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  چكيده

          آموزش زبـان انگليسـي كتـاب     شناسي زبان در رشتةترين منابع درس رواناز اصلي كيي
نوشـته زلتـان درنيـه     ،تفاوت هـاي فـردي در يـادگيري زبـان دوم    : آموزنزباشناسي روان

)Zoltan Dornyei (از آن و پـس   منتشر شد 2005 اين كتاب در سالنخستين بار . است
با توجه بـه نقـش مهمـي كـه     . به چاپ رسيد »راتلج«و در  بازبيني گرديد 2015در سال 

سي دارد، در اين مقاله تـالش شـده اسـت    آموزش زبان انگلي ةشناسي در رشتحوزة روان
شـده در كتـاب را بـه    موردبحث مفاهيم مطرحكتاب  نويسندة. اين اثر نقد و بررسي گردد

آموز شناسانة زبانروانبر ابعاد را جامعه  و محيط ثيراتتأ ما؛ ابندي كرده استخوبي پيكره
نارسـاي برخـي از مفـاهيم    تشريح و توضيح  به نويسنده براين،افزون. لحاظ ننموده است

 بـه  مرتبط مسائل تريناساسي از يكي خود كه هيجاني هوش چون و از مفاهيميپرداخته 
رسـد  ر مـي بـه نظـ   ،همچنـين . اسـت  بهره نبـرده  ،است دوم زبان شناسيروان و يادگيري
يف و تبيين به تعر شده،مفاهيم مطرحابعاد فلسفي  به اتكا بدون كرده است تالشنويسنده 

هـاي  كلي، محدودشدن اثر به جريان طوربه. چالش نكشد را به اين مفاهيمها بپردازد و آن
- نكشيدن مفاهيم ارائهچالشگرفتن عوامل محيطي و فرهنگي و بهن، درنظرغربيپژوهشي 
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  مقدمه.1
 هـاي در حـوزه  و تبلـور ايـن دانـش    شناسيروان پوشيده نيست كه ظهور علم يكسبر 

-زبـان  ،)Philips, 1992; Nyokos & Oxford, 1993( جملـه آمـوزش  از  گوناگون علمي
كمك  )Leung, 2007( و تكنولوژي )Kelley, 1992( صنعت ،)Aitchison, 1990(شناسي 
كـه  ازآنجـايي اين، بـر افـزون . ها نمودتر مفاهيم مرتبط با اين حوزهه درك عميقشاياني ب

شناسـي  روان ،اخيـر  طـي دهـة    دارد و گفتار نمود آن ذهنيت اسـت،  زبان ماهيتي ذهني
 ,Altan است واقع شدهزبان  آموزش مدرسان رشتةو  پژوهشگرانتوجه بسياري از مورد

2006; Horwitz,( )2006; Horwitz & Cope, 1986; Peacock, 2001 زيـرا، بررسـي   ؛
  . زبان باشد پاسخ درزمينةتواند كليد بسياري از سؤاالت بيگفتار گويندگان زبان مي

           افـراد نيـز    نكـار كـرد كـه نگـرش    تـوان ا نمياما  ؛دارد هاآننگرش  ريشه درگفتار افراد 
؛ بنابراين، با مطالعة شرايط باشدها ميثير شرايط و حاالت روحي و شخصيتي آنتأتحت

تنهـا  نـه  ها كه تأثير بسـزايي در يـادگيري  آن نگرشتوان به روحي و شخصيتي افراد مي
طور خـاص، سـعي   به شناسي زبانروان رو،اين، بلكه زبان دوم دارد، پي برد؛ اززبان اول

، راهكـاري بـراي   با بررسي مسائل مربوط به شخصـيت، هـوش، اسـتعداد و غيـره    دارد 
يكـي  ). xi: 2005 درنيه،( فراهم آوردويژه زبان دوم سهولت يادگيري و تدريس زبان به

آموزش  ياري از استادان و دانشجويان رشتةتوجه بسهايي كه در اين حوزه موردكتاب از
هاي فـردي در يـادگيري   تفاوت: زبان آموز شناسيروان، است زبان انگليسي قرار گرفته

آمـوزان  هاي فردي زبـان در تالش است به تفاوتاين كتاب دة نويسن. باشدمي زبان دوم
معلمان و مدرسان زبان انگليسي بـه   ها نگرشو با بررسي موشكافانة اين تفاوت بپردازد

را متحول سازد تا با نگاهي متفـاوت   )English as a foreign language( عنوان زبان دوم
تـدريس   رايط و نحـوة مورد شتري درصميمات درستبه باورهاي سنتي پيشين بتوانند ت

  ). xi: 2005 درنيه،( دنخود اتخاذ كن
-تـرين منـابع درس روان  اين كتاب، يكـي از اصـلي  در حال حاضر كه شايان ذكر است 

سط بسياري از استادان كه تو زش زبان انگليسي در ايران استآمو شناسي زبان در رشتة
ـ  از كارشناسانشود و بسياري مختلف تدريس ميهاي در دانشگاه شناسـي   ان و زبـان زب

  .گيرندكاربردي از آن بهره مي
رسـد  مـي نظـر  ايـن كتـاب، بـه   شناسي زبان و رواناهميت شده با توجه به نكات مطرح

مندان تصويري بهتـر ارائـه   القهعبه خوانندگان و  تواندواكاوي دقيق و عميق اين اثر مي
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از ابعاد ه نقاط ضعف و قوت اين كتاب سعي آن است ك نمايد؛ بنابراين، در اين پژوهش
   .ختلف ظاهري و محتوايي بررسي شودم

  آموزشي و پژوهشي نويسنده نگاهي به پيشينة.2
ـ   كار زآغاز توان سرميالدي را مي 1980دهة  شـناس  عنـوان زبـان  هلتان درنيـه مجـاري ب

