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  عنوان اقدام پژوهي :

  

توانستم ميزان عالقه دانش آموزان پايه هشتم را به چگونگي 

    درس زبان انگليسي بيشتر نمايم
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  چكيده طرح:

با توجه به شرايط موجود در آموزش زبان در مدارس و مشكل عدم توانايي دانش آموزان در استفاده از  

د در پايان سال تحصيلي و كاربردي نبودن اين آموزش ها در زندگي واقعي نوعي بي آموخته هاي خو

  عالقگي و سردي ،دانش آموزان را در اين واحد درسي فرا گرفته است.

اين طرح هم با مشاهده ي اين مشكل به ارائه راهكارهاي عملياتي و كاربردي اي در جهت رفع اين مشكل تا 

  حد قابل قبولي مي پردازد.

در نتيجه ي اين عمل اقدام پژوهي، بسياري از مشكالت و موانع پيشرفت و عللي كه انگيزه ي يادگيري را از 

دانش آموزان  گرفته بود شناسايي كردم و به كمك خود دانش آموزان و اولياي مدرسه اطالعاتي بدست آمد 

ي كه منجر به اين بي عالقه گي شده .ابتدا به علل و عوامل كه از طريق آنها عمل پژوهشي ام را انجام دادم

  پرداختم ودر ادامه با مصاحبه با كارشناسان و دانش آموزان به ارائه ي راه حل هايي پرداختم.
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  مقدمه

در مباحث روانشناسي تربيتي، انگيزش و تعليم وتربيت رابطه اي مانند آب و ماهي را دارند. براي كسب   

دانش در موضوعي خاص اگر انگيزه ،شوق يا عالقه در ميان نباشد ، هيچگاه به مهارت در يك زمينه يا كسب 

هدف خود نخواهيم رسيد. حال آنكه بي عالقه گي به موضوعي در بيشتر موارد باعث ترد آن از طرف 

ر يادگيرنده ميشود.براي اينكه بتوانيم ميزان عالقه و ميزان انگيزه را افزايش دهيم از تقويت كننده هاي موث

  استفاده ميكنيم. 

هم رفتارگرا ها هم شناخت گراها ،هر دو گروه از تقويت كننده هاي موثر استفاده ميكنند. گروه اول از انگيزه 

  بيروني و گروه دوم از انگيزه هاي دروني استفاده ميكنند.

ت و معموالً به زبان انگليسي زياد مورد عالقه ي اكثر دانش آموزان نيس متوسطه اولدر ميان دروس دوره ي 

درس زبان انگليسي بعنوان چيزي نگاه مي كنند كه در آينده به آن هيچ نيازي ندارند، و تصــور مي كنند 

 را روز ي زنده زبان تنها و ندارد جايگاهي هيچ امروزي زندگي در و است وكهنه بيگانه كه اين زبان يك زبان

معموالً در طول تدريس  عالقه اي نشان نمي دهند. گليسيان ن فارسي مي دانند و نسبت به يادگيري زبان زبـا

من در اين پژوهش از هر دو روش تقويت كننده ها، هم بيروني  اين بي انگيــزگي را كامـالً درك كرده ام .

  هم دروني استفاده كردم تا به نتايج مطلوب خودم براي حل مشكل دست پيدا كنم.
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  توصيف وضع موجود:

بعنوان دبير درس زبان انگليسي تدريس مي كنم. يك روز وقتي وارد كالس         مدرسه ي درنب اينجا

شدم با تعجب ديدم كه همه ي دانش آموزان كتاب جغرافيا را روي نيمكت در مقابل خود گذاشته اند  هشتم

ن درس پرسش مستمر و همگي مشغول مطالعه ي جغرافيا هستند زيرا قرار بود ساعت بعد دبير جغرافيا از اي

بعمل بياورد، البته اين اولين بار نبود كه دانش آموزان اين كالس را مي ديدم كه در كالس زبان به خواندن 

كتاب ديگري مشغولند اما اين بار از اين تعجبم بيشتر شد كه با ورود خودم به كالس دانش آموزان نمي 

ن خواهش كردند اين ساعت، آنها را به حال خودشان خواستند كتاب جغرافيا را كنار بگذارند و حتي از م

