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پدیدارشناسی دیدگاه دانش آموزان دوره ی متوسطه با هوش های 
چندگانه، نسبت به زبان انگلیسی و یادگیری آن

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ، بررسي دیدگاه دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی با هوش های چندگانه 
از زبان انگلیســی و یادگیری آن است. روش: براي درک دیدگاه دانش آموزان از روش پدیدارشناسی 
تفســیري، رویکردهاي پژوهش کیفي به کار رفت. برای مصاحبه، نمونه ها به صورت هدف مند، پس 
از بررســی هوش های چندگانه با کمک پرسش نامه ی آرمسترانگ و پرسش نامه ی تنظیم شده ی مک 
کلالن و کنتی، از میان 33 دانش آموز سال سوم دوره ی دوم متوسطه و از هر نوع هوش دو نفر انتخاب 
شدند. داده ها به وسیله ی مصاحبه ی ژرف نیمه ساختار یافته و مشاهده ی هدف مند جمع آوري، نوشته 
و با روش پدیدارشناسی ون منن تحلیل شد. يافته ها: بر پایه ی یافته هاي پژوهش مي توان دیدگاه این 
دانش آموزان را در پنج بخش دسته بندي و توصیف کرد که شامل نوع انگیزه ی یادگیری زبان، جایگاه 
اجتماعی زبان انگلیســی، محتوای کتاب، روش ارزشیابی و روش تدریس است. نتيجه گيري: نتایج 
نشان دهنده ی وجود برخی عقاید نادرست در بین دانش آموزان است که باید اصالح شود؛ باورهایی 
مانند دستور زبان گرایی، تصور سخت بودن یادگیری زبان، نوع نگاه به سطح اجتماعی زبان انگلیسی و 
نوع نگاه به فرهنگ و زبان بومی. از یافته های این پژوهش می توان برای شناخت بهتر دانش آموزان و 

در نتیجه به کارگیری روش های مؤثرتر تدریس، یادگیری و ارزشیابی استفاده کرد.
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A Phenomenological Study of Narratives of High-
School Students with Different MIs about English 

Language and Learning 
Introduction: This	study	examines	the	views	of	high-school	students	with	differ-
ent	Multiple	Intellingence	about	the	English	language	and	its	learning. Method: 
To	explore	students’	views,	interpretive	phenomenology	and	qualitative	research	
approach	was	used.	Participants	were	purposefully	selected	from	33	third	grade	
students	of	a	high	school.	After	obtaining	their	MIs	profile	through	Armstrong’s	
questionnaire	 and	McClellan	 and	Conti’s	 (2008)	Questionnaire,	 two	 students	
for	each	Intelligence	type	were	selected.	Data	were	collected	using	semi-struc-
tured	interviews	and	observations	and	then	were	analyzed	using	the	Van-Manen	
method. Results: The	students’	narratives	were	classified	and	described	into	five	
sections:	the	kind	of	motivation	for	learning	English,	the	views	on	the	social	sta-
tus	of	the	English	language,	the	views	on	English	textbook	contents	and	on	the		
method	of	assessment	and	teaching. Conclusion: The	results	showed	that	there	
were	some	false	conceptions	among	students	that	should	change,	some	of	which	
include:	 having	 grammar	 interest	 as	 the	main	 parameter	 to	 learn	 a	 language,	
considering	learning	a	language	as	a	difficult	action,	having	an	unfair	view	about	
the	social	level	of	the	English	language	and	that	of	their	own	first	language	and	
culture.	The	findings	of	this	study	can	be	used	for	a	better	understanding	of	stu-
dents	and	using	more	effective	methods	of	teaching,	learning	and	assessment. 
Keywords: MIs, English Language, phenomenology 
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مؤثر و یک برنامه ی آموزشــی کارآمد باید دیدگاه های 
دانش آموزان را کاماًل شــناخت تا بتوان به مسیر درست 
آموزش و یادگیری وارد شــد. مســیر نادرست موجب 
اتالف وقت و عدم دســت یابی به اهداف تعیین شده ی 

تعلیم و تربیت می شود.
بــرای آگاهــی از دیدگاه های دانش آمــوزان می توان از 
پدیدارشناسی اســتفاده کرد؛ یعنی دست یابی به دیدگاه  
افراد درباره ی امور و اشــیا که این امر مســتلزم گذر از 
تجارب روزمره و علمی به ریشــه ی آنهاست. در واقع 
در پدیدارشناســی ما تالش می کنیم معنای تجارب خود 
را، که به صورت عینی در اشــیا و امــور وجود ندارند 
و به نحــوه ی به مواجهه یــا نگرش ما بســتگی دارد، 
دریابیم(8). ادموند هوســرل، فیلســوف آلمانی و مبدع 
روش پدیدارشناسی، نقطه ی شــروع دانش را تجربه ی 
درونی فرد از پدیده ها می داند که شــامل احساســات، 
ادراک و تصاویری است که به هنگام تمرکز بر شیء در 
آگاهی آشکار می شود(9). معلمان از دید پدیدارشناختی 
می تواننــد در نقش معلم به وجــوه چالش زای تعلیم و 
تربیت پاســخ دهند تا دانش آمــوزان در فضای مطلوب 
مدرسه، به تجارب مثبت دست یابند و احساس امنیت و 
سالمت کنند و در فعالیت های یادگیری موفق شده و از 

زندگی خود لذت ببرند(10).
در اینجا امر مهم ابتدا شناسایی دیدگاه ها و خواسته های 
دانش آمــوزان و ســپس ارزیابی آنها از نظر درســتی یا 
نادرستی است؛ زیرا ممکن اســت دانش آموزان در این 
زمینه دیدگاه های نادرســتی در ذهن خود پرورده باشند 
که باید به آن توجه کرد و تغییرشــان داد. روشــن است 
با توجه بــه تفاوت های فردی افراد، دیدگاه های آنها نیز 

ممکن است نسبت به امور مختلف متفاوت باشد.
گاردنر، روان شــناس آمریکایی، در سال 1983 نظریه ی 
هوش های چندگانه را مطــرح کرد. به نظر او، هوش به 
عنوان »یک واحد« معنا ندارد و هوش انســان متشــکل 
از هشــت نوع هوش مجزاست. به اعتقاد گاردنر، »بسیار 
مهم است که ما هوش های مختلف انسان ها را بشناسیم 
و بپرورانیم. همه ی ما بســیار متفــاوت عمل می کنیم، 

