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مقدمه 
یادگی��ري زبان انگلیس��ي براي بس��یاري از دانش آموزان و 
دانش��جویان ایراني کاري سخت و عذاب آور است. یکي از دالیل 
مهم این مشکل که به فراگیرندگان زبان مربوط مي شود، نداشتن 
درك درس��ت آن ها از ماهیت زب��ان و زبان آموزي و دلیل دیگر، 
تالش نکردن معلمان و مدرسان آن ها براي آشنا ساختن شان با 
زیبایي ها، ظرافت ها، و مهارت هاي الزم براي یادگیري زبان است. 
یک دلیل مهم دیگر هم این اس��ت که زبان انگلیس��ي در ایران 
زبان خارجي اس��ت نه زبان دوم؛ یعني، فراگیرندگان در خارج از 
مدرسه و دانشگاه نه نیاز چنداني به این زبان دارند و نه فرصتي 

براي تمرین و به کارگیري آموخته هاي خود پیدا مي کنند.

بيان مسئله )توصيف وضع موجود(
این پژوهش کالس��ي روي یکي از دانش آموزان س��ال دوم 
دبیرستان شهید بختیاري شهر س��امن در استان همدان انجام 
گرفته اس��ت. در ابت��داي س��ال تحصیل��ي در نمره هاي درس 
زبان انگلیسي این دانش آموز نوس��انات زیادي مشاهده مي شد. 

دانش آموز مذکور در آزمون تشخیصي ابتداي سال 8، در آزمون 
کتبي برگزار ش��ده از درس اول 18، در پرسش شفاهي صورت 
گرفته از درس دوم نمرة 10، و در آزمون کتبي درس دوم نمرة 
9 گرفت. این نوسان در عملکرد براي من جالب بود. ضمن اینکه 
از مهارت او در خواندن متن و تلفظ کلمات مي ش��د فهمید که 
توانایي یادگیري زبان را در حّد باال دارد. پس من درصدد برآمدم 
علت این همه نوس��ان را دریابم و مش��کل این دانش آموز را حل 

کنم.

گردآوري شواهد 1
براي یافتن علت مش��کل این دانش آموز، ابتدا س��وابق او را 
بررسي کردم. در کارنامة سال اول وي نیز همین نوسان به چشم 
مي خ��ورد. ب��راي مثال، نمرة مس��تمر و پایاني نیمس��ال اول او 
به ترتیب 19 و 18، و نمرات مس��تمر و پایاني نیمس��ال دومش 
به ترتیب 16 و 14 بود. در بررس��ي کارنامة س��ال قبل او به نکتة 
جالبي برخوردم: این افت نمره فقط در درس زبان وجود داشت و 
در سایر دروس تفاوت درخور مالحظه اي در نمره هاي دو نیمسال 

چكيده
س��ال گذش��ته در یکي از کالس هایم با دانش آموزي مواجه ش��دم که در همة دروس عملکردي عالي داش��ت اما در درس زبان 
نمره هایي معمولي و همراه با نوسانات زیاد مي گرفت. تصمیم گرفتم به صورت موردي روي او مطالعه کرده و دلیل این مشکالت را پیدا 
کنم. بعد از بررس��ي اطالعات و ش��واهد، چهار راه حل جدید را با تأکید و دقت خاص روي دانش آموز مورد نظرم در کالس اجرا کردم. 
با عالقه مند کردن دانش آموز مذکور به درس زبان از طریق آموزش  روش هاي جذاب و س��ادة یادگیري زبان، ایجاد حس رقابت در او 
و سایر بچه ها، تشویق فراوان و برجسته نمودن نقاط قوت او توانستم دانش آموزم را به درس زبان عالقه مند کنم و از برق نگاهش که 

حاکي از لذت یادگیري بود، من هم لذت ببرم.

کليدواژه ها: کارت کوچک، تداعي، حدس، تشویق، رقابت، انگیزه

چگونه توانستم یک دانش آموز نااميد از درس زبان انگليسي را به 
این درس عالقه مند کنم؟

◌◌پژوهش در کالس درس زبان خارجی
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او مشاهده نمي شد. مدیر مدرسه از این دانش آموز شناخت کامل 
داش��ت. او س��ال پیش از آن شاگرد س��وم کالس شده بود و در 
عین حال در فعالیت هاي اجتماعي، هنري و مذهبي بسیار فعال 
ب��ود. در صحبتي خصوصي که با دانش آموز داش��تم، خود او هم 
به این نکته اش��اره کرد که فقط در درس زبان مشکل دارد. من 
هم احس��اس کردم که نس��بت به این درس به نوعي احس��اس 
دل زدگي، ناامیدي، و س��رخوردگي مي کن��د. نظر او این بود که 
کتاب هاي زبان خشک و بي روح اند و اینکه از یادگیري زبان هیچ 

لذتي نمي برد.

