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موتیوونیا: بهزيستی و بهخواستی دو عامل عملکرد انگیزشی 
در فراگیران زبان انگلیسی

و بهزیستی به مربوط مباحث چشمگیر همپوشانی بر تكیه با مقدمه:   
انسانهامتأثرازتلفیقسهمؤلفه انگیزش،درچارچوبموتیوونیا،انگیزش
بهزیستی گذشته(، در تجربهشده بهزیستی از كنونی )ارزیابی بهزیسته
)بهزیستیكنونی(وبهخواستی)بهزیستیمقصودبرایآینده(تلقیمیشود.
باتوجهبهفرآیندبلندمدتآموزشزبانانگلیسیوضرورتتالشمضاعف
وحفظرفتارانگیزشی،پژوهشحاضرازیكسوتأثیربهزیستیوبهخواستی
بهعنواندوعاملاصلیچهارچوبموتیوونیارویتمایلفراگیرانبهتالش
آتیوازسوییدیگرتأثیربهزیستیحوزهآموزشزبانانگلیسیبربهزیستی

كلیفراگیرانراموردمطالعهقرارمیدهد.

روش: باروشپیمایشكمی،دادههاازطریقپرسشنامهمحققساختهبا38
گویهرتبهایوتعدادیمتغیرجمعیتشناختیاز193فراگیرزبانانگلیسی
كهبهروشنمونهگیریدردسترسازمیاندانشجویانرشتهزبانانگلیسی
شهرستان در واقع دبیرستان شش دانشآموزان و اسالمشهر آزاد دانشگاه
بهارستانكهعالوهبرفراگیریزبانانگلیسیدرمدرسهدردورههایزبان
مؤسساتخصوصینیزشركتداشتند،درطولپاییز1398جمعآوریشد.
تحلیلمدلرگرسیون با SPSS نرمافزار بهكمكنسخه26 دادهها تحلیل

خطیچندگانهوآزمونضریبهمبستگیپیرسونانجامشد.

یافته ها: بهزیستیفراگیراندرحوزهآموزشزبانوبهخواستیآنهاهردو
باسطحمعناداریكمتراز1درصدتأثیرمثبتومعناداریبرتمایلفراگیران
بهتالشبیشتردرفراگیریزبانانگلیسیدارند.ایندرحالیاستكهتنها
بهزیستیفراگیراندربسترآموزشزبانانگلیسیباسطحمعناداریكمتراز

یكدرصدبربهزیستیكالنزبانآموزانمؤثربود.

بحث: نتایجپژوهشهمسوباچارچوبموتیوونیانشاندادسیاستگذاران
بهزیستیوآموزشبایستیآماجنهاییهرحركتانگیزشیرادرراستای
تالشبرایدستیابیبهبهزیستیدانستهوبرایافزایشعملكردانگیزشی
ارتقاء و ایجاد برای الزم سیاستگذاریهای به انگلیسی زبان فراگیران در

بهخواستیوآموزشبهزیستیمحورمبادرتكنند.
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Introduction: Drawing on the overlap between concepts 
of wellbeing and motivation, based on motivonia, hu-
man motivation is derived by the wellbeing experienced 
in the past, present, and well-willing (desired future 
wellbeing). Due to the long-term procedure of learning a 
foreign language and the necessity of intended effort and 
maintaining motivated behaviour, this study investigated 
the effect of wellbeing and well-willing as two main mo-
tivonic factors on English language learners’ intended 
effort, and probed the impact of English learning wellbe-
ing on learners’ general wellbeing.
Method: The data were collected during the autumn in 
2019, through a self-developed quatitative questionnaire 
entailing 38 Likert-type scales and some demographic 
items from 193 students of Islamic Azad University of Is-
lamshahr and six secondary schools in Baharestan county, 
who were attending private language courses as well. 
Data analysis was performed using multiple linear regres-
sion and Pearson correlation tests via SPSS version 26.
Findings: The results revealed that the learners’ L2 engag-
ing wellbeing (adjusted R2 = .65, p < .01) and well-will-
ing (adjusted R2 = .34, p < .01) had positive significant 
effects on their willingness to devote future efforts to learn 
English. Moreover, the learners’ English learning wellbe-
ing (adjusted R2 = .28, p < .01), but not well-willing, indi-
cated significant effect on their global wellbeing.
Discussion: The results, in line with motivonia, indicated 
that policy-makers of wellbeing and education, should 
consider the ultimate end of any motivational engage-
ment in the direction of promoting wellbeing, and take 
necessary steps to form and improve well-willing and 
wellbeing-oriated education in order to enhance moti-
vated behaviour among learners of English.
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Extended Abstract
Introduction: The concepts and discussions of wellbeing significantly overlap with 
the issues of motivation, goals, and performance of individuals. Drawing on the 
common discussions between motivation and wellbeing, we introduce motivonia 
which maintains that motivation is derived by the wellbeing experienced in the past, 
present, and the well-willing (desired future wellbeing) of individuals. Humans in-
stinctively desire a happy life and promotion of their wellbeing; thus every goal they 
define and take steps towards achieving it is affected not only by the previous and 
present status of wellbeing, but also with their desired future wellbeing which is 
termed as well-willing in motivonia. In other words, according to motivonia, moti-
vational behavior and practical actions of individuals are resulted from two motivat-
ing factors: wellbeing and well-willing. These two factors motivate the individuals 
to take practical steps. The present article seeks to examine the validity of motivonia 
in explaining the effect of wellbeing and well-willing on individuals’ intended effort 
and engagement in the context of English language teaching. 
Method: In a quantitative survey design, data were collected using a questionnaire 
consisting of 38 Likert-type items and a number of demographic items in the period 
of October to December 2019, from 193 male and female students (aged from 15 
to 38) conveniently sampled from Islamic Azad University of Islamshahr and six 
secondary shools in the southwest of the suburbs of Tehran: In this study, the inde-
pendent variables were EFL engaging wellbeing, well-willing, and three dimensions 
of global wellbeing namely a) health and quality of life, b) psychological wellbeing 
and c) relationships. The dependent variables were intended EFL motivated behav-
iour and global wellbeing of the learners. The scales of EFL engaging wellbeing and 
well-willing were adopted from the first author’s doctoral dissertation and the items 
of intended L2 motivated behaviour were adopted from Taguchi et al.’s “criterion 
measure” (2009) and the items of three dimensions of global wellbeing were ad-
opted from Pontin et al. (2013). All the above varables were measured as five-level 
Likert-type scales. The rationale behind choosing EFL learners as the population 
of the study was the long-term process of learning L2 and its potential of affecting 
learners’ wellbeing. Data analysis was performed using SPSS version 26 and regres-
sion tests. The significance level of all tests were less than 5% (p < .05).
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Table 1: Pearson r Correlation Coefficients between Variables

A
ge

W
ell-W

illing

Intended L
2

E
ngagem

ent

L
2 E

ngaging 

W
B

H
W

B

R
elationships

PW
B

Well-Willing
Pearson r .039

Sig. 
(2-tailed)

.589

Intended L2 
Engagement

Pearson r .057 .624**
Sig. 

(2-tailed)
.429 .000

L2 Engaging 
WB

Pearson r .005 .461** .774**
Sig. 

(2-tailed)
.949 .000 .000

HWB
Pearson r -.273** .059 .070 .220**

Sig. 
(2-tailed)

.000 .428 .348 .003

Relationships
Pearson r -.244** .073 .016 .186* .460**

Sig. 
(2-tailed)

.000 .325 .829 .012 .000

PWB
Pearson r -.292** .077 .124 .248** .681** .400**

Sig. 
(2-tailed)

.000 .301 .096 .001 .000 .000

Global SWB
Pearson r -.327** .086 .080 .263** .852** .791** .820**

Sig. 
(2-tailed)

.000 .251 .281 .000 .000 .000 .000

Note 1. **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *Correlation is significant 
at the 0.01 level (2-tailed).
Note 2. N = 193, Significant correlations are typed in boldface.
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Findings: An exploratory factor analysis using Maximum Likelihood method and 
Promax rotation was run which indicated that the loadings were consistant with 
the designated and targeted scales of the study. All factor loadings were above .431 
indicating strong construct validity of the scales. The internal consistency of the 
variables (items) loaded by the same factors (scales) were calculated via Chron-
bach’s alpha which indicated very strong reliability for the scales above .77. The 
results of Pearson r correlation coefficient indicated that there were strong to very 
strong statistically significant correlations among the dimensions of global well-
being. The same results were also evident for the correlation among the intended 
effort on the one hand and the motivonic factors on the other hand. The correlation 
between well-willing and L2 engaging wellbeing was strong as well. There were 
weak yet statistically meaningful correlation between L2 engaging wellbeing on 
the one hand and three dimensions of global wellbeing. The age of the participants 
had negative, moderate, and statistically meaningful correlation with three dime-
nions of global wellbeing (refer to Table 1 for more details).

Table 2: Hierarchical Multiple Linear Regression Analysis Results and Coefficients

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

Correlations

B
Std. 

