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Abstract 

The present study aimed at testing a causal model of structural relationships between 

test anxiety and English academic achievement with the mediation of learning 

anxiety and motivation. A correlation/regression analysis using Structural Equation 

Modeling (SEM) was employed. A random selection procedure yielded an initial 

sample of 340 English language learners from various high schools in the province 

of Esfahan. The required data were obtained through Test Anxiety Scale (Sarason, 

1984), English Class Anxiety Scale (Gardner, 2004), Motivation to Learn English 

Scale (Gardner, 2004), and National English Achievement Tests. Out of 340 

questionnaires distributed, 303 participants (142 males and 161 females) finally 

provided data on all scales. Analyses were done through confirmatory factor 

analysis, and inferential and descriptive statistics. The results of SEM showed that 

the two stress-causing factors (i.e., test anxiety and learning anxiety) negatively 

influenced academic achievement through their direct influences on learning 

motivation. English learning anxiety and motivation mediated the effect of test 

anxiety on academic achievement; however, the direct effect of learning anxiety on 

achievement was not confirmed. The proposed structural model was confirmed 

against the data and 46% of the total variance was explained by its specified factors. 

Based on the results, a decrease in the extent and level of test anxiety and learning 

anxiety will increase the level of motivation which, in turn, will increase 

achievement performance. 
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 چکیده

پژوهش حاضر بااا هاارر برروااط روخباای وااااتارا باامو خضااطرخک دزماا ن بااا  م  اارد 

هاااا وراا را زبااان خ ن مسااط  طااام مت وااطه(، بااا تحصاام ط ) م  اارد در دزم ن

روش  هاا خ نماا ه و خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط، خ جااام شاار گرا مؤلفااهوخوااطه

یابط معاااد ت وااااتارا تحقماات ت صاامفط و خز  اا ت هممسااتنط ممتنااط باار روش ماار 

خوااتان خصاافبان باا د   دماا زخن وااا  واا م مقطاا  مت وااطۀدخ ش  ب د  جامعۀ دمااارا شااام 

دمااارا بااه روش تصااادخط خ تناااک شاار ر   ۀ ن خن  م  اا  فاار بااه 340وااه خبتاارخ تعاارخد 

راا را زبااان خ ن مسااط مقطاا  هاااا ماا رد  ماااز خز دزماا ن و جبااگ گاارددورا دخده

هاااا خضااطرخک و مقماس (1984خضااطرخک دزماا ن )وارخواا ن،  ۀمت وااطه، پروراانام

  بایتاااً( خوااتفاده شاار وااه 2004یااادگمرا زبااان خ ن مسااط )گااارد ر،  ۀیااادگمرا و خ نماا 

 وتح م تج یااه زم رخ خاارخهم  م د اار   خطّال اااتداتاار(  161و  پساار 142 فاار ) 303

ز تح م   اماا  تییماارا، دمااار ت صاامفط و خوااتنماطط خ جااام شاار   تااای  ها با خوتفاده خدخده

زخ )خضااطرخک دزماا ن خضااطرخک ابط وااااتارا  رااان دخد وااه دو مؤلفااۀیحاصاا  خز ماار 

یااادگمرا باار  م  اارد   ۀخ نماا   ۀمع اا س بااا مؤلفاا   ۀو خضطرخک یادگمرا( خز طریاات رخبطاا 

دو مؤلفااۀ خ نماا ه و گرا معنااادخر منفااط دخر اار  خگر ااه  قااش ممااا جط تاایرمرتحصاام ط 

ها رخبطااۀ معنااادخر مسااتقمم خضااطرخک یااادگمرا بااا ا یاختااهخمّاا   ،خضطرخک یادگمرا تییمر شاار

 م  اارد تحصاام ط رخ تییماار  نم د اار  ماار  پمراانبادا پااژوهش دخرخا باارخزش باا ده و 

درصااار خز وخریاااا ر  م  ااارد تحصااام ط ت وااای  46مااا رد تییمااار رااارخر گرخاااگ و 

تاا خن  تمجااه گرخااگ ممو راارخر گرخااگ  باار خیااو خواااس مطهاا خ تنابط مر  م رد تممؤلفه
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یااادگمرا  ۀبااا واااهش خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط خ نماا 

دماا زخن رخ خرتقااا  ت خ اار  م  اارد دزماا  ط دخ ش  بااۀ ااا د مطخخاا خیش یاختااه وااه به

 بنرر 

 ، م  اارد تحصاام ط ،خضااطرخک دزماا ن ،یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ۀخ نماا  ها:واژهکلیددد 

خصااالحات  ،وااازهاااا ور  شگ تمعااات دزم ن ،خضااطرخک یااادگمرا زبااان خ ن مسااط

 مح ردزم ن

 مهمقّد .1

هاااا دزم نخز جم ااه ) مباامواااز و هاااا ور  شگدزم ن تاایرمر هاا خاماار،در وااا  

 ( بااار یاااادگمرا و   خا، بسااانرگط وهاا حرخاااهصاااالحمگتعمااامو ها، ورودا دخ راااناه

هااا دم زشاط رارخر گرختاه خواگ  خغ ا   طام  ت جّاهدما زخن ما رد  تحصام ط دخ ش م  رد  

 1هااادزم ن ۀتیوماار باار واااربرد پاواانن یا بااا  صااان تع اامم و تربمااگبساامارا خز متنصّ

 رخ  نصاارا مباام و خرااربنش باار باااد (، 2000، 3 اااگط؛ 2002، 2و، خواات ر و و اامهمم تاا ن)

 یاادگمراخبا خرا بارخا وانجش  صارخاً تاا ماینار دما زخن ر مارخد مطجریاان یاادگمرا دخ ش

 ۀوواام بهواانجش پاواانن یا ه  خ مااا  خیااوماا ن خا پمرخ  حجاام مماحااف حرخااهد ااان

 خهمّمّااگو مماامّ ،شاا  ربرگاا خر مط وواام  طمقماوااواااز وااه خغ اا  در هاااا ور  شگدزم ن

 ماا  هااا و ، مبارتش، پراات اردخ ااش، خ نماا باار هااا خیااو دزم ن پنبااانمرااب د یااا   خراا  

ونجرااط یاان  طااام  ومفمّااگخز خیااو منطاار، خصااالب و ببماا د خوااگ  دماا زخن  م  اارد دخ ش

، 4)دواار و ب ااگو دماا زش  یااادگمرا ومفمّااگ خرتقااا بااه د مااا  ااا د خصااالب و  محاا ردزم ن

؛ 2011، 5، خ اارروز و یاا دروااط رخ بااه خرمخااان ا خهاار دورد ) ناا  ۀبر امااط حتّااو  (2008

 رتاخاا ، دی اات  طماارهاااا زبااا ط )مبارتواانجش هاااا دزم ن(  2011، 6هماا  و ماان  امااارخ

 خهمّمّاگباه لحاا   ما     زباان خ ن مساط(  مما خن تسا ی و ت خ اایطهاا تعمامو  و یا وایر دزم ن
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 بااادر د  و خصااالحات خواوااطهرگ  ااه تخمماار و  نااط  ماا ده خز خیااو را ااره م ت شااانروزخخ ون

 هاا متفااوت دما زش وبار جنماه  ط رخمساتقمم  غمار  یاامساتقمم  تمعاات  خا خز   خر  و  رخیهد

 خهر م جاا د حاااوط خز دن خواااگ وااه خغ ااا    شاااد ما  ا خهااار دخشااگبااهیااادگمرا 

دوم دماا زش و یاااددهط زبااان  ۀدر خیااو اصاا ش بمرااتر باار حاا ز شاارهخ جامهاااا پژوهش

 ومارتمی    هاامؤلفاهیاادگمرا و    ۀبار حا ز   مترّتادراار و تمعاات    واهدرحالط،  همتمرو  شار

راارخر گرختااه برروااط ماا رد تاار وم ،همجااا طو  خ نم شااط هاامؤلفااه خز رمماا ، دنباار  مااؤرر

  (2012،  1خوگ )پو و  م خم رز

 ۀصااان در زممناامتنصّمطالعااات  تااای  حاصاا  خز ممااا ط  طاارا و خاماار،  ۀدهاا وااه طااطّ

ویژه هااااا مااارتمی، باااهدزم نو  م  ااارد خرخگمااارخن دن در یاااادگمرا زباااان خ ن مساااط 

هاا شاانااتط،  اااطفط و لفااهؤم دهاار باامو رااان مطواااز، ور  شگخوااتا رخرد و هاااا دزم ن

معنااادخرا وجاا د  ۀتعاماا  و رخبطاا ط د اااندزماا  تحصاام ط و و  م  اارد خرخگماارخن خ نم شااط 

، «خضااطرخک دزماا ن»هاا لفااهؤتاا خن بااه مخز خیااو ممااان مط(  2018، 2016، 2)لماا  دخرد

ط ر مساتقمم و یاا در تعاما  باا د واه باهوارخشااره  یاادگمرا« خضاطرخک» و «یادگمرا  ۀخ نم »

 هاااا ماارتمیدر دزم ندم زخن زبااانو  م  اارد  پمراارخگ تحصاام ط ،ی اارینر باار یااادگمرا

و م جاا د ممااا ط  طاارا ، وج دباااخیو .(1985، 4؛ گااارد ر2010، 3گذخر اار )پاااپطمط تاایرمر

دهاار روخباای ممااان خیااو متخمرهااا بااا  م  اارد در  رااان مط شاارهخ جامهاااا پژوهش ۀپمراامن

هاارر  ،رویااوخزخهاا بمرااترا خوااگ  مساات  م برروااطو یااا جریاار  شاارهخصالبهاااا دزم ن

روخباای باامو  ۀم جاا د درزممناا هاایاختااهخصاا ط پااژوهش حاضاار بساای و برروااط بمرااتر 

