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  چكيده 

باشد.  می 59-59 شهرستان المرد در سال تحصیلی متوسطه اولبررسی یادگیری زبان انگلیسی در مدارس از دیدگاه معلمان دوره پژوهش حاضر هدف 

امه منظور جمع آوری اطالعات مربوط به نظرات دبیران محترم زبان انگلیسی از پرسشن هکه طرح پژوهشی حاضر، از نوع توصیفی است، ب با توجه به این

به  نفر 95شهرستان المرد بوده است که تعداد  متوسطه اولکلیه دبیران زبان انگلیسی دوره  مورد نظر این تحقیق،جامعه آماری  بسته استفاده شد.

استفاده گردید.  سوال 24ای بسته با  ها در این تحقیق از پرسشنامهجهت جمع آوری دادهبه عنوان نمونه انتخاب شدند.  گیری تصادفی ساده روش نمونه

 های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل های حاصل از پرسشنامه با استفاده از شاخصداده. روایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت

گی طرح سواالت استانداردهای آموزان و چگون توان به نیاز شدید دبیران در رابطه با انواع ارزشیابی دانش می گردید. بررسی نتایج تحقیق نشان داد که

ستم احتمالی با استفاده از علوم سنجش اشاره داشت که به عنوان یك نیاز مهم در بین دبیران به علت شفاف نبودن اهداف ارزشیابی، نبود یك سی

در فرآیند ارزشیابی و همچنین عدم آشنایی با کاربرد و اعمال صحیح   آموزان، عدم دقت الزم منظم و مستمر بر پیشرفت تحصیلی دانش نظارتی

 ارزشیابی تشخیصی در آموزش به عنوان نقطه آغاز تدریس اشاره داشت.

 

 .یادگیری، دوره متوسطه اول ، معلمانزبان انگلیسیکليدی:  های واژه
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 مقدمه

 تحول یك در و آمد پدید یکدیگر با ها انسان نیاز واسطة به اجتماعی، روابط و گروهی زندگی در و انسانی اجتماعات در زبان

 تواند می و گشاید می بشر چشمان برابر در ای تازه های افق زبانی هر. گرفت خود به گوناگونی های شکل ساله، هزار چند طوالنی

 رسمیت به المللی بین زبان عنوان به که نیز انگلیسی زبان. گردد سیاسی و اجتماعی اقتصادی، علمی، فرهنگی، ارتباط وسیلة

 اعتقاد به که اند دانسته اجتماعی رفتاری را زبان که است جهت این از. است گوناگون ملل بین ارتباطی وسیلة شده، شناخته

 (.0835 فر، نوشین) است ارتباط ایجاد آن نقش ترین مهم شناسان، زبان از برخی

بسیار قدیمی است و از ابتدای تشکیل جوامع مدنی، در مبادالت بین المللی های خارجی از یك سو نظامی  علم آموزش زبان

های جدید یادگیری زبان امری جدید است. تا پیش از  مورد توجه قرار گرفته است؛ از سوی دیگر به دلیل مطرح شدن انگیزه

شت اما طی جنگ جهانی دوم های خارجی بیشتر به طبقه نجیب زادگان و اشراف اختصاص دا جنگ جهانی دوم، آموزش زبان

های قرن بیستم، مردم  ها توجه خاصی به این زمینه معطوف داشتند. روند سریع پیشرفت به دالیل سیاسی و جاسوسی دولت

ای  گوید: کسی که هیچ زبان بیگانه باره می کشورهای مختلف را به فراگیری یك یا چند زبان وادار کرد تا جایی که گوته در این

 (.432، ص: 4504، 0داند )ویگوتسکی د، زبان خود را هم به درستی نمیدان را نمی

 و آموزش بنابراین شود، می منحرف خود مسیر از اجتماع و نابود بشر فرهنگ و تمدن شود، گرفته انسانی جامعة از زبان اگر

 پی تحوالت و فناوری و علم پیشرفت به توجه با امروزه. است برخوردار خاصی اولویت از تربیت و تعلیم عرصة در زبان فراگیری