واگذارم و زبان تدريس نكنم. پس از سالم و احوالپرسي وقتي ديدم كه دانش آموزان هيچ عالقه اي ندارند تا 

كتاب زبان را ازتوي كيف هايشان بيرون بياورند ، از آنها پرسيدم:  اآلن چه درسي داريد؟ چرا كتاب 

  داريد؟ همگي گفتند: ما از درس زبان خوشمان نمي آيد.جغرافيتان را بر نمي 

  

با خود فكر كردم كه بايد بفهمم چرا اينقدر دانش آموزان اين كالس نسبت به درس زبان بي رغبت        

شده اند و  به آن عالقه اي ندارند، لذا تصميم گرفتم يك اقدام پژوهي عملي انجام دهم تا مشكل موجود را 

گردانم. ابتدا سعي كردم به علل و عوامل بي انگيزگي دانش آموزان اين كالس  نسبت به به نحوي مرتفع 
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درس زبان بپردازم سپس راهــكارهاي ممكن را بكار گيرم، لذا با تكيه بر اظهارات خود دانش آموزان از طرق 

مي پي بردم مصاحبه ي غير رسمي يعني گفتگوي دوستانه و همچنين گفتگو با اولياي مدرسه به نكات مه

كه تا اين حد دانش آموزان را از درس زبان انگليسي گريزان كرده است، زيرا من در ابتدا خودم و شيوه ي 

تدريسم را عامل اصلي اين بي عالقگي دانش آموزان مي دانستم، بنابر اين، همين امر انگيزه اي شد تا با 

نش آموزان به درس زبان پي ببرم، تا راه حل پژوهش عملي در اين زمينه به علل و عوامل بي انگـيزگي دا

  ممكن را براي حل اين مشكل ارائه دهم .

  

  

  اهميت و ضرورت تحقيق :

، ماهواره و سرعت موشكوار بشريت براي كسب دانش ،ارتباط برقرار  ITدر عصر كامپيوتر ، انرژي هسته اي ، 

از آنجايي كه مسئولين اموزشي به اين  كردن با جهان و دنياي خارج از مرزهاي كشور امري ضروري است .

تحصيلي قرار داده اند مي توان فهميد كه ما بايد به  هفتمامر واقف هستند و واحد زبان انگليسي را از سال 

  اين توانايي دست پيدا كنيم اما شايان به ذكر است كه بار كج هرگز به مقصد نميرسد.

اندكي مشكال ت چوب الي چرخ اين ارابه ي آموزشي همه چيز مهياست براي آموزش زبان در كشور اما 

  ميگذارند. اي پژوهش نيز در صدد است تا ابتدا به علل عدم موفقيت و سپس به راههاي موفقيت بپردازد.

سال  7اهميت و ضرورت اين پژوهش از اين جهت باالست و موضوع حائز اهميت است كه ما در مدارس 

زبان براي دانش آموزان مي كنيم ، اما آنچنان كه بايد و شايد به آن وقت و بودجه ي كشور را صرف آموزش 

نتيجه ايده آل نمي رسيم. پس جستن راهي براي رهايي از اين مشكل از اهم مسائل گروه هاي آموزشي زبان 

 است. براي بنده نيز اين مطلب از اهميت و حساسيت بااليي برخوردار بود كه به فكر ارائه ي راه حل هايي در

  جهت بهبود و افزايش ميزان عالقه و اشتياق دانش آموزان افتادم.
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  ) :1شواهد (

ضعف و عدم  رغبت دانش آموزان در  درس زبان را از روي بي ميلي آنان هم اگر نتوان ديد ، از روي نمرات 

  تي ندارند.ترم اول آنان در اين درس مي توان متوجه شد كه آنان در اين درس  آنچنان ميل و رغب

را مي بينيم كه بيشتر نمودار در بين نمرات محدوده  هشتمدر نمودار زير فراواني نمرات دانش آموزان كالس 

است كه اين حاكي از نداشتن انگيزه و رغبت براي تالش در اين واحد را دارد . مطمئنا دانش  9-13ي 

اشته باشد. چون عالقه و كسب موفقيت آموزي نمره ي خوبي كسب ميكند كه به آن ماده ي درسي عالقه د

  دو سوي يك تساوي هستند.

