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Abstract
The present study aimed at testing a causal model of structural relationships between
test anxiety and English academic achievement with the mediation of learning
anxiety and motivation. A correlation/regression analysis using Structural Equation
Modeling (SEM) was employed. A random selection procedure yielded an initial
sample of 340 English language learners from various high schools in the province
of Esfahan. The required data were obtained through Test Anxiety Scale (Sarason,
1984), English Class Anxiety Scale (Gardner, 2004), Motivation to Learn English
Scale (Gardner, 2004), and National English Achievement Tests. Out of 340
questionnaires distributed, 303 participants (142 males and 161 females) finally
provided data on all scales. Analyses were done through confirmatory factor
analysis, and inferential and descriptive statistics. The results of SEM showed that
the two stress-causing factors (i.e., test anxiety and learning anxiety) negatively
influenced academic achievement through their direct influences on learning
motivation. English learning anxiety and motivation mediated the effect of test
anxiety on academic achievement; however, the direct effect of learning anxiety on
achievement was not confirmed. The proposed structural model was confirmed
against the data and 46% of the total variance was explained by its specified factors.
Based on the results, a decrease in the extent and level of test anxiety and learning
anxiety will increase the level of motivation which, in turn, will increase
achievement performance.
Keywords: Motivation to Learn English, English Learning Anxiety, English
Academic Achievement, High-Stakes Tests Consequences, Test-Driven Reforms
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انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی :مدل معادالت ساختاری
پروانه شایستهفر* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران)

چکیده
پژوهش حاضر بااا هاارر برروااط روخباای وااااتارا باامو خضااطرخک دزما ن بااا م اارد
تحصاام ط ( م اارد در دزم نهاااا وراا را زبااان خ ن مسااط طااام مت وااطه) ،بااا
وخوااطهگرا مؤلفااههاا خ نما ه و خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ،خ جااام شاار روش
تحقماات ت صاامفط و خز ا ت هممسااتنط ممتنااط باار روش ماار یابط معاااد ت وااااتارا
ب د جامعۀ دمااارا شااام دخ شدما زخن وااا وا م مقطا مت وااطۀ خوااتان خصاافبان با د
وااه خبتاارخ تعاارخد  340فاار بااه ن خن م اۀ دمااارا بااه روش تصااادخط خ تناااک شاار ر
جبااگ گاارددورا دخدههاااا ماا رد ماااز خز دزماا ن وراا را زبااان خ ن مسااط مقطاا
مت وااطه ،پروراانامۀ خضااطرخک دزماا ن (وارخواا ن )1984 ،و مقماسهاااا خضااطرخک
یااادگمرا و خ نم ا ۀ یااادگمرا زبااان خ ن مسااط (گااارد ر )2004 ،خوااتفاده شاار وااه بایت ااً
 303فاار ( 142پساار و  161داتاار) خطّال ااات زم رخ خاارخهم م د اار تج یااهوتح م
دخدهها با خوتفاده خز تح م

اما تییماارا ،دمااار ت صاامفط و خوااتنماطط خ جااام شاار تااای

حاص ا خز ماار یابط وااااتارا رااان دخد وااه دو مؤلفااۀ خضااطرخکزخ (خضااطرخک دزم ا ن
و خضطرخک یادگمرا) خز طریاات رخبطاۀ مع ا س بااا مؤلفاۀ خ نما ۀ یااادگمرا باار م اارد
تحصاام ط تاایرمر معنااادخر منفااط دخر اار خگر ااه قااش ممااا جطگرا دو مؤلفااۀ خ نماا ه و
خضطرخک یادگمرا تییمر شاار ،خمّاا یاختااهها رخبطااۀ معنااادخر مسااتقمم خضااطرخک یااادگمرا بااا
م اارد تحصاام ط رخ تییماار نم د اار ماار پمراانبادا پااژوهش دخرخا باارخزش ب ا ده و
ماا رد تییمااار رااارخر گرخاااگ و  46درصااار خز وخریاااا ر م ااارد تحصااام ط ت وااای
مؤلفههاا خ تنابط مر م رد تمممو راارخر گرخااگ باار خیااو خواااس مطتا خن تمجااه گرخااگ
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بااا واااهش خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط خ نماا ۀ یااادگمرا
خخاا خیش یاختااه وااه به بااۀ ااا د مطت خ اار م اارد دزماا ط دخ شدماا زخن رخ خرتقااا
بنرر
کلیدددواژهها :خ نم ا ۀ یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ،خضااطرخک دزم ا ن ،م اارد تحصاام ط،
خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ،تمعااات دزم نهاااا ور شگواااز ،خصااالحات
دزم نمح ر
 .1مق ّدمه

در وااا هاا خاماار ،تاایرمر دزم نهاااا ور شگواااز و مباام (خز جم ااه دزم نهاااا
ورودا دخ راااناهها ،تعمااامو صاااالحمگهاا حرخاااهخا ،بسااانرگط و ) بااار یاااادگمرا و
م رد تحصام ط دخ شدما زخن ما رد ت جّاه خغ ا

طامهااا دم زشاط رارخر گرختاه خواگ

بساامارا خز متنصّصااان تع اامم و تربمااگ بااا تیوماار باار واااربرد پاواانن یا ۀ دزم نهااا

1

(همم ت ا ن ،خواات ر و و اامو2002 ،2؛ اااگط ،)2000 ،3د بااا رخ نصاارا مباام و خرااربنش باار
جریاان یاادگمرا دخ شدما زخن ر مارخد مط ماینار تاا صارخاً خبا خرا بارخا وانجش یاادگمرا
د ااان حجاام مماحااف حرخااهخا پمرخماا ن خ مااا خیااو واانجش پاواانن یا ه بهوواام ۀ
دزم نهاااا ور شگواااز وااه خغ اا
خر ا

در مقماو اط وواام برگاا خر مطش ا ر ،مم امّو خهمّمّااگ

مرااب د یااا پنبااان خیااو دزم نهااا باار دخ ااش ،خ نم ا ش ،پراات ار ،مبارتهااا و م ا

م اارد دخ شدم ا زخن خوااگ خز خیااو منطاار ،خصااالب و ببم ا د ومفمّااگ یاان طااام ونجرااط
دزم نمحا ر بااه د مااا اا د خصااالب و خرتقااا ومفمّااگ یااادگمرا و دما زش (دواار و ب ااگ،4
 )2008و حتّ اط بر ام اۀ دروااط رخ بااه خرمخااان ا خهاار دورد ( ن ا  ،خ اارروز و یاا 2011 ،5؛
هم ا و ماان امااارخ )2011 ،6دزم نهاااا واانجش مبارتهاااا زبااا ط ( طماار تاخ ا  ،دی ااتر
و یا وایر دزم نهاا تعمامو مما خن تسا ی و ت خ اایط زباان خ ن مساط) ما باه لحاا خهمّمّاگ
1. test-based accountability
2. Hamilton, Stecher, & Klein
3. Nagy
4. Decker & Bolt
5. Cheng, Andrews, & Yu.
6. Hill & McNamara
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روزخخ ونشااان خز خیااو را ااره م ت نااط م ا ده و هرگ ااه تخمماار و خصااالحات خواوااط در د بااا
درخیهخا خز

خر

و تمعاات مساتقمم یاا غمار مساتقممط رخ بار جنماههاا متفااوت دما زش و

یااادگمرا بااهد ما ا خهااار دخشااگ شاا خهر م جاا د حاااوط خز دن خواااگ وااه خغ اا
پژوهشهاااا خ جامشااره در خیااو اص ا ش بمرااتر باار ح ا زۀ دم ا زش و یاااددهط زبااان دوم
متمرو شاره ،درحالطواه دراار و تمعاات مترتّا

بار حا زۀ یاادگمرا و مؤلفاههاا مارتمی و

مااؤرر باار دن ،خز رمماا مؤلفااههاا خ نم شااط و همجااا ط ،ومتاار ماا رد برروااط راارخر گرختااه
خوگ (پو و م خم رز)2012 ،1
ط اطّ وااه ده اۀ خاماار ،تااای حاص ا خز ممااا ط طاارا و مطالعااات متنصّصااان در زممن اۀ
یاااادگمرا زباااان خ ن مساااط و م ااارد خرخگمااارخن دن در دزم نهااااا مااارتمی ،باااهویژه
دزم نهاااا خوااتا رخرد و ور شگواااز ،رااان مطدهاار باامو مؤلفااههاا شاانااتط ،اااطفط و
خ نم شااط خرخگماارخن و م اارد تحصاام ط و دزما ط د ااان تعام ا و رخبطاۀ معنااادخرا وج ا د
دخرد (لماا  )2018 ،2016 ،2خز خیااو ممااان مطتاا خن بااه مؤلفااههاا «خضااطرخک دزماا ن»،
«خ نم ۀ یادگمرا» و «خضاطرخک یاادگمرا» خشااره وارد واه باهط ر مساتقمم و یاا در تعاما باا
ی اارینر باار یااادگمرا ،پمراارخگ تحصاام ط و م اارد زباااندم زخن در دزم نهاااا ماارتمی
تاایرمر مطگذخر اار (پاااپط2010 ،3؛ گااارد ر .)1985 ،4باااخیووج د ،ممااا ط طاارا م جاا د و
پمراامنۀ پژوهشهاااا خ جامشااره رااان مطدهاار روخباای ممااان خیااو متخمرهااا بااا م اارد در
دزم نهاااا خصالبشااره و یااا جریاار مساات م برروااطهاا بمرااترا خوااگ خزخیااورو ،هاارر
خصاا ط پااژوهش حاضاار بساای و برروااط بمرااتر یاختااههاا م جاا د درزممنااۀ روخباای باامو
مؤلفااههاا خضااطرخک زباااندم زا ،خضااطرخک دزم ا ن (دزم ا ن خصالبشااره در خیااو مطالعااه)
و مؤلفۀ خ نم ش در ح زۀ یادگمرا زبان خ ن مسط ب ده خوگ
ططّ دو دهۀ خامار ،طارب «جااین ینط تارریجط واابقۀ تحصام ط دخ شدما زخن باا ون ا ر
ورخواارا» ،ت جّااه وماوااگگذخرخن طااام دم زشااط ور ا ر رخ بااه ا ا د ج ا

م ا ده خوااگ

1. Pan & Newfields
2. Liu
3. Papi
4. Gardner
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بهگ ااهخا وااه وماوااگگذخراهاا خصااالحاتط ااا د رخ بااا هاارر واااهش

