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Discourse is termed as the language in use (Cook, 1989). The analysis of discourse is termed 

as the analysis of language in use (Brown and Yule, 1983). Discourse analysis investigates the 

link between language and how it is used. Classroom Discourse Analysis was initially 

conducted to observe students’ participation in class (Allwright, 1980). A literature review of 

30 second language classroom discourse analysis on researches conducted in Singapore and in 

other countries was done. Close examination of various researches reveal the trend in research 

questions, the theories researches find useful, and the kinds of interaction taking place in an 

educational setting that captures the researchers’ attention. A typical second language primary 

classroom is dominated by the teacher. The teacher’s talk is more common followed by 

students’ choral response. The teacher’s decision on the topic and who should talk at which 

point makes the classroom interaction unnatural. The teacher usually asks questions within her 

control and often to test students’ knowledge.  In a way, this deters the learning of new 

knowledge.  The teacher’s questions are not of high order and the wait time to answer is 

typically short. The findings of this literature review are consistent with previous findings and 

revealed the type of discourse that takes place in a typical second language classroom. It 

provides an understanding of the relationship between the teacher and the students and 

strategies that could improve the teaching and learning of second language.  
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இரண்டாம் ம ாழி கற்பித்தலில் வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வு - 
மதாடர்பு நூல் திைனாய்வு 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

கருத்தாடல் என்பது ம ாழியின் பயன்பாடு (Cook, 1989). கருத்தாடல் ஆய்வு என்பது 

ம ாழிப் பயன்பாட்றட ஆராய்வதாகும் (Brown and Yule, 1983). மதாடக்கத்தில் 

இரண்டாம் ம ாழி பற்றிய வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வுகள்,  ாணவர்கள் வகுப்பில் 

எவ்வாறு பங்கு மபறுகிைார்கள் என்பறதக் கண்டறிந்தன (Allwright, 1980). இரண்டாம் 

ம ாழி வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வு பற்றியத் மதாடர்பு நூல் திைனாய்வு 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வு வினாக்கள், 

மகாட்பாடுகள், வகுப்பறைச் சூழலில் இடம்மபறும் மபச்சு ஆகியறவ அறியப்பட்டன. 

பாரம்பரிய வகுப்பறையில் ஆசிரியர்  ாணவர்க்கிறடமய மபசுதலில் ச  உரிற  

நிகழ்வதில்றை. யார், எப்மபாது மபசமவண்டும் என்பறதப் மபரும்பாலும் ஆசிரியர் 

நிர்ணயிப்பமதாடு  ாணவர்கள் தாம  முன்வந்து மபசுவது மிகக் குறைவு. ஆசிரியர் 

மபசுதறைக் கட்டுப்படுத்துவதால் சிை  ாணவர்களுக்குப் மபச வாய்ப்புகிறடப்பதில்றை. 

வகுப்பறையில் ஆசிரியர்  ாணவர் கைந்துறரயாடல்களில் ஆசிரியர் அதிகம் மபசுகிைார், 

 ாணவர்கள் மகட்டுக்மகாண்டிருக்கிைார்கள் அல்ைது குழுவாக விறட அளிக்கிைார்கள். 

கற்ைல் இைக்குகறள அறடயும் ம ாக்கில் ஆசிரியர் கைந்துறரயாடல்கறள 

வறரயறுப்பதாலும் வகுப்பறையில் யார் எப்மபாது என்ன மபசமவண்டும் என்று 

மபரும்பாலும் ஆசிரியர் முடிவு மசய்வதாலும் வகுப்பறைக் கருத்தாடல் இயல்பாக 

நிகழ்வதில்றை. வகுப்பறையில் மபாதுவாக ஆசிரியர் தனக்கு விறட மதரிந்த 

மகள்விகறளமய  ாணவர்களிடம் மகட்கின்ைார். ஆசிரியர் மகட்கும் மகள்வியின் கடினத் 

தன்ற யும் குறைவானக் காத்திருப்பு ம ரமும் வகுப்பறையில் கருத்தாடலின் 

தன்ற றயப் பாதிக்கின்ைன.  

