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 خالصه 

 روش با نآ اثربخشي مقایسه و انگلیسي زبان آموزش نوین روش تدوین هدف با پژوهش این مقدمه:

 انجامتهران  هرش یک منطقه متوسطه اول دوره دختر آموزان دانش در نگلیسيا زبان انگیزش بر متداول

 ه است.شد

 است؛ هشد تشكیل کمي و کیفي قسمت دو از که ترکیبي روش با و کاربردی تحقیق نوع روش کار:

 محتوایي و صوری روایي تایید و اعتبار تعیین برای وتفاده شده اس مضمون تحلیل روش از کیفي بخش در

 از زمایشيآ نیمه پژوهشي طرح کمي بخش در. است شده استفاده خبره و نظر صاحب ادافر از پروتكل

 دختر نآموزا دانش شامل پژوهش آماری جامعه. است کنترل گروه با آزمون پس آزمون، پیش نوع

 های مالک گرفتن نظر در با کهست ا 1398-1399 تحصیلي سال در تهران شهر یک منطقه اول متوسطه

روش  گروه دو به تصادفي صورت به سپس و گردید انتخاب نفر 50 تعداد آنها بین از همطالع به ورود

 جلسه 14 در لمتداو و نوین روش آموزش و شدند جایگزین( نفر 25)گروه روش متداول و( نفر 25)نوین

 یلتحل برایو  لیسيانگ زبان انگیزش پرسشنامه از ها داده گردآوری برای. شد انجام گروه دو هر روی بر

 .شد استفاده گروهي برون و گروهي درون واریانس تحلیل از ها داده

 بر تداولم روش به نسبت انگلیسي زبان نوین روش به آموزش که داد نشان پژوهش نتایج نتایج:

 .است بوده موثرتر انگلیسي زبان به نسبت انگیزش

 انزب درسانم و معلمان که گرفت نتیجه توان مي پژوهش این های یافته به توجه با: گیرینتیجه

 پیشرفت و شانگیز افزایش در موثر آموزشي های تكنیک عنوان به روش این از توانند مي انگلیسي

 .کنند استفاده انگلیسي زبان درس به نسبت آموزان دانش تحصیلي

 انگیزش نوین، روش انگلیسي، زبان متدوال روش انگلیسي، زبان آموزش کلمات کلیدی:
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 انو همکار  هلن صدیق                                          انگلیسی زبان انگیزش بر متداول روش با آن اثربخشی مقایسه و انگلیسی زبان آموزش نوین روش تدوین -3832