Error
Beta

Zero- 

order
Partial Part

1

(Constant) 4.129 .447 9.232 .000
HWB -.020 .149 -.014 -.131 .896 .070 -.010 -.010

Relationships -.043 .099 -.037 -.434 .665 .016 -.033 -.032
PWB .216 .150 .148 1.443 .151 .124 .108 .107

2

(Constant) .859 .311 2.763 .006
HWB -.076 .082 -.054 -.929 .354 .070 -.070 -.038

Relationships -.130 .054 -.111 -2.394 .018 .016 -.178 -.098
PWB .027 .083 .019 .331 .741 .124 .025 .013

Well-Willing .354 .049 .335 7.279 .000 .624 .481 .297
L2Engaging 

WB
.754 .055 .647 13.598 .000 .774 .716 .555
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Note 1. Model 1 Regression Analysis Results: R: .129, R2: .017, Adj. R2: .000, Std. Error 
of the Estimate: 1.0192, F: 1.01, Sig.: .390.
Note 2. Model 2 Regression Analysis Results: R: .841, R2: .707, Adj. R2: .699, Std. Error 
of the Estimate: .5595, F: 84.95, Sig.: .000.
Note 3. Model 1 Predictors: Health and Wellbeing, Psychological Wellbeing, 
Relationships.
Note 4. Model 2 Predictors: Health and Wellbeing, Psychological Wellbeing, 
Relationships, Well-Willing, L2 Engaging Wellbeing
Note 5. Dependent Variable: Intended L2 Engagement

The results of a multiple hierarchical linear regression (Table 2) revealed that 
both L2 learners’ L2 engaging wellbeing and well-willing had positive significant 
effects on their L2 intended effort (willingness to devote future efforts to learn 
English). However, the effect of L2 engaging wellbeing was twice larger than the 
effect of well-willing. Moreover, the results of multiple standard linear regression 
indicated that the learners’ L2 engaging wellbeing, but not well-willing, could 
significantly explain the varience of their global wellbeing (Table 3).

Table 3: Standard Multiple Linear Regression Analysis Results and Coefficients

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

Correlations

B Std. Error Beta
Zero- 

order
Partial Part

1 (Constant) 2.993 .249 12.038 .000
Well-

Willing
-.029 .053 -.045 -.560 .576 .086 -.042 -.040

L2EWB .203 .058 .284 3.497 .001 .263 .253 .252

Note 1. Model Regression Analysis Results: R: .266, R2: .071, Adj. R2: .060, Std. Error of 
the Estimate: .6055, F: 6.82, Sig.: .001
Note 2. Dependent Variable: Global Wellbeing
Note 3. Predictors: Well-Willing,  L2 Engaging Wellbeing
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Discussion: The results concerning L2 engaging wellbeing to explain twice more 
of the varience of the EFL learners’ intended effort was in line with some previ-
ous studies in L2 motivation research. For instance, in studies based on Dörnyei’s 
(2009) L2 motivational self system, EFL learners’ “L2 learning experience” com-
pared to their “ideal L2 self” (which have similar constructs to L2 engaging well-
being and well-willing respectively) indicated greater relationship with their “in-
tended effort” (Al-Hoorie, 2018; Ryan, 2009; Taguchi et al., 2009; Teimouri et al, 
2017; Yetkin & Ekin, 2018). Similarly, based on Gardner’s integrative motivation, 
L2 learners’ classroom motivation and their integrative orientation (i.e. similar 
constructs to L2 engaging wellbeing and well-willing respectively) were the major 
factors explaining the learners’ L2 learning motivation (Al-Hoorie & MacIntyre, 
2019; Csizér & Dörnyei, 2005; Gardner, 1985, 2007). Therefore, as hypothesized, 
the main factors of the motivated behaviour are well-willing and wellbeing in L2 
learning as a specific life domain. The findings were in line with Huseynpur et al. 
(2020) report of statistically significant impact of well-willing and L2 engaging 
wellbeing on Iranian EFL learners’ desire to migrate which is supposed to be a 
strategic attemt to improve their future wellbeing.
The results of another regression indicating that L2 engaging wellbeing has 28.4 
and 25.2 percent total and unique direct effects on the overall global wellbeing 
respectively. However, well-willing had no statistically significant effect on the 
current global wellbeing of the participants. This is also in line with the approach 
of motivonia as well as the related literature arguments which regard causal rela-
tionship between global wellbeing and wellbeing in specific life domains includ-
ing but not limited to family status, residential area, educational setting, and pro-
fessional environment (Cummins, 1996; International Wellbeing Group, 2013). 
According to the results, psychological wellbeing, compared with the other two 
dimensions of the global wellbeing, had relatively higher correlation coefficient 
with L2 engaging wellbeing. The reason can be the close relationship of engaging 
wellbeing in every life domain with the experiencer’s overall mental and psycho-
logical wellbeing. 
The aforementioned findings are salient because the approximately 30 per cent 
effect of L2-domain as only one of many life domains on global wellbeing of the 
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EFL learners as well as the strong relationship between the L2-domain wellbeing 
and well-willing are suggesting the importance of the contribution of L2 domain 
to L2 learners’ global wellbeing and desired future wellbeing. In fine, the results 
of the current study suggest that the root of all motivations is the wish and or the 
attempt to access a better wellbeing. Therefore, with respect to the close rela-
tionship between motivation and wellbeing, the policy-makers in wellbeing and 
educational fields should regard improving wellbeing as the ultimate end to every 
motivational engagement, and make required policies accordingly to form and 
improve L2 learners’ well-willing and L2-domain wellbeing.
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مقدمه
درمقالهحاضر،رویكردموتیوونیا1بهعنوانرویكردیانگیزشیورفاهیارائهمیشود
كهوضعیتبهزیستیوتالشبرایارتقاءآنرابهعنوانمنشأهمهانگیزشهامطرحمیكند.
انسانذاتًاتمایلبهزندگیمطلوبوارتقاءبهزیستیخودداشتهوهرهدفیكهدرزندگی
تعریفمیكندودرجهتآنگامبرمیداردبهمنظوررسیدنبهسعادتوشادكامیاست.

انسانهرگامیكهدرمسیرزندگی برآنگذاشتهشدهاستكه درموتیوونیا،فرض
برمیداردمتأثرازبهزیستیگذشته،2بهزیستیحال3وبهزیستیدرآینده4است.درچارچوب
به اراده و كنونی« »بهزیستی را حال بهزیستی »بهزیسته«،5 را گذشته بهزیستی موتیوونیا،
دستیابیبهبهزیستیمدنظردرآیندهرا»بهخواستی«6مینامیم.درتحقیقاتكاربردی،تمركز
كمتریبرمقصودوآرزویافرادبرایدستیابیبهبهزیستیآیندهبودهوپیشینهبهزیستی
دشواری و همپوشانی دلیل به كه است بوده حال و گذشته بهزیستی بر متمركز عمومًا
تفكیكایندوازیكدیگر،بهاتفاقدرقالبمفهومبهزیستیبیانشدهاند.بههمینسببدر
پژوهشحاضرنیز،برایسهولتبحثوتحقیق،بهزیستهوبهزیستیكنونیراتوأماندر
نظرمیگیریموبحثدرخصوصتفاوتهاوارتباطآنهارابهمطالعاتآتیموكولمیكنیم.
طبقرویكردموتیوونیا،رفتارانگیزشیواقداماتعملیافرادحاصلدوعاملمحرک
)انگیزش(استكهعبارتندازبهزیستیوبهخواستی.بهزیستیبهوضعیتسعادتوشادكامی
حاصلازوقایعگذشتهوحالاطالقمیشودونوععملیاتیآنعبارتاستازبهزیستیای
افراد بهخواستیتصویرموردنظر دیگر، ازطرفی كاریتجربهمیكنیم. انجام كهدرحین

1. Motivonia
2. previous wellbeing
3. present wellbeing
4. desired future wellbeing
5. well-been
6. well-willing
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و بهزیستی عامل دو است. آتیشان شادكامی و سعادت به رسیدن نحوه و وضعیت از
بهخواستی،انرژیالزمبرایبرداشتنگامهایعملیورفتارانگیزشیافرادراتأمینمیكند.
ازاینرو،مقالهحاضردرپیآناستكهضمنارائهمباحثیازرویكردموتیوونیا،رواییآنرا
درتوضیحانگیزشهایرفاهیدربسترآموزشزبانانگلیسیبررسیكند.بهعبارتیدقیقتر،
هدفاصلیاینمقالهبررسیوتحلیلتأثیربهزیستیوبهخواستیبرتمایلفراگیرانبهرفتار

انگیزشیدرچهارچوباینرویكرداست.
راستای در فعالیتهایی انجام برای فرد بیشتر تالش تجلی انگیزشی رفتار از مقصود
دستیابیبههدفمشخصیاستكهدرپژوهشحاضرتالشبرایفراگیریزبانانگلیسی
مصداقیازآندرنظرگرفتهشدهاست.علتانتخابفراگیرانزبانانگلیسیبهعنوانجامعه
آماریتحقیقحاضر،ایناستكهفراگیریزبانخارجییكفرایندینسبتًابلندمدتاست
كهمیتواندازطرفیبربهزیستیكالنفراگیرانتأثیرگذاربودهوازطرفیدیگرموفقیتدر

فراگیریزباننیازمندانگیزشورفتارانگیزشیمستمردرفراگیراناست.

پیشینه تحقیق

بهزیستی
مباحثمربوطبهبهزیستیتحتعنوانشادكامی1كهاغلبدرپیشینهبهعنوانمترادف
یونان ارسطودر بهدوران آنها بلكهقدمت نبوده بهكاررفتهاند،مفاهیمجدیدی یكدیگر
باستانبازمیگردد.بهاعتقادارسطو2)2011(،شادكامیبهدوگروههیدونیا3ویودایمونیا4
طبقهبندیمیشودكهارتباطتنگاتنگیبامفاهیمبهزیستیداردودرپیكربندیمفهومجدید

1. happiness
2. Aristotle
3. hedonia
4. eudaimonia
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از رضایت شامل هیدونیا است. بوده مؤثر موتیوونیا1 عنوان با پژوهش این در ارائهشده
زندگیوشادكامیبهمعنایعامآندرذهنمردمعادیازقبیلداشتناحساساتمثبت
مانندلذتازخوردنیكغذایخوشمزهیاتماشاییكفیلمكمدیوفقداناحساسات
منفیمانندترسازآیندهشغلیواضطرابازآزمونپایانترماست.ایندرحالیاستكه
یودایمونیابهداشتنیكزندگیمعناداروكامیابیازبهفعلیترساندناستعدادهایفردیو

اثباتتوانمندیهایفردیبهخویشتنداللتدارد.
نظریه در ،)2017 همكاران، و )رسا3 مثبتگرا روانشناسی پدر )2012( سلیگمن2
»پِرما«4پنجبُعدبرایبهزیستیقائلمیشودكهعبارتنداز:هیجانمثبت5)نظیرخوشبینی،
ازدست مثبتاندیشی،لذت،شعفوزندگیرضایتبخش(،مجذوبیت6)توقفزمانو
دادنخودآگاهیدرطولانجامیكفعالیتجذابباتمركزتمامیحواسوتوانهنگام
انجامآنوچیزیشبیهبهحالتخلسه7(،روابطمثبت8)باخانواده،دوستانوهمكارانیا
سایرافرادپیرامونمان(،معنا9)زندگیهدفمندومالزمبافضیلت(وكامیابی10)دستاوردهای
افتخارآمیز(.باوجودجوانبمثبتپرماواقبالبهآندرمیانپژوهشگرانحوزهروانشناسِی
مثبتگرا،نقدهایجدِیمتعددیمتوجهایننظریهاست.یكیازكاستیهایپرماعدمشمول
مؤلفهسالمتجسمانی11استكهبهعنوانیكیازمهمترینعناصربهزیستیشناختهمیشود.

