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افـزایش مهـارت خوانـدن       
فعـال  و درك مطـلـب از طــریـق       روش هـــای  

چکیده
با توجه به نقش زبان خارجی در دنیای امروزی و تنوع حوزه های مختلف زبانی شامل دستور، تلفظ، واژگان، معنی و... ضروری 
به نظر می رسد که فراگیرندگان برای مطالعة منابع، مجالت و مقاالت، انجام پروژه های تحقیقاتی و رفع نیازهای فردی روزمره 
از مهارت کافی در زمینة درک مطلب برخوردار باش��ند. وجود موانعی از قبیل عدم تس��لط بر ساختارهای زبان مادری، ناتوانی 
در حدس معنی واژه های جدید متن، ناآگاهی والدین از فواید یادگیری زبان خارجی و... ما را بر آن داش��ت تا با بهره گیری از 
تکنیک های متنوع یادگیری واژه های جدید نظیر ترفندهای حافظه، ش��کلک درآوردن و حدس تقریبی رفتار زبانی مطلوبی را 

در فراگیرندگان ایجاد و تقویت کنیم.

کلید واژه ها: درک متن، نشانه ها، دانش واژگانی، اقسام کالم، فرایندهای شناختی

Abstract
Considering the crucial role of second language learning in today’s world as well as different 

components of a language including vocabulary, grammar, pronunciation, meaning, … it seems 
necessary for language learners to enjoy enough skill in reading comprehension in order to 
study reference books, magazines, and articles, do research projects, and meet individual 
routine needs. Since there exist difficulties in this area such as lack of proficiency in mother 
tongue structures and limited ability to guess the meaning of new words in the text, and also 
parents are not informed of second language learning benefits, we were determined to ideally 
improve learners’ language behaviors through various efficient vocabulary learning techniques 
like mnemonics, mime, rough guess, etc.

Key Words: text comprehension, clues, vocabulary knowledge, parts of speech, cognitive processes
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 مقدمه
 در عص��ر حاضر -که ویژگی بارز آن برقراری ارتباط بین افراد 
و جوامع است- تسلط بر زبان خارجی ابزاری، ضروری و کارآمد 
به نظر می رسد که یادگیری آن به سن خاصی محدود نمی شود 
اما براس��اس موقعیت های فردی، اجتماعی و آموزشی در برخی 
گروه های سنی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. 
برای مثال، در کش��ور ما آموزش زبان خارجی در سطح مدارس 
از راهنمای��ی آغاز و تا پایان دورة متوس��طه ادامه می یابد. با در 
نظ��ر گرفتن اهمیت زب��ان خارجی در ایجاد و ت��داوم ارتباط با 
دیگ��ران، رف��ع نیازهای روزمره و پیش��رفت علمی در س��طوح 
دانشگاهی پرداختن به بخش های مختلف یادگیری زبان امری 
انکارناپذی��ر اس��ت. در این می��ان، بخ��ش درک مطلب1 توجه 
زیادی را به خود اختصاص داده اس��ت. برای نمونه، درک متون 
دانش��گاهی نقش عمده  ای در موفقیت و پیشرفت دانش پژوهان 
ایفا می کند. با توجه به این امر، در این پژوهش سعی شده است 
با تأکید بر بخش درک مطلب متون انگلیسی، فراگیرندگان در 
فرایند درک پیام کلی متون به گونه ای آماده ش��وند که بتوانند 
ضمن برقراری تعامل با متن، این تعامل را برقرار و حفظ کنند. 
به طور کلی، منظور از درک مطلب »س��طح فهمیدن یک متن 
اس��ت و نتیجة تعامل میان کلمات نوش��ته شده در آن و اینکه 
 چگون��ه این کلمات دان��ش فرامتنی را به چال��ش می گیرند.«
)www.en.wikipedia.org( بنابراین، الزم است تغییری در 
رفتار زبانی فراگیرندگان حاصل ش��ود. بدیهی اس��ت این تغییر 
باید آگاهانه و تدریجی باش��د و ش��رایط آن نیز به طور مناسب 
از قبل فراهم ش��ده باش��د. در این راس��تا، معل��م باید به عنوان 
عنصری اساسی در فرایند تغییرات به درستی ایفای نقش کند 
تا تمهیدات الزم جهت ش��کل گیری روند صحیح درک مطلب 
و مفاهیم اساس��ی آن فراهم آید. به عبارت دیگر، دانش پژوهان 
قادر باشند بدون اس��تمداد از دیگران و به طور مستقل، مراحل 
رمزگشایی و رسیدن به پیام اصلی متن را طی کنند که بی شک 

این مهم در س��ایة آش��نایی با تکنیک ها و راهبردهای کلیدی 
یادگیری لغات میس��ر خواهد بود. از آنجا که به خاطر س��پردن 
واژه های یک زبان خارجی می تواند از بخش های خس��ته کننده 
و وقت گیر در امر فراگیری زبان به حس��اب آید، به کارگیری این 
تکنیک ها به منظور سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن 

بسیار مفید خواهد بود.

توصیف مسئلة مورد بررسی
در سال تحصیلی 91-90 به عنوان دبیران زبان انگلیسی پایة 
چهارم مشغول به تدریس شدیم. با گذشت حدود چند هفته از 
آغاز سال تحصیلی پی بردیم که ضعف مهارت دانش آموزان در 
پاسخ گویی به سؤاالت بخش درک مطلب در تمامی کالس های 
پایة چهارم دبیرستان در هر سه رشتة تحصیلی، بسیار چشمگیر 
و درخور بررسی اس��ت. البته ضعف دانش آموزان در این زمینه 
با مش��اهدة پایین بودن نمرات بخ��ش درک مطلب آزمون های 
کالس��ی و نیز آزمون های هماهنگ ش��هر ته��ران، خالی بودن 
برگة پاس��خ نامه در تس��ت های مربوط به بخ��ش درک مطلب 
هر آزمون، تحلیل پرس��ش نامه ای ک��ه در این زمینه طراحی و 
بین دانش آموزان توزیع ش��ده بود و نیاز شدید دانش آموزان به 
کتاب های کار و منابع معتبر و مرتبط در این زمینه مورد توجه 
م��ا قرار گرفت. ع��ده ای از دانش آموزان بر ای��ن باور بودند که 
تسلط بر بخش درک مطلب فقط برای کسانی مفید است که 
قصد خروج از کش��ور و ادامة تحصیل در دانشگاه های خارج 

از کش��ور را دارند و یا در صددند در کنکور منحصراً زبان 
کشور شرکت کنند. گروهی نیز معتقد بودند که توانایی 

درک مطلب انگلیسی بیشتر مخصوص کسانی است 
که قص��د ادامه تحصی��ل و مطالع��ة کتاب های 

