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آموزان ايراني در  هاي متفاوت يادگيري زبان  سبكبررسي

  هاي خارجي زبان
  

  2، مرضيه مهرابي∗∗∗∗1اهللا رحمتيان روح

 

 استاديار گروه آموزش فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران .1

   گروه آموزش فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانيدانشجوي دكترا .2

  
  22/10/89: پذيرش                                                         9/8/89: دريافت

  

  چكيده
. بپردازند  ميهاي خارجي ايراني در زبانآموزان   زبانهاي يادگيريبه بررسي سبك مؤلفين  حاضرةدر مقال

هاي   سبكها به بررسي انواع متفاوت ها و استراتژي هاي يادگيري، سبك مقولهةدر اين راستا، پس از مطالع
ايراني در آموزان   زبانهاي يادگيري هدف از اين تحقيق، شناسايي سبك. يادگيري پرداخته شده است

هاي يادگيري و داليل گرايش  ترين سبك لفين در پي يافتن رايجؤهاي خارجي است كه به كمك آن م زبان
 نظري، به ةلفين پس از مطالعؤم. باشند هاي خارجي ميها در يادگيري زبان به اين سبكآموزان ايراني  زبان
در ) زبان فرانسه و انگليسي(هاي خارجي  ايراني زبانآموزان   زبان نفر از60 عملي و ميداني نزد ةمطالع
 ميداني از طريق ةمطالع. اند نمودهاقدام  سال 25 تا 20 در سطح پيشرفته بين سن  وهاي مختلفرشته

 پارامتر متفاوت از 6 ةاالت پرسشنامه دربرگيرندؤ س.ال محقق شده استؤ س30اي شامل پرسشنامه
 از طريق خواندن، گوش دادن، نوشتن، صحبت كردن، نگاه كردن و اقدام ،هاي يادگيري شامل يادگيري سبك

هاي به دست آمده از پرسشنامه، اين نتيجه به دست آمد كه آوري و تحليل دادهپس از جمع.  باشدبه عمل مي
گرايش به  بيشترين هاي خارجي،پيشرفته در زبانآموزان   زبانفاوت يادگيري نزدهاي متدر ميان سبك

نتايج  ةدر اين پژوهش پس از ارائ. دادن بوده است كردن و كمترين گرايش به گوش يادگيري از طريق صحبت
        .          اند  سبك نيز بررسي شدهاين داليل گرايش به ،هاي متفاوت يادگيري  ميداني سبكةمطالع
  

   .هاي يادگيري، آموزش زبان هاي خارجي، استراتژي ايراني، زبانآموزان   زبانسبك يادگيري،:  كليديهاي واژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   مقدمه .1
يادگيري / شدگي ياددهي  فن آموزش زبان، به دليل فرديةهاي يادگيري در حوز  سبكامروزه

پيش مورد توجه قرار  از آموزان، بيش و پاسخ به نيازهاي فردي زبان) يادگيري به سبك خود(
آموز، اين موضوع همواره توجه   اخير، با پيدايش تفكر تمركز بر روي زبانةطي سه ده. اند گرفته

 اين ،هاي يادگيري تر به سبك متخصصين فن آموزش را به خود جلب كرده است، زيرا توجه بيش
هدف . داشته باشيمآموزان  ن زباهاي يادگيري تري از شيوه  تا شناخت دقيقكند ميامكان را فراهم 

  . استيادگيري / تر براي ياددهي ريزي صحيح تر، برنامه از اين شناخت دقيق
  اين است كه به چه علت، منجر شدكه به انجام اين تحقيق نويسندگان  اصليةدغدغ

كننده در  به عنوان يكي از عوامل تعيين. رسند در يادگيري به نتايج متفاوتي ميآموزان  زبان
هاي خاص در يادگيري اشاره  توان به عادت هاي خارجي، مي زان كارايي يادگيري در زبانمي

هاي يادگيري و  اين مسئله ما را به سمت شناخت اين فرض پيش برده است كه عادت. نمود
 حاضر كه ةمقال لذا، ؛هاي متفاوت يادگيري باشند توانند وابسته به سبك نتايج حاصل از آن مي

  : االت ذيل پاسخ دهدؤ بر آن است تا بتواند به س،باشد  نظري و عملي ميةع يك مطالةنتيج
  تر است؟ ايراني رايجآموزان   زبانكدام سبك يادگيري نزد - 
  تواند وابسته باشد؟ هاي خارجي به چه عواملي مي گرايش به سبك خاصي در يادگيري زبان -
  ارآمدتر است؟هاي خارجي ك ها در يادگيري زبان كدام يك از اين سبك - 

