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 چکیده 

ا یکی از عوامل پیشرفت در جوامع است.یادگیری زبان دیگر ،  تجربه های منحصر بفرد و بی شماری ریادگیری زبان دوم امروزه 

شرفت یادگیری زبان دوم بر حسب برای رسیدن به موفقیت فراهم میکند که حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف پیش بینی پی

پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه اماری این  انجام شده است. ز محیط کالس ادراک ا مولفه های

سال قرار  19 -13در ترم بهار بود که در دامنه سنی  1398شکوه شهر ابهر در سال  اموزشگاه زبان دختر پژوهش زبان اموزان

ادراک از محیط  ه ها با استفاده از پرسش نامهنفر انتخاب شدند. داد 200خوشه ای تعداد  تند که به شیوه نمونه گیری داش

مع اوری و بوسیله ازمون های ضریب همبستگی زبان اموزان دختر ج 98و نمرات پایان ترم بهار (2002همکاران ،)جنتری و کالس

( ادراک محیط  ،چالش ولذت انتخاب ای )عالقه ،مولفه ه نتایج این پژوهش نشان دادتحلیل شد. چند متغیری  پیرسون و رگرسیون

نی یادگیری بیشتری در پیش بی سهمعالقه  در این بینری پیش بینی کنند ومی توانند یادگیری زبان دوم را به طور معنا داکالس 

درکالس   زمینه بهبود ادراک زبان اموزان از محیط کالس قا و پیشرفت یادگیری زبان اموزانلذا به منظور ارت (. P<01/0)داشت

 درس فراهم شود.

 دراک از محیط کالس ،  ، یادگیری زبان دوم ، پیشرفت یادگیریا :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

نظرات متفاوتی بیان شده دوزبانگی   فراگیری زبان دوم یا تعریفو چالش جهانی است.در یادگیری زبان انگلیسی یک مقوله گسترده

وم فرهنگی میدانند که مقوله های مختلفی دارد )بل –است ، بعضی از محققان ان را رفتار پیچیده روان شناختی ،زبانی و اجتماعی 

افراد دو زبانه در دو زبان متفاوت ، به ویژه در بخش کالمی بیان ( و عده ای دیگر از محققان دوزبانگی را توانایی 2014،و همکاران

اما تعریفی که تقریبا در نزد اکثریت صاحب نظران (.2016،گیرد )مارتین و همکارانمیکنند که بر یک طیف پیوستار قرار می 

ت که فرد به زبان دیگری به غیر از جامعیت و ارجحیت دارد این است که فراگیری زبان دوم یا دوزبانگی عبارت است از فرایندی اس

مبحثی پیچیده ، غیر خطی ، پویا ، فرایند یادگیری زبان دوم  (.2013،  ون و همکاران -یش تسلط می یابد )فریسوزبان اول خو

ختلفی فاوت است و به عوامل مان دوم از فردی به فرد دیگر متبتوانایی یادگیری ز(. 2007اجتماعی و متفاوت است )الرسن فریمن ،

(. یادگیری زبان دوم در سالهای 2013؛وانهو ، 2008)توماس و جانسون ، ، بستگی داردسنی که دران زبان فراگرفته میشود از جمله

؛ورکر و تیس 1959؛پنفیلد و روبرتز، 1967؛ لنبرگ ،2003اولیه زندگی و یا در طول دوره بحرانی اتفاق میفتد )هاکوتا و همکاران ،

؛  2014؛ مارکوت و انسالدو ،2003ادگیری زبان دوم در سرتاسر دوره زندگی اتفاق میفتد )هاکوتا و همکاران ،اگرچه ی ، (2005،

، اری ، سرعت پردازش(. تحقیقات نشان میدهند که عوامل دیگری همچون عامل شناختی ، ادراک فرد ، حافظه ک2013وانهو،

نظریه سیستم های پویا که از سه عنصر عملکرد  (.2003اکوتا و همکاران ، انگیزه فرد و توجه نیز در یادگیری زبان تاثیر دارد )ه

ذهنی انسان است )شناختی ، هیجانی و انگیزه ( تشکیل شده است و با یکدیگر تعامل پویا دارند و جدا از یکدیگر نیستند یعنی 

از محیط کالس ، ادراک  وط به یادگیریهای شناختی مربیکی از سازه  (.2009وجود هر کدام مستلزم وجود دیگری است )دورنی،

مولفه می باشد : عالقه ، چالش ،  متغیرهای کالسی است که شامل چهار ادراک محیط کالس به نوع درک یاد گیرندگان از است.

