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 83  94 تا 83، از صفحه 1386 پاییز ،39هاي خارجی، شماره  پژوهش زبان

هاي انگیزشی در یادگیري زبان انگلیسی به عنوان یک  گیري نقش جهت
  زبان خارجی

  ∗االسالمی یخراضیه ش
  رانی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ایتی تربیار گروه روانشناسیاستاد

  محمد خیر
  رانی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ایتی تربیاستاد روانشناس

  )20/8/86: ، تاریخ تصویب12/3/86: تاریخ دریافت(

  محمد خیر/ االسالمی راضیه شیخ ...زشی در هاي انگی گیري نقش جهت چکیده
انگیزشی، انگیزش بیرونی،  هاي انگیزشی، شامل وضعیت بی گیري در این پژوهش، ارتباط بین جهت

نمونۀ تحقیق . درونی و یادگیري زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفته است
اي انتخـاب    گیـري خوشـه    افراد با استفاده از روش نمونه     این  .  دانشجوي دانشگاه شیراز بود    199شامل  
 کالس به تصادف انتخاب 7هاي انگلیسی عمومی دانشگاه شیراز،       به این منظور از تمامی کالس     . شدند

هاي انگیزشی،  گیري گیري جهت براي اندازه. ها مورد مطالعه قرار گرفتند و تمامی دانشجویان این کالس
 استفاده شد و مجموع نمـرات امتحـان میـان تـرم و     (LLOS)ادگیري زبان هاي ی  گیري  از مقیاس جهت  

. پایان ترم درس انگلیسی عمومی نیز به عنوان شـاخص میـزان یـادگیري زبـان انگلیـسی منظـور شـد                 
نتـایج حاصـله   . اطالعات به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل شد    

دو . انگیزشی داراي ارتباط منفی و معنادار با نمرات انگلیسی عمومی اسـت  بیگیري  نشان داد که جهت  
  .گیري انگیزشی بیرونی و درونی ارتباط معناداري را با یادگیري زبان انگلیسی نشان ندادند جهت

  .ت، آموزشیم و تربی، تعلیانگیزش بیرونی، انگیزش درونی، روانشناس: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
مـورد تأکیـد بـسیاري از       ) L2(یـادگیري زبـان دوم و زبـان خـارجی           نقش انگیـزش در     

 و  (Clement)، کلمنـت    1985،  (Gardner)گـاردنر   (صاحبنظران گسترة آمـوزش زبـان اسـت         
، ارام 2001 (Noels)، نولز 2000،  (Wharton)، وارتون   1999،  (Yang)، یانگ   1994همکاران،  

رسد که عامل عاطفی انگیزش، حـداقل      یبه نظر م  ). 2002،  (Oram&Harington)و هرینگتون   
در ). 1985گـاردنر،   (به اندازة استعداد زبان در یادگیري زبان دوم و زبان خـارجی نقـش دارد                

دهقــان (آمــوزان از راهبردهــاي یــادگیري زبــان  واقــع انگیــزش بــر چگــونگی اســتفاده زبــان
(Dehghan)،2002 ــتري ــوي شوش ــداقت 2004، (Alavishooshtari) ، عل ، (Sedaghat)  ، ص

اند و  آموزان با افرادي است که زبان خارجی را درحال یادگیري    ، میزان هم کنشی زبان      )2001
منظور زبان دوم یـا زبـان   (میزان اطالعاتی را که از زبان درحال یادگیري         . زبان مادري آنهاست  

م هـاي زبـان و تـداو    کننـد، در چگـونگی عملکـرد آنهـا در آزمـون        دریافت می ) خارجی است 
 & Oxford)آکـسفورد و شـی ریـن   (اند، اثر مستقیم دارد  هاي زبان خارجی که فراگرفته مهارت

Shearin) ،1994  ،روحانی 1993، آکسفورد و همکاران ،(Roohani) ، 2001.(  
 یادگیري زبان، انگیزش (Socio – Educational Models) تربیتی -هاي اجتماعی  در مدل

ایل به یادگیري زبان، شـدت انگیـزش و نگـرش بـه یـادگیري              یک متغیر پنهان است که از تم      
) 1985(براسـاس نظـر گـاردنر    ). 1994، (Tremblay)گـاردنر و ترمبلـی      (تشکیل شده اسـت     

