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Abstract: The aim of this study was to develop a new English language 

teaching approach and compare its effectiveness with that of the 

conventional instruction on learning of English. To this end, testing was carried out in a 

girl’s high school in Tehran. The applied research type was a combination of qualitative 

and quantitative approaches. In the qualitative part, a new educational method was 

compiled based on a theoretical framework and research using a classification approach 

and content analysis. Expert opinion was used to determine the validity and confirm the 

formal and content validity of the protocol. In the quantitative part, the pre-test was 

a semi-experimental research project and the post-test included a control group. The 

statistical population comprised ninth-grade female students from a high school indistrict 

one of Tehran. The study was carried out during the 2019-2020 academic year. Fifty 

subjects were selected according to the entrance criteria and were randomly assigned 

to either the new method group or the conventional methodgroup (25 subjects in each 

group). Each type of instruction was carried out over the course of 14 sessions. Data for 

analysis was collected by means of an English language test. Intra-group and extra-group 

analysis of variance was used. The results revealed that the new approach 

toEnglish instruction was more effective than the conventional method with regard 

learning. The findings of this study indicate the new approach is an effective teaching 

technique that teachers and English language instructors can use to increase student 

learning and academic progress when compared with the conventional English language 

teaching method. 
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 مقدمه

 بررا  کره اسر  فکرر  ابزار ترین یافته توسعه زبان     

 گرفته کار به انسانی جوامع و انسانها بین ارتباط  برقرار

 مختلفری زبانهرا  بره زمرین   کرر  جمعیر . شود می

 گرو  بره کردا  هرر کره زبان هرایی کنند، می صحب 

 زبران یرادگیر  اخیر سالیان طی. آیند می غریب دیگر 

 از بسریار  برین در واسر  زبران یک عنوان به انگلیسی

 آنهرا ارتباطی نیازها  با گتنگاتن ارتباط در جهان، مرد 

باشرردالغیمی،  مرری آموزشرری مراکررز خررا  توجرره مررورد

 تمرا  (. در1396عارفی،  فتحی وارجاگرا  و ابوالااسرمی 

 برقررار  خرارجی هرا  زبران آمروز  اصرلی هدف دنیا

 زبران یرادگیر  از هردف اسرا  همین  بر اس ، ارتباط

 ایرن کره باشرد، مکالمه مهارت افزایش باید هم انگلیسی

. شرود می گرفته نادید  ایران پرور  و آموز  در مسأله

 علمرری سرح  بررودن پرایین جملرره از عرواملی همچنرین

 دبیرران خود که این و مدار  در انگلیسی زبان مدرسان

 انگلیسری زبران یرادگیر  ها  مهارت بر هنوز رشته این

 ایرن تاوی  عهد  از دلیل همین به و ندارند کافی تسل 

 در انگلیسری زبان معلمان استخدا  و دآین برنمی مهارتها

 رشته این مدرک براسا  تنها ما کشور پرور  و آموز 

 از رشته این معلمان کارایی بر نظارتی و گیرد می صورت

 درسری هرا  کترا . ندارد وجود پرور  و آموز  سو 

 هرا  مهارتهرا  براسرا  تنهرا ایرران در انگلیسری زبان

 هررا  مهررارت کمتررر و شررد  تررألی  نوشررتن و خوانرردن

 اسرر ، گرفترره قرررار توجرره مررورد شررنیدار  و گفتررار 

 مهارتها  تمرین برا  کتا  در موجود تکالی  همچنین

 یکی تدریس ساع  بودن کم نیس ، کافی آموزان دانش

 سره و گرفتره قررار انتااد مورد که اس  موارد  از دیگر

 داننررد، نمرری کررافی آمرروز  برررا  را هفترره در سرراع 

 هرا  خواسرته ایران مدار  درسی ها  کتا  همچنین

 کنرد، نمری بررآورد  خروبی به را آموزان دانش و معلمان

 نارش و اسر  سراختار  ها  رو  بر کتابها تأکید زیرا

 مری نادیرد  را انگلیسری زبان به کردن صحب  و محاور 

 در فرو  هرا  نراتوانی و مشکیت مسائل، بنابراین. گیرد

 قررار فراگیرران رو فرا را فراوانی مشکیت آموزشی نظا 

 بهبرود و تسرهیل رونرد مستند گزارشها  به بنا که داد 

 سرراخته مواجرره مشررکل بررا را آموزشرری فعالیتهررا 

 (.2014اس الحصارکی 

 و اقتصراد  توسرعه زیربنرا  آمروز  کنرونی، جهان در

 نمری ملتری هیچ و آورد می فراهم را جامعه هر اجتماعی

 دیگر از نیاز یب را خود علمی مختل  ها  رشته در تواند

 هرا  فرهنرگ و ها محی  به دستیابی امکان. بداند ملتها

 برر عریو . شود می فراهم آموز  ساز  جهانی با علمی

 عنروان بره بایرد ساز  جهانی به که افزود باید نکات این

 نگرا  اقتصراد  رکود زمان در هزینه کاهند  رویکرد یک

 (.2018کردالتیس 

 بدنره در جایگاهی یافتن حال در آرامی به انگلیسی زبان

 درسری عنروان یرک قالرب در دیگرر و اس  ایران جامعه

 در زبران هرزار 6000  تاریبراً امرروز . گنجرد نمی مجزا

 استفاد  مورد انسانها بین ارتباط جه  زمین   کر  رو 

 بره تعداد این پانزدهم قرن در حالیکه در. گیرند می قرار

 و اقروا  از یبعضر کره بنرابراین. رسید می هزار 15000

 زبانهرا  را آنها جا  و داد  دس  از را خود زبانها  ملل

 یرا  زبرانی امپریالیسرم پدیرد  ایرن به که اند گرفته قو 

 جهرانی زبانهرا  رأ  در فعیً. گویند می  زبانی هژمونی

. دارند قرار اسپانیایی و فرانسه آن از پس و انگلیسی زبان

 یرا خارجره زبران انعنرو به نه انگلیسی زبان بین این در

 و گردید  تثبی  المللی بین زبان عنوان به بلکه دو  زبان

 شردید بسریار زبران ایرن یرادگیر  بره افرزون روز عیقه

 (.1395الاحمد  نژاد و عباد  نژاد اس .

