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وهدف اساسي اين پژوهش:چكيده در بررسي رابطه كمرويي پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي

ميآكننده در مراكز نشجويان پسر شركتدا  دانشجويان تمام آماري اين پژوهشي جامعه.باشد موزشي زبان كانون

به50كه از اين جامعه تعداد، كننده در آموزشگاه زبان كانون در شهرستان سيرجان بود پسر شركت عنوان نمونه نفر

م گيري، پرسش ابزار اندازه. انتخاب شدند ماده است كه آزمودني بر اساس يك مقياس44شتمل بر نامه كمرويي كه

به چهار گزينه مي اي و حداكثر. دهند آن پاسخ از. باشدمي176حداقل نمره در اين آزمون صفر همچنين اين آزمون

و پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي توسط نمرات پايان ترم دانشجويان و روايي كافي برخوردار است  اعتبار

و تحليل كننده در مراكز آموز از دانشجويان شركت%40 نتايج نشان داد كه جمعاً.بررسي شد شي زبان كمرو هستند

در داده يادگيري زبان انگليسي با نمره كمرويي ها با استفاده از روش همبستگي نشان داد كه بين نمره پيشرفت تحصيلي

وهو عالق توان از روي متغيرميكه تحليل رگرسيون نيز نشان داد.جود داردمندي به زبان انگليسي رابطه معناداري

بيني را پيش)پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي(، متغير مالك) درصد اطمينان99با( بين نمره كمرويي پيش

:شود نمودو معادله رگرسيون به شرح زير تنظيم مي

د=669/33+497/0×كمرويي  انگليسير يادگيري زبان نمره پيشرفت تحصيلي
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 مقدمه
ها يعني آسيا بيشترين تعداد زبان در قاره. زبان در جهان شناسايي شده است6900تاكنون بيش از

جود اين همه زبانو. زبان وجوددارد1002ها يعنيو در قاره امريكا كمترين تعداد زبان2269

قرآن مجيد در سوره. تواند نشان دهنده عظمت خالقي باشد كه آنها را آفريده است مختلف تنها مي

: فرمايدمي22روم آيه 

و اختالف زبانو از جمله آيات او آفرينش آسمان« و زمين است و رنگ ها هاي شما، هاي شما

ا گمان در اين براي دانشمندان مايه بي ».ستهاي عبرت

بي يكي از اين زبان و به گمان مهم ها المللي عنوان زبان بين ترين آنها، زبان انگليسي است كه

و. ساليان متمادي است كه مورد توجه همگان قرار گرفته است ما ايرانيان نيز كه داراي تمدن

ـ اسالمي هستيم، بايد بتوانيم بيش از گذشته از زبان انگ بهفرهنگ غني ايراني يك ليسي عنوان

از با بهره. المللي استفاده كنيم جهاني جهت ارائه نظرات خود در سطح بين وسيله منابع بردن

و نيز منابع ها، روزنامه ها، مقاله المعارف ها، دايره انگليسي زبان نوشتاري مانند كتاب ها، مجالت

و تلويزيوني، فيلم گفتاري مانند شبكه سيها، نوارها هاي راديويي برديو و تصويري هاي صوتي

و دانش خود بيافزاييم و مديركل كانون.تجارب طورهب: پرورش گفت هاي وزارت آموزش

مي ميليارد ساعت اوقات فراغت دانش20 متوسط ساالنه .)1384هاشمي،( رود آموزان كشور هدر

 هاي اي يادگيري زبانه آموزان شركت در كالس هاي گذران اوقات فراغت دانش يكي از راه

ب ميهخارجي ب باشد كه در فصل تابستان اين كالسخصوص زبان انگليسي بخشهها  ويژه در

ها شالوده توجه داشت چون در اين كالسبايد.شدباخردساالن از تراكم زيادي برخوردار مي

مي هاي خارجي در كودكان اساسي فراگيري زبان از شكل  وجود گيرد، بنابراين ضروري است

و از و بصري، ماهرترين مدرسان زبان استفاده شود مواد كمك آموزشي مانند وسايل سمعي

ها هاي مناسب فراگيري زبان آموزشي جذاب، آهنگ حروف مغناطيسي به تعداد كافي، پوسترهاي

