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چکیده
انگیزش از جمله عواملی است که میتواند در فرایند زبانآموزی ،نقشی مؤثر و قابل بررسی داشته باشد .ازاینرو،
پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین جهتگیریهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری زبان
فارسی بهعنوان زبان دوم پرداخته است .نمونهی آماری پژوهش شامل  14فارسیآموز از مرکز آموزش زبان
فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) بوده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی مقیاس جهتگیریهای
انگیزشی زبان نولز و همکاران ( )3222و میانگین نمرات آزمونهای چهار مهارت زبانی (خواندن ،شنیدن،
نگارش ،و مکالمه) میباشد .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط فارسیآموزان ،دادههای به دست آمده با استفاده
از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که در یادگیری فارسی بهعنوان
زبان دوم ،بین انگیزش درونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین ،بین بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی ،رابطهی منفی و معنادار وجود دارد ،اما بین انگیزش بیرونی و
پیشرفت تحصیلی رابطهی معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این ،نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که
عامل انگیزش درونی بیشترین سهم را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان عربیزبان غیرایرانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر گویای اهمیت و تأکید بر افزایش انگیزش درونی فارسیآموزان در کالسهای درس و نیز در
منابع آموزشی میباشد که این به نوبهی خود پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان را نیز به همراه خواهد داشت.
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 .1مقدمه
عوامل مختلفی بر یادگیری تأثیر دارند که از آن جمله میتوان به شخصیت و تواناییهای یادگیرندگان،
آمادگی ،انگیزه ،تجارب گذشته ،موقعیت و محیط یادگیری ،روش تدریس معلم ،رفتارهای آموزگار ،تمرین و
تکرار ،خصوصیات تکالیف خاص یادگیری ،مشوقها و ...اشاره کرد .در میان عوامل مختلف مؤثر بر یادگیری،
میتوان گفت که انگیزش نقش مهمی را ایفا میکند؛ به همین خابر برخی بر این باور هستند که انگیزش
عامل اصلی یادگیری محسوب میشود؛ سه عامل مهم در یادگیری عبارتند از ( )6انگیزش )3( ،انگیزش و
( )2انگیزش (شعارینژاد .)61 :6213 ،درواقع ،انگیزش ،موتور محرک تالش و فعالیت برای یادگیری است و
میزان یادگیری دانشآموزان را به حداکثر میرساند (سیف.)221 :6231 ،
در سال های اخیر ،توجه محققان و مدرسان بیش از پیش به نقش عوامل عابفی در یادگیری زبان
خارجی و دوم جلب شده است (شیربگی و عزیزی .)32 :6232 ،در میان این عوامل عابفی ،انگیزش به
اندازهی استعداد زبان برای پیشبینی دستاوردهای زبان دوم حایز اهمیت است (گاردنر.)02 :6230 ،
تحقیقات نشان داده است که انگیزش درونی رابطهی معناداری با راهبردهای یادگیری زبان دارد
(ضیاءحسینی و صالحی .)23 :6231 ،موفقیت فرد در تسلط به زبان دوم به سبب سرمایهگذاری خود فرد از
نظر زمان ،تالش و توجه به زبان مقصد است که به شکل مجموعهای از راهبردها برای درک و تولید زبان
صورت میگیرد .درواقع ،راهبرهای یادگیری زبان ابزاری برای درگیری مستقیم و فعاالنه با یادگیری است
که باعث توانایی بیشتر دانشآموزان در برقراری ارتباط شده و انگیزش آنها را در حوزهی یادگیری زبان
افزایش میدهد (پیشقدم42 :6231 ،؛ صحرایی و خالقیزاده.)32 :6226 ،
در نظریههای آموزشی ،انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار میرود که بهصورت تعبیرهای مختلفی ازجمله
انگیزش دانشآموز ،انگیزش یادگیری یا انگیزش تحصیلی بهکار رفته است ،هرچند کارشناسان تالش
کردهاند که این اصطالحات را از هم متمایز کنند؛ بهعنوان مثال ،برخی انگیزش یادگیری را به معنای
معنادار بودن و ارزشمند بودن کارهای آموزشی برای یادگیرنده تعریف نمودهاند .تاکنون تعاریف و مدلهای
گوناگونی جهت انگیزه و ارزیابی آن ارایه شده است که در این پژوهش انگیزش تحصیلی بر مبنای نظریهی
خودتعیینکنندگی 6تعریف و ارزیابی میشود .این نظریه توسط دسی و رایان ( )6230مطرح شده است و
براساس آن ،یادگیرندگان بهلحاظ جهتگیریهای انگیزشی در سه ببقه قرار میگیرند :دارای انگیزش
بیرونی ،3دارای انگیزش درونی ،2و افراد بدون انگیزه .4ازاینرو ،با توجه به ببقهبندی انگیزش بیرونی و
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درونی در تعیین انگیزش یادگیری زبان ،پژوهش حاضر در تالش است تا این ببقهبندی را در ارتباط با
یادگیری زبان فارسی در میان فارسیآموزان غیرایرانی مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس ،در این تحقیق
ارتباط بیانگیزشی ،انگیزش بیرونی (شامل تنظیم بیرونی ،6تنظیم درونافکن 3و تنظیم همانندسازی )2و
انگیزش درونی (شامل دانش ،4پیشرفت 0و تحریک )1با یادگیری زبان فارسی در فارسیآموزان مرکز آموزش
زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) مورد مطالعه قرار میگیرد .نتایج چنین پژوهشهایی به
دستاندرکاران آموزش زبان فارسی کمک میکند تا با سرمایهگذاری بر روی این انگیزشها ،فراگیران را به
سمت یادگیری هر چه بهتر این زبان سوق دهند .در نتیجه ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به
پرسشهای زیر است:
 )6بین انگیزش درونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری زبان فارسی بهعنوان
زبان دوم چه رابطهای وجود دارد؟
 )3بین انگیزش بیرونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری زبان فارسی بهعنوان
زبان دوم چه رابطهای وجود دارد؟
 )2بین بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم چه
رابطهای وجود دارد؟
 )4سهم هر یک از انواع جهتگیریهای انگیزشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی عربیزبانان برای
یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم چگونه است؟
براساس پرسشهای فوق ،فرضیههای زیر مطرح شدهاند:
فرضیهی  :6بین انگیزش درونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری فارسی
بهعنوان زبان دوم رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی  :3بین انگیزش بیرونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری فارسی
بهعنوان زبان دوم رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی  :2بین بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یادگیری فارسی بهعنوان زبان دوم
رابطهی معناداری وجود دارد.
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فرضیهی  :4سهم هر یک از انواع جهتگیریهای انگیزشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی عربیزبانان
در یادگیری فارسی بهعنوان زبان دوم متفاوت است.
 .2پیشینهی پژوهشهای انگیزشی در
شیخاالسالمی و خیر ( )6231در پژوهش خود ،ارتباط بین جهتگیریهای انگیزشی ،شامل وضعیت
بیانگیزشی ،انگیزش بیرونی ،درونی و یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان خارجی را مورد بررسی قرار
دادند .نمونهی آماری این پژوهش 622 ،دانشجو از دانشگاه شیراز بوده است .پژوهشگران برای اندازهگیری
جهتگیریهای انگیزشی ،از مقیاس جهتگیریهای یادگیری زبان اِلاِلاُ اِس 6از نولز ،پلتیر و والراند
( )3222استفاده کردند و مجموع نمرات امتحان میان ترم و پایان ترم درس انگلیسی عمومی را نیز بهعنوان
شاخص میزان یادگیری زبان انگلیسی منظور کردند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که جهتگیری
بیانگیزشی دارای ارتباط منفی و معناداری با نمرات انگلیسی عمومی است و دو جهتگیری انگیزشی
بیرونی و درونی ارتباط معناداری با یادگیری زبان انگلیسی ندارند.
قادری ( )6226به بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت فارسیآموزان خارجی پرداخته است .وی
در این خصوص ،با استفاده از بخش مربوط به عامل انگیزه در پرسشنامهی سبکهای یادگیری ورمونت و
دبلیو ( ،)6223نوع انگیزهی فارسیآموزان ،رابطهی بین پیشرفت ،ملّیت و جنسیت فارسیآموزان را با نوع
انگیزهی آنها مورد بررسی قرار داده است .در پژوهش وی 12 ،فارسیآموز خارجی در دو مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارسی دهخدا و دانشگاه بینالمللی امام خمینی

