
Journal of Research in Teaching  
تدریس علمی پژوهشی فصلنامه 

 پژوهی

Vol 5, No 3, Autumn 2017  :1-21صفحات 
 – سومشماره  –سال پنجم

 1396  پاییز
 

 

بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع 

نظام خود انگیزشی زبان »کارشناسی از دیدگاه نظریه 

 «دوم
 

 *3، مجید ساعدی دویسه2، سامان عبادی1نورالدین یوسفی

 

 

 

یار گروه . دانش2؛ . استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه1

جوی دکترای رشته آموزش . دانش3؛ زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 کرمانشاه زبان انگلیسی دانشگاه رازی

Investigating the L2 Motivation of the 

Undergraduate Students from the 

Perspective of the “L2 Motivational Self 

System” 

 
N. Yousofi1, S. Ebadi2, M. Saedi Dovaise3* 

 

1. Assistant Professor, English Department, Razi 

University, Kermanshah, Iran; 2. Associate Professor, 

English Department, Razi University, Kermanshah, Iran; 

3. PhD Student, English Department, Razi University, 

Kermanshah, Iran 

  

ه: 
مقال

ت 
یاف

در
11/

03/
13

96
    

    
    

    
    

    
    

    
  

ه: 
مقال

ش 
یر

پذ
01/

09/
13

96
 

 چکیده
هدف این پژوهش بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع  هدف:

نظام »ی خارجی از دیدگاه نظریه ها زبانی غیر ها رشتهکارشناسی 

 است.« خود انگیزشی زبان دوم

شامل   برای شناسایی عوامل انگیزشی از رویکرد کیفی روش:

است.  شده  استفاده ها دادهوری مصاحبه و یادداشت روزانه در گردآ

پس از بررسی پیشینه پژوهش، نظریات گروهی از کارشناسان دریافت 

یافته است از این منابع   سازمان  یمهنمصاحبه که از نوع  سؤاالتو 

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  40کنندگان  شرکت تهیه شدند.

بودند.  94-95 یلیتحصکردستان و رازی کرمانشاه در سال   دانشگاه

یری هدفمند مبتنی بر تکنیک معیار استفاده شده گ نمونهاز روش 

ی غیر ها رشتهشده تحصیل در مقطع کارشناسی  یینتعاست و معیار 

ی خارجی بود. با روش تحلیل محتوا موضوعات کلیدی در ها زبان

ی شدند. سپس بر مبنای چارچوب نظری کدبندشناسایی و   ها داده

 ه محتوایی تعیین شدند. پژوهش چند طبق

نظام خود »های این پژوهش به اعتبارسنجی نظریه  یافته ها: یافته

دهد  یمکند و نشان  یمدر این بافت خاص کمک « انگیزشی زبان دوم

تواند در تبیین و ارزیابی انگیزش جامعه هدف این  یمکه این نظریه 

دهند  نشان می ها بر این، یافته قرار گیرد. عالوه استفاده موردپژوهش 

ترین عامل انگیزشی  یقو« تجربیات یادگیری زبان دوم»که عنصر 

ی خارجی ها زبانی غیر ها رشتهبرای دانشجویان مقطع کارشناسی 

چهار مضمون اصلی خود را نشان داد. همچنین  صورت بهاست که 

تری است  یقومشخص شد که خود آرمانی زبان دوم عامل انگیزشی 

ن دوم. این نتایج اهمیت توجه به مواد آموزشی و تا خود بایسته زبا

و اهمیت توجه به « خودهای ممکن»برنامه درسی متناسب با 

ی معلم در راستای ایجاد انگیزش را ا حرفههای شخصیتی و  ویژگی

 دهد. یمنشان 

 

: انگیزش زبان دوم، نظام خود انگیزشی زبان دوم، عوامل ها یدواژهکل

 کارشناسی انگیزشی، دانشجویان مقطع 

Abstract  
Purpose: This study aims to investigate the L2 

motivation of the undergraduate non-English 

major students from the perspective of the “L2 

Motivational Self System”. The qualitative 

method of interview and journal keeping were 

used to determine the motivational factors. After 

reviewing the related literature and receiving the 

opinions of a panel of experts, the questions of the 

semi-structured interview were prepared. 40 non-

English majors from state universities of 

Kurdistan and Kermanshah in the 2015-2016 

academic year participated in the study. The 

criterion-based sampling was used for selecting 

the sample. The transcribed interview and the 

journals were content analyzed to locate the key 

themes in the data. The themes were then coded 

and based on the theoretical framework of the 

study several categories were determined. The 

findings of the study provide some evidence for 

the validation of the “L2 Motivational Self 

System” in this specific context. Also, the findings 

showed that the “L2 Learning Experiences” 

element of this model is the strongest motivational 

factor for the non-English majors. This element 

appeared in the data in four themes. The “L2 Ideal 

Self” was also proved to be a stronger 

motivational factor than the “Ought-to L2 Self”. 

The findings have implications in designing 

syllabuses and materials compatible with 

“possible selves” of students and foreground the 

importance of teachers’ characteristics. 

 

Keywords: L2 Motivation, the L2 Motivational 

Self System, Motivational Factors, Undergraduate 

Students 
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 لهأبیان مسو  مقدمه

الً تمارا تهیه کنند، احترین عوامل مؤثر بر یادگیری  اگر از معلمان بخواهید که فهرستی از مهم

تعریف  وجود  این با د که در لیست خود ذکر خواهند کرد.انگیزش از نخستین عواملی خواهد بو

ای نیست و تعریف مشترک و یکسانی از آن وجود  کار ساده بودن آن چندوجهیخاطر  به انگیزش

اساسی  سؤالین دو بررسی انگیزش در اصل برای پاسخ به ا (.Williams & Burden, 1997) ندارد

 ,Reeve) کند شود و چرا شدت این رفتار تغییر می است که چه چیزی موجب شروع رفتار خاصی می

یگر انگیزش به چرایی انتخاب یک عمل یا فعالیت خاص و مقدار پشتکار و د عبارت به (.2014

و غرایز ناخودآگاه  طف، عواها سائقاستقامت در انجام آن اشاره دارد. نظریات اولیه انگیزش بیشتر بر 

شدند. رفتارگرایان بیشتر بر عوامل بیرونی  یمی خاصی در افراد رفتارهاتکیه داشتند که موجب بروز 

در ایجاد انگیزش توجه داشتند و بر این باور بودند که پیامدهای رفتار یعنی تشویق و تنبیه نقش 

در روانشناسی فرایندهای شناختی  با انقالب شناختی (.Ortega, 2009) اصلی انگیزشی را دارند

و  ییخود کاراخودآگاه در کانون توجه قرار گرفتند و عواملی همچون اهداف و انتظارات، باورهای 

ین نطریات تر مهمرفتار مطرح شدند.  دهنده شکلعوامل  عنوان بهی درک شده توسط فرد ها ارزش

ریات شناختی انگیزش بر نقش انگیزشی هم از همین رویکردهای شناختی سرچشمه گرفتند. نظ

های پردازش اطالعات و باورها در شکل دادن به اقدام و رفتار  یسممکاناساسی ساختارهای ذهنی، 

یعتاً طبهستند. اگرچه این منبع درونی  قائلرو برای انگیزش منبع درونی  ینا ازفرد توجه دارند و 

گرایانه فرایندهای ذهنی  نقش میانجی درواقعگیرد.  یماعی قرار تمعوامل محیطی و اج تأثیرتحت 

وجه مشترک بیشتر رویکردهای شناختی به انگیزش است. در دو دهه اخیر در کنار اهمیت بعد 

 توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است مجدداًشناختی نقش عواطف در روانشناسی انگیزشی 

(Dörnyei & Ushioda, 2011.) 

به این تفاوت  و اساسی با یادگیری دیگر موضوعات درسی دارد یادگیری زبان دوم یک تفاوت    

. نگرش مثبت یا منفی به یک است در یادگیری یک زبان خاص های یادگیرنده نقش نگرش خاطر

توجه به همین تفاوت بود که سرآغاز  ؛ وزبان خاص و گویشوران آن در یادگیری آن زبان تأثیر دارد

 ,Gardner & Lambert, 1959) ن دوم شد. گاردنر و همکارانشهای انگیزش در مطالعات زبا پژوهش

ها در یادگیری زبان دوم  کننده نگرش به نقش تعیین 1960و اوایل  1950در اواخر دهه  (1972

موضوعی مستقل از انگیزش در  عنوان بهترتیب بررسی انگیزش زبان دوم  ینا بهشدند و  مند عالقه

دهد و بر این اساس  زبان بخشی از هویت فرد را تشکیل میروانشناسی ظهور و رشد پیدا کرد. 