 

முக்கியச் மசாற்கள்: இரண்டாம் ம ாழி, வகுப்பறைச் சூழல், கருத்தாடல், உயர்நிறை, 

வாசிப்பு, மபச்சுத்தமிழ் 
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இரண்டாம் ம ாழி கற்பித்தலில் வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வு - 
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உற யாளம்பிறக இரா கிருஷ்ணன் 
முறனவர் பட்ட ஆய்வாளர் 

ஆசியம ாழிகள்  ற்றும் பண்பாடுகள் துறை 
மதசியக் கல்விக்கழகம் 

சிங்கப்பூர் 
 

கருத்தாடல்  

கருத்தாடல் என்பது ம ாழியின் பயன்பாடு (Cook, 1989). ஒரு  ரத்றத ‘ ரம்’ 

என்று குறிப்பது ம ாழி. ‘ ான் ஒரு  ரத்றதப் பார்த்மதன்’ என்று ஒருவர் 

மசால்லும்மபாது அவர் ஒரு  ரத்றதக் குறிக்கிைார் என்று மதரிகிைது. எனினும் அவர் 

ஏன் அறதச் மசான்னார்? அதன்வழி அவர் என்ன மசால்ை வந்தார் என்பறத ஆராய்வது 

கருத்தாடல் (Rymes, 2016). முட்மசடிறய அவர்  ரம் என நிறனத்துத் தவைாகக்கூடக் 

கூறியிருக்கைாம். ஓர் ஓவியத்தில் ஒரு  ரத்றதத் தான் பார்ப்பதாகப் புத்தாக்க 

ம ாக்கில் கூறியிருக்கைாம். மபசப்படும் ம ாழிக்கும் மசால்ை வரும் கருத்திற்கும் 

இறடமயயுள்ள தாக்கத்றதத் கருத்தாடல் கவனிக்கிைது. இது பனுவல் முழுவதற்கும் 

எவ்வாறு  ாம் மபாருள் மகாள்கிமைாம் என்பறத ம ாக்குவது. எனமவ இது மவறும் 

வாக்கியத்றத  ட்டும் பார்க்கும் பார்றவ அல்ை. வாக்கியத்தின்  இைக்கணத்றத  ட்டும் 

பார்க்கும் பார்றவயும் ஆய்வும் அல்ை.  ாைாக, மசாற்கள், மதாடர்கள், வாக்கியங்கள் 

என ஒவ்மவான்றையும் உற்று ம ாக்குவது ஆகும். ம ாழி எவ்வாறு 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்று ம ாக்குவதாகும். இது ம ாழியியல் கூறுகறள 

ஆராய்வது ஆகும். வகுப்பறையில் இறடவிறனயாடலின்மபாது கருத்தாடல் எவ்வாறு 

அற கிைது என்று ஆய்வு ஆராய்கிைது. 

 

வகுப்பறைக் கருத்தாடல் 

மதாடக்கத்தில் இரண்டாம் ம ாழி பற்றிய வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வுகள், 

 ாணவர்கள் வகுப்பில் எவ்வாறு பங்கு மபறுகிைார்கள் என்பறதக் கண்டறிந்தன 

(Allwright, 1980). வகுப்பறையில் ஆசிரியரின் பங்கும் அதிகம் காணப்பட்டதால் 

ஆசிரியறரயும் உட்படுத்த ஆய்வுகள் முற்பட்டன (Allwright, 1980). பின்னர் ஆய்வுகள் 

ஆசிரியர்,  ாணவர், ஆய்வாளர் ஆகிமயாரின் கண்மணாட்டத்திலிருந்தும் 

ஆராயப்பட்டன. சிை ஆய்வுகள் வகுப்பறைக் கருத்தாடல்கறளப் பதிவு மசய்து, 
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வகுப்பறை உற்றும ாக்கல்கறளப் பாடத்திற்கு முன்னும் பின்னும் (pre and post lesson) 

ம ற்மகாண்டு,  ாணவர்களிடம் ம ர்காணல்கறளயும்  டத்தின (Kumaravadivelu, 1991). 

கருத்தாய்வு ம ாக்கிைான வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வுகள் மபரும்பாலும் 

வகுப்பறையின் சமூகப் பண்பாட்டுக்கூறுகறள (socio-cultural features) ம ாக்கி 

அற ந்துள்ளன. ஆய்வாளர்கள், சமூகக் கூறுகளிலும் (Cultural aspects) இன 

மவறுபாடுகளிலும் (ethnic variations) கவனம் மசலுத்தியுள்ளனர். மபச்சுச் சார்ந்த 

மசயல்திைன்களில் காணப்படும் சமூகக் கூறுகறளப் பற்றிய ஆய்வுகள் (எ.டு. Kasper & 

Blum-Kulka, 1993) இரண்டாம் ம ாழி கற்பவர்கள் ம ற்மகாள்ளும் பண்பாட்டு 

 ாற்ைங்கறளக் கண்டறிந்தன. இறவ இரண்டாம் ம ாழி ஆசிரியர் வழங்கக்கூடிய 

இறடயீடுகறள முன்ம ாழிய உதவின. ம ாழி-கைாச்சாரத்றதக் கடந்து 

அறடயாளங்காணப்படும் மபச்சுச் மசயல்பாடுகள், இரண்டாம் ம ாழி கற்பவர்களின் 

உண்ற  நிறைறய ம ாழியியல் வல்லு ர்கள் புரிந்துமகாள்வதற்கு உதவின. இன 

மவறுபாடுகறளப் பற்றிய வகுப்பறைக் கைந்துறரயாடல் ஆய்வுகள், இரண்டாம் ம ாழி 

வகுப்புகளில் குறிப்பிட்ட இனத்தினருக்கு வழங்கப்படும் வாய்ப்புகள், தறைப்புகள், புதிய 