( در خیااو مطالعااه هشاارخصالب)دزماا ن  خضااطرخک دزماا ندم زا، خضااطرخک زبااانهاا لفااهؤم

 خوگ  هب د  یادگمرا زبان خ ن مسط ۀخ نم ش در ح ز  ۀلفؤو م

باا ون ا ر دما زخن  دخ شتحصام ط    ۀجااین ینط تارریجط واابق»طارب  دو دهۀ خامار،    ططّ

ج اا   ماا ده خوااگ  بااه ااا د رخ  طااام دم زشااط وراا ر گذخرخنماوااگو ت جّااه «،خوااراور
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هاارر واااهش   خراا  منفااط خصااالحاتط ااا د رخ بااا  هااگذخراماوااگوخا وااه گ  ااهبه

هاااا ورخواارا مقطاا  مت وااطه دزم ن محاا ر و گسااترش پماماارهاا م مااگ-واانجش ون اا ر

 زم هاااا و مبارتواانجش ت خ ااایط  ۀحاا زهماامو رخوااتا، در خ اار  در ه م دتمماامو تنطاامم و 

هاااا ، دزم نها و مرخواا  دماا زش  ااالط وراا رباارخا ورود بااه دخ رااناه زبااان خ ن مسااط

هااا دزم نخیااو  م  اارد در   خ اارواابمط مباام یاخته قااش و  درس زبااان خ ن مسااطورخواارا 

هم ناامو شاانااگ  و واانجش و پااذیرش دخ رااج  هاااامالک یوتاارمبم ن خن ی ااط خز بااه

مساات  م برروااط بمرااترا  دنباار  شاانااتطا روخنهالفااهؤم مسااتقمم و غماار مسااتقمم خراارخت

هار یان   مِخ و مساتقممجا ّ  ۀبمراتر  راان خز بررواط رخبطا  طپژوهراۀ  ، پمرمندرمجم ت   خوگ

دخرد تااا خرتماااگ همنااط د ااان در رالاا  یاان  در دزماا نهاا مااذو ر بااا  م  اارد هلفااؤخز م

دزما ن  م  ارد    ی ارینر و بااباا    هامؤلفاهغمار مساتقمم    ۀوه بر رخبطا  طو ّو مر    ار  ک  

مار  پمرانبادا   شا د، خیاو پاژوهش گاامط باه ج ا  محسا ک مطرویاوخزخ   تیومار دخرد م   

(، 1، بااا ختناااش روش تح ماا  مساامر ماار  مفباا مط پمراانبادا )شاا   شااماره خیااو پااژوهش

 منتااۀدمدرهمو  ماارهتندرهمهاا لفااهؤم «گراممااا جط»و  «روخباای مسااتقمم» ااالوه باار د  ااه 

 ن خن ت خ اار بااهوناار مطزبااان خ ن مسااط رخ برروااط مط ) م  ااردا( پمراارخگ تحصاام ط

 هااااازم ند گذخرخنماواااگومااا رد  طااار  دراااار و تمعاااات خرزیاااابط اااار  بط بااارخا 

بام زباان خ ن مساط بار باخاگ یاادگمرا دن  ما  ما رد خواتفاده رارخر گمارد  و مواز  ور  شگ

ت خ نار باا دما زش خن  طاام دم زشاط مطخ رروار، دواگمفبا مطدر ص رت تییمار خیاو مار   

واوااتو  دم زخن رخ بااه واامگزبااان ،هاااا م مااگ نرشما ناار همجا ااات م مااگ، و خیجاااد 

ااا د  ۀ  باابهت خ اار واا د دهناار وااه خیااو خماار مطیااادگمرا خضااطرخک خضااطرخک دزماا ن و 

  ط ببتر گردد میادگمرا و پمررخگ تحص مجهدر تو با ف خخ خیش خ نم ه  

 پژوهش ۀپیشین. 2

هاا فااهؤلهاااا زبااا ط و میااادگمرا و پمراارخگ مبارت ۀدر زممناا شاارهخ جاممطالعااات 

خ اار  خ برروااط وردهصاا رت مجاا ّها رخ بهلفااهؤماارتمی بااا دن در خغ اا  ماا خرد خیااو م

هم اا ن خضااطرخک  مااؤرراهااا وااه باار   خماا  ز پژوهشخهاا بساامارا ، یاختااهم ا   ن خنبااه

دم زا و لفااه باار زبااانؤخیااو م ۀ رااان خز خراارخت م اار و بازدخر اار ،خ ردزماا ن متمرواا  شااره
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و  واااازور  شگهااااا ویژه دزم نهااااا مااارتمی، باااهدم زخن در دزم ن م  ااارد زباااان

خماامر -؛ وخ اارر1993، 3شاا هامط؛ 1998، 2زیاار ر؛ 2004، 1ر )رن و بنسااو ااخوااتا رخرد دخر

خا وجاا د هاااا ویااژهدر باخااگ یااادگمرا زبااان حساواامگ وااهطهننام  (2014، 4و ویتماار

هاااا دتااط یااا خرصااگ ۀونناارهااا تعممووااه  تااای  دزم ندخشااته باشاار، هم اا ن ماا خرعط 

هاا ما نار خضاطرخک خیاو دزم ن  ۀیابط باه یان خرصاگ شاخ ط باشار،   خرا   اا خواتدوگ

خ نمااا ه و ( و وااااهش تااارریجط 2002 ،5و یااایس هنناااام ورااا ت ش ساااگ )خواااتمنمن 

خضااطرخک دزماا ن یاان وخواانش همجااا ط  اا شاااینر بااه   ا خهاار یاخااگ ترااریر  فرت اا ّ

دم ز م رعمااگ خرزیااابط خوااگ وااه بااا تاانش، تراا یش و برخ نمنتنااط ومسااتم  صاامط زبااان

دم زخن زباااندر منجاار بااه خخاا خیش خضااطرخک یااادگمرا  و( 2010، 6وسااراهماارخه باا ده )

هاااا م جاا د  رااان   پژوهش(2020، 8هاا بر و ه اام؛ 2200، 7شاا د )وساارا و جا ساا نمط

و دم ز  زباان  ۀوام  وااهش یاادگمرا ببمنا    باۀ اا ددهنر وه خضطرخک یاادگمرا  ما  بهمط

؛ 1998زیاار ر، ؛ 2014 م  اارد ضااعم  وا ا خهاار شاار ) ناا  و هم ااارخن،  مجااهدر ت

 ( 2012 ، مل

و مباام دم زشااط وااه  متاارخو   ۀ ن خن یاان پریاارخیااو  اا ت همجا ااات منفااط بااه خهمّمّااگ

دیناار  ت جّااه ،دهاارراارخر مط تاایرمردم زخن زیااادا رخ در ورخواار جبااان تحااگ وااا  ه زبااان

ماامالدا بااا  2009در وااا   9دیااریو، م ا   ن خنبااهقااان خیااو حاا زه رخ برخ نمنااگ  محقّ

معااات یابط و ت ریرااه، شناوااطدوم  اصاا شوااه در دا مطالعااات متعاارّرروااط تارین ااۀ ب

تنناتنا  خضاطرخک دزما ن و خضاطرخک یاادگمرا   ۀبطاخباه ر  با د  شارهخ جامخضطرخک دزم ن  

دیناارا خز  ن خن  اا ت ، بااه  خیااو  اا ت خضااطرخکدر باخااگ یااادگمرا زبااان خشاااره  ماا د

ط ر جبااا ط مراا   دم زشااط مباام دیناارا خوااگ وااه بااههاااا منفااط، وخونش وهمجا ااات 
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  (1993یاباار )شاا هامط، خخاا خیش مطو بااا خخاا خیش خضااطرخک دزماا ن شاا د تجربااه مط

هاااا شاانااتط بااا خحساوااات شهنااط  ااامط  ک و خرزیابط غالماااً ،خضااطرخک یااادگمرا زبااان

هاااا یااادگمرا ااا د مراانص ت خ ایط ۀخ نااارا و تردیاار دربااارمنفااط هم اا ن ااا د وم

خااگ خغ اا  خُ دخرد دم زر وااالمگ روخ ااط زباااند ما   قااش منربااط وااه دبااهشاا د و مط

، 2، ممرخخ اا رز و گاا ل واااس؛ 4819، 1وارخواا ند ما  دخرد )رخ بااهوا ط  م  اارد تحصاام 

راا ا باامو  ۀمطالعااات باار وجاا د رخبطاا خو اار(  1986، 3، هاا رویت  و واا  هاا رویت  ؛2011

هااا وننار   تاای  پژوهشتیومار مط د اان باا  م  ارد تحصام طدم زخن زباانوطح خضاطرخک 

خرتماااگ  ماا  تییماارا باار ( 1385) واا مما ط، بنرااایط و پ ر( و لراا را1391ی دخ ااط )

  باشنرمطمعنادخر منفط خضطرخک با  م  رد تحصم ط  

 م  اارد تحصاام ط  ونناارۀمموتعخز   خماا  مباام و  هخگر ااه خیااو دو  اماا  بازدخر اار

وجا د   خما  مبام و تیرمرگاذخر دینارا  ما   ،ا در وناار خیاو   خما خمّا  ،دم زخن هساتنرزبان

 ن خن یان زباان  اام بارد واه باه  «یاادگمرا  ۀخ نما »تا خن خز    خز جم ه خیاو   خما  مطدخر ر

ا ، هاارخیگ و حفاا  رخ در طاا   جریااان یااادگمرا خعّااخاارد رختااار واانش و خردیناار درو ااط 

خ اا خت دن،   طر خزط، و صااررو ّاا و ماارا ن خن یاان  اماا  بااه یااادگمرا، ۀوناار  خ نماا مط

 ۀوننااربمنطو پمش و معنااادخرا باار یااادگمرا زبااان خ ن مسااط تیرمرگااذخر خوااگ مااؤررط ر بااه

