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این پژوهش بهبررسی تاثیر رفتارهای حمایتی استقالل معلمان زبان انگلیسی بر آمادگی زبانآموزان برای کسب
استقالل میپردازد .بهاین منظور ،پرسشنامة آمادگی برای کسب استقالل در میان  ۲40زبانآموز سطح متوسط در
پنج آموزشگاه شهر کرمانشاه در ایران توزیع و جمعآوری شد .سپس محققان چهار معلم را براساس هشت اصل ارتقا
استقالل نظریه خودسازماندهی در هشت جلسه دو الی سه ساعته آموزش دادند و زبانآموزان شرکتکننده را بهدو
گروه آزمایش و کنترل  1۲0نفره تقسیم کردند .گروه آزمایش طی شش ماه تحت آموزش زبان توسط چهار معلم
تعلیم دیده قرار گرفتند .گروه کنترل نیز بهکالسهای معمول خود ادامه دادند .پرسشنامه آمادگی برای کسب
استقالل مجدداً در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و نتایج آن با پرسشنامه اولیه مقایسه شد .نتایج تحلیل آمار
نشان داد که رفتارهای حمایتی استقالل معلمان گروه آزمایش در پنج زمینه تغییر و بهبود ایجاد کرده است که
همگی اجزای مفهوم استقالل میباشند :مسئولیتپذیری بیشتر ،شناخت خود بهعنوان یک یادگیرنده ،شناخت بهتر
محیط یادگیری ،آشنایی بیشتر با مراحل یادگیری ،و آغازگری بیشتر در فعالیتهای منجر بهیادگیری .کاربردهای
آموزشی این مطالعه مورد بحث قرار گرفتهاند.
شناسه دیجیتال DOI: 10.22059/jflr.2019.282107.632

رضابیگی ،مرضیه ،مفتون ،پرویز ،عباسیان ،غالمرضا .)1400( .تأثیر رفتارهای حمایتی استقالل معلمان زبان بر آمادگی زبانآموزان برای کسب استقالل .
پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی.81-96 ،1 )11( ،
Rezabeigi, M arzieh, M aftoon, Parviz, Abbasian, Gholam-Reza (2021). On the Effect of EFL Teachers’ Autonomy -Supportive
Behaviors on EFL Learners’ Readiness for Autonomy. Journal of Foreign Language Research, 11 (1), 81-96.
DOI: 10.22059/jflr.2019.282107.632







81

دکتر مرضیه رضابیگی مدرس زبان انگلیسی در دانشگاه و مؤسسات زبان است .او در سطح ملی و بینالمللی به ارائه مقاله پرداخته است .حوزة پژوهش او بهطور عمده
روشهای تدریس و یادگیری ،و یادگیری زبان دوم است.
دکتر پرویز مفتون ،فارغالتحصیل دانشگاه نیویورک و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران میباشد .پژوهشهای ایشان در زمینه یادگیری زبان
دوم ،روششناسی آموزش زبان و تدوین برنامه آموزش زبان میباشد.
دکتر غالمرضا عباسیان ،استادیار آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه امام علی 15 ،جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده است .او مدیر داخلی نشریه علمی-پژوهشی مدیریت
نظامی و داور رسالههای دکتری دانشگاههای مالزی است.
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ABS TRACT

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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محیطی بین فردی بستگی دارد .در نتیجه ،استقالل بهعنوان

 .1مقدمه
امروزه مطالعات

یک ساختار فردی -اجتماع ی شناخته شده است که شامل
بسیاری

در

زمینه

استقالل

( )Autonomyبهعنوان یک موضوع حائز اهمیت در آموزش

توسعه فردی هر یک از زبانآموزان و نیز تعامل با دیگران
است (ال گانزا .)2004 ،

و پرورش بهطور کلی و بهویژه در یادگیری زبان وجود دارد

بر اساس پژوهشهای بعملآماده ،محیطهای کالس

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

درس که از استقالل زبانآموز حمایت میکنند ،دارای

)2007

مزیتهای بسیار برای پیشرفت تحصیلی زبانآموزان میباشند

اهمیت این موضوع در یادگیری زبان به دلیل نقش آن

که عبارتند از ارتقای شایستگی تحصیلی زبانآموزان  ،دستیابی

در رشد و توسعه استقالل و پیامدهای آن در آموزش و

بهپیشرفت تحصیلی (دیچارمز  ، )1976 ،خودسازماندهی و

یادگیری بوده است .بر همین اساس ،پالفریمن (  )2003معتقد

رفتارهای سازگارانه مثبت (ترنر  ،میر  ،میدلی  ،و پاتریک،

است که استقالل از حقوق انسانی است  ،جوامع دموکراتیک

 )2003و تمایل بهچالشهای سازنده و عملکرد تحصیلی بهتر

را ارتقاء میدهد  ،موجب میشود افراد از فرصتهای

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

یادگیری خود بهطور مناسب در داخل و خارج از کالس

نظریه خود سازماندهی ،این مزایا نتیجه ارتقای انگیزه خود

استفاده کنند  ،زبانآموزان را برای یادگیری درازمدت آماده

سازماندهی زبانآموزان است (ریو  ،بولت و کای .)1999،

بنسون ( ، )2001گالیله اهمیت استقالل را این چنین بیان

بررسی دیدگاه زبانآموزان نسبت به این موضوع آغاز شود.

میکند :شما نمیتوانید همه چیز را بهیک انسان آموزش دهید ،

آگاهی از عوامل موثر بر باورهای زبانآموزان  ،پایه و اساس

اما میتوانید به او کمک کنید آن را در وجود خود بیابد.

استقالل آنها را تشکیل میدهد (کاترال  .) 1995 ،زبانآموزان

علیرغم اهمیت و اعتبار مفهوم استقالل ،منتقدان بسیاری آن

دارای باورهای گوناگون در مورد معلمان زبان و نقش آنها،

را به دلیل تاکید بر زبان آموز منزوی و جدا از سایران مورد

اهمیت بازخورد ،نقش خود بهعنوان زبانآموز  ،یادگیری زبان

انتقاد قرار دادهاند .طرفداران استقالل این نقد را با بیان این که

و بهطور کلی یادگیری میباشند .معلمان زبان و زبانآموزان

استقالل یک ساختار اجتماعی و مستلزم ارتباط بین فردی

میتوانند با آگاهی از انتظارات یکدیگر  ،بهسوی درک

بهجای انزوا است  ،پاسخ داده اند(بنسون )2011 ،و حرکت

مشترکی از فرایند یادگیری زبان و نقشی که آنها در این

بهسمت شیوههای اجتماعیتر آموزش و یادگیری را بهعنوان

فرایند بازی میکنند  ،گام بردارند.

مهمترین پیشرفت در آموزش زبان انگلیسی در دهههای

صاحب نظران حوزه آموزش ،تا حدودی در مورد

گذشته ،مطرح کردهاند (بنسون .)2011 ،این حرکت مستلزم

اهمیت رفتارهای حمایتی استقالل توافق دارند .بوزاک  ،وگا ،

ورود نظریه اجتماعی -فرهنگی ویگوتسکی و نظریه یادگیری

مک کاسلین وگود ( )2008بهوجود یا فقدان شیوههای

مبتنی برموقعیت و نیز انتقاد از نظریههای یادگیری زبان دوم

آموزش حمایتی استقالل در رفتار معلمان در کالسهای

است که شناخت را از دیدگاه اجتماعی جدا کردهاند.

