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  چکیده
ترین  شده ، یکی از شناخته)Pau Cyr, 1998(بردهاي یادگیري، اثر پل سیر  کتاب راه

آموزش زبان دوم  ةبردهاي یادگیري در حوز راه بارةزبان در هاي فرانسوي نوشته
 بخش سه شامل حاضر ۀنوشت. پردازد که این مقاله به نقد و بررسی آن می ،است
 محتواي نقد و ،نقد نظري چهارچوب معرفی ،مذکور اثر شناسی کتاب نقد: است

 ادامه در ؛کردیم ارزیابی را اثر شناسی کتاب کیفیت ابتدادر این مقاله . اثر
 سپس ؛کردیم تبیین اثر در مطرح هاي دیدگاه بررسی در را خود نظري گیري موضع
 رسد می نظر به. کنیم بررسی مطالب ۀارائ ترتیب به را اثر محتواي کردیم تالش
 میالدي 1970 ۀده اواسط در که کند معرفی را اي پژوهشی جریان خواهد می مؤلف

 شکل »خوب آموز زبان یادگیري برد راه« مفهوم پیرامون دوم زبان  آموزش ةحوز در
 شده، شناخته هاي نظریه به اتکا بدون کند می تالش مؤلف که دادیم نشان. گرفت
 شده سبب رویکرد همین. کند تبیین راها  آن آموزش و یادگیري هايبرد راه ةپدید
 نارسا، شکلی به و ندرت به مؤلف. باشند ناقص و متناقض شده ارائه مطالب که است

 زبان فراگیري و شناختی شناسی روان گذارتأثیر پژوهشی هاي حوزه هاي یافته از
. ندارد پی در اي کننده قانع پاسخ اغلب متعدد يها مسئله طرح. گیرد می بهره تر کم

 اغلب نبودن محور نظریه و تجربی ۀمطالع ابزار نقص عمدتاً هم امر این دلیل
 معرفی و بررسی به اثر شدن محدود کلی طور به. است استناد مورد هاي پژوهش

 زمینۀ دیگر هاي حوزه در شده انجام هاي بررسی به نپرداختن و پژوهشی جریان یک
  .کند می محدود بسیار را مخاطب ذهن کردن درگیر
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  مقدمه. 1
 ،)Les stratégies d’apprentissage( یـادگیري  هـاي برد راه اثـر  کنـد  مـی  تالش حاضر ۀنوشت

 مفهـوم  تبیـین  در آن موفقیـت  میـزان  و شناسـی  شـیوه  لحاظ به را )Paul Cyr( سیر پل تألیف
 نکـاتی  عنـوان  بـا  اي مجموعه در 1996 سال در ابتدا مذکور اثر است گفتنی. کند نقد برد راه

 بـا  اي مجموعـه  در و فرانسه در 1998 سال در سپس و کانادا در) …Le point sur... ( دربارة
 کلـود  نظـر  زیـر ) Didactique des langues étrangères( بیگانه هاي زبان آموزش فن عنوان
 اسـت  شده شناخته ایران در اثر همین واسطۀ به مؤلف. شد منتشر) Claude Germain( ژرمن

  .است نکرده منتشر دیگري اثر سطور این ةنگارند اطالعات بر بنا و
 فعاالن استقبال مورد ایران درکه  این نخست :است الزم جهت دو از اثر این نقد ما نظر به
 عنـوان  به نیز غیرایرانی مؤلفان از برخی آثار در حتی و گرفته قرار فرانسه زبان آموزش ةحوز
 درك کـه  اسـت  پیچیـده  مفهـومی  یـادگیري  برد راه مفهومکه  این دوم و است شده ذکر منبع

  .باشد زبان انمدرس گشاي راه تواند می آن درست
  

  اثر شناسی کتاب نقد .2
 کتـاب  96 شـامل  آن شناسـی  کتـاب . اسـت  غنی شده استفاده منابع تعداد لحاظ به مذکور اثر

 تـر  بـیش  انگلیسـی  منابع عددي برتري رسد می نظر به. است فرانسوي کتاب 15 و انگلیسی
 تـاریخ . باشـد  کانـادا  در خصـوص  هب و شمالی مریکايا در مطالعات نوع این اهمیت دلیل به

 مـذکور  منـابع  از منبـع  32. است جدید آثار به مؤلف رجوع مؤید استفاده مورد منابع انتشار
 ةحـوز  در شـده  شـناخته  آثـار  اغلـب  از استفاده. اند شده منتشر 1994 تا 1986 هاي سال بین

  .شود می محسوب آن قوت نقاط از اثر بررسی مورد پژوهشی
ـ  منـابع  از نکـردن  اسـتفاده  شـناختی،  منبـع  نظـر  از ،سـیر  اثر ضعف نقطه ترین عمده  ۀپای

 شناسـی  روان ةحوز در منابعاین  از ناکافی ةاستفاد و دوم زبان فراگیري ةحوز در دردسترس
 آثـار  از مؤلـف  مـثالً . یسـتند ن اساسـی  منابع ةزمر در شده استفاده منابع اغلب. است شناختی

 اسـت،  کـرده  اسـتفاده  مبهم و مختصر حد در) ١٩٨٣ ;١٩٨١ ,Anderson( اندرسن مهم بسیار
را  یـادگیري  هـاي برد راه بررسـی  در اندرسـن  هاي نظریه از استفاده مؤلف خود که حالی در
  .داند می زمینه این در عطفی ۀنقط

 ذکر قابل نکات دیگر از خاص اثر یک به مکرر ارجاع و مؤلف یک متعدد آثار به ارجاع
 15 ؛)Oxford( آکسـفورد  اثـر  7 ؛)Wenden( وندن اثر 10 از استفاده. است مؤلف دهی ارجاع
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 صـفحه  12 از تر کم در )١٩٩٢ ,Tardif( تاردیف از بلند نسبتاً و مستقیم غیر ،مستقیم قول نقل
  .است امر این مؤید) 7 فصل و منابع فهرست ←(

  
  نقد نظري چهارچوب معرفی .3

 رویکرد خصوص در مختصري توضیحات مطالعه، مورد اثر نقد دیدگاه نظري معرفی از قبل
 ایـن  بـا  ؛شـود  مـی  ارائه یادگیري هايبرد راه بررسی در مختلف پژوهشی هاي حوزه محققان

 بـه  مربـوط  هـاي  پـژوهش  تحـول  بـه  نگـاهی  با. کند کمک نوشته این بهتر درك به که امید
 در متعـددي  هاي بررسی موضوع امروز تا پدیده این که شویم می متوجه یادگیري هايبرد راه

 نامحققـ . اسـت  بـوده  دوم زبـان  آموزش و ،دوم زبان فراگیري شناختی، شناسی روان ةحوز
 رویکـرد . 1: دارنـد  پدیـده  ایـن  بررسـی  بـراي  عمـده  رویکـرد  دو دوم زبان آموزش ةحوز

 نـوع  دو ایـن . )sémasiologique( محور مشاهده رویکرد. 2 ،)onomasiologique( محور نظریه
 هايبرد راه بررسی آموزش، ةحوز در. شوند می استفاده هم زبان فراگیري بررسی در رویکرد
 هـاي  موقعیـت  در شرفتـار  ةمشـاهد  و او نگـرش  بررسـی  طریق از غالباً آموز زبان یادگیري
 از مشـاهداتی  چنـین  انجـام  بـراي . اند شده بررسی تر کم او زبانی هاي کنش و بوده مختلف

 اسـتفاده  بـرداري  فـیلم  و ،مصـاحبه  نامه، پرسش کردن، فکر بلند صداي با چون هم ابزارهایی
 و زبـان  گیـري  شـکل  ترتیب و روند شناخت براي عمدتاً ،فراگیري ةحوز در اما. است شده

  .اند شده بررسی آموز زبان زبانی هاي کنش اغلب فرایندهاي یادگیري، شناخت
 شناختی الگوي ویژه هب شناختی، شناسی روان وردهايادست دادیم از ترجیح دلیل دو به ما

))ACT (Adaptive control of Though( اندرسن )Anderson, 1983 (نخسـت . کنـیم  استفاده 
 آن مولـد  فراینـدهاي  و فراگیري توصیف براي الگوها بهترین از یکی اندرسن الگوي که این

 هـاي برد راه بررسـی  در شـناختی  هـاي  چهـارچوب  از استفاده سیر خودکه  این دوم و است؛
  .خواند می مهم یاتفاق را یادگیري

  
  اثر نقد .4
 از اول بخـش . اسـت  شـده  نوشته ساده، زبانی به اما نامتوازن، بخش سه در مطالعه مورد اثر

 وجود. است شده تشکیل فصل یک از سوم بخش و فصل، هشت از دوم بخش فصل، یک
 بیـان  و فصـل،  هـر  پایان در شده ارائه مطالب بندي جمع فصل، هر ابتداي در کوتاه اي مقدمه

