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 دهکیچ
 يراهبردهـا « بـه    یسـ یارشناسان آمـوزش زبـان اتگل     که استادان، محققان و     کش از سه دهه است      یب

گرفته تـا  ) 1975(و ا سترن ) 1975(ن یقات روبیاز تحق. اند پرداخته) Learning Strategies(» يریادگی
ه ک) 1990(شاموت   و   ی اومال يآموز  زبان يها هیو نظر ) 1990(سفورد  ک آ يریادگی ي راهبردها يبند طبقه

 مناسـبی را    يآمـوز   زبـان  يه راهبردها کاند   ردهکاند، همه و همه تالش       يریادگی ي راهبردها ةدر بردارند 
 یـی و روا) Reliability (ییایقات مطرح بوده است، همانا پا    ین تحق یه همزمان با ا   کآنچه  . نندک ییشناسا

(Validity) ۀ پرسشـنام  یـک  يج اجـرا  ین مقالـه، نتـا    یادر  .  است يریادگی ي انتخاب راهبردها  ي ابزارها 
ـ ا. شـود  ی گزارش مـ   1990(سفورد  کآ» يآموز  زبان ي راهبردها ۀپرسشنام« به نام    يریادگی يراهبردها ن ی

ج ینتـا .  شده اسـت ی زبان طراحیسیر انگل ی غ يها طیاربرد در مح  ک ي است و برا   یپرسشنامه پنجاه سؤال  
 يآلفـا «و ) Confirmatory Factor Analysis( »يدیـ یل عامل تأیتحل «يه با روش آمارک -ق ین تحقیا
ـ ه پاکدهد   بدست آمده است، نشان می (Cronbach’s Alpha)»رانباخک   مناسـب SILL ۀپرسشـنام  ییای

 .ردک ي آن را بازنگرهاي هد سازیپس، باست؛ ی حد انتظار ندر  آنة سازیی روایول، است

 به عنـوان  یسی، انگلیی، رواییای، پا SILL ۀسشنام، پري زبان آموزيریادگی يراهبرها :هاي کلیدي واژه
 .یا زبان خارجی دومزبان 
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 مقدمه -1
ـ        یگ یار مـ  کـ آموزان بـه     ه زبان ک یین راهبردها یی و تب  ییشناسا ن یـ ن ا یرنـد و نیـز ارتبـاط ب

ن یـ  از ا  ییزهـا یزه و چ  یـ ت، انگ ی، سن، جنس  ی همچون توانش زبان   يگری د يرهایراهبردها و متغ  
جـزو اهـداف   ) 1995سـفورد  کن و آ  ی؛ گـر  2004ب  یـ ، ال د  1999 يناریشاموت و ال د   (دست  

ت یـ فعال« بـه نقـش خـودٍ        ینـون کقـات   یتحق. انـد   زبان بوده  يریادگی ي راهبردها یۀقات اول یتحق
ن یـ ن در ایهـم چنـ  . پـردازد  ی ميریادگی ي راهبردهايریارگکدر انتخاب و به     ) task(» یآموزش

شـاموت و  (شـود   ی توجـه مـ  يریادگیـ  يهبردهـا  در انتخاب را   یقات به نقش زبان خارج    یتحق
 .)2004اران کسفورد و همک؛ آ2004 یل تکی

ننـد وآنهـا را     ک ییآموزان موفق را شناسا     زبان يریادگی ياند راهبردها  دهیوشکپژوهشگران  
، يریادگیـ  ي راهبردهـا  ةق دربـار  یـ تس تحق ی هـورو  ۀبه گفتـ  . آموزان آموزش دهند   به دیگر زبان  

ن راهبردهـا را بشناسـند و بـه    یارآمـدتر کوشند ک یمحقّقان و معلّمان م« : استياربردکقی یتحق
 ).126، 1987(» رندیار گکارسازي را به ک ينند تا راهبردهاک کمکآموزان  دانش

البتّـه،  .  اخـتالف نظـر دارنـد        يآمـوز   زبان يص راهبردها ی تشخ يها  روش ةمحقّقان دربار 
ار یبسـ  ) SILL(  او ۀ اسـت و از پرسشـنام       رو بـه رو شـده      يشـتر یسفورد با اقبـال ب    کات آ ینظر

وهـات  کوارس  یـ ؛ آل 1993سفورد  کوز و آ  یک؛  نا  1998 ی ور و ل   يوهن؛ و ک. (استفاده شده است  
ــفورد ک؛ آ2002 ــر ک؛ آ1996؛ 1990س ــفورد و ب ــتويس ــون 1995 ك اس ــاز ا). 2000، وارت ن ی

 -يریادگیـ  يهـا ریگر متغ ی با د  يریادگی ي راهبردها یقات مربوط به همبستگ   یپرسشنامه در تحق  
بـدل و   ( اسـتفاده شـده اسـت        - و فرهنـگ   یت، توانش زبان  ی، جنس يریادگی يها کهمچون سب 

 ).1995سفورد کن و آی؛ گر2001؛ بروئن 1996سفورد کآ

  موضوعۀنیشی پ-2

 يریادگی ي راهبردهایۀ نظر-2-1
ـ  اخـتالف نظـر دارنـد؛ مـثالً     يآمـوز   زبان ي راهبردها يها هی نظر ةارشناسان دربار ک ن ی، روب

 يم و راهبردهـا ی مسـتق يراهبردهـا : نـد ک یم م ی را به دو گروه تقس     يریادگی يراهبردها) 1981(
، ینیح خواسـتن، بـازب    یتوضـ  :نـد ک یم م یم را به شش دسته تقس     ی مستق ياو راهبردها . میرمستقیغ

م را هـم بـه دو   یرمسـتق ی غ يراهبردها. نی و تمر  یاسی، استدالل ق  ییردن، استدالل استقرا  کحفظ  
). Production Tricks (ی ارتبـاط ين و ترفنـدها ی تمـر يجاد فرصت بـرا یا: ندک یم میقسدسته ت
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 ي نظرهـا  يریادگیـ  ي راهبردهـا  ۀ در مقول  ی ارتباط ي گنجاندن ترفندها  ةنظران دربار  البتّه صاحب 
  ی ارتبـاط  ي و راهبردهـا   يریادگیـ  يارشناسـان، راهبردهـا   ک ید برخـ  یـ را از د  یز.  دارند یمتفاوت
 یرونی ب ۀارتباط جنب «د  یگو یم) 87،  1980(براون  . اند آموزان  از رفتار دانش   يا ه جداگان يها جلوه

