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 چکیده
 یتجربه ،خودکارآمدی ،متشکل از متغیرهای خود ِالزامی تدوین مدل انگیزشی هدف پژوهش حاضر

ی مطالعه یک ،زبان دوم بود. برای این منظور عنوانبهیادگیری ِزبان فارسی  یختهیانگیادگیری و رفتار 
 دانشگاه آزفای مرکز 36-31تحصیلی اول  نیمسالان آموززباننفری از  232ی همبستگی با نمونه

 ،هشبه اجرا درآمد. ابزار پژو ،ی تصادفی ساده انتخاب شدندرگیخمینی که به روش نمونه امام المللیبین
 ،الزامی خودِ محور چهار در ،انگیزشی زبان فارسی یخود سامانهی محقق ساخته ینامهپرسش

بود. برای بررسی  یادگیری یختهیانگ رفتار و فارسی زبان ییادگیر یتجربه و فارسی زبانِ خودکارآمدی
استفاده شد که نتایج نشان داد که پرسشنامه از روایی  تأییدیروایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عامل 

برای کل پرسشنامه با استفاده از روش  آمدهدستبه. همچنین مقدار پایایی استسازه مناسبی برخوردار 
 که داد نشان ،گفته پیش محور چهار میان مسیر تحلیل از حاصل یهاافتهیبود.  3/2آلفای کرانباخ برابر 

خود  ،فارسی بانز یادگیری یختهیانگ رفتار بر یادگیری یتجربه ،خودکارآمدی بر یادگیری یتجربه تأثیر
. است معنادار درصد 1 سطح در و مثبت ،انگیخته رفتار بر خودکارآمدی و انگیخته رفتار بر الزامی

 سپس و رییادگی یتجربه را تأثیر بیشترین. نیست معنادار خودکارآمدی بر خود الزامی تأثیر کهدرحالی
 رفتار بر ود الزامیخ میرمستقیغ اثر. داد نشان یادگیری یختهیانگ رفتار یعنی وابسته متغیر بر خودکارآمدی

 انگیخته رفتار بر یادگیری یتجربه میرمستقیغ اثر اما نبود معنادار خودکارآمدی طریق از یادگیری انگیخته
 .بود معنادار خودکارآمدی طریق از یادگیری

 رفتار ،یادگیری یتجربه ،خودکارآمدی ،خود الزامی ،زبان دوم عنوانبهزبان فارسی  :کلیدی هایواژه

 یادگیری یختهیانگ
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 مقدمه

 زبان)اول  زبان یادگیری فرآیند تفاوت میان معتقد است که آنچه ،(2252) 5یوشیودا

زبان مادری در  معموالً چراکه ،است 3انگیزش کندیمایجاد  را 9زبان دوم و 2(مادری

 هب انگیزش ها از ورودسال ؛ وی بر این باور است کهودشیمفرآیندی خودکار آموخته 

نیست؛  دوم زبان پژوهشگران مهم یدغدغه همچنان اما گذردیم دوم زبان هایپژوهش

 عامل»عنوان  با انگیزش از( 5333) 6الیس کهآن با گویدمی( 2229) 1دورنیه از نقل به وی

 یاصفحه 222 حدوداً کتاب از صفحه 52 تنها اما کندمی یاد« دوم زبان یادگیری کلیدی

میت اه باوجود گویی. دهدمی اختصاص انگیزش به دوم زبان یادگیری یزمینه در را خود

موضوع  به این یاستهیشاو  همچنان جایگاه ویژه ،انگیزش در مطالعات زبان دوم

آموزش و یادگیری زبان  یگسترهاختصاص نیافته است. این فقدان و شکاف عمده در 

. کندیمنیز جلوه  ترپررنگ ،شودیمکه دانشی نوپا محسوب  زبان دوم عنوانبهارسی ف

 ارسیف زبان انگیزش برای )اعم از ساختاری/مفهومی یا رگرسیونی( مدلی هیچ تاکنون

 انزب به معطوف بیشتر نیز داخلی یهاپژوهش و است نشده ارائه ،دوم زبان عنوانبه

 به نیز خارجی هایپژوهش اغلب دیگر سوی از ،دندبو دوم زبان عنوانبه انگلیسی

 .اندنپرداخته وابسته متغیر عنوانبه انگیزش

اشاره به تعاریف اولیه مانند  ،اصلی پژوهش یکرهیپدر اینجا و پیش از ورود به 

 .دینمایمانگیزش و زبان دوم ضروری 

 رفته شده استگ «حرکت کرد»به معنای  ،2ی التین موورهکلمه از ،انگیزش یواژه

 طوراینانگیزش  ،انجمن روانشناسی آمریکا ینامهواژهدر . (2255، )دورنیه و یوشیودا

                                                                                                                                        
1. Ushioda 

2. maternal tongue 

3. second language 

4. motivation 

5. Dornyei 

6. Ellis 

7. movere 
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دهد و در هدف و جهت می ،نیروی محرکی که به رفتار انسان یا حیوان» :شودتعریف می

