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 :چکیده
است.  تهران هرش به زبان انگلیسی با عملکرد درس زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطهموضوع تحقیق حاضر رابطه انگیزه یادگیری و نگرش 

 و شدند گیری نمونه  ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش با پنج منطقه آموزان پسر دانش از نفر 220 تعداد امر، این به رسیدن برای

 پرسشنامه و )پیرانی( انگلیسی زبان تحصیلی پیشرفت پرسشنامه ،(گاردنر) کوتاه خارجی فرم زبان یادگیری نگرش و انگیزش پرسشنامه

روش تحقیق از نوع همبستگی بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی  .)روحانی( تکمیل کردند انگیزش

 پیرسون، آزمون تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده به شرح زیر است: 

در  (=78.5/0r) و نگرش به زبان انگلیسي (=27.7/0r)، انگیزه ابزاری (=29.4/0r) کپارچهي زهیبا انگي سیدهد كه عملکرد درس زبان انگلنتايج نشان مي

دهد كه انگیزه يادگیری زبان انگلیسي و نتايج تحلیل رگرسیون نشان ميدارد و فرضیه اول تايید مي گردد.  داريمعن( رابطه مستقیم و P≤01/0) سطح
 باشند.ميدانش آموزان  يسیعملکرد درس زبان انگلبیني قادر به پیشدار، ( به صورت مستقیم و معنيα=01/0در سطح ) يسینگرش به زبان انگل

 
 

 انگلیسی. زبان درس انگلیسی، عملکرد زبان به یادگیری زبان انگلیسی، نگرش انگیزه کلید واژه ها:
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 مقدمه:

اسی و اصلی شناخنه شده است )عبالمللی وامروزه با توجه به پیشرفت علم و فناوری و تحوالت پی در پی، زبان انگلیسی به عنوان زبان بین

ژوهشی پ(. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای استفاده از منابع و ماخذ علمی و 2009همکاران، 

های مورد نیاز برای زندگی در جهان امروز است. اهمیت مساله زبان انگلیسی تا ترین مهارتهای پیشرفته، از اساسیآوریگیری از فنو بهره

(. یکی از مشکالت 2010اند )نوری، آنجاست که امروزه بعضی از محققین تسلط زبان انگلیسی را کلید موفقیت در زندگی به حساب آورده

باشند. عوامل مدة معلمان و نیز پژوهشگران در اغلب کشورها آن است که چرا بعضی افراد در یادگیری زبان خارجی همواره دچار مشکل میع

آموزان نسبت به زبان انگلیسی دانش 1توان به انگیزه و نگرشبیشماری در موفقیت روانی زبان انگلیسی نقش دارند. از مهمترین این عوامل می

های مهمی درباره ی نقش (. روانشناسان اجتماعی، از نخستین کسانی بودند که به پژوهش2010توان اشاره کرد )شیربگی و همکاران، می

انگیزش در یادگیری زبان دوم روی آوردند؛ چون از تاثیرات عوامل فرهنگی و اجتماعی در یادگیری زبان دوم به خوبی آگاه بودند )قربان 

های روانی در زبان آموزی، بیشتر پژوهش-(. با آغاز مطالعات گسترده گاردنر و المبرت بر عوامل اجتماعی1390م جمعه، دوردی نژاد و اما

تربیتی  -(. در مدل اجتماعی2010اند )شیربگی و همکاران، مربوط به حوزه یادگیری زبان بر روی دو عامل انگیزش و نگرش متمرکز شده

ر پنهان است که از تمایل به یادگیری زبان، شدت انگیزش و نگرش به یادگیری تشکیل شده است یادگیری زبان، انگیزش یک متغی

 (.1994)گاردنر،

انگیزه، کلید یادگیری است. انگیزه یک منبع درونی، تمایل، عاطفه، دلیل، نیاز و محرک یا هدفی است که شخص را به عمل و امی دارد  

آموزانی که دارای انگیزه بیشتری هستند، بهتر از دیگران زبان جدید را یاد می گیرند. ن داده، دانش(. تحقیقات نشا2010)چاالک و همکاران، 