تریو (  خز جم ااه گسااترده2007گااارد ر، ؛ 1397خرتصااادا، )دیاار شاامار مطبهراا ا باارخا دن 

 ۀیااادگمرا زبااان دوم و پمراارخگ تحصاام ط،  حاا  ۀتحقمقااات پمرخماا ن خرتماااگ باامو خ نماا 

تاا خن بااه مطالعااات هاااا مرب طااه مطخعّالمّگدم ز باارخا خ جااام یااادگمرا و یااا تمایاا  زبااان

خشاااره  (2007، 2005( و گااارد ر )2003) 5(، مساان رت و گااارد ر2003، 1995) 4دور مااه

دم زخن زبااانباورهاااا خ نم شااط  تاایرمر خهمّمّااگبمااا نر هاا خیااو مطالعااات یاختااه  ماا د 

( بار مما خن یاادگمرا و و  الراه باه خ جاام ت االم   ،  نارش م ماگدخر با دنهرر)هم  ن  

  باشنرگ تحصم ط د ان مطقمّم خّ
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هاااا منفااط خاا د در خرتماااگ هاااا م جاا د بااه برروااط وخونشخا دیناار خز پژوهشدوااته

( 1985، گااارد ر )م ا   ن خنبااه  خ اارپردخاته دم زاگر زبااانتساابم هاا خ نم شااط لفااهؤبااا م

ااا د وااه وااالمان بعاار  «تربمتااط-خجتمااا ط» ۀدم زا رخ بااا خوااتفاده خز  طریّااخضااطرخک زبااان

خیاو ما رد بررواط درمات رارخر دخد     ،گردیار  « نرشاط-»خ نم شاط   اار  ک  ۀمنجر باه خرخ ا

ش ساگ گ یاا  قمّابامو متخمرهااا خ نما ه،  نارش و خضاطرخک در م خّ  ماؤرره بر تعاما    طریّ

بااه برروااط خیااو  مناار الرهدم ز تیوماار دخرد و رخه رخ باارخا خ جااام وااایر مطالعاااتط وااه زبااان

، ترم ااط و ، گااارد رم ا   ن خنبااه) ب د اار تساابم   ماا دخمتحااا ط ها در شاارخیی لفااهؤم

حاااوط خز خرتماااگ معنااادخر منفااط     تااای  خیااو مطالعااات(2201، 2؛ هاماا 1997، 1مساان رت

زخ خز یاان طاارر و خرتماااگ معنااادخر هاااا مناارک خضااطرخکیااادگمرا و وخونش ۀباامو خ نماا 

 راان  هایاختاهخیاو   یاادگمرا و  م  ارد تحصام ط خز وا ا دینار خواگ  ۀم مگ بامو خ نما 

 ۀیااادگمرا بااا   م  اارد تحصاام ط ببتاارا خز خخاارخد بااا خ نماا ۀ دخد وااه خخاارخدا بااا خ نماا 

خرتمااگ معناادخر منفاط حااوط خز  هام  (  0182)  3ژ ا  و  نا   ۀمطالعایادگمرا پایمو دخر ار   

تحصاام ط بااا خضااطرخک یااادگمرا و خضااطرخک دزماا ن خز یاان واا  و هم ناامو  دباامو  م  اار

 خز و ا دینر خوگ زخ  خضطرخک ۀلفؤبمو خیو دو م  معنادخر  تعام 

 م  اارددم زا و  زبااان و مماا خن ومفمّااگر وااه ناادهخیااو مطالعااات  رااان مط، طط رو ّبااه

خوااگ وااه  خاو زممنااه خا متاایرر خز باخااگط ر راباا  مالحطااهدن بااه اشااط خز و پمراارخگ 

ونرااط هاا هم، ماار  دروخراا   (2016، 4لمو و هم ااارخندم ز در دن راارخر دخرد )ماانزبااان

وننار  خز  طار دم زخن تیومار مطخا و خجتماا ط خ نما ش در زباانخ نم شط بار تایرمرخت زممناه

 ناارش  ت خ اارپااردخزد مطدن بااه خرخگماارا زبااان مطدم ز در باااختط وااه زبااان»( 2007گااارد ر )

خدرخوااات وا خز  ناارش و و خیااو  (15  )ش «راارخر دهاار تاایرمروا رخ تحااگ و خدخروااات 

یااادگمرا و   بایتاااًدم زا خوااگ وااه خ نماا ه، رختااار و هاااا باخااگ زبااانشاارخیی و ویژگط

 نرشاط  خزخیاو باریو معناط خواگ واه خاردا واه   دهار رارخر مط  تیرمر م  رد وا رخ تحگ  
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 در تمجاهباخاگ یاادگمرا متایرر خز دزما ن( براا ردخر خواگ    ما نارم مگ به باخگ یاادگمرا )

اا د با اف خخا خیش  ۀ  با سمگ به یاادگمرا اا د و  تاای  دن دیارگاه م متاط دخشاته واه به

  (1994، 1)خواات لر گاارددوا مط ۀو  م  اارد ببمناا برخ نمنتنااط درو ااط ،پمراارخگ ۀخ نماا 

خدرخواات منفاط خز باخاگ و شارخیی یاادگمرا منجار باه خخا خیش ترا یش ،  نرش و  بر  ر

بااا واااهش خغ اا  وااه ( 1986، ، هاا رویت  و واا  )هاا رویت  شاا دمطهاااا منفااط و وخونش

ها باا تحقمقاات ونارا و خیاو یاختاه(   2011لما ،  ؛  2007گاارد ر،  مم خن خ نم ه همارخه خواگ )

خ ر  م  اارد خخاارخد متاایرر بااار دخشااته( همساا  خوااگ وااه خ 2010) 3( و خ ااط1998) 2خدوخردز

  پردخز رطمبه وس  زبان خز خدخرخوات و  نرش د با به باختط خوگ وه در دن 

یااادگمرا  ۀگرا خ نماا ، خقاای  قااش ممااا جطمرگااذخرتیرخز باامو خیااو   خماا  و ماارا و 

، 4، ااارخدخد و واا رماا الًهاااا خ ااروط ماا رد مطالعااه راارخر گرختااه خوااگ )ت واای پژوهش

خا خضااطرخک یااادگمرا  قااش وخوااطه تنبا ااها خمّاا؛ (2009، 5و لاامو وو؛ 1985؛ گااارد ر، 2016

 تایرمر  بایتااًو  «خضاطرخک دزما ن»و  «یاادگمرا ۀخ نما »ۀ لفاؤلفاه باا مؤب  ه تعام  بمو خیاو م

، هاام در باخااگ معماا لط و هاام در باخااگ دم زخنپمراارخگ تحصاام ط زباااند بااا باار  ت فمقااط

 م  اارد تحصاام ط خز جم ااه  خزد جاوااها، هم نااان مخفاا   ما ااره خوااگ  هاامتاایرر خز دزم ن

دن،  ۀوننااربمومتخمرهاااا پمش خهمّمّااگدیاار هاا خصاا ط  طااام دم زشااط بااه شاامار مطدغرغااه

بنااابرخیو ؛ شاا دخ ب  ااه در تعاماا  بااا ی اارینر،  ماا  دو  ناارخن مطصاا رت مجاا ّبه تنبا ااه

هاا  طارا و و باا خواتفاده خز مماا ط و یاختاه هالفاهؤخیاو م طبررواپژوهش حاضر باا هارر 

 خ جام گرخته خوگ  ،برروطخ جام خیو  برخا  مفب مط  مرلط    ۀخرخ   جبگتجربط  

 مدل مفهومی پژوهش. 1. 2

هاااا دزم نون اا ر ورخواارا و یااا  ما ناارهاااا ررااابتط )وساا   ماارخت بااا تر در دزماا ن

شاان و بط ر  ماا دتصاا ّدن   رااتاا خن باارون   خرخ  مط در خیاارخن( زبااان خ ن مسااطورخواارا 

 
1. Stoller 

2. Kennedy & Edwards 

3. Fakeye 

4. Khodadad & Kaur 

5. Wu & Lin  



 دوم   ، شمارۀ پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و                                                        144 

 

هاااا دماا زش و یااادگمرا پنبااان باار ح زهیااا د دشاا ار و متعاارّ و تمعااات درااار ۀدربردخر اار

خمتحا ااات ورخوارا در  طاام جریاار  رارخر دخدنماالک خز جم اه د یاا  خصا ط ا خهار با د  

وام  وخرده بار  طاام دم زشاط ورا ر بهتا خن باه مرا الت  ونجش و پاذیرش دخ راج  مط

منارک دن هااا روخ اط   االوه بار دوام   ،م اا    ط رخشااره  ما د  باه  ون ا ر  ۀدیرین  ۀومطر

هاااا منااال ، تناااری خرزشااط، یاایس و واااهش تاارریجط  ناارشخضااطرخک، خز جم ااه 

تااا خن باااه مط ،(1384پااا ر، ر ط ؛ شاااجا ط و1381خاااروش، ح و خ نمااا ه )  فرخ تمادباااه

«، یااادگمرادورۀ جاا » م  اارد ت اا ینط و مسااتمر در طااط بااار  م  ااردا« بااهدزماا ن یاان»

«، وااؤخ ت خا»رالا  و خرمااگ  بارگ یناه گارخ«،جاا »دزما ن مااالک»دزما ن هنجاارگرخ« بااه

و   یاادگمرا«را واط ب باا ا هارم  تف ّاهااا  هاا محارود بارخا یاادگمرا مبارت»خرصگ

خمتحا ااات   « خشاااره  ماا دوخرططاا طیااادگمرا  مناات  بااه ۀ»بر امااۀ دروااط محاارود و بساات

 ،باشانرتار ماطو م ما س  شارهشنااتهدر مقایساه باا ون ا ر ورخوارا،    ، بایط  طام مت وطه

و در ونااار دخشااته واا یط بمرااترا بااا شاارخیی دم زشااط و تحصاام ط حااا  حاضاار وراا ر هم

