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Abstract  Article Info 

Introduction: Language learning is the product of the complex interaction of internal 

factors of thinking and cognition, and external factors of emotions and social and 

cultural interactions. Second language learning anxiety as one of the types of 

educational anxiety can affect learners' performance. So, the aim of this study was the 

modeling of English language motivational selves based on language performance with 

mediating role of English language learning anxiety in high school students. 

Methods: The present study was a correlational study based on structural equation 

modeling. The statistical population consisted of third grade female high school 

students in the academic year 2017-2018, in which 260 people were selected using 

cluster random sampling. Data collection tools included Horwitz et al. English language 

class anxiety questionnaire (1986), Taguchi et al. language motivational selves’ system 

questionnaire (2009), and the language lesson score of the language performance index. 

To analyze the data in descriptive statistics, mean and standard deviation were used and 

at the level of inferential statistics, structural equation modeling was used with SPSS 

24 and Amos 23 softwares. 

Results: The findings showed that there is a significant relationship between language 

motivational selves system and English language anxiety with language performance. 

English anxiety mediates the relationship between language motivational selves’ 

system and language performance. Also, the research model was approved and in 

general, 30% of English language performance can be explained by the language 

motivational selves’ system and English language anxiety [p≥ 0.001]. 

Conclusion: The results of this study showed that the language motivational selves 

system can reduce language anxiety and ultimately lead to improved learning status in 

learners. 
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مدل یابی خودهای انگیزشی زبان انگلیسی بر اساس عملکرد زبان با نقش میانجی اضطراب  

 یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه 
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 ده کی چ

اضطراب    .پیچیده عوامل درونی تفکر و شناخت، و عوامل بیرونی هیجانات و تعامالت اجتماعی و فرهنگی استیادگیری زبان محصول تعامل    : مقدمه

مدل یابی خودهای  گذارد. این پژوهش با هدف  های آموزشی می تواند بر عملکرد فراگیران تاثیر مییادگیری زبان دوم به عنوان یکی از انواع اضطراب 
 انجام شد.   س عملکرد زبان با نقش میانجی اضطراب یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطهانگیزشی زبان انگلیسی بر اسا

  دختر  آموزان دانش   را شامل  آماری جامعه  .بود ساختاری معادالت یابی مدل روش بر مبتنی همبستگی های پژوهش  نوع پژوهش حاضر از ها: روش

  انتخاب شدند.   خوشه ای  یتصادف  یریگ  نفر با استفاده از روش نمونه  260تعداد  دادند که    یلتشک  1396-97تحصیلی  در سال    اول  متوسطه  سوم  سال
  انگیزشی زبان   خودهای   سیستم  (، پرسشنامه 1986)   همکاران  و   هوروتیز  انگلیسی  زبان   کالس   اضطراب  ها شامل پرسشنامهابزارهای گردآوری داده 

ها در آمار توصیفی از میانگین و انحراف داده یلو تحل یهتجز یبرا درس زبان عنوان شاخص عملکرد زبان بودند. و نمره (2009) تاگوچی و همکاران
 .استفاده شد Amos 23و  SPSS 24 افزارهای نرم با ی معادالت ساختار یابیاز مدل   استاندارد و در سطح آمار استنباطی

  زبان   انگلیسی با عملکرد زبان رابطه معنی داری وجود دارد. اضطراب   زبان  اضطراب  و   زبان  انگیزشی  خودهای  سیستم  نتایج نشان داد بین  : هایافته

  از   درصد  30  کلی  طور  با عملکرد زبان نقش میانجی دارد. همچنین مدل پژوهش تایید شد و به  زبان  انگیزشی  خودهای  انگلیسی در رابطه بین سیستم
 [.p≤ /001]است  تبیین و اضطراب زبان انگلیسی قابل زبان انگیزشی خودهای سیستم  توسط انگلیسی زبان عملکرد

می تواند سبب کاهش اضطراب زبان گردد و نهایتا منجر به افزایش    زبان  انگیزشی  خودهای  نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم : یریگجه ینت

 یادگیری زبان در یادگیرندگان شود. 
 انگیزشی، عملکرد زبان انگلیسی، دانش آموز   زبان، خودهایاضطراب یادگیری  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
برای برقراری    ،ابزار فکری  نیتر  افتهیزبان به عنوان توسعه  

  میانتقال مفاه  و  شودیها و جوامع به کاربرده مانسان  نیارتباط ب
ساده  یذهن  دهیچیپ به  کامل  نیتررا  م  نیترو  ممکن   سریشکل 
[. در جوامع مختلف فرآیند توسعه و آموزش علمی زبان  1]  سازدیم
(Languageدر نظام های آم )گیرد و این مسیر وزشی صورت می

باشد؛   همراه  اضطراب  با  تواند  می  آموزان  دانش  برای  یادگیری 
تواند  می  و بوده  تجربه و طبیعت بشر    اضطراب جزء جدایی ناپذیر

شناختی عالیم  عاطفی(Cognitive)  به   ،  (Emotional)  ،
[.  2] منجر شود (Behavioral) و رفتاری  (Physical) فیزیکی

های آموزشی مهم، اضطراب یادگیری زبان  یکی از انواع اضطراب
(language learning anxiety  نظریه طبق  بر  است.   )

