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  الت و راهبردهاكمش: السك يكآموزان در   متفاوت زبانيها ييتوانا
  *يفاطمه عسگر

  يات خارجيده زبان ها و ادبك دانشييايتاليات ايار گروه زبان و ادبي استاد
  رانيا. نتهرا

   )1398 يد: تاريخ چاپ ،14/06/98: تاريخ تصويب ،21/03/98: تاريخ دريافت(
  دهكيچ

 و ي و فـرد ي ذهنـ ي و مهـارت هـا  ي زباني هايي زبان تفاوت توانايالس هاك ي از چالش ها   يكي
 در سـطح    يجـاد ناهمـانگ   يه باعث ا  ك است   يربازين مسئله د  يا.  زبان آموزان است   يزه ها ين انگ يهمچن

ـ ن موضوع مهم پرداختـه انـد و از طر         ي ا ي به بررس  يادين ز يمحقق.  افراد شده است   يريادگي ه يق فرضـ  ي
ـ در ا.  ارائـه داده انـد  ي عملـ يي چندگانه راه حل هـا  ي ها ي بر هوشمند  يگاردنر مبن  ن ين مطالعـه، چنـ  ي

 چنـد . ، لحاظ شده استيارشناسك سال اول و دوم  مقطع ييايتاليالس آموزش زبان ا ك يك در   يطيشرا
 زبـان  ي فـرد ي هـا  يي توانا يق بررس يالس از طر  كشنهاد شده است جهت بهتر ساختن سطح        يراه حل پ  
 و  ي داده ورود  يـك  بـه عنـوان      يالسـ كف  يـ لك از ت  يب دادن نوع مناسب   يجه ازراهبرد ترت  يدر نت . آموزان
 يت هـا يـ ت در فعال ك انـدازه راغـب بـه شـر        يكه هم بتواند همگان را به       ك شود   ي استفاده م  ييحربه ا 

شرفت زبـان   يـ ت پ ي وضـع  ينترل و بررس  ك،  مدرس را در      ي داده خروج  يكند و هم به عنوان      ك يالسك
  .  رساندياريآموزان 

، برگـه  يالسـ كف يلك چندگانه، تي هاي متفاوت، هوشمندي هاييآموزش زبان، توانا  : هاي كليدي   واژه
  .، نقش مدرسييخودآزما

__________________________________________________________________ 
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   مقدمه-1
 يالس درسـ كـ  يكران زبان در ي فراگييه تواناكانند د ي م يخوب   به ي خارج يها  مدرسان زبان 

ن ي قـوان يريادگيـ  و كار در دركـ  چندگانـه و ابت يها   زبان، هوش  ة چندگان يها   مهارت ةنيدر زم 
لحـاظ   ن بـه ي و همچنـ ي در زبان خارج يساز  شه و جمله  يد خالق و پروراندن اند    ي، تول يدستور

ه كرا  ي دارند، ز  يار متفاوت ي بس ي نمودها گر،ي د يها  ري متغ ي و برخ  ي و رفتار  يتي شخص يها  ريمتغ
ن پـژوهش،   يـ ه در ا  كـ  -ه در آن افـراد    كـ ل شده است    كي، از افراد متفاوت تش    يالس درس ك يك

 در رابطه يا، همگ يوپ يل نظام كش  ه به كاند    يارشناسك مقطع   ييايتاليان زبان ا  ي از دانشجو  يگروه
. پردازنـد   ي مـ  يريادگيـ گونـاگون    يهـا   اسـت ياتخاذ س    به ينوع   به يكبا زبان مورد آموزش، هر      

 داده  يـك عنوان    ست به يبا  يران م ي فراگ ي زبان يها  يي موجود در توانا   يها  ه تفاوت ك است   يهيبد
ه همـان اتخـاذ راهبـرد و روش         ك يرند تا هدف اصل   ي قرار گ  يني و بازب  يقابل استناد مورد بررس   

 در يريادگيـ  يهـا  وته تفـا ك است يمد نظر همان راهبرد .  است، مقدور گردد   ي آموزش يمنطق
ده يـ ه د كـ آنچـه   « ) 2000(گـارد   كركين جملـه    يه بر ا  كي قرار دهد و با ت     يابيافراد را مورد ارزش   

 يي توانـا يسانيكـ  عـدم  ة، بتوان از مسئل»شود يآن نگاه م ه چگونه بهكآن دارد    به يشود بستگ   يم
ـ يسرما يكد و ي جديالس سرچشمه راهبردهاك يكآموزها در     زبان يريادگي  سـاخت و  ةالقوه ب

 ي ارزش برخـ   يبررسـ   ان بـه  كـ االم  يه حتـ  كـ  بر آن شـده اسـت        ين مقاله سع  يدر ا .  مانع يكنه  
ت يـ ، منعطـف بـودن، قابل  ير انتقادك تفيين راستا مانند توانايمدرس خوب در ا يك يها  يژگيو
 ةمـسئل  ع در رابطـه بـه  ي بـد يهـا  دهيـ د ايد و توليد و مفي جديها حل د راه يها، تول   شهيب اند كيتر
 يداري و شـن   يف گفتار يالكران و عرضه ت   ي فراگ ي، دقت در تحول مهارت گفتار     يالسكف  يلكت
  .  ارائه شودييارهاكره پرداخته شود و راهيل ماهرانه و غكش به

 يهـا  يي بـا توانـا  يالسـ ك«عنـوان    بـه ي امـروز ةمـسئل  د بـه يبا ي، ميته و گفتار  كش ازهر ن  يپ
 CAD) Classe ad Abilità امروزه با نام اختصاري كه در ميان پژوهشگران ايتاليايي» متفاوت

Differenziata (عبـارت  . اي داشـته باشـيم   است، اشاره شهرهClass with different abilities 
ايـن  . خود گوياي تمام مسئله است و در بطن نام خود هـم سـوال و هـم پاسـخ را در بـر دارد          

ـ              پديده امروزه، به   راي ارائـة مـدارك زبـان در سـطح          غير  از موسـسات خـصوصي زبـان كـه ب
آموزان را برحسب     ساكن، زبان   المللي، پيش از هرچيزي، با تعيين سطح اوليه حداقل، ابتدا به            بين

هـاي    هاي زبان كه دردانشگاه     كنند، در تمام رشته     گانة زبان از هم مجزا مي       هاي پنج   سطح توانايي 
غازين تحصيالت دانشجويان زبـان     هاي آ   ويژه در سطح سال     شوند و به    داخل كشور تدريس مي   

  . شود وفور يافت مي ايتاليايي در مقطع كارشناسي به
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ه پژوهـشگران   كـ خ گواه است    ي زبان، تار  يالس درس ك يك متفاوت در    يها  يي توانا ةنيدر زم 
ـ  يشا. اند  ن موضوع پرداخته  يا  شتر به يار پ يبس   1كيگوتـس يه و كـ  بـود    1934ن بـار در سـال       يد اول

ن يـ  در نظـر ا    . پرداخـت  يپرداز  هينظر   آن به  ةرد و در بار   كرا عنوان   » 2يبيتقر رشد   يةناح «ةمسئل
ان سـطح   يـ ه م كـ  دارد   يفاصـله موجـود      اشاره بـه   يبيه رشد تقر  يا ناح يپژوهشگر روس، منطقه    

حل  «يعيند طبي با فرا يي بالفطره در روبرو   يه و ك است   ير روش يه تحت تاث  كآموز     زبان يريادگي
 كند و از طرفي ديگـر، سـطح   اتخاذ مي» سواالت پاسخ يابي به«يا ) problem solving(»  مسئله

 probem بـالقوة او در مواجـه بـا    ييم اسـت بـا توانـا   يه در رابطه مـستق ك ي بالقوة ويريادگي

solving .آمـوز بـا    ان زبـان يـ  مينـش ك  و هميارك توسط مدرس و ضمن هم   يريادگين سطح   يا
ت ي، با عنا  ي زبان خارج  يريادگي.  شود  ي م يك نزد يريادگي يد راهبرد يتول  ها به   يالسكر هم   يسا
الس درس كـ  يـك  در  يعـ يطـور طب    ه به ك يفرد  انيلطف روابط م    ن پژوهشگر روس، به   ي ا ةنگر  به
 اسـت، چـون   يستيـ  زيم با عـوامل ين در رابطه مستقيچنسر خواهد بود و هميشوند، م   يجاد م يا

ه كح خطاها ي و تصحيي و راهنماtutoring scaffolding مدرس و ي از سوي و دلسوزياريهم
ز قطعـاً بـا توجـه       يـ هـا ن    يالسـ ك هم. نديآ  يحساب م   ه مدرس زبان به   يف اول ي از وظا  يالبته همگ 

 يجاد و اجرا  يق ا يشود، از طر    يت م يريه توسط مدرس مد   كالس  ك برنامه   يچارچوب آموزش   به
ه در كـ  يداري و شـن ي گفتاريها تي و فعالRole playا ي نقش يفاي چون  ايالسك يها تيفعال

ـ  يريادگيدر  » ياريهم«ن  يرند در ارائه ا   يگ  ي صورت م  يا چند نفر  ي دو   يها  قالب گروه  ر يتـاث   ي ب
الس درس  كـ ه  ك هرفرد، پرواضح است     يرار ناشدن كگانه و ت  ي يصه ذات يخص  با توجه به  . ستندين

 بـستر  يـك نـوان  ع ه بـه ك باشد؛ بلي زبان خارجيريادگيدر » يبي رشد تقرةمنطق«تواند، تنها     ينم
 در ي گونـاگون يهـا  ييه در آن توانـا كـ شـود   يدر نظر گرفته مـ )  ي و چه ذهنيانكچه م(متنوع  

ا چنـد   ي يك در   يه هر زبان آموز   كشوند، بدان معنا      ي مد نظر رشد داده م     يرابطه با زبان خارج   
هر  ه بهكآنچه  . رسد و نه در تمام مهارت ها و نه در حد اعالء             ي م يبيرشد تقر    به يمهارت خاص 

السِ كـ  يـك آمـوزان در       متعدد زبـان   يها  يير است همان سطح تفاوت در توانا      يحال هماره متغ  
 بستر متنوع   يكتوان در     يه چگونه م  كن است   يشود ا   ينجا مطرح م  يه ا ك ييمسئله ا . واحد است 

ا يه آ كد  يد پرس يتر نمود؟ و سپس از خود با         زبان را آسان   يريادگيها    تيو متفاوت از لحاظ فرد    
طرفـه اطالعـات و    يك و يه همچنان بر سامانه انباشتك) traditional method(س  يروش تدر

__________________________________________________________________ 
1- Vygotskij 

2- Zona di Sviluppo Prossimale. Proximal development zone. 
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هاسـت    يي برتفـاوت توانـا    يه مبتنـ  كـ  يالس درسـ  كن  يات دستور زبان قوام دارد، در چن      يمحتو
زبـان    به يه مطالب درس  يسويكه ارائه   ك اعتقاد دارد    1نللوين خصوص م  يارامد خواهد بود؟ در ا    ك

 از  يامالً خنثـ  كـ  اسـت    يآمـوز فـرد     زبـان . 1« : ه قرار گرفتـه اسـت     يفرض  ه سه ي برپا آموز اصوالً 
د را وارد نموده و     يتوان در آن دانش جد      يه م ك "يظرف توخال " و طبق استعاره     ينظر درس   نقطه

تـه  كن نيـ ا. آمـوز وجـود دارد      ان مدرس و زبان   يارساز م ك و   ي عال يه از قبل ارتباط   ك. 2. انباشت
ات كـ  بر علم مدنظر تـسلط دارد و ن يخوب دهنده، به  ه آموزش كابل مشاهده است     ق يمعموالً وقت 

ن يهمچنـ . دهد  يت الزم ارائه م   ي جذاب و با جد    يروش  لمات واضح و به   ك را باعبارات و     يدرس
س را  يات موجود در موضوع تدر    كان مناسب در ارائه مطالب بهره جسته و مسائل و ن          ياز طرز ب  

 مـسئله و    كآمـوز را در در      ن سـان زبـان    يبـد . سـازد   ي مطرح مـ   ي منطق ا و ي گو يها  با ارائه مثال  
گر هـم دانـشجو دقـت الزم را در         ي د يه از طرف  كن است   يفرض بر ا  . رساند  ي م ياري يابي پاسخ

ن پرداختـه و از مطالعـه غافـل         يحـل تمـر     طور منظم به     مبذول داشته و به    يات درس كافت ن يدر
ق انباشـتن  يـ ده از طريچيدانش پ يكجاد يا  قادرباشد بهاركل خودكش  بهيه هر فرد  ك. 3. ماند  ينم

 يهـا    در زمـان   يتـساب كگر و ا  يديكـ ل مـستقل از     كشـ   ه بـه  ك ي و مقطع  ي جزئ يها  مستمر دانش 
  ). 158، 2006نللو، يم(» اند متفاوت حاصل شده

از يـ ن امت يـ  ا يهـر حـال دارا      بـه » يظرف توخال « بر   ي مبتن ي انباشت ين سامانه آموزش  ياگر چن 
 ي از افـراد در زمـان      ياديـ تعـداد ز     را بـه   يادي ز ي آموزش يها  تواند اطالعات و داده     يمه  كاست  

جـاد  ي اي برايه و اساسيط اولي شراي سريكه  كسان ارائه دهد، الزم است      يكل  كش  محدود و به  
ته كآموز در رابطه با ن       زبان يه دانشجو كمنظور آن است    : ا باشد ي از قبل مه   ين روش آموزش  يچن

 يي توانـا ي دارا يعـ ين بطـور طب   ي داشته باشـد و همچنـ      يز قبل اطالعات محدود    از رو  يآموزش
ر زبـان و مـدرس   يه فراگكز الزم است يو ن. د باشديافت و ساخت و پرداخت اطالعات جد     يدر

 اطالعـات و    يه همگـ  كـ ل  كن ش يا   برخوردار باشند؛ به   يسانيك ي و فرهنگ  ي ذهن ياز ساختارها 
 ياوكـ  و وا  كآمـوز قابـل در      امل از طرف زبان   كاد، بطور    ارائه شده از طرف است     يات آموزش كن

 يآموز  هر زبان3»يخيوه ك« بر ي مبن 1989 در سال    2نسيومكه  يه طبق نظر  كم  يدان  يالبته م . باشند
 ي قـدرت شخـص    ين دارا ي و همچنـ   يانيـ  و ب  ي و بـصر   يداري، شـن  ي گفتـار  يها  يي توانا يدارا

__________________________________________________________________ 
1- Minello 

2- Cummins 

3- Iceberg 
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 يعبـارت  بـه .  اوسـت ي شخصيربه زندگ ه حاصل تج  كش است   ي ارتباط با همنوعان خو    يبرقرار
 انباشـته و    يامالً شخص ك يروش  ش به ي را درون ذهن خو    يافتي در يها  ، داده يآموز  گر هر زبان  يد
 -نـد ك ي م ي فراهم ساز  ي و ذهن  ي درون يها را در ساختار     ند و سپس آن   ك ي م ي و جاساز  يگانيبا
ه كـ  –ست يت نيو قابل روئها قرار داشته     ه در قعر آب   ك است   يخيوه  ك از   ين همان بخش  يه ا ك

الس كـ ت  يـ در واقع  «1راشنكهر حال در نظر       به.  مدرس ندارد  يساختار ذهن    به يچه بسا، شباهت  
 مطلـق   ةداد  يكان ارائه   كآموزان، ام   ان زبان ي موجود در م   ي فرد يها  هرحال باتفاوت   زبان دوم، به  

