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 وزارت آموزش و پرورش

.... آموزش و پرورش استان  اداره كل   

....شهرستان   اداره آموزش و پرورش  

 

 عنوان اقدام پژوهی :

با تقويت هوش هيجاني دانش آموزان آنها را به  توانستم چگونه

  درس زبان انگليسي عالقمند نمايم .

 نام و نام خانوادگی مولف اول/مجری اصلی :

  

   مانی :پست ساز

  رشته تحصیلی : 

    آخرین مدرک تحصیلی : 

     دوره تحصیلی :

    سمت فعلی :

    شماره پرسنلی :
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 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشم كه از همه كسانی كه طی اين م كه از همه كسانی كه طی اين م كه از همه كسانی كه طی اين دانيدانيداني
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ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 

 مطالبفهرست 

 7 .................................................................................................................. :دهيچك
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 07 .......................................................................... : ها حل راه هيارا جهت ها داده يگردآور
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 :چکیده

و با    متوسطه اول ……آموزشگاه  .............پايه ....كالس در  ...............  تحقيق حاضر در سال تحصيلی 

ان در آموزانجام شده است .مساله ي مورد نظر بی عالقگی و كم كاري دانش  آموزنفر دانش  .......فراوانی 

ش و ياد گيري واژگان و درک مفاهيم زبان انگليسی بوده و هدف از انجام اين پژ و هش ،افزايش ميزان آموز

از طريق هوش  به درس زبان انگليسی و يادگيري درک مفاهيم آن هفتمي  ان پايهآموزمندي دانش   عالقه

  .بوده است هيجانی

بر اين اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش هاي علمی از منابع گوناگون تحقيق مانند : مدير، همكاران، 

موثر در ايجاد مساله ان، كتابها ، مجالت و اينترنت به تجزيه و تحليل آنها جهت شناسايی عوامل آموزدانش 

و يافتن راه حل هاي پيشنهادي پرداخت.سپس به انتخاب چندين راه كار عملی از ميان راه حل هاي 

پيشنهادي پرداخته و پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش ، به اجراي آنها اقدام نمود كه عبارت بودند 

متون انگليسی كتاب درسی ،تكرار و تمرين واژ ه  از: استفاده از فلش كارت ها همرا با تصاوير ،اجراي نمايش

ها در قالب متن هاي مختلف . الزم به ذكر است ، بعد از اجراي راه حل هاي فوق ، پژوهشگر توانست تا 

درصد  71درصد به  21ان عالقه مند به خواندن و درک مفاهيم زبان انگليسی را از آموزفراوانی دانش 

به دست آمد كه استفاده از روش هاي متنوع تدريس، توجه به تفاوت هاي فردي برساند. در پايان اين نتيجه 

و نيازها و عاليق آن ها و تقويت حافظه ي ديداري و شنيداري در باال بردن ميزان عالقه به يادگيري درک 

 مفاهيم انگليسی موثر بوده است.
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 مقدمه : 

برقراري ارتباط بين انسان ها و جوامع انسانی به كار زبان توسعه يافته ترين ابزار فكري است كه براي      

گرفته می شود. گرچه با ابزارهاي ديگري مانند عاليم ، هنرهاي بصري همچون نقاشی و مجسمه سازي نيز 

می توان ارتباط برقرار نمود، اما انتقال مفاهيم پيچيده ذهنی به ساده ترين و كامل ترين شكل ممكن فقط از 

ري و گفتاري ممكن است. اما جمعيت كره ي زمين به زبان هاي مختلفی صحبت می طريق زبان نوشتا

كنند، زبان هايی كه هر كدام به گوش ديگري غريب می آيند. طی ساليان اخير به داليل مختلف علمی، 

سياسی، اقتصادي و فرهنگی، زبان انگليسی تبديل به وسيله ي ارتباط مردمانی از فرهنگ ها و مليت هاي 

اوت شده است. در دنياي امروز، اگر بخواهيد در رشته ي پزشكی تحصيل كنيد يا مديري موفق باشيد، متف

دانستن زبان انگليسی برايتان يك ضرورت به شمار می آيد. چرا كه در آن صورت می توانيد در تجربياتی كه 

 دانش خود را به روز نگه داريد ديگر مردم دنيا به دست آورده اند سهيم شويد و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان،

عالوه بر آن، در دنيايی كه پيشرفت وسايل ارتباط جمعی رفته رفته آن را به دهكده اي فرضی بدل می كند، 

اجتماعی بشر، بيش از پيش احساس می  -نياز به زبانی مشترک براي برقراري ارتباط و پيشبرد اهداف علمی

ه خواهی نخواهی به زبان ارتباط مردم دنيا بدل شده است در اولويت شود. بنابراين يادگيري زبان انگليسی ك

كاري تاجران، دانش پژوهان و .... قرار می گيرد. البته منظور از يادگيري، كسب تواناييهاي الزم به اندازه ي 

ی سخن پردازانی مانند شكسپير و ميلن نيست. بلكه تا حدي است كه بتوان دريافت كدام واژه چه مفهومی م

 توا ند داشته باشد

بيش تر  "الزم می دانم سخنی درباره ي ضرورت يادگيري زبان خارجی از حضرت امام خمينی)ره( نقل كنم:

به زبان)خارجی( احتياج نبود. امروز احتياج است. بايد زبان هاي زنده ي دنيا جزء برنامه ي تبليغاتی مدارس 
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امروز ما می توانيم در ايران باشيم و  ايران بيرون نمی رفت. باشد ... امروز مثل ديروز نيست كه صداي ما از 

 "در همه جاي دنيا با زبان ديگري تبليغ كنيم .

