
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شناخت، زبان
  149 -  131، 1395، بهار و تابستان اول، شمارة هفتمسال 

  بردهاي يادگيري زبان فارسي  كارگيري راه هنقش اضطراب در ب
  اي هوش شناختي عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه به

  *منصوره سادات صادقي
  ***فرد وكيلي اميررضا ،**ناز ميردهقان مهين

  ****مهديه قناعت

  چكيده
براي بررسي نقش اضطراب در بكارگيري راهبردهاي يـادگيري زبـان فارسـي بـه     

زبان آموز غيرايرانـي   80اي هوش شناختي، عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه
ي   پرسشـنامه  3المللي امام خميني با تكميل   مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين

اضطراب و همچنين هوش شناختي در اين مطالعه شركت  ،دهاي خودانگيختهراهبر
هاي آماري نشـان داد كـه اضـطراب در ميـزان       ها با روش  نتايج تحليل داده. كردند

نتايج نشان داد . هوش شناختي نقش داردعملكرد  بكارگيري راهبردهاي يادگيري و
ي عملكـرد هـوش     واسطهنقش اضطراب بر راهبردهاي يادگيري بدون واسطه و با

اي كـه  هرچـه ميـزان اضـطراب افـزايش يابـد، ميـزان          باشد، به گونـه   شناختي مي
همچنين اضـطراب بـا هـوش شـناختي     . بكارگيري راهبرد يادگيري كمتر مي شود

هرچه ميزان اضطراب باالتر باشـد، ميـزان عملكـرد    . ي معنادار معكوسي دارد  رابطه
                                                                                                 

 )مسـئول  ةنويسـند (خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهـران   ةت علمي پژوهشكدئشناسي، عضو هي دكتري روان *
m_sadeghi@sbu.ac.ir 

 m_mirdehghan@sbu.ac.irادبيات، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران،  ةدانشكد ،شناسي گروه زبان ا، دانشياردكتر **

، )ره(المللي امام خمينـي   دانشگاه بين ي،آموزش زبان فارس ي، مركزآموزش زبان فارس، استاديار، گروه ادكتر ***
 vakilifard@plc.ikiu.ac.ir ،قزوين

ــد،  **** ــي ارش ــ كارشناس ــان فارس ــوزش زب ــه غ يآم ــيرب ــا يفارس ــران نزبان ــتي، ته ــهيد بهش ــگاه ش ، ، دانش
m.mahdiye25@yahoo.com  

 9/3/1395: ، تاريخ پذيرش22/1/1395: تاريخ دريافت



  ... بان دومعنوان ز بردهاي يادگيري زبان فارسي به كارگيري راه نقش اضطراب در به   132

بعالوه نتايج نشان داد كـه عملكـرد هـوش    . يابد  افراد در هوش شناختي كاهش مي
شناختي بر ميزان بكارگيري راهبرد يادگيري اثـر مسـتقيم دارد، بـه شـكلي كـه بـا       

بـر  . افزايش عملكرد هوش شناختي مقدار بكارگيري راهبرد يادگيري افزايش يافت
ولفه هاي ها، بكارگيري راهبرد يادگيري غير از اينكه تحت تاثير م  اساس نتايج يافته

توانـد در    هاي ديگر روانشناختي مانند اضطراب نيز مي  هوشي افراد قرار دارد، مولفه
 . ميزان بكارگيري اين راهبردها نقش مخربي حتي بيش از هوش شناختي نشان دهد

راهبردهاي يـادگيري، هـوش شـناختي،     ،اضطراب يادگيري زبان دوم :ها واژهكليد
  زبان فارسي

  
  مقدمه. 1

ها فرد را در سراسر جهان از جمله دانش  يك پديده جهاني است كه ساالنه ميليوناضطراب 
اضـطراب يـك احسـاس    ). Hill, 1984(دهـد   آموزان و دانشجويان را تحت تأثير قـرار مـي  

دلواپسي منتشر، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم است كه با يك يـا چنـد احسـاس جسـمي     
سازد و پيامد آن كـاهش تـوان    هايش دچار ترديد مي يهمراه مي شود و فرد را درباره تواناي

هـايي كـه فـرد در معـرض ارزشـيابي قـرار        هاي يادگيري است، موقعيـت  مقابله با موقعيت
  ).Chamorro, 2008(گيرد و مستلزم حل مشكالت يا مسئله است  مي

 ,Sieber(سـيبر  . گرچه اضطراب و اضطراب امتحان متفاوتند اما شباهتهاي متعـددي دارنـد  

هـاي   داند كه شـامل پاسـخ   اضطراب امتحان را حالتي خاص از اضطراب عمومي مي) 1980
پديدارشناختي، فيزيولوژيكي، و رفتاري مرتبط با ترس از شكسـت اسـت و در بسـياري از    

). 2008به نقل از چـامورو،  (فرايندهاي شناختي و توجهي، با كاركرد مؤثر فرد تداخل دارد 
اي از ابعـاد شـناختي، عـاطفي، فيزيولـوژيكي و عكـس       پيچيـده  البته اضطراب نيز تركيـب 

هاي رفتاري است و كارايي فرد در زمان اضطراب نسبت به زماني كه مشغول گـوش   العمل
يك ارتباط دوسويه بين عملكرد يادگيري ). Hong, 1998(شود  دادن به درس است، كمتر مي

اعتقاد دارنـد اضـطراب در طـول    ) 2001(به طوري كه مك دونالد . و اضطراب وجود دارد
اما تاثير اين اضـطراب بـر   . زندگي فرد تجربه مي شود و اثرات منفي خود را حفظ مي كند

  عملكرد افراد چگونه رخ مي دهد؟
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  پيشينه تحقيق 1.1

براي اضطراب دو مؤلفه مهم يعني نگراني ) 1980(و اسپيل برگر ) 1969(موريس و ليبرت 
) (Worry و هيجان پذيري)(Emotional هاي شـناختي   مؤلفه نگراني فعاليت. مطرح كرده اند

نامربوط به تكليف است كه شامل دلواپسي شـناختي زيـاد راجـع بـه عملكـرد، پيامـدهاي       
شكست ناشي از عملكرد، افكار مربوط به تحقير و سرزنش خود، ارزيابي توانايي خـود در  

مؤلفـه  . شـود  اي منفي مي ابرازي به گونهمقايسه با ديگران، انتظارات منفي از عملكرد و خود
هاي فيزيولـوژيكي خودمختـار ماننـد تـپش      پذيري به برانگيختگي هيجاني و واكنش هيجان

