
                28                                                                            11تا   28، از صفحه0911، بهار0، شماره01پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره

 

 
 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی 

 8822-1880شاپای الکترونیکی:                                              8822-3089شاپای چاپی: 

 www.Jflr.ut.ac.irسایت نشریه: وب

 آن کاهش راهبردهای و انگیزش کاهش بر موثر عوامل به انگلیسی زبان فراگیران نگرش
افشاری اصغر  

 زبان آموزش دکترای دانشجوی
 و انسانی علوم دانشکده انگلیسی،

اجتماعی، علوم  
 دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد

  ایران تهران، اسالمی، آزاد

الدین تاج ضیاء  
 دانشگاه کاربردی، زبانشناسی استاد

 ایران تهران، مدرس، تربیت
 )نویسنده مسئول(

عباسیان غالمرضا  
 انگلیسی، زبان آموزش استادیار
 تهران، ،(ع) علی امام دانشگاه

 ایران

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 آموزش دکتری دانشجوی افشاری اصغر
 ادبیات و زبان گروه در انگلیسی زبان

 علوم و انسانی علوم دانشکده انگلیسی،
 ، تحقیقات و علوم واحد ،  اجتماعی،

. است ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 زمینه در کتاب دو چاپ به موفق وی

 علمی مقاله چند و انگلیسی زبان مکالمه
 .است شده خارجی و داخلی درنشریات

 شناسی زبان استاد الدین تاج ضیاء
 مدرس، تربیت دانشگاه در کاربردی

 مجله سردبیر وی. است ایران،
Applied Pragmatics از 

 عضو و  John Benjaminsانتشارات
 از مجالت بسیاری تحریریه هیات
-TESL و RELC Journal جمله

EJ است. 

 استادیار عباسیان غالمرضا دکتر
 دانشگاه در انگلیسی زبان آموزش

 مقاالت چاپ به موفق علی، امام
 و المللی بین درنشریات متعدد علمی

 تالیف کتاب جلد 51  شده و داخلی
  .است کرده ترجمه و

 

 

 

Email:asghar.afshari@yahoo.com Email:tajeddinz@modares.ac.ir Email:gabbasian@gmail.com  
 

 اطالعات مقاله                چکیده

 51/90/09تاریخ ارسال:

 90/55/09تاریخ پذیرش:

 51/55/09انتشار:تاریخ 

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

 کلید واژگان:

 کاهش عوامل انگیزش، عدم

 عدم با مقابله راهبردهای انگیزش،

 انگلیسی، زبان فراگیران انگیزش،

 نگرش

ات اندکی در مورد راهبردهایی زبانقیکنون تحق تا  پرداخته اند،آموزان زبان زشیعدم انگ للع گران بهپژوهشگرچه 
برای کاهش عدم انگیزش انجام شده است. بدین منظور، پژوهش حاضر برای بررسی عوامل مرتبط با عدم آموزان 

 در ایرانی آموززبان 09 مطالعه این در کنندگانآموزان برای مقابله با آن انجام شد. شرکتانگیزش و راهبردهای زبان
های آموزان آموزشگاهدسترس از بین زبان بلقا گیرینمونه روش اساس بر که بودند زبانی بسندگی مختلف سطوح

 با هاشد. داده انجاماین پژوهش از طریق روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه . شدند مختلف زبان انتخاب
 برای استفاده مورد راهبردهای و انگیزش کاهش بر موثر عوامل به آموزانزبان نگرش درمورد ساختاریافتهنیمه مصاحبه

 از انگیزش کاهش عامل پنج از آموزانزبان که است آن از حاکی محتوایی تحلیل نتایج. شد آوریجمع آن با مقابله
 آموزانزبان. بردند نام کالس فیزیکی شرایط و اضطراب، ها،همکالسی خصوصیات معلم، شخصیت آموزش، روش جمله

 مهربان، معلم دارند، بهتری انگلیسی دانش که هاییهمکالسی با مطالعه روز، از خاص زمان در خواندن درس همچنین
 مقابله راهبردهای عنوان به را کالس در بازی و جالب هایفعالیت انجام و معلم توسط انگلیسی زبان به طنز و شوخی

 از آموزانزبان به کمک برای معلمان که شودمی پیشنهاد ها،یافته اساس بر. بردند نام انگیزش کاهش بر موثر عوامل با
  .کنند استفاده انگیزش کاهش بر موثر عوامل با مقابله هایراهبرد
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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
Although many researchers have addressed demotivation, few studies have investigated English 
as a foreign language (EFL) learners’ demotivation-reducing strategies. To bridge this gap, the 
present study sought to explore EFL learners’ perceptions of the sources of demotivation and 
their strategies to deal with it. Participants were 30 Iranian EFL learners at different levels of 
proficiency and from different language institutes, selected based on convenience sampling. This 
research was carried out through a qualitative method using interviews. The data were collected 
via two semi-structured interviews concerning learners’ perceptions of sources of demotivation 
and the strategies they used to deal with it. To analyze the data, the researchers used content 
analysis, the results of which indicated that learners specified five sources of demotivation 
including method of instruction, teacher’s personality, peer’s characteristics, anxiety, and 
classroom physical conditions. The learners mentioned studying English at a particular time of 
day, studying with students with better English knowledge, finding a friendly teacher, asking the 
teacher to tell jokes in English, and asking for exciting tasks and games in classrooms as 
demotivation-reducing strategies. Teachers are encouraged to take the sources of demotivation 
into account in order to help learners become less demotivated, and cooperate with learners in 
using demotivation-reducing strategies. 
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 مقدمه 1 -0

زبان آموزان، مدرسان، تدوین کنندگان مطالب درسی و پژوهشگران 

دارد.  زبان دوم در تسلط برمعتقدند که انگیزش نقش مهمی 

-پژوهشگران انگیزش را به عنوان اصلی ترین محرک عمل زبان

دورنیه آموزان برای تمرکز بر یک هدف خاص می دانند )

(Dörnyei ،)8009 ؛( مک دوناMcDonough ،)8002بق (. ط

مربوط به  زبان دوم الگویی که گاردنر پیشنهاد کرده است، انگیزش

گاردنر همسویی زبان آموز با هدف یادگیری زبان دیگر است )

(Gardner ،)9111 .)( ناکاتاNakata( )8002)  خاطرنشان کرد که

انگیزش در تعامل با ادراک، احساسات و عواطف و همچنین محیط 

یادگیری است. به طور کلی، زبان آموزان در تالش برای یادگیری 

زبان انگلیسی با موانع متفاوتی روبرو می شوند. این موانع ممکن 

است به کاهش انگیزش زبان آموزان برای یادگیری منجر شود. این 

احتماال  هنگام یادگیری  زبان دوم نی است که زبان آموزانبدان مع

ای از زبان دچار عدم انگیزش می شوند. با این حال، مجموعه

-راهبردهای انگیزشی که با تحقیق در مورد انگیزش مشخص شده

آموزان کمک کند تا نگرش مثبت تری نسبت به تواند به زباناند، می

 یادگیری زبان دوم داشته باشند. 