با توجه به مطالب ياد شده ، آشكار می گردد كه نقش و جايگاه درس زبان انگليسی در زندگی انسان به چه 

ان به آموزكه ، چرا بعضی از دانش ميزان داراي اهميت است.اما سوال مهمی كه مطرح می باشد آن است 

ارزش يابی درس زبان انگليسی اغلب   درس زبان انگليسی عالقه مند نمی باشند ؟ چرا در بررسی نتايج

ان آموزفراگيران از بخش واژگان و درک مفاهيم ، نمره ي بيشتري از دست می دهند ؟ چرا بعضی از دانش 

شوند ؟چرا بعضی از دبيران در تدريس اين درس موفقيت  در پاسخ گويی به طور شفاهی دچار اضطراب می

 چندانی ندارند ؟به راستی دليل اين ناكامی ها چيست و عوامل آن كدامند ؟ 

در مباحث روانشناسی تربيتی ، انگيزش و تعليم و تربيت رابطه اي مانند آب و ماهی دارند. براي ايجاد انگيزه 

يا كسب دانش   احساس نياز كند . براي كسب مهارت در يك زمينه ان بايد تالش نمود تا فردآموزدر دانش 

در موضوعی خاص اگر انگيزه ، شوق و يا عالقه در ميان نباشد ، هيچ گاه به هدف خود نخواهيم رسيد . براي 

 اينكه بتوانيم ميزان عالقه و ميزان انگيزه را افزايش دهيم ، از تقويت كننده هاي موثر استفاده می كنيم.

ان نيست ويا اينكه آموز، زبان انگليسی زياد مورد عالقه ي اكثر دانش  هفتمپايه ي ميان دروس دوره ي  در

در واژگان و درک مفاهيم مشكالتی دارند. زبان انگليسی بسيار فرار است و اگر هر  "در يادگيري آن مخصوصا

از هر دو روش تقويت كننده ها هم چند وقت يكبار تمرين نشود از ياد خواهد رفت. پژوهنده در اين پژوهش 

 بيرونی و هم درونی استفاده كرده تا به نتايج مطلوب خود براي حل اين مشكل دست يابد.
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را به   هفتمپايه ي ان آموزچگونه توانستم دانش  "بر اين اساس ، عنوان اقدام پژوهی حاضر اين است :

دف اصلی آن ايجاد انگيزه و افزايش عالقه در و ه "خواندن و درک مفاهيم زبان انگليسی عالقه مند كنم.

 ان ياد شده نسبت به مفاهيم و واژگان درس زبان انگليسی می باشد.آموزدانش 

به  را   هفتمپايه ي ان آموزاز سوي ديگر، اين تحقيق در پی آن بود تا عالوه بر افزايش عالقه ي دانش 

هارت آنان را نيز در مكالمه وترجمه ي متون مختلف يادگيري واژگان و درک مفاهيم زبان انگليسی، ميزان م

 انگليسی و كاربرد آن در ارتقاء سطح آگاهی خود افزايش دهد.

 بیان مساله :

ان در زنگ زبان انگليسی ، توجه مرا به خود جلب آموزدر اوايل سال تحصيلی ياد شده ؛ همواره رفتار دانش  

تر و بی توجه به نظر می رسيدند . با توجه به رفتار آنها می كرد. بدان معنا كه در اين زنگ ، كم تحرک 

دريافتم كه در جلساتی كه گرامر ) دستور زبان( تدريس و تمرين می شد ، فراگيران با توجه بيشتري به 

( تدريس می شد ، آنها با بی READINGآنها واژه ها و متن )  درس گوش می كردند . اما زمانی كه به

 ی د ادند و دقت و توجه كافی را نداشتند. حوصلگی به درس گوش م

ان نكات گرامري را خيلی بهتر و آموزطبق ارزشيابی هاي مستمر در كالس ، اقدام پژوه دريافت كه دانش 

را بهتر از قسمت لغات و درک مفاهيم   راحت تر ياد می گرفتند و سواالت مربوط به گرامر ) دستور زبان (

در مقاله اي به موضوعی برخورد كه نوشته بود: اكثر كسانی كه در دوران مدرسه پاسخ می دادند . اقدام پژوه 

از زبان انگليسی استفاده اي نمی برند به علت نا آگاهی از اهميت آن است. همين افراد وقتی وارد دانشگاه 

اي يادگيري می شوند و می بينند كه زبان علم دنيا و اينترنت و رسانه ها انگليسی است ، بيشتر انگيزه بر

زبان دارند . برخی به دنبال آموختن آن می روند ، برخی ديگر به همين شكل، فارغ التحصيل می شوند . 

بسياري از دانشجويان حتی در دوره هاي كارشناسی ارشد و دكتري درس را تمام می كنند، بدون آنكه 
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به متون تخصصی . و همان ها می توانايی ترجمه ي حتی يك متن انگليسی ساده را داشته باشند چه برسد 

   شوند استاد دانشگاه . 

ان بهتر و آموزبنابراين اقدام پژوه عالقه مند شد تا اين وضع را تغيير داده و زمينه اي فراهم آورد تا دانش 

راحت تر واژگان و مفاهيم را درک كنند . پژوهنده فكر كرد تا با بهبود بخشيدن به توانايی درک مفاهيم در 

ان هم موثر می باشد ، چون همان طور كه ذكر شد ، واژگان و درک مفاهيم زبان آموزده ، اين دانش آين

 انگليس در دانشگاه ها و .... نيز براي آنها سودمند می باشد.

