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 دهكيچ
 يبرا ينظر يبسترساز و پردازند يم يآلمان زبان يريادگي به هك يانيرانيا تعداد شيافزا ليدال ياوكوا

 1» تهـران  ي زبان آلمـان   ةمؤسس« يرانيا آموز زبان نفر 370 راستا   نيدر ا . ست رو شي پ قي موضوع تحق  آن،
.  گرفـت  قـرار  يبررسـ  مـورد  2» زبـان دوم يزشـ ي انگخودِ« يةنظر بر اساس  ها  آن ةزيانگ و شدند   انتخاب

 صورت گرفته در يها  پژوهش جينتا با آن سهيمقا و 3»نكمم يخودها« اساس بر قيتحق نيا يها يبررس
 ، فـوق  يـة نظر يها  با مؤلفه  ي معنادار ة رابط يآلمان زبان يريادگي زشيانگ هك دهد يم نشان يسيزبان انگل 

ـ دِ باخـو « ، 4» زبـان دوم يآرمـان  خودِ« يعني ـ ات يـ تجرب« و 5» زبـان دوم ستهي . دارد 6»دوم زبـان  يريادگي
 و ي رسـم ي آموزشـ يهـا  گـستره  در ي زبـان خـارج  يها تاسيس اتخاذ در تواند ي مقي تحق نيدستاورد ا 

 .   مؤثر افتديررسميغ

 .يابزار يها يريگ جهت ران،ي در ايآلمان زبان يريادگين، ك ممي خودهازش،يانگ :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
ه بـر يـادگيري     كـ  ،1»تافت هم يمتغيرها«وجود   ه ب يان خارج ب آموزش ز  ةپژوهشگران گستر 

 يهـا  تفـاوت «. انـد   را ارائـه داده ي مختلفيها هيها نظر   آن يةبرده و بر پا     پي ،دنگذار ثير مي أ ت زبان
 3»ةزيانگ« انيم نيا در و است ي آموزش زبان خارجندياگذار در فرري عوامل تأثةزمر در 2»يفرد

 از. است برخوردار ياريبس تياهم از آن زانيو نوع و م   ) 2006 5مري، ر 2006 4نيلپك (آموز زبان
 ،ننـد ك ي طراحـ  فـوق  يقاتيتحق ةگستر ي برا ي نظر ي چارچوب اند ردهك تالش هك يانمحقق جمله

  خودِةسامان« يةنظر خود را در قالب قاتي تحقةجينت 2005 سال در يو. است 6»هيدورن زولتان«
 از يريـ گ بهـره  استمرار. ردك ي معرفي آموزش زبان خارجةگستر محققان به » زبان دوميزشيانگ

وس كمار (»نكمم يخودها« با مرتبط ينظر تأمالت استفاده از    و 7»خود ياسشن روان« يها افتهي
 زبـان دوم    يري فراگ زشيانگ ةديپد از تر قي عم يكدر به گذشته   ةده چهار در )1986 8وسيو نور 
  . است شده منجر

 قي مورد تحق  زي ن راني در ا  هي دورن ية نظر بر هيكت با يسي زبان انگل  يريادگي يها زهيانگ چه   اگر
 يادآوريـ  ةستيـ با. اسـت  نشده يبررس نونكتا ي زبان آلمان  در موضوع نيا اماگرفته است،   قرار  
 استوار 9يالملل ني ب ةمحاور زبان عنوان  به يسي زبان انگل  يريادگي بر   زي ن هي دورن قاتيه تحق ك است
 زبـان   ةمؤسـس « در يآلمـان  زبان رانيفراگ از نفر 370 يزشي عوامل انگ  حاضر پژوهش در. است
 قـرار   قيـ  مـورد تحق   شـده  يطراحـ  يها پرسشنامه از استفاده با مختلف سطوح در» هران ت يآلمان

 خـودِ « يعني) 2005 (هيدورن ية نظر ي اصل ةمؤلف سه ياوكوا پژوهش، نيا ياصل ردكيرو. گرفتند
 آمـوزان  زبان انيم در»  زبان دوم يريادگي اتيتجرب« و   » زبان دوم  ستهيبا خودِ« ،» زبان دوم  يآرمان
  يريـ گ جهت« مانند مزبور افراد در يزشي انگ عوامل يبررس راستا،   ني ا در. است رانيا در يآلمان
ـ    . باشد ي م نظر مد زي ن هيدورن يةنظر اساس   بر »پارچهكي شيگرا« و »يابزار  رو، شيدر پـژوهش پ
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 رانيـ  فراگ بـا  مـرتبط  يهـا   با داده  راني در ا  يسيانگل  زبان ة گستر قاتيتحق در آمده دست به جينتا
  . اند شده سهيمقا زين يانزبان آلم

 زش،يـ انگ مفهـوم  از يتـر  قيـ دق شـناخت  بـه  ازيـ ن فـوق  موضـوع  يه نقد و بررسـ ك آنجا  از
 در ژهيـ و بـه  ران،يا در يآلمان زبان يريادگي يرامونيپ بافت با   شتري ب يي آشنا و »نكمم يخودها«

 پنجـاه   ةز دهـ  قـات انجـام شـده ا      يتحق  بـه  ي اجمـال  ي تهران دارد، ابتدا نگاه    ي آلمان  زبان ةمؤسس
 زبـان   يزشـ ي انگ  خـودِ  ةسـامان  «يـة رد و سپس نظر   يگ يامروز صورت م    گذشته تا به   ة سد يالديم

 ي  جامعـه  ين پـژوهش، روش پـژوهش، معرفـ       يـ  انجام ا  ةويان به ش  يدر پا . شود ي م يمعرف» دوم
  . شود يها پرداخته م ل دادهي و تحليآمار

  قي تحقةنيشيپ -2
  :ردك مي دوره تقسسه به توان يم را يخارج در آموزش زبان »زشيانگ« قاتيتحق
 قـات يتحق دوره، نيـ ا در. اسـت  1گاردنر يها متأثر از پژوهش  ) م1990 تا   1958 ( اول ةدور