و حتماً در پايان...و به كالس استفاده شده .عمل آيد ها پذيرايي مختصري از كودكان

و فهم انديشهزبان و هاي افراد ديگر از مليت انگليسي توان انسان را در درك هاي متفاوت

و نيز استفاده از فناوري روز جهان را ميسر مي سازد، لذا توجه به زبان برقراري ارتباط با آنان

 در 2007 در سال2و تالتس1 اجاال.)1386رضاخاني،( برخوردار استايانگليسي از اهميت ويژه

1- Ojala     2- Talts 
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و استونياف ها قرار دادند هاي پيش دبستاني را در چهارچوب برنامه آموزشي براي بچه آموزش1ينلند

بچهو در نتايج نشان داد كه از9ها  هاي يادگيري مهارت)1: زمينه پيشرفت داشتند كه عبارتند

و تعامل)3هاي اجتماعي مهارت)2 خودپنداره)7درك محيط)6اخالق)5رياضي)4زبان

و حركتيپي)8 و رشد خودپنداره)9شرفت فيزيكي و فرهنگ كه در اين ميان پيشرفت در زبان هنر

.چشمگيرتر بود

و نوجوانان تجربه اي از آن در ذهن دارند احساس خجالت يكي از مشكالتي كه اغلب كودكان

،سلحشور( كردن از حضور در جمع است كمرويي به مفهوم احساس ناراحتي.كمرويي استو

1385(.

و معلوليت فراگير اجتماعي است كه در آن فرد از مواجه شدن با افراد كمرويي يك ناتواني

و ارتباطات اجتماعي گريز دارد و هراس اجتماعي نه تنها با ). 1381، افروز( ناآشنا كمرويي

و تصويرسازي ذهني منفي از خود همراه است، بلكه با  احساس ناراحتي از بودن در جمع

و ديگران نيز همراه است قضاوت ،5كوگوو4، دوگان3اكيوز،2ليزژيك( هاي غير طبيعي از خود

2004.(

م درؤعوامل آموزان متوسطه استان ضعف يادگيري درس زبان انگليسي كه در بين دانش ثر

م آذربايجان رتند ثر هستند عباؤغربي بررسي شد، نشان داد كه عواملي كه در ضعف يادگيري زبان

ب عدم استفاده از روش-الف: از پ-هاي فعال آموزشي، به-عدم تعيين اهداف، عدم توجه

ت و معيارهاي سازماندهي آن، ث-محتوا ج-عدم توجه به اهداف،  عدم-عدم توجه به محتوا،

چ توجه به اصول ح عدم توجه به مهارت-سازماندهي محتوا، به عدم توجه-هاي زبان آموزي،

ا خسيستم .)1381مددلو،(ها در ضعف يادگيري عدم توجه به كاربرد رسانه-رزشيابي،

كه) 1999(6در پژوهش ديگري كه توسط لويس وگراوات انجام شد به اين نتيجه رسيدند

بحثهاي زبان صحبت نمي آموزاني كه در كالس دانش و در كنند ناشي از ها شركت نميكنند

مي-3حساسيت،-2رويي،كم-1: باشد داليل زير مي به مشكالت مربوط به زبان كه مربوط شود

و و همچنين راه تلفظ كردن، دامنه لغات، گرامر، بيان عمومي حل تشكيالت هايي را براي

 
1- Finland and Estonia   2- Lizgic 
3- Akyuz    4- Dogan 
5- Kugu     6- Lewis & Gravatt 
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و بران(در گزارش ديگري. مشكالت پيشنهاد كردند به اين نتيجه رسيدند كه براي) 1،2006كندو

م17يادگيري زبان  دؤ عامل از43ارد كه بر روي ثر وجود شددانشجونفر  كه در دوره ياني بررسي

از-1: پيشرفته يادگيري زبان ژاپني بودند، تعدادي از موارد آن به شرح زير است ادراك شخص

و-3 داشتن آگاهي در زمينه مورد بحث،-2توانايي خود براي خواندن زبان خارجه،   آمادگي

ا-4فعاليت بيشتر براي خواندن، هاي نداشتن راهنمايي-5شتغال به مطالعات فلسفي در زبان، عدم

