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چکیده
راهبردها اقدامات آگاهانهای هستند که زبانآموزان برای بهبود زبانآموزی بهکار میبرند .درواقع در حوزهی
آموزش زبان راهبردهای یادگیری به زبانآموز کمک میکنند تا بتواند ابالعات را فراگرفته ،آنها را ذخیرهسازی،
سپس بازیابی کند و درنهایت مورد استفاده قرار دهد .ازاینرو ،ابالع زبانآموز و مدرس از اهمیت راهبردها در
تسریع و اثربخشی فرایند یادگیری بسیار مؤثر است .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی،
اجتماعی و عابفی بر میزان موفقیت فارسیآموزان در مهارت نوشتن میپردازد .نمونهی آماری پژوهش ،متشکل
از  43فارسیآموز عربیزبان زن و مرد بود که در بازهی سنی  32-63سال قرار داشتند و در ترم پاییز  20در
دورهی پیشرفته مشغول یادگیری زبان فارسی بودند .ابزار پژوهش جهت سنجش میزان بهکارگیری راهبردها،
پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد ( )6222میباشد و برای تعیین رابطهی بهکارگیری راهبردهای
یادگیری زبان فارسی با میزان موفقیت فارسیآموزان در مهارت نوشتن ،از نمرات آنان در درس نگارش استفاده
شد .تحلیل فرضیهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرتوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت
گرفت و نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین بهکارگیری راهبرد فراشناختی و
موفقیت در مهارت نگارش رابطهی معنیدار مثبتی وجود دارد .این در حالی است که ببق یافتههای پژوهش،
بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و عابفی و موفقیت در مهارت نگارش رابطهی معنیدار مثبتی وجود ندارد.
همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که بین سه نوع راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عابفی ،راهبردهای
فراشناختی باعث موفقیت فارسیآموزان در درس نگارش شده است و هرچه میزان بهکارگیری راهبردهای
فراشناختی افزایش بیابد ،میزان موفقیت فارسیآموز در درس نگارش نیز افزایش مییابد .درنهایت پیشنهادهایی
جهت آموزش راهبردها درکالسهای آموزش زبان فارسی ارایه گردید.

کلید واژهها:

راهبردهای فراشناختی ،راهبردهای اجتماعی ،راهبردهای عابفی ،مهارت نوشتاری

تاریخ دریافت مقاله6221/22/62 :
رایانشانی نویسنده مسئول (شراره خالقیزاده):

تاریخ پذیرش نهایی مقاله6221/63/26 :
khaleghizadeh.sh@gmail.com
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 .1مقدمه
بر مبنای دیدگاه شناختی اومالی و چاموت ( ،)6222یادگیری راهبردی مؤثرترین نوع یادگیری است،
فرایندی که زبان آموزان بی آن هم در کالس درس و هم در خارج از آن از مهارتهای عالی تفکر استفاده
میکنند .مهارتهای عالی تفکر به این معنی است که زبانآموزان حین تحلیل فعالیتهای یادگیری ،دانش
پیشین خود را فعال میسازند و دانش جدید را در پیکرهی شناختی ازپیشموجود ادغام میکنند .درواقع
می توان گفت که راهبردهای گوناگون نگرشی پویا به یادگیرنده میدهند .از دیدگاه اومالی و چاموت
( ،)6222نکتهی جالب توجه دیگر این است که راهبردها فقط مختص زبانآموزان موفق نیست ،بلکه برای
زبانآموزان ضعیف نیز کاربردی است.
در حوزهی آموزش زبان نیز راهبردهای یادگیری به زبانآموز کمک میکنند تا بتواند ابالعات را
فراگرفته ،آنها را ذخیرهسازی کنند ،سپس بازیابی و درنهایت مورد استفاده قرار دهند .درواقع میتوان گفت
که راهبردهای یادگیری عملکردهای خاصی هستند که استفاده از آنها از سوی دانشآموز ،فرایند یادگیری
را آسانتر ،سریعتر ،لذتبخشتر و مؤثرتر ساخته و انتقال یادگیری به موقعیتهای جدید را ممکنتر
میسازند (آکسفورد .)6222 ،هدف مدرس در بهکارگیری و آموزش راهبردهای یادگیری این است که
«بر حالت عابفی یا انگیزهای زبان آموز یا به روشی که او از بریق آن ابالعات جدید را انتخاب ،اکتساب و
مرتب میکند ،تأثیرگذار باشد» (وینستین و مایر.)6231 ،
با توجه به اهمیت راهبردها و نقش آنها در تسریع و اثربخشی فرایند یادگیری و همچنین تأثیر آنها بر
میزان موفقیت زبانآموزان در یادگیری مهارتهای زبانی ،پژوهشهایی در زبان انگلیسی و سایر زبانها
صورت گرفته است ،ولی در زمینهی تأثیر راهبردها بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی هیچ پژوهش
قابل اتکایی تاکنون صورت نگرفته و فقط پژوهشها به بررسی نمایهی راهبردهای مورد استفادهی
فارسی آموزان غیرایرانی و همچنین تأثیر ملیت و جنسیت بر بهکارگیری راهبردها در میان این فارسیآموزان
پرداختهاند؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که تأثیر راهبردها بر میزان موفقیت فارسیآموزان نیز مورد
بررسی قرار گیرد .ازاین رو ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عابفی بر
میزان موفقیت فارسیآموزان در مهارت نوشتن میپردازد؛ بدین منظور ،پرسشهای زیر مطرح گردید:
 .6آیا بین بهکارگیری راهبردهای فراشناختی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در مهارت
نوشتن رابطهی معنیداری وجود دارد؟
 .3آیا بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در مهارت
نوشتن رابطهی معنیداری وجود دارد؟
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 .2آیا بین بهکارگیری راهبردهای عابفی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در مهارت نوشتن
رابطهی معنیداری وجود دارد؟
 .4آیا بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم (راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی ،و عابفی) و
موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در مهارت نوشتن رابطه وجود دارد؟
 .0آیا سهم بهکارگیری هریک از راهبردهای غیرمستقیم در پیشبینی موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی
عربی زبان در مهارت نوشتن یکسان است؟
متناظر با پرسشهای فوق ،فرضیههای زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
فرضیهی اول :بین بهکارگیری راهبردهای فراشناختی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در
مهارت نوشتن رابطهی معنیداری وجود دارد.
فرضیهی دوم :بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در
مهارت نوشتن رابطهی معنیداری وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین بهکارگیری راهبردهای عابفی و موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در مهارت
نوشتن رابطهی معنیداری وجود دارد.
فرضیهی چهارم :بین بهکارگیری مجموع راهبردهای مستقیم (راهبردهای حافظهای ،شناختی و جبرانی)
و موفقیت در مهارت نگارش فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطه وجود دارد.
فرضیهی پنجم :سهم بهکارگیری هریک از راهبردهای غیرمستقیم در پیشبینی موفقیت فارسیآموزان
غیرایرانی عربیزبان در مهارت نوشتن متفاوت است.

