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 بررسي انگيزش و نگرش دو نمونه از دانشجويان ايراني

  1 نسبت به فراگيري زبان انگليسي

  2دكتر ناصر شيربگي

  3اهللا عزيزي دكتر نعمت
  چكيده

شده   كارگيري ابزارهاي هنجاريابي    نخست آنكه با به   : اين تحقيق هدفي دوگانه داشت    
ايراني به زبان انگليسي، مورد بررسـي     در مورد نگرش، انگيزش و عالقة دانشجويان        

گيري غالب و ارتباط آن با برخي از متغيرهاي رواني            دوم آنكه نوع جهت   . قرار گيرد 
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي استفاده  . ـ اجتماعي تحليل شود

-87جامعة مورد مطالعه، تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي            . شد
گيـري    بـا اسـتفاده از شـيوه نمونـه        . هاي تبريز و كردسـتان بودنـد         در دانشگاه  1386

در .  دانشجو انتخاب شـدند    200هاي مذكور     اي، از هركدام از دانشگاه      تصادفي طبقه 
تحقيق حاضر از يك پرسشنامه تركيبي با عنوان مقياس نگرش به زبان انگليسي كـه                

نتـايج نـشان داد كـه بيـشتر     . هـاي اصـلي تحقيـق اسـت، اسـتفاده شـد          شامل سـازه  
در مورد  . دانشجويان از انگيزش بااليي نسبت به يادگيري زبان انگليسي برخوردارند         

ميزان عالقه به يادگيري زبان انگليسي نيـز وضـع مـشابهي بـين دانـشجويان وجـود          
ها نشان داد تجارب يادگيري و آموزشي دانشجويان خـارج از             همچنين يافته . داشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ته از طرح پژوهشي كه با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان انجام شده استبرگرف. 1  

 Nshirbagi@uok.ac.irمسئول مكاتبات  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه كردستان؛ .2

  n.azizi@uok.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه كردستان  .3

  11/03/1388: تاريخ دريافت
28/07/1389: تاريخ پذيرش  
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بين . وزش و پرورش با ميزان انگيزش و نگرش آنان رابطة مثبتي دارد          نظام رسمي آم  
ميزان عالقه و سواد انگليسي والدين با ميزان عالقه و معلومـات انگليـسي فرزنـدان                

بيشتر دانشجويان تجارب يادگيري زبان خارجه را به        . همبستگي مثبت وجود داشت   
 يادگيري آنان محدود به محيط      هاي  اند و همه تالش     غير از مدرسه و دانشگاه نداشته     

هـاي   گيـري  در نهايت، نتايج نشان داد هر دو نوع جهـت       . رسمي آموزشي بوده است   
  .هاي دانشجويان انتخابي غالب هستند ابزاري و انضمامي به ترتيب بر نگرش

  .، انگيرش، نگرش، يادگيري زبان انگليسيگيري جهت :واژگان كليدي
  

  مقدمه

هـاي آمـوزش عـالي كـشورمان          هـا و مؤسـسه      ارجي در آموزشگاه  دبيران و استادان زبان خ    
آموزان و دانشجويان از لحاظ اهميـت   خوبي آگاهند كه يادگيري زبان خارجي براي دانش   به

هاي عاطفي و شخصيتي مختلفـي        بسياري از محققان، ويژگي   . در رديف مسائل علمي است    
هـاي اخيـر      اند، اما در سـال      رار داده را در ارتباط با يادگيري زبان غير مادري مورد بررسي ق          

توجه محققان و مدرسان بيش از پيش به نقش عوامل عاطفي در يادگيري زبان جلب شـده                 
 بـر نقـش عوامـل     1المبـرت  و   گـاردنر  و با آغاز مطالعة گـستردة        1960از اوايل دهه    . است

بان بر روي   هاي مربوط به حوزه يادگيري ز       آموزي، بيشتر پژوهش    ـ رواني در زبان   اجتماعي
بدون شك يكـي از عوامـل مهـم موفقيـت در            . اند  دو عامل انگيزش و نگرش متمركز شده      

اين متغير به صـورت     ). 1996،  2آكسفورد و شيرين  (است  » انگيزش«يادگيري زبان خارجي    
؛ 2000،  3الي(اي در ادبيات مربوط به يادگيري زبان مورد مطالعه قرار گرفته اسـت                گسترده

؛ 1996؛ آكـسفورد،  1999، 6؛ اوگـان و سـاكاماتو  1998، 5لنـد   ؛ مك كله  1996،  4لين و واردن  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gardner & Lambert 

2. Oxford &Shearin 

3. Lai 

4. Lin &Varden 

5. McClelland 

6. Ogane& Sakamoto 
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كننـد    انـد كـه ادعـا مـي         بعضي از محققان تا جـايي پـيش رفتـه         ). 2001،  1يامشيرو و مك لولين   
، امـا ايـن     )1997،  2گاردنر، تـرمبالي و ماسـگورت     (انگيزش عامل اوليه در يادگيري زبان است        

انـد اغلـب      زش در آثار مربوطه كامالً از يكديگر متمايز نشده        حقيقت كه دو مفهوم نگرش و انگي      
هاي مربوط به اين مفاهيم در شـمار عوامـل پيچيـدة              به طور جدي مانع از ارائه تفسيري از نقش        

هـاي    از ديـدگاه  ) 2004 (3بـراون بـه عقيـده     . مربوط به موفقيت در زبان غير مادري شده اسـت         
در گذشته نيز تعاريف مختلفي از آن ارائـه شـده           . تتوان به موضوع انگيزش نگريس      مختلفي مي 

هـا،   نگـرش «انگيـزش را بـه عنـوان    ) 1997 (ماسگورت و  ترمبالي،  گاردنربه عنوان مثال    . است
تعريـف  ). 345: 1997گـاردنر، تـرمبالي و ماسـگورت،        ( انـد     تعريف كـرده  » تمايالت و تالش  

رد اين است كه انگيـزش ميـزان انـرژي    ديگري از انگيزش كه ارتباط بيشتري با يادگيري زبان دا     
از ايـن ديـدگاه   ). 2003، 4مـراون و سليـساروا  (شـود   است كه براي دستيابي به اهداف بسيج مي    

بـريم  (هاسـت   گيرد و محصول انگيزه     انگيزش به صورت داوطلبانه تحت كنترل شخص قرار مي        
ارد كـه هـدف     ، يعني، انگيزش براي انجام يك هدف خاص بـستگي بـه آن د             )1989،  5و سلف 

شود و باور به دسـت يـافتن بـه آن چقـدر اسـت؛ بنـابراين بـه نظـر                      چقدر جذاب احساس مي   
 المبـرت  و   گاردنرآنچه در ديدگاه    . داري وابسته به نتايج است      رسد انگيزش به صورت معني      مي