تجزیه و تحليل اطالعات اوليه
با توجه به اطالعات به دس��ت آمده فهمیدم که بزرگ ترین 
مش��کل این دانش آموز ل��ذت نبردن از درس زبان اس��ت. براي 
حل این مش��کل، تصمیم گرفتم کارهای��ي انجام دهم که باعث 
عالقه مندي دانش آ موز مذکور و سایر دانش آموزان به درس زبان 
شود. شاید بتوان گفت که در بسیاري از موارد و مسائل آموزشي، 
حلقة گم شده  انگیزه است. دانش آموزان باید دالیل و انگیزه هایي 
قوي براي دنبال کردن مطالب آموزش��ي داشته باشند. به گفتة 
یکي از بزرگان، دانش آم��وزان زماني به یادگیري مطلبي تمایل 
نش��ان مي دهند که ی��ا به موضوع درس عالقه مند باش��ند یا به 

معلمي که آن را تدریس مي کند.

یك�ي از مهم تری�ن کارهای�ي ک�ه ی�ک 
معلم مي توان�د انجام دهد، آش�نا کردن 
دانش آم�وزان با روش ه�ا و تكنيک هایي 
اس�ت ک�ه یادگي�ري درس را برایش�ان 

آسان تر کند

ب��راي یافت��ن اطالعات بیش��تر در زمینة ایج��اد انگیزه در 
دانش آم��وزان و روش ه��اي کاربردي تر در تدری��س، کتاب هاي 
»تدریس انگلیس��ي از طریق انگلیس��ي« نوش��تة جین ویلیس، 
»روان شناس��ي ب��راي معلم��ان زبان« نوش��تة ویلیام��ز و بردن 
)1997(، »تدریس انگلیسي« نوشتة داف )1988(، و مقاله هاي 
»انگیزه دادن به بي انگیزه ها« نوش��تة لوس��ي )1999( و »اصول 

کلي انگیزش« نوشتة ولر )2005( را مطالعه کردم.

انتخاب راه حل هاي جدید
براي عالقه مندکردن دانش آموز مذکور و ایجاد انگیزه در او 

اقدامات زیر را انجام دادم.
1. روش هایي به بچه ها آموختم که عالوه بر تسهیل یادگیري 

زبان براي آن ها، جذاب هم بودند.
2. روش تدریسم را بر مبناي ایجاد رقابت بین بچه ها تغییر 

دادم.
3. روش تدریس��م را بیشتر بر تشویق، تقدیر، و جایزه دادن 

به بچه ها بنا کردم.
4. نق��اط قوت بچه ه��ا را در ورقي یادداش��ت ک��رده و در 
زمان هاي مختلف در جمع مطرح کردم تا بچه ها احساس خوبي 

نسبت به درس زبان پیدا کنند.
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اجراي راه حل ها
راه ح�ل ش�مارة 1: یک��ي از مهم ترین کارهای��ي که یک 
معلم مي تواند انجام دهد، آش��نا ک��ردن دانش آموزان با روش ها 
و تکنیک هایي است که یادگیري درس را برایشان آسان تر کند. 
براي یادگیري راحت تر، بهتر، سریع تر، و ماندگارتر زبان انگلیسي 
س��ه روِش کارت کوچ�ک، تداعي، و حدس بس��یار مؤثرند. 
دانش آموزاني که این روش ها را یاد بگیرند و اس��تفاده کنند، نه 
تنها در یادگیري زبان انگلیس��ي مش��کلي نخواهند داشت بلکه 
یادگیري برایشان لذت بخش هم خواهد بود. روش کارت کوچک 
این اس��ت که دانش آم��وزان ابتدا با تا ک��ردن و برش ورقه هاي 
امتحاني تعدادي کارت کوچک درست مي کنند. آن ها باید لغاتي 
را ک��ه بلد نیس��تند، پنج تا پنج تا با تلف��ظ، روي هر یک از این 
کارت ها بنویس��ند و در طرف دیگر کارت، معني کلمه، مترادف 
ی��ا متضاد کلمه، و جمل��ه اي از کتاب را که کلم��ة موردنظر در 
آن به کار رفته است، یادداشت کنند. فرایند کارت سازي تا پایان 
س��ال ادامه پی��دا مي کند. البته هر دانش آم��وز باید با خود عهد 
ببندد که دست کم روزي یک کارت را حفظ کند. براي این کار، 
او بای��د لغت ها را تکرار کند و با نوش��تن مکرر هر کلمه، امالي 
درس��ت آن را ه��م یاد بگیرد. البته حفظ ک��ردن لغت و مترادف 
یا متضاد آن کافي اس��ت و الزم نیست جمله ها هم حفظ شوند. 
هدف از آوردن جمله این اس��ت که دانش آموز کلمه را با کاربرد 
آن در بافت درس��ت دس��توري ببیند. او هر کارتي را که حفظ 
مي کند، از خودش امتحان مي گیرد و در صورت دانستن کلمات 
کارت، آن را در زیر کارت هاي دیگر مي گذارد و کارت جدیدي را 
شروع مي کند. وقتي دانش آموز پنج کارت را حفظ کرد، از کسي 
مي خواهد آن پنج کارت را از او بپرسد و در صورت راضي بودن از 