خراا

منفااط

واانجش ون ا ر-محا ر و گسااترش پماماارهاا م مااگ دزم نهاااا ورخواارا مقطا مت وااطه
تنطاامم و تمماامو م دهخ اار در هماامو رخوااتا ،در ح ا زۀ واانجش ت خ ااایط و مبارتهاااا زم
زبااان خ ن مسااط باارخا ورود بااه دخ رااناهها و مرخواا دماا زش ااالط وراا ر ،دزم نهاااا
ورخواارا درس زبااان خ ن مسااط قااش و واابمط مباام یاختهخ اار م اارد در خیااو دزم نهااا
بااه ن خن ی ااط خز مبمتااریو مالکهاااا واانجش و پااذیرش دخ رااج و هم ناامو شاانااگ
خراارخت مسااتقمم و غماار مسااتقمم مؤلفااههاا روخنشاانااتط باار دن مساات م برروااط بمرااترا
خوگ درمجم ت ،پمرمنۀ پژوهراط بمراتر راان خز بررواط رخبطاۀ مجا ّخ و مساتقممِ هار یان
خز مؤلف اههاا مااذو ر بااا م اارد در دزم ا ن دخرد تااا خرتماااگ همنااط د ااان در رال ا

یاان

ار ک و مر و ّط وه بر رخبطاۀ غمار مساتقمم مؤلفاهها باا ی ارینر و باا م ارد دزما ن
م تیومار دخرد خزخیاورو ،خیاو پاژوهش گاامط باه ج ا محسا ک مطشا د مار پمرانبادا
خیااو پااژوهش ،بااا ختناااش روش تح م ا مساامر ماار مفب ا مط پمراانبادا (ش ا

شااماره ،)1

ااالوه باار د ااه «روخباای مسااتقمم» و «ممااا جطگرا» مؤلفااههاا درهمتنمااره و درهمدممنتااۀ
پمراارخگ تحصاام ط ( م ااردا) زبااان خ ن مسااط رخ برروااط مطوناار مطت خ اار بااه ن خن
اااار بط بااارخا خرزیاااابط دراااار و تمعاااات ما ا رد طااار وماواااگگذخرخن دزم نهااااا
ور شگواز و مبام زباان خ ن مساط بار باخاگ یاادگمرا دن ما ما رد خواتفاده رارخر گمارد
در ص رت تییمار خیاو مار مفبا مط ،دواگخ رروارخن طاام دم زشاط مطت خ نار باا دما زش
و خیجاااد همجا ااات م مااگ ،ما ناار نرشهاااا م مااگ ،زباااندم زخن رخ بااه واامگ واوااتو
خضااطرخک دزم ا ن و خضااطرخک یااادگمرا و ا د دهناار وااه خیااو خماار مطت خ اار به ب اۀ ا ا د
با ف خخ خیش خ نم ه و در تمجه یادگمرا و پمررخگ تحصم ط ببتر گردد
 .2پیشینۀ پژوهش

مطالعااات خ جامشااره در زممنااۀ یااادگمرا و پمراارخگ مبارتهاااا زبااا ط و مؤلفااههاا
ماارتمی بااا دن در خغ اا

ماا خرد خیااو مؤلفااهها رخ بهصاا رت مجاا ّخ برروااط وردهخ اار

بااه ن خنم ا  ،یاختااههاا بساامارا خز پژوهشهااا وااه باار

خم ا مااؤررا هم ا ن خضااطرخک

دزم ا ن متمرو ا شاارهخ ر ،رااان خز خراارخت م اار و بازدخر اارۀ خیااو مؤلفااه باار زباااندم زا و
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م ااارد زبااااندم زخن در دزم نهااااا مااارتمی ،باااهویژه دزم نهااااا ور شگوااااز و
خوااتا رخرد دخر اار (رن و بنسااو2004 ،1؛ زیاار ر1998 ،2؛ شاا هامط1993 ،3؛ وخ اارر-خماامر
و ویتماار )2014 ،4هننامطوااه در باخااگ یااادگمرا زبااان حساواامگهاااا ویااژهخا وجاا د
دخشااته باشاار ،هم اا ن ماا خرعط وااه تااای دزم نهااا تعمموونناارۀ خرصااگهاااا دتااط یااا
دوگیابط باه یان خرصاگ شاخ ط باشار،

خرا

اا خواتۀ خیاو دزم نهاا ما نار خضاطرخک

و یااایس هنناااام ورااا ت ش ساااگ (خواااتمنمن  )2002 ،5و وااااهش تااارریجط خ نمااا ه و
ا ّت فر ترااریر ا خهاار یاخااگ خضااطرخک دزم ا ن یاان وخواانش همجااا ط اا شاااینر بااه
م رعمااگ خرزیااابط خوااگ وااه بااا تاانش ،تر ا یش و برخ نمنتنااط ومسااتم صاامط زباااندم ز
هماارخه باا ده (وساارا )2010 ،6و منجاار بااه خخاا خیش خضااطرخک یااادگمرا در زباااندم زخن
مطش ا د (وساارا و جا س ا ن2002 ،7؛ ه ا بر و ه اام )2020 ،8پژوهشهاااا م ج ا د رااان
مطدهنر وه خضطرخک یاادگمرا ما به باۀ اا د وام

وااهش یاادگمرا ببمناۀ زبااندم ز و

وا ا خهاار شاار ( ناا

و هم ااارخن2014 ،؛ زیاار ر1998 ،؛

در تمجااه م اارد ضااعم
لم )2012 ،

خهمّمّااگ خیااو ا ت همجا ااات منفااط بااه ن خن یاان پریاارۀ متاارخو و مباام دم زشااط وااه
وااا ه زباااندم زخن زیااادا رخ در ورخواار جبااان تحااگ تاایرمر راارخر مطدهاار ،ت جّااه دیناار
محقّقااان خیااو حاا زه رخ برخ نمنااگ بااه ن خنم ا  ،دیااریو 9در وااا  2009ماامالدا بااا
برروااط تارین ااۀ مطالعااات متع ارّدا وااه در اص ا ش دوم شناوااط ،ریرااهیابط و تمعااات
خضطرخک دزم ن خ جامشاره با د باه رخبطاۀ تنناتنا

خضاطرخک دزما ن و خضاطرخک یاادگمرا

در باخااگ یااادگمرا زبااان خشاااره ماا د خیااو اا ت خضااطرخک ،بااه ن خن اا ت دیناارا خز
همجا ااات و وخونشهاااا منفااط ،مر ا

دم زشااط مباام دیناارا خوااگ وااه بااهط ر جبااا ط
1.Wren & Benson
2. Zeidner
3. Shohamy
4. Von der Embse, & Witmer
5. Stiggins
6. Cassady
7. Cassady & Johnson
8. Huber & Helm
9. Aydin
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تجربااه مطشاا د و بااا خخاا خیش خضااطرخک دزماا ن خخاا خیش مطیاباار (شاا هامط)1993 ،
خضااطرخک یااادگمرا زبااان ،غالماااً بااا خحساوااات شهنااط ااامط ک و خرزیابطهاااا شاانااتط
منفااط هم اا ن ااا د ومخ نااارا و تردیاار دربااارۀ ت خ ایطهاااا یااادگمرا ااا د مراانص
مطشاا د و بااهد ما قااش منربااط وااه در وااالمگ روخ ااط زباااندم ز دخرد خغ اا

خُخااگ

م اارد تحصاام ط وا رخ بااهد ما دخرد (وارخواا ن1984 ،1؛ ل واااس ،ممرخخ اا رز و گاا ،2
2011؛ ه ا رویت  ،ه ا رویت و و ا

 )1986 ،3خو اار مطالعااات باار وج ا د رخبط اۀ ر ا ا باامو

وطح خضاطرخک زبااندم زخن باا م ارد تحصام ط د اان تیومار مطوننار تاای پژوهشهااا
ی دخ ااط ( )1391و لراا راپ ر ،بنرااایط و واا مما ط ( )1385ماا تییماارا باار خرتماااگ
معنادخر منفط خضطرخک با م رد تحصم ط مطباشنر
خگر ااه خیااو دو اماا بازدخر ااره خز
زباندم زخن هساتنر ،خمّاا در وناار خیاو
دخر ر خز جم ه خیاو

خماا مباام و تعمموونناارۀ م اارد تحصاام ط

خما ،

خما مبام و تیرمرگاذخر دینارا ما وجا د

خما مطتا خن خز «خ نما ۀ یاادگمرا» زباان اام بارد واه باه ن خن یان

خردیناار درو ااط واانش و رختااار خاارد رخ در ط ا

جریااان یااادگمرا خعّ اا  ،هاارخیگ و حف ا

مطوناار خ نماا ۀ یااادگمرا ،بااه ن خن یاان اماا و ماارا و ّااط ،و صاارر طر خز خ اا خت دن،
بااهط ر مااؤرر و معنااادخرا باار یااادگمرا زبااان خ ن مسااط تیرمرگااذخر خوااگ و پمشبمنطونناارۀ
ر ا ا باارخا دن بهشاامار مطدیاار (خرتصااادا1397 ،؛ گااارد ر )2007 ،خز جم ااه گسااتردهتریو
تحقمقااات پمرخماا ن خرتماااگ باامو خ نماا ۀ یااادگمرا زبااان دوم و پمراارخگ تحصاام ط ،حاا ۀ
یااادگمرا و یااا تمای ا زباااندم ز باارخا خ جااام خعّالمّگهاااا مرب طااه مطت ا خن بااه مطالعااات
دور مااه ،)2003 ،1995( 4مساان رت و گااارد ر )2003( 5و گااارد ر ( )2007 ،2005خشاااره
ماا د یاختااههاا خیااو مطالعااات بمااا نر خهمّمّااگ تاایرمر باورهاااا خ نم شااط زباااندم زخن
(هم

