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خارجی  آموزان یفارسمحور از نوسانات انگیزشی  -نگرشی تکلیف

 مقدماتی و میانی( سطحعرب و چینی  آموزان یفارس) در حال تحصیل در ایران
 

 1زهرا عباسی
 شناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرسزبان  ۀگرو استادیار

 نژادهادی یعقوبی
 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر بجنورد ۀگرو استادیار

 21/7/97 :خ پذیرش مقاله؛ تاری97/ 22/5تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
انگیزش در یادگیری زبان جدید بر محوریت شخص و زمان استوار است. انگیزش فراگیران زبانی در 

ی زمانی ها نماید و تصویر شخص از خودش در هر یک از بازه میطول زمان نوساناتی تدریجی را تجربه 
 حوزۀگیری زبان دوم مانی مختلف در شکلی زها تحقیق متفاوت است. بررسی تعامل موجود میان بازه

منظور واکاوی این ماهیت تعاملی، تحقیق حاضر پویایی   به (.2015است )دی بات،  یتحقیقاتی جدید
که خود  دادهتری مورد مطالعه قرار  زمانی طوالنی ۀان را در بازآموز فارسیموجود در انگیزش گروهی از 

از  نفر 96گرفتند. بدین منظور  میانجام  تر کوتاهزمانی  ۀباز که در بود یمتشکل از تکالیف  این بازه
 انجام تکالیف از یشپ)در آغاز ترم تحصیلی  زبان و عربان سطح مقدماتی و میانی چینی آموز فارسی

تری از  تا تصویر روشن مورد مطالعه قرار گرفتند( یزشیانگ فیانجام تکال پس از) ترم یانپا و انگیزشی(
آید. نتایج تحقیق بازنمودهای متفاوتی را از  به دست مختلف در طول زمان در آنها عناصر انگیزشی

ی زمانی مختلف تحقیق آشکار ساخت. ها خودهای انگیزشی زبان دوم در طول بازه نظامی ها مؤلفه
ی معناداری بین ها نشان داد که تفاوت آنووا آزمون، نتایج ها نظر از بازنمود تدریجی این مؤلفه صرف

های  فعالیت تأثیرخوبی   و این به ی زمانی وجود داشتندها در هر یک از بازه ها رات هر یک از این مؤلفهنم
تجربۀ های انگیزشی )خود آرمانی، خود بایدی و  انگیزشی در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفه

در دو سطح مقدماتی و و چینی  زبان عربآموزان اعم از  های فارسی ( در پایان ترم در همه گروهیادگیری
 سازد.  میانی مشخص می
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 مقدمه -1
زبان دوم حاکی از این امر است که فراگیری یک زبان ضرورتاً مختلف تحقیقات نتایج 
در  انبر نقش فراگیرپیش (. در طول دو دهۀ 2001، 2است )برون 1محور-فراگیر یاقدام

 که متغیرهای مربوط به فراگیران درک و بیشتری گردیده تأکید زبان دوم یادگیری 
ای  ی فردی میان آنها به دغدغهها تفاوتنیز و نمایند  مییادگیری زبان دوم را تسهیل 

، دورنیه، 2003، 3و اسکهان دورنیهاساسی در میان محققان زبان دوم تبدیل شده است )
که در  شک یکی از متغیرهای اصلی در این عرصه انگیزش است (. بیالف 2005

 «مورد توجه نبوده استآن  ۀانداز  به های فردی هیچ یک از تفاوت»یادگیری زبان 
 (. 677: 2008)الیس، 

 یکارآمدبهتر و افزایش طبیعی برای عملکرد  ضرورتیوجود سطوح باالی انگیزش 
 نظام (.2008، 5؛ سیزر و کورموس2015، 4زبان دوم است )بنسوسان در یادگیری

ه ارائه نیجدیدترین مدل انگیزشی است که توسط دور 6خودهای انگیزشی زبان دوم
این نظام فرصتی برای محققان جهت تحقیق در  است. (2009ب  ،2005ب گردیده )

بر (. این مدل 2009)تاگوچی و همکاران،  آورده استانگیزش در آموزش فراهم ۀ حوز
های موجود در آنهاست. بر خالف نقصۀ کنندو برطرف بناشدههای قبلی مدل اساس
های زبان های مختلف قابل اعمال و با دیگر نظریههای قبلی، این مدل در موقعیتنظریه

های انگیزش زبان دوم سازیدوم در ارتباط نزدیک است و همچنین با دیگر مفهوم
-های خودانگیزشی عمومی مانند نظریه شناسی روانهای مهم  یهو با نظر سازگار
: 1388زاده و پاپی،  به نقل از عبداهلل ). استهماهنگ  8خودهای ممکنۀ و نظری 7تناقضی

به بررسی نقش عوامل مختلف انگیزشی نظیر الب این نظام قدر های اخیر  در سال(. 194
، 10های زبان دوم )مرسر ودانگاره(، خ2013 ،)دورنیه و چان 9تصویرسازی زبان دوم

با ( پرداخته شده است. 2009  و دورنیه، 12)یوشیودا 11( و حتی هویت زبان دوم2011
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یف در میزان لاین وجود، به ترکیب و تعامل عوامل انگیزشی و نیز نقش زمان و تکا
یف زمان موردنظر برای انجام تکالکه   آنجا . ازشده استکمتر توجه  آموزان زبانانگیزش 

 ،1اهداف و تکالیف دارد )کارستنسن، ایکاویتیز و چارلزۀ ارتباط نزدیکی با انتخاب و ادام
(، درکی از نقش این زمان در نوسانات و جریانات انگیزش مربوط به زبان دوم به 1999

این،  عالوه بر. خواهد کردموضوع مورد مطالعه کمک  در خصوص  گسترش آگاهی
به  تکالیف زبانی را ،که درک متفاوتی از خود دارند یموزانآ زبانکه  کردتوان فرض  می

ابزارهای مفیدی عنوان  بهتوانند  بنابراین، تکالیف می؛ دهند متفاوتی انجام می کامالً طرق
عالوه، ممکن است   به عمل نمایند.آموزان  زبان مختلف یها خودانگارهبرای تمایز میان 

زمانی نوسان داشته باشد؛  یها بازهخودشان در  از آموزان زباناندازهای  تصاویر و چشم
مواردی    به   هتوج با .دن بیش از پیش تقویت یا تضعیف گردعبارت دیگر، با گذشت زما به

پژوهش هدف اصلی این که  کردتوان چنین اظهار  میکه در بخش فوق ذکر گردید، 
دوم در هنگام وان زبان عن  به زبان زبان و چینی عرب فارسیبررسی انگیزش فراگیران زبان 

تا تصویر روشنی از تغییراتی که در این  استانجام تکالیف و در طول یک ترم تحصیلی 
، انگیزش ترتیب. بدین یدبه دست آ بر این تغییراتگذار تأثیر دهد و عوامل دوره رخ می

ورد ی زمانی مها در بازهاستاندارد  ۀپرسشنام بر اساس فارسی در میان آنهازبان یادگیری 
های مختلف انگیزشی  و ارتباطات و تعامالت احتمالی میان مؤلفه قرارگرفتهمقایسه 

 یافتن پاسخ به این سؤاالت است: به دنبال این تحقیق آشکار خواهند گردید.

