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  . مقدمه1

هاي در خصـــوص یادگیري زبان، هیچ کدام از عوامل تفاوت "یادگیري زبان دوم بدون انگیزه قابل تعریف نیســـت؛ در واقع، 

ست» انگیزه«ي فردي به اندازه شی در نظریه). 677: 2008(الیس،  "مورد توجه نبوده ا سی به هاي آموز سا انگیزه یک مفهوم ا

ــمار می رود که به صــورت تعبیرهاي مختلفی از جمله انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیري و یا انگیزش تحصــیلی به کار ش

اند. از جمله اینکه انگیزش هایی انجام دادهرفته اســت. هرچند متخصــصــان همواره در متمایز نمودن این اصــطالحات فعالیت

  اند. ناي معنادار بودن، ارزشمند بودن کارهاي آموزشی براي یادگیرنده تعریف نمودهیادگیري را به مع

یادگیري زبان، انگیزش یک متغیر پنهان است که از تمایل به یادگیري زبان، شدت انگیزش  1تربیتی - اجتماعی مدلهاي در

شکیل  یادگیري  و نگرش به  ست شده  ت ساس 1994ترمبلی،  و گاردنر ( ا ) انگیزش یادگیري زبان 1985نظر گاردنر (). بر ا

ست از یک هدف، ستیابی  تمایل  به ترکیبی ا سبت   مثبت نگرش  هدف،  آن به  د   براي  تالش  و زبان  یادگیري  به ن

 بندي طبقه 3ابزاري  و انگیزش 2یکپارچه ي انگیزش دو گونه  به  را زبان   یادگیري  انگیزش هدف. وي   به رســـیدن 

 مورد  زبان  فرهنگ در  مشارکت  و  مردم  با  همانندي  زبان، با   هماوایی  یادگیرنده، هدف یکپارچه،  انگیزش در .کندمی

ست مطالعه ست مایل  آموز زبان تر ساده زبان  به).  2002 هرینگتون، و ارام( ا   زبان مورد که  شود  بومیانی همانند   ا

  خاص،  منافع دلیل  به  یادگیري زبان،   به  یادگیرنده ابزاري  انگیزش  ) . در 1985 (گاردنر،آنهاست  مادري  زبان مطالعه،

شرفت همچون صیلی و علمی  اي،حرفه پی ست مند عالقه  تح هاي . در دوره ) 1985 ؛ گاردنر،  2002 و هرینگتون، ارام( ا

شده 1985مطرح گردید. این نظریه توسط دسی و رایان ( 4گريي خودتعییني دیگري تحت عنوان نظریهبعدي نظریه ) مطرح 

انگیزشی بیرونی،  گیريگیرند: جهتگیري هاي انگیزشی در سه طبقه قرار میاست و بر اساس آن، یادگیرندگان به لحاظ جهت

  ي انگیزشزمینه در نديبطبقه  ترینرایج فوق،  بندي طبقه  چه اگر  گیري انگیزشــی درونی، و افراد بدون انگیزه. جهت

 گیردنمی  بر در   دارد،  خارجی وجود  زبان یادگیري   براي  که  را دالیلی  همه   بنديطبقه این  اما  است،  زبان یادگیري

  را  زبان  یادگیري انگیزش  از  مختلفی   هايمدل  و محققان  پژوهشگران دلیل  همین ) . به  1994 رین، شی و آکسفورد(

کنند گزارش می  دوم زبان   یا  و خارجی   زبان یادگیري براي   آموزانزبان شود که  دالیلی   انواع شامل  تا  اندداده  ارائه

هاي گوناگونی جهت انگیزه و ارزیابی آن ارائه شـــده اســـت، . تاکنون تعاریف و مدل)1994و دورنی ،  1986(براي مثال الی ،

هاي متعدد در این زمینه، بخصوص اتکاي سازيمطالعات حول این محور و همچنین به دلیل مفهوم ي غنیرغم پیشینهعلیولی 

شنهادي گاردنر با مرکزیت مفهوم انگیزه ستقیم رابطهبیش از حد به مدل پی ي ي انگیزهي یکپارچه، فضاي اندکی براي بررسی م

هاي خودســامانه .)2009، 2005وجود داشــته اســت (دورنی  مانند نگرش و اضــطراب زبان دوم 5هاي عاطفیزبان دوم و متغیر

)، این فرصــت را براي محققین جهت تحقیق در این قلمرو 2005، مدل ارایه شــده توســط زولتان دورنی (6انگیزشــی زبان دوم

ـــناخته فراهم می ـــاس مدل2009آورد (تاگوچی و همکاران، هنوز ناش ـــیط بر اس ـــد). این مدل بس ه و هاي قبلی بنا نهاده ش

ندهبرطرف ـــان میي نقصکن عات اخیر نش ـــت. مطال هاس هاي قبلی، این مدل در دهد که بر خالف تئوريهاي موجود در آن

                                                           
1 Socio-Educational Models 
2 Integrative motivation 
3 Instrumental motivation 
4 Self-determination theory 
5 Affective variables 
6 Motivational self-systems 
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هاي نوین هویت کامال قابل توجیه می باشــد، با دیگر ســازي و مفهومهاي مختلف قابل اعمال در عصــر کنونی جهانیموقعیت

ست و تئوري سازگار، و با تئوريهاي انگیزهسازيهمچنین با دیگر مفهومهاي زبان دوم، در ارتباط نزدیک ا هاي ي زبان دوم 

شی عمومی یعنی تئوريمهم روان سی انگیز ضی-هاي خودشنا شد. ( به نقل از هماهنگ می 2و تئوري خودهاي ممکن 1تناق با

صیلی بر مبناي ). 194: 1388عبداهللا زاده و پاپی،  ضر انگیزش تح ) مورد 2009، 2005ي دورنی (نظریهاز اینرو، در پژوهش حا