» گيـري  جهـت «تـازگي   شـد، بـه   با عنوان انگيزش يا داليل انجام يك فعاليت تصور مـي    ) 1972(
اين متغير هرچه ناميده شود به طور حـتم، معقـول اسـت             ) 2004 (براونبه زعم   . شود   مي ناميده

كه فرض شود داليل شخصي براي انجام يك فعاليت يا دستيابي به يـك هـدف بـر آنچـه فـرد                      
  .دهد، تأثير دارد واقعاً براي تحصيل آن انجام مي

هـاي   بـه برخـي جنبـه   پردازان معتقدند كه اصطالح نگـرش     از سوي ديگر، بيشتر نظريه    
در ). 1977، 6لـت (اي از موضـوعات اشـاره دارد    پاسخ يك فرد به يـك موضـوع يـا طبقـه       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yamshiro&McLaughlin 
2. Gardner, Tremblay&Masgoret 

3. Brawn 

4. Muraven&Slessareva 
5. Brehm& Self 

6. Lett 
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) 1: انـد   گانه زير مورد نظر قـرار گرفتـه         هاي سه   ها بيشتر بر حسب مؤلفه      تحقيقات گذشته نگرش  
مؤلفـه عـاطفي كـه بـه ميـزان        ) 2مؤلفه شناختي كه به عقايد شخص درباره موضوع اشاره دارد،           

مؤلفـه كـرداري كـه      ) 3احساسات مثبت يا منفـي شـخص نـسبت بـه موضـوع اشـاره دارد، و                  
دهـد؛ بـا ايـن وجـود،      قصدهاي رفتاري يا رفتار واقعي فرد را نسبت به موضوع مد نظر قرار مي          

بر سر اين موضوع كه آيا هر سه مؤلفه بايد تحت عنوان نگرش قرار گيرند، اختالف نظر وجـود                 
 و كـوپر در حـوزه پژوهـشي يـادگيري زبـان تحقيـق          ). 1962،  1د و باالچي  كرچ، كراچفيل (دارد  

گيـري    را بايد از جمله موارد نادري دانست كه در آنها هر سه مؤلفه فوق اندازه              ) 1977 (2فيشمن
بر اين عقيده است كه مهم نيست هر سـه مؤلفـه يـا يكـي از ايـن سـه                   ) 1972 (3راكيچ. اند  شده

گيـري يكـي      ا چنان رابطة نزديكي با يكديگر دارند كه تنها با انـدازه           گيري شوند، زير    مؤلفه اندازه 
توان اطالعات كافي درباره نگـرش بـه دسـت آورد و مهـم نيـست كـه كـدام مؤلفـه                        از آنها مي  

ها اين است كه آنها به طـور مـستقيم قابـل بررسـي نيـستند،            اما مشكل نگرش  . گيري شود   اندازه
 4اولـر رد نظر بايد اسـتنباط شـوند؛ بنـابراين بـه عقيـده              بلكه از روي رفتار و حاالت شخص مو       

هـا و مهـارت در زبـان بيـشتر بـر اسـاس                به ناچار اظهار نظرها در مورد رابطة نگـرش        ) 1981(
معتقد است مطالعـة    ) 1992 (5بيكراز طرف ديگر،    . هاي نگرشي مبتني بر خودسنجي هستند       داده

هـا بـه زبـان     گيري نگـرش  ت چراكه اندازهاي طوالني اس    نگرش به يك زبان خاص داراي سابقه      
  .دهندة سالمت زبان مطرح در يك جامعه باشد ممكن است نشان

 را در ارتبـاط بـا     6»انگيـزش انـضمامي و ابـزاري      « نخستين بار مفهوم     المبرت و   گاردنر
دارد كه مفهوم انگيـزش در        اظهار مي ) 1979(گاردنر  . يادگيري زبان غير مادري ارائه كردند     

اي از نگرش مثبت و اشتياق به يادگيري آن زبان و كوششي               زبان غير مادري آميزه    يادگيري
اگر منظور از يادگيري زبان، بيشتر جنبة سـودمندي آن          . گيرد  است كه در آن راستا انجام مي      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Krech,Crutchfild&Ballachey 

2. Cooper & Fishman 

3. Rokeach 

4. Oller 

5. Baker 

6. Integrative & Instrumental Orientations 
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گيـري فـرد جنبـه ابـزاري دارد؛ در مقابـل اگـر             باشد مانند پيشرفت شغلي، در اين صورت جهـت        
مند به بيشتر دانـستن دربـاره جامعـه فرهنگـي ديگـر باشـد، در ايـن                    ري عالقه آموزنده با فكر بازت   

آمـوزي   ، زبـان )1972(گيري وي انضمامي است؛ بنابراين به زعم گاردنر و المبـرت             صورت جهت 
هـاي ارتبـاطي بـين فـرد و اعـضاي جامعـه        اي اجتماعي ـ رواني است و به توسعة مهـارت   پديده

ين كسب مهـارت در زبـان غيـر مـادري از طـرز فكـر خـانواده              همچن. فرهنگي ديگر بستگي دارد   
اي كه زبان قومي ديگري دارد، متأثر است؛ بنابراين فراگيري يك زبان جديـد تنهـا                  نسبت به جامعه  

به فرا گرفتن مجموعه جديدي از عادات كالمي بستگي ندارد بلكه عوامل ديگري نيز در اين فرايند           
كننـدة    اي مايل باشد كـه مـشخص        هاي رفتاري ويژه     پذيرش ويژگي  آموز بايد به    زبان. درگير هستند 

از ديدگاه اين محققان با مورد سؤال قرار دادن هـر محـصل   . اعضاي اجتماعِ داراي زبان ديگر است     
هـاي مـشتاقانة او بـراي     درباره عالقه و طرز فكر او نسبت به تكاليف درس زبان خارجي، فعاليـت        

توان    تكاليف كالس و عالقة شخصي او به ادامه مطالعه زبان، مي           هاي خود خارج از     پيشبرد مهارت 
بدين ترتيب اين شاخص به محقق اين امكان        . اي براي سنجش شدت انگيزه تهيه كرد        شاخص پايه 

آموزان را از افرادي كه داراي انگيزشي نيرومند هستند گرفته تا كساني كه عالئـم                 دهد كه زبان    را مي 
  .بندي كند خورد، رتبه  در آنها به چشم ميناچيزي از عالقه و كوشش

هاي مختلف به انجام رسيده كه به برخـي           در اين خصوص مطالعات متعددي در كشور      
هاي امريكـا     در ميان دانشجويان خارجي دانشگاه    ) 1969 (1سپولسكي: شود  از آنها اشاره مي   

نمراتـشان در يـك     ها صرفاً بر اساس       او ادعا كرد آزمودني   . دست به يك رشته مطالعات زد     
هاي خاصي    كند، انگيزش   گيري مي   آزمون كه نگرش آنان را به سخنگويان زبان مقصد اندازه         

