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 Background and Purpose: Learning English as a second language (L2) is a complex process in 

which success depends on many variables. This study aimed to develop a cartoon-based English 

proverb teaching program (CBEPT) and to evaluate its effectiveness in L2 learning anxiety and 

language learning orientation. 

Method: This study had an exploratory mixed method design (qualitative and quantitative). The 

statistical population for the qualitative part of the study included English language experts and 

psychologists, 10 of whom were selected using the snowball method. In the quantitative part, the 

statistical population included all English language learners at Amir English Language Teaching 

Institute located in the 3rd district of Tehran in 2009; 30 of them were selected by conveniance 

sampling method and were randomly assigned to two groups of 15 people in Experiments 1 and 2 

and were taught English proverbs for 5 weeks. Experimental group 1 was trained using cartoons and 

educational slides and experimental group 2 was trained without cartoons and slides. The research 

instruments included researcher-made questionnaire to evaluate the validity of the educational 

package, Academic Emotions Questionnaire (AEQ) (Pekrun, Goetz, Titz and Perry, 2002) and the 

Language Learning Orientation Scale (LLOS) (Noels et al, 2000). Data were analyzed by the analysis 

of covariance in the SPSS statistics-26 software. 

Results: The results showed that CBEPT had a significant effect on L2 learning anxiety in L2 

learners (p<0.05). In both groups, there was a significant difference between the scores of L2 learning 

anxiety in the post-test (at the level of 0.001); It also caused a significant difference in demotivation 

and external motivation scores between experimental groups 1 and 2 (p<0.05); But the effects were 

not stable over time (p >0.05). There was also a significant difference in internal motivation scores 

between experimental groups 1 and 2 and the validity of the scores was maintained at the follow-up 

stage (p <0.05). 

Conclusion: The results revealed that this educational method had a significant effect on reducing 

L2 learning anxiety in a sustainable way and in internalizing the L2 learning orientation in English 

learners. Foreign language education planners could include this teaching method on their agenda. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Despite good quality schools, there are still language learners 

who have not made much scientific progress in linguistic 

performance; This is the result of other influential factors 

besides teachers and the curriculum: including the emotions 

and personality traits of the learners (1). Anxiety is one of the 

primary emotions when learning a second language (L2) (2). 

Horowitz, Horowitz, and Hope (3) define language learning 

anxiety as: “Feelings of tension, embarrassment, fear, 

apprehension, and concern over the negative assessment of 

others, that sometimes deprive the learner of the capacity to 

take risks in various learning situations, including contact, 

direct communication, and face-to-face conversation. By 

interfering with the concentration and omnipresent attention of 

the L2, anxiety weakens the learner’s learning power and 

reduces his/her chances of academic and scientific success (3)”. 

This multifaceted feeling is known as a passive factor that often 

hinders the learning process (4). Research also shows that there 

is a negative relationship between L2 learning anxiety and 

success in language learning (6 and 7).  

One of the most crucial individual differences that shape L2 

learning outcomes is the orientation of language learning in 

learners. An L2 learning motivation refers to the amount of 

effort a person puts into acquiring a language because he or she 

is willing to do so, or if doing so leads to satisfaction or 

achievement of his or her goals (9). Desi et al. (10) believe that 

learners can be divided into three categories in terms of 

motivational orientations: external motivation, internal motivation, 

and demotivation. Research also shows that the more self-

determined and internalized the type of orientation becomes, the 

more engagement in activity, better performance, and higher 

qualities of learning are observed (14 and 15). Nowadays, in 

the field of L2 teaching, more traditional methods are used, 

which is not a desirable and ideal method. Using English 

proverbs can be an effective way to start a lesson. You can even 

compare the proverbs of the first language with the L2. Using 

proverbs, teachers can help learners learn an L2 faster and have 

a pleasant experience of the learning process (19). In addition 

to proverbs, caricatures also facilitate the learning process (20). 

In addition to proverbs, cartoons also facilitate the learning 

process (20). Various studies have also shown that cartoons and 

caricatures improve motivation (20, 24). The use of proverbs 

and cartoons in education has been studied in many studies (25-

28). 

Therefore, considering the results of the mentioned studies, 

the present study was conducted to investigate the effectiveness 

of combining English proverbs with cartoons on L2 learning 

anxiety and L2 learning orientation. 

Method 
The study employed a quasi-experimental pretest-posttest design, 

involving two treatment groups, and it had an exploratory mixed-

method design (qualitative and quantitative). The statistical 

population for the qualitative part of the study included English 

language experts and psychologists, 10 of whom were selected 

using the snowball method. In the quantitative part, the 

statistical population included all English language learners at 

Amir English Language Teaching Institute located in the 3rd 

district of Tehran in 2009. The total number of language 

learners at this center was 62, 30 of whom were selected by 

convenience sampling method and according to the inclusion 

criteria and were randomly assigned to two groups of 15 in 

Experiments 1 and 2 and They were taught English proverbs for 

5 weeks. Experimental group 1 was trained using cartoons and 

educational slides and experimental group 2 was trained without 

any cartoons or slides. Inclusion criteria included (1) age range 

11 to 18 years, (2) being in the average level of English and 3) 

consent of the participants; and exclusion criteria included: (1) 

the child's fatigue and (2) the child's lack of cooperation with 

the examiner. The research instruments included a researcher-

made questionnaire to evaluate the validity of the educational 

package, Academic Emotions Questionnaire (AEQ) (29), and 

the Language Learning Orientation Scale (LLOS) (31). It 

should be noted that the validated version of these tests in Iran 

has been used to conduct this research. Data were analyzed by 

the analysis of covariance in the SPSS statistics-26 software. 

Results 
Descriptive statistics showed that in the CBEPT group, the 

mean post-test scores of the participants decreased in the 

variables of learning anxiety and demotivation component and 

increased in the components of internal and external motivation. 

Also, in the follow-up period, the results showed that the scores 

of the variables did not change much compared to the post-test 

stage. The results also showed that CBEPT had a significant 

effect on L2 learning anxiety in L2 learners (p <0.05), and in 

both groups, there was a significant difference between the 

scores of L2 learning anxiety in the post-test (at the level of 

0.001); Also, the effect size was ƞ2= 0.402, which shows that 

the difference is 41% in the population and is noteworthy. Thus, 

there is a significant difference between the CBEPT groups and 

the control group in terms of L2 learning anxiety in the post-

test stage after adjusting the pre-test scores. The results of 

Pillai's trace statistics in MANCOVA for the components of L2 

learning orientations (demotivation, external motivation, and 

internal motivation) showed that the effect of the group on the 

composition of the components is significant (F (3, 23) = 4.513, 

P< 0.001, ƞ2=0.365) and it leads to a significant difference in 

demotivation and external motivation scores between 

experimental groups 1 and 2 (p <0.05). In the follow-up phase, 

the results of the paired samples t-test showed that in the 

CBEPT group, there was a significant difference between the 

two post-test and follow-up stages in the components of 

demotivation (t(14)= 3.292, p=0.005) and external motivation 

(t(14)= 4.785, p<0.001); Also, no significant difference was 

observed in the variables of L2 learning anxiety (t(14)= 0.151, 

p=0.882) and the component of internal motivation (t(14)= 

1.693, p=0.113) of adolescents. Therefore, the results indicate 

that CBEPT in the follow-up stage has had a significant and 
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stable effect only on the variable of L2 learning anxiety and the 

component of internal motivation in adolescents. 

Conclusion 
The results revealed that CBEPT has an adequate reliability and 

all cartoon-based proverbs were identified as appropriate. Our 

findings are in line with previous studies (25-28) demonstrating 

that visual learning programs are more effective and 

noteworthy.  

Moreover, this study revealed that CBEPT had a decline effect 

on L2 learning anxiety in L2 learners and these effects were 

stable over time. This finding is partially in line with the results 

of the previous research (19) which indicated that proverbs -as 

an educational tool and because of their educational content- 

can be effective in decreasing L2 learning anxiety. Also, the 

results of the present study on the orientation of learning a L2 

showed that CBEPT had a significant effect on demotivation, 

external and internal motivation of learners. But in the 

subscales of motivation and external motivation, the effects 

have not been stable over time, While for the internal 

motivation, the effects have been stable over time. In this 

regard, it concludes that the results of the present study on the 

effectiveness of CBEPT on learning orientation are partially in 

line with the results of previous research in this field (25-28), 

which indicate that cartoon humor leads to an optimistic 

attitude towards what is taught. 

Taken together, results suggest that CBEPT has been effective 

on L2 learning anxiety and L2 learning orientation in English 

learners. Therefore, we recommend that foreign language 

education planners develop new and comprehensive curricula 

similar to the current research curriculum, and by educating 

language learners about the importance and use of English in 

science, research, culture, and tourism, they create an intrinsic 

motivational orientation for them to learn the language.  