(ره)

شرکت کردند .وی در پژوهش خود با در

نظر گرفتن میانگین نمرات دو ترم تحصیلی فارسیآموزان ،رابطهی پیشرفت تحصیلی و نوع انگیزهی آنها را
مورد بررسی قرار داده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان و انگیزهی درونی آنها رابطهی مثبت معنادار وجود دارد .او همچنین ،در پژوهش خود به
منظور ارزیابی رابطهی میان ملیت (نوع زبان اول) فارسیآموزان و انگیزهی آنها برای فارسیآموزی،
زبانآموزان را به دو گروه عربیزبان و غیرعربیزبان تقسیم کرده است؛ نتایج پژوهش نشان داد که
غیرعربیزبانها برای فارسیآموزی از انگیزهی بیشتری نسبت به عربیزبانها برخوردار هستند.
حسنزاده و مهدینژاد گرجی ( )6222به بررسی رابطهی بین جهتگیریهای انگیزشی (درونی ،بیرونی،
و بیانگیزشی) و پیشرفت تحصیلی  204دانشآموز دختر مقابع متوسطهی اول ،دوم و سوم در شهرستان
بابل در درس زبان انگلیسی پرداختند .پژوهش آنها به شیوهی توصیفی -همبستگی انجام شده است .ابزار
گردآوری دادهها ،مقیاس جهتگیریهای انگیزشی زبان نولز و همکاران ( )3222بود و نتایج نشان داد که
1