 يتلق تافت هم ريمتغ كي زشي انگو اند گرفته صورت 2»يتيترب – ياجتماع لمد« قالب در شتريب
گاردنر  (شود يم ليك تشرييادگي هب نگرش و زشيانگ شدت زبان، آموزش به ليتما از هك شود يم

 كيـ  از اسـت  يبيك  ترزبان، يريادگي زشيه انگكباور دارد ) 1985 (گاردنر ).1994 3يو ترمبل
 به دنيرس براي تالش و زبان رييادگي به نسبت مثبت نگرش هدف، آن هب يابيدست هب ليتما هدف،

 يبنـد   طبقـه 5»يابـزار  زشيـ انگ« و 4»پارچـه كي زشيانگ«؛ هدو گون به را زشيانگ نيوي ا .هدف
ت در فرهنـگ    ك بـا مـردم، و مـشار       يزبان، همانند   با ييماوا ه رندهيادگي هدف   ،ي در اول  .دنك  يم

ـ   زبـان، رييادگيـ  به رندهيادگي ،ي در دوموزبان مورد مطالعه است   همچـون  ،يسـودمند  ليـ دل هب
  ).1991 6نتريا كم و گاردنر(است  عالقمند يآموزش و يدرس ،يا شهيپ شرفتيپ

ط فرهنگـي خاصـي روي   ي بستر و محـ  مدل فوق اين است كه يادگيري زبان دوم، در      يةبنما
 يـادگيري زبـان دوم، انتظـارات از    يبه اهميت و معنـا  باورهاي جامعه و شخص نسبت . دهد مي

ن يـ در ا . دهنـد  هاي فردي، يادگيري زبان را تحت تـأثير قـرار مـي            سطح آموزش زبان و تفاوت    
__________________________________________________________________ 
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. شـوند  يقلمـداد مـ   » اضطراب«و  » انگيزش«،  »استعداد زباني «،  »هوش «هاي فردي  راستا، تفاوت 
 يزباني فراهم باشد، تـأثير      مهارت ة كه فرصت يادگيري و امكان توسع      يمتغيرهاي مزبور هنگام  

 بين آموزش رسـمي     »يتي ترب -ي اجتماع مدل«در  .  گذاشت خواهند آموز زبانمستقيم بر عملكرد    
 آمـوزش  رسـمي  هـاي  محـيط  اوليه هدفه  ك آنجا   از. شوند يم قائل   تفاوت زبان،و غير رسمي    

 هـدف  كـه  حـالي  در. گذارنـد  يمـ  يـادگيري اثـر      ايند باال در فر   متغيير چهار هر ه در نتيج  است،
  .است مرتبط ارتباط برقراري اي سرگرمي، چون اهدافي با شتري بغيررسمي، هاي محيط

هاي شـناختي و تـأمالت    نظريهگيرد و با ورود   ميالدي شكل مي   90در طول دهة      دوم ةدور
بندي انگيزش گاردنر مـورد   در اين راستا، طبقه   .  محور در فرايند يادگيري همراه است      -انگيزش

بنـدي همـة عـواملي را كـه در            شـود كـه ايـن طبقـه         گيرد و گفته مي     انتقاد پژوهشگران قرار مي   
- كـه بـه مـدل اجتمـاعي        از جمله ايراداتـي   . گيرد  يادگيري زبان خارجي تأثير دارند، در بر نمي       

هـاي مختلـف      هـا و وضـعيت      شود، ناديده انگاشتن پديده شناختي در موقعيت        تربيتي گرفته مي  
هـاي گونـاگوني از       واژه  به همـين دليـل پژوهـشگران و كارشناسـان، طـرح           . آموزش زبان است  

لـه ايـن    از جم . كننـد   ارائه مي » زبان دوم «و  » زبان خارجي «انگيزش يادگيري زبان را با دو نگاه        
ايـن  . كند  مطرح مي2000در سال    2نولز است كه    1»انگيزش بيروني و دروني   «ها، مدل     واژه  طرح

م معرفي و مطرح    1985در سال    5انيرا و   4يدس توسط   3»كنندگي  خود تعين «دنبال نظرية     مدل به 
خاطر عالقه و احساس رضايتي است كـه در           معناي انجام فعاليت به     انگيزش دروني به  . مي شود 

. گيـرد  اين نوع انگيزش، از درون شخص و يا فعاليت وي نـشأت مـي        . خود فعاليت نهفته است   
گـسترة آمـوزش زبـان راه يافتـه اسـت و       هـاي اخيـر بـه    مدل انگيزش بيروني و دروني در سال   

هاي يادگيري زبـان مـورد تأييـد قـرار      هاي انگيزش سودمندي اين مدل در تشريح و تبيين گونه       
هاي مدل يادشده، حاكي از آن اسـت كـه هـر چـه نـوع                   كلي نتايج پژوهش   طور  به. گرفته است 

تر باشد، عالقه و فعاليت بيـشتري در يـادگيري و در    كننده هاي انگيزشي دروني تعيين     يابي  جهت
 90در دهـة  .  آموزان  قابـل مـشاهده اسـت    پايان عملكرد بهتر و كارايي و كيفيت باالتر در زبان   

وارد گـسترة پـژوهش انگيـزش در فراينـد          ) 1998 (7اتو و   هيدورن سطتو 6»مدل فرايند «ميالدي  
__________________________________________________________________ 
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آمـوز در دوران يـادگيري و در          بر اساس اين مدل، انگيزش زبان     . شود  آموزش زبان خارجي مي   
   .آموزي پويا بوده و مدام در حال دگرگوني است فرايند زبان

 يها هي بر اساس نظر   زشي انگ ةربار د نو في و تعار  دي جد يها هي ورود نظر  از متأثر سوم   ةدور
 ،خـود گرفتـه     بـه  يديـ ل جد ك شـ  ريـ  سـال اخ   چنـد  مطالعات در    نيا. است» خود يشناس روان«

 ،هـا   مـرتبط در پـژوهش     يهـا  هينظر گري و د  ي و علوم شناخت   يشناس  روان اتيه نظر ك يصورت به
 يا برزشيانگ به  ري اخ يها سال در. دشون ي م ي بررس گر،يدكيصورت هماهنگ و در ارتباط با        به