One of the main limitations of the study was that the role of 

individual characteristics of subjects such as gender, the field 

of study, and social class in the effectiveness of the educational 

method has not been studied. To solve this problem in the 

future, considering the role of the mentioned factors regarding 

the effectiveness of the educational method is recommended.  
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 28/40/8044دریافت شده: 

 84/40/8044پذیرفته شده: 

 88/41/8044منتشر شده: 

به متغیرهای  نآ یادگیری در موفقیت کسیی  میزان و بوده ایپیچیده فرایند دوم، زبان عنوان به انگلیسییی زبان یادگیری زمینه و هدف: 

 بر آن بخشییاثر بررسیی و بر کاریکاتور مبتنی انگلیسیی هایالمثلضیرب آموزش برنامه زیادی وابسیته اسیت. هدپ پهوهح حاضیر تدوی 

 بود. زبان یادگیری گیریجهت دوم و زبان یادگیری اضطراب

 در بخح کیفی پهوهح شامل متخصصان آماری بود. جامعه( کمی -کیفی)اکتشافی  آمیخته پهوهشیی طرح حاضیر، پهوهح روش روش:

به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخح کمّی  برفی گلوله روش از آنان به نفر 84بودند که  شناسیروان متخصصان و انگلیسی زبان آموزش

بود  83۳1 الس در تهران شهر سه منطقه در واقع امیر انگلیسی زبان آموزش سسهؤم در انگلیسی زبان یادگیرندگان تمامی جامعه آماری شامل

شدند و  جایدهی 2و  8آزمایح  نفری 8۱ گروه دو در تصادفی صورت دسترس انتخاب شدند و به در گیرینمونه نفر از آنان به شییوه 34که

 اسییلاید و کاریکاتور از اسییتفاده با 8آزمایح  گروه برای های انگلیسییی قرار گرفتند. آموزشالمثلضییربتحت آموزش  هفته ۱مدت  به

 تهبسیی اعتبار ارزیابی سییاهتههای محققبدون کاریکاتور و اسییلاید بود. ابزار پهوهح شییامل پرسییشیینامه 2و برای گروه آزمایح  آموزشییی

ی هاداده لیتحل .بود( 2444)همکاران  و نولز زبان یادگیری گیریجهت و (2442)همکاران  و پکران های تحصییییلیآموزشیییی، هیجان

 انجام شد.  spss26متغیری و با نرم افزار متغیری و چندپهوهح با استفاده از تحلیل کوواریانس یک

 زبان ادگیرندگانی در دوم زبان یادگیری اضییطراب بر کاریکاتور با انگلیسیی هایالمثلضییرب آموزش که برنامه دادند نتایج نشیان ها:یافته

آزمون تفاوت معنادار وجود داشیته است ( و در هر دو گروه بی  نمرات اضیطراب یادگیری زبان دوم در پسp>4۱/4بوده اسیت ) مؤثر دوم

(،  p<4۱/4شیید ) 2و  8آزمایح  گروه بی  گیری بیرونیانگیزگی و جهتبی نمرات در معنادار تفاوت (؛ همچنی  موج 448/4)در سییط  

تفاوت معناداری حاصیل شد و پایداری  2و  8گیری درونی بی  گروه آزمایح در نمرات جهت (.p>4۱/4نبود ) پایدار زمان طی تأثیرات اما

 (. p<4۱/4 نمرات در مرحله پیگیری نیز برقرار بود )

گیری جهت کردنزبان دوم به صورت پایدار و درونینتایج نشان دادند که ای  روش آموزشی در کاهح اضطراب یادگیری گیری: نتیجه

توانند از  ای  روش آموزشیییی های هارجی میریزان آموزش زبانیادگیری زبان دوم در یادگیرندگان انگلیسیییی مؤثر بوده اسیییت و برنامه

 استفاده کنند.
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 مقدمه
ها انسییان ارتباطی بی  تری  ابزارتری  و در عی  حال پیچیده، ابتدایی8زبان

سازد. با تبدیل شدن دنیای مدرن کنونی اسیت که انتقال معنا را ممک  می

به دهکده جهانی، جوامع انسانی برآن هستند تا از زبانی واحد برای انتقال 

مفاهیم مورد نظرشیان اسیتفاده کنند. زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک 

ای است؛ بنابرای  فراگیری ای  زبان برالمللی در جوامع شناهته شده و بی 

ای دارد. به طور معمول اهداپ مختلف تجاری و آموزشیییی اهمیت ویهه

ها و مراکز آموزش زبان انگلیسییی بر روی مدرسییان و تمرکز آموزشییگاه

آموزانی وجود دارند که با کیفیت مطال  است؛ با ای  وجود همواره زبان

نظر علمی عملکرد زبانی آنها هیا، از وجود کیفییت مطلوب آموزشیییگیاه

پیشیرفت چندانی نداشیته است. ای  مسهله حاصل دیگر عوامل اثرگذار به 

و  2توان به هیجاناتجز مدرسان و مطال  درسی است که از میان آنها می

 هیجانات جمله از (.8یادگیرندگان اشییاره کرد ) 3های شییخصیییتیویهگی

یادگیری  اضییطراب شییود،می مطرح دوم زبان یادگیری در که ایعمده

 (.2است ) 0زبان دوم

اسییت و با  متفاوت ۱کلی اضییطراب از دوم زبان یادگیری اضییطراب

گذارد اثرگیذاری بر فراینیدهای شیییناهتی بر یادگیری زبان دوم تأثیر می

اضییطراب یادگیری »نخسییتی  تعریف ( 3هورویتز، هورویتز و هوپ )(. 2)

س احسا» :است از ، ای   پدیده عبارتنانآدادند. به نظر  را ارائه« زبان دوم

 یتنح، هجیالت، ترس، دلهره و نگرانی از ارزیابی منفی دیگران که گاه

 جمله ایجاد های مختلف یادگیری ازکردن در موقعیت توانیایی مخیاطره

آموز گو رودررو را از فرد زبانوتماس و برقراری ارتباط مسییتقیم و گفت

م، ن دوادر تمرکز و توجه فراگیر زب کنید و بیا ایجیاد اهتلیالمی سیییلی 

یابی وی را به امکان دسییت و موج  ضییعف در قدرت یادگیری او شییده

 های دانشیییگاهی و علمی کاهحپیشیییرفت تحصییییلی و کسییی  موفقیت

(. ای  احسیییاس چندجانبه به عنوان عاملی انفعالی که بیشیییتر 3« )دهدمی

(. 0) شیییود، شییینییاهتییه شیییده اسیییتاوقییات مییانع فراینیید یییادگیری می

ییادگیرندگانی که ترس از ارزیابی منفی دارند، اشیییتباهات هود در زبان 

دوم را بییه عنوان نوعی تلییاش برای یییادگیری یییک زبییان جییدییید در نظر 

                                                           
1. Language 

2. Emotion 

3. Personality characteristics 

4. Second language learning anxiety 

5. General anxiety 

ه ویهه گیرند؛ بنگرفته، بلکه آن را یک تهدید برای هودشیییان در نظر می

تیجه، نشیان قرار گرفته باشند. در که در مقابل معلمان یا همسیالانهنگامی

لاس های ککنند و مشییارکت در فعالیتآنان در بیشییتر مواقع سییکوت می

 ها، معلمانکنند که همکلاسیکنند؛ زیرا احسیاس میدرس زبان را رد می

یا دیگران، ممک  اسییت از توانایی زبان آنان ارزیابی منفی داشییته باشییند. 

  ککنند که ممهمچنی  برهی دیگر از پهوهشیییگران چنی  اسیییتدلال می

اسیت یادگیرندگان احساس اضطراب کنند، به دلیل اینکه آنان در درک 

های معلم دچار مشیییکل هسیییتند و از ای  موضیییو  و فهم دسیییتورالعمل

 (.۱ترسیند که در هنگام مشیارکت در کلاس زبان دچار اشیتباه شوند )می

دهنید کیه بی  اضیییطراب یادگیری زبان دوم و هیا نیز نشیییان میپهوهح

(. برای مثییال 0و  6آموزی ارتبییاط منفی وجود دارد )نموفقیییت در زبییا

تیموری، گوتز و پلانسییکی در پهوهح هود شییواهد محکمی برای نقح 

منفی اضیطراب یادگیری زبان دوم در پیشرفت ای  زبان به دست آوردند 

تمجید و آهنگری نیز معتقدند که (. در همی  راسیییتا زعفرانی، حدیدی6)

