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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the modeling of modeling structural relationships 

between epistemological beliefs and mediating learning strategies on the English language anxiety of third-year 

high school girl students in Babol. 

Methods: Correlation research was based on structural equation modeling. The statistical population consisted 

of 3rd grade high school girl students in Babil city. In this research, 260 people were selected using cluster random 

sampling. Data collection tools included Schumer epistemological beliefs questionnaire, English language class 

anxiety questionnaire and Oxford language learning strategies questionnaire. 

Results: The results showed that there is a positive relationship between epistemological beliefs and English 

anxiety and there is a significant reverse relationship between learning strategies and English anxiety. The 

research model was also confirmed and, in general, 30% of the English anxiety was explained by epistemological 

beliefs, language learning strategies. 

Conclusions: The results of this study emphasize on the necessity of the role of cognitive beliefs and patterns in 

the process of learning the second language and so that the choice of cognitive learning strategy can reduce the 

experience of anxiety and ultimately lead to improved learning status. 
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 یگریانجیبا م یمعرفت شناخت یباورها نیب یروابط ساختار یابیمدل 

 دانش آموزان یسیبر اضطراب زبان انگل یریادگی یراهبردها

 ،*2 علیرضا همایونی، 1 محبوبه زارع

 
 بابل، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بابل 1

 ، ایرانبندرگز ،رگزدانشگاه بند ،استادیار 2

 22/40/1932 تاریخ دریافت:

 11/43/1932 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یگریانجیبا م یمعرفت شناخت یباورها نیب یروابط ساختار یابیمدل  یابیمدل یپژوهش با هدف بررس نیا :مقدمه

 ستان بابل انجام شد.دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهر یسیبر اضطراب زبان انگل یریادگی یراهبردها

 یبود. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابیبر روش مدل  یمبتن یهمبستگ یهاپژوهش از نوع پژوهش نیا :کار روش

نفر با  264پژوهش، تعداد  نیدادند. در ا لیرا شامل دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل تشک

 یها شامل، پرسشنامه باورهاداده یدآورگر یانتخاب شدند. ابزارها یاهخوش یتصادف یریاستفاده از روش نمونه گ

 د بودند.زبان آکسفور یریادگی یو پرسشنامه راهبردها یسیشومر، پرسشنامه اضطراب کالس زبان انگل یمعرفت شناخت

 یدهاراهبر نیب رابطه مثبت و یسیبا اضطراب زبان انگل یمعرفت شناخت یباورها نینشان داد ب هاافتهی :هایافته

 یشد و به طور کل دییمدل پژوهش تأ نیوجود دارد. همچن یرابطه معکوس معنادار یسیبا اضطراب زبان انگل یریادگی

 ت.اس نییزبان قابل تب یریادگی یبردهاراه ،یمعرفت شناخت یتوسط باورها یسیدرصد از اضطراب زبان انگل 94

و  دیمانیم دیزبان دوم تاک یریادگی ندیدر فرا یشناخت یو الگوهاپژوهش بر ضرورت نقش باورها  نیا: گیرینتیجه

هبود منجر به ب تاًیسبب کاهش اضطراب تجربه شده گردد و نها تواندیم یشناخت یریادگیکه انتخاب راهبرد  یبه نحو

 شود. یریادگی تیوضع

 واژگان کلیدی:

