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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان برداشت مفهوم استقالل یادگیری معلمان و زبانآموزان

ایرانی و نیز معلمان و زبانآموزان اهل ترکیهبوده است .شرکتکنندگاناین مطالعه را 490

نفر که شامل  95نفر معلم مرد 81 ،نفر معلم زن 155 ،زبانآموز مرد و  159زبانآموز زن
ت تشکیل میدهند که از دو آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه در ایران و برلیتز در ترکیه
اس 

انتخاب شدهاند .بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز ،از دو پرسشنامه «خودارزیابی
نقش یادگیرندگان و معلمان» و «استقالل یادگیرنده :از نگاه معلمان» استفاده شده است.
ی مورد
برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز روشهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ت 

استفاده قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج به دست آمده هیچ ارتباط معناداری بین ادراک معلمان
و زبانآموزان ایرانی از استقالل یادگیری وجود ندارد و نیز هیچ رابطه معناداری بین ادراک

معلمان و زبانآموزان اهل ترکیه از این مفهوم وجود ندارد .همچنین آزمون تی در خصوص
مقایسه بین دیدگاه معلمان ایرانی و اهل ترکیه نشان داد که اختالف معناداری بین آن دو

نیز وجود ندارد .از سوی دیگر آزمون تی جهت مقایسه استقالل زبانآموزان ایرانی و اهل
ترکیه نشان داد که بین ادراک زبانآموزان ایرانی و ترکیهای از مفهوم استقالل یادگیری نیز
تفاوت معناداری وجود ندارد .این میتواند نشان دهنده شباهت فرهنگی و یا نزدیکی سیستم
آموزشی بین دو کشور باشد.
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 .1مقدمه:

فراگیری زبان خارجی یا زبان دوم فرایندی درازمدت است که پایانی ندارد و افرادی
که زبان خارجی و یا زبان دوم را میآموزند به این نتیجه رسیدهاند که توانایی ارتباط
با زبانهای مقصد آنها را قادر به درک بهتر از ارزشهای متفاوت در جوامع مختلف
میکند .در فرایند یادگیری یک زبان خارجی جدید بسیاری از زبانآموزان توانایی
برقراری ارتباط مؤثر را کسب نمیکنند .این عدم موفقیت بستگی به دالیلی از قبیل از
دست دادن انگیزه و اعتماد در یادگیری ،عدم محیط یادگیری ثمربخش و غیره دارد .در
عین حال معلمان بدون تردید نقش مهمی در موفقیت زبانآموزان دارند .معلمان همچنین
س هستند
قادر به حفظ و کنترل انگیزه زبانآموزان برای مطالعه در داخل و خارج از کال 
که یقین ًا باعث افزایش اعتمادبهنفس در مهارتهای ارتباطی آنها میشود .عالوه بر نقش
اساسی معلمان در فرایند یادگیری زبان ،زبانآموزان نیز باید خودشان برای یادگیری
زبان مقصد تالش کنند .پس از بررسی دقیق نقش معلم و زبانآموز در پیشرفت زبان
ی مؤثر زبان مستلزم آموزش ثمربخش و استقالل
میتوان نتیجه گرفت که یادگیر 
یادگیرنده است .برخی مطالعات راهبردهای مؤثر آموزش جهت ایجاداستقالل زبانآموز
را نشان میدهد ( اباتا.)2010،
از سال  1970موضوع استقالل یادگیرنده بین معلمان زبان انگلیسی و پژوهشگران
ت و اینکه چگونه استقالل یادگیرنده توسعهیافته
سراسر دنیا مورد بحث قرار گرفته اس 
تا استقالل یادگیرنده افزایش یابد (اسمیت.)2008،
هلوک (،1981ص )3.پدر یادگیری مستقل ،استقالل را اینگونه تعریف کرده است:
«توانایی به عهده گرفتن مسئولیت یادگیری» .طبق نظر وی توانایی قدرت یا ظرفیت انجام
کاریست و نه نوعی از رفتار و کردار .دیکنسون( ،1987ص )11.استقالل را اینگونه
تعریف میکند« :موقعیتی که یادگیرنده مسئولیت تمام تصمیمات مربوط به یادگیری خود
و اجرای آنها را برعهده دارد ».اسکمنک ( )2005استقالل یادگیرنده را در سه مفهوم
مطرح شده بررسی میکند :فنی ،روانشناسی و سیاسی .در مفهوم فنی روند فراگیری
زبان خارج از چهارچوب موسسات آموزشی و بدون دخالت معلم است .در مفهوم
روانشناسی استقالل به مثابه سازه رویکردها و تواناییهایی است که اجازه میدهد
یادگیرنده مسئولیتپذیری بیشتری نسبت به یادگیری خود داشته باشد .مفهوم سیاسی
استقالل یادگیرنده ،مفهوم را بر حسب کنترل فرایندها و محتوای یادگیری تعریف میکند.
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باید خاطر نشان ساخت روشهایی برای رشد استقالل یادگیرنده وجود دارد .اسکارل
و اسزبو ( )2000معتقدند که فرایند مستقل شدن یادگیرنده شامل سه مرحله است :افزایش
آگاهی زبانآموز ،تغییر نگرشها و تغییر نقشها .ساکت و توفولی ( )2012استدالل
کردهاند «درحالیکه مدل استقالل یادگیرنده سعی میکند یادگیرنده را به مسئولیتپذیری

