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 چکیده

امروز است. کسب دانش و اطالعات،  یها در روانشناسنهیزم نیتراز مهم یکیو اساس آموزش و پرورش و  هیپا یریادگی
اند. هر نوع یریادگی فیگوناگون تعر یهاحل مسائل، صورت متفاوت یهامتنوع و راه یها، مهارتمختلف یهاعادت

در دنیای امروز نیاز به کند.  جادیا ییتوانا ینوع رندهیادگیدر  دیبا یریادگی ،ستین یریادگیشود،  یمنته رییکه به تغ یریادگی
ر این نیاز یادگیری زبان دوم در روند زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته، همچنین پیشرفت ناگهانی ارتباطات در چند دهۀ اخیر ب

. گیرندفرا می یرا عالوه بر زبان مادر یزبان دوم ،که در آن افراد شود یگفته م یندیزبان دوم به فرا یریادگافزوده است. ی
الزم  یاطالعات و آگاه ،یتیو ترب یریادگی یرواشناس ،یآموزش نینو یها هیاز نظر دیبا سیتدر در تیکسب موفق یبرا درسم

ضمن مهارت و تسلط  دیداشته باشد، با سیدر تدر یشتریب تیو موفق ییخواهان آن است که کارآ درسرا داشته باشد. اگر م
 یامر نیتحقق چن یبرا توجه کند. قی( به طور دقیتیو ترب یریادگی) یو حساس روانشناس فیبه نکات ظر یدرس یبر محتوا

این پژوهش  در کالس اجرا کند. رادر آموزش آگاه بوده و بتواند اصول و قواعد آن  یتیترب یاز کاربرد روانشناس دیبا درسم
-زبان می اندر تدریس مدرس آنثیر أتحلیلی به بررسی نقش روانشناسی یادگیری در آموزش زبان دوم و ت –با روش توصیفی 

شود، روانشناسی رفتارگرا و شناختی و معرفی جایگاه روانشناسی تدریس و مواردی که باید در یادگیرنده تقویت  پردازد.
معرفی قواعدی برای یادگیری، همچنین خصوصیات یک مدرس خوب، آموزش فردی و تأثیر زبان مادری در یادگیری زبان 

 دوم، از جمله مواردی است که در این پژوهش بررسی شده است.

 روانشناسی آموزش، آموزش زبان دوم، یادگیریکلیدواژه: 

 

 . مقدمه1
در دنیای امروز یادگیری زبان دوم در روند زندگی بشر تأثیر بسزایی داشته، همچنین پیشرفت ناگهانی ارتباطات در   

شامل هر زبانی غیر از زبان مادری چند دهۀ اخیر نیاز به فراگیری زبان دوم را افزایش داده است. یادگیری زبان دوم 
توان به طور های گوناگونی برای آموزش زبان دوم معرفی شده است اما نمیشود. در جهت رفع این نیاز، روشمی

قطعیت یک روش را بر سایر ترجیح داد و آن را برای همگان معرفی کرد. در حقیقت بهترین روش وجود ندارد، 

توان گفت این فت در یادگیری زبان دوم فقط بر این روش باید متکی بود، اما میتوان گبطوری که با قطعیت نمی
شود بتوانیم های دیگر برتری دارد و همین نکته باعث میهای خود بر روشروش یادگیری در این حوضه از فعالیت

ی زبان دوم برسیم. در این های گوناگون از چندین روش به یک نتیجه نسبتا قانع کننده در یادگیربا استفاده از شاخه

ای از عوامل از جمله: محیط آموزش، امکانات آموزشی، نیاز دانشجو، روش مدرس، هماهنگی مطالب روند مجموعه
 با روحیات دانشجو، رابطه مدرس با دانشجو، فعالیت گروهی و فردی و... اهمیت دارد. 
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روانشناسی . است یادگیری روانشناسی از آگاهی و مطالعه روانشناسی آموزش، مباحث و مطالعات راه وارد شدن به
 و از نظریات نیز روانشناسی هایحوزه مابقی و است روانشناسی هایحوزه بقیۀ فهم و درک یادگیری اساس

علم آموزش زبان به عنوان زیر مجموعۀ علوم زبانی، به اقتضای » .برندمی استفاده یادگیری روانشناسی تحقیقات

گشمردی، « ) شودشناسی و غیره مرتبط میموضوع تحقیق، با سایر علوم؛ از جمله زبان شناسی، روانشناسی، جامعه
 توجهبه آن ، کمتر بسیار زیاد آنروانشناسی یادگیری زبان یکی از موضوعاتی است که در عین اهمیت (. 2، 1383

علم روانشناسی مرتبط است، گاهی  گردد. علم آموزش زبان بامیبر یادگیرندگان معموال بهاین کم توجهی شود و می
وارد  ند فورارا از دست ندهخود  ۀو برای اینکه انگیز ندگیرتصمیم به آموختن زبان می یادگیرندگانکه  افتداتفاق می
کنند. اگر می آمادگی رفته و برای حضور در کالس یادگیری زبان اعالمبه یک مرکز یادگیری زبان . ندشو عمل می

دانند که چطور مسیری را پیدا کنند که متناسب با روحیه یادگیری کمی با روانشناسی یادگیری آشنا باشند دیگر می
 آنان باشد. 

