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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
motivational self-system in English language learning and 
the mediating role of self-regulation and second language 
anxiety in schools. The research method was applied 
according to the purpose and data collection was done by 
correlation. The current research population was second 
year female high school students in Yazd. A sample size 
of 300 was selected by multistage cluster sampling 
method and students answered Second Language 
Motivational Self-System Questionnaire (SLMSQ), 
Bufard Self-Regulation Questionnaire (BSRQ). Foreign 
Language Anxiety Survey (FLCAS). The obtained data 
were analyzed by correlation and path analysis using 
SPSS24 and Lisrel 8.7 software. The results of path 
analysis with appropriate adjustment showed a direct 
relationship between ideal l2 self in learning English and 
an indirect relationship between experience in learning a 
second language through self-regulation. Moreover, the 
direct relationship between anxiety in English was 
negative and significant, and the indirect relationship 
between ideal l2 self due to anxiety in English learning 
became positive and significant. In this study, the direct 
relationship between l2 self and second language 
experience in English learning and the indirect 
relationship between l2 self and second language anxiety 
in English learning were not significant. Therefore, it is 
recommended that parents do not force adolescents to 
learn English and try to internalize their motivation to 
learn English. 
Keywords: Second Language Motivational Self System, 
Second Language Learning Experience, Second Language 
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 دهیچک
زبـان یزشـ یانگ يخودها ستمیمدل س یهدف از پژوهش حاضر، بررس

و  یبخشـ  خـودنظم  يا و نقـش واسـطه   یسیزبان انگل يریادگیدوم در 
اضطراب زبان دوم در مدارس اسـت. روش پـژوهش برحسـب هـدف     

پژوهش  ۀبود. جامع یاطالعات همبستگ يو برحسب گردآور يکاربرد
بود که از جامعـه،   زدیشهر  ۀدوم متوسط ةآموزان دختر دور حاضر دانش

انتخاب شـدند. سـپس    يا چندمرحله يا نفر نمونه به روش خوشه 300
زبـان دوم   یزشـ یانگ يخودهـا  سـتم یس ۀمآمـوزان بـه پرسشـنا    دانـش 

)SLMSQبوفـارد (  یبخش خودنظم ۀ)، پرسشنامBSRQ  و اضـطراب (
آمـده بـه روش    دست به يها ) پاسخ دادند. دادهFLCAS( یزبان خارج

 Lisrelو  SPSS 24افزار  و با استفاده از نرم ریمس لیو تحل یهمبستگ
با برازش  ریمس لیحاصل از تحل يها افتهیشدند.  لیو تحل هیتجز 8.7

ـ را در  یخود آرمـان  میمستق ۀمناسب، رابط و  یسـ یزبـان انگل  يریادگی
 یبخشـ  خـودنظم  ۀواسط زبان دوم به يریادگی ۀتجرب میرمستقیغ ۀرابط

ـ اضـطراب   میمستق ۀرابط نی. همچندادرا معنادار نشان  زبـان   يریادگی
 ۀواسـط  بـه  یخـود آرمـان   میرمسـتق یغ ۀو معنادار و رابط یمنف یسیانگل

ـ اضطراب در  ـ مثبـت و معنـادار شـد. در ا    یسـ یزبـان انگل  يریادگی  نی
ـ سـته ی(با يخود اجبـار  میمستق ۀپژوهش، رابط زبـان دوم در   ۀ) و تجرب

 ۀواسـط  بـه  يخـود اجبـار   میرمسـتق یغ ۀو رابط یسیزبان انگل يریادگی
 نیمعنـادار نبـود؛ بنـابرا    یسـ یزبان انگل يریادگیاضطراب زبان دوم در 

ـ نوجوانان را مجبور به  نیدوال شود یم هیتوص  یسـ یزبـان انگل  يریادگی
ـ   را در آن یسـ یزبان انگل يریادگی ةزیکنند انگ ینکنند و سع  یهـا درون

 کنند.
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 مقدمه
 هاي ینهدر تمام زم یسیزبان انگل تینظر اهم. از شود یجهان استفاده م بیشتر کشورهاي در یسیزبان انگل

که تعداد  ییتا جا شود یم شتریروز ب روزبه رندیبگ ادیرا  یسیزبان انگل کنند یکه آرزو م يتعداد افراد ،یزندگ
آموزان  دانش يریادگی يکه رو یعوامل .)2017، رای(مون رسد ینفر م ونیلیب کیبه مرز  یسیآموزان انگل زبان

بوده  ستمیربع قرن ب نآخری از پرورش و آموزش کارشناسان و شناسان مورد توجه جامعه گذارد، یمدرسه اثر م
مانند  گذارند، یم یرزبان دوم تأث يریادگی يوجود دارند که رو ياریبس ی). عوامل عموم2016، ياست (العمر

؛ ونگ، شن و یو، 2019مکی،  ؛1994، یسلا( تیو شخص زهیانگ عداد،است ،یتشناخ يها سن، هوش، سبک
2021.( 

 يریادگی یزةانگ ،مورد توجه محققان قرار گرفته شتریزبان ب يریادگیکه در ی اثربخش يرهایاز جمله متغ
 یخارجزبان دوم مورد توجه مطالعات زبان  يریادگیدر  تیآن با موفق ۀسبب رابط به يریادگی یزةاست. انگ

انگیزه نیرویی براي شروع یادگیري زبان دوم و ادامۀ روند  .)2009، هی؛ دورن2017، يبوده است (الحور
) انگیزش زبان دوم را ترکیبی از تالش و میل 1985). گاردنر (2005آورد (دورنیه،  یم وجود بهیادگیري بعدي 

 دانست. یمدگیري آن ي مطلوب به یاها نگرشبه پیشرفت در یادگیري یک زبان به اضافۀ 
که با شود  یم یمتفاوت اتیظهور نظرموجب زبان  يریادگیآن در  تیو اهم زشیمفهوم انگ یدگیچیپ
 ۀنیدر زم هیمطالعات اول .)2020(امروس و زویتن،  شوند یزبان و زبان آغاز م يریادگیدر  یمتفاوت اتیفرض
) 1990ی اجتماعی گاردنر (شناخت رواندورة محققان انگیزشی آن را  آنچهکه  در کانادا آغاز شد زشیانگ
اجتماعی مانند نگرش -در این دوره بحث شد که یادگیري زبان تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی نامند. یم

به  ) موسوم1990گاردنر (). مدل پیشنهادي 1972ها است (گاردنر و لمبرت،  یشهکلزبان، آشنایی فرهنگی و 
 ).2009بود (ارتگا، ي بعدي ها دههلی در بررسی انگیزش زبان دوم در الگوي اص ،1آموزشی-مدل اجتماعی