نتیجه، شروع به یادگیري پنج کارت جدید مي کند.

بچه ها بخصوص در س�نين پایين از س�ه 
عنصر موس�يقي، حرک�ت، و رقابت لذت 
مي برن�د. اجراي بعضي درس ها به صورت 
مس�ابقه باع�ث تح�رك و پویای�ي آن ها 
مي ش�ود. این کار باعث مي شود بچه ها به 

درس بيشتر عالقه مند شوند

 وقتي کارت هاي جدید را حفظ کرد، از دوستش مي خواهد 
که ده کارت را از او بپرس��د؛ پنج کارت اول و پنج کارت جدید. 
این روش همین طور تا پایان س��ال تحصیل��ي ادامه مي یابد. در 
پایان س��ال، مي بینیم که دانش آموز دامنة واژگان خود را به طور 
قابل مالحظه اي افزایش داده است و واژگان آن قدر برایش تکرار 

شده اند که تا س��ال ها از یادش نخواهند رفت. از این روش براي 
یادگیري نکات دستوري و مکالمه هم مي توان استفاده کرد.

براي یادگیري بس��یاري از لغات انگلیس��ي از روش تداعي 
هم مي توانیم اس��تفاده کنیم؛ به این صورت که بین کلمه اي که 
مي خواهی��م یاد بگیریم و دانس��ته هاي قبلي خود در زمینه هاي 
مختلف علمي و اجتماعي، رابطه ایجاد مي کنیم. با شکستن یک 
کلمه س��عي مي کنیم قسمتي آش��نا در آن پیدا کنیم که ما را 
به معني برس��اند. گاهي برعکس، ج��زء جدیدي به کلمه اضافه 
مي کنیم تا کلمه اي آش��نا به دست آید. گاهي هم مثالي جالب یا 
خنده دار براي کلمه پیدا مي کنیم. گاهي تاریخچة به وجود آمدن 
ی��ک کلمه به ما کمک مي کند و گاهي از زبان مادري خود، چه 
فارسي باشد چه ترکي، لري، کردي یا عربي، براي یادگیري یک 
کلمه استفاده مي کنیم. گاهي با کلمه بازي مي کنیم و گاهي به 
صدا، ریتم یا موسیقي آن توجه مي کنیم. گاهي الگوهاي جذابي 
در بین کلمات پیدا مي کنیم که باعث مي شود آن کلمه یا کلمات 
در ذهن ما بمانند. نتیجة کار ش��گفت انگیز است. لغاتي که ما به 
این ش��کل و با روش تداعي یاد مي گیریم، ش��اید دیگر هرگز از 

یادمان نروند!
روش آخر هم حدس اس��ت. در ای��ن روش دانش آموز باید 
یاد بگیرد به کمک معني کلمات اطراف و با استفاده از اطالعات 
قبلي که از موضوعات دارد، معني کلمة جدید را حدس بزند. من 
دو جلسه از وقت کالس را براي یاد دادن این تکنیک ها به بچه ها 
اختصاص دادم و عالوه بر آن لغات جدید تمام دروس را براساس 
روش ح��دس )هم به صورت انف��رادي و هم گروهي( با بچه ها و 

در کالس کار کردم.