محیط کالس نقش مهمی در درگیری (. 2002انتخاب و لذت از فعالیتها و تکالیف کالسی را شامل می شود )جنتری و همکاران ،

(. سازه روان شناختی محیط 2001حصیلی و عملکرد روان شناختی و رفتاری یادگیرندگان ایفا میکند)کاپرمینک و همکاران ، ت

اسنادی ،  یادگیری و حمایت معلم تاثیرات مثبتی بر یادگیری یادگیرندگان ، جهت گیری هدف انها ، خود کارامدی ، سبک

اعی ، هیجانات ، درگیری تحصیلی و پیشرفت یادگیری انها نقش بسزایی دارد)ایمز ، گیزه تحصیلی و اجتمراهبردهای یادگیری ، ان

(.براساس نظریه موس ، محیط کالس مانند موجود انسان دارای ویژگیهایی است که قابل 2000؛ پینتریچ ،  2002؛دیویس ، 1992

اصلی رفتار و یادگیری یاد گیرنده تلقی می  ادراک از محیط درس عامل تعیین کننده (.2002اندازه گیری است )بیک و چوی ، 

شود ( و مولفه کلیدی است که منجر به رفتارهای مناسب و نگرش مثبت به زندگی می 2011؛ اکسلز و روزر، 1997شود ) تیلور،

جو در مطالعات مختلف نشان داده شده است که متغیرهای مربوط به مدرسه و کالس از جمله .(2008ن پتگام و همکاران ، )و

( در پژوهشی نشان دادند که ادراک از محیط کالس با مولفه 2009کالس درس با پیشرفت یادگیری رابطه دارد. سانجر و گانگورن )

( در مطالعه ای با عنوان رابطه ی  2002های شناختی و انگیزشی یادگیری رابطه ی مثبت دارد. هی جینگ چوی و سان جون بیک)

س و پیشرفت یادگیری در کره به این نتیجه رسیدند که محیط کالس پیش بینی کننده ی خوبی ادراک دانش اموزان از محیط کال

( در پژوهشی ادراک دانش اموزان از محیط یادگیری و هیجانات 2006برای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بود. گوتز و همکاران )

ده اند ادراک مثبت از تشویق معلم به پیشرفت، اشتیاق معلم و و به این نتیجه رسی  تجربه شده انها را در درس زبان بررسی کرده اند

ه طور مثبت با گزارش افراد از لذت وغرور رابطه مثبت دارد و با خشم و کسلی رابطه منفی اموزش تفصیلی معلم در درس زبان ب

محیط کالس به جز لذت در  ( مولفه های ادراک از 1391(.طبق تحقیقات ابوالمعالی و همکاران )1396دارد ) نقش و رمضانی ، 

با مرور تحقیقات  پیش بینی درگیری تحصیلی دانش اموزان پایه سوم دبیرستان های مقطع متوسطه شهر تهران رابطه مثبت دارند.

در زمینه بافت و جو قاالت داخلی ا توجه به اینکه در ایران ودرمدر تحقیق حاضر ب بدست امده از مقاالت خارجی و داخلی ما

 تحقیقات اندکی انجام گرفته است ، زبان اموزان در ارتباط با یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دومادراک از ان  و کالسی



قیت زبان مربیان زبان در زمینه ایجاد محیط مطلوب به منظور پیشرفت و موف این ارتباط را شناسایی کرده و بنابراین برانیم که

 اموزان استفاده نمایند.

 شروش پژوه

 

بودند . از این 98 اه زبان شکوه ابهر در ترم بهارساله از اموزشگ 19تا  13زبان اموزان دختر در گروه سنی  جامعه اماری پژوهش 

کالس اموزش   20زبان اموز با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا از بین  200جامعه اماری به تعداد 

مربوط به پژوهش میان ن اموز انتخاب شد و پرسشنامه زبا 40کالس  5خاب شد. سپس از هر یک از این کالس انت 5به تصادف 

در اخر ترم بعد سه ماه نمره کل برای دانش اموزان به عنوان پیشرفت یادگیری در پژوهش استفاده شد .  زبان اموزان توزیع شد و

 .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتپس از ان داده ها 

 زار پژوهشاب

 پرسشنامه ادراک از محیط کالس   ( 1

خرده ازمون   4سوال و دارای  31(. این پرسشنامه شامل 2002پرسشنامه ادراک از محیط مدرسه و کالس )جنتری ، گابل و ویزا ،

