
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


72-79صفحات 93، پاییز 73، شماره 24پرستاري و مامایی جامع نگر، سال 

Email:Mfaghani@gums.ac.irپزشکیدانشکده ، رشت،معصومه فغانی: نویسنده مسئول*

تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی 

4فاطمه سالمت ،3معصومه ادیب ، 2*ی، معصومه فغان1مژگان مصباح:پژوهشگران

ایرانرشت،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،دانشکده پزشکی،مربی،زبان، گروه )1
پزشکی گیالن، رشت، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه علومدانشیار، علوم تشریح، گروه )2
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران ،شهید بهشتیدانشکده پرستاري و مامایی، مربی، )جراحی-داخلی(گروه پرستاري )3
، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانتحقیقات و فناوريي، معاونت ژاپیدمیولوکارشناس )4

5/10/91: تاریخ دریافت مقاله
21/7/92:تاریخ پذیرش مقاله

چکیده 
. دانشگاه هاستنظام آموزشی ما استفاده از روشهاي آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس واساسی دریکی از مشکالت مهم و:مقدمه

مان از روش هاي صحیح تدریس خواندن و درك لت عدم آگاهی معلمطلوب و عدم عالقه دانشجویان به یادگیري زبان به عشی ناکیفیت آموز
رفع نقایص روش راهی براي حل معضالت و،استفاده از شیوه هاي آموزشی فرایند محور نظیر روش تکلیف محور.مطلب زبان انگلیسی است

.می باشدسنتی زبان انگلیسی تدریس

درك مطلب زبان انگلیسی پژوهش به منظور بررسی  تاثیر بکارگیري روش تدریس تکلیف محور در تقویت مهارت خواندن واین :هدف
.گرفته استصورتدانشجویان رشته مامایی 

سال در دانشکده پیراپزشکی 18-20مامایی گروه سنی نفراز دانشجویان49است که بر روي میدانی این مطالعه از نوع کارآزمایی :روش کار
گروه آزمون به روش تکلیف محور .دانشجویان به صورت غیر تصادفی به دوگروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.صورت گرفت1391لنگرود، در سال 

. هر دو گروه پیش و پس آزمون گرفته شداز.و گروه کنترل به روش سنتی دستور وترجمه به مدت یک ترم تحصیلی تحت آموزش قرار گرفتند
.صورت گرفتتی مستقل و تی زوجی و کاي دو تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  آزمونهاي 

در گروه >p)0001/0(دادنشانراداريمعنیتفاوتآموزشاز)38/16±75/1(بعدو)16/6±54/1(نمره دانشجویان در گروه آزمون قبل :نتایج
ولی این >p)0001/0(گردیدمشاهدهداريمعنیتفاوتسنتیروشبهآموزشاز)98/12±91/1(و بعد)02/6±97/1(نیز بین نمرات قبل کنترل 

سابقه شرکت در کالسهاي زبان خارج از دانشگاه پیشرفت بیشتري را در نمرات امتحانی هر دو گروه ایجاد . تفاوت در گروه آزمون بیشتر بود
.p)0001/0(کرد

با توجه به تاثیر مثبت آموزش تکلیف محور در مهارت خواندن و درك مطلب دانشجویان مامایی نسبت به روش سنتی در این :نتیجه گیري
مطالعه پیشنهاد می گردد که استادان در روش تدریس زبان انگلیسی بهره گیري از روشهاي تدریس فرایند محور نظیر روش تکلیف محور را مورد

.دهندتوجه قرار
دانشجویان،مامایی،تدریس: کلیدواژه ها

مقدمه
خواندن به معناي جامع و علمی، وسیله اي است 
که می توان از طریق آن به گنجینه بی انتهاي تجربه 

آنگونه که از مبانی و چهارچوب نظري . بشري دست یافت
خواندن برمی آید خواندن معطوف به فهم مطلب و پیامی 

رمزهاي کالمی نگاشته نویسنده با نشانه ها واست که 
).1(است

تاکید بر مهارت خواندن زبان خارجی فراگیران، 
یکی از مهمترین موضوعات برنامه هاي آموزشی زبان 

استفاده از راهبردهاي تسلط بر خواندن و).2(انگلیسی است
مطالعه یکی از مهمترین نیازهاي فراگیران دوره هاي زبان 