و  تیفیو ک زشیانگ یبررس موجب 1990 ۀده لیگاردنر در اوا اجتماعی-یبعدها انتقادات وارد بر مدل آموزش
دوم در  ةظهور دور به راتییتغ نی). ا1991 ت،یکالس درس شد (کروکس و اسم طیآن در مح هاي یژگیو

کاربرد  ،آن ۀو وجه مشخص شود یم دهینام یتموقعی-یکه شناخت يا دوره ؛دانجامیزبان دوم  زشیگمطالعات ان
. است کالس زبان دوم طیدر مح زشیانگ یلیتحل تیتوجه به موقع نیو همچن یشناس روان یشناخت اتینظر

شد  يریادگیآن در طول جلسات  ریمتغ تیتوجه به ماه سببخود  یآموزش هاي یطدر مح زشیتمرکز بر انگ
سوم مطالعات  ةدور یآن موضوع اصل يو ساختارگذار یشزینوسانات انگ نیبنابرا ؛)2011 دا،یوشیو  هی(دورن

و  هی(دورن بود 2000از سال  یباًمحور نام گرفت و شروع آن تقرندایکه فر يا . دورهاستزبان دوم  زشیانگ
است که توسط  2خودهاي انگیزشی زبان دوم شده، سیستم یمعرفالگوهاي  نیکی از مؤثرتری). 2011 دا،یوشی

 یزشیانگ يریادگیرفتار  ) نشان داد2009(دورنیه  ).2009؛ دورنیه، 2005دورنیه معرفی شده است (دورنیه، 

1. socio-educational model 
2. second language motivational self system 

                                                 



 379                                  دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

و  3ياجبار ، خود2یآرمان دشامل خو که شان یندهآ يریادگی 1يریتوسط خودتصو یزبان خارج رانیفراگ
خودها  .)2009 ،یو پاپ دی، مجی(تاگوچ شود یممشخص  است زبان دومشان 4يریادگی ۀتجرب نیهمچن

. دهد یرا نشان م ترسد یآنچه خواهد شد و آنچه از شدن آن م ،فرد از آنچه ممکن است بشود یندةمفهوم آ
درمورد  به عبارتی به فکر افرادداشته باشد است.  اریدر اخت خواهد یفرد م یزي است کهچ آن یخود آرمان
از خود  اي یژهبخش و بهزبان دوم  ی). خود آرمان1987 نز،یگی(ه اشاره دارد یشانها و آرمان دهایآرزوها، ام

زبان را  خواهد یم يمثال اگر فرد ؛ براي)2009 ه،ی(دورناشاره دارد  شود یفرد که به زبان دوم مربوط م یآرمان
سخنران  کیعنوان  خودش بهفرد از  نیکه ا يری، تصویاد بگیرد اش المللی ینب اندوست صحبت با منظور به
کاهش  یو خود واقع یخود آرمان نیاختالف ب ؛ زیراعمل کند يقو یعنوان محرک به تواند یم کند یم جادیا
 همچنیناست.  ومزبان د يریادگیفرد از خودش درمورد  یدئالا ریتصو ی). خود آرمان2010 ،ی(پاپ یابد یم

در  را زبان دوم يریادگیدر  یکاف یزةفرد انگشود  بب میساست که  یلیاز دال یکی یخود آرمان یسطح ناکاف
 نیمربوط به ا یمعتقدند خود آرمان )1986( وسیمارکوس و نور. )2009 ه،ی(دورنشته باشد سطوح باال ندا

). 2009 ه،ی(دورن کنند یم تیهدا ندهیآ يسو شان را درك و آن را از حال به چگونه خود بالقوه افرادکه  شود یم
از  يکردن توقعاتش و دور برآورده يبرا دیکه فرد معتقد است با شود یم ییها مربوط به صفت يخود اجبار

 نیهستند که ا ییها شده، نسبت ادراك فیو وظا ها یت). اجبارها، مسئول2009 ه،یداشته باشد (دورن یمنف جینتا
زبان دوم  يریادگیرا با  سشیرئ ایخانواده، معلم  خواهد یمثال اگر شخص م يبرا کنند؛ یبعد را کنترل م

 یزشیبه عوامل انگ تواند یبعد م نیا .شود یماو  يریادگی يبرا یمحرك مهم ينگه دارد، خود اجبار یراض
 يبرا شود یم شیستا گرانید وسیلۀ به ای گیرد یکه به آن پاداش تعلق م ییآرزو ؛ زیرامربوط شود یرونیب
معلم،  ،یبرنامۀ درس جربۀ یادگیري به تجربۀ فرد ازت). 2009 ه،یزبان دوم مؤثر است (دورن يریادگی

این ). 2010 ،ی(پاپ شود یرفتار داشته باشد مربوط م يرو یمهم ریتأث تواند یکه م یو مواد درس ها یهمکالس
آموزان، انگیزه  بعد به تصویر از خود ارتباط ندارد، بلکه مربوط به فرایند یادگیري است. براي بعضی از زبان

بردن از محیط یادگیري  مربوط به لذت ها از خود نیست، بلکه یري زبان دوم مربوط به تصویر آنبراي یادگ
یادگیري بهبود بخشد.  را به آموز زبانتواند نگرش  یماست که با انگیزة درونی مرتبط است؛ زیرا محیط خوب 

قوي براي یادگیري زبان دوم  هاي یزهانگ عنوان به نتوان در دیدگاه یادگیرندگا یمرا ترکیبی از این عوامل 
از سیستم خودهاي انگیزشی زبان  جزئی مهم عنوان به). خود آرمانی زبان دوم، 2009گرفت (دورنیه، درنظر 

ي ا کرهآموزان  یر مثبتی در زبانتأثیدئال ا) خود 2014دوم درنظر گرفته شده است. در تحقیقات کیم و کیم (
 شود. یمباشد، پیشرفت در زبان انگلیسی بیشتر  تر شفافداشت و نشان داد هرچه خود آرمانی 

) نشان داد خود آرمانی 2012(، فار و اعتمادزاده ) و رجب2011مطالعات قاپانچی، خواجوي و اعتمادزاده (

1. Self-image 
2. ideal self 
3. ought-to self 
4. Learning experience 
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یادگیري زبان دوم، در برخی  ۀ. در خصوص تجرباستیادگیري زبان دوم  ةکنند بینی یشپین تر مهمزبان دوم 
اسالم، المب و چمبرز ي ها پژوهشاین یک جزء انگیزشی قوي است. در  تحقیقات مشخص شده که

کننده در مقیاس معیار (تالش  بینی یشپترین  يقویدئال، ا)، نگرش به یادگیري زبان انگلیسی و خود 2013(
یادگیري زبان  دهد تجربۀ یم) همچنین نشان 2009( یو پاپ دی، مج. مطالعۀ تاگوچیاسترسیده)  هدف به