 هدایت عاملی زبان، جدید، هزارة در رو این از .است شده شناخته اصلی و المللی بین زبان عنوان به انگلیسی زبان پی، در

 زبان فراگیری گسترش. است جهانیان نیاز مورد و شده محسوب علوم و فناوری و اقتصاد سیاست، تجارت، برای کننده

 جمعی های رسانه طریق از ها آن شدن آگاه به نیاز و مختلف های زمینه در علوم و فناوری روزافزون پیشرفت دلیل به انگلیسی

 و پذیر امکان کشور در آن اصولی تدریس طریق از انگلیسی زبان توسعة وسیلة به امر این شدن حاصل. است ضروری امر یك

، ص: 4554، 4دارد )کارتر و نونان زبان این تدریس چگونگی آموختن برای ویژه آموزش به نیاز دوم زبان مدرس و است میسر

24.) 

ت. نیس مستثنا قاعده این از نیز ایران در و است بوده رو به رو متعددی مشکالت با مختلف کشورهای در انگلیسی زبان آموزش

 هستند، درس این یادگیری-ییادده ایند فر درگیر کالس، سقف زیر در زیادی های ساعت آنکه با آموزان دانش و معلمان اکثر

 واقعاً چیزی چه که اند نیافته در هنوز معلمان اکثر بسیار، تجربة رغم علی. اند نداشته زمینه این در چشمگیری موفقیت هم باز

 که گیرند می نادیده را آموزشی جلسة هر عنصر ترین مهم معموالً آنان. دارد اهمیت زبان درس کالس در یادگیری و تدریس در

 کرد فراموش نباید. دارد دوم زبان کارآیی تکوین در توجهی قابل سهم که است ارزشی با یادگیری تجربة آوردن فراهم شامل

 و تر غنی احساسی نظر از را معلم هم و شاگرد هم باید تدریس فرایند هر و کنند می تدریس افراد از ای مجموعه به معلمان که

 (.0830، مارتون) سازد بارورتر

 آن از جزئی هم آموزان دانش که جامعه در کنند، می تدریس که را زبانی که کنند تصور است ممکن انگلیسی زبان معلمان

 پایدار و عمیق یادگیری بر ضرورتی و دانسته درسی امر یك فقط فراگیران، برای را یادگیری آنان. شود نمی استفاده هستند،

 و است مدرسه از خارج محیط در آن از استفاده دارد، اهمیت زبان یادگیری مورد در که چیزی آنکه حال. کنند نمی احساس

 (. 4555، 8ونایگلست) است ضروری کس هر برای انگلیسی زبان کاربرد و آموزش لزوم از آگاهی

عنوان نقص و ه را بهای آموزشی کاربرد خواهد داشت چرا که اگر بتوان نیاز  نتایج حاصل از این کار پژوهشی، در تمام عرصه

و از آنجا که آموزش، سنگ  هایی جهت جبران آن برداشته شود. ها باید شناسانده و قدم پس این کاستی؛ کاستی در نظر گرفت

عنوان هدفی برجسته نگریست و تالش کرد که نیازهای آموزشی شناسایی، ه ابتدایی زندگی را بنا خواهد نهاد پس باید به آن ب

نشان کرد که  و باید خاطر ش قرار گیرند تا بتوان راهکارهایی دقیق برای برطرف نمودن این نیازها ارائه دادمعرفی و مورد سنج
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توان به آموزشی کامل و همه جانبه و بدون نقص امیدوار بود که این مهم،  در صورت برآوردن نیازهای آموزشی معلمان، می

 .(0892پور،   رفیع) باشد ه میترین راه پیشرفت و تکامل جامع خود نخستین و اساسی

کوشد که : نیازهای آموزشی  گیرد بلکه در این راستا می های علمی صورت می این پژوهش، نه بمنظور افزودن چیزی به یافته

بر هیچ کس پوشیده ها اندیشید.  نقصاندبیران را مورد سنجش قرار دهد و بتواند به راهکارهایی برای برطرف کردن این 

باشد. این پژوهش نیز به ها و اقدامات آموزش در مدارس می ترین گام آموزش زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهمنیست که 

 باشد.  دنبال بررسی یادگیری زبان انگلیسی در مدارس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه اول می

