رابطه هوش هیجانی و راهبردهاي يادگيري زبان
انگليسي با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان
ژیال حیدری کایدان
مهران آذری
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چكيده

هدف اصلی این تحقیق یافتن رابطه هوش هيجاني و استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي
با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان واحد اهواز بود .جامعه آماری این تحقیق تعداد 125
دانشجوی رشته زبان انگلیسی بود .روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از رگرسیون چندگانه برای
یافتن رابطه هوش هيجاني و استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي
استفاده شد .ابزار اندازه گیری جهت این تحقیق آزمون نلسون برای تعیین سطح مهارت زبانی،
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان و پرسشنامه سیل برای مشخص نمودن راهبرهای یادگیری زبان بود.
نتایج نشان داد که بين هوش هيجاني با مهارت زباني دانشجويان رابطه منفی وجود دارد و همچنین
بين راهبردهاي يادگيري زبان با مهارت زباني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد .آزمودنی ها با
سطح مهارت باال و سطح مهارت پائین از راهبرد فراشناختی و عاطفی بیش از سایر راهبردها و از
راهبرد اجتماعی کمتر از سایر راهبردها استفاده میکردند .همه آزمودنی ها از راهبردهای یادگیری
زبانی به ترتیب راهبرد فراشناختی ،عاطفی ،شناختی ،جبرانی ،حافظه و اجتماعی به یک شکل
استفاده نمودند.
كليد واژگان :هوش هیجانی ،راهبردهای یادگیری ،سطح مهارت زبانی
مقدمه

توسعه جهاني در قرن بيست و يکم با پيشرفت علم و تکنولوژي و تأثيرشان روي تمامی جنبه هاي
زندگي توصيف شده است و ما را از اهميت زبان به عنوان ابزار ارتباط جهاني آگاه می سازد .پيشرفت
در تکنولوژي اطالعات باعث شده تقريباً پديده هاي جهان شفاف و وابسته به هم شوند به طوري که
تعامل ميان ملت ها نقش زبان خارجه را به يک نقش بسيار پراهميت ترقي داده است .در نتيجه ،تدريس
* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** کارشناسی ارشد تربیت بدنی
این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام گردیده است.
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و يادگيري زبان خارجه در جايگاه مهمی قرار گرفته است.
از اواخر دهه  1970مطالعات فراوان علمی مرتبط با آموزش و پرورش در رابطه با راهبردهاي يادگيري
صورت گرفته است که همين نکته منجر به پيدايش گرايشي در آموزش و پرورش زبان دوم و زبان
خارجه شده است .تا امروز تحقيقات زيادي در حمايت از مؤثر بودن استفاده راهبردهاي يادگيري انجام
شده است .محققين کشف نموده اند که فراگيران زبان خارجه ي موفق در مقايسه با همکالسي هايشان
که خيلي موفق نبودند از فرایندهاي راهبردي ذهني بيشتري(راهبردهاي يادگيري) استفاده نموده اند و
به طور مکرر از آنها بهره جسته اند .مشخص شد که استفاده از راهبرد قبل ،در طول و بعد از تکليف
زبان دوم انجام می پذيرد (آکسفورد،19931آکسفورد وهمکاران .)2004 2در سال 1990آکسفورد
خاطرنشان کرد که راهبردهاي يادگيري در تئوري يا در عمل براي دانش آموزان از اهميت ويژه اي
برخوردار است.
3
درسال ( )2001براون تایيد کرد که موفقيت فرد در تسلط به زبان دوم به سبب سرمايه گذاري خود
فرد از نظر زمان ،تالش و توجه به زبان مقصد به شکل مجموعه اي از راهبردها براي درک و توليد زبان
است .شايعترين يافته ها اين است که استفاده از راهبردهاي مناسب يادگيري زبان به پيشرفت در مهارت
5
و يا دستيابي کلي و يا به مهارت خاصي منجر می شود ( اومالي و چاموت  ،19904آکسفورد وکروکال
 ،1989وندن و رابين.)1987 6
راهبردهاي يادگيري ابزاري هستند که فراگير براي يادگيري زبان از آنها استفاده می نماید.
رابين )1975(7اين راهبردها را به طور گسترده به عنوان"تکنيک ها يا ابزاري که فراگير ممکن است
براي اکتساب دانشي استفاده کند" تعريف می نماید .فرچ و کاسپر )1980(8با ارائه یک تعریف از منظر
روان شناسی در خصوص زبان چنین اظهار می نمایند که راهبردهاي يادگيري در ارتباط با مشکل
محوري و خودآگاهي تعريف می شود .معيار مشکل محوري بر اين داللت دارد که فراگير به طور
خودآگاه بر داشتن يک مشکل هوشيار و آگاه است .بنابراين فرچ و کاسپر( )1980راهبردهاي يادگيري
را به عنوان "طرح هاي بالقوه آگاهانه براي حل کردن چيزي که خود را براي فراگير به عنوان مشکل
مطرح می کند در رسيدن به يک هدف يادگيري خاص" تعريف می نمايند.
راهبردهاي يادگيري به طور گسترده به عنوان اعمال خاص يا تکنيک هايي که دانش آموزان اغلب
به طور عمدي براي بهبود پيشرفت شان در توسعه مهارت هاي زبان دوم استفاده می کنند معرفي شده
است(گرين و آکسفورد.)1995 9
1 Oxford
2 Oxford, Cho & Kim
3 Brown
4 Omally & chamot
5 Oxford & Crookall
6 Wenden & Rubin
7 Rubin
8 Faerch &Kasper
9 Green & Oxford