ترین عامل  یتاهم کمیت خود اجباري درنهارسیده داشته است.  هدف یر را در تالش بهتأثانگلیسی بیشترین 
کنند که این بعد حداقل اثر بر تالش  یمیید تأ) 2010) و پاپی (2013( شده است. اسالم، المب و چمبرز یافت

 اسالم، المب و چمبرز براساسیزشی دارد. انگهاي رسیده در رابطه با دو جزء دیگر از سیستم خود هدف به
است؛  اثرگذارکند. هرچند عامل فرهنگ نیز  ) خود اجباري کمک کمتري به رفتار یادگیري با انگیزه می2013(

بوده است (تاگوچی،  تر مهمیل فشار خانواده و مدرسه، خود اجباري دل بهمثال در کشورهاي آسیایی  عنوان به
) که با هدف آزمون 1397ي (آباد حسندر پژوهش پرستاراسکی، عبداللهی، مرادي و  ).2009مجید و پاپی، 

مدل سیستم خودهاي انگیزشی زبان دوم در بستر آموزش رسمی زبان خارجی انجام گرفت، نتایج نشان داد 
کند و  یمین تبی یب تجربۀ یادگیري زبان انگلیسی، خود آرمانی و خود اجباريترت بهمهارت در زبان انگلیسی را 

بلکه  گیرد، ینماینکه انگیزش از طریق خود اجباري و انتظارات اطرافیان در جهت یادگیري زبان شکل 
اقتصادي، خود آرمانی -کند. همچنین وضعیت اجتماعی یمي است که محیط یادگیري فراهم ا تجربه براساس

یر تأث ها پژوهشاست که بعضی از  لییرگذار است. این در حاتأثو بر یادگیري زبان دوم  کند میرا تعدیل 
) 2012ونه لمب (نم عنوان به ؛معناداري بین اجزاي سیستم خودهاي انگیزشی و یادگیري زبان انگلیسی نیافتند

به بررسی سیستم خودهاي انگیزشی در بین زبان آموزان اندونزیایی پرداخت و دریافت که تجربۀ یادگیري 
) 2018اي در یادگیري زبان آموزان دارد. سوبکتی ( یهحاشیري بسیار تأثي زبان دوم، خود آرمانی و خود اجبار

در پژوهش کمی خود به بررسی رابطۀ سیستم خودهاي انگیزشی زبان دوم و یادگیري زبان دوم پرداخت. 
مطابق نتایج، خود آرمانی و تجربۀ یادگیري زبان دوم در یادگیري زبان انگلیسی مؤثر نیستند و حتی خود 

 با یادگیري زبان انگلیسی دارد. دار و منفی یمعناي  ي رابطهاجبار
است.  1یبخش خودنظم یسیزبان انگل يریادگیمؤثر بر  یعوامل شناخت ینتر از مهمدیگر  یکی

 کیاهداف  دنیبخش تحقق يکردن شناخت، احساس و رفتار برا میکردن و تنظ مشاهده ییتوانا یبخش خودنظم
، کیو هن ونهیل، خاص است (برگر، کافمن هاي یتموقع یو شناخت یاجتماع يازهایسازگارشدن با ن اینفر 

 توان یم را یبخش خودنظم دهد ینشان م یسیزبان انگل يریادگیدر رابطه با  یبخش مطالعات خودنظم ).2007
خودشان  يریادگیاهداف  توانند یان مآموز دانش يا مرحله نی. در چنکردتصور  يتکرار يندهایادسته فر کی

 شرفتیبرسند، پ یشخص يریادگیکنند تا به اهداف  شیرا آزما شان یادگیري يراهبردها ،کنند ییرا شناسا
بخشند (لم، دست آورند تا بتوانند عملکردشان را بهبود  بزنند و کمک و بازخورد به نیرا تخم شان یادگیري

و به  شود یم يریاز درگ يمعموالً شامل سطح باالتر یبخش ) خودنظم2015سنگ، چنگ و چنگ،  ی؛ ت2015

1. self-regulation 
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 تیظرف ،زبان دوم يریادگی يفرسا و طاقت یطوالن ندیدارد. در طول فرا اجیاحت يشتریزمان و تالش ب
و و یسنگ، ل ی(ت شود یشان م شده حساب يریادگیآموزان و  زبان یۀاول ةزیانگ نیب یپل ران،یفراگ یبخش خودنظم

به بررسی  يا مداخله) در پژوهشی 2013تامپسون (-ینانکیم و ل ).2008، تیمشسنگ و ا ی؛ ت2017، کسین
 آموزان پرداختند. زبان انگلیسی در بین دانش هاي علمی ی و یادگیري واژهبخش خودنظمارتباط 
، شود یزبان دوم مطرح م يریادگیدر  یطور اختصاص و به يریادگیکه در  يگرید ةعمد جاناتیجمله ه از

 ؛ زیراآموزان بوده است زبان يدرخور توجه در آموزش زبان برا یوضوعم ،است. اضطراب 1زبان دوم اضطراب
). 2008؛ ژنگ، 2010 دارند بر آن غلبه کنند (وو،نیاز آموزان  و زبان است یزبان خارج يریادگیدر  یمانع مهم

 ،یمجزا از خود مفهوم اي همجموع« :کرده است فیتعر گونه ین) اضطراب زبان دوم را ا2001( تزیهورو
فردبودن مرحلۀ  و از منحصربه شود یمربوط م یزبان کالس يریادگیکه به  ییقادات، احساسات و رفتارهااعت

 ی تا حدوديزبان خارج رانیتمام فراگ سوم یککه  کند ی) اضافه م2001( تزیهورو »خیزد. یزبان برم يریادگی
روي سطح یادگیري فرد در اضطراب زبان دوم عامل مهمی است که  کنند. یاضطراب زبان دوم را تجربه م
تواند زبان  یماینکه اضطراب  عالوه به). 2014نژاد و احمدآباد،  گذارد (دردي یمیادگیري زبان خارجی تأثیر 

کردن براي  هایشان را از دست بدهند و حتی خوب تالش ییتواناآموزان را ناامید کند و سبب شود اعتقاد به 
این نوع اضطراب عالوه بر اضطراب امتحان، شامل اضطراب برقراري  ).2007یادگیري زبان را رها کنند (نا، 

). 1986(هورویتز، هورویتز و کوپ،  استشدن و اضطراب حضور در کالس زبان  ارتباط، ترس از منفی ارزیابی
و  دادن گوش، کردن صحبتهاي زبان دوم، مانند  یتموقعاضطراب زبان دوم شامل احساس تنش و هراس در 

