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چکیده
، خودکارآمدينقشبا توجه به اهمیت یادگیري درس زبان انگلیسی، هدف از این مطالعه بررسی 

بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسیگیزشی و راهبردهاي یادگیري زبان در پیشهاي انگیريجهت
آموز دانش83آزمودنی، شامل 164بدین منظور . مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز استآموزان دانش
ها آزمودنی. اي انتخاب شدندتصادفی خوشهگیري نمونهپسر با روشآموز دانش81و دختر

سیاهه "، "هاي یادگیري زبانگیريمقیاس جهت"، "س خودکارآمدي عمومی شررمقیا"هاي پرسشنامه
را تکمیل "ساخته پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیآزمون معلم"و همچنین "راهبردهاي یادگیري زبان

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدي، راهبردهاي شناختی و يهنتیج. کردند
و بین . داري وجود دارددرونی با عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی رابطه مثبت معنیفراشناختی، انگیزش

همچنین . دار وجود داردانگیزشی و عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی رابطه منفی معنیگیري بیجهت
انگیزشی، خودکارآمدي و انگیزش تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون بتا نشان داد که بیهايهنتیج

نویسنده مسئول(شبستر شناسی تربیتی دانشگاه تبریز، مدرس دانشگاه پیام نورشناس ارشد روانکار(
soheilazamini@yahoo.com

شناسی بالینی دانشگاه شاهد، مدرس دانشگاه پیام نورکارشناس ارشد روان
شناسی، دانشگاه تبریزاستادیار دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی عمومی دانشگاه تبریز، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اهرس ارشد روانکارشنا
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در مجموع . استآموزان دانشهاي پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیبینی کنندهنی بهترین پیشدرو
هاي گیرير خودکارآمدي، راهبردهاي یادگیري زبان و جهتؤثهاي پژوهش حاضر، بر نقش میافته

.کندکید میأانگیزشی زبان بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی ت

هـاي انگیزشـی زبـان، راهبردهـاي یـادگیري زبـان،            يگیـر خودکارآمدي، جهـت   :گانواژکلید  
.پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی

مقدمه
امروزه نیاز به یادگیري زبان انگلیسی بر کسی پوشیده نیست و متخصصین تعلیم و تربیت 

. راهکارهاي مناسب به بهبود کیفیت آموزش در این زمینه کمک نمایندي یهدرصددند تا با ارا
.هاي مهم مرتبط با یادگیري استی مؤلفهیي یادگیري مطلوب شناسازمهبدیهی است که ال

بیـان داشـته   1»خودکارآمـدي «مفهـوم  ياجتماعی خود با ارایهـي شناختی بندورا در نظریه  
فراینـدهاي  «است که رفتار آدمی به تنهایی در کنترل عوامـل بیرونـی و محیطـی نیـست، بلکـه               

احساس شایـستگی،  » خودکارآمدي«منظور وي از    . رفتار دارند  اي در کنندهنقش تعیین » شناختی
خودکارآمدي بـا باورهـاي فـرد    ). 1984بندورا،(کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است   

هـاي متعـدد مربـوط باشـد     تواند به توانـایی هایش ارتباط دارد و این باورها میدر مورد توانایی 
در یـادگیري   . ن یک مؤلفه مهم در یـادگیري مطـرح اسـت          عنواه  خودکارآمدي ب ). 2001،  2ولز(

هایـشان تـا    قضاوت افراد در مورد توانایی    «: شودزبان، باورهاي خودکارآمدي چنین تعریف می     
اي از عملکردهـا دارد، سـازمان دهنـد و اجـرا     مجموعه اعمالی را که نیاز به کسب انـواع ویـژه          

).2001، نقل از ولز، 1981بندورا و شانک،(» .کنند
. باشـد مـی 3»هـاي انگیزشـی  گیـري جهت«ثر است، ؤدیگري که در یادگیري زبان م     يلفهؤم
ثیر عوامل انگیزشی در یادگیري     أتربیت از دیرباز به بررسی ت     شناسان و متخصصان تعلیم و    روان

ــش  ــرد دان ــوزان در حــوزه و عملک ــته    آم ــی توجــه داش ــاگون درس ــاي گون ــد ه لیــنن (ان
ــریچ ــی). 4،2002برینــک و پینت ــی-مــدل انگیــزش بیرون ــر و 5انگیــزش درون ــولز، پلتی کــه ن

