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 چکيده
 متفاوت دیدگاه یک دارد از قصد مطالعه این , پرورش و آموزش در عاطفی عوامل اهمیت به توجه با

 که ایرانی مدرسین از نمونه یک جنسیت و سن در را واکنش منفی رابطه و کند نگاه مسئله ابن به

 کنند می تدریس مدارس و زبان آموزشی موسسات در خارجی زبان به عنوان را انگلیسی زبان

شناختی واکنش منفی  روان مقیاس انگلیسی زبان معلم ٥٥٥ تعداد ,منظور این برای کند. بررسی

 حاضر محقق پژوهش توسط که (R)امتناع   و(DFF) آزادی به تمایل زیرسازه دو با را هانگ

 واکنش سطح سنجش منظور به ,جنسیت و سن متغیر دو به توجه با .کردند پر را است شده تعریف

 و پیرسون همبستگی ,ها داده تحلیل منظور به .گردید مطرح فرضیه چهار ,ها آزمودنی منفی

 تمایل میان که داد نشان پژوهش های یافته .گرفتند قرار مورد استفاده مستقل تست -تی آزمون

 جنسیت ارتباط و آزادی به تمایل میان ,این بر عالوه .ندارد وجود معناداری ارتباط و سن آزادی به

 یافته ,حال بااین .وجود نداشت معناداری رابطه امتناع و سن میان همچنین .ندارد وجود معناداری

 زمینه در ها یافته ,پایان در .دارد امتناع وجود و جنسیت میان معناداری رابطه که داد نشان ها

 شد. ارایه کاربردها از برخی و قرار گرفت بحث مورد انگلیسی زبان یادگیری

 انگلیسی زبان که ایرانی مدرسین، امتناع، آزادی به تمایل، منفی واکنش: واژگان کليدي

 کنند. می تدریس خارجی زبان عنوان به را
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 آسيه امينی

 .ایران مشهد، فردوسی دانشگاه انگلیسی، زبان آموزش ارشد کارشناسی

 
  نام نویسنده مسئول:

 آسيه امينی

 دیدگاه از جنسيت و سن به نسبت منفی واکنش شناختی روان مفهوم

 ميکنند تدریس خارجی زبان عنوان به را انگليسی زبان که ایرانی مدرسين
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 مقدمه
بهبود تحقق اهداف آموزشی یکی از غایت های اولیه محیط آموزشی است. بنابراین هر گونه تالش برای دستیابی به این مهم شامل 

( توجه اغراق آمیز به نیازهای زبان آموزان و نادیده گرفتن مدرسان منجر به افزایش 9111نیازهای روحی مدرس و زبان آموزان است )استین، 

 ومدرس ، زبان آموزانمثلث آموزشی شامل کاهش کیفیت آموزشی می شود. درنظر گرفتن عوامل موثر در امر تدریس، نارضایتی مدرس و 

بردن  بهره شاید. نقش معلمان را نمی توان دست کم گرفتنشان میدهد تنها زبان آموزان در رأس دید نیستند لیکن،  مواد آموزشی است که

؛ 9199)برهم و برهم، تبدیل می کند با اعتماد به نفسرا به فردی  مدرسکه ترین عواملی است انکار غیرقابلیکی از از حس آزادی در تدریس

، سن، ظرفیت های عاطفی، سطح دانش عوامل مختلفی نظیر مدرس تحت تاثیر البته کیفیت آموزش (. 919٥؛ برهم و ورتمن، 9111برهم، 

با وجود خارجی سبب از بین رفتن اعمال شده دیگر  است چندین محدودیتممکن همچنین،  است. مدرس یتجربیات تدریس و خود کنترل

تعهدات شغلی مدرس شود. و اهمیت این موضوع  زمانی پر رنگ تر می شود که مبحث کیفیت خدمت مدرس که ضرورت آن به حاشیه 

قوانین و روش های  از بی چون و چرای مدرس  آموزشی پیروی سیستمممکن است  به عنوان مثال، گاهی اوقات،کشیده شده در میان باشد. 

از معیارهای  بعضیتدریس از پیش فرض شده را بدون در نظر گرفتن استقالل مدرس در انتخاب شیوه تدریس، نیازی مبرم بداند، به طور مشابه 

ی تعدچنین وجود  دود کنند. را مح درسم قدرت اختیارمدیریت کالس می توانند از پیش تعیین شده و تحمیل شده به مدرس درراستای 

روان شناختی  واکنشبه عنوان می شود، منجر به تحریک احساسات مضر و ناسازگار می شود    ی مدرسآزادانه مانع ازعملکرد که  هایی

 (. 9111؛ برهم، 9199)برهم و برهم، شناخته شده است

رن ق اخیرای  در روانشناسی اجتماعی، تنها در دهه اهمیتبا شناختی به عنوان یکی از موضوعات  روانواکنش  پیرامون مفهوممطالعات 

در بسیاری از زمینه های تحصیلی مانند سالمت، با این وجود،  قابل مشاهده است. 9199و  9111در پژوهش  های  برهم در سال های بیستم 

