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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.
Keywords: Belongingness, Foreign Language Enjoyment, Learning Demotivation,
Academic Language Performance, Growth
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مسعود ذوقی* (گروه آموزش زبان انگلیسی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهر ،ایران)

چکیده
بااا توجّااه بااه ر اار پیودرااح در ت و ااات زااولح مااوزس زبااان ن وسااح در زمونااۀ
ترکوب روننشناسح مثبت و منفاح ،مطالعاۀ کناو ح باا دا

بررساح خا ساور و ا

موا جحگار لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور در رنبطاۀ باو سات تع ا
بااا عم کاارد درسااح زبااان ن وسااح نجاارن گردا ا و مو اۀ نا ا پاایود

بااه تع ا ند 555

دن رجو تارم نوّل دن را ادح نز رشاتهدا غوار زباان ن وساح بهوساو ۀ مو اهگوار در
دسترس ن تخاا

شا و باا تکواه بار روس ت وا پومااراح زاولح ،دندهداا در ساه دورۀ

زمااا ح مخت اا

و ت واا دندهدااا بااا

در زااول اااص تاارم ت

ااو ح جماا ور شاا

نسااتفاده نز روس مااار «من نااح رشاا پنهااان» رااان دند کااه کاااد
لااّّت زبااان خااارجح و نراازنا
ت

معنااحدنر در

معنااحدنر در بااحن وزشااح اااادگور در زااول تاارم

ااو ح در درس زبااان پو دن راا ادح بااو شاارکتکنناا گان نااا ت واا وجااود

دنشتو درسالحکاه دمبسات ح سات تع ا باا موازنن نوّلواۀ باحن وزشاح ااادگور زباان
منفح باود ،سات تع ا باا موازنن نوّلواۀ لاّّت زباان خاارجح دمبسات ح مثبات دنشاتو
تأثور غورمست وم ست تع

در م او ک ااس بار عم کارد درساح زباان باا مواا جحگار
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 -1مقدّمه

بااحگمااان زبااان ن وسااح اکااح نز دروس مهاام و پاار چااال
نستو در ظام موزشاح کراورمان ،ع احرغام صار
تهوه و ت وا کتاب مربوزاه و شاهراهداا
پوراااررت ت

دزاناهداا ماالح چرام ور در زموناۀ

موزشا ادح خاارز نز ما نرس ،دم ناان عا م

اااو ح در درس زباااان ن وساااح م ساااوس نسااات (دنورز اااح7105 ،؛

دد اااانزنده ،راااردن
دن

 ،سااااتمح و ز اااااح)0111 ،؛ بهزور کاااه باااو

ماوزن ح کاه ونرد دن را اه ماحشااو  ،دنرن دن اا

دساتن (ساودمن نرراار و موثا )7102 ،و باه بااور متخ
ضااعو

در زااول ظااام موزشااح

نز  01درصااا

زبااا ح م ا ود و بساوار ن ا
اان ،ناا نمار منجار باه عم کارد

درس زبااان ن وسااح عمااومح ش ا ه و دن رااجواان بهاارۀ چن ا ن ح نز مااوزس زبااان

محبر (سس زنده و مه

یند گرجح)0111 ،و

نز موااان ساالنلات مطرحشا ه در زمونااۀ عم کاارد درسااح زبااان ،دو ساالنل دمااونره سااا ز
ندمّوّاات نساات  -0چ و ااه م احتااونن ن و ازس و عم کاارد درسااح زبااان مااوزنن رن نراازنا
دند؟؛  -7چ و ه محتونن باه زباان ماوزنن کماص ماود تاا نز ااادگور زباان خاارجح لاّّت
ببر ا ؟ مس ا ماً ،ظراّااهدااا مخت ا

در سااوزۀ روننشناسااح ا اادگور سااعح مااوده تااا بااا

تأکواا باار عونماا روننشااناختح درو ااح دم ااون خودکار ماا
د رمن

 ،عاازّت فت ،کنتاارل و

پاسا نا گو اه سالنلات رن ب دا و نگرچاه توجّاه باه عونما درون رارد نلزنماح

به ظر محرس  ،ولاح نز جااحکاه دوجا اات در بارات نجتمااعح پ اا نر ماحشاود ،ضارور
نست تا م ّ و ست تع ا سااکم در ن رن واز ماورد مطالعاه قارنر ددنا ؛ متغوار کاه در
ظراّاۀ «خااود-تعوااو گاار »( 0دسااح و رناااان0105 ،7؛ رناااان و دسااح )7105 ،1مااورد تأکو ا
راارنونن قاارنرگررتااه نسااتو باار نساااس نا ا

ظراّااه ،ررتااار پاا ا نر ب ا ون درااراات سماا ات

عازفح نز جا ب عونما بورو اح (ما نا م رساو  ،دمساانداا و ونلا ا ) ،تضاعو

خوندا

ش و

1. Self-determination theory
2. Deci & Ryan
3. Ryan & Deci
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لّّت زبان خارجح و بحن وزشح اادگور ووو

نرزونبرنا  ،در روننشناسح مثبات تأکوا ررنون اح بار ندمّوّات رونبا مثبات شا ه نسات
(مرساار)7102 ،0؛ بهزور کااه در چکواا ۀ سااهک مهن نز روننشناسااح مثباات ،پترسااون

7

( )7112نظهار ماحدنرد کاه روننشناساح مثبات اعناح«دا ارنن ندمّوّات دنر ا »و در بااور ناا
متخ

ااان ،نرتباااب بااا دا اارنن وازدااا نساس اح ن سااان رن باار ورده م احسااازد؛ و اازدااااح

دم ون واز باه تع ا و وااز باه سماااتِ نجتمااعح (سا و م )7100 ،1و مسا ماً ،در تماامح
ک اااسدااا

موزشااح رونباا مثباات ک اسااح باارن اااادگور موراا ضاارور نساات؛ نمااا

خاصاح بارن ک ااسداا زباان ساا ز ندمّوّات نسات؛ زاارن
ّ
نمروزه نا گو اه رونبا باهزور
بااا توجّااه بااه روسدااا

موزشااح نرتبااازح و رواکرددااا زبااان مااوز-ماا نر ،نسااتفاده نز

تمرانااات گرود اح و ب او راارد نراازنا اارتااه (مرساار )7102 ،کااه مساات زم دنشاات رونب ا
مثبت در دنخ ک اس نساتو در ااص ااه ک ّاح ،باا توجّاه باه ندمّوّات ناا عن ار نساساح
در موزس ،ظادرنً تااکنون باه ناا موضاو کام پردنختاه شا ه و باروز مراک ات مارتب باا
ساات تع ا کااه بااهنستمال قرااب بااه ا او ممک ا نساات در زمااان ج ا ن ش ا ن گروهدااا
دمسان نز دبورستان به دن ر اه رخ دد  ،ادا ه گررته محشودو
نز زررح ،توجّاه روزنرازون م ّ او ساوزۀ ماوزس زباان باه دوجا اات مثبات باهمنظور
ناجاااد شاارنا مناسااب اااادگور  ،باعااث ناجاااد مفهااوم ج ااا

بااه ااام «لااّّت زبااان

خااارجح» 0شاا ه نساات (دوونل و مااصنانتاااار 7102 ،5و )7100و بااحشااص ،در زااول دورنن
ت

او ح ،زباان ماوزنن بااا نُرتوخوزداااح در زموناۀ لاّّت زبااان خاارجح مونجاه ماحشااو

کااه نااا نماار لاازوم بررسااح چنااو

وسااا اتح رن باارن در بورااتر نز اااادگور زبااان و

بالااأخص نز لاّّت زبااان خااارجح رن پُرر ا تاار مااحسااازد (دور ااح7115 ،2؛ لارسا -راارام
و کامرون)7110 ،5و بررسحداا

ظار

راان ماحددا کاه لاّّت زباان خاارجح نز مفاادوم

نساسااح روننشناسااح مثباات نساات کااه چن ا نن مااورد پاایود

گسااترده در سااوزۀ مااوزس
1. Mercer
2. Peterson
3. Seligman
4. foreign language enjoyment
5. Dewaele & MacIntyre
6. Dornyei
7. Larsen-Freeman & Cameron
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زبااان قاارنر ررتااه نساات (دوونل و مااصنانتاااار7102 ،؛ )7100؛ نا ا در سااالح نساات کااه
کاااد