  .نداثر قوت نقاط جمله از استناد مورد میدانی هاي پژوهش جزئیات
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  اول بخش 1.4
 فصل یک ةبرگیرنددر )Coup d’œil rétrospectif(» گذشته به نگاهی« عنوان با اول بخش
 علت به فصل این. »چیست؟ دوم زبان در یادگیري هايبرد راه به دادن اهمیت علت«: است

 طرح با. پردازد می دوم زبان یادگیري هايبرد راه بررسی به محققان آوردن  روي تاریخ و
 این گذاري نام براي متعدد اصطالحات ذکر و یادگیري برد راه تعریف پیرامون االتیؤس

 تکنیک، رفتار،. کند می خاطرنشان را واحد تعریف یک بر اجماع مؤلف دشواري پدیده،
 بالقوه ذهنی عملیات ناخودآگاه، ذهنی عملیات خودآگاه، ذهنی عملیات نقشه، تاکتیک،

 حل ةمشاهد قابل هاي تکنیک نهایتاً و کارکردي هاي مهارت شناختی، هاي مهارت خودآگاه،
). 4 ص ←(اند  شده استفاده یادگیري برد راه به اطالق که براي هستند هایی گذاري نام مسئله

 مطرح یادگیري هايبرد راه ماهیت بارةدر را سؤاالتی) Stern, 1993( استرن از نقل به سیر
 واژگان تکرار یا واژگان فرهنگ در جوو جست مثل رفتارهایی توان می آیا: جمله از. کند می
 به مؤلف مؤثرند؟ یادگیري در که نیستند اي ساده هاي تکنیک صرفاً ها این آیا نامید؟ برد راه را

 با برد راه تفاوت هم باز ،)4 ص ←( تر پایین سطر چند. دهد پاسخ نمی ها پرسش این
 پرسشی که است نیافته پاسخی اول پرسش هنوز تر ساده عبارتی به. شود می مطرح تاکتیک

  .شود می مطرح دیگر
 ذکر برد راه تعریف عنوان به را) ١٩٩٢ ,Tardif( تاردیف مؤلف توصیف 5 ۀصفح در

. است برد راه براي »تکثري« و »عمدي« وجه شدن قائل توصیف این قوت ۀنقط. کند می
 بعد یک يادار. 2 و هدف به ثرؤم نیل: است »عمدي« بعد یک داراي. 1 :برد راه یعنی

 یادگیري برد راه از مشخصی مؤلف تعریف نهایتاً. ها عملیات از اي مجموعه: است »تکثري«
  .کند نمی ارائه

/ و کنار در یادگیري بردهاي راه شناختی شناسی روان و فراگیري حوزة در که است توجه شایان
 .);١٩٨٣ ,Corder, Anderson 1981 ←( شوند می برده کار به یادگیري فرایندهاي جاي به یا

 متشکل پیچیده و دراز نسبتاً رشتۀ یک را برد راه) ١٩٩٤ ,Fayol and Monteil( مونتیی و فایول
 امکان ها، آن به فرد دسترسی مستلزم که خوانند می خاص یا کلی بسیار برگزیدة هاي روال از

  .است فرد »توجه« صرف با روال ارزیابی و مدیریت نهایتاً و ها، آن بین از انتخاب
 در یادگیري هايبرد راه بررسی کردن پیدا اهمیت دلیل درستی به سیر اول، فصل همان در

 هاي گیري جهت او. کند می معرفی آموز زبان بر تمرکز به گان پژوهند گرایش را 1970 دهۀ
 سن، چون هم هایی پدیده که هایی بررسی. 1 :کند می تقسیم عمده دستۀ دو به را پژوهشی
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   ؛کردند می بررسی را آموز زبان فردي هاي خصوصیت و ،یادگیري سبک انگیزه، رفتار،
. پرداختند می) morphèmes( ها هواژ فراگیري ترتیب و ،بینابین زبان خطا، تحلیل به که مطالعاتی. 2

 و وردهاادست به اول، ۀدست هاي بررسی قوت و ضعف نقاط تبیین براي نویسنده رفت می انتظار
 زبان بعدها و خطا بررسی اهداف از یکی واقع، در. کند اشاره نیز دوم گرایش شناسی روش

  .است یادگیري هايبرد راه و ،فرایندها توصیف و شناخت بینابین،
 این در. پردازد میها  آن فهرست و »خوب آموز زبان« خصوصیات به مؤلف 7 ۀصفح در
 شده انجام هاي بررسی شناسی روش و ،تاریخی سیر پیدایش، به کفایت قدر به مؤلف قسمت

 خصوصیات توصیف هدف. پردازد می آموزش ةحوز در دوم زبان یادگیري هايبرد راه روي
 تالش بعدها .معرفی شده است ناموفق آموزان زبان بهها  آن آموزش »خوب آموز زبان«

 یادآوري به الزم. شود توجیه شناختی معیارهاي با یادگیري هايبرد راه آموزش شود می
. کند را نقد نمی ها بررسی این و شود می ظاهر راوي یک نقش در صرفاً مؤلف که است
 و اومالی هاي بررسی در شناختی الگوهاي از استفاده ويکه  این با ،8 ۀصفح در مثال براي

 اما داند، می حوزه این در عطفی نقطۀ را )١٩٨٥ ,O’Malley and Chamot( چاموت
  .کشد نمی نقد ۀبوت به، نبودند برخوردار محکمی نظري ۀپای از کهرا،  پیشین هاي بررسی
 شده انجام هاي بررسی معرفی مؤلف در ،کهگفت  توان می نخست بخش نقد پایان در
 نقاط نقد براي تالشی اما بوده، موفق دوم زبان آموزش ةحوز در یادگیري هايبرد راه روي
. است ناکامل و مبهم کامالً یادگیري برد راه تعریف. است نکردهها  آن ضعف و قوت

 نشدن تبیین دیگر، ةاشار قابل ۀنکت. چیست یادگیري برد راه ماهیت داند نمی نهایتاً خواننده
 و ،تاکتیک ،برد راه نقشه، رویکرد،: جمله از است، برد راه مفهوم با مرتبط و نزدیک مفاهیم
 ةشیو به) approach/ approche( رویکرد مفهوم )١٩٩١ ,Bogaards( بوگار دیدگاه از. فرایند
 و دارد تريدمحدو ۀدامن) plan( نقشه که حالی در شود، می اطالق مسئله حل کلی بسیار
 الگوي طبق را، تاکتیک بوگار. شود می تدوین مشخص کامالً هدفی به یابی دست براي

 یعنی کلی، واحدهاي ةدهند تشکیل لکولیوم واحدهاي کاران، هم و میلر رفتار توصیف
 شده کنترل عملیات را برد راه و نشده کنترل عملیات را فرایند نهایتاً و داند می ها،برد راه
  .)ibid: 89-92( خواند می

  
  دوم بخش 2.4

 خصوصـیات « اول فصل. است فصل هشت شامل ،)Essai de synthèse(» سنتز« دوم، بخش
 آمـوز  زبـان « هاي ویژگی روي شده انجام  بررسی سه فصل این در. دارد نام »خوب آموز زبان
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 نـایمن،  و )١٩٧٥ ,Rubain( روبـن  ،)١٩٧٥ ,Stern(اسـترن    بررسـی : شوند می معرفی »خوب
  .)١٩٧٨ ,Naiman, Frohlich, Stern and Todesco( تودسکو و ،استرن فورلیش،

 و خوب آموزان زبان ۀمقایس و مشاهده از پس )١٩٧٥ ,Stern(استرن  که بینیم می ادامه در
 نوع دو هر خصوصیات واجد آموزان زبان برخی که کند می خاطرنشان بد آموزان                 زبان
 یک در را بد و خوب هايبرد راه آمیختگی درهم دلیل کند نمی تالش مؤلف اما. آموزند زبان
 آیا مثالً،. کند مسئله طرح خواننده ذهن کشاندن چالش به براي الاقل یا دهد توضیح فرد
 و يبرد راه آموزان زبان به بد یا خوب نتایج کسب دلیل به صرفاً را آموزان زبان توان می
 و فراگیري حوزة در شده انجام هاي بررسی نتایج به توجه با کرد؟ بندي دسته يبرد راهغیر

 کند، می معرفی اثر این در مؤلف خود که هایی بررسی متناقض نتایج چنین هم و شناسی روان
 بررسی. کرد تقسیم يبرد راهغیر و يبرد راه ۀدست دو به را فراگیران بتوان رسد نمی نظر به

 چگونگی بررسی در. است متناقض نتایج این از اي نمونه شده اشاره آن به باال در که استرن
 و قوي و ضعیف فراگیران خطاهاي شباهت پژوهشگران نیز دوم زبان و اول زبان یادگیري
 فرایندهاي ۀنتیج را آموز زبان خطاهاي و مادري زبان فراگیري در کودك خطاهاي شباهت

