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اضـطراب زبـان    ي واسـطه یادگیري زبـان انگلیسـی بـه     محیطی بافردي و  انگیزشی باورهاي بین رابطه بررسی حاضر پژوهش از هدف
گرفت. جامعـه   قرار بررسی مورد علّی مدل یک در قالب متغیرها رابطه .بوده است خودتنظیمی یادگیري شناختی راهبردهاي و انگلیسی

 شهر 3 و 1 ناحیه دبیرستان چهارم دختر آموزان دانش از نفر 313 شامل يا نمونهبوده و  قم شهر متوسطه آموزان دانشاین پژوهش شامل 
 عبارت پژوهش این در استفاده مورد ابزارهاي. شدند انتخاب يا مرحله چند يا خوشه یريگ نمونه شیوه به 94 -95 تحصیلی سال در قم

 ،)1991همکاران، و پینتریچ( یادگیري براي انگیزشی پرسشنامه راهبردهاي شناختی راهبردهاي و تکلیف ارزش مقیاس خرده دو: از بودند
  زیرمقیاس و) 1986همکاران، و هورویتز( یخارج زبان کالس در اضطراب نامه پرسش ،)2001( چنگ انگلیسی زبان خودکارآمدي مقیاس

 ها داده با آن و برازش شد آزمون مسیر تحلیل روش به مدل این. )2000همکاران، و میگلی( درس کالس شده ادراك يها هدفساختار 
که راهبردهاي شناختی در رابطـه بـین ارزش و خودکارآمـدي و    داد  نشان يا واسطه هاي یلتحل و مدل آزمون از حاصل نتایج شد. تأیید

اهداف تبحري با عملکرد زبان و همچنین متغیر اضطراب در رابطه بین ارزش تکلیف و اهداف اجتنابی و اهداف عملکردي بـا عملکـرد   
 34درصـد از نمـرات اضـطراب و     30دارند. متغیرهاي ارزش، خودکارآمدي، اهداف تبحري، عملکردي و اجتنـابی   يا واسطهزبان نقش 
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 مقدمه
 ،شـود  یم کاربرده به انسانی جوامع و ها انسان بین ارتباط برقراري براي که فکري ابزار ترین یافته توسعه عنوان به زبان

اتفـاق   مورد این در شناسان روان. سازد یم میسر ممکن شکل ترین کامل و ینتر ساده به را ذهنی پیچیده مفاهیم انتقال
 گفتگو زبان، مرهون تاریخ گیري شکل و ها تمدن ارتباط و کند می پیدا اساسی تحول انسان زبان، راه از که دارند نظر

 و گفتاري زبان ترین یجرا انگلیسی زبان کنونی دنیاي در ).1389زکاویت، ترجمه ؛4،1972میلر( است کالمی ارتباط و
 پوشـیده  کسـی  بـر  انگلیسی زبان یادگیري اهمیت امروزه .آید یم به شمار جهان سراسر در المللی ینب زبان همچنین

 زمینـه  این در آموزش کیفیت بهبود به مناسب راهکارهاي ي ارائه با تا درصددند تربیت و تعلیم متخصصین و نیست
 .است یادگیري با مرتبط مهم يها مؤلفه بررسی و شناسایی مطلوب یادگیري الزمه که است بدیهی. نمایند کمک

 شناختی، يها مؤلفه تعامل که بر یما بوده مختلفی نظري يها چارچوب توسعه و یريگ شکل شاهد اخیر يها دهه در 
برینـک و   یـنن ل ؛2008، ٥شـانک  و زیمرمن(دارند  نظر اشتراك و توافق یادگیري در انگیزشی و عاطفی فراشناختی،

بـه مـدل    تـوان  یمـ ) که از میان آنها 2008، 8نیومن؛ کوتینهو و 1999، 7؛ الیوت، مک گریگور، و گابل2002، 6پینتریچ
-تبیـین  هاي یهنظرترین از مهم توان یم) اشاره کرد. این نظریه را 1990( 10پینتریچ و دیگروت 9یادگیري خودتنظیمی

، ارزش 11شامل خودکارآمدي انگیزشی باورهاي يها بخششمرد. این مدل از ي یادگیري و موفقیت تحصیلی برکننده
 مختلـف،  يهـا  پـژوهش  در. اسـت  شـده  تشـکیل  خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بخشو  13و اضطراب، 12تکلیف

 داده نشان نتایج و است شده بررسی تحصیلی پیشرفت با مذکور مدل انگیزشی و شناختی متغیرهاي از برخی ي رابطه
ـ  یرتـأث  تحصـیلی  پیشـرفت  بـر  یکـدیگر  بـا  تعامـل  در یـا  و مسـتقیم  طـور  بـه  متغیرهـا  این که است شده  گذارنـد  یم

ــریچ، ١٤،2002(بکمــان ــی برزگــر ؛١٥2010پاجــارس و چــن ؛2004؛ پینت ــور  ســعدي و بفروی ــدینی ؛1391پ  و عاب
 ).1389همکاران،

 و عاطفی فراشناختی، ) که بر تعامل عوامل شناختی،1999( این پژوهش با الهام از مدل انگیزشی پینتریچ و دیگروت
، به دنبال بررسی متغیرهاي اختصاصی مرتبط با ١٦اجتماعی-دارد، و با رویکردي شناختییادگیري تأکید  در انگیزشی

 . باشد یممذکور  يها مؤلفهیادگیري زبان انگلیسی و بررسی روابط میان 
 آمـوزش  ي یطـه ح شناسـان  روان از بسیاري پژوهش موضوع دوم، زبان یادگیري بر یرگذارتأث مختلف عوامل بررسی

 بـه  مربـوط  و یـا  بوده شناختی و شخصیتی هیجانی، انگیزشی، قبیل از فردي عوامل توانند یم ملعوا این. است بوده
و  فرهنگـی  اجتمـاعی  عوامـل  ،)1972( ١٨المبـرت  گـاردنر و  ١٧اجتماعی -آموزشی مدل در. باشند یادگیرنده محیط
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. دارنـد  تأثیر دوم زبان فراگیري بر عمده، عوامل به عنوانو  دهند یم شکل را فراگیران نگرش و انگیزه ،یشناخت روان
 فراگیري به نسبت نگرش و تمایل اضطراب،: همچون مفاهیمی و بوده يچندبعد انگیزش مفهوم مدل، این اساس بر

اختصاصـی در یـادگیري زبـان دوم     طور بهکه در یادگیري و  يا عمدهاز جمله هیجانات  .گیرد یم بر در را دوم زبان
 ارتبـاط  مـورد  در غالبـاً  یـادگیري  به مربوط مختلف يها پژوهش در اضطراب عامل، اضطراب است. شود یممطرح 

 اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  آمـوزان  دانـش  یـادگیري  عملکـرد  و انگیزشـی  عوامـل  سایر با امتحان اضطراب
 اضـطراب  اضـطراب،  انـواع  از دیگـر  اما یکی؛ )2009 ،22، گراول2008 ،21وانگ ،2007 ،20جانسون ،19،2004کسدي(

 دیگـر  از متفـاوت  خـارجی  زبان اضطراب .)1985 23گاردنر( باشد یم خارجی زبان یا دوم زبان یادگیري به مختص
 واسـطه  بـه  بلکـه  اسـت،  خـاص  موقعیـت  یـک  بـه  مربـوط  تنهـا  نـه  چرا کـه  گیرد قرار مدنظر باید اضطراب انواع

 ي یرنـده دربرگ امتحان اضطراب بر عالوه اضطراب نوع این. گردد یم متمایز زبان یادگیري از نظیري یب يها مشخصه
 باشـد  یمـ  زبـان  کـالس  در حضـور  اضـطراب  و شـدن  ارزیـابی  منفی از ترس ارتباط، برقراري اضطراب يها مؤلفه

 زبـان  اضـطراب  که کنند یم اشاره ین، همچن)1986کوپ ( و هورویتز هورویتز،). 24،1986وکوپ هورویتز هورویتز،(
خـارجی   زبـان  یادگیري کالس به مربوط رفتارهاي و احساسات، اعتقادات، خود، ناشی از چگونگی ادراك خارجی

 و ضـعیف  عملکرد در اضطراب این در واقع نمود .شود یم ناشی زبان یادگیري فرایند بودن فرد منحصربه از که بوده
 ؛1996 ،26وسـمیمی  سـایتو  ؛1992 ،25(فیلیـپس  دوم اسـت  زبـان  مختلـف  يها امتحان در فراگیر پایین سطح نمرات

   ).1388 ،صالحی
یادگیرنـدگان در   خودتنظیمی و شناختی درگیري مختلف سطوح با مرتبط هاي یینتب دیگر از رسد یمبه نظر  ینبنابرا

 مـدل  در انگیزشی باورهاي به مربوط يها مؤلفه از یکی عنوان به خودکارآمدي .آنهاست انگیزشی باورهاي رابطه با
 نظریـه  در ریشـه  کـه  اسـت  انگیزشـی  مؤثر و مهم مفاهیم از ،)1990( یگروتد و پینتریچ بخش خود نظم یادگیري
. دارنـد  اي کننـده  یـین تع نقـش  آدمـی  رفتـار  در شـناختی  فرآیندهاي نظریه این در. دارد 27بندورا اجتماعی –شناختی

 و انتظـارات  ایـن  و شـود  یم خود کارآمدي از فرد نادرست ادراکات و انتظارات موجب معیوب شناختی فرآیندهاي
 مفهومی مدل در ).2002 پاجارس،( شود منجر انگیز چالش هاي یتموقع از اجتناب و اضطراب به تواند یم ادراکات

 بر مستقیمی علّی اثر است، انگیزشی مهم يها سازه از یکی که خودکارآمدي باورهاي ،)2003( پینتریچ و برینک لنین
 عمیـق،  پـردازش  راهبردهـاي  از استفاده دیگران، از طلبی کمک جمله از تحصیلی درگیري مختلف ابعاد و یادگیري

 . دارد منفی و مثبت عواطف و درسی مطالب مطالعه هنگام آن تنظیم و فراشناختی هاي ییتوانا
در کنار عوامل فوق، یکی دیگر از مهمترین متغیرهاي انگیزشی مهم، که تأثیر بسزایی در میزان مشارکت و درگیـري  

ارزش  – انتظـار  اجتمـاعی  شـناختی  که در مدل باشد یمارزش تکلیف  ي مؤلفهنهایت یادگیري فراگیران دارد،  در و
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 از آموز دانش ادراك معنی به تکلیف ارزش .گرفته است قرار اهمیت و توجه مورد ،)2000،1992( 28اکلز و ویگفیلد
 ها پژوهش. باشد یم تکلیف به پرداختن با مرتبط هاي ینههز نشانگر یا و ه بود آن به عالقه و تکلیف کاربرد و اهمیت

 ارتبـاط  هسـتند،  آینده در پیشرفت فرصت ي آورنده فراهم که انتخاب رفتارهاي با تکلیف ارزش که است داده نشان
 و) 1992( اکلـز  و ویگفیلـد  ،)1991،1993( همکـاران  و پینتـریچ ). 1385 شـهرآراي،  ترجمه شانک، و پنتریچ( دارد

 يو راهبردهـا  خودکارآمـدي  و تکلیـف  ارزش انگیزشـی  باورهـاي  بین که دادند نشان )2005( 29فلیپو و موسولیدز
 يهـا  پـژوهش  همچنین .دارد وجود مثبتی ارتباط 30فراشناختی و شناختی راهبردهاي شامل که خودتنظیمی یادگیري

؛ نـی،  2005، 31متیـوز  و زیدنر( دهد افزایش را امتحان اضطراب تواند یم تکلیف ارزش که دهند یم نشان شده انجام
 و اضـطراب  و تکلیـف  ارزش بین که کند یم گزارش) 1988( ٣٤واتسون ).33،2011دیندار ستین ؛32،2011و لیائو الئو
 . است امتحان اضطراب از مهم کننده یشگوییپ یک تکلیف ارزش و دارد جود و منفی رابطه نی نگرا

 سـه  درون عمـده  طـور  بـه  انـد  کرده بررسی خارجی زبان فراگیري در را انگیزش نقش که ییها پژوهشکلی،  طور به
 بـراي . دارنـد  قرار تربیتی یشناس روان و شناختی یشناس روان اجتماعی، یشناس روان هاي زمینه در روانی چهارچوب

 .دارنـد  تمرکـز  اجتماعی-شناختی پردازش چارچوب درون یرگذارتأث متغیرهاي بر اهداف نظریه و اسناد نظریه مثال
 و اي ینـه زم یراتتـأث  بـر  اند یافته توسعه اجتماعی ساختارگرایی هاي یدگاهد اساس بر که انگیزش کنشی هم يها مدل

 طـی  جـامع  طـور  بـه  را انگیزش پویا ماهیتی با نیز انگیزش پردازش مدل. دارند تأکید فراگیران در انگیزش اجتماعی
 انگیزش ساختار و نقش خاصی پهنه و زمینه بر تأکید با ها یهنظر از هر کدام هرچند. کند یم توصیف خاص مراحلی