مند باشد تا بتواند قاعدهگیرد و باید بر اساس یک چارچوب منظم و یادگیری امری است که به تنهایی صورت نمی

نتیجه بخش واقع شود. روانشناسی یادگیری معتقد است که این امر باید در یک فضای اجتماعی و در تعامل با 
(. زمانی که 3، 1386دیگران حاصل شود، این اجتماع در حقیقت عوامل کلیدی یادگیری را در بر دارد )ولیامز، بردن، 

شود از این دنیا ذهنیت خاصی ندارد او در گذشته خود فقط به دنبال رفع از وارد میکودک به این دنیای پُر رمز و ر

بیند که باید نیاز خود از طریق بند ناف مادر بوده است، اما با وارد شدن به عرصه جدید این احساس را در خود می
ی کودک برای ایجاد همان اراده برای رفع نیاز خود از روشی جدید پیروی کند تا به او پاسخ دهد، این فعلیت کودک

ی جدید برای ادامه زندگی اولین تعامالت زندگی این دنیا است که در حقیقت تعامل در جهت آموزش یک شیوه
 است. 

های هایی است که از تجربههدف این پژوهش بررسی تأثیر روان شناسی در آموزش زبان دوم جهت آشنایی با روش

ه روانشناسی آموزشی به دست آمده است و می تواند مورد استفاده مدرسان در محققان و پژوهشگران در زمین
 آموزش زبان قرار گیرد.

 

 ـ سواالت پژوهشی1ـ1
 روانشناسی یادگیری چه تأثیری در آموزش زبان دوم دارد؟ـ 1

 کند؟ـ روانشناسی به عنوان یک علم چه کمکی به مدرسان در زمینه یاددهی می2
 

 ـ پیشینه تحقیق2ـ1
ها و مقاالتی نوشته شده که به چندین تا به حال کتاب «ش زبان دومآموزدر  یروانشناس آموزش و نقش»دربارۀ 

نوشته ماریون ویلیامز و رابرت ال. بِردِن ترجمه دکتر « روانشناسی برای مدرسان زبان» شود. کتابنمونه اشاره می

( که به روانشناسی پرورشی، مکاتب فکری در روانشناسی، فرایند یادگیری در نزد دانشجو، 1386ابراهیم چنگی )
-های فرایند یادگیری، جایگاه تکالیف در یادگیری زبان و بافت یادگیری میسهم هر دانشجو در یادگیری، انگیره

( که ابتدا به تعریف یادگیری و سپس 1396توسط زهرا رحمانی )« روانشناسی یادگیری»پردازد. پژوهشی با عنوان 
های یادگیری شرح داده، های یادگیری پرداخته و از آن مفهوم روانشناسی را در سایۀ نظریهبه شناسایی ویژگی
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های یادگیری، عملکرد ذهن در فرایند دگیری، تفاوت بین یادگیری و حفظ کردن و معرفی تکنیکهمچنین انواع یا
« نگاهی به دانش نوین روانشناسی زبان»ن پرداخته شده است. مقالۀ یادگیری، مباحثی است که در این پژوهش به آ

( است که در 1368نوشته هوشنگ مهرگان چاپ شده در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شمارۀ سوم پاییز )

زبان و  درباره معنای مختلف زبان معرفی شد و سپس به بحث« دیدگاه إرگون و دیدگاه إنرگییا »آن ابتدا دو دیدگاه 
زبان شناسی، نگاهی کوتاه به زبانشناسی و مباحث عمدۀ دانش روانشناسی، بحث زبان و سخن گفتن و فلسفۀ زبان و 

های غالب سبک»مقالۀ ف درباره مطالعه زبان در روانشناسی و ماهیت زبان پرداخته شده است. های مختلدیدگاه
نوشته امیررضا وکیلی فرد چاپ شده در دوماهنامه « یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی در محیط زبان دوم

( است که به بحث یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم پرداخته، در این پژوهش 1395رهای زبانی پاییز )جستا

های یادگیری زبان دوم بر اساس دیدگاه رید در زمینه شنیداری و دیداری بررسی شده، جامعه آماری این سبک
اند و اصطالح جنسیت، ملیت و محیط دهآموز غیر ایرانی بوده که بصورت تصادفی انتخاب ش( زبان131پژوهش )

های تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی بررسی تأثیر مهارت»دوم در این مقاله مطالعه شده است. مقالۀ 

زاد چاپ شده در دوماهنامۀ نوشته سجاد اسماعیلی و عیسی متقی« دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران
نفر( به بررسی درک مطلب متون  64( است که با کمک یک جامعه آماری )1396خرداد و تیر ) جستارهای زبانی در

های تفکر نقادانه با روشی تجربی انجام گرفته و ادبی در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی از طریق مهارت

های تفکر نقادانه است تقسیم ارتدانشجویان را به دو گروه کنترل که بر مبنای سنتی و گروه آزمایش که مبتنی بر مه
آزمون »شده و نتایج آن حاکی از تفاوت معنادار در دو گروه بوده و همچنین این روش تأثیر گذار بوده است. مقالۀ 

( است که در 1381پژوهشنامۀ پارسی سال ) 26نوشته شهرزاد شادهدی منتشر شده در شماره « در آموزش زبان دوم
ن، تجریه و تحلیل فنون استخراج سؤال، مواد آزمون، آزمون خواندن و نوشتن، درک آن به ارزش و اهمیت آزمو

-یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه»مقالۀ  مطلب، امتحان دستور و نوشتن، ارزشیابی و نمره دادن و... پرداخته است.