1- self-efficacy
2- Wells
3- language learning orientations
4- Linenbrink & Pintrich
5- extrinsic motivation-intrinsic motivation
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، انگیـزش  2انگیزشیگیري انگیزشی را به سه نوع بیاند، جهتآن را مطرح کرده   ) 2000(1ولرند
فقدان هدفمندي در انجام یـک  انگیزشی، نشانگرحالت بی. کندبندي می درونی و بیرونی تقسیم   

دهد تا به پیامدي خـارج از آن فعالیـت   فعالیتی را انجام میفرد در انگیزش بیرونی،     . عمل است 
و انگیزش درونی به معنی انجام فعالیت به خاطر احـساس           ) 2000آ ،3رایان و دسی  (دست یابد   

یکـی دیگـر    ). 4،1994آمابلی، هیل، هنسی وتاي   (رضایتی است که در خود فعالیت نهفته است         
ریچـارد و   . است 5»راهبردهاي یادگیري زبان  «اده از   از عوامل مهم در فرایند یادگیري زبان استف       

بیان داشتند که راهبردهاي یـادگیري زبـان، افکـار یـا            ) 6،2010به نقل از سودت    ،1992(پالت  
اي هستند که در طول یادگیري توسط یادگیرندگان به منظور کمـک بیـشتر در     رفتارهاي آگاهانه 

از راهبردهـاي یـادگیري زبـان     . رونـد مـی فهم، یادگیري و یادآوري اطالعـات جدیـد بـه کـار             
بنـدي  طبقـه . هایی به یکدیگر دارندبیش شباهتوهاي مختلفی صورت گرفته که کم     بنديطبقه

کـه در بـین بـسیاري از    ). 8،2002ویـدال (باشـد  تـرین نـوع مـی     ترین و کامـل   جامع 7آکسفورد
، صـحبت کـردن و نوشـتن    ها معتبر و پایاست و با چهار مهارت زبانی شنیدن، خوانـدن   فرهنگ

آکسفورد در پرسـشنامه    ). 2010، نقل از سودت،   1995استوك، -و باري آکسفورد(ارتباط دارد   
مثـل  (9ايراهبردهـاي حافظـه   . 1: کیـد کـرده اسـت     أراهبردهاي یادگیري زبان بر شش طبقـه ت       

مثـل تکـرار، تحلیـل و یادداشـت         (10راهبردهـاي شـناختی   . 2،  )بندي صـداها در حافظـه     دسته
12راهبردهـاي فراشـناختی   . 4،  )هامثل استفاده از سایر سرنخ    (11راهبردهاي جبرانی . 3،  )برداري

13راهبردهـاي عـاطفی   . 5،  )گـري هاي قبلی، خود نظـارت    مثل پیوند اطالعات جدید به دانسته     (

1- Noels, Pelletier, & Vallerand
2- amotivation orientation
3- Ryan & Deci
4- Amabile, Hill, Hennessay, & Tighe
5- language learning strategies
6- Cevdet
7- Oxford
8- Vidal
9- memory strategies
10- cognitive strategies
11- compensation strategies
12- meta-cognitive strategies
13- affective strategies
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،)تـشویقی و در میـان گذاشـتن احـساسات بـا دیگـران              -کاهش اضطراب با موسـیقی، خـود      (
) توضیح خواستن، همکـاري بـا سـایرین و گـسترش فهـم فرهنگـی              (1عیراهبردهاي اجتما . 6
).2010، نقل از سودت،1989آکسفورد، (

تواند نقش اند که راهبردهاي یادگیري می    متخصصان در زمینه اکتساب زبان دوم، نشان داده       
راهبردهاي زبـانی بـا یـادگیري       ). 2،2009مک مولن (مهمی در پیشرفت یادگیرندگان بازي کند       

،4؛ کـوهن 3،2002؛ هـسیا و آکـسفور     2009؛ مک مـولن،   2010سودت،(ثر زبان ارتباط دارد     ؤم
یادگیرنـدگان مـاهرتر زبـان    ). 6،1990؛ و اومـالی و چـاموت  5،1995، گرین و آکـسفورد  1998

اهـرمن و آکـسفورد،    (برند  نسبت به افراد با مهارت کم، تعداد بیشتري از راهبردها را به کار می             
؛ سودت، 7،2007؛ ماگگو و اولیور   1995؛ گرین و آکسفورد،   2009قل از مک مولن،   به ن  ،1990
بـه از    1991نیکـوس، (گیرند  تري به کار می   هاي مناسب و نیز این راهبردها را به روش      ) 2010