 فراگیـري  در موفقیت سطح مرکزي شاخص انگیزش که ایده این اما ،اند بوده روبرو ییها چالش با و کرده تشریح را
در ایـن راسـتا بررسـی     ).1391، قربـانی  از نقل به ؛2011٣٥، میورا(است  مانده باقی تغییر بدون است، خارجی زبان

 نادیده گرفت.  توان ینمبر انگیزش و درگیري فراگیران را  اي ینهزمنقش عوامل انگیزشی محیطی و تأثیرات 
 انگیـزش  و فهـم  و درك در برجسـته  و کـاربردي  بسـیار  هـاي  یـه نظر از یکی ،)2010( همکاران و ٣٦هولمن نظر از

 دالیـل  بـر  نـاظر  اساساً که پیشرفت اهداف. باشد یم) هدفی هاي یريگ جهت( "٣٧پیشرفت اهداف " نظریه فراگیران،
 هاي یطمح در رفتار فهم براي مهم يا سازه ،باشد یم تکالیف انجام و تحصیلی فعالیت در شدن درگیر براي یادگیرنده
 کالس هدفی ساختار از ادراك تأثیر پیشرفت، اهداف نظریه تأکید مورد يها جنبه از یکی. رود می شمار به آموزشی

 آمـوزان  دانش تصور تر، واضح عبارت به. است آموزان دانش پیشرفت هدفی یريگ جهت روي ،)محیط یک منزله به(
 هـدفی  هـاي  یـري گ جهـت  پـذیرش  بـر  هـدفی،  یـري گ جهـت  از خاصـی  نوع روي مدرسه یا درس کالس تأکید از

 در هـایی  یـام پ بـه  اشـاره  هدف ساختارهاي. )1988 ٣٨آرچر و ایمز( گذارد یم اثر آنها فردي باورهاي و آموزان دانش
 هـدف  نوع آن هدفی در حقیقت ساختار. )1992 ایمز( کند یم برجسته را خاصی يها هدف که دارد یادگیري محیط

                                                   
١. Wigfield & Eccles' Expectancy- Value                                  
٢. Mousoulides & Philippou 
٣.Cognitive and  Metacognitive learning strategies 
٤. Zeinder & Matthews 
٥. Nie, Lau & Liau 
٦. Cetin-Dindar & Geban  
٣٤.Watson 
٣٥. Miura 
٣٦. Hulleman 
٣٧. Goal Orientation Theory 
٣٨. Ames & Archer 



 سـایر  یـا  مدرسـه  ،کـالس  درون هاي یاستس و رایج آموزشی يها روش تأکید مورد که کند یم توصیف را پیشرفتی
 ،يگـذار  نمـره  يهـا  روش ،شـده  یـین تع تکالیف نوع که است این بر تصور مثال، عنوان به. است یادگیري هاي یطمح

 هدفی ساختار از يا مجموعه ،آموزان دانش يبند گروه ة نحو نیز و برخوردارند آن از آموزان دانش که استقاللی میزان
 ؛1992 یمـز دارد (ا اثـر  ؛گزیننـد  یبرمـ  خود براي آموزان دانش که هدفی یريگ جهت بر که دهند یم تشکیل را کالس
 متمرکز هدفی ساختار از ادراك نوع دو بر تحقیقات از بسیاري گذشته در). ٤٠2004ولترز ؛2002همکاران  و٣٩کاپالن

 تـدوین  کالسی هدفی ساختار از ادراك براي بعدي چارچوب سه یک) 2000( همکارانش و٤١میگلی اما؛ است بوده
 يهـا  روش محـیط،  آن در که کند یم توصیف را محیطی ،٤٢تبحري هدفی ساختار یک چارچوب، این طبق. اند کرده

 اسـت،  اهمیـت  داراي یـادگیري  که کنند یم القا آموزان دانش به چنین ینا آموزشی هنجارهاي و ها یاستس آموزشی،
 هدفی ساختار. کنند تالش شدت به یادگیري براي که شوند موفق توانند یم یآموزان دانش و است مهم یکوش سخت

 معنی به بودن موفق که شود یم تفهیم آموز دانش به محیط، در آن که کند یم توصیف را محیطی ،٤٣عملکرد -رویکرد
- اجتناب هدفی ساختار. است دیگران از بهتر عملکردي داشتن و باال توانایی دادن نشان بیرونی، يها پاداش گرفتن

 بـه  ضـعیف  یـا  مهارت عدم ندادن نشان معنی به بودن موفق محیط، آن در که کند یم توصیف را محیطی ٤٤عملکرد
 آمـوزان  دانش ادراك تا شد انجام متعددي مطالعات. است آموزان دانش دیگر حضور در نکردن اشتباه و نرسیدن نظر

 تأکیـد  نکتـه  این بر پژوهشگران اخیر يها سال در. دهند قرار بررسی مورد را کالس یادگیري محیط مختلف ابعاد از
 و (ایمـز  دهـد  یمـ  قرار تأثیر تحت را افراد عملکرد کالس واقعی ساختار از بیشتر کالس ساختار از ادراك که دارند
 ادراك جملـه  از محیطـی  انگیـزش  کـه  رسد یم نظر به اساس همین . بر)1388 پور، محسن از نقل به ؛1988 آرچر،

 یـادگیري  بـراي  شـناختی  یـادگیري  راهبردي یريکارگ به در تأثیرگذار مهم يها مؤلفه جمله از کالس هدفی ساختار
 .باشد

 کـه  اسـت  داده نشـان  دوم، زبان اکتساب زمینه در متخصصان يها پژوهشنتایج حاصل از مبانی نظري و از طرفی، 
 یادگیرنـدگان ). 45،2009مـولن  مک(کند  بازي یادگیرندگان پیشرفت در مهمی نقش تواند یمنیز  یادگیري راهبردهاي

 و ماگگو ؛461995،آکسفورد و گرینبرند ( یم کار به را راهبردها از بیشتري تعداد کم مهارت با افراد به نسبت ماهرتر
   ).48،2010سودت ؛47،2007اولیور

از ابعـاد   برخـی  میـان  روابـط  دهـد  یمـ  نشان شده یانب که ییها پژوهشپیشینه  و نظري مبانی به توجه با مجموع، در
بـا یـادگیري درس    در رابطه خودتنظیمی شناختی یادگیري راهبردهاي با انگیزشی متغیرهاي و کالس هدفی ساختار

 يهـا  مؤلفـه بین  روابط علّی مدل آزمون حاضر، پژوهش اصلی هدف. است بیشتر هاي یبررس مستلزم زبان انگلیسی
 ، ارزش تکلیف،يآموز زباندر درس زبان انگلیسی، اضطراب  يخودکارآمدادراك از ساختار هدفی کالس،  انگیزشی

غیرمسـتقیم ایـن    و مستقیم تأثیرات شناخت همچنین و عملکرد درس زبان انگلیسی راهبردهاي یادگیري شناختی با
                                                   