 (2222، 5)وندن بوس«کند.سطح هوشیار یا ناهشیار عمل می

 ،فرآیند آغاز»: شودیمتعریف  طوراینگیزش ان 2ی برخط این انجمننامهدر واژه 

 یهاسمیمکانی که دربرگیرنده شناختیروانفیزیکی یا  یهاتیفعالهدایت و حفظ 

 «است. هاپاسخو ترجیح یک فعالیت بر دیگری و حفظ و تداوم  بندیاولویت

 زبانی غیر از ،و اما در توضیح اصطالح زبان دوم باید گفت که منظور از زبان دوم 

 شود و فرآیند آموختنپس از یادگیری زبان مادری آموخته می معموالًزبان مادری است که 

تفاوت دارد. زبان مادری  خودکار و خودانگیخته است نوعیبهآن با زبان مادری که 

زبان  شود. باید دقت داشت که زبان دوم بامی 3گرفته ادیشود و زبان دوم می 9اکتساب

 EFL و ESLامروزه حتی از دو اصطالح متفاوت  ،ر همین راستاخارجی تفاوت دارد و د

استفاده  ،6زبان خارجی عنوانبهانگلیسی  و 1زبان دوم عنوانبهبه ترتیب معادل انگلیسی 

زبان بیگانه در محیط اصلی یا محیط زبان  یریادگی ،. منظور از یادگیری زبان دومشودیم

نگ فره دورازبهغیر اصلی و در کشور خود زبان خارجی در محیط  کهدرحالیمقصد است 

 .شودیمی زبان مقصد آموخته و جامعه

 ونتاکن کههای نگارندگان نشان داد کاوش متأسفانهدر اینجا الزم به ذکر است که  

ان زب عنوانبههای علمی محدودی به موضوع انگیزش در یادگیری زبان فارسی پژوهش

 اشاره خواهد شد. هاآنی این بخش به دوم اختصاص یافته است که در ادامه

ین زبان دوم در ب عنوانبهی انگیزش یادگیری زبان فارسی ( به مطالعه5912) ،آذرپناه 

راهنمایی نقده پرداخته است. نتایج وی حاکی از آن بود که  زبانیآذران دختر آموزدانش

ی انگیزه ،ی و نگرششاخص پیشرفت تحصیل عنوانبهان ِدوزبانه آموزدانشبین معدل کل 

                                                                                                                                        
1. VandenBos 

 نامه در منابع آمده استن واژهای ی. نشان2
3. acquisition 

4. learning 

5. English as second language 

6. English as Foreign Language 
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بان ی زو بین نمره معناداری وجود نداشته یرابطهیکپارچگی و عالقه  یزهیانگ ،ابزاری

ی ابزاری و یکپارچگی و عالقه نیز رابطه یزهیانگ ،فارسی با عوامل انگیزشی و نگرش

 یرابطهان آموزدانشی زبان فارسی و معدل کل اما بین نمره؛ معنادار دیده نشده است

شود و میان ی معنادار گزارش میمعنادار وجود دارد. در ادامه بین عوامل انگیزشی رابطه

معدل  ی زبان فارسی ونمره ،و بین عالقه سوکیی ابزاری از ی یکپارچگی و انگیزهانگیزه

شود. در این ی معناداری گزارش نمیهای ابزاری و یکپارچگی هیچ رابطهکل و انگیزه

 زبان خارجی و نه زبان دوم بررسی شده است. عنوانبهارسی زبان ف ،پژوهش

متغیرهای دانشِ پیشین و  تأثیر( به بررسی 5911ماسوله ) اصغر پوررقیب دوست و 

در مورد زبان  زبانیرفارسیغان آموززبان درک خواندن ینیبشیپانگیزشِ خواندن در 

ی مرکز آموزش طح پیشرفتهان سآموززباننفر از  32پرداختند. در این پژوهش  فارسی

ین و پیش و دانشقزوین در آزمون خواندن زبان فارسی  المللیبینزبان فارسی دانشگاه 

این پژوهش این بود که دانشِ پیشین نسبت به  یجهینت انگیزش خواندن شرکت کردند.

 ان داشته است.آموززبانبا درک خواندنِ  یتریقوی انگیزش خواندن رابطه

 انیم یرابطه یو انواع آن به بررس زشیعامل انگ یپس از معرف، (5935) یقادر 

و با پردازد. ایم هاآن تیو جنس تیمل، آموزان یفارس یلیتحص شرفتیپ با ،زشیانگ

دهخدا و مرکز  ینفر از مرکز آموزش زبان فارس 91مجزا و متشکل از  یانتخاب دو نمونه

رسد که برخالف یم جهینت نیبه ا موعدرمج ،نیقزو المللیبینزبان دانشگاه  آموزش

 کیزدن ی)زبان نخست( به زبان فارس هاآن یزبان مادر الخطرسمکه زبان و  یتصور افراد

هرچه  و بالعکس اندنبودهبرخوردار  یباالتر زشیاز سطح انگ زبانعربافراد  یعنیاست 

 تینسج یرابطه مورد در بوده است. شتریهم ب زشیانگ زانیبوده م ترافزونتفاوت  نیا

 یرونیب زشیمردان انگ یانیو م نییپا زشینشان داد که در سطوح انگ یو جینتا زشیو انگ

 نیمچنه برخوردار هستند. یزنان از سطح باالتر زشیانگ یدارند و در سطوح باال یباالتر

شده  رشامثبت معنادار گز یرابطه کی یدرون زشیو انگ یلیتحص شرفتیپ انیم یرابطه

 است.
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 دهدیمرا کاهش  جینتا میدارد که امکان تعم یمحدود یحجم نمونه یقادر ژوهشپ

ی است. نقطهنفر بوده  کیتنها  زبانعربها تعداد افراد از نمونه یکیکه در آن ژهیوبه

 موجود یهاو پژوهش اتینظر ازکامل  نسبتاً یاخچهیتار یارائه ،پژوهش نیامثبت 

که  ازدپردیم تیچون جنس و مل ییرهایمتغ یبررسها به قادری هم تن است اما انگیزشی

 کند.یکتفا ما یروابط همبستگ یو به بررس ستندین یآموزش یدر پروسه کاریدستقابل 

( شامل زهیانگ شانیبه لفظ ا) زشیانگمربوط به  یداخل یهااز پژوهش ،یقادر

 شرفتیو پ تیقموف ،یریادگی یبا راهبردها زهیانگ یدر مورد رابطه ییهاپژوهش

وط به مرب ینهیشیپ ،یدر پژوهش و کند.یم ادی تیو خالق تیجنس ،تلفظ ،یلیصحت

زبان دوم  عنوانبه یسیزبان انگل زشیزبان دوم در کنار انگ عنوانبه یزبان فارس زشیانگ

 آمده است.