راه ح�ل ش�مارة 2: براي ایجاد رقابت بی��ن بچه ها، چه به 
ص��ورت انف��رادي چه گروهي، ب��ه فرد یا گروهي ک��ه بهتر کار 
مي کرد، امتیاز مثبت بیش��تري مي دادم. روش دقیقي هم براي 
پرس��ش شفاهي طراحي کردم که براساس دادن امتیاز مثبت یا 
منفي پیش مي رفت. در این روش هرکس امتیاز مثبت بیشتري 
مي گرفت، باالترین نمرة مستمر را در کالس دریافت مي کرد. از 
طرفي، براي ش��رکت در مسابقات علمي و المپیادها امتیاز قائل 
ش��دم تا بچه ها با رغبت بیشتري در این رقابت ها شرکت کنند. 
کس��اني که در این آزمون ها به نیمي از س��ؤاالت پاسخ درست 
مي دادن��د، دو امتی��از مثبت جایزه مي گرفتند و ب��ه ازاي هر ده 
درصد باالتر، یک امتیاز مثبت اضافه مي گرفتند؛ مثاًل اگر کسي 
60 درصد درست جواب مي داد، سه مثبت جایزه مي گرفت. البته 
کس��اني که در مدرس��ه یا منطقه رتبه کسب مي کردند، باز هم 
امتیاز مثبت بیش��تري دریافت مي کردند. براي ترغیب بچه ها به 
فعالیت هاي خارج از کالس، به کساني که به آموزشگاه هاي زبان 

مي رفتند و کارنامه ارائه مي دادند هم امتیاز مثبت مي دادم.
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راه حل شمارة 3: در تمام فرایندهاي کالسي، به هر عملکرد 
مثبت، از جمله حدس زدن درس��ت کلمات جدید، پاسخ دادن به 
پرسش هاي شفاهي یا شرکت در المپیادها و کالس هاي زبان با 
امتیاز مثبت پاس��خ مي دادم. هرگونه پیشرفت دانش آموزان را با 
ص��داي بلند و در جمع مطرح مي کردم و مي کوش��یدم ضعف ها 
و خطاهایش��ان را به طور خصوصي به آن ه��ا تذکر دهم. در این 
کار مهم اس��ت که عملکرد فرد مورد تشویق یا تذکر قرار بگیرد 
نه ش��خصیت او. دانش آموز مذکور عالوه بر اینکه بارها در جمع 
تشویق شد، حتي جایزه اي مالي هم از طرف گروه هاي آموزشي 

)که من سرگروه یکي از آن ها بودم( دریافت کرد.
گاه��ي هم خودم در برخورد با او از پیش��رفت هایش اظهار 
رضای��ت مي کردم که ای��ن امر موجب عالقه مندي بیش��تر وي 
و باالرفت��ن اعتمادبه نفس وي ش��د. یک روز ه��م که والدینش 
براي ش��رکت در جلس��ة اولیا و مربیان به مدرس��ه آمده بودند، 
پیش��رفت هاي او را براي آن ها توضیح دادم و از آنان خواستم که 
در خانه به این نکته اش��اره کرده و هر طور صالح مي دانند، او را 

تشویق کنند.

راه حل ش�مارة 4: در طول دو ماه اول، نقاط قوت هرکس 
را یادداش��ت مي کردم و بارها بر این نقاط قوت تأکید مي کردم؛ 
مثاًل: بعضي بچه ها تلفظ خوبي دارند، بعضي دس��ت خط خوبي 
دارند، بعض��ي در انجام دادن تکالیف مرت��ب عمل مي کنند و... 
. دانش آم��وز مذکور عالوه بر تلفظ خوب��ش، در یادگیري معاني 
لغات هم اس��تعداد خوبي داش��ت. تأکید بر نق��اط قوت بچه ها 
اعتمادبه نفس آن ها را باال مي برد. ضمناً ذکر نکته اي دربارة بچه ها 
به آن ها مي فهماند که معلم حتي به نکات ریز عملکرد آن ها دقت 

مي کند و اهمیت مي دهد.

گردآوري شواهد 2 )پس از اجراي راه حل ها(
منابع ش��واهد 2 عبارت بودند از نمره هاي مس��تمر کالسي 
)س��ؤال هاي ش��فاهي و آزمون هاي کوچک کتبي(، نمرة آزمون 
میان سال، و نتیجة مسابقة علمي که در مدرسه توسط مدیر و با 
همکاري دبیران انجام ش��د. دانش آموز مذکور در تمام این موارد 
پیش��رفتي بدون نوسان داشت. در تمام پرسش هاي شفاهي )به 
غیر از یک مورد که براي ش��رکت در مسابقه اي به همدان رفته 
بود و آماده نبود( مثبت مي گرفت، هر دو نمرة مس��تمر و پایانِي 
نوبت اول او 18 بود، و در مس��ابقة علمي مدرسه در درس زبان 
دومین نمرة کالس را گرفت. در دومین جلسة اولیا و مربیان که 
بعد از نوروز برگزار ش��د، مادر دانش آموز مذکور براي تش��کر به 
دفتر آمد و اظهار خوشحالي مي کرد که برخالف گذشته، کتاب 
زبان را بیش��تر در دس��ت او مي بیند و او دائم در حال اس��تفاده 