٣٩. Kaplan 
٤٠. Wolters 
٤١. Midgley 
٤٢. Mastery goal structure 
٤٣. Performance-approach 
٤٤. Performance-avoidance 
٢. McMullen 
٣. Green & Oxford 
٤. Magogwe & Oliver 
٥. Cevdet 



 مفهـومی  مـدل  منظـور،  لذا بدین. باشد یم مسیر تحلیل روش به متوسطه آموزان دانشبر عملکرد درس زبان  متغیرها
 :گردد یم ارائه 1 شماره شکل در ،شود یممشتق  قبلی يها پژوهش و ظرين پیشینه از که حاضر پژوهش پیشنهادي

 
 روش
 مقطـع  دختـر  آموزان دانش کلیه شامل آماري جامعه. از نوع تحلیل مسیر است و همبستگی يها طرحاز  پژوهشاین 

 اعالم به بنا پژوهش این در .بودند تحصیل به مشغول 1394-95 تحصیلی سال در که است قم شهر دبیرستان چهارم
 قم استان 3 ي یهناح و 1 ي یهناح دبیرستان چهارم ي یهپا آموزان دانش ي جامعه حجم قم استان کل پرورش و آموزش

 در یريگ نمونه روش. شود گرفته نظر در باید 313 يآمار ي نمونه حجم مورگان جدول اساس بر که باشد یم 1720
 چهارگانـه  نـواحی  از ناحیـه  2 تصـادفی  روش به نخست .باشد یم يا مرحله چند يا خوشه یريگ نمونه پژوهش این

 مذکور، هاي یهناح پرورش و آموزش اداره در مدارس ي یاههس به توجه با نواحی این از سپس. شد انتخاب قم شهر
پاسـخ   هـا  پرسشـنامه بـه   آموزان دانشو  شدند انتخاب کالس 2 مدرسه هر از و شدند انتخاب مدرسه 3 ناحیه هر از

 دادند.

 مـک  و گارسـیا  اسـمیت،  پینتریج، توسط پرسشنامه این :)MSLQ( یادگیري براي انگیزشی راهبردهاي پرسشنامه-1
 راهبردهـاي " و "انگیزشـی  باورهـاي " بخـش  دو شـامل  و اسـت  شـده  تنظـیم  مـاده  81 در 1991 سال در 49کیجی

 از "تکلیـف  ارزش "از عبـارت بودنـد   حاضر پژوهش در استفاده مورد هاي یاسمق. باشد یم "یادگیري خودتنظیمی
 12 بـا ) يتفکر انتقاد ،یده سازمان بسط، ،یمرور ذهن( "شناختی راهبردهاي" و گویه 6 با انگیزشی باورهاي مقیاس

 ضـرایب  کـه  کردنـد  اسـتفاده  درونـی  همسانی روش از پایایی تعیین براي) 1993 ،1991( همکاران و پینتریچ .گویه
 64/0 ،75/0 ،69/0 ترتیب به انتقادي تفکر و یده سازمان بسط، ذهنی، مرور شناختی راهبردهاي براي کرونباخ آلفاي

 ایـن  آن، نتیجـه  در کـه  شـده  انجام آن روي عاملی تحلیل سازه، اعتبار تعیین منظور به. است آمده به دست 80/0 و
 و گارسیا( شدند ییدتأ نیز ها یرمقیاسز و شده یمتقس یادگیري یمیخودتنظ راهبردهاي و انگیزشی عامل دو به مقیاس

 و کردنـد  محاسـبه  درونـی  همسـانی  روش بـه  را پرسشنامه این پایایی) 1383( لطیفیان و سیف ).2005 کیچی، مک
 71/0 بـین  یادگیري راهبردهاي بخش براي و 88/0 تا 56/0 بین انگیزش بخش براي حاصله کرونباخ آلفاي ضرایب

 تعیـین  بـراي  حاضـر  پژوهش در .دارد ایرانی فرهنگ در قبول قابل درونی همسانی از نشان که آمد به دست 77/0 تا
                                                   
١. Smith Garcia & McKeachie 



 تکلیـف  ارزش هـاي  یـاس مق بـراي  آمده به دست ضرایب .شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از پرسشنامه این پایایی
  .آمد دست به 530/0 فراشناختی راهبردهاي مقیاس براي و 867/0 شناختی راهبردهاي مقیاس براي 858/0

 داراي) 2001( چنـگ  انگلیسـی  زبان يخودکارآمد ): مقیاسELSES(50چنگ انگلیسی زبان خودکارآمدي مقیاس-2
 چنـگ . سـنجد  می انگلیسی زبان یادگیري در خود هاي ییتوانا مورد در را افراد باورهاي یک هر که است گویه پنج

 کرونبـاخ  آلفاي یبضر و نمود استفاده کرونباخ آلفاي روش از خودکارآمدي پرسشنامه پایایی بررسی براي) 2001(
 تحلیل روش از روایی یینمنظور تع به) 1391( نوري پژوهش در .آورد به دست را 86/0 برابر يخودکارآمد مقیاس
 را ها گویه در عامل یک وجود واریماکس چرخش با اصلی يها مؤلفه روش به عاملی تحلیل شد. نتایج استفاده عامل

 برابـر  KMO ضریب مقدار. بود یک از باالتر ویژه ارزش و اسکري نمودار شیب عوامل استخراج مالك. نمود ییدتأ
 یسو مـاتر  یـري گ نمونه کفایت از نشان که بود) p> 001/0( 66/512 با برابر بارتلت کرویت آزمون ضریب و 78/0

 حاضر پژوهش در .دهد یم نشان 80/0 تا 62/0 از را ها گویه عاملی بار عاملی تحلیل نتایج .داشت ها گویه همبستگی
 مقیـاس  بـراي  مـده آ بـه دسـت   ضـریب . شـد  اسـتفاده  کرونبـاخ  آلفـاي  روش از پرسشـنامه  این پایایی تعیین براي

  .آمد دست به 73/0 چنگ انگلیسی زبان يخودکارآمد
 وکـوپ  هـورویتز هورویتز،  توسط مقیاس : این)FLCAS( هورویتز یخارج زبان کالس در اضطراب نامه پرسش-3
 کـوپ  و هـوروریتز  .باشد یم ماده 33 شامل مقیاس این.است شده ترجمه پژوهشگران توسط و شده یطراح) 1986(
 تحقیق در آن پایایی و نمودند محاسبه 83/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با را مقیاس این پایایی ضریب) 1986(