مقدمه
یادگیری زبان انگلیســی به عنوان زبــان خارجی، یک 
ضرورت محســوب می شود. آموزش این زبان در ایران، 
از اولین ســال دوره ی اول متوســطه آغاز می شــود. با 
وجود اینکه دانش آموزان ایرانی طی شــش سال متوالی 
به یادگیری زبان انگلیسی می پردازند، تعداد کمی از آنها 
موفق می شــوند در تکلم این زبان مهارت نسبی کسب 
کننــد(1). عوامل متعددی مثــل روش تدریس معلمان، 
محتوای کتاب، ساعات کم آموزش در برنامه ی هفتگی، 
سن شروع یادگیری زبان و بی توجهی به نگرش و عالیق 
دانش آموزان و عدم تطبیق محتوا با دیدگاه دانش آموزان 
(عامل مهمی که کمتر به آن پرداخته شده)، که ریورز(2) 

نیز به آن اشاره کرده، در بروز این مشکل نقش دارند.
خوشــبختانه، در برنامه ی درس ملی و چشــم انداز 20 
ساله، به برنامه ی درس زبان بیشتر توجه شده و ساعات 
تدریــس آن افزایش یافته و برای کاهش ســن شــروع 
یادگیری زبان برنامه ریزی شده است. رویکرد این برنامه 
به آمــوزش زبان خارجی، عالوه بــر اینکه دارای نقاط 
قوتی از جمله حرکت به ســمت تمرکززدایی و افزایش 
ســاعات تدریس آموزش زبان انگلیســی اســت، نقاط 
ضعفی همچون ناهماهنگی و عدم ارتباط اهداف و عدم 

شفافیت برخی مطالب ارائه شده نیز دارد(3).
یکی از ضعف های این برنامه بی توجهی به دانش آموزان 
و تفاوت های فردی آنهاســت. برای موفقیت یک برنامه 
می تــوان به آن برنامــه از منظر دانش آموز نگریســت. 
عقاید یادگیرنده در مورد یادگیری زبان همچون ســایر 
تفاوت هــای فردی بســیار مهم اســت(4، 5). ارزیابی 
سیستماتیک دیدگاه های دانش آموزان می تواند یادگیری 
و رضایــت آنها را از روش های زبــان خارجی افزایش 
دهد(6). برای دســت یابی به این امر توجه و بررســی 
دیدگاه هــای دانش آموزان می تواند مفید باشــد. به نظر 
ون منن(7)، جدایی ما از بســیاری از متغیرهای موجود 
در دنیای دانش آموز سبب می شود که فعالیت های ما در 
حوزه های تحقیق و تدریس به اقداماتی تصنعی، ساختگی 
و فریبنده بدل شــود. برای دســت یافتن به تدریســی 
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نتایج این پژوهش نشــان داد که نگاه یادگیرندگان زبان 
فرانســه به یادگیری زبان مثبت تر و انگیزه ی آنها بیشتر 
است. اختالف سه گروه یادگیرندگان زبان های انگلیسی، 
آلمانی و فرانســوی در بعضی مــوارد کمتر و در برخی 
بیشــتر بود. با این حال، پژوهش گران دریافتند که عقاید 
نادرست هر ســه گروه در مورد یادگیری زبان می تواند 
اثر ســوئی بر یادگیری آنها داشته باشد. در الویت بودن 
یادگیری دســتور زبان، لغت و ترجمه عقاید نادرســت 

دانشجویان در نظر گرفته شده است. 
دیاب(17) دیدگاه 284 دانشجوی رشته ی زبان انگلیسی 
(به عنــوان زبان خارجــه) را در مــورد یادگیری زبان 
انگلیســی و فرانسوی در سه دانشــگاه لبنان مطالعه کرد 
و بــه این نتیجه رســید که به نظر دانشــجویان، به طور 
کلی، یادگیری زبان دشــوار و یادگیری زبان انگلیســی 
راحت تر از یادگیری زبان فرانســوی است. این پژوهش 
نشــان می دهد که انگیــزه ی دانشــجویان لبنانی برای 
یادگیری زبان انگلیسی بیشتر است. ضمنًا اشاره شده که 
دیدگاه های دانشــجویان متأثر از عواملی همچون مسائل 
سیاسی و اجتماعی- فرهنگی کشور لبنان و نیز جنسیت 

و سابقه ی آموزشی دانشجویان است.
فیوجــی وارا(18) در یک دوره ی 11 هفته ای، چگونگی 
تغییر دیدگاه دانشجویان دانشگاه تایلند نسبت به یادگیری 
زبان را، پس از یادگیری زبان ژاپنی، بررسی کرد و اظهار 
داشــت که دیدگاه یادگیرندگان به زبان بسیار مهم تلقی 
می شــود، اما به ماهیت در حال تغییر آن توجه نمی شود. 
او به این نتیجه رسید که یادگیری زبان ژاپنی دیدگاه های 
دانشــجویان را بســیار تغییر داده اســت. وارا در سال 
2011 نیز دیدگاه دانشــجویان همان دانشگاه و تأثیرات 
فرهنگی آن را بررســی کرد. مقاله ی او نشان می دهد که 
دیدگاه های یادگیرندگان زبان نســبت به یادگیری زبان 
اشــتراکات فراوانــی دارد. او می گوید کــه تفاوت های 
فرهنگی، دیدگاه های متفاوتی بین یادگیرندگان به وجود 

می آورد(19). 
ســاکوئی و گائیس(20) دیدگاه هــای یک هزار و 300 
دانشــجوی ژاپنی را بررســی کردند. با این حال هدف 

زیــرا ترکیب متفاوتی از هوش هــا را داریم که اگر آنها 
را بشناســیم، فکر می کنم حداقل برای برخورد درست 
با بســیاری از مشــکالتمان در این دنیا، شانس بیشتری 

خواهیم داشت«(11). 
چندین هوش وجــود دارد که باعث می شــود درک و  
شــناخت ما از دنیــا و یادگیری آن به اشــکال مختلف 
صــورت گیرد. گاردنر ابتدا هفت هــوِش زبانی کالمی، 
منطقــی ریاضی، دیــداری- فضایی، حرکتــی- بدنی، 
موسیقیایی، میان فردی و درون فردی را معرفی و در سال 
1997 هشتمین هوش را با عنوان هوش طبیعت گرایی و 

دو سال بعد هوش وجودی را مطرح کرد(12).
نظریه ی هوش های چندگانــه بیان می کند که در جامعه 
از همه ی هوش ها باید به طور مولد اســتفاده کرد(13). 
با این حال آرمســترانگ(11) می گوید اگرچه درســت 
اســت که همه ی کودکان هر هشت نوع هوش را دارند 
و می تواننــد تا حد معقولی آنها را ارتقا دهند، اما از بدو 
تولــد به هوش های خاصی به گفتــه ی گارنر »منعطف« 
می شــوند. با شناخت هوش های خاص هر فرد می توان 

ویژگی ها و دیدگاه های او را بهتر شناخت.
حال می توان پرســید کــه آیا افــراد دارای هوش های 
چندگانــه ی متفاوت بــا توانایی های متفــاوت، دیدگاه 
یکســانی به زبان دارند؟ و اصوال دیــدگاه دانش آموزان 
با توجه به نوع خاص و برتر هوش چندگانه نســب به 
یادگیری زبان انگلیسی چیســت؟ با این توضیحات در 
این پژوهش ابتدا هوش های چندگانه و هوش های برتر 
دانش آموز مشخص و سپس دیدگاه هر دانش آموز دارای 
هوش چندگانه ی خاص درباره ی یادگیری بررسی شد.