முறைறயத் மதாடங்குதல்  ற்றும் தறைப்றபத் மதாடங்க முயலுதல் மபான்ைவற்றை 

ஆராயும். 

பண்பாடு, தறைமுறை, சமூக மபாருளாதார மவறுபாடுகளால் வகுப்பறையில் 

 ாணவர்களின் பங்களிப்பு பாதிக்கப்படுவமதாடு ஆசிரியர்  ாணவர்க்கிறடமய கருத்து 

மவறுபாடுகளும் உருவாக வாய்ப்புள்ளன (Cazden and Beck, 2003). பாரம்பரிய 

வகுப்பறையில் ஆசிரியர்-  ாணவர்களுக்கிறடமய மபசுதலில் ச  உரிற  

தரப்படுவதில்றை. யார், எப்மபாது மபசமவண்டும் என்பறதப் மபரும்பாலும் ஆசிரியர் 

நிர்ணயிப்பமதாடு  ாணவர்கள் தாம  முன்வந்து மபசுவது மிகக் குறைவு (Mehan, 1979). 

சிை ம ரங்களில் ஆசிரியர் ஒரு  ாணவறனப் மபச அறழத்துவிட்டுப் பின் அந்த 

 ாணவறன அடுத்துப் மபசவிருப்பவறர அறழக்கச் மசால்வது உண்டு. ஆசிரியர் 

இவ்வாறு மபசுதறைக் கட்டுப்படுத்துவதால் சிை  ாணவர்களுக்குப் மபச வாய்ப்பு 

கிறடப்பதில்றை. மபரும்பாலும் வகுப்பறைப் மபச்சு, உற்றும ாக்கல் அடிப்பறடயில் 

(observation scheme)  ம ாக்கப்படுகிைது. முன்மப மதரிவுமசய்த (Preselected)  ற்றும் 

முன்மப முடிவுமசய்த (predetermined) பிரிவுகறள ற ய ாகக் மகாண்டு ஆசிரியர்  ற்றும் 

 ாணவர்களின் மபச்சும்  டவடிக்றககளும் கணிக்கப்படுகின்ைன. வகுப்பறையில் 

ஆசிரியர்-  ாணவர் கைந்துறரயாடல்களில் ஆசிரியர்தான் (70%) அதிகம் மபசுகிைார். 

 ாணவர்கள் மகட்டுக்மகாண்டிருக்கிைார்கள் அல்ைது குழுவாக விறட அளிக்கிைார்கள் 
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(Domalewska, 2015). கற்ைல் இைக்குகறள அறடயும் ம ாக்கில் ஆசிரியர் 

கைந்துறரயாடல்கறள வறரயறுப்பதாலும் வகுப்பறையில் யார் எப்மபாது என்ன 

மபசமவண்டும் என்று மபரும்பாலும் ஆசிரியர் முடிவு மசய்வதாலும் (Mehan, 1979; Van 

Lier, 1988), வகுப்பறைக் கருத்தாடல் இயல்பாக நிகழ்வதில்றை. வகுப்பறையில் 

மபாதுவாக ஆசிரியர் தனக்கு விறட மதரிந்த மகள்விகறளமய  ாணவர்களிடம் 

மகட்கின்ைார். இது ஆசிரியரின் திைனின்ற றயயும் தன்னம்பிக்றக இன்ற றயயும் 

மவளிப்படுத்துகிைது. இத்தறகய வினாக்கள்  ாணவர்களின் ம ாழியறிறவச் 

மசாதிப்பனவாக அற கின்ைன. ஆனால், இத்தறகய வினாக்கள் மபரும்பாலும் 

வகுப்பறைக்கு அப்பாற்பட்ட கைந்துறரயாடல்கறள ஒத்து அற வதில்றை (Seedhouse, 

1996).  எனமவ, இவற்றை வகுப்பறைப் பாடத்தின் பிறழகளாக நூனன் குறிப்பிடுகிைார். 