و براون،  آرنولددانند ( می استرا عاملی انفعالی که مانع فرایند یادگیري  چندجانبه. این احساس استیادگیري 
) به بررسی اضطراب پرداخت و عالوه بر اضطراب، نقش جنسیتی را نیز مطاله کرد. 2016). االلدي (1999

تر دارند و همچنین  یینپا آموزان مقطع آموزان مقطع باالتر، اضطراب بیشتري از زبان نتایج نشان داد زبان
) به مطالعۀ رابطۀ بین باورهاي 1395. بیات، هاشمی و نقش (استاضطراب در میان پسرها بیشتر از دختران 

ۀ اضطراب زبان انگلیسی و راهبردهاي شناختی واسط بهیزشی فردي و محیطی با یادگیري زبان انگلیسی انگ
ي و خودکارآمدراهبردهاي شناختی در رابطۀ بین ارزش و ی پرداختند. مطابق نتایج، بخش خودنظمیادگیري 

بین ارزش تکلیف و اهداف  ۀتبحري با عملکرد زبان انگلیسی و همچنین متغیر اضطراب در رابط اهداف
پژوهش استنباط  ۀکه از پیشین طور هماني دارند. ا واسطهاجتنابی و اهداف عملکردي با عملکرد زبان نقش 

ي در یادگیري زبان انگلیسی دارد و دو ا برجستهسیستم خودهاي انگیزشی نقش  ها پژوهشر بیشتشود، در  یم
بنابراین شاید بتوان گفت سیستم  ؛توانند عوامل مؤثري در یادگیري باشند یمی و اضطراب بخش خودنظممتغیر 

تباط ی اربخش خودنظمي اضطراب زبان دوم و ا واسطهخودهاي انگیزشی و یادگیري زبان انگلیسی با نقش 
 دارد.

 ،دشي پیشین مطرح ها پژوهشها و  یهنظري قبل در بخش مبانی ها قسمتدر  آنچهبا توجه به 

1. second language anxiety 
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ي ا واسطهمتغیرهاي  مجزا و با صورت به را ي متفاوتی نقش سیستم خودهاي انگیزشی زبان دومها پژوهش
. از آنجا اند دهکربررسی ی در یادگیري زبان انگلیسی بخش خودنظممتفاوت مانند اضطراب، وضعیت اقتصادي و 

یزشی زبان دوم در ایران انگسیستم خودهاي  خصوص بهیرها در کنار هم متغتمامی این  که پژوهشی با
روابط این متغیرها  ،ذکر شد تر پیشصورت نگرفته است و با توجه به اهمیت یادگیري زبان انگلیسی که 

 مدل در این پژوهش بررسی شد. صورت به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روش
ا ر ج ش ا ه و رو عه، نمون  جام

 نیزطرح تحقیق گیرد.  هاي بنیادي قرار می پژوهش ۀو از منظر هدف، در دست استمطالعۀ حاضر توصیفی 
سنجش ارتباط میان  ،این پژوهش هدف .همبستگی از نوع تحلیل مسیر است تر یقطور دق و به یرآزمایشیغ

یۀ دهم پاسال ( 18تا  15دختر  انآموز دانشن را تمامی آآماري  ۀاست. جامع متغیرها در قالب یک مدل علی
 300تحقیق  ۀتشکیل داده است. حجم نمون 1398-1399 و یازدهم و دوازدهم) شهر یزد در سال تحصیلی

هاي ورود به پژوهش  از شش مدرسه انتخاب شدند. مالك يا چندمرحلهي ا خوشهبود که به روش  آموز دانش
افراد براي  ۀرضایت و عالق و تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم، ۀجنسیت دختر، پای آموزبودن، انششامل د

عنوان مالك خروج از پژوهش  ها توسط افراد به تکمیل ناقص پرسشنامه ،شرکت در مطالعه بود. عالوه بر این
 درنظر گرفته شد.

 شیوة اجراي پژوهش
اجرا  ةدر فرمت مناسب، آماد ها پرسشنامه تحقیق، ياجرا يراب ازیمورد ن يمجوزهاهماهنگی و پس از اخذ 

 ۀ، به ارائدبیراناجرا، با هماهنگی با مدیران مختلف مدارس، با حضور در ساعات کالس  ۀد. در مرحلش
و از  یمیی پرداختپاسخگویی و اهمیت دقت پاسخگو ةهدف و روند مطالعه، نحو درموردتوضیحاتی 

 یبخش خودنظم

 خودهاي
 زبان انگیزشی

 

 زبان عملکرد
 انگلیسی

 دوم زبان اضطراب
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 مالحظات رعایت با پرسشنامه 300. را پر کنند ها پرسشنامهدقیقه  15-20مدت  تا در یمخواستآموزان  دانش
 از آگاهانه رضایت کسب رازداري، اصل رعایت شامل( پژوهش هاي پرسشنامه نتایج از استفاده در اخالقی
 براي کنندگان شرکت آزادي حق درنظرگرفتن کنندگان، شرکت براي پژوهش اهداف تشریح ن،اداوطلب
 ۀتکمیل شد. نمون )ها آزمودنی ۀکلی ۀپرسشنام براي کد درج و تعیین و پژوهش هاي پرسشنامه ردننک تکمیل

شهر یزد  ۀدوم متوسط ةان دختر دورآموز دانشاي در بین  اي چندمرحله گیري خوشه ونهمنپژوهش به روش 
 انتخاب شد.

 ي اطالعاتگردآوربزارهاي ا
، ویرایش دوم)، 2010زبان دوم (دورنیه و تاگوچی، یزشی انگسیستم خودهاي  ۀپرسشنامتحقیق، ابزارهاي 

 )1986() و مقیاس اضطراب کالس زبان خارجی، هورویتز و همکاران 1995ی بوفارد (بخش خودنظممقیاس 
 .است

ام شن س ر مس ۀپ ست شیانگ يخودها ی ز م ی ن دو ا  )SLMSQ( 1زب
. پرسشنامه کردند یرایش) و1397(و همکاران  یپرستاراسک وکرد  تنظیم) 2009( دورنیه را پرسشنامه این

 یآرماند خو ،ابزار ینزبان دوم است. در ا یادگیري ۀو تجرب يخود اجبار ی،شامل سه بخش و شامل خود آرمان
از  يا درجه پنج یکرتل يبرمبنامؤلفه  10 بازبان  یادگیري ۀتجربو مؤلفه با شش  اجباري، خود مؤلفهبا شش 

)، 1397( همکاران و پرستاراسکی پژوهش درشده است.  يگذار ) نمره5فقم () تا کامالً موا1کامالً مخالفم (
به  87/0 و 86/0، 88/0 یبترت به یسیزبان انگل یادگیري ۀتجرب و اجباريخود  ی،کرونباخ خود آرمان يآلفا