او ميان انگيزش انضمامي و مهارت در زبـان انگليـسي همبـستگي             . گذارند  را به نمايش مي   
هـا كـم و بـيش داراي          از تحقيق او چنين مـشخص شـد كـه آزمـودني           . مثبتي مشاهده كرد  

تـري خـود را نـشان         هاي پيچيـده    در مطالعات ديگري الگوي   . ضمامي هستند گيري ان   جهت
آموزان هندي كـه در حـال يـادگيري           در پژوهشي بر روي دانش    ) 1972 (2لوكماني: اند  داده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spolsky 

2. Lukmani 
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انگليسي بودند دريافت كه بين استفاده از انگيـزش ابـزاري و مهـارت در زبـان انگليـسي،                   
گيري  ت كه در يك جامعة پس از استعمار، جهت     او اظهار داش  . همبستگي مثبتي وجود دارد   

) 1997 (1خانـا  و   آگنـي هـوتري   همچنين بعدها،   . ابزاري مؤثرتر از انگيزش انضمامي است     
آموزان هندي كه در حـال يـادگيري          گيري ابزاري بر نگرش دانش      نشان دادند كه يك جهت    

در تحقيقـي در    ) 1977 (2اسميت و   گاردنر،  ماجر،  كلمنت. زبان انگليسي بودند حاكم است    
گرفتنـد متوجـه شـدند كـه در           زباني كه انگليسي ياد مي      كانادا بر روي دانشجويان فرانسوي    

از طـرف ديگـر،     . يادگيري موفق زبان غير مادري گرايش انـضمامي نقـش چنـداني نـدارد             
ها به زبان انگليسي در ميـان         پس از تحليل نگرش   ) 1999 (3زونتايجي مانند آنچه به وسيله      

تنهـايي    گيـري انـضمامي بـاال بـه         هاي اقليت در چين به دست آمد نشان داد كه جهت           گروه
كنندة خوبي براي پيشرفت در يادگيري زبان خارجي باشد چراكه هر دو              بيني  تواند پيش   نمي

تـوان   را مـي ) 2000 (4كلمنت و   دورنيه. گيري با هم در تعامل و همكاري هستند         نوع جهت 
هـاي گـاردنر و المبـرت را          گيـري   تازگي ايدة دوگانگي جهـت       به از ميان افرادي نام برد كه     

اي كه در مجارسـتان انجـام دادنـد، نتيجـه گرفتنـد       آنان در تحقيق گسترده . كنند  حمايت مي 
آموزان براي فراگيـري زبـان    گيري انضمامي نقشي كليدي در ميزان تالش دانش   عامل جهت 

ــا مــي ــد ايف ــن، . كن ــر اي ــانعــالوه ب ــاني روزم ــر روي ) 2000 (5هــاك و م مطالعــاتي را ب
گيـري غالـب بـر        آموزان بنگالدشي انجام دادند و ادعا كردند جهـت          هاي دانش   گيري  جهت
در ) 2005 (6رحمـان هـاي بعـدي       آمـوزان آن كـشور انـضمامي اسـت، امـا پـژوهش              دانش

الزم به ذكر است در تأييد وجـود عوامـل مـؤثر            . بنگالدش خالف اين ادعا را گزارش كرد      
دارند كه عالوه بـر       اظهار مي ) 1994 (شيرين و   آكسفوردآموزان،    هاي زبان   بر نگرش ديگري  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lasagabaster 

2. Clement, Major, Gardner & Smyth  

3. Zhou 

4. Dornyei & Clement 

5. Maniruzzaman&Haque 

6. Rahman 
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گيري ابزاري و انضمامي، متغيرهاي اجتماعي و رواني ديگـري وجـود دارنـد كـه از                   جهت
) 2005 (1گيرند؛ با اين وجود، به نظر الساگاباستر        بندي در اين دوگانگي قرار نمي       لحاظ رده 

گيري انضمامي و ابزاري هنوز      ا و وجود نتايج ناهمگون، دوگانگي جهت      ه  رغم ارائه انتقاد    به
بـه عنـوان مثـال، اخيـراً        . كننـد   اي در مطالعه نگرش به زبان غير مادري ايفا مـي            نقش عمده 

آمـوزان دبيرسـتاني در يونـان دريافـت كـه       در پژوهـشي بـر روي دانـش      ) 2005 (2نيكوالو
گيـري انـضمامي    تـر از جهـت   ان انگليسي قويآموزان نسبت به زب گيري ابزاري دانش  جهت

  .آنان است
گيري انضمامي يا ابزاري تا انـدازة زيـادي بـه             آيد كه جهت    از اين مطالعات چنين برمي    

هايي از قبيل نياز به پيـشرفت   انگيزه. شود بافتي بستگي دارد كه زبان در آن آموزش داده مي         
مدتي مانند گذرانـدن درس زبـان         اهيادگيري يا ترس از شكست تحصيلي، براي اهداف كوت        

گير توانايي يافتن در يك زبان جديد، به          رسند ولي كار پرزحمت و وقت       مناسب به نظر مي   
رو، ايـن تحقيـق بـا         ازايـن  ها براي ايجاد آن كافي نيـست؛        استقامتي نياز دارد كه اين انگيزه     

بـان انگليـسي در دو      شده در مورد انگيزش و نگـرش بـه ز           كارگيري ابزارهاي هنجاريابي    به
نمونة انتخابي از دانشجويان ايراني، درصـدد اسـت ارتبـاط ايـن دو متغيـر را بـا برخـي از                 

شناختي و رواني ـ اجتماعي مانند جنسيت، رشته، نمره زبان در كنكور و   متغيرهاي جمعيت
ري نمره در زبان عمومي در دانشگاه، عالقه به زبان انگليسي، تشويق والدين، تجارب فراگي             

. هاي زباني والدين فراگيران نيز مورد بررسي قـرار دهـد            زبان خارج از آموزشگاه و مهارت     
  :هاي ذيل مورد آزمون قرار گرفت به همين منظور فرضيه

گيري انضمامي آنان     گيري ابزاري دانشجويان نسبت به زبان انگليسي بر جهت          جهت. 1
  غالب است؛

ــت. 2 ــزان جه ــزاري  در مي ــضمامي و اب ــري ان ــل   گي ــه عوام ــه ب ــا توج ــشجويان ب  دان
  داري وجود ندارد؛ شناختي تفاوت معني جمعيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lasagabaster 

2. Nicolaov 
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گيري انضمامي بيشتري دارنـد داراي شـدت انگيزشـي بـاال و           دانشجوياني كه جهت  . 3
  عالقة بيشتري به يادگيري زبان انگليسي هستند؛

صب گيري انضمامي بيشتري دارند از ميزان ترديـد بـاال و تعـ              دانشجوياني كه جهت  . 4
  كمتري برخوردارند؛