1.عنوانmotivoniaمركبازدوسیالبmotivوoniaوبهترتیبازبخشنخستواژهmotivation)انگیزش(و
بخشآخردوگانهشادكامیارسطویعنیhedoniaوeudaimoniaساختهشدهاست.

2. Seligman
3. Rassa
4. perma
5. positive emotion
6. engagement
7. flow
8. relationships
9. meaning
10. achievement
11. physical health



      206      206

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      206

اگرچهنظریهپرماجدیدتریننظریهدرحوزهبهزیستیتلقیمیشود،امایافتههایتجربی
ذهنی بهزیستی از فراتر چیزی واقع در پرما میدهد نشان ،)2018( همكاران و گودمن1
بر عالوه نمیآید. بهحساب )2002( سلیگمن اصیل«3 »شادكامی نظریه و )1984( دینر2
آن،همانطوركهخودسلیگمناذعانمیداردنظریهپرمافاقدرویكردواحدروش)عینی
یاذهنی(ومحتوااست.احساسمثبتیكمتغیرذهنیاستكهباآنچهشمافكرمیكنید
دارایهردو كامیابی معناو مثبت، تعریفمیشود.درحالیكهروابط واحساسمیكنید
باوركنیدكهدارایزندگیمعنادار،روابط مؤلفههایذهنیوعینیهستند؛زیرامیتوانید
خوبوموفقیتباالییهستید،درحالیكهممكناستدچاراشتباهیاحتیتوهمشدهباشید
)سلیگمن،2012(.بادرنظرگرفتنكاستیهایمترتببرنظریهپرما،درمقالهحاضر،رویكرد
موتیوونیا4ارائهمیشودكهوضعیتبهزیستیوتالشبرایارتقاءآنرابهعنوانمنشأهمه

انگیزشهامطرحمیكند.

ارتباط بهزیستی و انگیزش
غایتوهدفنهاییبشر،دستیابیبهسعادتاست،لذااهدافیاچشماندازهایدیگر
تنهابرایتحققوبهبودبهزیستیتوجیهپذیرند.طبقنظرارسطو)2011(،هركسیدرپی
مقصودی5بودهوهمهفعالیتهایانسانهدفمحورهستند،امانوعاهدافازنظررویكرد،
یعنیفضیلتطلبانهیالذتطلبانه،متفاوتهستند.انگیزش،ساختاریچندبعدیاستوبا
وجودتعاریفمتفاوتیازآن،وجهاشتراکنظریههایانگیزش،رابطهانگیزههابابهزیستی
ومفاهیممطرحدرروانشناسیمثبتگراست.بحثاصلیدرموردبهزیستی،هدفگرابودن

1. Goodman
2. Diener
3. authentic happiness
4. motivonia
5. telos



موتیوونیا: بهزیستی و بهخواستی دو عامل عملکرد انگیزشی در فراگیران زبان انگلیسی
Motivonia: Wellbeing and Well-Willing, ...

207      

آنودستهبندیانواعاهدافازطرقمختلفاست:بهعنوانمثال،اهدافلذتطلبانه1مانند
بهبودوضعیتمعیشتییااهداففضیلتطلبانه2مانندكمالگراییورسیدنبهیكزندگی

بافضیلتومعنیدار.
با توأم مسیر تعیین و انگیزشی،هدفگذاری نظریههای اصلی بحث دیگر، ازسویی
برنامهریزیبرایدستیابیبهاهدافاست.بااینكهدستهبندیاهدافدرنظریههایانگیزشی
ممكناستبانظریههایبهزیستیمتفاوتباشند،اماازنظرمفهومیمشابههستند؛مانند
انگیزههایدرونی3وبُرونی4كهمیتوانآنهارابهترتیبمعادلهایبهزیستیفضیلتطلبانهو
لذتطلبانهدرروانشناسیمثبتگرادانست.اینناحیههمپوشانیمفاهیمانگیزشوبهزیستی

درواقعقلمروتعریفموتیوونیایاهمانبهزیستیانگیزشی5است.
نظریه دارد، نزدیكی ارتباط بهزیستی مفاهیم با كه انگیزشی نظریههای از یكی
خودتعیینگری6است)دسیورایان2000،7؛شوارتزوورزسنیوسكی2016،8(.دسیورایان
درمطالعهتجربیشاننشاندادندكهدرتحلیلعاملیدادههااهدافموفقیتمالی،دستیابی
بهجایگاهاجتماعیوداشتنیكتصویرجذابازخود،برعاملیمشترکبارگذاریشدند
كهآنراانگیزشهایبُرونینامیدند.درحالیكهرشدشخصی،روابطمعناداروانجاموظایف
اجتماعیمشتركًارویعاملیبارگذاریشدندكهبهآنعنوانانگیزشدرونیدادهشد.این
تمایزازلحاظساختاریمشابهتمایزیاستكهارسطو)2011(بینایندونوععملقائل
است:اولی،كنشپرفضیلتومعنیداریاستكهخودشهدفوغایتمحسوبمیشود

1. hedonic wellbeing
2. eudaimonic wellbeing
3. intrinsic motivation
4. extrinsic motivation

5.انگیزشرفاهینیزمیتواننامید.
6. self-determination theory
7. Deci & Ryan
8. Schwartz & Wrzesniewski
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.)poiesis(ودیگری،عملیاستكههدفازانجامآن،غیرازخودعملاست)praxis(
درحالیكه است. افراد لذتطلبانه بهزیستی ساختار مشابه بُرونی انگیزش درنتیجه،
انگیزشدرونیبهخودیخود،هدفمحسوبمیشوند)ویترسو2016،1(ودررفتارهای
انگیزشیكهحاصلعالقهولذتناشیازانجامخودفعالیتهستند،تجلیمییابند؛بنابراین

انگیزشدرونیبابهزیستیفضیلتطلبانهقرابتوهمپوشانیمفهومیدارد.
هیگینز)1987، شایسته نوریوس)1986(وخودِ و ماركوس آرمانی خودهایممكن
1998(ازلحاظساختاریدارایقرابتمفهومیومعناییبابهزیستیمدنظرآتیوبهخواستی
درچارچوبموتیوونیاهستند.بهزعمماركوسونوریوس)1986(،خودهایممكنهمان
ایدهآلهاییهستندكهخیلیدوستداریمبشویمویاانتظارمیرودبشویم،نظیرخودِموفق،
خودِثروتمند،خودِباریكاندامیاخودِتحسینشدهویاخودهاییهستندكهازتبدیلشدن
بیكاریا الكلی،خودِ ناتوان،خودِ تنها،خودِافسرده،خودِ بهآنهاهراسداریم،مانندخودِ

خودِچاق.
اعتقادهیگینز)1987(،خودِشایسته2)ایدهآل(بهطوركلیبهتحقق به ازطرفیدیگر،
خودِآرزوشدهوآرمانیدرآیندهاشارهدارد؛اماخودِبایسته3)اجباری،بایدی(بیشترخودِ
آتِیتحمیلشدهبرماتوسطدیگرانیاشرایطحاكمبرجامعهاستوممكناستمتفاوت

یامتناقضباخودهایشایستهوخودهایممكِنماباشد.
با ارتباطشان و آنها درباره تحقیق بهزیستی، مفاهیم درباره بحث اخیر سالهای در
متغیرهایدیگربهخوبیموردِاقباِلدانشگاهیانومحققانایرانیدررشتههایمختلفقرار
بسترهای و درحوزهها مورداستفاده وشاخصهای نظریهها رویكرد، هرچند است. گرفته

تحقیقات این از قابلتوجهی بخش است. بوده متفاوت یكدیگر با محققان این تحقیقی
1. Vittersø
2. ideal self
3. ought-to self
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درزمینهمسائلجامعهشناسیوعلوماجتماعی)سهرابزاده1وهمكاران،2016(،روانشناسی
وعلومتربیتی)نائینیان2وهمكاران،2013(،بهداشتوسالمت)غفوریومحمدی2019،3(
نظریههای و شاخصها آنها در كه است شده انجام )2019 فارسی4، و )شربتیان شغلی و
متعددیمورداستفادهقرارگرفتهاست.لذاسعیبرآنبوده،باارائهموتیوونیا،رویكردنظری
جامعیمشتملبرهمهابعادومباحثبهزیستیومفیدبرایپژوهشگرانایرانیدررشتهها

وحوزههایمختلفارائهشود.