 نکته شایان ذکر من باب  واکنشبا این حال،  (.1٥99) مشک و همر، بازاریابی، سیاست، و آموزش توجه بسیاری را به خود جلب کرده است

دامنه ی پژوهش های صورت گرفته وسیع نیست )هانگ، گیاناکوپولوس، الینگ  در زمینه آموزش زبان انگلیسی، این است که  روان شناختی 

به طور منظم بازخورد مثبت یا  سمدردر حقیقت، از آنجا که .(. 1٥9٥؛ سیتنتالر، اشتایندل، یوناس، 1٥9٥؛ جونگ و شیم، 9111و ویلیامز، 

از این .شود منفی واکنش تحریک احساسات و بالتبع برانگیخته شدنمنفی از زبان آموزان و همکاران دریافت می کنند که می تواند موجب 

ر زمینه د؛ بنابراین  پیرامون این مبحث با اهمیت، مطالعات بیشتری است نظام آموزشیدر  شایان توجهی ی شناختی مسئله روان واکنشرو، 

 می بایست  صورت گیرد.  آموزش و پرورش

 

 هدف مطالعه
 ی زبان انگلیسی در موسسات خصوص مدرسانشناختی  روانبه بررسی مفهوم واکنش مطالعه حاضر به منظور برطرف کردن این مسـیله ، 

شخص مبه منظور هم چنین   و یتبا متغیرهای جمعیت شناختی سن و جنس مطالعهاین بنابراین پردازد.  میایران آموزش زبان انگلیسی در 

 ( و عدم تمایل به پذیرشFDDتمایل به آزادی )تحت عناوین  پژوهشگر توسط تعریف شدهزیر سازه دو ،متغیرها این نحوه همبستگی کردن 

( آیا بین تمایل به آزادی و سن 9: پردازد می فوق چهار سوال بررسی اساس، این مطالعه بهبر این . ( کار می کندRامتناع ) با عنوان معیارها

  مدرسان میان( آیا اختالف جنسیتی 1وجود دارد؟  ای رابطه (EFL)مدرسانی ایرانی که زبان انگلیسی را بعنوان زبان خارجی تدریس می کنند

(EFL ) مدرسان امتناع و سن  میان ای رابطهچه ( ٣با توجه به میل آنها برای آزادی وجود دارد ؟(EFL) جنسیتی  تفاوت( آیا 1 ؟وجود دارد

 در رابطه با امتناع وجود دارد؟( EFL) مدرسان میان

 

   مروري بر ادبيات

؛ دیالرد 1٥٥1)بامیستر، کاتانیس و واالس،  واحد شناخته شده است یبه عنوان مفهوم منفیواکنش مفهوم  پیشین، مطالعاتبراساس 

. چند بعدی باشد یساختار محتمال منفیمعتقدند که واکنش ( 1٥٥1اگرچه دانل، بوبلتز و توماس )(. 1٥٥1؛ ولر، بوبلتز والولند، 1٥٥1و پفو ، 

به آزادی، امتناع، جنسیت و سن به  تمایلابعاد  بررسی ادبیات هب به طور مختصر از این مفهوم در بخش فوق با توجه به این باور چند گانه

 پرداخته می شود. منفیواکنش مرتبط با  مفاهیم عنوان
 

 اهميت آزادي
 نفیمنظریه  واکنش تمایل به حفظ آزادی یکی از اصول اصلی  است. بنابراینغیرقابل انکار هر فردی  آزادی حق در حقیقت امر و عمل،

اش تحت  آزادیکند  احساس آنرا تجربه می کند که زمانی فردو عاطفی است ی حالتمنفی ، واکنش (.  در واقع1٥٥1)دیالرد و پفو ، است
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رخ می دهد که  زمانی منفیدیگر، واکنش  یبیان هب (. 9111شود )برهم، خارجی و قوانین نامطلوب تهدید می  تاثیر عوامل محدود کننده

  (. 919٥؛ کلی و ویکالند، 9119؛ برهم،9199) برهم و برهم، کندمحدود افراد را  و یا قدرت آزادیها  انتخاب دامنه برخی از عوامل خارجی 

 با افزایش میزانکه  منظوربدین وجود دارد. مستقیم ای  رابطه  منفی و واکنش آزادانه رفتار کردن میانمعتقد است که ( 9111برهم )

فی شدت برانگیختگی واکنش من،  محدودیتبا افزایش میزان بدین معنی که برانگیختگی واکنش منفی شدت بیشتری می یابد. ،  محدودیت

؛ برهم 9111، نتایج چندین مطالعه حاکی از محوریت و اهمیت عملکرد آزادانه دارند )برهم، اهمیت آزادیوجود  با توجه به  بیشتری می یابد. 