سرفصل صصی در دانشگاههاي ایران است وتخعمومی و
این دوره ها با هدف تقویت مهارت خواندن به همراه 

با این ).3(زبان تدوین گردیده استدستوریادگیري لغت و
د که بسیاري از نها نشان می دهوجود، پژوهش

دانشجویان ایرانی پس از گذراندن دوره هاي زبان عمومی 
جهت برآورده کردن تخصصی، مهارت زبانی الزم راو

در ).3،5(حرفه اي خود بدست نمی آورندنیازهاي علمی و
دهه هاي اخیر، لزوم تجدید نظر در روش هاي یکسویه 

فعال یادگیري از استفاده از روشهاي نوین وتدریس و
سوي سیستم هاي آموزشی احساس می شود و کاربرد این 
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روشها در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی گسترش
ویژگی غالب کالسهاي دانشگاهی به گونه اي.)6(یافته است

است که آموزش قسمت اعظم مطالب درسی به صورت 
یکطرفه از سوي اساتید انجام می شود و دانشجو کمترین 
تعامل را در فرایند یادگیري دارد در حالیکه فرایند

).7(سویه اتفاق می افتدطریق ارتباط دویادگیري بیشتر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن مانند سایر 
دانشجویان درکشور قبل از ورود به دانشگاه حدود شش 
سال با روشهاي مختلف تحت آموزش زبان انگلیسی قرار 

7مربوطه بین رشته نیاز در دانشگاه نیز بنا بر . می گیرند
برنامه درسی به . نددرسی زبان می گذرانواحد8تا 

، نیمه تخصصی و تخصصی ارائه می گردد و صورتهاي پایه
مواد درسی متشکل از کتابها، مقاالت، متون نیمه تخصصی 

ولی علی رغم تمامی کوششهاي بعمل . و تخصصی است
آمده غالب دانشجویان در پایان کار قادر به استفاده بهینه 

به نظرمی رسد . از دانش کسب کرده خویش نمی باشند
ه ايمطالع).4(آموزش زبان استاین مشکالت ناشی از روش 

اساسی ترین علت عدم موفقیت دوره هاي زبان دادنشان 
دانشگاهی در ایران استفاده استادان از روش تدریس سنتی 

در ایران طبق بررسیهاي انجام ).7(ترجمه استدستور و
درصد دانشجویان عالقه بیشتري به استفاده از 3/56شده 

روش تکلیف محور نشان دادندروش تدریس تعاملی مانند 
متخصصان آموزش زبان معتقدند که بهره گیري از .)8(

روشهاي تدریس فرایند محور نظیر روش تکلیف محور 
رفع نقایص روش تدریس سنتی راهی براي حل معضالت و

دوجانبه نسبت یادگیري مشارکتی و. زبان انگلیسی است
تاکید وبه الگوهاي آموزشی یکسویه رایج ارجحیت دارد

می شود براي یادگیري بیشتر از فرایندهاي آموزشی 
دوطرفه نسبت به فرایندهاي انتقال یک طرفه استفاده 

دوره هاي این امر فرآیند یاددهی و یادگیري در . گردد
).10،9(زبان تخصصی را بهبود می بخشدزبان عمومی و

آموزش در روش سنتی دستور و ترجمه عالوه بر
. شودتن به آموزش دستور نیز تاکید میلغت و ترجمه م

و مفروضدر این روش مدرس مخزن و منبع دانش 
فراگیران ظروف خالی محسوب می گردند که مدرس 

. وظیفه دارد مطالب را بصورت یکطرفه به آنان انتقال دهد
دانشجو یا دانشجو و و در این روش تعامل بین استاد 

متن محور و آزمون ،دانشجو بسیار اندك است و کالس
روش تکلیف محور نوعی روش تدریس ).12،11(محور است 

ارتباطی است که در آن به یادگیري معنادار زبان از طریق 
.انجام تکالیف درمحیطی کامال دانشجو محور تاکید می شود

خواسته کلی آموزش تکلیف محور، ایجاد انگیزش براي 
.ی و فرم می باشدفراگیري از طریق فعالیتهاي مبتنی برمعن

در این روش به هر سه بعد ساختار، عملکرد و تعامل اهمیت 
در این تعریف استفاده از مواردي مانند سوال ).13(می دهند