اصول و ابعاد موتیوونیا
دربر را انسانها اهداف یا زندگی از جنبه هر و بوده گسترده بسیار بهزیستی، قلمرو
میگیرد.بهزیستیازلحاظزمانگذشته،حالیاآیندهزندگیانسانراشاملمیشودوازنظر
طولمدتموقت،كوتاهمدتیابلندمدتارزیابیمیشود.حوزههایزندگی)نظیرآموزشی،
فضیلتطلبانه(، یا )لذتطلبانه هدف غایت بهداشتی(، و سیاسی مالی، اجتماعی، شغلی،
عواملدرونفردی)عواملروانشناختینظیرخودهایمختلف(وعواملمیانفردیمانند
دامنه باچنین بهزیستیهستند. متفاوت ابعاد از افرادجامعه و باخانواده،دوستان روابط
وسیعی،نمیتوانمطالعه،بحثوبررسییكایكجنبههایموتیوونیارادریكمقالهگنجاند؛
بنابراین،درتحقیقپیشروصرفًابهسهمتغیرمهماینچارچوبدرخصوصبهزیستی
ُخرددربسترآموزشزبانانگلیسیوسهبعد5بهزیستیكالنكنونیوارتباطآنهابایكدیگر

میپردازیم)برایاطالعاتبیشتردربارهمتغیرهابهجدول1مراجعهشود(.
بعدزماندرچارچوبموتیوونیادارایاهمیتویژهایاست.درواقعبهزیستیپیشین

1. Sohrabzadeh
2. Naeinian
3. Ghafouri and Mohammadi
4. Sharbatiyan and Farsi

5.روابط،سالمتوكیفیتزندگیوبهزیستیروانشناختی



      210      210

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      210

ما-بهزیسته-ارزیابیفعلیماازوضعیتبهزیستیپیشینمااستولزومًامنطبقبروضعیت
مرز تعیین هرچند نیست. ما گذشته در تجربهشده بهزیستی سطح و نوع واقعی و عینی
مشخصعملیبینایندودشواراست،اماوجودنقطهعطفمشخصدروضعیتبهزیستی
آنچه كند. تعیین را كنونی بهزیستی و بهزیسته بین مرز میتواند تابهحال ازگذشته خود
حائزاهمیتاست،تأثیریاستكهارزیابیازبهزیستیپیشینبربهزیستیكنونیوآینده
مامیگذارد.بهعنوانمثال،هنگامیكهازیكهنرپیشهمیپرسیم:آیاازوضعیتزندگیخود
رضایتدارید؟پاسخاوبهاینسؤالاحتماالًبهامروزودیروزمعطوفنبودهبلكهمیتواند
بهگذشتهنسبتًادورتریبازگرددكهاحتماالًنقطهآغازتغییریاستكهدرمسیرزندگیاش
رخدادهباشد.ازطرفیدیگربهزیستیكنونیوبهخواستیمانیزتأثیراتمتقابلبریكدیگر
دارند.بهزیستیپیشینوكنونیمااینپتانسیلرادارندكهمارابرایتعیینهدِفمشخص
هدایتكنندودرانتخابمسیرمنتجبههدفموردنظرودرنحوهطیآنمسیرتأثیراتخود
رابگذارند.همچنین،هنگامیكهبهخواستیدرذهنماشكلمیگیرد،نهتنهامارابهسمت
بهزیستیمقصودسوقمیدهدبلكهبركیفیتبهزیستیكنونیمانیزتأثیرمیگذارد.بهزیستی
به نزدیكشدن برای تالشهایصورتگرفته و عملیاتی اقدامات روی میتواند نیز كنونی
بهزیستیمقصودآتیاثرگذارباشد.لذاازلحاظزمانی،بادونوعبهزیستیسروكارداریم
كهیكیبهزیستیكنونیاستكهدرپیشینهبهآنعمومًابهزیستییارفاهاطالقمیشودو
دیگریبهزیستیآرزوشدهآتیاستكهدرچارچوبموتیوونیابهعنوانبهخواستیمعرفی

میشود.
امابهزیستیبهدونوعالف(بهزیستیكالنزندگی1وب(بهزیستیُخرددرحوزهخاصی
اززندگی2نیزطبقهبندیمیشود.درواقع،بهزیستیكالنانسانهاورضایتآنهااززندگی

1. global wellbeing
2. domain-specific wellbeing
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بهطورعامازبرآیندبهزیستیورضایتآنهاازكلیهحوزههایخاصزندگیشانحاصل
سالمت، و بهداشتی آموزشی، حوزه بر: هستند مشتمل افراد زندگی حوزههای میشود.
اقتصادی،اجتماعی،شغلی،عاطفیوسایرموارد.حوزهآموزشییكیازمهمترینحوزههای
بهزیستیافراددرعصرجدیداست.چه،بسیاریازافرادبخشقابلتوجهیازعمرخودرا
درمحیطهایآموزشیودرامرتعلیممیگذرانند.ازاینرو،بررسیوضعیتبهزیستیحوزه

آموزشیومیزاناثربخشیآنرویبهزیستیكالنافرادحائزاهمیتاست.
انسانموجودیپویاستوبهطوردائمدرحالتحرکوانجامفعالیتهایمتعدداست،لذا
ازاینمنظر،بُعددیگریازساختاربهزیستیوجودداردكهدرموتیوونیا»بهزیستیعملیاتی«1
نامیدهمیشودكهبهوضعیتبهزیستیروانشناختیدرحالانجامیكفعالیتخاصیبرای
نائلشدنبههدفومقصودخوددریكیازحوزههایزندگیاطالقمیشود.بهموجب
اینكهبهزیستیعملیاتیبهبهزیستیفرددریكحیطهخاصیاززندگیمانندآموزشاشاره
دارد،انتظارمیرودكهیكرابطهعلیبسیارقویبینبهزیستیعملیاتیفردونگرشاوبه
آنحوزهخاصوجودداشتهباشد.درواقعبهزیستیعملیاتیمطلوبوتالشبرایدستیابی
وحفظوضعیترضایتبخشدرتمامابعادبهزیستیومیلبهارتقاءآنهابهبهزیستیمقصود
آتی،منابعانگیزشیمؤثردرارتقاءشادكامیوسعادتماهستند.بهخواستینیزمیتواند،
بهعنوانچشماندازیبراهدافمان،مارابهسمتخودسوقدهدوموجباتارتقاءبهزیستی

كنونیرافراهمآورد.
اینرابطهبابخشیازیافتههایتجربیدرزبانشناسیكاربردیپشتیبانیمیشودكهدر
آننگرشزبانآموزانبهزباندومچنانهمبستگیقویایبابهزیستیآنهادرحوزهآموزش

زباندومداشتهاستكهگویههایایندوشاخص،درپرسشنامهها،معموالًدریكمقیاس

1. engaging wellbeing
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گنجاندهشدهاند)مثالتاگوچی1وهمكاران،2009(.
هرچندتحقیقحاضرنتایجاولینپژوهشتجربیبرایتبیینتمایلبهرفتارانگیزشی
فراگیراندرچارچوبموتیوونیارامنعكسمیكندوامكانمقایسهدقیقیافتههاباپیشینه
انگلیسیصورتگرفته زبان بسیاریدرحوزه امامطالعاتتجربی نیست، تجربیممكن
استكهدرآنهاروابطمتغییرهاییباساختاروابزاریمشابهبامتغیرهایپژوهشحاضر
موردبررسیقرارگرفتهاست.بهعنوانمثال،شاخص»تجربهآموزشزباندوم«2درنظریه
خودِانگیزشِیزباندوم3)دورنیه،2009(وشاخص»نگرشبهمحیطآموزشیزباندوم«4
درنظریهانگیزشیكپارچه5گاردنر)1985(باشاخصبهزیستیعملیاتیزباندومشباهت
ایدهآِلزباندوم«6و»انگیزِش وقرابتساختاریدارند؛وازطرفیدیگرشاخص»خودِ
ابزاری-ارتقایی«7درنظریهخودِانگیزشِیزباندوموشاخص»انگیزشابزاری«8درنظریه
انگیزشیكپارچهگاردنرباشاخصبهخواستیقرابتساختاریدارد.دربسیاریازمطالعاتی
تجربیكهبراساسنظریهخودِانگیزشِیزباندومصورتگرفته،متغیرهایمستقل»تجربه
آموزشزباندوم«و»خودِایدهآِلزباندوم«بیشتریناثریاهمبستگیراروی»رفتارانگیزشی
آتی«زبانآموزانداشتهاست)الحوری2018،9؛رایان2009،10؛تاگوجیوهمكاران،2009؛

تیموری2017،11؛یتكینواِكین2018،12(.

1. Taguchi
2. L2 learning experience
3. L2 motivational self system
4. attitudes toward the learning situation
5. integrative motivation
6. ideal L2 self
7. instrumentality-promotion
8. instrumental motivation
9. Al-Hoorie
10. Ryan
11. Teimouri
12. Yetkin and Ekin
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همچنیندرمطالعاتتابعنظریهانگیزشیكپارچهگاردنر)1985(دومتغیرموسومبه
ابزاری« انگیزش »انگیزشیكپارچهو بهمحیطآموزشیزباندوم«1وب( الف(»نگرش
تأثیرمستقیموقابلتوجهیرویانگیزشآموزشیزباندوم2داشتهاند)الحوریومكینتایر3،

2019؛سیزرودورنیه2005،4؛گاردنر،2007،1985(.
همچنینحسینپور5وهمكاران)2020(باتكیهبرچارچوبنظریموتیوونیاگزارش
دادندكهبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیوبهخواستیدوعاملمؤثرباقدرتتأثیرباالبر
تمایلفراگیرانزبانانگلیسیبهمهاجرتازكشورهستند؛بهطوریكهمهاجرتازكشور

بهعنوانیكیازراهبردهایفراگیرانبهمنظورارتقاءبهزیستیآنهاتلقیمیشود.
فرضیههایپژوهش

همانطوركهاشارهشدبهزیستیدرهمهجوانبزندگیآماجاعمالافراداست.بااینحال
غالبًاازپرداختنبهارتباطبینالگوهایانگیزشیوبهزیستیافرادچهازجنبهنظریوچه
عملیغفلتشدهاست.لذاهدفمقالهحاضرعالوهبرپرداختنبهپیشینهنظریومباحث
پیمایش با كه است این مطرحشده، موتیوونیا در كه بهزیستی و انگیزش رابطه تئوریك
میدانی،ارتباطبینبهزیستیكالن،بهخواستی،بهزیستیعملیاتیحوزهآموزشزبانانگلیسی
رابررسیكندوتوانموتیوونیارادرپیشبینیوتوضیحواریانستمایلزبانآموزانبهارائه
رفتارانگیزشیدرآیندهموردارزیابیقراردهد.ازاینروتحقیقحاضردرقالبسهفرضیه

ذیلتدوینواجراشدهاست:
میانابعادبهزیستیكالن،بهزیستیعملیاتیزبانانگلیسی،بهخواستیوتمایلزبانآموزان.1

بهرفتارانگیزشیآتیهمبستگیمعناداریوجودندارد.
1.گاردنر)2007(عنوانآنرابعداًبه»انگیزشكالسی«classroom motivationتغییرداد.