و انگيزشي براي خواندن در. اصلي  در بررسي ديگري در مورد اهداف يادگيري زبان انگليسي

به-دانشجويان سال سوم از سه دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران، پژوهشي عمل آمد، عالمه طباطبايي

د نتايج بررسي نشان مي هاي يادگيري زبان خارجي بايد به عوامل تحليل انگيزه در محيطردهد كه

و ذاتي دقت بيشتري .)1381،نادري(مبذول داشت دروني

يا 1386 سالدر صالحي،حسيني و استفاده از راهبردهاي دگيري زبان توسط رابطه بين انگيزه

نتايج اين تحقيق نشان داد كه انگيزه بيروني رابطه. دانشجويان دانشگاه را مورد بررسي قرار داد

داري با انتخاب راهبردهاي يادگيري زبان نداشت، اين در حالي است كه انگيزه دروني رابطه معني

بي. داري با راهبردهاي يادگيري زبان پيدا كرد معني و مردان به لحاظ همچنين تفاوتي ن زنان

و و استفاده از راهبردها وجود نداشت از انتخاب سطح بسندگي زبان تفاوتي در استفاده

و راهبردها ايجاد نكرد استراتژيك آموزان ايراني بيشتر از انگيزه دروني برخوردار همچنين، زبان. ها

كه)1380،مهريار( حاصل از پژوهش تايجن.بودند تا از انگيزه بيروني  دال بر اين مطلب است

و اي بين آشنايي ارتباط قابل مالحظه دانشجويان با مفاهيم فرايندهاي يادگيري زبان دوم

و درون مهارت و برون گرايي وجود دارد هاي زباني آنان .گرايي

 نظران آموزش زبان انگليسي بر اين باورند كه آموزش زبان به شيوه فعاليت محور صاحب

ميشرايط مطل و امر يادگيري را آسان همين دليلبه. كند وبي براي يادگيري زبان دوم فراهم آورده

و تدوين  و تهيه اخيراً تدريس زبان به شيوه فعاليت محور مورد توجه مدرسان زبان انگليسي

مي. كنندگان مطالب درسي قرار گرفته است و تحليل آماري نشان كه نتايج حاصله از تجزيه دهد

ك و محور مورد آموزش قرار گرفته-نش زباني گروهي كه با شيوه فعاليتكيفيت اند از نظر رواني

 بر روي buzz تكنيكي در خصوصپژوهش.)1386رحيم پور،( خوب بودساختار دستوري 

 صحبت كردن با زبان انگليسيدركه اعتماد به نفس كمي سال آخر دبيرستان دانش آموزان ژاپني

نشان داده شد كه ارتباطات درون فردي باعث ايجاد يادگيري در اين تكنيك.شدانجامداشتند

 
1- Kondo-Brown 
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ميؤم و مستقل و نيز توانايي خواندن را در دانش ثر مي شود ،1تتسرو( بخشيد آموزان كمرو بهبود

1999(.

شدت ساله در انگلس12بين كودكان 2008 در سال4مكيو3و دكرل2تحقيقات ليندسي ان انجام

و پرسـش گزارشاين تحقيق از كه در  و والـدين نامـه اخـتالالت هاي خودسنجي كودكان، معلمان

و هيجاني استفاده شد،  و نتايج رفتاري و خودپنداره بـا رشـد نشان داد كه بين رشد اجتماعي مثبت

.پيشرفت در زبان رابطه وجود دارد

و در قبل از اين تحقيق گزارشي از رابطه كمرويي با يادگيري زبا ن انگليسي وجود نداشته است

چندين تحقيق، گزارش شده در ايران فقط به رابطه عملكرد معلمان، مسائل انگيزشي، آمـوزش بـه

و هدف از انجام پژوهش حاضر، يافتن شيوه فعاليت محور و روش همياري در كالس بررسي شده

و پيشرفت تحـصيلي در يـادگيري زبـان انگليـسي پاسخ براي اين پرسش است كه آيا بين كمرويي

و و الگوي پيـشرفت تحـصيلي در يـادگيري زبـان انگليـسي بـر اسـاس كمرويـي رابطه وجود دارد

