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چكيده

س��ال گذش��ته در يكي از كالسهايم با دانشآموزي مواجه ش��دم كه در همة دروس عملكردي عالي داش��ت اما در درس زبان
نمرههايي معمولي و همراه با نوسانات زياد ميگرفت .تصميم گرفتم به صورت موردي روي او مطالعه كرده و دليل اين مشكالت را پيدا
كنم .بعد از بررس��ي اطالعات و ش��واهد ،چهار راهحل جديد را با تأكيد و دقت خاص روي دانشآموز مورد نظرم در كالس اجرا كردم.
ش روشهاي جذاب و س��ادة يادگيري زبان ،ايجاد حس رقابت در او
با عالقهمند كردن دانشآموز مذكور به درس زبان از طريق آموز 
و ساير بچهها ،تشويق فراوان و برجستهنمودن نقاط قوت او توانستم دانشآموزم را به درس زبان عالقهمند كنم و از برق نگاهش كه
حاكي از لذت يادگيري بود ،من هم لذت ببرم.
كليدواژهها :كارت كوچك ،تداعي ،حدس ،تشويق ،رقابت ،انگيزه

مقدمه

يادگي��ري زبان انگليس��ي براي بس��ياري از دانشآموزان و
دانش��جويان ايراني كاري سخت و عذابآور است .يكي از داليل
مهم اين مشكل كه به فراگيرندگان زبان مربوط ميشود ،نداشتن
درك درس��ت آنها از ماهيت زب��ان و زبانآموزي و دليل ديگر،
تالش نكردن معلمان و مدرسان آنها براي آشنا ساختنشان با
زيباييها ،ظرافتها ،و مهارتهاي الزم براي يادگيري زبان است.
يك دليل مهم ديگر هم اين اس��ت كه زبان انگليس��ي در ايران
زبان خارجي اس��ت نه زبان دوم؛ يعني ،فراگيرندگان در خارج از
مدرسه و دانشگاه نه نياز چنداني به اين زبان دارند و نه فرصتي
براي تمرين و بهكارگيري آموختههاي خود پيدا ميكنند.

دورة بيسـت و هفتــم
شمارة  ،2زمستان 1391

4

بيان مسئله (توصيف وضع موجود)

اين پژوهش كالس��ي روي يكي از دانشآموزان س��ال دوم
دبيرستان شهيد بختياري شهر س��امن در استان همدان انجام
گرفته اس��ت .در ابت��داي س��ال تحصيل��ي در نمرههاي درس
زبان انگليسي اين دانشآموز نوس��انات زيادي مشاهده ميشد.

دانشآموز مذكور در آزمون تشخيصي ابتداي سال  ،8در آزمون
كتبي برگزار ش��ده از درس اول  ،18در پرسش شفاهي صورت
گرفته از درس دوم نمرة  ،10و در آزمون كتبي درس دوم نمرة
 9گرفت .اين نوسان در عملكرد براي من جالب بود .ضمن اينكه
از مهارت او در خواندن متن و تلفظ كلمات ميش��د فهميد كه
حد باال دارد .پس من درصدد برآمدم
توانايي يادگيري زبان را در ّ
علت اين همه نوس��ان را دريابم و مش��كل اين دانشآموز را حل
كنم.

گردآوري شواهد 1

براي يافتن علت مش��كل اين دانشآموز ،ابتدا س��وابق او را
بررسي كردم .در كارنامة سال اول وي نيز همين نوسان بهچشم
ميخ��ورد .ب��راي مثال ،نمرة مس��تمر و پاياني نيمس��ال اول او
بهترتيب  19و  ،18و نمرات مس��تمر و پاياني نيمس��ال دومش
بهترتيب  16و  14بود .در بررس��ي كارنامة س��ال قبل او به نكتة
جالبي برخوردم :اين افت نمره فقط در درس زبان وجود داشت و
در ساير دروس تفاوت درخور مالحظهاي در نمرههاي دو نيمسال

او مشاهده نميشد .مدير مدرسه از اين دانشآموز شناخت كامل
داش��ت .او س��ال پيش از آن شاگرد س��وم كالس شده بود و در
عين حال در فعاليتهاي اجتماعي ،هنري و مذهبي بسيار فعال
ب��ود .در صحبتي خصوصي كه با دانشآموز داش��تم ،خود او هم
به اين نكته اش��اره كرد كه فقط در درس زبان مشكل دارد .من
هم احس��اس كردم كه نس��بت به اين درس به نوعي احس��اس
دلزدگي ،نااميدي ،و س��رخوردگي ميكن��د .نظر او اين بود كه
كتابهاي زبان خشك و بيروحاند و اينكه از يادگيري زبان هيچ