2. language learning motivation
3. Al-Hoorie and MacIntyre
4. Csizér and Dörnyei
5. Huseynpur
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انگلیسی.2 زبان آموزش درحوزه عملیاتی بهزیستی و بهخواستی بهزیستیكالن، ابعاد
بهطورمعناداریتوانتبیینتمایلزبانآموزانبهارائهرفتارانگیزشیوتالشآتی1برای

آموزشزبانانگلیسیراندارند.
انگلیسیبهطورمعناداریتوان.3 بهخواستیوبهزیستیعملیاتیدرحوزهآموزشزبان

تبیینبهزیستِیكالنكنونِیزبانآموزانراندارند.

روش
اینتحقیقازنظرروشوهدفجزوتحقیقاتكمیپیمایشیمحسوبمیشود.دادههای
لیكرتو ازنوع ازپرسشنامهمشتملبر38گویهپنجرتبهای بااستفاده متغیرهایاصلی
تعدادیمتغیرجمعیتشناختینظیرسنوجنسیتبهروشمیدانیدربازهزمانیمهرتاآذر
1398گردآوریشد.برایگویههایدارایساختارسؤالیبهترتیبازگزینههای1)اصاًل/
بههیچوجه(،2)كم(،3)متوسط(،4)زیاد(و5)خیلیزیاد(وبرایگویههایخبریبه
ترتیبازگزینههای1)كاماًلمخالفم(،2)مخالفم(،3)مهمنیست(،4)موافقم(و5)كامال
موافقم(استفادهشد.بهعلتتعطیلیهایمكرراجباریمراكزآموزشیدرزماناجرایاین
پژوهشنظیرآلودگیهوا،بارشبرفوبرودتهوا،اعتراضاتوناآرامیهایآبانماه98،
امكانجلبموافقتمدیرانمراكزآموزشیبراینمونهگیریتصادفیازكالسهایدرسو
نمونهگیریدر از استفاده با بنابراین، نبود؛ امكانپذیر آماریگستردهتر نمونه به دسترسی
دسترس193نفرازمیاندانشآموزانسهدبیرستاندخترانهوسهدبیرستانپسرانهواقعدر
شهرستانبهارستانودانشجویانگروهزبانانگلیسیدانشگاهآزاداسالمیاسالمشهرواقع
درجنوبغربحومهتهرانانتخابشدند.حجمنمونهانتخابشدهمناسبوازحداقل
150نمونهتوصیهشدهازجانبپاالنت2)2020(برایتحلیلعاملیشاخصهادرپژوهشهای
1. intended effort or intended engagement
2. Pallant



موتیوونیا: بهزیستی و بهخواستی دو عامل عملکرد انگیزشی در فراگیران زبان انگلیسی
Motivonia: Wellbeing and Well-Willing, ...

215      

علوماجتماعیبیشتربود.
»بهخواستی« و انگلیسی«1 زبان عملیاتی »بهزیستی مستقل متغیرهای پژوهش این در
بهزیستی زندگی،ب( كیفیت و سالمت الف( شاخصهای با كالن« »بهزیستی بعد سه و
آتی انگیزشی بهرفتار »تمایل نیز متغیرهایوابسته اجتماعیو روانشناختیوج(روابط
درآموزشزبانانگلیسی«وبهزیستیكالنزبانآموزانبودندكهتعاریفآنهادرذیلارائه

میشود.
بهزیستیكالن:برآیندشادكامیورضایتحاصلازوقایعگذشتهوحالدرهمهابعاد	

وحوزههایزندگی.
نظیر	 شاخصهایی شامل كالن بهزیستی مهم ابعاد از یكی زندگی: كیفیت و سالمت

رضایتازسالمتی،درمان،وضعیتمالیورفاهعمومی.
از	 لذت نظیر باشاخصهایی بهزیستیكالن روانشناختی ابعاد روانشناختی: بهزیستِی

از ورضایت اختیارعمل معنادار، و زندگیهدفمند آینده، به اندیشی مثبت زندگی،
كامیابیها.

روابطاجتماعی:بعددیگریازبهزیستیكالنعبارتازرضایتازمعاشرتوبرقراری	
روابطاجتماعیباافرادجامعه.

بهزیستیعملیاتی)زبانانگلیسی(:نوعیبهزیستیروانشناختیكهدرحینانجامفعالیت	
درحوزهمشخصیاززندگی)نظیرفراگیریآموزشزبانانگلیسی(تجربهمیشود.

بهخواستی:ارادهبرایارتقاءبهزیستیحالبهبهزیستیمطلوبترآتی.	
رفتارانگیزشی:تجلیتالشبیشترفردبرایانجامفعالیتهاییدرراستایدستیابیبههدف	

مشخصی.
شاخصهای اندازهگیری برای است. شده ذكر مدل گویههای و ابعاد )1( جدول در

1. L2 engaging wellbeing
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بهخواستیوبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیازابزارحسینپور1)2021(وبرایاندازهگیری
ابزار فارسی نسخه گویههای از انگلیسی زبان فراگیران آتی انگیزشِی رفتار شاخصهای
تاگوچیوهمكاران)2009(وبرایسنجشبهزیستیكالنازنسخهاصالحشدهشاخصهای
ابزارپونتین2وهمكاران)2013(استفادهشدهاست.بنابرگزارشپژوهشهایفوق،تحلیل
عاملیمؤیدرواییوآلفایكرونباخ)باالتراز0/70(نشاندهندهپایاییشاخصهایفوقبوده
است.درتحقیقحاضرنیزبااستفادهازروشآلفایكرونباخ،پایاییشاخصهامحاسبهشدكه
نتایجنشاندهندههمبستگیدرونیقابلقبول)باالتراز0/77(درهمهشاخصهاهستند.برای
بررسیرواییسازهای3پرسشنامهوتأییدعاملهایدرنظرگرفتهشده،ازروشتحلیلعاملی
باروشحداكثردرستنمایی4وبهمنظوردستیابیبهعاملهایخالصازچرخشمحورها
بهشیوهپروماكساستفادهشد.شاخصKMOبرایابزاربهزیستیزبانانگلیسیوبهزیستی
كالن0/909وآزمونكرویتبارتلتمقدارمعناداركمترازیكدرصدرانشانمیدهد.
برای پرسشنامه پاسخگویان تعداد نشاندهندهكفایت از0/6 بیشتر KMO مقدارشاخص
تحلیلعاملیومقدارمعناداریآزمونبارتلت،كوچكتراز5درصد،مبینمناسببودنمدل
عاملیبرایتحلیلعاملیوشناساییساختاراست)تاباچنیكوفیِدل2013،5(.خروجی
بودند.ضرایب باشاخصهایطراحیشده منطبق عاملی تحلیل از استخراجشده عاملهای
كرونباخآلفایشاخصها،گویههایهرعاملوبارعاملیآنهادرجدول1ارائهشدهاست.

1. Huseynpur
2. Pontin
3. construct validity
4. maximum likelihood
5. Tabachnick and Fidell
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جدول 1: ابعاد و گویه های پژوهش
بار عاملینام ابعاد و گویه ها

)α=0/93(بهزیستیعملیاتیزبانانگلیسی
0/695چقدرآموزشزبانانگلیسیبهشمااحساسخوشحالیمیدهد؟

0/643چقدریادگیریزبانانگلیسیدرشادمانیشمادرزندگیتأثیرگذاشتهاست؟
0/908چقدربودندركالسزبانانگلیسیبرایشمالذتبخشاست؟

چقدرازارتباطورابطهدوستیخودباهمكالسیهادركالسهایزبانخوشنود
هستید؟

0/607

0/851چقدردركالسهایزبانانگلیسیبهشماخوشمیگذرد؟
0/674چقدردرروزهاییكهبهكالسزبانمیرویدخوشحالترازدیگرروزهاهستید؟
چقدراحساسمیكنیددرساعاتیكهدركالسزبانانگلیسیهستیدمشكالت

زندگیتانرافراموشمیكنید؟
0/753

چقدراحساسمیكنیدكهیادگیریزبانانگلیسیباعثافزایشرضایتمندیشمااز
زندگیتانمیشود؟

0/531

)α=0/82(بهخواستی
یادگیریزبانانگلیسیبرایمنمهماستزیرادرآیندهبهكمكآنمیتوانمشغلو

درآمدمناسبیبهدستبیاورم.
0/802

یادگیریانگلیسیبرایمنمهماستزیراپیشرفتوترقیدرآیندهنیازمندمهارت
باالدراینزباناست.

0/614

0/714یادگیریزبانانگلیسیبرایمنمهماستزیرابرایادامهتحصیالتبهآننیازدارم.
بایدزبانانگلیسییادبگیرمدرغیراینصورتنخواهمتوانستدرشغلآیندهام

موفقباشم.
0/472

)α=0/85(تمایلبهرفتارانگیزشی
0/946دوستدارموقتزیادیراصرفیادگیریزبانانگلیسیكنم.

