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 چکیده

. پرداخت زباندر یادگیری زبان آموز در مورد استقالل بررسی اعتقادات و شیوه های معلمان  هپژوهش حاضر ب

 43با بترتیب مصاحبه یک  به دنبال ان پرسشنامه پنج گانه لیکرت در مورد استقالل یادگیرنده ویک  ،در این راستا

مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بودند ایران  ،در موسسات زبان انگلیسی در رشت که مشغول تدریسمعلم  8و 

محتوای آن اصالح  سواالت موجود،با توجه به . قبال تایید شده بود، اقتباس شد وآیتم  43شامل که اول، پرسشنامه 

و  چارچوبشد. نظر کارشناس در مورد جهت آزمون اولیه پرسشنامه داده  معلمان ازنفر 8شد. پرسشنامه به 

خ پاسخ پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل توصیفی بر روی پاس تحلیل قابلیت اطمینانگرفته شد و محتوی

مشخص انجام شد تا برروی پاسخ ها  دهندگان به پرسشنامه انجام شد. همچنین تجزیه و تحلیل چند متغیری واریانس 

اختالف معنی داری میان زمینه های شخصی و حرفه ای پاسخ دهندگان، مانند سن، زمینه تحصیل، مدرک  شود

کوهن کاپا برای محاسبه نسبت به  آزمون .ود دارددانشگاهی و سالهای تجربه آموزش و اعتقاد به یادگیرنده وج

مصاحبه انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تصحیح کننده گان منظور ارزیابی کمی از میزان توافق بین 

زبان ادراک آنها از استقالل  نسبت بهعامل جنسیت، درجه تحصیالت و رشته تحصیلی معلمان تفاوت عمده ای در 

زبان استقالل  نسبت بهندارد. اما تجزیه و تحلیل چند متغیره در سن، نشان داد که بین ادراک معلمان  وجودآموزان 

معلمان  تدریسو تفاوت های سنی آنها تفاوت معناداری وجود دارد. عالوه بر این، تجزیه و تحلیل از تجربه  آموزان

. معلمان موثر است زبان آموزاناستقالل  بت به بهمعلمان نس ادراک  دربه طور قابل توجهی  این عاملنشان داد که 

مک به فرآیند تحقق بخشیدن به استقالل و کحمایت  جهت  و اداره آموزش و پرورش باید انواع از اقدامات مختلفی

 راهنما بکار بگیرند. به شیوه ای خود  ی بیشتر در یادگیریبرای کارآمد آنهابرای توسعه توانایی های  زبان آموزان

 


