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در دنیای امروز یادگیری زبان دوم از ملزومات پیشرفت تحصیلی و شغلی است و یکی از نیازهای اساسی 
در این حیطه، تأثیرات محیط کالسی بر »انگیزش« و »خودکارامدی« دانش آموز در یادگیری زبان دوم است. 
خودکارامدی و انگیزة تحصیلی از عوامل مهم در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. هدف 
پژوهش حاضر، بررســی رابطة علی ادراکات محیطی کالسی و انگیزة دانش آموزان در یادگیری زبان دوم با 

میانجیگری خودکارامدی بوده است.
جامعة پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر پایة یازدهم دبیرستان شهر مشهد تشکیل دادند. نمونة ۴۰۹ 
نفری به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شــد. برای دستیابی به هدف های پژوهش، سه پرسش نامة 
»ادراکات محیطی کالس درس عربی«، »خودکارامدی یادگیری زبان عربی« و پرسش نامة »انگیزة یادگیری 
زبان عربی« توسط محقق طراحی شد. پایایی پرسش نامه ها از »روش هم سانی درونی« )آلفای کرنباخ( و روایی 
آن ها به دو شیوة روایی سازه و محتوایی اعتبارسنجی شد. برای تحلیل داده ها از »ضریب هم بستگی پیرسون«، 
»تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی« و »مدل یابی معادالت ساختاری« استفاده شد. نتایج اجرای هم بستگی 
.)p<0/001( پیرســون نشــان داد که مؤلفه های انگیزة یادگیری زبان دوم، دو به دو با هم هم بستگی دارند
با اجرای الگوی معادالت ساختاری، برای آزمون رابطة ادراکات محیطی کالسی با انگیزة یادگیری زبان 
دوم با میانجیگری خودکارامدی در یادگیری زبان دوم، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی 
برخوردار اســت و انگیزة یادگیری زبان عربی از طریق ادراکات کالســی با میانجیگری خودکارامدی قابل 

پیش بینی است.
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 مقدمه
در تمــام نظام های آموزشــی دنیا، آموزش زبان دوم از اهمیت ويژه ای برخوردار اســت. میلیون ها 
فراگیرنده در سراســر دنیا، زمــان، هزينه و تالش زيادی را برای يادگیــری زبان جديد صرف می کنند. 
مدرســان نیز بخش زيادی از نیروی خود را صرف آموزش زبان جديد می کنند و به طراحی دوره های 
زبانی و آماده سازی مواد آموزشی می پردازند. در نظام آموزشی ايران، در کنار زبان فارسی به عنوان زبان 
مادری، دو زبان انگلیسی و عربی نیز آموزش داده می شوند. هدف از آموزش زبان عربی در مدرسه های 
ايــران، يک هدف فرهنگی و زبانی اســت. در حقیقت، ديدگاه فرهنگی مــورد نظر، ديدگاهی مبتنی بر 

فرهنگ اسالمی و فهم متون دينی است )پروينی، ۱۳8۹(.
برای آموزش زبان دوم به محیط يادگیری فعال و حمايت کننده نیاز اســت. يک مدرســة ســالم و 
محیط حمايت کننده، معیاری برای پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان به شــمار می آيد )کیامنش و سیف 
درخشــنده، ۱۳8۶(. محیط کالس، نظام ادارة کالس و شــیوة آموزشــی معلم، اثرات غیرقابل انکاری بر 
عملکردهــای تحصیلی و فرايندهای شــناختی دارند. آنچه در اين محیــط، يعنی کالس درس، اهمیت 
دارد، ادراکات دانش آموزان از فعالیت های کالسی درس و نقش آن در خودکارامدی يادگیری و انگیزة 

يادگیری دانش آموزان است.
ادراکات محیطی از فعالیت ها و فرايندهای، مدرســه نقش مؤثری در ســازگاری و ســالمت روان 
دانش آموزان دارد )کارشکی و محسنی، ۱۳۹۱(. فرايندهای ادراکات محیطی کالس درس، شامل ادراک 
کنترل، حمايت خودمختاری، انتخاب و لذت تشــخیص داده شدند )کارشکی، ۱۳87(. منظور از ادراک 
کنتــرل، عقايد و انتظارات شــخص در اين باره اســت کــه او می تواند با محیط طــوری تعامل کند که 
پیامدهای خوشايندی به بار آورد. برای اينکه فرد بفهمد بر موقعیت معینی کنترل دارد، ابتدا بايد متقاعد 