  .قلب، آشفتگي معده، سردرد، تعريق، لرزش و غيره اشاره دارد
اعتقاد دارد افزايش اضطراب منجر بـه نـوعي خوداشـتغالي ذهنـي     ) 1975(ساراسون   

شـود و غالبـاً بـه     هاي خود مشخص مي م انگاري و ترديد درباره تواناييميشودكه با خودك
هـاي فيزيولـوژيكي نـامطلوب و افـت      ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركز حواس، واكـنش 

اي در عملكرد يـادگيري دانـش    شود و نقش مخرب و بازدارنده عملكرد تحصيلي منجر مي
هرحال، گرچه پيشرفت تحصـيلي و عملكـرد   به . كند آموزان و دانشجويان مي تواند ايفا مي
تـوان نقـش اضـطراب را در     پذيرد، اما به سـادگي نمـي   يادگيري از عوامل متعددي تأثير مي

توانـد   شود كه هوش مـي  گرچه اغلب و به طور سنتي گفته مي. ارزشيابي فرد ناديده گرفت
ر نظر داشت كه پيش بيني كننده خوبي براي پيشرفت تحصيلي و عملكرد باشد، ولي بايد د

توانند بر اين ارتباط مؤثر باشند، زيرا آزمون هوش  متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه مي
  ). Marnat,1990(تواند تمامي اين متغيرها را اندازه گيري كند  نمي

اما عملكرد يادگيري افراد رابطه بسيار مسـتقيمي بـا بـه كـارگيري مناسـب راهبردهـاي       
 رابطه در پرورش و آموزش با مرتبط علمي فراوان مطالعات 1970 دهه خراوا از. يادگيري دارد

 و آموزش در گرايشي پيدايش به منجر نكته همين كه است يادگيري انجام شده راهبردهاي با
 فراگيـر  كـه  هستند ابزاري يادگيري راهبردهاي. زبان خارجي شده است و دوم زبان پرورش

 براي فراگير كه هستند ابزاري يادگيري راهبردهاي .نمايد مي استفاده آنها از زبان يادگيري براي

 بـه  گسـترده  طـور  بـه  را راهبردهـا  اين) 1975(رابين  .نمايد مي استفاده آنها از زبان يادگيري

 تعريـف  "كند استفاده دانشي اكتساب براي است ممكن فراگير كه ابزاري يا ها تكنيك"عنوان

 زبـان  خصوص در شناسي ائه يك تعريف از منظر روانبا ار) 1980(كاسپر و فرچ. نمايد مي

 خودآگـاهي  و مشـكل محـوري   بـا  ارتباط در يادگيري راهبردهاي كه نمايند مي اظهار چنين
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 داشتن بر طور خودآگاه به فراگير كه دارد داللت اين بر محوري مشكل معيار .شود مي تعريف

 طرح" عنوان به ردهاي يادگيري رابنابراين اين محققين راهب. است آگاه و هوشيار مشكل يك

 مـي  مشكل مطرح عنوان به فراگير براي را خود كه چيزي كردن حل براي آگاهانه بالقوه هاي

  .نمايند مي تعريف "خاص يادگيري هدف يك به رسيدن در كند
 راهبردهاي ي درباره الً معمو كه تعاريفي كه سازد مطرح مي را بحث اين 1990 آكسفورد

 بيـان  را يـادگيري  راهبردهاي بودن هيجاني بودن و غني كامل طور به شود مي گفته يادگيري

 اعمـال  يـادگيري  راهبردهـاي  اظهار نمود و نموده تر گسترده را تعريف اين وي لذا كند نمي

 تـر،  بخـش  لـذت  تـر،  تر، سـريع  آسان را يادگيري تا دهد مي انجام فراگير كه هستند خاصي

  ).1389حيدري و آذري، (كند  جديد محيط به قالانت قابل و مؤثرتر خودمحورتر،
 .باشد مي متعددي عوامل تأثير تحت فراگيران توسط زبان يادگيري راهبردهاي از استفاده

 و سـن  تكليـف،  نـوع  فرهنگـي،  زمينه پيش جنسيت، انگيزه، به توان مي عوامل جمله اين از
. اشاره نمود.... و  زباني، سطح مهارت تحصيلي، ي رشته يادگيري، دوم، سبك زبان ي مرحله
 سـطح  و يـادگيري  راهبردهـاي  ميـان  داري معني مثبت رابطه كه داد نشان) 2010( گوان مين

 راهبردهـاي  از اسـتفاده  در بيشـتري  تنـوع  فراگير چه هر همچنين و دارد وجود زباني مهارت

نيـز  ) 2009( چـان  همچنين ينـگ  .بود خواهد ماهرتر زبان يادگيري باشد، در داشته يادگيري
 راهبرد از و بيشتر شناختي و فراشناختي راهبردهاي از باال سطح مهارت با اشاره كرد فراگيران

از جمله عوامل مرتبط ديگر با اسـتفاده از بـه   . استفاده مي كنند راهبردها ساير از كمتر حافظه
ر پژوهشگران د.كارگيري مناسب از راهبردهاي يادگيري اضطراب و هوش اشاره شده است

يـا اكتسـاب زبـان دوم را بـه      عدم موفقيت در يادگيري زبان خـارجي پژوهشهاي متعددي 
اضـطراب  . انـد  نسـبت داده .. روانشـناختي بسـياري از جملـه هـوش، اضـطراب و      عوامل 

درآموزش و به كارگيري راهبردهـاي يـادگيري زبـان خـارجي نقـش بسـيارمهم واساسـي        
تواند علت اصلي عدم  ش زبان خارجي حتي ميكند، به گونه اي كه اضطراب درآموز ايفامي

تـداخل اضـطراب بـا انـواع متنـوعي       .)Aida, 1994(يادگيري زبان دربسياري ازافراد باشـد  
مـرتبط   دوميـا   يك زبان خارجي مي كه با يادگيريشناخته شده است اماهنگاها  ازيادگيري

ب زبـان دوم بـه   اضـطرا . شود شناخته مي دوم/گردد تحت عنوان اضطراب زبان خارجي مي
هاي زبان دوم شامل حرف زدن و گـوش دادن و يـادگيري    احساس تنش و بيم در موقعيت