 تعـین  منظـور  بـه  ،)2015( پناهنـده  و رضـائی  فارسیان، پژوهش در .گردید محاسبه 86/0 با برابر )2008( 51کوبوکو
 01/0 سـطح  در کـه  گردیـد  همبسته دانشجویان زبان امتحان از آمده به دست ي نمره با آن ي نمره مقیاس این اعتبار

 بـا  نیـز  آن پایـایی  ضـریب . بـود  دار یمعن 01/0 سطح در که گردید محاسبه -45/0 برابر اعتبار ضریب. بود دار یمعن
 روش از پرسشـنامه  ایـن  پایـایی  تعیـین  براي حاضر پژوهش . درگردید محاسبه 79/0 با برابر کرونباخ آلفاي روش
 بـه  941/0 هورویتز خارجی زبان کالس در اضطراب مقیاس براي آمده به دست ضریب. شد استفاده کرونباخ آلفاي
 .است پرسشنامه این پایایی بیانگر که آمد دست

هاي الگوهاي یادگیري سـازگار میگلـی و    یاسمقابزار از مجموعه  درس: این کالس شده ادراك ساختار پرسشنامه-4
 . در این پژوهش از سه مقیاس ساختار هدف تبحري، ساختار هدف عملکردگرااست شدهاقتباس  )PLASهمکاران (

 3 تبحـري،  هدفی ساختار سنجش براي گویه 6( سؤال 14 شامل که و ساختار هدف اجتناب از عملکرد استفاده شد
 .اسـت ) عملکرد-اجتناب هدفی ساختار سنجش براي گویه 5 و عملکرد-رویکرد هدفی ساختار سنجش براي گویه

 در را کالس هدفی ساختار از ادراك پایایی ضریب) 1390؛ به نقل از حجازي و همکاران، 2000( همکاران و میگلی
-اجتنـاب  هـدفی  سـاختار  و 70/0 عملکرد – رویکرد هدفی ساختار ،76/0 تبحري هدفی ساختار مقیاس خرده سه

 خـرده  پایـایی  ضـرایب  ،)1390( بابـایی  و لواسـانی  حجـازي،  پژوهش در همچنین .اند کرده گزارش 83/0 عملکرد
 78/0 عملکـرد -اجتنـاب  هدفی ساختار و 67/0عملکرد -رویکرد هدفی ، ساختار76/0 تبحري هدفی ساختار مقیاس

 آلفاي روش از پرسشنامه این پایایی تعیین براي حاضر پژوهش در. است شده محاسبه کرونباخ آلفاي روش طریق از

                                                   
٢. Cheng 
١. Cubukcu 



 هـدفی  ساختار ،882/0 تبحري هدفی ساختار مقیاس خرده براي پایایی آمده به دست ضرایب. شد استفاده کرونباخ
 .است پرسشنامه این پایایی بیانگر که آمد به دست 784/0عملکرد  -اجتناب هدفی ساختار ،672/0 عملکرد-رویکرد

 ها یافته
 دهد.  یمي توصیفی متغیرهاي پژوهش را نشان ها شاخص 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توصیفی کل نمونه يها شاخص .1 جدول
 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل  

 -601/0 -569/0 96745/2  5078/15 20 7 عملکرد زبان

 -452/0 -109/0 -27/25 2601/95 153 36 یادگیري زبان اضطراب

 367/0 -099/0 52769/11 7027/61 93 20 راهبردهاي شناختی

 -2/0 -561/0 33417/5 6453/21 30 6 ارزش درس زبان

ــدي درس  خودکارآمــ
 زبان

5 23 0814/16 36905/2 394/0- 73/1 

ــري   ــدف تبحـــ هـــ
 شده ادراك

6 30 3311/21 6651/5 552/0- 222/0- 

عملکردي درك هدف 
 شده

3 15 7939/10 50993/2 154/0- 198/0- 

ــابی درك   ــدف اجتن ه
 شده

5 25 9054/14 28768/4 231/0 092/0 

ماتریس همبستگی می باشد. بنابراین ماتریس همبستگی متغیرهـاي مـورد   ، ها آنجا که مبناي تجزیه و تحلیل مدل از 
الزم به ذکر است که به منظور بررسی چگونگی ارتباط متغیرهـاي پـژوهش و    ارائه شده است. 2بررسی در جدول 

آمار استنباطی، نرمال بودن متغیرها از طریق  هاي یلتحلمحاسبه ضرایب همبستگی مرتبه صفر آنها با یکدیگر و انجام 
نیـز از طریـق    اسمیرنوف و محاسبه میزان چولگی و کشیدگی بررسی گردید و خطی بودن روابط -آماره کولموگراو

 گردید. ییدتأنمودار پراکنش بین متغیرها 
 
 
 
 
 
 



 
 مورد مطالعه يرهایمتغضرایب همبستگی  .2 جدول

 
 حداکثر روش و از بررسی تحلیل مسیر روش طریق از یشنهادشدهپ مفهومی الگوي ،پیشرفت تحصیلی بینی یشپ براي

( يآزاد) شاخص مجنـور کـاي بـر درجـه     X2کاي ( مجذور شاخص از و الگو برآورد براي احتمال
2

ௗ
 شـاخص )، 

 تقریـب  خطـاي  مربعات مجذور میانگین و)، AGFI( انطباق برازندگی شدة تعدیل شاخص)، GFI( انطباق برازندگی
)RMSEA ،(شد استفاده الگوها برازندگی براي. 

ا زر ش

اکدوخ آر دم ی

بت یرح

لمع درک ی

ا انتج ب

لمع ابز درک ن

ا ارطض ب

انش خ ت

٠/۴٠

٠/٢۴

٠/٠٨

٠/۴٣-

٠/٠۶-

٠/٠٨-

٠/٢۴

٠/١۶

٠/۴۶-

٠/٠٢-

٠/١٢-

٠/٣۴

٠/١٧

٠/١۶

٠/٠٧

٠/٢۴
٠/١٢-

٠/٣٠

٠/٠٠-

٠/۴۴

٠/۴٢

٠/٢١

 
 مدل مستقیم اثرات .2نمودار 

 معنـاداري  دهنـده  نشان ممتد يها خطآورده شده است.  2مستقیم در نمودار  یرهايمسضرایب مسیر مدل بر اساس 

اثر مستقیم  شود یمهمان طور که مشاهده  .هستند ییرهاتغ ینمب معنادار غیر ي رابطه دهنده نشان ینچ نقطه خط و روابط
و اهداف تبحري بر شناخت، اثر مستقیم ارزشیابی، اهداف عملکردي و اهداف اجتنـابی بـر    يخودکارآمدارزشیابی، 

 بر عملکرد زبان معنادار است و سایر روابط غیر معنادار هستند. اضطرابو همچنین اثر مستقیم شناخت و  اضطراب
اهداف تبحري بر عملکرد زبان  ،)0.07( عملکرد زبانبر  ، خودکارآمدي)0.26( عملکرد زبانبر  ارزش یرمستقیماثر غ

