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Abstract 

Given the paucity of longitudinal studies and particularly, the lack of attention to the 

concurrent interplay of positive and negative psychology in ELT, the present 

research aims at probing into possible causal relationships among belongingness, 

foreign language enjoyment, L2 learning demotivation and academic language 

performance. Following a convenience sampling method, the study sample consisted 

of 557 incoming university freshmen from non-English majors. A longitudinal 

survey was employed and the data were collected by means of the related measuring 

instruments at three time points during an academic semester. The results based on 

the statistical technique of latent growth curve model showed that there was a 

statistically significant decrease in participants’ foreign language enjoyment and also 

a statistically significant increase in their L2 learning demotivation over the course 

of the first semester. It was also found that belongingness had a positive correlation 

with foreign language enjoyment and a negative correlation with L2 learning 

demotivation. The results also revealed that the effect of belongingness on 

participants’ academic language performance was mediated by both foreign 

language enjoyment and L2 learning demotivation. However, the direct effect of 

belongingness on academic language performance was statistically non-significant. 

The findings have important pedagogical implications that are discussed. 
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 هچکید

 ۀبااه ر اار پیودرااح در ت  و ااات زااولح  مااوزس زبااان ن   وسااح در زموناا توجّااهبااا 

خا  ساور و   ا  بررساح کناو ح باا دا    ۀمطالعامثبت و منفاح،  شناسحروننترکوب 

باو  سات تع ا   ۀرنبطان  وزشاح ااادگور  در و باح خاارجحزباان  لاّّتگار  موا جح

 555بااه تعاا ند  پاایود نااا   ۀنجاارن گردااا و  مو اا ن   وسااح درسااح زبااان عم کاارد بااا

در گوار   مو اه و ۀوسابه ن   وساح زباان وارغدا  نز رشاته ل دن را ادحدن رجو تارم نوّ

 ۀدوردر ساه داا دنده، پومااراح زاولحن تخاا  شا و باا تکواه بار روس ت  وا   دسترس

بااا دااا دنده ور  شاا   و ت  واا  زمااا ح مخت اا  در زااول اااص تاارم ت  ااو ح جماا 

در   دنرحکاااد  معناا رااان دند کااه  «من نااح رشاا  پنهااان»نسااتفاده نز روس  مااار  

در زااول تاارم   روادگااا حزشااون  حدر باا  دنرحمعناا  انراازن و خااارجحزبااان  لااّّت

وجااود   واات    اااکنناا گان نشاارکت  وباا دن راا ادحو پزبااان درس ر دح  وت  اا

زباان   روادگاا حزشاون  حبا ۀوالنوّموازنن سات تع ا  باا  حدمبسات  کاهحدرسال دنشتو

 مثبات دنشاتو حدمبسات  خاارجحزباان  لاّّت ۀوالنوّ زننواباا م سات تع ا  باود، حمنف

  گارحا جوام ازباان با حک ااس بار عم کارد درسا  وست تع   در م ا مومست روغ تأثور

 باود حدر ساال  اا؛ نگازنرس شا دنر حمعنا  روادگاا حزشاون  حو با خارجحزبان  لّّت

ک ااس بار عم کارد   ودر م ا  ا سات تع مومسات  تاأثور حا جوام  داارواکه ب ون متغ

داا  ناا  پایود  دنرن  کاربردداا   موزشاح مهماح اارتاهو دنر  باودحزبان معنا حدرس

 نست که مورد ب ث قرنر گررته نستو

ور  زباان، عم کارد ن  وزشاح ااادگباح ،خاارجحزباان  لاّّت سات تع ا ، :هاواژهکلید

 درسح زبان، رش 
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 مهمقدّ -1

 ظااام  موزشااح  گمااان زبااان ن   وسااح اکااح نز دروس مهاام و پاار چااال  در زااولبااح

 چرام ور در زموناۀداا  ماالح رغام صار  دزاناهو در  ظام  موزشاح کراورمان، ع احنست

عا م  داا   موزشا ادح خاارز نز ما نرس، دم ناانت وا  کتاب مربوزاه و شاهراه تهوه و

؛ 7105دنورز اااح، )پوراااررت ت  اااو ح در درس زباااان ن   وساااح م ساااوس نسااات 

 درصااا  01باااو  نز  کاااه زوربه؛ (0111، احز اااا ح وسااااتم ،راااردن   ،زندهدد اااان

بساوار ن ا   م ا ود و شااو  ، دنرن  دن اا  زبااا ح کاه ونرد دن را اه ماح  ماوزن حدن  

نمار منجار باه عم کارد  باه بااور متخ  اان، ناا  و(7102نرراار و موثا ، ساودمن ) دساتن 

چناا ن ح نز  مااوزس زبااان  و دن رااجواان بهاارۀزبااان ن   وسااح عمااومح شاا ه ضااعو  درس 

 (و0111، ح یند گرج مه  و زنده)سس  بر   مح

 سااا زدمااونره  ساالنلعم کاارد درسااح زبااان، دو  در زمونااۀ شاا همطرح ساالنلاتنز موااان  

  ارن نراازن  مااوزننو عم کاارد درسااح زبااان زسوااتااونن ن  حچ و ااه ماا  -0نساات   ندمّوّاات

 لاّّت حزباان خاارج  روادگاانز کماص  ماود تاا  ماوزنن زباان باه توننحچ و ه م -7؛ دند؟

 مااوده تااا بااا  حسااع  روادگااا شناسااحرونن در سااوزۀمخت اا    دااا ظراّااه ،مساا ماً ببر اا ؟

و  نتاارلک ، فتتعاازّ  ،دم ااون خودکار ماا  حدرو اا شااناختحروننباار عونماا   تأکواا 

 نلزنماح  باه عونما  درون رارد توجّاهنگرچاه  رن ب دا و سالنلات گو اها نپاسا    د رمن 

 شاود، ضارور دوجا اات در بارات نجتمااعح پ اا نر ماح کاهاحنز  جاولاح  ،رس حبه  ظر م

در  ؛ متغوار  کاهقارنر ددنا ورد مطالعاه  و  ست تع ا  سااکم در  ن رن  واز ماتا م  ّنست 

 تأکواا مااورد ( 7105، 1؛ رناااان و دسااح0105، 7)دسااح و رناااان 0« گاار وااوتع-خااود» ۀ ظراّاا

 تاااسمادرااراات باا ون   نراااررتااار پا ، ظراّااه  اااباار نساااس نگررتااه نسااتو راارنونن قاارنر

 خوندا   و(، تضاعو ونلا ا  داادمساان ، وم رسا ما نا ) حرو اوب  عونما جا بنز  عازفح

 وش 

                                                           
1. Self-determination theory 

2. Deci & Ryan 

3. Ryan & Deci 
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 نسات رونبا  مثبات شا ه ندمّوّاتبار  حررنون ا تأکوا مثبات  شناسحرونن در، نا برنرزون

 7پترسااون ،مثباات شناسااحرونننز   نک مهسااه ۀ واادر چک کااه زوربه (؛7102، 0)مرساار

در بااور ناا   و«ندمّوّات دنر ا   ارنناد»حعناامثبات  شناساحروننکاه  دنردحنظهار ما (7112)

 احداااازوااسااازد؛  حماا وردهن سااان رن باار  حنساساا  ازداااو   اارننانرتباااب بااا دمتخ  ااان، 

 ح، در تمااممسا ماًو (7100، 1)سا و م  حنجتمااع تِااباه سما ازواتع ا  و  باه  ازودم ون  

نمااا  ؛نساات  موراا  ضاارور  روادگااا  باارن ک اسااحرونباا  مثباات  ح موزشاا  داااک اااس

 رناانسات؛ ز ندمّوّاتزباان ساا ز   دااک ااس  بارن حزور خاصاّ باهگو اه رونبا   انمروزه ن

نسااتفاده نز  ،ماا نر- مااوززبااان  کرددااااو رو حنرتباااز ح موزشاا  دااابااه روس توجّااه اباا

کااه مساات زم دنشاات  رونباا  ( 7102)مرساار،  ارتااها انراازن  راارد وو باا حگروداا ناااتاتمر

 حعن ار نساسا  اان ندمّوّاتباه  توجّاهباا ح، ااص   ااه ک ّادر مثبت در دنخ  ک اس نساتو 

مراک ات مارتب  باا و باروز شا ه  کام پردنختاهناا  موضاو   باه تااکنون نًظادردر  موزس، 

  داااگروه جاا ن شاا نممکاا  نساات در زمااان   و ااا بااه باااقر نستمالبااه کااه ساات تع اا 

 شودومح گررته ا ه اد، رخ دد به دن ر اه  رستانودمسان نز دب

 منظورباه مثبات دوجا اات باه زباان  ماوزس ساوزۀ  او م  ّ روزنرازون توجّاهنز زررح، 

زبااان  لااّّت» ااام ه ج ااا   باا مفهااوم ناجاااد باعااث اااادگور ، مناسااب شاارنا  ناجاااد

 دورنن زااول در شااص،بااح و(7100و  7102، 5نانتاااار)دوونل و مااص نساات شاا ه 0«خااارجح

شااو   ماح مونجاه خاارجحزبااان  لاّّت زموناۀدر  وزداااحوخرتنُبااا   ماوزننزباان ت  او ح،

 و زبااان اااادگور  نز بورااتر در  رن باارن   وسااا اتح چنااو  بررسااح کااه نااا  نماار لاازوم

راارام  -؛ لارساا 7115، 2)دور ااح سااازدتاار مااحرر اا رن پُ خااارجحزبااان  لااّّت نز بالااأخص

 مفاادوم نز خاارجحزباان  لاّّتددا  کاه داا   ظار   راان ماحبررسحو (7110، 5و کامرون

