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 دوم با ة متوسطة دوريسيران زبان انگلي دبي فرهنگية سرماة رابطيبررس
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  مشهد، ايران ،استاد گروه زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه فردوسي مشهد

 )1396مهر : ، تاريخ چاپ15/06/96: ، تاريخ تصويب31/06/95: تاريخ دريافت(
  دهكيچ

شناسـي كـاربردي قـرار دارد، در          زبان انگليسي كـه در گـسترة زبـان        آموزش درست     به در ساليان اخير،  
،  اسـت زمينـه تأثيرگـذار   اين دركه هايي  انگيزشبررسي رو،   و از اين اي شده است مدارس ايران توجه ويژه

ي از ايـن   يكـ .كنـد  را ايفـا  مـؤثري يادگيري زبان انگليسي نقش  در زمينة آموزان دانشتواند در موفقيت  مي
رو، بررسـي     ازايـن  .هاست  خودكارامدي آن سرماية فرهنگي دبيران زبان انگليسي بر        ري بررسي تأث  ها، انگيزش

ها در شهر مـشهد، هـدف         رابطة سرماية فرهنگي دبيران زبان انگليسي دورة متوسطة دوم با خودكارامدي آن           
)  نفـر  607 تعـداد      (احي هفتگانة مشهد   دبيران زبان انگليسي دورة متوسطة دوم نو       .اصلي اين پژوهش است   

 عنـوان   بـه  نفر براساس جدول مورگان242 تعداد ها آن جامعة آماري در نظر گرفته شدند كه از ميان عنوان  به
و روش  نـوع پـژوهش كـاربردي   . روش تصادفي سـاده انجـام پـذيرفت    گيري به نمونه. نمونه انتخاب شدند

 ابـزار  عنـوان  بـه نامـة خودكارامـدي و سـرماية فرهنگـي      شدو پرس . پژوهش، روش توصيفي پيمايشي است    
 و 23 نـسخة  SPPSهـاي آمـاري    افزارهاي مورد استفاده بـراي بررسـي   نرم .ها استفاده شدند ي دادهآور جمع

Amos نتـايج   .سـازي معـادالت سـاختاري اسـتفاده شـد      هـا از روش مـدل   براي تحليل داده.  اند23 نسخة
هـا   سرماية فرهنگي دبيران زبان انگليسي دورة متوسطة دوم بـا خودكارامـدي آن   نشان داد، ميان   آمده دست به

، دبيرانــي كــه ســرماية فرهنگــي بــاالتري دارنــد، ديگــر عبــارت بــه. دار و مثبــت وجــود دارد اي معنــا رابطــه
 .ابندي يمي بيشتري در آموزش زبان انگليسي دست ها تيموفقة آن به جينت درند كه مدتراخودكار

  .ي، دورة متوسطة دومسيران زبان انگلي، دبخودكارامدي، ي فرهنگسرماية :كليديي ها واژه
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  مقدمه.1
ار شده است، مـسائل     يآن توجه بس    به ياربردك يشناسه امروزه در زبان   ك ي از موضوعات  يكي

 ،يخارج زبان عنوان  به ،يسيانگل زبان يريادگي ةن منظر، گستر  ياز ا . مرتبط با آموزش زبان است    
 ي خاصـ تيـ اهماز  1يفرهنگـ   ية سـرما  آن انيـ م در هكـ   اسـت ياريعوامـل بـس   توجه به ازمندين

 دارد تكمـشار  آن فرد در هك ييها تي فعال افراد،يها شيگرا با يفرهنگ يةسرما. برخوردار است
  ). 2،1982ويماژ يد(ارتباط دارد  يهنر  ويقيموس ،يادب منابع آمده از دست اطالعات به و

 پرورش و آموزش  فرهنگيةعرص پژوهشگران توجه اخير ةده دو در كه ييها ريمتغ جمله از

 ةسـرماي  مفهـوم  بـار  اولين 1977 سال ر 3بورديو ريپ. فرهنگي است ة سرمايريمتغرا برانگيخته؛ 
و در  دارنـد  متقابـل  تأثير بر يكديگر  تحصيالت و فرهنگ اينكه چگونه تحليل براي را فرهنگي
 هـا و  شي گـرا ي فرهنگـ سـرماية . )1391، ينوغـان ( است برده كار هب ،اند مياجتماعي سه بازتوليد
 ارزشـمند  يز اهـداف فرهنگـ  يـ شوند و ن ي حاصل ميريپذ ند جامعهيفرا ه دركرپا يد يها عادت
توان  يم ها عادت ها و شياز جمله گرا .شود ي را شامل مي و فرهنگيلي تحصيها تير صالحينظ
قه و زبـان    ي، سـل  يليت تحـص  ي، وضع ي زندگ ك سب ؛د مانن ؛ن اشخاص ي ب يرسم ري غ يها  مهارت به

 يهـا  تيـ فقمو در فرهنگـي  سـرمايه  نقـش  تحليـل  بـراي  وي بورد ).1388، ييخدا( اشاره نمود
 اشـاره  فرهنگـي  بازتوليـد   مفهـوم .اسـت  كـرده  اسـتفاده  4فرهنگي بازتوليد مفهوم  از ،آموزشي

 تـأثير  هـا  عـادت  و هـا  نگـرش  ا،هـ  ارزش بر يـادگيري  ها  مدرسهها آن كمك به كه دارد ابزاري به

   ).1391 نوغاني،( گذارد مي
  :است مقوله سه  به تفكيك قابل  فرهنگيةسرماي بورديو، نظر به

 تواننـد  يمـ  وداننـد   مـي  افراد كه است چيزهايي بيانگر كهشده  يدرون فرهنگي ةسرماي .الف

 تـدريج  بـه  كـه  اسـت  يا وهبـالق  يهـا  توانايي ،شده ي درون فرهنگي سرمايه واقع، در .دهند انجام

  .اند هشد تثبيت او در و  شده افراد وجود از بخشي
 و نقاشي كتاب، قبيل از مادي اشياء و فرهنگي كاالهاي مانند يافته تعيني فرهنگي ةسرماي .ب

 .هنري آثار
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 و مـدارك  درقالـب  كـه  تحـصيلي  يهـا  صالحيت همچون ،شده نهادينه فرهنگي ةسرماي .ج
 ارزش ،عرفي نظر از هم و قانوني نظر از هم ها آن ةدارند به ويابند  مي ينيع نمود تحصيلي مدارج

 ).1997 ،بورديو( دهد مي شده تعريف و اجتماعي
اسـاس   بـر يلي تحـص يهـا  تيموفقار ك ساز و ي بررس و،ي بوردي فرهنگية بارز سرمايژگيو

 يةه سـرما  كـ  يوزانآمـ   دانـش . ه است ين سرما ي از ا  يها و طبقات اجتماع      گروه يزان برخوردار يم
ه كـ  دارنـد  ي فرهنگـ يها يها و برتر  در پرورش مهارتيشتري بيي دارند، توانا يشتري ب يفرهنگ

هـا    آني بـرا يليسـطوح بـاالتر تحـص     بهيابين دستيشوند و بنابرا ي از آن برخوردار م    در مدرسه 
 از  يشتريـ ر طبقـات سـهم ب     يسـا  ، نسبت بـه   ي اجتماع ياساس، طبقات باال     نيبرا. تر است   راحت
ه ين سـرما يـ  در انتقـال ا يشتريـ  بييخـاطر، توانـا   نيهمـ  ار دارنـد و بـه   يـ اخت   در ي فرهنگ يةسرما

 فرزندان يليرد تحصك نزد طبقات متوسط، عمل ي فرهنگ يةش سرما يبا افزا . فرزندان خود دارند   به
  ).1997، 2 و مس1اسچافنبورگ( ابدي يش ميز افزايها ن آن

ــدياخودكارمفهــوم  ــه از 3م ــنظربرگرفت ــدورا  اجتمــاعيي شــناختهي ــرت بان ) 1997 (4آلب
 خـود در انجـام      يهـا  ييتوانـا  به فرد   يها  يا قضاوت   ها باور بهاشاره  شناس مشهور است كه       روان

 ييهـا  يژگيو باور شخص به اعتقاد و  بهيارامدكخود گر،يد عبارت به.  داردها وظايف و مسئوليت
 ةطرحواره ك شود ي اطالق مييها ي معلومات و آگاهها، يي تواناها،  نگرشها، زهيانگ ازها،ينمانند 
  ).1995باندورا، (دهد  يل مكي را تشي ويرفتار

هـا از       آن كه تنهـا در   كـ ستند، بل ي افراد ن  ي واقع ييانگر توانا ير ب ي  ناگز  يارامدك خود يباورها
ز يرا نـاچ   خـود    ي واقعـ  يهـا  يين اسـت، توانـا    ك، افراد مم  ني بنابرا .دهند ين مفهوم را نشان م    يا

  ).2007، 6يهو كفول و ول5موران تسچانن(ز جلوه دهند يآم ا آن را اغراقيپنداشته 
 يها افراد مختلف با مهارت هكنيا.  انسان است  يها ييمدي عاملي مهم در نظام توانا     اكارخود

  درتغييـر ل يـ دل  دارنـد، بـه   ضعيف، متوسط يـا قـوي        يردكعمل ، متفاوت يها مشابه در موقعيت  
 تحت تأثير خـود ترديـدي   يآسان  بهتواند مي افراد يها مهارت. مدي آنان است  اكارودخ يها باور
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 خود ييتوانا  در شرايطي كه باور ضعيفي نسبت به  ، مستعد اريبس حتي افراد    ،جهي درنت .قرار گيرند 
). 1997،  بانـدورا  (ش بگذارنـد  ينمـا   از خـود بـه     يفيرد ضـع  كـ ن اسـت عمل   كـ ، مم داشته باشند 

 در  خوديها  از مهارتيريگ  تا با بهره   سازد  مي توانامدي افراد را    ااس خودكار دليل، احس  همين به
مدي عامل ابنابراين، خودكار ).1982، وايت( انجام دهند يا العاده برخورد با موانع، كارهاي فوق

 اساسـي الزم بـراي انجـام آن         يهـا  مهـارت آوردن    دست  بهو  ارها  كز  يآم  انجام موفقيت   در يمهم
  ).1385، يعبدالله (است