پژوهی دانشگاه نما و فرزانه سلگی، که در فصلنامه علمی پژوهشی زباننوشته الهه ستوده« های مترادفاژهشناسی یا و
شناسی شناسی یا واژه( منتشر شده است. که در آن به دنبال شناسایی ریشه1396تابستان ) 23الزهراء، که در شماره 

این پژوهش به صورت میدانی در دانشگاه  کند،ی میهای را بررسدر یادگیری زبان دوم است و برای این کار روش

 الزهراء انجام گرفته است.
 

 ـ روانشناسی تدریس2

های گیری از دستاوردکنند با بهرهای علمی است که متخصصان آن تالش میآموزش زبان در حال حاضر رشته»
زش و هایی مثل یادگیری و آموزش، فرایند آموشناسی، روانشناسی و تحقیقات مربوط به حوزهعلومی همچون زبان

تواند با های تدریس مدرسان متفاوت است و هر کدام میروش (.131، 1389)معلمی،« یادگیری زبان را تسهیل دهند
 آموزش که در جستجویها، آموزش یادگیرنده است؛ یعنی نوعی روانشناسی در ارتباط باشد، یک نمونه از این روش

کمک به یادگیرنده جهت فراگیری راهبردهای یادگیری زبان است. روش دیگر، مبحث انگیزه است که باعث 
(. این که مدرس دقیقا از کدام روش 4و 3، 1386شود )ولیامز، بردن، برانگیختن یادگیرندگان به یادگیری زبان می

ندارد، مهم این است که آیا روش مورد نظر مدرس روش موفق و  کند، جلوۀ مهمی در امر روانشناسیاستفاده می

ای در روند آموزش است یا خیر؟ همچنین توانایی یک مدرس در برانگیختن یادگیرنده، جلوۀ روانشناسی تایید شده
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روش تدریس او است، یعنی مدرس بداند که چطور باعث پویایی و نشاط یادگیرنده شود. در روند آموزش باید از 
ابطه یک سویه پرهیز شود و مدرس به جای یاددهی مطالب، روش یادگیری را بیاموزد، در این روند یادگیرنده خود ر

 کند. های خود برای این فعالیت استفاده مییابد و از توانمندیبه یادگیری روش آموزش زبان دوم دست می
روحی مناسبی نسبت به یادگیرنده داشته باشد.  در زمینه عاطفی نیز یک مدرس باید مجرب باشد تا بتواند عملکرد

 مثال برای. شوندمربوط می قبیل این از و گذاری ارزش قدردانی، انگیزش، نگرش، احساس، به عاطفی حوزه هدف

 او نگرانی دهد،نمی نشان درس ریاضی به ایعالقه او آموزان دانش از یکی که است نگران بابت این از معلمی وقتی
 موضوعات به بتواند باید آموزدانش این حوزه در. شودمی مربوط عاطفی حوزه به آموز،دانش مشکل با رابطه در

 احساس دهی پاسخ این از و دهد نشان واکنش مسائل به. باشد داشته پذیرش به میل دهد، نشان آموزشی عالقه

، 1396دهد )خسروی،  نشان اشتیاق و شوق خود از. شود قائل مثبت موضوعات، ارزش به نسبت. کند خرسندی
87 .) 

های تدریس های تدریس توجه کند زیرا آشنایی با استراتژیدر فرایند تدریس الزم است که مدرس به انواع روش

دهد تا نسبت به شرایط مختلف از روشی خاص استفاده کند. هر چه معلم این فرصت را در اختیار مدرس قرار می
 (.13، 1390تر خواهد بود )الرسن فریمن، اندرسون، از فنونش وسیعتر باشد، دامنۀ استفاده مجرب

 

 ـ  آنچه باید در یادگیرنده تقویت شود3

های این مهم جبران شود: اعتماد به که در حیطه روانشناسی آموزش تقویت کرد تا ضعفبرخی موارد را الزم است 
نفس، حس کنجکاوی، روحیه خود باوری، استقامت و پایداری و آمادگی برای مشکالت. اگر بتوانیم این موارد را در 

 ایم.روند آموزش رعایت کنیم به حیطه روانشناسی آموزش نیز کمک کرده

 

 اعتماد بنفسـ  1ـ 3

شوند، و در حالی که همیشه تسلیم نمی کسانی که از حس اعتماد به نفس متعادلی برخوردارند در مقابل یک جمع
رسانند. که به تنهایی کار خود را به پایان می کنند، اما در نهایت این خودشان هستندی اطرافیان خود را حفظ میحلقه

ریزی کارها و مسائل و چون به دیگران متکی نیستند در برنامه .کنند ولیت شکست و پیروزی خود را قبول میئمس
خورند و شوند، در بدست آوردن اطالعات مورد نیاز خود به مشکل برنمیخود دچار مشکل نمی زندگی شخصی

 کنند. اگر هم با مشکلی مواجهه شوند برای آن راه حلی پیدا می

 

 گریپرسشحس ـ 2ـ 3

حس کنجکاوی کند  همواره ای ندارد و بی صبرانه تالش میشخصی که در روند یادگیری خود از خستگی گالیه

 .های جدیدی را برای حل مشکالتش کشف کندشود راهداند که حس کنجکاویش باعث میمی ، اودارد پایانیبی
 پس کنجکاوی و پرسشگری جزئی از خصوصیات یک شخصیت هدفمند است.

 

 ـ استقامت و پایداری3ـ 3

 و اگر غیر از  برداست برای یادگیری یک زبان تمام تالش و کوشش خود را به کار میصبور و بردبار شخصی که 
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توان گفت استقامت و پایداری در مسیر باشد موفقیت او با مشکل رو به رو خواهد شد به طوری که میاین 
که الزمۀ آن است،  این ویژگی بایستی به مدت زمان طوالنیبه  رسیدنبرای یادگیری جزء جدا نشدنی آن است. 