جه تأثیر قرار داده و در نتییرندگان را تحت ای  نو  اضطراب هویت یادگ

 (.0ارد )گذتر، بر یادگیری آنان تأثیر میبه علت اعتماد به هود پایی 

های یادگیری زبان که هروجی  6های فردیتری  تفیاوتیکی از مهم

در یادگیرندگان است.  0گیری یادگیری زبانجهتدهد، دوم را شکل می

 یادگیری هایپهوهح در محوری موضییو  یک ،1گیری انگیزشیییجهت

گیری یادگیری زبان دوم به میزان تلاشی اشاره (. جهت1اسیت ) دوم زبان

دهد؛ به ای  دلایل که دارد  که یک شیخ  برای اکتساب زبان انجام می

به انجام ای  کار تمایل دارد و یا اینکه  انجام ای  کار موج  رضیییایت و 

 در حال حاضر پهوهشگران بیشتر از(. ۳) شودیابی به اهدافح مییا دست

عنوان چارچوبی برای تحلیل  به( 84) دسی و ریان ۳گرینظریه هودتعیی 

تببینی  قدرتکنند. ای  نظریه، میانگیزش ییادگیرنیدگیان زبان اسیییتفاده 

کییه چرا د کنییفراهم میموضیییو   ای برای فهم ای حیظییهلییاقییابییل می

تغیرهای منسییبت به سییایر کننده بهتری بینیهای هاصییی پیحگیریجهت

باره در پهوهح حاضیییر. تمرکز (88مرتبط بیا ییادگیری زبیان هسیییتنید )

سییت. در ا گرینظریه هودتعیی یادگیری زبان نیز بر اسییاس گیری جهت

6. Individual differences 

7. Language learning orientation 

8. Motivational orientation 

9. Self-determination 
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های گیرییادگیرندگان را به لحاظ جهت( 84) ریانای  نظریه، دسیییی و 

گیری ، جهت8ری بیرونیگیجهت :اندطبقیه قرار دادهسیییه انگیزشیییی در 

هایی گیری درونی بیه انجام انوا  فعالیتجهیت. 3انگیزگیبی و، 2درونی

  دهد،بخح بودن آنها انجام میاشیییاره دارد که فرد به دلیل جال  و لذت

به  گیری بیرونی، تمایلجهتدر در مقابل، های بیرونی. نه به هاطر پاداش

دسییت آوردن یک موقعیت هوب،  انجام کاری به دلیل منافع آن مانند به

افزایح حقوق یا گذراندن یک امتحان اسییت. ای  نکته به ای  معنا اسییت 

ا به کنند تکیه برهی عوامیل هارجی وجود دارند که فرد را برانگیخته می

گری هودتعیی  (. در نظریه82) اش نائل شیییودهدپ هاصیییی در زندگی

تنو  تواند مادی میگیری بیرونی تا حد زیشییود که جهتچنی  فرض می

گیری علاوه بر یادگیرنده، تحت مهار عوامل بیاشییید؛ زیرا ای  نو  جهیت

انگیزگی در بی (. بالاهره83دیگری مانند موقعیت و شیییرایط نیز اسیییت )

گیری بیرونی انگیزش، یادگیرندگان هود را شایسته و تعیی همانند جهت

، ندتکلیف برهوردار نیسییت دانند. ای  افراد از پایداری در انجامکننده نمی

در آنییان چنییان پییایی  اسیییت کییه در  مهییارگریادراک شیییایسیییتگی و 

(. از آن جایی که 82) کننداحسیییاس درماندگی می ی مختلفهاموقعیت

ای برای دسییت یافت  به مهارت زبانی پیشیییرفته زمان و تلاش قابل ملاحظه

ونی و ی درگیردر زبان دوم لازم است، در نتیجه یادگیرندگانی که جهت

وند شیییقوی برای یادگیری زبان دوم دارند، به احتمال بیشیییتری موفق می

ها، گیریحاکی از آن است که هر چه نو  جهتنیز ها نتایج پهوهح (.1)

ها، یتشیییتر در فعالیب مشیییارکتشیییود، میتر و درونیتر کنندههود تعیی 

 80) شیوده میهای بالاتری از یادگیری نیز مشیاهدو کیفیت ،عملکرد بهتر

گیری درونی ( در پهوهشی نشان داد که جهت80(. برای مثال سکر )8۱و 

 د. کنبینی میدر یادگیری زبان، میزان پیشرفت زبان دوم را پیح

 سییینتی هایروش از در حال حاضیییر، در آموزش زبان دوم بیشیییتر

در شییییوه (. برای مثال 16) مطلوبی نیسییت که روش شییودمی اسییتفاده

سیینتی زبان انگلیسییی، بر اسییتفاده از تعریف لغات، ترکی  آنان، آموزش 

هح شییود.  پهونوشییت  و حفک کردن لغات، و یادگیری گرامر، تکیه می

نشان داد که شیوه سنتی، روش کارآمد و مؤثری برای آموزش  (80دمیر )

و در ییادگیری زبیان دوم از کیارآیی چندانی  لغیات و زبیان دوم نیسیییت

                                                           
1. External motivation 

2. Internal motivation 

3. Demotivation 

یییادگیری عمیق را کییاهح و اضیییطراب را افزایح برهوردار نیسیییت و 

های پایی  فرایندهای شیییناهتی را فعال دهد؛ زیرا یادگیری سییینتی ردهمی

در  مشیییارکتی فعال، و جدید، هایروش کارگیری به امروزه، .کندمی

تأثیر اسیییت. یادگیری زبان دوم تحت  تیأکید مورد دوم زبیان آموزش

(. 18اسیییتفییاده قرار دارد )هییای میورد آورد آمیوزشیییی و میتی روی

 محتوای داشییت  دلیل به و آموزشییی ابزار یک عنوان به 0هاالمثلضییرب

 نوعی هاثلالمضرب. شوند گرفته کاره ب دوم زبان آموزش در باید تربیتی

 و تاس عمیق یادگیری لازمه کنند کهمی ایجاد را هوشیمندانه کنجکاوی

 ایگاهج هاالمثلضرب بنابرای . هسیتند ما هدایت برای مسیتحکمی اصیول

 از اسییتفاده(. 8۳)دارند  جدید نسییل آموزش و انگلیسییی زبان در ایویهه

 رسد یک شیرو  برای مؤثری شییوه تواندمی انگلیسییی هایالمثلضیرب

. ردک مقایسه دوم را زبان با اول زبان هایالمثلضرب توانمی حتی. باشید

 کنند مکک یادگیرندگان به توانندمی هاالمثلضرب از اسیتفاده معلمان با

 یادگیری فرایند از هوشایندی تجربه و بگیرند یاد ترسیریع را دوم زبان تا

 (.8۳باشند ) داشته

نیز فرایند آموزش را تسیییهیل   ۱ها، کاریکاتورالمثلعلاوه بر ضیییرب

 آموزشی مواد دسیته در زبان، آموزش قلمرو در کاریکاتور(. 24کند )می

 کاره ب تشییبیهی دیداری زبان عنوان به وسیییع، سییط  گیرد و درمی قرار

اغل   (.28)کند  ایفا زبان آموزش در مهمی نقح تواندمی رود کیهمی

صدای تصاویر بلندتر از واژگان است و تأثیر بیشتری نیز نسبت به هواندن 

مت  بیه تنهیایی دارنید. ای  باور وجود دارد که اسیییتفاده از کاریکاتور به 

وان ییک ابزار ارتبیاطی چنیدکارکردی، هسیییتگی و ملالت را کاهح عن

دهد و تنیدگی تحصیییلی، اضییطراب یادگیری، و رفتار سییرکشییانه را می

 برازا برای فرصییتی عنوان به توانندمی کاریکاتورها(. 22دهد )کاهح می

 محیط رد درس به نسییبت یادگیرندگان گیریجهت تغییر و هود بیشییتر

کییاریکییاتور رابطییه بی  معلم و (. 24گرفتییه شیییونیید )در نظر  یییادگیری

(. 22شود )دهد و موج  هلق شیاد و سرزنده مییادگیرنده را افزایح می

ه دهد و بطبعی موجود در کاریکاتور، اعتماد به هود را افزایح میشیییو 

(. 23دهد تا مشیارکت مؤثر داشته باشند )آموزان هجالتی انگیزه میدانح

انگیزش و فرصیییتی برای بح  و اسیییتدلال و تأمل کیاریکیاتور همچنی  

4. Proverbs 

5. Caricature 
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هیای منحصیییربه فرد کاریکاتور، آورد. در واقع یکی از ویهگیفراهم می