بـدون    .شـود  ي مـ ي بررسـ يارامدك و خودي فرهنگيةر سرماي دو متغةن پژوهش، رابطيدر ا
، ي زنـدگ ك، سـب ي مختلـف فـرد    يهـا  يژگـ ي و يانـد و بررسـ      آموزش ين اصل كران ر ي، دب كش
ران، يـ دب .آمـوزان داشـته باشـد       در آموزش دانـش    يتواند نقش مهم    يره م يها، باورها و غ    دگاهيد

 ريهـا در مـس      بالقوه آن  يها روي ن يساز  آموزان و فعال   ت و پرورش دانش   يم ترب  مه ةفيهمواره وظ 
ران يـ  دب يارامـد ك و خود  ي فرهنگ يةمبود در سرما  كن، هرگونه   يبنابرا. عهده دارند  را بر  يسازندگ

شور كـ نـده  ي و آيآموز  دانشة آن، بر جامعير گذاشته و درپي آنان تأثيرد شغلكتواند بر عمل    يم
هـا در     يژگـ ين و يـ در پژوهش حاضـر، ا    ). 1387اوه،  كه و   يزاده، رضو   ميرك(  باشد رگذاريز تأث ين

 از  يكيعنوان    ران به ي دب يارامدكر آن بر خود   يتأث شود تا   ي م يران بررس ي دب ي فرهنگ يةقالب سرما 
ن يـ ا  مثبـت،  يها  د بر جنبه  كيتوان با تأ    يصورت، م   نيدرا. عوامل مؤثر در آموزش مشخص شود     

ن خأل يو همچن ادشدهيموارد  ب، باتوجه بهيترت  نيا به. ديران را ارتقاء بخشيبرد دكها عمل يژگيو
ـ ة رابطين پژوهش بررسي ايات، هدف اصليموجود در ادب ران زبـان  يـ  دبي فرهنگـ يةسـرما  ني ب

  .هاست  آنيارامدك خودو  دومة متوسطة دوريسيانگل
ز مورد اسـتفاده   ير مدرسه ن   د يسي زبان انگل  يتواند در نظام آموزش    ين پژوهش م  ي ا يها  افتهي

ـ  يـ  دب يفرهنگـ   ية سرما يتواند باعث ارتقا    يار م كن  يا. رديقرار گ  ت يـ  آن، موفقيران شـده و درپ
همـسو بـا     ن پژوهش ين، ا يهمچن. ش دهد ي را افزا  يسي زبان انگل  يريادگي ةنيآموزان در زم   دانش

 و پـرورش  ه براسـاس آن نظـام آمـوزش   كـ ن آموزش و پرورش است يادياهداف سند تحول بن 
 ية سـرما ي ارتقـا يار الزم بـرا كـ د سـاز و     يـ  با ي و اجتمـاع   ي فرهنگـ  يةنهاد مولد سرما    عنوان    به

  .را فراهم آورد راني دبي و اجتماعيفرهنگ

  پژوهش ةنيشيپ. 2
هـا موضـوع      آن خودكارامـدي  بـا    يسيـ ران زبان انگل  ي دب ي فرهنگ سرمايةان  ي م ة رابط يبررس

 و يه پژوهـشگر در مطالعـات داخلـ   كـ  ييتا جاه ك است   ياربردك يشناس  زبان  زمينة  در يديجد
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 صـورت گرفتـه     يهـا  پژوهش.  نشده است  ين بررس يشي پ يها در پژوهش   نمود ي بررس يخارج
شرفت يـ آموزان بـر پ  دانش ايمادران  و  پدراني فرهنگسرماية ريتأثشتر مربوط به ي ب،نهين زميدرا

  .شود  مي كه تعدادي در زير ذكرآموزان بوده است  دانشيليتحص
 و  پدر ي فرهنگ يها  هيسرما ريتأثتحت    جامعه، يطبقات باال ان  كودك ،)1997 (ويبوردنظر    به
در درواقـع،  . ن جامعـه دارنـد  ييپـا ان طبقـات  كـ ودكسه با يمقا در يشتريب تيفقان موكممادر، ا

 سـرماية  ي و ارتقـا   ي در اعتباربخـش   يامـروز ت  يـ م و ترب  ي تعلـ  يها   نظام يياراكو،  ي بورد دگاهيد
ه هنگـام ورود    كـ  يانكـ ودكسه بـا    يـ  در مقا  ،ي فرهنگـ  سـرماية از  برخوردار  ن  اكودك در   يرهنگف
  .شتر استي ب برخوردارند،يزي و ناچكاند يها  يژگيوت از مهارت و يم و تربي تعلينهادها به

 كيآمـوز دانمـار     دانـش  2234 از   آمده  دست  به يها ل داده ي و تحل  يبا گردآور ) 2009 (1جگر
 ي فرهنگـ  سرماية ةريو ذخ آموزان     خواندن دانش  يين توانا ي ب ي معنادار ةه رابط كافت  يساله در 15
گفتـه    مثـال، بـه  يبـرا . ، وجـود دارد ي و ارتباطـات فرهنگـ  يمادر، همانند منـابع آموزشـ   و پدر

 مـسائل  ةشتر دربـار يـ ها ب مادران آن و ان در خواندن داشتند، پدري خوب ه مهارتك يآموزان دانش
  .ردندك يوگو م ون با آنان بحث و گفتيزي تلويها ا برنامهيها  لميها، ف تابك، ي، فرهنگياجتماع
 بـر احتمـال  آمـوزان    دانشان و مادران پدر ي و فرهنگ  ي اقتصاد سرماية أثيرت )2009 (ييخدا

دهد  ي نشان مي ويها  افتهي. ردك ي را بررس  1385 يلي سال تحص  يها در آزمون سراسر     آن يقبول
  .دهد يش ميآموزان را افزا  دانشيمادر احتمال قبول و  پدريرهنگ و في اقتصادسرمايةه ك

 ها  آن تي بر موفق  يدانشگاه  شيپ آموزان دانش ي فرهنگ سرماية ي نابرابر ريتأث) 2012 (ينوغان
 سـرماية دهد در حـضور      ي نشان م  ي و يها افتهي. ردك ي را بررس  ياهداف دانشگاه   به يابيدست در

 ةنمـر دريافت   و   ي بر احتمال قبول   ي مثبت و معنادار   ريتأث ينگ فره سرماية،  ي و اقتصاد  ياجتماع
 . دارد)آموزان دانش ( داوطلبانلهيوس بهالزم 

مـادر   و  پدري و فرهنگي اجتماعسرمايةه كدهد  ينشان م) 2011(يحي و ذبيخداداد ةمطالع
 رمايةسـ ه كـ افتنـد   يها در آن.  است رگذاريتأث يسيان رشته آموزش زبان انگل    يت دانشجو يبر موفق 
 عنـوان   بـه  يه خـداداد  كـ  يريـ ان ده متغ  يدر م . ان دارد ي در معدل دانشجو   يمؤثر نقش   ياجتماع

مـادر در   و  پـدر ياركهم ق وي تشوي؛ند، چهار عامل اصلك ي مطرح مي اجتماعسرماية يربنايز
ت خـانواده در  يـ  و حمايمـادر، روابـط خـانوادگ    و آموزش فرزندان در مدرسه، مشورت پـدر 

 ي و مختـار يخـداداد گـر،  ي ديدر پژوهش . را داردبسزاييآموزان نقش   دانشيليت تحصيموفق
__________________________________________________________________ 

1. Jæger 
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هـاي   مدرسـه در  هـا    آنت  يـ بـا موفق   م سو يةآموزان پا   دانش ي فرهنگ سرمايةان  ي م ةرابط) 2013(
رسـتان  ي دبآمـوزان  دانش ي فرهنگسرمايةدهد  ي مها نشان   آن يها  افتهي. ردندك يمتوسطه را بررس  

شرفت يـ مـادر بـا پ   و الت پـدر ين دو عامل سطح سـواد و تحـص  ي ب وان استيشتر از دانشجويب
 . وجود دارديدار امعنآموزان رابطه مثبت و   دانشيليتحص
 :ي فرهنگـ  يةعنوان سـرما   به يسيزبان انگل «عنوان  با   ، خود ةدر مطالع ) 2014( و محمد    كمل

ه در ك قرار دادند ي را مورد بررسييها روش »يان فرهنگي مةمطالع:  معلمانيسي زبان انگلكدر
 از  يلكنـوان شـ   ع تواند به يه م كشود   ي م ي تلق يني نماد يها در ارتباط با ارزش    يسيآن زبان انگل  

جاد ي ا ي برا يسيه زبان انگل  كافتند  يجه دست   ين نت يها بد آن.  در نظر گرفته شود    ي فرهنگ سرماية
بـت   ن زبـان بـه    يـ ه ا كـ ن علت است    ي بد ياديحد ز  ن تا يشود و ا   ي استفاده م  ي اجتماع ينابرابر
  .ل شده استيتبد

 ،آمـوزان  دانـش  ايـ مادران  و  پدراني فرهنگسرمايةه ك دهد ي نشان مگفته، شيپ يها پژوهش
 .داردها  مدرسهدر  آموزان  دانشيليشرفت تحصيبر پبسزايي  ريتأث

 يليت تحـص يـ ا موفقيـ شان يـ  اياركـ شرفت يـ  پ ي رو خودكارامدي دبيـران   ريتأث يدر راستا 
   .شود يها اشاره م ن آنيتر به مهمزير ه در كانجام گرفته است هايي  پژوهشز ي نآموزان دانش
ـ  ةرابطـ  ةمطالعـ  به) 2010 (انيزاده و معاف    يغن  و  يسيـ ران زبـان انگل   يـ  دب خودكارامـدي ن  ي ب
در ) سـنوات خـدمت   (سي زبان پرداختـه و نقـش تجربـه تـدر          يها ها در آموزشگاه   ت آن يموفق

 مختلـف   يها در آموزشگاه  ر شاغل ي  دب  89 منظور، از   نيا  به. ردندك يها را بررس    آن خودكارامدي
زمـان    هـم . ننـد كل  يـ مكران را ت  يـ  دب خودكارامـدي اس  يـ نامـه مق   پرسـش  تـا  شد مشهد خواسته 

. گرفـت  آمـوزان قـرار    دانش ارياخت  در يران زبان خارج  ي دب يتعوامل موفق  به  مربوط  نامه پرسش
از  آمـده  دسـت  بـه  جينتـا . دكر ي ميابيآموزان ارز  ر دانش منظ از ران را يرد دب كنامه عمل  ن پرسش يا

