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 دهدهكيكيچچ
آمـوزان  آمـوزان    محـور بـر مهـارت درك مطلـب زبـان     محـور بـر مهـارت درك مطلـب زبـان       بررسي تاثير روش مشاركتي تكليفبررسي تاثير روش مشاركتي تكليف  مطالعه حاضر بهمطالعه حاضر به

علمان دربارة روش مذكور بررسي شده است. علمان دربارة روش مذكور بررسي شده است. دانشگاه پرداخته است. همچنين در اين پژوهش، ديدگاه مدانشگاه پرداخته است. همچنين در اين پژوهش، ديدگاه م
نفر از دانشجويان سطح پيشرفته دانشگاه آزاد اسالمي كرمان انتخاب نفر از دانشجويان سطح پيشرفته دانشگاه آزاد اسالمي كرمان انتخاب   8080از اينرو، دو كالس كامل، شامل از اينرو، دو كالس كامل، شامل 

دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند.  در يك ترم، محقـق روش سـنتي و قـديمي    دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند.  در يك ترم، محقـق روش سـنتي و قـديمي      و بطور تصادفي بهو بطور تصادفي به
طوريكـه او  طوريكـه او    ور را در گـروه آزمـايش  بكـار گرفـت، بـه     ور را در گـروه آزمـايش  بكـار گرفـت، بـه     محـ محـ   آموزش را در گروه كنترل، و روش تكليفآموزش را در گروه كنترل، و روش تكليف

هاي مشاركتي در كالس درس را اعمـال  هاي مشاركتي در كالس درس را اعمـال    ها، كار گروهي، و فعاليتها، كار گروهي، و فعاليت  شگردهاي متفاوت اين روش، تمرينشگردهاي متفاوت اين روش، تمرين
هاي فراگيران در هـر دو گـروه   هاي فراگيران در هـر دو گـروه     ها، نتايج مقايسه دو گروه نشان داد كه اگرچه نمرهها، نتايج مقايسه دو گروه نشان داد كه اگرچه نمره  آوري دادهآوري داده  كرد. با گردكرد. با گرد

آمـوزان در دو  آمـوزان در دو    ما تفاوت آماري قابل مالحظه اي بـين عملكـرد كلـي زبـان    ما تفاوت آماري قابل مالحظه اي بـين عملكـرد كلـي زبـان    آزمون افزايش يافت، اآزمون افزايش يافت، ا  در پسدر پس
هـاي  هـاي    محور و فعاليتمحور و فعاليت  دهد كه روش تكليفدهد كه روش تكليف  چشم خورد. در نتيجه ميانگين نمرات باالتر نشان ميچشم خورد. در نتيجه ميانگين نمرات باالتر نشان مي  گروه بهگروه به

هاي مشاركتي هاي مشاركتي   مشاركتي، توانايي در ارتقاي يادگيري مهارت خواندن فراگيران دارد. افزون براين، فعاليتمشاركتي، توانايي در ارتقاي يادگيري مهارت خواندن فراگيران دارد. افزون براين، فعاليت
هـاي كـالس درس تشـويق كننـد و از اينـرو      هـاي كـالس درس تشـويق كننـد و از اينـرو        آموزان را در فعاليتآموزان را در فعاليت  هاي بيشتر، زبانهاي بيشتر، زبان  كنشيكنشي  ند با همند با همتوانتوان  ميمي
هـاي  هـاي    شـده، تحليـل كيفـي يافتـه    شـده، تحليـل كيفـي يافتـه      كند. افزون بر موارد گفتـه كند. افزون بر موارد گفتـه   آموزان كمك ميآموزان كمك مي  بهبود مهارت خواندن زبانبهبود مهارت خواندن زبان  بهبه

اسـتفاده  اسـتفاده    تمايل بهتمايل به  ها ديدگاه مثبتي دربارة اجراي روش تكليف محور، وها ديدگاه مثبتي دربارة اجراي روش تكليف محور، و  داد كه آنداد كه آن  مصاحبه با استادان نشانمصاحبه با استادان نشان
هـاي آموزشـي ماننـد دانشـگاه،     هـاي آموزشـي ماننـد دانشـگاه،       رو دارنـد. در محـيط  رو دارنـد. در محـيط    هاي ايـن روش در دروس پـيش  هاي ايـن روش در دروس پـيش    از برخي فعاليتاز برخي فعاليت

  ممد هنگاد هنگاــ ــ ننننااتوتو  ميميآمـوزان  آمـوزان    جهت پيشرفت مهارت خوانـدن زبـان  جهت پيشرفت مهارت خوانـدن زبـان    ، به، بهسيسيدردر  مطالبمطالب  ننحاحاااطرطرو و   انانيزيزرر  مهمهبرنابرنا
 دهند.دهند.  ارارقرقر  مدنظرمدنظررا را   تحقيقتحقيق  ينيناا  نتايجنتايج  ،،ههططمربومربو  ننمتومتو  حيحيااطرطرو و   ببنتخانتخااا

روش تكليف محور، مهارت درك مطلب، پيشرفت تحصـيلي، ديـدگاه معلمـان زبـان     روش تكليف محور، مهارت درك مطلب، پيشرفت تحصـيلي، ديـدگاه معلمـان زبـان       ::هاي كليديهاي كليدي  ههاژاژوو
       ..آموزان ايرانيآموزان ايراني  انگليسي، زبانانگليسي، زبان
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 مقدمه و ضرورت انجام  پژوهش  -1
هاي سـنتي    در طول سه دهه گذشته، ديدگاه بسياري از افراد در زمينه آموزش زبان از روش

هـاي   كرده است. اكثريت معلمان جهت بكار گـرفتن روش هاي آموزش مشاركتي تغيير  روش به
). 2011، 1آموختن و تمرين كردن چنين روشـهايي روي آورده انـد (نرليكـي    نوين آموزشي، به

آموزان در فرآينـد آمـوزش اسـت.از     هدف كالسهاي آموزش زبان، حمايت و درگير كردن زبان
هـاي   ان يكـي از مـوثرترين روش  محور بعنو ) ، روش آموزشي تكليف2010( 2ديدگاه تورنبري

) اشـاره كـرده اسـت،    2009( 3آموز محور شناخته شده است. همانطور كه اليس دانش آموزشي
روش برگفته، تمركز بر ارتباط جمعـي و انتقـال پيـام دارد. تكـاليف تعريـف شـده ايـن روش        

اي همكاري هاي متعددي را بر كنند كه فرصت آموزشي نقش مهمي را در يادگيري زبان ايفا مي
). نوع فعاليـت آموزشـي بكارگرفتـه شـده     2003كنند (اليس،  مشاركتي براي فراگيران ايجاد مي

آموزان را تحـت تـاثير قـرار دهـد. بنـابراين، طراحـان دروس        تواند بطور مثبت كاركرد زبان مي
كنند  آموزشي سعي بر اين دارند كه تكاليفي را در نظر بگيرند كه فرايند آموزش زبان را تقويت

هــاي آموزشــي  آمــوزان را درگيــر يــادگيري در محــيط و بتواننــد بطــور مــوثر و كارامــد زبــان
هـاي آمـوزش    محور بعنوان يكي از روش ). آموزش تكليف2003و اليس،  1996، 4كنند(ويليس

دار زبـان در جامعـه و ايجـاد فرصـتي بـراي فراگيـران در        محور در بكار گرفتن واقعي و معني
 6)، ريچـاردز و اشـميت  2009( 5ن اسـت. همچنـين بـر اسـاس ديـدگاه نـوريس      استفاده از زبا

هـاي آموزشـي بجهـت نظـري و      تـرين روش  محور بعنوان يكي از موثر )، روش تكليف2010(
هاي كالسي در نظر گرفته شده است. بنابراين، تكليف بعنوان بخش اصـلي و   عملي در فعاليت

محـور   ود. همچنـين برتـري آمـوزش تكليـف    شـ  ريزي در تدريس زبان محسوب مي مهم برنامه
هاي كالسي آشكار شده است چرا كـه تاليفـات زيـادي در زمينـه      امروزه از هرجهت در محيط

