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نگرشی تکلیف -محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی
در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)
زهرا عباسی
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استادیار گروۀ زبانشناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

هادی یعقوبینژاد
استادیار گروۀ آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر بجنورد
تاریخ دریافت مقاله97 /5/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/7/21 :

چکیده
انگیزش در یادگیری زبان جدید بر محوریت شخص و زمان استوار است .انگیزش فراگیران زبانی در
طول زمان نوساناتی تدریجی را تجربه مینماید و تصویر شخص از خودش در هر یک از بازههای زمانی
تحقیق متفاوت است .بررسی تعامل موجود میان بازههای زمانی مختلف در شکلگیری زبان دوم حوزۀ
تحقیقاتی جدیدی است (دی بات .)2015 ،به منظور واکاوی این ماهیت تعاملی ،تحقیق حاضر پویایی
موجود در انگیزش گروهی از فارسیآموزان را در بازۀ زمانی طوالنیتری مورد مطالعه قرار داده که خود
این بازه متشکل از تکالیفی بود که در بازۀ زمانی کوتاهتر انجام میگرفتند .بدین منظور  96نفر از
فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و عربزبان در آغاز ترم تحصیلی (پیش از انجام تکالیف
انگیزشی) و پایانترم (پس از انجام تکالیف انگیزشی) مورد مطالعه قرار گرفتند تا تصویر روشنتری از
عناصر انگیزشی مختلف در طول زمان در آنها به دست آید .نتایج تحقیق بازنمودهای متفاوتی را از
مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در طول بازههای زمانی مختلف تحقیق آشکار ساخت.
صرفنظر از بازنمود تدریجی این مؤلفهها ،نتایج آزمون آنووا نشان داد که تفاوتهای معناداری بین
نمرات هر یک از این مؤلفهها در هر یک از بازههای زمانی وجود داشتند و این بهخوبی تأثیر فعالیتهای
انگیزشی در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفههای انگیزشی (خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ
یادگیری) در پایان ترم در همه گروههای فارسیآموزان اعم از عربزبان و چینی در دو سطح مقدماتی و
میانی مشخص میسازد.
واژههای کلیدی :نوسانات ،تعامل ،بازۀ زمانی ،نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،شکلگیری زبان
دوم
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