 یسیاضطراب زبان انگل

 یمعرفت شناخت یباورها

 یریادگی یراهبردها

 آموزاندانش

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

زبان به عنوان توسعه یافته ترین ابزار فکری که برای برقراری ارتباط 

ده ، انتقال مفاهیم پیچیشودیها و جوامع انسانی به کاربرده مبین انسان

. [1] سازدیکل ممکن میسر مش نیترو کامل نیترذهنی را به ساده

اجتماعی که نقش مهمی در  یهادانش آموزان، به عنوان یکی از گروه

ها در معرض فشارهای ساختن آینده جامعه دارند بیشتر از دیگر گروه

روانی قرار دارند زیرا دوره نوجوانی بدلیل تغییرات عمده فیزیولوژیکی، 

اضطراب جزء . [2] شودیشناختی و روانی، دورانی بحرانی تلقی م

 اضطراب، احساس شودیجدایی ناپذیر تجربه و طبیعت بشر محسوب م

ناراحتی مبهم توأم با دلهره است که در پاسخ به تحریکات داخلی و 

به عالیم شناختی، عاطفی، فیزیکی و  تواندیخارجی ایجاد شده و م

آموزشی، اضطراب  یهایکی از انواع اضطراب. [9]رفتاری منجر شود 

یادگیری زبان دوم است و محققان، تأثیر اضطراب بر یادگیری زبان دوم 

د دلیل ؛ شایاندافتهینتایج پیچیده دست  یااند و به پارهرا بررسی کرده

این امر، آن است که متغیرهایی دیگر در اضطراب یادگیری زبان دوم 

ترس از »اضطراب زبان خارجی شامل  یهااز مولفه .[0]دخالت دارند 

 از اعمال که یاو یا سلسله یابه معنای روندی کالمی، نشانه« ارتباط

ترس از ارزیابی »؛ اضطراب امتحان؛ کندیفردی به فرد دیگر منتقل م

و همکاران،  Horwtiz. [5] باشدیم« ترس از کالس زبان»و « منفی

که اضطراب زبان خارجی ناشی از چگونگی ادراک خود،  کنندیاشاره م

اعتقادات، احساسات و رفتارهای مربوط به کالس یادگیری زبان خارجی 

. [6] ودشیمنحصر به فرد بودن فرایند یادگیری زبان ناشی م بوده که از

 ر به افزایش اضطرابنگرانی در مورد عدم توانایی در یادگیری زبان منج

. از این رو، نتایج [2] شودیزبان و کاهش عملکرد در امتحان زبان م

بالقوه  نشان داد بین راهبردهای یادگیری و توان Akhtariپژوهش 

یادگیری زبان عربی همبستگی وجود دارد همچنین رابطه میان جنس 

؛ و [0]و رشته تحصیلی نیز با راهبردهای یادگیری زبان، معنادار بود 

در مورد اضطراب و انگیزه زبان خارجی  Heldهمینطور در پژوهش 

بب س تواندید که در روند یادگیری زبان خارجی انگیزه منتایج نشان دا

 .[1]کاهش سطح اضطراب تجربه شده توسط زبان آموزان گردد 

اورها عواملی به نام ب ریاز طرفی، یادگیری زبان دوم به طور ویژه تحت تأث

و باورهای فراگیران درباره ماهیت و چگونگی  باشدیفرد م یهاو نگرش

ها دریافت دانش نقشی علی در فرایندهای انگیزشی و شیوه یادگیری آن

( Epistemological beliefs) . باورهای معرفت شناختی[3]دارد 

، در مدل [14]است  یکی از این عوامل مهم شناخت انسان از خود

 پنج نوع باور ساده بودن دانش Schommerباورهای معرفت شناختی 

(Simplicity of knowledge)قطعیت دانش ، (Certainty of 

knowledge)منبع دانش ، (Source of knowledge) سرعت ،

 Ability of) و توانایی یادگیری( Speed of learning) یادگیری

                         DOI: 10.29252/edcbmj.12.02.01        مقاله پژوهشی 
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learning) ارند که در یک سوی آن نگرشی روی پیوستاری قرار د

منسجم و یکپارچه به دانش و در سوی دیگر نگرشی سطحی و ابتدایی 

باورهای معرفت شناختی  در مورد Ziegler. [11]به آن وجود دارد 

ها در واژگان زبان نشان داد که باورهای یادگیرندگان زبان و دانش ان

خواندن و نوشتن زبان و به طور کلی با  یهامعرفت شناختی با مهارت

 طورنیو هم [12]یادگیری زبان خارجی ارتباط مثبت معنی دار دارد 

Halis Adnan  داد که بین باورهای معرفت شناختی در پژهشی نشان

و عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت معلم رابطه مثبت وجود دارد 

در  Schommer Aikins, Unruh, and Morphew. پژوهش [19]

مورد باورهای معرفت شناختی و اضطراب در ریاضیات بین دانشجویان 

ها نشان داد که بین باورهای معرفت شناختی و مربیان آن یافنی حرفه

 .[10]با اضطراب یادگیری رابطه معناداری وجود دارد 

یادگیری زبان دوم همانند هر یادگیری دیگری نیازمند اتخاذ 

راهبردهای مؤثر است و تجربه نشان داده است که بسیاری از فراگیران 

 رضایت رندیگیکه م یاجهیاما نت کنندیها مطالعه و تالش مساعت

راهبردهای مطالعه و یادگیری عبارت است از  .[15]بخش نیست 

هدفمند، منظم و از روی قرائن برای  یهاکیاز تکن یامجموعه

 .[16] پردازش اطالعات جدید و تالش برای کسب یادگیری معنی دار

که برای یادگیری یک موضوع با  آموزدیاین راهبردها به فراگیر م

خصوصیات ویژه چه باید انجام داد تا به هدف یادگیری پایدار دست 

مدتاً با رویکرد پردازش اطالعات . راهبردهای یادگیری ع[12]یابد 

؛ این نظریه روان شناسی، یادگیری انسان را یک شوندیتبیین م

که انسان توسط آن دانش  داندیفعالیت مستمر پردازش اطالعات م

راهبردهای یادگیری زبان دوم عبارت است از  .[11] کندیرا کسب م

گیری تا یاد کنندیکه یادگیرندگان استفاده م ییهارفتارها یا نگرش

شش گروه اصلی  Oxford. [13]زبان خود را توسعه دهند 

راهبردهای یادگیری زبان دوم را اینگونه تعیین کرده است: 

، شناختی، جبرانی، فراشناختی، عاطفی و یاراهبردهای حافظه

، شودی. تسلط بر راهبردهای یادگیری زبان موجب م[24]اجتماعی 

زبان آموز بر فرایند یادگیری خود، کنترل و احساس مسئولیت 

ه زبانی نظر توان بالقو بیشتری داشته باشد و بر سایر فراگیران زبان از

در مورد راهبردهای  Liao & Wang. پژوهش [21]برتری یابد 

یادگیری و درک برای خود کارآیی، اضطراب و مهارت در خواندن 

انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی نشان داد که راهبردهای یادگیری 

یکی از قواعد اساسی اولیه جهت کیفیت سطوح یادگیری به شمار 

در مورد راهبردهای  Phamهمچنین پژوهش  .[16] ندیآیم

ویتنامی و همبستگی آنها با  EFLیادگیری زبان از دانش آموزان 

تجربه یادگیری و اضطراب زبان نشان داد که بین راهبردهای یادگیری 

. [22]با تجربه یادگیری و اضطراب زبان رابطه معناداری وجود دارد 

با توجه به اهمیت یادگیری زبان دوم در دنیای پرچالش امروز و 

 ن انگلیسیکه بر سر راه یادگیری زبان دوم به ویژه زبا ییهادغدغه

وجود دارد، محقق درنظر دارد به بررسی متغیرهای روان شناختی 

مرتبط با مشکل اضطراب زبان انگلیسی پرداخته و این رابطه را در 

قالب ارائه یک مدل بررسی کرده و به سؤال زیر پاسخ دهد که آیا 

گری راهبردهای یادگیری زبان بر باورهای معرفت شناختی با میانجی

 ان انگلیسی در دانش آموزان اثر دارد؟اضطراب زب

 