مطالعات  (.24علیاقیه اسیییت )انگیزه و بیآموزان بیتسیییخیر توجیه زبیان

زه ها و کاریکاتور موج  بهبود انگیدهند که کارتونمختلف نیز نشان می

هیای بسیییییاری آموزش بیا اسیییتفاده از پهوهح .(20و  24) شیییونیدمی

. برای (2۱-21اند )المثل و کاریکاتور را مورد بررسیییی قرار دادهضیییرب

 و معلمان که داد نشیییان( 2۱) اوغلوهاتیپ و داسیییکی  هاییافته مثال

 از استفاده با سیانگلی زبان یادگیری به نسیبت مثبتی دیدگاه یادگیرندگان

 و آریامینتایج پهوهح الهمچنی   .دارند انگلیسیییی هایالمثیلضیییرب

آموزان در نشیییان داد که اسیییتفاده از کاریکاتور به دانح( 26)همکاران 

کسی  مفاهیم علمی و رشید و افزایح نگرش مثبت نسبت به علم کمک 

های چندانی درباره بررسییی اثربخشی تاکنون پهوهحکند. با ای  حال می

ری زبان ریکاتور بر اضطراب یادگیهای انگلیسی با کاالمثلترکی  ضرب

گیری یادگیری زبان دوم انجام نشیده است و نیاز به پهوهح دوم و جهت

 ان،می ای  درشود. و تدوی  یک برنامه آموزشی در ای  زمینه احساس می

 ییادگیر اینکه به توجه با که اسییت آن شییودمی مطرح که مهمی سییوال

 در بانز یادگیری گیریجهت و یادگیری اضییطراب تأثیرتحت دوم زبان

 در ار دوم زبان یادگیری اضییطراب توانمی چگونه اسییت، یادگیرندگان

یا آ بخشییید. بهبود آنان در را زبان یادگیری گیریجهت و کاهح آنان

تواند در های انگلیسی مبتنی بر کاریکاتور میالمثلبرنامه آموزش ضیرب

مناسییبی برهوردار اسییت  ای  موضییو  اثربخح و مفید باشیید و از اعتبار 

ای هالمثلآموزش ضییرب بنابرای  پهوهح حاضییر با هدپ تدوی  برنامه

انگلیسیی مبتنی بر کاریکاتور و تعیی  اثربخشیی آن بر اضطراب یادگیری 

 انجام شد. گیری یادگیری زبانزبان دوم و جهت

 روش
 نو  حاضییر از پهوهح طرحکنندگان: الف( طرح پژوهش و شرررکت

ود ب آزمایح گروه دو با آزمونپس و آزمونپیح با همراه آزمایشییینیمه

ی اکتشاف آمیخته پهوهشی در دسته طرح هاو از نظر روش گردآوری داده

در بخح کیفی پهوهح  آمییاری جییامعییهگیرد. قرار می( کمّی -کیفی)

ا شیناسی بروان متخصیصیان و انگلیسیی زبان آموزش شیامل متخصیصیان

به عنوان  برفی گلوله روش از آنان به نفر 84بود که  درجیه علمی دکترا

                                                           
1. Intermediate 

 تمامی نمونیه انتخیاب شیییدنید و در بخح کمّی جیامعیه آمیاری شیییامل

 واقع میرا انگلیسیی زبان آموزش مؤسیسییه در انگلیسیی زبان یادگیرندگان

آموزان ای  بود. تعداد کل زبان 83۳1 سییال در تهران شییهر سییه منطقه در

دسییترس و با  در گیرینمونه نفر از آنان به شیییوه 34نفر بود که 62مرکز 

 تصییادفی صییورت های ورود به پهوهح انتخاب شییده و بهتوجه به ملاک

 هفته ۱مدت  جایدهی شیییدند و به 2و  8آزمایح  نفری 8۱ گروه دو در

 گروه برای های انگلیسی قرار گرفتند. آموزشالمثلتحت آموزش ضرب

و برای گروه  آموزشیییی اسیییلاید و رکاریکاتو از اسیییتفاده با 8آزمایح 

بیدون کیاریکیاتور و اسیییلیاید بود. معیارهای ورود به مطالعه  2آزمیایح 

 8( قرار داشت  در سط  متوسط2سال،  81تا  88( محدوده سینی 8شیامل: 

( رضییایت افراد نمونه برای شییرکت در پهوهح بود. 3زبان انگلیسییی، و 

هیای هرو  شیییامیل هسیییتگی کودک و عدم همکاری همچنی  ملیاک

 کودک با آزمونگر بود. 

 ب( ابزار

 رسشنامهپ ای  :آموزشیی بسیته اعتبار ارزیابی سیاهتهمحقق پرسیشینامه( 8

 سییتهب اعتبار میزان ارزیابی آن از هدپ و شییده سییاهته پهوهشییگر توسییط

 راباضیییط بر کاریکاتور بر مبتنی انگلیسیییی هایالمثلضیییرب آموزش

 38 املش پرسشنامه ای . است دوم زبان یادگیری گیریجهت یادگیری و

 زا هدپ و اندشده داده نمایح کاریکاتور همراه به که است المثلضیرب

 زامج صییورت به سییتون یک در نیز آن همراه کاریکاتور و المثلضییرب

 و ایگزینه 0 آموزشی، بسته اعتبار پرسیشنامه ارزیابی. اسیت شیده آورده

 اصلاح باید ولی است ضروری است، عبارت است: ضروری چهار شیامل

 اب مکاتبه ضییم  شییود. در ابتدا پهوهشییگر حذپ نیسییت، ضییروری شییود،

 هایالمثلضیییرب آموزش مجموعه آذروش )گردآورنده محمد آقیای

آموزشی  همجموع» از استفاده برای ایشان از کاریکاتور(، با انگلیسی رایج

و کاریکاتور بود، مجوز لازم کسیی   المثلضییرب صیید و پنجاه که حاوی

 در افتهساهتارینیمه مصاحبه سوالات پهوهح، پیشیینه مرور با سیسس. شید

 در و شیید تدوی   آنها با مرتبط هایالمثلضییرب و کاریکاتورها زمینه

 متخص  ۱)صیاحبنظران  اسیتادان و و پهوهشیگران بح  مورد جلسیاتی

 تا گرفت قرار( تربیتی شناسیروان متخصی  ۱ و انگلیسیی زبان آموزش

 محتوای کهنحویبه  شیییود؛ بررسیییی آنها کفیایت و محتوا صیییحیت
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اشد جذابیت کافی داشیته ب آنها با مرتبط هایالمثلضیرب و کاریکاتورها

 و اشتهد مطابقت آموزانزبان انگلیسی زبان سط  و سیط  دشواری آنها با

 در انگیزه افزایح و اضیییطراب کاهح و بهتر یادگیری موج  بتوانند

 دح به( کاریکاتورها)ها داده رسیییدن تا گیرینمونه. شییوند آموزانزبان

 با تبطمر هایالمثلضرب و کاریکاتورها تری مناس  و یافت ادامه اشیبا 

 نهایی هایالمثلضیییرب و پایان کاریکاتورها اند. درانتخاب شیییده آنها

 قرار جدول یک در رتصوی هر هدپ و توضیحات همراه به شیده انتخاب

 محتوایی آنها با اهداپ، همیاهنگی میزان بررسیییی منظور بیه و گرفیت

 تا شیید درهواسییت آنها از و گرفت قرار متخصیی  84 اهتیار مجدداً در

 ضییروری) قسییمتی سییه طیف براسییاس را گویه هر دقیق، مطالعه از پس

 بررسییی( ندارد ضییرورتی)  و( ندارد ضییرورتی ولی اسییت مفید) ،(اسییت

 اسدهند. در پایان بر اس ارائه تصاویر با ارتباط در را لازم بازهورد و کنند

 .شد انجام نهایی اصلاحات اس  متخصصان، نظرات

 پرسییشیینامه : ای پکران و همکاران 8های تحصیییلیپرسییشیینامه هیجان( 2

 14 شامل و شده تدوی  2442در سیال ( 2۳)پری  و گوئتز پکران، توسیط

 خحب کلاس، هایهیجان به مربوط یکمبخح . اسیت بخح سیه در گویه

 به مربوط هایهیجان آهر بخح و یادگیری، به مربوط هایهیجان دوم

 در اضییطراب مقیاسزیر از حاضییر پهوهح در. شییودمی شییامل را امتحان

 اسزیرمقی ای . اسییت شییده اسییتفاده یادگیری به مربوط هایهیجان بخح

 به نسیییبت اضیییطراب میزان ارزیابی آن هدپ و بوده گویه 88 دارای

 تلیکر ای گزینهپنج طیف از پرسیییشییینامه طراحی اسیییت. در یادگیری

 مخالفم امتیاز،( 8) مخالفم کاملاً گزینه به آن در که اسییت شییده اسییتفاده

( ۱) موافقم کاملاً و امتیاز( 0) موافقم امتیاز،( 3) ندارم نظری امتیاز،( 2)

مو  امتیاز کلی پرسشنامه، مجبرای به دسیت آوردن  .گیردمی تعلق امتیاز

های پرسیشیینامه با هم محاسیبه شییده که تک گویهامتیازات مربوط به تک

شیییود. امتیازت بالاتر، نشیییان را شیییامل می ۱۱تا  88ای از ای  امتیاز، دامنه

ود و دهنده هواهد بدهنده اضیطراب مربوط به یادگیری بیشیتر فرد پاس  

 برای شیییده محاسیییبه کرونبا  آلفای( 2۳همکاران ) و پکرانبرعکس. 