یافته های نو در روان شناسی

99

دان سرو )1985(1راهبردهاي يادگيري را به عنوان يکسري فرايندها و یا گام هايی از سوی فراگیر
توصیف می نمایند که او را قادر می سازد تا اکتساب ،ذخيره و کاربرد اطالعات را تسهيل بخشد .اومالي
و چاموت( )1990از راهبردهاي يادگيري به عنوان اعمال عاطفي و شناختي عمدي که توسط فراگير به
منظور يادگيري مطالب ساده و پيچيده انجام می شود ،ياد می نمایند .آکسفورد  1990اين بحث را مطرح
می سازد که تعاريفي که معمو الً درباره ي راهبردهاي يادگيري گفته می شود به طور کامل غني بودن
و هيجاني بودن راهبردهاي يادگيري را بيان نمی کند .لذا وي اين تعريف را گسترده تر نموده و اظهار
می دارد :راهبردهاي يادگيري اعمال خاصي هستند که فراگير انجام می دهد تا يادگيري را آسان تر،
سريع تر ،لذت بخش تر ،خودمحورتر ،مؤثرتر و قابل انتقال به محيط جديد کند و براي کوهن)1990(2
بارزترين خصوصيت راهبردهاي يادگيري اين است که ،پروسه هاي يادگيري به طور آگاهانه توسط
فراگير انتخاب می شوند .از نظر وين ستن و هیوم )1986(3راهبردهاي يادگيري تسهيالت يادگيري
هدفمند هستند و برای فراگير حالت عمدي دارند.
هدف استفاده از راهبردهاي يادگيري اين است که "برحالت عاطفي يا انگيزه اي فراگير يا به روشی که از
طريق آن فراگير اطالعات جديد را انتخاب ،اکتساب ،مرتب می کند ،تأثير گذارد" (وين ستن و ماير.)4
اين راهبردها با راهبردهاي آموزشي که تکنيک هاي مورد استفاده معلمان براي توانا نمودن فراگيران
در استفاده از آنها می باشد ،متفاوت است .بطوريکه در اين راهبردها اين فراگير است نه معلم که
برعملکرد تمرين هاي مشخص شده کنترل دارد( اومالي و همکاران.)1985 5
ساختار طبقه بندي راهبردهاي يادگيري از تالش براي مشخص کردن خصوصيات يک فراگير خوب
پديدار شد (نيامن و همکاران ،1978 6رابين  .)1975محققين نمونه های رفتاري را براساس معيارهاي
متنوعي دسته بندي نموده اند .براي مثال توجه به اینکه آيا آنها بطور مستقیم یا غيرمستقيم در يادگيري
تأثیر گذارند؟(رابين  ،)1981یا اینکه شناختي هستند يا فراشناختي؟(اومالي و همکاران )1985و رفتارها
در کدامیک از دو نوع مطالعه فردی و یا در تعامل با دیگران تمرین می شوند؟(پوليتزر ،19837پوليتزر و
مک گروتي .)1985 8رابين( )1981طبقه بندي را پيشنهاد کرد که براساس آن راهبردهاي يادگيري به دو
گروه و چند زيرگروه دسته بندي می شوند .طبقه اصلي دسته بندي رابين شامل راهبردهايي می شود که
مستقيماً روي يادگيري تأثير دارند و شامل واضح سازي/تایيد کردن ،چک کردن ،حفظ کردن ،حدس
زدن ،استنتاج جزبه کل  ،9استنتاج کل به جز 10و تمرين می باشد .دسته دوم طبقه اصلی شامل راهبردهايي
است که به طور غيرمستقيم در يادگيري دخيل هستند که ايجاد نمودن فرصت هاي تمرين و استفاده از
1 Dansereau
2 Cohen
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6 Naiman, Frohlich, Stern, & Todesco
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فنون توليد ،مانند راهبردهاي ارتباطي را در بر می گیرند.
جونز )1998(1عقيده دارد که آکسفورد سيستم راهبردهاي يادگيري زباني را ارائه داده که جامع و
مفصل تر از ديگر مدل هاي طبقه بندي شده می باشد .آکسفورد( )1990راهبردها را به دو گروه اصلي
مستقيم و غيرمستقيم تقسيم می کند .راهبردهاي مستقيم که با يادگيري مستقيم و استفاده از زبان جديد
درگير است و به سه زير گروه راهبردهاي حافظه اي ،شناختي و جبراني تقسيم می شود و راهبردهاي
غيرمستقيم که خود به  3زیرگروه دیگر با عناوین راهبردهاي فراشناختي ،عاطفي و اجتماعي تقسيم شده
و به طور غيرمستقيم اما بسيار با قدرت در يادگيري سهيم می باشند .از نظر آکسفورد( )1990راهبردهاي
حافظه اي مانند ايجاد ارتباط هاي ذهني و به کاربردن اعمال ،تسهیل در ورود اطالعات به حافظه طوالني
مدت و بازيابي اطالعات در هنگام لزوم جهت ایجاد ارتباط می باشند .از راهبردهاي شناختي مانند
تحليل و استنتاج براي شکل دادن و ويرايش نمودن حاالت ذهني و دريافت و توليد پيام هايي در زبان
مقصد استفاده می شود.
استفاده از راهبردهاي جبراني مانند حدس زدن کلمات ناشناخته هنگام گوش دادن و خواندن متون،
به کار بردن تعریف و توضیح کلمه به جای خود کلمه در صحبت کردن و نوشتن براي غلبه بر هر شکافي
که در دانش زباني وجود دارد ،ضروريست .راهبردهاي فراشناختي به فراگيران کمک می نماید تا کنترل
اجرايي خود را از طريق برنامه ريزي ،مرتب کردن ،تمرکز و ارزيابي فرآيند يادگيري شان را تمرين کنند.
راهبردهاي عاطفي به فراگيران کمک کرده تا احساسات ،انگيزه ها و ديدگاه هاي مربوط به يادگيري
زبان خود را کنترل نمايند .راهبردهاي اجتماعي مانند سؤال پرسيدن و همکاری با ديگران ،غالباً تعامل با
افراد را در موقعيت هاي گفتاری تسهيل می بخشد.
از لحاظ منطقي افراد راهبردهاي متفاوتي را براساس شخصيت خود ،سبک شناختي ،و تکليف
مورد نظر به کار می برند .اما گرچه عواملي مانند فرهنگ ،پيش زمينه ي اخالقي ،شخصيت ،جنسيت،
هدف از يادگيري زبان و ديگر عوامل تا اندازه اي بر روشي که فراگير براي استفاده از راهبردهاي
خاص به کار می برد تأثير گذار است ،لیکن همه ي اين راهبردها براي فراگيری موفق زبان ضروري
می باشند(اکسفورد و کروکال  .)1989بنابراين درک و آگاهي از راهبردهاي يادگيري به فراگيران و
معلمان ديدگاه ارزشمندي را براي فرآيند يادگيري زبان فراهم می سازد .اين موضوع به نوبه ي خود
می تواند افراد را قادر سازد تا طيف گسترده اي از راهبردهاي مؤثر يادگيري زبان را تعمیم دهند و معلمان
را تشويق می کند تا فعاالنه از آنها در کالس درس استفاده نمايند .آکسفورد( )1991تأکید می نماید
که "راهبردها براي يادگيري زبان بسيار با اهميت می باشند چرا که آنها ابزاري براي درگيري مستقيم و
فعاالنه با يادگيري هستند و براي افزایش توانایی در برقراری ارتباط حياتي می باشد".
استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان توسط فراگيران تحت تأثير عوامل متعددی می باشد .از جمله
این عوامل می توان به انگيزه ،جنسيت ،پيش زمينه فرهنگي ،نوع تکليف ،سن و مرحله ي زبان دوم،
سبک يادگيري ،رشته ي تحصيلي ،سطح مهارت زباني ،منشاء ملي و اخالقي .به عنوان مثال بعضي
دانش آموزان آسيايي از راهبردهايي استفاده مي کنند که با راهبردهاي دانش آموزان که پيش زمينه
1 Jones
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فرهنگي دارند متفاوت است(.پولتيزر ،پولتيزر و مک گروتي  ،1985ريد 1987 1و آکسفورد .)1993
یافته های برزآبادی فراهانی( ) 2001در پژوهشی با عنوان "رابطه میان راهبردهای یادگیری زبان ،رشته
تحصیلی ،جنسیت و مهارت های زبانی" نشان داد که دانشجویان رشته زبان بهتر از دانشجویان رشته های