ران و  يـ ت دب يـ ان موفق يـ ه م كـ  نـشان داد     يهمبـستگ  روش  بـه  يها و محاسبات آمار    دادهبررسي  
 وجـود  يدار  معنـا  ةها رابطـ   س و سن آن   ي، سابقه تدر  خودكارامدين  ي همچن ،ها  آن خودكارامدي

  .دارد
 خودكارامـدي  و   يلي تحـص  كن تجربه، مدر  ي ب ةرابط يبررس به )2010 (يخوان  و مراد  يبركا
ر حاضر در ي دب447 اري را در اختيا  نامه ها پرسش   منظور، آن  نيبد.  پرداختند يسيزبان انگل ران  يدب

ج ي نتـا  ؛بـود ران  يـ دب خودكارامـدي اس  يـ  و مق  ياطالعـات شخـص   داراي   هكپژوهش قرار دادند    
) سيسـال سـابقه تـدر     ش از سهيبا ب (ربهران باتجيدب هك ها نشان داد دادهبررسي آمده از  دست  به

آمـوزان،    ت دانـش  ك، مشار يلك يها  نهي در زم  ي باالتر خودكارامدي تجربه  مكران  يدبسه با   يدر مقا 
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 مرتبط كه مدرك يراني، دبدادها نشان  افتهي،  در مقابل . داشتند ي آموزش يراهبردهاالس و   ك ةادار
 نـسبت   ي بـاالتر  خودكارامـدي آمـوزان     دانـش ت  ك مـشار  تنها در مؤلفه   ، داشتند يسيبا زبان انگل  

  . با زبان داشتند مرتبط ريغ كه مدركداشتند  يرانيدب به
هـا   س آني بـر روش تـدر  يسيـ ران زبان انگلي دبخودكارامدي اثر   يبررس به) 2012 (1هانگفو
هـا و مؤسـسات مختلـف     دانشگاه  شاغل دريسير زبان انگل  ي دب 112 يو منظور، نيا به. پرداخت

ر از  يـ  دب ك، در يـك  دموگراف يها   داده يآور  گرد به  مربوط يها   نامه پرسش رده و ك نتخابا ن را يچ
ون ي و رگرسـ   يل آمـار  يـ ج تحل ينتـا . داد قـرار  ها  آن ارياخت در س را ي و روش تدر   خودكارامدي

 بـا  ارتبـاط  در يبـاالتر  اريبـس  خودكارامـدي ران شاغل در دانـشگاه،      يه دب ك داد نشان   2چندگانه
ن، يهمچنـ . آمـوزان داشـتند     ت دانـش  كالس و مـشار   كت  يريمد با سهيمقا در سيتدر يها  روش

 زه، دويـ ن انگيـ ش ايآموزان و حفظ و افزا ه در دانشيزه اوليجاد انگيه اكنشان داد   يو يها  افتهي
 خودكارامديج،  يبراساس نتا  .شود  يم استفاده ها  السك در شتريب هك است يمؤثر سيتدر روش

ران يـ س مـؤثر توسـط دب     ي تـدر  يهـا   روش از استفاده  احتمال ةنندك ينيب شيپ ،ياديران تاحدز يدب
 يهـا   و روش  خودكارامـدي ران از   ي دب كان در ي م ي علت و معلول   ةن مطالعه وجود رابط   يا. است

  .دهد يم نشان س رايمؤثر تدر
 و  يسيـ ران زبـان انگل   يـ  دب خودكارامـدي ن  ي ب ةرابط) 2015 (يو قنسول  ن راستا، صفا  يدر هم 

 ي مثبتي آمار ةرابطكه   دهد يها نشان م   آن يها افتهي. ردندك يها را بررس   الس آن كت  يري مد ةويش
ران بـا  يـ تجربـه دب  ن،يـ ا بـر  افزون . ت مدرسان وجود دارد يري مد يها  و روش  خودكارامدين  يب

شتر يـ تجربـه ب   هكگرفت   جهينت توان  يم اساس،  ني برا .است ارتباط ها در   آن خودكارامديسطوح  
 يبررسـ  بـه ) 2014 ( و محقق  ي، خواجو ين قنسول يهمچن. درپي دارد  الس را كر   بهت ةران ادار يدب

هـا    آن يشغلكاركرد   ينيب  شيدر پ  ها  آن ي و رشد شناخت   يسيران زبان انگل  ي دب خودكارامدينقش  
 يدانـشجو  107ار  يـ  در اخت  ي و شـناخت   خودكارامـدي  يهـا  نامـه  منظور، پرسش  نيا به. پرداختند

ر ي و شـناخت تـأث  خودكارامـدي ه كـ ج پـژوهش نـشان داد   ينتـا . ان قرار گرفـت  يدانشگاه فرهنگ 
ها    مردان و زنان و شناخت آن      خودكارامدين  ي ب يچ تفاوت يه  دارند و  يشغلكاركرد   بر   يميمستق

  .وجود ندارد
ان در  يت دانـشجو  يـ  موفق يبررسـ  بـه ) 2012 (پـرور   و گل  ي، اله يقنسول ،گري د يدر پژوهش 

ر ين تـأث  يهـا همچنـ     آن.  پرداختنـد  ي، علوم و مهندس   ينان علوم انسا  ي دانشجو يدرس زبان عموم  
__________________________________________________________________ 

1. Huangfu 
2. Multiple regression analysis 
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 يان بررسـ  ين سـه گـروه از دانـشجو       يـ ن ا ي ب يت در درس زبان عموم    ي را بر موفق   خودكارامدي
ان ي دانـشجو  خودكارامـدي ان  ي م ي معنادار و مثبت   ةسو رابط   يكاز   ،ين بررس يج ا ينتابنابر  . ردندك

ت يـ  در موفق  ي معنـادار   گر تفاوت ي د يسو  و از  يها در درس زبان عموم     ت آن يدانشگاه و موفق  
ن سـه   ين، ا يبرا افزون .شتان دانشگاه وجود دا   ين سه گروه از دانشجو    ين ا ي ب يدرس زبان عموم  
ن مطالعه  ي ا يها  افتهي.  داشتند خودكارامدي ازنظر   ي تفاوت معنادار  ،ان دانشگاه يگروه از دانشجو  

 يريـ گ  بهرهيان برايق دانشجويتشو به يران درس زبان عموميه توجه و تالش دبك دهدينشان م
 مؤثر  ي باالتر در درس زبان عموم     يها  نمرهداشتن  تواند در    ي م خودكارامدي بهبود   يها  روش از

  . باشد
 مثبـت   ي ارتباط يها وهيدر ش  ران را ي دب خودكارامدي و   يا نقش دانش حرفه  ) 2013 (يصمد

 سـوم   يـة ران زن پا  يـ  دب ، پـژوهش  نيـ  ا يجامعـه آمـار    .ردك يآموزان بررس   آنان با دانش   يو منف 
.  انتخـاب شـدند    يا  مرحلـه   چنـد  ي تـصادف  يريـ گ روش نمونه  ه به ك شهر تهران بودند     ييراهنما
 و يا  مثبـت، هـر دو عامـل دانـش حرفـه     ي ارتبـاط كه در سـب  كـ داد    نـشان هاي بررسـي     نتيجه

 يتبـاط  ار كه در سب  ك ي برخوردارند، درحال  يري چشمگ ينندگك ينيب  شي از قدرت پ   خودكارامدي
ه كـ جـه گرفـت     يتوان نت   ياساس، م   نيبرا . دارد ينندگك ينيب  شي قدرت پ  يا  تنها دانش حرفه   يمنف

  .   استيند آموزشاي مهم در فريرهاير ازجمله متغي دبيا دانش حرفه
رد كـ ن عمل يرد افـراد و همچنـ     كـ  عمل ي رو ي فرهنگـ  سـرماية دهـد    ياد شده نشان م   يموارد  

رد افـراد   كـ  در بهبـود عمل    خودكارامـدي ه  كـ  دارد و از آنجا      يي بسزا ريتأث آموزان  دانش يليتحص
 ي فرهنگ سرماية ريتأث تالش شده است تا      ، حاضر يدر بررس ها   پژوهشن  ي در ادامه ا   ؛ است مؤثر
  .بررسي شودران ي دبخودكارامدي يرو

 هاي پژوهش پرسش .3
هـا    آنرامـدي خودكا دوم بـا  ة متوسطة دور يسيران زبان انگل  ي دب ي فرهنگ سرمايةان  ي م اي آ .1

   وجود دارد؟يا در شهر مشهد رابطه
 ة دور يسيـ ران زبـان انگل   يـ  دب ي فرهنگـ  سرماية زانيبر م  رگذاريتأث يها ن شاخص يتر مهم. 2
  ست؟ي چ دومةمتوسط
 ة دور يسيـ ران زبـان انگل   يـ  دب خودكارامـدي  زانيـ بـر م   رگـذار يتأث يها ن شاخص يتر مهم .3
  ست؟ي چ دومةمتوسط
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  )ي و روش آمارها  دادهگردآوري، ابزار يعه و نمونه آمارجام(پژوهش  روش انجام .4
ة  دور يسيـ زبـان انگل   رانيـ دب. اسـت  يشيـ ماي پ يفيتوصـ   و ياربردكحاضر از نوع    پژوهش  

اول، دوم، سـوم و چهـارم        يهـا  هين درس را در پا    ي ا 93-94 يلي تحص در سال ه  ك دوم ةمتوسط
ل كي پژوهش حاضـر را تـش      يآمار ةردند، جامع ك يس م ي مختلف مشهد تدر   يدر نواح رستان  يدب
 در سال مشهد ي نواحيسي آموزش زبان انگليها از جانب سرگروه شده ارائه  آماربنابر . دهد يم

 را در   يسيس درس زبان انگل   ي مرد، تدر  222  زن و  381 نفر شامل    607، تعداد   93-94 يليتحص
ان محاسـبه و   براسـاس جـدول مورگـ   ،حجم نمونـه .  برعهده داشتند  دومة   متوسط ةمدارس دور 

روش   بـه  يريـ گ  نمونـه  .انتخاب شـدند   سال   م ده ك س دست ي تدر ة نفر با سابق   242اساس     نيبرا
ران يـ  دب يارامدك و خود  ي فرهنگ ية سرما  يرهاي متغ ين بررس ي در ا  .رفتي ساده انجام پذ   يتصادف