ن هرردخر با دن ،نارش م ماگ و الراه باه خ جاام ت االم ) بار مما خن یاادگمرا و

م خّقمّگ تحصم ط د ان مطباشنر
1. Sarason
2. Lucas, Miraflores, & Go
3. Horwitz, Horwitz, & Cope
4. Dörnyei
5. Masgoret & Gardner
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دوااتهخا دیناار خز پژوهشهاااا م ج ا د بااه برروااط وخونشهاااا منفااط خ ا د در خرتماااگ
بااا مؤلفااههاا خ نم شااط تساابم گر زباااندم زا پردخاتهخ اار بااه ن خنم ا  ،گااارد ر ()1985
خضااطرخک زباااندم زا رخ بااا خوااتفاده خز طریّ اۀ «خجتمااا ط-تربمتااط» ا ا د وااه وااالمان بعاار
منجر باه خرخ اۀ اار ک «خ نم شاط -نرشاط» گردیار ،ما رد بررواط درمات رارخر دخد خیاو
طریّه بر تعاما ماؤرر بامو متخمرهااا خ نما ه ،نارش و خضاطرخک در م خّقمّاگ یاا ش ساگ
زباااندم ز تیوماار دخرد و رخه رخ باارخا خ جااام وااایر مطالعاااتط وااه الرهمناار بااه برروااط خیااو
مؤلفااهها در شاارخیی خمتحااا ط ب د اار تساابم

ماا د (بااه ن خنم ا  ،گااارد ر ،ترم ااط و

مساان رت1997 ،1؛ هام ا  )2012 ،2تااای خیااو مطالعااات حاااوط خز خرتماااگ معنااادخر منفااط
باامو خ نم ا ۀ یااادگمرا و وخونشهاااا مناارک خضااطرخکزخ خز یاان طاارر و خرتماااگ معنااادخر
م مگ بامو خ نما ۀ یاادگمرا و م ارد تحصام ط خز وا ا دینار خواگ خیاو یاختاهها راان
دخد وااه خخاارخدا بااا خ نماا ۀ یااادگمرا بااا
یادگمرا پایمو دخر ار مطالعاۀ ژ ا

م اارد تحصاام ط ببتاارا خز خخاارخد بااا خ نماا ۀ

و نا  )2018( 3هام حااوط خز خرتمااگ معناادخر منفاط

باامو م اارد تحصاام ط بااا خضااطرخک یااادگمرا و خضااطرخک دزما ن خز یاان وا و هم ناامو
تعام معنادخر بمو خیو دو مؤلفۀ خضطرخکزخ خز و ا دینر خوگ
بااهط رو ّط ،خیااو مطالعااات رااان مطدهن ار وااه ومفمّااگ و مما خن زباااندم زا و م اارد
و پمراارخگ اشااط خز دن بااهط ر راباا مالحطااهخا متاایرر خز باخااگ و زممنااهخا خوااگ وااه
زباااندم ز در دن راارخر دخرد (ماانلمو و هم ااارخن )2016 ،4دروخراا  ،ماار هاا همونرااط
خ نم شط بار تایرمرخت زممناهخا و خجتماا ط خ نما ش در زبااندم زخن تیومار مطوننار خز طار
گااارد ر (« )2007باااختط وااه زباااندم ز در دن بااه خرخگماارا زبااان مطپااردخزد مطت خ اار ناارش
و خدخروااات وا رخ تحااگ تاایرمر راارخر دهاار» (ش  )15و خیااو ناارش و خدرخوااات وا خز
شاارخیی و ویژگطهاااا باخااگ زباااندم زا خوااگ وااه خ نماا ه ،رختااار و بایتاااً یااادگمرا و
م رد وا رخ تحگ تیرمر رارخر مطدهار خیاو باریو معناط خواگ واه خاردا واه خز نرشاط
1. Gardner, Tremley, & Masgoret
2. Hummel
3. Zheng & Cheng
4. McLean et al.
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م مگ به باخگ یاادگمرا (ما نار باخاگ یاادگمرا متایرر خز دزما ن) براا ردخر خواگ در تمجاه
سمگ به یاادگمرا اا د و تاای دن دیارگاه م متاط دخشاته واه به باۀ اا د با اف خخا خیش
خ نماا ۀ پمراارخگ ،برخ نمنتنااط درو ااط و م اارد ببمنااۀ وا مطگااردد (خواات لر)1994 ،1
بر ر ،نرش و خدرخواات منفاط خز باخاگ و شارخیی یاادگمرا منجار باه خخا خیش ترا یش
و وخونشهاااا منفااط مطش ا د (ه ا رویت  ،ه ا رویت و و ا

 )1986 ،وااه خغ ا

بااا واااهش

مم خن خ نم ه همارخه خواگ (گاارد ر2007 ،؛ لما  )2011 ،خیاو یاختاهها باا تحقمقاات ونارا و
خدوخردز )1998( 2و خ ااط )2010( 3همس ا خوااگ وااه خ بااار دخشااتهخ ر م اارد خخاارخد متاایرر
خز خدخرخوات و نرش د با به باختط خوگ وه در دن به وس
خز باامو خیااو

زبان مطپردخز ر

خماا و ماارا و تیرمرگااذخر ،خقاای قااش ممااا جطگرا خ نماا ۀ یااادگمرا

ت واای پژوهشهاااا خ ااروط ماا رد مطالعااه راارخر گرختااه خوااگ (ماا الً ،ااارخدخد و واا ر،4
2016؛ گااارد ر1985 ،؛ وو و لاامو)2009 ،5؛ خمّ اا ااهتنبا قااش وخوااطهخا خضااطرخک یااادگمرا
ب ه تعام بمو خیاو مؤلفاه باا مؤلفاۀ «خ نما ۀ یاادگمرا» و «خضاطرخک دزما ن» و بایتااً تایرمر
ت فمقااط د بااا باار پمراارخگ تحصاام ط زباااندم زخن ،هاام در باخااگ معم ا لط و هاام در باخااگ
متاایرر خز دزم نهااا ،هم نااان مخفاا

ما ااره خوااگ خزد جاوااه م اارد تحصاام ط خز جم ااه

دغرغااههاا خص ا ط طااام دم زشااط بااه شاامار مطدیاار خهمّمّااگ متخمرهاااا پمشبموونناارۀ دن،
ااهتنبا بهصاا رت مجاا ّخ ب ااه در تعاماا بااا ی اارینر ،ماا دو ناارخن مطشاا د؛ بنااابرخیو
پژوهش حاضر باا هارر بررواط خیاو مؤلفاهها و باا خواتفاده خز مماا ط و یاختاههاا طارا و
تجربط جبگ خرخ ۀ مرلط مفب مط برخا خ جام خیو برروط ،خ جام گرخته خوگ
 .1 .2مدل مفهومی پژوهش

وسا

ماارخت بااا تر در دزما نهاااا ررااابتط (ما ناار ون ا ر ورخواارا و یااا دزم نهاااا

ورخواارا زبااان خ ن مسااط در خیاارخن) رخ مطتا خن باارون

خرا

دن تصا ّر م ا د و بطشاان

1. Stoller
2. Kennedy & Edwards
3. Fakeye
4. Khodadad & Kaur
5. Wu & Lin
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دربردخر اارۀ درااار و تمعااات متع ارّد دش ا ار و یااا پنبااان باار ح زههاااا دم ا زش و یااادگمرا
ا خهار با د خز جم اه د یا خصا ط ماالک رارخر دخدن خمتحا ااات ورخوارا در طاام جریاار
ونجش و پاذیرش دخ راج مطتا خن باه مرا الت وخرده بار طاام دم زشاط ورا ر بهوام
ومطرۀ دیرینۀ ون ا ر خشااره ما د باهط ر م اا  ،االوه بار دوام هااا روخ اط منارک دن
خز جم ااه خضااطرخک ،ناارشهاااا منااال  ،تناااری خرزشااط ،یاایس و واااهش تاارریجط
خ تمادباااه فر و خ نماا ه (ح خاااروش1381 ،؛ شاااجا ط و ر طپاا ر ،)1384 ،مطتاا خن باااه
«دزما ن یاانبااار م ااردا» بااهجاا « م اارد ت ا ینط و مسااتمر در طااط دورۀ یااادگمرا»،
«دزما ن هنجاارگرخ» بااهجاا «دزما ن مااالکگارخ»« ،رالا

و خرمااگ بارگ یناهخا وااؤخ ت»،

«خرصگهاا محارود بارخا یاادگمرا مبارتهااا تف ّارا واط ب باا ا هارم یاادگمرا» و
«بر امااۀ دروااط محاارود و بسااتۀ مناات بااه یااادگمرا طاا ططوخر» خشاااره ماا د خمتحا ااات
بایط طام مت وطه ،در مقایساه باا ون ا ر ورخوارا ،شنااتهشاره و م ما ستار ماطباشانر،
بااا شاارخیی دم زشااط و تحصاام ط حااا حاضاار ورا ر همو ا یط بمرااترا دخشااته و در ونااار
وااؤخ ت ماارتمی بااا مبااارتهاااا ترنمصااط و دریاااختط ،شااام وااؤخ تط هسااتنر وااه
مبارتهاااا ت لماارا رخ ما مااطواانجنر دخ شدما زخن دورۀ مت وااطه وااه دخوط ا

پااذیرش

در دخ رااناه هسااتنر مااطبایسااگ ااالوه باار شااروگ در خمتحا ااات بااایط وااا وا م وااه در
حاااا حاضااار ت وااای وزخرت دما ا زشوپرورش طرخحاااط و خجااارخ مطشا ا ر در هما اۀ
خمتحا ااات بااایط ورخواارا بااار وااا متا خلط دبمروااتان و پمشدخ رااناهط شااروگ مایناار
(رااا ن پااذیرش دخ رااج در دخ رااناههااا ،صاافحۀ  )4نا ااه مرااب د خوااگ وماوااگهاااا
ب ا مط ور ا ر تحقّ ات خهاارخر دم زشااط (شاانااتط و روخنشاانااتط) رخ در رأس ت جّااه ا ا د
راارخر دخده و حااذر تاارریجط ون اا ر ورخواارا رخ گااامط م مااگ در جبااگ ماا بااه خیااو
خهاارخر ت ّقااط مط مایاار (ومااا ط )1394 ،باار خیااو خواااس ت جّااه بااه پماماارهاا ما رد خ تطااار
طااام جریاار واانجش و پااذیرش دخ رااج  ،خز جم ااه «خخاا خیش خ نماا ۀ یااادگمرا خز طریاات
واااهش وااطح خضااطرخک و خرااار روخ ااط دخ شدم ا زخن منجاار بااه خخ ا خیش مم ا خن و ومفمّااگ
یااادگمرا و ما ببما د م اارد مطشا د» بهصاارخحگ باار محا ر مفبا مط منسااجمط د لااگ
دخرد وه باه تحا ّ دزما ط باه ن خن خخقاط بارخا خیجااد دراار و پمامارهاا مط ا ک مط نارد
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بااا ت جّااه بااه برجسااته شاارن قااش و خهمّمّااگ م اارد در دزم نهاااا ورخواارا زبااان
خ ن مسااط جبااگ ورود بااه دخ رااناههاا وراا ر ،درصاارد بردمااریم وااه خبتاارخ ااار بط
مفب ا مط بااه ن خن ماارلط منسااجم باارخا برروااط رخبطااۀ مؤلفااههاا خصاا ط دن بااا ی اارینر
(خضااطرخک دزماا ن و م اارد در دزم نهاااا ورخواارا زبااان خ ن مسااط) بااا ممااا جطگرا
مؤلفههاا خضطرخک دزم ن و خ نما ۀ یاادگمرا براردخزیم (شا