کردن، پاسخ دادن، توضیح دادن، جستجوکردن، تجزیه و
امکان تعامل را براي فراگیر ، ارزیابیتحلیل، ساختن و

تدوین سر فصل، واحد اساسی"تکلیف". فراهم می کند
جمع آوري مطالب آموزشی و تدریس در کالس درس 

متخصصان معتقدند که تکلیف نوعی کار کالسی .است
فعالیت ).14(متمایز است"فعالیت"و"تمرین"است که از 

عبارت است از هر نوع فعالیتی که زبان آموزان در "کالسی 
زمانی معین و با هدایت معلم در کالس درس انجام می دهند

فعالیتی است که هدف آن "تمرین"از سوي دیگر ).15(
مرور نکات مربوط به ساختار زبان مانند دستور است و 

بین معموال هدف آن برقراري تعامل و ارتباط معنی دار 
معنادار است و "تکلیف"در حالی که. دانشجویان نیست

هدف آن بکارگیري زبان در محیطی طبیعی و واقعی مانند 
با استفاده از تکلیف، ). 16(دنیاي بیرون از کالس درس است

تواند به صورت بسیار گسترده تر در قالب تعامل می
با استفاده از(افراد فهرست کردن ویژگی هاي اشیاء و

صورت پذیرد یا با مرتبط کردن عبارات )افکاربارش شرو
مقایسه تصاویر یا و فیلم وتوضیحات با تصاویرو

انجام پروژه هاي . انجام گیرد) تفاوتیافتن تشابه و(مفاهیم
خالقیت مانند دانشجویی با استفاده از خودنوآوري و

شکل دیگر تعامل در آموزش ... نوشتن جمالت یا گزارش و
در این روش یادگیرنده نقشهاي ). 17(حور استتکلیف م

تواند داشته باشد نظیر شرکت کننده در متفاوتی می
نقش مدرس . کارهاي گروهی، ناظر، خالق و ریسک پذیر

انتخاب و ایجاد تکلیف، آماده سازي یادگیرنده براي : شامل
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انجام تکلیف و باالبردن خودآگاهی یادگیرندگان می باشد
)19،18.(

درباره روش ي موجود هاي بعضی پژوهشهایافته 
د استفاده از آموزش زبان تکلیف محور نشان می ده

نسبت به زبان آموزانمحور در پیشرفت تحصیلی تکلیف
توفیق روش عالوه بر این .)20(استموثرترروش سنتی 

فراگیران، مسائل فرهنگی، تکلیف محور به تفاوتهاي فردي
گیران بستگی دارد و نگرش مدرسان زبان و نگرش فرا

اي از عوامل، بر توفیق یا عدم توفیق این روش مجموعه
باور و نگرش : تأثیر می گذارند که بعضی از آنها عبارتنداز

نوع سرفصل آموزش مدرسان زبان و نحوه آموزش آنان،
ن؛ کتابهاي درسی و آزبان و زمان در نظر گرفته شده براي 

رس بودن منابع مطالب آموزشی موجود؛ میزان در دست
براي مدرسان زبان توصیه هاییآموزشی، کمک آموزشی و 

نگرش و از همه مهمتر فراگیران؛ مهارتهاي زبانی آنان و
).21(نآنان به روشهاي جدید آموزش زبا

از آنجا که در نظر گرفتن متغیرهاي مربوط به بافت 
زبان آموزان به روشن شدن مدرسان زبان وآموزشی،

در بکارگیري روش آموزشی تکلیف محور ابهاماتی که
هدف پژوهش حاضر تاثیر وجود دارد کمک خواهد کرد،

بکارگیري روش تدریس تکلیف محور در تقویت مهارت 
.درك مطلب دانشجویان رشته مامایی می باشدخواندن و
روش کار

است که با هدف میدانی العه یک کارآزمایی این مط
تدریس تکلیف محور دربررسی تاثیر بکارگیري روش 

درك مطلب زبان انگلیسی تقویت مهارت خواندن و
دانشجوي 49در این مطالعه . دانشجویان مامایی انجام شد

پیراپزشکی شرق گیالن دانشکدهازدختر ترم دوم مامایی 
این حجم نمونه از دوکالس . شرکت داشتند1391در سال 