 وهاي خارجي است  ايراني در زبانآموزان   زبانهاي هدف جستار حاضر شناسايي سبك
آموزان   زبانها نزد هاي يادگيري و داليل گرايش به اين سبك ترين سبك در پي يافتن رايج مؤلفان

  . باشند هاي خارجي مي ايراني در يادگيري زبان
يادگيري فرايندي است كه از طريق . ري داشته باشيمابتدا الزم است تعريفي مختصر از يادگي

توان   بنابراين، ميآيد؛ دست مي به خود از تغيير تجربيات ، اين شناخت كهشود آن شناخت ايجاد مي
توان گفت  به بيان ديگر مي. شود گفت شناخت از تركيب يادگيري تجربه و تغيير آن حاصل مي

ين ترتيب كه فرد ابتدا عناصر جديد اطالعات را انتخاب يادگيري نوعي پردازش اطالعات است، به ا
 ةنمايد و سرانجام به منظور استفاد  خود ذخيره ميةكند، اين اطالعات را در حافظ و جذب مي

ترين تعريف يادگيري تعريف   جامعاز نظر شعباني. كند را بازيابي ميها   آنمجدد از اين اطالعات،
 فرد، بر ة نسبتاً پايدار در رفتار بالقوري را فرايند تغييراتهيلگارد و ماركوئيز است كه يادگي
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  ). 11 :1379شعباني، (دانند  اثر تجربه مي
  

    تحقيقةپيشين .2
، نقش مهمي در روند مي شمار بهآموزان  هاي فردي زبان هاي يادگيري كه يكي از تفاوت سبك

آموز به  هايي كه زبان  شكلهاي شناختي وها، توانايي كنش اساس كنند و بر يادگيري ايفا مي
هاي يادگيري  تحقيقات پيرامون سبك. (Coulibaly, 2006: 2)استوارند  ،دهديادگيري خود مي
  . گيرند  جاي مي2 و شخصيت1 يعني شناخت، تحقيقةدر تالقي دو حوز
 به همين دليل ،هاي شناختي وابسته است  به مفهوم سبكهاي يادگيري كامالًمفهوم سبك

. هاي شناختي بپردازيم هاي يادگيري، به مفهوم سبك پيش از پرداختن به مفهوم سبكجا است به
 ريشه در تحقيقات پيرامون شخصيت و ادراك دارد و از طريق 3هاي شناختي مفهوم سبك

هاي  سبك:  از ندا هاي شناختي عبارت بعضي از سبك. شود ها انجام مي مشاهدات در آزمايشگاه
اثر (هاي تأملي و غيرتأملي  ، سبك)4 تحقيقات ويتكينةنتيج( خاص ةبه حوزوابسته  وابسته و غير 

هاي همگرا و واگرا  ، سبك)6نتايج مطالعات پاسك(گرا ءگرا و جز هاي كل ، سبك)5تحقيقات كوگان
  . (Page- Lamarche, 2006: 26) ،)7حاصل تحقيقات هوندسن(

 يكي از بازنمودهاي شناختي هاي شناختي به عنوان هاي خارجي، سبك در يادگيري زبان
  . شناختي دهددهند به محيط خود معناي روانامكان ميآموز   زبانباشند كه به مطرح مي

  

  هاي يادگيري  مفاهيم وابسته به سبك .3

هاي شناختي چندان كاربردي نبود و بسيار مرتبط به   مفهوم سبكگذشته دربا توجه به اينكه 
توان گفت كه تفاوت   مي؛ لذااي يادگيري به وجود آمده بافت آزمايشگاه بود، مفهوم سبك

هاي  سبك. استها   آن كاربردي بودنةهاي يادگيري در جنب هاي شناختي و سبك اصلي سبك
هاي   با در نظر گرفتن ويژگي،ها يادگيري به منظور متناسب كردن محتواي دروس و كالس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cognition/ cognition  

2. personality/ personnalité  

3. cognitive styles/ styles cognitifs  

4. Witkin  

5. Kogan 

6. Pask 

7. Hundson  
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هاي شناختي  ، در حالي كه سبكبه وجود آمدند و اهداف آموزشي دارندآموزان   زبانفردي
هاي شناختي به طور خاص به بافت آموزشي وابسته  زماني كه سبك. چنين ويژگي ندارند

گوييم  است و عوامل عاطفي و فيزيولوژيكي دخيل هستند، از سبك يادگيري سخن مي
(Brown, 2007) .هاي  هاي يادگيري و سبك  به اين مطلب اشاره كنيم كه سبكشايسته است

