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  يادگيري هايبرد راه كتاب نقدبررسي و 
Les stratégies d’apprentissage 

  *عبدالتاجديني كاميار

  چكيده
ترين  شده ، يكي از شناخته)Pau Cyr, 1998(بردهاي يادگيري، اثر پل سير  كتاب راه

آموزش زبان دوم  ةبردهاي يادگيري در حوز راه بارةزبان در هاي فرانسوي نوشته
 بخش سه شامل حاضر ةنوشت. پردازد كه اين مقاله به نقد و بررسي آن مي ،است
 محتواي نقد و ،نقد نظري چهارچوب معرفي ،مذكور اثر شناسي كتاب نقد: است
 ادامه در ؛كرديم ارزيابي را اثر شناسي كتاب كيفيت ابتدادر اين مقاله . اثر

 سپس ؛كرديم تبيين اثر در مطرح هاي ديدگاه بررسي در را خود نظري گيري موضع
 رسد مي نظر به. كنيم بررسي مطالب ةارائ ترتيب به را اثر محتواي كرديم تالش
 ميالدي 1970 ةده اواسط در كه كند معرفي را اي پژوهشي جريان خواهد مي مؤلف

 شكل »خوب آموز زبان يادگيري برد راه« مفهوم پيرامون دوم زبان  آموزش ةحوز در
 شده، شناخته هاي نظريه به اتكا بدون كند مي تالش مؤلف كه داديم نشان. گرفت
 شده سبب رويكرد همين. كند تبيين راها  آن آموزش و يادگيري هايبرد راه ةپديد
 نارسا، شكلي به و ندرت به مؤلف. باشند ناقص و متناقض شده ارائه مطالب كه است

 زبان فراگيري و شناختي شناسي روان گذارتأثير پژوهشي هاي حوزه هاي يافته از
. ندارد پي در اي كننده قانع پاسخ اغلب متعدد يها مسئله طرح. گيرد مي بهره تر كم
 اغلب نبودن محور نظريه و تجربي ةمطالع ابزار نقص عمدتاً هم امر اين دليل

 معرفي و بررسي به اثر شدن محدود كلي طور به. است استناد مورد هاي پژوهش
 زمينة ديگر هاي حوزه در شده انجام هاي بررسي به نپرداختن و پژوهشي جريان يك

  .كند مي محدود بسيار را مخاطب ذهن كردن درگير
 .يادگيري، ياددهي خوب، آموز زبان يادگيري، ي هابرد راه :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 ،)Les stratégies d’apprentissage( يـادگيري  هـاي برد راه اثـر  كنـد  مي تالش حاضر ةنوشت
 مفهـوم  تبيـين  در آن موفقيـت  ميـزان  و شناسـي  شيوه لحاظ به را )Paul Cyr( سير پل تأليف

 نكـاتي  عنـوان  بـا  اي مجموعه در 1996 سال در ابتدا مذكور اثر است گفتني. كند نقد برد راه
 بـا  اي مجموعه در و فرانسه در 1998 سال در سپس و كانادا در) …Le point sur... ( دربارة
 كلـود  نظـر  زير) Didactique des langues étrangères( بيگانه هاي زبان آموزش فن عنوان
 است شده شناخته ايران در اثر همين واسطة به مؤلف. شد منتشر) Claude Germain( ژرمن

  .است نكرده منتشر ديگري اثر سطور اين ةنگارند اطالعات بر بنا و
 فعاالن استقبال مورد ايران دركه  اين نخست :است الزم جهت دو از اثر اين نقد ما نظر به
 عنوان به نيز غيرايراني مؤلفان از برخي آثار در حتي و گرفته قرار فرانسه زبان آموزش ةحوز
 درك كـه  اسـت  پيچيـده  مفهـومي  يادگيري برد راه مفهومكه  اين دوم و است شده ذكر منبع

  .باشد زبان انمدرس گشاي راه تواند مي آن درست
  

  اثر شناسي كتاب نقد .2
 كتـاب  96 شـامل  آن شناسـي  كتـاب . اسـت  غني شده استفاده منابع تعداد لحاظ به مذكور اثر

 تـر  بـيش  انگليسـي  منابع عددي برتري رسد مي نظر به. است فرانسوي كتاب 15 و انگليسي
 تـاريخ . باشـد  كانـادا  در خصوص هب و شمالي مريكايا در مطالعات نوع اين اهميت دليل به

 مـذكور  منـابع  از منبع 32. است جديد آثار به مؤلف رجوع مؤيد استفاده مورد منابع انتشار
 ةحـوز  در شـده  شـناخته  آثـار  اغلـب  از استفاده. اند شده منتشر 1994 تا 1986 هاي سال بين

  .شود مي محسوب آن قوت نقاط از اثر بررسي مورد پژوهشي
 ةپايـ  منـابع  از نكـردن  اسـتفاده  شـناختي،  منبـع  نظـر  از ،سير اثر ضعف نقطه ترين عمده
 شناسـي  روان ةحوز در منابعاين  از ناكافي ةاستفاد و دوم زبان فراگيري ةحوز در دردسترس
 آثـار  از مؤلـف  مـثالً . يسـتند ن اساسـي  منابع ةزمر در شده استفاده منابع اغلب. است شناختي
 در است، كرده استفاده مبهم و مختصر حد در) Anderson, 1981; 1983( اندرسن مهم بسيار
 ةنقطـ را  يـادگيري  هايبرد راه بررسي در اندرسن هاي نظريه از استفاده مؤلف خود كه حالي
  .داند مي زمينه اين در عطفي

 ذكر قابل نكات ديگر از خاص اثر يك به مكرر ارجاع و مؤلف يك متعدد آثار به ارجاع
 15 ؛)Oxford( آكسـفورد  اثر 7 ؛)Wenden( وندن اثر 10 از استفاده. است مؤلف دهي ارجاع
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 صـفحه  12 از تر كم در )Tardif, 1992( تارديف از بلند نسبتاً و مستقيم غير ،مستقيم قول نقل
  .است امر اين مؤيد) 7 فصل و منابع فهرست ←(

  
  نقد نظري چهارچوب معرفي .3

 رويكرد خصوص در مختصري توضيحات مطالعه، مورد اثر نقد ديدگاه نظري معرفي از قبل
 ايـن  بـا  ؛شـود  مي ارائه يادگيري هايبرد راه بررسي در مختلف پژوهشي هاي حوزه محققان

 بـه  مربـوط  هـاي  پـژوهش  تحـول  بـه  نگاهي با. كند كمك نوشته اين بهتر درك به كه اميد
 در متعددي هاي بررسي موضوع امروز تا پديده اين كه شويم مي متوجه يادگيري هايبرد راه

 نامحققـ . اسـت  بـوده  دوم زبـان  آموزش و ،دوم زبان فراگيري شناختي، شناسي روان ةحوز
 رويكـرد . 1: دارنـد  پديـده  ايـن  بررسـي  بـراي  عمـده  رويكرد دو دوم زبان آموزش ةحوز
 نوع دو اين. )sémasiologique( محور مشاهده رويكرد. 2 ،)onomasiologique( محور نظريه

 هايبرد راه بررسي آموزش، ةحوز در. شوند مي استفاده هم زبان فراگيري بررسي در رويكرد
 هـاي  موقعيـت  در شرفتـار  ةمشـاهد  و او نگـرش  بررسي طريق از غالباً آموز زبان يادگيري
 از مشـاهداتي  چنـين  انجـام  بـراي . اند شده بررسي تر كم او زباني هاي كنش و بوده مختلف

 اسـتفاده  بـرداري  فـيلم  و ،مصاحبه نامه، پرسش كردن، فكر بلند صداي با چون هم ابزارهايي
 و زبـان  گيـري  شـكل  ترتيب و روند شناخت براي عمدتاً ،فراگيري ةحوز در اما. است شده

  .اند شده بررسي آموز زبان زباني هاي كنش اغلب فرايندهاي يادگيري، شناخت
 شناختي الگوي ويژه هب شناختي، شناسي روان وردهايادست داديم از ترجيح دليل دو به ما

))ACT (Adaptive control of Though( اندرسن )Anderson, 1983 (نخست. كنيم استفاده 
 آن مولـد  فراينـدهاي  و فراگيري توصيف براي الگوها بهترين از يكي اندرسن الگوي كه اين

 هـاي برد راه بررسـي  در شـناختي  هـاي  چهارچوب از استفاده سير خودكه  اين دوم و است؛
  .خواند مي مهم ياتفاق را يادگيري

  
  اثر نقد .4
 از اول بخـش . اسـت  شـده  نوشته ساده، زباني به اما نامتوازن، بخش سه در مطالعه مورد اثر
 وجود. است شده تشكيل فصل يك از سوم بخش و فصل، هشت از دوم بخش فصل، يك