  مقدمه

 ارتباط برقراری برای که است فكری ابزار ترین یافته توسعه زبان

 یکره جمعیت. شودمي گرفته کار به انساني جوامع و انسانها بین

 به کدام هر که زبانهایي کنند،مي صحبت مختلفي زبانهای به زمین

 زبان یادگیری اخیر سالیان طي. آیندمي غریب دیگری گوش

 جهان، مردم از بسیاری بین در واسط زبان یک عنوان به انگلیسي

 خاص توجه مورد آنها ارتباطي نیازهای با تنگاتنگ ارتباط در

فتحي وارجاگاه و  )غالمي، عارفي، باشدمي آموزشي مراکز

 هایزبان آموزش اصلي هدف دنیا تمام (. در1396ابوالقاسمي، 

 یادگیری زا هدف اساس همین بر است، ارتباط برقراری خارجي

 در مسأله این که باشد، مكالمه مهارت افزایش هم انگلیسي زبان

 از عواملي همچنین. شودمي گرفته نادیده ایران پرورش و آموزش

 و مدارس در انگلیسي زبان مدرسان علمي سطح بودن پایین جمله

 زبان یادگیری هایمهارت بر هنوز رشته این دبیران خود که این

 این تقویت عهده از دلیل همین به و ندارند يکاف تسلط انگلیسي

 و آموزش در انگلیسي زبان معلمان استخدام و آیندبرنمي مهارتها

 و گیردمي صورت رشته این مدرک براساس تنها ما کشور پرورش

 پرورش و آموزش سوی از رشته این معلمان کارایي بر نظارتي

 براساس تنها انایر در انگلیسي زبان درسي های کتاب. ندارد وجود

 های مهارت کمتر و شده تألیف نوشتن و خواندن های مهارتهای

 تكالیف همچنین است، گرفته قرار توجه مورد شنیداری و گفتاری

 نیست، کافي آموزان دانش مهارتهای تمرین برای کتاب در موجود

 مورد که است مواردی از دیگر یكي تدریس ساعت بودن کم

 کافي آموزش برای را هفته در ساعت سه و گرفته قرار انتقاد

 های خواسته ایران مدارس درسي هایکتاب همچنین دانند،نمي

 تأکید زیرا کند،نمي برآورده خوبي به را آموزان دانش و معلمان

 صحبت و محاوره نقش و است ساختاری هایروش بر کتابها

 مسائل، بنابراین. گیرد مي نادیده را انگلیسي زبان به کردن

 را فراواني مشكالت آموزشي نظام در فوق های ناتواني و كالتمش

 تسهیل روند مستند گزارشهای به بنا که داده قرار فراگیران فراروی

 است ساخته مواجه مشكل با را آموزشي فعالیتهای بهبود و

 (.2014، 1)حصارکي

 هر اجتماعي و اقتصادی توسعه زیربنای آموزش کنوني، جهان در

 هایرشته در تواندنمي ملتي هیچ و آورد مي مفراه را جامعه

 به دستیابي امكان. بداند ملتها دیگر از نیاز بي را خود علمي مختلف

 فراهم آموزش سازی جهاني با علمي های فرهنگ و ها محیط

 به باید سازی جهاني به که افزود باید نكات این بر عالوه. شودمي

 نگاه اقتصادی رکود زمان در هزینه کاهنده رویكرد یک عنوان

 (.2018، 2کرد)تیس

 رتباطا جهت زمین ی کره روی در زبان هزار 6000  تقریباً امروزه

 پانزدهم رنق در حالیكه در. گیرند مي قرار استفاده مورد انسانها بین

 و قواما از بعضي که بنابراین. رسید مي هزار 15000 به تعداد این

 ویق زبانهای را آنها ایج و داده دست از را خود زبانهای ملل

  بانيز هژموني یا  زباني امپریالیسم پدیده این به که اند گرفته

 آن زا پس و انگلیسي زبان جهاني زبانهای رأس در فعالً. گویندمي

 نعنوا به نه انگلیسي زبان بین این در. دارند قرار اسپانیایي و فرانسه

 ثبیتت المللي نبی زبان عنوان به بلكه دوم زبان یا خارجه زبان

 دشدی بسیار زبان این یادگیری به افزون روز عالقه و گردیده

 (.1395)احمدی نژاد و عبادس نژاد، است.

 آن بر حاکم رویكرد از متأثر درسي برنامه هر بروندادهایاز طرفي 

. کندمي مشخص را آنها کارکرد و عناصر نقش و ویژگیها که است

 اندرکاران دست نقش اشتد دور نظر از نباید که چیزی اما

 به نه آموزان دانش همچنین و معلمان و مدیران مخصوصاً آموزشي

 عنوان به بلكه درسي، برنامه هر عناصر از مهم عنصر عنوان

 و احساسات عالئق، ها، گرایش باورها، از ای پیشینه با انسانهایي

 ،باشند داشته درسي برنامه بر مستقلي تأثیر توانندمي خود که دانش

 براساس شده قصد درسي برنامه بین فاصله به منجر که ای گونه به

 و زمان بین هماهنگي برنامه و ها گذاری سیاست و تصمیمات

 میزان شده، استاندارد ارزشیابي و تدریس های شیوه کتاب، حجم

                                                           
1 . Hesaraki 

2-Teece 
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 دانش)ناهمگون های کالس امكانات، و انتظارات بین تطابق

 تاثیرات ،(کالس یک در متفاوت بسیار های زمینه با آموزاني

 به توان مي نیز را اجتماعي و فرهنگي اقتصادی، سیاسي، مسائل

 نظری و دروني عوامل زیادی حد تا که برد نام بیروني عوامل عنوان

 (.1396)غالمي و همكاران،  دهندمي قرار تأثیر تحت را

 آموزش اندرکاران دست و سیاستگذاران اخیر سالهای در خوشبختانه

 را محوری برنامه تالشهای و شده واقف امر این به حدودی ات کشور

 آموزش جمله از و آموزشي هایبرنامه مدون سیاستگذاری برای

 نقشة تصویب تالشها این جدیدترین. اندداده انجام خارجي زبانهای

 پرورش و آموزش ملي سند تصویب ،(1389) کشور علمي جامع

 به آنها در که هستند( 1389) ملي درسي برنامة تدوین و( 1388)