یادگیری خود تشویق کند ،دسترسی رایج به رسانههای اینترنتی و ابزارهای ارتباطی
بدین معنی است که زبانآموز پیشاپیش درگیر استفاده از زبان بوده است»(ص.)212.
بنسون و لر ( )1998به اهمیت تعامل اجتماعی جهت توسعه فرایند شناختی درون اندیشی
اشاره کرده و همچنین اظهار کردند که راهنمایی ،همکاری ویا مکالمه آموزشی برای
پیشرفت استقالل بسیار مهم است.
معلم و زبانآموز هردو از نظام آموزشی سنتی روزمره خسته شدهاند .بیشتر اوقات
زبانآموزان تنها گیرندههای غیرفعال هستند و هیچ نظارتی بر محتوای درس ندارند و
بیشتر اوقات معلم روی هدفهای آموزشی که نویسندگان کتاب مشخص کردهاند تمرکز
میکند .با پیدایش یادگیری هدفمند زبان در بیشتر کشورها از جمله ایران و ترکیه بین
روشی که تدریس و یادگیری زبان انجام میشود و روشی که تمرین میشود تنش ایجاد
شده است .مفهوم استقالل بهعنوان مفهوم توسعه یافته در شرایط آموزش هدفمند زبان
از لحاظ چگونگی دریافت آن در دو شرایط متفاوت نیازمند بررسی است .پژوهش حاضر
ارتباط بین میزان برداشت معلمان زبان انگلیسی ایرانی و معلمان اهل ترکیه از استقالل
یادگیری را مورد بررسی قرار میدهد .همچنین این پژوهش قصد دارد تا ارتباط بین
میزان برداشت استقالل یادگیری زبانآموزان ایرانی و زبانآموزان اهل ترکیه را بررسی
کند .از آن جایی که این دو کشور در مجاورت یکدیگر هستند و بدین دلیل جمعآوری
دادهها با سهولت بیشتری امکانپذیر بوده است ،کشور ترکیه بهعنوان کشوری برای
قیاس انتخاب شده است.

.2پیشینه پژوهش:

