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 کسب برای آموزانزبان آمادگی بر انگلیسی زبان معلمان استقالل حمایتی رفتارهای تاثیر بررسیبه پژوهش این
 در متوسط سطح آموززبان ۲40 میان در استقالل کسب برای آمادگی ةپرسشنام منظور، اینبه. پردازدمی استقالل

 ارتقا اصل هشت براساس را معلم چهار محققان سپس. شد آوریجمع و توزیع ایران در کرمانشاه شهر آموزشگاه پنج
 دوبه را کنندهشرکتزان آموزبان و دادند آموزش ساعته سه الی دو جلسه هشت در خودسازماندهی نظریه استقالل

 معلم چهار توسط زبان آموزش تحت ماه شش طی آزمایش گروه. کردند تقسیم نفره 1۲0 کنترل و آزمایش گروه
 کسب برای آمادگی پرسشنامه. دادند ادامه خود معمول هایکالسبه نیز کنترل گروه. گرفتند قرار دیده تعلیم

 آمار تحلیل نتایج. شد مقایسه اولیه پرسشنامه با آن نتایج و شد اجرا کنترل و آزمایش گروه دو در مجدداً استقالل
 که است کرده ایجاد بهبود و تغییر زمینه پنج در آزمایش گروه معلمان استقالل حمایتی رفتارهای که داد نشان
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ABSTRACT 
 
The present study aimed to explore the effect of EFL teachers’ autonomy supportive 

behaviors on Iranian EFL learners’ readiness for autonomy. To this end, readiness  for 

autonomy questionnaire (RFAQ) was administered to 240 intermediate EFL learners 
at five language institutes in Kermanshah, Iran. Then, the researchers trained four 

EFL teachers based on eight autonomy supportive strategies of self-determination 

theory (SDT) and devided the participants to two groups of 120 EFL learners. 
Afterwards, trained teachers attended their classes using the SDT autonomy-
supportive strategies. RFAQ was administered to both experimental and control 

groups for the second time six months later after the experimental group experienced  
autonomy supportive behaviors. The data analyses revealed that EFL teachers’ 

autonomy supportive behaviors resulted in an improvement in the five domains 

determined in the learners’ questionnaire: learners’ acceptance of more responsibility, 
knowledge about themselves as learners, better knowledge of learning context, a 

better command of learning process, and more self-initiated learning activities. 

Implications are discussed. 
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 مقدمه .1
استقالل  زمینهدر  مطالعات بسیاری امروزه

(Autonomy) آموزش  در یک موضوع حائز اهمیتعنوان به

 ی زبان وجود داردریادگی ویژه دربه و یطور کلو پرورش به

 لیتل،؛ 2000تاناسوالس، ؛ 2000پکانلی ایگل،؛ 2006بنسون، )

2007) 

دلیل نقش آن اهمیت این موضوع در یادگیری زبان به

و  در آموزشآن  یامدهایو پ در رشد و توسعه استقالل

معتقد  (2003 ) پالفریمن بر همین اساس،ت. بوده اس یریادگی

 کیجوامع دموکرات، ستا یانسان است که استقالل از حقوق

 یهاشود افراد از فرصتمی ، موجبدهدرا ارتقاء می

 کالس از طور مناسب در داخل و خارجخود به یریادگی

درازمدت آماده  یریادگی یرا براآموزان زبان ،استفاده کنند

نظر بر اساس  دهد.می شیافزانیز را  یریادگی تیفیک کند ومی

 انیبچنین اینرا  استقالل تیاهم ، گالیله(2001) بنسون

 ،دیانسان آموزش ده کیرا به همه چیز دیتوانی: شما نمکندمی

. بیابدخود وجود آن را در  دیاو کمک کنبه دیتوانا میام

آن  منتقدان بسیاری مفهوم استقالل، اهمیت و اعتبار رغمیعل

مورد آموز منزوی و جدا از سایران دلیل تاکید بر زبانرا به

که  نیابیان نقد را با  نیا استقالل. طرفداران انددادهانتقاد قرار

 ارتباط بین فردیمستلزم  و یساختار اجتماع کی استقالل

 حرکت و (2011بنسون، اند)، پاسخ دادهاست انزوا یجابه

عنوان را به یریادگیو  آموزشتر یاجتماع یهاوهیسمت شبه

 یهادر دهه در آموزش زبان انگلیسی شرفتیپ نیترمهم

 این حرکت مستلزم (.2011 بنسون،) اندمطرح کرده ه،گذشت

 یریادگی نظریهو  یگوتسکیو یفرهنگ -یاجتماع نظریه ورود

 زبان دوم یریادگی هایو نیز انتقاد از نظریه موقعیتبر یمبتن

 اند.جدا کرده یاجتماع دگاهیشناخت را از داست که 

پایه اصلی  که یریادگی یاجتماع یهاجنبهتاکید بر 

که  ،دهدرا تشکیل می یگوتسکیو یفرهنگ -اجتماعی هینظر

معلم  آموز وبا ارتباط میان زبان که است یدستاورد استقالل

 و توانایی تیظرفآموز بهحاصل خواهد شد. استقالل زبان

 میان فردی بستگی دارد وروابط  ۀتوسع درآموز و زبان معلم

شود. واقع میدادوستد  این دو مورد نیطور مداوم در رابطه ببه

کنندة بخشی از فعالیت مورد نظر آغازآموز زبانکه از آنجا 

و حفظ  جادیا یبرااو و معلمش  تیظرفبه وی استقالل است،

عنوان به استقالل جه،یدارد. در نت فردی بستگی نیب یطیمح

که شامل  ی شناخته شده استاجتماع-یساختار فرد کی

 گرانیبا د تعامل زین وآموزان زبان از کیهر  فردیتوسعه 

 .(2004، ال گانزا) است

کالس  یهاطیمح آماده،بعمل هایپژوهشبر اساس 

 دارایکنند، می تیحماآموززباندرس که از استقالل 

 باشندمیآموزان ی زبانلیتحص شرفتیپ برای های بسیارتیمز

دستیابی ، آموزانزبان یلیتحص یستگیشاکه عبارتند از ارتقای 

و  خودسازماندهی، (1976 ،دیچارمزتحصیلی ) شرفتیپبه

 و پاتریک،، میدلی، میر، ترنر) مثبتسازگارانه  یرفتارها

 بهتر یلیو عملکرد تحص سازنده هایچالشتمایل بهو  (2003

بر اساس  (.1993 ،و بارت، سیلدبچ، شیلدز، فلینک، بوگیانو)

خود  زهیانگ ارتقای جهینت ایمزا نیا نظریه خود سازماندهی،

 (.1999،و کای بولت، ریواست )آموزان زبان سازماندهی

با  دیاستقالل با و رشد توسعه یهر گونه تالش برا

آغاز شود.  این موضوعنسبت بهآموزان زبان دیدگاه یبررس

اساس  و هیپا ،آموزانزبان باورهای موثر براز عوامل  یآگاه

آموزان زبان (. 1995، کاترالدهد )ها را تشکیل میآناستقالل 

ها، در مورد معلمان زبان و نقش آن دارای باورهای گوناگون

زبان  یریادگی، آموززبانعنوان خود به نقش بازخورد،اهمیت 

آموزان زبان و . معلمان زبانباشندمی یریادگی یطور کلو به

درک سوی به ،یکدیگرانتظارات  آگاهی ازتوانند با می

ها در این آنکه  نقشیزبان و  یریادگی ندایاز فر یمشترک

 گام بردارند. ،کنندمی یباز فرایند

 آموزش، تا حدودی در مورد حوزهصاحب نظران 

، وگا، بوزاکتوافق دارند.  استقالل یتیحما یهارفتار تیاهم

 یهاوهیش وجود یا فقدانبه (2008گود )و مک کاسلین

 یهادر رفتار معلمان در کالس حمایتی استقاللآموزش 

 رانیمعلمان زبان و مدکه رسد نظر میاما به. پی بردند یاضیر

های کنندة برنامهکه ارائه دهنده و هدایت یآموزش هایدوره

فراهم آوردن  گیچگونبه دیبا خود ،باشندزبان می یریادگی

 استقاللی کمک بهالزم برا یبانیپشت یهانهیو زم طیشرا

 در شتریبپذیری تیمسئول یبرا هاآن لیو تماآموزان زبان

 استقالل همواره گرچه، (1998لی، ) ی، بیندیشندریادگی

شناخته شده  آموزش نهیمفهوم ارزشمند در زم کیعنوان به

گرانه کنترل یاهراهبردمعلمان زبان گرایش به بیشتر اما ،است

ریو، ی )تیحما یهایاستراتژنه  دارند داش(پا مانند دادن)
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 (.2004 ،کارل، جئون و بارچ یانگ،