 (.919٥رتمن، ؛ برهم و و9199و برهم،

، سه یا از وی سلب شود فردی آزادی خود را از دست دهد اظهار دارند، چنانچه  )1٥٥1(بنابه آنچه بامیستر و همکاران  عالوه بر این، 

 (: 1٥٥1)بامیستر، کاتانیس و واالس،  استپیش بینی  قابل عواقب احتمالی

 ای معمول انجام دهد. محدودیت تحمیل شده را خالف شیوه فرد در تالش است تا (  9

 و اغواکننده تر از پیش باشد.  جذاب تر حتی ممکن است اقدام ممنوعه  فرد در نظر( 1

 شده اش را مجدد به دست آورد.  سلب آزادیه، فرد  تالش میکند تا ممنوع اقدام انجام با ( ٣

 

  منفی در سایه امتناع واکنش 
در حوزه  .کرده استمقاومت توصیف  همراه شده با حسبه عنوان یکی از ظواهر امتناع از هنجارهای را  منفی واکنش  (9111)  برهم

  در معرضمخالف و دارای مقاومت زیاد تا حد بیشتیر افراد در مقایسه  با افراد معمولی روانشناسی معکوس و مصاحبه انگیزشی، مطالعات 

 مخالف و مقاومافراد  بارزز نمونه های (. ا911٥؛ رولنیک و میلر، 1٥٥٣یکر و همکاران، )ب خود هستندسلب شده ی  اعتماد به نفس  استیفای

راهی مخالف آنچه والدین از آنها می  تمایل دارندو  ، میل به خود شیفتگی دارندکه معموال شورش می کنند کردنوجوانانی  اشاره به  می توان

ود توانند کنترل خ در همه موارد، هنگامی که افراد نمی سط والدین خود و یا  عمل کنند.در برابر آنچه خواسته شده تو خواهد در پیش بگیرند

د، ) دورا به دست می آورند  بخش آنروشهای زیان  سعی می کنند تا با در پیش گیری، در شرایط تنش زا اعمال کنندمثبت  ببه طور را 

تنها در شرایط وجود محدودیت ها و ممنوعیت ها به منظور بدست اوردن مجدد از این هنجارها  افراداوقات،  برخیکه  مفهوم  دینب(. 9191

 (.       9199)برهم و برهم، می کنند استفاده  کنترل خود

 

 منفی جنسيت و واکنش
یست، وسیع ن جنسیت، سن و قومیت( مانندمتغیرهای جمعیت شناختی ) در بستر منفی دامنه مطالعات صورت گرفته پیرامون واکنش

 (9199)به عنوان مثال، برهم و برهم کرده اند.دست پیدا نتیجه های متفاوتی پژوهشگران به مطالعات محدود و اندک، همین در  طرفی دیگراز 

 تصریح کردند که در رابطه با مفهوم واکنش منفی هیچ گونه تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. در راستای تایید این یافته، مطالعات دود،

نتیجه مشابه را یافتند. اگرچه، در مقابل چنین یافته ای برخی مطالعات  دریافتند که  ( 9111)  و هانگ و همکاران ( 9111)ترات و واتکینز 

به عبارت (. 1٥٥1؛ سیمن و همکاران، 911٥؛ یوبرت،9199ر مقایسه با زنان، مردان واکنش بیشتری از خود نشان می دهند ) آرچر و برگ، د

؛ 9191؛  هال ،9111؛ فاینگلد، 9199بازگرداندن آزادی سلب شده هستند ) دیویس و مارتبن،  بیشتر خواستار ان، مردانندر مقایسه با زدیگر، 

می شود )دود و نیز ایجاد  منفیواکنش ، اجتماعی شدن و یتجنس میان، پیوند ینتایج(. با در نظر گرفتن چنین 9191ژاکلین،مکوبی و 

ی نحوه اجتماع، و بی تردید دارد چگونی اجتماعی شدن فرد به هنجارها شناختی بستگی واکنش روان (. میزان برانگیختگی911٣والبراون، 

  (. 1٥٥1؛ سیمن و همکاران، 9191؛ ارگن، 911٥؛ یوبرت،9199است )آرچر و برگ، از زنان متفاوت  شدن مردان

 

 روان شناختی سن و واکنش
اظهار دارند که  با افزایش سن، افراد واکنش منفی  ( 9199) برهم و برهم دیگرعامل مرتبط به حوزه روان شناسی، متغیر سن است. 

کمتری به محرک های مختلف )خواه با وجود خارجی یا درونی ( نشان می دهند.  عمدتا، افراد سالمند توانایی برقراری تعادل میان تمایل 

وه از توانایی باالیی در بازگردانی آزادی برخوردارند. خود را برای نشان دادن مقاومت و تمایل به آزادانه عمل کردن را دارند. عالوه بر این،این گر

جوان بیشتراست. البته،در طول  افراد که میزان برانگیختگی واکنش منفی در دریافتند نیز( 9111)هانگ و همکارانبا توجه به این نکته، 

 به میل بزرگسالی اوایل تا کودکی دوران افراد، از دیگر، درطول زندگی عبارت به است. خطی غیر الگویی منفی الگوی واکنش زندگی افراد

یابد. سپس به مدت زمانی ثابت می ماند )شدت و میزان( و در نهایت در دوران آتی  می افزایش محرک ها و شرایط تنش زای مختلف کنترل

http://www.rassjournal.ir/


 771 -721  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
و سن دارای الگویی منحنی شکل  منفی، ارتباط میان واکنش (1٥٥9) مبتنی بر مطالعه ولر و همکاران بزرگسالی کاهش می یابد. طبق گزارش

 است.
 