پيشينه ی پژوهش 
مطالعه ی دیدگاه ها در مورد یادگیری زبان با تحقیق روی 
تفاوت های فــردی یادگیرندگان موفــق و ناموفق زبان 
شروع شد(14، 15). آریوگال و همکاران(16) در پژوهش 
خود دیدگاه دانشــجویان زبان های انگلیســی، آلمانی و 
فرانســوی را در مورد یادگیری زبان مطالعه کردند. آنها 
در پژوهش خود با اســتفاده از توزیع پرســش نامه بین 
343 شرکت کننده، اطالعات خود را جمع آوری کردند. 
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ساله در پاسخ به این سؤال که سه منفعت اصلی یادگیری 
زبان چیســت؟ از نظر میزان اهمیت سه گزینه به ترتیب 
فرصت شغلی بهتر در خارج، صحبت با سایر مردم جهان 
و یادگیری فرهنگ های دیگر بوده است. در این پژوهش 
در پاســخ به سؤال سه دلیل اصلی سختی یادگیری زبان 
چیست؟ یانگ این ســه دلیل را به این ترتیب به دست 
آورد: مشــکل بودن یادگیری دستور زبان، مشکل بودن 
یادگیری لغت و عدم امکان صحبت کردن به زبان مورد 

آموزش در جامعه.
در مــورد ویژگی هــای افــراد دارای هوش هــای برتر 
مختلف، مطالعات فراوانی شــده است(11-13). با این 
حال، تاکنون دیدگاه افراد دارای هوش های برتر متفاوت 
نســبت به زبان و یادگیری آن بررســی نشده است. در 
پژوهش حاضر دیدگاه های دانش آموزان بررسی و در آن 
هوش های چندگانه ی دانش آموزان مورد توجه و مطالعه 
قرار گرفته اســت. انتظار می رود با توجه به ویژگی های 
فــردی دانش آمــوزان دارای هوش های برتــر متفاوت، 
گروه های مختلف هوش های چندگانه دیدگاهی متفاوت 

به زبان و یادگیری آن داشته باشند.

روش
در این مقاله برای دســت یافتن به دیدگاه دانش آموزان 
نســبت به روش پدیدارشناسی تفسیري، از رویکردهاي 
پژوهش کیفي اســتفاده شــد. هدف این علم، شناخت 
مسایل انســان و جهان از دریچه ی چشم و ذهن انسان 
بوده و بر این باور است که دانش مطمئن از راه تجربه ی 
ذهن، فکر و احساس به دست می آید(10). هدف اساسی 
پدیدارشناسی، تقلیل تجارب فردی به پدیده ای است که 
توصیــف ماهوی آن به لحاظ جهانــی و عمومی ممکن 
باشــد. در این راســتا، هدف عبارت است از دست یابی 
به ماهیت واقعی امور تحت بررســی. در واقع در روش 
پدیدارشناســی، محقق به دنبال جمع آوری اطالعات از 
اشخاصی اســت که پدیده ای را تجربه کرده اند تا بتواند 
بر اســاس آن اطالعات به توصیف مرکبی از ماهیت آن 
تجربه از نظر آن افراد برســد. در این توصیف، شیوه ی 

اصلی آنها از این بررســی، اعتباربخشی به پرسش نامه ی 
طراحی شده برای بررســی دیدگاه دانشجویان ژاپنی به 
یادگیری زبان انگلیســی در بافــت اجتماعی ژاپن بود. 
آنها در پرســش نامه ی خود دیدگاه دانشــجویان را در 
چهار بند کلی دســته بندی کردند که شــامل دیدگاه آنها 
نســبت به اهمیت یادگیری زبان در حوزه ی ارتباطات، 
رویکرد سنتی به یادگیری زبان، کیفیت و کمیت آموزش 
کالسی و ارتباط استعداد و ســختی یادگیری زبان بود. 
ضریب تأثیرات محاسبه شــده نشان می دهد که یادگیری 
زبان اهمیت زیادی برای دانشــجویان ژاپنی دارد. بیشتر 
آنها رویکرد ســنتی به یادگیری را ترجیح داده و آموزش 
کالســی را برای یادگیری کافی می دانند. به نظر بیشــتر 
آنها یادگیری زبان اســتعداد خاصی می طلبد و عملکرد 

دختران در این حوزه بهتر از پسران است.
تحقیقات انجام شده در ایران در این زمینه بسیار محدود 
اســت. به عنوان مثال، آقا احمدی و مبشرنیا(21) نگرش 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد را به زبان انگلیسی بررسی 
کرده و به این نتیجه رســیدند کــه متغیرهای زمینه ای، 
خانوادگــی، اجتماعی، شــناختی و عاطفــی در ایجاد، 
گسترش و تقویت نگرش مثبت و قوی به زبان انگلیسی 
تأثیر بســیار دارد. در یک مطالعه ی دیگر داخل کشــور، 
بهروزی و همکاران(22) با هدف آسیب شناسی برنامه ی 
درسی آموزشی زبان انگلیسی، با استفاده از پرسش نامه، 
دیدگاه های معلمــان و دانش آموزان دوره ی متوســطه 
را مطالعه کردند. آنها عوامل آموزشــی و درســی را از 
مهم ترین آســیب های برنامه ی درسی برشمردند، اما در 
مــورد دیدگاه دانش آمــوزان به خود زبان انگلیســی و 

یادگیری آن مطالعه ای نکردند.
در بیشــتر مطالعات مربوط به دیدگاه ها به زبان انگلیسی 
و یادگیری آن، دیدگاه دانشجویان بررسی شده و به نظر 
دانش آموزان جز در یک مورد پرداخته نشــده است. این 
مورد نیز یک بررسی کلی بین افراد 14 تا 24 ساله بوده و 
مختص دانش آموزان نبوده است. این مقاله در وب سایت 
گاردین منتشر شده اســت که در آن، یانگ(23) پس از 
نظرخواهی از طریق مصاحبه با هزار و یک فرد 14 تا 24 
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و ممکن اســت حتی بر فکر و دیــدگاه او تأثیر بگذارد. 
برای پدیدارشناسی درست دیدگاه های یادگیرنده، نباید 
فقط به پرســش نامه اکتفا کرد. به همین دلیل در پژوهش 
حاضر برای دست یابی درست تر به دیدگاه دانش آموزان، 
از مصاحبه ی نیمه ســاختاریافته و عمیق استفاده شد. در 
طول فرآیند این نوع مصاحبه، محقق با مصاحبه شــونده 
بحث و گفت وگــو می کند و بــه او فرصت می دهد تا 