abasiz@modares.ac.ir
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 -1مقدمه
نتایج تحقیقات مختلف زبان دوم حاکی از این امر است که فراگیری یک زبان ضرورتاً
اقدامی فراگیر-محور 1است (برون .)2001 ،2در طول دو دهۀ پیش بر نقش فراگیران در
یادگیری زبان دوم تأکید بیشتری گردیده و درک متغیرهای مربوط به فراگیران که
یادگیری زبان دوم را تسهیل مینمایند و نیز تفاوتهای فردی میان آنها به دغدغهای
اساسی در میان محققان زبان دوم تبدیل شده است (دورنیه و اسکهان ،2003 ،3دورنیه،
 2005الف) .بیشک یکی از متغیرهای اصلی در این عرصه انگیزش است که در
یادگیری زبان «هیچ یک از تفاوتهای فردی بهاندازۀ آن مورد توجه نبوده است»
(الیس.)677 :2008 ،
وجود سطوح باالی انگیزش ضرورتی طبیعی برای عملکرد بهتر و افزایش کارآمدی
در یادگیری زبان دوم است (بنسوسان2015 ،4؛ سیزر و کورموس .)2008 ،5نظام
خودهای انگیزشی زبان دوم 6جدیدترین مدل انگیزشی است که توسط دورنیه ارائه
گردیده (ب  ،2005ب  )2009است .این نظام فرصتی برای محققان جهت تحقیق در
حوزۀ انگیزش در آموزش فراهم آورده است (تاگوچی و همکاران .)2009 ،این مدل بر
اساس مدلهای قبلی بناشده و برطرفکنندۀ نقصهای موجود در آنهاست .بر خالف
نظریههای قبلی ،این مدل در موقعیتهای مختلف قابل اعمال و با دیگر نظریههای زبان
دوم در ارتباط نزدیک است و همچنین با دیگر مفهومسازیهای انگیزش زبان دوم
سازگار و با نظریههای مهم روانشناسی انگیزشی عمومی مانند نظریههای خود-
تناقضی 7و نظریۀ خودهای ممکن 8هماهنگ است( .به نقل از عبداهللزاده و پاپی:1388 ،
 .)194در سالهای اخیر در قالب این نظام به بررسی نقش عوامل مختلف انگیزشی نظیر
تصویرسازی زبان دوم( 9دورنیه و چان ،)2013 ،خودانگارههای زبان دوم (مرسر،10
 )2011و حتی هویت زبان دوم( 11یوشیودا 12و دورنیه )2009 ،پرداخته شده است .با
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این وجود ،به ترکیب و تعامل عوامل انگیزشی و نیز نقش زمان و تکالیف در میزان
انگیزش زبانآموزان کمتر توجه شده است .از آنجا که زمان موردنظر برای انجام تکالیف
ارتباط نزدیکی با انتخاب و ادامۀ اهداف و تکالیف دارد (کارستنسن ،ایکاویتیز و چارلز،1
 ،) 1999درکی از نقش این زمان در نوسانات و جریانات انگیزش مربوط به زبان دوم به
گسترش آگاهی در خصوص موضوع مورد مطالعه کمک خواهد کرد .عالوه بر این،
میتوان فرض کرد که زبانآموزانی که درک متفاوتی از خود دارند ،تکالیف زبانی را به
طرق کامالً متفاوتی انجام میدهند؛ بنابراین ،تکالیف میتوانند بهعنوان ابزارهای مفیدی
برای تمایز میان خودانگارههای مختلف زبانآموزان عمل نمایند .بهعالوه ،ممکن است
تصاویر و چشماندازهای زبانآموزان از خودشان در بازههای زمانی نوسان داشته باشد؛
بهعبارت دیگر ،با گذشت زمان بیش از پیش تقویت یا تضعیف گردد .با توجه به مواردی
که در بخش فوق ذکر گردید ،میتوان چنین اظهار کرد که هدف اصلی این پژوهش
بررسی انگیزش فراگیران زبان فارسی عربزبان و چینیزبان بهعنوان زبان دوم در هنگام
انجام تکالیف و در طول یک ترم تحصیلی است تا تصویر روشنی از تغییراتی که در این
دوره رخ میدهد و عوامل تأثیرگذار بر این تغییرات به دست آید .بدین ترتیب ،انگیزش
یادگیری زبان فارسی در میان آنها بر اساس پرسشنامۀ استاندارد در بازههای زمانی مورد
مقایسه قرارگرفته و ارتباطات و تعامالت احتمالی میان مؤلفههای مختلف انگیزشی
آشکار خواهند گردید .این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این سؤاالت است:
 .1آیا تفاوت معناداری میان مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی زبان دوم (خود
آرمانی زبان دوم ،2خود بایدی زبان دوم 3و تجربۀ یادگیری زبان دوم )4در آغاز ترم
تحصیلی و پیش از انجام تکالیف (بازۀ زمانی کوتاهمدت) و پایان ترم و پس از انجام
تکالیف (بازۀ زمانی درازمدت) در میان فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و
عربزبان وجود دارد؟
 .2آیا مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی تأثیر معناداری بر میزان انگیزش
زبانآموزان در جریان این بازههای زمانی دارند؟
این مقاله در شش بخش ارائه میگردد .پس از مقدمه در ذیل عنوان ادبیات تحقیق
موضوعات نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،رویکرد زمانی به انگیزش زبان دوم،
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. Carstensen, Isaacowitz & Charles
. ideal L2 self
3
. ought-to L2 self
4
. L2 learning experience
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پژوهش درزمینۀ انگیزش در یادگیری زبان دوم مطرحشده است .سپس در بخش روش
پژوهش شرکتکنندگان ،ابزار تحقیق ،فرایند جمعآوری دادهها و شیوۀ تحلیل دادهها
توصیفشده است .بخش چهارم مقاله به نتایج و بحث و تحلیل سطح انگیزش
فارسی آموزان عرب و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی در دو دورۀ پیش و پس از
فعالیتهای انگیزشی و بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود
آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته (میزان انگیزش یادگیری زبان
فارسی) اختصاص دارد و در ادامه نتیجهگیری و منابع ذکر شده است.
 -2پیشینه و مبانی نظری تحقیق
 -1 -2نظام خودهای انگیزشی زبان دوم
بسیاری از محققان معتقدند انگیزش ساختار چندوجهی است و تعریفی ساده از آن
ممکن نیست (گاردنر  .)8 :2010اولین تحقیقات تجربی در خصوص انگیزش یادگیری
زبان دوم در کانادا تحت تأثیر رویکرد روانشناسی اجتماعی گاردنر و همتایان او با هدف
شناسایی و ارزیابی متغیرهایی صورت گرفت که با مقیاسهای دوزبانگی انگلیسی-
فرانسوی تفاوتهای مشترکی دارند (گاردنر و المبرت .)1959 ،این رویکرد ،به دنبال
ادغام روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی بهمنظور تبیین تفاوتهای انگیزشی
افراد در تسلط یافتن بر زبان جامعهای دیگر بود .دورۀ شناخت-محور در دهۀ  1990در
حوزۀ انگیزش زبان دوم مطرح و با اتخاذ دیدگاه خردتر و عمدتاً شناختی و متمرکز بر
انگیزش موقعیتی در کالس درس ،رویکرد روانشناسی اجتماعی و روانشناسی انگیزشی
را غنیتر ساخت .در اواخر دهۀ  1990دورۀ فرایند -محور 1در تحقیقات انگیزشی زبان
دوم با تأکید بیشتر بر انگیزش مشاهده ،2نهفقط بهعنوان محصولی ایستا ،3بلکه بهعنوان
فرآیندی پویا 4و قابل تغییر در طول زمان آغاز گردید .این رویکردها در پژوهش انگیزش
به سمت یکپارچگی مفاهیم روانشناسی انگیزشی ،روانشناسی شخصیت و حتی
نوروبیولوژی در حرکت بودهاند .بهمنظور توسعۀ قلمرو پژوهشهای انگیزش در زبان دوم
و در پی آن ایجاد الگویی جدید برای بررسی عوامل مختلف شناختی ،عاطفی و انگیزشی
(دورنیه1994 ،؛ کروکس و اشمیت ،)1991 ،5دورنیه ( 2005الف) نظریۀ نظام خودهای
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. process-oriented period
. Viewing motivation
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. Static product
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. Dynamic process
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. Crookes & Schmidt