دورنی با اســاس قرار دادن الگوهاي قبلی و شــواهدي تجربی از مطالعات روانشــناســی پیرامون انگیزه و  گیردارزیابی قرار می

ي باید زبان دوم، و تجربه یادگیر-آرمان زبان دوم، خود-ي اصـــلی یعنی خودي زبان دوم را به عنوان مدلی با ســـه جنبهانگیزه

ي دیگر نیز به این مدل اضافه گردید و تکمیل ). طی سالهاي اخیر چند عامل یا مولفه2014زبان دوم پیشنهاد داد (یو و دورنی، 

سازهي سنجش انگیزهکننده شد. از میان  شین ي زبان دوم  ستم خودهاي انگیزشی که طی مطالعات پی سی ها یا عوامل مربوط به 

را به عنوان  4، و عالقه به فرهنگ ایرانی3وامل یا سازه هاي خودآرمان، خودباید، اضطراب زبانی مورد بررسی قرار گرفته اند، ع

سی شی انتخاب کرده و در فار سه عوامل انگیز سی و مقای شهد مورد برر سی م شگاه فردو ستانی در دان آموزان اندونزیایی و پاک

ي خودش به عنوان کاربر آن زبان در آموز از آیندهکه زبان ، مربوط به تصــویر مطلوبی اســت5آرمان زبان دوم-قرار دادیم. خود

ها دسـت یابد تا انتظارات دیگران را براورده هایی اسـت که باید زبان آموز به آن، بیانگر ویژگی6باید زبان دوم-ذهن دارد. خود

ربوط به مواقعی می باشد که فارسی کند و از حضور نتایج منفی (مانند تنبیه) جلوگیري کند. اضطراب زبانی براي زبان فارسی م

ضطراب می سی در داخل یا خارج کالس دچار ا ستفاده از زبان فار ست از جهت ا شود. عالقه به فرهنگ ایرانی هم عبارت ا

سیمیزان عالقه سازهي فار سخآموزان به فرهنگ ایرانی که همانند چند  ساس پا سیي قبل، بر ا سوال، هاي فار آموزان به چند 

  گیرد.رسی قرار میمورد بر

صوص انگیزه سی و همچنین یادگیري زباندرخ هاي مختلف از قبیل آلمانی هاي دیگر در میان ملیتي یادگیري زبان انگلی

سه،  شایزر، 2013(با ) ژاپنی، چینی و ایرانی (تاگوچی و همکاران، 2013) اندونزیایی (لمب، 2008)، مجارستانی ( کورموس و 

آموزان ي فارسیم شده است، ولی تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است در خصوص بررسی انگیزههایی انجا) پژوهش2009

سی، فقط  قادري ( سبک1391براي یادگیري زبان فار شنامه  س ستفاده از پر سیگیريهاي یادگیري جهت) با ا آموزان هاي فار

صدیقی فر و خالقی زاده ( ست و  سی قرار داده ا شی و 1395عرب زبان را مورد برر سی رابطه جهت گیري هاي انگیز ) به برر

پیشرفت تحصیلی فارسی آموزان عربی زبان پرداخته اند. و هیچ پژوهشی تاکنون به بررسی سیستم خودهاي انگیزشی و مساله 

ــناختی و فرآیند ــی چهار عامل خودآرمان، -انگیزش از دیدگاه ش ــر به بررس ــت. از این رو، پژوهش حاض محوري نپرداخته اس

  پردازد و بدین منظور شش سوال مطرح گردید:آموزان اندونزیایی و پاکستانی میودباید، اضطراب و عالقه فرهنگی فارسیخ

داري وجود آموزان اندونزیایی و پاکستانی دریادگیري زبان فارسی تفاوت معنیآیا بین خودبایدهاي فارسی .1

  دارد؟

داري وجود و پاکســتانی دریادگیري زبان فارســی تفاوت معنیآموزان اندونزیایی هاي فارســیآیا بین خودآرمان .2

  دارد؟

سی .3 ضطراب فار سی تفاوت معنیآیا بین میزان ا ستانی دریادگیري زبان فار داري وجود آموزان اندونزیایی و پاک

 دارد؟

  د دارد؟داري وجوآموزان اندونزیایی و پاکستانی به فرهنگ ایرانی تفاوت معنیي فارسیآیا بین میزان عالقه .4

ــتانی به فرهنگ ایرانی و خودآرمان آنها رابطه معنیآیا بین میزان عالقه .5 ــجویان اندونزیایی و پاکس داري ي دانش

 وجود دارد؟

اموزان اندونزیایی و پاکســتانی و میزان اضــطراب آنها در یادگیري زبان فارســی رابطه آیا بین خودباید فارســی .6

  ؟داري وجود داردمعنی

  هاي زیر مطرح گردید:هاي فوق فرضیهشو متناظر با پرس

                                                           
1 self-discrepancy 
2 possible selves 
3 Persian Anxiety 
4  Cultural interest 
5 Ideal L2 Self 
6 Ought-to L2 Self 
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ــیبه نظر می .1 ــد بین خودبایدهاي فارس ــی تفاوت رس ــتانی دریادگیري زبان فارس آموزان اندونزیایی و پاکس

  داري وجود دارد.معنی

آموزان اندونزیایی و پاکســتانی دریادگیري زبان فارســی تفاوت هاي فارســیرســد بین خودآرمانبه نظر می .2

 دارد.داري وجود معنی

سیبه نظر می .3 ضطراب فار سد بین میزان ا سی تفاوت ر ستانی دریادگیري زبان فار آموزان اندونزیایی و پاک

 داري وجود دارد.معنی

داري آموزان اندونزیایی و پاکستانی به فرهنگ ایرانی تفاوت معنیي فارسیرسد بین میزان عالقهبه نظر می .4

  وجود دارد.