مستلزم  ویا قواعد دستوری است  ها مهارتفراتر از یادگیری یک مجموعه  کارییادگیری زبان دوم 

یعنی کسب یک هویت دیگر یا حداقل کسب رفتارهای ؛ است 1«خود»تغییر در تصویر شخص از 

                                                           
1. Self 
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 اعی و هویت فعلی فرد تأثیر بگذاردتماهیت اجاعی جدیدی که ممکن است بر متمفرهنگی و اج

(Williams & Burden, 1997.) گاردنر (Gardner, 1985)  انگیزش زبان دوم را ترکیبی از تالش و

 دانست. یمهای مطلوب نسبت به یادگیری آن  نگرش اضافه بهمیل به پیشرفت در یادگیری یک زبان 

آموزشی الگوی اصلی در بررسی انگیزش زبان دوم  -اعیتممدل پیشنهادی گاردنر موسوم به مدل اج

 (.Ortega, 2009) ی بعدی بودها دههدر 

منجر به بررسی انگیزش و  1990یل دهه در اواآموزشی گاردنر -اعیتمانتقادات وارد بر مدل اج    

 ,Brown, 1990, Crookes & Schmidt, 1991) های آن در محیط کالس درس شد کیفیت و ویژگی

Oxford & Shearin, 19941989,  Julkunen,.)  این تغییرات منجر به ظهور دوره دوم در مطالعات

که از نام آن  طور همانشود و  موقعیتی نامیده می -ی که شناختیا دورهانگیزش زبان دوم شد، 

تحلیل همچنین توجه به پیداست وجه مشخصه آن تأثیر و کاربرد نظریات شناختی روانشناسی و 

های آموزشی خود  یطمحرکز بر انگیزش در تم .باشد یمزش در محیط کالس زبان دوم موقعیتی انگی

نوسانات انگیزشی و  بنابراین؛ آن در طول جلسات یادگیری شد متغیرمنجر به توجه به ماهیت 

ی که دوره ا دورهموضوع اصلی دوره سوم مطالعات انگیزش زبان دوم شد.  گذرای آنساختار

 (.Dörnyei & Ushioda, 2011) به بعد بود 2000یباً از سال تقرشروع آن  محور نام گرفت وفرایند

یکردهای کمی در رووتحلیل ماهیت پویای انگیزش زبان دوم در این دوره  یهتجزتالش برای 

ی کمی ها روشی استفاده صرف از ناکارآمدتر هم اشاراتی به  یشپ شناسی آن را زیر سؤال برد. روش

معتقد بود که  (Ushioda, 1996) اوشیودا مثال عنوان بهن دوم شده بود. در مطالعات انگیزش زبا

بر  یکردهای کمی بررسی کرد. عالوهروتوان تنها با تکیه بر  ماهیت کیفی انگیزش زبان دوم را نمی

ی خطی سنتی در یادگیری را ها مدلاین، توجه به جنبه فرایندی انگیزش زبان دوم لزوم گذر از 

های پویای فرایند یادگیری زبان کارایی کافی را  یچیدگیپدر نشان دادن  برجسته ساخت زیرا

ی خطی و توجه به ماهیت پویای ها مدل. فاصله گرفتن از (Dörnyei & Ushioda, 2011)نداشتند 

ی فعلی در بررسی انگیزش زبان  دورهتعامل بین یادگیرنده و عوامل محیطی مختلف وجوه مشخصه 

 1«نظام خود انگیزشی زبان دوم»شده در این دوره  یمعرفین الگوهای ثرترمؤدوم هستند و یکی از 

 (.Dörnyei, 2005, 2009است که توسط زولتان دورنیه ی معرفی شده است )

بر  عمدتاًاست. این مدل « نظام خود انگیزشی زبان دوم»ی  یهنظرپژوهش حاضر بر مبنای همین     

 یوسنورمارکوس و « خودهای ممکن»نظریه  خصوصاًدر روانشناسی « خود»اساس نظریات 

(Markus & Nurius, 1986 .است )های موجود در مطالعات یادگیری زبان دوم  همچنین از پژوهش

 ,Higgins, 1987) و نیز هیگینز (Markus & Nurius, 1986) هم بهره برده است. مارکوس و نوریوس

اصلی انگیزش  منشأای ممکن )آینده( را تالش برای رفع ناهمخوانی بین خود فعلی و خوده (1996

                                                           
1. L2 Motivational Self System 
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سه عنصر اصلی دارد که دو عنصر آن از نظریه خودهای ممکن و عنصر دیگر  ةدانند. نظریه دورنی یم

، 1از خود آرمانی زبان دوم اند عبارتاست. این سه عنصر  شده  گرفتهاز مطالعات یادگیری زبان دوم 

خود آرمانی زبان دوم آن جنبه از خود آرمانی  .3ان دومو تجربیات یادگیری زب 2خود بایسته زبان دوم

کند یک  اش تصور می یندهآفرد است که مستلزم یادگیری زبان دوم است یعنی خودی که فرد برای 

خواهد  یگر دانستن زبان دوم بخشی از ویژگی کسی است که مید عبارت بهداند.  یمزبان دوم هم 

ی استفاده بکنم یا تصور من این است که در آینده اصل بانزمانند من دوست دارم از منابع ؛ بشود

ها و صفاتی است که  یژگیوی دوم این مدل مربوط به  مؤلفهتوانم به زبان انگلیسی مقاله بنویسم.  می

شخص معتقد است باید به دست بیاورد تا انتظارات دیگران را برآورده سازد یا از پیامدهای منفی به 

رکز است که فرد تالش دارد زبان دوم را یاد تممدل دورنیه ی بر این جنبه م دور باشد. این بخش از

داند که دیگران از او چنین انتظاری دارند یا ممکن است در صورت شکست در  یمبگیرد چون 

زبان دوم را یاد بگیرم  خواهم شود. مثالً من میوم با پیامدهای ناخوشایندی روبرو یادگیری زبان د

خواهم زبان دوم را یاد بگیرم تا والدینم را  رود یا من می یمس ماهر چنین انتظاری چون از یک مهند

های موقعیتی  یوس نکنم. عنصر سوم این مدل که تجربیات یادگیری زبان دوم نام دارد به انگیزهمأ

 ةتجربیجادشده در محیط یادگیری توجه دارد مانند تأثیر معلم، برنامه درسی، گروه همساالن و ا

 قیت در یادگیری زبان دوم.موف

آموزان و  مدل دورنیه ی در چندین پژوهش مربوط به بررسی و ارزیابی انگیزش زبان دوم دانش    

سنجی این مدل اعتباراست و این مطالعات عالوه بر  شده استفادهدانشجویان در کشورهای مختلف 

عنصر آن را در تکوین  از سه هرکدامی ساز برجستهدر  ی مختلفها فرهنگی محیطی ها تفاوت

 ,Csizér & Kormos, 2009, Ryan, 2009, Taguchi, Magid, & Papi)  اند دادهانگیزش نشان 

های انگیزش زبان دوم در ایران از همان مدل سنتی گاردنر  وجود بیشتر پژوهش ینباا. (2009

های یادگیرنده و موفقیت  یا نگرشو  های انگیزشی یریگ جهتبه رابطه بین  عمدتاًو  اند کردهاستفاده 

 & Aliakbari & Monfared, 2014, Chalak) اند پرداختهو پیشرفت او در یادگیری زبان دوم 

Kassaian 2010, Matin 2007, Sadighi and Maghsud 2000, Sayadian & Lashkarian 2010) 

پاپی  مثال عنوان به. اند کردههم از مدل نظام خود انگیزشی زبان دوم استفاده  پژوهشگرانیالبته     

سنجی و مقایسه این مدل در بین  اعتبار منظور به تر گستردهدر پژوهشی که بخشی از یک پژوهش 

آموزان ایرانی  از آن برای سنجش و نمایش انگیزش دانش استو ایرانی  دانش آموزان ژاپنی، چینی

به بررسی پاپی همچنین  (.Taguchi, Magid, & Papi, 2009) استمقطع دبیرستان استفاده کرده 

برای  قصد شده و نیز اضطراب و تالشة یه دورنینظرکه عناصر  یک مدل پیشنهادی پرداخته است

