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  دهكيچ
ـ آاول،  : دو سؤال زير پاسخ داده است      به يرانيران ا يفراگبا سنجش انگيزة    پژوهش حاضر    انگيـزة  ا  ي

آموزان   زه و اهداف زبان   ي انگ ، دوم  دارد؟ ، نقش  زبان انتخاب مؤسسة   در ي زبان آلمان  يريادگياز   رانيفراگ
 ـ  يفي توصـ ، بـا رويكـرد   پژوهشايندر  دارد؟ آموزش در فرايند هاييامدي چه پي زبان آلمانيريادگياز 
؛ در دو گروه هدف ـ كه  )يزبان آلمان(  ايرانيرانيراگفنفر از  150 ،»ليكرت« و با كمك مقياس يشيمايپ

يكي از آنان در مؤسسات ايراني، مشغول به تحصيل بودند و گروه ديگري در يـك مؤسـسه آلمـاني در       
 و علت انتخاب موسـسه  هاي يادگيري نگيزهتفاوت در اي از ك حا،وليهي اها يافته. ايران ـ شركت كردند 

 محـرز و همچنـين   آمـوزي   زبـان محل در انتخاب » انگيزه تفاوت« نقش ني بنابرادر دو گروه بوده است؛ 
سب كـ  بـراي  ايـن آمـوزش،    و از     سـفر بـه خـارج نيـست        صـرفاً آمـوزان،     مشخص شد كه انگيزة زبان    

 يتب آموزش زبان آلمـان    از ديگر نتايج حاصل، اين مهم بود كه ك        . كنند  يهاي بومي نيز استفاده م     فرصت
را  آن منـاطق  ي هستند كه قصد مهاجرت به آموزان  زباناند و مناسب     كشور آلمان ف  يلأ ت يران، همگ ي ا در

  . محتواي بومي نيز الزم استفيل بومي، طراحي و تأرانياز فراگي به نبنابراين براي پاسخ ؛دارند

  .،  محتواي آموزشي بوميمؤسسات زبان، آموز زبان خارجي،  زبان،زهي انگ:ليديهاي ك واژه
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  مقدمه -1
در .  نقـش دارنـد  ي مختلفـ يرهـا يند عوامـل و متغ يند است و در هر فرا  ي فرا ي نوع يريادگي
 نه تنها از لحـاظ      رهاي متغ نيا. ل هستند ي دخ ي متعدد يرهاي نيز متغ  ي زبان خارج  يريادگيند  يفرا

 در يرو هـر دگرگـون   نيازا.  دارنديگرند و رابطة تعامليديكر يتحت تأثه كتند، بل هس اديتعداد ز 
  .آورد ي را به دنبال ميرات گوناگونيي، تغين رابطة تعامليا

 يريادگيـ ز در   ي ن ي، عوامل فرد  ي و سازمان  ي، فرهنگ ي، اجتماع ياسينار عوامل متعدد س   كدر  
 برخوردار  يا  ژهيت و ي زبان مربوط، از اهم    يش آموز يزير  جه در برنامه  ي و در نت   ي خارج يها   زبان
 ةزيـ  دارد، انگيريادگيـ  در روند   ياركر آش يه تأث ك ين عوامل يتر  مهم از   يكيان،  ين م ياز ا . هستند

  .رنده استيادگي
توانـد عامـل      ي مـ  ،ي زبان خـارج   كي يريادگي شخص به    ة عالق يعبارت  به اي يزشيعامل انگ 

 يسـاز   يش روند جهان  يامروزه، با توجه به افزا    . ود محسوب ش  يريادگيان  ي در جر  يار مؤثر يبس
بـه   قطعـاً افـراد   ر اسـت و     يارناپذك ان ي، ضرورت ي خارج يها   زبان يريادگي،  يالملل  نيارتباطات ب 

  .رنديگ ي مي زبان خارجكي يريادگي به مي تصم،يادي متنوع و زلعل
 يها   و فرصت  ندارد ي اقتصاد زةي انگ ي خارج يها   زبان يريادگي ي افراد، برا  ي برخ مثال يبرا

 ة بـه خـاطر عالقـ   ن اسـت صـرفاً  ك ممگري دي برخدانند؛  ي خود را در گرو آن م      يشرفت شغل يپ
  آورند؛ يار رو كن  ي جامعة زبان مقصد، به ا     د با افرا   ارتباط ي آشناشدن و برقرار   يا برا ي يشخص
  .ازندپرد ي مگانهي بيها  زبانيريادگيردن ذهن و مغزشان به ك دهي هم به علت ورزيا عده

 ي حتـ ايـ  باشد  متفاوتامالًك تواند ي م،يزبان خارج يريادگي ي براراني فراگن اهداف يبنابرا
 را يعتـاً اهـداف آموزشـ   يآموزان طب   زه و هدف زبان   ي انگ .دنطور همزمان داشته باش     به هدفچند  
 يزش اهداف آموي بر مبنايتب آموزشكه كن امر  يبا توجه به ا   . دهد  ير خود قرار م   يز تحت تأث  ين

 مخاطـب، مفـاد   ة جامعـ ياهداف آموزشـ  رييه در صورت تغ   كر است   كشوند، قابل ذ    ي م يطراح
  .ندكر يي آنها تغيازهايد متناسب با نيز بايتب نك يآموزش

تالش شده است تا پاسـخي بـراي سـه سـؤال            ش رو   ي در مقالة پ   ،بنابر آنچه از نظر گذشت    
  :افت شوديل ي ذعمدة
ـ يران ا ي فراگ يها  زهينجش انگ ، س پژوهشن موضوع مورد    ي اول .1  زبـان   يريادگيـ  ي بـرا  يران
  نند؟ ك ي را دنبال مي چه اهدافي زبان آلمانيريادگيآموزان از   زبان،گريد عبارت به است؛ يآلمان

 يم كه تنـوع و تفـاوت اهـداف و انگيـزة           ابين مهم دست    يم به ا  يخواه  ي در مرحلة دوم م    .2
موزش زبان آلماني در ايران      آ عرضة در بازار    يچه بازتاب ،  ي زبان آلمان  يريادگي يآموزان برا   زبان
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آمـوز،   توسـط زبـان   بـه  مؤسسة زبان خـاص   يك مختلف در انتخاب     يها  زهيا انگ يه آ كني ا دارد و 
  ؟ريا خيند ك يفا مي اينقش

  
  )Edmondson/ House, 2000:27( يعوامل مؤثر در فرايند يادگيري زبان خارج: 1 ريتصو
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 يامـد يآموزان چـه پ  زه و اهداف زبان يه انگ كرد  يگ  ي قرار م  يورد بررس ن مهم م  ي در آخر ا   .3
 يامدهاي پ صرفاً ،ن خصوص يش رو در ا   ي به دنبال دارد؟ در پژوهش پ      ي آموزش زبان آلمان   يبرا

ال ر دارد؛ بنابراين در نهايت اين سـؤ  نظر قراران مدي در اي زبان آلمان يتب آموزش ك  زمينة آن در 
ـ ي مخاطب ا  اهداف و نياز جامعة    به   ييگو  جهت پاسخ  ا در يآ هكشود    يمطرح م   الزم اسـت    ي،ران

  ر؟ يا خي اعمال شود يتب آموزشك در يراتييتغ
ه مفهـوم   كـ د در گام اول، به اين مهـم پرداخـت           يشده با   به سؤاالت مطرح   ييگو  پاسخ يبرا

 .هاي خارجي برخوردار است انگيزه چيست و از چه جايگاه و ابعادي در آموزش زبان

  مقالهيرة اصليكپ -2
  زهيف انگيتعر -2-1

 انسان را   يزيه چه چ  ك  است ال مطرح بوده  ؤ س ني دانشمندان و پژوهشگران ا    ي برا ربازياز د 
 در نـد؟ ك ي متي و رفتار انسان را هدا     ك تحر جادي ا يزي چه چ   و ندك ي عمل م  كيوادار به انجام    

 و در نتيجـة     ل گرفـت  كالت شـ  اؤ س نياگويي به      براي پاسخ  زهي مربوط به انگ   يها  پژوهشواقع  
  .هاي متعددي پديد آمدند آن، تعاريف و نظريه