 )1باا ت جّاه باه د اه بماان

شر ،در خیاو تحقمات روخبای واااتارا م جا د در مار مفبا مط خرخ هشاره در رالا

رخبطاۀ

باامو خضااطرخک دزماا ن بااا م اارد زبااان خ ن مسااط بااا ممااا جطگرا خ نماا ه و خضااطرخک
یادگمرا برروط شره خوگ

شکل  .1مدل پیشنهادی از روابط بین متغیرهای پژوهش

 .3روش پژوهش

روش م رد خوتفادۀ پاژوهش حاضار ت صامفط ،خز ا ت هممساتنط خواگ واه باا خواتفاده
خز روش تح م ا مساامر بااه برروااط روخباای متخمرهاااا ماار مطپااردخزد جامع اۀ دمااارا خیااو
پااژوهش ،شااام و ّمااۀ دخ شدماا زخن مت وااطۀ دوم اا خحط پنجنا ااه خوااتان خصاافبان و
شبروتانهاا تابعه دن ب د ر باا ت جّاه باه هارر پاژوهش ،خبتارخ باا همااهننط و مساا رت
خدخرۀ و ا ّ دم ا زشوپرورش خوااتان در صاارور مج ا ز زم باارخا جم ا دورا دخدههااا خز وااه
شبروااتان باا رب تابعااه و اا خحط پنجنا ااه خوااتان 8 ،مرروااه و درمجماا ت  14وااالس خز
خیو مناطت بهص رت تصاادخط خ تنااک شار در وا  ،م اۀ مطالعاه حاضار شاام  340فار
ب د واه خز خیاو تعارخد  303فار ( 142پسار و  161داتار) پرورانامههاا پاژوهش رخ واما
ورد ر

146

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

 .1 .3ابزارهای پژوهش

خب خرهاا م رد خوتفاده در خیو پژوهش مارت ب د ر خز:
 -1مقیددا

اضددطراب آزمددون :1خیااو مقماااس  40گ یااهخا ت واای وارخواا ن ()1984

طرخحااط شااره خوااگ و بااار ام ا ِ تاانش ،نرخ ااط ،خخ ااار ااامرب گ و وخواانش خم ی ااط رخ
مطواانجر پاواانن یان باار خواااس مقماااس لم رتااط  6درجااهخا ( =1وااامالً منااالفم=6 ،
وامالً ما خخقم) باه خیاو پرورانامه واه ت وای پژوهرانر حاضار باه خارواط برگاردخن شاره
پاوااد دخد اار بااهمنط ر تعماامو ضااری

پایااایط خز روش «همسااا ط درو ااط» خوااتفاده شاار و

دلفاا ورو ماا بارخا اُارده مقماسهااا تانش ،نرخ اط ،خخ اار اامرب گ و وخوانش خم ی اط
به ترتما

 86 ، 65 ، 83و  79باه دواگ دمار ضاری

دلفااا ورو ماا مراهرهشاره بارخا

مقماااس و ّ اط  88ب ا د وااه رااان خز همسااا ط درو ااط راب ا رم ا
(وارخو ن ضاری

در خرهن ا

خیرخ ااط دخرد

 78رخ گا خرش ما ده خواگ) روخیاط و پایاایط سانۀ  37گ یاهخا خیاو

پروراانامه در مطالعااات متع ارّدا واانجمره شااره خوااگ (بااه ن خنم ا  ،ی دخ ااط )1391 ،خمّااا
خطّال ااات درمقااط در اصاا ش خ تمااار مقماااس  40گ یااهخا ،در زمااان خ جااام پااژوهش
حاضر ،به دوگ مامر
بااهمنط ر خطممنااان خز خ تمااار وااازه پروراانامۀ خاروااط  40گ یااهخا خضااطرخک دزماا ن
تح م ا

ااام ط خوتراااخط بااا خوااتفاده خز رمخخ ا خر« »SPSS-19و روش «مؤلفااههاا خص ا ط» 2و

«دورخن وخریمااااور» 3و تح ما ا

اما ا تییمااارا باااا خواااتفاده خز رمخخا ا خر «»AMOS-18

(درب واا  )2009 ،4روا دن خ جااام شاار باارخا تعماامو تعاارخد ام هااا خز مااالک «خرزش
ویاژۀ 5بااا تر خز  »1و « ما دخر خوا را» 6خوااتفاده شاار تااای خوّلماۀ تح ما خوتراااخط حااوط
خز خوتنرخج یان تح ما شاش اام ط بارخا مقمااس و ّاط با د واه مجم ااً  57 26درصار
خز وا وخریااا ر رخ تمماامو ورد اار بااهمنط ر خخ ا خیش رااررت خختاارخد ،هاار وااؤخ  ،زمااا ط بااه
)1. test anxiety scale (TAS
2. PCA
3. Varimax rotation
4. Arbuckle
5. eigenvalue
6. scree plot
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ین ام خاتصااش دخده شار واه ضاری
دخرخا ضری

باار اام ط دن بمراتر خز  30با د و خگار واؤخلط

ام ط با یط برخا دو یاا نار اما با د باه اام ط خاتصااش دخده شار واه

بمرااتریو ضااری

رخ باارخا دن اماا دخشااگ واارر وااؤخ تط وااه بااا زیاار مقماااس ااا د

خرتماطط رخشاگ حاذر گردیار بایتااً باا خواتفاده خز رخه حا  4اام ط واؤخ  13خز اُارده

مقماس تانش (بعار خز خمتحاان ،باه اا دم مطگا یم باا اره تماام شار و ماو خمتحاان رخ تاا
جایط واه در تا خ م با د اا ک دخدم) باه لحاا ضاری

اام ط پاایمو حاذر شار

خما

تراااااا م دهنرۀ خیااااااو مقماااااااس مارتخ اااااار خز -1 :تاااااانش ( 10گ یااااااه:
)1،5،6،15،16،22،26،33،35،40؛  -2نرخ ااااااط ( 9گ یااااااه)2،8،9،20،21،27،34،36،39 :؛
 -3خخ اااار اااامرتمی ( 10گ یاااه)3،7،12،17،18،24،28،29،32،38 :؛  -4وخوااانش خم ی اااط
( 10گ یه)4،10،11،14،19،23،25،30،31،37 :
در مرح ااۀ بعاار ،تح ماا

اماا تییماارا باارخا باارخزش ماار  4ااام ط بااا خوااتفاده خز

رمخخاا خر « »AMOS-18ماا رد برروااط راارخر گرخااگ شااااصهاا باارخزش و ّااط ماار
( ،2 86 )χ2/dfم اا یط باارخزش ( ، 90)GFIجااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریاا
( 0 06 )RMSEAو شااااص برخز اارگط مقایسااهخا ( 89 )CFIم جاا

معنااادخرا ماار

شره خوگ با ت جّه باه تاای  ،مطتا خن تمجاه گرخاگ واه واااتار خضاطرخک دزما ن در بامو
زباااندم زخن دبمروااتا ط دخرخا  4اماا خوااگ تمااامط بارهاااا ااام ط ،بااهج بااار ااام ط
گ یااه  ،13خز لحااا دمااارا معنااادخر باا ده ( )p>0.01و مراا الت روحااط-روخ ااط و
خم ی ل ژی ط اشط خز خضطرخک رم یا حمو دزم ن رخ ران مطدهنر
 -2مقیددا

اضددطراب زبددانآموزی :1خیااو پروراانامه بااا ناا خن مقماااس خ اارخزهگمرا

خضااطرخک وااالس زبااان خ ن مسااط باارخا واانجش نرخ طهااا و خضااطرخک یااادگمرا زبااان
خ ن مسااط در والسهاااا درس ،بااه ن خن ی ااط خز ناار مقماااس مجم ااۀ  110وااؤخلط
«خ نماا ش -ناارش» 2ت واای گااارد ر در وااا  2004طرخحااط شاار خیااو مقماااس دخرخا 10
وااؤخ خوااگ وااه بااا دو اماا خصاا ط ( م اارد ااا د ،م اارد دیناارخن) مؤلفااۀ و ّااط
)1. English class anxiety scale (ECAS
)2. attitudes/motivation test batteries (AMTB

148

مطالعات زبان و ترجمه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

خضااطرخک یااادگمرا در وااالس زبااان خ ن مسااط رخ مطواانجر خیااو خب ا خر باار خواااس طماا
لم رت  6درجهخا خز وامالً مناالفم ( )1تاا واامالً ما خخقم ( )6تنطامم شاره خواگ مارۀ باا
در خیااو مؤلفااه مؤیّ ار خضااطرخک بااا بااه هننااام یااادگمرا و م اارد در وااالس و ماارخت
پایموتر ران خز وام با دن مما خن خیاو خضاطرخک خواگ روخیاط و پایاایط خیاو خبا خر در خیاو
پژوهش برروط شار و تاای حااوط خز راب مگهااا روخنوانجط مناوامط بارخا خیاو مقمااس
خوااگ تااای تح م ا

ااام ط خوتراااخط بااه روش مؤلفااههاا خص ا ط بااا ااراش وخریماااور

وج ا د دو ام ا در گ یااهها رخ رااان دخد و گ یااهها مطااابت بااا ساانۀ خص ا ط روا
خصاا ط راارخر گرختناار تااای تح ماا

خم ا

ااام ط تییماارا بااا « »AMOS-18رااان خز باارخزش

مط ا ک ماار دخشااگ شااااص باارخزش و ّ اط ماار ( 2 05 )χ2/dfباارخا واااا تعری شااره
برحساا