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انگیزشی زبان دوم را با تکیهبر نظریۀ خودهای ممکن (1مارکوس و نوریس )1986 2،و
نظریۀ خود-اختالفی( 3هیگینز )1987 ،4ارائه کرد .نظام خودهای انگیزشی زبان دوم بر
این عقیده استوار است که انگیزش الزم برای یادگیری زبان از انگیزش فراگیران برای
کاهش اختالف درک شده بین خود واقعی 5و خود آیندۀ 6زبان دوم حاصل میشود .این
مدل از سه مؤلفه تشکیل میشود که عبارتاند از خود آرمانی زبان دوم ،خود بایدی
زبان دوم و تجربۀ یادگیری زبان دوم .خود آرمانی زبان دوم به ابعاد ویژه خود آرمانی
فرد مربوط است که نشان دهنده آمال ،امیدها و تمایالت او است .در واقع خود آرمانی
زبان دوم به معنای شخص یا سخنگوی آرمانی در زبان دوم است که زبانآموز میخواهد
شبیه وی شود .این سازه یا عامل ،بهعنوان عاملی انگیزشی عمل میکند ،زیرا ما تمایل
داریم اختالف بین خود واقعی و خود مطلوبمان را کاهش دهیم .تحقیقات نشان داده
که این نوع خود عاملی قوی و تعیینکنندۀ گوناگونیهای موجود در رفتار ترغیبشده
زبانآموزان است (اسالم ،لمب و چمبرز2013 ،7؛ پاپی2010 ،8؛ تاگوچی و همکاران،
2009؛ سیزر و لوکاس .)2010 ،از سوی دیگر ،خود بایدی زبان دوم به آن دسته از
ویژگیهایی مربوط است که فرد باید دارا باشد تا از پیامدهای منفی ممکن ،نظیر
ملزومات ،مسئولیتها و انتظارات اجتناب کند .به عبارتی خود بایدی زبان دوم عبارت
است از «شناختن» شخصی که احساس میکنیم باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی
ممکن به آن تبدیل شویم .مطالعات نشان داده که در مقایسه با خود آرمانی زبان دوم،
این خود بهطور قابل توجهی تأثیر کمتری بر روی رفتارهای ترغیب شده فرد میگذارد
(اسالم و همکاران2013 ،؛ تاگوچی و همکاران؛  .)2009درحالیکه این دو نوع از
خودهای زبانی بهعنوان ساختهای کلی انگیزشی تلقی میشوند ،مؤلفه سوم این مدل،
یعنی تجربۀ یادگیری زبان دوم به انگیزشهای موقعیتی مربوط است که برای محیط
یادگیری ضروری است .تحقیق بر روی این مدل نشان داده که بین مؤلفههای سازندۀ
این مدل ،تجربۀ یادگیری زبان دوم دارای باالترین میزان همبستگی با انگیزش آموزشی
فراگیران زبان دوم است (پاپی2010 ،؛ کورموس و سیزر.)2008 ،
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. possible selves theory
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 - 2 -2رویکرد زمانی به انگیزش زبان دوم
به گفته دیبات« 1بازههای زمانی 2به چندبخشی بودن فرایند تحول اشاره دارد؛ میتوان
دیدگاهی بسیار فراگیر و کلی اتخاذ کرد و با نمونهگیریهای متفاوت در زمانهای
مختلف ،به تغییرات صورت گرفته در طول عمر بنگریم» ( .)31 :2015وی معتقد است
که نظام زبان متشکل از زیرمجموعههایی است که در طول بازههای زمانی مختلف در
طول عمر انسان شکل مییابند (از دههها گرفته تا ثانیهها) .هیچ یک از این بازههای
زمانی تصویری قطعی و جامع از توسعۀ زبانی به دست نمیدهند ،بلکه تنها تعامل
موجود میان بازههای زمانی مختلف از چنین قابلیتی برخوردار است .به همین دلیل ،این
امکان وجود دارد که نگریستن به پدیدهها در تنها یک بازۀ زمانی به تفسیرهای نادرست
از توسعه و تحول واقعی منجر شود .از سوی دیگر ،در نظر گرفتن همۀ بازههای زمانیِ
بالقوه نیز در بررسی شکلگیری زبان دوم ممکن نخواهد بود .یک راهحل خروج از این
مشکل این است که آن بازۀ زمانی را بررسی کنیم که بیشترین ارتباط را با مفهوم مورد
مطالعه دارد ،مثل بررسی انگیزش در طول یک ترم یا انگیزش الزم برای انجام تکالیف
زبانی .اخیراً تحقیقات بسیاری بر روی ماهیت زمانی انگیزش زبانی صورت گرفته است
(بوسه و والتر2013 ،3؛ مک اینتایر و سرول2015 ،4؛ وانینگ 5و همکاران .)2014 ،بوسه
و والتر ( )2013به مطالعۀ ماهیت زمانی/مکانی ویژگیهای انگیزشی در زبانآموزانی
پرداختند که زبان آلمانی را بهعنوان زبان دوم میآموختند .تحلیلهای آنها دو روال
عمده را در تغییرات انگیزشی زبانآموزان آشکار نمود :افزایش جزئی در تمایل
زبان آموزان برای کسب مهارت زبانی و کاهش در انگیزش درونی .این محققان دریافتند
که علی رغم تمایل اولیه فراگیران برای کسب مهارت زبانی ،تالش آنها برای درگیرشدن
در یادگیری زبان بهطور پیشروندهای کاهش یافته است .بهعالوه ،وانینگ و همکارانش
( )2014با یافتن ارتباطی نزدیک و تفکیکناپذیر بین بافت فضایی و زمانی و رفتار
انگیزشی زبانآموزان اینگونه گزارش کردند که انگیزش فراگیران به تغییر ،حتی در بازۀ
کوتاه مدت ،حساس است .مکاینتایر و سرول ( )2015در مواجهه با نوسانات لحظهای
زبانآموزانشان دریافتند که انگیزش در بازههای زمانی مختلف با دیگر فرایندها تعامل
برقرار میکند و ممکن است قدرت آن در طول زمان تغییر یابد.
1
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 -3 -2پژوهش درزمینۀ انگیزش در یادگیری زبان دوم
در سالهای اخیر عالقه به پژوهشهای انگیزشی درزمینۀ یادگیری زبان خارجی دوباره
احیا شده و در خصوص انگیزش یادگیری زبان انگلیسی و همچنین یادگیری زبانهای
دیگر از جمله زبان آلمانی (بوسه ،)2013 ،مجارستانی (کورموس و سیزر،)2008 ،
اندونزیایی (لمب ،)2013 ،ژاپنی ،چینی و ایرانی (تاگوچی و همکاران)2009 ،
پژوهشهای مختلفی انجامشدهاست .الی ( )2005در پژوهش خود نشان داد که
انگیزش ابزاری دانشآموزان هنگکنگی نسبت به انگیزش یکپارچه آنان بیشتر بود و
نگرش مثبتتری نسبت به انگلیسی و انگلیسیزبانان داشتند .رحمان و همکاران
( )2014در پژوهش خود نشان دادند که انگیزش ابزاری در زبانآموزان پاکستانی بیشتر
از میزان انگیزش یکپارچۀ آنان است .پراسانگانی ( )2014در بررسی عوامل انگیزشی
دانشآموزان مالزیایی در یادگیری انگلیسی همبستگی شدیدی میان اهداف اجتماعی و
خودها 1و همچنین اهداف اجتماعی و رفتار انگیزشی یادگیری و رابطۀ معناداری میان
خودهای زبان دوم و یادگیری انگیزشی را نشان داد .تورت کالووُ ( )2015نیز در تحلیل
اثر انگیزش در موفقیت دانش آموزان اسپانیایی ارتباطی قوی و معناداری میان خود
آرمانی زبان دوم و نمرات زبانآموزان یافت و اینکه قدرت زبانآموز در تجسمسازی خود
بهعنوان سخنگوی زبان دوم دارای اهمیت زیادی در یادگیری زبان است .الشهرانی
( )2016با بررسی اعتبار مدل نظام خود انگیزشی سه جزئی زبان دوم را در توضیح
رفتارهای انگیزشی زبان دوم در میان  400دانشجوی زبان انگلیسی در جنوب عربستان
دریافت که اجزای اصلی مدل خود انگیزشی زبان دوم یعنی خود آرمانی ،خود بایدی و
تجربههای یادگیری زبان انگلیسی و همچنین ارتباط بین آنها در بافت و محیط
عربستان معنادار بوده و خود آرمانی و تجربههای یادگیری زبان نسبت به خود بایدی
دارای بسامد و اهمیت بیشتری هستند.
در ایران نیز در این خصوص پژوهشهایی صورت گرفته است .پاپی ( )2010در
پژوهش خود نشان داد خود آرمانی زبان دوم و تجربۀ یادگیری زبان دوم اضطراب
فراگیران نسبت به زبان انگلیسی را کاهش میدهند ،در حالیکه خود بایدی زبان دوم
به طور قابل توجهی اضطراب آنها برای یادگیری یک زبان خارجی را افزایش میدهد.
پاپی و تیموری ( )2012تکامل زمانی ویژگیها ی انگیزشی سه گروه ایرانیِ فراگیر زبان
انگلیسی (دانش آموزان راهنمایی ،دبیرستان و دانشجویان) را مورد بررسی قرار دادند.
. selves