 و نارش کره گردد می آشکار شد ، یاد محالب به توجه با

 چره بره انسران زنردگی در انگلیسری زبران در  جایگا 

 می محرح که مهمی سوال اما. اس  اهمی  را دا میزان

 در  بره آمروزان دانرش از بعضی چرا که اس  آن باشد

 از بعضری چررا ؟ باشرند نمری منرد عیقره انگلیسی زبان

 دچرار شرفاهی طرور بره گرویی پاسر  در آمروزان دانش

 ایرن تدریس در دبیران از بعضی چرا شوند؟ می اضحرا 

 ایرن دلیرل تیراسر بره ندارنرد؟ چنردانی موفای  در 
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 جرز  موارد این آیا کدامند؟ آن عوامل و چیس  ناکامیها

 آینرد؟ می شمار به ما آموزشی نظا  در موجود چالشها 

 درسری برنامره بر حاکم رویکردها  به توان می اینجا در

 حروز  ریزان برنامه و متخصصان کین باور و اعتااد از که

 دانرش و معلرم عملکرد و ناش ماهی ، به نسب  آموز 

 مری شرکل یرادگیر  ماهی  و طبیع  همچنین و آموز

 از مترأرر درسری برنامره هر بروندادها . کرد اشار  گیرد

 و عناصرر نارش و ویژگیهرا که اس  آن بر حاکم رویکرد

 از نبایرد کره چیرز  اما. کند می مشخص را آنها کارکرد

 مخصوصراً آموزشی اندرکاران دس  ناش داش  دور نظر

 عنروان بره نه آموزان دانش همچنین و معلمان و مدیران

 عنروان بره بلکره درسری، برنامره هر عناصر از مهم عنصر

 عیئر،، هرا، گررایش باورهرا، از ا  پیشرینه با انسانهایی

 برر مسرتالی تأریر توانند می خود که دانش و احساسات

 بره منجرر کره ا  گونره بره باشرند، داشته درسی برنامه

 و تصرمیمات براسا   شد قصد درسی برنامه بین فاصله

 حجرم و زمران بین هماهنگی برنامه و ها گذار  سیاس 

 شرد ، اسرتاندارد ارزشریابی و تردریس ها  شیو  کتا ،

 هررا  کرری  امکانررات، و انتظررارات بررین تحرراب، میررزان

 در متفراوت بسریار ها  زمینه با آموزانی دانشالناهمگون

 فرهنگری اقتصاد ، سیاسی، مسائل تاریرات ،(کی  یک

 نرا  بیرونری عوامرل عنوان به توان می نیز را اجتماعی و

 ترأریر تح  را نظر  و درونی عوامل زیاد  حد تا که برد

 (.1396دهندالغیمی و همکاران  می قرار

 دسرر  و سیاسررتگذاران اخیررر سررالها  در خوشرربختانه

 شد  واق  امر این به حدود  تا کشور آموز  اندرکاران

 مردون سیاسرتگذار  بررا  را محور  برنامه تیشها  و

 خرارجی زبانهرا  آموز  جمله از و آموزشی ها  برنامه

 جامع ناشة تصویب تیشها این جدیدترین. اند داد  انجا 

 و آمرروز  ملرری سررند تصررویب ،(1389ال کشررور علمرری

( 1389ال ملری درسری برنامرة تدوین و( 1388ال پرور 

 توجره بیشتر انگلیسی زبان اهمی  به آنها در که هستند

 دفترر خرارجی هرا  زبران گرو  راستا این اس . در د ش

 و ملری درسی برنامه سند بر مبتنی را خود برنامه تالی ،

 برنامره و پرژوهش سرازمان کرین ها  سیاس  با همسو

 هرا برنامره ایرن از یکی که اس  داد  قرار آموزشی ریز 

 تاکیرد و تمرکرز جا  به که آموزشی بسته تدوین و تهیه

 فشررد  لوح مانند امکانات سایر از سی،در کتا  بر صرف

 و تخصصری( سرای  و الرسرانی اطری  پایگرا  آموزشی،

 در تنرو  ایجراد برا کره شرود مری اسرتفاد  مشابه موارد

 جدیرد هرا  رسرانه و خرارجی زبران آموزشری فضاها 

 دهرد مری نشران شود. تحایاات روز به و تعدیل آموز 

 زبرران یررادگیر  زا چررالش و بازدارنررد  عوامررل از یکرری

 بره نسرب  انگیرز  گراردنر باشد، می انگیز  انگلیسی،

 هردف بره دسرتیابی برا  نیاز و تی  از ترکیبی را زبان

 بره نسب  محلو  نگرشها  عیوة به دو ، زبان یادگیر 

 تلفیای انگیز  نو  دو از گاردنر. داند می زبان، یادگیر 

 تأکیرد انگیرز  تلفیاری نو  بر و کند می بحث ابزار  و

 آموزان زبان نیاز تلفیای، انگیز  از منظور. دارد شتر بی

 همگرون و تلفیر، حرداکثر یرا ارتباط برقرار  به حداقل

 کره حرالی در اسر   دو  زبان بومی سخنگویان با شدن

 یرادگیر  برا  کارکرد  دالیل به بیشتر ابزار  انگیز 

 قبرول یرا براالتر حارو  بهترر، شغل یافتن قبیل از زبان،

و نرژاد،   دورد قربانکندال می دالل  حانات،امت در شدن

 بررا  آموزان دانش انگیز  با رابحه (.1390اما  جمعه 

 که کرد اشار التحای، به توان می انگلیسی زبان یادگیر 

 موفایر  کلیرد را انگلیسری زبان یادگیر  برا  انگیز 

 بره نسرب  انگیز  دیگر پژوهشی در. داند می زبان آمیز

 و تاریر هدف، جمله از ا  پیچید   متغییرها شامل زبان

 بره کره زبران یرادگیر  به نسب  ها  نگر  و پیشرف 

 انگیرز  بره هرا نگر  که اس  شد  عنوان خیصه طور

 منجرر موفایر  بره استعداد و انگیز  و شوند می منجر

( 2016ال شرررین و (. آکسررفورد2011الگاردنر .شررود مرری

 آموز نزبا یادگیر  در انگیز  دادند نشان پژوهشی طی

 زبران، انگلیسی افراد با تما  چگونگی در و داشته ناش

 در محلررو  سررح  افررزایش یررادگیر ، میررزان تعیررین

 و گفر  محلرب، درک و خواندن مانند تدریس مهارتها 
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 بنرا  زیرر انگیرز  واقع در و اس  مؤرر نگار  و شنود