اضطراب زبان متغیر و سازه مهمی در   1986هورویتز و همکاران  
اضطراب     که دارای سه مولفهیادگیری زبان است. این اضطراب  

از ترس  و  ارزیابی منفی  از  ترس  زبان می  امتحان،  باشد  کالس 
رفتارهای  و  عقاید  هیجانات،  احساسات،  از  ای  پیچیده  مفهوم 
مرتبط با یادگیری زبان را در بر می گیرد که به علت منحصر به 

یادگیرندگان زبان  ؛  فرد بودن یادگیری زبان خارجی ایجاد می شود
انگلیسی معموال احساس می کنند که زبان انگلیسی فشارزاترین  

از برقراری ارتباط را و ترس    که تاکنون داشته اندکالسی است  
با   فرد  ارتباط  برقراری  هنگام  به  که  کشیدن«  »خجالت  نوعی 

د )اضطراب  دادن  گوش  در  چه  در دیگران  چه  کننده(  ریافت 
)ا اطالق    طرابضصحبت کردن  افتد،  اتفاق می  ارتباط شفاهی( 

کن  . به ویژه در کالس های زبان خارجی، دانش آموز مممی کنند
است در مورد عدم کنترل آنچه در فعالیت های ارتباطی اتفاق می 
افتد، نگران باشد و ممکن است احساس کند که دیگران همیشه  
اقدامات او را ارزیابی می کنند. اضطراب زبان خارجی نباید بعنوان  

جی تلقی شود، بلکه  ارترس های انتقال یافته به یادگیری زبان خ
از   نبعنوا واضح  و    ترکیبی  احساسات  اعتقادات،  خود،  ادراکات 

است   خارجی  زبان  یادگیری  کالس  به  مربوط  [.  3]رفتارهای 
اعتقادات،   خود،  ادراک  چگونگی  از  ناشی  خارجی  زبان  اضطراب 
احساسات و رفتارهای مربوط به کالس یادگیری زبان خارجی بوده  

شود و  که از منحصر به فرد بودن فرایند یادگیری زبان ناشی می 
 [.  4]نظر می رسد که به طور موثری بر عملکرد زبان تاثیر دارد    به

یادگیری،   از مهمترین عواملی که در میزان تجربه  از طرفی 
اضطراب یادگیری و حتی عملکرد دانش آموزان اثر گذار است می  

 ( انگیزش  به  ]Motivationتوان  نمود  اشاره  کلی5(  طور  به   .]  
  فعالیت   در   شرکت   و  موفقیت  کسب   برای   اشتیاق  و   میل   به  انگیزش

دارد    هایی  ها   در   موفقیت   که اشاره  تالش  کوشش   به   آن    و 
آموزانتصویر ذهنی  و    است  وابسته   یادگیرندگان  در مورد    دانش 

ها کمک می کند تا برای    به آن   را تحت تاثیر قرار خواهد داد و   خود 
یادگیری  یادگیری زبان برانگیخته شوند و با انگیزه بیشتر به سمت  

 Theنظریه خودهای انگیزشی زبان دوم ) [. 6]  زبان هدایت شوند 

L2 motivational self-system  دورنیه توسط  که   )2005  
مطرح شد به تعیین گرایش های انگیزشی در فرایند یادگیری زبان  
انگلیسی اشاره دارد و با اساس قرار دادن الگوهای قبلی و شواهدی  

اسی انگیزه و انگیزه زبان دوم، سیستم  تجربی از مطالعات روان شن
خودهای انگیزشی زبان دوم را به عنوان مدلی با سه جنبه پیشنهاد  
داد که عبارتند از خود آرمان زبان، خود باید زبان و تجربه یادگیری  

خود آرمان زبان جنبه زبانی خود آرمان یک شخص است و  زبان؛  
است که شخص آرزوی  نماینده تصویری آرمانی از نوع کاربر زبانی  

آن را داشته باشد. مثال اگر شخص بخواهد به کاربر زبانی فصیحی  
که با دوستان بین المللی ارتباط برقرار می کند تبدیل شود، تصویر  
آرمانی وی از خود به عنوان یک عامل انگیزه قوی برای کاهش  

   . اختالف بین خود کنونی یا واقعی و خود آرمان وی عمل می کند 
اید زبان دوم مستقیما منجر به افزایش تالش هدف می شود  خود ب

و تاثیر آنچنانی بر نگرش فراگیران نسبت به یادگیری زبان انگلیسی  
ندارد، که نشانگر این مطلب است انگیزه ای که از خود باید زبان  
دوم سرچشمه می گیرد چنان موقتی است که احتماال به یادگیری  

منجر نمی شود. خود باید زبان جنبه    زبان تا سطوح باالی توانایی
زبانی خود باید شخص است. این جنبه کمتر درونی شده به ویژگی  
هایی اطالق می شود که شخص عقیده دارد باید دارا شود )مانند  

مختلف(  اجبارهای  یا  ها،  مسئولیت  اهمیت  7]  وظایف،    یستم س[. 
ی این  در فرایند یادگیری زبان انگلیس زبان دوم   یزشی انگ  ی خودها 

اولیه یادگیری زبان از   انگیزه  است که برای بعضی زبان آموزان، 
نمی سرچشمه  بیرونی  یا  درونی  تصویر  از  هیچ  بیشتر  بلکه  گیرد 

شود  درگیری موفقیت آمیز با فرایند واقعی یادگیری زبان ناشی می 
ویژگی8] فاقد  خودکار  صورت  به  مطلوب  آینده  خودهای  های  [. 

