبردها وارد شوند، به تدريج متوجه تاثير راهبردها  هنگامي كه زبان
شـيوه ديگـرِ   . شـوند  منـد بـه يـادگيري آنهـا مـي      تر و آسانتر زبان شده و عالقه در يادگيري سريع

هـا و   عاليـت آموزان ايـن اسـت كـه در خصـوص راهبردهـاي انتخـابي و ف       افزايش انگيزه در زبان
مسئله انگيزشـي ديگـر، همـانطور كـه قـبال نيـز       . تكاليف، به آنها اجازه اظهارنظر و انتخاب دهيم

اشاره شد، مربوط به تمايالت يا تعصـبات فرهنگـي افـراد در خصـوص اسـتفاده از راهبردهـايي       
ن شـما بايـد بـه ايـ    . خاص، يا دشوار بودن و گيج شدن آنها در يادگيري راهبردهاي جديد است

تمايالت و تعصبات توجه كرده و به آنها بها دهيد، ولي اين به معناي آن نيست كـه راهبردهـاي   
دانيـد راهبردهـاي قـديمي زبـان      بلكه منظور اين اسـت كـه هـر چنـد مـي     ! جديد را معرفي نكنيد

آموزان كارساز و مفيد نيستند، ولي با اين حال به نظرات و تمايالت آنهـا نيـز توجـه كـرده و بـه      
  ).207-206: همان منبع(ريج راهبردهاي جديد را وارد برنامه آموزشي كنيد تد

  هاتهيه مطالب و ارائه فعاليت: 5مرحله 
كنيـد، مطالـب مـورد اسـتفاده بـراي آمـوزش        بواسطه مطالبي كه براي آموزش راهبردها تهيه مي

و چگونگي استفاده  توانيد در خصوص زمان عالوه بر اين، شما مي. زبان نيز دو برابر خواهند شد
توانيـد يـك كتـاب راهنمـا بـراي اسـتفاده        حتي مـي . از راهبردهاي مورد نظر، جزواتي تهيه كنيد

ويـژه اگـر دوره آموزشـي مـورد نظـر شـما       ه آموزان در خانه و كالس درس تهيه كنيد، بـ دانش
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ا خودشـان يـك كتـاب راهنمـ     ر است از دانش آموزان بخواهيد كهحتي بهت. طوالني مدت باشد
به هر صورت، فعاليت هاي زباني و مطالبي تهيه كنيد كه بـراي زبـان آمـوزان جالـب     . تهيه كنند

  ).207: همان منبع(بوده و يا خودشان آنها را انتخاب كرده باشند 

  آموزشي كامال آگاهانه ارائه: 6مرحله 
سـتفاده از  بايست از دليل اهميت راهبردهـا و چگـونگي ا   آموزان مي در آموزش راهبردها، دانش

براي تمرين راهبردها چندين تكليف زباني تهيه كرده و . هاي جديد مطلع شوند آنها در موقعيت
تحقيـق  . توان راهبردها را از يك تكليف بـه تكليـف ديگـر انتقـال داد     نشان دهيد كه چگونه مي

آمـوزان از دليـل كارآمـد بـودن راهبردهـا، چگـونگي        نشان مي دهد آموزشي كه در آن دانـش 
ستفاده از آنها در تكاليف مختلف، و چگونگي ارزيابي نتيجه آنها كامال مطلع باشند، در مقايسه ا

توانـد   توالي زير مي. كند تر عمل مي با آموزش عادي راهبردها حائز اهميت بيشتري بوده و موفق
  :در ارائه يك راهبرد جديد مثمرثمر باشد

يـك تكليـف زبـاني را انجـام داده و      آموزان در ابتـدا بـدون آمـوزش راهبـرد هـدف،      زبان
پـس از  . كننـد  شان جهت انجام آن تكليف توضيحاتي ارائه مي پيرامون راهبردهاي مورد استفاده

بــر اســاس . دهيــد آن، شــما راهبــرد جديــد را معرفــي كــرده و در خصــوص آن توضــيحاتي مــي
نمـايي كنيـد كـه    آمـوزان بـراي انجـام تكليـف بكـار بـرده بودنـد آنهـا را راه         راهبردي كه زبـان 