از جملـه   .  گونـاگوني دارد   في تعـار  ، مختلـف  يهـا    در رشته  دهيچيپ يا هديپدمثابة    به زهيانگ
شناسي اشـاره   ها مانند علم زبان ي و ديگر رشته   شناس  روان ، فلسفه ،شناسي  تسي ز توان به علم    مي
 امـر  نيهمـ . نـد نك ي مـ ريرا تعبة انگيزه  واژ،مخصوص به خود يا وهي با ش ها،  رشته همة اين . ردك

 زي ن ي متفاوت يها پردازي هي نظر ، آن ي نشود و در پ    افتي آن   ي برا ي واحد فيموجب شده تا تعر   
  .رنديگل كش

دورنيِـي  .  نـشده اسـت  نيـي  تعزهيـ  عبـارت انگ ي بـرا ي واحـد و جـامع  تعريف چيه نونكتا
)Dörnyei, 1998:117 (هـم در  رراًكـ انگيـزه م ه موضـوع  كبا وجود اين« :ديگو يباره م نير اد ،

ه تـا چـه   كـ برانگيز است   تعجببسيار، گيرد ميبستر تحقيقات و هم آموزش مورد استفاده قرار        
 ».مي در منابع وجود داردك در خصوص معناي دقيق اين مفهوم اتفاق نظر ،حد

منظـور از چنـد     . ، اتفاق نظـر وجـود دارد       است يا و چند بعد   يزه پو يه انگ كباره    نيالبته در ا  
ه فـرد را بـه      كـ   ردك ي از عوامل معن   يا مثابة دسته  د آن را به   يه با كن است   يزه، ا ي بودن انگ  يبعد
  .دهد ي سوق مي رفتاريسو

هـا    نيـ از، عالقه و امثال ا    ي، هدف، ن  ك مانند محر  يدر زبان محاوره، با الفاظ    » زهيانگ«عبارت  
 خـاص   يها  ييش توانا ي مطالب و افزا   يريادگي يا علل افراد برا   ي نظر   ن به يشود؛ همچن   ير م يتعب

  .شود يز اطالق ميها ن  از آنيا خودداري افعال يو اقدام به برخ
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، ي خـارج يهـا   دانشِ آموزش زبـان يو هم در منابع تخصص 1يزشي انگيشناس هم در روان
ز ي نييها ها و تفاوت    ه شباهت كزه وجود دارد    يف لغت انگ  ي در خصوص تعر   يادي ز يشنهادهايپ

 يفـ ي تعر، نوشـتار نيـ ه حـداقل در چـارچوب ا    كـ  دي الزم به نظر رس    ،نيبنابراگر دارند؛   يديكبا  
  . ارائه شود»زهيانگ« از ياجمال
ن« زبان يزه در لغتنامه آلمانيانگ   : شده استين گونه معني به ا2»دودِ

ر قرار  ي تحت تأث   فرد را  يك مات و اعمال  يه تصم ك ييها  كل و محر  يمجموعة دال ... «
  )Dose, 1990 ( ».دهد يم

 ، مـد نظـر    تيـ  هـدف و انجـام فعال      كيبه  دن  ي رس يبراه  كشود    از اين تعريف برداشت مي    
  . استازين ك محرايزه ي انگني چندبعضاً

  :مينك يل را مشاهده ميف ذيتعر) زبان يآلمان (3يشناس در لغتنامة روان

 و به   دهند ي م يو و روال مشخص    سمت و س    و ه به رفتار شخص شدت    ك ييندهايفرا
 ساختار  ،يلكطور به. شوند ي م داري فرد پد  يها  تي از روند فعال   يا   برجسته يها  ل قسمت كش
 خـاص بـه اهـداف     طيه چرا و چگونه رفتارها در شـرا       ك  آمده  امر ني ا حي توض ي برا زهيانگ

 ,Fröhlich(. شوند يت مي مشخص، هداهدف به دني رس يبراد و نخور يم  خاص گره
2010:328(  

 دارند تا رفتار انسان را با توجه به جهت، شـدت  ي سعيزشي انگيها هينظرف ين تعريطبق ا 
  ).Schneider/ Schmalt 2000(نند ك ينيب شيو مدت دوام آن پ

 يانـرژ در برخي منابع، انگيزه به رفتار هدفمند نيز اطالق شده است؛ زيرا انگيزه در واقـع             
كنـد و   مـي  را مـشخص  ي هدف،  خودآگاهشي كمابصورتبه  كه است در درون فرد   اي  دهيچيپ

 رديـ گ ي صـورت مـ   مـد نظـر    بـه هـدف    دني رسـ  ي كـه بـرا    شود ي م ي منجر تيبه فعال در ادامه،   
)Heckhausen 2006( . هـاي خـارجي چـه نقـشي      حال بايد ديد كه انگيزه در آموزش زبـان

  .دارد

__________________________________________________________________ 
1. Motivationpsychology 

2. Duden 

3. Wörterbuch Psychologie 
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  ي خارجيها  زبانيريزه در فراگيانگ -2-2
ر قـرار  ي زبـان دوم را تحـت تـأث       يريادگيـ فـرد،    صـورت منحـصربه     به زه در هر شخص   يانگ

زنـد و   ي را اسـتارت مـ  يريادگيـ  موتور، رونـد  يكه مانند كرو است  نيت آن از ا   ياهم. دهد  يم
 ير خود را به سو ي مس دارد تا    يت وام ك مدت و چه در بلند مدت، به حر         وتاهكر را، چه در     يفراگ

منـد   ن اهـداف روش   يـي  و تع  ي آموزشـ  ي محتوا يزير  هيم پا ن علّت، هنگا  يبه هم . ندك يهدف ط 
 .طور اخص توجه شود ز بهين» يريادگيزة يانگ«د به ي مربوط به آن، بايآموزش

 نيـ ا. دهنـد  ير خـود قـرار مـ      يثأآموزان را تحت ت      زبان ةزيه انگ ك وجود دارند    ياديعوامل ز 
ه مربـوط   ك يلعل يعن؛ ي ردك مي تقس ي و داخل  ي خارج  عوامل  به يلّكصورت    به توان يعوامل را م  

 مختلـف  طيگرفتـه تـا شـرا   ديگـر   او، از افراد     رامونيه به پ  ك يآموز هستند و عوامل     به خود زبان  
  :گردند ي برمديگر
 عالقه به زبـان دوم، سـن و دانـش    ،ياوكنجك ترس، ،نفس  شامل اعتماد بهيعوامل داخل . 1
  .ندهست شخص يقبل

ان كـ الس، افـراد مهـم در جامعـه، ام   كـ  افـراد   مـدرس، ،ي آموزشطي همچون مح يعوامل. 2
 ي خـارج يهـا  ك مـوارد مربـوط بـه مـال    ،ليـ  قبنيـ  ارتباط با افراد زبـان مقـصد و از ا         يبرقرار

 1.شوند يم

 ق ينة تحقيشي پ-2-2-1
وهـم در    يشناسـ   هـم در روان    يشناسـ   زهيـ  انگ يهـا   پـژوهش توان گفت كه      طور قطع مي    به
در خـصوص دانـشمندان   . هـستند  برخـوردار  ي غنـ يا چهخي از تار يتي و علوم ترب   يشناس جامعه

) Hull 1943(، هـال  )Freud 1923( فرويد  بهتوان ي منهي زمني در انندهك نيينام و تعصاحب 
 ي فــرديهــا  تفــاوتيه بــر روكــ ي از دانــشمندان.ردكــاشــاره ) Skinner 1953(ينر كو اســ

) Krashen 1982(راشن كو ) Heffernan 1981(توان هفرنان  يردند، مكق يرندگان تحقيادگي
ــازلو  ــا)Gardner 1985(، گــاردنر )Maslow 1995(م ــو مادر) Myers 1994(رز ي، م د ي

)Madrid 1995 (را نام برد.  
 ي دسـتاوردها ريـ  اخيهـا    در دهـه   ،يآمـوز    زبان ةزي انگ ةنيخصوص در زم   به ،ها   پژوهش نيا

__________________________________________________________________ 
 /Williams(يـا  ) Riemer, 1997( ريمـر  تـاب ك براي جزئيات بيشتر در اين خصوص و درباره موارد مشابه به. 1

Burden, 1997 (مراجعه شود. 
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انـد،    بـوده سترة آمـوزش زبــان صاحبنظران گـ ـورد تأكيـد بـسياري ازو م اند هداشت يريچشمگ
نـوئلز  ، )Wharton 2000(، وارتـون  )Yang 1999(انـگ  ي، )Clement 1994 (كلمنــت  :مانند