ه از كـ  يمدرس). 1983راشن، ك(» سازد يسر نمي همگان ميد را براي و مفكو همگون و قابل در   
ـ يسـاز   بـا مـسئله آسـان   يناچار گاه  استفاده ، بهيه و انباشت  يسويكس  يروش تدر  ش از حـد  ي ب

 سـطح   يه و كـ  وجـود دارد     كسيـ ن ر يـ ن ا يهمچن. شود  يده، روبرو م  يچي بعضاً پ  يمطالب درس 
ه سـطح حـداقل     كـ نيا ا يـ ن نگاه دارد و     يي سطح همگان، پا   ي و همگون  يالس را جهت همسان   ك
 ي دور يه بـرا  كـ  بر آن اسـت      ين مقاله سع  يدر ا . اوردي باالتر ب  يمكناچار     مطالب را به   يريادگي

ه ارائـه مطالـب     يسويك و   يه البته از روش انباشت    كم  ي باش يدنبال راه حل    ل، به كن مش يجستن از ا  
  . بر آن روش نباشدكي هم فقط متيرد، اما از طرفي چندان فاصله نگيدرس

  :پژوهش حاضر
رد يكـ ، بـا رو   ي از نـوع اجتمـاع     يس زبان، راهبرد  يتجربه تدر   ، با توجه به   يشنهاديراه حل پ  

 آمـوزش   يدر راهبرد اجتمـاع   .  متفاوت است  يها  يي با توانا  يالسكآموزش زبان در       به ينشك هم
  :زبان بطور خالصه

دارد و نـه      يها قدم برم    ييها و توانا    د شناخت يسمت ساخت و تول      به يروش آموزش   .1
 .سي زبان مورد تدري اطالعات دستوريرعامالنه و انباشتيافت غيسمت در به

الس اسـت   كان  ي از دانشجو  ي گروه ي، نقطه ثقل تأمل بر رو     ين روش آموزش  يدر ا   .2
ن گروه يا. شوند ي در نظر گرفته ميريادگي و  يمثابه منبع آموزش    ش به ينوبه خو   ه به ك

 و يگفتـار (د محتوا  يلرد تو يك با رو  يسي تدر يها  ق روش يا، از طر  يآموزان پو   از زبان 
ــا يالســك يهــا تيــ، فعال)problem solving(، حــل مــسئله )المــهكم  متنــوع و ب
 ينتـرل و بررسـ    كن بـا    يالس و همچنـ   كـ  ي در امـور آموزشـ     يارك هم يشنهادهايپ

ت كشتر و مشار يزه ب يجاد انگ يها، باعث ا    يالسكر هم   ي داده شده توسط سا    يها  پاسخ
 . شوند يان ميل دانشجوكن ي در بيالسك يها تيدر تمام فعال

__________________________________________________________________ 
1- Krashen 
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ــهيق و بررســيــن تحقيــ اين طــيبنــابرا  ي و ابعــاد مختلــف راهبــرد آموزشــيچگــونگ ، ب
 متفاوت  ي زبان يها  يي با سطح و نوع توانا     يالسكس در   يروش تدر   يكعنوان    انه به يجو  تكمشار

  . شود يپرداخته م
، ي زبـان  يهـا   يي، همانـا گـسترش همزمـان توانـا        ين راهبـرد آموزشـ    يه در ا  يفرض اول   شيپ
ه البتـه   كـ  است   ينافرهنگي و ب  ي، فرهنگ ي و عاطف  يجاني، ه يزشي و انگ  ي، ذهن ي، اجتماع يارتباط

ـ   اش بـه    يت وجـود  يـ لك آن انـسان را در       يه طـ  كـ  دارد   يمنطق  از به ين  ارزشـمند در  ي منبعـ  ةمثاب
 يهـا  ييدانـد از توانـا   ي مـ يا ه او را مجموعـه ك در نظر دارد، چرا  ي سرفصل آموزش  يزير  برنامه
ن يـ ز از ايـ هـا ن  ه همـه آن   كـ  ييهـا   ر انسان يم با سا  ي و در رابطه مستق    ي و ارتباط  يجاني و ه  يذهن
 البتـه   يزيابعاد متفاوت وجود انسان قبل از هرچ         به ين نگرش يچن.  برخوردارند ي ذات يها  ييتوانا

ــر قــوام مطالعــات چنــد ه كــاســتواربوده اســت ) neuroscienza(ن ســالة مغــز و اعــصاب يب
 آن را   يد مـدرن  يلك بر آن داشته است و با        يدي جد ي بازخوان 1يو متزارد ك مار  چون يپژوهشگر

هـا و   تيـ مطالعـات فعال   مربـوط بـه  ي مهـم و اساسـ  يها  جنبهيست برخيبد ن . رده است كر  يتعب
  .مي مغز انسان بپردازيها ييتوانا

  نه مسئلهيشي پ-2
   زبانيريادگي در ي ذهنيها يي تفاوت در توانا-2-1

شـود    ي آن مربـوط مـ     يجاني و ه  ي عاطف يها  جنبه   به ي ذهن يها  يي توانا ةنير زم ن مسئله د  ياول
ه كـ  يريننـد و سـپس تـاث    ك يفـا مـ   ين دو جنبـه در ثبـت خـاطرات ا         يـ ه ا ك يار مهم ينقش بس  و

ذهـن     مطالـب بـه    يو مانـدگار  ) imprinting( بـا عنـوان ضـبط        يريادگيت  يفكي بر   يعاطف بعد
ــابرو. شــده دارد ســپرده ــ در تحق2ف ــ بشيق خــوي ــد ك يان مــي  و يجــاني هيســاختارها«ه كــن

و » رنـد يند ثبت خـاطرات در ذهـن درگ       ي در فرا  ي قو يلكش   پستانداران به  ي عصب ةسامان يعاطف
ر قـرار   ي، تحـت تـاث    يل منفـ  كش  ل مثبت و چه به    كش   را، چه به   يه سامانه عاطف  ك يطيشرا«ه  كنيا
ه كـ از آنچه   « ه او بتواند    كنيتا ا دترند،  ي فرد مف  ي برا ي خنث يجانيط ه ياس با شرا  يدر ق »  دهند  يم

فابرو، (» ندكرار كند اوست تيه خوشا كد و آنچه را     ي جو ي و خطرساز است دور    كبالقوه خطرنا 
 و  3نيـ  او كقـات انجـام شـده توسـط مـ         يتحق«ه  كشود    يادآور م ين فابرو   يهمچن). 101: 1996

__________________________________________________________________ 
1- Marco Mezzardi 

2- Fabbro 

3- Mc Ewen 
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دن يد بيسب و آي گذشت زمان باعث تخر   يط استرس، ط  يه شرا ك مشخص نمودند    1كيساپولس
لـوب    جانات دخالـت دارد و معـروف بـه        يه در پردارش ه   ك مغز   ي از چهار لوب اصل    يكيعمل  

 ثبـت اطالعـات در   ييف توانـا يتـضع  جه منجـر بـه  يه در نتكشده ) temporal lobe (يجگاهيگ
ن پرواضح است چگونه عوامل     يبنابرا). 110: 1996فابرو،(» شود  ي م ييمدت و معنا    وتاهكحافظه  

ر قـرار  يادگرفته شده در حافظه را تحـت تـاث   يات  ك و دوام ن   ي بتوانند ماندگار  ياطف و ع  يجانيه
ند و كا ي را سهل و آسان و يات درسك و بخاطر سپردن ن   يريادگيند  يدهند و چگونه بتوانند فرا    

 يـك ) اديـ مانند ترس، اضطراب و اسـترس ز  (ي منفيجانيط ه يه در شرا  كم  يدان  يم. نندكسخت  
ن ي نـورآدرل يه مـانع از ترشـح هورمـون عـصب     كـ شـود     يجـاد مـ   ي بـدن ا    در ييايميار شـ  كسازو

ن مـانع از    يشده و بنـابرا   ) سازد  ين م كردن مطالب را مم   كه حفظ   ك يام عصب ي پ ةدهند  انتقال  يك(
 يانـداز   راهيبرا) frontal lobe (يشانيا اصطالحاً لوب پي ي لوب قداميها تيار افتادن فعالك به

 2اردونـا ك ةه بر نگـر كيگر و با تي ديعبارت شود؛ به  يپردن مطالب م  س  خاطر  ردن و به  ك پروسه حفظ 
 فـوق   ن زمان غدد  يشود و در ا     يجاد م يست،  احساس اضطراب ا    ي استرس از نوع مثبت ن     يوقت«
ه همـان هورمـون اسـترس    كنند ك يد ميد توليينام استرو  بهيهورمون) adrenal glands (يويلك

 آمـاده  ي و دشـوار يط سـخت ي مقابله بـا شـرا  يباش برا   ادهه بدن را در حالت آم     كشود    يده م ينام
 ي بررسـ ي امتحـان بـرا  يـك عنـوان مثـال    بـه  (يط استرس با مدت زمان منطق   ي در شرا  .سازد  يم

ا امتحان نگارش و  يا آزمون دستور زبان و    ي و   يكج ترم يا امتحانات را  ي دانشجو و    ي زبان ييتوانا
امـپ  كپويه البتـه ه كـ ابـد  ي يش مـ يدر خـون افـزا     ياديـ زان ز يـ م  د هورمون استرس به   يتول) امال

)Hippocampus (– بـا  - يريادگيـ ز كـ  مغز و مر يكمبي از سامانه ل   يا  نارهك از دستگاه    ي قسمت  
ن سان استرس   يزان هورمون استرس در خون دارد و بد       ينترل م ك در   يگر سع ي د يد هورمون يتول

نتـرل نـشود و     ك،  يلـ يدال  س، بنا بـه   ط استر ياما اگر شرا  . رديگ  ينترل قرار م  ك تحت   يبطور عموم 
زان ترشح هورمون استرس در خون نخواهد       ينترل م ك گر قادر به  يامپ د كپويابد، ه ي همچنان ادامه 

 دچـار  3 مـدت يم حافظـه طـوالن  ي، مانند تنظـ يف عاديجه مغز انسان در انجام وظايبود و در نت 
ل مواجه خواهد   كده با مش  حافظه سپرده ش     اطالعات به  يادآوريسان    نياختالل خواهد شد و بد    

ار كـ رود،  يه از آن توقـع مـ  كـ آنطـور  ) explicit memory(ار و خودآگـاه  ك آشـ ةشد و حافظـ 
ه دانـشجو دچـار اسـترس       كـ  مثبت   يريادگيط  يدر شرا ). 40-39،  2001اردونا،ك(» ردكنخواهد  

__________________________________________________________________ 
1- Sapolsky 

2- Cardona 

3- Long-term memory 
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 يها ييا از سطح توانيمكمقدار  ه بهكشود  ي روبرو م ييها  ف و آزمون  يالكست، بات يش از حد ن   يب
 يهـا  ييتوانـا   آرام و مملو از اعتماد، بهيط آموزشي محيكن او از ي او باالتر است و همچن   يزبان
 و  كمـ كق مـدرس قـرار گرفتـه و از          ي مـورد تـشو    ي و ي فعلـ  يها  ييمند است و توانا      بهره يو

 1 مهـار شـده وتـورل      يريادگيـ  اسـترس    ةنـ يدر زم . بـرد   يها و استاد بهره م      يالسك هم يركهمف
) serotonin(ن ينام سـروتون    به يا   ماده يكيولوژي، از لحاظ ب   يطين شرا يدر چن « :ديگو  يه م نگونيا
ه كـ شـود     ين دستگاه گوارش ترشح مـ     يرومافك انترو يها  ن از سلول  يپتامي تر يسكدرويا همان ه  ي
 يكدرنگ، پس از      ي است، و ب   يكوژنيد ب ينه اس يآم   از نوع مونو   ي انتقال دهنده عصب   يواقع نوع   به

ع وارد عمل شده ي سريليذهن سپرده، خ     مطالب به  يادآوريدور از استرس، در       ثبت و به  تالش م 
ه كـ  ينـان يند؛ احساس اطم  ك يجاد م يادآوردن مطلب را ا   ي ت در به  يو حس خوب حاصل از موفق     

نفـس   جاد اعتمـاد بـه  ينند؛ نه تنها در اك يفا مي ايار مهميشود، نقش بس يت ساطع مين وضع ياز ا 
حافظـه سـپردن مطالـب         و بـه   يريادگيـ نـد   يشتر در فرا  يجاد تالش ب  يه باعث ا  كبلآموز،    در زبان 

 يريادگيـ نـد  ي فرايجـان يه-يابعاد احساس   ه به كن بجاست   ي بنابرا .)109: 2006وتورل،(» شود  يم
 داد، چـرا    يشتريـ ت ب ي اهم ي و ارتباط  ي ذهن يها  يي و رابطه آن با توانا     يالس درس ك يكزبان در   

 –آن اشـاره شـد    شتر بـه يه پك  - ينشك  هميريادگيند ي فرايار اجتماع  در ساخت  ين عامل يه چن ك
  .ندك يفا مي اينقش مهم

  آموزان  زبانينشك  رفتار هم-2-2
مـرور، سـاختار    درجـات و بـه   ق، بـه يـ ن تحقيـ آموز مد نظـر ا  ، زبان ياز نقطه نظر صرفاً ذهن    

شناسـد و   ي از قبـل مـ    ي زبـان  ةه در گـستر   كـ سازد و آنچه را       ي خود را از زبان مقصد م      يشناخت
بطـور  . ندك ي ميده ده و سازمان  ي نظم بخش  يريادگيند  ي در فرا  يامالً شخص ك يروش  داند را به    يم
آمـوزان    زبـان  يه در برخـ   كـ  ينـش ك  هـم  يريادگيـ  ي ساختار اجتمـاع   ي درس يها  السك در   يلك
 آمـوزش  – يان فـرد يا همان مي – يفرد  و برونيفرد  ابعاد درون    قابل مشاهده است، به    يخوب  به
 ي انجـام شـده بـر رو       يبررسـ   ه بـا توجـه بـه      كـ بخشد، چرا     ي م يشتري زبان ارزش ب   يريادگيو  

  :السكآموزان فعال در  زبان
ـ     ه بـه  ك ييتا آنجا . 1 ـ ينـش ك هـم (شـود   ي مربـوط مـ   ين فـرد  يبعـد ب ر ين دانـشجو و سـا  ي ب
ـ    يـ  جد يهـا   افت اطالعات و داده   ين در يآموز در ح    فرد زبان ) آموزان  زبان  و  ياره سـاز  د، بـا دوب

__________________________________________________________________ 
1- Vettorel 
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 خـود نظـم     ي و شناخت  يمجموعه دانش تجرب    قت به يد، در حق  ي جد يها   داده يبرخ   به يبخش  نظم
ن يبـد . گـذارد   ير م يد تاث يحافظه سپردن اطالعات جد      در به  ي و يي توانا يبخشد و سپس رو     يم

، يش در مقولـه زبـان خـارج       ي خـو  يتسابكآموز در ساخت مجموعه دانش ا       سان خود فرد زبان   
م در ارتباط است     ينك يش را خلق م   ي خو يه با آن شناخت زبان    ك يروش«. ندك يفا م ي ا ينقش فعال 
ن بـا   ي مـا و همچنـ     يات زنـدگ  يـ نوبه خود با نوع تجرب      ز به يم و آن ن   يشناس  يه از قبل م   كبا آنچه   