ی و وابسته مفهوم غرب کی استقالل بعنوان ن،یبر ا افزون

بررسی بنابراین  (.2006بنسون، ) است شناخته شدهفرهنگ به

را  که نقش معلمان زبان ایران مانندشرقی  هاییمحیطدر  آن

بدین  است.سودمند  ،یکباره حذف کردبه بایدنو  تواننمی

عنوان مرحله بهآموزان زبان استقالل یبر بررس افزون ترتیب

مفهوم معلمان زبان نسبت به یآگاه یالزم است، ارتقا هیاول

 مهم ها نیزآنبه استقالل یتیحما یرفتارها و آموزش استقالل

آموزان زبان یآمادگ ی میزانبررس ،مطالعه نیاست. هدف از ا

های رفتار آموزشقبل و بعد از  ،استقالل ی کسببراایرانی 

با  پژوهشی، شکاف نی. اهاستآنمعلمان به ی استقاللتیحما

میزان بر معلمان زبان  استقاللی یتیحما یرفتارها ریتأث یبررس

زبان  سهموس پنجدر  کسب استقالل، یبراآموزان زبان یآمادگ

 .شد انجامکرمانشاه  شهر در

 پیشینۀ پژوهش .2

 آموززباناستقالل  .2-1

زبان  یریادگیدر  بارة استقاللدر بسیاری  هایپژوهش

 ؛2009، بنسون ؛ 2004و همکاران، ریو) وجود داردانگلیسی 

، تاناسوالس ؛2009، پکانلی ایگل ؛2007؛ لیتل ؛2006، بنسون

 (2018و لمب، ، کوچا ت،یاسم؛ 2017 ،یل؛ 2000

گرچه یادگیرندگان مستقل راحت تر به اهدافشان نایل 

 این مبحث دارای( اما 1398سلیمانی و رحمانیان، شوند )می

 فردیعنوان به در آن فرد مستقلی خاص است و هایدگیچیپ

 آنچه واقعاً ایو های خود بیان خواستهشناخته شده که قادر به

در  معموالًآنچه که  این تعریف با باشد.می اوست، سودبه

رایج  فی. تعرهای درس رایج است، متفاوت استکالس

 یریادگی تیمسئول یی قبولتوانا گونه است:بدین استقالل

 نیا یهاجنبه اب مرتبط ماتیتصم تیلؤمس و پذیرش خود

عنوان چارچوب به فیتعر نیا(. 1981 هولک،) یریادگی

مفهوم مربوط به پژوهش اتیدر ادب آموزشپژوهش و  اصلی

است که  نیا مسئله . امااست شدهدر نظر گرفته استقالل 

 یهنوز مسائلو وجود دارد  فیتعر نیا اشکال متفاوتی از

ها در بارة آن دیبا کارشناساند که معلمان زبان و نوجود دار

این مسائل این گونه از  یکیبه (2008هولک )رایزنی کنند. 

برای ایفای معلمان زبان گی آموزش بهکند: چگونمی اشاره

استقالل موضوعی  یارتقابرای  ای موثرگونهنقش خود به

 ،نکلریس، بنابراین .وجود ندارداست که برسر آن توافق 

از  یبرخ ،توافق موردمفهوم  کیبه برای رسیدن (2000)

 :کندمی آموز را بدین گونه بیاناستقالل زبان یهاجنبه

استقالل خارج از کالس به یا توان در داخل ومی .1

 یافت.دست 

 .دارد یو فرد یاجتماع ۀاستقالل جنب .2

 نسبتاً یآموزش ةویشکیاتخاذ به ،استقالل تیتقو یبرا

عمل  کنندهلیتسه کیعنوان به اغلب معلم در آن که یسنت ریغ

از خود  کشف و خلق ادراک سویرا بهآموزان زبان کرده و

 برخی(. 2010 انوزاوا،کند، نیاز داریم )هدایت می جهان

 مفهوم استقالل بارةمعلمان در  از جانبها سوءبرداشت

از . تناقض دارند این شیوهکه با  اندشناسایی شدهآموزان زبان

این موارد اشاره کرد: توان بهها میبین این سوءبرداشت

مخل دانستن و ی آموزخود عبارت استقالل بادانستن  مترادف

 یافاصله و (2009 ،بنسون) معلم یاز سو مداخلههر گونه 

 معلمان زبان یدگاهد و این مفهوم ینظر یهابحث نیب که

 دارد.وجود  آننسبت به

آموزان زبان استقالل از یاوهیشبه (2003پالفریمن )

نیز و  یاسیو س شناختیروان ،فنی نظر زا اشاره دارد که

 د،آکسفور)ی بیان شده است فرهنگـیاجتماع دگاهیدزا

 محیطی طیشراموقعیت یادگیری و بر فنی  دیدگاه (.2003

 یریادگی در راهبردهای الزممهارت و ی برای کسب ریادگی

بر  ی، تاکیدشناختروان دگاهیددر  توجه دارد. هانهمستقل آگا

و  یشناخت یهاییها و تواناآن یهانگرش ،آموزانخودزبان

 ه درک یدر حال(1997، بنسون) هاستآن یذهن یهایژگیو

کنترل و قدرت یساختارها بر یاصل تمرکز ی،اسیس دگاهید

 . دیدگاهکندمی دیتأکآموزان زبان یسازبر توانمند که است

نقش محور و -مداخله یریادگیمتمرکز بر ی فرهنگـیاجتماع

باشد میآموز زبان استقالل یدر ارتقا یکنشی اجتماعهم

 یآموزش هایمحیطدر  البته (.2012 ،بورگ و البوسعیدی)

 ها چندان محسوس نیستدگاهید نیاتفاوت میان  یواقع

 (.2003، منیپالفر)

 زبان نقش معلم :استقالل ایجاد .2-2

نقش  ایجاد استقاللتوانند در معلمان می طور کلیبه

-معلممتداول  هایشروگرچه داشته باشند. خرب یا موثری م
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برای تقویت که  باور نید، انشومی استقالل ایجادمانع محور 

 تنها نیز معلم ممنوع است، یاز سو یاهر مداخله استقالل

 استقالل (2000تاناسوالس )نظر به .نادرست استتصور  یک

این معنا به .بدون معلم است یریادگی یی فراتر ازمعنا دارای

ها منابع، مواد و روش تاباشد حضور داشته معلم کی دیباکه 

 در صورت نیاز، یدهد و حت قیتطبآموزان زبان یهاازین ارا ب

دعا ا (2009پکانلی ایگل) ب،یترت نیهم. بهکنار بگذاردها را آن

از ایفای و  در حاشیه قرار بگیرند دینبا زبانکند که معلمان می

. معلمان زبان شانه خالی کننداستقالل  جادینقش خود در ا

آموز زبان استقالل یمد در ارتقااکار و یاصل یتوانند عاملمی

 منظورمعتقد است به (2011توتونیس ) (. 2014، هانشوند )