  مااوزس در سااوزۀ گسااترده پاایود  مااورد چناا نن کااه نساات مثباات شناسااحرونن نساسااح

                                                           
1  . Mercer 

2  . Peterson 

3  . Seligman 

4  . foreign language enjoyment 

5  . Dewaele & MacIntyre 

6  . Dornyei 

7  . Larsen-Freeman & Cameron 
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نساات کااه  حدر سااال؛ نااا  (7100؛ 7102نانتاااار، )دوونل و مااص نساات قاارنر   ررتااه زبااان

دااا  مخت اا   موزشااح م ااو  در ن   وسااح زبااان اااادگور   باارن ت  ااو ح ت اااس کاااد 

ح،  اایند گرجاا مهاا  و زندهسساا  ؛7105دنورز ااح، ) نساات مرااهود حروشاانبه کرااورمان

 و(0111

 شااساته و جااهبا شا ه،نرن اه حتازگباه خاارجحزباان  لاّّتنانکاه، مفهاوم  باه توجّاه با

  سااازه رن نااا باار ورگااّنرتأث بررسااح نااا  سااازه، عونماا  بااا  مااوزس  ااو  سااوزۀم  ّ نساات

 خااارجحزبااان  لااّّت چرنکااهددناا ؛  نرن ااه رن گرتسااهو  رندبرددااا  و داااروس شناسااااح و

پکارنن، ) شاود  روادگاامنجار باه عم کارد بهتار در  تون ا مح در موان دا ر عونما  دخوا ،

در عونزاا  مثباات  ندمّوّااتبااه  توجّااهبااا نااا ، باارنراازون (و7100؛ پکاارنن و دمکااارنن، 7105

، 0)بر تمواار لااّّت رواادر رنبطااه بااا متغ حع ماا  اااتوکمبااود ت   ومثباات  شناسااحرونن سااوزۀ

 و )دوونل دنر اا  تأکواا  ااح نااا  متغواار بااه بررسااح تخ ّ نزپااو و ب؛ متخ  ااان (7115

 و(7102 نانتاار،مص

 ماوزس زباان  در ساوزۀ واز  حزشاون  حموضاو  با بااًات رنماروزه  ،لّّتع اوه بر مفهوم 

مارتب   حر ار پیودراو باه سابب  ن،  (7105)دنورز اح،  گررتاه شا ه نسات  ها اد حخارج

)  ااور  و  گردااا ه نساات رتروچراام  اروبساا ح نااارنندر  ظااام  موزشاا حزشااون  حبااا باا

بااه عونماا   جا اااتوپاایود  ساضاار بااا ماارتب  ساااخت  د  ،ابنااابرن؛ (7100باازرج جااام ، 

مثباات  جااانو( و دشااحزون  ح)بااح منفاا جااانود شااام   مااودنبااا دنرد تااا  در  ظاار حنجتماااع

و در ااا  ما حبررساا ح زبااان رنساات تع اا  و عم کاارد درساا ۀرنبطاا، (خااارجحزبااان  لااّّت)

در موجاود  حع ما د  متعا ّدااتاا شاکا   ماودخوندا   حساع پایود  ساضار، رنساتا ا ن

 خازر رااانبااه دمااو  منظااور،  خساات باااا   وقاارنر دداا رن مااورد خطااا   حقب اا و اااتت  

  مااوزنندر زبااانن  وزشااح و بااح خااارجحزبااان  لااّّتکااه در ت  و ااات مخت اا ،  کاارد

؛ 7100، زادراااانشااورونن و )نلهااح نسااتدمااونره وجااود دنشااته  ااااپو  رداااومتغ عنوننبااه

در رو اا   حنجتماااع  ِرکا  اا  شااُ  سااتومرااخص      ااه حولاا ؛(7105، 7سااو   و کااوم

                                                           
1  . Brantmeier 

2  . Song & Kim 
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؛ نساات ح وتاارم ت  اا صااا حزمااا  ۀدر راصاا  حزشااون  حو باا خااارجح زبااان لااّّت رووااتغ

مکنااون در  رواادو متغ  ااان 0روساا در خاا ّ حنجتماااع  نساات تااا   اا  شاارکا ازواا  ، ابنااابرن

پاایود  نخواار  کااه توساا   ااولز و  نسااتثنا بهدوم نانکااه،  ودوشاامرااخص  تماا ّحزولا 

ات ندبوّاا ،ساات تع اا  در ک اااس زبااان نجاارن گردااا ه نساات در سااوزۀ (7101) دمکااارن  

 انواام در نااا  زمونااه دداا  نکثاار مطالعاااتمربااوب بااه ساات تع اا  نجتماااعح  رااان مااح

 بااا ونسااتشاا ه  ن جااام ،ت  ااو ح لنوّ سااال واارغ انادن رااجو ااااو  حرسااتا و مااوزنن دبدن اا 

شاو  ، باه حونرد ما  ااج  حنجتمااع  وم ا  صااباه  لساال نوّ انادن راجو نکاهنا به توجّه

  اان  ح ااادگور  زباانزشاون  حو با خاارجحزباان  لاّّت بار بتون    ست تع   رس ح ظر م

  روادگااا زسواان  حو باا لااّّتدر  روواانز رو اا  تغ حمطالعااه زااول ،لااّن باشاا و تأثورگااّنر

 ونق  شودو  ودر در  بهتر   ان مف تون  مح

ح زشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت رااان دنده نساات کااه  حقب اا  اااتونگرچااه ت  

)اا اا  و  تع اا  ساات (7105، دنورز ااح، 0112رواضااح، )  مااوزس  وم اابااا  اااادگور 

نرتباااب ( 0115پااور بورگااا ح و دمکااارنن، )عااالح ح وت  اا رااررتوپو  (7102دمکااارنن، 

 ون ا  ماوده حراو  رن بررسا  دااساازه  وبا  روانکثار مطالعاات رونبا  دو متغ ک وول ،دنرد

تع اا   تسا  ونثاار مت ابا  باا حبررسا  بارن حولزااو   روچنا متغ کااردارو  نکمتار مطالعاه

دنشااته  حو عم کاارد درساا ح اااادگور زشااون  ، بااحخااارجحزبااان  لااّّت ،ک اااس  ودر م اا

باعااث  ح کااه موزشاا  ودر م اا  واانز عونماا  دخ  رااترودر  و شااناخت ب ، ابنااابرن؛ نساات

، 7) ااولز نساات ازواامااورد   ،شااودحم مااوزنن زبااان ت  ااو حکاارد عم  کاااد  اااا  انراازن

 (و7105، 1؛ دان ر و ارو  اورت7105

 رهواز ج صومطالعاه تراخ  ااساضار، دا   نز ن حع ما  داار  مودن شاکا پُ منظوربه

و  خاارجحزباان  لاّّت ،حساوزباان ن    حعم کارد درسا ،حسات تع ا  نجتمااع  ومااب حع ّ

باا نساتفاده   وات    ااباودو ن  گار واوتع-ک اان خاود ۀ ظراّابر نساس   روادگا حزشون  حب

                                                           
1  . trajectory 

2  . Noels 

3  . Dincer & Yesilyurt 
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نز ماا ل  حکااه سالاات خاصااّ  0«رشاا  پنهااان حمن ناا»روس کار ماا  بااه  ااام ماا ل  صااانز 

 ورداا متغ  وع ّوات مااب ،ح  ارس زاول صاا، باا (7102، 7)بااارن نسات  معادلات سااختار

پاایود    ااادر ن ،رااو  ۀذکرشاا بااه نداا ن   توجّااه بااادندو قاارنر حرن مااورد بررساا  واات  

  قرنر گررتمورد خطا    انلات ذلس

در  زبااان دن رااجواان  روادگح ااازشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّتدر  حرنتااووچااه تغ و0

 دد ؟حرخ م ح وت   لنوّ ترم زول

ح زشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت رنتووااک اااس تغ  وساات تع اا  در م اا  اااا و7

 کن ؟حم حنوب ورن پ اادگور  زبان

 حسااوزبااان ن    حباار عم کاارد درساا مومساات  تااأثورک اااس   وساات تع اا  در م اا اااا  و1

 دنرد؟

 حزشاون  حو با خاارجحزباان  لاّّتگار  باا مواا جحک ااس   ودر م ا اا ست تع    و0

 مست وم بر عم کرد درسح زبان ن   وسح دنرد؟غور تأثورزبان   روادگا

 پژوهش ۀپیشین -2

 حس تعلق -2-1

 حررنون ا تاأثورک ااس  حنجتمااع  وم او   موزشاح جاوّت  و اات  راان دنده نسات کاه 

، 1و دمکاارنن ؛ گرگرسا 0110، و دمکاارنن بخا )رارح دنرد ررنگوارنن احبار عم کارد  هاا

  ادر نراازن حباه   اا  ساات تع اا  نجتماااعح قب اا  اااتوت   ح،تااوجّهقاباا   زورباهو (7105

، 5و دمکااارنن ؛ اااوو  7100، 0و دمکااارنن)رودن  نساات دهکاار تأکواا  حعم کاارد  موزشاا

 فسااه ررنگواار  زبااان،  مااوزس و اااادگور  رااحۀ سااوز در، نمروزه کااهاحنز  جا(و 7107

سات   وااز عاازفحِ، (7111، 2شاود )ب اا رر انا دا  نجتمااعح در  ظار گررتاه ماح عنوننبه

گررتاه نسات ) گاون ساوزه قارنرناا   او  در م  ّ تأکوا و   ماوزنن ماورد قباولتع   در زبان

                                                           
1  . latent growth curve modeling 

2  . Byrne 

3  . Gregersen, MacIntyre, & Olsen 

4  . Roorda, Koomen, & Split 

5  . Juvonen, Espinoza, & Knifend   

6  . Block 



 001ن  وزشح اادگور  ووو                                                                     لّّت زبان خارجح و بح  