آمـوزان   در مرحله آخر، زبـان . راهبردشان را اصالح كرده يا راهبرد جديد را جايگزين آن كنند
تـوان از   بر مبناي ماهيت راهبـرد مـي  . دهند مجددا تكليف را با استفاده از راهبرد جديد انجام مي

ري را راهنمـايي  آمـوزان ديگـ   اي كـه يكـي از دانـش    گروههاي دو نفره نيز استفاده كرد به گونه
بـدون شـك،   . هايشـان را عـوض كننـد    تواننـد نقـش   كرده و او راهبرد را اجرا كنـد، سـپس مـي   

  ).208-207: همان منبع(آموزش كامال آگاهانه، بهترين و موثرترين تكنيك آموزشي است 
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  ارزيابي آموزش : 7مرحله 
ايـن  . شـود  محسـوب مـي  شـان، بخشـي از آمـوزش     نظرات يادگيرندگان پيرامون راهبرد انتخابي

سنجي بوده و اطالعات مفيدي  -بازبيني و خود -ارزيابي، تمريني جهت راهبردهاي خود -خود
عالوه بر اين، مشاهدات خود معلم طي آموزش، قبل و بعـد آن،  . در اختيار معلمان قرار مي دهد

هاي ممكن  مالكمعيار ها و . باشد در ارزيابي ميزان موفقيت آموزش راهبردها بسيار كارآمد مي
پيشرفت تكليف، استفاده از راهبرد جديد در طـوالني مـدت،   : جهت ارزيابي آموزش عبارتند از

همـان  (آموز  استفاده از راهبرد جديد در تكاليف مربوطه و مشابه و پيشرفت در نگرش هاي زبان
  ).208: منبع

  بازبيني و اصالح آموزش : 8مرحله 
كنـد كـه تـا حـد امكـان       به معلم كمك مي) 7مرحله (يابي همانند هر تالش آموزشي ديگر، ارز

اين كـار موجـب مـي شـود بـه ابتـداي       . مطالب آموزشي را مورد بازبيني و تجديد نظر قرار دهد
چرخـه آمـوزش را مـورد    ) آمـوزان  هـا و نيازهـاي زبـان    ويژگـي ( 1چرخه بازگشـته و از مرحلـه   

گذر از مراحل با سـرعت بيشـتري انجـام    پس از اتمام اولين چرخه آموزش، . بازنگري قرار دهد
  ).همانجا(خواهد شد 

به اختصار ارائه ) طبق مدل آموزشي آكسفورد(در شكل زير چرخه كلي آموزش راهبردي
  :شده است
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  روش شناسي. 4
  ها آوري داده روش گرد

، راهبردهـاي  )1990(آكسفورد  1در پژوهش حاضربر اساس پرسشنامه راهبردهاي يادگيري زبان
در ايـن خصـوص، از آنجـايي كـه     . آموزي خارجيان مقيم ايران شناسايي گرديده اسـت  يفارس

آموزان متفاوت بود و همه در حال يادگيري زبـان فارسـي بـه عنـوان زبـان دوم       زبان اول فارسي
به زبان فارسي ) 1990(سوالي راهبردهاي يادگيري زبان آكسفورد  50بودند، لذا ابتدا پرسشنامه 

آمـوزان خـارجي اجـرا     از آنجا كه اين آزمون بـراي اولـين بـار بـر روي فارسـي     . ترجمه گرديد
براي بررسي پايايي پرسشـنامه ترجمـه شـده،    . شد، پايايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت مي

اين نمونـه كـه بـه    . در اين خصوص از يك نمونه استفاده گرديد. برگزار شد 2آزموني آزمايشي
 »اسـي كـوچكتر و نـوعي تمـرين در خصـوص پـژوهش اصـلي اسـت        نمونه عيني در مقي«عنوان 

از آنجـايي كـه معمـوال تعـداد     . باشـد  هـاي پـژوهش مـي    ، گوياي كل آزمـودني )1999رياضي (
 30، در ايـن پـژوهش   )1998هيـنكن  (اسـت   65تـا بـيش از    20ها در بررسي مقدماتي بـين   نمونه
قـزوين  ) ره(المللـي امـام خمينـي     يناز دانشـگاه بـ  ) هاي مختلـف  زن و مرد با مليت(آموز  فارسي