 اهداف تحقیق:

امروزه يادگيري زبان انگليسی يك ضرورت انكار ناپذير است . چرا كه زبان انگليسی ، زبان علم است و 

ش رشته هاي مختلف در سطوح عالی و توليد علم به زبان انگليسی صورت می گيرد. با افزايش روند زآمو

ش علوم جديد آموزجهانی سازي ارتباطات بين المللی ، برنامه هاي راديويی وتلويزيونی، تجارت جهانی و 

ندگی در دنياي مدرن همگی به زبان انگليسی صورت می گيرند و عدم آشنايی به اين زبان برابر با عدم ز

امروزي است. زبان انگليسی از زبان هاي زنده و بين المللی دنياست كه پر طرفدارترين زبان مكالمه اي 

دنياست.و آنچه كه اين زبان را به زبان هاي ديگر جهان متمايز می كند، يادگيري آسان و روان و آسان بودن 

 در به كار بردن اين زبان در مكالمه است.

ان امري جدايی ناپذير با پيشرفت تحصيلی می باشد. بر اين اساس ، هدف آموزاين زبان براي دانش  آموختن

ان به يادگيري واژه ها و در نتيجه خواندن و درک آموزكلی از پرداختن به اين پژوهش ، عالقه مندي دانش 

پس از اجراي طرح، ميزان  هدف اين پزوهش اين بود كه  مفاهيم زبان انگليسی بوده است. به دليل روشن تر

درصد  71درصد به  21ان به يادگيري خواندن و درک مفاهيم درس زبان انگليسی از آموزعالقه مندي دانش 

 افزايش يابد.
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 ( 1توصیف وضع موجود ) شواهد 

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اكنون در آموزشگاه  ......مدت  .........اينجانب 

براي ....مشغول تدريس زبان انگليسی هستم. در يكی از كالس هايم به نام كالس  ............متوسطه  .....ره دو

از شاخص هاي كيفی و كمی جهت ............مشخص كردن مساله ي ذكر شده، در اوايل سال تحصيلی  

 گردآوري داده ها استفاده نمودم.

 شاخص هاي كيفی وضع موجود : –الف 

 ان در مورد ميزان عالقه ي آنها نسبت به درس زبان انگليسی دريافتم : آموزر سنجی از دانش با نظ

 نسبت به واژگان و متون انگليسی نگرش مثبتی نداشتند.   ·

 معنی واژگان را زود فراموش می كردند.   ·

 نسبت به يادگيري درک مفاهيم متون انگليسی ضعيف بودند .   ·

 نسبت به يادگيري واژگان نداشتند . انگيزه و عالقه اي  ·

 از اهميت كاربرد زبان انگليسی در زندگی روزمره اطالع چندانی نداشتند .   ·

 نسبت به چگونه مطالعه كردن و يادگيري واژگان انگليسی آگاهی نداشتند .   ·

 زمان تدريس متون انگليسی خسته و كسل به نظر می آمدند.   ·

 آزمون زبان انگليسی دي ماه دريافتم : با بررسی نتايج حاصل از 
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 ان نمره بيشتري را از دست داده بودند .آموزدر قسمت واژ گان و درک مفاهيم ، دانش   ·

 ان عالقه اي به پاسخ دادن به قسمت درک مطلب را نداشتند .آموزدانش   ·

 را از دست داده بودند. ان در آزمون شفاهی كه مستلزم كاربرد واژ گان است نمره بيشتريآموزدانش    ·

 شاخص هاي كمی وضع موجود : –ب 

براي تعيين وضع موجود از اعداد و ارقام نيز استفاده شد كه در اين قسمت در قالب شاخص هاي كمی به 

 شرح زير ارايه می گردد:

به دست با استفاده از روش هاي متمركز به بررسی نتايج آزمون دي ماه درس زبان انگليسی پرداختم .نتايج 

 آمده چنين بود:

 11-12:جدول درصد فراوانی نتايج آزمون زبان انگليسی دي ماه در سال تحصيلی 0جدول شماره 

انی كه به آموزدانش  انآموزجمع دانش  مولفه ها

كل سواالت پاسخ 

 صحيح دادند

انی كه از آموزدانش 

همه قسمت هاي 

سوال، نمره از دست 

 داده بودند

انی كه آموزدانش 

از قسمت درک فقط 

مطلب نمره از دست 

 داده بودند

 1 2 2 02 مطلق

 سواالت مصاحبه چنين بود :

  را دوست داريد ؟ هفتمكدام بخش از كتاب زبان انگليسی پايه ي 
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 آيا مايليد در كالس به متون انگليسی غير از كتاب درسی هم پرداخته شود ؟ 

 ؟ب هاي داستانی كوتاه بپردازيدآيا مايليد به عنوان فعاليت نوروزي به ترجمه ي كتا 

 گردآوری داده ها :

انم عالقه اي به متون انگليسی از خود نشان نمی دهند و فقط آموزپس از اينكه برايم محرز شد كه دانش 

دوست دارند دستور زبان انگليسی را به صورت حفظی و فرمولی ياد بگيرند، تصميم گرفتم براي شناسايی 

 ي اين مساله ، به گردآوري داده ها اقدام نمايم.  علت يا علل ايجاد كننده

: جذاب نبودن روش تدريس خودم "ابتدا به جمع آوري فرضياتی كه در ذهن خود داشتم پرداختم.، مثال

ان، عدم عالقه ي انان نسبت به خودم و غيره. با بررسی هاي به عمل آمده، دريافتم كه آموزبراي دانش 

ه درس زبان انگليسی به سال هاي قبل هم برمی گرديد. الزم دانستم از مشكل بی عالقگی آنان نسبت ب

 روش هاي علمی گردآوري داده ها استفاده كنم، تا از اين راه بتوانم راه حل هاي مساله را نيز بيابم.