 
 با توجه به پیشینه تحقیقاتی قی)پیشنهادی( تحق یمدل مفهومی فرض :2 تصویر

ها رابطه میان باورهای معرفت شناختی با اضطراب برخی پژوهش راًیاخ

اند. به عنوان مثال تحصیلی در درس زبان را مورد بررسی قرار داده

رهایی که دانش آموزان درباره دانش و دانستن ها باوبرخی از پژوهش

دارند )باورهای معرفت شناختی( را به عنوان یک عامل شخصی و 

پیشایند بسیار مهم در سطح اضطراب تحصیلی مورد توجه قرار داده 

و  Pham [22] ،Alrabai [29]و همچنین  [21-13, 1]است 

Cohen [20]  بین راهبردهای یادگیری با سطح اضطراب تجربه شده

زبان انگلیسی توسط فراگیران رابطه معناداری دریافتند. اهمیت و 

ضرورت تحقیق حاضر بر آن است که با به کارگیری راهبردهای 

تدریس  یهاانگلیسی در میان ایرانیان بتوان روشیادگیری زبان 

معلمان و کتب درسی را با آنها هماهنگ نمود. عالوه بر این، معلمان و 

مولفان با کشف راهبردهای موثری که زبان آموزان پیشرفته از آنها 

ا را با آن راهبردها آشن ترفیزبان آموزان ضع توانندیم کنندیاستفاده م

فت زبان آنان کمک نمایند. معلمان و مولفان با آگاهی نمایند و به پیشر



 و همایونیزارع 
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 ندیمانیکامل از راهبردهایی که زبان آموزان ایرانی بیشتر به آنها توجه م

شکاف میان تدریس و تألیف با  توانندی، مرندیگیو از آنها بهره م

یادگیری را کمتر نمایند و از به هدر رفتن هزینه و وقت افراد جلوگیری 

در واقع این تحقیق قصد دارد تا روابط متغیرهای پژوهش حاضر نمایند. 

را در قالب ارائه مدل بررسی نموده و این مطالعه را با هدف تعیین نقش 

میانجی راهبردهای یادگیری زبان در رابطه باورهای معرفت شناختی با 

اضطراب زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان 

پیشینه مدل پژوهش  یهاافتهیام رساند. با توجه به این بابل، به انج

 تدوین گردیده است.

 کارروش 

بنیادی و از لحاظ  یهااین پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهش

ها به صورت مقطعی و تحلیل آنها به روش توصیفی شیوه گردآوری داده

ت همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادال یهاو از نوع پژوهش

. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان باشدی( مSEMساختاری )

 36-32دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل در سال تحصیلی 

نفر تشکیل دادند. در زمینه برآورد بهینه برای مطالعات  2340به تعداد 

مربوط به مدل یابی معادله ساختاری نظرات متفاوتی وجود دارد و برای 

برابر  15با الگوی معادالت ساختاری تعداد نمونه باید حداقل سازگاری 

. در این پژوهش برای تعیین حجم [25]متغیرهای مشاهده شده باشد 

 15رهای مشاهده شده و تخصیص ضریب نمونه با توجه به تعداد متغی

 264ناقص  یهابرای هر متغیر، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه

ها با از تعیین تعداد نمونه، نمونهنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پس

انتخاب شدند. به این  یامرحله یاتصادفی خوشه یریگروش نمونه

پرورش شهرستان بابل دو ناحیه  صورت که ابتدا از چهار ناحیه آموزش و

انتخاب و از نواحی انتخاب شده چهار مدرسه و از هر مدرسه دو کالس 

 به صورت تصادفی انتخاب شد.

 ابزار پژوهش

 فرم کوتاه پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

سوالی خود را  16پرسشنامه  1334در سال  Schommerفرم کوتاه 

. از معرفی کرد اشیشنهادیناختی پبرای سنجش پنج بعدی معرفت ش

و عامل یادگیری  3تا  1این دو بعد معرفت شناختی دانش ساده/ قطعی 

. تمام گویه ها در یک مقیاس پنج باشدیدارا م 16تا  14سریع/ ثابت 

)کامالً موافقم(  5طیف لیکرت که از یک )کامالً مخالفم( تا  یادرجه

فت شناختی به یک خرده مقیاس . برخی از ابعاد معرشودیرتبه بندی م

و برخی دیگر به دو یا سه خرده مقیاس اشاره دارند. برای مثال با توجه 

 یهااسیبه ساختار دانش، بعد )ساده بودن دانش( از طریق خرده مق

)به دنبال یک پاسخ بودن( و )اجتناب از وحدت بخشیدن به اطالعات( 

و همکاران میزان اعتبار  Kadivarدر پژهش . [11] شدیمشخص م

 65/4پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین  یهااسیخرده مق

. روایی پیش بین این ابزار توسط [26]بدست آمد  25/4تا 

Schommer  نشان داده شده است که سه مورد از چهار باور بعد کنترل

مختلف یادگیری نظیر درک مطلب را  یهاتوانایی هوش عمومی، جنبه

بدست آمده  20/4. برآورد اعتبار با روش بازآزمایی کندیپیش بینی م

در پژوهش حاضر پایایی به ترتیب برای دانش ساده/ قطعی . [1]است 

 بدست آمده است. 24/4و عامل یادگیری سریع/ ثابت  26/4

 پرسشنامه اضطراب کالس زبان انگلیسی

این پرسشنامه گسترش یافته مقیاس اضطراب کالس زبان خارجی 

Horwtiz هر آیتم در باشدیگزینه م 99و شامل  باشدیو همکاران م .