بر اساس تعریف های متفاوت پژوهشگران از استقالل یادگیرنده میتوان دریافت یکی
از روشهایی که زبانآموزان ممکن است از راهبردهای یادگیری خودآگاه شوند ،توسعه
استقالل آنها است .بهعبارت دیگر خود آنها هدفهای خود را میسازند ،برای رسیدن
به آن هدفها برنامهریزی میکنند ،و فرضیههای خود را راجع به یادگیری خود بازبینی
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و ارزیابی میکنند .این بدان معنا است که آنها فراگیران مستقل و مسئولیتپذیر با اهداف
مشخص هستند ودیگر صرفا همچون یادگیرنده غیر فعال که منتظر راهنمایی معلم هستند
عمل نمیکنند .یوسوکی ( )2000نشان داد که زبانآموزان مستقل دارای اعتمادبهنفس
باالتری هستند وبا اعتماد به تواناییهای خویش بر پتانسیل یادگیری خود جهت افزایش
ی تمرکز میکنند .کیمبال ()2007همچنین اظهار داشت که ایجاد فضایی که
تجربه آموزش 
استقالل یادگیرندهها را توسعه دهد ،مهترین فاکتور جهت افزایش اعتمادبهنفس و انگیزه
در آنهاست چرا که انگیزه و اعتمادبهنفس منجر میشود زبانآموزان نه تنها در کالس
بلکه در خارج از محیط کالس نیز موفق باشند.
باید در نظر داشت که یادگیری مستقل بهمنظور یادگیری صرف نیست .طبق نظر
بریدی( )2002رویکرد استقالل در یادگیری یک گرایش است نه دستور العمل .استقالل
بستگی زیاد به معلم دارد که پایبند به آموزش باشد و ارزشهای مشارکت و مشاوره و
اعتمادبهنفس را در نظر بگیرد.
طبق گفته لیتل ( )2015استقالل یادگیرنده عبارتی مشکلساز است و بهطور
گستردهای با خودآموزی اشتباه میشود؛ همچنین از نظر مفهومی غلطانداز است ،زیرا
ارائه تعریف دقیقی از آن آسان نیست .ادبیات به سرعت در حال رشد آن را مورد بحث
قرار داده است که آیا استقالل یادگیرنده بهمنظور ظرفیت است یا رفتار؛ یا اینکه آن
توسط مسئولیتپذیری یادگیرنده و کنترل یادگیرنده تعیین میشود؛ یا این که توسعه
استقالل یادگیرنده به استقالل معلم مکمل بستگی دارد.
در پژوهشی جدید (پنتن ،دریک و کار 2005 ،ص )213نشان داده شد که «در
آموزش دانشگاهی ،پشتکار معمو ً
ال به پیوستاری مطالعه جهت اخذ مدرک دانشگاهی
در دوره زمانی تعیینشده اشاره دارد» .تحقیقات آنها نشان داد که پشتکار بزرگساالن
در یادگیری مستقل بیشتر با پیشبینی آنها از موفقیتهای آینده مرتبط است تا گزینه
شرکت در فعالیتهای یادگیری بیش از فعالیتهای غیریادگیری.
یوسوکی ( ،2002ص )2تأکید کرده است که استقالل یادگیرنده به شیوه سازمانی
بستگی ندارد ،بلکه به گرایش درونی یادگیرنده وابسته است؛ و استقالل یادگیرنده مستلزم
آگاهی از هر دو استقالل و همکاری بین معلم و زبانآموز و بین زبانآموزان با یکدیگر
است .بهطور ویژه نگرش معلم نسبت به شاگرد خود شاید کلید استقالل یادگیرنده باشد.
بهمنظور ترویج اگاهی یادگیرنده مستقل ،در نظر گرفتن ارتباط بین معلم و زبانآموز و
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ارتباط بین زبانآموزان ضروری است .زبانآموزان معتقدند با رابطه خوب بین معلم و
زبانآموزان و بین همکالسیها ،به ساخت هویتی که در توسعه استقالل مهم است پی
میبرند.
یوسوکی ( ،2002ص )19پیشنهاد میکند که «یادگیرنده باید ازطریق فرایند یادگیری
زبان اعتمادبهنفس و انگیزه خود را افزایش دهد ،بنابراین یادگیرندهها به پتانسیل خود
پی میبرند .همزمان آنها باید توانایی خود را جهت خودارزیابی تقویت کنند ،و حمایت و
شناخت معلم برای آنها بسیار مهم است ».همچنین او اظهار میکند که پرورش استقالل
تنها به چند تکنیک آموزشی وابسته نیست ،بلکه شامل تغییر روش برقراری ارتباط بین
معلمان با زبانآموزان است.
اکیندل و ترنپول( )2008پژوهشی جالب توجهی در مورد روش یادگیری گروهی
در دانشگاه بوستوانا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که محیطهای مشارکتی
دانشآموزمحور برای معلمان و دانشآموزان مفید هستند .در این گونه محیطها،
زبانآموزان بهقدری راحت هستند که از اشتباه کردن در مکالمه با همکالسیهای
خودهراسی ندارند و از همه مهمتر همه دانشآموزان فرصت مشارکت در فعالیتها را
دارند و معلم قادر است پیشرفتها و رفتارهای آنها را مشاهده و ارزیابی کند .محیطهای
دانشآموزمحور ،دانشآموزان را به یادگیری با همکالسیهای خود عالقمند میکنند که
باعث انگیزه یادگیری در آنها میشود .هنگاهی که انگیزه یادگیرنده افزایش یابد استقالل
آنها نیزدر یادگیری بیشتر میشود.
تاثیر زمینههای فرهنگی در پیاده سازی استقالل یادگیرنده را نباید نادیده گرفت .یکی
از راههای کشف اثرات احتمالی فرهنگ در تحقق استقالل یادگیرنده در زمینه آموزشی
خاص این است که مستقیما تحقیقات مربوط به استقالل در آن زمینه نسبت به بررسی
آمادگی معلم و دانشآموزان برای استقالل یادگیرنده صورت پذیرد .از آن جایی که
درک استقالل یادگیری در فرهنگهای مختلف ،متفاوت است قبل از هرگونه تالش برای
ترویج استقالل یادگیرنده ،بررسی آمادگی دانشآموزان و معلم برای رویایی با شرایط
و موقعیتهای محیطهای آموزشی مستقل به صرفه خواهد بود (چن.)2003،
فرناندز ( )2000نشان داد که اینترنت جهت یادگیری ابزار مفیدی است .پژوهش
وی نشان میدهد که اینترنت در یادگیری زبان انگلیسی به دانشآموزان کمک میکند و
همچنین با کلمات مربوط به رشته خود آشنا میشوند .نتیجه این که این یک رویکرد پویاتر
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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برای آموزش زبان انگلیسی است ،لذا دانشآموزان با مربی که بهعنوان هماهنگکننده،
سرپرست و راهنما ایفای نقش میکنند ،مستقل میشوند .بهعالوه از طریق روش آموزش
زبان به کمک کامپیوتر مطالعه مستقل و مهارتهای انگلیسی دانشآموز تقویت میشود.
با پیدایش روش آموزش زبان ارتباط-محور در شرق آسیا ،ایده استقالل یادگیرنده