علمی-پژوهشی- تخصصی را دارند. برخی 
نیز می گفتند زبان انگلیسی جزو 

دروس عمومی 
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است و 
در مقایسه با دروس تخصصی 
هر رش��ته اهمیت کمتری دارد. بنابراین، 
صرف زمان زیاد برای بهبود مهارت های زبانی از 
جمله چگونگی پاسخ گویی به انواع سؤال های درک 
مطلب را عبث و بیهوده می دانس��تند. همة این شواهد 
و قرائ��ن حاکی از آن بود که دانش آموزان در بخش درک 
مطلب انگلیس��ی مهارت الزم و کافی ندارند. این امر ما را با 
سؤال های زیادی مواجه ساخت؛ از جمله: به راستی چرا تعداد 
دانش آموزانی که مایل اند داوطلبانه به سؤاالت این بخش پاسخ 
دهند در مقایسه با بخش های دستور و لغت بسیار کمتر است؟ 
به چه دلیل در هر آزمون کتبی درس انگلیس��ی پاس��خ گویی 
به س��ؤاالت این بخش به واپسین لحظات سپرده می شود؟ چرا 
حین پاس��خ گویی به بخش درک مطلب آزمون ها، دانش آموزان 
حوصلة کمتری از خود نشان می دهند و خود را با نگاه کردن به 
اطراف سرگرم می کنند؟ به چه علت صدای همهمة دانش آموزان 
در زم��ان خواندن متن درک مطلب بیش��تر می ش��ود؟ چرا در 
ای��ن بخش دبی��ر خود را فرهنگ لغت تلق��ی می کنند و انتظار 
دارند از طریق وی ب��ه معانی، مترادف و متضاد واژه های جدید 
و نا آش��نا دست یابند؟ از چه رو بیشترین اشکاالت و سؤال های 
دانش آم��وزان به بخش درک مطلب انگلیس��ی اختصاص دارد؟ 
آی��ا عدم تمایل دانش آموزان به مراجعه به کتاب های کار و حل 
تمرین های بیش��تر در این زمینه ناشی از فقدان مهارت الزم در 
این مورد اس��ت یا اینکه دبیران س��ال های قبل نتوانسته اند در 
آن ه��ا رغبتی برای افزایش مهارت ایجاد کنند؟ آیا ش��یوه های 
تدریس در این زمینه تأثیری نداشته اند یا اینکه به روز نبودن و 
عدم جذابیت موضوعات مطرح ش��ده در هر درس عامل اساسی 
بوده اس��ت؟ آی��ا خانواده ها به این درس به��ای الزم را داده اند؟ 
آیا مدرس��ه و ش��رایط اقتصادی و اجتماعی نقشی در این میان 
داشته است؟ تمامی موارد فوق برای ما جای تأمل داشت؛ به ویژه 
اینکه در نشست با دبیران زبان انگلیسی پایه های دیگر نیز این 
مش��کل مش��هود بود. این امر انگیزه ای برای اق��دام به پژوهش 
حاضر شد تا بتوانیم مهارت پاسخ گویی به سؤاالت درک مطلب 
انگلیسی را از طریق تداعی، ترفندهای حافظه، حدس تقریبی، 
واقعیت و نمایش در دانش آموزان پایة چهارم دبیرس��تان شهید 

فیاض بخش تقویت کنیم.

جمع آوری اطالعات برای تشخیص بهتر مسئله 
به منظور تشخیص صحیح مسئلة مورد پژوهش، بر آن شدیم 
تا با بررس��ی نتایج و نمرات آزمون های کالسی و هماهنگ شهر 
تهران، به جم��ع آوری اطالعات دقیق تر در این زمینه بپردازیم. 
بدین ص��ورت که ابتدا نم��رات مربوط به بخ��ش درک مطلب 
را از برگه های امتحانی و نیز پاس��خ نامه های موجود در س��ایت 
استخراج کردیم و ضمن ثبت آن ها در دفتر کالسی دبیر، مورد 

تحلیل قرار دادیم و متوجه شدیم که دانش آموزان در بخش های 
مختلف درک مطلب ش��امل درک مطل��ب جمله ای2، متن های 
تکمیل کردنی3، درس��ت/ غلط/ اش��اره نش��ده4، تکمیل جدول 
اطالع��ات، نزدیک ترین هم معنی5، پیدا کردن ایدة اصلی متن6، 
انتخاب عنوان بندها7 و غیره چنان با مشکل مواجه اند که گاهی 

حتی برگة پاسخ نامة خود را سفید تحویل می دهند.
در بخش پرسش های شفاهی و فعالیت های کالسی نیز متوجه 
شدیم که تعداد دانش آموزانی که به پاسخ گویی به سؤاالت بخش 
درک مطلب تمایل داش��ته و دس��ت خود را به نش��انة داوطلب 
بودن باال می برده اند، به مراتب کمتر از سایر بخش ها بوده است. 
برای مثال، در مواردی که از آن ها خواسته می شد خالصة متن 
را با توجه به آنچه از متن فهمیده اند بازگو کنند و یا ایدة اصلی 
متن را بیان نمایند، جّو سنگینی بر کالس حاکم می شد و تنها 

تعداد معدودی از دانش آموزان داوطلب ارائة پاسخ می شدند. 
عالوه بر این، مش��اهده کردیم که حین برگ��زاری هر آزمون 
کتبی، زمان اختصاص داده ش��ده ب��ه بخش درک مطلب برای 
دانش آم��وزان کافی نبوده و چهره های نگ��ران و پر از اضطراب 

آن ها مؤید این امر بود.

گفتنی اس�ت مجموعه ای از عوامل مؤثر در 
پیدایش و تش�دید مس�ئلة م�ورد پژوهش 
دخیل اند که عملکرد آن ها فراتر از عملکرد 
دبی�ر و فض�ای فیزیکی کالس اس�ت. برای 
مثال، تفاوت س�طح زبان�ی و محتوای کتب 
درسی مقطع راهنمایی و متوسطه، باال بودن 
سن ش�روع یادگیری زبان خارجی در سطح 
مدارس کشور، س�اعات ناکافی درس زبان و 
وقفة هفتگی بین جلسات تدریس و... همگی 
به نوعی بر عملکرد دانش آم�وزان در درس 

زبان انگلیسی تأثیر می گذارند

بدی��ن ترتی��ب، برای آنک��ه بتوانی��م موضوع م��ورد پژوهش 
خود را با اطمینان بیش��تری بررس��ی کنی��م تصمیم گرفتیم با 
تهیة پرس��ش نامه ای حاوی ده س��ؤال مرتبط، نظ��ر تعدادی از 
دانش آموزان را که به طورتصادفی از هر سه رشته در پایة چهارم 

انتخاب شده بودند، به دست بیاوریم. 
 

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مسئله
باتوجه به اهمیت موضوع مورد پژوهش و گستردگی عواملی که 
در این زمینه نقش دارد، بر آن شدیم تا جهت بررسی عمیق تر و 
تفسیر دقیق تر ش��رایط موجود، به طبقه بندی منسجم و جامع 
عوام��ل تأثیرگذار بپردازیم. الزم به ذکر اس��ت که اولویت بندی 
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عوامل فوق با ش��ماره گذاری مشخص و توضیحات آن در ادامه 
ذکر شده است.