 . شديابيارز  نامه با استفاده از پرسش
 و  ي و اجتمـاع   ي فرهنگـ  سرمايةان  ي م ةرابطافتن  براي ي ن بار   ياول) 2011(يحي و ذب  يخداداد

 و  ي فرهنگـ  سـرماية نامـه     از پرسش  ، مشهد ي دانشگاه فردوس  يسيان زبان انگل  يت دانشجو يموفق
ه يـ  گو24 و ي فرهنگسرماية ه مربوط به  ي گو 11( شد يل م كيه تش ي گو 35ه از   ك ي اجتماع سرماية

 گزارش داده شده توسـط      يها هيگوها بر اساس     هيگو. ردندكاستفاده  ) ي اجتماع سرماية مربوط به 
 و  يسـپس خـداداد   .  انتخاب شـده بـود    ) 2003 (4 وينينگر  و 3ويو و الر  ) 2002(2نقي و س  1ايكد

 از پژوهشگران   يه توسط  تعداد   ك يا هي گو 20همراه    به ي فرهنگ سرمايةه  ي گو 11) 2012(ينطنز
 يسي زبان انگ  ينشجو دا 381 يم و آن را رو    ينامه واحد تنظ    پرسش يك شده بود را در      ييشناسا

 6سكمـا يها و انجام وار  به داده5يل عاملي تحليپس از اجرا.ردندك مشهد اجرا  يدانشگاه فردوس 
  .  شدنديير شناساي زيلكهشت مؤلفه 

د يـ ، خريآثار ادب مطالعه شعر و  بهيمند زان مطالعه و عالقهي شامل م7ي فرهنگةاندوخت. الف
  .ها تابخانهكت در ي وعضويتابخانه تخصصكتب، داشتن ك

__________________________________________________________________ 
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7. Cultural investment 
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ن كد از امـا يزان بازديث، مير قرآن و حدي تفسيها السكت در  ك شامل شر  1ي مذهب يد تق .ب
  .ي مذهبيونيزي تلويها  برنامهي و تماشايمذهب
د از يــ، بازدي هنــريهــا السكــت در ك شــامل شــر،2 از هنــريزان توجــه و قــدردانيــ م.ج

   .يقي نواختن آالت موستئاتر وت در كشر ،يهنري ها شگاهينما
ع ي صـنا يهـا  شگاهيـ  و نمايخين تـار  كهـا، امـا    د از موزه  ي شامل بازد  3ي فرهنگ يدهايبازد. د
  .يدست
، ياسـ ي و سي خبـر يهـا  تيسا نترنت و مراجعه بهيزان استفاده از اي شامل م  4ي فرهنگ يد تق .ه

  .يونيزي مستند تلويها  برنامهي و تماشاي ورزشيها السكحضور در 
د روزانه روزنامه، حل    ي، خر ي اخبار، مطالعه مجالت علم    يشا شامل تما  5يفرهنگجستار   .و

  .لمات متقاطع در اوقات فراقتكجدول 
 كردن و در  كـ ، روان صـحبت     ي فرهنگـ  ة خـانواد  يـك شامل رشد در     6 يخانواده فرهنگ . ز

  . فردةراحت افراد از گفت
اوقـات   و مطالعـه در      يسيـ زبـان انگل    ارتبـاط بـه    ي  شامل برقرار   7ردهكل  ي تحص ة خانواد .ح

  . پدر و مادرفراغت توسط
  .ل در مقاطع باالتري تحصةادام  بهيمند  شامل عالقه8يالت عاليتحص. ط

 در 87/0( شـده اسـت   دييـ تأز از نظر متخصـصان    ي ن   آن يي محتوا ييه روا كنامه   اين پرسش 
نامـه    پرسـش   . در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفـت        ،))2012(ي و نطنز  يمطالعه خدادا 

، چگـاه يه (يهـا   بـا درجـه    يا  نقطـه   رت پـنج  يكـ ه است كه همگي در طيف ل      ي گو 31از  ل  كمتش
 اختـصاص   5 تا   1ن  ي ب يا  پرسش نمره  هر به. شوند  يسنجيده م ) ندرت، گاهي، اغلب و هميشه      به
ـ يتوانـد عـدد   ي هر فرد، مـ   ي برا ي فرهنگ سرمايةنامه   ل پرسش ك ةنمربنابراين،  . ابدي يم  31ن ي ب
ر كه در باال ذ   ك چنان. باشد ) باال ي فرهنگ سرمايةنشانگر   (155تا  ) نيي پا ي فرهنگ سرمايةنشانگر  (

__________________________________________________________________ 
1. Religious commitment 
2. Artistic appreciation 
3. Cultural visits 
4. Cultural commitment 
5. Cultural curiosity 
6. Cultured family  
7. Literate family  
8. Higher education 
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ز ي استخراج شده از پژوهش حاضر ن      يها  عامل ؛ هشت مؤلفه است   ي دارا ينامه اصل  شد، پرسش 
 ي مؤلفه خانواده فرهنگـ    ي،ات آمار ي پس از انجام عمل    ي ول ، بود ينامه اصل  در ابتدا مشابه پرسش   

  .شدحذف 
 ةبراسـاس نـسخ   ) 1990 (2ي و هـو   1ك ولفول ةز برگرفته از نسخ   ي ن يارامدكنامه خود  پرسش

ـ      يسيـ نامـه بـه زبـان انگل       اصل پرسش . است )1984 (4 و دمبو  3بسونيگ  200ش از   ي بـود و در ب
ـ       يي محتوا يي مورد استفاده قرار گرفت و روا      يبررس   9/0  تـا     7/0ن  ي آن در مطالعات مختلـف ب

 يسيـ زبـان انگل  نامه به چون اصل پرسش). 84.  ص،1990، ي و هو كولفول(گزارش شده است    
ه كـ ني ا ي برا  و  ترجمه ي به زبان فارس   يسينامه انگل   آن موجود نبود، پرسش    يبود و ترجمه فارس   

سـنجد و    ي را م  يسينامه انگل  با دقت همان مطالب اصل پرسش      يا ترجمه فارس  يمشخص شود آ  
ه كـ  يسيـ نامـه انگل    پرسش يعني ه شد؛ شده از روش  بازترجمه استفاد       انجام يدرست  ترجمه آن به  

 ترجمـه و سـپس     يسيزبان انگل  له دو فرد مسلط به    يوس   ترجمه شده بود، دوباره به     يزبان فارس  به
سه شـدند و  يـ  مقايسيـ نامـه انگل  ت بـا اصـل پرسـش   يـ گر و درنها  يديكـ  با   يسيدو ترجمه انگل  

ايـن سـازه از   . د شدييأ و تي بررس يشده به فارس    نامه ترجمه   پرسش يي محتوا ييب روا يترت  نيبد
كـامالً   (يهـا   بـا درجـه    يا درجـه   شـش رت  يكل شده است كه همگي در طيف ل       كيه تش ي گو 22

سـنجيده  ) تاحـدودي مـوافقم، مـوافقم و كـامالً مـوافقم           تاحـدودي مخـالفم،    مخالفم، مخالفم، 
 يه بـرا نامـ  ن پرسشيل اك ة نمر بنابراين،.ندك يمافت ي در6 تا 1ن ي بيا نمرهنه  ي هر گز  .شوند  يم

نــشانگر ( 122تــا ) نيي پــاخودكارامــدينــشانگر ( 22ن ي بــيتوانــد مقــدار يهــر شــخص، مــ
  .كرد يابير را ارزي زيلك ةنامه دو مؤلف ن پرسشيباشد ا)  باالخودكارامدي

  5سي تدريارامدكخود. الف
  6يس شخصي تدريارامدكخود .ب

 اسـتخراج   يها  عامل ي ول ، دو مؤلفه است   ي دارا ينامه اصل   پرسش ،شدگفته  ه در باال    ك چنان
 و  يطـ ي عوامـل مح   يمدااركس،  ي تدر يها   روش يمدااركار  ي شامل سه مع   ،شده پژوهش حاضر  

__________________________________________________________________ 
1. Woolfolk 
2. Hoy 

3. Gibson 
4. Dembo 

5. Teaching efficacy 
6. Personal teaching efficay 
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 يات آمـار يـ  پس از انجام عمليطي عوامل مح  يمدااركه مؤلفه   كالس است   كت  يري مد يمداارك
نامـه اسـتفاده شـده در پـژوهش       هر دو پرسـش يها مؤلفه) 2(و ) 1( هاي در جدول.  شد حذف

 .ر شده استكمربوطه ذهاي  پرسش كيكفت به

  مربوطههاي  پرسش كيكتف  بهي فرهنگسرمايةنامه   پرسشيها مؤلفه: )1( جدول

  مربوطهيها پرسش  مؤلفه

  7، 8، 9، 10، 29،20 ياندوخته فرهنگ
  14، 15، 16، 25 يد مذهبيتق
  1، 3،2، 30، 31  و هنريقيموس عالقه به
 4، 5 ي فرهنگيدهايبازد

  6، 21، 22، 23، 24 يهنگد فريتق
  11، 12، 13، 26 يجستار فرهنگ
  17، 18، 19 يخانواده فرهنگ

  27، 28 ردهكل يخانواده تحص

  مربوطههاي  پرسش كيكبه تفخودكارآمدي نامه   پرسشيها مؤلفه: )2( جدول
  مربوطهيها پرسش مؤلفه

 1، 5، 6، 7، 11، 12، 14، 15، 18، 22 سي تدري روشهايارامدك

 8، 16، 17، 21،19 السكت يري مديامدارك

  2، 3، 4، 9، 20،13،10    يطي عوامل محيارامدك

 براسـاس شـيوه     خودكارامدي و   ي فرهنگ  سرماية يها نامه  پرسش ي بررسي پايايي درون   يبرا
.  اسـتفاده شـد    1 ترتيبي اسـت، از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ          صورت  به اين ابزار، كه     يساز اسيمق

__________________________________________________________________ 
1. Cronbach’s Alfa  
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  وشـده  اجرا عضوي از جامعه آماري     20 يا  نمونه يرو) پايلوت (آزمون  شيپمنظور، طرح    بدين
پـس از گـردآوري     .  آن محاسـبه شـد     يهـا   مؤلفهنامه و    ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسش     

مـدي، ضـريب   انامـه سـرمايه فرهنگـي و خودكار     براي دو پرسـش آزمون شيپها در مرحله    داده
 ي اطالعـات فـرد    ني همچنـ  ،دسـت آمـد      به 934/0و   939/0ترتيب    ها به   نامه-آلفاي اين پرسش  