قابلی  و  هستند  ویژگیانگیزشی  به  آنها  انگیزشی  چون  ت  هایی 
گیری خود آینده در ذهن و فعال شدن  آسانی، میزان تکرار شکل

در    در این زمینه  مطالعاتی که [.  9آن در حافظه کاری بستگی دارد ] 
نشان دادند که این متغیر    ندایران انجام شدو    کشورهای چین، ژاپن 

همبست  داری  معنی  طرز  به  زبان  انگیزه  با  تنها  بلکه  نه  دارد  گی 
بیشتری را در تالش هدف یادگیرندگان و یادگیری زبان    پراکندگی
می سطوح    .[ 10]  دهدنشان  بین  داد  نشان  پژوهشی  همچنین 

معنی داری وجود    انگیزش با اضطراب درس زبان انگلیسی رابطه 
[ )  . [ 11دارد  دوم  زبان  یادگیری   Second languageتجربه 

learning experience  بیشترین تاثیر را روی رفتار انگیخته )
دارد و تجربه یادگیری عبارت است از نگرش یادگیرندگان نسبت  
تاثیر محرک های بی   تواند تحت  به یادگیری زبان دوم که می 

[.  12واسطه موقعیتی محیط یادگیری و تجربه فردی قرار گیرد ]
، لذت بردن از  همچنین تجربه یادگیری زبان، یعنی لذت یادگیری 

فضای کالس و روش آموزشی، نقش کلیدی در یادگیری زبان دوم  
ها از تجربه یادگیری زبان به عنوان عامل حفظ و  ایفا می کند. آن

تقویت انگیزش یادگیری زبان دوم نیز یاد می کنند، زیرا در شرایط  
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آموزان بهتر  مطلوب و با بهره مندی از تجربه یادگیری دلپذیر، دانش
 [. 13هدف یادگیری دست خواهند یافت ]به  

  دلیل  به  انگلیسبی  زبان  در  مناسبب   عملکرد  و   یادگیری
  حال  جهان  در  ارتباطی   فرایندهای  از  بسببیاری   در  فراگیری

  مبرهن    جوامع   دیگر   با   تعامالت   در   آن  موثر   نقش   و   حاضر
  مانند  رفتاری  و  شببناختی  عوامل  سبباییشببنا  و  باشببد   می

  می  انگلیسبی  زبان  یادگیری  فرایند  در  اضبطراب  و  انگیزش
  مناسببب  آموزشببی  های  روش  ارتقای  و   بهبود  موجب  تواند

  یبادگیری    اهمیبت   ببه   توجبه   ببا   لبذا   گردد.   یبادگیری  افزایش   و
  در   کبه   هباییدغبدغبه   و   امروز   پرچبالش   دنیبای   در   دوم   زببان

  دارد،  وجود  انگلیسببی  زبان  ویژه  به   دوم  زبان  یادگیری  راه
  شببناختی  روان   متغیرهای  بررسببی  به   دارد  نظر  در  محقق
و در قبالبب ارا به     پرداختبه   انگلیسبببی   زببان   یبادگیری   ببا   مرتبط

 خودهای   یک مدل به این سببوال پاسببد دهد که آیا سببیسببتم
 عملکرد بر  انگلیسبی  زبان اضبطراب گریمیانجی با  زبان  انگیزشبی

اثر دارد؟ اول متوسطه دختر آموزان دانش انگلیسی زبان
 

 
 مدل مفهومی فرضی]پیشنهادی[ پژوهش با توجه به پیشینه تحقیقاتی  .1نمودار

 

 هاروش 
  های  پژوهش  نوع   از   آن   هدف   به   توجه  با  پژوهش  این

 و   مقطعی  صورت  به  ها  داده  گردآوری  شیوه  لحاظ  از  و  کاربردی
  همبستگی  های  پژوهش  نوع  از   و   توصیفی  روش   به  آنها  تحلیل
می باشد.  [  SEM]  ساختاری  معادالت  یابی   مدل  روش   بر   مبتنی
  متوسطه   سوم  سال  دختر  آموزان  دانش  تمامی  شامل  آماری  جامعه

نفر    2904به تعداد    1396-97در سال تحصیلی    بابل  شهرستان
در روش  در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه  تشکیل دادند.  