درجااۀ دزخدا واااه در دخمنااه مط اا ک  >3و < 1رااارخر دخرد ،م اا یط بااارخزش

( 99 )GFIجااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریاا
برخز اارگط مقایسااهخا ( 98 )CFIم ج ا

( 0 049 )RMSEAو شااااص

معنااادخرا ماار شااره خوااگ بااا ت جّااه بااه تااای

مطت ا خن تمجااه گرخااگ وااه وااااتار خضااطرخک وااالس زبااان خ ن مسااط در باامو زباااندم زخن
مت وااطۀ ور ا ر دخرخا دو ام ا خص ا ط خوااگ تمااامط بارهاااا ااام ط ،بااهج بااار ااام ط

گ یااۀ  36خز پروراانامه ( AMTBدر وااالس زبااان خ ن مسااط اجالااگ مطوراام دخوط ما ااه
جاا خک وااؤخلط رخ باارهم) ،خز لحااا دمااارا معنااادخر هسااتنر ( )p>0.01و مراا الت
روحاااط-روخ اااط اشاااط خز خضاااطرخک م ااارد و خعّالمّاااگ والواااط رخ راااان مطدهنااار
مساان رت و گااارد ر ( )2003باارخا برروااط خیااو مقماااس خز روش «دلفاااا ورو مااا »
خوااتفاده م د اار و ضااری

 81رخ بااه دوااگ دورد اار روخیااط خیااو مقماااس در م ااه خیرخ اط

در حرّ راب رم لط گ خرش گردیر () 70
 -3مقیددا

انگیددزه یددادگیری زبددان انگلیسددی :1در خیااو پااژوهش مقماااس خ نماا ۀ

یادگمرا ما خز مجم اه پرورانامههاا خ نما ش -نارش یاادگمرا زباان ااارجط گاارد ر
خرتماااس شاار خیااو مقماااس ی ااط خز خب خرهاااا معتماارا خوااگ وااه بمرااتریو واااربرد رخ در

)1. motivation for learning English scale (MLES

مر
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خ اارخزهگمرا مم ا خن خ نم ا ۀ یااادگمرا زبااان خ ن مسااط دخرد (ختاااا و و ا رت2010 ،1؛ گااارد ر،
 )2005و شااام  30گ یااه بااا طماا

لم اارت  6درجااهخا خوااگ خیااو مقماااس باارخا

خ اارخزهگمرا وااه ام ا «گاارخیش (رغمااگ) بااه یااادگمرا خ ن مسااط ( 10گ یااه) « ،ناارش بااه
یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ( 10گ یااه)» ،و «جااریگ خ نم شااط (مما خن تااالش باارخا یااادگمرا
زبااان خ ن مسااط) ( 10گ یااه)» طرخحاط شااره خوااگ ماارخت بااا تر مؤیّار مما خن بمرااترا خز
خ نم ه مطباشانر روخیاط خیاو پرورانامه خز روش دلفااا ورو ماا بارخا خیاو واه مؤلفاه باه
ترتم ا

 87 ، 80و  70بااه دوااگ دماار مساان رت و گااارد ر ( )2003ضااری

پایااایط خیااو

مؤلفااهها رخ  93 ، 84و  80بااه دوااگ دورد اار در پااژوهش حاضاار ،بااا خوااتفاده خز تح ماا
ااام ط تییماارا بااا « »AMOSوااااتار ااام ط خیااو مقماااس تییماار گردیاار شااااصهاا
باارخزش و ّ اط ماار ( ،2 90 )χ2/dfم ا یط باارخزش ( ، 90 )GFIجااذر ممااا نمو مجااذورخت
اطااااا تقریا ا

( ،0 06 )RMSEAشاااااص برخز ااارگط مقایساااهخا ( 89 )CFIم جا ا

معنادخرا مار شاره خواگ باا ت جّاه باه تاای مطتا خن تمجاه گرخاگ واه واااتار خ نما ۀ
یااادگمرا زبااان خ ن مسااط در باامو زباااندم زخن مت وااطه دخرخا  3اماا خوااگ تمااامط
بارهاااا ااام ط خز لحااا دمااارا معنااادخر هسااتنر ( )p>0.01و مم ا خن خ نم ا ۀ دخ شدم ا زخن
خیرخ ط رخ برخا یادگمرا زبان خ ن مسط ران مطدهنر
 -4آزمونهددای کشددوری زبددان انگلیسددی مقطدد متوسددطه :در خیااو پااژوهش خز
دخدههاا دزم نهااا پایاا ط زباان خ ن مساط واه هروااله بهصا رت هماهنا

در وا ورا ر

خجرخ مطگاردد خواتفاده شار م ارد دخ شدما زخن مقطا مت واطه در دزم نهااا ورا را
در رالا

ماارخت مسااتمر و پایااا ط خز مناااطت و تا خبعط وااه مح ا ت زی ا پروراانامهها ب ا د

جماا دورا شاار خیااو دزم نهااا هرواااله ت واای مرواا واانجش و خرزشاامابط وزخرت
دم ا زشوپرورش باارخا واانجش مبارتهاااا ا خ اارن ،دواات ر زبااان و وخژگااان طرخحااط و
پاار خز بااایط شاارن بهص ا رت همزمااان در و ا ور ا ر خجاارخ مطش ا ر خ تمااار ص ا را و
محتاا خیط دزماا ن حاااوط خز راباا رماا

باا دن دن دخشااگ و دزماا ن ااارده مبارتهااا و

مبارتهاااا هررگااذخرا شااره ت واای وزخرت دم ا زش و پااروش رخ در باار دخشااگ پایااایط
1. Atay & Kurt
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خیااو دزما ن بااا خوااتفاده خز روش «پایااایط وا در-ری اردوا ن» 1محاواامه و ضااری

حاصا ه

 76ران خز مط بمگ دزم ن دخشگ
 .4یافتههای پژوهش

ماار مفب ا مط پااژوهش حاضاار در رال ا

ماار پمراانبادا بااا خوااتفاده خز روش تح م ا

مار معاااد ت وااااتارا ما رد دزما ن راارخر گرخااگ خزد جاواه ممناااا تج یااهوتح م ماار
ماااتریر هممسااتنط خوااگ ،بنااابرخیو پاامش خز خ جااام معاااد ت وااااتارا ،خبتاارخ ماااتریر
هممستنط متخمرهاا پژوهش خ جام و تای در جرو ( )1خرخ ه شره خوگ
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

3

شماره

متغیر

1

1

م رد زبان

1

2

خ نم ه یادگمرا زبان

**52

1

3

خضطرخک دزم ن

*- 41

**- 37

1

4

خضطرخک یادگمرا زبان

**- 34

**- 66

*35

4

1

**p>0 01

همااانط ر وااه در جاارو  1مراااهره مطشاا د ضاارخی

هممسااتنط مرباا گ بااه همااۀ

متخمرهاااا پااژوهش رااان مطدهاار وااه تمااامط د بااا در وااطح  p>0 01معنااادخر هسااتنر
بمرااتریو مماا خن هممسااتنط معنااادخر مرباا گ بااه رخبطااۀ متخمرهاااا خضااطرخک یااادگمرا و
خ نماا ۀ یااادگمرا ( )r=- 66خوااگ درحالطوااه خیااو متخماار (خضااطرخک یااادگمرا) ومتااریو
مماا خن هممسااتنط رخ بااا م اارد زبااان ( )- 34دخرد رخبطااۀ «خ نماا ۀ یااادگمرا و م اارد
دزماا ن ( ») 52و «خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا ( ») 35م مااگ و معنااادخر خوااگ
خضطرخک دزم ن با م رد زبان رخبطۀ منفط معنادخرا رخ ران دخد ()- 41
زم باااه یااااددورا خواااگ باااهمنط ر بررواااط نا ا نط خرتمااااگ متخمرهاااا و خ جاااام
تح م هاااا دمااار خوااتنماطط ،مماا خن اا لنط و وراامرگط خز طریاات دمارههاااا ماارتمی
)1. Kuder- Richardson reliability coefficient (KR-21

مر
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محاواامه و برروااط گردیاار در جاارو ( ،)2شااااصهاا ت صاامفط متخمرهااا شااام خ حاارخر
خوااتا رخرد ،ممااا نمو ،اا لنط و وراامرگط خرخ ااه شاارهخ ر بااا ت جّااه بااه شااااصهاا بااه
دوااگ دمااره ،راارر مط اات ا لنط و وراامرگط تمااامط متخمره اا ومتاار خز مقااادیر پمراانباد
شاااره  -3تاااا ( 3باااه ن خنم ا  ،ت وااای خ اااامط و وا ا ی ومط )2011 ،1خوا اگ؛ بناااابرخیو
پمشخرض مر یابط ّط ،یعنط تنمتخمرا ب دن برررخر خوگ
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

کجی

انحراف
استاندارد

آماره

کشیدگی
خطای

استاندارد

آماره

خطای
استاندارد

م رد زبان

13 79

4 07

- 477

113

- 659

225

خضطرخک دزم ن

12 79

3 27

-0 041

113

- 140

225

خضطرخک یادگمرا زبان

11 93

2 58

-0 078

113

706

225

خ نم ۀ یادگمرا زبان

13 78

2 48

255

113

717

225

ماار پمراانبادا حاضاار شااام متخمرهاااا باارونزخ (خضااطرخک دزماا ن) ،متخماار وخبسااته
درونزخ ( م اارد زبااان) و متخمرهاااا ممااا جط (خ نماا ۀ یااادگمرا ،خضااطرخک یااادگمرا)
خوااگ باارخا پمشبمنااط م اارد در دزماا ن ،ماار مفباا مط پمرنبادشااره خز طریاات روش
تح م ا مساامر و خز روش حاارخو ر خحتمااا باارخا بااردورد خلن ا و باار خواااس شااااصهاا
مجذور واا ( ،)χ2مجاذور وااا بار درجاۀ دزخدا یاا باه ماارتط مجاذور وااا تعری شاره
برحساا