 بيـان  و فصـل،  هر پايان در شده ارائه مطالب بندي جمع فصل، هر ابتداي در كوتاه اي مقدمه
  .نداثر قوت نقاط جمله از استناد مورد ميداني هاي پژوهش جزئيات
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  اول بخش 1.4
 فصل يك ةبرگيرنددر )Coup d’œil rétrospectif(» گذشته به نگاهي« عنوان با اول بخش
 علت به فصل اين. »چيست؟ دوم زبان در يادگيري هايبرد راه به دادن اهميت علت«: است

 طرح با. پردازد مي دوم زبان يادگيري هايبرد راه بررسي به محققان آوردن  روي تاريخ و
 اين گذاري نام براي متعدد اصطالحات ذكر و يادگيري برد راه تعريف پيرامون االتيؤس

 تكنيك، رفتار،. كند مي خاطرنشان را واحد تعريف يك بر اجماع مؤلف دشواري پديده،
 بالقوه ذهني عمليات ناخودآگاه، ذهني عمليات خودآگاه، ذهني عمليات نقشه، تاكتيك،
 حل ةمشاهد قابل هاي تكنيك نهايتاً و كاركردي هاي مهارت شناختي، هاي مهارت خودآگاه،

). 4 ص ←(اند  شده استفاده يادگيري برد راه به اطالق كه براي هستند هايي گذاري نام مسئله
 مطرح يادگيري هايبرد راه ماهيت بارةدر را سؤاالتي) Stern, 1993( استرن از نقل به سير
 واژگان تكرار يا واژگان فرهنگ در جوو جست مثل رفتارهايي توان مي آيا: جمله از. كند مي
 به مؤلف مؤثرند؟ يادگيري در كه نيستند اي ساده هاي تكنيك صرفاً ها اين آيا ناميد؟ برد راه را

 با برد راه تفاوت هم باز ،)4 ص ←( تر پايين سطر چند. دهد پاسخ نمي ها پرسش اين
 پرسشي كه است نيافته پاسخي اول پرسش هنوز تر ساده عبارتي به. شود مي مطرح تاكتيك
  .شود مي مطرح ديگر
 ذكر برد راه تعريف عنوان به را) Tardif, 1992( تارديف مؤلف توصيف 5 ةصفح در

. است برد راه براي »تكثري« و »عمدي« وجه شدن قائل توصيف اين قوت ةنقط. كند مي
 بعد يك يادار. 2 و هدف به ثرؤم نيل: است »عمدي« بعد يك داراي. 1 :برد راه يعني

 يادگيري برد راه از مشخصي مؤلف تعريف نهايتاً. ها عمليات از اي مجموعه: است »تكثري«
  .كند نمي ارائه

/ و كنار در يادگيري بردهاي راه شناختي شناسي روان و فراگيري حوزة در كه است توجه شايان
 .);Corder, Anderson, 1983 1981 ←( شوند مي برده كار به يادگيري فرايندهاي جاي به يا

 متشكل پيچيده و دراز نسبتاً رشتة يك را برد راه) Fayol and Monteil, 1994( مونتيي و فايول
 امكان ها، آن به فرد دسترسي مستلزم كه خوانند مي خاص يا كلي بسيار برگزيدة هاي روال از

  .است فرد »توجه« صرف با روال ارزيابي و مديريت نهايتاً و ها، آن بين از انتخاب
 در يادگيري هايبرد راه بررسي كردن پيدا اهميت دليل درستي به سير اول، فصل همان در
 هاي گيري جهت او. كند مي معرفي آموز زبان بر تمركز به گان پژوهند گرايش را 1970 دهة

 سن، چون هم هايي پديده كه هايي بررسي. 1 :كند مي تقسيم عمده دستة دو به را پژوهشي
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   ؛كردند مي بررسي را آموز زبان فردي هاي خصوصيت و ،يادگيري سبك انگيزه، رفتار،
. پرداختند مي) morphèmes( ها هواژ فراگيري ترتيب و ،بينابين زبان خطا، تحليل به كه مطالعاتي. 2

 و وردهاادست به اول، ةدست هاي بررسي قوت و ضعف نقاط تبيين براي نويسنده رفت مي انتظار
 زبان بعدها و خطا بررسي اهداف از يكي واقع، در. كند اشاره نيز دوم گرايش شناسي روش
  .است يادگيري هايبرد راه و ،فرايندها توصيف و شناخت بينابين،
 اين در. پردازد ميها  آن فهرست و »خوب آموز زبان« خصوصيات به مؤلف 7 ةصفح در
 شده انجام هاي بررسي شناسي روش و ،تاريخي سير پيدايش، به كفايت قدر به مؤلف قسمت
 خصوصيات توصيف هدف. پردازد مي آموزش ةحوز در دوم زبان يادگيري هايبرد راه روي

 تالش بعدها .معرفي شده است ناموفق آموزان زبان بهها  آن آموزش »خوب آموز زبان«
 يادآوري به الزم. شود توجيه شناختي معيارهاي با يادگيري هايبرد راه آموزش شود مي

. كند را نقد نمي ها بررسي اين و شود مي ظاهر راوي يك نقش در صرفاً مؤلف كه است
 و اومالي هاي بررسي در شناختي الگوهاي از استفاده ويكه  اين با ،8 ةصفح در مثال براي

 هاي بررسي اما داند، مي حوزه اين در عطفي نقطة را )O’Malley and Chamot, 1985( چاموت
  .كشد نمي نقد ةبوت به، نبودند برخوردار محكمي نظري ةپاي از كهرا،  پيشين
 شده انجام هاي بررسي معرفي مؤلف در ،كهگفت  توان مي نخست بخش نقد پايان در
 نقاط نقد براي تالشي اما بوده، موفق دوم زبان آموزش ةحوز در يادگيري هايبرد راه روي
. است ناكامل و مبهم كامالً يادگيري برد راه تعريف. است نكردهها  آن ضعف و قوت

 نشدن تبيين ديگر، ةاشار قابل ةنكت. چيست يادگيري برد راه ماهيت داند نمي نهايتاً خواننده
 و ،تاكتيك ،برد راه نقشه، رويكرد،: جمله از است، برد راه مفهوم با مرتبط و نزديك مفاهيم
 ةشيو به) approach/ approche( رويكرد مفهوم )Bogaards, 1991( بوگار ديدگاه از. فرايند
 و دارد تريدمحدو ةدامن) plan( نقشه كه حالي در شود، مي اطالق مسئله حل كلي بسيار
 الگوي طبق را، تاكتيك بوگار. شود مي تدوين مشخص كامالً هدفي به يابي دست براي

 يعني كلي، واحدهاي ةدهند تشكيل لكوليوم واحدهاي كاران، هم و ميلر رفتار توصيف
 شده كنترل عمليات را برد راه و نشده كنترل عمليات را فرايند نهايتاً و داند مي ها،برد راه
  .)ibid: 89-92( خواند مي

  
  دوم بخش 2.4

 خصوصيات« اول فصل. است فصل هشت شامل ،)Essai de synthèse(» سنتز« دوم، بخش
 آمـوز  زبـان « هاي ويژگي روي شده انجام  بررسي سه فصل اين در. دارد نام »خوب آموز زبان
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 نـايمن،  و )Rubain, 1975( روبـن  ،)Stern, 1975(اسـترن    بررسي: شوند مي معرفي »خوب
  .)Naiman, Frohlich, Stern and Todesco, 1978( تودسكو و ،استرن فورليش،
 و خوب آموزان زبان ةمقايس و مشاهده از پس )Stern, 1975(استرن  كه بينيم مي ادامه در
 نوع دو هر خصوصيات واجد آموزان زبان برخي كه كند مي خاطرنشان بد آموزان                 زبان
 يك در را بد و خوب هايبرد راه آميختگي درهم دليل كند نمي تالش مؤلف اما. آموزند زبان
 آيا مثالً،. كند مسئله طرح خواننده ذهن كشاندن چالش به براي الاقل يا دهد توضيح فرد
 و يبرد راه آموزان زبان به بد يا خوب نتايج كسب دليل به صرفاً را آموزان زبان توان مي
 و فراگيري حوزة در شده انجام هاي بررسي نتايج به توجه با كرد؟ بندي دسته يبرد راهغير
 كند، مي معرفي اثر اين در مؤلف خود كه هايي بررسي متناقض نتايج چنين هم و شناسي روان
 بررسي. كرد تقسيم يبرد راهغير و يبرد راه ةدست دو به را فراگيران بتوان رسد نمي نظر به

 چگونگي بررسي در. است متناقض نتايج اين از اي نمونه شده اشاره آن به باال در كه استرن
 و قوي و ضعيف فراگيران خطاهاي شباهت پژوهشگران نيز دوم زبان و اول زبان يادگيري
 فرايندهاي ةنتيج را آموز زبان خطاهاي و مادري زبان فراگيري در كودك خطاهاي شباهت
 بودن متفاوت ةفرضي وضوح به گيري نتيجه اين ).Corder, 1981 ←( دانند مي مشابه
  .كند مي رد را يادگيري هايبرد راه

