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کارگیري راهبردهاي یادگیري و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی  ارتباط به

  1عنوان یک زبان خارجی به
  

   مجتبی محمدي
  

کارگیري راهبردهاي یادگیري در فرآیند یادگیري زبان انگلیسی و  ههدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط ب :چکیده
دانشجوي سـال اول زبـان انگلیسـی     189این گروه شامل . باشد انگلیسی میمهارت زبانی آنها در میان دانشجویان زبان 

دانشجوي سال اول زبـان انگلیسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی      368گیري تصادفی گروهی از میان  بوده که  به روش نمونه
ه آزمـون  و نسـخ  (SILL)نامه راهبردهاي یادگیري زبـان آکسـفورد    در این تحقیق از پرسش. اند رودهن انتخاب شده

هـاي ایـن تحقیـق نمایـانگر وجـود       یافتـه . استفاده شـده اسـت   2003سال ) (ETSسنجش بسندگی زبان انگلیسی تافل 
عالوه بر ایـن،  . باشد کارگیري راهبردهاي یادگیري و سطح مهارت زبان انگلیسی این دانشجویان می ههمبستگی میان ب

کارگیري راهبردهاي یادگیري و سطح مهارت آنهـا مشـاهده    هب تر و پسر درخن دانشجویان دبیاي  تفاوت قابل مالحظه
  .نشده است

  
  راهبرد یادگیري، آزمون بسندگی مهارت زبان، تافل، یادگیري زبان خارجی :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي زبانی نیازمند  موفقیت در دستیابی به پیچیدگی. فراگیري زبان انگلیسی کار دشواري است
هاي  ي نوآوري هیهاي زبان انگلیسی مکانی براي بهبود زبان افراد و ارا کالس. دباش تالش فراوان می

ها بهبود  هدف این نوآوري. منظور تسهیل این روند دشوار است آموزگاران و فراگیران زبان به
منظور دستیابی  به. باشد هاي یادگیري زبان می ثیرات نامطلوب دشواريأفرآیند یادگیري و کاهش ت

بینی شده است  هاي مختلفی براي حل مشکالت فراگیري زبان طراحی و پیش ف، روشبه این هد
گسترش راهبردهاي یادگیري نه تنها در . شود از آن یاد می "راهبردهاي یادگیري"که تحت عنوان 

                                                        
اسالمی ي آن از اعتبارات مالی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که بودجه -1

 .واحد رودهن تأمین شده است
  mojtabamohammadi@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  مربی *
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از راهبردهاي یادگیري به . محیط یادگیري زبان دوم بلکه در خارج از آن نیز افزایش یافته است
هاي  این خصیصه یکی از ویژگی. شود یان اطالعات جدید و اطالعات موجود یاد میعنوان حائل م

عنوان زبان خارجی، ریچاردز و  ههاي فراگیري زبان انگلیسی ب در محیط. استثر ؤبارز یادگیري م
هایی که با آنها فراگیران  روش": اند گونه تعریف کرده راهبردهاي یادگیري را این) 2002( 1اشمیت

هاي زبان مورد نظر  یادگیري معانی و کاربرد کلمات، قواعد دستوري و دیگر جنبهسعی در 
راهبرد : گونه تعریف شده است راهبرد یادگیري این) 1983( 2هاي استرن در بررسی. "دارند

هاي کلی روشی است که  بهترین عبارت براي اشاره به گرایشات عمومی یا ویژگی"یادگیري 
براي اشاره به اشکال خاصی از رفتارهاي  )تکنیک(ي فن  گیرند و از واژه کار می هفراگیران زبان ب

دارد که راهبردهاي  اظهار می) 1987( 3در عین حال، رابین. "شود قابل مشاهده یادگیري استفاده می
بر  "راهبردهایی هستند که در بهبود ساختار زبانی فراگیران تاثیر داشته و مستقیما"یادگیري 

عنوان  هدر مقاله خود از راهبردهاي یادگیري زبان ب) 1989(4آکسفورد. "تاثیر داردیادگیري آنها 
تر، لذت بردن و هدایت خود  رفتارها یا اعمالی یاد کرده که فراگیران براي یادگیري بهتر و موفق"