سد بین خودآرمانبه نظر می .5 سی ر ستانی و میزان عالقهفار ي آنها به فرهنگ ایرانی آموزان اندونزیایی و پاک

 داري وجود دارد.رابطه معنی

سیبه نظر می .6 سد بین خودباید فار ضطراب آنها در یادگیري زبان ر ستانی و میزان ا اموزان اندونزیایی و پاک

 .داري وجود داردفارسی رابطه معنی

 
  پیشینه پژوهش. 2

ي ها تحقیقات در مورد یادگیري زبان خارجی ادامه داشته است به طوري که بعضی محققان انگیزش را عامل اولیهلدر طول سا

ساب می شرفت در زبان به ح سگورت، یادگیري و پی ها بیانگر این مطلب ي پژوهش). همه1997آوردند (گاردنر، ترمبالي و ما

اموزان جهت نهایی کردن ي زبانیادگیرندگان زبان محسوب شده و شناسایی انگیزهاست که انگیزش متغیر کلیدي در موفقیت 

  ). 2006؛ گاردنر، 2012اهداف یادگیري زبان و داشتن یک محیط کالسی مناسب، ضروري است (زهید و همکاران، 

ن انگلیســـی بر روي ي انگیزش یادگیري زبا) در پژوهش خود که به بررســـی مولفه2011درخارج از ایران لیو و هوانگ (

شجوي چینی ( 980 شته 363مرد و  617دان شتند که با باال زن) از ر صاد، مکانیک و حقوق پرداختند و بیان دا هاي مدیریت، اقت

نان نیز افزایش می یادگیري در آ یادگیري در دانشـــجویان، عملکرد  نان را در رفتن انگیزش  ـــطراب آ بد که این عامل، اض یا

  دهد.ی  کاهش میهاي زبان انگلیسکالس

آموزان اي بیان داشت که هرچه انگیزش دانشهاي کره) نیز در پژوهش خود بر روي یادگیري زبان در کالس2009دورناي (

ضطراب آن شود، ا شتر  سبت به یادگیري زبان بی شان داد که بین انگیزش و یادگیري ن ها نیز به حداقل خود خواهد رسید. وي ن

ـــد که دانشود دارد زیرا بدون یک محرك درونی براي یادگیري یک زبان جدید طولی نمیزبان ارتباط معناداري وج اموز کش

آموز داراي انگیزه باشد و ارزش زیادي شود ولی اگر دانشمیل خود را به یادگیري زیر سوال برده و فرآیند یادگیري متوقف می

دهد که این خود ري را براي یادگیري زبان اختصــاص میوقت زمان و تالش بیشــتبراي یادگیري زبان خارجی قایل شــود، آن

  شود.منجر به شانس موفقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتري می

ستفاده از 2008یانگ ( سی قرار داد و  341) نیز با ا سیا مورد برر شرق آ شگاه، انگیزش را در میان نوآموزان  شجوي دان دان

اي داراي ثیر عالقه مندي و انگیزش یکپارچه بوده و همچنین نوآموزان کرهآموزان در آسیاي شرقی بسیار تحت تابیان کرد زبان

  انگیزش بیشتري نسبت به نواموزان چینی و ژاپنی هستند.

سامانه) برخی مولفه2013لمب ( شی دورنی (ها را در مدل خود سی2009هاي انگیز آموزان اندونزیایی مورد ) در میان انگلی

ـــی قرار داد و دریافت که ب ها ارتباط معناداري وجود دارد. همچنین، هاي اجتماعی آناموزان و انگیزهآرمان زبان-ین خودبررس

شان دریافت میزبان شتند. کردند، خودآرمان ضعیفآموزان مناطق روستایی که حمایت آموزشی کمتري از سوي والدین تري دا

سبت به یادگیالگرایانهآموزان دیدگاه ایدهگرچه این زبان ستار)، تري ن سوپرا شتند ( مثل آرزوي دیدن یک  سی دا ري زبان انگلی

شانه شد. به عنوان مثال اندر آن1هایی از فرهنگ جمعیولی با این حال ن شاهده  شتر م صور میها بی کردند با یادگیري زبان ها ت

براي حفظ جامعه محلی مفید است و با کنند و این اطالعاتشان از زبان انگلیسی ها بیشتر افتخار میشان به آنانگلیسی، خانواده

  دوستی ارتباط دارد. وطن

                                                           
1 Collectivistic culture 
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شانی مولفه) در پژوهش2014ریان و اریه ( ضعیتی که فرد به -آرمان و خود-هاي خودشان بیان کردند که همپو باید، در و

معتقدند که این فرآیند ها هاي آن مطابقت دهد، امري طبیعی است. همچنین آنگروهی تعلق دارد و سعی می کند خود را با نرم

ـــاد بین خود ـــتخوش هماهنگی و تض ـــد و تاثیرات عوامل بیرونی میتواند همگام و مطابق با باید می-آرمان و خود-دس باش

  خودآرمان هر فرد باشد و یا آنکه در تضاد با آن قرار گیرد.

ي قرار داد و بین خودهاي ســامانهآموزان تایوانی را مورد بررســی ) در تایوان در یک پژوهش کیفی، انگلیســی2012چن (

آموزان نوعی عدم ســازگاري مشــاهده کرد. همچنین او دریافت که در این انگیزشــی یادگیري زبان انگلیســی در میان این زبان

ي باید هم به عنوان عامل بازدارنده و هم عامل ارتقادهنده عمل می کند، این در حالی است که در نظریه-آموزان خودگروه زبان

اي بازدارنده مطرح باید یه عنوان مولفه-هاي انگیزشــی زبان دوم خودآرمان یه عنوان یک عامل ارتقادهنده و خودخودســامانه

  شده است

آموزان دبیرستانی در ایران مورد زبان 1462) را در 2009، 2005ي انگیزشی دورنی (هاي خودسامانه) مولفه2014آذرنوش (