 زبان گروه راستا این است. در شده توجه بیشتر انگلیسي زبان اهمیت

 ملي درسي برنامه سند بر مبتني را خود برنامه تالیف، دفتر خارجي های

 آموزشي ریزی برنامه و پژوهش سازمان کالن های سیاست با همسو و

 که آموزشي بسته وینتد و تهیه ها برنامه این از یكي که است داده قرار

 مانند امكانات سایر از درسي، کتاب بر صرف تاکید و تمرکز جای به

 و تخصصي( سایت وب)رساني اطالع پایگاه آموزشي، فشرده لوح

 آموزشي فضاهای در تنوع ایجاد با که شود مي استفاده مشابه موارد

شود.  روز به و تعدیل آموزش جدید های رسانه و خارجي زبان

 یادگیری زا چالش و بازدارنده عوامل از یكي دهد مي نشان تحقیقات

 را زبان به نسبت انگیزش گاردنر باشد، مي انگیزش انگلیسي، زبان

 به دوم، زبان یادگیری هدف به دستیابي برای نیاز و تالش از ترکیبي

 دو از گاردنر. داندمي زبان، یادگیری به نسبت مطلوب نگرشهای عالوة

 انگیزش تلفیقي نوع بر و کندمي بحث ابزاری و قيتلفی انگیزش نوع

 حداقل آموزان زبان نیاز تلفیقي، انگیزش از منظور. دارد بیشتری تأکید

 بومي سخنگویان با شدن همگون و تلفیق حداکثر یا ارتباط برقراری به

 کارکردی دالیل به بیشتر ابزاری انگیزش که حالي در است؛ دوم زبان

 شدن قبول یا باالتر حقوق بهتر، شغل یافتن قبیل از زبان، یادگیری برای

 (.1390و امام جمعه، نژاد،  یدورد قربانکند)مي داللت امتحانات، در

 مي انگلیسي زبان یادگیری برای آموزان دانش انگیزش با رابطه رد

 را انگلیسي زبان یادگیری برای انگیزش که کرد اشاره)تحقیق به توان

 به نسبت انگیزش دیگر پژوهشي در. داند مي زبان آمیز موفقیت کلید

 و پیشرفت و تاثیر هدف، جمله از ایپیچیده متغییرهای شامل زبان

 شده عنوان خالصه طور به که زبان یادگیری به نسبت های نگرش

 به استعداد و انگیزش و شوندمي منجر انگیزش به ها نگرش که است

( 2016) شرین و ورد(. آکسف2011، 1)گاردنر شود مي منجر موفقیت

 و داشته نقش آموز زبان یادگیری در انگیزش دادند نشان پژوهشي طي

 یادگیری، میزان تعیین زبان، انگلیسي افراد با تماس چگونگي در

 درک و خواندن مانند تدریس مهارتهای در مطلوب سطح افزایش

 بنای زیر انگیزش واقع در و است مؤثر نگارش و شنود و گفت مطلب،

 است. تحصیلي سطوح کلیه در تدریس ندفرای

 رد زبـان یـادگیری روی بـر دیگر پژوهشي در( 2019) دوورنـای

 آموزان دانش انگیزش چه هر که داشت بیان ایکره کالسهای

 خود قلحدا به نیز آنها اضطراب شود، بیشتر زبان یادگیری به نسبت

 بـانز رییـادگی و انگیـزش بـین کـه داد نشـان وی. رسـید خواهد

 برای دروني محرک یک بدون زیرا دارد وجود معناداری ارتباط

 لقابـ گذاری سرمایه نیازمند کـه) جدیـد زبـان یـک یادگیری

 کشـد ـينم طـولي( اسـت پـول احتمـاالً و انـرژی زمـان، در توجـه

 آیندفر و برده سؤال زیر را یادگیری به خود میل آموز دانش کـه

 یزشانگ دارای آموز دانش اگـر ولـي شـود مـي متوقـف یـادگیری

 نآ شـود، قائـل خارجي زبان یادگیری برای زیادی ارزش و باشد

 مي اختصاص زبان یادگیری برای را بیشتری تالش و زمان وقـت

 تحصیلي پیشرفت و موفقیت شانس به منجر خود این که دهد

 شـود.  مي بیشتری

با توجه به  يسیاز زبان انگل ادهاستف آموزان در دانش يمسئله ناتوان

مجبور اند ما را زبان کرده نیا لیکه صرف تحص يمدت زمان

حوزه گام  نیموجود در ا یبهایبه آس نیتا با نگرش نو کندمي

مناسب،  سیو استفاده از روش تدر . تسامح در انتخابمیبگذار

 کالس تیریمعلم، مد -آموز روابط دانش یساز نهیبه زش،یانگ

، 3)فالكر و دیویدسون (، ارزشیابي های صحیح2016، 2)براون
                                                           
1 . Gardner 

2-Brown 

3-Falker and Davidson 



 

 انو همکار  هلن صدیق                                          انگلیسی زبان انگیزش بر متداول روش با آن اثربخشی مقایسه و انگلیسی زبان آموزش نوین روش تدوین -3834

(، طراحي 2016، 1)هارمر های نوین آموزشي(، تكنولوژی2018

( استفاده از فعالیت 2012و رناندیا،  2)ریچاردز برنامه درسي مناسب

 یبسط و گسترش آموزشگاهها( 2004، 3)الیس محور-های فعال

و حتي سن نگیزش اشتیاق به یادگیری، ا ،يسیزبان انگل يخصوص

زبان  آموزش تیاست که در موفق يآموزان، از جمله مسائل دانش

  مؤثر هستند. يسیانگل

 مولفة چهار هر در هدف این به نیل در پرورش و آموزش نهاد

 با ارزشیابي و سازماندهي محتوا، هدف،: شامل درسي برنامه

 يتیو هدا یفرهاد نظر از . است رو روبه معضالتي و مشكالت

 قابل تغییرات آمده عمل به که زیادی های تالش رغمعلي (2019)