 اس . تحصیلی سحوح کلیه در تدریس فرایند

 یررادگیر  رو  برر دیگر پژوهشی در( 2019ال دوورنرا 

 چره هرر کره داشر  بیران ا  کرر  کیسرها  در زبران

 بیشرتر زبران یرادگیر  بره نسب  آموزان دانش انگیز 

 و . رسرید خواهد خود حداقل به نیز آنها اضحرا  شود،

 ارتبراط زبران یرادگیر  و انگیرز  برین کره داد نشران

 را بر درونی محرک یک بدون زیرا دارد وجود معنادار 

 گذار  سرمایه نیازمند کرهال جدیرد زبران یرک یادگیر 

( اسرر  پررول احتمراالً و انررژ  زمران، در توجره قابرل

 بره خرود میرل آمروز دانرش کرره کشررد نمرری طرولی

 متوقرر  یررادگیر  فرآیند و برد  سؤال زیر را یادگیر 

 و باشرد انگیرز  دارا  آموز دانش اگرر ولری شرود مری

 آن شرود، قائرل خارجی زبان یادگیر  برا  زیاد  ارز 

 زبران یرادگیر  بررا  را بیشرتر  تری  و زمران وقر 

 موفایر  شانس به منجر خود این که دهد می اختصا 

 شرود.  می بیشتر  تحصیلی پیشرف  و

 یسریاز زبان انگل استفاد  آموزان در دانش یمسئله ناتوان

 ان کررد زب نیا لیکه صرف تحص یبا توجه به مدت زمان

موجرود   بهایبه آس نیتا با نگر  نومی دارد  اند ما را وا

و استفاد  از  . تسام  در انتخا میحوز  گا  بگذار نیدر ا

 رواب  دانش  ساز نهیبه ز ،یمناسب، انگ سیرو  تدر

(، ارزشریابی 2016کی البرراون   یریمعلرم، مرد -آموز

(، تکنولوژ  هرا  2018ها  صحی الفالکر و دیویدسون 

(، طراحرری برنامرره درسرری 2016وین آموزشرریالهارمر نرر

( استفاد  از فعالی  ها  2012مناسبالریچاردز و رناندیا 

 بسر  و گسرتر  آموزشرگا ( 2004محرورالالیس -فعال

اشررتیا  برره یررادگیر ،  ،یسرریزبرران انگل یخصوصرر  هررا

اس   یآموزان، از جمله مسائل و حتی سن دانشانگیز  

  مؤرر هستند. یسیزبان انگل آموز   یکه در موفا

 چهرار هرر در هدف این به نیل در پرور  و آموز  نهاد

 و سرازماندهی محتروا، هردف،: شامل درسی برنامه مولفة

 نظرر از . اسر  رو روبره معضیتی و مشکیت با ارزشیابی

 زیراد  هرا  تری  رغمعلی (2019یالتیو هدا  فرهاد

 زبران آمروز  در توجهی قابل تغییرات آمد  عمل به که

 شریو  هنروز و اس  نیامد  بوجود کشورمان در نگلیسیا

 در قدیمی آموزشی مواد و ارزشیابی تدریس، سنتی ها 

 بررسری برا( 1394الزاد  ایمران. هسرتند حراکم مدار 

 انگلیسری زبران در  در آموزان دانش یادگیر  وضعی 

 درصرد 85 حدود که رسید نتیجه این به مرند شهرستان

 زبران گرامرر -دسرتور  و ر از انگلیسری زبران معلمان

 کره معلمرانی با ماایسه در که کنندمی استفاد  انگلیسی

 کمترر  موفایر  از کننردمی اسرتفاد  نوین روشها  از

 رو  ماایسررة بررا( 1388الپررور رحرریم اسرر . برخرروردار

 کره کره داد نشان سنتی روشها  با محور -فعال تدریس

 از مشرخص موقعیر  در آموزان زبان گفتار  کنش بین

 صرح  و درسرتی و گفترار روانی کمی  و کیفی  ظر ن

 همرین در. دارد وجرود معنرادار  تفاوت نحو ، ساختار

 کره اس  گرفته انجا  نیز خارجی متعدد تحایاات زمینه

 شرد، بیران کره همچنران. شودمی اشار  آنها از برخی به

 اسرتفاد  درسری، برنامه محتوا  جمله از مختلفی عوامل

 معلمران، انگیرز  کیسری، تعامل آموزشی، تکنولوژ  از

 مشرارک  و آموزشری عوامرل اجتماعی، -فرهنگی عوامل

 زبران آمروز  در گروهری هرا  بحرث در آموزان دانش

 نحرروة چهارگانرره، مهارتهرا  تلفیارری آمرروز  انگلیسری،

 فعالیتها  و تدریس روشها  کیسی، مدیری  ارزشیابی،

 کره هسرتند مرتب  انگلیسی زبان آموز  در برنامه فو 

 التاراطی رو  انگلیسری زبران آموز  رو  جدیدترین

 برر التاراطی هرا  رو  کره مثبتی تاریر وجود با هس 

( 2019لیترل وودالاظهرار  برر بنا اما دارند، زبان یادگیر 

 یک و شوند می سردرگم رو  این بکارگیر  در معلمان

 سبک به همچنین و ندارند هدفمند  و اصولی چارچو 

 تمرکرز و شرود نمری توجره آموزان دانش یادگیر  ها 

 مثلالدرسری مترون و لغرات حفر  رو  بر آموزان دانش

 از هردف کننرد فکرر اینکره بدون( مکانیکی ها  ماشین

 رو  ایرن طراحری راستا این در چیس ؟ زبان یادگیر 

 برر و نروین مورر روشها  از تلفیای که(  AELLالجدید

 مغرز، ایوگر گرفتن نظر در با باشد می فعالی  نظریه پایه
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 کرری  ترردریس رو  ،( وارکال یررادگیر  هررا  سرربک

 مری اسرتفاد  کرال رو  و محرور پرروژ  رو  معکو ،

 کرارگیر  بره اسا  بر( وارکالیادگیر  ها  سبک. شود

 مری  آمروزان دانرش در یرادگیر  باعث پنجگانه، حوا 

 روشرها  یرادگیر ، راهبردها  دربار  اطیعاتی و شوند

 مری ارائه را سبکها این با متناسب ها  رسانه و آموزشی

 (.2019الامینی و همکاران دهند  

 بررسری به که پژوهشی در( 2019الدیوید و ونگ لیلیان،

 رو  برر آن تراریر و هرا اسرتراتژ  یادگیر ، ها  سبک

 تفاوت که داد نشان نتایج بودند داد  انجا  زبان یادگیر 

 هرا  سربک و یرادگیر  ها  استراتژ  در کلید  ها 

 اسا  بر. داش  وجود زبانی استفاد  الگوها  و یادگیر 

 رونررد در بزرگسررال افررراد رشررد، مجرراور منحاررة نظریررة

 هرا رو  انتخا  با و دارند کلید  ناش کودک یادگیر 

 سررح  برراالبردن برره مناسررب یررادگیر  هررا  سرربک و

 ایرن مبنرا  گفر  توان می. کنند می کمک او یادگیر 

( ویگوتسکی ظریاتن اصلی جوهرال اجتماعی تعامل نظریه،

 آمروزد مری دیگرران، کمرک با کودک آن برپایة که اس 

 مسرئله حرلّ بره یرا کنرد کسب را مهارتها بعضی چگونه

 برا کرودک اجتمراعی تعامرل دیگرر، عبرارت بره. بپردازد

 قبل که کند می فراهم و  برا  را امکان این بزرگساالن

 تصرمیم ا  برر الز  ذهنری ظرفیر  آوردن دسر  به از

 هررا  فعالیرر  بتوانررد هررایش، فعالیرر  مررورد در گیررر 

 مررنظم رفتارهررا  ترردریج برره تررا دهررد انجررا  پیچیررد 

 او رفتارهرا  از جزئری تعاملی، ها  زمینه در بزرگساالن

 شوند. 