شده باشد که می تواند پیامدهای خوشايند را کسب کند )صالحی و کارشکی، ۱۳۹۳(.
در تحقیقی، اکلز و ويگفیلد۱ )۲۰۰۲( دريافتند: دانش آموزان دبیرستانی که معلمانشان را کنترل کننده تر 
ادراک می کردنــد و بــه آن هــا فرصت های تصمیم ســازی کمتری داده می شــد، ســطوح پايین تری از 
خودکارامدی و انگیزش داشتند. يکی از سؤاالت تحقیق حاضر اين بوده است که: آيا دانش آموزان در 
کالس درس عربی به عنوان زبان دوم، معلمانشــان را کنترل کننده درک می کنند؟ اين درک چه نقشــی در 

خودکارامدی آن ها در يادگیری زبان عربی و انگیزة آن ها در يادگیری اين زبان دارد؟
به زعــم اروکــی و هوچتــون۲ )۲۰۰۶(، اغلب دانش آمــوزان دارای توانايی متوســط، کالس های 
بیش ازحــد منظم را ترســناک درمی يابند و اين موضــوع عملکرد آن ها را تحت تأثیــر قرارمی دهد. 
وقتی کســی با ادراک کنترل نسبتًا زياد با موقعیت ســازمان يافته ای مواجه می شود، تکلیف های نسبتًا 
چالش انگیزی را انتخاب می کند، هدف های نســبتًا عالی را برمی گزيند و وقتی پیشرفت او کند است، 
برنامه های جامعی را برای موفق شــدن طراحی می کند. »چالش بهینه«، شــرايط محیطی مهمی است 
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که نیاز به شايستگی را در بردارد. محیط های حامی »خودمختاری« افراد را ترغیب می کنند، خودشان 
تصمیم بگیرند، خودشــان هدف هايشــان را تعیین کنند و راه های موفقیتشــان را برگزينند. از جمله 
پیامدهای مثبت محیط های حامی خودمختاری بهبود عملکرد، موفقیت بیشتر، ادراک شايستگی بیشتر، 
عزت نفس بیشــتر، ارزش بیشــتری برای خود قائل شــدن، ادراک کنترل نیرومندتر، و اعتماد بیشتر به 

روابط است )مینگ تی وانگ۳، ۲۰۱۲(.
با توجه به مبانی نظری بیان شده و تحقیقات صورت گرفته، می توان چنین گفت که ادراک دانش آموزان 
از کالس درس عربی نیز بر اعتماد آن ها نسبت به توانايی هايشان در يادگیری درس عربی اثرگذار است. 
از سازه های مهم در حیطة شناختی، اعتماد فرد به توانايی هايش يا همان »خودکارامدی« است. نظرية 
خودکارامدی و نقش آن در انگیزش، مرهون باندوراســت )آينر، اســکارويک و سیدسل4، ۲۰۱۰(. اين 

سازه به معنای باور افراد به شايستگی و کارامدی خود در انجام عمل است )بندورا5، ۱۹۹7(.
خودکارامدی تعیین کنندة آغاز کردن يا آغاز نکردن يک فعالیت از سوی فرد، و همچنین میزان تالش 
او برای انجام کار و میزان پشتکار و استقامتش در مواجهه با موانع و مشکالت در حین انجام فعالیت 
است ) لنت و براون۶، ۲0۱۳(. »فردی که باور دارد می تواند علت وقوع عملی باشد، در جريان زندگی 
خود توانا، فعال و خودرأی است« )کارشکی و محسنی، ۱۳۹۱، ص. ۹۱(. در مقايسه با دانش آموزانی که 
قابلیت های يادگیری شان را کم برآورد می کنند، افراد دارای خودکارامدی باال برای فراگیری يک مهارت 
يا انجام يک تکلیف آمادگی بیشتری دارند، سخت تر کارمی کنند و وقتی که با مشکالت مواجه می شوند، 

پشتکار بیشتری دارند و به سطح باالتری از پیشرفت می رسند.
عباســیان فرد، بهرامی و احقر )۱۳8۹( در پژوهشی نتیجه می گیرند که خودکارامدی دانش آموزان با 
انگیزة پیشرفت ارتباط دارد و می توان با افزايش خودکارامدی از طريق اعمال روش های مناسب تربیتی 
و غنی کردن محیط پرورشی، انگیزة پیشرفت را ارتقا داد. ياشر و پاجارز7 )۲۰۰۶( عقیده دارند: باورهای 
خودکارامدی دانش آموزان در انگیزش و رغبت و تالش آنان برای رفع موانع در فعالیت هايشــان نقش 
مهمی ايفا می کند. انگیزش در تمامی فعالیت های انســان دارای نقشــی ُپراهمیت اســت. انگیزش را 
می توان فرايندی درونی دانســت که طی آن، فعالیت »هدف محور« شخص برانگیخته و حفظ می شود 
)حسن زاده و مهدی نژاد، ۱۳۹۱(. در واقع اين پديده فرايند گرايش به فعالیتی خاص و تداوم آن است. 
انگیزة پیشرفت توسط گیج و برالينر )۱۹۹۲( به صورت میل و عالقه به موفقیت کلی يا موفقیت در يک 
فعالیت خاص تعريف شــده اســت. بعضی افراد دارای انگیزة زياد و ســطح باال هستند و در رقابت با 
ديگران و در کارهای خود به ســختی می کوشــند. اما بعضی از ترس شکست آمادة خطرکردن نیستند و 