، )Rule Transference(م قواعـد  ی ماننـد تعمـ  ییبراون راهبردهـا . »ی درونۀ جنبيریادگیدارد و 
دانـد   ی مـ ی ارتباطيرا راهبردها) Message Abandonment(ام یو قطع پ) Avoidance(اجتناب 

 .انجامند ی نميریادگین راهبردها به یاه کو معتقد است 
 زبـان بشـوند،     يریادگی مانع   ی ارتباط يد راهبردها یه شا کن باور است    یبر ا ) 1986(س  یال

 .ن ببردی را از بيریادگیاز به یتواند ن ی می ضعف توانش زبانۀانکریرا، جبران زیز
استفاده  يریادگی يان راهبردها ی ب يه برا کنش  کار و   ک، طرز   رروش، رفتا :  مثل یاصطالحات

ارآمـد  ک و   يریادگیـ م  یسب دانش، تنظـ   ک :مثل(ه اهداف   ی توج يه برا ک یشوند، با اصطالحات   یم
ن مقالـه،   یـ در ا .  هـم دارنـد    كروند، تفاوت دارند؛ اما، وجـوه مشـتر        ی م ارکبه  ) يریادگیردن  ک

 خـود   يریگادیـ  به   کمک يآموزان برا  آن چه دانش  « تسامح؛   کی زبان، با اند   يریادگی يراهبردها
 يف راهبردهـا  یـ  تعر ي بـرا  ی مختلفـ  يها ه روش کهمان گونه   . شود یف م یتعر» دهند یانجام م 

 و شـاموت    یمـال  او.  وجـود دارد   ی گونـاگون  يهـا   هم راه  يبند  طبقه ي وجود دارد، برا   يریادگی
: ه شـامل کـ ننـد  ک ی مـ ی را معرفـ یرنـد و مـدل  یگ ی بهره م  1980 ۀقات ده یج تحق یاز نتا ) 1990(
 ۀبـا مطالعـ   ) 1990(سـفورد   کآ. است» یعاطف/ یاجتماع«و  » یفراشناخت«،  »ی شناخت ياراهبرده«

) SILL معروف   يریادگی يراهبردها (يریادگی ي از راهبردها  يا ، مجموعه يریادگی ةدربار اریبس
ن یـ ا. ردکـ م یرا به شش گروه تقس) Factor Analysis(» ل عاملیتحل«رد و با روش کن یرا تدو
 :زها عبارتند ا گروه

 يا  حافظهيراهبردها •
 ی شناختيراهبردها •
 ی جبرانيراهبردها •
 ی فراشناختيراهبردها •
 ی عاطفيراهبردها •
 ی اجتماعيراهبردها •
 يریادگیـ  يقـات راهبردهـا   ین پرسشـنامه در تحق    یـ  پژوهشـگران از ا    ياریسفورد و بس  کآ

 .اند ردهکاستفاده 
 يهـا  هـا و روش    هیـ گـر نظر  ینـار د  کر   زبـان د   يریادگیـ  ي راهبردها یۀه نظر ک ییاز آن جا  
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 .ن آنها توجه شودینشی بکافته است، بایسته است به هم یامل ک زبان تيریادگی و یاددهی
آمــوزان فرصــت      چنــدان بــه دانــش(Grammar Translation)»  ترجمــه-دســتور«روش 

ول یتارون و   (نند  کت  ی خود را تقو   يریادگی زبان،   يریادگی يه با استفاده از راهبردها    کدهد   ینم
 -دسـتور «الس کـ رار و امثـال آن در       کـ ، ت يبنـد   دسـته  (Mnemonics) ياریـ ادیاگرچه  ). 1989
» يداری شـن  -يگفتـار «روش  . انـد  هـا معلـم محـور بـوده        ن روش یـ اند، امـا ا    ج بوده یرا» ترجمه

)Audiolingualism(- ي را بـرا یچ نقشیباً ه ی تقر -ها استوار است   كت محر یرار و تقو  که بر ت  ک 
ـ  یـ بـه طر  . ، در نظـر نگرفتـه اسـت       يریادگیند  یآموزان در فرا   ت فعال دانش  کرمشا ن یـ ، ا یق اول

 ي دسـتور  يردن الگوها ک و حفظ    يساز نی جانش ين ها یرار، تمر ک به جز دادن فرصت ت     -روش
 .دهد ی نمیآموزان اهمیت چندان  دانشي فرديریادگی يگر راهبردهای به د–)1992استرن (

نـد  یآمـوزان در فرا  عاصر، آغاز توجه بـه نقـش فعـال دانـش      شناس م  ، زبان کیظهور چامس 
حـاً بـه   ی زبان تلوییای ندارد، اما اعتقاد او به زا یی در آموزش، ادعا   کیالبته چامس .  است يریادگی

نـد  ید در فرایـ ران بایـ ه فراگ کـ ن معناسـت    یـ ردن قواعد زبان اسـت و بـه ا        کدا  ی پ یی توانا يمعنا
    مـورد توجـه   ) Cognition( شـناخت  ةب قـو  یـ ن ترت یبـد .  نقشـی فعـال داشـته باشـند        يریادگی

 .اران آموزش زبان واقع شدکاندر دست
ها ، از راه گرفتن اطالعات       يریادگیگر  ی زبان، همانند د   يریادگیان،  یگرا دگاه شناخت ید از

؛ 1990 و شـاموت     ی؛ اومـال  1991،  1981،  1978 ك استو یالیب(رد  یگ یو پردازش آنها صورت م    
نـد  یآمـوزان در فرا    ه دانـش  کـ توان گفـت     یپس، م ). 1997امز و بردن    یلی، و 1981و1975 نیروب