 تط هسااتنر وااه ؤخا ترنمصااط و دریاااختط، شااام  وااهااارتخ ت ماارتمی بااا مباااؤواا

دماا زخن دورۀ مت وااطه وااه دخوط اا  پااذیرش دخ ش واانجنر هاااا ت لماارا رخ  ماا  مااطمبارت

 ااالوه باار شااروگ در خمتحا ااات  بااایط وااا  واا م وااه در  بایسااگنر مااطهسااتدر دخ رااناه 

 ۀشااا  ر در هماااخجااارخ مططرخحاااط و  وپرورشدمااا زشحاااا  حاضااار ت وااای وزخرت 

دخ رااناهط شااروگ  مایناار خمتحا ااات  بااایط ورخواارا  بااار وااا  متاا خلط دبمروااتان و پمش

هاااا  نا  ااه مرااب د خوااگ وماوااگ ( 4هااا، صاافحۀ )رااا  ن پااذیرش دخ رااج  در دخ رااناه

ااا د  ت جّااهرخ در رأس  (شاانااتطروخنشاانااتط و دم زشااط )خهاارخر ت تحقّااط وراا ر باا م

در جبااگ  ماا  بااه خیااو راارخر دخده و حااذر تاارریجط ون اا ر ورخواارا رخ گااامط م مااگ 

 ماا رد خ تطااارپماماارهاا بااه  ت جّااه باار خیااو خواااس(  1394)ومااا ط،   مایاارخهاارخر ت ّقااط مط

خز طریاات  یااادگمرا ۀخ نماا  خخاا خیش»  طااام جریاار واانجش و پااذیرش دخ رااج ، خز جم ااه

 ومفمّااگمنجاار بااه خخاا خیش مماا خن و  دماا زخندخ ش واااهش وااطح خضااطرخک و خرااار روخ ااط

باار محاا ر مفباا مط منسااجمط د لااگ صاارخحگ به «شاا دمطیااادگمرا و  ماا  ببماا د  م  اارد 

  نارد مط مط ا کخیجااد دراار و پمامارهاا   ن خن خخقاط بارخاباهدزما  ط   وه باه تحا ّ  دخرد
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هاااا ورخواارا زبااان  م  اارد در دزم ن خهمّمّااگشاارن  قااش و  برجسااتهبااه  ت جّااهبااا 

 طبردمااریم وااه خبتاارخ  ااار  ب درصاارد ،هاا وراا رورود بااه دخ رااناه جبااگ خ ن مسااط

هاا خصاا ط دن بااا ی اارینر لفااهؤم ۀ ن خن ماارلط منسااجم باارخا برروااط رخبطاامفباا مط بااه

گرا بااا ممااا جط هاااا ورخواارا زبااان خ ن مسااط( م  اارد در دزم ن و خضااطرخک دزماا ن)

بماان   د  اهباه    ت جّاهباا     (1)شا      یاادگمرا براردخزیم  ۀن و خ نما هاا خضطرخک دزم لفهؤم

ۀ در رالا  رخبطا  شارهخرخ هوخبای واااتارا م جا د در مار  مفبا مط  شر، در خیاو تحقمات ر

گرا خ نماا ه و خضااطرخک خضااطرخک دزماا ن بااا  م  اارد زبااان خ ن مسااط بااا ممااا جط باامو

 یادگمرا برروط شره خوگ 

 
 مدل پیشنهادی از روابط بین متغیرهای پژوهش . 1شکل 

 روش پژوهش. 3

واه باا خواتفاده   خواگپاژوهش حاضار ت صامفط، خز  ا ت هممساتنط    ۀروش م رد خوتفاد

دمااارا خیااو  ۀجامعااپااردخزد  مطماار   تخمرهااااخز روش تح ماا  مساامر بااه برروااط روخباای م

دوم  اا خحط پنجنا ااه خوااتان خصاافبان و  ۀدماا زخن مت وااطدخ ش ۀمااپااژوهش، شااام  و ّ

خبتارخ باا همااهننط و مساا رت   باه هارر پاژوهش،  ت جّاههاا تابعه دن ب د ر  باا  شبروتان

خز وااه  هااادخده دوراجماا باارخا  زم خوااتان در صاارور مجاا ز  وپرورشدماا زش واا ّ ۀخدخر

خز وااالس  14 درمجماا تو  مرروااه 8شبروااتان باا رب تابعااه و  اا خحط پنجنا ااه خوااتان، 

 فار   340  شاام مطالعاه حاضار    ۀ م  ا  ،شار  در وا ص رت تصاادخط خ تنااک  بهخیو مناطت  

هاا پاژوهش رخ واما  پرورانامهداتار(    161پسار و    142) فار    303ب د واه خز خیاو تعارخد  

 ورد ر 
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 پژوهش هایابزار. 1. 3

 خز:  ب د ر  خب خرهاا م رد خوتفاده در خیو پژوهش  مارت

 (1984ت واای وارخواا ن )خا گ یااه 40خیااو مقماااس  :1اضددطراب آزمددون مقیددا  -1

تاانش،  نرخ ااط، خخ ااار  ااامرب گ و وخواانش خم ی ااط رخ  شااره خوااگ و  بااار  اماا ِ طرخحااط

 =6منااالفم،  وااامالً =1خا )درجااه 6  پاواانن یان باار خواااس مقماااس لم رتااط واانجرمط

باه خیاو پرورانامه واه ت وای پژوهرانر حاضار باه خارواط برگاردخن شاره   ما خخقم(  وامالً

خوااتفاده شاار و  «همسااا ط درو ااط»منط ر تعماامو ضااری  پایااایط خز روش پاوااد دخد اار  بااه

هااا تانش،  نرخ اط، خخ اار  اامرب گ و وخوانش خم ی اط رده مقماس ماا  بارخا اُاودلفاا ور

بارخا   شارهمراهرهدمار  ضاری  دلفااا ورو ماا     باه دواگ   79و     86 ،  65  ، 83به ترتما   

رهناا  خیرخ ااط دخرد خوااه  رااان خز همسااا ط درو ااط راباا  رماا   در باا د   88ط مقماااس و ّاا

خا خیاو گ یاه  37  ۀروخیاط و پایاایط  سان   (رخ گا خرش  ما ده خواگ   78وارخو ن ضاری   )

ا خمّاا (1391ی دخ ااط،  ،م ا   ن خنبااهدا واانجمره شااره خوااگ )طالعااات متعاارّمپروراانامه در 

، در زمااان خ جااام پااژوهش خاگ یااه 40درمقااط در اصاا ش خ تمااار مقماااس  خطّال ااات

 به دوگ  مامر  حاضر،

خضااطرخک دزماا ن خا گ یااه 40 خاروااط ۀنامورااپرخ تمااار وااازه  خطممنااان خزمنط ر بااه

و  2«هاا خصاا طلفااهؤم»روش و  «PSSS-19»خخاا خر رمبااا خوااتفاده خز خوتراااخط تح ماا   ااام ط 

 «AMOS-18» خخااا خرباااا خواااتفاده خز  رم یماااراتیتح مااا   امااا  و  3«دورخن وخریمااااور»

خرزش »هااا خز مااالک باارخا تعماامو تعاارخد  ام   روا دن خ جااام شاار( 2009، 4)درب واا 

اوط تح ماا  خوتراااخط حاا ۀلما تااای  خوّخوااتفاده شاار   6« ماا دخر خوا را»و  «1بااا تر خز  5ۀویاژ

درصار   26 57  مجم  ااًبا د واه  ط  مقمااس و ّا اام ط بارخا    شاشخز خوتنرخج یان تح ما   

زمااا ط بااه  ،وااؤخ  هاار  ،منط ر خخاا خیش رااررت خختاارخدبااه تمماامو ورد اار واا  وخریااا ر رخ خز 

 
1. test anxiety scale (TAS) 

2. PCA 

3. Varimax rotation  

4. Arbuckle 

5. eigenvalue  

6  . scree plot  
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 واؤخلط د و خگار    با30واه ضاری  باار  اام ط دن بمراتر خز  ین  ام  خاتصااش دخده شار  

دخرخا ضری   ام ط با یط برخا دو یاا  نار  اما  با د باه  اام ط خاتصااش دخده شار واه 

بااا زیاار مقماااس ااا د وااه  طوااؤخ ت بمرااتریو ضااری  رخ باارخا دن  اماا  دخشااگ  واارر 

رده خز اُا  13  واؤخ   اام ط    4باا خواتفاده خز رخه حا      بایتااًخرتماطط  رخشاگ حاذر گردیار   

تماام شار و ماو خمتحاان رخ تاا   باا اره  گا یممطبعار خز خمتحاان، باه اا دم  )  مقماس تانش

  خما    ( باه لحاا  ضاری   اام ط پاایمو حاذر شارواه در تا خ م با د اا ک دخدم  یطجا

گ یااااااه:  10تاااااانش ) -1خز:  خ اااااار مارتخیااااااو مقماااااااس  دهنرۀم تراااااا 

(؛ 2،8،9،20،21،27،34،36،39ه: گ یاااااا 9 نرخ ااااااط ) -2 (؛1،5،6،15،16،22،26،33،35،40

وخوااانش خم ی اااط  -4(؛ 3،7،12،17،18،24،28،29،32،38 گ یاااه: 10خخ اااار  اااامرتمی ) -3

 ( 4،10،11،14،19،23،25،30،31،37گ یه:   10)

 ط بااا خوااتفاده خز  ااام 4بعاار، تح ماا   اماا  تییماارا باارخا باارخزش ماار   ۀدر مرح اا

ط ماار  باارخزش و ّااهاا ماا رد برروااط راارخر گرخااگ  شااااص «AMOS-18» خخاا خر رم

(χ2/df )2 86، ( م اا یط باارخزش GFI)90   جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریاا ،