انگیزه ای برای پیشرفت و موفقیت ندارند )به نقل از صالحی، ۱۳۹۰(.
برای تبیین انگیزش نظريه های گوناگونی ارائه شدند که يکی از نظريه های جامع و حمايت شدة آن، 
»نظرية خودمختاری )خودتعیین گری( است« )پنتريچ وشانک ۲۰۰۳ / ۱۳85(. مبانی و تبیین های نظرية 
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خودمختــاری، می توانند. تبیین های خوب، مفید و کاملی از خیلی از رفتارهای انســان، به خصوص در 
محیط های آموزشی و پژوهشی ارائه دهند و چارچوب نظری خوبی برای سنجش دلیل ها و انگیزه های 
رفتارهای انسان فراهم آوردند )صالحی، کارشکی و آهنچیان، ۱۳۹4(. »اين نظريه در قالب پیشرفت و 
يادگیری و حوزه های ديگر، از قبیل کار و شــغل، و عرصه های اجتماعی نیز به کار می رود« )پنتريچ و 
شانک ۲۰۰۳/ ۱۳85(. نظرية مختاری پیوستاری از سطح انگیزة را مطرح می کند که در باالترين سطح، 
انگیــزش درونی قرار دارد و فرد فعالیت را به خاطر پاداش های ذاتی آن، مثل »رضايتمندی« يا »لذت 
بردن« انجام می دهد. او به فعالیتی مشغول می شود که به لحاظ شخصی برايش مهم است. در پايین ترين 
ســطح خودمختاری، نداشتن انگیزش قرار دارد؛ مثل وقتی که هیچ دلیلی برای انجام ندادن يک فعالیت 

ارائه نمی شود. بین اين دو سطح انگیزة بیرونی قرار دارد. )رايان و دسی8، ۲۰۰۰(.
در پژوهش های متفاوتی نیز ارتباط بین انگیزش و خودکارامدی نشــان داده شــده است. صالحی، 
کارشــکی و آهنچیــان )۱۳۹4( در تحقیقی نتیجــه می گیرند: انگیزة درونی و انگیزة بیرونی شــخص با 

خودکارامدی او رابطه دارند.
حســنی )۱۳8۹(، در تحقیقی به »بررســی رابطه عوامل انگیزشــی )خودکارامدی، تسلط و ادراک 
سودمندی تکلیف( با عملکرد تحصیلی درس های زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان پسر دورة متوسطة 
شــهر قدس در سال تحصیلی) 88-8۹ (پرداخته اســت. جامعة نمونة تحقیق او شامل ۲۰۰ دانش آموز 
بود که به روش خوشــه ای چندمرحله ای انتخاب شده بود. برای سنجش عوامل انگیزش دانش آموزان 
از »پرســش نامة عوامل انگیزشــی گرين« که دارای ۲۳ عبارت اســت، اســتفاده شــد و برای سنجش 
عملکرد تحصیلی زبان های انگلیسی و عربی، نمره های ساالنة اين درس ها در نظر گرفته شدند. تحلیل 
رگرسیون چند متغیره نشان داد که قدرت پیش بینی متغیر ادراک سودمندی تکلیف در پیش بینی عملکرد 
تحصیلی درس های زبان انگلیسی و عربی از بقیة متغیرهای اين تحقیق بیشتر و قدرت پیش بینی متغیر 

خودکارامدی از همه کمتر است.
نوری )۱۳۹۱( رابطة بین عوامل انگیزشی )هدف ها تسلط و ادراک سودمندی تکلیف( و خودکارامدی 
خواندن را با عملکرد درس های ادبیات فارســی، زبان انگلیســی و زبان عربی دانش آموزان دختر دورة 

متوسطه بررسی کرد.
رحمانی )۱۳۹5( به بررســی »نقش میانجیگری هويت علمی در رابطه با خودکارامدی تحصیلی با 

انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان« پرداخت.
حکیم زاده، متقی زاده و ســلطانی نژاد )۱۳۹4( در تحقیقی با عنوان »بررسی میزان کارامدی آموزش 
زبان عربی عمومی در دورة متوسطه از نظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان«. از بین دبیران زن و مرد 
درس زبان عربی به شــیوة تصادفی ۳۰ دبیر زن و ۳۰ دبیر مرد، و از بین دانش آموزان دختر و پســر سال 
سوم دورة متوسطه در رشته های رياضی و تجربی، ۲۳۶ دانش آموز را انتخاب کردند. يافته های پژوهش 
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تأثیرادراکات محیطی کالسی بر انگیزش یادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دورة متوسطه