ترکیبی است از یک هدف، تمایل » (Language learning motivation)انگیزش یادگیري زبان«
. ن و تالش براي رسیدن بـه هـدف  به دستیابی به آن هدف، نگرش مثبت نسبت به یادگیري زبا    

 و (Integrative motivation)وي انگیزش یـادگیري زبـان را بـه دوگونـه انگیـزش یکپارچـه       
در انگیزش یکپارچـه، هـدف   . کند بندي می  طبقه(Instrumental motivation)انگیزش ابزاري 

رد مطالعـه اسـت   یادگیرنده، هماوایی با زبان، همانندي با مردم و مشارکت در فرهنگ زبان مـو    
آموز مایل است همانند بومیانی شـود کـه زبـان     تر زبان به زبان ساده  ). 2002ارام و هرینگتون،    (

در انگیزش ابزاري یادگیرنده بـه یـادگیري   ). 1985گاردنر،  (مورد مطالعه، زبان مادري آنهاست      
ارام و ( است مند اي، علمی و تحصیلی عالقه زبان، به دلیل منافع خاص، همچون پیشرفت حرفه

بنـدي در زمینـۀ    تـرین طبقـه   بندي فـوق، رایـج   اگر چه طبقه). 1985، گاردنر،  2002هرینگتون،  
بندي همه دالیلی را که براي یادگیري زبان خـارجی         انگیزش یادگیري زبان است، اما این طبقه      

بـه همـین دلیـل پژوهـشگران و         ). 1994آکسفورد و شـی ریـن،       (گیرد    وجود دارد، در بر نمی    
اند تا شامل انواع دالیلـی شـود    هاي مختلفی از انگیزش یادگیري زبان را ارائه داده  محققان مدل 
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 85  ...هاي انگیزشی در  گیري نقش جهت

براي مثال الی (کنند   گزارش می(L2)آموزان براي یادگیري زبان خارجی و یا زبان دوم      که زبان 
(Ely) 1986 ــی ــدل). 1994، (Dornyei)، دورن ــن م ــه ای ــی   از جمل ــزش بیرون ــدل انگی هــا، م

(Extrinsic motivation) –انگیزش درونی  (Intrinsic motivation)     است کـه نـولز، پلیتـر و
بایستۀ یادآوري اسـت  . اند آن را مطرح کرده) 2000 ((Noels, Pelletier & Vallerand)والرند 

دسـی و  » (Self – determination theory) خود تعیـین کننـدگی   «که این مدل به دنبال نظریۀ 
هـاي   گیـري  تـوان جهـت   شکل گرفته است و بر اساس آن مـی ) 1985 ((Deci & Ryan)رایان 

کـه  » خود تعیین کننـدگی «انگیزشی در یادگیري زبان خارجی و یا زبان دوم را به نسبت میزان       
انگیزشی  گیري بی در هدف از یادگیري زبان خارجی یا زبان دوم  نهفته است، به سه نوع جهت   

(Amotivation orientation)انگیزشی، نشانگر  حالت بی. کرد گیزش بیرونی و درونی تقسیم، ان
بـه بیـان دیگـر بـه     ). a2000 ،b2000رایان و دسی (فقدان هدفمندي در انجام یک عمل است    

فرد، در انگیـزش  ). 1995رایان، (انگیزشی فرد براي انجام فعالیت ارزشی قایل نیست  هنگام بی 
رایـان و دسـی،   (یامدي خارج از آن فعالیت دست یابـد         دهد تا به پ     بیرونی فعالیتی را انجام می    

a2000 .(          در . شود براساس نظریۀ خود تعیین کنندگی، انگیزش بیرونی به چهار گونه تقسیم می
، (External regulation) ترین نوع انگیزش بیرونی، تحت عنـوان تنظـیم بیرونـی     کنترل کننده

ـ         ی همچـون دریافـت پـاداش و یـا اجتنـاب از      افراد به دنبال برآورده ساختن تقاضـاهاي بیرون
ــه ــیم درون        تنبی ــه، تنظ ــین گون ــا دوم ــت، ام ــزش اس ــستین انگی ــن نخ ــه ای ــد، ک ــن  ان فک

