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 چکیده
ادگیرندگان درک مطلب ی یشبرافزاهدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه 

های آزمون درک مطلبِ خواندن در گروهی از زبان خارجی است. بر این اساس نمره عنوانبهزبان انگلیسی 

 های گروه دیگر که با روش رایجِ خواندن واند با نمرهبر وظیفه را تجربه کرده دانشجویان که روش مبتنی

در  یسانسلفوقنفر از دانشجویان مقطع  16شامل  کنندگانشرکت، مقایسه شده است. اندیدهدآموزشترجمه 

   حصیلیال تدر س طباطبائیشود که در دانشکدۀ علوم تربیتیِ دانشگاه عالمه رشتۀ تکنولوژی آموزشی می

نولوژی در رشتۀ تک یسانسلفوقاند. پژوهشگر از بین دانشجویان دختر مشغول به تحصیل بوده 31-2932

نفر( در نظر گرفته  29کنترل )نفر( و گروه  29) یشیآزماگروه  عنوانبهتصادفی  طوربهآموزشی، دو گروه را 

را  یفه گذراندند و گروه کنترل محتواطرح درس مبتنی بر وظ بر اساساست. گروه آزمایش متن آموزشی را 

ب درک مطل ینۀدرزممحقق ساخته  آزمونپسو  آزمونیشپگیری به روش رایج آموزش دیدند. ابزار اندازه

که  بوده 21/0و  69/0ها به ترتیب آزمون اززبان انگلیسی در سطح آموزش عالی بوده است. پایایی هر یک 

که شامل میانگین، انحراف استاندارد،  بودههای پژوهش ل دادهاست. روش تحلی 60/0از مالک  تربزرگ

های ینتفاوت بین میانگ دارییمعنشود. آزمون کمترین مقدار و بیشترین مقدار گروه آزمایش و کنترل می

وه های زبان در گرنمرهها نشان داد که است. نتایج تحلیل داده شدهدادهاختالفی نشان  tدو گروه با استفاده از 

وش های زبان در گروه کنترل که به ردر مقایسه با نمره ،اندیدهدآموزشآزمایش که با روش مبتنی بر وظیفه 

سی، روش مبتنی بر وظیفه در آموزش زبان انگلیبنابراین ؛ ، بیشتر استاندیدهدآموزشرایجِ خواندن و ترجمه 

 شود.بان میمنجر به افزایش درک مطلب یادگیرندگان این ز

 : یادگیری، وظیفه، درک مطلب، زبان انگلیسی.کلیدی واژگان
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درک مطلب  یشبرافزاأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه ت

 1زبان خارجی عنوانبهیادگیرندگان زبان انگلیسی 

 2داریوش نوروزی
 9مرضیه محمدی

 مقدمه
ند که دانهای مختلف علمی به پژوهش و فعالیت مشغول هستند میهمۀ افرادی که در زمینه

مهارت خواندن در زبان انگلیسی برای انجام یک پژوهش  خصوصبهدانستن زبان خارجی 

برخی از  الحینبااها فهم متون انگلیسی بسیار اهمیت دارد است. در دانشگاه یضرورمعتبر 

 در مراجعه به متونی که به زبان انگلیسی هاآنکنند. ورد ضعیف عمل میدانشجویان در این م

ها است، با مشکالتی از قبیل درک مطلب ضعیف و ناتوانی در استفاده از محتوای علمی آن

، 1009دیوید و گاوینداسامی ) یقاتتحقبرای تکمیل مطالعات علمی خود مواجه هستند. 

( 1021هریسون،سایدک ؛ به نقل از 1004، والنسیا و بالی 1003، ویالک 1002اوتلووسکی 

رند بزبان خارجی به کار می عنوانبههایی که زبان انگلیسی را در دانشگاهدهد که نشان می

از دالیل  یکی بسیاری از دانشجویان قادر به خواندن و فهم مطالب زبان انگلیسی نیستند.

ر د یازموردن زمینۀیشپضعف افراد در درک مطلبِ خواندن، نقص در دایرۀ لغات و دانش 

؛ به نقل 1006دهد. فرهادی )ها نتایج مشابهی را نشان میفهم متون است. در ایران نیز پژوهش

 درسیهای های موجود در کتابکه فعالیت کندیم( بیان 1022از ایرانمهر، عرفانی، داوری، 

هیچ حسی از اکتساب مهارت خواندن را در « آموزش زبان با اهداف خاص»برای 

سی برای انگلی»پژوهش حاضر متمرکز بر مطالعات مربوط به کند. یادگیرندگان ایجاد نمی

و ارتقای مهارت درک مطلبِ خواندن با استفاده از رویکرد مبتنی بر « اهداف دانشگاهی

 .وظیفه در محیط دانشگاهی است

                                                             
 .استنامه یانپامستخرج از  مقاله2. 

