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   یادگیري زبان خارجیفرایندبررسی نقش جنسیت در 
  محمدحسین اطرشی **                                   روح اهللا رحمتیان *
  تربیت مدرسدانشگاه                                       تربیت مدرسدانشگاه    

  چکیده
 انجام شده استآموزان  ل مؤثر بر میزان موفقیت زبانژوهش حاضر به منظور بررسی نقش جنسیت به عنوان یکی از عوامپ

نقش جنسیت در میزان . دهدتأثیر قرار می یادگیري زبان خارجی را تحت   /  یاددهی فرایندکه شناخت کافی از این عامل،       
بان خارجی با  خارجی همواره نظرات متفاوتی را به همراه داشته و همواره این سؤال که آیا توانایی یادگیري زیادگیري زبان
یادگیري نزد دختران و پسران متفاوت است، اما در یادگیري زبان خارجی . سازدآموز ارتباطی دارد را مطرح می جنسیت زبان

لذا، در این مقاله تالش بر این . انداین اعتقاد کلی وجود دارد که دختران نسبت به پسران موفقیت بیشتري از خود نشان داده
 عوامـل  متعدد و شواهد تحقیقات علمی ارائه شده، بحث جنسیت را با توجـه بـه   هاي  از نتایج آزمایشاستفادهاست تا با   

ه و بررسی عهاي فیزیولوژیکی، به دقت مورد مطالتالش، انگیزه، سبک یادگیري، عوامل اجتماعی و فعالیت: متفاوتی از قبیل
هاي زبان فراینده بین جنسیت با میزان تسلط و یادگیري نتایج حاصل بیانگر این مطلب است ک. گیري قرار دهندو نتیجه

  . دهدتأثیر قرار می  یادگیري زبان خارجی را تحتفرایندداري وجود دارد که خارجی، همبستگی معنا
  . یادگیري، عوامل اجتماعی، عامل فیزیولوژیکیهاي جنسیت، یادگیري زبان خارجی، سبک: ها کلیدواژه
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Mohammad Hossein Otroshi 
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Abstract 
This article investigates the role of gender as an effective parameter on the success of 
language learners. The knowledge about such parameters affects the process of a foreign 
language learning / teaching. The role of gender in foreign language learning has always 
been accompanied by different ideas. This question has long been on the table if the ability 
of foreign language learning is related to the gender of the learner. Boy's learning process 
differs from that of the girls. It is believed that girls are generally proved to be more successful 
than boys. In this article the authors have tried to investigate the role of gender by 
considering several factors like: endeavor, motivation, learning styles, social factors, and 
physiological activities. The results indicate that there is a significant correlation between the 
foreign language learning process, proficiency and gender, which influences the process.  
Keywords: Gender, Foreign Language Learning, Learning Styles, Social Factors, Physiological Factor. 
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  مقدمه ـ 1
دختران یا پسران، کدام گروه در یادگیري زبان خارجی مستعدتر هستند و جنسیت چه تأثیري 

اي میان جنسیت و میزان فراگیري نماید و چه رابطهدر فرایند آموزش زبان خارجی ایفا می
هاي جنسیتی در میزان تسلط و یادگیري زبان خارجی  چه ویژگی. زبان خارجی وجود دارد

این سؤاالت . شوندستند و باعث برتري در فرایند یادگیري نسبت به جنس مخالف میمؤثر ه
  . اندآموزان و مدرسان را به خود مشغول داشته همواره ذهن زبان

رسد تا در ابتدا نیم نگاهی به فرایند به منظور پاسخ به این سؤاالت الزم به نظر می
، به 1975(بنابر نظر مکوبی و ژاکلین . باشیمیادگیري زبان مادري در دختران و پسران داشته 

 سالگی بیشتر از 3آموزي دختران تا سن  سرعت زبان) 21: 1981گست درنقل از فان
ها وجود ندارد هرچند   سال تفاوت قابل توجهی میان آن11 تا 3باشد و از همساالن پسر می

آموزي دختران   بعد، زبان سالگی به11در بعضی مواقع دختران تا حدي بهتر هستند، اما از 
معتقد است که در اواخر نوجوانی است ) Hutt(هوت . تري نسبت به پسران داردپیشرفت سریع