ریاضی پی بردند .اما بهنظر میرسد که معلمان زبان و مدیران

تاکید بر جنبههای اجتماعی یادگیری که پایه اصلی

دورههای آموزشی که ارائه دهنده و هدایتکنندة برنامههای

نظریه اجتماعی -فرهنگی ویگوتسکی را تشکیل میدهد  ،که

یادگیری زبان میباشند  ،خود باید به چگونگی فراهم آوردن

استقالل دستاوردی است که با ارتباط میان زبانآموز و معلم

شرایط و زمینههای پشتیبانی الزم برای کمک به استقالل

حاصل خواهد شد .استقالل زبانآموز بهظرفیت و توانایی

زبانآموزان و تمایل آنها برای مسئولیتپذیری بیشتر در

معلم و زبانآموز در توسعۀ روابط میان فردی بستگی دارد و

یادگیری ،بیندیشند (لی ، )1998 ،گرچه استقالل همواره

بهطور مداوم در رابطه بین این دو مورد دادوستد واقع میشود.

بهعنوان یک مفهوم ارزشمند در زمینه آموزش شناخته شده

از آنجا که زبانآموز آغازکنندة بخشی از فعالیت مورد نظر

است  ،اما بیشتر معلمان زبان گرایش بهراهبردهای کنترلگرانه

است ،استقالل وی بهظرفیت او و معلمش برای ایجاد و حفظ

(مانند دادن پاداش) دارند نه استراتژیهای حمایتی (ریو،
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میکند و کیفیت یادگیری را نیز افزایش میدهد .بر اساس نظر

هر گونه تالش برای توسعه و رشد استقالل باید با

یانگ ،کارل ،جئون و بارچ .)2004 ،

نقش خود بهگونه ای موثر برای ارتقای استقالل موضوعی

افزون بر این ،استقالل بعنوان یک مفهوم غربی و وابسته

است که برسر آن توافق وجود ندارد .بنابراین  ،سی نکلر ،

بهفرهنگ شناخته شده است (بنسون .)2006 ،بنابراین بررسی

( )2000برای رسیدن بهیک مفهوم مورد توافق  ،برخی از

آن در محیطهایی شرقی مانند ایران که نقش معلمان زبان را

جنبههای استقالل زبانآموز را بدین گونه بیان میکند:

نمیتوان و نباید بهیکباره حذف کرد  ،سودمند است .بدین
ترتیب افزون بر بررسی استقالل زبانآموزان بهعنوان مرحله
اولیه الزم است ،ارتقای آگاهی معلمان زبان نسبت بهمفهوم

 . 1میتوان در داخل و یا خارج از کالس به استقالل
دست یافت.
 . 2استقالل جنبۀ اجتماعی و فردی دارد.

استقالل و آموزش رفتارهای حمایتی استقالل بهآنها نیز مهم

برای تقویت استقالل  ،بهاتخاذ یکشیوة آموزشی نسبتاً

است .هدف از این مطالعه  ،بررسی میزان آمادگی زبانآموزان

غیر سنتی که در آن معلم اغلب بهعنوان یک تسهیلکننده عمل

ایرانی برای کسب استقالل  ،قبل و بعد از آموزش رفتارهای

کرده و زبانآموزان را بهسوی کشف و خلق ادراک خود از

حمایتی استقالل بهمعلمان آنهاست .این شکاف پژوهشی ،با

جهان هدایت میکند ،نیاز داریم ( انوزاوا .)2010 ،برخی

بررسی تأثیر رفتارهای حمایتی استقاللی معلمان زبان بر میزان

سوءبرداشتها از جانب معلمان در بارة مفهوم استقالل

آمادگی زبانآموزان برای کسب استقالل ،در پنج موسسه زبان

زبانآموزان شناسایی شدهاند که با این شیوه تناقض دارند .از

در شهر کرمانشاه انجام شد.

بین این سوءبرداشتها میتوان به این موارد اشاره کرد:
مترادف دانستن استقالل با عبارت خودآموزی و مخل دانستن

 .2پیشینۀ پژوهش
 .2-1استقالل زبانآموز
پژوهشهای بسیاری در بارة استقالل در یادگیری زبان
انگلیسی وجود دارد (ریو و همکاران 2004،؛ بنسون  2009 ،؛
بنسون  2006 ،؛ لیتل ؛  2007؛ پکانلی ایگل  2009 ،؛ تاناسوالس ،
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 2000؛ لی  2017 ،؛ اسمیت ،کوچا  ،و لمب)2018 ،
گرچه یادگیرندگان مستقل راحت تر به اهدافشان نایل
میشوند (سلیمانی و رحمانیان )1398 ،اما این مبحث دارای
پیچیدگیهای خاص است و فرد مستقل در آن بهعنوان فردی
شناخته شده که قادر به بیان خواستههای خود و یا آنچه واقعاً
بهسود اوست ،میباشد .این تعریف با آنچه که معموالً در
کالسهای درس رایج است ،متفاوت است .تعریف رایج
استقالل بدینگونه است :توانایی قبول مسئولیت یادگیری
خود و پذیرش مسؤلیت تصمیمات مرتبط با جنبههای این
یادگیری (هولک .)1981 ،این تعریف بهعنوان چارچوب
اصلی پژوهش و آموزش در ادبیات پژوهش مربوط بهمفهوم
استقالل در نظر گرفته شده است .اما مسئله این است که
اشکال متفاوتی از این تعریف وجود دارد و هنوز مسائلی
وجود دارن د که معلمان زبان و کارشناسان باید در بارة آنها

هر گونه مداخله از سوی معلم (بنسون  )2009 ،و فاصلهای
که بین بحثهای نظری این مفهوم و دیدگاه معلمان زبان
نسبت بهآن وجود دارد.
پالفریمن ( )2003بهش یوهای از استقالل زبانآموزان
اشاره دارد که از نظر فنی  ،روانشناختی و سیاسی و نیز
ازدیدگاه اجتماعیـفرهنگ ی بیان شده است (آکسفورد،
 .)2003دیدگاه فنی بر موقعیت یادگیری و شرایط محیطی
یادگیری برای کسب مهارت و راهبردهای الزم در یادگیری
مستقل آگاهانه توجه دارد .در دیدگاه روانشناختی ،تاکید بر
خودزبانآموزان  ،نگرشهای آنها و تواناییهای شناختی و
ویژگیهای ذهنی آنهاست (بنسون  )1997 ،در حالی که در
دیدگاه سیاسی ،تمرکز اصلی بر ساختارهای قدرت وکنترل
است که بر توانمندسازی زبانآموزان تأکید میکند .دیدگاه
اجتماعیـفرهنگی متمرکز بر یادگیری مداخله-محور و نقش
همکنشی اجتماعی در ارتقای استقالل زبانآموز میباشد
( بورگ و البوسعیدی  .)2012 ،البته در محیطهای آموزشی
واقعی تفاوت میان این دیدگاهها چندان محسوس نیست
(پالفریمن .)2003 ،

 .2-2ایجاد استقالل :نقش معلم زبان

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

بهطور کلی معلمان میتوانند در ایجاد استقالل نقش

اشاره میکند :چگونگی آموزش بهمعلمان زبان برای ایفای

مخرب یا موثری داشته باشند .گرچه روشهای متداول معلم-
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محور مانع ایجاد استقالل میشوند ،این باور که برای تقویت
استقالل هر مداخلهای از سوی معلم ممنوع است ،نیز تنها
یک تصور نادرست است .بهنظر تاناسوالس ( )2000استقالل

 .2-3نظریه خودُ سازماندهی
)(Self-determination theory
نظریه خودسازماندهی ،نظریه ای مبتنی بر شخصیت و