زبان براي آنها ،جذاب هم بودند.
 .2روش تدريسم را بر مبناي ايجاد رقابت بين بچهها تغيير
دادم.
 .3روش تدريس��م را بيشتر بر تشويق ،تقدير ،و جايزهدادن
به بچهها بنا كردم.
 .4نق��اط قوت بچهه��ا را در ورقي يادداش��ت ك��رده و در
زمانهاي مختلف در جمع مطرح كردم تا بچهها احساس خوبي
نسبت به درس زبان پيدا كنند.

لذتي نميبرد.

تجزيه و تحليل اطالعات اوليه

با توجه به اطالعات بهدس��ت آمده فهميدم كه بزرگترين
مش��كل اين دانشآموز ل��ذت نبردن از درس زبان اس��ت .براي
حل اين مش��كل ،تصميم گرفتم كارهاي��ي انجام دهم كه باعث
شآموز مذكور و ساير دانشآموزان به درس زبان
عالقهمندي دان 
شود .شايد بتوان گفت كه در بسياري از موارد و مسائل آموزشي،
حلقة گمشد ه انگيزه است .دانشآموزان بايد داليل و انگيزههايي
قوي براي دنبال كردن مطالب آموزش��ي داشته باشند .به گفتة
يكي از بزرگان ،دانشآم��وزان زماني به يادگيري مطلبي تمايل
نش��ان ميدهند كه ي��ا به موضوع درس عالقهمند باش��ند يا به
معلمي كه آن را تدريس ميكند.

يك�ي از مهمتري�ن كارهاي�ي ك�ه ي�ك
معلم ميتوان�د انجام دهد ،آش�نا كردن
دانشآم�وزان با روشه�ا و تكنيكهايي
اس�ت ك�ه يادگي�ري درس را برايش�ان
آسانتر كند
ب��راي يافت��ن اطالعات بيش��تر در زمينة ايج��اد انگيزه در
دانشآم��وزان و روشه��اي كاربرديتر در تدري��س ،كتابهاي
«تدريس انگليس��ي از طريق انگليس��ي» نوش��تة جين ويليس،
«روانشناس��ي ب��راي معلم��ان زبان» نوش��تة ويليام��ز و بردن
(« ،)1997تدريس انگليسي» نوشتة داف ( ،)1988و مقالههاي
«انگيزهدادن به بيانگيزهها» نوش��تة لوس��ي ( )1999و «اصول
كلي انگيزش» نوشتة ولر ( )2005را مطالعه كردم.

براي عالقهمندكردن دانشآموز مذكور و ايجاد انگيزه در او
اقدامات زير را انجام دادم.
 .1روشهايي به بچهها آموختم كه عالوه بر تسهيل يادگيري
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اجراي راهحلها

راهح�ل ش�مارة  :1يك��ي از مهمترين كارهاي��ي كه يك
معلم ميتواند انجام دهد ،آش��نا ك��ردن دانشآموزان با روشها
و تكنيكهايي است كه يادگيري درس را برايشان آسانتر كند.
براي يادگيري راحتتر ،بهتر ،سريعتر ،و ماندگارتر زبان انگليسي
روش كارت كوچ�ك ،تداعي ،و حدس بس��يار مؤثرند.
س��ه ِ
دانشآموزاني كه اين روشها را ياد بگيرند و اس��تفاده كنند ،نه
تنها در يادگيري زبان انگليس��ي مش��كلي نخواهند داشت بلكه
يادگيري برايشان لذتبخش هم خواهد بود .روش كارت كوچك
اين اس��ت كه دانشآم��وزان ابتدا با تا ك��ردن و برش ورقههاي
امتحاني تعدادي كارت كوچك درست ميكنند .آنها بايد لغاتي
را ك��ه بلد نيس��تند ،پنج تا پنج تا با تلف��ظ ،روي هر يك از اين
كارتها بنويس��ند و در طرف ديگر كارت ،معني كلمه ،مترادف
ي��ا متضاد كلمه ،و جمل��هاي از كتاب را كه كلم��ة موردنظر در
آن بهكار رفته است ،يادداشت كنند .فرايند كارتسازي تا پايان
س��ال ادامه پي��دا ميكند .البته هر دانشآم��وز بايد با خود عهد
ببندد كه دستكم روزي يك كارت را حفظ كند .براي اين كار،
او باي��د لغتها را تكرار كند و با نوش��تن مكرر هر كلمه ،امالي
درس��ت آن را ه��م ياد بگيرد .البته حفظك��ردن لغت و مترادف
يا متضاد آن كافي اس��ت و الزم نيست جملهها هم حفظ شوند.
هدف از آوردن جمله اين اس��ت كه دانشآموز كلمه را با كاربرد
آن در بافت درس��ت دس��توري ببيند .او هر كارتي را كه حفظ
ميكند ،از خودش امتحان ميگيرد و در صورت دانستن كلمات
كارت ،آن را در زير كارتهاي ديگر ميگذارد و كارت جديدي را
شروع ميكند .وقتي دانشآموز پنج كارت را حفظ كرد ،از كسي
ميخواهد آن پنج كارت را از او بپرسد و در صورت راضيبودن از
نتيجه ،شروع به يادگيري پنج كارت جديد ميكند.