درجااۀ دزخدا ( ،)χ2/dfبرخز اارگط م اا یط باارخزش ( ،)GFIبرخز اارگط مقایسااهخا

( )CFIو جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریاا
گرخااگ شاا

( )RMSEAماا رد برروااط راارخر

( )2برو اارخد حاصاا خز برروااط ماار پمراانبادا بااا خوااتفاده خز رمخخاا خر

« »AMOS-18خوگ

1. In’nami & Koizumi
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شکل  .2مدل برازش شده

ضاارخی

مساامر ماار باار خواااس خراارخت مسااتقمم در شا

 2دورده شااره خوااگ اطا گ

قطااه مو راااندهنرۀ رخبطااه غماار معنااادخر باامو متخمرهااا و اطاا گ ممتاار راااندهنرۀ
معنااادخرا روخباای خوااگ همااانط ر وااه در شاا

( )2مراااهره مطشاا د ،خراار مسااتقمم

خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا باار خ نماا ۀ یااادگمرا و هم ناامو خراار مسااتقمم
خضااطرخک دزم ا ن و خ نم ا ۀ یااادگمرا باار م اارد زبااان معنااادخر خوااگ ،درحالطوااه مساامر
مستقمم بامو خضاطرخک یاادگمرا و م ارد زباان غمار معناادخر مرااهره شار ( )p>0 05در
اص ش خررخت مساتقمم متخمرهاا ،تاای

راان مطدهار واه خ نما ۀ یاادگمرا پمشبمنطوننارۀ

م مااگ و معنااادخر ( p<0 01و  ) β= 21و خضااطرخک دزماا ن پمشبمنطونناارۀ منفااط و معنااادخر
( p<0 01و  ) β=- 19م اارد زبااان مطباشاانر هم ناامو ،هاار دو ام ا خضااطرخکزخ یعنااط
خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا پمشبمنطونناارۀ منفااط و معنااادخر خ نماا ۀ یااادگمرا
مطباشاانر ( p<0 01و  β=- 26باارخا خضااطرخک دزم ا ن و  β59باارخا خضااطرخک یااادگمرا)
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ااالوه باار خراارخت مسااتقمم ،خراار غمرمسااتقمم خضااطرخک یااادگمرا ( )- 12و خضااطرخک دزم ا ن
( )0 09باار م اارد زبااان معنااادخر باا ده خوااگ ( )p>0 05معنااادخرا خراارخت غمرمسااتقمم
رااان دخد وااه خ نم ا ۀ یااادگمرا در رخبط اۀ باامو خضااطرخک دزم ا ن و خضااطرخک یااادگمرا بااا
م اارد زبااان و هم ناامو خضااطرخک یااادگمرا در رخبط اۀ باامو خضااطرخک دزما ن و م اارد
زبان قش وخوطهخا دخر ر
جاارو ( )3شااااصهاا م اا یط باارخزش ماار رخ رااان مطدهاار مقاارخر ساامگ
شااااص مجااذور واااا بااه درجااۀ دزخدا معنااادخر شااره خوااگ ( )χ2/df=2 87هم ناامو،
وااایر شااااصها خز جم ااه شااااص م اا یط باارخزش ( )GFIبااا مقاارخر  ، 97شااااص
برخز اارگط تطممقااط ( )CFIبااا مقاارخر  ، 98شااااص جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا
تقریاا

( )RMSEAبااا مقاارخر ( )0 06و شااااص م اا یط باارخزش تعری شااره برحساا

درجۀ دزخدا ( )AGFIبا مقارخر  93باه رابا رما
مناواا

با دن مار د لاگ دخر ار باا ت جّاه باه

باا دن بتاااا مرنصااهها و باارخزش راباا رماا

ماار بااا دخدههااا مطتاا خن ماار

پمرنبادا پژوهش رخ پذیرخگ
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

χ2/df
)(CMIN/DF

GFI

CFI

RMSEA

AGFI

χ2

>3

< 90

< 90

>0 08

< 90

-

2 87

97

98

0 06

93

66 18

مقادیر راب رم
مقادیر بردورد
شره

 .5بحث و نتیجهگیری

پااژوهش حاضاار بااا هاارر برروااط رخبطاۀ باامو همجا ااات و خخ ااار بازدخر ااره (خضااطرخک
دزماا ن) بااا م اارد تحصاام ط زبااان خ ن مسااط ( م اارد در دزم نهاااا ورخواارا زبااان
خ ن مسااط) بهوخوااطۀ دو ام ا خضااطرخک یااادگمرا و خ نم ا ۀ یااادگمرا دخ شدم ا زخن خ جااام
گرخااگ بااریو منط ا ر رخبط اۀ متخمرهااا در رال ا

یاان ماار

ّ اط و بااه روش تح م ا مساامر

ماا رد برروااط راارخر گرخااگ تااای حاصاا خز دزماا ن ماار پمراانبادا و تح م هاااا
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وخوااطهخا رااان دخد وااه «خ نم ا ۀ یااادگمرا زبااان» بااه ن خن متخماار وخوااطهخا باامو خضااطرخک
دزم ن و خضاطرخک یاادگمرا زباان خ ن مساط باا م ارد در دزما ن خیاو درس رارخر گرختاه
و قااش ممااا جطگرا رخ خیفااا مطوناار تااای خراار مسااتقمم «خضااطرخک یااادگمرا زبااان
خ ن مسااط» باار م اارد در دزماا ن خیااو درس رخ تییماار نماا د ب ااه حاااوط خز قااش
وخوااطهخا دن در رخبطااۀ باامو خضااطرخک دزماا ن و خ نماا ۀ یااادگمرا باا د بااهغمرخز قااش
مسااتقمم خضااطرخک یااادگمرا در م اارد دزماا ن (مساامر خضااطرخک یااادگمرا بااه م اارد
دزم ا ن زبااان) ،وااایر خرتماطااات خاارض شااره باامو متخمرهاااا پااژوهش ماا رد تییماار راارخر
گرخگ
بااهط رو ّط ،تااای حاصاا خز تح ماا مساامرهاا ماار رااان دخد متخمرهاااا «خضااطرخک
دزماا ن» و «خ نماا ۀ یااادگمرا زبااان خ ن مسااط» بااه ترتماا

پمشبموهاااا معنااادخرا باارخا

م اارد تحصاام ط درس زبااان خ ن مسااط هسااتنر ،درحالطوااه متخماار «خضااطرخک یااادگمرا
زبااان خ ن مسااط» تنبااا بهصاا رت غماار مسااتقمم م اارد دزماا ن رخ پمشبمنااط مطوناار
خزخیورو ،خز یاختههاا مبم خیاو پاژوهش تییمار تایرمر غمار رابا خ اار «خضاطرخک دزما ن» بار
م اارد دخ شدماا زخن در خمتحااان زبااان خ ن مسااط خوااگ خراار و ّااط خیااو متخماار ()- 28
حاصا ا مجما ا ت خرااار مساااتقمم ( )- 19و خرااارخت غمااار مساااتقمم ( )-0 09دن خز طریااات
متخمرهاااا ممااا جطگر خضااطرخک یااادگمرا و خ نما ۀ یااادگمرا خوااگ خیااو تمجااه هر ناار بااا
تمجااه پااژوهش راارمپ ر و هم ااارخن ( )1394همنا خن مسااگ ،خمّاا بااا پژوهشهاااا پمراامو
خز جم اااه لرااا راپ ر ( ،)1385لمااا ( ،)2016خاروااامان ،رضاااایط و پناهناااره ( )1394و
ی دخ ااط و و ا مما ط ( )1390همن ا خن خوااگ وااه رخبطاۀ مع وااط رخ باامو خضااطرخک دزم ا ن
و م اارد تحصاام ط درس زبااان گاا خرش م دهخ اار خگر ااه مقاارخر خ اارک و مناواا
خضااطرخک خمتحااان م ج ا

ت جّااه دخ شدم ا زخن مطش ا د خمّ اا دخ شدم ا زخن دخرخا خضااطرخک

خمتحااان بااا بااه دلم ا خرزیابطهاااا منفااط خز ا ا د ،نرخ طهاااا شهنااط و خرااارهاا روخ ااط
حاص ا خز دن بااا مر ا التط خز رمم ا

ااات خ ط در خوااتفاده و ت وااعه م ا مساامهاا وااازگارا

ااا د باارخا م خجبااه بااا مناااب خضااطرخکدور و هم ناامو اارم خوااتفاده خز رخهمردهاااا

ّط رخبطۀ بمو خضطرخک دزم ن و م رد
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م ااردا م خجااه ا خهناار شاار ،در تمجااه م اارد ناارخن رضایگبنرااط در دزماا ن
ن خهنر دخشگ
خگر ااه خضااطرخک دزماا ن در مقایسااه بااا خضااطرخک یااادگمرا پمشبمنطونناارۀ راا اترا
باارخا م اارد و پمراارخگ تحصاام ط خوااگ ،خمّااا قااش وخوااطهخا خضااطرخک یااادگمرا در
رخبطااۀ ممااان خضااطرخک دزماا ن و خ نماا ۀ یااادگمرا زبااان (خضااطرخک دزماا ن← خضااطرخک
یادگمرا ← خ نم ۀ یاادگمرا) ما حاا خهمّمّاگ خواگ تییمار خیاو قاش وخواطهخا دروخرا
تییماارا خوااگ باار تاایرمر غمرمسااتقمم ( )- 124خیااو متخماار باار م اارد دزماا ن (خضااطرخک
دزماا ن← خضااطرخک یااادگمرا← خ نماا ۀ یااادگمرا← م اارد دزماا ن؛ یااا خضااطرخک
یااادگمرا← خ نما ۀ یااادگمرا← م اارد دزما ن) خیااو ا ت ویااژه خز خضااطرخک هننامطوااه
تحااگ تاایرمر خضااطرخک دزم ا ن خخ ا خیش یاباار (ش ا هامط )1993 ،و بااا دن درهمتنمااره ش ا ر
بهوخوااطۀ تاایرمرا وااه باار متخماارا دیناار دخرد م ا د بمرااترا رخ در م اارد در دزم نهاااا
منت ا
واا

زبااان دوم ا خه ار دخشااگ خیااو تااای همس ا بااا یاختااههاا ه ا رویت  ،ه ا رویت و
( ،)1986گااارد ر ( )1985و ل واااس ،ممرخخ اا رز و گاا ( )2011خوااگ وااه رااان

دخد ر خضاطرخک یاادگمرا زباان دوم واه خز منحصاربهخرد با دن خردینار یاادگمرا زباان دوم،
ناا نط خدرخک ااا د ،خحساوااات و رختارهاااا مرباا گ بااه وااالس یااادگمرا (خز جم ااه
خضااطرخک ح اا ر در وااالس و برراارخرا خرتماااگ ،تاارس خز ر اااوتهاا منفااط دیناارخن و
) اشط مطش د بطشن م ج