ايشان نشان داد: میزان هماهنگی هدف آموزش زبان عربی )فهم متون دينی( با معیارهای انتخاب هدف 
در برنامه ريزی درسی، میزان تطابق محتوای کتاب های درسی با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه های 
درســی، میزان آمادگی دبیران برای تدريس درس عربی، میــزان تحقق هدف های برنامة درس عربی و 
میزان تسلط دانش آموزان بر مهارت های زبانی و نیز میزان انگیزه و عالقة دانش آموزان به يادگیری زبان 

عربی پايین تر از حد مطلوب است.
حسنی )۱۳8۹( در پژوهشی، خودکارامدی و ادراک سودمندی تکلیف را به عنوان عوامل انگیزشی 

دانش آموزان در درس های زبان عربی و انگلیسی بررسی کردند.
حکیــم زاده و همکارانــش )۱۳۹4( نیــز به میزان کارامــدی آموزش زبان عربــی از منظر دبیران و 
دانش آموزان دورة متوسطه پرداختند. همچنان که مشهود است، هیچ يک از اين تحقیقات به خودکارامدی 
يادگیری زبان عربی در دانش آموزان نپرداخته اند. بنابراين چنین به نظر می رســد که تاکنون دربارة تأثیر 
ادراکات کالسی بر انگیزش يادگیری زبان عربی با میانجیگری خودکارامدی در دانش آموزان دختر دورة 

متوسطه، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

روششناسی
نوع تحقیق حاضر توصیفی بود. برای بررســی رابطة بین متغیرها از »روش معادالت ســاختاری« که 
زيرمجموعه ای از روش های هم بستگی و نوعی از تحقیقات توصیفی است، استفاده شد. در اين پژوهش، 

داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شدند.

éجامعه و نمونة آماری:
جامعة پژوهشــی شامل همة دانش آموزان دختر پاية يازدهم شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹7 
بود. حجم نمونه با توجه به مقدار خطای در نظر گرفته شده و واريانس تقريبی نمره های متغیر وابسته با 
اســتفاده از فرمول کوکران )شــیفر، مندن و اوت۹، ۱۳8۲/۱۹۹8( برای روش نمونه گیری، حداقل ۲5۰ نفر 
برآورد شد. همچنین با توجه به مؤلفه های درگیر در مدل های ساختار عاملی و تحلیل مسیر حداقل، حجم 
نمونه بايد بین ۱۶۰ تا ۳۲۰ می بود )کالين۱0، ۱۳8۰/۱۹۹4( روش انتخاب نمونه، »نمونه گیری خوشه ای« 
بود و با اين روش 4۰۹ نفر از دختران پاية ۱۱ شهر مشهد انتخاب شدند که حداقل های الزم برای هر دو 

مالک باال را داشتند.

éابزار جمع آوری داده:
برای جمع آوری داده ها از ســه ابزار اســتفاده شــد: مقیاس خودکارامدی يادگیری زبان دوم، مقیاس 
ادراکات محیطی کالسی درس عربی، و انگیزة يادگیری زبان عربی. روايی و پايايی مقیاس ها توسط محقق 

احراز شد.
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تأثیرادراکات محیطی کالسی بر انگیزش یادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دورة متوسطه

۱۲
ë شمارة68 

ë سال هفدهم 
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در ايــن پژوهش مقیاس محقق ســاخته خودکارآمدی زبــان عربی ۲۰ گويه مبتنــی بر طیف لیکرت 
شــامل پنج خرده مقیاس به اين شــرح داشت: خودکارامدی در ترجمه و تعريب؛ خودکارامدی در قواعد؛ 
خودکارامدی در واژه شناســی؛ خودکارامدی در قرائــت؛ خودکارامدی تلفیقی. پايايی هر خرده مقیاس به 
ترتیب 0/70 و 0/7۱ و 0/74 و 0/7۹ و پايايی کل 0/87۳ گزارش شد. روايی مقیاس مذکور با استفاده »از 
 ،χ۲ =544/4۱ ،df =۱48 ،p =0/00( احراز شد »LISREL« آر تحلیل عاملی تأيیدی« از طريق نرم افزار 

.)NFI =0/۹5 ،NNFI =0/۹۲ ،RSMEA =0/۹5
اين مقیاس بر اساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی صالحی، کارشکی و آهنچیان )۱۳۹۱( و صالحی 