اعمال ": کند این راهبردها را اینگونه تعریف می) 2005( 5اندرسون. "کنند از آنها استفاده می
طبق نظریه  ."گیرند کار می همنظور بهبود یادگیري زبانی خود ب اي که فراگیران به هانهآگا

این راهبردها . کنند هایی هستند که یادگیري را آسان می روش"راهبردهاي یادگیري ) 2005(6شامو
خصوص در مراحل اولیه یادگیري یک زبان  هبیشتر آگاهانه و مطابق هدف فراگیران هستند، ب

  ."ناآشنا
ویژگی اصلی این راهبردها را  12عنوان درآمدي در ورود به بحث  به) 1990(آکسفورد     

ها  راهبردهاي یادگیري زبان داراي این ویژگی) 1990(طبق نظر آکسفورد . کند مشخص می
موجب هدایت  -2شوند  موجب دستیابی به هدف اصلی که همانا توان ارتباطی است می -1 :هستند

هدف آنها برطرف کردن  -4کنند  نقش مدرس را مهم می -3شوند  ان زبان میخودکار فراگیر
دربرگیرنده  -6اند  اعمالی هستند که خود فراگیران آنها را اتخاذ کرده -5مشکالت یادگیري است 

 طور مستقیم به -7اند، نه فقط راهبردهاي شناختی  اعمالی هستند که فراگیران آنها را انتخاب کرده
اغلب آگاهانه  -9همیشه قابل مشاهده نیستند  -8کنند  فرایند یادگیري را تقویت می و غیرمستقیم

  .ثیر دارندأعوامل مختلفی بر آنها ت -12قابل تغییر هستند  -11قابل آموزش هستند  -10هستند 
                                                        

1- Richards & Schmidt  2- Stern 
3- Rubin    4- Oxford 
5- Anderson   6- Chamot      
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بندي  در طبقه. هاي زیادي در مورد راهبردهاي یادگیري زبان دوم وجود دارند بندي البته طبقه     
بندي کلی از راهبردهاي یادگیري هدایت خودکار فراگیران  وي سه طبقه) 1983( 1رد نظر وندنمو

اظهار ) 1987(رابین . خود ارزیابی -3ریزي  برنامه -2شناخت زبان  -1: دهد که عبارتند از ه میارای
ن دخیل طور مستقیم یا غیر مستقیم در یادگیري زبا هدارد که سه نوع راهبرد وجود دارند که ب می

طبق نظریه . راهبردهاي یادگیري، راهبردهاي ارتباطی و راهبردهاي اجتماعی: هستند و عبارتند از
طور  هثر بوده و بؤراهبردهاي یادگیري آنهایی هستند که در بهبود ساختار زبان م") 1987(رابین 

لی راهبردهاي ها دو نوع اص با این ویژگی. "ثیر دارندأمستقیم بر یادگیري زبان و بهبود آن ت
) 1990( 2اومالی و شامو. راهبردهاي شناختی -2راهبردهاي فراشناختی و  -1: یادگیري عبارتند از

: شوند و عبارتند از دهند که سه نوع اصلی راهبردهاي یادگیري را شامل می ه مییچارچوبی را ارا
هایی هستند که در راهبردهاي فراشناختی آن. اجتماعی/راهبردهاي فراشناختی، شناختی و عاطفی

گیرد،  افتد در نظر می گونه که اتفاق می ریزي یادگیري دخیل بوده، فرآیند یادگیري را آن برنامه
تولیدات زبانی و درك مفاهیم فراگیران را به دقت تحت نظر دارد و پس از پایان هر فعالیت 

آنهایی هستند ") 1990(وراهبردهاي شناختی طبق نظریه اومالی و شام. کند یادگیري را ارزیابی می
ارگیري و انتقال مباحث و موارد ک هبا یادگیري فردي سروکار داشته و مستلزم بطور مستقیم  بهکه 

بندي، روش یادگیري  تکرار، ترجمه، گروه: که راهبردهایی مانند "طور مستقیم هستند هآموزشی ب
راهبردهاي . شود ال را شامل میکارگیري قواعد دستوري و زبانی در متن و انتق هاز کل به جزء، ب

ثر ناشی ؤاجتماعی در پی ایجاد ارتباط با دیگران و گویشوران بومی و مدیریت نیازهاي م/عاطفی
اعتقاد بر . االت براي فهم بهتر و صحبت با خودؤشود مانند همکاري، طرح س از یادگیري زبان می