ولـی   معنادار بـوده ) -0.10) و همچنین اجتناب بر عملکرد زبان (-0.09)، اهداف عملکردي بر عملکرد زبان (0.07(
غیر معنادار بوده  )-0.02) و اهداف عملکردي بر عملکرد زبان (0.05اهداف تبحري بر عملکرد زبان ( یرمستقیمغاثر 

شناختی در رابطه بین ارزش و خودکارآمدي و اهداف تبحري با عملکرد زبان  راهبردهاياست و نتایج نشان داد که 



 يا واسطهو همچنین متغیر اضطراب در رابطه بین ارزش و اهداف اجتنابی و اهداف عملکردي با عملکرد زبان نقش 
 34ات اضـطراب و  درصـد از نمـر   30، اهداف تبحري، عملکردي و اجتنـابی  يخودکارآمددارند. متغیرهاي ارزش، 

درصد از نمره عملکرد زبـان توسـط متغیرهـاي     28در کل  ؛ وکنند یمدرصد از نمرات راهبردهاي شناختی را تبیین 
 . شود یم یینتبپژوهش 
 بـا  پـژوهش  يهـا  داده بـا  پیشنهادي مدل آماري برازش .دهد یم نشان را مدل برازش نیکویی ايه شاخص ،3جدول 

 آمـده  دسـت  به هاي شاخص به با توجه .شد بررسی برازش، يها مشخصه از یريگ بهره با و لیزرل افزار نرم از استفاده

 .بود برخوردار مناسبی برازش از پیشنهادي مدل ،3 جدول طبق
 

 هاي نیکویی برازش مدل خالصه شاخص .3جدول 
 GFI AGFI RMSEA 2 df ρ شاخص
 2522/0 6 81/7 03/0 96/0 99/0 برآورد

 که را مدلی توان یمپس  .دارد مناسبی برازش ،ها داده با مدل که گرفت نتیجه توان یم آمده، دست به مقادیر به توجه با

 ها برازش مناسـبی دارد  در سطح قابل قبولی هستند و مدل با داده ها مشخصهبتاي اینکه  بر دادیم مبنی ارائه مقدمه در
 .بپذیریم را

 گیري بحث و نتیجه
 ي واسـطه یادگیري زبان انگلیسی بـه   فردي و محیطی با انگیزشی باورهاي بین رابطه بررسی حاضر پژوهش از هدف

 علّی مدل یک در قالب متغیرها رابطه .ه استدبو خودتنظیمی یادگیري شناختی راهبردهاي و اضطراب زبان انگلیسی

 از حاصـل  نتـایج  شد. تأیید ها داده با آن برازش و شد آزمون مسیر تحلیل روش به مدل این.گرفت قرار بررسی مورد

متغیرهـاي   عنـوان  بـه  داد که اضطراب یادگیري زبان و راهبردهاي شناختی نشان يا واسطه هاي یلتحل و مدل آزمون
 بـین  ارتبـاط  ینبنـابرا  دارنـد  يا واسـطه  نقش و قرارگرفته پیشرفت زبان انگلیسی و انگیزشی باورهاي بین يا واسطه

قـرار گرفـت.    ییـد تأ مـورد  بـود،  شـده  منظور پژوهش هدف در که صورتی به آنها يا واسطه اثر و پژوهشمتغیرهاي 
 پژوهش به ترتیب مورد بحث و تبیین قرار خواهند گرفت.   هاي یافته

میان خودکارآمدي در درس زبان انگلیسـی و ارزش   ي رابطهدر  يا واسطهمطابق با نتایج، راهبردهاي شناختی نقش 
 )، ویگفیلد1993،1991( و همکاران پینتریچ هاي یافته با همسو یافته ان و عملکرد در این درس را دارند. ایندرس زب

 و پنتـریچ  )،2009( 52اسـتفنز  و آرتینـو  ،)2003( پینتـریچ  و برینـک  ، لینن)2005( فلیپو و موسولیدز ،)1992( اکلز و
به پژوهش ربانی  توان یمداخلی نیز  يها پژوهشباشد. از جمله  می )2011( 53کارابنیک و ) و برگر1993( همکاران
 کرد. ایـن  اشاره )2014)، نجیبی و همکاران (1391) و غالم علی لواسانی، حجازي و خضري آذر (1391( و یوسفی
 کـه  خودتنظیمی یادگیري و راهبردهاي خودکارآمدي و تکلیف ارزش انگیزشی باورهاي بین که دادند نشان محققین

توان گفـت هرچقـدر ارزش   دارد. در تبیین این نتایج می وجود مثبتی ارتباط باشد، می نیز شناختی راهبردهاي شامل
-تکلیف یا به عبارت دیگر احساس مفید بودن یک تکلیف (درس زبان) در فرد بیشتر باشد راهبردهاي شناختی غنی

                                                   
١. Artino & Stephens 
٢. Berger & Karabenick 



)، ارزش تکلیـف را بـه   2000د. ویگفیلـد و اکلـز (  گیربرداري قرار میتري در جهت یادگیري درس زبان مورد بهره
 بـا  ارزش تکلیـف  کـه  اسـت  داده نشـان  . تحقیقـات داننـد  یمتحصیلی  هاي یتفعالعنوان مشوقی براي درگیري در 

 شـانک؛ برگـردان   و پینتـریچ ( ارتبـاط دارد  هسـتند،  آینده در پیشرفت فرصت ي آورنده فراهم که انتخاب رفتارهاي
 آنها ،کنند یمتلقی  مهم را درسی تکالیف که فراگیرانی ،)2004( و همکاران گرین باور ین به). همچن1390 شهرآراي،

 پیامد که ،کنند یمتکیه  تحصیلی تکلیف یک در شایستگی و قابلیت و گسترش رشد بر یا پنداشته سودمند و مفید را
 یک و ادغام دادن پیوند و نقادانه تفکر نظرات، و افکار شرح و مانند بسط راهبردهایی شناختی از ستفادها احتماالً آن

 از بیشـتر  آینده خود اهداف تحقق براي کالس سودمندي از مثبت ادراك با آموزان دانشاست.  دیگر مفهوم با مفهوم
 و ترنـد  کـوش  سـخت  ،برنـد  یمکار  به مؤثرتري یادگیري راهبردهاي ،شوند یم برانگیخته مدرسه تکالیف در سایرین
 )، ارزش1983). نیز بنـا بـه بـاور اکلـز و همکـاران (     54،2004لنز و اندریسن فالت،( دارند مدرسه در بهتري عملکرد