                                                           
1. Ideal L2 Self 

2. Ought to L2 Self 

3. L2 Learning Experiences 



 1396 5 پاییز، سومفصلنامه تدریس پژوهی                                                                      سال پنجم، شمارة 

 

 

نتایج پژوهش پاپی نشان دادند که خودآرمانی زبان دوم و (. Papi, 2010) یردگ یم دربریادگیری را 

خود بایسته زبان  که یدرحال کنند یمتجربیات یادگیری به کاهش اضطراب در یادگیری زبان کمک 

رجب و همکاران هم رابطه بین سه عنصر اصلی این مدل و  .شود یمبیشتر  اضطرابدوم باعث 

نشان  ها آن. نتایج اند کردهیادگیرندگان برای یادگیری زبان دوم را بررسی  قصد شده یها تالش

ری زبان همبستگی باالیی قصد شده برای یادگی یها تالشکه بین خود آرمانی زبان دوم و  دهد یم

رجب پور و همکاران جنبه انگیزشی استفاده از  (.Rajab, Far, & Etemadzade, 2012وجود دارد )

دریافتند  و با استفاده از تحلیل رگرسیون اند هقرارداد مطالعه موردزبان را در چارچوب نظریه دورنیه 

 ,Rajabpour) ه از زبان دوم باشدکننده استفاد بینی یشپ تواند یمکه خودآرمانی زبان دوم 

Ghanizadeh, & Ghonsooly, 2015) . 

 یها فرصتتحول در  و المللی ینباطالعات و ارتباطات موجب گسترش مبادالت  های یفناوررشد     

به این  توجه یب توانند ینماز اولین نهادهایی هستند که  ها دانشگاهشغلی و یادگیری شده است و 

آموزشی برای همگام  یها برنامهر در تمبازنگری مسخود را پیش ببرند. ارزیابی و  یها برنامهتحوالت 

یک  خارجی در دانشگاه یها زبانآموزش  یها برنامهبازنگری در  یژهو بهشدن با این تغییرات و 

 یبررس قابلمختلفی  یها جنبهخارجی در دانشگاه از  یها زبانآموزش  است. یرانکارناپذضرورت 

 یها زبانر یادگیری مهم د یها مؤلفهیکی از  انگیزش است. ها جنبهگیزش یکی از این است که ان

هدف اصلی پژوهش  .گرفته استپژوهشگران قرار  موردتوجه اخیر یها دههدر است که خارجی 

از  خارجی یها زبانغیر یها رشتهحاضر بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی 

از عناصر  هرکداماست تا مشخص شود که محتوای  « ود انگیزشی زبان دومنظام خ»دیدگاه نظریه

یک از این  کدام ها آناین نظریه برای این دانشجویان چیست و در شکل دادن به انگیزش زبان دوم 

برای بررسی و تبیین انگیزش زبان  یمختلفنظری  یها مدل .عوامل انگیزشی تأثیر بیشتری دارند

پژوهشی در مطالعات  های یافتهو  سو یکظریات انگیزش در روانشناسی از ن رشد یرتأثدوم تحت 

از جدیدترین « نظام خود انگیزشی زبان دوم». مدل اند شده مطرح یادگیری زبان دوم از دیگر سو

دهه اول سده بیست و یکم معرفی شد  در این زمینه است که توسط زولتان دورنیه در ها مدل

(Dörnyei, 2005, 2009 )ین بافت مختلف برای بررسی انگیزش دچندر  که گفته شد گونه همان و

که در باال اشاره شد در ایران مورد  گونه هماناگرچه انگیزش زبان  زبان دوم استفاده شده است.

، اکثر اوالًقبلی وجود دارد.  یها پژوهشمطالعه قرار گرفته است اما دو نکته اساسی در مورد بیشتر 

که  اند گرفته انجامآموزشی گاردنر -اعیتمالگوی سنتی موسوم به مدل اجالب در ق ها پژوهشاین 

یک زبان  عنوان بهو رشد و گسترش ارتباطات جهانی و نیز ظهور زبان انگلیسی  شدن یجهانپدیده 

شدن کارایی این مدل در تبیین ابعاد مختلف انگیزش زبان دوم شده است  رنگ کمباعث  المللی ینب

(Dörnyei & Ushioda, 2011 .)  به این معنی است که  المللی ینبزبان  عنوان بهظهور زبان انگلیسی
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متعلق به کشوری خاص )مانند بریتانیا و آمریکا( و فرهنگ خاصی )مانند  صرفاًاین زبان دیگر 

 مؤلفه رو ینازا. کنند یماز آن استفاده  ها فرهنگام کشورها و تم( نیست و آنگلوساکسونفرهنگ 

که به نزدیک شدن یا شبیه شدن یادگیرندگان زبان دوم به جامعه و آموزشی -اعیتماج اصلی مدل

خود را در تبیین انگیزش زبان  اعتبار یعنی انگیزه آمیختگی پردازد یمفرهنگ گویشوران زبان دوم 

 مختلف های یشگرادانشجویان  ها پژوهش، جامعه هدف در بیشتر این یاًثاناست.  داده ازدستدوم 

نیازها و  ها رشتهدانشجویان سایر  زبان انگلیسی یعنی ادبیات، مترجمی، و آموزش زبان است. رشته

را نیز در  ها آنها  یبررسهای متفاوتی برای یادگیری زبان دوم دارند و الزم است که در این  انگیزه

نشجویان یه در مورد این دانظردهنده سه عنصر اصلی این  بر این محتوای تشکیل نظر داشت. عالوه

زبان دوم در بین دانشجویان سایر  بیشتر در مورد انگیزش یها پژوهش رو ینا از بررسی نشده است.

. پژوهش حاضر رسد یمجدید انگیزش زبان دوم ضروری به نظر  یها مدلبر مبنای  خصوصاً ها رشته

 زیر:  برای پاسخ به دو پرسش اصلیو تالشی است در این راستا 

 این مدل برای دانشجویان کارشناسی چیست؟ دهنده یلتشکز عناصر ا هرکدام. محتوای 1

  دارد؟ یرتأثآیا جنسیت بر این عناصر  انگیزشی بیشتری دارد و یرتأثاز این عناصر  یک کدام .2

 

 شناسی پژوهش روش

که  استفاده شد رویکرد کیفییک از  یوامل انگیزشی دانشجویان کارشناسشناسایی ع بررسی و برای

. ابتدا پیشینه پژوهشی موجود شد یم ها دادهبرای گردآوری  1و یادداشت روزانه احبهمص شامل

بررسی شد، سپس از گروهی از کارشناسان خواسته شد تا نظریات خود را  انگیزش زبان دوم ینهدرزم

 مصاحبه که از نوع مصاحبه سؤاالتیتاً نهای مختلف انگیزش زبان دوم بیان دارند. ها جنبهدر مورد 

2یافته سازمانمه نی
برای بررسی این موضوع بودند که  ها مصاحبه بود از این منابع تهیه شدند. 

 تر برجستهو کدام عوامل  شده یلتشکانگیزش دانشجویان برای یادگیری زبان دوم از چه عواملی 

 هستند. 

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  40کنندگان در این پژوهش  شرکت: کنندگان شرکت

هدفمند مبتنی بر تکنیک  یریگ نمونه روش که با ی کردستان و رازی کرمانشاه بودندها گاهدانش

 یها زبانی غیر ها رشتهمعیار شرکت در پژوهش تحصیل در مقطع کارشناسی معیار انتخاب شدند. 