1

 /178نگرشی تکلیف -محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران....

این محققان قدرت قابلتوجه تصویر آرمانی دانش آموزان دبیرستانی نسبت به دیگر
گروهها را به موقعیت اجتماعی -آموزشی کلی ایران نسبت دادند که در آن دانشآموزان
دبیرستانی برای تشکیل تصاویری آرمانی از خودهای آینده خویش از لحاظ آموزشی و
شغلی در سنی حساس قرار دارند.
آذرنوش ( )2014در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که کاهش در انگیزش
دانشآموزان در موقعیتهای اجباری با سن افراد ارتباط دارد و عواملی همچون محیط
مستقیم یادگیری ،دیگر افراد تأثیرگذار در یادگیری و رؤیاهای مرتبط با زبان دوم
فراگیران باعث افزایش تالش موردنظر ،سرمایهگذاری و انگیزش فراگیران برای یادگیری
یک زبان دوم میشود .نتایج بررسی مدل نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در مؤسسات
عمومی و خصوصی آموزشی در پژوهش غنیزاده و رستمی ( )2015نشان داد که این
مدل برای دادههای تجربی در بافت آموزش رسمی ایران صدق نمیکند ،اما برای کاربرد
در بافت آموزش خصوصی مناسب است .یعقوبینژاد ،زرینآبادی و کتابی ( )2016پویایی
انگیزشی گروهی از زبانآموزان ایرانی را در طول سه بازۀ زمانی (اولیه ،در جریان و
نهایی) مورد مطالعه قرار دادند و اینگونه نتیجهگیری کردند که انگیزش برای یادگیری
زبان خارجی از روابط پویا ،پیچیده و به هم مرتبط بین عوامل مختلفی تشکیل میشود
که در طول زمان تغییر کرده و در هر مرحله خاص قدرت انگیزشی متفاوتی دارند.
در خصوص بررسی انگیزش فارسیآموزان برای یادگیری زبان فارسی ،پژوهشهای بسیار
اندکی صورت گرفته است .صدیقیفر و خالقیزاده ( )1395به بررسی رابطۀ
جهتگیریهای انگیزشی 1و پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان عربزبان پرداختهاند .نتایج
این پژوهش گویای اهمیت و تأکید بر افزایش انگیزش درونی فارسیآموزان در
کالسهای درس و نیز در منابع آموزشی است که این بهنوبۀ خود پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان را نیز به همراه خواهد داشت .سعدیپور و همکاران ( )1396به تدوین
مدل انگیزشی متشکل از متغیرهای خود الزامی ،خودکارآمدی ،تجربۀ یادگیری و رفتار
انگیخته یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم پرداختند 242 .نفر از زبانآموزان مرکز
آزفای دانشگاه بینالمللی امام خمینی در تکمیل پرسشنامه محقق ساخته خود سامانه
انگیزشی زبان فارسی ،در چهار محور خود الزامی ،خودکارآمدی زبان فارسی ،تجربۀ
یادگیری زبان فارسی و رفتار انگیختۀ یادگیری شرکت کردند .یافتههای حاصل نشان
داد که تأثیر تجربۀ یادگیری بر خودکارآمدی ،تجربۀ یادگیری بر رفتار انگیختۀ یادگیری
زبان فارسی ،خود الزامی بر رفتار انگیخته و خودکارآمدی بر رفتار انگیخته ،مثبت و
. Motivational Orientations
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معنادار است؛ درحالیکه تأثیر خود الزامی بر خودکارآمدی معنادار نیست .بیشترین تأثیر
را تجربۀ یادگیری و سپس خودکارآمدی بر رفتار انگیختۀ یادگیری نشان داد.
خالقی زاده و همکاران ( )1397چهار عامل انگیزشی خود باید ،خود آرمان ،یکپارچگی
و ابزارسازی در میان  20فارسی آموز کرهای و چینی با استفاده از پرسشنامهای 36
آیتمی بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد بین خود باید و خود آرمان فارسیآموزان
کرهای با چینی تفاوت معنیداری وجود دارد ،بهگونهای که خود آرمان فارسیآموزان
کرهای بیشتر از چینیها و خود باید فارسیآموزان چینی بیشتر از کرهایها است .عالوه
بر این ،بین انگیزه ابزاری ارتقادهندۀ فارسیآموزان چینی و کرهای تفاوت معنیداری
مشاهده گردید و این در حالی است که بین انگیزههای ابزاری بازدارندۀ این دو گروه از
فارسیآموزان تفاوت معنیداری وجود نداشت .موالیی و همکاران ( )2016به تدوین ابزار
انگیزشی نظام خودها برای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان پرداختند .این ابزار
پرسشنامهای با  6پارامتر فارسی (خود ایدئال زبان دوم ،خود باید زبان دوم ،تجربۀ
یادگیری زبان دوم ،خودکارآمدی زبان دوم ،آیتمهای یادگیری بینالمللی و آموزش زبان
دوم) بود که  73نفر از فارسیآموزان در آن شرکت کردند و بر اساس نتایج تحقیق و
تحلیل عاملی این نتیجه حاصل شد که پرسشنامه مذکور در مورد نظام خود انگیزشی،
معتبر و دارای روایی و پایایی قابلقبول است.
 -3روش پژوهش
 -1 -3شرکتکنندگان
روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت تصادفی خوشهای و روش تحقیق شبه
تجربی 1با طرح پیشآزمون و پسآزمون بوده است .بدین منظور ،با توجه به تعداد اندک
عربزبانان و چینیها بهصورت متمرکز در یک مرکز آموزشی ،از بین مراکز آموزش زبان
فارسی دانشگاههای مختلف در دو سال تحصیلی تعداد  96فارسیآموز عرب و چینی در
سطوح مقدماتی و میانی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .البته در این دورههای آموزشی
فارسیآموزان با زبانهای مادری دیگر نیز حضور داشتند که نتایج تحقیق مرتبط با آنان
در این مقاله ذکر نشده است .به این ترتیب ،جامعه آماری پژوهش ،متشکل از 24
فارسیآموز چینی در دو سطح مقدماتی و میانی و  24فارسیآموز عربزبان در این دو
سطح (هر گروه متشکل از  12مرد و  12زن) بود که در دو سال تحصیلی  96-95و

. quasi experimental
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 97-96مشغول یادگیری زبان فارسی بودند .اطالعات کاملتر مربوط به این
شرکتکنندگان در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناسی شرکتکنندگان (تعداد 96 :نفر)
مقوله