عداد کمتر، آموزانی که استدر واقع کیفیت سریع یادگیری زبان جدید به انگیزه فردی یادگیرندگان بستگی دارد. همچنین مشخص شده دانش

آموزانی که استعداد باال، اما میل به یادگیری پایینی دارند، های بزرگتری نسبت به دانشیشرفتها و پاما انگیزه باالیی دارند، به موفقیت

 (.2010رسند )نوری، می

ها یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و یابد، ترکیبی از باورها، گرایشهای اجتماعی تحقق میکه از طریق آموزش نگرش

 2(. بارکر 1393شود )گنجی،ای نسبتا ثابت به اشیاء، اشخاص و رویدادهای خاص اطالق مین واکنش به شیوهتمایل فرد برای نشان داد

ثبت یا تواند مها ارثی نیستند؛ بلکه آنها تمایالت درونی یا استعدادهای درونی هستند. نگرش به یک زبان خاص، میعقیده دارد که نگرش

(. نگرش های منفی از یادگیری زبان ممانعت 2010ول زمان تغییر کنند )چاالک و همکاران، منفی باشد. همچنین آنها ممکن است در ط

 باشدآموز عقیده داشته باشد که نمی تواند زبان جدید را به خوبی یاد بگیرد، عقیده او مانع می(. مثال اگر دانش1994کنند )الیس، می

توان به نگرش مثبت تغییر داد و به نتایج مطلوب رسید. داشتن نگرش وزان را میآم (. همچنین نگرش منفی دان2008)لنارسن و همکاران، 

مثبت نسبت به یادگیری زبان خارجی یک شروع خوب برای یادگیرندگان زبان است. بر اساس مطالعات المبرت بین نگرش و انگیزه و تسلط 

، ی نگرش و انگیزه آنهاست )المبرتبه طور وسیعی مرتبط با نحوه بر زبان دوم ارتباط مستقیم وجود دارد. بر این اساس موفقیت فراگیران

1974 .) 

 363مرد و  617دانشجوی چینی ) 980ی انگیزش یادگیری زبان انگلیسی بر روی ( در تحقیق خود که به بررسی مولفه2011لیو و هوانگ  )

که با باال رفتن انگیزش یادگیری در دانشجویان و عملکرد های مدیریت، اقتصاد، مکانیک و حقوق پرداختند، بیان داشتند زن( از رشته

 دهد. در فیلیپین نیز لوکاس و همکارانیابد که این عامل، اضطراب آنان را در کالسهای زبان انگلیسی کاهش مییادگیری در آنان افزایش می

های ارتباطی خاص زبان دوم  در شناسایی مهارتتواند در های خود بیان داشتند که عوامل انگیزشی درونی می( بر اساس پژوهش2010)

انیل، های مختلف مکننده باشد. تحقیقات آنها نشان داد که دانشجویان انتخاب شده سال اول دانشگاهآموزان بسیار کمکامر یادگیری دانش

طریق دانش و موفقیت به دست آمده  های صحبت کردن و خواندن بودند و این انگیزش درونی ازدارای انگیزه درونی برای یادگیری مهارت

آموزان نسبت های کره ای بیان داشت که هر چه انگیزش دانش( نیز در تحقیق خود بر روی یادگیری زبان در کالس2009است. دوورنای )

 به یادگیری زبان بیشتر بود، اضطراب آنها نیز به حداقل خود خواهد رسید.

                                                           
1 motivation & attitude 
2. Barker 
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انگیزش یادگیری زبان بر روی دانشجویان ایرانی مقیم چین بیان داشت که این دانشجویان از  ( نیز در تحقیق خود پیرامون2009واعظی )

( 2008د. یانگ )شوانگیزه بسیار باال و نگرش مثبت نسبت به یادگیری زبان انگلیسی برخوردارند و انگیزش ابزاری در آنها بیشتر دیده می

های انگیزشی را در میان نوآموزان زبان شرق آسیا مورد بررسی قرار داد و بیان کرد گیریدانشجوی دانشگاه، جهت 341نیز با استفاده از 

حبت کردن های صنوآموزان زبان آسیایی شرقی، بسیار تحت تاثیر عالقه مندی و انگیزش یکپارچه بوده و تمایل بیشتری به یادگیری مهارت

 و گوش کردن نسبت به خواندن و نوشتن دارند.