های اصلی نظام خودهای انگیزشی زبان دوم )خود  آیا تفاوت معناداری میان مؤلفه .1
در آغاز ترم  (4و تجربۀ یادگیری زبان دوم 3م، خود بایدی زبان دو2آرمانی زبان دوم

انجام  پس ازو ترم  پایانمدت( و  زمانی کوتاه  ۀانجام تکالیف )باز از یشپتحصیلی و 
ی و میانی چینی و آموزان سطح مقدمات مدت( در میان فارسی زمانی دراز ۀ)بازتکالیف 

 ؟وجود دارد نزبا عرب
بر میزان انگیزش  معناداری تأثیر های اصلی نظام خودهای انگیزشی مؤلفهآیا  .2

 د؟نداری زمانی ها در جریان این بازهان آموز زبان

مقدمه در ذیل عنوان ادبیات تحقیق  پس ازگردد.  بخش ارائه میشش  این مقاله در
نظام خودهای انگیزشی زبان دوم، رویکرد زمانی به انگیزش زبان دوم،  موضوعات
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است. سپس در بخش روش  شده مطرحبان دوم انگیزش در یادگیری ز ۀپژوهش درزمین
ها  تحلیل داده ۀها و شیو آوری داده کنندگان، ابزار تحقیق، فرایند جمع پژوهش شرکت

تحلیل سطح انگیزش  بخش چهارم مقاله به نتایج و بحث و است. شده توصیف
 پس ازو  دورۀ پیشآموزان عرب و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی در دو  فارسی

گذاری متغیرهای مستقل )خود تأثیرو میزان رابطه بررسی  انگیزشی و های لیتفعا
( بر متغیر وابسته )میزان انگیزش یادگیری زبان تجربۀ یادگیریبایدی و  آرمانی، خود

 گیری و منابع ذکر شده است. و در ادامه نتیجه فارسی( اختصاص دارد
  

 پیشینه و مبانی نظری تحقیق -2

 ی انگیزشی زبان دوم نظام خودها -1 -2

بسیاری از محققان معتقدند انگیزش ساختار چندوجهی است و تعریفی ساده از آن 
انگیزش یادگیری  در خصوصاولین تحقیقات تجربی  (.8: 2010ممکن نیست )گاردنر 

اجتماعی گاردنر و همتایان او با هدف  شناسی روانرویکرد  تحت تأثیرزبان دوم در کانادا 
-های دوزبانگی انگلیسیزیابی متغیرهایی صورت گرفت که با مقیاسشناسایی و ار

 به دنبال (. این رویکرد،1959  ،المبرتو  های مشترکی دارند )گاردنرفرانسوی تفاوت
های انگیزشی منظور تبیین تفاوت فردی به شناسی رواناجتماعی و  شناسی روانادغام 

 در 1990 ۀمحور در ده-شناختدورۀ بود. دیگر ای  هبر زبان جامع تسلط یافتنافراد در 
انگیزش زبان دوم مطرح و با اتخاذ دیدگاه خردتر و عمدتاً شناختی و متمرکز بر  حوزۀ

انگیزشی  شناسی رواناجتماعی و  شناسی روانانگیزش موقعیتی در کالس درس، رویکرد 
نگیزشی زبان در تحقیقات ا 1محور -فرایند ۀدور 1990 ۀتر ساخت. در اواخر دهرا غنی
عنوان  ، بلکه به3عنوان محصولی ایستا فقط به ، نه2بیشتر بر انگیزش مشاهده تأکید دوم با 

 تغییر در طول زمان آغاز گردید. این رویکردها در پژوهش انگیزش و قابل 4فرآیندی پویا
شخصیت و حتی  شناسی روانانگیزشی،  شناسی روانیکپارچگی مفاهیم  به سمت

های انگیزش در زبان دوم  قلمرو پژوهش  ۀمنظور توسع به اند.حرکت بوده نوروبیولوژی در
و در پی آن ایجاد الگویی جدید برای بررسی عوامل مختلف شناختی، عاطفی و انگیزشی 

نظام خودهای  ۀ( نظریالف 2005(، دورنیه )1991، 5؛ کروکس و اشمیت1994)دورنیه، 
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1دهای ممکنخو ۀبر نظری انگیزشی زبان دوم را با تکیه
( و 1986 2)مارکوس و نوریس، 

( ارائه کرد. نظام خودهای انگیزشی زبان دوم بر 1987، 4)هیگینز 3اختالفی-خود نظریۀ
این عقیده استوار است که انگیزش الزم برای یادگیری زبان از انگیزش فراگیران برای 

شود. این  می زبان دوم حاصل  6ۀو خود آیند 5بین خود واقعی  کاهش اختالف درک شده
از خود آرمانی زبان دوم، خود بایدی  اند عبارتشود که  مدل از سه مؤلفه تشکیل می

خود آرمانی زبان دوم به ابعاد ویژه خود آرمانی  .یادگیری زبان دومتجربۀ زبان دوم و 
دهنده آمال، امیدها و تمایالت او است. در واقع خود آرمانی  فرد مربوط است که نشان

خواهد آموز میشخص یا سخنگوی آرمانی در زبان دوم است که زبان یبه معنازبان دوم 
کند، زیرا ما تمایل عنوان عاملی انگیزشی عمل می شبیه وی شود. این سازه یا عامل، به

مان را کاهش دهیم. تحقیقات نشان داده داریم اختالف بین خود واقعی و خود مطلوب
  شده موجود در رفتار ترغیب های گوناگونی  ۀکنند تعیینو  قوی یکه این نوع خود عامل

  ،و همکاران چیتاگو؛ 2010، 8؛ پاپی2013، 7آموزان است )اسالم، لمب و چمبرز زبان
از سوی دیگر، خود بایدی زبان دوم به آن دسته از (. 2010؛ سیزر و لوکاس، 2009
ی ممکن، نظیر هایی مربوط است که فرد باید دارا باشد تا از پیامدهای منف ویژگی

خود بایدی زبان دوم عبارت  یبه عبارتاجتناب کند.  ها و انتظارات ملزومات، مسئولیت
کنیم باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی  شخصی که احساس می «شناختن»است از 

ممکن به آن تبدیل شویم. مطالعات نشان داده که در مقایسه با خود آرمانی زبان دوم، 
گذارد  کمتری بر روی رفتارهای ترغیب شده فرد می تأثیرر قابل توجهی طو  بهاین خود 

که این دو نوع از  (. درحالی2009چی و همکاران؛ تاگو؛ 2013)اسالم و همکاران، 
شوند، مؤلفه سوم این مدل،  میهای کلی انگیزشی تلقی  عنوان ساخت خودهای زبانی به

وقعیتی مربوط است که برای محیط ی مها یادگیری زبان دوم به انگیزشتجربۀ یعنی 
 ۀهای سازند تحقیق بر روی این مدل نشان داده که بین مؤلفه .یادگیری ضروری است

 آموزشییادگیری زبان دوم دارای باالترین میزان همبستگی با انگیزش تجربۀ این مدل، 
 (.2008سیزر،  و کورموس؛ 2010فراگیران زبان دوم است )پاپی، 
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 نی به انگیزش زبان دومرویکرد زما - 2 -2
توان  به چندبخشی بودن فرایند تحول اشاره دارد؛ می 2ی زمانیها بازه» 1بات دی  به گفته