از آنجا كه يكی از ابزارهاي كسب داده هاي تحقيق و پژوهش، پرسش نامه است، پرسش نامه اي با اين سوال 

 يم كردم :تنظ

و  "ان به يادگيري واژ گان و درک مفاهيم زبان انگليسی چيست؟آموزبه نظر شما علت بی عالقگی دانش  "

 نفر از دبيران زبان انگليسی قرار دادم .  2آن را در اختيار 

بعد از يك هفته ، پرسش نامه ها را جمع آوري و بررسی كردم . فراوانی پاسخ هاي همكارانم بدين شرح 

 ند : بود

: جدول درصد فراوانی پاسخ همكاران دبير زبان انگليسی به پرسش نامه بررسی علل بی   1جدول شماره 

 ان به يادگيري درک مفاهيم زبان انگليسی :آموزعالقگی دانش 
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عدم آشنايی دانش  جمع همكاران مولفه

ان با كاربرد و آموز

 اهميت زبان

عدم جذاب بودن 

 شیآموزكتابهاي 

نبودن در اختيار 

وسايل كمك 

 شی متنوعآموز

 0 2 0 2 مطلق

 11 11 11 011 درصد

  

ان در مورد علت بی عالقگی آنان به درک مفاهيم زبان انگليسی آموزهمچنين ، جهت نظر سنجی از دانش 

 سواالتی را تنظيم كردم و در زمان هاي مناسب از آنها می پرسيدم. سواالت بدين شرح بودند:

 ان به دستور زبان انگليسی بيشتر از درک مفاهيم متون انگليسی عالقه آموز چرا بعضی از دانش

 دارند؟

  ان به درس زبان انگليسی عالقه ندارند؟آموزچرا بعضی از دانش 

 ان در پاسخ به سواالت مصاحبه اي چنين بيان كردند:آموزدانش 

گی نسبت به درک مفاهيم زبان ان به علل بی عالقآموز: جدول درصد فراوانی پاسخ دانش  2جدول شماره  

 انگليسی

مشكل بودن  انآموزدانش  مولفه 

درس زبان 

 انگليسی

زود فراموش 

 شدن واژگان

جذاب نبودن 

متون انگليسی 

 كتاب درسی

مناسب نبودن 

محيط كالس 

براي يادگيري 

 زبان انگليسی

 1210 0718 2217 1011 011 درصد
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ان آموزود در سايت هاي مختلف ، داليل بی عالقگی دانش كتاب هاي مختلف و مقاالت موج  با مطالعه ي

 :نسبت به درک مفاهيم زبان انگليسی را چنين دريافتم كه

واژ گان و درک  در بخش   ": نوع و روش تدريس برخی از دبيران در درس زبان انگليسی مخصوصا "اوال 

 مفاهيم متناسب با هدف درس نيست .

كاربرد واژ گان و درک مفاهيم زبان انگليسی در زندگی روزمره ، ميزان عالقه  : عدم آشنايی فراگيران با"ثانيا

  ي آنان را به اين درس كاهش می دهد 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

انم به درک مفاهيم متون زبان انگليسی و رضايت بخش آموزپس از اينكه مساله يعنی بی عالقگی دانش 

ياد شده برايم محرز شد ، تصميم گرفتم براي شناسايی علل بوجود آورنده اين نبودن ارزشيابی آنان در درس 

 مساله ، به جمع آوري داده ها اقدام نمايم :

 با نشاط نبودن فضاي كالس زبان انگليسی  .0

 فراموش شدن واژگان انگليسی سال هاي گذشته  .1

 بی عالقگی به درس زبان انگليسی  .2

 ي و حفظ واژ گانضعف شاگردان در يادگير  .1

 عدم آشنايی فراگيران با كاربرد واژگان و درک مفاهيم زبان انگليسی در زندگی آينده  .2

 شیآموزجذاب نبودن وسايل كمك   .1
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 يكنواخت بودن روش تدريس برخی از دبيران   .7

 چيدمان نامناسب صندلی هاي كالس   .8

 یمناسب نبودن محيط كالس براي تدريس زبان انگليس  .1

 مستمر نبودن فرايند يادگيري زبان انگليسی  .01

 كم بودن ساعات تدريس زبان انگليسی  .00

 عدم آشنايی فراگيران به مطالعه زبان انگليسی به عنوان يك مهارت  .01

 گردآوری داده ها جهت ارایه راه حل ها :

ه از روش هاي علمی به جمع آوري به منظور دست يابی به راه كارهايی براي حل مساله ، بار ديگر با استفاد

 داده ها پرداختم كه توضيح آن به شرح زير می باشد:

 

 

 مصاحبه  -الف 

بعد از بررسی هاي مصاحبه هاي گذشته و براي كسب اطالعات مفيدتر ، چند سوال ديگر تنظيم كرده و از 

 انم پرسيدم .سوالت چنين بودند:آموزدانش 

 را راحت تر ياد بگيريم ؟ چگونه می توانيم واژ گان انگليسی 
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 با چه روش هايی می توانيم فضاي كالس انگليسی را با نشاط تر كنيم؟ 

  شگاه هاي زبان ياد بگيريد؟آموزچرا ترجيح می دهيد زبان انگليسی را در 

 ان اين بود :آموزچند نمونه از جواب هاي دانش 

شی آموزبا استفاده از پوسترهاي لغات همراه با تصاوير در كالس فضاي آن را متفاوت كرده و از وسايل كمك 

 متنوع در تدريس اين درس كمك بگيريد.