هاي افراد به شود چرا که تواناییها در فراگیري زبان فراهم می که امکان مقایسه جنسیت
گیري ساختاري  کلباید توجه داشت که ش). 85: 2000به نقل از بوگارد (اند مرحله بلوغ رسیده

ذهنی / و عملکردي مغز دختران و پسران از همان سنین کودکی متفاوت بوده و رشد فکري
که در پسران عوامل غیرزبانی نیز نقش  باشد در حالیشان میدختران در گرو رشد زبانشناختی

ه و رفتار متفاوت دختران و پسران نسبت ب) 73 ـ 56: 2001 1کارون(نمایند مهمی ایفا می
شناختی و به خصوص روندهاي عصبی ـ هورمونی متمایزي دارند  فراگیري زبان علل زیست

  ). 74: 1384جنسن (
هاي انجام شده در مورد یادگیري دختران و پسران، نتایج متفاوتی را نشان پژوهش

تر عمل دهند، اما در یادگیري زبان خارجی این نظر که دختران نسبت به پسران موفق می
ـ سبک و 2ـ سن، 1 لذا، در ادامه به بررسی رابطه جنسیت با. کندند، مصداق پیدا مینمایمی

آموزان با توجه به عناصر اجتماعی، تالش، انگیزه و   زبانهاي ـ رفتار و توانایی3یادگیري 
پردازیم، چرا که نتایج تحقیقات گوناگون بیانگر این مطلب است هاي فیزیولوژیکی میقابلیت

تعددي از قبیل سن، جنسیت و انگیزه در یادگیري زبان خارجی مؤثر هستند و که عوامل م
  ). 36: 1990آکسفورد (دهند تأثیر قرار می یادگیري را تحت/ فرایند یاددهی
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  ـ ارتباط جنسیت و سن در یادگیري زبان خارجی 2
 فراگیري زبان هاي جنسیتی در زمینهرسد تا تفاوتنظر میه در بررسی رابطه جنسیت و سن الزم ب

سن مطلوب براي یادگیري زبان خارجی را ) Penfield(که پنفیلد  گیرند، چرا خارجی مورد بررسی قرار
هاي  داند که بعد از آن دوران، نوعی ساعت بیولوژیکی درون ساخته فرصتاولین دهه زندگی می

عدي در یادگیري هاي ب کند و تالشطور غیرقابل انعطافی ثبت می هآموزشی از دست رفته را ب
 در ادامه، لذا). 217: 1373به نقل از پراید (هاي خارجی تنها با موفقیت نسبی همراه خواهد بود  زبان

  .پردازیم بزرگساالن می ـ ج،17تا 12 نوجوانان  ـ، ب12تا  4 سنین  ـالفبه تأثیر جنسیت بر 
  
  تأثیر جنسیت بر یادگیري نزد کودکان ـالف

آمده در مورد تأثیر جنسیت بر یادگیري کودکان متفاوت بوده و  دست نتایج تجربی به
ها در یادگیري بر این باورند که دختر بچه) 252 ـ 245: 1977( محققینی از قبیل برستال

به نقل از  (پولیتزر و وایسکه  نمایند در حالی ها عمل میتر از پسر بچهزبان خارجی موفق
 ـ 159: 1978( نظر سومی هم در این میان توسط بریر .نظر مخالفی دارند) 82: 2000بوگارد 

  . ارائه شده که معتقد است جنسیت هیچ تأثیري بر یادگیري کودك ندارد) 174
  

    تأثیر جنسیت بر یادگیري نزد نوجوانان ـب
نظرات ارائه شده در مورد تأثیر جنسیت بر یادگیري نوجوانان همسویی بیشتري داشته و نتایج 

برستال، (دهند ات، برتري دختران نوجوان را در یادگیري زبان خارجی نشان میحاصل از تحقیق
سازد که خاطر نشان می) 252 ـ 245: 1977(با این وجود، برستال ). بوگارد، پولیتزر و وایس