کنندگان در مورد  بود در سه دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی. به شرکت خارجی

ی شد و رضایت کتبی از آنان برای شرکت در پژوهش اخذ شد. رسان اطالعو اهمیت پژوهش اهداف 
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های  ویژگی 1هویتشان ناشناس باقی خواهد ماند. جدول  شد کهها اطمینان داده  همچنین به آن

 دهد. کنندگان در پژوهش حاضر را نشان می شرکت
 

 کنندگان شرکتمشخصات  (:1)جدول 

 تعداد    کنندگان شرکتمشخصات 

  جنسیت
 19  پسر

 21  دختر

  دانشکده

 15  علوم انسانی

 12  علوم پایه

 13  فنی  و مهندسی

  زبان مادری
 17  فارسی

 23  یرفارسیغ

  سال تحصیل در دانشگاه

 8  سال اول

 11  سال دوم

 12  سال سوم

 9  سال چهارم

 

 یافته سازمان یمهناسب با موضوع پژوهش از مصاحبه ی متنها دادهی آور جمعبرای ابزارها: 

 ها آنکه عوامل انگیزشی برای  نظریات و افکار خود را در مورد این کنندگان شرکتتا  شده استفاده

دهد بیان بکنند.  یمرا تشکیل  ها آن یاه« خود»چیزهایی انگیزش زبان دوم و  و چهچیست 

رکز داشتند. بر تمن دوم در چهارچوب نظری پژوهش مصاحبه بر عناصر مختلف انگیزش زبا سؤاالت

 ,Dörnyei, 2009, Ryan) پژوهش و با مراجعه به ابزارهای موجود در ادبیات موضوع سؤاالتمبنای 

جا که امکان دارد واضح و  ی مفید را تا آنها جوابی طراحی شدند که ا گونه به سؤاالت (2009

در مورد موضوعات کلیدی تهیه شد و  سؤال 35ل از مختصر دریافت  دارند. ابتدا یک بانک متشک

 های ینهزم دراستاد  5شامل داده شد که  کارشناسان از گروهیسپس برای ارزیابی بیشتر به 

( با 1ی )پایلوتا آزمونه صورت بهمصاحبه   مربوط به آن بودند. سپس مسائلیادگیری زبان دوم و 

ز اشبیه به نمونه پژوهش بودند انجام گرفت.  دانشجو که در پژوهش شرکت نداشتند ولی 5شرکت 

 عنوان بهمصاحبه خواسته شد تا در مورد مصاحبه و تجربه خود  آزمونهدر  کننده شرکتافراد 

و  مرحله پایلوتبازخوردهای دریافتی مصاحبه از  سؤاالتدر بازبینی  بدهند. نظر شونده مصاحبه

ابزار دیگر  کنندگان شرکتروزانه  های شتیاددا. استفاده شدکارشناسی  گروههمچنین نظریات 

   در این پژوهش بود. مورداستفاده
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8   ...بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع 

 

 

یی که ها زماندر  یافته سازمان  یمهنهای  ی از مصاحبها مجموعه ها دادهبرای گردآوری : شیوه کار

 هفته 5که  ها مصاحبه. این اجرا شد 94-95در سال تحصیلی  کنندگان تعیین کرده بودند شرکت

. قبل از اجرای مصاحبه راهنمای مصاحبه گرفتند یمهمان محیط دانشگاه انجام  طول کشیدند در

ها وجود داشت چون از  یی بین مصاحبهها تفاوتطول زمانی برای هر مصاحبه  لحاظ ازهم تهیه شد. 

شد تا این اطمینان حاصل شود  یماکتشافی تکمیلی پرسیده  سؤاالتی از ا مجموعهکننده  هر شرکت

چهره به چهره و  صورت به به زبان فارسی و ها . مصاحبهاند شدهدرست درک  اقعاًو ها جوابکه 

فضایی  در ها شونده مصاحبهانفرادی اجرا شدند. برای ایجاد جو مصاحبه و ایجاد ارتباط راحت با 

ها  مصاحبه .شد یمشونده شروع  با چند سؤال مقدماتی ساده در مورد مصاحبه  هر مصاحبهمناسب 

خواهند( زبان دوم را یاد بگیرند.  یمیا ن)خواهند  یماین بودند که چرا دانشجویان رکز بر تمم

برای   شوندگان گرفته شد. ها از مصاحبه مصاحبه یصوت ضبطمبنی بر  کتبی  نامه یترضاهمچنین 

یادآوری شد که  مجدداً ها آننظریات و عقایدشان را ابراز دارند به  تر راحت کنندگان شرکتکه  ینا

تشان ناشناس باقی خواهد ماند و اطالعات محرمانه خواهد بود. همراه با ضبط مصاحبه از هوی

ها بالفاصله بعد از پایان هر مصاحبه و برای ثبت نکات  برداری هم استفاده شد. یادداشت یادداشت

 یصوت ضبطهای  یتمحدودها جبران  هدف اصلی این یادداشت شدند. یمیرکالمی نوشته غالزم 

در هر مصاحبه و  شده دادهها همچنین در یادآوری موضوعات پوشش  ها بود. این یادداشت مصاحبه

ها مفید بودند. هر مصاحبه در فایلی که حامل زمان و  کمک به تحلیل بهتر متن پیاده شده مصاحبه

 یها دستورالعملبا پیروی از  های مصاحبه وتحلیل داده برای تجزیه .شد یممکان مصاحبه بود ذخیره 

سپس مطالب  و برگزارها  ام مصاحبهتمابتدا  (Seidman, 2006رهنمودهای سایدمن ) خصوصاًموجود 

بر روی کاغذ پیاده شدند و برای یافتن عوامل انگیزشی در چارچوب نظری پژوهش  شده ضبط

 .ها از طریق روش تحلیل محتوا بررسی شد محتوای آن

در این پژوهش خواسته شد به  کننده شرکتویان به مرحله مصاحبه از دانشج یاعتباربخشبرای     

از چنین  ییها نمونهتهیه کنند.  1هفته از تجربه خود در کالس زبان یادداشت روزانه 4مدت 

آموزش داده  ها آنداده شد و شیوه تهیه یادداشت روزانه به نشان  کنندگان شرکتبه  هایی یادداشت

، و نظریات خود در کالس درس در مراحل ها اشتبرد، ها واکنشخواسته شد تا از  ها آنشد. از 

از کالس بود که در ایجاد، حفظ و یا  ییها جنبهبیشتر بر  یدتأککنند.  برداری یادداشت آن مختلف

هم به زبان  ها یادداشت. گذارد یم یرتأثتضعیف انگیزش زبان دوم آنان در حین حضور در کالس 

قرار  وتحلیل یهتجزهم جداگانه مورد  ها یادداشتتوا در مرحله تحلیل مح یتنها درفارسی بودند و 

 گرفتند.
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 ها دادهوتحلیل  تجزیه

به متن نوشتاری یا به  شده ضبطهای یک مصاحبه تبدیل مصاحبه  وتحلیل داده گام اول در تجزیه

سازی  یادهپو  شده ضبطی  مصاحبهسازی مصاحبه است. این فرایند با گوش دادن به هر  یادهپعبارتی 

های صوتی هنگام تبدیل به نوشتار بود. برای  حفظ داده در این مرحله شد. دغدغه اصلی یمانجام آن 

 ,Berg, Lune, & Lune, 2004, Lapadat, 2000, Roberts) ی موجودها دستورالعملاین منظور از 

1997, Schiffrin, 1994) تهیه  سازی خاصی یادهپ تمولی بیشتر تالش بر این بود تا سیس استفاده شد

سازی مطالب  یادهپای که برای  یوهشرا نشان دهد.  شده ضبطشود که به بهترین شکل مواد 

 شد. یماستفاده شد شامل شیوه سنتی گوش دادن، توقف، پخش کردن  شده ضبط
 ها داده درکلیدی  مضامینبرای تحلیل مطالب پیاده شده از شیوه تحلیل محتوا استفاده شد تا     

شد و فراوانی آن  یمی شوند. با پیروی از تحلیل مفهومی یک مفهوم انتخاب کدبندشناسایی و 

کلی  مضمونگردید. سپس بر مبنای چارچوب نظری پژوهش چند طبقه محتوایی یا  یمتعیین 

شونده با توجه به موضوعاتی که در  ی چند مصاحبهها پاسخ ها دادهتحلیل این در تعیین شدند. 

این شیوه تحلیل برای پژوهش (. Patton, 1990) شدند یمی ده ازمانسبودند  شده مطرحها  مصاحبه

 که یهنگام (McKay, 2006) کند که مک کی اشاره می گونه همانبود چون  تر مناسبحاضر 

است.  تر مناسبی خاصی از موضوع تحقیق را برجسته کند این شیوه ها جنبهخواهد  می گر پژوهش

 ها دادهتر  یقعما تحلیل تفسیری سطح دوم معانی ین مرحله تحلیل محتوای کیفی یبعدازا

(Dörnyei, 2007, Graneheim & Lundman, 2004 )این نوع تحلیل از ترتیب کلی  .انجام گرفت

 Ellis) سازی یهنظر، پیدا کردن الگوها، تفسیر و شده ییشناسامضامین ی کدگذارکند:  زیر پیروی می

& Barkhuizen, 2005 .)یروی از گرانهایم و الندمندر پژوهش حاضر به پ (Graneheim & 

Lundman, 2004)  مرحله اول بررسی متن گرفتچهار مرحله انجام در  ها داده وتحلیل یهتجزکار .