.  مـا در ارتبـاط اسـت       ياتمان در ساختار ذهن   ي تجرب ي و سازمانده  يده   ما در نظم   يروش اتخاذ 
دن ي بخــشي معنــيم و بــراينــك يجــاد مــي خــود را اي ذهنــين و الگوهــايواندام از مــا قــكــهر
ست يـ  ن يزيـ ، چ يالً زبان خارج  كا  ي زبان دوم و     يريادگي. مينك يها استفاده م    اتمان از آن  يتجرب  به
د در يـ ات جدي از تجربيبر  بهرهي ما برا ي ذهن ي زبان يالگوها    ي سامانده يند فرد ي فرا يكجز    به
 1نيپـس بنـا بـر اسـتدالل چلنتـ         ). 84: 2002ن،يچلنتـ (» ي و رفتار  يرهنگ، ف ي اجتماع يها  نهيزم
 .   استينشك ت همي نوع فعاليك زبان يريادگي

 يد گفتـار يـ المه و تولكشود، م ي زبان مربوط ميريادگي يفرد  بعد درون   ه به كآنجا    و تا به   .2
جانـات  يو هم شـدن عالئـق   ي و سـه يط آموزشـ  يان استفاده از آن در محـ      ك و ام  يزبان خارج   به

ه كـ انـد؛ چـرا        و مهـم   ي بهتر اساس  يريادگي ي برا يالسكآموزان هم   ر زبان ي فرد با سا   يآموز  زبان
رده و  كـ  يات دستور زبان را بهتـر حـل و بررسـ          ي و محتو  ي از معان  يليدهند؛ خ   يفرد اجازه م    به

 صـورت   ه در ك برقرار سازد    يآموزان روابط   ر زبان ي فعاالنه آن اطالعات، با سا     يضمن سازمانده 
. گـردد   يالس زبـان مـ    كل سامانه   ك فرد در    يجاني و ه  يت ذهن كش مشار يمثبت بودن باعث افزا   

 ي افـراد در خودخـوان  ير از انتخاب برخيغ  به– يريادگيل عمل   ك و در    ي زبان خارج  يريفراگ«
آمـوز   ت بنا شده است؛ زبـان كه مشاري بوده و بر پايامالً اجتماع ك عمل   يك  -ج مثبت آن    يو نتا 

 يهـا   شـناخت   ها بـه    دادن  المات و گوش  ك در م  يي جو ينشك د گفتار و هم   يالمه و تول  كق م يطراز  
ت در  ك و مـشار   ياركـ ق هم ي از طر  يگري ارتباط با د   يبرقرار  رده  و موفق به    كدا  يد دست پ  يجد

نوبـه خـود    ف مدنظر بـه يالكه تك است يهيبد. شود يالس درس مكف ارائه شده در  يالكانجام ت 
 تـالش  يـك ق و تحريد باعـث تـشو  يـ با ي او بوده و مـ  ي زبان يها  ييسب توانا درخور حال و منا   

وجـه    طور اخـص بـه       زبان به  يريادگي يي طرف اگر ساختگرا   يكاز  .  شود ي از جانب و   يشتريب
 يازهـا ي ن ي فرد، برا  ي ساختگرا برا  ي زبان يگر الگوها ي د ي اشاره دارد، از طرف    يريادگي ياجتماع
 و ي هوشـمندانه و يهـا  ي راهبرديگران و براي ارتباط با دير در برقراير وك روش تف ياو، برا 

__________________________________________________________________ 
1- Celentin 
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 و  ي ارزش اساسـ   ي و يت فرهنگـ  يـ  ماه ي چندگانه او و بـرا     ي وجود يها  تي هو ين برا يهمچن
لچ(» اند  قائلياديز 62: 2006،يد .( 

 گانه استي يآموز فرد هر زبان -2-3
ل ي تسه يبرا: ميگرد  ي برم يريادگيت آن در    يمسئله حافظه و اهم      باال، به  ةتكر دو ن  كپس از ذ  

 ي متنـوع بـرا    يهـا   ييالس با توانـا   ك يكآموزان در     ه زبان كحافظه سپردن مطالب، مهم است        به
ـ      يف درس يالك همان ت  ين بار، رو  يچندم جـاد  ي در هربـار بازگـشت، ا    ي ارائه شده بازگردنـد، ول
 ي ذهنيها تيشتر شدن فعال  ي باعث ب  يف درخواست يلكت ت ير از جانب مدرس در ماه     يي تغ كياند

ص آن، از يا تلخـ يـ مـتن و      يـك  ياوكـ ه و وا  يـ ز مانند تجز  ي متما يه در موارد  كشود    يدانشجو م 
توانـد از   ي، مـدرس مـ  يريادگيـ  ينـش ك ت هـم يـ ماه با توجه به. دي بهره جو ي متفاوت يها  ييتوانا
ه كـ  است   يهيبد. ح دهد يگر توض يآموز د    زبان ي را برا  ي قانون دستور  يكه  كآموز بخواهد     زبان

شتر ارائـه شـده و دوم، بـا     يـ ه پ ك است   يته درس ك ن يك يدف مدرس نخست بازگشت بر رو     ه
سـان، بـا      نيبد. شان دارد يردن سطح استرس را در ا     كم  كآموزان، قصد     ان زبان ي م ينشك جاد هم يا

ننـده،  ك متـر خـسته   كتـر و      ار فعـال  كـ  يـك آموز، بـا خلـق         از مغز زبان   يشتري در نقاط ب   يكتحر
ف ارائه يالكع بودن ت يد و بد  يلطف جد   به«ن  يهمچن. ابدي يالس دست م  كر   د يشتريت ب كمشار  به

 ي مانـدگار  ي بـرا  يط بهتـر  يتوان شرا   يم) 1997شومن،  (» آموزان  ان زبان يها درم   شده و تنوع آن   
  .  ردكجاد ي درازمدت دانشجو اة در حافظياطالعات ورود

نقـش   ؛ اشاره دارند بـه يدرس يها حافظه سپردن داده  بهة مسئلينس بر رو يجه مطالعات گ  ينت
 يروشـ  ردن مطالـب بـه  كـ    حفـظ ي حـواس چندگانـه بـرا     يختگيآموز در برانگ    فعال و مهم زبان   

خواننـد    يه مـ  كـ درصد آنچه را      افراد، ده «ه  كن باورند   ي بر ا  1ريكوال و ش  كا:  ماندگارتر و موثرتر  
درصـد   ند و پنجـاه يب ي مهكدرصد آنچه را      يشنود، س   يه م كدرصد آنچه را      ستيآورند، ب   ياد م ي به

درصـد آنچـه    ند و نوديگو  يه م كدرصد آنچه را      نند و هفتاد  يب  يشنوند و همزمان م     يه م كآنچه را   
ست يـ با  ين مدرس زبان م   يبنابرا). 24: 2002س،ينيگ(» دهند  يند و همزمان انجام م    يگو  يه م كرا  
 يير آشـنا  يه در مـس   كـ نير زبـان توجـه داشـته باشـد، ضـمن ا           ي فراگ يابعاد درون و برون فرد      به

ق ي؛ تـشو يده شان را در پاسخ يه ا كسازد    ي را مطرح م   ي، سواالت يآموزان با موضوعات درس     زبان
ت ك مـشار problem solving مثـال جهـت   يبـرا . نـد ك ياستفاده بهتر از حواس چندگانـه مـ   به

__________________________________________________________________ 
1- Ekwall and Shaker 
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دانـشجويان  طلبد  و با ايجاد محيطي غني و متنوع از نقطه نظر ارتباط كالمي ميـان              همگان را مي  
طبـق  « : نويـسد   اينگونـه مـي   ) 2006(در اين باب وتورل     . ماند  از تكاليف فردي ايشان غافل نمي     

 داراي  – همان كـالس درس      –كنشي محيط آموزش زبان        هم 1رويكرد آموزشي ساختگرايانه    يك
در عـين  . اند كه بر پايه يـادگيري فعاالنـه و سـازنده اسـتوارند             ويژگي مهمي چون تقسيم اصولي    

تبادل همكاري و همچنين در يك بستر زباني خالق كه گفت و گو ميـان دانـشجويان را تـرويج                
هـاي    آموزان و همچنين ويژگي     كنشي ميان زبان    كند، ايجاد شناخت از زبان مقصد از طريق هم          مي

آموزان افرادينـد كـه هركـدام         افزون بر اين، زبان   } ...{. پذيرد  فردي هركدام از ايشان صورت مي     
روشي كامالً شخصي و متفـاوت از   هاي متفاوت خويش را از زندگي دارند و به      ت و تجربه  شناخ

همين دليـل، يـادگيري زبـان در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا                به. كنند  هم با زبان مقصد ارتباط برقرار مي      
آموز فردي يگانه اسـت كـه         هر زبان . مطالب درسي ارائه شده و همچنين با شخصيت افراد است         

آموزد كه شايد لزومـاً   روشي شخصي مي ي آموزشي يكسان براي همة نكات خاص و به ها  از داده 
پس بـا توجـه   ). 93 : 2006وتورل،(» آنچه كه ديگري آموخته است، نداشته باشد     شباهتي عيني به  

هـاي يـادگيري متفـاوتي        آموزان از توانايي    اشارات اين پژوهشگر در يك كالس درسي كه زبان          به
  . فردي ديگر متفاوت باشد تواند از فردي به ب آموخته شده در ايشان ميمندند، مطال بهره

  يبحث و بررس -3
ن پـس از دوران بلـوغ و در   ي در سـن يزبان خارج   يك يريادگيه  كبر همگان پرواضح است     

شود   ي م ي شخص يها  يي از توسعه و رشد توانا     ي عموم ي وارد چارچوب  يطور عموم    به يبزرگسال
 يكـي زيف- روانيتورهـا ك و فا  يعوامل روانـشناخت  . گر متفاوت است  يفرد د    به يقاً از فرد  يه عم ك
)psycomotor ( ياركـ  شـده و هم    يريادگيـ  يعـ ي و طب  يند ذات ي، وارد فرا  يزبانشناس-يو عصب 

ل يـ ات در ذكـ ن د بهيبا ي مين، مدرس زبان خارج  يبنابرا. طلبد  ي را م  ي و جسم  يمؤثر وجوه ذهن  
  :آمده توجه الزم را مبذول دارد

 ارتباط از راه زبـان مقـصد و      يآموز در برقرار     زبان يازهايزه و ن  ي انگ يزكنقش مهم و مر   . 1
 .ي وي عاطفيازهاين نيهمچن
 . دهند ير قرار مي را مورد تأثي ويريادگيند يه فراكآموز   زباني زندگي شخصيها تجربه. 2
 د،ي زبان جديريادگي در يشناس ستي مغز از لحاظ زيها روش. 3

__________________________________________________________________ 
1- Structural  method  
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هـا، وحـشت از    يالسـ كر هم يترس از اشتباه، حفظ شأن در برابر سا   (يترس منف ر اس يتاث. 4
 ،ي زبان خارجيريادگيند يبر فرا) رهيست و غكش

 يريادگيـ جاد تفـاوت در     ينوبه خود باعث ا     ه به ك دانشجو   ي و فرد  يتي شخص يها  يژگيو. 5
 موجود يها ييناجاد تفاوت در توا   ي باعث ا  يالس درس ك يكشود و در      يگر م يفرد د    به ياز فرد 
 . شود ي ميافتيو در

 يعنـوان عـامل     آموزان به    زبان ي فرد يها  يژگي و مطالعه و   يبحث و بررس    ن پژوهش، به  يدر ا 
شـود    يالس مـ  كـ  يـك آمـوزان در       زبان يها  يي در سطح توانا   ي مهم يها  جاد تفاوت يه باعث ا  ك

  .شود يپرداخته م
 يريادگيـ ت يـ مكت و يـ فكي بر  يمل فرد ر عوا يتأث  ق به ي دق يا   در مطالعه  2008در سال   1ااونك

شتر مـدرس  يـ جـه آن پـژوهش بـود، همـان لـزوم دقـت ب            يه نت ك پرداخت و آنچه     يزبان خارج 
 چون  ي درون يعوامل  ها، نه تنها مربوط  به       ن تفاوت يا. آموزان بود   ان زبان ي موجود م  يها  تفاوت  به

ز مدنظر ي را ني آموزش يها  وشه راهبرد و ر   كشوند، بل   ي زبان م  يريادگيزه فرد از    ياستعداد و انگ  
 يها  آموزان، انواع متفاوت هوش     ت زبان يشخص: ااون عبارتند از  ك مورد نظر    يعوامل فرد . دارند

 و يريادگي متفاوت در ي ذهنيها ، روش ي زبان خارج  يريادگيل مطالعه و    يزه و دل  يچندگانه انگ 
 قرار نخواهـد گرفـت،   يبررسن مقال مورد يدر ا›  متفاوت ي ذهن يها  روش‹البته مؤلفه   . استعداد

وتاه خارج اسـت و هـدف    كن فرصت   يه از حوصله ا   ك است   يا  دهيچيه بحث گسترده و پ    كچرا  
 منـسجم و مـنظم بـر        يروش  ه با آن مدرس بتواند به     ك است   يارك راه يها؛ بررس   ن پژوهش ياز ا 
  .ندكار كآموزان   متفاوت زبانيها يي توانايرو

  ت زبان آموزي شخص-3-1
 از  يبرخ. نندك ي م يبند   درونگرا و برونگرا دسته    يلكدو گروه     آموزان را به    زبانپژوهشگران،  

انـزوا و     ل بـه  يـ  تما ي؛ برخـ  ي زبـان  يوابـستگ   گر به ي د يل دارند و برخ   ي تما ياستقالل زبان   آنان به 
 اهـل تأمـل،     يبرخـ . انـد   ي روابط اجتماع  يبرقرار  مند به   شتر عالقه يگر ب ي د ي دارند و برخ   ييتنها
گـران  ي بـا د   ي زبـان  يها  ينشك ت در هم  كع و شر  ينش سر ك اهل   يوتند و برخ  كار س يتر و اخ  كتف

 عوامـل  ةتـوان در زمـر      ي را مـ   يتي شخـص  يهـا   يژگين دسته و  يا. اند  يونكث و س  كچ م يبدون ه 
 ةويالس و شـ كـ  در يف درسيالكانتخاب نوع ت رد بهيكه روكباً ثابت در نظر گرفت   ي تقر يعموم

ن يعوامل نـامبرده همچنـ    . دهند  ير قرار م  يتوسط مدرس تحت تأث   ها را      آن يارائه و سپس بررس   
__________________________________________________________________ 

1- Caon 
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آمـوز   ان زبـان يا ميآموز و  ان او و زبانيه مك يه مدرس برحسب نوع رابطه زبانكشوند   يباعث م 
ن همه، آنچـه  يبا ا.  آموزش را ارجح بداند  يها   روش يشود، برخ   يجاد م يها ا   يالسكگر هم يو د 
ــ ــور ت   ك ــان درخ ــوزش زب ــن آم ــاظ ف ــا ه از لح ــه ش ــه   يوج ــل دوگان ــان عام ــت، هم ان اس

ع يف مطالعـات وسـ  يـ ط.  هـر فردسـت  يتي شخصيها يژگيه از وك است  ييبرونگرا/ييدرونگرا
 ة بـالقو يريادگيه كن باور آورده است يالقول بر ا  ن گستره، پژوهشگران را متفق    يانجام شده در ا   

عنوان مثال    به) 2006 (يونبالب.  دارد يي برونگرا يتي با عامل شخص   ي ارتباط تنگاتنگ  يزبان خارج 
رد روابـط   يكـ  در رو  يشتريـ از ب يـ ت برونگـرا از امت    ي شخـص  يافـراد دارا  «ه  كـ ن باور است    يبر ا 