در پژوهش خود به ساخت یک  ،c(2256) فرد و وکیلی  درتاج ،پور یسعد ،مالیی

ی انگیزشی و تعیین روایی و پایایی آن پرداختند. این ابزار که در قالب سامانهابزار خود 

 ،زبان دوم طراحی شد عنوانبهان زبان فارسی آموززبانبرای  ،یسؤال 93 ینامهپرسشیک 

ی رفتار انگیخته ،ی یادگیری زبان دومتجربه ،خودِ آرمانی ،خود الزامیاز شش آیتمِ 

و  33/2پایایی این ابزار  بیضر بان دوم تشکیل شده بود.ز خودکارآمدییادگیری و 

 مناسب گزارش شده است. روایی آن

دید که پژوهش چندانی در خصوص انگیزش زبان فارسی  توانیمبا همین مرور کوتاه 

. نشده است ارائهو هیچ مدلی هم  نشدهانجامزبان دوم  عنوانبهیا  زبانانیرفارسیغبرای 

 ضیا ،(5916) خیر و یاالسالمخیش ،(5913) زادهلی مانند علیداخ یهاپژوهشسایر 

 محمودی ،گرجیان ،(2252) پاپی ،(5911) پاپی و زاده... ا عبد ،(2221) صالحی و حسینی

پور  خواجه و قزوینی دباغ ،(2255) قانع حسن و شهیپزراعت ،قانع ،(5913) میر و

 نژاد مهدی و زادهحسن ،(2253) خواجوی و پیشقدم ،(2253) تیموری و پاپی ،(2255)

. طبیعی است که اندزبان دوم پرداخته عنوانبهبه زبان انگلیسی  ،(5939) گرجی

 ست.ا یافته اختصاص انگلیسی زبان ویژهبه و هازبان سایر به خارجی نیز یهاپژوهش
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 ( و5312) هیگینز ناهمسانی خود ینظریه در پژوهش حاضر مدلی مفهومی بر مبنای

مدل  و (2252 ،قنسولی و خواجوی از نقل 5316) 5مارکوس و نوریوس ممکن یخودها

 یختهیانگاز متغیر رفتار  طراحی شد و (2223و  2221) هیدورنی انگیزشی خود سامانه

انگیزش زبان فارسی بهره  گیریاندازهو  مشاهدهقابلبا عنوان معادل رفتاری و  2یادگیری

یادگیری ِ  یختهیانگرفتار  (2226) و نمت زریس ،دورنیه، (2221) هیدورن گرفته شده است.

که یادگیرنده قصد دارد برای یادگیری زبان دوم  دانندیم میزان تالشی ،زبان دوم را معادل

 العهمط به را زیادی زمان دارم دوست مانند ییهاپرسش. این موضوع با طرح گیرد به کار

ف به سایر همکالسانم زمان بیشتری صر یا نسبت ،دهم اختصاص فارسی زبان و یادگیری

 .ردیگیمقرار  گیریاندازهمورد  ،کنمیمزبان  یمطالعه

ی مدل خود سامانه یپشتوانهبخش مهم چارچوب نظری و  9نظریات هیگینز ازآنجاکه

ای به این نظریه خواهیم ادامه اشاره در ،دورنیه و مدل پژوهش حاضر را تشکیل داده است

و  1ندهیو خودِ آ 3یخودِ واقع انیم رندهیادگی یوقتیه این است که داشت مضمون نظر

 نیکند ایم یدارد و سع یو ناآرام یاحساس ناهمخوان ،ندیبیممطلوب خود فاصله 

 .گام بردارد یآرمان ایرا کاهش دهد و به سمت خودِ مطلوب  و فاصله احساس

به اهداف  یابیتدسی و نحوه خودتنظیمیافراد در  یهاتفاوتاین نظریه به 

 افراد را در گیریجهت ،ی خودتنظیمی هیگینز. مطابق نظریهاست افتهیاختصاص 

 هایتقسیم کرد که نشانگر تفاوت 2و پرهیزی 6ی ترویجیتوان به دو دستهمی خودتنظیمی

 ،نقل از تیموری 5333، 1الرنس و شایر ،هیجانی و رفتاری فرد هستند )کریور ،انگیزشی

ارتباط نزدیکی با خودهای آینده در  ،که به باور تیموری گیریجهتو (. این د2256

هم در یک فرد حضور داشته  زمانهم طوربهتوانند ( دارند می2221دورنیه ) یهینظر
                                                                                                                                        
1. Hazel Markus & Paula Nurius 

2. motivated learning behavior 

3. Higgins 

4. real self 

5. future self 

6. promotion 

7. prevention 

8. Craver, Lawrence & Scheier 
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رشد و انجام امور گرایش دارد و  ،رویپیش بهباشند. فردی که تمرکز ترویجی دارد 

 فردی کهدرحالیهای مثبت است. حساسیت او حضور یا عدم حضور نتایج و خروجی

گرایش دارد و حساسیت او به حضور یا عدم  ،که تمرکز پرهیزی دارد به امنیت و آرامش

نقل به  ،5332 ،5شاه و فریدمن ،؛ هیگینز5332 ،5312 ،حضور نتایج منفی است )هیگینز

که  شودتعریف می ،نوع خودِ آینده چهار ،ی هیگینزمطابق نظریه .(2256 ،از تیموری

 از: اندعبارت

 هاآنتصوراتی که فرد در نظر دارد در آینده با  ،: به معنای2آرمانی/شخصی خودِ .5

 تطبیق یابد و تصورات شخصی خود او هستند.

پندارد دیگران از : تصوراتی آرمانی که فرد می9دیگر محور() گرانیدآرمانی/ خودِ .2

 او دارند.

 سد.بر هاآندارد یا باید به  کندیمخود فرد تصور : الزاماتی که 3. خودِ الزامی/شخصی9

دست یابد چون دیگران  هاآنکه فرد دارد یا باید به  یالزامات :1الزامی/دیگران خودِ .3

 خواهند.این را از او می

 .اردد معنادار و مثبت اثر ،انگیخته رفتار بر خود الزامی که داد نشان ،(2253) 6اوبری

 و به دارد ی بیرونیکه جنبهاست از خود زبان دوم  یاجنبه ،دوم زبان الزامی خودِ

اجبارها یا ، که فرد باور دارد به سبب وظایف ادراکی خود اشاره دارد هاییویژگی

 1( و پیگوت2223) 2و پاپی دیمج ،یتاگوچ .(2221، دورنیهباشد )باید دارا  هاتیمسئول

ین در ا یابند.گیری بسیار قدرتمند میِالزامی را بر روی انگیزش یاد خود ( تأثیر2255)