دارای معنایی فراتر از یادگ یری بدون معلم است .به این معنا

انگیزه است که نیازهای روانشناختی ذاتی افراد را مورد

که باید یکمعلم حضور داشته باشد تا منابع ،مواد و روشها

بررسی قرار می دهد .موضوع عمد ة این نظریه انگیزههایی

را با نیازهای زبانآموزان تطبیق دهد و حتی در صورت نیاز،

است که انتخاب افراد را در صورت عدم مداخله خارجی

آنها را کنار بگذارد .بههمین ترتیب ،پکانلی ایگل( )2009ادعا

تحت تاثیر قرار میدهد (ریو ،دسی و ریان .)2004 ،این نظریه

میکند که معلمان زبان نباید در حاشیه قرار بگیرند و از ایفای

سعی دارد بهاین سوال پاسخ دهد که آیا رفتار فرد خود انگیخته

نقش خود در ایجاد استقالل شانه خالی کنند .معلمان زبان

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

میتوانند عاملی اصلی و کارامد در ارتقای استقالل زبانآموز

برآورد اینکه اقدامات انسان توسط انگیز ة درونی هدایت

شوند (هان  .) 2014 ،توتونیس ( )2011معتقد است بهمنظور

میشوند یا خیر ،میزان استقالل ،ارتباط و توانمندی او

رسیدن بهاین هدف  ،معلمان زبان باید بهطور جدی در این

میباشند .در صورت رفع این سه نیاز  ،فراگیران مختلف فارغ

زمینه آموزش ببی نند .آنها باید فرصتهایی برای ایجاد

از اینکه در حال یادگیری چه چیزی هستند ،در برخورد با

کالسهای شاگرد-محور فراهم کنند تا زبانآموزان مسئولیت

محیط آموزشی احساس آرامش و راحتی خواهند داشت

یادگیری خود را بر عهده گرفته و در بارة زمان یادگیری

(رایان و دسی .)2017 ،

محتوای آن بهتصمیمگیری بپردازند .بنابراین ،زبانآموزان
میتوانند مستقل شوند ،درحالی که در نوعی رابطه تسهیل
شده با معلمشان باش ند .مفهوم چنین معلمی پس از تجربیات
رضایتبخش استقالل ،در ذهن زبانآموزان درونیسازی
میشود (الگانزا .)2008 ،
ارتقای استقالل که مبتنی بر پرسشنامه اند ،از نظر شیوههای
روششناختی محدودند .پاسخهای معلمان بهبرخی ازاین
پرسشنامهها بر اساس عملکرد واقعی آنها در کالس
نیستند و عمدتا انعکاس دهندة پاسخهای مطلوب بهجا ی
پاسخهای واقعی آنهایند .بنابراین  ،ضرورت توجه بیشتر
بهآنچه معلمان زبان واقعا در کالسهای خود برای افزای ش
سطح استقالل زبانآموزان انجام می دهند ،احساس میشود .
نظرات و دیدگاههای مثبتی در بارة شیوههای تقو ی ت
استقالل در کالس درس وجود دارد  ،اما بیشت ر آن ها در
قالب پیشنهادها ،نظری و شخصی اند و میتوانند
بهشیوههای مختلف تفسیر شوند .نویسندگان این مقاله
برای دستیابی بهاستقالل بهروشی عینی و قابل اندازهگیری ،
از اصول نظریه خود سازماندهی که در آن استقالل بهعنوان
یک نیاز اولیه روانشناختی مطرح میشود ،استفاده
کرده اند.
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استقالل در نظریه خودسازماندهی این گونه تعریف
شده است :نیاز روانشناختی برای تجربه کردن رفتار یا
فعالیتی بر اساس محرک درونی و کسب تایید از خود و نه
از نیروها یا رویدادهایی خارجی که با فرد همسو نمیباشند
(ریو ،دسی و ریان .)2004 ،این نظریه ،رفتارهای متفاوت را
براساس می زان انگیزه برای انجام آنها متمایز میکند .با
توجه به نظریه خودسازماندهی  ،هنگامی که زبانآموزان
احساس میکنند رفتارشان توسط عوامل بیرونی کنترل
میشود ،انگیزة خود را از دست خواهند داد ( دسی وریان،
 .)1991بخش وسیعی از شواهد آزمایش نشان می دهد که
محیطهای کالس درس که استقالل زبانآموز را افزایش
میدهند ،مزایای مختلفی
دانشآموزان

دارند.

برای پیشرفت تحصیل ی

زبانآموزان

تمایل

بیشتری

به خودسازماندهی و رهبری (ترنر و همکاران )2003و
درونیسازی انگیزة تحصیلی ( چیرکوو و ریان )2001 ،نشان
میدهند .این مزایا ممکن است بهسبب انگیزههای درونی
ایجاد شده در زبانآموزان و بروز رفتارهای حمایتی استقالل
معلمان در کالس درس باشند (ریو و همکاران )1999 ،
اهمیت شگردهای حمایتی استقالل ،مورد توافق
صاحبنظران این امر میباشد .بنابراین ،معلمان زبان  ،نیاز
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مطالعات موجود در مورد شگردهای معلمان در

 .2-3-1نظریه خودسازماندهی و ارتقاء استقالل

بهتمرکز بر فراهم آوردن شرایط و زمینههای الزم حمایتی
دارند تا بتوانند بهزبانآموز ان در رسیدن بهظرفیت و تمایل
الزم برای قبول مسئولیت بیشتر در یادگیری خود کمک کنند

جدول  .1فراوانی و درصد متغیرهای زبانآموزان در گروههای مطالعه
متغیرها

(لی  .)1998 ،برای درونی کردن فرایند یادگیری زبان  ،داشتن
روابط مناسب با افرادی که در یادگیری زبانآموزان موثرند،
بهعنوان یک فعالیت معنیدار شخصی  ،و مستقل حائز

دستهبندی

مرد
جنسیت
زن

اهمیت باالیی است ( نوئلز ،چفی ،لو و دینسر .)2016 ،ریو
و همکاران ( )1999بر اساس نظریه خودسازماندهی  ،هشت

20-15

ابزار را برای پرورش استقالل در محیط کالس درس معرفی

گروه
کنترل آزمایش
27

30

( )25% ( )22.5
93

مقدار * P

0.76

90

( )75 ( )77.5
82

75

()62.5 ( 68.53

نموده اند که عبارتند از )1( :گوش دادن دقیق بهزبانآموزان
( )2ایجاد شرایط الزم برای زبانآموزان بهمنظور انجام

25-20

فعالیتها بهشکل مطلوب  )3( ،ارائه فرصت بهزبانآموزا ن
برای صحبتکردن )4( ،سازماندهی مواد آموزشی و تنظیم
چیدمان کالس  ،بهطوری که زبانآموزان بهجای تماشا و

سن

30-25

23

27

( )22.5 ( )19.2
3

8

( )2.5

( )6.7

0.56

گوش دادن غیر فعاالنه  ،برای انجام فعالیتها به اشیا دسترسی
الزم داشته باشند  )5( ،تشویق زبانآموزان در هنگام فعالیت

35-30

و تالش ( )6ابراز خرسندی و آگاهی از بهبود تدریجی و
باال رفتن مهارت و تسلط )7( ،پاسخ بهسواالت زبانآموزان

40-35

بهگونهای قابل قبول ( )8بهرسمیت شناختن نگرش و
دیدگاههای زبانآموزان .هشت روش ذکر شده ،اساس این

دیپلم یا پایینتر
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مطالعه و جلسات آموزشی برای معلمان زبان شرکتکننده
بودهاند .در این پژوهش سعی بر آن است تا بهپرسش زیر

کارشناسی

پاسخ داده شود:
آیا بین می زان آمادگی گزارش شده برای استقالل
زبانآموزان قبل و بعد از تجربه رفتارهای حمایتی استقاللی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

7

6

( )5.8

( )5.0

5

4

( )4.2

( )3.0
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( )64.2 ( )70.0
26

33

( )27.5 ( )21.7
9

10

( )7.5

( )8.3

0.59

معلمان زبانشان ،اختالف آماری معناداری وجود دارد؟

 .3روش انجام مطالعه
 .3-1شرکتکنندگان
شرکتکنندگان در این مطالعه  240نفر زبانآموز
انگلیسی پسر و دختر سطح متوسط در پنج مؤسسه زبان در
شهرکرمانشاه درغرب ایران بودند .توزیع جنس یت  ،سن و
تحصیالت زبانآموزان در دو گروه پژوهش مقایسه شد
(جدول  .)1بر اساس نتیجه آزمون مجذور توزیع این
متغی رها بین گروه آزمایش و گروه کنترل معنیدار نبود ( >P

.) 0.05

دانشجوی دکتری

1

0

( )0.8

((0.0

تعداد معلمان زبان در این مطالعه  4معلم ( 3زن و  1مرد
در گروه آزمایش)  4معلم ( 3زن و  1مرد در گروه کنترل) بود.
معلمان زبان در هردو گروه ،همگی دارای مدرک کارشناسیارشد
و تجربۀ آموزش  15تا 19ساله در سطح متوسط زبانی بودند.