 توجه کرد.

 

 ـ آمادگی برای مشکالت4ـ 3
 قرار این مسیر قطعا با مشکالتی همراه است که یادگیرنده باید با آن رو به رو شود و گذشتن از آن را هدف خود 

 دهد تا بتواند در کنار مشکالت مسیر خود را طی کند. 

از آنجایی که این مسیر نیازمند تالش است یادگیرنده باید هدفی را برای خود مشخص کند و سعی کند برای 
 او ، بعد از چند ماه و یا یکسال، کار. با انجام دادن این رسیدن به این هدف تالش کند تا انگیزۀ الزم را داشته باشد

  .دست نیافتنی نخواهد بود شکه هیچ هدفی دیگر برایشود به طوریقوی می

 

 ـ اهمیت روانشناسی رفتارگرا و شناختی4
در بحث آموزش دو نوع از روانشناسی مورد توجه است: روانشناسی رفتارگرا و روانشناسی شناختی )ولیامز، بردن، 

-می مطالب درباره سپارد، می خاطر به را اطالعات کند، می درک را هاموضوع شخص که هاییروش به(. »7، 1386

(. فلسفه اولین خواستگاه 60، 1396)خسروی، « گویندشناختی میروانشناسی  کندمی حل را و مسائل اندیشد

شناخت است، در مورد مقولۀ شناخت و فرآیندهای شناختی از دوران یونان باستان بحث شده است، افالطون 
داند. بر اساس این آید، همه چیز را میدانست و معتقد بود زمانی که انسان به دنیا میشناخت را امری فطری می

(. رفتار 48، 1396گرا، او باور داشت که یادگیری، یادآوری همان چیز فراموش شده است )گشمردی، نظریۀ فطرت

یک مدرس در کنار رفتار یادگیرنده تشکیل دهنده روانشناسی رفتاری آنان است. اگر مدرس به خوبی بر این مورد 
شود. در نگاهی ساده، ای از جانب یادگیرنده میهاشراف نداشته باشد خیلی زود روند تدریس او دچار بحران مقابل

شود، رسد، همین که مدرس با روحیۀ شاد و لبخند وارد کالس میروانشناسی آموزش خیلی آسان به نظر می
کند. فرض کنیم برعکس این اتفاق بیفتد، خیلی زود یادگیرنده به این روانشناسی رفتاری برخورد اولیه را رعایت می

شود و حتی اگر آن را بر زبان نیاورد تا پایان مدت کالس در اندیشه برخورد اولیه سی معترض مینوع شروع کال

تواند همراهی کامل را داشته باشد. شناخت در روانشناسی به فرآیندهایی اشاره دارد که ماند و نمیمدرس باقی می
بندی کردن، آوری، ارتباط دادن، طبقهشود. این فرایندها شامل یادحاصل ذهن آدمی است و به دانستن منجر می

(. علوم اعصاب شناختی 49، 1396شود )گشمردی، نمادسازی، تجسم یا تصور، حل مسئله و تخیل و رؤیاپردازی می

جوی توصیف چگونگی انجام فیزیکی پردازش اطالعات در سیستم عصبی است. در علوم اعصاب به  در جست و
شناسان به کارکرد شود، عصبروانشناسی توجه میومی اعصاب و عصبسه حوزۀ عصب کاراندام شناسی، آنات

گیری فعالیت مغز توجه دارند، متخصصان آناتومی اعصاب های الکتریکی و اندازهسیستم عصبی در واکنش به محرک

اسی و شنشناسی نیز میان این دو حوزه قرار دارد که در عصبروانکنند و عصبساختار سیستم عصبی را مطالعه می
گیرد شود و چگونه فرایند بازنمایی صورت میآموزش زبان این سوال مطرح است که چگونه زبان یاد گرفته می

دانیم که علوم شناختی با یادگیری در ارتباط هستند، از همین رو الزم است (. این را می54، 1396)گشمردی، 
شناسی هر چه از زیست»در روند تدریس از آن بهره بجویند مدرسان در زمینه کارکرد مغز نیز مطالعه داشته باشند تا 
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شناسی یادگیری و از چگونگی کارکرد مغز بیشتر بدانیم، آموزش زبان را بهتر سازماندهی و اجرا خواهیم کرد، زیست
 (. 58، 1396)گشمردی، « به معنی به کارگیری رویکردهای جدید سازگار با عملکرد مغز است

 

 ـ قواعدی برای یادگیری5
شود که یادگیرنده در یادگیری یک زبان احساس ضعف و ناتوانی کند. چنین گاهی باعث می کمبود عالقه و انگیزه

ترین مانعی که در مقابلش ای قرار دارد. او با کوچکحساس و عاطفه در مرحله ضعف روحیهشخصیتی از لحاظ ا
تواند آن را برطرف کند. علی اصغر احمدی در گیرد احساس کمبود عالقه را در خود متوجه شده و نمیقرار می

کند: با زبان زیستن، اینطور ذکر میها و نبایدهای آموزش زبان را چهار نکته از باید« اصول آموزش زبان دوم»مقالۀ 
ترجمه )احمدی،  –های زبان اولیه )مادری(، و مرحله ترجمه های زبانی، ممنوعیت استفاده از واسطهحذف واسطه

(. منظور از با زبان زیستن این است که زبان مورد نظر جزئی از زندگی روزمره یادگیرنده شود 3الی 1، صص 1375

