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٣٢٣

  بررسي رابطة بين راهبردهاي يادگيري زبان و عزّت نفس
  دانشجويان زبان انگليسي

  
 ∗∗∗∗∗∗∗∗امير اسدي فرد، ∗∗∗∗دكتر حسن ايرواني

  
  خالصه

و عزّت نفس عمومي (LLSs) هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري زبان 
(GSE)          ويان از كـدام راهبردهـاي يـادگيري         دانشجويان رشته زبان انگليسي و اين كه دانـشج

 نفـر از دانـشجويان دوره كارشناسـي دانـشگاه دولتـي      127. بيشتر استفاده مي كنند، بوده است    
 دختـر  95و  %) 19/25( پـسر    32ايـن تعـداد شـامل       . لرستان در اين پـژوهش شـركت كردنـد        

 نفـر   23وم،  سـال د  %) 40/24( نفـر    31،  آنان سـال اول   %) 34/28( نفر   36بودند كه   %) 80/74(
نامه جهت جمع آوري دو پرسش. سال چهارم بودند%) 13/29( نفر  37سال سوم و    % ) 11/18(

) 2و  ) 1990(نسخه فارسـي راهبردهـاي يـادگيري زبـان آكـسفورد            ) 1: اّطالعات استفاده شد  
ابتدا اّطالعات گردآوري شده با اسـتفاده از        ). 1965(مقياس اندازه گيري عزّت نفس روزنبرگ       

سپس جهت بررسي رابطه بين راهبردهـاي يـادگيري و عـزّت            .  توصيفي طبقه بندي شدند    آمار
نفس و نيز رابطه بين هر كدام از گروه هاي راهبردهاي يادگيري و عزّت نفس مربوط به همان                  

 براي مقايسه ميانگين امتيازات مربوط tاز آزمون . گروه از تحليل ضريب همبستگي استفاده شد
ه از راهبردهاي يادگيري بيشتر استفاده مي كنند و آنهـايي كـه كمتـر اسـتفاده                 به دانشجوياني ك  

 و بر اساس ميانگين tهمچنين دو گروه مذكر و مؤّنث با استفاده از آزمون . كنند، استفاده شد مي
يافته ها نـشان  . امتيازات مربوط به راهبردهاي يادگيري و عزّت نفس مورد ارزيابي قرار گرفتند    

 رابطه مثبت و معنادار بين ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان و عزّت نفس دهنده وجود
آنهايي كه از راهبردهاي بيشتري استفاده مي كنند از عـزّت  . (r=0,49 ,p<0,05)عمومي است 

، راهبردهاي ذهنـي و  از بين گروه هاي مختلف راهبردهاي يادگيري     . نفس بيشتري برخوردارند  
مبستگي و راهبردهاي مربوط به احساسات كمترين همبـستگي را بـا عـزّت            جبراني بيشترين ه  

                                         
∗
 ، دانشكده زبان انگليسيدانشگاه پيام نور  
∗∗

 ناسي ارشد آموزش زبان انگليسيكارش 
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به عالوه، مشّخص شد كه جنسيت افراد نقش تعيين كننـده اي در ميـزان         . نفس نشان مي دهند   
  . استفاده از راهبردهاي يادگيري و يا ميزان عزّت نفس ندارد

  . راهبردهاي يادگيري زبان، عزّت نفس عمومي: هاي كليديواژه
  

   مقدمه 
 نقش مؤّثر عوامل مربوط به احساسات به دليل توجه بيش از حد بـه فراينـدهاي ذهنـي مـدت          

اما اخيراً شاهد تغيير اين روند به گونه اي بوده ايم كه نقش . زماني به فراموشي سپرده شده بود
ـ             أثير دارنـد  عوامل احساسي و رابطه آنها با متغيرهاي ديگري كه در آموزش و يادگيري زبـان ت

از طرف ديگـر، پژوهـشگران و معّلمـان هميـشه در            . مورد بررسي دقيق تري قرار گرفته است      
اسـتفاده بيـشتر از     . جستجوي روش هاي مؤثّرتري بـراي امـر آمـوزش و يـادگيري بـوده انـد                

راهبردهاي يادگيري زبان يكي از خصوصيات زبان آموزان موفق بوده است و عزّت نفـس نيـز    
ل احساسي است كه به نظر مي رسد رابطـه معنـاداري بـا ميـزان اسـتفاده از ايـن                   يكي از عوام  