جه رسید به این نتی "بررسی میزان انگیزه ی دانشجویان پزشکی به یادگیری زبان انگلیسی"( در تحقیق خود با عنوان 1392کریمخانلویی )

ای در امر یادگیری زبان دوم برخوردار است. موفقیت در فراگیری و آموزش زبان دوم تا حدی که داشتن انگیزه و نگرش مثبت از اهمیت ویژه

های فردی تفاوت"( در تحقیق خود با عنوان 1389ز و نگرش او به زبان بستگی دارد. گرجیان، محمودی و میر )به میزان انگیزه زبان آمو

های آزاد اسالمی اهواز و نفر از دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه 200که بر روی  "ی آنها با یادگیری زبان انگلیسیدانشجویان و رابطه

یجه رسیدند که بین مولفه انگیزش )ابزاری و یکپارچه( و یادگیری زبان انگلیسی ارتباط معناداری وجود دارد. آبادان انجام دادند، به این نت

آرمان، -( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند، در حالی که هر سه جزء سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم )خود1388زاده و پاپی )عبداله

آموزان جهت تالش بیشتر در راستای یادگیری زبان انگلیسی م( به مقادیر متفاوت موجب انگیختن زبانباید، و تجربه یادگیری زبان دو-خود

موزان آتر باشد، دانشی زبان دوم درونیباید است. این مطلب بدین معناست که هر چه انگیزه-تر از خودآرمان بسیار قوی-شود، تاثیر خودمی

 نسبت ایران کارشناسی دانشجویان نگرش و انگیزش برسی ضمن ،(1388) کساییان و ارند. چاالکی بیشتری برای دستیابی به آن دانگیزه

 78/87. بودند انگلیسی زبان یادگیری به زیادی انگیزه دارای دهندگان پاسخ از درصد 22/67: یافتند دست نتایج این به زبان یادگیری به

 بسیار نگرش دارای دهندگان پاسخ از درصد 85/92. بودند انگلیسی زبان یادگیری به نسبت زیادی عالقه دارای دهندگان پاسخ از درصد

 انگلیسی زبان به نسبت( یکپارچه) انضمامی انگیزه دارای دهندگان پاسخ از درصد 98/93. بودند انگلیسی زبان یادگیری به نسبت باالیی

 متغیر دو که داد نشان ،(1388) همکاران و نیسی. بودند انگلیسی زبان به نسبت ابزاری انگیزه دارای دهندگان پاسخ از درصد 86. بودند

 واریانس این %40 که کنند می تبیین را خارجی زبان درس در تحصیلی عملکرد واریانس %44 خارجی زبان کالس اضطراب و موفقیت انگیزه

 فرد هک شود می سبب درونی محرک یک عنوان به موفقیت انگیزه که دارند می بیان خود پژوهش در آنها. است موفقیت انگیزه به متعلق

 گلیسیان غیر افراد برای انگلیسی زبان یادگیری. نماید غلبه خود روی فرا مشکالت بر و آورد عمل به خود های هدف تحقق جهت زیادی تالش

 بانز یادگیری به نموده، تحمل را مشکالت فرد که شود می سبب فرد در موفقیت برای انگیزه وجود اما باشد دشوار بسیار است ممکن

نشان دادند که  "ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی"( در تحقیق خود تحت عنوان 1387آقا احمدی و مبشرنیا ). بپردازد

ی کمال ه زبان انگلیسمتغیرهای زمینه ای، خانوادگی، اجتماعی، شناختی و عاطفی در ایجاد، گسترش و تقویت نگرش مثبت و قوی نسبت ب

 "نقش نگرش دانش آموزان در یادگیری زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان"( در پژوهش خود با عنوان 1380تاثیر را خواهند داشت. آصف )

ی خارجآموزان نسبت به معلم، کالس زبان، فرهنگ و مردم زبان گذار بوده است و دیدگاه دانشدارد که نگرش بر یادگیری تاثیراذعان می