تواندهم بريـادگيري زبـان وهـم رونـد      مي كه) 1994 مكين تاير و گاردنر،( شود  مربوط مي
مطالعات هرويتـز  . )1999مكين تاير،( يادگيري و به كارگيري راهبردهاي مناسب موثر باشد
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نشان داد كه اضطراب زبان خارجي نوعي اضطراب عمومي است كه البته با ) 1986(و كوپه 
وي در تحقيقـات  . محدود شدن اضطراب به موقعيت يادگيري زبان دوم، شناخته مي شـود 

به اين نتيجه دست يافت كه يك سوم از دانش آموزاني كه در حال يادگيري زبان خـارجي  
  .ندكن هستند انواعي از اضطراب را تجربه مي

. بخش توصـيف نمـوده اسـت    3سه منبع از اضطراب زبان خارجي را در ) 1994(يانگ
هاي مرتبط با فراگيران كه  اضطراب. منابع مرتبط با فراگير، مرتبط با معلم و مرتبط با موسسه

در واقع علت اصلي اضطراب نيز مي باشند شامل اعتماد به نفس پـايين، احسـاس رقابـت،    
يي كم، نگراني در ايجاد ارتباط، فقدان عضويت عمومي و باورهـا و  احساس دروني از توانا

سه مولفه از ) 1986(هورويتز و همكاران ). 1994يانگ،(باشد  اعتقادها در يادگيري زبان مي
آنها پيشنهاد دادنـد كـه   . اول درك ارتباطي است. اضطراب زبان خارجي را توصيف نمودند

. ها ناقص اسـت  يي داشته اما دايره لغات زبان دوم آنهاي رسا دانشجويان زبان افكار و ايده
ناتوانايي چه در توصيف خود يا فهماندن به شخص ديگـر منجـر بـه نـاقص مانـدن درك      

دومين مولفه كه در ارتباط نزديكي با اولي است ترس از ارزيابي منفي در اجتمـاع  . شود مي
كننـد كـه    ه و احسـاس مـي  گوينـد مطمـئن نبـود    زيرا دانشجويان به خود و آنچه مي. است

مولفه سوم اضطراب امتحان است كه به ارزيابي اكادميـك  . اثرگذاري اجتماعي كافي ندارند
اين مولفه همچنان كه توسـط هـورويتز نشـان داده شـده اثـرات مخربـي بـر        . گذارد اثر مي

  .يادگيري زبان دوم دارد
اضطراب متغيرهاي ديگري  با تمام آنچه گفته شد اما پژوهشگران معتقد هستند به غير از

نيز با به كارگيري راهبردهاي يادگيري زبان دوم در ارتباط هستند كه يكي از مهم ترين آنها 
اعتقاد دارند هوش به عنـوان يكـي از مهـم تـرين     ) 1389(كسائيان و كسائيان . هوش است

كه هوش و  شايد يكي از نزديكترين تعريفها. عوامل در يادگيري زبان دوم نقش ايفا مي كند
وكسلر هـوش  . يادگيري را بهم مرتبط مي نمايد تعريف وكسلر و استرنبرگ از هوش باشد

تفكـر منطقـي و برخـورد     ،شناختي را مجموعه يا كل قابليت يك فرد براي فعاليت هدفمند
اسـتنبرگ  ). 48- 47:  1380بـه نقـل از هيلگـارد،    ؛1985وكسلر،( ".كارامد با محيط مي داند

باشـد را توسـعه داد و    ركز بر توانايي يادگيري و نه عوامل  بيولوژيـك مـي  اي كه تم فرضيه
رويكرد هوش سه بخشي استرنبرگ گسترش يافت . نظريه هوش سه بخشي را معرفي نمود
تحليلي : طبق اين نظريه هوش داراي سه چهره است. و به نام هوش موفق مطرح شده است

)Analytical intelligence ( خالق ،)Creative intelligence ( و عملي)Practical intelligence.(  
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جنبه تحليلي هوش به توانايي انسان در برخورد مـوثر بـا مسـائل گفتـه     : هوش تحليلي
شود و معرف توانايي كالمي، تفكر انتزاعي، پردازش اطالعات و سازمان دهي به مطالب  مي

. هـا مـرتبط اسـت    ي مهـارت  سهارزيابي، قضاوت و مقاي ،است كه با توانايي تحليلي نمودن
هوش . كند كشف و نوآوري را مديريت مي ،ابداع ،هاي تخيل هوش خالق است كه توانايي

ها و تئوري را به زندگي روزانه مبدل  ايده ،عملي هوشي است كه كاربردهايي را كه شناخت
  . كند نمايد نظارت مي مي

  
  هدف و پرسشهاي پژوهش. 2

است كه مولفه هاي اضطراب و هوش در يـادگيري زبـان    با عنايت به آنچه گذشت واضح
 و هـوش  ي اضطراب يـا  درباره تحقيق به فراوان گرايش دوم نقش ايفا مي كنند اما عليرغم

زبان دوم اغلب اين تحقيقات يا رابطه به اين مولفـه   مهارت سطح يادگيري و هاي استراتژي
ري با زبان انگليسي به عنـوان زبـان دوم   ها به طور جداگانه پرداخته اند و يا بيشتر در يادگي

اين مولفه هـا بـه طـور     رابطه زمينه در تحقيقاتي يا تحقيق ايران مساله مطرح شده است و در
بنابراين پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي نقـش اضـطراب در        . تعاملي انجام نشده است

اي  نقـش واسـطه   بكارگيري راهبردهاي يادگيري زبان فارسي به عنوان زبان دوم با توجه به
  .هوش شناختي طراحي شد

  سوال اصلي 
نقش اضطراب در به كارگيري راهبردهاي يادگيري زبان فارسي به عنـوان زبـان دوم بـا    

  توجه به نقش واسطه اي هوش شناختي چگونه است؟ 
  سئوالهاي فرعي

نقش اضطراب در به كارگيري راهبردهاي يادگيري زبان فارسي به عنـوان زبـان دوم    .1
 ونه است؟چگ

هاي آن در به كارگيري راهبردهاي يادگيري زبان فارسي  نقش هوش شناختي و مولفه. 2
 به عنوان زبان دوم چگونه است؟

  نقش اضطراب در هوش شناختي چگونه است؟. 3
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  روش پژوهش .3
  . مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است

 

  ي آماري و روش نمونه گيري جامعه
هش حاضر شامل دانشجويان زن و مرد فارسي آموز بزرگسال غير ايرانـي  آزمودنيها در پژو