)Noels 2001 (نگتون يو اورام و هر)Oram & Harrington 2002 .(ها كمحره كعالوه بر اين 
 پـا بـه    نيز يديد ج يها  هينظر،   قرار گرفتند  ي متفاوت مورد بررس   ي موجود از نگاه   هاي  و انگيزه 

  .دعرصه علم گذاشتن
 يها به پژوهش) Gardner/ Lambert 1972 (يشناخت جامعه- روانيها هيظرن 50 ة دهدر
 وارد اين عرصه    يشناس  و روان  يتي علوم ترب  ي از سو  ييها   طرح زي اضافه شدند و بعدها ن     موجود
، بعـضاً جانـشين    هـاي پيـشين     ميل و افـزودن بـر دانـش نظريـه         كها عالوه بر ت     اين طرح . شدند
 ;Crookes/ Schmidt 1991; Dörnyei 1994:بـه عنـوان مثـال   (تر شـدند   هاي قديمي طرح

Oxford/ Shearin 1994 .( ل گرفـت و  كه بـه مـرور زمـان شـ    كبا توجه به نظرهاي متفاوتي
 بـه   شتريـ  ب ،دتريـ  جد يهـا   هيظراي برخوردار شد، در ن      الس درس و وقايع آن، از اهميت ويژه       ك

بـه عنـوان    (. بود ازين الس درس ك افزايش انگيزة آموزندگان در      يه برا ك شد يتوجه م  ييها  جنبه
  ).Lightbown, 2000; Dörnyei, 2001:مثال

هاي مشابه ديگر، توجه خاصي به مفهوم انگيزه نداشتند و دليلي براي اتخاذ               ها رشته   تا مدت 
ژه پـس از    يـ و ژه، بـه  در واقـع درك ايـن وا      . ديدند  براي حيطة كاري خود نمي     مشخص   يفيتعر

پـس از  ). Block 2003(مورد توجه قرار گرفت » تحول اجتماعي در يادگيري زبان دوم «وقوع
 تياهم ها  رشته اين   ي آن از سو   يبراتر    تعيين تعاريف تخصصي   و   زهي انگ ة واژ كدراين تحول،   

در .  در دسـترس اسـت  ي مختلفـ يها  پژوهش، خصوصني در ا،حاضر  درحال .ردك داي پ يخاص
مـل  ك م كارآمـدي صـورت    ه بـه  كـ ل گرفتند   ك ش ياري بس يها  هينظرهاي متعدد،     ژوهش  ي اين پ  پ
 يصـورت دوقطبـ    بـه  غالبـاً كنند، نمي را نقض گريدكي دامك چيهها كه  اين نظريه.  بودند گريدكي
توسـط    به 2يو ادغام  1ي به ابزار  »زهيانگ «يها يبند مي به تقس  توان ي م لي قب نياز ا . شوند يح م رمط

و ) Deci/ Ryan 1985 (انيـ  و راي دچلةيوس  به4يو برون 3يرون، د)Gardner 1985 (رگاردن
هاي  بندي ها تقسيم عالوه بر اين. دركاشاره ) Riemer 1997(ر مي ري از سو6زا و برون 5از درون

__________________________________________________________________ 
1. instrumental 
2. integrative 
3. intrinsic 
4. extrinsic 
5. endogenous 
6. exogenous 
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 اجمـالي  يز تالش كرده است تا نگاهين) Jahnke 1977(يانكه . فراوان ديگري نيز وجود دارد
 .ندكات موجود عرضه دربارة عبار

  يآموز زه در زباني انگيها هينظر -2-2-2
 آموزي در خصوص    تر گفته شد، نظريات متعددي در علوم مرتبط با زبان          طور كه پيش    همان

 را در   ي ابعـاد مختلفـ    ي گوناگون، ها  هينظرهريك از اين    . اند  وجود آمده   ي به آموز  انب در ز  زهيانگ
ه كـ  پردازنـد  يال مـ  ؤ سـ  نيـ  بـه ا   تـر  ي قـديمي  هـا   هيـ ظرن. دهند ي مباحث خود قرار م    تيمحور
 اهـداف   هـا و    زهيـ در واقع انگ   .گيرند  ي زبان م  كي ي ريدگاي به   ميآموزان چگونه و چرا تصم      زبان
لفـان  ؤ م  و پردازان  هي نظر .ها قرار دارد   ز توجه آن  ك در مر  ي زبان خارج  يريادگي ي برا ،آموزان  زبان
طـي   و    درس السكـ  رونـد    بـستر  در   شتري را ب  زهينگ ا ، تا در مدل خود    ردندك ي تالش م  دتريجد

  ).Dörnyei/ Ottó 1998: رجوع شود به(د  قرار دهني مورد بررس،آموزش
ـ  يشتري ب يياراك ي، سنت يها   و مدل  ها  هي رو نظر  شي در پژوهش پ   با توجه به اين امر     د و   دارن

ه گـاردنر   ك است   يدغام و ا  يزه به ابزار  ي انگ يبند  ميها، تقس  ن آن يتر ها معروف   هين نظر ين ا يدر ب 
  .اند دادهصورت ) Gardner/ Lambert 1972(و المبرت 

 از ي بـه برخـ   صـرفاً  در ادامـه گنجد، يم در اين مجال ن  ها  هي نظر همة به   پرداختناز آنجا كه    
 1. پرداختمي خواهن پژوهش قرار دارند،ي ايه در راستاك  موجوديها هي نظرنيتر مهم

  ي و ادغاميابزارة زانگي) الف
ويـژه   بندي بيش از هرچيز، مديون تحقيقات ميداني گاردنر و المبرت است كه به              ين تقسيم ا

 يهـا  زبـان يـادگيري   مربـوط بـه   يهـا  پـژوهش البتـه در  . در امريكا، كانادا و فيليپين انجام شـد  
ه بـه آن زبـان سـخن    كـ  يزبـان مقـصد و افـراد    شوركـ  افراد بـه  دگاهي نظر و دة مسئل ي،خارج

در ايـن بـين   . مطـرح بـود   ژهيـ وصورت   به،زهي انگيريگ لكنقش آن در شن همچني و نديگو يم
 1959 را در سال     زهيه انگ ك اي يافت   هاهميت ويژ  گاردنر و المبرت     ياجتماع-يشناس  روان يةنظر

ر  يـة ن دو واژه بـه نظر يـ ا. ردنـد ك يبنـد  مي تقـس ي و ادغـام يبه ابزار  )Mowrer 1950( مـاورِ
ن ي ا علّت، به   )زبان اول (مادري   زبان   يريادگي ي برا كودك هر ةزي بود انگ  يوي مدع . گردد  يبرم

  ).Glöckner, 2013:12( ت ببخشديهو  به خود، گروهيكوستن به يخواهد با پ يه مكاست 
__________________________________________________________________ 

  )Glöckner, 2013(براي اطالعات بيشتر رجوع شود به . 1
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آرزو يك ديدگاه بسيار قوي كه معتقد بـود فـرد           : وجود آمد  در انگيزة ادغامي، دو ديدگاه به     
 نيــز ادموندســن و هــاوس.  آن ادغــام شــوددرزبــان مقــصد و فرهنــگ  از افــراد يدارد جزئــ

)Edmonson/ House, 2000:202 (آموز در همزادپنداري خـود   انگيزة ادغامي را تالش زبان
منـدي    عالقـه  و صـرفاً اسـت تـر   ديدگاه ديگر به نسبت ضـعيف دانند؛  با فرهنگ زبان مقصد مي 

  . داد  نظر قرار مي را مد افراد زبان مقصدآموز به فرهنگ و زبان
براي ه شخص با هدف و      ك شود ي م ي ابزار ةزيانگي سخن از     موقع يدر آموزش زبان خارج   

 اي يـ  بـاالتر شـغل  يهـا  تيـ سب موقعكـ  ي برامثالًار را انجام دهد؛ ك ني اي،سب منفعت خاص  ك
 /Belmechri ( و هومـل يبلمچـر .  دارداجيـ  بـه آن زبـان احت  لي تحـص ة اداميه براك يهنگام