برای مشخص کردن عناصر اصلی یا واحدهای معنایی بود. سپس این واحدهای معنایی استخراج و به 

از این واحدهای  هرکدام. در گام بعدی برای مفاهیم ساده یا واحدهای معنایی فشرده تبدیل شدند

معنایی فشرده کد خاصی در نظر گرفته شد و سپس با توجه به اشتراکاتشان کدها مرتب شدند تا 

یجه ایجاد درنتبه دست آیند. در گام آخر، برای یافتن ارتباطات مشترک و  ها مقولهو زیر  ها مقوله

ی که از سؤاالتی شدند. بند دستههیم زیر بنایی خود یدشده بر مبنای مفاتولی ها مقوله مضامین، 

در  در مرحله اول استفاده شدند. ها دادهبودند در بررسی  شده گرفتهپیشینه پژوهش و ادبیات موجود 

مضمون فراگیر خود آرمانی زبان  3 ها آنمضمون پایه شناسایی شدند که از ترکیب  10این پژوهش 

 یات یادگیری استخراج گردیدند.دوم، خود بایسته زبان دوم و تجرب
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 های پژوهش یافته

 ها مصاحبهمربوط به تحلیل محتوای  های یافته

یا موضوعاتی شدند که در جدول  ها مضمونمنجر به ایجاد  شده انجامهای  مصاحبه 1مضمونتحلیل 

 .اند شده  دادهنشان  2

 
 ها در مصاحبه شده مشخصعوامل انگیزشی  (:2)جدول 
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 محیط یادگیری )کالس درس(

 های ابزاری یزهانگ

 انتظارات والدین و جامعه

 ترس از پیامدهای منفی
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ها مواد آموزشی  رایج در مصاحبه یها مضمونآمده است، یکی از  2گونه که در جدول  همان    

ی ها کتاب خصوصاًآمده است برای آنان مواد آموزشی  ها شونده مصاحبهکه در اظهارات  گونه آن. است

ی و زبان تخصصی تأثیر انگیزشی بسیاری دارد. کتابی که در ی زبان عمومها درسدر  مورداستفاده

تجربه موفقیت در  ها آن، به اند کردهها بیان  یی باشد که در مصاحبهها آرمانها و  یدئالاراستای 

 مناسبیمنبع  وجود داردکرده  یلتحصیادگیری بدهد و منطبق با انتظاراتی باشد که از یک شخص 

ی زبان ها کالسبر  ها عالوه ها آن . در این مصاحبهاستیری زبان دوم ایجاد انگیزه برای یادگ جهت

ی زبان در خارج از دانشگاه یا کالس درس زبان انگلیسی دوره دبیرستان ها کالسدانشگاه به دیگر 

ی کتاب درسی خیلی ها متن»اظهار داشته است که  ها شونده مصاحبه. یکی از اند کرده اشارههم 

«. جذابیت ندارند ها کتابمحتوای »شونده دیگری گفته است  مصاحبه«. ستندکودکانه و نامرتبط ه

 سؤاالتفقط از چند متن ساده و تعدادی  ها کتاب»است که  معتقدشوندگان  یکی دیگر از مصاحبه

 «.اند گرفتهی شفاهی زبان را نادیده ها مهارتاند و  شده یلتشکتکراری و نکات گرامری 

                                                           
1. Thematic Analysis 
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کنندگان تکرار شده  رایج دیگری است که در اظهارات شرکت مضمونم( های استاد )معل ویژگی    

های شغلی و شخصیتی معلم بر انگیزش یا عدم  بر اهمیت ویژگی ها شونده مصاحبهاست. بسیاری از 

های شخصیتی و  معتقدند که ویژگی ها شونده مصاحبه. اند کردهید تأکانگیزش به یادگیری زبان دوم 

کنندگان  یکی از شرکت مثال عنوان بهنگیزه یا تضعیف آن نقش مهمی دارند.  شغلی معلم در ایجاد ا

شونده  مصاحبه«. شود استاد زبان ما مشخص است که بدون برنامه وارد کالس می» :گفته است

استاد زبان تخصصی ما سطح دانش زبانی پایینی دارد و مطالب را غلط تلفظ » :گوید دیگری می

ی طبع شوخنظم و دیسیپلین استاد زبان و حس » :یگری هم گفته استشونده د مصاحبه«. کند می

 «. کرده است مند عالقهجالبش من را به یادگیری زبان 

است تجربه موفقیت است. اگر یادگیرنده  ظاهرشدهها  رایج دیگری که در مصاحبه مضمون    

د این احساس و های ملموسی را کسب کرده است خو یتموفقاحساس بکند که در یادگیری زبان 

 :شوندگان گفته است شود. یکی از مصاحبه یجه تالش بیشتر میدرنتاین تجربه باعث ایجاد انگیزه و 

«. شده باعث شده تا من لغات بسیاری را یاد بگیرم و لذت یادگیری را احساس بکنم یینتعتکالیف »

یم مهارت صحبت ده یمهایی که در کالس انجام  یساز جمله» :است گفتهکننده دیگری  شرکت

های  یتفعالاما اگر تکالیف و ؛ «کردن من را تقویت کرده و احساس خوبی در من ایجاد کرده است

ری ندارد و یا به یتأث ها آنی باشد که یادگیرندگان احساس بکنند که در یادگیری ا گونه بهکالسی 

شود. یکی از  کند این احساس موجب تضعیف انگیزش می یادگیری کمک زیادی نمی

کنیم ولی این کار  یمی زیادی را به فارسی ترجمه ها جملهدر کالس » :شوندگان گفته است مصاحبه

خوانم موفقیت زیادی به دست  یممن هر چه هم »دیگری گفته است که «. ای ندارد یدهفاهیچ 

 «.ای برای تالش ندارم یزهانگآورم و  ینم

بود. یکی از  توجه قابلها  دیگری بود که در مصاحبه مضمونمحیط یادگیری یا کالس درس     

شونده  مصاحبه«. من جو و فضای کالس زبان را دوست دارم»کنندگان بیان داشته است که  شرکت

 ها کالسبیشتر است و من این نوع در کالس زبان فرصت مشارکت و کار گروهی » :گوید دیگری می

های  یبتغی دیگر تعداد ها درسدر مقایسه با » :کننده دیگری گفته است شرکت«. را دوست دارم

های  اگرچه در مورد ویژگی«. من در کالس زبان کمتر است چون کالس زبان را دوست دارم

آید که  یمتند اما به نظر ریات جنبه انتقادی داشظشخصیتی و شغلی استاد و مواد آموزشی بیشتر ن

اما ؛ نظریات مثبتی داشتند اکثراًدر مورد محیط یادگیری و فضای کالس زبان انگلیسی دانشجویان 

جو کالس زبان »گفته است که  ها شونده مصاحبهنظریات انتقادی هم البته وجود دارد. مثالً یکی از 

توانند از آن استفاده  شتر بلدند میرا دوست ندارم چون فقط کسانی که وضعیت بهتری دارند و بی

 «.  کنند
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های معلم،  ها که مواد آموزشی، ویژگی از تحلیل محتوای متن مصاحبه شده گرفته مضمونچهار     

تجربیات یادگیری »توان زیرمجموعه عنصر کلی  و محیط یادگیری نام گرفتند را می تجربه موفقیت

« خود انگیزشی زبان دوم»دهنده نظریه  اصلی تشکیل آورد که یکی از سه عنصر حساب به« زبان دوم

 است.