 است نیامده بوجود کشورمان در انگلیسي زبان آموزش در توجهي

 قدیمي آموزشي مواد و ارزشیابي تدریس، سنتي های شیوه هنوز و

 وضعیت بررسي با( 1394) زاده ایمان. هستند حاکم مدارس در

 به مرند شهرستان نگلیسيا زبان درس در آموزان دانش یادگیری

 روش از انگلیسي زبان معلمان درصد 85 حدود که رسید نتیجه این

 با مقایسه در که کنندمي استفاده انگلیسي زبان گرامر -دستوری

 کمتری موفقیت از کنندمي استفاده نوین روشهای از که معلماني

 -فعال تدریس روش مقایسة با( 1388) پور رحیم است. برخوردار

 زبان گفتاری کنش بین که که داد نشان سنتي روشهای با ورمح

 گفتار رواني کمیت و کیفیت نظری از مشخص موقعیت در آموزان

 در. دارد وجود معناداری تفاوت نحوی، ساختار صحت و درستي و

 به که است گرفته انجام نیز خارجي متعدد تحقیقات زمینه همین

 از مختلفي عوامل شد، بیان هک همچنان. شودمي اشاره آنها از برخي

 تعامل آموزشي، تكنولوژی از استفاده درسي، برنامه محتوای جمله

 عوامل اجتماعي، -فرهنگي عوامل معلمان، انگیزش کالسي،

 در گروهي های بحث در آموزان دانش مشارکت و آموزشي

 نحوة چهارگانه، مهارتهای تلفیقي آموزش انگلیسي، زبان آموزش

 فوق فعالیتهای و تدریس روشهای کالسي، یتمدیر ارزشیابي،

                                                           
1-Harmer 

2-Richards 

3-Ellis 

 روش جدیدترین که هستند مرتبط انگلیسي زبان آموزش در برنامه

 که مثبتي تاثیر وجود با هست التقاطي روش انگلیسي زبان آموزش

 لیتل ووداظهار  بنابر اما دارند، زبان یادگیری بر التقاطي های روش

 یک و شوند مي گمسردر روش این بكارگیری در معلمان( 2019)

 های سبک به همچنین و ندارند هدفمندی و اصولي چارچوب

 بر آموزان دانش تمرکز و شود نمي توجه آموزان دانش یادگیری

 بدون( مكانیكي های ماشین مثل)درسي متون و لغات حفظ روی

 راستا این در چیست؟ زبان یادگیری از هدف کنند فكر اینكه

 موثر روشهای از تلفیقي که ( AELL) جدید روش این طراحي

 مغز، یوگا گرفتن نظر در با باشد مي فعالیت نظریه پایه بر و نوین

 معكوس، کالس تدریس روش ،( وارک) یادگیری های سبک

 های سبک. شود مي استفاده کال روش و محور پروژه روش

 باعث پنجگانه، حواس کارگیری به اساس بر( وارک)یادگیری

 درباره اطالعاتي و شوند مي  نآموزا دانش در یادگیری

 با متناسب های رسانه و آموزشي روشهای یادگیری، راهبردهای

 (.2019)امیني و همكاران،  دهند مي ارائه را سبكها این

 های سبک بررسي به که پژوهشي در( 2019) دیوید و ونگ لیلیان،

 داده انجام زبان یادگیری روی بر آن تاثیر و ها استراتژی یادگیری،

 های استراتژی در کلیدی های تفاوت که داد نشان نتایج بودند

 وجود زباني استفاده الگوهای و یادگیری های سبک و یادگیری

 روند در بزرگسال افراد رشد، مجاور منطقة نظریة اساس بر. داشت

 سبک و ها روش انتخاب با و دارند کلیدی نقش کودک یادگیری

 مي کمک او یادگیری حسط باالبردن به مناسب یادگیری های

 جوهر) اجتماعي تعامل نظریه، این مبنای گفت توان مي. کنند

 کمک با کودک آن برپایة که است( ویگوتسكي نظریات اصلي

 حلّ به یا کند کسب را مهارتها بعضي چگونه آموزد مي دیگران،

 با کودک اجتماعي تعامل دیگر، عبارت به. بپردازد مسئله

 به از قبل که کند مي فراهم وی برای ار امكان این بزرگساالن

 مورد در گیری تصمیم ای بر الزم ذهني ظرفیت آوردن دست

 تدریج به تا دهد انجام پیچیده های فعالیت بتواند هایش، فعالیت

 از جزئي تعاملي، های زمینه در بزرگساالن منظم رفتارهای

 عهمطال در( 1397صاحب یار و سعدالهي) ری،پیشوند.  او رفتارهای



 

 64، سال  4، شماره 1400آبان-هرم جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -3835

 در خودراهبری مهارت بر معكوس کالس تأثیر بررسي به که ای

 از حاصل هاییافته پرداختند دهم پایه دختر زانموآنشدا یادگیری

 کمک با است توانسته معكوس کالس که دادند نشان پژوهش

 به) خودراهبری بر داری معني اثر( آزمون پیش)کووریت متغییر

 همچنین. بگذارد اثر ییادگیر در( مدیریتي خود ی مولفه جز

 در آزمون پس و آزمون پیش در آموزان دانش نمرات میانگین

 میانگین و داشتند؛ یكدیگر با چشمگیری تفاوت آزمایش گروه

 طریق از دیده آموزش آموزان دانش یادگیری راهبری خود نمرات

 دارند اعتقاد دبیران اغلب کلي طور به. بود باالتر معكوس کالس

 کالرک. نیستند برخوردار کافي انگیزش از نآموزا دانش که

 نتایج دادند انجام کودک هزار 17 روی بر ای مطالعه در( 2018)