 .تقرار گرفت مورد پرسش يس و جنسي تدرة محل خدمت، سابقيةناحل ي از قبرانيدب
 ييايـ سپس پا . پرداخته شد ها    آزمودني توصيف مشخصات عمومي    ابتدا به  ي، آمار ليدر تحل 

 .شـد ل  ي آن تحل  ين اجزا ي ب يپس از آن همبستگ   .  قرارگرفت يابيارزپژوهش مورد    ابزار   يدرون
بـراي  طرحـواره  ن  يـ ت آن، از نتايج ا    يفاك شد  تا پس از احراز        ي بررس سپس طرحوارة پژوهش  

 هـاي  بـراي بررسـي   مورد اسـتفاده  يافزارها نرم .شود استفاده پژوهش  هاي پرسش  بهييگو پاسخ
  .اند 23 نسخه Amos و 23 نسخه SPPS يآمار

  )ها ل دادهي و تحلهيتجز(ج ينتا .5
  وصيف متغيرهاي جمعيت شناختيت  .1-5

 درصـد   66الت  يتحـص . مرد بودنـد   درصد بقيه    30حاضر در نمونه زن و      دبيران   درصد   70
 آموزش و پرورش شـهر       هين هفت ناح  ياز ب .  بود سانسيل   فوق درصد   33سانس و حدود    يآنان ل 
ب شـده   انتخـا 6ه يـ  درصـد از ناح 17.  تعلـق داشـتند  4 هيناح نمونه بهدبيران   درصد   22 مشهد،
دبيران ن  ي ا ين سن يانگيم.  بود 3 و   2ه  يدو ناح  متعلق به ) درصد 10(ن درصد نمونه    يمترك. بودند

 2/4ار  يـ  سال با انحـراف مع     2/21 آنان   ياركن سابقه   يانگي سال و م   4ار  ي  سال با انحراف مع     43
  .است

  ها ل دادهي تحل.2-5
ـ  ييايـ ، الزم بـود تـا پا      طرحوارة پژوهش  يش از بررس  يپ ا همـان   يـ ،  پـژوهش بـزار    ا ي درون

 يب آلفـا  ي، ضـر  كـار ن  يـ  ا يبـرا . ي شود  بررس خودكارامدي و   ي فرهنگ سرماية يها  نامه پرسش
  .ارائه شده است )3(ر آن در جدول يمقاده كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت ك
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  پژوهش يها نامه  پرسشيها  مؤلفهيياي پايج بررسينتا :)3 (جدول

  ضريب پايايي مؤلفه  نامه پرسش
  0/85 تقيد مذهبي

 0/81  موسيقي هعالقه ب

 0/78  تقيد فرهنگي

 0/76  فرهنگيجستار 

 0/91  اندوخته فرهنگي

 0/85  خانواده فرهنگي

  0/80  كرده خانواده تحصيل

  ي فرهنگيةسرما

  0/72  ي فرهنگيدهايبازد

 0/75  هاي تدريس كارامدي روش

  يارامدكخود 0/91  كارامدي عوامل محيطي

 0/83  رامدي مديريت كالسكا

 و ي فرهنگــســرماية ةنامــ  هــر دو پرســشيهــا  تمــام مؤلفــهي بــرا)3 (مطــابق بــا جــدول
ـ  ييايـ پابنـابراين،   .  اسـت  7/0شتر از   يـ  ب ييايـ ب پا ير ضـرا  ي، مقـاد  خودكارامدي  هـر دو    ي درون

  . د استيينامه مورد تأ پرسش
 )2( در جدول    ي فرهنگ سرماية ةنام  پرسش يرسون برا ي پ يب همبستگ يدر ادامه جدول ضرا   

  .ش درآمده استينما به
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  ي فرهنگسرماية ةنام  پرسشي برايب همبستگيضرا :)4(جدول

 مؤلفه
عالقه 

 هب
موسيقي

عالقه   
 هب

موسيقي
عالقه   

 هب
موسيقي

عالقه   
 هب

موسيقي
عالقه   

 هب
موسيقي

عالقه   
 هب

موسيقي
عالقه   

 هب
موسيقي

عالقه   
 هب

موسيقي
  

          موسيقي هعالقه ب
         55/0  يد فرهنگيتق

       53/0 51/0  يجستار فرهنگ
      42/0 41/0 43/0  ياندوخته فرهنگ
     17/0 29/0 21/0 19/0  يخانواده فرهنگ

    18/0 40/0 64/0 64/0 57/0  يد مذهبيتق
   39/0 09/0 33/0 50/0 40/0  32/0 ردهك ليخانواده تحص

  41/0 54/0 22/0 33/0 66/0 49/0  43/0  ي فرهنگيها ديبازد

ب يجـز ضـر   ، بـه نـد دار ا درصـد معنـ  5 در سـطح  يب همبـستگ ي ضـرا  ه همـ  )4 (در جدول 
با .  مجزا مشخص شده است  يه با رنگ  كرده  ك ليو خانواده تحص   يقيموس  به ن عالقه ي ب يهمبستگ
ـ   يمقـاد بيشتر  ،  يب همبستگ ير ضرا يمقاد توجه به  ان يـ ن م يـ البتـه در ا   . انـد  6/0 تـا    4/0ن  ير آن ب

  . خورد يچشم م ز بهي ن4/0تر از   كوچك يب همبستگيضرا
  . ارائه شده استخودكارامدينامه   پرسشي برايب همبستگيدر ادامه ضرا

  خودكارامدينامه   پرسشي برايب همبستگيضرا :)5(جدول

 مؤلفه
كارامدي 

 هاي تدريس روش
كارامدي 

 هاي تدريس روش
كارامدي 

 هاي تدريس روش
     سي تدريها  روشيارامدك

    06/0  يطي عوامل محيارامدك
  05/0 50/0  السكت يري مديارامدك
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ـ يب همبستگ ي ضرا )5 (در جدول   يهـا   روشيمـد اارك بـا  يطـ ي عوامـل مح يارامـد كن ي ب
دار مربـوط     ا معنـ  يب همبـستگ  يستند و تنهـا ضـر     يدار ن   االس معن كت  يري مد يمدااركس و   يتدر
  . است50/0س با مقدار ي تدريها  روشيمدااركالس و كت يري مديمداارك به

ش ينمـا   بـه )1(ل كدر شـ طرحواره ن يا.  قرارگرفتيمورد بررسطرحوارة پژوهش در ادامه   
 .درآمده است

 

  طرحوارة پژوهش :)1(شكل 

 . اسـت  96/1تـر از      كوچـ ك t مقـدار    كارامدي عوامل محيطـي    ي برا )1(ل  كشطرحوارة  در  
 ي خـانواده فرهنگـ    يب استاندارد برا  ين ضر يهمچن. ستيدار ن   ا درصد معن  95 در سطح    بنابراين،
طرحـواره  ر از ين دو متغي ا،نيبنابرا.  است5/0تر از مقدار حداقل     كوچكه  ك است   28/0برابر با   
شـده در     اصالحطرحواره  ج  ينتا.  شد يبررسدوباره  ها    بدون حضور آن  طرحواره  و  شدند  حذف  

  .ش درآمده استينما  به)2(ل كش
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  ن استانداردياز اعمال اصالحات در حالت تخمپس طرحوارة پژوهش  :)2(شكل 

 ي برا طرحوارهنيدر ا. ش درآمده استينما ز بهير نيب استاندارد هر متغي ضر)2 (لكدر ش
رها ي متغيب استاندارد همگير ضراين مقادي و هم چن96/1تر از   بزرگtرها مقدار ي متغةهم

/ صورت بههاي برازندگي آن  هيگر گوياز طرف د.  است5/0تر از  بزرگ /dfχ =2 2 82 
)/χ =2 73 36، d f = 26(، /C F I = 0 9 5، /T L I = 0 9 2، /R M S E A= 0 0  و 8

/SRM R= 0  تأييد شده، آوري هاي جمع داده بهطرحواره برازش مناسب اين .  هستند04
 62/0 خودكارامدي يبرا 1 مربع همبستگي چندگانهنيهمچنطرحواره در اين . شود مي
 سرماية توسط هاي خودكارامدي دگرگوني درصد از 62دهد   است كه نشان ميآمده دست به

  .شود ين ميي تبيفرهنگ
هـاي   رسـش پ ييگـو  پاسـخ  ها به   دادهبررسي  دست آمده از بخش      ج به ينتا در ادامه با توجه به    

  .شود يپرداخته مپژوهش 

   پژوهشاولپرسش  .3-5
هـا در     آن خودكارامـدي  دوم با    ة متوسط ة دور يسيران زبان انگل  ي دب ي فرهنگ سرمايةان  يا م يآ

   وجود دارد؟يا شهر مشهد رابطه
 سـرماية  يهـا بـرا   گيري كلي تأييـد شـد كـه مؤلفـه     اندازهطرحوارة  هاي پيش طي      در بخش 

، اندوختـه فرهنگـي   ،  فرهنگـي جـستار   ،  تقيـد فرهنگـي   ،  موسيقي و هنر   عالقه به  شامل   يفرهنگ
__________________________________________________________________ 

1. Squared Multiple Correlation 
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 خودكارامدي ي و برابازديدهاي فرهنگي و  كرده  خانواده تحصيل ،  تقيد مذهبي ،  خانواده فرهنگي 
.  مديريت كالس هستند   يمداارك عوامل محيطي و     يمدااركهاي تدريس،      روش يمدااركشامل  

 و  ي فرهنگـ  سـرماية  نيـي تب در   ي خانواده فرهنگ  ة، مؤلف يلك يريگ  اندازهطرحواره  ج  يمطابق با نتا  
 . برخـوردار نبودنـد    يافكـ  يدار  ا از معنـ   خودكارامـدي  نيـي تب در   يطي عوامل مح  يمداارك ةمؤلف
بررسـي  پـژوهش  سـاختاري  طرحـواره  ان برازش يپادر  . حذف شدند  طرحواره نين، از ا  يبنابرا

ر يـ  متغ عنـوان   بـه  خودكارامـدي دبيـران    ر مستقل و  ي متغ عنوان  به ي فرهنگ سرمايةشد كه طي آن     
نشان داد كه ايـن     پژوهش  نهايي  طرحواره  هاي برازندگي     شاخص. كردند  وابسته اعمال نقش مي   