آموزش و يادگيري اين روش در سراسر دنيا صورت گرفته است و بنوعي تمركز اين روش بر 
نـي و انتقـال پيـام،    ). تكليف، فعاليتي است كـه بـا تاكيـد بـر مع    2009انتقال پيام است (اليس، 
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كنـد(بيگت و   هدف ممكن از طريق بكارگرفتن زبـان يـاري مـي    آموزان را براي دستيابي به زبان
شود كه فعاليت كالسي فعاليتي اسـت كـه    ). گفته مي2009، نقل شده در اليس 2001 1همكاران
اره دارد. بعـد شـناختي اشـ    آموزان در كالس مشاركت و تبادل نظر كنند كه اين امر به همه زبان

يك نتيجه موفقيت آميز برساند، بلكـه هـدف ايـن     آموزان را به هدف تكليف اين نيست كه زبان
هاي اجتماعي بكار گيرند و يـادگيري زبـان را بهبـود ببخشـند.      ها زبان را در محيط است كه آن

محور هدفشان روي كاربرد زبان با تمركز روي بعد معنـايي جمـالت    هاي روش تكليف فعاليت
عنوان كاربر زبان از آن استفاده كنند  كند كه به مي  آموزان را تشويق دانش ست. بنابراين تكليف،ا

اي و بطور صـحيح اسـتفاده كننـد     هعنوان يادگيرنده زبان، تا بتوانند زبان را بصورت محاور نه به
 ).2015، 2گانتا(

اين دليل كه اين متـون   نيم، بهك عنوان خواننده، ما متون متفاوتي را در طول روز مطالعه مي به
پيشـرفت و   تواند بـه  خواندن مي ). توانايي خوب2009، 3در اطراف و دسترس ما هستند (گريب

كند و  مي  كسب دانش و يادگيري بهتر كمك توسعة آموزش زبان كمك كند، چراكه خواندن به
سطح دانش زبان و واژگان ارتقاي  كند كه به مي  آموزان را با حجم عظيمي از مطالب روبرو زبان
هـاي گروهـي، مهـارت     ). بواسطه در دسترس بودن رسـانه 2000،  4كند (تانگ مي  ها كمك آن

رشـد دارد، بنـابراين    رود كه سرعتي رو بـه  هاي مهم امروزي بشمار مي خواندن يكي از فعاليت
مـوختن زبـان   هـاي مهـم آ   اهميت اين مهارت در يادگيري زبان انگليسي، يكي از جنبـه  تاكيد به

شود،  هاي قابل توجه و مهم نام برده مي عنوان يكي از مهارت است. اگرچه از مهارت خواندن به
انـد. عمومـا ايـن     آموزان با مشكالت زيادي در خوانـدن متـون درك مطلـب مواجـه     بيشتر زبان

هـاي   ). چـالش 2007، 5آمـوزان در يـادگيري اسـت (روسـو     دليل عدم انگيزة دانش مشكالت به
تواننـد از   محور، نيازمند بررسي بيشتر است تا معلمان بدانند كه چگونه مي اي روش تكليفاجر

بهترين نحو استفاده كنند و همچنين بتوان زمينه هايي  اين روش  براي تدريس زبان انگليسي به
هاي زباني خود باشند. پژوهش حاضـر عـالوه    بهبود مهارت آموزان قادر به را ايجاد كرد كه زبان

آموزان در مهارت خواندن از طريق اين روش،از ديـدگاه مدرسـان نيـز     بررسي عملكرد زبان بر
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آمـوزان   دانش تواند درك مطلب محور تا چه اندازه مي پردازد كه آموزش تكليف اين مسئله مي به
 را تحت تاثير قرار دهد و بهبود ببخشد.

يـك محـيط آموزشـي    آمـوز محـور اسـت، بنـابراين در      دانـش  محور روشـي  روش تكليف
كند. مشاهده شده است در كالسهايي كه معلم  آموزان نقش مهمي را ايفا مي محور دانش تكليف

هاي بيشتري جهت تعامل و ارتبـاط   آموزان فرصت عمدتا نقش شنونده را دارد تا سخنگو، زبان
محـور و بـا تمركـز بـر مهـارت       با يكديگر خواهند داشت. در كالس از طريق آموزش تكليـف 

هـا را نسـبت    كند تـا بتوانـد عاليـق آن    مي آموزان طراحي دانش خواندن، معلم تكاليفي را براي
ها را با كيفيـت بهتـري بخواننـد     آموزان بتوانند متن خواندن متون درسي ارتقا ببخشد، تا زبان به

محور روشي است كه تاكيد بر اهميت  ). آموزش تكليف2007، 2و هونگ كين  2005، 1(شهاده
شـود تـا    آموزان ايجاد مي هاي معدودي براي زبان اليف دارد و در بسياري از موارد، موقعيتتك

بتوانند زبان را خارج از محيط آموزشي بكار ببرند. بنابراين بكارگرفتن زبان انگليسي در محيط 
آمـوزان در كـالس فقـط     دانـش  ). بيشتر1989، 3كالس از اهميت زيادي برخوردار است (نونان

نكـات دسـتوري و يـا واژگـان      برداري، توجـه بـه   لم گوش فرا ميدهند و صرفا با يادداشتمع به
تـدريج   آمـوزان بـه   دانـش  كننـد. در نتيجـه،   متون،از تبادل نظر و مشاركت در كالس اجتناب مي

دهند و در پايان از دستاوردهاي خود راضي  خواندن متون انگليسي از دست مي شان را به عاليق
محـور   هـاي معلـم   )، آمـوزش صـرفا از طريـق روش   2007عقيده هونگ كين ( به نخواهند بود.

آموزان را بهبود ببخشـد و ايـن انگيـزه را در     تواند بطور قابل توجهي مهارت خواندن زبان نمي
مطالعه موثر و بيشتر زبان انگليسي در داخـل و خـارج از محـيط كـالس      ها ايجاد كند كه به آن

 روي آورند.
هاي قديمي كه تمركز زيادي بر ساختار زبان دارند، بـازده   روش واندن بهآموزش مهارت خ

محور بتواند روش مناسبي در  رسد كه روش تكليف نظر مي اند. به و راندمان  اندكي در پي داشته
) اعـالم  2012( 4برطرف كردن مشكالت كنوني آموزش باشـد. از طرفـي كاليوگـا و همكـاران    

وزان هنگام يادگيري، خلق محيطي براي كار گروهي و مشاركتي، آم كردند كه درگير كردن زبان
هاي حل مساله، كار آسـاني در تـدريس    و اجراي رويكردهايي دربارة يادگيري از طريق فعاليت

 __________________________________________________________________  

١- Shehadeh 

٢- Hong-qin 

٣- Nunan 

٤- Kalyuga, Mantai & Marrone 
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آمـوزان   دانـش  هـاي سـنتي و قـديمي يـادگيري زبـان انگليسـي بـراي        زبان دوم نيسـت. روش 
كنـد. در   معلم كارامد داشته باشـند، فـراهم نمـي    عنوان هايي را كه الزم است در آينده به مهارت

نتيجه مدرسان دانش كافي را در اجراي كار گروهي، حل مشكالت عملي، ارتباط و محاوره بـا  
 روشبكـارگيري   محبوبيتو  سببب پيشـرفت  ). به2001، 1ديگران ندارند (ترنزيني و همكاران

ــف ــوزش،  تكلي ــور آم آن  نماز ،ديكررو ينا تاثيرو  انيزر برنامهو  نمعلماو  نمحققا توسط مح
ــان  دشو عموضو ينا بهاي  هيژو توجه تا ستا هسيدر ــان و طراحـ ــه معلمـ . جالـــب اســـت كـ

اند تـا محـيط آموزشـي مـوثر و      محور روي آورده سمت آموزش تكليف هاي دروس به سرفصل
محـور و نقـش    كارامدي را ايجاد كنند.  چندين پژوهش در زمينة اجراي روش آموزش تكليف

دهد اين روش بنوعي تمركز بـر تقويـت دانـش و     آن در يادگيري انجام شده است كه نشان مي
محور  هاي اندكي بر موثربودن روش تكليف آموزان دارد. ازآنجايي كه  پژوهش هاي زبان مهارت