 مندي به زبان چيست؟هعالق

 روش
.روش همبستگي، رگرسيون است روش تحقيق در اين پژوهش،

و روش انتخاب نمونهي جامعه  آماري، نمونه
درآكننده در مراكز ويان شركت دانشجتمام مورد مطالعه شاملي جامعه سطح موزشي زبان كانون

نامه آزمون نفر آنها پرسش50 نفر بود، تعداد55باشد كه تعداد آنها پيشرفته در فصل تابستان مي

و نمرات پايان ترم آنها به و كمرويي را تكميل كردند عنوان نمرات پيشرفت تحصيلي شان ثبت شد

.قرار داشتند)18-22( نيز اين افراد در دامنه سني

 ابزار پژوهش
:اند متغيرهاي اين مطالعه از طريق ابزارهاي زير اندازه گيري شده

 نفري دختر 500 توسط سموعي روي يك نمونه 1382ي در سالالؤس44نامه كمرويي پرسش-1

از نتايج حاكي از آن دارد كه پرسش.و پسر كشور در دو مرحله نرم شده است نامه كمرويي

 
1-Tetsuro    2- Lindsay             
3- Dockrell              4- Mackie                                   
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و روان كيفيت روان و قابل كاربرد در مقاصد پژوهشي شناختي سنجي مناسبي برخوردار است

:هاي آن به شرح زير است ويژگي. باشد مي

هر:همساني دروني سؤاالت. الف و نمره كل پرسش همبستگي بين نمره شدنامه سؤال ، اين محاسبه

و نمره كل پرسش و معننام مرحله نشان داد كه بين كليه سؤاالت دار وجوديه، همبستگي مثبت

.دارد

ازي پرسشيپايا.ب ، براي دانشجويان پسر86/0 طريق آلفاي كرنباخ، براي دانشجويان دختر نامه

. گزارش گرديد83/0و براي كل جمعيت دانشجويان8/0

>0001/0P محاسبه شد كه در سطح7/0) زوج فرد(كردن نامه به روش دو نيمهي پرسشيپايا.پ

.دار بوده است معني

ازيپايا.ت و در سطح97/0هفته3 زمانييهنامه به فاصل نوع بازآزمايي، با اجراي مجدد پرسشي

0001/0P<دار محاسبه گرديد معني.

:نامه كمرويي به شرح زير است هاي آماري پرسش ويژگي

) 106=، چارك سوم95= نما= ميانه=، ميانگين87=چارك اول(

ازيافته مي آن است كه ماده فوق حاكي .كنند ها از توزيع نرمال پيروي

به-2 پيشرفت تحصيلي«گيري ميزان عنوان شاخصي براي اندازه نمرات پايان ترم دانشجويان

. استفاده شده است» زبان انگليسي

و تحليل داده پس از جمع و استنباطي ها با استفاده از آمار توصيفي آوري اطالعات، تجزيه

.عمل آمد به

و انحراف استاندارد در سطح توصيفي از شاخص هاي توزيع فراواني، درصد، ميانگين، واريانس

و تحليل رگرسيون  و اسپيرمن و در سطح استنباطي نيز از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

ا.استفاده گرديد  صورت spssفزار كامپيوتري محاسبات آماري در اين پژوهش با استفاده از نرم

.گرفته است
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ها يافته
بر پرسش به ماده است كه آزمودني بر اساس يك مقياس چهار گزينه44نامه كمرويي مشتمل  اي

و حداكثر. دهد آن پاسخ مي .باشدمي176حداقل نمره در اين آزمون صفر

شركت كننده در مركز آموزشي زبان كانون در ان پسر نفري دانشجوي50جامعه اين آزمون در

و ماكزيمم نمره كمرويي شهرستان سيرجان  و لذا بر اين اساس78و مينيمم نمره 161اجرا شد  بود