  

نمرات دانش  0- 5                 9-5            13-9             17-13              20-17
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اري هم كه در زير مشاهده ميكنيد نمرات دانش آموزان سال دوم راهنمايي است كه در ترم اول كسب نمود

  كرده اند. 

  

  

با مصاحبه هايي كه با دانش آموزان انجام دادم در مجموع به اين نتيجه ميشد رسيد كه آنان از كتاب بي 

شه وقتي من آنان را به اتاق سمعي و بصري ميبردم بچه ها بسيار رنگ و لعاب خود ناراضي هستند. همي

خوشحال مي شدند طوري كه با دعاي خيري كه نصيبم ميشد اطمينان پيدا مي كردم كه بهشت نصيب من 

  خواهد شد.

  

از اين پژوهش اين است كه بدانم چرا دانش آموزان اينقدر به درس انگليسي بي  هدف آغازين         

ند؟ و چرا عالقه اي به يادگيري زبان انگليسي ندارند؟ زيرا بعضي از دانش آموزان داراي رغبت هست

اين مرحله فقط به كشف علل و  استعدادهاي بااليي هستند اما در درس انگليسي نمره ي كم مي گيرند.

ما در اين  عوامل بي عالقگي مي پردازيم. هميشه فهميدن سوال ، نيمي از جواب است و فهميدن اينكه سوال

  تحقيق (بي عالقگي) به چه علت است بسيار حياتي و مهم است. 

 آموزان

 فراواني 3                     5                10                  9                      3    
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از اين پژوهش اينست كه مي خواهم دانش آموزان را به يادگيري درس زبان عالقمند  هدف مياني      

سازم و بتوانم روحيه اي در شاگردان ايجاد نمايم تا همانطوريكه خود را ملزم مي كنند به يادگيري دروس 

گر، مثالً مي گويند زبان فازسي زبان روز است، بايد دانش آموزان به اين ديدگاه برسند كه زبان انگليسي دي

زبان روز دنيا است و ما براي ارتباط با ساير كشورها بدان نياز داريم زيرا حد اقل نيازي كه به اين زبان داريم 

  ارتباط و زبان زنده ي دنيا است.‘ اينستكه زبان علم 

  

و نهايي از اين پژوهش اينستكه دانش آموزان ، زبان انگليسي را هم سطح زبا ن فارسي  هدف غايي       

بدانند و احساس كنند، براي استفاده  از كامپيوتر ناچاريم برخي اصطالحات زبان انگليسي را ياد بگيريم 

و هيچ كسي با پيشرفت علمي دانش آموزان با خود فكر كنند كه زبان انگليسي كليد فهم متون جديد است . 

مخالفتي ندارد وسفارش به فراگيري علم هميشه مورد توجه بوده است. وقتي در دانش آموزان چنين 

احساسي بوجود بيايد ، هم دانش آموزان به فراگيري زبان انگليسي عالقه پيدا مي كنند و هم مدرسين زبان 

اضر مي شوند، بنا بر اين با مطالعه و سرمايه گذاري انگليسي با عالقه وشور و شوق در سر كالسهاي درس ح

علمي و طرح و برنامه هاي بهتري به تدريس زبان انگليسي مي پردازند و در نتيجه شاهد اينهمه افت در 

  درس انگليسي نمي باشيم. 

  

  

  

  ) 1(شواهد  گردآوري اطالعات :
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منابع تخصصي و پرسش سواالت هدايت شده با اطالعاتي كه از طرق مختلف، مثال مصاحبه ، گفتگو ، مطالعه 

و عوامل افت  علل بي عالقگي دانش آموزان به زبان انگليسياز دانش آموزان جمع آوري كردم ، بنده 

  مورد به صورت فشرده و سهل المطالعه آوردم. 10ها را در يادگيري آن

ادن مدير مسائل مهمي مطرح در گفتگوهايي كه با دانش آموزان بعمل آمد و همچنين با در جريان قرار د

شد و از جمع بندي كل اطالعات بدست آمده به علل و عواملي اشاره شد كه باعث افت يادگيري دانش 