در نتیجـه هرچقـدر    .کند یم بینی یشپ با اطمینان مطالعات را انجام در واقعی تصمیم هم و منظور و قصد تکلیف هم
شود که تالش وي براي فهم عمیق آن بیشتر میکه یک تکلیف تحصیلی ارزشمند است به این آموز دانشمیزان باور 

و  پینتـریچ  هاي یافته با همسو یافته را افزایش دهد. این آموز دانشعملکرد درس زبان  تواند یماین تالش و کوشش 
 باشد. می) 2005( فلیپو و موسولیدز و) 1992( اکلز و )، ویگفیلد1993،1991( همکاران

ـ نیـز قـدرت    زبـان انگلیسـی   این پـژوهش خودکارآمـدي   يها لیتحلاز طرفی مطابق با نتایج  ـ یب شیپ کننـدگی و   ین
به عنوان اعتقاد یک فـرد بـه توانـایی     يخودکارآمد )،1997(بندورا  باور به راهبردهاي شناختی را دارد. يریکارگ به

اس انسـان اسـت. بـر اسـ     رفتـار  کننده میتنظ عوامل از مهمترین خود جهت موفق شدن در یک تکلیف خاص، یکی
، سـازگاري نشـان داده و   داننـد  یمکه خود را توانا  یآموزان دانش)، 56،2004، نقل از سیفرت1986(55دویک يها افتهی

)، افرادي که کارآیی شخصی زیـادي  1998( 57. همچنین بنا به گفته شولتز و شولتزدهند یمبروز  يا ماهرانهرفتارهاي 
، برخورد کنند. از آن جایی کـه آنهـا   شوند یمو شرایطی که مواجهه  مؤثر با رویدادها طور به توانند یمدارند معتقدند 

. ایـن  کننـد  یمسطح باالیی عمل  و اغلب در نموده استقامت ها فیتکل در دارند تیانتظار موفق در غلبه بر مشکالت
خـود اطمینـان بیشـتري داشـته و تردیـد کمـی نسـبت بـه          يهـا  ییتواناافراد از اشخاصی که کارآیی کمی دارند به 

ـ کننـد  یمـ جدید را جسـتجو   يها تیموقعو نه تهدید و فعاالنه  نندیب یم. مشکالت را چالش خوددارند بـه   نی. همچن
در حال کار بر روي تکالیف، تأثیر  آموزان دانش)، باورهاي خودکارآمدي بر روي رفتار و افکار 2002( 58اعتقاد ویتن

تمرکـز داشـته باشـند     مسـئله بر روي راهبردهاي حـل   توانند یم اعتقاددارند شان یستگیشاکه به  یآموزان دانشدارد. 
-از توانایی آموز دانشهاي شخصی ین رو هرچه خودکارآمدي یا به عبارتی دیگر هر چه ارزشیابیا از ).1382(پارسا،

ي را در راستاي یادگیري درس زبان مورد اسـتفاده  هاي عملکرد بر تکلیف، بیشتر باشد، راهبردهاي شناختی مفیدتر
 پنتـریچ  )،2009( 59استفنز و آرتینو ،)2003( پینتریچ و برینک لینن يها افتهی با همچنین همسو یافته دهد. اینقرار می
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به پـژوهش عابـدینی    توان یمداخلی  يها پژوهشاز جمله  .باشد می) 2011( کارابنیک و ) وبرگر1993( همکاران و
 ) اشاره کرد.1391) و غالم علی لواسانی، حجازي و خضري آذر (1391( )، ربانی و یوسفی1389(

 خودکارآمـدي بـه   بـه  نسبت تکلیف ارزش باور حاضر، پژوهش هاي یافته اساس بر که است این اهمیت حائز نکته
 درس به عالقه مورد پژوهش ي جامعه در که معنی این به. دارد تأثیر شناختی از راهبردهاي استفاده بر بیشتري میزان

 افزایش منظور به باشد. بنابراین می مؤثر آموزان دانش شناختی درگیري در خودکارآمدي باور از بیشتر آن یا اهمیت و
پـرورش   در کنارآموزگاران درس زبان  یژهو بهآموزشی  یانمتصد، آموزان دانش توسط شناختی راهبردهاي از استفاده

 یـر درگو تکالیف برانگیزاننده و  ها روشدر توانایی موفق شدن در درس زبان انگلیسی، با انتخاب  آموزان دانشباور 
در موضوع مورد یادگیري، اهمیت و سودمندي این درس را مورد تأکید و از این طریـق موجبـات    ها آنبیشتر  کردن

 یادگیري و موفقیت بیشتر آنها را فراهم آورند. 
مطابق با نتایج این پژوهش، در کنار عوامل انگیزشی فـردي، عامـل انگیزشـی محیطـی، ادراك هـدف تبحـري نیـز        

خود موجبات پیشرفت و موفقیت درس زبـان را   ي نوبهکه این نیز به  کند یمکاربست راهبردهاي شناختی را تسهیل 
ادراك از سـاختار کـالس بـا راهبردهـاي     به همراه خواهد داشت. در مورد ارتباط مستقیم عامل انگیزشـی محیطـی   

به پـژوهش حجـازي و همکـاران     توان یماما ؛ چندانی مشاهده نگردید يها پژوهشیادگیري (شناختی، فراشناختی) 
(استفاده از راهبردهاي یادگیري  یبخش خود نظم)، اشاره کرد که ارزشیابی تبحري (ساختار کالسی تبحري) با 1388(

 ،)1997( میگلـی  و آنـدرمن  کـه  بسیاري از جملـه:  يها پژوهشنتایج  اما بطه معنادار دارد.شناختی و فراشناختی) را
 ،62روزر و) 2001( 61اردن و میگلی ؛)2001( گیبل و ، الیوت60چرچ ،)1999( میهر و کاپالن ،)1994( میهر و آندرمن
 هدفی ساختار از ادراك ابعاد از یک )، نشان دادند که هر1388) و محسن پور (2004ولترز () 1996( اردن و میگلی

کـرد کـه    اسـتنباط  تـوان  یمـ  بنابراین؛ بود هدفی ساختار با متناظر شخصی هدفی یريگ جهت کنندة بینی یشپکالس 
 بر راهبردهاي یادگیري فرد ،هدف یريگ جهت باواسطهغیرمستقیم و  طور به تواند یمادراك از ساختار هدفی کالس 

 و ولتـرز  ؛)1996 و 1993( همکـاران  و میلـر  ،)1988( 63هویـل  و فلـد  مـیس، بلـومن   تحقیقـات  بگذارد. نتایج یرتأث
) 1382( میرمحلـه  دامغانی ،)2001( 64آبرامی و وا مک ،)2000( پینتریچ ،)1997( و میگلی میدلتن ،)1996( همکاران