مقیاس لیکرت  یانقطه 5س اضطراب کالس زبان را بر یک طیف مقیا

از کامالً موافق تا کامالً مخالف تنظیم شده است. نمره گذاری سئواالت 

و برای عبارات منفی بصورت منفی و  1تا  5نیز برای عبارات مثبت از 

در نظر  165تا  99شود. دامنه احتمالی نمرات از وارونه محاسبه می

ست که، به طور کلی، کسب نمره باالتر به منزله سطح گرفته شده ا

این  . در[6]باشد باالتری از اضطراب فراگیران در درس زبان می

پرسشنامه، اضطراب ارتباطی؛ ترس از ارزشیابی منفی زبان و اضطراب 

. ضریب بازآزمایی نسخه اولیه این آزمون شودیامتحان زبان سنجیده م

 1، و بعد از یک دوره 39/4بر روی دانشجویان دانشگاه تگزاس برابر با 

اعتبار کلی این آزمون به  .[6]محاسبه شد  19/4ای برابر با هفته

آیدا در سال  یهامختلف از طریق آلفای کرانباخ در پژوهش یهازبان

در اسپانیا باالی  2449سبرروس در سال -؛ اورتگا30/4در ژاپن  1330

 & ,Chiu؛ و 14/4در قطر باالی  2414؛ سمار در سال 11/4

Churchill  آزمون ، اضطراب 11/4در چین برای ترس از ارزیابی منفی

. نسخه زبان خارجی [22]به دست آمد  31/4، و اضطراب ارتباطی 13/4

 Shams Esfand Abad, & Emamiپرسشنامه این پرسشنامه توسط 

Pour  ترجمه و بر روی دانش آموزان مدارس دولتی شهر تهران اجرا

گردید. برای بررسی روایی وابسته به مالک، این آزمون و آزمون اضطراب 

 05/4کتل، همزمان بر روی دانش آموزان اجرا شد و ضریب همبستگی 

 16/4ه دست آمد. همچنین پایایی آزمون با روش دونیمه کردن ب

در پژوهش حاضر پایایی به روش تتاترتیبی به ترتیب . [21]محاسبه شد 

و ارزشیابی منفی  20/4، اضطراب امتحان 63/4برای اضطراب ارتباطی 

 بدست آمده است. 22/4

 پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد

سازة راهبردهای یادگیری است که برای هر  6این پرسشنامه شامل 

سؤال بوده و برای کاربرد در  54آنها سؤال و مجموع  10تا  6کدام بین 

غیر انگلیسی زبان طراحی شده است. این راهبردها عبارتند  یهاطیمح

، راهبردهای شناختی، راهبردهای جبرانی، یااز: راهبردهای حافظه

راهبردهای عاطفی، راهبردهای فراشناختی و راهبردهای اجتماعی. 

د. لیکرت پاسخ دهن پنج امتیازی یهاشرکت کنندگان باید به پرسش

تا « کندیهیچ گاه دربارة من صدق نم»دامنه این امتیازها میان 

دانشجویان  یهادر نوسانند. پاسخ« کندیهمیشه دربارة من صدق م»

 5: همیشه = شوندیبه سؤاالت پرسشنامه به شرح زیر کد گذاری م

. در تحقیقات پیشین، پایایی 1هرگز= 2بندرت = 9گاهی = 0معموالً= 

پرسشنامه در شرایطی که انگلیسی زبان دوم یا زبان خارجی است در 

که گونه ژاپنی این پرسشنامه  Watanabe. [23]حد باالیی بوده است 

دست یافت  31/4نفری اجرا کرد به آلفای کرانباخ  255را در نمونه 

 34/4برابر با  Pish Ghadam. اعتبار این پرسشنامه در پژوهش [94]

. [91]ن دهندة پایایی بسیار باالیی است محاسبه شد این مقدار آلفا نشا

در پژوهش حاضر پایایی به روش تتاترتیبی به ترتیب برای راهبرد 

، راهبرد 66/4شناختی ، راهبرد 69/4 یا، راهبرد حافظه29/4عاطفی 

بدست  29/4 ی، راهبرد اجتماع24/4، راهبردفراشناختی 63/4جبرانی 

 آمده است.
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 شیوه اجرا

در بررسی مبانی نظری و جمع  یادر گام نخست به مطالعات کتابخانه

آوری پیشینه کافی پرداخته شد در گام دوم با توجه به روش میدانی 

مراجعه به مدارس مورد نظر در  با 1936در بازه زمانی آذر تا اسفند 

شهر بابل دانش آموزان دختر به صورت گروهی انتخاب شدند، در ابتدا 

توضیحات مقدماتی در خصوص هدف پژوهش و نحوه همکاری، زمان 

ها داده الزم )نیم ساعت( و تکمیل ابزارها به دانش آموزان در کالس

هدف در  شده و پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از جانب جامعه

ها در اختیار دانش ارگانی، پرسشنامه یخصوص اجرا طرح و مجوزها

آموزان گروه نمونه در شرایط یکسان قرار گرفت. بعضی از دانش آموزان 

ها را برگشت ندادند و برخی دیگر اطالعات الزم را ارائه پرسشنامه

ا حجم ب یانکردند با توجه به پیش بینی احتمال چنین ریزشی، نمونه

یشتر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل ب

اطالعات بدست آمده از مدل یابی معادالت رگرسیونی ساختاری 

 20 یها با استفاده از نرم افزارهااستفاده شد و تجزیه و تحلیل داده

SPSS  29و Amos انجام گرفت. 

 هاافتهی

، یهاتفاده از آزمونآماری با اس یهادر ابتدا با بررسی پیش فرض

پرت  یهااسمیرنوف داده-، کولموگروفیاکشیدگی و چولگی، جعبه

 پرت حذف یهاشناسایی، سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده

ها مدل اندازه گیری دو گردید، همچنین پس از بررسی نرمالی داده

گردید، همچنین نتایج میانگین  دییمتغیر پژوهش بررسی و تأ

تمامی خرده  دهدی( نشان مAVEاستخراجی ) یهاانسیوار

گری راهبردهای باورهای معرفت شناختی با میانجی یهااسیمق

یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی در مدل اندازه گیری مقادیر بدست 

که نشان دهنده روایی از  باشدیتر مبزرگ 5/4آمده آن از حد معیار 

مرکب )پایایی سازه( نشان دهنده آن نوع همگرا است، همچنین پایایی 

بیشتر  42/4ها از حد معیار است که مقادیر بدست آمده از مؤلفه

 .گرددیم دییها تأپرسشنامه CRو  AVEو بنابراین موضوع  باشدیم

. دباشیچولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع م

 برای یک توزیع نامتقارنبرای یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و 

با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن 

با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. بازه 

( باشند، -2تا  2معیار در حالت کلی معموالً چولگی و کشیدگی در بازه )

کشیدگی و  یهاهآمار 1جدول ها نرمال است. مطابق با توزیع داده

 چولگی در سطح مناسب قرار دارند.