ن در حل و فصل موانع مربـوط        ين افراد همچن  يا.  زبان برخوردارند  يريادگي در مسئله    ياجتماع
. » دارد، موفقنـد  يگفتـار  يياستفاده مؤثر از توانا     از به يه ن ك ي گروه يارهاك و در    يد گفتار يتول  به

 بـوده و    يشتريـ ر و تعمق ب   كازمند تف يه ن ك زبان   ي آموزش يها  تيه در آن دسته از فعال     ك يدر حال 
ده دسـتور زبـان،     يچين پ ي قوان ي برخ يريادگيمانند  (ها مهم است       در آن  ياوكه و وا  يقدرت تجز 

حال .  برخوردارند يمتركاز  يآموزان درونگرا از امت     اس با زبان  يدر ق )رهيقاعده وغ   يصرف افعال ب  
ت فعـال در  كها مـشار   آنةه الزمك يالسك يها تي درونگرا در تمام فعال    يتيافراد با شخص  «ه  كآن

البتـه تـا   ). 51 : 2006،يبالبون(» شوند ي ميشتريل بك است، دچار مشيا چند نفر ي دو   يها  گروه
 ارائـه   يافكـ  ك مـدر  ن امـر،  يقت ا ي حق ة در بار  ي انجام شده درسطح جهان    يها  امروزه پژوهش   به

د درونگرا و يفوا ن بهيه فقط در نگرش آغاز  يش فرض ي پ يكعنوان    د بتوان آن را به    ياند و شا    نداده
ان يـ  م ةواقـع هنـوز رابطـ       بـه «:  در نظر گرفـت    ي زبان خارج  يريادگي ةا برونگرا بودن در گستر    ي

 زبـان  يريگاديـ ت او در يـ موفق  ا عـدم  يت  يآموز و موفق     زبان يتي خاص شخص  يها  يژگي و يبرخ
  ).135: 2000پال،ك(»  ثابت نشده استيخارج

   چندگانهيها  هوش-3-2
ن يه چنـ  كـ ن بـود    ي مسئله هوش ا   ير رو ي سال اخ  يقات انجام شده در س    ي تحق يهدف اصل 

 يريـ عنـوان متغ  ه بـه كـ م؛ بليريـ جانبـه در نظـر نگ   يـك گانـه و    ي مـسئله    يكعنوان     را به  يريمتغ
ن يبر پژوهشگران ا  . مينك ي زبان بررس  يريادگيها را در      و نقش آن   ي، انواع هوشمند  يوجه  چند
 و  3نگير اسـورل  يو تا اسـپ   ) 1985 (2تا اشتنبرگ ) 1983 (1ه از گاردنر  كداست  ي هو يخوب  نه به يزم

__________________________________________________________________ 
1- Gardner 

2- Stenberg 

3- Spear Swerling 
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را »  چندگانـه يهوشـمند «نه مسئله ين زم ي مهم در ا   يقات علم ين تحق ياهم اول ) 1996(اشتنبرگ  
 پژوهـشگران  ة، جامعـ يشنهاديـ  پيهـا  ان انگـاره يـ ر مد.  زبان خوانديريادگي مهم در امر  يعامل
را در مجـامع مطالعـات آمـوزش        ) 1993 و سـپس     1983گاردنر  (»  چندگانه يهوشمند«ه  يفرض

طبـق  . 1 دهـد ير رو ين مـس  يـ  در ا  ياديـ ه تحـوالت ز   ك قرار داد و باعث شد       يزبان مورد بررس  
 انـسان را    يهـا   يمندهرگونـه از هوشـ    :  اسـت  ي نه گونه هوشـمند    يه گاردنر؛ انسان دارا   يفرض

اش در  يل نـژاد انـسان  يـ دل  انسان به  يطيمح  ستي و ز  يشناخت  ستي قدرت ز  يك«عنوان    د به يبا  يم
، ي درزنـدگ ي ويات شخـص يـ دنبـال تجرب  توانـد بـه   ي مـ ين قدرتي چنيدر هر فرد  . نظر گرفت 

: 1999نر،گـارد (»  برسد يمتركا  يشتر و   يرشد ب    به يانجام عمل    او از اقدام به    يها  زهيفرهنگ و انگ  
، يقي، هوش موس  ي و محاسبات  ي، هوش منطق  يهوش زبان :  عبارت است از   يانواع هوشمند ). 82

، هـوش  يفـرد  انيـ ، هـوش م )يبـدن -يريا تـصو  يـ  ( يري، هـوش تـصو    يانك و م  ييهوش فضا 
بردن   ه نام كد خاطرنشان شد    يبا  يالبته م . ي و فلسف  يعتگرا و هوش وجود   ي، هوش طب  يفرد  درون

 ي روزمره، همگـ يه در زندگك خطاست، چرا يشه عمليل مجزا، خود در ر كش  از انواع هوش به   
ن يـ دام از اكـ ان هر يـ  م ي بـالفطره و ذاتـ     يار و هماهنگ  ك خود ينشك  از هم  ي ناش ي آدم يردارهاك

الت ك حـل مـسائل و مـش   ة نامحـسوس از عهـد    ينـش ك ن هم ي است و  چن    ي هوشمند يها  گونه
تـوره  .  باهمند يبرده بناچار در ارتباط تنگاتنگ       نام يها  د، پس قوه  يآ  ي و بزرگ روزانه برم    كوچك

ه كـ نـد   ك ينگونـه عنـوان مـ     ي، ا يريادگيـ  گاردنر بر موضوع آموزش و       ة انگار يسان در باب القا   
»  استدالل و زبـان را بـا هـم دارد   يت قدرت منطقي بر تقو ي سع ي مدرن امروز  ي آموزش ةسامان«
ل از  يـ  آن قب  ي و حتـ   يالً مطالـب درسـ    كـ «ه  كدارد    ي، و در ادامه اذعان م     )68: 2006توره سان، (

 ييتوانـا  ازمنـد بـه   ي ن يستند، همگـ  يـ ات ن ياضيا منطق و ر   ي آموزش زبان و     ةه در گستر  ك يدروس
 وجـود  ي ذهنـ يها تيگر از فعالي ديبرخ«گر ي دي، از سو»شتن از راه واژگاننديان خوير و ب  كتف

» ميپـرداز   ي م يب تجربه در زندگ   سك رامون خود را شناخته و به     ي پ يايها دن    آن كمكه با   كدارند  
عوامـل    ، بـه  ي هوشـمند  يها  ر از گونه  يغ  د، به ي زبان شا  يريادگي ةنسان در گستر  يپس بد ). همان(
 چندگانـه و    يهـا   ر هـوش  ين باب سـا   يه در ا  كسته است   ي داده نشود و شا    يت چندان يگر اهم يد
 يري تصويثال؛ هوشمندعنوان م به.  شوندياوك وواي زبان بررس يريها بر فراگ    ر و قدرت آن   يتأث

ن بخش از پژوهش    يه مدنظر ما در ا    كن، آنچه   ي دارد؟ بنابرا  ي زبان خارج  يريادگي بر   يريچه تأث 
ـ ي و ي فـرد يهـا  يي تواناياوك و واياست، همان شناخت و بررس   يـك آمـوز در    هـر زبـان  ةگان

__________________________________________________________________ 
  : ه هوش چندگانه گاردنريشهور دررابطه با فرضمطالعات م م بهي داريا اشاره -1

Armstrong 2000, 2003; Kornhaber, Fierros, Veenema 2004; Torresan 2006, 2008.   
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 فراهم   را يالسكف  يالكست ت يبا  يم مدرس چگونه م   يه بدان كنيجه ا ي واحد و در نت    يالس درس ك
جـه  يآمـوزان، از نت  ل متفـاوت در زبـان  كشـ   چندگانه بهيها يتنوع هوشمند ت بهيسازد، تا با عنا   

  :توان يا ميگر آي ديعبارت مند شود؟ به  در آموزش زبان بهرهيبهتر
ل كتنـوع شـ     ها به   ه در ساختار آن   ك خاص را در نظر گرفت       ي آموزش ي الگوها ي سر يك. 1
 ه شود؟ستيآموزان توجه با  زبانيذهن

 يه نه تنها اجازه دهد، همگـ      كرد  كجاد  ي ا يالسك يها  تيامل از فعال  ك برنامه متنوع و     يك. 2
ف يالكـ شان در انجام ت ي و مطالعه قرار گرفته و نقاط قوت ا        يالس مورد بررس  ك يكآموزان    زبان

 دهـد، تـا نقطـه       يران را توانمنـد   يـ  چندگانه فراگ  يها  ي هوشمند يها  ه گونه كمشخص شود، بل  
 شود؟  مرنگ تركمرور  ، بهيريادگي ةني از آنان، در زميكهرضعف 

الس كـ  يـك آموزان   زبانة هميها ي هرگونه از هوشمنديان بررسكعتاً و احتماالً ام يالبته طب 
) 2004 (يو هـال هلـ  ) 2006(ن توره سـان  يشي پيها پژوهش مقدور نخواهد بود، اما با توجه به     

 ي آموزشـ يها شي پويساز ي غنير را براي زي آموزش يها  ياختصار جدول راهبرد    د بتوان به  يشا
 مدنظر  يها  تيفعال.  شود ياند، بررس    برگرفته شده  يا   چندگانه ي هوشمند ةنوبه خود از نگر     ه به ك

 در سـال دوم     ييايـ تاليان رشـته زبـان ا     يدانشجو   نفره مربوط به   28الس  ك يكر در   يدر جدول ز  
الزم : شـد  ير ارائـه مـ  يـ شـرح ز    ج بـه  يند و نتـا    قرار گرفت  ي انجام و مورد بررس    يارشناسكمقطع  

 آزمـون   ةجـ ي نت يبررس  دام به كه هر كل شده است    كيم مدرسان از دونفر تش    يه ت كح است   يتوض  به
  : اند رداختهپها  ي از هوشمندينوع خاص

نوع هوشمندي 
و مدرس 

  مسئول بررسي
  ها فعاليت كالسي در نظر گرفته شده و نتيجه بررسي

 يريهوش تصو
- يريتصو(

  )يبدن
  مدرس اول

 ,Role play, Total Physical Response: هـاي كالسـي ماننـد    فعاليـت 
Story Telling .آمــوز را از لحــاظ فيزيكــي دعــوت  تكــاليفي كــه زبــان

هـا امكـان هرگونـه تغييـر در           اين تمرين . مشاركت در انجام تمرين كند      به
گفـت و   دهنـد و در دروسـي ماننـد           زبان آمـوز مـي      هاي انتخابي را به     متن

آموزان با اين روش با قوانين پاية         كنند و زبان    شنود، فضاي شادي خلق مي    
هـا    نفر در اين برنامه19 نفر زبان آموز، 28از . شوند دستوري بهتر آشنا مي 

مطالـب    نفر عالقه بيـشتري بـه  13كنندگان  شركت كردند و از ميان شركت   
  . مورد بحث نشان دادند
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نوع هوشمندي 
و مدرس 

  مسئول بررسي
  ها فعاليت كالسي در نظر گرفته شده و نتيجه بررسي

ان يهوش م
  يفرد

  مدرس اول

طلبنـد،   هاي دو يـا چنـد نفـره را مـي            هاي كالسي كه تشكيل گروه      اليتفع
يادآوري برخي قـوانين دسـتوري سـاده بـراي            آموز به   مانند دعوت از زبان   

ميـز و توليـد عبـارات     زبان مقصد بر سر يك ها؛ مكالمه به ساير هم كالسي 
ي آموزان در بيان درخواستي يا سوال و پاسـخ    ساده و ابتدايي؛ ترغيب زبان    

، مكالمه و برقراري )Brain stormingدر ميان اعضاي گروه، توفان مغزي 
 28از  . سازي شفاهي، توليد گفتاري و شنيداري       ارتباط كالمي از راه جمله    

 نفر در اين برنامـه كالسـي شـركت داشـتند و از ميـان                16نفر زبان آموز،    
  . نفر مشتمل بر شش گروه دو نفري فعاليت خوبي داشتند12ايشان 

هوش درون 
  يفرد

  مدرس اول

آمـوز عالقـه دارد وقـت آزاد خـود را             توصيف اينكـه چگونـه يـك زبـان        
بگذراند، نگارش خاطرات روزمره شخصي، مطالعه مستقل نكات درسـي          

آمـوزان در ايـن نـوع         همگـي زبـان   . ارائه شده و فعاليت هايي از اين قبيل       
يف مكتـوب   برنامه كالسي شركت كردند و از ميان يادداشـت هـا و تكـال             

بقيـه  . تعداد نوزده كار از كيفيت خوبي برخـوردار بـود  ) كار ارائه شده   28(
  . كارهاي ارائه شده داراي اشكاالت نگارشي بسيار زيادي بودند

 و يهوش منطق
  يمحاسبات

  مدرس دوم

جابجايي واژگان و اركان جملـه و تغييـر ترتيـب صـرف و نحـوي آنهـا،                  
مله از لحاظ دستور زبان و همچنين       تجزيه و بررسي نظم و قواعد اجزا ج       

هـاي   هاي دستوري و فعاليـت  ريخت شناسي و امالي واژگان، برخي بازي     
زبان خارجي مانند سامانه اعشاري چون      شمارش اعداد و ارقام به      مربوط به 

انجام چهار عمل اصلي ضرب و جمع و تقسيم و منها           . يكم، دهم و صدم   
هاي مـولتي     تمرين. دي مقادير رياضي  بن  محاسباتي مانند رده  . زبان مقصد   به

زبـان سـاده، تفكـر و تأمـل بـر روي             مديال متمركـز بـر روي هندسـه بـه         
از . زبان خـارجي  هاي منطقي ميان ارقام و محاسبات ساده رياضي به  ارتباط

انجـام اينگونـه تمرينـات مربـوط          آموزان تنها شش نفر عالقه بـه        ميان زبان 
هـا عالقـه      هـاي امـالي واژه       در تمـرين   رياضي نشان دادند و بقيه گروه       به

  . بيشتري نشان دادند
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نوع هوشمندي 
و مدرس 

  مسئول بررسي
  ها فعاليت كالسي در نظر گرفته شده و نتيجه بررسي

  يقيهوش موس
  مدرس دوم

همراه آوا و موسيقي، نگارش متون چنـدخطي ماننـد    نگارش متون ساده به   
برنامـه تـصويري داراي       هاي بازرگاني و عبارات تبليغـاتي بـراي يـك           پيام

اي ساده و   ، ساختن ترانه    )تشويق خالقيت هنري زبان آموز    (موسيقي متن   
حافظه سپردن واژگان و يا نكات دسـتوري          نگارش متون شعري  جهت به     

قاعده افعال، انتخاب اشـعار و متـون مـوزون و             مانند صرف با قاعده يا بي     
آهنگين كه قابليت دكلمه را داشته باشند، استفاده ابزاري از موسيقي بـراي             

گوش   آموز به   نو همچنين ترغيب و تشويق زبا     . خاطر سپردن بيت اشعار     به
صداشناسي و فونتيك و تلفظ كلمـات جهـت تـشخيص       سپردن با دقت به   

تنهـايي    هاي تلفظي و شنيداري برخي كلمات و حروف چه به           بهتر ويژگي 
 نفـر   25 نفـر زبـان آمـوز،        28از  . و چه در حالت ادغام با حـروف ديگـر         

 نفـر و    8مشاركت فعال داشتند و در بخش صداشناسي و اصول فونتيـك            
 نفـر  12ها و برخي اشعار ساده و آهنگـين          خاطر سپردن جمله    بخش به در  