در این میان . نمایند تر عمل مینوجوانان پسر در درك نوشتاري نسبت به همساالن دختر موفق
ثر ؤآموز تعاملی خاص و م توجه داشت که بین جنسیت مدرس و جنسیت زبانباید به این نکته 

 2تحقیقات توماس دي. باشدیادگیري زبان خارجی تأثیرگذار می /وجود دارد که بر فرایند یاددهی
 Next  education   فصلنامه درمور و دانشگاه استنفورد که استادیار اقتصاد در دانشکده اسمارت

جاي آموزگار مرد ه داشتن آموزگار زن بشده، حاکی از این است که منتشر ) 37: 2006(
هاي تحصیلی دختران را در علوم، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی افزایش و پسران را  موفقیت

اما هنگامی که آموزگار مرد هدایت کالس را به عهده دارد عملکرد پسران بهبود . دهد کاهش می
________________________________________________________ 
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ن مطالعه نشان داد جابجایی آموزگاران این فاصله را بین دختران و ای .یابد و دختران کاهش می
دي همچنین معتقد . شود دهد، اما همواره یک جنس قربانی جنس دیگر می پسران کاهش می

 مثال از نظر یک معلم زن بیشتر احتمال به عنوان. گذارد ثیر میأاست جنسیت بر نگرش افراد ت
. نمایندتر عمل میمنظم دختران که در حالی ،هوا قلمداد شوند  هب  نامرتب و سر،نظم دارد پسران بی

در کالسی که آموزگار مرد دارد دختران بیشتر احتمال دارد مطالب درسی را براي آینده خود 
گرفتن چندین عامل تاثیرگذار بر  نظر دي با در. ال کنندؤفایده بیان کنند و کمتر احتمال دارد س بی

  .ه استجنسیت آموزگار را به عنوان یک عامل مورد توجه قرار دادآموزان،  عملکرد دانش
  

  تأثیر جنسیت بر یادگیري نزد بزرگساالن ـج
تر بیانگر این نکته است که جنسیت آموزان مسن دست آمده از مطالعات انجام شده بر روي زبان هاي بهداده

 زبان خارجی داشته و هیچ تفاوتی بین در سنین میانسالی و بزرگسالی تأثیر بسیار ضعیفی بر یادگیري
  .)81: 2000 به نقل از بوگارد 6 و لیسکی5، کارول4، سوتر3پیمسلور(آموز دختر و پسر وجود ندارد  زبان

ترتیب نتایج متفاوت تأثیر جنسیت بر یادگیري زبان خارجی در دوره ابتدایی ظهور چندانی  این به
گردند و در مراحل بعدي ناپدید نفع دختران نمایان میکنند، اما در دوره راهنمایی به پیدا نمی

دختران . کندشوند و در نتیجه نقش جنسیت در سنین مختلف، نمودهاي متفاوتی پیدا می می
 سالگی به 13آورند و از دست می نسبت به پسران در فراگیري زبان خارجی موفقیت بیشتري به

ار چشمگیر است و در نتیجه دخترانی که هنوز در پسران ناموفق به دختران ناموفق بسیبعد، نسبت 
طور قابل توجهی بهتر از پسران عمل  گیرند بهمی  سالگی زبان خارجی مانند فرانسه را فرا16سن 
بازند و هاي جنسیتی رنگ میبه هر حال، با وجود چنین تفاوتی، در سنین باالتر تفاوت. نمایند می

  . شودآموز یکسان می  و پسران زبانمیزان یادگیري زبان خارجی در دختران
  
   رابطه جنسیت با سبک یادگیري زبان خارجی ـ3

شود که فراگیري در آن به صورت فعاالنه با نزدیک شدن به یادگیري فرایند مفیدي تعریف می
ها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرایند یادگیري خود عمل  اطالعات، مرتبط کردن آن

افراد در یک موقعیت یکسان، به شیوهاي متفاوت یاد ). 262 ـ 251: 1998جرو تینا(نماید  می
________________________________________________________ 
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هاي یادگیري شامل سبک. باشدهاي متفاوت یادگیري میگیرند که یکی از دالیل آن سبک می
برند تا در یک موقعیت معین به کار می ها و رفتارهایی است که افراد بهباورها، اعتقادات، رجحان