                                     شـدن زبـان  اري چـون جهـاني  ايـن دهـه كـه مصـادف بـا اوج افكـ      . كاربردي دانسـت 
 (language globalization)تـري  طور جـدي يط را براي وي فراهم ساخت تا بهشرا ،بود
هـاي مختلـف تـدريس و    شـيوه  گرفتنكـار زلتان درنيه با به. حرفة تدريس را دنبال كند

او را نام شود و همين ذوق و عالقه ها با يكديگر توانست در آن دوران صاحبتلفيق آن
دنبـال يـافتن پاسـخي    بـه درنيه در مقطع دكتري، . تحصيل در مقطع دكتري سوق داد به

ر بـاو  وي. »هسـتند؟  ثردر آموزش زبـان مـؤ   يرهامتغ چرا برخي از«: براي اين سؤال بود
، او در مقطـع دكتـري در شـاخة    سـرانجام . انجام شـود  داشت آموزش زبان بايد اصولي

تـرين گـرايش بـه    ن گرايش را نزديكاي ؛ زيرا،يل شدشناسي زبان مشغول به تحصروان
او حـوزة پـژوهش خـود را بـه توصـية اسـتاد       . دانستيادگيري زبان دوم مي هاينظريه

 )Gardner( از نظريـات گـاردنر   ،راستاكرد و دراينانگيزه معطوف به ) Pléh( راهنمايش
  .فاع كردبا محوريت انگيزه داش هاز رسال 1988يار بهره برد و در سال بس

بهترين مدل آن زمـان از  - انگيزه ريشه در تفكرات گاردنر مطالعات آغازين وي درزمينة
ت اما چند سـال بعـد، درنيـه دريافـت كـه نظريـا       ؛داشت -وش تحقيقرو  نظريحيث 

درسي و تغييرات انگيزه  برنامةجمله نقش معلم، نقش گاردنر تمامي جوانب انگيزه را از
هاي نامدار ، توانست با چهرهكانادا شد كه بورسية كشور 1990 در سال. گيردميدر بر ن

 آشنا شـود  )MacIntyre( اينتايرو مك) Noels( ، نوئلز)Clément( كلمنتآن زمان چون 
 محـور مطالعـة كـالس  « اي بـا عنـوان  در قالب مقالهها و اولين كار مشترك خود را با آن

 ايـن ، 1998در سال . منتشر كند )A classroom-oriented study of motivation( »انگيزه
 را در حـوزة  )Willingness to communicate( ارتبـاط  تمايل به برقراريمفهوم سه نفر 

مقالـه را بـا محوريـت     60 از بـيش درنيـه   ،آموزش زبان دوم معرفي كردند و پس از آن
يي چـون  هـا كتـاب  نويسندة ، ويچنينهم. گيري زبان دوم به چاپ رسانيددر ياد انگيزه

-روان، Teaching and researching motivation, 2001)( هانگيز  در آموزش و پژوهش
هاي زبـاني و  نگرش ،)2005( هاي فردي در يادگيري زبان دومتفاوت: وزآمزبان شناسي
و  )Language attitudes and language globalization, 2006(شــدن زبــان جهــاني
در  ،همچنـين . باشـد مـي  )Motivational dynamics, 2015( هانگيـز  مبتني بر هايپويايي
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 شناسـي كـاربردي  هاي تحقيـق در زبـان  روش كتابدر حوزة روش تحقيق  ،2007سال 
)Research methods in applied linguistics(  چاپ رسانيد كه بـا اسـتقبال خـوبي    بهرا

 هام است و همانطورو مدرس دانشگاه ناتينگپژوهشگر  ، ويدر حال حاضر .درو شهروب
 دغدغـة ثير آن در يـادگيري زبـان دوم اولـين    انگيـزه و بررسـي تـأ    ،به آن اشاره شدكه 

اعتقاد بـه   توان به رابطةهاي موردعالقة پژوهشي وي مياز ديگر حوزه. پژوهشي اوست
  .سرنوشت و يادگيري زبان دوم اشاره كرد

  
  آموززبان شناسيروان كتاب معرفي.3
ري از محققـان،  توجـه بسـيا  يكي از آثـار درنيـه اسـت كـه مورد     آموزشناسي زبانروان 

باشد كه اولين نسـخة آن در سـال   شناسي كاربردي ميمندان به زبانپژوهشگران و عالقه
طـور  عنـوان آن اسـت كـه بـه    توجه اين كتـاب  در آغاز، نكتة قابل. چاپ رسيدبه 2005
كتـاب را در زمـان خـود    كـه   كند و همـين مـورد بـود   آموزان تمركز ميزبان، بر خاص
  . روز و متفاوت كردساخت و آن را تبدبل به كتابي به برجسته

هـاي  ز رنـگ ا يطراحي و رنگ جلد آن كـه تلفيقـ  بدون تصوير است كه  اين اثر، كتابي
ت توجه زيادي است كه ممكن اس ابعاد كوچكدر  ،همچنين .باشداي و اخرايي ميقهوه
نوع خـط و كيفيـت چـاپ آن بـا     . كيفيت فني كتاب خوب است. خود جلب نكندرا به

ـ  ةخطـوط، فاصـل   ة، فاصـل حروف چيني. استانداردهاي روز همخواني دارد ين اجـزاي  ب
 همگـي بـدون اشـكال هسـتند و نمودارهـا و      )، افعال، قيود، و صفت هاكلمات(جمله 

نيز در متن كتاب بـه   يكاالت اماليي و ويرايشاش. ندجداول از وضوح خوبي برخوردار
  .خورد چشم نمي

-با تاريخچة مختصـري از تفـاوت  كه شده، نگارش صفحه  270فصل و  8كه در كتاب 
-بندي اين تفاوت ها آغاز ميو طبقه روند تكوين مفهوم تفاوت هاي فردي ،هاي فردي