های  ی متفاوت در زمانها گیری دیدگاهی بسیار فراگیر و کلی اتخاذ کرد و با نمونه
معتقد است  وی .(31: 2015« )مختلف، به تغییرات صورت گرفته در طول عمر بنگریم

های زمانی مختلف در  یی است که در طول بازهها نظام زبان متشکل از زیرمجموعهکه 
های (. هیچ یک از این بازهها ها گرفته تا ثانیه یابند )از دهه طول عمر انسان شکل می

دهند، بلکه تنها تعامل زبانی به دست نمی ۀزمانی تصویری قطعی و جامع از توسع
ف از چنین قابلیتی برخوردار است. به همین دلیل، این های زمانی مختلموجود میان بازه

زمانی به تفسیرهای نادرست بازۀ در تنها یک  ها امکان وجود دارد که نگریستن به پدیده
ی زمانیِ ها بازه همۀاز توسعه و تحول واقعی منجر شود. از سوی دیگر، در نظر گرفتن 

حل خروج از این  د بود. یک راهگیری زبان دوم ممکن نخواه بالقوه نیز در بررسی شکل
 موردزمانی را بررسی کنیم که بیشترین ارتباط را با مفهوم بازۀ مشکل این است که آن 

مطالعه دارد، مثل بررسی انگیزش در طول یک ترم یا انگیزش الزم برای انجام تکالیف 
است  ماهیت زمانی انگیزش زبانی صورت گرفتهاخیراً تحقیقات بسیاری بر روی . زبانی

 بوسه(. 2014، و همکاران 5؛ وانینگ2015، 4؛ مک اینتایر و سرول2013، 3و والتر بوسه )
آموزانی  های انگیزشی در زبان ماهیت زمانی/مکانی ویژگی  ۀ( به مطالع2013و والتر )

های آنها دو روال  آموختند. تحلیل عنوان زبان دوم می پرداختند که زبان آلمانی را به
آموزان آشکار نمود: افزایش جزئی در تمایل  ییرات انگیزشی زبانعمده را در تغ

آموزان برای کسب مهارت زبانی و کاهش در انگیزش درونی. این محققان دریافتند  زبان
رغم تمایل اولیه فراگیران برای کسب مهارت زبانی، تالش آنها برای درگیرشدن  که علی

وانینگ و همکارانش  عالوه،  به یافته است.ای کاهش  رونده طور پیش  به در یادگیری زبان
ناپذیر بین بافت فضایی و زمانی و رفتار  ( با یافتن ارتباطی نزدیک و تفکیک2014)

بازۀ ند که انگیزش فراگیران به تغییر، حتی در کردگونه گزارش  آموزان این انگیزشی زبان
ای  نوسانات لحظه ( در مواجهه با2015اینتایر و سرول ) کوتاه مدت، حساس است. مک

های زمانی مختلف با دیگر فرایندها تعامل  آموزانشان دریافتند که انگیزش در بازه زبان
 کند و ممکن است قدرت آن در طول زمان تغییر یابد.  برقرار می
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 زبان دوم  در یادگیری انگیزش  زمینۀپژوهش در -3 -2
 دوباره یادگیری زبان خارجی زمینۀی انگیزشی درها ی اخیر عالقه به پژوهشها در سال

های انگیزش یادگیری زبان انگلیسی و همچنین یادگیری زبان در خصوصو احیا شده 
(، 2008، سیزر(، مجارستانی )کورموس و 2013سه، ودیگر از جمله زبان آلمانی )ب

( 2009(، ژاپنی، چینی و ایرانی )تاگوچی و همکاران، 2013اندونزیایی )لمب، 
نشان داد که  خود پژوهش در( 2005است. الی ) شده انجامی های مختلف پژوهش

بود و  نان بیشترآانگیزش یکپارچه  نسبت بهکنگی  آموزان هنگ انگیزش ابزاری دانش
رحمان و همکاران  .زبانان داشتند انگلیسی و انگلیسی نسبت بهتری  نگرش مثبت

پاکستانی بیشتر  آموزان که انگیزش ابزاری در زبان ندنشان دادخود ژوهش در پ( 2014 )
عوامل انگیزشی در بررسی  (2014پراسانگانی ) .استآنان  ۀاز میزان انگیزش یکپارچ

میان اهداف اجتماعی و  یآموزان مالزیایی در یادگیری انگلیسی همبستگی شدید دانش
میان  یمعناداررابطۀ  و و همچنین اهداف اجتماعی و رفتار انگیزشی یادگیری 1خودها

یل لدر تح( نیز 2015) وُتورت کالو. نشان داد را زبان دوم و یادگیری انگیزشیهای خود
آموزان اسپانیایی ارتباطی قوی و معناداری میان خود  اثر انگیزش در موفقیت دانش
سازی خود آموز در تجسم قدرت زبانکه  این و یافتآموزان  آرمانی زبان دوم و نمرات زبان

رای اهمیت زیادی در یادگیری زبان است. الشهرانی عنوان سخنگوی زبان دوم دا به
توضیح  دری زبان دوم را ئاعتبار مدل نظام خود انگیزشی سه جزبا بررسی ( 2016)

دانشجوی زبان انگلیسی در جنوب عربستان  400رفتارهای انگیزشی زبان دوم در میان 
خود بایدی و  که اجزای اصلی مدل خود انگیزشی زبان دوم یعنی خود آرمانی، دریافت
ها در بافت و محیط همچنین ارتباط بین آن و های یادگیری زبان انگلیسی تجربه

بایدی  خود نسبت بههای یادگیری زبان  و خود آرمانی و تجربهبوده عربستان معنادار 
 . دارای بسامد و اهمیت بیشتری هستند

 در( 2010)پاپی  .هایی صورت گرفته است وص پژوهشدر ایران نیز در این خص
یادگیری زبان دوم اضطراب تجربۀ زبان دوم و آرمانی نشان داد خود  خود پژوهش

 که خود بایدی زبان دوم دهند، در حالی میزبان انگلیسی را کاهش  نسبت بهفراگیران 
د. هد طور قابل توجهی اضطراب آنها برای یادگیری یک زبان خارجی را افزایش می  به

ی انگیزشی سه گروه ایرانیِ فراگیر زبان ها مل زمانی ویژگی( تکا2012پاپی و تیموری )
آموزان راهنمایی، دبیرستان و دانشجویان( را مورد بررسی قرار دادند.  انگلیسی )دانش
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دیگر  نسبت بهدانش آموزان دبیرستانی آرمانی توجه تصویر  این محققان قدرت قابل
آموزان  که در آن دانش سبت دادندآموزشی کلی ایران ن -ها را به موقعیت اجتماعی گروه

خویش از لحاظ آموزشی و   از خودهای آینده آرمانیدبیرستانی برای تشکیل تصاویری 
 شغلی در سنی حساس قرار دارند.