             روش شناسی

 آزمودنی ها

)رسمی و آزاد(  مدرس ایرانی که زبان انگلیسی را بعنوان زبان خارجی تدریس می کنند ٥٥٥ ، آزمودنی ها شاملحاضرکمی در مطالعه 

زن تقریبا  ٣٥٥. از لحاظ جمعیت شناختی، نمونه شامل بودند ندمربوطه اعالم کردی پاسخ به پرسشنامه  جهت همکاری درکه رضایت خود را 

= میانگین) بودند سال ٥٥تا  1٥بین بود. همچنین، آزمودنی ها در فاصله سنی  از کل شرکت کنندگان ٪٣٣.9حدود  مرد 1٥٥ و ٪11.1حدود 

 شهرهایو مدارس )راهنمایی و دبیرستان( در آموزش زبان انگلیسی (. عالوه بر این، این مطالعه در موسسات خصوصی9=انحراف معیار، 1٥

 .بود پژوهشگر توجه آزمودنی ها در محوریتمشهد، نیشابور، اهواز، سبزوار، تهران و بیرجند انجام شد.محرمانه بودن اطالعات 

 

 ابزارهاي پژوهش
ش تعیین روابط موجود میان واکنبه منظورسنجش میزان برانگیختگی واکنش منفی مدرسان نسبت به عوامل محدود کننده و همچنین 

( SRRH) با نام اختصاری  (9191) هانگ و پیج واکنش منفی مقیاس روان شناختی منفی با دو متغییر جمعیت شناختی سن و جنسیت

رش هانگ و بنابر گزا .]٣9، 1٥، ٣٥، 11[این پرسشنامه در برخی از مطالعات مهم مورد استفاده قرار گرفته است . مورد استفاده قرار گرفت

گزارش شده است. همچمنین  در مطالعه  . 99آلفا برابر  کرونباخ  همبستگیضریب ، از ضریب پایایی قابل قبولی برخوردار است و (9191)پیج 

دو زیر به  HPRS.  بوده است. به منظور سهولت تفسیر و تجزیه و تحلیل، پرسشهای مقیاس 91آلفا برابر کرونباخ  همبستگیضریب حاضر، 

 (. Aسازه تعریف شده توسط پژوهشگر تقسیم شد )ضمیمه 

 91، 1،1،9،9٥( شامل موارد DFF(تمایل به آزادی )9

 9٣، 99، 1، 9، ٥، ٣، 1، 9( شامل موارد R(امتناع )1

ان میز ر این،و عالوه ب بود را تکمیل کردندسن و جنس آنها  مرتبط باشرکت کنندگان در واقع یک بخش جمعیت شناختی را که 

ره پنج ( و شمامخالف موافقت یا مخالفت خود را نسبت به محتوای پرسشنامه در مقیاس پنج گانه لیکرت به این گونه که شماره یک )کامال

 اشاره به حق آزادی توسط خود افراددر اینجا این است که تمایل به آزادی در این پرسشنامه  شایان توجهنکته )کامال موافق( نشان دادند. 

رایط مقتضی ش و بیرونیعوامل  این آزادی تحت تاثیر زیردر بستر موسسات  خصوصی  آموزش زبان انگلیسی و مدارس  ، در حالیکهداردده ش

 منحصر به فرد دارد.

 

 فرآیند
در بود. دقیقه  91برای اکثر شرکت کنندگان تقریبا . زمان تقریبی  تکمیل پرسشنامه ماه طول کشید چهارجمع آوری داده ها بیش از  

 نشد. مقرر پژوهشگرحالی که محدودیت زمانی خاصی توسط 

 

 تحليل
زیر سازه ها  همسانیبرای ارزیابی  کرونباخ آلفاضریب همبستگی پس از جمع آوری داده ها، آزمون های زیر مورد استفاده قرار گرفت: 

-همچنین آزمون تی سن و متغیربا (R( وامتناع )DFFل به آزادی )تمای سازهپارامتری همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه دو زیر آزمون ، 

 وامتناع استفاده شدند.به آزادی و تمایل در رابطه با  آزمودنی هابرای مشخص کردن تفاوت های جنسیتی  مستقل تست

 

 اعتبار سنجی پرسشنامه
. سنجیده شدآموس  نرم افزار با استفاده از یتاییداز طریق تحلیل عامل  پرسشنامه ساختار و محتوای سنجیاعتبار،  مطالعه این در 

 ناسبتمشاهده کرد. برای بررسی  می توانیک مدل پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج را در شکل میان زیر سازه های ارتباط 

 های شاخص تمامی دهد، می نشان یک ، شاخص های تناسب مدل اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست امده ، همانطور که جدولمدل

 دارند. مدل پیشنهادی برای پرسشنامه مذکور پذیرفته شد. قرار قبول قابل محدوده در بودن مناسب
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 HPRS: شاخص هاي تناسب ۱جدول 

 2X df X2/df GFI CFI RMSEA 

 08.> 90.< 90.< 3>   تناسب قابل قبول

 07. 90. 94. 1.85 76 140.57 مدل
 

 