)۱۳۹۰(، ساخته شد. 
مقیاس محقق ســاختة ادراکات کالس درس عربی شــامل چهار خرده مقیاس است: عالقه، انتخاب، 
لذت و چالش. اين مقیاس ۲4 گويه دارد که مبتنی بر طیف لیکرت است. پايايی هر خرده مقیاس با استفاده 
از روش آلفای کرنباخ به ترتیب 0/87، 0/8۳، 0/8۳، 0/87 اســت و پايايی کل 0/۹۳ به دســت آمد. روايی 
،df =۲۲5( احراز شد LISREL مقیاس مذکور با اســتفاده از »تحلیل عاملی تأيیدی« از طريق نرم افزار 

.)NFI =0/87 ،NNFI =0/87 ،RSMEA =0/0۹ ،χ۲ =۱00۶/۹۲ 
برای طراحی ابزار انگیزة يادگیری زبان عربی، از ابزار انگیزة تحصیلی ولرند، بلیز، برير و پلتیر )۱۹۹۲( 
استفاده شد. اين ابزار که نسخة دبیرستانی و دانشگاهی دارد، يک مقیاس مداد و کاغذی و مبتنی بر »نظرية 
خودتعیین گری« دسی و ريان است که سازه های مورد نظر اين نظريه را به صورت غیر عینی مورد بررسی 
قــرار می دهد )به نقل از صالحــی، ۱۳۹۰(. اين مقیاس هفت خرده مقیاس دارد که به ترتیب از کمترين تا 
بیشترين خودمختاری عبارت اند از: بی انگیزگی، تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم همانندسازی 
شــده، انگیــزة درونی برای فهمیدن، انگیزة درونی برای انجــام کار و انگیزة درونی برای تجربة تحريک. 
همچنین اين مقیاس ۲8 گويه دارد. پس از اجرای اين مقیاس روی نمونة 4۰8 نفری و اجرای تحلیل عاملی 

اکتشافی، مشخص شد که مدل سه عاملی از برازش بهتری برخوردار است.
بنابراين، مقیاس محقق ساختة انگیزة يادگیری زبان عربی شامل سه خرده مقیاس شد: تنظیم بیرونی؛ 
تنظیــم درونی و بی انگیزگی. اين مقیاس ۲۱ گويه دارد که بر اســاس طیف لیکرت توســط آزمودنی ها 
پاســخ داده شد. پايايی هر خرده مقیاس با استفاده از آلفای کرنباخ به دست آمد که به ترتیب عبارت اند 
از: 0/88، 0/۹۳ و 0/70. پايايی کل نیز 0/۹0 به دست آمد. روايی مقیاس مذکور با استفاده از آر تحلیل 
عاملی تأيیدی از طريق نرم افزار LISREL مناسب به دست نیامد. بنابراين با استفاده از تحلیل عاملی 
اکتشافی، مقیاس انگیزة يادگیری زبان عربی مورد تحلیل قرار گرفت و با سه خرده مقیاس تنظیم بیرونی، 
تنظیم درونی و بی انگیزگی تأيید شد. روايی مقیاس مذکور با اين سه خرده مقیاس از طريق تحلیل عاملی 
 ،RSMEA =0/0۹ ،χ۲ =7۹۹/74 ،df =۱77 ( احراز شــد LISREL تأيیدی با اســتفاده از نرم افــزار

.)NFI =0/8۹ ،NNFI =0/88
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تأثیرادراکات محیطی کالسی بر انگیزش یادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دورة متوسطه

دادههاوشيوهتحليلدادهها
هدف پژوهش حاضر، آزمون الگوی نقش ادراکات کالسی زبان عربی بر انگیزة يادگیری زبان عربی 
با میانجیگری خودکارامدی يادگیری زبان عربی بوده است. برای ارائة نتايج آزمون الگوی پیشنهادی دو 

جدول ۱ و ۲ تکمیل شدند.
جدول ۱ ماتريس هم بســتگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای ســازندة ادراکات کالس درس 
عربــی، خودکارامدی يادگیری زبان عربی و انگیزة يادگیری زبان عربی را نشــان می دهد. همان طور که 
مشاهده می شود، همة متغیرهای موجود در مدل دو به دو با هم دارای هم بستگی هستند. تمام مؤلفه های 
ادراکات کالس درس عربی، خودکارامدی يادگیری زبان عربی و انگیزة يادگیری زبان عربی نیز دو به دو 

.)p < 0/00۱( با هم رابطة مثبت و معناداری دارند

 جدول ۱.  ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای سازندة ادراکات کالس درس عربی، خودکارامدی یادگیری 
زبان عربی و انگیزة یادگیری زبان عربی