ها فرض پژوهشگر هنگام بررسی نرمال بودن داده ،1جدول مطابق 

تست  45/4ها نرمال است را در سطح خطای مبتنی بر اینکه توزیع داده

بدست آید، در  45/4کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی می

ض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال نیست، این صورت دلیلی برای رد فر

 ها نرمال خواهد بود.وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده

 (یاپرت باکس )جعبه یهاآزمون داده

اسمیرونوف مشاهده  -و کولموگراف یاهمان گونه که در آزمون جعبه

متغیر  ها غیر نرمال و خارج از جعبه، چندین مورد از نمونه دادهگرددیم

ها خارج از حداقل و قرار دارند که هنگامی که بدین صورت باشد و داده

پرت )غیر نرمال( است.  یهاحداکثر جعبه قرار بگیرند، نشان دهنده داده

( و نمودار Q-Q plotچندک چندک ) یهمچنین با بررسی نمودارها

(P-P plotبه ازای تک به تک متغیرها انحراف برخی داده )ل بها نیز قا

ها از آزمون مشاهده است، بنابراین برای نرمال سازی قطعی داده

ماهاالنوبیس، استفاده گردید و با توجه به کای بدست آمده به ازای هر 

منحرف را حذف نمود و در نتیجه دادها کامالً نرمال  یهاداده، داده

 .گردید
 

 ژوهشها و فرض نرمال بودن متغیرهای پچولگی و کشیدگی داده :2جدول 

 کشیدگی چولگی متغیر

 آماره 
خطای 

 استاندارد
 آماره

خطای 

 استاندارد

 231/4 -123/4 154/4 -206/4 دانش ساده/ قطعی

عامل یادگیری 

 سریع/ ثابت
429/4- 154/4 055/4- 231/4 

باورهای معرفت 

 شناختی
021/4 154/4 902/4 231/4 

 231/4 -215/4 154/4 416/4 راهبرد عاطفی

 231/4 -561/4 154/4 451/4 یاافظهراهبرد ح

 231/4 -026/4 154/4 -129/4 راهبرد شناختی

 231/4 -505/4 154/4 -439/4 راهبرد جبرانی

 231/4 -939/4 154/4 492/4 راهبردفراشناختی

 231/4 -904/4 154/4 166/4 راهبرد اجتماعی

راهبردهای یادگیری 

 زبان
116/4 154/4 062/1- 231/4 

 231/4 -925/4 154/4 119/4 رتباطیاضطراب ا

 231/4 190/1 154/4 510/4 اضطراب امتحان

 231/4 -129/4 154/4 -431/4 ارزشیابی منفی

اضطراب زبان 

 انگلیسی
142/4 154/4 169/4- 231/4 

 

 یاپرت جعبه یهاآزمون داده :2 تصویر

 

=  16-1با درجه آزادی ) 51/94که برابر با  2جدول با توجه به کای 

Df و عدد ماهاالنوبیس بدست آمده حداقل  باشدیم 45/4( در سطح

 یهاکه باید از داده باشدیم 116/96و حداکثر برابر با  243/9آن برابر با 

 6خام اعداد باالتر از کای جدول حذف شوند و نتایج تحلیل شود و 
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 خام حذف یهاباالتر بود که از داده 41/4مورد از دادها از سطح کای 

 نمونه کاهش یافت. 253شدند و تعداد داده به 

تبیین کلی: به طور کلی با توجه به بررسی و تصحیحات انجام شده در 

 یااسمیرنوف، جعبه-کولموگروف یهاها با آزمونخصوص نرمالی داده

ها به طور قطع نتیجه گرفت در حال حاضر داده توانیو ماهاالنوبیس م

 ها را انجام رساند.لیل استنباطی دادهتح توانیو م باشدینرمال م
 

 شناسایی نقاط پرت با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس و نقاط مؤثر :1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل 
انحراف 

 معیار
 تعداد

فاصله )اختالف( 

 سیماهاالنوب
243/9 116/96 309/10 613/6 265 

 265 425/4 452/4 101/4 410/4 نقاط مؤثر

 

( با توجه CFA) یریدست یابی به به روایی در مدل اندازه گ: 0مرحله 

 به متغیرها به صورت تفکیک شده

در ابتدا مدل اندازه گیری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و تمامی 

ها را دار بودند و به طور کلی در گویه توان پیش بینی معنادار مؤلفه

واقع گردیده  و دییمورد تأ CFAمرحله اول مدل اندازه گیری پژوهش 

 .شد و سپس مدل ساختاری ترسیم گردید

 پایایی مرکب )سازه(

هش ها و ابزار پژوآزمون الگوی بیرونی شامل بررسی پایایی و روایی سازه

است. به منظور بررسی پایایی سازه از سه شاخص پایایی مرکب، متوسط 

ر، ک)فورنل و الر گرددیواریانس استخراج شده، و بار عاملی استفاده م

(. شرط برقراری پایایی سازه این است که اندازة پایایی مرکب 1311

(CR از )بزرگ 2/4( تر و اندازة متوسط واریانس استخراج شدهAVE )