 برای و کردند گزارش ۳۱/4 تا 0۱/4 را پرسیییشییینامه هایمقیاسهرده

 هب پرسشنامه نیز شد. همچنی  روایی برآورد 10/4 نیز اضطراب زیرمقیاس

                                                           
1. Academic Emotions Questionnaire (AEQ) 

2. Language Learning Orientation Scale (LLOS) 

3. Apathy 

پهوهح  در ایران نتایج. شد توسط آنها تأیید اکتشافی عاملی تحلیل روش

( همسو با نتایج پهوهح پکران 34محمدی، محبی، دهقانی و قاسیم زاده )

 را تأیید کردند.  همچنی  محمدی و همکاران روایی عاملی ای  پرسشنامه

محاسییبه کردند  14/4را  اضییطراب ضیرای  آلفای کرونبا  در زیرمقیاس

(34.) 

 و زنول مقیاس توسیییط : ای 2زبان یادگیری هایگیریجهت مقییاس (3

     سییه دارای مقیاس ای . اسییت شییده سییاهته 2444در سییال  (38)همکاران 

و در   ۱درونی انگیزش و ، 0بیرونی انگیزش ، 3انگیزشییییبی مقیاسهرده

 ۳ هر کدام دارای و درونی بیرونی انگیزش گویه است. 28مجمو  شامل 

بر  پرسیشنامه ای  هایگویه. اسیت گویه 3 دارای نیز انگیزشییبی و گویه

 هر نمرات مجمو  هسیییتند و ۱تا  8 درجات بیا طیف لیکرت اسیییاس

لز، نو. اسییت آموززبان انگیزشییی گیریجهت نو  نشییانگر مقیاس،هرده

 آلفای ضیییری  از مقیاس ای  اعتبار محاسیییبه برای( 38پلیتر و والرند )

 هایمقیاسهرده برای را ضری  ای  مقدار آنها. کردند اسیتفاده کرونبا 

از طریق  را آن روایی سییازه و گزارش کرده 11/4 تا 60/4 بی  گانهسییه

نهاد گرجی زاده و مهدیحسییی  پهوهح در. کردند تحلیل عاملی، تأیید

 یرونیب انگیزش انگیزشییی،بی هایمقیاسهرده برای پایایی ضییرای  (32)

 0۳/4 و 01/4 ،04/4 با برابر ترتی  به درونی با روش بازآزمایی انگیزش و

و همچنی  روایی محتوایی کیفی ای  مقیاس توسط استادان آمد  دسیت به

 (.32های هارجی دانشگاه شیراز احراز شد )زبان

 آموزش مجموعییه بییا اسیییتفییاده ازمررررفی برنرامره مرداخلره: ( ج
ستادان ا و تأیید پهوهشگران، کاریکاتور با انگلیسی رایج هایالمثلضرب

 متخصیی  ۱ و انگلیسییی زبان آموزش متخصیی  ۱)نظران صییاح  و

 نهایی هایالمثلضرب و کاریکاتورها تری مناس  ،(تربیتی شیناسییروان

داد که  آموزش هفته ۱ مدت به را آموزشی برنامه شید. پهوهشگر انتخاب

 گروه برای آموزش. بود ای در هر هفتهدقیقه 0۱ تا 34 جلسییه 2 شییامل

نجام ا آموزشییی اسییلاید قال  در و کاریکاتور از اسییتفاده با آزمایح یکم

 داده آموزش انگلیسییی هایالمثلضییرب دوم نیز آزمایح گروه در. شیید

 ونبد آموزش که تفاوت ای  با شیید، تکرار عیناً آزمایح گروه در شییده

ه ها به علاقالمثل. تعداد ضییربانجام شیید آموزشییی اسییلاید و کاریکاتور

4. External motivation 

5. Internal motivation 
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د تا ش آموزان بسیتگی دارد و بیشیتر بر کیفیت آموزش تأکید هواهدزبان

المثل انگلیسییی و حداکثر شیییح ضییرب 3کمیت. در هر جلسییه حداقل 

 در آموزشییی جلسییات شییرح المثل انگلیسییی آموزش داده شیید. ضییرب

 است. گزارش شده 8جدول 
 

 : شرح جلسات آموزشی8جدول 

 شرح جلسات شماره جلسات

 کاریکاتور. همراه به هاالمثلضرب محتوای هاییجزوه توزیع آموزان برای شرکت در پهوهح،زبان رضایت و جل  پهوهح درباره توضیحاتی بیان یکم

 المثل در زبان انگلیسی.المثل در زبان انگلیسی، بح  در مورد اهمیت استفاده از ضربضربآموزان با کاربردهای المثل و آشنایی زبانتعاریف در مورد ضرب ارائه ه دوم

 سوم
اریکاتور در ک از استفاده درباره اهمیت بح  انگلیسی، زبان در کاریکاتور و اهداپ کاریکاتور کاربردهای با آموزانزبان درباره کاریکاتور و انوا  آن، آشنایی تعاریف ارائه

 .زبان انگلیسیآموزش 

 چهارم

 0الی  3ها و کاریکاتورها به مدت المثلآموزان برای بررسی ضربساده و آسان با استفاده از کاریکاتور در اسلایدهای آموزشی، فرصت دادن به زبان المثلسه ضرب آموزش و ارائه

چند کاریکاتور و  هستند و معانی نهفته در آنها چیست. ارائه المثلکدام مفهوم و ضرب ا بیان کنندهآموزان برای حدس زدن درباره اینکه کاریکاتورهدقیقه و سسس درهواست از زبان

 المثل مرتبط با کاریکاتورها به عنوان تکلیف جلسه بعدی .آموزان برای یافت  ضربدرهواست از زبان

 پنجم

ور در قبلی با کاریکات و کمی دشوارتر از جلسه جدید المثلسه ضرب الیف انجام شده در منزل، آموزشقبل از طریق بررسی تک های آموزش داده شده در جلسهالمثلمرور ضرب

و ق جستجآموزان برای یافت  کاریکاتور مرتبط با آن از طریو ترغی  زبان المثلچندی  ضرب المثل و کاریکاتور ارائه شده. ارائهاسلایدهای آموزشی و پرسیدن سوالاتی درباره ضرب

 بعدی. های آموزشی به عنوان تکلیف جلسههای آموزشی و سایتها و مت در کتاب

 ششم

 اسلایدهای رد کاریکاتور قبلی با و دشوارتر از جلسه جدید المثلچهار ضرب آموزش سسس و قبل جلسه در شده بیان هایالمثلضرب و مطال  و مرور شده انجام تکالیف بررسی

 هو کاریکاتور. ارائ المثلهای اصلی ضربهای هود در مورد کاریکاتور و مشخ  کردن هصوصیات و ویهگیآموزان برای بیان نظرات و ایدهبه زبان آموزشی و فرصت دادن

 تکلیف برای جلسه بعدی.

 هفتم

و  و دشوار در قال  کاریکاتور جدید المثلچهار ضرب آموزش سسس و قبل جلسه در شده آموزش داده ها و کاریکاتورهایالمثلضرب و مطال  و مرور شده انجام تکالیف بررسی

تر برای تکلیف برای جلسه بعد و یافت  کاربردهای بیش ها در زندگی روزمره. ارائهالمثلآموزان برای بیان کاربردهای ای  کاریکاتورها و ضرببا اسلاید آموزشی و درهواست از زبان

 با کاریکاتور. های آموزش داده شدهالمثلضرب

 کالیفی برای منزل.ت جدید و کاملاً دشوار با استفاده از کاریکاتور و با اسلاید آموزشی و ارائه المثلضرب پنج آموزش سسس آموزان ودر منزل توسط زبان شده انجام تکالیف بررسی هشتم

 نهم
 با و یکاتورکار از استفاده با  دشوار کاملاً المثل جدید وقبلی و آموزش شح ضرب جلسه کاریکاتورهای ارائه شده درها و المثلضرب و مطال  و مرور شده انجام تکالیف بررسی

 .منزل برای تکالیفی ارائه و آموزشی اسلاید

 دهم
 و هاتمامی آموزش کردن جدید و دشوار. هلاصه المثلضرب و آموزش شح قبلی جلسه در شده ارائه کاریکاتورهای و هاالمثلضرب و مطال  مرور و شده انجام تکالیف بررسی

 .پهوهح در کنندگانمشارکت همکاری از کردن تشکر

 

 عهمجمو» گردآورنده با مکاتبه ضم  در ابتدا پهوهشیگر( روش اجرا: د

 رایب ایشییان از ؛«کاریکاتور با انگلیسییی رایج هایالمثلضییرب آموزش

ینه پیش مرور با سسس. آموزشیی مجوز لازم کس  شد مجموعه از اسیتفاده

بر اسیاس شرح ارائه شده در  سیاهتاریافتهنیمه مصیاحبه سیوالات پهوهح،

از دریافت مجوزهای  پسبخح ابزار، تدوی  و اجرا شییید. در مرحله بعد 

 3زبان امیر واقع در منطقه  نامه از دانشگاه، به مؤسسهکسی  معرفی لازم و

تهران مراجعیه شیییده و اطلیاعیاتی درباره اهداپ پهوهح در اهتیار مدیر 

آموزان دو مؤسییسییه قرار گرفت. سییسس با هماهنگی مدیر مؤسییسییه، زبان

 های آزمایح انتخابکلاس زبان که در سیط  متوسط بودند، برای گروه

داد و در  آموزش هفته ۱ مدت به را آموزشییی برنامه پهوهشییگرشییدند. 