موضوع بحث معلمان زبان شد .ایده استقالل سواالت زیادی بهویژه در ارتباط با
مسئولیتپذیری دانشآموزان جهت یادگیری که مستلزم بررسی بیشتر است را
برمیانگیزد .هیلی ( ،1999ص )391اشاره کرده است که مفهوم یادگیری مستقل مفهومی
گ غربی همخوانی دارد .لیتلود ( )1999نشان داد که با آموزش
است که بیشتر با فرهن 
صحیح ،دانشآموزان شرق آسیا پابهپای دانشآموزان کشورهای غربی استقالل
یادگیری پیدا میکنند و البته معلمان نیز باید محیطی برای تشویق یادگیری مستقل برای
دانشآموزان فراهم کنند .هلدن و یوسوکی ( )1999در پژوهشهای خود نشان دادند که
دانشآموزان ژاپنی ترجیح میدهند که معلمان بیشتر نقش غیر سنتی داشته باشند تا این
که در نقش یک سخنران ساده ظاهر شوند .مطالعات چن ( )2001درباره آمادگی ،میل
و توانایی یادگیری مستقل زبانآموزان در دانشگاه هنگکنگ نشان میدهد که چگونه
هنجارهای رفتاری و اجتماعی مانع از پیشرفت استقالل زبانآموزان میشود .براساس
نتایج نظرسنجی از زبانآموزان ،وی پیشنهاد میدهد که معلمان باید با باال بردن آگاهی
زبانآموزان و بازنگری رویکردهای آموزشی که مانع از استقالل آنها میشود ایده
یادگیرنده مستقل را ترویج دهند.
در مطالعات کنونی تفاوت جنسیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا زبانآموزان
دختر در یادگیری زبان انگلیسی در برخی موارد بهتر عمل میکنند (ردفیلد ،باندی و
نیوفر .)2001،برخی مطالعات در مورد ارتباط بین جنسیت و استقالل در آسیای
شرقی انجام شده است .گو و فونگ ( )1997پس از تجزیهوتحلیل راهبردهای آموزشی
زبانآموزان چینی اظهار داشتند که اگر چه زبانآموزان دختر بیش از زبانآموزان پسر
از هر شش گروه راهبردی استفاده کردند ،اما تنها در دو دسته تفاوت قابلمالحظهای
وجود داشت :عاطفی و جبرانی .کاتو ( )2005زبانآموزان ژاپنی را مورد بررسی قرار داد
و اعالم کرد که زبانآموزان دختر بیش از پسران از شش گروه استراتژی استفاده کردند
و تفاوت جنسیتی قابلتوجهی در راهبرد اجتماعی-عاطفی وجود داشته است.
اسپرات ،هامفریز و چن ( )2002از طریق پرسشنامه چهاربخشی به جمعآوری
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دادهها پرداختند .سواالت پرسشنامه فعالیتهای واقعی که زبانآموزان در داخل و خارج
کالس انجام میدادند که میتواند بهعنوان نشانههای رفتاری یادگیری زبان مستقل دیده
شوند را مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه نشان داد که  10مورد از  22فعالیت بهطور
گستردهای تمرین میشدند ،زیرا بیشتر زبانآموزان اظهار کردند که بیشتر اوقات با آنها

درگیر بودند؛ این فعالیتها بیشتر مربوط به سرگرمی و ارتباطات میباشد و  12فعالیتی
که کمتر تمرین شدهاند مربوط به یادگیری رسمی انگلیسی بوده است .طبق نظر اسپرات و
همکارانش ،معلمان باید فعالیتهایی را برای زبانآموزان انتخاب کنند که در حال حاضر
با آن درگیرند ،نه فعالیتهایی که نیاز به تغییر رفتار و نگرش آنها باشد .یلدریم ()2008
آمادگی  103زبانآموز اهل ترکیه جهت استقالل یادگیرنده را از طریق پرسشنامه
بررسی کرد .این تحقیق نشان داد که زبانآموزان ظاهراً آمادگی مسئولیتپذیری در
بیشتر زمینههای روند فراگیری زبان را دارند.
در سال تحصیلی  2013-2014در دانشگاه کوکایلی در ترکیه برای دانشآموزان
دبیرستانی بهمنظور دریافت این که آیا آموزش راهبردهای یادگیری به زبانآموزان،
استقالل آنها را افزایش میدهد یا خیر ،پژوهشی صورت گرفت .این پژوهش نشان
داد که بین استقالل یادگیرنده و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان ارتباطی وجود
دارد.زبانآموزان با بهکارگیری بیشتراز راهبرد ها از استقالل بیشتری با بهعهده گرفتن
مسئولیت فرایند یادگیری خود برخوردار هستند .اگر در برنامه آموزشی کارآموزی
زبانآموزان را هدف قرار دهیم ،میتوانیم به افزایش استقالل زبانآموزان کمک کنیم
(اوکوموس سیالن.)2015 ،
در پژوهشی که در سال  2016توسط ارتروک در ترکیه انجام شد این نتیجه حاصل
شد که از دیدگاه سنتی که معلمان را بهعنوان منبع اصلی محتوای آموزشی میداند با
دیدگاه مدرن که یادگیری توسط فناوری جدید را مورد تأکید قرار میدهد مغایرت دارد.
در بعضی فرهنگها معلمها خودشان مستقل نمیباشند و نیز در زمانی که دانشآموز
بودهاند به آنها فرصت کافی برای گسترش مهارتهایشان بهعنوان یادگیرنده مستقل
داده نشده است .بنابراین نباید از آنها انتظار ترویج استقالل را داشت در حالیکه آنها
قادر نیستند تفکرات و فرایند خود-مدیریتی را درون برنامه آموزشی خود بگنجانند.
بدینترتیب پژوهش ارتروک ( )2016نشان میدهد که استقالل یادگیری بهعنوان یک
عامل روانشناختی میتواند بروی زبانآموزان تأثیر بگذارد و میتواند تأثیر مثبتی بروی
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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زبانآموزان داشته باشد .بنابراین اگر نتیجه چنین باشد به معلمان زبان انگلیسی کمک
میکند تا نقش استقالل را در برآوردن نیازهای زبانآموزان و عواملی که در یادگیری
زبان انگلیسی مؤثر است بشناسند .بهعالوه نتیجه میتواند پیشنهادها و روشهای جدیدی
ی داشته باشد.
برای معلمان زبان انگلیسی جهت رشد استقالل زبانآموزان انگلیس 
لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان برداشت مفهوم استقالل یادگیری
معلمان و زبانآموزان در ایران و ترکیه بهمنظور توسعه یادگیری مستقل به کمک معلم
مجهز به راهبردهای یادگیری مستقل میباشد .به همین منظور این پژوهش به سواالت
زیر پاسخ میدهد:
1 .آیا رابطه معنیداری بین میزان برداشت از مفهوم استقالل یادگیری بین
زبانآموزان و معلمان ایرانی وجود دارد؟
2 .آیا رابطه معنیداری بین میزان برداشت از مفهوم استقالل یادگیری بین
زبانآموزان و معلمان اهل ترکیه وجود دارد؟
3 .آیا تفاوت معنیداری بین میزان برداشت از مفهوم استقالل یادگیری بین معلمان
ایرانی و معلمان اهل ترکیه وجود دارد؟
4 .آیا تفاوت معنیداری بین میزان برداشت از مفهوم استقالل یادگیری بین
زبانآموزان ایرانی و زبانآموزان اهل ترکیه وجود دارد؟