 

 حدر برخااباه عونما  م وطاح  ن نسات کاه  توجّاهت ع ّا(و 7105، 7؛ تا اکاا7102، 0و تااکو 

بار ورده  ح،زشاون  حدم اون با حمنفا جا ااتود  وارسا  کاه دلحما ظار داا باهتونز موقع

 ،حعباارتباه  وباشا  حطاوم  عونما  ۀونساطبه رنن،واررنگ شاناختحرونن ۀوالنوّ  ازدااو ر ن  

و  ماا رسگاار ساابص کنتاارل واا بااه دل، دم ااون  واااز بااه سماااات ررنگواارنن ۀواالنوّ  ازداااو 

عم کارد بهوناه  ، ن باه د باالو  سارکو  شا هبرا ت  امناسب ررنگورنن باا اکا ا ر رونب  

 ۀزموناا در رواانخ  اااتوت   جاو  تااا(7102، 1و دمکااارنن )اا اا گااردد   ااان تضااعو  مااح

دم ااون ساابص  گاارتاااسما  وم اا حکنناا گ حنااوب وقاا رت پ ا  روااب زبااان  روادگااا

بالاا وا  و -)نوگااا نساات رننوااررنگ شااناختحرونن  ازداااو باار وردن در   رسن  وزشااح ماا

 و(7105؛ تا اکا، 7105، 0 اکاتا

  ابااا در  ظاار گااررت  شاارن رننوااررتااار ررنگ  وااوتب  باارن شاا همطرح دا  ظراّااهنز  حکااا

؛ رناااان و دسااح، 0105)دسااح و رناااان،  نساات  گاار وااوتع-خااود ۀ ظراّااک اااس،  حنجتماااع

  وترااک 2 ظراّااه هنساات کااه نز شاا  خاارد 5ک ااان ۀ ظراّاا صااا ،نساساااً ، ظراّااهنااا  و (7105

)رناااان و دسااح،  کناا حماا  وااورن تب  نراااو ررتااار پا زسواان   اااحو چرن حو چ ااو   شاا ه

ن ااون   حبررساا  باارن  قااو  چهااارچو   ظاار عنوننبااه  گاار وااوتع-خااود ۀ ظراّااو (7105

و (7101)مرساار،  شااناخته شاا ه نساات تودر  مااوزس زبااان بااه رساام  اااموضااوعات ج 

زباان  حسامکااربرد در  ماوزس ر  اراتروکاه ب  گار واوتع-خاود  داا ظراّه هردخنز  حکا

، 5بالاا وا - ون و نوگااا)مااص نساات شااناختحرونن حنساساا  ازداااو  ۀ ظراّاارن دنرن نساات، 

 عنوننبااه حنرتباااز ازواابااه نساات  ال و کنتاارل،   ازوااع اااوه باار   ، ظراّااه  اااو در ن(7101

 رننوانسات کاه ررنگ  اا ن ن حیگااو  ا؛ و باارزترشا ه نسات حراداا معرّازوا   اتارحنساسا

رناااان و دسااح  دسااتن ودااا حدمک اساا  اارابااا ماا رس و د حدنشاات  نرتباااب عااازف ازمناا ِو 

 حعااازف  دااا واز حک اساا ۀما وصاام تاااسما  اااکااه نگاار نز زر دسااتن   معت اا( 7105)

                                                           
1  . Agawa & Takeuch 

2  . Tanaka 

3  . Jang, Kim, & Reeve 

4  . Oga-Baldwin & Nakata 

5  . macro-theory 

6  . mini-theories 

7  . McEown & Oga-Baldwin 
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تاار خوندناا  بااود و الرعّاا ح موزشاا  داااتوّااالرعّ  ااان در  ،باار ورده شااود رننوااررنگ

نساات کااه بااا  حسااالدر ااان؛ خوندناا  دنشاات  روچراام  ح وعم کاارد ت  اا مرورزمانبااه

عکوساح رن شااد  خاوندوم م تاأثورنت ح موزشا  داا ودر م ا  ازوا   وچنا گّنردن حخنث

در و شااودمنجاار  ح وراات ت  اابااه نُ تون اا مح تاااًا ها کااه ؛(7102بااود )اا اا  و دمکااارنن، 

ح ک ّا در سالاتو  رننوانرتبااب ما رس و ررنگ توّافوتاونن گفات کاه کحم زو موزس   سوزۀ

)رنااان و دساح،  باشا  تأثورگاّنر رننواررنگ حرون ا  ازدااوبار   تون ا محک ااس  حعموم جوّ

سااوزه  در مااورد حسااالت  و رااان دنده نساات کااه چناا  اااتوو ت  (7101؛ راااو، 7102

و  ؛  ااولز7105بالاا وا  و  اکاتااا، -)نوگااا صاااد  نساات زواا  حزبااان دوم و خااارج  روادگااا

 و(7101، 0دمکارنن

 زبان خارجی لذّت -2-1

مت ابا  چاال   تاأثورااص دوجاان پو وا ه،  عنوننباهو  مرکز  شااد  نسات ۀدست 7لّّت

نانتاااار، مااص و ؛ دوونل7110، 1موهااا )چوکساانت گوااردحبرم رن در شاا هندرن و تون ااااح 

 رغاام سااختح نساات و رااا  ر کراا  درو ااح ن سااان باارن  مور واات، ع ااح لااّّت(و 7100

رن ن جاام دنده  (رح غوار قابا  ت اوّستّا)  را هبوناحپاو دد  کاه رارد کاار دن امح رو  مح

عونما  ک واا    رارد  مناسااب اکاح نز(و ناجاااد رونبا  باو 7110موهاا ، نسات )چوکسانت

در  تازگحباااه( 7105) نل و دمکاااارننودو(و 7100 انتااااار،نماااص و نسااات )دوونل لااّّتدر 

 حمخت ا  زباان خاارج  داادر ک ااس حرساتا و ماوز دبدن ا  001  وخود که در با  وت  

  داادر ساوزۀ ارتاهاصاورت   ااتوکاه دمساو باا ت   ارتنا ادست  حجا مود  ، به  تا نجرن

 جاو  تاااا(7100؛ پکااارنن و دمکاااارنن، 7105، 0)پکااارنن و  ماااوزس باااود شناساااحرونن

 حبسات مطرن  زباان خاارجح دضانزباان خاارجح باا  لاّّتنز  ن بود کاه  حساک و رانت  

 مواااندر پاایود    هااا، نز   ودم ناا ونردمثباات د حدمبساات  ح وت  اا عم کااردو بااا  حمنفاا

                                                           
1  . Noels, Vargas Lascano, & Saumure 

2  . enjoyment 

3  . Csikszentmihalyi 

4  . Pekrun 



 007ن  وزشح اادگور  ووو                                                                     لّّت زبان خارجح و بح  

 

 زبااان خااارجح لااّّتمربااوب بااه ماا رس و دمسااالان بااا   رداااو، متغدخواا  عونماا   ااراد

 دنشتو  رترونرتباب ب

کاه  مراخص شا ه نسات ، روادگاا لاّّت در زموناۀن جاام اارتاه   ااتوت  برخح نز در 

  روادگاا لاّّت  ِوبا  وپاداا ِ متغوار ترا  قاو اکاح نز م رس در ک ااسعازفح  تاسما

خااود در قالااب  ۀ وباابهنماار   اااکااه ن (7101، 0و دمکااارنن ؛ نسماا 0112)رواضااح،  نساات

گّشااته  ت  و ااات ، ودم ناا ودشااوحماا ح موزشاا  عونزاا  مثباات منجاار بااه عم کاارد بالااا

  اور  و )   نر ا  ااادگور  ن  وازه کاارح بارن   ماوزننزباان نزبساوار  کاه  ددا مح  ران

ااادگور   لاّّتنرات  باا شاانت  او ح دوره زاول ، دربار  نو ع ااوه  (0111بزرگاح، جام 

  (و7101نسم  و دمکارنن، ) شو  زبان مونجه مح

 یزشیانگیب -2-2

 توجّااه کرااورمان باااا  حدر  ظااام  موزشااشااوند  در دسااترس ساااکح نز  ن نساات کااه 

  وبا کاه روانخ ۀمطالعا صاادر شاودو معطاو  ااادگور   حزشاون  حبا باه موضاو   رتروب

 جا،  تاااصااورت گرراات حسااوزبااان ن    ۀرشاات انارااجوو دن  حرسااتا و مااوز دبدن اا  012

در  حزشااون  حعونماا  مهاام باا نزجم ااهک اااس و ماا رس   و رااان دند کااه م اا  م هدسااتبه

  دااادر  ن دنده کااه   ااراد  واا(و در ت  7105دنورز ااح، نساات ) حسااوزبااان ن     روادگااا

 ن  حدر بخاا  کمّاا حرسااتا دبو  مااوزدن اا   فاار 170شاا   ،    ورجماا  حو کمّاا حفااوک

 ، وااات    اااان جاو بااار نسااااس  تاااا(7100جاااام ، )  اااور  و بااازرج شاارکت  مود ااا 

دااا  ت  ااو ح و مرااک ات ت  ااو ح تالوّپورااررت ت  ااو ح، رعّتون ساات ن  وزشااح محبح

 ۀ ظراّاو عم کارد  اامور  بار نسااس  حزشاون  حباو بوناح  مااا معناادنر  پو  صورتبهرن 

 ،حباه عباارت ونسات حموجاود در بارات نجتمااععونما   تاأثورت ات   گار واوتع-خود ک انِ

نساابا   (و ماا رس داحدمک اساا) ح موزشاا  وو م اا (خااا ونده و دوسااتان) حز اا گ  وم اا

