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  درك مطلب زبان آموزان بر» محور-تكليف « روش تدريستاثير

 
 1رضا كالنتري

 2دكتر مهناز سعيدي
  

 چكيده
          خواندن و درك مطلب يكي از موارد اساسي و مهم براي دريافت معني از متن 

 مهارت خواندن فراگيران زبان هاي خارجي يكي از مهمترين موضوعات برتاكيد . مي باشد
يكي از مشكالت فراگيران ايراني عدم تمايل آنان در . ولوژي در زمينه آموزش زبان استمتد

بيشتر متون انگليسي  در حالي كه  ،مواجه با تعامل با متن هاي خواندن و درك مطلب مي باشد
براي اينكه مهارت خواندن نقش . در ايران بر اساس خواندن و درك مطلب طراحي شده اند

 كالس هاي خواندن متون انگليسي براي دانش اما. ي زبان دوم داراستاساسي در يادگير
موقعيتي پيدا مند اند  دانش آموزان عالق بيشتردر حالي كه موزان خسته كننده به نظر مي رسدآ

نبودن لذت بخش  .كرده تا توانايي خودشان را نشان دهند و به سواالت معلّم جواب دهند
خواندن و درك مطلب هاي صحيح تدريس  روش از انم به علّت عدم آگاهي معلّها كالس

يك روش موثر » محور-تكليف« با استفاده از روش  دوم تدريس زبان.. مي باشدزبان انگليسي
  . در بهبود دانش زباني و درك مطلب  فراگيران شناخته شده است

محور -تكليفدر قالب   هاي آموزشي تاثير تدريس فعاليتحاضر تعيين تحقيق هدف 
زبان   فراگير نفر60 جامعه آماري پژوهش .ايراني بوده استر درك مطلب زبان آموزان ب

با توجه به حجم كم جامعه صدرصد جامعه به  .از آموزشگاه خصوصي بوده استانگليسي 

                                                           
  پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش .1
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.  2

 »علوم تربيتي« 

  1388تابستان _  6 شماره _سال دوم 
  175 -187ص ص 
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 وآزمايش كنترل آماري به دو گروه مساوي؛ گروه نمونه سپس .عنوان نمونه انتخاب گرديد
ش هاي سنتي  تعليم داده شده و گروه ديگر با استفاده از يك گروه با رو. تقسيم شدند

 بين ه است كه تحليل آماري  مطالعه نشان داد. محور تعليم داده شد تكليف تدريس فعاليت
  . وجود داردمعني داري تفاوت  ها گروهعملكرد دو

  محور ، دانش ارتباطي -تكليفدرك مطلب ، روش تدريس  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 . خواندن از جمله مسايل اصلي مورد بحث در يادگيري زبان است در مهارت

توانايي درك مطلب، تفسير و استنتاج از متون درسي و غير درسي، دانش آموزان 
به . را با افكار و اطالعات جديدي آشنا مي سازد تا راه بهتر انديشيدن را بياموزند

ه اي است كه مي توان از عبارت ديگر خواندن به معناي علمي و جامع آن، وسيل
آن گونه كه از مباني و . طريق آن به ذخاير بي انتهاي تجربه بشري دست يافت

چارچوب نظري خواندن بر مي آيد، خواندن معطوف به درك مطلب نوشته شده و 
ها  ها و دريافت دانستني ها، عبارت ها، جمله ها ، معاني و مفاهيم كلمه شناخت ارزش

. ها و رمز هاي كالمي نگاشته است مي است كه نويسنده با نشانهو معني و مقصود پيا
مربوط به آن، و  خواندن و نظريات يند بايد ماهيتآبراي درك هر چه بيشتر اين فر

. گيردرهمچنين سؤال و جواب هاي مربوط به خواندن، مورد توجه دقيق قرا
ر آنچه آموخته خواندن فرآيندي پويا و تعاملي است كه هم خواننده و هم محتوا د

    خواندن يكي از روشهاي كسب معلومات به حساب  .سهيم مي باشند مي شود
 برخالف صحبت كردن ،خواندن خود به خود آموخته نمي شود؛ بلكه بايد .مي آيد