خخگ م رد تحصم ط ا خهر شر

بنش دینارا خز تاای  ،بررواط قاش وخواطهخا خ نما ۀ یاادگمرا زباان خ ن مساط با د
تای حاضر االوه بار تییمار تایرمر م ماگ و مساتقمم خ نما ۀ یاادگمرا بار م ارد دزما ن،
قااش ممااا جطگرا دن رخ ماا تییماار ماا د خ نماا ۀ یااادگمرا بااا خضااطرخک یااادگمرا و
خضااطرخک دزماا ن رخبطااه منفااط دخشااته ولااط م اارد دزماا ن و پمراارخگ تحصاام ط رخ
بهصاا رت م مااگ پمشبمنااط مطوناار بااه مااارتط ،هاار راارر خ نماا ۀ یااادگمرا و پمراارخگ
تحصم ط دخ شدما زخن بمراتر شا د م ارد دزما ن د باا ببما د مطیابار رخواه خ نما ش رخ
به م ت ر و خرمان خت ممم ترممه وردهخ ار واه باه خارد مارو وجباگ بارخا حرواگ ،تاالش و
و شااش باارخا خهاارخر بااا تر مطدهاار (راارمپ ر و هم ااارخن)1394 ،؛ و باار ر ،خخاارخدا
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وه خ نما ۀ یاادگمرا و پمرارخگ پاایمنط دخر ار بارخا خ جاام خعّالمّگهااا یاادگمرا جارّیگ و
پرت ار ومتارا باهارج ا خهنار دخد و باهد ما وسا

خطّال اات بمراترا در زممناه مط ا

دروط یا خمتحا ط ن خهنار رخاگ رخبطاۀ منفاط بامو خ نما ه یاادگمرا و خضاطرخک دزما ن و
یااا خضااطرخک یااادگمرا همس ا بااا یاختااههاا پ اارخن و هم ااارخن )2011( 1خوااگ وااه رااان
دخد ر خخ ار و همجا اات منفاط خز رمما خ ا خت خضاطرخکها منجار باه خخاگ همجا اات م ماگ و
در تمجه م رد خخرخد مطشا د در تممامو خیاو تاای مطتا خن گفاگ واه خهمّمّاگ دزم نهااا
ورخورا به ن خن بنراط خز ماالک ورود باه دخ راناه محمطاط رراابتط رخ پریار ماطدورد واه
خهاارخر م ااردا دخ شدماا زخن رخ تحگخلرااعات راارخر مطدهاار بهگ ااهخا وااه رااان دخدن
ت خ اایط زبااا ط بااا و م اارد ببتاار خز دیناارخن بااه معناااا م خقمااگ در ورود بااه دخ رااناهها
و وس

مرختا

االط دم زشاط خواگ خیاو خمار شارخیی خیجااد نرخ اط ،خضاطرخک و تارس

رخ مبمااا مطوااازد وااه به بااۀ ااا د منجاار بااه واااهش مماا خن خ نماا ۀ یااادگمرا و در تمجااه
م اارد ااامط ک ا خهاار شاار در بایااگ ،یاختااههاا تحقماات ش ا خهرا تجربااط و تییماارا
باارخا طریّااۀ «خ نم شااط-تربمتااط» گااارد ر ( )2007 ،2004خاارخهم مطوناار وااه خ نماا ۀ
یااادگمرا رخ بااه ن خن یاان اماا ممااا جط مباام مطدخ اار وااه خخ ااار ،خحساوااات و رختااار
دزم ا ن دهناارگان رخ تحااگ تاایرمر راارخر مطدهاار ناامو تمجااهخا ناارخن هاام دور خز خ تطااار
مسااگ رخوااه ورتااط خخاارخد در م رعمگهاااا ور شگواااز ،حساااس و خضااطرخکدور راارخر
مطگمر ر خ نم ه با به د باا ومان مطونار تاا باا م رعمگهااا خواترسزخ وناار دماره و ماا
تر ا م خخ ااار منفااط وااه م ردشااان رخ واااهش مطدهاار ش ا ر وااایر متخمرهااا خز طریاات
خ نم ا ه باار م اارد دزم ا ن خراار مطگذخر اار و خ نم ا ه بااهط ر مسااتقمم باار م اارد دزم ا ن
خررگذخر خوگ
درمجما ت ،ماار خرخ هشااره در خیااو پااژوهش تییماار گرااته و معارِّر متخمرهاااا مااؤرر در
یااادگمرا و م اارد دخ شدماا زخن در حاا زۀ زبااان خ ن مسااط خوااگ یاختااههاا حاصاا خز
دزماا ن و باارخزش ماار بااایط شااره صااحّهخا خوااگ باار دیاارگاه پاا تویو )2008( 2و

1. Pekrun et al.
2. Putwain
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وخ اارر-خماامر و حس ا ن )2012( 1وااه معتقر اار خخاا خیش خهمّمّااگ و حساواامگ دزم نهاااا
خوااتا رخرد وااه محصاا

وماوااگگذخراهاا واانجش و خرزشاامابط یااادگمرا مطباشاانر بااه

خخ ا خیش مم ا خن خضااطرخک دزم ندهناارگان دخمااو ا خهاار زد در هماامو رخوااتا ،خزد جاوااه در
خراار وماوااگگذخراهاا خاماار ور ا ر وج ا ه و حساواامگهاااا ویااژهخا باارخا دزم نهاااا
ورخواارا زبااان خ ن مسااط مت وااطه پمشدمااره ،بااهویژه خیووااه واااربرا خص ا ط تااای دنهااا
تعمموونناارۀ خرصااگهاااا دتااط و خواااس مج ا ز ورود بااه مرخح ا بااا تاار خوااگ ،خضااطرخک
دزم ن باه ن خن یان متخمار ما خحم ما وارده و با اف مطشا د دخ شدما زخن هما خره باه
خر

و پمامارهاا خمتحا اات ورخوارا خ ار وننار دروخرا  ،تایرمر تاای خیاو دزم نهاا در

واانجش و پااذیرش د ااان بااه دخ رااناهها و تمعااات و
منت اا

خرا

حتمااط خیااو خماار باار جنمااههاا

ز اارگط و خخاا خیش خ تطااارخت و خرااارهاا وخلاااریو و یااا طااام دم زشاااط در

اصاا ش م اارد د بااا در خیااو دزم نهااا همنااط دوگبهدوااگ هاام دخده و منجاار بااه
خخ خیش خضطرخک دزما ن واه تبریارا بارخا م ارد ببمناه در خیاو دزم نهاواگ مطشا د
خز طرخط خزد جایطواه طمات یاختاههاا خع اط خضاطرخک دزما ن اما اا بط بارخا پمشبمناط
خضاطرخک یاادگمرا با ده بار خخا خیش همجا اات منفاط اشاط خز دن بطتایرمر ن خهار با د؛ و
بااه هماامو ترتم ا  ،خزد جایطوااه خضااطرخک دزم ا ن ،بااهط ر مع ا س ،پمشبمنطونناارۀ ا ا بط
باارخا خ نم ا ۀ یااادگمرا خوااگ ،دخ شدم ا زخ ط وااه باارخا تحقّ ات خهرخرشااان باار مر ا التط
هم اا ن خضااطرخک غ مااه مطونناار خز وااطح و مماا خن خ نماا ۀ ساامتاً بااا یط برا ردخر اار و
در تمجه ومتر به خخ ار منفاط ،اخممارا و بطوفاایتط اا د دخماو مطز نار لاذخ باهجاا خیجااد
خرااار باار دخ شدم ا زخن خز طریاات تیوماار باار مااره مطت ا خن بااا خ جااام ماارخاالتط خز جم ااه
مرااااورههاا دزمااا ط ،دمااا زش ت نمنهااااا خمتحاااان ،خرخ اااۀ رخهوارهااااا خخااا خیش
خ تمادبااه فر و اا ّت فر ،خاارخهم ماا دن بااازا رد مسااتمر و ماانطم بااه ت خ ایطهااا و
شایسااتنطهاا شختااط و یااا وس شااره دخ شدم ا زخن و هم ناامو خرخ اۀ حمایگهاااا اااطفط
مناو

زممنۀ خخ خیش خ نم ۀ یادگمرا و واهش خضطرخک د ان رخ خرخهم م د
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پااژوهش حاضاار دخرخا محاارودیگهایط م ا ب ا ده خوااگ وااه تعمممپااذیرا تااای دن رخ
محارود مطوناار خز جم ااه ،اارم م ااهگمرا خز ماارخرس خواتانهاا دیناار وااه خیااو وااار بااه
دلمااا محااارودیگهاا خجرخیاااط ،خ ساااا ط و خدخرا ممّسااار مااا د هم نااامو خز روش
«پروراانامهخا و ااا د-گ خرشااط» باارخا واانجش وااه متخماار خ نماا ۀ یااادگمرا ،خضااطرخک
دزم ا ن و خضااطرخک یااادگمرا خوااتفاده شااره خوااگ و خیااو خحتمااا وج ا د دخرد وااه مقااادیر
گ خرششااره بمرااتر خز وااطح وخرعااط دن با ده باشاار ااالوه باار خیااو ،برروااط واامر تحا ّلط
متخمرهااا در طاا

دورۀ تحصاام ط بااهویژه در وااا هاا دااار وااه جاا ّ ررااابتط ون اا ر

ورخواارا شااریرتر مطشاا د ممّساار ماا د باخیوحااا  ،یاختااهها دخرخا واااربرد دم زشااط در
ح زه یادگمرا زباان دوم خواگ باا ت جّاه باه تخممار ماالک وانجش و پاذیرش دخ راج باه
دخ رناههاا ور ر و تمعااتط واه ا خه ااا خه بار حا ه ،ا ت و مما خن یاادگمرا ،دما زش و
ماا خرزشاامابط خز یااادگمرا وخرد ا خهاار شاار ماار تییمرشااره تاایرمر و تاایرر متخمرهاااا
خ نم شااط و م ااردا باار هاام و خز هاام رخ رااان مطدهاار وااه مطت خ اار وماوااگگذخرخن،
مع ّمااان ،وخلااریو یااا دوااگخ رروارخن حاا زه یااادگمرا زبااان خ ن مسااط رخ در خوااتفاده خز
رخهوارهاااا خ نم شااط و م ااردا مط ا ک در رخوااتاا یااادگمرا مااؤرر و م اارد ممتنااط
بر دن یارا روا ر
کتابنامه
خرتصااادا ،خ ر ( )1397خ نم ه و الشهاا دن در براط دخ رااج مع مان زبان خ ن مسااط دخ رااناه
خرهننمان مربر  :مطالعۀ دممنته مطالعات زبان و ترجمه137-113 ،)2(51 ،
ح خروش ،خ ( )1381دواااما هااا ون ر بر هاررهااا دوره مت واااطاه و خرخاه پمرااانبااد برخا رخ