هاي چهارگانة انگليسي والدين و ميزان مهارت در زبـان            بين تشويق والدين، مهارت   . 5
  .انگليسي دانشجويان رابطه وجود دارد

  
 روش تحقيق

با توجه به اينكه در اين مطالعه سعي بر آن بوده كه انگيزش، نگرش و عالقة دانشجويان به                
يگر متغيرهاي رواني ـ اجتماعي توصيف شود، لـذا از روش   زبان انگليسي و ارتباط آن با د

ها كه در  تحقيق پيمايشي روشي است براي گردآوري داده. توصيفي ـ پيمايشي استفاده شد 
هـاي مشخـصي كـه بـراي همـه         شود به پرسـش     هاي معيني از افراد خواسته مي       آن از گروه  

بـراي  . دهند  يق را تشكيل مي   ها مجموعه اطالعات تحق     اين پاسخ . يكسان است، پاسخ دهند   
هـر دو شـيوه   . ارائه پرسشنامه و انجـام مـصاحبه     : انجام پيمايش دو شيوة اصلي وجود دارد      

  .در تحقيق حاضر از پرسشنامه استفاده شده است. مبتني بر يك رشته سؤال هستند
  

  جامعه و نمونه تحقيق

و دانـشگاه كردسـتان     جامعة مورد مطالعه را در اين پـژوهش دانـشجويان دانـشگاه تبريـز               
 حـداقل يـك سـال تحـصيلي را گذرانـده            1386-87دادند كه در سال تحصيلي        تشكيل مي 

هـاي مـذكور،    اي از هريك از دانشگاه گيري تصادفي ـ طبقه  با استفاده از شيوه نمونه. بودند
 درصـد   25/48 درصـد پـسر و       75/51در نمونه انتخابي تعداد     .  دانشجو انتخاب شدند   200

  . سال بود21ميانگين سني دانشجويان . نددختر بود
مقياس نگرش بـه    «شده به نام      هاي مورد نياز با استفاده از يك پرسشنامة هنجاريابي          داده

نخست مقياس از زبان انگليسي بـه فارسـي برگردانـده و از    . آوري شد جمع» زبان انگليسي 
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بـا  . ررفتـه اسـتفاده شـد     كا  نظر استادان زبان انگليسي و زبان فارسي در اصالح عبـارات بـه            
شناسي و علوم تربيتي، روايي صوري آن نيـز مـورد             هاي روان   استفاده از نظر مدرسان گروه    

آموزان انجام شد، آمـده       در پيش، پژوهشي كه بر روي گروهي از دانش        . بررسي قرار گرفت  
 شـد،   هايي كه به دليل ساختاري احتماالٌ موجب درك نادرست مي           آن دسته از عبارت   . است

پس از آن، تعـدادي پرسـشنامه بـين دو گـروه از     . اصالح و شكل نهايي پرسشنامه تهيه شد  
هاي آماري الزم     آوري، تحليل   هاي تبريز و سنندج توزيع و پس از جمع          دانشجويان دانشگاه 

گفتنـي اسـت در مـورد تمـام         . براي دسترسي به يك پرسشنامه اسـتاندارد انجـام پـذيرفت          
در ايـن   .  درصد بـود   80ي كرونباخ در سطح مطلوبي و باالتر از         ها ضريب آلفا    مقياس  خرده

شـناختي دانـشجويان،      هـاي جمعيـت     پرسشنامه عالوه بر مـورد سـؤال قـرار دادن ويژگـي           
هاي مربوط به نگرش، انگيزش و متغيرهـاي روانـي ـ اجتمـاعي مـورد       اي از سازه مجموعه

  :بررسي قرار گرفتند كه عبارت بودند از
گيـري   انـد كـه فـردي كـه جهـت      نظران بر اين عقيده  برخي صاحب:شدت انگيزشي . 1

انــضمامي دارد، داراي انگيــزه بهتــر و بــاالتري اســت زيــرا ماهيــت اهــداف وي احتمــاالً  
. هاي بلندمدتي را كه الزمة تسلط بر زبان خارجي است، بهتر تحمـل خواهـد كـرد                  كوشش

  ؛اي ليكرت است گزينه اين شاخص داراي شش گويه با طيف پنج
منـدي و     هدف شناسـايي نقـش والـدين در عالقـه         : تشويق والدين به يادگيري زبان    . 2

  انگيزش دانشجويان نسبت به يادگيري زبان است؛
اي   گزينه   گويه و در طيف پنج     8اين شاخص داراي    : عالقه به يادگيري زبان انگليسي    . 3

  ليكرت است؛
 تجارب فراگيري زبان در خارج از مدرسه؛. 4

هـاي موافـق و مخـالف         عصب دانشجويان كه داراي نُه گويـه و بـا گزينـه           شاخص ت . 5
  شود؛ ارزيابي مي

اي   گزينـه   عالقه به افراد خارجي كه اين شاخص داراي شش گويه و بـا طيـف پـنج                . 6
  ليكرت است؛
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  .هاي زبان انگليسي خودسنجي در رابطه با مهارت. 7
 عالوه بر آمارهاي توصـيفي از       هاي حاصل از پرسشنامه تحقيقاتي      به منظور تحليل داده   

بينـي    مراتبي بـراي پـيش      آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسله        
  .استفاده شد SPSSافزار آماري  كارگيري نرم گيري گروه نمونه تحقيق با به جهت

  

  ها يافته

يـسي در   هاي توصيفي در مورد وضعيت تجارب آموزشي مربوط به زبـان انگل             نتايج تحليل 
 75/55خارج از مدرسه و دانشگاه مربوط به نمونه انتخابي از دانشجويان نشان داد كه فقط                

ايـن بـدان   . انـد  هاي خصوصي و آزاد زبان انگليسي شـركت كـرده      درصد از آنان در كالس    
اي   معني است كه حدود نيمي از دانشجويان به داليل مختلف اقتصادي، فرهنگـي و منطقـه               

. تـري ادامـه دهنـد       تر و يـا طبيعـي       هاي غني   اگيري زبان خارجه را در فرصت     اند فر   نتوانسته
هـاي     درصد از دانشجويان در طول تحصيل بـه غيـر از محـيط             25/52دادها نشان دادند كه     

رسمي مدرسه و دانشگاه، به طـور مـستقل در منـازل خـود بـه مطالعـه و فراگيـري زبـان                       
هـاي خـصوصيِ       درصد از آنان در كالس     75/11عالوه بر اين، حدود     . اند  انگليسي پرداخته 

 5/2اند و تنها حـدود   شده در منازل خودشان به فراگيري زبان انگليسي مشغول بوده        تشكيل
در مـورد   . انـد   درصد از آنان در خارج از كشور به يادگيري زبـان انگليـسي مـشغول بـوده                