کاهش در انگیزش به این نتیجه دست یافت که در پژوهش خود ( 2014آذرنوش ) 
عواملی همچون محیط  و اردهای اجباری با سن افراد ارتباط د آموزان در موقعیت دانش

و رؤیاهای مرتبط با زبان دوم  گذار در یادگیریتأثیرمستقیم یادگیری، دیگر افراد 
و انگیزش فراگیران برای یادگیری  گذاری یهسرمافراگیران باعث افزایش تالش موردنظر، 

سسات ؤم در خودهای انگیزشی زبان دوم نظاممدل بررسی نتایج شود.  مییک زبان دوم 
نشان داد که این  (2015زاده و رستمی ) غنیدر پژوهش ومی و خصوصی آموزشی عم

د، اما برای کاربرد نک ایران صدق نمی آموزش رسمی های تجربی در بافت مدل برای داده
( پویایی 2016آبادی و کتابی ) نژاد، زرین . یعقوبیاستخصوصی مناسب  آموزش در بافت

و  زمانی )اولیه، در جریان ۀنی را در طول سه بازایرا آموزان زبانانگیزشی گروهی از 
گیری کردند که انگیزش برای یادگیری  نتیجهگونه  این و نهایی( مورد مطالعه قرار دادند

شود  میزبان خارجی از روابط پویا، پیچیده و به هم مرتبط بین عوامل مختلفی تشکیل 
 یزشی متفاوتی دارند. قدرت انگ خاص که در طول زمان تغییر کرده و در هر مرحله

ی بسیار ها آموزان برای یادگیری زبان فارسی، پژوهش بررسی انگیزش فارسی در خصوص
ۀ ( به بررسی رابط1395زاده ) فر و خالقی صدیقی .اندکی صورت گرفته است

اند. نتایج  زبان پرداخته آموزان عرب و پیشرفت تحصیلی فارسی 1های انگیزشی گیری جهت
آموزان در  بر افزایش انگیزش درونی فارسی تأکید اهمیت و  این پژوهش گویای

خود پیشرفت تحصیلی  ۀنوب  به های درس و نیز در منابع آموزشی است که این کالس
 تدوین به( 1396) همکارانو  پور سعدی .آموزان را نیز به همراه خواهد داشت فارسی

 رفتار و یادگیریتجربۀ  ،خودکارآمدی الزامی، خود متغیرهای از متشکل انگیزشی مدل
 مرکز آموزان  زبان از نفر 242. پرداختند دوم زبان عنوان به فارسی زبان یادگیری انگیخته

 سامانه خود ساخته محقق پرسشنامه تکمیل در خمینی امام المللی بین دانشگاه آزفای
ۀ تجرب فارسی، زبان خودکارآمدی الزامی، خود محور چهار در فارسی، زبان انگیزشی
 نشان حاصل های یافته .کردند شرکت یادگیری ۀانگیخت رفتار و فارسی زبان یادگیری

 یادگیری ۀانگیخت رفتار بر یادگیریتجربۀ  خودکارآمدی، بر یادگیریتجربۀ  تأثیر که داد
 و مثبت انگیخته، رفتار بر خودکارآمدی و انگیخته رفتار بر الزامی خود فارسی، زبان
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 تأثیر بیشترین. نیست معنادار خودکارآمدی بر الزامی خود تأثیر که یدرحال است؛ معنادار
 . داد نشان یادگیری ۀانگیخت رفتار بر خودکارآمدی سپس و یادگیریتجربۀ  را
 یکپارچگی آرمان، خود باید، خود انگیزشی عامل چهار( 1397) همکاران و زاده خالقی 
 36 ای پرسشنامه از استفاده با چینی و ای کره آموز یفارس 20 میان در ابزارسازی و

 آموزان   فارسی آرمان خود و باید خود بین داد نشان پژوهش نتایج. کردند بررسی آیتمی
 آموزان  فارسی آرمان خود که یا گونه به دارد، وجود داری معنی تفاوت چینی با ای کره
 عالوه. است ها یا کره از بیشتر چینی آموزان  فارسی باید خود و ها چینی از بیشتر ای کره

 داری معنی تفاوت یا کره و چینی آموزان   فارسی  ۀدهند ارتقا ابزاری   انگیزه بین این، بر
 از گروه دو این ۀبازدارند ابزاری های انگیزه بین که است حالی در این و گردید مشاهده
 ابزار وینتد به( 2016) همکاران و موالیی. نداشت وجود داری معنی تفاوت آموزان  فارسی

 ابزار این. پرداختند زبان عنوان به فارسی زبان یادگیری برای خودها نظام انگیزشی
تجربۀ  دوم، زبان باید خود دوم، زبان یدئالا خود) فارسی پارامتر 6 با ای پرسشنامه
 زبان آموزش  و المللی ینب یادگیری های آیتم دوم، زبان خودکارآمدی دوم، زبان یادگیری

 و تحقیق نتایج بر اساس و کردند شرکت آن در آموزان  فارسی از نفر 73 هک بود( دوم
 انگیزشی، خود نظام مورد در مذکور پرسشنامه که حاصل شد نتیجه این عاملی تحلیل
 .است قبول  قابل پایایی و روایی دارای و معتبر

 

 روش پژوهش -3

 کنندگان شرکت -1 -3
و روش تحقیق شبه  ایتصادفی خوشهصورت   به گیری در این پژوهشروش نمونه

تعداد اندک  به  توجه بابوده است. بدین منظور،  آزمون پسو  آزمون با طرح پیش 1تجربی
صورت متمرکز در یک مرکز آموزشی، از بین مراکز آموزش زبان   به ها زبانان و چینی عرب

و چینی در   آموز عرب فارسی 96یلی تعداد های مختلف در دو سال تحص فارسی دانشگاه
های آموزشی  عنوان نمونه انتخاب شدند. البته در این دوره سطوح مقدماتی و میانی به

های مادری دیگر نیز حضور داشتند که نتایج تحقیق مرتبط با آنان  آموزان با زبان فارسی
 24پژوهش، متشکل از  در این مقاله ذکر نشده است. به این ترتیب، جامعه آماری

در این دو زبان  عرب آموز فارسی 24و میانی و  سطح مقدماتیدر دو نی آموز چیفارسی
و  96-95زن( بود که در دو سال تحصیلی  12مرد و  12هر گروه متشکل از )سطح 
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این  مربوط بهتر  کاملاطالعات مشغول یادگیری زبان فارسی بودند.  96-97
 قابل مشاهده است. 1کنندگان در جدول  شرکت

 

 (نفر 96)تعداد:  کنندگان شرکت شناسی یتجمعت اطالعا .1جدول 

 درصد تعداد زیرمجموعه مقوله

 مرد جنسیت
 زن

48 
48 

50% 
50% 

 چینی یاصل زبان
 عربی

48 
48 

50% 
50% 

 18-22 سن
27-23 
32-28 

38 
45 
13 

58/39% 
87/46% 
55/13% 

 مقدماتی سطح زبانی
 میانی

48 
48 

50% 
50% 

 

 قیابزار تحق -2 -3
  ۀچرخ دوتحقیق حاضر زمان و مالحظات زمانی بسیار حائز اهمیت بودند،  که در ازآنجا
آغاز و پایان  تا نوسانات انگیزشی را در مقاطع زمانی بینی گردید ها پیش آوری داده جمع
کمّی و با استفاده از  صورت بهها  ها، داده آشکار سازند. در هر یک از این چرخه ترم

که   نامه آوری گردید. این پرسش کنندگان جمع رکتانگیزش ش در خصوص ای هنام پرسش
به بررسی تمایالت انگیزشی  ،شده یطراح( 2009چی و همکاران )تاگوتوسط 
وجود دارد که برای استفاده در   نامه پردازد. سه نسخه از این پرسش کنندگان می شرکت