ااو ح باارن اااادگور زبااان ن وسااح در م ااو دااا مخت ا

ت اااس ت

کرااورمان بهروشاانح مرااهود نساات (دنورز ااح7105 ،؛ سساا زنده و مهاا

موزشااح

اایند گرجااح،

)0111و
با توجّاه باه نانکاه ،مفهاوم لاّّت زباان خاارجح باهتازگح نرن اهشا ه ،باهجاا و شااساته
نساات م ّ ااو سااوزۀ مااوزس بااا بررسااح نا ا سااازه ،عونما تأثورگااّنر باار ناا سااازه رن
شناسااااح و روسدااا و رندبرددااا تسااهو گر رن نرن ااه ددن ا ؛ چرنکااه ل اّّت زبااان خااارجح
در موان دا ر عونما دخوا  ،محتون ا منجار باه عم کارد بهتار در ااادگور شاود (پکارنن،
7105؛ پکاارنن و دمکااارنن)7100 ،و نراازونباارنا ا  ،بااا توجّااه بااه ندمّوّاات عونزا

مثباات در

سااوزۀ روننشناسااح مثباات و کمبااود ت و ااات ع ماح در رنبطااه بااا متغوار لاّّت (بر تمواار،0
)7115؛ متخ

ااان بو نزپااو

بااه بررسااح تخ ّ ااح نا ا متغواار تأکو ا دنر ا (دوونل و

مصنانتاار)7102 ،و
ع اوه بر مفهوم لّّت ،نماروزه ت رابااً موضاو باحن وزشاح واز در ساوزۀ ماوزس زباان
خارجح ادا ه گررتاه شا ه نسات (دنورز اح )7105 ،و باه سابب ن ،ر ار پیودراح مارتب
بااا بااحن وزشااح در ظااام موزشااح نااارنن بسااوار چراام ورتر گردااا ه نساات ( ااور و
باازرج جااام )7100 ،؛ بنااابرنا  ،پاایود
نجتماااعح در ظاار دنرد تااا بااا شااام

ساضاار بااا ماارتب ساااخت دوجا ااات بااه عونم ا

مااودن دوجااان منفاح (باحن وزشااح) و دوجااان مثباات

(ل اّّت زبااان خااارجح) ،رنبط اۀ ساات تع ا و عم کاارد درس اح زبااان رن بررس اح ماا ا و در
نا رنساتا ،پایود

ساضار ساعح خوندا ماود تاا شاکا داا متعا ّد ع ماح موجاود در

ت و ااات قب اح رن مااورد خطااا

قاارنر دد ا و بااه دمااو منظااور ،خساات باا ا خازر رااان

کاارد کااه در ت و ااات مخت اا  ،لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح در زبااان مااوزنن
بااهعنونن متغوردااا پواااا دمااونره وجااود دنشااته نساات (نلهااحشااورونن و زادراااان7100 ،؛
سااو

و کااوم)7105 ،7؛ ولااح

ااه مرااخص وساات ا

ُشاارکا ِ نجتماااعح در رو اا
1. Brantmeier
2. Song & Kim
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تغوو ار ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزش اح در راص ا ۀ زمااا ح ا اص تاارم ت
بنااابرنا  ،و ااز نساات تااا ا

شاارکا نجتماااعح در خ ا ّ س اور 0نا ا دو متغو ار مکنااون در

زولا حماا ّت مرااخص شااودو دوم نانکااه ،بهنسااتثنا پاایود
دمکااارن

او ح نساات؛

نخواار کااه توساا

ااولز و

( )7101در سااوزۀ ساات تع ا در ک اااس زبااان نجاارن گردا ا ه نساات ،ندبوّ اات

مربااوب بااه ساات تع اا نجتماااعح رااان مااحدداا نکثاار مطالعااات در نااا زمونااه موااان
مااوزنن دبورسااتا ح و ااا دن رااجواان غواار سااال نوّل ت

دن ا

ااو ح ،ن جااام شا ه نسااتو بااا

توجّه به نانکاه دن راجواان ساال نوّل باه ااص م او نجتمااعح ج اا ونرد ماحشاو  ،باه
ظر محرس ست تع

بتون بار لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور زباان اان

تأثورگااّنر باشاا و لااّن ،مطالعااه زااولح نز رو اا تغوواار در لااّّت و بااحن واازس اااادگور
محتون در در بهتر ان مفو ونق شودو
نگرچااه ت و ااات قب ااح رااان دنده نساات کااه لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح
اااادگور بااا م ااو

مااوزس (رواضااح ،0112 ،دنورز ااح )7105 ،ساات تع اا (اا اا

دمکااارنن )7102 ،و پورااررت ت

و

ااو ح (عااالحپااور بورگااا ح و دمکااارنن )0115 ،نرتباااب

دنرد ،ولوک نکثار مطالعاات رونبا دو متغوار باو ساازهداا راو رن بررساح ماودهن ا و
کمتار مطالعاهن رواکاارد چنا متغور و زاولح بارن بررساح نثاار مت ابا باو سات تع ا
در م او ک اااس ،ل اّّت زبااان خااارجح ،بااحن وزش اح اااادگور و عم کاارد درس اح دنشااته
نساات؛ بنااابرنا  ،در و شااناخت بورااتر نز عونما دخوا در م او
نراازنا

ا اا کاااد

عم کاارد ت

موزشاح کااه باعااث

ااو ح زبااان مااوزنن محشااود ،مااورد و ااز نساات ( ااولز،7

7105؛ دان ر و ارو اورت)7105 ،1و
بهمنظور پُر مودن شاکا داا ع ماح ساضار ،دا

نز ناا مطالعاه تراخوص ز جواره

ع ّح ماابو سات تع ا نجتمااعح ،عم کارد درساح زباان ن وساح ،لاّّت زباان خاارجح و
بحن وزشح اادگور بر نساس ظراّاۀ ک اان خاود-تعواو گار باودو ناا ت وا باا نساتفاده

1. trajectory
2. Noels
3. Dincer & Yesilyurt
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خاصااح نز ماا ل
ّ
نز اااص روس کار ماا بااه ااام ماا ل «من نااح رشاا پنهااان» 0کااه سالاات
معادلات سااختار نسات (بااارن ،)7102 ،7باا ااص ارس زاولح ،ع ّوات ماابو متغورداا
ت و ا رن مااورد بررس اح قاارنردندو بااا توجّااه بااه ند ا ن
سلنلات ذا مورد خطا

ذکرش ا ۀ رااو  ،در نا ا پاایود

قرنر گررت

0و چااه تغوورنت اح در ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور زبااان دن رااجواان در
زول ترم نوّل ت

و ح رخ محدد ؟

7و اااا ساات تع اا در م ااو ک اااس تغوواارنت لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح
اادگور زبان رن پو بونح محکن ؟
1و ااا ساات تع ا در م او ک اااس تااأثور مساات وم باار عم کاارد درس اح زبااان ن وس اح
دنرد؟
0و اا ست تع

در م او ک ااس باا مواا جحگار لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح

اادگور زبان تأثور غورمست وم بر عم کرد درسح زبان ن وسح دنرد؟
 -2پیشینۀ پژوهش
 -1-2حس تعلق

ت و اات راان دنده نسات کاه جاوّ موزشاح و م او نجتمااعح ک ااس تاأثور ررنون اح
بار عم کارد هاااح ررنگوارنن دنرد (رارحبخا

و دمکاارنن0110 ،؛ گرگرسا و دمکاارنن،1

)7105و باهزور قابا تااوجّهح ،ت و ااات قب اح باه ا

ساات تع ا نجتماااعح در نراازنا

عم کاارد موزشااح تأکواا کاارده نساات (رودن و دمکااارنن7100 ،0؛ اااوو

و دمکااارنن،5

)7107و نز جااحکااه نمروزه ،در سااوزۀ ررنگواار زبااان ،مااوزس و اااادگور رااح فسااه
بهعنونن رر انا دا نجتمااعح در ظار گررتاه ماحشاود (ب اا  ،)7111 ،2وااز عاازفحِ سات
تع

در زبان ماوزنن ماورد قباول و تأکوا م ّ او در ناا ساوزه قارنرگررتاه نسات ( گاون
1. latent growth curve modeling
2. Byrne
3. Gregersen, MacIntyre, & Olsen
4. Roorda, Koomen, & Split
5. Juvonen, Espinoza, & Knifend
6. Block
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و تااکو 7102 ،0؛ تا اکاا)7105 ،7و ع ّات توجّاه باه عونما م وطاح ن نسات کاه در برخاح
نز موقعوتداا باه ظارماحرسا کاه دلوا دوجا اات منفاح دم اون باحن وزشاح ،بار ورده
ر ن وازداا نوّلواۀ روننشاناختح ررنگوارنن ،بهونساطۀ عونما م وطاح باشا و باه عباارتح،
وازدااا نوّلو اۀ ررنگواارنن دم ااون واااز بااه سماااات ،بااه دلو ا ساابص کنتاارلگاار م ا رس و
رونب