புதிய தகவல்கள்  ாணவர்கள் அறிந்த தகவல்களுடன் இறணயும்மபாதுதான் கற்ைல் 

முறையாக நிகழும். அதற்கு  ாணவர்கள் வகுப்பறையில் இயல்பாகப் மபசமவண்டும்; 

அதிகம் மபசமவண்டும். ஆசிரியர் மகட்கும் மகள்வியின் கடினத் தன்ற யும் குறைவான 

காத்திருப்பு ம ரமும் வகுப்பறையில் கருத்தாடலின் தன்ற றயப் பாதிக்கின்ைன. 

வகுப்பறையில்  டப்பறவக் கற்ைல் விறளவுகறளப் பாதிக்கும். எனமவ, கற்ைல் 

கற்பித்தறைப் புரிந்துமகாள்வதற்கு முதலில் வகுப்புறையில் என்ன  டக்கிைது என்பறத 

 ாம் புரிந்துமகாள்ளமவண்டும். வகுப்பறையில் கருத்தாடறைப் புரிந்துமகாள்வதற்குப் 

மபரும்பாலும் வகுப்பறைப் மபச்சு பதிவு மசய்யப்படுகிைது. பின்னர், அது பகுதியாகமவா 

முழுற யாகமவா ஒலி மபயர்ப்பு மசய்யப்படுகிைது. வகுப்பறைக் கருத்தாடலில் ஆசிரியர் 

மபச்சு முக்கிய இடம்மபறுகிைது. ஆசிரியர் மபச்றச  ாம் இரு வறககளாகப் பிரிக்கைாம். 

 
மபாதுவாக ஆசிரியர் பாடத்றதத் துவங்கும் மபாதும் முடிக்கும் மபாதும் வகுப்பிற்கு முன் 

நின்று  ாணவர்கள் அறனவரிடமும் மபசுவது வழக்கம். சிை ஆசிரியர்கள் பாடம் 

முழுவறதயும் அவ்வாமை  டத்திக்மகாண்டு மசல்வதும் உண்டு. கற்பித்தலில் ஆசிரியர் 

 ாணவர்கறளக் குழுக்களில் அல்ைது இறணயாகச் மசயல்படச்மசால்வார். அப்மபாது 

ஆசிரியர்
பேச்சு

முழு வகுப்பிடம் 
பேசுதல்

இணை அல்லது 
குழுவிடம் பேசுதல்
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ஆசிரியர் அவர்களிடம் மபசுவது ம ாத்த வகுப்பிடம் மபசுவதிலிருந்து  ாறுபட்டிருக்கும். 

இது,  ற்மைாரு வறக. 

 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் கருத்தாடல் பகுப்பாய்வு 

கடந்த பத்தாண்டுகளில் சிங்கப்பூரில் ம ற்மகாள்ளப்பட்ட வகுப்பறைக் 

கருத்தாடல் ஆய்வுகறளத் மதாகுத்துப் பார்த்தால், ஆய்வுகள் மபரும்பாலும் பாடம் 

மதாடர்பாக ஆசிரியர்  ாணவர்க்கு வழிகாட்டுவது பற்றிமய (பாடத்றதக் கற்பித்தல் 

சார்ந்த கருத்தாடல்) அற ந்துள்ளன (Bernstein, 1996). தரநிறை சார்ந்த (qualitative) 

ஆய்வுமுறை வறககமள பள்ளிகளில் மவகுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன (மதாடர்பு 

நூல் திைனாய்வுக்கு Green and Dixon, 2002; Rampton et al, 2002ஐப் பார்க்கவும்). சமூகப் 

பண்பாட்டு அடிப்பறடயில் பள்ளிகளில் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டுக் கற்பித்தல் 

கருத்தாடல் இடம்மபறுவதால், பள்ளி மதாடர்பான கற்பித்தல் சார்ந்த ஆய்வுகள் 

இருவறகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

  

கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாடல் (Regulative Discourse) 

கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாடல், கற்பித்தல் பாடத்தில் மவக அளறவ (pace) 

நிர்ணயிக்கிைது. எடுத்துக்காட்டுக்குக் கற்பிக்கப்படும் உள்ளடக்கம், கற்பித்தலின் 

மதாடர்ச்சி,  திப்பீடு, ஆசிரியர்- ாணவர் உைவு மபான்ைவற்றை ஆராய்கிைது. 