 شخصــيتاب بــه بررســي تمــايز هــاي موجــود ميــان مفــاهيم  فصــل دوم كتــ. گــردد
)Personality(مزاج ، )Temperament( و خو ،)Mood (فصـل   ةدر ادامـ . ه اسـت پرداخت

اشاره شده است كه با توجه به يافته هاي اندك در زمينه مزاج و خو، محوريت كتاب بر 
شخصيت عنوان شده اند  ةف مطالعسپس مدل هاي مختل. شخصيت بنا نهاده شده است

در آغاز فصل .ادگيري به ويژه يادگيري زبان پرداخته استها در ي و نويسنده به تبيين آن
هاي مرتبط با  سوم نويسنده به بررسي مفهوم استعاد زباني پرداخته است و روند پژوهش

هاي مرتبط با سنجش استعداد زبـاني   سپس آزمون. بررسي كرده است 90آن را در دهه 
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مونه اي از هر يـك از ايـن   همچنين ن. هاي هريك را بيان كرده است را معرفي و ويژگي
هـا مـورد بحـث     ها در كتاب موجود است و لبعاد زباني مورد سنجش اين آزمون آزمون

هاي سنتي همچـون تـاثير متغييرهـايي     مسائل مورد تحقيق در پژوهش. قرار گرفته است
چون سن، زبان اول و هوش در مقابل رويكردهاي جديد نسبت به استعداد زباني قـرار  

) Self-motivation(فصل چهارم كتاب تحت عنوان انگيزه و خود انگيـزي  . دان داده شده
  :نويسد اين چنين مي 56نويسنده در اولين پاراگراف صفحة . است

رسد كه بحث و بررسي استعداد زباني بايـد بـا بحـث در مـورد      نظر مي به«
هـاي فـردي كـه نقـش مهمـي در       يكي ديگر از متغييرهاي اصـلي تفـاوت  

  ».يري زبان دارد دنبال شود و آن متغيير انگيزه استموفقيت يادگ
  :گويد مي 57سپس در ادامه همان بخش مقدمه در صفحه 

كـه مـن    هاي اين كتاب است چـون زمـاني   اين فصل متمايز از ديگر فصل«
كنم همچـون نـاظري مطلـع از موضـوع      هاي ديگر را بيان مي مباحث فصل

ديگر محققان پرداختـه اسـت    هاي پژوهش ةباشم كه به گردآوري پيشين مي
كه در اوايل دهـه   از زماني. تحقيقات خودم است ةفصل كتاب حوز اما اين

انگيزه با ديگـر   ةي دكتري بودم تا كنون به بررسي رابط دانشجوي دوره 80
  ».ام هاي يادگيري زبان پرداخته مولفه

روانشناسـي   ةورد دوره اول،. پـردازد  لذا، در ادامه فصل سه فاز در تحقيقات انگيزه مـي 
بعـد   ةدور. اسـت AMTB و آزمون منت اجتماعي است كه متكي بر نظريات گاردنر، كل

است كه در آن نظرية خودمختـاري  ) Cognitive-situated period(شناختي  ةاز آن، دور
)Self-determination(  سـناد  و نظريةا(Attribution Theory)   در نهايـت،  . مطـرح  شـد

است كه درنيه بـه معرفـي و تحليـل مـدل     ) Process-oriented period(دوره فرآيندگرا 
پس از آن، برخي مفاهيم جديد در حوزة انگيـزه  . پردازد مي) Otto(انگيزة خودش و اُتو 

-Self(گـري   انگيزگـي، خـود تعيـين    تـوان بـه بـي    هـا مـي   كند كه از ميان آن را مرور مي

regulation(ن فصل با توضيحات تكميلي و مفصلي اي. شناسي انگيزه اشاره كرد ، عصب
يابـد كـه بيشـتر متـاثر از      در مورد انگيزه در زبان دوم و نقش آن در يادگيري ادامـه مـي  

در فصل پنجم كتاب، شيوه هاي يادگيري و شناختي . هاي درنيه است هاي پژوهش يافته
دگيري كلـب  هاي يـا  هايي نظير مدل شيوه در راستا با اين مفاهيم به مدل. اند معرفي شده

)KOLB (فصـل ششـم راهبردهـاي يـادگيري     . هاي مرتبط اشاره شده است و پرسشنامه
هـاي راهبردهـاي    بندي شرح مختصري از طبقه. گيردگري را در بر مي زبان و خود تعيين
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پـس از آن، مسـائلي   . شود و نويسنده نگاهي به تحقيقـات مـرتبط دارد   يادگيري بيان مي
شـود امـا    هاي مختلف مطرح مـي  آموزان در فرهنگ دة زبانچون راهبردهاي مورد استفا

تـر مـورد بحـث و بررسـي      توانست كمي مفصـل  با وجود اينكه اين مبحث مي متاسفانه
كه با خواندن عنوان فرعـي   با اين. كند قرارگيرد نويسنده تنها به يك پاراگراف بسنده مي

يسنده حـداقل بـه ذكـر چنـد     رود نو انتظار مي» ها راهبردهاي يادگيري در ميان فرهنگ«
كارگيري راهبرها بپردازد امـا   هاي مختلف در به هاي ميان اقوام و فرهنگ نمونه از تفاوت

نويسنده در ادامة اين بخـش  . يابد اين قسمت تنها با مثالي از مهاجران شوروي پايان مي
ستفاده هاي فردي در ا به تاثير جنسيت، رشتة تحصيليو برخي ديگر از متغييرهاي تفاوت

هاي مرتبط براي سنجش راهبردها نيز همچـون   آزمون. پردازد از راهبردهاي يادگيري مي
گـري   هاي پيشين معرفي شده است و در راستا با آن مسائل مربوط به خود تعيـين  فصل