 بودن متفاوت ۀفرضی وضوح به گیري نتیجه این ).١٩٨١ ,Corder ←( دانند می مشابه
  .کند می رد را یادگیري هايبرد راه

 خوب آموز زبان به استرن که شود می اشاره خصوصیتی 10 به ،19 تا 16 صفحات در
 شاهد اغلب ما شود، می داده که توضیحاتی و شده برده نام ویژگی 10 بین در. دهد می نسبت
 رها خود حال به شدن ذکر حد در ها ویژگی اغلب. هستیم آموز زبان به انگارانه ساده نگاهی

 رویکردي داشتن« مورد در مثالً. شود می مبحث خلط عموماًها  آن توضیح در یا شوند می
 و مدرس به نسبت آموز زبان استقالل و وابستگی بحث ،»یادگیري فرایند با رابطه در فعال

. دهد نمی زمینه این در اي اضافه توضیح هم سیر و شود می بیان شمی شیوة به آموزشی محیط
 مطلقاً فرد که نیست معنا این به قطب، دو این از یکی سمت به فرد گرایش که حالی در

  ). ٢٠١٠ ,Peraudeau←( است آن از مستقل یا آموزشی محیط به وابسته
 مؤلف ،»زبان آن گویشوران و مقصد زبان به نسبت تسامح و باز رویکرد« خصوص در

 دهد بسط آموز زبان برها  آن تأثیر و موفقیت و شکست بازخورد به را بحث توانست می
)← Fayol and Monteil, به آموز زبان بودن واقف« به نوعی به که 10 و ،5 ،4 موارد). ١٩٩٤ 

 تحقیقات که در حالی. دارند پوشانی هم دیگر یک با کنند، می اشاره »دوم زبان بودن نظاممند
 بودن نظاممند به آموزان زبان ترین ضعیف حتی که اند داده نشان دوم زبان فراگیري بر متمرکز

  ). ١٩٨١ ,Corder←(ادعاست  این مؤیدها  آن زبانی  درون خطاهاي و ندا واقف دوم زبان
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 آموز زبان نگاه جمله از است، وابسته بسیاري هاي مؤلفه به ،»فهمیدن براي تالش« ،6 مورد
 و شفاهی از اعم وي قبلی هاي دانسته آموزشی، محیط به وي وابستگی خود، هاي قابلیت به

  .تکلیف به نسبت آموز زبان سطحو  روالی،
 پوشانی هم 7 و ،6 ،3 بند با حدودي تا ارتباط کهبراي برقراري  ،»زبان کارگیري به« ،8 بند

 زبان یادگیري از آموز زبان هدف و آموز زبان بودن ناملزم و ملزم به توجه با بایست می دارد،
  .شود بررسی

 اي ویژگی چنین داراي را خوب آموز زبان استرن. دارد نام »خوداصالحی« 10 خصوصیت
 واکنشی هم باره این در سیر. ندارد اي ویژگی چنین بد آموز زبان که دارد باور و داند می

 اندرسن که است یادگیري فرایندهاي از یکی خوداصالحی که حالی در دهد، نمی نشان
 هاي نشانه زبان یادگیري حوزة در شده انجام هاي بررسی. است پرداخته آن به مفصالً) 1983(

 با پدیده اینواقع  در. اند کرده شناسایی فراگیران عموم نزد در فرایند این وجود از فراوانی
 ←(شود  می دیده تر کم یادگیري تر پایین سطوح در و دارد مستقیم ارتباط آموز زبان سطح

Vygotski, ١٩٨٥ /١٩٣٤.( 
 مفهوم که کند می کیدأت مؤلف نهایتاً چند هر) 20-19 صص ←( قسمت این پایان در

 و ،رفتار ،برد راه از اي آمیخته کند می ارائه چه آن و نیست دقیق هنوز استرن نزد در برد راه
 مشخص و نداده توضیح را ابهامات این انتظار، خالف بر اما، ؛است فردي اتیخصوص

 برد راه رفتار ةشد برشمرده موارد از یک کدام و است نادرست یا درست چیزي چه کند نمی
  .شوند می تلقی فردي خصوصیاتیک  کدام و

) ١٩٧٥ ,Rubin(روبن  نظر از خوب آموز زبان خصوصیات بررسی به B قسمت
 نام را »خوب آموز زبان« برد راه هفت دوم زبان هاي کالس ةمشاهد با نیز روبن. پردازد می
 دوم، زبان دیدن ساختارمند خطا، از نترسیدن ارتباط، برقراري به میل زدن، حدس: برد می

 دادن اهمیت نهایتاً و خوداصالحی و خودارزیابی زبان، تمرین براي فرصتی هر از بردن بهره
وارد  نیز روبن فهرست به شد وارد استرن فهرست به که ایراداتی. معنی انتقال و درك به

 سن آموز، زبان عمومی توانش سطح با برد راه انتخاب احتمالیۀ رابط هم روبن زیرا است،
 روبن خود که حالی در. دهد نمی توضیح را تکلیف نهایتاً و ،بافت یادگیري، سبک آموز، زبان

  .کنند می طرح را اي مسئله چنین   نای سیر او دنبال به و
 ,Naiman, Frohlish 1978(استرن  و ،تدسکو فرولیش، نایمن، کار معرفی به نهایتاً سیر

Stern and Todesco( آموزان زبان با هم و خوب آموزان زبان با هم خواستند می که پردازد می 
 ویژگی 5ها  آن .بودند نشده دوم ۀدست با مصاحبه به موفق ظاهراً اما کنند، مصاحبه ضعیف
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 پایان در. دید استرن فهرست در راها  آن ۀهم توان می که برند می نام خوب آموز زبان براي
 مفهوم کند که میهار ظا کارانش هم و نایمن روبن، استرن، فهرست ۀمقایس با سیر فصل این
 آوري جمع نوع در را شدن تر دقیق این وي. شده است تر دقیقها  آن بندي دسته و برد راه

  .کند نمی تبیین را ها بندي دسته این تفاوت اما ،داند می هابرد راه به مربوط هاي داده
 بنـدي  دسته سه مؤلف فصل این در. دارد نام »یادگیري هايبرد راه بندي دسته« سوم فصل
ـ  ،)١٩٩٠ ,Oxford( آکســفورد بنـدي  دسـته . 1: کنـد  مـی  معرفـی   البتــه و بلنـدترین  عنـوان  هب

ــن بنــدي دســته. 2 ،تــرین شــده شــناخته ــ) ١٩٨٩ ,Rubin( روب ــرین تحلیلــی عنــوان هب  و ت
ـ  )١٩٩٠ ,O’Malley and Chamot(چموت  و اومالی بندي دسته. 3 و ،ترین توصیفی  عنـوان  هب
  .ترین ترکیبی

 :فهرسـت  ایـن  که گوید می چموت و اومالی از نقل به ،آکسفورد فهرست نقد در ،مؤلف
 ؛اند نشده مشخصها  آن مولدترین و هابرد راه ترین مهم. 2 ؛نیست استوار اي نظریه هیچ بر. 1

 نقـد  درصـدد  یـز ن مؤلـف  خـود ). 34 ص ←( دارنـد  پوشانی هم آن هاي زیرمجموعه. 3و 
 دفاع قابل الگویی ۀارائ آکسفورد هدف که کند می انبی او از دفاع در بلکه آید برنمی آکسفورد

 اهمیـت  بـه  مدرسـان  توجـه  جلـب  او هـدف  بلکـه  نیسـت،  یـادگیري  هايبرد راه نقش از
  .)34 ص ←( است دوم زبان در یادگیري هايبرد راه

 بودن مبهم ةدهند نشان) 1992 ،1990( آکسفورد خود متعدد هاي بندي دسته است، گفتنی
 ←( اسـت  ابهامـات  ایـن  مؤید برد راه از آکسفورد متعدد تعاریف. اوست نزد برد راه مفهوم
 ،اسـت  مانـده  پنهان سیر دید از که ،آکسفورد 1990 فهرست نقد در پولیس). 31- 30 صص
  :گوید می چنین

 متعـدد  هـاي  مثال از چند هر و است، استوار افراد تجربیات و مشاهدات بر کامالً او فهرست
 کند می احساس خواننده اما است، شده استفاده هابرد راه انواع از یک هر موفقیت تبیین براي

 و نیست محور نظریه بندي دسته ةنحو. نیست مشخصی اصول بر مبتنی فهرست این ۀتهی که
 نظـام  چنین با را یادگیري هايبرد راه توان نمی نتیجه، در. باشد نمی برخوردار الزم انسجام از

  .)٣٧٦ :١٩٩١ ,Poulisse(کرد  بینی پیش راها  آن از استفاده یا و داد توضیح اي بندي دسته