                                                                                                                                        
1. Shah & Friedman 

2. ideal self 

3. other’s Ideal sel 

4. ought- to self 

5. Other’s Ought- to self 

6. Aubrey 

7. Taguchi,Majid & Papi 

8. Piggo’t 
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، 2دورنیه و سیزر و نِمِت ؛2223، 5ها )مانند سیزر و کورموزبرخی پژوهشحالی است که 

ی و رفتار انگیخته خود الزامیی معناداری میان ( هیچ رابطه2221، و سیزر کورموز ؛2226

، 9لوکاس روزی)س ندنستندا یزشیانگ یاسازه اصوالًآن را  یبرخ یحتو  یادگیری نیافتند

 (.2252، ؛ لمب2009 کورموز و زری؛ س2259وچان  هی؛ دورن2252

نشان  (2223 ،وپاپی دیمج ،؛ تاگوچی2223کورموزو ها )سیزر و پژوهشهمچنین  

 .را روی رفتار انگیخته داشته است تأثیربیشترین  ،3ی یادگیری زبان دومتجربهکه  ندداد

 که دوم نزبا یادگیری به نسبت یادگیرندگان نگرش»ز ای یادگیری عبارت است تجربه

 و ییادگیر یهاطیمح( بافتی) یتیموقع یواسطهبی هایمحرک تأثیر تحت تواندمی

دهد توضیح می زمینه این( نیز در 2223دورنیه ). (2252 ،1پاپی) «گیرد قرار فردی یتجربه

ز تصویرهای شخصی درونی یا ی زبان ای اولیهآموزان انگیزهکه در مورد برخی زبان

بلکه این انگیزش محصول درگیری موفق فرد با فرآیند واقعی  ،ردیگینمشکل بیرونی 

در قیاس با  که داد نشان ،(2256اشتوبر )و  6بود-اشمیتکه یهاافتهی یادگیری زبان است.

 رفتار رمتغی با یادگیری یتجربهمتغیر  میان رابطه ترینخودِ الزامی و خودِ آرمانی قوی

 است. داشته وجود یادگیری یانگیخته

 یعنی ،زبان یادگیری یتجربه دهندمی نشان، (2252) 2و ترنگ هو میهنگ ل، تانگی 

 یادگیری کلیدی در نقش ،آموزشی روش و کالس فضای از بردن لذت ،یادگیری لذت

 نگیزشا تقویت و ظحف عامل عنوانبه زبان یادگیری یتجربهاز  هاآنکند. می ایفا دوم زبان

 یبهتجر از مندیبهره با و مطلوب شرایط در چراکه ،کنندیم یاد نیز دوم زبان یادگیری

 یافت. خواهد دست یادگیری هدف به بهتر آموززبان ،دلپذیر یادگیری

                                                                                                                                        
1. Cziser & Kormos 

2. Nemeth 

3. Lukas 

4. L2 learning experience 

5. Papi 

6. Schmidtke-Bode, Stöber 

7. Ghee Tan, Heng Lim & Terng Hoe 
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 روی مثبت اثر خودکارآمدی که دریافتند ،(2259)، 5میچیکو یوکی و اوزامو تاکچی

 دارد. یادگیری یختهیانگ رفتار

تالش فرد را برای یادگیری  باال خودکارآمدیمعتقدند  (2255) دورنیه و یوشیودا 

 خودمحورمعتقدند که باورهای  (2255) و سیزر 2کیدل ،. کورموزدهدیمزبان افزایش 

 آنان کنند.ایفا می خود آرمانیگیری او نقش مهمی در شکل خودکارآمدی ویژهبهفرد و 

 9انیو خودِ آرم خودکارآمدیتوان همبستگی مثبتی را میان که می بر این باورند چنینهم

 «توانایی انجام یک کار مشخص»عبارات بیانی خودِ آرمانی از  در اغلب چراکهمتصور شد 

دارم خود را طوری  دوست )مانند این جمله: خودکارآمدییعنی همان ، شوداستفاده می

نان میزان باور یا اطمی ،خودکارآمدی .(مرببینم که تواناییِ انگلیسی صحبت کردن را دا

 3ترودُگ و پینتریچ دهد.انجام یک فعالیت مشخص نشان می یادگیرنده را به توانایی

روانشناسی انجمن روانشناسی  ینامهواژه( در 2222که وندن بوس ) یفیتعر .(5332)

ر د برای عمل مؤثبه ادراک فرد از قابلیت خو خودکارآمدی» این است: کندیمآمریکا ارائه 

 .شودیمگفته  «و کسب نتایج مطلوب

 یاز نظریه که است مفهومی خودکارآمدی گویدی( م2253) اُنادا که طورهمان

 امور انجام توانایی از فرد ادراکات به و شده گرفته (5316) بندورا اجتماعی -شناختی

 ،فرد پشتکار ،یزشانگ میزان ،اهداف گیری پی میزان بر ادراکات همین و دارد اشاره

نقش متغیر  خودکارآمدیگذارند. در این پژوهش می اثر راهبردها از استفاده و انتخاب

 میانجی را دارد.

نظر به آنکه تا زمان نگارش این مقاله هیچ مدلی مختص انگیزش زبان فارسی در مقام 

بان ز رندگانیادگی یبرا یزشیمدل انگ کی یضرورت طراح ،نشده است ارائهزبان دوم 

و  انیمرب یمهم برا یامکان یزشیانگ یهاوجود مدل چراکه .دینمایرخ م شتریب یفارس

ا رآموز گاه خود زبان یو حت یآموزش یها و فضاهاطراحان برنامه ،یاستادان زبان فارس

                                                                                                                                        
1. Ueki & Tackeuchi 

2. Kidel 

3. ideal self 

4. Pintrich & Degroot 
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 یزشیانگ یرهایمتغ انیمناسب از روابط م ینقشه کیتا با در دست داشتن  آوردیفراهم م

سامانه ودانگیزشی خ ساختاریِ مدلبنابراین این پژوهش به دنبال برازش ؛ ردگام بردا ،مؤثر

 .استزبان دوم  عنوانبه، برای یادگیرندگان زبان فارسی

 