 

கற்பித்தல் ம ாக்கிய கருத்தாடல் (Instructional Discourse) 

 கற்பித்தல் ம ாக்கிய கருத்தாடல், கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாடறைப் மபாறுத்து 

அற கிைது. சிங்கப்பூரில் வகுப்பறைக் கருத்தாடல் ஆய்வுகள் இப்பிரிவிமைமய அதிகம் 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன (Liu & Hong, 2009). கற்பிக்கும் பாணியில் ஒரு கல்விக் 

குறிக்மகாளுடன் இது மசயல்படுகிைது. மபச்சில், ஒப்பித்தல், அறிவுறர மபான்ைவற்ைால் 

‘சரியான விறட’ என்பறத ஆசிரியரிடமிருந்து  ாணவருக்கு ம ரடியாக இட ாற்ை 

முடியாது.  ாைாக, மகள்விக்கு உரிய விறட மதாடர்பாகப் மபசுவதற்கு  ாணவரிடம் 

தகவல் இருக்கிைது என்று ஆசிரியர் கருதுகிைார். ஒருவர்  ற்ைவர் மபசும்மபாது மபச்சு 

நிரணயிக்கப்படுகிைது அமத ம ரத்தில் யார் எப்மபாது மபசுகிைார் என்பதும் 

தீர் ானிக்கப்படுகிைது (Compernolle & Williams, 2012). 
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சிங்கப்பூர் சீன ம ாழி வகுப்பறையில் EM1  ற்றும் EM2 ஆகிய பிரிவுகளுக்கு 

இறடமய கற்பிக்கப்படும் சீன ம ாழியினிறடமய காணப்படும் மவறுபாடுகறளக் 

கண்டறிய ஆய்வு முற்பட்டது (Liu & Zhao, 2008). முதைாம் ம ாழியாகச் சீனம் பயிலும் 

 ாணவருக்கும் இரண்டாம் ம ாழியாகப் பயிலும்  ாணவருக்கும் இறடமய 

பயன்டுத்தப்படும் கற்பித்தல் முறைகளில் என்மனன்ன மவறுபாடுகள் காணப்படுகின்ைன 

என்றும்  ாணவர்களின் கற்பித்தல் எவ்வாறு மவறுபடுகிைது என்றும் கண்டறியப்பட்டது. 

சிங்கப்பூர் ஆசிரியவியல் கற்பித்தல் திட்டம் Singapore Pedagogy Scheme (SPS) என்னும் 

முறைறயப் பயன்படுத்தித் தரவுகள் பகுக்கப்பட்டன. முதல் ம ாழியாகச் சீனம் பயிலும் 

EM1 வகுப்புகளில் அதிக ான குழு மவறைகள் வழங்கப்பட்டதுடன் அதிக ான அளவு 

கைந்துறரயாடல்கள் வகுக்கப்பட்டன. எனினும் இரண்டாம் ம ாழியாக கற்கும் EM2 

வகுப்புகளில் குறைவான அளவு மபசுதல்  டவடிக்றககளும் அதிக ான சுயமவறை 

மசய்யும் பாணியிைான  டவடிக்றககளும் அற ந்துள்ளன. முதல் ம ாழியில் 

 ாணவர்களின் மபச்சு, பாடம் மதாடர்பாக 82.1% அற ந்திருந்தது. இரண்டாம் 

ம ாழியில் 74.8% அற ந்திருந்தது. இங்கு ஆசிரியர் முழு வகுப்பினரிடம் மகள்வி 

மகட்பதற்கும், கைந்துறரயாடுவதற்கும் அதிக ம ரம் எடுத்துக்மகாண்டார். வகுப்பறை 

கட்மடாழுங்கில் முதல் ம ாழி வகுப்பில் 88.2%  ாணவர்கள் பாடத்தில் மும்முர ாகச் 

மசயல்பட்டனர். எனினும் இரண்டாம் ம ாழி வகுப்பில் 51.5%  ாணவர்கள்  ட்டும  

பாடத்தில் முறனப்புடன் மசயல்பட்டனர். 

 

சிங்கப்பூர்  ைாய் ம ாழி வகுப்பறைக் கருத்தாடலும் அதன்வழி  ாணவர்கள்  

மவளிப்படுத்துவதும் மதரிவிப்பதும் (Suryani & Mukhlis, 2008) என்ை தறைப்பில் ஆய்வு 

ஒன்று  டத்தப்பட்டுள்ளது. உயர்நிறை ஒன்று விறரவு  ைாய் வகுப்பின் இைக்கணப் 

பாடமவறளகளில் மகட்டல், மபசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் ஆகிய திைன்கள்வழிக் 