توان آرزوهای  دهد را می ها خود را نشان می عمده دیگری که در تحلیل متن مصاحبه مضمون    

گونه که هیگینز  شخصی و شغلی نام نهاد. آرزوها و تصوراتی که افراد در مورد آینده خود دارند همان

ی فعلی افراد نیرو ها تالشتواند به  ندی است که میتمع انگیزشی قدرمنب (Higgins, 1987) گوید می

یی برای آینده خود دارم که تحقق آن ها برنامه» :کنندگان گفته است و جهت ببخشد. یکی از شرکت

ام در نظر  یندهآشغلی که برای » :کننده دیگری گفته است و شرکت« مستلزم یادگیری زبان است

خواهم در آینده با  می»شونده دیگری بیان داشته است که  مصاحبه«. از دارددارم به دانستن زبان نی

 «. های خودم در سراسر جهان در ارتباط باشم یا هم رشته

 (Dörnyei, 2005) ی بود که به تبعیت از دورنیهمضمون ها دادهی رایج در ها مضمونیکی دیگر از     

هایی  های ابزاری درونی شده انگیزه نظور از انگیزهاست. م گرفته نامهای ابزاری درونی شده  یزهانگ

خواهد زبان دوم را برای رسیدن به هدف دیگری  است که اگرچه جنبه ابزاری دارد یعنی دانشجو می

ی شخصی افراد را تشکیل ها ارزشیاد بگیرد اما این اهداف تا حدودی درونی شده و بخشی از 

دوست دارم در دانشگاهی ادامه تحصیل دهم که » :ای گفته است شونده دهند. مثالً مصاحبه می

در رشته من »و دیگری اظهار داشته است که « دهند می ارائهرا به زبان انگلیسی  ها درسبیشتر 

 :کننده دیگری گفته است شرکت«. بدون دانستن زبان خارجی ادامه تحصیل و پیشرفت امکان ندارد

 «.زبان انگلیسی منتشر کنمو مطالب خود را به  ها پروژهمن دوست دارم »

های آمیختگی به تصورات و آرزوهای افراد برای آمیخته شدن و نزدیک شدن یا شبیه  انگیزه    

هم در تحلیل  مضموناین (. Dörnyei, 2005) شدن به جامعه گویشوران زبان خارجی اشاره دارد

فراوانی پایینی داشت.  ها مضمونها خود را نشان داد اگرچه در مقایسه با دیگر  متن مصاحبه

و دیگری بیان « زبان است یسیانگلهای  یلمفیای من بازی در رؤ» :است گفتهای  شونده مصاحبه

«. من آرزویم این است که آلبوم موسیقی به زبان خارجی هم بیرون بدهم»داشته است که 

گفته است که  و دیگری« پسندم زبانان را می من سبک زندگی انگلیسی» :ای گفته است کننده شرکت

 «.، هر زبانی که باشدمندم عالقهمن در کل به یادگیری زبان خارجی »

های آمیختگی را  های ابزاری و درونی شده و انگیزه ی آرزوهای شخصی و شغلی، انگیزهها مضمون    

« خود آرمانی زبان دوم»یعنی « خود انگیزشی زبان دوم»توان زیرمجموعه عنصر دیگر نظریه  می

چه  در مورد اهداف، آرزوها و تصورات خود و آن ها شونده مصاحبه مضمونچون در این سه  جای داد
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خود بالقوه آنان  درواقعکنند. این خود  یمخواهند بشوند صحبت  یماز خود در آینده انتظار دارند یا 

 ایز است.تمها م است و از خود بالفعل آن

ها  یجه تحلیل محتوای متن مصاحبهرنتدرایج دیگری است که  مضمونفشار همساالن هم     

که بخشی از  اند داشتهکننده در پژوهش حاضر اظهار  است. بعضی از دانشجویان شرکت آمده دست به

هایشان از  یهمکالسبرای یادگیری زبان دوم به خاطر انتظاری است که همساالن و  ها آنانگیزش 

یک هنجار شده است و برای ورود به بعضی تبدیل به  یادگیری زبان دوم درواقعآنان دارند یعنی 

من » :ای گفته است شونده ی دوستی سطحی از دانستن آن مورد انتظار است. مثالً مصاحبهها گروه

ها کسانی  یهمکالسدر جمع »یا « باید انگلیسی یاد بگیرم تا در جمع دوستانم خودی نشان بدهم

اگر »کننده دیگری هم بیان داشته است که  شرکت«. که یک زبان دیگر بلدند احترام بیشتری دارند

 «.من در یادگیری زبان موفق نشوم ممکن است دوستانم از من دلسرد شوند

دیگری است که خیلی شبیه فشار همساالن است یعنی در  مضمونانتظارات والدین و جامعه هم     

داند با این  یمگیری زبان دوم خود را ملزم به یادبه خاطر انتظارات دیگران  صرفاًاینجا هم یادگیرنده 

تفاوت که در اینجا منبع فشار نه دوستان و همساالن بلکه خانواده و جامعه است و از این لحاظ نوع 

من باید زبان خارجی » :ای اظهار داشته است کننده این فشار و ماهیت آن متفاوت است. مثالً شرکت

کننده دیگری گفته  یا شرکت« ت من الزم استکنند برای پیشرف یمرا یاد بگیرم چون والدینم فکر 

خاطر  یک ضرورت است و من به ها بچهکنند یادگیری زبان برای  یماین روزها والدین فکر » :است

من باید زبان » :یکی دیگر از دانشجویان هم گفته است«. روم یمخواست خانواده به کالس زبان 

 «.رود یک زبان خارجی بلد باشد یمار کرده انتظ یلتحصخارجی را یاد بگیرم چون از شخص 

ها  رایج دیگری در مصاحبه مضمونترس از پیامدهای منفی ندانستن یا بلد نبودن زبان دوم هم     

توانم در آینده موفق  اگر زبان خارجی را خوب یاد نگیرم نمی» :ای گفته است شونده است. مصاحبه

کننده  شرکت«. دهم یمی خوب را از دست ها فرصتاگر زبان را خوب یاد نگیرم بسیاری از »یا « شوم

مسیر زندگی و کار من را  قطعاًعدم موفقیت در یادگیری زبان »دیگری هم اظهار داشته است که 

 «.تغییر خواهد داد

توان در  و ترس از پیامد منفی را می فشار همساالن، انتظارات والدین و جامعه مضمونسه     

در نظر گرفت. چون در « نظام خود انگیزشی زبان دوم»سه عنصری  زیرمجموعه عنصر دیگر نظریه

کند نسبت به  یمی که دیگران از او انتظار دارند یا احساس « خود»اینجا هم فرد برای رسیدن به 

ی ها آرمانکند. تعهدی که منبع آن نه از  یمرسیدن به آن یک وظیفه و تعهد دارد انگیزش پیدا 

 ه و خانواده است.ی جامعهنجارهاشخصی که از 
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 روزانه های یادداشتمربوط به تحلیل محتوای  های یافته

شناسایی مقوالتی شد که در منجر به  کنندگان شرکتروزانه تمام  های یادداشتتحلیل مضمون 

به خاطر ماهیت  ها مصاحبهاست که بعضی از مضامین موجود در تحلیل  ذکر یانشا. اند آمده 3جدول 

د و یا فراوانی دست نیامدن به ها یادداشتدر تحلیل  یعتاًطب هیت این نوع ابزارو نیز ما خاص خود

روزانه این است که عوامل انگیزشی  های یادداشتدیگر در  توجه قابلنکته  بسیار کمی داشتند.

، یآموزشموقعیت یادگیری مانند مواد  های یژگیوبیشتر موقعیتی است و بیشتر معطوف به  ذکرشده

معلم، فضای محیط یادگیری، تجربه موفقیت در اثر انجام یک تکلیف  یا حرفهخصی و ش های یژگیو

 . باشند یمعدم موفقیت در یادگیری  مدت کوتاهخاص در کالس و پیامدهای 

 
 روزانه های یادداشتدر  شده مشخصعوامل انگیزشی  (:3)جدول 

 فراوانی  مضمون  شماره

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 مواد آموزشی

 معلمهای  یژگیو

 محیط یادگیری

 تجربه موفقیت
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روزانه  های یادداشتآمده است مضمونی که در تحلیل محتوای  3که در جدول  گونه همان    

کتاب »نوشته است:  کننده شرکتفراوانی را دارد مواد آموزشی است. یکی از دانشجویان  ینبیشتر

 سؤاالتو همان  گانه بچهکتاب جالبی نیست. چند تا متن با موضوعات  اصالًزبان عمومی ما 

 هم را ام عالقه من همان یک مقدار درک مطلب و لیست مترادف و متضاد. با چنین کتابی ای یشهکل

کتاب نیست بلکه  واقع درکتاب زبان تخصصی ما : »دانشجوی دیگری نوشته است«. دهم یماز دست 

یک جزوه درآمده است.  صورت بهو  قرارگرفتهمختلف است که کنار هم  از چند منبع ییها قسمت

 واقعاًکتاب زبان عمومی ما »دیگری نوشته است:  کننده شرکت «.را دوست ندارم ها جزوهمن این نوع 

و جالب هستند و از  روز بهست و به نظر من کتاب بسیار خوبی است. موضوعات آن کتاب متفاوتی ا

سطح اول آن  خوانیم یمکتابی که ما سه سطح دارد و  ه هم دارد. این کتابلوح فشرد تر مهمآن 

تا اگر کسی عالقه داشت و خواست ادامه  اند شده یمعرفاست. در پشت جلد کتاب دو سطح دیگر هم 