هاي يادگيري پس  تأمل اين است كه سبك  قابلةبرخاسته، اما نكتآموز   زباناختي هر دو ازشن
 در حالي ؛باشند كنترل و هدايت مي از مدتي توسط مدرس، نهاد آموزشي يا متد آموزشي قابل

  . قابل كنترل هستندآموز   زبانهاي شناختي تنها از طرف خود كه سبك
 ةدهند  تاكتيك نشان؛هاي يادگيري نيز قابل تمايزند  و سبك تراتژي، اس در فن آموزش زبان، تاكتيك

، استراتژي مطابق با منطق حاكم بر باشد مياحراز   آن قابلة و نتيجاست  مشاهده  فعاليت گروهيِ قابل
 شخصي به كار رفته هاي  استراتژية مربوط به مجموع كه، در حالي كه سبك يادگيرياستتاكتيك 

بروز پيدا آموز   زبان شناخت و شخصيتةتحقق است و در حوز قابلها   آنباشد، از طريق مي
آموز   زبان عواملي است كه بر انتخاب استراتژيهاي يادگيري يكي از توان گفت سبك مي. كند مي

  . گذارد در يادگيري تأثير مي
بهره هاي يادگيري   خارجي يا زبان دوم از تحقيقات پيرامون استراتژي هاي فن آموزش زبان

ثر در فرايند ؤو عوامل متعدد شناختي و عاطفي مآموز   زبانجسته و به اين ترتيب به نقش
هاي يادگيري  نظر پل سير استراتژيبنابر . هاي خارجي توجه نموده است يادگيري زبان

به منظور يادگيري و استفاده از زبان مقصد آموز   زبان مجموعه اعمالي هستند كهةدهند نشان
   .(Cyr, 1996: 5)برد  يبه كار م

. آيند شوند، به صورت مكانيسم در مي ها زماني كه محقق و به دفعات تكرار مي استراتژي
  :شوند ميهاي يادگيري به دو دسته تقسيم  به طور كلي استراتژي

هاي شناختي يادداري، استراتژي هاي به هاي مستقيم كه خود شامل استراتژي استراتژي. 1
  جبراني هستند؛هاي  و استراتژي

هاي عاطفي و  هاي فراشناختي، استراتژي هاي غيرمستقيم كه شامل استراتژي استراتژي. 2
    .)ibid: 33 (باشندهاي اجتماعي مياستراتژي
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  هاي يادگيري سبك .4

: توان گفت  مي،حال اگر بخواهيم به صورت خالصه تعريفي از سبك يادگيري داشته باشيم
به ها   آناساس د كه فرد برشون هايي اطالق مي ظر ريبن به شيوههاي يادگيري از ن سبك
دهد و به منظور حل مسئله يا  آموزد، عمل خاصي را انجام مي انديشد، ميهاي متفاوتي مي گونه

 با اين حال، از نظر وي .(Rieben, 2000: 7)كند استفاده ميها   آنتأثير بر روي محيط خود از
، بلكه مطابق با بعد غالب فرد نيستهاي يادگيري فرد  ناسب با شيوههاي يادگيري، تنها مت سبك
در يادگيري آموز   زبانكنند كه ها امكان دسترسي به دانشي را فراهم مياين سبك. باشندمي

هاي  هاي يادگيري شيوهتوان گفت سبكاز ديدگاه فن آموزش مي. دهدخود ترجيح مي
كند، به طرح  بر يادگيري خود تسلط پيدا ميها   آنريقاز طآموز   زبانتغييري هستند كه قابل

سازد و در فرايند يادگيري خود،  پردازد، براي يافتن پاسخ اين مسائل فرضيه مي مسئله مي
هاي يادگيري بر اساس ديدگاه ديگر بر اين عقيده است كه سبك. دهدالعمل نشان ميعكس
  . (Bogaards, 1991: 66)كنند هاي پردازش اطالعات عمل ميشيوه

از نظر . شوندهاي متعددي تعريف ميهاي متفاوت، به گونههاي يادگيري در ديدگاهسبك
 اين شيوه، ؛ خاصي گرايش داردةدر پردازش اطالعات به سمت شيوآموز   زبانريچارد دودا،

ير  عمل و استفاده از منابعي كه در دسترس دارد، تأثةبخشد و بر نحويادگيري وي را سهولت مي
ها، توجه ما را در اين جستار، تعريف اخير نسبت به ساير نظريه. (Duda, 2001: 110)گذارد مي

ها و وتربيت، علوم شناختي، فن آموزش زبانشناسي تعليمروان. بيشتر به خود جلب كرده است
  .  هاي يادگيري سهم زيادي دارندتربيت افتراقي در عمق بخشيدن به تعريف سبك و تعليم