 بـا   ونـد يپ در يهـا   شامل مؤلفه  ي ساختار ي و دارا  دهيچي پ ةديپد عنوان  به ي زبان خارج  يريادگي
 باعـث  مختلف عوامل نقش و يدگيچيپ نيا). 2004 1ك و شال  مرير (شود يم ستهينگر گريدكي

محققـان در  . ردي صـورت پـذ  تور،كفـا  نيـ ا يبررسـ  و پژوهش ةويش در  زي ن يراتيي تغ است شده
 ةنـ يزم در قـات يتحق رونـد  و 2» پـژوهش  يفـ يك يهـا  روش« رو به    شي از پ  شي ب ري اخ يها سال

 ي بـه سـو    3»يچرخـش  «يعبـارت  بـه    و نهيزم نيا در يپژوهش يلك راتييتغ ريتأث تحت زشيانگ
  .  قرار گرفته استي و اجتماعي علوم روانشناسقاتي تحقدر يفيك ردكيرو

   زبان دوميزشي انگ خودِةسامان -3
شه مـورد بحـث پژوهـشگران بـوده         ي هم پارچهيك و   يزش ابزار ي انگ دو  گاردنر به  يبند طبقه

 نيـ ا امـل ك تحقـق  عـدم  و ، است 4»يپارچگكي «هي نظر ني در ا  يديلك يها عبارتاز   يكي. است
موضـوع  ،  را ندارنـد مقصد فرهنگ و مردم با ارتباط انكام رانيه فراگك ييها تي در موقع يژگيو

بـا وجـود    .  قرار گرفته اسـت    ي و زبان  يفرهنگت  متفاو ي در بسترها  ياري بس يها بحث پژوهش 
ـ ،  يزبان خـارج   ي بعد ابزار  تيامروزه با اهم  ) ي و ابزار  پارچهيك (يبند  طبقه ن،يا  زبـان   ژهيـ و هب

 هيـ دورن ن،يبنـابرا . باشد آموزان زبان يها يريگ  جهت ةنندك انيب املك طور بهتواند   ينم،  يسيانگل
 ةگـستر  يهـا  افتـه ي گـر ي  و د»نك مميهاخود«به  مربوط يشناس  روانيها هي نظر2005در سال 

 و مـدل    هيـ رد و نظر  ك محور  -زشيانگ يها پژوهش طهي، را وارد ح   5»خود «ةبار در يشناس روان
 : استياصل عامل سه ي داراهينظر نيا.  دادارائه را »م زبان دويزشي انگخودِ ةسامان« ديجد

__________________________________________________________________ 
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 يبـرا  را رانيـ ه فراگ كـ شـود    ي مـ  يياه  زشي شامل انگ  عامل نيا: » زبان دوم  يآرمان خودِ«. 1
 ةنـد ي از آ  ي تـصور  معمـول  طور به زبان   رانيفراگ. دننك  ي م كمك بهتر   يا ندهيآ به دنيرس

 و يشـغل  ،يزبـان  ،يتيشخـص  و يشخص ،ي علميها  جنبهندهي آنيا. خود در ذهن دارند 
 دني رسـ ي اسـت بـرا   ي راهـ  قـت ي زبـان دوم در حق     يريفراگ. شود ي م شامل را يفرهنگ

 دني رسـ  يآن را دارنـد و بـرا       بـه  دنيرس يآرزو و خود ذهن در رانيه فراگ ك يا دهنيآ به
 .نندك يآن تالش م به

ها  آن  به د،يبا اي و   ،ه بهتر است  ك دارد ياهداف به اشاره عامل نيا  : »دوم زبان ةستيبا دِخو«. 2
ـ ي بگري از عوامل دي ناششتري بيزشيانگ يخودها نيوجود ا .افتيدست   ليـ قب از يرون

هـا   آن بـه  دني رسـ يند تا براك يم جاديا ري فراگدر انتظار را ني اوخانواده و جامعه است     
 .ندكتالش 

 در  آموز زبانه  كشود   ي م يا  شامل هرگونه تجربه   عامل نيا: » زبان دوم  يريادگي اتيتجرب«. 3
 .دارد و داشته يريادگي نديا و زبان و فرهنگ مقصد در فريريادگي طيمحبرخورد با 

  راني در ايسي و انگلي زبان آلمانيريادگي -4
ران يـ شور اكـ ن دو  ي ب ي و بازرگان  ي، علم ي، فرهنگ ي، اقتصاد ياسي س ةنيريل ارتباطات د  يدل به

رده كدا ي پين آموزشي و همچنيخي از لحاظ تارياريت بسيران از اهمي در ا  يو آلمان، زبان آلمان   
 يهـا  شيران و بـا گـرا  يـ دانـشگاه ا  در پـنج  يزبـان آلمـان  ). 2016 كي، مـال 2009 يحقان(است 
البتـه بخـش    . شـود  ي ارائـه مـ    يتركارشد و د   يارشناسك،  يارشناسك متفاوت در مقاطع     يليتحص
 آمـوزش زبـان فـرا       ي خـصوص  يهـا  ن زبـان را در موسـسه      ي، ا يزبان آلمان  مندان به   عالقه ةعمد

نـام در سـال      ت ثبـ  9000 تهران بـا حـدود       ي آموزش زبان آلمان   ةن راستا، موسس  يدر ا . رنديگ يم
. ديـ آ يحـساب مـ     پر مخاطب بـه    يها  موسسه ة در زمر  ين فهرست انتظار طوالن   ي و همچن  2016

ن مؤسـسه  يـ  ايآمـوزان آلمـان   شتر زبـان يـ دهـد، ب   يز نشان م  ين پژوهش ن  يج ا يه نتا كهمان گونه   
  .زبانند ي آلمانيشورهاكل و اشتغال در ي تحصة اداميط برايدنبال فراهم نمودن شرا به

راسـتا بـا     هـم يسيـ  با زبان انگل ييآشنا.  است يگري د ة به گون  يسي زبان انگل  ةدربارت  يوضع
ن يچنـ   هميسيآموزش زبان انگل. شود ي مي شغل تلقو لي، تحصفرد در اجتماع ) شتريب(ت  يموفق
 ي درسـ ةاگرچه در برنامـ . ها است  در مدارس و دانشگاه   )  آزمون ةز ماد يو ن  (ي از مواد درس   يكي