در مركـز آمـوزش زبـان    . اي انجام شده اسـت  گيري به صورت تصادفي خوشه نمونه. است
فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه بين المللي قزوين دانشجوياني كه در شش كـالس در  

) دختر و پسر(دانشجو  100ند و تعداد سطح پيشرفته مشغول به تحصيل بودند انتخاب شد
آزمونهاي هوش كتل، اضطراب و راهبردهاي يادگيري را تكميل نمودند و در نهايت پس از 

  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 84هاي مخدوش  حذف پرسشنامه
  

  ابزارهاي جمع آوري اطالعات .4
Motivational strategies for learning questioner پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته يادگيري

 

  ).1383،ترجمه نويدي،1991پنت ريچ و دگروت،(
پرسشنامه راهبردهاي خود انگيخته براي يادگيري يك ابزار خود سـنجي اسـت كـه بـه     

هـا از انـواع    گيري مطالعـه دانشـجويان و شـيوه اسـتفاده آن     طور عمده براي ارزيابي جهت
شامل سه بخش انگيزش، راهبردهاي شـناختي و  راهبردهاي يادگيري طراحي شده است و 
  .فراشناختي و راهبردهاي يادگيري مي باشد

گيـري   جهـت .1.: كنـد  بخش اول كه به انگيزش مربوط است شش متغير را ارزيابي مـي 
 Extrinsic goal(گيري انگيزش بيرونـي  جهت.،2 )Intrinsic goal orientation(انگيزش دروني

orientation (،3.ف ارزش تكلي)Task value( ،4 .ي يادگيري  كنترل نكات برجسته)Control 

of learning relieves (،5 .احساس خودكارآمدي براي يادگيري و عملكرد)Self_efficacy for 

learning and Performance ( آزمون اضطراب. 6و)Test anxiety .(  
ولفـه را در بـر   سـنجد كـه چهـار م    بخش دوم راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مـي 

تفكــر  .Organization (،3(ســازمان دهــي .2،) Elaboration(بســط دهــي . 1. گيــرد مــي
  )Metacognitive self-regulation(خودنظم دهي فراشناختي. 4و ) Critical thinking(انتقادي
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بخش سوم، راهبردهاي يادگيري مربوط به مديريت منابع اين بخش شامل چهار مولفه  
تالش بـراي  .Time and study environment (،2(زمان و محيط مطالعه.1: ازاست كه عبارتند 

 Peer learning help(جسـتجوي كمـك بـراي يـادگيري    . 3،) Effort regulation(نظـم دهـي  

seeking (،4.همياري در يادگيري)Peer learning(  
طور متوسط و به  1حداقل   7ها حداكثر، براي هر ماده از مواد پرسشنامه امتياز آزمودني

هـا   توان جمع نمرات آزمودني واحد را براي هر يك از مقياس از اين رو، مي. خواهد بود 4
ي هر فـرد در آن   به دست آورد و سپس بر تعداد مواد آن مقياس تقسيم كرد تا متوسط نمره

مـك كيچـي، پينـت ريـچ، اسـميت و      ). 1383پينت ريچ و همكـاران، (مقياس حاصل شود 
 356راي بررسي ثبات دروني،اعتبار و روايي پـيش بـين ايـن پرسشـنامه     ب 1993گارسيا در 

نتايج مطالعه . رشته تحصيلي مختلف را انتخاب كردند 14كالس مختلف و  36آزمودني از 
هـاي   همچنـين، همبسـتگي  . نشان داد كه ضريب الفا بين عوامل، مثبت و نسبتا بـزرگ بـود  

آزمون نيكـويي بـرازش   . جويان وجود داشتهاي درسي دانش داري ميان عوامل و رتبه معني
ــدگي داده  ــه برازن ــم نشــان داد ك ــبتا خــوب اســت  ه ــاي ورودي نس ــرانجام اينكــه . ه س

MSLQگيري انگيزش و راهبردهاييادگيري دانشجويان  ي روا، پايا و مفيدي براي اندازه وسيله
بـه نقـل از    ،1376(در ايران روايي و اعتبار اين پرسشنامه نيز توسط موسوي نـژاد  . باشد مي

. با استفاده از روش محتوايي و تحليل عاملي نيز مورد بررسي قرار گرفـت ) 1385 ،قدم پور
خـود نظـم    ،راهبردهاي شناختي سطح پـايين  ،در اين تحليل راهبردهاي شناختي سطح باال

، 98/0: با استفاده از ضرايب آلفاي كرونباخ به ترتيب ضرايب عبارتند از. دهي استخراج كرد
با استفاده از روش تحليل عـاملي در  ) 1385(قدم پور. باشد را به دست آورد مي 76/0،84/0

رابطه با راهبردهاييلدگيري خود نظم دهي را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ را در نمونه 
/ 80: ها عبارتند از به ترتيب ضرايب خرده مقياس ،دانش آموزان مقطع دبيرستان محاسبه كرد

به دسـت   88/0در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ.79/0و 
  .آمده است

  
  ).1388، ترجمه رها فر،1988(راب بك طنامه اض پرسش .5

 ،پرسشنامه اضطراب بك براي احساس نياز به ابزاري كه بتواند در مواقع اعتبـار همگـرا  
ـ   ،بين اضطراب و افسردگي تميز قائل شود . سـاخته شـد  ) 1988(بـك . يتوسـط آرون ت

تواند بـراي اهـداف پزوهشـي و بـاليني مفيـد باشـد و در ميـان سـاير          چنين ابزاري مي



 139   و ديگران منصوره سادات صادقي

 ،اند ميان اضطراب و افسردگي به طور كافي تميز دهنـد  ابزارهاي خودسنجي كه نتوانسته
  از امتياز خاصي برخوردار گردد

بـك مجمـوع نمـره     نمـره اضـطراب  . شود گذاري مي اين آزمون به روش ليكرت  نمره
هر چه نمره پايين .است 63الي 0سواالت پرسشنامه در نظر گرفته شده است كه عددي بين 

  .تر باشد به معناي اضطراب كمتر و هر چه نمره باالتر باشد يعني اضطراب بيشتر است
( نتايج تحقيق نشان داد كـه مقيـاس اضـطراب بـك در جمعيـت ايرانـي داراي روايـي       