 پيشينه پژوهش

( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس بر میزان یادگیری درس 0854چمن آرا، صفری و حسنی جعفری )

شهر تهران دریافتند که اختالف معناداری بین میانگین گروه آزمایش و  02آموزان مقطع متوسطه منطقه  زبان خارجه دانش

 ضیات تحقیق شده است. گروه گواه وجود دارد که منجر به پذیرفته شدن فر

 انگلیسی زبان درس یادگیری و یاددهی مشکالت( در پژوهشی با عنوان 099-020، صص: 0833عباسی، احمدی و لطفی )

 آموزشی و فردی اجتماعی، فرهنگ، عوامل نقشنشان دادند که  دبیران دیدگاه از اصفهان شهر متوسطة دورة آموزان دانش

 یاددهی مشکالت در چندانی تأثیر فارسی زبان دستور و فارسی زبان واژگان آوایی، نظام عوامل و است متوسط سطح از بیش

 در دبیران نظرات بین معناداری تفاوت ها یافته اساس بر همچنین. است نداشته متوسطه دورة در انگلیسی زبان درس یادگیری

 تفاوت این اما ندارد، وجود خدمت سابقة و تحصیلی مدرك برحسب انگلیسی زبان یادگیری یاددهی مشکالت خصوص

 .بود معنادار فردی عوامل خصوص در جنسیت برحسب

 ضعف این وی اعتقاد به. پرداخت انگلیسی زبان به تکلم در ایرانی آموزان دانش ضعف بررسی به (0832) پاقلعه جمالی

 وقت، کمبود تکلم، در معلمان ناتوانی تدریس، در نادرست های روش از استفاده قبیل از عواملی به توان می را عمومی

 .داد نسبت کنکور برگزاری شیوة و آموزان دانش نداشتن انگیزه پرجمعیت، های کالس

 تلفیق موضوع است معتقد وی. پرداخت انگلیسی زبان آموزش در فرهنگ و زبان ةطراب بررسی به (0839) هراتمه شریفی

 این البتهت. اس ضروری و مهم امری زبان فراگیران فرهنگی آگاهی پرورش منظور به انگلیسی، زبان آموزش در فرهنگ

 .بینجامد بیگانه زبان فرهنگ از اطالع و خویشتن فرهنگ به نسبت آموز دانش بینش ارتقای به باید آگاهی

. پرداخت متوسطه دورةن آموزا زبان انگلیسی زبان یادگیری در فارسی زبان تداخل میزان بررسی به( 0839) پیشه قناعت

 زبان این یادگیری در بازدارندگی اصلی عامل انگلیسی، زبان یادگیری در مادری زبان تداخل که داد نشان پژوهش نتایج

 . است

 و تقلیدی روش از بودند عبارت که پرداخت تلفظ تدریس برای کلی شیوة دو بررسی به( 0832) کیائی و مقدم یزدانی

 زبان روش به تلفظ تدریس بین چشمگیری و مستقیم ارتباط که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج. تحلیلی روش

 .دارد وجود دبیرستانی آموزان دانش در تلفظ پیشرفت توانایی و تحلیلی شناسی

 شد انجام انگلیسی زبان مکالمه های کالس دانشجوی 009 روی بر و تایوان در (4553) 2سان توسط که پژوهشی نتایج

 انگلیسی زبان مکالمه های کالس در ارتباط برقراری به تمایل مورد در مثبتی دیدگاه و برداشت دانشجویان که داد نشان

 کالسی های تفعالی در آنان ارتباط برقراری به تمایل بر قوی تأثیر معلّمین که کردند اعالم دانشجویان از درصد 99د. داشتن

 بودند آگاه انگلیسی زبان به ارتباط برقراری های مهارت اهمیت از دانشجویان که داد نشان همچنین تحقیق این نتایج. دارند

 در دیگران با ارتباط برقراری برای انگلیسی زبان از ندرت به و کردند می استفاده کالس در فقط را انگلیسی آنان که هرچند

 .کردند می استفاده کالس از خارج

                                                           
4 Sun 



 