 .2پیشینهی پژوهش
نخستین پژوهشها در زمینهی راهبردهای یادگیری زبان در دهه  6252و  6232انجام گرفت و از آن زمان
تاکنون بسیاری از پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی به بررسی راهبردهای مورد استفادهی زبانآموزان و عوامل
مؤثر بر آنها پرداختند.
اندرسون ( )3223در پژوهشی تحت عنوان نقش فراشناخت در آموزش و یادگیری ،به این نتیجه رسید
که آموزش مهارتهای فراشناختی و بهکارگیری آنها از سوی مدرسان در آموزش زبان نقش بسزایی دارد.
وندرگریفت ( )3222نشان داد آن دسته از دانشجویانی که دارای مهارت شنیداری بهتری هستند بیشتر از
همکالسیهای ضعیف خود از راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند.
وارتن ( )3223با استفاده از  153دانشجو در سنگاپور که در حال فراگیری زبان ژاپنی و فرانسه بودند
پژوهشی به انجام رسانید؛ وی برای بررسی راهبردهای یادگیری این دانشجویان از پرسشنامهی راهبردهای
یادگیری زبان آکسفورد ( )6222استفاده کرد و به این نتیجه رسید که زبانآموزان ماهر برای موفقیت بیشتر
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در یادگیری از راهبردهای متنوعتری استفاده میکنند .عالوه بر این ،یافتههای پژوهش بیانگر این بودند که
نوع راهبردها ،تعداد و بسامد استفاده از آنها ،سن زبانآموزان ،پیشینهی فرهنگی آنها ،انگیزه و اهداف
آنها از زبانآموزی ،تجارب قبلی آنها از یادگیری و نیز سبکهای یادگیری زبانآموزان از مهمترین عواملی
هستند که بر یادگیری آنها تأثیر میگذارند؛ همچنین یافتههای پژوهش وی نشان داد که مردان در مقایسه
با زنان راهبردهای بیشتری را بهکار میبرند .این نتایج با یافتههای ترن ( )6233که روی بزرگساالن ویتنامی
انجام داد ،یکسان بود و نشان داد که مردها برای یادگیری از راهبردهای متنوعتری استفاده میکنند.
چن ( )3220دالیل عدم استفاده از راهبردهای درک شنیداری در یادگیرندگان تایوانی را که در حال
یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی بودند ،مورد بررسی قرار داد .درواقع هدف او از انجام این
پژوهش کشف موانعی بود که موجب میشدند زبانآموزان تایوانی بی آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی ،راهبردهای شنیداری را بهکار نبرند .نتایج پژوهش وی نشان داد هنگامی که زبانآموزان تایوانی
تالش میکنند از راهبردهای مؤثر برای مهارت شنیدن استفاده کنند ،با موانع چند جانبهای مواجه میشوند
که با وضعیت عابفی آنها ،عادتهای شنیداری ،ظرفیت پردازش ابالعات ،مهارت زبانی ،توانش راهبردی،
باورهای آنها در زمینهی یادگیری زبان و ماهیت مطالب شنیداری مرتبط است .درنهایت ،چن بر اساس
نتایج حاصل از پژوهش خود نکتهای را پیشنهاد میکند مبنی بر اینکه در برنامههای آموزش راهبردی
ضرورت مییابد که به «تحلیل موانع در فراگیری راهبردها» بهعنوان یک مؤلفه توجه خاصی داشت.
گرامی و مدنی قرهباغلو ( )3266به بررسی راهبردهای یادگیری زبان در بین دانشجویان موفق و ناموفق
ایرانی رشتهی زبان انگلیسی پرداختند .ابزارهای پژوهشی آنها عبارت بودند از :پرسشنامهی راهبردهای
یادگیری زبان آکسفورد ( )6222جهت شناسایی راهبردهای مورد استفاده دانشجویان و آزمون تافل جهت
تعیین دانشجویان موفق و ناموفق .آنها بدین منظور از  322دانشجوی  )52( -مرد و ( )635زن  -دانشگاه
آزاد اسالمی ( واحد تبریز و دانشورانه) استفاده کردند که در رشتهی مترجمی زبان انگلیسی مشغول به
تحصیل هستند .ابتدا آزمون تافل اجرا شد و به کمک نتایج حاصل از آن دانشجویان به سه گروه قوی،
متوسط و ضعیف دستهبندی شدند .سپس پرسشنامهی راهبردهای یادگیری برای کل زبانآموزان موفق و
ناموفق اجرا شد و آنها به پرسشها پاسخ دادند .نتایج به کمک آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و
نشان داد که زبانآموزان موفق دامنهی گستردهتری از راهبردهای یادگیری زبان را بهکار میبرند که متفاوت
از راهبردهای مورد استفاده زبانآموزان ناموفق میباشد .آنها از راهبردهای فراشناختی بیشتر استفاده
میکنند؛ درحالیکه زبانآموزان ضعیفتر راهبردهای شناختی را بیشتر بهکار میبرند .عالوه بر این ،نتایج
پژوهش آنها بیانگر این مسئله بود که زبانآموزان ایرانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند ،از
راهبردهای عابفی کمتر از سایر راهبردهای یادگیری زبان استفاده میکنند.
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فاضلی ( )3263به بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی
یادگیری زبان انگلیسی و نقش این ویژگیها در پیشبینی استفاده از این نوع از راهبردها پرداخت .وی در
این زمینه از چهار ابزار پژوهشی استفاده نمود که عبارتند از )6 :پرسشنامه در زمینهی راهبردهای
فراشناختی یادگیری زبان برگرفته از پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد ()6222؛  )3آزمون
تافل؛  )2پرسشنامه در زمینهی پیشینهی زبانآموزان از نظر موقعیت اجتماعی -اقتصادی زبانآموزان که
البته در آن مواردی از قبیل پیشینهی اجتماعی آنها یا سطح تحصیالت والدینشان کنترل شده بود.
(نکتهی قابل ذکر اینکه در کل ،آزمودنیها از لحاظ اجتماعی در سطح متوسط قرار داشتند)؛
 )4پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت 6که بر اساس مدل پنج عاملی 3شخصیت تنظیم شده است.
آزمودنیهای این پژوهش  362دانشجوی ایرانی (زن) بود که در رشتهی زبان انگلیسی مشغول به تحصیل
بودند .ابتدا پژوهشگر پایایی سه آزمون را با تعیین آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار داد؛ پس از آن ،در هفتهی
اول آزمودنیها به آزمون تافل (به مدت  32دقیقه) و در هفته دوم به پرسشنامهی راهبردهای فراشناختی
(به مدت  0تا  62دقیقه) پاسخ دادند؛ درنهایت در هفتهی سوم ،آزمون شخصیت به مدت  0تا  62دقیقه
اجرا شد .نتایج پژوهش وی نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و بهکارگیری راهبردهای فراشناختی
رابطهی معناداری وجود دارد؛ ولی ویژگیهای شخصیتی نمیتوانند در پیشبینی بهکارگیری این راهبردها
سهم زیادی داشته باشند.
وکیلیفرد و خالقیزاده ( )6226به رابطهی جنسیت و بهکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی
بهعنوان زبان دوم پرداختند .آنان در این پژوهش از پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد
( )6222استفاده کردند؛ به این صورت که ابتدا نسخهی  02سؤالی پرسشنامه را به زبان فارسی ترجمه و
پایایی آن را (برابر  )2،32بی یک آزمون آزمایشی (با استفاده از  22فارسیآموز) به روش آلفاکرونباخ
محاسبه کردند و درنهایت ،اصالحاتی در پرسشنامهی نسخهی فارسی صورت گرفت؛ سپس  601فارسیآموز
خارجی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) از  62کشور گوناگون به
پرسشنامهی اصالح شده پاسخ دادند .تحلیل آماری به کمک آزمون تی و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
نشان داد که اگرچه میانگین کل نمرهی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است ،اما آمار استنبابی
بیانگر آن است که این اختالف میانگینها معنادار نیست؛ بنابراین ،دو گروه دانشجویان دختر و پسر کم و
بیش به یک میزان از تمام راهبردهای یادگیری استفاده میکنند؛ یافتههای پژوهش آنها همچنین حاکی از
آن است که اولویتهای فارسیآموزان دختر و پسر در انتخاب نوع راهبردها متفاوت هستند.

). NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI
. Big Five Factor Model
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پناهنده و اسفندیاری اصل ( )3264تأثیر راهبردهای براحی و کنترل را که نوعی از راهبردهای
فراشناختی هستند ،روی دقت نوشتار استداللی 6انگلیسیآموزان ایرانی مورد بررسی قرار دادند؛ بدین
منظور ،آنها از  12دانشجوی ایرانی (سال سوم) رشتهی زبان انگلیسی که در دانشگاه آزاد اردبیل مشغول
تحصیل بودند ،استفاده کردند .برای تعیین سطح زبانآموزان ،از آزمون مهارت زبانی دانشگاه میشیگان
استفاده شد و زبانآموزان سطح میانی انتخاب شدند؛ سپس زبانآموزان را به دو گروه کنترل و آزمایش
تقسیم کردند .ابتدا یک آزمون نگارش شامل  602واژه و بهصورت یک مقاله ،بهعنوان پیشآزمون گرفته شد؛
سپس به گروه آزمایش بی  3هفته راهبردهای فراشناختی مربوط به مهارت نگارش را آموزش دادند و گروه
کنترل همان آموزش سنتی پیشین را دریافت کردند .بعد از  3هفته مجدداً آزمون نگارشی به همان صورت
قبل بهعنوان پسآزمون اجرا گردید .درنهایت دادهها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل آزمون تی نشان
داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر مهارت نوشتن زبانآموزان سطح میانی تأثیر میگذارد .به عبارت
دیگر ،گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،متنهای بهتری را نوشتند و موفقیت بیشتری در یادگیری
مهارت نوشتن از خود نشان دادند.
آرفیکوآیله ( )3260تأ ثیر آموزش راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عابفی بر بهبود مهارت نوشتن را
مورد بررسی قرار داد .بدین منظور ،وی از دانشجویان سال اول در دانشگاه هاواسا بهعنوان نمونهی پژوهش
استفاده کرد و در کالس مهارت های نوشتاری پایه ،سه نوع راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عابفی به
آنها آموزش داده شد؛ همچنین وی قبل و بعد از آموزش از پرسشنامه و مصاحبه استفاده کرد تا تأثیر
آموزش راهبردهای غیرمستقیم یادگیری زبان را بر مهارت نوشتن دانشجویان تعیین کند( .قابل ذکر است
که پرسشنامه بخشی از پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد ( )6222میباشد که راهبردهای
غیرمستقیم زبان را مورد سنجش قرار می دهد) .درنهایت تحلیل آزمون تی نشان داد که با آموزش
راهبردها ،دانشجویان به اهمیت آنها پی برده و از آنها برای بهبود مهارت نوشتاریشان استفاده میکنند.
عالوه بر این ،بهکارگیری راهبردها از سوی دانشجویان در کالسهای بعدی و یا حتی خارج از کالس ادامه
یافت تا بتوانند در هر شرایط یا موقعیتی بهترین متن نوشتاری را ارایه دهند.
میستار و همکاران ( )3264راهبردهای یادگیری مهارت نوشتاری انگلیسی را در میان دانشآموزان
دبیرستانی در اندونزی مورد بررسی قرار دادند .نمونهی آماری پژوهش آنان  511دانشآموز سال دوم
دبیرستان بود که  4ساعت در هفته کالس زبان انگلیسی (بهعنوان زبان خارجی) داشتند .هدف این
کالسها ،آموزش چهار مهارت زبانی با تأکید بر ارتباط گفتاری و نوشتاری بود .از زبانآموزان خواسته شد که
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به یک پرسشنامه مربوط به سنجش راهبردهای مهارت نوشتاری و یک خودارزیاب 6پاسخ دهند .قابل ذکر
است پرسشنامهی پژوهش از نوع محققساخته بود .نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای خودکنترلی،3
تمرکز زبانی ،2تمرکز بر فرایند اجتماعی ،4تمرکز بر معنا ،0توسعهی واژهها ،1فراشناختی ،5پردازش ذهنی 3از
جمله راهبردهای مورد استفادهی زبانآموزان بودند .همچنین نتایج بیانگر این بود که زبانآموزان موفق در
مقایسه با زبانآموزان ناموفق از راهبردهای بیشتری استفاده میکردند.
ویسچگول ( )3261در پژوهشی نشان داد که آموزش ترکیبی یک راهبرد فراشناختی و یک راهبرد
شناختی باعث تقویت مهارت نوشتاری دانشگاهی میشود .بدین منظور ،وی از  12دانشجوی آلمانی مقطع
کارشناسی رشتهی روانشناسی استفاده کرد و آنها را به سه گروه تقسیم کرد که هر سه گروه در زمینهی
ساختار متن آموزشهای یکسانی را دیده بودند .از این سه گروه یک گروه آزمایش انتخاب شد .این گروه
بی فرایند نوشتن با راهبرد فراشناختی خودکنترلی آشنا شد .دو گروه دیگر گروهای کنترل بودند که یک
گروه هیچگونه راهنمایی خاصی دریافت نکرد و گروه دوم با راهبرد شناختی خالصهسازی 2آشنا شد .قابل
ذکر است که از هر سه گروه پیشآزمون و پسآزمون گرفته شده بود .درنهایت ،تحلیل دادههای پژوهش آنان
حاکی از آن بود که دانشجویانی که با راهبرد فراشناختی خودکنترلی آشنا شدند نسبت به دو گروه دیگر در
آزمون نوشتن موفقتر عمل کردند .به عبارت دیگر ،این گروه در مقایسه با گروههای دیگر از نظر میزان
فراگیری مهارت نوشتاری و نیز کیفیت متنهایی که نوشته بودند ،در سطح باالتری قرار داشتند.

 .2مبانی نظری
 .1 .2تعریف راهبردهای یادگیری زبان
بر اساس نظریهی یادگیری مهارت اندرسن ( )6230راهبردهای یادگیری از جمله مهارتهای پیچیده
شناختی هستند که از دانش بیانی آغاز میشوند و مرحلهبهمرحله به دانش فرایندی تبدیل میگردند و این
روند شامل مراحل شناختی ،ارتبابی و خودکارشدگی میشود .فراگیری مهارتهای یادگیری با مرحلهی
شناختی شروع میشود .در این مرحله ،مجموعهای از فعالیتهای آگاهانه انجام میشود و فرد دانش بیانی را
فرا میگیرد .این دانش برای کنش ماهرانه کافی نیست و در این مرحله کنش با اشتباه همراه است .در
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مرحلهی ارتبابی ،پیشرفت بسندگی زبانی موجب میشود خطاها به تدریج از بین بروند و میان مؤلفههای
متفاوت مهارت پیوند برقرار شود؛ گرچه در این مرحله ،دانش بیانی به دانش فرایندی تبدیل شده است؛ اما
خطاها کامالً محو نشدهاند .در مرحله خودکارشدگی ،کنش مهارتها خودکارتر میشود و خطاها از بین
میروند و درنتیجه پردازشهای آگاهانه به حداقل میرسد (نقل از تاجالدین.)20: 3226 ،
به باور اومالی و چاموت ( ،)6222در چارچوب نظریهی یادگیری اندرسن ( ،)6230راهبردهای زبانآموزی
مهارتهایی هستند که ابتدا بهصورت دانش بیانی کسب میشوند و درنهایت با تمرین بسیار به دانش
فرایندی تبدیل میگردند.
اندرسن ( )3220تعریف سادهتری ارایه میدهد« :راهبردها اقدامات آگاهانهای هستند که زبانآموزان برای
بهبود زبانآموزی بهکار میبرند» .به باور وی زبانآموزان برای انتخاب بهترین راهبردها در موقعیتهای ویژه
دست به انتخاب میزنند .وی در کوشش برای توصیف و تبیین راهبردهای زبانآموزی از استعارهی ارکستر
در موسیقی استفاده میکند؛ ارکستری که همهی آالت موسیقی با هماهنگی هم مینوازند تا موسیقی زیبا
حاصل شود .به نظر او زبانآموزان موفق نسبت به سایر زبانآموزان دامنه وسیعتری از راهبردها را مورد
استفاده قرار میدهند (نقل از اندرسن.)22: 3223 ،
با توجه به استدالل دورنی ( ،)3220راهبردها مفهوم تناسب 6را دربرمیگیرند .منظور از تناسب این است
است که زبانآموز دشواریها را شناسایی میکند و متناسب با فعالیتهای خاص و در زمان مناسب ،از
راهبردهای مناسب آن فعالیت بهره میبرد .به باور وی ،در رابطه با کنشگر ،یعنی زبانآموز ،راهبردهای
زبان آموزی واقعیتی نسبی هستند؛ زیرا راهکارهای خاص ممکن است برای فردی راهبردی و برای فردی
دیگر غیرراهبردی باشند.
به باور ماکارو ( )3221نیز راهبردها یادگیری را مؤثرتر نمیسازند ،بلکه درواقع بدون راهبردها یادگیری
صورت نمیپذیرد .در حقیقت راهبردهای یادگیری ابزارهایی هستند که زبانآموز برای یادگیری زبان از آنها
استفاده میکند (روبین .)42 :6250