 خوب آموز زبان به استرن كه شود مي اشاره خصوصيتي 10 به ،19 تا 16 صفحات در
 شاهد اغلب ما شود، مي داده كه توضيحاتي و شده برده نام ويژگي 10 بين در. دهد مي نسبت
 رها خود حال به شدن ذكر حد در ها ويژگي اغلب. هستيم آموز زبان به انگارانه ساده نگاهي

 رويكردي داشتن« مورد در مثالً. شود مي مبحث خلط عموماًها  آن توضيح در يا شوند مي
 و مدرس به نسبت آموز زبان استقالل و وابستگي بحث ،»يادگيري فرايند با رابطه در فعال
. دهد نمي زمينه اين در اي اضافه توضيح هم سير و شود مي بيان شمي شيوة به آموزشي محيط

 مطلقاً فرد كه نيست معنا اين به قطب، دو اين از يكي سمت به فرد گرايش كه حالي در
  ). Peraudeau, 2010←( است آن از مستقل يا آموزشي محيط به وابسته
 مؤلف ،»زبان آن گويشوران و مقصد زبان به نسبت تسامح و باز رويكرد« خصوص در

 دهد بسط آموز زبان برها  آن تأثير و موفقيت و شكست بازخورد به را بحث توانست مي
)← Fayol and Monteil, 1994 .(به آموز زبان بودن واقف« به نوعي به كه 10 و ،5 ،4 موارد 

 تحقيقات كه در حالي. دارند پوشاني هم ديگر يك با كنند، مي اشاره »دوم زبان بودن نظاممند
 بودن نظاممند به آموزان زبان ترين ضعيف حتي كه اند داده نشان دوم زبان فراگيري بر متمركز
  ). Corder, 1981←(ادعاست  اين مؤيدها  آن زباني  درون خطاهاي و ندا واقف دوم زبان
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 آموز زبان نگاه جمله از است، وابسته بسياري هاي مؤلفه به ،»فهميدن براي تالش« ،6 مورد
 و شفاهي از اعم وي قبلي هاي دانسته آموزشي، محيط به وي وابستگي خود، هاي قابليت به

  .تكليف به نسبت آموز زبان سطحو  روالي،
 پوشاني هم 7 و ،6 ،3 بند با حدودي تا ارتباط كهبراي برقراري  ،»زبان كارگيري به« ،8 بند
 زبان يادگيري از آموز زبان هدف و آموز زبان بودن ناملزم و ملزم به توجه با بايست مي دارد،

  .شود بررسي
 اي ويژگي چنين داراي را خوب آموز زبان استرن. دارد نام »خوداصالحي« 10 خصوصيت

 واكنشي هم باره اين در سير. ندارد اي ويژگي چنين بد آموز زبان كه دارد باور و داند مي
 اندرسن كه است يادگيري فرايندهاي از يكي خوداصالحي كه حالي در دهد، نمي نشان

 هاي نشانه زبان يادگيري حوزة در شده انجام هاي بررسي. است پرداخته آن به مفصالً) 1983(
 با پديده اينواقع  در. اند كرده شناسايي فراگيران عموم نزد در فرايند اين وجود از فراواني
 ←(شود  مي ديده تر كم يادگيري تر پايين سطوح در و دارد مستقيم ارتباط آموز زبان سطح

Vygotski, 1934/ 1985.( 

 مفهوم كه كند مي كيدأت مؤلف نهايتاً چند هر) 20- 19 صص ←( قسمت اين پايان در
 و ،رفتار ،برد راه از اي آميخته كند مي ارائه چه آن و نيست دقيق هنوز استرن نزد در برد راه

 مشخص و نداده توضيح را ابهامات اين انتظار، خالف بر اما، ؛است فردي اتيخصوص
 برد راه رفتار ةشد برشمرده موارد از يك كدام و است نادرست يا درست چيزي چه كند نمي
  .شوند مي تلقي فردي خصوصياتيك  كدام و

) Rubin, 1975(روبن  نظر از خوب آموز زبان خصوصيات بررسي به B قسمت
 نام را »خوب آموز زبان« برد راه هفت دوم زبان هاي كالس ةمشاهد با نيز روبن. پردازد مي
 دوم، زبان ديدن ساختارمند خطا، از نترسيدن ارتباط، برقراري به ميل زدن، حدس: برد مي
 دادن اهميت نهايتاً و خوداصالحي و خودارزيابي زبان، تمرين براي فرصتي هر از بردن بهره
وارد  نيز روبن فهرست به شد وارد استرن فهرست به كه ايراداتي. معني انتقال و درك به

 سن آموز، زبان عمومي توانش سطح با برد راه انتخاب احتمالية رابط هم روبن زيرا است،
 روبن خود كه حالي در. دهد نمي توضيح را تكليف نهايتاً و ،بافت يادگيري، سبك آموز، زبان
  .كنند مي طرح را اي مسئله چنين   ناي سير او دنبال به و

 ,Naiman, Frohlish 1978(استرن  و ،تدسكو فروليش، نايمن، كار معرفي به نهايتاً سير

Stern and Todesco( آموزان زبان با هم و خوب آموزان زبان با هم خواستند مي كه پردازد مي 
 ويژگي 5ها  آن .بودند نشده دوم ةدست با مصاحبه به موفق ظاهراً اما كنند، مصاحبه ضعيف
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 پايان در. ديد استرن فهرست در راها  آن ةهم توان مي كه برند مي نام خوب آموز زبان براي
 مفهوم كند كه ميهار ظا كارانش هم و نايمن روبن، استرن، فهرست ةمقايس با سير فصل اين
 آوري جمع نوع در را شدن تر دقيق اين وي. شده است تر دقيقها  آن بندي دسته و برد راه
  .كند نمي تبيين را ها بندي دسته اين تفاوت اما ،داند مي هابرد راه به مربوط هاي داده

 بندي دسته سه مؤلف فصل اين در. دارد نام »يادگيري هايبرد راه بندي دسته« سوم فصل
ـ  ،)Oxford, 1990( آكسـفورد  بنـدي  دسـته . 1: كنـد  مـي  معرفـي   البتـه  و بلنـدترين  عنـوان  هب
 ،ترين توصيفي و ترين تحليلي عنوان هب) Rubin, 1989( روبن بندي دسته. 2 ،ترين شده شناخته

  .ترين تركيبي عنوان هب )O’Malley and Chamot, 1990(چموت  و اومالي بندي دسته. 3 و
 :فهرسـت  اين كه گويد مي چموت و اومالي از نقل به ،آكسفورد فهرست نقد در ،مؤلف

 ؛اند نشده مشخصها  آن مولدترين و هابرد راه ترين مهم. 2 ؛نيست استوار اي نظريه هيچ بر. 1
 نقـد  درصـدد  يـز ن مؤلـف  خـود ). 34 ص ←( دارنـد  پوشاني هم آن هاي زيرمجموعه. 3و 

 دفاع قابل الگويي ةارائ آكسفورد هدف كه كند مي انبي او از دفاع در بلكه آيد برنمي آكسفورد
 اهميـت  بـه  مدرسـان  توجـه  جلـب  او هـدف  بلكـه  نيسـت،  يـادگيري  هايبرد راه نقش از
  .)34 ص ←( است دوم زبان در يادگيري هايبرد راه

 بودن مبهم ةدهند نشان) 1992 ،1990( آكسفورد خود متعدد هاي بندي دسته است، گفتني
 ←( اسـت  ابهامـات  ايـن  مؤيد برد راه از آكسفورد متعدد تعاريف. اوست نزد برد راه مفهوم
 ،اسـت  مانـده  پنهان سير ديد از كه ،آكسفورد 1990 فهرست نقد در پوليس). 31- 30 صص
  :گويد مي چنين

 متعدد هاي مثال از چند هر و است، استوار افراد تجربيات و مشاهدات بر كامالً او فهرست
 كند مي احساس خواننده اما است، شده استفاده هابرد راه انواع از يك هر موفقيت تبيين براي
 و نيست محور نظريه بندي دسته ةنحو. نيست مشخصي اصول بر مبتني فهرست اين ةتهي كه
 نظام چنين با را يادگيري هايبرد راه توان نمي نتيجه، در. باشد نمي برخوردار الزم انسجام از

  .)Poulisse, 1991: 376(كرد  بيني پيش راها  آن از استفاده يا و داد توضيح اي بندي دسته

 زبـان  فهميـدن  براي آموز دانش كه نامد مي هايي عمليات را هابرد راه سير به نقل از روبن
). 35 ص ←( دهد مي انجام آن از مجدد ةاستفاد و ،بلندمدت ةحافظ در آن گنجاندن مقصد،