آموزان در درس انگليسي شده است. بطور كلي مي توان علتهاي عدم پيشرفت در يادگيري درس انگليسي و 

  خالصه كرد:عالقه نداشتن دانش آموزان به اين درس را در موارد زير 

به دليل استفاده از دبيران غير متخصص و غير مسلط و نا مرتبط با ادبيات انگليسي در سنوات گذشته     -1

دانش آموزان، اطالعات اوليه و پايه اي كه پيش نياز مطالب سطح باالتر است ندارند و اكنون درس انگليسي 

ه يادگيري انگليسي ناممكن است و هيچ براي آنها به يك كابوس تبديل شده است و تصور مي كنند ك

  روحيه اي براي فراگيري آن ندارند.

دومين عامل كه متأثر از همان عامل اول است ونتيجه ي مستقيم آن مي باشد ارفاقهاي بي حد و حصر     -2

دبيران دوره هاي قبل بخصوص دوره ي ابتدائي باعث شده است كه دانش آموزان با همان روحيه ي تكدي 

  تربيت شوند و از خود هيچ سعي و تالشي بعمل نياورند. نمره

عدم وجود عوامل تشويق كننده و حتي وجود برخي از موارد بازدارنده ، مثالً خود اولياي دانش آموزان    -3

بيشتر به فراگيري و تقويت زبان فارسي توصيه مي كنند و خيال مي كنند اگر فرزند آنها انگليسي ياد بگيرد 

پايگاه اجتماعي بهتري برخوردار نيست و برخي هم با اهداف خاصي اين مطلب را القاء مي كنند از ارزش و 

كه زبان انگليسي يك زبان بيگانه است و زبان دشمنان ما است ، مثالً همين برنامه هاي طنزي كه از صدا و 

را به مسخره مي گيرد باعث شده است كه نسل جوان ما كه در دوره ي  سيما پخش ميشود و زبان انگليسي

راهنمائي درس مي خوانند نسبت به آموزش زبان انگليسي به ديد تمسخر بنگرند كه اين خود عامل مهمي 

  است كه انگيزه را از دانش آموزان مي گيرد.
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انش آموزان به آن رغبت پيدا كنند. عدم تنوع در مطالب كتابهاي درسي كه جذابيت خاصي ندارند تا د    -4

مثالً  در كتابهاي درسي انگليسي  مطلب ورزشي كمتر ديده مي شود. سراسر مطالب كتابهاي درسي 

انگليسي ،تمرين هاي گرامري مي باشد كه باعث يكنواختي مطالب درس انگليسي شده است. اين مطلب كه 

ز است صحيح نيست ولي گرامر را متوان البالي القاي گرامر به دانش آمو‘هدف آموزش زبان انگليسي 

داستانهاي متنوع و جذاب و يا در ضمن عنوان كردن يك لطيفه  و حكايت پند آموز خيلي از لغات و 

  اصطالحات متون انگليسي را آموزش داد. 

يات آنطوريكه خود دانش آموزان عنوان مي كنند مطالب كتابهاي درسي انگليسي هيچ تناسبي با روح     -5

كه بيشتر  …جواناني كه در اين سنين درس مي خوانند ندارد مثالً دانستنيهاي علمي، مسائل روز، ، شعر و 

  به مذاق دانش آموزان خوش آيند است در كتابهاي درسي انگليسي كمتر مورد توجه بوده است.

روزمره صحبت كنيم  اگر هدف از تدريس يك زبان آن است كه بتوانيم با اين زبان در حد مكالمه ي    - 6

چرا  دبيران انگليسي به زبان انگليسي حرف نمي زنند؟ و چرا ساعت مشخصي را براي مكالمه اختصاص 

  نداده اند وبيشتر بر قواعد خشك و سنگين تكيه مي شود؟ 

در هر درس مطالب زيادي از قواعد آمده است كه اين قواعد داراي تمرينات زيادي هم هست و اين      -7

باعث شده است كه كتاب انگليسي سنگين و مشكل بنظر برسد و روحيه ي يادگيري را از دانش عامل 

  آموزان مي گيرد.