تغیری می پهوهح با استفاده از تحلیل کوواریانس یکهاداده لیتحلپایان 

 انجام شد. spss26متغیری با نرم افزار و چند

 هایافته
کجی -های توصییییفی شیییامل میانگی ، انحراپ معیار، کشییییدگیییافته

های یادگیری زبان گیریهای جهتمؤلفه و دوم زبان یادگیری اضییطراب

ر المثل انگلیسی مبتنی بآموزش ضربها در گروه های کنندهدوم شرکت

یگیری آزمون، و پآزمون، پسکاریکاتور و گواه، به تفکیک مراحل پیح

 ارائه شده است.  2در جدول 
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 های یادگیری زبان دوم در گروه آموزش و گواه گیریهای جهتمؤلفه و دوم زبان یادگیری کجی اضطراب-کشیدگی : میانگین، انحراف مریار،2جدول 

 شاخص توصیفی گروه متغیر
 مرحله

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 اضطراب یادگیری زبان دوم

 آموزش
 14/8۳ ± ۳4/6 16/8۳ ± ۱1/0 33/26 ± 4۳/۳ میانگی  ±انحراپ معیار 

 282/4 – -848/4 324/4 – -800/4 00۱/4 - -211/4 کجی-کشیدگی

 گواه
 14/2۱ ± ۱4/6 ۳3/26 ± ۳1/6 ۱3/2۱ ± 1۱/۱ میانگی  ±انحراپ معیار 

 -322/4 – -230/4 31۱/4 – -34۱/4 -383/4 - -360/4 کجی-کشیدگی

 انگیزشیبی

 آموزش
 26/0 ± 43/8 06/3 ± 003/4 48/0 ± 83/8 میانگی  ±انحراپ معیار 

 81/8 – 01/2 33۱/8 – 008/4 33۳/4 - -80۳/4 کجی-کشیدگی

 گواه
 46/0 ± ۳3/0 33/6 ± 01/0 64/6 ± 8۱/0 میانگی  ±انحراپ معیار 

 80/8 – 801/4 ۱0/8 – 40/2 82/8 - 622/4 کجی-کشیدگی

 انگیزه بیرونی

 آموزش
 ۱3/۱8 ± 0۳/3 48/۱3 ± 2۱/3 83/03 ± ۱۱/2 میانگی  ±انحراپ معیار 

 -40/8 – 4۳1/4 -0۳8/4 – -۱24/4 -80/8 - 33/8 کجی-کشیدگی

 گواه
 16/02 ± 84/0 26/03 ± 33/0 46/02 ± 81/6 میانگی  ±انحراپ معیار 

 6۳4/4 – 030/4 200/4 – -233/4 -120/4 - 3۱3/4 کجی-کشیدگی

 انگیزه درونی

 آموزش
 83/۱۱ ± 36/6 03/۱6 ± 20/6 46/06 ± ۳4/۱ میانگی  ±انحراپ معیار 

 -۳02/4 – 801/4 -۱0/8 – 14/8 -34/8 - ۱0/8 کجی-کشیدگی

 گواه
 33/00 ± ۱1/1 24/00 ± 61/1 48/03 ± 63/0 میانگی  ±انحراپ معیار 

 206/4 – 4۳/8 21۳/4 – ۱32/4 41۳/4 - -2۱/8 کجی-کشیدگی

 

 یادگیری اضطراب متغیرهای نمرات میانگی  ،2 نتایج جدول به توجه با

 آموزش گروه درهای یادگیری زبان دوم گیریهای جهتمؤلفه و دوم زبیان

 به نسبت نآزموپس مرحله ضیرب المثل انگلیسیی مبتنی بر کاریکاتور در

 که سیتا آن مؤید تغییرات ای . اسیت داشیته تغییراتی آزمونپیح مرحله

 مراتن المثیل انگلیسیییی مبتنی بر کاریکاتور،ضیییرب آموزش گروه در

اضیییطراب یییادگیری و مؤلفییه در متغیر  کننییدگییانشیییرکییت آزمونپس

 ههای انگیزه درونی و بیرونی افزایح داشتکاهح، و در مؤلفه انگیزشیبی

 به بتنسیی متغیرها نمرات داد نشییان نتایج پیگیری دوره در همچنی . اسییت

ا هجهت بررسییی ای  تفاوتاند. نداشیته زیادی تغییرات آزمونپس مرحله

بتنی بر المثل انگلیسییی مضییرب آموزشتر نتایج اثربخشییی و ارزیابی دقیق

از روش آمییاری تحلیییل کوواریییانس  متغیرهییای پهوهح کییاریکییاتور بر

متغیری اسییتفاده شیید. اسییتفاده از ای  تحلیل، مسییتلزم چندمتغیری و تک

ی است که پیح از اجرای آزمون مورد بررسی قرار یهافرضرعایت پیح

اه  کجی و ها از شییفرض نرمال بودن دادهجهت بررسییی پیح گرفت.

کشییدگی اسیتفاده شید و نتایج نشیان داد که شیاه  کجی و کشیدگی 

نرمال بودن  که به معنایقرار داشت  -2و  2سطوح پهوهح در دامنه  همه

ح پهوه متغیرهایبه منظور بررسی همگنی واریانس هطای است. ها داده

 از اسیتفاده شد. نتایج نشان و گواه(، از آزمون لوی  آموزشگروه ) دودر 

دارد  4۱/4سیییطوح در سیییط   آزمون لوی  برای همییه معنییاداریعییدم 

(4۱/4<Pبنابرای  شیرط همگنی واریانس .) گروهی رعایت شده های بی

س، باک ام نتایج آزموندر  اسیت و تفاوتی بی  آنها مشیاهده نشیده است. 

همگ  بودن ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسییته در تمام سییطوح متغیر 

؛ 040/32M= Box’sنگرفییت )یییید قرار أهییا( مورد تییوهمسیییتقییل )گر

448/4P<.)  واریییانس مییاتریس برقراری عییدم بییه توجییه بییا بنییابرای 

 وردبرآ جهت غیراجتماعی، رفتار مؤلفه واریانس همگنی و کوواریانس

همچنی  عدم وجود  (.33) شده است استفاده پیلایی اثر آماره از نتایج قوی

با اسیتفاده از فاصیله ماهالانوبیس مورد بررسییی متغیری های پرت چندداده

قرار گرفت که داده پرت شیناسایی نشد و صحت ای  فرضیه بررسی شد. 

هطی بی  متغیرهای وابسته با ضری  همبستگی بی  جفت ای  هم علاوه بر

متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرای  همبستگی بی  جفت 

مورد تأیید قرار  مفروضه نیز ای  ،( بود۱/4تا  3/4متغیرها  در حد متوسط )

ه گرفت توان نتیجگرفت. با توجه به حد متوسییط ضییرای  همبسییتگی می

همچنی  در کیه بی  متغیرهییا همبسیییتگی هطی چنییدگییانییه وجود نیدارد. 

فرض شییییی  هط رگرسییییون نتایج نشیییان داد که تعامل بررسیییی پیح
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زمون در متغیرهییای آبنییدی در مراحییل پسآزمون بییا متغیر گروهپیح

دهد فرض همگنی شی  هط رگرسیون پهوهح معنادار نبود که نشان می

 لامانعبکوواریانس در نتیجه انجام تحلیل و  ها برقرار اسیییتدر ای  مؤلفیه

غیری متنتیایج آمیاره اثر پیلایی در آزمون تحلیل کوواریانس چند اسیییت.