 .2 .2انواع راهبردهای یادگیری زبان
ساختار ببقهبندی راهبردهای یادگیری از تالش برای تعیین ویژگیهای یک یادگیرنده موفق پدیدار شد که
تاکنون چندین ببقهبندی از سوی پژوهشگران و دانشمندان مختلف ارایه شده است :روبین ()32 :6235
راهبردهای یادگیری زبان را به سه گروه تقسیم میکند )6 :راهبردهای یادگیری :الف) راهبردهای یادگیری
شناختی و ب) راهبردهای یادگیری فراشناختی )3 ،راهبردهای ارتبابی )2 ،راهبردهای اجتماعی .اومالی و
چاموت ( ،)622 :6222درخصوص راهبردهای یادگیری زبان دستهبندی زیر را ارایه میدهند )6 :راهبردهای
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فراشناختی  )3راهبردهای شناختی  )2راهبردهای عابفی -اجتماعی .استرن ( )6223راهبردهای یادگیری
زبان را بهصورت زیر ببقهبندی میکند )6 :راهبردهای مدیریت و برنامهریزی )3 ،راهبردهای شناختی،
 )2راهبردهای ارتبابی-تجربهای )4 ،راهبردهای میان فردی و  )0راهبردهای عابفی .آکسفورد (:6223
 ،)32نظامی از راهبردهای زبانی را ارایه داده است که جامع بوده و مفصلتر از دیگر مدلهای ببقهبندی
است (جونز  .)662 :6223آکسفورد ( )6222راهبردها را (جدول  )6بهصورت زیر به دو گروه اصلی
راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم یادگیری زبان دستهبندی میکندکه هریک شامل سه زیرگروه است:
 )6راهبردهای مستقیم :الف) راهبردهای حافظهای ،ب) راهبردهای شناختی ،پ) راهبردهای جبرانی.
 )3راهبردهایغیرمستقیم :الف) راهبردهای فراشناختی ،ب) راهبردهای عابفی ،ج) راهبردهای اجتماعی.
«راهبردهای مستقیم» عبارتند از :راهبردهایی که بهبور مستقیم در یادگیری زبان هدف دخیل هستند و
نیازمند اندیشیدن به زبان هدف هستند ،ولی راهبردهای «غیرمستقیم» از بریق تمرکز ،برنامهریزی ،ارزیابی
فرصتها ،کنترل اضطراب ،افزایش همکاری و درک دیگران و سایر ابزارها به گونهای غیرمستقیم ،یادگیری
زبان را تقویت میکنند.
راهبردهای مستقیم شامل سه گروه اصلی راهبرد است و راهبردهای غیرمستقیم نیز سه گروه اصلی را
دربرمیگیرد (در مجموع شش گروه اصلی راهبردها) که هر دو گروه راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم
یادگیری زبان بهبورکلی  12راهبرد را در بر میگیرند .این راهبردها در تمام موقعیتهای مربوط به یادگیری
زبان کارآمد بوده و برای هر چهار مهارت زبانی (خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن ،و شنیدن) قابل اجرا است
(آکسفورد .)620 :6222
از میان راهبردهای مطرح شده ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سه گروه از راهبردهای غیرمستقیم
یادگیری زبان (فراشناختی ،اجتماعی و عابفی) بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیر ایرانی میپردازد.
 .1 .2 .2انواع راهبردهای غیرمستقیم یادگیری زبان
راهبردهای غیر مستقیم یادگیری زبان شامل سه گروه راهبرد فراشناختی ،عابفی و اجتماعی است.
 .1 .1 .2 .2راهبردهای فراشناختی
راهبردهای فراشناختی عبارتند از :الف) تمرکز بر یادگیری ،ب) ترتیبدهی یادگیری و برنامهریزی
درخصوص آن ،پ) ارزیابی یادگیری.
هر یک از این سه راهبرد مشتمل بر چندین راهبرد است که به اختصار در زیر ارایه میگردد:
 .1 .1 .1 .2 .2تأکید بر یادگیری
این گروه از راهبردها که مشتمل بر سه راهبرد است به زبانآموز کمک میکند که توجه و توان خود را روی
تکالیف ،فعالیتها ،مهارتها و مطالب زبانی خاص متمرکز کند .درواقع ،بهکارگیری و استفاده از این
راهبردها نوعی تمرکز در یادگیری زبان را فراهم میسازد (آکسفورد .)623 :6222
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الف) مرور دانستهها و مطالب پیشین و ارتباطدهی آنها با مطالب جدید :این راهبرد عبارت است از:
مرور یک مفهوم ،اصل یا مجموعهای از مطالب کلیدی در فعالیت زبانی ارایهشده و ارتباطدهی آن با مطالب
یا دانستههای پیشین .این راهبرد در هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده بوده و به شیوههای مختلفی قابل
اجرا است ،ولی بهتر آن است که این سه مرحلهی زیر را دنبال کند :آگاهی از دلیل انجام فعالیت ،ایجاد و
ساخت واژههای مورد نیاز و ارتباطدهی (همانجا.)604-603 :
ب) توجه کردن :استفاده از این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی ضروری است .این راهبرد به دو
صورت است :توجه مستقیم و توجه انتخابی .توجه مستقیم عبارت است از :تصمیمگیری پیشین پیرامون
توجه کلی به یک تکلیف زبانی و حذف عواملی که موجب حواسپرتی میشوند .توجه انتخابی نیز عبارت
است از :توجه به جنبههای خاص زبان یا توجه به جزییات یک موقعیت یا ساختار (همانجا.)600-604 :
پ) تأخیر در تولید گفتار بهمنظور تمرکز بر شنیدار :این راهبرد درخصوص دو مهارت صحبتکردن و
شنیدن قابل اجرا است .این راهبرد چندان نیاز به آموزش ندارد؛ چون زبانآموزان به خودی خود تا مدتها
(از یک ساعت تا چند ماه) صحبت به زبان هدف را به تأخیر انداخته و فقط گوش میدهند .برخی
نظریهپردازان «دوران سکوت» و تأخیر در گفتار را بهعنوان بخشی از برنامهی درسی قرار میدهند ،اما بحث
این است که آیا همهی دانشآموزان به آن نیاز دارند یا نه (همانجا.)601-600 :
 .2 .1 .1 .2 .2برنامهریزی برای یادگیری
این گروه شامل راهبردهای زیر است .این راهبردها به زبانآموزان کمک میکنند تا یادگیریشان را
بهگونهای سازماندهی و برنامهریزی کنند که بیشترین بازده را در پی داشته باشد .این راهبردها عبارتند از:
 )6آگاهی پیرامون چگونگی یادگیری زبان :این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل اجرا است .به
کمک مطالعهی کتابها ،اینترنت و صحبت با دیگران میتوان ابالعاتی را در زمینهی چگونگی یادگیری
زبان جمعآوری کرد تا زبانآموز بتواند یادگیری خود را در مورد زبان اصالح کند (آکسفورد.)601 :6222 ،
 )3سازماندهی کردن :این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده بوده و عبارت است از:
شناخت بهترین شرایط برای یادگیری زبان جدید .در این راهبرد ،چگونگی ایجاد یک برنامهی زمانی
مناسب ،چگونگی ایجاد محیط فیزیکی مناسب جهت یادگیری در کالس و خانه و نیز مزایای استفاده از
دفترچه یادداشت برای زبانآموزان توضیح داده میشود (همانجا).
 )2تعیین اهداف کلی و جزیی :این راهبرد عبارت است از :تعیین اهداف یادگیری زبان .این اهداف
میتوانند بهصورت اهداف کلی و بوالنی مدت (از قبیل توانایی بهکارگیری زبان در مکالمات غیررسمی تا
انتهای سال) یا اهداف جزیی و کوتاهمدت ( از قبیل اتمام خواندن یک داستان کوتاه تا روز جمعه) باشند .این
راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده است (همانجا.)603-605 :
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 )4تعیین هدف یک تکلیف زبانی :این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل اجرا بوده و تعیین هدف
یک تکلیف زبانی خاص در حیطه خواندن ،نوشتن ،صحبتکردن یا شنیدن را دربرمیگیرد؛ بهعنوان مثال،
صحبت با صندوقدار برای خرید یک بلیت قطار .گاهی به این راهبردها مهارتهای هدفمند گفته میشود
(همانجا.)602-603 :
 )0برنامهریزی درخصوص تکلیف زبانی :این راهبرد درخصوص هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده بوده
و عبارت است از :برنامهریزی درخصوص مؤلفهها و نقشهای زبانی تکلیف یا موقعیت مورد نظر .این راهبرد
شامل چهار مرحله است :تعیین و تشخیص ماهیت کلی تکلیف ،تعیین الزامات خاص آن ،منابع زبانی موجود
در فرد و تعیین سایر مؤلفهها و نقشهای زبانی درخصوص تکلیف یا موقعیت (همانجا.)612-602 :
 )1ایجاد فرصت جهت تمرین و ممارست :این راهبرد عبارت است از :ایجاد فرصتی جهت تمرین زبان
جدید در موقعیتهای ببیعی از قبیل رفتن به سینما در محیط زبان دوم/خارجی ،شرکت در مهمانی که
زبان هدف در آنجا گفتگو میشود و یا شرکت در یک انجمن اجتماعی بینالمللی .تفکر آگاهانه به زبان هدف
نیز امکان ممارست را فراهم میسازد .این راهبرد را میتوان برای هر چهار مهارت زبانی بهکار گرفت
(همانجا.)612 :
 .2 .1 .1 . 2. 2ارزیابی یادگیری
این مجموعه مشتمل بر  3راهبرد است که هر دو به زبانآموزان کمک میکنند تا کنش زبانیشان را مورد
بررسی قرار دهند .یک راهبرد عبارت است از :توجه به خطاها و تصحیح آنها و راهبرد دیگر عبارت است از:
ارزیابی پیشرفت کلی.
 )6خودکنترلی :این راهبرد درخصوص هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده است و تشخیص خطاها در