.3روش پژوهش
.1-3آزمودنیها
در این پژوهش روش نمونهگیری در دسترس جهت انتخاب شرکتکنندگان بر اساس در
دسترس بودن آنها بهکار گرفته شده است .شرکتکنندگان در این پژوهش  490دانشآموز
زبان انگلیسی در سطح متوسط به باال و معلمان مؤسسه زبان در تهران و استانبول هستند.
 194شرکت کننده از مؤسسه شکوه شامل  101معلم ( 54مرد و  47زن) و  179زبانآموز
( 80مرد و  99زن) و  149شرکت کننده از موسسه برلیتز ترکیه شامل 75معلم ( 41مرد و
 34زن) و  135زبانآموز ( 75مرد و  60زن) در این پژوهش مشارکت داشتند .با استناد به
س آزمونهای پایان
سطح کتابهای آموزشی ( )American English File: Book 4و بر اسا 
ترم استاندارد که زبانآموزان ضعیف را از قوی جدا میکند میتوان گفت که دانش زبان
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انگلیسی زبانآموزان در سطح باالی-متوسط بوده است.

 2-3ابزار پژوهش

در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد« :استقالل یادگیرنده از نگاه معلم»

(کامیلری )1997،و «خودارزیابی نقش یادگیرنده و معلم» (چن ،اسپرات و هومفریز.)2002،
هر دو پرسشنامه به زبان انگلیسی بین زبانآموزان ترکیهای و به زبان فارسی در بین
زبانآموزان ایرانی توزیع شد .هدف پرسشنامه «خودارزیابی نقش یادگیرنده و معلم»
ارزیابی میزان برداشت معلمان و زبانآموزان از مفهوم استقالل یادگیری میباشد .بخش
اول این پرسشنامه اطالعاتی درباره هدف از انجام پژوهش ارائه میکند و اطالعاتی نظیر
نام و جنسیت و رشته تحصیلی شرکتکنندگان را جمعآوری میکند .بخش دوم شامل
 52سوال میباشد .بخش مسئولیتپذیری از طریق سؤالهای  1تا  13سنجیده میشود.
بخش تواناییها از طریق سوالهای  14تا  24سنجیده میشود .انگیزه در سوال 25
سنجیده میشود .بخش فعالیتهای خارج از کالس از طریق سوالهای  26تا  47ارزیابی
میشود .و در نهایت بخش فعالیتهای داخل کالس از طریق سوالهای  48تا  52سنجیده
میشود .برای پاسخگویی به این پرسشنامه  30دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.
نسخه انگلیسی پرسشنامه «استقالل یادگیرنده از نگاه معلم» در بین معلمان ایرانی
و ترک پخش شد .هدف پرسشنامه «استقالل یادگیرنده از نگاه معلم» بررسی دیدگاه
معلمان در مورد استقالل یادگیرنده است .که این پرسشنامه دارای دو بخش است .بخش
اول پرسشنامه شامل اطالعاتی راجع به پژوهش و جمعآوری اطالعات شرکتکنندگان
ت و بخش
از قبیل تجربه تدریس ،نوع مدرسه ،موضوع تدریس و سن زبانآموزان اس 
دوم آن شامل  13سؤال  5گزینهای (اص ً
ال ،کمی ،نسبت ًا ،زیاد ،خیلی زیاد) است .زمان
درنظرگرفته شده برای این پرسشنامه  10دقیقه است.

 .3-3روال اجرای آزمون

در ابتدا از میزان مقبولیت پایایی هردو پرسشنامه اطمینان حاصل شد و بر آنها آزمایش
پایلوت (مقدماتی) انجام داده شد .پرسشنامه «خودارزیابی نقش یادگیرنده و معلم» در
آزمایش پایلوت (مقدماتی) با  36شرکتکننده دارای پایایی  0.78و پرسشنامه «استقالل
یادگیرنده :از نگاه معلم» با  15شرکتکننده دارای پایایی  0.75بود .لذا هر دو پرسشنامه
از میزان پایایی نسبت ًا مطلوبی برخوردار بودند .روایی محتوایی هر دو پرسشنامه نیز
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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پس از بررسی توسط دو متخصص آموزش زبان انگلیسی دارای مدرک دکترا مورد
تأیید قرار گرفت.
دادهها در نیمه دوم سال تحصیلی  2014-2015در دو موسسه شکوه و برلیتز ترکیه
جمعآوری شدند .پژوهشگر دوم مقاله حاضر پس از دریافت مجوز الزم پرسشنامههای
مربوط به موسسه شکوه در تهران را توزیع و جمعآوری کرد و در استانبول کار
جمعآوری دادهها را یکی از دوستان پژوهشگر دوم انجام داد.