از دی��دگاه معل��م پژوهنده عوامل مؤثر بر ایجاد مس��ئلة فوق 
ش��امل ناتوانی دانش آموز در به خاطر سپردن معنی واژه هاست 
که ریشه در خستگی، حجم زیاد مطالب، نداشتن تمرکز حواس، 
دغدغة ذهنی و اس��ترس کنکور، نگرانی در زمینة یافتن شغلی 
مناس��ب در آینده و... دارد. عامل دیگ��ر ضعف دانش آموزان در 
حدس زدن معنی واژه هاست که الزم است رفع شود. ضعف در 
پایه های قبلی نیز می تواند نقش مهمی در میزان تسلط بر متون 
درک مطلب انگلیسی داشته باشد، به طوری که بین فعالیت های 
دانش آموز در س��ال های تحصیلی قبل و میزان موفقیت وی در 
دوره های بعدی رابطة مس��تقیمی به چش��م می خورد. برخی از 
دانش آم��وزان نیز به دلیل کم تجربگی در زمینة تس��ت زدن در 
بخش های درک مطلب با مش��کالت جدی در این زمینه روبه رو 
هس��تند. این کم تجربگی یا ناشی از بی عالقگی آن ها به موضوع 
مورد بحث و یا حاصل کمبود وقت است. گروهی از دانش آموزان 
نی��ز زمان کمی را وقف مطالعه مفید در این زمینه می کنند در 
حالی که می دانیم ضرب المثل معروفی است که کار نیکو کردن 

را از پر کردن می داند.
گاهی نیز مشاهده می شود دانش آموزان زبان انگلیسی را نظیر 
دیگر دروس عمومی خود جدی نمی گیرند و تمام تالش و جدیت 
خود را صرف دروس اختصاصی می کنند و حتی به صراحت این 
نکته را با دبیر زبان خود در میان می گذارند. یکی دیگر از عواملی 

که 
زمینه ساز مس��ئلة فوق است، 

حج��م مطال��ب حفظ کردنی در س��ایر 
دروس می باش��د که بازتاب آن در بخش لغات 

زبان انگلیسی کاماًل مشهود است.
از دید ع��ده ای از همکاران، صاحب نظ��ران و افرادی 

ک��ه از تجربة کافی در این زمین��ه برخوردارند، تأخیر در 
شروع یادگیری زبان خارجی در آموزش عمومی کشور یکی 

از عوام��ل بارز در یادگیری لغات اس��ت که به کاهش توانایی 
برقراری ارتباط و تعامل با متون درک مطلب منجر می شود. در 

کش��ور ما آموزش زبان انگلیسی از سال اول راهنمایی - دوازده 
سالگی- ش��روع می شود؛ زمانی که دانش آموز بهترین سال های 

یادگیری زبان خارجی را از دست داده است.
عامل دیگر فاصلة علمی بین سطوح درسی دانش آموزان در دو 
دورة راهنمایی و متوس��طه است؛ بدین معنی که متون درسی 
انگلیس��ی در دورة راهنمایی به لحاظ دش��واری، قابل مقایس��ه 
با دروس پایة اول دبیرس��تان نیس��تند و ای��ن امر دانش آموزان 
را با افت تحصیلی ش��دیدی مواجه می کن��د. عامل دیگری که 
همکاران یادآور ش��دند، جذاب نبودن کتب درس��ی در مقایسه 
ب��ا متون برگزیده از مناب��ع اصلی در آموزش��گاه های آزاد زبان 
انگلیسی است که ناشی از به روز نبودن مطالب، تصاویر خشک 
و بی روح، رنگی نبودن صفح��ات، عدم ارتباط با زندگی روزمره 
و واقعی آن ها و... می باشد. عالوه بر موارد یاد شده، آشنا نبودن 
دانش آموزان با روش های صحیح یادگیری لغات جدید نیز تأثیر 
بس��زایی در ضعف آن ها در درک مطلب مت��ون دارد. همکاران 
گروه زبان انگلیس��ی بر این باور بودند که نمرات زبان پایه های 
قبلی دانش آم��وزان چنان ذهنیت منف��ی ای ایجاد می کند که 
آن ها را از گرفتن پیام کلی متن بازمی دارد. )رشتچی، 1389: 9(
به لح��اظ عوامل خانوادگی می توان به م��واردی از قبیل ترس 
خانواده ها از عواقب آش��نایی با زبان انگلیس��ی اشاره کرد. برای 
مثال، برخی از والدین بر این باورند که دانستن زبان فرزندانشان 
را بیشتر به استفاده از ماهواره و اینترنت سوق می دهد و کنترل 
عواقب تأثیر فرهنگی آن را غیرممکن می دانند. از س��وی دیگر، 
برخی از والدین به دلیل نداش��تن استطاعت مالی جهت ثبت نام 
فرزندانشان در آموزشگاه های زبان، به طور غیرمستقیم موجبات 
ضع��ف زبانی آن ها را فراهم می کنند؛ تا آنجا که تفاوت س��طح 
دانش زبانی این گروه در کالس های مدارس کاماًل مشهود است. 
عالوه بر این، گاهی نیز دیده می شود خانواده ها به دلیل ناآگاهی 
از فواید دانس��تن زبان انگلیس��ی، نه تنها مش��وق فرزندان خود 
نیس��تند بلکه آن ها را نیز در این راه دلسرد و مأیوس می کنند. 
اصرار خانواده بر انتخاب زبان های دیگر مثاًل ترکی به جای زبان 

انگلیسی از دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد مشکل فوق است. 
چنانچه از بعد آموزش��ی و مدرس��ه ای به این مسئله بنگریم، 
ساعات آموزش��ی ناکافی آموزش زبان در مدارس در مقایسه با 
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ساعات 
ارائه ش��ده در آموزشگاه های 
آزاد زبان انگلیسی عاملی مهم به حساب 
می آید. ناهمگونی س��طح علم��ی دانش آموزان 
یک کالس نیز تأثیر مس��تقیمی بر میزان یادگیری 
و تس��لط بر درک متون انگلیس��ی دارد. از سوی دیگر، 
اس��تفاده نکردن دبیر از فناوری های آموزش��ی در هنگام 
تدریس می تواند س��بب کاهش انگی��زه در دانش آموزان و 
مانعی ج��دی در بروز خالقیت های آن ها ش��ود و در کالس 
جوی کس��الت آور، ب��ی روح و خس��ته کننده پدی��د آورد. در 
همین راستا باید گفت متأس��فانه ناآشنایی برخی از همکاران 
با تکنیک ه��ای جدید تدریس در بخش ه��ای مختلف زبانی و 
نیز بی عالقگی آن ها در به کارگیری ش��یوه های نوین تدریس با 
بهره گیری از فناوری های آموزش��ی از یک س��و، و اصرار آن ها بر 
حفظ روش های س��نتی و قدیمی خود از س��وی دیگر ش��رایط 
نامناس��بی برای فراگیرندگان زبان انگلیسی فراهم کرده است. 
البته ناگفته نماند مادامی  که تغییرات الزم و کارآمد در محتوای 
کتب درسی با انگیزة افزایش میزان جذابیت متون ایجاد نشود، 
نمی توان انتظار داشت که کیفیت آموزشی و یادگیری از سطح 
باالیی برخوردار باش��د. از دیگر عوامل آموزش��ی و مدرس��ه ای 
می توان به تعویض مکرر دبیر در یک س��ال آموزشی اشاره کرد 

که عواقب آن بر کسی پوشیده نیست.