امناسب ررنگورنن باا اکا ا ر برا ت سارکو
مااحگااردد (اا اا

ااان تضااعو

شا ه و باه د باال ن ،عم کارد بهوناه

و دمکااارنن)7102 ،1و تااااج ت و ااات نخواار در زمونااۀ

اااادگور زبااان بوااا ر قاا رت پو بونااح کنناا گح م ااو سمااااتگاار دم ااون ساابص
ن وزشااح م ا رس در باار وردن وازدااا روننشااناختح ررنگو ارنن نساات (نوگااا-بال ا وا و
اکاتا7105 ،0؛ تا اکا)7105 ،و
اکاح نز ظراّااهدا مطرحش ا ه باارن تبوااو ررتااار ررنگو ارنن بااا در ظاار گااررت شاارنا
نجتماااعح ک اااس ،ظراّ اۀ خااود-تعوااو گاار نساات (دسااح و رناااان0105 ،؛ رناااان و دسااح،
)7105و نا ا

ظراّااه ،نساس ااً ،ا اص ظراّاۀ ک ااان 5نساات کااه نز شا

خاارده ظراّااه 2ترااکو

ش ا ه و چ ااو ح و چرناااح ن واازس و ررتااار پاااا نر رن تبوااو مااحکن ا (رناااان و دسااح،
)7105و ظراّ اۀ خااود-تعوااو گاار بااهعنونن چهااارچو

ظاار قااو باارن بررس اح ن ااون

موضااوعات ج ااا در مااوزس زبااان بااه رسااموت شااناخته شاا ه نساات (مرساار)7101 ،و
اکح نز خرده ظراّهداا خاود-تعواو گار کاه بوراترا کااربرد در ماوزس رسامح زباان
رن دنرن نساات ،ظراّااۀ وازدااا نساسااح روننشااناختح نساات (مااص ون و نوگااا-بالاا وا ،5
)7101و در نااا
نساساحتارا

ظراّااه ،ع اااوه باار واااز بااه نساات ال و کنتاارل ،واااز نرتبااازح بااهعنونن
واازداا معرّراح شا ه نسات؛ و باارزترا وایگاح ن ناا نسات کاه ررنگوارنن

وازمن ا ِ دنشاات نرتباااب عااازفح بااا م ا رس و دا اار دمک اس احدااا دسااتن و رناااان و دسااح
( )7105معت اا

دسااتن کااه نگاار نز زرااا سماااات صااموما ۀ ک اسااح وازدااا عااازفح
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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ررنگواارنن باار ورده شااود ،ااان در رعّالوّااتدااا
بااهمرورزمان عم کاارد ت
خنثح گّنردن چناو
بااود (اا ا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

موزشااح رعّااالتاار خوندناا بااود و

او ح چراام ور خوندن ا دنشاات؛ نا ا درسااالح نساات کااه بااا

وااز در م او داا

موزشاح تاأثورنت معکوساح رن شااد خاوندوم

و دمکااارنن)7102 ،؛ کااه هاات ااً محتون ا بااه نُراات ت

او ح منجاار شااودو در

سوزۀ موزس وز محتاونن گفات کاه کوفوّات نرتبااب ما رس و ررنگوارنن و در سالات ک ّاح
جوّ عمومح ک ااس محتون ا بار وازداا رون اح ررنگوارنن تأثورگاّنر باشا (رنااان و دساح،
7102؛ راااو)7101 ،و ت و ااات رااان دنده نساات کااه چنااو سااالتح در مااورد سااوزه
ااادگور زبااان دوم و خااارجح و از صاااد نساات (نوگااا-بال ا وا و اکاتااا7105 ،؛ ااولز و
دمکارنن)7101 ،0و
 -1-2لذّت زبان خارجی

لّّت 7دستۀ مرکز شااد نسات و باهعنونن ااص دوجاان پو وا ه ،تاأثور مت ابا چاال
و تون ااااح ندرن شاا ه رن در برمحگواارد (چوکساانتموهااا 7110 ،1؛ دوونل و مااصنانتاااار،
)7100و ل اّّت رااا ر کر ا

درو ااح ن سااان باارن مور واات ،ع ااحرغاام سااختح نساات و

دن امح رو محدد کاه رارد کاار پاو بوناح را ه (ستّاح غوار قابا ت اوّر) رن ن جاام دنده
نسات (چوکسانتموهاا )7110 ،و ناجاااد رونبا باو رارد مناسااب اکاح نز عونما ک وا
در لااّّت نسااات (دوونل و ماااصنانتااااار)7100 ،و دوونل و دمکاااارنن ( )7105باااهتازگح در
ت و خود که در باو  001دن ا

ماوز دبورساتا ح در ک ااسداا مخت ا

زباان خاارجح

نجرن مود  ،به تااجح دست اارتنا کاه دمساو باا ت و اات صاورت اارتاه در ساوزۀداا
روننشناساااح و ماااوزس باااود (پکااارنن7105 ،0؛ پکااارنن و دمکاااارنن)7100 ،و تاااااج
ت و ران ساکح نز ن بود کاه لاّّت زباان خاارجح باا نضاطرن
منف اح و بااا عم کاارد ت

زباان خاارجح دمبسات ح

او ح دمبساات ح مثباات دنردو دم ن او در پاایود

هااا ،نز موااان

1. Noels, Vargas Lascano, & Saumure
2. enjoyment
3. Csikszentmihalyi
4. Pekrun
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دا اار عونم ا دخو ا  ،متغوردااا مربااوب بااه م ا رس و دمسااالان بااا ل اّّت زبااان خااارجح
نرتباب بورتر دنشتو
در برخح نز ت و اات ن جاام اارتاه در زموناۀ لاّّت ااادگور  ،مراخص شا ه نسات کاه
سماات عازفح م رس در ک ااس اکاح نز قاو ترا متغوارداا ِ پاو

باو ِ لاّّت ااادگور

نساات (رواضااح0112 ،؛ نسماا و دمکااارنن )7101 ،0کااه نااا نماار به وبااۀ خااود در قالااب
عونزا

مثباات منجاار بااه عم کاارد بالااا

موزشاح م احشااودو دم ن او  ،ت و ااات گّشااته

ران محددا کاه بساوار نز زباان ماوزنن ن وازه کاارح بارن ااادگور
جام بزرگاح )0111 ،و ع ااوه بار ن ،در زاول دوره ت

نر ا ( اور و

او حشاان باا نرات لاّّت ااادگور

زبان مونجه محشو (نسم و دمکارنن)7101 ،و
 -2-2بیانگیزشی

شااوند در دسااترس ساااکح نز ن نساات کااه در ظااام موزش اح کرااورمان باا ا توجّااه
بورتر باه موضاو باحن وزشاح ااادگور معطاو
 012دن ا

شاودو در ااص مطالعاۀ نخوار کاه باو

مااوز دبورسااتا ح و دن رااجواان رشااتۀ زبااان ن وسااح صااورت گرراات ،تااااج

بهدساات م ه رااان دند کااه م او ک اااس و ما رس نزجم ااه عونما مهاام باحن وزش اح در
ا اادگور زبااان ن وس اح نساات (دنورز ااح)7105 ،و در ت و ا دا اار کااه در ن دندهدااا
کوفااح و کمّااح جماا ور شاا

 170 ،فاار دن اا

مااوز دبورسااتا ح در بخاا

کمّااح ن

شاارکت مود ااا ( اااور و بااازرججاااام )7100 ،و بااار نسااااس تاااااج ناااا ت وااا ،
بحن وزشااح محتون ساات پورااررت ت

ااو ح ،رعّالوّتدااا ت

ااو ح و مرااک ات ت

ااو ح

رن بهصورت معناادنر پو بوناح مااا و باحن وزشاح و عم کارد اامور بار نسااس ظراّاۀ
ک انِ خود-تعواو گار ت ات تاأثور عونما موجاود در بارات نجتمااعح نساتو باه عباارتح،
م او ز ا گح (خااا ونده و دوسااتان) و م او
تسهو در مور وت ت

موزش اح (دمک اس احدا و م ا رس) نساابا

و ح رن ررندم محساز و

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

و بااحن وزشااح ررنگواارنن در درس زبااان ن وسااح نسااتو مساا ماً ،پااح بااردن بااه

عونم ن وزه ساز و شاناخت عاونم ح کاه موجاب نرازنا

لاّّت ااادگور نسات ،محتون ا

دم برن م رسو و دم برن ررنگورنن ضرور باش و
 -3روش پژوهش
 -1-3شرکتکنندگان

زرح پایود
مار پایود

در ناا مطالعاه توصاوفح نز او ت وا پومااراح زاولح نساتو جامعاۀ
رن دماۀ دن راجواان ورود ساال نوّل کارشناساح رشاتهداا ع اوم ن ساا ح