 يهابزرگ در کشور يها در نمونه یهدورن انگیزشیشده در ابزار  استفاده يها مؤلفه ییمحتوا ییدست آمد. روا
پژوهشگران بوده  ینا ییدمورد تأ و شناس قرار گرفته س و زبانشنا روانپژوهشگران  ةاستفاد موردجهان بارها 

خود  ی،کرونباخ خود آرمان يآلفا ،پژوهش حاضر دراست.  یاسمق ییاز روا یحاک که) 2009، یه(دورن است
 دست آمد. به 80/0 و 88/0، 85/0 یبترت به یسیزبان انگل یادگیري ۀتجرب و اجباري

شنامۀ س ر ش خودنظم پ خ رد یب وفا  )BSRQ( 2ب
 بوفارد، ۀاز پرسشنام ی،بخش خودنظم یادگیري ياز راهبردها ها یآزمودن ةاستفاد یزانم یريگ منظور اندازه به

سال  درهمکاران  و بوفارددارد که  یهگو 14 مقیاس این. شد استفاده) 1995( الروشه و وزیو ورت، بویس
) است و 1) تا کامالً مخالفم (5از کامالً موافقم ( اي ینهگز پنج ۀپرسشنام یندند. سؤاالت اکر یطراح 1995

) 1387زاده ( آزمون در پژوهش عرب پایایی. کند یم یريگ را اندازه یزشیو انگ یفراشناخت ی،سه عامل شناخت
 دست آمد. به 78/0کرونباخ  يحاضر آلفامطالعۀ گزارش شده است. در  69/0

1. Second Language Motivational Self-System Questionnaire (SLMSQ) 
2. Bufard Self-Regulation Questionnaire (BSRQ) 
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س ما مقیا ن دو ا زب ب   )FLCAS( 1ضطرا
 استماده  33) طراحی کرد و محققان ترجمه کردند. مقیاس شامل 1986مقیاس را هورویتز و همکاران (این 

ي ها نمرهشوند.  یممخالفم پاسخ داده  کامالًموافقم تا  کامالًي لیکرت از ا درجه پنج براساسها  یاسمقو همۀ 
)، 1395و پناهنده ( . در پژوهش فارسیان، رضاییاستراوان ة اضطراب فدهند نشانباال در این مقیاس 

د که در شاز امتحان زبان دانشجویان همبسته  آمده دست به ةآن با نمر ةنمر ،تعیین اعتبار این مقیاس منظور به
دار بود. ضریب پایایی آن  یمعن 1/0د که در سطح شمحاسبه  -45/0دار بود. ضریب اعتبار  یمعن 1/0سطح 
 به دست آمد. 80/0 کرونباخ يآلفاد. در پژوهش حاضر شمحاسبه  79/0وش آلفاي کرونباخ برابر با نیز با ر

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
تجزیه و تحلیل  Lisrel 8.7و  SPSS 24افزار  نرمبه روش همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از  ها داده

 .شدند

 ها یافته
ده مآ 1در جدول آن نتایج شد که توصیفی متغیرهاي پژوهش بررسی ي ها شاخص ،ها دادهقبل از تحلیل 

ذکر  شایان هاي پژوهش استفاده شد. یهفرضاست. در ادامه از ضریب همبستگی و تحلیل مسیر براي پاسخ به 
نفر  89و  پایۀ یازدهم آموز دانشنفر  121پایۀ دهم،  آموز دانشنفر  90 ،پژوهش ۀنفر نمون 300از  است که

 سال بود. 82/16پایۀ دوازدهم بودند. میانگین سنی نمونۀ پژوهش  وزآم دانش

 ي توصیفی متغیرهاي پژوهشها شاخص. 1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف معیار نمرات میانگین حداکثر نمرات نمرات حداقل یرهامتغ

 01/3 -45/2 67/1 72/18 20 10 یادگیري زبان دوم
 33/0 -38/0 51/0 75/3 07/5 2 اضطراب زبان دوم

 -62/0 -09/0 72/0 24/3 82/4 38/1 بخش یادگیري خودنظم
 53/1 -26/1 82/0 12/3 5 1 خود آرمانی
 -56/0 17/0 99/0 86/2 5 1 خود اجباري

 39/0 -95/0 58/0 95/3 5 10/1 تجربۀ یادگیري زبان دوم

 ،کجی و کشیدگی . با توجه به مقداردهد یمي توصیفی متغیرهاي پژوهش را نشان ها شاخص 1جدول 
 نرمال هستند. ها داده

ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد  ،ها ماتریس همبستگی است از آنجا که مبناي تجزیه و تحلیل مدل
 ارائه شده است. 2بررسی در جدول 

1. Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) 
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 پژوهش یرهايمتغ یهمبستگ یبضرا .2جدول 

 یرهامتغ
 یادگیري

 دوم زبان
 اضطراب

 دوم زبان
 یادگیري

 بخش خودنظم
 رمانیآ خود

 خود
 اجباري

     1 دوم زبان یادگیري
    1 -27/0** دوم زبان اضطراب

   1 -47/0** 39/0** بخش خودنظم یادگیري
  1 51/0** -44/0** 48/0* آرمانی خود
  -17/0** -13/0** 12/0** -12/0** اجباري خود

 -14/0** 67/0** 67/0** -52/0** 48/0** دوم زبان یادگیري تجربۀ
01/0<P**  
05/0<P*  

 .استمعنادار ، تمام روابط میان متغیرهاي پژوهش 2با توجه به جدول 
یشنهادشده از طریق تحلیل مسیر بررسی و از پبراي بررسی یادگیري زبان انگلیسی، الگوي مفهومی 

 يآزاد ۀشاخص مجذور کاي بر درج، )X2از شاخص مجذور کاي (براي برآورد الگو و  1روش بیشینۀ احتمال

)، و مجذور میانگین AGFI( 3برازندگی انطباق شدة یل)، شاخص تعدGFI( 2شاخص برازندگی انطباق )،(
شدن بهتر روابط بین  براي مشخص. )، براي برازندگی الگوها استفاده شدRMSEA( 4مربعات خطاي تقریب

بینی  ة نمودار مسیر مدل پیشدهند شانن 1نمودار شود.  یرها ارائه میمتغبین  یرهاي پژوهش، نمودار مسیرمتغ
دهندة روابط  ین نشانچ نقطههاي  ي روابط و خطمعناداردهندة  هاي ممتد نشان . خطاستیادگیري زبان دوم 

بخش و  با توجه به نمودار، اثر مستقیم خود آرمانی بر یادگیري خودنظم یرها هستند.متغیرمعنادار بین غ
اثر همچنین آن با اضطراب زبان دوم منفی و معنادار است.  ۀو رابط یادگیري زبان دوم مثبت و معنادار