ترجمـه فارسـي   (آموزان به سواالت پرسشـنامه راهبردهـاي يـادگيري زبـان      زبان. انتخاب گرديد
در دسـتوركار مربـوط بـه اجـراي     ) 1990(آكسـفورد  . پاسخ دادند) آموزان خارجي براي فارسي

آمـوزان   پرسشـنامه بـه زبـان    اي به همـراه  گونه كند كه معلمان، پاسخنامه را به پرسشنامه اظهار مي
بـه عنـوان نمونـه بـه     (آموز به راحتي بتواند پاسخ هر گزينه را به صورت شماره  ارائه دهند تا زبان

در اين پژوهش . وارد پاسخنامه نمايند.) ..و  2، به جاي واژه بندرت عدد 1جاي واژه هرگز عدد 
شد كه پاسخ مورد نظر خود را در همان آموزان ارائه شد و از آنها خواسته  فقط پرسشنامه به زبان
آموزان موجب  دليل پژوهشگر اين بود كه استفاده از اعداد از سوي زبان. پرسشنامه عالمت بزنند

به دليل بيشتر بـودن آن نسـبت بـه سـاير     (تمايل نشان دهند  5شود اكثر آنها به استفاده از عدد  مي

                                                 
1. Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
2. Pilot Study 
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لـذا پـس از اجـراي آزمـون آزمايشـي،      . باشـد  ، و اين بر نتيجه آزمون تـاثير منفـي داشـته   )اعداد
  :ها كدگذاري شدند آموزان به هر سوال به صورت زير در پاسخنامه هاي زبان پاسخ

  1= ، هرگز2= ، بندرت3= ، گاهي4= ، معموال5= هميشه
و ) 19نسـخة  (آموزان در نرم افزار اس پي اس اس  هاي زبان در نهايت، با وارد كردن پاسخ

گـروه از راهبردهـاي يـادگيري     6بخـش مربـوط بـه     6(خ هر بخش از سواالت تعيين آلفاكرونبا
هـا، ترجمـه پرسشـنامه     به دليل پايايي كم برخي از بخش. ، پايايي پرسشنامه محاسبه گرديد)زبان

بـراي تعيـين روايـي    . مجددا توسط متخصصين مورد بررسي قرار گرفت و اصالحاتي انجام شـد 
براي اين منظور، پژوهشگر از دو . خصصان استفاده شده استمحتوايي اين آزمون از قضاوت مت

خارجي خواست تا با مطالعه سواالت، /نفر از متخصصان آموزش زبان فارسي به عنوان زبان دوم
در نهايت . متخصصان موضوعي، روايي محتوايي آزمون را تاييد كردند. نظر خود را اظهار كنند

فارسـي آمـوز    156ه اصالح شده استفاده شـد و حـدود   براي بررسي و اجراي نهايي، از پرسشنام
آوري پرسشـنامه جمـع   156از ميـان  . سال به سواالت پاسخ دادند 17-35خارجي در گروه سني 

پرسشـنامه   137آموزان حذف و در كـل،   هاي ناقص زبان پرسشنامه به دليل پاسخ 19شده حدود 
آمـوزان در   هاي زبـان  ن آزمايشي، پاسخدر اين مرحله نيز همانند آزمو. مورد بررسي قرار گرفت

افـزار اس پـي اس    آوري شده به كمـك نـرم   هاي جمع پاسخنامه كدگذاري شد و در نهايت داده
  .اس تحليل گرديد

  گيري، حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه
باشـند   هـاي مختلـف مـي    آموز خارجي زن و مرد با مليت فارسي 156جامعه آماري اين پژوهش 

واقـع در شـهر   ) ره(سال قرار دارند و در دانشگاه بين المللي امام خميني  17-35زه سني كه در با
اي انجام  در اين تحقيق، نمونه گيري به روش تصادفي خوشه. باشند قزوين مشغول به تحصيل مي

  .شده است
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  ها آوري داده ابزار گرد
. اسـتفاده شـده اسـت   ) 1990(در اين پژوهش از پرسشنامه راهبردهاي يادگيري زبان آكسـفورد  

آمـوزاني   سوالي آن براي زبان 80سوالي است كه نسخه  80و  50پرسشنامه سيل داراي دو نسخه 
رود، و  كـار مـي   كه زبان اول آنها انگليسي است و در حال يادگيري يك زبـان ديگـر هسـتند بـه    