ــت و به  ــی قرار داده اس ــید که نگرش مثبت این زبانبررس ــی مهمترین مولفهاین نتیجه رس ي آموزان به یادگیري زبان انگلیس

آموزان، ها جهت یادگیري زبان بود. همچنین وي در پژوهش خود دریافت که در میان این زباني آني میزان انگیزهکنندهتعیین

سه س سانی که به مو سی میک صی زبان انگلی صو ي باید در میان همه-تري دارند. در حالی که خودقويآرمان -روند خودي خ

  -کنندچه کسانی که از کالس خصوصی هم استفاده می کنند و چه کسانی که در موسسات خصوصی شرکت نمی -اموزانزبان

  باشد.یکسان می

ي یان دانشجویان رشتههاي انگیزشی زبان دوم و یادگیري را در مي بین خودسامانه) رابطه2012فر و همکاران (روحبخش

ي مولفه 5ي کوتاه شـــامل ها در پژوهش خود از پرســـشـــنامهآموزش زبان انگلیســـی در ایران مورد بررســـی قرار دادند. آن

شناختی ( ستفاده کردند و  33روان سش) ا شته 108پر شجوي ر سخ دان شنامه پا س شهد به پر شگاه آزاد م سی در دان ي زبان انگلی

اموزان ي انگیزه در این گروه از زبانکننده-ي تعینآرمان مهمترین مولفه-نشان داد که خودها و بویژه خوددادند. نتایج پژوهش 

  بود. 

زبانان در یادگیري زبان هاي انگیزشی با پیشرفت تحصیلی عربیگیريي بین جهترابطه) 1395صدیقی فر و خالقی زاده (

) مورد بررســی قرار دادند.. 2000هاي انگیزشــی نولز و همکاران (گیريهتي جعنوان زبان دوم را بر اســاس نظریهفارســی به

شامل نمونه سی 64ي آماري پژوهش  شگاه بینفار سی دان ها جهت بود. آن(ره) المللی امام خمینیآموز از مرکز آموزش زبان فار

شنامهگردآوري داده س شی زبان نولز و همکارانگیريي مقیاس جهتها، از پر هاي ) و میانگین نمرات آزمون2000( هاي انگیز

ستفاده کردند. نتایج پژوهش شنیدن، نگارش، و مکالمه) ا سی چهار مهارت زبانی (خواندن،  شان داد که در یادگیري فار شان ن

ین ي مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین، بهاي آن با پیشرفت تحصیلی رابطهعنوان زبان دوم، بین انگیزش درونی و مؤلفهبه

ي ي منفی و معنادار وجود دارد، اما بین انگیزش بیرونی و پیشــرفت تحصــیلی رابطهانگیزشــی و پیشــرفت تحصــیلی، رابطهبی

متغیره نشان داد که عامل انگیزش درونی بیشترین سهم را در معناداري مشاهده نشد. عالوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چند

سیپیش صیلی فار شرفت تح ضر گویاي اهمیت و تاکید بر انگیزش زبان غیرایرانی دارد. آموزان عربیبینی پی نتایج پژوهش حا

ـــی ـــی می هاي درس و نیز در منابعآموزان در کالسدرونی فارس ـــد که این به نوبهآموزش رفت تحصـــیلی ي خود پیشباش

  آموزان را نیز به همراه خواهد داشت. فارسی

ي گاردنري  پیرامون ه یادگیري زبان انگلیسی در ایران، بیشتر بر اساس مفهوم و نظریهها پیرامون انگیزه و نگرش بپژوهش

) 2008؛ واعظی، 2007وزیري، ؛ معین2010باشد ( به عنوان نمونه : چاالك و کساییان، ي یکپارچه و ابزاري) میانگیزه(  انگیزه

وسسات خصوصی زبان انگلیسی در سطوح مختلف می باشد ( آموزان مي زبان انگلیسی و زبانو بیشتر شامل دانشجویان رشته

ساییان، و دباغی، ؛ قوام2010به عنوان نمونه: بیرجندي و هدیدي،  ساییان و قدیري، 2011نیاف، ک ) . به عبارت دیگر، 2011؛ ک

ی معدودي از قبیل: هایباشند و پژهش) تقریبا کم میL2MSSهاي انگیزشی یادگیري زبان دوم (ها بر اساس خودسامانهپژوهش

هایی هســـتند ) از جمله پژوهش2009) و همچنین تاگوچی و همکاران (2011بخش، رجب، و اعتمادزاده ()، روح2010پاپی (

) و عوامل انگیزش/هیجانی را مورد بررســـی قرار 2009ي انگیزشـــی زبان دوم (دورنی،هاي مدل خودســـامانهکه ارتباط مولفه

  ).79: 2014ش، اند ( به نقل از آذرنوداده
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) بسیار جدید L2MSSي سنجش انگیزه یادگیري زبان دوم (ها پیرامون جدیدترین مدل و نظریهاز آنجایی که هنوز پژوهش

شند و در ایران نیز به جز معدودي از پژوهشو کم می سیبا شی بر روي فار سی، تاکنون پژوه آموزان و ها بر روي زبان انگلی

  ن دوم/خارجی) صورت نگرفته است، پژوهش حاضر بر آن است به این مهم بپردازد.زبان فارسی ( به عنوان زبا

  

  . چارچوب نظري3

گاردنر و  یاجتماع یروانشناس کردیروتسلط زبان تحت  يریادگی زشیانگ ها پیرامونپژوهش 1980تا  1960هاي در طول دهه

ــ ادغامبه دنبال  کرد،یرو نی. اداشــتاو قرار  ییکانادا انیهمتا ــناس ــ یاجتماع یروانش ــناس ــ يفرد یو روانش  حیبه منظور توض

  بود. ،گریجامعه دیک بر زبان یافتن تسلط  در شی افرادزیانگهاي تفاوت

 شتریب دیدوره با تأکاین آغاز شد. زبان دوم  یزشیانگ تحقیقات در 1محور-فرایند دیجدي دورهیک ، 1990 يدر اواخر دهه