 توصـيف  چنـين  ايـن  را روبـن  1989 فهرست كوتاه بسيار پاراگرافي سير در ،B قسمت در
 از را عـاطفي ـ  اجتماعي و ،فراشناختي شناختي، هايبرد راه صراحتاً روبن فهرست«: كند مي
 اين مؤلف). 35 ص ←( »است فهم قابل و ،توصيفي تحليلي، اما كند، نمي متمايز ديگر يك

 در آن گنجانـدن  دوم، زبـان  درك«: دانـد  مي دانش گيري شكل ةمرحل سه معرف را فهرست
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 چه آن تبيين براي سير هم جا اين در). 35 ص ←( »آن از دوباره ةاستفاد و درازمدت ةحافظ
  .كند نمي تالشي هيچ شمارد مي روبن فهرست مزيت
 و ترين تركيبي منزلة بهرا  چموت و اومالي 1990 فهرست سير ،38 ةصفح C بند در
 مدرسان براي فهرست اين اول نگاه در است ممكن«: از نظر او.  كند ميمعرفي  ترين محكم
 به تر دقيق نگاهي با اما باشد؛ درس كالس واقعيت از دورتر و ،تر نظري خشك، دوم زبان
 تر كاربردي و ،تر عملياتي تر، االستفاده سهل مدرسان، نيز و محققان براي كه شويم مي متوجه آن

 »برد پي دوم زبان يادگيري هايبرد راه ماهيت به تر راحت توان مي آن كمك به واقع در. است
 ذكر يعني كند، نمي تبيين را خود نقد چگونگي و چرايي مؤلف معمول طبق). 38 ص ←(

  .است تر كاربردي مذكور فهرست علت چه به كند نمي
 بررسي در عطفي ةنقطرا  چموت و اومالي هاي محور بودن بررسي نظريه درستي به سير

  .كند را تبيين نمي آن اما داند مي هابرد راه
 چند جز به غالباً، آن محتواي كه شويم مي متوجه چموت، و اومالي فهرست به نگاهي با
 *ACTبه  موسوم شناختي الگوي در) 1983( اندرسن كه ندا يادگيري فرايندهاي همان مورد،
 شناختي الگوي كارهاي و ساز و فرايندها با فهرست اين محتواي ةمقايس. كند مي معرفي
ACT* برطرف اثر اين در را هابرد راه ماهيت پيرامون ابهامات حدودي تا توانست مي اندرسن 

 حد در مذكور الگوي يادگيري فرايندهاي و يادگيري مراحل مقاله، همين در ادامه، در. كند
  .شد خواهند معرفي امكان

 هابرد راه از يك هر تعريف به ،»يادگيري هايبرد راه تعاريف« عنوان با چهارم، فصل
 صورت به عاطفي  ـ اجتماعي و ،شناختي فراشناختي، هايبرد راه ابتدا فصل اين در. پردازد مي
 فوق مجموعة سه از يك هر ذيل در موجود هايبرد راه سپس اند؛ شده تعريف كلي

  .اند شده تعريف
 البته كه است كرده نشينجا »زبان تمرين« با را »تكرار« برد راه مؤلف تعاريف، بخش در

  .پردازد مي نيز تكرار برد راه به آن ذيل در
 كه است »بازبيني و سپاري حافظه به« هايبرد راه تعريف و توضيح ديگر ةاشار قابل ةنكت

» تدوين« برد راه چموت و اومالي فهرست در .شوند نمي ديده چموت و اومالي فهرست در
)élaboration (هاي دانسته به جديد اطالعات پيوند فرايند تعريف، بر بنا كه شود مي ديده 

 پاراگراف در تعريفي، چنين به نوعي به هم مؤلف. است بلندمدت ةحافظ در موجود قبلي
 »سپاري حافظه به« تعاريف، قسمت در چرا، نيست مشخص اما كند، مي اشاره ،54 صفحة دوم
  .كند مي اضافه چموت و اومالي فهرست به را »بازبيني« و
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 درستي به نيز را استنباط و استقرايي استدالل /استنتاجي استدالل هايبرد راه تفاوت سير
. كنند مي انبي هم از جدا راها  آن چموت و اومالي كه حالي در ،)39 ص ←( كند نمي تبيين

 را دو اين عبارتي به دهد، مي توضيح عنوان يك زير در را استنباط و استقرايي استدالل او
 در. دهد مي توضيح جداگانه صورت به را استنتاجي استدالل و) 50 ص ←( داند مي يكي
 آن بين ارتباط برقراري طريق از جديد اي مسئله درك فرايند ،)inférence( استنباط كه حالي

 خود به شكل دو تواند مي استنباط. است حافظه در موجود يا محيطي ةشد شناخته عناصر و
 و رسد مي جزء به كل از استنتاجي استدالل. استقرايي استدالل و استنتاجي استدالل: بگيرد

  .كل به جزء از استقرايي استدالل
 و بررسي »ترجمه« برد راه كنار در ،»اول زبان با مقايسه« عنوان با هم، »انتقال« برد راه
. كند مي تبيين »ديگرگويي« عنوان با را »يجايگزين« برد راه نهايت در وي. است شده تعريف
 جايگزين را »دلهره كاهش« فقط و كرده ذكر عيناً را عاطفيـ   اجتماعي هايبرد راه گروه مؤلف

  .كند مي »خود تقويت«
 هستند، چموت و اومالي فهرست بازتاب كه ،شده ارائه تعاريف بين در كه است گفتني
. شود مي ديده اجتماعي /كالسي رفتارهاي و ،ارتباطي هايبرد راه ذهني، فرايندهاي از تركيبي

 كه شود تصور اشتباه به است ممكن كه جايي تا است، نقادانه ديد نبودن توجه درخور ةنكت
 فصل ابتداي در مثالً. ندارند وجود آموزان زبان برخي نزد شده برده نام هاي پديده از برخي
 فراشناخت كه گويد مي تارديف از نقل به مؤلف دوم، پاراگراف انتهاي 42 ةصفح چهارم
  .شود مي مشكل بي و دار مشكل آموزان دانش بين تفاوت باعث كه است اي ويژگي
 شدن  فعال بدون اندك، چند هر اي يادگيري هيچ گفت، بايد تارديف ديدگاه به پاسخ در

  .گيرد نمي شكل فراشناختي و شناختي فرايندهاي
 les strategies d’apprentissage et la cométence(» عمومي توانش و هابرد راه« پنجم فصل

générale( و ناقص شكلي به عمومي توانش با هابرد راه ةرابط ةمسئل فصل ابتداي در. دارد نام 
  .شود مي مطرح نظري ةپاي بدون
 به كند مي تالش مؤلف ،66 ةصفح »خوب آموز زبان به بخشيدن اعتبار« زيرعنوان در
: خوانيم مي 74 ةصفح دوم پاراگراف در نهايتاً. ببخشد اعتبار »خوب آموز زبان« مفهوم

 اما. »گيرند مي كار به ضعيف آموزان زبان به نسبت تري بيش هايبرد راه خوب، آموزان زبان«
ها  آن نتايج كه شود مي اشاره هايي پژوهش به كتاب ديگر هاي بخش و بخش همين در

 كه گويد مي چموت و اومالي از نقل هب مؤلف ،مثال براي. كنند مي رد را فوق ادعاي
  .گيرند مي كار به تر پيشرفته آموزان زبان به نسبت تري بيش هايبرد راه تر مبتدي آموزان زبان
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 توانش بين ةرابط اند كرده تالش كه كند را معرفي مي ميداني هاي بررسي سير ادامه در
 كه كند مي گزارش )Wesche, 1975-1979( وش. بفهمند را هابرد راه و آموز زبان عمومي

 هاي داده كنند، مي ترجمه كنند، مي تكرار كنند، مي برداري داشتديا »خوب آموزان زبان«
 در را خود درس كالس از خارج در نيز و دهند مي ربط خود هاي دانسته به را جديد
  .دهند مي قرار زبان معرض
 )Klein, 1989( كالين ديدگاه از يادگيري الزم شروط به  اشاره وش، بررسي توضيح از قبل
 يادگيري، توانش: دارد الزمي شروط كالين ةگفت بهزبان  يادگيري. نيست لطف از خالي

 يادگيرنده شخص براي را علم آن كه قيمي وجود زبان، معرض در گرفتن قرار خواستن،
  .زبان كارگيري  به براي تالش نهايتاً و ،كند فهم قابل

 از بسياري اوالً كه است گفتني و است دهيپيچ شناختي مهارت يك برداري يادداشت
 گفتاري ـ شنيداري ارتباط قالب در و اجتماعي محيط در درس كالس از خارج را زبان افراد
 هاي فرهنگ از بسياري در و نيست سودمند الزاماً برداري يادداشت ثانياً، ؛گيرند مي ياد