عمیقًا به تجارب خود بیندیشد(30).
در پژوهش حاضر، ابتدا 33 نفر از دانش آموزان سال سوم 
دوره ی دوم متوسطه، که تسلطشان بر زبان انگلیسی درحد 
متوسط بود، از نظر هوش هشت گانه بررسی شدند. برای 
پی بردن به نوع هوش برتر آنها از دو پرسش نامه استفاده 
شــد تا نتایج قابل اطمینانی به دست آید. پرسش نامه ی 
اول از کتــاب »هوش های چندگانه در کالس درس« اثر 
آرمسترانگ(11) گرفته شد. در این کتاب آرمسترانگ دو 
پرســش نامه طراحی کرده است؛ یکی برای تعیین هوش 
بزرگ ســاالن و دیگری برای دانش آموزان. در این مقاله 
از پرسش نامه ی دانش آموزان که 80 سؤال دارد، استفاده 
شــد.گاردنر در مقدمــه ای که برای کتــاب »هوش های 
چندگانه در کالس درس« نوشته، دیدگاه های آرمستراگ 

را در مورد هوش های چندگانه تأیید کرده است(11).
برای اعتباربخشی به ســنجش نوع هوش دانش آموزان 
از پرســش نامه ی مک کاللن و کنتی(31) اســتفاده شد. 
مک کاللن و کنتی پرســش نامه ی خود را از نظر اعتبار 
محتوایی و ســاختاری بررســی و تأیید کردند. در این 
پرســش نامه دانش آموز باید ســه بخشُ نه قسمتی را با 
توجه به الویت های خود رتبه بندی کند. اســتفاده از هر 
دو پرســش نامه، نتایج مشترکی به شــرح نمودار زیر به 

دست داد.

تجربه و آنچه این افراد تجربه می کنند، ارائه می شود(24). 
در آموزش زبان خارجی، وقتــی صحبت از روش های 
نوین، دانش آموزمحوری و تفاوت های فردی می شــود، 
توجه بــه دیدگاه دانش آموز و نگاه به جهان و مســائل 
از منظر او ضروری اســت، زیرا در این صورت می توان 
برنامه ی درسی مناسب هر رشته ارائه کرد. نگاه از منظر 
دانش آموز یعنی در نظر گرفتن تمامی عواطف، نگرش ها 
و خواست های او. در این راستا مطالعات پدیدارشناسی 
نیز عمومًا با ادراک، مفاهیم نگرش و عقاید، احساســات 
و عواطف افراد سروکار دارند. در این رویکرد با استفاده 
از مصاحبــه یا محصوالت فرهنگی و یا آنچه نویســنده 
طراحی می کند، می توان تجارب افراد از پدیده های ویژه 

را استخراج کرد(10).
الیری(25) می گوید در پدیدارشناسی این افراد هستند که 
در کانون توجه قرار دارند. توجه و اهمیتی که در روش 
پدیدارشناسی برای دانش آموز و عواطف و دیدگاه های 
او قائل می شود، مسیر رسیدن به بهترین برنامه ی درسی 
و پی بردن به چالش ها و مشکالت و شکاف های موجود 
را آسان می سازد. به خصوص در آموزش زبان خارجی 
که با فرهنگ و هویت دانش آموز ســرو کار دارد، کانون 

توجه باید دانش آموز و دیدگاه او باشد.
نظرســنجی دیدگاه ها در مــورد یادگیری زبــان1، بالی 
(BALLI) را در ســال 1983 هورویتز(6) طراحی کرد 
تا به این وســیله عقاید دانش آموزان را در مورد مسایل 
مربوط به یادگیری زبان بررســی کنــد. هورویتز برای 
دریافت دیدگاه های دانش آمــوزان در مورد یادگیری و 
تدریــس زبان دو روش ارائه می دهد: نظرســنجی زبان 
خارجی2 (FLAS) و پرســش نامه ی دیدگاه ها در مورد 
یادگیری زبان انگلیسی (BALLI). بسیاری از مقاالتی 
که در زمینه ی بررسی دیدگاه یادگیرندگان زبان(19-17، 
27) نوشته شده اند، از پرسش نامه ی هورویتز(28) استفاده 
کرده اند. با این حال، در اعتبار پرســش نامه ی او تردید 
وجود دارد(29). به نظر می رسد با مصاحبه ی عمیق بهتر 
از پرســش نامه ی کتبی بتوان به دیدگاه اصلی یادگیرنده 
پی برد. پرسش نامه مســیری را برای فرد تعیین می کند 
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آمیخته و متــن حاصل با رویکرد کل نگر و گزینشــی، 
تحلیل موضوعي شــد. معناي بنیادي متن هر مصاحبه، 
در یک یا چند پاراگراف توصیف و ســپس دیدگاه های 
دانش آموزان در پنج بخش دسته بندي شد که شامل نوع 
انگیزه ی یادگیری زبان انگلیســی، جایگاه اجتماعی زبان 
انگلیسی، محتوای کتاب زبان انگلیسی در مدرسه، روش 

ارزشیابی و روش تدریس بود.
براي ســنجش اعتبــار، یافته هاي پژوهــش در اختیار 
دانش آموزان قرار داده شد و آنها پس از توضیح مختصری 
که از دسته بندی های برایشان ارائه شد، هماهنگي یافته ها 
را با دیدگاه های خود نسبت به زبان انگلیسی و یادگیری 

تأیید کردند.

یافته ها
الد( نوا انگيزه ی يادگيری ز ان انگليسی  ا هوش های 

بندگانه ی مختلد
اســاس تقسیم بندی این قسمت، تقســیم بندی داگالس 
براون(33) است. وی دو نوع انگیزه ی درونی1 و بیرونی2 
را مطرح و ســپس برای هر کــدام دو گرایش ابزاری3 و 
یک پارچگی4 را تعریف می کند. در گرایش یک پارچگی، 
تمایل بــه یادگیری یک زبان، از گرایــش مثبت فرد به 
جامعه ی آن زبان نشــأت می گیــرد. در گرایش ابزاری، 

محدودیت پیش آمده در این مرحله، فقدان هوش زبانی- 
کالمی برتر بین دانش آموزان مورد بررسی بود و به همین 