 .3-2ابزارهای مطالعه
ا بزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند،
عبارتند از:
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در مرحله بعد  ،قبل از اینکه معلمان زبان آموزشدیده با

الف) پرسشنامۀ آمادگی استقالل
(Readiness for Autonomy Questionnaire) RFAQ

این پرسشنامه بهمنظور سنجش دیدگاه و بررسی آمادگی
زبانآموزان دربارة استقالل قبل و بعد از آموزش رفتارهای
حمایتی استقالل بهمعلمان آنها ،مورد استفاده قرار گرفت.
این پرسشنامه توسط ژوان لی ( )2013در دانشگاه ناتی نگهام
و برای محیطهای آموزشی شرقی بر اساس نتایج حاصل از
پژوهشهای پیشین دربارة استقالل تهیه شده است .پرسشنامه
آمادگی استقالل متشکل از دو دیدگاه آمادگی زبانآموزان
برای استقالل  ،یعنی دانش فراشناختی زبانآموزان و تمای ل
آنها برای مسئولیتپذیری است .برای هر یک از پاسخها از
مقیاس پنج نقطهای لیکرت استفاده شد.

این

برای

همگنکردن

شرکتکنندگان و اطمینان از ای نکه همه آنها در یک سطح
مهارت زبانی قرار دارند ،مورد استفاده قرار گرفت .این آزمون
شامل بخش خواندن ،دستور زبان و آیتمهای واژگان است.
در این آزمون توانایی تشخیص پاسخهای درست زبانآموزان
بهبخشهای خواندن ،دستور و واژگان بهمنظور تعیین سطح
زبانی زبانآموزان مورد ارزیابی قرار میگیرد (مفتون و

انگلیسی در ترم بعد بودند  ،توزیع شد 247 .نفر بهدو گروه کنترل
و آزمایش تقسیم شدند .پس از آن ،پژوهندگان بهمشاهدة
کالسهای چهار معلم آموزش دیده (گروه آزمایش) و چهار
معلم دیگر (گروه کنترل) و ضبط آنها پرداختند .پژوهندگان از
چکلیست

)behaviors

Autonomy-supportive

 ASBI )instrumentبراساس نظریه خودسازماندهی برای
بررسی رفتارهای حمایتی استقالل معلمان زبان استفاده کردند.

 .3-3روش مطالعه
ابتدا آزمون تعیین سطح بی بل به 268زبانآموز انگلیسی
در کالس های سطح متوسط درپنج موسسه زبان در کرمانشاه
داده شد .بهمنظور همگن کردن زبانآموزان  ،شرکتکنندگانی
که یک انحراف معیار باالتر یا پایینتر از نمره میانگین را
کسب کردند  ،حذف شدند .بنابراین تعداد زبانآموزان پس از
ارائه آزمون بیبل ،که منجر به حذف  21نفر از شرکت کنندگان
شد  ،به 247نفر رسید.
از بین معلمان زبان شرکتکننده ،چهار معلم بصورت
داوطلبانه تمایل خود را برای شرکت در جلسات آموزشی
اعالم کردند .سپس  ،هشت کارگاه آموزشی در بارة نظریۀ
خودسازماندهی و استقالل (هرکدام 2-3ساعت) برای این
چهار معلم برگزار شد .تصمیمگیری در بارة تعداد و محتوای
جلسات آموزشی بر مبنای بورگ و البوسعیدی ( )2012و
هشت اصل نظریه خودسازماندهی صورت گرفت.

تعصب در این مرحله از مطالعه ،دو ارزیاب دیگر در پرکردن
چک لیستهای مشاهده همکاری کردند .برای فهم اثربخشی
رفتارهای حمایتی استقالل معلمان زبان بر آمادگی برای استقالل،
 RFAQمجددا در هر دو گروه از زبانآموزان در پایان دوره که
شش ماه ادامه داشت ،توزیع شد .هفت زبانآموز در این مرحله
حضور نیافتند .بنابراین پرسشنامههای اولیه آنها از روند تجزیه
و تحل یل حذف شد تا جمع یت مشابهی در مرحله اول و آخر
مطالعه داشته باش یم .بنابراین تعداد نهایی زبانآموزان شرکت
کننده  120نفر برای هر کدام از گروههای آزمایش و کنترل بود.

 .3-4تجزیه و تحلیل دادهها
پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 21

تجزیه و تحلیل شدند .آمار توصیفی (فراوانی و درصد) برای
تمام سؤاالت و همچنین اطالعات زمی نهای زبانآموزان
محاسبه شد .بهمنظور بررسی تأثیر رفتارهای حمایتی استقالل
بر استقالل زبانآموزان  ،آزمون زوج همسان ویلکاکسون برای
مقایسه دو پرسشنامهای که قبل و بعد از آموزش بهزبانآموزان
داده شد ،مورد استفاده قرار گرفت .برای ارزیابی تأثیر آموزش
بر آمادگی یادگیرنده برای استقالل نیز  ،ازتحلیل چند متغیره
کوواریانس) (MANCOVAاستفاده شد.

 .4نتایج
بهمنظور تسهیل روند تجزیه و تحلیل دادهها RFAQ ،

بههفت بخش اصلی تقسیم شده است که عبارتند از :نقش

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  81تا 96

رضایی.)2013 ،

87

بین  247شرکت کننده که مصمم بهشرکت در کالسهای

گرفت (هر جلسه شامل  90دقیقه) .برای جلوگیری از تاثیر

)(Babel English Placement Test

آزمون

حضور یابند ،پرسشنامه آمادگی استقالل زبانآموزان  RFAQدر

در این مرحله ،مشاهدات در  10جلسه برای هر معلم صورت

ب) آزمون تعیین سطح انگلیسی بیبل
چندگزینهای

دانش و مهارتهای جدید ارتقای استقالل در کالسهایشان

معلم ،مسؤلیتپذیری بیشتر  ،دانش فراشناختی :شناخت خود

در ذیل آمده است RFAQ .ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از

بهعنوان یادگی رنده ،دانش فراشناختی  :آگاهی زبانی  ،دانش

 0.70را ارائه می دهد که نشاندهندة سطح رضایت بخشی از

فراشناختی :محیط یادگیری  ،روند یادگیری و تمرین ،و

همسانی درونی بین بخشهای مختلف و قابلیت اطم ینان

سرانجام فعالیتهای یادگیری خودآغازگرانه .در این پژوهش

آماری مناسب است.