اول شامل اند. هر نسخه متشکل از دو بخش است. بخش  ژاپن، چین و ایران طراحی شده
سنجد و  یادگیری زبان فارسی می   به  توجه بااالتی است که انگیزش فراگیران را ؤس

عنوان مثال،   دارد )به بر فراگیران در  اطالعات پیشینه در خصوصاالتی را ؤبخش دوم س
های اصلی آن  مؤلفه  نامه و ...(. طراحان این پرسش ر در ایرانوحضتجربۀ سن، جنسیت، 

( و نظام خودهای انگیزشی زبان دوم 2008و سیزر در مجارستان ) کورموس را از تحقیق
صورت جامع   به اند. تمامی این سه نسخه ( انتخاب نموده2009ب ، 2005 ب )دورنیه،

  اند. نسخه مورد اجرای آزمایشی قرار گرفته و برای هر یک از این سه کشور تعدیل یافته
مقیاس  با استفاده از، سؤالو  عبارت گونهل مهم، شام سؤالنهایی متشکل از دو نوع 

ایرانی   مربوط به نسخه 1شود. ضریب آلفای کرونباخ گیری می اندازه ای لیکرت شش نقطه
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در بخش اول سؤاالت گویه  18با  ای ه، پرسشنامها است. از مجموع این پرسشنامه 79/0
 انگیزشی در این تحقیق انتخاب شد.برای بررسی خودهای 

 ینوع ۀارائ یدر تالش برا هیتعدادی تکالیف زبان دوم بودند. دورن تحقیق شامل ابزار دوم
 فیتکال: »کند می فیتعر گونه نیآنها را ا یریادگی فیمحور از تکال-زشیانگ فیتعر

آموزان در  زبانهدفمند هستند که  یو رفتار یمتشکل از اعمال ذهن  دهیچیپ ی ا مجموعه
 آنها فیتکال یینها لیانجام و تکم یبرا هیاول یها لعملدستورا افتیدر نیبۀ فاصل انیجر

 ،در این تحقیقمورد استفاده وع تکالیف ن(. 139 :2002 درورنیه) «دکنن یرا اجرا م
 فیتکال نیااند.  ( ارائه گردیده2004تکالیف استداللی بوده که توسط کورمس و دورنیه )

 ۀربه مسائل روزم  توجه تا با ددنیگرد یحل مسئله طراح یتعامل یها تیعنوان فعال به
 نیدر ا .ندیآموزان استخراج نما فارسیرا از جانب  ییها استدالل مرکز آموزشیمربوط به 

دانشجویی  ۀتیاز کم یکه عضو ندیکه فرض نما شد یآموزان خواسته م فارسیاز  فیتکال
 یگزند  در پروژه خواهد یم مرکزکه  شد یهستند و به آنها گفته م مرکز آموزشی

 پروژه کمک کنند. نیبه ا خواهد یمربوط به منطقه شرکت کند و از آنها م یاجتماع
 ۀعنوان مثال، کمک در کتابخانه، ارائ  )به خواندند یرا م شنهادیده پ ستیبا یآنها م 

. کردند یم بندی یتاولورا  شنهادیخود پنج پ سلیقه بر اساسو ...( و  یاطالعات گردشگر
کرده و از  سهیخود را با دوست خود مقا یها که انتخاب رفت یم آنها انتظاراز   پسس

بود که به  نیآنها ا یینها ۀفیظ. وابندیسازش و مصالحه دست  ینوع  به گفتگو قیطر
 مرکز تیریبه مددر قالب نامه آنها را  و ندیرا انتخاب نما یتیسه فعال گریکدیکمک 

اظهار  انیکنندگان در جر  شرکت باورند که نیبر ا هی. کورمس و دورندهند شنهادیپ
از  یمختلف یها دوستشان، جلوه یها خود با انتخاب یها کردن انتخاب سهیکردن و مقا

هایی جهت روشن شدن  دورنیه مثال . دهند یممکن زبان دومشان را بروز م یاخوده
 ذاغ، توزیع کمک در کتابخانههای  آن دسته از فراگیرانی که گزینهکند:  موضوع ارائه می

 کنند، به اعتقاد دورنیه آوری زباله و کاغذ باطله را انتخاب می در بین نیازمندان و جمع
مدنظرشان  ۀکه گزین افرادی که یحالهستند. در  شان یدیبایر خود أثبیشتر تحت ت
و  برای کودکانموسیقی و تئاتر ی، اجرای زنده اطالعات گردشگر ۀارائمواردی نظیر 

. در پایان، انتخاب اند داشتهتری  خود آرمانی قوی ،زشی بودهرخدادهای ور یده سازمان
 ۀمانند غذا دادن به پرندگان، حفاظت از فضای سبز و چاپ یک خبرنام هایی ینهگز

 است.     )تجربۀ یادگیری( بیشتر نمایانگر خود یادگیری آنان داخلی برای مرکز آموزشی،
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 ها داده یآور جمع ندیفرا -3 -3
های زبان فارسی انجام گرفت.   ها در جریان کالس آوری داده ای جمعتمامی فراینده

ها  نامه ترم پرسش  آوری گردید. در اولین جلسه در دو مرحله جمع ای ی پرسشنامهها داده
 ها مؤلفهسنجش  ۀ)پرسشنام ه شددیسنج کنندگان شرکت  ۀیانگیزش اول وتوزیع 
در .  (بریم مینام  آزمون پیش نعنوا  به آناختصار از   به انگیزشی آغاز ترم که ی( )خودها

 در کالسطول ترم فعالیت و تکالیف انگیزشی به شرحی که در بخش پیشین ذکر شد، 
آخر ترم   کنندگان، در جریان جلسه ارزیابی نهایی میزان انگیزش شرکتصورت گرفت. 

اختصار از   به انگیزشی پایان ترم که ی( )خودها ها پرسشنامه سنجش مؤلفه) انجام گرفت
کنندگان در  . به این طریق میزان انگیزش شرکت (بریم نام می آزمون پس نعنوا  به آن

ات و تأثیرهای مختلف نظام خودهای انگیزشی زبان دوم مورد مقایسه قرار گرفت و  مؤلفه
 سطح زبانی آشکار گردید.  ها بر حسب میان این مؤلفهروابط احتمالی 

 

 ها داده لیتحل - 4 -3
و از روش آلفای کرونباخ که بر  SPSS افزار نرمای تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه از بر

برابر با  شده محاسبهلفای کرونباخ آمیزن  استفاده شد.دارد تأکید همسانی درونی 
است. همچنین برای  آزمونهمسانی درونی سؤاالت  ۀدهند که نشان است 981/0

یی و صوری استفاده شد و در این راستا روایی روایی محتوا فنافزایش روایی از روش یا 
 از ها منظور تحلیل یافته  به تخصصی رسید. حوزۀپژوهش به تأیید تعدادی از متخصصان 

 رگرسیون استفاده شد. آزمونهمبسته و  T آزمون
 

 نتایج و بحث -4

آموزان عرب و چینی  تحلیل سطح انگیزش فارسی اول: پاسخ به سؤال - 1 -4

 انگیزشی های فعالیت  پس ازو  پیش دورۀ قدماتی و میانی در دو در دو سطح م
های اصلی نظام  مؤلفهآیا تفاوت معناداری میان اول تحقیق ) سؤالبرای پاسخ به 