). Language Learning Orientation Scale (=LLOS
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بین انگیزش درونی و مؤلفههای آن و همچنین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس زبان انگلیسی
رابطهی مثبت معناداری وجود دارد و بین انگیزش بیرونی و مؤلفههایش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در درس زبان انگلیسی رابطهی مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد .از دیگر یافتههای این پژوهش آن بود که
بین جهتگیری بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی رابطهی منفی و
معنادار وجود دارد .همچنین آنها به این نکته اشاره کردهاند که انگیزش درونی بیشترین سهم را در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی ایفا میکند.
دووِرنای ( )3222نیز در پژوهش خود بر روی یادگیری زبان انگلیسی در کالسهای زبانآموزان کرهای به
این نتیجه رسیده است که هر چه انگیزش دانشآموزان نسبت به یادگیری زبان بیشتر شود ،اضطراب آنها
نیز به حداقل خود خواهد رسید .وی نشان داد که بین انگیزش و یادگیری زبان ارتباط معناداری وجود دارد،
زیرا بدون یک محرک درونی برای یادگیری یک زبان جدید (که نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه در زمان،
انرژی و احتماال پول است) بولی نمیکشد که دانشآموز میل خود را به یادگیری زیر سؤال برده و فرایند
یادگیری متوقف میشود ،ولی اگر دانش آموز دارای انگیزش باشد و ارزش زیادی برای یادگیری زبان خارجی
قای ل شود ،آن وقت زمان و تالش بیشتری را برای یادگیری زبان اختصاص میدهد که این خود منجر به
پیشرفت تحصیلی بیشتری میشود.
گونزالس ( )3266جهتگیریهای انگیزشی را در میان زبانآموزان فیلیپینی که در حال یادگیری یک
زبان خارجی بودند ،مورد بررسی قرار داد .وی تأثیر متغیرهای سن و جنسیت زبانآموزان را نیز در نظر
گرفت .نمونههای آماری پژوهش وی  602دانشجو از سه دانشگاه اصلی در شهر مترومانیال شامل  32دانشجو
زن ( )0202%و  12دانشجوی مرد ( )4101%بودند ،که  31دانشجو ( )6102%در حال یادگیری زبان چینی،
 42دانشجو ( )3101%در حال یادگیری زبان فرانسه 02 ،دانشجو ( )2202%در حال یادگیری زبان ژاپنی و
 24دانشجو نیز مشغول یادگیری زبان اسپانیایی بهعنوان زبان خارجی بودند .نتایج پژوهش نشان داد که
متغیرهای سن ،جنسیت و رشتهی تحصیلی بر جهتگیریهای انگیزشی تأثیر دارند به گونهای که جوانترها
در مقایسه با زبانآموزان مسنتر در موار دی مانند درک فرهنگی ،انسجام فرهنگی و رضایت از خود دارای
انگیزه بیشتری میباشند .همچنین ،زبانآموزان زن در مقایسه با زبانآموزان مرد در موارد ارتبابی ،وابستگی
و نیز خودکارآمدی دارای انگیزهی بیشتری بودند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که زبانآموزان ژاپنی در
مواردی مثل شغل و پیشرفت اقتصادی دارای انگیزه بیشتر بودند ،درحالیکه زبانآموزان فرانسوی در
مواردی مانند وابستگی به خارجیها دارای جهتگیری انگیزشی بودند ،اما زبانآموزان اسپانیایی در مواردی
مانند خودکارآمدی از این نوع انگیزش برخوردار بودند.
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کریشان و الضیمات ( )3262انگیزش درونی و بیرونی و نیز جهتگیریهای یکپارچه را در زبانهای
انگلیسی ،فرانسه ،و آلمانی (بهعنوان زبان خارجی) مورد بررسی قرار دادند .آنها همچنین ،در پژوهش خود
به بررسی ارتباط بین زیرسازههای انگیزهی درونی و بیرونی با موفقیت تحصیلی زبانآموزان پرداختند.
شرکتکنندگان در پژوهش  611دانشجوی رشتههای انگلیسی ،فرانسه و آلمانی بودند که به پرسشنامهی
جهتگیریهای یادگیری زبان نولز و همکاران ( )3222پاسخ دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که
بین جهتگیریها و انگیزش درونی و بیرونی با موفقیت تحصیلی هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.
مدیرخامنه و فیروزمند ( )3264در پژوهشی تحت عنوان «تمایل ایرانیها (بهعنوان انگلیسیآموزان) برای
برقراری ارتباط و جهتگیریهای یادگیری زبان» ،ارتباط بین جهتگیریهای یادگیری زبان و مهارتهای
نوشتاری ،خوانداری ،گفتاری و شنیداری را مورد بررسی قرار دادند .آنها در پژوهش خود از پرسشنامهی
تمایل برای برقراری ارتباط 6مکینتایر و همکاران ( )3226و همچنین پرسشنامهی جهتگیریهای
یادگیری زبان مکینتایر و همکاران ( )3226استفاده کردند؛  633دانشجوی ایرانی رشتهی زبانشناسی و
زبان انگلیسی در دانشگاه ارومیه به پرسشنامهها پاسخ دادند .شرکتکنندگان در پژوهش شامل 24
دانشجوی زن و  24دانشجوی مرد بودند که در بازهی سنی  62تا  26سال قرار داشتند .درنهایت ،نتایج
نشان داد که پنج جهتگیری یادگیری زبان (سفر ،مسایل شغلی ،دوستی ،دانش شخصی ،و موفقیت
تحصیلی) با تمایل برای برقراری ارتباط (در داخل یا خارج کالس) ارتباط بسیار ضعیفی دارند .همچنین،
نتایج نشان داد که جهتگیریها یا علتهای یادگیری زبان با تمایل برای برقراری ارتباط در داخل کالس در
مقایسه با خارج کالس ،ارتباط نزدیکتری دارند.
کاراتاس ،آلسی ،یورتسون و یوکسل ( )3260با استفاده از جهتگیریهای یادگیری زبان ،میزان موفقیت
تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند .شرکتکنندگان پژوهش شامل  632دانشجوی مقطع کارشناسی رشتهی
آموزش زبان انگلیسی از دو دانشگاه مختلف ترکیه بودند .تعداد شرکتکنندگان زن ( )1002%بیشتر از
نمونههای مرد ( )3406%بود .همچنین ،از این افراد 30 ،دانشجو در سال اول 01 ،نفر در سال دوم 12 ،نفر
در سال سوم ،و  22نفر در سال چهارم مشغول به تحصیل بودند .شرکتکنندگان به پرسشنامهی
جهتگیری یادگیری زبان نولز و همکاران ( )3222و نیز پرسشنامهی یادگیری مستقل مک اسکیل و تیلور
( )3262پاسخ دادند .نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزهی درونی با موفقیت تحصیلی ارتباط مثبت
معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،یادگیری مستقل نیز با موفقیت تحصیلی ارتباط مثبت معناداری دارد.
درواقع ،تحلیل رگرسیون نشان داد که یادگیری مستقل و انگیزهی درونی به میزان زیادی تعیینکنندهی
موفقیت تحصیلی میباشند.
1

). Willingness To Communicate (WTC
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 .2چارچوب نظری
6