(RMSEA) 0 06 شااااص برخز اارگط مقایسااه و( خاCFI) 89    م جاا  معنااادخرا ماار

تا خن  تمجاه گرخاگ واه واااتار خضاطرخک دزما ن در بامو مط ،باه  تاای  ت جّهبا  شره خوگ   

بااار  ااام ط  ج بااه اماا  خوااگ  تمااامط بارهاااا  ااام ط،  4دم زخن دبمروااتا ط دخرخا زبااان

روخ ااط و -مراا الت روحااطو  (p<0.01) باا ده، خز لحااا  دمااارا معنااادخر 13گ یااه 

 دهنر خم ی ل ژی ط  اشط خز خضطرخک رم  یا حمو دزم ن رخ  ران مط

گمرا مقماااس خ اارخزهخیااو پروراانامه بااا  ناا خن  :1آموزیمقیددا  اضددطراب زبددان -2

هااا و خضااطرخک یااادگمرا زبااان خضااطرخک وااالس زبااان خ ن مسااط باارخا واانجش  نرخ ط

 وااؤخلط 110 ۀمقماااس مجم  اا ناار  ن خن ی ااط خز هاااا درس، بااهخ ن مسااط در والس

 10طرخحااط شاار  خیااو مقماااس دخرخا  4200ت واای گااارد ر در وااا   2« ناارش-خ نماا ش»

ط و ّاا ۀلفااؤمبااا دو  اماا  خصاا ط ) م  اارد ااا د،  م  اارد دیناارخن( خوااگ وااه  وااؤخ  

 
1. English class anxiety scale (ECAS) 

2. attitudes/motivation test batteries (AMTB) 
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واانجر  خیااو خباا خر باار خواااس طماا  را در وااالس زبااان خ ن مسااط رخ مطخضااطرخک یااادگم

باا    ۀ( تنطامم شاره خواگ   مار6ما خخقم )  واامالً( تاا  1مناالفم )  وامالًخا خز  درجه  6لم رت  

و  م  اارد در وااالس و  ماارخت ر خضااطرخک بااا  بااه هننااام یااادگمرا یّااؤلفااه مؤدر خیااو م

روخیاط و پایاایط خیاو خبا خر در خیاو   ز وام با دن مما خن خیاو خضاطرخک خواگ تر  ران خپایمو

وانجط مناوامط بارخا خیاو مقمااس هااا روخنراب مگخز  شار و  تاای  حااوط    برروطپژوهش  

هاا خصاا ط بااا  ااراش وخریماااور لفااهؤبااه روش م   تااای  تح ماا   ااام ط خوتراااخط خوااگ

  خماا خصاا ط روا   ۀمطااابت بااا  ساان هاگ یااهها رخ  رااان دخد و در گ یااه  اماا دو وجاا د 

 رااان خز باارخزش  «AMOS-18»  تااای  تح ماا   ااام ط تییماارا باااگرختناار   راارخرخصاا ط 

 شاارهی تعرواااا باارخا  2 05( χ2/dfط ماار  )شااااص باارخزش و ّاا  مط اا ک ماار  دخشااگ

،  م اا یط بااارخزش رااارخر دخرد 1>و  <3واااه در دخمنااه مط اا ک  درجااۀ دزخدا برحساا 

(GFI) 99  (  جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریااRMSEA )0 049  شااااص و

بااه  تااای   ت جّااهم جاا  معنااادخرا ماار  شااره خوااگ  بااا   98( CFIخا )برخز اارگط مقایسااه

دم زخن تاا خن  تمجااه گرخااگ وااه وااااتار خضااطرخک وااالس زبااان خ ن مسااط در باامو زبااانمط

بااار  ااام ط  ج بااه اماا  خصاا ط خوااگ  تمااامط بارهاااا  ااام ط،  دودخرخا  مت وااطۀ وراا ر

وراام دخوط ما ااه در وااالس زبااان خ ن مسااط اجالااگ مط) AMTBخز پروراانامه  36 ۀگ یاا

و مراا الت  (p<0.01)(، خز لحااا  دمااارا معنااادخر هسااتنر رخ باارهم وااؤخلطجاا خک 

دهنااار  والواااط رخ  راااان مط خعّالمّاااگروخ اااط  اشاااط خز خضاااطرخک  م  ااارد و -روحاااط

 «ورو مااا  دلفاااا»باارخا برروااط خیااو مقماااس خز روش  (2003مساان رت و گااارد ر )

ط رخ بااه دوااگ دورد اار  روخیااط خیااو مقماااس در  م  ااه خیرخ اا  81  خوااتفاده  م د اار و ضااری

   (70)راب  رم لط گ خرش گردیر   در حرّ

 ۀیااو پااژوهش مقماااس خ نماا در خ :1مقیددا  انگیددزه یددادگیری زبددان انگلیسددی -3

گاارد ر    نارش یاادگمرا زباان ااارجط-خ نما ش  هااخز مجم  اه پرورانامه ما   یادگمرا  

خوااگ وااه بمرااتریو واااربرد رخ در  هاااا معتمااراخب خری ااط خز  مقماااس  خیااو خرتماااس شاار

 
1. motivation for learning English scale (MLES) 
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؛ گااارد ر، 2010، 1ا و واا رتختااا)یااادگمرا زبااان خ ن مسااط دخرد  ۀگمرا مماا خن خ نماا خ اارخزه

باارخا    خیااو مقماااسخوااگخا درجااه 6بااا طماا  لم اارت گ یااه  30شااام  و ( 2005

گ یااه(، » ناارش بااه  10گاارخیش )رغمااگ( بااه یااادگمرا خ ن مسااط )گمرا وااه  اماا  »خ اارخزه

گ یااه(«، و »جااریگ خ نم شااط )مماا خن تااالش باارخا یااادگمرا  10یااادگمرا زبااان خ ن مسااط )

مماا خن بمرااترا خز ر یّااؤم تر ماارخت بااا  ط شااره خوااگ  طرخحاا «(یااهگ  10) (زبااان خ ن مسااط

لفاه باه ؤ ماا  بارخا خیاو واه موخیاو پرورانامه خز روش دلفااا ورروخیاط  باشانر   خ نم ه مط

( ضااری  پایااایط خیااو 2003دماار  مساان رت و گااارد ر ) بااه دوااگ  70 و  87 ، 80ترتماا  

دورد اار  در پااژوهش حاضاار، بااا خوااتفاده خز تح ماا   بااه دوااگ  80و   93 ، 84ها رخ لفااهؤم

هاا وااااتار  ااام ط خیااو مقماااس تییماار گردیاار  شااااص «AMOS» ااام ط تییماارا بااا 

جااذر ممااا نمو مجااذورخت   ،90 (GFI،  م اا یط باارخزش )2 90( χ2/dfط ماار  )باارخزش و ّاا

م جااا    89( CFIخا )شاااااص برخز ااارگط مقایساااه ،0 06( RMSEAاطااااا تقریااا  )

 ۀتا خن  تمجاه گرخاگ واه واااتار خ نما باه  تاای  مط  ت جّاهمعنادخرا مار  شاره خواگ  باا  

 اماا  خوااگ  تمااامط  3دخرخا  مت وااطهدم زخن یااادگمرا زبااان خ ن مسااط در باامو زبااان

دماا زخن دخ ش ۀ خن خ نماا و مماا (p<0.01) بارهاااا  ااام ط خز لحااا  دمااارا معنااادخر هسااتنر

 ر ندهن خ ن مسط  ران مطخیرخ ط رخ برخا یادگمرا زبا

در خیااو پااژوهش خز  :هددای کشددوری زبددان انگلیسددی مقطدد  متوسددطهآزمون -4

صا رت هماهنا  در وا  ورا ر به  هرواالههااا پایاا ط زباان خ ن مساط واه  هاا دزم ندخده

هااا ورا را دما زخن مقطا  مت واطه در دزم نگاردد خواتفاده شار   م  ارد دخ شخجرخ مط

باا د ها محاا  ت زیاا  پروراانامهدر رالاا   ماارخت مسااتمر و پایااا ط خز مناااطت و تاا خبعط وااه 

ت واای مرواا  واانجش و خرزشاامابط وزخرت  هرواااله هاااشاار  خیااو دزم ن دوراجماا 

هاااا ا خ اارن، دواات ر زبااان و وخژگااان طرخحااط و باارخا واانجش مبارت وپرورشدماا زش

ر  خ تمااار صاا را و شاا  مط  وراا ر خجاارخ در واا زمااانهمصاا رت پاار خز  بااایط شاارن به

هااا و راباا  رماا   باا دن دن دخشااگ و دزماا ن ااارده مبارتمحتاا خیط دزماا ن حاااوط خز 

پایااایط دخشااگ  رخ در باار شااره ت واای وزخرت دماا زش و پااروش  اگااذخرهررهاااا مبارت

 
1. Atay & Kurt 
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محاواامه و ضااری  حاصاا ه  1«ری اردواا ن-»پایااایط واا در خیااو دزماا ن بااا خوااتفاده خز روش

  ران خز مط  بمگ دزم ن دخشگ    76

 ی پژوهشهایافته. 4

ماار  مفباا مط پااژوهش حاضاار در رالاا  ماار  پمراانبادا بااا خوااتفاده خز روش تح ماا  

ماار   وتح م تج یااهممناااا  خزد جاواهمار  معاااد ت وااااتارا ما رد دزماا ن راارخر گرخااگ  

پاامش خز خ جااام معاااد ت وااااتارا، خبتاارخ ماااتریر ، بنااابرخیو خوااگماااتریر هممسااتنط 

 خرخ ه شره خوگ   (1)در جرو  خ جام و  تای   هممستنط متخمرهاا پژوهش  
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش . 1جدول 