 ساز  وحرن ررندم م ح وت   تودر مور   وتسه

 

                                                           
1  . Ahmed, van der Werf, Minnaert, & Kuyper 
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کرااورمان شاااد  عم کاارد ح  ظااام  موزشاا رااو  ساااکح نز  ن نساات کااه م اسظااات

بااردن بااه  حپاا ،مساا ماًنسااتو ن  وزشااح ررنگواارنن در درس زبااان ن   وسااح بااحضااعو  و 

 تون ا حم ،نسات  روادگاا لاّّتنرازنا  کاه موجاب  حشاناخت عاونم و ساز  زهوعونم  ن  

 باش و  ضرور رننوررنگ  و دم برن  وم رس  دم برن

 روش پژوهش -3

 کنندگانشرکت -3-1

 ۀنساتو جامعا حزاول حرااماوپ  وانز  او  ت   حفومطالعاه توصا  اازرح پایود  در ن

 حع اوم ن ساا   داارشاته حکارشناسال ورود  ساال نوّ انادن راجو ۀپایود  رن دما   مار

 ح ودند ا  کاه در ساال ت  ا  وتراکدولتاح شاهر تبرااز غواردن را اه دو نز  حمهن س حو رنّ

در   روااگبااا نسااتفاده نز روس  مو ااه عااهجام  ااابود اا و نز ن  ومرااغول بااه ت  اا 11-10

 و(0)ج ول  ن تخا  ش     فر 521دسترس 

 
 . توزیع دانشجویان به تفکیک رشته های تحصیلی1جدول 



 000ن  وزشح اادگور  ووو                                                                     لّّت زبان خارجح و بح  

 

 07 ک وولاا ،دااا شاارکت  مود اا دنده   ورجماا  ۀدور 1در  شاا هدعوت انادن رااجو

 منظوربااهدا  راا   و دااا موراا  بااه بازگردن اا ن پرسراانامهدنده   ور فاار در زااول جماا 

 حددپاسا دفتاه ررصات  صاا اناداا باه دن راجو اماهدر پاسا  باه پرسا  حکاد  خست 

نمکااان  ،ماااه صااا حزمااا راصاا ه متفاااوت بااا  ۀدااا در سااه دوردنده   ورشاا و جماا حماا دهدن

 حتوجنسا بواسااختو باا در  ظار گاررت  ترک رن رارندم رنتوواتغ رونل او و خا  سا حبررس

 انادرصا  دن راجو 20 حعنااکننا گان کاه نکثار شارکت اا مراخص گرد  وات    ان ۀ مو 

 جا تااا  روااگنز عاا م سااو رخاااز نااانودرصاا    ااان مااّکر بود اا و جهاات نزم 12و  مل ااث

 ا تاااونر  وااکنناا گان بااا نسااتفاده نز ت  شاارکت تو امتعااادل بااودن تعاا ند جنساا ۀونسااطبه

قاارنر  حمااورد بررساا حزمااا  ۀدر داار دور  واات    رداااومتغ  وا  وااتفاااوت م رهوااچناا  متغ

 11/71 انامتوساا  ساا  دن رااجو و ااامراااد ه   رد  دنرحمعناا حتوو تفاااوت جنساا گرراات

(11/0SD=) وبود   متوس  برخوردنر  نقت اد-حنجتماع تونز وضع عموماً و بود  

  درس نجبااار صااا عنوننبااهرن   دو ونساا  و ِزبااان پاادرس  حکنناا گان دم ااشاارکت

بار دساتور زباان  هوارن باا تک حمتاون خون ا   ،نساسااً ،درس  ااکاه در ن کرده بود  ن تخا  

نز ساط   حباه شاک  خودگزنرشا هوالنوّ حبررسا  وادر  غااز ت   وکننا حو ونژگان مطالعه ما

 ،عموماااً ،  ااان حزبااا  اح ن بااود کااه تون ااا نز حکنن گان ساااکشاارکت حسااوزبااان ن    احتون اا

 بودو  اودر سط  متوس  به پا

 ابزار سنجش -3-2

 عملکرد درسی زبان -3-2-1

 دن راا ادحو زبااان پتاارم دن رااجواان در درس تاارم و پااااان ماارنت موااان موااا  و 

 ظار مکناون در   ح درس زباان   اان در قالاب ااص ساازۀشااخص پوراررت ت  او عنوننبه

 حمعنا  ا، با نسات 71تاا  1  ودن را اه  مارنت با حددا ماره ساتموبر نسااس سش و  گررته

در  عم کاارد بهتاارو  ماارنت بالاااتر  رااا  ر  حعاا م قبااول ۀمنزلاابه 01نز  تاار اوپااا ۀکااه  ماار

 ۀکننا گان کاه شاام   مارشارکت حو  مارنت تماامشاودحدر  ظار گررتاه ما و زبان پدرس 
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و   اامربوزاه نخاّ گرد  ونز نساات ح وتارم ت  اانااباود، بعا  نز پا نترم   اااناو پاترم انوم

 عم کرد درسح زبان در  ظر گررته ش و عنوننبهموا  و  در دو  زمون 

 حس تعلق -3-2-2

 0«ک اااس جااوّ» ۀشاا ا تع نز نباازنر م ااو  ک اااس، ساانج  ساات تع اا  در  منظوربااه

-05 نااا  نباازنرِو )پووساات نلاا (  ااانسااتفاده گرد (0102) و دمکااارنن 7زرااارر ۀساااخت

متراک   وشا ه ک ااس سااخته حنجتمااع  وسانج  سات تع ا  در م ا باا دا    نهاگو

سانج و پاسا  حداا رن ماحما رس و دمک اسا حعاازف تااسما هکا نسات اسوام  رانز دو ز

 حعناا ،حبخراچهاار کارتول اسوامربوب باه ما رس بار نسااس م  اسوم  رانز ز هاگو 0به 

شااود حماا  بناا مومااونر م ت ساا کام اااً= 0= مااونر م، و 1= مخااالفم، 7مخااالفم،  کام اااً= 0

 5، گو ااهبااه دمان (وکناا حماا توجّااهنسااتاد بااه عونزاا  و نسساسااات دن رااجو   مثااال  باارن)

  ک اااس نز نراارند  مثااال  ک اااس )باارن نباازنر جااوّ  داااحدمک اساا اسواام  رااانز ز هاااگو

داا رن حدمک اسا حعاازف تااسما (شناسان حما حخوبباهرن   راش ه نسات کاه دما   وترک

داا م اسابه شا    تاا  مارنت ناا  ناا  مطالعاه مواا  و  گوااه در سانج وحرو  م بوبه ترت

 حرارسا ۀنبازنر،  ساخ  م تاون حابااجهات نرزم واس با ا  زراا  نستا  نردسااز  شاو  و 

قاارنر  حتااوترب شناسااحروننسااوزه   و فاار نز متخ  اا دو اروااساصاا  نز ترجمااه در نخت

باار ورد پااااااح درو ااح کاا  نباازنر   و باارنااا نعمااال گرد  ااان  حو  ظاارنت تخ  اا گرراات

کاه عباارت باود  م اسابه شا داا  ور  دندهجما  لاو  دورۀدر نوّ «کرو بااخ   لفاا باضر»

 وα = 51/1ز ن

 خارجیزبان  لذّت -3-2-3

 خااارجحزبااان  لااّّتپرسراانامه   اساضاار، پاات نز تعاا   واانداا ن  ت   در رنسااتا 

دااا مااورد نسااتفاده دنده   ورجماا  ۀنباازنر در سااه دور  ااان (،7102نانتاااار، مااص و )دوونل

دو  نباازنر نز  ااان ،نز زبااان لااّّت ۀجنباا  ظاار گااررت و بااا در )پووساات  ( قاارنر گرراات

 عاماا -خااارجحزبااان  لااّّت »و  «حنجتماااع عاماا -خااارجحزبااان  لااّّت» اسواارم از

                                                           
1  . classroom climate inventory 

2. Fraser 
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 اسواام  رااا، ز واانداا ن  ت   بااا نسااتو جهاات متناسااب بااودن  ن شاا ه  وترااک «حشخ اا

 لاّّتمرباوب باه  هااگو 01 کا  نز و اانضطرن  ک ااس زباان نز پرسرانامه ساّ  گرد سوم

 حعاما  نجتمااع-خاارجحزباان  لاّّت اسوام  راا ن متع ا  باه ز ۀادرت گو ،خارجحزبان 

= 0 حعنااا حبخراا 5 کاارتول اسوااکااه باار نساااس م ، (خناا امحم اداااز  مثااال  نساات )باارن

شاا ه  مااونر م ساااخته کام اااً= 5و  = مااونر م0،  ظاار   اا نرم= 1= مخااالفم، 7مخااالفم،  کام اااً

  مثاال  بارنرن ) حعاما  شخ ا-خاارجحزباان  لاّّت اسوام  رااز ۀااگو 5 ، وو دم ننست

دااا نااا  مطالعااه موااا  و  گواااه درساانج و حرااو  ماا صااورتبه( رودحساار  ماانم سوصاا ه

 حاباانرز زراا  نستا  نردسااز  شاو  و بارن م اسبه شا    تاا  مارنت ناا  م وااس با ا  

 شناسااحرونن ۀسااوز  ودو  فاار نز متخ  اا ارواادر نخت شاا هترجمه ۀم تااون،  سااخروناااح 

و گررتااه شاا  شااان در  ظاارح ظاارنت تخ  اابعاا  نز بررسااح   ااان قاارنر گرراات و  حتااوترب

خ در دار کرو باا   لفاا باضارنباا نساتفاده نز کا  نبازنر  حدرو ا احااابر ورد پا نا ،برنرزون