دارنـد و در حـال   شود كه زبـان اول متفـاوت    آموزاني استفاده مي سوالي آن براي زبان 50نسخه 
ايـن پرسشـنامه ميـزان اسـتفاده از     . باشـند  خارجي مـي /يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان دوم

اي، شـناختي، فراشـناختي، جبرانـي، عـاطفي، و اجتمـاعي را نشـان        راهبردهاي يـادگيري حافظـه  
  . دهد مي

آمـوزان   سـوالي اسـتفاده شـده اسـت، زيـرا زبـان اول فارسـي        50در اين پـژوهش از نسـخه   
 9تـا   1سـواالت  . متفاوت بوده و همه در حال يادگيري زبان فارسـي بـه عنـوان زبـان دوم بودنـد     

پيرامــون راهبردهــاي شــناختي،  23تــا  10اي، ســواالت  پرسشــنامه پيرامــون راهبردهــاي حافظــه
راهبردهــاي فراشــناختي،  38تــا  30پيرامــون راهبردهــاي جبرانــي، ســواالت  29تــا  24ســواالت 
  .سنجند راهبردهاي اجتماعي را مي 50تا  45راهبردهاي عاطفي، و سواالت  44تا  39سواالت 

  ها تجزيه و تحليل داده
  پايايي پرسشنامه

در ايـن  . در ابتداي پژوهش به منظور تاييد پايايي پرسشنامه از يك آزمون آزمايشي استفاده شـد 
كرونباخ، پايايي كلي پرسشنامه  يآموز و تعيين آلفا زبان 30شامل  اي خصوص با استفاده از نمونه

ضـريب آلفـاي كرونبـاخ كـل آزمـون      همانگونه كه در جدول زير مشخص اسـت  . تاييد گرديد
راهبردهاي (بخش الف : هاي آن به ترتيب عبارت بودند از ، و آلفاي كرونباخ بخش0.80حدود 
، 0.64) يراهبردهـاي جبرانـ  (، بخـش پ  0.58) راهبردهاي شناختي(، بخش ب 0.54) اي حافظه

ــناختي (بخــش ت  ــاي فراش ــاطفي (، بخــش ث 0.60) راهبرده ــاي ع ، بخــش ج 0.42) راهبرده
 .0.46) راهبردهاي اجتماعي(
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هـا، اصـالحاتي در پرسشـنامه     به دليل پايين بودن ميزان آلفاي كرونباخ در برخـي از بخـش  
ي آسـانتري  هـا  هاي دشوار در برخـي سـواالت را حـذف يـا از واژه     بدين منظور، واژه. انجام شد

) 1-5(جـدول  . لذا در پژوهش اصلي از پرسشنامه اصالح شـده اسـتفاده گرديـد   . استفاده كرديم
هاي حاصل از آزمون آزمايشي جهت تعيين ضريب آلفـاي كرونبـاخ و تاييـد پايـايي     بيانگر داده

  .باشدپرسشنامه مي
    پايايي پرسشنامه راهبردهاي يادگيري زبان فارسي .1جدول   

  استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان فارسي
آمـوزان خـارجي بـا     كارگيري هر يك از راهبردهاي يادگيري زبان دوم توسـط فارسـي   بسامد به

، ميـانگين  )1990آكسفورد، (در تحليل نتايج پرسشنامه . تفاده از آمار توصيفي ارائه شده استاس
نشان دهنده اين است كه فردهرگز يا تقريباً هرگز از راهبردهاي يادگيري زبان اسـتفاده   4/1تا  1

ي نشانگر اين است كه فرد به طـور معمـول از راهبردهـاي يـادگير     4/2تا  5/1كند، ميانگين نمي
نشـانگر ايـن اسـت كـه فـرد گـاهي از راهبردهـاي         4/3تـا   5/2كنـد، ميـانگين   زبان استفاده نمـي 

نشــانگر ايــن اســت كــه فــرد معمــوال از  4/4تــا  5/3كنــد، ميــانگين يــادگيري زبــان اســتفاده مــي
نشانگر اين است كه فرد هميشه و  5تا  5/4كند، و ميانگين راهبردهاي يادگيري زبان استفاده مي

  ).2-5جدول (كند ريباً هميشه از راهبردهاي يادگيري زبان استفاده مييا تق
  جهت تحليل ميانگين نمرات پرسشنامه) 1990(معيار آكسفورد  .2جدول 