دواام ها مجم ت مقا ت خرخ ه شااره در وااممنار برروااط روشها و مسااا دزم نهاا ورودا
دخ رناهها (صص  ،)125-77اا ه ریاضمات خصفبان خصفبان ،خیرخن

شاجا ط ،م  ،و ر طپ ر ،ر ( )1384بررواط طام پذیرش دخ راج در ورا ر و خرخ ۀ خلن ا پمرانبادا
مراتم بر بررواط تطممقط ،گ خرش ت جمبط و طرب پمرانبادا تبرخن ،خیرخن :دختر مطالعات خرهننط
مج ر ش رخا خوالمط

مر

ّط رخبطۀ بمو خضطرخک دزم ن و م رد

159

خاروامان ،م  ،رضاایط ،ن  ،و پناهنره ،س ( )1394رخبطه بمو خ نم ۀ پمرارخگ ،ه ش همجا ط و خضاطرخک
والس زبان اارجط دخ راج یان زبان خرخ ساه دخ راناه خردوواط مرابر جساتارهاا زبا ط،)6(4 ،
200-183
را ن پذیرش دخ راااج در دخ راااناهها و مرخو دم زش الط ورااا ر ،مج ر شااا رخا خواااالمط،
،1386/08/19ش 1327720
ررمپ ر ،ت خ  ،ویسا رمط ،ب ت  ،و ال ط ارخیم ،ر ( )1394رخبطه باورهاا خ نم شاط (ا دواردمرا،
خ نم ش تحصاام ط ،خضااطرخک دزم ن) با م رد تحصاام ط مطالعات روخ رااناوااط تربمتط،)1(21 ،
126-105
وما ط ،غ ( )1394وا خبت تحصام ط و دزم نهاا وارخوارا جاین یو طام ون رمح ر :رخیط ،مساتط
و ن نط تخممر مطالعات زبان و ترجمه26-1 ،)4(48 ،
لرا راپ ر ،ک  ،بنراایط ،ن م  ،و وا مما ط ،م ج ( )1385بررواط خرتماگ بمو خضاطرخک خمتحان با

م رد تحصاام ط در دخ شدم زخن مقط رخهنمایط شاابر زخهرخن در وااا  1384تحقمقات
پ ش ط زخهرخن (طمم

م

شرد)259-253 ،)4(8 ،

ی دخ ط ،ر ( )1391خضاطرخک خمتحان و م رد تحصام ط دخ راج یان داتر پرواتارا خصا نامه خخت
پروتارا58-47 ،)1(1 ،
ی دخ ط ،ر  ،و واا مما ط ،ک ( )1390برروااط خضااطرخک خمتحان و خرتماگ دن با م رد تحصاام ط
دخ رج یان مامایط تحقمقات طام والمگ1187-1178 ،)6(7 ،
Arbuckle, J. L. (2009). IBM SPSS Amos 18 User’s Guide. Chicago, IL: IBM.
Atay, D., & Kurt, G. (2010). The socio-educational model of second language
acquisition: The Turkish context. Proceedia, 2, 3088-3093.
Aydin, S. (2009). Test anxiety among foreign language learners: A review of
literature. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 127-137.
Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic
performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 270–295.
Cheng, L., Andrews, S., & Yu, Y. (2011). Impact and consequences of school-based
assessment (SBA): Students and parents’ views of SBA in Hong Kong. Language
Testing, 28(2), 221-249.
Cheng, L., Klinger. D., Fox, J., Doe, C., Jin, Y., & Wu, J. (2014). Motivation and
test Anxiety in test performance across three testing contexts: The CAEL, CET
and GEPT. TESOL Quarterly, 48(2), 300-330.
Decker, D. M., & Bolt, S. E. (2008). Challenges and opportunities for promoting
student achievement through large-scale assessment results: Research,

 شمارۀ دوم،دورۀ پنجاه و پنجم

مطالعات زبان و ترجمه

160

reflections, and future directions. Assessment for Effective Intervention, 34(1),
43-51.
Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom.
Modern Language Journal, 78, 273–284.
Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, orientations, and motivation in language learning:
Advances in theory, research, and applications. Language Learning, 53, 3-32.
Fakeye, D. (2010). Students’ personal variables as correlates of academic
achievement in English as a second language in Nigeria. Journal of Social
Sciences, 22(3), 205-211.
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role
of attitudes and motivation. London, England: Edward Arnold Publishers.
Gardner, R. C. (2005, May). Integrative motivation and second language acquisition.
Joint plenary talk at Canadian Association of Applied Linguistics/Canadian
Linguistics
Association,
Canada.
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
Gardner, R. C., Tremley, P. F., & Masgoret, A. M. (1997). Towards a full model of
second language learning: An empirical investigation. Modern Language
Journal, 81, 344-362.
Gardner, R.C. (2007). Motivation and second language acquisition. Porta
Linguarum, 8, 9-20.
Hamilton, L. S., Stecher, B. M., & Klein, S. P. (2002). Making sense of TBA in
education. Santa Monica, CA: Rand Corporation
Hill, K., & McNamara, T. F. (2011). Assessment research in second language
curriculum initiatives. In J. P. Keeves, & R. Watanabe (Eds.), International
handbook of educational research in the Asia-pacific region (pp. 629-640).
Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom
anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125−132.
Huber, S. G., & Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment
and accountability in times of crises—reacting quickly to explore key issues for
policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment,
Evaluation and Accountability, 32, 237-270.
Hummel, K. M. (2012). Motivation and second language acquisition: The socioeducational model. Journal of Multilingual and Multicultural Development,
33(3), 317-319.
In’nami, Y., & Koizumi, R. (2011). Factor structure of the revised TOEIC® test: A
multiple-sample analysis. Language Testing, 29(1), 131-152.
Kennedy, C., & Edwards, C. (1998). ELT management. Birmingham, England:
Centre for English Language Studies.
Khodadad, M., & Kaur, J. (2016). Causal relationships between integrative
motivation, self-efficacy, strategy use and English language achievement. The
Southeast Asian Journal of English Language Studies, 22(3), 111-125.

161

ّط رخبطۀ بمو خضطرخک دزم ن و م رد

مر

Liu, H. (2012). Understanding EFL undergraduate anxiety in relation to motivation,
autonomy, and language proficiency. Electronic Journal of Foreign Language
Teaching, 9(1), 23–139.
Liu, M. (2016). Changes, causes and consequences of FLCA: A cohort study with
Chinese university EFL learners. European Journal of Applied Linguistics and
TEFL, 5(2), 101–120.
Liu, M. (2018). Interactive effects of English-speaking anxiety and strategy use on
oral English test performance of high- and low-proficient Chinese university EFL
learners. Cogent, 5, 1-14.
Lucas, R. I., Miraflores, E., & Go, D. (2011). English language learning anxiety
among foreign language learners in the Philippines. The Philippine ESL Journal,
7, 94-119.
Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation and second
language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and
associates. Language Learning, 53, 123-163.
McLean, L., Sparapani, N., Toste, J. C., & Connor, K. (2016). Classroom quality as
a predictor of first graders’ time in non-instructional activities and literacy
achievement. Journal of School Psychology, 56, 45-58.
Nagy, P. (2000). The tree roles of assessment: Gate keeping, accountability, and
instructional diagnosis. Canadian Journal of Education, 25(4), 262-279.
Pan, Yi-Ch., & Newfields, T. (2012). Tertiary EFL proficiency graduation
requirements in Taiwan: A study of washback on learning. Electronic Journal of
Foreign Language Teaching, 9(1), 108–122.
Papi, M. (2010). The L2 motivational self-system, L2 anxiety, and motivated
behavior: A structural equation modeling approach. System, 38, 467-479.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A.C., Baechfeld, P., & Perry, R. (2011). Measuring
emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions
Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1), 36-48.
Putwain, D. (2008). Do examinations stakes moderate the test anxiety examination
performance relationship? Educational Psychology, 28(2), 109–118.
Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests.
Journal of Personality and Social Psychology, 46, 929-938.
Shohamy, E. (1993). The power of tests: The impact of language tests on teaching
and learning (NFLC Occasional Paper). College Park, MD: National Foreign
Language Center, University of Maryland.
Stiggins, J. R. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning.
Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765.
Stoller, F. (1994). The diffusion of innovations in intensive ESL programs. Applied
Linguistics,15(30), 300-327.
Von der Embse, N. P., & Hasson, R. (2012). Test anxiety and high-stakes test
performance between school settings: Implications for educators. Preventing
School Failure, 56(3), 180-187.

 شمارۀ دوم،دورۀ پنجاه و پنجم

مطالعات زبان و ترجمه

162

Von der Embse, N. P., & Witmer, S. E. (2014). High-stakes accountability: student
anxiety and large-scale testing. Journal of Applied School Psychology, 3(2), 132156.
Wren, D. G., & Benson, J. (2004). Measuring test anxiety in children: Scale
development and internal construct validation. Anxiety, Stress, and Coping,
17(3), 227-240.
Wu, Y. S., & Lin, C. P. (2009). A study of the relationship among English learning
environment, learning motivation and learning strategies of college students.
Journal of Taipei Municipal University of Education: Education, 40(2), 181–222.
Zeidner, M. (1998). Test-anxiety: The state of the art. New York, NY: Plenum Press.
Zheng, Y., & Cheng, L. (2018). How does anxiety influence language performance?
From the perspectives of foreign language classroom anxiety and cognitive test
anxiety. Language Testing in Asia, 8, 2-19.

دربارة نویسنده
پروانه شدایسدتهفر خواتادیار گروه زبان خ ن مساط دخ راناه خرهننمان تبرخن خواگ ح زۀ پژوهراط
 خرزیابط دزم ن و تربمگ مع ّم خوگ،م رد الرۀ وا دزم نوازا