 (.drdnoroozi@gmail.com) یئدانشگاه عالمه طباطبادانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  . دانشیار1

 (.marzie.mohamadii@yahoo.com) یئتکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبا ارشد . کارشناسی9
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و دربارۀ  ائیطباطباین پژوهش در دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

 32-31یلی سال دوم تحصآموزشی در نیمدانشجویان رشتۀ علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی

درسی مختلف این رشته در دورۀ  یهاکالسطی شرکت در  دراست. پژوهشگر  شدهانجام

ده های تحصیلی گذشته به این مطلب پی برو در ارتباط با دانشجویان در ترم یسانسلفوق

یشینۀ کنند که پاست که برخی از دانشجویان حتی موضوعاتی را برای پژوهش انتخاب می

. نباشدانگلیسی  هایتحقیقیِ کافی به زبان فارسی داشته باشد تا نیازی به مطالعۀ متون و مقاله

ر این رابطه این بوده است که زمان کافی برای ترجمۀ متون انگلیسی ها دیکی از دالیل آن

این  بنابراین پژوهشگر به مطالعۀ؛ ها مشکل استرا ندارند. همچنین فهم ساختار زبان برای آن

های آموزشی و چه راهبردهایی برای درک مطلب وجود مطلب پرداخته است که چه روش

 ن تا حدی به درک مطلب دانشجویان کمک کرد.تواها میدارند که با استفاده از آن

اهداف  انگلیسی برای»زبان انگلیسی در سطح آموزش عالی با اصطالح  ینۀدرزمتحقیق 

ی برای انگلیس» ینۀدرزمشکل پژوهش  ترینیجرااست. این اصطالح  شدهشناخته 2«دانشگاهی

مراه با از دهۀ شصت میالدی ه« انگلیسی برای اهداف خاص»است.  1«اهداف خاص

بوده است. در محیط  موردتوجهزبان علم، در تحقیقات  عنوانبهانگلیسی  شدنمطرح

کردن اطالعات، نیاز به جستجو در منابع علمی بسیاری است که به  روزبه، برای یدانشگاه

درک مطلب،  خاص طوربهبنابراین تسلط بر زبان انگلیسی و ؛ اندشدهنوشتهزبان انگلیسی 

مهارت در موفقیت فراگیران  ینترمهمابزار برای یادگیری اطالعات جدید و  ینترمهم

 کهآید. ویژگی درک مطلبِ خواندن برای اهداف دانشگاهی این است می حساببه

ها لیتهای خواندن باشد. این قابیادگیرنده برای فهم اطالعات باید در سطح باالیی از قابلیت

 و کدگذاری است. سازییهفرض، تعمیم دادن، یسینوخالصهشامل: نوشتن پاراگراف، 

ن جمله: است. از آ شدهمطرحهای بسیاری آموزش زبان انگلیسی رویکرد ینۀدرزم تاکنون

و ارتباطی. در حال حاضر  ییگراواقعزبانی، آموزش دستور،  -آموزش مستقیم، شنیداری

که بر اساس تأثیر نظریۀ ، رویکرد غالب در آموزش زبان است 9رویکرد ارتباطی تدریس زبان

                                                             
1 english for academic purposes 

2 english for specific purposes 

3 communicative language teaching 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_for_specific_purposes
http://en.wikipedia.org/wiki/English_for_specific_purposes
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رویکرد ارتباطی در تدریس است.  گرفتهشکلدر آموزش زبان  2یادگیری ساختن گرایی

ف های مختلکند تا از زبان مقصد در هر جا و در موقعیتزبان به یادگیرندگان کمک می

ردن، های چهارگانۀ زبان )شنیدن، صحبت کاستفاده کنند و توجه بسیاری بر یادگیری مهارت

، یادگیرنده 1های زیر است: تعاملیرویکرد ارتباطی خود شامل روشخواندن، نوشتن( دارد. 

برخی  و 2، روش ارائه، تمرین، تولید6، مبتنی بر وظیفه5، مبتنی بر زمینه4، مشارکتی9محوری

ها در تدریس و روش ینترمهماکنون یکی از  2های دیگر. یادگیری مبتنی بر وظیفهروش

یک رویکرد مطرح است. یادگیری  عنوانبهکه خود  (1004، 3نوناناست )یادگیری زبان 

است  22«یادگیری فعال»یا  20«یادگیری از طریق انجام دادن» عنوانبه عموماًمبتنی بر وظیفه 

ریس در تد یفردمنحصربههای اما داللت ،شودتعریف می وپرورشآموزشکه در ارتباط با 

 دارد. 21«زبان خارجی عنوانبهانگلیسی »زبان انگلیسی و 

یادگیری مبتنی بر وظیفه در تدریس زبان، بر اساس نظریۀ یادگیری ساختن گرایی و 

ود آمده و انجام به وج اصول تدریس ارتباطی زبان و در پاسخ به رویکرد سنتی ارائه، تمرین

کسب  یاجبهبنابراین در این رویکرد، یادگیری زبان فرآیندی رو به رشد است که ؛ است

ود و شنتیجه، از طریق تمرین موضوعات زبان، موجب ارتقای ارتباط و تعامل اجتماعی می

قرار  داریعنمهای مبتنی بر وظیفه و طبیعی در معرض فعالیت طوربهیادگیرندگان  کهیهنگام

د . این نگاه به یادگیری زبان که منجر به رشگیرندیفرام مؤثرترگیرند، زبان مقصد را می

ویکرد ر صورتبهرویکردهای مبتنی بر وظیفه در دهۀ هشتاد و در خالل دهۀ نود میالدی شد، 

گان یادگیرند کهیطوربهاست  یداکردهپعملیِ دقیقی در کالس درس ارتباطی توسعه 

                                                             
1 constructivist theory of learning 

2 interactive 
3 learner-centred 

4 cooperative 

5 content-based 

6 task-based 

7 presentation, practice, and performance(PPP) 

8 task based learning (TBL) 