 13 تا 11 سنین در دوم زبان یادگیرندگان که داد نشان مطالعه این

 و داشتند دوم زبان پیشرفت آزمون در عملكرد بهترین سال

 روی بر سن تاثیر عنوان تحت پژوهشي در( 2018) کالیر همچنین

 داده انجام سال 12 تا 8 سنین از مدارس در دوم زبان یادگیری

 و تر سریع آنها یادگیری مدرسه سنین در داد نشان نتایج بودند

 . بود کارآمدتر

 نــوین روش یـک  تــدوین آیـا  ابـد یکنــد در يمـ  يمطالعـه ســع  نیـ ا

 خشياثرب توانایي متداول، روش با مقایسه در انگلیسي زبان آموزش

 باشد؟ داشته تواند مي را آموزان زبان نگیزشا بر

 

 کار روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرا پژوهش

 و کیفـي  قسـمت  دو از کـه  ترکیبي روشو با  کاربردی تحقیق نوع

 روش یـک  تـدوین  جهت کیفي بخش در است؛ شده تشكیل کمي

 با پژوهشي های پیشینه و نظری چارچوب به استناد با آموزشي نوین

 تعیـین  بـرای  و اسـت  مضـمون  تحلیـل  روش و بنـدی  طبقه رویكرد

 صـاحب  افـراد  از پروتكـل  محتـوایي  و صوری روایي تایید و اعتبار

 نیمـه  پژوهشـي  طرح کمي بخش در. است شده استفاده خبره و نظر

. اسـت  کنتـرل  گـروه  بـا  آزمـون  پس آزمون، پیش نوع از آزمایشي

 لاو متوسـطه  دختـر  آمـوزان  دانـش  شـامل  پـژوهش  آمـاری  جامعه

 بـا  کـه اسـت   1398-1399 تحصیلي سال در تهران شهر یک منطقه

 دانش آموزان) شامل که مطالعه به ورود های مالک گرفتن نظر در

 آمـوزش  موسسـات  در گذشته یكسال مدت نباشند، ظرف زبانه دو

 بـه  نسـبت  انگیزش متوسط نمره و دارای باشند، نكرده نام ثبت زبان

 آنهـا  بین از، باشد مي (باشند( 70)برش نقط اساس بر انگلیسي زبان

 دو بـه  تصـادفي  صـورت  بـه  سـپس  و گردیـد  انتخاب نفر 50 تعداد

 .شدند جایگزین( نفر 25)روش متداول و( نفر 25)روش نوین گروه

 و( مســتقل) متغیــر عنــوان بــه زبــان انگلیســي آمــوزش نــوین روش

 نظـر  در( وابسـته ) متغیـر  عنـوان  بـه  انگیزش نسبت به زبان انگلیسـي 

ــهگرف ــده ت ــت ش ــوزش. اس ــان   آم ــداول زب ــوین و روش مت روش ن

انگیزش  آزمون پس آن از پس وانجام شد   جلسه 14 انگلیسي طي

 انجام شده است.  گروه دو هر روی برنسبت به زبان انگلیسي 

 

 ژوهشپابزار 

ــان انگیــزش بررســي بــرای :انگلیســي زبــان انگیــزش پرسشــنامه  زب

 ردیدو قربـان  انگلیسي زبان به نسبت انگیزش پرسشنامه از انگلیسي

در  .دباش مي سوال 37 دارای پرسشنامه این. شد استفاده( 1393)نژاد

ه از پرسشنام پایایي این( روایي و 1393) پژوهش قربان دوردی نژاد

ــا    ــدب 93/0طریــق محاســبة آلفــای کرونب ــن دســت آم ه اســت. ای

ر راقپرسشنامه توسط محقق در نمونة پژوهشي مورد روایي و پایایي 

ــر        ــر نظ ــي زی ــورت کل ــنامه بص ــوایي پرسش ــي محت ــت. روای گرف

 83/0آن بـه ترتیـب     CVIو  CVRمتخصصین نمره گذاری شده و 

ب به دست آمده است که نشان دهنده روایي محتوایي مناس 79/0و 

 پرسشـنامه  بـرای  شـده  محاسـبه  کرونبـا   آلفـای  ضـریب مي باشد. 

 قبـولي  قابـل  ضـریب  از کـه  باشـد  مـي  78/0 انگلیسي زبان انگیزش

 .باشد مي برخوردار

 

 تایجن

 استفاده استنباطي و توصیفي آمار از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 و میانگین درصد، فراواني، های شاخص از توصیفي آمار در. شد

 های آزمون طریق از ها داده استنباطي آمار در و استاندارد انحراف

 از ها داده تحلیل برای کیفي قسمت در شدند: بررسي زیر آماری

 صورت( های مصاحبه تحلیل و متن تحلیل) CVR  و CVI روش



 

 انو همکار  هلن صدیق                                          انگلیسی زبان انگیزش بر متداول روش با آن اثربخشی مقایسه و انگلیسی زبان آموزش نوین روش تدوین -3836