(Introjected regulation)      یابی، فعالیتی را تحت فشار انجام       است که برخورداران از این جهت
احساس غرور دسـت  دهند تا از این طریق از احساس گناه و اضطراب اجتناب کنند و یا به    می
 تراسـت، تنظـیم از راه همانندسـازي     سومین نـوع کـه مـستقالنه و خـود تعیـین کننـده      . یابند

(Indentity) در این نوع تنظیم فرد، با اهمیت و ارزشی که یک رفتار یا فعالیت براي وي .  است
ظیم یکپارچه ترین نوع انگیزش بیرونی، تن سر انجام، خود تعیین کننده.کند دارد، همانندسازي می

(Integrated regulation)هاي همانندسازي  دهد که تنظیم این نوع تنظیم، هنگامی رخ می.  است
هـاي تنظیمـی بـا نیازهـا و      در واقع در ایـن نـوع تنظـیم، روش   . طور کامل درونی شده باشد    به

بـه اعتقـاد   ). a2000 ،b2000رایان و دسـی،  (شود  هاي شخصی هماهنگ و یکپارچه می      ارزش
گذارنـد،   هاي بیرونی بر عملکرد بـر جـاي مـی        نوع تأثیري که انگیزش   ) a2000(ایان و دسی    ر

. افـراد دارد  (Competency)  و شایستگی (Autonomy) بستگی به اثر آنها براحساس استقالل 
دهنـد، تـأثیر مثبتـی بـر          هاي بیرونی که احساس استقالل و شایستگی را افـزایش مـی             انگیزش

  .عملکرد دارند
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گیزش درونی به معناي انجام فعالیت به خـاطر احـساس رضـایتی اسـت کـه در خـود             ان
این نوع انگیزش، از درون شخص ). 1994 و همکاران، (Amabile)آمابلی  (فعالیت نهفته است    

، در حقیقت، )2004 و کرانت، (Batteman & Crant)بات من (گیرد  و یا فعالیت وي نشأت می
هاي نو و چالش   و جستجوي پدیده  ف، یادگیري، گسترش توانایی   این تمایل نهادي براي اکتشا    

 انگیزش درونی را به 1992والرند و همکارانش درسال ). b2000رایان و دسی، (بر انگیز است  
دانـش  .  نـام دارد (Knowledge)اولین مقولۀ انگیزش درونی، دانش . بندي کردند سه مقوله طبقه 

هاي جدیـد و ایجـاد        نی بر احساسات مرتبط با کشف ایده      عبارت از انگیزش انجام فعالیتی مبت     
موفقیت به معناي احساسات .  نام دارد(Accomplishment) دومین مقوله موفقیت . دانش است

سـومین مقولـه   . مرتبط با اقدام، براي تسلط بر یک تکلیف و یا دستیابی به یـک هـدف اسـت            
تنی است که به احساساتی که با فعالیتی این مقوله بر انگیزشی مب.  است(Stimulation)تحریک 

  ).2000به نقل از نولز و همکاران، (شود، مانند احساس هیجان زدگی  مرتبط است  تحریک می
 درونـی بـه گـسترة    –هاي اخیر مدل انگیـزش بیرونـی        همان گونه که اشاره شد در سال      

هـاي   انـواع انگیـزش  آموزش زبان نیز راه یافته است و سودمندي این مدل در تشریح و تبیـین          
ها حاکی از آن است کـه   به طور کلی نتایج پژوهش  . یادگیري زبان مورد تأیید قرار گرفته است      

شـود، درگیـري بیـشتر در فعالیـت      تر می هاي انگیزشی خود تعیین کننده     یابی  هر چه نوع جهت   
کرد بهتر عمل) b2000، به نقل از رایان و دسی، 1991، (Conell & Wellbern)کنل و ول برن (
ــدینو ( ــیس ران ــادگیري  ) 1996، (Miserandino)م ــاالتري از ی ــاي ب ــت ه ــک(و کیفی  گرولین

(Grolink)    ،پژوهشی را با هدف    ) 2000(نولز و همکاران    . شود نیز مشاهده می  ) 1987 و رایان
اعتباریابی مقیاس انگیزش بیرونی و درونی براي یادگیري زبـان خـارجی، انجـام دادنـد، آنـان             