های  اهمیت این موضوع پژوهشگران را به سمت بررسی مدل

قربانی، مختلف برای افزایش انگیزش سوق داده است. به عنوان مثال، 

با بررسی مدل پردازش اطالعات در زبان  (9919حکیم زاده و گشمردی )

مرکز بر چگونگی یادگیری با ت»آموزان به این نتیجه رسیدند که این مدل 

زبان بر محور پردازش اطالعات در حافظه، الگوها و روش هایی برای بر 

« انگیختن و جلب توجه زبان آموزان در فرایند یادگیری ارائه می دهد

توان از آن طریق  هایی که می (. آنها معتقدند که یکی از راه29)ص 

نان از دلیل یادگیری زبان انگیزش را در زبان آموزان افزایش داد، آگاهی آ

  .است منظور این برای آنان توانایی همچنین و

 میان در زیادی توجه از نیز انگیزش عدم موضوع انگیزش، بر عالوه

 و انگیزش عدم بر موثر عوامل از آگاهی. است برخوردار پژوهشگران

آموزان به کار میهمچنین راهبردهای مقابله با آن که برای کمک به زبان

رود، زمینه اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مسئله عدم انگیزش در بین زبان

اند که بیشتر را فراهم می کند. پژوهشگران به این نتیجه رسیده آموزان

را به  زبان دوم زبان آموزان زبان انگلیسی عدم موفقیت خود در یادگیری

 & Dörnyeiدورنیه و یوشیودا )عدم انگیزش نسبت می دهند )

Ushioda ،)8099 فالوت، الوود و هود )؛Falout, Elwood & 

Hood ،)8001 ؛( کیمKim ،)8001های پیشین نشان (. بررسی پژوهش

ان حوزه انگیزش در دهد که عدم انگیزش توجه بسیاری از پژوهشگرمی

زبان آموزان را به خود جلب کرده است، زیرا عدم انگیزش در بسیاری از 

ساکایی و زبان دوم از جمله زبان انگلیسی کامال  رواج دارد ) هایکالس

، 8001(، Kikuchiکوچی )کی ؛8001(، Sakai & Kikuchiکیکوچی )

؛ 8098(، Meshkat & Hassaniو حسنی ) ۃمشکو؛ 8001کیم، ؛ 8099

(. عالوه بر این، تحقیقات نشان 8099(، Jungیونگ )؛ 8099(، Huهو )

دورنیه و ) گذارددهد که عدم انگیزش بر مهارت زبان دوم تأثیر میمی

(. 8099هو، ؛ 8001کیم، ؛ 8001فالوت و همکاران، ؛ 8099یوشیودا، 

جدیدترین مطالعات بر روی عدم انگیزش و عوامل تاثیرگذار بر آن 

جاهدی زاده، ؛ 8092(، Ohataاوهاتا )؛ 8092(، Aditomoآدیتومو))

 & Jahedizadeh, Ghanizadehغنی زاده و قنسولی )

Ghonsooly ،)8092 کیم، چوی و کیم )؛ 8092کیکوچی، ؛Kim, 



 22                                                                        آن کاهش راهبردهای و انگیزش کاهش بر موثر عوامل به انگلیسی زبان فراگیران نگرش

 

Choi & Kim ،)8092 به بررسی راهبردهای کاهش این پدیده )

 معطوف نشده است. 

در واقع، اخیرا  عدم انگیزش به عنوان یک مفهوم جدید در حوزه  

ساکایی و ؛ 8099دورنیه و یوشیودا، ) زبان مطرح شده است انگیزش

(. از این نظر، بیشتر تحقیقاتی که به این پدیده پرداخته 8001 کیکوچی،

 است، به شناسایی عوامل موثر بر عدم انگیزش در بین زبان آموزان

(. آگاهی از عواملی که باعث 8099دورنیه و یوشیودا، معطوف بوده است )

ود، ممکن است فرصتی برای می ش عدم انگیزش در بین زبان آموزان

پژوهشگران و مدرسان فراهم آورد تا شناختی درمورد عدم موفقیت زبان 

 شناخت آموزان و عدم تمایل آنها برای جدیت در یادگیری زبان انگلیسی

به دست آورند. عوامل متعددی در ایجاد عدم انگیزش در یادگیری زبان 

(. با 8001ساکایی و کیکوچی، انگلیسی به عنوان زبان خارجی نقش دارد )

این حال، به نظر می رسد تاکنون هیچ تحقیقی به منظور بررسی 

برای کاهش عدم انگیزش و عوامل آن استفاده  راهبردهایی که زبان آموزان

 می کنند، صورت نگرفته است. 

 

 مروری بر پیشینه تحقیق -8

 عدم انگیزش 

یا کاهش انگیزش به عنوان مفهومی که در تقابل شدید با عدم انگیزش 

انگیزش قرار دارد، توصیف می شود.  با وجود این، عدم انگیزش فاقد 

 & Trangترانگ و بالدوف )ماهیت مستقل به عنوان یک پدیده است )

Baldouf ،)8002،ادعا می  (8099دورنیه و یوشیودا ) (. عالوه بر این

کنند که عدم انگیزش به عنوان جنبه منفی انگیزش تلقی می شود. 

همانطور که انگیزش یادگیری زبان خارجی متاثر از عوامل متفاوتی از 

های اقتصادی، فرصت های پیشرفت شغلی، عالقه شخصی،  جمله انگیزه

باط به افراد جامعه زبان مقصد و ورزیده کردن ذهن و مغز برقراری ارت

( است، عدم انگیزش مربوط به 990، ص 9912روحی و درگاهی ترکی، )

عوامل بیرونی خاص است که پایه انگیزشی یک هدف رفتاری یا یک 

ساکایی و مانند فعالیت مستمر را کاهش می دهد. برخی از پژوهشگران 

، تعریف دورنیه و یوشیودا از عدم انگیزش را ناقص می (8001کیکوچی )

دانند. آنها معتقدند که این تعریف باید به شکلی گسترش یابد تا هم 

عوامل درونی )مثل اعتماد به نفس پایین، نگرش منفی و غیره( و هم 

ش معلمان، کتاب و غیره( را شامل شود. طبق نظر عوامل بیرونی )مثل نگر

، عدم انگیزش تاثیر منفی بر روی زبان آموزان (8002ترانگ و بالدوف )

 داشته و آنها را از رسیدن به نتایج مطلوب باز می دارد. 

 

 عدم انگیزش عوامل تاثیرگذار بر

معتقدند که زبان آموز بی انگیزش به کسی  (8099و یوشیودا ) دورنیه 

گفته می شود که قبال  انگیزش داشته است، اما تعهد و عالقه وی به دالیلی 

تضعیف شده است. در حقیقت، به نظر می رسد وی عالقه و تمایل خود 

از دست داده است. عالوه بر این،  را برای شرکت در فعالیت های کالسی

نشان می دهد که زبان آموزان بی  (Chambers( )9119چمبرز )تحقیق 

هستند. نتایج ار ه نفس و حرمت نفس اندکی برخوردانگیزش از اعتماد ب

تحقیق وی همچنین حاکی از آن است که زبان آموزان تالش زیادی می 

سعی بر کسب  دیگر زتری به آنها شود، و بیش از هر چیکنند تا توجه بیش

تحسین معلم دارند. طبقه بندی زیر از ویژگی های اصلی زبان آموزان بی 

پیشنهاد شده است. یک زبان آموز بی  (9119چمبرز )انگیزش توسط 

 انگیزش:

  یادگیری انجام نمی دهد.هیچ تالشی برای 

  .از خود بی اعتنایی نشان می دهد 

 .فاقد تمرکز است 

 .تمرین های خانه را کم و یا اصال انجام نمی دهد 
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  .در پیگیری مطالب در کالس بسیار ضعیف است 

 .معتقد است که هیچ مهارت و توانایی ای ندارد 

  چه »عالقه ای از خود نشان نمی هد و تحت تأثیر نشانگان

 قرار دارد.« دهفای

  در صورت دریافت تعریف و تمجید، پاسخ منفی می دهد و یا

 اصال پاسخی نمی دهد.

 .عدم تمایل به همکاری نشان می دهد 

 .باعث حواس پرتی زبان آموزان دیگر می شود 

 .مشغول پرتاب چیزها در کالس می شود 

 .بر روی دیگران فریاد می زند 

 

د که در پیشینه معلم، عوامل دیگری نیز وجود دار عالوه بر

تحقیقات مشخص شده است )به عنوان مثال شرایط و محیط تدریس، 

افروغ، رحیمی تجهیزات کالسی، محتوای دروس، زمان و روش تدریس(. 