زیرمجموعه

تعداد

درصد

جنسیت

مرد
زن
چینی
عربی
18-22
23-27
28-32
مقدماتی
میانی

48
48
48
48
38
45
13
48
48

%50
%50
%50
%50
%39/58
%46/87
%13/55
%50
%50

زباناصلی
سن

سطح زبانی

 -2 -3ابزار تحقیق
ازآنجاکه در تحقیق حاضر زمان و مالحظات زمانی بسیار حائز اهمیت بودند ،دو چرخۀ
جمعآوری دادهها پیشبینی گردید تا نوسانات انگیزشی را در مقاطع زمانی آغاز و پایان
ترم آشکار سازند .در هر یک از این چرخهها ،دادهها بهصورت کمّی و با استفاده از
پرسشنامهای در خصوص انگیزش شرکتکنندگان جمعآوری گردید .این پرسشنامه که
توسط تاگوچی و همکاران ( )2009طراحیشده ،به بررسی تمایالت انگیزشی
شرکتکنندگان میپردازد .سه نسخه از این پرسشنامه وجود دارد که برای استفاده در
ژاپن ،چین و ایران طراحی شدهاند .هر نسخه متشکل از دو بخش است .بخش اول شامل
سؤاالتی است که انگیزش فراگیران را با توجه به یادگیری زبان فارسی میسنجد و
بخش دوم سؤاالتی را در خصوص اطالعات پیشینه فراگیران در بر دارد (به عنوان مثال،
سن ،جنسیت ،تجربۀ حضور در ایران و  .)...طراحان این پرسشنامه مؤلفههای اصلی آن
را از تحقیق کورموس و سیزر در مجارستان ( )2008و نظام خودهای انگیزشی زبان دوم
(دورنیه ،ب  ،2005ب  )2009انتخاب نمودهاند .تمامی این سه نسخه بهصورت جامع
مورد اجرای آزمایشی قرار گرفته و برای هر یک از این سه کشور تعدیل یافتهاند .نسخه
نهایی متشکل از دو نوع سؤال مهم ،شامل عبارت گونه و سؤال ،با استفاده از مقیاس
شش نقطهای لیکرت اندازهگیری میشود .ضریب آلفای کرونباخ 1مربوط به نسخه ایرانی

cronbach alpha
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 0/79است .از مجموع این پرسشنامهها ،پرسشنامهای با  18گویه در بخش اول سؤاالت
برای بررسی خودهای انگیزشی در این تحقیق انتخاب شد.
ابزار دوم تحقیق شامل تعدادی تکالیف زبان دوم بودند .دورنیه در تالش برای ارائۀ نوعی
تعریف انگیزش-محور از تکالیف یادگیری آنها را اینگونه تعریف میکند« :تکالیف
مجموعهای پیچیده متشکل از اعمال ذهنی و رفتاری هدفمند هستند که زبانآموزان در
جریان فاصلۀ بین دریافت دستورالعملهای اولیه برای انجام و تکمیل نهایی تکالیف آنها
را اجرا میکنند» (درورنیه  .)139 :2002نوع تکالیف مورد استفاده در این تحقیق،
تکالیف استداللی بوده که توسط کورمس و دورنیه ( )2004ارائه گردیدهاند .این تکالیف
بهعنوان فعالیتهای تعاملی حل مسئله طراحی گردیدند تا با توجه به مسائل روزمرۀ
مربوط به مرکز آموزشی استداللهایی را از جانب فارسیآموزان استخراج نمایند .در این
تکالیف از فارسیآموزان خواسته میشد که فرض نمایند که عضوی از کمیتۀ دانشجویی
مرکز آموزشی هستند و به آنها گفته میشد که مرکز میخواهد در پروژه زندگی
اجتماعی مربوط به منطقه شرکت کند و از آنها میخواهد به این پروژه کمک کنند.
آنها میبایست ده پیشنهاد را میخواندند (به عنوان مثال ،کمک در کتابخانه ،ارائۀ
اطالعات گردشگری و  )...و بر اساس سلیقه خود پنج پیشنهاد را اولویتبندی میکردند.
سپس از آنها انتظار میرفت که انتخابهای خود را با دوست خود مقایسه کرده و از
طریق گفتگو بهنوعی سازش و مصالحه دست یابند .وظیفۀ نهایی آنها این بود که به
کمک یکدیگر سه فعالیتی را انتخاب نمایند و آنها را در قالب نامه به مدیریت مرکز
پیشنهاد دهند .کورمس و دورنیه بر این باورند که شرکتکنندگان در جریان اظهار
کردن و مقایسه کردن انتخابهای خود با انتخابهای دوستشان ،جلوههای مختلفی از
خودهای ممکن زبان دومشان را بروز میدهند .دورنیه مثالهایی جهت روشن شدن
موضوع ارائه میکند :آن دسته از فراگیرانی که گزینههای کمک در کتابخانه ،توزیع غذا
در بین نیازمندان و جمعآوری زباله و کاغذ باطله را انتخاب میکنند ،به اعتقاد دورنیه
بیشتر تحت تأثیر خود بایدیشان هستند .در حالی که افرادی که گزینۀ مدنظرشان
مواردی نظیر ارائۀ اطالعات گردشگری ،اجرای زنده موسیقی و تئاتر برای کودکان و
سازماندهی رخدادهای ورزشی بوده ،خود آرمانی قویتری داشتهاند .در پایان ،انتخاب
گزینههایی مانند غذا دادن به پرندگان ،حفاظت از فضای سبز و چاپ یک خبرنامۀ
داخلی برای مرکز آموزشی ،بیشتر نمایانگر خود یادگیری آنان (تجربۀ یادگیری) است.
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 -3 -3فرایند جمعآوری دادهها
تمامی فرایندهای جمعآوری دادهها در جریان کالسهای زبان فارسی انجام گرفت.
دادههای پرسشنامهای در دو مرحله جمعآوری گردید .در اولین جلسه ترم پرسشنامهها
توزیع و انگیزش اولیۀ شرکتکنندگان سنجیده شد (پرسشنامۀ سنجش مؤلفهها
(خودها) ی انگیزشی آغاز ترم که بهاختصار از آن بهعنوان پیشآزمون نام میبریم) .در
طول ترم فعالیت و تکالیف انگیزشی به شرحی که در بخش پیشین ذکر شد ،در کالس
صورت گرفت .ارزیابی نهایی میزان انگیزش شرکتکنندگان ،در جریان جلسه آخر ترم
انجام گرفت (پرسشنامه سنجش مؤلفهها (خودها) ی انگیزشی پایان ترم که بهاختصار از
آن بهعنوان پسآزمون نام میبریم) .به این طریق میزان انگیزش شرکتکنندگان در
مؤلفههای مختلف نظام خودهای انگیزشی زبان دوم مورد مقایسه قرار گرفت و تأثیرات و
روابط احتمالی میان این مؤلفهها بر حسب سطح زبانی آشکار گردید.
 - 4 -3تحلیل دادهها
برای تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه از نرمافزار  SPSSو از روش آلفای کرونباخ که بر
همسانی درونی تأکید دارد استفاده شد .میزن آلفای کرونباخ محاسبهشده برابر با
 0/981است که نشاندهندۀ همسانی درونی سؤاالت آزمون است .همچنین برای
افزایش روایی از روش یا فن روایی محتوایی و صوری استفاده شد و در این راستا روایی
پژوهش به تأیید تعدادی از متخصصان حوزۀ تخصصی رسید .بهمنظور تحلیل یافتهها از
آزمون  Tهمبسته و آزمون رگرسیون استفاده شد.
 -4نتایج و بحث
 - 1 -4پاسخ به سؤال اول :تحلیل سطح انگیزش فارسیآموزان عرب و چینی
در دو سطح مقدماتی و میانی در دو دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی
برای پاسخ به سؤال اول تحقیق (آیا تفاوت معناداری میان مؤلفههای اصلی نظام
خودهای انگیزشی زبان دوم در آغاز ترم تحصیلی و پیش از انجام تکالیف (بازۀ زمانی
کوتاهمدت) و پایان ترم و پس از انجام تکالیف (بازۀ زمانی درازمدت) در میان
فارسیآموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و عربزبان وجود دارد؟) سطح انگیزش
فارسیآموزان سطح مقدماتی در دو دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی بررسی
شد:
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بهمنظور تحلیل یافتهها از آزمونهای  Tهمبسته T ،مستقل و ضریب رگرسیون استفاده
شد .در گام اول بهمنظور بررسی اینکه آیا فارسیآموزان عرب و چینی در سطح
مقدماتی و میانه در آغاز ترم و پایان ترم از نظر مؤلفههای انگیزشی در یادگیری زبان
فارسی تفاوتی با هم دارند ،از آزمون  Tهمبسته استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون T
همبسته در جدول  2ذکر شده که حاوی اطالعات توصیفی و سطح معناداری است.
نتایج دادههای توصیفی نشان میدهد که میانگین انگیزش فارسیآموزان در آغاز و پایان
ترم به لحاظ مؤلفههای خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری با هم تفاوت دارند ،اما
همانگونه که نتایج توصیفی نشان میدهد ،در مؤلفههای خود آرمانی و تجربۀ یادگیری
نمرههای فارسیآموزان در پایان ترم بیشتر از آغاز ترم است ،یعنی فعالیتها و تکالیف
انگیزشی انجامشده در کالس درس در افزایش انگیزش آنها برای یادگیری زبان فارسی
تأثیرگذار بوده است.
جدول  .2سطح معناداری تفاوت نمرات انگیزشی فارسیآموزان عرب و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی در دو
دورۀ پیش و پس از فعالیتهای انگیزشی
میانگین