9 Nunan 

10 learning by doing 

11 active learning 

12 english as a foreign language 
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ظیفه انجام و پس از و یفهوظانجاموظیفه را در یک چرخۀ قبل از وظیفه، های مبتنی بر فعالیت

 (.1006ئین جاجئون و وون جونگ هان، دهند )می

 2ماعیاجت -اساس نظری رویکرد مبتنی بر وظیفه در تدریس زبان، نظریۀ فرهنگی

 حرا مطر باواسطه؛ به نقل از کومای( است. این نظریه، ایدۀ یادگیری 2322) 1ویگوتسکی

در  9«ی رشدمنطقۀ تقریب»یادگیری، نتیجۀ فعالیت اجتماعی است. مفهوم  کهیطوربهکند می

مرز بین سطح واقعی رشد و یک فرد است. سطح رشد بالقوه از طریق  ۀدهندنشاناین نظریه 

، «ی رشدمنطقۀ تقریب»آید. موضوع مرتبط با تعامل اجتماعی در انجام یک وظیفه به دست می

 از: اندعبارتهای آن است که ویژگی 4ازیگاه ستکیه

 ایجاد عالقه در انجام یک وظیفه 

 وظیفه یسازساده 

 پیگیری هدف 

 است شدهارائه آنچهو  آل یدها حلراههای مهم و اختالف بین گذاری ویژگینشانه 

 کنترل ناامیدی در جریان حل مسئله 

 .نشان دادن نسخۀ ایده آل فعالیت، برای انجام دادن آن 

تأثیر مثبت این رویکرد در آموزش زبان است.  ۀدهندنشانهای پیشین نتایج پژوهش

( در پژوهشی، تأثیر رویکرد مبتنی بر وظیفه را در بهتر کردن درک مطلبِ 1002زندمقدم )

گاه و فیزیوتراپی در دانشکدۀ پزشکی دانش سنجیییشنواهای خواندن، میان دانشجویان رشته

ا، همطالعۀ متن) یسنتتهران بررسی کرده است. در این پژوهش رویکرد مذکور با روش 

درک مطلب( مقایسه شده است. نتایج این پژوهش نشان  یهاسؤالو پاسخ به  هاترجمۀ آن

یر ر وظیفه تأثداده است که آموزش درک مطلبِ خواندن با استفاده از رویکرد مبتنی ب

 یباقر. داشته است (انگلیسی برای اهداف خاص)دار بر یادگیرندگان زبان انگلیسی معنی

( در پژوهش خود، تأثیر روش مبتنی بر وظیفه را در مهارت شفاهی یادگیرندگان زبان 1002)

                                                             
1 socio-cultural theory 

2 Vygotsky 

3 zone of proximal development 

4 scafolding 
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 نتایج نشان داده کند.در سطح پیشرفته بررسی می (زبان خارجی عنوانبهانگلیسی )انگلیسی 

 و دقت، سلیس صحبت کردن، ارتباط، رساییهای شفاهیِ گروه آزمایش )مهارتاست که 

ترل، ، در مقایسه با گروه کناندیدهدآموزش( که با استفاده از روش مبتنی بر وظیفه تعامل

( در پژوهشی، تأثیر استفاده از روش مبتنی بر وظیفه را 1022) 2کرکگز پیشرفت کرده است.

کند. این پژوهش با استفاده از دورۀ آموزش مبتنی بر کردن بررسی میدر مهارت صحبت 

وظیفه برای مهارت صحبت کردن است که ترکیبی از آموزش چهره به چهره و ضبط 

های این پژوهش نشان داده است که با استفاده از تجربیات یافته است. یفهوظانجامتصویری 

که  یاهگونبهان پیشرفت کرده است. یادگیری نوآور، مهارت صحبت کردن در دانشجوی

 یرتأث ینۀدرزم( 1002) 1پژوهش ایرماواتی دار هستند.ها قادر به برقراری تعامل معنیآن

رد مبتنی بر رویکهتر کردن مهارت خواندن بوده است. رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه در ب

و  آزمونیشپدر هر دوره از دانشجویان  است. اجراشدهساعته  21وظیفه در سه دورۀ 

های ها نشان داده است که نمرهاز داده آمدهدستبهنتایج  است. شدهگرفته آزمونپس

 در طی سه مرحله پیشرفت کرده است. آزمونپسو  آزمونیشپ

ت اطالعات و تقویت مهار یدار یاداستفاده از روش مبتنی بر وظیفه در آموزش زبان بر 

های زبان تخصصی است، تأثیر مثبت دارد هدف دوره ینترمهمشجویان که خواندن دان

ست اکاربرد این شیوۀ تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادگیری لغت و دستور مؤثر  عالوهبه

 .(1003؛ خواجه نوری، 2923رحیمی و آژغ، )

 استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه در درکگذشته،  یهاپژوهشبا استناد به 

 زبانیک نوانعبهمتون علمی زبان انگلیسی برای یادگیرندگانی که این زبان را در دانشگاه 

پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر وظیفه در  تواند مؤثر باشد.برند، میخارجی به کار می

تکنولوژی آموزشی در دانشگاه آموزش درک مطلبِ خواندن را برای دانشجویان رشتۀ 

است. با توجه به ماهیت رشتۀ تکنولوژی آموزشی و اینکه مطابق  کاربردهبه طباطبائیعالمه 