دیگر از راهبردها استفاده نمودند ،اما رابطه معنی داری میان راهبردهای یادگیری زبان ،جنسیت و
مهارت های زبانی یافت نشد.
پیشگامان( )1388تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان هوش هیجانی و یادگیری زبان خارجه انجام داد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین یادگیری زبان خارجه و ابعادی از هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد .اما رزمجو( ،)1387طی مطالعه ای به بررسی رابطه هوش چندگانه و مهارت زبانی پرداخته
و به این نتیجه رسید که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین میان دختران و پسران با
در نظر گرفتن سطح مهارت و انواع هوش رابطه معنی داری وجود ندارد.
مین گوان ،)2010(2نشان داد که رابطه مثبت معنی داری میان راهبردهای یادگیری و سطح مهارت
زبانی وجود دارد و همچنین هر چه فراگیر تنوع بیشتری در استفاده از راهبردهای یادگیری داشته باشد،
در یادگیری زبان ماهرتر خواهد بود.
ینگ چان )2009(3طی مطالعه ای روی نمونه ای به حجم  418فراگیر زبان به این نتیجه دست یافت
که سطح باالی مهارت زبانی تأثیر معنی داری بر استفاده از راهبردهای یادگیری دارد .فراگیران با سطح
مهارت باال از راهبردهای فراشناختی و شناختی بیشتر و از راهبرد حافظه کمتر از سایر راهبردها استفاده
نمودند .بر خالف این یافته ها ،ابو شمایس )2003(4در تحقیقی با عنوان استفاده از راهبردهای یادگیری
در فلسطین نشان داد که فراگیران با سطح مهارت باال از راهبردهای یادگیری بیشتری استفاده نمودند و
همچنین میان جنسیت و استفاده از راهبردها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
رضایی و الماسیان( )2007در مقاله خود با عنوان "خالقیت ،راهبردهای یادگیری و مهارت زبانی" به
نتایج مهمی دست یافتند .از جمله اینکه خالقیت ،راهبردهای یادگیری و مهارت زبانی به طور معنی داری
با یکدیگر رابطه دارند .اما بین استفاده از راهبردهای یادگیری و مهارت زبانی رابطه معنی داری مشاهده
نشد .همچنین در بین آزمودنی ها با سطح مهارت متفاوت در استفاده از راهبردهای یادگیری تفاوت
معنی داری وجود نداشت .بیشترین راهبرد استفاده شده توسط فراگیران با خالقیت باال و پائین ،راهبرد
فراشناختی بود .از راهبرد عاطفی نیز به صورت حداقل استفاده شد .آزمودنی ها از لحاظ سطح مهارت
نیز به دو سطح باال و پائین تقسیم شدند .گروه سطح باالی مهارت زبانی از راهبرد جبرانی و گروه سطح
پائین از راهبرد فراشناختی بیشتر استفاده نمودند .اما هر دو گروه از راهبرد عاطفی به صورت حداقل
استفاده نمودند .گریفیث )2003(5در پایان نامه دکترای خود با عنوان رابطه میان راهبردهای یادگیری
زبان گزارش شده توسط فراگیران زبان های دیگر و سطح مهارت زبانی به این نتیجه دست یافت که
1 Reid
2 Mingyuan
3 Ying-Chan
4 Abu Shmais
5 Griffiths
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رابطه معنی داری میان راهبردهای یادگیری زبان و سطح مهارت زبانی وجود دارد و همچنین تفاوت
معنی داری در استفاده از این راهبردها با توجه به ملیت دانشجویان قابل مشاهده می باشد.
در ميان عوامل مختلفی که با فرآيند يادگيري زبان خارجه مرتبط هستند ،هوش هيجاني می تواند نقش
مهمی در آموزش و يادگيري زبان ایفا نماید .در مورد هوش عقالنی یا همان بهره هوشی مطالب فراوانی
عنوان می گردد .به عنوان مثال این مطلب که چنانچه کودکي بهره هوشي باالتري داشته باشد حتماً در
بزرگسالي انسانی تحصيل کرده و موفق خواهد بود .به همين دليل تعداد زيادي از والدين نگران کيفيت
يادگيري فرزند خود هستند .غافل از اينکه امروزه تحقيقات علمی نشان داده اند که تنها داشتن هوش
عقالني زياد برای کسب موفقيت کافي نيست و عالوه بر بهره ي هوشي ،عامل ديگري نيز الزم است
که از آن به عنوان هوش هيجاني نام برده می شود .در حال حاضر هوش هيجاني يکي از مباحث مورد
توجه روانشناسان و محققين می باشد.
توسعه و به کارگیری هوش هيجاني در محيط آموزشي براي معلمان و دانش آموزان بسیار مفيد
می باشد .اگر دانش آموز بتواند اين ويژگي ها را تشخيص دهد اولين گام در جهت کنترل و هدايت
عواطف و هيجان هاي خود را برداشته و قادر خواهد بود تا موانع تضعيف کننده عملکرد خود را از میان
بردارد .با ارزيابي هوش هيجاني می توان امکان موفقيت فرد را در زندگي فردي و اجتماعي پيش بيني
نمود .در بررسي های انجام گرفته روشن شده است که عوامل کاميابي افراد برجسته ،ناشي از احساسات
مثبتي است که آنان در خود ايجاد می نمایند و افراد ناموفق کساني هستند که احساسات منفي را در خود
پرورش می دهند .عليرغم گرایش فراوان به تحقيق درباره ي هوش هيجاني و استراتژي هاي يادگيري
و سطح مهارت زبان انگليسي بطور مجزا ،در ايران تحقيق يا تحقيقاتي در زمينه رابطه هوش هيجاني و
استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان با مهارت هاي زباني در سطح دانشگاه صورت نگرفته است .لذا
محقق با اجرای پژوهش حاضر در جستجوي يافتن رابطه اي ميان هوش هيجاني و به کاربردن راهبردهاي
يادگيري زبان با سطح مهارت زباني دانشجويان بوده است.
گلمن 1به عنوان یک روانشناس چنین اظهار می دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها  %۲۰از
موفقيت ها را باعث می شود و  %80باقیمانده به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري
از موقعيت ها در گرو مهارت هايي است كه هوش هيجاني را تشكيل می دهند .در واقع هوش هيجاني
عدم موفقيت افراد با ضريب هوش باال و همچنين موفقيت غيرمنتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين
می كند .يعني افراد با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هيجاني باال بسیار موفق تر از كساني هستند
كه هوش عمومی باال و هوش هيجاني پايين دارند .لذا هوش هيجاني پيش بيني كننده موفقيت افراد در
زندگي و نحوه برخورد مناسب با استرس ها است.
اين هوش بنا به نظر بار-اون 5 2مؤلفه به شرح زير دارد وافرادی که تعداد بيشتري از اين مؤلفه ها را در خود
بيابند هوش هيجاني باالتري دارند .مؤلفه اول شامل مهارت هاي درون فردي ،مؤلفه دوم شامل مهارت هاي
ميان فردي ،مؤلفه سوم شامل سازگاري ،مؤلفه چهارم شامل كنترل استرس و مؤلفه پنجم شامل خلق عمومي.
1 Goleman
2 Bar_on
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با بررسی پیشینه های موجود در خصوص یادگیری و مهارت در زبان انگلیسی و توجه به اهمیت
هوش هیجانی ،محقق سعی نمود تا با اجرای این پژوهش رابطه هوش هیجانی و راهبردهاي يادگيري
زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان را بررسی نماید.
فرضيه های پژوهش