شد نمرات دانشجويان به طريق زير رتبه .بندي

 هاي دانشجويان به تفكيك نمرات كمرويي رتبه:1 جدول

12345رتبه

 146-162 129-145 112-95128-78111-94نمره

و ميانگين دانشجويان به تفكيك رتبه درصد،:2 جدول  هاي آزمون كمرويي ميانه

 درصد ها ميانگين ميانهه رتبآزمون اوليه

150/8850/900/20%

266/102 51/101 0/20%

358/120 00/120 0/40%

400/137 00/137 3/13%

500/154 00/154 7/6%

%30100 0/115 كل

مي ماري پرسشآهايو با توجه به در نظر گرفتن ويژگي2نتايج جدول دهد نامه كمرويي نشان

آز.هستنددانشجويان كمرو%40حدود در كه  مون نمرات پايين البته الزم به ذكر است كه در اين

.باشد نشان دهنده كمرويي بيشتر مي

و نمره پيشرفت تحصيلي:3 جدول  آزمون همبستگي پيرسون بين كمرويي

 كمرويي نمره پيشرفت تحصيلي

 كمرويي

 ضريب همبستگي پيرسون

 سطح معناداري

 تعداد

589/0

000/0

50 

1

0

50 

نمره پيشرفت تحصيلي

 ضريب همبستگي پيرسون

 سطح معناداري

 تعداد

1

0

50 

589/0

000/0

50 

 دار است معني01/0همبستگي در سطح
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مي نتايج بررسي دهد كه بين نمره هاي آماري با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون نشان

و نمره پيشرفت تحصيلي همبستگي معني د كمرويي .)005/0p<،50=n،589/0=r( ارددار وجود

و عالقه:5 جدول  آزمون همبستگي اسپيرمن بين نمره پيشرفت تحصيلي

 عالقه نمره پيشرفت تحصيلي

 عالقه

 ضريب همبستگي پيرسون

 سطح معناداري

 تعداد

408/0

003/0

50

1

0

50

 نمره پيشرفت تحصيلي

 ضريب همبستگي پيرسون

 سطح معناداري

 تعداد

1

0

50 

408/0

003/0

50 

و معنادار نتايج جدول باال نشان مي و نمره پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت دهد كه بين عالقه

.)>r،50=n،005/0p=408/0( وجود دارد

 خالصه تحليل واريانس نمره كمرويي بر حسب نمره پيشرفت در يادگيري زبان:5 جدول

 منبع تغيير مدل
مجموع

 مجذور
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
 داري سطح معنيFميزان

 كمرويي

 رگرسيون

 باقيمانده

 جمع

279/3079 

221/4681 

500/7760 

2

47 

49 

640/1539 

600/99

458/15000/0

از منظور تعيين بود يا نبود رابطه خطي بين متغير پيش به و متغير مالك در جامعه زمونآبين

شدتحليل واريانس رگرسيون استفاد 99كه در سطح اطمينان)458/15( مشاهده شدهFمقدار.ه

مي درصد معني و پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان دار است نشان دهد كه بين متغير كمرويي

و ضريب رگرسيون معني انگليسي همبستگي معني .دار است دار وجود دارد
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و عالقبيني حليل رگرسيون چندگانه براي پيشت:6 جدول  مندي به زبانه نمره يادگيري زبان انگليسي براساس كمرويي

 ضريب استاندارد تفكيك رگرسيون ضريب تفكيك
ها شاخص

Bخطاي معيار Beta 
 داري سطح معنيtنسبت

669/33826/8815/3000/0 مقدار ثابت

068/4000/0**335/0082/0497/0 كمرويي

549/7808/3242/0982/1053/0 عالقه

R=630/0و2R=371/0وF=458/15پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي: متغير وابسته

01/0 داري در سطح معني**

مي6طور كه در جدول همان 1/37 بدين معني است كه تنها2R=371/0 شود مقدار مشاهده

 با توجه. زبان انگليسي به حساب آمده استدرصد از تغيير نمرات پيشرفت تحصيلي در يادگيري

ميو سطوح معنيtو مراجعه به آمار6به اطالعات جدول توان قضاوت كرد كه متغير داري آن

و ضريب همبستگي معني)t=068/4و>01/0p(پيشرفت تحصيلي با كمرويي  دار وجود دارد

 درصد99با( ين نمره كمروييب توان از روي متغير پيشمي همچنين.دار است رگرسيون معني

و معادله.بيني نمود را پيش)پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي(، متغير مالك)اطمينان