هـاي  اما قضاوت در مورد چنين فرضيه اي به دليل عدم وجـود پـژوهش    . راهبردها داشته باشد  
از اين رو در صورت اثبات وجود چنين رابطه اي، به معّلماني كه      . كافي كاري دشوار مي نمايد    

موزش هستند اين امكان داده مي شود ضمن شناخت بهتر دانش آمـوزان،             مستقيماً در گير امر آ    
آنها همچنين با استفاده از اين يافته ها مـي تواننـد بـه دانـش                . آموزش موفق تري داشته باشند    

  .آموزان كمك كنند تا توانايي خود را بهتر بشناسند و زبان آموزان موفق تري باشند
راساس ميزان خود كارآمدي يعنـي تعامـل         قضاوت شخص درباره خويش ب     "عزّت نفس 

  .است) 2002ريچاردز و اسميت،  ("مؤثّر با محيط پيرامون 
بر اين عقيده است كه هيچ موفقيتي در زمينه هاي ذهني و فعاليـت هـاي                ) 2000(براون  

احساسي حاصل نمي شود مگر با داشتن عزّت نفس الزم و اعتقاد و اعتماد به توانايي خويشتن 
  .جام فعاليتي مشخّصبراي ان

ماننـد كـوهن،    . هاي بسياري صورت گرفته است    از راهبردهاي يادگيري زبان نيز تعريف     
نامـه طراحـي شـده      از آنجايي كه در اين پژوهش از پرسـش        . 1990 و امالي و چاموت،      1998

ي راهبردهاي يادگيري زبان فعاليت ها. گردد استفاده مي شود به اين تعريف اشاره مي     آكسفورد
، ذخيره و يادآوري اّطالعات به طور مؤّثر هستند كه به وسيلة زبان آموزان و در جهت فراگيري        

بنابراين راهبرد يادگيري را مي توان تكنيكي دانست كه زبان آموزان بـه طـور               . انجام مي شوند  
  .آگاهانه و هوشمندانه براي كمك به روند يادگيري خويش به كار مي گيرند
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٣٢٥

هاي زبان آمـوز    به راهبردهاي يادگيري با مطالعات مربوط به ويژگي       هاي مربوط   پژوهش
هاي بين زبان آموزان مختلف نشان نتايج بررسي تفاوت.  شروع شد1970خوب در اواسط دهه 

هـاي فـردي مـي       اجتمايي متعددي باعث اين تفـاوت      –داد عوامل ذهني، احساسي و فرهنگي       
هاي بـارز بـين زبـان    مند به كشف تفاوتعالقهين سپس بعضي مانند راب). 2000براون،  (شوند  

ها به سمت آن دسته پس از آن نيز پژوهش). 1975(آموزان خوب و زبان آموزان ضعيف شدند 
-جديدترين و كامل  . از راهبردهاي يادگيري كه زبان آموزان خوب استفاده مي كنند پيش رفت           

 مورد بوده و به شش      50ه شامل   ترين فهرست راهبردهاي يادگيري مربوط به آكسفورد است ك        
، فرايندهاي ذهني، فرايندهاي جبراني، فراينـدهاي فراذهنـي،      گروه راهبردهاي مربوط به حافظه    

هاي ديگري نيز از همچنين پژوهش . فرايندهاي احساسي و فرايندهاي اجتمايي تقسيم مي شود       
ن و كم كاربردترين    انجام شد كه به بررسي پر كاربردتري      ) 1989(سوي آكسفورد و همكارانش     

در پژوهش حاضر رابطه بـين گـروه هـاي          . راه كارهاي يادگيري در بين زبان آموزان پرداختند       
شش گانه  راهبردهاي يادگيري و عزّت نفس به صورت كلّي و بـه تفكيـك گـروه هـا مـورد                      

  .بررسي قرار مي گيرد
  روش

ن انگليسي دانشگاه لرسـتان     هاي پژوهش دانشجويان دوره كارشناسي رشته ادبيات زبا       آزمودني
 نفر بود كه به صورت تصادفي از بين كلّ دانـشجويان زبـان       127تعداد شركت كنندگان    . بودند