.4یافتههای پژوهش:

آمار توصیفی برای یافتن میانگین و انحراف استاندارد استقالل زبانآموزان استفاده
قرار گرفت .جهت به دست آوردن رابطه بین میزان برداشت معلمها و زبانآموزان ایرانی
از استقالل و ارتباط بین ادارک معلمها و زبانآموزان اهل ترکیه از استقالل ضریب
همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت .آزمون تی جهت یافتن اختالف بین برداشت
معلمهای ایرانی و معلمان اهل ترکیه از مفهوم استقالل یادگیری و نیز اختالف بین برداشت
زبانآموزان ایرانی و زبانآموزان اهل ترکی ه از این مفهوم انجام شد.

)4.1عملکرد کلی پرسشنامه«خود ارزیابی نقش یادگیرنده و معلم»:

این پرسشنامه  65سؤالی در خصوص ارزیابی نقش معلم و زبانآموز در مورد مفهوم
استقالل یادگیری است .جدول  1انحراف استاندارد و میانگین زبانآموزان در آزمون
استقالل در همه قسمتهای پرسشنامه برای زبانآموزان ایرانی و اهل ترکیه را نشان
میدهد.
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جدول  :1آمار توصیفی در خصوص نقش معلم و زبانآموز
میانگین

انحراف استاندارد
زبانآموزان
ترکیهای

زبانآموزان
ایرانی

زبانآموزان
ترکیهای

زبانآموزان
ایرانی

مسئولیتپذیری

10.56

11.60

88.81

88.79

تواناییها

5.83

10.52

39.41

37.37

انگیزه

.90

.98

3.78

3.47

فعالیتهای خارج از کالس

6.32

7.26

69.72

68.75

فعالیتهای درون کالس

2.56

2.55

15.79

15.75

مجموع

16.31

21.67

217.52

214.49

 )4.2برداشت معلمان نسبت به مفهوم استقالل یادگیری

 13سوال پرسشنامه «استقالل یادگیرنده :از نگاه معلم» در خصوص استقالل یادگیرنده
میباشد .جدول 2میانگین دیدگاه معلم نسبت به استقالل یادگیرنده را نشان میدهد.
جدول  :2آمار توصیفی در خصوص استقالل یادگیرنده از دیدگاه معلم
میانگین

انحراف استاندارد
زبانآموزان
ترکیهای

زبانآموزان
ایرانی

زبانآموزان
ترکیهای

زبانآموزان ایرانی

دیدگاه معلمان مرد

6.69

8.30

36.22

33.07

دیدگاه معلمان زن

6.15

7.01

33.38

35.45
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 )4.3بررسی پرسشهایپژوهش

جدول  :3ضریب همبستگی بین میزان برداشت معلمان و زبانآموزان ایرانی از استقالل
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی پیرسون

استقالل معلمان ایرانی

34.17

7.78

.02

استقالل زبانآموزان ایرانی

213.95

20.79

جدول  3همبستگی بین استقالل معلمان ایرانی و استقالل زبانآموزان ایرانی را نشان
میدهد .ارتباط بین دو متغیر .02است .این مقدار ضریب همبستگی پیرسون حاکی از
ارتباط خیلی ضعیف است
جدول  :4ضریب همبستگی بین میزان برداشت معلمان و زبانآموزان اهل ترکیه از استقالل
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی پیرسون

استقالل معلمان اهل ترکیه

34.93

6.56

-.01

استقالل زبانآموزان اهل ترکیه

217.51

16.31

جدول  4ارتباط بین استقالل معلمان ترکیهای و زبانآموزان اهل ترکیه را نشان
میدهد .ارتباط بین این دو متغیر -.01است .این میزان همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط
خیلی ضعیف و منفی است.
جدول  :5اختالف بین میزان برداشت معلمان ایرانی و ترکیهای از استقالل

متغیر

دیدگاه معلمان

موسسه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

معلمان ایرانی

101

34.17

7.78

معلمان اهل ترکیه

75

34.93

6.56

جدول ّ: 6آزمون تی بین میزان برداشت معلمان ایرانی و ترکیهای از استقالل
آزمون تی برای برابری میانگین

دیدگاه معلم بر مبنای واریانس برابر
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تی

اختالف میانگین

استاندارد تفاوت خطا

-.67

-.22

2.15
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طبق جدول  5و جدول  6تفاوت قابلتوجهای بین معلمان ایرانی (میانگین،34.17 :
انحراف استاندارد )7.78 :و معلمان ترکیهای (میانگین، 34.93 :انحراف استاندارد)6.56 :؛
تی( -.67=)174وجود ندارد.
جدول  :7اختالف بین میزان برداشت زبانآموزان ایرانی و ترکیهای از استقالل

متغیر

استقالل زبانآموز

مؤسسه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

زبانآموزان ایرانی

179

213.95

20.79

زبانآموزان ترکیهای

135

217.51

16.31

جدول  : 8آزمون تی بین میزان برداشت زبانآموزان ایرانی و ترکیهای از استقالل
آزمون تی برای برابری میانگین

استقالل زبانآموزان

بر مبنای واریانس برابر

تی

اختالف
میانگین

استاندارد تفاوت
خطا

-1.64

-3.56

2.16

طبق جدول  8اختالف قابلتوجهی بین زبانآموزان ایرانی و ترکیهای وجود ندارد.