?

از نگاه معلم پژوهنده 1. ناتوانی دانش آموزان
در حدس زدن معنی واژه ها

2. ناتوانی در به خاطر سپردن
معانی واژه ها

4. تجربة کم دانش آموزان در زمینة 3. ضعف در پایه های قبلی
پاسخگویی سؤاالت درک مطلب

5. اختصاص دادن زمان
کم به مطالعة مفید

6. جدی نگرفتن دروس عمومی
7. بار حافظه ای دروس حفظی دیگر از جمله زبان

?
صاحب نظران، همکاران، افراد 

باتجربه

1. دیر شروع کردن زبان )متوسطه( در 
سیستم جدید

2. شکاف بین پایه های راهنمایی و متوسطه
3. جذاب نبودن کتب درسی )برخالف 

آموزشگاه های آزاد(

4. ناآشنایی دانش آموزان با روش های 
یادگیری لغات

5. ذهنیت منفی به دلیل کسب نمرات 
نامطلوب در پایه های قبلی

به لحاظ عوامل فردی نیز این مسئله قابل بررسی و تحلیل است؛ 
بدین معنی که مجموع��ه ای از عوامل خاص فردی وجود دارند 
ک��ه از فردی به فرد دیگر متفاوت اند؛ از جمله نبود خودباوری و 
اعتماد به نف��س کافی در دانش آموزان و ضع��ف در زبان مادری. 
ب��رای مث��ال، دانش آموزی که تفاوت انواع کلمه ش��امل صفت، 
اس��م، قید، حرف و... را نمی داند، مسلمًا در یادگیری لغات زبان 
خارجی نیز دچار مشکل می شود. گاهی نیز دیده می شود برخی 
از دانش آموزان نیاز به یادگیری زبان خارجی را در خود احساس 
نمی کنند. به عبارت دیگر، در شرایطی قرار نگرفته اند که ضرورت 
یادگی��ری زب��ان خارجی را با تمام وجود درک کرده باش��ند. از 
دیگر عوامل فردی ترس از پیش��ینة تحصیلی متفاوت یا همان 
ترس از نمرات کسب شده در سال های قبلی و تکرار آن در سال 
تحصیلی بعد اس��ت. )ی��ادگارزاده، 1389: 38( از طرفی، برخی 
دیگر از دانش آموزان بر این باورند که در یادگیری زبان انگلیسی 
اس��تعداد و توانایی ندارند و این امر را ناشی از عالقه نداشتن به 

درس زبان می دانند. 
از ای��ن رو می توان چنین نتیجه گرفت که ضعف دانش آموزان 
در زمینة درک متون انگلیسی صرفًا از یک عامل مستقل نشئت 
نمی گی��رد بلکه مجموعه ای از علل و عوامل فردی، آموزش��ی و 
مدرسه ای، اجتماعی و خانوادگی و... زمینه ساز بروز مسئلة فوق 
می ش��وند. بنابراین، پژوهش و تحقیق در این زمینه به نگرشی 

جامع و عمیق نیاز دارد. 
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خانوادگی?

1. ترس خانواده ها از عواقب آشنایی 
فرزندانشان با زبان انگلیسی )ماهواره- اینترنت(

2. عدم استطاعت مالی جهت
ثبت نام در آموزشگاه ها

3. نبودن آگاهی خانواده  از فواید
یادگیری زبان انگلیسی

4. اصرار خانواده بر انتخاب زبان
دیگر به جای زبان خارجي

?

آموزشی و مدرسه ای
1. ساعات آموزشی ناکافی

2. ناهمگونی سطح علمی
3. استفاده نکردن از فناوری آموزشیدانش آموزان یک کالس

4. آشنا نبودن دبیران با
تکنیک های جدید

5. جذاب نبودن کتب درسی 6. تعویض مکرر دبیر
در یک سال آموزشی

?

فردی 1. خودباوری نداشتن

3. نداشتن احساس نیاز
)دارویی- منابع دانشگاهی(

4. تعمیم نمره های قبلی به
 سال  تحصیلی جدید

5. ادعای نداشتن استعداد
6. بی عالقگی 

2. ضعف در زبان مادری 

تفکر و جست وجو برای پیداکردن راه حل مناسب 
اساس��ًا درک  در مطالع��ات پیش��ین آم��ده اس��ت ک��ه »
حاص��ل  ش��ناختی8  فرآینده��ای  یک س��ری  ط��ی  مطل��ب 
مت��ن10.« درک  و  واژگان��ی9  دان��ش  ش��امل   می ش��ود؛ 

)www.EzineArticles.com(
اهمیت لغات، زمانی بیش��تر جلوه می کند که بدانیم خواندن، 
تنها دنبال کردن ردپای واژگان در یک سطر نیست؛ کما اینکه 
اگر متنی با خط هیروگلیف مصری11 در برابر چش��مان ما قرار 
گیرد، بدون آش��نایی با تک تک نمادها و نشانه ها هیچ مفهومی 
از آن به دس��ت نخواهد آمد. پس ضروری اس��ت معانی را بخش 
ب��ه بخش در ذهن بس��ازیم و در نهایت به مفه��وم جامع متن 
برس��یم. به عقیدة وینس��لو در یک نگاه کلی درک مطلب برای 

ادامة حیات ضروری اس��ت؛ ب��ه این معنی که در دنیای کنونی، 
حیات و بقای انسان گاهی منوط به درک یک متن است )همان 
س��ایت(. برای مثال، دفترچة راهنمای اس��تفاده از یک وسیلة 
برقی چنانچه بادقت مطالعه نش��ود، ممکن است خطرات جانی 
برای ما داش��ته باشد. دس��تورالعمل های هشداردهنده که روی 
برخی بسته بندی ها و دس��تور العمل از جمله بطری های حاوی 
مواد ش��یمیایی و یا عوارض جانبی نوشته شده روی شیشه های 
دارویی و... همگی حاکی از اهمیت توجه به فرایند درک مطلب 

در زندگی روزمره ما هستند.
 بر همین اس��اس، موضوع راهبردهای یادگیری واژگان جدید 
طی چندین دهة گذشته مورد مطالعه و پژوهش های دقیق قرار 
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فته  گر
اس��ت. )کوهن و افک، 1981: 
229؛ ب��راون و پری، 1991: 21 ؛ الیس و 
بیتون، 1993: 541؛ الوسون و هاگبن، 1996: 
119 ؛گو و جانسون، 1996: 652 ؛ اشمیت، 1997؛ 
فان، 2003: 236 (. به طور کلی، س��ه رویکرد عمده در 
این زمینه مشاهده می شود: نخس��ت، مجموعه ای از این 
نوع پژوهش ها براس��اس تکالیف مربوط به یادگیری واژگان 
اصلی انجام می گیرند. )کوهن و افک، 1981: 230 ؛ الوسون 
و اف��ک، 1996: 121( در رویک��رد دوم، پژوهش ها براس��اس 
پرسش نامه های خود گزارشی از طرف خواننده و نمرات کسب 
ش��ده در آزمون ها صورت می گیرند. )گو و جانس��ون، 1996: 
655 ؛ ف��ان، 2003: 237 ( ط��ی رویکرد س��وم، خوانندة متن 
ب��ه کمک تج��ارب یادگیری خ��ود در موارد پیش��ین بر میزان 
مؤثر بودن راهبردها گزارش تهیه می کند و پژوهش��گر براساس 
ای��ن گزارش ها به قضاوت و ارزیابی تأثی��ر راهبردها می پردازد. 