 متحده امارات دولتی مدارس آموز دانش 898 روی بر (94-28صص: ، 4553) و همکاران9درجیم توسط کهی پژوهش در

 دیگر مردم با ارتباط برقراری به تمایل و زبان یادگیری بین مثبت معنادار همبستگی که شد معلوم شد انجام عربی

 .دارد وجود زبان یادگیری برای وقت صرف به تمایل و درونی انگیزه ها، فرهنگ

 مناسب، آموزشی و درسی برنامة وی. داد انجام انگلیسی زبان یادگیری در مؤثر عوامل زمینة در تحقیقی( 4552) 9ارتیز

 و مدیران دبیران، کردن سهیم یادگیری، مناسب محیط ایجاد یادگیری، و آموزش فرایند در آموزان دانش کردن درگیر

 زبان شدة تعیین اهداف به رسیدن عوامل ترین مهم از را دبیران دانش کارایی و مدرسه های گیری تصمیم در والدین

 عواملی از ا ر آموزشی و درسی های برنامه به دسترسی و ها مهارت یادگیری برای فرصت ایجاد همچنین. برشمرد انگلیسی

 .مؤثرند انگلیسی زبان یادگیری و آموزش در که دانست

 خارجی زبان دستور و لغات تلفظ با خارجی زبان آموزان زبان که مشکالتی از بسیاری دریافتند (4550) 2اسمیت و سوان

 . است اول زبان های عادت تداخل علت به دارند،

اصوالً هر تحقیقی باید یاری گر مشکلی باشد که فرد در موقعیت خاص با آن روبروست. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا 

بی انگیزه اند و نسبت به یادگیری این درس احساس دانش آموزانی را که نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی بی عالقه و 

های ذهنی خود بیشترین  های بیرونی ترغیب کند تا از ظرفیت های درونی و انگیزه کنند را با ایجاد انگیزه ضعف و ناتوانی می

 . استفاده را ببرند

ست و برقراری ارتباط با این درس چه آموز محسوس نی دلیل اینکه درس زبان انگلیسی، مربوط به زبانی است که برای دانشه ب

آموزان متوسط و  رسد، برخی از دانش آموز کمی سخت به نظر می ها برای دانش از لحاط حروف، تلفظ، ساختار جمله بندی

های سنتی  کنند و متأسفانه اغلب معلمان سعی بر آن دارند تا فقط از طریق شیوه باالتر نیز در این درس احساس ضعف می

آموز است،  همان ارائه مطلب از طریق معلم و درخواست ارائه آن به شکل یك درس حفظی در جلسه بعد از دانش آموزش که

توان با توجه به نتایجی که اکنون بعد از گذشت حدود سی سال از تدریس این  می به تدریس این درس بپردازند. این شیوه را

توان به موارد زیر اشاره  بینیم مردود بدانیم که از جمله این نتایج، می می کتاب از فارغ التحصیالن مقطع دبیرستان و راهنمایی

 :نمود

 ؛توانند مهارت تکلم به زبان انگلیسی را کسب کنند آموزان بندرت می دانش-0

 ؛توانند به خاطر بیاورند و یا بکار ببرند اند در سال جدید نمی بیشتر مطالبی را که در سال قبل آموزش دیده-4

 ؛توانند متنی را به راحتی بخوانند و یا حتی ترجمه کنند بعضی از موارد حتی نمیدر -8

 .از یادگیری این درس احساس تنفر و عجز دارند-2

ها و  بینیم. پس با توجه به شرایط موجود و کمی تمام این خصوصیات را هر یك از ما کم و بیش در میان اطرافیان خود می

 .(0892پور،   رفیع) توان کاری کرد و تا حدی این مشکل را برطرف نمود ارس آیا نمیهای کتاب و تجهیزات مد کاستی

 در توانایی عدم جدی مشکل با به دانشگاه ورود در و دبیرستان و راهنمایی دوره دو از بعد انگلیسی زبان آموختن ما کشور در

 به مجبور مدرسین و رود نمی فراتر دستوری نکات و جمله یا کلمه آموختن چند از زبان تدریس. است همراه زبان آموختن