 برای کمي قسمت در. شد استفاده متخصصان نظر اساس بر گرفته

 برون و گروهي درون واریانس تحلیل طرح از ها داده تحلیل

 . شد استفاده گروهي

 ایه تكنیک با مرتبط نظری مباني ابتدا آموزشي بسته تدوبن جهت

 ز،مغ یوگا فعالیت، تئوری) شامل که انگلیسي زبان آموزش یدجد

 پروژه روش و کال روش یادگیری، های سبک معكوس، روش

 صاحبهم نهم پایه زبان معلمان از همچنین و گردید استخراج( محور

 هر برای مناسب محتوای اهداف، شدن مشخص از پس شد گرفته

 از پس نهایت در و تهیه شده مشخص اهداف به توجه با تكنیک

 ختیارا در برنامه این انگلیسي زبان آموزش نوین روش بسته تدوین

 و نصاحبنظرا نظر اعمال از پس. گرفت قرار صاحبنظران از نفر 5

 جهت شده، تدوین آموزشي بسته نهایت، در ویرایش مرحله چند

 .گردید آماده اجرا

 

 (n=50) اسمیرونف -کولموگرف آزمون خالصه. 1جدول 
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه ها متغیر

 P آماره P آماره P آماره  

 انگیزش 

 زبان انگلیسي

 >5/0 106/0 >5/0 097/0 >5/0 138/0 آزمایش

 >5/0 120/0 >5/0 112/0 >5/0 103/0 کنترل

 

 اریمعنـاد  سـطح  شـود، مي مشاهده باال جدول اطالعات در چنانكه

 گروهـای  پیگیری و مونآز پس آزمون، پیش در پژوهش متغیر در

 ربـوط م های داده یعني. باشد مي 05/0 از تربزرگ متداول، و نوین

 . ندکن مي پیروی نرمال توزیع از "انگلیسي زبان انگیزش"متغیر به

 بخـش  این در پژوهش، متغیرهای ماهیت و تحقیق روش به توجه با

 تحلیـل  آمـاری  هایمدل از پژوهش، سواالت به پاسخگویي جهت

 بـل ق.  شـد  اسـتفاده  آمیختـه،  و مكـرر  های گیری اندازه با سواریان

 بــا هــا داده کرویــت یمفروضــه واریــانس، تحلیــل آزمــون اجــرای

 گرفت. قرار آزمون مورد موشلي آزمون از استفاده

 

 

 انگلیسي زبان انگیزش در موشلي کرویت آزمون. 2جدول 

 توزیع آماره موشلي
2 

 ح معناداریسط درجه  آزادی

95/0 2/1 2 54/0 

 

بـرآورد   05/0سطح معني داری آزمـون کرویـت موشـلي کمتـر از     

ــي      ــرار م ــا برق ــرای داده ه ــت ب ــي مفروضــه کروی ــت یعن ــده اس ش

(. =95/0MauchlysW= ،2/1Chi Square= ،2=df  ،54/0P)باشـد 

ه ، جهت تفسیر دادSphericityAssumedبنابراین مي توان از آماره 

 رد. ها استفاده ک

 

 درون اثرات آمیخته واریانس تحلیل آزمون . خالصه3جدول 

 انگلیسي زبان انگیزش متغیر در گروهي برون و گروهي
مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 وراتمجذ

F سطح 

معني 

 داری

 اندازه اثر

 

 

 انگیزش

زبان 

 انگلیسي

 492/0 001/0 2/23 9/552 1 9/552 گروه

    8/23 24 4/571 خطا

 699/0 001/0 8/55 8/254 2 6/509 زمان

    6/4 48 4/219 خطا

 723/0 001/0 6/62 3/223 2 5/446 زمان و گروه

 

 

 بر اساس اطالعات جدول باال، تحلیـل واریـانس بـرای عامـل درون    

، df=1، 24( و بـین گروهـي)  df ،6/509=F=2، 48)زمان( ) گروهي

8/55=Fهمچنین تعامل گر ،)( 2، 48وه و زمان=df ،6/62=F  معنـي)

پس  دار است. این نتیجه بدان معني است که بین نمره پیش آزمون،

ن و آزمون و پیگیری مربوط به انگیزش زبان انگلیسي در گروه نوی

رسـي  متداول، تفاوت معني داری وجود دارد. بنابراین بـه منظـور بر  

گیـری در   اینكه تفاوت هـا مربـوط بـه کـدامیک از مراحـل انـدازه      

گــروه هاســت، از آزمــون بــونفروني یــا مقایســه دو بــه دوی درون  

 نشـان داده  5ول ده شد که خالصه نتـایج آن در جـد  آزمودني استفا

 شده است:
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 3 رد کنترل و آزمایش گروه دو در بونفرني آزمون . نتایج5جدول 

 انگلیسي زبان انگیزش گیری اندازه بار
اندازه  گروه متغیر

 گیری

 یانگیناختالف م

 پیگیری پس آزمون

انگیزش زبان 

 انگلیسي

پیش  آزمایش

 آزمون

*88/7- *16/7- 

پس 

 آزمون

 72/0 

پیش  کنترل

 آزمون

560/0- 00 

پس 

 آزمون

 720/0 

 