طیف  درجه ای 5سوال( است.پاسخ هر سوال با استفاده از مقیاس 7سوال (و لذت )7سوال(، انتخاب ) 9سوال( ، چالش)8عالقه )

/. 95)همیشه ( نمره گذاری شده است . شاخص های تحلیلی عاملی تایید گزارش شده در منبع اصلی 5)هرگز( تا  1لیکرت از 

GFI=  شاخص نکویی برازش( و(4./.RSAM= نشان دهنده اعتبار مناسب پرسشنامه است ) شاخص تعدیل یافتگی نکویی برازش(

( از این پرسشنامه استفاده کرده و اعتبار کلی به دست امده در اجرای 1387ن کارشکی )(. و در ایرا2002)جنتری، گابل و ریزا ، 

 )،عالقه  (/.82 )/. به دست امد . اعتبار خرده ازمون های پرسش نامه مزبور به ترتیب93نهایی بر حسب الفای کرونباخ نیز 

 به دست امد. ( لذت/.87و (/.76 انتخاب)،(چالش/.66

 

 ری داده ها تجزیه و تحلیل اما

 امارو( P< 01/0نحراف معیار با سطح معنی داری )میانگین و اداده های حاصل از اجرای پژوهش در دو بخش امار توصیفی 

داده ها نیز با ارائه شده است . تحلیل  ازمون های ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چندگانه به روش هم زمان استنباطی

 انجام شد.  22رایش وی SPSSاستفاده از نرم افزار 

 

 

 یافته ها

داده های به س )عالقه ، چالش، لذت و انتخاب (بررسی پیشرفت یادگیری زبان اموزان براساس مولفه های ادراک از محیط کال برای

و همچنین نرمال بودن داده ها با ارزیابی چولگی و کشیدگی بررسی شد.  توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتد دست امده مور

 مال بودن داده ها را نشان می دهد.( بود که نر-2و2ولگی و کشیدگی متغیرها بین بازه )چ

 



 

 

 
  س: میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک از محیط کال1جدول 

  
 متغیر                          تعداد                 میانگین                        انحراف معیار

  السادراک از محیط ک

 47/14                            79/105                    200عالقه                          

 64/6                               21/87                    200لذت                           

 39/14                             02/106                     200چالش                        

  80/6                              48/87                      200انتخاب                       

       27/1                               88/97                     200پیشرفت یادگیری           

 

  

نشان داده  دراک از محیط کالس نمرات زبان اموزان در پیشرفت یادگیری انها در زبان دوم ، ا میانگین و انحراف معیار 1جدولدر 

از همه بیشتر  47/14و انحراف استاندارد عالقه  02/106میانگین گروه نمونه در ادراک از محیط کالس در مولفه چالش  شده است.

 مه کمتر است .از ه 64/6 و 21/87بود و میانگین و انحراف معیار مولفه لذت به ترتیب 

 
 ط کالس ضرایب همبستگی پیرسون برای پیشرفت یادگیری ، مولفه های ادراک از محی:  2جدول 

          5                   4                          3                        2                            1    متغیر                

 1                    عالقه

        1                     47/0                   لذت 

     1                            30/0                  82/0                  چالش

 1                        39/0                          86/0                  35/0                 انتخاب

 پیشرفت 

 1                 32/0                       50/0                         41/0                   64/0یادگیری               

       

                                        
 

( ، بین لذت با پیشرفت P  ،64/0=r<01/0وم )مشاهده می شود ، بین عالقه با پیشرفت یادگیری زبان د 2جدول همانطور که در 

(، بین انتخاب با پیشرفت یادگیری P،50/0 =r< 01/0( ، بین چالش با یادگیری زبان دوم )P ،41/0=r<01/0یادگیری زبان دوم )

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . ( ،P ،32/0=r< 01/0زبان دوم )

 

 
 رگرسیون متغیرهای پیش بین بر پیشرفت یادگیری زبان دوم : جدول خالصه3جدول

 ضریب تعیین                               سطح معناداری ضریب همبستگی                                          مدل

  001/0                                   42/0        63/0                       همزمان

   



ظه می شود ضریب مالح3جدول در  از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد وچنانچه برای پیش بینی پیشرفت یادگیری زبان دوم

واریانس پیشرفت  42/0ابراین متغیرهای پیش بین با هم معنادار است بن 001/0می باشد که در سطح  42/0تعیین برابر با 

 یادگیری زبان دوم را تبیین می کنند.