احتمال    با  و  25متغیر آشکار و اختصاص ضریب    8بی و داشتن  امدلی
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب    260وجود پرسشنامه های ناقص

ا مراجعه به  بای  گیری تصادفی خوشهنمونه با روش نمونه  .ندشد
.  انتخاب شدند  دختردانش آموزان    بابلمدارس مورد نظر در شهر 

گیری بدین صورت بود که در مرحله اول از بین دو  روش نمونه
منطقه شهر بابل یک منطقه به تصادف انتخاب شد. سپس از بین  

مدرسه به تصادف انتخاب گردید.    10مدرسه منطقه تعداد    18تعداد  
بین   از  نهایت  در    20در  موجود  صورت    10کالس  به  مدرسه 

کالس به تصادف انتخاب شد. در فرایند نمونه    11تصادفی تعداد  
در خصوص هدف پژوهش و   یمقدمات  یحاتدر ابتدا توضگیری  

ابزارها به دانش آموزان در کالس داده    یلو تکمی  نحوه همکار
نامه ها پرسش  ،اجرا طرح  خصوصدر   یتشده و پس از کسب رضا

اخت گرفتدانش  یاردر  قرار  نمونه  گروه  و    یه تجز  یبرا.  آموزان 
ها در آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در  داده  یلتحل

استنباطی آمار  مدل    سطح  ساختار   یابیاز   نرم  با  یمعادالت 
شد Amos 23و SPSS 24  افزارهای بزار گرداوری  ا  .استفاده 

 اطالعات در این پژوهش عبارتند از: 
  پرسشنامه   انگلیسی: این  زبان  یادگیری  اضطراب  نامهپرسش  -

  و   هوروتیز  خارجی  زبان  کالس  اضطراب  مقیاس  یافته  گسترش
  مقیاس   در  آیتم  هر .  باشد   می  گزینه   33  شامل   و   (1986)  همکاران
  لیکرت  مقیاس  ای  نقطه  5  طیف  یک  بر  را  زبان  کالس  اضطراب

  گذاری  نمره.  است  شده  تنظیم  مخالف  کامالً  تا  موافق  کامالً  از
  منفی  عبارات  برای  و  1  تا  5  از  مثبت  عبارات  برای  سئواالت
  از  نمرات  احتمالی  دامنه.  شودمی   محاسبه  وارونه  و  منفی  بصورت

  از  باالتری  سطح  منزله  به   باالتر   نمره  کسب  که  بود  165  تا  33
پرسشنامه خرده   این  باشد. درمی   زبان  درس  در  فراگیران  اضطراب

و    زبان  منفی  ارزشیابی  از  ترس   ، رتباطیا  اضطراب  هایمقیاس
 نسخه   بازآزمایی  ضریب  .شود  می  سنجیده  زبان  امتحان  اضطراب

  ،93/0  با  برابر  تگزاس  دانشگاه  دانشجویان  روی  بر  آزمون  این  اولیه
  کلی  اعتبار.  شد  محاسبه  83/0  با   برابر   ایهفته   8  دوره  یک  از   بعد   و

  در   کرانباخ  آلفای  طریق  از  مختلف  های  زبان  به  آزمون  این
  چین  در   و   ؛80/0  باالی  قطر  ؛81/0  باالی  اسپانیا  در  ؛94/0ژاپن
  و   ،89/0  آزمون   اضطراب  ، 88/0  منفی  ارزیابی  از   ترس   برای

  و   ترجمه  در ایران پرسشنامه.  شد  برآورد  91/0  ارتباطی   اضطراب
  روایی   بررسی  برای.  شد  اجرا  تهران  شهر  آموزان  دانش  روی  بر

  بر  همزمان  کتل،  اضطراب  آزمون   و  آزمون  این  مالک،  به  وابسته
  دست   به   45/0  همبستگی  ضریب   و  شد   اجرا   آموزان   دانش   روی

  محاسبه  86/0  کردن  دونیمه  روش  با  آزمون  پایایی  همچنین.  آمد
به .  [14شد] کرونباخ  آلفای  روش  به  پایایی  حاضر  پژوهش  در 

اضطراب برای  و    74/0امتحان    ، اضطراب69/0ارتباطی    ترتیب 

خودهای 
 انگیزشی زبان

 تالش هدفمند

 زبان خود آرمانی

 

 ارزشیابی منفی

اضطراب زبان 
 انگلیسی

 اضطراب امتحان اضطراب ارتباطی

 انگلیسیعملکرد زبان 

 خود باید زبان

 

 تجربه یادگیری
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 بدست آمده است. 72/0منفی  ارزشیابی
 پرسبشبنامه زبان: این   انگیزشبی   خودهای  سبیسبتم  پرسبشبنامه   – 

  نظریه  اسبباس   بر  2009  سببال   در   پاپی   و  مجید   تاگوچی،   توسببط 
  شش  مقیاس   از  استفاده   با  آزمون   . شد  سباخته  ( 2003) ی دورن  زولتان 

  نشببان  1  و  موافقم  "کامال  دهنده   نشببان  6 لیکرت )عدد   ای  درجه 
  این اولیه   نسبخه   پایایی . شبود سبنجیده می   مخالفم(   "کامال  دهنده 
 خرده تمام   برای  ژاپن  در  کرانبباخ   آلفبای   روش   از  اسبببتفباده   با  آزمون 

  دسبت   به  0/ 75  از   باالتر   ایران   و  چین   در  ، 0/ 76  از  باالتر   ها  مقیاس 
  24  شبامل  پرسبشبنامه  این   شبده  تجدیدنظر   در ایران نسبخه [.  10]  آمد 

  کدام  هر   پرسشنامه   این   بخش  چهار .  گرفت   قرار   بررسی   مورد   سوال 
 -خود  : اسبت   زیر   شبرح   به   هسبتند   سبوال(  24  )جمعًا  سبوال  6شبامل 
  یادگیری  تجربه  انگلیسبی،   زبان  آرمان  - انگلیسبی، خود   زبان  بایدی 