دلیل نیز با این گروه مصاحبه ای نشد.
پــس از تعیین هوش برتر دانش آموزان، از هر هفت نوع 
هوش دو نفر به طور تصادفی برای مصاحبه انتخاب شدند. 
مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختار یافته بود. در 
مصاحبه ی نیمه ساختاریافته پرسش اصلی مشخص است 
و در طول مصاحبه با توجه بــه روند مصاحبه می تواند 
پرسش های جدید مطرح شود. در این نوع مصاحبه فقط 
خطوط اصلی گفت وگو برای محقق مشــخص اســت، 
ولی بســته به روند طبیعی مصاحبه می تواند پرسش های 
تازه ای مطرح شــود. در این نــوع مصاحبه، مصاحبه گر 
می بایســت تعدادی از عناوین از پیش انتخاب شــده در 
ذهن پاسخ گو را بکاود، ولی به طرح پرسش های خاص 

از پیش تعیین شده توجه نکند(32). 
مــدت زمان مصاحبــه به طور متوســط 30 دقیقه با هر 
دانش آموز بود. در حین مصاحبه، مصاحبه گر مشاهدات 
رفتــاری و حرکتــی و بیانــی دانش آمــوزان را به طور 
نامحســوس یادداشــت می کرد. مصاحبه هــا با اطالع 
مصاحبه شــوندگان و اطمینان دادن بــه آنها از محرمانه 
بودن ضبــط و پس از اتمام آن کلمه به کلمه روی کاغذ 
پیاده شــد. سپس با سایر یادداشت هاي به دست آمده از 
ازجمله حاالت  مشارکت کنندگان  غیرگفتاري  رفتارهاي 
چهره، حرکات دست، اشــاره های دیداری و مانند آنها 

1-	Intrinsic	motivation
2-	Extrinsic	motivation
3-	Instrumental	orientation
4-	Integrative	orientation

نمودار1- آمار هوش برتر دانش آموزان
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اهداف یادگیری یک زبان شغلی، آموزشی یا مالی است. 
در اینجا ابتدا گفته های براون به شکل جدول ذیل نمایش 
داده شــده و چهار نوع ترکیب انگیــزه و گرایش تعیین 

می شود.

انگیزه ی دانش آموز یکی از حالت های »الف«، »ب«،  »ج« 
یا »د« خواهد بود. بر اســاس ایــن تعاریف، انگیزه های 

دانش آموزان به شرح ذیل از مصاحبه ها استخراج شد.
دانش آموزی که هوش برتر او، بدنی حرکتی تشــخیص 
داده شد می گوید: »... دوست دارم به کشورهای خارجی 
بروم و بــرای اینکه بتوانم با آنها ارتبــاط برقرار کنم و 
بفهمم که چه می گویند، باید زبــان آنها را یاد بگیرم...« 
او می گویــد: »...از کودکی به زبان عالقه داشــتم و االن 

جدول1- دسته بندی انواع انگيزه ها و گرایش ها

گرایش یك پارچگیگرایش ابزاری
بآانگيزه ی درونی
دجانگيزه ی بيرونی

جدول2- نوع انگيزه و گرایش دانش آموزان دارای هوش های برتر متفاوت

منطقی 
ریاضی

فضایی 
دیداری

بدنی 
حرکتی

ميان 
فردی

درون 
فردی

موسيقيایی
طبيعت 
گرایی

نوع انگيزه 
و گرایش

بدجدبآجدانش آموز1
دآآببججدانش آموز 2

هم دوســت دارم خیلی روان و کامــل صحبت کنم...«. 
از اظهارات ایــن دانش آموز درمی یابیــم که او گرایش 
یک پارچگــی دارد و دوســت دارد با فرهنــگ و زبان 
انگلیسی آمیخته شود و عالقه اش به یادگیری زبان نشان 
از انگیزه ی درونی دارد، لذا از نظر انگیزه در گروه "ب" 

قرار می گیرد.
دانش آموز دوم نیز به عالقه ی خود و یادگیری برای رفتن 
به کشورهای خارجی اشاره کرد. او با هوش درون فردی 
بیان می کند: »... خــوب االن کنکور برای من مهم ترین 
مسأله اســت و برای همین می خواهم زبانم بهتر و بهتر 
بشــود تا بتوانم درصد باالیی بزنم، چون شنیده ام بیشتر 
دانش آمــوزان درس زبان را کم می زنند و اگر من بتوانم 
در این درس نمره ی خوب بیــاورم، در نتیجه ی کنکور 
تأثیر دارد....« با توجه به گفته های این دانش آموز، او در 
گروه "ج" قرار می گیرد؛ یعنی داشــتن انگیزه ی بیرونی 
و ابزاری جهت دســت یابی به موفقیت در آزمون. با این 
حال دانش آموز دیگر با هوش برتر درون فردی می گوید: 
»...خیلی دوســت دارم بتوانم به زبان انگلیسی صحبت 
کنم و با یک انگلیسی زبان راحت حرف بزنم و ِمن و ِمن 
نکنم. معدلم هم برایم خیلی مهم اســت چون در کنکور 

تأثیر دارد. باید معدل کتبی ام خوب بشود...«
همان طور که مالحظه می شــود، بیــن هوش برتر و نوع 
انگیــزش دانش آموز برای یادگیــری رابطه ی معناداری 
وجــود ندارد و این مقوله در هــر دانش آموز متفاوت و 
گســتردگی آن زیاد اســت، زیرا انگیزش ذاتًا وابسته به 
عوامل متعددی چون نیازها، اهداف، خواســته ها، عالیق 
و عواطف و متأثر از آنهاست(34). هر یک از این موارد 
می تواند در شــخص گرایش و انگیــزه ی خاصی ایجاد 
کند. مســأله ی دیگر موقتی بودن عامل انگیزه است که 

می تواند متأثر از محیط و جامعه تغییر کند.
ب( ديــدگاه دانش کموزان  ــا هوش های بندگانه ی 

مختلد نسبت  ه جايگاه اجتماعی ز ان انگليسی
بررســی دیدگاه هــای دانش آموزان حاکی از آن اســت 
که تمامی افراد انتخاب شــده بــا هوش های چندگانه ی 
مختلف، دانســتن زبان انگلیسی را نشــانه ی باال بودن 
کالس فرد می داننــد و در یادگیری آن و صحبت به آن 

زبان نوعی منزلت اجتماعی می بینند.
- »... انگلیسی صحبت کردن خیلی کالس دارد ...« 

- »وقتی دو نفر انگلیسی حرف می زنند، من تحت تأثیر 
قرار می گیرم. می گویم خوشا به حالشان. دلم می خواهد 
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یادگیری زبان تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.  
ج( ديــدگاه دانش کموزان  ا هوش هــای بندگانه ی 
مختلد نسبت  ه محتوای كتاب درسی ز ان انگليسی

بررسی آرای دانش آموزان نشــان می دهد که بر خالف 
انتظار پژوهش گران، در این قسمت همه ی دانش آموزان، 
حتی دانش آموزان با هوش های مختلف، نظرات مشابهی 
دارند. با این حال شــاید بتوان بین هوش جنبشی- بدنی 
و احســاس نیاز به تمرین و فعالیت درســِی بیشتر و نیز 
بین هوش درون فردی و نیاز به محتوای بیشــتر ارتباط 
برقرار کرد که این می تواند به دلیل ویژگی های برجسته، 
نیازها و عالئق این افراد باشد که آرمسترانگ(11) آن را 

در جدول 3 خالصه کرده است.