 نیدر ا یجدطور به دیهدف ، معلمان زبان با نیابه دنیرس

 جادیا یبرا ییهافرصت دیبا هاآن. نندیآموزش بب نهیزم

 تیمسئولآموزان زبان تامحور فراهم کنند -ی شاگردهاکالس

در بارة زمان یادگیری و  بر عهده گرفتهخود را  یریادگی

آموزان زبان ن،ی. بنابراگیری بپردازندتصمیممحتوای آن به

شوند، درحالی که در نوعی رابطه تسهیل  لد مستقنتوانمی

 تجربیاتپس از  یمعلمچنین ند. مفهوم باش شانمعلمبا  شده

سازی درونیآموزان زبان استقالل، در ذهنبخش تیرضا

 .(2008،  الگانزاشود )می

 معلمان در یهاشگرددر مورد موجود مطالعات 

های از نظر شیوهاند، بر پرسشنامه یاستقالل که مبتن یارتقا

 ایناز یبرخهای معلمان بهپاسخ. ندمحدود شناختیروش

در کالس  هاآن یها بر اساس عملکرد واقعپرسشنامه

 یجامطلوب به یهاپاسخ دهندةانعکاس عمدتا نیستند و

 شتریتوجه بضرورت  ،بنابراین. هایندآن یواقع یهاپاسخ

 شیافزا یخود برا یهاآنچه معلمان زبان واقعا در کالسبه

. شوداحساس می دهند،انجام میآموزان زبانسطح استقالل 

 تیتقو هایشیوه بارةدر  های مثبتینظرات و دیدگاه

ها در  ر آنبیشت اما ،استقالل در کالس درس وجود دارد

ند می و اندها، نظری و شخصیشنهادیقالب پ توان

 نویسندگان این مقالهشوند.  ریتفسهای مختلف شیوهبه

 ،یریگقابل اندازه ی ونیع یروشبه اللاستقدستیابی به یبرا

ن به استقالل که در آنخود سازماندهی  هینظر از اصول عنوا

شود، استفاده مطرح می یشناختروان هیاول ازین کی

 اند.کرده

 سازماندهیُنظریه خود .2-3

(Self-determination theory) 

و  تیشخص ای مبتنی بریهنظرسازماندهی، نظریه خود

مورد افراد را  یذات یشناختروان یازهایاست که ن زهیانگ

 هاییزهیانگ نظریه ة اینعمددهد. موضوع بررسی قرار می

 یخارج مداخلهرا در صورت عدم  افرادانتخاب  است که

نظریه  . این(2004و، دسی و ریان، )ریدهد تحت تاثیر قرار می

 ختهانگیخودفرد  رفتارسوال پاسخ دهد که آیا  اینسعی دارد به

در  یاصل معیارهای(.  2017ریان و دسی، ) یا خیر است

 هدایت ة درونیزیتوسط انگانسان اقدامات که نیبرآورد ا

توانمندی او و  ارتباطاستقالل، میزان  یا خیر، دنشومی

مختلف فارغ  فراگیران ،ازین سه نیا در صورت رفع. باشندمی

در برخورد با یادگیری چه چیزی هستند،  حالاز اینکه در 

 خواهند داشت یراحت آرامش و احساس آموزشی طیمح

 (.2017 ،یو دس انیرا)

 استقاللاء قو ارتنظریه خودسازماندهی  .2-3-1

تعریف  گونهنظریه خودسازماندهی این  استقالل در

یا تجربه کردن رفتار  یبرا یشناختروان ازین شده است:

نه و  خوداز  دییتا کسب و درونی کحرم فعالیتی بر اساس

باشند خارجی که با فرد همسو نمی ییدادهایرو ای روهایناز 

متفاوت را  یرفتارها(. این نظریه، 2004ریو، دسی و ریان، )

کند. با می زیها متماآنبرای انجام  زهیانگ زانیبراساس م

آموزان که زبان ی، هنگامنظریه خودسازماندهیتوجه به

کنترل  عوامل بیرونی توسط شانکنند رفتاراحساس می

دسی وریان، انگیزة خود را از دست خواهند داد )شود، می

دهد که از شواهد آزمایش نشان می وسیعیبخش  .(1991

 شیآموز را افزازبان استقاللکالس درس که  هایمحیط

 یلیتحص شرفتیپ یبرا یمختلف یاید، مزاندهمی

تمایل بیشتری آموزان زبان .دارندآموزان دانش

و ( 2003ترنر و همکارانخودسازماندهی و رهبری )به

شان ن (2001چیرکوو و ریان، ) یلیتحص ةزیانگ یسازیدرون

 درونی یهازهیانگ سبببه این مزایا ممکن است. دهندمی

 استقالل یتیحما یرفتارها و بروزآموزان شده در زبان جادیا

 (1999ریو و همکاران ، باشند ) در کالس درسمعلمان 

مورد توافق  ی استقالل،تیحما یهاشگرد تیاهم

 ازین ،معلمان زبان ن،ی. بنابراباشدصاحبنظران این امر می



 

86 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

1
، بهار 

1400
صفحه 

، از 
81
 

تا 
96

 

 

 

 

ی تیالزم حما یهانهیو زم طیشرافراهم آوردن تمرکز بر به

 لیو تما تیظرفدر رسیدن بهان آموززباند بهنتا بتوان دارند

 کمک کنندخود  یریادگی در شتریب تیمسئول قبول یالزم برا

 داشتن ،زبان یریادگی ندیکردن فرا یدرون یبرا .(1998 ،یل)

موثرند، آموزان زبان یریادگیکه در  یبا افراد مناسبروابط 

حائز ، و مستقل شخصی داریمعن تیفعال کی عنوانبه

ریو  .(2016نوئلز، چفی، لو و دینسر، باالیی است )اهمیت 

، هشت سازماندهیخود هیبر اساس نظر (1999و همکاران )

 یکالس درس معرف طیپرورش استقالل در مح یرا برا ابزار

ن زبانبه قیق( گوش دادن د1: )اند که عبارتند ازنموده آموزا

انجام  منظوربهآموزان زبان یبرا الزم طیشرا جادی( ا2)

 ناآموززبان( ارائه فرصت به3مطلوب ، ) شکلبه هافعالیت

 میو تنظ یمواد آموزش ی( سازمانده4کردن، )صحبت یبرا

تماشا و  یجابهآموزان که زبان یطوربه ،چیدمان کالس

اشیا دسترسی ها بهانجام فعالیت ، برایفعاالنه ریدادن غگوش

فعالیت در هنگام آموزان زبان قی( تشو5، )الزم داشته باشند

ی و جیبهبود تدر خرسندی و آگاهی از ( ابراز6و تالش )

آموزان سواالت زبان( پاسخ به7) مهارت و تسلط، باال رفتن

نگرش و  ناختنش تیرسم( به8قابل قبول )ای گونهبه

 نی. هشت روش ذکر شده، اساس اآموزانانزب یهادگاهید

کننده معلمان زبان شرکت یبرا یمطالعه و جلسات آموزش

 ریپرسش زبه بر آن است تا یسع پژوهش نی. در ااندهبود

 داده شود:پاسخ 

استقالل  یگزارش شده برا یآمادگ زانیم بین ایآ

 استقاللی یتیحما یقبل و بعد از تجربه رفتارهاآموزان زبان

 وجود دارد؟ معلمان زبانشان، اختالف آماری معناداری

 روش انجام مطالعه .3

 کنندگانرکتش .3-1

آموز نفر زبان 240 در این مطالعه کنندگانشرکت

متوسط در پنج مؤسسه زبان در انگلیسی پسر و دختر سطح 

، سن و یتجنس عیتوزبودند.  رانیادرغرب  کرمانشاهشهر

 شد سهیو گروه پژوهش مقادر دآموزان زبان التیتحص

 نیا عیتوزمجذور  آزمونبر اساس نتیجه (. 1)جدول 

 <P) نبود داریگروه آزمایش و گروه کنترل معن نیب رهایمتغ

0.05 .) 