ان داراي انگيـزش    وضعيت انگيزشي دانشجويان انتخابي، نتايج نـشان داد بيـشتر دانـشجوي           
 درصد از آنان شـدت انگيزشـي        90بااليي براي يادگيري زبان انگليسي هستند، يعني حدود       

در زمينـة ميـزان عالقـة       . انـد   باالتر از ميانگين نـسبت بـه فراگيـري زبـان انگليـسي داشـته              
هـاي خـود بـه پرسـشنامه مربوطـه،            ها به فراگيري زبان انگليسي، بر اساس پاسـخ          آزمودني
شود كه بيشتر دانشجويان باالتر از حد ميانگين، نسبت به فراگيري زبـان اظهـار                 ميمشاهده  

مقياس شدت انگيزشي كه نشان       اين يافتة تحقيقاتي با نتايج برگرفته از خرده       . اند  عالقه كرده 
داد دانشجويان از انگيزش باالتر از ميانگين برخوردارنـد، هماهنـگ باشـد و ايـن موضـوع               

دهد، چراكه دانشجويان ميزان شدت انگيزشـي          تا اندازه زيادي نشان مي     روايي پرسشنامه را  
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. انـد   و عالقه به فراگيري زبان انگليسي را در دو مقيـاس مجـزا بـه صـورت يكـسان اظهـار كـرده                      
تر از ميـانگين      همچنين از لحاظ پاسخگويي به مقياس ترديد، تنها درصد اندكي از دانشجويان پايين            

. ن بـود  هويتي و ناهنجاري فرهنگي در ميان اكثريت آنا         دهندة نبود بي    قرار گرفته بودند كه اين نشان     
هـاي   پاسـخ ) سـاالرانه  بيـنش غيـر مـردم   (از طرف ديگر، از نظر پاسـخگويي بـه مقيـاس تعـصب           

دهنـدة نبـود      ها به صورت طبيعي در حول ميانگين پراكنـده شـده بودنـد كـه ايـن نـشان                    آزمودني
هـاي چهارگانـة زبـان        در زمينـة مهـارت    . هاي خودخواهانه و متعصبانه در سطوح باال بـود          ديدگاه

هـا تقريبـاً منحنـي نرمـالي را           توزيع فراواني ) شنيداري، صحبت كردن، خواندن و نوشتن      (انگليسي
هـاي موجـود همخـواني نداشـته باشـد            اگرچه ممكن است اين امر با واقعيـت       . تشكيل داده بودند  
هاي صـحبت كـردن و شـنيداري          شود بيشتر دانشجويان ايراني در زمينه مهارت        چراكه گزارش مي  
  .هاي نوشتن و خواندن هستند تر از مهارت فزبان خارجه، ضعي

آمـده از     دسـت   هـا و ميـانگين نمـرات بـه           چگـونگي توزيـع فراوانـي      1نمودار شـماره    
گيري ابزاري دانشجويان انتخابي به عنوان نمونة تحقيق، نـسبت            ها در مورد جهت     پاسخنامه

  .دهد به فراگيري زبان انگليسي را نشان مي
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  گيري ابزاري ودار توزيع نمرات دانشجويان در مورد جهتنم. 1شكل شماره 

 5 تـا    40/2آمده از دانـشجويان از عـدد        دست  شود اگرچه ميانگين نمرات به    چنانكه مشاهده مي  
. وجـود دارد  ) 3عـدد   (در نوسان است ولي گرايش بيشتري به سـمت نمـرات بـاالتر از ميـانگين                 
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 نفـر،  400 نفـر از كـل     377ن نمـرات حـدود      شكل نمودار به صورت كجي منفي درآمده و ميانگي        
گيـري    به عبارت ديگر، بيشتر دانشجويان نمرات بااليي را در جهـت          .  بوده است  3باالتر از ميانگين    

گيري ابـزاري بـاال در دانـشجويان ايرانـي نمونـه              دهندة جهت   اند كه اين نشان     ابزاري دريافت كرده  
  . نسبت به فراگيري زبان انگليسي استتحقيق برگرفته از دو دانشگاه تبريز و كردستان

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  گيري انضمامي نمودار توزيع نمرات دانشجويان در مورد جهت. 2شكل شماره 
  

آمـده از     دسـت   هـا و ميـانگين نمـرات بـه           چگـونگي توزيـع فراوانـي      2نمودار شـماره    
يـق  گيري انضمامي دانـشجويان انتخـابي بـه عنـوان نمونـه تحق              ها در مورد جهت     پاسخنامه

شود هرچند ميـانگين    چنانكه مشاهده مي  . دهدنسبت به فراگيري زبان انگليسي را نشان مي       
 در نوسان است ولي گـرايش بيـشتري       5 تا   38/2آمده از دانشجويان از عدد        دست  نمرات به 

دهنـدة نرمـال بـودن        اين وضـعيت نـشان    . شودمشاهده مي ) 3عدد  (به سمت نمره ميانگين     
  .ن به فراگيري زبان انگليسي نيز استگيري انضمامي آنا جهت

گيري ابـزاري دانـشجويان    توان دريافت كه جهت مي2 و   1با مقايسة نمودارهاي شماره     
تر و از پراكنـدگي كمتـري         گيري انضمامي آنان غالب     نمونه انتخابي در اين تحقيق بر جهت      

  .هم برخوردار است
رهـاي تحقيـق بـا اسـتفاده از         هاي استنباطي، نخست رابطة تمـامي متغي        در بخش تحليل  

 1ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسـي قـرار گرفـت كـه نتـايج آن در جـدول شـماره                 
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تـوان مـشاهده كـرد،         جـدول مـي    14 تا   1هاي    گونه كه در رديف     همان. خالصه شده است  
دار هـستند     روابط متعددي بين متغيرهاي اصلي تحقيق وجود دارد كه از لحاظ آماري معني            

  .ترين آنها اشاره شده است ه برخي از مهمو در ذيل ب
از جمله جنسيت، سـن و  )  جدول3 تا 1هاي  رديف(اي  الف ـ در مورد متغيرهاي زمينه 

  :توان دريافت كه رشته تحصيلي مي
داري   اي، همبستگي معني    كدام از ساير متغيرهاي اصلي و زمينه         متغير جنسيت با هيچ    �

  .نشان نداده است
داري با سـاير متغيرهـاي اصـلي و فرعـي             وانسته رابطة قوي و معني     متغير سن نيز نت    �

  .تحقيق از خود بروز دهد
داري بين متغيـر رشـته تحـصيلي بـا متغيرهـاي        دو مورد همبستگي متوسط اما معني     �
 =r( و نمـرات زبـان كـه در كنكـور     )r=0 /26(هاي چهارگانه انگليسي دانشجويان  مهارت