 پرسش نامه: -ب 

براي كسب راه حل هاي مناسب جهت حل مساله ، پرسش نامه اي كه شامل سواالت زير بود، را تنظيم 

تعدادي از همكارانم قرار دادم تا نظرات خود را در آن قيد كنند. سواالت مطرح شده   سپس در اختيار نموده 

 بدين شرح بودند :

ان را نسبت به يادگيري خواندن و درک مفاهيم آموزبه نظر شما چگونه می توان نگرش منفی دانش    .0

 انگليسی از بين برد ؟

 و با نشاط تر ساخت ؟چگونه می توان فضاي كالس زبان انگليسی را شادتر   .1

 شی براي ياد دهی واژگان انگليسی استفاده كنيم ؟آموزاز چه وسايل كمك    .2

نمونه اي از پاسخ هاي همكارانم چنين بود : استفاده از متن هاي ساده تر در شروع تدريس، استفاده از سی 

 . در كتاب و تكرار وتمرينشی همراه با تصاوير وفيلم هاي مربوط به متون انگليسی موجود آموزدي هاي 
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 ادبیات موضوع :

با در نظر گرفتن هدف پژوهش خود، بعضی از آثار پژوهشگران را در رابطه با درس زبان انگليسی بررسی، 

تحليل و نقد كردم تا بتوانم از آنها در امر پژوهش خود استفاده نمايم. بر اين اساس ، نتايج را در خصوص 

 بخش نظري وعملی ارايه نموده ام.پيشينه هاي ديگران، در دو 

 پیشینه نظری:  –الف 

ان به آن توجهی ندارند اين است كه زبان انگليسی را به چه منظور فرا می آموززبان  "نكته اي كه معموال

 گيرند؟

آيا تاكيد آنها بر كسب مهار ت هاي گفتاري است يا مهارت هاي نوشتاري يا هر دوي آنها ؟ هدف آنها هر چه 

ذكر يك نكته بسيار پر اهميت است. تا زمانی كه نمی توانيد گفته هاي يك انگليسی زبان را درک باشد 

كرده و به او پاسخی مناسب دهيد، فرايند يادگيري زبان در ذهن شما كامل نشده است. به گفته ي بسياري 

از آنجا كه فرايند  از زبان شناسان ، زبان يك مهارت است كه براي يادگيري آن بايد تمرين زيادي كرد.

يادگيري زبان كند است، اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالنی باشدف در غير اين صورت اثر بخشی آن 

 كم می شود.

 پیشینه عملی : -ب

 ان براي فراگيري زبان انگليسی ارايه می گردد :آموزجهت افزايش انگيزه زبان   در اين جا تكنيك هايی

تصور كنيد كه مثل زبان مادريتان می توانيد با انگليسی زبان ها هم  كنيد :خودتان را در آينده مجسم 

م زصحبت كنيد و براحتی مفاهيم يك متن انگليسی را درک كنيد . اين تصورات كمك می كند تا انگيزه ال
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يار براي فراگيري زبان در شنا شكل گيرد.هر كجا كه می توانيد از انگليسی تان استفاده كنيد: اين نكته بس

 مهم است ، هر چه قدر بيشتر از انگليسی تان استفاده كنيد بيشتر می توانيد آن را ياد بگيريد .

با ديگران راجع به زبان انگليسی صحبت كنيد : اين يك روش ساده و در عين حال بسيار كارآمد است . شما 

س آن هم درست است .اگر درباره ي چيزهايی صحبت می كنيد كه برايتان جالب باشد.اما برعك  "معموال

شما درباره ي يك موضوع خسته كننده هم صحبت كنيد ، كم كم به آن عالقه مند خواهيد شد و اما در 

می  "مورد زبان انگليسی : شما می توانيد دوستانتنان را با گفتن چند جمله انگليسی غافلگير كنيد يا مثال 

گرفته ايد هميشه از پيشرفت هايتان با آنها صحبت كنيد و  لغت جديد ياد 11توانيد به آنها بگوييد كه امروز 

 اين باعث می شود عالقه و اشياق شما نسبت به فراگيري زبان بيشتر و بيشتر شود .

دوستی پيدا كنيد كه به فراگيري انگليسی مشغول باشد: در اين صورت كسی را خواهيد داشت كه بتوانيد 

ين باعث افزايش عالقه ي شما به فراگيري زبان خواهد شد .همچنين درباره انگليسی با او صحبت كنيد كه ا

فراگيري زبان براي شما آسان تر خواهد شد ، زيرا در اين صورت می توانيد اشكال هايتان را با دوستتان در 

ميان بگذاريد و نيز بيشتر به مطالعه ي انگليسی خواهيد پرداخت ، چون كه می خواهيد از دوستتان بهتر 

  د )رقابت( . باشي

 راه حل های پیشنهادی : 

ان و آموزو تحقيقات انجام شده ، مصاحبه با دانش   پس از اينكه از طريق مطالعه ي كتاب ها ، مجالت

پرسش نامه ها داده هاي الزم را گرد آوري كردم به تجزيه و تحليل آنها پرداخته و ضمن تبادل نظر با 

 اي پيشنهادي زير دست يافتم:همكاران و اولياء مدرسه به راه حل ه

 ان براي خواندن متون انگليسی و درک آن آموزايجاد انگيزه در دانش -0
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با انگيزه از فراگيري زبان لذت می برد، وقت بيشتري روي آن می گذارد و آن را به طور منظم  آموزيك زبان 

است كه به خاطر سپردن كلمات و  انجام می دهد . انگيزه ي باال براي او امتياز ديگري هم دارد و آن اين

فهم متون آسان تر می شود ، زيرا مغز انسان اطالعات مربوط به چيزهاي مورد عالقه اش را به راحتی به 

 خاطر می سپارد.