 4 3 2 1 متغیر شماره 

    1  م  رد زبان  1

   1   52** خ نم ه یادگمرا زبان  2

  1 -  37** -  41* خضطرخک دزم ن  3

 1   35* -  66** -  34** یادگمرا زبان خضطرخک 4

**0 01>p 
 

 ۀشاا د ضاارخی  هممسااتنط مرباا گ بااه هماامراااهره مط 1وااه در جاارو   ط رهمااان

دخر هسااتنر  امعناا p<01 0د بااا در وااطح  تمااامطدهاار وااه متخمرهاااا پااژوهش  رااان مط

متخمرهاااا خضااطرخک یااادگمرا و  ۀبمرااتریو مماا خن هممسااتنط معنااادخر مرباا گ بااه رخبطاا

تااریو وم خیااو متخماار )خضااطرخک یااادگمرا( وااهدرحالط  خوااگ( r=- 66یااادگمرا ) ۀخ نماا 

یااادگمرا و  م  اارد  ۀخ نماا » ۀرخبطاا  دخرد (- 34 م  اارد زبااان ) رخ بااامماا خن هممسااتنط 

م مااگ و معنااادخر خوااگ   «( 35ضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا )خ»و  «( 52دزماا ن )

  (- 41منفط معنادخرا رخ  ران دخد ) ۀطخضطرخک دزم ن با  م  رد زبان رخب

و خ جاااام  منط ر بررواااط  نااا  نط خرتمااااگ متخمرهااااخواااگ باااه یااااددورا زم باااه 

هاااا ماارتمی خز طریاات دمارهمماا خن  اا لنط و وراامرگط هاااا دمااار خوااتنماطط، تح م 

 
1. Kuder- Richardson reliability coefficient (KR-21) 
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هاا ت صاامفط متخمرهااا شااام  خ حاارخر ، شااااص(2)در جاارو    برروااط گردیاارو محاواامه 

بااه هاا بااه شااااص ت جّااهخ ر  بااا خوااتا رخرد، ممااا نمو،  اا لنط و وراامرگط خرخ ااه شااره

تاار خز مقااادیر پمراانباد وم ادمااره، راارر مط اات  اا لنط و وراامرگط تمااامط متخمرهاا دوااگ

بناااابرخیو ؛ گخوااا( 2011، 1خ اااامط و وااا ی ومط ، ت وااایم ا   ن خنباااه) 3تاااا   -3شاااره 

 برررخر خوگ  ب دن  متخمراط، یعنط تنیابط   ّخرض مر  پمش
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص . 2جدول 

 میانگین  نام متغیر 
 انحراف 

 استاندارد 

 کشیدگی  کجی

 آماره 
خطای  

 استاندارد 
 آماره 

خطای  

 استاندارد 

   225 -   659   113 -   477 07 4 79 13  م  رد زبان 

   225 -   140   113 - 041 0 27 3 79 12 خضطرخک دزم ن 

   225   706   113 - 078 0 58 2 93 11 خضطرخک یادگمرا زبان

   225   717   113   255 48 2 78 13 یادگمرا زبان ۀخ نم 

 

خضااطرخک دزماا ن(، متخماار وخبسااته زخ )ماار  پمراانبادا حاضاار شااام  متخمرهاااا باارون

یااادگمرا، خضااطرخک یااادگمرا(  ۀمتخمرهاااا ممااا جط )خ نماا زخ ) م  اارد زبااان( و درون

خز طریاات روش  مرنبادشاارهپمفباا مط  ماار  بمنااط  م  اارد در دزماا ن، باارخا پمش  خوااگ

 هااشااااص باار خواااسو خز روش حاارخو ر خحتمااا  باارخا بااردورد خلناا  و تح ماا  مساامر 

 شاره یتعرمجاذور وااا    طباه  ماارت دزخدا یاا    ۀمجاذور وااا بار درجا  ،(χ2مجذور واا )

خا (، برخز اارگط مقایسااهGFI(، برخز اارگط  م اا یط باارخزش )χ2/df) درجااۀ دزخدا برحساا 

(CFI(  و جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا تقریاا )RMSEA ) ماا رد برروااط راارخر

 خخاا خر رمبرو اارخد حاصاا  خز برروااط ماار  پمراانبادا بااا خوااتفاده خز  (2)   شاا  گرخااگ

«AMOS-18» خوگ  

 
1. In’nami & Koizumi 
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 مدل برازش شده . 2 شکل

 

دورده شااره خوااگ  اطاا گ  2 شاا  ضاارخی  مساامر ماار  باار خواااس خراارخت مسااتقمم در 

 ۀدهنر رااانرهااا و اطاا گ ممتاار مرخبطااه غماار معنااادخر باامو متخ ۀدهنر رااان مو  قطااه

 ممخراار مسااتقشاا د، مراااهره مط (2)وااه در شاا    ط رهمااانمعنااادخرا روخباای خوااگ  

یااادگمرا و هم ناامو خراار مسااتقمم  ۀو خضااطرخک یااادگمرا باار خ نماا  خضااطرخک دزماا ن

 مساامروااه حالطباار  م  اارد زبااان معنااادخر خوااگ، در یااادگمرا ۀخضااطرخک دزماا ن و خ نماا 

در    (<05p 0)  غمار معناادخر مرااهره شار  زباان  و  م  اردخضاطرخک یاادگمرا  بامو  مستقمم  

 ۀونناربمنطپمش  یاادگمرا  ۀخ نما دهار واه   راان مط   تاای   ،رهااماص ش خررخت مساتقمم متخ

منفااط و معنااادخر  ۀوننااربمنطو خضااطرخک دزماا ن پمش (β = 21و  >01p 0)م مااگ و معنااادخر 

(0 01p<  19و -= βم  اارد زبااان مط  )  یعنااط  زخخضااطرخکهاار دو  اماا   ،هم نااموباشاانر

یااادگمرا  ۀمنفااط و معنااادخر خ نماا  ۀوننااربمنطخضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا پمش

باارخا خضااطرخک یااادگمرا(   β 59 باارخا خضااطرخک دزماا ن و β=- 26و  >01p 0باشاانر )مط
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خضااطرخک دزماا ن و  (- 12خضااطرخک یااادگمرا )خراار غمرمسااتقمم  ااالوه باار خراارخت مسااتقمم، 

 غمرمسااتقمممعنااادخرا خراارخت   (<05p 0)باا ده خوااگ  باار  م  اارد زبااان معنااادخر( 09 0)

باامو خضااطرخک دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا بااا  ۀیااادگمرا در رخبطاا ۀ رااان دخد وااه خ نماا 

باامو خضااطرخک دزماا ن و  م  اارد  ۀو هم ناامو خضااطرخک یااادگمرا در رخبطاا زبااان د م  اار

   خا دخر ر زبان  قش وخوطه

قاارخر  ساامگ دهاار  مهاا  م اا یط باارخزش ماار  رخ  رااان مطشااااص (3)جاارو  

 ،(  هم نااموχ2/df=87 2دزخدا معنااادخر شااره خوااگ ) ۀبااه درجاا شااااص مجااذور واااا

شااااص   ،97( بااا مقاارخر GFIشااااص  م اا یط باارخزش ) خز جم ااهها وااایر شااااص

، شااااص جااذر ممااا نمو مجااذورخت اطاااا  98( بااا مقاارخر CFIبرخز اارگط تطممقااط )

 برحساا  شاارهی تعر م اا یط باارخزش شااااص و  (06 0( بااا مقاارخر )RMSEAیاا  )رتق

باه   ت جّاهباا  ر    ادخر  د لاگباه رابا  رما   با دن مار      93ر  ( با مقارخAGFIدزخدا )  ۀدرج

تاا خن ماار  هااا مطها و باارخزش راباا  رماا   ماار  بااا دخدهمناواا  باا دن بتاااا مرنصااه

 پمرنبادا پژوهش رخ پذیرخگ 
 

 های نیکویی برازششاخص  .3جدول 

 χ2/df شاخص 

(CMIN/DF) GFI CFI RMSEA AGFI χ2 

 - > 90 <08 0 > 90 > 90 <3 مقادیر راب  رم  

مقادیر بردورد  

 شره
2 87 97   98   0 06 93   66 18 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

خضااطرخک )بازدخر ااره  و خخ ااار همجا اااتباامو ۀ برروااط رخبطاا پااژوهش حاضاار بااا هاارر

هاااا ورخواارا زبااان زبااان خ ن مسااط ) م  اارد در دزم ن م  اارد تحصاام ط بااا  (دزماا ن

خ جااام دماا زخن دخ شیااادگمرا  ۀو خ نماا یااادگمرا دو  اماا  خضااطرخک  ۀوخوااطخ ن مسااط( به

ط و بااه روش تح ماا  مساامر متخمرهااا در رالاا  یاان ماار    ّاا ۀبااریو منطاا ر رخبطاا گرخااگ 

هاااا ماا رد برروااط راارخر گرخااگ   تااای  حاصاا  خز دزماا ن ماار  پمراانبادا و تح م 



 دوم   ، شمارۀ پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و                                                        154 

 

خا باامو خضااطرخک  ن خن متخماار وخوااطهبااه «یااادگمرا زبااان ۀخ نماا »دخد وااه خا  رااان وخوااطه

رارخر گرختاه   خیاو درسدزم ن و خضاطرخک یاادگمرا زباان خ ن مساط باا  م  ارد در دزما ن  

خضااطرخک یااادگمرا زبااان » خراار مسااتقمم تااای  وناار  گرا رخ خیفااا مطو  قااش ممااا جط

رخ تییماار  نماا د ب  ااه حاااوط خز  قااش  م  اارد در دزماا ن خیااو درس  باار «خ ن مسااط

 قااش  مرخزغبااهیااادگمرا باا د   ۀباامو خضااطرخک دزماا ن و خ نماا  ۀدر رخبطاا دن خاوخوااطه

)مساامر خضااطرخک یااادگمرا بااه  م  اارد مسااتقمم خضااطرخک یااادگمرا در  م  اارد دزماا ن 