اين نمونه شامل .  بود28 تا 18سنّ آنها بين آنها . دانشگاه در زمان انجام پژوهش انتخاب شدند
سـال اول،   %) 34/28(ر  نف36بود كه   %) 80/74) (مؤّنث( دختر   95و  %) 19/25) (مذكر( پسر   32
سـال چهـارم    %) 13/29( نفـر    37سال سـوم و     %) 11/18( نفر   23سال دوم،   %) 40/24( نفر   31

اين دانشجويان از مناطق مختلف كشور بودند و از نظر اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي               . بودند
  .هايي داشتندبا يكديگر تفاوت

 ابزار پژوهش

ت نفـس    كـسب اّطالعـات مربـوط بـه ميـزان عـزّ            بـه منظـور    :مقياس اندازگيري عزّت نفس   
 از سوي وي طراحـي شـده بـود        1965دانشجويان از مقياس عزّت نفس روزنبرگ كه در سال          

 قسمتي يكي از پركاربردترين مقياس هاي اندازگيري عـزّت نفـس            10اين مقياس   . استفاده شد 
به دست آمده بيانگر امتياز . است و امتيازبندي آن به صورت مقياس ليكرت چهار قسمتي است    

مطالعـات گونـاگوني بـر اي       ). 1989روزنبـرگ،   (عزّت نفس عمومي شركت كننـدگان اسـت         
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بررسي روايي و پايايي اين مقياس انجام شده است كه از آن جمله مي توان به مطالعات خـود                   
هاي به دست آمـده از  هاي حاصل از اين مقياس و نمرههمچنين بين نمره. روزنبرگ اشاره كرد  

جهـت  ). 1985 دمـو، (رابطه مثبت و معناداري به دست آمـد          1مقياس عزّت نفس كوپراسميت   
بررسي پايايي اين مقياس از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضريب آلفاي اين مقياس بـا                 

 بود كه نشان دهنده باال بودن نسبي پايايي اين 72/0توجه به اّطالعات جمع آوري شده برابر با 
  .مقياس است

ديگـر  ) 1990( قسمتي آكسفورد 50نسخه فارسي فهرست    :فهرست راهبردهاي يادگيري زبان   
از ) 1999(نامـه از سـوي طهماسـبي        اين پرسش . نامه مورد استفاده در اين پژوهش بود      پرسش

از آن جهـت  ) 2007(، رضـايي و الماسـين   )2003(انگليسي به فارسي ترجمه شد و محمـدي    
به طـور كّلـي پايـايي نتـايج از          . انداده از راهبردهاي زبان استفاده كرده     اندازه گيري ميزان استف   

-حاصل از اين ابزار كه براي دانشجويان انگليسي به دست آمده باال بوده است و نتايج پژوهش

 دانـشجوي  255مثالً پايايي نتايج مربوط به يك نمونـه شـامل          . ها اين مطلب را تأييد مي كنند      
 دانشجوي كره اي كه از      332 و نتايج مربوط به      92/0) 1990(واتاناب  ژاپني بر اساس پژوهش     

در اين پژوهش نيز با توجه به نتايج به دست . بوده است% 93گزارش شد ) 1994(سوي پارك 
 به دست آمد كه حـاكي از پايـايي   91/0از نسخه فارسي و با محاسبه آلفاي كرونباخ عدد       آمده  
همچنين براي باال بردن روايي نتايج به دست آمده سعي شده مراحل جمع          .  قبول آن است   قابل

  .آوري اّطالعات تا حد ممكن واضح و قابل اطمينان باشد
، نتايج به دست آمده جهت تجزيه و تحليل دسته بندي شد            پس از جمع آوري اّطالعات    

هر دو مقيـاس از نـوع       . وجود آمد و امكان محاسبه راهبردهاي يادگيري زبان و عزّت نفس به           
نامه راهبردهاي يادگيري شامل پنج مورد      هاي پرسش هركدام از عبارات و سؤال    . ليكرت بودند 

  .بود كه شركت كنندگان يكي از آنها را به عنوان پاسخ خود عالمت مي زدند
 امتياز، و 2 امتياز، به ندرت 3 امتياز، گاهي 4 امتياز، معموالً 5اين پنج مورد شامل هميشه 

مقياس عزّت نفـس نيـز شـامل عبـارتي بـود كـه در آن دانـشجويان            .  امتياز مي شدند   1هرگز  
توانستند يكي از چهار مورد خيلي موافقم، موافقم، مخالفم و خيلي مخالفم را انتخاب كننـد    مي