تجزیه و تحلیل بر هفت بخش از این گروه متمرکز است که
جدول  .2آلفای کرونباخ برای مقیاسهای RFAQ

تعداد آیتمها

آلفا

مقیاس
نقش معلم

17

0.93

مسؤلیت پذیری بیشتر

9

0.89

دانش فراشناختی :شناخت خود بهعنوان یادگیرنده

9

0.87

دانش فراشناختی  :آگاهی زبانی

7

0.88

دانش فراشناختی :محیط یادگیری

10

0.89

دانش فراشناختی :روند یادگیری

10

0.88

تمرین :فعالیتهای یادگیری خودآغازگرانه

17

0.78

برای ارزیابی اعتبار ساختار اندازهگیری شده ،از روش
آنالیز فاکتور تاییدی ) (CFAاستفاده شده است .اعتبار سازه
تمام زیر مقیاسها بر اساس بارهای عامل (بیش از  ،)0.5آمار
تی معنیدار ) (T> 2و شاخصهای مناسب ،تایید شد.

نتایج پاسخهای زبانآموزان به  RFAQبهشرح زیر
است.

 .4-1نقش معلم
بررسی میانگین  ،انحراف معیار و مقدار آیتمهای نقش
معلم نشان داد که آیتم  ،)P <0.001 ، ٪13/53( 4آی تم 9
( ، )P = 0.026 ، 7.71٪آیتم  ،)P = 0.048 ، 6.33%( 14و
آی تم  (P= 0.011 ، ٪33.13( 17بهطور معنیداری در گروه
آزمایش افزایش یافت (جدول .)3

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

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  81تا 96

قبل
ردیف

آیتمهای نقش معلم

بعد

افزایش
( )٪

مقدار * P
0.071

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

1

نقش معلم ارزیابی مداوم یادگیری من است.

3.67

1.06

3.88

98

5.72

2

من به معلم نیاز دارم تا اهداف یادگیری را برایم تعیین کند.

3.93

1.02

4.12

1.03

4.83

0.147

3

مسؤلیت معلم ایجاد فرصتهایی برای تمرین است.

3.99

1.00

4.21

91 .

5.51

0.088

4

برای برانگیختن عالقهام به یادگیری زبان انگلیسی بهمعلم نیاز دارم.

3.77

1.10

4.28

93

13.53

0.000

5

معلم باید ضعفهایم را به من گوشزد کند.

3.90

93

4.02

88 .

3.08

0.285

6

دوست دارم معلم برای کسب موفقیت در محیطهای خارج از کالس
هم بهمن کمک کند.

3.78

93

3.87

99 .

2.38

0.463

7

نقش معلم انگلیسی این است که مرا بهسخت کار کردن وادارکند.

3.71

1.10

3.83

1.11

3.23

0.337

8

معلم باید یک الگوی خوب و الهامبخش باشد.

3.79

1.02

3.92

1.11

3.43

0.308

9

برای آشنایی با شیوههای مختلف یادگیری به معلم نیاز دارم.

3.76

1.05

4.05

99 .

7.71

0.026

10

بهنظر من ،معلم انگلیسی موظف است دلیل انجام فعالیتهایی که
انجام می دهیم را توضیح دهد.

3.70

1.06

3.78

1.14

2.16

0.547

11

مسئولیت معلم این است که در بارة آنچه که باید در درس انگلیسی
یاد بگیرم ،تصمیمگیری کند.

3.65

99 .

3.73

1.00

2.19

0.340

12

من به معلم نیاز دارم تا به پیشرفتم در درس انگلیسی کمک کند.

3.75

1.03

3.78

1.03

0.80

0.891

13

من فکر میکنم نقش معلم انگلیسی توضیح گرامر و واژگان است.

3.69

1.05

3.88

1.04

5.15

0.196

88

بعد

قبل
ردیف

آیتمهای نقش معلم

14

من به معلم برای انتخاب فعالیتهای مربوط بهیادگیری زبان انگلیسی
نیاز دارم.

3.79

15

بهنظر من معلم باید تصمیم بگیرد که هر فعالیت زبانی چقدر باید
طول بکشد.

3.34

1.09

16

نقش معلم پاسخ دادن بههمه سواالت من است.

3.40

1.16

3.49

17

بهنظر من نقش معلم این است که در مورد کارهایی که باید انجام دهم
تا زبان انگلیسی را بیرون کالس بیاموزم ،هم تصمیمگیری کند.

3.48

1.05

3.77

افزایش
( )٪

مقدار * P
0.048

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

97 .

4.03

93

6.33

3.48

1.14

4.19

0.358

1.12

2.65

0.468

1.08

8.33

0.011

زبانآموزانی که با اظهارات فوق موافقند  ،نقش معلم در

آزمایش افزایش یافتهاند .آیتم "من بهمعلم برای برانگیختن

یادگیری زبان را بهعنوان نقش غالب میشناسند .برخی از

عالقهام بهیادگیری زبان انگلیسی نیاز دارم" دارای بیشترین

نقشها مانند تشخیص مشکالت  ،اختصاص زمان ،تعیین

میزان تغییر بود ( .)13٪/53این افزایش نشان دهد که میتوان

هدف فعالیتها که زبانآموزان بهمعلمان زبان اختصاص

وابستگی زبانآموزان بهمعلمان زبان را بهعنوان یکی از

می دهند ،دارای نقش اساسی در توسعه رفتار مستقل میباشند

ویژگیهای کالسهای سنتی را با استفاده از شگردهای

(کاترال.)1995 ،

حمایتی استقالل کاهش داد.

همانطور که جدول نشان می دهد ،تمام آیتمها در گروه

 .4-2مسؤلیتپذیری بیشتر
جدول  .4میانگین و انحراف معیار آیتم مسؤلیت پذیری بیشتر قبل و بعد از آموزش
افزایش

بعد

قبل
انحراف

انحراف

3.67

1.00

4.01

1.02

9.26

0.004

3.03

1.00

3.58

1.17

18.15

0.000

3.65

1.03

3.97

1.06

8.77

0.009

4

من دوست ندارم بهمن گفته شود که چگونه باید یاد بگیرم.

3.44

96 .

3.47

1.00

0.87

0.706

5

من فکر میکنم بدون معلم نمیتوانم پیشرفت کنم.

3.13

1.10

3.74

1.18

19.49

0.000

3.67

91 .

3.91

89 .

6.54

0.045

3.99

1.03

4.38

86 .

9.77

0.003

3.59

95

3.94

96 .

9.75

0.008

4.02

1.01

4.32

89 .

7.46

0.008

ردیف
1
2
3

6
7
8
9

آیتم مسؤلیت پذیری بیشتر
من می دوست دارم بتوانم محتوای درسی کالسهای انگلیسی
را انتخاب کنم.
بخش زیادی از یادگیری زبان را می توان بدون معلم انجام داد.
من معلمان زبانی را دوست دارم که فرصتهای فراوانی برای
یادگیری در اختیار ما قرار می دهند.

به نظر من معلمان زبان باید برای انتخاب آنچه که ما
میخواهیم یاد بگیریم ،به ما فرصت بدهند.
یادگیری زبان شامل خودآموزی بسیار است.
من فکر میکنم معلمان زبان انگلیسی باید فرصتی برای
تصمیمگیری در مورد مکان و چگونگی یادگیری بدهند.
من ازانجام کارهایی که سبب یادگیریم میشوند ،لذت میبرم.

میانگین

معیار

میانگین

معیار

* مقایسه قبل و بعد از اندازهگیری با آزمون زوج همسان ویلکاکسون انجام شد

میانگین ،انحراف معیار و مقدار افزایش آیتم پذیرش و



مسؤلیتپذیری بیشتر نشان میدهد که به جز مورد  ، 4تمام
موارد بهطور قابل توجهی در گروه آزمایش افزایش یافت
(جدول  .)4.3دو مورد که از باالترین میزان افزایش برخوردار
بودند  ،عبارتند از:
89

درصد باالیی از یادگ یری زبان انگلیسی بدون
معلم ( )18/%15انجام میشود.



من احساس میکنم بدون معلم ()19/%49
نمیتوانم رشد زبانی داشته باشم.