 وα = 02/1و  α ،05/1 = α = 51/1 ،بود ذا  بوبه ترت   ورجم  ۀسه دور

 انگیزشی یادگیری زبانبی -3-2-4

 مخ ااو  کااه زبااان دوم  روادگااادر  حزشااون  حباا  نهاااگو 17 ۀپرسراانام ،اتاااً ها

گررتاه ، باه کاار(7100)کواونن پنااه و قاسامح،  شا ه نسات هواته رنناادر ن  موز زبان بارت

ماوند  ، روادگاا  )ما رس، م تاونم ولاه رااز 5پرسرانامه نساسااً نز   اان و)پووسات ز( ش 

زبااان دوم و   اارس بااه جامعااه   روادگاااو نمکا ااات، تجربااه شکساات،   اارس بااه  حدرساا

  وشا ه، تراکزباان دوم شاناخته  روادگاادر  حزشاون  حمنااب  با عنوننباه ( کهزبانوسحن   

 بار  ( ا نرم حساوزباان ن     روادگااباه   ازوا   مثاال  داا )بارنهگواا باه پاس  وش ه نست

  ااه  ،0درساات=  ساا ود  تااا  ،5درساات = صااورتبه حبخراا 5 کاارتول اسم واا نساااس

 شاودوحما بن  ومت سا 0=  ادرسات ، 7 ادرسات=  سا ود  تاا  ،1=  ادرسات  اه و درست

دااا  نااا  پرسراانامه  وااز م اساابه دااا  دا اار نااا  پاایود ، موااا  و  گواااهدما ناا  نباازنر

اااص م تااون،  اااحرون حابااانرز  باارنشاا    تااا  ماارنت نااا  م واااس نستا  نردساااز  شااو  و 

قاارنر گرراات و  حتااوترب شناسااحرونن ۀسااوز  ودو  فاار نز متخ  اا ارواادر نختنز  ن  سااخه 

 حدرو ا احااا، بار ورد پاساالعاو درو نعماال گرداا شاان ح ظارنت تخ  ا ،حبع  نز بررس
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  ااذ بواباه ترت   ورجما  ۀکرو بااخ در دار ساه دور  لفاا بانبزنر با نستفاده نز ضارنک  

 وα = 01/1و  α ،17/1 = α = 01/1بود، 

 هاآوری دادهفرآیند جمع -3-3

داا و کساب رضااات شافادح نسااتو  و لواه باا ما ارات دن را اهدا  نوّبع  نز دمادن ح

کننا گان توزاا  کماص نسااتو  باو  شارکت داا باادن رجواان، در دار باار نجارن، پرسرانامه

  هااا  حتمااام  بعاا  ۀدااا در ج سااپرسراانامه  وااکااه بعاا  نز تکم  ااادرخونساات گردشاا  و 

ل تاارم دااا )نوّدنده   ورل جماا نساات کااه در دور نوّ ااااد ور بازگردن اا ه شااودو لااازم بااه 

 لاّّتمرباوب باه سات تع ا ،   داا( پرسرانامهدااک اسمااه بعا  نز شارو   صا ،ح وت  

 تاارم( و دور سااوم)موااان نجاارن شاا   و در دور دوم  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان 

 لاّّتمرباوب باه   دااپرسرانامه (دااک اس انااپا ت  او ح،  خار تارم) داادنده   ورجم 

سااال  مسااالوبعاا  نز نتمااام   ،تاااً هاا ونجاارن شاا     روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان 

کنن گان رن شاارکت و زبااان پااتاارم درس اناااتاارم و پاانواا ماارنت م  ، نساااتولنوّ و حت  اا

 و  قرنر دند  م  ّ ارودر نخت

 هاداده وتحلیلتجزیه -3-4

، 7) رباکاا  «70ۀ  سااخ 0 مااوس»  نراازنر  ماااربااا نسااتفاده نز  اارم   مااار  دااا واات  

 رنتوواامرااخص  مااودن تغ منظوربااهدااا، دنده حفوتوصاا  واان جااام شاا و پاات نز ت   (7115

و  زبااان خااارجح لااّّت)واا  ت    رداااودر متغ مرورزمانبااهکااه ممکاا  بااود  حنستمااال

)باااارن،  نسااتفاده شاا  «نهااانرشاا  پ حمن ناا»، نز ماا ل رخ دداا (  روادگااا حزشااون  حباا

پاساا  توساا  دو عاماا   رواادر متغ رنتوواارشاا  پنهااان رو اا  تغ حدر ماا ل من ناا و(7102

خا   بوعاما  شاو «مبا  عاما  عارا نز »و  «خا  بوعاما  شا» حعناا ،شاودحمرخص م

 روامتغ هوال راا  ر م ا نر تفااوت در ساط  نوّ مبا  عاما  عارا نز  و روواتغ زننوا را  ر م

 (و7115؛ بول ، 7102)باارن،  مراد ه ش ه نست

                                                           
1  . AMOS 

2  . Arbuckle 
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 های پژوهشیافته -4

ن  اارن   ، وا  واامپنهااان،  مااار توصااوفح ) رشاا  حمن ناا   مااار  واان جااام ت  قباا  نز 

دااا دنده   ورنبزنردااا در داار دوره جماا  حدرو اا احااااپا ح( و گوو کراا حچااول  ،ارواامع

 (و7 ج ول) ا م اسبه گرد
 

 . آمار توصیفی و شاخص های پایایی ابزارها2جدول

 
 

 حدمبساات  صااورتبهدر داار سااه دوره   واات    رداااومتغ  ومااا باا حساا،ت، دمبساات 

مطالعاه دمسااو   اان   ظار ۀاااباا پا  م هدساتبه جاو  تاا اااگرد  واوصافر تع ۀمرتبا ۀدوگا ا

و عم کارد  خاارجحزباان  لاّّت باا سات تع ا ،  روادگاا حزشاون  حکه با حمعن  ابود؛ ب 

ساات   رداااومتغبااو  رنبطااه  کااهو درسااالحدنشاات  دنرحو معناا حفاامن رنبطااۀزبااان  حدرساا

 .بود دنرحرنبطه مثبت و معناص زبان  حو عم کرد درس خارجحزبان  لّّت، تع  

 داا، دندهدرصا  باود موو  ا صااصافر و   و ااقص مااب  دااراصا  دنده س ّکه نز  جااح

 اعاات باا نزّ اح ماادرسات ۀنوراوروس ب  اامه با  بار تواور حروس مبتنا صاابا نستفاده نز 
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 مف ااود  نساات کااه باار  ن اروس راار  ااادر ن(و 0112) رباکاا ،  شاا   کنتاارل  0کاماا 

 ونست حت ادر صورتبهدا دنده

  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّتدر  روواارشاا  و تغ توّاادر  ماد  باارن 

 صااورتبهرشاا  پنهااان  حماا ل من ناا ،رداااومتغ  ااادرکاا نم نز ن  زمااان، باارن زااولزبااان در 

 حعناا مبا  نز عاما  عارا نز  رداومسا حباار عاام به دماو  منظاور و  انجرن گرد حشرزروغ

 ، اتوو در س  اام ا ود گرد صاا  شا ه باه م ا نر عا د مرااد ه  دااروامتغ ۀوالسط  نوّ

نراارند ثاباات ما اا و  حتمااام  باارن  روااگدر داار سااه دوره ن اا نزه مباا  عاارا نز  رام اااد

 بواشا ه باه ترتمرااد ه  ردااوخا  باه متغ بونز عاما  شا رداومسا حبار عام ، نا برنرزون

ماا ل قاباا  اااص بااه دساات  وردن  منظوربااه ، وم اا ود شاا   و دم ناا 7و  0، 1 رابااه م اااد

ثابات  صاورتبه  روادگاا حزشاون  حو با خاارجحان زبا لاّّت  داام ا نر خطاا ،صوترخ

 و اگرد به م  نر صفر م  ود

موااا  و  عاماا  شااوب خاا    ظاار گااررت ل نااا  پاایود ، بااا در نوّ ساالنلدر پاساا  بااه 

رشاا   حمن ناا شاارزحغواار ماا ل ( در روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت)باارن  

، >110/1p) خااارجحزبااان  لااّّتدر   دنرحکاااد  معنااتااونن گفاات کااه مااح ،پنهااان

105/1SE= ،107/1– M=) 110/1  )روادگاااا حزشاااون  حدر بااا  دنرحمعنااا  او نرااازنp< 

 ،171/1SE= ،105/1 M=  )وباااح دن رااا اد ودر درس پااا ح ودر زاااول تااارم ت  ااا  

 خاارجحزباان  لاّّتدر  رنتوواتغ  اان درچنا  وجاود دنشاتو  وات    ااکننا گان نشرکت

دنر حمعناا  نز ل اااآ  مااار حبااود، ولاا متوساا  کاام زوربااهزبااان   روادگااا حزشااون  حو باا

 گزنرس ش ه نستو

دداا  کااه ح رااان ماا  واات    دااارومتغ ا تاااونر حبررساا ،رااو  رنتووااع اااوه باار تغ

، >110/1p) خااارجحزبااان  لااّّتداام در  مباا  عاماا  عاارا نز   باارن  دنرحمعنااونراااا ت 

051/1SE= ،500/1 σ²=) 110/1  زباااااان )روادگاااااا حزشااااون  حو داااام در باااااp<  ،

010/1SE= ،202/1 σ²= )معناااا نسااات کاااه در  غااااز تااارم   ابااا   اااان ؛وجاااود دنشااات

 بااودو وتمتفااا کنن گانشاارکت  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت ح، وت  اا

                                                           
1  . full information maximum likelihood (FIML) 
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و ( =110/1p< ،075/1SE= ،510/1 σ²) خااارجحزبااان  لااّّتدر  خ بوعاماا  شاا  باارن