 5تا  4/4 5/4تا  4/3 5/3تا  4/2 5/2تا  4/1 5/1تا  1 ميانگين
 هميشه معموال گاهي ندرت به هرگز استفاده از راهبردها

0.80  كرونباخ كل آزمون ضريب آلفاي
0.54  آلفاي بخش الف
0.58  آلفاي بخش ب
0.64  آلفاي بخش پ
0.60  آلفاي بخش ت
0.42  آلفاي بخش ث
0.46  آلفاي بخش ج
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هايي كه نگين كل هر يك از سواالت پرسشنامه را، با احتساب پرسشميا) 3-5(در جدول 
بـراي  ( 5كمترين اسـتفاده از راهبردهـا مربـوط بـه سـوال      .كنيد پاسخ نامعلوم داشتند، مالحظه مي

يادگيري واژه هاي جديد، آنها را مثل يك شـعر يـا آهنـگ كنـار هـم قـرار مـي دهـم و حفـظ          
متن فارسـي، بـراي هـر واژه جديـد بـه فرهنـگ لغـت        هنگام خواندن يك ( 27و سوال ) كنم مي

اي و جبراني هسـتند   است كه به ترتيب جزء راهبردهاي حافظه) 2/2(باميانگين ) كنممراجعه نمي
كـنم كـه   كـنم و سـعي مـي   هايم در زبان فارسي توجه ميبه غلط( 31و بيشترين كاربرد را سوال 

در ادامـه بـا ارائـة    .راهبردهـاي فراشـناختي اسـت    دارد كـه از  2/4با ميانگين ) آنها را تكرار نكنم
  .پردازيم آموزان مي نمودار به توصيف بسامد استفاده از هر گروه از راهبردها توسط فارسي

 آمار توصيفي استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان فارسي .3جدول 

 ميانگين  هاي نامعلوم پاسخ تعداد ها پرسش راهبردها
12/3  6  131 1

ف
ال

 
حافظ
اي ه

 

44/3  1  136 2
16/3  0  137 3
70/3  0  137 4
28/2  1  136 5
36/2  1  136 6
91/2  1  136 7
51/3  0  137 8
59/3  0  137 9
88/3  1  136 10

شناختي ب
 

02/4  2  135 11
73/3  0  137 12
70/3  3  134 13
54/3  1  136 14
38/3  0  137 15
86/2  1  136 16
75/2  0  137 17
83/2  0  137 18
80/3  0  137 19
79/3  0  137 20
39/3  1  136 21
91/2  0  137 22
03/3  2  135 23
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آموزان از ميان سواالت  بيانگر آن است كه فارسي) 1-5(نمودار : اي راهبردهاي حافظه) 1(
كـنم   مـن سـعي مـي   ( 4اي، معموال راهبرد مربـوط بـه سـوال شـمارة      مربوط به راهبردهاي حافظه

استفاده بشود، در ذهنم تجسم كنم تا بتـوانم آن واژه  موقعيتي كه ممكن است واژه جديد در آن 
بـه طـور متوسـط مـورد      3و  2، 1سه راهبرد مربوط به سواالت . كنند را استفاده مي) را ياد بگيرم

هاي جديد، آنها را مثل يـك   براي يادگيري واژه( 5گيرند و دو راهبرد در سوال  استفاده قرار مي
بـراي يـادگيري واژه هـاي جديـد از     ( 6و ) كنم و حفظ ميشعر يا آهنگ كنار هم قرار مي دهم 

  .شوند به ندرت استفاده مي) كنمواژه استفاده ميكارت

16/4  0  137 24

جبراني  پ
 44/3  0  137  25  

68/3  2  135  26  
28/2  1  136  27  
64/3  0  137  28  
86/3  0  137  29  
82/3  1  136 30

 ت
فراشناختي

 

20/4  0  137  31  
19/4  0  137  32  
06/4  0  137  33  
24/3  2  135  34  
50/3  1  136  35  
54/3  1  136  36  
86/3  1  136  37  
13/4  0  137  38  
43/3  0  137 39

عاطفي ث
 97/3  0  137  40  

56/2  0  137  41  
94/2  2  135  42  
52/2  1  136  43  
19/3  0  137  44  
85/3  1  136 45