  .  امتياز داشتند1 ،2، 3 ، 4كه به ترتيب 

                                         
1
 coopersmith 
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نادار بين امتياز كلّ راهبردهاي يادگيري و ابتدا براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه مع
بنابراين رابطه بين اين دو متغيـر بـدون دخالـت           . عزّت نفس از ضريب همبستگي استفاده شد      
همچنين رابطه بين هر كدام از گـروه هـاي شـش            . دادن جنسيت و نوع كالس محاسبه گرديد      

 بـا اسـتفاده از ضـريب        گانه راهبردهاي يادگيري زبان و عزّت نفس مربـوط بـه همـان گـروه              
سپس همه نمونه هاي آماري بر اساس ميـزان اسـتفاده از راهبردهـاي              . همبستگي محاسبه شد  

يادگيري و با در نظر گرفتن ميانه اين مجموعه به دو گروه شامل افـرادي كـه از تعـداد نـسبتاً                      
بردهـاي  گيرنـد و آنهـايي كـه ميـزان اسـتفاده از راه           زيادي از راهبردهاي يـادگيري بهـره مـي        

براي مقايسه ميانگين اين دو گروه و آگاهي از ميزان عـزّت      . اشان كم است تقسيم شد      يادگيري
هـاي پـژوهش بررسـي    از آنجا كه يكي ديگر از هـدف  .  استفاده شد  tنفس هر گروه از آزمون      

رابطه جنسيت و بهره گيري از راهبردهاي يـادگيري و نيـز رابطـه آن بـا ميـزان عـزّت نفـس                       
ن بود در تقسيم بندي هاي جدا گانه اي نمونه مورد آزمون به دو گروه مذكر و مؤنّث دانشجويا

تقسيم شد و با روند مشابهي ميانگين عزّت نفس و نيز ميانگين راهبردهـاي يـادگيري هـر دو                   
براي تحليل داده ها و نتايج به دست آمده از نرم افزار .  بررسي شد  tگروه محاسبه و با آزمون

Spssده شد استفا .  
  نتايج 

نتايج به دست آمده نشان داد راهبردهاي فرا ذهني پركاربردترين راهبرد از راهبردهاي يادگيري 
همچنين مشّخص شد راهبردهاي مهار ). 44/387= ميانگين (دانشجويان زبان انگليسي بودند 

= ميانگين ( كم كاربردترين هستند  احساسات از بين شش گروه راهبردهاي يادگيري
، )66/349= ميانگين (، راهبردهاي ذهني )66/351= ميانگين (، راهبردهاي جبراني )83/295

= ميانگين (و راهبردهاي مربوط به حافظه  ،)64/331= ميانگين (راهبردهاي اجتماعي 
جدول . به ترتيب دومين تا پنجمين گروه راهبردي مورد استفاده دانشجويان بودند )11/302

 .تايج را نشان مي دهد خالصه اين ن1شمارة 
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  بسامد استفاده از گروه هاي مختلف راهبردهاي يادگيري: 1جدول شمارة 
گروه راهبردهاي   هاتعداد سؤال  ميانگين  انحراف معيار

  يادگيري
  رتبه

  1  فرا ذهني  9  44/387  05/26
  2  جبراني  6  66/351  44/35

  3  ذهني  14  66/349  26
  4  اجتماعي  6  64/331  31/40

  5  حافظه  9  11/302  68
  6  مهار احساسات  6  83/295  22/67

 من سعي مي كنم زبان آموز خوبي باشم " يعني33بر اساس نتايج به دست آمده راهبرد شماره 
 كه يكي از راهبردهاي فرا ذهني است پركاربرد ترين مورد است در حالي كه راهبرد شـماره               "
 كم كاربدترين مورد بـه شـمار   "ر مي سازم ها با آنها شع من براي به ياد سپردن كلمه     " يعني   5

  .مي رود
 رابطه بين راهبردهاي يادگيري و عزّت       يپس از استفاده از ضريب همبستگي براي بررس       

 r=0/49 , p <0/05)نفس مشخّص شد بين اين دو متغير تفاوت مثبت ومعناداري وجود دارد 
, n-127).  