دیگری هم نوشته  کننده شرکت«. متنوع و جذاب هستند هم آن های یتفعال. را تهیه کند ها آنبدهد 

آنکه خودشان مطالب را بخوانند فایل صوتی متن درس را پخش  یجا بهان عمومی استاد زب» است: 

  «.نیست تأثیر یباین کار در ایجاد عالقه و انگیزه  کنم یمکردند. من فکر 
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 اند پرداختهروزانه خود به آن  های یادداشتدر  کنندگان شرکتدیگری که  توجه قابلمضمون     

امروز »نوشته است:  کنندگان شرکتس زبان است. یکی از مدر یا حرفهشخصیتی و  های یژگیو

استاد درس زبان تخصصی ما بخش زیادی از وقت کالس را به مطالب و موضوعاتی اختصاص دادند 

از دست  را ام عالقه ییها کالسدر چنین  شخصاًکه هیچ ربطی به موضوع کار ما ندارند. من 

ز تعدادی از دانشجویان در مورد حجم مطالب امرو»دیگری نوشته است:  کننده شرکت«. دهم یم

درسی با استاد صحبت کردند که ایشان هم برای دومین بار چند قسمت دیگر از کتاب اصلی را 

این کار باعث  کنم یمحذف کردند. هرچند من خودم از این بابت خیلی ناراحت نیستم ولی فکر 

و  یباانرژمثل همیشه استاد ما »ست: دانشجوی دیگری نوشته ا«. شود یمشدن این درس  یتاهم کم

نشاط خاص خودشان کالس را برگزار کردند. این شیوه تدریس در من ایجاد عالقه و انگیزه 

  «. کند یم

دارد و در بیشتر  یتوجه قابلروزانه مضمون دیگری که فراوانی  های یادداشتدر تحلیل محتوای     

نوشته  کنندگان شرکتیکی از  مثال عنوان بهست. به آن اشاره شده  محیط یادگیری ا ها یادداشت

جمعیت زیاد کالس بود تا جایی که  خورد یمدر درس زبان عمومی اولین چیزی که به چشم »است: 

شد. خبری از کار گروهی و مشارکتی هم نبود. استاد بیشتر  یابحضوروغبخش از وقت کالس صرف 

یکی دیگر از «. کرد یمه نظر من ایجاد عالقه که برای من جالب بود و ب کردند یمانگلیسی صحبت 

ایجاد کرده است و  در کالساستاد زبان ما جو بسیار جالبی را »هم نوشته است:  کنندگان مشارکت

 «. کرده است مند عالقهرا به زبان  ها یلیخ

 یا کننده شرکتروزانه بود.  های یادداشتتجربه موفقیت هم یکی دیگر از مضامین موجود در     

به زبان انگلیسی بود.  استاد کلمات  ها صحبتموضوع درس امروز مشکل ترافیک بود. »نوشته است: 

در مورد این مشکل و  بایستی یمکردند و ما هم  ارائهاین موضوع و چند جمله نمونه را  یازموردن

 . فعالیت بسیار خوبی بود. هم کلی لغت یادکردیم یمپیشنهادی چند جمله صحبت  یها حل راه

توانستم در یک بحث گروهی به زبان انگلیسی صحبت بکنم احساس خیلی  که یناگرفتیم و هم از 

صحبت کردن به انگلیسی خیلی هم سخت و  بینم یم کنم یمخوبی داشتم. حاال که فکرش را 

 «. نشدنی نیست

به  انکنندگ شرکتترس از پیامد منفی است.  ها یادداشتدر  مورداشارهیکی دیگر از مضامین     

اما بیشتر این اشارات به عواقب موقعیتی و  اند داشتهنتایج منفی عدم موفقیت در یادگیری اشاره 

است. مانند ترس از شرمنده شدن در کالس، ترس از نمره، ترس از پایین آمدن سطح  مدت کوتاه

. یکی از این قبیل که بیشتر در محدوده یک جلسه یا یک نیمسال تحصیلی است ییها ترسمعدل و 

و حتی تلفظ  خوانم یممن قبل از کالس مطالب درس جدید را »نوشته است:  کنندگان شرکتاز 

دانشجوی دیگری «. شود یمچون اگر در کالس اشتباه بخوانم دردسر  کنم یمکلمات مهم را هم پیدا 
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 درس سه واحدی است و به معدلم یک یناباید درس را خوب بخوانم چون  حتماً»هم نوشته است: 

 «.کند یمخیلی کمک 

 

 رابطه جنسیت و عوامل انگیزشی

 4. جدول استهای پژوهش حاضر رابطه بین این عوامل انگیزشی و جنسیت  یکی دیگر از یافته   

کننده در  ها را با توجه به جنسیت دانشجویان شرکت از مصاحبه شده کسبی ها مضمونفراوانی 

 دهد. پژوهش نشان می

 
 در مصاحبه با توجه به جنسیت شده مشخصمل انگیزشی فراوانی عوا (:4)جدول 

 فراوانی  جنسیت  مضمون  ردیف

  مواد آموزشی )کتاب(  1
 دختر

 پسر

 

 

19 

14 

  های استاد )معلم( ویژگی  2
 دختر

 پسر

 

 

19 

13 

  آرزوهای شخصی و شغلی  3
 دختر

 پسر

 

 

17 

13 

  تجربه موفقیت  4
 دختر

 پسر

 

 

15 

13 

  کالس درس(محیط یادگیری )  5
 دختر

 پسر

 

 

16 

12 

  های ابزاری درونی شده انگیزه  6
 دختر

 پسر

 

 

13 

12 

  انتظارات والدین و جامعه  7
 دختر

 پسر

 

 

10 

11 

  ترس از پیامد منفی  8
 دختر

 پسر

 

 

13 

7 

  فشار همساالن  9
 دختر

 پسر

 

 

11 

7 

  های آمیختگی انگیزه  10
 دختر

 پسر

 

 

6 

12 

 

عوامل  ینهزم دریی بین دختران و پسران ها تفاوتتوان دریافت،  می 4از جدول  که گونه همان    

 عنوان بهشود. مثالً آرزوهای شغلی و شخصی برای دختران بیشتر از پسران  یمدیده  مؤثرانگیزشی 

های آمیختگی اما در پسران بیشتر دیده  است. انگیزه ذکرشدهعامل انگیزشی در یادگیری زبان دوم 
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های ابزاری درونی شده تفاوت زیادی بین پسران و دختران  اما در مورد انگیزه؛ ا دخترانشود ت می

تری است تا پسران  آید که برای دختران عامل انگیزشی مهم یمنظر  شود. فشار همساالن به دیده نمی

و گروه رسد هر د که در مورد انتظارات والدین و جامعه تفاوت زیادی وجود ندارد و به نظر می درحالی

کنند. دختران همچنین بیشتر از  بخشی از انگیزش خود را از انتظارات والدین و جامعه دریافت می

پیامد منفی عدم موفقیت در یادگیری نگران هستند تا پسران. در مورد محیط یادگیری به نظر 

از کالس رسد که دختران وابستگی بیشتری به محیط یادگیری دارند و بخشی از انگیزش خود را  می

. همچنین باشد تا پسران تر مهمآید که برای دختران  یمبه نظر  هم های معلم گیرند. ویژگی درس می

یتاً، تجربه نهای است. مؤثرتردر مقایسه با پسران، مواد آموزشی برای دختران عامل انگیزشی 

نقش انگیزشی  برای پسران هم هرچندکند تا پسران  یمموفقیت برای دختران بیشتر ایجاد انگیزش 

 دارد.