)اشمیت، 1997؛ فان، 2003: 237(

دبیران تا جایی که ممکن است با روش های 
خالقانه و مبتکرانه خود از بار حافظة 

دانش آموزان بکاهند و با عالقه مند کردن 
دانش آموزان به محتوای درس ها محیط 

آموزشی و کالس های خود را جذاب و 
دلنشین کنند 

در این پژوهش سوابق عملی تحقیقات در زمینة یادگیری 
لغ��ات جهت بهبود درک مطلب م��ورد توجه قرار گرفته 

است. 
بدین ترتیب، با مطالعة سوابق نظری و عملی فوق در 
زمینة موضوع مورد بحث و با تحلیل وضعیت فعلی و 
در نظر گرفتن موارد قابل بررسی به ارائة راه حل های 

مناسب و کارآمد پرداختیم. از جمله استفاده از 
نتایج به دست آمده از پژوهش های مرتبط، 
معرف��ی کتاب های مختلف ح��اوی متون 
درک مطلب، آش��نا کردن دانش آموزان با 
ساختار واژه، تقویت مهارت مدیریت زمان 

حین برگ��زاری آزمون ها، ب��اال بردن میزان 
تمرکز ذهنی با ممارس��ت و تکرار، تقویت حس 

اعتماد به نف��س، ایج��اد ارتباط صمیمی ب��ا دانش آموزان جهت 
کاهش اس��ترس ناشی از درگیر ش��دن ذهنی با متن، تأکید بر 
تفاوت ه��ای فردی در زمین��ة یادگیری و در پ��ی آن تغییرات 
میزان انتظار از خود، برانگیختن دانش آموزان به تالش مضاعف 

جهت مطالعة متون درک مطلب، آش��نا ک��ردن دانش  آموزان با 
راهبرده��ای یادگیری واژگان، تبادل نظر با همکاران گروه زبان 
انگلیس��ی در زنگ های تفریح طی سال تحصیلی، معرفی و ارائة 
متون جذاب، رنگی و مصور در کنار متون س��اده و کسل کنندة 
کتب درس��ی، ی��ادآوری اهمیت و فواید یادگی��ری مهارت های 
حدس معنی واژگان و کاربرد آن در رفع نیازهای روزمره زندگی، 
تذکر در مورد رعایت اعتدال در خواندن متون هنگام جست وجو 
در سایت های اینترنتی، تشویق همکاران به شرکت در دوره های 
تخصصی ضمن خدمت به منظور آشنایی با مهارت های خواندن 
و ح��دس معنی واژگان، تأکید بر اینکه اس��تعداد ذاتی و بالقوه 
زبان آموزی در تک تک افراد تنها در س��ایة ممارس��ت و تکرار و 
داش��تن عالقه و انگی��زه به صورت بالفع��ل درمی آید، هم فکری 
ب��ا دبیر زبان فارس��ی دربارة ضعف دانش آموزان در تش��خیص 
س��اختارهای زبان م��ادری و تأثیر مس��تقیم آن بر درک متون 
انگلیسی، تأکید بر اجتناب از مطالعة سطحی، اجباری و بی هدف 
و... . ج��ای تردید نیس��ت که یکی از مهم تری��ن عواملی که امر 
یادگیری را تسهیل و تسریع می کند، برخورداری از عامل انگیزه 
اس��ت و این انگیزه چه درونی باشد - نظیر حس رقابت- و چه 
بیرونی- نظیر تشویق معلم- از درجات مختلفی برخوردار است. 
اینک با در نظر گرفتن تمامی موارد یاد شده به سراغ مهم ترین 
فصل اقدام پژوهی حاضر می رویم تا به چگونگی اجرای راهبردی 

عملی آن بپردازیم.
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اجرای راه حل با ذکر جزئیات و چگونگی اجرا 
از آنجا که با اس��تفادة مؤثر از زمان می توان اهداف را مشخص 
کرد و فعالیت ها را به گون��ه ای برنامه ریزی و اولویت بندی نمود، 
که درک افراد از زمان موجود، افزایش یابد؛ نخست بر آن شدیم 
نه تنها انگیزة الزم را در دانش آموزان ایجاد کنیم بلکه با تشویق 
آن ها به اجرای برنامه ریزی آگاهانه، توجه به اولویت ها، س��امان 
بخش��یدن به افکار و انجام امور محوله در زمان تعیین شده، به 
ارتقاء عملکرد شخصی، کاهش فشار روزانه و در پی آن افزایش 
سالمت روان و نهایتًا باال بردن کارایی و بهره وری آن ها بپردازیم. 
در گام بع��دی، تالش کردیم با ایجاد و حفظ ارتباط صمیمی و 
دوس��تانه با دانش آموزان بستر مناس��بی برای تغییر رفتار مورد 
نظ��ر در آن ه��ا فراهم آوریم. از آنجا ک��ه بخش درک مطلب در 
آزمون های کالس��ی و غیرکالس��ی از نظر بیش��تر دانش آموزان 
دش��وار و زمان بر تلقی می ش��د، تصمیم گرفتیم حداقل با ارائة 
مت��ون جذاب و ب��ه روز، دانش آموزان را به حض��ور فعال در این 
پروژه تش��ویق کنیم. بدین منظور، با توجه به کتاب ها و مقاالت 
مرتب��ط در این زمینه، ن��کات مهم و راهبرده��ای کاربردی را 
استخراج کردیم تا طی سال تحصیلی مورد استفاده قرار دهیم.

)Association & Connection( 1. تداعی و ارتباط
منظور از تداعی، ارتباط برقرار کردن بین واژة جدید و واژه ای 
اس��ت که از قب��ل در حافظة خود داریم. ب��رای مثال، در کتاب 
انگلیس��ی س��ال چهارم واژة »efficiently« که در درس اول 
صفحة 3 بند )پاراگراف( سوم در بخش حاشیه آمده است، یادآور 
واژة مأنوس »effort« به معنی »تالش« است و می توان چنین 

ش��ت  ا د بر
کرد که با تالش و کوشش کارها 

»به طور مؤثر و کارآمد« انجام می شوند.

چگونگی اجرا
در ای��ن روش ابت��دا واژة »efficiently« روی تخته 

نوشته می شود. سپس از دانش آموزان می خواهیم به کمک 
دانش زبانی خود واژه های انگلیس��ی دیگری را که تا حدی 

به لحاظ تلفظ و معنا به آن مرتبط باشند، ذکر کنند. آن گاه به 
انتخاب خودمان، مرتبط ترین واژه را روی تخته می نویس��یم و 
از دانش آموزان می خواهیم که در ذهن خود رابطة منطقی بین 
این دو واژه را بسازند؛ به گونه ای که با شنیدن واژة قدیمی، واژة 

جدید برای آن ها تداعی شود.