و بر استفاده از این زبان در امور شخصی خود باشد، محیط یادگیری نیز باید این شرایط را به طوری که تمام سعی ا
های زبانی، یعنی آنچه که در حد ممکن برای او فراهم کند. هنگامی که قصد یادگیری زبان دوم را داریم باید واسطه

جایگزین آن شود، یعنی در عمل نشان های عینی و عملی کند، حذف شود و واسطهدر یادگیری زبان فاصله ایجاد می

ها را حذف کرد و به گیرد. در مورد زبان مادری نیز باید واسطهداده شود که استفاده از زبان به چه شکلی صورت می
ترجمه به عنوان آخرین موردی که قبال به آن اشاره شد  مبنی بر توانایی  –زبان دوم نزدیک شد. اما مرحله ترجمه 

 ای برخوردار است.ط به صورت مستقیم و ترجمه متن یا سخن در همان لحظه است که از اهمیت ویژهبرقراری ارتبا

های یادگیری یادگیری زبان اصولی است که با بایدها و نبایدها همراه است، بایدها و نبایدها در حقیقت همان هست
ی همان سیستم آموزشی قدیم است که پایهزبان است نه بایدها و نبایدهای اجتماعی. سیستم آموزشی ما معموال بر 

شود این احساس به ما دست بدهد که بایستی همیشه کارمان درست و بدون عیب و نقص باشد. این حس، باعث می
ما باید در یادگیری یک زبان اشتباه را تجربه کنیم تا به هدف برسیم. در گذارد. زیرا در یادگیری زبان تأثیر منفی می

 شود:قواعد یادگیری زبان را نام برده و در حد کوتاه به توضیح هر کدام پرداخته می زیر مواردی از

 

 ـ مکالمه دائمی1ـ 5
با  به زبان مقصد در یک زبان از رموز اصلی یادگیری آن زبان است و این مکالمه نیز بایدشک پیوستگی در تکلم بی

بهتر از خودتان باشد و تمرکز بهتری بر آن زبان  که در آن زبان، یوگو با افراددر گفتو  صبرانهبیها تالش ساعت
ی استفاده شود باز هم این نیاز وجود دارد های آموزشحتی اگر در این روند از بهترین کتاب داشته باشد، انجام گیرد.

شود که با صحبت کردن، که یادگیری همراه با مکالمه و پیوستگی در صحبت کردن باشد. تکرار این روند باعث می
 کند. کلمات نیز تکرار شود و این تکرار در حفظ و ذخیره کلمات کمک می

 

 ـ برنامۀ پیوسته در خواندن2ـ 5
این اصطالح به این معنا است که مطالعه باید پیوستگی داشته باشد و از پراکندگی در خواندن دوری شود. گاهی 

ای پردازد، قاعدتا این روند در یادگیری به نتیجه سلیم و قانع کنندهیادگیرنده بدون برنامه مشخص به یادگیری می
رسد. مثال اگر قرار بر این است که در روز یک ساعت به یادگیری یک زبان اختصاص داده شود الزمۀ آن تداوم نمی
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زبان  یریادگو نظم است. این روند باید تا پایان یک دوره مشخص ادامه داشته باشد و بدون خلل پیش برود. ی
 ای ماهه نیچند یادوره نکهیا یجا تعهد و پشتکار مداوم است. به ،یبه مطالب آموزش یاپیمستلزم تکرار، رجوع پ

در روز برای این کار  یاست که زمان مشخص بهتر د،یریدر نظر بگ مهین و آموزش نصف یساله را برا چند یحت

 مشخص کند.

 

 ـ شروع با بستۀ از کلمات 3ـ 5
 تایی از کلمات باشد که برای شروع بسیار مفید تایی یا صدتایی و یا حتی دویستتواند یک بستۀ پنجاهاین بسته می

لذا وقت گذاشتن برای برخی  بوده و قابلیت انگیزشی داشته باشد. تمام لغات جنبه و بار معنایی یکسانی ندارند،
خواهد در زمینه ورزشی قوی باشد طبیعتا وقت گذاری روی برای مثال کسی که میدارد.  یشتریلغات بازده ب

برای او مفیدتر است تا این که بخواهد فقط به خواندن کلمات و مطالب اقتصادی بپردازد. این اصطالحات ورزشی 

تایی از کلمات شروع کردید پس باید  کند. اگر با یک بستۀ پنجاهکمک شایانی می« یک مشت کلمه»کار در قاعدۀ 
 کنید تا فراموش نشوند. ها در مکالمات روزانه استفادهها را تکرار کنید و سعی کنید از آنمرتب آن

 

 ـ بازی ذهنی با کلمات4ـ 5
یادگیرنده باید سعی کند که کلماتی را که گذاری شده است. این عنوان نیز مبتنی بر جنبه انگیزشی و روانشناسانه نام

با استفاده از لغات . او باید ها را به کار ببردهای مختلف آنگیرد، در مکالمه روزانه استفاده کند و به شیوهیاد می
آن کلمات برای کارهای روزانه  در ذهن خود در مورد یگریبا فرد د یهبه همرا ازیبدون ن و گرفته ادیکه  یدیجد

افتد تمرکز کند و هدفش تمرکز به صورت متفکرانه بر آن میکه در طول روز  یاتفاقاتو بر روی  برنامه ریزی کند

 یبه حد نیبا تمر توان یم یول م،یزنیمان با خود حرف مدر ذهن یما معموال به زبان مادر یهمهکلمات باشد. 
در  یا که مکالمه ی. در واقع، وقتمیرا خلق کن یاهو در ذهن خود مکالم میبساز مقصدرا به زبان  یکه جمالت میبرس