0/654حاضرمبراییادگیریزباننهایتسعیوتالشخودرابهكارگیرم.
0/703دوستدارمبیشازهرموضوعدیگری،روییادگیریزبانانگلیسیتمركزكنم.

0/566اگردرآیندهدرسانگلیسیارائهشودمایلمدرآنكالسشركتكنم.
0/431اگرمعلمانگلیسیامبخواهدكالسهایفوقبرنامهبگذاردمنحتماداوطلبمیشوم.
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بار عاملینام ابعاد و گویه ها
0/700آیابرایشركتدركالسهایزبانانگلیسیمشتاقهستید؟

0/482آیادوستداریددرسهایانگلیسیبیشتریدرمدرسهیادانشگاهشماارائهشود؟
)α=0/77(روابطاجتماعی

0/593آیاازروابطدوستانهوارتباطخودبادیگرانخوشنودهستید؟
آیاازشیوهبرقرارِیرابطهوایجادارتباِطخودبادیگراناحساسراحتی/رضایت

میكنید؟
0/964

0/432آیاقادربهدرخواستكمكازدیگرانبرایحلمشكلخودهستید؟
)α=0/80(سالمتوكیفیتزندگی

0/763آیاازسالمتیجسمیخودخوشنودهستید/رضایتدارید؟
0/579آیااحساسافسردگیوناراحتیمیكنید؟1

0/615آیااززندگیشخصیوخانوادگیخودرضایتدارید؟
0/453آیاازداشتنپولكافیبرایتأمیننیازهایاولیهزندگیتانخوشنودهستید؟

0/551آیاازفرصتهایخودبرایتفریحوورزشخوشنودهستید؟
0/498آیاازدسترسیخودبهخدماتدرمانیوپزشكیخوشنودهستید؟

0/518آیاازتواناییهایخودبرایكاركردنخوشنودهستید؟
)α=0/88(بهزیستیروانشناختی

0/515آیااحساسمیكنیدكهقادربهلذتبردناززندگیهستید؟
0/537آیااحساسمیكنیدكهدرزندگیتاندارایهدفهستید؟
0/686آیااحساسمیكنیدكهدربارهآیندهخوشبینهستید؟

0/549آیااحساسمیكنیدكهكنترلزندگیتانرادردستدارید؟
0/555آیابهعنوانیكشخصازخودتاناحساسخوشنودیمیكنید؟

0/716آیااحساسمیكنیدكهقادرهستیدآنگونهكهمیخواهیدزندگیكنید؟
0/738آیااحساسمیكنیدكهقادرهستیدآنچهراكهخودتانانتخابكردهاید،انجامدهید؟

0/762آیااحساسمیكنیدمیتوانیدبهعنوانیكشخصرشدكردهوپیشرفتكنید؟
0/576آیاازخودوموفقیتهایخودتانخوشنودهستید؟

1.اینگویهداراینمرهدهیمعكوساست.
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درتحلیلاستنباطیدادههاازتحلیلمدلرگرسیونیخطیچندگانهبرایتعیینمیزانتبیین
واریانسمتغیرهایوابستهتوسطمتغیرهایمستقلوازآزمونضریبهمبستگیپیرسون
با پژوهش این آماری محاسبات كلیه شد. استفاده متغیرها میان همبستگی سنجش برای
استفادهازنسخه26نرمافزارSPSSانجامگرفتوسطحمعناداریتمامیآزمونهاكمتراز

5درصدتعیینشد.

يافته ها
ازمیانپاسخگویانبهپرسشنامههاكهدربازهسنی15سالتا38سالقرارداشتند،57
درصدزبانآموزانمقطعمتوسطهدومكهعالوهبرآموزشانگلیسیدرمدرسهدردورههای
آموزشزبانانگلیسیدرمؤسساتزباننیزشركتداشتندو43درصددانشجویانرشتهزبان
انگلیسیدردانشگاهآزاداسالمیواحداسالمشهربودند.حدود55درصدشركتكنندگانرا
دخترانو45درصدراپسرانتشكیلمیداد.مشخصاتنمونهآماریوویژگیهایجمعیت

شناختیدرجدول2بهطورخالصهارائهشدهاست.
جدول 2: فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان

%fویژگیهای جمعیتینام متغیر

جنسیت
8745/1پسر
10654/9دختر

n193100/0

ردهسنی

158946/1تا17سال
189850/8تا24سال
2563/1تا38سال

N193100/0
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%fویژگیهای جمعیتینام متغیر

مقطعتحصیلی
11057/0دانشآموزانمقطعدبیرستان
8343/0دانشجویانمقطعكارشناسی

n193100/0

ازآزمونضریبهمبستگیپیرسونبرایبررسیفرضیهاولیعنیهمبستگیمیانابعاد
رفتار به زبانآموزان تمایل و بهخواستی انگلیسی، زبان بهزیستیعملیاتی بهزیستیكالن،
انگیزشیآتیاستفادهشد.نتایجآمارهروشنكردكهبینبهخواستیوبهزیستیعملیاتیزبان
انگلیسیهمبستگیمستقیم،قویومعناداری)r=0/46 ،p<0/001(وجوددارد؛وبین
تمایلزبانآموزانبهرفتارانگیزشیآتیدرآموزشزبانانگلیسیازیكطرفوبهخواستی
)r=0/62 ،p<0/001(وبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسی)r=0/77 ،p<0/001(از
طرفیدیگرهمبستگیمستقیم،بسیارقویومعناداریوجوددارد.همچنینمیانشاخصهای
بهزیستیكالنهمبستگیمستقیم،بزرگومعناداریوجوددارد:بهزیستیروانشناختیبا
سالمتوكیفیتزندگی)r=0/68 ،p<0/001(وشاخصروابطاجتماعیبابهزیستی
روانشناختی)r=0/40 ،p<0/001(وكیفیتزندگی)r=0/46 ،p<0/001(.ازمیان
زبان عملیاتی بهزیستی و ازیكطرف كالن بهزیستی شاخصهای بین همبستگی ضرایب
انگلیسی،بهخواستیوتمایلبهرفتارانگیزشیآتیازطرفدیگر،تنهاضرایبهمبستگیهای
بینبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیباروابطاجتماعی)r=0/19 ،p<0/05(،سالمتو
)r=0/25 ،p<0/001(وبهزیستیروانشناختی)r=0/22 ،p<0/001(كیفیتزندگی
همگیدرسطحمعناداركمتراز0/05بودند؛امانتایجنشاندادسنزبانآموزانباروابط
)-0/29( روانشناختی بهزیستی و )-0/27( زندگی كیفیت و )0/24-(،سالمت اجتماعی
همبستگیمعكوس،متوسطودرسطحمعناداركمتراز0/001دارد.تفسیراندازههایتأثیر
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براساستطابقضریبrباضریبdكوهنبنابهپیشنهادمكگراسومِیِر1)2006(صورت
گرفتكهطبقآنضریبهایrبین0/10و0/239راكوچك،ضریبهایبین0/24و0/369
رامتوسطوضریبهای0/37وباالتررابزرگتفسیركردهاند.همبستگیمیانسایرمتغیرها

ازتوانكافیبرخوردارنبودند)جدولشماره3(.

جدول 3: ضرایب آزمون همبستگی پیرسون میان ابعاد بهزیستی کالن، بهزیستی عملیاتی زبان 

انگلیسی، بهخواستی و تمایل زبان آموزان به رفتار انگیزشی آتی و سن زبان آموزان )فرضیه اول(

سالمت
وكیفیت
زندگی

بهزیستیروابط
بهخواستیروانشناختی

بهزیستی
عملیاتِی
زبان
انگلیسی

تمایل
بهرفتار
انگیزشی

آتی
0/460**روابط

بهزیستی
0/400**0/681**روانشناختی

0/0590/0730/077بهخواستی
بهزیستیعملیاتِی
0/461**0/248**0/186*0/220**زبانانگلیسی

تمایلبهرفتار
0/774**0/624**0/0700/0160/124انگیزشیآتی

0/244-0/273-**سن
****-0/2920/0390/0050/057

**همبستگیدرسطحكمتراز1درصدمعنیداراست.
*همبستگیدرسطحكمتراز5درصدمعنیداراست.

و كالن بهزیستی ابعاد نقش بررسی از است عبارت كه دوم فرضیه آزمودن برای
شاخصهایبهخواستیوبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیرویتمایلزبانآموزانبهتالش
بیشترونشاندادنرفتارانگیزشیآتیدرآموزشزبانانگلیسیازتحلیلمدلرگرسیونی

1. McGrath and Meyer
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ابتداسهشاخصبهزیستیكالنیعنیالف( خطچندگانهبهروشگامبهگاماستفادهشد.
سالمتوكیفیتزندگی،ب(بهزیستیروانشناختیوج(روابطاجتماعیواردمعادلهشده
ومدلاولراشكلدادند.سپسدوشاخصالف(بهخواستیوب(بهزیستیعملیاتیزبان
بهزیستیكالنمدلدوم بههمراهشاخصهای و معادلهشدند وارد انگلیسی،درگامدوم
نرمالبودن، یعنی مفروضات از هیچیك داد نشان مقدماتی تجزیهوتحلیل دادند. شكل را

خطیبودن،چندخطیبودن1وهماهنگیمتغیرها2درمدلهانقضنشدهبود.
جدول 4: نتایج مدل رگرسیونی خطی چندگانه به روش گام به گام و آماره تحلیل واریانس 

)فرضیه دوم(
RR2 R2مدل

Adj.SESFP

10/1290/0170/0001/01921/010/390
20/8410/7070/6990/559584/950/000

متغیرهایپیشبین:سالمتوكیفیِتزندگی،بهزیستِیروانشناختی،روابطاجتماعی،بهخواستیوبهزیستِیعملیاتِیزبان
انگلیسی