انگیزش در انگارههای اجتماعی-تربیتیِ یادگیری زبان ،یک متغیر پنهان محسوب میشود که از تمایل به
یادگیری زبان ،شدت انگیزش و نگرش به یادگیری تشکیل شده است (گاردنر و ترمبلی.)216 :6224 ،
گاردنر ( )6230بر این باور است که انگیزش در یادگیری زبان ،ترکیبی از یک هدف ،تمایل به دستیابی به
آن هدف ،نگرش مثبت نسبت به یادگیری زبان و تالش برای رسیدن به هدف است .وی ،انگیزش در
یادگیری زبان را به دو گونهی انگیزشِ یکپارچه 3و انگیزش ابزاری 2ببقهبندی میکند .در انگیزش یکپارچه،
هدف یادگیرنده ،همآوایی با زبان ،همانندی با مردم و مشارکت در فرهنگ زبان مورد مطالعه است .به زبان
سادهتر زبانآموز مایل است همانند گویشوران بومی زبان صحبت کند ( گاردنر .)6230 ،در انگیزش ابزاری،
یادگیرنده به یادگیری زبان ،به دلیل منافع خاص ،همچون پیشرفت علمی و تحصیلی عالقهمند است
(گاردنر .)6230 ،ببقهبندی فوق ،رایجترین ببقهبندی در زمینهی انگیزش یادگیری زبان است ،اما این
ببقهبندی همهی دالیلی را که برای یادگیری زبان خارجی وجود دارد ،دربرنمیگیرد )آکسفورد و شی رین،
 .)6224به همین دلیل ،پژوهشگران همواره انگارههای مختلفی از انگیزش یادگیری زبان ارایه دادهاند تا
انواع دالیلی را که زبانآموزان برای یادگیری زبان خارجی و یا زبان دوم گزارش میکنند ،شامل شود (برای
مثال الی 6231 ،و دورنی .)6224 ،از جمله این انگاره /مدلها ،مدل انگیزش بیرونی و انگیزش درونی است
که نولز ،پلیتر و والرند ( )3222آن را مطرح کردهاند .این مدل به دنبال نظریهی خود تعیین کنندگی دسی
و رایان ( )6230شکل گرفته است و براساس آن میتوان جهتگیریهای انگیزشی در یادگیری زبان خارجی
و یا زبان دوم را به نسبت میزان «خودتعیین کنندگی» که در هدف از یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم
نهفته است ،به سه نوع «بیانگیزشی ،انگیزش بیرونی و درونی» تقسیم کرد .حالت بیانگیزشی درواقع،
نشانگر فقدان هدفمندی در انجام یک عمل است (رایان و دسی 3222a ،و  .)3222bبه بیان دیگر ،در
هنگام یا حالت بیانگیزشی ،فرد برای انجام فعالیت ارزشی قایل نیست (رایان .)6220 ،در حالت بیانگیزگی
همانند جهتگیری بیرونی انگیزش ،افراد خود را شایسته و تعیینکننده نمیدانند .این افراد از پایداری در
انجام تکلیف برخوردار نیستند .ادراک شایستگی و کنترل در آنها چنان پایین است که در موقعیتهای
مختلف احساس درماندگی میکنند .کوشش برای این افراد یک عامل بیفایده است .آنان پیشرفتها و
شکستهای خود را نتیجهی عوامل بیرونی و کنترلناپذیر میدانند (دسی و رایان .)3222 ،فرد ،در انگیزش
بیرونی فعالیتی را انجام میدهد تا به پیامدی خارج از آن فعالیت دست یابد (رایان و دسی.)3222a ،
براساس نظریهی خود تعیینکنندگی ،انگیزش بیرونی به چهار گونه تقسیم میشود .در کنترلکنندهترین
1
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3
. instrumental motivation
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نوع انگیزش بیرونی ،افراد تحت عنوان «تنظیم بیرونی» به دنبال ِبرآورده ساختن تقاضاهای بیرونی همچون
دریافت پاداش و یا اجتناب از تنبیه هستند که این نخستین انگیزش محسوب میشود .اما دومین نوع آن،
«تنظیم درونافکن» است که برخورداران از این جهتیابی ،فعالیتی را تحت فشار انجام میدهند تا از این
بریق از احساس گناه و اضطراب اجتناب کنند و یا به احساس غرور دست یابند .سومین نوع که مستقالنه
و خودتعیینکنندهتر است« ،تنظیم از راه همانندسازی» است .فرد در این نوع تنظیم خود را با توجه به
اهمیت و ارزشی که یک رفتار یا فعالیت برای وی دارد ،همانندسازی میکند .سرانجام ،خودتعیین
کنندهترین نوع انگیزش بیرونی« ،تنظیم یکپارچه» 6است .این نوع تنظیم ،هنگامی رخ میدهد که
تنظیمهای همانندسازی بهبور کامل درونی شده باشد .در واقع ،در تنظیم یکپارچه ،روشهای تنظیمی با
نیازها و ارزشهای شخصی هماهنگ و یکپارچه میشود (رایان و دسی 3222a ،و .)3222b
به اعتقاد رایان و دسی ،3222a ،نوع تأثیری که انگیزشهای بیرونی بر عملکرد بر جای میگذارند ،به
اثر آنها بر احساس استقالل 3و شایستگی 2افراد بستگی دارد .انگیزشهای بیرونی که احساس استقالل و
شایستگی را افزایش میدهند ،تأثیر مثبتی بر عملکرد دارند.
انگیزش درونی به معنای انجام فعالیت به خابر احساس رضایتی است که در خود فعالیت نهفته است
(آمابلی ،هیل ،هنسای و تایگه .)6224 ،این نوع انگیزش از درون شخص و با فعالیت وی نشأت میگیرد
(باتمن و کرانت .)3224 ،درحقیقت ،این تمایل ،منبعی برای اکتشاف ،یادگیری ،گسترش توانایی و
جستجوی پدیدههای نو و چالشبرانگیز است (رایان و دسی .)3222b ،والرند و همکاران ( )6223انگیزش
درونی را در سه مقوله ببقهبندی کردند :اولین مقولهی انگیزش درونی ،دانش نام دارد .دانش را میتوان
انگیزش انجام فعالیتی مبتنی بر احساسات در جهت کشف ایدههای جدید تعریف کرد .دومین مقولهی
انگیزش درونی ،پیشرفت نام دارد .پیشرفت به معنای احساسات مرتبط با اقدام ،برای تسلط بر یک تکلیف و
یا دستیابی به یک هدف است .تحریک ،سومین مقولهی انگیزش درونی است که با احساساتی مرتبط است
که با یک فعالیت همانند احساس هیجانزدگی تحریک میشود( .نقل از نولز و همکاران.) 3222 ،
همانگونه که اشاره شد در سالهای اخیر مدل انگیزش بیرونی -درونی به گسترهی آموزش زبان نیز راه
یافته است و سودمندی این مدل در تشریح و تبیین انواع انگیزشهای یادگیری زبان مورد تأیید قرار گرفته
است .بهبور کلی ،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که هر چه نوع جهتیابیهای انگیزشی خود
تعیینکنندهتر میشود ،میتوان مشارکت بیشتر در فعالیت (کنل و ول برن6226 ،؛ نقل از رایان و دسی،
 ،)3222bعملکرد بهتر (میسراندینو )6221 ،و کیفیتهای باالتر در یادگیری (گرولینک و رایان )6231 ،را
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انتظار داشت .نولز و همکاران ( )3222پژوهشی را با هدف اعتباریابی مقیاس انگیزش بیرونی و درونی برای
یادگیری زبان خارجی انجام دادند؛ یافتههای آنان نشان داد که هر چه دالیل یادگیری زبان درونیتر شود،
دانشآموزان احساس آرامش و پشتکار بیشتری را به هنگام یادگیری گزارش میکنند .همچنین ،مطالعهی
نولز ( )3226بر روی انگلیسیزبانانی که به یادگیری زبان اسپانیایی مشغول بودند به این نتیجه رسید که
انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی با افزایش تمایل به ادامهی یادگیری زبان اسپانیایی مرتبط است؛
عالوه بر این ،تنظیم درون افکن و بیانگیزشی با کاهش تمایل به ادامهی یادگیری این زبان ارتباط دارد .با
توجه به سودمندی مدل انگیزش بیرونی و درونی در فهم سازهی انگیزش یادگیری زبان ،پژوهش حاضر این
مدل را در ارتباط با یادگیری زبان فارسی مورد بررسی قرار میدهد.