ا اخذ درس مامایی که بطور همزمان این واحد درسی ر
با توجه به . نموده بودند به روش غیر تصادفی انتخاب شد

کلیه دانشجویان به صورت حجم کم جامعه آماري
یک گروه به عنوان گروه ،ندشدسرشماري وارد مطالعه

در ) نفر25(دیگري به عنوان گروه کنترلو)نفر24(آزمون
از اینرو محقق متغیر سابقه شرکت در .نظر گرفته شد

را بعنوان عامل ) یکسال(ترم4به مدت حداقل کالس زبان
.تاثیر گذار بر عملکرد نهایی دانشجویان در نظر گرفت

آزمون استانداردازدرصد85معیار ورود کسب نمره زیر 
(Test of English as a foreign Language)خواندن تافل

از این درصد85بود و معیار خروج کسب نمره بیشتر از 
ترم پس از اخذ رضایت از دانشجویان درشروع. آزمون بود

ازدانشجویان آزمون خواندن جهت شرکت در مطالعه،
استاندارد تافل گرفته شد و فقط یک دانشجو موفق به 

که درصد نمره آزمون مهارت خواندن تافل شد85کسب 
ولی این امر به معناي خارج شدن گردیداز مطالعه خارج 

طبق روال تحصیلی ترمهمان س نبود و در پایان از کال
از آزمون محقق .معمول در امتحان پایانی شرکت نمود

که بر اساس سرفصل ساخت برگرفته از منبع آموزشی
بعنوان منبع بودوزارت بهداشت ودرمان تدوین شده 

. استفاده قرارگرفتپرسشنامه پژوهش مورد
سواالت این آزمون شامل شش بخش بوده است،

، سواالت )شامل ده گزینه سنجش دایره لغت(Aبخش
، سواالت )شامل ده گزینه معادل یابی فارسی(Bبخش 
واژگان انگلیسی در شامل ده گزینه معادل یابی(Cبخش 

سوال پرکردن شششامل (D، سواالت بخش )جمالت
سوال درك ده شامل (E، سواالت بخش )جاي خالی

پنجشامل (Fالت بخش و سوا)مطلب چند گزینه اي
روایی صوري و روایی محتوایی . بود) غلط- سوال صحیح

نظر نفر از اساتید صاحب10سواالت پرسشنامه  توسط 
Content Validity Index(CVI(گردید و زبان انگلیسی تایید

به هر جواب صحیح یک نمره . تعیین شد76/0سواالت برابر 
.محاسبه گردید20اختصاص داده شد و نمره کل بر اساس 

یکبار این آزمون یکبار در ابتداي ترم بعنوان پیش آزمون و
.در پایان ترم بعنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت

متغیر وابسته اصلی در این مطالعه نمره کسب شده از آزمون 
درك مطلب می باشد که پس از یک ترم مهارت خواندن و

و گروه ) کلیف محورروش ت(تحصیلی در دوگروه آزمون 
.مقایسه قرارگرفتمورد)ترجمهروش سنتی دستور و(کنترل

ن،در ابتدا با توجه به اهداف آموزشی درس زبا
سرفصل دروس به صورت تکلیف یادگیري براي دانشجویان 
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در جلسه اول از هردوگروه .گروه آزمون در نظر گرفته شد
سپس اهداف کنترل، پیش آزمون گرفته شد وآزمون و

دوتدریس توسط مدرس براي هردرس و چگونگی روش
8به )نفر24(سپس دانشجویان گروه آزمون. گروه بیان شد

براي هر گروه یک سرگروه گروه سه نفره تقسیم شدند و
موضوع توضیح داده شد که یادگیري هر. تعیین گردید

درسی منوط به انجام تکلیف مرتبط توسط گروههاي 
در بکارگیري روش تکلیف محور . ی باشدتعیین شده م

این . انواع مختلفی از تکالیف مورد استفاده قرار گرفت
منظم کردن جمالت، مرتبط کردن عبارات : تکالیف شامل

و توضیحات با تصاویر، حل مساله، نوشتن گزارش تحقیق و 
هر جلسه ابتدا با سخنرانی محدود . تبادل نظر بودبحث و

س با طرح سواالت باز در مورد سپتوسط مدرس شروع و
. می پرداختندموضوع درسی، دانشجویان به بحث وتبادل نظر 