آموزان و بررسي ديـدگاه معلمـان ايرانـي دربـارة ايـن       در زمينه پيشرفت مهارت تحصيلي زبان
آمـوزان ايرانـي    بررسي تـاثير آن در محـيط تحصـيلي زبـان     ه، پژوهش حاضر بهروش انجام شد

محـور را در   رو پژوهشـگر، روش آمـوزش تكليـف    دانشگاه آزاد كرمان پرداخته اسـت. از ايـن  
هـاي بيشـتر در كـالس بـراي      مهارت خواندن فراگيران بكار گرفته است كه با ايجـاد موقعيـت  

هـا بااسـتفاده از روش مـذكور،     اي انجام فعاليت ها و تمرينها بر آموزان و درگير كردن آن زبان
ها بررسي و همچنـين نگـرش مدرسـان را     توانايي درك مطلب آن ارتقايتاثير اين روش را در 

  اجراي اين روش بسنجد. نسبت به

 پيشينة پژوهش -2
محـور بعنـوان جـايگزيني بـراي      دانـيم آمـوزش از طريـق روش  تكليـف     همانطور كه مـي 

اي قديمي در نظر گرفته شـده اسـت كـه هـدف از آن ايجـاد محيطـي جهـت اسـتفاده         ه روش
: الـيس،  1996: ويلـيس،   1984، 2هـاي آموزشـي اسـت (برومفيـت     كاربردي از زبان در محيط

محور بعنوان  روشي موثر در يادگيري زبان انگليسـي در نظـر    ). همچنين آموزش تكليف2003
كنند  آموزان در آن محيط احساس راحتي مي كند كه زبان مي گرفته شده است و محيطي را خلق

هدفشان كه ايجاد برقراري ارتباط است نائـل شـوند    توانند آزادانه زبان را بكار گيرند و به و مي

 __________________________________________________________________  

١- Terenzini, Cabrera, Colbeck, Parente & Bjorklund 

٢- Brumfit 
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هايي در زمينة آموزش از طريق روش  ). گفتني است كه پژوهش1996و ويليس،  2003(اليس، 
 ها اشاره شده است. مواردي از آن همحور انجام شده است كه در اينجا ب تكليف

محور بر روي مهارت نگارش و دستور زبان،  بررسي اثر روش تكليف ) به2001( 1پانگاسك
كـار رفتـه در ايـن مطالعـه؛ شـامل تكليـف نگـارش         آموز در دانشگاه پرداخت. ابزار به زبان 20

رآينــد آمــوزش غيرمنتظــره، نگــارش نظــارتي، و نگــارش متقابــل بــود. نتــايج نشــان داد كــه ف
آموزان موثر بوده اسـت. ايـن روش آموزشـي منجـر      محور در بهبود سطح نگارش زبان تكليف

يـادگيري   آموزان نسبت بـه  دانش كاهش استفاده نادرست از موارد دستوري و ايجاد انگيزه در به
محـور را   هاي روش آمـوزش  كاربرد فعاليت ) به2006( 2نكات دستوري شده است. سانتادكاران

 نفـر از  36كنـد، پرداخـت. بـدين منظـور      آمـوزان مـي   دانـش  يادگيري دستور زبان ه كمك بهك
آمـوزش نكـات    محـور بـه   آموزان سال اول دانشگاه را انتخاب و از طريـق روش تكليـف   دانش

طور قابـل   آموزان به دانش دستوري پرداخت. بعد از اجراي اين روش، توانايي مهارت دستوري
توانـد نقـش مهمـي در     محور مي هاي تكليف داد كه فعاليت كرد. نتايج نشاناي پيشرفت  مالحظه

بررسي تـاثير   ) به2008( 3آموزان ايفا كند. همچنين كريتاواتاناونگ يادگيري نكات دستوري زبان
هـا   آمـوزان و همچنـين بررسـي نگـرش آن     محور بر توانايي مهارت نگارش زبان روش تكليف

آموزان دانشگاه بودنـد. نتـايج؛    نفر از زبان 35عه مورد بررسي اين روش پرداخت. جام نسبت به
ها قبل و بعد از استفاده از ايـن روش نشـان    تفاوت آشكاري را بين ميانگين نمرات نگارش آن

هـا، پيشـرفت    آموزان، اگرچه اين روش باعث تقويت اعتمـاد بـنفس آن   عقيده بيشتر زبان داد. به
دگيري، و افزايش دامنة لغات و نكات دستوري شـده اسـت،   مهارت نگارش، ايجاد انگيزه در يا

انجـام   اما فراگيران مشكالتي در كاربرد زبان، استفاده از كلمات و زمان اختصاص داده شده بـه 
محـور در   )  پژوهشي در زمينة آمـوزش تكليـف  2010( 4تكليف نگارش داشتند. عطار و چوپرا

وهش، مشـخص نمـودن ميـزان كـارايي روش     هندوستان انجام دادند. هدف از انجام ايـن  پـژ  
منـد   نظـام  روش، بـه  آموزان بود. اين هاي آموزشي براي زبان كردن فرصت محور در فراهم تكليف

معلمان نيز كمـك كـرد كـه     آموزان كمك كرد و اين نوع آموزش به دانش ساختن ساختار زباني
داقل مهارت خود بتواننـد زبـان را   ها با ح آموزان فراهم آورند تا آن دانش هايي را براي موقعيت

 __________________________________________________________________  
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بطور صحيح بكار ببرند كه در نهايت محـيط يـادگيري مـوثري را خلـق نماينـد. اقبـال احمـد        
توانـد   محـور مـي   آيـا روش تكليـف  ")  پژوهش  انتقادي در اين زمينـه كـه   2013( 1حسنين و

رسـي ايـن   بر انجام دادنـد. ايـن دو، تـالش كردنـد تـا بـه       "آموزشي موثري باشد يا خير روش
هــاي آموزشــي در شــهر  آموزشــي و چــارچوب كلــي و كــاربرد عملــي آن در محــيط  روش

دانـش   توانـد بـه   اين مسئله پرداختند كه تكليف چگونـه مـي   ها همچنين به بپردازند. آن پاكستان
 يابند. همانطور مهارت زباني دست ها درگير آموزش شده و در نهايت به آموزان كمك كند تا آن

تـاثير روش   شد  رهاــ شاا ــ ه آن به  ها كه تا اندازه اي پژوهش شود در اين گونه يه مكه مشاهد
اين  آموزان نسبت به هاي ديگر بررسي شده است و همچنين ديدگاه زبان محور بر مهارت تكليف

قبـل تـاثير    ياـه هشوپژدر  ها نشان داده شده است. افزون بر اين روش در برخي از  پژوهش
آموزان سطح ابتدايي يا متوسطه انجام  دتا در مدارس و موسسات بر زبانمحور عم روش تكليف
تـاثير ايـن روش بـر     ،اند كرده سيربرپژوهش  ن ـيا انشگرـهوپژ هـك  اييـج اـتشده است و 

ايـن   مهارت خواندن فراگيران سطح پيشرفته در دانشگاه و همزمان نگـرش اسـتادان نسـبت بـه    
 گذشـته   هاي بين  پژوهش ارتباطي سعي داشته هشوپژ ينبنابراين ا . روش بررسي نشده است

يـن را بـازنگري   پيش ياـه هشوژـپ جايـنت اين روش آموزشي يگيرربكا باو  و آينده برقراركند
 كند. 