 زبـان  انگیـزش "متغیـر  در شـود  مـي  مشـاهده  باال جدول در چنانكه

 گـروه  آزمـون  پـس  بـا  آزمـون  پـیش  نمـرات  بین تفاوت "انگلیسي

 گـروه  در  تغییـرات  ایـن  کـه  حـالي  در. است دار معني نوین روش

 يم صفر فرضیه رد با دیگر عبارت به. نیست دار معني متداول روش

 روش بـا  مقایسـه  در انگلیسـي  زبـان  نـوین  آمـوزش  کـرد  ادعا توان

 دانـش  انگلیسـي  زبـان  انگیـزش  بـر  انگلیسـي  زبـان  آموزش متداول

. اسـت  مـوثرتر  تهـران  شـهر  یـک  منطقـه  اول متوسطه دختر آموزان

 شانگیـز  تغییـرات  از درصـد  3/72 کـه  دهـد  مي نشان نیز اثر اندازه

 حالي در است تبیین قابل ها گروه به انتساب طریق از انگلیسي زبان

 ثیرتـا  یعني. نیست دار معنا پیگیری با آزمون پس نمرات تفاوت که

 در انگلیسـي  زبـان  انگیـزش  افـزایش  بر انگلیسي زبان نوین آموزش

 .است بوده پایدار زمان ولط

 و نتیجه گیری بحث

 بـین  "انگلیسـي  زبـان  انگیزش"متغیر در که داد نشان پژوهش نتایج

ت وجـود  تفاو آزمایش گروهدر  آزمون پس با آزمون پیش نمرات

 زبــان نــوین آمــوزش کــرد ادعـا  تــوان مــي دیگــر عبــارت بـه . دارد

 بــر يانگلیســ زبــان آمــوزش متــداول روش بــا مقایســه در انگلیســي

 یـک  منطقه اول متوسطه دختر آموزان دانش انگلیسي زبان انگیزش

 بـر  انگلیسـي  زبان نوین آموزش تاثیر یعني. است موثرتر تهران شهر

 یافته. است بوده پایدار زمان طول در انگلیسي زبان انگیزش افزایش

 ، (1397)ینـژاد و بــاقر  جوشـقان  هـای  یافتــه بـا  پـژوهش  ایـن  هـای 

(، قربــان 2016(، المخــالفي)1396یرآبــادی )خ(، 1397جعفرخــاني)

ــاراني)1393زاده) ــي و ســــ ــو (2016( و آیتــــ ــت همســــ . اســــ

 پـروژه  یـادگیری  تـاثیر  بررسـي  به که پژوهشي در(2016المخالفي)

 انگلیسـي  زبـان  نوین آموزش روش های تكنیک از یكي که محور

 مطالعـه  نتـایج  بودنـد  پرداختـه  انگلیسـي  زبان ارتباط بهبود در است

 و محـور  پـروژه  کالسـهای  در آمـوزان  دانـش  عالقـه  کـه  ادد نشان

 انگیـزه  همچنین و بود بیشتر متداول های کالس به نسبت مشارکتي

 متداول های کالس به نسبت مشارکتي کالسهای در آموزان دانش

 روش کـه  داد نشان (2012آیتي و ساراني) پژوهش نتایج .بود بیشتر

 نگـرش  عالقـه،  زش،انگیـ  شـدت  بـر  همـراه  تلفن طریق از آموزش

 یـادگیری  بـه  میـل  و انضمامي گیری جهت انگلیسي، زبان به نسبت

 دیگــر از. اســت داشــته مثبــت تــاثیر دانشــجویان در انگلیســي زبــان

 پژوهش به توان مي پژوهش فرضیه این نتیجه با همسو های پژوهش

ــان زاده) ــایج کــرد اشــاره( 1390قرب ــن نت ــق ای  کــه داد نشــان تحقی

 شـده  سبب( محور پروژه یادگیری)انگلیسي انزب گروهي یادگیری

 انگلیسـي  زبـان  یـادگیری  انگیـزه  میـزان  در تنها نه آزمایش گروه تا

 طــور بـه  مقایسـه  گـروه  از نیـز  زبــان ایـن  یـادگیری  سـطح  در بلكـه 

 مـورد  در روانشناسـان  دیـدگاه  اسـاس  بـر . بگیـرد  سـبقت  معناداری

 چنـد  وابسته زبان یادگیری برای انگیزه که گفت توان مي انگیزش،

 بـه  فـرد  عالیـق  تشـویق  موفقیـت،  تجربـه  و تعیـین : باشـد  مـي  عامل

 از مثبت تصور ایجاد خود، استعدادهای و قابلیت افزایش یادگیری،

 عـالوه . اسـت  یـادگیری  از بردن لذت یا و یادگیری فرایند در خود

 دانـش  ذهنـي  تواناییهـای  بـه  انگیزه است داده نشان تحقیقات براین

 یـادگیری  هـای  سـبک  و عالیـق  یـا  و انتقادی و القخ تفكر آموز،

 انگیزشـي  مـدل  بـه  آن در کـه  دورنـي  نظریه اساس بر. است وابسته

 توسط نوین های روش به آموزش که دهد مي نشان که دارد اشاره

 موفقیـت  و انگیزش بهبود برای قدرتمند ابزار یک عنوان به معلمان

 زبان معلمان و سانمدر گفت توان مي بنابراین. است آموزان دانش

. کننـد  مـي  بازی آموزان دانش انگیزش در را مهمي نقش انگلیسي

 زبان آموزش نوین روش بكارگیری با پژوهشگر حاضر پژوهش در

( محــور پــروژه و کــال روش معكــوس، روش مغــز، یوگا)انگلیسـي 
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 دانـش  کـردن  درگیـر  آمـوزان،  دانـش  بـا  عمیـق  رابطـه  ایجاد مانند