 ايجاد نشاط در زنگ زبان انگليسی  -1

يعه بگذاريد و هر گاه از هنگامی كه دل ها نشاط يافتند ، علم و كمال را در آنها به ود "  اراالنوار آمده :حدر ب

 "در چنين حالتی آماده فراگيري علم نيستند .  نشاط تهی و گريزان شدند ، آنها را وداع كنيد .؛ زيرا دل ها

( نيز براين باور است كه نقطه شروع به هنرمندي خاص نياز دارد تا انگيزهاي توام با 0281فضلی خانی )

زبان انگليسی  "آورد. پس ايجاد نشاط در هر درسی مخصوصاان به وجود آموزهدفمندي و نشاط در دانش 

 ا ن را افزايش دهد.آموزمی تواند عالقه مندي دانش 

ان و كمك به خاطر سپردن واژگان آموزپرورش خالقيت دانش   استفاده از طرح هاي ابتكاري جهت -2

 انگليسی 

ا وسعت آموزر قدر كه دايره لغات دانش الزمه خواندن و درک مفاهيم زبان انگليسی ياد گيري واژ ه هاست ه

انگليسی را افزايش داد . بر اين اساس به ب داشته باشد به همان اندازه به راحتی می توان درک مفاهيم مكتو

ا ن ، فعاليت هاي زير كه حاصل تجربيات سال آموزال بردن توانايی در يادگيري واژ گان در دانش امنظور ب

 ، را پيشنهاد كردم :  هاي گذشته ي خود می باشد

 تهيه ي فلش كارت همراه با تصاوير و لغات   ·

 تهيه ي پاور پوينت واژه ها همراه با تصاوير    ·
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 تهيه ي پوستر واژه ها و نصب در كالس     ·

 ان آموزگروه بندي دانش    ·

 استفاده از فرهنگ هاي تك زبانه براي يافتن واژ ها   ·

 ح يا ضرب المثل در هر جلسهبه خاطر سپردن يك اصطال   ·

 استفاده از جدول واژ ه ها    ·

 استفاده از متن هاي غير درسی مناسب با سطح دانش فراگيران    ·

 اجراي نمايش متون زبان انگليسی كتاب درسی    ·

 ترجمه ي كتاب هاي داستانی زبان انگليسی در سطوح پايين     ·

 انآموزواژ گان به منظور آماده سازي دانش انجام ارزشيابی تشخيصی از مفاهيم و  -1

همان طور كه همكاران ديگر و مشاورين محترمه نظر دادند ، خوب است قبل از اين كه تدريس درس جديد 

ان محكی زده باشد آموزآغاز شود ، ارزشيابی تشخيصی صورت بگيرد تا هم دبير به دانسته هاي قبلی دانش 

 ش در س جديد شود .ان آماده پذيرآموزو هم ذهن دانش 

   انگليسی "در نظر گرفتن كالسی به عنوان اتاق زبان انگليسی به منظور داشتن فضايی كامال – 2

 اجراي سرود ها و اشعار به زبان انگليسی در مراسم و جشن هاي مدرسه-1

 پخش اشعار و سرود هاي انگليسی از بلند گوي مدرسه در زنگ تفريح-7



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با  اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir  . کنيد

23  

 

 ان انگليسیافزايش زمان تدريس زب -8

 انتخاب راه حل ها :

شگاه و تعدادي از همكاران و مشاورين آموزپس از در ميان گذاشتن راه حل هاي پيشنهادي با مدير محترم 

محترم و با مشورت و هم فكري با آنها به انتخاب چند راه حل پرداختم. راه حل هاي انتخابی به شرح زير 

 می باشد:

 نفره 2گروه هاي  ان بهآموزگروه بندي دانش   .0

 ان آموزتهيه ي فلش كارت همراه با تصاوير توسط دانش    .1

 ان آموزتهيه ي پاور پوينت همراه با تصاوير و فونتيك واژگان توسط دانش    .2

 نصب پوستر هاي واژ ه ها در كالس   .1

 ي آموزترجمه متون انگليسی توسط گروه هاي دانش     .2

 به غير از متن كتاب و پرسش درک مفاهيم به صورت درست / غلط استفاده از متن هايی   .1

 در نظر گرفتن پاداش به گروه برتر با اضافه كردن نمره به نمره ي مستمر آنها    .7

 ي آموزاجراي نمايش متن هاي كتاب درسی توسط گروه هاي دانش     .8
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 اعتبار بخشی به راه حل ها : 

ي تحقيق علمی، داراي اعتبار باشد ضرورت داشت ، افرادي با تجربه و با دراين مرحله براي اينكه يافته ها

همكاران بودند،  و شگاهآموزگروهی كه شامل مديريت محترم  صالحيت آن را ارزيابی كنند. به همين دليل 

 م.را به عنوان منتقد و ناظر كار خود انتخاب كرده، تا پيشرفت طرح ، از نظرات و نقادي آنان بهره مند گرد

شگاه قرار گرفت . آموزبه لطف الهی ، راه حل هاي انتخابی مورد تاييد همكاران گرامی و مدير محترم 

 بنابراين توانستم با اطمينان بيشتر راه حل هاي انتخابی خود را به مرحله ي اجرا در آورم.