بهزیستیكالن بعد برآیندخطیسه نشانمیدهد اول)0/390( معناداریمدل سطح
بهصورتمعناداریقادربهتبیینتغییراتمتغیروابستهنیست)جدول4(ومقادیرضرایب
رگرسیونیاستانداردشده)بتا(3وسطحمعناداریآمارهt)جدول5(نشاندادندهیچكدام
ازسهشاخصبهزیستیكالننتوانستندنقشخودرارویمتغیرمالکیعنیتمایلبهرفتار
انگیزشیآتیزبانانگلیسینشاندهند.امادرگامدوم،بعدازوروددومتغیربهخواستی
استانداردشدهدرمدلدوم مقادیرضرایبرگرسیونی انگلیسی، زبان بهزیستیعملیاتی و
تأثیر مالک متغیر روی درصد 11/1 معناداری بهطور اجتماعی روابط شاخص داد نشان
معكوسمیگذارد.درحالیكهدوشاخصدیگربهزیستیهمچنانغیرمؤثرباقیماندند.اما
1. multicollinearity
2. homoscedasticity
3. Beta
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دوشاخصبهخواستیوبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیبهترتیببا33/5و64/7درصد
تأثیرمستقیم،بهطورچشمگیریقدرتمدلرادرتبیینواریانسمتغیرمالکافزایشدادند
بهطوریكهبامالحظهضریبتعیینتعدیلی1درمییابیممدلدوم70درصدازواریانسمتغیر
مالکراتبیینمیكند.مقدارآمارهF)95/84(وسطحمعناداریآنكهزیریكدرصداست
مؤیدآناستكهبرآیندخطیمتغیرهایمستقلبهصورتمعناداریقادربهتبیینتغییرات
متغیروابستههستند.درنهایت،بابررسیضریبهمبستگینیمهجزئی2درمییابیمكهدرمدل
دوم،بهزیستیعملیاتیزبانانگلیسی،بهخواستیوروابطاجتماعیبهترتیب8/8،30/8و
1درصدتأثیراختصاصیدرواریانسمتغیرمالکدارندكهتأثیردوشاخصاولمستقیمو

تأثیرشاخصآخرمعكوساست.
جدول 5: ضرایب رگرسیونی چندگانه خطی گام به گام )فرضیه دوم(

BSEβtPمتغیرهای پیش بینگام
همبستگی 
شبه جزئی

اول

4/1290/4479/2320/000مقدارثابت
0/010-0/1310/895-0/014-0/0200/149-سالمتوكیفیتزندگی

0/032-0/4340/665-0/037-0/0430/099-روابطاجتماعی
0/2160/1500/1481/4430/1510/107بهزیستیروانشناختی

دوم

0/8590/3112/7630/006مقدارثابت
0/038-0/9290/354--0/0820/054-0/076سالمتوكیفیتزندگی

0/098-0/018*2/394--0/0540/111-0/130روابطاجتماعی
0/0270/0830/0190/3310/7410/013بهزیستیروانشناختی

0/0000/297**0/3540/0490/3357/279بهخواستی
0/0000/555**0/7540/0550/64713/598بهزیستیعملیاتِیزبانانگلیسی

p < 0/05 *         p < 0/01 **

1. Adjusted R2
2. Semi-partial correlation
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برایآزمودنفرضیهسومكهعبارتاستازبررسیمعناداریتوانشاخصهایبهخواستی
وبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسیدرتبیینواریانسبهزیستیكالنزبانآموزانكهازمیانگین
سهشاخصالف(سالمتوكیفیتزندگی،ب(بهزیستیروانشناختیوج(روابطاجتماعی
محاسبهشدهبود،ازتحلیلمدلرگرسیونیچندگانهخطیاستاندارداستفادهشد.هیچیكاز
مفروضاتیعنینرمالبودن،خطیبودن،چندخطیبودنوهماهنگیمتغیرهادرمدلهانقض

نشدهبود.

جدول 6: نتایج مدل رگرسیونی چندگانه خطی استاندارد و ضرایب رگرسیونی متغیرهای 

مستقل )فرضیه سوم(
همبستگی شبه جزئیBSEβTpمتغیرهای پیش بینمدل
2/9930/24912/0380/000مقدارثابتاول

0/040-0/5600/576-0/045-0/0290/053-بهخواستی
بهزیستیعملیاتِی
زبانانگلیسی

0/2030/0580/2843/497**0/0010/252

**0/820:Fتوجه:ضریبهمبستگیچندگانه:0/266،ضریبتعیین:0/071،ضریبتعیینتعدیلی:0/060،آماره
توجه: متغیرهای مستقل: بهخواستی و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی

       p< 0/01 ** :توجه

دوشاخصبهخواستیوبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسییكجاواردمعادلهشدندونتایج
نشانداداثرمستقیمكلیبهزیستیعملیاتیزبانانگلیسی0/284واثرمستقیماختصاصی
واریانس از درصد 6 تنها مدل كل اما است، با0/063 برابر متغیرمالک واریانس بر آن
بهزیستیكالنراتوضیحمیدهد.مقدارآمارهF )6/820(وسطحمعناداریآنكهزیریك
درصداستمؤیدآناستكهبرآیندخطیمتغیرهایمستقلبهصورتمعناداریقادربه
تبیینتغییراتمتغیروابستهاست.همانطوركهدرذیلجدول6مشاهدهمیشودبینمقدار
قابلتوجهی تفاوت تعیین)0/071( ضریبهمبستگیچندگانهخطی)0/266(وضریب
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وجودداردواینتفاوتزمانیاتفاقمیافتدكهدرمدل،متغیرهایغیرمؤثریامتغیرهاییبا
همپوشانیبسیارباالبامتغیرهایقویترواردمعادلهشدهباشند.دراینمورد،نتیجهتحلیل
انگلیسیبهعنوان مدلرگرسیونیخطیچندگانهنشانمیدهدكهبهزیستیعملیاتیزبان
یكیازحوزههایمتعددزندگیزبانآموزان،بهاندازهبتای0/063رویبهزیستیآنهاتأثیر
اختصاصیوبتای0/284تأثیركلیمیگذارد،درحالیكهبهخواستیكهمربوطبهبهزیستی

مقصودآتیآنهاستتأثیرمعناداریرویشادكامیكنونیزبانآموزانندارد.

بحث
خصوص در آنها ارزشگذاری و افراد تعاریف كه است شده پذیرفته كاماًل هرچند
بهزیستیوسعادتمیتواندمتفاوتازیكدیگرباشد،امابراساسچهارچوبموتیوونیا،
كلابعادزندگیانسانحولمحوربهزیستیوشادكامیمیگردد.ازطرفیدیگر،هرگام
عملیانسانرامیتواندرراستایكسبوحفظبهزیستیمطلوبدرزمانحالوبهبود
آندرآیندهتعبیركرد.یعنیریشهومنشأانگیزشهایهرفردیهمانتالشبرایكسب،
حفظوبهبودابعادمختلفبهزیستیاست.براساساینرویكرد،زندگییكهدفكالن
داردكهپسزمینهتمامیاهدافوانگیزشهایُخردبودهوآنچیزیجزرسیدنبهسعادت
وشادكامینیست.لذاعملكردوكنشهایافرادتحتتأثیربهزیستیكنونیوارادهآنهابرای
رسیدنبهبهزیستیایدهآلخوددرآیندهاست.بهزیستیكنونیمادرتعییناهدافزندگی
وانتخابمسیررسیدنبهآناهدافنقشآفرینیمیكندوازطرفیدیگرآناهدافُخرددر

خدمترسیدنبههدفیباالترهستندكههمانبهزیستیایدهآلاست.
درپژوهشحاضربرایبررسیرواییتأثیربهزیستیوبهخواستیرویتمایلافرادبه
انگلیسیبهعنوانیكیازحوزههایمهمفراگیرانزبان آینده،حوزهزبان بیشتردر تالش
انگلیسیانتخابشد؛زیراباتوجهبهاینكهآموزشزبانخارجیفرآیندیدرازمدتاست
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بنابراینبهعنوانیكحوزهمهمیاززندگیزبانآموزان،پتانسیلاثرگذاریبربهزیستیآنها
راداراست.بهعبارتیدقیقتر،تالششدضمناشارهبهچارچوبموتیوونیاوتبییناصول
اصلیآن،رواییموتیوونیادرحوزهآموزشزبانانگلیسی،تأثیربهزیستیفراگیراندرحین
فراگیریزبانانگلیسیوبهخواستیآنهادرهمینحوزهرارویتمایلفراگیرانبهنشاندادن

رفتارانگیزشیبیشتردرزمینهفراگیریزبانانگلیسیارزیابیكنیم.
نتایجآزمونرگرسیونخطیگامبهگامونتایجآزمونپیرسوننشاندادكهالف(بهزیستی
بهآموزشزبانوكالسهایآموزشزبان( انگلیسی)یعنیبهزیستیمربوط عملیاتیزبان
وهمچنینب(بهخواستی)یعنیخواستفراگیرانبرایارتقایموقعیتوكیفیتزندگی
درآینده(همبستگیوتأثیربسیارقوی،مستقیمومعناداریبرتمایلفراگیرانبهاختصاص
تالشآتیبیشتردرراستایآموزشزبانانگلیسیدارند.البتهتأثیربهزیستیعملیاتیزبان
یافتههای با اینتحقیق یافتههای تأثیربهخواستیبود. از برابربزرگتر دو انگلیسیحدوداً
تعدادیازمطالعاتتجربیهمسواست.بهعنوانمثال،درمطالعاتمبتنیبرنظریههایخود
انگیزشیزباندوم)دورنیه،2009(،متغیرهای»تجربهآموزشزباندوم«و»خودایدهآلزبان
دوم«بیشتریناثریاهمبستگیراروی»رفتارانگیزشیآتی«زبانآموزانداشته)رایان،2009؛
تاگوجیوهمكاران،2009؛تیموری،2017؛یتكینواِكین،2018(ودرمطالعاتتابعنظریه
انگیزشیكپارچهگاردنر)1985(،»نگرشبهمحیطآموزشیزباندوم«و»انگیزشیكپارچه
داشتهاند زباندوم آموزشی انگیزش قابلتوجهیروی تأثیرمستقیمو ابزاری« انگیزش و