(. برای تعیین روایی 1311تر باشد )فورنل و الرکر، بزرگ 5/4از 

پرسشنامه از روش روایی تشخیصی و روش تعیین شاخص میانگین 

 ( استفاده شد.AVEشده )واریانس استخراج 

ها پس از تصحیح اسمیرنوف در نرمال بودن داده-نتایج آزمون کولموگروف :9جدول 

 هاداده

 اسمیرونوف -کلموگراف متغیر

 معناداری درجه آزادی آماره 

 10/4 253 151/1 دانش ساده/ قطعی

 29/4 253 460/1 عامل یادگیری سریع/ ثابت

 19/4 253 193/1 باورهای معرفت شناختی

 50/4 253 129/4 راهبرد عاطفی

 413/4 253 209/4 یاراهبرد حافظه

 10/4 253 202/1 راهبرد شناختی

 021/4 253 452/1 راهبرد جبرانی

 412/4 253 322/4 راهبردفراشناختی

 13/4 253 410/1 راهبرد اجتماعی

 95/4 253 322/4 راهبردهای یادگیری زبان

 11/4 253 111/1 اضطراب ارتباطی

 459/4 253 202/1 اضطراب امتحان

 459/4 253 942/1 ارزشیابی منفی

 21/4 253 112/1 اضطراب زبان انگلیسی

 

 یاستخراج یهاانسینتایج میانگین وار 0جدول به طور کلی با توجه به 

AVE ها در مدل اندازه گیری مقدار بدست تمامی مؤلفه دهدینشان م

که نشان دهنده روایی از  باشدیتر مبزرگ 5/4آمده آن از حد معیار 

نوع همگرا است، همچنین پایایی مرکب )پایایی سازه( نشان دهنده آن 

بیشتر  42/4ها از حد معیار است که مقادیر بدست آمده از مؤلفه

. گرددیم دییها تأپرسشنامه CRو  AVEو بنا براین موضوع  باشدیم

ایی به روش آلفای کرونباخ نیز قابل همچنین مقادیر بدست آمده از پای

همبستگی مثبت معناداری  ،5جدول نتایج مندرج در  .باشدیمشاهده م

بین باورهای معرفت شناختی با اضطراب زبان انگلیسی در دانش آموزان 

راهبردهای یادگیری با  یهااسیو بین خرده مق دهدیها را نشان م

معکوس در سطوح  ستگیاضطراب زبان انگلیسی در دانش آموزان همب

 وجود دارند. 41/4

 

 مورد مطالعه پژوهش همراه نشانگرها یهانتایج تحلیل پایایی به روش آلفای کرونباخ و سازه :4جدول 

 Alpha ≥ 0.5 
 آلفای کرونباخ

 (AVEشده ) واریانس استخراج ضریب میانگین

pc > 0.5 

 (CRمرکب ) ضریب پایایی

pc > 0.7 

 316/4 59/4 262/4 دانش ساده/ قطعی

 261/4 556/4 243/4 عامل یادگیری سریع/ ثابت

 222/4 549/4 236/4 باورهای معرفت شناختی

 114/4 522/4 291/4 راهبرد عاطفی

 290/4 542/4 691/4 یاراهبرد حافظه

 193/4 229/4 663/4 راهبرد شناختی

 224/4 521/4 613/4 راهبرد جبرانی

 260/4 593/4 241/4 راهبردفراشناختی

 239/4 562/4 29/4 راهبرد اجتماعی

 291/4 522/4 631/4 راهبردهای یادگیری زبان

 251/4 555/4 631/4 اضطراب ارتباطی

 141/4 534/4 204/4 اضطراب امتحان

 263/4 501/4 221/4 ارزشیابی منفی

 211/4 524/4 112/4 اضطراب زبان انگلیسی
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 باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری و اضطراب زبان انگلیسی یهااسیخرده مق ماتریس همبستگی پیرسون :5جدول 

 M SD 2 1 9 5 6 7 1 3 21 22 21 متغیر

           1 10/6 99/01 دانش ساده/ قطعی

عامل یادگیری سریع/ 

 ثابت
03/91 21/5 **56. 1          

         1 -.22** -.23** 05/0 92/16 راهبرد عاطفی

        1 .51** -.16** -.20** 02/2 11/25 یاراهبرد حافظه

       1 .26** .52* -.29** -.95** 12/14 15/93 راهبرد شناختی

      1 .02** .06** .26** -.15** -.25** 54/5 5/12 راهبرد جبرانی

     1 .04** .02** .92** .95** -.42 -.29** 15/2 21/25 راهبردفراشناختی

    1 .25** .15** .92** .95** .90** -.16** -.19* 50/0 9/12 رد اجتماعیراهب

   1 -.12* -.10** -.40 -.10** -.14* -.46 .59** .50** 52/5 11/96 اضطراب ارتباطی

  1 .69** -.15** -.11* -.14 -.12* -.16** -.14* .53** .52** 01/1 56/54 اضطراب امتحان

 1 .53** .62** -.11* -.45 -.46 -.12* -.46 -.14* .01** .51** 32/9 13/22 ارزشیابی منفی

 .14** .34** .16** -.15** -.12* -.41 -.10** -.10* -.14* .69** .69** 13/15 91/114 اضطراب زبان

 N=  253معنی داری است.  41/4معنی داری است. * *در سطح  45/4*در سطح 

 

 پس از چهار مرحله اصالح رهایها و متغیه و تحلیل دادهبرازش حاصل از تجز یهاشاخص :6جدول 

 مقدار به دست آمده پس از تصحیح مقدار به دست آمده قبل از تصحیح مقادیر قابل قبول توضیحات نام آزمون

X2/df 01/2 215/5 <9 نسبی اسکوئر کای 

RMSEA 401/4 419/4 <1/4 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI 311/4 139/4 >3/4 ندگی تعدیل یافتهشاخص براز 

NFI 322/4 110/4 >3/4 شاخص برازش نرم 

CFI 359/4 132/4 >3/4 یاسهیشاخص برازش مقا 

DF - - 125 121 

 1/4لذا این مقدار کمتر از  باشدیم 401/4برابر با  RMSEAمقدار 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل 

. همچنین مقدار کای دو به باشدیو مدل قابل قبول م مناسب است

 GFI، CFIو میزان شاخص  باشدیم 9و  1( بین 01/2) یدرجه آزاد

مدل  دهندیکه نشان م باشدیم 3/4برابر و بزرگتراز  باًینیز تقر NFIو 

 جدولبا توجه به  اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب است.