کاربرد راهبردها عالوه بر تسهیل اکتساب      ). 2010؛ سودت، 8،2003؛ گریفیس 2009مک مولن، 
دهـد؛ چـون   لکرد فراگیران، خود مختاري اکثر یادگیرندگان را افزایش مـی  زبان دوم و بهبود عم    

دهـد تـا در قبـال یـادگیري         کاربرد یا اتخاذ راهبردهاي مناسب به یادگیرندگان این امکان را می          
باورهـاي  ). 2009به نقل از مک کـولن،     ،1987دیکنسون،(مسئولیت بیشتري داشته باشند      خود

قش انکارناپذیري در انگیزش تحصیلی، یـادگیري و موفقیـت آنهـا          آموزان ن خودکارآمدي دانش 
هـاي  ، در تحقیق خود تـأثیر روش      )2000(10کاسیدي و ایجوز  ). 9،2006آشر و پاجاراس  (دارد

ایـن   هـاي هنتیجـ . مطالعاتی و نظام باورهاي تحصیلی در پیشرفت تحـصیلی را بررسـی کردنـد             
دکارآمـدي تحـصیلی بـا پیـشرفت تحـصیلی          هاي یادگیري و خو   تحقیق نشان داد که بین روش     

نشان داد که آموزش راهبردهـاي      ) 2003(11تحقیق شانک و زیمرمن    يهنتیج. رابطه وجود دارد  

1- social strategies
2- McMullen
3- Hsiao & Oxford
4- Cohen
5- Green & Oxford
6- O'Malley & Chamot
7- Magogwe & Oliver
8- Griffiths
9- Usher & Pajres
10- Cassidy & Eachus
11- Schunk & Zimmerman
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پـژوهش دیویـد،     هـاي هنتیجـ . آمـوزان دارد  خودگردانی تأثیر مثبت بر عملکرد تحصیلی دانـش       
) 2منظور کسب اطالعات   به(نیز نشان داد که موفقیت در اهداف        ) 2007(1سانگ، هیز و فردین   

هـاي بیـشتر در     همچنین ایـن موفقیـت موجـب چـالش        . شودموجب افزایش خودکارآمدي می   
آموزانی کـه انگیـزش درونـی       بعالوه موفقیت در اهداف در بین دانش      . گرددتجربیات بعدي می  

کمتري دارند، موجب افزایش خودکارآمدي آنها نسبت به گروهی که انگیزش درونـی بیـشتري             
هـاي  گیـري ها حاکی از آن است که هرچـه نـوع جهـت   پژوهش يهبعالوه نتیج . شودد، می دارن

به نقل   1991کنل و ول برن،   (شود، درگیري در فعالیت بیشتر      تر می انگیزشی، خود تعیین کننده   
هــاي بــاالتري از و کیفیــت) 3،1996میــسراندیو(، عملکــرد بهتــر )2000از رایــان و دســی، ب

. دهنـد نشان مـی را) 1386به نقل از شیخ االسالمی و خیر،    ،1987و رایان،   گرولینک  (یادگیري  
آمـوزان  تر شود، دانـش   چه دالیل یادگیري زبان درونی    دریافتند که هر  ) 2000(نولز و همکاران    

تحقیـق شـیخ     هايهنتیج. کننداحساس آرامش و پشتکار بیشتري به هنگام یادگیري گزارش می         
هـاي هانگیزشی با نمر گیري بی بر روي دانشجویان نشان داد که جهت      ،  )1386(االسالمی و خیر    

گیـري انگیـزش    امـا جهـت   . دار اسـت  انگلیسی عمومی دانشجویان داراي ارتباط منفی و معنـی        
.داري نشان ندادیسی ارتباط معنیدرونی و بیرونی با یادگیري زبان انگ

وردهاي تکنولـوژیکی و    آدستاز آنجایی که دسترسی به منابع علمی و پژوهشی و آخرین            
باشد، تسلط به زبـان انگلیـسی از   پذیر میاستفاده از آنها، از طریق تسلط به زبان انگلیسی امکان     

رسد که شناسایی عوامل مرتبط با یادگیري این زبـان          نظر می ه  به همین دلیل ب   .ضروریات است 
ع و تـسهیل یـادگیري ایـن    الزم و ضروري است، تا بدین وسیله بتوان گامی در جهت رفع موان            