Hummel 1998 ( نندك ي مفي تعري ابزارةزي را تحت انگ»ي شغلشرفتيپ«و » مدرسه«موارد.  
 ةزيـ انگ.  باشـند  گريدكـ يمـل   ك م تواننـد  يه مـ  ك بل ستند،ي ن گريدكي دو مدل در رقابت با       نيا
 لي بـه آن تبـد     ي،ريادگي در طول    اي وجود داشته باشد     ي ادغام ةزي به موازات انگ   تواند ي م يابزار
 امـا  ، شخص منجر بـشوند  ي مشابه از سو   ي به رفتار  انندتو ي هر دو م   ،زهي انگ يها   مدل نيا. دشو
 ي زبـان ي از توانمنـد ي باالتر ة خواهان درجادي به احتمال ز، استي ادغامزهي انگيه دارا ك يفرد

ـ يو در راستا) Huneke/ Steinig, 2013:19 (خواهد بود ـ ة پژوهش مقال ايـن فـرد    رو، شي پ
 .دتري را انتخاب خواهد كر مؤسسات بنام

  )دروني و بروني (ري از غيريرپذيثأ و تيخودمختارة زي انگ)ب
هـاي متفـاوت      گذاري  اند و هدف    شناسي انگيزه اقتباس شده     عبارات دروني و بروني از روان     

 رفتـار و  ةزيـ انگدر واقـع  . )Düwell 1979(در يادگيري يك زبان خارجي را مـد نظـر دارنـد    
 ي برا اي به خاطر انجام خود آن عمل        كگر محر ا. ي برون اشود ي   ه مي دي نام يدرون افراد، يا    اعمال
 باشد، به آن    ي خارج ك اگر محر  ،در مقابل . نديگو ي م يبه آن درون   ،باشد ي عالئق شخص  يارضا
تواند عالوه بر اين از سـوي خـود شـخص تعيـين شـود؛        انگيزة بروني مي  . شود  ي گفته مي  برون

يـا غيـر،  آن را رقـم بزنـد؛ ماننـد          آوردن ثروت؛     دست  مانند عالقه به كسب مقام و شهرت يا به        
 بـه نفـس     زهي و انگ  ليدلدرهرصورت، در انگيزة بروني     . اقدامات تشويقي و تنبيهي از سوي غير      

  . گردد يآن عمل برنم
تواننـد در      كامالً مجزا از يكـديگر نيـستند، بلكـه مـي           برده نامهاي    و قطب ابعاد  در اينجا نيز    

بـه  اين موارد، . جب تقويت يا تضعيف ديگري شوندشرايط خاص بر يكديگر اثر بگذارند و مو    
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 ي و با شدت متفـاوت     ريطور متغ  آموز به    در زبان  توانند ي م يكو هر نند  ك  يم عمل   يا  رهيل زنج كش
 بـا  توانـد  ي و مـ ستيـ  ثابـت ن ،لكطور   بهزهيانگبايد به اين مهم توجه داشت كه       . موجود باشند 
 بـودن  بنابراين، به علـت مـبهم     لموس داشته باشد؛     م ريي افراد تغ  يروني و ب  ي درون طيتوجه به شرا  

 /Deci( اني و رايرو دچ نياز ا. رسيد  به آن ضروري به نظر ميتر قيها نگاه دق  آنني بيمرزها

Ryan 1985 (ـ ةزيـ  انگ، آنيه طكردند كه عرض خود ي خودمختاريةنظراي از  نسخه  بـا  ي برون
  :دشو ي ممي تقسرمجموعهي به چهار زي خودمختارشيافزا

  از او خواسـته شـده    رونيـ  ب دره  كـ  دهد ي نشان م  ي از خود  شخص رفتار : 1تنظيم بيروني  ●
  )با تشويق، جريمه، تحريك، اجبار و فشار خارجي. (است
 شود، ي انجام م  فهي احساس وظ  يشده است و از رو      يرفتار درون : 2شده نيكف  تنظيم درون  ●
 به خاطر فرار از عذاب وجـدان و تـرس،           اين كار براي مثال   . دبخواه  شخص واقعاً  هكنيبدون ا 

  .شود تقويت عزت نفس يا احساس غرور انجام مي
  .كند  عمل ميهدفمندرا درك و ارزش رفتار شخص اهميت و : 3تنظيم خودپذير ●
ـ  مثابـة  رفتار به : 4تنظيم آميخته  ●  و داوطلبانـه انجـام    رفتـه ي شـخص پذ   تي از شخـص   ي جزئ

 .جالب توجه است نفس آن عمل خوشايند و زيرا ؛دشو يم

  ي زبان آلمانيريادگي ي برازهي و انگاهداف -2-3
صـورت    خـود بـه  يريتفـس -يفيكهاست در مطالعات  سال) Riemer 2006/ 2011(ر مير
 نيـ  ا يطـ . نـد ك ي مـ  يبررسـ   را ي زبـان آلمـان    يريادگي مربوط به    يها  زهيها و انگ    ك محر يتجرب
مـوارد  ها  در بين آن. وجود آمده است    به ها  زهي انگ ني ا بارة در ياري بس اتي با جزئ  ، فهرستي انيسال
 نسبت بـه  ي حس مثبتي،آموزان آلمان زبان. اند  پرداختهي مشخص به زبان آلمانورط  به4 و 3 و   2

آموزان به فرهنگ   زبانني همچن؛نندك ي مهي توجي ابزاريها زهي آن را با انگ    يريادگيزبان دارند و    
 مربـوط بـه   يها ي از تئور ي تا حدود  ،ستفهر اين   ساختار. ندمند  عالقه زبان ي آلمان يشورهاكو  
شور كـ  19 مطالعـات    ني ا 2012 سال   در. رده است ك ي الگوبردار ،شت گذ ني از ا  شيه پ ك زهيانگ

  )Glöckner, 2013:16 ( .گرفت يرا در برم
__________________________________________________________________ 

1. external regulation 

2. introjected regulation 
3. identified regulation 
4. integrated regulation 
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ي را آلمـان   زبانيريادگيافراد به ، علت گرايش  خودةدر مقال، )Riemer, 2011:333(مرير
  :دكن ي مي معرفليذ يها كمحر

 . مثبت استي زبان خارجيريادگةي درباريلكنظر ) 1
 :ي زبان آلمانةنظر دربار) 2
  . اروپا مهم استةي در اتحادي زبان آلمانگاهيجا) آ
  .زبان دشواري استي آلمان) ب
  . و جذاب استباي زيزبان آلمان) ج
  . استزيبرانگ  چالشيزبان آلمان) د
  . برخوردار استي و مقام خاصگاهي جا ازيتسلط به زبان آلمان) ه
  .ستي آن را بلد نيسك هرزيرا ؛ خاص استيزبان آلمان) و
  . استي زبان سختچون ؛ داردژيالس و پرستك يبلد بودن زبان آلمان) ز

 :يمنافع ابزار) 2
  يمدرس زبان آلمان) آ
  يتبك همزمان و ةترجم) ب
  يالملل ني بي نهادها و در اقتصادياركهم) ج
  جهانگرديصنعت) د

 : زباني آلمانيشورهاكعالقه به فرهنگ آلمان و ) 3
  )اتيفرهنگ، ادب (ي آموزشةزيانگ) آ
   سفرةزيانگ) ب
  ارتباطي برقرارةزيانگ) ج

 :السك درون) 4
   مثبتةتجرب) آ
  تيسب موفقك) ب
  ننشي جانداشتن ايجذاب ري غيها ننشيجا) ج
  )يادگ خانويها سنت( خانواده يت خانواده و اعضاياهم) د
 همساالنت ياهم) ه

  مهاجرتةزيانگ) 5
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  ي زبان آلمانيريادگي ي برايرانيآموزان ا زه زبانيانگ -2-4
 اسـتفاده  يشيـ مايپ-يفيتوصـ  پاسخ به سـؤال اول و دوم، از روش          يژوهش حاضر، برا  پدر  

ق و  يـ م تـا عال   يردكـ هـا اسـتفاده        داده يآور  جمع يه برا ك ي، ابزار ين بررس ين، در ا  يبنابراشد؛  
صـورت   هـا بـه    پرسـشنامه  همة.  پرسشنامه بود  يكم،  ياوريدست ب  ران زبان را به   ي فراگ يها  زهينگا

  .نندگان قرار گرفتندك  تك در دسترس شري،چاپ
ه بـا  كـ  يبنـد   سـؤاالت رتبـه    .اسـت » رتيكل«اس  يمقك  مكزه با   ين پرسشنامه سنجش انگ   يا
 مـشخص  رايران زبـان آلمـان  يـ فراگ ةزيـ زان انگيم، نيي حد باال تا حد پاكياز  ،7 تا   1يها  پاسخ
  . ندك يم