بخش منفی و معنادار و بر اضطراب زبان دوم مثبت و معنادار است.  مستقیم خود اجباري بر یادگیري خودنظم
 یادگیري زبان ۀدست نیامده است. اثر مستقیم تجرب یادگیري زبان دوم معنادار به اثر مستقیم خود اجباري بر
آن با اضطراب زبان دوم منفی و معنادار است. ولی  ۀبخش مثبت و معنادار و رابط دوم بر یادگیري خودنظم

یادگیري زبان دوم اثر مستقیم معناداري بر یادگیري زبان دوم ندارد. اثر مستقیم اضطراب زبان بر  ۀتجرب
بخش بر یادگیري زبان دوم مثبت و  یادگیري زبان دوم منفی و معنادار است. و اثر مستقیم یادگیري خودنظم

) 04/0اضطراب زبان مثبت و معنادار ( ۀواسط بهآرمانی بر یادگیري زبان دوم  یرمستقیم خودغمعنادار است. اثر 
به عبارتی متغیر اضطراب زبان و همچنین  .) است04/0مثبت و معنادار ( بخش خودنظمیادگیري  واسطه بهو 

1. Maximum likelihood method 
2. Goodness of fit index 
3. adjusted goodness of fit index 
4. root mean square error of approximation 
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 یرمستقیم خودغي دارند. اثر ا واسطهآرمانی و یادگیري زبان نقش  ودخ ۀدر رابط بخش خودنظمیادگیري 
 بخش خودنظمیادگیري  ۀواسط به) و همچنین 03/0اضطراب زبان ( ۀواسط بهاجباري بر یادگیري زبان دوم 

 خود ۀبخش در رابط یرمعنادار است. به عبارتی متغیر اضطراب زبان و همچنین یادگیري خودنظمغ) 02/0(
یادگیري زبان دوم بر یادگیري زبان  ۀیرمستقیم تجربغي ندارند. اثر ا واسطهیادگیري زبان نقش اجباري و 

مثبت و معنادار  بخش خودنظمیادگیري  ۀواسط به) و 12/0اضطراب زبان مثبت و معنادار ( ۀواسط بهدوم 
یادگیري  ۀتجرب ۀدر رابط بخش خودنظم) است. به عبارتی متغیر اضطراب زبان و همچنین یادگیري 07/0(

 ي دارند.ا واسطهزبان و یادگیري زبان نقش 

 یادگیري زبان دوم بینی یشپ مدل t یرنمودار مسیر برآورد مقاد .2کل ش

را بعد از اصالح و حذف روابط  بینی یادگیري زبان دوم یشپي نیکویی برازش مدل ها شاخص 3جدول 
 دهد. یرمعنادار (مدل نهایی) نشان میغ

 بینی یادگیري زبان دوم شدة پیش هاي نیکویی برازش الگوي اصالح شاخص. 3جدول 
 برآورد شاخص
 GFI( 99/0نیکویی برازش (

 AGFI( 92/0شدة نیکویی برازش ( یلتعد
 RMSEA( 049/0ریشۀ خطاهاي میانگین مجذورات تقریب (

 43/3 )مجذور کاي (
 1 (df)درجۀ آزادي 

بسیار خوب هستند که گواه از برازش خوب مدل است.  AGFIو  FIGاخص دو ش ،3 با توجه به جدول

 آرمانی
 خودنظم

 تجربه

 اجباري

 اضطراب

 پیشرفت
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مدل  RMSEAشاخص   برای  از  نیز  خوب  پیشنهادی   05/0های  مدل  جدول،  ب   توج   با  ک   اس   کمتر 
ماتری     اس     برازندگی بسیار خوبی داردر آخرین شاخص شده را برآوردو    شدهمشاهدهک  میزا  تفاوت 

میگیراندازه و  ی  مدل  دهندنشا  آ     نبود معنادارکند  مناس   برازپ  نسب اس ۀ  و  کای  مجذور  ب       ر 
خواهد بودر با توج    1یدئال این نسب  برابر با  اتوج  دارد و در یک مدل    پسماندهادرجۀ آزادی، ب  قدرم لق  

اس  ک  گواه برازپ بسیار خوب   بسیار نزدیک  1، نسب  مجذور کای ب  درجۀ آزادی در مدل ب   3ب  جدول  
یعنی بعد از حذف مسیرهای   شدهاصالحی برازندگی مدل  ها شاخصاس ر با توج  ب  مقدار    شدهدو مدل ذکر  

 خوبی داشت  اس ر  نسبتا های حاصل از این پژوهش برازپ یرمعنادار، این مدل برای داده غ

 گیرییجه نتبحث و 

پژوهشهدف   راب   ،این  انگیزشی    ۀبررسی  نقش  خودهای  با  انگلیسی  زبا   یادگیری  ی اواس  و 
بر یادگیری زبا   بخشخودنظمی و اض راب زبا  دوم اس ر پژوهش حاضر نشا  داد یادگیری  بخشخودنظم

هرچ    ک   اس   معنی  بدین  این  داردر  معناداری  و  مستقیم  زبا بخشخودنظماثر  یادگیری  باشد،  بالتر  ی 
ایرا     شدهانجامی  هاپژوهشانگلیسی بیشتر اس ر   ی و یادگیری زبا بخشخودنظمارتباط    درمورددر کشور 

ر در اس آموزا   در زمینۀ ارتباط این متغیر و پیشرف  تحصیلی دانش  هاپژوهشو بیشتر    اس انگلیسی اندک  
زمین    پژوهش مکی )یماین  ب   )2019توا   یو  و  یافت 2021( و ونگ، شن  اشاره کردر  پژوهش (  این  های 
ی و یادگیری زبا  دوم ارتباط مثب  بخشخودنظم بودر این محققا  نشا  دادند بین    هاپژوهشن  همسو با ای

( همسو بودر این محققا  در پژوهش 2013تام سو  )-های کیم و لینا وجود داردر این یافت  همچنین با یافت 
راب ۀ   بررسی  ب   پژبخشخودنظمخود  نتایج  و  پرداختند  انگلیسی  زبا   یادگیری  و  آ  ی  داد  وهش  نشا   ها 

واژه بخشخودنظمی  امداخل راهبردهای   یادگیری  در  انگلیسی  ی  زبا   دانش   مؤثر های  آموزا   اس ر 
های خود آگاه هستندر ی محدودها و  در تالپ برای یادگیری بسیار فعال هستندا زیرا از قوت  بخشخودنظم
زبا  نظارت    برحس آموزا   این  خود  رفتار  بر  خود  کنی ماهدافشا   و  فزاینده  اثربخش  درموردند  تأمل ی 

زیمرمن، ) شودیمشا   ی یادگیریها روپ ها برای ادامۀ  سب  افزایش رضای  خود و انگیزۀ آ   نکنندر اییم
(ر 2002