 رويكرد اول ؛اندهاي يادگيري پرداختهتوان گفت چهار رويكرد به سبك به طور كلي مي
هاي در اين رويكرد سبك. كند يادگيري را بررسي ميةبه حوزآموز   زبانوابستگي وابستگي و عدم

 ، لذاكنندي ثابتي را منعكس مي هاشوند و شيوههاي فردي تعريف مييادگيري به صورت ويژگي
  .(Olry- Louis, 1995: 321)گيرد هاي شناختي جاي مي سبكة اين رويكرد در دستسبك در

گيرد كه فرد در يادگيري خود از طريق آن اطالعات اي را در نظر مي رويكرد دوم، شيوه
 سبك يادگيري در اين رويكرد به صورت .بندد را به كار ميها   آنآورد ورا به دست مي

   .گيرد  يادگيري تجربي جاي مية در شيوشود وتغيير معرفي مي قابل
  .سنجد رويكرد سوم، سبك يادگيري را بر حسب موقعيت آن، چگونگي شرايط، چرايي و زمان آن مي
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 عاطفي سبك يادگيري است و مفاهيمي از قبيل - رويكرد چهارم مربوط به بعد اجتماعيو 
   .(Théberge, Leblanc, Brabant : 1995 :504)گيرد انگيزه را در بر مي

  
  هاي يادگيري  انواع سبك .1-4

با توجه به . هاي يادگيري توسط ديويد كُلب ارائه شده استبندي از سبكترين دستهكامل
هاي پيشنهادي يادگيري توسط كُلب در رويكرد دوم و سوم جاي توضيحات باال، سبك

كه در آن فهرستي كند  منتشر مي »1يادگيري تجربي« كتابي به نام 1984وي در سال . گيرد مي
هاي پيشنهادي   پيش از معرفي سبك شايسته است.دهد هاي يادگيري را ارائه مياز سبك

  . به مفهوم يادگيري تجربي بپردازيم، يادگيري توسط كُلب
هاي آنگلوساكسون است و بر اين عقيده بنا شده كه كنش يادگيري تجربي يكي از جريان

هاي ناشي از فرايند مشاهده  دانشةهاي ناشي از عمل به اندازتواند منبع يادگيري باشد و دانش مي
كلب نوعي . دهد  را ارائه مي2اين جريان، الگوي جديدي از يادگيري از طريق اقدام به عمل. معتبرند

اولين فرايند به : را به وجود آورده است) يا تغيير(عمل و تأمل حسب دو فرايند  الگوي يادگيري بر
توان جاست كه مي در اين. پردازد مي همراه با تأمل ةند به تجربه و مشاهدعمل و دومين فراي

برداشت . رويكرد يادگيري تجربي در مفهوم كلي را به يادگيري كنشي در آموزش زبان پيوند زد
 يادگيري از طريق اقدام ،حاضر از رويكرد كنشي در آموزش زبان چنين است كه در اين رويكرد

  . نظر است كنش اجتماعي مورددر آن و گيرد  به عمل صورت مي
شود و چهار   يادگيري تجربي تعريف ميةاز ديدگاه كلب، يادگيري به صورت نوعي چرخ

،  است4 همراه با تأملة دوم مشاهدةشود، مرحل شروع مي3عيني ة چرخه با تجربدارد؛مرحله 
 كامل 6 فعال و مرحله آخر از طريق آزمايشباشد مي 5سازي انتزاعي  سوم مفهومةمرحل
 از يك طرف، اين ؛اساس دو محور پيوسته است  يادگيري برةاز ديدگاه كلب، دور. شود مي

همراه با  ةرود و از طرف ديگر، از مشاهد سازي مي  عيني به سمت مفهومةچرخه از تجرب
در يادگيري، هر قطب از اين محورها جذابيت يا . كندتأمل به سمت آزمايش فعال حركت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. experiential learning 

2. learning by doing 

3. concret experience/ expérience concrète  

4. reflective observation/ observation réflexive  

5. abstract conceptualization/ conceptualisation abstraite  

6. active experimentation/ expérimentation active   
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توان آنچه بيان شد را مي. شوندهاي يادگيري از اين امر ناشي ميكند و سبكاد ميتنش ايج
    :در شكل زير نيز نشان داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كند؛ در   نوع فعاليت تأمل نميةدهد و دربار فرد فعاليتي را انجام مي عيني ة تجربةدر مرحل

 ة، در مرحلانديشد ربه كرده مي آنچه انجام داده و تجة همراه با تأمل، دربارة مشاهدةمرحل
را در يك نظام نظري ها   آننمايد  انتزاعي رويدادها را تعبير كرده و تالش ميسازي مفهوم