خاارض شااره باامو متخمرهاااا پااژوهش ماا رد تییماار راارخر  اتدزماا ن زبااان(، وااایر خرتماطاا

 گرخگ 

خضااطرخک »اا ماار   رااان دخد متخمرهاااا حاصاا  خز تح ماا  مساامره تااای   ،طط رو ّبااه

هاااا معنااادخرا باارخا بموپمش ماا بااه ترت  «یااادگمرا زبااان خ ن مسااط ۀخ نماا »و  «دزماا ن

خضااطرخک یااادگمرا »وااه متخماار حالطدر ،هسااتنردرس زبااان خ ن مسااط  م  اارد تحصاام ط 

  ونااربمنااط مطپمشدزماا ن رخ مسااتقمم  م  اارد  صاا رت غمااربهتنبااا  «خ ن مسااط زبااان

بار  «خضاطرخک دزما ن» غمار رابا  خ  اار تایرمرهاا مبم خیاو پاژوهش تییمار خز یاخته،  رویوخزخ

( - 28ط خیااو متخماار )خوااگ  خراار و ّاادماا زخن در خمتحااان زبااان خ ن مسااط  م  اارد دخ ش

( دن خز طریااات -09 0مساااتقمم ) غمااار خرااارخت ( و- 19حاصااا  مجمااا ت خرااار مساااتقمم )

بااا  هر ناارخیااو  تمجااه یااادگمرا خوااگ   ۀخضااطرخک یااادگمرا و خ نماا  گرممااا جط متخمرهاااا

هاااا پمراامو ا بااا پژوهشخمّاا ،( همناا خن  مسااگ1394پ ر و هم ااارخن ) تمجااه پااژوهش راارم

و ( 1394) ، رضاااایط و پناهنااارهخاروااامان ،(2016) لمااا  (،1385) پ ررا خز جم اااه لرااا

باامو خضااطرخک دزماا ن  مع  وااط رخ ۀهمناا خن خوااگ وااه رخبطاا( 1390) ی دخ ااط و واا مما ط

مقاارخر خ اارک و مناواا   خگر ااهخ اار  و  م  اارد تحصاام ط درس زبااان گاا خرش  م ده

دخرخا خضااطرخک  دماا زخنا دخ ششاا د خمّاادماا زخن مطدخ ش ت جّااهخضااطرخک خمتحااان م جاا  

روخ ااط هاااا شهنااط و خرااارهاا  نرخ ط ،ااا د هاااا منفااط خزخرزیابط ماا بااه دلخمتحااان بااا  

ا گارهاا واااز ااات خ ط در خوااتفاده و ت وااعه م ا مساام خز رمماا حاصاا  خز دن بااا مراا التط 

 اارم خوااتفاده خز رخهمردهاااا و هم ناامو  دوره بااا مناااب  خضااطرخکباام خج باارخاااا د 



 155                                                                        خضطرخک دزم ن و  م  رد ومب ۀرخبط  طمر    ّ 

 

بنرااط در دزماا ن  م  اارد  ناارخن رضایگ در تمجااه ،م خجااه ا خهناار شاار م  ااردا 

 ن خهنر دخشگ  

ترا راا ا ۀوننااربمنطمقایسااه بااا خضااطرخک یااادگمرا پمشخگر ااه خضااطرخک دزماا ن در 

در  خضااطرخک یااادگمراخا  قااش وخوااطها خمّاا ،باارخا  م  اارد و پمراارخگ تحصاام ط خوااگ

خضااطرخک  ←)خضااطرخک دزماا نیااادگمرا زبااان  ۀممااان خضااطرخک دزماا ن و خ نماا  ۀرخبطاا

 دروخرا خا وخواطه قاش خیاو تییمار   خواگ خهمّمّاگ ما  حاا      یاادگمرا(  ۀخ نم   ←یادگمرا  

)خضااطرخک  باار  م  اارد دزماا ن خیااو متخماار( - 124) غمرمسااتقمم تاایرمرتییماارا خوااگ باار 

خضااطرخک یااا  ؛ م  اارد دزماا ن ←یااادگمرا ۀخ نماا  ←خضااطرخک یااادگمرا ←دزماا ن

 وااهطهننامضااطرخک ویااژه خز خخیااو  اا ت   ( م  اارد دزماا ن ←یااادگمرا ۀخ نماا  ←یااادگمرا

 شاا  ر ماارهتندرهمو بااا دن ( 1993شاا هامط، خخاا خیش یاباار ) دزماا نخضااطرخک  تاایرمرتحااگ 

هاااا دزم ن م  اارد در ر د  ماا د بمرااترا رخ وخوااطۀ تاایرمرا وااه باار متخماارا دیناار دخردبه

، هاا رویت  و هاا هاا رویت  تااای  همساا  بااا یاختااهخیااو دخشااگ   رهاامنت اا  زبااان دوم ا خ

خوااگ وااه  رااان  (2011) ، ممرخخ اا رز و گاا ل واااس( و 1985(، گااارد ر )1986) واا  

، دوم  با دن خردینار یاادگمرا زباان  خردمنحصاربهدخد ر خضاطرخک یاادگمرا زباان دوم واه خز  

ک ااا د، خحساوااات و رختارهاااا مرباا گ بااه وااالس یااادگمرا )خز جم ااه رخ ناا  نط خد

و دیناارخن هاا منفااط برراارخرا خرتماااگ، تاارس خز ر اااوت و خضااطرخک ح اا ر در وااالس

 م ج  خخگ  م  رد تحصم ط ا خهر شر شن  بطش د  مط  اشط    (

 د  بازباان خ ن مساط  یاادگمرا  ۀ  خا خ نما وخواطهبررواط  قاش    ،بنش دینارا خز  تاای 

 ،دزما نیاادگمرا بار  م  ارد    ۀم ماگ و مساتقمم خ نما   تایرمر تای  حاضر  االوه بار تییمار  

یااادگمرا بااا خضااطرخک یااادگمرا و  ۀگرا دن رخ  ماا  تییماار  ماا د  خ نماا  قااش ممااا جط

ضااطرخک دزماا ن رخبطااه منفااط دخشااته ولااط  م  اارد دزماا ن و پمراارخگ تحصاام ط رخ خ

یااادگمرا و پمراارخگ  ۀ، هاار راارر خ نماا طبااه  مااارت وناار  بمنااط مطصاا رت م مااگ پمشبه

خ نما ش رخ    رخواه  یاباربمراتر شا د  م  ارد دزما ن د باا ببما د مطدما زخن  دخ شتحصم ط  

باه خارد  مارو وجباگ بارخا حرواگ، تاالش و   خ ار واهبه م ت ر و خرمان خت ممم  ترممه ورده

باار  ر، خخاارخدا  ؛ و(1394پ ر و هم ااارخن، دهاار )راارمو شااش باارخا خهاارخر بااا تر مط
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یگ و جارّهااا یاادگمرا  خعّالمّگخ جاام    خایاادگمرا و پمرارخگ پاایمنط دخر ار بار  ۀه خ نما و

بمراترا در زممناه مط ا    خطّال ااتد ما  وسا   و باهدخد  ارج ا خهنار  تارا باهپرت ار وم

خضاطرخک دزما ن و منفاط بامو خ نما ه یاادگمرا و    ۀرخبطادروط یا خمتحا ط  ن خهنار رخاگ   

( خوااگ وااه  رااان 2011) 1هاا پ اارخن و هم ااارخنیااا خضااطرخک یااادگمرا همساا  بااا یاختااه

همجا اات م ماگ و منجار باه خخاگ ها همجا اات منفاط خز رمما  خ ا خت خضاطرخکدخد ر خخ ار و  

هااا دزم ن  خهمّمّاگتا خن گفاگ واه  در تممامو خیاو  تاای  مطشا د   مط  خخرخد   م  رد  در تمجه

دورد واه ماالک ورود باه دخ راناه محمطاط رراابتط رخ پریار ماط ن خن بنراط خز  ورخورا به

خا وااه  رااان دخدن گ  ااهدهاار بهراارخر مط خلرااعاتتحگدماا زخن رخ خهاارخر  م  ااردا دخ ش

 هادخ رااناهت خ اایط زبااا ط بااا  و  م  اارد ببتاار خز دیناارخن بااه معناااا م خقمااگ در ورود بااه 

خواگ  خیاو خمار شارخیی خیجااد  نرخ اط، خضاطرخک و تارس و وس  مرختا   االط دم زشاط  

 در تمجااهیااادگمرا و  ۀااا د منجاار بااه واااهش مماا خن خ نماا  ۀ  بااوااه به وااازدرخ مبمااا مط

یماارا یهاا تحقماات شاا خهرا تجربااط و ت ، یاختااهیااگدر با ا خهاار شاار   م  اارد  ااامط  ک

 ۀوناار وااه خ نماا ( خاارخهم مط2007 ،2004گااارد ر ) «تربمتااط-خ نم شااط» ۀباارخا  طریّاا

خخ ااار، خحساوااات و رختااار  دخ اار وااهمطمباام ممااا جط  اماا   ن خن یاان یااادگمرا رخ بااه

خا  ناارخن هاام دور خز خ تطااار دهاار   ناامو  تمجااهراارخر مط تاایرمردزماا ن دهناارگان رخ تحااگ 

راارخر  دورخضااطرخک، حساااس و وااازور  شگهاااا ورتااط خخاارخد در م رعمگ  رخوااه مسااگ 

زخ وناار دماره و ماا   هااا خواترسونار تاا باا م رعمگگمر ر خ نم ه با  به د باا ومان مطمط

وااایر متخمرهااا خز طریاات دهاار شاا  ر  رخ واااهش مط شااانمنفااط وااه  م  رد خخ ااارراا م  ت 

ط ر مسااتقمم باار  م  اارد دزماا ن و خ نماا ه بااهگذخر اار خ نماا ه باار  م  اارد دزماا ن خراار مط