آموزان احساس آرامش و پـشتکار   تر شود، دانش  که هر چه دالیل یادگیري زبان درونی  دریافتند
بـر روي  ) 2001(همچنـین، مطالعـۀ نـولز       . کننـد   بیشتري را به هنگـام یـادگیري گـزارش مـی          

زبانانی که به یادگیري زبان اسپانیایی اشتغال داشتند، نشان داد کـه انگیـزش درونـی و           انگلیسی
 با افزایش تمایل به ادامۀ یادگیري زبـان اسـپانیایی و تنظـیم درون فکـن و      تنظیم همانندسازي، 

  .انگیزشی با کاهش تمایل به ادامۀ یادگیري این زبان مرتبط است بی
با توجه به سودمندي مدل انگیزش بیرونی و درونی در فهم سازة انگیزش یادگیري زبـان        

. دهـد  انگلیسی مورد بررسـی قـرار مـی   ،پژوهش حاضر این مدل را در ارتباط با یادگیري زبان       
امروزه، نیاز به تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی و ابزاري براي دستیابی به اطالعات 

بر این  . شود هاي مختلف علمی ،پژوهشی و فرهنگی کامالً احساس می         علمی جدید در گستره   
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 87  ...هاي انگیزشی در  گیري نقش جهت

شـامل  (هاي انگیزش بیرونی  گیري انگیزشی، جهت گیري بی اساس، در این تحقیق ارتباط جهت     
هـاي انگیـزش درونـی     گیـري  و جهـت  ) فکن و تنظیم همانندسـازي     تنظیم بیرونی، تنظیم درون   

با یادگیري زبان انگلیسی در دانشجویان دانشگاه شیراز مورد ) شامل دانش، موفقیت و تحریک (
هـاي خـارجی    اندرکاران آمـوزش زبـان   هایی به دست نتایج چنین پژوهش. گیرد مطالعه قرار می 

ها، فراگیران را به سمت یادگیري هر چه  گذاري بر روي این انگیزش      کند تا با سرمایه     کمک می 
  .بهتر زبان مورد یادگیري سوق دهند

  سؤاالت تحقیق -1
شامل تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکـن و تنظـیم   (هاي انگیزش بیرونی  گیري آیا جهت  -1

انگیزشـی   گیـري بـی   و جهت) انش، موفقیت وتحریک شامل د (، انگیزش درونی    )همانند سازي 
  اند؟ بینی یادگیري زبان انگلیسی قادر به پیش

انگیزشی، کدام یک سهم  هاي انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و بی گیري از بین جهت -2
  بینی یادگیري زبان انگلیسی دارند؟ بیشتري در پیش

  روش تحقیق-2

   نمونه-1-2
هاي تحصیلی مختلـف دانـشگاه شـیراز      دانشجوي رشته199نمونۀ پژوهش حاضر شامل   

بـراي انتخـاب نمونـه از روش    .  سـال بـود  24 تـا  18بـا دامنـۀ سـنی    )  دختر128 پسر و    71(
هاي زبان انگلیسی عمومی  اي استفاده شد، به این صورت که از تمامی کالس گیري خوشه نمونه

ها به عنوان نمونـه       جویان این کالس   کالس به تصادف انتخاب و تمامی دانش       7دانشگاه شیراز،   
  .منظور شدند

   ابزار تحقیق-2-2
 LLOS  (Languageهاي یادگیري زبان  گیري در این پژوهش، با استفاده از مقیاس جهت

Learning Orientations Scale))  ،ــولز و همکــاران ــري جهــت) 2000ن هــاي انگیزشــی  گی
انگیزشی، انگیزش  ي سه خرده مقیاس بیاین مقیاس دارا  . دانشجویان مورد سنجش قرار گرفت    

 گویه و مـشتمل بـر سـه نـوع تنظـیم      9انگیزش بیرونی داراي . بیرونی و انگیزش درونی است   
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  محمد خیر/ االسالمی راضیه شیخ  88

من «براي مثال گویۀ . تحت عناوین تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکن و تنظیم همانندسازي است 
، نـشان دهنـدة   »اشـته باشـم  گیرم تا در آینده موقعیت شغلی بیـشتري د     زبان انگلیسی را فرا می    