بيني كند اگر عمل   آزمايش فعال، وي با درك جديدي بر آن است تا پيشة در مرحل وجاي دهد
 .    چه اتفاقي خواهد افتاد، جديدي انجام دهدةرا به كمك نظري

يك از اين محورها، چهار سبك بنيادي يادگيري را به  اليه هر به منتهيآموز   زبانايشگر
  :بندي كرد را به صورت زير دستهها   آنتوان آورد كه مي وجود مي

افراد داراي . شود اين سبك از طريق توانايي تخيل بسيار باال مشخص مي: 1سبك واگرا  .1
هايي  هاي متوالي بدهند؛ به همين دليل در موقعيت شده پاسخ اين سبك قادرند به مشكالت مطرح

  كنند؛    بسيار بارزتر از ساير افراد عمل مي2»ريزش افكار«مانند 
 بدون اينكه ؛ها گرايش دارند افراد داراي اين سبك به سمت نظريه: 3كننده سبك جذب .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. diverging/ divergent 

2. brain-storming/ remue-méninge 

3. assimilating/ assimilant   

 

 تجربة عيني

 

ازي انتزاعيس مفهوم  

 

 آزمايش فعال
 

 مشاهدة همراه با تأمل
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  يي در سنتز دارند؛اين افراد توانايي باال. ها را داشته باشند  كاربرد اين نظريهةالزاما دغدغ
. شود  قياسي مشخص مي-اين سبك از طريق توانايي استدالل فرضي: 1سبك همگرا .3

هاي داراي يك  ها گرايش دارند و در موقعيت افراد داراي اين سبك به سمت كاربرد عملي ايده
   ورسند حل براي مشكالت، تواناتر از ساير افراد به نظر مي پاسخ يا يك راه

. شود اين سبك از طريق ميل به عمل و تجربيات جديد مشخص مي: 2هندهد سبك انطباق .4
 آزمون و خطا برطرف ةپذيري بااليي دارند و مشكالت را به شيو افراد داراي اين سبك ريسك

      . (Cuq, 2003: 228)كنند  مي
 زير ةتوانند به طور كلي به شيوها نيز ميهاي يادگيري متناسب با شخصيت سبك

  : شوندبندي دسته
 به طور آني به ،گيرند افرادي كه از طريق كانال شنيداري ياد مي: ديداري/ شنيداري .1

  شنيدارية حافظ ومند هستند هكردن عالق كردن و بازي اين افراد به صحبت. رسندنتايج مي
عكس، افرادي كه از طريق  بر. طور آني ياد بگيرند دهد موسيقي زبان را بهامكان ميها  آن

   ؛پذيرترند هاي ارتباطي آسيبگيرند، در موقعيتديداري ياد ميكانال 
 بيشتر به سمت تجربه گرايش دارند ،كنند افرادي كه ريسك مي: گراكمال/  كننده ريسك .2

دهد و از  كننده خود را در فرايند ارتباط قرار مي فرد ريسك. تا به سمت يادگيري دانش تئوري
  كند؛ ديگر استفاده ميهاي اشاره و حتي زبان و ژست، ايما

كه فرد جزءگرا به جزئيات  حالي  در،گرا رويكرد شمي دارد فرد كل: جزءگرا/  گراكل.3
   وگرايش داردجزئي كند و به يادگيري توجه مي

كه افراد  حالي  در،گرا بيشتر به دانش تئوري گرايش دارند افراد تأمل: گراعمل/  گراتأمل.4
   .(Barbot, 2000:51)كنند گرا به دانش كاربردي زبان توجه ميعمل

هاي متعددي را در نظر گرفت  توان مالك ميآموزان   زبانهاي يادگيري  شناسايي سبكبراي
سن، جنسيت، ضريب هوشي، توانايي يادگيري، ارجحيت يكي از : باشند كه شامل عوامل ذيل مي

  . دهد و غيره را در يادگيري انجام مي تكليفي آموز  زباناي كه وهها در يادگيري، شي فعاليت
 ة را در حوزه توجه متخصصان دو مقول،هاي يادگيريبندي سبك هاي دسته از ميان مالك

هاي حسي در  يادگيري زبان بيشتر به خود جلب كرده است كه شامل ارجحيت شيوه/ ياددهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. converging/ convergent   

2. accommodating/ accommodant  
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در جستار . (Arnold, 2006: 421) است 1گاردنر هوش چندگانه اثر هاوارد ةيادگيري و نظري
  كهاي  كردن، شيوه و نگاه دادن هاي حسي از قبيل گوش حاضر نيز عالوه بر بعضي از شيوه