وجود تصاوير تكراري وگاه نامربوط و غير جذاب و بدون كيفيت نه تنها كمكي به امر يادگري نمي كند      -8

  بلكه فقط حجم كتاب را زياد كرده است . 

فوق وقتي چنين درسي درساعت آخر برنامه گنجانده شود مشكل معلم و دانش  با وجود تمام عوامل     -9

آموزان مضاعف ميشود البته اين نمي تواند بهانه اي براي دانش آموزان باشد زيرا تمام دبيران درساعت آخر 

تاده درس دارند و تدريس مي كنند و معلم انگليسي هم بايد در سر يكي از كالسها حاضر شود. گاه اتفاق اف

است كه دانش آموزان در ساعت اول هم مشكل دارند. مثالً بعلت دوري مسافت خانه تا مدرسه بيشتر دانش 
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آموزان دو ساعت اول روز هاي شنبه كه تايم صبح باشند غيبت مي كنند و هميشه از درس عقب مي مانند 

  و چند بار كه اين اتفاق بيافتد جبران آن بسي مشكل مي شود.

بد آموزي برخي از همكاران در سنوات گذشته باعث شده است تادانش آموزان فقط به مطالب   - 10         

كتاب درسي بپردازند آن هم در حد حفظ كردن مطالب، چون دانش آموز با اين روحيه تربيت شده است 

ه در ديگر قدرت درك و فهم ندارد و اگر مطلبي عين كتاب نباشد نمي تواند به آن پاسخ دهد در نتيج

  امتحانات هماهنگ نمي تواند نمره ي قبولي كسب كند.  

  

  ارائه راه حل هاي ممكن:

درسطح كلي ميتوان راهكارهاي بهتري براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان نسبت به درس انگليسي ارائه داد 

  جمله اين راهكارها مي توان به موارد زير اشاره كرد: كه از

د از دبيران متخصص درس انگليسي استفاده شود و حتي براي دبيران متخصص تا جايي كه امكان دار    -1

درس انگليسي ، آموزشهاي ضمن خدمت جهت تدريس بر اساس الگوهاي نوين تدرس هم الزم و ضروري 

  است.

 فعال بودن گروههاي آموزشي بمعني واقعي آن به اينصورت كه سر گروه درس انگليسي از بين با    -2

جرّب ترين دبيران انتخاب شود و در روز معين و مشخصي در محل گروههاي آموزشي حضور م سوادترين و

داشته باشد و يك شماره تلفن در اختيار تمام دبيران انگليسي قرار دهد تا در صورت نياز بتوان با او مشورت 

زم ميان دبيران اري جلسات ماهيانه به رفع مشكالت آموزشي پرداخته شود و هماهنگيهاي الزكرد و با برگ

  ايجاد شود.

شناسايي و معرفي دبيران موفق در امر آموزش و تدريس و تقدير از آنها جهت الگو سازي براي ساير    -3

  دبيران .
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ترم فرمهاي نظر خواهي به دانش آموزان داده شود تا بدون ذكر نام خودشان نظرات و  در پايان هر   -4

  د و نتيجه ي اين نظر خواهي به اطالع دبيران رسانده شود.انتقادات و پيشنهاداتشان را عنوان كنن

امكانات كمك آموزشي در اختيار دبيران درس انگليسي گذاشته شود. در دسترس بودن  سي دي هاي    -5

  آموزشي و مجالت رشد زبان انگليسي در مدارس الزم و ضروري است.

بت در ميان دانش آموزان و شناسايي و معرفي و برگذاري مسابقات و المپيادها براي ايجاد روحيه ي رقا  - 6

  تشويق كردن نفرات برتر.

استفاده از سرودها و ترانه هاي ساده ي انگليسي كه هم كوتاه باشند و هم به زبان اصلي اجرا شده   - 7

  باشند.

اختصاص دادن ساعت مشخصي به كالس مكالمه و آزمايشگاه زبان انگليسي بطوريكه درس مكالمه يك   - 8

  درس مستقل از كتاب انگليسي باشد.

استفاده از عناوين مختلف روزنامه ها و مجالت انگليسي در همه ي زمينه هاي ورزشي، ادبي، علمي،   - 9

  سياسي، نظامي و رخدادهاي مهم .