  .شود مشاهده مي) 0/22
  :توان دريافت  مي4-6 مورد متغيرهاي رديف ب ـ در

گيـري    هـاي زبـان انگليـسي در كنكـور بـا متغيرهـاي جهـت                متغير درصد پاسخ به سـؤال      �
؛ بـا نمـره زبـان عمـومي در دانـشگاه ضـريب       )r=0 /22(دار  انضمامي همبستگي متوسط اما معني

مبـستگي متوسـط و     ؛ با متغير شدت انگيزشـي ضـريب ه        )r=0/46(دار    همبستگي متوسط و معني   
 =r(دار  ؛ با متغير ميزان عالقه بـه زبـان انگليـسي همبـستگي متوسـط و معنـي      )r=0/26(دار  معني

؛ و  )r=0/46(دار و مثبـت       هاي چهارگانة انگليسي همبستگي متوسط، معنـي        ؛ با متغير مهارت   )0/21
  .شان داده استن) r=0/23(داري  هاي انگليسي والدين همبستگي متوسط و معني با متغير مهارت

دار   يعني نمره دروس زبان عمومي در دانشگاه، فقط همبستگي معنـي     5 متغير رديف    �
نـشان داده  ) r=0 /22(هاي چهارگانه انگليسي دانـشجويان   و متوسط پاييني با متغير مهارت

  .شود داري مشاهده نمي ولي با ساير متغيرها همبستگي معني
اي بـا    زبـان انگليـسي، رابطـة نـسبتاً قـوي     هـاي تحـصيل    يعني سـال 6 متغير رديف  �
  .داشته است) r=/32(هاي چهارگانه انگليسي دانشجويان  مهارت

  :توان مشاهده كرد  مي12 تا 7ج ـ در مورد متغيرهاي اصلي تحقيق يعني متغيرهاي رديف 
؛ بـا  )r=0/65(گيري ابـزاري    گيري انضمامي رابطه مثبت و قوي با جهت          متغير جهت  �

؛ با متغير عالقـه بـه زبـان انگليـسي           )r=0/49( انگيزشي رابطه متوسط و مثبت       متغير شدت 
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رابطـه متوسـط   » عالقه به هويت انگليسي داشتن«؛ با متغير )r=0/47(رابطه متوسط و مثبت    
  .نشان داده است) r=0/34(داري  ولي معني
غير دار و متوسطي با مت همبستگي مثبت معني) 8رديف (گيري ابزاري   متغير جهت�

داري با متغير عالقه به زبان  ؛ همبستگي متوسط و معني)r=0/43(شدت انگيزشي 
داري با متغير عالقه به داشتن هويت  ؛ و رابطه متوسط ولي معني)r=0/38(انگليسي 
  .از خود نشان داده است) r=/34(انگليسي 

 زبان داري با متغير عالقه به  بين متغيرهاي شدت انگيزشي رابطه متوسط و معني�
هاي چهارگانه انگليسي  داري با متغير مهارت و رابطه قوي و معني) r=/43(انگليسي 

)r=/38 (شود مشاهده مي.  
داري مشاهده  ، هيچ رابطه معني)11رديف (د ـ در مورد متغير مقياس ترديد اجتماعي 

 با هاي پاييني همبستگي) 12رديف (ساالرانه  همچنين متغير داشتن نگرش مردم. شود نمي
شده  هاي مطرح يكي از فرضيه. گيري انضمامي و ابزاري از خود نشان داد متغيرهاي جهت

گيري انضمامي با ترديد اجتماعي ارتباط دارد اما اين موضوع در  آن بود كه داشتن جهت
  .مورد دانشجويان نمونه تحقيق صادق نيست

  
  رسونيپي همبستگ بيضر اساس بر قيتحقي اصلي رهايمتغ نيب رابطة. 1 شماره جدول

  
M S متغيرها

D
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

/1 جنسيت
52 

0/
50 

1              

/2 رشته تحصيلي
12 

1/
13 

-0/
05

9
 

1             

 20/9 سن
2/

21 
0/

07
1

 

-0/2
** 

1            

نمره زبان در كنكور 
 53/9 سراسري

23/3 
0/

06
9

 

-0/
22

** 
0/

01 
1           
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   1 شماره دولادامه ج
M S متغيرها

D
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

/15 در دانشگاه نمره زبان عمومي 
13 

2/
75 

0/
08

8
 

-0/
03 

0/
04 

0/
25

** 
1          

/2 تحصيل زبان هاي سال 
28 

0/
94 

-0/
13

** 
-0/

13
** 

-0/
01 

0/
17

6
 

0/
08 

1         

/4 گيري انضمامي جهت 
22 

0/
61 

-0/
07 

-0/
03 

-0/
02 

0/
22

3
** 

0/
17

6
** 

0/
05

4
 

1        

/3 گيري ابزاري جهت
75 

0/
61 

0/
01

3
 

0/
10

7
* 

-0/
06 

0/
06

6
 

0/
06 

0/
03

4
 

0/
65

0
** 

1       

/2 شدت انگيزشي
22 

/.
45 

-0/
09 

0/
01

2
 

-0/
15

** 
0/

26
2

** 
0/

14
** 

0/
07

5
 

0/
48

7
** 

0/
30

8
** 

1      

/2 عالقه به زبان انگليسي 
50 

0/
41 

-0/
11* 

0/
05

4
 

-0/
07 

0/
21

6
** 

0/
11

8
* 

0/
07

7
 

0/
47

1
** 

0/
32

9
** 

0/
43

** 
1     

 14/3 ترديد
2/3 
0/

01
4

 

0/
01

1
 

0/
17

** 
-0/

00
1

 

0/
06

8
 

0/
02

0
 

-0/
00

4
 

0/
08

2
 

-0/1 
-0/

08 
1    

 16/0 تعصب
2/2 

-0/
14

** 
0/

15
4

** 
0/

07
6

 

-0/
02

0
 

-0/
05

6
 

0/
00

1
 

0/
14

4
** 

0/
19

7
** 

-0/
04

7
 

0/
14

5
** 

0/
03

9
 

1   

/2 هاي چهارگانه انگليسي مهارت
45 

/.
61 

-0/
12* 

-0/
26

** 
0/

09 
0/

45
6

** 
0/

22
** 

0/
32

3
** 

0/
28

7
** 

0/
08

0
 

0/
38

1
** 

0/
23

8
** 

-0/
02

1
 

-0/
08

5
 

1  

/1 انگليسي والدين هاي مهارت
57 

0/
66 

-0/
07

5
 

-0/
05 

-0/
12* 

0/
23

** 
0/

10
4

 

0/
13

6
** 

0/
14

9
** 

0/
00

9
 

0/
11

4
* 

-0/
04

8
 

-0/
91 

-0/
06

4
 

0/
30

** 

1 

/5 عالقه به هويت انگليسي
21 

1/
27 

-0/
07

3
 

0/
01

5
 

0/
13

** 
0/

20
** 

0/
04

9
 

0/
13

5
** 

0/
34

2
** 

0/
15

3
** 

0/
15

3
** 

0/
20

4
** 

0/
12

8
* 

-0/
15

6
** 

0/
24

8
** 

0/
80

1
* 

**و  p < 0/05*: توجه p < 0/01  
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پس از بررسي ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق به دليل وجـود برخـي               
ي انضمامي دانشجويان دوزبانه  گير  بيني جهت   دار، تحليل پيش    روابط قوي و متوسط و معني     