 اجرای راه حل های انتخابی :

باشد. بنابراين راه حل هاي انتخابی خود را به  مهمترين قسمت يك اقدام پژ وهی ، اجراي راه حل ها می

مرحله اجرا گذاشتم و مراحل را همراه با اصالح و تعديل بعضی از راه حل ها به اجرا در آوردم . مراحل اجرا 

 به شرح زير می باشد :

 

 ایجاد انگیزه 

انگليسی ابتدا بايد تا حد ان و عالقه مند كردن آنها در فراگيري درس زبان آموزبراي ايجاد انگيزه در دانش 

ان گرفته است ، كوشيد . بنابراين ابتدا از راه تشويق و آسان آموزامكان در رفع عواملی كه انگيزه را از دانش 

تا حدي به زبان  "احتماال   جلوه دادن درس انگليسی شروع كردم. بارها به آنها گوشزد می كردم كه شما

فقيت بزرگ است! حاال به موفقيت هاي بزرگتري فكر كنيد . وقت انگليسی مسلط هستيد و اين خود يك مو

آن رسيده است كه از روش هاي موثر و كارآمد براي رسيدن به سطح قابل قبولی از دانش انگليسی استفاده 

 كنيد .
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 ان و بهره از کار گروهیآموزگروه بندی دانش 

قوي تر توانستم با  آموزدانش  1كنار  ضعيف در آموزدانش  1ان و قرار دادن آموزبا گروه بندي دانش 

ان به ضعيف تر ها كمك كنم . ترجمه ي متون انگليسی و انجام تكاليف به صورت آموزاستفاده از خود دانش 

ان آموزگروهی بيشتر توانست به آنها در يادگيري كمك كند . چون انجام تكليف در منزل توسط دانش 

شی . همان طور كه خودشان به اين امر اعتراف آموزاب هاي كمك ضعيف برابر است با رونويسی كردن از كت

 می كردند . 

 تهیه ی فلش کارت و پاور پوینت همراه با تصویر

انم خواستم تا واژه هاي جديد هر درس را به صورت فلش كارت همراه با تصوير آموزدر روش ديگر از دانش 

د به صورت پاور پوينت آماده كنند . اين كار باعث می شد داشتن  و يا آنهايی كه توانايی اجراي پاور پوينت را

براي پيدا كردن و يا نقاشی كردن تصاوير مربوط به هر لغت آن قدر با آن لغت درگير می شد  آموزكه دانش 

 كه ديگر معنی آن از يادش نمی رفت . 

 اجرای نمایش متون انگلیسی کتاب درسی

گروهی و نيز پس از يك يا دو جلسه پرسش شفاهی آن ، از گروه در روش ديگر بعد از تدريس متن و ترجمه 

در كالس اجرا كنند و به   ها می خواستم تا متن انگليسی را به شكل نمايش در آورند و براي دوستانشان

 بهترين اجرا به منظور تشويق و ترغيب بيشتر آنها نمره اي به نمره ي مستمر شان اضافه می كردم 

 غییرات در اجرای راه حل ها :اصالح ، تعدیل و ت

شگاه لزوم يك كالس به عنوان كالس زبان انگليسی كه داراي امكانات صدا و تصوير و آموزبا مدير محترم 

غيره باشد را مطرح نمودم . ولی متاسفانه به دليل كمبود فضاي كافی و مناسب جهت اين امر نتوانستم اين 

ان تهيه آموزنصب پوستر هايی در كالس كه از فلش كارت هاي دانش كار را به مرحله ي اجرا در آورم اما با 



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با  اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir  . کنيد

26  

 

ان داشته باشم تا نوعی تكرار آموزشده بود ، توانستم واژ گان هر درس را براي هفته ها جلوي چشمان دانش 

 و تمرين تلقی گردد

 ( 2توصیف وضع مطلوب )شواهد  

  شاخص های كیفی وضع مطلوب –الف 

ان آموزم پژو هی ، بسياري از مشكالت و موانع پيشرفتی و علل بی انگيزگی دانش در نتيجه ي اين عمل اقدا

ان و اولياء مدرسه اطالعاتی به دست آموزدر درس زبان انگليسی را شناسايی كردم و به كمك خود دانش 

كانات آمد كه از طريق آنها عمل پژوهشی ام را انجام دادم و تعدادي از راه كارهاي متناسب با شرايط و ام

مدرسه را به اجرا در آوردم. از مقايسه ي نتايج امتحانات و پرسش هاي مستمر كالسی هم متوجه شدم كه 

ان آموزان شده است . دانش آموزكارهاي انجام شده شفا بخش بوده و موجب تغيير در وضعيت زبانی دانش 

ن هاي انگليسی ديگر معنی واژ در مصاحبه اي كه از آنها صورت گرفت بيان كردند كه با اجراي نمايش مت

گان و مفاهيم متن از يادشان نمی رفت و حتی بسياري از جمالت را هم در ذهن خود به خوبی حفظ می 

ان هم تصميم گرفته بودن كه در تعطيالت تابستان به كالس زبان انگليسی بروند. آموزكردند اكثريت دانش 

 به زبان و آشنايی با يك فرهنگ جديد است .  ناآموزكه اين حاكی از افزايش ميزان عالقه دانش 