بچهها بخصوص در س�نين پايين از س�ه
عنصر موس�يقي ،حرك�ت ،و رقابت لذت
ميبرن�د .اجراي بعضي درسها به صورت
مس�ابقه باع�ث تح�رك و پوياي�ي آنها
ميش�ود .اين كار باعث ميشود بچهها به
درس بيشتر عالقهمند شوند
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وقتي كارتهاي جديد را حفظ كرد ،از دوستش ميخواهد
كه ده كارت را از او بپرس��د؛ پنج كارت اول و پنج كارت جديد.
اين روش همينطور تا پايان س��ال تحصيل��ي ادامه مييابد .در
پايان س��ال ،ميبينيم كه دانشآموز دامنة واژگان خود را بهطور
قابل مالحظهاي افزايش داده است و واژگان آنقدر برايش تكرار

شدهاند كه تا س��الها از يادش نخواهند رفت .از اين روش براي
يادگيري نكات دستوري و مكالمه هم ميتوان استفاده كرد.
براي يادگيري بس��ياري از لغات انگليس��ي از روش تداعي
هم ميتوانيم اس��تفاده كنيم؛ به اين صورت كه بين كلمهاي كه
ميخواهي��م ياد بگيريم و دانس��تههاي قبلي خود در زمينههاي
مختلف علمي و اجتماعي ،رابطه ايجاد ميكنيم .با شكستن يك
كلمه س��عي ميكنيم قسمتي آش��نا در آن پيدا كنيم كه ما را
به معني برس��اند .گاهي برعكس ،ج��زء جديدي به كلمه اضافه
ميكنيم تا كلمهاي آش��نا بهدست آيد .گاهي هم مثالي جالب يا
خندهدار براي كلمه پيدا ميكنيم .گاهي تاريخچة بهوجود آمدن
ي��ك كلمه به ما كمك ميكند و گاهي از زبان مادري خود ،چه
فارسي باشد چه تركي ،لري ،كردي يا عربي ،براي يادگيري يك
كلمه استفاده ميكنيم .گاهي با كلمه بازي ميكنيم و گاهي به
صدا ،ريتم يا موسيقي آن توجه ميكنيم .گاهي الگوهاي جذابي
در بين كلمات پيدا ميكنيم كه باعث ميشود آن كلمه يا كلمات
در ذهن ما بمانند .نتيجة كار ش��گفتانگيز است .لغاتي كه ما به
اين ش��كل و با روش تداعي ياد ميگيريم ،ش��ايد ديگر هرگز از
يادمان نروند!
روش آخر هم حدس اس��ت .در اي��ن روش دانشآموز بايد
ياد بگيرد به كمك معني كلمات اطراف و با استفاده از اطالعات
قبلي كه از موضوعات دارد ،معني كلمة جديد را حدس بزند .من
دو جلسه از وقت كالس را براي ياد دادن اين تكنيكها به بچهها
اختصاص دادم و عالوه بر آن لغات جديد تمام دروس را براساس
روش ح��دس (هم به صورت انف��رادي و هم گروهي) با بچهها و
در كالس كار كردم.
راهح�ل ش�مارة  :2براي ايجاد رقابت بي��ن بچهها ،چه به
ص��ورت انف��رادي چه گروهي ،ب��ه فرد يا گروهي ك��ه بهتر كار
ميكرد ،امتياز مثبت بيش��تري ميدادم .روش دقيقي هم براي
پرس��ش شفاهي طراحي كردم كه براساس دادن امتياز مثبت يا
منفي پيش ميرفت .در اين روش هركس امتياز مثبت بيشتري
ميگرفت ،باالترين نمرة مستمر را در كالس دريافت ميكرد .از
طرفي ،براي ش��ركت در مسابقات علمي و المپيادها امتياز قائل
ش��دم تا بچهها با رغبت بيشتري در اين رقابتها شركت كنند.
كس��اني كه در اين آزمونها به نيمي از س��ؤاالت پاسخ درست
ميدادن��د ،دو امتي��از مثبت جايزه ميگرفتند و ب��ه ازاي هر ده
درصد باالتر ،يك امتياز مثبت اضافه ميگرفتند؛ مث ً
ال اگر كسي
 60درصد درست جواب ميداد ،سه مثبت جايزه ميگرفت .البته
كس��اني كه در مدرس��ه يا منطقه رتبه كسب ميكردند ،باز هم
امتياز مثبت بيش��تري دريافت ميكردند .براي ترغيب بچهها به
فعاليتهاي خارج از كالس ،به كساني كه به آموزشگاههاي زبان
ميرفتند و كارنامه ارائه ميدادند هم امتياز مثبت ميدادم.
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شواهد 2
نمرههاي نهايي
سال جديد