نابسته به زمینه از مهمترین انواع / هاي وابسته سبک). 1379افتخاري ( نمایند یادگیري خود کمک
هاي مهم مانند یادگیرندگان وابسته به زمینه در موقعیت. شوندهاي یادگیري محسوب می سبک

گرا  و کلی) 1991اسالوین (گیرند موقعیت اجتماعی عملکرد بهتري دارند و در نتیجه بهتر یاد می
دهند که یادگیرندگان نابسته به زمینه، یادگیري انفرادي را ترجیح می در حالی) 1995هان (هستند 

برخی . نمایندو تحلیلی عمل می) 1991اسالوین (باشند و داراي انگیزه فردي و خود انگیخته می
 اي افراد نابسته بهو عده) 616 ـ 609: 2002اسمیت  ـ سادلر(از پژوهشگران افراد وابسته به زمینه 

دانند و برخی از تحقیقات  را در یادگیري زبان موفق می) 647 ـ 633: 1995الکساندرا تورو (زمینه 
ثر ؤهر دو سبک را با توجه به موقعیت در یادگیري زبان م) 83 ـ 47: 1992کاپل و گرین (نیز 
ر این ب) 1992(، جیمسن )1992(، کاپل و گرین )1995(تورو  نتایج تحقیقات الکساندرا. دانند می
تر هستند کید دارند که افراد با سبک یادگیري نابسته به زمینه در یادگیري زبان خارجی موفقأامر ت
نمایند و آموزي متمرکز می هاي زبانی مرتبط با تکلیف زبان که توجه خود را بر محرك چرا

ر شود که آیا جنسیت بال مطرح میؤحال این س. گیرندهاي نامربوط را نادیده می محرك
مطالعات انجام شده در این زمینه نتایج هماهنگی . هاي یادگیري زبان خارجی تأثیرگذار است سبک

، زنان را نسبت به مردان )1999(و محرابی ) 1984(به عنوان مثال، فاولر و فاولر . اندبه دست نداده
اما تحقیقات . داندمی، زنان را وابسته به زمینه )1992(تر به زمینه معرفی کرده، اما ویتکین نابسته

هاي  هیچ تفاوتی را بین سبک) 1995 به نقل از وول فولک، 1979(، و ویلرمن )1379(آزادمرد 
معتقد است که دختران و پسران را به ) 1995(آرمرود . دست نیاورد هیادگیري دختران و پسران ب

 دو قطب وابسته یا توان در یکی ازطور قطع نمی شرط وجود شرایط تربیتی و فرهنگی مساوي به
دهند که در یک طرف سبک نابسته به زمینه قرار داد و این دو قطب یک پیوستاري را تشکیل می

  . گیرندوابسته به زمینه و در طرف دیگر سبک نابسته به زمینه قرار می
نشان داد که بین ) 1997(، و برنر )1995(، فیلبین )1988(هاي کرونگر و توسن پژوهش

پسران در مقایسه با دختران داراي سبک . دگیري دختران و پسران تفاوت وجود داردهاي یا سبک
یادگیري دیداري و کلی هستند و دختران در مقایسه با پسران داراي سبک یادگیري کالمی و 

معتقد است که توانایی کالمی دختران در مقایسه با پسران بهتر ) 1992(گراس . باشندمتوالی می
  . تر از پسران هستند در فرایندهاي درك و تولید زبانی و سیالی واژگان موفقاست و در نتیجه
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  آموزي هاي زبانتوانایی  رابطه جنسیت با رفتار و ـ4
در بررسی رابطه جنسیت با رفتار باید توجه داشت که رفتارهاي افراد اکتسابی هستند و اسمیت 

ها متولد  یا منفی نسبت به زبانافراد با رفتارهاي مثبت« :معتقد است که) 82: 1971(
نتایج حاصل از تحقیقات . )83: 2000به نقل از بوگارد (باشند و رفتارها قابل تغییر می» شوند نمی