الف) بين هوش هيجاني با مهارت زباني دانشجويان رابطه وجود دارد.
ب) بين راهبردهاي يادگيري زبان با مهارت زباني دانشجويان رابطه وجود دارد.
ج)بين هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري با مهارت زباني دانشجويان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جمعیت مورد نظر در این پژوهش كليه دانشجويان رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهواز که در سال تحصيلي 1388-1389به تحصیل اشتغال داشتند ،می باشد .نمونه تحقیق شامل 117
دانشجوی دختر و پسر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.
ابزار پژوهش

در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد نظر از ابزار زیر استفاده شده است:
در اين تحقيق از آزمون نلسون جهت سنجش سطح مهارت زبان انگلیسی از پرسشنامه هوش هیجانی
بار-ان( )1980و براي سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه سیل(  )SILLجهت سنجش راهبردهای
یادگیری زبان استفاده گرديد.
پرسشنامه هوش هیجانی:

پرسشنامه هوش بهر هیجانی که دارای  90سؤال می باشد اولین بار توسط بار_آن در سال  1997به کار
برده شد .پاسخ های این آزمون بر روی مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت(کام ً
ال موافقم ،موافقم ،تا
حدودی ،مخالفم و کام ً
ال مخالفم) تنظیم شده است .این آزمون شامل پنج عامل مرکب شامل ترکیب
روابط بین فردی ،ترکیب روابط درون فردی ،ترکیب مقابله با فشار ،ترکیب سازگاری ،ترکیب خلق
کلی و پانزده خرده مقیاس می باشد .در ایران ضریب پایائی پرسشنامه بار_آن در تحقیقات انجام گرفته
رضایت بخش گزارش شده است .سموعی و همکاران پایایی پرسشنامه مذکور را با روش همسانی
درونی توسط آلفای کرونباخ  0/93و با روش زوج فرد  0/88برآورد نمودند .نتایج مطالعات زوارقی و
فتاح زاده( )1385پایایی قابل قبولی را نشان داده است .پایایی این مقیاس با روش همسانی درونی برای
پرسشنامه هوش هیجانی 0/679بود .در تحقیقی که بار -آن( )1997در مورد ضریب بازآزمایی هوشبهر
هیجانی در یک نمونهی آفریقایی جنوبی انجام داد ،میانگین ضرایب پایایی بعد از یک ماه  0/85و بعد
از چهار ماه  0/75بود .در ایران نیز ویژگیهای روان سنجی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
دهشیری( )1382با مطالعه بر روی  35آزمودنی ،در فاصلهی زمانی یک ماه ،ضریب پایایی بازآزمایی
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 0/73را برای این آزمون بهدست آورد .روایی این آزمون نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش
دهشیری محاسبه گردید که از بین  13عامل در ساختار عاملی نمونهی آمریکای شمالی (بار-آن)1997 ،
 8عامل برای آزمودنیهای ایرانی روایی داشت .گل پرور و همكاران( )1384نيز برای شکل  90سؤالی
این پرسشنامه ضرايب آلفاي كرونباخ ،اسپيرمن -براون ،گاتمن و بازآزمايي اين پرسشنامه را بهترتيب
 0/90 ،0/90 ،0/93و  0/85گزارش نمودند.
پرسشنامه راهبردهای یادگیری :

پرسشنامه سیل از پنجاه سؤال و توسط آکسفورد( )1990ساخته شده است .این پرسشنامه میزان استفاده از
راهبردهای یادگیری حافظه ،شناخت ،فراشناخت ،جبرانی ،عاطفی و اجتماعی را نشان می دهد .سئواالت
 1تا  9درباره راهبرد حافظه ،سؤال  10تا  23راهبرد شناخت ،سؤال  24تا  29راهبرد جبرانی ،سؤال  30تا
 38راهبرد فراشناخت ،سؤال  39تا  44راهبرد عاطفی و سئواالت  45تا  50راهبرد اجتماعی را می سنجد.
پاسخ های این آزمون بر روی مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت(کام ً
ال موافقم ،موافقم ،تا حدودی،
مخالفم و کام ً
ال مخالفم) تنظیم شده است .میانگین  1تا  1/4نشانگر این است که فرد هرگز یا تقریبا هرگز
از راهبرهای یادگیری زبان استفاده نمی کند .میانگین  1/5تا  2/4نشانگر این است که فرد به طور معمول از
راهبرهای یادگیری زبان استفاده نمی کند .میانگین  2/5تا  3/4نشانگر این است که فرد گاهی از راهبرهای
یادگیری زبان استفاده می کند .میانگین  3/5تا  4/4نشانگر این است که فرد معموالً از راهبرهای یادگیری
زبان استفاده می کند و میانگین  4/5تا  5نشانگر این است که فرد همیشه و یا تقریباً همیشه از راهبرهای
یادگیری زبان استفاده می کند .پرسشنامه سیل از لحاظ روایی و پایایی تنها پرسشنامه ای است که به طور
گسترده با روش های متفاوت بررسی گردیده است(آکسفورد  .)1996به هرحال روایی و پایایی نسخه
فارسی پرسشنامه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مقدار آلفای به دست آمده برابر با  0/88بود.
آکسفورد( )1996اعالم نمود که این پرسشنامه از اعتبار محتوای متناسب با قضاوت داوران متخصص
برخوردار می باشد .بنابراین از اعتبار صوری قابل قبولی نیز برخوردار است.
پرسشنامه سنجش مهارت زبانی نلسون 300( 1ب)

پرسشنامه سنجش مهارت زبانی نلسون از  50سؤال لغت،گرامر و تلفظ متن کلوز چهار گزینه ای
تشکیل شده است .به منظور داشتن یک آزمون پایا ،این آزمون ابتدا بر روی  10نفر با همان شرایط
آزمودنی ها پایلوت شد که مقدار آلفای به دست آمده برابر با  0/71بود .پایایی ترجمه فارسی این
پرسشنامه توسط طهماسبی( )1999به نقل از اکبری و حسینی(  0/77 )2007گزارش شده است .با توجه
به اینکه آزمون سنجش مهارت زبانی نلسون یک آزمون استاندارد برای اندازه گیری مهارت های زبان
می باشد از طرف شرکت نلسون که یک شرکت بین المللی و جهانی است ساخته و اعتباریابی گردیده
است و اعتبار جهانی دارد.
یافتههایپژوهش