هنگام درک یا تولید زبان جدید ،کشف منشأ خطاهای مهم و تالش جهت رفع آنها را دربرمیگیرد
(همانجا.)616 :
 )3خودسنجی :این راهبرد عبارت است از :ارزیابی فرد از پیشرفتش در زبان جدید که میتواند بهصورت
سنجش پیشرفت کلی یا سنجش پیشرفت در هریک از چهار مهارت باشد .این راهبرد را میتوان برای هر
چهار مهارت زبانی بهکار برد (همانجا.)613 :
.2 .1 .2 .2راهبردهای عاطفی
در ببقهبندی آکسفورد ( )6222راهبردهای عابفی شامل :راهبرد کاهش اضطراب ،خودترغیبی و ارزیابی
احساسات است.
 .1 .2 .1 .2 .2کاهش اضطراب
آکسفورد راهبردهایی زیر را برای کاهش اضطراب معرفی میکند:
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الف) استفاده از آرمیدگی تدریجی ،تنفس عمیق ،یا مدیتیشن :از این راهبرد میتوان برای هر چهار
مهارت زبانی استفاده کرد (همانجا.)614 :
ب) گوش دادن به موسیقی آرام :از این راهبرد میتوان پیش از انجام هرگونه تکلیف استرسزا در هریک
از چهار مهارت زبانی استفاده کرد (همانجا).
پ) خندیدن (از بریق تماشای یک فیلم کمدی یا خواندن یک کتاب فکاهی یا بنز و غیره) :این
خندیدن میتواند با گفتن یک لطیفه از سوی مدرس ایجاد شود و یا با استفاده از ایفای نقش ،بازیهای
کالسی و فعالیت دانشآموزان در حین یادگیری صورت پذیرد .این راهبرد را میتوان برای هر چهار مهارت
زبانی مورد استفاده قرار داد (همانجا.)610-614 :
 .2 .2 .1 .2 .2خودترغیبی
زبانآموز عالوه بر تشویق بیرونی از سوی دیگران ،به تشویق درونی نیز نیاز دارد .درواقع گاهی نیاز است که
زبانآموز برای یادگیری زبان جدید ،روحیه خویش را تقویت نماید .این کار به روشهای زیر امکانپذیر است:
الف) بیان جمالت و عبارات مثبت یا نوشتن آنها :این راهبرد اعتماد به نفس فرد را نسبت به زبان جدید
افزایش میدهد و موجب پیشرفت در هر چهار مهارت زبانی میشود (همانجا.)610 :
 )6ریسک پذیری منطقی :این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده است و به این معنا است
که زبانآموز بتواند در مورد پاسخ آگاهانهی خود ،بدون توجه به احتمال اشتباه بودن آن ،ریسک کند.
ریسکپذیری به معنای ریسکهای غیرضروری از جمله حدس تصادفی یا صحبت نامربوط به بحث نیست؛
بلکه به این معنا است که با تصمیمگیری آگاهانه و قضاوت منطقی همراه باشد (همانجا.)611 :
 )3پاداشدهی به خود :زبانآموزان اغلب دوست دارند در ازای موفقیتشان پاداشی از سوی مدرس
(بهصورت نمره ،امتیاز و غیره) یا دیگران دریافت کنند ،ولی عالوه بر پاداش بیرونی ،پاداش درونی نیز مورد
نیاز است؛ این پاداش نباید حتما مادی یا ملموس باشد ،بلکه زبانآموزان باید یاد بگیرند که حتی لذت بردن
از اجرای درست فعالیت یا موفقیت در زبان جدید نیز نوعی پاداش است .این راهبرد نیز درخصوص هر چهار
مهارت زبانی قابل استفاده است (همانجا).
 .2 .2 .1 .2 .2ارزیابی احساسات
چهار راهبرد زیر به زبانآموز کمک میکند که احساسات ،انگیزش و نگرشهای خود را در بسیاری از موارد
ارزیابی کند .این راهبردها بهخصوص در تشخیص نگرشها و احساسات منفی که بازدارنده پیشرفت در
یادگیری زبان هستند ،مؤثرند (همانجا.)644 :
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 )6گوش دادن به صدای بدن :به پیامها و عالیم ارایه شده از سوی بدنتان دقت کنید .این عالیم ممکن
است منفی بوده و بازتاب استرس ،دلهره و نگرانیتان باشند یا اینکه برعکس مثبت بوده و بیانگر خوشحالی،
آرامش و عالقهی شما باشند .این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل اجرا است (همانجا.)615 :
 )3استفاده از فهرست بازبینی :به کمک یک فهرست بازبینی ،احساسات ،نگرشها و انگیزش خود را در
یادگیری زبان بهبور کلی و در انجام تکالیف زبانی خاص بهبور جزیی بررسی کنید .زبانآموزان میتوانند
این فهرست را در خانه تکمیل کرده یا اینکه  62دقیقه از زمان کالس را به آن اختصاص دهند .این راهبرد
را میتوانند در هر چهار مهارت زبانی بهکارگیرند (همانجا).
 )2یادداشت خابرات روزانه در زمینهی یادگیری زبان :این راهبرد برای هر چهار مهارت زبانی قابل اجرا
است .در این راهبرد زبانآموزان احساسات ،نگرشها و ادراکات خود را بهصورت گزارش یا خابرات روزانه
یادداشت میکنند .از این بریق میتوان دریافت که به نظر زبانآموزان کدام راهبردها برای کدام مهارتها
کارآمد هستند و برعکس .برخی زبان آموزان تمایل دارند که نظرات خود را برای سایرین بخوانند؛ بنابراین،
میتوان یک یا دو بار در هفته را به بحث گروهی در این خصوص اختصاص داد (همانجا.)613-615 :
 )4مطرح کردن احساسات با فردی دیگر :یادگیری زبان دشوار است و زبانآموزان اغلب نیاز دارند که
احساسات و نگرش های خود را با دیگران در میان بگذارند؛ با استفاده از راهبردهای نوشتن خابرات و
فهرست بازبینی این کار امکانپذیر است .در این حالت ،عالوه بر بیان احساسات از ویژگیهای یک زبانآموز
خوب نیز مطلع میشوند .این راهبرد را میتوان برای هر چهار مهارت مورد استفاده قرار داد (همانجا.)613 :
 .2 .1 .2 .2راهبردهای اجتماعی
ازآنجاییکه زبان یک رفتار اجتماعی محسوب می شود ،یادگیری زبان نیز نیازمند تعامل با دیگران و استفاده
از راهبردهای اجتماعی مناسب است .برخی گمان میکنند که راهبردهای اجتماعی فقط برای مهارتهای
شنیدن و صحبتکردن کاربرد دارند؛ در حالیکه این راهبردها برای هر چهار مهارت زبانی قابل استفاده
هستند .راهبردهای اجتماعی عبارتند از:
 .1 .2 .1 .2 .2سؤال پرسیدن
این گروه از راهبردهای یادگیری زبان عبارتند از :سؤال پرسیدن از فردی دیگر از جمله مدرس ،گویشور
بومی یا حتی یک همکالسی موفق ،بهمنظور توضیح و شفافسازی مطلب یا تصحیح آن.
این گروه شامل دو راهبرد است:
الف) تقاضای توضیح و تأیید :این راهبرد در دو مهارت خواندن و شنیدن (بهویژه در تمرینهای
جورچینی مربوط به این دو مهارت) قابل اجرا است؛ بهعنوان نمونه ،تقاضای توضیح در مهارت شنیدن به
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این صورت است که زبانآموز از فرد سخنگو می خواهد تا سخن خود را تکرار کرده ،آن را بسط داده ،یا
درخصوص آن توضیح دهد .درخواست تأیید در مهارت شنیدن نیز به این صورت است که زبانآموز با
سؤالکردن میتواند در زمینهی صحت درک خود از مطلب شنیداری ابمینان یابد (همانجا.)612 :
ب) تقاضای تصحیح :این راهبرد اغلب درخصوص مهارتهای صحبت کردن و نوشتن قابل استفاده است؛
زیرا اکثر اشتباهات واضح و آشکار در زبان جدید مربوط به مهارتهای تولیدی است .زبانآموز میتواند از
فرد دیگری بخواهد خطاهای او را تصحیح کند ،البته این اصالح نباید به گونهای باشد که مثالً در مهارت
صحبتکردن ،فرد اصالحکننده تبدیل به یک «مراقب گفتار» شود .در مهارت نوشتار نیز زبانآموز میتواند
اشکاالت خود را بپرسد ،که در این حالت نوع تصحیح و میزان آن به سطح زبانآموز و هدف نوشتار بستگی
دارد (همانجا.)652 :
 .2 .2 .1 .2 .2مشارکت و همکاری با دیگران
این مشارکت و همکاری میتواند به دو صورت باشد:
 )6مشارکت با همکالسیها :در هریک از چهار مهارت زبانی میتوان از این راهبرد استفاده کرد .بسیاری
از بازیها و فعالیتها دانشآموزان را به کار گروهی و مشارکت با همکالسیهایشان وادار میکند و
تواناییهای آنها را در این خصوص به چالش میکشد (همانجا.)656 :
 )3مشارکت با سخنگویانی ماهر در زبان جدید :این راهبرد نیز برای هر چهار مهارت زبانی قابل
استفاده است .درخصوص مهارت شنیدن و صحبتکردن ،زبانآموز سعی میکند بی مراحلی ارتباط خود را
با سخنگوی ماهر زبان افزایش دهد .در ارتباط با مهارت خواندن و نوشتن نیز ممکن است در کالس ،بی
سفر ،در محل کار و اینگونه موقعیتها از این راهبرد استفاده کند (همانجا.)653-656 :
 .2 .2 .1 .2 .2همدلی و درک دیگران
تولید زبان جدید و درک آن مستلزم درک سخنگویان آن زبان و همدلی با آنها است .در این خصوص باید
از فرهنگ آنها و احساسات و افکارشان آگاهی داشت .این مسئله به دو شیوه صورت میپذیرد:
 )6درک فرهنگی :این راهبرد درخصوص هر چهار مهارت زبانی قابل اجرا است؛ بهعنوان نمونه ،دانش
پیشین پیرامون فرهنگ جدید موجب میشود که زبانآموزان مطالب خواندنی و شنیدنی را بهتر درک کنند
(همانجا.)653 :
 )3آگاهی از افکار و احساسات دیگران :راهبرد آگاهی از افکار و احساسات دیگران نیز درخصوص هر
چهار مهارت زبانی قابل اجرا است (همانجا.)652 :
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جدول  .6انواع راهبردهای غیرمستقیم یادگیری زبان بر مبنای ببقهبندی آکسفورد ()6222