اد یـ  خود زبـان را بفهمنـد و         ی شناخت يتوانند با استفاده از قوا     ی دارند و م   ی نقش فعال  يریادگی
 يقـات راهبردهـا   یشـرفت تحق  یسـاز پ   نـه ی، زم يالدی مـ  70 ۀدگاه، در اواسط دهـ    ین د یا. رندیبگ
، نا ( . بود يریادگی ن یشگامان بر ا ین پ یا). 1975 و استرن    1975ن  ی؛ روب 1978گران  ین و د  میمثالً

. آمـوزان آمـوزش داد     ر دانش یآموزان موفق را به سا      دانش يریادگیتوان روش    یه م کباور بودند   
 . استيریادگی ي راهبردهاۀ در رشتيپرداز هیقات و نظری تحقيادی از اصول بنیکین باور، یا

 همیشه مطرح بـوده  ی اجتماعةدی پدیکدانند، زبان به عنوان   یه خوانندگان م  کهمان گونه   
  . شـده اسـت   »  زبـان  یشناسـ  جامعـه « بـه نـام      یشناسـ   از زبان  يا ن، باعث رشد شاخه   یاست و ا  
ــر ایشناســ جامعــه ــان ب ــ زب ــاور اســت ی ــشکــن ب ــوزان در  ه دان ــکآم ــاع «ی ــان اجتم                    » یجه

)Social World (ــ ــوند و  یزاده م ــش ــا د يریادگی ــاري ب ــر آدمی از راه همی ــگ ــورت ی             ان ص
 دسـتور  يریـ د بـه فراگ یـ  زبـان جد   یک يریادگیدگاه،  ین د یدر ا ). 47 ،   2000دوناتو    ( ردیگ یم

 يتالش برا«د به ی زبان جديریادگیه، کشود؛ بل  ی آن زبان محدود نم    ییزبان، واژگان و نظام آوا    



 9 ...  پایایی و روایی پرسشنامۀ راهبردهاي یادگیري

 

، یعنـ ی) 155 ، 2000و و النتولف  کپاولن(شود؛  یل میتبد» دی در فرهنگ جد یت اجتماع کمشار
 . اهمیت دارنديآموز  در زبانی اجتماعيراهبردها

گـران و تـالش     ینشـی بـا د    کق هم   ی است و ما از طر     ی و اجتماع  یند شناخت ی فرا یکزبان  
 يق راهبردهـا  یتوانند از طر   یران م یه فراگ کن بدان معناست    یا. میریگ ی آگاهانه آن را فرا م     یذهن

اد یـ تـوان   ی زبـان را مـ  يریادگی يراهبردها. خود، نقش فعالی داشته باشند  يریادگی در   يریگادی
تواننـد بـا     یمعلّمان مـ  .  خود را بهبود بخشد    يآموز تواند زبان  ی م یسکق هر   ین طر یگرفت و بد  

 يراهبردهـا . ننـد ک را آسـان     يآمـوز  ند زبـان  یآموزان ، فرا    به دانش  يریادگی يآموزش راهبردها 
 . آموزش زبان به شمار آورديها ها و روش هیمل نظرکتوان م یزبان را م يریادگی

 يریادگی يقات راهبردهای تحقیشناس  روش-2–2
ن اسـت بـا     کـ  راهبردها مم  یستند، اگر چه بعض   یدن ن یقابل د » يریادگی يراهبردها«اغلب  

توجـه  «ردن بـه اخبـار، بـا        کـ بـراي مثـال موقـع گـوش         . ق شـوند  یـ دن تلف یـ  قابـل د   يرفتارها
رد و سـپس  کـ ز کـ  تمری بـر مطالـب اصـل   – یدنیـ  رفتـار ناد - (selective attention)»ینشیگز
ن ید بهتـر  ی، شا يریادگی يها تیشتر موقع یباً در ب  یتقر. ردک) یده شدن یرفتار د  (يادداشت بردار ی

  ار کـ  را بـه     ییه چـه راهبردهـا    کـ  میبپرسه از آنها    کن باشد   ی ا يریادگی يشف راهبردها کروش  
مصـاحبه،  : رنـد یگ ین پرسـش بهـره مـ      یـ  ا ي بـرا  ی گونـاگون  يپژوهشگران از ابزارها  . رندیگ یم

 همزمـان بـا   ( Think-aloud )» ردنکـ ر کـ بلند بلنـد ف  «يها لک و پروتیسینو پرسشنامه، خاطره
 . خاص(Task) و »يریادگیفعالیت « انجام 

ده و  مشـاه «) 1978(ارانش  کـ من و هم  ی داده، نـا   ي گوناگون جمـع آور    يهااز میان روش  
تـوز و   ی، پول )1983(تزر  ی، پول »یسینو و خاطره  يمشاهده، خوداظهار «) 1981(ن  ی، روب » مصاحبه

و ونـدن  »  بـا اسـتفاده از پرسشـنامه   يخوداظهـار « )1990(سـفورد  کو آ) 1985 (ی گرورتـ کم
 .نندکیشنهاد میرا پ» مصاحبه«) 1987(

البتـه بـه    .  اسـت  يریادگیـ  ي راهبردهـا  یین ابزار شناسـا   یارآمدترکن و   یترجیپرسشنامه را 
ار کـ ه بـه    کـ  را   ییان نتواننـد راهبردهـا    ین است دانشجو  کمم. ال وارد است  کپرسشنامه چند اش  

ن کـ ا ممیاند و ردهکه فالن راهبردها را استفاده   کنند  کا به ظاهر ادعا     یاورند  یاند به خاطر ب   گرفته
ارشناسـان  ک،  یسـت اکن  یـ  جبـران ا   يبـرا . ننـد ک ن ك در یاست سـؤاالت پرسشـنامه را بـه خـوب         