 ة فوق برنامه  يها السكشود،   يالس هفتم آغاز م   ك از   يسيموزش زبان انگل  آموزش و پرورش، آ   
ز در يـ  سـال ن 6 تـا  5ان كـ ودك. شـوند  ي و ارائه ميزير ادشده قبل از آن، در مدرسه برنامه      يزبان  
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 در ي متعـدد يهـا  ن دانـشگاه يـ عالوه بر ا. رنديگ ياد مي را   ي، زبان خارج  ي خصوص يها موسسه
ا آموزش به عنـوان  ي و يشناس ات، ترجمه، زباني مختلف ادبيها شاخه را در يسيران زبان انگل يا

 دانـشگاه، زبـان     ي آموزشـ  يخارج از فضا  . دهند ي در مقاطع مختلف ارائه م     يلي رشته تحص  يك
  .ت قرار داردي در صدر محبوبي از مؤسسات آموزش زبان خارجياري در بسيسيانگل

دگاه يـ ران از د  يـ  در ا  ي آموزش رسم   در ي و آلمان  يسي آموزش زبان انگل   يازسنجيت ن يوضع
د، يـ آ يه از جـدول مزبـور بـر مـ         كـ گونه   همان.  درج شده است   يك ة در جدول شمار   يزشيانگ
 ين بـستر  يدر چنـ  .  زبـان اسـت    يهـا  السكنام در    آموزان اغلب عامل ثبت       زبان يزش فرد يانگ

ر يسـا  بـه  نـسبت  ي زبـان آلمـان  ياربردكـ ت يـ ن اهمي و همچنـ ي ابزاريريگ رود جهت يانتظار م 
  . تر باشد  پررنگيزشي انگيها يريگ جهت

 مختلف يها طيمح در يآلمان و يسيانگل زبان يريادگي: 1جدول 

  نيوالد نزد/ خانواده در
 زبان
  يمادر

  اول زبان عنوان به يفارس اغلب
  يعيطب و يذات زشيانگ -يدائم يريادگي بودن يهيبد ،ياحساس يوابستگ

 طيمح در و با يارتباط اجاتياحت: ضرورت

  مدرسه از خارج  مدرسه در
  مدرسه درس عنوان به يعرب و يسيانگل

 دريخـارج  زبـان  كانـد  اريبـس  يريارگكـ  به
  مدرسه

فـوق عنوان    مدرسه تهران به   5 تنها در    يآلمان
 برنامه
 نمره ،يلي تحصةبرنام جبر: ضرورت

  تي در صدر محبوبيسيانگل
   يارتباط بستر ي توسعه

  يخارج زبان كاند يريارگك به
خــانواده جامعــه، يگــذار ارزش: ضــرورت

  ... و

  دانشگاه از خارج  دانشگاه در
 زبان
 يخارج

نظــام عنــوان بــه اريبــس يخــارج يهــا زبــان
  يآموزش
  يسيانگل رشته در متعدد مقاطع

  دانشگاه 5 در يآلمان
  ندرت به -هدفمند زشيانگ

 و كمـدر  ار،كـ  ،يگروهـ  اهـداف : ضرورت
  ليتحص

ـ و به عدد،مت يخارج يها زبان يسيـ انگل ژهي
  زبان يها آموزشگاه در

بـا  همـراه  بـاال  زشيـ انگ با   يآلمان يريادگي
  مشخص اهداف

  راني در اي ارتباطاربردك و اجياحت ندرت به
 در اركـ  و ليتحص ،يفرد اهداف: ضرورت
   ...مهاجرت، آلمان،
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 زشيـ انگامـا   . سـت ا نگرفته قرار يبررس مورد رانيا در نونك تا يآلمان زبان يريفراگ ةزيانگ
 بيدسـتغ   بـه  تـوان  يم راستا نيا در. است بوده پژوهش نيچند موضوع يسي زبان انگل   يريفراگ

 صـورت  بـه  يسيانگل زبان يريفراگ به  طرز نگرش نسبت   ني مثبت ب  ةرابطه  كرد  ك اشاره) 1996(
 ينرايا يكپزش انيدانشجو با مصاحبه با مورد نظر    ةجامع و فرهنگ مقابل در خصوص به و يلك

افـزون  . اسـت  همـراه  يشخص يها ي اغلب با سودمند    مثبت، نگرش طرز نيا. است داده انجام
 گريدكـ ي به  مشخص باال نسبت و معنادار رابطه كي در  پارچهكي و يابزار يها يريگ جهت نيا بر

 در كيـ ادمكآ ينظـام  عنـوان   بـه يسي در ارتباط با زبان انگل  يپژوهش) 2008 (يواعظ. قرار دارند 
 يهـا  يبنـد  طبقه در يسيانگل زبان يرانيا انيدانشجو دهد، يه نشان م  ك است داده انجام دانشگاه

 و اسـتفاده    شورهاكگريد مردمان شناخت شرفت،يپ ةشياند. اند زهيانگ با   اري بس پارچهكي و   يابراز
 گـر ي د ي پژوهـش  جينتـا . اسـت  آمـده  حساب  به اني دانشجو ني ا ي برا ي اصل لي از دال  نترنت،ياز ا 

   نـسبت  يبهتـر  يهـا  تيـ  موفق دارنـد،  پارچـه كي يريـ گ جهت هك يانيدانشجو هك دهد يم  نشان
ـ  1»لـتس يآ «زبان آزمون در يابزار يريگ جهت با انيدانشجو به  و  يصـادق  (آورنـد  يمـ  دسـت  ه ب

 اهـداف  دنبال  بهيسي زبان انگلراني فراگهك است دهيعق ني ا بر محقق نيهمچن). 2000 يمقصود
 رانيـ  در ا  يسيـ  زبـان انگل   يري فراگ زشي انگ ي بررس چه اگر. باشند يم زين ي و اجتماع  يدانشگاه
پارچــه صــورت گرفتــه اســت، يك و ي ابــزارزشيــ انگني بــگــاردنر زيتمــا ي راســتادراغلــب 
نـه  يدر زم»  زبـان دوم   يزشـ ي خـودِ انگ   ةسـامان  «يسـاز  ادهي و پ  ي بررس ةنيز در زم  ي ن ييها پژوهش