این نتایج تاییدی براظهارات بوزاک و همکارانش

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  81تا 96

( )٪

مقدار * P

( )2008می باشد .آنها معتقدند کالس های درسی که در آن

یادگیری بهینه  ،ایجاد میشود .نتیجۀ این مطالعه نشان میدهد

معلمان زبان بهمدل تعاملی پایبند میباشند  ،بر موفقیت تک

که برای داشتن زبانآموزان مستقل تر  ،معلم میتواند نقش

تک دانش آموز تمرکز میکنند و زبانآموزان را در رفتارهای

مهمی ایفا کرده و با افزایش استقالل آنها بهمی زان زیادی بهکم

کمک رسانی و دریافت کمک درگیر میکنند ،میتوانند شبکه

رنگ کردن گاه بهگاه نقش معلم در فرایند یادگیری کمک کند.

امنی را فراهم کنند که در آن زبانآموزان قادر بهشرکت در

 .4-3دانش فراشناختی :شناخت خود بهعنوان

رفتارهای خودسازمانده و مستقل باشند .این امر با نظر

زبانآموز انگلیسی

تاناسوالس( )2000که معتقد است حضور یک معلم برای

نت یجه ارزیابی زبانآموزان در مورد خود  ،قبل و بعد از

تقویت استقالل ضروری است ،هماهنگ است .به این ترتیب ،

مداخله در جدول  5آمده است.

استقالل زبانآموز در شناخت نیازها ،راهبردها و اهداف خود
بهعنوان زبانآموز وایجاد فرصتی برای تغییر روشها برای

جدول  .5میانگین و انحراف معیار آیتم شناخت خود بهعنوان زبانآموز انگلیسی قبل و بعد از آموزش
قبل
ردیف

انحراف

3.28

1.07

3.30

1.01

0.61

0.930

2

من از یادگیری زبان انگلیسی لذت میبرم.

4.32

1.10

4.52

82 .

4.63

0.193

3

در مورد توانایی خود در درس زبان انگلیسی مطمئن نیستم.

2.99

1.15

3.47

1.33

16.05

0.001

4

من در یادگیری زبان انگلیسی توانا هستم.

3.66

1.12

3.90

1.00

6.56

0.076

5

زبان انگلیسی موضوع مورد عالقه من نیست.

4.14

1.09

4.48

87 .

8.21

0.004

3.44

1.08

3.53

1.12

2.62

0.517

7

من فکر میکنم که توانایی یادگیری زبان انگلیسی را دارم.

3.78

1.02

4.14

89 .

9.52

0.001

8

من در یادگیری زبان انگلیسی باالتر از حد متوسط هستم.

3.62

1.10

3.86

1.15

6.63

0.056

3.67

1.06

4.09

95

11.44

0.001

6

9

من می توانم نقاط قوت و ضعفم را در یادگیری زبان انگلیسی
شناسایی کنم.

من سبک یادگیریام در زبان انگلیسی را میشناسم و از آن
به طور موثر استفاده میکنم.

من بهترین راههای یادگیری و تمرین زبان انگلیسی را برای
خودم میشناسم.

میانگین

انحراف

مقدار * P

( )٪

1

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  81تا 96

آیتمهای شناخت خود بهعنوان زبانآموز انگلیسی

بعد

افزایش

معیار

میانگین

معیار

* مقایسه قبل و بعد از اندازهگیری با آزمون زوج همسان ویلکاکسون انجام شد

میانگین  ،انحراف معیار و افزایش مقدار آیتم شناخت
خود بهعنوان زبانآموززبان انگلیسی نشان داد که آیتم 3
( ، )P = 0.001 ، 05.05٪آی تم  ، )P = 0.004 ، ٪8.21( 5آیتم
)P = 0.001 ، 52.5٪( 7و آیتم )P = 0.001 ، ٪44.41( 9
بهطور معنیداری در گروه آزمایش افزایش یافتهاند (جدول
 .)4.3باال رفتن اعتماد بهنفس و دیدی مثبت نسبت به خود نیز
قابل مشاهده است .در همین راستا وندن ( )1991تاکید کرده

موفقیتآمیز ،نمیتوانند رفتارهای استقاللطلبانه دریادگیری
را توسعه دهند.

 .4-4دانش فراشناختی :آگاهی زبانی
میانگین ،انحراف معیار و میزان افزایش آی تم آگاهی
زبانی نشانداد که تنها گروه  ) P= 0.048 ، ٪4/98( 6بهطور
قابل توجهی در گروه آزمایش افزایش یافته است (جدول .)6

است که زبانآموزان بدون اعتماد بهتواناییشان برای یادگیری

90

جدول  .6میانگین و انحراف معیار آگاهی زبانی قبل و بعد از آموزش
قبل
آیتم آگاهی زبانی

ردیف

من برخی از تفاوت های بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

1

را می دانم.
می دانم که برخی صداها در زبان انگلیسی وجود دارند که در زبان

2

مادری من وجود ندارند.
حفظ کردن اصطالحات و عبارات می تواند زبان انگلیسی من را

3

بهبود بخشد.
من برخی از تفاوت های بین انگلیسی گفتاری و نوشتاری را می دانم.

4

بعد
انحراف

( )٪

ارزش * P

3.67

1.02

3.88

89 .

5.72

0.101

3.84

92 .

3.89

91 .

1.30

0.590

4.07

95

4.13

89 .

1.47

0.596

4.03

93

4.18

87 .

3.72

0.180

3.93

91 .

4.04

93

2.80

0.301

4.02

89 .

4.22

80 .

4.98

0.048

4.14

94 .

4.25

95

2.66

0.293

میانگین

انحراف

افزایش

معیار

میانگین

معیار

استرس گذاشتن بر کلمه درست در یک جمله برای ایجاد معنای
5

صحیح مهم است .مثال That’s MY bicycle, not That is my
BICYCLE.

رعایت استرس درست یک کلمه انگلیسی برای تلفظ صحیح آن مهم

6

است .بهعنوان مثال ،banAna ،نه .bAnana
من می دانم که برای صحبت بهزبان انگلیسی ،باید بهزبان انگلیسی

7

گوش فرا دهم.

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

افزایش آیتم  6میتواند نتیجه صحبت بیشتر بهزبان

میانگین ،انحراف معیار و میزان افزایش آیتم محیط یادگیری

انگلیسی در کالسهای گروه آزمایش باشد ،زیرا دیگر

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

آیتمهای این دسته تغییر قابل توجهی نداشتند.

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

 .4-5دانش فراشناختی  :محیط یادگیری

توجهی افزایش یافتهاند (جدول .)7

جدول  .7میانگین و انحراف معیار آیتم محیط یادگیری قبل و بعد از آموزش
ردیف
1
2
3

آیتم محیط یادگیری
امروزه انگلیسی زبان خارجی مهمی است.
ما در کالسهای انگلیسی در موسسه زبان ،بسیار بهزبان انگلیسی
صحبت میکنیم.
داشتن دوستهای انگلیسی زبان بسیار مفید است.

بعد
انحراف

انحراف

( )٪

ارزش * P

4.62

84 .

4.72

66 .

2.16

0.244

3.73

1.00

4.14

91 .

10.99

0.001

4.07

1.07

4.06

1.14

0.25 -

0.932

میانگین

معیار

میانگین

معیار

افرادی که میتوانند بهزبان انگلیسی صحبت کنند ،دارای وضعیت
4

اجتماعی بهتری هستند (مثال درآمد بیشتری کسب میکنند ؛

3.25

89 .

3.49

1.01

7.38

0.023

تحصیالت باالتری دارند و غیره).
5

مؤسسه زبان من ،زبان انگلیسی را بهعنوان یک موضوع بسیار مهم

4.04

84 .

4.04

83 .