 ا تاااااونر( =110/1p< ،005/1SE= ،012/1 σ²)  روادگااااا حزشااااون  حباااا در  وااااز

زباان  لاّّت رشا نز  ن نسات کاه در زاول تارم،  حنمار سااک  اان وجود دنشاتو  دنرحمعن

در  ،حباه عباارت کننا گان متفااوت باودوشارکت  وزباان با  روادگاا حزشاون  حو با خارجح

در   کمتار رشا  و برخاح  واز راتروب رشا  کننا گانشارکتنز  حبرخا ح وزول تارم ت  ا

 زبان رن تجربه  مود  و حزشون  حو ب خارجحزبان  لّّت

ساات  ،مرس ااه  ااادر ن ؛ ااانجاارن گرد حشاارز صااورتبهرشاا   حماا ل من ناا ،ندنمااهدر 

  هوگررتاه شا  تاا با نن وسادر  ظار حثابات زماا   وبا وپا عنوننباه در م و  ک ااستع   

)اعناح،  زباان  روادگاا حزشاون  حو با خاارجحزباان  لاّّت خا  ساور بار روامتغ  اان تأثور

زباان کاه در  درساح عم کارد مارنت   ودم نا وگاردد  واوتع موزنن تغوور و م ا نر تفااوت(

در  )ونبسااته( اماا وپ رواامتغ عنوننبااه ، ماا ه بااوددساات اعااات بااهنزّ  دور چهااارم گاارد ور

قابا  نز بارنزس  حما ل شارز بود ا  کاه  ن سااکح نز بارنزس  دااشااخص وگررته ش  ظر

 ،برخوردنر نست حقبول

)χ2 =93/768, df= 20, p< 2/222, CFI= 2/162, TLI= 2/136, RMSEA=2/239, 90% CI= 

200/2 - 263/2 ) 

ماا ل   رداونسااتا  نرد مساا باضاارن حبررساا ،دوم ت  واا  ساالنلدر پاساا  بااه   ودم ناا

  >p ,110/1) در م ااو  ک اااس نز  ن بااود کااه ساات تع اا  حساااک( 0 )شااک  حشاارز

050/1 =β) حبااه عبااارتمثباات دنشااتو  حدمبساات  خااارجحزبااان  لااّّت ۀواالنوّ زننواابااا م، 

  راتروب خاارجحزباان  لاّّتدر شارو  تارم دنشاتن ،   راتروکه سات تع ا  ب حا ادن رجو

  مود  و تجربه زورن  
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 >P)001/0. مدل شرطی رشد پنهان در حالت تخمین ضرایب استاندارد )1شکل 

 

 –110/1p<، 011/1) در م ااو  ک اااسساات تع اا   ،حماا ل شاارز جابااه  تااا توجّااه بااا

=β)   دنشاتو با نن معناا کاه باا  حمنفا حزباان دمبسات   روادگاا حزشاون  حب وۀلوّم  نر نبا

 سابت   کمتار حزشاون  حبا ،ح ودر  غااز تارم ت  ا اناسات تع ا  دن راجو شا ن ورترب

 هواالمرااخص  مااود کااه م اا نر نوّ حماا ل شاارز جا تااا ندنمااه،زبااان دنشااتن و در   روادگااابااه 

(110/1 p<، 710/1 =β)    رنتووااتغ زننواام زوااو (110/1 p<، 100/1 =β)  زبااان  لااّّت

 خارجح

، درونقاا و  ااا ما حنااوب ومثباات پاا صااورتبهزبااان رن  حرساادعم کاارد  تون اا مح

زبااان  حدنشااتن  عم کاارد درساا  رااتروب خااارجحزبااان  لااّّت ۀواالکااه م اا نر نوّ حا ادن رااجو

 زننوااو م  (110/1p<، 727/1– =β) هواالتجربااه  مود اا و در م اباا ، م اا نر نوّ رن  رااتروب

زبااان  حزبااان بااا عم کاارد درساا  روادگااا حزشااون  حباا (110/1p<، 711/1– =β) رنتووااتغ

  روادگااا حزشااون  حباا ۀواالکااه م اا نر نوّ حا ادن رااجو ،حعنااادنشاات؛  حمنفاا حدمبساات 

دم ناو ، در ناا  ماا ل  رن تجرباه  مود ا و  رااتروزباان ب حدنشاتن ، عم کارد درسا  کمتار
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دن راااجواان باااا عم کااارد درساااح زباااان  (110/1p< ، 151/1 =β)شااارزح سااات تع ااا  

 دمبست ح مثبتح دنشتو

مساات   )ساات تع اا (،   دااارواامتغ  ودنر بااحمعناا  داااحگااررت  دمبساات  در  ظاار بااا

  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت) حا جواازبااان( و م حونبسااته )عم کاارد درساا

رشا  پنهاان وجاود  حدر ما ل من نا واا جحم وارمتغ مومسات رواغ تاأثور حزبان( نمکان بررسا

ساوم ت  وا ، با ون  سالنل، بارن  پاسا  باه رواا نزن و(7111، 0و دمکاارنن )چنوج دنشت

ساات تع اا  در  ۀ، رنبطاان  وزشااح اااادگور  زبااانو بااح خااارجحزبااان  لااّّتمنظااور کااردن 

 دااارتاهدر  ظار گررتاه شا و  حساوزباان ن    حعم کارد درسا  وبا وپ عنوننبهک اس   وم 

مسااات وم  تاااأثور (p> 071/1 =β ,15/1)ک ااااس   و راااان دند کاااه سااات تع ااا  در م ااا

و  هوالم ا نر نوّ مومسات  تاأثور   ارازباان   نشاتو در ما ل د حعم کرد درسا دنر  برمعنح

زباان  حبار عم کارد درسا  روادگاا حزشاون  حو با خاارجحزباان  لاّّتدر  رنتوواتغ زننوم

 رنتوواتغ زننواو م هوالم ا نر نوّ  گارحا جوامور تاأثما ل،   اامورد  زمون قرنر گرراتو در ن

ساات تع اا  و   وباا ۀدر رنبطاا زواازبااان    روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت

باا  حنز  ن باود کاه ما ل بارنزس خاوب حسااک جااو  تااا گرد حبررسازباان  حدرس رررتوپ

 و(=RMSEA=،125/1= TLI ،100/1 CFI 150/1) دا دنرد،دنده

 (110/1p<، 702/1 =β) خااارجحزبااان  لااّّت ۀواالنساات کااه م اا نر نوّ ااااد ور بااه  لااازم

بااا عم کاارد  ح ودر زااول تاارم ت  اا (110/1p<، 151/1 =β) ن  رنتووااتغ زننواام زوااو  

 حزشاون  حبا ۀوالم ا نر نوّ کاهحساالدنشات؛ در حمثبتا دنرحمعنا ۀرنبطا حساوزبان ن    حدرس

 –110/1p<،  105/1) ن  رنتووااااتغ زننوااااو م (110/1p<، 070/1– =β)زبااااان   روادگااااا

=β)  چهاارم  سالنلدر پاسا  باه زباان دنشاتو  حباا عم کارد درسا حمنفار دنحمعن حدمبست

ک اااس باار   وساات تع اا  در م اا مومساات روااغ تااأثورت  واا ،  تااااج ساااکح نز  ن بااود کااه 

  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت  گاارحا جواازبااان بااه م حعم کاارد درساا

 حا جواام  دااارواانساات کااه باا ون متغ حسااالدر ااا؛ ن(110/1p<، 120/1 =β) نسااتدنر حمعناا

                                                           
1. Chenog, Mackinnon, & Khoo 
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دنر  بااود حزبااان معناا حک اااس باار عم کاارد درساا  ودر م اا  اا ساات تع مومساات  تااأثور

(15/1p>، 071/1=β)و 

رونصاا   ۀدر م اسااب 0 سااازروس خااودگردنن بااودن واا دقبااه  توجّااهدر ندنمااه، بااا  

، 7)مکونااون گررتااه شاا کاااره روس باا  ااان ،حا جواام رواامتغ تااأثور حبررساا  باارن نااانونزم

خااودگردنن و بااا نسااتفاده نز روس   ن مو ااه  اااتوز 0111ساضاار، بااا   واادر ت   (و7110

  و راان دند کاه سات تع ا  در م ا جاو  تاا اانجارن گرد  ساازخاودگردنن 1 انساتا-بول 

 110/1p< , 1002- 120) 117/1 ،دنرد مومساات روااغ تااأثورزبااان  حک اااس باار عم کاارد درساا

 =CI 15%)روادگااا حزشااون  حو با خااارجحزبااان  لاّّت ن نساات کااه   اااگو ارتااها  ااو ن  

باار عم کاارد  مومساات روااغ تااأثور صاارراًساات تع اا   ،حبااه عبااارتدنرد؛  0کاماا    روا جواام

 کنن گان دنشتوزبان شرکت حدرس

 گیرییجهنتبحث و  -5

لاو  ساضار جازو نوّددا  پایود   راان ماح ،مربوزاه وااتبار ندب شوند  موجود مبتناح

باو  سات تع ا  و عم کارد درساح زباان ن   وساح  ع ّاحمطالعات زولح نسات کاه رونبا  

ن  وزشاح ااادگور  ماورد بررساح قارنر و باح خاارجحزباان  لاّّتگار  رن به دمرنه موا جح

 موگّشااته رن تعماا حم طعاا  اااتوت   تنها ااهساصاا ه  جا،  تااادنده نسااتو بااه دمااو  ساابب