 در .سنتی دارد و رسمی ی جنبه آموزی زبان بنابراین بدهند. امتحان را آن باید آموزان دانش که هایی هستند مقوله تدریس

عابدینی، ) شود می دنبال رویه تقریباً این نیز ها دانشگاه در و شود می استفاده دوم زبان تدریس در اول زبان از مدارس بیشتر

3نونان عقیده به. (0832
. شود گمارده همت ها آن با تدریس های روش تطبیق و ها تفاوت این شناسایی به باید( 9، ص: 4559) 

                                                           
5 Midraj 
6 Ortiz 
7 Swan & smith 
8
 Nunan 



 

 ارتقای در و باشد مؤثر کشور در تربیت و تعلیم گذاران سیاست و دانشگاه مربی معلمین، برای تواند می پژوهش این نتایج

 .کند ایفا مهمی نقش نیز انگلیسی زبان یادگیری سطح

 دلیلهای بسیاری مؤید این مطلب هستند که یادگیری زبان انگلیسی از اهمیت خاصی برخوردار است و  با این حال پژوهش

 یادگیری در مؤثر و مخرب عمده طور به و آشکار تناقضات و متعدد مشکالت وجود پژوهش، برای مسأله این انتخاب عمدة

به بررسی یادگیری زبان انگلیسی در مدارس از دیدگاه  حاضر بر آن است که پژوهش بنابراین ؛است ایران در انگلیسی زبان

 های زیر بوده است:  لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی فرضیه بپردازد؛ شهرستان المردمعلمان دوره متوسطه اول در 

های مدیریت کالس درس و  شهرستان المرد با شیوهبین میزان آشنایی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه اول  .0

های ضمن خدمت،  آموزان در آموزش های ارزشیابی دانش های تقویت انگیزه تحصیلی، راهبردهای نوین و شیوه شیوه

 داری وجود دارد. رابطه معنی

انگیزه تحصیلی و های تقویت  بین میزان آشنایی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه اول شهرستان المرد با شیوه .4

داری وجود  های ضمن خدمت، رابطه معنی آموزان در آموزش های ارزشیابی دانش راهبردهای نوین و همچنین شیوه

 دارد.

های  بین میزان آشنایی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه اول شهرستان المرد با راهبردهای نوین تدریس و شیوه .8

 داری وجود دارد. ضمن خدمت، رابطه معنیهای  آموزان در آموزش ارزشیابی دانش

های مدیریت  بین دبیران زن و مرد زبان انگلیسی دوره متوسطه اول شهرستان المرد از نظر نیاز به آشنایی با شیوه .2

آموزان در  های ارزشیابی دانش های تقویت انگیزه تحصیلی، راهبردهای نوین تدریس و شیوه کالس درس، شیوه

 داری وجود دارد. تفاوت معنیهای ضمن خدمت  آموزش

 ابزار و روش
متوسطه در این پژوهش، از روش توصیفی همبستگی برای بررسی یادگیری زبان انگلیسی در مدارس از دیدگاه معلمان دوره 

ش کلیه دبیران زبان انگلیسی دوره استفاده گردید. جامعه آماری این پژوه 59-59تحصیلی شهرستان المرد در سال اول 

 9دبیر مرد رسمی و  99: تعداد ها بدین قرار است باشد که آمار آن اعم از رسمی و غیر رسمی می، شهرستان المردمتوسطه اول 

به  نفر 95تعداد  باشد. می نفر 045ها  نفر پاره وقت که در مجموع تعداد آن 02زن رسمی و  دبیر 29تعداد  ،نفر مرد پاره وقت

 گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه

کدام از سؤاالت  برای هر. شده استاستفاده  سوالی 24 ها در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساختهجهت جمع آوری داده

 کم( تهیه گردید. بسیارکم و ، متوسط، زیاد ،زیاد بسیار) ای بر مبنای مقیاس لیکرت ویژه تحقیق تعدادی سؤال پرسشنامه

 8امتیاز، گزینه متوسط  4امتیاز، گزینه کم  0باشد که انتخاب گزینه بسیارکم  روش نمره گذاری پرسشنامه بدین صورت می