یزه انگیزشییی، انگ)بی دوم زبان یادگیری هایگیریجهت هایمؤلفهبرای 

ا معنادار هبیرونی و انگیزه درونی( نشییان داد که اثر گروه بر ترکی  مؤلفه

 گفت توانمی بنابرای   .(2ƞ ،46448>P ،06۱83=(3623)F=  4636۱)است 

 هییایگیریجهیت هیایمؤلفیه لحیاظ از گواه و آموزش گروه بی  کیه

 وتتفا آزمونپیح نمرات گواه از بعد آزمونپس در دوم زبان یادگیری

 30 اثر اندازه بر اساس جامعه در تفاوت ای  میزان و دارد وجود معناداری

 اهتلاپ به مربوط واریانس درصد 30 یعنی است؛ بالا سیط  در و درصید

اینکه در  سیاست. برر وابسته متغیرهای متقابل تأثیر از ناشی گروه دو بی 

روه گ دوبی   دوم زبان یادگیری هایگیریجهت هایمؤلفهکدام یک از 

ر متغیره دنتییایج تحلییل کوواریییانس تییک وجود دارد، معنیاداریتفیاوت 

 . نشان داده شده است 2جدول 

 

 دوم زبان یادگیری هایگیریجهت هایمؤلفهگروهی راهه مربوط به تفاوت بینکوواریانس یک : نتایج تحلیل3جدول

 F P 2ƞ خطا MS آزمایشیMS خطا SS آزمایشیSS مؤلفه

301/2۱ انگیزشیبی  04/832  301/2۱  2۳6/۱  016/0  448/4>  2۳۱/4  

8۳۳/00 انگیزه بیرونی  ۱۱0/8۳1  8۳۳/00  ۳02/0  ۳02/۱  448/4>  360/4  

230/08 انگیزه درونی  2۳۳/2۱۱  230/08  28/84  431/0  448/4>  263/4  

 

(، 016/0انگیزشیییی )های بیبرای مؤلفه Fآماره  3به جدول بیا توجه 

( معنییادار اسیییییت 431/0( و انگیزه درونی )۳02/۱انیگیییزه بیییرونیی )

(448/4P<ای  ییافتیه نشیییان می .)آموزش و گواه در ای   دهد بی  گروه

 هییایهییا تفییاوت معنییاداری وجود دارد. انییدازه اثر برای مؤلفییهمؤلفییه

( 263/4و انگیزه درونی ) ،(360/4نی )(، انگیزه بیرو2۳۱/4انگیزشیییی )بی

دهد ای  تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه اسییت. اسییت که نشییان می

 تفاوت بررسییی برای راههیک کوواریانس تحلیل نتایج 3 جدول در

اضیییطراب  متغیر آزمونبیا پس آزمونپیح در گواه آموزش و گروه

 .شده است یادگیری زبان دوم گزارش

 

 آموزش و گواه در متغیر اضطراب یادگیری زبان دوم راهه برای بررسی تفاوت گروهتحلیل کوواریانس یک : نتایج4جدول

 اندازه اثر سطح مرناداری Fآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 <448/4 262/2۱ 83۳/640 2 201/8280 الگوی اصلاح شده

042/4 
 <448/4 ۳04/30 00۱/13۳ 8 00۱/13۳ آزمونپیح

 <448/4 8۱1/81 082/036 8 082/036 گروه

   430/20 20 ۳22/601 هطا

 

اضیییطراب یییادگیری زبییان دوم در  Fآمییاره  0توجییه بییه جییدول بییا 

معنادار اسیییت،  448/4ت آمد که در سیییط  دسیییه ب 8۱1/81آزمون پس

دهیید بی  دو گروه از لحییاظ کییاهح نمره اضیییطراب بنیابرای  نشیییان می

یادگیری زبان دوم نوجوانان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنی  مقدار 

دهد میزان ای  تفاوت در بود کیه نشیییان می 2ƞ =042/4انیدازه اثر برابر 

های آموزش بنابرای  بی  گروهاسییت؛ درصیید و در سییط  بالا  08جامعه 

ثل انگلیسیییی مبتنی بر کاریکاتور و گواه از لحاظ اضیییطراب المضیییرب

آزمون آزمون بیا تعییدییل نمرات پیحییادگیری زبیان دوم در مرحلیه پس

 تفاوت معناداری وجود دارد.

تنی المثل انگلیسی مبضرب جهت بررسیی پایداری اثربخشی آموزش

هییای مؤلفییهمتغیر اضیییطراب یییادگیری زبییان دوم و  بر کییاریکییاتور بر

از آزمون تی همبسیییته )وابسیییته( بی   هیای ییادگیری زبان دومگیریجهیت

آزمون با مرحله پیگیری اسیییتفاده شیییده اسیییت. نتایج نمرات مرحله پس

نی انگلیسی مبتضرب المثل  آموزش همبسیته نشیان داد در گروه tآزمون 

در  آزمون و پیگیریبر کیاریکیاتور، تفیاوت معناداری بی  دو مرحله پس
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( و انگیزه بیرونی P= 2۳2/3- =(80)t 44۱/4انگیزشیییی )یب هایمؤلفیه

(448/4 P< 01۱/0 =(80)tوجود داشت ).  همچنی  تفاوت معناداری در

( و مؤلفه P= 8۱8/4 =(80)t 112/4متغیر اضییطراب یادگیری زبان دوم )

( نوجوانییان مشیییاهییده نشییید. P= 6۳3/8 =(80)t 883/4انگیزه درونی )

المثل انگلیسیییی مبتنی بر دهد آموزش ضیییرببنیابرای  نتیایج نشیییان می

کیاریکاتور در مرحله پیگیری نیز تنها در متغیر اضیییطراب یادگیری زبان 

 نوجوانان اثربخح و پایدار بوده است. دوم و مؤلفه انگیزه درونی در

 گیریبحث و نتیجه
 انگلیسیییی هایالمثلضیییرب آموزشای  پهوهح با هدپ تدوی  برنامه 

 زبان یرییادگ اضییطراب بر آن اثربخشییی بررسییی و کاریکاتوربر  مبتنی

زبان انجام شیید. نتایج پهوهح نشییان داد که  یادگیری گیریجهت دوم و

 مناس  عتبارا از کاریکاتور بر مبتنی انگلیسی المثلضیرب آموزش برنامه

 نیز تمامی محتوا روایی اسییت و همچنی  با محاسییبه شییاه  برهوردار

 نتایج .ندشد داده تشخی  مناسی  کاریکاتور، بر تنیمب هایالمثلضیرب

( همسو با ای  یافته پهوهح بوده است 2۱-21مطالعات پیشی  ) از بسیاری

در  .هستند ترموفق و مؤثرتر دیداری آموزشیی هایکه نشیان دادند برنامه

ه کرد که انگیزشییی اشییار و یادگیری هایتوان به نظریهتبیی  ای  یافته می

 یادگیرندگان توسییط صیییری  و متنو ، جال ، آموزشییی مواد معتقدند

 لوگوها، ها،سمبل روزمره، زندگی در. شیوندمی آورده هاطر به ترراحت

 می ه به و کنندمی جل  را بیشییتری توجه هانشییانه و تصییاویر، ها،عکس

 به کار هارشته بیشتر در دیداری و تصویری آموزشی مواد که اسیت دلیل

 که کنندمی بیان چنی  پهوهشیییگران از بسییییاری. (23)شییوند می گرفته

 کاریکاتورها در نتیجه و اسییت شیینیداری ادراک از برتر دیداری ادراک

 مکک یادگیری به که هسییتند معتبری و قدرتمند ابزارهای جمله از قطعاً

 (.24)کنند می

 هیای مطیالعیه حیاضیییر نشیییان داد کیه برنامه آموزشهمچنی  ییافتیه

 دوم زبان یرییادگ اضطراب بر بر کاریکاتور مبتنی انگلیسی المثلضیرب

مؤثر است و ای  تأثیرات طی زمان پایدار بوده  دوم زبان یادگیرندگان در

اند که ( نشیییان داده0و  6هیایی مانند )اسیییت. در همی  راسیییتیا پهوهح

اضیطراب یادگیری زبان دوم با اثرگذاری بر فرایندهای شییناهتی بر میزان 

دگیرندگان تأثیر گذاشییته و در نتیجه باید برای کاهح ای  نو  موفقیت یا

های آموزشی متنو  و جذاب استفاده کرد. ای  یافته تا اضیطراب از برنامه

 هاالمثلضرب( است که نشان دادند 8۳حدودی همسیو با نتایج پهوهح )

وانند در تتربیتی می محتوای داشت  دلیل به و آموزشی ابزار یک عنوان به

 در تبیی  ای  یافته .اضیییطراب ییادگیری زبیان دوم مؤثر باشیییند کیاهح

 ازمورد نی هوشییمندانه کنجکاوی نوعی هاالمثلضییرب توان گفت کهمی

 ام هدایت برای مسییتحکمی اصییول و کنندمی ایجاد را عمیق یادگیری

 مؤثری یوهش تواندمی انگلیسی هایالمثلضرب از استفاده بنابرای . هستند

 توانندمی معلمان ها،المثلضرب از استفاده با. باشد درس یک شرو  برای

 تجربه و دبگیرن یاد ترسییریع را دوم زبان تا کنند کمک یادگیرندگان به

(. از سییویی همراهی 8۳باشییند ) داشییته یادگیری فرایند از هوشییایندی

طبعی موجود در کاریکاتور، اعتماد به هود فرد را شییو ها با المثلضییرب

دهد تا مشیییارکت مؤثر آموزان هجالتی انگیزه میافزایح داده و به دانح

 (.23داشته باشند )