هدف از اجراي اين پژوهش يافتن رابطه ميان هوش هيجاني و به کارگيري راهبردهاي يادگيري زبان با
1 Nelson
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سطح مهارت زباني دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد .پس از اجرای تحقیق و انجام
آزمون های آماری مورد نیاز توسط نرم افزار کامپیوتری ،در اين فصل یافته های تحقيق در دو قسمت
توصيفي و استنباطي ارائه خواهد شد.
الف) یافتههای توصیفی

یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین ،انحراف معیار ،حداکثر و
حداقل نمره فراگیران برای متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش است که در جدول  1ارائه شده است.
جدول.1شاخص های توصیفی متغیرهای هوش هیجانی ،مهارت زبانی
و راهبردهای یادگیری زبان

راهبردهای یادگیری زبان

متغیرها
شاخص آماری
میانگین

عاطفی فراشناخت جبرانی

شناخت

هوش

مجموع

مهارت

حافظه اجتماعی هيجاني

راهبردها

زباني

23/1282 17/6029 309/0598 2/4829 3/1410 3/5556 3/4103 4/0513 3/5897

انحراف معیار

384/539 0/65302 0/55260 0/67523 0/74166 0/63444 0/81900

6/438

38/733

بیشترین نمره

5/00

5/00

5/00

5/00

4/50

4/00

368/00

23/50

38/00

کمترین نمره

1/50

2/00

2/00

2/00

2/00

1/00

298/00

11/00

9/00

همان طور که در جدول  1مالحظه می شود میانگین متغیرهای هوش هیجانی ،مهارت زبانی و
راهبردهای یادگیری زبان به ترتیب  23/1282 ،309/0598و  17/6029می باشد.
همچنین در این تحقیق آزمودنی ها بر اساس جنسیت به دو گروه دختر و پسر و از نظر سطح مهارت
زبانی به دو گروه دارای سطح مهارت باال و سطح مهارت پائین تقسیم شدند .با توجه به میزان استفاده
آنها از راهبردهای یادگیری زبان و بر اساس مهارت زبانی میان دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده
نشد .هر دو گروه دختر و پسر با سطح مهارت باال و سطح مهارت پائین از راهبرد فراشناختی و عاطفی
بیش از سایر راهبردها و از راهبرد اجتماعی کمتر از سایر راهبردها استفاده می کردند .همه آزمودنی ها
از راهبردهای یادگیری زبانی؛ راهبرد فراشناختی ،عاطفی ،شناختی ،جبرانی ،حافظه و اجتماعی به یک
شکل استفاده نمودند .جداول  2و  3نشان دهنده این مطالب می باشند.
جدول  :2میانگین استفاده از راهبردهای یادگیری توسط پسران
راهبرد
جبرانی

راهبرد
شناخت

راهبرد
حافظه

راهبرد
اجتماعی

راهبرد
متغیرها راهبرد
عاطفی فراشناخت
شاخص آماری
تعداد

17

17

17

17

17

17

میانگین

3/8529

4/1765

3/5000

3/6471

3/2353

2/6471

0/64026 0/80554 0/88388 0/72761 0/70189

0/49259

انحراف معیار
بیشترین نمره

5/00

5/00

5/00

5/00

4/50

3/50

کمترین نمره

2/00

2/00

2/00

2/00

2/00

2/00

یافته های نو در روان شناسی

106

جدول :3میانگین استفاده از راهبردهای یادگیری توسط دختران
متغیرها
شاخص آماری

راهبرد عاطفی راهبرد فراشناخت راهبرد جبرانی راهبرد شناخت راهبرد حافظه راهبرد اجتماعی

تعداد

100

100

100

100

100

100

میانگین

3/5450

4/0300

3/3950

3/5400

3/1250

2/4550

انحراف معیار

0/83211

0/61881

0/71878

0/65397

0/53831

0/67456

بیشترین نمره

5/00

5/00

5/00

5/00

4/50

4/00

کمترین نمره

1/50

3/00

2/00

2/00

2/00

2/00

ب) یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش

این پژوهش شامل فرضیه های زیر است که هر فرضیه همراه با تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه
می گردد.
فرضیه اول :بین هوش هیجانی و مهارت زبانی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جهت آزمون این فرضیه از روش آماری همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4نشان داده
شده است.
جدول  :4ضریب همبستگی متغیر های هوش هیجانی و مهارت زبانی

شاخص های آماری
متغیر
هوش هیجانی و مهارت زبانی

تعداد

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

117

-0/18

0/04

همانطور که در جدول  4مشاهده می شود ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده  0/18است که در
سطح معنی داری  p >0/05رابطه منفی معنی داری وجود دارد .لذا فرضیه اول تأیید می گردد.
فرضیه دوم :بین راهبردهای یادگیری زبان و مهارت زبانی دانشجویان رابطه وجود دارد.
به منظور تأیید یا رد این فرضیه از روش آماری همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول  5نشان
داده شده است.
جدول :5ضریب همبستگی متغیر های راهبردهای یادگیری زبان
و مهارت زبانی

شاخص های آماری
متغیر
راهبردهای یادگیری زبان و مهارت زبانی

تعداد

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

117

0/20

0/02
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همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده  0/20است که در
سطح معنی داری p>0/02رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .در نتیجه فرضیه دوم تأیید می گردد.
فرضیه سوم :بین راهبردهای یادگیری زبان و هوش هیجانی با مهارت زبانی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جهت آزمودن این فرضیه و بررسي رابطه ي چندگانه بين متغيرهاي مورد پژوهش از روش رگرسيون
چند متغيري به روش اينتر استفاده كرديم كه خالصه آن در جدول 6آمده است .همانطور که در جدول
 6مالحظه می شود جهت آزمون فرضیه فوق با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه به روش
اینتر مدل معنی داری بدست آمد.
جدول  :6رابطه چندگانه بين راهبردهاي يادگيري زبان و هوش هيجاني
با مهارت زباني با روش اينتر

ضريبرگرسيون مجذور ضريب رگرسيون مجذور ضريب رگرسيون اصالح شده خطای استاندارد برآورد

مدل
6/03299

0/077

0/060

1

0/277

ادامه جدول :6
مدل

مجموعمجذورات درجه آزادی

مجذور
میانگین ها

رگرسیون

343/819

2

171/909

 1واریانس باقیمانده

4149/258

114

36/397

مجموع

4493/077

116

ضریب تحلیل واریانس
4/723

سطح
معنی داری
0/011

ادامه جدول :6
مدل
ثابت
 1راهبردهای یادگیری
هوش هیجانی

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای انحراف معیار

35/488

9/266

ضرایباستاندارد

t

بتا

سطح
معنی داری

3/830

0/000

1/393

0/621

0/202

2/243

0/027

0/058-

0/029

0/182-

2/020-

0/046
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جدول  :7رابطه چندگانه بين راهبردهاي يادگيري زبان و هوش هيجاني
با مهارت زباني به روش گام به گام