هـاي  گیـري رو هدف این پژوهش، بررسی نقـش خودکارآمـدي و جهـت   از این . زبان برداشت 
بینـی عملکـرد تحـصیلی زبـان        انگیزشی زبان و همچنین راهبردهـاي یـادگیري زبـان در پـیش            

آیـا  -1:هـاي زیـر اسـت     الؤآمـوزان اسـت و نیـز درصـدد پاسـخگویی بـه سـ              انگلیسی دانش 
آیـا  -2باشـد؟   بینـی عملکـرد تحـصیلی آنـان مـی         آمـوزان قـادر بـه پـیش       دانشخودکارآمدي  

1- David, Song, Hayes, & Fredin
2- information seeking
3- Miserandio
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) انگیزشی، انگیزش بیرونی و انگیـزش درونـی       گیري بی شامل جهت (هاي انگیزشی   گیريجهت
آیا راهبـرد هـاي یـادگیري زبـان         -3باشد؟  آموزان می بینی عملکرد تحصیلی دانش   قادر به پیش  

راهبرد شناختی، راهبرد جبرانی، راهبرد فراشـناختی، راهبـرد         اي،  شامل راهبرد حافظه  (انگلیسی  
باشد؟ آموزان میبینی عملکرد تحصیلی دانشقادر به پیش) عاطفی، راهبرد اجتماعی

پژوهشيشیوه
.هاي همبستگی استطرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح

آمارييجامعه
مایی شهر تبریز، که در سال تحصیلی آموزان سال سوم راهندانشياین پژوهش را کلیه

.داددر مدارس راهنمایی دولتی شهر تبریز به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل می87-88
نفر تعیین گردید و شامل 194حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران :نمونه پژوهش

که با استفاده از ماه، 9سال و 13با میانگین سنی) نفر100=نفر و پسر 91=دختر (نفر 191
به این معنی که یک ناحیه از نواحی . اي انتخاب شدندگیري تصادفی خوشهروش نمونه

صورت تصادفی انتخاب گردید و سپس در همان ناحیه یک ه آموزش و پرورش شهر تبریز ب
در هر مدرسه، سه کالس مقطع سوم اًمتعاقب. مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد

، 1»مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر«هاي؛ یی بصورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامهراهنما
و همچنین 3»یادگیري زبانسیاهه راهبردهاي«، 2»هاي یادگیري زبانگیريمقیاس جهت«
پس از توضیح مقدماتی . توزیع شد» ساخته پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیآزمون معلم«

ها خواسته سخ دادن به آنها و هدف از اجراي آزمون، از آزمودنیها، نحوه پاپرسشنامهيدرباره
آوري و بعد از حذف ها جمعبعد از اتمام کار، پرسشنامه. ها را تکمیل نمایندشد تا پرسشنامه

.نفر کاهش یافت164ها به آزمودنیهاي ناقص، تعدادپرسشنامه

ابزارهاي پژوهش

1- General Self-Efficacy Scale (GSES)
2- Language Learning Orientations Scale (LLOS)
3- Strategy Inventory for Language Learning (SILL)
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خودکارآمديگیريین مقیاس براي اندازها:(GSES)مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر
17این مقیاس شامل . که اختصاص به موقعیت خاصی از رفتار نداشته باشد، ساخته شده است

میل » «میل به آغازگري رفتار«ها را در سه سطح ماده است و انتظارات خودکارآمدي آزمودنی
گذاري این نمره. سنجدمی» ا موانعمقاومت آنها در رویارویی ب«و » به تالش براي تکمیل رفتار

مقیاس خود را با استفاده از آلفاي کرونباخ 1»ییپایا«شرر . استمقیاس بر اساس طیف لیکرت
، 79/0ی این مقیاس در پژوهش بختیاري براتی یهمچنین پایا. گزارش کرده است76/0

سینی نسب و هاشمی،به نقل از زمینی، ح(دست آمده است ه ب91/0و اعرابیان 85/0نیا عبدي
.به دست آمد74/0نفر اجرا شد 30در تحقیق حاضر پایایی مقیاس که بر روي ).1388

هايگیريجهتبه منظور سنجش: (LLOS)هاي یادگیري زبانگیريمقیاس جهت
وگویه21این مقیاس دارايبطور کلی. ساخته شده استآموزانزبان انگلیسی دانشانگیزشی