 کره ا  محالعه در( 1397صاحب یار و سعدالهیال پیر ،

 در خودراهبر  مهارت بر معکو  کی  تأریر بررسی به

 یافتره پرداختنرد دهرم پایه دختر زانموآنشدا یادگیر 

 معکرو  کری  کره دادند نشان پژوهش از حاصل ها 

 اررر( آزمون پیشالکووری  متغییر کمک با اس  توانسته

 خررود   مولفرره جررز بررهالخودراهبر  بررر دار  معنرری

 میرانگین همچنرین. بگرذارد اررر یرادگیر  در( مدیریتی

 در آزمرون پرس و آزمرون پریش در آموزان دانش نمرات

 و داشرتند  یکردیگر برا چشرمگیر  تفاوت مایشآز گرو 

 آمروزان دانرش یرادگیر  راهبرر  خرود نمرات میانگین

 طرور به. بود باالتر معکو  کی  طری، از دید  آموز 

 از آمروزان دانرش کره دارنرد اعتاراد دبیرران اغلرب کلی

 در( 2018ال کریرک. نیسرتند برخروردار کرافی انگیز 

 این نتایج دادند نجا ا کودک هزار 17 رو  بر ا  محالعه

 سرنین در دو  زبران یادگیرنردگان کره داد نشان محالعه

 زبران پیشرف  آزمون در عملکرد بهترین سال 13 تا 11

 تح  پژوهشی در( 2018الکالیر همچنین و داشتند دو 

 از مدار  در دو  زبان یادگیر  رو  بر سن تاریر عنوان

 در داد اننشر نتایج بودند داد  انجا  سال 12 تا 8 سنین

 برا برود کارآمردتر و تر سریع آنها یادگیر  مدرسه سنین

 اس  این پژوهش مساله پژوهش پیشینه محالعه به توجه

 در انگلیسری زبران آموز  نوین رو  یک تدوین آیا که

 یرادگیر  برر ارربخشری توانایی متداول، رو  با ماایسه

 باشد؟ داشته تواند می را آموزان زبان

 مواد و روش ها

 دو از کره ترکیبری و برا رو  کراربرد  تحایر، نو      

 کیفی بخش در اس   شد  تشکیل کمی و کیفی قسم 

 بره اسرتناد برا آموزشری نروین رو  یرک تردوین جه 

 طباره رویکرد با پژوهشی ها  پیشینه و نظر  چارچو 

 و اعتبار تعیین برا  و اس  مضمون تحلیل رو  و بند 

 صراحب افرراد از وتکرلپر محتوایی و صور  روایی تایید

 طررح کمری بخرش در. اسر  شرد  استفاد  خبر  و نظر

 آزمرون پرس آزمون، پیش نو  از آزمایشی نیمه پژوهشی

 دانرش شامل پژوهش آمار  جامعه. کنترل اس  گرو  با

 در تهرران شرهر یرک منحاره اول متوسحه دختر آموزان

 گررفتن نظر در با اس  که 1398-1399 تحصیلی سال

 دو الدانرش آمروزان شامل که محالعه به ودور ها  میک

 موسسرات در گذشرته یکسرال مردت نباشند، ظرف زبانه

 در 12 قبرولی نمرر  باشرند، نکرد  نا  رب  زبان آموز 

باشد،  می باشند( کرد  کسب گذشته سال در زبان در 

 بره سرپس و گردیرد انتخرا  نفرر 50 تعرداد آنها بین از

رو   و( نفرر 25الرو  نروین گرو  دو به تصادفی صورت
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 آمروز  نروین رو  .شردند جرایگزین( نفر 25المتداول

یرادگیر   و( مسرتالال متغیرر عنروان بره زبان انگلیسری

 نظرر در( وابستهال متغیر عنوان به نسب  به زبان انگلیسی

آمروز  رو  نروین و رو  مترداول . اسر  شد  گرفته

 آن از پرس انجرا  شرد و  جلسره 14 زبان انگلیسی طی

 هرر رو  دگیر  نسب  به زبان انگلیسی برآزمون یا پس

 انجا  شد  اس .  گرو  دو

 (AELL)روش اساس بر انگلیسی زبان آموزش جلسات مطالب . خالصه1جدول 

Table 1. Summary of the content of English language teaching sessions according to AELL Method  
 محتوای آموزش جلسات

جلسه 

 اول

باشد( برگزار شد. آزمون شامل چهار مهارتِ خوانداری، نوشتاری، شنییداری و گتتناری دا، پیش آزمون )که از محتوای درسی پیش رو میدر ابت

دهیم. روی تختنه ی کوچک میآموز یک برگهآموزان: به هر دانشی انگیزشی را تکمیل کردند. آشیایی با دانشآموزان پرسشیامهدانش، باشدمی

ی من، کتاب یا ها بیویسید. نام، رنگ مورد عالقهخواهیم که این اطالعات را در مورد خودشان در برگهآموزان مینویسیم و از دانشا میعیاوییی ر

 توانم انجام دهم، یک کاری که دوست دارم به انگلیسی بتوانم انجام دهم، دو صتت در مورد من.ی من، یک کاری که خیلی خوب میفیلم مورد عالقه

Name, My favorite color, My favorite book or movie, What I am very good at, What I like to do in English, Two adjectives 

about me., 

 کییم و به صنورت بنازی سندس زدننیهای خود بیویسید.  برگه ها را جمع میدانش آموزان سه دقیقه فرصت دارند که این اطالعات  را در برگه

guessing game ی خواهیم سدس بزنید که برگهها اطالعات را می خوانیم و از بچه ها میخوانیم. برای تیوع در بعضی برگهاطالعات هر فرد را می

وشنته ها می خواهیم که سدس بزنید این فرد چه اطالعاتی را در منورد خنود نخوانیم و از بچهها نام فرد را میچه فردی است. و در بعضی برگه

شیاسید(. در آخر معلم نیز خود را معرفنی ی نهم هستید، فرض بر این است که سداقل دو سال است که یکدیگر را میآموزان پایهاست)چون دانش

توضنی   های مربوط به روش معکوسدر پایان در مورد فیلم توانید در مورد او و در مورد کالس سؤاالت خود را بپرسید. آموزان میکید و دانشمی

 ی بعد ببییید.گیرد تا قبل از جلسهخواهیم که اولین فیلم را که در سایت یا اپلیکیشن مدرسه قرار میشود و از آنها میداده می

جلسه 

 دوم

 توضی  یوگای مغز و نشان دادن کلیپی در مورد اهمیت آن در یادگیری. انجام یوگای مغز

های گروهی خواهیم داشت. طبق سط  دانش آموزان دهیم که در طول ترم فعالیتموزان توضی  میکردن دانش آموزان: برای دانش آ بیدیگروه

آموزان سطوح مختلف در کیار یکدیگر قرار کییم. به طوری که در هر گروه دانشبیدی میآوریم، آنهای را گروهکه توسط پیش آزمون به دست می

(:  16)ص Personality)شخصنیت(  1ی درس فعالیت مربوط به مکالمه نتره خواهیم داشت. 4گروه آموز داریم، پیج دانش 20گیرند. با فرض اییکه 

شود که روی هر کارت یک خط از مکالمه قرار هایی داده میاند. در کالس، به هر گروه فلش کارتدانش آموزان کلیپ این مکالمه را در خانه دیده

های شود. مترادفی اصلی نوشته میرا به ترتیب کیید. این مکالمه با سط  دشواری باالتری از مکالمه دارد. دانش آموزان در گروه خود باید مکالمه

آمده، به هنر  19و  18ی جدید با جایگزییی کلمات دیگر جدید درس که در صتحات به همان روش باال، مکالمه (.ZPDشوند)کلمات جایگزین می

 خواندن آن را تمرین کیید.شود تا آن را مرتب کرده و گروه داده می

های ضبط شده را بنه کید. در زمان اجرا صدای آنها ضبط شده و پس از اتمام، صوترا میی خود را برای کل کالس اجایتای نقش: هر گروه مکالمه

ست. دوم اییکه افراد خود گروه آموزان باید سدس بزنید که این صوت کدام گروه اکییم. با شییدن هر صوت اوالً دانشغیر از ترتیب اجرا پخش می

 ی خود را بگویید.اشکاالت مکالمه

شود. صتات از کلمات کتناب و کلمنات دشنوارتر تدریس کلمات جدید درس به روش پروژه محور: به هر گروه دو شخصیت و دو اسساس داده می

ایشی، دو شخصیت و دو اسساس را اجنرا کیند، و داننش ( هر گروه باید توسط نمZPDشود. )طبق هستید، و اسساسات به دایره کلمات اضافه می

 آموزان دیگر سدس بزنید که چه صتات و اسساساتی در این نمایش ارائه شده.