كردن، خواندن و اقدام   شامل نوشتن، صحبت،دهد را در يادگيري انجام مي تكليفي آموز زبان
هاي  لذا، شيوه؛باشنديراني مياآموزان   زبانهاي يادگيري  مالك شناسايي سبك،به عمل

  .  روندشمار مي  مطالعه در اين تحقيق به شده، پارامترهاي اصلي مورد ياد
  

  آماري تحقيق ةمعرفي جامع .5

 دقيق ة كه طبيعتاً بايد از يك مطالع،هاي متفاوت يادگيري  دقيق از سبكبراي دركدر اين تحقيق 
زبان فرانسه و (هاي خارجي  ايراني زبان آموزان  زبان نفر از60 از ،ميداني حاصل شود

 سال استفاده شد و نتايج 25 تا 20هاي مختلف در سطح پيشرفته بين سن  در رشته) انگليسي
 انتخاب ةشيو. شد تحليل SPSSافزار   عينا توسط نرم،ها نامه واقعي به دست آمده از اين پرسش

يل همبستگي دروني ميان پارامترها دل به. نظر به صورت تصادفي بوده است  موردةافراد جامع
  . از آزمون فريدمن استفاده شده است) ال براي يك سبكؤهر پنج س(

براي . استال ؤ س30استفاده كه در ضميمه آورده شده است، شامل   موردةپرسشنام
كردن و اقدام به  كردن، نگاه دادن، نوشتن، صحبت يك از عوامل گرايش به خواندن، گوش هر

ها   آن است كه در ال در نظر گرفته شدهؤ سپنجهاي خارجي  ر يادگيري در زبانعمل به منظو
كه توان گفت   توضيح بيشتر ميبراي. ايمهاي متفاوت يادگيري را گنجاندهبندي سبك تقسيم

 براي 29 و 24، 17، 12، 4 سؤاالت  گرايش به خواندن،براي 26 و 21، 15، 7، 3االت ؤس
، 11، 6 سؤاالت  گرايش به نوشتن،براي 28 و 20، 13، 8، 2  سؤاالتگرايش به گوش دادن،

 گرايش به براي 27 و 19، 14، 10، 5 سؤاالت كردن،  گرايش به صحبتبراي 30 و 23، 18
 گرايش به اقدام به عمل در يادگيري طرح براي 25 و 22، 16، 9، 1 سؤاالت كردن و نگاه
مقدار . ضريب آلفا استفاده شده است از ،براي برآورد پايايي پرسشنامه حاضر. اند شده

متن پرسشنامه نيز در اختيار متخصصين . بوده است%) 91.60(ضريب پايايي پرسشنامه 
 و اعتبار صوري (Content Validity)قرار گرفت و پس از انجام اصالحات، اعتبار محتوا 

(Face validity) نظران قرار گرفت تأييد صاحب پرسشنامه مورد  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Howard Gardner 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

60/91  30 

 

   نتايج پژوهش .6

 هاي متفاوت يادگيري طور كه در مقدمه بيان شد، هدف از تحقيق حاضر شناسايي سبك همان
 ميداني نشان ةنتايج حاصل از مطالع. استهاي خارجي  ايراني در يادگيري زبانآموزان  زبان

كردن،  به ترتيب به يادگيري از طريق صحبت ،در سطح پيشرفته ايرانيآموزان  زبانداد كه 
آنچه . دادن گرايش دارند كردن، نوشتن، يادگيري از طريق اقدام به عمل و گوش خواندن، نگاه

   :بيان شد در جدول و نمودار ذيل نشان داده شده است
  

Friedman Test 

Ranks  

Mean Rank  
  30/4 كردن صحبت

  74/3 خواندن
 96/3 كردن نگاه

 62/3 نوشتن

 04/3 اقدام به عمل

 61/2 دادن گوش
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تواند  توجيه اين قضيه مي. استكردن  ترين سبك در سطح پيشرفته گرايش به صحبترايج
 ،ايراني در سطح پيشرفته پس از مدتي كه به زبان تسلط يافتندآموزان   زبانبدين صورت باشد كه
از آنجايي كه گرايش به . و احساسات خود به زبان خارجي صحبت كنندتمايل دارند از خود 

طلبد و  نميآموزان  زبان، فعاليت چنداني از )صدا خصوص خواندن به صورت بي به(خواندن 
 دوم جاي ةدر مرتباين گرايش  نيز تأكيد زيادي بر اين فعاليت در سطح پيشرفته دارند، مدرسان

 زيرا گرايش به ،توسط به باال را در جدول به خود اختصاص دادهكردن جايگاه م نگاه. گرفته است
نوشتن در زبان . غيرفعال رايج استآموزان  زباننزد  فعال و همآموزان   زباناين فعاليت هم نزد