1۲۳۴۵۶۷۸۹1۰111۲1۳1۴

1تلفیقی1

0/611ترجمه۲

0/670/701قواعد۳

0/500/490/451قرائت۴

0/660/670/730/521واژه۵

0/830/870/580/690/871خودکارامدی کل۶

0/580/510/550/360/520/611عالقه۷

0/500/460/510/330/480/550/751انتخاب۸

0/590/500/550/420/550/630/870/751لذت۹

0/540/490/550/380/510/600/800/680/791چالش10

0/610/530/590/410/560/650/940/870/940/841ادراکات11

0/331-0/34-0/31-0/17-0/37-0/20-0/16-0/13-0/18-0/14-0/22-بی انگیزگی1۲

0/311-0/380/310/370/260/370/400/480/330/440/460/47بیرونی1۳

0/450/681-0/510/440/500/380/500/560/740/540/700/710/73درونی1۴

12/7016/368/7110/5512/5760/8915/8615/3216/7115/9463/839/6920/2035/05میانگین

3/504/902/762/943/636/225/756/165/954/406/7511/74انحراف معیار
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قبل از تفســیر برونداد مدل و ارائة جدول ۲ الزم اســت پیش فرض های مــورد نیاز مدل معادالت 
ســاختاری احراز شوند. شــاخص های تحمل و تورم واريانس به وسیلة رگرسیون برای همة متغیرهای 
ســازندة ادراکات کالس درس عربی، خودکارامدی يادگیری زبان عربی و انگیزة يادگیری زبان عربی بین 
۳ تا 5 به دســت آمد. با توجه به اينکه اين عددها نبايد بیشــتر از ۱۰ باشــند، نتايج حاصله رضايت بخش 
بود. همچنین با توجه به هم بستگی های به دست آمده و شاخص ها و نمودار مربوطه، هم خطی چندگانه نیز 
مسئله ساز نیست. لذا می توان بر نتايج مدل معادالت ساختاری اعتماد کرد. نتايج حاصل از تحلیل آماری 

يادشده، در جدول ۲ ارائه شده است.

 جدول 2.  شاخص های برازندگی آزمون الگوی پیشنهادی                                                                                                  

dfχ2NNFINFIRSMEA

51107/460/980/970/052

همان طور که مشــاهده می شود، شاخص های کلی آزمون نیکويی برازش از طريق الگوی معادالت 
ســاختاری، حاکی از برازش کلی الگوســت. هرچه شــاخص NNFI به يک نزديک تر باشد، الگو از 
برازش بهتری برخوردارســت و داده ها به نحو بهتری الگوی روابط مفروض را تأيید می کنند. همچنین 
مطلوب است که »RSMEA« به صفر نزديک باشد تا برازش بهتر الگو را نشان دهد. شاخص برازش 
df /χ۲ نیز هرچه کمتر، باشد بهتر است و نبايد بیشتر از ۳ باشد. بنابراين شاخص های به دست آمده نشان 

می دهند که داده های پژوهش با الگوی کلی پیشنهادی برازش دارند. الگوی نهايی آزمون شده به همراه 
ضرايب مسیر در نمودار ۱ نمايش داده شده است.

 نمودار ۱.  الگوی نهایی آزمون شده بر اساس داده های به دست آمده از نمونه با متغیرهای نهفته                                           

انتخاب
بیرونی

   انگیزش   ادراکات

   خودکارامدی

درونی

لذت
بی انگیزگی

چالش

تلفیقیواژهترجمهقرائتقواعد

عالقه

-0/۶۷

0/۹۴

0/۸۶

0/۹۳

0/۸0

-1/01

0/۴۵

0/۸0 0/۸۴

0/۵۹
0/۷۹

-0/۶۹

0/۷
۲0/10

0/۸۵
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تأثیرادراکات محیطی کالسی بر انگیزش یادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دورة متوسطه

در پژوهش حاضر، عالوه بر يافته های مربوط به آزمون مدل، میزان متغیرهای مورد مطالعه به دست 
آمده است. اين يافته ها در جدول ۳ ارائه شدند.

 جدول 3.  میزان ادراکات محیطی کالس درس عربی، انگیزة یادگیری درس عربی و خودکارامدی یادگیری زبان عربی                                                                                                  

میانگین مؤلفه ها
کل

تعداد
 سؤال

حداقل
 ممکن

حداکثر
 ممکن

طیف
 پایین

طیف
 متوسط

طیف
 باال

88-5612۰-2488-63/83242412056ادراکات

73/33-46/66100-2073/33-60/89202010044/66خودکارامدی

14/66- 9/3320-414/66-69/9044209/33بی انگیزگی

22-1430-622-20/20663014انگیزة بیرونی

40/32-25/6655-1140/32-35/0511115525/66انگیزة درونی

جدول ۳ نشــان می دهد کــه میزان ادراکات محیطی کالســی و خودکارامــدی دانش آموزان دختر 
پاية يازدهم شــهر مشــهد در درس عربی، در طیف متوســط قرار دارد. همچنین میزان بی انگیزگی اين 
دانش آموزان در ابتدای طیف متوســط و نزديک به طیف پايین اســت. انگیــزة درونی و انگیزة بیرونی 

دانش آموزان در طیف متوسط قرار گرفته است.