2. ترفندهای حافظه
)Mnemonics, memory tricks(

 »egregious« منظور آن است که برای نمونه، واژه انگلیسی
)به معنی »بس��یار بد«( را در نظ��ر می گیریم. برای تثبیت این 
واژه در ذه��ن آن را ب��ه بخش های خن��ده دار، کوتاه و معنی دار 
 reach ،»به معنی »تخم م��رغ egg تقس��یم می کنیم؛ نظی��ر
ب��ه معنی »رس��یدن« و us به معنی »به م��ا«. فرض می کنیم 
چنان اش��تباهی مرتکب شده ایم که تخم مرغ به سمت ما پرتاب 
می کنن��د و یکی از ای��ن تخم مرغ های گندیده به ما می رس��د. 
ایج��اد چنی��ن تصاویر خن��ده داری در ذهن، به خاطر س��پردن 
 معن��ی ای��ن واژه را در حافظ��ة ما تس��هیل و تس��ریع می کند.

)www.sheppardsoftware.com سایت(

)Rough Guess( 3. حدس تقریبی
بدین معنی که واژه ای را که حاکی از نکات درس اس��ت، 
برای دانش آموزان مطرح می کنی��م و از آن ها می خواهیم 
که با توجه به اطالعات و دانش خود، مفهوم آن را حدس 
بزنند. برای مثال، براساس درس چهارم صفحة 35 بند اول 
نام الیه های س��ه گانة زمین ب��ه ترتیب از داخل به بیرون 
ش��امل crust, mantle, core )هس��ته، جبه، پوسته( 

است.

چگونگی اجرا:
اینک می توانیم واژه ای بسازیم که از ترکیب بخش هایی 
از این س��ه واژة انگلیس��ی به دس��ت آمده باش��د؛ مث��اًل واژة 
ابداع��ی»comac« که از ترکیب »co« از »ma« ،»core« از 
واژة »mantle« و »c« از واژه »crust« س��اخته ش��ده است. 
این واژه را روی تخته می نویس��یم و تلف��ظ می کنیم. آن گاه از 
دانش آموزان می خواهیم که مفهوم آن را به کمک بند )پاراگراف( 
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اول حدس بزنند. الزم به یادآوری است که طریقة ساخته 
ش��دن این واژة نامأنوس هنوز ب��رای دانش آموزان توضیح داده 
نشده است و آن ها باید خود به طور تقریبی حدس بزنند که این 
واژه از کجا آمده است. بدین ترتیب، به راحتی خواهند توانست 

این سه واژه را همراه با معنی آن ها بهتر به ذهن بسپارند.

)Mime( 4. نمایش، شکلک درآوردن
ب��ه کم��ک ای��ن روش واژه ای نظی��ر »pump« )ب��ه معنی 
»فرس��تادن، پمپاژک��ردن«( را می ت��وان با باز و بس��ته کردن 
انگشتان دست نشان داد. به عبارت دیگر، معنای واژگان جدید 
مربوط به احساسات و فعالیت های روزمره با استفاده از حرکات 

ارائه می شوند.

)Segmenting( 5. بخش بخش کردن
واژة جدید را به هجا های مختلف تقس��یم می کنیم؛ نظیر واژة 
»rattle« )ب��ه معنی »تلق تلق کردن«( در درس چهارم صفحة 
 »ra-ttle« 25، بند )پاراگراف( س��وم که به دو ص��ورت هجای
درمی آید.  بعضی از دانش آموزان واژه ها را از این طریق آسان تر 

یاد می گیرند. 

)Root Analysis( 6. تحلیل ریشه
در این روش با دانس��تن معنی ریشة واژه از یک سو، و آشنایی 
با پیش��وندها و پسوندها از سوی دیگر، می توان معنی واژة مورد 
نظر را ت��ا حد زیادی حدس زد. برای نمونه، در واژة انگلیس��ی 
»multimedia« درس هفتم، صفحة 65، بند )پاراگراف( چهارم 
چنانچه دانش آموزان با ریشة »media« )به معنی»رسانه«( و 
پیشوند »multi« )به معنی »چند«( آشنا باشند، می توانند به 
راحتی به معنی این واژه -که همان »چند رسانه ای« است- پی 

 )www.ehow.com ببرند. )سایت

)Ranking( 7. درجه بندی
در م��ورد واژه های��ی که ب��ه نوعی قابل درجه بندی هس��تند 
می ت��وان ب��ه کم��ک ردی��ف ک��ردن آن ه��ا در یک نم��ودار، 
یادگی��ری معنا را آس��ان کرد؛ نظی��ر واژه ه��ای بیانگر مفهوم 
 تع��داد وقوع فع��ل در زب��ان انگلیس��ی که به ترتیب ش��امل
occasionally-often- always )ب��ه معن��ی »گهگاه، 

اغلب، همیشه«( هستند.
)www.worksheetlibrary.com سایت(

چگونگی اجرا:
ابتدا از دانش آم��وزان می خواهیم قید موجود 
در جمل��ه - مث��اًل occasionally- را 
شناسایی کنند. سپس به صورت 

داوطلبانه س��ایر قیود تکرار را بازگو کنند و روی تخته بنویسند. 
بعد به کمک یکدیگر این قیود را از بیش��ترین تا کمترین تعداد 
وقوع یا برعکس مرتب کنند و به شکل ردیفی از چپ به راست 
بازنویس��ی نمایند. بدین ترتیب، عالوه بر قید مورد نظر، با قیود 
مرتبط دیگر نیز آش��نا می شوند و بدون آنکه طوطی وار معنی را 
حفظ کنند، می توانند قی��ود را درجمله های جدید دیگر به کار 

برند.

)Repeated Exposure( 8. به طور مکرر در معرض بودن
ب��رای تثبی��ت یادگی��ری معن��ی واژگان جدید می ت��وان از 
دانش آموزان خواس��ت لغات جدید را در هر جلسه به طور مکرر 
در قالب جمله و غیره به کار برند تا با تکرار ش��نیدن و خواندن 
واژه ها طی جلس��ه، معنی آن ها در ذهنشان ثبت شود. )سایت 

)www.ehow.com

)Recombination( 9. ترکیب مجدد
گاهی می توان با کنار هم قرار دادن عناصر شناخته شدة قبلی 
به واژة جدیدی دست یافت؛ نظیر tele )به معنی »از راه دور«( 
و scope )به معنی »می��دان دید«( که وقتی در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند، واژه »telescope« )به معنی »تلس��کوپ«( را 

می سازند.

)Keyword Method( 10. روش کلیدواژه
در ای��ن روش که ش��باهت زی��ادی به فعالیت ه��ای پیش از 
تدریس12 دارد، واژه های جدید متن قبل از مطالعة متن معرفی 
می ش��وند. به این ترتیب که تعری��ف و هر آنچه به نوعی به واژه 
مربوط می ش��ود، به منظور برقرار کردن پیوند ش��ناختی13 بین 
واژه و معن��ی آن به دانش آم��وزان ارائه می گردد تا بتوانند حین 
مطالعة متن با یادآوری این پیوند، مفهوم کلی را استنباط کنند. 