کند،  یم رییکه در طول زمان تغ ایپو ندیفرآ کیبلکه به عنوان  ک،یمحصــول اســتات کی، نه فقط به عنوان 2مشــاهده يزهیبر انگ

 يکردهایجنبش اســت. رو نیاپژوهش انجام شــده توســط دورنی، یوشــیودا و همکارانش در اروپا، پیشــروي . گرددمتمایز می

سمت  دیجد س میمفاه یکپارچگیبه  شنا شیانگ یروان  سر ،یز شنا ص یوان ستندحرکت در  نوروبیولوژي یو حت تیشخ  ه

ـــیو انگ یتیشـــخصـــ قاتیتحوالت در تحق نیدر نظر گرفتن آخر با. از این رو، )2005، دورنی( ) مفهوم 2005(دورنی  ،یزش

زبان  يریادگیدر  يدرك تنوع فرد شیبه منظور افزارا زبان دوم  یزشیانگ يخودها ستمیس یعنی ،ش زبان دومزیاز انگ يدیجد

) از سه بعد ساخته شده است که 2009پیشنهاد شده توسط دورنی ( 3زبان دومسیستم خود انگیزشی  کرده است. یمعرفدوم 

  اند.  نامگذاري شده زبان دوم، خود باید، و تجربه یادگیري زبان دوم آرمانخود

و  4ممکن ي خودهاينظریه ) در1986ي دورنی تاثیر گذاشت توسط مارکوس و نوریوس (مفاهیم روانشناختی که بر نظریه

گرفت: سه نوع خود اصلی را در بر می» خودهاي ممکن«ارائه شده بودند. مفهوم  5ها) و خودباید1987ي هیگینز (توسط نظریه

شویم، چه چیزي می شویم و میاینکه تمایل داریم چگونه  شویم. با مفهومتوانیم ب سیم که چگونه  سازي خودهاي ممکن، تر

شی تجربه میتحلیل افکار  ساتی که افراد در زمان دارا بودن رفتاري انگیز سا سانو اح شد. نظریهکنند، آ شی هیگینز  تر  انگیز

شد. به عبارت دیگر، خودآرمان و خود) میان خود1987( شاره دارد که یک فرد تمایل باید تمایز قائل  صیاتی ا صو آرمان به خ

شا شد، و خودباید به خصوصیاتی ا شته با سئولیتره میدارد دا هایش ارایه دهد و ممکن کند که یک فرد باید طبق تعهدات و م

، به آن هستیمشدن  لیبه تبد لیکه مااشاره دارد  شخصیتیبه  آرمانیخوداز تمایالت او نیز فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر، 

  ).1998تبدیل شویم (هیگینز او داریم به  فهیوظ یمکنیاست که احساس م کسی يبه معنادر حالی که خودباید 

ــیات اجتماعی ــوص ــان دهنده جوانب مهمی از خص ــنت زبان دومي فرهنگی جامعه-مقیاس عالقه فرهنگی نش هاي در س

شی –اجتماعی شناختی تحقیق انگیز ي یادگیرندگان بر عالقه زبان دومهاي فرهنگی جامعه بود. آگاهی درباره آیتم زبان دومروان

ش زبان دومبه  شنایی با جامعهتاثیر دا سوي آ ؛ رایان و 2005ارایه گردید (دورنی  زبان دومي ت و این به عنوان یک دروازه به 

که تماس مستقیم با سخنگویان بومی زبان زبان هاي یادگیري ). حتی در آن محیط2009؛ تاگوچی و همکاران، 2009همکاران، 

ست (معموال بافتیا جامعه صوالت  هاي یادگیريي زبان هدف نادر ا ستند)، مح زبان به عنوان زبان خارجی جزو این موارد ه

فراهم  زبان دومها، رســانه (هم چاپی و هم الکترونیک) و موســیقی این فرصــت را براي یادگیرندگان فرهنگی از قبیل کتاب

ستقیم را با آن حفظ نمایند. از این رو ای زبان دومکند تا با جامعه می شوند و یک تماس غیر م شنا  شامل  آ سازه که  ن عامل یا 

  ) در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. 2009چهار آیتم است بر اساس پژوهش تاگوچی و همکاران (

ضطراب زبان  ضطرابی هنگامشامل واکنشا ستفاد هاي ا ست  از زبان دوم ها ضطراب زبانی در 8ص، 2001(گاردنر، ا ). ا

ــد که در ابتدا در اثیرگذار بر بکارگیري زبان و انگیزش زبانی میکالس یا خارج از کالس از جمله عوامل ت  يدهه لیاوا درباش

سط  ، 90 سی قرار گرفت. این عامل به دنبال بازبینی و تجدیدنظر در1993(اینتایر گاردنر و مکتو ش ) مورد برر -یمدل آموز

سخه یاجتماع سترش یافتهگاردنر، و تحت عنوان ن شیي گ ض زهیانگاجتماعی مطرح گردید. -ي مدل آموز  ریزبان، تأث طرابو ا

را  زهیتواند انگ یاضطراب م يسطح باالبه عبارت دیگر، . باشداز نوع همبستگی منفی میرابطه  نیا و دارند گریکدیبر  یمتقابل

                                                           
1 process-oriented period 
2 Viewing motivation 
 
4  .possible selves 
5 . ought selves 
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 دهندیم حی) توض9: ص1993( یراینتاگاردنر و مک  اضطراب زبان را کاهش دهد. تواندش میزیانگي کاهش دهد و سطح باال

  :که

 ایکه در آن دانش  یآموزش طیشرا گونهکه در هر دهدمی] نشان یزبان رسمبافت فراگیري  اب میمستق ارتباط[ نیا