 امتیاز دارد. 9امتیاز و بسیار زیاد  2امتیاز، گزینه زیاد 

 .گردید تاییدین )استاد راهنما( روایی محتوایی پرسشنامه این تحقیق با بررسی نظرات متخصص روایی پرسشنامه:

در  .نمونه آماری انجام گردید روی تعدادی از برای تعیین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ که بر پایایی پرسشنامه:

 های تحقیق مشخص گردیده است.پایایی هر کدام از مؤلفه 0جدول 

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ -1جدول

 کرونباخضریب آلفای  مؤلفه

 309/5 های مدیریت کالس شیوه

 248/5 های تقویت انگیزه شیوه

 202/5 راهبردهای نوین

 389/5 های ارزشیابی شیوه

 239/5 پایایی کل پرسشنامه



 

 .باشداین ضرایب آلفا نشان از آن دارد که سؤاالت پرسشنامه در راستای اهداف پژوهش بوده و از انسجام مناسبی برخوردار می

به منظور پاسخ به سواالت پژوهش مورد تجزیه و نفر از معلمان زبان دوره متوسطه اول شهرستان المرد  95اطالعات مربوط به 

شامل میانگین، میانه، توصیفی اطالعات  تری از وضعیت متغیرهای بررسی شده، تحلیل قرار گرفت. به منظور ارائه تصویر روشن

 ضریب همبستگی پیرسون و  نظیر استنباطی آمار تحقیق، های فرضیه برای آزمون و مد و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

 .شده است استفادههای مستقل  گروه tآزمون 

 ها نتایج و یافته

های توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش داده -2جدول   

های مدیریت  شیوه  

 کالس

های تقویت  شیوه

 انگیزه

های ارزشیابی شیوه راهبردهای نوین  

055/24 میانگین  925/85  845/89  235/25  

555/24 میانه  555/25  555/89  955/20  

55/20 مد  55/25  55/82  55/24  

520/2 انحراف معیار  254/9  325/8  238/9  

، تقویت انگیزه های مدیریت کالس، شیوه های نیاز آموزشی دبیران زبان انگلیسی به آشنایی با شیوه و مد میانگین، میانه

 به وضوح در جدول قابل مشاهدههای ضمن خدمت  آموزان در آموزش تحصیلی دانش های ارزشیابی راهبردهای نوین و شیوه

های  ، راهبردهای نوین و شیوهتقویت انگیزه های مدیریت کالس، شیوه های شیوه متغیرهایباشد. ضمنا میزان پراکندگی  می

 باشد.  می 238/9و  325/8، 254/9، 520/2ارزشیابی به ترتیب 

های مدیریت  شهرستان المرد با شيوه دوره متوسطه اولبين ميزان آشنایی دبيران زبان انگليسی اول:  فرضيه

آموزان در  دانشهای ارزشيابی  ، راهبردهای نوین و شيوههای تقویت انگيزه تحصيلی کالس درس و شيوه

 داری وجود دارد. های ضمن خدمت، رابطه معنی آموزش

های  راهبردهای نوین و شيوه ،های تقویت انگيزه تحصيلی های مدیریت کالس درس و شيوه رابطه بين نياز به آشنایی با شيوه -3جدول 

 آموزان دانش ارزشيابی

 های مدیریت کالس درس شیوه 

ضریب همبستگی  
(r) 

سطح معنی داری 
(p) 

 تعداد
(n) 

 95 555/5 928/5 های تقویت انگیزه تحصیلی شیوه

 95 555/5 929/5 تدریس راهبردهای نوین

 95 555/5 932/5 آموزان دانش های ارزشیابی شیوه

  
، های تقویت انگیزه تحصیلی های مدیریت کالس درس و شیوه بین نیاز به آشنایی با شیوه 8جدول شماره  نتایجبا توجه به 

رابطه  59/5های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی در سطح  آموزان در آموزش انشد های ارزشیابی راهبردهای نوین و شیوه

 شود. تائید و فرض صفر رد می داری وجود دارد. یعنی اینکه فرض پژوهش  معنی



 

های تقویت  شهرستان المرد با شيوه دوره متوسطه اولبين ميزان آشنایی دبيران زبان انگليسی : دوم فرضيه