و رنّح مهن سح نز دو دن را اه غواردولتاح شاهر تبرااز تراکو دند ا کاه در ساال ت
 10-11مرااغول بااه ت
دسترس  521فر ن تخا

او ح

ااو بود اا و نز نااا جامعااه بااا نسااتفاده نز روس مو ااهگواار در
ش

(ج ول )0و

جدول  .1توزیع دانشجویان به تفکیک رشته های تحصیلی
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دن رااجواان دعوتشاا ه در  1دورۀ جماا ور دندهدااا شاارکت مود اا  ،ولااوک 07
فاار در زااول جماا ور دندهدااا موراا بااه بازگردن اا ن پرسراانامهدا راا
خست ح در پاسا باه پرسا

کاد

و بااهمنظور

اماهداا باه دن راجواان ااص دفتاه ررصات پاسا ددح

دنده ماحشا و جم ا ور دندهدااا در سااه دورۀ متفاااوت بااا راصا ه زمااا ح ااص ماااه ،نمکااان
بررسح نل او و خا ساور تغووارنت رن رارندم سااختو باا در ظار گاررت ترکواب جنساوتح
مو ۀ نا ت وا مراخص گرداا کاه نکثار شارکتکننا گان اعناح  20درصا دن راجواان
مل ااث و  12درص ا

ااان مااّکر بود ا و جهاات نزمونااان خااازر نز ع ا م سااوگو ار

تااااج

بهونسااطۀ امتعااادل بااودن تع ا ند جنس اوت شاارکتکنن ا گان بااا نسااتفاده نز ت و ا ونرا اا ت
چن ا متغو اره تفاااوت مو اا و متغوردااا ت و ا در داار دورۀ زمااا ح مااورد بررس اح قاارنر
گرراات و تفاااوت جنس اوتح معن احدنر مراااد ه ردا ا و متوس ا س ا دن رااجواان 71/11
( )SD=0/11بود و عموماً نز وضعوت نجتماعح-نقت اد متوس برخوردنر بود و
شاارکتکنن ا گان دم اح درس زبااان پ او ِ دو ونس ا
ن تخا

رن بااهعنونن ا اص درس نجبااار

کرده بود کاه در ناا درس ،نساسااً ،متاون خون ا ح رن باا تکواه بار دساتور زباان

و ونژگان مطالعه ماحکننا و در غااز ت وا بررساح نوّلواه باه شاک خودگزنرشاح نز ساط
تون اااح زبااان ن وساح شاارکتکنن گان ساااکح نز ن بااود کااه تون ااااح زبااا ح ااان ،عمومااً،
در سط متوس به پااو بودو
 -2-3ابزار سنجش
 -1-2-3عملکرد درسی زبان

موااا و

ماارنت موااانتاارم و پااااانتاارم دن رااجواان در درس زبااان پو دن راا ادح

بهعنونن شااخص پوراررت ت

او ح درس زباان اان در قالاب ااص ساازۀ مکناون در ظار

گررته ش و بر نسااس سوساتم مارهدداح دن را اه مارنت باو  1تاا  71نسات ،با ا معناح
کااه ماارۀ پااااو تاار نز  01بهمنزل اۀ ع ا م قبااولح و ماارنت بالاااتر رااا ر عم کاارد بهتاار در
درس زبان پو

در ظار گررتاه ماحشاودو مارنت تماامح شارکتکننا گان کاه شاام

مارۀ
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موانترم و پااانترم اان باود ،بعا نز پاااانتارم ت
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او ح نز نسااتو مربوزاه نخاّ گرداا و

موا و در دو زمون بهعنونن عم کرد درسح زبان در ظر گررته ش و
 -2-2-3حس تعلق

بااهمنظور ساانج

ساات تع اا در م ااو ک اااس ،نز نباازنر تع ا شاا ۀ «جااوّ ک اااس»

0

ساااختۀ ررااازر 7و دمکااارنن ( )0102نسااتفاده گردااا (پووساات نلاا )و نااا نباازنرِ -05
گواهن باا دا

سانج

سات تع ا در م او نجتمااعح ک ااس سااختهشا ه و متراک

نز دو زار م وااس نسات کاه سمااات عاازفح ما رس و دمک اساحداا رن ماحسانج و پاسا
به  0گواه نز زار م واس مربوب باه ما رس بار نسااس م وااس لوکارت چهااربخراح ،اعناح
 =0کام اااً مخااالفم =7 ،مخااالفم =1 ،مااونر م ،و  =0کام اااً مااونر م ت سااومبناا
(باارن مثااال نسااتاد بااه عونز ا

مااحشااود

و نسساسااات دن رااجو توجّااه ماحکن ا )و بااه دمانگو ااه5 ،

گواااه نز زااار م واااس دمک اسااحدااا نباازنر جااوّ ک اااس (باارن مثااال ک اااس نز نراارند
ترکو ش ه نسات کاه دما ا ر رن باهخوبح ماحشناسان ) سمااات عاازفح دمک اساحداا رن
به ترتوب رو محسانج و در ناا مطالعاه مواا و گوااهداا م اسابه شا

تاا مارنت ناا

م واس با ا زراا نستا نردسااز شاو و جهات نرزااابح م تاون نبازنر ،ساخۀ رارساح
ساصاا نز ترجمااه در نختوااار دو فاار نز متخ
گرراات و ظاارنت تخ

ااو سااوزه روننشناسااح تربوتااح قاارنر

اح ااان نعمااال گردا ا و باارن باار ورد پااااااح درو ااح ک ا نباازنر

«ضراب لفاا کرو بااخ» در نوّلاو دورۀ جما ور دندهداا م اسابه شا کاه عباارت باود
نز α = 1/51و
 -3-2-3لذّت زبان خارجی

در رنسااتا نداا ن

ت واا ساضاار ،پاات نز تعاا ا پرسراانامه لااّّت زبااان خااارجح

(دوونل و مااصنانتاااار ،)7102 ،نااا نباازنر در سااه دورۀ جماا ور دندهدااا مااورد نسااتفاده
قاارنر گرراات (پووساات

)و بااا در ظاار گااررت جنبااۀ لااّّت نز زبااان ،نااا نباازنر نز دو

زارم واااس «لااّّت زبااان خااارجح-عاماا نجتماااعح» و « لااّّت زبااان خااارجح-عاماا
1. classroom climate inventory
2. Fraser
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شخ اح» ترااکو شا ه نسااتو جهاات متناسااب بااودن ن بااا ندا ن
سوم نضطرن

ک ااس زباان نز پرسرانامه ساّ

ت وا  ،زاار م وااس

گرداا و نز کا  01گوااه مرباوب باه لاّّت

زبان خارجح ،درت گواۀ ن متع ا باه زاار م وااس لاّّت زباان خاارجح-عاما نجتمااعح
نساات (باارن مثااال زا ااد محخن ا ام) ،کااه باار نساااس م و ااس لوکاارت  5بخر اح اعن اح =0
کام ااً مخااالفم =7 ،مخااالفم =1 ،ظاار

ا نرم =0 ،مااونر م و  =5کام ااً مااونر م ساااخته شا ه

نستو دم نو  5 ،گوااۀ زاار م وااس لاّّت زباان خاارجح-عاما شخ اح رن (بارن مثاال
سوص ا هنم ساار م احرود) بهصااورت رااو م احساانج و در نا ا مطالعااه موااا و گواااهدااا
م اسبه شا

تاا مارنت ناا م وااس با ا زراا نستا نردسااز شاو و بارن نرزااابح

روناااح م تااون ،سااخۀ ترجمهشاا ه در نختوااار دو فاار نز متخ
تربوت اح قاارنر گرراات و بع ا نز بررسااح ااان ظاارنت تخ

ااو سااوزۀ روننشناسااح

احشااان در ظاار گررتااه ش ا و

نرزونبرنا  ،بر ورد پاااااح درو اح کا نبازنر باا نساتفاده نز ضارناب لفاا کرو بااخ در دار
سه دورۀ جم ور به ترتوب ذا بود α = 1/05 ،α = 1/51 ،و α = 1/02و
 -4-2-3بیانگیزشی یادگیری زبان

هااتاااً ،پرسراانامۀ  17گواااهن بااحن وزشااح در اااادگور زبااان دوم کااه مخ ااو
بارت زبان موز در ناارنن تهواه شا ه نسات (کواونن پنااه و قاسامح ،)7100 ،باه کاارگررتاه
ش (پووسات ز)و ناا پرسرانامه نساسااً نز  5زاارم ولاه (ما رس ،م تاون ااادگور  ،ماوند
درس اح و نمکا ااات ،تجربااه شکساات ،اارس بااه ا اادگور زبااان دوم و اارس بااه جامعااه
ن وسحزبان) که باهعنونن منااب باحن وزشاح در ااادگور زباان دوم شاناختهشا ه ،تراکو
ش ه نستو پاس باه گوااهداا (بارن مثاال وااز باه ااادگور زباان ن وساح ا نرم) بار
نساااس م واااس لوکاارت  5بخرااح بهصااورت درساات = ،5تااا ساا ود درساات=  ،0ااه
درست و اه ادرسات=  ،1تاا سا ود