 .ها و کلیپ گرامر مربوط به تدریس معکوستکلیف: یک کاربرگ مربوط به کلمات شخصیت
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جلسه 

 سوم

اند)روش معکوس(: دانش آموزان به سی مربوط به کلیپ گرامری که در میزل دیدهاستتاده از روش کال جهت انجام فعالیت کال. انجام یوگای مغز

دهید. انجام می oup.elt.comرا از سایت  to be verbها می نشییید و آنالین فعالیت مربوط به درس گرامری روند. پشت کامپیوترسایت کامپیوتر می

تواند سراغ دهد، پس از اییکه معلم تمرین او را چک کرد، میم هر ست به معلم اطالع میشود. هر گروه پس از انجا. ست تمرین در نظر گرفته می5

کتاب را  23ی گردیم. فعالیت مربوط به متن صتحهنشییید(. به کالس برمیتمرین بعدی برود )دانش آموزان به صورت دو نتری پشت هر کامپیوتر می

دهیم. آمنوزان منیهای جدیند )منًالً آمریکنایی( بنه داننش   دشواری باالتر و شخصیتبعد یک متن جدید با سط Readingدهیم. انجام می

آورند، و برای هر جمله از متن یک سؤال با دهید. کلمات جدید را از دیکشیری در میخوانید. سؤاالت مربوطه را جواب میآموزان متن را میدانش

 نویسید.می to beاستتاده از فعل 

Hands on Project :شنود. گنروه اداره کیینده، فنیلم ها اداره میآشپزی: این برنامه در طول ترم تکرار خواهد شد. هر بار توسط یکی از گروه

بیید. و افراد گروه مانید فنیلم در کنالس آن را آموزش دستور یک غذای ساده )مًالً ساالد، ساالد میوه، دسر، ...( به زبان انگلیسی را در میزل می

دهیند.  دهید. کلمات جدید را به صورت نمایش واقعی آن یناد مید و در واقع روش درست کردن آن غذا را به انگلیسی آموزش میدهیارائه می

 کید.ها آورده و هر گروه برای خود درست میهمچیین وسایل مربوط به درست کردن آن غذا را به تعداد گروه

 (2و  1)مربوط به دو درس  intonationهای مختلف + کلیپ مورد شخصیت افراد ملیت تکلیف: کابرگ گرامر + فیلمی برای تدریس معکوس در

جلسه 

 چهارم
 برنامه اردو تتریحی همراه با معلم )مطابق با مضمون کتاب زبان انگلیسی(

جلسه 

 پیجم

هنای یم که خصوصیات شخصنیتی ملیتخواهفعالیت مربوط به فیلمی که در میزل دیده شده: )تدریس معکوس( از دانش آموزان می. یوگای مغز

درست کردن یک پوستر: برای هر  ها و اقوام مختلف ایرانی مقایسه کیید. اشتراکات و اختالفات را بیویسید. اند، با ایرانیمختلف را که در فیلم دیده

گذاریم. هر گروه ی در اختیار هر گروه میهای مربوطه، کاغذ، مقوا، چسب و قیچکییم. عکسها و اسساسات را مشخص میگروه تعدادی از شخصیت

چسبانیم تا یادگیری به سنبک های کالس میها، آنها را روی دیوارباید کلمات خود را به صورت پوستری به نمایش بگذارد. پس از آماده شدن پوستر

مل تمرین خواندن و گرامر. این کناربرگ چیند شود. شادر کالس انجام می multi-taskدیداری اتتاق بیتتد)سطوح یادگیری بلوم(. یک کاربرگ 

به صورت گروهنی  ZPDشود. شود. کاربرگ در سط  دشواری باالتر از سط  کتاب طراسی میمیظوره، جهت مرور لغات و گرامر درس انجام می

 شوند.دهید و به صورت گروهی ارزشیابی میانجام می

اند( تدریس معکوس:  با روش دست زدن مطابق آهیگ جملنه، لم آن را در میزل دیده)فی Language Melody: 20ی بازی مربوط به درس صتحه

intonation کییم. ابتدا روی را تمرین میstress دهیم. کلمات و بعد روی جمالت بازی را انجام میGamification 

 present continuous :2+ کلیپ مربوط به گرامرِ درس  writingدر  punctuationتکلیف: فیلم مربوط به آموزش 

جلسه 

 ششم

خواهیم که هر کناری کنه رویم. از دانش آموزان میبه صورت پانتومیم: با یک چمدان و وسایل ستر به کالس می با ارائه travelدرس . یوگای مغز

آمنده و داننش  2در آن کلمات درس  کید کهدهد را سدس بزنید و بیویسید. معلم یک نمایش کوتاه را به صورت پانتومیم اجرا میمعلم انجام می

کیید. )همه ی کلمات در به همراه تعدادی بیشتر( در هیگام گتتن اییکنه آموزان با نوشتن جمالت سال استمراری گرامر این درس را هم تمرین می

 شوند.واقعی نشان داده می هایمعلم در نمایش مشغول چه کاری است، از جمالت سال استمراری استتاده می شود. همچیین کلمات با نمونه

 شود. مانید درس قبل در گروه با فلش کارت و مرتب کردن جمالت.انجام می conversationفعالیت مربوط به 

در کنالس انجنام  guessing gameدهید. بعد با استتاده از کلمات جدید ینک به هر گروه داده شده و انجام می travelکاربرگی مربوط به کلمات 

ایستد. یکی از کلمنات را روی تختنه آید و پشت به تخته می)بازی سدس زدنی( به این صورت که از هر گروه یک نتر به جلوی کالس میشود.می

شان آن کلمه ی روی تخته را سدس بزند. بعد از سدس گروهینویسیم. افراد آن گروه باید با گتتن کلماتی مربوط به آن کلمه کمک کیید تا هممی

 نشیید و بعد گروه بعدی،...سازد و می، یک جمله با آن کلمه میزدن کلمه

شنود و از آنهنا به دانش آمنوزان داده می punctuationدیده شده، یک متن بدون  punctuation: با توجه به فیلمی که در مورد writingتمرین 

و با استتاده از کلمات جدید درس در سط  دشنواری  travelربوط به های ویراستاری را در آن اضافه کیید. متن، متیی باشد مخواهیم که عالمتمی

 ZPDباالتر. 

hands on projectدهد.: آشپزی: مطابق توضی  جلسه سوم. این بار یک گروه دیگر کار آشپزی را ارائه می 

 .ا سط  دشواری باالتر از کتاببا موضوع ستر و ب Reading+ کاربرگ  possession: 56و  36ی تکلیف: فیلم مربوط به گرامر صتحه

جلسه 

 هتتم
Hands on Projectآشپزی : 
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جلسه 

 هشتم

 56و  36فعالیت مربوط به گرامر ص . یوگای مغز

استتاده از . (tactics for listeningدیگر با سط  دشواری باالتر به همراه کاربرگ )از کتاب  listeningی یک به عالوه 39و  38انجام فعالیت صتحات 

بریم و از آنها می خواهیم که در یک سایت انگلیسی زبان یک بلیط و یک :  دانش آموزان را به سایت کامپیوتر میtask-based learningوش کال و ر