 ةزيـ توانـستند انگ  يآموزان مـ  زبان» د؟يآموز ي را ميچرا زبان آلمان«ه كال ؤن س يدر رابطه با ا   
  :شده عالمت بزنند ن هفت مورد مشخصي از ببندي خود تيخود را طبق اولو

 يشورهاكا  يمان  به آل ) مرتب (يا شخص ي يل شغل ي به دال  زيرا ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  . 1
 .نمك ي زبان سفر ميآلمان

بـه  ) لي تحـص  ادامـة ( نزديـك بـراي تحـصيل        نـدة ي در آ  ؛چـون آموزم  ي م يمن زبان آلمان  . 2
 .ردكس سفر خواهم يا سوئيش ي آلمان، اتريشورهاك

ا يـ ش  ي آلمان، اتـر   به ي آت يها  ن است در سال   ك مم براي اينكه  ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  . 3
 .نمك سفر )ليادامه تحص (ليتحص يبراس يسوئ

 .اج دارمي به آن احتي از لحاظ شغلزيرا ؛آموزم ي ميمن زبان آلمان. 4
ار كـ  مـن در بـازار       ي شـغل  يهـا   ش فرصت ي موجب افزا  چون ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  . 5
 .شود يم

ازدواج، (ار كــا يــ ي زنــدگي بــرا،نــدهي در آبــراي اينكــه ؛آمــوزم ي مــيمــن زبــان آلمــان. 6
 . به آلمان خواهم رفت)...مهاجرت

 .ن زبان عالقه دارمي به اچون ؛آموزم ي ميمن زبان آلمان. 7
 يلـ ين دال يتـر   ن موارد جزو مهـم    يه ا كص داد   يتوان تشخ   ي م ، فوق يها  نهي نگاه به گز   يكبا  

م يم بفهمـ يه بتـوان كـ ني ايبـرا .  در نظـر گرفـت  ي زبـان آلمـان   يريادگيـ  يتوان برا   يه م كهستند  
 يافكـ ن مـوارد  يننـد، همـ   ك ي دنبـال مـ    ي زبان آلمان  يريادگي را از    ي چه اهداف  يرانيآموزان ا   زبان
  .رنديگ ي را دربرميل شغلعل و هم يل شخصعل هم ون چ؛هستند

 يبرا.  مورد بحث است   يآموز   در بستر مؤسسات زبان    ي حاضر، آموزش زبان آلمان    ةدر مقال 
 ،ني بنـابرا  ؛ز اجـرا شـد    يـ ني  رانير ا ي غ سساتؤمم، پرسشنامه در    ي داشته باش  ياسيم مق يه بتوان كنيا
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ران، يـ انون زبـان ا كـ ، يراني مؤسسات ايعنيدر گروه اول : م شدنديها به دو گروه تقس      آموزشگاه
ـ ير ايـ  آموزشـگاه غ يعنـ يمهر قرار داشتند و در گـروه دوم         سسه ايران ن و مؤ  يميمؤسسه س  ، يران

  .1 جاي گرفت در تهرانيمؤسسه آموزش زبان آلمان
 بـا   پژوهش پيمايـشي ني در ايده نرخ پاسخ.  پرسشنامه پخش شد  150دود  در گروه اول ح   

ن ياز ب . بود سال   28-22ن  ينندگان ب ك تك شر همةسن  . قرار داشت % 72 ي رو ،108 برابر   يعدد
ل يدر حال تحـص   % 24 داشتند و    سساني ل كمدر% 54 ؛سانس بودند ي مقطع ل  يدانشجو% 13 آنان

  . ارشد بودنديارشناسك كر مديدارا% 9 ارشد و يارشناسكدر مقطع 
ة ده و پـشت صـفح     يننـدگان پرسـ   ك تكل گرفتن پرسشنامه از شر    ين اطالعات هنگام تحو   يا

  .ادداشت شديپرسشنامه 
افـت  ي دربراي ازمصاحبه ها، براي افزايش اعتبار و پايايي داده افتهي ساختار ةنار پرسشنام كدر  

  .شداستفاده  زي شده، نپاسخ دادهل عل در خصوص يرك فيها نهيزم شيپ
پرسـشنامه، بـازة    است و بـرخالف   يق زبان گفتار  ي اطالعات از طر   ي منبع اصل  ،در مصاحبه 

رند يگ ي مد نظر قرار مي مختلفيها دگاهيدهمچنين   ؛ندك ير م يپذ  انكها را ام     از جواب  يا  گسترده
  .جود داردال مجدد وؤان سكو ام

.  نظر صورت گرفت سسات مد ؤه در م   آرام و دوستان   ييوتاه در فضا  ك يها مصاحبهرو،    ازاين
 يشـوندگان بـرا     مـصاحبه گرفتـة    هـاي صـورت     يبنـد   تيل اولو يالت، دال ينار سن و تحص   كدر  
 يـك  انتخـاب    علّـت  ،ني بر ا  افزون.  نماند ي باق ي شد تا سوءتفاهم   ي بررس ي زبان آلمان  يريادگي
  .مورد پرسش قرار گرفتز يآموز ن توسط زبان به خاص ةسسؤم

ج دو ينتا در آخر. ند شديج گروه دوم بررس ي وسپس نتا  يابيج گروه اول ارز   يدر قدم اول نتا   
  .دشل يه و تحلي و تجزيابيارز گروه متقابالً

  ج گروه اولينتا -2-4-1
ل بـه دسـت     يل ذ كشبه  ) مهر رانيمن، ا يانون زبان، س  ك (يراني ا يآموز   زبان ةج سه مؤسس  ينتا
  :)صورت گرفته است زبان آموزاني بند تيها طبق اولو زهيانگ. (آمد

س يا سوئيش ي آلمان، اتر  به ي آت يها  ن است در سال   ك مم زيرا ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  ) 1
 .نمك سفر )ليادامه تحص(ل ي تحصبراي

__________________________________________________________________ 
1. Deutsches Sprachinstitut Teheran (DSIT) 
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ار كـ  مـن در بـازار       ي شـغل  يهـا   ش فرصت ي موجب افزا  چون ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  ) 2
 .شود يم

 .زبان عالقه دارمن يبه ازيرا  ؛آموزم ي ميمن زبان آلمان) 3

 

 در ي زبان آلمانيريادگيزة ي در بارة انگيراني ايآموز  اول در مؤسسات زبانيج بررسينتا: 1نمودار 
  .رانيا

 ج گروه دومينتا -2-4-2
ل كها به شـ  ت جوابير به دست آمد و اولويج زيران نتا ي در ا  ي آلمان يآموز   زبان ةدر مؤسس 

  :ل استيذ
بـه  ) ليادامـه تحـص  (ل  ي تحـص  ي بـرا  يـك نـدة نزد  ي در آ  زيـرا  ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  ) 1
 .ردكس سفر خواهم يا سوئيش ي آلمان، اتريشورهاك

بـه  ...) ازدواج، مهـاجرت  (اركـ ا  يـ  ي زندگ ينده برا ي در آ  چون ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  ) 2
 . آلمان خواهم رفت

ا يـ ش ي آلمان، اتـر به ي آتيها ن است در سال  ك مم براي اينكه  ؛آموزم  ي م يمن زبان آلمان  ) 3
 .نمك سفر )ليادامه تحص(ل ي تحصجهتس يسوئ
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 در ي زبان آلمانيريادگيزة يران دربارة انگي در اي آلمانيآموز ج گروه دوم در مؤسسة زبانينتا: 2نمودار 

  رانيا

  يريگ جهي بحث و نت-2-5
  ه و نقش آن در انتخاب مؤسسي زبان آلمانيريادگيران از يزة فراگي انگ-2-5-1

 يهـا   ن مـصاحبه  ي با هـم متفـاوت هـستند و همچنـ          يه تا حدود  كج دو گروه    ي نتا يبا بررس 
ه كـ ني ايعنـ ين مقالـه،  يـ نندگان انجام شد، در خـصوص دو سـؤال اول ا  ك تكه با شر  ك يشخص
زه و  يـ ا انگ يـ ه آ كـ نيگر ا يست و د  ي چ ي زبان آلمان  يريادگي از   يرانيآموزان ا   زه و اهداف زبان   يانگ