ته های مختلف آموزشی، بر موضوعات مرتبط با این رشدر جنبه المللیینببا نتایج تحقیقات 

                                                             
1 Kırkgöz 

2 Irmawati 
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ی است انگلیسی ضرور رویکردهای آموزش زبان ینۀدرزمشود، بنابراین مطالعه نیز افزوده می

عام  طورهبتری را برای تسهیل یادگیری زبان خارجی های مناسبتا از این طریق بتوان روش

 .کاربردخاص به  طوربههای چهارگانه و بهبود مهارت

 روش
 در رشتۀ تکنولوژی آموزشی یسانسلفوقنفر از دانشجویان مقطع  16شامل  کنندگانشرکت

 2932-31در سال تحصیلی  طباطبائیعلوم تربیتیِ دانشگاه عالمه شود که در دانشکدۀ می

شتۀ تکنولوژی در ر یسانسلفوقاند. پژوهشگر از بین دانشجویان دختر مشغول به تحصیل بوده

کنترل نفر( و گروه  29) یشیآزماگروه  عنوانبهتصادفی  طوربهآموزشی، دو گروه را 

 آزمونپسو  آزمونیشپاز طرح شبه آزمایشیِ  نفر( در نظر گرفته است. در این پژوهش29)

در این است.  شدهداده، طرح پژوهشی نشان 2است. در جدول  شدهاستفادهبا گروه کنترل 

ر ها دگیری و جایگزینی آزمودنینوع طرح پژوهشی امکان اعمال کنترل کامل و نمونه

با گروه کنترل  آزمونپسو  آزمونیشپشرایط مختلف آزمایشی وجود دارد. در طرح 

 های مختلف جایگزینتصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه طوربهها آزمودنی

در هر دو گروه  شدهانتخابهای شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل، آزمودنیمی

در این طرح، اعمال کنترل و  آزمونیشپشوند. نقش گیری میاندازه آزمونیشپ یلۀوسبه

وده است ناشی از اجرای متغیر آزمایشی ب یجادشدهاتعیین اینکه تغییر  یجهدرنتت و مقایسه اس

ای کمی، از طریق آزمون محقق ساخته یهاداده یآورجمع(. 2930دالور، ) یگردیا عوامل 

 شود.درک مطلب زبان انگلیسی می آزمونپسو  آزمونیشپاست که شامل 

 طرح پژوهشی. 1جدول 

 گروه آزمونیشپ رفتار آزمونپس

1T 

1T 

2X 

1X 

2T 

2T 

 آزمایش

 کنترل

از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد. در  آزمونییشپپیش از اجرای پژوهش، 

. اطالعات الزم از هر شودیمبرای مقایسه و کنترل استفاده  آزمونیشپطرح آزمایشی از 
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 ینۀدرزممحقق ساخته  آزمونپسو  آزمونیشپهای آزمایش و کنترل با تهیۀ یک از گروه

ها با همکاری آوری شد. آزموندرک مطلب زبان انگلیسی در سطح آموزش عالی جمع

موازی اما متفاوت  آزمونپسو  آزمونیشپهای سؤال .متخصص موضوع درسی تهیه شدند

 آزموناهداف درس تهیه شد. به این صورت که برای هر هدف عملکردی، دو  بر اساس و

 در نظر آزمونپسزوج برای  یهاآزمونو  آزمونیشپفرد برای  یهاآزمونسپس  تهیه شد

 دهشیهتهسؤال تشریحیِ درک مطلب بوده که از متن درس  20آزمون شامل  هر گرفته شدند.

نمره در نظر  24گذاری از و بر اساس اهداف تنظیم شدند. با توجه به وزن هر سؤال، نمره

؛ نسبت بندی شد 10کنندگان با نمرۀ ها، نمرۀ هر یک از شرکتهگرفته شد و برای تحلیل داد

، این نمره به آورده باشد به دسترا  22نمره، نمرۀ  24کنندگان از اگر یکی از شرکت مثالً

. سپس این عدد با توجه به آیدیمبه دست  22/25شود و نمره محاسبه می 10نسبت عدد 

 25/25ده، کننبنابراین نمرۀ این شرکت؛ شودگرد میمقدار بعد از ممیز، به عدد قبل یا بعد 

 سه متخصص ازنظرها شود. اعتبار آزموننمرۀ آزمونِ او در نظر گرفته می عنوانبهاست و 

است.  شدهاستفادهاست و برای پایایی هر آزمون از روش آلفای کرانباخ  ییدشدهتأموضوعی 

از  تربزرگاست که  21/0و  69/0یب به ترت آزمونپسو  آزمونیشپنتیجۀ پایایی برای 

 دهد.بوده و پایا بودن هر آزمون را نشان می 60/0مقدار 

اد تعد دانشجویان در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ،برای اجرای پژوهش

نفر در گروه کنترل جای  29در گروه آزمایش و  هاآننفر از  29که  نفر بوده 16دانشجویان 

های آزمایش و کنترل به ترتیب طرح درس مبتنی بر وظیفه و ر یک از گروهگرفتند. برای ه

طرح درس مبتنی بر روش تدریسِ رایج تهیه و متن آموزشی برای هر گروه بر اساس طرح 

 درس معین در شش جلسه اجرا شد.