- راهبردهاي يادگيري بيشتري استفاده ميبه عبارت ديگر آن دسته از زبان آموزاني كه از 

همچنين گروه هاي مختلف راهبردهاي يادگيري به . كنند از عزّت نفس باالتري برخوردارند
صورت جداگانه با عزّت نفس مربوط به همان گروه مقايسه شد كه راهبردهاي فرايند ذهني 

 را با عزّت نفس همان بيشترين ارتباط و راهبردهاي مهار احساسات كمترين ارتباط معنادار
  .  اين نتايج را نشان مي دهد2جدول شماره . گروه داشتند

  
ضريب همبستگي پيرسون مربوط به گروه هاي مختلف راهبردهاي يادگيري و عزّت  : 2جدول شماره 

  نفس 
مهار   اجتماعي

  احساسات
راهبردهاي   حافظه  ذهني  جبراني  فرا ذهني

  يادگيري
  عزّت نفس  40/0 47/0 46/0 31/0 18/0 36/0

نتايج اين پژوهش از نظر گروه هاي مختلف راهبردهاي يادگيري با نتايج به دست آمـده      
آكسفورد : هايي دارد از بررسي هاي انجام شده از سوي ديگر پژوهشگران شباهت ها و تفاوت            

اين پژوهش بـا    . نشان دادند راهبردهاي جبراني پركاربردترين گروه ها هستند       ) 1990(و ارمن   
در همـين   .  امريكايي كه در دوره هاي فشرده آموزش زبان شركت كرده بودند انجام شـد              855
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رتبـه  . ، ذهني و فراذهني به ترتيـب دوم وسـوم و چهـارم بودنـد       پژوهش راهبردهاي اجتماعي  
. راهبردهاي ذهني، حافظه و مهار احساسات در آن پژوهش و پژوهش حاضر مشابه بوده است        

راهبردهاي مهار احساسات و حافظه در پـايين  ) 1989( و نيكيوس بر اساس پژوهش آكسفورد  
  .ترين رده قرار داشتند كه از اين جهت با پژوهش حاضر همخواني دارد

همچنين با استفاده از ميانه حاصل از امتيازات مربوط به راهبردهاي يادگيري كه برابر بـا             
استفاده زيادي از راهبردهاي يادگيري  يعني آنهايي كه 131 باالي  بود همين نمونه به گروه131
- يعني افرادي كه استفاده كمتري از راهبردهـاي يـادگيري مـي    131تر از   كنند و گروه پايين   مي

 انجام شد و مشخّص شد آنهايي        tها آزمون   با فرض عدم تساوي واريانس    . كنند، تقسيم شدند  
  .تري برخوردارندكنند از عزّت نفس باالكه از راهبردهاي بيشتري استفاده مي
اي در ميـزان     مشخّص شد جنـسيت نقـش تعيـين كننـده           fهمچنين با استفاده از آزمون      

 .ندارداستفاده از راهبردهاي يادگيري و در ميزان عزّت نفس 
هـايي كـه از سـوي    گزارش داده اما در پژوهش    ) 2003(نتايج مشابهي از سوي تحريري      

. ن دادنـد ار عزّت نفس باالتري نسبت به افراد مؤنث نشانجام شد افراد مذك ) 2001(پاپاميهيلي  
نيز در پژوهشي ديگر نشان دادند افراد مذكر و مؤنـث عـزّت نفـس               ) 1996(بلك من و فاندر     

  . برابر دارند
  :خالصة نتايج به شرح زير است

بين ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان و عزّت نفس دانشجويان زبـان رابطـه          .1
 .ناداري وجود داردمثبت و مع
از ميان شش گروه راهبردهاي يادگيري، راهبردهاي ذهني بيشترين و راهبردهاي مهار  .2

 .احساسات كمترين همبستگي را با عزّت نفس دارند
هاي مختلف براي بيشتر زبان آموزان مي خواهند يك زبان آموز خوب باشند و از راه      .3

ها با  خيلي كمي از آنان براي به ياد سپردن كلمه        اما عده   . رسيدن به اين هدف استفاده مي كنند      
 .آنها شعر مي سازند

زبان آموزاني كه از راهبردهاي يادگيري بيشتري اسـتفاده مـي كننـد از عـزّت نفـس                   .4
 .باالتري نسبت به آنهايي كه از راهبردهاي كمتري استفاده مي كنند، برخوردارند

ز راهبردهاي يـادگيري و يـا ميـزان         جنسيت عامل تعيين كننده اي در ميزان استفاده ا         .5
 .عزّت نفس نيست
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