72=/r( پايايي ،)83=/r ( و هماهنگي دروني)براسـاس تحقيـق كاويـاني و    . است) آلفا/=92
  :، تقسيم بندي زير، براي نقاط برش اين آزمون پيشنهاد شده است)1388( همكاران

و   26تـا   19و اضـطراب متوسـط     18تـا  12و اضطراب خفيف  11تا  0بدون عالمت 
  63تا  37واضطراب خيلي شديد 36تا  27اضطراب شديد 

گرچه كه اين امتيـاز خـوبي   . حاكي از اضطراب خيلي پايين است 21تا  0ل بين نمره ك
گيرنـد كـه    زيرا افراد ياد مـي . تواند غير واقع بينانه باشد شود ولي گاهي نيز مي محسوب مي

توانـد نشـان    سطح اضطراب خيلي كم همچنين مي. نشانگان معمول اضطراب را پنهان كنند
تـا   22نمره كل بـين  .خودش، ديگران و محيطش گسسته استي اين باشد كه فرد از  دهنده

رسد كه بدن فرد قصد دارد چيـزي بـه او    به نظر مي. دهد اضطاب متوسطي را نشان مي 35
كننـد،   توجه فرد به الگوهايي كه زمان و چرايي نشـانگان اضـطراب او را تبيـين مـي    .بگويد

كه نياز به حل شـدن داشـته    هايي باشد ممكن است فرد داراي تعارض. اهميت خاصي دارد
در ايـن جـا نيـز توجـه بـه      . باشد موجب نگرانـي اسـت   36اگر نمره نهايي فراتر از .باشند

ي شكسـت و   اضطراب مـداوم و زيـاد نشـانه   . الگوهاي زماني اضطراب فرد ضروري است
اگرچه موضوعي است كه نياز به درمان موثر دارد و در غير اين صورت . ضعف فرد نيست

اعتبار اين پرسشنامه در پژوهش . از نظر جسماني و رئاني تحت فشار قرار خواهد دادفرد را 
  .محاسبه شد 92/0حاضر از طريق آلفاي كرونباخ 

 

  )1388(كتل . بي. آزمون هوشي آر .6
گيري هـوش كودكـان    آزمون كتل از جمله آزمونهاي نابسته به فرهنگ است كه براي اندازه

آزمـون هـوش   ).1388پاشاشريفي،(هاي متفاوتي تدوين شده است  تا بزرگساالن البته با فرم
كتل داراي سه مقياس است كه در اين پژوهش برحسب نياز مقياس سوم اين آزمون مـورد  

گيـري هـوش افـراد بـاال تـر از ديـپلم و        اين آزمـون بـراي انـدازه   .استفاده قرار گرفته است
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هـاي عميـق و    بوده است كه تفاوت ي آن تالش بر اين در تهيه. دانشگاهيان اختصاص دارد
  .ها آشكار شود ظريف آزمودني

اجراي هر فرم آن بيش از نـيم سـاعت   . تشكيل شده است Bو  Aاز دو فرم  3مقياس 
اگر زمان الزم . دقيقه است 14ها  زمان آزمايش واقعي براي هر يك از فرم. وقت الزم ندارد

ضيحات آزماينده را بـه آن اضـافه كنـيم    ها و تو ي اول و انجام تمرين براي پر كردن صفحه
هـا از چهـار آزمـون فرعـي      هر يك از فـرم . روي هم رفته بيشتر از نيم ساعت نخواهد بود

 13:آزمـون فرعـي اول  : هـا بـه شـرح زيـر اسـت      تشكيل شده كه ترتيب و زمان اجراي آن
. دقيقـه  3سـوال  13:   دقيقه، آزمون فرعي سـوم 4سوال  14: دقيقه، آزمون فرعي دوم3سوال

سوال و در يك مقياس كامل 50بنابراين، در هر فرم، . دقيقه 4سوال 10: آزمون فرعي چهارم
طبق معمول، سواالت به ترتيب درجه دشـواري تنظـيم شـده    . سوال وجود دارد 100جمعا 
هاي فرعي در نظر گرفته شده تـا هـم    تعدادي هم سوال نمونه براي هر يك از آزمون. است

هاي قبلـي   كار آشنا شود و هم بتواند عادتي را كه از پاسخ گويي به آزمون آزمودني با شيوه
سوال بـه سـوال تحليـل شـده اسـت تـا        Bو  Aهاي  فرم. كسب كرده است فراموش كند

بـوده كـه هـر كـدام      Bو Aاين پرسشنامه شامل دو فرم . ها معادل باشد ي دشواري آن درجه
آزمـون هـر فـرم     4آزمون مجموع نمرات  پس از تصحيح سواالت هر. چهار آزمون داشتند

 50تـا   0در نظر گرفته شد كه عددي بـين  Bو Aبراي هر فرد  به عنوان نمره فرد در آزمون 
  .بود، از مجموع دو نمره فرد به عنوان نمره هوش كتل در آزمون استفاده گرديد

ضرايب . در كتابچه راهنمايي آزمون انواع ضرايب اعتبار براي آزمون گزارش شده است
هاي مختلف هستند و به همين جهـت   اعتبار منتشر شده نتيجه اجراي آزمون بر روي نمونه
 ،در ارتبـاط بـا روش همسـاني درونـي    .در راهنمايي آزمون سه ضريب گزارش شده اسـت 

اي  و با روش بازآزمايي دامنه Bبراي فرم / 79تا  /71و  Aبراي فرم / 81تا /  77اي از  دامنه
عالوه بر اين ضرايب اعتبار آزمـون بـا اسـتفاده از روش    . گزارش شده است /83تا / 58از 
بـه نقـل از    1999،سـالويا و يسـلداك  (بـوده اسـت    /72تـا   /58اي از  هاي موازي دامنه فرم

  ).1378،اكبرورمزياري
انـد كـه    ها متكي بر مطالعات تحليـل عـاملي بـوده    در زمينه روايي آزمون بيشتر پژوهش

كتل در مطالعات خود با استفاده از تحليل عوامل يك عامل . ته استتوسط كتل صورت گرف
هـا   اين عامـل بـا همـه خـرده آزمـون     . ناميد را استخراج كرد) g(كمي كه آن را هوش كلي

اي  دامنـه  ،يا هوش كلي) g(ها با عامل  در زمينه همبستگي بين خرده آزمون. همبستگي دارد
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مقياس دو آزمون هوش كتل با آزمـون هـوش   همبستگي . گزارش شده است/ 99تا / 53از 
ايـن  ).1378،بـه نقـل از اكبرورمزيـاري    1999،سالويا و يسلداك(بوده است / 72وكسلر نيز 