بحثونتيجهگيری
از مهم تريــن چالش هــای آموزش وپــرورش ايــران »آمــوزش زبــان دوم« به 
دانش آموزان اســت. در نظريه های روان شــناختی حیطة آموزش وپرورش شــناختی 
»خودتعیین گــری« و »خودکارامــدی« از مؤلفه های اثرگــذار در يادگیری و آموزش 
اســت. يکی از نیازهای اساســی در حیطــه تحقیقات مربوط بــه يادگیری زبان دوم، 
اثرات محیط کالســی بر انگیزة و خودکارامدی در يادگیری زبان دوم اســت. هدف 
پژوهش حاضر، بررســی رابطة عْلی ادراکات محیطی کالسی بر انگیزة دانش آموزان 

در يادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارامدی است.
برای دســتیابی به هدف های پژوهش حاضر، ســه پرســش نامة ادراکات محیطی 
کالس درس عربی، خودکارامدی يادگیری زبان عربی و پرســش نامة انگیزة يادگیری 
زبان عربی توســط محقق طراحی و اعتبارســنجی شــد. در تحلیل داده ها از ضريب 
هم بســتگی پیرسون، تحلیل عاملی تأيیدی و اکتشافی و مدل معادالت ساختاری بهره 
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گرفته شــد. نتايج اجرای هم بســتگی پیرسون نشــان داد که مؤلفه های خودکارامدی 
يادگیری زبان عربی، مؤلفه های ادراکات محیطی کالس عربی و انگیزة يادگیری زبان 
عربــی، دو به دو با هم دارای همبســتگی هســتند )p < 0/00۱(. بــا اجرای الگوی 
معادالت ســاختاری برای آزمون رابطة ادراکات محیطی کالسی با انگیزش يادگیری 
زبــان دوم با میانجیگری خودکارامدی يادگیری زبان دوم، مشــخص شــد که الگوی 
پیشنهادی از برازش مناســبی برخوردار است و انگیزة يادگیری زبان عربی از طريق 

ادراکات کالسی با میانجیگری خودکارامدی قابل پیش بینی است.
نتايــج اين تحقیق نشــان می دهــد که میــزان ادراکات محیطی کالســی ۶۳/8۳، 
خودکارامــدی ۶0/8۹ و انگیــزة دانش آمــوزان 45/57 اســت. بر اين اســاس میزان 
ادراکات محیطی کالسی، خودکارامدی و انگیزة دانش آموزان دختر پاية يازدهم شهر 

مشهد در درس عربی، در طیف متوسط قرار دارد.
نتايــج اين تحقیق به اين ســؤال ها که: »آيا دانش آمــوزان در کالس درس عربی، 
محیط کالس را کنترل کننده درک می کنند؟ و اين ادراک چه نقشــی در خودکارامدی 
و انگیــزة آن ها در يادگیری زبــان عربی دارد؟« اين گونه پاســخ می دهد که ادراکات 
کالس درس عربــی بر خودکارامدی يادگیری دانش آموزان اثرگذار، و انگیزة آن ها در 
اين درس از خودکارامدی متأثر است. مؤلفه های ادراکات کالس درس عربی، شامل 
انتخاب، عالقه، لذت و چالش بود. دانش آموزان جامعة آماری اين پژوهش در هريک 
از اين مؤلفه ها در سطح متوسط قرار داشتند. اين نتايج به اين معناست که دانش آموزان 
در کالس عربــی قــدرت انتخــاب الزم را ندارنــد و نیــز کالس از چالش انگیــزی 
مناســب برخوردار نیســت، همین عامل موجب شده است که خودکارامدی و انگیزة 