 به این (Afrough, Rahimi & Zarafshan( )8099و زرافشان )

نتیجه رسیدند که عدم انگیزش زبان آموزان ارتباط نزدیکی با محیط 

آیدین نامساعد کالس دارد. عالوه بر این، مطالعه انجام شده توسط 

(Aydin( )8098)  نشان داد که فقدان امکانات فن آورانه به عنوان عامل

براون ان آموزان می شود. از نظر دیگر منجر به کاهش انگیزش در زب

(Brown( )8009)هایشان چه ، زبان آموزان در باره این که همکالسی

نگاه و نظری نسبت به آنها دارند و این که چگونه در برابر اشتباهات آنها 

واکنش نشان می دهند کنجکاو هستند. بنابراین، چگونگی واکنش 

همکالسی ها عامل مهم در ایجاد انگیزش و یا عدم انگیزش در زبان 

 آموزان است. 

اشاره کردند، وقتی زبان  (8001و کیکوچی )ساکایی همانطور که 

آموزی با موضوعی خسته کننده روبرو می شود و آن را بی اهمیت می 

بیند، احتمال دلسرد شدن وی افزایس می یابد. این ممکن است باعث 

-شود که وی به موضوع کالس درس توجه نکند زیرا این امر از دید زبان

شود. اگر به زبان ش در نظر گرفته میآموزان به عنوان عامل کاهش انگیز

انگیزش وی  آموز فرصت کافی برای تمرین و ابراز افکار خود داده نشود،

ساکایی و ممکن است تضعیف شده و منجر به ایجاد عدم انگیزش شود )

(. عالوه بر این، باید توجه داشت که چگونگی مدیریت 8001کیکوچی، 

های های کالسی و آموزشی و همچنین روشوزش، سازماندهی فعالیتآم

آموزش مورد استفاده معلمان ممکن است بر میل زبان آموزان برای 

 (. 9112دورنیه، ) یادگیری تاثیر مثبت یا منفی بگذارد

تأثیر رویکردهای تدریس  (Reed( )8092ید )ربه همین ترتیب، 

بر انگیزش در آموزش متوسطه ژاپن و راهبردهای غلبه بر عدم انگیزش 

در دانشجویان را مورد مطالعه قرار داد. وی در مطالعه کیفی خود استدالل 

برای استادان زبان انگلیسی در دانشگاهها ضروری است که »می کند که 

( که دچار 20)ص « ماد به نفس به دانشجویانیراه هایی برای افزایش اعت

عدم انگیزش هستند، پیدا کنند. وی همچنین اظهار می دارد که مدرسان 

هایی را که توسط مؤسسات برقرار می توانند در صورت امکان، محدودیت

شده و فشارهای که برای گذراندن امتحانات ورودی دانشگاه ها بر روی 

 یده بگیرند.زبان آموزان قرار دارد، ناد

ارتباط عدم  (Falout & Maruyama( )8008فالوت و مارویاما )

را بررسی کردند و به شش گروه زیر از  زبان دوم انگیزش و سطح مهارت

 عوامل موثر بر کاهش انگیزش رسیدند:

 مدرسان 

 دوره ها 

 نگرش نسبت به انگلیسی زبانان 

  زبان انگلیسینگرش نسبت به 

 اعتماد به نفس 

 هانگرش نسبت به همکالسی 
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برای بررسی عوامل اصلی موثر بر  ( Muhonen( )8008ماهونن )

عدم انگیزش با تاکید بر جنسیت و سطح موفقیت زبان آموزان تحقیقاتی 

( 8مدرس،  (9کرد انجام داد. وی عوامل ایجاد کننده زیر را شناسایی 

( نگرش 2( محیط یادگیری و 8( ویژگیهای زبان آموز، 9مطالب آموزشی، 

زبان آموزان نسبت به زبان انگلیسی. یافته ها نشان داد که معلم شایع ترین 

به عنوان کم اهمیت ترین  زبان دوم عامل عدم انگیزش و نگرش نسبت به

 (Qashoa( )8002کاشوآ )عامل کاهش انگیزش است. طبق تحقیقاتی که 

برای بررسی انگیزش و عدم انگیزش زبان آموزان دبیرستانی امارات در 

های مختلف از یادگیری زبان انگلیسی انجام داد، زبان آموزان به دلیل جنبه

ها، ویژگی های مدرس، روش های جمله کتاب درسی، فشار همکالسی

های اجتماعی و مذهبی عدم اد به نفس پایین، و دیدگاهآموزش، اعتم

( Hirvonenهیروونن )ای دیگر، در مطالعه انگیزش را تجربه کردند. 

عوامل موثر بر کاهش انگیزش در زبان آموزان خاورمیانه در  (8090)

ان داد که عدم انگیزش فنالند را بررسی کرد. یافته های تحقیق وی نش

شرکت کنندگان را می توان به چهار گروه مدرس، مطالب آموزشی و 

های دیگر طبقه محتوای دروس، فضای آموزشی و یادگیری همزمان زبان

 بندی کرد. 

آموزان تحقیقاتی در مورد زبان (Keblawi( )8002کبالوی )

آموزان دبیرستانی و زبان انجام داد. نمونه آماری شامل زبانعرب انگلیسی 

ها نشان داد که راهنمایی و دبیرستان های عربی و انگلیسی بود. یافته

برخی از عوامل زمینه ساز عدم انگیزش از جمله عوامل آموزشی شامل 

گروه آموزشی، کتابهای درسی، نظام ارزشیابی و به ویژه مدرس است. 

، تعداد کمی از آنها مشکالت شخصی خود، از جمله عدم عالوه بر این

عملکرد مطلوب در کلیه دروس، را به عنوان عوامل کاهش انگیزش 

توصیف کردند. عالوه بر این، مطالعه وی حاکی از تفاوت معنادار بین 

شرکت کنندگان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر کاهش انگیزش در 

( Song & Kimسونگ و کیم )راستا، یادگیری واژگان بود. در همین 

مطالعه ای را برای بررسی عوامل مؤثر بر عدم انگیزش و  (8092)

بازگشت انگیزش در دانش آموزان دبیرستانی زبان انگلیسی در کره انجام 

نفر را که  92شرکت کننده بود و از میان آنها  28دادند. مطالعه آنها شامل 

نفر دیگر را که پس از از دست دادن  99عدم انگیزش را تجربه کرده و 

انگیزش، آن را بازیابی کرده اند )بازگشت انگیزش( انتخاب کردند. وقتی 

آموزان سوال شد که دالیل عدم انگیزش و بازگشت مجدد آن از این زبان

را  را در یک پرسشنامه بیان کنند، بیشتر آنها عوامل عدم انگیزش بیرونی

روشهای غیر مؤثر »بیان کردند. به گفته آنها، این عوامل بیرونی شامل 

، 8092سونگ و کیم بود )« تدریس، دشواری یادگیری و فشار اجتماعی

(. با این حال، آن دسته از زبان آموزانی که بازیابی مجدد انگیزش 10ص 

تغییر در روش های مطالعه و »یرونی مانند را تجربه کرده اند، به عوامل ب

افزایش آگاهی از »و عوامل داخلی مانند « الهام گرفتن از همکالسی ها

ضرورت زبان انگلیسی برای آینده، تجربیات موفق و عالقه به فرهنگ 

 (.10اشاره کردند )ص « انگلیسی

در پی بررسی  (Ghalibaf Sani( )8099قالیباف ثانی )  مطالعه  

با توجه به عواملی بود که  زبان دوم های دو گروه از زبان آموزاندیدگاه

تأثیر منفی بگذارد. برای این  ممکن است بر توانایی گفتاری زبان آموزان

زبان آموز و نیز معلمان زبان در این مطالعه شرکت کردند.  982منظور، 

داد که عدم وجود فن آوری های آموزشی و  یافته های تحقیق وی نشان

مواد آموزشی ناکافی، انگیزش زبان آموزان را تحت تأثیر منفی قرار داده 

افروغ، با همین هدف،  منجر به عدم انگیزش در آنها شده است.  و

آموزان به بررسی نگرش معلمان و زبان  (8099رحیمی و زرافشان )