 روش

 ،هاداده گردآوری روش ازنظر و کاربردی تحقیقات نوع از هدف ازنظر پژوهش این 

 مسالنی انآموززبان متما را پژوهش آماری یجامعه .شودیم محسوب همبستگی توصیفی

 بود دهدا تشکیل ،قزوین خمینی امام المللیبین دانشگاه آزفای مرکز 36-31 اول تحصیلی

اده و با استف ساده تصادفی گیرینمونه روش با که بود نفر 612 برابر هاآن کل تعداد که

 هاآننفر  569شد که  انتخاب هاآن میان از نفری 232 ینمونه از جدول مورگان یک

سال و انحراف  21سال تا  52سنی این افراد از  یدامنهپسر بودند.  هانفر آن 23دختر و 

سال بودند. برای  22نفر باالی  522سال و  22نفر زیر  522و تعداد  2/3، هاآنمعیار سن 

انگیزشی زبان فارسی  یخود سامانهمحقق ساخته  ینامهپرسشاز  هادادهگردآوری 

برای انجام  23ایموس  افزارنرمروش تحلیل مسیر و از  هادادهتحلیل  استفاده شد. روش

 آن استفاده شد.

 یخود سامانهی برای گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته

سؤال  35شامل  نامهپرسشانگیزشی زبان فارسی استفاده شد. این پرسشنامه دارای این 

اخته س دهندگانپاسخ یهاسنجش پاسخ یبرا ایهدرجپنج کرتیل فیط کیاست که از 

رفتار  ،ی یادگیری زبان دومتجربه ،خود الزامیاست. این پرسشنامه چهار عامل  شده

 منظوربهدر پژوهش حاضر سنجد. زبان دوم را می خودکارآمدیی یادگیری و انگیخته

 هانگیخترفتار خود

 یادگیری یتجربه

 خودکارآمدی

 الزامی خود
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 نظرانصاحبو  مربیان ،نفر از اساتید 11روایی صوری نظرخواهی و مصاحبه با  سنجش

 هب فارسی زبان آموزش اغلب هایتخصص با) خمینیامام  المللیبینآزفا در دانشگاه 

که  نتایج نشان داد ،انجام شد (زبانشناسی و فارسی ادبیات مابقی و زبانانغیرفارسی

در پژوهش حاضر برای سنجش . استمناسبی برخوردار  صوریپرسشنامه از روایی 

اچ.الوشه که یک روش پرکاربرد برای سنجش روایی محتوا  روایی محتوا از روش س.

استفاده شد. جهت  ،شودیمگفته  (CVR) 5به آن نسبت روایی محتوایی اختصاربهاست و 

 موردنظرکارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون  از نظراتمحاسبه این نسبت 

ه استفاده گردید؛ حداقل نفر ارزیاب و خبر 52 که در این پژوهش نیز از شودیماستفاده 

 16/2 ،نسبت روایی محتوا با این تعداد ارزیاب بر اساس جدول الوشه قبولقابلمقدار 

آمد که مقدار خیلی باالیی  به دست 31/2. برای این پژوهش نسبت روایی محتوا است

 است.

ایج استفاده شد. نت تأییدیبرای بررسی روایی سازه آزمون نیز از روش تحلیل عامل 

نشان داد ساختار چهار عاملی پرسشنامه دارای روایی سازه مناسبی  تأییدیحلیل عامل ت

 .است

 های برازش روایی سازهشاخص .1جدول 

شاخص برازندگی  
GFI 

شاخص برازندگی 

 (CFIتطبیقی )

ریشه دوم برآورد واریانس 

 (RMSEA) ،خطای تقریب

کای دو بر 

 درجه آزادی

 دارغیر معنی و کمتر 5/2 باالترو  3/2 و باالتر 3/2 حد مطلوب

 52/55 222/2 33/2 31/2 آمدهدستبهمقدار 

 آمدهدستهب پایایی. شد استفاده کرانباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی بررسی برای

 یادگیری تجربه ،(13/2) خود الزامی ،(19/2) آرمانی خود هایعامل از یک هر برای

( 13/2) خودانگیخته رفتار ،(16/2) المللیبین رشنگ ،(13/2) خودکارآمدی ،(32/2)

                                                                                                                                        
1. content validity 
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 ،شودمی محسوب باالیی خیلی مقدار که است 3/2 برابر هم پرسشنامه کل پایایی و است

 .است برخوردار خوبی پایایی از پرسشنامه این که گفت توانمی بنابراین

 هایافته

 دارای برازش فارسیسامانه برای یادگیرندگان زبان -انگیزشی خود ساختاریِ مدلآیا 

 ؟استمناسبی 

 .شودیمابتدا آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه  ،در این بخش

 توصیفی متغیرهای پژوهش هایویژگی .2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین 

92/9 خود الزامی  12/9  

16/9 یادگیری یتجربه  4 

95/3 خودکارآمدی  99/3  

91/9 یرفتار انگیخته یادگیر  12/9  

 نمونه 232 تعداد از کهشده ارائه تحقیق یرهایمتغ توصیفی یهاشاخص ،2 جدول در

 خودکارآمدی هاآن بین در وآمده دستبه بودندشده انتخاب تصادفیصورت به که

 میانگین با یخود الزام میانگین را مقدار کمترین و دارد را 95/3 میزان با میانگین باالترین

 .است دارا 92/9

هاای مادل   فارض شیپا یکای از   عناوان باه  ،هاا نرمال بودن داده فرضشیپدر ادامه 

 رگرسیونی بررسی شد.