 اتاق هتل برای خود رزرو کیید.

 reading comprehensionمربوط به گرامر درس و  multi taskکاربرگ 

های خود در مورد آموزان در گروهشود که در آن افراد مختلف مشغول کارهای مختلف هستید. دانشه میفعالیت نوشتن: یک عکس به هر گروه داد

 دهید.کیید و به سؤاالت طراسی شده طبق عکس پاسخ میهای خود را جابجا میها برگهنویسید. بعد گروهعکس سؤال می

 3درس ی تکلیف: فیلم آموزشی در مورد پاراگراف نویسی + فیلم مکالمه

 جلسه نهم

دهیم که در آن کارهای مختلف مربوط ک پاورپوییت نشان می، یفعالیت مربوط به مکالمه )مانید جلسه دوم( )مرتب کردن و ایتای نقش(، یوگای مغز

دهید، سات را نشان میها کلمات و اصطال( و کلماتی بیشتر و باالتر. عکس53و  52صتحات  3شود. )مطابق کلمات درس ها نشان داده میبه میاسبت

خنواهیم کنه کییم و از دانش آمنوزان میها زیاد است. پاورپوییت را پخش میاز هر کلمه ممکن است بیش از یک عکس داشته باشیم. تعداد عکس

ثانیه  3نشان می دهیم )مًالً توانید. ابتدا با سرعت بیشتر عکسها را رسد و هر چقدر میها را بیویسید. هر چه که به ذهیشان میکلمات مربوط به عکس

اند.  بعد روی هر یک از ها می خواهیم بگویید که چید کلمه نوشتهثانیه هر عکس( و بعد از بچه 5هر عکس( دور بعد سرعت را کیدتر می کییم )مًالً 

 نویسید.آموزان کلمات جدید را میکییم و دانشاسالیدها تک تک صحبت می

Speakingکیید. و آداب و رسوم دهید صحبت میهای مختلف انجام میهای خود در مورد کارهای مختلتی که در میاسبتروه: دانش آموزان در گ

 کیید.خانوادگی خود را با یکدیگر مقایسه می

 present simpleتکلیف: فیلم مربوط به گرامر 

جلسه 

 دهم
 یسی(برنامه اردو تتریحی همراه با معلم )مطابق با مضمون کتاب زبان انگل

جلسه 

 یازدهم

 یک متن مربوط به سال نو در کشورهای مختلف present simple Readinروش کال: تمرین درس ، یوگای مغز

How different countries celebrate new year. 

 ها در مورد آن صحبت کیید.بعد از انجام آن در گروه

Hands on Projectدهد.ر یک گروه دیگر کار آشپزی را ارائه می: آشپزی: مطابق توضی  جلسه سوم. این با 

 ها در کشورهای مختلفتکلیف: فیلمی در مورد فستیوال

جلسه 

 دوازدهم
Hands on Projectآشپزی : 

جلسه 

 سیزدهم

ها می زنید تا کالسهای دیگر هم ها را روی دیوارهای راهروهر گروه یک پوستر مربوط به یک فستیوال از یک کشوری درست کید. )پوستر، یوگای مغز

 .بازی با کلماتو  با عکس writingتمرین ، ببییید.(

جلسه 

 چهاردهم
 .برنامه اردو تتریحی همراه با معلم )مطابق با مضمون کتاب زبان انگلیسی(

 

 بره توجره برا انگلیسی، زبان آزمون انگلیسی: زبان زمونآ

 آزمرون ایرن. اسر  شد  تدوین و تهیه روانسنجی اصول

 و پاسر  کوترا  ا ، گزینه چهار تشریحی، سواالت شامل

 کرری  رو  معلررم همکررار  بررا کرره اسرر  جررورکردنی

 هرا  سرال سرواالت مجموعره از جدیرد رو  و متداول

 سرواالت ایرن برین از که شد ، انتخا  سوال 80 گذشته

 روایری بررسری جهر . شرد انتخا  سوال 40 نهای  در

  پایه انگلیسی زبان معلم 10 نظرات از آزمون، محتوایی

 

 و لیسرانس هرا  مدرک با تدریس تجربه سال 15 با نهم

 ارزشرمند نظررات از همچنین. شد استفاد  لیسانس فو 

 شپرژوه ایرن در .شد گرفته بهر  مشاور و راهنما اساتید

 ریچاردسرون کرودر رو  از از اسرتفاد  برا آزمون پایایی

 نمونرهال نمونره فرمول زیرر تعرداد اسا  بر. شد محاسبه

 لرذا. شرد گرفتره نظرر در نفر 20 محالعه مورد( مادماتی

 ، �̅� محاسربه بررا  برود، خواهرد 20 فرمول در n مادار

 در و اسر  شرد  محاسربه آمروزان دانش پاس  میانگین
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 عنروان بره را آمروزان دانرش نمررات کل واریانس نهای 

 ایم. گرفته نظر در مادار

 
ماردار آمرار  کودرریچاردسرون بریش از  بر اسا  نتایج 

محررح شرد  بررا   یی سرواالتالرذا پایر ،می باشرد 8/0

این ضریب آزمون زبان انگلیسی تایید می گردد. سنجش 

برا  سرنجش  نشان می دهد که همسانی درونی سواالت

 ی مورد تایید می باشد.زبان انگلیس

 هایافته

 و توصرریفی آمررار از هررا داد  تحلیررل و تجزیرره برررا      

 هرا  شاخص از توصیفی آمار در. شد استفاد  استنباطی

 آمرار در و اسرتاندارد انحرراف و میرانگین درصد، فراوانی،

 زیررر آمررار  هررا  آزمررون طریرر، از هررا داد  اسررتنباطی

 از هرا داد  حلیرلت بررا  کیفی قسم  در شدند: بررسی

 مصراحبه تحلیرل و مرتن تحلیلال CVR  و CVI رو 

 اسرتفاد  متخصصران نظرر اسرا  بر گرفته صورت( ها 

 تحلیرل طرح از ها داد  تحلیل برا  کمی قسم  در. شد

 . شد استفاد  گروهی برون و گروهی درون واریانس

 برا مررتب  نظر  مبانی ابتدا آموزشی بسته تدوبن جه 

 شرامل کره انگلیسری زبران آمروز  جدیرد ها  تکنیک

 هرا  سربک معکرو ، رو  مغرز، یوگا فعالی ، تئور ال

 اسررتخرا ( محررور پررروژ  رو  و کررال رو  یررادگیر ،

 مصراحبه نهرم پایره زبران معلمران از همچنین و گردید

 مناسب محتوا  اهداف، شدن مشخص از پس شد گرفته

 و تهیره شد  مشخص اهداف به توجه با تکنیک هر برا 

 زبران آمروز  نروین رو  بسته تدوین از پس های ن در

 قررار صاحبنظران از نفر 5 اختیار در برنامه این انگلیسی

 مرحلره چنرد و صراحبنظران نظرر اعمرال از پس. گرف 

 اجرا جه  شد ، تدوین آموزشی بسته نهای ، در ویرایش

 .گردید آماد 

 (n=50) اسمیرونف -کولموگرف آزمون . خالصه2جدول 

Table 2. Results of Kolmogorov-Smironov test (n = 50) 
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه ها متغیر