اثر معکوس معنادار داردر این   بر یادگیری زبا  دوم  این پژوهش همچنین نشا  داد اض راب زبا  دوم 
های این  شودر یافت یم راب زبا  دوم سب  کاهش یادگیری زبا  انگلیسی  بدین معنا اس  ک  افزایش اض

( نقش  و  بیات، هاشمی  پژوهش  با  )1395پژوهش  اللدی  و  ب  2016(  اس ر  از ی منظر  (، همسو  برخی  رسد 
نکرد ، نداشتن انگیزه، عادات ضعیف یادگیری زبا  و توانایی کم در یادگیری زبا  دلیل عوامل مانند تالپ 

عل  محدودی  ارتباط با افرادی ها یادگیری زبا  انگلیسی ب یاییآسبرای بسیاری از  اب و ناکامی اس راض ر
انگلیسی صحب    زبا   ب   این  برانگچالشکنند،  یمک   و  اس   میا یم یز  در  اض راب  دلیل  از  یکی  تواند 

(ر 2006، وی)لآموزا  باشد زبا 
ها خود آرمانی بر یادگیری ای انگیزشی بود ک  از میا  آ از دیگر متغیرهای این پژوهش، سیستم خوده
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ي داخلی که در رابطه با خود آرمانی با این پژوهش ها پژوهشزبان دوم اثر مثبت و معناداري دارد. از جمله 
ي خودها) است که با هدف آزمون مدل سیستم 1397همسو است، تحقیق پرستاراسکی و همکاران (

سمی زبان خارجی در ایران صورت گرفت. این پژوهش نشان داد خود آرمانی یزشی در بستر آموزش رانگ
خود آرمانی با پژوهش مالکی  مؤلفۀاي در یادگیري زبان خارجی دارد. این یافته در رابطه با  کننده یینتعنقش 

ري زبان راستا است. مطابق نتایج این پژوهش، خود آرمانی رابطۀ معناداري با یادگی ) نیز هم1397و حقانی (
) در ایران انجام شد رابطۀ معناداري 2012انگلیسی دارد. پژوهش دیگري نیز که توسط رجب و همکاران (

بین خود آرمانی زبان دوم و مقیاس معیار (تالش قصدي) براي یادگیري زبان دوم را نشان داد که با این 
 پژوهش همخوانی دارد.

. به استیک سخنور قوي  عنوان بهشخص از خودش  ی تصویرآرمان خودبحث شد،  قبالًکه  طور همان
سخنوري قوي و خود را در جایگاهی قدرتمند مانند  عنوان بهی که خود را آموزان زبانعبارت دیگر 

انگیزة درونی قوي دارند، یادگیري بیشتري در  درواقعکنند و  یمخواندن در یک کشور خارجی تصور  درس
) و دورنیه و یوشیدا 2009دورنیه ( براساسشوند.  یمینشان ترغیب والدوسط ی دارند که تآموزان زبانمقایسه با 

 یزشی تقویت کنند.انگشان را با استفاده از راهبردهاي  یآرمانتوانند خود  یما تشویق بآموزان  زبان )2011(
بتوانند به  دهد نوجوانان ایرانی در این سنین به دنبال یادگیري زبان انگلیسی هستند تا یماین یافته نشان 

نوجوانان در این  معموالًي خارج از کشور دست یابند. همچنین ها دانشگاهي خود مانند تحصیل در ها آرمان
کردن در این کشورها را دارند. این  شوند و آرزوي زندگی ي کشورهاي خارجی میها جاذبهگروه سنی محو 

) معتقدند اگرچه خود اجباري 2013ه و چان (نبودن خود اجباري را در یادگیري نشان داد. دورنی پژوهش مهم
یختن برانگایجاد انگیزه کند، در بسیاري از متون آموزشی نیروي کافی براي  آموز زبانتواند در  یمزبان دوم 

ي بیرونی اعم از اصرار فشارهاة دهند نشانو  استها  یتمسئولو  اجبارهاانگیزه ندارد. خود اجباري وظایف، 
. در استیرگذار تأثر نظر دوستان نزدیک و افرادي نظیر معلمان، استادان و سایر افراد بودن د والدین، مهم

شود. به همین دلیل  یمنیز متون درسی به زبان فارسی ارائه  ها دانشگاهو در  استایران، زبان رسمی فارسی 
وند و با نتایج منفی ش ینمیرند، با مشکل مواجه فرانگآموزان و دانشجویان زبان انگلیسی را  حتی اگر دانش

شوند. از طرف دیگر نوجوانان در  ینمرو  نشدن در نظر خانواده، دوستان و اطرافیان روبه مانند مورد احترام واقع
ۀ مهارت در زبان انگلیسی تالش واسط بهو مجبور نیستند براي کسب شغل بهتر  اند نشدهاین سن هنوز شاغل 

یی که ها پژوهشحرکی قوي براي فراگیري زبان انگلیسی باشد. نتایج تواند م ینمکنند؛ بنابراین خود اجباري 
یرات خانواده و تأثدهد  یم) انجام شد نشان 2009( یو پاپ دی، مجدر ایران، ژاپن و چین توسط تاگوچی

همچنین عواملی مانند یادگیري زبان براي جلوگیري از مردودشدن در امتحانات نقش مهمی در یادگیري ایفا 
ي سیستم خودهاي ها مؤلفه. یکی دیگر از استاز خود آرمانی  تر کمرنگولی این نقش بسیار کند،  یم

. این مؤلفه شامل مواد آموزشی، گروه استیزشی، تجربۀ زبان دوم یا همان نگرش به زبان انگلیسی انگ
نگلیسی ندارد. داري با یادگیري زبان ا یمعنانتظار، رابطۀ  برخالفو  استهمساالن، معلمان و محتواي درسی 

) 1396و یوسفی، عبادي و ساعدي دویسه ( )1397این در حالی است که پژوهش پرستاراسکی و همکاران (
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نشان داد تجربۀ زبان دوم نقش مهمی در یادگیري زبان انگلیسی دارد. این پژوهش در زمینۀ تجربۀ یادگیري 
راستا است.  ) هم2018و سوبکتی () 2016( ، عسلیمانی، راچوا و هارکینززبان دوم با پژوهش موسکوفسکی

)، تجربۀ یادگیري زبان دوم در مهارت یادگیري زبان 2016براساس نتایج پژوهش موسکوفسکی و همکاران (
) نیز معناداري بسیار کمی بین این مؤلفه و یادگیري زبان 2018یر چشمگیري ندارد. سوبکتی (تأثانگلیسی 

هش فراتحلیل خود به نتایج جالبی در زمینۀ تجربۀ یادگیري زبان ) در پژو2017انگلیسی یافت. الحوري (
تجربۀ یادگیري زبان دوم و تالش براي یادگیري زبان دوم  انگلیسی رسید. نتایج مطالعۀ او نشان داد بین