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده-آزمون کولموگروف .3جدول 

 یادگیری ختهیرفتار خودانگ خودکارآمدی یادگیری یهاتجربه خود الزامی 

اسمیرنوف  zمقدار 

 کولموگروف
525/2 5/2 56/2 52/2 

 329/2 119/2 915/2 913/2 یداریمعنسطح 
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55/2 
26/2- 

62/2 

15/0 

99/2 

استفاده شد. با توجه  5اسمیرنوف -کولموگروفبررسی این پیش از آزمون  منظوربه

 ،به جدول سه مشخص است که تمام متغیرها از توزیع پراکندگی نرمال برخوردار هستند

دامه ا در نیست. داریمعنا اسمیرنوف برای تمام متغیره -کولموگروفاندازه آزمون  چراکه

 .دشویمی پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته هاهیفرضبه بررسی 

 

 انگیزشی یادگیرندگان یخود سامانهمدل تحلیل مسیر  .1شکل 

 ی برازش مدلهاشاخص .4جدول 

ی برازشهاشاخص  X2 RMSE GFI CFI 
آمدهدستبهمقدار   63/13  216/2  393/2  32/2  

. مقدار خی دو دهدیمبرای برازش مدل را نشان  آمدهدستبهی هاشاخص 3جدول 

که مدل از برازش خوبی  دهدیمبنابراین نشان  ،ستینمعنادار  21/2در سطح  آمدهدستبه

ی دهندهنشاناین شاخص هم  ،است 5/2نیز کمتر از  RMSE. شاخص هستبرخوردار 

و برازش تطبیقی هم باالتر از سطح  ای برازشه. شاخصستا هادادهبرازش مدل با 

ل گفت که مد توانیم آمدهدستبههای بنابراین با توجه به شاخص ،مطلوب قرار دارند

 .هستاز اعتبار الزم برخوردار 

  

                                                                                                                                        
1. Kolmogorov–Smirnov test (K–S test( 

 هنگیختارفتار خود

 یادگیری یتجربه

 خودکارآمدی

 الزامی خود
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 برای متغیرهای حاضر در مدل میرمستقیغمقادیر استاندارد اثرهای مستقیم و  .1 جدول

    
مقدار 

 استاندارد
 معناداری

میاثر مستق یخود الزام  ختهیرفتار خودانگ    55./  25./  

میاثر مستق ختهیرفتار خودانگ  تجربه یادگیری   11./  25./  

ختهیرفتار خودانگ  خودکارآمدی اثر مستقیم  99./  25./  

یخود الزام اثر مستقیم -26/2 خودکارآمدی    21./  

/.62 خودکارآمدی  تجربه یادگیری اثر مستقیم  222./  

میرمستقیغاثر  یخود الزام  ختهیرفتار خودانگ  خودکارآمدی    22/2-  53./  

میرمستقیغاثر  ختهیرفتار خودانگ  خودکارآمدی  تجربه یادگیری   22./  221./  

 متغیرها بر یکدیگر و سطوح معناداری میرمستقیغمیزان اثرات مستقیم و  1در جدول 

ی مدل رگرسیونی )ضرایب ارائهت و که بر مبنای آن به بررسی فرضیا شدهگزارش

 است. شدهپرداخته ،2استاندارد( در شکل 

رفتار  ی برخود الزاممیزان اثر مستقیم  ،1در جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 توانیمبنابراین ؛ هست داریمعن 21/2است که در سطح  55/2انگیخته یادگیری برابر 

 عناداری بر روی رفتار خودانگیخته دارد.ی اثر مستقیم و مخود الزامگفت که 

 11/2رفتار انگیخته یادگیری برابر  ی یادگیری برتجربههمچنین میزان اثر مستقیم 

گفت که تجربه یادگیری اثر  توانیمبنابراین ؛ هست داریمعن 21/2است که در سطح 

 مستقیم و معناداری بر روی رفتار خودانگیخته دارد.

ادگیری رفتار انگیخته ی بر خودکارآمدیکه میزان اثر مستقیم  دهدیمنتایج جدول نشان 

که  دهدیم. این نتایج نشان هست داریمعن 21/2که در سطح  است 92/2برابر 

 اثر مستقیم و معناداری بر روی رفتار خودانگیخته دارد. خودکارآمدی

 دکارآمدیخودهد که اثر مستقیم خود الزامی بر نشان می ،2نتایج جدول  همچنین 

دهد خود و نشان می ستین داریمعن 21/2است که این مقدار در سطح  -262/2برابر 

ی ندارد. همچنین میزان اثر مستقیم تجربه داریمعناثر مستقیم و  خودکارآمدیالزامی بر 
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 ،هستدار معنی 21/2که این مقدار در سطح  هست 62/2برابر  خودکارآمدییادگیری بر 

 دارد. ارآمدیخودکداری بر روی تجربه یادگیری اثر مستقیم و معنی گفت توانیمبنابراین 

ی بر روی رفتار خودانگیخته خود الزاماثر غیرمستقیم  نتایج مربوطه به 1جدول 

ی بر روی خود الزام میرمستقیغ. مقدار اثر دهدیمرا نشان  خودکارآمدیگری  باواسطه

توان گفت بنابراین می؛ ستینمعنادار  21/2که در سطح  -22/2رفتار خودانگیخته برابر 

 ی و رفتار خودانگیخته ندارد.خود الزامی در رابطه بین اواسطهنقش  خودکارآمدیکه 

گری  اواسطهبهمچنین مقدار اثر غیرمستقیم تجربه یادگیری بر روی رفتار خودانگیخته 

ان گفت که توبنابراین می؛ هستمعنادار  21/2که در سطح  22/2برابر  خودکارآمدی

 ی یادگیری و رفتار خودانگیخته دارد.تجربهی در رابطه بین اواسطهنقش  خودکارآمدی

 گیرینتیجهبحث و 

 یبر مبنای نظریه، خود سامانه یزشیانگ از متغیرهای یمدل یارائه، پژوهش نیهدف ا

مدل  ( و5316مارکوس و نوریوس )ممکن  یخودها ( و5312) هیگینز ناهمسانی خود

 عنوانبه یزبان فارس رندگانیادگی ی( برا2223و  2221) هیدورنی زشی خود سامانهانگی

 میستقم تأثیر ،خود الزامی، پژوهش یهاافتهی یبر مبنا میدیکه د گونههمانبود.  زبان دوم

 یریادگی زشیهمان انگ ایوابسته  ریمتغ عنوانبه یریادگی یرفتار انگیخته یو معنادار رو

 ،یاوبر (2223) و پاپی دیمج ،یپژوهش تاگوچ جیبا نتا جهینت نیت. اداش یزبان فارس

؛ مطابقت دارد، اندافتهیاثر را قدرتمند  نی( که ا2226) هیدورن ( و2252) یپاپ، (2253)