زمانی بازۀ انجام تکالیف ) از یشپدر آغاز ترم تحصیلی و خودهای انگیزشی زبان دوم 
مدت( در میان  زمانی دراززۀ باانجام تکالیف ) پس ازو ترم  پایانمدت( و  کوتاه

سطح انگیزش  (؟وجود دارد زبان عربآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و  فارسی
انگیزشی بررسی  های فعالیت  پس ازو  پیش دورۀ آموزان سطح مقدماتی در دو  فارسی

 : شد
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 مستقل و ضریب رگرسیون استفاده Tهمبسته،  Tهای ها از آزمونتحلیل یافتهمنظور  به
آموزان عرب و چینی در سطح  که آیا فارسی منظور بررسی این  به شد. در گام اول

ی انگیزشی در یادگیری زبان ها مقدماتی و میانه در آغاز ترم و پایان ترم از نظر مؤلفه
 T آزمونهمبسته استفاده شد. نتایج حاصل از  T آزمونفارسی تفاوتی با هم دارند، از 

 ه که حاوی اطالعات توصیفی و سطح معناداری است. ذکر شد 2همبسته در جدول 

آموزان در آغاز و پایان  دهد که میانگین انگیزش فارسیهای توصیفی نشان مینتایج داده
با هم تفاوت دارند، اما  تجربۀ یادگیریبایدی و  های خود آرمانی، خودمؤلفه به لحاظترم 

 تجربۀ یادگیریهای خود آرمانی و هدهد، در مؤلفگونه که نتایج توصیفی نشان می همان
و تکالیف  ها تیفعال، یعنی استآموزان در پایان ترم بیشتر از آغاز ترم  های فارسینمره

در افزایش انگیزش آنها برای یادگیری زبان فارسی در کالس درس  شده انجامانگیزشی 
 گذار بوده است.تأثیر

 

در دو مقدماتی و میانی  و چینی در دو سطحآموزان عرب  سیسطح معناداری تفاوت نمرات انگیزشی فار .2جدول 
 انگیزشی های فعالیت  پس ازو  پیش دورۀ 

 

انحراف  میانگین هامؤلفه
 معیار

T 
 همبسته

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

سطح 
معنادار

 ی

Lower Upper  

 آموزان عرب سطح مقدماتی فارسی

 000/0 -256/0 -534/0 -894/5 329/0 77/4 آزمون پیش خود آرمانی

 166/5 آزمون پس

 000/0 580/0 322/0 253/7 304/0 243/3 آزمون پیش خود بایدی

 791/2 آزمون پس

 000/0 -235/0 -445/0 -720/6 248/0 458/4 آزمون پیش تجربۀ یادگیری

 798/4 آزمون پس

 آموزان چینی سطح مقدماتی فارسی

 -675/5 329/0 8/4 آزمون پیش خود آرمانی
535/0- 

256/0- 000/0 

 17/5 آزمون پس

 000/0 861/0 428/0 176/6 500/0 623/3 آزمون پیش خود بایدی

 973/2 آزمون پس

 000/0 -562/0 -812/0 -372/11 296/0 798/3 آزمون پیش تجربۀ یادگیری

 486/4 آزمون پس
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 سطح میانی ان عربآموز فارسی

 000/0 -349/0 -535/0 -730/5 219/0 77/4 آزمون پیش خود آرمانی

 03/5 آزمون پس

 000/0 586/0 955/0 665/8 436/0 389/3 آزمون پیش خود بایدی

 618/2 آزمون پس

 000/0 -407/0 -231/0 -523/7 208/0 26/4 آزمون پیش تجربۀ یادگیری

 57/4 آزمون پس

 سطح میانی آموزان چینی فارسی

/2044 61/4 آزمون پیش خود آرمانی
0 

486/7- 398/0- 226/0- 000/0 

 93/4 آزمون پس

 000/0 562/0 322/0 865/7 272/0 38/3 آزمون پیش خود بایدی

 95/2 آزمون پس

 000/0 -562/0 -536/0 -446/5 349/0 97/3 آزمون پیش تجربۀ یادگیری

 32/4 آزمون پس

 

بیشتر از میانگین نمرات  آزمون میانگین نمرات پیش یدیخود باهمچنین در مؤلفه 
احساس پیامدهای منفی ناشی از عدم یادگیری ، این به این معناست که است آزمون پس

آموزان کاهش و احساس مثبت  های انگیزشی در فارسی زبان فارسی با انجام فعالیت
های انگیزشی در آنها افزایش یافته است.  یری زبان فارسی با انجام فعالیتیادگ نسبت به

استنباطی  آزمونآمده از آمار توصیفی، نتایج حاصل از  به دستهمچنین در تأیید نتایج 
بنابراین  ؛است 05/0ها زیر آلفا برای تمام مؤلفه شده محاسبه Sigدهد که مقدار نشان می

آموزان در  فارسی آزمون پسو  آزمون های پیش میان نمرهمبنی بر عدم تفاوت  H0فرض 
بایدی( رد و فرض  و خود تجربۀ یادگیری  های انگیزشی )عملکرد خود آرمانی،مؤلفه

آموزان در  فارسی آزمون پسو  آزمون های پیشمخالف یعنی وجود تفاوت میان نمره
؛ شودپذیرفته می( یدیخود باو  تجربۀ یادگیریهای )عملکرد خود آرمانی، مؤلفه

موجب  در کالس درس شده انجامو تکالیف انگیزشی  ها تیفعالطور کلی   بنابراین به
بر زمانی طول ترم شده است. بازۀ آموزان عرب و چینی در  فارسی افزایش سطح انگیزش

نشان داده شده است، تفاوت معناداری میان سطح  2نتایج تحلیل که در جدول  اساس
و تکالیف انگیزشی  ها فعالیت تأثیرخوبی   پایان ترم وجود دارد و این به انگیزش در آغاز و

های انگیزشی )خود آرمانی، خود بایدی  در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفه شده انجام
سازد و سؤال یک به این صورت پاسخ داده  ( در پایان ترم مشخص میتجربۀ یادگیریو 
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زبان و چینی در دو سطح  ان اعم از عربموزآ فارسیهای  گروه ۀد که در هموش می
بر ترم در کالس درس  در طولهای انگیزشی  تکالیف و فعالیتانجام مقدماتی و میانی 

زمانی طول یک ترم بازۀ افزایش و بهبود سطح انگیزش یادگیری زبان فارسی در 
 تحصیلی بسیار مؤثر است.