  . گيرد مورد بحث قرار مي
هاي فردي تحت عنوان كلي ديگـر   فصل هفتم كه در واقع آخرين فصل مرتبط با تفاوت

عناوين مورد بررسي در اين فصل اضـطراب، خالقيـت،   . باشد آموز مي يژگي هاي زبانو
در انتهاي كتاب فصـل  . آموز است تمايل يه برقراري ارتباط، عزت نفس و باورهاي زبان

طور كه از عنوان آن مشهود است صرفا به منطور  است كه تنها دو صفحه دارد و همان 8
كتاب بـه منـابع،    221-253صفحات . داده شده استنتيجه گيري نهايي در كتاب جاي 

فهرسـت  بـه   264-270نويسـندگان و  بـه فهرسـت    257-264نامـه،  واژه به 257-253
 ها پرسشنامهفاقد فهرست اشكال، نمودارها و  ثرولي ا عناوين اختصاص داده شده است

  .باشد مي
صـويري از زيربنـاي   مقدمه را كه ت ي كتاباز ساختار و محتوا ، براي درك بهتردر آغاز

  :شود كهمتذكر مي )3 :2005( درنيه، هدر مقدم. كنيم، بررسي و تحليل ميكتاب است
كـه   مفهـوم ؛ بدينهاي فردي استدنبال بسط مفاهيم تفاوتاين كتاب به« 

-بگذارد و به آن دسته از ويژگـي پا را فراتر از تعاريف سنتي كوشد مياو 
جملـه انگيـزه،   هـا تـوجهي نشـده، از   تـر بـه آن  آموزان كه پـيش هاي زبان
   ».بپردازدها ، استعداد زباني و اعتقادات آنخالقيت

 نهاكسـ اپيتر  هاي فردي كه قبالًنيه اصول بنيادين كتاب را بر پاية تفاوتدر ،وجودبااين
)Skehan( و پيتر رابينسون )Robinson( ،بنا نهاده است بيان كردند )،2005 درنيه :xii(.  

متغيرهـاي   مفهوم سازيرا شفاف كتابنخستين هدف از نگارش ، 3ر صفحة دنويسنده 
   :او معتقد است. داندفردي مي هاي تفاوت
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هاي زبان دوم با مشـكل مواجـه   بررسي و مطالعة اين متغيرها در پژوهش«
نظـري رنـج    انسجامهاي فردي، از نبود ؛ زيرا، متغيرهاي تفاوتشده است

توضـيحاتي گنـگ يـا     هاي پيشـين پژوهشي از ، در برخبرند؛ بنابراينمي
ر هـر  دكوشـد  در اين كتاب مي و او ها ارائه شده استپيچيده درمورد آن

را تعريف كند و ابزار سنجش هاي فردي متغيرهاي گوناگون تفاوت ،فصل
  ».گيري كردها را معرفي نمايد تا بتوان اين متغيرها را اندازهآن

رهـاي فـردي در يـادگيري    دادن تأثيرهاي بسزاي متغيندومين هدف نويسندة كتاب، نشا 
ست كه معتقد است تا آن زمان رابطة عميق متغيرهاي فردي و يـادگيري زبـان   زبان دوم ا

، با توجه بـه دو هـدف اصـلي نويسـنده از     مل بررسي نشده است؛ بنابرايناطور كدوم به
  .پردازيممحتوي كتاب مي نگارش كتاب، به نقد و بررسي

  
  آموزشناسي زبانروانيل محتوايي كتاب تحل .4

نكتة مثبت و اساسي  سهبه  ،نبندي و محتواي آراستا با پيكرهتوان همبا مطالعة كتاب مي
 در پايـة دردسـترس   منابع از كافي استفاده ، شناختي منبع نظر از اول اينكه، :اشاره كرد

 .اسـت  بان آموزز شناسيروان حوزة در منابع اين از استفادة و ومد زبان فراگيري حوزة
اسـكهان   مولفاني چون آثار مثال . هستند اساسي منابع زمرة در شده استفاده منابع اغلب

)Skehan (و پيتر رابينسون )Robinson ( و اندرسون)Anderson(. 
تعريفي از مفهـوم  صل با توجه به هدف اول كتاب، نويسنده كوشيده در هر ف ،اينكه دوم

كتاب به اين ويژگي . كرده است اشارهآن  تاريخچة به تر اينكهموردنظر ارائه دهد و مهم
از داليـل معرفـي و    ابتـدايي چنـد  بخشد و خواننده بـه دركـي هر  ذهن خواننده نظم مي

نظريه ها و رويكردها به صورت روندي تكـاملي بيـان   . رسدمطالعة مفهوم موردنظر مي
 .و عناوين كلي فصول بـا عنـوان فرعـي هـر فصـل همسـو و سـازگار هسـتند        اند  شده

از  ايگيري خالصهنتيجه بخش ، نويسنده در پايان هر فصل كوشيده است تا درهمچنين
نظـر شخصـي خـود را در رابطـه بـا آن       يو گاهمطالب يادشده در فصل را ارائه نمايد 

-پرسشنامه يا مقياسي براي انـدازه  فصل از كتاب، هر وي در عالوه،به. موضوع بيان كند
ـ  باشـد؛ لين هدف از نگارش كتـاب مـي  او درراستاي كرده است كه كامالً گيري ذكر -هب

پس از . اختصاص داده شده است شخصيتبه ) 10-29 صص(عنوان نمونه، فصل دوم 
، درنيـه بـه تعريـف شخصـيت پرداختـه      11 اي، در صفحةبيان مقدمة كوتاه يك صفحه