من هم بتوانم مثل آنها حرف بزنم ...«
- »... ایــن روزها خانواده های باکالس بچه های خود را 
به کالس زبان می فرســتند تا بتوانند جلوی فامیل به آنها 

افتخار کنند.«
همان طور که مشاهده می شــود، این دانش آموزان برای 
صحبت کردن به زبان انگلیســی نوعی شــأن اجتماعی 
قائل اند و توانایی صحبت کردن به این زبان را نشــانه ی 
سطح فرهنگی و خانوادگی باال می دانند. به نظر می رسد 
برای این دانش آمــوزان جا افتاده که اصوالً افراد طبقات 
اجتماعی باال می توانند انگلیسی صحبت کنند. عالوه بر 
این، باید در نظر داشت که بر اساس نظریه ی شومان(33)، 
فرهنگ خود را پایین تر از فرهنگ زبان هدف دانستن در 

جدول 3- مؤلفه های اصلی هوش های هشت گانه

به اینها نياز دارنداینها را دوست دارنداین گونه فکر می کنندنوع هوش کودک

زبانی کالمی
خواندن، نوشتن، داستان گویی، بازی  با با کلمات

کلمات
کتاب، نوار، ابزارهای نوشتن، کاغذ، 
خاطرات روزانه، گفت و گو، مباحثه، 

مذاکره، داستان

منطقی ریاضی
سؤاالت آزمایشی، پرسیدن، حل معماهای با استدالل

منطقی، حساب کردن
موادی برای آزمایش، مواد علوم، کاردستی،  

رفتن به موزه ها و ستاره شناسی

فضایی- دیداری
به شکل تصویری و 

تمثیلی
طراحی، کشیدن، تصور کردن، خط خطی 

کردن
هنر، خانه سازی، فیلم، ویدئو، اسالید، 
بازی های تخیلی، ماز، پازل، کتاب های 

مصور، بازدید از موزه های هنری

بدنی- حرکتی

از طریق حواس فیزیکی 
بدنی

ورزش، دویدن، پریدن،  ساختن، لمس 
کردن،  اشاره کردن

نقش بازی کردن، نمایش اجرا کردن، 
حرکت، ساختن وسیله، ورزش ها و 

بازی های فیزیکی، آزمایش های حسی، 
یادگیری از طریق کار با ابزار

موسيقيایی
آواز خواندن، سوت زدن، زمزمه کردن با ریتم و ملودی

آهنگ، ضرب گرفتن با دست ها و پاها به 
صورت ریتمیک، گوش دادن

آواز خواندن، رفتن به کنسرت ، نواختن 
موسیقی در خانه و مدرسه با ادوات 

موسیقی

ميان فردی
رهبری، سازمان دهی، ارتباط دادن، اداره با درک عقاید دیگران

کردن، میانجی گری، مهمانی رفتن
دوستان، بازی های گروهی، نشست های 
اجتماعی، کارهای مشارکتی، کلوپ ها، 

مربی/ کارآموزی

درون فردی
در ارتباط با نیازها، 

احساسات و اهدافشان 
هدف گذاری، میانجی گری، رویاپردازی، 

برنامه ریزی، تأمل کردن
مکان های مخفی، زمانی برای تنهایی، 

پروژه-های انفرادی، انتخاب ها

طبيعت گرایی
از طریق طبیعت و اشکال 

طبیعی
بازی با حیوانات خانگی، باغبانی، تحقیق در 

مورد طبیعت، نگهداری از حیوانات، توجه 
به زمین و احساس مسؤلیت در قبال آن

بودن در طبیعت، فرصت هایی برای ارتباط 
با حیوانات، ابزارهایی مثل ذره بین، عدسی 
و دوربین دوچشمی برای بررسی طبیعت 
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دانش کمــوز  ا هوش  رتر  دنی- جنبشــی: »به نظرم 
حجم کتاب های ما خیلی کم است. تمرین های گرامری 
هم کم اســت... اگر من مؤلف بودم مکالمه را تقویت و 
تمرین های تکراری را حــذف می کردم... این تمرین ها 

حوصله ام را سر می برند.«
دانش کمــوز  ا هوش  رتر درون فــردی: »حجم کتاب 
خیلی کم اســت، به نظرم باید بیشــتر بشود تا لغت های 
بیشــتری یاد بگیریم. لغت ها را هم بیشــتر کنند. ظاهر 

کتاب به نظرم خوب و مناسب سن ماست.« 
دانش کموز  ا هوش  رتر طبيعت گرايی: »باید درباره ی 
قواعد کتاب بیشــتر توضیح بدهنــد و واضح تر بگویند. 
قواعدکتاب ها خیلی کم و گیج کننده اســت، درحالی که 
اگر قواعد زیاد باشد، یعنی نکته به نکته گفته شود، شاید 

یادگیری راحت تر شود.«
از گفته های دانش آموزان این گونه برداشــت می شود که 
در بین دانش آموزان نوعی دستور زبان گرایی رواج دارد 
و آنها از هدف اصلی یادگیــری زبان که توانایی ارتباط 
برقرار کردن با دیگران به آن زبان اســت دور افتاده اند. 
دانش آموز با هوش برتر فضایی می گوید: » فکر می کنم 
ســطح محتوای کتاب خوب است، قواعدش یک مقدار 
برایم سخت است، زیاد متوجه نمی شوم و زود فراموش 
می کنــم، چون خیلــی کلی گفته شــده و توضیحی که 
معلم بــه ما می دهد خیلی کم اســت... لغت های کتاب 
هم خوب اســت... اگر من مؤلــف کتاب بودم ]مکث و 
تأمل[ روخوانی(reading) را زیاد می کردم. ظاهر کتاب 
خوب است. من قسمت مکالمات را دوست دارم.« سایر 
دانش آموزان نیز نظرات مشــابهی داشتند و این حاکی از 
آن است که چقدر دیدگاه دانش آموزان می تواند متأثر از 
محیط آنها باشد؛ در حالی که انتظار می رفت با توجه به 
وضعیت فعلی کتاب ها، نظرات دانش آموزان با هوش های 

مختلف متفاوت باشد. 
با توجه به هدف کتاب درســی، سه نوع محتوا را در آن 
می توان مشخص و به شرح زیر تقسیم کرد: ارتباط گرایی، 
نوشــتار گرایی- خواندن گرایی و یک دســته مختلط. 
منظور از »محتــوای ارتباط گرایی« محتوایی اســت که 