  

گذاری متغیرهای ثیرتأو میزان  هرابطبررسی  :دوم سؤال به پاسخ -2 -4

میزان )( بر متغیر وابسته تجربۀ یادگیریو  یدیخود بامستقل )خود آرمانی، 

 انگیزش یادگیری زبان فارسی( 

 تأثیر یزشیانگ ینظام خودها یاصل یها مؤلفه ایآ) قیتحق دومپاسخ به سؤال  یبرا
 ( ازرند؟دا یزمان یها بازه نیا انیان در جرآموز زبان زشیانگ زانیبر م یمعنادار
 .استفاده شد یخط ونیرگرس

 الف( سطح مقدماتی
 یدیخود باگذاری متغیرهای مستقل )خود آرمانی، تأثیرو میزان  هرابطبررسی منظور  به
( بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح تجربۀ یادگیریو 

ش رگرسیون خطی در نتایج حاصل از رو .مقدماتی از رگرسیون خطی استفاده شد
های انگیزش در یادگیری زبان دهد که میزان همبستگی شاخصنشان می  ،3جدول 

( 749/0فارسی )به طور کلی( در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده برابر با )
 .بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است قوی ۀرابط ۀدهند که این مقدار نشان است

 عات مدلخالصه اطال .3جدول 
Model  ضریب

همبستگی 

 (Rچندگانه )

 ضریب تعیین

(R
2) 

 ضریب تعیین

 شده لیتعد

دوربین  خطای معیار

 واتسون

1 749/0 561/0 531/0 709/0 766/1 

 

 ،خطی بین متغیرها وجود دارد ۀرابط ،دهدنشان میزیر  ANOVAکه جدول  گونه همان
رابطۀ و فرض خطی بودن  است دار ( درصد معنی05/0آمده در سطح ) دست هب Fزیرا 

به این معنی است که در هر مدلی حداقل یکی  . این امرشودبین دو متغیر پذیرفته می
 .ین متغیر وابسته نقش دارداز متغیرها در تبی
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 آنالیز واریانس .4جدول 
Model  مجموع

 مربعات

میانگین  df یآزاددرجه 

 مربعات

F  سطح

 Sigمعناداری 

 000/0 733/18 420/9 3 260/28 اثر رگرسیونی

   503/0 44 120/22 باقیمانده

    47 380/50 کل

 (T)و تی  (Beta)، بتا همان ضرایب استاندارد شده است. هرچه بتا 5در جدول  
بدین معنی است که متغیر مستقل  ،تر باشد کوچک (Sig)داری  تر و سطح معنی بزرگ
دهد جدول نشان میاین گونه که  ارد. همانشدیدتری بر متغیر وابسته د تأثیربین(  )پیش

را بر انگیزش  تأثیر( بیشترین 521/0با ضریب بتا ) بایدیخود  متغیراز دید جامعه نمونه 
با ضریب بتا  تجربۀ یادگیری، بایدیخود  پس ازدر یادگیری زبان فارسی داشته است. 

با ضریب بتا  آرمانی را داشته است. در انتها نیز، مؤلفه خود تأثیر( بیشترین 513/0)
 .ان در سطح مقدماتی داشته استآموز زبانرا بر انگیزش  تأثیرکمترین ( 285/0)

 ضرایب میزان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته .5جدول 
Model  ضریب استاندارد راستانداردیغضریب T  سطح معناداری

Sig 

B Std.Error Beta   

 215/0 751/3  769/0 884/2 مبدأعرض از 

 000/0 717/5 285/0 297/0 213/0 خود آرمانی

 000/0 318/13 521/0 158/0 840/0 خود بایدی

 000/0 648/8 513/0 307/0 505/0 تجربۀ یادگیری

 

 سطح میانی ب(

 یدیخود با)خود آرمانی،  گذاری متغیرهای مستقلتأثیرو میزان رابطه بررسی منظور  به
بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح  (تجربۀ یادگیریو 

 6میانی از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی در جدول 
های انگیزش در یادگیری زبان فارسی )به دهد که میزان همبستگی شاخصنشان می

که این  است( 997/0ر با )طور کلی( در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده براب
 .بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است مثبت ۀرابط دهنده نشانمقدار 
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 خالصه اطالعات مدل .6جدول 
Model  ضریب

همبستگی 

 (Rچندگانه )

 ضریب تعیین

(R
2) 

 ضریب تعیین

 شده لیتعد

دوربین  خطای معیار

 واتسون

1 997/0 994/0 994/0 0113/0 094/2 

 

خطی بین متغیرها  ۀرابط ،زیر قابل مشاهده است ANOVAجدول در ه که گون همان
و فرض خطی  استدار  ( درصد معنی05/0آمده در سطح ) دست هب Fزیرا  ،وجود دارد

در هر مدلی این امر بدان معناست که  .شودبین دو متغیر پذیرفته میرابطۀ بودن 
 ارد.در تبیین متغیر وابسته نقش د حداقل یکی از متغیرها

 آنالیز واریانس .7جدول 
Model  مجموع

 مربعات

میانگین  df یآزاددرجه 

 مربعات

F  سطح معناداری
Sig 

اثر 

 رگرسیونی

991/0 3 330/0 286/258 000/0 

   000/0 44 006/0 باقیمانده

    47 996/0 کل

ت. بتا همان ضرایب استاندارد شده استر نیز ذکر شد،  گونه که پیش همان، 8در جدول 
بدین معنی  ، تر باشد کوچک (Sig) داری تر و سطح معنی بزرگ (T)و تی  (Beta)هرچه بتا 

که  گونه همانبین( تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد.  است که متغیر مستقل )پیش
با ضریب بتا  بایدیخود آموزان  فارسیاز دید ، کردمشاهده  جدولتوان در این  می

 ،بایدیخود  پس از و را بر انگیزش یادگیری زبان فارسی داشته تأثیر( بیشترین 521/0)
ها، این مؤلفه  پس ازرا داشته است.  تأثیر( بیشترین 253/0با ضریب بتا ) تجربۀ یادگیری

ان در آموز زبانرا بر انگیزش  تأثیر( کمترین 238/0با ضریب بتا ) خود آرمانیمؤلفه 
 سطح میانه داشته است.

 زان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهضرایب می .8جدول 
Model  ضریب استاندارد راستانداردیغضریب T  سطح معناداری

Sig 

B Std.Error Beta   

 215/0 259/1  026/0 32/0 مبدأعرض از 

 000/0 201/5 238/0 068/0 356/0 خود آرمانی

 000/0 715/12 521/0 027/0 342/0 خود بایدی

 000/0 584/4 253/0 055/0 253/0 یادگیریتجربۀ 
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حاکی از وجود تفاوت معنادار بین  آنووای ها ، نتایج حاصله از تمامی تحلیلدر مجموع
و  یادگیری زبان دوم در جریان انجام تکالیف تجربۀ بایدی و  و خودهای آرمانی

ان . این نوع نوسان و تعامل میاستدر طول ترم تحصیلی های انگیزشی  فعالیت
خودهای انگیزشی زبان دوم در تحقیقات مشابه نیز گزارش شده  نظامی مختلف ها مؤلفه

، تحقیقات ها میان این مؤلفه ها نظر از وجود تفاوت (. صرف2015و سیزر،  1بود )پینیل
آموزان در هر یک از این  انگیزش دانش یشبردپزمان بر  تأثیرگذشته ارزش زیادی برای 

عالوه  (.2012، 3؛ رجب، فر و اعتمادزاده2016، 2ت )خانی و امیریقائل شده اس ها مؤلفه
کنندگان درگیر انجام  شرکت که یزمان در این تحقیق نشان داده شد کهبر این، 

خودهای انگیزشی زبان دوم دارای  نظامی ها لفهؤم ،ی انگیزشی بودندها فعالیت
ان در آموز زباناوم در نمرات در پایان ترم تحصیلی، افزایش مدبازنمودهای متفاوتی بود. 