کودکان (انجام شده در مورد تأثیر جنسیت بر رفتارهاي یادگیري، حاکی از این است که دختران 
هاي اما در سنین باالتر تفاوت.  دارندتري نسبت به پسران همسالرفتارهاي مثبت) و نوجوانان
حال باید به ). 8، بوگارد و لودویگ7برستال، بارتلی(رسند ثر در یادگیري به حداقل میؤجنسیتی م

هاي رفتاري نوجوانان دختر و پسر در فراگیري زبان خارجی از ال پاسخ داد که تفاوتؤاین س
قد است که در یادگیري، نیاز زبانی و معت) 252 ـ 245: 1977(برستال . گیرندکجا نشأت می

نماید و این نیاز زبانی در دختران نسبت به پسران اهمیت آن در شغل آینده نقش مهمی ایفا می
ه کید دارند که دختران نوجوان در بأ براین نکته ت9مطالعات کالسن. شودبیشتر احساس می

آموزان  ند ولی در گروه زبانکارگیري زبان خارجی نسبت به همساالن پسر تالش بیشتري دار
  ).129 ـ 132: 1998گائوناك (کارگیري زبان خارجی یکسان است ه تر بمسن

. باشند ثر میؤنیز مسودمندي و لذت  در فراگیري زبان خارجی، دو عامل  اهمیتعالوه بر عامل
ه دختران ک به اعتقاد بوگارد، پسران به عامل سودمندي فراگیري زبان خارجی حساس هستند در حالی

معتقد است که ) 224: 1983(لودویگ . دهندبه عامل لذت فراگیري حساسیت بیشتري نشان می
هاي آموزش زبان خارجی شرکت آموزان پسر بیشتر به دالیل کاربردي تا لذت در کالس زبان
لی، طور ک هبر این باورند که ب)  39Powell & littlewood ـ 36: 1983(ود پوول و لیتل. نمایند می

. برند حتی زمانی که فراگیري زبان نیز لزومی نداشته باشددختران از فراگیري زبان خارجی لذت می
لذت بخش بودن فراگیري زبان خارجی براي دختران، رفتار و نگرش مثبت را به همراه دارد در 

  .که رفتار پسران زمانی مثبت است که نیاز مبرم به زبان خارجی را احساس کنند حالی
بر ) 12، اسمیت11، شرر10کارول(العات در زمینه رابطه جنسیت با استعداد یادگیري زبان خارجی مط

اما . کید دارند که استعداد دختران نسبت به پسران در فراگیري زبان خارجی بیشتر استأاین نکته ت

________________________________________________________ 
7 - Bartly 
8 - Ludwig 
9 - Claessen 
10 - Carroll 
11 - Scherer  
12 - Smith 
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بیانگر این مطلب هستند که دختران در مقایسه با پسران ) 13MLAT14, PLAB(هاي استعداد تست
ازگاري بیشتري با نظام آموزش زبان موجود دارند و این امر باعث بروز هرچه بهتر استعداد فراگیري س

رسد تا به اهمیت تأثیر هوش بر جنسیت در فراگیري نظر میه در ادامه الزم ب. شودزبان خارجی می
اگیري معتقد است که نسبت همبستگی موجود بین فر) Arendt(آرنت . زبان خارجی پرداخته شود

 به این، )79: 2000 به نقل از باربوت(زبان خارجی و هوش در دختران نسبت به پسران بیشتر است 
که انگیزه  نمایند به شرط اینمعنی که پسران در فراگیري زبان خارجی نتایج خوبی کسب می

تمایل به که دختران در فراگیري زبان انگیزش باالیی دارند و در نتیجه  بیشتري داشته باشند، چرا
اما آیا رشد ذهنی دختران و پسران متفاوت . ها و استعدادهایشان را دارنداستفاده حداکثر از توانایی

دانشمندان آمریکایی اولین بررسی جامع از . باشد و بر فراگیري زبان خارجی نیز تأثیرگذار استمی
در طی این مطالعات همه . داندادهو رفتاري کودکان در طی زمان را انجام  چگونگی تغییرات مغزي

مفصل صحبت شده هاي ذهنی دختران و پسران که تا این حد درباره آن  شد تفاوت جانبه مشخص
دکتر دبورا ویبر  .رشد ذهنی دختران و پسران یکسان استد و قدرها هم قابل توجه نیستن ، آناست