 کننده و مهم در یادگیری دانش آموزان در مقطع دبیرستان مورد توجه قرار گیرد.تواند به عنوان یک عامل تعیینمی

یند، که آتوان نتیجه گرفت که انگیزه و نگرش از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان انگلیسی به حساب میاز آنچه گفته شد، می

ها بیانگر این مطلب هستند که انگیزش و نگرش متغیر کلیدی در موفقیت اندرکاران قرار گیرند. این پژوهشی دستالزم است مورد توجه جد

های انگیزشی در نهایی کردن اهداف یادگیری زبان و داشتن یک محیط کالسی گیرییادگیرندگان زبان محسوب شده و شناسایی جهت

(. پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه انگیزه یادگیری زبان 2006؛ گاردنر، 2012مناسب، ضروری است )زهید جاوید، اسماری و فارق، 

ه صورت گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن است که بانگلیسی و نگرش به زبان انگلیسی با عملکرد درس زبان انگلیسی دانش آموزان 

این سوال جواب داده شود: آیا بین انگیزه یادگیری و نگرش به زبان انگلیسی با عملکرد دانش آموزان در درس زبان انگلیسی رابطه وجود 

 دارد؟

 :روش
آموزان پسر در مقطع دوم متوسطه هستند که در دانشباشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه روش تحقیق در این پژوهش همبستگی می

ای و آموزان فنی و حرفهباشند. حجم جامعه مزبور بدون احتساب دانشتهران مشغول به تحصیل میپنج در منطقه  95 -96سال تحصیلی 

ت. طبق جدول کرجسی و مورگان ای اسگیری تصادفی خوشهباشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونهنفر می 3000کار و دانش حدود 

نفر در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر از  220ها باشد. بنابراین با توجه به ریزش احتمالی در پر کردن پرسشنامهنفر می 212حجم نمونه 

 ابزار زیر جهت اندازه گیری استفاده شد:
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موزان آن پرسشنامه برای سنجش نگرش به زبان انگلیسی دانشای (:کوتاه فرم) گاردنر خارجی زبان یادگیری نگرش و انگیزش * پرسشنامه

گیری گویه دارد که برای اندازه 37ی آزمون انگیزش و نگرش زبان خارجی گاردنر اقتباس شده است. در نظر گرفته شد. پرسشنامه از مجموعه

خارجی فرزندان، انگیزش گرایش )رغبتی( نسبت به نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان  چهار عامل:

( و نگرشی 3و2یادگیری زبان خارجی، نگرش به خاستگاه زبان مورد نظر، طراحی شده است. این عوامل شامل دو محور انگیزشی )عامل های 

ای )طیف کامال سخ های چهار گزینهبندی لیکرت و با پاشوند. هر گویه یک جمله اخباری ساده است که در قالب درجه( می4و  1های )عامل

و حداکثر  37شود؛ بنابراین حداقل نمره گذاری مینمره "4"و کامال موافقم با  "1"اند. کامال مخالفم با موافقم تا کامال مخالفم( تنظیم شده

سخن دیگر، این سواالت فقط در  به هیچ یک از عوامل باال تعلق ندارند؛ به 30، 27، 18، 15، 12است. گفتنی است که سواالت  148نمره 

وش روایی گذارند. برای ارزیابی روایی، رپایایی آزمون نقش دارند و بقیه سواالت عالوه بر تاثیرگذاری بر پایایی آزمون بر روایی آن نیز تاثیر می

ی اکتشافی نشان داد که سواالت بود. نتایج تحلیل عامل 874/0سازه و تکنیک تحلیل عامل به کار رفته است. همبستگی بین مواد آزمون 

درصد از واریانس را تشکیل می دهند. پایایی پرسشنامه انگیزش و  32/63پرسشنامه انگیزش و نگرش زبان یادگیری زبان خارجی در کل 

است. برای کل پرسشنامه بدست آمده  93/0نگرش یادگیری زبان خارجی به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است و ضریب قابل قبول 

متغیر بوده است. این پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است 90/0تا  73/0همچنین دامنه پایایی هر یک از خرده مقیاس ها بین 