را مطـرح كـرده و   به شخصيت گوناگون هاي رويكردكتاب  12 صفحةسپس، در . است
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 ارائـه  را  )Costa and McCrae( اكـر كاسـتا و مـك  شخصـيت   پرسشنامة 15در صفحة 
گيري اين فصل نتيجه كه باشدپايان مبحث مي 30و  29، صفحات نهايتدر. ستا نموده
گونـه بيـان   ايند را خودرنيه نظر  ،30 صفحات است و در پاراگراف آخر صفحة در اين

  :كندمي
-كه مـي زماني)  1999(كنم گفتة ديوال و فرنهام طور خالصه، فكر ميبه«

شخصـيت و  ميان  وابطبردن به رهاي اخير در پيپژوهشموفقيت «: گويند
شـدة  تواند كمك شاياني به رابطـة مهـم و فرامـوش   بيان شفاهي زبان، مي

؛ زيـرا،  درست اسـت  ،»كند شناسي شخصيتكاربردي و روانشناسي زبان
هر دو گروه داشته  تواند تأثيرهاي بسزايي برها مينتايج حاصل از پژوهش

  ».باشد
با توجه به هدف دوم كتاب، درنيه در هر فصل با ذكر تحقيقات پيشين سعي  ،وم اينكهس
بـا   روشـن سـازد و   ،آنچه تا آن زمان انجـام شـده   حدي ذهن خواننده را دربارةرده تاك

، در هـر  نقش و تأثيرهاي احتمالي اين متغيرها را بيان كنـد؛ بنـابراين  و تفصيل، توضيح 
نويسـنده   تـا هاي پيشين ذكر شده اسـت  االت يا پژوهشاز مق فصل كتاب تعداد زيادي
گيري هر فصل، براين، در بخش انتهايي نتيجهافزون .كندقانع تر بتواند خواننده را راحت

اي فـردي بـر يـادگيري    يرهـ دارد تا بر اهميت و تأثير متغ درنيه سعي ،مانند مثال پيشين
  .گذاردبصحه 

و تشريح برخي از مفاهيم همچون انگيـزه بسـيار    كه اين كتاب در توضيحتوجه به اينبا 
 وانست كتـاب را بسـيار متمـايز سـازد؛    ت، اما رعايت برخي از نكات ميموفق بوده است

  :نمونه اشاره كرد پنج توان به، ميباشدتأمل ميبنابراين، از نقاط ضعف كتاب كه قابل
 استفاده منابع تعداد لحاظ به مذكور اثرتر به آن اشاره شد، همانطور كه پيش، اينكه اول
الي كـه  اما سؤ ؛عنوان كتاب و مقاله دارد 550بالغ بر   آن شناسي كتاب . است غني شده

ات خـود را در كجـا انجـام    قـ ها، تحقيكه محققان اين پژوهش شود اين استمطرح مي
آموزان اين در كشورهاي اروپايي و آمريكايي و بر روي زبانها يا اين پژوهشاند؟ آداده

 اسـتفاده ا از تحقيقاتي كه در كشورهاي آسـيايي انجـام شـده،    ؟ آياندكشورها انجام شده
شده است؟ در صورت اسـتفاده از مطالعـات آسـيايي، ايـن تحقيقـات چنـد درصـد از        

منـابع  ها بايـد گفـت   در پاسخ به اين سؤال اند؟اي كتاب را به خود اختصاص دادهمحتو
شماري اند و تعداد انگشتاروپايي و امريكايي تشكيل داده اين كتاب را منابعبسيار زياد 

، مثـال عنوان به اند؛كشور ژاپن انجام شدهدر  كه عموماً ها تحقيقات آسيايي هستنداز آن
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 McIntyre( ،11( اينتايرنمونه به مك 18، )Oxford( كتاب به آكسفورد نمونه از منابع 18
نمونـه بــه درنيــه   28 و )Ehrman( ارمــننمونـه بــه   12، )Gardner( نمونـه بــه گــاردنر 
 4تنهـا  مريكـايي و اروپـايي،   آاما در مقايسه با اين نويسـندگان   ؛انداختصاص داده شده

 2و ) Sasaki( بـه ساسـاكي  متعلـق  نمونـه   3، )Yashima( ياشيمامتعلق به نمونه از آثار 
از ديگـر  . باشـد مـي  ،كـه نويسـندگان آسـيايي هسـتند     )Nakata( به ناكاتـا متعلق نمونه 

، ده شـده اسـت  اها استفكايي و اروپايي كه در اين كتاب از مطالعات آنمريآنويسندگان 
 ، رابينسـون )Selinker( ، سـلينكر )Sternberg( بـرگ نر، اسـت )Swain( توان به سواينمي

)Robinson(ميلر ، )Miller( افزون بر اين، نكته ديگري كـه در اينجـا   . و غيره اشاره كرد
  )اروپايي و آمريكـايي هسـتند  عموما كه ( مؤلف يك متعدد آثار به ارجاعمشهود است 

اسـت   دربردارندة آثار بسـياري آموز شناسي زبانروانكتاب  ،بينيمهمانطور كه مي .است
ه ايـن  كبنابراين، با توجه به اين .اندان آمريكايي و اروپايي نوشته شدهنويسندگكه توسط 

آوري و خوبي جمعرا به )Cross-cultural studies( فرهنگيكتاب نتوانسته مطالعات بين
در كشـورهاي  درستي از مفاهيم ازجمله شخصيت  دريافتتواند ، آيا ميدهي كندسامان

را ذكر كتاب  17 اي از صفحةنمونهشدن اين موضوع  شفافكند؟ براي  را ارائهآسيايي 
را بـدين   )1992( كـرا شي از ارزيـابي شخصـيتي كاسـتا و مـك    بخنويسنده  كه كنيممي