مقیاسخردهسهدارايمقیاساین. باشدمی5تا1درجاتباهاییگزینهيداراگویههر
گویه، انگیزش9داراي بیرونیانگیزش.استدرونیانگیزشوانگیزش بیرونیانگیزشی،بی

پلتیر و نولز،(است گویه3داراينیزانگیزشیبیمقیاسخردهگویه و9داراينیزدرونی
ازمقیاسی اینیپایايهمحاسببراي)1385شیخ االسالمی و خیر، (در ایران ). 2000ولرند،
، 79/0درونیهاي انگیزشمقیاسخردهبرايو ضرایب پایاییاستفاده کردندبازآزماییروش

در تحقیق حاضر پایایی مقیاس که بر .دست آوردنده ب70/0انگیزشی، بی78/0بیرونی انگیزش
.آمدبه دست 78/0نفر اجرا شد 30روي 

گیري میزان این سیاهه به منظور اندازه:(SILL)سیاهه راهبردهاي یادگیري زبان
الی است و ؤس50این سیاهه . شودي فراگیران از راهبردهاي یادگیري زبان، استفاده میاستفاده

. آموزندي زبان آموزانی است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی میویژه
14تا 6که براي هر کدام . دهدپرسشنامه شش طبقه از راهبردها را مورد سنجش قرار میاین 

اي، شناختی، این راهبردها عبارتند از راهبردهاي حافظه. ال در نظر گرفته شده استؤس
کامالً در مورد من صدق «گزینه از 5ال داراي ؤهرس. جبرانی، فراشناختی، عاطفی و اجتماعی

گیرد به آن تعلق می5تا 1اي از است که نمره» کندز در مورد من صدق نمیهرگ«تا » کندمی

1- reliability
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در بسیاري از تحقیقات پیشین، پایایی این پرسشنامه در شرایطی که ). 1989آکسفورد،(
شیخ االسالمی و خیر . انگلیسی زبان دوم یا زبان خارجی است در حد باالیی بوده است

او در . ا استفاده از روش بازآزمایی مورد بررسی قرار دادی این پرسشنامه را بیپایا) 1385(
نفر از دانشجویان در دو مرحله به فاصله سه هفته مورد آزمون و 43تحقیق خود که روي 

ترتیب ه اي ببازآزمایی قرار داد و ضریب بازآزمایی و آلفاي کرونباخ را براي راهبرد حافظه
، عاطفی 84/0، 86/0، فراشناختی 66/0، 78/0جبرانی 79/0، 80/0شناختی 64/0و 59/0
در تحقیق حاضر پایایی سیاهه که بر روي .دست آورده ب77/0، 63/0اجتماعی 70/0، 64/0
.به دست آمد79/0نفر اجرا شد 30

در این پژوهش براي ارزیابی پیشرفت تحصیلی : آزمون پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی
سؤال 68این پرسشنامه داراي . ون معلم ساخته استفاده شدآموزان از آزمزبان انگلیسی دانش

ی این یبراي محاسبه پایا. امال، گرامر درك مطلب و واژگان بودياي در زمینهچهار گزینه
کردن نیمهآن به روش دوپایایینفر اجرا کرد و ضریب 40را بر روي آزمون، پژوهشگر آن

.دست آمده ب92/0

ي پژوهشهایافته
هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي خودکارآمدي، شاخص) 1(ول شماره جد

براي . دهدهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري زبان و پیشرفت تحصیلی را نشان میگیريجهت
هاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري گیريهاي خودکارآمدي و جهتلفهؤبررسی ارتباط میان م

ماتریس . ی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدزبان با پیشرفت تحصیلی زبان انگلیس
طور که در این همان. آورده شده است) 2(همبستگی متغیرهاي مورد بررسی در جدول شماره

-62/0(انگیزشیشود بیشترین میزان همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و بیجدول مشاهده می
=r (دار استوجود دارد، و این همبستگی منفی معنی)01/0<p .( کمترین میزان همبستگی بین

.باشددار نمیاست، که معنی) r=004/0(خودکارآمدي و راهبردهاي جبرانی هايهنمر
و نیز بین انگیزش ) r ،05/0<p=18/0(همچنین بین خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی

بین همچنین . دار وجود داردرابطه مثبت معنی)r ،01/0<p=22/0(درونی و پیشرفت تحصیلی 
اما). r ،01/0<p=-62/0(دار وجود داردانگیزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنیبی
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از میان. داري وجود نداردرابطه بین انگیزش بیرونی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی
هـاي انگیزشـی،    گیـري هاي توصیفی مربـوط بـه متغیرهـاي خودکارآمـدي، جهـت           شاخص . 1جدول  