 .5روششناسی پژوهش
 .1. 5نمونهی پژوهش و روش اجرا
روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت تصادفیِ خوشهای بوده است .بدین منظور ،از بین چهار مرکز
آموزش زبان فارسی در ایران (دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،دانشگاه فردوسی در مشهد ،مؤسسهی
دهخدا و دانشگاه شهید بهشتی در تهران) ،فارسیآموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام
خمینی

(ره)

بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از میان فارسیآموزان این مرکز نیز  12فارسیآموز زن و مرد در

دورهی پیشرفته انتخاب شدند .به این ترتیب ،نمونهی آماری پژوهش ،متشکل از  12فارسیآموز عربیزبان
زن و مرد ( 43مرد و  60زن) بود که در بازهی سنی  63-24سال قرار داشتند و در ترم پاییز  24در دورهی
پیشرفته مشغول یادگیری زبان فارسی بودند .همچنین الزم به ذکر است که این فارسیآموزان در همین
مرکز از دورهی عمومی زبان فارسی به دورهی پیشرفته راه یافته بودند .قبل از اجرای پرسشنامه ،بهمنظور
آشنایی فارسیآموزان غیرایرانی ،توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه ارایه شد .سپس از فارسیآموزان خواسته
شد تا با دقت پرسشنامه را کامل کرده و تا حد امکان ،هیچ گزینهای را بیپاسخ نگذارند .پاسخها ببق
مقیاس لیکرت تقسیمبندی شده بود .در پایان ،پاسخهای فارسیآموزان کدگذاری شدند و درنهایت ،دادهها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین ،برای تعیین رابطهی جهتگیریهای انگیزشی فارسیآموزان با
میزان پیشرفت تحصیلی آنها ،از نمراتشان در آزمونهای هماهنگ پایان ترم (در مهارتهای شنیداری،
خوانداری ،نوشتاری و گفتاری) در ترم پاییز  24استفاده شد.
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 .2 .5ابزار گردآوری دادهها
 .1. 2. 5پرسشنامهی جهتگیریهای انگیزشی یادگیری زبان نولز و همکاران ()2222
در این پژوهش از پرسشنامهی  36گویهایِ جهتگیریهای انگیزشی یادگیری زبان نولز و همکاران ()3222
استفاده شد .مقیاس جهتگیریهای یادگیری توسط نولز و همکاران در سال  3222براحی شد .این
پرسشنامه دارای سه خردهمقیاس «بیانگیزشی»« ،انگیزش بیرونی» و «انگیزش درونی» است .انگیزش
درونی دارای  2گویه ،انگیزش بیرونی دارای  2گویه و بیانگیزشی دارای سه گویه میباشد .پاسخها به
صورت مقیاس پنج درجهای لیکرت از «کامالً موافقم تا کامالً مخالفم» براحی شده است.
بهعنوان یک نمونه از گویههای مربوط به بیانگیزشی ،میتوان به این گویه اشاره کرد که «نمیدانم چرا
زبان فارسی را مطالعه میکنم»؛ این گویه نشانگر حالت بیانگیزشی است.
انگیزش بیرونی نیز دارای  2گویه با سه مؤلفهی (تنظیم بیرونی ،تنظیم درونافکن و تنظیم همانندسازی)
میباشد .برای مثال ،گویهی «زبان فارسی را یاد میگیرم تا در آینده شغل بهتری به دست آورم» نشانگر
تنظیم بیرونی و گویهی «اگر زبان فارسی را بلد نباشم ،احساس خجالت میکنم» ،نشانگر تنظیم درونافکن
و گویهی «زبان فارسی را یاد میگیرم برای این که فکر میکنم برای پیشرفت و رشد فردیام مفید است»،
نشاندهندهی تنظیم همانندسازی است.
انگیزش درونی دارای  2گویه با سه مؤلفه تحت عنوان انگیزش درونی برای موفقیت ،انگیزش درونی برای
دانستن و انگیزش درونی برای تجربهی تحریک است .برای نمونه ،این گویه که «زبان فارسی را یاد میگیرم
برای این که وقتی مفهوم مشکلی را به زبان فارسی میفهمم ،لذت میبرم» ،نشاندهندهی انگیزش درونی
برای موفقیت و گویهی «زبان فارسی را یاد میگیرم ،زیرا از یافتن چیزهای جدید ،احساس رضایت میکنم»
نشانگر انگیزش درونی برای دانستن و گویهی «فارسی را یاد میگیرم ،زیرا با شنیدن صدای زبان فارسی
احساس بسیار خوبی به من دست میدهد» نیز نشانگر انگیزش درونی برای تجربهی تحریک است.
نمرهگذاری پرسشها نیز برای عبارات مثبت از  0تا  6و برای عبارات منفی بهبور معکوس (در رابطه با سه
گویهی اول این مقیاس) محاسبه میشود .مجموع نمرات هر خردهمقیاس ،نشانگر نوع جهتگیری انگیزشی
زبانآموز است.
نولز و همکاران ( )3222برای محاسبهی پایایی این مقیاسها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند و
مقدار این ضریب را برای خردهمقیاسهای سهگانه ،بین  2011تا  2033و روایی آن را مطلوب گزارش کردند.
در پژوهش شیخاالسالمی و خیر ( )6231ضرایب پایایی به دست آمده برای خردهمقیاسهای بیانگیزشی،
انگیزش بیرونی و انگیزش درونی به ترتیب برابر  2013 ، 2012و  2012بوده است .ضرایب آلفای کرونباخ
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محاسبه شده برای انواع جهتگیریها نیز بدین شرح بوده است :بیانگیزشی  ،2032تنظیم بیرونی ،2016
تنظیم درونافکن  ،2013تنظیم همانندسازی  ،2030دانش  ،2033پیشرفت 2010و تحریک .2033
 .2. 2. 5شاخص پیشرفت تحصیلی زبانآموزان
در این پژوهش ،میانگین نمرات زبانآموزان در آزمونهای هماهنگ پایانترم (در مهارتهای شنیدن،
خواندن ،نگارش و مکالمه) در ترم پاییز  24بهعنوان مالک و شاخص پیشرفت تحصیلی زبانآموزان در نظر
گرفته شده است .این آزمونها توسط گروه آزمونسازی مرکز زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی

(ره)

که متشکل از پنج نفر از مدرسان با سابقهی این مرکز بود ،براحی شده بودند و یک گروه دیگر از مدرسان
باسابقه ،آزمون ها را مجدداً بررسی و بازبینی نمودند و در صورت نیاز آزمونها به اصالح ،آنها را اصالح
کردند .درنهایت همهی مدرسان ،روایی هر یک از چهار آزمون مهارتی را خوب گزارش کردند .بنابراین،
اعتبار میانگین حاصل از این چهار آزمون برای استفاده در پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفت.

 .4تحلیل دادهها
بهمنظور بررسی ارتباط بین انگیزشهای درونی و بیرونی و بیانگیزشی با پیشرفت تحصیلی فارسی بهعنوان
زبان دوم در میان فارسیآموزان ،دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار اسپیاساس و تحلیلهای آماری
ضریب همبستگی ،تحلیل واریانس و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ( )6بیانگر نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش درونی میباشد .این
نتایج نشان می دهد که ارتباط قوی و معناداری بین پیشرفت تحصیلی و هر یک از مؤلفههای مربوط به
سنجش انگیزش درونی وجود دارد .ازاینرو ،با توجه به وجود رابطهی معنادار بین این مؤلفهها و پیشرفت
تحصیلی فارسیآموزان ،فرضیه ی اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش درونی
فارسیآموزان تأیید میشود.
جدول ( )3نتایج حاصل از محاسبهی ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش بیرونی
را نشان میدهد .این جدول بیانگر این است که بین انگیزش بیرونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی در
زمینهی یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم رابطهی معناداری وجود دارد .بنابراین ،فرضیهی دوم
پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین جهتگیری انگیزش بیرونی و پیشرفت تحصیلی تأیید نمیگردد.
جدول ( )2نشان میدهد که ارتباط منفی ،قوی و معناداری بین پیشرفت تحصیلی و بیانگیزشی وجود
دارد .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که بین این دو متغیر (بیانگیزشی فارسیآموزان و پیشرفت تحصیلی
آنها) رابطهی معکوس مشاهده میشود .در نتیجه ،هر چه فارسیآموز بیانگیزهتر باشد ،از پیشرفت تحصیلی
ضعیفتری برخوردار خواهد بود .بنابراین ،فرضیهی سوم پژوهش نیز تأیید میشود.
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جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش درونی
پیشرفت تحصیلی
انگیزش درونی

تحریک

موفقیت

دانش

ضریب همبستگی پیرسون
احتمال
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
احتمال
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
احتمال
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
احتمال
تعداد

**2،334
.،222
14
**2،126
2،222
14
**2،142
2،222
14
**2،361
2،222
14

** ضریب همبستگی در سطح  20226معنادار است.
جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش بیرونی
پیشرفت تحصیلی
انگیزش بیرونی

همانند سازی

ضریب همبستگی پیرسون

**2،322

احتمال

2،222

تعداد

14

ضریب همبستگی پیرسون

**2،100

احتمال

2،222

تعداد

14
**

ضریب همبستگی پیرسون
تنظیم درونافکن

احتمال

2،222

تعداد

14
**

ضریب همبستگی پیرسون
تنظیم بیرونی

2،121

2،122

احتمال

2،222

تعداد

14

** ضریب همبستگی در سطح  20226معنادار است.
جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و بیانگیزشی
پیشرفت تحصیلی
بیانگیزشی

ضریب همبستگی پیرسون
احتمال
تعداد

**-2،366
2،222
14

** ضریب همبستگی در سطح  20226معنادار است
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بهمنظور بررسی فرضیهی چهارم پژوهش مبنی بر تعیین سهم هر یک از انواع جهتگیریهای انگیزشی
در پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان ،در گام اول ،انگیزش درونی وارد معادلهی رگرسیون شد .نتایج تحلیل
رگرسیون (جدول  )4نشان میدهد که انگیزش درونی میتواند  1102%از پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان را
پیشبینی کند .در گام دوم ،بیانگیزشی وارد معادلهی رگرسیون شده است تا قدرت پیشبینی را به 1603%
افزایش دهد .شایان ذکر است که انگیزش بیرونی به دلیل ناچیز بودن تأثیر آن ،در معادله وارد نشده است.
جدول  .4قدرت جهتگیریهای انگیزشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
مدل

مجذور R

R

گام اول

a

گام دوم

b

2،112

2،334

2،163

2،343

اصالح شده
2،114
2،122

خطای معیار
6،363
6،644

 .aپیشبینیکننده :انگیزش درونی
 .bپیشبینیکننده :انگیزش درونی و بیانگیزشی

نتایج آزمون تحلیل واریانس (جدول  )0در جدول زیر نشان میدهد که معادلهی رگرسیون در گام اول
( )F=626،226 ،P=2،222و در گام دوم ( )F=11،132 ،P=2،222است؛ بنابراین ،هر دو مدل رگرسیون
دارای اهمیت آماری هستند.
جدول  .0تحلیل واریانس :معنادار بودن مدل رگرسیون
مجموع