را از نظر بالغت ادبي از  موضوعات دروس از منابع اصلي انگليسي آنها انتخاب شوند تا جذابيت خود   -10

و.. باشد تا دانش آموزان خود را در  جك سي ريچارد، چامسكي،  هند. مثالً از آثار ويليام شكسپيردست ند

  فضاي كامالً انگليسي احساس كنند.

  

  

  

  انتخاب راه حل ها :
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براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و عالقمند كردن آنها در فراگيري درس انگليسي ابتدا بايد تا حد امكان    

ملي كه انگيزه را از دانش آموزان گرفته است كوشيد. بنابراين اول از راه تشويق و آسان جلوه در رفع عوا

دادن درس انگليسي شروع كردم و اين مطلب را بارها به دانش آموزان گوشزد مي كردم كه هر كس بتواند از 

م گرفتم نمرات نمره ي خوبي كسب كند برايش جايزه ي ارزشمندي تهيه خواهم كرد از طرف ديگر تصمي

امتحاني را به پشت شيشه مدسه بزنم تا تمام دانش آموزان از نمرات همديگر با خبر شوند و اين را قبالً به 

  اطالع دانش آموزان رساندم تا بتوانم يك جو رقابتي در ميان آنها ايجاد كنم.

را به عموم دانش آموزان هم به مناسبتهاي مختلف درسر صف تذكرات هشدار دهنده اي  مديرمدرسه         

يك نمودار آماري از  مي داد مبني بر اينكه گزارش نمرات پايان ترم را به اطالع اولياي آنها خواهد رساند و

ميزان قبولي هر درس و هر كالس تنظيم خواهد شد و در تابلوي اعالنات مدرسه در معرض ديد عموم دانش 

شدار خوب و مناسبي بود و هم عاملي بود براي ايجاد رقابت در آموزان و دبيران قرار خواهد گرفت. اين هم ه

  ميان تمام دانش آموزان .

به امتحانات مستمر شفاهي در سركالس توجه بيشتري كردم و ابتدا با طرح سؤاالت ساده اين را به         

ن را بخوبي ياد دانش آموزان القاء مي كردم كه انگليسي درس سختي نيست و هر كس اراده كند مي تواند آ

  بگيرد.

به كالس بيشتر از قبل تنوع دادم ، يعني بيشتر با موضوعات كتاب كار مي كردم تا مطالب كتاب. از تكه هاي 

  روزنامه هاي انگليسي زبان كه چاپ ايران بودند در كالس براي خواندن و آموزش لغات بهره مي گرفتم.

ده از نوار كاست را به يك فعاليت واجب موكد و ثابت فيلم هاي آموزشي را ضميمه ي كالس كردم و استفا

  تبديل كردم.

كالس را خيلي جدي مي گرفتم و قبل از شروع درس حتماً حضور غياب انجام مي دادم و در بررسي      

تكاليف دانش آموزان حساسيت خاصي داشتم تا دانش آموزان بدانند براي كار آنها ارزش قائل هستم زيرا 

  ك چيز است و تكليف خواستن چيز ديگر. تكليف دادن ي
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  توصيف وضع مطلوب:  

در نتيجه ي اين عمل اقدام پژوهي، بسياري از مشكالت و موانع پيشرفت و عللي كه انگيزه ي يادگيري را از 

دانش آموزان  گرفته بود شناسايي كردم و به كمك خود دانش آموزان و اولياي مدرسه اطالعاتي بدست آمد 

تعدادي از راهكارهاي متناسب با شرايط و امكانات مدرسه  آنها عمل پژوهشي ام را انجام دادم و كه از طريق

نتاج امتحانات ترم دوم با ترم اول هم متوجه اين شدم كه كارهاي انجام از مقايسه ي  را به اجرا درآوردم. 

ات دانش آموزان پرشور و شده شفا بخش بوده و موجب تغيير در وضعيت زباني دانش آموزان شده است. نمر

نشاط پايه دوم و سوم به طرز قابل تأملي روند صعودي پيدا كرده است و آنها ساعتهاي زبان امسال را  

  شيرين ترين ساعات درسي خود بعد از ساعت ورزش مي دانند.