 ،روش تكليـف محـور   از طريـق  هـاي زبـاني   كمي پيشرفت ساير مهـارت  سيربر همچنين
 ايبر ينابنابر .دشو اسـتادان مـي   يدد زا روش نــ يا يدــ ماركا ابيـيارز رفتنـگ هدـيدنا ثـباع
شـايان توجـه اسـت. نتـايج ايـن مطالعـه       استادان  ديدگاه سنجيدن ،شيزموآ شرو ينا سيربر
آمـوز محـور    دانـش  هـاي  ه در بكـاربردن روش شگاـندامدرسان  هيدگاد بر تاثير جديند اتو مي

مـوثر بـودن آن در   محور و  بگذارد.  پژوهش حاضر سعي در بررسي اثر كاربردي روش تكليف
بررسي ديدگاه استادان نسبت  بهبود مهارت درك مطلب دانشجويان دارد . پژوهنده، همچنين به

 پردازد. كاربرد اين روش مي به
محور بر بهبود مهارت خواندن  از اينرو، هدف از پژوهش كنوني بررسي تاثير روش تكليف

داشته كه ديدگاه معلمين را درباره ايـن  آموزان بوده است. همچنين اين مطالعه سعي بر آن  زبان
روش آموزشي بسنجد. بنابراين بر اساس موارد ذكر شده، سواالت زير جهـت بررسـي مطـرح    

 اند. شده
 __________________________________________________________________  

١- Iqbal Ahmed & Husssnain 
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محور در ارتقاي مهارت خواندن فراگيران سطح پيشرفته موثر  تا چه اندازه روش تكليف. 1
 است؟ 

ارت درك مطلـب فراگيـران   محـور بـر بهبـود مهـ     نگرش معلمان دربـارة روش تكليـف  . 2
 چيست؟

 محور تاثير مثبتي بر ديدگاه معلمان دارد؟ آيا روش تكليف. 3

  هشوپژروش  -3
روش تأثير شـد، هـدف از انجـام ايـن پـژوهش، بررسـي        طور كه در بخش قبل گفته همان
ايـن روش   همچنين ارزيابي ديدگاه استادان نسبت به و ننداخو رتمهاتقويت  بر رمحو تكليف

از اينرو، محققان روش تركيبي  پژوهش  را براي انجام اين پروژه بكار بردند. بدين معنـي   بود.
 كه اين  پژوهش  شامل تلفيقي از روش كمي و كيفي با بكار بردن ابزار مختلف بود.

 ريماآ جامعه -3-1
نفر از دانشجويان مرد و زن سال آخر دانشگاه آزاد اسالمي واحد  80 پژوهش حاضر شامل

تـا   21شركت كنندگان اين  پژوهش  دانشجويان سطح پيشرفته با رده سـني  ست. ا دهبو انكرم
بودند. اين  پژوهش  طي يك نيمسال تحصيلي انجام شد. از آنجا كه يكـي از پژوهشـگران    24

آساني  اين  پژوهش  مدرس دانشجويان شركت كننده بود، امكان انجام پژوهش بطور كامل و به
دا دانشجويان دو كالس انتخـاب و بـا اسـتفاده از آزمـون اسـتاندارد تافـل       وجود داشت. در ابت

دو  به افـراد بطـور تصـادفي    سپسهمگن سازي سطح دانش زباني دانشجويان پرداختـه شـد.    به
 شدند. تقسيم نفر)  40( مايشوآزنفر)  40( لكنتر؛ وهگر

 ابزار پژوهش   -3-2
ت. الف) آزمون استاندارد تعيين سطح تافل در اين پژوهش پنج ابزار مورد استفاده قرار گرف

آزمـون كـه هـر كـدام      آزمون و پس سوال چهار گزينه ايي درك مطلب بود. ب) پيش 40شامل 
ايي كه از مهارت خواندن آزمون استاندارد آيلـتس انتخـاب شـدند.     سوال چهار گزينه 40شامل 

محاسبه  20ر اين پژوهش، از هاي بكار رفته د بايستة يادآوري است كه نمرات هر يك از آزمون
گونه كه براي هر سوال، نيم نمره در نظر گرفته شد. ج) سياهه دو بخشـي كـه    شده است، بدين

مرحلـه   آمـوزان را در سـه   هـاي زبـان   هاي معلم و بخش دوم فعاليت بخش اول جزييات فعاليت
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پرسشـنامه   تكليف) ارزيابي كـرده اسـت. د)   تكليف، پسا تكليف، حين محور (پيش روش تكليف
عنـوان مشـاهده گـر     تستي ليكرتي متشكل از دو بخش اصلي براي سنجيدن ديدگاه استادان بـه 

ابزار ديگر اين  پژوهش  بود. بخش اول شامل اطالعات دموگرافيـك و بخـش دوم؛ سـنجيدن    
اين روش است. بايستة يادآوري است كه سـياهه و پرسشـنامه هـر دو     ديدگاه معلمان نسبت به

) طراحي شـدند. پايـايي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي        2006( 1و هانتوسط جيون 
 ت. ـسا هدـش ارشزـگ 0,85كرونباخ، 

كـه   يافتندهمچنين روايي پرسشنامه توسط پژوهشگران ايـن  پـژوهش  بررسـي شـد و در    
سواالت پرسشنامه بسيار خوب طراحي و براي هـدف مشـخص شـده ايـن  پـژوهش  كـامال       

سـازي نظـر معلمـانن      . ه) مصاحبه شامل شش سوال اصلي در راستاي شفافباشند مناسب مي
عبارت ديگـر از راه مصـاحبه، نگـرش مدرسـان در      گر در گروه آزمايش  بكار رفت. به مشاهده

 سازي اين روش آموزشي ارزيابي شده است. هاي مختلف پياده خصوص جنبه

 مراحل انجام  پژوهش   -3-3
آمـوزان در مـدت زمـان     منظور بررسي همگن بـودن زبـان   افل بهدر آغاز آزمون استاندارد ت

هـا بطـور تصـادفي امـا      شد و بعد از اطمينان از يكسان بودن سطح زباني، آن ارـجاتعيين شده 
نفـر در گـروه    40نفـر در گـروه كنتـرل و     40مساوي در گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتنـد ( 

سوال درك مطلب در هر دو گروه توزيع شـد و   40آزمون شامل  آزمايش). در مرحله بعد پيش
هـا   سواالت پاسخ دادند و پس از پايـان آزمـون، برگـه    شده دانشجويان به زمان تعيين با توجه به

آزمـون   يشــ پ ايجراز ا پسآوري و با دقت توسط محققان تصحيح و نمرهـا ثبـت شـد.     جمع
 12ا تعداد جلسـات يكسـان (  آموزان در هر دو گروه ب آموزش در هر دو گروه شروع شد. زبان
سـوال   40آزمون شامل تعدادي متن با  هر دو گروه، پس جلسه) آموزش ديدند. در پايان ترم، به

 ها توسط پژوهشگران ثبت شدند.  اي داده شد و نمره چهارگزينه
عبارت ديگر در گـروه كنتـرل،    انجام گرفت. بهسنتي روش  باكامال  آموزش در گروه كنترل

خوانـد   محور پياده شد. بدين صورت كه در هرجلسه معلم متن جديد را مي علمشيوة آموزش م
شد كه هر كدام يك پاراگراف از متن را بارديگر بخواننـد   آموز خواسته مي و سپس از چند زبان

آمـوزان معنـي    هاي نو توسط معلم گفته شد و چنانچه زبـان  و در پايان هر پاراگراف، معني واژه
 __________________________________________________________________  

١- Jeon & Hahn 
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هـا توضـيح    نكات دستوري را متوجه نشدند، معلـم بطـور شـفاف بـراي آن    واژگان، عبارات يا 
ــان تمــامي مطالــب را يادداشــت كردنــد. ســپس در انجــام تكــاليف و تمــرين  داده هــاي  و آن

انجـام دادن   آموزان بصورت انفرادي در مـدت زمـان تعيـين شـده سـعي بـه       متن زبان به مربوط
ان خواسته شـد كـه هـر سـوال را بـا پاسـخ آن       كردند. پس از انجام تمرينات از دانشجوي ها آن

كـالس   كالس بخوانند و در صورت نادرست بـودن جـواب، معلـم پاسـخ صـحيح را بـه       براي
كردنـد. همچنـين در ابتـداي تعـدادي از      آمـوزان يادداشـت بـرداري مـي     كرد و زبـان  مي اعالم

سـيد. در نهايـت   پر معلم بطور تصادفي از چند دانشجو موارد آموزش داده شده را مي جلسات،
بعد از پايان دوازده جلسه كالس، دانشجويان در آزمون مهارت خواندن شركت كردند كه ايـن  

آزمون در نظر گرفته شد و نمرات بطور دقيق توسـط محققـان ثبـت شـدند.      آزمون بعنوان پس
سنتي روش  بهرا  مهـــارت خوانـــدن ل،كنتر وهگردر  انرــــگيافر كه دبو ينا بر ضفر ،ينابنابر
 آموزند.  مي