 قاب  ب ث نستو حکه نز منظر  موزش ا هگرد حمنته حمهم مونردبخر ، ب که به حم

 لاّّت زننوادر م رنتوواتغ ،حشارزرواغ  دااباا نساتفاده نز ما ل  خسات، ،در نا  مطالعه

تاا با نن  قارنر گررات حماورد بررسا حساوزباان ن     روادگاا حزشاون  حبا و خارجحزبان 

  اان  دااارتاها  اتارنز مهام حکااو واردقارنر گ خست پیود  ماورد خطاا   سلنلوسو ه، 

و در  ؛ااباا حمکاااد   ح ودر زااول تاارم ت  اا خااارجحزبااان  لااّّتکااه  بااود ن   واات  

دنشااتو  حرااازبااان رو اا  نرزن  روادگااا حزشااون  حباا ،زمانتماا ّ  ااان ح ن، در زاا  رنسااتا

در  انادن راجو  و دلسارد حزشاو راا  ر نرات ن   ،حقب ا  دااارتاها تأاوا ضام   ارتها  ان

                                                           
1  . bootstrapping 

2  . Mackinnon 

3  . Bollen-Stine 

4  . full mediation 
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؛   ااور  و 0111ح،  اایند گرجاا مهاا  و زندهسساا  ؛7105دنورز ااح، ) نسااتزااول تاارم 

 ،شاودحم ساو   ما   ااج  ارتاهدر ظاادر ا ارتاها  اان ، نگرچاههو نلبتّ(7100بزرگح، جام 

باه  روواتغ روخا  سا  ات،ودر س  ونسات حماع  توجّاهخاور در و رردمن  اربه ح،نما نز جهت

 انادن راجو مواانزباان   روادگاا حزشاون  حبا  او نرازن خاارجحزباان  لاّّتشک  کاد  

  اانز دلا حکااشاص، حبا نساتو تأما نسات کاه سازنونر   ن کته   ان ح وترم ت    ولنوّ در

ن ت ااال نسااتو  ۀدر دور قاارنر گااررت  ان،ادن رااجو  وموجااود در باا  اگاارن  وچناا هوااتوج

 ونکان و  ا شانا ممکا  نسات منجار باه  راان دندن   ااج  ح موزشا  وم ا صااورود به 

تاونن گفات کاه حما حقب ا  دااارتاهال شاودو دمساو باا تارم نوّ انارجو ز زر  دنن حجا ود

 احااااباار پو تون اا محک اااس(  حنجتماااع-حرون اا مثااال، جااوّ   مااوزس )باارن حطااوعونماا  م 

، دوونلااح و 7105)تا اکااا،  باشاا  ورگااّنرتأث  روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت

 (و7100نانتاار، مص

ماورد  اما وو پ  وبا وپا  ردااوباا متغ حما ل شارز ،حشارزروغ  دام ل حنز بررس بع 

ساات تع اا  در  دوم پاایود ، ساالنلبااه  توجّااهبااا  مرس ااه،  اااقاارنر گررااتو در ن حابااانرز

و  خاارجحزباان  لاّّتدر  رنتوواتغ زننواو م هوالساطوح نوّ  وبا وپا عنوننباهک اس   وم 

 لاّّتم ومسات  تاأثورنتدر  ظار گررتاه شا و ضام  مراخص  ماودن   روادگاا حزشاون  حب

سات تع ا   مومسات  تاأثورزباان،  حدرسا بار عم کارد  روادگاا حزشاون  حو ب خارجحزبان 

باار   روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّت  ااا ن نز زر مومساات روااغ تااأثور زوااو  

 م ااو  در تع اا  ساات و  تااااج ساااکح نز  ن بااود کااهااا گرد وااو تعزبااان  حدرساا عم کاارد

 ن  وزشااحبااح لوااۀنوّ سااط  بااا و مثباات ۀرنبطاا خااارجحزبااان  لااّّت نولوااه سااط  بااا ک اااس

 دااا  تااااج پاایود  در ت اا ا  دااااارتااه نااا  .دنشاات دنر معنااح منفااح رنبطااۀ اااادگور 

 مثبات دوجا اات باا تون ا ماحکاه نسسااس تع ا  در م او  ک ااس  نسات  ن  املگّشته، 

 خراام( نمواا ، ن  وزشااح،بااح)ما ناا   منفااح  وااز بااا دوجا ااات و نرتخااار( نمواا ، ،لااّّت)ما ناا  

؛ 7101سسااونح و خواار، ؛ سااادنت7117، 0و دمکااارنن )پکاارنن باشاا  دنشااته دمبساات ح

                                                           
1  . Pekrun, Goetz, Titz, & Perry 
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 زن  ن اارژق رتمناا  و شاااا  دلواا  نااا   ااو  دمبساات ح بااه خااازر   اا  (و 7115، 0ساااکوز

 باا و ت ااس کاردهشاود تاا ررنگوارنن زباان باا نشاتوا  بوراتر ست تع   نست کاه باعاث مح

 ک ااس در دوساتا هجاوّ  و رونبا  رسا ماح  ظار باه و  رد ا  رو دلساردپاو  مون ا  وجود

 ۀونساطبهکاه شاود ماح مخار  ررتارداا  کااد  و گروداح اک،اارچ ح نرازنا  باه منجر

تار ن  وزشاح کمر ا و باح واتعا م مور  برناراانبارده و  لاّّتدن رجواان نز اادگور   ن 

بارن  م رساو  بساوار مهام و باا ک ااس  نجتمااعح-حشاناخت جاوّ رون ا ،روناا نز وشودمح

  نرزس نستو

، نااا  مطالعااه  رااان دند کااه ساات تع اا  پاایود سااوم  ساالنلبااه  توجّااهدر ندنمااه بااا 

باا  ارتاها  اانو وسات بوناح عم کارد درساح زباان ن   وساح مست وم قادر باه پاو  صورتبه

و نساات دمسااو (7105) ( وکوناا 0115) بورگااا ح و دمکااارننرپااوحعااال ۀمطالعاا جا تااا

دااا( بااا حماا رس و دمک اساا حعااازف تااا)سما حمطالعااه   ااان  رااان دند ساات تع اا  ک اساا

سات تع ا   ۀسااز رسا ح  نشاتو باه  ظار ما  دنرحمعنا ۀرنبطا رننوررنگ ح وعم کرد ت  

 ن   اراو بخا  د حنجتمااع  ونز  ن باه م ا حبخرا کاهباشا   حبامرکّ ۀسااز صادر ک اس 

نجازن  ممکا    اانز ن صاا باود دار  کاه   وبه؛ ک ااس نشااره دنرد شاناختحرونن  وبه م 

  اااباحماا  ،واادل  وبااه دماا  ابااه دماارنه دنشااته باشاا و شااا ن کنن هو تضااعنساات نثاارنت 

 تر رص   مودو ک اس رن ج ّ و در م ساکم  جا اتود

چهااارم پاایود   ساالنلدر پاساا  بااه  کااه  واات    ااان  داااارتااهانز   ااراد حکااا

   روا جواک ااس باا م  وسات تع ا  در م ا مورمسات وغ تاأثورعبارت نسات نز   م ،ب ست

ناا   باودو حساوزباان ن    حبار عم کارد درسا  روادگاا حزشاون  حو با خاارجحزبان  لّّت

 راان دند ا     اانو دنرد ااح( دم رن0115) ر بورگاا ح و دمکاارننپاوحباا پایود  عاال اارته

زبااان  حعم کاارد درساا باار  دنرحو معناا مومساات رواانثاار غ حک اساا حعااازف تاااکااه سما

زباان  لاّّتکاما     روا جوام ز،وامطالعاه    اادنردو در ن ح وت  ا لاّّت  اانز زر حسون   

نز  ن  حزباان سااک حسات تع ا  و عم کارد درسا  ومااب  روادگاا حزشاون  حو با خاارجح

 جا اااتوبااا کاااد  د زواا( و  خااارجحزبااان  لااّّتمثباات ) جا اااتود  انساات کااه بااا نراازن

                                                           
1  . Sakiz 
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زبااان  حدرساا رااررتوعم کاارد و پ  اساات تع اا  موجااب نراازن ،(حزشااون   ح)باا حمنفاا

 ،حا جوام روادو متغ  ااگاررت  ن  هاا اد باا اادزنستمالباهنسات کاه  حدر ساال  ان شود؛ وحم

  واات    ااان زامتمااا ارتااها  ،ابنااابرن؛ وساات  ورگااّنر تأثقااادر بااه  احتنهابااهساات تع اا  

سات تع ا  بار عم کارد   ااو باه چاه زر هروش  سااخت کاه چ و ا   روا جوم ونسطهبه

 تون ا محزباان  حدرسا بار عم کاردسات تع ا   تاأثور سامومکا نستو  تأثورگّنرزبان  حدرس

شااک  نساات کااه ساات   ا ن باا  توّااماد حعناااشااود،   گااّنر ام حجااا ود سااموکا م صااا

 باار عم کاارد جا اااتو ن د بااه د بااالگّنشااته و  تااأثور حمثباات و منفاا جا اااتوتع اا  باار د

 نثر دنردو حدرس

نساات کااه    اااج  ۀارتااانز ساات تع اا   خااارجحزبااان  لااّّت ورپااّار تأث، نا باارنرزون

 ارتاها  ااساازدو نح شاکارم زوامفهاوم رن    اان ح، جنباه نجتمااعلّّت حشخ  بر جنبهع اوه 

کااه در  ن ضاام  ساااخت نباازنر  نساات (7102) نانتاااارمااصو  حنلااودو پاایود  جا تااا  ااامل

 ارتاهادسات  0حنجتمااع عاما -خاارجحزباان  لاّّت ۀمللفاباه  خاارجحزباان  لّّتسنج  

ما رس و دام  دام نکاه در  دنردگار تااسما  ونشااره باه م ا ،لّّت حبود  و جنبه نجتماع