هاي جامع در این  از طبقه بندي این است که الگوي آکسفورد در مورد راهبردهاي یادگیري یکی
  ) 4،2007براون ;1994، 3الیس(باشد  زمینه می

ل شده یوي بین راهبردهاي مستقیم و غیرمستقیم تفاوت قا) 1990(بندي آکسفورد در طبقه     
طور مستقیم در زبان هدف دخیل هستند  هراهبردهایی است که ب"راهبردهاي مستقیم شامل . است

از طریق "معهذا، راهبردهاي غیرمستقیم . "ند فکر کردن به زبان هدف استیعنی روشی که نیازم
ها، کنترل اضطراب، افزایش همکاري و درك دیگران و  ریزي، ارزیابی فرصت تمرکز، برنامه

راهبردهاي مستقیم طبق نظریه . "کنند طور غیرمستقیم یادگیري زبان را تقویت می هابزارهاي دیگر ب

                                                        
1- Wenden   2- O'Malley & Chamot 
3- Ellis    4- Brown   
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. باشند اي مربوط به حافظه، راهبردهاي شناختی و راهبردهاي جبرانی میآکسفورد شامل راهبرده
سازد تا مباحث  فراگیران زبان را قادر می"شود  راهبردهاي مرتبط با حافظه که یادمان نیز نامیده می

 ،آکسفورد( "شفاهی را حفظ کنند و سپس هنگام نیاز به برقراري ارتباط آنها را بازگو نمایند
ایجاد پیوند ) 1: شوند بندي راهبردهاي زیر را شامل می ي موجود در این طبقهها روش). 1990

. گیري از تمرینات بهره) 4مرور آسان و کامل، ) 3کارگیري تصاویر و اصوات،  هب) 2فکري، 
یعنی از تکرار تا تجزیه و تحلیل عبارات و خالصه کردن را "اند راهبردهاي شناختی بسیار متفاوت

       تمرین -1 :کند آکسفورد چهار گروه از راهبردهاي شناختی را معرفی می ."گردند شامل می
ایجاد ساختارهایی براي ورود و  -4تجزیه و تحلیل و استدالل  -3ها  ارسال و دریافت پیام -2

سازد تا  فراگیران را قادر می") 1990(راهبردهاي جبرانی طبق معیارهاي آکسفورد. خروج مطالب
. "براي درك و تولید مفاهیم جدید استفاده کننداز زبان جدید ود خود، علیرغم دانش محد

هاي  حدس آگاهانه و غلبه بر ناتوانی: شوند راهبردها با این تعریف به دو گروه اصلی تقسیم می
تمریناتی هستند که فراتر از عوامل شناختی محض "راهبردهاي فراشناختی . گفتاري و نوشتاري

دهند تا آنها به فرایند یادگیري مناسب خود  ش روي فراگیران قرار میکنند و راهی پی عمل می
ریزي و مرتب  تمرکز بر یادگیري، برنامه: باشند این راهبردها شامل این موارد می. "دست یابند

منظور کنترل  فراگیران زبان، راهبردهاي عاطفی را به. سازي فرآیند یادگیري و ارزیابی یادگیري
در نوع شناسی مورد نظر . گیرند کار می هها ب ها و ارزش ها، انگیزه ت، دیدگاهاحساسا مثلعواملی 

تشویق خویش  -2 کاهش اضطراب -1: آکسفورد سه گروه اصلی از راهبردهاي عاطفی عبارتند از
هدف راهبردهاي اجتماعی ایجاد ارتباط میان فراگیران زبان . از بین بردن هیجانات عاطفی -3

همکاري با دیگران  -2االت ؤمطرح کردن س -1: دهاي اجتماعی عبارتند ازسه گروه راهبر. است
  .درك احساسات دیگران -3

ه یارا 1983نوع راهبرد بود و در سال  10بندي قبلی خود را که دربرگیرنده  طبقه) 1992(استرن      
:                 زند اکند که عبارت خالصه می راهبرد یادگیري زبان مجدداً 5طور خالصه در  هنمود، ب

    تجربی –راهبردهاي ارتباطی -3راهبردهاي شناختی  -2ریزي  راهبردهاي مدیریتی و برنامه -1
  .راهبردهاي عاطفی -5راهبردهاي میان فردي  -4