. شـود ی اجرا مـ   (Task)» یف درس یلکت «یکه بالفاصله بعد از     کاند  ردهکن  ی تدو ییهاپرسشنامه
ان بهتر  ی، دانشجو یف درس یلک بعد از انجام ت    یمک ی زمان ۀه به فاصل  ک است   آنار هم   کن  یل ا یدل
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، ينـار یال دشـاموت و  . كر( ننـد کاد آورند و آنها را گـزارش        ی خود را به     يها توانند روش  یم
سفورد، کآ: 1990 و شاموت،    یاومال: 1999ت بون ،    ی باسو و ال   –گ  یوجک : 2003فن ،    : 1999
اسـتاندارد و   » یف درسـ  یـ لکت«بـراي مثـال     . سـت یال ن ک از اشـ   ین روش خال  یالبته ، ا   ). 2004

 دام است؟ک منطبق با آن ۀپرسشنام
، ب     فتـه شـده   ار گر کـ  به   يریادگی ين پرسشنامه در مطالعات راهبردها    یچند  یالیـ انـد؛ مـثالٌ

 يریادگیـ  ي بـرآورد راهبردهـا    ي برا ی سؤال 12) نام یب (یابیاس ارز ی مق یکاز  ) 1981 ( كاستو
ت یـ  در فعاليریادگیـ  ي راهبردهـا يریارگکـ  به ة دربارییها اس، پرسشین مقیدر ا . ردکاستفاده  

 :عبـارت بودنـد از  ن پرسشـنامه   ی مطرح شده در ا    يراهبردها. اند  مطرح شده  ي و نوشتار  یشفاه
 ةق دربـار  یـ  تحق ين پرسشـنامه بـرا    یـ  از ا  ك اسـتو  یالیب. ن، نظارت، استنتاج و حدس زدن     یتمر

 پنجـاه  يا پرسشـنامه ) 1983(تزر یپول. رده استکانادا استفاده   ک زبان فرانسه در     ۀان رشت یدانشجو
همیاري  و   یالسک، رفتار   یرفتار عموم :  آن سه دسته بودند    يها ه پرسش ک ساخت   ی سؤال کو ی 

ـ  ۀافتن رابطـ  یـ  ين ابزار برا  یتزر از ا  یپول. السکخارج از    آمـوزان و     دانـش  ین سـطح آموزشـ    ی ب
 .رده استک استفاده يریادگی يراهبردها
ه کارائه دادند   » ی رفتارسنج ۀپرسشنام« مشابه با نام     يابزار) 1985 (ی گرورت کتزر و م  یپول

رون یـ نشی ب ک و هم    یالسک، رفتار   يفراد ان ۀمطالع: ها را دربرداشت   ن سازه ی سؤال داشت و ا    66
 .السکاز 

 56ن پرسشـنامه    یـ ا.  را ارائه داد   يآموز  زبان ي راهبردها ۀپرسسشنام) 1987 (ی گرورت کم
در سال  . شوند یده م ی د ی گرورت کتزر و م  ی پول ۀه در پرسشنام  ک را دارد    ییها ، همان سازه  یسؤال

ن پرسشـنامه،   یـ ا. ردندک طرح   ی سؤال 48 ۀ پرسشنام یکوپر و هرناندز    ک،  ی شاموت، اومال  1987
الس، گفـت و گـو   کـ ردن در کگوش  : اند  شده ی سازه متجل  5ه در   ک داشت   يریادگی راهبرد   16
 .الس، نوشتن و خواندنکرون از یردن و گفت و گو بکالس، گوش کدر 

 مهارت  يردند تا راهبردها  ک ی طراح ی سؤال 14 يا پرسشنامه) 1988(س من   کپادرون و وا  
 7 مثبـت و     ي سؤال مربوط به راهبردها    7ه  ک بودند   یآنها مدع . ان را بسنجند  یدانشجو» خواندن«

 . استی منفيسؤال مربوط به راهبردها
 آن  يهـا  شـتر پرسـش   یه ب کـ رد  ک ی طراح ی سؤال 24 يا  پرسشنامه 1991 در سال    ینوگوچ

برگرفتــه از ) 1991( ون و جانســون ۀن پرسشــنامیهمچنــ.  اســتSILL ۀبرگرفتــه از پرسشــنام
 . استSILL ۀپرسشنام
   اگــر . ش گفتــه در دســترس اســتی پــيهــا  از پرسشــنامهکی شــمار انــدیــی و رواییایــپا
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ل یـ ن دل یبـه همـ   . ردکـ قات اعتمـاد    یج تحق یتوان به نتا   ی نباشند، نم  یی و روا  ییای پا يها شاخص
 يهـا  ه پرسشـنامه  کـ آن است    SILL یگر طراح یل د یدل. ردک را ارائه    SILL ۀسفورد پرسشنام کآ
 .دندیسنج یرا م» ی و فراشناختی شناختيراهبردها «يها ن جامع نبودند و تنها، سازهیشیپ

 ق حاضری تحق–3

  هدف-1 – 3
 يادیـ  در آموزش زبـان، تـالش ز  یشناس  و روشيپرداز هی نظري گذشته، برا ۀدر شش ده  

 ۀ دارد و بـه گفتـ      يمتـر ک ۀ سـابق  يریادگیـ نـد   یآموز و فرا   ، توجه به خود دانش    یشده است؛ ول  
 .»م گرفتـه شـده اسـت      کـ آمـوزان دسـت      اهمیـت نقـش دانـش     «،  )2 ،   2001( من   يالرسن فر 

و شاموت  ) 1998(وهن  ک،  )1991(، وندن   )1990(سفورد  ک، آ )1987( ی چون اومال  یسندگانینو
. اموزنـد یتوانند زبان ب ی بهتر ميریادگی يآموزان با استفاده از راهبردها    ه دانش کاند   گفته) 2001(

ننـد و در    ک مـؤثر را تهیـه       ي از راهبردهـا   يا ه مجموعه کاسان آموزش زبان است     ارشنکپس، بر   
ر خواهـد   یپذ انک ام ياربردکقات  یق تحق ین مهم از طر   یا. آموزان بگذارند  دانش ار معلمان و  یاخت
 يریادگیـ  يقات مربوط به راهبردهـا    ی برداشته شده است و تحق     يادی ز يها گام در این راه،  . بود