 یموریو ت ی؛ پاپ(2255) ؛ کورموز و همکاران(2223) و کورموز زریس یهاافتهیبا  اما

گزارش  ریدو متغ نیا نیرا ب یمعنادار یرابطه چیکه ه (2256 ،یمورینقل از ت 2252)

 تیلپژوهشگران به قاب یمتعارض سبب شد که برخ جینتا نینکردند در تناقض است. ا

 2223، و پاپی دیمج ،یشک کنند )تاگوچ، آن یسازه ییروا ای یخودِ الزام ریمتغ یاستفاده

قلمداد  یآموزش یاجتماعبا بافت  آمیختهدرهم یاسازه( و آن را 2256 ،یمورینقل از ت

 یریادگی یاقتصاد یاجتماع تیاهم، آزمون محور بودن آموزش لیمثال به دل یکنند. برا

 میدر تنظ تواندیم یخودِ الزام ،رانیژاپن و ا ،نیمانند چ ییدر کشورها یسیزبان انگل
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رب غ یآموزش تدر باف کهدرحالیخود را نشان دهد.  یریادگیتالش و پشتکار فرد در 

مانند  شودیممحو  یاثرات خودِ الزام عمالً، وجود ندارد یایاجتماعفشار  نیچن که

حس  یزبان فارس یریادگی یرا برا یخارج یاغلب فشار رندگانیادگیپژوهش حاضر که 

مهم  تیواقع نیاز ا یحاک هالیتحل جیو نتا هاآن یخودِ الزام تمیو نمرات آ اندنکرده

 یریادگی یتجربه انیم رومندین یارابطهبر وجود  یبنپژوهش حاضر م یهاافتهی .است

و کورموز  زریمتعدد مانند س یهاپژوهش جیبا نتا ،یریادگی یختهیانگبا رفتار  یزبان فارس

، (2252) یموریتو  یپاپ ،(2223) 5یمورهیرو، (2223) و پاپی دیمج ،یتاگوچ، (2223)

بود.  ( همسو2252) 2یو قنسول یجوو خوا (2256اشتوبر )بود و -تکهیاشم، (2252) یپاپ

و ترنگ هو  میهنگ ل، تان یکه در مقدمه اشاره شد و پژوهش گ طورهمان نیهمچن

مناسب  یبا طراح، زبان انیو مرب یمراکز آموزش الزم است، کنندیماشاره ، (2252)

 یرابطه دییتأکنند.  جادیا آموززبان یبرا یمطبوع یریادگیآموزش و  یتجربه

 (2253) 9و اُنادا (2259) یو تاکچ یوکی جیبا نتا یریادگی یختهیانگبا رفتار  مدیخودکارآ

 با تالش کسانی فیبا تعر) 3تالش میتنظ یو راهبردها خودکارآمدی انیم یرابطهکه 

الش را ت میتنظ اُنادا دارد. یهماهنگ کندیم دیی( را تأیریادگی یختهیانگهدفمند و رفتار 

در  یعنی ابدییم یتجل، تالش میفرد در تنظ یارادهکه  ندکیم فیتعر گونهنیا

 ،یریادگیبه هدف  دنیتا هنگام رس کندیمکه به فرد کمک  خودتنظیمیاز  یارمجموعهیز

ام هنگ یفرد حت شودیمتالش موجب  میاستمرار نشان دهد. تنظ ،یریادگی ندیدر فرآ

از  ،ستین مندعالقه هاآنه به ک یآورمالل یهاتیفعالانجام  یحت ایکسالت و  ،یخستگ

 خود استمرار و پشتکار نشان دهد.

 یو خودمختار تیکه احساس کفا یکه افراد آن است هیفرض نیا یاحتمال نییتب

 5319 ،1یهم دارند )آمابل یشتریب یدرون زشیانگ اغلب، دارند ی( باالترخودکارآمدی)

                                                                                                                                        
1. Hiromori 

2. Khajavy & Ghonsooly 

3. Onoda 

4. effort regulation strategy 

5. Amabely 
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( 5913) فیو س ییوهش رضاپژ نیهمچن (.5939 ،ینژاد گرج یو مهد زادهحسننقل از 

 .شودیمپژوهش حاضر هم سو محسوب  جیبا نتا

هرگونه ، (2222) انیراو  یرد شد. به باور دس ،خودکارآمدیبا  خود الزامی یرابطه

و  یدرون زشیبزند انگ بیو استقالل فرد آس یستگیکه به احساس شا یایرونیب زشیانگ

 ،ینژاد گرج یو مهد زادهحسنقل از )ن، دهدیمفرد را کاهش  یعملکرد کل درنتیجه

 یرابطه، خود یرونیدر وجه ب یبود که خود الزام خواهد. چندان دور از انتظار ن(5939

 زانیم ،آمده خودکارآمدی فیدر تعر چراکهزبان دوم نداشته باشد.  خودکارآمدیبا  یمثبت

ار از فرد برخوردمشخص و لذا  تیفعال کیانجام  ییبه توانا رندهیادگی نانیاطم ایباور 

 است. یرونیب یهازهیانگالزامات و  تأثیرباال کمتر تحت  خودکارآمدی

زبان  زشیانگ جادیدر ا یریادگی یتجربه تیحاصله در خصوص اهم جیتوجه به نتا با

و  یلیحصت شرفتیدو با پ نیا یرابطهتالش( و  میو تنظ یریادگی یختهیانگدوم )رفتار 

 تان یبرخوردار خواهد بود. گ ژهیو یتیمناسب از اهم یآموزش یتوجه به طراح ،یریادگی

 یآموزش یطراح ستیبایم انیو مرب یمراکز آموزش، دیگویمرابطه  نیدر ا ،(2252)