های ضمن خدمت،  آموزان در آموزش دانشهای ارزشيابی  و راهبردهای نوین و همچنين شيوه انگيزه تحصيلی

 داری وجود دارد. رابطه معنی

 

 

 آموزان دانش های ارزشيابی راهبردهای نوین و شيوه و های تقویت انگيزه تحصيلی رابطه بين نياز به آشنایی با شيوه -4جدول 

 تقویت انگیزه تحصیلیهای  شیوه 

ضریب همبستگی  
(r) 

سطح معنی داری 
(p) 

 تعداد
(n) 

 95 555/5 953/5 تدریس راهبردهای نوین

 95 555/5 344/5 آموزان دانش های ارزشیابی شیوه

همچنین راهبردهای نوین و و  های تقویت انگیزه تحصیلی بین نیاز به آشنایی با شیوه 2جدول شماره  نتایجبا توجه به  

داری وجود  رابطه معنی 59/5های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی در سطح  آموزان در آموزش انشد های ارزشیابی شیوه

 شود. تائید و فرض صفر رد می دارد. یعنی اینکه فرض پژوهش 

راهبردهای نوین شهرستان المرد با  دوره متوسطه اولبين ميزان آشنایی دبيران زبان انگليسی : سوم فرضيه

 داری وجود دارد. های ضمن خدمت، رابطه معنی آموزان در آموزش دانشزشيابی های ار تدریس و شيوه

 آموزان دانش های ارزشيابی و شيوه تدریس راهبردهای نوینرابطه بين نياز به آشنایی با  -5جدول 

 تدریس راهبردهای نوین 

ضریب همبستگی  
(r) 

سطح معنی داری 
(p) 

 تعداد
(n) 

 95 555/5 945/5 آموزان دانش های ارزشیابی شیوه

های ضمن  آموزان در آموزش انشد های ارزشیابی و شیوه تدریس راهبردهای نوینبین نیاز به  9جدول شماره  نتایجبا توجه به  

تائید و فرض صفر رد  داری وجود دارد. یعنی اینکه فرض پژوهش  رابطه معنی 59/5خدمت دبیران زبان انگلیسی در سطح 

 شود. می

شهرستان المرد از نظر نياز به آشنایی با  دوره متوسطه اولفرضيه چهارم: بين دبيران زن و مرد زبان انگليسی 

های ارزشيابی  و شيوه تدریس های تقویت انگيزه تحصيلی، راهبردهای نوین شيوه، های مدیریت کالس درس شيوه

 د.داری وجود دار های ضمن خدمت تفاوت معنی در آموزش آموزان دانش

 های مورد مطالعه مولفهتفاوت بين دبيران زن و مرد زبان انگليسی از نظر  -6جدول 

 متغیرها t درجه آزادی (p) سطح معنی داری ها تفاوت بین میانگین

 نیاز به آشنایی با شیوه های مدیریت کالس درس -484/0 23 442/5 -202/0

 تحصیلیهای تقویت انگیزه  شیوه -382/5 23 255/5 -4233/0

 راهبردهای نوین تدریس -292/0 23 025/5 -9295/0

 آموزان های ارزشیابی دانش شیوه 449/5 23 344/5 2850/5



 

بین دبیران زن و مرد  است، 59/5ها بیشتر از  داری در همه مولفه و از آنجا که سطح معنی 9 جدول شماره نتایجبا توجه به 

های تقویت  ، شیوههای مدیریت کالس درس شهرستان المرد از نظر نیاز به آشنایی با شیوه دوره متوسطه اولزبان انگلیسی 

داری  های ضمن خدمت، تفاوت معنی در آموزش آموزان های ارزشیابی دانش انگیزه تحصیلی، راهبردهای نوین تدریس و شیوه

 شود. وجود ندارد. یعنی اینکه فرض صفر تائید و فرض پژوهش رد می

 گيری يجهبحث و نت

انجام شد. به بررسی یادگیری زبان انگلیسی در مدارس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه شهرستان المردپژوهش حاضر با هدف 