 مانع حتي و است شده تبديل آموزان زبان عادت به اي اندازه تا برداري يادداشت آموزشي
  .شود مي مؤثرتر يادگيري و كالس محيط در ارتباط برقراري
 به هم و) knowledg/ savoir( دانش يادگيري به هم تواند مي كه است مهارتي نيز تكرار
 يتمحدود دليل به يادگيرنده طبيعتاً. كند كمك )skill/ savoir-faire( مهارت شدن خودكار
  .آورد مي روي تكرار به مدت كوتاه ةحافظ

» )élaboration( تدوين« فرايند يا و ذهني ةترجماز ترجمه همان  وش منظور احتماالً
 كردن  مرتبط و مدت بلند ةحافظ در موجود هاي دانسته از بخشي سازي فعال يعني است،

 اين. دوم زبان به گفته توليد يا درك براي) intak/ saisie( شده انتخاب اطالعات باها  آن
 در. داند مي يادگيري الزم شروط از را آن كالين كه است يادگيري توانش از بخشي فرايند
 زباني تداخل. كنند نمي ترجمه ضعيف آموزان زبان كه كرد ادعا راحتي به توان نمي نتيجه

)interference( هاي داده كردن مرتبط« و »ترجمه«. است ذهني هاي ترجمه همين ةنتيج 
 تناسب بودن بخش نتيجه ةالزم البته كه هستند »استنباط« تظاهر »قبلي هاي دانسته با جديد
 برد راه يا فرايند بودن بخش نتيجه ةالزم مثال، رايب. است آموز زبان سطح با تكليف سطح

 رشد تقريبي ةمحدود در ابهامات آن گرفتن قرار متن، يك مبهم نكات درك براي »استنباط«
)Zone of Proximal Development/ Zone Proximale de Développement( نظر مد 

 تقريبي دةمحدو در اي مسئله حل اگر حال. است )Vygotsky, 1934/ 1985( ويگوتسكي
 پس، كند؟ استفاده حدس برد راه از بتواند يادگيرنده است ممكن چگونه نباشد فراگير رشد
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 تكليف سطح تناسب به مذكور، برد راه كاربست بارةدر قضاوت براي بايد نيز جا اين در
  .شود توجه آموز زبان سطح به نسبت
 بودن ناملزم /ملزم مثل نكاتي بايد نيز »دادن قرار زبان معرض در را خود« برد راه بارةدر
 مبادرت آموزي زبان به خود ميل به نوجوانان و كودكان عمدتاً،. شود بررسي آموز زبان
 محيط از بيرون را خود آموزان زبان از دسته اين كه داشت انتظار توان نمي لذا ورزند، نمي

  .دهند قرار زبان معرض در كالس
 استفاده شناختي هايبرد راه از تر بيش مبتدي، آموزان زبان«: خوانيم مي 72 ةصفح در

 اما ،»گيرند مي كار به را فراشناختي هايبرد راه تر بيش متوسط آموزان زبان كه حالي در كنند مي
 بعد و عمل حين فرد كه اي ارزيابي و كنترل يعني فراشناخت. ماند مي ناگفته پديده اين دليل
 ارزيابي ابزار يادگيري ابتداي در شد، ذكر قبالً كه گونه همان. كند مي اعمال خود كار بر آن از

 را خود خطاي مرحله اين در نتواند او كه است طبيعي پس است، ناقص هنوز آموز زبان
  .كند اصالح و شناسايي

 يبرد راه كه بفهميم چگونه«: جمله از كند، مي مطرح خوبي هاي پرسش مؤلف در ادامه
 در كه كند مي اشاره بياليستوك بررسي به مؤلف پاسخ، در است؟ ديگر برد راه از بدتر يا بهتر
 ،»خود بر نظارت يا اصالحي خود« و »زدن حدس يا استنباط« برد راه كه شود مي مشخص آن

 قواعد كارگيري به« كه شود مي مشخص چنين هم و دارند مثبت تأثير يادگيري روي همگي
 ارتباطي هاي موقعيت در زبان كاربردي كارگيري به« و ،»كالسي كار چهارچوب در زبان

 ارتباط برقراري براي زبان از استفاده يعني دوم، مورد اما مؤثرند، يادگيري بر نيز »واقعي
 و شود تشريح مهم بسيار پژوهش اين ةنتيج جا اين در رفت مي انتظار. است گذارترتأثير

  .)67 ص ←( شود ذكر زبان آموزش در ارتباطي رويكرد بر كيدأت چرايي
 گوناگوني و آموز زبان موفقيت بين كه كند مي اظهار پنجم فصل بندي جمع درمؤلف 

 بر هابرد راه تأثير كه شود مي القا چنين عبارتي، به. برقرار استرابطه ها  آن بسامد و هابرد راه
 كه شود گفته است بهتر كه صورتي در. هاستبرد راه بر يادگيري تأثير از تر بيش يادگيري
 زباني هاي مهارت جمله از( است كرده كسب قبالً كه ديگري هاي مهارت و آموز زبان سطح

  .گذارندتأثير هابرد راه انتخاب بر) زباني غير و
 les facteurs qui( »گذارند مي تأثير برد راه انتخاب روي كه هايي مؤلفه« ششم، فصل

influencent sur le choix des stratégies(، هاي مؤلفه. 1: پردازد مي زير موارد به ترتيب به 
 /تأمل ابهامات، برابر در تسامح يادگيري، سبك جمله از آموز، زبان شخصيت با مرتبط
 و ،قوميت جنس، سن، جمله از زيستي هاي مؤلفه. 2 ؛گرايي برون   /گرايي درون تأمل، عدم
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 آموزشي، رويكردهاي آموز، زبان توانش ميزان جمله از موقعيتي هاي مؤلفه. 3 ؛مادري زبان
 هاي مؤلفه. 5 ؛انگيزه و رفتار جمله از عاطفي هاي مؤلفه. 4 ؛يادگيري تكاليف مقصد، زبان

  .يادگيري توانشو  فراشناختي، آگاهي ميزان شغلي، گرايش و حرفه جمله از شخصي
 )Witkins et al., 1971( كاران هم و ويتكينز از نقل هب يادگيري، سبك توضيح در ،مؤلف
. كند مي تقسيم آموزشي محيط از مستقل و آموزشي محيط به وابسته ةدست دو به را فراگيران

 افراد به مندتر عالقه و ،تر حساس بازتر، مقلدتر، دوم گروه ن،اكار هم و ويتكينز نظر طبق
 ،تر مستقل فكورتر، اول گروه كه حالي در تواناترند، فردي بين روابط در مجموع در و ديگر

 ترند موفق دوم زبان يادگيري در دسته كدام كه پرسش اين به پاسخ در سير. ترند خنثي و
 ،ترند موفق دستوري يا شناختي زبان توانش در محيط از مستقل آموزان زبان احتماالً گويد، مي
 نظر به كه ادعايي. ترند موفق ارتباطي توانش در محيط به وابسته آموزان زبان كه حالي در
 در »خوب آموز زبان« براي كه هايي ويژگي نيز و محور ارتباط يادگيري هاي نظريه با رسد مي

 طرز به كه است اين مانده پنهان سير ديد از اي كه نكته. باشد تضاد در شد، شمرده اثر همين
 آموز زبان« عاطفي ـ اجتماعي هايبرد راه با محيط به وابسته شخص هاي ويژگي عجيبي
 موقعيت در زبان كارگيري به كه ديديم بياليستوك بررسي در چنين هم. است يكي »خوب

 نتايج ذكر با بالفاصله سير خود البته. دارد يادگيري بر تري مثبت و تر بيش ثأتير ارتباطي
 ها مستقل«: كند مي نقض را خود حرف) Naiman et al., 1971( كاران هم و نايمن تحقيق
  .)84 ص ←( »دارند شفاهي توليد و درك در بهتري نتايج
 مجموع در باتأمل شخص كه شود مي گفته »كردن عمل تأمل  بي/ تأمل با« تبيين در
 ادامه در. است تر ناصحيح اما تر سريع تأمل بي شخص بالعكس، و است تر صحيح ولي كندتر
 و سريع فرد مثالً باشد، داشته وجود است ممكن هم ديگري هاي تركيب كه خوانيم مي

 را موضوع و كرده بسنده نام چند ذكر به معمول طبق سير. ناصحيح و كند فرد يا صحيح
 كه دهند مي نشان نيز يادگيري حوزة در شده انجام هاي بررسي كه حالي در. كند مي رها

 تواند نمي نظاممندي اين و دارند نظاممند زباني قوي، و ضعيف از اعم گان، يادگيرنده
  .باشد تأملي بي محصول
 است شده پرداخته گرايي درون و گرايي برون به 86 صفحة 4 شمارة قسمت زير در

 درستي به خواننده. است محيط به نسبت استقالل و وابستگي موضوع تكرار نوعي به كه
 خطا از و گرفتن از مخاطب كمك واقعي، ارتباط موقعيت قرار گرفتن در كه فهمد نمي