 بـراي ضـريب     t اما بررسي مقـدار      ؛يابد   برازش مي  شده يآور  جمعهاي    داده  به يخوب  بهطرحواره  
. ار اسـت  معنـاد 79/0دار د كه ايـن ضـريب بـا مقـ     داخودكارامدي نشان و   ي فرهنگ سرمايةبين  
  :ن گفتيتوان چن يمپژوهش  ياصلپرسش  در پاسخ به ،نيبنابرا
ها در شـهر    آنخودكارامدي دوم با ة متوسطة دوريسيران زبان انگل  ي دب ي فرهنگ سرمايةان  يم

  .دار وجود دارد ا معنيا مشهد رابطه

   پژوهشدومپرسش . 4-5
 ةدور يسيـ ران زبـان انگل   يـ  دب ي فرهنگـ  ية سـرما  زانيـ بـر م   رگذاريتأث يها ن شاخص يتر مهم
  ست؟يچ دوم ةمتوسط

ـ  ييايلحاظ پا   به ي فرهنگ ية سرما يها  هاي پيش شاخص    طي بخش   ابـزار پـژوهش و      ي درون
ج يبـر اسـاس نتـا     .  قرار گرفت  يها در طرحواره پژوهش مورد بررس       ت حضور آن  يفاكن  يهمچن

نبـود و حـذف      ه برخوردار ت الزم در طرحوار   يفاك از   يطرحواره، فقط شاخص خانواده فرهنگ    
 حـال  .ارائـه شـد  )  2(ل كج آن در شيل و نتاكيها تش ر مؤلفه ين، طرحواره با حضور سا    يبنابرا. شد

) 2لكشـ  (يسـاختار ج مـدل    يتوان از نتا    ي م يه فرهنگ يهاي سرما   ترين مؤلفه   براي شناسايي مهم  
 ارائه  )6( در جدول    يبند تين اولو يا. ردك يبند  تي را اولو  يه فرهنگ ي سرما يها  استفاده و مؤلفه  

 .شده است
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  يه فرهنگيهاي سرما بندي مؤلفه  اولويت )6(جدول 

 رتبه ضريب مؤلفه

  1 0/80  فرهنگيجستار 
  2 0/79  تقيد مذهبي
  3 0/75  تقيد فرهنگي

  4 0/71  بازديدهاي فرهنگي
  5 0/67  عالقه به موسيقي و هنر

  6 0/56  كرده خانواده تحصيل
  7 0/55  ياندوخته فرهنگ

ب يضـر   با يفرهنگجستار   هكازآنجاه  كجه گرفت   يتوان نت  يم )6( جدول   يها  دادهبر اساس   
 تـوان  يمـ  مؤلفـه ن  يـ ش ا ين با افزا  ي است، بنابرا  يه فرهنگ ي سرما دهنده  ليكتش جز   نيتر  مهم 8/0

 آن  يهـا  ش شاخص يق افزا ي از طر  يفرهنگجستار  ش  يافزا. ش داد ي افراد را افزا   يه فرهنگ يسرما
 از  0 /79ب  يضـر   با يد مذهب يتق. ر است يپذ انك ام يتاب، روزنامه و مجالت علم    كلعه   مطا يعني
ن كد از امـا   يـ ث، بازد ير قـرآن و حـد     ي تفـس  يها السكت در   كشر  مهم است و   يها مؤلفهگر  يد

 يد فرهنگ ين تق يهمچن.  دارد ريتأثش آن   ي در افزا  ي مذهب يونيزي تلو يها  برنامه ي و تماشا  يمذهب
 يهـا   برنامه يه تماشا ك است   يه فرهنگ ي در سرما  يگري عامل اثرگذار د   وانعن  به 75/0ب  يبا ضر 
 و اسـتفاده  ي خبـر يها تياز ساد  ي، باد ي ورزش يها السكت در   كون، شر يزي و مستند تلو   يعلم
ن يـ ش ا ي افـزا   در روتـد،  ي آن به شمار مـ     يها ه از شاخص  ك  انجام امور روزمره   ينترنت برا ياز ا 

 . استمؤثر مؤلفه

  م پژوهش پرسش سو.5-5
 ة متوسـط  ةدور يسيران زبان انگل  ي دب يارامدكخود زانيبر م  رگذاريتأث يها ن شاخص يتر مهم

  ست؟يچدوم 
 مورد يارامدك خوديها  شاخص ي درون ييايها، پا   ل داده يدست آمده از تحل    ج به يمطابق با نتا  

 نبـود و    ت الزم برخوردار  يفاك از   يطي عوامل مح  يارامدكاما در طرحواره پژوهش،     . د است ييتأ
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ج آن يل و نتـا كيها تـش   ر مؤلفه ين، طرحواره با حضور سا    يبنابرا.  از طرحواره حذف شد    جهيدرنت
ج طرحواره  ي از نتا  يارامدكهاي خود   ترين مؤلفه   حال براي شناسايي مهم   . ارائه شد ) 2(ل  كدر ش 

  .شود يارائه م) 7(ج آن در جدول ياستفاده  و نتا

  يارامدكودهاي خ بندي مؤلفه اولويت): 7(جدول 

 رتبه ضريب مؤلفه

  1 0/78  سي تدريها  روشيارامدك
  2 0/62  السكت يري مديارامدك

س بـا   ي تـدر  يها   روش يارآمدك، مؤلفه   يارامدكن دو مؤلفه خود   ي، از ب  )7(مطابق با جدول    
ب يز بـا ضـر    يـ الس ن كت  يري مد يارآمدكمؤلفه  . گاه اول قرار گرفته است    ي در جا  78/0ب  يضر
ن ي نـو يها ه انتخاب روشكرد كتوان استدالل  ين اساس م ي ا  بر .دوم قرار دارد  گاه  ي در جا  62/0

بـراي   مناسـب    يهـا   اتخـاذ روش   الس و كـ  تيريمـد  ي بـرا  مـؤثر  يها ، انتخاب روش  يآموزش
  .ندك ي مكمكران ي در دبخودكارامديبهبود باور  آموز به  ارتباط با دانشيبرقرار

  يريگ جهي و نت بحث.6
   پژوهشيها ن پرسشيي تب.1-6

 ي فرهنگـ سرمايةه ك پژوهش پاسخ داده شد و مشخص شد   يپرسش اصل  ن پژوهش به  يدر ا 
،  دوم و سـوم     بـه پرسـش    ييگـو   پاسـخ  ي طـ   در . دارد يهـا اثـر مثبتـ       آن خودكارامديران بر   يدب

باتوجه .  شد يها بررس  ان آن ي م ة و رابط  خودكارامدي و   ي فرهنگ سرماية موجود در    يها شاخص
 سـرماية  يهـا   ر مؤلفـه  ين سا يگاه اول ب  ي در جا  ي فرهنگ جستار، مؤلفه   شده  امانج يبند  تيبه اولو 
ه البتـه مقـدار تفـاوت       كـ قـرار گرفـت     مذهبي  د  ي تق  آن مؤلفه  از   پس.  قرار گرفته است   يفرهنگ
افتـه  ي اختصاص   يد فرهنگ يز به تق  يگاه سوم ن  يجا. استم  كار  ي بس ي فرهنگ جستارب آن با    يضر

رده كـ  لي و هنـر و خـانواده تحـص        يقيموسـ  عالقه بـه  هاي فرهنگي،   بازديدب،  يترت  نيهم   به .است
ن رتبـه بـه اندوختـه    يامـا آخـر  ؛  انـد   پنجم و ششم قرار گرفتـه     چهارم،   يها  تيب در اولو  يترت  به

س در  ي تـدر  يهـا    روش يمـد اارك  مـدي، مؤلفـه   ا خودكار  ن دو مؤلفـه   ياز ب . افتي تعلق   يفرهنگ
  .گاه دوم قرار گرفتيز در جاي نالسكت يري مديمداارك  گاه اول و مؤلفهيجا
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  نه پژوهشيشي پژوهش با پيها افتهي ارتباط .2-6
 يسه آن بـا دسـتاوردها     يـ مقا پژوهش، بـه   نيآمده از ا    دست  ج به ينتا توجه به  ن بخش با  يدر ا 

  . ميپرداز ينه پژوهش ميشيدانشمندان در پ يها آمده از پژوهش دست به
 ريتـأث تحـت    جامعـه، يطبقـات بـاال  ان كودكه كافت يت دست  ين واقع يا هب) 1997 (ويبورد

ان كـ ، امن جامعـه  ييپـا ان طبقـات    كـ ودكسه بـا    يـ و در مقا   پدر و مادر بوده      ي فرهنگ يها  هيسرما
ه از  ك يرانيز مشاهده شد، دب   ي ن پژوهش حاضر ج  ي نتا  در .فراهم است ها    آن ي برا يشتريت ب يفقمو

 يالس و برقرارك ةادار س وي در تدر بوده و  مدترااركخود برخوردارند،   يشتري ب ي فرهنگ يةسرما
  . ترند آموزان موفق ارتباط با دانش

 يةه سـرما  ريو ذخ آموزان     خواندن دانش  ييان توانا ي م يبه وجود رابطه معنادار   ) 2009(جگر  
ـ ي و ارتباطـات فرهنگـ   ي پدر و مادر، همانند منابع آموزش      يفرهنگ پـژوهش  ج ي نتـا در.  بـرد ي پ
 ي علم يها  برنامه ي، مجله، حل جدول، تماشا     تابك العه روزنامه، ه مط كم  يردكز مالحظه   ي ن حاضر

 يي بـسزا ريتـأث ران يـ  دبي فرهنگـ يةش سرماي در افزاي خبريها تيد از سا يون، بازد يزيو مستند تلو  
بحـث و    الس را بـه   كـ  از   ييهـا   شتر برخوردارنـد، سـاعت    يـ هـا ب   ن مهـارت  يه از ا  ك يرانيدارد و دب  

 مطالعـه را در     يهـا  دهند و مهارت   ين موارد اختصاص م   ي ا ةدربارآموزان    آزاد با دانش   يوگو  گفت
  .نندك يت ميآموزان خود تقو دانش

 ي و فرهنگـ   ي اقتصاد يةه سرما كافتند  يجه دست   ين نت يبد) 2012 (ينوغانو  ) 2007 (ييخدا
ه كز نشان داد ين حاضر ج پژوهشينتا. دهد يش ميآموزان را افزا  دانشيپدر و مادر احتمال قبول