 .5روش پژوهش
 .1 .5نمونهی پژوهش و روش اجرا
روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت تصادفی خوشهای بوده است؛ بدین منظور ،از بین چهار مرکز
آموزش زبان فارسی در ایران (دانشگاه بین المللی امام خمینی

(ره)

در قزوین ،دانشگاه فردوسی در مشهد،

مؤسسهی دهخدا و دانشگاه شهید بهشتی در تهران) ،فارسیآموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
بینالمللی امام خمینی

(ره)

در شهر قزوین بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از میان فارسیآموزان این مرکز نیز

 43فارسیآموز زن و مرد در دورهی پیشرفته انتخاب شدند .به این ترتیب ،نمونهی آماری پژوهش ،متشکل
از  43فارسیآموز عربیزبان زن و مرد بود که در بازهی سنی  32-63سال قرار داشتند و در ترم پاییز  20در
دورهی پیشرفته مشغول یادگیری زبان فارسی بودند که در همین مرکز از دورهی عمومی زبان فارسی به
دورهی پیشرفته راه یافته بودند .ابتدا پیش از اجرای پرسشنامه ،بهمنظور آشنایی فارسیآموزان غیرایرانی،
توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه ارایه شد؛ سپس از فارسیآموزان خواسته شد تا با دقت پرسشنامه را
کامل کرده و تاآنجاکه ممکن است هیچ گزینهای را بیپاسخ نگذارند .پاسخها ببق مقیاس لیکرت
تقسیمبندی شده بود .در پایان نیز پاسخهای فارسیآموزان کدگذاری شد و درنهایت دادهها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .همچنین برای تعیین رابطهی بهکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی با میزان
موفقیت فارسیآموزان در مهارت نوشتن ،از میانگین نمرات حاصله از آزمونهای کالسی این فارسیآموزان
در درس نگارش استفاده شد .قابل ذکر است این آزمونها با شرایطی منطبق بر آزمون پایان ترم و در ترم
پاییز  20برگزار گردید.
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 .2 .5ابزار گردآوری دادهها
 .1 .2 .5پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد ()1331
این پرسشنامه دارای دو نسخه  02و  32سؤالی است که نسخه  32سؤالی آن برای زبانآموزانی که زبان
اول آنها انگلیسی است و در حال یادگیری یک زبان دیگر هستند بهکار میرود و نسخه  02سؤالی آن برای
زبانآموزانی استفاده میشود که زبان اول متفاوت دارند و در حال یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان
دوم/خارجی هستند .این پرسشنامه به بور کلی دارای شش بخش است که سه بخش نخست میزان استفاده
از راهبردهای مستقیم و سه بخش بعدی میزان استفاده از راهبردهای غیرمستقیم یادگیری زبان را نشان
میدهد.
در این پژوهش از نسخه  02سؤالی استفاده شده است؛ زیرا زبان اول فارسیآموزان متفاوت بوده و همه
در حال یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم بودند .همچنین ،برای بررسی تأثیر راهبردهای غیرمستقیم
یادگیری زبان (فراشناختی ،اجتماعی و عابفی) بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی در درس نگارش،
از بخش چهارم ،پنجم ،و ششم پرسشنامه استفاده شد .قابل ذکر است که این پرسشنامه قبالً توسط
نگارنده مقاله به زبان فارسی ترجمه و سادهسازی شده و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود( .وکیلیفرد و
خالقیزاده .)6226 ،بخش چهارم پرسشنامه شامل سؤاالت  22تا  23و در زمینهی راهبردهای فراشناختی،
بخش پنجم شامل سؤاالت  22تا  44و در زمینهی راهبردهای عابفی و بخش ششم شامل سؤاالت  40تا
 02و در زمینهی راهبردهای اجتماعی است.
 .2 .2 .5شاخص موفقیت فارسیآموزان در درس نگارش
در این پژوهش ،میانگین نمرات زبانآموزان در آزمونهای کالسی درس نگارش در ترم پاییز  ،20بهعنوان
مالک و شاخصهی موفقیتشان در مهارت نوشتن در نظر گرفته شده است .این آزمونها توسط مدرس
باتجربه مهارت نگارش و بی ترم تحصیلی اجرا شدهاند .قابل ذکر است که روال برح و برگزاری آزمونهای
کالسی منطبق بر آزمون پایانترم بود .در تصحیح آزمونها نیز از مالکهای ارزشیابی تصویب شده در
مهارت نگارش که توسط استادان با تجربه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه بینالمللی امام
خمینی