ادرسات=  ، 7ادرسات=  0ت ساومبن

ماحشاودو

دما ن ا نباازنردااا دا اار نا ا پاایود  ،موااا و گواااهدااا نا ا پرسراانامه وااز م اساابه
شا

تااا ماارنت نا ا م واااس نستا نردساااز شااو و باارن نرزا اابح روناااح م تااون ،اااص

سااخه نز ن در نختو اار دو فاار نز متخ
بع نز بررسح ،ظارنت تخ

او سااوزۀ روننشناسااح تربوت اح قاارنر گرراات و

احشاان نعماال گرداا و درعاو ساال ،بار ورد پاااااح درو اح
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ک نبزنر با نستفاده نز ضارناب لفاا کرو بااخ در دار ساه دورۀ جما ور باه ترتواب ذاا
بود α = 1/17 ،α = 1/01 ،و α = 1/01و
 -3-3فرآیند جمعآوری دادهها

بع نز دمادن حدا نوّلواه باا ما ارات دن را اهداا و کساب رضااات شافادح نسااتو و
دن رجواان ،در دار باار نجارن ،پرسرانامهداا باا کماص نسااتو باو شارکتکننا گان توزاا
ش ا و درخونساات گردا ا کااه بع ا نز تکمو ا پرسراانامهدااا در ج س اۀ بع ا

تمااامح هااا

بازگردن ا ه شااودو لااازم بااه ااااد ور نساات کااه در دور نوّل جماا ور دندهدااا (نوّل تاارم
ت

و ح ،اص مااه بعا نز شارو ک اسداا) پرسرانامهداا مرباوب باه سات تع ا  ،لاّّت

زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور نجاارن ش ا
جم ور دندهداا ( خار تارم ت

او ح ،پاااان ک اسداا) پرسرانامهداا مرباوب باه لاّّت

زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور نجاارن ش ا
ت

و در دور دوم (موااانتاارم) و دور سااوم
و هاات ااً ،بع ا نز نتمااام ومسااال سااال

او ح نوّل ،نساااتو ماارنت مو اانتاارم و پاا اانتاارم درس زبااان پ او

شاارکتکنن گان رن

در نختوار م ّ قرنر دند و
 -4-3تجزیهوتحلیل دادهها

ت واا دااا

مااار بااا نسااتفاده نز اارمنراازنر مااار « مااوس 0سااخۀ  ( »70رباکاا ،7

 )7115ن جااام ش ا و پاات نز ت و ا توص اوفح دندهدااا ،بااهمنظور مرااخص مااودن تغوو ارنت
نستمااالح کااه ممکاا بااود بااهمرورزمان در متغوردااا ت واا (لااّّت زبااان خااارجح و
بااحن وزشااح اااادگور ) رخ دداا  ،نز ماا ل «من نااح رشاا پنهااان» نسااتفاده شاا (باااارن،
)7102و در ماا ل من نااح رشاا پنهااان رو اا تغوواارنت در متغواار پاساا توساا دو عاماا
مرخص محشاود ،اعناح «عاما شاوب خا » و «عاما عارا نز مبا »و عاما شاوب خا
را ر موازنن تغووار و عاما عارا نز مبا

راا ر م ا نر تفااوت در ساط نوّلواه متغوار

مراد ه ش ه نست (باارن7102 ،؛ بول )7115 ،و

1. AMOS
2. Arbuckle
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 -4یافتههای پژوهش

قب ا نز ن جااام ت و ا

مااار من ن اح رش ا پنهااان ،مااار توصااوفح (مو اا و  ،ن اارن

معوااار ،چااول ح و کرااو گح) و پااااااح درو ااح نبزنردااا در داار دوره جماا ور دندهدااا
م اسبه گردا (ج ول )7و
جدول .2آمار توصیفی و شاخص های پایایی ابزارها

ساا،ت ،دمبساات ح مااا ب او متغوردااا ت و ا در داار سااه دوره بهصااورت دمبساات ح
دوگا اۀ مرتباۀ صافر تعواو گرداا و تاااج بهدسات م ه باا پاااۀ ظار ناا مطالعاه دمسااو
بود؛ ب ا معنح که باحن وزشاح ااادگور باا سات تع ا  ،لاّّت زباان خاارجح و عم کارد
درس اح زبااان رنبطااۀ منف اح و معن احدنر دنشااتو درسااالحکااه رنبطااه بااو متغوردااا ساات
تع  ،لّّت زبان خارجح و عم کرد درسح زبان اص رنبطه مثبت و معنحدنر بود.

نز جااحکه س ّ راصا دندهداا

ااقص ماابو صافر و ااص و اوم درصا باود ،دندهداا

با نستفاده نز ااص روس مبتناح بار تواور باه اام روس بوراونۀ درسات ماااح باا نزّ اعاات
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( رباکاا )0112 ،و در نااا روس راارا باار ن نساات کااه مف ااود

دندهدا بهصورت ت ادرح نستو
باارن در مادوّاات رشاا و تغوواار در لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح اااادگور
زبااان در زااول زمااان ،باارن درکا نم نز ناا متغوردااا ،ما ل من ناح رشا پنهااان بهصااورت
غورشرزح نجرن گردا و به دماو منظاور باار عاام ح مساوردا نز عاما عارا نز مبا اعناح
سط نوّلواۀ متغوارداا مرااد ه شا ه باه م ا نر عا د ااص م ا ود گرداا و در س و ات،
م ااادار عاارا نز مباا در داار سااه دوره ن اا نزهگواار باارن تمااامح نراارند ثاباات ما اا و
نرزونبرنا  ،بار عام ح مساوردا نز عاما شاوب خا باه متغورداا مرااد هشا ه باه ترتواب
بااه م ااادار  0 ،1و  7م ا ود شا

و دم ن او  ،بااهمنظور بااه دساات وردن اااص ما ل قاب ا

ترخوص ،م ا نر خطااداا لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور بهصاورت ثابات
به م نر صفر م

ود گردا و

در پاس ا بااه ساالنل نوّل نا ا پاایود  ،بااا در ظاار گااررت موااا و عام ا شااوب خ ا
(باارن ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور ) در م ا ل غواارشاارزح من ن اح رش ا
پنهااان ،مااحتااونن گفاات کااه کاااد
 )M= –1/107 ،SE=1/105و نرااازنا

معنااحدنر در لااّّت زبااان خااارجح (،p<1/110
معناااحدنر در باااحن وزشاااح ااااادگور

 )M= 1/105 ،SE=1/171 ،در زاااول تااارم ت

(p<1/110

اااو ح در درس پاااو دن رااا ادح باااو

شرکتکننا گان ناا ت وا وجاود دنشاتو درچنا ناا تغووارنت در لاّّت زباان خاارجح
و ب احن وزش اح ا اادگور زبااان بااهزور متوس ا کاام بااود ،ول اح نز ل اااآ مااار معن احدنر
گزنرس ش ه نستو
ع اااوه باار تغوواارنت رااو  ،بررسااح ونراااا ت متغوردااا ت واا

رااان مااحدداا کااه

ونراااا ت معن احدنر باارن عام ا عاارا نز مب ا داام در ل اّّت زبااان خااارجح (،p<1/110
 )σ²= 1/500 ،SE=1/051و داااام در باااااحن وزشااااح ااااااادگور زباااااان (، p<1/110
 )σ²= 1/202 ،SE=1/010وجاااود دنشااات؛ ناااا بااا ا معناااا نسااات کاااه در غااااز تااارم
ت

او ح ،ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور شاارکتکنن گان متفاااوت بااودو
)1. full information maximum likelihood (FIML

071

لّّت زبان خارجح و بحن وزشح اادگور ووو

باارن عاماا شااوبخ در لااّّت زبااان خااارجح ( )σ²= 1/510 ،SE=1/075 ،p<1/110و
وااااز در بااااحن وزشااااح اااااادگور

( )σ²= 1/012 ،SE=1/005 ،p<1/110ونراااااا ت

معنحدنر وجود دنشاتو ناا نمار سااکح نز ن نسات کاه در زاول تارم ،رشا لاّّت زباان
خارجح و باحن وزشاح ااادگور زباان باو شارکتکننا گان متفااوت باودو باه عباارتح ،در
زول تارم ت