 استفاده شد. های مستقل گروه tضریب همبستگی پیرسون و های  های پژوهش از آزمون منظور بررسی فرضیه
های تقویت انگیزه  های مدیریت کالس درس و شیوه نیاز به آشنایی با شیوهبین اول به این نتیجه رسیدیم که  فرضیهدر بررسی 

رابطه  های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی آموزان در آموزش انشد های ارزشیابی راهبردهای نوین و شیوه، تحصیلی

 داری وجود دارد.  معنی

راهبردهای نوین و و  های تقویت انگیزه تحصیلی شیوه بین نیاز به آشنایی با  به این نتیجه رسیدیم کهفرضیه دوم در بررسی 

 داری وجود دارد.  های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی رابطه معنی آموزان در آموزش انشد های ارزشیابی شیوههمچنین 

آموزان در  انشد های ارزشیابی و شیوه تدریس راهبردهای نوینبین نیاز به  به این نتیجه رسیدیم که سوم فرضیهدر بررسی 

 داری وجود دارد.  های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی رابطه معنی آموزش

شهرستان المرد از  دوره متوسطه اولبین دبیران زن و مرد زبان انگلیسی  به این نتیجه رسیدیم که چهارم فرضیهدر بررسی 

های  تحصیلی، راهبردهای نوین تدریس و شیوه های تقویت انگیزه ، شیوههای مدیریت کالس درس نظر نیاز به آشنایی با شیوه

 داری وجود ندارد.  های ضمن خدمت، تفاوت معنی در آموزش آموزان ارزشیابی دانش

(، سان 0832(، جمالی پاقلعه )0833(، عباسی و همکاران )0854های چمن آرا و همکاران ) نتایج این پژوهش با یافته

مشابه در  های علت همسو بودن این پژوهش با پژوهش( همخوانی دارد. 4552) ( و ارتیز4553(، میدرج و همکاران )4553)

وجود این نیاز . اند های مدیریت کالس درس را یك نیاز مهم برای دبیران دانسته محققان آشنایی به شیوه  این است که

آموزشی ضمن خدمت در این  ی احتماالً به دلیل عدم اجرای دوره آموزشی در بین دبیران زبان انگلیسی شهرستان المرد

عدم استفاده از امکانات و وسایل  های سنتی برای کنترل کالس درس، خصوص و استفاده بیش از حد و تاکید دبیران بر روش

 باشد. میکمك آموزشی مناسب در تدریس 

ران در رابطه با انواع توان به نیاز شدید دبی های مشابه و تحقیق حاضر و همسویی نسبی آنان می با توجه به نتایج پژوهش

که به عنوان یك  آموزان و چگونگی طرح سواالت استانداردهای احتمالی با استفاده از علوم سنجش اشاره داشت ارزشیابی دانش

منظم و مستمر بر پیشرفت   نبود یك سیستم نظارتی ،مهم در بین دبیران به علت شفاف نبودن اهداف ارزشیابی نیاز

در فرآیند ارزشیابی و همچنین عدم آشنایی با کاربرد و اعمال صحیح ارزشیابی  عدم دقت الزم ،آموزان دانش  تحصیلی

 .تشخیصی در آموزش به عنوان نقطه آغاز تدریس اشاره داشت

 پيشنهادات پژوهش 

 های دیگر های ضمن خدمت در استان انجام تحقیقات مربوط به آموزش. 

 های گوناگون نیازسنجی. های تحصیلی با کمك تکنیك تعیین نیازهای آموزشی دبیران کلیه رشته 

 های آموزشی ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی . بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت دوره 

 های مختلف. های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه بررسی کارایی درونی دوره 

 های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه دبیران. بررسی دوره 

 وهش فوق در سایر مناطق آموزشی صورت گیرد و نتایج با همدیگر مقایسه شود.ی نظیر پژیها پژوهش 

 های آموزشی ضمن خدمت. های گوناگون به شرکت در دوره بررس علل گرایش دبیران رشته 



 

 تشكر و قدردانی

به سواالت  و که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندندمعلمان زبان دوره متوسطه اول شهرستان المرد جا دارد که از 

 پرسشنامه پاسخ دادند تقدیر و قدردانی نماییم. 
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