 شود و هميشه ترس از آن وجود دارد، بنابراين گاهي از طرف خارجي امري دشوار تلقي مي
 با اين حال در سطح ؛شود شرفت در يادگيري محسوب ميبه عنوان يك مانع پيآموزان  زبان

شود كه اين سبك يادگيري جايگاه  يابد و به اين دليل مشاهده مي تر، اين ترس تعديل مي پيشرفته
شويم كه در نظام يادگيري زبان  يادآور مي. متوسط به پاييني را به خود اختصاص داده است

توجه نيست،   روشمند چندان موردةشتن به شيوفارسي به عنوان زبان اول در كشور ما، نو
 ،مطالعه موردآموزان   زبانبنابراين نوشتن جايگاه بااليي را در مشخص كردن سبك يادگيري براي

هاي يادگيري از مسير يادگيري در اينجا منظور اين است كه عادت. به خود اختصاص نداده است
 در نظام آموزشي زيرا ،گيرد تر جدول قرار مي ايين پةاقدام به عمل در رد. گيرند زبان اول شكل مي

اينكه يادگيري از طريق اقدام به . ت به استفاده از توانش كم استئكشور ما تفكر انتقادي و نيز جر
تواند بيشتر ناشي از اين باشد كه در ايران يادگيري از طريق گروهي   مي،عمل جايگاه پاييني دارد

ويژه در  به ،دادن  با توجه به اينكه گوش،و سرانجام. رايج نيستو ميان گروهي و مباحثه چندان 
 .ترين جايگاه را دارد ، گرايش به اين سبك پاييناستمستلزم توجه بسيار زيادي زبان خارجي، 

كنند كه بيشتر ياد   احساس مي،كنند تر صحبت مي چه بيش در كالس زبان خارجي هرآموزان  زبان
كنند كمتر ياد  دادن قرار بگيرند، احساس مي  كالس در شرايط گوشچه بيشتر در اند و هر گرفته
 آخر ةدادن در رد انتظار است كه سبك يادگيري از طريق گوش اي قابل  بنابراين، تا اندازه؛گيرند مي

همواره در موقعيت آموزان   زبانهاي سنتي نيز شاهد هستيم كه وقتيدر كالس. قرار بگيرد
 ؛شود  يادگيري كارآمدي چنداني ندارد و به افزايش دانش تئوري منتهي ميگيرند،دادن قرار مي گوش

شود، بلكه بر دانش  هاي خارجي تنها به دانش تئوري اكتفا نمياين در حالي است كه امروزه در زبان
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  . دشو  تأكيد مي نيزهاي مختلف در موقعيت2 و حتي زبان زيستي1كاربردي زبان
  

  گيري بحث و نتيجه. 7

چگونه حاصل ها   آنيادگيريكه يابند   در مي3آموزان از طريق تقويت فراشناخت خود زبان
كنند و بدين  موقعيت يادگيري خود تأمل مي ةشود و با شناخت سبك يادگيري خود دربار مي

  . دكنن هاي مطابق با سبك يادگيري خود را انتخاب مي ترتيب، استراتژي
كنند تا بتوانيم   را ايجاد نمي ط يك نوع مقولههاي يادگيري فق  كه سبكشويم يادآور مي

با در نظر . شناسي واحدي را به وجود آوريم و افراد را در اين توصيفات محدود كنيم نوع
هاي  توان تأييد نمود كه سبك، ميكرديم اوليه كه اشاره به نتايج متفاوت يادگيري ةگرفتن دغدغ

در . هاي شكل گرفته در زبان اول دارند  عادتمتفاوت يادگيري بيشتر ريشه در نظام آموزشي و
ها و كردن سبك ثر، توانايي متعددؤهاي يادگيري م اينجا بايد بيان كرد كه يكي از ويژگي

احترام آموزان   زبانبايد به سبك يادگيري. هاي متفاوت استهاي خود در موقعيت استراتژي
قادر باشد به آموز   زبانگيرد كه بايد افزود كه يادگيري كارآمد زماني صورت مي.گذاشت
 كه دانيم مي. تواند به اين امر ارزش دهدهاي يادگيري خود تنوع بخشد و مدرس نيز ميسبك

 نهاد آموزشي بر روي  وعوامل ديگري از قبيل سن، عادات فرهنگي، سطح يادگيري، انگيزه
  . هاي يادگيري تأثير گذارندسبك
ديگر متفاوت باشند، آموز   زبانآموز با  زباندر يكانند توهاي يادگيري ميكه سبك آنجا از

هايي را  هاي تدريس خود را متنوع سازد تا بتواند فعاليت مدرس زبان خارجي نيز بايد شيوه
شناسي زبان نيز به آن اشاره  كه در روان طور همان. ها باشندفراهم كند كه پاسخگوي اين سبك