او ح برخاح نز شارکتکننا گان رشا بوراتر و برخاح واز رشا کمتار در

لّّت زبان خارجح و بحن وزشح زبان رن تجربه مود و
در ندنمااه ،م ا ل من ن اح رش ا بهصااورت شاارزح نجاارن گردا ا ؛ در نا ا مرس ااه ،ساات
تع

در م و ک ااس باهعنونن پاو باو ثابات زماا ح در ظارگررتاه شا تاا با نن وساو ه

تأثور ناا متغوار بار خا ساور لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور زباان (اعناح،
موزنن تغوور و م ا نر تفااوت) تعواو گارددو دم ناو

مارنت عم کارد درساح زباان کاه در

دور چهااارم گاارد ور نزّ اعااات بااهدساات ماا ه بااود ،بااهعنونن متغو ار پوام ا (ونبسااته) در
ظرگررته ش و شااخصداا بارنزس سااکح نز ن بود ا کاه ما ل شارزح نز بارنزس قابا
قبولح برخوردنر نست،
=)χ2 =93/768, df= 20, p< 2/222, CFI= 2/162, TLI= 2/136, RMSEA=2/239, 90% CI
)2/200-2/263

دم ناو

در پاسا بااه ساالنل دوم ت وا  ،بررساح ضاارناب نسااتا نرد مساوردا ما ل

شاارزح (شااک  )0ساااکح نز ن بااود کااه ساات تع اا در م ااو

ک اااس (, p<1/110

 )β= 1/050بااا مواازنن نوّلوااۀ لااّّت زبااان خااارجح دمبساات ح مثباات دنشااتو بااه عبااارتح،
دن رجواا ح که سات تع ا بوراتر در شارو تارم دنشاتن  ،لاّّت زباان خاارجح بوراتر
رن وز تجربه مود و
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شکل  .1مدل شرطی رشد پنهان در حالت تخمین ضرایب استاندارد ((P<0/001

بااا توجّااه بااه تااااج م ا ل شاارزح ،ساات تع ا در م ااو ک اااس (–1/011 ،p<1/110
= )βبا م نر نوّلوۀ بحن وزشاح ااادگور زباان دمبسات ح منفاح دنشاتو با نن معناا کاه باا
بورتر شا ن سات تع ا دن راجواان در غااز تارم ت

او ح ،باحن وزشاح کمتار

سابت

بااه ااادگور زبااان دنشااتن و در ندنمااه ،تااااج ما ل شاارزح مرااخص مااود کااه م ا نر نوّلواه
( )β= 1/710 ، p<1/110و وااز مواازنن تغوواارنت ( )β= 1/100 ، p<1/110لااّّت زبااان
خارجح
محتون اا عم کاارد درسااح زبااان رن بهصااورت مثباات پااو بونااح ماااا و درونقاا ،
دن رااجواا ح کااه م ا نر نوّلواۀ لاّّت زبااان خااارجح بورااتر دنشااتن عم کاارد درساح زبااان
بورااتر رن تجربااه مود اا و در م اباا  ،م اا نر نوّلوااه ( )β= –1/727 ،p<1/110و مواازنن
تغوو ارنت ( )β= –1/711 ،p<1/110ب احن وزش اح ا اادگور زبااان بااا عم کاارد درس اح زبااان
دمبساات ح منفااح دنشاات؛ اعنااح ،دن رااجواا ح کااه م اا نر نوّلوااۀ بااحن وزشااح اااادگور
کمتار دنشاتن  ،عم کارد درساح زباان بورااتر رن تجرباه مود ا و دم ناو  ،در ناا ما ل
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شااارزح سااات تع ااا ( )β= 1/151 ، p<1/110دن راااجواان باااا عم کااارد درساااح زباااان
دمبست ح مثبتح دنشتو
بااا در ظاار گااررت دمبساات حدااا معن احدنر ب او متغو اردااا مساات

(ساات تع ا )،

ونبسااته (عم کاارد درساح زبااان) و مواا جح (لاّّت زبااان خااارجح و باحن وزشاح ااادگور
زبان) نمکان بررساح تاأثور غوارمسات وم متغوار مواا جح در ما ل من ناح رشا پنهاان وجاود
دنشت (چنوج و دمکاارنن)7111 ،0و نزناا رو ،بارن پاسا باه سالنل ساوم ت وا  ،با ون
منظااور کااردن ل اّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح اااادگور زبااان ،رنبط اۀ ساات تع ا در
م و ک اس بهعنونن پو باو عم کارد درساح زباان ن وساح در ظار گررتاه شا و اارتاهدا
راااان دند کاااه سااات تع ااا در م اااو ک ااااس ( )β= 1/071 , p>1/15تاااأثور مسااات وم
معنحدنر بر عم کرد درساح زباان نشاتو در ما ل دا ار تاأثور مسات وم م ا نر نوّلواه و
موزنن تغووارنت در لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور بار عم کارد درساح زباان
مورد زمون قرنر گرراتو در ناا ما ل ،تاأثور مواا جحگار م ا نر نوّلواه و موازنن تغووارنت
لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح اااادگور زبااان وااز در رنبطااۀ بااو ساات تع اا و
پورررت درسح زباان بررساح گرداا و تاااج سااکح نز ن باود کاه ما ل بارنزس خاوبح باا
دندهدا دنرد)CFI= 1/100 ،TLI =1/125،RMSEA= 1/150( ،و
لااازم بااه ااااد ور نساات کااه م ا نر نوّلو اۀ ل اّّت زبااان خااارجح ()β= 1/702 ،p<1/110
و وااز مواازنن تغوواارنت ن ( )β= 1/151 ،p<1/110در زااول تاارم ت

ااو ح بااا عم کاارد

درسح زبان ن وساح رنبطاۀ معناحدنر مثبتاح دنشات؛ درساالحکاه م ا نر نوّلواۀ باحن وزشاح
اااااادگور زبااااان ( )β= –1/070 ،p<1/110و مواااازنن تغوواااارنت ن (–1/105 ،p<1/110
= )βدمبست ح معنحدنر منفاح باا عم کارد درساح زباان دنشاتو در پاسا باه سالنل چهاارم
ت و ا  ،تااااج ساااکح نز ن بااود کااه تااأثور غو ارمساات وم ساات تع ا در م او ک اااس باار
عم کاارد درسااح زبااان بااه موااا جحگاار لااّّت زبااان خااارجح و بااحن وزشااح اااادگور
معناحدنر نساات ()β= 1/120 ،p<1/110؛ ناا درسااالح نساات کااه ب ا ون متغواردااا مو اا جح

1. Chenog, Mackinnon, & Khoo
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تااأثور مساات وم ساات تع اا در م ااو ک اااس باار عم کاارد درسااح زبااان معنااحدنر بااود
()β=1/071 ،p>1/15و
در ندنمااه ،بااا توجّااه بااه دقواا بااودن روس خااودگردننساااز  0در م اساابۀ رونصاا
نزمونااان باارن بررسااح تااأثور متغواار موااا جح ،نااا روس بااه کااارگررتااه شاا (مکونااون،7
)7110و در ت واا ساضاار ،بااا  0111توزااا مو ااهن خااودگردنن و بااا نسااتفاده نز روس
بول -نساتاا  1خاودگردننسااز نجارن گرداا و تاااج راان دند کاه سات تع ا در م او
ک اااس باار عم کاارد درس اح زبااان تااأثور غو ارمساات وم دنرد120 -1002 , p<1/110( 1/117 ،
= )%15 CIو ناا اارتااه گوااا

ن نساات کااه لاّّت زبااان خااارجح و باحن وزشاح ااادگور

مو اا جو ر کام ا  0دنرد؛ بااه عبااارتح ،ساات تع ا صاارراً تااأثور غو ارمساات وم باار عم کاارد
درسح زبان شرکتکنن گان دنشتو
 -5بحث و نتیجهگیری

شوند موجود مبتناح بار ندبواات مربوزاه ،راان ماحددا پایود

ساضار جازو نوّلاو

مطالعات زولح نسات کاه رونبا ع ّاح باو سات تع ا و عم کارد درساح زباان ن وساح
رن به دمرنه موا جحگار لاّّت زباان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور ماورد بررساح قارنر
دنده نسااتو بااه دمااو ساابب ،تااااج ساصاا ه ااهتنها ت و ااات م طعااح گّشااته رن تعمااوم
محبخر  ،ب که به مونرد مهمح منتهح گردا ه که نز منظر موزشح قاب ب ث نستو
در نا مطالعه ،خسات ،باا نساتفاده نز ما لداا غوارشارزح ،تغووارنت در موازنن لاّّت
زبان خارجح و باحن وزشاح ااادگور زباان ن وساح ماورد بررساح قارنر گررات تاا با نن
وسو ه ،سلنل خست پیود