طرح درس مبتنی بر وظیفه برای کالس درس زبان انگلیسی طبق اهداف معین و در سه 

و اجرا شد. این طرح درس همچنین بر اساس ارزیابی دانشجویان از طریق مرحله طراحی 

تهیه شد. اهداف درس زبان انگلیسی با توجه به تعریف عملی درک مطلب در  آزمونیشپ

 این کالس مشخص شد.
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یری و با یادگ یفۀوظانجامتعریف عملی درک مطلب: فهم متون زبان انگلیسی از طریق 

فهوم تواند مکه یادگیرنده در پایان دوره می یاگونهبهرک مطلب، استفاده از راهبردهای د

 متونِ زبان انگلیسی را به زبان خود بیان کند.

است، برای فهم متون زبان انگلیسی، از وظیفۀ یادگیری  باالآمدهکه در تعریف  طورهمان

رسیدن به هر ، اهداف و راهبردهای 1جدول شود. در و راهبردهای درک مطلب استفاده می

 هدف آمده است:

 ها و راهبردهای رسیدن به هر هدف. هدف2جدول 

 راهبردها اهداف

. تشخیص کلمات کلیدی که به درک ایدۀ اصلی 2

 کندهایی از متن کمک میبخش

نگاه کلی و مرور اجمالی بر محتوای درس، پیدا  -

ها، استفاده و نوشتن معنی آن نامهواژهکردن کلمات از 

 مترادف و متضاد، تکرار کلمه و معنی آن.از 

. تشخیص جمالت اصلی متن با توجه به موضوع 1

 کلی

های اصلی هر سطر در انتهای آن سطر که نوشتن کلمه -

 مرتبط با موضوع هستند.

 . توصیف عنوان متن از طریق کلمات کلیدی9

ای هنگاه کلی و مرور اجمالی به جزئیات، نوشتن ایده -

ای هبخش از متن با استفاده از کلمات و جملهاصلی هر 

 کلیدی، بارش مغزی.

 . نوشتن مفهوم متن به زبان خود یادگیرنده4
های مهم متن، مراجعه به از قسمت بردارییادداشت -

 ترجمۀ کلمات اصلی.

هایی که از . ارائۀ اطالعات متن به کمک یادداشت5

 است شدهیهتهها همۀ بخش
 از هر بخش. شدهیهتههای مرور یادداشت -

ها بر اساس محتوای آموزشی و تعریف عملیاتی درک مطلبِ زبان انگلیسی در هدف

. یادگیرندگان در جریان وظیفه از راهبردهای خواندن برای اندشدهنوشتهسطح آموزش عالی 

ها برای درک متن، از دانش قبلی خود استفاده کردند و اند. آندرک متن استفاده کرده

ایین های الگوی خواندنِ از باال به پاز ویژگی یکییناکردند.  بینییشپدربارۀ مفهوم متن 
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سازد است که در آن خواننده اطالعات متن را با ساختار دانش موجود خود متناسب می

(. این فرآیند موجب افزایش 1020 ؛ به نقل از دورکاندرا،2329کارل و ایسترهولد، )

درا، دورکانشود )خوانندگان، حدس زدن از زمینۀ متن و فهمیدن ایدۀ اصلی می بینییشپ

(. یکی دیگر از راهبردهای مهم خواندن که در جریان وظیفه انجام شد خالصه کردن 1020

دربارۀ  (2926؛ به نقل از سیف، 2334دمبو )بوده است.  بردارییادداشتنکات مهم و 

که در  یاگونهبههای مختصر بردارید گوید به زبان خود یادداشتمفید می بردارییادداشت

دار باشند. منظور از خالصه آن نکات مهم خالصه شوند و سازمان یابند و برای شما معنی

 هموردمطالعهای اصلی موضوع کوتاهی است که معرف اندیشه یهاعبارتکردن، نوشتن 

سازد مؤثر است که خالصه کننده را مجبور می ازآنجا(. این روش 130، 2926سیف،باشد )

شخیص ت مهم یرغمهم را از  یهاموضوعبکوشد تا  یطورجدبهکوتاه تهیه کند و  یاخالصهتا 

 (.2926؛ به نقل از سیف، 1006اسالوین،دهد )

 مراحل وظیفه به شرح زیر است:

قبل از وظیفه: در این مرحله، معلم از پیش سازمان دهنده استفاده کرده است که به ایجاد 

کند. در پیش سازمان دهنده دربارۀ محتوای درس کمک می یادگیرندگانذهنی  ۀوارطرح

 است. شدهاستفادهاز نقشۀ مفهومی و ارائۀ اطالعات کلی دربارۀ موضوع متن 

و به  دهشیینتعجریان وظیفه: در این مرحله، دانشجویان با استفاده از راهبردهای از پیش 

های جداگانه خوانده و مطالب هر قسمت را یادداشت کمک معلم، متن درس را در بخش

 کردند.

بعد از وظیفه: با توجه به اینکه اهداف و طرح درس مبتنی بر وظیفه بر اساس اطالعات 

و در جهت رفع اشکاالت درک مطلب یادگیرندگان نوشته شد،  آزمونیشپ از آمدهدستبه

پاسخ  هاییپس در این مرحله، یادگیرندگان برای نشان دان فهم متن و درک مطلب، به سؤال

ای درک هها عملکرد نادرستی داشتند. یادگیرندگان به سؤالدر پاسخ به آن قبالًدادند که 

 یح دادند.های صحمطلب در این مرحله پاسخ

و  سازمان دهنده یشپ. ارائۀ 2روش اجرا در گروه کنترل به این صورت بوده است: 