برنامه به طور كلي توانايي خواندن مهارتي است كه در يك روند . آن را ياد گرفت
خواندن . آموزش داده مي شودنسبتا بلند مدت و در يك دوره زماني تا ريزي شده 

هاي  اي از مهارتهاست كه پايه مشترك موفقيت در همة زمينه در برگيرنده مجموعه
محور اصلي سواد آموزي ، خواندن است و از هر كسي انتظار . تحصيلي مي شود
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ز  بيش از رمز خواني عالئم ا فراينديخواندن.  خواندن و نوشتن را بداندمي رود كه
براي يافتن معني كه به درگيري فعال   تالشي است،روي يك صفحه كاغذ است

اطالعات از   خواندن فرايندي پيچيده است كه به معني بازيافت.خواننده نياز دارد
 خواندن با .يك متن است و به كلمات ثبت شده روي صفحه كاغذ محدود نيست

ز كنش هاي آن، داشتن جامعه معيارهاي تعليم و تربيت ارتباط كامل دارد و يكي ا
اميد و   كم تر مقوله اي در آموزش و پرورش مانند خواندن،شايد. سواد است اي با

  چگونگي يادگيريتحقيقات فراواني در زمينه .تصورات مردم را برمي انگيزد
آموزش  روش هايكي از مهم ترين  خواندن انجام گرفته است كه بر اساس يافته ها،

 .مطرح شده است )2004(1 اليسالگويي كه توسط .حور مي باشداز طريق تكليف م
فراگيران فعاليت هاي تكليف محور را بدون استرس، هيجان و نگراني در اين روش 
 ).1990ويدوسون،( انجام مي دهند

)  2004(تعاريف زيادي از تكليف ارائه شده است، بر اساس تعريف اليس 
) 1989(2نونان. ي شود نه بر ساختار زبانتكليف فعاليتي است كه بر معني تاكيد م

معتقد است  تكليف يك نمونه از فعاليت كالسي است كه باعث درك بيشتر 
تكليف را به عنوان ) 1996 (3ويليس. مطالب و تعامل بيشتر فراگيران مي شود

 . فعاليتي براي اهداف ارتباطي براي رسيدن به يك درآمد نتيجه مي داند

 تاكيد بر مهارت يادگيري گوش دادن با توجه به نتايج مهارت خواندن به علت
. مثبت روش شنيداري گفتاري در دهه هاي گذشته مورد فراموشي قرار گرفته است

در حالي كه بسياري از مطالب درسي و علمي از طريق اين مهارت انجام مي گيرد 
  .)20002، 4هارت اندرسن وآرك(

                                                           
1 . Ellis 
2 . Nunan 
3 . Willis 
4. Alderson & Urquhart  
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ش آموزان يا دانشجويان براي شايد خواندن مهمترين مهارتي است كه دان
 تمام افراد فرصت الزم براي صحبت كردن با موفقيت به آن نياز دارند يقيناً

. گويشگران بومي يك زبان را ندارند اما خواندن اين شكاف علمي را پر مي كند
به علت عدم وجود كتاب هايي كه بر اساس فعاليت هاي مهارت محور نوشته شده 

شتر معلمان نحوه ي استفاده از روش تدريس تكليف محور را اند و براي اينكه بي
نمي دانند اين تحقيق سعي دارد با ارائه راهبرد هاي الزم درك مطلب فراگيران را 

  . بهبود بخشد
 به علت توسعه و محبوبيت استفاده از روش تدريس تكليف محور توسط 

يكرد زمان آن رسيده محققان و معلمان و برنامه ريزان و تاثير اثر بخشي اين رو
منطقي به نظر مي رسد كه فراگيران .  است تا توجه ويژه اي به اين موضوع شود

زبان دوم بايد دايره واژگاني خود را توسعه داده و لغات جديدي به گنجينه زبان 
خود بيفزايند تا بتوانند در بحث هاي علمي و شغلي مربوط به خود توانايي الزم را 

اتفاق نمي افتد مگر از طريق خواندن و درك مطلب كه كمك داشته باشند اين 
شاياني به يادگيري لغات زبان فراگيران كرده تا توانش زباني انان رابر ارتباط با 