درجهی

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

623،431

6

623،431

تفاضل

26،622

13

6،412

جمع

332،033

12

رگرسیون

322،162

3

626،300

تفاضل

12،313

16

6،222

مدل

گام اول

گام دوم

جمع

F

احتمال

626،226

2،222b

11،132

c

2،222

12
332،033
 .aمتغیر وابسته=پیشرفت تحصیلی
 .bپیشبینیکننده= انگیزش درونی
 .cپیشبینیکننده= انگیزش درونی و بیانگیزشی

نتایج جدول ( ،)1ضریب استاندارد و استانداردنشدهی رگرسیون و ثابت آنها را نشان میدهد که از آنها
برای تشکیل معادلهی رگرسیون استفاده میشود .همانبور که در ردیف اول جدول و در گام اول و دربارهی
متغیر انگیزش درونی مشخص شده است ،ضریب رگرسیون استانداردنشده (مقدار بتا) برابر با 20322
میباشد؛ این مقدار از نظر آماری بدین معنی است که اگر نمرهی انگیزش درونی یک زبانآموز به میزان یک
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نمره افزایش یابد ،نمرهی پیشرفت تحصیلی به میزان  20322واحد افزایش مییابد .همچنین ،در گام اول
ضریب رگرسیون استاندارد شده (مقدار بتا) برابر با  20334است که نشان میدهد چنانچه نمرهی انگیزش
درونی یک فرد یک انحراف استاندارد افزایش یابد ،نمرهی پیشرفت تحصیلی  20334انحراف استاندارد
افزایش مییابد.
جدول  .1ضرایب رگرسیون
مدل