بعبارت ديگر متـون كتـاب    .آموزش ديدند رمحو تكليفروش از  دهستفاا با گروه آزمايش
در روش  مهم مسائلاز  يكيمحور تدريس شـدند.   در گروه آزمايش با استفاده از روش تكليف

 . ستامعلم  كمك باو در صـورت نيـاز   آمـوز   زبـان  توسطتكليـف   منجاانحوه  ،رمحو تكليف
ترتيـب   باشد كه در انجام اين پژوهش مراحل زير بـه  متشكل از سه مرحله مي اجراي اين روش

 انجام شد:

 تكليف الف) مرحله پيش
مفاهيم  سيربرو  درس عموضو ردمودر  و بحثنظر  دلتبا بهآموزان  در كالس با زبان معلم

را  تكليف منجاا شـيوة  تا ميكند كمكهـا   آن به نـوعي  پرداختـه و بـه   اساسي كلمات و عبارات
 كنند. درك

 تكليف مرحله حين )ب
معين شده بپردازند و  تكليف منجاا بهكه  ي مساوي تقسيم كردهاوهگر به معلم دانشجويان را

بود و در صورت نيـاز   اليفتك منجاا حين ها در فعاليت آن ناظر وكرده  حركت سكالدر خود 
امـا   ،كردمي تشويق همبا طتباار اريبرقر بهرا  ضمن اينكه دانشجويان كرد. ها را راهنمايي مي آن
 چندانآموزان  زبان تشتباهاا مرحله ينار دكرد.  مي دداريخو نناآتصحيح مستقيم اشتباهات  از

 ردمودر  خـود را شفاهي  يا كتبي ارشگز گروه ها فرصت داده شد كه اهميت نداشت. سپس به
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هـاي صـحيحي    ه گزارشها سعي داشتند ك آماده كنند. در اين مرحله آنتكليف  منجاا چگونگي
 معلمها را ارائه كنند. در ايـن هنگـام    بايست در كالس گزارش دليل اينكه مي را داشته باشند، به

پـس از   .اددمي دانشجويان ها به در انجام گزارش را زمال و كمك ورهمشا زد و سر ميها وهگر به
و  ،دادند ئهارا سكال بهرا  گزارش خود هاوهگراز  بعضي آموزان، پايان كار بدليل تعداد زياد زبان

 بارا  نتايجسـپس  و كردنـد   رد و بدل يگرد يهاوهگر بارا  دخو كتبي يهاارشگز بعضي ديگر
 كرد. يبند جمعرا  ها شارگزدر  هشد حمطر مسائلپس از آن، مدرس . كردندمقايسه  يكديگر

 تكليف مرحله پسا ج)
 معلم. كردنـد  نظر دلتباو  بحثدر اين مرحله دانشجويان درباره نكات مهم و اساسي متن 

 ريستود كلمـات و عبـارات و مـوارد    بهرا  نناآ توجهو  كـرده  آموزان مرور با زبانرا  اين موارد
تنـوعي  م كالسي يفعاليتها او براي افزايش تسلط دانشجويان، در پايان. كرده است جلب مهم
 .هددئه مياراها  آن به را

عمـل آمـد    گـران دعـوت بـه    عنوان مشاهده ادان، بهنفر از است 6بايستة يادآوري است كه از 
در جلسات كالس گروه آزمايش شركت كنند و يـك سـياهه كـه از قبـل تهيـه شـده بـود،         كه
مـوارد آن بـر    آمـوزان و معلـم بـه    هاي زبان داده شد كه استادان در حين مشاهده فعاليت ها آن به

مرحلـه روش   3دقيـق اجـراي    دادند. اين سياهه شـامل جزييـات   اساس مشاهداتشان پاسخ مي
شـد كـه در پاسـخگويي     محور بود. همچنين در پايان ترم از اسـتادان خواسـته   آموزشي تكليف

آوري شـده كمـي و    هاي جمـع  سواالت پرسشنامه و مصاحبه پاسخ دهند. در آخر تمامي داده به
در ادامه ذكـر  هاي بكار رفته در اين پژوهش تحليل و بررسي شدند كه نتايج  كيفي بوسيله ابزار

 شده است.

 هاي پژوهش نتايج و يافته -4
 آزمون دو گروه آزمون و پس نمرات پيش هاي مربوط به الف) يافته

عنوان متغير وابسته مورد بررسـي قـرار گرفـت.     آموزان به در اين پژوهش درك مطلب زبان
ـ   بررسي تاثير روش آموزشـي تكليـف   براي پاسخ سوال اول اين پژوهش كه به ر بهبـود  محـور ب

 پردازد، نتايج زير بدست آمد.  آموزان مي مهارت خواندن زبان
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 آزمون گروه كنترل و آزمايش آزمون و پس توصيفي نمرات پيش آمار:  1جدول 

 گروه ها آزمون
  آزمايش  كنترل

انحراف  ميانگين
انحراف  ميانگين معيار

 معيار
پيش 
 آزمون

 2,60 15,82 2,40 15,35 مهارت درك  مطلب زبان آموزان

پس 
 آزمون

 2,33 17,35 2,39 15,45 مهارت درك  مطلب زبان آموزان

دهد، ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرات هـر دو گـروه در        نشان مي 1 همانطور كه جدول
آزمون تغيير كرده اند. اگرچه ايـن تغييـر در گـروه كنتـرل نامحسـوس       پيش آزمون نسبت به پس
) تغييـر قابـل   17,35-آزمـون (ميـانگين   ميانگين نمـرات در پـس   باشد، اما در گروه آزمايش مي

شـده   نمـايش داده  1جـدول   مالحظه و چشمگيري داشته است. در زير نمودار ستوني مربوط به
هـاي   داري در ميـانگين نمـره   نـي مع وتكه تفا گفت انتو ميآمده،  بدست نتايج سساا براست. 
ه نشده اسـت، امـا تفـاوت چشـمگيري بـين      ) مشاهد15,45 -آزمون گروه كنترل (ميانگين پس

 آزمون وجود داشته است. آزمون و پس ميانگين نمرات گروه آزمايش در پيش

 
 آزمون و پس آزمون : ميانگين نمرات در دو گروه در پيش1شكل 
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 اجراي روش تكليف محور ديدگاه استادان نسبت به هاي مربوط به ب) يافته
ش، ديدگاه استادان در قالب پرسشنامه  و مصاحبه  جهت بررسي دو سوال بعدي اين  پژوه

محـور   ديدگاه معلمـان دربـارة روش آموزشـي تكليـف     و ميانگين   ارزيابي شد. انحراف معيار
كننـده   اند.  بايستة يادآوري است كه معلمان شركت نشان داده شده 2بررسي و نتايج در جدول 

سـياهه را بررسـي، و بادقـت كامـل      يـك  كنندگان گروه آزمايش در اين پژوهش بعنوان مشاهده
كردند كه در آن بايد نظرات خود را در بارة تدريس معلم (محقق) در گروه آزمايش، و كاركرد 

تكليـف) ارائـه    تكليـف و پسـا   تكليف، حين مرحله (مرحله پيش آموزان اين گروه را در سه زبان
گران گروه آزمـايش در   مشاهدهكننده در اين پژوهش، بعنوان  كردند. همچنين معلمان شركت مي

 2محور كامل كردنـد كـه نتـايج در جـدول      اي را در بارة روش تكليف طي يك ترم، پرسشنامه
 داده شده است. نشان

 محور : آمار توصيفي ديدگاه معلمان دربارة روش تكليف2ل جدو

 ميانگين حداكثر حداقل تعداد گروه
انحراف 
 معيار

 كشيدگي چولگي

 -1,75-0,14 6,12 76,50 84 669 معلمان

هاي مدرس در كالس توسط استادان ديگر  جزييات آموزش و فعاليت شد، همانطور كه گفته
هاي  فعاليت بارةفراواني پاسخ معلمان در  بخشمشاهده و در قالب سياهه سنجيده شد. در اين 

ـ  مرحله روش تكليف ) و افراد گروه آزمايش در سهپژوهشگرمختلف مدرس ( ه شـده  محور ارائ
 است.
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 محور مرحله روش تكليف تدريس در سه ديدگاه معلمان نسبت بهتوزيع فراواني :  3جدول 