 HPRS. مدل تحليل عامل تایيدي  ۱ تصویر

 یافته ها
 آمار توصيفی
ن ، سامتناعمرد و زن با تمایل آنها به آزادی،  مدرساناز  یشناختی گروه روان واکنش ی با هدف یافتن روابط احتمالیمَاین مطالعه ک

ی اطالعات جمعیت شناخت سهو  دو. برای توصیف جمعیت نمونه، آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. جداول ه استصورت گرفتیت و جنس

ارائه شده است. همان طور که نشان  آزمودنی ها، آمار توصیفی جنسیت دورا شامل می شود،. در جدول  آزمودنی هااز جمله جنسیت و سن از 

 (.٥٥٥و تعداد= 11.1٪نندگان زن بودند )داده شده است، تعداد بیشتری از شرکت ک

 آمار توصيفی مربوط به جنسيت. ٢جدول

 

. طبق گزارش های جدول سه ، میانگین سن حدود ارائه شده استآزمودنی ها در جدول سه وشکل دو آمار توصیفی جنسیت همچنین، 

 است. 1٥

 . آمار توصيفی مربوط به سن٣جدول 

 

 
 دو به آزمودنی ها بنابراین .داشتند سن سال11 تا1٣ حدود در کنندگان شرکت اکثر است، شده داده نشان دو شکل در که همانطور

 این در نفر19٣ کننده، شرکت٥٥٥ ازقرار داشتند و  .سال٣٥ تا1٥ تر که در فاصله سنیجوان گروه )اول  سنی گروه :شدند تقسیم سنی گروه

کل آزمودنی ها  از نفر19 ترتیب بدینقرار داشتند .  سال٥٥ تا٣٥ که در فاصله سنی بزرگتر گروه )دوم  سنی گروه .داشتند قرار سنی گروه

 .بودند دوم گروه سنی  از

Group Frequency Percent 

Female 93 66.9 

Male 46 33.1 

Total 550 100.0 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Age 550 20.00 50.00 20.00 1.92 
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 . نمودار سن آزمودنی ها٢تصویر

 متغيرهاي پژوهش
در جدول چهار، آمار توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش شامل مینیمم، ماکسیمم، میانگین و انحراف معیار ارائه شده است. 

 باشد.می  1.11و  ٣.٥9همانطور که مشاهده می شود میانگین تمایل به آزادی و امتناع به ترتیب برابر با 

 . آمار توصيفی زیر سازه ها٤جدول 

 

 آمار استنباطی و آزمون فرضيه ها

 همبستگی پیرسون ) پارامتری هایدر این بخش به بررسی فرضیه ها پرداخته می شود. با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمون

Pearson Correlation Analysis( و آزمون تی تست مستقل )Independent Sample T Test جهت آزمون فرضیه ها استفاده )

شده است. براساس اولین سوال پژوهش، فرضیه صفر رابطه ای  مبتنی بر معنادار بودن میان سن آزمودنی ها و تمایل آنها به آزادی نیافته 

 است و داللت بر پذیرش فرضیه صفر دارد. 

 : رابطه ی معناداری میان تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها وجود ندارد.فرضیه صفر اول

است و مقداری مثبت است. .  99وق، ضریب همبستگی پیرسون بین تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها برابر با بر اساس جدول ف

درصد فرضیه  1٥بنابراین با اطمینان ( Sig=.190 > 0.05)می باشد  ٥.٥٥است که بیشتر از .  91همچنین سطح معناداری آزمون برابر با 

است که بین تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها رابطه ی معناداری وجود ندارد و فرضیه اول  پذیرفته می شود و به این مفهوم  (H0)صفر 

 . 99 در آزمون همبستگی پیرسون، مقدار ضریب همبستگی همان میزان اندازه اثر می باشد که در این فرضیه برابر باپژوهش تائید می گردد. 

 تبیین می شود.سن آزمودنی ها توسط آزادی تمایل به  درصد از واریانس.  99می باشد و بدین مفهوم است که 

 . همبستگی ميان تمایل به آزادي و سن٥جدول 

Age  

DFF 

Pearson Correlation .112 

Sig. (2-tailed) .190 

N 550 

 

الگو برداشت می شود، هر دو همچنین نمودار سه رابطه سن آزمودنی ها با میزان تمایل آنها به آزادی را نشان می دهد. همانگونه که از 

 . ٣٥گروه سنی به میزان مشابه رفتار می کنند، به استثنای وجود چندین برون هشته در گروه سنی باالتر از

Sub-constructs N Minimum Maximum Mean Std.D 

DFF 550 2.20 5.00 3.51 .58 

R  1.89 4.11 2.99 .45 
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 . نمودار پراکنش سن و تمایل به آزادي٣ تصویر

    میان تمایل به آزادی و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود ندارد.:  فرضیه صفر دوم

این فرضیه به بررسی تفاوت معنادار در تمایل به آزادی در دختران و پسران آزمودنی پرداخته می شود و با توجه به اینکه تمایل به در 

آزادی متغیری کمی و جنسیت متغیری اسمی) دختر و پسر( با دو سطح می باشد، لذا جهت بررسی این فرضیه از آزمون تی تست مستقل 

(Independent Sample T Test استفاده شده است که در این آزمون به مقایسه ی تمایل به آزادی در دختران و پسران آزمودنی )

 پرداخته می شود. نتایج آزمون در جدول شش ارائه شده است .