 ۀرود، پرسشـنام  یار مـ کـ ار بـه  ینـه بسـ  ین زم یـ ه در ا  کـ  یی از ابزارها  یکی. دان ییوفاکدر حال ش  
 آن را ییایـ  و پایـی م تـا روا   ین؛ بـر آن شـد     یبنابرا.  است (SILL)سفورد  ک آ يریادگی يراهبردها

 قابـل قبـول برخـوردار باشـد؛         ة سـاز  یی و روا  ییایب پا ین پرسشنامه از ضر   یاگر ا . می بزن کمح
 .دیآ ی به حساب میسیاران آموزش زبان انگلکاندر  دستيارآمد براک يدست افزار

 قی تحقيا  پرسش-2- 3
 :اند ا مطرح شدهه ن پرسشیق، این تحقیدر ا

  قابل قبول دارد؟ییای  پا(EFL)یط زبان خارجی در شراSILLا یآ
  دارند؟ی قابل قبولیی  روایط زبان خارجی در شراSILL يا سازه هایآ

 قی روش تحق-3-3
 ها ی آزمودن-3-3-1

 در چنـد    یارشناسـ ک ة سـال اول و آخـر دور       ي  دانشجو  600ش از   ی به ب  SILL ۀپرسشنام
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، ی، مهندسـ  یسـ ی زبـان انگل   يهـا  ان در رشـته   ین دانشـجو  یـ ا.  در تهران داده شد    یدانشگاه دولت 
هـا را    ان پرسشنامه ی از دانشجو  یبعض. خواندند ی درس م  ی و علوم انسان   ی، علوم اجتماع  کیپزش

نـار گذاشـته    کهـا    ن فـرم  یـ ن، ا یبنـابرا . ردندکه ن یگر اطالعات الزم را ارا    ید یپس ندادند و برخ   
 مـورد آن    264 مورد آن متعلـق بـه مـردان و           304ه  ک پرسشنامه به دست آمد      568 جمعاً. شدند

 .مربوط به زنان است

 ق ی ابزار تحق-3-3-2
ـ کـ  هـر   يه بـرا  ک است   يریادگی ي راهبردها ة ساز 6ن پرسشنامه شامل    یا  14تـا   6ن یدام ب

: ن راهبردهـا عبارتنـد از     یـ ا.  سـؤال اسـت    50سؤال در نظر گرفته شده اسـت و مجمـوع آنهـا             
ــي، راهبردهــای شــناختي، راهبردهــاي حافظــه ايراهبردهــا  و ی عــاطفي، راهبردهــای جبران
پاسـخ  ) Likertرت  یکـ ل (يازیـ  پنج امت  يها د به پرسش  ینندگان با کت  کشر.ی اجتماع يراهبردها

 مـن صـدق   ةشه دربـار  یهم«تا  » ندک ی من صدق نم   ةگاه دربار  چیه«ان  یازها م ین امت ی ا ۀدامن. دهند
ننـد، سـؤاالت    ک ی مـ  كهـا سـؤاالت را در      یه آزمودن کن  ینان از ا  ی اطم يبرا. در نوسانند » ندک یم

 یکـی  در ترجمـه، از  ی احتمال يز از خطا  یبه منظور پره  .  ترجمه شدند  یپرسشنامه به زبان فارس   
 برگردانـد   یسی به انگل  یور را از فارس   ک تقاضا شد تا دوباره سؤاالت مذ      یسیاز استادان زبان انگل   

)back translation .(ان داده شدیابهام به دانشجو ی بيا ب پرسشنامهین ترتیبد. 

  اجراةوی ش-3-3-3
 خود حاضـر بودنـد، داده       يها السکه در   ک ان سال اول و سال آخر     یپرسشنامه به دانشجو  

 .ردندکل یمکها را ت قه پرسشنامهی دق20 ی ال15 ۀآنها به فاصل. شد

 يد گذارک روش -3-3-4
 . شديد گذارکر یان به سؤاالت پرسشنامه به شرح زی دانشجويها پاسخ

 5= شهیهم
 4 =معموالً

 3=یگاه
 2=بندرت
 1=هرگز
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 ها ل دادهیه و تحلی روش تجز-3-3-5
 م؛ یـ ا  پرداختـه SILL ۀ پرسشـنام ة سـاز یـی  و رواییایـ ق بـه پا  یـ ن تحق یه در ا  کن  ینظر به ا  

 .میده ی را به اختصار شرح میی و رواییای برآورد پايها روش
هـر چـه مقـدار آلفـا        . ردیگ یصورت م » رانباخک يآلفا« با استفاده از      معموالً ییایبرآورد پا 

 بـرآورد   ي بـرا  یرانبـاخ روش مناسـب    ک ين، آلفـا  یچنـ  هم. اتر است یق پا یتر باشد، ابزار تحق    شیب
 هر سازه با هم ارتبـاط و  ةل دهند کی پرسشنامه است اگر سؤاالت تش     یکالت   سؤا ی درون ییایپا

 .سنجند ی واحد را مة سازیکه آنها کتوان گفت  ی معنادار داشته باشند، میهم خوان
ل یـ ا آزمـون، از روش تحل     یـ  پرسشـنامه    یک يها  سؤاالت و سازه   ة ساز یین روا یی تع يبرا

 :گونه استل عامل دو یروش تحل. شود یعامل استفاده م
 یتشافکل عامل ایروش تحل) الف
 يدییل عامل تأیروش تحل) ب

ن، در  یبنابرا. رود یار م ک به   ییه آزما ی نظر ي و روش دوم برا    ینیه آفر ی نظر يروش اول برا  
» يدییـ ل عامـل تأ   یـ تحل« از روش    – اسـت    SILL ۀش پرسشـنام  یه هدفش آزمـا   ک -قین تحق یا

                                    بــــرآوردين خطــــاینگایــــ مجــــذور مۀشــــیچنانچــــه شــــاخص ر. اســــتفاده شــــد
)Root Mean Square Error of Approximation (ا به اختصار ی)RMSEA (    ،بـه دسـت آمـده