:شود رگرسيون به شرح زير تنظيم مي

 پيشرفت تحصيلي در يادگيري زبان انگليسينمره=669/33+497/0×كمرويي

و نتيجه  گيري بحث
و فناوريدنياي امروز دنياي علم را، است دنياي ارتباطات سريع كه در آن اطالعات بعد مسافت

و از اين مي آن شكنند و به سو مي صورت لحظه سوي جهان در اين غوغاي ارتباطات.شوند اي مبادله

و يادگيري زبان خارجي صرفاً و يك انتخابديگر آموزش و تجددگرايانه  يك مهارت لوكس

دانيست، بلكه يك ضرورت است و نشجويانو و دانش عقب نمانند  براي اين كه از قافله علم

و از جديدترين يافته و اينترنتي سير كنند هاي علمي آگاه شوند، بتوانند به راحتي در دنياي مجازي

ب بايد به يكي از زبانلزوماً و .ويژه انگليسي تسلط داشته باشندههاي مطرح دنيا

كننده در مراكز آموزشي زبان كمرو از دانشجويان شركت%40ع در مجمونتايج نشان داد كه

و تحليل داده زبان مشخص كرد بين نمره پيشرفت تحصيلي ها با استفاده از روش همبستگي هستند

و عالق تحليل رگرسيون نيز نشان.وجود داردمندي به زبان رابطه معناداريهانگليسي با كمرويي
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پيشرفت(، متغير مالك) درصد اطمينان99با( بين نمره كمرويير پيشتوان از روي متغي داد كه مي

. بيني نمود را پيش) تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي

آموزان در زبان دوم بر حسب ميزان است تا عملكرد زبانانجام شدهييها كوششاخيراً

اس اضطراب در عملكرد شفاهي. گردد اضطراب بررسي و زبان دوم مؤثر ت با توجه به تجزيه

و مفيد را بايد به مثابه دو مفهوم مجزا دانست داده تحليل  در ضمن نتايج. ها، اضطراب مخرب

مي حاصله، اين فرض را كه همه انواع اضطراب، مخل عملكرد شفاهي زبان ييدأت،باشد آموزان

.)1382 جهانگيري، تجلي، رهبري نيا،(كند نمي

كهمي2006 در سال1و نتايج اين تحقيق مشابه پژوهش اسميت باشد كه به اين نتيجه رسيدند

خ و تقويت اعتماد به نفس براي پيشرفت در يادگيري زبان ابتدا به و سپس، نياز ودباوري داريم

و نيز سكيواللينو  عوامل مختلف 2007 در سال2يادگيري زبان بهتر است با خواندن شعر انجام شود

و به اين نتيجه رسيد كه خود پنداره، مهمترين عامل در يادگيري در يادگيري زبان را بررسي كرد

ك زبان محسوب مي و عوامل ديگر از)ضعيف قوي،(ه شامل ميزان هوش، انگيزه شود ، استفاده

و نتيجه اين بود كه تفاوت و يا زبان خارجه بود در دو گروه همتا بررسي شد زبان مادري

.داري در دو گروه وجود نداشت معني

فراگيران در يادگيري در پژوهش خود نقش قطعي عواطف 1380در ايران نيز راحمي در سال

و پرسشرا خارجييها زبان آموزان ايراني مقطع دانشاي تنظيم كرد تا اوالً نامه بررسي كرد

به هاي مختلف دبيرستان در رشته را از نظر نگرش نسبت به يادگيري زبان انگليسي، اعتماد

بهو عقايدي كه نسبت به يادگيري زبان هاي خود در درس زبان توانايي عنوان يك زبان انگليسي

د همخارجي چه ارند با و سپس به بررسي اين نكته پرداخت كه اين عوامل عاطفي مقايسه كند

به سهمي در پيشرفت نتايج. عنوان يك زبان خارجه دارند تحصيلي آنان در درس زبان انگليسي

ب نشان داد كه دانش در آموزاني كه پيشرفت عنوان دانشهآموزان رشته انساني، تحصيلي پاييني

و تجربييادگيري زبان به انگليسي دارند، در مقايسه با دو رشته رياضي داراي نگرشي منفي نسبت