ماورد خطاا

قارنر گواردو اکاح نز مهامتارا اارتاهداا ناا
ااو ح کاااد

محااباا ؛ و در

ت واا

ن بااود کااه لااّّت زبااان خااارجح در زااول تاارم ت

رنسااتا

ن ،در ز اح نا ا م ا ّتزمان ،ب احن وزشاح ا اادگور زبااان رو ا نرزنار اح دنشااتو

نا اارته ضام تأاوا اارتاهداا قب اح ،راا ر نرات ن وزشاح و دلسارد دن راجواان در
1. bootstrapping
2. Mackinnon
3. Bollen-Stine
4. full mediation
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زااول تاارم نساات (دنورز ااح7105 ،؛ سساا زنده و مهاا

اایند گرجااح0111 ،؛

جام بزرگح)7100 ،و نلبتّه ،نگرچاه ناا اارتاه در ظاادر اارتاه ج اا
نما نز جهتح ،من
شک کاد

باحن وزشاح ااادگور زباان مواان دن راجواان

و ح ان کتهن نسات کاه سازنونر تأما نساتو باحشاص ،اکاح نز دلااا

توجوااه چنااو گاارنا
ورود به ااص م او
دوجا ح نز زر

ماحشاود،

اربهررد و درخاور توجّاه ع ماح نساتو در س و ات ،خا ساور تغووار باه

لاّّت زباان خاارجح و نرازنا

در نوّلو ترم ت

م ساو

ااور و

موجااود در بااو دن رااجواان ،قاارنر گااررت در دورۀ ن ت ااال نسااتو
موزشاح ج اا و ا شانا ممکا نسات منجار باه راان دندن ونکان

دن رجواان تارم نوّل شاودو دمساو باا اارتاهداا قب اح ماحتاونن گفات کاه

عونما م وطاح مااوزس (باارن مثااال ،جاوّ رون اح-نجتماااعح ک اااس) محتون ا باار پوااااح
ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزش اح ا اادگور تأثورگااّنر باش ا (تا اکااا ،7105 ،دوونلااح و
مصنانتاار)7100 ،و
بع نز بررسح م لدا غورشارزح ،ما ل شارزح باا متغورداا پاو باو و پواما ماورد
نرزا اابح قاارنر گررااتو در نا ا مرس ااه ،بااا توجّااه بااه ساالنل دوم پاایود  ،ساات تع ا در
م و ک اس باهعنونن پاو باو ساطوح نوّلواه و موازنن تغووارنت در لاّّت زباان خاارجح و
بحن وزشاح ااادگور در ظار گررتاه شا و ضام مراخص ماودن تاأثورنت مسات وم لاّّت
زبان خارجح و بحن وزشاح ااادگور بار عم کارد درساح زباان ،تاأثور مسات وم سات تع ا
و و از تااأثور غواارمساات وم ن نز زرااا ل اّّت زبااان خااارجح و ب احن وزشااح ا اادگور باار
عم کاارد درس اح زبااان تعوااو گردا ا و تااااج ساااکح نز ن بااود کااه ساات تع ا در م ااو
ک اااس بااا سااط نولوااه ل اّّت زبااان خااارجح رنبط اۀ مثباات و بااا سااط نوّلوااۀ بااحن وزشااح
اااادگور رنبطااۀ منفااح معنااحدنر دنشاات .نا ا اارتااهدااا در ت ا ا

تااااج پاایود دااا

گّشته ،ملا ن نسات کاه نسسااس تع ا در م او ک ااس ماحتون ا باا دوجا اات مثبات
(ما نا لاّّت ،نموا  ،نرتخااار) و وااز بااا دوجا ااات منفااح (ما نا بااحن وزشااح ،نموا  ،خراام)
دمبساات ح دنشااته باشاا (پکاارنن و دمکااارنن7117 ،0؛ سااادنتسسااونح و خواار7101 ،؛

1. Pekrun, Goetz, Titz, & Perry
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ااو دمبساات ح بااه خااازر ا

ق رتمن ا و ن اارژ زن

نست کاه باعاث محشاود تاا ررنگوارنن زباان باا نشاتوا بوراتر ت ااس کارده و باا

وجود مون ا پاو رو دلسارد رد ا و باه ظار ماحرسا رونبا و جاوّ دوساتا ه در ک ااس
منجر باه نرازنا

اک،اارچ ح گروداح و کااد

ررتارداا مخار

ماحشاود کاه بهونساطۀ

ن دن رجواان نز اادگور لاّّت بارده و برناراان عا م مور وات و باحن وزشاح کمر ا تار
محشودو نزناا رو ،شاناخت جاوّ رون اح-نجتمااعح ک ااس بارن م رساو بساوار مهام و باا
نرزس نستو
در ندنمااه بااا توجّااه بااه ساالنل سااوم پاایود  ،نا ا مطالعااه رااان دند کااه ساات تع ا
بهصورت مست وم قادر باه پاو بوناح عم کارد درساح زباان ن وساح وساتو ناا اارتاه باا
تااااج مطالعااۀ عااالحپااوربورگااا ح و دمکااارنن ( )0115وکوناا

( )7105دمسااو نسااتو

مطالعااه ااان رااان دند ساات تع ا ک اساح (سمااات عااازفح ما رس و دمک اساحدااا) بااا
عم کرد ت

و ح ررنگورنن رنبطاۀ معناحدنر

نشاتو باه ظار ماحرسا ساازۀ سات تع ا

در ک اس اص ساازۀ مرکّباح باشا کاه بخراح نز ن باه م او نجتمااعح و بخا

دا ار ن

به م و روننشاناختح ک ااس نشااره دنرد؛ به و کاه باود دار ااص نز ناا نجازن ممکا
نساات نثاارنت تضااعو کنن هن بااه دماارنه دنشااته باش ا و شاااا بااه دم او دلو ا  ،م احباا ا
دوجا ات ساکم در م و ک اس رن ج ّ تر رص مودو
اکااح دا اار نز اارتااهدااا نااا ت واا کااه در پاساا بااه ساالنل چهااارم پاایود
ب ست م  ،عبارت نسات نز تاأثور غورمسات وم سات تع ا در م او ک ااس باا مواا جو ر
لّّت زبان خاارجح و باحن وزشاح ااادگور بار عم کارد درساح زباان ن وساح باودو ناا
اارته باا پایود

عاالحپاور بورگاا ح و دمکاارنن ( )0115دم رنااح دنردو اان راان دند ا

کااه سماااات عااازفح ک اسااح نثاار غواارمساات وم و معنااحدنر باار عم کاارد درسااح زبااان
ن وسح نز زراا لاّّت ت

او ح دنردو در ناا مطالعاه واز ،مواا جو ر کاما لاّّت زباان

خاارجح و باحن وزشاح ااادگور ماابو سات تع ا و عم کارد درساح زباان سااکح نز ن
نساات کااه بااا نراازنا

دوجا ااات مثباات (لاّّت زبااان خااارجح) و واز بااا کاااد

دوجا ااات
1. Sakiz
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منفااح (بااح ن وزشااح) ،ساات تع اا موجااب نراازنا

عم کاارد و پورااررت درسااح زبااان

محشود؛ و نا در ساالح نسات کاه باهنستمالزااد باا اداا ه گاررت ناا دو متغوار مواا جح،
ساات تع ا بااهتنهااح قااادر بااه تأثورگااّنر

وساات؛ بنااابرنا  ،اارتااه متمااااز نا ا ت و ا

بهونسطه موا جو ر روش سااخت کاه چ و اه و باه چاه زراا سات تع ا بار عم کارد
درسح زبان تأثورگّنر نستو مکا وسام تاأثور سات تع ا بار عم کارد درساح زباان محتون ا
ا اص مکا وساام دوجااا ح امگااّنر شااود ،اعن اح مادوّ ات ن ب ا ا شااک نساات کااه ساات
تع ا باار دوجا ااات مثباات و منف اح تااأثور گّنشااته و بااه د بااال ن دوجا ااات باار عم کاارد
درسح نثر دنردو
نرزونباارنا  ،تأثورپااّار لاّّت زبااان خااارجح نز ساات تع ا اارتاۀ ج اا

نساات کااه

ع اوه بر جنبه شخ ح لّّت ،جنباه نجتمااعح ناا مفهاوم رن واز شاکارمحساازدو ناا اارتاه
ملاا تااااج پاایود
سنج