  .از توانايي خوبي برخوردار بودند

  عتگرايهوش طب
  مدرس دوم

هـد،    توصيف تغييراتي كه در طي جابجايي مكـان زنـدگي فـرد روي مـي              
توصيف محل زندگي و دنياي پيرامون، توليد گفتاري در خـصوص مـثالً              

صحبت در    آموز به   وان درنده خو، ترغيب زبان    يك  گياه سمي و يا يك حي       
طور طبيعي در ذات انسان قراردارنـد ماننـد           خصوص شناخت هايي كه به    

شناخت او از رنگ ها و طعم ها و مزه ها و بوها و يا شناخت او از حس                   
خطر و يا توصيف حس المسه در لمس كردن يك پارچه پشمي و غيـره،               

تـوان موجـودات در حـال         چگونـه مـي   توليد گفتاري در باب اينكه مـثالً        
 نفر فعاالنه شـركت كردنـد و از         18 دانشجو،   28از  . انقراض را نجات داد   

 نفر از دامنه لغات خوب و متنوع برخوردار بودنـد و تكـاليف              7ميان آنها   
  . ارائه شده در كالس داراي كيفيت خوبي بودند
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نوع هوشمندي 
و مدرس 

  مسئول بررسي
  ها فعاليت كالسي در نظر گرفته شده و نتيجه بررسي

 و يهوش زبان
  يشناخت ا زباني

  مدرس اول

، تلخـيص متـون سـاده و    Story tellingان يا همـان  بحث و تعريف داست
هـاي مبنـي    ، فعاليتon lineهاي  همكالسي ها، چت تعريف مجدد آنها به

هـاي    و يـا بطـور كلـي در محـيط         wordبر نگارش در محيط هايي ماننـد        
office      آمـوزان در ايـن نـوع         همـه زبـان   . ، بازي با واژگان و جدول لغات
 نفر شـركت كننـده      28كردند و از ميان       كتهاي كالسي با عالقه شر      برنامه

 نفر از عالقه و توانايي خوبي در اين مـورد  23در طي سه جلسه دوساعته      
 نفـر ديگـر بيـشتر در يـافتن واژگـان و همچنـين در                5. برخوردار بودنـد  

  .نگارش دچار مشكل بودند

 -ييهوش فضا
  يانكم

  مدرس دوم
  

. هـاي گرافيكـي     و برنامـه  هاي ذهنـي      استفاده از نمودارهاي مختلف، نقشه    
هاي تـصويري و      سوالي از طريق طراحي پاسخ مدنظر، برنامه        ارائه پاسخ به  

دانـشجويان  . هـاي كالسـي از نـوع چنـد رسـانه اي             ويديويي، ارائة پروژه  
در طـي سـيزده   . هاي گرافيكي هيچ عالقـه اي نـشان ندادنـد    ارائه برنامه   به

هاي دونفـره آمـاده    در گروههاي كالسي خود را كه  جلسه  دوساعته پروژه  
 كار كالسي ارائـه شـده   11 كار دونفره، 13از ميان   . كرده بودند ارائه دادند   

  .از كيفيت نسبي خوبي برخوردار بودند

-يهوش وجود
  يفلسف

  مدرس دوم

آموزان در توليد شفاهي يا كتبي آنچه كـه در بـارة مـسائلي                دعوت از زبان  
همگـان در   . انديشند  يا نيستي مي  مانند معني زندگي، خوشبختي، هستي و       

 نفر توانـستند    16 نفر تعداد    28اين برنامه كالسي شركت كردند و از ميان         
  . زبان مقصد بيان سازند افكار خود را درباره موارد باال به

   زبانيريادگيزه در ي عامل انگ-3-3
ن يوهـشگر  پژ يوفور مـورد بررسـ      زه به ي، عامل انگ  يخ مطالعات آموزش زبان خارج    يدر تار 

د 1993، 1983، 1976 1تونـه يت(قرارگرفتـه اسـت    ، 2002، 1994 ي؛ بـالبون 1994، 1987 2ي؛ فِـرِ
__________________________________________________________________ 

1- Titone 

2- Freddi 
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ن  ك؛  2008،  2001 1اردوناك؛  2013  يعنوان عـامل  زه بهيتونه انگي؛ در نظر ت)2017، 2011،  2006ااُ
ر  برخـوردا ياديـ ت زيـ ا زبـان دوم از اهم   ي و   ي زبان خارج  يريادگي در مسئله    يكيژنت-يكناميد

شـمار   ي بيندهايه در آن فرا   ك جامع   يبند   گروه يكعنوان    به»  توان    يزه را م  ي انگ يلكبطور  . است
) 2004(مـانو پولـو     « ). 13: 1997نبرگ،يرا(در نظر گرفت    » اند   گرفته ي جا ي متفاوت يها  دهيو پد 

مـانو  ،  }...{ دشوار است    يارك آن   يده است و مفهوم پرداز    يچيزه پ يه مفهوم انگ  كند  ك ياظهار م 
ف يزه؛ تعار يه، انگ كنينخست ا : آورد  يزه م ي انگ ي مفهوم پرداز  يد دشوار يي تأ يپولو دو علت برا   

ها،    از آن  يكه هر كزه وجود دارد    ي انگ ة در بار  ي متعدد يها  هيه تعداد نظر  كني دارد و دوم ا    ياديز
 يقـ ، تر ينعمتـ (» شـوند   ي رفتـار بـشر مربـوط مـ        ةني در زم  ي مختلف روانشناس  ياندازها  چشم  به

مفهـوم  .  اسـت  ي تبحـر در زبـان خـارج       ي بـرا  يزش، بخش ضـرور   يانگ« ). 272: 1397،يگشت
له آن  يوسـ   ه بـه  كـ  است   ينديزش، فرا يانگ.  ابعاد مختلف است   يده و دارا  يچي پ يزش مفهوم يانگ
س يكچ و مـ ينتـر ي، پكشـان (شوند  ي ميرو و جهت گرفته و نگهدار     يمحور ن - هدف يها  تيفعال

). 2013دسل  يبر( شود   يادميت  ين موفق يش ب يه از آن مثابه پ    ك دارد   تياغلب آنقدر اهم  ). 2008
هاسـت    يع دگرگـون  ي دامنـه وسـ    يجانـات دارا  ي افراد، باورها و ه    ةشياند  زش بسته به  يشدت انگ 

 كچ و شـان   ي و پنتـر   2000يان و دسـ   يـ ر(پژوهـشگران   ). 278: همان(» )2012 و اوشر،    كشان(
زه گـاه در تقابـل بـا        ين دو نوع انگ   يا.  اشاره دارند  4يروني و ب  3يزش درون يدو نوع انگ     به 2)1996

شرفت يـ سب پكـ  ي هدف از مطالعـه زبـان خـارج      يگاه. گريديكامل  ك در ت  يگرند و گاه  يديك
 زبان مقصد   ة از جامع  ي هدف خود را عضو    يو گاه ) 5يزش ابزار يانگ( است   ييا   و حرفه  يعلم

ـ        ي قو ةزيانگ  ازمند به يدانستن است و ن     يشخـص   و درون ) 6يزش هـدف  يـ انگ (يتر و از نـوع درون
زش يـ انگ   دادن بـه   يدر معنـ  ). 274: 1397،  ي گـشت  ي، ترقـ  ينعمتـ (و  ) 2000 8، مواٍ 7يدبن(است  
 مـورد   يالس درسـ  كـ در  . داسـت ي هو يخـوب   آموز و مدرس زبان به       نقش زبان  يروني و ب  يدرون

زش يـ  بـا انگ   يآمـوز   عتـاً زبـان   ي افراد زبان آموز، طب    يتي شخص يها  تفاوت  او ما، با توجه به    كندوك
__________________________________________________________________ 

1- Cardona 

2- Ryan-Deci, Pintrich-Schunk 
3- Intrinsic motivation 

4- Extrinsic motivation 

5- Instrumental motivation 
6- Integrative motivation 

7- De Beni 

8- Moè 
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ه كند، حال آن  ك ي م ياوكنجك احساس   يل ذات كش   و خودجوش در رابطه با زبان مقصد به        يدرون
زه يـ م با انگيه در رابطه مستقك خودخوان و خودجوش نبوده، بل     يروني ب يزشي او با انگ   يالسك هم
ه ب از طرف مدرس رابطـ     يق و ترغ  يافت تشو ين با در  يند و همچن  ك يافت م يرون در يه از ب  ك ييا

ـ يزه ب يانگ. بخشد  يل م ك خود را با زبان مقصد ش      يشخص ن سـان از عوامـل      ي دانـشجو بـد    يرون
ق مـدرس در رابطـه بـا تـالش     ي توجـه و تـشو   يالس درس ك آبشخور گرفته است و در       يرونيب

ـ  ي قـو  يرابطـه وابـستگ   «  يه گـاه  كـ اردونا اعتقاد دارد    كند، اما   ك يت م يآموز آن را تقو     زبان ن ي ب
ب از  يـ ترغ  آمـوز بـه     ه زبان كشود    يق توجه دارد باعث م    يتشو  از او به  ين  ه به ك يآموز و مدرس    زبان

ه در ابتـدا  كـ ن امر هرچقـدر هـم   ي وابسته شود و ايزه ويانگ  بخش بهيعنوان انرژ  به يطرف و 
 يي مدت مـانع از گـسترش توانـا        يند، در طوالن  كجاد  ي ا ي خوب يج آموزش يد و نتا  ينظر آ   د به يمف

ه كـ آمـوز   مـدار زبـان   ت مانع محور و محـصول   ي و خالق  ي و فراشناخت  ين ذه يالزم در راهبردها  
از يـ ه مدرس متوجـه ن    ك يالس درس كدر  . شود  ي، م يريادگيشرفت    ي است در پ   ي مهم يراهبرد
از يـ   ن-1985ان يـ  و ريه دسـ ي طبق نظر –ه  كشود    ي فراموش م  يب است، گاه  يترغ  آموز به   زبان

عنـوان     را در او به    يم گر ي و خودتنظ  ي خودآغازگر  توان ي است و نم   ي ذات يخودمختار  انسان به 
ب از يـ عامـل ترغ  آموز به  زبان يجاني و ه  ي عاطف ين وابستگ يبنابرا. د گرفت ي ناد ي ذات يروي ن يك

 ي و خودآگاهيمي قدرت خودتنظةه از توسعكشود  ي باعث م يالس درس ك يكطرف مدرس در    
ه كـ  يگـر يآموز د سه با زبانيه در مقاكا بماند چر ش در زبان، بازيشرفت خو يزان پ يدر رابطه با م   

آمـوز   ن زبـان يـ نـد، ا ك يمـ ي تنظ يريادگي است و خود را در رابطه با         ييي قو ي درون ةزي انگ يدارا
گـر بـر طبـق مطالعـات       ي د يالبته از طرفـ   . گردد  ي م يق مدرس دچار ضعف عمل    يتشو  ازمند به ين

آمـوز     در خود زبـان    يريادگي يها و انتخاب راهبرد   يروني ب ةزين انگ يه در مورد رابطه ب    ك يقيعم
ـ يزه ب يـ انگ) 1385 ي جهرمـ  ي و فاطم  1386ي و صالح  ينياحسيض(انجام شده است      رابطـه   يرون

ن راسـتا درظـاهر   ي در اي درونةزيه انگ يك ندارد، در حال   يريادگي ي با انتخاب راهبردها   يمعنادار
 متعـدد  يهـا  ازيـ  بـا ن  مناسبيالس زبان با انتخاب مطالب درسكدر . ندك يفا م ي ا يتر  نقش مهم 
  .  ت شودي در آنان تقوي درونةزيشتر انگيه بكن بود ي ما بر ايان سعيدانشجو

  آن از بهي و احساس نيريادگيبردن از  زان لذتيم -3-4
 يريادگيـ لـذت  «ه همان   ك اشاره دارد    يته جالب كن   به يزش درون ي انگ ةنيدر زم ) 2008(ااون  ك
شـود،   يده مربـوط نمـ  يجان دلخواه و پـسند ي هيك و   حس يك  تنها به  "لذت" ةواژ. است» زبان

سب كـ ادگرفتن و   يـ شـناخت و       بـه  ياز ذات ي ن يك در برابر    "ت خاطر يرضا" يمعنا  شتر به يه ب كبل
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ه خـود  كني از اي درونةزي انگيآموز دارا زبان.  نو استياركجستن در  تكد و شريات جد يتجرب
 مد نظر مـا،  ة نفر28الس كحال در . برد يشد، لذت مك يچالش م ش را بهي خويها تيو محدود 

گرفـت تمـام      جـه يتـوان نت    ي متفـاوت مـ    يهـا   زهيـ  متفـاوت افـراد و قطعـاً بـا انگ          يها  ييبا توانا 
نجـا  يدر ا. دهند، لـذت نخواهنـد بـرد    يه انجام مك يارك اندازه از  يك الس به ك يها  ندهك تكشر
 يآمـوز  ند زباني در فرا"تاحساس لذ" و "ت خاطريرضا" بهتر عامل يد بهتر باشد در معرف   يشا
 The Neurobiology of Affect in language ارزنـده بـا عنـوان    ي در اثر1مطالعات شومن به

learning ) 1997 (د، امـا  يـ آ يحـساب مـ    بـه يميه قـد كنيرغم ا ين اثر عليا.  شوديهم اشاره ا
 منبـع   يـك عنـوان      همچنان بـه   ي زبان خارج  يريادگيت از   ي نقش احساس رضا   ةنيامروزه در زم  

 بـدون   يريادگيـ جملـه      از ي ذهنـ  يندهاينظر شومن، فرا    به. رديگ  يمطالعات مورد استفاده قرار م    
ه از نقطـه نظـر      كـ  مقـدور نخواهنـد بـود، چـرا          ي فـرد  ي و عاطف  يجاني ه يندهايشدن فرا   فعال
 مـستمر و    ي ذهنـ  يهـا    پروسـه  يانـداز    در راه  يند، نقش مهمـ   يجانات خوشا ي؛ ه يكيولوژينوروب

ن كـ ل اخـص مم كشـ   را بهي زبان خارجيريادگي و يل عمومكش  بهيريادگيه  كدارد   يماندگار
ه كـ دارد  ياذعـان مـ  ) Stimulus apparisal ("ك محريابيارز" يشومن با ارائه الگو. سازند يم

ام بـر  يـ  آن پيابيـ  و ارزيبررسـ  ار بهكل خودكش به) input (ي وروديها امي پكمغز انسان در در   
نظـر    بـه  -هكـ  يعـوامل . پردازد  ي م كل محر كش  ام و ثبت آن در حافظه به      يپند انتخاب   ي فرا يمبنا

  :سازند عبارتند از ي و ثبت آن را مقدور ميافتيام دري پيابي، ارزي ذهنةن پروسي ا-شومن
س زبـان   ي تـدر  ي سـنت  يهـا   روش   بـه  يبـا نگـاه   : ي ورود يهـا   د بـودن داده   يع و جد  يبد. 1
شـود و   ي اسـتفاده مـ  يجانبه قواعـد دسـتور     يكه و   يسو يك ارائه   يشتر از الگو  يه ب كم  يابي يدرم
چ گونـه  يه هـ كبرد، چرا  يس پين روش تدر  يها و نقطه ضعف ا      تيمحدود  توان به   ي زود م  يليخ

 توسـط   يافتيـ ام در يـ  الزم در پ   ك شـود و لـذا محـر       يده نمـ  ي د يس سنت ي تدر ةوي در ش  ينوآور
، روش  ي روزانه و هفتگ   ي درس يزير  الس و برنامه  ك ي اجرا ةويش«.  شود يآموز احساس نم    زبان