و داراي هاي يادگيري زبان انگليسي هستند، اعتماد كمتري به توانايي خود در اين درس دارند،

در اين تحقيق. عنوان يك زبان خارجه هستند برخي عقايد منفي درباره يادگيري زبان انگليسي به

داري با پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه رابطه معني كه از ميان سه رشته، عوامل عاطفيثابت شد

هاي عالوه، داشتن اعتماد به تواناييهب. انگليسي دارند آموزان رشته انساني در درس زبان دانش

 
1- Smith 2- Seikkula-Leino 
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م خود، به آموزان اين رشته در درس كننده پيشرفت تحصيلي دانش بيني پيش ثرترين عاملؤعنوان

ب نتيجه اهميت توجه به عواطف اين.، مشخصشدزبان تها خصوص خودباوريهفراگيران، كيدأرا

م مي و يادگيري  2008ر همين راستا در سالد.افزايش يابد ثر،ؤكند تا بدين وسيله جريان آموزش

بهس بزرگ2445و ويليامز1آالرد و عنوان نمونه ال را بدون اختالل در دو گروه با اختالالت ارتباطي

و نتايج تحقيق آنها نشان داد كه گروهي كه اختالل ارتباطي نداشتند از نظر  بررسي كردند

در گروهي كه اختالل ارتباطي داشتند،. يادگيري زبان بهتر بودندوخودپنداره، سالمت، صدا

و پيشنهاد دادند كه بايد متغيره ايي كه در ميزان استرس نسبت به تمامي شرايط زندگي بيشتر بود

و .برطرف گردند زمينه اختالالت ارتباطي دخيل هستند شناسايي شوند

مي آموزان بين براي دانش3 اسچميد2007در سال كردند الملل كه زبان انگليسي را مطالعه

و بازتاب دانش و روشي را بررسي كرد در اين روش كالس درس مشاهده شد آموزان بررسي شد

ا اشتدنيز ياد ازيرائه شده توسط معلم، ثبت نوار ويديوهاي ي از كالس، مصاحبه ساختارمند

پسو گرفتن پيش آموزان دانش و آموزان انجام شد به اين نتيجه رسيد وايت تست از دانش تست

يك مهارت مطالعاتي است كه براي يادگيري زبان انگليسي بسيار مفيد است (IWB)4برد تقابلي

و شخصيت فرد بها داده مي و نيز يك خانمي از ايالت عربستانو در اين روش به خود پنداره شود

و در تحقيق خود براي پيشرفت در  يك تحقيق كيفي را در خصوص زبان انگليسي مطرح كرد

خ يادگيري همراه با آموزش،: صوصي پيشنهاداتي دارد از جملهيادگيري زبان براي معلمان

در مسئوليت دادن به شاگردان هنگامي كه مشغول كمك به آنها هستيم، باال بردن اعتماد به نفس

و  و همچنين پيشنهاد كرد كه از استادان دانشگاه كمك بخواهيم نگرش به يادگيري زبان انگليسي

).6،2006آلمارزكي،5ماي نارد(مهاي معلمان را افزايش دهي آگاهي

 يك تحقيق طولي 2006 در سال 11و هوكس10 وان دن وايتنبر9و پيتسما8و روليود7استول

و اعتماد به نفس در و نتايج تحقيق آنها نشان داد كه انگيزه علمي درباره فراشناخت انجام دادند

م موزشآ و نيز متغيرهاي نهفتهؤهاي نخستين و تفاوتم(ثر هستند در) هاي فردي يزان يادگيري

م .ثر هستندؤپيشرفت زبان

1- Allard    2- Williams 
3- Schmid 4- interactive whiteboard 
5- Mynard                                                       6- Almarzouqi 
7- Stoel     8- Roeleveld  
9- Peetsma 10- van den Wittenboer 
11- Hox    
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در پايان با توجه به نتايج اين مطالعه كمرويي يك عامل مهم در كاهش پيشرفت تحصيلي

مي زبان مي. باشد انگليسي كه پس توصيه به موزشگاهآشود منظور پيشرفت تحصيلي هاي زبان

و غلبه بر كمرويي در آموزشگاهن هايي تحت عنوا دانشجويان خود، كالس تقويت اعتماد به نفس