تر خواهد بود. برای مثال اگر یک روز کاری را با تفکر با زبان مقصد یابد خیلی برایمان بهتر و شیرینتجسم میذهن 
 مرحله اندیشیدن با زبان مقصد رسیده باشد.اید به مرور کنید در حقیقت توانسته

 

 ـ شناخت آواها 5ـ 5
یادگیرنده به این موضوع اهمیت دهد در رویارویی با شناخت آواها از اهمیت بسیاری در یادگیری زبان دارد، اگر 

یادگیری فونتیک زبان، از  کند، دیگر سردرگمی برای فهمیدن کلمات ندارد.شخصی که به زبان مقصد صحبت می
 ۀآواهایی که ویژن، ملزومات یادگیری تلفظ درست کلمات است. اهمیت فونتیک در تلفظ کلمات، انواع فونتیک زبا

صحیح کلمات و تفاوت  وجود دارد، اهمیت گوش دادن در تلفظ زبان فونتیک در که استثناهایی است، همچنین زبان

یادگیری یک زبان جدید در دوران که در شناخت آواها اهمیت دارد.  از مواردی استچند زبان مختلف ها در تلفظ
تری است. یکی از دالیلش هم این است که کودکان توانایی قابل توجهی در درک تفاوت آواها و کودکی کار آسان
ی ما زبان مادری را به سپارند. به همین دلیل همهها را به خاطر میو به سرعت آنها دارند ی زباناصوات در همه

 شود. تر میرود، این توانایی فوق العاده برای تمایز آواها کمخوبی فرا گرفته ایم. هر چه سن ما باالتر می
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 روزانه  ـ مطالعه6ـ5

 یکردن وقت کاف دایاوقات پ یگاه یادگیری یک زبان است.در  تیاز موفق یبخش مهمبه صورت روزانه مطالعه 

 یاست. برنامهظم من یدرس یزیر برنامه کیدر مطالعه، داشتن  تیموفق یبرا راه بهترین. دشوار است ،مطالعه یبرا
تواند به شخص کمک کند حتی اگر شاغل بوده و مجبور باشد بیشتر وقت خود را به ظم در هر صورت میمن یدرس

پیدا کردن بندی کند تا نسبت به تمام کارها کوشا باشد. همیشه کار بپردازید فقط کافی است در کارهای خود اولویت

و وقت آزاد  اشتهمشغولیت کاری د فرد تواند چالش برانگیز باشد. چنانچه ی یک زبان جدید می زمان برای مطالعه
خود را به آخر هفته محدود کند. در صورتی که مطالعات ، ممکن است تصمیم بگیرد مطالعات اشته باشدزیادی ند

 .کوتاه مدت روزانه تاثیر بیشتری خواهد داشت

 

 های یک مدرسـ ویژگی6
های آن را شمارش کرد و با قطعیت آن را نام توان به طور دقیق تمام ویژگیتدریس یک امر پیچیده است که نمی

شود با کمک گرفتن از ها اشاره شده است که سعی میهای روش تدریس به صورت موردی به آنکتاب برد اما در
های ضروری یک معلم توان به این سؤال که ویژگیبه عقیدۀ کورتاگن نمی»بندی کوتاه رسید. ها به یک جمعآن

ا کارآمدی و موفقیت حرفه توان یک معلم خوب را تربیت کرد، پاسخ روشنی داد؛ زیرخوب چیست و چگونه می
های یک معلم موفق ای است و لذا ارائه یک مجموعۀ واحد و مطلق از ویژگیمعلمی به شدت وابسته شرایط زمینه

توان از نوع تدریس، استراتژی تدریس، (. یک مدرس خوب را می86، 1395)زارع، و همکاران، « کار دشواری است

 وری در تدریس و... شناخت.هدف او از تدریس، تنوع در تدریس، نوآ
ها را منظور از نوع تدریس همان تدریسی است که بتواند تمام خصوصیات ذکر شده را در برداشته یا حداقل اکثر آن

ی همان نظام تدریس قدیم است شامل شود. مثال نوآوری و تنوع در تدریس در نظام فعلی تدریس که اکثرا  بر پایه

تغییرات گسترده جهانی در امر »دارد اهمیت داشته و در جذب یادگیرنده مهم است.  و از استراتژهای جدید فاصله
العاده بر پرورش تفکر تأملی در معلمان و توسعه گسترده در علوم تربیتی همگی بر ضرورت تربیت معلم، تاکید فوق

 (.86، 1395)زارع، و همکاران، « فراهم آموردن چنین چارچوبی تاکید دارند
آور و شورانگیز، استراتژی دیگری است که اگر تقویت شود در جذب مخاطب مهم است. کلمات اشتیاق استفاده از

انگیزه بدهد تا بر مخاطب طوری صحبت کند که به  دمثبت و پرشور باشد. بای دید بایآمیمدرس کلماتی که بر زبان 

-گیرند و معلمان میآنقدر سریع یاد نمی آموزان همیشه مطالب رادر دنیای واقعی زبان .موانع پیش روی غلبه کند

شود دست و پنجه بایست با سایر موضوعات اجتماعی و مدیریتی کالس درس، نسبت به آنچه که در اینجا آورده می
کند )الرسن فریمن، اندرسون، دهد را منعکس نمینرم کنند، یک روش؛ تمام آنچه که در کالس درس روی می

 (.12و  11، 1390
 

 ـ آموزش فردی7
غیر از خودمان است. وقتی شخصی در یادگیری  خودمان و پی نشان دادن شناخت ما نسبت به دانش روانشناسی در

های  ها و تکنیک ها، استراتژیروشما برای استفاده از تالش  باشد های شخصیتی درونگراویژگی اییک زبان دار

های آموزش جمعی خواهیم به تبعیت از آن به دنبال فاصله گرفتن از مکان .خواهد بوددرونگرا شخصیت متناسب با 
از دیدگاه روانشناسی یادگیری زبان و  استهای شخصیتی برونگرایی و درونگرایی تنها یک دسته از ویژگیبود. 