  این  اعتببار  هبدفمنبد می بباشبببد. همچنین  انگلیسبببی و تالش   زببان 
  ،0/ 82  انگلیسبی   زبان  باید  - خود   برای   کرانباخ  آلفای   روش   با  آزمون 

  انگلیسبی  زبان   یادگیری   تجربه   ، 0/ 76 انگلیسبی   زبان  آرمانی  - خود 
  پژوهش  در   . [ 11آمبد ]   دسبببت   ببه   ؛ 0/ 74  هبدفمنبد   تالش   و   0/ 80

  ببایبد  - خود  برای  ترتیبب   ببه   آلفبای کرونبباخ  روش  ببه   پبایبایی   حباضبببر 
  تجربه  ، 0/ 71انگلیسبببی   زبان  آرمان  - خود  ، 0/ 82انگلیسبببی   زبان 

 آمده  بدسبت  0/ 87هدفمند   تالش    و  0/ 91  انگلیسبی   زبان   یادگیری 
 . است 

زبان  - عملکرد  سنجش  جهت  انگلیسی:  زبان  عملکرد 
 استفاده شد.  دانش آموزان انگلیسی از نمره پایان ترم

 مجوز اخذ از روش اجرای پژوهش بدین صورت بود که بعد

 مدیر  از اجازه دریافت با نمونه، انتخابو   پرورش و آموزش اداره از

های مدرسه و هماهنگی با دانش آموزان گروه نمونه، پرسشنامه
فوق روی آنها اجرا شد و به همراه نمره پایان ترم زبان انگلیسی  

 مالحظات تمامی است ذکر به آنها اطالعات جمع آوری شد. الزم

پژوهش در اخالقی  هم که طوری به است؛ شده رعایت  این 

 و موضوع اهمیت از و  شد جلب  آموزاندانش کتبی تمام رضایت
ماندن  اجرا از قبل همچنین شد. گفته اطالعاتشان محرمانه 

اداره آموزش الزم مجوزهای کتبی بخش حراست  پرورش   و از 
 گرفت.   قرار تأیید مورد هاپرسشنامه و شد گرفته

 هایافته
ابتدا پس از بررسی پیش -مدل اندازه  آماری  هایفرض  در 

 گیری سه متغیر پژوهش بررسی و تایید شد.  
[ مقادیر بدست آمده از میانگین و  1]  جدول  در  مندرج  نتایج

و   دهد  می  نشان  توصیفی  آمار  در  را  متغیرها  استاندارد  انحراف 
کلموگروف   آزمون  با  ها  داده  نرمالی  بررسی  در  همچنین 

ضعیت تمام متغیرها نرمال می باشد. اسمیرونوف و

 نتایج آمار توصیفی و بررسی نرمالی داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرونوف  .1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
 کلموگروف اسمیرونوف

 معنی داری مقدار 
 533/0 807/0 02/5 98/16 خود باید زبان 

 117/0 191/1 85/4 15/15 خود آرمانی زبان 

 288/0 983/0 34/5 36/16 تالش هدفمند

 440/0 867/0 04/5 96/16 تجربه یادگیری زبان 

 196/0 057/1 16/18 81/65 زبان  انگیزشی خودهای سیستم

 336/0 943/0 57/5 88/36 اضطراب ارتباطی 

 265/0 005/1 41/8 56/50 اضطراب امتحان 

 491/0 834/0 97/3 89/22 ترس از ارزشیابی منفی 

 324/0 953/0 19/15 38/110 انگلیسی   زبان  اضطراب

 323/0 954/0 54/3 95/16 عملکرد زبان انگلیسی 

 انگلیسی با عملکرد زبان انگلیسیزبان اضطراب و انگیزشی خودهای هایسیستم هایمقیاس خرده ماتریس همبستگی پیرسون .2جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

          1 زبان  باید خود

         1 . 69** خود آرمانی زبان 

        1 . 70** . 68** تالش هدفمند

       1 . 64** . 77** . 47** تجربه یادگیری زبان 

      1 . 89** . 89** . 86** . 93** زبان  انگیزشی خودهای سیستم

     1 - .14* - .09 - .14* - . 22** - .09 اضطراب ارتباطی 

    1 . 63** - .12* - .11* - . 18** - . 21** - .12* امتحان اضطراب  

   1 . 59** . 62** - .02 - .01 - .04 - . 19** - .04 ترس از  ارزشیابی منفی  

  1 . 80** . 90** . 86** - .12* - .10* - . 16** - . 25** - .11* اضطراب زبان انگلیسی 

 1 - . 18** - .16* - . 21** - . 18** . 26** . 20** . 23** . 19** . 23** عملکرد زبان انگلیسی 

 است.  داری معنی 0/ 01 سطح  در**  است.   داری معنی 05/0  سطح  در*
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  بین  معنی داری  [ همبستگی منفی2]  جدول  در  مندرج  نتایج
انگلیسی با عملکرد زبان    زبان  اضطراب   و   شناختی  معرفت  باورهای

  مقیاس   خرده  بین  و  دهد  می  نشان  را   آموزان  دانش  انگلیسی در
  در انگلیسی زبان عملکرد زبان با انگیزشی خودهای سیستم های

 .  دارند دانش آموزان همبستگی معکوس وجود
  046/0برابر با    RMSEA[ مقدار  3]  جدول  در  مندرج  نتایج

است که نشان دهنده این است    1/0باشد لذا این مقدار کمتر از  می
ناسب است و مدل قابل قبول  که میانگین مجذور خطاهای مدل م

 1 بین (196/2)آزادی می باشد. همچنین مقدار کای دو به درجه 
نیز تقریبا برابر     NFIو    GFI  ،CFIباشد و میزان شاخص  می  3و  

بزرگتراز   متغیرهای   9/0و  مدل  دهند  می  نشان  که  باشد  می 
 پژوهش مدلی مناسب است.  