)Deborah P. Waber(ون، با مطالعه ، استادیار روانشناسی در بیمارستان کودکان بوستMRI مغز 
این کودکان با .  کودك آمریکایی پرداخته است450شناختی و رفتاري  نرمال، به بررسی رشد عصب

. دقت و با توجه به نداشتن مشکالت و از نژادها و طبقات گوناگون جامعه آمریکا انتخاب شده بودند
ثیر اندکی دارد و از نظر حافظه هیج تفاوتی أوي معتقد است که جنسیت در کارایی و عملکرد ذهنی ت

 مطالعه عامل فیزیولوژیکی مانند مغز نیز بر این نکته داللت دارد که .پسر وجود ندارد بین دختر و
که  ، در حالی)79: 1384جنسن (رابطه معکوسی بین سن با فرایند یادگیري زبان خارجی وجود دارد 

باید به این نکته نیز توجه داشت که مغز در تمام .  نیستثیرگذار جنسیت تا این حد در یادگیري تأ
ـ  46: 2000باربوت (شود باشد اما این فرایند با افزایش سن کُند میسنین، توانایی یادگیري را دارا می

  .نمایدو نوع جنسیت با توجه به عملکرد مغز، در فراگیري نقشی ایفا نمی) 50
است که نیکره راست مغز مسئول پردازش اطالعات معتقد ) 75  ـ48: 1994(لوي  ـ مایرز

ها به نیمکره راست وابسته فضایی است و مردان در فعالیت ـ غیرکالمی و دیداري و دیداري
در پژوهشی نشان داند که عملکرد زنان در ) 440 ـ 483: 1975(کولت و هارت . هستند
این .  بودن زنان به نیمکره چپ بودهاي کالمی بهتر از مردان است و شواهد دال بر وابسته فعالیت

معتقدند که ) 313  ـ289: 1980(برشتاین و همکاران . نیز ارائه داده است) 1990(تبیین را بوما 
________________________________________________________ 

13 - Pimsleur Language Aptitude Battery 
14 - Modern Language Aptitude Test 
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با راهبردهاي پردازش اطالعات آنان ارتباط دارد و زنان از راهبردهاي برتري نیمکره چپ زنان، 
ري نیمکره چپ در زنان موجب استفاده از برت. نمایندکالمی براي پردازش اطالعات استفاده می

بنابراین، برتري نسبی نیمکره چپ در زنان در . شودل مییوسایل و ابزارهاي کالمی براي حل مسا
  .باشد ثر مورد تأیید میؤفرایند یادگیري زبان خارجی به عنوان یک عامل م

  
   نقش عوامل اجتماعی  ـ1 ـ 4

که عامل  با آن. نماینداجتماعی نقش مهمی ایفا میدر فرایند یادگیري زبان خارجی عوامل 
هاي اجتماعی جنسیت در اصل جنبه بیولوژیکی دارد، اما از آنجا که زنان و مردان نقش

وجود آمدن  هاي اجتماعی گوناگون باعث بهیکسانی در جامعه ندارند و در نتیجه نقش
باشد، می تأثیر عناصر اجتماعی ترتیب، جنسیت همواره تحت این بهشوند، رفتارهاي مختلف می

  . گیردمی تأثیر این عناصر قرار اي که یادگیري زبان خارجی نیز تحتبه گونه
. تر استباید اذعان داشت که نظر دختران نسبت به یادگیري زبان خارجی بهتر و مثبت

 نگري شغلی متفاوت دختران و تفاوت در نظر و برداشت، بدون تردید تا حدي نتیجه آینده
آموزان  زبان. باشدپسران و میزان نیاز به یادگیري زبان خارجی با توجه به نیازهاي شغلی می

دانند و در نتیجه ارزش هر دو جنس، باال رفتن موفقیت شغلی را نقش اولیه تعلیم و تربیت می
دهند که رابطه مشهودي با زمینه استخدامی آینده بیشتري به درسی مانند زبان خارجی می