 زبـان  فهمیـدن  براي آموز دانش که نامد می هایی عملیات را هابرد راه سیر به نقل از روبن
). 35 ص ←( دهد می انجام آن از مجدد ةاستفاد و ،بلندمدت ۀحافظ در آن گنجاندن مقصد،

 توصـیف  چنـین  ایـن  را روبـن  1989 فهرسـت  کوتاه بسیار پاراگرافی سیر در ،B قسمت در
 از را عـاطفی ــ   اجتماعی و ،فراشناختی شناختی، هايبرد راه صراحتاً روبن فهرست«: کند می
 ایـن  مؤلف). 35 ص ←( »است فهم قابل و ،توصیفی تحلیلی، اما کند، نمی متمایز دیگر یک
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 در آن گنجانـدن  دوم، زبـان  درك«: دانـد  می دانش گیري شکل ۀمرحل سه معرف را فهرست
 چه آن تبیین براي سیر هم جا این در). 35 ص ←( »آن از دوباره ةاستفاد و درازمدت ۀحافظ
  .کند نمی تالشی هیچ شمارد می روبن فهرست مزیت
 و ترین ترکیبی منزلۀ بهرا  چموت و اومالی 1990 فهرست سیر ،38 ۀصفح C بند در
 مدرسان براي فهرست این اول نگاه در است ممکن«: از نظر او.  کند میمعرفی  ترین محکم

 به تر دقیق نگاهی با اما باشد؛ درس کالس واقعیت از دورتر و ،تر نظري خشک، دوم زبان
 تر کاربردي و ،تر عملیاتی تر، االستفاده سهل مدرسان، نیز و محققان براي که شویم می متوجه آن

 »برد پی دوم زبان یادگیري هايبرد راه ماهیت به تر راحت توان می آن کمک به واقع در. است
 ذکر یعنی کند، نمی تبیین را خود نقد چگونگی و چرایی مؤلف معمول طبق). 38 ص ←(

  .است تر کاربردي مذکور فهرست علت چه به کند نمی
 بررسی در عطفی ۀنقطرا  چموت و اومالی هاي محور بودن بررسی نظریه درستی به سیر

  .کند را تبیین نمی آن اما داند می هابرد راه
 چند جز به غالباً، آن محتواي که شویم می متوجه چموت، و اومالی فهرست به نگاهی با
 *ACTبه  موسوم شناختی الگوي در) 1983( اندرسن که ندا یادگیري فرایندهاي همان مورد،

 شناختی الگوي کارهاي و ساز و فرایندها با فهرست این محتواي ۀمقایس. کند می معرفی
ACT* برطرف اثر این در را هابرد راه ماهیت پیرامون ابهامات حدودي تا توانست می اندرسن 

 حد در مذکور الگوي یادگیري فرایندهاي و یادگیري مراحل مقاله، همین در ادامه، در. کند
  .شد خواهند معرفی امکان

 هابرد راه از یک هر تعریف به ،»یادگیري هايبرد راه تعاریف« عنوان با چهارم، فصل
 صورت به عاطفی  ـ اجتماعی و ،شناختی فراشناختی، هايبرد راه ابتدا فصل این در. پردازد می

 فوق مجموعۀ سه از یک هر ذیل در موجود هايبرد راه سپس اند؛ شده تعریف کلی
  .اند شده تعریف
 البته که است کرده نشینجا »زبان تمرین« با را »تکرار« برد راه مؤلف تعاریف، بخش در

  .پردازد می نیز تکرار برد راه به آن ذیل در
 که است »بازبینی و سپاري حافظه به« هايبرد راه تعریف و توضیح دیگر ةاشار قابل ۀنکت

» تدوین« برد راه چموت و اومالی فهرست در .شوند نمی دیده چموت و اومالی فهرست در
)élaboration (هاي دانسته به جدید اطالعات پیوند فرایند تعریف، بر بنا که شود می دیده 

 پاراگراف در تعریفی، چنین به نوعی به هم مؤلف. است بلندمدت ۀحافظ در موجود قبلی
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 »سپاري حافظه به« تعاریف، قسمت در چرا، نیست مشخص اما کند، می اشاره ،54 صفحۀ دوم
  .کند می اضافه چموت و اومالی فهرست به را »بازبینی« و

 درستی به نیز را استنباط و استقرایی استدالل /استنتاجی استدالل هايبرد راه تفاوت سیر
. کنند می انبی هم از جدا راها  آن چموت و اومالی که حالی در ،)39 ص ←( کند نمی تبیین

 را دو این عبارتی به دهد، می توضیح عنوان یک زیر در را استنباط و استقرایی استدالل او
 در. دهد می توضیح جداگانه صورت به را استنتاجی استدالل و) 50 ص ←( داند می یکی
 آن بین ارتباط برقراري طریق از جدید اي مسئله درك فرایند ،)inférence( استنباط که حالی

 خود به شکل دو تواند می استنباط. است حافظه در موجود یا محیطی ةشد شناخته عناصر و
 و رسد می جزء به کل از استنتاجی استدالل. استقرایی استدالل و استنتاجی استدالل: بگیرد

  .کل به جزء از استقرایی استدالل
 و بررسی »ترجمه« برد راه کنار در ،»اول زبان با مقایسه« عنوان با هم، »انتقال« برد راه
. کند می تبیین »دیگرگویی« عنوان با را »یجایگزین« برد راه نهایت در وي. است شده تعریف
 جایگزین را »دلهره کاهش« فقط و کرده ذکر عیناً را عاطفیـ   اجتماعی هايبرد راه گروه مؤلف

  .کند می »خود تقویت«
 هستند، چموت و اومالی فهرست بازتاب که ،شده ارائه تعاریف بین در که است گفتنی

. شود می دیده اجتماعی /کالسی رفتارهاي و ،ارتباطی هايبرد راه ذهنی، فرایندهاي از ترکیبی
 که شود تصور اشتباه به است ممکن که جایی تا است، نقادانه دید نبودن توجه درخور ۀنکت

 فصل ابتداي در مثالً. ندارند وجود آموزان زبان برخی نزد شده برده نام هاي پدیده از برخی
 فراشناخت که گوید می تاردیف از نقل به مؤلف دوم، پاراگراف انتهاي 42 ۀصفح چهارم
  .شود می مشکل بی و دار مشکل آموزان دانش بین تفاوت باعث که است اي ویژگی
 شدن  فعال بدون اندك، چند هر اي یادگیري هیچ گفت، باید تاردیف دیدگاه به پاسخ در

  .گیرد نمی شکل فراشناختی و شناختی فرایندهاي
 les strategies d’apprentissage et la cométence(» عمومی توانش و هابرد راه« پنجم فصل

générale( و ناقص شکلی به عمومی توانش با هابرد راه ۀرابط ۀمسئل فصل ابتداي در. دارد نام 
  .شود می مطرح نظري ۀپای بدون

 به کند می تالش مؤلف ،66 ۀصفح »خوب آموز زبان به بخشیدن اعتبار« زیرعنوان در
: خوانیم می 74 ۀصفح دوم پاراگراف در نهایتاً. ببخشد اعتبار »خوب آموز زبان« مفهوم

 اما. »گیرند می کار به ضعیف آموزان زبان به نسبت تري بیش هايبرد راه خوب، آموزان زبان«
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ها  آن نتایج که شود می اشاره هایی پژوهش به کتاب دیگر هاي بخش و بخش همین در
 که گوید می چموت و اومالی از نقل هب مؤلف ،مثال براي. کنند می رد را فوق ادعاي
  .گیرند می کار به تر پیشرفته آموزان زبان به نسبت تري بیش هايبرد راه تر مبتدي آموزان زبان

 توانش بین ۀرابط اند کرده تالش که کند را معرفی می میدانی هاي بررسی سیر ادامه در
 که کند می گزارش )١٩٧٩-١٩٧٥ ,Wesche( وش. بفهمند را هابرد راه و آموز زبان عمومی

 هاي داده کنند، می ترجمه کنند، می تکرار کنند، می برداري داشتدیا »خوب آموزان زبان«
 در را خود درس کالس از خارج در نیز و دهند می ربط خود هاي دانسته به را جدید

  .دهند می قرار زبان معرض
 )١٩٨٩ ,Klein( کالین دیدگاه از یادگیري الزم شروط به  اشاره وش، بررسی توضیح از قبل

 یادگیري، توانش: دارد الزمی شروط کالین ۀگفت بهزبان  یادگیري. نیست لطف از خالی
 یادگیرنده شخص براي را علم آن که قیمی وجود زبان، معرض در گرفتن قرار خواستن،

  .زبان کارگیري  به براي تالش نهایتاً و ،کند فهم قابل
 از بسیاري اوالً که است گفتنی و است دهیپیچ شناختی مهارت یک برداري یادداشت

 گفتاري ـ شنیداري ارتباط قالب در و اجتماعی محیط در درس کالس از خارج را زبان افراد
 هاي فرهنگ از بسیاري در و نیست سودمند الزاماً برداري یادداشت ثانیاً، ؛گیرند می یاد