[ بر آورد اندازه اثر مستقیم را به روش  4با توجه به جدول ]
حداکثر درست نمایی نشان می دهد و به طور مشخص مسیرهای 

سیستم مستقیم  و  انگیزشی  خودهای  اثر    زبان   اضطراب  زبان 

مقادیر   با  ترتیب  به  انگلیسی  زبان  عملکرد  بر  و    39/0انگلیسی 
 معنی دار هستند.  001/0در سطح  -28/0

[ جدول  توجه  )5با  شده  استاندارد  مقادیر  به  توجه  با   ]β  ،)
س  یممستق  یرغ  یرهایمس شده  گرفته  نظر   یخودها  یستمدر 
اضطراب    گرییانجی با م  یسیزبان بر عملکرد زبان انگل  یزشیانگ
با  307/0و مقدار ضریب تبیین  341/0یسی با مقدار اثر ن انگلزبا

( 001/0و سطح معنی داری )توجه به روش برآورد بوت استرپ  
 . یدواقع گرد ییدمورد تابدست آمده 

ها آماره  به  توجه  اساس  یبا  شاخص  سه  از  آمده    ی بدست 
و    یدواقع گرد  ییدتا  و مقتصد، مدل پژوهش مورد  یقیمطلق، تطب
کل طور  متغ  یبه  پ  یردو  متغR2=30/0)  ینیب   یشتوان  از   یر( 

انگل زبان  م  یسیعملکرد  دارا  درصد عملکرد    30باشند، که    ی را 
زبان و   یزشیانگ یخودها یستمس یرهایتوسط متغ  یسیزبان انگل

قابل   یممستق  یرو غ  یممستق یرهایدر مس  یسیاضطراب زبان انگل
. باشد یم یینتب

 شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها   .3جدول 

 مقدار به دست آمده  مقادیر قابل قبول  توضیحات نام آزمون

χ2/df 196/2 <3 نسبی  اسکو ر کای 

RMSEA  046/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  997/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI 991/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 989/0 >9/0 شاخص برازش مقایسه ای 

DF - - 118 

 [maximum likelihood] نمایی درست حداکثر روش با مستقیم مدل برآورد .4 جدول

 داریمعنی R2 استاندارد شده  βمقدار  استاندارد نشده  Bمقدار  متغیر

 001/0 03/0 18/0 39/0 انگلیسی  زبان عملکردبر  زبان انگیزشی خودهای سیستم

 001/0 028/0 - 11/0 - 28/0 انگلیسی  زبان  عملکرد بر اضطراب زبان

  [bootstrap] برآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ .5 جدول

 داری معنی حد بال  حد پایین  β R2 متغیر 

 001/0 - 262/0 - 459/0 307/0 341/0 اضطراب زبان انگلیسی  گریمیانجی با انگلیسی زبان عملکرد زبان بر انگیزشی خودهای سیستم
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مدل نهایی آزمون شده به همراه ضرایب مسیر استاندارد شده  .2نمودار 

 بحث 
هدف پژوهش مدل یابی خودهای انگیزشی زبان انگلیسی بر 
اسببباس عملکرد زبان با نقش میانجی اضبببطراب یادگیری زبان 

 انشبنانگلیسبی در دانش آموزان مقطع دوم متوسبطه بود. نتایج 
داد ببا توجبه ببه مبدل نهبایی تحقیق ببه طور کلی متغیر برونزا توان  

یسببی را دارا می انگل  زبان درصببدی متغیر عملکرد 30پیش بینی  
 بباشبببد و ببه طور کلی مبدل پژوهش مورد تباییبد واقع گردیبد. این 

 تبیین [ همسببو می باشببد. در6و  13، 12،  11] های  یافته  با نتایج
 عملکردی،  هبدفی  در یبادگیری سببباختبار  گفبت توانمی نتبایج  این

 تفهیم آموزدانش  به  محیط، آن در  که  کندمی توصبیف  را محیطی
 نشببان  بیرونی،  هایپاداش اخذ معنی  به  نبود  موفق که  شببودمی

 که اسببت  دیگران  از بهتر عملکردی داشببتن و  باال  توانایی دادن
 تأثیر و آورده فراهم را  اضبطراب ایجاد  شبرایط خود  نوبه  به  نیز این

زببان    یبادگیری [.15دارد ]  زببان درس عملکرد و  یبادگیری  بر منفی
 راهبردهای یادگیریاسبت و اسبتفاده از  همراه  اضبطراب با خارجی

 جالب بودن،  مفید خصببوص در یادگیرنده  هایقضبباوت  عنوان  به
 آموزاندانش  شبودمی  سببب درس، یک محتوای اهمیت  و  بودن،