مؤلفهها

انحراف
معیار

T
همبسته

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

سطح
معنادار
ی

Upper

فارسیآموزان عرب سطح مقدماتی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/77

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/166
3/243
2/791
4/458

پسآزمون

4/798

0/329

-5/894

-0/534

-0/256

0/000

0/304

7/253

0/322

0/580

0/000

0/248

-6/720

-0/445

-0/235

0/000

فارسیآموزان چینی سطح مقدماتی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/8

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/17
3/623
2/973
3/798

پسآزمون

4/486

-0/256

0/000

0/329

-5/675
-0/535

0/500

6/176

0/428

0/861

0/000

0/296

-11/372

-0/812

-0/562

0/000
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فارسیآموزان عرب سطح میانی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/77

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

5/03
3/389
2/618
4/26

پسآزمون

4/57

0/219

-5/730

-0/535

-0/349

0/000

0/436

8/665

0/955

0/586

0/000

0/208

-7/523

-0/231

-0/407

0/000

فارسیآموزان چینی سطح میانی
خود آرمانی
خود بایدی
تجربۀ یادگیری

پیشآزمون

4/61

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

4/93
3/38
2/95
3/97

پسآزمون

4/32

/2044
0

-7/486

-0/398

-0/226

0/000

0/272

7/865

0/322

0/562

0/000

0/349

-5/446

-0/536

-0/562

0/000

همچنین در مؤلفه خود بایدی میانگین نمرات پیشآزمون بیشتر از میانگین نمرات
پسآزمون است ،این به این معناست که احساس پیامدهای منفی ناشی از عدم یادگیری
زبان فارسی با انجام فعالیتهای انگیزشی در فارسیآموزان کاهش و احساس مثبت
نسبت به یادگیری زبان فارسی با انجام فعالیتهای انگیزشی در آنها افزایش یافته است.
همچنین در تأیید نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ،نتایج حاصل از آزمون استنباطی
نشان میدهد که مقدار  Sigمحاسبهشده برای تمام مؤلفهها زیر آلفا  0/05است؛ بنابراین
فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت میان نمرههای پیشآزمون و پسآزمون فارسیآموزان در
مؤلفههای انگیزشی (عملکرد خود آرمانی ،تجربۀ یادگیری و خود بایدی) رد و فرض
مخالف یعنی وجود تفاوت میان نمرههای پیشآزمون و پسآزمون فارسیآموزان در
مؤلفههای (عملکرد خود آرمانی ،تجربۀ یادگیری و خود بایدی) پذیرفته میشود؛
بنابراین بهطور کلی فعالیتها و تکالیف انگیزشی انجامشده در کالس درس موجب
افزایش سطح انگیزش فارسیآموزان عرب و چینی در بازۀ زمانی طول ترم شده است .بر
اساس نتایج تحلیل که در جدول  2نشان داده شده است ،تفاوت معناداری میان سطح
انگیزش در آغاز و پایان ترم وجود دارد و این بهخوبی تأثیر فعالیتها و تکالیف انگیزشی
انجامشده در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفههای انگیزشی (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری) در پایان ترم مشخص میسازد و سؤال یک به این صورت پاسخ داده
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میشود که در همۀ گروههای فارسیآموزان اعم از عربزبان و چینی در دو سطح
مقدماتی و میانی انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در کالس درس بر
افزایش و بهبود سطح انگیزش یادگیری زبان فارسی در بازۀ زمانی طول یک ترم
تحصیلی بسیار مؤثر است.
 -2 -4پاسخ به سؤال دوم :بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای
مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته (میزان
انگیزش یادگیری زبان فارسی)
برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق (آیا مؤلفههای اصلی نظام خودهای انگیزشی تأثیر
معناداری بر میزان انگیزش زبانآموزان در جریان این بازههای زمانی دارند؟) از
رگرسیون خطی استفاده شد.
الف) سطح مقدماتی
بهمنظور بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری ) بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح
مقدماتی از رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی در
جدول  ،3نشان میدهد که میزان همبستگی شاخصهای انگیزش در یادگیری زبان
فارسی (به طور کلی) در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده برابر با ()0/749
است که این مقدار نشاندهندۀ رابطۀ قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.
جدول  .3خالصه اطالعات مدل
Model