 قـرار  آمـوزان  دانش با بلندمدت و يكز مانند پدران و مادران در ارتباط نزد      يران ن يه دب ك يينجاازآ
ت يـ جـه موفق ي آنـان و درنت  يارامدكخودش  ي در افزا  ييران نقش بسزا  ي دب ي فرهنگ يةدارند، سرما 

  . داردآموزان دانش يليتحص
ن عامل سـطح  يه ب ك ندديجه رس ين نت يا  خود به  يها  در پژوهش ) 2013 (ي و مختاري  خداداد

 وجود  يدار امعن مثبت و    ةآموزان رابط   دانش يليشرفت تحص يالت پدر و مادر با پ     يسواد و تحص  
ن ي شـشم ،ردهكـ  ليه خانواده تحصكم يافتيپرسش دوم پژوهش حاضر در   بخش پاسخ به    در .دارد

ه كـ دهـد   يل مـ كيران را تشي دبي فرهنگسرماية يها مؤلفهشاخص از هفت شاخص اثرگذار در      
آموزان نقـش    دانشيليرد تحصك و متعاقب آن بهبود عمل   خودكارامديش باور   يتواند در افزا   يم

  .ندكفا ي را ايمؤثر
 خـود   ي بررسـ  يدر طـ  ) 2013(هـانگفو   و  ) 2015 (ي و قنـسول   صفا خودكارامديدر بحث   

 يهـا اثـر مثبتـ      الس توسط آن  كت  يري مد ةويران و ش  يس دب ي بر روش تدر   خودكارامديافتند  يدر
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س و ي تـدر يهـا  ران بر روشي دبي فرهنگسرمايةز مشخص شد،  ين پژوهش ن  يان ا ي در جر  .دارد
  . داردير بسزاييتأث، يند خودكارامدي يها مؤلفهه از كالس كت يريمد

 ةنيشيـ پ  درگرفتـه  انجـام ه براساس مطالعـات     كجه گرفت   يتوان نت  يبرده م   موارد نام  باتوجه به 
بـسزايي   ريتأثآنان در مدرسه     فرزندان يليرد تحص كل پدر و مادر بر عم     ي فرهنگ سرماية پژوهش

 بـا  بلندمـدت  و يـك نزدارتبـاط  ز ماننـد پـدر و مـادر در          يـ ندبيران  ه  ك ييرو، از آنجا    نيازا. دارد
ز نقش يندبيران  ي فرهنگسرماية، پژوهش از آمده دست بهج ي قرار دارند، براساس نتا   آموزان  دانش

  .ندك يفا مي اآموزان دانش يليت تحصيدر موفق آن ي و درپخودكارامديش ي در افزابسزايي

  يلك يريگ جهينت .3-6
، مجله، حـل جـدول،       تابك  روزنامه، ةمطالعجه گرفت   يتوان نت  يگفته م  شيج پ ينتا  به با توجه 

 يها السكت در ك، شري خبر يها تيد از سا  يون، بازد يزي و مستند تلو   ي علم يها  برنامه يتماشا
 يهـا  السكـ ت در   ك، شـر  يخي تـار  يهـا  انكـ ، موزه و م   يع هنر ياد از صن  يث، بازد يقرآن و حد  

شـمار   بـه  يه فرهنگـ  ي هفـت مؤلفـه سـرما      يها  از شاخص  يه همگ ك يقي و موس  ي، هنر يورزش
 مثبـت   ةافتن رابط ي دارند و با توجه به       ييبسزا ريتأثران  ي دب يه فرهنگ يش سرما يروند، در افزا   يم
بـا توجـه    . شود ي آنان م  يارآمدكش باور خود  يافزا منجر به  يارآمدك و خود  يه فرهنگ ين سرما يب

 نيتر مهمب از يترت  به ي فرهنگ يدهاي و بازد  يد فرهنگ ي، تق يد مذهب ي، تق يه جستار فرهنگ  كنيبه ا 
مؤلفـه   نيتـر  مهـم  سيتدر يها  روشيمداارك   و مؤلفهيه فرهنگ ي سرما دهنده  ليك تش هاي  مؤلفه
ه يش سـرما ي آنان در افـزا يها ش شاخص شدند در ادامه نقيي شناسايمداارك خود دهنده  ليكتش

  .رديگ ي قرار مي مورد بررسيسيران زبان انگلي دبيمداارك و خوديفرهنگ
 شناسـان   جامعه يها ي بررس .ي است  جستار فرهنگ  دهنده  ليكتش يها  از شاخص  يكي مطالعه

م از زان مطالعـه اعـ  يـ ار، مي بسيها علت  بهزينران ي دبيان جامعه فرهنگ  ي م ه در ك نشان داده است  
زان يـ د تـا م   يوشـ كد  يـ  نـدارد و با    يها، رشد درخور توجه     س و مجله  ي تدر ياز برا يمنابع مورد ن  
 يبـا برگـزار   ). 1390ران،  ي در ا  يخوان تابك سرانه   يآمار واقع  (ابديش  ين افراد افزا  يمطالعه در ب  

تـوان   ياسـتمداران آمـوزش و پـرورش مـ        ي مناسب توسط س   يها  و اتخاذ روش   يمسابقات علم 
 20 مـدت    يتاب را برا  ك يك يريه دب ك يطيدر شرا . ش داد يران افزا يان دب ي مطالعه را در م    ةزيانگ

 رشـته  ةنـ يزم  و مطالعـه در   روز بـودن    بـه  ي بـرا  ياز چنـدان  ين است ن  كند، مم ك يس م يسال تدر 
دادن  س و انجـام يهـا و منـابع تـدر    تـاب كردن كـ روز ر و بـه ييـ ند، با تغكس در خود حس ن  يتدر
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ـ     ةزيـ توان انگ  يس م ي تدر يها تيح صال ي علم يها آزمون  .ش داد ين افـراد را افـزا     ي مطالعـه در ب
. ي اسـت  د مـذهب  يـ تق دهنـده   ليكتش يها  از شاخص  يكيث  ي قرآن و حد   يها السكت در   كشر
. افته اسـت  ياهش  كز  يث ن ي قرآن و حد   يها السكران در   يت دب ك روزمره، شر  يها ل مشغله يدل  به

تـوان   يث م ي حد يها السكر قرآن و    ي و تفس  يوانر روخ ي ضمن خدمت نظ   يها  دوره يبا برگزار 
   .ش داديها افزا السكن يران را در ايت دبكزان شريم

بـا  . ي اسـت  د فرهنگـ  يدهنده تق  لكي تش يها  از شاخص  يكي ي ورزش يها تيت در فعال  كشر
ن يـ ت آنـان در ا    كزان مـشار  يـ ران، م يـ ان دب ي سالم در م   ي ورزش يها ها و رقابت     مسابقه يبرگزار

بـا قـرار   .  اسـت يد فرهنگي تقيها گر شاخصينترنت از دي از ا  استفادهابد  ي يش م يافزاها   تيفعال
 ي، هوشمندسـاز ي آموزشـ يهـا  هيـ نظر اطالعات و ارتباطـات و بهبـود         يگرفتن در عصر فناور   

ن سـبب شـده تـا       ياديـ د سـند تحـول بن     كيـ تأ.  برخوردار شده است   يگاه خاص يجا  از ها مدرسه
ه يـ لكسـند تحـول در     . رديـ قـرار گ  هـا    آنار  ين و در اخت   يتدوا  ه مدرسه ي هوشمندساز ةنام  وهيش

 ي آموزشـ  يهـا   وهيشـ  و   هـا   ارزشف  يد و بـازتعر   يـ  جد يهـا  يآور  فنلزوم استفاده از     مراحل به 
 اطالعات و لـزوم     يآور  فن روزافزونرشد   ن با توجه به   يبنابرا .)2012 ،يسبزوار(پرداخته است   
 با نحوه استفاده از     يي آشنا ي آموزش يها  دوره يزار، برگ يهوشمندساز  به ها  مدرسه مجهز نمودن 

ان كآوردن ام   ن، با فراهم  يهمچن. از است يران زبان ن  ي دب ي برا ي اطالعات و هوشمندساز   يآور  فن
 يبـرا ) رفـت  يمـ شمار    به ي فرهنگ يدهاي بازد  مؤلفه يها ه از شاخص  ك (يجمع  دسته يدهايبازد
 يتـوان گـام     ي م رهي و غ  يع دست ي صنا ي و گالر  يخي تار يها انك از موزه، م   آموزان  دانشران و   يدب

  .ران برداشتي دبيه فرهنگيش سرماي افزايدر راستا
ي ارآمـد ك خود دهنـده   ليكتش شاخص   نيتر  عنوان مهم    به سيتدر يها   روش يارآمدك  مؤلفه

 و يسيـ  متـون زبـان انگل  ة و ترجمـ ي مثل روخـوان يمي قديها ران از روشي از دب  يشمار. است
آموزان   دانش يها برا  السكرو،    ني ازا ،نندك ي استفاده م  يسيس زبان انگل  يدر در ت  يروش سخنران 

مثبت بـا  ارتباط  ينند و در برقرار   ك اداره   يدرست  الس را به  كتوانند   ين، نم يهمچن. اند  نندهك خسته
س، يد تـدر  ي جد يها  از روش  يگر، تعداد يد  ييازسو. نند ناتوا دار  لكمشزه و   يانگ يآموزان ب  دانش
 .ننـد ك يمـ هـا اسـتفاده      زه در آن  يـ جـاد انگ  ي و ا  يالسـ ك يها  تيفعالآموزان در    ن دانش داد  تكشر
ن، انتخــاب ي نــوي آموزشــيهــا اربرد روشكــ موجــب يارآمــدكش بــاور خوديرو، افــزا نيــازا

آمـوز    ارتباط بهتـر بـا دانـش       ي برقرار يالس و چگونگ  كت  يري اداره و مد   ي برا مؤثر يها راهبرد
 .شـوند  ي محـسوب مـي    مـد ااركدهنـده خود   لكي تـش  يهـا  اخص شـ  عنوان  به يه همگ كشود   يم
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 بـاور  شيو افـزا  يه فرهنگـ  يش سـرما  يمنجـر بـه افـزا      ادشـده يدرمجموع بهبـود تمـام عوامـل        
 زبـان   در آمـوزش   يشتريـ  ب يهـا  تيموفق شود و سرانجام فرد به     يران م ين دب ي در ب  يمدااركخود
  .ابدي ي دست ميسيانگل