مدل

ضريبرگرسيون

مجذور ضريب رگرسيون

مجذور ضريب رگرسيون اصالح شده

خطای استاندارد برآورد

1

0/450

0/203

0/196

5/58118

2

0/507

0/257

0/244

5/41066

3

0/540

0/292

0/273

5/30687

4

0/569

0/324

0/300

5/20638

ادامه جدول :7
مدل

مجمعمجذورات

درجه آزادی

مجذورمیانگین ها ضریب تحلیل واریانس

سطح معنی داری

رگرسیون
 1واریانس باقیمانده
مجموع

910/881
3582/196
4493/077

1
115
116

910/881
31/150

29/242

0/000

رگرسیون
 2واریانس باقیمانده
مجموع

1155/705
3337/372
4493/077

2
114
116

577/852
29/275

19/739

0/000

رگرسیون
 3واریانس باقیمانده
مجموع

1310/676
3182/401
4493/077

3
113
116

436/892
28/163

15/513

0/000

رگرسیون
 4واریانس باقیمانده
مجموع

1457/166
3035/911
4493/077

4
112
116

364/291
27/106

13/439

0/000

مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایباستاندارد

t

سطح
معنی داری
121/0
000/0

B

خطای انحراف معیار

بتا

ثابت
 1فراشناخت

234/5
417/4

349/3
817/0

450/0

563/1
408/5

ثابت
 2فراشناخت
عاطفی

829/2
245/3
993/1

351/3
890/0
689/0

331/0
262/0

844/0
648/3
892/2

400/0
000/0
005/0

ثابت
 3فراشناخت
عاطفی
اجتماعی

831/7
122/3
966/1
-775/1

918/3
874/0
676/0
757/0

318/0
289/0
-186/0

999/1
572/3
909/2
-346/2

048/0
001/0
004/0
021/0

ثابت
فراشناخت
 4عاطفی
اجتماعی
هوش هیجانی

872/25
096/3
939/1
-822/1
-057/0

660/8
858/0
663/0
743/0
025/0

316/0
255/0
-191/0
-181/0

987/2
611/3
923/2
-453/2
-325/2

003/0
000/0
004/0
016/0
022/0
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بين كليه متغيرها رابطه چندگانه معني داري وجود دارد( R =0/060و)p >0/0001و همچنين مطابق
جداول 6و 7متغیر فراشناختی با بتای  0/450و p>0/000بهترین پیش بینی کننده برای متغیر مهارت زبانی
دانشجویان است و سپس متغیر راهبرد عاطفی با بتای  0/262و  p >0/005و متغیر راهبرد اجتماعی با بتای
-0/186و p>0/021و متغیر هوش هیجانی با بتای  -0/181و p>0/022بهترین پیش بینی کنند های متغیر
مهارت زبانی می باشند و همگی در سطح معنی داری  0/05معنی دار می باشند.
بحث و نتیجه گیری