متن و پیدا کردن کلمات ناآشنا از  یروخوان. 1توضیحاتی دربارۀ موضوع متن توسط معلم، 
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 خواندن .9. روخوانی متن با صدای بلند توسط معلم، 9فرهنگ لغت توسط یادگیرندگان، 

. خواندن متن توسط 4ها از سوی یادگیرندگان، ط معلم و تکرار آنکلمات ناآشنا توس

از متن دریافت  آنچه. توضیح یادگیرندگان دربارۀ 5یادگیرندگان و درک مطلب متن، 

 اند.کرده

 نتایج

کند که: استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه موجب فرضیۀ پژوهش حاضر بیان می

 .شودیمزبان خارجی  عنوانبهن زبان انگلیسی افزایش درک مطلب یادگیرندگا

نفر از یادگیرندگان زبان انگلیسی که دانشجویان دختر رشتۀ  16برای بررسی این فرضیه، 

تصادفی،  یریگنمونهتکنولوژی آموزشی بودند برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و از طریق 

گروه آزمایش انتخاب شدند. از هر  عنوانبهنفر  29گروه کنترل و  عنوانبهها نفر از آن 29

ری به ها با روش مبتنی بر وظیفه و دیگگرفته شد. سپس یکی از گروه آزمونیشپدو گروه 

اطالعات آماری توصیفی شامل میانگین،  9روش خواندن و ترجمه آموزش دیدند. در جدول 

 :است دهشگزارشانحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار برای هر گروه 

 . میانگین، انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار گروه آزمایش و کنترل3جدول 

 میانگین فراوانی گروه یریگاندازه
انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 آزمونیشپ
 24/26 62/20 29/9 59/29 29 آزمایش

 25/22 24/2 59/9 22/24 29 کنترل

 آزمونپس
 10 64/4 46/1 41/26 29 آزمایش

 52/22 24/21 22/9 50/24 29 کنترل

در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب  آزمونیشپهای میانگین نمره 9جدول با توجه به 

هر گروه به ترتیب  آزمونیشپاز  آمدهدستبهو انحراف استاندارد  22/24 و 59/29برابر با 

در گروه آزمایش و کنترل  آزمونپسهای است. همچنین میانگین نمره 59/9و  29/9برابر با 

دو گروه به  آزمونپساز  آمدهدستبهو انحراف استاندارد  50/24و  41/26به ترتیب برابر با 

ش در گروه آزمای آزمونپسهای بنابراین بین میانگین نمره؛ است 29/9و  46/1ترتیب برابر با 
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نترل در گروه ک آزمونپسهای و میانگین نمره اندیدهدآموزشکه با روش مبتنی بر وظیفه 

 ، تفاوت وجود دارد.اندیدهدآموزشکه با روش خواندن و ترجمه 

دو گروه، برای اطمینان از عدم وجود تفاوت معنادار  آزمونپسپیش از مقایسه نمرات 

است. مقدار  شدهاستفادههای مستقل گروه tبتدای امر از آزمون بین دو گروه نمونه، در ا

از  ترکوچکبوده است که  525/0 آزمونیشپاز تفاوت دو گروه در  آمدهدستبه t ۀآمار

و در سطح خطای کمتر از  14 یآزادمقدار بحرانی در جدول است. مقدار بحرانی با درجه 

بنابراین بین میانگین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد پس دو ؛ است 91/1برابر با  05/0

 .اندقرارگرفتهگروه در شرایط یکسان 

ش در دو گروه آزمای آزمونپسهای بودن تفاوت بین میانگین داریمعنبرای اطمینان از 

 نآزموپساز نمرات  آزمونیشپاستفاده شد. به این صورت که نمرات  tو کنترل از آزمون 

اختالفی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج در جدول  tشده و دو گروه با استفاده از آزمون  کم

 است. شدهدادهنشان  4

 اختالفی برای بررسی نمرات دو گروه آزمایش و کنترل t. نتایج آزمون 4جدول 

 دارییمعنسطح  t Dfآمارۀ  متغیر

 042/0 229/22 295/1 نمرات آزمون زبان

از تفاوت دو گروه در نمرات زبان با درجۀ  آمدهدستبه tآمارۀ  4با توجه به جدول 

مقدار  کهییازآنجامعنادار است،  042/0است که در سطح  295/1برابر با  229/22آزادی 

و احتمال خطای  229/22از مقدار بحرانی با درجۀ آزادی  تربزرگ آمدهدستبه tآمارۀ 

است، بنابراین بین میانگین متغیر آموزش  294/2با فرض یک دامنه برابر با  05/0کمتر از 

وهش فرضیۀ این پژ یجهدرنتوجود دارد.  داریمعنزبان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت 

طلب زبان انگلیسی، منجر به افزایش درک م مبنی بر اینکه روش مبتنی بر وظیفه در آموزش

 شود.شود، تأیید مییادگیرندگان این زبان می

نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش مبتنی بر وظیفه، تأثیر مثبت بر مهارت درک 

ن در کالس درس مبتنی بر وظیفه، دانشجویا کهییازآنجامطلب یادگیرندگان این زبان دارد 

یافت اطالعات از سوی معلم، در تکاپوی انجام وظایف یادگیری متوالی بودند. در یجابه
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د که افترشد فکری زمانی اتفاق می»کند که: مطرح می گونهینا( 1004) یونانناین مطلب را 

کز توجه بنابراین، مشغولیت یادگیرنده مر؛ متوالی باشند هاییفهوظانجامیادگیرندگان مشغول 

است که در آن  وپرورشآموزشاین نقطۀ مقابل رویکرد انتقالی در این رویکرد است. 