  :دست آمد ل بهيج ذير، نتايا خي دارد يري نظر تأثها در انتخاب مؤسسه مد اهداف متفاوت آن
 افـراد  ،بـرخالف آن . ننـد ك ي ميگذار هي سرماي در زبان آلمانيل متفاوت علافراد گروه اول به     

ـ    ي بـرا  يا زندگ يل  يتحص) ادامه( در آلمان جهت     ي اقامت يزود ه به كگروه دوم     ينـ يب  شي خـود پ
ح ين زبـان تـرج    يـ  ا يريادگيـ  بـراي ران  يـ را در ا  ) DSIT (يان آلمان نند، مؤسسةآموزش زب  ك يم

 يت خاصـ  ي معروف ،راني در جامعة ا   ي زبان آلمان  ينة آموزش تخصص  ين مؤسسه در زم   يا. اند  داده
  .رده استكسب ك

 يه رقابـت سـخت   كشوند    ي زود متوجه م   يليل خود خ  يان در زمان تحص   يبسياري از دانشجو  
 يريادگي. ار بشوند كل بدهند و چه بخواهند وارد بازار        يمه تحص  چه بخواهند ادا   ؛ش رو دارند  يپ
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 ؛شود  ي برخوردار م  يشتريت ب يروز از اهم    ، روزبه يسينار زبان انگل  ك، در     گري د ي زبان خارج  يك
ـ    ،هرصورت رده به ك لين قشر تحص  ي در ب  يسيتسلط داشتن به زبان انگل     چون هـا    ازيـ ن  شي جـزو پ

  . شود يمحسوب م
، در  زبـان ي چندساله بـر رو يگذار هين سرمايه اكاند  دهين عقيآموزان بر ا  ن دسته از زبان     يا

 ،هـا  ل آني تحصةاز ادامين  شي پ چرا كه جه خواهد داد؛    ينده نت يها در آ    آن يالت احتمال يادامة تحص 
ل ي ادامه تحص  يبراي  شتري شانس ب  ي زبان آلمان  يريادگيا حداقل با    ي است   يتسلط بر زبان آلمان   

 ننـدگان مـد  كت كاز شـر % 68ن مورد را يه اكشور خود خواهند داشت كار كزار  و اشتغال در با   
  .نظر قرار دادند

ه آلمـان   كد  يآ  ي دارند، به نظر م    يي باال يلينه تحص يه هز كا  يانادا و استرال  كس،  يا، انگل يكمراسه با   يدر مقا 
از بـه پرداخـت   ي ني، خصوصيها اهرا در آنجا تنها در دانشگي ز؛ديآ يحساب م الت بهي ادامه تحص ي برا ينة خوب يگز
از گروه دوم، بـه  % 71از گروه اول و % 73 يعنينندگان، ك تك از شريادين رو تعداد ز   ياز هم .  است يلينة تحص يهز
  .نندك ي نگاه ميگذار هي سرمانوعي مثابة  بهي زبان آلمانيريادگي

  ي آموزش زبان آلماني بر محتوايرانيآموزان ا امد اهداف زبانيپ -2-5-2
 ،آمـوزان   زبـان ةزين تفاوت در انگيه اكني بر ايش رو مبنيدر خصوص سؤال سوم پژوهش پ 

ن يـ د بـه ا يـ دنبـال دارد، با      بـه   در مؤسسات ما   ي زبان آلمان  يمفاد آموزش ي   را برا  ييامدهايچه پ 
 صـورت گرفتـه اسـت تـا        يازسـنج ي ن كي در واقع    ، پژوهش نيدر قالب ا   هكته توجه داشت    كن

 از  ييه درصد بـاال   ك ثابت شد    قي تحق ني ا ي ط .رنديگ ي زبان را فرام   ني ا يليه دل  افراد به چ   ميبدان
 ي را بـرا   ي آلمـان  ننـد، ك ي مراجعه م  يسسات وطن ؤه به م  ك افرادي خصوص به يرانيآموزان ا  زبان
 بـر   خواهنـد   يمـ ه  كـ ننـد، بل  ك به آلمان مهاجرت     يمدت وتاهك ي زمان ةبازه در   ك رنديگ ي نم اد ي نيا
 ارتقـاء   بـراي ار و   كـ  در بـازار     ،رانيـ  تـا در ا    ننـد ك  ي آموزشـ  ي گـذار  هي سرما ي زبان آلمان  يرو

ننـد و   كشورها سـفر ن   ك نين است هرگز هم به ا     ك لذا مم  ؛نندك از آن استفاده     ي شغل يها  فرصت
  .نندك استفاده راني در ا دانش صرفاًنياز ا

 ي دور بـرا ةندير آه دك چون احتمال دارد    ؛دهند  ي را انجام م   يگذار هي سرما نيگر ا ي د يا  عده
 آن تعـداد از     ،درهرصـورت . ترا بخواهنـد بـه آلمـان برونـد        ك در مقاطع ارشد و د     لي تحص ةادام
ه كـ  ي به نـسبت تعـداد     ، زبان بروند  ي آلمان يشورهاكه به   ك نندك ي م داي توان را پ   نيه ا ك يافراد

ه در بازار   ك دارند   دي ام تيثرك است و ا   ك اند ،مانند ي م ي باق راني و در ا   آموزند ي را م  يزبان آلمان 
  .  داشته باشندي شانس بهتر،راني در الي و تحصارك
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ه كـ  شـود  ي استفاده مـ   ييها تابك از   ،راني ا  در بازار  ي آموزش زبان آلمان   ي برا ،حاضر درحال
تب به صورت عـام  كگونه  ني ا1.هستندشور آلمان كآن، س أزبان و در ر  ي آلمان يشورهاك فيلأت

 ياند و در سطح جهان     نشده ي از مخاطب طراح   ي گروه خاص  يه برا ك ن معنا ي بد ؛اند نگاشته شده 
 ي افراد را برا   هك دارند   يسع،   شده درآلمان  فيلأ ت ي آموزش يها  تابك نيثر ا ك ا .شوند  ياستفاده م 
  .نندك ها آلمان آماده  س آنأزبان و در ر يشور آلمانك كي در يزندگ

 در يمي قدي و سنت  نهيشيه پ كا و ژاپن    يكمراس،  ي مانند فرانسه، انگل   ييشورهاكصرف نظر از    
 ةشورها تـا دهـ   كـ گـر   يدر د ) باألخص در مدارس خود   ( دارند   يتب آموزش زبان آلمان   كف  يتأل

ا يقا، آسـ يفرادر . شدند يشور آلمان وارد مك از يتب آموزش زبان آلمان   ك همچنان   ي،الديهفتاد م 
تـب آمـوزش زبـان      كف  ي تـأل  بـراي  الزم   ينه و ساختارها  يشيدام از پ  ك چيه ه كن  ي الت يايكمراو  

شـد و    مـي شور آلمـان وارد     كـ از  » تو گوته يانست «وسيلة  به غالباً   يربوميتب غ كبرخوردار نبودند،   
ن يلفؤ مـ 1361در سـال   ).Breitung/Lattavo 2001:1043 (.گرفـت  يمورد استفاده قـرار مـ  

 نظـارت وزارت  سـسه گوتـه و بـا   ؤ مياركـ با هم) زاده اهللا ضي، توران فيقه وجدان يصد (يداخل
  2.ردندكف ي و متوسطه تاليي راهنما  دورهي برايتب آموزش زبان آلمانك ،آموزش و پرورش

 يان متـوال ي سـال ي طي، خارجيها تب آموزش زبانك ي طراح براياز  ي مورد ن  يرساختارهايز
 يرات محـسوس و گـاه     ييـ ز دسـتخوش تغ   يـ تـب ن  كها خود    افته است و متناسب با آن     يتوسعه  
 در آمـوزش  ي صـادرات ي اسـتعمار يها  مثال دو امر موجب شد تا از مدل  براي ؛ شدند يساختار

 منـاطق   ي بـوم  يازهـا ي و ن  ي آموزشـ  يهـا    و سـنت   يزبان فاصله گرفته شود و به مسائل فرهنگ       
  ):Breitung/ Lattavo 2001( شود يشتري توجه ب،مختلف جهان

 ةنيشيـ  پ،طـور مـضاعف   بـه  ،ه در آن  كـ آموز،     زبان ديدگاهنظر مدرس به    مر نگرش از    ييتغ. 1
 .آموز مورد توجه قرار گرفت  زبانيفرهنگ
ه موجـب دور  كـ ، يالدي هشتاد و نـود مـ  يها  در دههين فرهنگيش ب يروند توجه به گرا   . 2