 لااّّت ،حبااه عبااارت ؛باشاان  لااّّت جااادادر ن حنصاا  عونماا  نز حکاااتون ناا  مااحدااا حدمک اساا

 حزشااون  حباا ورپااّار تأث، ساااندمان بااه نسااتو  رااردانوااو م حنجتماااع ۀنااوزم صاااتاااب  

 جاکااه بااا  تااا نساات حتااوجّهقاباا    داااارتااهانز  حکااا زواانز ساات تع اا     روادگااا

 دمسو نستو (7102) 7و  وز تاکو ( 7102) دمکارنن و اا   دا پیود 

رن  حمهماا ح موزشاا  داااتااونن کاااربردحپاایود  ماا  ااان  داااارتااها نساااس بااردر کاا ، 

 جاانودو د  اان رنتوواتغ روو خا  سا هوالمطالعاه باه م ا نر نوّ  اان ۀیااو توجّاه مودو  نرن ه

رن روشا    روادگاا حزشاون  حو با لاّّت زننوام زوددن اامشاناخت  ندمّوّات ،حمثبت و منف

 خااارجحزبااان  لااّّت تاااو ت و حزشااو ن حنصاا اح باا باارن تااا بااه زاار  مخت اا   ساااخت

موااازنن   ندوره سااانج روس مرااااد ه ااااا )دم اااون  مناساااب ح موزشااا  داااا ظارت

ساات تع اا  در  مومساات  ورگااّنر تأث، نا باارنرزونو نجاارن شااود اااادگور ( لااّّتو  ن  واازس

                                                           
1  . FLE-social 

2  . Takeuch 
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 روااغ تااأثور زوااو   حسااوزبااان ن     روادگااا حزشااون  حو باا خااارجحزبااان  لااّّتک اااس باار 

 جااوّو  ح موزشاا  وشااناخت م اا ندمّوّاات  اارابااار د ،ح ن باار عم کاارد درساا مومساات 

 زوادر شارو  و   هوالنوّ  داات ااس، بار ناا  نسااسو ددا حمک اس رن  ران  حنجتماع-حرون 

 ،ااباا حمدر ک اااس صااورت  حنجتماااع تواابولساات م  جااادادر زااول تاارم کااه بااا داا   ن

  اا ما  اتبا  حدن ا  باه نرارند رعاالمنفعا  کننا گان اراتارن نز در حتسانّ رننوررنگ تون  مح

 رااان  توشااان مسااوولحک اساا دااا تالوّرعّ ساابت بااه   رااتروو رغباات ب زهوااکااه بااا ن  

 ددن وحم

ع مااح دا اار  دنرن   ۀرغاام  کااات مثباات  ن، نااا  پاایود  دما ناا  داار مطالعااع ااح

ن  نساات کااه دن ااام تفسااور  تااااج و  وااز در رنسااتا  نقاا نمات دااا  بااال وهم اا ودات

دنشات کاه سات تع ا   توجّاهباا  در  ظر گررتاه شاودو در نبتا ن بااا   ان ه مح پیودرح در

رز نز ک ااس  واز مارتب  باشا ؛ بارن  مثاال، و سماات عازفح ممکا  نسات باه رونبا  خاا

پااور بور  ااح و دمکااارنن، عااالحبااارز  ن نساات ) دااا  عااازفح ونلاا ا   مو ااۀثورسمااااتأت

و  دااا  عااازفح ونلاا ا ، ماا رسسماااات تااأثور(و ضاام  نانکااه تفکوااص و تعوااو  0115

بااه  دااارتااهومتعمرن راارندم سااازد، در  دااارواامتغ  ااانز ن حدر  مهماا تون اا محدااا دمک اسااح

  ماا وخارز نز م و   موزشح  وز مساع ت مح

، ضاارورت پااردنخت  بااه مناااب  نجتماااعح )ساات تع اا ( و مناااب  پااید در نااا  

و شاااا  قاارنر گرراات( در  مااوزس زبااان مااورد ونکاااو  خااارجحزبااان  لااّّت) شااناختحرونن

 رب حبانن چنا  «روا  دنخا  نتاا »ر موز در زباان ن   وساح باا مضامون ذکر نساتعاره درا ن

به  ظر  رسا و  اداا ه گاررت  موضاو  مهماح دم اون م او  عاازفح ک ااس در ااادگور ، 

دنخا  نتاا  نسات کاه دماونره در کناار ماا قارنر دنرد،  ۀنلجثاومعظدما ن   ادا ه گررت  رو  

ن اا رکارنن و بسااوار  نز م رسااو  زبااان، پیودراا رنن و دسااتن  اااراممحولااح  ن رن  ادااا ه 

داا   موزشاح و مطالاب درساح رن در پوراررت رااز  درساح، تکنواصماه موزس زبان، بر ا

؛ لااوک  ت  واا  ساضاار ضاام  م بااول دن ساات  م اسظااات رااو ، پن نر اا محت  ااو ح مهاام 

کنناا گان  ن سساااس نساات؛ تااا و شاارکت 0 رااان دند کااه ررنگواار  زبااان  ساابت بااه زمونااه

                                                           
1. context 
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فاقاااتح کااه در بااه نتّبورااتر » (1010) 0بنااا بااه گفتااه نسااتوواص مور واات ررنگواارنن  کااه ساا ّ

و بااا نااا  تفاسااور بااه  ظاار «دداا ، بساات ح دنرددرون و موااان نراارند دنخاا  ک اااس رخ مااح

 ودنر  ! ندمّوّتدا رنن ح  مود  تونن منط ح ت  رن مح ح نا   وشتارگور  ک ّ توجه
 

 نامهکتاب

و  حرو وب ،ح)درو ح زشون    دا روگجهت  وب ۀ(و رنبط0111جو ) ح، یند گرج مه  و ور ،زندهسسا 

، (1)1، هم رس حرونن شناسو حسو موزنن در درس زبان ن   دن   ح وت   رررتو( و پحزشون  حب
 و 10-21

 دوجا ح تنظوم و رااضااح ت  ااو ح دوجا ات در مع م     بررسااح(و 0101) مو خور، و  و سسااونح،

 و21-00 ،(71)5 ،شناختحرونن  وا  دا  پیود  ر  نامۀو  موزنندن  

بر  حمبتن حکو(و تااأثور  موزس نلکترو 0111و )  اح،ز اااو و ز ح،ساااتمهو،  ،رردن   و،ح ،زندهدد ااان

 ، روادگامطالعات  موزس و ۀ مج و حسوزبان ن    ر  گانوادگا ح وت  ا  روبر درگ  ونرساازاباز
 و755-715 ،(0)07

ع ّح ندرن  سماات عازفح مع م  ۀو رنبط(0115و )ح ،س اقح و وم ،، شاهنح او ا وس بورگا ح، پورعالح

گر  نسسااااس تع  ، لّّت،  انُمو  ، خودکار م   و ت اس باا عم کرد زباان ن   وساااح با موا جح

 و  51-01 ،(0)1 ،رندبرددا  توسعه در  موزس پزشکحت  و حو 

 بر م رساااه جو تأثور بررساااح(و 0110) رو قنبر ، مو و بخ ،ررح مو، قبااداان، ،سو بخ ،ررح

، (1)5، پیودح ت راتو ک اسح م ارات سبص گر  موا جح با  موزنندن   ت  او ح خودکار م  
 و 707-775

کارشاناساح منترار  را ه  )پااان  امه تجربه زاساته دن راجواان نز لّّت اادگور (و0112رواضاح، حو )

 ، تبراز، نارننودن ر اه شهو  م  ح  ذربااجاننرش (و 
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حس تعلق ۀپرسشنام :«الف» وستیپ  

 نمونۀ گویههای حمایت عاطفی مدرس

وکن حم توجّهنستاد به عونز  و نسساسات دن رجو  و0   

ن جام ددومو   که چه کارکن  تنها نستاد مرخص محدر نا  ک اس  و7   

کن وبا دن رجواان ص بت مح رود ووره دمه جا  ک اس محنستاد دم و1   

هایهمکلاس یعاطف تیحما هاینمونه گویه  

و0 ک اس نز نررند  ترکو  ش ه نست که دم ا ر رن به خوبح محشناسن و  

و7 در نا  ک اس دن رجواان با اک ا ر دوست دستن و  

دا و ص ن زدن   ها با نسم کوچص شان خو ح زما بر نستو  در نا  ک اس، شناخت  دمک اسح و1   
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 زبان خارجی لذّت پرسشنامۀ :«ب» وستیپ

 نمونۀ گویههای لذّت زبان خارجی-عامل اجتماعی

وماخن حم اداز و0   

ن دنراموودا  مرتر  بو  خودمدا و شوخحتوکه و7   

وخو  دست  داامک اسدم و1   

یشخص عامل-زبان خارجی لذّت هایگویه ۀنمون  

وورهسر  منم سوص ه و0   

برمومح لّّتنز ک اس  و7   

و1 دن ست  زبان خارجح م ررهو  

 

انگیزشی یادگیری زبانبی پرسشنامۀ :«ج» وستیپ  

انگیزشی یادگیری زبانبی های پرسشنامۀگویه ۀنمون  

وم  کاربرد    نرد ۀز  گح روزمر بان ن   وسح درز و0   

و7 و  وقت کارح برن  مطالعه و اادگور  درس زبان ن   وسح   نرمم  

و1 ودن م که چرن باا  زبان ن   وسح رن ااد ب ورممح   

و0 .نمنم رن به زبان ن   وسح نز دست دنده اقهع  

و5 .ستوجالب   حسوزبان ن    ر وادگا  

و2 و  نرم حسوزبان ن     روادگابه   ازو   
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