 یادگیری

 زبان انگلیسی

 >5/0 141/0 >5/0 135/0 >5/0 168/0 آزمایش

 >5/0 163/0 >5/0 144/0 >5/0 /153 کیترل

 سرح  شرود،می مشراهد  باال جدول اطیعات در چنانکه

 آزمرون پس آزمون، پیش در ژوهشپ متغیر در معنادار 

 مری 05/0 از تربزرگ متداول، و نوین گروها  پیگیر  و

 زبران یرادگیر " متغیرر به مربوط داد  ها  یعنی. باشد

 . کنند می پیرو  نرمال توزیع از "انگلیسی

 در پژوهش، متغیرها  ماهی  و تحای، رو  به توجه با

 از پررژوهش، سرروال برره پاسررخگویی جهرر  بخررش ایررن

 هرا  گیرر  انرداز  برا واریرانس تحلیل آمار  ها لمد

 تحلیرل آزمون اجرا  قبل.  شد استفاد  آمیخته، و مکرر

 آزمرون از اسرتفاد  با ها داد  کروی   مفروضه واریانس،

 گرف . قرار آزمون مورد موشلی

آزمون کروی  موشرلی، مفروضره کرویر  داد  هرا را در 

یررد قرررار متغیررر یررادگیر  زبرران انگلیسرری مررورد تای

، =77/0Mauchlys W= ،9/5Chi Squareالداد

2=df  ،05/0P= .) 
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 انگلیسی زبان یادگیری . خالصه آزمون تحلیل واریانس آمیخته اثرات درون گروهی و برون گروهی در متغیر3جدول 

Table 3. Results of mixed analysis of variance of within-group and between-group effects on English 

learning 

 F وراتذمیانگین مج درجه آزادی مجموع مجذورات میبع متغیر
 سط 

 معیی داری
 اندازه اثر

 یادگیری

 زبان انگلیسی

 312/0 001/0 9/10 8/44 1 8/44 گروه

    9/3 24 6/93 خطا

 635/0 001/0 8/41 6/34 2 2/69 زمان

    84/0 48 3/40 خطا

 608/0 001/0 3/37 6/25 2 3/51 زمان و گروه

نتایج ارقا  بدس  آمد  از جدول باال حراکی از آن اسر  

(، اررر اصرلی df ،2/69=F=2، 48که اررر اصرلی زمران ال

( و اررر تعامرل گررو  و زمران df ،8/44=F=1، 24گرو ال

( معنی دار اس . به عبرارت دیگرر df ،3/51=F=2، 48ال

ت معنری حداقل بین دو بار انداز  گیر  گررو  هرا، تفراو

دار  وجررود دارد. از ایررن رو  در ادامرره بررا اسررتفاد  از 

ماایسه ها  زوجی، تفاوت بین پیش آزمون، پس آزمون 

و پیگیررر  در گرررو  رو  نرروین و رو  متررداول مررورد 

 بررسی قرار می گیرد. 

 انگلیسی نزبا بار اندازه گیری یادگیری 3. نتایج آزمون بونترنی در دو گروه آزمایش و کیترل در 4جدول 

Table 4. Bonferroni test results of experimental and control groups in 3 measurements of English 

language learning 

 اندازه گیری گروه متغیر
 اختالف میانگین

 پیگیری پس آزمون

 یادگیری زبان انگلیسی

 روش نوین
 -40/2* -84/2* پیش آزمون

 44/0  پس آزمون

 

 روش متداول
 08/0 -40/0 پیش آزمون

 48/0  پس آزمون

یرادگیر  "ماایسه ها  زوجی نشان می دهد کره نمررات 

دانش آموزان گررو  نروین در پرس آزمرون  "زبان انگلیسی

نسب  به پیش آزمون افزایش معنی دار  داشته اس ، برا 

این وجود در دانش آموزان گرو  متداول، تفاوت بین پیش 

و پس آزمون معنی دار نیس . بنابراین می توان برا  آزمون

زبران  نیآمروز  نرورد رد فرضیه صفر، نتیجه گرف  کره 

 یسیبا رو  متداول آموز  زبان انگل سهیدر ماا یسیانگل

دانرش آمروزان دخترر متوسرحه  یسیزبان انگل یادگیر بر 

 4/54بره طرور   شهر تهران موررتر اس  کیاول منحاه 

ترکیب خحی نمر  ها  یرادگیر  زبران درصد از واریانس 

انگلیسی آزمودنی ها توس  انتسا  به گرو  ها قابل تبیین 

اس . از سو  دیگر عد  تفاوت معنی دار بین نمرات پرس 

آزمون با پیگیر ، نشان دهنرد  مانردگار  تراریر آمروز  

نوین زبان انگلیسی بر افزایش یادگیر  زبران انگلیسری در 

 طول زمان می باشد. 

 گیری نتیجهث و بح

 زبران آمروز  نروین رو  تدوین حاضر پژوهش هدف    

 بررر متررداول رو  بررا آن ارربخشرری ماایسرره و انگلیسرری

 اول دور  دخترر آمروزان دانش در انگلیسی زبان یادگیر 

 حراکی پژوهش نتایج. بود تهران شهر یک منحاه متوسحه

 دانرش "انگلیسری زبران یرادگیر " نمرات که اس  آن از

 آزمرون پریش بره نسب  آزمون پس در نوین گرو  آموزان

 دانرش در وجرود ایرن برا اس ، داشته دار  معنی افزایش

 پرس و آزمرون پریش برین تفراوت مترداول، گرو  آموزان

 گرفر  نتیجره تروان، می بنابراین. نیس  دار معنی آزمون
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 متداول رو  با ماایسه در انگلیسی زبان نوین آموز  که