 مانع حتی و است شده تبدیل آموزان زبان عادت به اي اندازه تا برداري یادداشت آموزشی
  .شود می مؤثرتر یادگیري و کالس محیط در ارتباط برقراري

 به هم و) knowledg/ savoir( دانش یادگیري به هم تواند می که است مهارتی نیز تکرار
 یتمحدود دلیل به یادگیرنده طبیعتاً. کند کمک )skill/ savoir-faire( مهارت شدن خودکار

  .آورد می روي تکرار به مدت کوتاه ۀحافظ
» )élaboration( تدوین« فرایند یا و ذهنی ۀترجماز ترجمه همان  وش منظور احتماالً

 کردن  مرتبط و مدت بلند ۀحافظ در موجود هاي دانسته از بخشی سازي فعال یعنی است،
 این. دوم زبان به گفته تولید یا درك براي) intak/ saisie( شده انتخاب اطالعات باها  آن

 در. داند می یادگیري الزم شروط از را آن کالین که است یادگیري توانش از بخشی فرایند
 زبانی تداخل. کنند نمی ترجمه ضعیف آموزان زبان که کرد ادعا راحتی به توان نمی نتیجه

)interference( هاي داده کردن مرتبط« و »ترجمه«. است ذهنی هاي ترجمه همین ۀنتیج 
 تناسب بودن بخش نتیجه ۀالزم البته که هستند »استنباط« تظاهر »قبلی هاي دانسته با جدید
 برد راه یا فرایند بودن بخش نتیجه ۀالزم مثال، رايب. است آموز زبان سطح با تکلیف سطح

 رشد تقریبی ةمحدود در ابهامات آن گرفتن قرار متن، یک مبهم نکات درك براي »استنباط«
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)Zone of Proximal Development/ Zone Proximale de Développement( نظر مد 
 تقریبی دةمحدو در اي مسئله حل اگر حال. است )١٩٨٥ /١٩٣٤ ,Vygotsky( ویگوتسکی

 پس، کند؟ استفاده حدس برد راه از بتواند یادگیرنده است ممکن چگونه نباشد فراگیر رشد
 تکلیف سطح تناسب به مذکور، برد راه کاربست بارةدر قضاوت براي باید نیز جا این در

  .شود توجه آموز زبان سطح به نسبت
 بودن ناملزم /ملزم مثل نکاتی باید نیز »دادن قرار زبان معرض در را خود« برد راه بارةدر

 مبادرت آموزي زبان به خود میل به نوجوانان و کودکان عمدتاً،. شود بررسی آموز زبان
 محیط از بیرون را خود آموزان زبان از دسته این که داشت انتظار توان نمی لذا ورزند، نمی

  .دهند قرار زبان معرض در کالس
 استفاده شناختی هايبرد راه از تر بیش مبتدي، آموزان زبان«: خوانیم می 72 ۀصفح در

 اما ،»گیرند می کار به را فراشناختی هايبرد راه تر بیش متوسط آموزان زبان که حالی در کنند می
 بعد و عمل حین فرد که اي ارزیابی و کنترل یعنی فراشناخت. ماند می ناگفته پدیده این دلیل

 ارزیابی ابزار یادگیري ابتداي در شد، ذکر قبالً که گونه همان. کند می اعمال خود کار بر آن از
 را خود خطاي مرحله این در نتواند او که است طبیعی پس است، ناقص هنوز آموز زبان

  .کند اصالح و شناسایی
 يبرد راه که بفهمیم چگونه«: جمله از کند، می مطرح خوبی هاي پرسش مؤلف در ادامه

 در که کند می اشاره بیالیستوك بررسی به مؤلف پاسخ، در است؟ دیگر برد راه از بدتر یا بهتر
 ،»خود بر نظارت یا اصالحی خود« و »زدن حدس یا استنباط« برد راه که شود می مشخص آن

 قواعد کارگیري به« که شود می مشخص چنین هم و دارند مثبت تأثیر یادگیري روي همگی
 ارتباطی هاي موقعیت در زبان کاربردي کارگیري به« و ،»کالسی کار چهارچوب در زبان

 ارتباط برقراري براي زبان از استفاده یعنی دوم، مورد اما مؤثرند، یادگیري بر نیز »واقعی
 و شود تشریح مهم بسیار پژوهش این ۀنتیج جا این در رفت می انتظار. است گذارترتأثیر

  .)67 ص ←( شود ذکر زبان آموزش در ارتباطی رویکرد بر کیدأت چرایی
 گوناگونی و آموز زبان موفقیت بین که کند می اظهار پنجم فصل بندي جمع درمؤلف 

 بر هابرد راه تأثیر که شود می القا چنین عبارتی، به. برقرار استرابطه ها  آن بسامد و هابرد راه
 که شود گفته است بهتر که صورتی در. هاستبرد راه بر یادگیري تأثیر از تر بیش یادگیري

 زبانی هاي مهارت جمله از( است کرده کسب قبالً که دیگري هاي مهارت و آموز زبان سطح
  .گذارندتأثیر هابرد راه انتخاب بر) زبانی غیر و

 les facteurs qui( »گذارند می تأثیر برد راه انتخاب روي که هایی مؤلفه« ششم، فصل
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influencent sur le choix des stratégies(، هاي مؤلفه. 1: پردازد می زیر موارد به ترتیب به 
 /تأمل ابهامات، برابر در تسامح یادگیري، سبک جمله از آموز، زبان شخصیت با مرتبط

 و ،قومیت جنس، سن، جمله از زیستی هاي مؤلفه. 2 ؛گرایی برون   /گرایی درون تأمل، عدم
 آموزشی، رویکردهاي آموز، زبان توانش میزان جمله از موقعیتی هاي مؤلفه. 3 ؛مادري زبان
 هاي مؤلفه. 5 ؛انگیزه و رفتار جمله از عاطفی هاي مؤلفه. 4 ؛یادگیري تکالیف مقصد، زبان

  .یادگیري توانشو  فراشناختی، آگاهی میزان شغلی، گرایش و حرفه جمله از شخصی
 )١٩٧١ ,.Witkins et al( کاران هم و ویتکینز از نقل هب یادگیري، سبک توضیح در ،مؤلف
. کند می تقسیم آموزشی محیط از مستقل و آموزشی محیط به وابسته ۀدست دو به را فراگیران

 افراد به مندتر عالقه و ،تر حساس بازتر، مقلدتر، دوم گروه ن،اکار هم و ویتکینز نظر طبق
 ،تر مستقل فکورتر، اول گروه که حالی در تواناترند، فردي بین روابط در مجموع در و دیگر

 ترند موفق دوم زبان یادگیري در دسته کدام که پرسش این به پاسخ در سیر. ترند خنثی و
 ،ترند موفق دستوري یا شناختی زبان توانش در محیط از مستقل آموزان زبان احتماالً گوید، می
 نظر به که ادعایی. ترند موفق ارتباطی توانش در محیط به وابسته آموزان زبان که حالی در
 در »خوب آموز زبان« براي که هایی ویژگی نیز و محور ارتباط یادگیري هاي نظریه با رسد می

 طرز به که است این مانده پنهان سیر دید از اي که نکته. باشد تضاد در شد، شمرده اثر همین
 آموز زبان« عاطفی ـ اجتماعی هايبرد راه با محیط به وابسته شخص هاي ویژگی عجیبی
 موقعیت در زبان کارگیري به که دیدیم بیالیستوك بررسی در چنین هم. است یکی »خوب

 نتایج ذکر با بالفاصله سیر خود البته. دارد یادگیري بر تري مثبت و تر بیش ثأتیر ارتباطی
 ها مستقل«: کند می نقض را خود حرف) ١٩٧١ ,.Naiman et al( کاران هم و نایمن تحقیق
  .)84 ص ←( »دارند شفاهی تولید و درك در بهتري نتایج

 مجموع در باتأمل شخص که شود می گفته »کردن عمل تأمل  بی/ تأمل با« تبیین در
 ادامه در. است تر ناصحیح اما تر سریع تأمل بی شخص بالعکس، و است تر صحیح ولی کندتر

 و سریع فرد مثالً باشد، داشته وجود است ممکن هم دیگري هاي ترکیب که خوانیم می
 را موضوع و کرده بسنده نام چند ذکر به معمول طبق سیر. ناصحیح و کند فرد یا صحیح

 که دهند می نشان نیز یادگیري حوزة در شده انجام هاي بررسی که حالی در. کند می رها
 تواند نمی نظاممندي این و دارند نظاممند زبانی قوي، و ضعیف از اعم گان، یادگیرنده
  .باشد تأملی بی محصول