ــود، تفاوتیمنتقل م زبان آموزبه  یبه نوع مهارت ــتعداددر هوش،  يفرد يهاش ــتفاده از  اس  راهبردهايزبان، اس

  .گذارد  یم ریبه آن مهارت تاث یابیدر دست فرد یتموفق میزانو اضطراب زبان بر  شزیزبان، انگ يریادگی

  روش پژوهش:. 4

صیفی و میدانی می صورت تو ضر به  سیپژوهش حا شد. بدین منظور، از میان فار ستانی در مراکز با آموزان اندونزیایی و پاک

شگاه آموزان اندونزیایی و آموزش زبان فارسی در ایران، فارسی شغول به تحصیل در مرکز آموزش زبان فارسی دان ستانی م پاک

فارسی آموز اندونزیایی و پاکستانی زن و مرد هستند که در  20فردوسی مشهد انتخاب شدند. از این رو نمونه اماري پژوهش 

سال  یري زبان فارسی به در حال یادگ 1396سطح میانی و پیشرفته، در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در 

باشد. این پرسشنامه داراي دو بخش اطالعات فردي و سواالت اصلی عوان زبان دوم بوده اند. ابزار پژوهش نیز پزسشنامه می

باشد و از چهار بخش تشکیل شده است که عبارتد از: بخش خودآرمان پرسش یا ایتم می 24باشد که بخش سواالت شامل می

سی شامل فار سی 6اموزان ( شامل ایتم)، بخش خودباید فار سی  8آموزان ( ضطراب زبان فار سنجش ا ایتم)، بخش مربوط به 

ایتم) . قابل ذکر اســت که  4آموزان به فرهنگ ایرانی (شــامل ایتم)، و بخش مربوط به ســنجش میزان عالقه فارســی 6(شــامل 

آموزان به ) می باشــد. فارســی2009همکاران ()، و تاگوچی و 2005نامه اصــلی برگرفته از پژوهش دورنی (هاي پرســشبخش

ستفاده از  پرسشنامه مذکور پاسخ دادند و سپس پاسخ هاي فارسی آموزان بر اساس طیف لیکرت کدگذاري گردید. سپس یا ا

  هاي مطرح شده در پژوهش، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.نرم افزار اس پی اس اس داده ها و فرضیه

  

  هادادهتجزیه و تحلیل . 5

ــدهگردآوري هايدر این بخش، داده ــط ش ــتفاده با نامه،پرســش توس ــدند. تحلیل و تجزیه اس پس اس اس افزارنرم از اس  این ش

ست پژوهش ضیه ا شش فر سبه آمارهبراي اجراي روش که شامل  ستنتاج منطقی درباره هاي آماري و محا سب وا ي آزمون منا

هر اقدامی، انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است. براي این منظور آگاهی فرضیه هاي پژوهش مهمترین قدم قبل از 

سی فرض نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از از توزیع داده ضر براي برر ست. در پژوهش حا سی برخوردار ا سا ها از اولویت ا

بررسی فرضیه ها از روش هاي  اسمیرنوف استفاده شده است. در صورت نرمال بودن متغیرها براي -آزمون معتبر کولموگروف

  شود.پارامتري استفاده می

  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف مربوط به متغیرها -1جدول

  تعداد  متغیرها
 آزمون آماره

K-S  
  سطح معنی داري

 0/874 0/593 20  خود آرمان

 0/631 0/748 20  خود باید

 0/214 1/057 20  اضطراب

 0/781 0/657 20 عالقه فرهنگی

داري براي شـــود که چون مقدار ســـطح معنی) چنین نتیجه می1توجه به نتایج آزمون کلموگروف اســـمیرنوف (جدول  با

  باشند.باشد، بنابراین این متغیرها داراي توزیع نرمال میمی α=05/0متغیرها بیشتر از سطح آزمون یعنی 

آموزان اندونزیایی و پاکستانی دریادگیري زبان فارسی دار بین خودبایدهاي فارسیپیرامون تفاوت معنی فرضیه اول پژوهش،

ــت که  ــیه با توجه به نرمال بودن متغیرها، از آزمون  پارامتري اس ــی این فرض ــده  Tبراي بررس ــتفاده ش ــتقل اس دو جامعه مس

  ) آمده است.2است.نتایج این آزمون در جدول شماره (
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 اندونزیایی و  پاکستانی آموزانفارسی هايمستقل مربوط به خودباید  T-TESTنتایج آزمون  2جدول 

  

  
  میانگین

ــراف  ــح ان

  استاندارد

  آزمون لون

براي بررسی برابري واریانس 

 آماره  t  ها
ـــه  درج

  آزادي

ـــطح  س

  معنی داري
ـــطح معنی  F آماره س

 داري

 0/420 0/396 4/700 پاکستانی

 

0/525 

 

7/861 

 

18 

 

0/000 

 0/334 3/413 اندونزیایی 

ساس نتایج  می باشد. براي  413/3و اندونزیایی  700/4پاکستانی   آموزان به دست آمده، میانگین خودبایدهاي فارسی بر ا

   مستقل استفاده شده است. T-Testبررسی معناداري این تفاوت ها از آزمون آماري 

سی در آزمون آماري  سا شد که بدین منظور از  T-Testیکی از پیش فرض هاي ا سی برابري واریانس ها می با ستقل برر م

ست. در آزمون لون  شده ا ستفاده  سطح معنی داري  420/0برابر  Fآماره آزمون لون ا شتر از و  شد بنابراین فرض  05/0بی می با

از  کمتر يدار یســطح معنو مقدار  861/7برابر با   tبرابري واریانس ها پذیرفته می شــود.  براســاس جدول فوق مقدار آماره 

پاکستانی   آموزان تفاوت معنی داري بین میانگین خودبایدهاي فارسیتوان گفت  یدرصد م 95 ینانبا اطم یناست، بنابرا 05/0

پاکستانی  بیشتر از خودبایدهاي فارسی آموزان اندونزیایی می  آموزان و اندونزیایی وجود دارد به طوریکه خودبایدهاي فارسی

  باشد.