هنجاريابي شده است و ميزان پايايي آن از طريق ضريب آلفاي ) 1370(آزمون توسط كرمي 
اسـبه آلفـاي   در اين پژوهش اعتبار آزمـون از طريـق مح  . گزارش شده است 95/0كرونباخ 
  .به دست آمده است 89/0كرونباخ 

  
  ها يافته .7

نفـر   32نفر مرد و 52نفر مي باشد كه از اين تعداد  84تعداد آزمودني ها در پژوهش حاضر 
سال اسـت و در تـرم سـوم در مقطـع پـيش دانشـگاهي        21ها  ميانگين سني آن. زن هستند

  .مشغول به تحصيل هستند

  ستاندارد مولفه هاي راهبردهاي يادگيري، اضطراب و هوش ميانگين و انحراف ا: 1جدول 
  در دانشجويان غير ايراني

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد مولفه هاي راهبرديادگيري 

 92/0 12/5 84 خودكار آمدي

 97/0 72/5 84 ارزش ذاتي

 87/0 81/5 84 راهبردهاي شناختي

 78/0 92/4 84 خود نظم دهي

 20/3 31/25 84 هاي خودانگيخته يادگيرينمره كل راهبرد

 22/12 21/19 84 نمره اضطراب بك

 A 84 91/3 99/2- نمره آزمون اول هوش 

 A 84 53/10 77/3- نمره آزمون دوم هوش 

 A 84 88/2 14/2- نمره آزمون سوم هوش 

 A 84 04/2 81/1- نمره آزمون چهارم هوش 

 B 84 85/3 77/2- نمره آزمون اول هوش 

 B 84 29/11 29/5- آزمون دوم هوش  نمره

 B 84 45/2 70/2- نمره آزمون سوم هوش 
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 B 84 67/1 45/1- نمره آزمون چهارم هوش 

 A 84 38/19 67/8مجموع نمرات آزمون هوش 

 B 84 28/19 57/10  مجموع نمرات آزمون هوش

 43/18 66/38 84 مجموع نمرات دو آزمون هوش كتل

 A 84 000 1 نمره استاندارد آزمون هوش

 B 84 000 1نمره استاندارد آزمون هوش 

 IQ-A 84 100 15نمره 

 IQ-B 84 100 15نمره 

  
از همـه  ) 81/5(ميـانگين راهبردهـاي شـناختي   . همان طور كه جدول باال نشان مي دهد

بيشتر از ميانگين نمره آزمون هـوش   Aهمچنين ميانگين نمره آزمون هوش اول .بيشتراست
، A، بيشتر از ميانگين نمـره آزمـون هـوش دوم    Bن نمره آزمون هوش دوم ، ميانگيBاول 

، ميـانگين نمـره   Bبيشتر از ميانگين نمره آزمون هوش سـوم   Aميانگين آزمون هوش سوم 
بـراي  . اسـت  Bبيشـتر از ميـانگين نمـره آزمـون هـوش چهـارم        Aآزمون هوش چهـارم  

  بررسي شد  2ولفه ها در جدول پاسخگويي به سئوالهاي پژوهش ابتدا ماتريس همبستگي م

  ماتريس همبستگي رابطه بين هوش، راهبردهاي يادگيري و اضطراب  2جدول
 اضطراب  راهبرد يادگيري هوش شناختي 

 - 21/0* 20/0 1 هوش شناختي
 -38/0** 1 20/0 راهبرد يادگيري

  1  -38/0** -21/0* اضطراب

05/0 P<*  

دهـد كـه اضـطراب بـا بـه كـارگيري راهبـرد         نشان مي 2ها در جدول  نتايج تحليل داده
ديگر هر چه ميزان اضطراب باال برود عبارت  به. يادگيري زبان دوم رابطه معنادار منفي دارد

همچنـين رابطـه هـوش شـناختي و بـه      . شـود  ميزان به كارگيري راهبرد يادگيري كمتر مـي 
عنـاداري، ايـن رابطـه    است كه با توجه به مقدار م 21/0كارگيري راهبرد يادگيري زبان دوم 

اضطراب نيـز بـا هـوش    ).06/0(رفته است  معنادار نبوده است اما به سمت معنادار بودن مي
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هر چه ميزان اضطراب باالتر باشـد ميـزان عملكـرد    . شناختي رابطه معنادر و معكوسي دارد
  .يابد هوشي افراد كاهش مي
چگـونگي نقـش آنهـا از     ها براي تعيين سهم واريانس هر متغيـر و  پس از بررسي رابطه

نتايج تحليل مدل كلي  3در جدول . مدلهاي رگرسيون و در نهايت تحليل مسير استفاده شد
رگرسيون اضطراب و هوش شناختي در پيش بيني بكارگيري راهبردهاي يادگيري زبان دوم 

  .نمايش داده شده است

  نتايج تحليل مدل كلي رگرسيون اضطراب و هوش شناختي در  3جدول
  بيني بكارگيري راهبردهاي يادگيري زبان دومپيش 

  
 متغيرها

RR2درجه آزادي F سطح معناداري 

 اضطراب
 هوش شناختي

 001/0 96/15 82و3 37/0 61/0

 

معنـادر  F،96/15دهد كه مدل كلي رگرسيون با مقـدار   نشان مي 3توجه به نتايج جدول 
ميـزان  37/0و هوش شناختي بـه ميـزان    نشان ميدهد كه اضطراب R2و  Rمقدار . بوده است

براي بررسـي دقيـق تـر و    . نمايند بكارگيري راهبردهاي يادگيري زبان دوم را پيش بيني مي
نشان داده  4ها در جدول  ها ارزيابي ميزان پيش بيني هر كدام از مولفه سهم هر كدام از مولفه

  .شده است

  گيري زبان دومپيش بيني رگرسيون بكارگيري راهبردهاي ياد: 4جدول 
  از روي اضطراب و هوش شناختي 

 مدل
 ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد

t  معناداري 
B Std. Error Beta 

 ثابت

 اضطراب

هوش 
 شناختي

49/14 33/2 20/6 001/0 

50/0- 01/0 26/0- 62/2 - *01/0 

03/0 01/0 21/0 34/2 *02/0 

اب و هـوش شـناختي هـر دو در بكـارگيري     نشان مـي دهـد كـه اضـر     4نتايج جدول 
بـه گونـه اي كـه هـر چـه      . راهبردهاي يادگيري نقش ايفا مي كنند اما نقش متفاوتي دارنـد 