 است شده پرداخته گرایی درون و گرایی برون به 86 صفحۀ 4 شمارة قسمت زیر در
 درستی به خواننده. است محیط به نسبت استقالل و وابستگی موضوع تکرار نوعی به که
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 خطا از و گرفتن از مخاطب کمک واقعی، ارتباط موقعیت قرار گرفتن در که فهمد نمی
 فرد به مذکور هاي ویژگی زیرا خیر؟ یا ندا خوب هايبرد راه زمرة در نداشتن، واهمه
 و شناختی هايبرد راه به تر کم مؤلف، گفتۀ به که، شوند می داده نسبت گرا برون

 آن به باال در که آشکاري تناقض رغم  به نیز قسمت این در. آورد می روي فراشناختی
  .ماند می ناتمام بحث شد، اشاره

 بررسی به ابتدا سیر. است یافته اختصاص زیستی »هاي مؤلفه« به فصل این B قسمت
 نقل به حال این با. داد قطعی نظر زمینه این در توان نمی که گوید می و پردازد می سن ۀمؤلف

که  این با: گوید می )١٩٨٥ ,Chesterfield and Chesterfield( چسترفیلد و چسترفیلد از
 اجتماعی هايبرد راه به تر راحت اما ،گیرند می کار به را شناختی هايبرد راه از برخی کودکان
 سیر. کنند می رشد تدریج به فراشناختی هاي مهارت که کند می اضافه او. شوند می متوسل

 ،گفت توان می اول مورد خصوص در. دهد نمی توضیح را ذکرشده نکات از کدام هیچ
ها  آن تجربیات بازخورد به تر بیش بیگانه زبان به تعامل براي ساالن بزرگ از برخی امتناع

 گفت باید نیز دوم نکتۀ خصوص در. است گوناگون عوامل از متأثر خود که شود می مربوط
 فراشناختی و شناختی کارهاي و ساز  تقویت به زبانی غیر و زبانی معلومات توسعۀ که،
  .دارد مؤثري نقش سن پس انجامد، می

ویلینگ  بررسی معرفی به مؤلف ،»مادري زبان یا قومیت« مؤلفۀ تأثیر بررسی در
)Willing, که دهد می نشان پژوهش این نتایج. پردازد می یادگیري سبک رويبر  )١٩٨٨ 

 رابطۀ هیچ اول، زبان و قومیت جمله از فراگیر، زیستی هاي ویژگی و یادگیري سبک بین
 کشور یک یا منطقه یک مردم به خاص هاي ویژگی دادن نسبت و برقرار نیست داري معنی
 گرورتی مک و پولیتزر بررسی 96 صفحۀ در). 84 ص ←( است نادرست کاري

)Politzer and McGroarty, دستور« به ها چینی گرایش آن در که شود می معرفی )١٩٨٥ 
 کاربست به زبانان اسپانیایی گرایش و »مکانیکی سپاري حافظه به« هايبرد راه کاربست به و »زبان
 به نسبت بهتري نتایج ها چینی که کند می اضافه سپس. شود می گزارش »خوب« هايبرد راه

 خوب برد راه: هستیم متناقض اي معادله شاهد ما جا این در. اند کرده کسب زبانان اسپانیایی
  .است خوب ۀنتیج با مساوي بد برد راه و بد ۀنتیج با مساوي

 دانشجویان گویند می جدید هايبرد راه گیري کار به خصوص در چموت و اومالی
 مقاومت ،»مکانیکی کردن حفظ« خود، معمول هايبرد راه گذاشتن کنار براي شرقی   آسیاي

 نشان خود از جدید هايبرد راه ۀتجرب و تغییر به تري بیش تمایل زبانان اسپانیایی و کنند می
 توضیح براي تالشی سیر. کنند می تأیید را ها یافته این هم آکسفورد تحقیقات نتایج. دهند می
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 ،)٢٠١٠ ,Perraudeau ←(بخوانیم  عادت تغییر را یادگیري اگر. کند نمی متناقض نتایج این
 منحصر نباید جدید هاي عادت کسب و قبلی هاي عادت ترك براي یادگیرنده مقاومت پس

 رفتارهاي به زبانان اسپانیایی تر بیش تمایل دلیل شاید رو، این از. باشد خاص افرادي به
 رفتارهاي که است بوده اینها  آن برابر در ها چینی مقاومت و آموزشی گروه نهادي پیش
 از و تر نزدیک زبانان اسپانیایی قبلی هاي عادت به ماهوي نظر از آموزشی گروه نهادي پیش

  .است بوده دورتر ها چینی قبلی هاي عادت
 آموزانی زبان«: خوانیم می» برد راه انتخاب بر مقصد زبان ثیرأت« بررسی به مربوط قست در

 کار به اسپانیایی زبان آموزان زبان به نسبت تري بیش هايبرد راه گرفتند، می یاد روسی که
 و ،فرانسه آلمانی، زبان آموزان زبان ۀمقایس با هم) 1983( پولیتزر). 92 ص ←( »بستند می

. بیند نمی مقصد زبان در را امر این دلیل آکسفورد. کند می تأیید را موضوع این اسپانیایی
 فرانسه و ،آلمانی روسی، هاي زبان زبان، انگلیسی گویشوران دید از شاید یدگو می آکسفورد

 تري انگیزه با و تر جدي افراد تا شود می سبب امر همین و هستند اسپانیایی زبان از تر سخت
 انتخاب در هم آموزشی هاي متد نقش به آکسفورد. بورزند اهتمام ها زبان این یادگیري به

 نقد به که است هایی گیري موضع معدود از آکسفورد گیري موضع این. کند می اشاره هابرد راه
  .پردازد می هابرد راه ةحوز در شده کسب نتایج

 این در. پردازد می »برد راه انتخاب بر تکلیف تأثیر« به C قسمت مبحث آخرین
 یا و کنند تغییر دیگر تکلیف به تکلیفی از است ممکن هابرد راه که شود می نبیا قسمت
  .باشند داشته متفاوتی کارکرد
 و تکلیف ارزش به نسبت آموز زبان رویکرد و باور که کند می اضافه مؤلف پایان، در
 از آموز زبان ارزیابی مؤلف منظور شاید. دارد کننده تعیین نقشی خود توانایی به نسبت
 از خود ارزیابی بر بنا آموز زبان است ممکن شفاهی، تولید موقعیت در مثالً. باشد مسئله

 ةدهند انتقال واژگان به نزدیک اي واژه از دارد، اختیار در که اي فرازبانی و زبانی ابزارهاي
 موضوع بیان از یا و ،بیاورد روي توضیح و دیگرگویی به یا کند، استفاده مفهوم آن

  .کند نظر صرف
 با شغلی گرایش و حرفه بین رابطۀ ،»فردي هاي مؤلفه« ،E قسمت نخست ةپار در

 بین در. کند می گزارش را جالبی بسیار نتایج مؤلف. است شده بررسی برد راه انتخاب
 ،)١٩٨٥ ,Politzer and McGroarty( گرورتی مک و پولیتزر مطالعۀ مورد دانشجویان
 هايبرد راه از انسانی علوم دانشجویان از تر کم مهندسی و محض علوم دانشجویان

 علوم دانشجویان اغلب که کند می خاطرنشان بالفاصله سیر. کردند می استفاده »خوب«
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 نتایج نامناسب هايبرد راه از استفاده رغم به و بودند شرقی آسیاي اهل مهندسی و محض
 در که هستیم تناقضی شاهد ما نیز جا این در). 97-96 صص ←( کردند می کسب خوبی

  .شد اشاره آن به باال
. است »هابرد راه انتخاب بر آن تأثیر و فراشناختی آگاهی میزان« بعدي زیرقسمت عنوان

 اعم افراد اغلب که کند می گیري نتیجه چنین ،1993 سال در خود بررسی نتایج به اتکا با سیر
 را خود هايبرد راه قادرند و ندا فراشناختی هايبرد راه واجد ضعیف و ،متوسط پیشرفته، از

 به اثر همین در که خصوصیاتی با اما ،است درست نظر به گفته این چند هر. کنند توصیف
  .است تناقض در شده داده نسبت ضعیف آموز زبان

: خوانیم می 99صفحۀ  در. است E قسمت بعدي عنوان) aptitude( اکتسابی استعداد
 هابرد راه بر هم و موفقیت بر هم استعداد، که است معتقد )١٩٨٥ ,Politzer( پولیتزر«

 از تر پررنگ را داوري پیش و گذاري ارزش نقش) 1979( بیالیستوك. است گذارتأثیر
  .»داند می استعداد

 هايبرد راه از استفاده مورد در که مسائلی تمام که بشویم متوجه روزي است ممکن آیا«
 ←(» نیستند؟ استعداد یا یمعمو هوش تظاهر جز چیزي نهایتاً کنیم می مطرح یادگیري

. است برانگیز تأمل )١٩٨٩ ,Skehan(اسکیهان  مهم بسیار پرسش این به سیر پاسخ). 100ص
در ادامه  او .داند می نامحتمل بسیار را امري چنین دهد، توضیح را استعداد مفهوم که آن بی او