های ایران به عوامل موثر بر کاهش انگیزش از نظر توانایی  دبیرستان

زبان آموز  998گفتاری زبان آموزان پرداختند. نمونه این پژوهش شامل 

معلم زبان انگلیسی در دبیرستان بود. یافته ها نشان داد که  18دبیرستانی و 
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نبود امکانات در کالس و همچنین عدم توانایی کافی معلمان، باالترین 

 سطح عدم انگیزش را در بین زبان آموزان ایجاد کرده است. 

های اشاره شده در باال به مسائل مرتبط با  در حالی که پژوهش

بررسی ما نشان می دهد راهبردهایی که   عوامل عدم انگیزش پرداخته اند،

ی کاهش عدم انگیزش استفاده می کنند هنوز به اندازه زبان آموزان برا

کافی بررسی نشده است. در بین این تحقیقات اندک نیز تاکید بر درک 

معلمان، نه خود زبان آموزان، نسبت به عوامل عدم انگیزش بوده است 

 ,Asadi Aidinluاسدی آیدینلو، فرجامی و دواتگری اصل )  )

Farjami and Davatgari Asl ،)8092رسد که  (. بنابراین، به نظر می

به مفهوم عدم انگیزش خصوصا راهبردهای مقابله با آن در حوزه آموزش 

زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی هنوز به اندازه کافی پرداخته نشده 

وامل است. به منظور پر کردن این شکاف، پژوهش حاضر برای بررسی ع

مرتبط با عدم انگیزش و راهبردهای زبان آموزان برای مقابله با آن انجام 

 شد.

 

  هدف پژوهش -9

به  زبان انگلیسی پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش زبان آموزان

عوامل موثر بر کاهش انگیزش صورت گرفته است. عالوه بر این، این 

مقابله با عدم انگیزش برای  مطالعه با هدف کشف راهبردهای زبان آموزان

 انجام شد. بنابراین، سواالت تحقیق زیر طرح شد:

زبان انگلیسی به عوامل موثر  نگرش زبان آموزان: 0سوال تحقیق 

 چیست؟ بر کاهش انگیزش برای یادگیری زبان

چه راهکارهایی را برای  زبان انگلیسی زبان آموزان: 8سوال تحقیق 

  می کنند؟مقابله با عدم انگیزش خود اتخاذ 

 

 روش تحقیق -3

  شرکت کنندگان

زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی در  90شرکت کنندگان در مطالعه حاضر 

سطوح مختلف بسندگی زبانی از موسسات مختلف زبان در تهران بودند. 

نفره با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس از میان  90این نمونه 

زبان آموزان این آموزشگاه ها انتخاب شدند که مایل به شرکت در این 

نفر و بازه سنی آنها  92نفر و مرد  92قیق بودند. شرکت کنندگان زن تح

سال بود. دلیل استفاده از زبان آموزان با بازه های سنی متفاوت  82تا  92

 این بود که این مطالعه قصد کنترل سن شرکت کنندگان را نداشت. 

  

 ابزار تحقیق

ل برای ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل یک مجموعه سوا

مصاحبه بود که هدف از آن بررسی نگرش زبان آموزان نسبت به عدم 

انگیزش و راهکارهای کاهش آن بود. مصاحبه های نیمه ساختار یافته به 

محقق این امکان را می دهد تا براساس پیشینه تحقیق، مسیر آزمایشی را 

م دنبال کرده و در عین حال نکاتی را برای مصاحبه شونده در صورت عد

د. برای رسیدن به سواالت برای بیان، در اختیار وی قرار دهوجود نظر 

اوورباخ و معتبر برای مصاحبه، مراحل زیر بر اساس فرایند پیشنهادی 

 دنبال شد: (Auerbach & Silverstein( )8009سیلورشتاین )  

عدم انگیزش در تالش برای کشف هر  پیشینه تحقیق مربوط به -9

 یک از مولفه های اساسی در مورد این مفهوم بررسی شد. 

مولفه های شناسایی شده برای تهیه اولین پیش نویس سواالت  -8

 مصاحبه ترسیم شد. 

زبان آموز با  2اولین پیش نویس مجموعه سواالت به  -9

خصوصیات مشابه با شرکت کنندگان در مطالعه کنونی اجرا 

 ا هرگونه ابهام در متن سواالت برطرف شود. شد ت
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، 9پس از به دست آوردن نظرات شرکت کنندگان در مرحله  -8

سواالت مورد تجدید نظر قرار گرفت و پیش نویس نهایی 

 سواالت تهیه شد. 

این سواالت به دو متخصص آموزش زبان انگلیسی داده شد تا 

آوری نظرات  درمورد محتوای سواالت اظهار نظر کنند. پس از جمع

کارشناسان، بازنگری های نهایی انجام شد و سواالت برای جلسات 

 مصاحبه آماده شد.

  

کاهش عدم  مصاحبه های نیمه ساختار یافته در مورد راهبردهای 

 انگیزش

برای بررسی راهبردهای زبان آموزان برای مقابله با عدم انگیزش در خود، 

و سواالت از پیش تعیین  مصاحبه صورت گرفت. مجموعه ای از مباحث

عدم  شده به طور کلی در مورد راهبردهایی که زبان آموزان برای مقابله با

چگونگی جلوگیری »انگیزش اتخاذ می کنند، آماده شده بود. مبحث اصلی 

بود و بر اساس سواالتی که در مصاحبه نیمه ساختار « از عدم انگیزش

رای بررسی راهبردهای های خاص بیافته وجود داشت، از دستورالعمل

زبان آموزان برای مقابله با عوامل موثر بر کاهش انگیزش استفاده شد که 

در جلسات مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت تا واکنش زبان آموزان را 

 بررسی کند. 

 

 جمع آوری داده ها 

زبان آموز در سطوح متفاوت بسندگی زبانی از موسسات  90در ابتدا 

دند. از طریق بررسی برنامه ساعت کالسی زبان مختلف شناسایی ش

آنها درباره نظرشان در مورد عوامل موثر بر کاهش انگیزش  آموزان، از

مصاحبه شد. مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته بود تا هم روند فرآیند 

جمع آوری داده ها را تسریع کرده و هم زبان آموزان را برای بیان عقاید 

شرکت کردند تا  از آن، زبان آموزان در مصاحبه  خود تشویق کند. پس

راهبردهایی را که برای مقابله با عدم انگیزش خود در کالس زبان استفاده 

می کردند، شناسایی شود. تمام داده های جمع آوری شده از طریق 

مصاحبه رونویسی و برای تحلیل محتوا آماده شد. برای تحلیل داده های 

حاضر، از تحلیل کیفی متناسب با رویه های جمع آوری شده در پژوهش 

استفاده  (8009اوورباخ و سیلورشتاین )تحلیل محتوا پیشنهاد شده توسط 

شد. به گفته آنها، تحلیل محتوا رایج ترین شکل تحلیل داده های کیفی 

است. آنها شش مرحله برای تحلیل داده ها و رسیدن به الگوهای ثابت و 

کنند. این مراحل عبارت است از آشنایی با داده ها، تهیه معنادار پیشنهاد می

ضامین، تعریف و کدهای اولیه، جستجوی مضامین در بین کدها، بررسی م

برچسب گذاری مضامین، و تهیه گزارش نهایی. شش مرحله پیشنهاد شده 

 در باال برای گزارش نتایج مصاحبه مورد توجه قرار گرفت.