ها در هر جلسه، ارائه گزارش کار توسط نماینده گروه
ها توسط دانشجویان مورد بحث انجام می شد و گزارش

سواالت مطرح شده، ابتدا توسط خود . قرار می گرفت
درس با هدایت سپس مودانشجویان پاسخ داده می شد

کرد همه دانشجویان در بحث درگیر کالس تالش می
گروه کنترل .را جمع بندي می نمودآندر پایان شوند و

به مدت یک نیمسال تحصیلی درس زبان انگلیسی را به 
در این .فرا گرفتند ) روش دستور و ترجمه(سنتیشیوه

از هر دستور داردشیوه که تاکید بر آموزش لغت، ترجمه و
که ابتدا متن را خوانده سپس به ندخواستمی دانشجو 

زبان فارسی ترجمه کند و مدرس به سواالت دانشجویان و
.رفع اشکاالت در طول ترم می پرداخت

میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده از 
داده ها . پرسشنامه در گروه ها مورد ارزیابی قرار گرفت

SPSSافزار آماريپس از جمع آوري با استفاده از نرم 

جهت مقایسه . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت18نسخه 
مستقل و زوجی ومتغیرها در دو گروه از آزمونهاي تی

سطح معنی . ر برحسب نوع متغیر استفاده شدئکاي اسکو
.بود05/0داري کمتر از 

نتایج
میانگین، همگن بودندسن و جنسنظر دوگروه از

بین سابقه و بودند مونثهمگیو19±1سنی دانشجویان 
شرکت در کالسهاي انگلیسی خارج از دانشگاه در دو گروه 

معنی کاي دو تفاوت با استفاده از آزمونمورد مطالعه
).p=879/0(نشدداري دیده 

وپیشنمراتمیانگینحاصلهنتایجبهتوجهاب
وآموزش سنتی دستور(ر گروه کنترلدآزمونپس

. یافتتغییر98/12±91/1به02/6±97/1از )ترجمه
تفاوت آماري معنی داري بین میانگین آزمون تی زوجی

نشان داد نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه کنترل
)0001/0(p. همچنین در گروه آموزش سنتی که سابقه

با توجه به آزمون شرکت در کالسهاي آموزش زبان داشتند
بعد از آموزش تفاوت تی زوجی بین میانگین نمرات قبل و 

.>p)0001/0(دیده شدآماري معنی داري
بعد که میانگین نمرات قبل وبود نتایج حاکی از آن 

به16/6±54/1از ) تکلیف محور(گروه آزموناز آموزش در 
آزمونکه این اختالف بر اساس،یافتتغییر75/1±38/16

این همچنین . >p)/0001(استمعنی دارتی زوجی
تفاوت آماري معنی داري بین میانگین نمرات قبل و ،آزمون

که سابقه بعد از آموزش در گروه آموزش تکلیف محور
نشان ،شرکت در کالسهاي آموزش زبان داشتند

.>p)0001/0(داد

با مقایسه میانگین تفاوت نمرات کسب شده در 
درك مطلب زبان انگلیسی در زمینه مهارت خواندن و

95/6±53/1کنترلگروهو21/10±11/2گروه آزمون 
اگرچه. دیده شددوگروهبینمعناداريآماريتفاوت

نمره در پیش آزمون وپس آزمون در هردوگروه میانگین
پیشرفت داشت ولی در گروه آزمون بمراتب باالتر از گروه 

).1شمارهجدول(>p)0001/0(کنترل بود

مقایسه میانگین تفاوت نمرات کسب شده در زمینه :)1(جدول شماره
مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگلیسی در دو گروه مورد مطالعه

انحراف معیارتعدادگروه
میانگین±

مقدار 
t

سطح 
معناداري

21/10±2411/2آموزش تکلیف محور
17/60001/0p<

95/6±2553/1آموزش سنتی
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و نتیجه گیريبحث
بدست آمده از پژوهش حاضر تاکید بر تاثیرنتایج

درك آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن وبیشتر 
مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی نسبت به روش 

ي پژوهش هابر اساس یافته.ترجمه داردوسنتی دستور
اختالف معنی داري بین میانگین تفاوت نمرات حاضر

درك مطلب زبان کسب شده در زمینه مهارت خواندن و
این بدان معنی .انگلیسی دو گروه مورد مطالعه وجود دارد