ي ها پژوهشیدة او، عقارتباط قوي وجود دارد، ولی رابطۀ ضعیفی با یادگیري حقیقی زبان انگلیسی دارد. به 
است.  ندادهچشمگیري بین این متغیر و یادگیري زبان انگلیسی نشان  که تا امروز انجام شده، وابستگی اندکی

عالوه بر این، تجزیه و تحلیل نظري اندکی براي توضیح اینکه چرا این وابستگی جدي نیست وجود دارد 
دهد، حتی  ینمتر را نشان یادگیري به لزوماًنگرش مثبت به درس و معلم  داشتن .)2011(دورنیه و یوشیدا، 

کند تسلط کاملی  یمیرعادي نیست که یادگیرنده تصور غاین تجربه  درواقعگونه تصور کند.  ینا آموز دانشاگر 
ي عمیقی در دانش او وجود دارد. این ها شکافشود که  یمدر یک آزمون متوجه  بر درس دارد، ولی متعاقباً

ی داشته باشد؛ براي نمونه معلم شخصیت جذاب یا رویکرد تواند دالیل متفاوت یم کننده گمراهگمان 
 است). البته شایان ذکر است که نتایج این پژوهش مربوط به این نمونه 2017ي دارد (الحوري، ا کننده سرگرم

 بودن تجربۀ زبان انگلیسی یا همان نگرش باشد. اهمیت یبتواند دال بر  ینمو 
ۀ اضطراب زبان و واسط بهنی بر یادگیري زبان دوم یرمستقیم خود آرماغدر این پژوهش، اثر 

، در بخش خودنظمی مثبت و معنادار است. به عبارتی متغیر اضطراب زبان و همچنین یادگیري بخش خودنظم
بر یادگیري زبان دوم  یرمستقیم خود اجباريغي دارند. اثر ا واسطهرابطۀ خود آرمانی و یادگیري زبان نقش 

یرمعنادار است. به عبارتی متغیر غ بخش خودنظمیادگیري  ۀواسط بهو همچنین اضطراب زبان  ۀواسط به
ي ا واسطهاجباري و یادگیري زبان نقش  خود ۀدر رابط ،بخش خودنظماضطراب زبان و همچنین یادگیري 

 ۀواسط بهو  اضطراب زبان ۀواسط بهیادگیري زبان دوم بر یادگیري زبان دوم  ۀیرمستقیم تجربغندارند. اثر 
مثبت و معنادار است. به عبارتی متغیر اضطراب زبان و همچنین یادگیري  بخش خودنظمادگیري ی

 دهد یمي دارند. این نتایج نشان ا واسطهیادگیري زبان و یادگیري زبان نقش  ۀتجرب ۀدر رابط بخش خودنظم
ان انگلیسی یجه یادگیري بهتر زبدرنتی و بخش خودنظمکاهش اضطراب و افزایش  سببخود آرمانی قوي 

ی بخش خودنظمیابد،  یمیادگیري زبان دوم بیشتر باشد، اضطراب کاهش  ۀشود. همچنین هرچه تجرب یم
 شود. یمیجه یادگیري زبان انگلیسی بیشتر درنتیابد و  یمافزایش 

 سؤاالتآموزان، نداشتن  هاي این پژوهش که شامل نداشتن دسترسی بیشتر به زبان یتمحدودبا توجه به 
هایی نیز در راستاي این پژوهش  یشنهادپمقیاس معیار بود،  عنوان بهترم  یانپاسخ و استفاده از نمرات باز پا

ي ها مهارتتر  یقدقهاي دیگري که بتواند یادگیري  یاسمقاز  ،ي آتیها پژوهششود در  یمداده شد. پیشنهاد 
سنجد استفاده شود. از آنجا که کردن را ب و گوش کردن صحبتان مانند خواندن، نوشتن، آموز دانشزبانی 

و همچنین گروه  تر گستردهي سنی ها گروهبهتر است این سیستم در  ،اي است یچیدهپیادگیري زبان مفهوم 
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یادگیري زبان دوم نقش مؤثري در  تجربۀي قبلی ها پژوهشیت اینکه طبق درنها پسران بررسی شود.
؛ داري با یادگیري نشان نداد یمعن ۀرابط ،ر این پژوهشانتظا برخالفولی  ،یادگیري زبان انگلیسی داشته است

تري قرار گیرد. بدیهی است این  یقدقي آتی این مؤلفه مورد بررسی ها پژوهششود در  یمپیشنهاد  بنابراین
 رساند. یمبررسی ما را در فهم بهتر چارچوب سیستم خودهاي انگیزشی یاري 

 منابع
بینـی عملکـرد درس زبـان انگلیسـی: نقـش ارزش تکلیـف،        یشپ). مدل علی 1394نقش، ز. ( و ،.، هاشمی، ز.بیات، م

پژوهش خودکارآمدي زبان انگلیسی، ادراك از ساختار هدفی کالس، اضطراب زبان خارجی و راهبردهاي شناخت. 
 .176-195 ،)31(9. ي آموزشیها نظامدر 

ي انگیزش زبان دوم و مهارت خودها). سیستم 1397ي، ح. (آباد حسن و ،.، مرادي، ع.ح .، عبداللهی، م.پرستاراسکی، ع
-138)، 1(34 .تعلیم و تربیـت  ۀفصلنام .آموزان ایرانی اقتصادي در زبان-در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی

115. 
 هدف با سبک مدیریتی معلمان. پایان گیري بررسی رابطه بین یادگیري خودگردان، جهت). 1387عرب زاده . مهدي (

 .، دانشگاه تربیت معلم تهرانتربیتی . رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علومشداسی ارکارشن نامه
پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کالس زبان  ةبین انگیز ۀ. رابط)2015( .پناهنده، س .، وی، نیرضا .،. رم فارسیان،

 .183-200، )4(6 .ان و ادبیات تطبیقیي زبها پژوهش-جستارهاي زبانی مجلۀخارجی دانشجویان زبان فرانسه. 
و یـادگیري زبـان آلمـانی در ایـران.     » خـود انگیزشـی زبـان دوم   « ۀ). بررسـی نظریـ  1397و حقـانی، ن. (  .،مالکی، م

 .627-644، )2(8 .ي خارجیها زبانی در شناخت زباني ها پژوهش
وم دانشـجویان مقطـع کارشناسـی از    ). بررسی انگیزش زبـان د 1396و ساعدي دویسه، م. ( .،، عبادي، س.یوسفی، ن

 .1-21، )3(5 .پژوهی پژوهشی تدریس-فصلنامۀ علمییۀ نظام خود انگیزشی زبان دوم. نظردیدگاه 
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