ه كالس اكثريت دانش آموزان هم تصميم گرفته بودند كه در تعطيالت تابستان دست از الواتي بردارند و ب

زبان بروند. كه اين حاكي از افزايش ميزان عالقه ي دانش آموزان به زبان و دنياي آشنايي با يك فرهنگ 

  جديد است.
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  ) : 2شواهد (

  

  

  

همانطور كه در هر دو نمودار مي بينيد شاهد افزايش نمرات دانش آموزان هستيم. من با مكالمه هاي 

زباني آنها و توانايي برقراري ارتباط  كوتاهي كه با دانش آموزان به زبان انگليسي داشتم متوجه شدم كه سطح

آنان بيشتر از سطحي است كه نمره آنان نشان ميدهد. اما به هر حال نمره مالك ارزشيابي است و حتي اين 

  مالك هم بيانگر تغيير در اين دو گروه از بچه ها است.

  

  

  

نمرات دانش  0- 5                 9-5            13-9             17-13              20-17

 آموزان

 فراواني 2                     1                4                  18                      5    
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  نتيچه گيري و پيشنهادات

صص درس انگليسي استفاده شود و حتي براي دبيران متخصص تا جايي كه امكان دارد از دبيران متخ    -1

درس انگليسي ، آموزشهاي ضمن خدمت جهت تدريس بر اساس الگوهاي نوين تدرس هم الزم و ضروري 

  است.

فعال بودن گروههاي آموزشي بمعني واقعي آن به اينصورت كه سر گروه درس انگليسي از بين     -2

انتخاب شود و در روز معين و مشخصي در محل گروههاي آموزشي حضور باسوادترين ومجرّب ترين دبيران 

داشته باشد و يك شماره تلفن در اختيار تمام دبيران انگليسي قرار دهد تا در صورت نياز بتوان با او مشورت 

كرد و با برگذاري جلسات ماهيانه به رفع مشكالت آموزشي پرداخته شود و هماهنگيهاي الزم ميان دبيران 

  جاد شود.اي

شناسايي و معرفي دبيران موفق در امر آموزش و تدريس و تقدير از آنها جهت الگو سازي براي ساير    -3

  دبيران .

در پايان هرترم فرمهاي نظر خواهي به دانش آموزان داده شود تا بدون ذكر نام خودشان نظرات و    -4

  ر خواهي به اطالع دبيران رسانده شود.انتقادات و پيشنهاداتشان را عنوان كنند و نتيجه ي اين نظ
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امكانات كمك آموزشي در اختيار دبيران درس انگليسي گذاشته شود. در دسترس بودن  سي دي هاي    -5

  آموزشي و مجالت رشد زبان انگليسي در مدارس الزم و ضروري است.

وزان و شناسايي و معرفي و اري مسابقات و المپيادها براي ايجاد روحيه ي رقابت در ميان دانش آمزبرگ  - 6

  تشويق كردن نفرات برتر.

استفاده از سرودها و ترانه هاي ساده ي انگليسي كه هم كوتاه باشند و هم به زبان اصلي اجرا شده   - 7

  باشند.

اختصاص دادن ساعت مشخصي به كالس مكالمه و آزمايشگاه زبان انگليسي بطوريكه درس مكالمه يك   - 8

  انگليسي باشد.درس مستقل از كتاب 

استفاده از عناوين مختلف روزنامه ها و مجالت انگليسي در همه ي زمينه هاي ورزشي، ادبي، علمي،   - 9

  سياسي، نظامي و رخدادهاي مهم .

موضوعات دروس از منابع اصلي انگليسي آنها انتخاب شوند تا جذابيت خودرا از نظر بالغت ادبي از    -10

جك سي ريچاردو.. باشد تا دانش آموزان خود را در ‘چامسكي‘ويليام شكسپيردست ندهند. مثالً از آثار 

  فضاي كامالً انگليسي احساس كنند.
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  بع  پژوهش:امن

 مصاحبه با خود دانش آموزان     -1

  مشورت و گفتگو با دبيران و مدير مدرسه   - 2
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