 شاخص های كمی وضع مطلوب -ب  

با بررسی نتايج ارزشيابی پايانی در خرداد ماه مشخص شد كه اجراي اين طرح اقدام پژ وهی نتيجه ي 

ان از قسمت واژ گان و درک مفاهيم نمره ي كمتري را از دست دادند و حتی آموزمطلوبی داشته و دانش 

سوال آخر آزمون كه شامل درک  1در صد ( نمره ي كاملی از  71وان گفت ، بيش از نيمی از كالس ) می ت

ان به سواالت مربوط به واژ گان و درک مفاهيم آموزدانش   می باشد ، را كسب كردند. فراوانی پاسخ  مطلب

 چنين بود:
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 رک مطلب ان به سواالت دآموز: جدول درصد فراوانی پاسخ دا نش  0جدول شماره 

  تعداد افرادي كه انآموزجمع دانش  مولفه

نمره كامل درک 

  مطلب را كسب

 كردند

تعداد افرادي كه 

نصف نمره درک 

مطلب را كسب 

 كردند

تعداد افرادي كهاز 

درک مطلب نمره 

 نياوردند

 1 21 71 011 درصد

 

 نتیجه گیری : 

دارس ، ايجاد توانايی در كاربرد آن و ترجمه ي ش زبان انگليسی در مآموزبا توجه به اين كه هدف اصلی از 

متون انگليسی در دانشگاهها در رشته هاي مختلف می باشد، شايسته است دبيران محترم با استفاده از ابزار 

 ش دست يابند.آموزشی متنوع، اقدام به انجام فعاليت هايی نمايند تا از اين طريق به هدف اصلی آموزكمك 

به آموزشگاه حضرت معصومه قلعه قباد  هفتمپايه ان آموزوان آن ، عالقه مندي دانش در تحقيق حاضر كه عن

خواندن و درک مفاهيم زبان انگليسی بوده است ، به منظور آگاهی بيشتر از وجود مساله ي بی عالقگی 

ان نسبت به درک مفاهيم درس زبان انگليسی به بررسی داده هاي كسب شده از منابع و روش آموزدانش 

ان و همچنين به تبادل تجربه با مدير و همكاران محترم آموزهاي گوناگون علمی و نيز نظر سنجی از دانش 

 .پرداخته شد

ان اطالعاتی به دست آمد كه آموزاز مجالت و مقاالت اينترنت ، پرسش نامه ي همكاران و مصاحبه با دانش 

. و نيز جهت دستيابی به راه حل هاي پيشنهادي با بررسی آنها عوامل موثر در ايجاد مساله شناسايی گرديد 

از موارد ذكر شده استفاده شد و پس از بررسی آنها برخی از راه حل ها را انتخاب نموده و بعد از   بار ديگر
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اعتبار بخشی الزم ، به مرحله ي اجرا در آمد . در پايان و با توجه به شاخص هاي كيفی و كمی موفقيت 

 جه گرفت :طرح می توان چنين نتي

ان به ياد گيري واژگان و درک مفاهيم زبان انگليسی آموزتنوع روشهاي تدريس، در ايجاد عالقه مندي دانش 

تاثير بسزايی دارد . پس از انجام پژ و هش به اين نتيجه دست ياقتم كه تقويت حافظه ي ديداري و 

ر ، تاثير بسيار خوبی در افزايش عالقه و پاور پوينت هاي همراه با تصوي  شنيداري ، در قالب فلش كارت ها

به اين نتيجه دست يافتم كه با به نمايش در   ان به يادگيري زبان انگليسی دارد همچنينآموزمندي دانش 

ان ، معانی واژه ها و جمالت انگليسی به خوبی در حافظه ي دانش آموزآوردن متون انگليسی توسط دانش 

 ان باقی می ماند.آموز

 و راه كارها :پیشنهادها  

ان آموزبا توجه به مراحل اجراي طرح و رسيدن به آرمان كه همان وضع مطلوب كه عالقه مند كردن دانش 

به خواندن و درک مفاهيم زبان انگليسی بود، و نيز؛ با بهره بردن از تجربيات به دست آمده در اين زمينه، 

 می گردد: نكاتی در قالب پيشنهادها و راه كارها به شرح زير ارايه

ش درس زبان انگليسی را افزايش آموزش وپرورش پيشنهاد می گردد : ساعت آموزوالن محترم ئبه مس -الف

ش زبان انگليسی بپردازد ونيز در مدارس آموزداده تا دبير بتواند با صبر و حوصله ي بيشتري با فراگيران به 

بتوان انگيزه ي يادگيري را در فراگيران كالسی را مخصوص تدريس درس زبان انگليسی در نظر بگيرند كه 

 بصري استفاده نمود. –افزايش داد و از امكانات سمعی 

ش زبان انگليسی استفاده كرده، محيط آموزبه همكاران گرامی توصيه می شود : از روش هاي متنوع  -ب

 اشته باشند.ان رغبت بيشتري به يادگيري اين درس را دآموزكالس را شاد و با نشاط سازند تا دانش 
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ان پيشنهاد می گردد: در ارتقا ي سطح زبانی فرزند خود با قرار دادن آموزبه اولياي ارجمند دانش  –ج 

 شی و ... كوشش كنند.آموزشی زبان انگليسی نظير كتاب هاي داستانی گوناگون، سی دي هاي آموزامكانات 

ه براي يادگيري آن بايد تمرين زيادي ان عزيز توصيه می شود: زبان يك مهارت است كآموزبه دانش  –د 

 كرد. اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالنی باشد تا اثر بخشی آن افزايش يابد.
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