  . انجام شده استيسي زبان انگليريفراگ
ـ      )  2010 (يپاپ ـ ير ا يـ  فراگ 1000ش از   يپس از مصاحبه بـا ب  در مقطـع  يسيـ  زبـان انگل  يران

 يران بـرا  يـ  ا يريادگيـ در بـستر    »  زبـان دوم   يزشـ ي خودانگ ةسامان«ل اثبات   ين دال يمتوسطه، اول 
 هيـ  دورن يـة نظر عامـل  هر سه    هك باور است    ني بر ا  يو. دهد يم نشان را يسيانگل زبان   يريفراگ

ر آنهـا بـر     ي دارد، اما تأث   يسيانگل زبان   يري فراگ در 2»يريادگي يبرا شتال« ي مثبت بر رو   يريتأث
 يهـا  تجربـه «و » يخودِ آرمان «ه  ك يدرحال.  متفاوت است  يريادگيند  يدر فرآ » ترس«ر  ي متغ يرو

آمـوزان بـا     ن زبان ي در ب  يريادگيند  يدهند، ترس در فرا    ياهش م كاضطراب و ترس را     » يريادگي
در ) 2011 (زاده عبـداهللا  و يپـاپ . شتر اسـت يـ ب» يسيـ  زبـان انگل ةستيـ خـودِ با  «زش متأثر از    يانگ

 بـرده  اركـ  به 3»يزشيانگ يراهبردها« و   يزشي انگ ين رفتارها يگر ارتباطات معنادار ب   ي د يپژوهش
__________________________________________________________________ 

1. IELTS 

2. Intended Efforts 
3. Motivation Strategies 
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ه كـ ننـد   ك يدهنـد و عنـوان مـ       ي در بستر مدرسـه را نـشان مـ         يسيشده توسط معلمان زبان انگل    
ـ    » سته زبـان دوم   يـ خـودِ با   «ة در مؤلف  يتر نيين پا يانگي م يزه دارا يانگ م  كان  يدانشجو ن يانـد و ب
 يريادگيـ  يها تجربه«و »  زبان دوميخودِ آرمان «يها  مؤلفهةم دربارك باال و   ةزيان با انگ  يدانشجو

 يسيـ  زبـان انگل يريـ ه فراگكن احتمال ين موضوع با ا  يا.  وجود ندارد  يتفاوت چندان » زبان دوم 
  . ندك ي خانواده و جامعه دارد مطابقت مي از سويگذار زان ارزشي با ميميرابطه مستق

 نفـره مـورد   370 ي آمـار ة جامعـ يـك  در يران زبان آلمانيزش فراگيدر پژوهش حاضر، انگ 
.  پژوهش بوده استي اصليها  هدفة در زمرهيدورن يةرد نظر كارك يپرسش قرار گرفته و بررس    

ف يـ تعر و   ي زبـان آلمـان    يريـ ان فراگ ي م يا ارتباط يآه  كن موضوع بود    يق، ناظر بر ا   يپرسش تحق 
ان يـ  مي معنـادار ةا رابطـ يـ  وجـود دارد، و آ   يران زبان آلمان  يان فراگ ي در م  فرد» نك مم يخودها«

زش يـ زش همچـون انگ يـ  مهـم انگ   يرهاير متغ يو سا »  زبان دوم  يزشيخودِ انگ «ه  ي نظر يها مؤلفه
 وجود دارد؟» يپارچه و ابزاريك«

 و ،يآلمـان  زبـان  با ارتباط دوم، زبان زشيانگ ،يعموم بخش چهار يحاو ق،يتحق ةپرسشنام
 و 10،  86،  18 شـامل    بيترت ه به ك است،   ي زبان آلمان  يريادگي ةزيانگ ةبار در مي مستق يها پرسش

 مقطـع  ،يزبـان  سـطح  سن، مانند ي عموم اطالعات به مربوط سؤاالت اول بخش. شود ي م تميآ 8
 نـاظر  و دهند يم ليكتش را   زشي انگ ري متغ 17 دوم پرسشنامه    بخش يها تميآ. است ... ،يليتحص

 7 تا   1 از اعداد    يكي انتخاب   قي از طر  ي آمار ةجامع پاسخ. اندهيدورن يةنظر يها مؤلفه ي بررس بر
را نـشان   »  موافـق  امالًكـ  «7و عـدد    »  مخـالف  امالًك «1ه عدد   ك حي توض ني با ا  ، است ريپذ انكام
 يهـا  رسـانه  ريسـا  و زبانـان  يآلمان با يآلمان نزبا راني ارتباط فراگ  زاني بخش سوم م   در. دهد يم

 زشيـ  انگ ةنـ يزم در ميمـستق  سؤاالت شامل پرسشنامه چهارم بخش. شود يم دهيپرس زبان يآلمان
  .  استي زبان آلمانيريادگي يبرا

  يبحث و بررس -5
) p=.000<.05 (يمعنـادار  تفـاوت  است، مشاهده قابل دو   ةشماره در جدول    ك گونه همان

 يا  نمونـه ك تـ  t در آزمـون شـده  نيـي تع 1»خـاص  مقدار« و هي نظرني ايرهاييمتغ نيانگيم انيم
 آزمـون   ني ا ي برا ها آن از دامك هر يها تميآ تعداد اساس بر ها  از مؤلفه  كي هر   يبرا) 3جدول  (

 يآلمـان  زبان رانيفراگ هك گرفت جهينت توان يم و ه متفاوت از صفر بود    اختالف نيا. وجود دارد 
__________________________________________________________________ 

1. test value 
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 بـه صـورت مثبـت و        » زبـان دوم   يزشـ ي انگ خـودِ « ية نظر ة به هر سه مؤلف    يآمار ةجامع نيا در
 هر سه مؤلفه صورت گرفت بودن نرمال يبررس  tآزمون از قبل. اند داده ننش نشاك وايمعنادار