  خوگ  خررگذخر

در  مااؤررمتخمرهاااا  رو معاارِّ گرااتهتییماار  در خیااو پااژوهش شاارهخرخ ه، ماار  درمجماا ت

هاا حاصاا  خز   یاختااهزبااان خ ن مسااط خوااگ ۀحاا زدماا زخن در یااادگمرا و  م  اارد دخ ش

( و 2008) 2ویوت پاا باار دیاارگاهخا خوااگ هدزماا ن و باارخزش ماار   بااایط شااره صااحّ

 
1. Pekrun et al. 

2. Putwain 
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هاااا دزم نحساواامگ  و خهمّمّااگخخاا خیش معتقر اار وااه  (2012) 1حساا نماامر و خ-وخ اارر

بااه باشاانر مطواانجش و خرزشاامابط یااادگمرا  هااگذخراماوااگو محصاا   خوااتا رخرد وااه 

در  خزد جاوااهدر هماامو رخوااتا،   دخمااو ا خهاار زددهناارگان خخاا خیش مماا خن خضااطرخک دزم ن

هاااا خا باارخا دزم نهاااا ویااژهوجاا ه و حساواامگخاماار وراا ر  هااگذخراوماوااگخراار 

هااا خصاا ط  تااای  دن وااه واااربراویژه خیو، بااهدماارهپمش مت وااطه ورخواارا زبااان خ ن مسااط

خضااطرخک تاار خوااگ، هاااا دتااط و خواااس مجاا ز ورود بااه مرخحاا  بااا  خرصااگ ونناارۀتعممو

دما زخن هما خره باه شا د دخ شبا اف مط   ما  وارده و ن خن یان متخمار ما خحم  دزم ن باه

هاا در  تاای  خیاو دزم ن  تایرمر  ،دروخرا     خر  و پمامارهاا خمتحا اات ورخوارا خ ار وننار 

هاا جنمااه خماار باار خیااو و   خراا  حتمااطها و تمعااات پااذیرش د ااان بااه دخ رااناهواانجش و 

خخااا خیش خ تطااارخت و خرااارهاا وخلاااریو و یااا  طااام دم زشاااط در و  منت اا  ز اارگط

منجاار بااه هاام دخده و  دوااگبهدوگهمنااط هااا اصاا ش  م  اارد د بااا در خیااو دزم ن

شا د  هاواگ مطزم نخخ خیش خضطرخک دزما ن واه تبریارا بارخا  م  ارد ببمناه در خیاو د

بمناط هاا خع اط خضاطرخک دزما ن  اما  اا بط بارخا پمشطمات یاختاه  واهیطخزد جاخز طرخط  

 ؛ و ن خهار باا د تایرمرطبادگمرا با ده بار خخا خیش همجا اات منفاط  اشاط خز دن یاخضاطرخک 

ااا بط  ۀوننااربمنطپمش ط ر مع اا س،، بااهخضااطرخک دزماا ن وااهیطخزد جا، بااه هماامو ترتماا 

شااان باار مراا التط ت خهرخردماا زخ ط وااه باارخا تحقّاادخ ش یااادگمرا خوااگ، ۀخ نماا باارخا 

و یط برا ردخر اار بااا    ساامتاً ۀخز وااطح و مماا خن خ نماا ونناار هم اا ن خضااطرخک غ مااه مط

جاا خیجااد باهز نار  لاذخ  وفاایتط اا د دخماو مطو بط  مارا اخمتر به خخ ار منفاط،  وم  در تمجه

بااا خ جااام ماارخاالتط خز جم ااه تاا خن مطخز طریاات تیوماار باار  مااره ن دماا زخخرااار باار دخ ش

خخااا خیش وارهااااا رخه ۀخرخ ااا ،هااااا خمتحاااانهاا دزمااا  ط، دمااا زش ت نمنمرااااوره

هااا و خاارخهم  ماا دن بااازا رد مسااتمر و ماانطم بااه ت خ ایط ، فرت اا ّو   فرخ تمادبااه

هاااا  اااطفط حمایگ ۀو هم ناامو خرخ اا دماا زخندخ ش شاارهوس شختااط و یااا  هااشایسااتنط

 رخ خرخهم  م د  د انو واهش خضطرخک  یادگمرا    ۀخخ خیش خ نم   ۀمناو  زممن

 
1. Von der Embse & Hasson 
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پااذیرا  تااای  دن رخ هایط  ماا  باا ده خوااگ وااه تعمممپااژوهش حاضاار دخرخا محاارودیگ

بااه هاا دیناار وااه خیااو وااار گمرا خز ماارخرس خواتان اارم  م  ااه ،وناار  خز جم ااهمحارود مط

خز روش  سااار  مااا د  هم ناااموممّ و خدخراخجرخیاااط، خ ساااا ط هاا محااارودیگ مااا دل

یااادگمرا، خضااطرخک  ۀباارخا واانجش وااه متخماار خ نماا  «گ خرشااط-خا و ااا دپروراانامه»

دزماا ن و خضااطرخک یااادگمرا خوااتفاده شااره خوااگ و خیااو خحتمااا  وجاا د دخرد وااه مقااادیر 

لط برروااط واامر تحاا ّ ،یااوبمرااتر خز وااطح وخرعااط دن باا ده باشاار   ااالوه باار خ شاارهگ خرش

ررااابتط ون اا ر  هاا دااار وااه جاا ّویژه در وااا  تحصاام ط بااه ۀمتخمرهااا در طاا   دور

در ها دخرخا واااربرد دم زشااط یاختااه ،حااا  یوباخساار  ماا د  شاا د ممّورخواارا شااریرتر مط

دخ راج  باه باه تخممار ماالک وانجش و پاذیرش   ت جّاهباا  خواگ   ح زه یادگمرا زباان دوم  

بار  حا ه،  ا ت و مما خن یاادگمرا، دما زش و    ااا خها خهو تمعااتط واه    هاا ور ردخ رناه

و تاایرر متخمرهاااا  تاایرمر یمرشاارهتیماار   وخرد ا خهاار شاارخرزشاامابط خز یااادگمرا  ماا  

، گذخرخنماوااگوت خ اار دهاار وااه مط رااان مطرخ خ نم شااط و  م  ااردا باار هاام و خز هاام 

یااادگمرا زبااان خ ن مسااط رخ در خوااتفاده خز خ رروارخن حاا زه مااان، وخلااریو یااا دوااگمع ّ

و  م  اارد ممتنااط  مااؤرروارهاااا خ نم شااط و  م  ااردا مط اا ک در رخوااتاا یااادگمرا رخه

 بر دن یارا روا ر 

 نامهکتاب

مع مان زبان خ ن مسااط دخ رااناه   خ رااج  دهاا دن در براط  نم ه و  الشخ(   1397خرتصااادا، خ  ر  )

  137-113(، 2)51مطالعات زبان و ترجمه،   دممنته ۀمطالع  :خرهننمان مربر

هااا دوره مت واااطاه و خرخ اه پمرااانبااد برخا رخ  هااا ون  ر بر هارر(  دواااما  1381)  خ ح  خروش،  

هاا ورودا ها و مسااا   دزم نبرروااط روش  مجم ت مقا ت خرخ ه شااره در وااممنار  هادواام  
  ، خیرخن  خصفبان(، اا ه ریاضمات خصفبان125-77)صص    هادخ رناه

  پمرانبادا  خلن ا ۀخرخ  و ورا ر در دخ راج   پذیرش  طام بررواط(   1384)  پ ر، رو ر ط   ،شاجا ط، م
دختر مطالعات خرهننط تبرخن، خیرخن:     پمرانبادا طرب و ت جمبط گ خرش ،تطممقط بررواط مراتم  بر

 مج ر ش رخا خوالمط  
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 خضاطرخک  و همجا ط ه ش  پمرارخگ،  ۀخ نم   بمو طه(  رخب1394و پناهنره، س  ) ،خاروامان، م ، رضاایط، ن 

(، 6)4جساتارهاا زبا ط،   مرابر  خردوواط دخ راناه  خرخ ساه زبان دخ راج یان  اارجط  زبان والس

183-200   

، مج ر شااا رخا خواااالمط،  ها و مرخو  دم زش  الط ورااا رج  در دخ راااناهرا  ن پذیرش دخ رااا  

  1327720  ش ،1386/ 08/ 19

(  رخبطه باورهاا خ نم شاط )ا دواردمرا،  1394پ ر، ت  خ ، ویسا رمط، ب  ت ، و  ال ط ارخیم، ر  )ررم

(، 1)21مطالعات روخ رااناوااط تربمتط،  خ نم ش تحصاام ط، خضااطرخک دزم ن( با  م  رد تحصاام ط  

105-126   

 رخیط،  مساتط   هاا وارخوارا جاین یو  طام ون  رمح ر:وا خبت تحصام ط و دزم ن(   1394وما ط، غ  )

  26-1(، 4)48مطالعات زبان و ترجمه،    و  ن  نط تخممر

(  بررواط خرتماگ بمو خضاطرخک خمتحان با 1385پ ر، ک ، بنراایط، ن  م ، و وا مما ط، م  ج  )لرا را

تحقمقات    م   1384دم زخن مقط  رخهنمایط شاابر زخهرخن در وااا   م  رد تحصاام ط در دخ ش

  259-253(،  4)8  (،پ ش ط زخهرخن )طمم  شرد

خصا نامه خخت  (  خضاطرخک خمتحان و  م  رد تحصام ط دخ راج یان داتر پرواتارا   1391ی دخ ط، ر  )

  58-47(، 1)1پروتارا،  

(  برروااط خضااطرخک خمتحان و خرتماگ دن با  م  رد تحصاام ط 1390ی دخ ط، ر ، و واا مما ط، ک  )

  1187-1178(، 6)7  تحقمقات  طام والمگ، دخ رج یان مامایط
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