 تست برابري ميانگين ها-. آمار مربوط به دو گروه و آزمون تی۶جدول 

 
Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

T-test for Equality of Means 
Effect 

Size 

 F Sig. group N 
Mea

n 

Std. 

D 

Mean 

Difference 
T Sig.  

Equal 

variances 

assumed 
1.04 .30 

Female 350 2.50 .51 -0.02 -.21 .82 0.0003 

Equal 

variances not 

assumed 

Male 200 2.52 .50     

 

بررسی می شود.  با توجه به  فوق( در جدول Levene's Test) واریانس ها با استفاده از آزمون لوندر این آزمون ابتدا فرض برابری 

بیشتر می باشد لذا می توان گفت که واریانس ها برابر می  ٥.٥٥بوده و از ٥.٣٥اینکه سطح معناداری مربوط به برابری واریانس ها برابر با 

 ها جهت ادامه ی تحلیل استفاده می شود. باشند و از نتایج مربوط به برابری واریانس

  1.٥٥آزادی در زن و مرد به ترتیب برابر باتمایل به همچنین با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که میانگین نمرات مربوط به 

درصد  1٥با اطمینان  ( بنابراین sig = 0.82 > 0.05است ) ٥.٥٥می باشد که بیشتر از. 91 است. سطح معناداری آزمون برابر با  1.٥1و

 فرضیه ی و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود ندارد وآزادی بین تمایل به ( تائید می شود و بدین مفهوم است که H0فرضیه صفر )

مفهوم  می باشد و بدین  ٥.٥٥٥٣   همچنین در جدول فوق مشاهده میشود که اندازه اثر بدست آمده برابر بهدوم پژوهش تائید می گردد. 

 توسط جنسیت تبیین می شود.آزادی درصد از واریانس تمایل به  ٥.٥٣است که

  رابطه ای معناداری وجود ندارد. میان امتناع و سن آزمودنی ها:  سوم صفر فرضیه

دنی اینکه سن آزمودر این فرضیه به بررسی رابطه ی بین دو متغیر تمایل به مقاومت و سن آزمودنی ها پرداخته می شود و با توجه به 

کمی می باشند لذا به منظور بررسی رابطه  از نوع ها و همچنین زیر سازه امتناع از میانگین سوالهای مربوطه در پرسشنامه بدست می آید و

 از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. 

است و مقداری مثبت است.  ٥.٥1 برابر بابر اساس جدول فوق، ضریب همبستگی پیرسون بین تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها 

درصد فرضیه 1٥بنابراین با اطمینان ( Sig=.753 > 0.05)می باشد ٥.٥٥است که بیشتر از  ٥.٥9 همچنین سطح معناداری آزمون برابر با

 سومپذیرفته می شود و به این مفهوم است که بین تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها رابطه ی معناداری وجود ندارد و فرضیه   (H0)صفر 

 پژوهش تائید می گردد. 
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می باشد و بدین ٥.٥1در آزمون همبستگی پیرسون، مقدار ضریب همبستگی همان میزان اندازه اثر می باشد که در این فرضیه برابر با  

 تبیین می شود.سن آزمودنی ها توسط آزادی درصد از واریانس تمایل به 1.9وم است که مفه

 . همبستگی ميان سن و امتناع٧جدول 

 Age 

R 

Pearson Correlation .027 

Sig. (2-tailed) .753 

N 139 

 

 وجود ندارد.تمایل به آزادی و سن آزمودنی ها همچنین نمودار پراکنش نیز نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین 

 
 . ميزان پراکنش امتناع در گروه هاي سنی مختلف٤تصویر 

 

 بین تمایل به مقاومت و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود ندارد.:  فرضیه صفر چهارم

آزمودنی پرداخته می شود و با توجه به اینکه تمایل در این فرضیه به بررسی تفاوت معنادار در تمایل به مقاومت در دختران و پسران 

به مقاومت متغیری کمی و جنسیت متغیری اسمی) دختر و پسر( با دو سطح می باشد، لذا جهت بررسی این فرضیه از آزمون تی تست مستقل 

(Independent Sample T Testاستفاده می شود ) .:بنابراین فرضیه آزمون به صورت زیر می باشد 

 بین تمایل به مقاومت و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود ندارد. فرضیه صفر چهارم:

دارد. نتایج بین تمایل به مقاومت و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود ( به این مفهوم است که H0بنابراین رد فرضیه صفر )

 آزمون در جدول هشت ارائه شده است.

 تست برابري ميانگين ها-دو گروه و آزمون تی. آمار مربوط به ٨جدول 

 
Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

T-test for Equality of Means  

Effect 

Size 
 F Sig. group N Mean Std. D 

Mean 

Difference 
T Sig. 