دانش آموزان در يادگیری اين درس در حد مطلوب قرار نگیرد.
نتايج پژوهش حاضر حاکی از آن اســت که با وجود تغییر ساختاری و محتوايی 
کتاب های درسی عربی در چند سال اخیر، هنوز انگیزة دانش آموزان در يادگیری اين 
درس بــا حد مطلــوب فاصله دارد. مؤلفه های انگیزة دانش آمــوزان در يادگیری زبان 
عربی نشــان می دهند که آن ها در سطح نزديک به انگیزة بیرونی قرار دارند و بی شک 
درونــی بودن و بیرونی بودن انگیــزش می تواند کمیت و کیفیت بروندادهای آموزش 
و تــداوم فعالیت های آموزشــی را تحــت تأثیر قرار دهد. نتايج گويای آن اســت که 
مهم ترين عامل انگیزة دانش آموزان در يادگیری زبان عربی تأثیری است که اين درس 
در انتخاب رشتة کنکور و آيندة شغلی آن ها ايفا می کند. اين يعنی عالقة دانش آموزان 
بــه يادگیری زبان عربی از نوع عالقه های موقعیتی و متأثر از عوامل بیرونی اســت و 
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نقش ابزاری دارد. در مقابل عالقه های موقعیتی، عالقه های شــخصی اســت که ثبات 
بیشــتری دارند و شــخص از آن ها لذت می برد؛ مثل عالقه به موســیقی )کارشکی و 

محسنی، ۱۳۹۱(.
پیشــنهاد می شــود برای افزايش انگیزة درونی دانش آمــوزان برای يادگیری زبان 
عربی، احســاس توانمندی ايشــان را در هر يک از مؤلفه های خودکارامدی )تلفیقی، 
ترجمــه و تعريب، قواعد، قرائت و واژه شناســی( تقويت کرد. به باور صاحب نظران 
خودکارامدی مهم ترين عامل شــکل دهی به ادراکات محیطی است. دانش آموزانی که 
درک مثبــت و بااليی از کارامدی خود دارند، برای شــرکت در فعالیت های کالســی 

آماده ترند و در تعامالت با سايرين مشکالت کمتری دارند )همان(.
طبــق يافته های اين پژوهــش، مؤلفه های ادراکات محیطی کالســی در کاهش و 
يا افزايش مؤلفه های خودکارامدی يادگیری زبان دوم اثرگذار اســت. بر اين اســاس 
پیشنهاد می شود، فعالیت های کالس عربی از چالش انگیزی بیشتری برخوردار شوند. 
از طــرف ديگر، دانش آموز در انجام فعالیت های درس عربی قدرت انتخاب داشــته 
باشــد. معلم آگاه دانش آموزان را انســان هايی پیچیده می داند که می توانند از چیزی 
نفرت داشــته باشند و يا چیزی را دوســت بدارند. زمانی که دانش آموز به معلم خود 
وابسته شود، وابستگی خصومت پديد می آورد. يکی از راه های کاهش خصومت اين 
است که معلم عمدًا فرصت ها و موقعیت هايی برای دانش آموز فراهم کند تا او بتواند 
استقالل و ناوابستگی را تجربه کند. زمانی که دانش آموز در انجام فعالیت های کالسی 
حق انتخاب داشته باشد، کمتر خصومت خواهد ورزيد و حس اعتمادبه نفس بیشتری 

خواهد داشت )گینات، ۱۹۹۳/ ۱۳87(.
يکی از محدوديت های پژوهش حاضر عدم ســنجش مهارت شــنیداری در ابزار 
خودکارامدی يادگیری زبان عربی اســت. علــت اين امر نبود آموزش اين مهارت در 
هدف هــای نظام آموزش وپرورش ايران اســت. درحالی که بــرای آموزش زبان دوم 
چهار مهارت شــنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن که مانند دانه های تسبیح باهم 
مرتبط اند، الزم و ضروری است )فالدجیمز، ۱۳۶۹(. وجود اين مهارت، به عنوان يکی 
از مهارت هــای اصلی چهارگانه در آموزش زبان دوم عالوه بر تکمیل ابزار ســنجش 
خودکارامدی يادگیری زبان عربی، بر افزايش لذت دانش آموزان از يادگیری اين زبان 

اثرگذار است.
و کالم آخر اينکه، در آموزش زبان عربی در دانشگاه های کشورهای عربی، سال هاست 
که اغلب دانشکده های علوم تربیتی، در رشتة برنامة درسی و روش های تدريس، به برنامه 
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درســی آموزش زبان عربی توجه کرده اند و پژوهش های فراوانی در اين زمینه صورت 
گرفته اند. در ايران با وجود گســترش آموزش زبــان عربی، توجه به پژوهش های حوزة 
برنامة درســی آموزش زبان عربی بســیار اندک بوده اســت. بی شک بررسی تجربه های 
کشورهای عربی در برنامة درسی آموزش اين زبان، چه در حوزة عملی و چه در حوزة 
پژوهشی، گامی مهم برای زمینه سازی در راستای استفاده از تجربه ها و بهبود برنامه های 

درسی آموزش زبان عربی در ايران است )محمدی، ۱۳۹5(.
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دانشگاه عالمه طباطبايی تهران.
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تأثیرادراکات محیطی کالسی بر انگیزش یادگیری زبان دوم با میانجیگری خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دورة متوسطه
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