. باشد باور بر این است که خود اظهاري فراگیران، تنها روش تشخیص راهبردهاي یادگیري می     
منظور یادآوري  در مورد گذشته فرد، مصاحبه به  مصاحبه: بارتند ازابزارهاي خود اظهاري ع

بر (نامه، نوشتن خاطرات و گزارشات روزانه، و روش فکر کردن با صداي بلند  خاطرات، پرسش
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مطالعات بیشماري براي بررسی راهبردهاي یادگیري از . همگام با یادگیري) زبان آورد تفکرات
پولیتزر و مک  ؛1981رابین، . (اند استفاده نموده  نامه و پرسشهاي از پیش تعیین شده  مصاحبه

نوشتن خاطرات همچنین در ابتدا براي ). 1987شاموت،  ؛1986وندن،  ؛1985، 1گرورتی
. کار گرفته شد هثیر یادگیري بر آنها بأکردن وضعیت عاطفی فراگیران زبان و چگونگی ت روشن

ن اه آن اشاره کرده است توسط بعضی از محققطور که الیس ب این روش آن). 1994الیس، (
در . کار گرفته شده است هب) 1990( 2ریچاردسون-و پارکینسون و هاول) 1985(همچون براون 

شود که هنگام انجام یک تکلیف به  مرحله بلند فکر کردن در یادگیري از فراگیران خواسته می
این روش در . را در مورد آن بیان نمایند کنند فکر کنند و احساسات خود راهبردهایی که استفاه می

مورد استفاده قرار ) 1991( 4و منگوبهاي) 1987( 3هاي انجام شده توسط آبراهام و وان بررسی
  . گرفت

، و )2000( 6، خالدیه) 1999( 5در مطالعات صورت گرفته توسط شامو و الدیناري     
ه کمابیش دانشجویان زبان را با هم ک) 115، ص 2005(همه به نقل از شامو  1997 7وندرگریفت

دهد فراگیران نه چندان موفق زبان از  هاي مکرري وجود داشته که نشان می کنند، یافته مقایسه می
هاي موفق  کنند و آنها حتی از این راهبردها بیشتر از همکالسی راهبردهاي یادگیري استفاده می

توسط  2003ی دیگري که اخیرا در سال در بررس. کنند اما با روشی متفاوت خود استفاده می
هاي شنیداري آنها بهتر  واندرگریف صورت گرفته است مشخص شده که دانشجویانی که مهارت

کنند که درك  هاي خود استفاده می است از راهبردهاي فراشناختی بیشتر از دیگر همکالسی
ه، دانشجویانی که از عالو به. خصوص در بررسی درك مطلب شنیداري هشنیداري خوبی ندارند، ب

االت بیشتري در رابطه با درك بهتر مطلب مطرح ؤمهارت شنیداري بیشتري برخوردار هستند س
 8گراهام. که دیگر دانشجویان بیشتر در پی یافتن معناي لغت و ترجمه آنها هستند کنند در حالی می

یسی که در حال فراگیري هاي دانشجویان انگل ، به بررسی دیدگاه)2005(نقل از شامو  ، به)2004(
از نقش  زبان فرانسه هستند پرداخت و متوجه شد دانشجویانی که موفقیت کمتري دارند ظاهراً

  . بالقوه راهبردهاي یادگیري در بهبود عملکرد زبانی خود آگاهی ندارند
  :باشد االت زیر میؤاین پژوهش در پی یافتن پاسخ س     

                                                        
1- Politzer & McGroarty  2- Parkinson & Howell-Richardson 
3- Abraham & Vann  4- Mangubhai 
5- Chamot & El-Dinary  6- Khaldieh 
7- Vandergrift   8- Graham       
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یري و سطح  مهارت زبانی فراگیران زبان انگلیسی کارگیري راهبردهاي یادگ آیا بین به -1
 ارتباطی وجود دارد؟

کارگیري راهبردهاي  ین نمره آزمون تافل فراگیران دختر و پسر و بهباي  آیا رابطه -2
  ؟یادگیري در آنها وجود دارد

  
  روش

اي احتمـالی بـین متغیرهـاي راهبردهـاي      با توجه به اینکه پـژوهش حاضـر بـه بررسـی وجـود رابطـه      
پردازد از روش همبستگی استفاده شده است از آنجا که  دگیري و میزان مهارت فراگیران زبان مییا

  . باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است اي می آوري شده رتبه اطالعات جمع
  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه

. حد رودهن در این بررسی شرکت داشتنددانشجوي زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی وا 189
گیري گروهی و تصادفی  دانشجوي سال اول زبان انگلیسی و از طریق نمونه 368آنها از میان 
هاي آموزش زبان  کنندگان از میان دانشجویانی هستند که در رشته این شرکت. اند انتخاب شده

  . کنند انگلیسی، ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی تحصیل می
    

  ابزار پژوهش
نامه و آزمون بسندگی مهارت زبان  پرسش. کار گرفته شده در این بررسی دو گانه است ابزار به

در این تحقیق مورد استفاده قرار ) 1990(1نامه راهبردهاي یادگیري زبان آکسفورد پرسش. انگلیسی
وه از راهبردهاي کالن ک از آنها یک گریبخش است که هر  5نامه شامل  این پرسش. گرفته است
  :نامه عبارتند از کار رفته در این پرسش طبق نظریه آکسفورد راهبردهاي به. گیرد را در برمی

  تر  ثرؤیادآوري م: 1بخش 
  کارگیري تمامی فرآیندهاي ذهنی به: 2بخش 
  جبران دانش و اطالعات مفقوده: 3بخش 
  دهی و ارزیابی یادگیري سازمان: 4بخش 
  کنترل احساسات مدیریت و: 5بخش 

                                                        
1- Oxford’s Strategy Inventory of Language Learning (SILL) 
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  یادگیري به همراه دیگران: 6بخش 
 5نامه راهبردهاي یادگیري زبان براساس معیار لیکرت پاسخ داده شده است که از عدد  پرسش     

یعنی هرگز یا بیشتر مواقع در مورد ( 1تا ) یعنی همیشه یا در بیشتر مواقع در مورد من درست است(
بر روي پایایی ) 1387(اي که توسط فراهانی و نجاتی مطالعه در. گیرد را دربر می) من درست نیست

گزارش شده است که نشان  9/0دست آمده  نامه انجام شده است آلفاي به نسخه فارسی این پرسش
  .ي پایایی باالي آن است دهنده

بسندگی زبان آوري اطالعات، نسخه آزمون سنجش  شده در جمع کار گرفته هدومین ابزار ب     
این نسخه شامل سه . طراحی شده است ETS  باشد که توسط شرکت می) 2003( 1انگلیسی تافل

این نسخه . بخش درك شنیداري، ساختار و عبارات نوشتاري، و خواندن و درك مطلب است
  .باشد ال میؤس 50و  40، 50شامل  3تا  1ترتیب از بخش  پرسش است که به 140طور کلی شامل  هب

  
  ها فتهیا

ي  نامه راهبردهاي یادگیري زبان و نمره شاخص پرسش. در این بررسی دو متغیر مهم وجود داشت
گر نتایج آماري توصیفی آزمون تافل و شاخص کلی  جداول زیر نمایان. باشد آزمون تافل می

  :نامه راهبردهاي یادگیري زبان است پرسش
  

  "زمون تافلنمره آ"هاي آماري مرتبط با متغیر  شاخص: 1جدول 
  هاي توزیع شاخص  هاي پراکندگی شاخص  هاي گرایش مرکزي شاخص

  دامنه   میانگین  میانه  نما
  انحراف   واریانس  تغییرات

  معیار
  خطاي 

  معیار
  ضریب 
  کجی

  ضریب
  کشیدگی 

374  377  376  319  3905  5/62  5/4  05/0 -  21/0 -  
  

  "يراهبردهاي یادگیر"هاي آماري مرتبط با متغیر  شاخص: 2جدول 
  هاي توزیع شاخص  هاي پراکندگی شاخص  هاي گرایش مرکزي شاخص

  دامنه  میانگین  میانه  نما
  انحراف  واریانس  تغییرات

  معیار
  خطاي 

  معیار
  ضریب
  کجی

  ضریب
  کشیدگی 

1/3  2/3 7/3 7/2  33/0  57/0  04/0  03/0 -  48/0 -  
   

                                                        
1- TOEFL English Language Proficiency Test 
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و ضرایب کشیدگی  دهد که میزان ضرایب کجی نشان می 2و  1هاي  ولنگاهی دقیق به جد     
عالوه بر این، تفاوت . ي نرمال بودن را داراست براین توزیع فوق، مفروضهبناکمتر از یک است 
عنوان معرف  توان از میانگین به در دو متغیر وجود ندارد و می 3و میانه 2نما ،1چندانی بین میانگین