 نظراتمعلم... مرحله

مرحله 
پيش 
 تكليف

 بررسي ميكند. با كالس را موضوع. 1
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

 كند. را برجسته مي كلمات و عبارات مفيد. 2
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

هاي فعاليت كمك  درك دستورالعمل در راآموزان  . زبان3
 .كند مي

 %)83,3(5بلي:
 0خير: 

 %)16,7( 1تاحدودي: 

 .ميكند ي را اعمالآموزان فعاليت مشابه براي زبان. 4
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

 .دهد مي هارائواضح  را بطور دستورالعمل ها. 5
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

مرحله 
حين 
 تكليف

 .پيشرفت فعاليت را بررسي ميكند. 1
 %)83,3(5بلي:

 0خير: 
 %)16,7( 1تاحدودي: 

يادداشت هايي در مورد اجراي فعاليت، مشكالت، . 2
 .دهد را انجام ميآموزان  زبان هاي زباني و غيره ويژگي

 %)100(6بلي:
 0خير: 

 0تاحدودي: 

 .آموزان را كمك ميكند نياز زبان . در صورت3
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 
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 نظراتمعلم... مرحله

 .برقراري ارتباط ، تشويق ميكند آموزان را به تالش زبان. 4
 %)83,3(5بلي:

 0خير: 
 %)16,7( 1تاحدودي: 

 .را تشويق ميكندآموزان  . زبان5
 %)83,3(5بلي:

 0خير: 
 %)16,7( 1تاحدودي: 

 .كار گروهي را مشاهده ميكند. 6
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

 .جمع بندي ميكند مسئول كالس مطالب راعنوان  . به7
 %)66,7(4بلي:

 0خير: 
 %)33,3( 2تاحدودي: 

مرحله 
پسا 
 تكليف

 .نتايج را با كل كالس مرور ميكند. 1
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

وعبارات اساسي و مهم  كلمات آموزان را به . توجه زبان2
 كند. معطوف مي

 %)100(6بلي:
 0خير: 

 0تاحدودي: 

  كنند. . بر اساس تمرين قبل گزينه مناسب را انتخاب مي3
 %)100(6بلي:

 0خير: 
 0تاحدودي: 

هاي تمريني كالس شامل كلمات  ا براي فعاليتآموزان ر . زبان4
 كند. جديد، عبارات، و الگوها هدايت مي

 %)100(6بلي:
 0خير: 

 0تاحدودي: 
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 مرحله پيش تكليف  ) 1
كننـدة    عنـوان افـراد مشـاهده    تكليف، همه معلمـان بـه   ، در مرحلة پيش3جدول  با توجه به

م كردنـد كـه  مـدرس (پژوهشـگر) ابتـدا      محور در گروه آزمـايش، اعـال   آموزش روش تكليف
پرداخته،  اساسي كلمات و عباراتمفاهيم  سيربرو  درس عموضو بارةدر  و بحثنظر  دلتبا به

آموزان اعمـال   سپس، كلمات و عبارات مفيد را برجسته كرده و يك فعاليت مشابه را براي زبان
ها،  نفر از آن استثناي يك ن، بهنموده و راهكارهاي واضح را ارائه داده است. سپس همگي معلما

 آموزان در درك راهكارهاي فعاليت كمك كرده است. زبان اعالم كردند كه پژوهشگر به

 تكليف   مرحله حين) 2
گر در گروه آزمايش بيـان كردنـد كـه     تكليف، همه معلمان مشاهده همچنين در مرحله حين

آموزان انجام  دانش هاي زباني گيهايي در بارة اجراي تكليف، مشكالت، و ويژ مدرس يادداشت
آموزان نظارت داشـته   ها بيان كردند كه مدرس، دائما بر كار گروهي زبان داده است. همچنين آن

كرد. عالوه بر اين، اكثريت معلمان خاطر نشان كردند كه مدرس  هاي الزم را اعمال مي و توصيه
كـرد و در پايـان    راري ارتباط تشويق ميبرق ها را به آموزان را بررسي و آن پيشرفت فعاليت زبان

 كالس معلم نكات اصلي و موارد الزم را مرور و جمع بندي كرده است.    

 مرحله پسا تكليف  ) 3
در نهايت در مرحله پسا تكليف، همه معلمان اذعان داشتند كه مدرس در هر جلسـه نتـايج   

آمـوزان آورده اسـت.    جـه زبـان  را با كل كالس مرور كرده و كلمات و عبارات مفيد را براي تو
همچنين معلمان مشاهده گر اظهار داشتند كه مدرس بر موارد مهم و اساسي از ابتـداي چرخـه   

هاي تمريني كالس شامل كلمات  آموزان را براي انجام فعاليت فعاليت تمركز داشته است و زبان
 ).3جديد، عبارات، و الگوها هدايت كرده است (جدول

آموزان گروه آزمايش نيـز توسـط ايـن سـياهه      دانش مان درباره فعاليتهمچنين ديدگاه معل
 بررسي شده است و جزييات نتايج در اين قسمت نشان داده شده است. 
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 محور هاي گروه آزمايش در سه مرحله روش تكليف فعاليت ديدگاه معلمان نسبت بهتوزيع فراواني : 4جدول 

 نظرات...زبان آموزان مرحله

 تكليف پيش

 كنند. را درك مي راهكاررسد  نظر مي . به1
 %)66,7(4بلي: 

 0خير: 
 %)33,3( 2تا حدودي:

 . در كالس پاسخگو هستند.2
 %)50(3بلي:

 0خير: 
 %)50( 3تا حدودي: 

 . يادداشت برداري ميكنند.3
 %)83,3(5بلي: 

 0خير: 
 %)16,7( 1تا حدودي:

 حين تكليف

 ان ميدهد.. تعامل نش1
 %)100(6بلي: 

 0خير: 
 0تا حدودي: 

 پردازند. گفتگوي معني ميبحث و  . به2
 %)66,7(4بلي: 

 0خير: 
 %)33,3( 2تا حدودي:

 . هنوز اشتباهاتي را تجربه ميكنند.3
 %)16,7(1بلي: 

 0خير: 
 %)83,3( 5تا حدودي:

 . گزارشي براي كالس تهيه ميكنند.4
 %)50(3لي:ب

 0خير: 
 %)50( 3تا حدودي: 

مرحله پسا 
 تكليف

هاي افزايش  هاي خاص متن (فعاليت . در مورد ويژگي1
 آگاهي) صحبت ميكنند.

 %)50(3بلي:
 0خير: 
 %)50( 3تا حدودي: 

آموزان  . در اين مرحله نشانه هايي از يادگيري در زبان2
  آشكار شده است.

 %)50(3بلي:
 0خير: 
 %)50( 3تا حدودي: 

ها، كلمات يا  هاي واضح درباره ويژگي . درخواست3
ها روبرو شده اند، را  عباراتي كه درانجام فعاليت  با آن
جويا ميشوند.