) - 26/0با بتاي  (اضطراب بيشتر باشد ميزان بكارگيري راهبردهاي يادگيري زبان دوم كمتر 



  ... بان دومعنوان ز بردهاي يادگيري زبان فارسي به كارگيري راه نقش اضطراب در به   144

بـا  (رود  باالتر مي و هر چه هوش شناختي بيشتر باشد ميزان بكارگيري راهبردهاي يادگيري
  ). 21/0بتاي  

نتايج تحليل مدل كلي رگرسيون اضطراب در پيش بينـي عملكـرد هـوش     5در جدول 
  .شناختي افراد نشان داده شده است

  عملكرد هوش شناختي نتايج تحليل مدل كلي رگرسيون اضطراب در پيش بيني 5جدول 

 متغيرها
RR2درجه

 سطح معناداري F آزادي
  

 04/0 03/4 82و1 05/0 21/0 اباضطر

  
معنادار بوده است  F،03/4دهد كه مدل كلي رگرسيون با مقدار  نشان مي 5نتايج جدول 

  .مي باشد 21/0نشان مي دهد كه مقدار اين سهم  6و البته نتايج جدول 

  پيش بيني رگرسيون عملكرد هوش شناختي از روي اضطراب  6جدول 

 مدل
 رايب استانداردض ضرايب غير استاندارد

t  سطح معناداري  
B Std. Error Beta 

 000 93/32 89/2 30/95 ثابت  

 - 04/0 - 05/2 -21/0 12/0 -25/0 اضطراب

  .بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده مي توان شكل احتمالي زير را ترسيم نمود
  

  
نشان داد كه اضطراب بـدون واسـطه بـر بكـارگيري راهبـرد      بنابراين نتايج تحليل مسير 

در مسـيرهاي غيـر مسـتقيم،    . يادگيري اثر داشته است و يك مسـير غيـر مسـتقيم نيـز دارد    
اضطراب بر عملكرد هوش شناختي اثر دارد و هوش شـناختي نيـز بـر بكـارگيري راهبـرد      

مستقيم اضطراب بر بكـارگيري  بنابراين الزم است عالوه بر محاسبه اثر . يادگيري تاثير دارد

يراهبرديادگير اضطراب   

هوش شناختي
21/٠ -  

26/0-

21/٠  
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اثرهـاي غيـر مسـتقيم از حاصلضـرب     . راهبرد يادگيري اثر غيرمستقيم آن نيز گزارش شود
بكـارگيري راهبـرد    عملكرد هوش شناختي و هوش شناختي ضرايب مسير اضطراب 

تـوان اثـر كـل اضـطراب بـر       پس از محاسبه اثر غير مستقيم، مـي . شود يادگيري حاصل مي
اثر كل از حاصل جمـع اثرهـاي مسـتقيم و    . هبرد يادگيري را نيز محاسبه نمودبكارگيري را

ضرايب مسير مستقيم و غير مستقيم و كل اضطراب بر  7جدول. شود غيرمستقيم حاصل مي
  .كند يادگيري را گزارش مي

 اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم اضطراب بر بكارگيري راهبرد يادگيري: 7جدول 

  اثر كل  ير مستقيماثرغ اثر مستقيم مسير
بكارگيريعملكرد هوش شناختياضطراب

 راهبرد يادگيري
 04/0  40/0 -  

  - 13/0 -26/0 بكارگيري راهبرد يادگيرياضطراب

دهـد كـه اضـطراب بـر بكـارگيري راهبـرد يـادگيري توسـط          نشان مي 7نتايج جدول 
ز ايـن اثـر منفـي    عملكردهوش شناختي افراد اثر منفي دارد و بدون نقش هوش شناختي ني

اما به نظر . البته اثر هوش شناختي بر روي بكارگيري راهبردهاي يادگيري مثبت است. است
دهند كه اثـر   نتايج نشان مي. مي آيد اثر غير مستقيم اول از اثر غير مستقيم دوم بزرگتر است

  . كل اضطراب بر بكارگيري راهبرد يادگيري از اثر مستقيم آن بيشتر باشد
  
  گيري و نتيجه حثب .8

يادگيري زبان فارسـي  بكارگيري راهبرد نقش اضطراب در هدف اصلي اين پژوهش، تعيين 
در پـژوهش  . باشـد  اي هوش شناختي مـي  به عنوان زبان دوم با در نظر گرفتن نقش واسطه

يعنـي  . حاضر نشان داده شد كه رابطه بكارگيري راهبرد يادگيري و اضطراب معكوس است
همچنين . كند ب، ميزان بكارگيري راهبرد يادگيري زبان دوم كاهش پيدا ميبا افزايش اضطرا

نتايج يافته ها نشان داد كه عملكرد هوش شناختي نيز در بكارگيري راهبرد يـادگيري نقـش   
. به گونه اي كه هر چه اين عملكرد بهتر باشد بكارگيري راهبرد يادگيري باالتر اسـت . دارد

. يشـتر باشـد عملكـرد هـوش شـناختي كـاهش مـي يابـد        البته هر چـه ميـزان اضـطراب ب   
هاي اخير نشان داده كه اضطراب در حد متوسط موجـب افـزايش كـارايي شـده و      پژوهش

نتايج پژوهش انجام شـده توسـط گانشـو و    . سازد را ميسر مي ي دريادگيريپيشرفت بيشتر
خـارجي   دهد افرادي كه ميزان باالي اضـطراب آمـوزش زبـان    نشان مي) 1996( اسپاركس
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از خـود نشـان   و استفاده از مهارت هـاي يـادگيري   يادگيري زبان  دارند مهارت كمتري در
دانشـجوي كـالج    97اي كه بـا شـركت    نيز در مطالعه) 1994(مكين تاير و گاردنر  .دهند مي

زبان فرانسه ترتيب داده بودند دريافتند كه آن دسته از دانشجويان مبتال به اضطراب زبان در 
هـا همچنـين    آن. گيرنـد  دگاههاي خود مشكل داشته و توانايي خود را دست كم ميبيان دي

ورودي، تحليـل و خروجـي   : ي فراگيـري زبـان كـه شـامل     مرحله 3نشان دادند كه در طي
 Pappamihiel, 2002)(باشــد اضــطراب و موفقيــت در آمــوزش ارتبــاط منفــي دارنــد   مــي