Equal 

variances 

assumed 

.08 .77 

Female 350 2.93 .45 

- 0.18 -2.16 .032* 0.032 Equal 

variances 

not 

assumed 

Male 200 3.11 .44 

 

بررسی می شود.  با توجه به  فوق( در جدول Levene's Test) در این آزمون ابتدا فرض برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لون

باشد لذا می توان گفت که واریانس ها برابر می  بیشتر می ٥.٥٥بوده و از  ٥.99اینکه سطح معناداری مربوط به برابری واریانس ها برابر با 

 باشند و از نتایج مربوط به برابری واریانس ها جهت ادامه ی تحلیل استفاده می شود.
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 ٣.99و  1.1٣در زن و مرد به ترتیب برابر با امتناع همچنین با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که میانگین نمرات مربوط به 

درصد فرضیه  1٥( بنابراین با اطمینان  sig = 0.032 < 0.05کمتر است ) ٥.٥٥می باشد که از  ٥.٥٣آزمون برابر با  است. سطح معناداری

میان امتناع و جنسیت آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود دارد بطوریکه میزان امتناع در مردان ( رد می شود و می توان گفت که H0صفر )

 بنابراین فرضیه ی چهارم پژوهش تائید نمی گردد. بیشتر از زنان می باشد. 

به عالوه،  نمودار پنج نمایشی از تفاوت رفتاری در دو گروه زن و مرد می باشد، به این گونه که بخش تیره تر نشانگر میزان باالی 

 مقاومت و امتناع در مردان می باشد. 

 

 (R. تفاوت رفتاري مرد و زن از دیدگاه امتناع)٥نمودار 

 

 و نتيجه گيري بحث

آموزش زبان انگلیسی در موسسات آموزش زبان انگلیسی و مدارس، موضوعی بدیع مطالعه فعلی در رشته  اشاره شدتر همانطور که پیش

 بررسی عمیقی در مطالعات صورتتمایل خود برای رد هنجار یا تمایل به آزادی،  پیرامون چگونگی رفتار مدرسان نسبت به و بنابراین است 

 میل خود به آزادی نسبت به دو زیر سازهایرانی  EFLمدرسان سن  میاناهداف این مطالعه عبارت بودند از: بررسی رابطه نگرفته است. 

(DFF)  امتناعو (R ) هر گونه تفاوت جنسیتی نمونه در رابطه با متغیرهای ذکر شده. بررسیو 

ژوهشگر پ، هر چند که توسط یافته. این حاصل نشد آزمودنی ها هیچ تاثیری از سن بر تمایل برای آزادی ،اولین فرضیه صفربا بررسی 

واکنش منفی در گروه جوان تر  برانگیختگینتیجه گیری کرده بود که میزان  (911٣)هانگ و گیاناکوپولوسبا آنچه که  پیش بینی شده بود

وناگون در مطالعات نتایج گبر سن پیرامون تاثیر  واکنش منفی  به هر حال، نتایج به دست آمده .  باالتر از گروه دیگر بوده است، در تضاد است

در بررسی واکنش منفی بر سه گروه از سنی نشان داد که میزان برانگیختگی   (1٥٥9) .ولر و همکاران مطالعه ه عنوان مثال،داشته است. ب

( بوده است. من باب 1٥-٥1، ٣٥-11(  بیشتر از گروه سنی میانی ) +٥٥( و مسن )1٥-٣1، 99-11واکنش منفی در دو گروه سنی جوان )

یافته های مطالعه فعلی، نسبت نا همگونی آزمودنی ها در سراسر طیف سنی تعیین شده توسط پژوهشگر ممکن است احتمال بروز تاثیر سن 

نشانگر چگونگی واکنش مدرسان مسن تر به عوامل  11تا 1٣گروه سنی بر تمایل به آزادی را کاهش دهد. عالوه بر این، تجمع آزمودنی ها در 

 محدودگر موسسات آموزشی و مدارس است. 

به آزادی تاثیر داشته باشد. همانطور که مشاهده شد،  تمایلجنسیت و  میانبر رابطه  یدوم ، ممکن است الگوی مشابه در فرضیه صفر

 میزانکه میانگین  حاکی ازاین مهم است ششجدول در نبود. اطالعات آماری  ادارخود به آزادی، معن تمایل پیرامون مرد و زن میانتفاوت 

DFF   ؛ با این حال، بازنگری دقیق تر از اندازه اثر میانگین اختالف در (٥٥.1زن بود )مدرسان به نحوی بیشتر از  ( ٥1.1) مرد مدرسانبرای

. این نتیجه فعلی، اگرچه پیش دارندآزادی برخورداری از  برای یکسانی تمایل نس مطالعه نسبتا نشان می دهد که هر دو ج ( ٥.٥این مورد )

از آزادی در  برخورداریزن در مورد تمایل خود برای  مدرسانچشم انداز آگاهانه نعکس گر ، مبستر آموزشی  ایرانقبلی در  این مطالعه یاز 

 باشد.  نقش اجتماعی آنها

ندارد. وجود  معناداری رابطهامتناع دو متغیر سن و  میان(  ٥٥-٣٥( و )٣٥ -1٥)با توجه به فرضیه سوم صفر، در بین دو گروه سنی 

و با الگوی منحنی که اظهار داشت با  افزایش سن میزان برانگیختگی واکنش کاهش می یابد  ( 9111) هانگ و همکاراناین یافته از دیدگاه 