 .5بحث و نتیجهگیری:

در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارتباطی بین میزان برداشت از مفهوم استقالل
ن معلمان و زبانآموزان ایرانی وجود ندارد .این بدان معناست که افزایش
یادگیری بی 
استقالل زبانآموز لزوم ًا بهمعنای افزایش درک معلمان از مفهوم استقالل نیست و
برعکس ،زیرا همبستگی بین دو متغیر ناچیز بوده است ( .)02.=rهمچنین ضریب
همبستگی پایین بین استقالل معلمان و زبانآموزان اهل ترکیه نیز ناچیز و درعینحال
منفی بود ( .)r = -.01این نشان میدهد که ارتباطی بین این دو متغیر وجود ندارد .بهعبارت
دیگر افزایش استقالل زبانآموز لزوم ًا بهمعنای کاهش درک معلم از استقالل زبانآموز
نیست و برعکس زیرا همبستگی بین دو متغیر منفی و ناچیز است.
براساس آزمون تی اختالف قابلتوجهای بین معلمان ایرانی و معلمان اهل ترکیه
بر متغیرها وجود ندارد .همچنین آزمون تی بین زبانآموزان ایرانی و ترکیهای نشان
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی

دوره هجدهم ،شـمـــاره ، 26بهار و تابستان 1400

27

A Survey of ELT Teachers and Learners’ Perception of Learner’s . . .

میدهد که اختالفی بین این دو متغیر نیز وجود ندارد .این بدان معنی است که بین استقالل
زبانآموزان ایرانی و اهل ترکیه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتایج پژوهش حاضر با برخی از پژوهشهای خارجی و داخلی انجام شده همسو است
که به برخی از آنها در پایین اشاره میشود.

مطابق یافتههای پژوهش یلدریم ( )2008جهت آمادگی زبانآموزان برای استقالل
یادگیرنده به روی  103زبانآموزان اهل ترکیه که بهوسیله پرسشنامه اسپرات انجام
شده است ،زبانآموزان آمادگی مسئولیتپذیری در بیشتر مراحل یادگیری زبان را دارند.
بیشتر شرکتکنندگان به فعالیتهای خارج از کالس میپردازند .طبق نظر یلدریم (،)2008
آگاهی معلم از این فعالیتها کمک بزرگی است تا با بهکارگیری این فعالیتها شرایط را
برای تشویق یادگیری مستقل فراهم آورد .که در این پژوهش به تأثیر معلم بر استقالل
ک استقالل معلمان
دانشآموز اشاره دارد در حالیک ه پژوهش حاضر ارتباط بین میزان ادرا 
و دانشآموزان را ارزیابی میکند.
بر اساس مطالعات هولدن و یوسوکی ( )1999زبانآموزان ژاپنی شرایط مناسب جهت
گسترش استقالل را نداشتند ،زیرا یادگیری زبان معمو ً
ال معلممحور بوده است .نتیجه
مطالعات آنها نشان دادکه زبانآموزان ،معلمانی که نقش غیر سنتی دارند را بر کسانی
که به سادگی دانش خود را انتقال میدهند ترجیح میدهند .استقالل زبانآموزان شرق
آسیا کمتر از غربیها نیست ،اما هنجارهای آموزشی و رفتاری در ژاپن مانع از استقالل
یادگیرندهمیشود.
ی در سال  2014انجام دادند
نصیری ،اسالمی ،وحید دستجردی و امیریان پژوهش 
که در آن درک و شیوه معلمان زبان انگلیسی درباره اهمیت راهبردهای افزایش استقالل
یادگیرنده در ایران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که معلمان از
راهبردها به اندازهای که آنها را مهم میدانند استفاده نمیکنند .همچنین از دیدگاه معلمان
سه دلیل مهم برای اختالف بین تفکرات معلم با عملکرد واقعی او وجود دارد -1:کمبود زمان،
 -2آزمون ورودی دانشگاه-3 ،عدم آموزشهای کافی برای معلمان زبان انگلیسی در رابطه
با ایده استقالل یادگیرنده .در این پژوهش ادراک معلمان از اهمیت راهبردهای استقالل
دانشآموزان را میسنجد که تا حدودی با پژوهش حاضر در یک راستا قرار دارند.
در پژوهشی که یاگسیوگلو ( )2015بر دانشجویان دانشگاه دوکوزایولول در ترکیه
انجام داد وی اظهار داشت که از روشها و فعالیتهای متفاوتی جهت ایجاد انگیزه در
28
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زبانآموزان در کالس استفاده کرده است .این پژوهش نشان داد که اگر زبانآموزان به
مسئولیتهای خود در کالس آگاه نباشند هرگز در یادگیری زبان جدید موفق نخواهند
بود .استقالل یادگیرنده ،مسئولیتپذیری یادگیرنده و انگیزه همیشه با هم مرتبط هستند و
برای افزایش آنها در زبانآموزان معلم باید از برنامههای کاربردی کالسی آگاه باشد .در