و عوامل بدست آمده ازتحلیل عاملی می توانند انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی را به گونه ای مناسب اندازه گیری کنند )قربان 

 (.1393نژاد، دوردی 

ای در چهار چوب کتب زبان انگلیسی سوالی چهار گزینه 60این پرسشنامه، یک آزمون  :پیرانی انگلیسی زبان درس عملکرد ** پرسشنامه

هنجاریابی شده  79 -78دوره دبیرستان که با توجه به هدف های رفتاری و محتوی دروس تهیه گردیده است. این آزمون در سال تحصیلی 

آموزشی در شهر تهران  7های نظام جدید )اعم از دختر و پسر( در منطقه امعه آماری مشتمل بر تمامی دانش آموزان دبیرستاناست. ج

ای برگزیده شدند، که سر گیری تصادفی خوشهنفر دانش آموز پسر و دختر به شیوه نمونه 600باشد. از میان این جامعه آماری تعداد می

نفر تغییر یافتند. روایی آزمون توسط گروهی از دبیران دوره متوسطه مورد تایید قرار گرفت. به  571مرات آزمون به انجام بعد از استخراج ن

نفره، خارج از نمونه ی آماری به صورت بازآزمایی و با فاصله اجرا گردید و  30منظور برسی پایایی پرسشنامه مزبور، آزمون در یک گروه 

 (.1379باشد )پیرانی، به دست آمد و پایایی مناسبی می 0/ 76رونباخ محاسبه شد کهضریب همبستگی آن با آلفای ک

توسط روحانی به منظور ارزیابی انگیزه ابزاری و انگیزه یکپارچه طراحی شده  2001این پرسشنامه در سال  :روحانی انگیزش *** پرسشنامه

گزینه ای )به شدت مخالف، مخالف، نه مخالف  5دی لیکرت و با پاسخ های باشد و در قالب درجه بنگزینه می 22است. پرسشنامه مشتمل بر 

 و نه موافق، موافق، به شدت موافق( تنظیم شده است. این پرسشنامه برگرفته از مطالعات اولر و همکاران، گاردنر، سلیمی و رمضانیان است.

برای  22-20-16-13-12-10-9-8-7-6-3چه؛ و موارد گیری انگیزه یکپاربرای اندازه 19-18-17-15-14-11-5-4-2-1های گزینه

تن از اساتید دانشگاه رضایت بخش بود واعتبار کل آزمون  7سنجش انگیزه ابزاری در نظر گرفته شده است. روایی محتوایی بر اساس قضاوت 

 96/0و برای انگیزه ابزاری  87/0پارچه با استفاده از آلفای کرونباخ قابل اطمینان محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای انگیزه یک

 (.2001به دست آمد )روحانی،  92/0محاسبه گردید.  ضریب پایایی کل مقوله ها 

 استاندارد میانگین و انحراف نمره ابتدا پژوهشی های داده توصیف منظور به. شد استفاده  SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 چند ونرگرسی تحلیل و پیرسون، همبستگی ضریب روش از پژوهش فرضیات رد یا تایید برای همچنین. گرفت قرار برسی مورد ها آزمودنی

 .شد استفاده متغیری

 

 

 نتایج:
نگرش ی(، بزارا زهیو انگ کپارچهی زهیانگ) یریادگی زهیانگاسمیرنف برای برسی نرمال بودن متغیرهای  -در بخش کمی ابتدا آزمون کلوموگروف

 بعد، مرحله ( تایید شد. درP˃%05) 05/0آورده شد. آزمون با سطح معنی داری بزرگتر از  یسیو عملکرد درس زبان انگل یسیزبان انگلبه 

 (17.32±82.22) یسینگرش به زبان انگل ،(6.09±27.97) انگیزه ابزاری ،(6.80±33.84) انگیزه یکپارچه متغیر برای توصیفی های شاخص

زبان و نگرش به   یریادگی زهیانگ بینرابطه  به منظور تعیین، ادامهدر . گردید محاسبه( 13.12±25.42) یسیانگلعملکرد درس زبان و 