  .دنياي بيرون فراهم سازد
يابي به  هاي تكليف محور فعاليتي هايي هستند جهت كمك به دست  فعاليت

 تكليف محور زبان رويكردي در تدريس. اهداف آموزشي خاصي طراحي شده اند
اين نوع . تدريس برمبناي استفاده از تكاليف ارتباطي و تعاملي در تدريس است

، ن مستلزم ارتباط معنادار و تعاملتدريس را مبناي يادگيري زبان مي دانند چو
تدريس تكليف محور . واجد مبادله و مذاكره وداراي كاربرد واقعي زبان است

دريس ارتباطي زبان است و تالشي است ازجانب هواداران نوعي گسترش اصول ت
 . زبان دوميريادگي كاربرد اصول ي براآن
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 3 و حل معما2، فاصله اطالعاتي1 حل مساله;در اين تحقيق سه نوع تكليف
بر اساس اصول تكليف فاصله اطالعاتي تمام فراگيران آگاهانه . استفاده شده است

در تكليف فاصله اطالعاتي دو شخص با .  شوندبه پرسيدن و پاسخ دادن تشويق مي
به منظور باال . اطالعات متفاوت جهت تكميل يك فعاليت با هم همكاري مي كنند

بردن سطح ارتباطي بين افراد بايد بين آنها يك فاصله و شكاف خبري وجود داشته 
 باشد، وضعييتي كه هر كدام از افراد فقط به بخشي از خبر دسترسي دارند، بدون

چنين فاصله اي فعاليت ها و تمرين هاي كالسي به شكلي مكانيكي و ساختگي در 
حل مساله از راهبرد هاي ديگر تدريس مي ). 2002( و همكاران4مي آيد ريچاردز

فعاليت هايي كه غالبا . باشد كه فراگيران از طريق پرسش و پاسخ ياد مي گيرند
 كوچك در كالس هاي زبان براي اجراي كارهاي گروهي و بحثي بين گروه هاي

چنين برنامه هايي مستلزم تفكر سطح باال است كه كمك . دوم به كار مي رود
فعاليت حل معما در .  ميكند تا فراگير راه حلي براي مساله يابد و به او بازخورد دهد
گروه هاي مختلف . تدريس زبان نوعي فعاليت براي پركردن خال اطالعاتي است

 گوناگوني دارند كه با هم يكي مي شوند و راه حل تكليف را يادگيرنده اطالعات
در فعاليت هاي خواندن يا گوش دادن با تكليف معما گروه . به دست مي آورند

هاي مختلف كالس بخش هاي جداگانه اما مرتبط به هم يك متن را پردازش مي 
يند و البته كنند و بعد اين اطالعات را تركيب مي كنند تا كل متن را باز سازي نما

 .اين كار از طريق بحث افراد كل كالس يا بحث بين گروه ها صورت مي گيرد

 : در صدد پاسخگويي به سؤاالت زير استحاضرتحقيق 

آيا بين آموزش بر اساس فعاليت هاي تكليف محور و درك مطلب فراگيران 
  زبان انگليسي رابطه وجود دارد؟

                                                           
1 . Problem-solving 
2 . Information- gap 
3 . Jigsaw 
4 . Richards 
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  روش شناسي پژوهش
از آموزشگاه خصوصي بوده  فراگيرزبان انگليسي نفر 60جامعه آماري پژوهش 

 .با توجه به حجم كم جامعه صدرصد جامعه به عنوان نمونه انتخاب گرديد .است
يك .  وآزمايش تقسيم شدندكنترل آماري به دو گروه مساوي ؛ گروه نمونهسپس 
هاي  يتگروه ديگر با استفاده از تدريس فعال و شد داده تعليم سنتي هاي روش با گروه

 ها گروه عملكرد  بينكه داد نشان  مطالعهتحليل آماري. تعليم داده شد محورتكليف 
  . وجود داردمعني داريتفاوت 

  ابزار تحقيق
توانايي خواندن در مرحله پيش آزمون و پس آزمون از طريق آزمون استاندارد 

سئواالت    مورد و زمان پاسخ دادن به 60تعداد سئواالت .  توفل اندازه گيري شد
  . سئواالت شامل موارد زير بودند.  دقيقه بود90