این مطالعه طیف گسترده ای از نوجوانان پیش از نوجوانی را شامل نمی شود. . با توجه به  احتماالمی شود، زیرا نیبانی پشت واکنش منفی

 مدرساندر ( Rامتناع ) که میانگین دریافتمی توان  هشتاز جدول ( پرداخته بود، Rامتناع ) رابطه جنسیت وکه به بررسی فرضیه چهارم 

ها  محدودیتبه شناختی  روان امتناع نشان دادناین یافته به ادبیات مربوط به تفاوت های مردان و زنان در . ستا مدرسان زن مرد بیشتر از 

 (. 1٥٥1؛ سیمن و همکاران، 911٥؛ یوبرت ،9199) آرچر و برگ، مربوط می شود 
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 محدودیت هاي مطالعه
به طور معمول با هر مطالعه، مطالعه فعلی دارای برخی محدودیت هایی است که می تواند بر قابل تعمیم بودن نتایج آن تاثیر بگذارد. 

ین ااوال شاید پراکندگی جنسیتی متناسب تر می تواند نتایج را تغییر دهد. به طور کلی، با توجه به نمونه گیری مناسب، تعداد مربیان زن در 

 بزرگتر  یجمعیت واقع، در بوده است.  سالگی 11 تا   1٥ازدو برابر بیشتر از مربیان مرد بودند. دوم، بیشترین دوره سنی در به ترتیب  مطالعه

 از جمع آوری داده ،ثالثا نشان می دهد.  سن با واکنش منفی کاهش یا افزایش الگوهای از تری دقیق مشاهدات ،بیشتر نی س تنوع  با

پیروی  آن در که نظرسنجی بستر فرهنگی -اجتماعی هنجارهای بهشان نسبت  بیان و نشان دادن برانگیختگی واکنش به مایل که مدرسانی

 .است مشکل بسیار ،تدریس می باشد طوالنی معادل سپری مدت زمان کارانه محافظه مقررات و قوانین از

 

 نتيجه گيري و پيامدهاي مطالعات آینده

دو با  این زیر سازه هااز لحاظ روابط احتمالی  هم چنین وامتناع  تمایل به آزادی و  زیر سازه با دو  منفیدر مقاله حاضر، واکنش 

 وتمایل به آزادی و سن، امتناع  میانبه عنوان دو متغیر جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که  یتو جنس متغیرسن

 مطالعه وجود دارد. معنادار رابطه امتناعجنسیت و  میانسوی دیگر،  گرچهوجود ندارد. ااداری رابطه معن یتو جنس و تمایل به آزادی، سن 

پیرامون  ای، مطالعه ارائه دهد. اوالزبان انگلیسی برای معلمان  رویکرد و چشم اندازهای مثمر ثمر، به رغم محدودیت های ذکر شده، فعلی

. یافته پرداخته باشد، صورت نگرفته است یتتمایل به رد هنجارها و جنسبه بررسی  (EFLخارجی )یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان 

در نظر گرفت. عالوه بر این، هیچ مقیاسی برای اندازه گیری  منفیحوزه  واکنش مشارکت در  نوعیهای این مطالعه را می توان به عنوان 

بیشتری  مطالعاتوجود ندارد. از این دیدگاه،   (EFLانگلیسی به عنوان زبان خارجی ) یادگیری زبان زبان آموزان در زمینه های منفیواکنش 

 به پژوهشگران پیشنهاد می کند تا مطالعات ، این مطالعه پایاندر  می گردد. توصیهگرایی دانشجویان  برای توسعه و اعتبار سنجی واکنش

-ماعیاثرات بالقوه هنجارهای اجت بررسی ،مثالبه عنوان  نگرفته داشته باشند،مورد بررسی قرار  که تاکنون به درستی در حوزه هایی یبیشتر

 پیشنهاد می گردد. معلمان یا دانش آموزان  در واکنش منفیفرهنگی یا گرایش های مذهبی بر سطوح 

 

 منافع در تعارض
 ندارد. وجود منافع در تعارضی هیچگونه مقاله نویسندگان بین

 سپاسگزاري
بازبین گران که سهم شایانی در بهتر شدن کیفیت مقاله داشتند  و به سردبیر که مراتب قدردانی خود را است که نویسندهدر پایان الزم 

در اجرای پژوهش همکاری و مساعدت نمودند،تشکر و قدردانی به عمل می  که پژوهشگر را کنندگان از شرکت  این، بر عالوه تقدیم دارد.

  آید. 

 مالی منابع

هزینه ها  تمامی و است نگرفته صورت پژوهش مراحل تمامی در حمایت مالی هیچ نمیباشد، نویسنده پژوهشی طرح از مستخرج مقاله

 بوده است. مقاله نویسنده عهده بر

 اخالقی یيدیهتا

از  خروج برای اختیار دادن و پاسخهایشان بودن محرمانه بر ها مبنی آزمودنی به اطمینان دادن رضایت، جلب شامل اخالقی مالحظات

 .شد رعایت پژوهش از مرحله هر در پژوهش
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