گیرم چون اگر ایـن زبـان را نـدانم احـساس              من زبان انگلیسی را فرا می     «تنظیم بیرونی، گویۀ    
گیـرم   من زبـان انگلیـسی را فرامـی   «، نشان دهندة تنظیم درون فکن و گویۀ      »کنم  شرمساري می 
  .ست، نشان دهندة تنظیم همانندسازي ا»کنم براي ارتقاء من خوب است چون فکر می

 گویه و متشکل از سه نوع انگیزش دانش، موفقیت و تحریک 9انگیزش درونی نیز داراي  
گیرم به دلیـل احـساس رضـایتی کـه از          من زبان انگلیسی را فرامی    «به عنوان مثال گویۀ     . است

مـن  «گویـۀ  . ، نشان دهندة انگیزش درونی دانش اسـت »آورم یافتن چیزهاي جدید به دست می  
گیرم به دلیل آن که زمانی که به یک مفهوم مشکل در این زبـان دسـت    فرا می زبان انگلیسی را    

من زبان انگلیسی «، نشان دهندة انگیزش درونی موفقیت و گویۀ     »کنم  یابم احساس لذت می     می
، گویاي »کنم گیرم به دلیل احساس خوبی که در زمان شنیدن زبان انگلیسی تجربه می           را فرا می  

 گویه است، براي مثال این 3انگیزشی نیز داراي  خرده مقیاس بی. تانگیزش درونی تحریک اس
تـوانم آنچـه را بـه هنگـام         کنم، من نمی    دانم چرا زبان انگلیسی را مطالعه می        من نمی «گویه که   

به طـور کلـی مقیـاس    . انگیزشی است ، نشانگر حالت بی»دهم بفهمم مطالعۀ این زبان انجام می    
 5 تـا  1هایی با درجـات    گویه و هر گویه داراي گزینه21اراي هاي یادگیري زبان د گیري  جهت
  .آموز است گیري انگیزشی زبان مجموع نمرات هر خرده مقیاس، نشانگر نوع جهت. باشد می

هاي یادگیري زبـان از روش بازآزمـایی اسـتفاده     براي محاسبۀ پایایی مقیاس جهت گیري   
رحله و به فاصله سه هفتـه مـورد آزمـون و     نفر از دانشجویان در دو م    43بدین ترتیب که    . شد

انگیزشـی، انگیـزش بیرونـی و     هاي بی ب پایایی براي خرده مقیاسیضرا. بازآزمون قرار گرفتند 
ب آلفا کرونباخ نیـز     یضرا.  به دست آمد   79/0 و   78/0،  70/0انگیزش درونی به ترتیب برابر با       

، تنظـیم  89/0انگیزشـی   بی: دند ازب عبارت بویاین ضرا. ها محاسبه شد   گیري  براي انواع جهت  
 و 75/0، موفقیت 82/0، دانش 85/0، تنظیم همانندسازي 72/0، تنظیم درون فکن 61/0بیرونی  

  . 82/0تحریک 
گیري یادگیري زبان انگلیسی، دو آزمون میان ترم و پایـان تـرم پیـشرفت                به منظور اندازه  

هـاي خـارجی    سـتادان بخـش زبـان   ها توسـط یکـی از ا   این آزمون.تحصیلی به کار گرفته شد      
کـه در   ( A Course in Reading General Englishدانشگاه شیراز، بر اساس محتـواي کتـاب   

تهیـه و روایـی محتـوایی آن    ) شود هاي انگلیسی عمومی دانشگاه شیراز تدریس می     همۀ کالس 
ـ       . اي اسـت    سؤال چهار گزینه   50هر آزمون داراي    .احراز شد    ایی ایـن   بـراي تعیـین میـزان پای
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 89  ...هاي انگیزشی در  گیري نقش جهت

براي آزمون میـان  . ها از دو روش پایایی تنصیفی و ضریب کودرریچاردسون استفاده شد   آزمون
و براي آزمون پایان ترم /. 89و /. 86 و ضریب کودرریچاردسون به ترتیب       1ترم پایایی تنصیفی  