 مطالعه یهادر گروهآموزان زبان یرهایو درصد متغ یفراوان .1 جدول

 بندیدسته متغیرها

 گروه

 * P مقدار
 آزمایش کنترل

 جنسیت

 مرد
27 

(22.5) 

30 
(25%) 

0.76 

 زن
93 

(77.5) 

90 
(75) 

 سن

20-15 
82 

(68.53 

75 
(62.5) 

0.56 

25-20 
23 

(19.2) 

27 
(22.5) 

30-25 
3 

(2.5) 

8 
(6.7) 

35-30 
7 

(5.8) 

6 
(5.0) 

40-35 
5 

(4.2) 

4 
(3.0) 

 مدرک تحصیلی

 تردیپلم یا پایین
84 

(70.0) 

77 
(64.2) 

0.59 

 کارشناسی
26 

(21.7) 

33 
(27.5) 

 کارشناسی ارشد
9 

(7.5) 

10 
(8.3) 

 دانشجوی دکتری
1 

(0.8) 

0 
((0.0 

مرد  1زن و  3معلم ) 4 مطالعه نیتعداد معلمان زبان در ا

. بودگروه کنترل(  درمرد  1زن و  3معلم ) 4گروه آزمایش(  در

 ارشدکارشناسیمدرک  دارای گیهم ه،معلمان زبان در هردو گرو

 .زبانی بودند متوسط ساله در سطح19تا  15تجربۀ آموزش  و

 مطالعه هایابزار .3-2

 ند،پژوهش مورد استفاده قرار گرفت نیکه در ا ییبزارهاا

 :عبارتند از
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 استقالل یآمادگ پرسشنامۀ (الف
(Readiness for Autonomy Questionnaire) RFAQ 

 یآمادگ یبررسو  دیدگاه منظور سنجشبه پرسشنامهاین 

 یرفتارها آموزشقبل و بعد از  دربارة استقاللآموزان زبان

. ها، مورد استفاده قرار گرفتمعلمان آناستقالل به یتیحما

 نگهامیدر دانشگاه نات( 2013ژوان لی ) پرسشنامه توسط نیا

 نتایج حاصل از بر اساس یشرق های آموزشیمحیط یبرا و

 تهیه شده است. پرسشنامه استقالل ةدربار های پیشینپژوهش

آموزان زبان یآمادگ دگاهیمتشکل از دو د استقالل یآمادگ

 لیو تماآموزان زبان یدانش فراشناخت یعنی ،استقالل یبرا

 ها ازپاسخاز  کیهر  یاست. برا پذیریتیمسئولرای ها بآن

 .استفاده شد کرتیل ایپنج نقطه اسیمق

 بیبل یسیانگل ب( آزمون تعیین سطح
(Babel English Placement Test) 

کردن همگن یبراای آزمون چندگزینه نیا

سطح  کی درها همه آن نکهیاز ا نانیاطم و کنندگانشرکت

 آزمون نیدارند، مورد استفاده قرار گرفت. ا زبانی قرار مهارت

 .واژگان است یهاتمیشامل بخش خواندن، دستور زبان و آ

آموزان زبان های درستپاسخ در این آزمون توانایی تشخیص

سطح  عیینت منظورو واژگان به دستورخواندن،  هایبخشبه

مفتون و ) گیردمورد ارزیابی قرار میآموزان زبان زبانی

 (.2013رضایی، 

 روش مطالعه .3-3

 یسیآموز انگلزبان 268بل بهیبآزمون تعیین سطح  ابتدا

 زبان در کرمانشاه هموسس پنجمتوسط در ی سطحدر کالس ها

 کنندگانیشرکت، آموزانزبانمنظور همگن کردن . بهداده شد

 از نمره میانگین راتر یا پایینکه یک انحراف معیار باالتر 

پس از  آموزانزبان تعدادبنابراین ، حذف شدند. کسب کردند

نفر از شرکت کنندگان  21حذف آزمون بیبل، که منجر به ارائه

 نفر رسید. 247، بهشد

بصورت  معلمکننده، چهار شرکتبین معلمان زبان از 

 یشرکت در جلسات آموزش یبرا را خود لیتما داوطلبانه

بارة نظریۀ در  ی، هشت کارگاه آموزشسپس. اعالم کردند

این  یساعت( برا 2-3کدام)هرو استقالل سازماندهی خود

 محتوایتعداد و گیری در بارة تصمیمبرگزار شد.  معلمچهار 

 و( 2012) البوسعیدیبورگ و  یمبنابر  یجلسات آموزش

 .نظریه خودسازماندهی صورت گرفتهشت اصل 

با  دهیدمعلمان زبان آموزش نکهیقبل از ا ،در مرحله بعد

یشان هادر کالس استقالل یارتقا دیجد یهادانش و مهارت

در  RFAQآموزان آمادگی استقالل زبان، پرسشنامه حضور یابند

 یهاکالس شرکت درمصمم بهشرکت کننده که  247 بین

 کنترلگروه  دونفر به 247شد.  عی، توزبعد بودند در ترم یسیانگل

 ةمشاهددگان بهپژوهن. پس از آن، تقسیم شدندآزمایش و 

)گروه آزمایش( و چهار  دهیچهار معلم آموزش د یهاکالس

از  پژوهندگان. پرداختندها )گروه کنترل( و ضبط آن معلم دیگر

 (Autonomy-supportive behaviors ستیلچک

instrument) ASBI یبرانظریه خودسازماندهی اساس بر 

معلمان زبان استفاده کردند.  استقالل یتیحما یرفتارها یبررس

صورت  هر معلم یجلسه برا 10مرحله، مشاهدات در  نیدر ا

 تاثیر از یریجلوگ ی(. براقهیدق 90)هر جلسه شامل  گرفت

در پرکردن  گرید ارزیاب مرحله از مطالعه، دو نیتعصب در ا

 یاثربخش فهم یکردند. برا یمشاهده همکار یهاستیچک ل

 ،استقالل یبرا یبر آمادگ معلمان زبان استقالل یتیحما یرفتارها

RFAQ دوره که  انیدر پاآموزان در هر دو گروه از زبان مجددا

مرحله  نیآموز در اشد. هفت زبان عیماه ادامه داشت، توز شش

 هیاز روند تجز هاآن هیاول یهاپرسشنامه نی. بنابراندافتیحضور ن

 راول و آخ حلهردر م یمشابه تیتا جمع شدحذف  لیو تحل

شرکت آموزان زبان ییتعداد نها نی. بنابرایممطالعه داشته باش

 .کنترل بود و آزمایش هایکدام از گروههر  یبرانفر  120 کننده

 هاداده لیو تحل هیتجز .3-4
 SPSS 21 یافزار آماراستفاده از نرم با هاپرسشنامه

 یو درصد( برا فراوانی) یفی. آمار توصندشد لیو تحل هیتجز

آموزان زبان اینهیزماطالعات  نیتمام سؤاالت و همچن

 استقالل یتیحما یرفتارها ریتأث یمنظور بررسمحاسبه شد. به

برای  سان ویلکاکسونآزمون زوج هم ،آموزانزبان استقاللبر 

 آموزانزبانبه آموزشکه قبل و بعد از  ایدو پرسشنامه سهیمقا

تأثیر آموزش  یارزیاب یداده شد، مورد استفاده قرار گرفت. برا

تحلیل چند متغیره از ،استقالل نیز ییادگیرنده برا یبر آمادگ

 .شد استفاده (MANCOVA) کوواریانس

 جینتا .4

 RFAQ ، هاداده لیو تحل هیتجزتسهیل روند منظور به

: نقش که عبارتند از شده است میتقس یهفت بخش اصلبه
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خود  شناخت: یدانش فراشناخت ،رشتیبپذیری تیلؤمعلم، مس

دانش  ،یزبان یآگاه ی :دانش فراشناخت رنده،یادگیعنوان به

و  ن،یو تمر یریادگی روند،  یریادگی محیط فراشناختی:

در این پژوهش . غازگرانهآخود یریادگی یهاتیفعال سرانجام

که  بخش از این گروه متمرکز استبر هفت  لیو تحل هیتجز

 بزرگتر ازکرونباخ  یآلفا بیضر RFAQ در ذیل آمده است.