 241/      آموزش زبان دومدر  یروانشناس نقش                                                                                                 

ثیر به سزایی داشته أتواند در تعیین مسیر و کیفیت نتیجه، ت ها میهای بسیار بیشتری وجود دارد که پیگیری آنمؤلفه
فرض اساسی آموزش فردی این است که اشخاص حقیقتا افراد متفاوتی هستند و لذا نه تنها سرعت یادگیری » .باشد

کند بلکه طرق و روش آموختن آنها و همینطور احتیاجات، منافع و مصالح و در نتیجه انگیزش آنها با هم فرق می

 (.50، 1352)عطایی، « آنها در آموزش متفاوت است
این باشد که  د. اولین هدف بایاوست خود ، درونهر شخصیتبرانگیزترین موانع پیش روی ترین و چالش سخت

ها مقابله کند که دوباره طوری با آن دگذاشته است. سپس بای اواین موانع را تشخیص دهد و ببیند که چه تأثیری بر 
قبول مسئولیت و اداره کردن آزادی فردی از نظر آکادمیک و اجتماعی مطلبی » .به مسیر اصلی خود هدایت شود

، 1352)عطایی، « اکتسابی است، هر قدر زودتر و بیشتر تمرین داشته باشیم آسانتر و بهتر از عهدۀ آن بر خواهیم آمد

رد نیست، هدف از کنند و علت آن هم این است که آموزش جمعی جوابگوی نیاز ف(. گاهی آموزش را فردی می50
فردی نمودن آموزش به دالئل منطقی و از روی ضرورت، باید تاسیس نظام آموزشی باشد که هر شاگرد مطابق 
احتیاجات، ظرفیت و رضایت خود یاد بگیرد. تبلیغ هدف، روش یا تکنیک معین جایی در آموزش فردی ندارد 

اس ذوق و انگیزه درونی شیوه و هدف یادگیری خود (. به این صورت که فرد باید خودش بر اس51، 1352)عطایی، 
های تدریس، یا های دانشجو نسبت به انتخاب روشرسد اگر بدون توجه به ویژگیرا تعیین کند. درست به نظر نمی

ها فقط با یک شیوه پیش رفت و توقع در برانگیختن قوۀ مطالب درسی، یا انتخاب موضوع برای تحقیقات آن

ها، انگیزه درونیشان را فعال نمود که این داشته باشیم، بلکه بهتر است با دادن قدرت انتخاب به آنانگیزشی آنها را 
 ترین چیزها در فردی کردن آموزش است.مورد از با اهمیت

 

 ـ تأثیر زبان مادری8
کند چون که در زمان حاملگی زبان مادری کودک آن زبانی است که مادر به هنگام حاملگی به آن زبان صحبت می

ز تولدِ کودک، پس اگر بعد ا کند.کودک به صدای مادر نزدیکی دارد و هجاها و حروف آن زبان را بیشتر دریافت می
سازمان یونسکو  اید.اقدام به صحبت کردن با او با زبانی دیگر کنید کودکِ خودتان را از یادگیریِ آسان محروم کرده

جمله جمهوری اسالمی  ور عضو یونسکو ازکش 188را پذیرفت و « روز جهانی زبان مادری»به عنوان را فوریه  21
نی زبان مادری در فوریه سال آن برای اولین بار مراسم روز جها از ایران به آن رأی داده و آن را تائید کردند. پس

 .در پاریس با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان، زبان شناسان و دبیر کل سازمان یونسکو برگزار شد 2000

کنیم. به این زبان مادری، اولین آموزش علمی است که پس از به ارث بردن از والدینمان به فرزندانمان منتقل می»
ترین مرحلۀ آموزش زبان مادری، در اولین سال های آوایی، مهمترتیب در روند حساس کردن کودک به مشخصه

کند که دک سعی بر شناخت صداها و آواهایی می(. این مرحله کو4، 1380)عیالنی، « گیردزندگی کودک صورت می

همان عملیاتی است « یادگیری»ها در ارتباط است. کودک در این مرحله ابتدا به دنبال یادگیری است کلمه بیشتر با آن
هرچه فرهنگ باالتر  کند.کند در حقیقت کودک تمرین یادگیری میکه کودک بدون توجه و اراده خود آن را دنبال می

شود. اگر کسی نتواند به زبان مادری آموزش ببیند و تر می شود فرهنگ مادری، مؤثرتر و مهمتر میتارها پیچیدهو رف
 آید.و اینجاست که اختالل هویت پیش می شودایجاد می تناقضشناخت  عملیاتبه آن زبان، متن تولید کند، در 

آموز ابتدا که زبان گذارد، این استترین تأثیری که زبان مادری یا زبان اول بر زبان خارجی یا زبان دوم میاساسی

گیرد و آگاهانه )در مدرسه یا در سن پیش از آن( فرا میقواعد و دستور زبان مادری خود را به صورت آگاهانه یا نا
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خواهد این دستورات از پیش آموخته شده را در زبان دیگر هم به کند، میوقتی یادگیری زبان دیگری را شروع می
های زبان دوم را بر حسب الگوهای زبان خود کنار هم قرار آموز واژهن دارد که زبانکار برد. در این حالت حتی امکا

دهد در زبان دوم نیز بر دهد. مثال اگر در زبان اول برای منفی کردن یک فعل، مشخصۀ نفی را پیش از فعل قرار می

تواند گلیم خود را از آب  با زبان دوم مییادگیرنده درست است که (. 4، 1380کند )عیالنی، همین منوال عمل می
 که همچون محاسبات ریاضی باشد، نیست علم فرهنگ، و هنربیرون بکشد اما در زبان دوم عمق وجود ندارد. 