  پركردني تك كلمه اي .1
 خير-نادرست يا بلي-درست .2

 درك معني واژگان .3

 جمالت تكميل كردني بر اساس متن .4

  سئواالت جواب كوتاه و بلند  .5
) 2002(2 سطح متوسط كه توسط كيرن و هارت1اينتراكشن كتاب تدريس

    اب كتاب اين بود كه متون كتاب بر اساس دليل انتخ. تاليف شده است بود
     هاي تكليف محور طراحي شده بود، همچنين تقسيم متون كتاب به فعاليت

براي اينكه بتوانيم برنامه درسي تكليف محور . قسمت هاي مختلف امكان پذير بود
را در گروه تجربي به اجرا در آوريم از شش مرحله كه در ذيل تشريح مي شود 

  .ه شده استاستفاد

                                                           
1 . Interaction 
2 . Kirm & Hartman 
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بر اساس آزمايش اولين مرحله مربوط مي شود به گروه بندي فراگيران گروه . 1
در هرگروه . گردند اصول يادگيري همياري كه براساس قوانيني خاص تقسيم مي

قرار دادن يك فراگير زرنگ در هر گروه كه .  يك فراگير زرنگ قرار داده شد
منطقي است كه اين فرد بتواند هم مهارت انگليسي  او از ديگران بيشتر است 

هر گروه كوچك شامل فراگير زرنگ، سه فراگير . هاي خود را ياري دهد گروه
بندي  بندي بر اساس تقسيم اين تقسيم .متوسط، يك فراگير ضعيف بود

مهارت انگليسي سرگروه ها در مقايسه با نمراتي كه . اشدمي ب) 1984(1اندرسون
در نهايت گروه آزمايش به شش . از پيش آزمون بدست آمد باالتر از بقيه بود

گروه پنج نفره كه بر اساس سه فعاليت حل مساله، فاصله اطالعاتي و حل معما 
  . براي رسيدن به اهداف اين تحقيق فعاليت انجام مي دادند 

 ي كيرن و هارت اينتراكش سطح متوسط كه بوسيله ه متن از كتابپانزد.   2
هر متن به چهار بخش جدا گانه تقسيم . تاليف شده است انتخاب شد) 2002(

  .گرديد
در هر جلسه سر گروه ها وظيفه داشتند تا تمام قسمت هاي متن را بخوانند و بر . 3

ه زيرگروه ها در حالي ك. اساس روش تكليف محور سئواالتي را طرح كنند
بنابراين فراگيران فقط درك . فقط وظيفه داشتند متن مربوط به خود را بخوانند

جزئي از كل متن را داشتند كه اين باعث شكاف اطالعات بين آنان مي گرديد 
كه اين امر باعث تشويق بيشتر فراگيران جهت پرسش گري براي رسيدن و 

  .  كنندفهميدن كل متن بود تا اين شكاف خبري را پر
سر گروه كه بر اساس روش تكليف محور سئواالتي را از كل متن تهيه كرده .  4

فراگيران به صورت گروهي و نزديك .  بود از هم گروه هاي خودش مي پرسيد
و فراگيران بر اساس چهار روش پرسش و پاسخ يعني  به هم مي نشستند

                                                           
1 . Anderson 
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 و سئواالت بلند خير،  سئواالت خبري، سئواالت كوتاه جواب -سئواالت بلي
شروع به بحث مي كردند آنان از طريق فعاليت هاي تكليف محور به تبادل يا 
انتقال دو جانبه ي معنا ادامه داده تا بتوانند پاسخي مناسب براي سئواالت دريابند 

هر موقع . سر گروه ها سئوال مي پرسيدند و زير گروه ها به آن پاسخ مي دادند
مي آمد آنها از طريق پرسش يا اصالح فراگيران را در درك معنا مشكل بوجود 

اصالح و به سئواالت آنها پاسخ مي دادند كه در نهايت منجر به درك كامل 
  .متن مي گرديد

رسيدن به اهداف تعليمي به اين شكل بود كه دانش آموزان در بخشي از .  5
نها بعضي از آ. ها به صورت ميز گرد و مشاركتي فعاليت مي كردند فعاليت