( ارائه 1گرفته شد که نتایج آن در جدول )، ضریب همبستگی پیرسون دانش آموزان دوره متوسطه یسیعملکرد درس زبان انگل با یسیانگل

 شده است.
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 همبستگی پیرسون بین انگیزه یادگیری و نگرش به زبان انگلیسی با عملکرد درس زبان انگلیسی. نتیجه آزمون 1جدول 

 
 

 

 

 

n= 022                              **=P 0.01 >                             *=P 0.05 >  

در سطح  یانگلیس زبان به ابزاری و نگرش انگیزه یکپارچه، انگیزه با انگلیسی زبان درس عملکرد که دهدمی نشان نتایج فوق جدول طبق

01/0 𝑎 ، نو انگیزه ابزاری دانش آموزا کپارچهی زهیانگ انگلیسی، زبان به نگرش نمره شیبا افزا یبه عبارتدارد.  داریمعنرابطه مستقیم و   =

 نگیزها با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان رابطه بیندر ادامه،  و بالعکس. می یابد نیز افزایش آنان یسینمره عملکرد درس زبان انگل

 ( نشان داده شده است.2تعیین گردید که در جدول ) انگلیسی زبان درس با عملکرد انگلیسی زبان به ابزاری و نگرش انگیزه یکپارچه،

 

 انگلیسی زبان درس عملکرد بینیبرای پیش چندمتغیری رگرسیون تحلیل . خالصه2جدول  

 

  معادله رگرسیون به این صورت است:

�̂� = 12.67 + %24.0𝑥1 +%24.3𝑥2 +%34.7𝑥3 
انگلیسی( باال می رود؛ با افزایش  زبان درس )عملکرد Yنمره  24.0/0ابزاری(  )انگیزه 𝑥1واحد به نمره  1این بدان معناست که با افزایش هر 

واحد به نمره  1انگلیسی( باال می رود؛ همچنین با افزایش هر  زبان درس )عملکرد Yنمره  24.3/0( یکپارچه انگیزه) 𝑥2واحد به نمره  1هر 

𝑥3 (انگلیسی زبان به نگرش) نمره  34.7/0Y انگلیسی( باال می رود. زبان درس )عملکرد 

 بحث و نتیجه گیری:

 دانش انگلیسی انزب درس عملکرد با انگلیسی زبان به و نگرش انگلیسی زبان یادگیری انگیزه نتایج پژوهش انجام گرفته نشان داد که بین 

 میر، عبداله زاده و محمودی همکاران، یانگ،کریمخانلویی، گرجیان، هوانگ، لوکاس و و آموزان رابطه وجود دارد و با یافته های مطالعات لیو

 با زدیکین بسیار ابطهر ما نیازهای و مبشرنیا، آصف همسو است. برای تبیین یافته های فوق می توان گفت که  انگیزه و احمدی آقا پاپی، و

 تلقی ،کند می ایجاد را حرکت که سائقه عنوان به ما نیازهای دیگر، طرف از و است نیازهایمان برای ای پایه انگیزه طرفی، از. دارند یکدیگر

 در دوم سطوح شناختی روان های جنبه ثقل مرکز اساسا دوم یا خارجی زبان یادگیری برای نیاز ، مازلو نیازهای مراتب سلسله در. شود می

 گیرییاد موقعیت در. رسد می پنجم و چهارم سوم، سطح به نوبت شود، برآورده نیاز از سطح این اگر. است کرده اشغال را مراتب سلسله این

 امنیت عدم. دهد می قرار خطر و ریسک معرض در را آنان امنیت، عدم و شاگردان نیازهای نشدن آورده بر در شکست خارجی، و دوم زبان

 و شان یزهانگ یشان، نیازها در دوم زبان یادگیرندگان بیفتد اتفاق این اگر و باشد زا اضطراب تواند می دوم زبان یادگیرندگان شناختی روان

 (.1991 همکاران، و گاردنر) شوند می زده واپس شان کالسی عملکرد

 انعم آن را سر در یا و نموده تسهیل را ما خارجی زبان فراگیری توانند می زبانی جامعه به پیوستن به تمایل احساسات، از طرفی، عالقه،