مي در نهايت با توجه به يافته. داير نمايند :گردد هاي پژوهش پيشنهاد

و اعتماد به نفس باالهاي زبان از معلماني استفاده شود كه خود در آموزشگاه-1 يي از سواد

.برخوردار باشند

و ديگر تكنيك با استفاده از تشويقان آموز تالش شود تا اعتماد به نفس زبان-2 هاي هاي كالمي

.افزايش يابدتربيتي 

مي-3 به ها از دانش شود كه در پايان كالس توصيه .عمل آيد پژوهان پذيرايي مختصري

 تا دانشجويان نسبت به مسائلي دادههاي كالسي را بيشتر در زمينه مسائل روانشناختي قراربحث-3

و غيره،شادزيستياز قبيل از.نمايندآگاهي پيدا تقويت اعتماد به نفس، غلبه بر مشكالت زندگي

بخواسته شود، دانشجويان كمرو كنفرانسي داشته باشند تا انگيزه دروني زبان انگليسيههر جلسه

.نسبت به زبان انگليسي افزايش يابدآنها 

 منابع فارسي
و.)1382(.غ تجلي،و.س رهبر نيا،؛.ع جهانگيري،•  اضطراب در يادگيري زبان

دانشگاه آزاد. پايان نامه كارشناسي ارشد. ثير آن بر كنش گوينده در زبان انگليسيأت

.واحد شيراز اسالمي،

و راهبردهاي يادگيري).1386(.م، صالحيو.م،سيد حسيني• بررسي رابطه بين انگيزه

.، پاييز41 شماره. پژوهشي-هاي خارجي رتبه علمي پژوهش زبانفصلنامه. زبان

س قهرماني؛.ج راحمي،• بررسي عواطف.)1380(.پ كاركيا،و.قاجار،

به آموزان دانش و پيشرفت تحصيلي در زبان انگليسي يك ايراني مقطع دبيرستان عنوان

.دانشگاه الزهرا. پايان نامه كارشناسي ارشد. خارجي زبان

(س رضاخاني،• پيشرفت تحصيلي دانشجويانو بيروني هاي دروني بررسي انگيزه).1386.

هاي فصلنامه انديشه. هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن رشته

.6سال دوم شماره دوم شماره مسلسل. تازه در علوم تربيتي
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 فصلنامه.هاي فعاليت محور در آموزش زبان كارگيري روشبه).1386(.م رحيم پور،•

.، پاييز41 شماره. پژوهشي-جي رتبه علمي هاي خار پژوهش زبان

ر• .سسه تحقيقاتي علوم رفتاري سيناؤم. هنجاريابي آزمون كمرويي.)1382(.سموعي،

.هاي روانشناختي آزمونتوليدكننده

(م سلحشور،• كم.)1385. و . چهارشنبه. روزنامه شرق تهران. رويي در كودكان خجالت

.ام فروردين سي

بررسي عوامل).1381(.ح شفيعي،و.خ رسولي،؛.ا محمودزاده،؛.ق مددلو،•

آموزان دوره متوسطه استان يادگيري درس زبان انگليسي دانش ثر در ضعفؤم

و پرورشسازمان. آذربايجان غربي و استان آذربايجان غربي آموزش پژوهشكده تعليم

.ايران تربيت

هاي يادگيري رابطه بين استراتژي).1380(.م يزداني مقدم،و.ح وثويي،؛.ه مهريار،•

و مهارت دانشجويان زبان و برونگرايي بهو درونگرايي . عنوان زبان بيگانه آموز انگليسي

.واحد گرمسار شگاه آزاد اسالمي،پايان نامه كارشناسي ارشد، دان

در يادگيري زبان انگليسي در ميان هاي رواني بررسي انگيزه).1381(.س نادري،•

و زبان پايان نامه كارشناسي ارشد.نيدانشجويان ايرا هاي دانشگاه الزهرا، دانشكده ادبيات

.خارجي

هاي آشنايي با فعاليت همايش.آموزان انشداوقات فراغت.)1384(.ع هاشمي،•

.تربيتي ساوجبالغ-هاي فرهنگي كانون

•
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