 و نيانگيـ م مقـدار،  2 جـدول  .ننـد ك يمـ  يرويـ پع نرمـال    يو مشخص شد هر سه مؤلفه از توز       
 يزشـ يانگ  خـودِ  ةسامان «يةنظر به مربوط يلك ريمتغ نيهمچن و مؤلفه سه اريمع انحراف نيهمچن

 در  »خـود « مفهـوم  به مربوط يزشيانگ يها داده يبررس چه اگر .است شده داده نشان» زبان دوم 
 يهـا  نيانگيـ  مةسيـ مقا دهد، ي زن و مرد را نشان نم   اني م ي تفاوت معنادار  يآموزش زبان خارج  

 را يباالتر ريمقاد ينسب صورت  به(M = 2.82; SD = 0.64)ه مردها ك دهند يم نشان زن و مرد
 .دهند ي نشان م (M = 2.60; SD = 0.55) زنان به نسبت مفهوم نيا يها  مؤلفهةدربار

  » زبان دوميزشي خودِ انگةسامان «ية نظريها ر مؤلفهيمقاد: 2جدول 

 N Mean Std. Deviation 

L2 Ideal Self 311 28.6849 5.89289 

L2 Learning Experiences 334 27.7156 6.42302 

Ought-To L2 Self 322 21.1677 10.16882 

L2 Motivational Self System 265 77.2415 16.81861 

 » زبان دوميزشيخود انگ«ه ي نظريا  نمونهك ت tآزمون: 3جدول 

Test Value = 20 (L2 Ideal Self and L2 Learning Experiences), 

24 (L2 Ought-To), 72 (L2 Motivational Self System) 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 

T Df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

L2 Ideal Self 25.991 310 .000 8.68489 8.0274 9.3424 

L2 Learning 

Experience 
21.953 333 .000 7.71557 7.0242 8.4069 

Ought-to L2 Self -4.998 321 .000 -2.83230 -3.9472 -1.7174 

L2 Motivational 

Self System 
5.073 264 .000 5.24151 3.2072 7.2758 
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و » ي زبـان آلمـان    يخـودِ آرمـان   «مؤلفـه    ها مربـوط بـه     ن داده يانگير متفاوت م  ي مقاد 4جدول  
ن در سـه مقطـع   ير همچنـ يمقـاد ن يـ ا. دهـد  ين مؤلفه را نشان مي موجود در ا يها تمين آ يهمچن

دهنـد،   ير جدول نشان مـ يه مقادكهمان گونه . رنديگ يسه قرار مي مورد مقاC و  A, B يريادگي
 زنـان  از باالتر ينسب طوردر مردان به    »  يخودِ آرمان « مختلف مؤلفه    يها تمير در آ  ين مقاد يانگيم

 معنـادار  تفـاوت  نيـ ا 1»مـستقل  نمونه دو t آزمون «در يآمار شيآما نظر از وجود نيا با. است
 نـشانگر  زيـ ن) ANOVA (انسيوار ليتحل آزمون. ردك به آن اعتنا توان ي و نم (p=0.095)نبوده

ـ  نيـ  اري مقـاد عي توزاني م(p=.893) ي تفاوت معنادار  گونه چيه ه كآن است     سـطوح  ني مؤلفـه ب
  . وجود ندارديريادگيمختلف 

 »يآلمان زبان يخودِ آرمان«ر ي متغيتم هايآ: 4جدول 

 يريادگيسطح  تيجنس
A سطح مرد زن B سطح C سطح

" زبان دوميخود آرمان"ر ي متغيتم هايآ  

5.78 

(1.64)

5.95 

(1.34)

5.99 

(1.51) 
5.75 

(1.45) 
5.48 

(1.72) 

زبان ي آلمان يشوركتوانم متصور شوم در      يمن م 
ينان شـهر بـه آلمـان      كنم و بـا سـا     كـ  ي م يزندگ

 .نمك يصحبت م

5.63 

(1.55)

5.75 

(1.51)

5.74 

(1.54) 
5.65 

(1.58) 
5.48 

(1.39) 
زبـان ي آلمان يكه همانند   كتوانم متصور شوم     يم

 .نمكتوانم صحبت  ي ميبه آلمان

5.83 

(1.58)

5.96 

(1.38)

5.93 

(1.49) 
5.81 

(1.59) 
5.85 

(1.40) 
يها ها و نامه ليمي اي ه همهكنم كتوانم تصور  يم

 .سمينو ي ميخود را به زبان آلمان

5.82 

(1.76)

5.95 

(1.72)

5.86 

(1.71) 
6.5 

(1.63) 
5.90 

(1.73) 

 در آلمـانيه در دانـشگاه   كنم  كتوانم تصور    يم
هـا بـه زبـان السكـ  ي ه همـه  كنم  ك يل م يتحص
 . استيآلمان

5.32 

(1.96)

5.54 

(1.70)

5.37 

(1.91) 
5.40 

(1.90) 
5.60 

(1.53) 
نم در دوسـتا  ي ه بـا همـه    كـ نم  كتوانم تصور    يم

 .نمك صحبت يا به زبان آلمانيسرتاسر دن

__________________________________________________________________ 
1. Independent Samples  t-test 
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 بـاال  ريمقـاد  بـا  و مشابه يلكش به ،يريادگي در سطوح مختلف     راني فراگ ةهم رسد يم نظر به
 دره كـ نم  كـ تـوانم تـصور      يمـ « تميـ  آ نيانگيـ  م يمقدار باال . اند گفته پاسخ مؤلفه نيا يها تميآ به

 زبـان   B سـطح    در »اسـت  يآلمـان  زبان به اه السك ةهم هك نمك يم ليتحص آلمان در يدانشگاه
 رو نشان   كياز  ) 6.5 (باال نيانگيم نيا: باشد تياهم حائز جهت دو از حداقل تواند ي م ،يآلمان

 و اهـداف   ي ابزار يها زشيانگ گرفتن نظر در با يآلمان ان زب يآرمان ي خودها يه بررس ك دهد يم
 در نيانگيـ م نيبـاالتر  وجـود . شود يبررس و بحث ستيبا ي م آلمان در ليتحص چون   يمشخص