(ره)

قزوین در نظر گرفته شده بود ،استفاده گردید؛ ازاینرو ،میتوان گفت نمرات حاصل از مهارت

نگارش قابل تأیید بوده است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای گردآوری شده توسط پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درخصوص فرضیات مطرح
شده نتیجهگیری آماری شده است .این پژوهش شامل پنج فرضیه است که با استفاده از نرم افزار اسپیاس
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تجزیه و تحلیل شدهاند .جهت تحلیل فرضیهها از آزمون کلموگروف اسمیرتوف ،ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شده است .آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تعیین همگونی ابالعات تجربی با
توزیعهای آماری منتخب است؛ بنابراین ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن
توزیع فراوانی مشاهدات جمعآوری شده است .نتایج این آزمون در جدول شمارهی ( )3آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
متغیرها
راهبرد فراشناختی
راهبرد عابفی
راهبرد اجتماعی
مهارت نگارش

سطح معنی داری
2،323
2،315
2،332
2،546

آماره آزمون
2،162
2،023
2،131
2،133

در جدول فوق با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون مربوط به تمام متغیرها باالتر از  2،20است،
ادعای نرمال بودن متغیرهای پژوهش پذیرفته شده است.
برای بررسی فرضیهی اول پیرامون رابطهی بین بهکارگیری راهبردهای فراشناختی و موفقیت
فارسیآموزان در درس نگارش ،با توجه به نرمالبودن و کمّیبودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است.
جدول .2نتایج آزمون پیرسون مربوط به بهکارگیری راهبرد فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش
ضریب پیرسون
2،423

سطح معنی داری
2،222

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ( ،)2ضریب همبستگی بین بهکارگیری راهبرد فراشناختی و
موفقیت در مهارت نگارش برابر با 2،423و سطح معنیداری کمتر از  2،20است؛ بنابراین ،میتوان گفت
رابطهی معنیدار مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد.
درخصوص بررسی رابطهی بین بهکارگیری راهبردهای عابفی و موفقیت فارسیآموزان در مهارت نگارش،
با توجه به اینکه متغیرهای بهکارگیری راهبردهای عابفی و موفقیت در مهارت نگارش نرمال و کمّی است؛
بنابراین ،برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
جدول .4نتایج آزمون پیرسون بین بهکارگیری راهبرد عابفی و موفقیت در مهارت نگارش
ضریب پیرسون
2،235

سطح معنیداری
2،314

در جدول شمارهی ( ،)4با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،ضریب همبستگی بین بهکارگیری راهبردهای
عابفی و موفقیت در مهارت نگارش برابر با  2،235و سطح معنیداری بیشتر از  2،20است؛ بنابراین،
میتوان گفت رابطهی معنیداری بین این دو متغیر وجود ندارد.
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برای بررسی فرضیهی سوم پیرامون رابطهی بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و موفقیت
فارسیآموزان در مهارت نگارش ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول  .0نتایج آزمون پیرسون بین بهکارگیری راهبرد اجتماعی و موفقیت در مهارت نگارش
ضریب پیرسون

سطح معنیداری

2،222

2،320

همانگونه که در جدول شمارهی ( )0نشان داده شده است ،با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،ضریب
همبستگی بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و موفقیت در مهارت نگارش برابر با  2،222و سطح
معنیداری بیشتر از  2،20است؛ بنابراین ،میتوان گفت رابطهی معنیداری بین این دو متغیر وجود ندارد.
برای بررسی فرضیهی چهارم یعنی رابطهی بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم (راهبردهای
فراشناختی ،عابفی و اجتماعی) و موفقیت فارسیآموزان در مهارت نگارش نیز از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد.
جدول .1نتایج آزمون پیرسون بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم و موفقیت در مهارت نگارش
ضریب پیرسون
2،604

سطح معنیداری
2،232

همانگونه که در جدول شمارهی ( )1مشاهده میشود ،با توجه به نتایج به دست آمده ،ضریب همبستگی
بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم و موفقیت در مهارت نگارش برابر با  2،604و سطح
معنیداری بیشتر از  2،20است؛ بنابراین ،میتوان گفت رابطهی معنیداری بین این دو متغیر وجود ندارد.
برای بررسی سهم بهکارگیری هریک از راهبردهای غیرمستقیم در پیشبینی موفقیت فارسیآموزان در
مهارت نگارش از رگرسیون ساده استفاده شده است .با توجه به فرضیات اول تا سوم تنها بین بهکارگیری
راهبردهای فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهی معنیداری
وجود دارد و دیگر راهبردها رابطهی معنیداری با موفقیت در مهارت نگارش ندارند؛ بنابراین در این قسمت
فقط به بررسی سهم بهکارگیری راهبرد فراشناختی در موفقیت در مهارت نگارش پرداخت شده است که
نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول  .5نتایج همبستگی در مدل رگرسیونی
ضریب همبستگی )(R
2،423

ضریب تعیین ()R2
2،611

آماره دوربین واتسون
6،221

در جدول شمارهی ( )5بر اساس نتیجهی به دست آمده ،ضریب تعیین مدل برابر  2،611است و این
نشان میدهد که  61.21درصد تغییرات موفقیت در مهارت نگارش توسط بهکارگیری راهبرد فراشناختی
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پیشبینی میشود .همچنین مقدار آمارهی دوربین واتسون بین  6،0تا 3،0قرار دارد؛ بنابراین استقالل
باقیماندهها پذیرفته میشود.
جدول  .3تحلیل واریانس مربوط به بهکارگیری راهبرد فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

448،17

1

448،17

باقیماندهها
مجموع

329،10
777،27

40
41

258،0

آماره F
628،67

سطح معنیداری
2،222

در جدول شمارهی ( )3با توجه به نتیجهی حاصل از تحلیل واریانس مشاهده میشود که آمارهی آزمون
برابر با  15،133و سطح معنیداری برابر  2،222که کمتر از  2،20بوده ازاینرو ،مدل معنیدار است؛ پس
میتوان مدل معنیداری بین بهکارگیری راهبرد فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش به دست آورد.
یکی از پیشفرضهای رگرسیون نرمالبودن باقیماندهها است .برای بررسی نرمالبودن باقیماندهها از
نمودار پیپی پلوت 6استفاده میشود .در صورتی که نقاط بهبور قابل قبولی بر روی خط قطری از انتهای
سمت چپ تا باالی سمت راست قرار گیرد؛ میتوان گفت :باقیماندهها نرمال است .نمودار شمارهی (،)6
نمودار پیپی پلوت است که بیانگر نرمالبودن باقیماندهها است.

نمودار .6پیپی پلوت بررسی نرمال بودن باقیماندهها

از دیگر پیشفرضهای رگرسیون بررسی همگنی واریانسهای باقیماندهها است .بدین منظور از نموار
پراکنش باقیماندههای استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده استفاده میشود ،عدم وجود
روند در نمودار مذکور ،نشاندهندهی همگنی در واریانس باقیماندهها است .این نمودار در زیر آمده است که
بیانگر همگنی واریانسهای باقیماندهها است.

1

. p-p plot
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نمودار  .3نموار پراکنش مقادیر پیش بینی استاندارد شده در مقابل باقیماندههای استاندارد شده

نتیجهی بررسی معنیداری متغیر مستقل در مدل در جدول  3آمده است:
جدول  .2بررسی معنیداری متغیر مستقل
آماره
آزمون

سطح معنیداری
()P-value

ضرایب

ضرایب برآورد
رگرسیون

خطای
استاندارد

ضریب
استاندارد

2.222
015،0

ضریب ثابت

160،1

109،0

162.62

بهکارگیری راهبرد فراشناختی

246،0

209،0

2.423

739.2

بر اساس نتایج جدول  ،2مدل رگرسیونی میان بهکارگیری راهبردهای فراشناختی و موفقیت در مهارت
نگارش بهصورت زیر میباشد:
(بهکارگیری راهبرد فراشناختی)  =14151+ 14255موفقیت در مهارت نگارش
ازاینرو ،با توجه به معادلهی رگرسیونی میتوان گفت به ازای  6واحد افزایش در بهکارگیری راهبردهای
فراشناختی ،موفقیت در مهارت نگارش  2،341واحد افزایش مییابد.