 بنابراين با ؛يابد معنادار باشد، يادگيري افزايش ميوز آم  زبانشده، زماني كه فعاليتي براي
شويم و   ميواردآموزان   زبان معنادارية به حوز بيشتر،هاي خود در تدريس كردن شيوه متنوع

توان ميان  با در نظر گرفتن اين مسئله مي. به اين ترتيب يادگيري افزايش خواهد يافت
  .     به وجود آوردايهاي تدريس رابطههاي يادگيري و سبك سبك

سطح مبتدي يا متوسط آموزان   زباناگر اين تحقيق در موردافزود كه بايد گفت  آخردر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. know- how (practical knowledge)/ savoir- faire 

2. self- awareness/ savoir- être 

3. metacognition/ métacognition   
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در زبان خارجي و يا در مورد سبك يادگيري در زبان مادري انجام شود، ممكن است نتايج 
 از  بنابراين راه به سمت ساير تحقيقات با در نظر گرفتن عناصر ديگر؛يكساني به دست نيايد

  .قبيل سن، جنسيت و سطوح مختلف در يادگيري گشوده است
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  ضميمه. 9

ال با توجه به يادگيري خود در زبان ؤبراي هر س. ال استؤ س30ل  زير شامةپرسشنام
  : بدهيد1، 3، 5خارجي به ترتيب امتياز 

 خارجي بسيار  كنيد اين روش براي يادگيري شما در زبان  در صورتي كه فكر مي:5امتياز 
  بخش است؛ رضايت

 خارجي  نكنيد اين روش براي يادگيري شما در زبا در صورتي كه فكر مي:3امتياز 
  بخش است؛ رضايت

كنيد اين روش براي يادگيري شما در زبان خارجي چندان  در صورتي كه فكر مي:1امتياز 
  . كارآمد نيست

  
  

  امتياز  سؤال

    .دهيمهاي سرگرم كننده انجام ميدر حين يادگيري در كالس بازي. 1
    .يمنويسكند و ما ميدهد در كالس ديكته ميمدرس آنچه را درس مي. 2
    .خوانندبخشي از درس را به نوبت ميآموزان   زبانةهم. 3
    .دهيمخواند و ما گوش ميمتني را در كالس ميآموزان   زبانيكي از. 4
    .نگاه كنيمها   آنخواهد بهآورد و از ما ميهايي را به كالس ميمدرس تصوير و عكس. 5
    .نيمكدر مقابل كالس ايفاي نقش ميبه صورت گروهي . 6
    .صدا براي خود بخوانيم خواهد آن را بيدهد و از ما ميمدرس متني را به ما مي. 7
    .نويسم درس را براي خود ميةخالص. 8
    .پردازيمدر كالس به ساختن تمرين مي. 9

    .كنيمدر كالس فيلم آموزشي نگاه مي. 10
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  امتياز  سؤال

    .كنيمدر كالس دربارة موضوع مشخصي بحث مي. 11
    .  دهيمدهد و ما گوش ميآموزان سخنراني ارائه مي يكي از زبان. 12
    . دارمدر حين كالس يادداشت برمي. 13
    .دهدآورد و به ما نشان ميمدرس نقشة كشوري كه زبان آن را مي خوانيم، به كالس مي. 14
    .خوانممتني را كه سر كالس خوانده شده دوباره در خانه مي. 15
    .پردازمبه بازي با كلمات مي. 16
    .دهيمدهد و ما گوش ميمدرس موضوع مشخصي را توضيح مي. 17
    .دهم چگونه مشكلي را حل كردمهايم توضيح ميبراي همكالسي. 18
    .دهدمدرس دربارة موضوع درس، اساليدهايي را نشان مي. 19
    .نويسممتن كوتاهي را دربارة موضوع مشخصي مي. 20
    .خوانممتني را با صداي بلند براي خود مي. 21
    .كشمگيرم ميشماي آنچه را ياد مي. 22
    .كنيمسر كالس درباره آنچه براي ما جالب بوده صحبت مي. 23
    .دهيماي را در كالس گوش ميتوضيحات كاست يا لوح فشرده. 24
    .كشمهاي اصلي يك متن خط ميزير ايده. 25
    .خوانمة يك موضوع مشخص كتاب ميدربار. 26
    .زنمكتاب عكس داري را ورق مي. 27
    .كنمموضوعاتي را كه بايد مطالعه كنم يادداشت مي. 28
    .دهمبه راديو و يا ابزار صوتي گوش مي. 29
    .دهم حرف بزنمسر كالس ترجيح مي. 30
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