 در موفقیت توان نمی ذاتی، اي پدیده عنوان به استعداد کردن  تلقی جاي هب آیا که کند می اضافه
 یادگیري قابل و ،محدود شناسایی، قابل هايبرد راه و ها تکنیک کاربست نتیجۀ را یادگیري
 تلقی ثابت و مجرد اي پدیده را استعداد مؤلف رسد می نظر به .)100 ص ←(دانست 

 شود می اطالق یادگیري توانش به هماستعداد  شناسی روان در که است حالی در این. کند می
 فعال حاصل که شود می گفته شده اکتساب هاي قابلیت به هم و یابد می ارتقا شدن فعال با که

  .ندا یادگیري توانش شدن
 تمرکز کم، زبانی مهارت با حتی ارتباط برقراري در پافشاري زدن، حدس فصل پایان در

 مؤثرترین وجز زبان یادگیري از ناشی هیجانی مشکالت بر غلبه و ،زبان ساختار و معنی بر
 تر پیش که حالی در دارند، تأثیر یادگیري در داري معنی شکل به که شوند می معرفی هابرد راه

  .بود شده معرفی یادگیري برد راه ترین مهم عنوان به »تدوین«
 ،)L’apport de la psychologie cognitive( »شناختی شناسی روان ورداره« ،هفتم فصل

 شفاهی دانش: پردازد می ها دانسته انواع بندي تقسیم به سیر نخست ةپار در. دارد پاره چهار
)savoir déclaratif/declarative knowledge(، روالی دانش )savoir procédural/procedural 
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knowledge(، شرطی دانش و )savoir conditionnel/conditional knowledge( .ًدانش ظاهرا 
 را آن )١٩٨٠ ,Canale and Swain( سوین و کانال که است يبرد راه توانش همان شرطی

 خوبی به سیر. بودند کرده معرفی ارتباط برقراري توانش ةدهند تشکیل توانش چهار از یکی
 نظر به اما. کند می تبیین مثال ذکر و تاردیف از پیاپی هاي قول نقل با را ها دانسته اول ۀدست دو
 ۀگفت به شرطی هاي دانسته. دارد وجود زیادي ابهامات ها دانسته سوم نوع تبیین در ما

 یک در نقلی ماضی تشخیص تاردیف. شوند می »چه براي« و »وقت چه« به مربوط تاردیف
 و اصلی نکات تشخیص و کانادا، ۀنقش روي بزرگ هاي دریاچه دادن نشان روایی، متن

 ها یادگیري انتقال مسئول راها  آن وکند  می معرفی شرطی هاي دانسته ۀنمون را گفته یک فرعی
 شرطی هاي دانسته توضیح براي که یهای مثال اوالً). 106 ص ←( داند می مهارت مسئول و

 انتقال چگونگی ثانیاً ،ندارند فرقی چندان روالی هاي دانسته مثال با است شده استفاده
  .شود نمی داده توضیح ها دانسته این با مهارت کسب و یادگیري

 و ،ها واقعیت ها، پدیده بارةدر که است چیزي آن شفاهی دانش ،اندرسن دیدگاه از
 ۀحافظ در واره طرح و ،خطی ترتیب تصویر، واره، جمله شکل به که دانیم می رویدادها

 خود تجارب دهد می اجازه ما به شفاهی دانش اندرسن، نظر طبق. شود می ذخیره مدت دراز
 قواعد ۀمجموع اندرسن، تعریف بر بنا ،نیز روالی دانش. بسپاریم حافظه به اي زمینه هر در را

  ). ١٩٨٣ ,Anderson←( شود می مربوط ما کردن عمل به که است رفتار بر حاکم عملی
 ،ناقص اما اندرسن، ۀنظری اساس بر را دانش گیري شکل مراحل مؤلف ،B قسمت در

 گیري شکل ۀگان سه مراحل کامل و صحیح تبیین ما نظر به که حالی در. دهد می توضیح
 توضیحات. است الزم بسیار ها آن از استفاده علت و هابرد راه ماهیت درك براي دانش،
 نفهمیده درستی به را اندرسن توضیحات که او رسد می نظر به حتی ند،ا مبهم و ناکافی مؤلف
 از تبعیت به را) associative phase/ phase d’association( پیوند ۀمرحل مؤلف مثالً. باشد

 اندرسن الگوي که حالی در ،)109 ص ←( داند می بینابین زبان معادل چموت، و اومالی
 عنوان به. خاص دانش یک گیري شکل نه است عام معناي به دانش گیري شکل توصیف

 با بیگانه، زبان در جدید ةواژ یک تلفظ براي آموز زبان تفسیري یا شناختی ۀمرحل در مثال،
 نسبت آوا یک حروف ترکیب یا حروف از یک هر به دسترس، در شفاهی اطالعات بر تکیه
 این» Paire« فرانسوي ةواژ خواندن الگوریتم مثالً. کند می تلفظ آوا به آوا را واژه و دهد می

  :بود خواهد چنین
  ؛/پ/ بگویم باید پس شود، می تلفظ /p/ صورت آن در نباشد، h حرف p حرف از بعد اگر. 1
  ؛/ɛ/ بگویم باید پس شود، می تلفظ /ɛ/ صورت آن در بیاید، i حرف a حرف از بعد اگر. 2
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 باید پس شود، می تلفظ /R/ صورت هر در باشد داشته وجود r حرف اي واژه در اگر. 3
  ؛ /R/ بگویم
  .بخوانم را آن نباید پس شود، نمی خوانده غالباً بگیرد قرار واژه آخر در e حرف اگر. 4

 در اندرسن ۀگفت به. ندا شناختی ۀمرحل هاي ویژگی از خطا و ،کُندي زیاد، شناختی بار
 کار و ساز دو شامل که شود می فعال) compilation(» کردن تدوین« فرایند دوم ۀمرحل

 اطالعات اولی. است )procéduralisation(» سازي روالی« و) composition(» کردن ترکیب«
 در را اطالعات دومی و کند می درست تر بزرگ قطعاتی و کند می ترکیب هم با را مجزا

 منظور به فرانسه زبان نحوي نظام در واژگان دادن قرار مثل دهد، می قرار کنش فرایند
  .ارتباط برقراري

 پردازش )réglage(» تنظیم« نام به دیگري فرایند وسیلۀ به ها دانسته خودکار ۀمرحل در
 ،)généralisation(» دهی تعمیم«: است کار و ساز سه شامل تنظیم فرایند خود. شوند می

 ،موجود قواعد ۀتوسع به اولی. )renforcement(» تقویت« و ،)discrimination( »تمایزدهی«
 آن بازخورد به توجه با کنش گذاري ارزش به سومی و ،کلی قواعد کردن محدود به دومی

  .مربوط است
 از برخی فهماندن یا فهمیدن در است ممکن آموز زبان اندرسن، توضیحات به توجه با

 یا اول مراحل در دیگر عناصر ةاستفاد و فهم در اما ،باشد رسیده خودکار ۀمرحل به مفاهیم
 هم تفسیري شکل به مفاهیم از بسیاري انتقال یا درك به قادر هنوز حتی یا و باشد دوم

 و دارد وجود دانش گیري شکل ۀمرحل سه هر زمان هم طور به بینابین زبان در پس. نباشد
 اندرسن خود که است گفتنی. است پیوند ۀمرحل معادل بینابین زبان که گفت توان نمی

  ).١٩٨٣ ,Anderson ←(داند  می ناممکن را مراحل این بین مرز کردن مشخص
 قبلی هاي دانسته بودن کننده تعیین بر صرفاً مؤلف ،»قبلی هاي دانسته نقش« ،C قسمت در

 از خواننده بهتر درك به توانست می کنندگی تعیین این توضیح. کند می اشاره یادگیري در
 یادگیري هايبرد راه شدن فعال چگونگی و چرایی آن تبع به و انسان ذهن شناختی عملکرد

 به باید معلم«: پردازد می بایدها به تاردیف از نقل به صرفاً نیز قسمت این در سیر. کند کمک
 آنچه و گیرد می یاد که چه آن بین باید آموز زبان« یا و »کند توجه آموز زبان قبلی هاي دانسته

 ←( »گیرد نمی شکل یادگیري صورت این غیر در کند برقرار داري معنی ۀرابط داند می که
  .)111-110 صص
 فراگیري بین تفاوت به ابتدا در او. پردازد می فراشناخت اهمیت به مؤلف D قسمت در
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 به مؤلف رفت می انتظار. کند می اشاره )١٩٨١ ,Krashen(کراشن  دیدگاه از یادگیري و
 و کند اشاره کراشن ۀنظری فراگیري ناخودآگاه و یادگیري خودآگاه ۀجنب به وارد ایرادات

 منظور چه به لفؤم نیست معلوم. کند تبیین را »توجه« و »خودآگاهی« تفاوت چنین هم
 جا این در است؟ ناخودآگاه فراگیري که است معتقد او آیا. کند می معرفی را کراشن ۀنظری

اشنایدر  و شیفرین و )١٩٨١ ,Wode( وود چون هم نظرانی صاحب دیدگاه رفت می انتظار
)Shiffrin and Schneider, شود مطرح نیز) ١٩٧٧.  