 برآورده -اند ردهکن یی تعیارشناسان و خبرگان روان سنجکه ک – را Cut- off point)(حد ممیز 
 . سازه برخوردار استییوااز ر) ا آزمونی(م آن پرسشنامه ییگو ید، مینما

 یـی  روايو بـرا » رانبـاخ ک يآلفـا « پرسشنامه از ییای برآورد پايق براین تحقیخالصه، در ا 
 .استفاده شده است» يدییل عامل تأیتحل «يآن از روش آمار) یابیاعتبار (یسنج

 جینتا -4

 قی سؤال اول تحق-4-1
 :ن بودیق این پرسش تحقیاول
  قابل قبول دارد؟ییای پای زبان خارجطی در شراSIIL ۀا پرسشنامیآ

ار ی بسـ ییایـ  پاةن مقـدار آلفـا نشـان دهنـد    یا. است% 9  برابر با  ي به دست آمده برا    يآلفا
 در  يبـاً سـهم مسـاو     ی سـؤاالت تقر   ۀه هم کدهد   یل سؤاالت نشان م   ک ي آلفا ةآمار. باالیی است 

پـس از آن،  . انـد   شـده ينـد ب ن پرسشنامه در شش گروه طبقه   یسؤاالت ا .  پرسشنامه دارند  ییایپا
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 .شوند یش داده میر مربوط نمایر مقادیه در جدول زکها محاسبه شد   گروهۀ همییایب پایضر

 SILL يها  سازهییایب پای ضر-1جدول 

 سازه
 يراهبردها
 يحافظه ا

 يراهبردها
 یشناخت

 يراهبردها
 یجبران

 يراهبردها
 یفرا شناخت

 يراهبردها
 یعاطف

 يراهبردها
 یاجتماع

 76/0 47/0 86/0 64/0 61/0 65/0 اآلف

 6 6 9 6 14 9 تعداد سؤاالت

 76/0 و 86/0ب یـ  بـه ترت ی اجتمـاع  ي راهبردهـا   و ی فراشناخت يراهبردها يها  سازه يآلفا
 ي راهبردهـا یعنیگر ی دةچهار ساز .  است ی قابل قبول  ییایب پا ی ضر ةه نشان دهند  کبرآورد شده   

 ینیی پـا  ییایـ ب پا ی ضر ی عاطف ي و راهبردها  ی شناخت ي، راهبردها ی جبران ي، راهبردها يا حافظه
 .0/.47و .61/0، 65/0،64/0:ب عبارتند ازیب به ترتین ضرایه اکداشتند 

 زبـان دوم  یسیه انگلک یطی در شرا SILLۀ پرسشنامییاین، پایشیقات پی از تحقياریدر بس
ن پرسشـنامه  ی اینیراست چیه وک) 1992(انگ ی.  بوده استیی است در حد باال    یا زبان خارج  ی

 یواتانـاب . ده اسـت  ی رسـ  94/0 يآموز داده است بـه آلفـا       یسی انگل یوانی تا ي  دانشجو  590را به   
 91/0 يرده اسـت بـه آلفـا      ک اجرا   ي نفر 255 ۀن پرسشنامه را در نمون    ی ا ی ژاپن ۀه گون ک) 1990(

 ي نفـر دانشـجو    59 را بـه     SILL ۀ پرسشـنام  يره ا کـ راسـت   یو) 1992(اوه  . افته اسـت  یدست  
 كپـار .  محاسـبه شـده اسـت   91/0ق برابـر بـا     یـ ن تحق ی ا يآلفا.  داده است  يا رهکآموز   یسینگلا
)1994 (SILL    رده است و سـپس     ک ترجمه   يا رهکص خود اصالح و به زبان       ی را بر اساس تشخ

 .ده استی رس93/0 ياو به آلفا. رده استک اجرا ي نفر332 ۀ نمونیک يآن را برا
افتـه  یاهش ک یمک آلفا ۀ اجرا شده است، درج    SILL ةشدراست ترجمه ن  یه و ک يدر موارد 

 نفـر  141بـا  ) 1991و1990(پس یـ لیف.  مانـده اسـت   یاما همچنان در حد قابل قبـول بـاق        . است
ـ ینگ و روسیریوز، لژنف، آیکوز، نایکسفورد، ناک آ87/0 يننده به آلفا کت  کشر بـا  ) 1989 (ی ل

سـفورد،  ک و آ  91/0 ي دانشجو به آلفا   95ا  ب) 1993(؛ آندرسون   86/0 ي به آلفا  ی نفر آزمودن  159
 .اند افتهی دست 88/0 يننده به آلفاکت ک شر137با ) 1990 (کتالبوت و هال
ق حاضـر بـه     ی نشده است؛ اما تحق    یها بررس   سازه ک ت ک ت ییایش گفته، پا  یقات پ یدر تحق 

د، یـ آ ی برمـ 1ه از جـدول شـماره   کـ همان گونه .  پرداخته استSILL  ۀ پرسشناميها  سازهۀهم
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تـوان   ی م – 9/0 - به دست آمده   ي با توجه به آلفا    یول. ف است ی، ضع یی هر سازه، به تنها    ییایپا
 . باال داردییای مناسب و پاین پرسشنامه هم پوشانی ايها ل سازهکگفت، 

 قیال دوم تحقؤ س-4-2
 :ق عبارت بود ازین پرسش تحقیدوم

  برخوردارند؟ی قابل قبولیی روا ازیط زبان خارجیدر شرا SILL ۀ پرسشناميها ا سازهیآ
 سازه تفاوت   یی در چگونگی برآورد روا    یسیارشناسان آموزش زبان انگل   کرسد   یبه نظر م  

 یکانس  یل وار یج تحل یگر نتا ی د یون و برخ  ی رگرس ی، برخ یب همبستگ ی، ضر یبرخ. نظر دارند 
فهرست بلند ) 1996(سفورد کآ.  دانندی پرسشنامه م  ییب روا یراهه و چند راهه را به عنوان ضر       

، )1991(، ون و جانسـون      )1989 (ی ل یقات روس یتحق. رده است که  یقات ارا ین تحق ی از ا  ییباال
پس یـ لی، ف )1994 (ك، پـار  )1990 (ی، واتانـاب  )1993 (یوچکی، تـا  )1992(نز  ی، مول )1991(چنگ  