از  یبخش تیسطح رضا ةدهنددهد که نشانرا ارائه می 0.70

 نانیاطم تیو قابل های مختلفبخش نیب همسانی درونی

.است مناسب یآمار

  RFAQ یهااسیمق یکرونباخ برا یآلفا. 2 جدول

 آلفا هاآیتم تعداد مقیاس

 0.93 17 نقش معلم

 0.89 9 شتریب پذیریتیلؤمس

 0.87 9 رندهیادگیعنوان خود به شناخت :یدانش فراشناخت

 0.88 7 یزبان یآگاه ی :دانش فراشناخت

 0.89 10 یادگیری محیطدانش فراشناختی: 

 0.88 10 یادگیری رونددانش فراشناختی: 

 0.78 17 هگرانخودآغاز های یادگیریفعالیت تمرین:

 

شده، از روش  یریگاعتبار ساختار اندازه یابیارز یبرا

اعتبار سازه استفاده شده است.  (CFA) یدییفاکتور تا زیآنال

(، آمار 0.5از  شیب)عامل  یها بر اساس بارهااسیمق ریتمام ز

 .شد دییمناسب، تا یهااخصو ش (T> 2) داریمعن تی

 ریشرح زبه RFAQ بهآموزان ی زبانهاپاسخ جینتا

 .است

 نقش معلم .4-1

نقش  یهاتمیو مقدار آ ، انحراف معیار نیانگیمبررسی 

 9 تمیآ(، P <0.001 ،٪53/13) 4 تمیمعلم نشان داد که آ

(7.71٪، P = 0.026) ، 14آیتم %(6.33  ،P = 0.048 ،) و

در گروه  یداریطور معنبه P= 0.011)، ٪33.13) 17 تمیآ

.(3)جدول  افتی شیآزمایش افزا

 نقش معلم قبل و بعد از آموزش آیتم انحراف معیار و نیانگیم. 3 جدول

 های نقش معلمآیتم ردیف

 بعد قبل
 افزایش

(٪) 
 * P مقدار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 0.071 5.72 98 3.88 1.06 3.67 .من استیادگیری مداوم  ارزیابینقش معلم  1

 0.147 4.83 1.03 4.12 1.02 3.93 تعیین کند. ماهداف یادگیری را برای تامعلم نیاز دارم من به 2

 0.088 5.51 91. 4.21 1.00 3.99 هایی برای تمرین است.لیت معلم ایجاد فرصتؤمس 3

 0.000 13.53 93 4.28 1.10 3.77 .نیاز دارممعلم یادگیری زبان انگلیسی بهبه امعالقه برانگیختنبرای  4

 0.285 3.08 88. 4.02 93 3.90 من گوشزد کند.را به مهایمعلم باید ضعف 5

6 
 خارج از کالسهای محیطدر  کسب موفقیت برایمعلم  دوست دارم

 .کمک کندمن هم به
3.78 93 3.87 .99 2.38 0.463 

 0.337 3.23 1.11 3.83 1.10 3.71 .کردن وادارکندسخت کار را بهاین است که م انگلیسی معلمنقش  7

 0.308 3.43 1.11 3.92 1.02 3.79 بخش باشد.خوب و الهام الگویمعلم باید یک  8

 0.026 7.71 99. 4.05 1.05 3.76 .معلم نیاز دارمیادگیری به های مختلفشیوهآشنایی با برای  9

10 
 هایی کهفعالیت دلیل انجام انگلیسی موظف استنظر من، معلم به

 .دهد توضیح را دهیمانجام می
3.70 1.06 3.78 1.14 2.16 0.547 

11 
باید در درس انگلیسی  که این است که در بارة آنچهمسئولیت معلم 

 .گیری کندتصمیمیاد بگیرم، 
3.65 .99 3.73 1.00 2.19 0.340 

 0.891 0.80 1.03 3.78 1.03 3.75 .دکمک کنانگلیسی پیشرفتم در درس معلم نیاز دارم تا بهمن به 12

 0.196 5.15 1.04 3.88 1.05 3.69 توضیح گرامر و واژگان است.انگلیسی کنم نقش معلم من فکر می 13
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 های نقش معلمآیتم ردیف

 بعد قبل
 افزایش

(٪) 
 * P مقدار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

14 
 یادگیری زبان انگلیسیهای مربوط بهمعلم برای انتخاب فعالیتمن به

 .نیاز دارم
3.79 .97 4.03 93 6.33 0.048 

15 
 باید چقدرهر فعالیت زبانی معلم باید تصمیم بگیرد که  نظر منبه

 طول بکشد.
3.34 1.09 3.48 1.14 4.19 0.358 

 0.468 2.65 1.12 3.49 1.16 3.40 همه سواالت من است.پاسخ دادن بهنقش معلم  16

17 
هم انجام د باید که کارهایی در مورد این است که معلم نظر من نقشبه

 .گیری کندتصمیمم، هم تا زبان انگلیسی را بیرون کالس بیاموز
3.48 1.05 3.77 1.08 8.33 0.011 

 

نقش معلم در  ،که با اظهارات فوق موافقند یانآموززبان

از  یبرخ .شناسندغالب مینقش  عنوانبه را زبان یریادگی

 تعیین، اختصاص زمان، مشکالت صیتشخ مانند هانقش

معلمان زبان اختصاص بهآموزان ها که زبانتیهدف فعال

باشند رفتار مستقل می دهند، دارای نقش اساسی در توسعهمی

 .(1995کاترال، )

در گروه  هاآیتمدهد، تمام همانطور که جدول نشان می

 برانگیختن یمعلم برامن به" آیتم .نداافتهی شیآزمایش افزا

دارای بیشترین  "ی نیاز دارمسیزبان انگل یریادگیبه امعالقه

توان می نشان دهد که شیافزا نای(. ٪53/13) میزان تغییر بود

از  یکی عنوانهب را معلمان زبانبهآموزان زبان یوابستگ

 شگردهایبا استفاده از  ی رانتسهای کالس یهایژگیو

 .دادکاهش  ی استقاللتیحما

 

 پذیری بیشترمسؤلیت .4-2

 بیشتر قبل و بعد از آموزشمسؤلیت پذیری  انحراف معیار آیتم و نیانگیم. 4 جدول

  فزایشا بعد قبل 

 میانگین مسؤلیت پذیری بیشتر آیتم ردیف
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 * P مقدار (٪)

1 
 های انگلیسیکالس محتوای درسیبتوانم  دوست دارممن می

 انتخاب کنم. را
3.67 1.00 4.01 1.02 9.26 0.004 

 0.000 18.15 1.17 3.58 1.00 3.03 توان بدون معلم انجام داد.از یادگیری زبان را می بخش زیادی 2

3 
های فراوانی برای را دوست دارم که فرصت یمن معلمان زبان

 دهند.یادگیری در اختیار ما قرار می
3.65 1.03 3.97 1.06 8.77 0.009 

 0.706 0.87 1.00 3.47 96. 3.44 چگونه باید یاد بگیرم. که گفته شود منمن دوست ندارم به 4

 0.000 19.49 1.18 3.74 1.10 3.13 کنم. توانم پیشرفتنمی بدون معلم کنمفکر میمن  5

6 
معلمان زبان باید برای انتخاب آنچه که ما  به نظر من

 د.نما فرصت بدهخواهیم یاد بگیریم، بهمی
3.67 .91 3.91 .89 6.54 0.045 

 0.003 9.77 86. 4.38 1.03 3.99 است. بسیار یادگیری زبان شامل خودآموزی 7

8 
باید فرصتی برای انگلیسی کنم معلمان زبان من فکر می

 گیری در مورد مکان و چگونگی یادگیری بدهند.تصمیم
3.59 95 3.94 .96 9.75 0.008 

 0.008 7.46 89. 4.32 1.01 4.02 برم.لذت می شوند،سبب یادگیریم میکارهایی که  انجاممن از 9

 شد ویلکاکسون انجام زوج همسان گیری با آزمونمقایسه قبل و بعد از اندازه* 

و  رشیپذ آیتم شیو مقدار افزا انحراف معیار ن،یانگیم

، تمام 4جز مورد که به دهدپذیری بیشتر نشان میمسؤلیت

 افتی شیدر گروه آزمایش افزا یطور قابل توجهبه موارد

برخوردار  میزان افزایش نی(. دو مورد که از باالتر4.3)جدول 

 :عبارتند از ،بودند

 بدون انگلیسی زبان  یریادگیاز  باالیی درصد

 .شود( انجام می15/18%معلم )

 (49/19%)کنم بدون معلم احساس می من 

 .رشد زبانی داشته باشمتوانم نمی

 شو همکاران بوزاکبراظهارات  یدییتا ایجنتاین 
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که در آن  یدرس یکالس ها ها معتقدندباشد. آنمی (2008)

تک  تی، بر موفقباشندپایبند می تعاملیمدل معلمان زبان به

 یرا در رفتارهاآموزان زبان وکنند دانش آموز تمرکز می تک

توانند شبکه کنند، میمی درگیرکمک دریافت و  یکمک رسان

 درشرکت قادر بهآموزان زبان در آنرا فراهم کنند که  یمنا

امر با نظر  نی. اباشند مستقل و خودسازمانده یرفتارها

برای  معلم که معتقد است حضور یک (2000تاناسوالس)