கற்பிக்கும்மபாது இடம்மபறும் கருத்தாடல் சின்கிமைர் & கவுல்ஹாட் (Sinclair and 

Coulthard) கற்பித்தல் சார்ந்த முறை, ஹாலிமடயின் முறையான மசயல்பாட்டு 

ம ாழியியல் (Systemic Functional Linguistics) என்ை உருப்படிவம்  ற்றும் 

ஃமபர்குமளாவின் கருத்தாய்வு கருத்தாடல் ஆய்வு ஆகியன சார்ந்த முறை 

ஆகியவற்ைால் அணுகப்பட்டுள்ளன. மதாடங்குதல்-பதில்தருதல்-கருத்துகூறுதல் 

(Initiation-Response-Feedback, IRF) வடிவத்துக்கு  த்தியில் ஆசிரியர் வகுப்பறைக் 

கருத்தாடறைக் கட்டுப்படுத்துவதால்  ாணவர்களின் கற்ைல் வாய்ப்புகள் குறைகின்ைன 

என்பறத ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியது.  ாணவர்களின் கருத்து ம ம்படுத்தப்பட்டிருக்கைாம், 
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 ாணவர்கள் மகாண்டிருந்த தவைான புரிதல்கள் மதளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கைாம், 

அவர்களின் மகள்விகளுக்கு ஆசிரியர் ம லும் விளக்கம் மகாடுத்திருக்கைாம். 

ஆசிரியர்களின் பதில்களும் கருத்துக்கூைலும் (feedback) ம லும் சிைப்பாக இருத்தல் 

அவசியம். இறவ  ாணவர்களின் கற்ைறை ம ம்படுத்தி இருக்கும் என்று ஆய்வு 

பரிந்துறரந்தது.  

 

சிங்கப்பூர் சீன ம ாழி வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மபச்சில் காணப்படும் சீனப் 

பண்பாடு  என்னும் ஆய்வு  டத்தப்பட்டுள்ளது (Yanning, 2009). அவ்வாய்வு வகுப்பறைக் 

கருத்தாடறைப் பதிவு மசய்து, அவற்றை ஒலிப்மபயர்த்து அவற்றில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

சீன கைாச்சாரத்துடன் மதாடர்புறடய மசாற்கறளக் கண்டறிந்தது. பின்னர், 

அச்மசாற்கள் ஹாலிமடயின் முறையான மசயல்பாட்டு ம ாழியியல் (Systemic Functional 

Linguistics) என்ை உருப்படிவத்திற்குள் மகாண்டுவரப்பட்டது. பின்னர் அச்மசாற்கள் 

வகுப்பறையில் இடம்மபற்ை  டவடிக்றககளுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு மசய்யப்பட்டது.  

 

சிங்கப்பூர் மதாடக்கப்பள்ளி ஆங்கிை வகுப்பில் ஆசிரியர்களின் மபச்சில் 

காணப்படும் கட்டறளகள் என்னும் தறைப்பில் ஆய்வு ம ற்மகாள்ளப்பட்டது (Liu & 

Hong, 2009). மதாடக்கநிறை 5 வகுப்பின் 32 பாடமவறளகள் பதிவு மசய்யப்பட்டன. 

மபர்ன்ஸ்டீன் ஆசிரியவியல் மதற்ைம் (Berstein’s Pedagogy Theory) என்னும் 

கட்டற ப்றப அடிப்பறடயாகக் மகாண்டு  டத்தப்பட்ட அவ்வாய்வில் ஆசிரியருறடய 

மபச்சு வகுப்பில் 86.3% அற ந்துள்ளறதக் குறிப்பிடுகிைது. அவற்றுள் 62.7% 

ஆசிரியரின்மபச்சு கட்டறள வழங்குவதாக உள்ளது. 26.2%  ாணவர்களுக்குத் 

தகவல்கறள அறிவிக்கும் வறகயிலும் 11.1% மகள்விகள் மகட்பறவயாக அற ந்தது. 

ஆசிரியர்கள்  ாணவர்களின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குவது 

குறைவாகவுள்ளதாகவும் ஆசிரியர்களின் குரல் வகுப்பில் ஓங்கி நிற்பது மபான்று மபச்சு 

அற வதாகவும் ஆய்வாளர் கருதுகிைார். ஆசிரியரின் மபச்சில் ‘மசய்கிைாயா? மசய்ய  

விரும்புகிைாயா? மசய்ய மவண்டு ா’ மபான்ை வார்த்றதகளின் பயன்பாடு மவகு 

குறைவாகக் காணப்பட்டடன.  