 .اند ن جملهیاز ا) 1995و1993(سفورد کن و آی، گر)1992و1991(ن ی، گر)1991و1990(
 بـرآورد  ي معاصر برا  ۀقات ده ی از تحق  يرویق به پ  ین تحق ی، در ا  ییقات باال یف تحق بر خال 

 .استفاده شده است» يدییل عامل تأیتحل «ي سازه از روش آمارییروا
ه از حد ک است 06/0 برابر با   RMSEAه شاخص   کنشان داد   » يدییل عامل تأ  یتحل«روش  

ن یاختالف بRMSEA شاخص . تر است بزرگ) Goodness of fit(» املکبرازش «ممیز نشانگر 
ارشناسـان  ک یبنـا بـه نظـر برخـ       . ندک ی م یها را بررس   ها و مدل   هی نظر یدگیچی و پ  ي آمار ۀجامع
 :ن شرح استی بدRMSEAر ی تفسي برایلک ة، قاعدكودک، از جمله براون و یسنج روان

 ة دهند متر، نشان کا  ی 0/ 05 برابر با    RMSEAه مقدار   ک نشان داده است     یتجربه عمل 
تـوان بـا    ینمـ . شـود  ین مـ یـی  تعيا قهین رقم سلیا. ا آزمون استیامل پرسشنامه کبرازش 

ـ یامـل   کتر از بـرازش      ن رقم معقول  ین ا یکت آن را درست دانست، ل     یقاطع  RMSEA یعن
 ).1993 كودکبراون و ( است 00/0 بايمساو

ه کم یریجه بگ یم نت یتوان ی به دست آمده، م    (RMSEA)ن نقل قول و بر اساس       یبا توجه به ا   
 .ستی نيریادگی ي سنجش راهبردهاي برای ندارد و ابزار مناسبی برازش خوبSILL ۀپرسشنام

بـه  » يدییـ ل عامل تأیتحل«ه از روش ک ییها گر از شاخصی دیکید، یاند یه مکهمان طور   
ن یـ در ا. دهـد  یهـا را نشـان مـ     ن سؤاالت و سازه   ی ب ۀه رابط ک است   (t) ی ت رید، مقاد یآ یدست م 

بـا  . ردکـ د ن یـ  تول (t)شـاخص   ) Iterations(» دوران «3000 پس از    يدییل عامل تأ  یق، تحل یتحق
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 متـر از ک) Affective Strategies(» ی عـاطف يراهبردهـا « سـازه  ییایـ ب پایه ضرکن یتوجه به ا
ل عامـل   یتحل«دیگر م و بار  یردک حذف   يدییل عامل تأ  ی تحل ۀگر بود، آن را از معادل     ی د يها سازه

 يهـا از نظـر آمـار    تر سازه شیها در ب ن سؤاالت و سازهی ب(t) یتر یمقاد. میردک را اجرا   »يدییتأ
 ی شـناخت  يدر شش سؤال از چهارده سـؤال مربـوط بـه راهبردهـا             رین مقاد ی ا یول. معنادار بود 

 .دار نبود یمعن
.  نداشته باشدیافک برازش SILL ه پرسشنامه کاند   باعث شدهی و شناختی عاطفيها سازه
نـگ  یآندرسـون و گرب . (ف استیپرسشنامه، ضع) Convergent Validity (ي همگراییپس، روا

1998.( 

 جهی نت-5
 : پرسش است2افتن پاسخ به یق به دنبال ین تحقیا
  قابل قبول دارد؟ییای پایط زبان خارجی در شراSIIL ۀا پرسشنامیآ
  برخوردارند؟یابل قبول قیی از روایط زبان خارجیدر شرا SILL ۀ پرسشناميها ا سازهیآ

ابـزار  . سـت ی نیافکـ  ییج بـه تنهـا  ی نتـا ییایاگر چه پاسخ سؤال نخست مثبت است، اما پا    
 . الزم برخوردار باشدیی و رواییایه از پاک است يمناسب ابزار

 ي ابـزار  SILLۀه پرسشـنام کـ رد کتوان اذعان  ی به دست آمده، مییب روایبا توجه به ضر
ـ یان ا ی دانشـجو  يآموز  زبان يدها برآورد راهبر  يمناسب برا  ق یـ  تحق يهـا  افتـه یسـت، از    ی ن یران

 ي راهبردهـا  ة سـاز  يجـزء ضـرور   » ی عـاطف  يراهبردهـا  «ةه سـاز  کـ د  یآ ین گونه بر م   یحاضر ا 
 .ستی نيریادگی

   خـود   ۀ پرسشـنام  یژگـ ین و یتـر  را برجسـته  » ی عـاطف  يراهبردها «ةساز) 1990(سفورد  کآ
 و ی اومالۀ، چون پرسشنام  ین و مطرح  یشی پ ياه هپرسشنامه در   کن باشد   یلش ا ید دل یشا. داند یم

 ة سـاز یـی ق حاضـر روا یـ البتـه، تحق  .  پرداخته نشده اسـت    ن سازه مستقالً  یبه ا ) 1987(شاموت  
    انگر یـ   بی عـاطف يرا راهبردهـا یـ سـت، ز  یز ن یـ ن تعجـب برانگ   یـ نـد و ا   ک ید نمـ  ییـ  را تأ  یعاطف

ـ ط یگر سخن، به شـرا یبه د . اند؛ نه راهبرد   »حالت« ـ ی و بیدرون  مربـوط انـد؛ نـه    يریادگیـ  یرون
 (Learning Styles) »يریادگیـ  يها کسب «ةدر زمر» حالت«. ندک یجاد میآموز ا ه زبانک یطیشرا

 و یدافتـ ( اشـتباه گرفـت    (Learning Strategies)»يریادگیـ  يراهبردها«د آن را با یاست و نبا
 ).2005النگ 