مراتبـي انجـام شـد كـه          نمونه تحقيق نسبت به زبان انگليسي با استفاده از رگرسيون سلسله          
  . آمده است2نتايج آن در جدول شماره 

  
  گيري انضمامي دانشجويان دوزبانة نمونه تحقيق بيني جهت پيش. 2جدول شماره 

  مراتبي گرسيون سلسلهنسبت به زبان انگليسي با استفاده از تحليل ر
  

 4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متغيرها
 93/0 80/0 57/0 13/0 رشته تحصيلي

 27/0 75/0 130/0 74/0 نمره زبان در كنكور سراسري
 65/0 68/0 80/0 95/0 در دانشگاه نمره زبان عمومي

 05/0 19/0 63/0 112/0 خارج از مدرسه يادگيري تجارب
 04/0 35/0 73/0 62/0 شورتحصيل زبان در خارج از ك

 34/0 02/0 38/0 51/0 تحصيل زبان انگليسي هاي سال
 473/0 521/0 619/0 - گيري ابزاري جهت

 157/0 170/0 - - شدت انگيزشي
 164/0 173/0 - - زبان انگليسي يادگيري عالقه به
 82/0 - - - )ساالرانه بينش غير مردم( تعصب
 69/0 - - - هاي چهارگانه انگليسي مهارت
 102/0 - - - انگليسي والدين هاي مهارت

 445/0 - - - عالقه به افراد انگليسي زبان

R2 93/0 486/0 525/0 **29/0 

∆R2 - **376/0 **56/0 - 
*p < 0/05, **p < 0/01   

اي از    شود در مرحله اول متغيرهاي زمينـه         مشاهده مي  2گونه كه در جدول شماره        همان
لي، درصد نمره زبان در كنكور سراسري و نمره درس زبـان عمـومي در              جمله رشته تحصي  

ورود اين متغيرها به معادلـه رگرسـيون        . دانشگاه به عنوان متغيرهاي كنترل وارد تحليل شد       
گيـري ابـزاري بـه     در مرحله دوم فقـط متغيـر جهـت   . دهد   نشان مي  R2 را در    093/0مقدار  

 شـد R2  درصـدي در 38مل سبب افزايش حـدود  اين ع. عنوان متغيركنترل وارد معادله شد
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)∆R2=0. 376, p< 0. 01(.   در مرحله سوم، متغيرهاي شدت انگيزشي و عالقه به يـادگيري
ورود ايـن متغيرهـا افـزايش انـدك امـا از لحـاظ            . زبان انگليسي وارد معادله رگرسيون شد     

 سـرانجام در  ).R2=0. 056, p< 0. 01∆ (دهـد   نـشان مـي  R2داري را در مقدار  آماري معني
هـاي چهارگانـه      سـاالرانه، مهـارت     مدل چهارم ورود ساير متغيرها از جمله بينش غير مردم         

زبان افـزايش بـسيار انـدك     هاي انگليسي والدين و عالقه به افراد انگليسي         انگليسي، مهارت 
 نتـايج ايـن   ).R2=0. 029, p< 0. 01∆( نـشان داد  R2داري از لحـاظ آمـاري را در   اما معني

پس از كنترل ساير    » گيري ابزاري به زبان انگليسي      جهت«دهد كه تنها متغير       ليل نشان مي  تح
گيري انضمامي به زبان انگليـسي را بـراي           جهت) واريانس( درصد كل تغييرات     15متغيرها  

شـده    گيـري   ازآنجاكه مشاركت ساير متغيرهاي اندازه    . كند  دانشجويان نمونه تحقيق تبيين مي    
گيري دانشجويان به زبان انگليسي پـايين بـوده    بيني جهت اي تعيين و پيش   در اين تحقيق بر   

ممكن است متغيرهاي ديگري در واريانس اين متغير اصلي سهم داشته باشـند كـه در ايـن                  
  .هاي موجود به آنها پرداخته نشده است پژوهش با توجه به محدوديت

  
  گيري بحث و نتيجه

روز از اهميـت بيـشتري برخـوردار          بـه   روزهاي خارجي موضوعي اسـت كـه          آموزش زبان 
شود و در بسياري از كشورها اين موضوع بخش مهمي از امكانات آموزشي را به خـود                   مي

هاي   تنها تمام سطوح آموزش رسمي بلكه دوره        ها نه   اين گونه آموزش  . اختصاص داده است  
در چنـد  . شـود  يهاي تابستاني را نيز شامل مـ    هاي شبانه و دوره     ها، كالس   مربوط به شركت  
هـاي    هاي خارجي درصـدد بودنـد تـا در زمينـه تـدريس زبـان                ريزان زبان   دهه اخير، برنامه  
اند تـا     براي نيل بدين مقصود آنان تالش كرده      . هاي علمي تري دست يابند      خارجي به شيوه  

در كـشور مـا     . شناسي و علوم تربيتي بهره گيرند       هاي علوم مختلف و از جمله روان        از يافته 
ما شاهد هستيم   . هاي خارجي از اهميت چشمگيري برخوردار است         مسئله آموزش زبان   نيز

هـاي زبـان      كه امروزه هزاران دانشجو پس از آنكه صدها ساعت را در زيـر سـقف كـالس                
هاي مهـارتي گونـاگون زبـاني ـ صـحبت كـردن، نوشـتن،         اند، باز هم در حوزه سپري كرده

  .يابند توانايي دست نميخواندن و گوش دادن به سطح مطلوبي از 
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گيـري    هاي پژوهشي نشان داد كه بيشتر دانشجويان اگرچه تمايل بيشتري به جهت             يافته
تحقيقـات قبلـي   . هاي انضمامي نيز در آنان مشاهده شده اسـت  گيري ابزاري دارند اما جهت 

گيري انضمامي اسـت و       گيري ابزاري، مقدمة جهت     كند كه جهت    گاردنر و المبرت ثابت مي    
نتايج تحليل رگرسيون مؤيد اين موضـوع  . كنند اي را پشتيباني مي هاي ما نيز چنين ايده      افتهي

گيـري انـضمامي دانـشجويان     كنندة خوبي براي جهت بيني گيري ابزاري پيش    است كه جهت  
در تحقيق حاضر، نگرش به زبان انگليـسي بـر هـر سـه مؤلفـه شـناختي، عـاطفي و               . است