 

உயர்நிறை இரண்டு வகுப்புகளில் மீத்திைன் மிக்க சிைப்பு (Special) வகுப்புகளிலும் 

றபயப் பயிலும் வழக்கம் மதாழிற்நுட்ப (Normal Technical)  ாணவர்களுக்கும் 

வழங்கப்படும் கற்பித்தல் அறிவுறுத்தல்களில் மவறுபாடு உள்ளனவா (Chenri, 2009) என்று 
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ஆய்வு அறிய முற்பட்டது. சின்கிமைர் & கவுல்ஹாட் (Sinclair and Coulthard) கற்பிப்பியல் 

உருப்படிவத்றதப் பின்பற்றிய இவ்விரு வறக வகுப்புகளிலும், மகட்கப்படும் மகள்விகளில் 

வழக்கம் மதாழில்நுட்ப  ாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் குறைவான தரத்தில் உள்ள 

மகள்விகறள  ட்டும் மகட்கிைார். அதற்கு ஏற்ப, அவ்வகுப்புகளில்  ாணவர்கள் 

குறைவான அளவு  ட்டும  மபசுகின்ைனர், எனமவ  ாணவர்களிடம் ஆசிரியர்கள் 

அதிக ான தூண்டுதல் வினாக்கள் மகட்க ம ரிட்டது என்று ஆய்வு புைப்படுத்தியது.  

 

மதாடக்கப்பள்ளி வகுப்புகளில் ஆசிரியர்களின் மபச்சு, கற்பித்தலியல் மபச்சு 

 ற்றும் வகுப்பறை  டவடிக்றககள் ஆகியவற்றை ம ற்மகாண்ட ஆய்வில் (Kogut & 

Silver, 2009) ஆசிரியர்கள்  ாணவர்கறள விட அதிகம் மபசுவறதக் குறித்தது. ஒமர 

பள்ளியில் ஏழு ஆசிரியர்கள்  டத்திய 28 பாடங்களில் இடம்மபற்ை கருத்தாடல்களில் 

ஆசிரியர்  ாணவர்கறளக் கண்டித்தல்,  ாணவர்களின்  டத்றதக் குறித்துப் மபசுதல், 

வகுப்பறை  டவடிக்றககறளக் கட்டுப்படுத்துதல் இறவதான் அதிகம் இடம்மபற்ைன. 

பாடத்றதத் தவிர்த்து ஆசிரியர் எதுவும் மபசவில்றை என்பது ஆசிரியர் பாடத்றத 

 டத்துவதில்  ட்டும  குறியாக இருந்தார் என்பறதக் காண்பித்தது. ஆசிரியரின் மபச்சு 

83% பாடத்றதப் பற்றியும் 17% வகுப்பறை நிறுவாகம் பற்றியும் அற ந்திருந்தது. 

 

கருத்தாடல் ஆய்வுகள் மபரும்பாலும் முழு வகுப்பறை கற்பித்தறை ற ய ாகக் 

மகாண்டு அற கின்ைன. அவற்றில் இருந்து சற்று  ாறுபட்டதாக இவ்வாய்வு 

மதாடக்கநிறை இரண்டு ஆங்கிை வகுப்பு  ாணவர்களுக்கு குழு  ற்றும் இறண 

பாடங்கறள அறிமுகப்படுத்துவதில் HA  ற்றும் LA  ாணவர்களிடம் ஆசிரியரின் மபச்சில் 

இடம்மபறும் மவறுபாடுகறளக் கண்டறிய ம ற்மகாள்ளப்பட்டது (Lwin et al, 2010). 

இரண்டு வகுப்புகளிலும் ஆசிரியரின் மபச்சு மபரும்பாலும்  ாணவர்களின் 

மதாற்ைப்பாங்கு (posture), ஒழுக்கம்,  ாணவர்கறளக் குழுக்களில் பிரித்தல், பணிறய 

விவரித்தல், அறடவுநிறைறய விவரித்தல் ஆகியவற்றைப் பற்றி அற ந்தது. 

மகாடுக்கப்பட்ட பணி மதாடர்பாக  ாணவர்கள் எவ்வாறு சிந்திக்கமவண்டும், குழு 

உறுப்பினர் அல்ைது இறணயாளரின் கருத்துகளுக்குத் தாம் எவ்வாறு பதில் 

அளிக்கமவண்டும் என்பது பற்றி ஆசிரியரின் மபச்சு அற யவில்றை என்று ஆய்வாளர் 

குறிப்பிடுகிைார். அவ்வாறு ஆசிரியர் விளக்கி இருந்தால்  ாணவர்கள் கூடி ம லும் 

சிைப்பாகச் மசய்து இருக்கைாம். ஆசிரியர் அதிக ாகப் மபசிய ஒரு வகுப்பில், குழு 

 ற்றும் இறண மவறைறயப் பற்றி ஆசிரியர் கூறும் விளக்கத்தில் ‘கைந்து மபசு’ 



10 
 

(discuss), ‘ஒத்துக்மகாள்’ (agree), ‘மகள்’ (listen) மபான்ை மசாற்கள் எங்கும் 

இடம்மபைவில்றை. இரு வகுப்பிலும் ஆசிரியர் வறரயறுத்து இருக்கும் பாடம் மவறுபட்டு 

இருந்தது. HA வகுப்பில்  ாணவர்கள் சுய பறடப்றப உருவாக்கமவண்டி இருந்தது. 