هـا در زمـان و بـا شـرایط      قابل ذکر است که این آزمـون . به دست آمد  /.  84و  /. 86به ترتیب   
هاي انگلیسی عمومی اجرا گردید و مجموع نمرات دو آزمون میان ترم  یکسان براي همۀ کالس

  .و پایان ترم به عنوان شاخص یادگیري زبان انگلیسی قرار داده شد

   روش آماري-3-2
هاي انگیزشی یادگیري زبان  در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین انواع جهت گیري         

از تحلیـل  ) بـه عنـوان متغیـر مـالك    (و یادگیري زبان انگلیـسی      ) بین  یشبه عنوان متغیرهاي پ   (
  .رگرسیون چند متغیره استفاده شد

  ها  یافته-3
در ارتباط با بخش اول سؤال تحقیق ، نتـایج حـاکی از عـدم وجـود ارتبـاط بـین انـواع                      

یزش هاي انگ  گیري به عبارت دیگر، جهت   . هاي بیرونی و یادگیري زبان انگلیسی است       انگیزش
بینـی کننـد    اند به طور معناداري نمرات آزمون زبان انگلیسی دانشجویان را پیش  بیرونی نتوانسته 

دربارة بخش دوم سؤال تحقیق نیز، در معادلۀ رگرسیون ارتباط معناداري بین انـواع     ). 1جدول  (
 در ارتبـاط ). 1جدول (هاي درونی و نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان مشاهده نشد     انگیزش

انگیزشی در یـادگیري زبـان انگلیـسی،     با بخش سوم سؤال پژوهش مبنی بر چگونگی نقش بی   
گیـري    گردد، ارتباط منفی و معناداري بین جهت        مالحظه می  1همان گونه که در جدول شماره       

به عبارت دیگـر،  ). P< ،456/0-= β 0001/0. (انگیزشی و نمرات زبان انگلیسی وجود دارد بی
الزم .گیزشی در بین دانشجویان، نمرات انگلیسی عمومی آنها کاهش یافته اسـت     ان  با افزایش بی  

 درصـد از  22بینی کننـده،   هاي تحقیق، مجموع متغیرهاي پیش   به ذکر است که با توجه به یافته       
انگیزشی بیشترین  واریانس نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان را تبیین و در این میان متغیر بی     

  .ستسهم را ایفاکرده ا

                                                        
1- spilt-half 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID  

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  محمد خیر/ االسالمی راضیه شیخ  90

  بینی کنندة یادگیري زبان انگلیسی  نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي پیش-1جدول

  داري سطح معنی  ضریب استاندارد  خطاي استاندارد  ضریب غیراستاندارد  بینی کننده متغیرهاي پیش
  92/0  007/0  079/0  007/0  تنظیم بیرونی

  71/0  031/0  068/0  025/0  تنظیم درون فکن
 85/0  071/0  119/0  022/0  تنظیم همانند سازي

 89/0  011/0  096/0  012/0  دانش

  06/0  -155/0  092/0  -175/0  موفقیت
  37/0  081/0  081/0  072/0  تحریک

  0001/0  -456/0  084/0  -501/0  بی انگیزشی

47/0 = R  
22/0 = R2  

  گیري بحث و نتیجه -4
 انگیزشـی  هـاي  گیري بینی کنندگی جهت    هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی توان پیش      

بینی یادگیري زبان انگلیـسی   در پیش) انگیزشی، انگیزش بیرونی و انگیزش درونی   وضعیت بی (
شـامل تنظـیم بیرونـی، تنظـیم        (است که با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون، انگیـزش بیرونـی             

رابطـۀ  ) شامل دانش، موفقیـت و تحریـک  (و انگیزش درونی ) فکن و تنظیم همانندسازي    درون
بخشی از این یافته که حاکی از عـدم    .  با نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان نداشتند      معناداري

ارتباط معنادار دو نوع تنظیم بیرونی و تنظیم درون فکن با یادگیري زبـان انگلیـسی اسـت، بـا                  
ایــن محققــان نیــز در . همـسو اســت ) 2001(نــولز ) 2000(نتـایج تحقیــق نــولز و همکــاران  

فکـن،   دند، به این نتیجه رسـیدند کـه دو نـوع تنظـیم بیرونـی و درون      هایی که انجام دا    پژوهش
کننـد،   آموزان به یادگیري زبان و تالشی که در ایـن زمینـه مـی     همبستگی چندانی با تمایل زبان    