دختران ارزش شغلی یادگیري زبان خارجی را ). 218: 1373 به نقل از پراید( دارد آنان
   .دارنداند، اما پسران به آن توجه خاصی مبذول نمیپذیرفته

هاي اجتماعی زنان و در برخی دیگر مردان نقش فعالتري از آنجایی که در برخی از زمینه
شود که این انی معینی میان این دو گروه میهاي زبوجود آمدن تفاوت دارند، این امر باعث به

به عنوان مثال، دختران در . کندامر به نوبه خود نیز در فراگیري زبان خارجی نمود پیدا می
هایی مانند آرایش، خیاطی و آشپزي تجربه بیشتري دارند و در نتیجه در یادگیري زبان زمینه

نه گرایش بیشتري از خود نشان خارجی به سمت یادگیري اصطالحات مربوط به این زمی
اي دارند هاي قابل مالحظهلذا، در رفتارهاي زبان خارجی نیز دو جنس تفاوت. دهند می
ترتیب که در فراگیري زبان خارجی، دختران و پسران اصطالحات خاص و گاه حتی  این به

سیر و ژرمن، (هاي دستوري و آوایی دارند  هاي ویژه خود را در کاربرد الگوها و ویژگیگرایش
البته این . هایی وجود داردبنابراین، میان جنسیت و رفتارهاي زبانی همبستگی). 34: 1998
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یابند، زیرا زنان نسبت به ها عالوه بر واژگان در موارد ساختارهاي زبان نیز ظهور میتفاوت
ش از مردان هاي زبانی که داراي اعتبار اجتماعی باالیی هستند، بیکاربرد آن دسته از ویژگی

ترتیب  این به. نمایندهاي زبانی کم ارزش پرهیز میبردن ویژگی کار هحساسیت دارند و از ب
دهند و این تأثیر در زنان نسبت به رفتار زبانی خود حساسیتی بیش از مردان نشان می

شود و دختران در فراگیري زبان خارجی به سمت زبان فراگیري زبان خارجی نیز مشاهده می
  .هاي زبانی داراي اعتبار اجتماعی باال گرایش دارند اندارد با ویژگیاست

وجود آورده و  هاي اجتماعی گوناگون، الگوهاي رفتاري متفاوت را بهاز طرف دیگر، نقش
ها یکسان  به همین جهت انتظارات اجتماعی از زنان و مردان در زمینه رفتار اجتماعی آن

تر که اعتبار بیشتري دارند، هاي زبانی بهتر و صحیحورتطور کلی زنان از ص هباشد و بنمی
این نوع . شوندهاي زبانی معتبر و معیار میاین امر باعث گسترش ویژگی. نماینداستفاده می

ترتیب  این به. نماید نگرش زنان به زبان در فراگیري زبان خارجی نیز نقش مهمی ایفا می
هاي عاطفی و سران نوجوان، پایهپ بین دختران و هاي موجود در یادگیري زبان خارجی تفاوت

  . شناختی داشته و به نموهاي شناختی متفاوت و هنجارهاي اجتماعی وابسته هستند
  

   رابطه جنسیت با موقعیت اجتماعی یادگیري زبان خارجی ـ2 ـ 4
  موقعیت ـالف: باشددر بررسی رابطه جنسیت با موقعیت اجتماعی، دو موقعیت مورد نظر می

آموز در ارتباط  هاي ذکر شده با جنسیت زبانکه موقعیت چرا.  موقعیت کالس ـب طبیعی،
  .دهندتأثیر قرار می هستند و فرایند یادگیري زبان خارجی را تحت

 منظور از موقعیت طبیعی یادگیري زبان خارجی، موقعیتی است : موقعیت طبیعی ـالف
یعنی زبان در ارتباط . شودن مادري تجربه میکه در آن زبان خارجی در شرایطی شبیه به زبا

شود و در کالس درس آموزش داده ها و رخدادهاي زندگی روزمره تجربه میبا اشیا، موقعیت
 در حالت کلی زنان، تعامل اجتماعی باالتري نسبت به ).237: 1381استاینبرگ (شود نمی