 وشیاره نیمه ضمیر در که آورند می وجود به را الگوهایی یکدیگر، با تعامل اثر در که دارد وجود عواملی که است معتقد  آماتو. نمایند ایجاد

 سطح اثیرت تحت الگوها این تمامی. باشد می مرتبط خارجی زبان یک فراگیری به نسبت فرد نگرش با الگوها این. کنند می عمل آموز دانش

 انگلیسی زبان درس عملکرد انگلیسی زبان به نگرش یکپارچه انگیزه ابزاری انگیزه متغیرها 

ابزاری انگیزه  1    

یکپارچه انگیزه  29.4/0** 1   

  1 12.5/0 11.9/0 انگلیسی زبان به نگرش

 1 **78.5/0 **28.5/0 **27.7/0 انگلیسی زبان درس عملکرد

 متغیرها استانداردضرایب بدون  ضرایب استاندارد شده T سطح معنا داری

Beta خطای معیار B 

 ثابت 67/12 93.0/3 _ -22/3 001/0

ابزاری انگیزه 24.0/0 06.8/0 14.4/0 51/3 001/0  

یکپارچه انگیزه 24.3/0 06.7/0 14.8/0 61/3 001/0  

انگلیسی زبان به نگرش 34.7/0 01.8/0 75.0/0 97/18 001/0  
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 با و ستا خارجی زبان فراگیری به نسبت فرد نگرش کننده تعیین پذیری فرهنگ سطح این. دارند قرار فردی خصوصیات و پذیری فرهنگ

 فرادیا و خارجی زبان آموز دانش اگر. است مرتبط گویند، می سخن زبان آن به که آنهایی و زبان خود با مقابل در فرد العمل عکس چگونگی

 تهنداش زبان به ای عالقه اگر اما. شود می ایجاد آن به نسبت وی در مثبت نگرش باشد، داشته دوست را گویند می سخن زبان آن به که

 (.1388 معصومی،) کرد خواهد مواجه مشکل با را آموزشی روند و آمده وجود به وی در منفی نگرش باشد،

 انگلیسی نزبا درس انگلیسی می توانند عملکرد زبان به نگرش و انگلیسی زبان یادگیری همان طور که در فرضیه دوم مشخص شد، انگیزه

ن همکاران همسو می باشد. برای تبیی و کساییان، نیسی و چاالک المبرت، و کنند و با یافته های واعظی، گاردنر بینی پیش را آموزان دانش

 ایگاهج انگلیسی زبان درس عملکرد لحاظ از توانند می هستند درونی انگیزش دارای که آموزانی دانشیافته های فوق می توان گفت که  

 و پشتکار ه،عالق با همراه درونی انگیزش با توام یادگیری زیرا باشند؛ داشته دارند کمتری درونی انگیزش که آموزان دانش به نسبت باالتری

 در و اضرح بیرونی مشوق که زمانی تا تنها هستند بیرونی انگیزه دارای که آموزانی دانش اما. است درسی موضوع به نسبت تر عمیق تفکر

 وریتص. دهند می قرار مستمر ارزیابی مورد دیگران آینۀ در همیشه را خود افراد مید، نظریۀ طبق. دهند می ادامه فعالیت به باشد دسترس

 مناسبی ایه موقعیت در افراد اگر بنابراین. نماید می ایفا مؤثری نقش آن استمرار و نگرش گیری شکل در دارند، دیگران انتظارات از افراد که

 المی،ک مجاورت زیرا داشت خواهد تأثیر مثبت نگرش گیری شکل در خود نوبۀ به گردد، تقویت ها آن در تصورات این آن طی و بگیرند قرار

 انزب دربارة دیگران و خود های آموخته عملکرد از افراد ارزیابی. آورد فراهم افراد برای را مطلوب و مناسب انتظارات تواند می زمانی و مکانی

 ارزیابی یگرد عبارت به. باشند می مؤثر و مفید نگرش، ایجاد یا و تغییر در توجهی قابل شکل به ها ارزیابی این که است داده نشان انگلیسی