هدف اصلی آن توجه به ایجاد و تقویت مهارت ارتباطی 
و منظــور از »محتوای نوشــتارگرایی- خواندن گرایی« 
محتوایی است که رویکرد آن توجه و برنامه ریزی برای 
دست یابی دانش آموز به مهارت نوشتن و خواندن متون 
انگلیســی است. دسته ی ســوم هم اهداف هر دو گروه 
را دارد. دانش آمــوزان مورد مطالعــه در این پژوهش از 
طرفداران گروه نوشتار گرایی- خواندن گرایی بودند که 
ایــن می تواند به محیط و نوع آموزش آنها نســبت داده 

شود. 
دارای هوش های بندگانه ی  دانش کموزان  د( ديدگاه 

مختلد  ه روش ارزشيا ی درس ز ان انگليسی
برای بررســی دیدگاه دانش آموزان درباره ی ارزشــیابی 
درس زبــان انگلیســی، از تقســیم بندی فرهــادی و 
دیگران(35) استفاده شد. آنها سه نوع ارزشیابی را مطرح 
می کنند: ارزشــیابی با رویکرد تک نکته ای1، ارزشیابی با 
با رویکرد عملکردی3.  رویکرد یک پارچگی2، ارزشیابی 
رویکرد تک نکته ای که برگرفته از زبان شناسی ساختاری 
و روان شناسی رفتاری است، متمایل به ارزیابی یک نکته 
در هر تســت اســت. رویکرد یک پارچگی می کوشد تا 
فعالیت هایی را که در اســتفاده از زبــان به کار می رود، 
ارزیابی کند. در این رویکــرد، چندین ریزمهارت4 باید 
هم زمان ارزیابی شــود. در رویکرد عملکردی تمرکز بر 
ارزیابی زبان به عنوان ابزار ارتباطی اســت(35). روش 
مورد اســتفاده در دبیرســتان مورد پژوهش و بســیاری 
از دبیرســتان های ایران، روش ارزشــیابی بــا رویکرد 

تک نکته ای است.
بررســی اظهارات دانش آموزان نشان می دهد که در این 
مورد هم دانش آموزان با هوش های کاماًل متفاوت نظرات 
کاماًل متشابهی دارند: »از امتحانش زیاد نمی ترسم، چون 
ســؤال ها از کتاب است .من می خواهم 20 بگیرم. کافی 
اســت کتاب را کامل حفظ کنم و دستور زبان را با دقت 
بخوانــم... من تمرین هایی را که از خودم باید بنویســم 

1-	Discrete	point	Approach	
2-	Integrative	Approach
3-	Functional	Approach
4-	Subskills
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سر کالس بیشــتر تمرین حل کنیم؛ یعنی زیاد مثال حل 
کنیم تا در ذهن مان بماند.«

این تشــابه نظرات و عدم درخواســت روش های نوین 
می تواند به دلیل عدم تجربه ی سایر روش ها باشد.

نتيجه گيري
برای تدریس و برنامه ریزی درســی بهتر، شناخت افکار 
و دیدگاه های دانش آمــوزان در مورد آنچه خواهان و یا 
ملزم به یادگیری آن هســتند ضروری اســت. تحقیق در 
زمینه ی عقاید یادگیری زبان نشــان داده که برخی از این 
عقاید تأثیرات مخربی بر یادگیری زبان دارند(26). اما از 
آنجا که دیدگاه های دانش آموزان همواره مخرب نیست، 
شــناخت آنها در تدوین یک برنامه ی درسی مناسب و 
بی نقص و تدریس خوب کمک بســیار بزرگی است به 
مؤلفان، مربیان و معلمان، زیرا برنامه ی درســی به جای 
انتقال معانــی از جهان پیرامون به ذهــن فراگیرنده، بر 
بازتاب تجارب او متمرکز و مبتنی می شــود بر تجارب 
شــخصی وی از جهــان و بــه فراگیرنــده این فرصت 
را می دهد تا در مورد اندیشــه هایش تأمــل و یا آنها را 
منعکس کند. دانش نســبت به خود مهم ترین نوع دانش 
است و تجربه ی روزمره و درونی مبنای انتخاب برنامه ی 

درسی است(10).
پژوهش حاضر با روش پدیدارشناسی به بررسی دیدگاه 
دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه با هوش های چندگانه ی 
مختلف از زبان انگلیسی و یادگیری آن می پردازد. دلیل 
انتخــاب دانش آموزان بر اســاس هوش های چندگانه و 
تقســیم بندی دیدگاه های آنها بر این پایه، توجه هر چه 
دقیق تر بــه تفاوت های فردی دانش آمــوزان و انتخاب 

بهترین نمونه بود تا یافته های پژوهش معتبرتر باشد.
بر پایــه ی یافته هــاي پژوهــش مي توان دیــدگاه این 
دانش آموزان را در پنج بخش دسته بندي و توصیف کرد 
که شــامل نوع انگیزه ی یادگیری زبان، جایگاه اجتماعی 
زبان انگلیســی، محتوای کتاب، روش ارزشیابی و روش 

بلد نیستم، ولی خیالم راحت است که در امتحان همه ی 
ســؤاالت از کتاب اســت. باید کتاب را خوب بخوانیم. 
اگــر من معلم بودم، همه ی ســؤاالت را چهار گزینه ای 
می دادم.« ســایر مصاحبه شــوندگان نیز نظرات مشابهی 
داشــتند که به دلیل تکراری بودن از بیان آنها صرف نظر 
شد. همه ی این دانش آموزان متمایل به روش ارزشیابی با 
رویکرد تک نکته ای بودند که شاید دلیل آن عدم تجربه ی 

روش دیگری باشد.
هـــ( ديدگاه دانش کموزان  ــا هوش های بندگانه ی 

مختلد نسبت  ه روش تدريس ز ان انگليسی
از اوایل قرن بیســتم تاکنون، روش های تدریس مختلفی 
با رویکردهای مختلف به صورت رســمی ابداع شــده 
اســت. این مســیر با روش ترجمه ای- دســتور زبان1، 
روشــی که هدف نهایی آن کســب توانایــی خواندن و 
ترجمه اســت و در آن حفظ مطالب و زبان نوشتاری در 
الویت است(36)، آغاز شد و پس از آن روش های نوین 
بسیاری مطرح شدند که یکی از دالیل آن، وجود مشکل 
در روش های قبلی بوده است که در روش جدیدتر سعی 
شده این مشکالت رفع شــود. گاهی نیز تمرکز زیاد بر 
مشکل قبلی، خالءهایی ایجاد کرده است. به همین دلیل 
و برای آزاد شدن از بند محدودیت ها، روش های»دوره ی 
پســامتد2« به وجود آمد. آنچه در این مقاله اهمیت دارد، 
نظر دانش آموزان اســت که همه ی آنها به روش ابتدایی 
تدریس زبان یعنی ترجمه ای- دســتوری معطوف شده 