ی یادگیري ) نشان دادند که جهت گیري هدف تبحري با راهبردهاي شناخت1385( کیامنش و حجازي پور، محسن و
 با مرتبط هاي یافته مرور چنین بیان کرد که با نتیجه پژوهش حاضر همسویی دارد. در توان یمرابطه معناداري دارد که 

 تکلیـف  یک در و مهارت شایستگی رشد بر تبحري، هدفی ساختار از ادراك با که فرد است آمده هدفی ساختارهاي

 دانش، ارتقاء شایستگی، یا بهبود براي تالش با اهداف از نوع این .)2008و همکاران،  65(الیم کند یم تمرکز تحصیلی

 سازگاري الگوي هدف تبحري یک که اتخاذ است آن بیانگر موجود شواهد .شوند یم مشخص یادگیري و ها مهارت
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 شـود  یمـ  یـادگیري  شـناختی  راهبردهـاي  از استفاده منجر به صورت که این به. کند یم فراهم شناختی پیامدهاي از
توان نتیجه گرفت که ). پس می1391؛نقل از ربانی و یوسفی2004 همکاران، و گرین 2001 ، گریگور مک و الیوت(

ادراك از ساختار هدفی تبحري درس زبان، فراگیران را در درگیري فعاالنه براي یادگیري و اسـتفاده از راهبردهـاي   
 .کند یمبان ترغیب شناختی مفیدتري جهت یادگیري درس ز

میـان ارزش تکلیـف و عملکـرد زبـان      ي رابطـه اضـطراب در   يا واسـطه این پژوهش تأیید نقش  هاي یافتهاز دیگر 
گفت که از آنجا که یادگیري زبان دوم با اضطراب همراه است، ارزش  توان یمانگلیسی می باشد. در تبیین این نتایج 

یادگیرنده در خصوص مفید بودن، جالب بودن، و اهمیت محتواي یـک درس، سـبب    يها قضاوتتکلیف به عنوان 
با ادراك مثبت از سودمندي کالس براي تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایرین در تکـالیف   آموزان دانش شود یم

 یادگیري هايخودانگیخته درگیر شده و کمتر دچار هیجانات منفی از قبیل اضطراب شوند، راهبرد  به صورتدرسی 
). 66،2004لنز و اندریسن فالت،( داشته باشند مدرسه در بهتري عملکرد تر باشند و کوش سخت ،کاربرند به مؤثرتري

 کردن مخاطره توانایی گاه، که دیگران منفی ارزیابی از نگرانی و ترس، دلهره خجالت، ، تنش احساس از طرفی، این
 فـرد  از را رودررو گفتگـوي  و مسـتقیم  ارتبـاط  برقـراري  و تمـاس  ایجاد ازجمله یادگیري مختلف هاي یتموقع در

 شده یادگیري قدرت در ضعف موجب دوم، زبان فراگیر توجه و تمرکز در اختالل ایجاد با ، کند یم سلب آموز زبان
همسـو بـا پـژوهش      .دهـد  یمـ  کـاهش  علمی  هاي یتموفق کسب و تحصیلی پیشرفت به را افراد دستیابی امکان و

) حاکی ازین است که میان اضـطراب و  2005( 3) و الخفیفی1994(2)؛ ایدا1992فیلیپس ( يها پژوهشحاضر، نتایج 
) نیز به وجود 2015)، فارسیان و همکاران (1388عملکرد تحصیلی درس زبان رابطه معکوس وجود دارد. صالحی (

 .اند کرده شارها آموزان زبانرابطه معکوس اضطراب زبان و عملکرد 
از سـاختار   شـده  ادراكدر اهداف پیشرفت عملکردي و اجتنابی  يا واسطهبا توجه به نتایج، اضطراب یادگیري نقش 

کالس و عملکرد زبان دارد. اهداف عملکردي و اجتنابی با اضطراب رابطه مثبت داشته ولی اضطراب عملکرد زبـان  
 را محیطـی  عملکـردي،  هـدفی  گفـت کـه سـاختار    توان یماین نتایج . در تبیین کند یم بینی یشپمنفی  به صورترا 

 نشان بیرونی، يها پاداش گرفتن معنی به بودن موفق که شود یم تفهیم آموز دانش به محیط، در آن که کند یم توصیف
خود شرایط ایجاد اضطراب را فراهم  ي نوبهاست که این نیز به  دیگران از بهتر عملکردي داشتن و باال توانایی دادن

 را محیطـی  عملکـردي نیـز  – اجتنـاب  هـدفی  سـاختار  و عملکرد درس زبـان دارد.   یادگیريآورده و تأثیر منفی بر 
 دیگـر  حضـور  در نکـردن  اشـتباه  و هـا  ضـعف  نـدادن  نشـان  معنـی  به بودن موفق محیط، آن در که کند یم توصیف

نگرانـی   ایـن  و ندارنـد  یادگیري و مطالعه در خاصی ي قاعده و نظم زیاد، نگرانی به دلیل افراد این. است آموزان دانش
 منفـی  اثر آنها تحصیلی بر پیشرفت امر این ننمایند و استفاده مشخص طور به شناختی راهبردهاي که از شود یم باعث

پیشـرفت   بـراي  را  ناسـازگاري  از ساختار کالس درس، شرایط نسـبتاً  اجتنابی ادراك هدف اساس این بر .گذارد یم
میان هدف اجتنابی و راهبردهاي شناختی نیز تأییدي بر این مطلب است کـه   ي رابطه. عدم معناداري آورد یمفراهم 

راهبردهاي شناختی شده که با توجـه بـه ماهیـت درس زبـان      یريکارگ بهمانع از  آموزان دانشاضطراب یادگیري در 

                                                   
١. Phalet, Andrissen & Lens 
٢. Aida 
٣. Elkhafaifi 

 



. این نتایج همسـو بـا نتـایج    )2009مولن، مک(ی در یادگیري این درس می باشد انگلیسی و نقش راهبردهاي شناخت
 ماگگو ؛1995آکسفورد و گرین ؛2009مولن، مک از نقل به ،671990آکسفورد و اهرمن(پیشین می باشد  يها پژوهش

   ).2010سودت؛ ؛2007اولیور، و
رفتـاري و معرفـی متغیرهـاي مـؤثر در     -شـناختی -یک مدل علّی انگیزشـی  ي ارائهدر مجموع، حاصل این پژوهش 

یادگیري زبان دوم را در استفاده از  ي حوزهمعلمان، والدین، و دست اندرکاران  تواند یمیادگیري زبان دوم  است که 
 راهکارهاي انگیزشی ، شناختی، و رفتاري مناسب در راستاي یادگیري هرچه مؤثرتر یاري نماید.

                                                   
١. Ehrman & Oxford 
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