دوونلاح و مااصنانتاااار ( )7102نساات کااه در ن ضاام ساااخت نباازنر

لّّت زباان خاارجح باه مللفاۀ لاّّت زباان خاارجح-عاما نجتمااعح 0دسات اارتاه

بود و جنبه نجتماعح لّّت ،نشااره باه م او سماااتگار دنرد کاه در ندام ما رس و دام
دمک اساحدااا مااحتون نا اکاح نز عونما نصا ح در ناجاااد لاّّت باشاان ؛ بااه عبااارتح ،لاّّت
تاااب ا اص زمون اۀ نجتماااعح و مو اانراارد نسااتو بااه دمانسااان ،تأثورپااّار ب احن وزش اح
اااادگور نز ساات تع اا
پیود دا اا

وااز اکااح نز اارتااهدااا قاباا تااوجّهح نساات کااه بااا تااااج

و دمکارنن ( )7102و وز تاکو  )7102( 7دمسو نستو

در کا  ،باار نساااس اارتااهدااا ناا پاایود

ماحتااونن کاااربرددااا

موزشاح مهم اح رن

نرن ه مودو توجّاه واایۀ ناا مطالعاه باه م ا نر نوّلواه و خا ساور تغووارنت ناا دو دوجاان
مثبت و منفح ،ندمّوّات شاناخت زوددن اام موازنن لاّّت و باحن وزشاح ااادگور رن روشا
ساااخت تااا بااه زاار مخت ا
ظارتداااا

باارن نص ا اح ب احن وزش اح و ت وا ات ل اّّت زبااان خااارجح

موزشاااح مناساااب (دم اااون روس مرااااد ه ااااا سااانج

دورهن موااازنن

ن واازس و ل اّّت اااادگور ) نجاارن شااودو نرزونباارنا  ،تأثورگااّنر مساات وم ساات تع ا در
1. FLE-social
2. Takeuch
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ک اااس باار لاّّت زبااان خااارجح و باحن وزشاح ااادگور زبااان ن وساح و واز تااأثور غو ار
مساات وم ن باار عم کاارد درسااح ،بااار دا اار ندمّوّاات شااناخت م ااو

موزشااح و جااوّ

رون ح-نجتماعح ک اس رن ران محددا و بار ناا نسااس ،ت ااسداا نوّلواه در شارو و واز
در زااول تاارم کااه بااا د ا

ناجاااد ساات م بولو ات نجتماااعح در ک اااس صااورت محااب ا ،

محتون ررنگورنن سانّتح رن نز درااراتکننا گان منفعا دن ا
کااه بااا ن واازه و رغباات بورااتر

باه نرارند رعاالح تبا ا

مااا

ساابت بااه رعّالوّتدااا ک اسااحشااان مسااوولوت رااان

محددن و
ع ااحرغاام کااات مثباات ن ،نا ا پاایود

دما ن ا داار مطالع اۀ ع مااح دا اار دنرن

م اا وداتدااا بااال وهن نساات کااه دن ااام تفسااور تااااج و وااز در رنسااتا نقاا نمات
پیودرح در ان ه محباا در ظر گررتاه شاودو در نبتا ن بااا توجّاه دنشات کاه سات تع ا
و سماات عازفح ممکا نسات باه رونبا خاارز نز ک ااس واز مارتب باشا ؛ بارن مثاال،
تأثورسمااااتدااا عااازفح ونل ا ا

مو ااۀ بااارز ن نساات (عااالحپااور بور ااح و دمکااارنن،

)0115و ضاام نانکااه تفکوااص و تعوااو تااأثور سمااااتدااا عااازفح ونلاا ا  ،ماا رس و
دمک اسااحدااا محتون ا در مهم اح نز نا ا متغو اردااا رن راارندم سااازد ،در تعموماارتااهدا بااه
خارز نز م و

موزشح وز مساع ت مح ماا و

در نااا پااید  ،ضاارورت پااردنخت بااه مناااب نجتماااعح (ساات تع اا ) و مناااب
روننشااناختح (لاّّت زبااان خااارجح) در مااوزس زبااان مااورد ونکاااو قاارنر گررااتو شاااا
ذکر نساتعاره درا نر موز در زباان ن وساح باا مضامون «روا دنخا نتاا » چنا نن باحرب
به ظر رسا و اداا ه گاررت موضاو مهماح دم اون م او عاازفح ک ااس در ااادگور ،
دما ن ادا ه گررت رو عظومنلجثاۀ دنخا نتاا نسات کاه دماونره در کناار ماا قارنر دنرد،
ولااح ن رن ادا ا ه محن ااارامو بسااوار نز م رسااو زبااان ،پیودر ا رنن و دسااتن ا رکارنن
موزس زبان ،بر اماهرااز درساح ،تکنواصداا
ت

موزشاح و مطالاب درساح رن در پوراررت

ااو ح مهاام محپن نر ا ؛ لااوک ت و ا ساضاار ضاام م بااول دن ساات م اسظااات رااو ،

رااان دند کااه ررنگواار زبااان ساابت بااه زمونااه 0و شاارکتکنن ا گان ن سساااس نساات؛ تااا
1. context
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سا ّ کااه مور واات ررنگواارنن بنااا بااه گفتااه نسااتوواص« )0101( 0بورااتر بااه نتّفاقاااتح کااه در
درون و موااان نراارند دنخاا ک اااس رخ مااحدداا  ،بساات ح دنرد»و بااا نااا تفاسااور بااه ظاار
توجهگور ک ّح نا

وشتار رن محتونن منط ح ت ح مود دا رنن ندمّوّت دنر !و
کتابنامه

سسا زنده ،رو و مه

یند گرجح ،جو ()0111و رنبطۀ بو جهتگور دا ن وزشح (درو ح ،بورو ح و

بحن وزشح) و پورررت ت

موزنن در درس زبان ن وسحو رونن شناسح م رسه،)1(1 ،

و ح دن

21-10و
سسااونح،
دن

و و خور ،مو ()0101و بررسااح

موزننو ر نامۀ پیود

دد ااانزنده ،حو ،رردن

دا

مع م در دوجا ات ت

ااو ح رااضااح و تنظوم دوجا ح

وا روننشناختح21-00 ،)71(5 ،و

 ،هو ،ساااتمح ،زو و ز ااااح ،و ()0111و تااأثور موزس نلکترو وکح مبتنح بر

بازاونرسااز بر درگور ت

او ح اادگور گان زبان ن وسحو مج ۀ مطالعات موزس و اادگور ،

715-755 ،)0(07و
عالحپور بورگا ح ،سو ،شاهنح او ا  ،مو و س اقح ،حو ()0115و رنبطۀ ع ّح ندرن سماات عازفح مع م
باا عم کرد زباان ن وساااح با موا جحگر نسسااااس تع  ،لّّت ،انُمو
ت

 ،خودکار م

و ت اس

و حو رندبرددا توسعه در موزس پزشکح51-01 ،)0(1 ،و

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

ت

او ح دن

موزنن با موا جح گر سبص م ارات ک اسحو ت رات پیودح،)1(5 ،

775-707و
رواضاح ،حو ()0112وتجربه زاساته دن راجواان نز لّّت اادگور (پااان امه منترار را ه کارشاناساح
نرش )و دن ر اه شهو م ح ذربااجان ،تبراز ،نارننو
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 پرسشنامۀ حس تعلق:»پیوست «الف
نمونۀ گویههای حمایت عاطفی مدرس

و نسساسات دن رجو توجّه محکن و

نستاد به عونز

و0

در نا ک اس تنها نستاد مرخص محکن که چه کار ن جام ددومو

و7

نستاد دموره دمه جا ک اس محرود و با دن رجواان ص بت محکن و

و1

نمونه گویههای حمایت عاطفی همکلاسیها

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

و0

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

و7

 شناخت دمک اسحدا و ص ن زدن ها با نسم کوچص شان خو ح زما بر نستو،در نا ک اس

و1
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پیوست «ب» :پرسشنامۀ لذّت زبان خارجی
نمونۀ گویههای لذّت زبان خارجی-عامل اجتماعی

0و

زااد محخن امو

7و

توکهدا و شوخحدا مرتر بو خودمون دنرامو

1و

دمک اسداام خو

دست و

0و

سوص هنم سر مورهو

7و

نز ک اس لّّت محبرمو

1و

دن ست زبان خارجح م ررهو

نمونۀ گویههای لذّت زبان خارجی-عامل شخصی

پیوست «ج» :پرسشنامۀ بیانگیزشی یادگیری زبان
نمونۀ گویههای پرسشنامۀ بیانگیزشی یادگیری زبان

نردو

0و

زبان ن وسح در ز گح روزمرۀ م کاربرد

7و

م وقت کارح برن مطالعه و اادگور درس زبان ن وسح نرمو

1و

محدن م که چرن باا زبان ن وسح رن ااد ب ورمو

0و

ع اقهنم رن به زبان ن وسح نز دست دندهنم.

5و

اادگور زبان ن وسح جالب وست.

2و

واز به اادگور زبان ن وسح نرمو
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زبان خارجح نستو