. مهارت بيشتري داشته تا بتوانند كل متن را براي همه در جلوي تخته ارائه دهند
اين كمك مي كرد به اينكه بقيه دانش آموزان توجه بيشتري نه تنها به زبان بلكه 
به معنا ومفهوم آن داشته باشند، مرحله اي كه به اهداف مطلوب آموزشي كمك 

  .كرد  مييري به شكل صحيح و روا ايجاديادگ در تعادلي كه اين شكل به كرد مي
تمام فراگيران به صورت تصادفي انتخاب مي شدند تا آنان هم بتوانند اين .  6

اين مدل انتخاب تصادفي براي اين بود كه . توانايي را در خودشان نشان دهند
 اگر اين شانس براي ;تمام فراگيران خود را هميشه در معرض آزمايش ببينند

در . ر وجود نداشت ممكن بود آنان به فراگيراني منفعل تبديل شوندآنان اين با
معلم در . هر جلسه شش فراگير فرصت داشت تا بتواند داستان را بازبيني كند

كالس براي همه گروه ها سر مي زد، در بحث شركت مي كرد فعاليت هايشان 
 را را بررسي مي كرد و به بحث هاي آنان گوش مي داد و هر موضوع مبهمي

فراگيراني كه جمالت اشتباهي مي گفت معلم با تصحيح . روشن مي ساخت
ضمني به آنان پاسخ مي داد واين تصحيح به بهاي تنش روانشناختي مانند 
استرس، هيجان كه مانع يادگيري است نبود اينجا تاكيد بر يادگيري فعاليت بود 

  . نه يادگيري خود زبان
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  هاي پژوهش يافته
ميانگين هر دو . ات پيش آزمون دانش آموزان جمع آوري شدبعد از آنكه نمر

) 1(جدول شماره .  گروه آزمايش وكنترل محاسبه گرديد و نتايج زير بدست آمد
  .  را نشان مي دهدبراي گروه هاي آزمايش و كنترل نمرات پيش آزمون ميانگين 

  

  كنترل براي گروه هاي آزمايش و نمرات پيش آزمون ميانگين ) 1(جدول شماره 
  تعداد تعداد ميانگين انحراف معيار

78/9 

24/9 

5/28 

13/29 

30 

30 

  آزمايشگروه 
 كنترلگروه 

  

آزمايش و هاي  دهد ميانگين نمرات گروه  يك نشان ميجدولهمچنان كه 
براي اطمينان بيشتر و براي بررسي بيشتر ميانگين دو . رسد  همگن به نظر ميكنترل

نمرات ) 2( جدول شماره .شد و نتايج زير بدست آمدگروه از آزمون تي استفاده 
  .  بر اساس آزمون تي را نشان ميدهدبراي گروه هاي آزمايش و كنترل پيش آزمون 

  
  تي اساس آزمونبرهاي آزمايش و كنترل  براي گروهنمرات پيش آزمون ) 2( جدول شماره

  خطاي ميانگين خطاي انحراف معيار df t سطح معناداري

67/1 58 03/- 03/- 63/0- 

  آزمايش
 كنترل

  
بر اساس نتايج اين جدول با اطمينان مي توان گفت كه هر دو گروه با هم همگن 

تفاوت معني . نمودار شماره يك همگن بودن دو گروه را نشان مي دهد. بودند
براي گروه هاي ميانگين نمرات پيش آزمون ) 1(نمودار .داري بين دو گروه نبود

  . انشان مي دهد رآزمايش و كنترل
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  براي گروه هاي آزمايش و كنترلنمرات پيش آزمون  )1(نمودار

  
 جلسه بر اساس روش تكليف محور تدريس شد اما گروه 15 آزمايش گروه

.  ترجمه اي تعليم داده شد-روش هاي سنتي مانند روش دستوريكنترل بر اساس 
راگيران داده شد ونمرات جمع آوري و ميانگين و سپس امتحان پس آزمون به ف
گروه كنترل براساس تدريس سنتي تدريس شده . انحراف معيار آنها سنجيده شد

بودند اما گروه آزمايش از طريق روش تكليف محور بر اساس فعاليت هاي حل 
براساس داده ها نتايج زير بدست . مساله، شكاف خبري و معما تدريس شده بودند