همچنین عملکرد «. کندمنفعل دانش را از سوی معلم کسب می صورتبهیادگیرنده 

قبل از  هکیدرحال اندیافتهدستها به فهم متن دانشجویان پس از پایان دوره نشان داد که آن

متمرکز بر ترجمۀ صرف متن بودند. این عملکرد های مبتنی بر وظیفه، گذراندن فعالیت

کند که ( بیان میپوریمرح، به نقل از 2329) شود. کارلمربوط به فعال شدن دانش پیشین می

 عنوانهبها باید دانش مختصری اگر دانش آموزان دانش پیشین کافی نداشته باشند، به آن»

ه هنگام فهم یک متن وابسته به این است ک «.که با آن متن را تفسیر کنند داده شود زمینهیشپ

بنابراین خواننده، معنی را بر اساس تعامل ؛ یمرادارمربوط  ۀوارطرحخواندن، ما تا چه اندازه 

ی افراد به کسب وقت کهکند پیشنهاد می وارهطرحکنند. نظریۀ بین دانش پیشین و متن ایجاد می

نند تا متناسب ک شانیذهنا با ساختار دانش کنند که آن دانش رپردازند، تالش میدانش می

 (.1006آجیده، بفهمند )آن را 

یفه در تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظ ینۀدرزم هاپژوهشنتایج پژوهش حاضر با سایر 

پژوهش رحیمی و  ازجمله. افزایش مهارت درک مطلب یادگیرندگان این زبان همسو است

 (.1002) باقریو  (1002) زندمقدم(، 1003) (، خواجه نوری2923)آژغ 

 بحث

ب استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه موجکند که فرضیۀ این پژوهش بیان می

حلیل ت. شودیمزبان خارجی  عنوانبهافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی 

های زبان در گروه آزمایش که با روش مبتنی بر های این پژوهش نشان داد که نمرهداده

های زبان در گروه کنترل که به روش رایجِ خواندن در مقایسه با نمره اندیدهدآموزشوظیفه 

 د.شوبنابراین فرضیۀ این پژوهش تأیید می؛ ، بیشتر استاندیدهدآموزشو ترجمه 

یک  شجویان و معلم در هرهایی توسط دان، فعالیتیفهوظانجامدر کالس درس مبتنی بر 

از مراحل وظیفه انجام شد. معلم در مرحلۀ قبل از وظیفه، از پیش سازمان دهنده برای بسط 
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ساخت شناختی دانشجویان در ارتباط با موضوع درس استفاده کرد. دلیل استفاده از پیش 

ست. ا سازمان دهنده برای ایجاد ارتباط بین دانش پیشین دانشجویان و دانش موجود بوده

ین نقش دهد، بنابرادانش پیشین قسمت اعظم فرآیند درک مطلب را تشکیل می یسازفعال

معلم در این مرحله بسیار اهمیت دارد. در مرحلۀ جریان وظیفه، متن درس بر اساس 

ایی ههای مجزا تقسیم شد که در هر بخش دانشجویان فعالیت، به بخششدهمطرحموضوعات 

نگاه کلی و مرور اجمالی بر محتوای درس، پیدا کردن کلمات از : ازجملهانجام دادند. 

های اصلی هر سطر در انتهای آن سطر که مرتبط ها، نوشتن کلمهنامه و نوشتن معنی آنواژه

ای ههای اصلی هر بخش از متن با استفاده از کلمات و جملهبا موضوع هستند، نوشتن ایده

از هر بخش.  شدهیهتههای مهم متن، مرور یادداشتهای از قسمت بردارییادداشتکلیدی، 

هایی از دانشجویان پرسیده شد. سپس در این مرحله و در هر قسمت از خواندن متن، سؤال

یۀ ها در مقایسه با عملکرد اولدادند. پاسخهای مذکور پاسخ میدانشجویان بر اساس فعالیت

تن از سوی آنان بود. سرانجام در مرحلۀ فهم محتوای م ۀدهندنشان، آزمونیشپدانشجویان در 

به  از متن، آمدهدستبهآخر یعنی مرحلۀ بعد از وظیفه دانشجویان برای گزارش اطالعات 

رد بود، عملک شدهیهتهکه از همان محتوا  آزمونییشپدر  قبالًهایی پاسخ دادند که سؤال

وظیفه، یادگیرندگان به اما پس از فعالیت در مرحلۀ جریان ؛ مطلوبی نشان نداده بودند

 های صحیح دادند.های درک مطلب در این مرحله پاسخسؤال

است به این  شدهاستفادهاختالفی  tهای حاصل از پژوهش، از آزمون برای تحلیل داده

کم شده و دو گروه  آزمونپسهای از نمره آزمونیشپهای منظور، ابتدا در هر گروه نمره

با یکدیگر مقایسه شدند. تحلیل  آزمونپسو  آزمونیشپهای از طریق سطح اختالف نمره

های زبان در گروه آزمایش که با روش مبتنی بر وظیفه ها نشان داد که نمرهداده

های زبان در گروه کنترل که به روش رایجِ خواندن و در مقایسه با نمره اندیدهدآموزش

های اختالفی، تفاوت بین نمره tیج آزمون ، بیشتر است. با توجه به نتااندیدهدآموزشترجمه 