 آموزشـي،  برنامـه  فرایند در خاص موضوع یک با رابطه در آموزان

 ها ایده بیان برای آنها تشویق همچنین همدیگر با گروهي همكاری

 بـدون  و راحتـي  بـه  آمـوزان  دانـش  ای گونه به عقایدشان و نظرات

 و تحسـین  و مثبـت  بـازخورد  دادن و کردنـد  مـي  بیـان  را آنها ترس

 آنجام بودن خوشآیند در خود عوامل این که آموزان دانش تمجید

 انگیسـي  زبـان  درس بـه  نسبت آنها عالقه افزایش و کالسي تكلیف

 کـه  شـدند  موجـب  عوامـل  ایـن  نهایـت  در. داشـتند  ای ویـژه  نقش

ــده ــادگیری مســئولیت خــودش یادگیرن  از خــارج و داخــل در را ی

 نسـبت  انگیـزش  گیری شكل در نوعي به که. بگیرد برعهده کالس

 مـي  پـژوهش  یافته این تبیین در. بودند سهیم انگلیسي زبان درس به

 فقـط  انگلیسـي  زبان آموزش متداول های کالس در که گفت توان

 ایـن  در کـه  حـالي  در شـود  مـي  توجـه  زباني مهارتهای آموزش به

 در کـه  رفتـاری  و شـناختي  عـاطفي،  هـای  جنبه تمام به نوین روش

 ای ویژه توجه هستند موثر انگلیسي زبان یادگیری به نسبت انگیزش

 آموزش که داد نشان حاضر تحقیق های یافته کلي طور به .شود مي

 دانش انگلیسي زبان به نسبت انگیزش بر نوین شیوه به انگلیسي زبان

 و معلمـان  گفـت  تـوان  مـي  لـذا . اسـت  داشـته  مثبـت  تـاثیر  آموزان

 تكنیكهـای  عنـوان  به روش این از توانند مي انگلیسي زبان مدرسان

 دانــش تحصــیلي پیشــرفت وانگیــزش   افــزایش در مــوثر آموزشــي

 .کنند استفاده انگلیسي زبان درس به نسبت آموزان

 یرهایاز متغ يپژوهش عدم کنترل برخ نیا یهاتیاز محدود

از  يبرخ لیعدم تما نیمزاحم در طول آموزش و همچن

به  یيمشارکت کننده در پاسخگو یعدم همكار. بودآموزان دانش

جنبه  نیودن و همچنب ادیو ز ریوقت گ لیهمه آزمونها به دل

سواالت بود که پژوهشگر با دقت و توجه  يبودن برخ يخصوص

 شنهادیپو در نهایت  .کامل را انتخاب نمود یالزم پاسخنامه ها

الزم را جهت  یهاآموزش و پرورش اقدامات و برنامه شوديم

انجام دهد و با به روز  شرفتهیپ یهایآموزش به کمک فناور لیتسه

 یهاتیاز خالق یدارروز، برخور یتفاده از فناورکردن مدارس، اس

 یهایيدادن به توانا تیاهم زیدر آموزش و پرورش و ن نینو

 .دینما جادیا ندیفرآ نیدر ا يآموزان تحولدانش
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to develop a new method of 

teaching English and to compare its effectiveness with the conventional 

method on English language motivation in female high school students in 

district one of Tehran. 

Materials and Methods: A type of applied research with a combined 

method that consists of two parts, qualitative and quantitative; In the 

qualitative part, the content analysis method has been used and to 

determine the validity and validation of the formal and content 

validity of the protocol, experts have been used. In a small part of the 

quasi-experimental research design, it is a pre-test, post-test with a 

control group. The statistical population of the study includes the first 

female high school students in district one of Tehran in the academic 

year 1399-1399, which considering the inclusion criteria, 50 people 

were selected from them and then randomly divided into two groups 

of new methods (25 N) and the conventional method group (n = 25) 

were replaced and the new and common method training was 

performed in 14 sessions on both groups. English language 

motivation questionnaire was used to collect data and intra-group and 

extra-group analysis of variance were used to analyze the data. 

Results: The results showed that teaching in the new English 

language method was more effective in motivation than English 

language than the conventional method. 
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that 

English teachers can use this method as effective teaching techniques to 

increase students' motivation and academic achievement towards English 

language courses. 

Key words: English language instruction; Motivation; High school 

students 
 

 

  

  

 