 . آمد
  براي گروه هاي آزمايش و كنترلنمرات پس آزمون ميانگين ) 3(جدول شماره 

  تعداد تعداد ميانگين انحراف معيار

03/9  
48/8 

6/33 

7/29 

30 

30 

  آزمايشگروه 
 كنترلگروه 

  
  نشان مي دهد معدل گروه آزمايش بيشتز از )3(جدول شماره  كه همچنان

و براي بررسي بيشتر ميانگين دو گروه از  براي اطمينان بيشتر .گروه كنترل مي باشد
نمرات پيش ) 4( جدول شماره .آزمون تي استفاده شد و نتايج زير بدست آمد

  .  بر اساس آزمون تي را نشان ميدهدبراي گروه هاي آزمايش و كنترل آزمون 
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  )4(جدول شماره 
  تي بر اساس آزمون براي گروه هاي آزمايش و كنترلنمرات پس آزمون ميانگين 

  خطاي ميانگين خطاي انحراف معيار df t سطح معناداري

67/1 58 73/1 93/0- 63/0- 

  آزمايش
 كنترل

  
بين نمرات گروه آزمايش كنترل تفاوت  . جدول باال نشان مي دهدنانكهچهم

بنابراين با  .نتايج آزمون تي هم نشانگر اين واقعيت مي باشد. معنا دار وجود دارد
يه صفر رد مي شود و مي توان گفت كه تدريس بر اساس اطمينان مي توان فرض

  .تكليف محور درك مطلب فراگيران را بهبود مي بخشد
  

  نتيجه گيري و بحث و تفسير
 روانشناسي، زبانشناسي، نظير علمي مختلف گرايش هاي در خواندن مهارت

 تمهار ها، گرايش اين. گيرد مي قرار بررسي و بحث مورد غيره، و تربيت و تعليم
 زبان .دانند هاي يادگيري مي از مهمترين مهارترا  آن به مربوط مسايل و خواندن
هاي اجتماعي و  اي است كه از طريق آن، اغلب يادگيري ترين رسانه اساسي

از اين رو مشكالت مربوط به خواندن و . يابد تحصيلي در مدرسه تحقق مي
هاالهان (اير يادگيري باشديادگيري زبان مي تواند زمينه ساز مشكالت جانبي در س

در حقيقت مهارت خواندن، كليد يادگيري همه ). 1371و كافمن، ترجمه ماهر،
. يادگيري هاست زيرا اغلب يادگيري هاي درسي از آن طريق صورت مي گيرد

براي يادگيري دروس ديگر نظير رياضي، تاريخ و جغرافيا نيز بايد به مهارت درك 
هاي  تا با استفاده از راهبرد اين تحقيق تالش كرد. مطلب  و توانايي مسلط بود

مختلف و ارائه راه كار هاي الزم خواندن  ودرك مطلب فراگيران زبان دوم را با 
يافته ها نشان مي دهد . استفاده از تكنيك هاي تدريس تكليف محور تقويت سازد

 دوم برنامه هاي درسي ديگر در تدريس زبان برنامه درسي تكليف مدار نسبت به
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 براي تدوين مطالب در متون  مي تواندالگوي تكليف مداراين . تر است موفق
كتاب  براي اين كه در .به كار گرفته شودفارسي به غيرفارسي زبانان  آموزش زبان

فارسي عمالً به فعاليت هاي تكليف مدار و ايفاي نقش كه به  هاي آموزش زبان
مطالعات . نجامد توجهي نشده استكاربرد زبان مي ا تجربه كردن شرايط واقعي

 و استفاده از روش هاي مناسب مطالب آموزشي نشان مي دهد شيوه تهيه و تدوين
  .تأثير بسياري بر سرعت يادگيري و فراگيري عميق تر زبان آموز داردتدريس 

  

  پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهاد مي شود در تدريس زبان دوم از روش هاي تدريس تكليف محور  .1

  . شوداستفاده 
فارسي به  در تدوين متون آموزش زبان برنامه درسي تكليف مداراز الگوي  .2

 . استفاده شودغيرفارسي زبانان
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