 فرد به مذكور هاي ويژگي زيرا خير؟ يا ندا خوب هايبرد راه زمرة در نداشتن، واهمه
 و شناختي هايبرد راه به تر كم مؤلف، گفتة به كه، شوند مي داده نسبت گرا برون
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 آن به باال در كه آشكاري تناقض رغم  به نيز قسمت اين در. آورد مي روي فراشناختي
  .ماند مي ناتمام بحث شد، اشاره

 بررسي به ابتدا سير. است يافته اختصاص زيستي »هاي مؤلفه« به فصل اين B قسمت
 نقل به حال اين با. داد قطعي نظر زمينه اين در توان نمي كه گويد مي و پردازد مي سن ةمؤلف
كه  اين با: گويد مي )Chesterfield and Chesterfield, 1985( چسترفيلد و چسترفيلد از

 اجتماعي هايبرد راه به تر راحت اما ،گيرند مي كار به را شناختي هايبرد راه از برخي كودكان
 سير. كنند مي رشد تدريج به فراشناختي هاي مهارت كه كند مي اضافه او. شوند مي متوسل
 ،گفت توان مي اول مورد خصوص در. دهد نمي توضيح را ذكرشده نكات از كدام هيچ
ها  آن تجربيات بازخورد به تر بيش بيگانه زبان به تعامل براي ساالن بزرگ از برخي امتناع
 گفت بايد نيز دوم نكتة خصوص در. است گوناگون عوامل از متأثر خود كه شود مي مربوط

 فراشناختي و شناختي كارهاي و ساز  تقويت به زباني غير و زباني معلومات توسعة كه،
  .دارد مؤثري نقش سن پس انجامد، مي

ويلينگ  بررسي معرفي به مؤلف ،»مادري زبان يا قوميت« مؤلفة تأثير بررسي در
)Willing, 1988(  كه دهد مي نشان پژوهش اين نتايج. پردازد مي يادگيري سبك رويبر 

 رابطة هيچ اول، زبان و قوميت جمله از فراگير، زيستي هاي ويژگي و يادگيري سبك بين
 كشور يك يا منطقه يك مردم به خاص هاي ويژگي دادن نسبت و برقرار نيست داري معني
 گرورتي مك و پوليتزر بررسي 96 صفحة در). 84 ص ←( است نادرست كاري

)Politzer and McGroarty, 1985( دستور« به ها چيني گرايش آن در كه شود مي معرفي 
 كاربست به زبانان اسپانيايي گرايش و »مكانيكي سپاري حافظه به« هايبرد راه كاربست به و »زبان
 به نسبت بهتري نتايج ها چيني كه كند مي اضافه سپس. شود مي گزارش »خوب« هايبرد راه

 خوب برد راه: هستيم متناقض اي معادله شاهد ما جا اين در. اند كرده كسب زبانان اسپانيايي
  .است خوب ةنتيج با مساوي بد برد راه و بد ةنتيج با مساوي

 دانشجويان گويند مي جديد هايبرد راه گيري كار به خصوص در چموت و اومالي
 مقاومت ،»مكانيكي كردن حفظ« خود، معمول هايبرد راه گذاشتن كنار براي شرقي   آسياي

 نشان خود از جديد هايبرد راه ةتجرب و تغيير به تري بيش تمايل زبانان اسپانيايي و كنند مي
 توضيح براي تالشي سير. كنند مي تأييد را ها يافته اين هم آكسفورد تحقيقات نتايج. دهند مي
 ،)Perraudeau, 2010 ←(بخوانيم  عادت تغيير را يادگيري اگر. كند نمي متناقض نتايج اين
 منحصر نبايد جديد هاي عادت كسب و قبلي هاي عادت ترك براي يادگيرنده مقاومت پس
 رفتارهاي به زبانان اسپانيايي تر بيش تمايل دليل شايد رو، اين از. باشد خاص افرادي به
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 رفتارهاي كه است بوده اينها  آن برابر در ها چيني مقاومت و آموزشي گروه نهادي پيش
 از و تر نزديك زبانان اسپانيايي قبلي هاي عادت به ماهوي نظر از آموزشي گروه نهادي پيش
  .است بوده دورتر ها چيني قبلي هاي عادت
 آموزاني زبان«: خوانيم مي» برد راه انتخاب بر مقصد زبان ثيرأت« بررسي به مربوط قست در

 كار به اسپانيايي زبان آموزان زبان به نسبت تري بيش هايبرد راه گرفتند، مي ياد روسي كه
 و ،فرانسه آلماني، زبان آموزان زبان ةمقايس با هم) 1983( پوليتزر). 92 ص ←( »بستند مي

. بيند نمي مقصد زبان در را امر اين دليل آكسفورد. كند مي تأييد را موضوع اين اسپانيايي
 فرانسه و ،آلماني روسي، هاي زبان زبان، انگليسي گويشوران ديد از شايد يدگو مي آكسفورد
 تري انگيزه با و تر جدي افراد تا شود مي سبب امر همين و هستند اسپانيايي زبان از تر سخت

 انتخاب در هم آموزشي هاي متد نقش به آكسفورد. بورزند اهتمام ها زبان اين يادگيري به
 نقد به كه است هايي گيري موضع معدود از آكسفورد گيري موضع اين. كند مي اشاره هابرد راه

  .پردازد مي هابرد راه ةحوز در شده كسب نتايج
 اين در. پردازد مي »برد راه انتخاب بر تكليف تأثير« به C قسمت مبحث آخرين

 يا و كنند تغيير ديگر تكليف به تكليفي از است ممكن هابرد راه كه شود مي نبيا قسمت
  .باشند داشته متفاوتي كاركرد
 و تكليف ارزش به نسبت آموز زبان رويكرد و باور كه كند مي اضافه مؤلف پايان، در
 از آموز زبان ارزيابي مؤلف منظور شايد. دارد كننده تعيين نقشي خود توانايي به نسبت
 از خود ارزيابي بر بنا آموز زبان است ممكن شفاهي، توليد موقعيت در مثالً. باشد مسئله

 ةدهند انتقال واژگان به نزديك اي واژه از دارد، اختيار در كه اي فرازباني و زباني ابزارهاي
 موضوع بيان از يا و ،بياورد روي توضيح و ديگرگويي به يا كند، استفاده مفهوم آن

  .كند نظر صرف
 با شغلي گرايش و حرفه بين رابطة ،»فردي هاي مؤلفه« ،E قسمت نخست ةپار در
 بين در. كند مي گزارش را جالبي بسيار نتايج مؤلف. است شده بررسي برد راه انتخاب

 ،)Politzer and McGroarty, 1985( گرورتي مك و پوليتزر مطالعة مورد دانشجويان
 هايبرد راه از انساني علوم دانشجويان از تر كم مهندسي و محض علوم دانشجويان

 علوم دانشجويان اغلب كه كند مي خاطرنشان بالفاصله سير. كردند مي استفاده »خوب«
 نتايج نامناسب هايبرد راه از استفاده رغم به و بودند شرقي آسياي اهل مهندسي و محض
 در كه هستيم تناقضي شاهد ما نيز جا اين در). 97- 96 صص ←( كردند مي كسب خوبي
  .شد اشاره آن به باال
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. است »هابرد راه انتخاب بر آن تأثير و فراشناختي آگاهي ميزان« بعدي زيرقسمت عنوان
 اعم افراد اغلب كه كند مي گيري نتيجه چنين ،1993 سال در خود بررسي نتايج به اتكا با سير
 را خود هايبرد راه قادرند و ندا فراشناختي هايبرد راه واجد ضعيف و ،متوسط پيشرفته، از

 به اثر همين در كه خصوصياتي با اما ،است درست نظر به گفته اين چند هر. كنند توصيف
  .است تناقض در شده داده نسبت ضعيف آموز زبان

: خوانيم مي 99صفحة  در. است E قسمت بعدي عنوان) aptitude( اكتسابي استعداد
 هابرد راه بر هم و موفقيت بر هم استعداد، كه است معتقد )Politzer, 1985( پوليتزر«

 از تر پررنگ را داوري پيش و گذاري ارزش نقش) 1979( بياليستوك. است گذارتأثير
  .»داند مي استعداد

 هايبرد راه از استفاده مورد در كه مسائلي تمام كه بشويم متوجه روزي است ممكن آيا«
 ←(» نيستند؟ استعداد يا يمعمو هوش تظاهر جز چيزي نهايتاً كنيم مي مطرح يادگيري

. است برانگيز تأمل )Skehan, 1989(اسكيهان  مهم بسيار پرسش اين به سير پاسخ). 100ص
در ادامه  او .داند مي نامحتمل بسيار را امري چنين دهد، توضيح را استعداد مفهوم كه آن بي او