  . کار برد هاي آمار پارامتریک را به و مدل شاخص گرایش مرکزي استفاده نمود
هاي  شاخصین ررسی ارتباط بمنظور آزمایش فرضیه اول، از ضریب همبستگی پیرسون براي ب به     

کنندگان و سطح مهارت زبانی آنها استفاده شده  نامه راهبردهاي یادگیري زبان شرکت پرسش
  :دهد خالصه نتایج را نشان می 3جدول . است

  
  راهبردهاي یادگیري و سطح مهارت زبانی  ارتباط میان شاخص ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی: 3جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  تعداد  
 شاخص راهبردهاي یادگیري

189  58/0 0/000 
  ي آزمون تافل نمره  

  
این امر نشان . باشد می 58/0طبق این جدول، ضریب همبستگی میان این دو متغیر به میزان      
نامه راهبردهاي یادگیري زبان  شین شاخص کلی حاصل از پرسبهمبستگی مالیمی دهد که  می

این نتیجه کافی . وجود دارد 01/0در سطح معناداري  ي آزمون تافل آنها کنندگان و نمره شرکت
نامه  ي عدم وجود ارتباطی بین شاخص کلی پرسش کننده است تا بتوان فرضیه صفر اول را که بیان

  . رد کرد ،ي زبان و نمرات آزمون تافل دانشجویان بودراهبردهاي یادگیر
نامه راهبردهاي یادگیري زبان و نمرات تافل  فرضیه دوم نیز ارتباط میان شاخص پرسش     

  :آورده شده است 4نتایج در جدول . دانشجویان دختر و پسر را مورد بررسی قرار داد
  

ي یادگیري و سطح مهارت زبانی در میان دانشجویان دختر راهبردها  ضریب همبستگی پیرسون میان شاخص: 4جدول 
 و پسر

  ي آزمون تافل نمره  
  پسر  دختر

  53/0  58/0  شاخص راهبردهاي یادگیري
  58  131  تعداد

                                                        
1- Mean    2- Mode 
3- Median  
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ن بی 01/0داري در سطح معنانشان داده شده است، ضریب همبستگی  4طور که در جدول  همان     
این امر برخالف این واقعیت است که ضریب . دانشجویان دختر و پسر قابل مالحظه است

یید فرضیه دوم أاین نتیجه براي ت. باشد تر از دانشجویان پسر می دانشجویان دختر قوي بینهمبستگی 
کارگیري راهبردهاي  گوید تفاوت معناداري میان فراگیران دختر و پسر در به کافی است که می

  . اردیادگیري و مهارت زبان انگلیسی آنها وجود ند
  

  گیري بحث و نتیجه
ن بیبرخالف پیش فرض کلی اولیه، . ها، محقق را به نتایج قابل اطمینانی رسانده است تحلیل داده

کنندگان  کارگیري راهبردهاي یادگیري و متغیر سطح مهارت زبان انگلیسی شرکت متغیر به
در  )2005(ه توسط شامو ي انجام شد هاي مطالعه نتایج این پژوهش با یافته. همبستگی وجود دارد

دهد فراگیران نه چندان موفق  بدین معنی که برخالف نتایج آن تحقیق که نشان می. تضاد است
هاي موفق  کنند و حتی از این راهبردها بیشتر از همکالسی زبان از راهبردهاي یادگیري استفاده می

یل دانش عمومی زبان و اي نسبی بین تحص کنند، پژوهش حاضر بر وجود رابطه خود استفاده می
ي قابل توجه  نکته. کند کید میأاستفاده از راهبردهاي یادگیري در مسیر فراگیري زبان انگلیسی ت

گردد که حتی دانشجویان ناموفق نیز از راهبردهاي یادگیري  له بر میأدر تحقیق شامو به این مس
  . کنند اما با روشی متفاوت استفاده می