، این ترتیباست. به هماهنگ ت،تقویت استقالل ضروری اس

 ودها و اهداف خراهبرد ازها،یآموز در شناخت ناستقالل زبان

 یها براروش رییتغ یبرا یفرصتایجاد آموز وعنوان زبانبه

دهد مطالعه نشان می نیا ۀجی. نتشودمی ایجاد ،نهیبه یریادگی

تواند نقش ، معلم میتر مستقلآموزان زبان داشتن یکه برا

کم به یادیز زانیمبه هاآناستقالل  شیبا افزا کرده و فایا یمهم

 ی کمک کند.ریادگی ندیمعلم در فراگاه نقش رنگ کردن گاه به

عنوان خود به شناخت: یدانش فراشناخت .4-3

 انگلیسیآموز زبان

قبل و بعد از  ،در مورد خودآموزان زبان یابیارز جهینت

.است آمده 5در جدول  مداخله

 

 قبل و بعد از آموزشانگلیسی آموز عنوان زبانخود به شناخت آیتم اریو انحراف مع نیانگیم .5 جدول

 آموز انگلیسیعنوان زبانخود به شناختهای آیتم ردیف

 بعد قبل
 افزایش

(٪) 
 * P مقدار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

1 
زبان انگلیسی در یادگیری توانم نقاط قوت و ضعفم را من می

 شناسایی کنم.
3.28 1.07 3.30 1.01 0.61 0.930 

 0.193 4.63 82. 4.52 1.10 4.32 .برممن از یادگیری زبان انگلیسی لذت می 2

 0.001 16.05 1.33 3.47 1.15 2.99 زبان انگلیسی مطمئن نیستم. خود در درس در مورد توانایی 3

 0.076 6.56 1.00 3.90 1.12 3.66 .هستم توانامن در یادگیری زبان انگلیسی  4

 0.004 8.21 87. 4.48 1.09 4.14 .زبان انگلیسی موضوع مورد عالقه من نیست 5

6 
شناسم و از آن زبان انگلیسی را میام در من سبک یادگیری

 کنم.طور موثر استفاده میبه
3.44 1.08 3.53 1.12 2.62 0.517 

 0.001 9.52 89. 4.14 1.02 3.78 کنم که توانایی یادگیری زبان انگلیسی را دارم.من فکر می 7

 0.056 6.63 1.15 3.86 1.10 3.62 هستم.من در یادگیری زبان انگلیسی باالتر از حد متوسط  8

9 
زبان انگلیسی را برای و تمرین های یادگیری من بهترین راه

 م.شناسمی خودم
3.67 1.06 4.09 95 11.44 0.001 

ویلکاکسون انجام شد زوج همسان گیری با آزمونمقایسه قبل و بعد از اندازه* 

 شناخت تمیمقدار آ شیو افزا ، انحراف معیارنیانگیم

 3 تمینشان داد که آزبان انگلیسی آموززبانعنوان خود به

(05.05٪، P = 0.001) ،5 تمیآ (8.21٪، P = 0.004)تمی، آ 

7 (52.5٪، P = 0.001 ) 9 آیتمو (44.41٪، P = 0.001 ) 

)جدول  اندهافتی شیافزا آزمایش در گروه یداریطور معنبه

نیز خود مثبت نسبت به دیدینفس و اعتماد به باال رفتن(. 4.3

ه کرد تاکید (1991وندن )در همین راستا است.  قابل مشاهده

 یریادگی یبرا شانییتوانابدون اعتماد بهآموزان زبان که است

ی ریادگیدر طلبانهاستقالل یتوانند رفتارهاینم ز،یآمتیموفق

 .توسعه دهند را

 یزبان آگاهی: یدانش فراشناخت .4-4

 آگاهی تمیآ شیافزا زانیو م انحراف معیار ن،یانگیم

طور ( به P= 0.048 ،٪98/4) 6 گروه تنها که دادنشان یزبان

 (.6است )جدول  افتهی شیدر گروه آزمایش افزا یقابل توجه

 

  



 

91 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ه 

ور
 د

ی،
رج

خا
ی 

ها
11

ار
شم

 ،
1ه 

ار 
 به

،
14

00
ه 

فح
ص

از 
 ،

81 
تا 

96
 

 

  

 قبل و بعد از آموزشی زبان آگاهی انحراف معیار و نیانگیم .6 جدول

  افزایش بعد قبل 

 میانگین یآگاهی زبان آیتم ردیف
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 * Pارزش  (٪)

1 
 بریتانیاییمن برخی از تفاوت های بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی 

 دانم.را می
3.67 1.02 3.88 .89 5.72 0.101 

2 
د که در زبان نبرخی صداها در زبان انگلیسی وجود داری دانم که م

 د.نوجود ندار مادری من
3.84 .92 3.89 .91 1.30 0.590 

3 
تواند زبان انگلیسی من را اصطالحات و عبارات میحفظ کردن 
 بهبود بخشد.

4.07 95 4.13 .89 1.47 0.596 

 0.180 3.72 87. 4.18 93 4.03 .دانمرا می اریو نوشت گفتاریمن برخی از تفاوت های بین انگلیسی  4

5 

معنای ایجاد کلمه درست در یک جمله برای گذاشتن بر  استرس
 That’s MY bicycle, not That is myصحیح مهم است. مثال 

BICYCLE. 

3.93 .91 4.04 93 2.80 0.301 

6 
مهم آن  یک کلمه انگلیسی برای تلفظ صحیح درست رعایت استرس

 .bAnana، نه banAnaعنوان مثال، است. به
4.02 .89 4.22 .80 4.98 0.048 

7 
زبان انگلیسی انگلیسی، باید به زباندانم که برای صحبت بهمن می

 گوش فرا دهم.
4.14 .94 4.25 95 2.66 0.293 

 .ویلکاکسون انجام شد زوج همسان مقایسه قبل و بعد از اندازه گیری با آزمون* 

 زبانبه شتریصحبت ب جهیتواند نتمی 6 افزایش آیتم

 گرید رایز باشد، گروه آزمایش یهادر کالس یسیانگل

 .نداشتند یقابل توجه تغییردسته  نیا هایآیتم

 یریادگی محیط: یدانش فراشناخت .4-5

 یریادگی محیط آیتم شیافزا زانیو م اریانحراف مع ن،یانگیم

 = P ،٪10.99) آیتم دو ،نشان داد که در گروه آزمایش

طور قابل به P = 0.023)، ٪ 7.38 و آیتم چهار) ( 0.001

(.7)جدول  اندافتهی شیافزا یتوجه

 قبل و بعد از آموزش یریادگمحیط ی معیار آیتم انحراف و نیانگیم .7 جدول

 یادگیری محیط آیتم ردیف

  افزایش بعد قبل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 * Pارزش  (٪)

 0.244 2.16 66. 4.72 84. 4.62 است. امروزه انگلیسی زبان خارجی مهمی 1

2 
زبان انگلیسی بسیار به های انگلیسی در موسسه زبان،در کالسما 

 کنیم.صحبت می
3.73 1.00 4.14 .91 10.99 0.001 

 0.932 0.25- 1.14 4.06 1.07 4.07 های انگلیسی زبان بسیار مفید است.داشتن دوست 3

4 

انگلیسی صحبت کنند، دارای وضعیت زبان توانند بهافرادی که می
؛ کنند کسب میبیشتری  درآمدهستند )مثال  یاجتماعی بهتر

 دارند و غیره(. باالتریتحصیالت 

3.25 .89 3.49 1.01 7.38 0.023 

5 
عنوان یک موضوع بسیار مهم زبان انگلیسی را به زبان من، مؤسسه

 کند.تلقی می
4.04 .84 4.04 .83 0.00 0.963 

6 
های بسیاری برای یادگیری و تمرین زبان انگلیسی در شهر  فرصت

 من وجود دارد.
3.56 1.08 3.63 1.14 1.97 0.455 

7 
)به عنوان مثال، آمریکایی ها( در  هاانگلیسی زبآنصحبت کردن با 

 .برایم خیلی جالب استخیابان 
4.09 1.08 4.30 1.00 5.13 0.093 

 0.082 4.74 94. 3.98 94. 3.80 کنیم.می تالشزبان انگلیسی  اجدیت برای یادگیریما ب 8

 0.510 -1.52 95 3.90 90. 3.96 .شودتلقی میموفقیت در زبان انگلیسی در خانواده من بسیار مهم  9