است.
- »... اگر معلم بشــوم به بچه هــا می گویم تک تک از 
روی درس بخوانند، تمرین ها را حل کنند، سخت گیری 
می کنم تا بهتر یاد بگیرند... ســخت گیری می کنم یعنی 
اینکه تکلیف خانه زیــاد می دهم، امتحان زیاد می گیرم، 
اجــازه نمی دهم بچه هــا در کالس شــلوغ کنند و نظم 

کالس را بر هم بزنند...«
- »... خوب اســت. من این روش فعلی را دوست دارم. 
آخر یاد می گیرم و همیشــه نمراتم در درس زبان خوب 

است....«
	Grammar-Translation	-1- »... دوســت دارم خیلی لغت در کالس استفاده بشود. 
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که توانایــی ارتباط برقرار کردن با دیگــران به آن زبان 
است دور شوند. دانش آموزان در مصاحبه ها بیان کردند 
که همیشــه در کالس درس وقــت اضافه دارند، اما اگر 
همین مقدار محتوای کتاب درســی زبان انگلیســی، که 
دانش آموزان خواستار افزایش حجم آن هستند، با هدف 
برقراری ارتباط خوانده و یاد گرفته شــود با کمبود وقت 
مواجه می شــوند. اما چون آنها با روش های غیرارتباطی 
همچون ترجمه ای-گرامــری آموزش می بینند، محتوا و 
معناها را به ســرعت حفظ می کننــد و لذا وقت اضافی 

می آورند. 
در رابطــه با دیدگاه دانش آموزان نســبت به روش های 
تدریــس باید گفــت که آنها هیچ درکــی از روش های 
نویــن تدریس نداشــتند و طرفــدار روش ترجمه ای-
گرامری بودند؛ روشــی که حدود یک صد سال پیش به 
دنبال اشــکاالت وارد بر آن در بســیاری از کشورها از 
بسیاری از ســطوح یادگیری کنار گذاشته شد. در مورد 
روش تدریس و ارزشــیابی، اهمیت زیاد معلم بیشتر و 
بیشتر آشــکار می شــود. وقتی دانش آموز همیشه مورد 
ارزشــیابی به روش تک نکته ای قــرار گرفته، نمی تواند 
در مورد روش های ارزشیابی عملکردی و یک پارچگی، 
که روش های جدیدتری هســتند، صاحب نظر باشد. لذا 
شــناخت عقاید و دیدگاه های معلمان نیز در این زمینه 
مهم است؛ زیرا عقاید و دیدگاه های آنها یکی از عواملی 

است که بر دیدگاه های دانش آموز تأثیر می گذارد(27).
از محدودیت های این پژوهش باید به دو عامل مهم اشاره 
کرد: اول اینکه هیچ کدام از دانش آموزان بررســی شده، 
هوش برترشان زبانی- کالمی نبود. این محدودیت ما را 
متوجه مشکل دیگری در کالس های درس می کند و آن 
اینکه اگرچه در کالس مورد بررســی، هیچ دانش آموزی 
هوش برتر زبانی- کالمی نداشــت، اما بیشــترین و به 
احتمال زیاد تنها روش تدریس مورد اســتفاده در کالس 
زبان، بر اساس گفته های دانش آموزان، روش هایی است 
که نیازمند هوش زبانی- کالمی است. محدودیت دیگر 

تدریس اســت. بررســی این دیدگاه ها نشان می دهد که 
دانش آمــوزان با هوش های برتــر مختلف، فقط در نوع 
انگیزه ی یادگیــری تفاوت دارند، ولی در ســایر موارد 
تقریبًا نظراتشــان مشابه است که این حاکی از اهمیت و 

تأثیر زیاد محیط و معلم بر دیدگاه های آنهاست.
بررســی دیدگاه دانش آموزان نشــان می دهد که همه ی 
آنها زبان انگلیســی و جامعه و فرهنــگ آن را باالتر از 
زبــان، جامعه و فرهنگ خود می دانند. بر اســاس »مدل 
آموزش فرهنگ شــومان«1 این حالت یکی از حالت های 
بد یادگیــری زبان اســت(37)، زیــرا در چنین حالتی 
دانش آموزان اعتماد به نفس خود را از دســت می دهند 
و از یادگیری زبان می ترســند. در مصاحبه ها نیز بیشتر 
دانش آموزان یادگیری زبان را ســخت می دانســتند. در 
حالــی که دانش آموز باید به ارزش های خود و جامعه و 
زبانش واقف باشد تا با حس آرامش و اطمینان خاطر به 
یادگیری یک زبان دیگر بپردازد و در برابر آن احســاس 
حقارت نکند. البته حفظ تعادل در این امر الزامی است، 
زیــرا کم اهمیت تلقی کردن زبــان هدف نیز موجب به 
وجود آمدن شرایط بد یادگیری خواهد شد و دانش آموز 

انگیزه ی یادگیری نخواهد داشت.
از محتوای کتاب درســی زبان انگلیســی دانش آموزان 
دوره ی متوســطه ایرادهای بســیاری گرفته شده است 
(38-40) به عنــوان مثال، پایین بودن ســطح توجه به 
مهارت های زبانی، عــدم توجه به نقش و میزان حضور 
جنســیتی، وجود مشــکالت محتوایی، عــدم توجه به 
هوش هــای چندگانه در محتوا و تمرین های کتاب و .... 
با ایــن حال تنها ایرادی کــه دانش آموزان با هوش های 
مختلــف از محتوای کتاب گرفتند، کمبود توضیحات در 
قسمت دستور زبان و کم بودن محتوا و لغات کتاب بود 
که شاید بتوان آن را به عدم تربیت شخصیت نقادانه ی آنها 
ربــط داد؛ دانش آموزانی که زود به محیط عادت می کنند 

و هر آنچه را برایشان تجویز می شود، می پذیرند(41).
از گفته های دانش آموزان این گونه برداشــت می شــود 
که در بین دانش آموزان، نوعی دســتور زبان گرایی رواج 
	model	acculturation	Schumann›s	-1دارد که باعث شــده آنها از هــدف اصلی یادگیری زبان 
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سمانه شفيعی و همکاران 

و پیش داوری هایی که مانع یادگیری زبان می شــود، رها 
سازند(26) برای مثال، باید به دستور زبان گرایی، تصور 
سخت بودن زبان، نوع دیدگاه دانش آموزان به زبان هدف 

و مبدأ توجه شود.
سپاسگزاری:

با ســپاس از ســرکار خانم یوزباشــی مدیریت محترم 
دبیرســتان عفت که کمال همــکاری را در جریان طرح 

داشتند.

میزان تعمیم دهی اســت که می توان بر اساس این مقاله 
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