)همان سایت( 

چگونگی اجرا:
برای مث��ال در بن��د دوم صفحة 24، درس س��وم، می توانیم 
 ابت��دا از دانش آم��وزان بخواهی��م واژه های کلی��دی متن نظیر

 greenhouse effect«, »greenhouse gases«,«  
trapping heat«« را شناس��ایی کنند و روی تخته بنویسند. 
س��پس به کمک دانش قبلی14 آن ها در زمینة زمین شناس��ی و 
جغرافیا به توصیف این واژه ها می پردازیم. آن گاه پس از مطالعة 
متن در وقت داده شده، خواهیم دید که دانش آموزان توانسته اند 

با برقراری ارتباط بین واژه ها، مفهوم کلی متن را بهتر دریابند.

)Cuisenair Rods( 11. میله های کازینر
در این روش با اس��تفاده از میله های رنگ��ی که هرکدام نماد 
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قس��می از  اقسام کلمه15 هستند، نظیر اسم، فعل، حرف، صفت 
و قید، به حافظة دیداری دانش آموزان کمک می کنیم تا بتوانند 
از طریق یافتن نوع واژه، به معنی دقیق تر آن پی ببرند. )سایت 

)www.worksheetlibrary.com

چگونگی اجرا:
ب��رای مث��ال، واژة »variety« در درس دوم، صفح��ة 14، 
بخش 6 اس��م است و ش��کل صفتی آن »various« و فعلش 
»vary« می باش��د. چنانچه دانش آموزی درب��ارة نوع این واژه 
بپرس��د، می توانیم طبق قراردادی که با دانش آموزان بسته ایم، 
یعنی »خودکار قرمز« نش��انة فعل، »خودکار آبی« نش��انة اسم 
و »خودکار مش��کی« نش��انة صف��ت، نوع کلم��ه را بدون هیچ 
کالمی به او توضیح دهیم. حسن این روش آن است که تمرکز 
هم کالس��ی های این دانش آموز که مش��غول مطالعة متن درک 
مطلب اند، حفظ می ش��ود. در این مثال، معلم خودکار آبی خود 
را ب��ه دانش آموز نش��ان می ده��د و او متوجه می ش��ود که واژة 

»variety« اسم است.                       

)Word Games( 12. بازی واژگانی
ب��ا توجه به جذابی��ت بازی ه��ای زبانی در کالس ه��ای زبان 
انگلیسی و مشارکت گروهی دانش آموزان در امر یادگیری، یکی 
از روش ه��ای مؤثر در این زمینه اس��تفاده از بازی های واژگانی 
است. برای نمونه، می توان واژه های کلیدی متن را با استفاده از 

جدول کلمات16- که به پیوست آمده است- آموزش داد.

چگونگی اجرا:
ابتدا واژه ه��ای اصلی درس به طور پراکنده و به ش��کل افقی، 
عم��ودی و مورب در یک جدول نوش��ته می ش��ود. س��پس از 
دانش آموزان می خواهیم در مدت زمان ارائه شده، به دنبال این 
واژه ها بگردند. می توان واژه های یادشده را به شکل حروف درهم 
ریخته در کنار جدول نوشت تا ابتدا آن ها را مرتب کنند و سپس 

به جست وجوی آن  ها در جدول بپردازند.

)Reality( 13. واقعیت
ب��ه کمک ای��ن روش می توانیم با آوردن اش��یا و... به کالس، 
زندگ��ی واقع��ی را وارد فضای درس��ی خ��ود کنی��م. به عنوان 
نمون��ه، برای درس هفتم کتاب س��ال چهارم -ک��ه به موضوع 
»فن��اوری اطالع��ات و خدمات��ش« می پ��ردازد- می ت��وان ب��ا 
آوردن ی��ک دس��تگاه لپ تاپ به کالس و وارد ش��دن به برنامة 
office، همچنی��ن با اتصال به اینترن��ت تمامی کلیدواژه های 
درس را به ط��ور واقعی و ملموس به دانش آموزان نش��ان داد و 
 توانای��ی ذهنی آن ها را در زمینة یادگی��ری واژه ها تقویت کرد.

)www.worksheet library.com سایت(

14. نشانه های بافت/ قالب مدار
)Context/ Framework based Clues(

آش��نایی ب��ا نش��انه های موج��ود در مت��ن درک مطل��ب به 
دانش آم��وزان کم��ک می کند تا پی��ام نویس��نده را دقیق تر و 
س��ریع تر دریافت کنند و با مهارت بیش��تری به سؤاالت مربوط 
به این بخش پاس��خ دهند. این نش��انه ها که همان نش��انه های 
»قالب مدار« هس��تند، گاهی براساس تجربیات شخصی17، عقل 
 سلیم18، و اطالعات موجود در متن مورد نظر دریافت می شوند.

)س��ایت www.LifeOrganizers.com( ب��رای مثال، واژة 
»right« دارای معانی »س��مت راس��ت«، »مناسب« و »حق« 
است و دانش آموزان باید بتوانند به کمک عقل سلیم خود و نیز 
واژه های اطراف19 شخیص دهند که این واژه ها در جمله به کدام 

معنی به کار رفته است. 

 )Punctuation Clues( الف. نشانه های نگارشی 
این نش��انه ها شامل کاما، پرانتز، خط فاصله و... است. ) همان 
سایت( نظیر مثال زیر از صفحة 7 درس اول کتاب سال چهارم: 

 Doctors say he had broken his skull (the ٭ 
bony part of the head that protects the brain)

)Definition Clues( ب.نشانه های تعریف واژگان 
 با دانستن این نشانه ها می توان انتظار داشت 
ک��ه واژة جدید در متن تعریف ش��ود. )همان 
 سایت(. از جملة این نشانه ها واژه های انگلیسی
 remembers, is called, involves, that 
is, i.e., means, are, was, is اس��ت. ب��رای 
مث��ال، در درس اول صفحة 4، بند پنجم کتاب 

درسی آمده است:
 Most children are flexible which ٭

means that they can bend and 
stretch their bodies without too 
much trouble.
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)Contrast Clues( پ. نشانه های تضاد 
این نش��انه ها بیانگر مفهوم تضاد بی��ن واژه های به کار رفته در 
متن درک مطلب است.) همان سایت( و از جملة آن ها واژه های 
 although, instead of, on the other hand, انگلیس��ی
however, while, yet را می ت��وان ن��ام برد.   مثالی از این 
م��ورد از  درس پنجم، صفحة 46، بند )پاراگراف( هفتم در زیر 

آمده است.
 Poor families send their young children to ٭

work on the other hand; they will have a poor life 
in future.

)Comparison Clues( ت. نشانه های مقایسه 
این نشانه ها از شباهت دو چیز یا بیشتر با هم حکایت می کنند 
 as well as, and,, همان س��ایت(؛ نظیر واژه های انگلیسی (
both, similarity likewise, و غی��ره که بعضی از آن ها در  

درس هشتم، صفحة 73، بند دوم آمده است: 
-Soon voluntary helpers joined her, and finan ٭

cial support came from various church organiza-
tions, as well as from the city officials.

 )Example Clues( ث. نشانه های مثال زدن 
به کمک این نش��انه ها نویس��نده پیرو مطالب خود مثال های 
بیش��تری را بی��ان می کن��د )هم��ان س��ایت(. نظی��ر واژه های 
.such as like, for example, other, such, انگلیس��ی 

برای مثال: 
 Nickels, dimes, dollars, and other kinds of ٭

legal tender are used to purchase goods. 