این پژوهش به اهمیت استقالل یادگیرنده توسط راهبردها اشاره دارد درحالیکه پژوهش
حاضر ادراک یادگیرنده از استقالل را مورد بررسی قرار میدهد.
همچنین درخشش و فاطمی جهرمی ( )1396و رشوند سمیاری و آزاد ( )1397در
پژوهشهای انجام شده جدید خود در ایران تاثیربه کارگیری راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی را بررسی کردهاند .نتایج این دو پژوهش نیز با مقوله اهمیت ادراک یادگیرنده
از مفهوم استقالل همسو میباشد.
الشکسی ( )2009مطالعه دیگری در مورد دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در عمان در
رابطه با استقالل یادگیرنده انجام داده است .معلمان برای زبانآموزان مستقل این سه
ویژگی را تعریف کردند :آنها برای یافتن اطالعات مورد نیاز از کامپیوتر و دیکشنری
استفاده میکنند و اگر مطلبی را متوجه نشوند از معلم برای توضیح بیشتر سوال میکنند .و
سرانجام معلمان برای پیشرفت استقالل یادگیرنده پیشنهاداتی داده اند نظیر استفاده از انواع
آزمونها ،تکلیفهای چالشی ،افزایش زمان مکالمه یادگیرندهها.
با ایجاد محیط یادگیری مثبت استقالل زبانآموزان بیشتر میشود .بین زبانآموزان
و معلمان باید رابطه متقابل حمایتی و تشویقی وجود داشته باشد .چنین ارتباطی موجب
میشود هر دو آنها یک رابطه دوستانه داشته باشند که میتواند استقالل زبانآموزان را
تقویت کند .معلم ها باید استرس را در محیط یادگیری کاهش دهندو استقالل را از طریق
راهکارهای مختلف تدریس گسترش دهند.
در پژوهش حاضر محدودیتهایی وجود داشت .بهعنوان مثال معلمها و زبانآموزان
انتخاب شده تنها از موسسههای برلیتز و شکوه بودند بنابراین نمیتوان یافتهها را تعمیم
داد .همچنین باید خاطر نشان کرد که زبانآموزان تنها از سطح باالی متوسط انتخاب شدند.
زمان محدودیت دیگری بودکه باید به آن توجه کرد چرا که بیشتر شرکتکنندگان اهل ترکیه
به هنگام جمعآوری دادهها در تعطیالت بودند.
ی درک بهتر و
در پژوهشهای آتی میتوان از ابزارهای دیگرینظیر مصاحبه برا 
نتایج جدیدتر از سنجش میزان برداشت زبانآموزان و معلمان از استقالل یادگیرنده در
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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 و همچنین تاثیر استقالل بر مهارت هایی نظیر گوشدادن.کشورهای مختلف استفاده کرد
و خواندن را بررسی کرد و یا حتی میتوان تاثیر استقالل بر عملکرد معلم را مورد ارزیابی
.قرار داد

A Survey of ELT Teachers and Learners’ Perception of
Learner’s Autonomy in Iran and Turkey
Sasan Baleghizadeh1
Maryam Moghimi2

Abstract:
Introduction: By acquiring a new language, people can not only come to respect
differences, but also realize that they live in a small world. Although there are many
positive aspects regarding acquiring a new language, not every person who attempts
to learn a new language succeeds in obtaining the ability to effectively communicate
for several reasons such as losing motivation and confidence towards learning, lacking an effective learning environments, and so forth. There is no doubt that teachers
play a significant role in producing successful language communicators. Teachers
are able to maintain and control students’ motivation towards studying both inside
and outside the classroom, which certainly produces students’ confidence in their
communication skills. In addition to the significant role of the teacher in the language
learning process, students must also make an extensive effort to acquire a target
language on their own. After careful consideration of the role of the instructor and
learner in language development, we can come to the conclusion that effective language learning requires fruitful teaching and learner autonomy.
Background of the study: It is often said that the concept of learner autonomy
is Western, and does not fit in the Asian context. For example, Healey (1999, p. 391)
mentions that “learner self-direction and autonomous learning are Western concepts
that fit smoothly in the US culture in particular.” However, Littlewood (1999) claims
that, with proper learner training, East Asian students have the same capacity for
autonomy as their counterparts in Western countries, and language teachers should
create environments that encourage learner autonomy. Chan’s (2001) study which
investigated students’ readiness, willingness, and capacity to learn autonomously at
Hong Kong University also shows how educational and behavioral norms prevent
learners from developing their autonomy.
1. Associate Professor of English Teaching, Shahid Beheshti University, (Corresponding Author),
Tehran, Iran.
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Methodology: The participants of this study were 490 upper-intermediate EFL students and teachers from two institutes in Tehran, Iran, and Istanbul, Turkey. There
were194 participants from Shokouh Language Institute, including 101 teachers and
179 students and 149 participants from Berlitz School in Turkey, including 75 teachers, and 135 students. In this study two instruments were used, The Role of Learners
and Teachers Test and Learner Autonomy: the Teachers’ views. The Role of Learners
and Teachers Test was administered in English to Turkish students with the classification of autonomy questions. The items of this questionnaire were on a five-point
Likert scale (items 1 – 25) and four-point Likert scale (items 26 – 52). This questionnaire was translated into Persian and checked by two experts. Another instrument,
Learner Autonomy: the Teachers’ Views Test was administered in English to Turkish
and Iranian teachers with the classification of learners’ autonomy questions. As mentioned before, the items of this questionnaire were on a five-point Likert scale (items
1 – 13). To make sure that both instruments enjoy an acceptable level of reliability,
they were both pilot tested.
Discussion and conclusion: Both groups of participants (Iranian & Turkish) were
found to have an average level of autonomy based on the scores on the Role of Learners and Teachers Test. The learners’ autonomy of the participants can be due to a
variety of reasons such as the quality of the language education. The correlation
between Iranian teachers’ autonomy and Iranian learners’ autonomy was very poor.
Further, the correlation between Turkish teachers’ autonomy and Turkish learners’
autonomy was negative. It was found that teachers and the aforementioned institutes
were affected by learners’ autonomy through improving their knowledge, methods
and materials.
Keywords: Iranian teachers and language learners, Turkish teachers and language learners, Learner’s autonomy, Perception.
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