 در  ي زبان آلمان  راني فراگ شتريبه  ك ندك يم محتمل شيپ از شيب را فرض نيا يريادگي سطح نيا
 نيتـر  نييپـا  راي ز ند،ار در آلمان  ك اي و   لي تحص ي برا »يآلمان زبان ب ا    سطح كمدر« افتي در يپ

 يليتحـص  زبان يآلمان ياه  دوره ي برا ديرواد ني و همچن  رشي پذ افتي در ي برا ازي مورد ن  كمدر
  . استي زبان آلمانB1 ك آلمان مدريها دانشگاه در

 فـوق  هيـ نظر مؤلفـه  نيدومـ  عنوان به»  زبان دوم  ستهي با خودِ« ةمؤلف نيانگيم ريمقاد 5 جدول
 t آزمـون  در شـده  نيـي تع نيانگيـ م مقـدار  از معنادار صورت به زين ريمقاد نيا هك دهد يم نشان

 يل قابـل تـوجه    ك بـه شـ    » زبان دوم  يآرمان خودِ« مؤلف، با سهيمقا در ريدمقا نيا البته شترند،يب
 بـا   يشتريـ  ب ةرابطـ  يزشـ يانگ يخودهـا  هكـ  ند موضوع باشـ   ني ا ةدهند نشان توانند ي و م  ترند مك

ط اطـراف   يها از محـ     آن يريرپذيتأث ران دارد تا به   ي فراگ يها و آرزوها    و آرمان  ها تياهداف، اولو 
  ).ريدوستان و سافشار جامعه، خانواده و (
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 »ي زبان آلمانيزشيسته انگيخودِ با«ر ي متغيها تميآ: 5جدول 

 يريادگيسطح  تيجنس
Aسطح  مرد زن Bسطح  Cسطح 

 "يسته زبان آلمانيخودِ با"ر ي متغيها تميآ

3.52 

(2.35)

3.89 

(2.42) 
3.49 

(2.42)

3.93 

(2.36)

3.78 

(2.25) 

باعـث ي زبان آلمـان   يريت من در فراگ   يعدم موف 
 افراد دور و ور من نسبت به من خواهـديديناام
 .شد

3.93 

(2.22)

4.07 

(2.36) 
4 

(2.31)

3.99 

(2.26)

3.88 

(2.14) 

هكـ  من مهم است چرا ي براي زبان آلمان  يريفراگ
 آنها احترام قائليه بنده برا  كگر افراد   يدر نگاه د  

 .ت داردين موضوع اهميز ايهستم، ن

3.30  
(2.27)

3.32 

(2.40) 
3.35 

(2.38)

3.21 

(2.25)

3.34 

(2.23) 
ـ  را يه من آلمـان كن انتظار را دارم  يانم ا ياطراف ادي

 .رميبگ

3.52 

(2.27)

3.93 

(2.31) 
3.79 

(2.36)

3.44 

(2.15)

3.76 

(2.31) 

هكـ  من مهم است چرا ي برا ي زبان آلمان  يريادگي
ـ معلم و   /ارفرماك/سين رئ يق تحس ين طر يمن از  اي

 .زميانگ يارانم را برمكهم

3.31  
(2.17)

3.93 

(2.23) 
3.52 

(2.23)

3.57 

(2.18)

3.59 

(2.24) 
 مـن قائـل هـستند،ي برا يشتريان احترام ب  ياطراف

 . هستميآلمان  زبانيري مشغول فراگيوقت

2.89 

(2.01)

3.18 

(2.20) 
2.96 

(2.12)

3.12 

(2.08)

2.88 

(1.96) 
ه دوسـتانم معتقدنـدكرم چرا يگ ياد م ي يمن آلمان 

 . مهم استي آلمانيريفراگ

 دهـد  ي نشان م»ي زبان آلمان يريادگي يها تجربه« سوم   ةمؤلف نيانگيم ريمقاد جدول به ينگاه
 ي زبـان آلمـان    راني فراگ زشي انگ يده لكش در نندهك نييتع عوامل از   يكي طبق آمار    ري متغ نيه ا ك

 ةمؤلفـ  نظـر  مـورد  هيـ نظر اول ريـ بـرخالف دو متغ   .  اسـت  »يزشيانگ يخودها« ية نظر يمبنا بر
 متفـاوت  ريمقـاد  مـستقل  يا  دو نمونـه t آزمـون  در ها  دادهشي بر طبق آما »يريادگي يها تجربه«

 نـسبت  ينـسب  صـورت  بـه  مـردان . دهـد  ي زنان و مردان نشان م     ني  را در ب    (p=.037) يمعنادار
 نيـ  ا يهـا  ادهد ريمقـاد . رنديگ يم زبان يريفراگ روند در خود يها  از تجربه  يشتري ب ريتأث زنان به

  .(p= .244) ندارند ي تفاوت چندانيمؤلفه در سطوح مختلف زبان
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 »ي زبان آلمانيريادگيات يتجرب«ر ي متغيها تميآ: 6جدول 

 يريادگيسطح  تيجنس
Aسطح   مرد زن Bسطح  Cسطح 

 زبان يريادگيات يتجرب"ر ي متغيها تميآ
 "يآلمان

5.48 

(1.63)

5.97 

(5.19)

5.58 

(1.65) 
6 

(5.86) 
5.30 

(1.34) 
ـ نـد   يمعلم زبان مـن مـن را در فرا          زبـانيريادگي

  .ندك يت مي حمايآلمان
5.76 

(2.55)

5.85 

(1.28)

5.86 

(1.55) 
5.73 

(1.42) 
5.65 

(1.23) 
 .ديآ يالس درس خوشم مكاز جو 

5.61 

(1.42)

5.76 

(1.49)

5.79 

(1.48) 
5.58 

(1.38) 
5.32 

(1.43) 
 دريرد وقتـ  گـذ  ينم زمان به سـرعت مـ      ك ير م كف
 .آموزم ي ميالس درس آلمانك

4.92 

(1.57)

5.42 

(1.65)

5.34 

(1.76) 
4.73 

(1.81) 
5.05 

(1.83) 

هكنم  يب ي م يالس درس خود را همانند محل     كمن  
 آراميي و فـضا   يمي صـم  يافراد مختلـف در جـو     

  . هستنديريادگيمشغول 
5.35 

(1.73)