. سـتند یرده است جـامع ن    کسفورد مطرح   ک آ هک يریادگی ی عاطف يگر راهبردها یاز طرف د  
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-Risk(» ییخطرجـو «نترل اضطراب مربوط انـد و بـه         ک يها ن بخش به روش   یسؤاالت ا  شتریب

taking ( ،»يبازدار« (Inhibition) ،»  عـزت نفـس «(Self-esteem)ه نشـده اسـت    یـ  و غ ره توجـ
 ).1987داگالس براون (

ه بـار  کـ م ینـ یب یانـد، مـ   ار گرفتـه شـده  کزه به ن سای برآورد ايه براک ییها با نگاه به گزاره 
د ی شـا   و احساسات  یروح ردن، غرور، کترس، اشتباه    مثل   یلماتک. اد است ی ز یلی آنها خ  یعاطف
ن یـ ح به ایق و صرین سبب آنان از پاسخ دقی داشته باشند و بدی منف یان بزرگسال معان  یرانینزد ا 

شناسـان،    مناسب، از جامعـه    يها ن گزاره ی تدو يشود برا  یشنهاد م یپس، پ . ها طفره بروند   پرسش
 . شودی نظرخواهیرانیت ایم و تربیشناسان و متخصصان تعل روان

 .نیمک یرا درج م» ی عاطفيراهبردها «يها شتر، متن گزارهی اطّالع بيبرا
 : عبارتند ازی عاطفي راهبردهاةسؤاالت ساز

 اسـتفاده   یسـ یاز زبان انگل  نم،  ک ی احساس ترس م   یسیار بردن زبان انگل   کوقت از به     هر •
 .نم و در عوض به خودم آرامش بدهمک ینم

ب کـ  مرت یسین است به هنگام صحبت به زبان انگل       که مم ک ترس از آن دارم      ی وقت یحت •
 نداشته  ینم و از اشتباهات خود ابائ     که صحبت   کنم  ک یق م ی شوم خودم را تشو    یاشتباهات

 .باشم
 .نمک ینم، احساس شعف و غرور مک ی خوب عمل میسیاربرد انگلک در یوقت •
ر بگذارد توجه   ی تأث یسی انگل يریادگین است بر    که مم ک در خودم    یرات روح یمن به تأث   •

 .نمک ینم
 .نمک ی زبان ثبت ميریادگیه در آن احساسات خود را در روند ک دارم یادداشتیمن دفتر  •
    دارم صـحبت    یسـ یگله به هنگام مطالعـه زبـان ان       ک ی احساس ةمن با دوستان خود دربار     •
 .نمک یم

ن یسـت، بنـابرا   یز معنادار ن  ین» ی شناخت يراهبردها« شش سؤال    ة دربار (t) یتر  ی مقاد اًضمن
 ی زبـان خـارج   يریادگیـ  يق درباره راهبردهـا   ی تحق ي  برا  SILL ۀن سازه در پرسشنام   یاربرد ا ک

 یی در حد بـاال    یرانیان ا ی دانشجو یسیه معلومات انگل  کن  یبا توجه به ا   . رسد یمناسب به نظر نم   
 مربوط بـه  يها د شده در گزارهی قياربردهاک ي برایسیتوانند از زبان انگل یثر آنها نمکست و ا ین

 .نندک ین سازه نابجا جلوه میند، سؤاالت ایاستفاده نما» ی شناختيراهبردها «ةساز
 : عبارتند ازی شناختي راهبردهاةشش سؤال نامناسب ساز

 .نمک یاند تماشا م یسیه به زبان انگلک یینمای سيها لمیا فی یونیزی تلويها برنامه •
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 .خوانم یاند، م  نوشته شدهیسیه به زبان انگلک ییها تابکتفرج  ح وی تفريبرا •
 .سمینو ی میسیها را به زبان انگل ا گزارشی نامه –غامی پ–ادداشتی •
 بـار رئـوس     کیـ لـی مطالـب     ک فهـم    ي، نخست برا  یسی خواندن متن به زبان انگل     يبرا •

ن بـار آن را بـه دقـت       یـ رده و سپس به اول مـتن برگشـته و ا          کعاً نگاه   یمطالب آن را سر   
 . نمک یمطالعه م

 یلمـات ک خـود    يا در زبـان مـادر     یـ ه آ کنم  ک ید دقت م  یلمات جد ک بهتر   يریادگی يبرا •
 .ا نهیلمات وجود دارد کشه با آن یمشابه و هم ر

 .نمکدا یه شمول عام دارند پک را یسیان انگل زبيه قواعد و الگوهاکنم ک ی میسع •

 انسـجام  SILL ۀ پرسشـنام  ی شـناخت  يه اشاره شد شش سؤال بخش راهبردهـا       کهمانطور  
و داگـالس بـراون   ) 1987( و شـاموت  ین سازه بر خالف اومالیندارند و در مجموع سؤاالت ا    

بـه واقـع    . زم را ندارنـد    ارتباط ال  يریادگیند  ی مغز در فرا   يها رهکمیرد ن ک عمل ة، به نحو  )1987(
 ي از سـو يریادگیـ  ي و راهبردهـا يریادگیـ  يهـا  کان سـب یه هنوز مرز مکل است   ین بدان دل  یا

 .ا مغشوش استی قرار نگرفته و یافکسفورد مورد توجه ک محققان از جمله آیبرخ
 یافکـ ن پرسشـنامه بـرازش   یه اک سبب شده است ی و شناختی عاطفيها  سازه يها یاستک

د نظـر  یسفورد را مورد تجد   ک آ ۀ زبان پرسشنام  يریادگی ي راهبردها يد برا ی پس، با  .نداشته باشد 
م ییازمایشورمان بکرد وسپس آن را در ساختار خاص        ک ی طراح يدی جد ۀا پرسشنام یقرار داد و    

 کـی ه شده را، هر چنـد مت یا تهیگر مطرح و ی ديشورهاکه در  ک ی سنجش يها و ابزارها   هیو نظر 
 يهـا  یژگـ ی، ویرا هر ساختار اجتمـاع یم، زیریچون و چرا نپذ   ی باشند، ب  یقات دانشگاه یبه تحق 

 .گوناگون خاص خود را دارد
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