رایـان و دسـی،    (کننـدگی    افزون بر این، با توجه به آن که براساس نظریـۀ خـود تعیـین              . ندارد
a2000  ،b2000 (   اند  ترین نوع انگیزش بیرونی     رونی و درون فکن، کنترل کننده     دو نوع تنظیم بی

هاي بیرونی کنترل کننده نیز اثر مثبتی بر احـساس شایـستگی، کـه الزمـۀ عملکـرد                   و انگیزش 
 ؛ 2001؛ نولز ، 2000نولز وهمکاران، (آمیزدر هر فعالیتی و به ویژه یادگیري زبان است  موفقیت

تواننـد عملکـرد     ،  ندارند، نمـی    )2004 و نولز ،   (Mcintosh)؛ مکینتاش   2001نولز و همکاران،    
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 91  ...هاي انگیزشی در  گیري نقش جهت

  .دهند آموزان را تحت تأثیر قرار  زبانی زبان
هـاي   یافتۀ دیگر این پژوهش نشانگر آن است که تنظـیم همانندسـازي و انـواع انگیـزش         

ایـن  .بینی کننـد   طور معناداري نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان را پیش    اند به   درونی نتوانسته 
هاي  یافته. هاي انجام گرفته در گسترة یادگیري زبان ناهماهنگ است         افته با نتایج اکثر پژوهش    ی

تـر   تـر و درونـی   گیري انگیزشی خود تعیین کننـده  ها بیانگر آنند که هر چه جهت دیگر پژوهش 
بـد  یا آموزان بهتر شده و تمایل آنها به یادگیري زبان نیز افزایش می شود، عملکرد زبانی زبان     می

همچنین بنا بر نظریۀ خـود تعیـین کننـدگی    ). 2000 و نولز وهمکاران،    2001براي مثال نولز،    (
هاي بیرونی خـود تعیـین کننـده و بـه      رود انگیزش ، انتظار می  )a2000  ،b2000رایان و دسی،    (

آموز را افزوده و بدین گونه عملکـرد وي را        هاي درونی، احساس شایستگی زبان      ویژه انگیزش 
توجیهی که دربارة عـدم ارتبـاط بـین انگیـزش درونـی و نمـرات آزمـون زبـان               . بخشندبهبود  

توان ارائه داد، آن است که در تعریف نظري انگیزش درونی بـه          دانشجویان در این پژوهش می    
برانگیز اشـاره    هاي نو و چالش    ها و پدیده   تمایل ذاتی براي اکتشاف، یادگیري، گسترش توانایی      

ر تعریف عملیاتی آن، دستیابی به دانش جدید، تسلط بر مطالب مشکل و همچنین د. شده است
در حـالی کـه کـسب نمـرات     . احساس رضایت ناشی از یادگیري مورد توجه قرار گرفته است 

هاي زبان خارجی، تا حدود زیادي مستلزم به کار گیري قواعد معین ومشخص           باالتر در آزمون  
و کمتر بر محـور احـساسات خوشـایند ناشـی از     هاست   و توجه به درست و غلط بودن پاسخ       

بنابراین، احتماالً عدم همخـوانی بـین   . گیرد یادگیري، تسلط بر مفاهیم وگسترش دانش قرار می  
هاي الزم براي به  و مهارت) چه به لحاظ نظري وچه به لحاظ عملیاتی       (ماهیت انگیزش درونی    

  . اي گردیده است ین نتیجهدست آوردن موفقیت در آزمون زبان انگلیسی، منجر به چن
انگیزشی و  گیري بی از دیگر نتایج پژوهش حاضر، وجود ارتباط منفی و معنادار بین جهت

بر اساس نظریۀ خـود تعیـین کننـدگی و تحقیقـات       . نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان است    
گیري زبان انگیزشی و یاد گیري بی انجام گرفته در گسترة یادگیري زبان، ارتباط منفی بین جهت        