 در موفقيت توان نمي ذاتي، اي پديده عنوان به استعداد كردن  تلقي جاي هب آيا كه كند مي اضافه
 يادگيري قابل و ،محدود شناسايي، قابل هايبرد راه و ها تكنيك كاربست نتيجة را يادگيري
 تلقي ثابت و مجرد اي پديده را استعداد مؤلف رسد مي نظر به .)100 ص ←(دانست 

 شود مي اطالق يادگيري توانش به هماستعداد  شناسي روان در كه است حالي در اين. كند مي
 فعال حاصل كه شود مي گفته شده اكتساب هاي قابليت به هم و يابد مي ارتقا شدن فعال با كه

  .ندا يادگيري توانش شدن
 تمركز كم، زباني مهارت با حتي ارتباط برقراري در پافشاري زدن، حدس فصل پايان در

 مؤثرترين وجز زبان يادگيري از ناشي هيجاني مشكالت بر غلبه و ،زبان ساختار و معني بر
 تر پيش كه حالي در دارند، تأثير يادگيري در داري معني شكل به كه شوند مي معرفي هابرد راه

  .بود شده معرفي يادگيري برد راه ترين مهم عنوان به »تدوين«
 ،)L’apport de la psychologie cognitive( »شناختي شناسي روان ورداره« ،هفتم فصل

 شفاهي دانش: پردازد مي ها دانسته انواع بندي تقسيم به سير نخست ةپار در. دارد پاره چهار
)savoir déclaratif/declarative knowledge(، روالي دانش )savoir procédural/procedural 

knowledge(، شرطي دانش و )savoir conditionnel/conditional knowledge( .ًدانش ظاهرا 
 را آن )Canale and Swain, 1980( سوين و كانال كه است يبرد راه توانش همان شرطي
 خوبي به سير. بودند كرده معرفي ارتباط برقراري توانش ةدهند تشكيل توانش چهار از يكي
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 نظر به اما. كند مي تبيين مثال ذكر و تارديف از پياپي هاي قول نقل با را ها دانسته اول ةدست دو
 ةگفت به شرطي هاي دانسته. دارد وجود زيادي ابهامات ها دانسته سوم نوع تبيين در ما

 يك در نقلي ماضي تشخيص تارديف. شوند مي »چه براي« و »وقت چه« به مربوط تارديف
 و اصلي نكات تشخيص و كانادا، ةنقش روي بزرگ هاي درياچه دادن نشان روايي، متن

 ها يادگيري انتقال مسئول راها  آن وكند  مي معرفي شرطي هاي دانسته ةنمون را گفته يك فرعي
 شرطي هاي دانسته توضيح براي كه يهاي مثال اوالً). 106 ص ←( داند مي مهارت مسئول و

 انتقال چگونگي ثانياً ،ندارند فرقي چندان روالي هاي دانسته مثال با است شده استفاده
  .شود نمي داده توضيح ها دانسته اين با مهارت كسب و يادگيري
 و ،ها واقعيت ها، پديده بارةدر كه است چيزي آن شفاهي دانش ،اندرسن ديدگاه از

 ةحافظ در واره طرح و ،خطي ترتيب تصوير، واره، جمله شكل به كه دانيم مي رويدادها
 خود تجارب دهد مي اجازه ما به شفاهي دانش اندرسن، نظر طبق. شود مي ذخيره مدت دراز
 قواعد ةمجموع اندرسن، تعريف بر بنا ،نيز روالي دانش. بسپاريم حافظه به اي زمينه هر در را

  ). Anderson, 1983←( شود مي مربوط ما كردن عمل به كه است رفتار بر حاكم عملي
 ،ناقص اما اندرسن، ةنظري اساس بر را دانش گيري شكل مراحل مؤلف ،B قسمت در
 گيري شكل ةگان سه مراحل كامل و صحيح تبيين ما نظر به كه حالي در. دهد مي توضيح
 توضيحات. است الزم بسيار ها آن از استفاده علت و هابرد راه ماهيت درك براي دانش،
 نفهميده درستي به را اندرسن توضيحات كه او رسد مي نظر به حتي ند،ا مبهم و ناكافي مؤلف
 از تبعيت به را) associative phase/ phase d’association( پيوند ةمرحل مؤلف مثالً. باشد
 اندرسن الگوي كه حالي در ،)109 ص ←( داند مي بينابين زبان معادل چموت، و اومالي

 عنوان به. خاص دانش يك گيري شكل نه است عام معناي به دانش گيري شكل توصيف
 با بيگانه، زبان در جديد ةواژ يك تلفظ براي آموز زبان تفسيري يا شناختي ةمرحل در مثال،
 نسبت آوا يك حروف تركيب يا حروف از يك هر به دسترس، در شفاهي اطالعات بر تكيه
 اين» Paire« فرانسوي ةواژ خواندن الگوريتم مثالً. كند مي تلفظ آوا به آوا را واژه و دهد مي

  :بود خواهد چنين
  ؛/پ/ بگويم بايد پس شود، مي تلفظ /p/ صورت آن در نباشد، h حرف p حرف از بعد اگر. 1
  ؛/ɛ/ بگويم بايد پس شود، مي تلفظ /ɛ/ صورت آن در بيايد، i حرف a حرف از بعد اگر. 2
 بايد پس شود، مي تلفظ /R/ صورت هر در باشد داشته وجود r حرف اي واژه در اگر. 3
  ؛ /R/ بگويم
  .بخوانم را آن نبايد پس شود، نمي خوانده غالباً بگيرد قرار واژه آخر در e حرف اگر. 4
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 در اندرسن ةگفت به. ندا شناختي ةمرحل هاي ويژگي از خطا و ،كُندي زياد، شناختي بار
 كار و ساز دو شامل كه شود مي فعال) compilation(» كردن تدوين« فرايند دوم ةمرحل

 اطالعات اولي. است )procéduralisation(» سازي روالي« و) composition(» كردن تركيب«
 در را اطالعات دومي و كند مي درست تر بزرگ قطعاتي و كند مي تركيب هم با را مجزا
 منظور به فرانسه زبان نحوي نظام در واژگان دادن قرار مثل دهد، مي قرار كنش فرايند

  .ارتباط برقراري
 پردازش )réglage(» تنظيم« نام به ديگري فرايند وسيلة به ها دانسته خودكار ةمرحل در

 ،)généralisation(» دهي تعميم«: است كار و ساز سه شامل تنظيم فرايند خود. شوند مي
 ،موجود قواعد ةتوسع به اولي. )renforcement(» تقويت« و ،)discrimination( »تمايزدهي«

 آن بازخورد به توجه با كنش گذاري ارزش به سومي و ،كلي قواعد كردن محدود به دومي
  .مربوط است

 از برخي فهماندن يا فهميدن در است ممكن آموز زبان اندرسن، توضيحات به توجه با
 يا اول مراحل در ديگر عناصر ةاستفاد و فهم در اما ،باشد رسيده خودكار ةمرحل به مفاهيم
 هم تفسيري شكل به مفاهيم از بسياري انتقال يا درك به قادر هنوز حتي يا و باشد دوم

 و دارد وجود دانش گيري شكل ةمرحل سه هر زمان هم طور به بينابين زبان در پس. نباشد
 اندرسن خود كه است گفتني. است پيوند ةمرحل معادل بينابين زبان كه گفت توان نمي

  ).Anderson, 1983 ←(داند  مي ناممكن را مراحل اين بين مرز كردن مشخص
 قبلي هاي دانسته بودن كننده تعيين بر صرفاً مؤلف ،»قبلي هاي دانسته نقش« ،C قسمت در

 از خواننده بهتر درك به توانست مي كنندگي تعيين اين توضيح. كند مي اشاره يادگيري در
 يادگيري هايبرد راه شدن فعال چگونگي و چرايي آن تبع به و انسان ذهن شناختي عملكرد
 به بايد معلم«: پردازد مي بايدها به تارديف از نقل به صرفاً نيز قسمت اين در سير. كند كمك
 آنچه و گيرد مي ياد كه چه آن بين بايد آموز زبان« يا و »كند توجه آموز زبان قبلي هاي دانسته

 ←( »گيرد نمي شكل يادگيري صورت اين غير در كند برقرار داري معني ةرابط داند مي كه
  .)111- 110 صص
 فراگيري بين تفاوت به ابتدا در او. پردازد مي فراشناخت اهميت به مؤلف D قسمت در

 به مؤلف رفت مي انتظار. كند مي اشاره )Krashen, 1981(كراشن  ديدگاه از يادگيري و
 و كند اشاره كراشن ةنظري فراگيري ناخودآگاه و يادگيري خودآگاه ةجنب به وارد ايرادات

 منظور چه به لفؤم نيست معلوم. كند تبيين را »توجه« و »خودآگاهي« تفاوت چنين هم
 جا اين در است؟ ناخودآگاه فراگيري كه است معتقد او آيا. كند مي معرفي را كراشن ةنظري
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اشنايدر  و شيفرين و )Wode, 1981( وود چون هم نظراني صاحب ديدگاه رفت مي انتظار
)Shiffrin and Schneider, 1977 (شود مطرح نيز.  