زبان و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیراهبردهاي یادگیري 
انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرها

16415/6478/7خودکارآمدي
16407/3454/6انگیزش بیرونی
16479/3459/5انگیزش درونی

16489/4573/27انگیزشیبی
16402/2811/6ايحافظه

1644464/7شناختی
16415/1898/3جبرانی

16474/3124/6فراشناختی
16429/1831/4ايعاطفه

16428/2145/4اجتماعی
16475/1626/10پیشرفت تحصیلی

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2جدول
12345678910متغیرهاردیف

-پیشرفت تحصیلی1
-06/0ايحافظه2
**شناختی3

22/0
**
49/0-

**06/0جبرانی4
28/0

**
36/0-

**فراشناختی5
25/0

**
32/0

**
50/0

**
21/0-

**02/0ايعاطفه6
37/0

**
44/0

*
14/0

**
41/0-

**06/0اجتماعی7
36/0

**
55/0

**
30/0

**
52/0

**
34/0-

*-04/0انگیزش بیرونی8
13/0

*
12/0

*
04/011/0**

20/0
*
17/0-

**انگیزش درونی9
22/0

**
20/0

**
41/012/0**

37/0
**
25/0

**
45/0

**
32/0-

**انگیزشیبی10
62/0-

*
12/0-

*
14/0-08/0-*

12/0-04/0-02/001/0-08/0--
04/008/0******004/0**07/0*خودکارآمدي11
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18/018/028/012/019/015/0*

*p< 05/0     **p< 01/0
و راهبرد ) r ،01/0<p=22/0(راهبردهاي یادگیري بین راهبرد شناختی با پیشرفت تحصیلی 

بین . دار استرابطه مثبت و معنی) r ،01/0<p=25/0(فراشناختی با پیشرفت تحصیلی 
داري ی رابطه معنیاي و اجتماعی با پیشرفت تحصیلاي، جبرانی، عاطفهراهبردهاي حافظه

.وجود ندارد
هـاي انگیزشـی و راهبردهـاي یـادگیري     گیـري دي، جهتبه منظور بررسی نقش خودکارآم 

آموزان از تحلیـل رگرسـیون گـام بـه گـام      زبان در تبیین پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش    
شان با پیشرفت تحـصیلی  بین با توجه به شدت ارتباطدر این روش متغیرهاي پیش  . استفاده شد 

بینی داري در افزایش پیش   ایی که سهم معنی   زبان انگلیسی به ترتیب وارد معادله شدند و متغیره        
کننـدگی  بینـی توانـایی پـیش   ) 3(شـماره  جـدول . متغیر مالك نداشتند، از معادله خارج شـدند       

آمـوزان را  انگیزشی، خودکارآمدي، انگیزش درونی در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش بی
. دهدنشان می

آموزاننه پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانشهاي تحلیل رگرسیون چندگاآماره.  3جدول 

مدل 
رگرسیون

ضریب 
رگرسیون 
چندگانه

ضریب 
تبیین

ضریب تبیین 
شدهتصحیح

خطاي معیار 
رگرسیون

ضریب 
تبیین 

یافتهتغییر
شاخص
F

درجه 
آزادي

سطح 
داريمعنی

a629/0396/0392/0999/0396/0283/1061000/0گام اول
b671/0450/0444/0656/0054/0877/151000/0گام دوم
c690/0476/0466/0501/7025/0723/01006/0گام سوم

a.انگیزشیبی: بینپیش
b.انگیزشی، خودکارآمديبی: بینپیش
Cانگیزشی، خودکارآمدي، انگیزش درونیبی: بینپیش

د معادلـه رگرسـیون     انگیزشی وار دهد در گام اول که بی     نشان می  طور که این جدول   همان
در سـطح   ) R2=396/0(و ضـریب تعیـین      ) R=629/0(شده است، ضریب همبستگی چندگانه      



217...هاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري زبانگیرينقش خودکارآمدي، جهت

)001/0<p (از تغییـرات پیـشرفت تحـصیلی را        % 39انگیزشـی   یعنی عامـل بـی    . دار است معنی
.کندبینی میپیش

انگیزشـی و خودکارآمـدي وارد معادلـه شـده اسـت و ضـریب همبـستگی                 در گام دوم بی   
دار است، یعنـی    معنی) p>001/0(در سطح   ) R2=45/0(و ضریب تعیین    ) R=671/0(انه  چندگ