پردازند و در معرض  اجتماعی میتر در محیط طبیعی به تعاملمردان داشته و در نتیجه، سریع
  .گیرندمی مستقیم زبان خارجی قرار گرفته و زبان خارجی را نسبت به مردان بهتر فرا

ریزي شده یا به قولی موقعیتی  کالس درس در واقع موقعیتی برنامه: موقعیت کالس ـب
اي دیل ه نتایج یافته).239: 1381استاینبرگ (مصنوعی براي یادگیري زبان خارجی است 

در مورد تأثیر جنسیت در موقعیت کالس زبان خارجی حاکی از این است که پسران در ) 1974(
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که دختران در کالس  رسند، چراکالس درس مختلط به سطح باالتري از یادگیري زبان می
  .)222: 1373پراید (دادند میلی بیشتري از خود نشان میزبان مختلط در صحبت کردن بی

آموزان  عنوان زبان دوم نزد دانشه عمل آمده در مورد یادگیري زبان فرانسه بمطالعات به 
هاي مجزا نسبت به همساالن انگلیسی زبان، بر این نکته داللت دارند که دختران و پسران کالس
که  با وجود این. آورنددست می در کالس مختلط سطح باالتري از موفقیت را در زبان فرانسه به

بت به یادگیري زبان فرانسه بهتر از پسران است، ولی دختران در کالس مختلط نظر دختران نس
طور قابل توجهی از صحبت کردن در کالس وحشت دارند و نگرانی فزاینده همیشگی خود را  به

که پسران کالس  دهند، در حالیها نشان میدرباره حرف زدن به فرانسه در مقابل دیگر همکالسی
  .تر دارندمختلط نسبت به یادگیري زبان فرانسه نظر مطلوبمجزا بیشتر از کالس 

  
  گیرينتیجه ـ 5

ها و تحقیقات در زمینه تأثیر جنسیت بر فراگیري زبان خارجی مبین این نکته  بررسی دیدگاه
رسد و در نظر نظر میه  بدر نظر گرفتن تفاوت جنسیتی در برنامه آموزشی الزمباشند که می

هاي آموزش زبان خارجی نتایج مطلوبی به ریزي ها در برنامهجنسیتهاي بین  تفاوتگرفتن 
هاي   نسبت به پسران با توجه به ویژگیدخترانچه گفته شد،  در پرتو آن. همراه خواهد داشت

هاي اجتماعی با انگیزش باالتري به فراگیري زبان خارجی فیزیولوژیکی و شرایط و موقعیت
بیرستانی و حتی دانشگاهی سودمند بودن زبان خارجی نقش در دوره راهنمایی، د. پردازندمی

اما در سنین باالتر فراگیري زبان خارجی تأثیر . نمایدمهمی را با توجه به جنسیت ایفا می
ه  نسبت به دختران تمایل کمتري در بپسران از نظر رفتاري. پذیردتري از جنسیت می کم

دهند که نقش بان خارجی از خود بروز میهایشان در راستاي یادگیري زکارگیري توانایی
سازگاري دختران نسبت به پسران با نظام آموزش زبان . باشدثر میؤعوامل اجتماعی بسیار م

 . هاي آموزشی بهتر استباشد و در نتیجه یادگیري آنان در محیطخارجی بیشتر می
هاي ر یادگیري زبانگیرند و دکار می ههاي متفاوتی را بافراد در فرایند یادگیري، سبک

هاي یادگیري دختران و پسران نیز سبکبین . ردندکها مشاهده میخارجی نیز این تفاوت
پسران در مقایسه با دختران داراي سبک یادگیري دیداري اي که هایی وجود دارد به گونهتفاوت

هستند می  دختران در مقایسه با پسران داراي سبک یادگیري کالکه باشند در حالیمیو کلی 
سازد تا در فرایندهاي درك و تولید زبانی و سیالی که این توانایی کالمی، دختران را قادر می
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آموزان  هاي جنسیتی زبانلذا، شناخت تفاوت. تر از پسران عمل نمایندواژگان زبان خارجی موفق
  . گرددییادگیري و در نتیجه کارآیی نظام آموزش زبان خارجی را موجب م /فرایند یاددهی

  منابع
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