 ند،ا خودآگاه ذهني هاي عمليات حاصل يادگيري هم و فراگيري هم كه است ذكر شايان
. )Bange, 2005 ←(باشد  خودكار يا شده كنترل تواند مي ها عمليات اين اجراي اما

 ديگر »هاي روال« بين از كه كند مي معرفي »روالي« را يادگيري برد راه شناختي شناسي روان
 ).Fayol et Monteil, 1994← ( است فرد »نظر  دقت« مستلزم آن كاربست و شود مي انتخاب
 ،ديگر عبارتي به. خواند مي شده كنترل فرايندهاي را هابرد راه نيز )Bogaards, 1991( بوگار

  .ندا شده كنترل هاي روال هابرد راه و خودكار هاي روال فرايندها
 )pour un enseignement stratégique en L2( »دوم زبان در بردي راه آموزش براي« 8 فصل

 اين در. است پررنگ بسيار تارديف حضور قبل، فصل مانند ،نيز فصل اين در. دارد نام
 شناختي هايبرد راه به مورد، چند جز به »درسي هاي كتاب« كه شود مي تهفگ كتاب از قسمت

 را استثناها اين مؤلف اوالً كه است گفتني نظر اظهار اين ةدربار. كنند نمي اشاره فراشناختي و
 كه شود نمي معرفي درسي هاي كتاب بررسي از اي نمونه هيچكه  اين دوم كند نمي معرفي

  .كند ييدأت را تارديف ةگفت
 و كرده فكر شود مرتكب است ممكن آموز زبان كه خطاهايي به معلم كه گويد مي سير

). 117 ص ←( كند جلوگيريها  آن داد رخ از تا كند مي بيني پيش راها  آن عكس هاي مثال
 مانع توان نمي و است يادگيري فرايند محصول خود خطا كه گفت بايد خصوص اين در

  .شد آن بروز
 چون هم نظري صاحب گرايان تعامل به رفت مي انتظار ،ملمع ميانجي نقش توضيح در

  .شود اشاره )Bruner, 1985( برونر و )Vygotski, 1934/ 1985( وتسكيگوي
 ترسيم آموز زبان براي تارديف كه شود مي آغاز بايدهايي با ،»آموز زبان نقش« ،B قسمت

 هايبرد راه شناخت اصلي هدف وندن. خوانيم مي را) 1991( وندن نظر سپس. كند مي
 آموز دانش كردن آگاه .2 ،كالسي به فعاليت شدن تبديل .1 :كند چنين معرفي ميرا  يادگيري
 اين مؤلف. تر بيش استقالل سمت به او هدايت .3 و ،يادگيري فرايند در خود نقش به نسبت
  .كند نمي معرفي راها  آن اما داند، مي سو هم شناختي شناسي روان اصول با را اهداف

 les stratégies d’aprentissage(» آموزشي هاي دخالت و يادگيري هايبرد راه« 9 فصل عنوان

et les interventions pédagogiques( قسمت در. است A شناسايي متداول هاي روش 
و  روزانه، يادداشت مصاحبه، نامه، پرسش: است شده معرفي زبان آموزش ةحوز در هابرد راه
 يك هر قوت و ضعف نقاط و ها شيوه اين مؤلف قسمت اين در. كردن فكر بلند صداي با
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 بينابين زبان تحليل مؤلف كه است توجه درخور. است داده توضيح كفايت قدر به راها  آن از
 شد، اشاره قبالً كه طور همان. كند نمي معرفي برد راه شناسايي ابزار عنوان به را خطا تحليل و

 زبان يادگيري هايبرد راه و فرايندها به بردن  پي بينابين زبان و خطا تحليل اهداف از يكي
  ).Corder, 1981 ←(است 
 تبيين را كالسي هاي فعاليت در هابرد راه گنجاندن مراحل و چگونگي سير ،B قسمت در

 در. كند مي ارائه را هابرد راه كارگيري به تأثير يابي ارزش الگوي مؤلف ،C قسمت در. كند مي
 هاي موقعيت به برد راه انتقال ها،برد راه از استفاده در ثبات يادگيري، رفت پيش الگو، اين

 به نسبت و خود يادگيري ةشيو به نسبت آموز زبان رفتار و باورها تغيير نهايتاً و ،ديگر
  .شوند مي يابي ارزش يادگيري در استقالل
، )Chamot and Kupper, 1989( كوپر و چموت از نقل به مؤلف فصل، اين بندي جمع در
 آموزان دانش از برخي« و است بر زمان فرايندي جديد هايبرد راه كسب كه كند مي زد گوش

 توانند نمي هرگز نيز ديگر برخي و دارند نياز بهتر هايبرد راه كسب براي تري بيش زمان به
 تفسيرهاي تواند مي پاياني نظر اظهار اين). 154 ص ←( »كنند كسب را بهتري هايبرد راه

 فرايند از بخشي گيرد مي كار به فرد كه هاييبرد راه. 1 :، از جملهباشد داشته گوناگوني
 ؛ديگرند هاي يادگيري از مستقل هابرد راه يارتقا و يادگيري ديگر عبارتي به. نيستند يادگيري

  .گيرند نمي ياد اساساً افراد برخي. 2
 بتواند بوگار، پل نظر از فرايند، با برد راه تفاوت ةدوبار ذكر شايد بندي جمع اين نقد در

 در فرايند با برد راه تفاوت. دهد نشان حدودي تا را كوپر و چموت ةگفت بودن اساس بي
 دقت و توجه مستلزم كه ندا اي شده كنترل هاي عمليات هابرد راه. است »عمدي دقت« نقش
 طبق ).Bogaards, 1991: 90(خودكارند  هايي عمليات فرايندها كه حالي در فردند، صريح
 ترديد، بي ،شدند خوانده »ضعيف يا بد« آموز زبان اثر اين در كه كساني ةهم ،تعريف اين

 يا شده كنترل فرايندهاي همين ةنتيج اند يادگرفته كه چيزي آن و اند گرفته ياد كم، هرچند
  .است يبرد راه يروال يادگيري ديگر، بيان به. هاستبرد راه

  
  سوم بخش 4.3

 بخـش  ايـن  عنـوان . اسـت  شده تشكيل صفحه چهار مجموعاً و فصل يك از سوم بخش
 نـو  برداشتي سوي به« 10 فصل عنوان. است) En guise de prospective(» نگري آينده براي«
) Vers une nouvelle conception de l’apprentissage d’une langue(» دوم زبـان  يـادگيري  از
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 ديــدگاه رد در آن تـأثير  و هـا برد راه مطالعـة  اهميـت  بـر  مؤلـف  بخـش  ايـن  در. اسـت 
  .كند مي تأكيد رفتارگرايي

 حتـي  و مسـتقيم  ةنتيج رفتارگرايي رد كه گفت بايد سير پل ةعجوالن بندي جمع نقد در
 بـالعكس  بلكـه  ؛نيسـت  ،كنـد  مـي  معرفـي  اثـر  اين در وي كه ،پژوهشي جريان مستقيم غير

 ةنظريـ  رد ةثمـر  گويـد،  مـي  اثر ابتداي در مؤلف خود كه طور همان جريان، اين گيري شكل
  .است رفتارگرايي

  
  گيري نتيجه .5

 هم هنوز »زبان آموزش علم« كه دهد مي نشان سير پل اثر يادگيري هايبرد راه كتاب بررسي
 كه مطالعه، مورد كتاب. باشد داشته شناسي زبان و شناسي روان از مستقل هويتي نيست قادر

 دربـارة  خـوبي  نسـبتاً  اطالعات دهند، مي ارجاع آن به غيرايراني و ايراني محققان از بسياري
 تبيـين  در اما دهد، مي خواننده به آموزش ةحوز در يادگيري هايبرد راه بررسي تحول تاريخ
: اسـت  زيـر  شرح به موفقيت عدم اين داليل. است بوده ناموفق يادگيري هايبرد راه ماهيت

 يـا  /و نكردن مطرح. 2 و موضوع گي پيچيد با متناسب و محكم نظري چهارچوب فقدان  .1
  .يادگيري هايبرد راه با مرتبط مفاهيم صحيح نكردن تبيين
 هاي لفهؤم و آن بررسي ابزار است، بر زمان و پيچيده فرايندي يادگيري كه اين به توجه با
 هـاي  كنش تحول بررسي شايد. باشد آن هاي گي ديپيچ با متناسب است بهتر نيز آن در مؤثر
 در تـوان  مي ميان اين در. باشد يادگيري هايبرد راه توصيف براي گزينه بهترين فراگير زباني
  د؟كنن  مي تر فعال فراگير نزد در را يادگيري فرايند هايي فعاليت چه كه داشت نظر
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