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین
2

( )R

ضریب تعیین

خطای معیار

تعدیلشده

دوربین
واتسون

چندگانه ()R
1

0/749

0/561

0/531

0/709

1/766

همانگونه که جدول  ANOVAزیر نشان میدهد ،رابطۀ خطی بین متغیرها وجود دارد،
زیرا  Fبهدستآمده در سطح ( )0/05درصد معنیدار است و فرض خطی بودن رابطۀ
بین دو متغیر پذیرفته میشود .این امر به این معنی است که در هر مدلی حداقل یکی
از متغیرها در تبیین متغیر وابسته نقش دارد.
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جدول  .4آنالیز واریانس
Model

مجموع

درجه آزادی df

مربعات

میانگین

F

سطح
معناداری Sig

مربعات

اثر رگرسیونی

28/260

3

9/420

باقیمانده

22/120

44

0/503

کل

50/380

47

18/733

0/000

در جدول  ،5بتا همان ضرایب استاندارد شده است .هرچه بتا ) (Betaو تی )(T
بزرگتر و سطح معنیداری ) (Sigکوچکتر باشد ،بدین معنی است که متغیر مستقل
(پیشبین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .همانگونه که این جدول نشان میدهد
از دید جامعه نمونه متغیر خود بایدی با ضریب بتا ( )0/521بیشترین تأثیر را بر انگیزش
در یادگیری زبان فارسی داشته است .پس از خود بایدی ،تجربۀ یادگیری با ضریب بتا
( )0/513بیشترین تأثیر را داشته است .در انتها نیز ،مؤلفه خود آرمانی با ضریب بتا
( )0/285کمترین تأثیر را بر انگیزش زبانآموزان در سطح مقدماتی داشته است.
جدول  .5ضرایب میزان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
T
Model
سطح معناداری
ضریب استاندارد
ضریب غیراستاندارد
Sig
Beta

عرض از مبدأ

B
2/884

Std.Error
0/769

خود آرمانی

0/213

0/297

0/285

خود بایدی

0/840

0/158

0/521

13/318

تجربۀ یادگیری

0/505

0/307

0/513

8/648

3/751

0/215

5/717

0/000
0/000
0/000

ب) سطح میانی
بهمنظور بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (خود آرمانی ،خود بایدی
و تجربۀ یادگیری) بر متغیر وابسته یعنی میزان انگیزش یادگیری زبان فارسی در سطح
میانی از رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی در جدول 6
نشان میدهد که میزان همبستگی شاخصهای انگیزش در یادگیری زبان فارسی (به
طور کلی) در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارده شده برابر با ( )0/997است که این
مقدار نشاندهنده رابطۀ مثبت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.
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جدول  .6خالصه اطالعات مدل
Model

ضریب تعیین

ضریب
همبستگی

2

( )R

ضریب تعیین

خطای معیار

تعدیلشده

دوربین
واتسون

چندگانه ()R
1

0/997

0/994

0/994

0/0113

2/094

همانگونه که در جدول  ANOVAزیر قابل مشاهده است ،رابطۀ خطی بین متغیرها
وجود دارد ،زیرا  Fبهدستآمده در سطح ( )0/05درصد معنیدار است و فرض خطی
بودن رابطۀ بین دو متغیر پذیرفته میشود .این امر بدان معناست که در هر مدلی
حداقل یکی از متغیرها در تبیین متغیر وابسته نقش دارد.
جدول  .7آنالیز واریانس
Model

مجموع

درجه آزادی df

مربعات
0/991

اثر

میانگین

F

سطح معناداری
Sig

258/286

0/000

مربعات
3

0/330

رگرسیونی
باقیمانده

0/006

44

کل

0/996

47

0/000

در جدول  ،8همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد ،بتا همان ضرایب استاندارد شده است.
هرچه بتا ) (Betaو تی ) (Tبزرگتر و سطح معنیداری ) (Sigکوچکتر باشد ،بدین معنی
است که متغیر مستقل (پیشبین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .همانگونه که
میتوان در این جدول مشاهده کرد ،از دید فارسیآموزان خود بایدی با ضریب بتا
( )0/521بیشترین تأثیر را بر انگیزش یادگیری زبان فارسی داشته و پس از خود بایدی،
تجربۀ یادگیری با ضریب بتا ( )0/253بیشترین تأثیر را داشته است .پس از این مؤلفهها،
مؤلفه خود آرمانی با ضریب بتا ( )0/238کمترین تأثیر را بر انگیزش زبانآموزان در
سطح میانه داشته است.
Model

جدول  .8ضرایب میزان شدت اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
ضریب استاندارد T
سطح معناداری
ضریب غیراستاندارد
Sig
Beta
Std.Error
B
1/259

0/215

عرض از مبدأ

0/32

0/026

5/201

0/000

خود آرمانی

0/356

0/068

0/238

0/000

خود بایدی

0/342

0/027

0/521

12/715

0/000

تجربۀ یادگیری

0/253

0/055

0/253

4/584

 /188نگرشی تکلیف -محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران....