 

 گیری یجهنتبحث و 

در بیشتر موارد  درواقععوامل موفقیت است.  ینمؤثرترو  ینتر مهمانگیزش در یادگیری زبان دوم از 

به  توانند یمفراگیرانی که از سطح مناسب انگیزش برخوردار باشند  1با هر مقدار از استعداد زبانی

بدون انگیزش کافی حتی کسانی که دارای  که یدرحال. پیشرفت زیادی در یادگیری زبان دوم برسند

 & Hadfieldباالیی باشند پشتکار و استقامت الزم را برای یادگیری زبان نخواهند داشت )  استعداد

Dörnyei, 2013.)  با در نظر داشتن این نقش مهم برای انگیزش طبیعی است که برنامه ریزان

و  ها برنامهسان درس زبان خارجی نباید آن را در مواد آموزشی و مدر کنندگان یهتهدرسی، 

  آموزشی خود نادیده بگیرند.   های یتفعال

در « نظام خود انگیزشی زبان دوم»به اعتبارسنجی نظریه  پیش از هر چیز های این پژوهش یافته    

گیزش در تبیین و ارزیابی ان تواند یمکه این نظریه  دهد یمو نشان  کند یماین بافت خاص کمک 

یی در ایران ها پژوهشدر  قبالًاین نظریه  هرچند. قرار گیرد مورداستفادهجامعه هدف این پژوهش 

های مختلف رشته زبان انگلیسی  یشگرای قبلی یا به دانشجویان ها پژوهشاما  ؛شده  استفاده

 & ,Rajab, Roohbakhsh Far) اد زادهتمفر و اع بخش روحمانند پژوهش رجب،  اند پرداخته

Etemadzade, 2012) آموزان دبیرستانی مانند تحقیق پاپی یا به دانش و (Taguchi, Magid, & 

Papi 2009.) دهند که هر سه عنصر این نظریه یعنی خود  نشان می همچنین های پژوهش یافته

و تجربیات یادگیری زبان دوم بر انگیزش این دانشجویان  آرمانی زبان دوم، خود بایسته زبان دوم

 دارند.  یرتأث

                                                           
1. Language aptitude 
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ی پژوهش با بررسی ادبیات موجود در این زمینه ها دادهدر تحلیل  آمده  دست بهی ها مضمون   

جای « نظام خود انگیزشی زبان دوم»آن ذیل سه عنصر اصلی نظریه  گانه سهمحتوای عناصر  درباره

از سه  هرکدام محتوای ترتیب ینا به (.Dörnyei, 2005, 2009, Dörnyei & Ushioda, 2011) گرفتند

تجربیات یادگیری زبان دوم محتوی چهار  مؤلفهمدل خود انگیزشی زبان دوم مشخص شدند.  مؤلفه

که مواد آموزشی و  استمعلم، تجربه موفقیت، و محیط یادگیری  های یژگیوعنصر مواد آموزشی، 

ن نظریه یعنی خود دیگر ای مؤلفهدو  را بر انگیزش زبان دوم دارند. یرتأثمعلم بیشترین  های یژگیو

آرمانی زبان دوم و خود بایسته زبان دوم  بر مبنای ناهمخوانی بین خود فعلی افراد و خودی که در 

هم در تحلیل  مؤلفهکنند باید بشوند قرار دارد که این دو  آینده دوست دارند بشوند یا فکر می

این پژوهش نشان  های تهیاف   کلی پدیدار شدند. چند مضمون صورت بهی پژوهش ها دادهمحتوای 

ابزاری  های یزهانگکه خود آرمانی زبان دوم دارای سه عنصر آرزوهای شخصی و شغلی،  دهند یم

 یرتأث. که در بین این عناصر آرزوهای شخصی و شغلی استآمیختگی  های یزهانگدرونی شده و 

هم از سه عنصر فشار نظریه یعنی خود بایسته زبان دوم این  سوم مؤلفهانگیزشی باالتری دارند. 

 رسد یمکه به نظر  است شده  یلتشکهمساالن، انتظارات والدین و جامعه، و ترس از پیامد منفی 

از فشار همساالن  یرشانتأثانگیزشی یکسانی دارند و  یرتأثانتظارات والدین و ترس از پیامد منفی 

   بیشتر است. 

گیری زبان دوم نیرومندترین منبع انگیزشی که تجربیات یاد دهند یمپژوهش نشان  های یافته    

( همسو است. خود آرمانی و خود بایسته زبان Papi, 2010است که این یافته با نتایج پژوهش پاپی )

های پژوهش مشخص است که خود آرمانی زبان  البته از یافته. گیرند یمدوم در مراتب بعدی قرار 

 های یافتهاین یافته پژوهش با  زبان دوم. تری است تا خود بایسته یقودوم عامل انگیزشی 

( همسو Rajab, Roohbakhshfar, & Etemadzade,2012از پژوهش رجب و همکاران ) آمده دست به

قصد  یها تالشرا بر  یرتأثخود آرمانی زبان دوم بیشترین  که  نشان دادند است. این پژوهشگران

دهند که  یمی این پژوهش نشان ها افتهیی خود آرماندر مورد  .شده برای یادگیری زبان دارد

 به خاطر مسائلآرزوهای شخصی و شغلی بیشترین منبع برای ایجاد انگیزش است. ممکن است این 

های شخصی،  یشرفتپالمللی در  ینبیک زبان  عنوان بهزبان انگلیسی  خصوصاًی خارجی ها زباننقش 

یسی علتی برای کمرنگ شدن نقش شدن زبان انگل یجهانتحصیلی و شغلی باشد و شاید همین 

المللی شدن زبان  ینبانگیزش آمیختگی یا همان نزدیکی به جامعه گویشوران زبان باشد. چون 

توان گفت که منظور از  ینمانگلیسی آن را از مالکیت یک جامعه خاص خارج ساخته است و دیگر 

یعنی کمرنگ  این یافته پژوهش .ها هستند یکاییآمرها و  یتانیاییبرجامعه گویشوران زبان انگلیسی 

 & Sayadianنتایج پژوهش صیادیان و لشکریان ) با آمیختگی های یزهانگانگیزشی  یرتأثشدن 

Lashkarian, 2010 .کند که  یمهای پژوهش حاضر مشخص  از همه، یافته تر مهم ( همخوانی ندارد
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ترین عامل انگیزشی برای  یقو« تجربیات یادگیری زبان دوم»یه دورنیه ی یعنی نظرعنصر سوم 

 مضمون چهار صورت بهی غیر زبان است که در این پژوهش ها رشتهدانشجویان مقطع کارشناسی 

تواند اهمیت توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی جذاب و  می لهأمساصلی خود را نشان دادند. این 

ی معلم ا حرفهصیتی و های شخ را نشان دهد. همچنین اهمیت ویژگی« خودهای ممکن»متناسب با 

 یاددهی را برجسته ساخته است.-های یادگیری یتفعالو نیز جذابیت 

عوامل انگیزشی  یرتأثپژوهش همچنین نشان دادند که اگرچه پسران و دختران تحت  های یافته    

 مؤلفه اگرچه مثالًاین عوامل انگیزشی با توجه به جنسیت متغیر است.  یرتأثمشترکی هستند اما 

که  رسد یمبرای هر دو گروه عامل انگیزشی مهمی است اما به نظر  بیات یادگیری زبان دومتجر

همچنین به نظر  کالسی وابسته هستند. های یتفعالانگیزشی بیشتر به کالس و  ازنظردختران 

. این یافته برای دختران بیشتر استترس از پیامد منفی و فشار همساالن انگیزشی  یرتأثکه  رسد یم

( همخوانی دارد. Azarnoosh & Birjandi, 2012) یرجندیبآذر نوش و  های یافتههش هم با پژو

در پژوهش خود بر روی دانش آموزان دبیرستانی به این نتیجه رسیده بودند که در مقایسه   هم ها آن

و از این لحاظ تفاوت  است یتر مهمبا دختران خود آرمانی زبان دوم برای پسران عامل انگیزشی 

در مقایسه با دختران  رسد یمبه نظر . از طرف دیگر، شود یمزیادی بین این دو گروه دیده 

 انگیزشی بیشتری داشته باشد.   یرتأثآمیختگی و انتظارات والدین و جامعه برای پسران  های یزهانگ

 

 کاربردی پژوهش یشنهادهایپ

خارجی در  یها زبانبرای تدریس  روزآمد. جدیت و توجه بیشتر به تهیه منابع آموزشی مناسب و 1

درس زبان عمومی و زبان تخصصی و افزایش تعداد واحدهای درس زبان در سطح  یژهو بهدانشگاه 

 آموزش عالی.  

 شخصیتی در انتخاب اساتید.  های یژگیوو نیز  یازموردن یا حرفه های یتصالح. توجه بیشتر به 2

و تدوین ی شغلی دانشجویان. این امر مستلزم تهیه مرتبط ساختن متون و مواد آموزشی با آرزوها. 3

 دانشجویان است. رشته و مطالب درسی با توجه به مقطع

 تدریس در هر جلسه آموزشی.  های یتفعالروزانه و  یها درس. توجه به ایجاد انگیزش در طرح 4

 . کنند یمکه به ایجاد تجربه موفقیت کمک  هایی یتفعال. گنجاندن تکالیف و 5

که شبیه به  هایی یتفعالک به دانشجویان برای ایجاد خود آرمانی زبان دوم با طراحی . کم6

 آن باشد. واقعیاستفاده از زبان در بافت  طبیعی های یتموقع
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