 %)50(3بلي:
 0خير: 
 %)50( 3تا حدودي: 
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 مرحله پيش تكليف) 1
استثناي دو نفر، معتقد بودند كـه   مان، بهفعاليت همه معل ، در مرحله پيش4جدول  با توجه به

آمـوزان در   اند، و نيمي از معلمان گـزارش كردنـد كـه زبـان     آموزان راهكارها را درك كرده زبان
 اند و همه معلمان بجـز يـك نفـر، ذكـر كردنـد كـه در ايـن مرحلـه         كالس كامال پاسخگو بوده

 اند. آموزان يادداشت برداري كرده دانش

 يف  مرحله حين تكل) 2
آموزان در كالس تعامل  دانش همچنين در مرحله حين تكليف، همه معلمان اظهار كردند كه

گفتگو و بحث درباره معاني پرداخته  آموزان به دانش ها بيان كردند كه اند و اكثريت آن نشان داده
ين نيمـي  آموزان گاهي اوقات اشتباهاتي را تجربه كرده اند. همچنـ  دانش اند و اما در اين مرحله

 آموزان گزارشي براي تمام كالس تهيه كرده اند. از معلمان  معتقد بودند كه در اين مرحله زبان

 مرحله پسا تكليف  ) 3
هـاي خـاص مـتن     آموزان در بارة ويژگي نيمي از معلمان بيان كردند كه در اين مرحله زبان

هاي ارائـه داده شـده در    مشاركت دانشجويان در كالس ، گزارش اند و با توجه به صحبت كرده
هـا   ها داللت بر يادگيري و پيشرفت آن هاي مورد نظرتوسط آن ها و  انجام صحيح تكليف گروه

هـايي از يـادگيري را بـروز     ها نشـانه  عبارت ديگر، در اين مرحله آن در مهارت خواندن بود. به
اي واضح خـود را در  ه آموزان درخواست گر بيان كردند كه زبان دادند. همچنين معلمان مشاهده

انـد، جويـا    ها، يا عباراتي را كه در حين انجام تكليـف  بـا آن روبـرو شـده     ها، واژه بارة ويژگي
 ).4اند (جدول  بوده

 ج) بررسي سواالت  پژوهش 
محور در ارتقاء مهارت خواندن فراگيران سطح پيشرفته مـوثر   تا چه اندازه روش تكليف. 1

 است؟ 
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 ل براي مقايسه نمرات درك مطلب افراد دو گروه:  آزمون تي مستق5جدول 

 مهارت درك مطلب 
سطح

 معناداري
لون

آزمون 
 تي

درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري 
آزمون تي

 تعداد گروه
اختالف 
ميانگين 
آزمون ها

انحراف 
 معيار

 0,64 ٠٫٩۵ 40 كنترل 66,3810,04 -2,0 0,000

 0,99 ١٫٣٣ 40 آزمايش

آزمون ايـن متغيـر در افـراد حـذف      اول  پژوهش ، ابتدا اثر نمرات پيشبراي بررسي سوال 
آمـوزان دو   آزمـون درك مطلـب زبـان    آزمون و پـس  ي نمرات پيش سهيمقاگرديد و سپس براي 

 P-Value  of  Levene's Testگروه، از آزمون تي مستقل با فـرض عـدم يكسـاني واريـانس(    

) كمتـر از مقـدار   (p˂0.05اينكه سطح معنـاداري   ). با توجه به5استفاده شد (جدول  )0.000=
α=0.05  تـوان گفـت بـا حـذف اثـر نمـرات        درصد اطمينان مـي  95است، در نتيجه با بيش از

دو گـروه كنتـرل و آزمـايش، بـا      درآمـوزان   آزمون افراد، ميانگين نمرات درك مطلب زبان پيش
نشان داد نمرات درك مطلـب   ها نيانگيممقايسه  عبارت ديگر . بهاشتيكديگر تفاوت معنادار د

 شده است.  يشتر از گروه كنترلبافراد گروه آزمايش 

محـور بـر بهبـود مهـارت درك مطلـب فراگيـران        نگرش معلمان دربـارة روش تكليـف  . 2
 چيست؟

آوري داده ها از طريـق روش كمـي (پرسشـنامه) و     براي بررسي سوال دوم  پژوهش  جمع
از ديـدگاه معلمـان برخـي از عوامـل بيرونـي و درونـي       همچنين كيفي (مصاحبه) انجـام شـد.   

محور تاثير گذارد كه هر دو، تـاثيرات مثبـت و منفـي خواهـد      توانند بر اجراي روش تكليف مي
تواند بر  داشت. با در نظر گرفتن عوامل بيروني، معلمان بيان كردند كه تعداد اعضاي كالس  مي
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توانـد مـانعي بـراي     عـداد افـراد زيـاد مـي    اجراي اين روش تاثير گذارد. بـدين صـورت كـه ت   
ها و مديريت كار گروهي شود. افزون بر اين، براي ارائة گزارش الزم اسـت   سازماندهي تكليف

هـا   آموزان با يكديگر بحث و تبادل نظر كنند، بنابراين زمان قابل توجهي بايد بـراي آن  دانش كه
گـر ذكـر كردنـد كـه      ، معلمان مشـاهده ها در نظر گرفته شود. همچنين جهت انجام اين فعاليت

هاسـت، بنـابراين زمـان اختصـاص داده شـده       تدريس كامل كتاب يا سر فصل مدرس مجبور به
جهت اجراي موفق اين روش آموزشي كافي باشد. افزون  درس مورد نظر بايد براي مدرس به به

ها و  ي شامل فعاليتهاي درس بر موارد ذكر شده، معلمان بر اين عقيده بودند كه بعضي از كتاب
آموزان شـود.   حوصلگي زبان خستگي يا بي تواند منجر به هاي خسته كننده و نامرتبط مي تكليف

هـا را در   تواند موفقيـت آن  آموزان مي ها اعالم داشتند كه انگيزه و مهارت زبان در جاي ديگر آن
تواننـد   زبـاني مـي  ها تعيين كند. واضح است كه فراگيران بـا دانـش قبلـي خـوب      انجام تكليف

آموزان  تكليف ها را بهتر انجام دهند. از اينرو، همه استادان مصاحبه شده، اذعان داشتند كه زبان
با سطح متفاوت زباني باعث ايجاد مشكل در اجـراي ايـن روش خواهنـد شـد. طبيعتـا انجـام       

دركالس جهت ها معموال  تر خواهد بود.در نتيجه آن تر سخت آموزان ضعيف دانش تكاليف براي
آموزان قوي تر، با  دانش ميل خواهند شد و بالعكس انگيزه و بي  ها بي مشاركت در انجام تكليف

 توانند مطالب را بياموزند. ها مي انگيزه و بهتر از آن
عوامل دروني، معلمان مصاحبه شده اظهار كردند كه تجربه و دانـش مـدرس در    با اشاره به

روند. عـدم آگـاهي از ايـن روش، منجـر      وامل مهم بشمار ميمحور از ع روش آموزشي تكليف
ها بطور موثر خواهد شد. بعـالوه چنـين مدرسـاني قـادر      ناتواني در طراحي و اجراي تكليف به
آموزان با سطح متفاوت زباني نخواهنـد بـود. همچنـين     هاي مناسب براي زبان انتخاب فعاليت به

محـور كمـك    ضـروريات آموزشـي روش تكليـف    ها را در ايفـاي  مهارت معلمان انگليسي، آن
كند. در حاليكه مهارت كم و عـدم آگـاهي كـافي مدرسـان از ايـن روش مشـاركتي (روش        مي

هايي در اجراي ايـن روش آموزشـي    ها را با مشكالت و چالش تكليف محور)، ممكن است آن
ليسي، آموزش مواجه سازد. در نهايت، معلمان بمنظور حمايت از اين روش در كالس زبان انگ

محور در  عنوان يك عامل مهم دانستند و اظهار كردند مدرساني كه با روش تكليف مدرس را به
اند، با مشكالت  هايي كه آموزش از طريق اين روش نداشته آن اند نسبت به دانشگاه آموزش ديده
 ها مواجه خواهند بود. بسيار كمي در كالس

 بر ديدگاه معلمان دارد؟محور تاثير مثبتي  آيا روش تكليف .2-1
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 محور از ديدگاه معلمان اي براي ميزان موافقت با روش تكليف :  آزمون تي تك نمونه6ل جدو

  3آزمون داده=

 سطح معنا داري
تفاوت 
ميانگين

درجه 
 ميانگين متغير تعداد تيآزادي

0,57 0,06 5 0,6 6 3,06 

) و از آنجـا كـه   6تفاده شـد (جـدول  اي اس براي بررسي سوال حاضر، از آزمون تي تك نمونه
سـطح   در نظر گرفتـه شـد كـه بـا توجـه بـه       3ميانگين مبنا  ،ي بودها نهيگز 5طيف مورد سنجش 

توان گفت بين ميانگين مبنا و ميانگين ايـن   درصد اطمينان مي 95معناداري اين آزمون، با بيش از 
معنا كه موافقت معلمان زبـان   اين ). به2(شكل  (ΔM= 0.06)متغير تفاوت معنادار وجود نداشت 
 محور در كالس زبان انگليسي، در حد نسبتا خوبي بوده است. انگليسي، با اجراي روش تكليف