ــیه دوم بیانگر  ــیداري بین خودآرمانتفاوت معنیفرض ــی هاي فارس ــتانی دریادگیري زبان فارس آموزان اندونزیایی و پاکس

  دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج این آزمون در  Tبراي بررسی این فرضیه از آزمون  پارامتري باشد.می

  . آمده است 3جدول شماره  

 اندونزیایی  و پاکستانی آموزانفارسی هايمستقل مربوط به خودآرمان  T-TESTنتایج آزمون  3جدول 

  

  
  میانگین

انــحــراف 

  استاندارد

  آزمون لون

براي بررســی برابري واریانس 

 آماره  t  ها
درجـــه 

  آزادي

طح  ـــ س

  معنی داري
ـــطح معنی  F آماره س

 داري

 0/299 4/983 پاکستانی

0/499 0/489 4/470 18 0/000 
 0/410 4/267 اندونزیایی

باشــد. می 267/4و اندونزیایی  983/4پاکســتانی   آموزان هاي فارســیبه دســت آمده، میانگین خودآرمان بر اســاس نتایج 

ساس جدول فوق مقدار آماره  درصد  95 ینانبا اطم یناست، بنابرا 05/0از  کمتر يداریو مقدار سطح معن 470/4برابر با   tبرا

اي که پاکســتانی  و اندونزیایی وجود دارد به گونه آموزانهاي فارســیداري بین میانگین خودآرمانتفاوت معنیتوان گفت یم

  باشد.آموزان اندونزیایی میهاي فارسیپاکستانی بیشتر از خودآرمان آموزان هاي فارسیخودآرمان

ضیه سوم بهدر فر ضطراب تفاوت معنی ي  سیداري بین میزان ا سی فار ستانی دریادگیري زبان فار آموزان اندونزیایی و پاک

دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول  Tبراي بررسی این فرضیه از آزمون  پارامتري  شود.اشاره می

  آمده است. 4شماره 

 اندونزیایی و  کستانیپا آموزانفارسی اضطراب مستقل مربوط به میزان  T-TESTنتایج آزمون  4جدول 

  

  
  میانگین

ــراف  ــح ان

  استاندارد

  آزمون لون

 t  براي بررسی برابري واریانس ها
 آماره 

ـــه  درج

  آزادي

ـــطح  س

نی  F آماره  معنی داري ع م طح  ـــ س

 داري
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 0/783 3/233 پاکستانی
0/0003 0/985 

-

0/330 
18 0/745 

 0/799 3/350 اندونزیایی

ساس نتایج  ست  بر ا سیبه د ضطراب فار ستانی   آموزانآمده، میانگین ا ساس می 350/3و اندونزیایی  233/3پاک شد. برا با

توان یدرصد م 95 ینانبا اطم یناست، بنابرا 05/0از  بیشتر يداریو مقدار سطح معن -330/0برابر با   tجدول فوق مقدار آماره 

  وجود ندارد.  اندونزیایی و  پاکستانی آموزانداري بین میانگین اضطراب فارسیتفاوت معنیگفت 

آموزان اندونزیایی و پاکســتانی دریادگیري زبان فارســی فارســیيدار بین میزان عالقهتفاوت معنیي چهار مبنی بر فرضــیه

دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول شماره  Tبراي بررسی این فرضیه از آزمون  پارامتري است که 

  .آمده است 5

 اندونزیایی و  پاکستانی آموزانفارسی يعالقه مستقل مربوط به میزان  T-TESTنتایج آزمون  5جدول 

  

  
  میانگین

ــراف  ــح ان

  استاندارد

  آزمون لون

ــی برابري واریانس  براي بررس

 آماره  t  ها
ـــه  درج

  آزادي

ـــطح  س

  معنی داري
 آمـاره

F 

نی  ع م طح  ـــ س

 داري

 0/459 4/900 پاکستانی
0/007 0/935 2/819 18 0/011 

 0/412 4/350 اندونزیایی

ساس نتایج  ست آمده، میانگین عالقه بر ا سی يبه د ستانی   آموزانفار ساس می 350/4و اندونزیایی  900/4پاک شد. برا با

سطح معن 819/2برابر با   tجدول فوق مقدار آماره  ست، بنابرا 05/0از  کمتر يداریو مقدار  صد م 95 ینانبا اطم ینا توان یدر

فت  فاوت معنیگ یانگین عالقهت ـــی يداري بین م تانی آموزانفارس ـــ یایی و پاکس ندونز که عالقه ا به طوري  ي وجود دارد 

  باشد.اندونزیایی میآموزان ي فارسیپاکستانی بیشتر از عالقه آموزانفارسی

به فرهنگ ایرانی و خودآرمان اندونزیایی و پاکستانی ي دانشجویان داري بین میزان عالقهي معنیبه رابطهي پنجم در فرضیه

  براي بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  شود.آنها اشاره می

 عالقه خودآرمان و میزان نتایج آزمون پیرسون بین 6جدول 

 سطح معنی داري  ضریب پیرسون  

  824/0  -081/0   پاکستانی دانشجویان

  217/0  128/0  اندونزیایی دانشجویان

سطح معنی 6همانگونه که در جدول       ست،  شاهده ا ستانی و اندونزیایی قابل م شجویان پاک داري آزمون در دو گروه دان

شتر از  شد می 05/0بی سیبنابراین می توان گفت رابطه معنیبا ستانی و میزان داري بین خودآرمان فار آموزان اندونزیایی و پاک

 داري وجود ندارد.ي معنیها به فرهنگ ایرانی رابطهي آنعالقه

شم بیانگر  ش ضیه  سیرابطه معنیفر ضطراب آنداري بین خودباید فار ستانی و میزان ا یادگیري ها در اموزاناندونزیایی و پاک