 مطلب و پرسش و پاسـخ و در مواجـه بـا صـرف و                ك در ةنيالس در زم  ك ييمدرس در راهنما  
الس گرفتـه  ك را از ي احساس لذت و شاد    يشگي هم يها  نيرار همان تمر  كنحو زبان مقصد و ت    

ش بـر  ن، تـال يبنـابرا ). 59: 2006، يبـالبون (» شود يآموزان م سالت در زبانك و   يو باعث خستگ  
د بـردن و  يـ  از جديرده و تـا حـد  كر يي تغيهر درس   ف مربوط به  يالكه هر هفته نوع ت    كن بود   يا
 . نبودن بهره برده باشنديراركت

__________________________________________________________________ 
1- Schumann 
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ن كـ  مم ي نمودارها ياستفاده از برخ  : يافتيام در يا همان پ  ي ي ورود يها  جذاب بودن داده  . 2
ائه شـده، اسـتفاده از منـابع     جذاب در دروس ار يكير گراف يا تصاو ي و   يموضوع درس   با توجه به  

 ي فرعـ يهـا  ان جنبـه يتوان در م    يه از چاپ مناسب و متنوع برخوردارند را نم        ك ي و متون  يدرس
 جذاب،  ي و چاپ  يكيجنبه گراف .  در نظر گرفت   –ه  يه و پا  ي حداقل در سطوح اول    –آموزش زبان   

شتر يـ مطالعـه ب   راغب بـه   آموز در ارتباط است و او را         زبان يجاني و ه  ينوبه خود با ابعاد عاطف      به
ه البته  كا  يتالي از مجالت منتشر شده در ا      يتب و منابع و حت    ك شد از    يل، سع ين دل يهم  به. ندك يم

 .آموز نداشته باشد، استفاده شود  با فرهنگ زباني از لحاظ فرهنگيمنافات
 طبـق  ه اشاره شـد، كهمانطور ): need significance (يافتيام دري پيده عملياربرد و فاك. 3

طـور خـاص      ا زبان دوم بـه    ي ي زبان خارج  يريادگيل و در    كطور     به يريادگينظر شومن در امر     
ه يزه در مراحل اوليز و شناخت انگ يالبته تم . ندك يفا م ي ا يار نقش مهم  كزه از انجام آن     يعامل انگ 

 و  ي فـرد  يهـا   يژگـ يه از و  كـ الس  كـ آمـوزان     ان زبان يژه در م  يست، بو ي چندان آسان ن   يريادگي
 زود قابـل    يلـ يدام از افراد خ   ك هر ي فرد يازهاياجات و ن  ي برخوردارند و احت   ي متفاوت يتيشخص
د در ابتـدا     يآمـوز شـا     ، زبـان  ييايتالي نفره ما در رشته زبان ا      28الس  كدر  . ص نخواهد بود  يتشخ

گـر  يف د يـ لكاس با ت  ي در ق  يالسكف  يلك ت يك ييت اجرا يت و فور  يزان اهم يص م يتشخ  قادر به 
نـد  ك امتحان روز بعد را احساس       ي جهت آماده شدن برا    يفيلكت انجام ت  يد فرد فور  يشا(نباشد  

 و احساس   يميسطح خودتنظ   دن به يرس  از به يعنوان مثال ن    گر مانند به  ي د يازهاي ن ياما متوجه برخ  
 ي در زبـان خـارج     يسـطح خودبـسندگ     دن بـه  ي الزم جهت رسـ    ييسب توانا كشرفت و   يپ  از به ين

اج يـ از و احت  يـ زه در رابطـه بـا احـساس ن        يـ  بـالقوة انگ   يها  تي محدود يف با معر  يبالبون). نباشد
 شـود و    ك احساس و در   يريادگي اج به ي احت يزيه قبل از هرچ   كالزم است   «: ديگو  ي م يريادگي به
ش را مرتفع ساخته است، ي خو ي زبان يازهايه ن كه دانشجو متوجه شود     ك ياز تا زمان  ين حس ن  يا

ه در كـ  يا مـسئله ). 58: 2004،يبـالبون . (»ر خواهـد داشـت  يد تأثران يجلو م   ه به ك ييرويچونان ن 
 از  يريادگيـ  از به يالس مد نظر ما اغلب اوقات احساس ن       كه در   كن است   يشود ا   ينجا مطرح م  يا

د يآموز است و شا      زبان ي آموزش يازهايه در نظر مدرس ن    كاست    يآموز متفاوت با آن     طرف زبان 
 از يريادگيزه ياهش انگك شاهد افت و ي زبان خارجكي مدت زمان آموزش    يل در ط  ين دل يا  به

ه يزه، بخصوص در عبور از آموختن قواعد پا       ياهش انگ كن  يه ا كم  يشد  متوجه. ميآموز  طرف زبان 
 يشرفته گفتار ي پ يها  مهارت   به يابيدست   تا به  ي زبان يها  ة دستور زبان و اخذ حداقل مهارت      يو اول 
شتر از هرقـسمت  يـ د بي زبـان شـا  يريادگيشرفته يپن بخش يه اكدهد، چرا  ي م ي رو يداريو شن 

ان ي انجام شده در ميلك ي بررسيكدر .  داشته باشديزه قو يانگ  از به يند آموختن ن  ي از فرا  يگريد
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ده ي د يانيشتر در دانشجو  ين مسئله ب  ي ا ييايتالي رشته زبان ا   يارشناسكان سال دوم مقطع     يدانشجو
 . مقصد را دارندشور زبان كل در يه قصد ادامه تحصكشود  يم

 در نظـر  ي وروديها اميا همان پي يبرنامه درس): input (يافتي دريها امي پييت اجرا يقابل. 4
ت يـ ه قابلكـ  ياربردكـ  يالسـ كف يـ لك تيـك « :  حداقل استاندارد باشند  يست دارا يبا  ي م يبالبون
ه يكـ  حال گـردد، در    ي مـ  يزه بخـش تلقـ    ي عامل انگ  يكعنوان    ثر اوقات به  ك دارد، ا  يادي ز يياجرا

 در يا نـاتوان يـ ست و كـ جـاد حـس ش   يا ا يـ ده و سخت است     يچيه پ ك يا داده ورود  يف و   يلكت
ل، يـ ن دل يهمـ   د بـه  يشـا ). 54: 2006،يبـالبون (» شود  يآموز باعث فاصله گرفتن او از زبان م         زبان

 يزبان اصل   هندسه به   ياضيان محاسبات ر  ي و ب  يكاستفاده از گراف     به يان ما عالقه خاص   يدانشجو
د يـ با  ي نم يف درس يلكه ت كني بر ا  ي مبن كيگوتسيش فرض و  ي، پ يدر عبارات بالبون  ! ان ندادند نش

م يردكـ  ين همواره سع  يبنابرا. داستي هو يخوب  ده و سخت باشد، به    يچياد پ ياد ساده و نه ز    ينه ز 
ان ي در دانـشجو   يريادگيـ زه و حـس لـذت از        يـ م تـا انگ   ينك ياد سخت دور  يف ز يالكاز ارائه ت  

 . وب نشودكسر
 در  ي ورود يهـا    خـاص داده   يژگـ ين و يا: يف درس يلك ت ياجتماع-ينان روانشناخت ياطم. 5
 يـك   زبان هستند، اشاره بـه يريادگي  متفاوت مشغول به  يها  ييه در آن افراد با توانا     كالس  ك يك

 حـس توانـا بـودن در      يبيجادِ تقر يا. ن ها دارد  يت تمر يمكت و   يفكي در رابطه با     يديلكموضوع  
 الزم جهـت    يهـا   يي توانـا  يه دارا كـ نيا  آموز بـه    نانِ زبان يا همان اطم  ين ها   يندن تمر انجام رسا   به

وتـاه مـدت و در     ك اسـت، در     ياهـداف آموزشـ     ل بـه  ي ن ي الزم برا  يارهاك و انجام    يزيبرنامه ر 
ار محول شـده برخواهـد   كه از عهده انجام   كدهد    ي را م  ينان روانشناخت ين اطم ياو ا   درازمدت به 

ز و يـ ات موفـق آم يق تجربي از طرينانين اطمي چنيكه  كم ينظر ما متوجه شدالس مدكدر  . آمد
 را  ينـان ين اطم يچن  دن به يه رس كگردد و مدرس قادر خواهد بود         يسب م ك ي احتمال يها  ستكش

.  رسـاند ياريـ آن  دن بـه يجـا الزم باشـد فـرد را در رسـ     كرده و هر  كـ  يآموز بررس   در افراد زبان  
نـان  ينفـس و عـدم اطم       مبـود اعتمـاد بـه     كعلـت     آموز به   ه زبان كه چنانچه   كن معلوم شد    يهمچن

، يف نوشـتار  يالكـ ، نتوانـد از عهـده انجـام ت        يريادگيـ ند  ي فرا يسب شده در ط   ك يها  ييتوانا  به
ند و ك ي او را همراهييباكيتواند با صبر و ش يد، مدرس م ي مطلب برآ  ك و در  يداري، شن يگفتار

 :ندك ير را انتخاب ميتار ز از سه رفيكيه خود زبان آموز،  كم يديد
 .شدكن مانع از تالش دست بيدر مواجهه با اول •
 .ندكز ياز مواجهه با مانع پره •
 .ديردن آن نماك در حل و فصل يرده و سعكدر مواجهه با مانع مقاومت  •
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 در يلكهرشـ  ننـد بـه  ك ي مـ يبرند و سـع  يآموزان مدنظر ما از روش دوم بهره م    ت زبان يثركا
ل كـ ان هفتـاد درصـد از       يژه در م  يو  ن به ينند و ا  ك ي از مواجهه با مانع دور     يتبك و   يد شفاه يتول

ـ        يده شد و ب   يالس د كننده در   ك تكافراد شر  ن يقاعـده و همچنـ      يشتر در عدم استفاده از افعـال ب
الس كـ ل در   ين دل يهم  به. ده شد ياز دارند، د  يحرف اضافه ن    ر به يناگز  ه به ك يعدم استفاده از افعال   

ازها و ي ني متفاوت است ، مدرس با بررس    يها  يي توانا يآموزان دارا   ل از زبان  كشه مت كمدنظر ما   
آمـوزان را     ، زبـان  ي ورود يها   و داده  يف درس يالكر الزم در ت   ييجاد تغ ي افراد و ا   يها  يمند  عالقه

 ياريـ  يتـساب كن ا ي بالقوه و همچنـ    يها  يي و توانا  ي فرد يش استعدادها يدر جهت توسعه و افزا    
ر هموارتر خواهـد    ين مس ي تر باشد ا   ي دانشجو هرچه قو   يزه درون يضح است انگ  پروا. رساند  يم

 برخوردار بودند   ي ا يار قو ي بس يزه درون يان از انگ  ي از دانشجو  يمكه تعداد   كم  يمتوجه شد . بود
  ).   نفر28 نفر از 7(

   استعداد-4
ه كـ  ي زبـان خـارج    يريادگيـ  خـاص در     ي فرد يي توانا يك»   از   1هانك واژه استعداد اس   يبرا

 يست و فزونتـر هـم نـوع   يـ ر علـوم و فنـون ن  ي سايريادگي در  ي فرد ييلزوماً در ارتباط با توانا    
نـد  ك يصحبت مـ  »  است يتسابك ا يها  ييز از توانا  ي و متما  ي و ذات  يامالً درون ك ماندگار و    ييتوانا

مطالعـات انجـام شـده        با اسـتناد بـه    ) 1989 و   1986(ن پژوهشگر   يا). 25-26: 1994هان،  كاس(
لز ت نـد  ين در خـصوص فرآ    يان و همچنـ   كودك در   ي زبان مادر  يريادگيدر باب   ) 1985(2وسط وِ
 و  يعـ ي و طب  يعوامل ذاتـ     هم به  يه زبان آموز  ك در افراد بالغ، اعتقاد دارد       ي زبان خارج  يريادگي

، ي با زبـان مـادر     يعي و تماس طب   يط خانوادگ ين مح يهمچن.  وابسته است  يعوامل آموزش   هم به 
گـران  ي ارتبـاط بـا د  ي الزم جهـت برقـرار  يي توانـا يش از دبستان داراي پيها  ل را در سا   كودك
: ل شـده اسـت  كي از چنـد اسـتعداد مجـزا تـش         ياستعداد زبان آمـوز   «هان  كطبق نظر اس  . ندك يم

ز دادن يـ ص و تمي تـشخ ييحافظه سپردن مطالب، توانا ، قدرت به ي زبان ياوكه و وا  ي تجز ييتوانا
ل دهندة اسـتعداد    كين عوامل تش  يچن). 23-26: 1994هان،كاس(» ان اصوات و شناخت واژگان    يم

د اصوات و تلفظ واژگان در رابطه بـا  ي تولييتوانا:  در ارتباط هستنديبا سه مرحله پردازش زبان  
 اسـت؛  ي زبـان ي در رابطه با پردازش ذهني زبان ياوكه و وا  ي تجز يي است؛ توانا  يافتي در يها  اميپ

__________________________________________________________________ 
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هان كاسـ .  در ارتباط است   يافتي در يها  امي و پ  ي اطالعات زبان  ي بازخوان ييقدرت حافظه با توانا   
سـمت زبـان       بـه  يريـ جهـت گ  «از عبـارت    » استعداد «ي در معن  يريز از اشتباهات تعب   ي پره يبرا

آمـوزان را    گروه از زبان    الس مدنظر سه  ك، در   يفات و يتوص  ند و با توجه به    ك ياستفاد م » يخارج
  : ميردك يبند ل دستهكن شيا اند به ي زبان خارجيريادگي در يشتري استعداد بيه داراك

 يريـ گ  جهـت ي زبان خارجيلك و شيسمت ابعاد ساختار شتر به يآموزان ب   گروه اول زبان  . 1
 و عبارات دارنـد و   لماتك يين آواي و همچنيت ساختار دستوري در رعايشتريرده و قدرت ب   ك
ن سطح را همواره در تحـول و  ي اه قادرندكابند، ضمن آن ي ي دست م  يسطح بسندگ    زود به  يليخ
 orientation to(ر صـحت گفتارنـد   يـ  متغيسـو  ل بـه يـ ن گـروه متما يـ ا. شرفت نگاه دارنـد يپ

accuracy (ش دارندينوع استعداد گرا آموزان مدنظر ما، هشتاد درصد به ان زبانيو در م . 
 و روان  بـاال ي و بـا سـرعت  يعـ ي طبيروشـ   ان جمالت به  ي قدرت ب  يشتر دارا يگروه دوم ب  . 2

د يـ تول برنـد، بـه   يار مك  بهيعنوان زبان مادر ه آن زبان مقصد را بهك يافراد ه به يباً شب ياست و تقر  
 و يبـودن دسـتورزبان   درست  بهيمتركآموزان گاه دقت   ن گروه از زبان   يالبته ا . پردازد  ي م يگفتار

ـ  يـ مت متغ سـ   ل بـه  يـ ن گروه متما  يا. دارند  ينند مبذول م  ك يان م يه ب ك ي جمالت يساختار  ير روان
ن يـ ا ه چهـارنفر بـه  كم يآموز، متوجه شد  زبان28ان يو از م) orientation to fluency(گفتارند 
 . ش دارندي گرايينوع توانا

لمات و واژگان دارنـد  كردن ك خاطر سپردن و حفظ  در بهي بهتريي توانا يگروه سوم دارا  . 3
زبـان    ار خـود بـه    كـ د و اف  يـ ش و عقا  يان خو يبن، در   يمندند و بنابرا     بهره يشتريره لغت ب  يو از دا  
ل يـ ز در ظـاهر، متما    يـ ن گـروه ن   يا.  ترند ي غن يه از لحاظ لغو   كنند  ك يد م ي تول ي جمالت يخارج