 0.791 -0.50 1.05 3.96 1.08 3.98 برایم جذابیت ندارددر کالس  انگلیسیصحبت کردن به 10

ویلکاکسون انجام شد.  زوج همسان * مقایسه قبل و بعد از اندازه گیری با آزمون
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 زبان انگلیسیی ریادگی روند: یدانش فراشناخت .4-6

روند  آیتممقدار شیو افزا اریانحراف مع ن،یانگیم
در  آیتم ها، تمام 9و  6، 3جز موارد نشان داد که به یریادگی

)جدول اند  افتهی شیافزا یطور قابل توجهگروه آزمایش به
 P)،٪21/18) 8آیتم (. بیشترین افزایش مربوط به4-7

.در گروه تجربی بود 0.001>

 قبل و بعد از آموزشزبان انگلیسی  یریادگی ندیفرآ یارهایو انحراف مع نیانگیم. 8 جدول

 بعد قبل  
 افزایش

(٪) 
 * Pارزش 

 میانگین روند یادگیری زبان انگلیسی آیتم ردیف
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 0.000 11.90 92. 3.95 96. 3.53 توانم روش های خودم را برای تمرین پیدا کنم.من می 1

2 
من در استفاده از راه های جدید / استراتژی های یادگیری زبان 

 هستم. توانا ،انگلیسی
3.62 .91 4.03 93 11.33 0.000 

 0.957 0.74- 1.19 4.03 1.12 4.06 زبان انگلیسی نیاز دارم.توانم توضیح بدهم که چرا بهمن می 3

 0.000 14.62 99. 3.92 1.00 3.42 زبان انگلیسی هستمدر یادگیری  پیشرفتم گیریاندازهمن در حال  4

5 
من در استفاده از یک فرهنگ لغت برای پیدا کردن اطالعات در 

 مهارت کافی دارممورد کلمات جدید 
4.23 95 4.47 .81 5.67 0.014 

 0.702 1.43 1.00 3.55 1.00 3.50 مشکلی ندارم من در یافتن منابع برای یادگیری 6

 0.001 10.31 95 3.96 92. 3.59 هستم تنظیم اهداف یادگیری خودمقادر بهمن  7

 0.000 18.21 99. 3.96 1.03 3.35 توانمند هستمیادگیری زبان انگلیسی برای  من در برنامه ریزی 8

 0.545 -1.07 96. 3.69 92. 3.73 .بررسی کنم ماشتباهاتپی بردن به توانم کارم را برایمن می 9

10 
یادگیری زبان انگلیسی در توانم وقتی که نیاز دارم من می

 .کنمکمک درخواست 
3.97 .96 3.80 1.06 4.28- 0.047 

انجام شد.ویلکاکسون  زوج همسان گیری با آزمون* مقایسه قبل و بعد از اندازه

 گرانهخودآغاز یریادگی یهاتی: فعالنیتمر .4-7-1

 یریادگی یهاتیفعال آیتم شیمثبت و افزا تیعمل/ فعال درصد
، تمام موارد 11و  10، 6، 2جز موارد نشان داد که به گرانهخود آغاز

(. 8-4)جدول  ندافتی شیدر گروه آزمایش افزا یطور قابل توجهبه
 (P <0.001 ،٪24،  13آیتم بیشترین افزایش فعالیت مثبت مربوط به

 .در گروه آزمایش بود( P<0.001 ،٪22) 7مورد  و

 قبل و بعد از آموزش یریادگی یهاتیفعال معیارآیتم انحراف و نیانگیم. 9 جدول

 ردیف
 افزایش بعد قبل غازگرانهآیتم های فعالیت های یادگیری خودآ

(٪) 
 * P مقدار

 (٪بله ) (٪بله ) ... ترم گذشته آیا شما

 0.000 10 0.98 0.88 ید؟دخوانطور مستقل واژگان، مهارت ها( را بهکتاب های مرجع )دستور زبان،  1

 0.051 7 0.95 0.88 ؟کردیدها را یادداشت کلمات جدید و معانی آن 2

 0.015 13 0.84 0.71 ؟مطلب نوشتید ، وبالگ(فیس بوکبه زبان انگلیسی )ایمیل، دفترچه خاطرات،  3

 0.001 16 0.83 0.67 ؟را خواندید انگلیسی )یادداشت ها، روزنامه ها، مجالت، کتاب ها، و غیره( مطالب 4

 0.001 10 0.87 0.77 ؟تماشا کردید زبان انگلیسیفیلم یا برنامه تلویزیونی به 5

 0.093 8 0.91 0.83 ؟گوش دادید به آهنگ های انگلیسی یا رادیو انگلیسی 6

 0.000 22 0.73 0.51 ردید؟ها صحبت ک زبان با انگلیسی 7

 0.001 17 0.74 0.57 ؟رفتیدانگلیسی  زبان یک باشگاهیا به خود صحبت کردید با استفاده از انگلیسی با دوستان 8

 0.001 18 0.73 0.55 د؟ادیدر یک گروه انجام دصورت خود محور انگلیسی به زبان یادگیریآیا  9

 1.000 0 0.68 0.68 ؟ او نوشتیدبا معلمتان صحبت کردید یه به انگلیسی مطالعه زبان در مورد 10

 0.710 3 0.85 0.82 های(؟)برای خواندن اخبار، انجام پژوهش ردیدزبان انگلیسی استفاده کاز اینترنت به 11

 0.021 8 0.91 0.83 سوال کردید؟انگلیسی از معلم  دانستید،مطلبی را نمیوقتی  12

 0.000 24 0.76 0.52 ؟پیشنهادی دادیدانگلیسی  زبان به معلم 13

 0.005 14 0.86 0.72 ؟استفاده کردیدزبان انگلیسی در کالس  برای صحبت به هافرصتاز 14

 0.022 11 0.79 0.68 ؟ادیدمورد بحث قرار د یتانمشکالت یادگیری را با همکالسی ها 15

 0.009 14 0.88 0.74 ؟طراحی کردیدیک برنامه یادگیری  16

 0.022 12 0.84 0.72 د؟ردیخود را ارزیابی کفرایند یادگیری  17

انجام شد. تست مک نمار با استفاده از* مقایسه قبل و بعد 
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بعد( در خرده مقیاسهای  تاقبل از مقایسه تغییر )  .4-8

 بین گروهها استقالل

سطح  شیو افزا انحراف معیار ن،یانگیم 10جدول 

 شیکنترل و آزما یشده در گروه ها گیریاندازه یها اسیمق

قبل و  نیانگیزوج، م تی دهد. با استفاده از آزمونرا نشان می

صورت جداگانه محاسبه هر گروه به یبرا یریگبعد از اندازه

ها یریگزهها، قبل و بعد از اندا اسیخرده مق یتمام یشد. برا

وجود داشت و در گروه  یدار یدر گروه آزمایش تفاوت معن

تأثیر  یارزیاب یوجود نداشت. برا یدار یکنترل اختالف معن

تحلیل  ،استقالل یبراآموز ی زبانبر آمادگ معلمان آموزش

انجام شد. نتایج  (MANCOVA) چند متغیره کوواریانس

 تفاوتنشان داد که میانگین تغییرات قبل و بعد در دو گروه 

گروه  ٪4/05« )رمسؤلیت پذیری بیشت» آیتمهای معناداری در

(، ، (P <0.001 ، کنترل گروه ٪0.46مقابل در آزمایش

در  گروه آزمایش ٪7.29« )یادگیرندهعنوان به شناخت خود

 یریادگی محیط، (P = 0.002 ،گروه کنترل ٪1.42مقابل 

 = P ،کنترل گروه ٪0.48در مقابل گروه آزمایش 2.90٪)

در مقابل  گروه آزمایش ٪6.37) یریادگی، روند (0.001

 یها تی: فعالنی، تمر (و P <0.001 کنترل، گروه 0.70٪

 ٪در مقابل گروه آزمایش 11.74 ٪) غازگرانهخودآ یریادگی

میانگین افزایش در ( داشت.  P <0.001 ،گروه کنترل 2.41

.بود کنترلطور معنی داری بیشتر از گروه به آزمایشگروه 

 آزمایشکنترل و  یشده در گروه ها گیریاندازه یها اسیسطح مق شیو افزا انحراف معیار ن،یانگیم. 10 جدول