 آینبده  اهبداف  تحقق  برای  کالس  سبببودمنبدی  از  مثببت  ادراک  ببا
  خودانگیخته صبورت  به  درسبی تکالیف در سبایرین  از بیشبتر خود

  شبوند، اضبطراب قبیل از  منفی هیجانات دچار  کمتر  و شبده درگیر
 باشبند  تر  کوشسبخت  ،برندب  کار  به مؤثرتری یادگیری  راهبردهای

 این طرفی،  از [.16]  باشببند داشببته  مدرسببه در بهتری عملکرد و
  منفی  ارزیبابی از  نگرانی و  دلهره  ترس، خجبالبت، تنش، احسببباس

 مختلف   هبایموقعیبت  در  کردن  مخباطره  نباییوات  گباه،  کبه  دیگران
  و  مسبببتقیم  ارتبباط  برقراری  و  تمباس  ایجباد  از جملبه  یبادگیری
 اختالل ایجاد با کند،می  سبلب آموززبان فرد  از را رودررو  گفتگوی

 قبدرت  در  ضبببعف  موجبب  زببان خبارجی،  فراگیر توجبه و  تمرکز  در
 و تحصبیلی پیشبرفت  به را  افراد  دسبتیابی  امکان و  شبده  یادگیری
[. در سببباختبار 3دهبد ]می  کباهش  علمی  هبایموفقیبت  کسبببب

تجربه یادگیری زبان دوم به انگیزه های مرتبط به انگیزشی زبان  
ری مربوط می شبببود. انگیزه یواسبببطبه و فوری یبادگ  محیط بی
زبان چیزی بیشتر از یک کد ارتباطی است که می تواند یادگیری  

ه شبود و در به طور مشبابه با سبایر رشبته های دانشبگاهی یاد گرفت
نتیجبه ببه طور معمول الگوهبایی هبایی را ایجباد کرده انبد کبه زببان  

شببخصببی یک فرد مرتبط می کند و بخش  ”هسببته“دوم را به  
مهمی از هویبت شبببخص را شبببکبل می دهبد. اگرچبه در زمینبه 
انگیزش، خودها اجزای اصلی این سیستم هستند، اما هنگامی که 
بحث یادگیری یک زبان خارجی به میان می آید باید جزء سبومی 
را هم ببه آن اضبببافبه کرد و آن تباثیر محیط بر یبادگیری و تجرببه  

کالس درس، معلم، برنامه درسببی، .....( اسببت. در بین یادگیری )
ابعاد سبیسبتم خودهای انگیزشبی زبان دوم این بعد بیشبترین تاثیر 
را بر تالش هبدفمنبد دارد. اهمیبت این بعبد از آنجباسبببت کبه برای 

بعضبببی زببان آموزان، انگیزه اولیبه برای یبادگیری زببان از هیچ 
بلکه بیشببتر از   تصببویر درونی یا بیرونی سببرچشببمه نمی گیرد،

درگیری موفقیبت آمیز ببا فرآینبد واقعی یبادگیری زببان نباشبببی می  
 و لیاقت احسباسِ یادگیری در زمینۀ که [. دانش آموزانی7]  شبود

 راهبردهبای  ببه احتمبال زیباد، از  و  می کننبد  بیشبببتری  کبارآمبدی
 فراشبناختی دهی نظم  خود قبیل از باال  شبناختی یادگیری سبطح

 دسببت بهتر یادگیری پیامدهای به آن بالدن  به و  کرده  اسببتفاده
در این میان چنانچه زیرسبباخت های آموزشببی همانند   ؛می یابند

کالس ها موجود باشببد و پتانسببیل های  و  روش های آموزشببی
روانشبناختی همانند اشبتیاق و انگیزش در فرد شبکل گرفته باشبد، 

 [. در 17سببب می گردد این فرایند یادگیری بسبیار تسبهیل یابد ]
  با فرد که  اسبت  آمده هدفی  سباختارهای  با  مرتبط  هاییافته رورم

 یک در مهارت و شببایسببتگی رشببد بر هدف یادگیری، از ادراک
نکته مهم در یادگیری زبان [. 18] کندمی تمرکز تحصیلی  تکلیف

باورهای فرد در مورد یادگیری اسببت که میتواند سببطح انگیزش  
 انگیزش، تمرکز   تواندمی افزایشی فردی فرد را باال ببرد. باورهای

 مقباببل   در  و  بخشبببد  را بهبود  یبادگیرنبدگبان  اطالعبات  پردازش  و
 به یادگیری نسبببت  یادگیرندگان در  بدبینی  نوعی قطعی باورهای

 فراینبد  در  فرد  خودکنترلی  عبدم  ببه  توانبدمی  و  می آورد  وجود  ببه
  توجه، نقص  نقص  به  خودکنترلی عدم این  منجر شببود،  یادگیری

 فعبالیبت هبای  تنظیم  عبدم و پردازش اطالعبات  در  تمرکز، نقص  در
 در اضبطراب پایین با افزایشبی باورهای[.  19]  شبود منجر  یادگیری

 یکسببری که  می شببود  موجب باوری چنین اسببت، زیرا ارتباط
 که یادگیریی فرد، راهبردهای تالش  سببطح میانجی مانند  عوامل