اند نیز با نتایج این  انجام داده) 2004( 1ژوهشی دیگر که بیکر و بونکیتهاي پ بررسی یافته     
دریافتند که هر دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق از راهبردهاي  آنها. مطالعه نا همگون است

نتایجی مشابه را نیز . کنند و تنها نوع راهبردهاي مورد استفاده متفاوت است یادگیري استفاده می
  .     اند مشاهده کرد انجام داده) 2008( 2اي که کینگ کوان، چاتوپوت، و تئو طالعهتوان در م می
انجام شده است در راستاي نتایج ) 2004( 3هاي تحقیقی که توسط گراهام از سوي دیگر، یافته     

هاي دانشجویان انگلیسی که در حال فراگیري زبان  وي با بررسی دیدگاه. پژوهش حاضر است
از نقش بالقوه راهبردهاي  ند متوجه شد دانشجویانی که موفقیت کمتري دارند ظاهراًفرانسه بود

توان  با بررسی نتایج این مطالعه نیز می. یادگیري در بهبود عملکرد زبانی خود آگاهی ندارند
کارگیري راهبردهاي یادگیري در میان دانشجویان زبان انگلیسی با میزان دانش  استنباط کرد که به

  .  آنها از زبان مرتبط است عمومی
                                                        

1- Baker & Boonkit  2- Qingquan, Chatupote, & Teo 
3- Graham  
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است به بررسی ارتباط  انجام شده 1توسط واندرگریفت 2003نتایج بررسی دیگري که در سال      
واندرگریفت مشخص . هاي شنیداري و استفاده از راهبردهاي شناختی پرداخته است بین مهارت

هبردهاي فراشناختی بیشتر هاي شنیداري آنها بهتر است از را کرده است که دانشجویانی که مهارت
خصوص  ههاي شنیداري خوبی ندارند، ب کنند که مهارت هاي خود استفاده می از دیگر همکالسی

از آنجا که مهارت درك شنیداري یکی از سه بخش . در بررسی درك مطلب شنیداري
حاضر را تواند به نوعی نتایج پژوهش  باشد، این یافته می ي آزمون بسندگی تافل می دهنده تشکیل

دیگر در مورد بررسی واندرگریف این است که دانشجویانی که از مهارت  مهمنکته . یید کندأت
کنند در  درك بهتر مطلب مطرح می یرامونپاالت بیشتري ؤشنیداري بیشتري برخوردار هستند س

ز به له نیأاین مس. که دیگر دانشجویان بیشتر در پی یافتن معناي لغت و ترجمه آنها هستند حالی
  .دهد یید قرار میأي خود نتایج حاصل از این تحقیق را مورد ت نوبه
انجام داده )2004( 2نتایج این تحقیق همچنین با نتایج بررسی که آکسفورد، چو،  لیونگ، و کیم     

بررسی آنها نشان داد که تعامل بین دشواري تکلیف آموزشی و میزان دانش . است همخوانی دارد
اي بر استفاده از راهبردهاي یادگیري در بخش  ثیر قابل مالحظهأزبان انگلیسی تعمومی آنها در 

  .   خواندن و درك مطلب دارد
ن دانشجویانی با بیکارگیري راهبردهاي یادگیري در  در پژوهش حاضر تفاوت معناداري بین به     

 3آکسفورد و اهرمن له در تعارض با نتایج مطالعاتی است کهأاین مس. جنسیت متفاوت مشاهده نشد
اند که در آنها  انجام داده )2007( 5، لیو، و لیو چانگ ؛)1989( 4آکسفورد و نیکاس ؛)1993(

. کارگیري راهبردهاي یادگیري دیده شده بود تفاوت معناداري بین زبان آموزان دختر و پسر در به
ن آموزان پسر از راهبردهاي اي بیشتر از زبا بدین ترتیب که زبان آموزان دختر به طرز قابل مالحظه

  .کنند یادگیري استفاده می
  

  منابع فارسی
 ي راهبردهاي یادگیري  نامه پایایی و روایی پرسش ).1387.(و نجاتی، ر .ب .فراهانی، د

  .22-5، 50ي  ، شمارههاي خارجی پژوهش زبان. آکسفورد
  

                                                        
1- Vandergrift   2- Oxford, Cho, Leung, & Kim 
3- Oxford & Ehrman  4- Oxford & Nyikos 
5- Chang, Liu, & Lee   
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