گام اول

گام دوم

ضرایب استاندارد نشده
بتا

خطای معیار

ثابت

3،344

2،014

انگیزش درونی

2،322

2،263

ثابت

64،604

6،322

ضریب استاندارد
بتا
2،334

t

احتمال

60،462

2،222

66،441

2،222

1،411

2،222

انگیزش درونی

2،632

2،224

2،431

2،122

2،226

بیانگیزشی

-20322

2،623

-20223

-30231

2،220

 .aمتغیر وابسته=پیشرفت تحصیلی

در ردیف دوم جدول و در گام دوم ،متغیرهای انگیزش درونی و بیانگیزشی بررسی شدهاند .ضریب
رگرسیون استانداردنشده برای متغیر انگیزش درونی ،عدد  20632را نشان میدهد؛ این بدان معنا است که
اگر نمرهی انگیزش درونی یک فرد یک نمره افزایش یابد ،نمرهی پیشرفت تحصیلی به میزان  20632واحد
باال میرود .در همین ردیف و در گام دوم ،ضریب رگرسیون استاندارد شده برابر با  20434است که میتوان
چنین نتیجه گرفت که چنانچه نمرهی انگیزش درونی یک فرد یک انحراف استاندارد افزایش یابد ،نمرهی
پیشرفت تحصیلی او به میزان  20434انحراف استاندارد زیاد میشود .
نتایج آماری به دست آمده برای متغیر بیانگیزشی حاکی از آن است که ضریب رگرسیون استاندارد نشده
برابر با  -20322میباشد؛ این بدان معناست که اگر نمرهی بیانگیرشی یک فرد به میزان یک نمره افزایش
یابد ،نمرهی پیشرفت تحصیلیاش به میزان  20322واحد کاهش مییابد .در همین گام ،ضریب رگرسیون
استانداردشده برابر با  -20223است و این میزان نشان میدهد که اگر نمرهی بیانگیزشی یک فرد یک
انحراف استاندارد افزایش یابد ،نمرهی پیشرفت تحصیلی به میزان  20223انحراف استاندارد کم میشود؛ پس
میتوان گفت که بین متغیرهای پیشرفت تحصیلی و بیانگیزشی ارتباط معکوس ،منفی و معناداری وجود
دارد.
بهبور کلّی ،از مجموع نتایج به دست آمده از جدول ( ،)1میتوان چنین نتیجه گرفت که انگیزش درونی
باعث افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی میشود و بیانگیزشی به صورت معناداری کاهش پیشرفت تحصیلی
را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین ،انگیزش بیرونی تأثیر معناداری بر پیشرفت تحصیلی ندارد.
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 .6نتیجهگیری و بحث
در پژوهش حاضر ،رابطهی بین جهتگیریهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در میان فارسیآموزان
عربیزبان غیرایرانی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،چهار فرضیه مطرح گردید که برای بررسی آنها
از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس استفاده شد.
نخستین فرضیهی پژوهش مربوط به ارتباط بین انگیزش درونی و مؤلفههای آن با پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان بود .در این خصوص ،نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در
یادگیری فارسی بهعنوان زبان دوم و انگیزش درونی ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این،
یافتهها حاکی از آن بود که جهتگیری درونی انگیزش با برخورداری از انگیزش درونی میتواند ضامن
یادگیری و موفقیت تحصیلی فارسیآموزان باشد .از اینرو ،افرادی که خودانگیخته هستند و برای خود
اهداف آموزشی تعیین میکنند ،از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند .عالوه بر این« ،افرادی که
دارای انگیزش درونی هستند ،بیشتر به قضاوتهای خود اتکا میکنند و به کیفیت و خودِ فعالیت اهمیت
میدهند .همین امر موجب میشود توجهِ خود را به کمّیت پاداشی که میخواهند دریافت کنند ،معطوف
نکنند؛ درنتیجه ،از موفقیت باالتری برخوردار خواهند شد» (حسنزاده و مهدینژاد گرجی.)23-16 :6222 ،
از این نظر ،یافتهی پژوهش حاضر با یافتههای گونزالس ( ،)3262نولز و همکاران ( ،)3222حسنزاده و
مهدینژاد گرجی ( ،)6222قادری ( )6226و کاراتاس و همکاران ( )3260همراستا میباشد .این پژوهشگران
در مطالعهی خود از انگیزش درونی بهعنوان عاملی تأثیرگذار ،مثبت و قوی بر پیشرفت تحصیلی یاد کردهاند.
البته شایان ذکر است که نتایج پژوهش شیخاالسالمی و خیر ( )6231و کریشان و الضیمات ( )3262به
ارتباط منفی بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی اذعان کردهاند که از این جهت یافتهی پژوهش حاضر
با نتیجهی مطالعات این پژوهشگران همخوانی ندارد.
دومین فرضیه ی مطرح شده در پژوهش حاضر مربوط به ارتباط بین انگیزش بیرونی و مؤلفههای آن با
پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان بوده است .در این زمینه ،تحلیل و بررسی دادهها نشان داد که انگیزش
بیرونی و مؤلفههای آن تأثیر معناداری بر پیشرفت تحصیلی ندارند .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که
انگیزش بیرونی نمیتواند پیشرفت تحصیلی را در یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم تعیین نماید .این
یافته با یافتـههـای پژوهش حسنزاده و مهدینژاد ( )6222و کریشان و الضیمات ( )3262همخوانی دارد.
آنها در تحقیق خود روی زبان انگلیسی به رابطهی منفی و معنـادار بـین پیشرفت تحصیلی و انگیزش
بیرونی اذعان کردهاند.
سومین فرضیهی پژوهش حاضر مربوط به ارتباط بین بیانگیزشی با پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان
میباشد .در این خصوص ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی
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فارسی آموزان ارتباط منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،بیانگیزشی بهصورت معناداری باعث
کاهش پیشرفت تحصیلی میشود .چنانچه عامل بیانگیزشی در فارسیآموز باال برود ،پیشرفت تحصیلی در
یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم کاهش مییابد و برعکس ،با کاهش این عامل ،پیشرفت تحصیلی
افزایش مییابد .بنابراین ،مدرسان زبان فارسی همواره باید به عوامل انگیزشی ،بهویژه عوامل ایجاد انگیزش
درونی توجه خاص داشته باشند.
چهارمین فرضیهی پژوهش حاضر مربوط به سهم هریک از انواع جهتگیریهای انگیزشی در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی عربیزبانان در یاگیری فارسی بهعنوان زبان دوم میباشد .در این خصوص ،بررسی دادهها
و نتایج حاصل شده نشان داد که تغییرات انگیزش درونی از بین دیگر جهتگیریهای انگیزشی ،در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان غیرایرانی نقش بیشتری دارد .حسنزاده و مهدینژاد ( )6222و
قادری ( )6226نیز نقش انگیزش درونی را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی مؤثرتر از جهتگیریهای
انگیزشی یعنی بیانگیزشی و انگیزش بیرونی قلمداد میکنند .دسی و رایان ( )3222عنوان میکنند که یک
کودک از بدو تولد خود ،حتی در صورت فقدان محرکهای بیرونی ،موجودی با توانایی باال در یادگیری به
شمار میرود .این ویژگی باعث می شود حتی اگر عوامل انگیزشی در محیط بیرونی زندگی وجود نداشته
باشد  ،افراد دست از تالش برندارند و به اهداف خود برسند .ازاینرو ،نتیجهی پژوهش حاضر در این زمینه با
پژوهشهای مذکور همسو میباشد.
براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر و با توجه به راهکارهایی که اسپالدینگ ( )6236به آنها اشاره
میکند ،موارد ذیل جهت افزایش انگیزش درونی فارسیآموزان پیشنهاد میشود:
 - 6بهکارگیری راهبردهای افزایش انگیزش درونی همچون فعالیتهای سرگرمکننده؛
- 3ارایهی بازخوردهای مثبت به فعالیتهای پیشرفتدهندهی فارسیآموزان؛
- 2گروهبندی و مشارکت فارسیآموزان در تدریس؛
- 4بازی نقشهای مختلف اجتماعی بهویژه به منظور تقویت مهارت مکالمه؛
- 0جلوگیری از تمسخر فارسیآموزانی که به هر دلیلی از سایر فارسیآموزان از سطح زبانی پایینتری
برخوردار هستند؛
 - 1مسئولیت دادن به فارسیآموزان جهت ارتقای اعتماد به نفس آنها.
همچنین ،همانبور که قبالً نیز اشاره شد ،ببق پژوهشهای صحرایی و خالقیزاده ( )6226و پیشقدم
( ،)6231راهبردهای یادگیری زبان بر انگیزهی زبانآموزی تأثیر میگذارند؛ بنابراین ،به مدرسان زبان
پیشنهاد میشود از زبانآموزان خود بخواهند تا با کمک گرفتن از راهبردهای یادگیری زبان تالش کنند
راهکارهای حفظ کردن (از قبیل ایجاد رابطهی ذهنی ،استفاده از تصویر و صدا ،مرورکردن و بهکار بردن

جهتگیریهایِ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان عربیزبان 12/

کلمات در محیط ببیعی) ،راهکارهای شناختی (همانند تمرین ،دریافت و فرستادن پیام ،تحلیل و
ساختارسازی) ،راهکارهای جبرانی (از جمله حدس زدن و غلبه بر محدودیتهای کالمی و نوشتاری)،
راهکارهای فراشناختی (مانند تأکید بر یادگیری ،برنامهریزی برای یادگیری و ارزیابی از یادگیری)،
راهکارهای عابفی (شامل کاهش اضطراب ،تشویق خود و آگاهی از احساسات) و راهکارهای اجتماعی (از
قبیل سؤالکردن ،همکاریکردن و همدردیکردن) را در خود افزایش دهند و از این بریق دریافت،
ذخیرهسازی ،بازیابی و استفاده از ابالعات جدید را در یادگیری زبان برای خود تسهیل کنند.
شایان ذکر است که پژوهش حاضر تنها به فارسیآموزان عربیزبان پرداخته است؛ به همین دلیل،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،فارسیآموزان دیگر زبانها مورد بررسی قرار گیرند .میتوان نقش
انگیزش را در مهارتهای مختلف زبانی (در مهارتهای درک شنیداری ،درک خوانداری ،نگارش و مکالمه)
به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد؛ از این بریق میتوان دریافت که
فارسیآموزان از کدام یک از جهتگیریهای انگیزشی در این مهارتها بهره میبرند .در این صورت ،میتوان
آموزش مهارتها را به فراخور نوع انگیزش مرتبط ،برنامهریزی کرد.
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