و در گـام سـوم      . کنداز تغییرات پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی را تبیین می        % 5خودکارآمدي  
انگیزشـی و خودکارآمـدي و انگیـزش درونـی وارد معادلـه شـدند و ضـریب                  هر سه متغیر بی   

دار معنـی ) p>001/0(در سـطح    ) R2=476/0ضریب تعیـین     و) R=69/0(همبستگی چندگانه   
نـد و  کاز تغییرات پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی را تبیین مـی  % 2است، یعنی انگیزش درونی     

انگیزشی و خودکارآمـدي    از تغییرات پیشرفت تحصیلی مربوط به سه متغیر بی        % 47در مجموع   
. و انگیزش درونی است
دهد که سـهم    دست آمده از آزمون ضرایب بتا نشان می       ه  ب ايههنتیج) 4(در جدول شماره    

پیشرفت تحصیلی هايهبینی تغییرات نمرانگیزشی و خودکارآمدي و انگیزش درونی در پیش     بی
بنابراین این سه متغیر سهم . دار استزبان انگلیسی در معادله خط رگرسیون از نظر آماري معنی         

.آموزان دارندی دانشبینی پیشرفت تحصیلداري در پیشمعنی

بینـی پییـشرفت تحـصیلی زبـان        بین در پـیش   آزمون ضرایب بتاي هر یک از متغیرهاي پیش       .4جدول
آموزانانگلیسی دانش

مدل 
ضریب متغیررگرسیون

B
خطاي 
استاندارد

ضریب 
β

tمقدار 
سطح 

داريمعنی
443/27انگیزشیبیگام اول

233/0-
211/1
023/0629/0-

670/22
309/10-

000/0
000/0

انگیزشیبیگام دوم
آمديخودکار

011/8
240/0-
308/0

013/0
022/0
077/0

648/0-
234/0

598/1
059/11-

985/3

112/0
000/0
000/0

انگیزشیبیگام سوم
خودکارآمدي

انگیزش درونی

685/1-
235/0-
296/0
293/0

024/6
021/0
076/0
106/0

634/0-
225/0
160/0

280/0-
994/0-
905/3
779/2

780/0
000/0
000/0
006/0

گیريبحث و نتیجه
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ها نشان داد که بین خودکارآمدي با عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی رابطه مثبت تحلیل داده
، شانک و زیمرمن )2000(این یافته با تحقیقات کاسیدي و ایجوز. داري وجود داردمعنی

مطرح ) 1984(در تبیین این یافته، بندورا . ، همسویی دارد)2006(، آشر و پاجارس )2003(
، )شانیعنی خودکارآمدي(آموزان در مورد اجراي تکالیف علمی کرد که قضاوت دانش

نشان داد که ) 2002(1تحقیق چینگ. باشدبینی کننده توانایی اجراي تکلیف میپیش
دست یابند، اطمینان دارند و خود را توانندآموزان با خودکارآمدي باال، به آنچه که میدانش

. کننددانند و براي اجتناب از شکست، بیشتر تالش میبراي انجام آن متعهد می
ها نشان داد که، بین انگیزش درونی با عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی همچنین تحلیل داده

تحصیلی زبان انگیزشی و عملکرد گیري بیو بین جهت. داري وجود داردرابطه مثبت معنی
.دار وجود داردانگلیسی رابطه منفی معنی

و نولز3، مکینتاش)2001(، نولز)2001(2این یافته با تحقیقات نولز، کلمنت و پلتیر
انگیزشمدلاخیرهايسالدر. باشدهمسو می) 1386(االسالمی و خیر ، شیخ)2004(

وتشریحدرمدلاینسودمنديواستیافتهراهنیززباني آموزشگسترهبهدرونی–بیرونی
این مدل بیانگرهايهنتیج. استگرفتهقرارتأییدموردزبانهاي یادگیريانگیزشانواعتبیین

عملکردشود،تر میدرونیوترکنندهتعیینخودانگیزشیگیريجهتچههراین است که
کلیطوربه.یابدمیافزایشزبانیادگیريبهآنهاتمایلوشدهبهترآموزانزبانزبانی
خودانگیزشیهايگیريجهتنوعچهکه هراستآنازحاکیهاپژوهشهايهنتیج