همانطور که مالحظه شد مطابق نتایج آماری ،همه ی فرضیه های تحقیق تأیید شدند .هدف این
تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان با مهارت زبان انگلیسی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود .از یافته های این پژوهش چنین برمی آید که بین
هوش هیجانی و مهارت زبانی دانشجویان رابطه منفی معنی داری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیق
قسولی و پیشقدم( )1388با عنوان نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان و پیشرفت تحصیلی با سنجش
هوش هیجانی همسو می باشد .آنها با تحقیق بر  328دانشجو و محاسبه همبستگی میان نمرات آن با
مهارت های زبان انگلیسی به این نتیجه دست یافتند که همبستگی معنی داری هرچند اندک میان این
متغیرها وجود دارد .مطالعه سایر تحقیقات نشان می دهد که برخالف یافته این تحقیق رابطه مثبتی میان
پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی وجود دارد(بشارت و همکاران  ،2005پیشقدم  .)2007تبیینی که
در این زمینه وجود دارد این است که رابطه میان یادگیری زبان انگلیسی و توانش های احساسی با
در نظر گرفتن ماهیت کالس های درس انگلیسی تعجب آور نیست .یادگیری زبان خارجه به نظر
برای فراگیر دشوار ،پر از استرس و فشار می باشد( کرشن )1981 1بخصوص برای بزرگساالن چرا که
آنها می بایست به زبانی صحبت کنند که زبان مادریشان نیست .آنها اشتباهات زیادی را در این فرآیند
مرتکب می شوند که دانستن این مطلب باعث عدم پیشرفتشان خواهد شد .انگلیسی برای ایرانیان زبان
خارجه محسوب می شود چراکه تنها در محیط کالس از آن استفاده می شود .در ایران فراگیران قبل از
آمدن به دانشگاه  8سال انگلیسی می خوانند و پس از ورود به دانشگاه انگلیسی عمومی را خواهند خواند.
یادگیری زبان انگلیسی و صحبت کردن آن با لهجه شبیه انگلیسی ها در ایران یک مزیت به حساب
می آید .عالوه بر این افراد در بسیاری از مشاغل ملزم به تسلط کافی به زبان انگلیسی می باشند .لذا بنا به
دالیل ذکر شده مدرسین زبان در ایران کمال گرا بوده و انتظار استفاده صحیح زبان را دارند که همین
مسئله فشار زیادی را به فراگیران وارد می نماید تا انگلیسی را درست و بجا به کار گیرند .معموالً محیط
کالس درس انگلیسی در ایران تهدید کننده به نظر می رسد و اشتباهات فراگیران سریعاً به طور مستقیم
تصحیح می شود .فراگیران به دلیل ترس از خطا نه می نویسند و نه صحبت می کنند تا زمانی که احساس
کنند کام ً
ال عاری از خطا هستند .بنابراین طبیعی به نظر می رسد که عوامل احساسی و هیجانی در زمینه
یادگیری زبان انگلیسی تأثیر عکس بگذارند.
نقشی هایی که معلم برای فراگیران زبان دوم می تواند ایفا نماید:
1 Krashen
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 )1با معنی نمودن مطالبی که تدریس می شود:
مطالبی که به ذات خود دارای معنای زیادی نیستند اگر با موضوعات با مفهوم مرتبط شوند یادگیری
آنها آسان تر می شود .یکی از روش هایی که برای معنی دار کردن آموخته های جدید وجود دارد،
استفاده از روش پیش سازماندهند هاست(آزوبل  1960-1980روان شناسی تربیتی ترجمه علینقی
خرازی) به این صورت که اگر معلم برای تدریس بتواند موضوع تدریس را با اطالعات و دانشی که
فراگیر در ذهن از محیط خویش دارد مرتبط سازد ،مسلماً یادگیری راحت تر وآ سان انجام می پذیرد.
 )2فعال نمودن فراگیران در کالس های درس:
اینتصورکهفقطمعلمبایدبهترینوکارآمدترینشیوهتدریسراجهتآموزشدروسانتخابکندتا
نتیجهمطلوبیازکارشکسبنماید،مطمئناًانتظارقابلقبولینیست.یادگیریزمانیرخمی دهدکهمطالب
آموختهشدهتکراروتمرینشودوبهجایاینکهفراگیرانبه طورمنفعلدرکالسبنشینندوفقطبهگفته های
معلم گوش دهند نتیجه مطلوبی در یادگیری به دست نمی آید .لذا مقتضی است فراگیران به صورت
فعال در امر یادگیری درگیر شوند .البته این درگیری در فضایی خالی از هرگونه تداخل و انحراف باشد.
 )3آزمایش پیوسته فراگیران:
آزمایش و سنجش مطالب آموخته شده قبلی باعث تکرار و تمرین آموخته ها و در نتیجه قرارگیری
آنها در حافظه دائمی می شود.
 )4توصیه متناوب مطالعه به فراگیران:
به فراگیران باید توصیه کرد که با یک بار تکرار و تمرین مطلب برای همیشه در حافظه دائمی قرار
نمی گیرد بلکه تأکید گردد که به صورت متناوب مطالب فراگرفته شده را تکرار و تمرین کنند تا از
حافظه موقت به حافظه دائمی منتقل شود.
 )5توجه به نقش تداخل در امر یاددهی:
بعضی از آموخته های قبلی ،مطالب آموخته شده جدید را تحت تأثیر قرار می دهند .معلم
کارآمد باید با دقت زیاد تداخل مثبت که باعث تسهیل در امر یادگیری می شود را شناسایی و
تقویت کند و تداخل منفی که باعث دشواری در امر آموزش زبان آموز می شود را حذف نماید.
)6کمک به شناخت خود و ایجاد خودباوری در فراگیران:
گولمن( )1995اظهار می دارد که هوش بهر  IQدر بهترین حاالت خود تنها عامل  20درصد از
موفقیت های زندگی است %80 .موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته بوده و سر نوشت افراد در بسیاری
از موارد در گرو مهارت هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می دهند .بهتر است معلم به نفع زبان
آموزان مثبت اندیش باشد و تنها تکیه به  IQفراگیران نداشته باشد و خودباوری را در فراگیران تقویت
نماید و به آنها یادآور شود که شما هم می توانید در فراگیری این مهارت موفقیت هایی کسب نماید.
بدینوسیله موانع یادگیری را برطرف و امر آموزش را تسهیل می نماید.
میتوان گفت که عوامل متعددی بر روند رشد یا تنزل هوش هیجانی تأثیرگذار می باشند.
مدرسه ،محیط بیرونی و از همه مهمتر ،خانواده نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارند.
مطابق با یافته دیگر این تحقیق که بیانگر وجود رابطه معنی دار میان راهبردهای یادگیری و مهارت زبانی
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بود می توان چنین اظهار داشت که هر چه نمره ي مهارت هاي زبان انگليسي بيشتر شود ،استفاده از
راهبردها نيز بيشتر خواهد شد .ضمناً هر دو گروه دختر و پسر با سطح مهارت باال و سطح مهارت پائین
از راهبرد فراشناختی و عاطفی بیش از سایر راهبردها و از راهبرد اجتماعی کمتر از سایر راهبردها استفاده
می کردند .همه گروه ها از راهبردهای یادگیری زبانی به ترتیب راهبرد فراشناختی ،عاطفی ،شناختی،
جبرانی ،حافظه و اجتماعی به یک شکل استفاده نمودند .یافته این تحقیق همسو با نتایج پژوهش اومالی و
همکاران )1985(1با عنوان "کاربرد راهبردهای یادگیری با دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم"
است که نشان داد که گرچه همه دانشجویان در هر سطح زبانی استفاده از راهبردهای یادگیری متفاوتی
را گزارش داده اند ،اما دانشجویان سطح پیشرفته استفاده بیشتری از راهبردهای فراشناختی داشته اند( به
این معنی که راهبردهای استفاده شده توسط فراگیران به آنها کمک می کرد تا یادگیری خود را اداره
کنند) و نتیجه ی بهتری برای آنها حاصل شد .احتمال دارد فراگیران موفق کنترل فراشناختی بیشتری را
در یادگیری خود اعمال کنند.
یمینی و دهقان( )2005در تحقیقی با عنوان "رابطه میان عقاید زبانی ،سطح مهارت زبانی و استفاده
از راهبردهای یادگیری" مشاهده کردند که عقاید فراگیران درباره دشواری یادگیری زبان با استفاده از
راهبردهای یادگیری زبان همبستگی دارد .عالوه بر این انگیزه و انتظاراتشان به طور معنی داری با استفاده از
راهبردهای عاطفی و فراشناختی همبستگی دارد .همچنین میان سطح مهارت زبانی و استفاده از راهبردهای
شناختی و فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد .این نتایج با یافته های تحقیق حاضر همسو می باشد.