آرمانی زبان دوم و کاهش در نمرات خود بایدی آنها  و خود تجربۀ یادگیریی ها مؤلفه
آشکار گردید. افزایش یکسان نمرات مربوط به دو مؤلفه اول دال بر این حقیقت بود که 

د زیا قدر آنتکالیف تمرین شده در طول ترم ها و  فعالیتظرفیت انگیزشی موجود در 
ان تا پایان ترم نیز کمک آموز زبانبوده که از انجام تکالیف فراتر رفته و به حفظ انگیزش 

زبان دوم تنها محدود به  یخود آرمانچنین حالت پایداری برای  ایجادکرده است. 
گردد. ثبات در شدت انگیزشی موجود در تصاویر آینده از زبان دوم در  تحقیق حاضر نمی

در ( نیز مشاهده شده است. 2016( و یعقوبی نژاد و همکارانش )2015) 4تحقیقات هایور
( نیز 2012توان خاطرنشان ساخت که لمب ) میزبان دوم  تجربۀ یادگیری خصوص

کنندۀ این مؤلفه در رفتار با انگیزه فراگیران در یادگیری  گویی شواهدی از قدرت پیش
ین دو مؤلفه با هم مدنظر قرار که ا زبان دوم و نیز سطح مهارت زبانی آنها یافت. وقتی

زنند. اسالم و  میگذاری مشترک آنها تأثیرگیرند، تحقیقات گذشته مهر تأییدی بر  می
زبان دوم دارای  یخود آرمانو  تجربۀ یادگیری( گزارش دادند که 2013همکارانش )

یادگیری زبان  زمینۀکنندگی برای تالش فراگیران در گویی باالترین میزان قدرت پیش
توان از این یافته  میآنچه ی تحقیق حاضر است. ها که خود در راستای یافته وم هستندد

ترم  در طولهای انگیزشی  و فعالیت استنباط نمود این است که شرایط موقعیتی تکالیف
کنندگان  و ظرفیت انگیزشی موجود در آنها باعث شد که شرکت در کالس درس

شان روشن شود. نوعی  ه و موتورهای رویاگرایانهداشت ها درگیری بیشتری در این فعالیت
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( و سیزر 2016توان در مطالعات یعقوبی نژاد و همکارانش ) میتأیید نسبی این یافته را 
 در خصوص ها زبان دوم و دیدگاه یخود آرمان( یافت که در آنها 2008و کورموس )

بنابراین، ؛ سته اعنوان عناصر اصلی انگیزشی گزارش شد هیادگیری زبان انگلیسی ب
بر  ترم در کالس درس در طولهای انگیزشی  و فعالیت تکالیفانجام توان گفت که  می

گذار بوده است. تحقیقات گذشته در این حوزه حاکی از آن است تأثیرانگیزش کل ترم 
گذاری بر انجام تکالیف در تأثیربا موفقیت دارای نقش  توأمکه تصور کردن یک آیندۀ 

( 2009الف دورینه ) یدۀبه عق عالوه بر این، .(1986و نوریس،  دست است )مارکوس
تکالیف ابزارهای مفیدی برای تمایز قائل شدن میان تصورات شخصی مختلف دانش 

ی تحقیق حاضر مورد تأیید قرار ها یافته به واسطۀآموزان از خودشان هستند. این باور 
دریافتند که مشارکت فعاالنه  ها نیز مشابه این یافته (2004) دورینه و گرفت. کورموس

 در انجام تکالیف نتیجۀ باال رفتن انگیزش فراگیران است.
 

  نتیجه -5
خودهای انگیزشی زبان دوم را  نظامی ها نتایج این تحقیق بازنمودهای متفاوتی از مؤلفه

 در ترم در طول انگیزشی های فعالیت و تکالیف با انجام زمانی مختلفبازۀ  دودر جریان 
شد و  میسپری  از ترم تحصیلی آشکار ساخت. هرچه زمان بیشتری درس سکال

این  ،کردند میتکالیف انگیزشی پیدا ها و  فعالیتکنندگان درگیری بیشتری در  شرکت
در پایان ترم تحصیلی،  نحوی که   به ؛شدند میدستخوش تغییرات بیشتری  ها مؤلفه

که نمرات  ز پیش افزایش یافته، درحالیزبان بیش ا تجربۀ یادگیریو  خود آرمانینمرات 
اول و کاهش معنادار در مؤلفه آخر  خود بایدی کاهش یافت. افزایش معنادار در دو مؤلفه

بر انگیزش کل ترم تحصیلی  های کالسی  و فعالیت انگیزش تکالیف تأثیرنشان از وجود 
میزان ر در حاکی از وجود تفاوت معنادا آنووا آزموناین، نتایج  عالوه برداشت. 

دوم و ی زمانی اول ها ان بین بازهآموز فارسی گذاری هر یک از این خودها بر انگیزشتأثیر
 یببه ترت تجربۀ یادگیریخود آرمانی، خود بایدی و تحقیق بازۀ در جریان هر دو بود. 

عرب و چینی در هر دو سطح مقدماتی و بر انگیزش فراگیران  تأثیرداری باالترین میزان 
توان از این تحقیق برای انگیزش زبان دوم  میزیر را  پژوهشیتلویحات  .بودندمیانی 

روزافزونی در حال کسب  به نحو زبان دوم های کالسی و فعالیت تکالیف :استخراج نمود
ای در فرآیند یادگیری زبان دوم ایفا  کننده اهمیت هستند و نقش بسیار تسهیل

توان در تمامی مراحل این  میآشکار گردید،  پژوهشونه که در این گ نمایند. همان می
از قابلیت  مدرسانیافت. در نتیجه، باید  ها و فعالیت تحقیق اثری انگیزشی از این تکالیف
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در این تکالیف برخوردار  آموزانشان یفارسو انگیزش کافی برای درگیر کردن حداکثری 
ته از تکالیف بیشترین خودهای انگیزشی زبان دوم، آن دس نظام   به  توجه باباشند. 

 توجه با .وجود آورند به شان را ان از آیندهآموز فارسیکارآمدی را دارند که بتوانند تصاویر 
را برای تحقیقات آینده ارائه  هایی یشنهادپتوان  میدر این تحقیق  شده پرداختهمسائل    به 

جمعیت آماری  یها با موقعیت تحقیق )دانشگاه( و ویژگی هرابطنمود. این تحقیق در 
یی داشت. تحقیقات ها ( محدودیتزبان یفارس)مثالً مسافرت و یا زندگی در کشورهای 

ی آموزشی دیگر، نظیر سطوح مختلفی از مدارس دولتی، ها توان در موقعیت میدیگر را 
آموزان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی و خصوصی را با  فارسیتوان  میانجام داد و یا 

ی مربوط به جمعیت آماری، تحقیقات آینده ها ویژگی در خصوصد. هم مقایسه نمو
بپردازند که متغیرهای  کنندگان شرکتیی از ها طور خاص به گروه هتوانند ب می

جامعه  ۀهای موجود در انداز محدودیت به علتعالوه،  هبشناسی همگونی دارند.  جمعیت
توانند  میبودیم که محققان دیگر آموزان عرب و چینی  فارسیآماری ناگزیر از استفاده از 

 دیگر را مورد مطالعه قرار دهند.مادری  یها فراگیران دارای زبان
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