0.00

0.963

3.56

1.08

3.63

1.14

1.97

0.455

4.09

1.08

4.30

1.00

5.13

0.093

8

ما باجدیت برای یادگیری زبان انگلیسی تالش میکنیم.

3.80

94 .

3.98

94 .

4.74

0.082

9

موفقیت در زبان انگلیسی در خانواده من بسیار مهم تلقی میشود.

3.96

90 .

3.90

95

-1.52

0.510

10

صحبت کردن بهانگلیسی در کالس برایم جذابیت ندارد

3.98

1.08

3.96

1.05

-0.50

0.791

6
7

تلقی میکند.
فرصت های بسیاری برای یادگیری و تمرین زبان انگلیسی در شهر
من وجود دارد.
صحبت کردن با انگلیسی زبآنها (به عنوان مثال ،آمریکایی ها) در
خیابان برایم خیلی جالب است.

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

افزایش

گروه آزمایش بهطور قابل توجهی افزایش یافته اند (جدول

 .4-6دانش فراشناختی :روند یادگیری زبان انگلیسی

 .) 4-7بیشترین افزایش مربوط بهآیتم (P ، ٪18/21( 8

میانگین ،انحراف معیار و افزایش مقدارآیتم روند

 <0.001در گروه تجربی بود.

یادگیری نشان داد که به جز موارد  6 ، 3و  ، 9تمام آیتم ها در

جدول  .8میانگین و انحراف معیارهای فرآیند یادگیری زبان انگلیسی قبل و بعد از آموزش
بعد

قبل

ارزش * P

انحراف

( )٪

3.53

96 .

3.95

92 .

11.90

0.000

3.62

91 .

4.03

93

11.33

0.000

3

من می توانم توضیح بدهم که چرا بهزبان انگلیسی نیاز دارم.

4.06

1.12

4.03

1.19

0.74 -

0.957

4

من در حال اندازهگیری پیشرفتم در یادگیری زبان انگلیسی هستم

3.42

1.00

3.92

99 .

14.62

0.000

4.23

95

4.47

81 .

5.67

0.014

6

من در یافتن منابع برای یادگیری مشکلی ندارم

3.50

1.00

3.55

1.00

1.43

0.702

7

من قادر به تنظیم اهداف یادگیری خودم هستم

3.59

92 .

3.96

95

10.31

0.001

8

من در برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی توانمند هستم

3.35

1.03

3.96

99 .

18.21

0.000

9

من می توانم کارم را برای پی بردن بهاشتباهاتم بررسی کنم.

3.73

92 .

3.69

96 .

-1.07

0.545

3.97

96 .

3.80

1.06

-4.28

0.047

ردیف
1
2

5

10

آیتم روند یادگیری زبان انگلیسی
من می توانم روش های خودم را برای تمرین پیدا کنم.
من در استفاده از راه های جدید  /استراتژی های یادگیری زبان
انگلیسی ،توانا هستم.

من در استفاده از یک فرهنگ لغت برای پیدا کردن اطالعات در
مورد کلمات جدید مهارت کافی دارم

من می توانم وقتی که نیاز دارم در یادگیری زبان انگلیسی
درخواست کمک کنم.

میانگین

انحراف

افزایش

معیار

میانگین

معیار

* مقایسه قبل و بعد از اندازهگیری با آزمون زوج همسان ویلکاکسون انجام شد.
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درصد عمل /فعالیت مثبت و افزایش آیتم فعالیتهای یادگیری
خود آغازگرانه نشان داد که بهجز موارد  10 ،6 ،2و  ،11تمام موارد

بهطور قابل توجهی در گروه آزمایش افزایش یافتند (جدول .)8-4
بیشترین افزایش فعالیت مثبت مربوط بهآیتم P <0.001) ،٪24 ، 13

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

جدول  .9میانگین و انحراف معیارآیتم فعالیتهای یادگیری قبل و بعد از آموزش
آیتم های فعالیت های یادگیری خودآغازگرانه

قبل

بعد

بله ()٪

بله ()٪

افزایش
( )٪

مقدار * P

1

کتاب های مرجع (دستور زبان ،واژگان ،مهارت ها) را به طور مستقل خواندید؟

0.88

0.98

10

0.000

2

کلمات جدید و معانی آنها را یادداشت کردید؟

0.88

0.95

7

0.051

3

به زبان انگلیسی (ایمیل ،دفترچه خاطرات ،فیس بوک ،وبالگ) مطلب نوشتید؟

0.71

0.84

13

0.015

4

مطالب انگلیسی (یادداشت ها ،روزنامه ها ،مجالت ،کتاب ها ،و غیره) را خواندید؟

0.67

0.83

16

0.001

5

فیلم یا برنامه تلویزیونی بهزبان انگلیسی تماشا کردید؟

0.77

0.87

10

0.001

6

به آهنگ های انگلیسی یا رادیو انگلیسی گوش دادید؟

0.83

0.91

8

0.093

7

با انگلیسی زبان ها صحبت کردید؟

0.51

0.73

22

0.000

8

با استفاده از انگلیسی با دوستان خود صحبت کردید یا بهیک باشگاه زبان انگلیسی رفتید؟

0.57

0.74

17

0.001

9

آیا یادگیری زبان انگلیسی بهصورت خود محور در یک گروه انجام دادید؟

0.55

0.73

18

0.001

10

در مورد مطالعه زبان انگلیسی با معلمتان صحبت کردید یه بهاو نوشتید ؟

0.68

0.68

0

1.000

11

از اینترنت بهزبان انگلیسی استفاده کردید (برای خواندن اخبار ،انجام پژوهشهای)؟

0.82

0.85

3

0.710

12

وقتی مطلبی را نمی دانستید ،از معلم انگلیسی سوال کردید؟

0.83

0.91

8

0.021

13

به معلم زبان انگلیسی پیشنهادی دادید؟

0.52

0.76

24

0.000

14

ازفرصتها برای صحبت به زبان انگلیسی در کالس استفاده کردید؟

0.72

0.86

14

0.005

15

مشکالت یادگیری را با همکالسی هایتان مورد بحث قرار دادید؟

0.68

0.79

11

0.022

16

یک برنامه یادگیری طراحی کردید؟

0.74

0.88

14

0.009

17

فرایند یادگیری خود را ارزیابی کردید؟

0.72

0.84

12

0.022

ردیف

آیا شما ترم گذشته ...

* مقایسه قبل و بعد با استفاده از تست مک نمار انجام شد.
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نشان داد که میانگین تغییرات قبل و بعد در دو گروه تفاوت

 .4-8مقایسه تغییر (از قبل تا بعد) در خرده مقیاسهای

معناداری در آیتمهای «مسؤلیت پذیری بیشتر» ( ٪05/4گروه

استقالل بین گروهها

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

جدول  10میانگین ،انحراف معیار و افزایش سطح

شناخت خود بهعنوان یادگیرنده» ( ٪7.29گروه آزمایش در

مقیاس های اندازهگیری شده در گروه های کنترل و آزمایش

مقابل ٪1.42گروه کنترل  ، )P = 0.002 ،محیط یادگیری

را نشان می دهد .با استفاده از آزمون تی زوج ،میانگین قبل و

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

بعد از اندازهگیری برای هر گروه بهصورت جداگانه محاسبه

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

شد .برای تمامی خرده مقیاس ها ،قبل و بعد از اندازهگ یریها

 0.70٪گروه کنترل)P <0.001 ،و  ،تمرین :فعالیت های

در گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت و در گروه

یادگیری خودآغازگرانه ( 11.74 ٪گروه آزمایش در مقابل٪

کنترل اختالف معنی داری وجود نداشت .برای ارزیابی تأثیر

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

آموزش معلمان بر آمادگی زبانآموز برای استقالل  ،تحلیل

گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود.