 دانرش انگلیسری زبران یرادگیر  بر انگلیسی زبان آموز 

 مروررتر تهران شهر یک منحاه اول متوسحه دختر آموزان

 پرس نمرات بین دار معنی تفاوت عد  دیگر سو  از. اس 

 آمروز  تراریر مانردگار  دهنرد  نشان پیگیر ، با آزمون

 در انگلیسری زبران یادگیر  افزایش بر انگلیسی زبان نوین

 هرا  یافته با پژوهش نای ها  یافته. باشد می زمان طول

و  مارد   علرو، (1397ال یو سرعداله اریرصراحب  ، ریپ

اکبر  ، (1397ال نژاد و باقر جوشاان(، 1397یالابیافراس

و  ، جعفررر(، 1395پورنررگ، حسررینی و شررکوهی فرررد ال

 ایررو فرن نسررب ینیحسرر ،یزدانرر،  ی(1396ال  محمررد

 اریرررهرررابوک و مرررگ ( و 2018الو و گررراردنرال، (1393ال

و  نسرب ینیحسر ،یزدانریپرژوهش  تایجن. اس  (2018ال

 کره رایانره کمرک بره آموز  که داد نشان (1393ال ایفرن

 برر هسر  نروین شریو  بره آمروز  هرا  تکنیک از یکی

 جمرریت، سرراختار و دسررتورال انگلیسرری زبرران یررادگیر 

( اصرحیحات و لغرات و محلب درک نوشتار ، ها مهارت

 به که  ا محالعه در (2014سودمند و موس، ال. اس  مؤرر

 و یرادگیر  هرا  سبک ها  تفاوت و اصیح انوا  بررسی

( انگلیسرری یررادگیر  بهبررود برررا  پیشررنهاداتالترجیحات

 دهنرردگان پاسرر  کرره داد نشران نتررایج بودنررد داد  انجرا 

 انگلیسری زبران یرادگیر  برا رابحره در شفاهی ترجیحات

 در کره دهم می ترجی  من نو  در مثال عنوان به. داشتند

 کری  در که دهم می ترجی  من یا و کنم کار نزبا گرو 

 را انگیررز  بیشررترین کررنم شرررک  مشررارکتی کارهررا  و

 گفر  تروان مری آمرد  بدسر  یافتره تبیرین در. داشتند

 زبران در یادگیر  موانع از یکی یادگیرندگان باال اضحرا 

 ترین شد  شناخته عنوان به و شود می محسو  انگلیسی

. دارد ناش زبان یادگیر  برا  انگیز  تضعی  در که عامل

 و دیرردگاهها بیرران در همیشرره یادگیرنررد  کرره طررور  برره

 به شدن مرتکب از تر  دلیل به در  کی  در مکالمات

 محری  در امنیر  احسرا . کننرد مری خوددار  اشتبا 

 فراینرد در یادگیرنردگان شردن درگیرر باعث در  کی 

 اننردتو مری آموزان دانش رو  این در. شود می یادگیر 

 مختلر  مسائل مورد در خود دیدگاهها  و نظرات بیان به

 و امنی  احسا   به تواند می که بپردازند در  کی  در

 آموزشری محری  یرک ایجاد. کنند کمک آنها بودن راح 

 و اجتمراعی حرس یرک تررویج بره کره ا  گونره به سالم

. کنرد کمک تکلی  و کی  به نسب  بودن تعل، احسا 

 اسر  داد  نشران(  2018التریکو و ساویل تحایاات نتایج

 مورر یادگیر  افزایش در در  کی  در کم اضحرا  که

 مری اتفرا  زمرانی یرادگیر  بهترین معتادند و. باشد می

 و ببرد لذت کیسی تکالی  و فعالی  از یادگیرند  که افتد

 در فیلترر  یرا و مرانع کره هنگرامی. کند راحتی احسا 

 و آرامرش برا را تکالی  باشد تهنداش وجود یادگیرند  ذهن

 بنرابراین. دهرد مری انجرا  وجه بهترین به اضحرا  بدون

 شررک  برا  و زبان یادگیر  و تمرین برا  را خود انگیز 

 رو   این در. دهد می افزایش در  کی  فعالیتها  در

 جهر  معلمران و آمروزاندانش بررا  زیراد  ها فرص 

( نروینال رو  یرنا. شرود مری فرراهم یاددهی و یادگیر 

. دهررد قرررار آمرروزاندانش اختیررار در را یررادگیر  اختیررار

 بره گیردمی شکل تر عمی، طوربه رو  این در یادگیر 

 سرح  یادگیر  به سازدمی قادر را آموزاندانش که طور 

 و منفعرل حالر  از نیرز در  ها کی .  یابند دس  باال

 تعامرل. دشومی تبدیل مشارکتی و فعال محیحی به ایستا

 بررا آمرروزاندانش و آمرروزدانش و معلررم بررین همکررار  و

 کری  زمان از وجه بهترین به و آیدمی وجود به همدیگر

 حالر  از نیرز ارزشریابی ها رو . شودمی استفاد  در 

 بره استانداردشرد  ها تسر  و امتحران بعد تک و بسته

 یواقعر یرادگیر  کلی نتایج و هافعالی  از واقعی ارزشیابی

 ارائرره مررؤرر و موقررع برره واقعرری، بررازخورد. کنرردمی تغییرر

 نتیجرره در. شررودمی طراحرری معنررادار تکررالی . شررودمی

 پذیرمسرئولی  و مسرتال یادگیرنردگانی بره آموزاندانش

 یرادگیر  بره نیز تحصیل پایان از پس که شوندمی تبدیل

 از متفرراوت هررا موقعی  در و داد خواهنررد ادامرره خررود

 .کررد خواهنرد اسرتفاد  نحو بهترین به خود ها یادگیر 

 گیرر  نمونره از تحایر،، اسرتفاد  ها  محدوی  از یکی

 تاریرگرذار هرا یافته پذیر  تعمیم بر که باشد می تصادفی
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 از هرا آزمودنی فرد  ها  تفاوت اس  و همچنین کنترل

 کره نبود محا، دس  در...( و زبانی استعداد هو ،ال قبیل

 داد  قرار تاریر تح  را تحای، جهنتی نوعی به اس  ممکن

 رو  برر عریو  زبران معلمان که شود می پیشنهاد .باشد

 مکمررل رو  یررک عنرروان برره رو  ایررن از موجررود هررا 

 بره معلمران شرود مری شود و همچنین پیشرنهاد استفاد 

 رو  بره فراگیرران، هرا  یرادگیر  حجم بر تمرکز جا 

 گررفتن دیرا در آنران ها  مهارت افزایش و یادگیر  ها 

 راهبردهرا  آمروز  طریر، از فراگیران. کنند توجه زبان

 زبان یادگیر  ها  مهارت توانند می عاطفی و فراشناختی

 خرود فعرال، فراگیرانی به شدن تبدیل با و دهند توسعه را

 .دهند شکل را زبان مناسب آرمانی

 آموز  که داد نشان حاضر تحای، ها  یافته کلی طور به

 زبران بره نسرب  یادگیر  بر نوین شیو  به انگلیسی زبان

 مری لرذا. اسر  داشته مثب  تاریر آموزان دانش انگلیسی

 از تواننرد مری انگلیسی زبان مدرسان و معلمان گف  توان

 افرزایش در مرورر آموزشری تکنیکها  عنوان به رو  این

 آمروزان دانرش تحصریلی پیشررف  و  یرادگیر  انگیز ،

 .کنند فاد است انگلیسی زبان در  به نسب 
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 رو  برا آن ارربخشری ماایسه و انگلیسی زبان آموز  نوین رو  تدوین با هدف حاضر پژوهش چکیده:

 تهرران انجرا  شهر یک منحاه متوسحه اول دور  دختر آموزان دانش در انگلیسی زبان یادگیر  بر متداول

 بخرش در اسر   شرد  تشرکیل کمی و کیفی قسم  دو از که ترکیبی رو  با و برد کار تحای، نو  .شد

 طباه رویکرد با پژوهشی پیشینه و نظر  چارچو  به استناد با آموزشی نوین رو  یک تدوین جه  کیفی

 پرس آزمرون، پیش نو  از آزمایشی نیمه پژوهشی طرح کمی بخش در. اس  مضمون تحلیل رو  و بند 
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 انگلیسری  و بررا  زبان آزمون از ها داد  گردآور  برا . شد انجا  گرو  دو رو  بر جلسه 14 در داولو مت

 کره داد نشران پرژوهش نترایج .شد استفاد  گروهی برون و گروهی درون واریانس تحلیل از ها داد  تحلیل

 بود  موررتر انگلیسی زبان به نسب  یادگیر  بر متداول رو  به نسب  انگلیسی زبان نوین رو  به آموز 

       انگلیسری زبران مدرسران و معلمران کره گرفر  نتیجره تروان می پژوهش این ها  یافته به توجه با .اس 

 دانرش تحصیلی پیشرف  و یادگیر  افزایش در مورر آموزشی ها  تکنیک عنوان به رو  این از توانند می

 .کنند استفاد  انگلیسی زبان در  به نسب  آموزان
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