گیری یادگیری زبان دوم همچنی  نتایج پهوهح حاضییر درباره جهت

 بر ورکاریکات بر مبتنی انگلیسییی هایالمثلضییرب آموزش نشییان داد که

است،  اشیتهد اثر گیری بیرونی، و درونی یادگیرندگانانگیزگی، جهتبی

 یگیری بیرونی طانگیزگی و جهتهیای بیمقییاسامیا تیأثیرات در هرده

گیری درونی تأثیرات طی که در جهتاسییت؛ در حالی نبوده پایدار زمان

زمان پایدار بوده اسیییت. ای  یافته پهوهح حاضیییر به دلیل اینکه تاکنون 

لیسی گهای انالمثلپهوهشیی که به بررسی اثربخشی برنامه آموزش ضرب

گیری یادگیری زبان دوم انجام نشیییده اسیییت، قابل با کاریکاتور بر جهت

شی هایی بر روی اثربخها نیست؛ اما پهوهحمقایسیه با نتایج سایر پهوهح

ها به طور جداگانه انجام شیده اسیت المثلآموزش با کاریکاتور و ضیرب

توان گفییت نتییایج پهوهح حییاضیییر مبنی بر اثربخشیییی آموزش کییه می

ه طور گیری یادگیری، بهای انگلیسییی با کاریکاتور بر جهتالمثلضییرب

 تبیی  در دارد. ( همخوانی2۱-21های پیشی  )پهوهح نتایج غیرمسیتقیم با

 ور موج کاریکات در نهفته طبعیشییو  توان بیان کرد کهها میای  یافته

  همچنی. شیودمی شیده داده آموزش مطال  به نسیبت بینانههوش نگرش

ادگیرندگان ی انگیزشی رفتار ابعادهای تمامی با کاریکاتور در طبعیشیو 

اسییت.  طارتبا در( انگیزشیییبی و بیرونی، درونی، انگیزشییی گیریجهت)

 ترجذاب یادگیری که شییودمی موج  کلاس در کاریکاتور از اسییتفاده

 دگیرییا گیریجهت و کنندنمی هستگی احسیاس یادگیرندگان و شیود
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 سوی از(. 22)یابد می بهبود آنان عملکرد و شده درونی آنان در دوم زبان

 انجام از یکل طور به یا انگیزشی،بی گیریجهت از برهوردار افراد دیگر،

 دهند؛می انجام هدپ بدون را فعالیت آن یا و ورزندمی امتنا  فعالیت

 آن در د،آورن روی نیز فعالیت انجام به اگر حتی افرادی، چنی  بنابرای ،

 د. دهننمی هود نشان از قبولی قابل عملکرد و کنندنمی پیشرفتی

 ورمنظ به کاریکاتور از از نظر پهوهشیییگر مطالعه حاضیییر، اسیییتفاده

 در گیریجهییت بهبود و انگیزه افزایح میوجیی  دوم، زبییان آمیوزش

 و هاالمثلضییرب از اسییتفاده با که کسییانی زیرا شییود؛می یادگیرندگان

 ظامن کنند،می اسییتفاده دیداری نمادهای از بینند،می آموزش کاریکاتور

 دهو افکار گیرند،می به کار را هود دانح و کرده ایجاد را هود ارزشییی

 نتیجه در و دارند، مندهودجهت یادگیری دهند،می قرار نقید مورد را

 شیییود. همچنی می درونی آنییان انگیزش و یییادگییری گیییریجیهییت

 انگلیسی زبان برای هوبی هیلی یادگیری نقطه انگلیسی هایالمثلضیرب

 آشنایی قطهن یادگیرندگان، کلام بر مستقیم تأثیر بر علاوه هسیتند، زیرا که

 از فرد هک هنگامی. ها استزبان انگلیسی فکری ساهتار و فرهنگ با آنان

 شییانن دیگران به واقع در کند،می اسییتفاده دیگر زبان هایالمثلضییرب

 نظر در دارد، آشییینایی جامعه آن فرهنگ با زیادی میزان که دهیدمی

 در هآید کمی نظر به شییخصییی همانند و عمیق و فرهیخته کلامح دیگران

 حسی ت و است. همچنی  استفاده از ای  روش تأیید یافتهرشید فرهنگ آن

 را فرد یبیرون انگیزه تواندمی نیز موضییو  همی  و انگیزدبرمی را دیگران

 معیید و انگیزگیبی حییالییت از و دهیید افزایح بیشیییتر یییادگیری برای

 در دوم زبان یادگیری گیرینتیجه جهت در و کند هار  مندیجهیت

 در زمییان طی آموزش اثر دربییاره اینکییه. یییابییدمی بهبود یییادگیرنییده

کرد  اشیاره دبای نیز اسیت، نبوده پایدار انگیزگیبی  و بیرونی گیریجهت

 دو ای  آموزش مورد نظر بر ایینکییه بیرای آمیوزش مییدت طیول کییه

 کم زمان همی  در اما اسیییت؛ نبوده کافی بگذارد، تیأثیر گیریجهیت

 ورهد طول افزایح با بنابرای  و اسیییت شیییده دو گروه بی  تغییر موج 

د کر توجه باید همچنی . شیید هواهد حل نیز مسییهله ای  احتمالاً آموزش

 وابسته است راندیگ تأیید به درونی انگیزش از بیشیتر بیرونی انگیزش که

 حالی که در داشیییت، هواهد نیز تریکم دوام و پیاییداری بنیابرای  و

 ونیدر فرد در اینکه دلییل بیه بهبود و افزایح از پس درونی انگیزش

 .شودمی کاهح دچار تریکم میزان به شود،می

 فردی هایویهگی نقح های اصلی پهوهح ای  بود کهاز محدودیت

 درباره اجتماعی طبقه و تحصیییلی رشییته جنسیییت، همچون هاآزمودنی

ه اسییت، در نتیج نگرفته قرار بررسییی مورد آموزشییی، شیییوه اثربخشییی

عوامل ذکر شیییده  نقح به بعدی هایپهوهح در که شیییودپیشییینهاد می

 وهحپه علاوه بر ای  نمونه. شود توجه آموزشیی، شییوه اثربخشیی درباره

 وصیهص یک مؤسسه در انگلیسیی زبان یادگیرندگان شیامل تنها حاضیر

 حاضییر پهوهح که شیودبنابرای  پیشیینهاد می بود؛ انگلیسیی زبان آموزش

 رسیییای در و انگلیسیییی زبان یادگیرندگان از تریگسیییترده شیییمار روی

 یترگسییترده نتایج به طریق ای  از تا انجام شییود آموزشییی مؤسییسییات

های تهمجمو  یافشود. در  فراهم نتایج پذیریمقایسیه امکان و یافتهدسیت

 های انگلیسییی مبتنی برالمثلپهوهح نشییان داد که برنامه آموزش ضییرب

گیری یادگیری زبان دوم در یادگیرندگان کاریکاتور بر اضطراب و جهت

 آموزش ریزانبرنامه که شودانگلیسی مؤثر بوده است؛ بنابرای  پیشنهاد می

 آموزشی برنامه مشابه جامع و نوی  آموزشی هایبرنامه هارجی، هایزبان

 به نسییبت آموزانزبان سییازیآگاه با و کرده تدوی  را حاضییر پهوهح

 و فرهنگی، پهوهشیییی، علمی، امور در انگلیسیییی زبان کاربرد و اهمیت

 زبان  ای یادگیری برای درونی انگیزشی گیریجهت آنها در جهانگردی،

 .کنند ایجاد

 ملاحظات اخلاقی
ه شیییتدکترای رالیه رسییی از برگرفتیه مقیالیه ای  پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

در دانشیگاه آزاد اسلامی واحد تهران  شیناسیی کودکان اسیتثنایی نویسینده نخسیتروان

تصیییوییی  شییییده و بییا کیید  34/0/83۳1کییه پروپوزال آن در تییاری  اسییییت مرکزی 

در ای  مطیالعیه رعیاییت نکیات اهلیاقی مانند دفیا  شیییده اسیییت.  84824042۳18446

صییورت کلی اطمینان لازم ها به انه ماندن اطلاعات هویتی، و تحلیل دادهرازداری، محرم

 کننده در پهوهح و والدی  داده شد.به افراد شرکت
ای  مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شییخصییی نویسییندگان انجام شییده حامی مالی: 

 است. 

نویسییینده نخسیییت ای  مقاله، پهوهشیییگر اصیییلی و نقش هر یک از نویسررندگان: 

ترتی  به عنوان اسییتادان راهنما و  مشییاور ای  پهوهح نقح  نویسییندگان دوم و سییوم به

 اند.داشته

انجام ای  پهوهح برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال تضراد منافع: 

 نداشته است و نتایج آن کاملاً شفاپ و بدون سوگیری گزارش شده است. 

 میر تهران،ا انگلیسی زبان آموزش مؤسسهاز مسهولان بدی  وسییله تشرکر و قدردانی: 

 شود. کننده در ای  پهوهح تشکر و قدردانی میآموزان شرکتوالدی  و زبان
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