تايج نشان داد كه بيشتر دانشجويان از انگيزش بـااليي نـسبت بـه    ن. گيري شد   كرداري اندازه 
در مورد ميزان عالقه به يادگيري زبان نيـز وضـع مـشابهي بـين     . يادگيري زبان برخوردارند 

گيـري    دهندة ارتباط بين نگرش و انگيزش با جهـت          ها نشان   اين يافته . دانشجويان يافت شد  
هاي ما نشان داد كه تجارب يادگيري         ين يافته همچن. انضمامي نسبت به زبان انگليسي است     

و آموزشي دانشجويان خارج از سيستم رسـمي آمـوزش و پـرورش بـا ميـزان انگيـزش و                    
هاي خـارج از مدرسـه و    گيري آنان رابطة مثبتي دارد؛ به اين معني كه هرچه يادگيري  جهت

 انگيـزش بـه     گيـري انـضمامي و      تر باشد، احتمـال عالقـه، جهـت         دانشگاه بيشتر و گسترده   
همچنين بين ميزان عالقه و سواد انگليسي والدين با ميـزان عالقـه و              . انگليسي بيشتر است  

هــا نــشان داد  نتــايج تحليــل. معلومــات انگليــسي فرزنــدان همبــستگي مثبتــي وجــود دارد
هاي مناسـبي بـراي تعيـين         ابزار) ساالرانه  بينش مردم (هاي ترديد اجتماعي و تعصب        مقياس

نتايج ديگر ما نـشان     . نگرش و انگيزش نسبت به زبان در جامعه ايراني نبودند         همبستگي با   
هاي چهارگانة انگليسي شامل خواندن، نوشتن، مكالمـه و شـنيداري هـم در                داد كه مهارت  

اگرچـه بايـد متـذكر شـد كـه       . بين والدين و هم در بين دانشجويان در سطح متوسط است          
هاي مكالمـه و    نظام آموزشي كشور بهتر از مهارتهاي خواندن و نوشتن با توجه به     مهارت

هاي تحقيق حاضر بود و در نتايج مـا بـه        شنيداري است و اين يكي از ايرادها و محدوديت        
  .آمدند كننده به حساب مي عنوان متغيرهاي تعديل

 تنهـا در منـازل      حـدود شـصت درصـد از دانـشجويان        هاي ما همچنين نـشان داد         يافته
هـاي زبـان انگليـسي        ح پدري خود مشغول تمرين و تكرار آموختـه        شخصي و يا به اصطال    
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هـاي ديگـر فراگيـري     ها و يا محـيط  هستند و توانايي، فرصت و يا انگيزة شركت در كالس   
انـدركاران آموزشـي      هاي بيشتر دست    ريزي  زبان را ندارند و اين خأل آموزشي محتاج برنامه        

هـاي پژوهـشي مـا نـشان داد بيـشتر        يافتههمچنين. براي پر كردن اوقات فراغت آنان است     
انـد و همـه       دانشجويان تجارب يـادگيري زبـان را بـه غيـر از مدرسـه و دانـشگاه نداشـته                  

هاي غيـر قابـل انعطـاف     هاي يادگيري آنان محدود به محيط رسمي آموزشي و برنامه     تالش
هنـگ زبـان    محيطي كه از نظر تعامل و مكالمه بـين فراگيـران و آشـنايي بـا فر                . بوده است 

كند بلكه بعـضاً      اي ايجاد نمي    تنها هيچ انگيزش و عالقه      خارجي بسيار فقير است و گاهي نه      
  .شود موجب استرس و نگراني و كمبود اعتماد به نفس در فراگيران مي

هاي خارجي    ترين كاربرد نتايج اين تحقيق آن است كه مدرسان و دبيران رشته زبان              مهم
آموزي خارجي با عوامل متعدد و متنوع فردي، خـانوادگي            ر زبان بايد دريابند كه موفقيت د    

شواهد پژوهشي بيانگر آن اسـت كـه اگرچـه عوامـل     . و رواني ـ اجتماعي در ارتباط است 
سازند اما در ايـن       بسيار زيادي اثربخشي فرايند آموختن زبان غيرمادري را از خود متأثر مي           

اي از آنهـا در دسـتور     تنها آزمون نقش پارههاي اجرايي و مالي،     پژوهش به دليل محدوديت   
عـالوه  . پذير نبوده است اي از آنها امكان     كار محققان قرار گرفت، همچنين امكان كنترل پاره       

بر اين، شايان ذكر است كه بسياري از ابزارهاي پژوهشي در زمينه يادگيري زبـان خارجـه،                 
ـ       ويژة فرهنگ  هـاي مناسـب هنجاريـابي و     ههاي كشورهاي ديگر است و بايد با صرف هزين

كارگيري در مناطقي كه زبان انگليسي براي آنان زبان دوم و يـا شـايد سـوم باشـد،                     براي به 
  .قابليت اجرايي داشته باشند

آمده از اين تحقيق بايد گفـت تـا           دست  با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به نتايج به           
آموزان مورد مداقه قرار نگيرد،       هاي زبان   ها و نگرش    گيري  زماني كه عوامل همبسته با جهت     

مشكالت فراگيري زبان خارجه براي دانشجويان باالخص دانشجويان همچنان باقي خواهد           
حركـت در مـسير     . يادگيري زبان غير مادري محتاج تالش و زحمت فراوانـي اسـت           . ماند

ـ                     ان و  چنين مشكل و طاقت فرسـايي بـراي دانـشجويان بـدون انگيـزه و عالقـه درونـي آن
پذير نيست و صرف هزينه و امكانـات در ايـن راسـتا               هاي خانواده و اجتماع امكان      حمايت

  .محتاج كارهاي زير بنايي و نهادينه كردن آموزش زبان خارجي است
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هاي انضمامي و ابزاري تا ميزان زيادي         گيري  سرانجام بايد گفت كه اهميت نسبي جهت      
كه به نظـر      درحالي. آموزد   آن زبان غيرمادري را مي     آموز در   به موقعيتي بستگي دارد كه زبان     

اي چــون كانــادا مــؤثر اســت  هــاي دو زبانــه گيــري انــضمامي در محــيط رســد جهــت مــي
هـايي كـه زبـان مقـصد بـه عنـوان يـك وسـيله                  تواند در محيط    هاي ابزاري مي    گيري  جهت

لـذا پيـشنهاد   . مهـم باشـد  شود، مثالً ايران، تركيه يا فيليپين بـسيار    المللي به كار برده مي      بين
ريـزي    مشي مناسـب و برنامـه       اندركاران نظام آموزشي در كشور با تعيين خط         شود دست   مي

مؤلفان با اذعـان  . بلندمدت، توجه بيشتر مراكز آموزشي و مدرسان را به اين مهم جلب كنند  
همچنان برند كه اين مقوله      به اينكه اين پژوهش واپسين سخن در اين زمينه نيست، اميد مي           

  .در كانون فحص و بحث پژوهشگران قرار داشته باشد
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