 
 محور از ديدگاه معلمان :  ميزان موافقت با روش تكليف2شكل 
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 بحث و نتيجه گيري -5
 محور نقش مـوثري  بررسي كمي نمرات دانشجويان مشخص كرد كه روش آموزش تكليف

كند. بديهي اسـت كـه گـروه آزمـايش      در بهبود نمرات مهارت درك مطلب دانشجويان ايفا مي
پيشرفت قابـل مالحظـه اي در مهـارت خوانـدن بعـد از بكـارگيري روش ذكـر شـده نسـبت          

عملكرد قبلشان نشان دادند. بنابراين، اين نتايج كمي مثبت، موثر بودن روش مطـرح شـده را    به
هاي گرد آوري شـده از پرسشـنامه و    اثبات رساند. افزون بر داده موزان بهآ در بهبود مهارت زبان

هـاي مسـتخرج    روش بكار رفته نشـان داد. داده  ها را نسبت به مصاحبه استادان نگرش مثبت آن
انـد،   شده از پرسشنامه نشان داد كه تمرينات درك مطلب اگرچه تا حدودي چالش برانگيز بوده

 كاربردي بودند.   اما جالب، مشوق، موثر، و 
ها با يكديگر دارد  هاي كالسي نقش مهمي در تعامل آن دانشجويان اظهار داشتند كه فعاليت

رفتـه دانشـجويان و معلمـان     شـود. رويهـم   هـا مـي   بهبـود مهـارت درك مطلـب آن    كه منجر به
ا اين هاي انجام شده در اين  پژوهش  بيان كردند. همگام ب فعاليت رضايتمندي خود را نسبت به

تشـويق دانشـجويان    ) بيان كرد كه انتخاب صـحيح تكـاليف، منجـر بـه    1996يافته ها ويليس (
شـود. او   هاي كالسي، تعامل با يكديگر، و افزايش انگيزه در يـادگيري مـي   شركت در فعاليت به

هاي فراواني براسـاس شـركت در انـواع مختلفـي از تكـاليف       همچنين اضافه نمود كه موقعيت
سـاختار زبـان تمركـز دارنـد، بلكـه       ها بـه  شود كه نه تنها آن آموزان ايجاد مي زبان كالسي براي

تنهـايي   آموزان دريافتند كه تا چـه ميـزان بـه    دانش پردازند. در حقيقت، فرايند يادگيري نيز مي به
مقصد نهايي  توانند به توانايي يادگيري دارند و با اندك حمايتي از سوي معلم بعنوان مشاور، مي

 كه همانا يادگيري زبان انگليسي است نائل شوند. در جايگاه معلم خوشـايند خواهـد بـود كـه    
هايشان آگاه سازيم تا خـود مسـئول و درگيـر يادگيريشـان شـوند.       آموزان را از توانمندي دانش

طور موثري فراگيران  تواند به مهارت ها مي ) معتقدند كه فكر كردن به1993( 1اليت بون و سپادا
ها در فرآيند يادگيري در كالس گردد. شايان  مشاركت آن از توانمندي هايشان آگاه و منجر بهرا 

ميزان محدودي در معـرض انجـام تكـاليف و آمـوزش      ذكر است كه بدانيم زبان آموزاني كه به
هـاي كالسـي از خـود بـروز دادنـد. فقـدان        اند، مشاركت كمتري در فعاليت محور بوده تكليف

آمـوز را از   توانـد زبـان   رسين در آموزش روش فوق، عامل ديگريست كـه مـي  مهارت كافي مد
شركت در فعاليت كالسي منع كند. از نظر زبان آموزان، معلماني كه مهـارت و تجربـه الزم در   

 __________________________________________________________________  

١- Lightbown & Spada 
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محور  عـادت   هاي سنتي و معلم روش بكارگيري روش مورد نظر را ندارند، آنهايي هستند كه به
 ). 1،2003نموده اند (بردت

اي تعجب نيست كه يادگيري اين روش مشاركتي در نظام آموزشي ايـران چنـدان بكـار    ج
 رسـد،  محـور مـي   انجـام تكليـف از طريـق روش تكليـف     گرفته نشده است و زمانيكه نوبت به

آموزان را تحسين و  دانش آموزان اعتماد بنفس كافي را ندارند. اين وظيفه معلمان است كه دانش
هاي مشاركتي الزم براي انجام موفقيـت   ها را باال برده، تا مهارت بنفس آن تشويق نموده، اعتماد

آميز تكاليفشان را كه بخشي از فرايند يادگيري زبان است، بياموزنـد. بنـابراين افـزايش اعتمـاد     
هـا و در نتيجـه حركـت بسـمت محـيط       افزايش مشـاركت فعـال آن   آموزان منجر به بنفس زبان
). دراين پژوهش، محقق آشكارا مشاهده كرد كه 2003شود(بردت، ميآموز محور  دانش آموزشي

بكارگيري تكاليف متنوع، پيروي از چرخة تكليف، ايجاد فضـاي آموزشـي مشـاركتي، و ارائـه     
عقيـده   كنـد. بـه   آمـوزان ايجـاد مـي    هاي متفاوت، فضاي يادگيري مطلوبي را براي زبان بازخورد

بسمت خالقيت پيش ميرود كـه توانـايي تعامـل،     ) فضاي آموزشي2005( 2گرينگر و همكاران
مشاركت، و محاوره در كالس را داشته باشد و در نتيجه با وجود ديگر عوامل مشخص، منجـر  

آموزان در انجام  شود. افزون بر اين، رفتار زبان آموزان مي دانش بهبود و پيشرفت مهارت زباني به
ها و بيان عقايد و نظرشـان، باعـث بـاال     يتكاليف از طريق مشاركت با همكالسان و هم گروه

كـار   گـردد. مشـابه بـه    محـور در كـالس مـي    رفتن انگيزه و عالقه در بكارگيري روش تكليـف 
آزادي عمل فراگيران در بكارگيري زبان  كنشي در كالس به ) كه بيان كرد هم2006سانتادكاران (

هـا انگيـزه    شود. در نتيجـه آن  مي ها هاي آن بيان خواسته كمك خواهد كرد كه در نهايت منجر به
الزم براي يادگيري زبان مقصد را پيدا خواهند كرد و در محيطـي لـذت بخـش، خـود مسـئول      

داشـت   دجوو داريمعنا وتتفا  وهگردو  دعملكر بين يادگيريشان خواهنـد شـد. از آنجاييكـه   
 نباز پيشــرفت تحصــيلي بر سنتيروش  با مقايسهدر محــور  آموزشــي تكليــف روشبنــابراين 

 سكالدر  كه هيوگر بعبارت ديگر نتايج اين پژوهش نشان دادست. ا بودهمؤثرتر بسيار  زانموآ
ــاركرد نددبو دهكر شركت رمحو تكليف ــتهمفاهيم و درك  ننداخودر  يبهتر ك ــد  داش ــز  وان ني

 و دكر بيشتررا  زانموآ نشدا بين طتباار نمكاا هشيو ينا يگيرركا به توان نتيجه گرفـت كـه   مي
ــران هنگيزو ا عتسر ــب نمتو ننداخو ايبررا  فراگي ــين  داد يشافزا درك مطل ــت. همچن ه اس

 __________________________________________________________________  

١- Burdett 

٢- Grainger, Goouch & Lambirth 
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 اجــراي ايــن روش به نسبت مثبتي كــامالنظر اســتادان  كهداد  ننشاهــاي ايــن پــژوهش  يافتــه
 هشوپژ يناز ا حاصلهـاي   كه يافته دكر ننشا اطرـخ دـباي ناـپايدر شتند. اآموز محور د دانش
و كند  كمكهــا  در دانشــگاهي ـــسدر ادوـــمو  مطالب ينوتدو  تهيه مرا نمســئوال به نداتو مــي

 ،انگليسـي  نباز درسـي  يهادوره يسرفصلها حصالا تواند تاكيدي به همچنين نتايج حاصل مي
اهميـت  رود كـه ايـن مطالعـه     داشته باشـد. اميـد مـي    دانستاا يسرتدو روش  شيزموآ مطالب

 .نشان دهد آموزشيهاي  محيط را در هاي حمايتي يادگيري روش
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