 ند،ا خودآگاه ذهنی هاي عملیات حاصل یادگیري هم و فراگیري هم که است ذکر شایان
. )٢٠٠٥ ,Bange ←(باشد  خودکار یا شده کنترل تواند می ها عملیات این اجراي اما

 دیگر »هاي روال« بین از که کند می معرفی »روالی« را یادگیري برد راه شناختی شناسی روان
 ).١٩٩٤ ,Fayol et Monteil← ( است فرد »نظر  دقت« مستلزم آن کاربست و شود می انتخاب
 ،دیگر عبارتی به. خواند می شده کنترل فرایندهاي را هابرد راه نیز )١٩٩١ ,Bogaards( بوگار

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

 این در. است پررنگ بسیار تاردیف حضور قبل، فصل مانند ،نیز فصل این در. دارد نام
 شناختی هايبرد راه به مورد، چند جز به »درسی هاي کتاب« که شود می تهفگ کتاب از قسمت

 را استثناها این مؤلف اوالً که است گفتنی نظر اظهار این ةدربار. کنند نمی اشاره فراشناختی و
 که شود نمی معرفی درسی هاي کتاب بررسی از اي نمونه هیچکه  این دوم کند نمی معرفی

  .کند ییدأت را تاردیف ۀگفت
 و کرده فکر شود مرتکب است ممکن آموز زبان که خطاهایی به معلم که گوید می سیر

). 117 ص ←( کند جلوگیريها  آن داد رخ از تا کند می بینی پیش راها  آن عکس هاي مثال
 مانع توان نمی و است یادگیري فرایند محصول خود خطا که گفت باید خصوص این در

  .شد آن بروز
 چون هم نظري صاحب گرایان تعامل به رفت می انتظار ،ملمع میانجی نقش توضیح در

  .شود اشاره )١٩٨٥ ,Bruner( برونر و )١٩٨٥ /١٩٣٤ ,Vygotski( وتسکیگوی
 ترسیم آموز زبان براي تاردیف که شود می آغاز بایدهایی با ،»آموز زبان نقش« ،B قسمت

 هايبرد راه شناخت اصلی هدف وندن. خوانیم می را) 1991( وندن نظر سپس. کند می
 آموز دانش کردن آگاه .2 ،کالسی به فعالیت شدن تبدیل .1 :کند چنین معرفی میرا  یادگیري

 این مؤلف. تر بیش استقالل سمت به او هدایت .3 و ،یادگیري فرایند در خود نقش به نسبت
  .کند نمی معرفی راها  آن اما داند، می سو هم شناختی شناسی روان اصول با را اهداف
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 les stratégies d’aprentissage(» آموزشی هاي دخالت و یادگیري هايبرد راه« 9 فصل عنوان

et les interventions pédagogiques( قسمت در. است A شناسایی متداول هاي روش 
و  روزانه، یادداشت مصاحبه، نامه، پرسش: است شده معرفی زبان آموزش ةحوز در هابرد راه
 یک هر قوت و ضعف نقاط و ها شیوه این مؤلف قسمت این در. کردن فکر بلند صداي با
 بینابین زبان تحلیل مؤلف که است توجه درخور. است داده توضیح کفایت قدر به راها  آن از
 شد، اشاره قبالً که طور همان. کند نمی معرفی برد راه شناسایی ابزار عنوان به را خطا تحلیل و

 زبان یادگیري هايبرد راه و فرایندها به بردن  پی بینابین زبان و خطا تحلیل اهداف از یکی
  ).١٩٨١ ,Corder ←(است 
 تبیین را کالسی هاي فعالیت در هابرد راه گنجاندن مراحل و چگونگی سیر ،B قسمت در

 در. کند می ارائه را هابرد راه کارگیري به تأثیر یابی ارزش الگوي مؤلف ،C قسمت در. کند می
 هاي موقعیت به برد راه انتقال ها،برد راه از استفاده در ثبات یادگیري، رفت پیش الگو، این

 به نسبت و خود یادگیري ةشیو به نسبت آموز زبان رفتار و باورها تغییر نهایتاً و ،دیگر
  .شوند می یابی ارزش یادگیري در استقالل
، )١٩٨٩ ,Chamot and Kupper( کوپر و چموت از نقل به مؤلف فصل، این بندي جمع در
 آموزان دانش از برخی« و است بر زمان فرایندي جدید هايبرد راه کسب که کند می زد گوش

 توانند نمی هرگز نیز دیگر برخی و دارند نیاز بهتر هايبرد راه کسب براي تري بیش زمان به
 تفسیرهاي تواند می پایانی نظر اظهار این). 154 ص ←( »کنند کسب را بهتري هايبرد راه

 فرایند از بخشی گیرد می کار به فرد که هاییبرد راه. 1 :، از جملهباشد داشته گوناگونی
 ؛دیگرند هاي یادگیري از مستقل هابرد راه يارتقا و یادگیري دیگر عبارتی به. نیستند یادگیري

  .گیرند نمی یاد اساساً افراد برخی. 2
 بتواند بوگار، پل نظر از فرایند، با برد راه تفاوت ةدوبار ذکر شاید بندي جمع این نقد در

 در فرایند با برد راه تفاوت. دهد نشان حدودي تا را کوپر و چموت ۀگفت بودن اساس بی
 دقت و توجه مستلزم که ندا اي شده کنترل هاي عملیات هابرد راه. است »عمدي دقت« نقش

 طبق ).٩٠ :١٩٩١ ,Bogaards(خودکارند  هایی عملیات فرایندها که حالی در فردند، صریح
 تردید، بی ،شدند خوانده »ضعیف یا بد« آموز زبان اثر این در که کسانی ۀهم ،تعریف این

 یا شده کنترل فرایندهاي همین ۀنتیج اند یادگرفته که چیزي آن و اند گرفته یاد کم، هرچند
  .است يبرد راه یروال یادگیري دیگر، بیان به. هاستبرد راه
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  سوم بخش 4.3
 بخـش  ایـن  عنوان. است شده تشکیل صفحه چهار مجموعاً و فصل یک از سوم بخش

 نـو  برداشـتی  سوي به« 10 فصل عنوان. است) En guise de prospective(» نگري آینده براي«
) Vers une nouvelle conception de l’apprentissage d’une langue(» دوم زبـان  یـادگیري  از

 دیـدگاه  رد در آن تـأثیر  و هـا برد راه مطالعـۀ  اهمیـت  بـر  مؤلـف  بخـش  ایـن  در. است
  .کند می تأکید رفتارگرایی

 حتـی  و مسـتقیم  ۀنتیج رفتارگرایی رد که گفت باید سیر پل ۀعجوالن بندي جمع نقد در
 بـالعکس  بلکـه  ؛نیسـت  ،کنـد  مـی  معرفـی  اثـر  ایـن  در وي که ،پژوهشی جریان مستقیم غیر

ـ  رد ةثمـر  گویـد،  مـی  اثر ابتداي در مؤلف خود که طور همان جریان، این گیري شکل  ۀنظری
  .است رفتارگرایی

  
  گیري نتیجه .5

 هـم  هنوز »زبان آموزش علم« که دهد می نشان سیر پل اثر یادگیري هايبرد راه کتاب بررسی
 کـه  مطالعه، مورد کتاب. باشد داشته شناسی زبان و شناسی روان از مستقل هویتی نیست قادر

 دربـارة  خـوبی  نسـبتاً  اطالعات دهند، می ارجاع آن به غیرایرانی و ایرانی محققان از بسیاري
 تبیـین  در اما دهد، می خواننده به آموزش ةحوز در یادگیري هايبرد راه بررسی تحول تاریخ

: اسـت  زیـر  شرح به موفقیت عدم این دالیل. است بوده ناموفق یادگیري هايبرد راه ماهیت
 یـا  /و نکردن مطرح. 2 و موضوع گی پیچید با متناسب و محکم نظري چهارچوب فقدان  .1

  .یادگیري هايبرد راه با مرتبط مفاهیم صحیح نکردن تبیین
 هـاي  لفهؤم و آن بررسی ابزار است، بر زمان و پیچیده فرایندي یادگیري که این به توجه با
 هـاي  کنش تحول بررسی شاید. باشد آن هاي گی دیپیچ با متناسب است بهتر نیز آن در مؤثر

 در تـوان  می میان این در. باشد یادگیري هايبرد راه توصیف براي گزینه بهترین فراگیر زبانی
  د؟کنن  می تر فعال فراگیر نزد در را یادگیري فرایند هایی فعالیت چه که داشت نظر
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