گیـري   همان گونه که پیشتر نیز عنوان شد، افراد برخوردار از جهـت  . انگلیسی قابل انتظار است   
ورزند ویا آن فعالیت را بدون هدف انجام   طور کلی از انجام فعالیت امتناع می        انگیزشی، یا به   بی
 انجام فعالیت نیز بنابراین، چنین افرادي، حتی اگر به) . b2000 ؛a2000رایان و دسی ،(دهند  می

  .دهند کنند و عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی روي آورند، در آن پیشرفتی نمی
هاي  گیري از مجموع جهت  «نتایج پژوهش حاضر دربارة سؤال دوم تحقیق مبنی بر آن که            

دهـد کـه    ، نـشان مـی    »انگیزشی کدام یک سـهم بیـشتري در یـادگیري زبـان انگلیـسی دارنـد               
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گیـري دیگـر، یعنـی انگیـزش بیرونـی و       انگیزشی در مقایسه با دو نـوع جهـت     گیري بی  جهت
انگیزش درونی، بیشترین سهم را در پیش بینی نمرات انگلیسی عمومی دانشجویان ایفا نمـوده            

طـور عـام و    اران تعلیم و تربیت بهکاین یافته زنگ خطري براي دست اندر  ). β =-45/0(است  
ه دانشجویان چنـدین  کبا وجود آن . ارجی به طور خاص است  هاي خ  ریزان آموزش زبان   برنامه

ننـد،  ک صرف یادگیري زبان انگلیسی می) در دبیرستان و دانشگاه(ترم از دوران تحصیل خود را   
ممکن است یکی از دالیـل     . اند در این زمینه اهدافی براي خود مشخص کنند          اما هنوز نتوانسته  

ی باشد که هر چه تالش کنند، به اهداف مورد نظـر    این نکته، وجود این نگرش در قشر جوانان       
هـا سـرگردان و از    اي از فعالیت رسد دانشجویان خود را در مجموعه به نظر می  . رسند خود نمی 

. کنند ها اهمیتی قائل نیستند، براي انجام آنها احساس شایستگی نمی آنجایی که براي این فعالیت
ان در یادگیري زبان انگلیسی آن باشد کـه آنهـا     تفاوتی دانشجوی  همچنین، ممکن است علت بی    

بـه بیـان دیگـر،    . اربرد آن واقف نیستند   کآن چنان که باید به اهمیت یادگیري زبان انگلیسی و           
امروزه زبان انگلیسی به عنوان ابزاري . اهمیت یادگیري زبان انگلیسی براي آنها مشخص نیست    

شورند، به کردة این که قشر تحصیلکویان  چنانچه دانشج . مهم براي دسترسی به اطالعات است     
ریزي و اهدافی در این مورد نداشته باشند، آنها از دسترسـی بـه       این ابزار مجهز نباشند و برنامه     

ریـزان آمـوزش     ه برنامـه  کـ بنـابراین، بـه جاسـت       .. مانند منابع غنی اطالعات علمی محروم می     
آموزان نسبت به اهمیت  سازي زبان  آگاههاي جامعی را تدوین کرده و با هاي خارجی برنامه  زبان

هـاي   اربرد زبان انگلیسی در امور علمی، پژوهشی، فرهنگی و جهانگردي، در آنها انگیـزش   کو  
  .اي را براي یادگیري این زبان ایجاد کنند سازنده

  ها و پیشنهادهاي تحقیق  محدودیت-5
هـا   ي آزمـودنی هاي فـرد  ه نقش ویژگیکهاي پژوهش حاضر آن است  ی از محدودیت کی

همچون جنسیت، رشتۀ تحصیلی و طبقۀ اجتماعی در ارتباط بین انگیزش و یادگیري زبان مورد 
همچنین این تحقیق بر روي دانشجویان کارشناسـی انجـام گرفتـه و    . بررسی قرار نگرفته است  

ی باشد، بنابراین انجام این نوع تحقیقـات در مقـاطع تحـصیل    قابلیت تعمیم نتایج آن محدود می  
هاي انگیزشـی   گیري هایی دربارة تأثیر جهت عالوه بر این، انجام پژوهش . شود دیگر پیشنهاد می  
اي  هاي دیگر، از جمله زبان عربی، که در فرهنگ کـشور مـا از اهمیـت ویـژه             بر یادگیري زبان  

  .گردد برخوردار است، توصیه می
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