  

 نتایج  -8

 نتایج اولین سوال پژوهش

اولین سوال تحقیق به دنبال کشف نگرش فراگیران زبان انگلیسی به 

ها نشان داد که مصاحبهعوامل عدم انگیزش بود. تحلیل محتوای 

پنج مضمون اصلی، ساختار کلی عوامل موثر بر کاهش انگیزش را 

 (. 9نشان می دهد )جدول  در بین زبان آموزان ایرانی

 : عوامل موثر بر عدم انگیزش و تعریف آنها0جدول 

 شرح مضامین فرعی مضامین اصلی

ضعف معلم در  - روش تدریس

 زبان انگلیسی

 معلماعتماد به نفس  -

اشتباهات و نواقص  -

 مکرر معلم

عدم توانایی معلم  -

برای ارائه روشن 

مربوط به کیفیت 

آموزش در کالس و 

نگرش زبان آموزان به 

 یادگیری
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 مطالب

 معلم نامهربان - شخصیت معلم

 معلم سرد -

 عدم عالقه معلم -

شخصیت معلم  -

مانند بذله گویی، 

 سختگیری و غیره

شخصیت دلسوز و  -

 مهربان

مربوط به ویژگی 

شخصیتی معلمان و 

احساس آرامش یا 

بیگانه بودن زبان 

 آموزان نسبت به معلم

ویژگی های 

 همکالسی ها

قلدری همکالسی  -

 ها

 خنده همکالسی ها -

بی ادبی همکالسی  -

 ها

نامهربان بودن  -

 همکالسی ها

رقابتی بودن  -

 همکالسی ها

مربوط به رفتارهای 

در  سایر زبان آموزان

کالس که بر انگیزش 

 تاثیر دارند

اضطراب صحبت  - اضطراب

 کردن

ترس از ارزیابی  -

 منفی

 کمرویی -

 اضطراب عمومی -

مربوط به احساس 

استرس، ناامنی و 

عصبی بودن در زمان 

 حضور در کالس

سازه ضعیف  - شرایط محیطی

 ساختمان

 کمبود امکانات -

اتاق های تاریک با  -

 تهویه ضعیف

 وجود بوفهعدم  -

مربوط به کلیه 

خصوصیات ظاهری 

موسسه، مدرسه و غیره 

از جمله دکوراسیون، 

امکانات، آزمایشگاه و 

 غیره.

 

 :، پنج مضمون اصلی به شرح زیر است9بر اساس جدول 

 

 تدریسروش 

با توجه به روش تدریس، زبان آموزان اظهار داشتند که مهارت، تسلط و 

در صورتی که . یک عامل انگیزشی استانگلیسی در زبان دقت معلمان 

معلمان مهارت الزم را نداشته و یا دستور زبان و تلفظ اشتباه داشته باشند، 

زبان آموزان عالقه خود را برای ادامه یادگیری زبان انگلیسی از دست می 

دهند. زبان آموزان به ندرت در مورد کیفیت آموزش صحبت کردند. به 

ز آنها در مورد وضوح آموزش و کیفیت عبارت دیگر، فقط معدودی ا

درصد  8شماره  ارتباط بین معلم و دانش آموزان صحبت کردند. جدول

نقل قول های مرتبط با هرکدام از زیرگروه های روش تدریس را نشان 

برخی از اظهارات زبان آموزان به شرح زیر است )شماره های . می دهد

 :است(داخل پرانتز نشان دهنده کد هر زبان آموز 

 (98. )من معلمانی که اشتباه می کنند را دوست ندارم

. نحوه تلفظ کلمات و جمالت توسط معلمان برای من مهم است

(88 ) 

من دوست دارم مثل  وقتی یک معلم روان و سلیس صحبت می کند،

 ( 9. )او صحبت کنم

 

سن نقل قول های زبان آموزان در هر زیرگروه  : درصد8جدول 

 روش آموزش

 ضعف زبان انگلیسی معلمان 12%

 عدم اعتماد به نفس معلمان 22%

 اشتباهات مکرر معلمان 22%

 ناتوانی معلمان در بیان واضح مطالب 81%

 

 شخصیت معلم

شخصیت معلمان یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر کاهش انگیزش بود 

معلم  زبان آموزان اظهار داشتند که رابطه. که از سوی زبان آموزان بیان شد

و زبان آموزان در ایجاد عالقه به مطالعه بیشتر انگلیسی در آنها سهم بسیار 

مهمی دارد. بنا بر گفته زبان آموزان، معلمان با شخصیت، محترم، مشتاق، 

از طرف دیگر، . مهربان و خوش مشرب، به زبان آموزان انگیزش می دهند

را خسته کننده معلمان سختگیر، نامهربان و با ارتباطات ضعیف، کالس 
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می کنند و در نتیجه در زبان آموزان عدم انگیزش به وجود می آورند. 

درصد نقل قول های هر زیرگروه شخصیت معلم را نشان می  9جدول 

 :برخی از اظهارات زبان آموزان به شرح زیر است. دهد

 ( 98. )من معلمان سختگیر و جدی را دوست ندارم

 (90. )ترجیح می دهم معلمم بامزه باشد

آنها کمتر صحبت . من معلمانی که خجالتی هستند را دوست ندارم

 (91. )می کنند و دوستی با آنان دشوار است

 

: درصد نقل قول های زبان آموزان در هر زیرگروه 9جدول 

 شخصیت معلم

 %21 معلم نامهربان

 %22 سردمعلم 

 %20 عدم عالقه معلم

و  سختگیریشخصیت معلم مانند طنزآمیز بودن، 

 غیره

22% 

 %22 شخصیت مهربان و دلسوز

  

 هاهای همکالسیویژگی

آموزان یکی دیگر از عوامل موثر در فضای کالس از نظر روابط زبان

آموزان اظهار داشتند که بعضی از کاهش انگیزش زبان آموزان بود. زبان

 های انگلیسی را دوست ندارند زیرا با بقیه زبان آموزان راحتکالس

از زبان آموزان پرسیده شد که چرا در بعضی از کالس ها  نیستند. وقتی

آنها گفتند که برخی . احساس راحتی نمی کنند، دالیل مختلفی بیان شد

هایشان رفتار دوستانه ای ندارند. برخی دیگر گفتند که بعضی از همکالسی

ار خوبی زبان آموزان به ویژه آنهایی که مهارت انگلیسی باالیی دارند، رفت

جدول . خندندبا آنها در کالس ندارند و در بعضی مواقع به آنها می

ها را نشان می همکالسی درصد نقل قول های هر زیرگروه خصوصیات 8

 :برخی از اظهارات زبان آموزان به شرح زیر است. دهد

همکالسی های من آدم خوبی نیستند و دوست ندارم در فعالیت 

 (8. )های کالس شرکت کنم

وقتی در کالس صحبت می کنم، بعضی از همکالسی هایم واکنش 

بنابراین، من کمتر صحبت می . دهند های غیر دوستانه از خود نشان می

 (2. )کنم

بی ادب هستند، از کالس لذت نمی  وقتی همکالسی هایم حسود و

 (80. )برم

 

 گروه درصد نقل قول های زبان آموزان در هر زیر: 3جدول 

 هاهمکالسیهای ویژگی

 %82 قلدری

 %22 تمسخرآمیز خنده

 %82 بی ادب بودن

 %21 غیر دوستانه بودن

 %29 رقابتی بودن

  