  :صورت ذكر كرده است
   .شوممغرور مي ، به خودگيرمدرست مي كه تصميمزماني •
 .كنم متواضعانه برخورد ،بينمافرادي كه مي تمام باكنم سعي مي •

          قـدر مطـابق ايـن جمـالت رفتـار      هتعيين كنند كه چتوجه به اين جمالت افراد بايد  اب 
هـا  اما پاسخ يك ايراني، انگليسي، لهسـتاني، هنـدي يـا چينـي بـه ايـن سـؤال       . كنندمي

تأثير ه از شخصيت اين افراد است يا تحتبرگرفت هاها به اين سؤالچيست؟ آيا پاسخ آن
شدن پسـنديده اسـت؟   خود مغرور فرهنگ ايران به آيا در؟ باشدمي هافرهنگ جامعة آن

كـه در  ) 1393(قـدم  پيشتواضع نشان دهند؟  همهبرابر يا در فرهنگ ايران افراد بايد در
عقيـده  همو  اي شرق و غرب پرداختههاي دنياز پژوهش خود، به بررسي تفاوتبخشي 
 .دانـد مـي ثير بافـت آن جامعـه   تـأ ترا در جامعـه تحـ   رفتار افراد، است) 1976(با هال 

رفتـاري   )High-context culture( غنـي  فرهنگـي  ، افـراد در جـوامعي بـا بافـت    واقعدر
-بـه  .دارنـد  )Low-context culture( ضـعيف فرهنگي  بافت ي باجوامعمتفاوت از افراد 

» دنـ كمي رفتار توليد باور اين و شده باورفكري ايجاد باعث اجتماع، فرهنگ«ديگر، بيان
دليـل  بـه هـا ممكـن اسـت    بنابراين، تفاوت در پاسخ به اين سؤال ؛)2 :1392، قدمپيش(
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؛ امـا در كتـاب   شـان دليـل شخصـيت فـردي   ؛ نه بـه شان باشدتأثيرپذيري افراد از جامعة
  .اي به اين موضوع نشده استموردبحث اشاره

كند تا بـه  رغيب ميكتاب را ت خوانندةاي و مقايسهفرهنگي نشدن مطالعات بينذكر، دوم
، ديگـر بيـان به. نگاه كند ير ايرانيهاي فردي از ديد يك فرد غاوتيرهاي تفمفاهيم و متغ

 از جـنس  شده در كتـاب غير ايراني است و پژوهش هاي يادفردي  چون نويسندة كتاب
خوانندة اين كتاب بدون اطـالع از تأثيرهـاي    ،هستند) Etic studies( هاي بيگانهژوهشپ

راد آن، الگـوي مناسـب رفتـار را براسـاس           شخصـيت افـ   گيريجامعه بر شكل محيط و
ترين رفتار ترين و مناسبنمايد و رفتار غير ايراني را درستميها استخراج هاي آنيافته

توانـد درك  نمـي  معمـوالً  ايـن نـوع مطالعـه   است كه محقق  يحالر اين د. كندتلقي مي
-هاي كتاب به غالـب زبـان  ، تعميم نظريهنتيجهباشد و در، داشته بينددرستي از آنچه مي

طـور  بـه (بدين معناست كه فردي از بيـرون   غير ايرانيجا ايندر . آموزان  صحيح نيست
-پژوهش مقابلدر  .كندنگاه مي) ايران ت در جامعةمفهوم شخصي(به درون ) درنيه ،مثال

ـ (ز درون جامعـه  فـردي ا  ،)Emic studies( هاي خوديهاي بيگانه، در پژوهش طـور  هب
مسائل  ،متخصصچون فرد  پردازد و غالباًبه تحليل مسائل درون مي) ايراني فردي ،مثال
ارائـه   پديـده  تواند فهم و درك بهتري از يك، ميكرده استخوبي درك و دريافت را به
را  گويي دوري كنند و منظور خودرود افراد از ركطور مثال، در ايران انتظار مي؛ بهدهد

ظور مخـاطبش  مننده نايا خوشنونده  درونگ انتظار ميدر اين فره .غيرمستقيم بيان كنند
. )2012قدم و عطـاران،  پيش( داندرا درك كند و نويسنده يا گوينده خود را مسئول نمي

. شـوند ن تشـويق مـي  گفـت و مستقيم سـخن پروا فرهنگ غرب، افراد به بيحال آنكه در 
) بيـرون بـه درون  ( گفتمان دو ايرانـي بپـردازد   مطالعةغربي به گر فردي ا ،صورتدراين

 .گويندپيچيده سخن ميبسيار كه يا كمرو بداند ، ايرانيان را افرادي خجالتي ممكن است
انجام شود، ) درون به درون(يراني اين در حالي است كه اگر همين پژوهش توسط يك ا

-محور بلكه فرهنگتنها موضوعوهش نهنتيجه اين چنين نخواهد بود؛ بنابراين، مقولة پژ
پوشـي شـده   كتاب موردبحـث از آن چشـم   كه در) 1393قدم، پيش(باشد محور نيز مي

بنـدي  بندي نمـوده و بـه تقسـيم   وعي طبقهاز نظر موض است و نويسنده مطالب را صرفاً
  . فرهنگي نپرداخته است

           م متغيرهـاي فـردي  مفـاهي سـازي  خستين هدف از نگارش كتاب را شفافدرنيه نسوم، 
كـرده   رسد نويسنده خود در تحقق اين هدف موفقيتي نسبي كسبنظر مي؛ اما بهداندمي
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 عنوان نمونـه، در صـفحة  هب به هدف خود دست نيافته است؛ ارداست و در برخي از مو
  :نوشته شده است باشد،مي مختاريكتاب كه درزمينة نظرية خود 76

هاي بيرونـي و درونـي تأكيـد    انواع مختلف انگيزهنظرية خودمختاري بر «
، انگيـزه اسـت و   شناسـي هاي تأثيرگـذار در روان كند كه يكي از نظريهمي