البته این نتایج تا حدی متفاوت با نتایج تحقیق بیلی استاک )1981(2با عنوان "راهبردهای یادگیری برای
ارتباط شفاهی" و هوانگ و ون نرسن )1987(3با عنوان "نقش راهبردهای خودآگاه در مهارت زبان دوم"
است .آنها در تحقیقات خود دریافتند که راهبردهای مرتبط با تمرین کاربردی با سطح مهارت زبانی
همراه است درحالی که نتایج پژوهش اهرمن و آکسفورد )1995(4با عنوان "همبستگی های یادگیری
زبان دوم" نشانگر این است که راهبردهای شناختی همانند جستجوی الگو و خواندن تفننی راهبردهایی
در جهت زبان مقصد بودند که توسط فراگیران موفق در این پژوهش استفاده شد.
در این پژوهش آزمودنی ها از لحاظ سطح مهارت نیز به دو سطح باال و پائین تقسیم شدند .گروه سطح
باالی مهارت زبانی از راهبرد جبرانی و گروه سطح پائین از راهبرد فراشناختی بیشتر استفاده نمودند .اما
هر دو گروه از راهبرد عاطفی به صورت حداقل استفاده نمودند.
توکلی( )1385در تحقیق خود با عنوان "تأثير استراتژي هاي يادگيري زبان بر روي رشد مهارت
خواندن زبان آموزان دانشجويان دانشگاه اصفهان" يکصد نفر از دانشجويان سال آخر رشته زبان
انگليسي دانشگاه اصفهان را مورد بررسی قرار داد .نتايج نشان داد که "استراتژي هاي فراشناختي" بيشتر
از ساير استراتژي ها مورد استفاده زبان آموزان قرار گرفته است و اینکه جنسيت هيچ رابطه معنی داري با
چگونگي استفاده از استراتژي هاي يادگيري زبان ندارد.
1 O'Malley Chamot, Stewner-Manzanares, Russo and Kupper
2 Bialystok
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در تبیین این نتایج می توان چنین اظهار نمود که چون در دانشگاه ها هر دو جنس دوره های آموزشی
یکسانی می بینند و یک شیوه تفکر را فرا می گیرند ،لذا با توجه به استفاده محدود زبان انگلیسی در
محیط کالس و داشتن پیش زمینه های علمی و شیوه تفکر مشابه همگی آنها از یک سری راهبردهای
یادگیری مشابه استفاده می کنند .پس نحوه استفاده از این راهبردها در هر دو جنس جهت یادگیری
یکسان خواهد بود .بنابراین عدم تفاوت میان جنسیت فراگیران با میزان مهارت زبانی آنها در چنین
شرایطی طبیعی به نظر می رسد.
با توجه به جدول  7همه گروه ها از راهبردهای یادگیری زبانی یعنی راهبرد فراشناختی ،عاطفی،
شناختی ،جبرانی ،حافظه و اجتماعی به یک شکل استفاده نمودند .با مقایسه میانگین راهبردها مشاهده
می شود به استثناء راهبرد اجتماعی مورد استفاده دختران که میزان آن کم( )2/32گزارش شده بود،
میزان استفاده از همه ی راهبرها با توجه به معیار آکسفورد( )1990متوسط و باالتر از حد متوسط بود.
در این بین از راهبرد فراشناختی و سپس عاطفی بیشتر از سایر راهبردها استفاده شد .در حالی که همه
گروه ها حداقل بهره را از راهبرد اجتماعی بردند .در تبیین این یافته می توان چنین گفت که احتماالً
فراگیران به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کافی و مضطرب بودن نیاز به راهبرد عاطفی داشتند تا بدین طریق
بر مشکالت یادگیری زبان خارجه غلبه کنند.
بر خالف گذشته که تصور می شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست،
در چند سال اخیر این نظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیین کننده عوامل
ذاتی هوش و استعداد در یادگیری ،عوامل غیرذاتی دیگری نیز در این رابطه مهم قلمداد می شوند .یکی از
این عوامل ،راهبردهای یادگیری و یا عبارت دیگر راهبردهای شناختی و فراشناختی است .طی چند سال
اخیر شاهد پیشرفت فراوان روان شناسی تربیتی در زمینه ی این راهبردها بوده ایم .اصطالح فراشناخت به
دانش ما درباره ی فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفادۀ بهینه از آنها برای رسیدن به اهداف
یادگیری اطالق می شود(بایلر و اسنومن .)1993 1منظور از راهبردهای فراشناختی ،تدابیری است جهت
انتخاب هوشیارانه ی روش های مناسب ،نظارت بر اثر بخشی آنها ،اصالح اشتباه ها و در صورت لزوم
تغییر راهبردها و جانشین سازی آنها با راهبردهای جدید(گود و برافی .)21995پژوهش های انجام شده
درباره ی راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان داده است که استفاده از این تدابیر به افزایش یادگیری،
یادگیرندگان منجر می شود(بکمان .)2002 3این اثر به ویژه برای فراگیرانی که به نحوی با مشکالت
یادگیری مواجهند ،چشمگیر است .همچنین آندرسون )2002(4در پژوهشی با عنوان نقش فراشناخت در
آموزش و یادگیری به این نتیجه رسید که کاربرد آموزش مهارت های فراشناختی در آموزش زبان برای
معلمان نقش ارزشمندی دارد .هال )1999( 5نیز توانایی دانش آموزان کالس پنجم و ششم را در حل
مسأله پس از انجام سه تکلیف بررسی کرد .او در مطالعه خود مشخص ساخت که ارائه ی آموزش های
1 Biehler & Snowman
2 Good & Brophy
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ویژه و نیز راهبردهای فراشناختی(نظارت و کنترل) به گروه های آزمایشی ،آنها را در مقایسه با گروه
کنترل در زمینه حل سریع تر مسائل پیچیده تواناتر ساخته است.
واینستاین و هیوم( )1998هم در مطالعه خود اظهار می دارند که معلمان می توانند از راه آموزش
مهارت های یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی) به دانش آموزان خود کمک کنند تا
فراگیران موفقی باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعال تری ایفا نمایند.
در ایران نیز سیف و مصرآبادی( )1382نشان دادند که استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
افزایشدرکونگهداریمتوندرسیمؤثراست.متولی()1376نتیجهگرفتکهبه کارگیریراهبردهای
فراشناختی با توانایی خواندن ،درک مطلب و سرعت یادگیری رابطه دارد .همچنین ابراهیمی قوام آباد
( )1377به این نتیجه رسید که آموزش این راهبردها عالوه بر درک مطلب و سرعت یادگیری ،با
خودپنداره ی مثبت و برنامه ریزی و توانایی حل مسأله افراد رابطۀ مثبت دارد .به عالوه آوانسیان()1377
نشان داد آموزش راهبردهای فراشناختی با درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دو زبانه مرتبط
است .با بررسی پیشینۀ موجود مشخص می شود که استفاده از آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند
در افزایش یادگیری افراد عامل مؤثری باشد.
راهبردهای فراشناختی عبارتند از:
 )1راهبردهای برنامه ریزی(تعیین هدف مطالعه ،پیش بینی زمان الزم برای مطالعه و یادگیری ،تعیین
سرعت مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری ،انتخاب راهبردهای شناختی)
 )2راهبردهای کنترل و نظارت (ارزشیابی پیشرفت ،نظارت بر توجه خود ،طرح سؤال در ضمن مطالعه
و یادگیری ،کنترل زمان و سرعت مطالعه ،پیش بینی سؤال های امتحان)
 )3راهبردهای نظم دهی (تعدیل سرعت مطالعه و یادگیری ،اصالح یا تغییر راهبرد شناختی)
از این روی می توان متوجه شد که اکثر مدرسین در همین راستا برنامه ریزی و تدریس می نمایند
و به نظر می رسد که چگونگی روش تدریس مدرسین بر میزان استفاده از راهبرد فراشناختی توسط
فراگیران تأثیر می گذارد .لذا به معلمان پیشنهاد می شود در طول دورۀ آموزش ،در درجۀ نخست به
یادگیری خود و در درجۀ دوم به آموزش فراگیران مبادرت ورزند ،تا بتوانند از این طریق بر پیشرفت
آنها تأثیر چشمگیری بگذارند.
همچنین پیشنهاد می شود معلمان به جای تمرکز بر حجم یادگیری های فراگیران ،به روش های
یادگیری و افزایش مهارت های آنان در یادگرفتن توجه کنند .فراگیران از طریق آموزش راهبردهای
فراشناختی و عاطفی می توانند مهارت های یادگیری خود را توسعه دهند و به کسب دانش مبادرت
ورزند و بدین ترتیب به فراگیران فعال تبدیل شوند.
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