فرضیۀ این پژوهش مبنی بر اینکه روش  یجهدرنتدار است دو گروه آزمایش و کنترل معنی

مبتنی بر وظیفه در آموزش زبان انگلیسی، منجر به افزایش درک مطلب یادگیرندگان این 

 .شودشود، تأیید میزبان می
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ها در این پژوهش عدم دسترسی به نمونۀ کافی برای استفاده محدودیت ینترمهمیکی از 

بوده است. برای اجرای پژوهش نیاز به تشکیل  کنندهیلتعدمتغیر  عنوانبهاز جنسیت 

 کهییازآنجاهای مختلط بوده تا از این طریق بتوان عامل جنسیت را کنترل کرد. کالس

زار جداگانه برگ صورتبهه مذکور های دانشجویان با برنامۀ قبلی از سوی دانشگاکالس

 اند.نتیجه مهای مختلط بیشدند، بنابراین تالش پژوهشگر برای تشکیل کالسمی

رویکرد مبتنی بر وظیفه در آموزش زبان بسیار کم است،  ینۀدرزمتحقیقات ایرانی 

ش نای منجر به معرفی دانش یا کارکردهایی از داها در هر زمینهانجام پژوهش کهییازآنجا

شود، بنابراین انتظار تطبیق دانش جدید با شرایط فرهنگی یک جامعه وجود در آن زمینه می

شود که در بهتر کاربرد دانش جدید موجب به دست آوردن بازخوردهایی می درواقعدارد. 

 های جدیدشدن شرایط آموزش و یادگیری مؤثر هستند. در این مورد عدم استفاده از روش

باعث فراهم نشدن محیط متناسب با شرایط آموزش و یادگیری در ایران در آموزش زبان، 

 شده است.

ایجاد  یلطورکبهدر ایران روش مبتنی بر وظیفه برای آموزش زبان یک شیوۀ جدید است. 

های آموزشی جدید، ضروری است. در این پژوهش نیز یکی های الزم با روشسازگاری

شجویان با این روش و ایجاد شرایط الزم برای استفاده ها، آشنا نبودن داندیگر از محدودیت

 از آن بوده است.

 ود:ش، پیشنهادهای کاربردی با رعایت اصول کلی زیر مطرح میآمدهدستبهبر اساس نتایج 

  ان زمینۀ توگرفتن میزان دانش یادگیرندگان نسبت به موضوع درسی، می در نظربا

 یشپاست.  سازمان دهنده یشپیادگیریِ آن موضوع را فراهم کرد. این زمینه همان 

 بارهدر هاآن بینییشپموجود در یادگیرندگان، به قدرت  بادانشهمراه  سازمان دهنده

 کند.متن کمک می

 ری را بنابراین باید هر موضوع یادگی؛ شودتعریف وظیفه باعث یادگیریِ ماندگارتر می

ی دارند تر هرکدام نتایجهای کوچکتبدیل کرد. این وظیفه ترکوچکهایی به وظیفه

شود. همچنین تهیۀ هدف برای رسیدن به که در پایان به یادگیری نهایی منجر می
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، چه یتدرنهابر اساس اینکه یادگیرنده  هاهدفیادگیری نهایی بسیار اهمیت دارد. 

 .شوندآورد، نوشته میچیزی به دست می

  ای باشد که یادگیریِ موضوع را آسان سازد. بر یاگونهبهتعریف وظیفۀ یادگیری باید

با سطح درک  ناسبمحتوایی که مت اید محتوایِ مناسبی برای یادگیریاین منظور، ابتدا ب

یم شوند. سپس تنظ یدرستبهگرفت تا وظایف یادگیری نیز  در نظر یادگیرندگان است،

وظایف باید از ساده به پیچیده تنظیم و تهیه شوند. این مطلب باعث حفظ انگیزۀ 

شود. در پایان، ارزیابی یادگیرندگان طبق اهداف یادگیرندگان در طول یادگیری می

 میزان یادگیریِ افراد بر اساس وظایف یادگیری ۀدهندنشانتواند می شدهیینتعاز پیش 

 باشد.

برای  کند:ها یادآوری میپژوهش حاضر، نکات زیر را برای آموزگاران در دانشگاه نتایج

 قهای خود، عملکرد علمی صحیحی داشته باشند که مطاباینکه دانشجویان بتوانند در پژوهش

های معتبر دنیا باشد، نیاز به خواندن و درک مطلبِ متون با استانداردهای علمی در پژوهش

 های متداول در خواندن وتدریسی فراتر از روش نیاز به روش روینازاد. زبان انگلیسی دارن

یفه های اخیر، روش مبتنی بر وظها است. یکی از روشدرک مطلب زبان انگلیسی در دانشگاه

بر به نظر برسد. برای پاسخ به این مطب این نکته بیان است. ممکن است این روش زمان

این  نتیجۀ آن ینترمهم ،حتی در زمان کوتاه رود، به کار یدرستبهشود: اگر این روش می

 کند.تری را برای درک مطلبِ متون فراهم میاست که روند صحیح و سریع

 منابع

 و خواندن مهارت بر محور تکلیف آموزش (. تأثیر2923رحیمی، مهرک؛ آژغ، حوریه.)

 پژوهشی علمی نشریهتخصصی.  زبان درس در مهندسی دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 (.249-295)صص.  آموزش فناوری

 روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 2926سیف علی، اکبر.)

 )ویرایش ششم(. تهران: دوران.
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 . تهران: ویرایش.روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 2930دالور، علی.)
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