است که پس از بکارگیري روش آموزشی تکلیف محور، 
درك مطلب در گروه آزمون بهتر از گروه مهارت خواندن و

صل از این تحقیق با یافته هاي زند نتایج حا.کنترل است
این محقق در مطالعه خود در کالسهاي .مقدم همسوست

شنوایی سنجی در زبان تخصصی رشته هاي فیزیوتراپی و
یکی از دانشگاههاي شهر تهران، به مقایسه تاثیر روش 

سنتی بر تقویت مهارت خواندن دانشجویان تکلیف محور و
شان می دهد که روش یافته هاي این تحقیق ن.پرداخت

درك مفاهیم تکلیف محور به تقویت مهارت خواندن و
همچنین مشخص .دانشجویان کمک بیشتري نموده است

شد که روش تکلیف محور در یادآوري مطالب علمی 
تایید یافته هاي این در).3(موثرتر از روش سنتی است

پژوهش رحیمی و همکاران نیز نشان دادند که آموزش 
پیشرفت مهارت خواندن ور موجب افزایش تکلیف محو

او ، زبان تخصصی دانشجویان گردیدهدرسدرتحصیلی
معتقد است که استفاده از این روش موجب پیشرفت 

در یادگیري لغت وتحصیلی دردرس زبان می شود و
است الزم بذکر.می باشددستور زبان دانشجویان نیز موثر

مهارتهاي زبانی موردکه مهارت خواندن یکی از مهمترین 
).5(نیاز دانشجویان در همه رشته هاي تحصیلی است

پازخ نیز به بررسی تاثیر روش تکلیف محور بر 
خواندن و درك مطلب و خالصه نویسی دانشجویان رشته 

مقایسه آن با روش سنتی در پرستاري وپزشکی و
مشابه نتایج تحقیق ما، .آزاد پرداختدانشگاههاي دولتی و

ه ها نشان داد که بین عملکرد دوگروه آزمون وکنترل،یافت
تفاوت معناداري وجود داشت و گروهی که در کالس 
تکلیف محور شرکت داشتند نسبت به کالس سنتی 

درك مفاهیم و خالصه عملکرد بهتري در خواندن و
نویسی نشان دادند، همچنین این محققین بیان می کنند 

انگیزه دانش آموزان عت وکه بکارگیري روش تکلیف محور سر
نتایج خلیلی و).22(را براي خواندن متون افزایش می دهد

او.همکاران نیز با یافته هاي این تحقیق مطابقت دارد
نشان داد که استفاده از روش تدریس تعاملی همراه با 
انجام تکلیف نوشتاري بر میزان ماندگاري آموخته ها و

.)23(یادگیري فراگیران موثر است
برخالف یافته هاي این پژوهش، پژوهشهاي انجام 
شده در شرق آسیا بیانگر عدم توفیق کامل روش تکلیف 
محور در دوره هاي آموزش زبان در این منطقه است

تناقض با همچنین یافته هاي پژوهش حاضر در.)25،24(
نظرات بعضی از نظریه پردازان آموزش زبان است که 

زمان و مهارت زبانی کم به علت محدودیتمعتقدند
گیري از روش تکلیف محور مدرسان زبان انگلیسی، بهره

).26(غیرممکن استمشکل آفرین و
بر اساس نتایج تحقیق حاضر میانگین نمرات قبل و 

آزمون دانشجویانی که سابقه شرکت در کالس زبان بعد
دوگروه نسبت به خارج از دانشگاه را داشتند درهر

محقق . بودین تجربه را نداشتند باالتردانشجویانی که ا
معتقد است چون شرکت در کالسهاي زبان خارج از 
،دانشگاه منجر به ارتقا سطح دانش پایه دانشجویان می گردد

عمیق تر دانشجویان ومسلما می تواند به یادگیري موثر
و دستیابی به فعالیتهاي عالی ذهنی وودهکمک نم

.ر سازدیادگیري موثر را امکان پذی

با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر میتوان نتیجه 
روش گرفت که روش آموزش تکلیف محور در مقایسه با

درك ترجمه بر ارتقاي سطح علمی،وسنتی دستور
وکاربرد زبان دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

این الگوي تکلیف محور می تواند . گیالن موثر بوده است
مطالب در متون آموزش زبان انگلیسی به کار براي تدوین 