5.62 

(1.51)

5.55 

(1.71) 
5.41 

(1.51) 
5.12 

(1.68) 
. دارميه معلم زبان خوبكخوانم چرا ي ميمن آلمان

 يبررسـ  يبـرا  پـژوهش  نيـ ا دره  كـ  دهـد  ي را نشان م   يهمبستگ ةدربار يلك ديد 7 جدول
ـ  يهمبستگ بيضر به ينگاه. شود يم دهيد يرانيا آموزان  زبان زشيانگ  مختلـف  يهـا  مؤلفـه  نيب

 يخودها ريمتغ به يتوجه قابل طرز  به يريادگي تجربه با   »پارچهكي زشيانگ« ريمتغ دهد، يم نشان
 ي زبـان آلمـان  راني فراگزشيانگ يها داده در.  وابسته است در رابطه با زبان دوم     ي آرمان يزشيانگ

 هـا  مؤلفـه  ريسـا  و ي آلمـان  زبـان  ي آرمـان  يزشـ ي انگ يخودها يتورهاك فا ني موجود ب  يهمبستگ
  .  باالستپارچهكي و ي ابزارزشيانگ همچون
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  »پارچهيك و يابزار«زش يو انگ»  زبان دوميزشيخودِ انگ«ه ي نظري مؤلفه هايستگب همبيضر: 7جدول 

 
 زشيانگ
 يابزار

 زشيانگ
 كپارچهي

 خودِ
 يستهبا

  خودِ
آرماني

ي ها تجربه
 يادگيري

Pearson Correlation 1 .561** .362** .620**  زشيانگ **390.
 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000  يابزار

Pearson Correlation .561** 1 .359** .553**  زشيانگ **483.
 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 پارچهكي

Pearson Correlation .362** .359** 1 .245**  ستهي باخودِ **254.
يآلمان زبان Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

Pearson Correlation .620** .553** .245** 1 .407** ِي آرمانخود 
يآلمان زبان Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

Pearson Correlation .390** .483** .254** .407**  يها تجربه 1
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 يريادگي

ج يتـا ن آمار بـا ن    ي ا ةسيمقا.  وجود دارد  ي ابزار يها زشيژه با انگ  يصورت و   به ين همبستگ يا
 و  يآمـوزان آلمـان     زبـان  ي آمـار  ة جامعـ  يدهد، بـرا   ي نشان م  يسي زبان انگل  ةنيها در زم   پژوهش

، بــا در نظــر گــرفتن » زبــان دوميزشــي انگيخودهــا «يــةت نظريــ اهميسيــآمــوزان انگل زبــان
 ةستيـ با. نده، بـارزتر اسـت   ياهداف مشخص در آ     به  لي ن ياربرد زبان برا  ك و   ي ابزار يها زشيانگ

خـورد، امـا     يچشم م  وضوح به   به يران زبان آلمان  يان فراگ يپارچه م يكزش  يه انگ كست   ا يادآوري
پارچه تا چـه  يكزش يه انگك شود يد بررس يزبانان با  يم با آلمان  يان ارتباط مستق  كنظر به فقدان ام   

  .   ها است ي آلمان و آلمانةجامع ان نسبت بهيرانيحد متأثر از نگاه عام و مثبت ا
ن يـ ا» نكـ  مم يخودهـا  «ية بنابر نظر  ي و آلمان  يسي زبان انگل  يريزش فراگ يگر انگ يتفاوت د 

باالسـت،  » د زبـان دوم   يبا-خود «يها ر مؤلفه ي مقاد يسيزش زبان انگل  ي انگ يها افتهيه در   كاست  
زش يـ ه انگكـ جـه گرفـت   يد بتوان نتيشا. تر است نيي پا يران زبان آلمان  ير فراگ يه مقاد ك يدر حال 

ت نگاه يمك حاي زبان آلمانيم در جامعه، و برا    ك حا يشتر متأثر از فضا   ي ب يسي زبان انگل  يريفراگ
شتر نـاظر بـر نگـرش       يـ  ب يسيـ  زبـان انگل   يريادگيت  ياهم. نده است ي از زبان مزبور در آ     يابزار
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 از جملـه در  يل و شـغل آتـ   يشرفت در تحـص   ي پ يزبان مزبور برا  ) ياحتمال(جامعه و ضرورت    
اربرد كـ  وجود دارد، اما  ي زبان آلمانيريادگي در يآرمان يها در برابر، ارزش . شور است كداخل  

  . شتر مد نظر استيران  بيزبان مزبور در خارج از ا

  يريگ جهينت -6
 ة در موسـس   يرانيآموزان ا   زبان ي آمار ةدر جامع »  زبان دوم  يزشيخود انگ  «ياستفاده و بررس  

زش يـ  انگ يارسـاز كار در آش  يبـس احتمـال    تواند به  يه م ين نظر يدهد ا  ينشان م تهران   يآلمان زبان
 زبـان   يريادگيـ  يزشـ ي انگ ياوكـ ه، وا كـ د  كين تأ ي داشته باشد، با ا    يياراكز  يزبان آموزان مزبور ن   

  . ستير نيپذ انك، امي ابزاريها ، بدون درنظر گرفتن مؤلفهيآلمان
 ي مثبتـ  يريـ گ ن حال جهـت   ي بوده و در ع    يزش ابزار ي انگ يشتر دارا ي ب يران زبان آلمان  يفراگ

ر يط و خـانواده، تـأث  ي، مانند محيندرت از عوامل خارج  زبان دارند، اما به  ي آلمان ةجامع ت به نسب
پارچه، از جملـه جامعـه و       يكزش  يزش همچون انگ  ي انگ ي اصل يرهايسه، متغ يدر مقا . رنديپذ يم

 يزشـ ي با عوامـل انگ    ي معنادارتر ة رابط يسيان زبان آموزان انگل   ي در م  يزش ابزار يخانواده، و انگ  
 ي فعاالن آمـوزش زبـان خـارج      يزيتواند در برنامه ر    يپژوهش حاضر  م   ه فوق قرار دارند     يرنظ
  .  داشته باشدييارآك ي زبان خارجةگذاران گستر استيو س) يآلمان(
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