 گروه استقاللمقیاس 

   افزایش بعد قبل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 * P مقدار (٪)
 P مقدار
** 

 0.524 0.98 0.30 3.85 0.69 3.81 کنترل نقش معلم
0.063 

 0.001 4.73 0.26 3.89 0.66 3.71 آزمایش 

 مسؤلیت پذیری بیشتر
 0.808 0.46 0.38 3.64 0.80 3.62 کنترل

0.000 
 0.000 5.04 0.41 3.78 0.74 3.60 آزمایش

خود  شناختدانش فراشناختی: 
 آموززبان عنوانبه

 0.298 1.42 0.42 3.83 0.75 3.78 کنترل
0.002 

 0.000 7.29 0.45 3.92 0.73 3.66 آزمایش

 یدانش فراشناختی: آگاهی زبان
 0.739 0.47- 0.43 4.04 0.73 4.06 کنترل

0.116 
 0.013 3.22 0.40 4.09 0.65 3.96 آزمایش

 یادگیری محیطدانش فراشناختی: 
 0.775 0.48 0.44 3.86 0.88 3.84 کنترل

0.001 
 0.036 2.90 0.36 4.02 0.62 3.91 آزمایش

 یادگیری رونددانش فراشناختی: 
 0.569 0.70 0.47 3.83 0.72 3.80 کنترل

0.000 
 0.000 6.37 0.37 3.94 0.67 3.70 آزمایش

تمرین: فعالیت های یادگیری 
 غازگرانهخودآ

 0.149 2.41- 2.18 11.82 3.07 12.11 کنترل
0.000 

 0.000 11.74 1.80 13.48 3.41 12.07 آزمایش

 تست زوج تی*

 چند متغیره کوواریانسآنالیز 

 باشد،مشهود می اتیرییها تغموارد فوق که در آنهمه 

رسد که نظر می. بهدارند اینقش عمده استقاللدر توسعه 

ها نقش آن در موردآموزان زبان دیدگاه رییمعلم در تغش آموز

 ،نهیزم نیدر اها ی آنریپذ تیخود و در مسئولیادگیری در 

 .بوده است رگذاریتاث

 بحث .5

 نیب تنگاتنگی ۀرابط حاصل از این مطالعه، جینتابراساس 
دهند با تصور انجام میآنچه معلمان زبان در کالس درس 

ها برای کسب آمادگی آن، نقش معلم و نقش خود ازآموزان زبان

آموزان . نتایج نشان داد که زباندارد استقالل در یادگیری وجود
ی نسبت رپذیری بیشتکننده در گروه آزمایش مسؤلیتشرکت

شناخت بهآموز عنوان زبانبه اند،یادگیری خود پیدا کردهبه
با ، اندی را بهتر شناختهریادگی محیط اند،رسیده بهتری از خود

 یریادگی یهاتیفعال ی آشنایی بیشتری دارند وریادگی روند
اند. این عوامل همگی بیشتری انجام داده غازگرانهخودآ

 دهند.های مختلف مفهوم استقالل را تشکیل میبخش

رفتارهای )یطیمح طیشرا رسدنظر میافزون بر این، به
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 یروانشناخت ازینبعنوان یک ، معلمان زبان(استقالل  یتیحما

و سالمت  یزشیانگ-خود ت،یرضا افزایش سطحمنجر بهکه 

 نفساعتماد به یور رب یقابل توجه ریتأثشود، روان می

با مطالعات  پژوهش نیا یهاافته. یداشته باشدآموزان زبان

مطابقت سازگارانه  یو رفتارها خودسازماندهی اب تبطمر یقبل

  .(2003)ترنر و همکاران،  دارد

 که روند استقالل از حمایت نتایج پژوهش نشان داد که

منجر  ،کندمی لیسالم را تسه یو رشد روان یزیانگخود یعیطب

 مطلوب می شود. سازگارانه و رفتارهای خود سازماندهیبه

 ی تمرین و ممارست،راه ها ، یافتنشرفتیسنجش پتوان می

مستقل،  فعالیت ،یابیخود ارز ،مطالب و محتوای درسی انتخاب 

زبان  زا شتریاستفاده ب نیو همچن یریگ میعمل انتخاب و تصم

 یرفتارها ای ی خود سازماندهها تیعنوان فعالی را بهسیانگل

که با مفهوم  (2003 ترنر و همکاران،کرد ) یبند ستهدسازگارانه 

 .باشنددر ارتباط می خود سازماندهی هینظردر قالل است

 نقش نسبت بهآموزان ، دیدگاه زباندر طول مداخله

 تیتقو تیکند که ماهمی دییتا افتهی نیکرد. ا رییتغ معلمان

فراهم بلکه  ست،یحداقل رساندن حضور معلم ناستقالل، به

است که تالش  انیآموززبان یبرا معلمحضور  آوردن امکان

 یاهداف و منافع شخص ،از طریق دریافت حمایتد تانکنمی

 .( 2002 ،) آسور،کاپالن و روتواقعیت تبدیل کنندخود را به

 یریگجهینت .6

را زمینه  ،استقالل ی کسببراآموزان زبان یآمادگ یبررس

دستاوردی  به آن لیو تبد استقالل ها دربارةدیدگاه آن بررسی یبرا

 بر نقش چشمگیرآموزان تاکید زبان کند.فراهم می یادگیری مهم در

در نظریه  استقالل تیتقو یهاشگرد، با استقالل یدر ارتقا معلمان

های حمایت از خود سازماندهی مطابقت داشت زیرا بااین شیوه

استقالل، حضور معلم در مرحله کسب آمادگی برای استقالل 

 یرفتارها شود.نمی شود، بلکه معنادارو هدفمند میکمرنگ 

نفس اعتماد بهباال رفتن منجر به استقالل معلمان یتیحما

 فعالیت ،یابیخود ارزو رفتارهای مستقل مانند آموزان زبان

 یسیزبان انگل زا شتریاستفاده ب ی، عمل انتخاب و حتخودجوش

هی پتانسیل الزم خود سازماندنظریه رسد نظر میبه بنابراین شد.

آموز استقالل زبان ءارتقامنظور ایجاد یک ظرفیت درونی به برای

شیوه کاربرد نظریه خود  را دارد.در برنامه های آموزشی 

تواند، پاسخی می مطالعه نیدر ا سازماندهی و نتایج حاصل از آن

های گسترة استقالل باشد؛ نیاز تناقض و تنوع نظری در پژوهشبه

سبب  داشتن کنترلی سالم بر کالس را برآورده کند و نیزمعلمان به

ان در آموززباننقش معلمان در کمک بهبه یآموزش شود مسوالن

هایی که افزون بر پی ببرند. مهارت های زندگیکسب مهارت

 یفرد یهایژگیو یسازتوانمند بان انگلیسی، منجر بهیادگیری ز

آمده از مطالعه دستشوند. نتایج بهنیز میآموزان زبان یو اجتماع

و پیشینه  اتیادب بخشی ارزشمند ازعنوان تواند به، میحاضر

  .عمل کند پژوهش در این زمینه

 کاربردهای آموزشی .7
می و آموزشی عنوان یک دستاورد علاستقالل نه تنها به

عنوان یک حق انسانی که منافع درازمدت در زندگی بلکه به

ریزان دارد، باید مورد توجه معلمان و برنامهآموزان زبان

آموزشی و مولفان کتب درسی قرار گیرد. آگاهی از استقالل، 

های مزایای ارتقای آن و رفتارهای حمایتی آن بایستی در برنامه

شود معلمان از روش پیشنهاد می آموزش معلمان لحاظ شود.

های ارتقای استقالل که در نظریه خودسازماندهی مطرح شده 

اند، استفاده کنند زیرا در شرایطی که بین پژوهندگان توافقی بر 

وجود ندارد، این آموزان سر چگونگی ارتقاء استقالل زبان

را های نسبتا ساده، عینی، قابل اجعنوان راهتوانند بهروش ها می

 مفید باشند. گیریاندازهو قابل 
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