.  شـد  يدر سـطح جهـان      مخاطـب عـام    ي بـرا  يتب آموزش ك يك متد -ي آموزش يشدن از طراح  
)Neuner 1999:161(  

__________________________________________________________________ 
  :تل استفاده شده اسيتب ذكور عمده از   به بزرگساالن به ي آموزش زبان آلمانبرايران يدر دو دهه گذشته در ا. 1
 ,Planet, Menschen, Studio D, Tangram, DaF Kompakt, Moment Mal: ي دوره مقـدمات يتـب آموزشـ  ك

Optimal 
 Sicher, em neu, Aspekte, Mittelpunkt: شرفتهي و پياني دوره ميتب آموزشك
 "Deutsches Lehrbuch"تـاب  ك يي در مقطع راهنماي آموزش زبان آلماني برا1362 از سال يدر مدارس دولت. 2

 Deutsch für" تـاب ك يدانـشگاه  شي و در دوره پ"Wir lernen Deutsch"تاب كرستان ي دوره سه ساله دبيو برا

die Kollegstufe"شود يس مي تدر.  
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گـو بـودن      جواب يبرا«: گونه آمده  ني ا 1آختن مر گوت ي در جلد دوم مانها    70 ةدر اواخر ده  
 را مد نظر قـرار      ي و فرهنگ  يه مسائل بوم  ك الزم است    ي آموزش يتبكم  كران، دست   ياز فراگ يبه ن 

 نظر قـرار   مديقيل تطبك را به شي و زبانيه مسائل فرهنگ كاز است   ي ن يتبك به   ،تيا درنها يدهد  
  )Engel et al. 1979:10 (».داده باشند
 يتـب آموزشـ  كد يـ هـدف از تول «): Engel et al. 1979:10( لياوزن و سه گي گفته گربه
گـر  ي ديريادگيـ س و يال تـدر كها و اشـ  ، روشيات آموزشيه اهداف و محتوكن است ي ا يبوم

ات آن  ي خاص و تجرب   يازهايز به ن  يه در آموزش زبان ن    كل نشوند، بل  يگر تحم يصادر و به ملل د    
  » .ه رجوع شوديناح

ـ   يات ارتبـاط  يـ ردها و نظر  يك رو  دآمدنيد پ يدر پ   90 و   80 يهـا   ، در دهـه   ين فرهنگـ  ي و ب
ن سـاخت   ي و همچن  يطور تخصص  شدن آموزش زبان به     يرامون بوم ي پ ييها   شاهد بحث  ي،الديم

جهـان  «ط موجود در بـه اصـطالح        يه متناسب با شرا   ك يلك به ش  ي منابع و ابزار آموزش    ةو توسع 
  . Rössler 1994(2(م يباشد، بود» سوم
 بـه  ياديـ  زين راستا نقدهايدر ا) Breitung/Lattavo 2001:1043f(تونگ و التاوو يبرا

  :ردكل اشاره يتوان به موارد ذ ياز جمله م. ردندك وارد ي جامع و جهانيتب آموزشك
 ي اجتمـاع  يهـا   شي و گـرا   ي آموزشـ  يها  استي مختص مخاطب عام به س     يتب آموزش ك ●

ران آن  يـ ق و اهداف فراگ   يازها، عال يه ن ك بل ،شورك آن   يلكاز  ين ندارند و نه تنها      يشورها توجه ك
 .رنديگ يز در نظر نميمنطقه را ن
 ةزيـ ران در داخـل آلمـان و بـا انگ   ي فراگي آلمان براةافتي شور توسعهكها در  تب و روش ك ●
هـا،    سـنت زيـرا  ؛ستنديـ  از منـاطق جهـان مناسـب ن   ياري بسي برااند و قاعدتاً  شده يطراحفوق  
 .ندكن يه معرضشتر، يغرب را بدون تأمل بهاي  شيگراا و ه ارزش

تـب آمـوزش زبـان      ك يسـاز   ي بوم  روند نيهاست ا   شورها مدت ك از   ياري بس ،حاضر درحال
  وانـد   خـود سـپرده  ي بـوم سندگانيـ تب زبان را به نو   ك فيلأها ت   آن .اند   گرفته شي را در پ   يآلمان
تـب  ك يمحتـوا د يـ ز با يـ مـا ن  . نـد ك ي مـ  ييران خودنما يدر ا ي  تب بوم ك فيلأ ت ي خال يجا نونكا

 ي و مـذهب   ي ملـ  ،يخي تار ،ي فرهنگ ،ي اجتماع ،ي بوم ،ي زبان يازهاي خود را با توجه به ن      يآموزش
در مـورد    يراحت  به ، لغات فراگرفته  ةري تا آنان بتوانند با توجه به دا       مينك ي طراح يرانيآموز ا   زبان

  .نندكصحبت  خود يط زندگي و مح خودةمسائل روزمر
__________________________________________________________________ 

1. Mannheimer Gutachten 

2. Gerighausen/Seel 1982 und 1984, Götze 1982, Hieber 1981, Krusche 1983, Osterloh 1978 und 

1982 
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  :نديست استفاده مناسب نيل براي ذعلل به ،تر به آن اشاره شد شيه پك يف داخليلأب تتك
ر و ييـ  بـدون تغ   1362ن شـدند، از سـال       ي آموزش و پرورش تدو    يه برا ك يتب آموزش ك. 1
 .شوند يس مي همچنان تدرينيبازب

گـر  ي و د  يآموزشـ   كمـ كل نـوار    يـ  از قب  يآموزش  كمكل  يچ گونه وسا  يتب ه كن  يهمراه ا . 2
 .ل امر آموزش در نظر گرفته نشده استي تسهيوارد برام

 يطـور جـد   آمـوزان بـه    زبـان ياربرد زبان براك و ي دانش زبان ،ف داخل يلأتب ت كن  يدر ا . 3
  .مورد توجه قرار نگرفته است

  يبند جمع -2-6
هـاي متفـاوتي      ، انگيـزه  يشيـ آموزان در دو گروه آزما      زبان دهند،  يج نشان م  يه نتا كطور همان

آمـوزان در انتخـاب مؤسـسة         زبان    ة انگيز  ن، تفاوت يعالوه برا . يادگيري زبان آلماني دارند   براي  
 را صـرفاً بـه      يآموزان، زبـان آلمـان       از زبان  يارين پژوهش بس  يطبق ا  .ز محرز شد  يآموزي ن   زبان

 مثابـة  شور خـود بـه    كـ  در   ،ثـراً از آن   كآموزنـد و ا     يزبـان نمـ    يشور آلمـان  كـ  يكخاطر رفتن به    
  .نندك يشتر استفاده مي بي شغليها سب فرصتك و در جهت ي آموزشيگذار هيسرما

 يزه بـرا يـ جـاد انگ ي در اي مهمـ علّـت نده، ي آكنندگان گروه دوم، مالك تك شر ين برا يبنابرا
از . شـود  ن زبان، محسوب مـي يدهندة ا آموزشن انتخاب مؤسسة ي و همچني زبان آلمان يريادگي

ار دارنـد و مجبورنـد   ي در اختي زبان آلمانيريادگي ي را برايمك معموالً زمان ،ن افراد يه ا كآنجا  
ـ  يسرعت برا خود را به ننـد،  كآمـاده  ) A1, A2, B1, B2, Test-DaF (يالمللـ  ني امتحانـات ب

ننـد تـا بتواننـد در مـدت زمـان           كنـان خـاطر حاصـل       يدهند در انتخاب مؤسسه اطم      يح م يترج
 مهـاجرت   ةزيه انگ ك يرو افراد  نيازا. نندك سبك را   ي از دانش آلمان   ي، سطح قابل قبول   يمشخص
ح ي تـرج ي داخلر را بي دارند، مؤسسات خارج   يك نزد ةنديشور را در آ   كل در خارج از     يو تحص 

  .دهند يم
 مراجعـه  يسسات وطنؤه به مك ي افراد ميدي و فهم  مي برد يآموزان پ   ه به اهداف زبان   كنون  كا
، يسندگان داخلي نودي در آلمان، با    الزاماً رد نه كهند   استفاده خوا  راني را در ا   يآلمانثراً  كا نند،ك يم
محتوا و اهداف    .نندكف  ي و تأل  ي، طراح يرانيآموزان ا    را مختص زبان   ي زبان آلمان  يتب آموزش ك