ارزشيابي

دفت��ر يك معلم بهترين اطالعات را براي قضاوت در اختيار
او قرار ميدهد .براساس آنچه براي دانشآموز مذكور ثبت كرده
بودم ،مشخص بود كه راهحلهاي پيشنهادي مؤثر واقع شدهاند.
نمرههاي او رو به بهبود بودند و مهمتر اينكه ديگر نوسان نداشت.
اين نشان ميداد كه وي به ثبات فكري در مواجهه با درس زبان
رس��يده و به اين درس عالقهمند شده است .از طرفي ،والدينش
هم اظهار رضايت ميكردند .مهمتر از هرچيز برق نگاهش بود كه
نشان ميداد حاال درس زبان انگليسي را دوست دارد.
براي اينكه ببينم راهكارهاي من چقدر مؤثر بودهاند ،تصميم
گرفت��م دو كار انجام دهم :يكي اينكه نمرهه��اي دو دانشآموز
ديگر را هم بررس��ي و با آنها صحبت كنم تا ببينم اين روشها
چقدر در كار آنها مؤثر بوده است .با توجه به اينكه اين روشها
را ب��ه صورت عمومي و براي كل كالس اج��را كرده بودم ،نتايج
ساير دانشآموزان هم ميتوانست به من كمك كند .ديگر اينكه
تصميم گرفتم سال بعد همين روشها را در مورد دانشآموزاني
كه مشكالت مشابهي دارند ،بهكار گيرم و نتيجه را با نتايج فعلي
مقايسه كنم.
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منابع ش��واهد  2عبارت بودند از نمرههاي مس��تمر كالسي
(س��ؤالهاي ش��فاهي و آزمونهاي كوچك كتبي) ،نمرة آزمون
ميانسال ،و نتيجة مسابقة علمي كه در مدرسه توسط مدير و با
همكاري دبيران انجام ش��د .دانشآموز مذكور در تمام اين موارد
پيش��رفتي بدون نوسان داشت .در تمام پرسشهاي شفاهي (به
غير از يك مورد كه براي ش��ركت در مسابقهاي به همدان رفته
پاياني
بود و آماده نبود) مثبت ميگرفت ،هر دو نمرة مس��تمر و
ِ
نوبت اول او  18بود ،و در مس��ابقة علمي مدرسه در درس زبان
دومين نمرة كالس را گرفت .در دومين جلسة اوليا و مربيان كه
بعد از نوروز برگزار ش��د ،مادر دانشآموز مذكور براي تش��كر به
دفتر آمد و اظهار خوشحالي ميكرد كه برخالف گذشته ،كتاب
زبان را بيش��تر در دس��ت او ميبيند و او دائم در حال اس��تفاده

مرحله

مستمر نوبت دوم

راهحل ش�مارة  :4در طول دو ماه اول ،نقاط قوت هركس
را يادداش��ت ميكردم و بارها بر اين نقاط قوت تأكيد ميكردم؛
مث ً
ال :بعضي بچهها تلفظ خوبي دارند ،بعضي دس��تخط خوبي
دارند ،بعض��ي در انجام دادن تكاليف مرت��ب عمل ميكنند و...
 .دانشآم��وز مذكور عالوه بر تلفظ خوب��ش ،در يادگيري معاني
لغات هم اس��تعداد خوبي داش��ت .تأكيد بر نق��اط قوت بچهها
اعتمادبهنفس آنها را باال ميبرد .ضمناً ذكر نكتهاي دربارة بچهها
به آنها ميفهماند كه معلم حتي به نكات ريز عملكرد آنها دقت
ميكند و اهميت ميدهد.