 

 اضطراب

زبان آموزان معتقد بودند که اشکال مختلف اضطراب عامل کاهش 

گرچه بررسی عوامل اضطراب در زبان آموزان به . است آنانانگیزش در 

اما چگونگی احساس اضطراب در زبان مطالعه جداگانه ای نیاز دارد، 

آموزان در کالس های آموزش زبان انگلیسی تا حدی روشن شد. برخی 

. از زبان آموزان، اضطراب را به عنوان بخشی از شخصیت خود دانستند

به . آنها ابراز داشتند که در اکثر کالس ها احساس اضطراب می کنند

ورد خطاب قرار بگیرند و عنوان مثال، از این ترس دارند که در کالس م

برخی دیگر . بنابراین اکثر فعالیت ها را خودشان به تنهایی انجام می دهند

های آنها در کالس. های زبان انگلیسی مضطرب بودندفقط در کالس

انگلیسی احساس ناتوانی می کردند زیرا فکر می کردند مهارت کافی 

به . انگلیسی دشوار استندارند یا این که احساس می کنند یادگیری زبان 
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. های انگلیسی نداشتندکالسدر عبارت دیگر، آنها حس خودکارآمدی را 

برخی دیگر از زبان آموزان از صحبت در حضور دیگران وحشت داشتند 

آنها نه تنها از صحبت . و سعی داشتند از صحبت کردن خودداری کنند

ردن در هر کردن در کالسهای انگلیسی بیزار بودند بلکه از صحبت ک

در جدول .  متنفر بودند زبان مادری خود موقعیت عمومی حتی به

برخی از . درصد نقل قول های زیرگروه اضطراب نشان داده شده است 2

 :اظهارات زبان آموزان به شرح زیر است

به دلیل نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی، هنگام ورود به کالس 

 (99). انگلیسی احساس عصبی شدن می کنم

. من از اشتباه کردن می ترسم و این انگیزش من را از بین می برد

(92) 

می کنم از این که معلم و سایر دانش  هرگاه که در کالس صحبت

 (92. )ترسم آموزان من را نگاه کنند می

 درصد نقل قول های زبان آموزان در زیرگروه اضطراب: 8جدول 

 %21 اضطراب صحبت کردن

 %22 منفیترس از ارزیابی 

 %22 کمرویی

 %88 اضطراب عمومی

  

 شرایط محیطی

آخرین گروه از عوامل  کاهش انگیزش، شرایط محیطی موسسات 

-آموزش زبان بود. زبان آموزان اظهار داشتند که دوست دارند در موسسه

ای تحصیل کنند که ساختمان آن به خوبی تزئین شده و شامل کتابفروشی، 

عالوه بر این، آنها دوست داشتند . تمیز استبوفه و سرویس بهداشتی 

وقتی از زبان آموزان خواسته شد . کالس درسشان تمیز و مجهز باشد

نمونه هایی از تجهیزات مورد عالقه خود را در کالس بیان کنند، به 

تجهیزات صوتی و تصویری مانند پروژکتور، تلویزیون صفحه بزرگ، 

عالوه بر این، . یانه اشاره کردندبی سیم و را اینترنت پخش کننده فیلم،

گفتند که دوست دارند کالس هایشان دارای کولر در  آموزان زبانبرخی از 

درصد  2 تابستان و سیستم گرمایش مناسب در زمستان باشد. در جدول

برخی از . ها در هر زیرگروه شرایط محیطی نشان داده شده استنقل قول

 :اظهارات زبان آموزان به شرح زیر است

صندلی ها، تخته ها و دیوارها کثیف . موسسه قبلی من وحشتناک بود

 (9. )دوستش نداشتم. بودند

من دوست دارم ساختمان و کالس های درس تمیز و براق باشند. 

 (92این برای من خیلی مهم است. )

دارند را دوست دارم.  پنجره و روشنایی کافی من کالس هایی که

(81) 

 

شرایط گروه های زبان آموزان در زیر : درصد نقل قول6جدول 

 محیطی 

 %21 ساخت و ساز ضعیف ساختمان

 %22 کمبود امکانات

 %22 اتاق های تاریک و با تهویه ضعیف

 %28 عدم وجود بوفه

  

  سوال دوم تحقیق نتایج

برای مقابله  بود که زبان آموزانراهبردهایی  هدف سوال دوم تحقیق یافتن

-در مورد راه زبان آموزان اظهارات. گیرند کار می به با عدم انگیزش خود 

هایی که برای کاهش عدم انگیزش خود استفاده می کند، مورد تحلیل قرار 

. مقابله با این موضوع از آنها استخراج شدراهبردهای گرفت و 

 :عدم انگیزش به شرح زیر است مهارراهبردهای  فهرست

 وزمطالعه زبان انگلیسی در یک ساعت خاص از ر 

  مطالعه با زبان آموزانی که عملکرد بهتری در زبان انگلیسی

 دارند

 داشتن معلم مهربان 
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  درخواست از معلم برای تعریف داستان های طنزآمیز و خنده

 دار به زبان انگلیسی 

 های جالب و سرگرم کننده در استفاده از فعالیت ها و بازی

 کالس 

ته های زبان آموزان ارائه بنا بر گفراهبردها در اینجا هر یک از این 

 می شود. 

 مطالعه زبان انگلیسی در یک ساعت خاص از روز 

احساس می کنم هنگام صبح انگلیسی را بهتر یاد می گیرم. وقتی 

 (92مطالعه کنم. ) بیشتر یاد می گیرم دوست دارم بیشتر

  مطالعه با زبان آموزانی که عملکرد بهتری در زبان انگلیسی

 دارند

دهم یک همکالسی انگلیسی داشته باشم که تسلط ترجیح می 

صورت، می توانم بیشتر بیاموزم و  بیشتری به زبان انگلیسی دارد. در این

 (99انگیزش بیشتری برای مطالعه بیشتر پیدا کنم. )

 داشتن معلم مهربان 

دوست دارم به یک کالس انگلیسی بروم که معلم مهربانی دارد، 

بپرسم و راحت تر در مورد مشکالت  چون می توانم سواالت بیشتری

 (2خود صحبت کنم. )

  داستان های خنده لطیفه و درخواست از معلم برای استفاده از

 دار به زبان انگلیسی 

وقتی کالس خسته کننده می شود، دوست دارم معلمم لطیفه  

های انگلیسی تعریف کند چون خنده دار است و در عین حال یاد می 

 ( 92گیرم که چطور در انگلیسی لطیفه بگویم. )

 های جالب و سرگرم کننده در استفاده از فعالیت ها و بازی

 کالس 

ز فعالیت های دوست دارم معلم من در کالس از انواع مختلفی ا

این صورت است که از کالس ر لب و سرگرم کننده استفاده کند. دجا

بیشتر لذت می برم و با انرژی بیشتری به کالس می آیم. شخصا  بازی 

سوالی که در آن،  80های کالسی را دوست دارم. به عنوان مثال، بازی 

ال سو 80یکی از دانش آموزان به چیزی فکر می کند و ما باید از او 

 (88بپرسیم تا متوجه شویم در ذهن او چیست. )

 

 بحث -6

زبان انگیسی به عنوان  مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش زبان آموزان

عالوه بر این، . زبان خارجی از عوامل موثر بر کاهش انگیزش انجام شد

زبان آموزان برای مقابله با عدم راهبردهای این مطالعه با هدف کشف 

حاکی از آن است که زبان  ها  مصاحبهنتایج تحلیل . انگیزش انجام شد

آموزان از شش عامل  کاهش انگیزش شامل روش تدریس، شخصیت 

معلم، خصوصیات همکالسی ها، اضطراب و شرایط محیطی کالس نام 

بردند. زبان آموزان یادگیری زبان انگلیسی را در یک زمان خاص از روز، 

بهتری در زبان انگلیسی دارند، داشتن مطالعه با زبان آموزانی که عملکرد 

معلم مهربان، درخواست از معلم برای استفاده از لطیفه و داستان های 

های جالب و خنده دار به زبان انگلیسی، و استفاده از فعالیت ها و بازی

سرگرم کننده در کالس را به عنوان راهکارهای مهار عوامل موثر بر 

 کاهش انگیزش نام بردند. 