 .5بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت راهبردها و نقش آنها در تسریع و اثربخشی فرایند یادگیری و همچنین تأثیر آنها بر
میزان موفقیت زبانآموزان در یادگیری مهارتهای زبانی ،پژوهشهایی در زبان انگلیسی و سایر زبانها
صورت گرفته است ،ولی در زمینهی تأثیر راهبردها بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی هیچ پژوهش
قابل اتکایی تاکنون صورت نگرفته است و فقط پژوهشها به بررسی نمایهی راهبردهای مورد استفادهی
فارسیآموزان غیرایرانی و همچنین تأثیر ملیت و جنسیت بر بهکارگیری راهبردها در میان این فارسیآموزان
پرداختهاند؛ بنابراین ضروری به نظر میرسید که تأثیر راهبردها بر میزان موفقیت فارسیآموزان نیز مورد
بررسی قرار بگیرد .در پژوهش حاضر ،رابطهی بین بهکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی و موفقیت

تأثیر بهکارگیری راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عاطفی بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی در مهارت نوشتاری 53/

تحصیلی فارسیآموزان عربیزبان غیرایرانی در درس نگارش مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،پنج
فرضیه مطرح گردید و تحلیل فرضیهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرتوف ،ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون صورت گرفت.
نخستین فرضیهی پژوهش مربوط به ارتباط بین راهبردهای فراشناختی با موفقیت فارسیآموزان در
درس نگارش بود .برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن و کمّی بودن متغیرها از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که با توجه به نتایج به دست آمده ،ضریب همبستگی بین بهکارگیری
راهبرد فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش در سطح معنیداری کمتر از  2.20میباشد؛ بنابراین میتوان
گفت رابطهی معنیدار مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد .از این جهت ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای ویسچگول ( )3261آرفیکو آیله ( )3260میستار و همکاران ( )3264پناهنده و اسفندیاری اصل
( )3264گرامی و مدنی قرهباغلو ( )3266اندرسون ( )3223و وارتن ( )3223همسو است.
با توجه به اینکه متغیرهای بهکارگیری راهبرد عابفی و موفقیت در مهارت نگارش نرمال و کمّی است،
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که با توجه به نتایج آزمون
پیرسون ،ضریب همبستگی بین بهکارگیری راهبرد عابفی و موفقیت در مهارت نگارش سطح معنیداری
بیشتر از  2،20است؛ بنابراین ،میتوان گفت رابطه معنیداری بین این دو متغیر وجود ندارد.
برای بررسی فرضیهی سوم پیرامون رابطهی بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و موفقیت
فارسیآموزان در مهارت نگارش ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد این
ضریب در سطح معنیداری بیشتر از  2،20است؛ بنابراین ،میتوان گفت رابطهی معنیداری بین این دو
متغیر وجود ندارد.
برای بررسی فرضیهی چهارم یعنی رابطهی بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم (راهبردهای
فراشناختی ،عابفی و اجتماعی) و موفقیت فارسیآموزان در مهارت نگارش نیز از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .با توجه به نتایج به دست آمده ،میزان ضریب همبستگی در سطح معنیداری بیشتر از
 2،20است که بنابراین ،میتوان گفت بین بهکارگیری مجموع راهبردهای غیرمستقیم (راهبردهای
فراشناختی ،عابفی و اجتماعی) و موفقیت فارسیآموزان در مهارت نگارش رابطهی معنیداری وجود ندارد.
برای بررسی فرضیهی پنجم پژوهش یعنی سهم بهکارگیری هریک از راهبردهای غیرمستقیم در
پیشبینی موفقیت فارسیآموزان در مهارت نگارش ،از رگرسیون ساده استفاده شد .ازآنجاییکه بر اساس
نتایج حاصل از بررسی فرضیات دوم و سوم هیچ رابطهی معنیداری بین بهکارگیری راهبردهای اجتماعی و
عابفی با میزان موفقیت فارسیآموزان در درس نگارش یافت نشد و فقط بین بهکارگیری راهبردهای
فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهی معنیداری یافت گردید؛
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بنابراین برای فرضیهی پنجم فقط سهم بهکارگیری راهبرد فراشناختی در موفقیت در مهارت نگارش مورد
بررسی قرار گرفت که بدین منظور ،از رگرسیون ساده استفاده شد .درنهایت ،تحلیل رگرسیون نشان داد که
بین سه نوع راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عابفی ،راهبردهای فراشناختی باعث موفقیت فارسیآموزان
در درس نگارش شده است و هرچه میزان بهکارگیری راهبردهای فراشناختی افزایش بیابد میزان موفقیت
فارسیآموز در درس نگارش نیز افزایش مییابد .درخصوص این فرضیه نیز نتایج پژوهش حاضر با
پژوهشهای ویسچگول ( )3261آرفیکو آیله ( )3260همسو است.
هنگامی که مدرس از راهبردهای مورد استفاده زبانآموزانش و چگونگی یادگیری آنها آگاه شود میتواند
به یادگیری مؤثرتر آنها کمک کند .آموزش راهبردها ،بسیاری از جنبههای کلی یادگیری زبان را پوشش
میدهد از جمله :نوع نقشهای زبانی در داخل و خارج از کالس ،اهمیت کار گروهی و تالشهای انفرادی در
یادگیری زبان ،تبادل بین دقت و سالست ،ترس از اشتباهات ،یادگیری در مقابل فراگیری و تفاوت بین
یادگیری زبان و یادگیری سایر موضوعات .از این رو ،با توجه به اهمیت راهبردها بهویژه راهبردهای
فراشناختی در میزان موفقیت فارسیآموزان ،مدرسان نیز باید با اهمیت آموزش راهبردها و چگونگی آموزش
آنها آشنا شوند.
آکسفورد ( )6222مدلی  3مرحلهای جهت آموزش راهبردها ارایه کرده است که به اختصار به آن اشاره
میشود:
 به زبانآموزان فعالیتی ارایه دهید تا بدون آموزش راهبردها آنها را انجام دهند. به زبانآموزان کمک کنید تا میزان استفادهشان از راهبردها را ارزیابی کنند. برخی راهبردهای سودمند را پیشنهاد کرده و راجع به آنها توضیح دهید .دلیل کارآمدی آنها رابیان کنید.
 به زبانآموزان فرصت دهید که این راهبردها را در تکالیف زبان جدید تمرین کنند. چگونگی انتقال راهبردها به تکالیف جدید را نشان داده و شرح دهید. به زبانآموزان کمک کنید که راهبردها را در تکالیف جدید تمرین کنند. به زبانآموزان کمک کنید تا میزان استفادهشان از راهبردها را ارزیابی کنند.درنهایت ،شایان ذکر است که پژوهش حاضر فقط به بررسی ارتباط بین راهبردهای غیرمستقیم یادگیری
زبان با موفقیت فارسیآموزان در درس نگارش پرداخته است و پیشنهاد میشود راهبردهای مستقیم
یادگیری زبان فارسی نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار بگیرند .همچنین ،پژوهش حاضر تنها به
فارسیآموزان عربیزبان رشتههای پزشکی پرداخته است و متغیرهای ملیت ،جنسیت و رشتهی تحصیلی در
پژوهش حاضر کنترل شده بود؛ بههمین دلیل ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،فارسیآموزان دیگر

11/  اجتماعی و عاطفی بر میزان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی در مهارت نوشتاری،تأثیر بهکارگیری راهبردهای فراشناختی

 میتوان ارتباط بین راهبردهای یادگیری.زبانها و با جنسیت یا رشتههای مختلف مورد بررسی قرار بگیرند
 خوانداری و،زبان فارسی را با موفقیت فارسیآموزان در یادگیری مهارتهای مختلف زبانی (شنیداری
گفتاری) بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار داد و یا حتی با یکدیگر مقایسه کرد؛ از این بریق میتوان
دریافت که کدام گروه از راهبردها یا کدام راهبرد خاص در موفقیت فارسیآموزان برای یادگیری مهارتهای
 در این صورت میتوان آموزش مهارتها را به فراخور نتایج.زبان فارسی از موفقیت بیشتری برخوردار است
.پژوهشها برنامهریزی کرد
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