 پبذیرش  مورد  پیشبببرفتیاهبداف    و  کنبد  اسبببتفباده  میتوانبد  فرد
فرد  موفقیت تسببهیل موجب امر شببود؛ این یادگیرندگان تحریک

 .[7] می دهد افزایش را موفقیت انتظار بنابراین و شده
یبادگیری زببان توان بیبان کرد کبه در فراینبد    در پبایبان می

توانبد ببه کباهش نیز می  زببانآموز ببه  نگرش مثببت معلم و دانش
آموزان باید انتظار دانش .ک کندکم  و افزایش انگیزش اضببطراب

با سبرعت یادگیری آنها منطبق باشبد آنها نباید انتظار داشبته باشبند 
که در مدت کوتاهی زبان را فراگیرند. در واقع در مسبیر یادگیری 

آموز نببایبد کنبد، بنبابراین دانشزببان هر کسبببی اشبببتبباه هبایی می
 .نیسبت احسباس بدی داشبته باشبد زمانی که پاسبخش درسبت

بنابراین، به نظر طبیعی می رسد که عوامل هیجانی و عاطفی، به 
خصبببوص مهبارت هبای درون فردی و توانبایی هبای مبدیریبت 
اسببترس، می توانند از اهمیت زیادی در زمینه یادگیری برخوردار 

همچنین، تغییر واکنش منفی و کاهش اضبطراب فراگیران   .باشبند
م و دلنشبین و تالش زبان در حیطه آموزشبی با ایجاد محیطی آرا

برای تغییر این نگرش و رفتار از وظایف مسببلم مدرسببان و زبان 
 آموزان به شمار می آید.
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بودن  محدود به توانمی حاضببر پژوهش محدودیتهای از
ابزارها  سبایر از اسبتفاده عدم و پرسبشبنامه به گیریاندازه ابزار

اسبت. نتایج حاصبله در این پژوهش در مجموع توانستند بخشی از 
تبیین   منظوربهشبببود واریانس را تبیین نمباینبد؛ لذا پیشبببنهباد می

فردی و هایی با تمرکز بر سایر عوامل  واریانس باقیمانده، پژوهش
و متغیرهبای دیگر صبببورت گیرد.   اجتمباعی مؤثر در این زمینبه

 روشهای  از  بعدی مشابه  تحقیقات ود درهمچنین پیشبنهاد می شب
و  استفاده  نیز  مصاحبه  نظیر  دیگری روی  این شود  را  پژوهش 

آموزان و دانشبجویان شبهرهای های مختلف و دانشافراد و گروه
 پذیری بیشتری داشته باشد.مختلف اجرا شود تا نتایج تعمیم

 نتیجه گیری
  و  دناکارآم  انگیزشببی  های  سببیسببتم  رسببد  می  نظر  به

  افزایش   سبببببب   توانبد   می   نبامنباسبببب   ببادگیری   راهبردهبای
  میزان  تا  کرد  سببعی  باید   و  گردد   زبان   یادگیری  اضببطراب

  خالقیبت،  رشبببد  و  بروز  در  را  توصبببیفی  ارزشبببیبابی  تبأثیر
  نشببان  یادگیری  بهبود  و  آموزان  دانش  تحصببیلی  انگیزش

  سبببازه  این  تاثیرات  به  توجه  با  بایسبببتی  طرفی  از  و   ،داد
  متولیان  شبده،  تجربه  اضبطراب  سبطح  در  روانشبناختی  های

  زبان  یادگیری  اهمیت  به  توجه  با  نخسبت   گام  در  آموزشبی
سبببو و ارتقبا    یبک  از  اجتمباعی  تعبامالت  و  ارتبباطبات  در   دوم

سبباختاری های یادگیری دایره دانش از جانبی دیگر، بایسببتی به 
همانند آموزش اسبتفاده از راهبردهای مناسبب و بهبود سبیسبتم 
های انگیزشببی با کاربردی نمودن تاثیرات و نقش زبان در رشببد 

 فردی و اجتماعی روش های موثر در این جهت ارایه نمایند.

 

 ی اخالق مالحظات

  کد با مقاله اول نویسنده  دکترای رساله از برگرفته  مقاله این
   بابل  واحد آزاد دانشگاه از  مصوبه  اخالق تاییدیه

IR.IAU.BABOL.REC.1397.010  باشد.   می 

 نویسنده  هر سهم

 .نمودند آوری جمع را اطالعات اول نویسنده

 .نمود فعالیت نظارت علمی مقالهروش شناسی و  در دوم نویسنده

 .داد انجام را مقاله آماری مشاوره و کارهای  سوم نویسنده
 نویسنده چهارم در تدوین بحث فعالیت نمود. 

 تضاد منافع 
 گونه هیچ  مالی حمایت بدونو   به صورت مستقل  مطالعه این

با دقت جمع آوری و  آن های یافته تمامی و شد  انجام سازمانی
 است.   نداشته وجود منافع ضادت گونه هیچ و است، تحلیل شده 

 سپاس گزاری 
این پژوهش در مدارس مقطع متوسه شهر بابل انجام شد و  
دانش   پرورش،  و  آموزش  اداره  محترم  مسئولین  از  وسیله  بدین 
این پژوهش   اجرای  آموزان و فرهنگیان و تمامی کسانی که در 

همکاری کرده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. 
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