 کند یم ایجاد مطالعه مورد افراد در را انگلیسی زبان یادگیری مثبت ارزیابی که عواملی مجموعۀ. نماید می ایجاد را تری قوی نگرش مثبت،

 اثرگذاری یرهایمتغ. تأثیرگذارند بسیار دانشگاه معدل و مادر تحصیالت کتب، تعداد جنسیت، نوع عالقمندی، میان آن از که اند گسترده بسیار

 وق،ف مسائل کنار در. دارند جدی اثر نگرش بر یادگیری فواید ارزیابی واسطۀ به و مستقیم غیر صورت به است، شده اشاره ها آن به که

 یا ایجاد رد راحتی به اند، کرده کسب خود تحصیلی پیشرفت زمینۀ در که عملکردی واسطۀ به یادگیرندگان و آموزان دانش علمی موفقیت

 مباحث رزمینۀد مطلوبی عملکرد که آموزانی دانش حاضر، تحقیق از حاصل های یافته طبق. است بوده تأثیرگذار منفی یا مثبت نگرش تقویت

 .اند بوده زمینه این در تری قوی نگرش دارای نسبت همان به اند، داشته خود تخصصی و علمی

 ورتص بیشتری احتیاط با ها گروه سایر به نتایج شود می باعث که تهران پنج منطقه در آموزان پسر دانش جامعه به پژوهش کردن محدود

 ارتباط در اجتماعی طبقۀ و تحصیلی رشتۀ همچون ها آزمودنی ی فرد های ویژگی نقش است. حاضر پژوهش های محدودیت از یکی پذیرد،

 غیر زبان موختنآ فرایند بر گذار تاثیر عوامل کنترل امکان است. عدم نگرفته قرار بررسی مورد انگلیسی زبان به نگرش و یادگیری انگیزه با

 اجتماعی، های محیط حسب بر حاضر پژوهش موضوع که شود می توصیه .مادری را نیز می توان از دیگر محدودیت های پژوهش برشمرد

 واهندبخ خود آموزان دانش از گردد می پیشنهاد زبان معلمان به .قرارگیرد برسی مورد خانواده تحصیالت سطح و جنسیت مختلف، های گروه

 و مرورکردن صدا، و تصویر از استفاده ذهنی، رابطه ایجاد قبیل از کردن حفظ راهکارهای) زبان یادگیری راهبردهای از گرفتن کمک با تا

 اهکارهایر ساختارسازی؛ و کردن تحلیل پیام، فرستادن و دریافت تمرین، قبیل از شناختی راهکارهای طبیعی؛ محیط در کلمات بردن بکار

 برای یزیر برنامه یادگیری، بر تأکید قبیل از فراشناختی راهکارهای نوشتاری؛ و کالمی های محدودیت بر غلبه و زدن حدس قبیل از جبرانی

 از اجتماعی راهکارهای و خود احساسات از وآگاهی خود تشویق اضطراب، کاهش قبیل از عاطفی راهکارهای یادگیری؛ از ارزیابی و یادگیری

 و بازیابی سازی، ه ذخیر دریافت، تا دهند افزایش مطالعه مورد زبان بر را خود تسلط( کردن همدردی و کردن همکاری کردن، سؤال قبیل

 نظیر هایی فرصت ایجاد با گردد می پیشنهاد نیز باالتر سنین در انگیزه افزایش منظور به .گردد تسهیل برایشان جدید اطالعات از استفاده

 فعالیت در هدفمند و فعال طور به را آموزان دانش گروهی، کار و اکتشافی آموزش های روش عملی، های فعالیت پاسخ، باز های پرسش طرح

 دانش در ها فعالیت این دادن انجام به نسبت بیشتری انگیزه محور، پژوهش کالس یک در تا. دهند مشارکت پژوهشی و مطالعاتی های

 .پردازندن درس یادگیری و مطالب حفظ به بیرونی های انگیزه سایر و نمره اخذ صرف به تنها تا شود شکوفا آنان خالقیت و شده ایجاد آموزان

 در آخر، از همکاری صمیمانه کلیه شرکت کنندگان در این تحقیق تشکر می کنم.
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