)الحوریومكینتایر،2019؛سیزرودورنیه،2005؛گاردنر،2007،1985(.
بامطالعاتو اینپژوهش نتایج نتیجهگرفتكههمخوانیوتشابه بنابراین،میتوان
مباحثمربوطهدرآثارفوقالذكرنشاندهندهرواییموتیوونیاوپشتوانهقابلقبولآنتوسط
نظریهخودانگیزشیزباندومونظریهانگیزشیكپارچهگاردنراست.اینبدانمعناستكه،
همسوبامفروضاصلیدرموتیوونیاكهانتظارمیرودبهزیستیعملیاتیوبهخواستیعامل
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اصلیرفتاروعملكردانگیزشیدرحوزههایمتعددزندگیباشد،یافتههایتحقیقحاضر
نشاندادندكهدرحوزهفراگیریزبانانگلیسیودرمیاننمونهآماریپژوهشحاضر،این
دوعاملاصلیتأثیرقویوقابلتوجهیبررفتارانگیزشیفراگیرانداشتهاست.بدونتردید
برایآموزشموفقیتآمیززبانخارجیبهطورخاصودروسدیگربهطورعامبایدرفتار
انگیزشیدرفراگیرانراافزایشدادكهخودمستلزمایجادتجربهآموزشبهزیستیمحورو

لذتبخشدرفراگیراناست.
اینبخشیازنتایجاهمیتبهزیستیآموزشیوجوحاكمبرمحیطآموزشیبهعنوان
تأثیرگذارترینمؤلفهانگیزشیدرامرآموزشزبانخارجیرانشانمیدهدكهتوصیهمیشود
مسئولین و اجرایی دستگاههای قانونگذاران، موردتوجه آموزشی سیاستگذاریهای در
دانشگاههای مدرسین و مدیران اداری، و ستادی مدیران و تصمیمسازان از اعم آموزشی
كشور،مدارسومراكزآموزشیقرارگیرد.بهعنوانمثال،میتوانبابهبودامكاناترفاهی
وتجهیزاتیدرمراكزآموزشیخصوصًادرمدارسدولتیكهازوضعیتبهزیستیآموزشی

پایینیبرخوردارندزمینهافزایشرضایتمندیفراگیرانازمحیطآموزشیراافزایشداد.
بهینهسازی و آموزشی كیفیت در مؤثر عوامل سایر ارتقاء با میتوان دیگر طرفی از
محتوایآموزشیوتوانمندسازیمدرسیندرارائهروشهایتدریسبهزیستیمحور،امكان
حصولرفتارانگیزشیوكامیابیدرفراگیرانراتقویتكرد.مضافًاباتوجهبهاهمیتروابط
اجتماعیبهعنوانیكیازمهمترینابعادبهزیستیوتأثیربهسزایتعاملمثبتمیانفراگیران
ازیكسووبینآنهاومدرسینازسوییدیگر،شایستهاست،باسیاستگذاریهایالزم
برایتقویتتعامالتمثبتمیانفردیدرمحیطهایآموزشیواجراییكردناینسیاستها،به
ایجادآموزشلذتبخشوبهبودبهزیستیآموزشیكمكشایانیكرد.بهعنواننمونه،یكی
ازروشهایتقویتروابطاجتماعیدرمیانفراگیرانبهرهمندیازسبكهایآموزشگروهی
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دركالسدرساستكهبنابرگزارشحسینپور)2014(باانگیزشفراگیرانزبانانگلیسی
همبستگیمستقیم،معنادارباضریبتأثیرمتوسطدارد.

همچنینباعنایتبهاینكهنتایجحاضربهخواستیرابهعنوانعاملمؤثردیگردرحصول
رفتارانگیزشیمعرفیمیكند،توصیهمیشودمسئولینفوقالذكرووالدیندركمكبهفراگیران
برایترسیمبهزیستیمقصودآتیاهتمامورزندتابهموجبآننیرویبهخواستیقدرتمندومؤثر
درعملكردآموزشیوحصولموفقیتآتیدرفراگیرانشكلگیرد.همچنیننتایجرگرسیون
استانداردنمایانكردكهبهزیستِیحوزهآموزشزبانانگلیسیكهباشاخص»بهزیستیعملیاتی
زبانانگلیسی«اندازهگیریشدهبودرویبهزیستیكالنزبانآموزانكهازمیانگینسهشاخص
اجتماعیمحاسبه بهزیستیروانشناختیوج(روابط الف(سالمتوكیفیتزندگی،ب(
شدهبودبهترتیب28/4درصدتأثیرمستقیِمكلیو6/3درصدتأثیرمستقیِماختصاصیدارد،

درحالیكهبهخواستیهیچتأثیریرویبهزیستیكالنكنونینمونهآمارینداشتهاست.
بین علی رابطه به مربوط مباحث و موتیوونیا مفروضات بر منطبق كامال نیز یافته این
بهزیستیحوزههایمختلفزندگیبابهزیستیكالنافراداست.بهاینصورتكهشادكامی
ورضایتكلیانساناززندگی)بهزیستیكالن(،حاصلبرآیندشادكامیورضایتانساندر
حوزههایمختلفزندگیانسانازمحیطخانوادهومحلسكونتتامحیطآموزشیوشغلی
)بهزیستیهایخرد(است)گروهبینالمللیبهزیستی2013،1؛كامینز1996،2(وهمانطوركه
پیشبینیشدهبودبهزیستیروانشناختی،درمقایسهبادوبعددیگربهزیستیكالن،ضریب
همبستگینسبتاًباالتریرابابهزیستیعملیاتیزبانانگلیسینشانداد.چراكه،بهزیستیعملیاتی
درهرحوزهای،ارتباطنزدیكیبااحواالتروحیوروانشناختیكالنافراددارد.ازاینرو
یافتهفوقارزشمنداستكهاوالتأثیرحدودا25ًتا30درصدیبهزیستیحوزهآموزشزبان

1. International Wellbeing Group
2. Cummins



موتیوونیا: بهزیستی و بهخواستی دو عامل عملکرد انگیزشی در فراگیران زبان انگلیسی
Motivonia: Wellbeing and Well-Willing, ...

229      

انگلیسیبهعنوانتنهایكحوزهاززندگیزبانآموزانرویبهزیستیكالنآنهاوازطرفیدیگر
رابطهقویبینبهزیستیحوزهزبانانگلیسیبابهخواستیآنهانشاندهندهاهمیتبهزیستی

آموزشیبرایارزیابیبهزیستیكلكنونیوشكلدهیبهبهزیستیآتیفراگیراناست.
به دستیابی برای تالش محوریت بر مبنی فرضیه از پژوهش این نتایج درمجموع
حاضر پژوهش هرچند كرد. پشتیبانی انگیزشها همه سرمنشأ بهعنوان مطلوبتر بهزیستی
درحوزهآموزشزبانانگلیسیانجامپذیرفتهاست،اماكاربردموتیوونیامحدودبهحوزه
برایتمامی بهزیستیمحور تبیینریشه برای بلكهیكچارچوبیكلی نبوده آموزشزبان
عملكردهاورفتارهایانگیزشیدرهمهحوزههایزندگیمفهومسازیشدهاست؛بنابراین
تنگاتنگ ارتباط نظرگرفتن بادر بایستی آموزشی برنامهریزانوسیاستگذارانرفاهیو
انگیزشوبهزیستی،آماجنهاییهرحركتانگیزشیرادرراستایبهزیستیدانستهوبر

همینمبنامبادرتبهسیاستگذاریهایالزمكنند.
دادههایاینپژوهشبااتكابهنمونهگیریدردسترسفقطازمیان193فراگیرزبان
انگلیسیشاملهردوجنسیتازدوشهرستاناسالمشهروبهارستانگردآوریشدهاست.
مؤلفین است، شایانذكر ندارد. را آماریوسیعتر بهجامعه تعمیم قابلیت یافتهها بنابراین
ازاطالعات باطیفگستردهتری اززبانآموزان تحقیقحاضرقصدداشتندتعدادبیشتری
قدرت تا كنند مطالعه وارد را خارجی زبانهای سایر فراگیران میان از و جمعیتشناختی
تعمیمپذیرییافتههاراافزایشدهندامادراثنایجمعآوریدادهها،بهدلیلتعطیالتمكررو
غیرمنتظرهخصوصًابهموجبشیوعپاندمیبیماریكووید-19وتوقفبرگزاریطوالنیمدت

كالسهایحضوری،اینهدفمحققنشد.
گرفته تهران استان غرب جنوب مهاجرپذیر بسیار منطقه از آماری نمونه بااینحال،
شدهاست؛بهطوریكهتنهاحدودا10ًدرصدازكلجمعیتهردوشهرستاناسالمشهرو
بهارستانرابومیانو90درصددیگررامهاجرانیتشكیلمیدهدكهدرسالیانگذشتهاز
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سایرشهرستانهایایرانبهاینمناطقمهاجرتكردهاندومتعلقبهگروههایقومی،زبانی
وفرهنگیمختلفایرانیهستند.هرچنداینموضوع،بهاعتقادمؤلفین،میتواندتاحدودی
آتی، مطالعات در پژوهشگران، است شایسته اما كند، جبران را تعمیمپذیری محدودیت

فراگیرانسایرزبانهایخارجیوساكننقاطدیگركشوررانیزموردمطالعهقراردهند.
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