 ج
اجتماعي

 91/3  0  137  46  
36/3  0  137  47  
91/3  1  136  48  
84/3  0  137  49  
85/3  0  137  50  
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كنيـد كـه ميـانگين     مالحظـه مـي  ) 2-5(و نمـودار )3-5(در جدول : راهبردهاي شناختي) 2(
و اسـت   4/3تـا   5/2بـين  ) 23، 22، 21، 18، 17، 16، 15هـاي   سـوال (نمرة نيمي از اين سـواالت  

را نشان  4/4تا  5/3ميانگين نمرة بين ) 20و  19، 15، 14، 13، 12، 11، 10هاي سوال(نيمي ديگر 
اين نتيجه به آن معنا است كه برخـي از راهبردهـاي شـناختي بـه طـور متوسـط توسـط        . دهند مي

  .شود و برخي ديگر كاربرد معمول دارد آموزان استفاده مي فارسي
  

  

  

  

  اهبردهاي حافظه اياستفاده از ر. 5-1نمودار 

  

  

  

  

  
  

  استفاده از راهبردهاي شناختي. 2-5 رنمودا

هنگام خوانـدن يـك   ( 27نشانگر آن است كه سوال ) 3-5(نمودار : راهبردهاي جبراني) 3(
از ايـن گـروه راهبردهـا بـا     ) كـنم متن فارسي، براي هر واژه جديد به فرهنگ لغت مراجعـه نمـي  

ميانگين ديگر سـواالت  . گيرد ن مورد استفاده قرار ميآموزا ، به ندرت توسط فارسي2/2ميانگين 
باشد و بيانگر آن است كه معمـوال از ايـن   مي 4/3تا  5/2مربوط به راهبردهاي جبراني تقريباً بين 

  .  شود راهبردها استفاده مي

  

23    22    21     20    19    18    17    16     15    14    13     12    11    10  

5

4  

3  

2  

1  

0  

88/3  73/3  7/3  54/3 38/3
86/2 75/2 83/2

8/3 79/3
39/3

91/2 03/3

12/3  

6                  5                  4                 3                 2                  1 

16/3 7/3

28/2 36/2
44/3  4  

3  
2  
1  
0  
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آموزان از راهبردهاي فراشناختي به  فارسي) 4-5(مطابق نمودار : راهبردهاي فراشناختي) 4(
كـنم كـه   ريـزي مـي  هايم را طوري برنامهمن وقت( 34كنند به جز سوال  ول استفاده ميطور معم

آمـوزان  دهد فارسيكه نشان مي 2/3با ميانگين ) زمان كافي براي مطالعه زبان فارسي داشته باشم
  .كنند از اين راهبرد گاهي استفاده مي

  
  
  
  
  
  

  استفاده از راهبردهاي جبراني. 3-5 رنمودا

  

  

  

  

  
  

  فراشناختياستفاده از راهبردهاي . 4-5 رنمودا
مـن  ( 40دهنـد كـه سـوال شـمارة      نشان مـي ) 5-5(نتايج در نمودار : راهبردهاي عاطفي) 5(

بيشـترين بسـامد   ) كنم كه به فارسي صحبت كنم، حتي اگر غلط داشته باشـم  خودم را تشويق مي
هـاي مربـوط بـه ايـن     ساير راهبرد. كاربرد را در ميان سواالت مربوط به راهبردهاي عاطفي دارد

  .گيرند مورد استفاده قرار مي) به طور متوسط(بخش از سواالت، گاهي 

  5

4  

3  

2  

1  

0  
29              28             27             26             25               24    

86/3
44/3 68/3

28/2

64/316/4  

  5

4  

3  

2  

1  

0  38        37      36       35       34       33       32      31      30  

82/3  
2/4  19/4 06/4

24/3 5/3 54/3 86/3 13/4
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) 4/4تا  5/3بين (ميانگين سواالت مربوط به راهبردهاي اجتماعي : راهبردهاي اجتماعي) 6(
ميان  از. آموزند آموزان خارجي معموال زبان فارسي را از يكديگر مي بيانگر آن است كه فارسي

مـن زبـان فارسـي را بـا سـاير       ،47 هسوال شـمار (فقط يك راهبرد  ربوط به اين گروه،سواالت م
  ).6-5نمودار (گيرد  گاهي مورد استفاده قرار مي 3/3باميانگين ) كنم آموزان تمرين مي فارسي
  