   . زبان فارسی است

 اضطراب و میزان خودباید نتایج آزمون پیرسون بین  7جدول

 
  

 
 

گروه دانشــجویان پاکســتانی و داري آزمون در دو ، ســطح معنی7براســاس نتایج به دســت آمده مطابق جدول شــماره     

ستگی مثبت میمی 05/0اندونزیایی کمتر از  ضرایب همب شد و همچنین  شد بنابراین میبا  دار مثبتی بینتوان گفت رابطه معنیبا

  .دارد وجود فارسی زبان یادگیري در هااضطراب آن میزان و خودباید

 

 سطح معنی داري  ضریب پیرسون  

  015/0  736/0   پاکستانی دانشجویان

  042/0  649/0  اندونزیایی دانشجویان
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  . نتیجه6

آموزان اضطراب یادگیري زبان فارسی، و عالقه به فرهنگ ایرانی در میان  فارسیپژوهش حاضر به بررسی خودآرمان، خودباید، 

ـــت که بدین منظور از آزمون ـــتانی پرداخته اس ـــت از آزمون اندونزیایی و پاکس ـــتفاده کردیم. نخس ـــب اس هاي آماري مناس

  نرمال می باشند.  اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نشان داد که این متغیرها داراي توزیع -کولموگروف

 ،اندونزیایی و پاکستانی آموزان ي پژوهش مبنی بر عدم تفاوت بین خودبایدهاي فارسیسپس براي بررسی نخستین فرضیه

شد. نتایج این آزمون ستفاده  شان داد که تفاوت معنیاز آزمون  پارامتري تی و آزمون لون ا داري بین میانگین خودبایدهاي ها ن

آموزان پاکســتانی بیشــتر از خودبایدهاي اندونزیایی و پاکســتانی وجود دارد به طوري که خودبایدهاي فارســیآموزان فارســی

سی ضیهآموزان اندونزیایی میفار شد. از این رو فر سی با ضیهي اول پژوهش مورد تایید قرار گرفت.  براي برر نیز از ي دوم فر

شد  ستفاده  ستقل ا شان داد بین میانگین خودآرمانآزمون  پارامتري تی دو جامعه م سیو نتایج ن آموزان اندونزیایی و هاي فار

آموزان هاي فارسیآموزان پاکستانی  بیشتر از خودآرمانهاي فارسیداري وجود دارد به طوریکه خودآرمانپاکستانی تفاوت معنی

ضیهاندونزیایی می شد. از این رو فر سیمیان خودآرمان داري دوم پژوهش مبنی بر تفاوت معنیبا اموزان اندونزیایی و هاي فار

 پاکستانی در یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم، مورد تایید قرار گرفت.

سوم پژوهش مبنی بر  تفاوت  ضیه  سیمعنیفر ضطراب فار ستانی آموزان دار بین میزان ا دریادگیري زبان اندونزیایی و پاک

آموزان اندونزیایی و پاکستانی  داري بین میانگین اضطراب فارسیماري نشان داد تفاوت معنینتایج آزمون آباشد که  فارسی، می

سوم پژوهش مورد تایید قرار نگرفت.  ضیه  ضیه چهارم پژوهش مربوط بهوجود ندارد . بنابراین فر ي دار عالقهتفاوت معنی فر

سی ستانی آموزان فار ست که نتاندونزیایی و پاک شان داد  تفاوت معنیایج به فرهنگ ایرانی ا داري بین میانگین آزمون  آماري ن

ي پاکســتانی بیشــتر از عالقه آموزاني فارســیاي که عالقهوجود دارد به گونه اندونزیایی و  آموزان پاکســتانیي فارســیعالقه

  ي چهارم پژوهش مورد تایید قرار گرفت. باشد. از این رو فرضیهآموزان اندونزیایی میفارسی

ضیه شجویان دار بین میزان عالقهي معنیرابطهي پنجم پژوهش پیرامون فر ستانی و اندونزیایی ي دان به فرهنگ ایرانی و پاک

شان داد بین میزان عالقهها خودآرمان آن ستگی پیرسون ن ضریب همب ست که آزمون  ستانی و اندونزیایی ا شجویان پاک به ي دان

فرضـیه شـشـم ها رابطه معنی داري وجود ندارد. در نتیجه، این فرضـیه مورد تایید قرار نگرفت. فرهنگ ایرانی و خودآرمان آن

ها در یادگیري ، و میزان اضطراب آنپاکستانی و اندونزیایی اموزان داري بین خودباید فارسیوجود رابطه معنی پژوهش مبنی بر

 و خودباید دار مثبتی بیناموزان، رابطه معنیمبستگی پیرسون نشان داد در هر دو گروه از فارسیضریب ه باشد.زبان فارسی می

  دارد. از این رو فرضیه ششم پژوهش هم مورد تایید قرار گرفت. وجود فارسی زبان یادگیري در هااضطراب آن میزان

اندونزیایی و پاکستانی اشاره کرد. چون تعداد این دو گروه اموزان هاي پژوهش حاضر میتوان به تعداد فارسیاز محدودیت

سی شهد حداکثر از فار سی م شگاه فردو سی دان شد. در نهایت،  20اموزان در مرکز اموزش زبان فار سال می با سی آموز در  فار

شود لیل، پیشنهاد میهمین دآموزان اندونزیایی و پاکستانی پرداخته است؛ بهشایان ذکر است که پژوهش حاضر تنها به فارسی

سیدر پژوهش سی قرار بگیرند. همچنین میآموزان دیگر زبانهاي آینده، فار شی مرتبط با ها مورد برر سایر عوامل انگیز توان 

صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد و اموزان غیرایرانی، بهیادگیري زبان دوم را در خصوص فارسی

  ریزي کرد.توان آموزش را به فراخور نوع انگیزش مرتبط، برنامهت میدر این صور
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