 ي استعداد برتـر   ينفر دارا   ان مدنظر، ما هفت   يان دانشجو يدر م .  گفتارند ي و روان  ييواير ش يمتغ  به
 . ها بودند حافظه سپردن واژه در به

سان و يكـ ل كش  زبان بهيريادگين سه نوع استعداد در      ي ا 2 و پوتزو  1ياني مار برطبق مطالعات 
 ييم از اسـتعدادها   يدهـ   يح مـ  ين تـرج  يشـوند، بنـابرا     يآموزان ظاهر نمـ      اندازه در همه زبان    يك

 و  يانيـ مار(»  از آنها بهـره بـرده اسـت        يگري متفاوت با د   ي در سطح  يهرفرد«ه  كم  ينكصحبت  
آمـوز    آموز و زبـان      زبان يكان  يو انواع متفاوت استعداد تنها در م      ن درجات   يا). 4: 2002پوتزو،

 و  يدرست   صداها را به   ييالس مدنظر دانشجو  ك يكه در   كمثالً مشخص شد    (گر وجود ندارند    يد

__________________________________________________________________ 
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ا يـ شتر  يـ  ب ييالس توانـا  كگر در همان    ي د ييند و دانشجو  ك يد م يص داده و تول   يسهولت تشخ   به
 يداريگـر از هـوش شـن    ي د ييا دانـشجو  يـ  دارد و    يافتيدر يها  امي پ ياوكه و وا  ي در تجز  يمترك
 دارد و   يداريات شن كحافظه سپردن ن     در به  يجه استعداد بهتر  ي برخوردار است و در نت     يتر  يقو
نظـر   در واقـع، بـه  . آمـوز واحـد هـم وجـود داشـته باشـند         زبـان   يـك تواننـد در      يه م ك، بل )رهيغ

 موفـق اسـت،     ي زبـان خـارج    يريادگير   د ي بطور عموم  يه فرد كتوان گفت     ينم«پژوهشگران،  
 قـوت و در     ة نقطـ  ي زبـان دارا   يريادگي از   ييها   قسمت يم در برخ  ييه بگو كه بهتر آن است     كبل

 مـدرس   ي انتخابات عمل  ةد در گستر  ين شا يبنابرا). همان(»  ضعف است  ة نقط يگر دارا ي د يبرخ
 multiple (" چندگانـه يها هوش"ر يآموزان متفاوت، استفاده از متغ الس با زبانك يكزبان، در 

intelligences (  يهـا  تي از فعالي سريكتواند  يه مدرس م  كل  كش  ني باشد، بد  يراه حل مناسب 
آمـوزان متفـاوت در نظـر        خـاص در زبـان     يي توانـا  يك و توسعه    ي جهت بخش  ي را برا  يالسك

ه كـ م يشـد گر برآن يهمراه مدرس د ان بهي همان دسته از دانشجويعنوان مثال برا    به: داشته باشد 
 و روان   يع خـوان  يت سـر  يـ ه تقو كـ  ينـات يم مثال آن دسـته از تمر      ينك انتخاب   ي خاص يها  برنامه
ح يه دقـت در نگـارش صـح   كـ  ينـات يا آن دسته از تمريدنبال دارند، و      متن را به   ي از رو  يخوان

ه منجـر   كـ  ينـات ين آن دسـته از تمر     يا همچنـ  يـ  مد نظـر دارنـد و        يداريق شن يعبارات را از طر   
  ). scanning(شوند  ي مي اطالعات ورودي و بررسياوكت قدرت وايتقو به

  م شدهي تنظيار گروهك متفاوت، ي استعدادها-4-1
ه كـ ش فرض   ين پ يان افراد، با ا   ي در م  يآموز  ر استعداد متفاوت زبان   يدر تفس ) 2007 (يبالبون

 يهـا  يهوشـمند  (يذهن-ي عصب يتورهاك از فا  ي سر يكان  ينش م كجه وا ياستعداد ماحصل و نت   
 اسـت   يفرهنگـ -يو اجتمـاع  ) يتي شخـص  يهـا   يژگـ ي، و يريادگيـ  ي فـرد  يها  چندگانه، روش 

 را از نقطـه  ير از زبان مادر  ي غ ي زبان يريادگيند  يه فرا ك) ين فرد ي و روابط ب   ي آموزش يالگوها(
 "ييبرگـه خودآزمـا   "سـازند، از      يسر م يد م ي جد يها  ناپسيجاد س ي و با ا   يكيولوژيب-ينظر عصب 

ن برگـه،  يـ ق ايـ الس مـدنظر از طر كـ در . برد ي زبان نام م يها  السكد در   ي مف يراكعنوان راه   به
 يشـود و بـرا   يش واقـف مـ  يهـا و نقـاط ضـعف خـو     يژگـ يآموز با نظارت مدرس، بـر و       زبان

پـس بـا اسـتناد    . رديـ گ ي بهـره مـ  ينات فراذهني تمري سريكش از ياستعداد خو  بهيبخش  جهت
ط ي چـون محـ  يالس زبـان بعـد از مـسائل   كـ  يـك در  موجـود  يهـا   تفاوتي بالبونيها هيفرض  به

در ). 2008ااون،كـ (رد يـ گ ي افراد نشأت مي فراذهن يها  ين راهبرد ي، از هم  ي و اجتماع  يخانوادگ
 را  يريادگيـ نـد   ي افـراد، نـه تنهـا فرا       ي فرهنگ يها   و مشخصه  ي فرد يها  يژگيالس زبان و  ك يك



  1157 مشكالت و راهبردها: آموزان در يك كالس هاي متفاوت زبان توانايي

ز بـر   يـ  و با مدرس ن    يالسكآموزان هم   نر زبا يان فرد با سا   يه رابطه م  كدهد بل   ير قرار م  يتحت تأث 
ه كالس  ك يكدر  «: سدينو  ين خصوص م  يدر ا ) 2003 (يانيمار. رگذارستي تأث يريادگيت  يفكي

ا ي افراد در تفاهم و      ي فرهنگ يها  يژگيش است، و  ي مشروط خو  ي و فرهنگ  ي ابعاد اجتماع  يدارا
 خواسته شده   يالسكارك يكن افراد در قالب     يه همه ا  كگر خواهند بود، حال آن    يديكدر تضاد با    

 ينــشك هــم ورود بــه ناچــار بــه) يآمــوزش ســنت( طرفــه يــكل كشــ  همــه و بــهي بــراكمــشتر
)interaction(  ه ك يپس زمان. طلبد ي ميميار تكه انجام كشوند با تمام آنچه  ي ميار گروهكدر

ـ ك يه افراد كد در نظر داشت     يم با ينك يالس مدنظر صحبت م   ك در   ي فرد يها  از تفاوت  ار كـ  هه ب
ا يـ ه در آن    كـ شـوند     ي م ي و اجتماع  ين فرد يقت وارد مقوله روابط ب    يپردازند در حق    ي م يگروه

ف يلكد در جهت انجام ت    ي مف يها   انگاره ك و اشترا  ينشك ا هم يد و   يآ  يش م يتضاد و تقابل نظر پ    
شـوند را     يف در نظر گرفته م    يالك انجام ت  يه برا ك ييها  ن گروه يهمچن.  محوله كسان و مشتر  يك

. رنـد يگ ي مـ يهـا جـا   ن گروهي در ايل اتفاقكش م و افراد بهيده يل مكي تش يمعموالً بطور تصادف  
در ) 1990 (3ي و توفـان   2تـا ك، ر 1ياتيـ  چـون تل   يه طبق نظر پژوهـشگران    كن است   يحال مسئله ا  

ند چرا  كنان مطلق حاصل    ي همگان اطم  يت آموزش برا  يفكي تواند از    ي مدرس نم  يطين شرا يچن
 ي عادالنـه و مـساو     ين فرد ي رابطه ب  يكباً در   يآموزان تقر   ها، زبان   ن گروه يه در ا  كنيرغم ا يه عل ك
نقاط قوت و ضعف موجـود از   قرار دارند، اما با توجه به    ) ي و فرهنگ  يگاه اجتماع ياز لحاظ جا  (

ت ك گروه، لزوماً مـشار    يكل دهنده   كي تش يدام از اعضا  ك چندگانه در هر   ي ها يها  لحاظ هوش 
 يهـا   ييارساز خواهد بود و نه مداخلـه توانـا        كف محوله   يلكانجام رساندن ت     گروه در به   ياعضا
ه در خـور  كـ نـد  ك طـرح  يفيلكه تكن را نداشته است يان اكه مدرس امكشان چرا  يدام از ا  كهر

 يهـا  گروه  بهيل بخشكانتخاب و ش«اما چنانچه .  گروه باشديك متفاوت افراد   يها  ييتمام توانا 
دقـت از سـمت مـدرس در      با توجه بهي هرگروهي نباشد و اعضايالس درس اتفاقك در  يارك

 حـل   يهـا    از افراد انتخاب شده باشند، پاسـخ       يك هر يتي شخص يها  يژگيخصوص رفتارها و و   
ت يـ فكي يابيـ  ارز ينـد بـرا   يمـستندتر و موثرتر   ) output (ي خروجـ  يهـا   ن سان داده  ين بد يتمر

 نـام  " مـشخص يهـا  گـروه   ف بـه  يالكـ نه ت ارائه هوشمندا "ن امر با عنوان     ي از ا  4جنووزه. آموزش
ـ     ي طرف ا  يكته مهم از    كپس ن ). 345: 1998تزا،  يانكجنووزه و   . (برد  يم  ين فـرد  يجـاد رابطـه ب
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ان يـ  منـسجم م   يهـا   گـروه    به يل ده كش   به كمكگر  يآموز و از طرف د      ان مدرس و زبان   يموثر م 
 يبـاً مـساعد  ي تقريختروانـشنا -ي اجتمـاع ك نقاط اشترا ي آنها دارا  يه اعضا كآموزان است     زبان

چـالش    سان به يكها را بطور       گروه همه آن   يكق  ين واحد از طر   يتمر  يكه حل   ك يلكش  باشند به 
ل از ك متـش يالسـ كار ك يها گروه«:ه در آن ك است   يالسكجاد  يگر مقصود ا  ي د يعبارت  به. شدكب

، ياتيـ تل(» ندپـسند   ينار هم در آن گروه را م      ك بوده و بودن در      ك مشتر ي هدف يه دارا كند  يافراد
ست و هشت  دانشجو، مدرس      يل  ب  كالس متش ك يكن سان در    يبد). 50: 1990،  يتا و توفان  كر
ف محـول  يالكـ انجـام ت  گر بهيديك با ينشك ه افراد با هم  كل دهد   كي تش ياركتواند چهارگروه     يم

ا رد تـ ي مدرس قرار گي ارائه شده از طرف هرگروه مورد بررس    يها  ت پاسخ يفكيشده بپردازند و    
رو، يويااون و اسـپال   كـ (رد  يالس مورد سنجش قرار گ    كت  يها و در نها      گروه ياركت  يزان موفق يم

مدرس چقدر اجازه دهد تـا  «ه كن دارد يا  بهي بستگيار گروه كت  يزان موفق ين م يهمچن). 2015
ن راسـتا   يـ در ا ). 20: 1998،  كنـووا (»  بخـشد  يالس و در گـروه معنـ      كحضور خود در      فرد به 

  :ستيبا يمدرس خوب م
الس و وحـدت و احتـرام و        كـ  الس بوده و احساس تعلق بـه      ك ي قدرت رهبر  يدارا •

 .ندك يت ميان افراد تقوي را مينشك هم
 ي جـسته و رفتـار  يم دورينتـرل مـستق  كر و يـ ، تحقي چـون امـر و نهـ       يياز رفتارها  •

رفتن ين افـراد موفـق و پـذ   يه شـامل تحـس    كـ ند  ك يالس اتخاذ م  ك در   "دانشجومدار"
ت همگـان در حـل و فـصل آنهـا           ك و مـشار   يردن مسائل درس  ك و باز  ينظرات همگ 

ه همـه  كـ  را مطرح سـازد    يه مدرس سواالت  كمهم است   ) 1991 (1نظر آنجل   به. است
 .ندكب يافتن پاسخ ترغيآموزان را در  زبان

ـ    سال. زبان آموز را مدنظر دارد      احترام به  • ) 1976 (ي در اثـر ارزنـده ا      2يش هـاول  يها پ
 يه مـدرس بـرا    كـ  يان احترام ي وجود دارد م   يابطه تنگاتنگ مثبت  ه ر كخاطرنشان شد   

 .ها يالسك نظرات هم شان بهيآموزان قائل است و عالقه و توجه ا نظرات زبان
الس ك) 1975 (4دريسنا  و المن3يم): free discussion( آزاد را مدنظر دارد يگفتگو •

. ننـد ك ي ميم بنديس تقس برحسب رفتار مدر "بسته" و   "باز"دو نوع     زبان را عموماً به   
__________________________________________________________________ 

1- Angell 
2- Hawley 

3- May 

4- Allman-Snyder 



  1159 مشكالت و راهبردها: آموزان در يك كالس هاي متفاوت زبان توانايي

ت فعــال كالس باشــد و مــشاركــن در يننده مطلــق قــوانكتوانــد صــادر يمــدرس مــ
شتر در  يـ ه ب ك يشان را، برحسب نوع استعداد    يه ا كنيا ا يند و   كآموزان را محدود      زبان
رده و در از    كـ ب  يـ الس ترغ ك با هم و در      ينشك هم  شود،  به    يده م يها د   دام از آن  كهر
شتر از يـ  پيلـ يخ.   رسـاند ياريـ قه  ي مملـو از اخـتالف سـل       يط جـو  ين بردن شـرا   يب

ت كنشان دادند چطـور فقـدان شـر       ) 1976 (2 و گروت  1لوني، د يپژوهشگران امروز 
 بـا حـس   يمي ارتباط مـستق ين فردي و در روابط بيالسك يارهاكفعال و مناسب در    

 . آموزان داشته باشد  زبانييت و انزواجويفاكعدم 

ت يـ  برتـر فعال   يها  يژگي از و  يكي ينشك  هم يريادگي: اردد د كيت همگان تأ  كبر مشار  •
 و  - ي اسـتعداد فـرد    ي ورا – يت فـرد  يه مـسئول  كـ  است، چرا    يالسكار  كدر گروه   

زان توجـه و  يـ  مي و ذهنـ ي و عـاطف يالس از لحاظ روان ك گروه و به    رفتن تعلق به  يپذ
 يدر طـ ل از افراد    كارزش هر فرد و هرگروه متش     . دهد  يش م يالس را افزا  كدقت در   

نـان  يه اعتمـاد و اطم يـ  بـر پا يشود و رابطـه ا  ي بهتر مشخص م  يتك مشار يها  تيفعال
ف سـخت و    يالكـ ه اعـضاء از عهـده ت      كـ دهـد     ين را م  ي اجازه ا  يگروه   هم ياعضا  به
 . نديز برآيده نيچيپ

   متفاوتيها يي با توانايالسك ادارة ي راهبردها-5
 يهـا   ييثـر و تنـوع توانـا      ك از ت  يخـوب   بـه پردازنـد     ي مـ  ي خارج يها  س زبان يتدر  ه به كآنان  