ان زبان دوم آموززبان یبرا یبهتر یریادگی یتجربهداشته باشند تا بتوانند  یاستهیشا

 ،زشینوع انگ، در نگرش یفرد یهافاوتتتوجه به ، (5931) ییمُالفراهم کنند. به اعتقاد 

ستمر م سازیبهینهو  و اصالح انآموززباناز  وستهیپ یهاینظرسنجو  هاینگرانو  قیعال

جذاب و  یمطالب درس یارائه، آموززبانبه مشارکت  قیو تشو یآموزش طیشرا

 با اشد.ثر بمؤ دیمثبت و مف یریادگی یتجربه کی گیریشکلدر  تواندیم ،برانگیزچالش

 یضاف جادیا، کرد دییآن را تأ زیپژوهش حاضر ن جیکه نتا خودکارآمدی تیتوجه به اهم

 خودکارآمدی شیدر افزا تواندیمو مشارکت  انیب یاجازهدادن ، استرس دورازبهامن و 

ه ک شودیفعال م یدرون زشیانگ یمعتقدند که وقت، (5313) 5انیو را یهم مؤثر باشد. دس

. ردیگیمسرعت  یریادگی، حالت نیشود و در ا کیتحر مندیعالقهو  یعیطب یکنجکاو

 و تگریحما، یغن یطیو مح یقو یهامحرکمناسب و  الشچ یآموزش طیمح کههنگامی

                                                                                                                                        
1. Deci & Ryan 
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عادل عدم ت یهاهینظر. با توجه به دینمایرخ م زشیانگ نیاز استقالل فراهم کند ا آکنده

 یمناسب زانیمتعدد فراهم آوردن م یهاپژوهش جینتا زیون فستینگر یو ناهمسان یشناخت

قش ن تواندیم آسان اریبسو نه  ردشوا چنداننه فیمتعادل در تکال کیاز چالش و تحر

 داشته باشد. یزشیانگ

 ،بوده است روروبه ییهاتیمحدودبا  یگریهمانند هر پژوهش د زیحاضر ن پژوهش

 عتاًیطب ،یفارس یهانامهپرسشبه  یان خارجآموززبان ییگوپاسخ یمثال دشوار یبرا

و  یدقتیب ،یکاراهمال ،یمانند بدفهم، ده خود گزارش یهانامهپرسش یدرصد خطا

 .دهدیم شیمانند آن را افزا

ه ب ذکرشده یهاپژوهشاز  یاریبا بس یپژوهش حاضر که در همخوان جیبه نتا نظر

 کیفظ و ح دهیشکل لزوم، زبان دوم زشیبر انگ یریادگی یتجربه رومندین تأثیروجود 

 ازپیشبیش یمنف یتجربه کیدر صورت لزوم اصالح  یمثبت و حت یریادگی یتجربه

که  یریادگی یتجربه کاریدست، نخست یوهلهممکن است در  .کندیم ییخودنما

 قید دقبا رص شودیم شنهادیپ، سبب نیبه هم، دشوار جلوه کند ی استدرون فرد یریمتغ

 یمناسب و طراح ینظرسنج یهافرم، وگوگفت قیاز طر یفرد یهاتفاوتو  ازهاین

 ،یدرس یهابرنامه ،یزشآمو یفضا یدر تمام ابعاد شامل طراح یآموزش یستهیشا

 دهیلشک و یریادگی شرفتیبه پکمک  یو حت انیانتخاب مرب ،یامکانات کمک آموزش

 ود.ک شکم یریادگبه ی زشیانگ درنتیجهو  یریادگیمثبت  یتجربه کی یجیتدر

 منابع

 بین در دوم زبان عنوانبه فارسی زبان یادگیری انگیزش یمطالعه (.5912) .لیال ،آذر پناه
 ،ارشد کارشناسی ینامهپایان ،نقده شهرستان راهنمایی زبانیآذر دختر انآموزدانش

 .تهران مرکز ،نور پیام دانشگاه

 یزشیانگ یهاگیریجهتبین  یبطهرا(. 5939گلین. ) ،مهدی نژاد گرجی ؛ ورمضان ،زادهحسن

لیسی. س زبان انگدران آموزدانشبیرونی و بی انگیزشی( و پیشرفت تحصیلی  ،درونی)

 .91-62، 9، مدرسه یشناسروان
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 پیشین دانش و خواندن انگیزش یرابطه (.5911) .مهرداد ،ماسوله اصغرپور ؛شهال ،دوست رقیب

، هیپژو زبان پژوهشی -علمی یفصلنامه دو. نزباغیرفارسی انآموززبان خواندن درک با

5(5 ،)22-15. 

راهبردهای یادگیری و جنسیت ، قش باورهای انگیزشی(. ن5913. )اکبرعلی ،سیف ؛اکبر ،رضایی

 .33-16 ،13 ،فصلنامه تعلیم و تربیتی. در عملکرد تحصیل

. زبانغیرفارسی انموزآزبان پیشرفت در آن تأثیر و انگیزه عامل بررسی(. 5935. )بهاره ،قادری

 .طباطبائی عالمه دانشگاه ،ارشد کارشناسی ینامهپایان
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Abstract 

The main purpose of this research was to develop a motivational model 

for Persian language learners as a second language (L2). To do this, a 

correlation research design has been selected with a simple random 

sampling method and sample size of n=242 among all of Persian 

instruction center of Imam Khomeini, International University 

language learners on first semester of 2016-2017. The applied 

instrument was an author made, Persian Language Motivational Self-

System questionnaire in four items of ought-to Self, Persian language, 

Self-Efficacy, Persian Learning Experience & Motivated Learning 

Behavior. The instrument reliability here, Cronbach’s alpha   was 0.90 

& it’s content validity mean was, CVR=0.95 which had been estimated 

with confirmatory factor analysis method. The results of regression 

analysis affirmed a significant effect of learning experience on self-

efficacy, and also effect of learning experience on motivated learning 

behavior, Ought-to self on motivated behavior and self-efficacy on 

motivated behavior. However, the ought-to self, had no significant 

effect on self-efficacy. The most powerful effect has been reported in 

the case of learning experience and secondly self-efficacy on   

motivated behavior. The indirect effect of ought-to self on motivated 

behavior via self-efficacy was not significant, the indirect effect of 

learning experience on motivated behavior via self-efficacy was 

significant. 

Keywords: Persian as L2; Ought-to Self; Self-Efficacy; Learning 

Experience; Learning Motivated Behavior 

  