کوواریانس چند متغیره ) (MANCOVAانجام شد .نتایج

جدول  .10میانگین ،انحراف معیار و افزایش سطح مقیاس های اندازهگیری شده در گروه های کنترل و آزمایش
قبل

بعد

نقش معلم

کنترل

3.81

آزمایش

3.71

0.66

کنترل

3.62

0.80

3.64

آزمایش

3.60

0.74

3.78

دانش فراشناختی :شناخت خود

کنترل

3.78

0.75

3.83

0.42

بهعنوان زبانآموز

آزمایش

3.66

0.73

3.92

0.45

7.29

کنترل

4.06

0.73

4.04

0.43

0.47 -

0.739

آزمایش

3.96

0.65

4.09

0.40

3.22

0.013

کنترل

3.84

0.88

3.86

0.44

0.48

0.775

آزمایش

3.91

0.62

4.02

0.36

2.90

0.036

کنترل

3.80

0.72

3.83

0.47

0.70

0.569

آزمایش

3.70

0.67

3.94

0.37

6.37

0.000

تمرین :فعالیت های یادگیری

کنترل

12.11

3.07

11.82

2.18

2.41 -

0.149

خودآغازگرانه

آزمایش

12.07

3.41

13.48

1.80

11.74

0.000

مسؤلیت پذیری بیشتر

دانش فراشناختی :آگاهی زبانی
دانش فراشناختی :محیط یادگیری
دانش فراشناختی :روند یادگیری

انحراف

( )٪

مقدار * P

0.69

3.85

0.30

0.98

0.524

3.89

0.26

4.73

0.001

0.38

0.46

0.808

0.41

5.04

0.000

1.42

0.298
0.000

معیار

میانگین

معیار

مقدار P

**
0.063
0.000
0.002
0.116
0.001
0.000
0.000

*تی تست زوج
آنالیز کوواریانس چند متغیره

همه موارد فوق که در آنها تغ ییراتی مشهود میباشد،

زبانآموزان از نقش خود  ،نقش معلم و آمادگی آنها برای کسب

در توسعه استقالل نقش عمدهای دارند .بهنظر میرسد که

استقالل در یادگیری وجود دارد .نتایج نشان داد که زبانآموزان

آموزش معلم در تغییر دیدگاه زبانآموزان در مورد نقش آنها

شرکتکننده در گروه آزمایش مسؤلیتپذیری بیشتری نسبت

در یادگیری خود و در مسئولیت پذیری آنها در این زمینه ،

بهیادگیری خود پیدا کرده اند ،بهعنوان زبانآموز بهشناخت

تاثی رگذار بوده است.

 .5بحث
براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،رابطۀ تنگاتنگی بین
آنچه معلمان زبان در کالس درس انجام می دهند با تصور
93

بهتری از خود رسیدهاند ،محیط یادگیری را بهتر شناختهاند ،با
روند یادگیری آشنایی بیشتری دارند و فعالیتهای یادگیری
خودآغازگرانه بیشتری انجام داده اند .این عوامل همگی
بخشهای مختلف مفهوم استقالل را تشکیل می دهند.
افزون بر این ،بهنظر میرسد شرایط محیطی(رفتارهای
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مقیاس استقالل

گروه

میانگین

انحراف

افزایش

حمایتی استقالل معلمان زبان)  ،بعنوان یک نیاز روانشناختی

کمرنگ نمی شود ،بلکه معنادارو هدفمند میشود .رفتارهای

که منجر به افزایش سطح رضایت ،خود-انگیزشی و سالمت

حمایتی استقالل معلمان منجر به باال رفتن اعتماد بهنفس

روان میشود ،تأثیر قابل توجهی بر روی اعتماد بهنفس

زبانآموزان و رفتارهای مستقل مانند خود ارزیابی ،فعالیت

زبانآموزان داشته باشد .یافتههای این پژوهش با مطالعات

خودجوش ،عمل انتخاب و حتی استفاده ب یشتر از زبان انگلیسی

قبلی مرتبط با خودسازماندهی و رفتارهای سازگارانه مطابقت

شد .بنابراین بهنظر میرسد نظریه خود سازماندهی پتانسیل الزم

دارد (ترنر و همکاران.)2003 ،

برای ایجاد یک ظرفیت درونی بهمنظور ارتقاء استقالل زبانآموز

نتایج پژوهش نشان داد که حمایت از استقالل که روند

در برنامه های آموزشی را دارد .شیوه کاربرد نظریه خود

طبیعی خودانگیزی و رشد روانی سالم را تسه یل میکند  ،منجر

سازماندهی و نتایج حاصل از آن در این مطالعه میتواند ،پاسخی

به خود سازماندهی و رفتارهای سازگارانه مطلوب می شود.

بهتناقض و تنوع نظری در پژوهشهای گسترة استقالل باشد؛ نیاز

میتوان سنجش پیشرفت  ،یافتن راه های تمرین و ممارست،

معلمان بهداشتن کنترلی سالم بر کالس را برآورده کند و نیز سبب

انتخاب مطالب و محتوای درسی  ،خود ارزیابی ،فعالیت مستقل،

شود مسوالن آموزشی به نقش معلمان در کمک بهزبانآموزان در

عمل انتخاب و تصمیم گیری و همچنین استفاده بیشتر از زبان

کسب مهارتهای زندگی پی ببرند .مهارتهایی که افزون بر

انگلیسی را بهعنوان فعالیت های خود سازمانده یا رفتارهای

یادگیری ز بان انگلیسی ،منجر به توانمندسازی ویژگیهای فردی

سازگارانه دسته بندی کرد (ترنر و همکاران )2003 ،که با مفهوم

و اجتماعی زبانآموزان نیز میشوند .نتایج بهدستآمده از مطالعه

استقالل در نظریه خود سازماندهی در ارتباط می باشند.

حاضر  ،میتواند بهعنوان بخشی ارزشمند از ادبیات و پیشینه

در طول مداخله  ،دیدگاه زبانآموزان نسبت به نقش

پژوهش در این زمینه عمل کند.

معلمان تغییر کرد .این یافته تایید میکند که ماهیت تقوی ت
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استقالل ،به حداقل رساندن حضور معلم نیست ،بلکه فراهم

 .7کاربردهای آموزشی

آوردن امکان حضور معلم برای زبانآموزانی است که تالش

استقالل نه تنها بهعنوان یک دستاورد علمی و آموزشی

میکنند تا از طریق دریافت حمایت  ،اهداف و منافع شخصی

بلکه بهعنوان یک حق انسانی که منافع درازمدت در زندگی

خود را بهواقعیت تبدیل کنند( آسور،کاپالن و روت .) 2002 ،

زبانآموزان دارد ،باید مورد توجه معلمان و برنامهریزان
آموزشی و مولفان کتب درسی قرار گیرد .آگاهی از استقالل،

 .6نتیجهگیری

مزایای ارتقای آن و رفتارهای حمایتی آن بایستی در برنامههای

بررسی آمادگی زبانآموزان برای کسب استقالل ،زمینه را

آموزش معلمان لحاظ شود .پیشنهاد میشود معلمان از روش

برای بررسی دیدگاه آنها دربارة استقالل و تبدیل آن به دستاوردی

های ارتقای استقالل که در نظریه خودسازماندهی مطرح شده

مهم در یادگیری فراهم میکند .تاکید زبانآموزان بر نقش چشمگیر

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

معلمان در ارتقای استقالل  ،با شگردهای تقویت استقالل در نظریه

سر چگونگی ارتقاء استقالل زبانآموزان وجود ندارد ،این

خود سازماندهی مطابقت داشت زیرا بااین شیوههای حمایت از

روش ها میتوانند بهعنوان راههای نسبتا ساده ،عینی ،قابل اجرا

استقالل ،حضور معلم در مرحله کسب آمادگی برای استقالل

و قابل اندازهگیری مفید باشند.
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