 يشتريـ تجربـه ب    مكـ باتجربـه و    دبيران  ن  ياز است تا ب   ينج پژوهش،   ي نتا يدر راستا در پايان،   
 ريتـأث ران يـ  دبي و خودبـاور ي فرهنگـ ية سرمايه روك يق بتوان عواملين طريبرقرار شود تا از ا 

ه كـ از اسـت  يـ ن، نيـ عالوه بـر ا . تجربه قرار داد مكران يار دبي و آن را در اخت  يي، شناسا گذارد يم
توانـد بـر     ي مـ  ي چـه عـوامل    درازمـدت شـود در     انجام شود تـا مـشخص        يشتري ب يها پژوهش
  .  بگذاردريتأثران ي دبي فرهنگية و سرمايخودباور

 در مـدارس  يسيـ  زبـان انگل يتواند در نظام آموزش ين پژوهش ميآمده از ا دست  دستاورد به 
نش يشان و گـز   يـ  ا خودكارامـدي ر آن در    يتأثران و   ي دب يفرهنگ  سرماية ياستفاده شود تا با ارتقا    

شتر يــت بيــ موفقةنــيزم الس، بتــوانكــت يري مــدين و مناســب بــرايس نــوي تــدريهــا روش
ن يـ  از ا  تواند يمآموزش و پرورش    . ردك را فراهم    يسي زبان انگل  يريادگينه  يزم درآموزان   دانش

 قـرار دهـد تـا بتـوان         ي آموزشـ  ارانزگـ   استيسگر  يار د يند و آن را در اخت     كها استفاده     پژوهش
  .ردكآموزان خدمت  دانش ژه بهيو ران و بهيعه دبجام ن بهكن وجه مميبهتر به
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  دموگرافيك خشنامه ب پرسش) 1(وست يپ
  :سن. 1
 :س به ساليسابقه تدر. 2
  □ زن  □مرد : تيجنس. 3
  يلي تحصكمدر. 4
  :ه محل خدمتيناح. 5
 :نام آموزشگاه. 6
   د؟ير تسلط دايسي و انگلير از فارسي غيگريبه چه زبان د .7
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  فرهنگى سرمايه نامه پرسش) 2(وست يپ

  گزاره  #

هيچگاه
بندرت 
گاهي  
اغلب  
هميشه  
  

            .ام موسيقي شنيدن به مند هعالق  1

2  
نم وكـ ت كشـر  موسـيقي  يهـا  سالكـ در دارم عالقـه 
  .بنوازم سازي

          

3  
 تلويزيون يها تئاتر تله و برممي لذت تئاتر تماشاي از

  .نمك مي تماشا را
          

            .نمك مي ديدن تاريخي يها مكان و موزه از  4
            .نمك مي ديدن دستي صنايع يها گالري از  5

6  
 يها خانه سفره در ها فود فست جاي به  دهم مي ترجيح
  .بخورم غذا سنتي

          

            .رميگ مي امانت به تابكو ام تابخانهك عضو  7
            .پردازم مي غيردرسي ةمطالع به بيكاري اوقات در  8
            .دارم شخصي تابخانهك خودم اتاق در  9

10  
 در و نمكـ   مـي  مطالعـه  ،خـرم  مـي  تابك زيادي تعداد

  .نمك مي نگهداريام  تابخانهك
          

11  
 مطالعـه  و خـرم  مـي  روزنامـه  مرتـب  طـور  به روزانه

  .نمك مي
          

            .نمكمي مطالعه علمي مجالت  12

13  
 را مجالت و ها امهروزن هنري – فرهنگي يها صفحه

  .نمك مي مطالعه
          

14  
 راديـو  ،معـارف  راديـو ( مذهبي راديويي يها شبكه به

  .دهم مي گوش )قرآن
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  گزاره  #

هيچگاه
بندرت 
گاهي  
اغلب  
هميشه  
  

15  
 تكشـر  احاديث و آيات و قرآن تفسير يها سالكدر
  .نمك مي

          

            .روم مي) ع(رضا امام زيارت به مرتب طور به  16

17  
 و نمكـ  منتقـل  ديگران به را منظورم توانم مي راحتي به

  .فهمند مي را هايم حرف ديگران
          

            .نمك يت مك شري فرهنگيها تيدر فعال  18
            .ام شده بزرگ فرهنگي با خانواده در  19
            .ام باالترعلمي مقاطع در تحصيل ةادام به مند هعالق  20
            .نمك مي تماشا را تلويزيون مستند و علمي يها برنامه  21
            .نمك مي استفاده اينترنت از بانكي امور انجام براي  22
            .نمك مي ديدن سياسي و خبري يها سايت زا  23
            .نمك مي تكشر ورزشي يها سالك در  24

25  
 مساجد و ها زاده امام از دهم مي ترجيح ها مسافرت در

  .نمك ديگرديدن يها شهر قديمي
          

            .نمك مي حل جدول بيكاري اوقات در  26
            .اند مطالعه اهل مادرم و پدر  27
            .نندك مكالمه انگليسي به توانند مي مادرم و پدر  28
            .دارم ادبي مطالعه و داشته عالقه شعر و ادبيات به  29
            .نمك مي ديدن هنري يها نمايشگاه از  30
            .نمك مي تكشر هنري يها السكدر  31
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  خودكارامدينامه  پرسش) 3(وست يپ

كامال مخالفم
 

مخالفم
تا حدودي  

مخالفم
تا حدودي  

موافقم
موافقم 
كامال موافقم 

 

 #  گزاره

      
 بارها بهتر از حديآموز رد دانش كاگر عمل 

شتريـ ل تالش ب  يدل  ن امر به  ين باشد ا  يانگيم
 .از جانب من است

1 

      
متـر ازكآمـوزان     الس من بر دانـش    كر  يتاث
 .هاست ط منزل  بر آني محريتاث

2 

      
آموزان در درجـه اول  دانش يريادگيزان  يم

 .ها دارد  آنينه خانوادگيشيپ  بهيبستگ
3 

      
تيـ  تربيدرست آموزان در منزل به اگر دانش 

ينشوند، آموزش هرگونه نظـم و انـضباط       
 . بودخواهدار دشوار ي بسها آن به

4 

      
 حل تمـاميرا ب يافك و مهارت    ييمن توانا 

 . را دارميالت آموزشكمش
5 

      
لك مش يفيلك در انجام ت   يآموز  دانش يوقت

ف را مطـابقيـ لكتوانم آن ت   يدارد، اغلب م  
 .ر دهمييآموز تغ با  سطح دانش

6 

      

 از حـدي نمـره بهتـر    يآمـوز   دانـش  يوقت
ل انتخـابيدل ن امر بهيند، اكسب  كمعمول  
 مـن از جانـب   ي بهتـر  ي آموزش يها روش
 .است

7 

      
ــالش   ــر ســخت ت ــاگ ــك ــا ينم م ــوانم ب ت

ل را دارنـدكن مش يشتريه ب ك يآموزان  دانش
 .نمكز ارتباط برقرار ين

8 
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كامال مخالفم
 

مخالفم
تا حدودي  

مخالفم
تا حدودي  

موافقم
موافقم 
كامال موافقم 

 

 #  گزاره

      
ــدب ــذارريتأثران در يـ ــسيگـ ــود بـ اري خـ

 بـرياديزريتأثط خانه     يرا مح يمحدودند ز 
 .آموزان دارد دانش

9 

      
نظــر بــا درنظــر گــرفتن تمــام عوامــل، بــه

تيـ  بـر موفق   ياديـ زريتأثران  يـ رسـد دب   يم
 .آموزان ندارند دانش

10

      
ل اسـتفاده ازيدل  آموزان به   دانش ةبهبود نمر 

 .تر از جانب من است  موثريردهايكرو
11

      

ــ ــ مفهــوم جديآمــوز  دانــشيوقت  رايدي
ل آنيـ  از دال  يكـي رد،  يـ گ ياد م يسرعت   به

س آن مفهـومي تـدر ةويتـسلط مـن بـر شـ    
 .است

12

      
فرزنـدان خـود شتر بـه  يـ اگر پدر و مـادر ب     

زيـ ار مـن ن   كـ  يگـذار ريتأثت دهنـد،    ياهم
  .شتر خواهد بوديب

13 

      
درس  مطالـب مربـوط بـه      يآموز اگر دانش 

تـوانم قـدرت ينـد، مـ   ك را فرامـوش     يقبل
  .ش دهمي افزايحافظه او را در درس بعد

14 

      
اتيـ  تجربريتـأث تـوان   يس خوب م  يبا تدر 

 15  .اهش دادكآموز را  نشمنزل بر دا

      
الس مـن شـلوغ وكـ  در   يآموز اگر دانش 

ـ  ي خـود بــرا ييت باشـد، از توانـا  كـ نزا يب
  .نان دارمي اطميمنضبط ساختن و

16 
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 #  گزاره

      
تواننـد يز نم يران باتجربه و ماهر ن    ي دب يحت

آموزان ارتبـاط برقـرار  از  دانش   ياريبا بس 
  .نندك

17 

      

فيلكنم در انجام ت   آموزا   از دانش  يكياگر  
تــوانم يل داشــته باشــد، مــك مــشيالســك

ــ ــلك تين ســطح دشــواريتناســب ب ف وي
.نمك يابي ارزيراحت  را بهآموز دانش ييتوانا

18 

      
 بـايحتـ  تـوانم    ينم مـ  كاگر سخت تالش    

ـ    لكآموزان مـش   دانش زيـ زه  ن  يـ انگ يدار و ب
  .نمكارتباط برقرار 

19 

      

يار خاصـ  كـ انجام   ران قادر به  يدر عمل، دب  
زه ويــ از انگيرا بخــش بزرگــيــستند، زيــن
ها  آن يط خانگ يآموزان به مح   رد دانش كارك

 . دارديبستگ

20

      
 بـاييهـا  د در گروه  يآموزان با   دانش يبعض

رنــد تــاين قــرار گيي پــايريادگيــســرعت 
 .ابدياهش كها   از آنيرواقعيانتظارات غ

21

      

ــه ــا برنام ــ تربيه ــم و تجي ــربت معل اتي
لي تبــدي الزم بــرايهــا س، مهــارتيتـدر 

ارامـد و مـؤثر را در مـنك يمعلمـ   شدن به 
 .استپرورش داده 

22