 
 : خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون4دولج

 سطح معناداری        Fمنبع تغییرات      مجموع مجذورات       درجات ازادی      میانگین مجذورات     مقدار 

 21/36           64/34                       4               58/138     رگرسیون

                95/0                  195                 53/186           ده          اقیمانب 

                            199               120/325         کل                  

 001/0  

 

 ست امده معنادار است.معنادار است و ضریب تعیین به د (21/36مشاهده شده)  Fنشان میدهد که  4 جدولنتایج 

 

 
 : خالصه ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین 5جدول 

 

 سطح معناداری      tضریب استاندارد )بتا(                     SE(         Bمدل نهایی         ضریب رگرسیون )

 001/0     13/86                                              04/1                   32/90مقدار ثابت               

 001/0      33/4                     27/0                  5/0                        17/0عالقه                     

 001/0      75/2                    15/0                  56/1                       10/0انتخاب                   

 001/0      94/2                    17/0                  75/1                      12/0چالش                     

 001/0       88/2                    16/0                  66/1                     11/0لذت                        

   

. بان اموزان را پیش بینی می کنند بطور معناداری پیشرفت یادگیری ز،چالش ،لذت ، انتخاب  شان میدهد عالقه ن 5جدولنتایج 

 دارد.است که سهم بیشتری در پیش بینی پیشرفت یادگیری زبان اموزان  و مربوط به عالقه 27/0بزرگ ترین ضریب بتا برابر با 

 

 بحث

 

با پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی انجام شد. نتایج به دست امده نشان داد یط کالس راک از محژوهش حاضر با هدف رابطه ی ادپ 

بین ادراک از محیط کالس و پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی زبان اموزان یک رابطه ی معنادار وجود دارد. هر چه زبان اموزان ار 

هتری خواهد داشت و بالعکس. در مورد مولفه های محیط کالس ادراک مثبت تری داشته باشد در یادگیری زبان نیز عملکرد ب

نتایج ازمون  ه معناداری وجود داشت.ادراک از محیط کالس عالقه ، انتخاب ، لذت و چالش با پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی رابط

 گلیسی زبان اموزان می توانند پیش بینی کننده پیشرفت یادگیری زبان ان دراک از محیط کالسرگرسیون نشان داد که مولفه های ا

قبل از پرداختن به تحلیل و تبیین نتایج  .سهم بیشتری در پیش بینی پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دارد که عالقه  باشند

های مثبت تری به اموخته  ت از کالس درس عملکرد بهتر و دیدگاهادراک مثبیادگیرندگان با پژوهش حاضر الزم است اشاره شود 

. با توجه به اینکه یادگیری زبان اموزان در جو کالس اتفاق می افتد از این رو مطلوب و نا مطلوب بودن محیط   خود خواهند داشت

زبان گیرنده عالقمند و فعال باشد.کالس در سطح یادگیری تاثیر دارد . برای یادگیری بهتر جو کالس باید به گونه ای باشد که یاد

این یافته با پژوهش  سینگ و همکاران  شان میدهند انگیزه بیشتری نیز در یادگیری دارنداموزانی که عالقه بیشتری در یادگیری ن



( در مطالعه خود نشان دادند ، یادگیرندگانی که در انتخاب تکالیف کالس خود مختار 2004( همخوانی دارد. دوک و اکی )2002)

( در پژوهش خود بیان 1992ایمز ) ی چشم گیری دارند. هستند و تحت کنترل معلم قرار نمی گیرند ، پیشرفت یادگیری و تحصیل

( 2010می کند چالش در تکالیف، عالقه ، یادگیری و درگیری تحصیلی دانش اموزان را افزایش می دهد. پژوهش ریان و پاتریک )

ی ادراک از محیط  ، نشان میدهد که پیشرفت یادگیری با لذت که یکی از مولفه هادانش اموز دبیرستانی انجام شد  233که روی 

( ناهمخوان است که در این پژوهش لذت با 1391است رابطه مثبت و معناداری دارد اما با پژوهش ابوالمعالی و همکاران )کالس 

بیان از وسایل کمک  حجم زیاد کتب درسی و استفاده نکردن مر در تبیین این امر درگیری تحصیلی رابطه معناداری نداشت و

نش اموزان رابطه معنا داری اما طبق این پژوهش مولفه های عالقه ، انتخاب و چالش با درگیری تحصیلی دا اموزشی بیان شده است

 . وجود داشت
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