ــان ــشجو يزب ــهيدان ــيمكالت تيخــصوص در دوره تحــص ان ب ــ و يل ا در ســال آخــر مقطــع  ي
ــد مطلــع يارشناســك ــه. ان ــان ب ــوان مثــال زب ــدن و نوشــتن موفــق اســت و يآمــوز عن  در خوان
 و نگـارش و     يسيـ ص متـون، گـزارش نو     ي در تلخـ   يكـي ردن؛  كـ المه و صحبت    كم در يگريد
ت درونگـرا و  ي چـون شخـص  ياتكـ ر نيتـأث  شتر بـه يـ پ. رجمه متون منظـوم و منثـور  ت  در يگريد

 يدر چگـونگ  . الس زبان اشاره شد   كجاد تنوع در    ي در ا  ين فرد ي و ب  يفرد  درون يها  يهوشمند
راه حـل     سـه ) 2015(ااون  كـ مندنـد      بهـره  ي متفـاوت  يهـا   ييه در آن افراد از توانا     ك يالسكادارة  

  :دهد يشنهاد ميپ

__________________________________________________________________ 
1- Dillon 

2- Grout 
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  فيالك تيساز مجزا -5-1
 وجـود دارد از جملـه   ي متعـدد يهـا  ه گـاردنر روش   يـ ف، طبـق نظر   يالك ت ي مجزاساز يبرا
شود تا بتوانند     ي داده م  يف متفاوت يالكآموزان ت   زبان   آن به  يه ط ك چندگانه   يها   از هوش  يبر  بهره

ز بداننـد در چـه   يـ ت داشـته باشـند و ن  ك مشاريالسكنات ي خود در انجام تمرييبر حسب توانا 
 .نديشتريل بك از زبان دچار مشيا ولهمق

  فيالك سطح تيبند درجه -5-2
ار آسـان تـا   ي بـس  يه از سـطح   كاند     شده ي سواالت درجه بند   ي دارا "يي خودآزما يها  برگه"
سواالت    با پاسخ دادن به    يآموز  ن سان هر زبان   يبد. اند   شده يده و سخت دسته بند    يچي پ يسطح
 شـده   يف درجه بنـد   يالكت.  خواهد برد  يرفت حاصله پ  شياناً پ ي خود و اح   يسطح زبان    به يخاص

دهـد و     يش را مـ   ي خو ييان خودآزمو كآموز ام   زبان  قت به ي در حق  يي خودآزما يها  در قالب برگه  
آمـوزان در    برنقاط ضعف و قـدرت زبـان  يي خودآزمايها ج برگه ي نتا ين مدرس با بررس   يهمچن

اشـراف  ) يداري شـن  ييت، توانـا   مطلـب، لغـ    كدسـتور زبـان، در    (رابطه با سواالت مطرح شده      
 ك در ي بـرا  يا  داده:  مـدرس مـد نظـر دارد       يبرا) input(دو نوع داده    ) 1998 (1نمانيپ. ابدي يم

تواننـد از   ي گـروه اول مـ   يها  ه داده ك است   يعيطب. يتبك و   يد شفاه ي جهت تول  يا  مطلب و داده  
ه در نـوع اول  كند چرا  گروه دوم برخوردار باشيها اس با دادهي در قيشتري بي و سخت  يدگيچيپ

آمـوز اسـت  و داده          مطلـب از جانـب زبـان       كثر و حـداقل قـدرت در      ك زدن حدا  كهدف مح 
 با آنها نداشـته     ي قبل ييآموز آشنا   ه زبان ك باشد   ي عبارات و واژگان   ي برخ يتواند حاو   يمربوطه م 

ف يـ لك تيـك  يدگيـ چيزان پيه مكسازند  يان را فراهم مكن امي اين عوامل متعدد يهمچن«. باشد
 نـشانگر   outputران  يـ  فراگ يها   و پاسخ  inputان  يق رابطه م  ي دق يبررس. ندك را مشخص    يالسك
: 2002ونان،  ك(»  است يان در هر زبان آموز    يد جمالت و قدرت ب    يها و قدرت تول     ييزان توانا يم

 يف بـرا يـ لك و در رابطـه بـا نـوع ت   2ونـان كدر ادامه، بـا در نظـر گـرفتن مباحـث      ). 182-181
م  بنـا  يردكف آماده   يالك سطح ت  يم درجه بند  ي در رابطه با تنظ    يالس مدنظر جدول  كن  ايدانشجو

 :مي قرار داديلكان در دو سطح يسطوح متفاوت دانشجو به

__________________________________________________________________ 
1- Pienemann 

2- Coonan 
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  تكاليف داراي سطح پيچيده  تكاليف داراي سطح آسان
  يزمان گذشته ساده و استمرار عبارات به  يزمان حال ساده اخبار عبارات به

  يطوالنمتن   وتاهكمتن 
  يرخانوادگيموضوع غ  يموضوع خانوادگ
  دهيچيموضوع پ  موضوع ساده
  دهيچي پيمتن با ساختار دستور   سادهيمتن با ساختار دستور

 متن و عدم يكلمات در كاستفاده از مترادف    متنيك واژگان در ي برخينيرار عكت
  لماتكرار كت

 شوند يمتر استفاده مكه ك ياربردن واژگانكبه  شوند ياد استفاده ميه زك يار بردن واژگانك به
  سواالت  بهييم جهت پاسخگوكزمان   سواالت  بهيي جهت پاسخگويافكزمان 

ح در ي و نظر، توضي، ابراز رأيمتن موضوع  ي و داستانيي، روايفيمتن توص
  يا اتفاقي يزيمورد چ

ل كيشن بخش متفاوت تيه از چندك يامتحان   بخش استيك يه فقط داراك يامتحان
  شده است

 ييوايانس شيردن وارك جهت تست ييها داده
  روان

انس صحت يردن وارك جهت تست ييها داده
  گفتار

 اتفاقات و موضوعات و يمتن دارا
  مك  يها تيشخص

 موضوعات و اتفاقات و يمتن دارا
   متعدديها تيشخص

  رواضحي اطالعات پنهان و غيمتن دارا   اطالعات واضح و روشنيمتن حاو

 يخـوب  هـا بـه    انجـام آن ةردنـد و از عهـد  كف سطح اول اسـتقبال  يالكآموزان از ت شتر زبان يب
  . ف سطح دوم عالقه نشان دادنديالكانجام ت  بهيمكار يتعداد بس.  برآمدند

 )task based approach (ي و با پاسخ تستيحي سواالت با پاسخ تشر-5-3
 متفـاوت در    يها  يي توانا يآموزان دارا   نزبا   به ي و تست  يحي تشر يان پاسخ ده  كسواالت با ام  

در . نـد يسوال برا    به ي پاسخده ةش از عهد  يه در حد توان خو    كدهد    يان را م  كن ام يالس ا ك يك
آمـوز را مجـاب       ه زبـان  كـ  يا  نـه ي با پاسـخ چندگز    يفيلك نمونه از ت   يك،  ييايتالينات زبان ا  يتمر
ن  كـ ده  يـ ه ا ك نام دارد    "1بهيبه دنبال غر  "ند، اصطالحاً   ك ير م كتف  به باشـد و مـا در        يمـ ) 2015(ااُ

__________________________________________________________________ 
1- Caccia all’intruso 
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: ميردكـ ر ارائـه  يـ ل زكشـ  ان بـه ي دانـشجو ي آن را بـرا يليمسال اول از سال دوم تحصيالس ن ك
ر واژگان  ي با سا  ي ربط يليهردل  ه به ك را   يان چند واژه ارائه شده آن لغت      يست در م  يبا  يآموز م   زبان

  :عنوان مثال رد، بهك يندارد حذف م
:  يسيـ ب در انگليبه ترت (blù, arancione, verde, azzurro, rosso ييايلتايان لغات ايدر م

blue, orange, green, sky blue, red( لمـه  كه حـذف  شـد   ك يين واژه اي دقت اولكي؛ با اند
arancione   پرتقـال  ةويه نام مكست، بلي رنگ نيكلما،ت فقط نام كر يه برخالف ساك  بود چرا 

ه كـ است چرا ) رنگ قرمز  (rossoه حذف شد    ك يا  ن تست، واژه  يدر مرحله دوم هم   . ز هست ين
هـا از نـوع سـردند      رنـگ ي نامبرده شده و مابقيها ر رنگي است با تن گرم، بر خالف سا   يرنگ

 ةدر مرحلـ  ). از داشـند  ينگونه استدالل ن  ي جهت ا  يشتريزمان ب   ان به ين مرحله دانشجو  يالبته در ا  (
ه در  كرد چرا   ك را حذف    azzurro دقت واژه    يمكآموز با     ن مانده، زبا  يان واژگان باق  يسوم در م  

 نمونـه  يـك ا  يـ و  . شـود   يه با حرف صدادار آغاز م     ك است   ي مانده تنها واژه ا    يلمات باق كان  يم
ه كـ  ييآموز در هر سـطح توانـا         و زبان   است ييايتاليگرامر ا   ه مربوط به  ك يگر از سواالت تست   يد

ف يـ  از حـروف تعر    يـي ه در مجموعـه ا    كـ ل است   كن ش يا  د به يست از عهده آن برآ    يبا  يباشد م 
گران در تناسـب  يه با دكنه را ين گزيآموزان خواسته شد اول  از زبان’il, lo, gli, la, ma, l: مانند

ه حـرف   كـ لمـات   كر  يه بـر خـالف سـا      كردند چرا   ك را حذف    maدر ابتدا   : نندكست حذف   ين
 در but (ي وصل از نـوع تـضاد  لمهك يك ma جنس و تعداد اسم هستند،     يف جهت معرف  يتعر
ر يسـا    بـه  يج ربطـ  ين، از لحـاظ دسـتور زبـان هـ         ياست و بنابرا  ) ي در فرانسو  maisا  ي يسيانگل

 را حـذف  gliف يـ آموزان حرف تعر ن زبانين تمريدر سطح دوم هم  .  شده ندارد  يواژگان معرف 
 در. ف از نـوع جمـع اسـت   يـ ن حـرف تعر يـ لمـات فقـط ا  كه يـ اس بـا بق   يـ ه در ق  كردند چرا   ك

 يلمـات بـاق   كان  يـ  بودند، از م   يشتري دقت ب  يه دارا ك يآموزان  ن تست زبان  ي از هم  يبعد مرحله
  آپوستروف ين مجموعه دارا  يه در ا  ك است   يفيه تنها حرف تعر   كردند چرا   ك را حذف    ’lمانده  

ن يـ ق ايـ آمـوزان از طر      سـطح پاسـخ زبـان      يان تست مدرس با بررس    ين سان در پا   يبد. باشد  يم
. شود  يآموز م    هر زبان  يزان سطح آگاه  ي، متوجه م  ي در مدت زمان مشخص    ييما خودآز يها  برگه

ه هرزبـان  كـ ني برگزار گردد، ضمن ايل شفاهكش ن تست بهيشرفته تر همي پ يحال اگر در سطح   
 ارائـه   ييايـ تاليزبـان ا     بـه  يحيشد توض   يد حذف م  يه با ك ي در مورد علت انتخاب واژه ا      يآموز

زبـان    و اسـتدالل بـه  يد گفتـار ي را از لحاظ تولي وييو تواناتوانست قدرت     يداد، مدرس م    يم
  .  بسنجديخارج
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  يريجه گينت -6
عنوان  تواند به يمtask based approach )ني بر حل تمريراهبرد مبن(ده شد يه دكهمانطور 

آموزان متفـاوت    زباني و فرازباني زبانيها ييردن سطح تواناك مشخص ي برايي روش اجرا  يك
، يي هـر دانـشجو  يتي شخـص يهـا   يژگـ يقطعاً در نظر گرفتن و    . ار گرفته شود  ك  به السك يكدر  
ه كـ ر در نظـر گرفـت چـرا         يـ ا متغ يـ انس  يـ  وار يـك عنـوان     د بـه  يبا  يه م ك است   يزشين انگ ياول

 يهـا   ن روش كـ  مم ي ذهنـ  يها  تي و انواع خالق   ي و فرد  يتي شخص يها  يژگيآموزان بنابر و    زبان
 در  يشتريـ وت ب كران از دوره سـ    يـ  فراگ يبرخـ . ننـد ك ياتخاذ م  در حل مسئله     ي متفاوت يشخص

نـد  ينظـر آ  ن است انزواطلب بهكه ممكنين اينند و در عك ي ها استفاده ميالسكر هم ياس با سا  يق
 يبرخـ . تر باشـند    ده دستور زبان موفق   يچي پ ي و پردازش ماندگار ساختارها    يريادگيچه بسا در    

ـ يد گفتـار يـ سـمت تول   بـه يشتريـ جو عالقه ب ينشك  برونگرا و هم يتيگر با شخص  يد  و ي و روان
ت يـ در نها .  هـم خواهنـد داشـت      يادي ز يالمه دارند و البته اشتباهات صرف و نحو       كسرعت م 

 cooperative(انـه  يجو ينـش ك  هـم ي و امـر يتك مـشار يريادگي از بهيه نكتوان اذعان داشت  يم

learning(      يريادگيـ م آمـوز هـ    دوجانبـه مـدرس و زبـان       ياركـ از طرف دانشجو هـست و هم 
ران متفـاوت   يـ از فراگ يس درخورِ ن  يمدرس در اتخاذ روش تدر      زند و هم به     ي را رقم م   يموثرتر

 يهـا  ييآموزان از سطح و توانـا  ه در آن زبان ك يالسكاداره نمودن   . ندك ي م كمكالس  ك يكدر  
ست و چه بـسا وقـت   ي نيا ار چندان سهل و سادهك برخوردارند  ي متفاوت ي و فرد  ي و ذهن  يزبان
ده شـد و در  يـ اذعان پژوهـشگران د  ها و به ين بررسيه در اك آنچه   يط. دينظر آ   ر و سخت به   يگ

  :شوند يشنهاد مير پي زيده، راهبردهايچي پيط آموزشين شرايچن
 اسـتفاده شـود،     يانـه و اجتمـاع    يجو  تكرد مشار يك بر رو  ي مبن يسي تدر يها  از روش  •

 يم درسـ  يجانبـه مفـاه     يـك ش  هرحـال آمـوز     ه به ك يالبته بدون غافل شدن از لحظات     
 .ر استياجتناب ناپذ

 . برخوردارندي متفاوتيها ييها از توانا  آنيه اعضاك يالسك يها ل گروهكيتش •
 . شدهي درجه بنديي خودآزمايها  و برگهيسنج  سطحيها استفاده از تست •
 چندجانبـه از طـرف مـدرس،        ي بـا اتخـاذ نگـاه      يي خودآزما يها  ج برگه ي نتا يبررس •

 . ندي معتبريافتي دريها ه دادهك ارائه شده يها پاسخ به
 ةانـد و در گـستر   "دانـشجومحور "الس  كـ نات انجـام شـده در       ي و تمر  يشنهادي پ يها  روش

، ي سـنت  يهـا   بـرخالف روش  . نظر آمدنـد     به يه روش آموزش مناسب   يدستور زبان در سطوح اول    
نوبـه   رده و بـه كـ ت يـ  تقود رايق زبان جدي از طرين فردي خلق ارتباط ب يها  ييها و توانا    تيقابل
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ه در كـ  يل خاصـ كش. شوند يان مي دانشجوي زبانيها ير توانمنديخود باعث رشد و توسعه سا    
اسـتدالل   ان بهيب دانشجويم، همان ترغيردكالس درس با آن برخورد كها در  نيمرحله حل تمر 

  اتريپو
 ي گروهـ يهـا  تيـ د از راه فعاليـ  را باي فـرد يژگـ ين ويه چنكح بود ياسخ صح پافتن  ي يبرا

  .ردكت يتقو
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