آموز حجم معینی از شود که دانشهای سنتی بر این موضوع تاکید میدر روش .دارد ارتباط هیجان با هنر و فرهنگ
ها را در شرایط مختلف حفظ کند و سپس با استفاده از قوانین مشخص دستوری و جمالت، کلمات و کاربرد آن

تری آموز در زبان خارجی تجربه و تمرین کمبیان کند. اما با توجه به این که زبانریزی و امالیی، منظور خود را طرح

نسبت به زبان مادری خود دارد در عمل از به کارگیری این قوانین بنیادین ناتوان است و برای بیان منظور خود، 
ان یادگیری یک کودک را در گیرد. اگر بخواهیم شرایط و میزتحت تأثیر قوانین و ساختارهای زبان مادری قرار می

تر از مقایسه با یک شخص بزرگسال مقایسه کنیم خواهیم فهمید که سرعت یادگیری کودک در زبان دوم بسیار سریع

اند. بنابراین برای یک فرد زبان و هویت در هم پیوسته« من زبانی»بزرگسال است بنابر عقیده گیورا مبتکر اصالح 
تواند هویتی را که ریشۀ در زبان گانه به منزلۀ کسب هویتی جدید است و مشکل میبزرگسال، فراگیری یک زبان بی

 (. 5و  4، 1380)عیالنی، « مادری دارد، از دست بدهد

 

 ـ موارد مشابه در یادگیری دو زبان9
 گیرد: های تطبیقی، زبان اول و دوم از سه جهت مورد مقایسه قرار میدر روش

های طبیعی، ریشۀ یکسانی دارند و به دلیل این رابطۀ شناسی: زبانشناسان معاصر معتقدند که بیشتر زبانـ زمینۀ زبان1

 وجود دارد. های ساختاریها شباهتخویشاوندی، بین زبان
ها یکسان های خاص انسانی، برای تمام انسانها: محتوای معنایی زبان، تحت تأثیر ویژگیـ زمینۀ افکار و اندیشه2

ها است و ملیت، نژاد، زبان، کشور و حتی زمان نیز در آن نقشی ندارد. این محتوای واحد معنایی، زیر ساخت جمله

 سازد.میها را و قوانین دستوری رو ساخت جمله
ـ زمینۀ فرهنگی: آموزش یک زبان به معنای آموزش یک فرهنگ است و با توجه به این که فرهنگ نقش یک عامل 3

های خارجی از اهمیت های آموزشی زبانکند، این زمینه در تدوین روشاصلی را در تشکیل شخصیت فرد ایفا می

 (.6، 1380زیادی برخوردار است )عیالنی، 
 

 نتیجه
روانشناسی در برنامه تدریس امروزه از جایگاه مهمی برخوردار است و استفاده از آن باعث آسان شدن یادگیری و 

ری است. برخی موارد را الزم است در حیطه روانشناسی آموزش تقویت کرد تا آموزش و فرایند آموزش و یادگی

های این مهم جبران شود، اعتماد به نفس، حس کنجکاوی، روحیه خود باوری، استقامت و پایداری و آمادگی ضعف
روانشناسی رفتارگرا و ها در این زمینه، نیازمند تقویت در یادگیرنده است. در آموزش زبان باید به جنبه برای چالش

روانشناسی شناختی به عنوان دو جنبه مهم اهمیت داد تا عملکرد مدرسان زبان با رفتار و شناخت روانی همراه باشد. 
هایی از کلمه، در یادگیری زبان باید از قواعدی پیروی کرد، مکالمه دائمی، برنامۀ پیوسته در خواندن، شروع با بسته
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های یک اخت آواها و مطالعه روزانه، مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ویژگیبازی ذهنی با کلمات، شن
توان از نوع تدریس، استراتژی تدریس، هدف او از تدریس، تنوع در تدریس، نوآوری در تدریس و... مدرس را می

است، وقتی شخصی در  غیر از خودمان خودمان و پی نشان دادن شناخت ما نسبت به دانش روانشناسی درشناخت. 

ها و  ها، استراتژیروشما برای استفاده از تالش  باشد های شخصیتی درونگراویژگی یادگیری یک زبان دارای
زبان مادری، آموزش علمی است که پس از به ارث بردن از  .خواهد بوددرونگرا شخصیت های متناسب با تکنیک

-ترین تأثیری که زبان مادری یا زبان اول بر زبان خارجی یا زبان دوم میکنیم. مهموالدینمان به فرزندانمان منتقل می

گیرد و آگاهانه یاد میآموز ابتدا قواعد و دستور زبان مادری خود را به صورت آگاهانه یا ناگذارد، این است که زبان
را در زبان دیگر هم به خواهد این دستورات از پیش آموخته شده کند، میوقتی یادگیری زبان دیگری را شروع می

 کار برد.
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