  
  
  
  
  

  عاطفياستفاده از راهبردهاي . 5-5 رنمودا
  

  

  

  
  اجتماعياستفاده از راهبردهاي . 6-5 رنمودا

آموزان در هر گروه از راهبردها و نيز ميـانگين كـل راهبردهـاي مـورد      ت زبانميانگين نمرا
  :ارائه شده است) 4-5(آموزان اين پژوهش در جدول  استفاده فارسي

  
  
  

  

  5

4  

3  

2  

1  

0  
44              43              42              41             40               39     

43/3  
97/3

56/2 94/2
52/2

19/3

50              49              48              47             46               45     

4  
3.8  
3.6  
3.4  
3.2  

3  

85/3  91/3

39/3

91/3 84/3 85/3
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  آمار توصيفي ميانگين كل راهبردها .4جدول 
 )انحراف از معيار(ميانگين  تعداد راهبردهاي يادگيري

 )57/0( 6 3 ايحافظه
  )22/0( 7/3  6  شناختي
  )64/0( 5/3  6  جبراني

  )39/0( 8/3  6  فراشناختي
  )55/0( 1/3  6  عاطفي
  )21/0( 7/3  6  اجتماعي

 6 4/3 استفاده از كل راهبردها

و با توجـه بـه معيـار    ) 4-5(در جدول ) 4/3(كارگيري راهبردها  با مالحظة ميانگين كلي به
آمـوزان   ه طـور كلـي فارسـي   تـوان گفـت كـه بـ     هـا مـي   جهت تحليل ميانگين) 1990(آكسفورد 

مطـابق آمـار توصـيفي در    . كننـد  از راهبردهاي يادگيري زبان فارسي اسـتفاده مـي  گاهيخارجي 
بـه عنـوان   (توان استفاده از راهبردهاي يادگيري زبـان فارسـي    مي) 7-5(و نمودار ) 4-5(جدول 

  : بندي كرد را به اين ترتيب رتبه) زبان دوم
  اي حافظه>عاطفي >جبراني >و اجتماعي شناختي >راهبردهاي فراشناختي

كنند  آموزان راهبردهاي فراشناختي را بيشتر از راهبردهاي ديگر استفاده مي بنابراين، فارسي
همچنـين راهبردهـاي   . گيرنـد  كـار مـي   اي را كمتـر از راهبردهـاي ديگـر بـه     و راهبردهاي حافظه

  .كند ز تفسير فوق را تأييد ميني) 7-5(نمودار . شناختي و اجتماعي ميانگين يكساني دارند
) 726/13(اسكوار  -در تفسير نتايج آزمون آماري فريدمن نيز با استناد به مقدار آزمون چي

اخـتالف   99/0بايد گفت كه بـه لحـاظ آمـاري بـا اطمينـان      ) p=01/0>05/0(و سطح معناداري 
تصادفي نيست و حاصـل  راهبردهاي يادگيري؛ معنادار است به اين معنا كه اين اختالف   ميانگين

  .از يك اثر واقعي است
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  ميانگين راهبردهاي يادگيري زبان فارسي .7نمودار

  گيري نتيجه
ــدي و       ــه باعــث ناامي ــواردي ك ــارجي، يكــي از م ــان خ ــادگيري زب ــوزش و ي در خصــوص آم
سرخوردگي زبان آموزان مي شود اصطكاك راهبردهاي تدريس و يادگيري و عدم اسـتفاده از  

شايد دليل عمـده ايـن باشـد كـه     . كليدي و موثر در امر يادگيري زبان خارجي استراهبردهاي 
محوري شده است و توجه به نيازها، عاليـق، و   -آموزش زبان به تدريج وارد عرصه دانش آموز

در زمينـه  . آموزان نقش بسزايي در ميـزان موفقيـت يـك برنامـه آموزشـي دارد     هاي زبانويژگي
هـا و   ، نيـز نيازهـاي يادگيرنـدگان، سـبك    )خـارجي /نـوان زبـان دوم  بـه ع (آموزش زبان فارسـي  

راهبردهاي يادگيري آنها تا حد زيادي ناديده انگاشته شده است كه در اين خصوص مـي تـوان   
با كشف راهبردهاي غالب يادگيري در زبان آمـوزان خـارجي و آمـوزش راهبردهـاي مـوثر در      