هايي از نظريه اند تا با تركيب بخشمحققان حوزة زبان دوم بسيار كوشيده
اي داگالس براون از افراد برجسته. دوم بپردازند به توصيف انگيزه در زبان

    ». ...كرد هاي زبان تأكيد مياهميت انگيزة دروني در كالس است كه بر
؟ در پاراگراف رسيد مختاريخود به دركي از مفهومتوان گراف ميراآيا با خواندن اين پا
  :گويدبعد درنيه چنين مي

 دو چهـرة -والرانـد  همراه لوك پلتر و رابرت ، كيم نوئل به1990ر سال د«
كارگيري نظرية خودمختاري تعدادي هب با -مختاريخود در نظريةشاخص 

 ... تحقيقاتي منظمـي گرديـد   منجر به ايجاد برنامةند كه پژوهش انجام داد
ي اجـزا  كـردن مـرتبط ) 1 :كردنـد محققان دو هدف اصلي را دنبال مياين 

 مطالعـة  )2 ؛دروني و بيروني بـه تحقيقـات زبـان دوم    هايمختلف انگيزه
  ».كالسي هايوجه به تمرينرات خودمختاري با تچگونگي تغيي

 ،مختـاري را توضـيح نـداده اسـت    تنها مفهوم خودنهيه درنرسد، در اين بخش نظر ميبه
تاري بيشتر پرداخته تـا خـود   مخلي دور شده و به حواشي مبحث خودبلكه از بحث اص
بـه درك درسـت و عميقـي از    توان از خواننده انتظار داشت چگونه مي، نظريه؛ بنابراين

-مـي  3كتـاب صـفحه    درنيه در مقدمة كه است در حالياين . مختاري برسدخودنظرية 
كارگيري متغيرهاي شخصيت ايـن اسـت كـه بـه     به نظر من، مشكل بزرگ در به« :گويد
  ».دنكافي انسجام نظري ندار اندازة

 و  )Working memory( فعـال  حافظـة توضـيح  نويسنده بـه  همين كتاب،  56در صفحة 
ها بـا حافظـة   داخته است و از ذكر تمايز آنپر )Phonological loop( شناختيواج حلقة
 حافظـة « :ورزيـده اسـت   غفلـت ، رودشمار مـي از مبحث به كه بخش مهميمدت كوتاه
رسد براي انجـام ديگـر   مينظر طور موقت اطالعات را كه بهاي است كه به، حافظهثرمؤ

  .)55: 2005 درنيه،( »كندهاي شناختي ضرورري است، ذخيره و اداره ميفعاليت
مـدت  شود كه حافظة كوتاهپس از خواندن اين جمالت، اين پرسش به ذهن متبادر نمي

، تفـاوت آن بـا   كنـد داري مـي طور موقت نگـه اطالعات را به فعال چيست؟ اگر حافظة
   ت؟مدت چيسحافظة كوتاه
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 خـود  شناسـي ادين همچـون هـوش و روان  يبرخي از مطالب بننويسنده به براين، عالوه
)Self-psychology( وي. طحي نگريسته و تنها به ذكر عناوين بسنده كرده استبسيار س 

ي ايجـاد تمـايز   يرهـا ترين متغيكي از اصليمفاهيمي چون هوش، كه زماني در رابطه با 
درنيه همچنين، راستا، دراين. گذرا توضيح داده است، آموزان بوده استميان افراد و زبان

         و يـادگيري   ترين مسـائل مـرتبط بـا   هوش هيجاني كه يكي از اساسي ي چونبه مفاهيم
آمـوزش زبـان    دررا ايـن مفهـوم    ، نپرداختـه و تأثيرهـاي  اسـت  دوم زبـان شناسي روان

 برخي از مفاهيمدر اين كتاب  ،، همانطور كه ذكر شدانگليسي بيان نكرده است؛ بنابراين
  .اندرها    شده ناتمام

برخي  بيان نسبت بهگويي نويسنده شود كه ميدريافت چنين به كتاب  ينگاه باچهارم، 
ترين مبحـث  مفصل» انگيزه«، فصل نمونه عنوان؛ بهداشته است توجه بيشترياز مباحث 

جزئيات كه نويسنده در اين فصل در مقايسه با ديگر فصول  باشدمي )صفحه 60(كتاب 
 ،باشـد صـفحه مـي   20كـه   7است كه فصـل  ي اين در حال. است را بيان كرده بسياري 

-ت، تمايل به برقراري ارتباط، عزتهاي فردي انگيزه، خالقيتفاوتير متغ 5 دربردارندة
صـفحه   4به هريك از ايـن مفـاهيم    ،طور متوسطكه به آموز استنفس و اعتقادات زبان

تـرين  هـم كتـاب انگيـزه را م   نده در مقدمـة اين، نويسبرافزون. اختصاص داده شده است
يادكنـد كـه خـود    منبعي يا پژوهشي  هيچاز كه ؛ بدون آنداندهاي فردي ميمتغير تفاوت

هـايي از ايـن   در بخش«: نويسدكتاب مي 8 هرچند درنيه در صفحة. ادعايي بزرگ است
دانـم كـه   ردم و خودم به اين موضوع واقف هستم و مـي كتاب ادعاهاي بزرگي مطرح ك

نظـر  طور به اين اما؛ ».همراه داشته باشدبهف نظرهايي اختالها ممكن است بيان اين ادعا
 فصـل انگيـزة  ذهن خواننده را براي اهميت كوشد رسد كه نويسنده از همان ابتدا مييم

     . آماده سازدكتاب كه رسالة دكتري وي بوده  است، 
نـده بـا   نخوا. استكتاب بعد فلسفي  ،توان به آن اشاره كرداز ديگر مسائل مهمي كه مي