ی و راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان باورهای معرفت شناخت 2

 انگلیسی مسیرهای مستقیمی دارا هستند.
 

 (MLبرآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ) :7جدول 

 b β R2 متغیر

باورهای معرفت شناختی بر اضطراب زبان 

 انگلیسی
01/4 05/4 216/4 

راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان 

 انگلیسی
41/4- 12/4- 419/4 

 

 (bootstrap) برآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ :1جدول 

 B متغیر
حد 

 پایین

حد 

 باال
 معناداری

باورهای معرفت شناختی بر 

اضطراب زبان انگلیسی با 

گری راهبردهای میانجی

 یادگیری

023/4 523/4 219/4 444/4 

 

مسیر غیر مستقیم در نظر گرفته شده با توجه به  1جدول با توجه به 

(، به دست آمده، باورهای معرفت شناختی بر βمقادیر استاندارد شده )

ه به جگری راهبردهای یادگیری، با تواضطراب زبان انگلیسی با میانجی

مقادیر بدست آمده، اثر غیر مستقیمی بر اضطراب زبان انگلیسی نشان 

واقع  دییو با توجه به روش برآورد روش بوت استرپ مورد تأ دهندیم

 گردید.

 بحث

هدف پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت 

گری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی شناختی با میانجی

دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل بود و با توجه 

 94 ان پیش بینیبه مدل نهایی تحقیق به طور کلی متغیر برون زا تو

و به طور کلی  باشدیدرصدی متغیر اضطراب زبان انگلیسی را دارا م

واقع گردید. بررسی نقش پیش بینی کنندگی  دییمدل پژوهش مورد تأ

باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری در پیش بینی اضطراب 

درصد از  41/4و  21/4زبان انگلیسی نیز حاکی از ضریب تبیین، 

, 1, 0, 1] یهاافتهیانس اضطراب زبان انگلیسی دارد. این نتایج با واری

رهای معرفت شناختی و که نشان دادند که باو [24-20, 12, 15, 11

راهبردهای یادگیری فراگیران بر کاهش اضطراب، سطح مشارکت و 

همخوان است.  گذاردیرمیروابط با مدرسه و پیشرفت تحصیلی تأث

Bayat  و همکاران نشان داد که راهبردهای شناختی در رابطه بین

ارزش و خودکارآمدی و اهداف تبحری با عملکرد زبان و همچنین متغیر 

راب در رابطه بین ارزش تکلیف و اهداف اجتنابی و اهداف اضط

. در تبیین این نتایج [1]ای دارند عملکردی با عملکرد زبان نقش واسطه

توان گفت که از آنجا که یادگیری زبان دوم با اضطراب همراه است، می

های یادگیرنده در خصوص مفید راهبردهای یادگیری به عنوان قضاوت

شود بودن، جالب بودن، و اهمیت محتوای یک درس، سبب می

از سودمندی کالس برای تحقق اهداف آموزان با ادراک مثبت دانش



 و همایونیزارع 

1 

آینده خود بیشتر از سایرین در تکالیف درسی به صورت خودانگیخته 

، [2]درگیر شده و کمتر دچار هیجانات منفی از قبیل اضطراب شوند 

تر باشند و کوشراهبردهای یادگیری مؤثرتری به کاربرند، سخت

. از طرفی، این احساس [29]عملکرد بهتری در مدرسه داشته باشند 

تنش، خجالت، ترس، دلهره و نگرانی از ارزیابی منفی دیگران که گاه، 

 ادهای مختلف یادگیری ازجمله ایجتوانایی مخاطره کردن در موقعیت

موز آتماس و برقراری ارتباط مستقیم و گفتگوی رودررو را از فرد زبان

کند، با ایجاد اختالل در تمرکز و توجه فراگیر زبان دوم، موجب سلب می

ضعف در قدرت یادگیری شده و امکان دستیابی افراد را به پیشرفت 

. همسو با [24]دهد های علمی کاهش میتحصیلی و کسب موفقیت

حاکی از این است که میان  Phillipsپژوهش حاضر، نتایج پژوهش 

اضطراب و عملکرد تحصیلی درس زبان رابطه معکوس وجود دارد. 

اهداف عملکردی و اجتنابی با اضطراب رابطه مثبت داشته ولی اضطراب 

 .[92]کند بینی میعملکرد زبان را به صورت منفی پیش

 