های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اضطراب یکی از  یافته

اضطراب در یادگیری زبان همچنین . عوامل موثر بر کاهش انگیزش است

در پژوهش های قبلی به عنوان عامل  کاهش انگیزش بیان شده است 

 Brown, Robsonن، رابسون و روزنجار )براو؛ 8092سونگ و کیم، )

& Rosenkjar ،)8009 یافته های 8091کیکوچی، ؛ 8092رید، ؛ .)

که کیفیت تدریس یکی از عوامل موثر بر می دهد پژوهش حاضر نشان 
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، (Arai( )8008آری )کاهش انگیزش است که منطبق با یافته های 

تسوویا ، (Kikuchi & Sakai( )8002کیکوچی و ساکایی )

(Tsuchiya( )8002)  و( ژانگZhang( )8002) است .

به توانایی معلمان به عنوان عوامل موثر  (8098) حسنی و مشکوة مطالعه

 & Gorhamکریستفل ) گرهام و همچنین .بر کاهش انگیزش اشاره کرد

Christophel )(9118)  پس از بررسی عوامل موثر بر کاهش انگیزش

دانشجوی آمریکایی در مقطع کارشناسی ارشد، به دانش و مهارت  902در 

 . های مدیریتی معلمان به عنوان عامل  کاهش انگیزش اشاره کردند

های معلمان از عوامل موثر بر عدم انگیزش در مطالعه حاضر، ویژگی

داده است که شخصیت و رفتار معلم در میان بود. مطالعات قبلی نیز نشان 

 Christophelکریستفل و گرهام )  عوامل موثر بر عدم انگیزش است )

& Gorham ،)9112 کو؛ 8008فالوت و مارویاما، ؛( جیماKojima ،)

نه عامل ایجاد کننده عدم انگیزش را  (Dörnyei( )9112دورنیه )(. 8008

ذکر کرد که اولین آنها شخصیت معلم را شامل می شود. کامال  منطقی 

است که دانش آموزان دوست داشته باشند به جای اینکه یک فرد 

پرخاشگر و بیش از حد سخت گیر معلم آنها باشد، وقت خود را با یک 

برای یافتن  (Ikeno( )8008ایکنو )معلم خوب و دلسوز سپری کنند. 

دانشجوی یک  22عوامل موثر بر کاهش انگیزش مطالعه ای را روی 

مقوله پیدا کرد که یکی از آنها به  99دانشگاه ژاپنی انجام داد. وی 

 . شخصیت معلمان اشاره داشت

یکی دیگر از عوامل موثربر کاهش انگیزش در مطالعه حاضر 

مطالعات مشابه . ای و بصری و اینترنت بودمکاناتی مانند تجهیزات رایانها

در گذشته همچنین نشان داده است که امکانات مدرسه بر انگیزش زبان 

 Van Deفان دبوگارت و ویچادی )آموزان تأثیر بسزایی می گذارد )

Bogart & Wichadee ،)8092ارت دیگر، در دسترس بودن (. به عب

این امکانات و استفاده از آنها رابطه مثبتی با سطح انگیزش دانشجویان 

دارد و نبودن و استفاده نکردن از آنها احتمال کاهش انگیزش را در زبان 

، (8001ساکایی و کیکوچی )آموزان با خود به همراه دارد. در مطالعه 

آنها . انات نامناسب مدرسه از جمله عوامل مهم کاهش انگیزش بودامک

شش عامل موثر بر کاهش انگیزش در یادگیرندگان زبان ژاپنی پیدا کردند 

 که امکانات نامناسب مدرسه یکی از مهمترین آنها بود. 

یکی دیگر از عوامل موثر بر ایجاد عدم انگیزش که در پژوهش 

را  کالس بود که زبان آموزان ایرانیحاضر مشخص شد، شرایط محیطی 

( Mayمی )بی انگیزش می کرد. این یافته با مطالعات انجام شده توسط 

سانجویست و ، (8001ساکایی و کیکوچی )، (8008آرای )،  (8091)

افروغ و و  (Sundqvist & Olin‐Scheller( )8099شلر ) اولین

سازگار است. به نظر می رسد جنبه های خاصی از  (8099همکاران )

دارد. به شرایط محیطی کالس تأثیر منفی بر میزان انگیزش زبان آموزان 

عنوان مثال، وقتی کالس تاریک است، چیدمان آن زشت است، یا صندلی 

و میزها راحت نیست، ممکن است در زبان آموزان نگرش منفی ایجاد کند 

. که این امر می تواند بر میزان انگیزش زبان آموزان تأثیر منفی بگذارد

( Takase, Niitani, Imai & Okadaایمایی و اوکادا ) تاکاسه، نیتانی،

دانشجوی کارشناسی در مورد عوامل  89در بررسی نگرش  (8099)

تخریب انگیزش دریافتند که محیط کالس مانند کمبود منابع یادگیری به 

 . عنوان یکی از عوامل عدم انگیزش است

مطالعه یکی دیگر از عوامل موثر در عدم انگیزش زبان آموزان در 

این عامل مربوط به . حاضر، ویژگی های شخصیتی زبان آموزان بود

به عنوان مثال، وقتی زبان آموزان به . رفتارهای زبان آموزان در کالس بود

اشتباهات همکالسی خود می خندند یا وقتی احساس می کنند که 

هایشان نسبت به آنها عملکرد بهتری دارند، ممکن است همکالسی

را از دست بدهند و از تالش جدی برای یادگیری  انگیزش خود

خودداری کنند. مطالعات قبلی همچنین به رفتار همکالسی ها به عنوان 

تاناکا ؛ 8098فالوت، عامل موثر بر عدم انگیزش اشاره کرده اند )

(Tanaka ،)8092 .)( یاداو و بنی عطاYadav & BaniAta( )8099) 
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اظهار داشتند که نگرش اعضای گروه به  (8001ساکایی و کیکوچی ) و

انگیزش زبان آموزان تأثیر می گذارد و هرگونه رفتار نادرست یا شرم آور 

 . ممکن است بر سطح انگیزش زبان آموزان تأثیر منفی بگذارد

یافته های پژوهش حاضر نتایج مطالعات قبلی راجع به چند وجهی 

( Songسونگ ) ترتیب،بودن عدم انگیزش را تأیید می کند. به همین 

به این نتیجه رسید که عوامل موثر بر ایجاد عدم انگیزش در  (8002)

برخی زبان آموزان چند بعدی است و  معلمان نقش مهمی در این روند 

دارند. عوامل موثر بر ایجاد عدم انگیزش که در مطالعه حاضر مشخص 

کیکوچی ، (8092سونگ و کیم )، (8092رید )های هشده است، با یافت

 هم راستا است.  (8092اسدی و همکاران )و  (8091)

برای  بود که زبان آموزانراهبردهایی در پی یافتن  سوال تحقیق دوم

ها حاکی از آن کنند. نتایج مصاحبه عدم انگیزش خود اتخاذ می مقابله با

( مطالعه انگلیسی در یک زمان 9است که زبان آموزان راهکارهایی مانند )

( مطالعه با زبان آموزانی که عملکرد بهتری در زبان 8خاص از روز، )