از کارت ه��اي کوچک اس��ت؛ حتي در مهماني ه��اي خانوادگي. 
دانش آموز یاد ش��ده به عنوان نمرة مس��تمر نوبت دوم 19 و در 
آزمون پایاني نوب��ت دوم 18/5 گرفت. فاصلة ناچیز نمره هاي او 
نش��ان دهندة ثبات وي در درس زبان بود و باال بودن نمره هایش 
عالقه من��دي او را به این درس نش��ان مي داد. جدول ش��مارة 1 

خالصة نمره هاي شواهد 1 و 2 است.

ارزشيابي
دفت��ر یک معلم بهترین اطالعات را براي قضاوت در اختیار 
او قرار مي دهد. براساس آنچه براي دانش آموز مذکور ثبت کرده 
بودم، مشخص بود که راه حل هاي پیشنهادي مؤثر واقع شده اند. 
نمره هاي او رو به بهبود بودند و مهم تر اینکه دیگر نوسان نداشت. 
این نشان مي داد که وي به ثبات فکري در مواجهه با درس زبان 
رس��یده و به این درس عالقه مند شده است. از طرفي، والدینش 
هم اظهار رضایت مي کردند. مهم تر از هرچیز برق نگاهش بود که 

نشان مي داد حاال درس زبان انگلیسي را دوست دارد.
براي اینکه ببینم راهکارهاي من چقدر مؤثر بوده اند، تصمیم 
گرفت��م دو کار انجام دهم: یکي اینکه نمره ه��اي دو دانش آموز 
دیگر را هم بررس��ي و با آن ها صحبت کنم تا ببینم این روش ها 
چقدر در کار آن ها مؤثر بوده است. با توجه به اینکه این روش ها 
را ب��ه صورت عمومي و براي کل کالس اج��را کرده بودم، نتایج 
سایر دانش آموزان هم مي توانست به من کمک کند. دیگر اینکه 
تصمیم گرفتم سال بعد همین روش ها را در مورد دانش آموزاني 
که مشکالت مشابهي دارند، به کار گیرم و نتیجه را با نتایج فعلي 

مقایسه کنم.

جدول 1. نمرات شواهد 1 و 2
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شواهد 2
نمره هاي نهایي 

سال جدید
18181918/5
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پيشنهادهاي نهایي
1. بهتر است معلمان روش ها و تکنیک هایي را که یادگیري 
درسشان را براي بچه ها آسان تر مي کند به آن ها یاد دهند. بهتر 
اس��ت به جاي دادن ماهي به بچه ه��ا، ماهیگیري را به آن ها یاد 

بدهیم.
2. بچه ها بخصوص در س��نین پایین از سه عنصر موسیقي، 
حرک��ت، و رقابت لذت مي برند. اجراي بعضي درس ها به صورت 
مس��ابقه باعث تحرك و پویایي آن ها مي ش��ود. ای��ن کار باعث 

مي شود بچه ها به درس بیشتر عالقه مند شوند.

معلم موفق کسي است که هم دانش آموزان 
را با روش هاي مختلف آشنا کند، و هم آن ها 
را به موضوع درس خود عالقه مند کند، و با 
نشان دادن ش�خصيتي واال از خود آن ها را 

شيفتة شخصيت خود سازد

3. بچه ها باید براي عملکرد خود از معلم بازخورد ببینند. البته 
از آنجا که همة انس��ان ها تعریف و تشویق را بیشتر مي پسندند، 
بهتر است از روش تشویق براي هرگونه پیشرفت استفاده کنیم و 

استفاده از تذکر و تنبیه را به کمترین میزان برسانیم.
4. نقاط قوت بچه ها را تقویت و در جمع مطرح کنیم و نقاط 

ضعف آن ها را بزرگ نکنیم.
5. معل��م موفق کس��ي اس��ت که ه��م دانش آم��وزان را با 
روش ه��اي مختلف آش��نا کند، و هم آن ها را ب��ه موضوع درس 
خود عالقه مند کند، و با نش��ان دادن شخصیتي واال از خود آن ها 
را شیفتة شخصیت خود سازد. اگر دانش آموزان کاربرد درسي را 
در زندگي روزمرة خود ببینند یا به لذت یادگیري ایمان بیاورند، 

بهتر درس مي خوانند.
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