எனமவ ஆசிரியர் அது மதாடர்பாக அதிகம் விளக்கினார். LA வகுப்பில் கவிறத 

வரிகறள வரிறசபடுத்துவது என்று எளிய பணி வழங்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் 

 ாணவர்களுக்கு அறதப் புரியறவக்க ஆசிரியர் ம டும ரம் விளக்கமவண்டி இருந்தது. 

இரண்டு வகுப்பிலும்  ாணவர்களிக்குத் தாம் என்ன மசய்யமவண்டும் என்பதில் ஐயப்பாடு 

ஏற்படுவறத அறிந்தவுடன் ஆசிரியர், குழுவில்  ாணவர்கள், என்ன மசய்யமவண்டும் 

என்பறத விளக்கத்மதாடங்கினார். இரண்டு வகுப்புகளிலும் குழு  ற்றும் இறண 

மவறையின்மபாதும்  ாணவர்கள், ஆசிரியரின் அறிவிப்பு அல்ைது உதவிக்காகக் 

காத்திருந்தனர். அவ்வறகயில் குழு மவறையின் மபாதும் ஆசிரியர் மபச்சு அதிகம் இடம் 

மபற்ைது.  

 

உயர்நிறை இரண்டு கணக்குப் பாட வகுப்பறையில் கருத்தாடல் என்னும் ஆய்வு 

(Malek, 2011) வகுப்பில் எத்தறகய உறரயாடல்கள் இடம்மபறுகின்ைன, ஆசிரியர் மபச்சு, 

 ாணவர் மபச்சு  ற்றும்  டவடிக்றககளுக்கு எவ்வளவு ம ரம் ஒதுக்கப்படுகிைது, 

கணக்குப் பாடமவறளயில் ஆசிரியர்கள் மபரும்பாலும் எத்தறகய மகள்விகறளக் 

மகட்கிைார்கள் ஆகியவற்றை அறிய ஆய்வு முயன்ைது. மூன்று ஆசிரியர்கறள 

உள்ளடக்கிய இவ்வாய்வின்வழி ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் அதிகம் மபசுகின்ைனர் என்றும் 

வகுப்பில் மபரும்பாலும் ‘மூடிய வினா’ (closed questions) வறககறளமய ஆசிரியர்கள் 

மகட்கின்ைனர் என்றும் அறிய வந்தது. ஆசிரியர்களின் வினாவுடன்  ாணவர்களின் 

பதில்கறளயும் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கைாம்.  ாணவர்கள் குழு  டவடிக்றககளிலும் 

குழுக் கைந்துறரயாடல்களிலும் மபசுவது எவ்வாறு மவறுபடுகிைது என்றும் அறிய முயற்சி 

மசய்திருக்கைாம் என்று பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

சிங்கப்பூரில்  டத்தப்பட்டுள்ள கருத்தாடல் ஆய்வுகறள (எடுத்துக்காட்டுக்கு 

Abdullah, 1994; Lim, 1995; Wong, 2004; Suryani & Mukhlis, 2008; Kogut & Silver, 2009; 

Yanning, 2009; Malek, 2011; Seetha Lakshmi, 2016) பார்க்கும் மபாது, பாடங்கள் மவைாக 

இருந்தாலும், மபாதுவாக எல்ைாப் பாடங்களிலும் ஆசிரியர்கள்  ாணவர்கறளவிட 

அதிக ாகப் மபசுகின்ைனர் என்று மதரிய வருகிைது. இது முன்னர்  டத்தப்பட்ட 

ஆய்வுகள் கூறிய கருத்துகறள வவியுறுத்துவதாக அற கின்ைது (Cazden, 2001; Myhill 
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et al, 2006). அத்துடன் சிங்கப்பூர் வகுப்பறை கற்ைல் கற்பித்தலுக்கு கருத்தாடல் ஆய்வு 

புதிதல்ை என்றும் அறிய முடிகிைது. இடம்மபற்ை கருத்தாடல் பற்றிய ஆய்வுகள் பிை 

ம ாழிகளில்  டத்தப்பட்டுள்ளன. ஆய்வாளர் அறிந்த வறகயில் தமிழில் இதுவறர 

அதிகம் ம ற்மகாள்ளப்படவில்றை என்று அறிய வருகிைது.  
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