و با در نظـر گـرفتن مـسائل    ي رانيآموز ا  و هدف زبان  ازياسب با ن  ن مت ديباي،  تب آموزش ك يدرس
ـ  نيـ البته ا . شور باشد ك ي و فرهنگ  يبوم  آن دسـته از     يتـب بـرا   ك نيـ ه ا كـ  ستيـ  ن يدان معنـ   ب
  . داشته باشديمترك نفع ،ه به آلمان خواهند رفتك يآموزان زبان
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ـ    ك يه در حال حاضر تعداد    كر است   كقابل ذ   در بـازار    ي فارسـ  -ي آلمـان  ةتب گرامـر دوزبان
  :از جملهاست؛  موجود يداخل

1. Intensivkurs Deutsche Grammatik (Rajaei 2016) 

2. Vergleichende Grammatik (Yazdani 1996) 

ـ       حاصـل ة  جي نت ي آنچه گذشت و در پ      توجه به  با  را جـه ي نتنيـ  ا، رو شيشـده از پـژوهش پ
ه كـ  بل ،مينـ كمحـدود   ي  تـب خـارج   ك ي چارچوب آموزشـ   خود را به   ستي ن يازيه ن ك ميريگ يم
  .مينك ي طراحيراني مخاطب اي بوميازهاي را مطابق با نيآموزش تبك يم محتوايتوان يم

  منابع -3
Belmechri, F. & K. Hummel(1998). Orientations and motivation in the acquisition of 

English as a second language among high school students in Quebec. Language 
Learning, 48(2). , 219-244. 

Block, D(2003). The social turn in second language acquisition. Edinburgh: Edinburgh 
Univ. Press, 2003. 

Breitung, H. & E. Lattaro(2001). Regionale Lehrwerke und Lehrmethoden. Deutsch als 
Fremdsprache - Ein internationales Handbuch, Part 2. G. Helbig & L. Götze & G. 
Henrici & H. J. Krumm. Berlin/ New York: Walter de Gruyter Verlag, 1041-1053. 

Clement R. & B. G. Kruidenier(1983). Orientations and Second Language Acquisition: 
1. The Effects of Ethnicity, Milieu and their Target Language on their Emergence. 
Language Learning, 33,: 273- 290. 

Clement, R. & Z. Dornyei & K. A. Noels(1994). Motivation, self-confidence, and group 
cohesion in the foreign language classroom. Language Learning, 44. 3,: 417-448. 

Crookes, G. & R. W. Schmidt(1991). Motivation. Reopening the research agenda. 
Language Learning, 41: 469–512. 

Deci, E. L. & R. M. Ryan(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 
behavior. New York: Plenum Press. 

Dörnyei Z. & I. Otto(1998). Motivation in Action: A Process Model of L2 Motivation. 
Working Papers in Applied Linguistics, 4.: 43-69. 

Dörnyei, Z(1998). Motivation in second and foreign language learning. Language
 Teaching, 31: 117-135. 

Dörnyei, Z(2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: CUP. 



 149  آلماني در ايران و پيامدهاي آموزشي آن سنجش انگيزة فراگيران زبان

Dörnyei, Z.(1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. The 
Modern Language Journal, 78, No.4: 273-284. 

Dose, M. et. al.(1990). Der Duden. Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut & F.A. 
Brockhaus AG. Mannheim: Dudenverlag. 

Edmonson, W. & J.House(2000). Einführung in die Sprachlehrforschung. Basel: 
Franke. 

Engel, U. et al (1979). Mannheimer Gutachten zu ausgewählten Lehrwerken 
 Deutsch als Fremdsprache. Heidelberg: Groos Verlag. 

Freud, S. Das Ich und das Es(1923). Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.  

Fröhlich, W. D.(2010). Wörterbuch Psychologie. München: dtv.  

Gardner, R. C. & W. ELambert.(1972). Attitudes and Motivation in Second-Language 
Learning. Rowley, MA: Newbury House. 

Gardner, R. C.(1985). Social psychology and second language learning. The role of 
attitudes and motivation. London: Edward Arnold Publishers. 

Gerighausen, J. & P. C. Seel.(1983). Regionale Lehrwerke.“ Interkulturelle 
Kommunikation und Fremdverstehen. Krumm. München: Dokumentation eines 
Werkstattgesprächs des Goethe-Instituts. 

Glöckner, S(2013). Motivation beim Fremdsprachenerwerb. Eine qualitative Studie zu 
Gründen schwedischer Fremdsprachenlerner gegen das Lernen von Deutsch. 
Bielefeld: Universität Bielefeld. 

Heckhausen, J. & H(2006). Heckhausen. Motivation und Handeln. Heidelberg: Springer. 

Heffernan, N.(1981). Leadership in EFL: Time for a change. Asian EFL Journal,: 183-
196. 

Hull, C. L(1943). Principles of behavior. An introduction to behavior theory. New York: 
Appleton-Century-Crofts. 

Huneke, H.-W. & W. Steinig(2013). Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 
Berlin: Erich Schmidt Verlag. 

Krashen, S.(1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon: 
Oxford.  

Lightbown, P. M.(2000) Classroom SLA research and second language teaching. 
Applied Linguistics, 21: 431-462. 

Madrid, D.(1995). Internal and external factors affecting foreign language Teaching & 
learning. Actas de Las I Jornadas de Estudios Ingleses. University Of Granada, 59-
82. 



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 150

Maslow, A.(1970). Motivation and personality. New York: Harper and Row. 

Mowrer, O. H.(1950). Learning theory and personality dynamics. New York: Ronald 
Press. 

Myers, Cynthia L.(1994). Question-Based Discourse in Science Labs: Issues for ITAs. 
Discourse and Performance of International Teaching Assistants. Madden C. G. & 
C. L. Myers. Alexandria, VA: TESOL,: 83-102.  

Neuner, G.(1999). Lehrmaterialforschung und –entwicklung – Zentrale Bereiche der 
Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts. Die Erforschung von Lehr- und 
Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Bausch, K. 
R. et al. Tübingen: Gunter Narr Verlag,: 158-167. 

Noels, K. A.(2001). „Learning Spanish as a second Language. Learner’s orientations and 
perceptions of their teachers’ communication style.” Language Learning. 51, 1: 107- 
144. 

Oram, P. & M Harrington.(2000). Learning styles and strategies, SLAT 6805. Second 
language Aqusition. semester 2. 

OxfordR. L. & J. Shearin(1994). Language Learning Motivation. Expanding the 
Theoretical Framework. The Modern Language Journal, 78: 12-28. 

Riemer, C.(2006). Der Faktor Motivation in der empirischen Fremdsprachenforschung. 
Motivation revisited. Festschrift für Gert Solmecke. Küppers, A. & J. Quetz. Berlin: 
Lit. Verlag,: 35-48. 

Riemer, C.(2011). Warum Deutsch (noch) gelernt wird– Motivaitonsforschung und 
Deutsch als Fremsprache. Deutschbewegt. Entwicklungen in der 
Auslandsgermanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Barkowski, H. & S. 
Demmig & H. Funk & Würz U. Baltmannsweiler: Schneider: 327-340. 

Riemer, C.(1997). Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Eine 
Longitudinalstudie über die Wechselwirksamkeit ausgewählter Einflußfaktoren. 
Hohengehren: Schneider Verlag.  

Rösler, D.(1994). Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Weimar: Metzler. 

Rouhi, F. (2015).Neue Anforderungen an das Deutschstudium im Iran.“ Osnarbrücker 
Beiträge zur zur Sprachtheorie, 87. 

Schneider, K. & H.-D. Schmalt.(2000). Motivation. Stuttgart: Kohlhammer. 

Skinner, B. F.(19530. Science and human behavior. New York: Free Press. 

Wharton, G.(2000). Language Learning strategy use of blingual foreign language 
Learners in Singapore. Language Learning. 50, 2.: 203-243. 



 151  آلماني در ايران و پيامدهاي آموزشي آن سنجش انگيزة فراگيران زبان

Williams, M. & Burden R(1997). Psychology for language teachers. Cambridge: CUP. 

Wojdani, S. & Feyzollahzadeh, T.(1983). Deutsches Lehrbuch. Teheran: Chap wa nashre 
ketabhaye darsiye iran Verlag. 

Yang. N. D.(1999). The relationship between EFL Learner’s beliefs and Learning 
strategy use. System. 27: 515-535. 