فلسفي اين مفاهيم در ذهن  اما بعد ؛دشوشده آشنا ميتاريخچة مختصري از مفاهيم ارائه
و  هـوش مفاهيمي چون انگيزه، كند كه درنيه بيان نميدر اين كتاب . ماندپاسخ مياو بي

ثير آن افكار بـر ايـن   د و تأانباور و مكتب فلسفي به بلوغ رسيده اماستعداد در دوران كد
هـاي  ؟ يـا بـراي مـدتي پـژوهش    اندهكردكمك ها ؟ آيا به رشد آنه استچه بودمفاهيم 

؟ اندههاي ظهور اين مفاهيم چه بودمينهز؟ پيشاندهموضوع را متوقف ساخت نمرتبط با آ
مطـرح   مسائل انتقادي اصـالً در اين كتاب براين، افزون. دست االت ديگري از اينو سؤ
پي آن بوده است كـه مفـاهيم را بـا    د كه نويسنده دررسنظر مياست و اين طور بهنشده 
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 خـود خـأل  ايـن  كـه   نـد كها اجتناب كشيدن آنچالشكر كند و از بهنظمي الگوريتمي ذ
  .بزرگي در كتاب است

  گيرينتيجه .5
از كـه   درنيـه  اثـر  ،هاي فردي در يادگيري زبان دوم تفاوت: آموزشناسي زبان روان كتاب
 اطالعـات  ايرانـي اسـت،   غير و ايراني و محققان دانشجويان از بسياريمطالعاتي منابع 
يـادگيري   حـوزة  در آموزشناسي زبانمرتبط با روان مفاهيم دربارة تاريخچة خوبي نسبتاً

هـاي  اما بايد درنظر داشت اين كتاب به جنبـه  دهد؛ميقرار  خوانندهدر اختيار  زبان دوم
ين، نويسندة اين اثـر بـه جريـان    نهمچ. ستآموزان نپرداخته ابانبر زفرهنگي تأثيرگذار 

 ابـزار در  تواند نقـص فرهنگي اشاره نكرده است كه دليل آن ميپژوهشي تأثيرگذار بين
اي از نويسنده در تبيين و توصيف پاره. گرايي باشدفرهنگي با محوريت غرببين مطالعة

فلسـفي مفـاهيم و    دابعـا  ،همچنـين . تمام رها كرده استنارا ها موفق نبوده و آنمفاهيم 
  .استباقي مانده جواب در ذهن خواننده بي هاييصورت سؤالبهها چگونگي تبلور آن

عنـوان كتـاب درسـي    شـود، اسـاتيد بـه اسـتفاده از ايـن اثـر بـه       به داليلي كه مطرح مي
نويسـنده  اول اينكـه،   :بايـد توجـه داشـته باشـند     دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي

 توسط ديگر پژوهشـگران و محققـان   به شكل نامنظم كه قبالًرا مي مفاهي كوشيده است
 مهـم در انجام ايـن   وي. ارائه نمايدگردآوري و به شكل منظم و منسجم  ،ه بوددارائه ش

-ش نموده است تا مفاهيم مهـم روان حدي موفق بوده و با زبان قابل فهم و علمي تالتا
رسد نظر ميبه رو،ازاين ون ارائه نمايد؛طور مدهب اما ابتداييصورت به چندشناسي را هر

ناسي مناسب باشـد كـه البتـه    شاز مفاهيم رواناين كتاب براي آشنايي مقدماتي با برخي 
  .ارشد بهره جستعنوان تنها منبع درسي در مقاطع كارشناسيبه توان از آن نمي
هـاي  تفـاوت خـود را بـر    اري كامبن كهشناسي كتاب حوزه روان نويسندةاز  اينكه، دوم

چـه ازحيـث   (گان متفـاوت  بكوشـد بـا خواننـد   رود انتظـار مـي  فردي قرار داده اسـت،  
گيـر  دررا  هـا آننيز ارتباط برقـرار كنـد و   كتاب خود با  )حيث مليتشخصيت و چه از

خواننـدگان  چندين پرسـش  توانست با طرح درنيه ميدر اين راستا، . سازدمطالب كتاب 
هـاي آينـده رهنمـون    ها را به موضوعاتي بـراي پـژوهش  يا آنچالش كشد و كتاب را به

فصـل  اتمام رسـانيده و  ؛ اما وي بدون هيچ توجهي به اين نكته هرفصل كتاب را بهسازد
  . است را آغاز كردهبعدي 
شناسـي نـدارد،   ه انتقـادي و بـومي بـه مفـاهيم روان    كه كتاب نگابراين، از آنجاييعالوه

-بـا بـه   جستن از اين مباني در كـالس كوشـا باشـند و   هشود استادان در بهرپيشنهاد مي
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فرهنگـي را در  كشيدن مفاهيم اين كتاب ازحيـث فرهنگـي، نگـاه انتقـادي و بـين     چالش
  . دانشجويان تقويت نمايند

غرب دانشمند « غربي و با نگاه يبا رويكردتر عنوان شد، اين كتاب گونه كه پيشهمان
بـاور مـا، در ميـان خطـوط ايـن كتـاب نگـاه         نوشته شده اسـت و بـه   »دانچيز و همه

شـود؛  ادي نويسنده هرچند به شكل ظريف يا ناآگاهانه مشـاهده مـي  استعماري و استبد
شناسـي مطـابق بـا    هـاي روان ود استادان ايراني به نگـارش كتـاب  شرو، توصيه ميازاين

يرانيـان  در تفكـر ا گرفته از مفـاهيم ايرانـي و اسـالمي كـه     نشأت ايراني فرهنگ و بافت
  .سازي نماينداين زمينه هويت و در باشد، همت كنندجاري و ساري مي
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