تاليف كتب با يادگيري را كـاهش داده و بـر   يادگيري هر مهارت زباني، شكاف ميان تدريس و 
تـوان  در واقـع بـا كشـف راهبردهـاي يـادگيري در زبـان آمـوزان مـي        .بازده آموزش زبان افزود

مهـارت زبـاني    4كتابهاي آموزش زبان فارسي را برپايه معرفـي راهبردهـاي مـوثر در يـادگيري     
بر اين، معلمان زبان فارسي عالوه . تاليف نمود) خواندن، نوشتن، صحبت كردن، و گوش دادن(

هاي ديگر، راهبردهاي مـوثر در   مرحله اي آكسفورد يا به روش 8توانند با استفاده از مدل  نيز مي
آموزان آموزش داده و از اين طريق آنها را به فراگيراني فعال در كالس  يادگيري زبان را به زبان

بنابراين در . ان تر صورت مي پذيرددرس تبديل كنند كه در اين صورت مسلماً يادگيري نيز آس

4  

3  

2  

1  

0  

3 1/3
5/3 7/3 7/3 8/3

     اي حافظه       اطفيع          برانيج          ناختيش        جتماعيا       تيفراشناخ
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آمـوزان و  روند آموزش زبان فارسي، تلفيق شيوه هاي آمـوزش بـا راهبردهـاي مـورد نيـاز زبـان      
پرداختن به اين راهبردها در برنامه آموزشي، تاثير بسزايي در افزايش انگيـزه در زبـان آمـوزان و    

اي از راهبردهـاي مـورد    ر نمايـه پژوهش حاضـ  .افزايش ميزان بازده در يادگيري و آموزش دارد
را در ايـران فـرا   ) بـه عنـوان زبـان دوم   (دهد كـه زبـان فارسـي     آموزان را نشان مياستفاده فارسي

آموزان خارجي براي يادگيري زبـان فارسـي از   دهد كه فارسي نتايج پژوهش نشان مي. اندگرفته
اي را نـد و راهبردهـاي حافظـه   كن راهبردهاي فراشناختي بيشتر از راهبردهاي ديگـر اسـتفاده مـي   

گروه راهبردها، راهبردهاي شناختي و  6همچنين در ميان . برند كار مي كمتر از ساير راهبردها به
آمـوزان از ايـن دو گـروه راهبردهـا بـه       دهد فارسي اجتماعي ميانگين يكساني دارند كه نشان مي

كل و با توجـه بـه معيـار آكسـفورد     عالوه بر اين، بر اساس ميانگين . كنند يك ميزان استفاده مي
آمـوزان خـارجي گـاهي از     تـوان گفـت كـه بـه طـور كلـي فارسـي        ها مـي  جهت تحليل ميانگين

يكي از داليلي كه بر ميزان و نوع راهبردهاي . كنند راهبردهاي يادگيري زبان فارسي استفاده مي
ل وجود دارد كه معلمـان  اين احتما. باشد گذارد شيوه تدريس معلمان مي آموزان تاثير مي فارسي

كننـد و راهبردهـاي    اين مركـز در تـدريس خـود از راهبردهـاي فراشـناختي بيشـتر اسـتفاده مـي        
داننـد كـدام راهبردهـا بـراي يـادگيري       آمـوزان نمـي   اكثر زبان. برند كار نمي اي را زياد به حافظه
تـر   آمـوزي موفـق   زبان توانند با يادگيري راهبردها در هاي زباني موثر هستند و چگونه ميمهارت

توانند با استفاده از نتايج اين پژوهش و نيـز   در اين خصوص، معلمان زبان فارسي مي. عمل كنند
آمـوزان كمـك كـرده و بـه ايـن ترتيـب رونـد         هاي آموزش راهبردهـا بـه فارسـي    با كمك مدل

  .آموزي را تسريع بخشند فارسي
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اثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر خواندن، درك مطلب و بررسي ت). 1376( .متولي، سيد محمد

پايان نامه . هاي دخترانه شهرستان فردوس هاي اول دبيرستان آموزان كالس سرعت يادگيري دانش
  .يئ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي،دانشگاه عالمه طباطباكارشناسي ارشد
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