آنهـا   هـاي  تـوانش  و دوم زبان يادگيري ميان هرابط پژوهشگران در اين زمينه اعتقاد دارند كه
به نظر مي آيد بزرگساالن فراگيربه سبب آنكه مي بايست بـه زبـاني   . بسيار نزديك مي باشد

 ايـن  دانسـتن  استرسي دارند كـه  از پر صحبت كنند كه زبان مادريشان نيست شرايط دشوار،

  .شد خواهد پيشرفتشان عدم باعث مطلب
. يك ارتباط دوسـويه بـين عملكـرد و اضـطراب وجـود دارد      پژوهشگران اعتقاد دارند

بـه  . اضطراب در طول زندگي فرد تجربه مي شود و اثرات منفـي خـود را حفـظ مـي كنـد     
در تعداد زيادي از  آنتجربه ثابت شده است كه عوارض اضطراب و فشار روحي حاصل از 

بـا توجـه بـه اينكـه     . تظاهر مي نمايد دانشجويان بخصوص دانشجويان يادگيرنده زبان دوم
راهبردهاي يادگيري شامل مولفه هاي انگيزشي، شناختي و فراشناختي است به نظر مي آيد 
اضطراب با كاهش مولفه هاي انگيزشي و ايجاد اختالل در فرايندهاي شناختي و فراشناختي 

تقـد  پيـاژه مع . در عملكرد هوشي افراد و نيز بكارگيري راهبردهاي يادگيري تاثيرگذار باشـد 
است كه هسته اصلي نظريات جديد يادگيري تاكيدي است كه بـر روي فراگيـر و ويژگـي    

به نظر مي آيد فراگيران بـا هـوش شـناختي بـاالتر بهتـر مـي تواننـد از        . هاي وي مي شود
در ) 1389(حيدري و آذري ). 1389حيدري و آذري، (راهبردهاي فراشناختي استفاده كنند 

از دانشجويان يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان دوم انجـام  نفر  125پژوهش خود كه با 
شده بود نشان داد كه بين راهبرد يادگيري با مهارت زباني دانشجويان رابطـه مثبـت وجـود    

گـود و برافـي   .  دارد به طوري كه از راهبرد فراشناختي و عاطفي بيشتر استفاده مي نماينـد 
 هـاي  روش ي هوشيارانه انتخاب تدابيري جهت رافراشناختي  راهبردهاي از منظور) 1995(

 و راهبردهـا  لـزوم تغييـر   صـورت  در و هـا  اشـتباه  اصالح آنها، بخشي اثر بر نظارت مناسب،
 .كنند مي اطالق يادگيري جهتالبته جديد باراهبردهاي آنها سازي جانشين

 سـرعت  و مطلـب  درك بـا  فراشـناختي  راهبردهـاي  آموزش داد نشان) 1377(آوانسيان 

 بررسـي  اعتقاد دارنـد ) 1389(حيدري و آذري . مرتبط است زبانه دو آموزان دانش يادگيري
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 افزايش تواند در مي فراشناختي راهبردهاي آموزش از موجود نشان مي دهد استفاده پيشينة

 فراشـناختي  اين محققان توضيح مـي دهنـد راهبردهـاي    .باشد مؤثري عامل افراد يادگيري

 و مطالعه براي الزم زمان بيني پيش مطالعه، هدف تعيين(ريزي  برنامه ايراهبرده :از عبارتند
 انتخـاب  يـادگيري،  موضـوع  بـا  برخـورد  چگونگي تحليل مطالعه، تعيين سرعت يادگيري،

 توجـه  بـر  نظـارت  پيشـرفت،  ارزشيابي(نظارت  و كنترل راهبردهاي ،)شناختي راهبردهاي

 بينـي  پـيش  مطالعـه،  سـرعت  و زمـان  ترلكن يادگيري، مطالعه و ضمن در سؤال طرح خود،

 تغيير يا اصالح يادگيري، و مطالعه سرعت تعديل( دهي نظم ، راهبردهاي)امتحان هاي سؤال

  )شناختي راهبرد

روي با توجه به مولفه هـاي فراشـناخت مـي تـوان نقـش اضـطراب و هـوش         اين از
به نظر مي آيد با توجـه  . شناختي را بر بكارگيري راهبردهاي يادگيري مورد توجه قرار داد

به اينكه اضطراب به طور مستقيم عملكردهاي شناختي از جمله حافظه و تمركز را تحـت  
تاثير قرار مي دهد بيشترين نقش را بر روي راهبردهاي كنترل و نظارت و نظم دهـي ايفـا   
ميكند و هوش شناختي نيز در انتخاب راهبردهاي شناختي و برنامه ريزي مي تواند نقـش  

 .كند فا مياي

محققين در تبيين اهميت عوامل چندگانه در موفقيت بـه نتـايج   در پايان به نظر مي آيد 
قابل مالحظه اي دست يافته اند و نشان دادند كه چنانچه اندازه هايي از قبيـل انـدازه هـاي    

را براي پيش بيني موفقيت به اندازه هاي هـوش شـناختي اضـافه    .. شخصيتي، اضطراب و 
بيني موفقيت  به طور معني داري با احتمال بيشتر امكان پذير مي شود تـا اينكـه    پيش ،كنيم

البته اضطراب ). 1986 ،كتل و بوتچر(تنها از اندازه هاي توانايي هوش شناختي استفاده شود 
. به عنوان يك عامل روانشناختي مي تواند با عوامـل شخصـيتي فـرد ارتبـاط داشـته باشـد      

اگيران كه حقيقتا باعث اضطراب مي گردند شامل اعتماد به نفس اضطراب هاي مرتبط با فر
فقـدان   ،نگرانـي در ايجـاد ارتبـاط    ،احساس دروني از توانـايي كـم   ،احساس رقابت ،پايين

بنابراين با توجه بـه نتـايج   . عضويت عمومي و باورها و اعتقادها در يادگيري زبان مي باشد
تي نقش اضطراب يادگيري زبان را در ارتباط مشاهده شده پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي آ

با ديگر انواع هوشها مثل هوش معنوي و هوش هيجاني و نيز ديگر عوامل روانشـناختي از  
از طرفي نقش مثبت اضطراب نيز در رابطه با يـادگيري مـورد   . جمله شخصيت بررسي كرد

  .بررسي قرار بگيرد
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