جدول  .1نمرات شواهد  1و 2
نمرة پاياني نوبت دوم

راهحل شمارة  :3در تمام فرايندهاي كالسي ،به هر عملكرد
مثبت ،از جمله حدسزدن درس��ت كلمات جديد ،پاسخدادن به
پرسشهاي شفاهي يا شركت در المپيادها و كالسهاي زبان با
امتياز مثبت پاس��خ ميدادم .هرگونه پيشرفت دانشآموزان را با
ص��داي بلند و در جمع مطرح ميكردم و ميكوش��يدم ضعفها
و خطاهايش��ان را بهطور خصوصي به آنه��ا تذكر دهم .در اين
كار مهم اس��ت كه عملكرد فرد مورد تشويق يا تذكر قرار بگيرد
نه ش��خصيت او .دانشآموز مذكور عالوه بر اينكه بارها در جمع
تشويق شد ،حتي جايزهاي مالي هم از طرف گروههاي آموزشي
(كه من سرگروه يكي از آنها بودم) دريافت كرد.
گاه��ي هم خودم در برخورد با او از پيش��رفتهايش اظهار
رضاي��ت ميكردم كه اي��ن امر موجب عالقهمندي بيش��تر وي
و باالرفت��ن اعتمادبهنفس وي ش��د .يك روز ه��م كه والدينش
براي ش��ركت در جلس��ة اوليا و مربيان به مدرس��ه آمده بودند،
پيش��رفتهاي او را براي آنها توضيح دادم و از آنان خواستم كه
در خانه به اين نكته اش��اره كرده و هر طور صالح ميدانند ،او را
تشويق كنند.

از كارته��اي كوچك اس��ت؛ حتي در مهمانيه��اي خانوادگي.
دانشآموز ياد ش��ده به عنوان نمرة مس��تمر نوبت دوم  19و در
آزمون پاياني نوب��ت دوم  18/5گرفت .فاصلة ناچيز نمرههاي او
نش��اندهندة ثبات وي در درس زبان بود و باال بودن نمرههايش
عالقهمن��دي او را به اين درس نش��ان ميداد .جدول ش��مارة 1
خالصة نمرههاي شواهد  1و  2است.
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 .1بهتر است معلمان روشها و تكنيكهايي را كه يادگيري
درسشان را براي بچهها آسانتر ميكند به آنها ياد دهند .بهتر
اس��ت به جاي دادن ماهي به بچهه��ا ،ماهيگيري را به آنها ياد
بدهيم.
 .2بچهها بخصوص در س��نين پايين از سه عنصر موسيقي،
حرك��ت ،و رقابت لذت ميبرند .اجراي بعضي درسها به صورت
مس��ابقه باعث تحرك و پويايي آنها ميش��ود .اي��ن كار باعث
ميشود بچهها به درس بيشتر عالقهمند شوند.

معلم موفق كسي است كه هم دانشآموزان
را با روشهاي مختلف آشنا کند ،و هم آنها
را به موضوع درس خود عالقهمند كند ،و با
نشاندادن ش�خصيتي واال از خود آنها را
شيفتة شخصيت خود سازد
 .3بچهها بايد براي عملكرد خود از معلم بازخورد ببينند .البته
از آنجا كه همة انس��انها تعريف و تشويق را بيشتر ميپسندند،
بهتر است از روش تشويق براي هرگونه پيشرفت استفاده كنيم و
استفاده از تذكر و تنبيه را به كمترين ميزان برسانيم.
 .4نقاط قوت بچهها را تقويت و در جمع مطرح كنيم و نقاط
ضعف آنها را بزرگ نكنيم.
 .5معل��م موفق كس��ي اس��ت كه ه��م دانشآم��وزان را با
روشه��اي مختلف آش��نا کند ،و هم آنها را ب��ه موضوع درس
خود عالقهمند كند ،و با نش��اندادن شخصيتي واال از خود آنها
را شيفتة شخصيت خود سازد .اگر دانشآموزان كاربرد درسي را
در زندگي روزمرة خود ببينند يا به لذت يادگيري ايمان بياورند،
بهتر درس ميخوانند.
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