( درخواست از معلم برای 8( داشتن معلم مهربان، )9، )انگلیسی دارند

( استفاده 2استفاده از لطیفه و داستان های خنده دار به زبان انگلیسی، و )

از فعالیت ها و بازی های جالب و سرگرم کننده در کالس را به عنوان 

راهبردهای مهار عوامل موثر بر کاهش انگیزش نام بردند. زبان آموزان 

-مطالعه در یک ساعت خاص از روز و تحصیل با همکالسی همچنین به

( مربوط 9مورد ). هایی که مهارت زبان انگلیسی بهتر دارند، اشاره کردند

آیزل  استیک واز نظر . به سبک و عادت شخصی دانشجویان است

(Stake & Eisele( )8090) ،«ره تفاوتمطالعه دربا شخصیت به معنای

با توجه به یافته های پژوهش حاضر، درک . (91)ص « های فردی است

افراد،  تفکر در درستی از چگونگی تأثیر شخصیت در رفتارها از جمله

کلی باشد راهبرد ( یک 8به نظر می رسد مورد ). ضروری به نظر می رسد

که توسط بسیاری از زبان آموزان اتخاذ می شود تا برای یادگیری بهتر به 

هایی که از نظر دانشگاهی آنها کمک شود. اکثر زبان آموزان از همکالسی

دارای مدارج باالتری هستند و یا زبان آموزان بهتری هستند، کمک می 

در حال رشد  گیرند. در حقیقت، وقتی مهارت های اجتماعی زبان آموزان

کنند وجود همکاری می با هم است، شواهد بیشتری از زبان آموزانی که

 (. 8002(، Dollman & Lewisو لوئیس ) دالمن) دارد

 

 نتیجه گیری  -1

زبان انگلیسی در مورد  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش فراگیران

انگیزش و کشف راهبردهای آنان برای مقابله با عوامل موثر بر کاهش 

توان استنتاج کرد که میهای این پژوهش عدم انگیزش انجام شد. از یافته

های ای است که با بسیاری از جنبهعدم انگیزش مفهوم بسیار پیچیده

شود که ها پیشنهاد میبراساس یافته. یادگیری و تدریس مرتبط است

ات عوامل ایجادکننده عدم انگیزش به زبان معلمان از طریق کاهش اثر

آموزان برای پایین آوردن سطح آن کمک کنند. به عنوان مثال، معلمان باید 

توانند به زبان آموزان خود برای کاهش اضطراب کمک کنند. معلمان می

ایجاد  تر و راحت را برای کاهش اضطرابفضای غیررسمی

زبان آموزان، برای  با ترتانهاز طریق ایجاد روابط دوس همچنین و کنند

اضطراب به آنها کمک کنند. ایجاد فضای دلپذیر و مثبت در  کاهش

می   بنابراین، معلمان. کاهش عدم انگیزش است برای دیگر گامی کالس،

تری در  ساعدپذیر و مثبت در کالس، موقعیت مبا ایجاد محیطی دل توانند

آموزان را ترغیب به  انزبتوانند کنند. همچنین آنان میکالس ایجاد 

آمیز آنان نسبت  رهمدلی بیشتر کرده و از اظهارات تهدید آمیز یا تمسخ

 .به یکدیگر جلوگیری کنند

نتیجه گیری دیگری که می توان از نتایج این مطالعه به دست آورد 

این است که برخی از راهبردها مربوط به سبک و عادات شخصی زبان 

آموزان است. زبان آموزان می توانند از این راهبردها در خارج از کالس 
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برای بهبود نتایج یادگیری زبان استفاده کنند. به عبارت دیگر، بر اساس 

ه های این تحقیق ، فراگیران معتقدند که راهبردهای کاهش عدم یافت

انگیزش باید هم در داخل و هم در خارج از محیط کالس استفاده شود. 

در حقیقت، آنان بر این باورند که برای دریافت نتیجه بهتر باید استفاده از 

راهبردهای کاهش عدم انگیزش به محیط و شرایط خارج از کالس نیز 

ابد. معلمان می توانند با استفاده از بینش به دست آمده از نتایج گسترش ی

این مطالعه، نسبت به نگرش زبان آموزان نسبت به عوامل عدم انگیزش 

آگاهی پیدا کرده و در نتیجه فرصت های یادگیری بهتری را برای زبان 

آموزان فراهم کنند. معلمان همچنین می توانند روش آموزش خود را 

ند تا برای کاهش عدم انگیزش به زبان آموزان خود کمک کنند. بهبود بخش

آموزش تاملی از آن جهت برای معلمان زبان مفید است که می تواند آنها 

را نسبت به تصمیمات آموزشی و تاثیرات آنها بر نتایج آموزشی خود 

جموع، به معلمان پیشنهاد (. در م8002( Pachecoپاچکو، )آگاهی دهد )

شود کند که ضمن تدریس، عوامل موثر در ایجاد عدم انگیزش را در می

نظر بگیرند تا برای کمرنگ کردن آنها به زبان آموزان خود کمک کنند. 

همچنین پیشنهاد می شود که معلمان در استفاده از راهکارهای کاهش عدم 

 انگیزش با زبان آموزان همکاری کنند.

درک زبان  های پژوهش حاضر این است که محدودیت یکی از

گیزش ممکن است از واقعیت دور ر ایجاد عدم انبآموزان از عوامل موثر 

زبان آموزان به عنوان عوامل موثر در ایجاد  باشد. به عبارت دیگر، آنچه

کنند، ممکن است صرفا  برخاسته از تصور آنها  عدم انگیزش عنوان می

. عالوه بر این، برای سهولت انجام پژوهش، محققان باشد نه عوامل واقعی

ند. محدودیت دیگر دقادر به انتخاب کامال تصادفی شرکت کنندگان نبو

های حاکم بر  مطالعه حاضر این بود که محققان به دلیل محدودیت

ند. با دمع آوری داده نبوجها برای  موسسات زبان قادر به مشاهده کالس

های آینده در زمینه  های زیر برای پژوهش زمینهها، توجه به این محدودیت

-کنندگان در این مطالعه زبانرسد. شرکتعدم انگیزش مناسب به نظر می

توان با افراد دیگر  بودند. این مطالعه را می زبان انگلیسی آموزان و معلمان

توان تصویری  از جمله والدین و مدیران تکرار کرد. از این طریق می

با توان بررسی تطبیقی انگیزش دریافت کرد. همچنین می تر از عدمکامل

مطالعه نگرش زبان آموزان و معلمان نسبت به پیشگیری از عوامل ایجاد 

انگیزش در شرایط اجتماعی و نیز بررسی بلندمدت انجام داد تا عدم

وینینگ، دورنیه و بات تغییرات احتمالی در عدم انگیزش مشخص شود. 

(Waninge, Dörnyei, & de Bot( )8098)  ،معتقدند که انگیزش

عاملی پایدار نیست و پیوسته در معرض تغییر است. بنابراین، برای داشتن 

آن در طی یک دوره زمانی   عدم انگیزش، مطالعه یک تصویر جامع تر از

توان مطالعاتی برای بررسی نقش  عالوه بر این، می .استخاص ضروری 

های مختلف از عوامل های فردی در برداشت عوامل شخصیتی و تفاوت

های فردی در حوزه  ایجاد عدم انگیزش انجام داد. منابع مختلفی از تفاوت

پژوهش فراگیری زبان دوم مورد بررسی قرار گرفته اند، از جمله سبک 

های یادگیری و غیره. بنابراین، در مطالعات آینده  کشناختی، جنسیت، سب

  توان به دنبال بررسی تعامل بین عدم انگیزش و متغیرهای ایجاد کننده می

های فردی بود تا تصویری واضح تر از عدم انگیزش در زبان  تفاوت

 آموزان ارائه داد.
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