براي این که در کتابهاي آموزش زبان انگلیسی . گرفته شود
عمالً به فعالیت هاي تکلیف محور و ایفاي نقش که به 
تجربه کردن شرایط واقعی کاربرد زبان می انجامد توجهی 

مطالعات نشان می دهد شیوه تهیه و تدوین . نشده است
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استفاده از روش هاي مناسب تدریس مطالب آموزشی و 
تأثیر بسیاري بر سرعت یادگیري و فراگیري عمیق تر زبان 

.آموز دارد
همچنین یافته هاي حاصل از این پژوهش موید 
این نکته است که استفاده از این روش در کشور ما امکان 
پذیر است و در تقویت مهارت خواندن و درك مطلب 

وره هاي زبان عمومی ودانشجویان که مهمترین هدف د
در این امر مهم، پیشنهاد .تخصصی است، موثر می باشد

مسئوالن با برنامه ریزي کارگاهها ومی گردد مدیران و
سمینارهایی که به معرفی روشهاي فرایند محور می پردازد 
نسبت به ایجاد درك مشترك مدرسین در مورد بکار گیري

اسب جهت بکارگیري ی منیدر ایجاد فضااین روش، اقدام و
با توجه به اینکه ازدیاد .این روشها سعی و تالش نمایند

جمعیت کالس از توفیق این روشها می کاهد پیشنهاد
می شود ظرفیت کالسهاي زبان را تا حد امکان به حداقل 

عدم کوچک بودن کالسها و).نفر20- 25(تعداد برسانند
ز ا) وسایل سمعی بصري(دسترسی به تجهیزات کافی

در آخر توصیه .دالیل عدم توفیق این روش می باشددیگر
هایی که اهمیت باالتري براي می شود ارزشیابی

یادگیرهاي مهارتی قائل هستند نسبت به ارزشیابی هاي 
ت دارند باید به میزان بیشتري ظانهایی که تاکید بر محفو

عدم وجود البراتوار الزم به ذکر است. قرار گیردمد نظر 
ساکت که وسایل کمک آموزشی و محیط مناسب ووزبان 

امکان تمرکز الزم جهت یادگیري را فراهم میکند از 
.محدودیتهاي مطالعه حاضر بود

قدردانیتشکر و
این طرح بعنوان طرح پژوهشی با شماره 

پ در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم /84/132/3
وسیله از حمایت بدین پزشکی گیالن به تصویب رسیده و

شکی زمالی معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پ
کلیه دانشجویان مامایی گیالن در انجام مطالعه حاضر و

همکاران عزیزي که در انجام شرکت کننده در تحقیق و
.یاري نمودند کمال تشکر را داریمرااین تحقیق ما
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Effect of task based teaching on reading and comprehension skills of midwifery students
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Abstract
Introduction: One of the most important problems in our educational system is the usage of
traditional strategies in teaching English Language at schools and universities. The undesired
educational quality and uninterested students to learn is due to teachers’ lack of knowledge
regarding proper reading and comprehension teaching methods. The process-based teaching
strategies such as task-based method are an acceptable approach for solving problems and
inefficiency of the traditional methods of teaching English language.
Objective: The present study evaluated the effect of task-based teaching on improving English
reading and comprehension skills in midwifery students.
Methods: In this single blind field trial study, 49 midwifery students (mean age 19±1) were
classified into two groups: case group (24) and control group (25). Intervention group was
educated through the task-based method and the controls through traditional (grammar
translation) method for a semester. Both groups underwent pre and post exams. Data was
statistically analyzed by SPSS software version 18. Paired t-test, t-test and chi square test were
used for data analysis.
Results: There was a significant relationship between students’ score in case group before
(I6.16±1.54) and after (16.38 ± 1.75) intervention (p=0.0001). Similar significant difference was
shown between scores of control group before (6.02 ± 1.97) and after (12.98 ± 1.91) teaching by
traditional method (p = 0.0001). However, the improvement in the scores was significantly higher
in the case group. Previous participation in English language courses improved exam scores in
both groups (p=0.0001).
Conclusion: In attention to positive effect of task based teaching method comparing traditional
method on midwifery students’ reading and comprehension skills, it is suggested that teachers
should use process based methods such as homework based method in teaching English language.
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