 پیش بینی استاندارد شده یهامدل نهایی آزمون شده به همراه آماره :1 تصویر

توان گفت که ساختار هدفی عملکردی، محیطی در تبیین این نتایج می

شود که آموز تفهیم میانشکند که در آن محیط، به درا توصیف می

های بیرونی، نشان دادن توانایی باال موفق بودن به معنی گرفتن پاداش

و داشتن عملکردی بهتر از دیگران است که این نیز به نوبه خود شرایط 

ایجاد اضطراب را فراهم آورده و تأثیر منفی بر یادگیری و عملکرد درس 

ی نیز محیطی را توصیف عملکرد–زبان دارد. ساختار هدفی اجتناب 

ها و کند که در آن محیط، موفق بودن به معنی نشان ندادن ضعفمی

فراد به دلیل . این ا[15]آموزان است اشتباه نکردن در حضور دیگر دانش

نگرانی زیاد، نظم و قاعده خاصی در مطالعه و یادگیری ندارند و این 

طور مشخص استفاده شود که از راهبردهای شناختی بهنگرانی باعث می

. [25]گذارد ها اثر منفی میننمایند و این امر بر پیشرفت تحصیلی آن

بر این اساس ادراک هدف اجتنابی از ساختار کالس درس، شرایط نسبتاً 

آورد. عدم معناداری رابطه میان ناسازگاری را برای پیشرفت فراهم می

هدف اجتنابی و راهبردهای شناختی نیز تأییدی بر این مطلب است که 

کارگیری راهبردهای آموزان مانع از بهادگیری در دانشاضطراب ی

شناختی شده که با توجه به ماهیت درس زبان انگلیسی و نقش 

 .[92] باشدیراهبردهای شناختی در یادگیری این درس م

Omundsen  نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که

انگیزش، تمرکز و پردازش اطالعات  تواندیباورهای فردی افزایشی م

یادگیرندگان را بهبود بخشد و در مقابل باورهای هوشی قطعی نوعی 

 تواندیو م آوردیری به وجود مبدبینی در یادگیرندگان نسبت به یادگی

 ، این عدم[99]به عدم خودکنترلی فرد در فرایند یادگیری منجر شود 

خودکنترلی به نقص توجه، نقص در تمرکز، نقص در پردازش اطالعات 

یادگیری منجر شود که همه این عوامل  یهاتیو عدم تنظیم فعال

؛ به Steel (2442. از دیدگاه [29]به اهمالکاری منجر شود  تواندیم

فزایشی با اضطراب پایین در ارتباط است، زیرا باورهای ا ([25]نقل از 

که یکسری عوامل میانجی مانند سطح  شودیچنین باوری موجب م

 استفاده کند و اهداف تواندیتالش فرد، راهبردهای یادگیریای که فرد م

پیشرفتی مورد پذیرش یادگیرندگان، تحریک شود؛ این امر موجب 

. دهدیار موفقیت را افزایش متسهیل موفقیت فرد شده و بنابراین انتظ

گرفت این است هر قدر یادگیرندگان بر این باور  توانیکه م یاجهینت

باشند که دانش قطعی، سریع و ذاتی است، فهم آنها از متون علمی، 

ها کمتر مطالعه در آن دهیچینظارت بر درک و استفاده از راهبردهای پ

 و کنندیرندگان در انجام تکالیف اهمالکاری مو این یادگی [12]است 
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 توانی؛ لذا م[22] شودیها ماین اهمالکاری باعث افت تحصیلی آن

گفت یادگیرندگان که باورهای معرفت شناختی ساده انگارانه و ابتدایی 

؛ دکننیدارند، در آماده شدن برای امتحان و اضطراب را بیشتر تجربه م

ایی خود را به توان یهاکه موفقیت و تالش ییهاشاید به این دلیل که آن

ه دانش یکسری مفاهیم پراکنده و و معتقدند ک دهندیذاتی نسبت م

جدا از هم است و در اولین دفعه خواندن باید فهمیده شود، سهم 

چندانی برای  زهیو انگ کنندیخودشان را در یادگیری ناچیز قلمداد م

 مطالعه ندارند.

 گیرینتیجه

سنی متفاوت  یهااین نتایج ممکن است در مقاطع تحصیلی و گروه

شی پژوه یهاتحقیقات دیگری ترجیحاً طرحتغییر یابند. بنابراین 

طولی الزم است تا به روابط چند متغیری بین عملکرد کالسی 

پیشرفت در  یهاجانییادگیرندگان و جهت گیری انگیزشی و ه

سنی متفاوت بپردازد. همراستا با بررسی  یهاکالسی و گروه یهابافت

شی و الگوه آموز یهارساختیبر روی بهبود باورهای معرفتی فرد، ز

های ارتباطی و نحوه استفاده از راهبردهای شناختی و اجتماع که 

، شندبایبیشترین نقش را در کاهش اضطراب یادگیری زبان دوم دارا م

توسط مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر در 

ی اتبیین الگوهای رفتار اطالعاتی از نظر ارتباط این نوع رفتار با باوره

دانشی سودمند است. چون کاربران در محیط اطالعاتی جدید به 

اطالعاتی خالقانه و  یهامهارتهای سواد اطالعاتی خاص و نیز نظام

تعاملی نیاز دارند، این نتایج برای کتابداران آموزشی و مرجع، و 

راهبردهای  رسدیاطالعاتی آموزنده است. به نظر م یهاطراحان نظام

سبب افزایش اضطراب یادگیری زبان  تواندیی منامناسب انگیزش

گردد و باید سعی کرد تا میزان تأثیر ارزشیابی توصیفی را در بروز و 

رشد خالقیت، انگیزش تحصیلی دانش آموزان و بهبود کیفیت زندگی 

 یهاایشان نشان داد و از طرفی بایستی با توجه به تاثیرات این سازه

به شده، متولیان آموزشی در گام روانشناختی در سطح اضطراب تجر

نخست با توجه به اهمیت یادگیری زبان خارجی در ارتباطات و 

دانش از جانبی دیگر،  رهیتعامالت اجتماعی از یک سو و ارتقا دا

این یادگیری همانند آموزش استفاده از  یهایبایستی به ساختار

ودن مانگیزشی با کاربردی ن یهاستمیراهبردهای مناسب و بهبود س

تاثیرات و نقش زبان در رشد فردی و اجتماعی گواهی مؤثر در این 

 جهت ارائه نمایند.

 سپاسگزاری

 از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش راهنمایی و یاری رساندند

 .میکنیصمیمانه تشکر م

 تأیید اخالقی

پژوهش حاضر اقتباس از پایاننامه دکتری بوده که پس از بررسی در 

نت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی با شناسه اخالق معاو

IR.IAU.BABOL.REC.1397.010 .مصوب گردید 

 تعارض منافع

 .بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد

 منابع مالی

 منابع مالی این پژوهش تماماً توسط محققین این پژوهش تهیه شده

 است.
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