در مجموع ،نتایج حاصله از تمامی تحلیلهای آنووا حاکی از وجود تفاوت معنادار بین
خودهای آرمانی و بایدی و تجربۀ یادگیری زبان دوم در جریان انجام تکالیف و
فعالیتهای انگیزشی در طول ترم تحصیلی است .این نوع نوسان و تعامل میان
مؤلفههای مختلف نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در تحقیقات مشابه نیز گزارش شده
بود (پینیل 1و سیزر .)2015 ،صرفنظر از وجود تفاوتها میان این مؤلفهها ،تحقیقات
گذشته ارزش زیادی برای تأثیر زمان بر پیشبرد انگیزش دانشآموزان در هر یک از این
مؤلفهها قائل شده است (خانی و امیری2016 ،2؛ رجب ،فر و اعتمادزاده .)2012 ،3عالوه
بر این ،در این تحقیق نشان داده شد که زمانی که شرکتکنندگان درگیر انجام
فعالیتهای انگیزشی بودند ،مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم دارای
بازنمودهای متفاوتی بود .در پایان ترم تحصیلی ،افزایش مداوم در نمرات زبانآموزان در
مؤلفههای تجربۀ یادگیری و خود آرمانی زبان دوم و کاهش در نمرات خود بایدی آنها
آشکار گردید .افزایش یکسان نمرات مربوط به دو مؤلفه اول دال بر این حقیقت بود که
ظرفیت انگیزشی موجود در فعالیتها و تکالیف تمرین شده در طول ترم آنقدر زیاد
بوده که از انجام تکالیف فراتر رفته و به حفظ انگیزش زبانآموزان تا پایان ترم نیز کمک
کرده است .ایجاد چنین حالت پایداری برای خود آرمانی زبان دوم تنها محدود به
تحقیق حاضر نمی گردد .ثبات در شدت انگیزشی موجود در تصاویر آینده از زبان دوم در
تحقیقات هایور )2015( 4و یعقوبی نژاد و همکارانش ( )2016نیز مشاهده شده است .در
خصوص تجربۀ یادگیری زبان دوم میتوان خاطرنشان ساخت که لمب ( )2012نیز
شواهدی از قدرت پیشگویی کنندۀ این مؤلفه در رفتار با انگیزه فراگیران در یادگیری
زبان دوم و نیز سطح مهارت زبانی آنها یافت .وقتیکه این دو مؤلفه با هم مدنظر قرار
میگیرند ،تحقیقات گذشته مهر تأییدی بر تأثیرگذاری مشترک آنها میزنند .اسالم و
همکارانش ( )2013گزارش دادند که تجربۀ یادگیری و خود آرمانی زبان دوم دارای
باالترین میزان قدرت پیشگوییکنندگی برای تالش فراگیران درزمینۀ یادگیری زبان
دوم هستند که خود در راستای یافتههای تحقیق حاضر است .آنچه میتوان از این یافته
استنباط نمود این است که شرایط موقعیتی تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم
در کالس درس و ظرفیت انگیزشی موجود در آنها باعث شد که شرکتکنندگان
درگیری بیشتری در این فعالیتها داشته و موتورهای رویاگرایانهشان روشن شود .نوعی
1

. Piniel
. Khany & Amiri
3
. Rajab, Far & Etemadzadeh
4
. Hiver
2
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تأیید نسبی این یافته را میتوان در مطالعات یعقوبی نژاد و همکارانش ( )2016و سیزر
و کورموس ( )2008یافت که در آنها خود آرمانی زبان دوم و دیدگاهها در خصوص
یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان عناصر اصلی انگیزشی گزارش شده است؛ بنابراین،
میتوان گفت که انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در کالس درس بر
انگیزش کل ترم تأثیرگذار بوده است .تحقیقات گذشته در این حوزه حاکی از آن است
که تصور کردن یک آیندۀ توأم با موفقیت دارای نقش تأثیرگذاری بر انجام تکالیف در
دست است (مارکوس و نوریس .)1986 ،عالوه بر این ،به عقیدۀ دورینه (الف )2009
تکالیف ابزارهای مفیدی برای تمایز قائل شدن میان تصورات شخصی مختلف دانش
آموزان از خودشان هستند .این باور به واسطۀ یافتههای تحقیق حاضر مورد تأیید قرار
گرفت .کورموس و دورینه ( )2004نیز مشابه این یافتهها دریافتند که مشارکت فعاالنه
در انجام تکالیف نتیجۀ باال رفتن انگیزش فراگیران است.
 -5نتیجه
نتایج این تحقیق بازنمودهای متفاوتی از مؤلفههای نظام خودهای انگیزشی زبان دوم را
در جریان دو بازۀ زمانی مختلف با انجام تکالیف و فعالیتهای انگیزشی در طول ترم در
کالس درس آشکار ساخت .هرچه زمان بیشتری از ترم تحصیلی سپری میشد و
شرکتکنندگان درگیری بیشتری در فعالیتها و تکالیف انگیزشی پیدا میکردند ،این
مؤلفهها دستخوش تغییرات بیشتری میشدند؛ به نحوی که در پایان ترم تحصیلی،
نمرات خود آرمانی و تجربۀ یادگیری زبان بیش از پیش افزایش یافته ،درحالیکه نمرات
خود بایدی کاهش یافت .افزایش معنادار در دو مؤلفه اول و کاهش معنادار در مؤلفه آخر
نشان از وجود تأثیر انگیزش تکالیف و فعالیتهای کالسی بر انگیزش کل ترم تحصیلی
داشت .عالوه بر این ،نتایج آزمون آنووا حاکی از وجود تفاوت معنادار در میزان
تأثیرگذاری هر یک از این خودها بر انگیزش فارسیآموزان بین بازههای زمانی اول و دوم
بود .در جریان هر دو بازۀ تحقیق خود آرمانی ،خود بایدی و تجربۀ یادگیری به ترتیب
داری باالترین میزان تأثیر بر انگیزش فراگیران عرب و چینی در هر دو سطح مقدماتی و
میانی بودند .تلویحات پژوهشی زیر را میتوان از این تحقیق برای انگیزش زبان دوم
استخراج نمود :تکالیف و فعالیتهای کالسی زبان دوم به نحو روزافزونی در حال کسب
اهمیت هستند و نقش بسیار تسهیلکنندهای در فرآیند یادگیری زبان دوم ایفا
مینمایند .همانگونه که در این پژوهش آشکار گردید ،میتوان در تمامی مراحل این
تحقیق اثری انگیزشی از این تکالیف و فعالیتها یافت .در نتیجه ،باید مدرسان از قابلیت
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و انگیزش کافی برای درگیر کردن حداکثری فارسی آموزانشان در این تکالیف برخوردار
باشند .با توجه به نظام خودهای انگیزشی زبان دوم ،آن دسته از تکالیف بیشترین
کارآمدی را دارند که بتوانند تصاویر فارسیآموزان از آیندهشان را بهوجود آورند .با توجه
به مسائل پرداختهشده در این تحقیق میتوان پیشنهادهایی را برای تحقیقات آینده ارائه
نمود .این تحقیق در رابطه با موقعیت تحقیق (دانشگاه) و ویژگیهای جمعیت آماری
(مثالً مسافرت و یا زندگی در کشورهای فارسیزبان) محدودیتهایی داشت .تحقیقات
دیگر را میتوان در موقعیتهای آموزشی دیگر ،نظیر سطوح مختلفی از مدارس دولتی،
انجام داد و یا میتوان فارسی آموزان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی و خصوصی را با
هم مقایسه نمود .در خصوص ویژگیهای مربوط به جمعیت آماری ،تحقیقات آینده
میتوانند بهطور خاص به گروههایی از شرکتکنندگان بپردازند که متغیرهای
جمعیتشناسی همگونی دارند .بهعالوه ،به علت محدودیتهای موجود در اندازۀ جامعه
آماری ناگزیر از استفاده از فارسیآموزان عرب و چینی بودیم که محققان دیگر میتوانند
فراگیران دارای زبانهای مادری دیگر را مورد مطالعه قرار دهند.
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