؛ به نقل از رایان و 1999برن،ولوکنل(فعالیت دربیشتردرگیريشود،میترکنندهتعیین
و ) 1386االسالمی و خیر،، به نقل از شیخ1996میسراندیو،(، عملکرد بهتر )b2000دسی،
) 1386االسالمی و خیر،به نقل از شیخ1987گرولین و رایان، (یادگیريازباالتريهايکیفیت

. شودمیمشاهدهنیز
دهد که بین راهبردهاي شناختی و فراشناختی یادگیري یافته دیگر این پژوهش نشان می

این یافته نیز با . ددار وجود دارزبان با عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی رابطه مثبت معنی

1- Ching
2- Noels, Clement, & Pelletier
3- Mcintosh
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، )1998(، کوهن)2002(، هسیا و آکسفورد)2009(، مک مولن)2010(تحقیقات سودت
.باشدهمسو می) 1990(و اومالی و چاموت) 1995(گرین و آکسفورد

اي، جبرانی، عاطفی و اجتماعی یافته دیگر حاکی از آن است که بین راهبردهاي حافظه
اند که راهبرد فراشناختی، بیشترین تحقیقات قبلی نیز نشان داده. شتداري وجود ندارابطه معنی

؛ 1990؛ اکسفورد، 1،2003؛ شمیس2007ماگگو و الیور،(کاربرد را در بین همه راهبردها دارد 
توان به آموزان را میمحققان معتقدند که کاربرد راهبرد خاص توسط دانش). 2،1998شعوري

).2010سودت،(نسبت داد بافت فرهنگی و آموزشی خاص 
انگیزشی، خودکارآمدي و انگیزش درونی تحلیل رگرسیون نشان داد که بیهايهنتیج

بیشترین میزان . آموزان استهاي پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانشکنندهبینیبهترین پیش
افته با و این ی. انگیزشی استبینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی، مربوط به متغیر بیپیش
در تبیین این یافته . باشدهمسو می) 1386(االسالمی و خیر آمده از تحقیق شیخبرهايهنتیج

. فقدان هدفمندي در انجام یک عمل استانگیزشی، نشانگرباید عنوان کرد که حالت بی
بیان کردند که انگیزش، ) 2007به نقل از ضیاحسینی و صالحی،1994(آکسفورد و شیرین 

اي است که گستردگی عمل و درگیري شخص در یادگیري زبان دوم را یین کنندهعامل تع
انگیزشی، یا به طور کلی از انجام فعالیت امتناع گیري بیافراد برخوردار از جهت. کندتعیین می

). a2000،b2000رایان و دسی،(دهند ورزند و یا آن فعالیت را بدون هدف انجام میمی
احساسدرونی،هايکه انگیزشرودمیکنندگی انتظارتعییندخويهنظریبربناهمچنین

دسی،ورایان(بخشند را بهبودويعملکردگونهبدینوافزودهراآموززبانشایستگی
a2000 .(خود درکهاسترضایتیاحساسخاطربهفعالیتانجاممعنايبهدرونیانگیزش

نوعاین). 1386االسالمی و خیر،، به نقل از شیخ1994همکاران،آمابلی و(است نهفتهفعالیت
در). 2004، 3کرانتمن وبات(گیرد مینشأتويفعالیتیاشخص ودرونازانگیزش،

نوهايپدیدهجستجويوتواناییگسترشیادگیري،اکتشاف،براينهاديتمایلحقیقت این
).b2000رایان و دسی، (استانگیزبرچالش و

1- Shmais
2- Sheorey
3- Bateman & Crant
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و پیشنهادهاهامحدودیت
آن به هايهاین پژوهش در مقطع سوم راهنمایی انجام گرفته است و لذا امکان تعمیم نتیج

شود که در سایر مقاطع تحصیلی نیز نظیر این توصیه می. سایر مقاطع تحصیلی وجود ندارد
به شود، مربیان راهبردهاي شناختی و فراشناختی، را همچنین پیشنهاد می. پژوهش انجام پذیرد

که نتیجه برآمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از این آموزان آموزش دهند، چرادانش
بعالوه مربیان و والدین . کندآموزان کمک میراهبردها به پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش

هاي افزایش انگیزش درونی و خودکارآمدي را فرا بگیرند و از این طریق بهآموزان روشدانش
آموزان کمک نمایند که این نیز طبق یافته این تحقیق به افزایش افزایش این ادراکات در دانش

. آموزان کمک خواهد کردپیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش
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