نتیجه گیری و توصیه ها
الف. نتیجه گیری

در پژوهش حاضر که با هدف ایجاد و حفظ ارتباط بین نویسنده 
و خوانندة متن طراحی و اجرا ش��ده اس��ت، برآن ش��دیم ابتدا 
وضعیت فعلی دانش آموزان در زمینة مهارت درک مطلب متون 
انگلیسی را مورد مشاهدة دقیق قرار دهیم. براساس مشاهدات 
به عم��ل آمده، پی بردیم که دانش آموزان در پاس��خگویی به 
س��ؤال های درک مطلب دچار مش��کل اند؛ چراکه نمی توانند 
به درستی بین نویسندة مطلب و پیام کلی متن ارتباط برقرار 
کنند. پس از بررسی دقیق تر وتعمق در عوامل مؤثر در این 
زمینه دریافتیم که ناآش��نایی دانش آموزان با شیوه های 
حدس زدن معنی لغات از یک س��و، و یادگیری و به 
ذهن سپردن معنی کلمات ناآشنا از سوی دیگر 
نقش اساسی در عملکرد ضعیف آن ها در 
این بخش از زبان انگلیسی دارد. 

از این رو س��عی شد تا با مطالعه منابع و متون تخصصی در این 
زمینه، مجالت مرتبط علمی، مناب��ع اینترنتی، مقاالت موجود 
و هم فکری با صاحب نظران ب��ر اطالعات تجربی خود بیفزاییم. 
گفتنی اس��ت مجموعه ای از عوامل مؤثر در پیدایش و تش��دید 
مسئلة مورد پژوهش دخیل اند که عملکرد آن ها فراتر از عملکرد 
دبیر و فضای فیزیکی کالس اس��ت. برای مثال، تفاوت س��طح 
زبانی و محتوای کتب درس��ی مقطع راهنمایی و متوسطه، باال 
بودن سن شروع یادگیری زبان خارجی در سطح مدارس کشور، 
س��اعات ناکافی درس زبان و وقفة هفتگی بین جلسات تدریس 
و... همگ��ی به نوع��ی در عملکرد دانش آم��وزان در درس زبان 

انگلیسی تأثیر می گذارند. 
بدین ترتی��ب، تصمیم گرفتیم با معرف��ی تکنیک هایی برای 
 keyword :ح��دس و یادگی��ری بهت��ر و مؤثرتر لغات، نظی��ر
 methods, reality, rough guess, association,
mnemonics, mime, بار حافظة دانش آموزان س��ال چهارم 
را کاهش دهی��م؛ به ویژه آنکه کنکور دانش��گاه ها نیز بر نگرانی  
مضاعفی برای این گروه محسوب می شود. از این رو در طول سال 
تحصیلی به طور عملی ضمن انتخاب متون جذاب درک مطلب 
سعی ش��د راهکارهای حدس و یادگیری لغات به دانش آموزان 
آموزش داده شود تا نه تنها در وقت آزمون های خود صرفه جویی 
کنند بلکه با عالقه و دقت بیشتر، خود را گام به گام با پیام اصلی 

نویسنده نزدیک سازند.

ب. توصیه ها
اینک با توجه به موارد اش��اره ش��ده و اقدامات صورت گرفته 
در این پژوهش به دبیران، والدین، گروه های آموزشی و مؤلفان 

کتاب های درسی توصیه می شود:
1. دبی��ران: تا جایی که ممکن اس��ت ب��ا روش های خالقانه و 
مبتکرانه خ��ود از بار حافظة دانش آموزان بکاهند و با عالقه مند 
ک��ردن دانش آم��وزان به محت��وای درس ها، محیط آموزش��ی 
و کالس ه��ای خود را جذاب و دلنش��ین کنند. ع��الوه براین، با 
بهره گی��ری از مش��ارکت فعال دانش آم��وزان در حین تدریس، 
به وی��ژه در بخش هایی که کمتر مورد توجه و عنایت آن ها واقع 
می ش��ود، جو حاکم بر کالس را به نح��وی تغییر دهند که امر 
یادگیری برای آن ها به صورت تجربه ای شیرین درآید. همچنین 
با تعامل سازنده و مداوم با دبیران پایه های قبلی، ضعف موجود 
در محت��وای کتب درس��ی و... را که خود ش��کافی عمیق بین 

سطوح فراگیرندگان ایجاد می کند، جبران نمایند.
 

2. والدی��ن: برای پروراندن اس��تعداد زبانی فرزن��دان خود، با 
برنامه ریزی و مدیریت مالی صحیح و صرفه  جویی در هزینه های 
زندگ��ی ش��رایط بهره من��دی آن ه��ا را از آموزش��گاه های زبان 
فراه��م کنند. همچنین در این راه، انتخ��اب زبان خارجی را به 
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فرزندان خود بس��پارند و از تأکید بر زبان انگلیس��ی، آلمانی یا 
غیره بپرهیزند تا ذوق یادگیری در آن ها از بین نرود. از س��وی 
دیگر، اگرچ��ه در معرض زبان خارجی قرار گرفتن در یادگیری 
آن بسیار مؤثر است، رعایت اعتدال در این مورد نیز امری الزامی 

و عقالنی است.

3. گروه های آموزشی: برای ارتقاء کیفی سطح علمی و تجربی 
همکاران زبان انگلیسی با بهره مندی از تجارب همکاران فعال در 
س��طح استان و کشور، و به روز رسانی دانش زبانی آن ها، شرایط 
الزم جه��ت برگزاری همایش های تخصصی با حضور اس��تادان 
داخل و خارج کشور و دوره های تخصصی ضمن خدمت را فراهم 
نمایند؛ چراکه تأثیر غیرمس��تقیم آن بر نحوة تدریس دبیران و 

میزان یادگیری کیفی دانش آموزان بر کسی پوشیده نیست.
4. مؤلفان کتب درس��ی: در انتخاب محتوای کتب درس��ی از 
تجارب صاحب نظران داخل و خارج کشور استفاده کنند و ضمن 
بهره گی��ری از فناوری های نوین آموزش��ی، عواملی چون به روز 
بودن متون درس��ی، موضوعات و تصاویر ج��ذاب و رنگی را در 

طراحی و تألیف کتب درسی مورد عنایت قرار دهند.

پی نوشت ها
٭ اقدام پژوهی حاضر برگزیدۀ اس��تانی سال تحصیلی 92-91 در پانزدهمین دورۀ 

»جشنواره اقدام پژوهی« است.
1. Reading Comprehension
2. Sentence Comprehension
3. Cloze Passage
4. True/False/Not Mentioned
5. Closest Meaning
6. Main Idea
7. Paragraph Heading
8. Cognitive processes
9. Vocabulary knowledge
10. Text comprehension
11. Egyptian Hieroglyphics 
12. pre teaching
13. cognitive link
14. background knowledge  
15. Parts of Speech
16. Word Puzzle
17. Personal ٍEٍxperiences
18. Common Sense
19. Surrounding Words
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