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 دانش يادگيري زبان به كمك ةسنجي و كاربرد پرسشنام طراحي، اعتبار
هاي   آن با مهارت ةان زبان انگليسي و رابطيادگيرندگبراي رايانه 

  نوشتاري
 *حسين شمس حسيني

  استاديار زبان انگليسي، گروه زبان انگليسي، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمي،
  قوچان، ايران

  **قاسم مدرسي
  استاديار زبان انگليسي، گروه زبان انگليسي، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمي،

  قوچان، ايران
  )1396مرداد :تاريخ چاپ، 02/05/96:، تاريخ تصويب24/02/96:اريخ دريافتت(

  چكيده
 كاربردهـاي رايانـه در آمـوزش و          ة دربار   جستجو و مطالعه   ،)CALL(كمك رايانه   يادگيري زبان به  
شـد كـه    كارشناس و مدرس دانـشگاه  مـصاحبه          12اول اين مطالعه، با       ةدر مرحل . يادگيري زبان است  

 دوم، پايـايي و      ةدر مرحلـ  . دست آمـد     به CALL نياز يادگيرندگان به     بارةهاي مشترك در       مضمون درآن
سـازي معـادالت سـاختاري        عـاملي و مـدل     بررسـي استفاده از    نفر و با     256شركت  اعتبار پرسشنامه با    

 سـوم،    ةدر مرحل . ناميده شد  زبان  يادگيرندگان  براي CALLدانش   ة معتبر شد    پرسشنامه شد، و مشخص  
 زبـان، كـه     يادگيرندگان براي CALLنتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين دانش            

 معنـادار مثبـت و    ة رابط، در آزمون تافل اينترنت محورها نكرد نوشتاري آكار و  نفربود،122ها   تعداد آن 
سرعت تايپ كـردن   آخر، نتايج نشان داد كه  ةدر مرحل. [r=.34, n=122, p<.05]متوسطي وجود دارد 

ايـن مطالعـه، كاربردهـاي      . گـذارد   كرد نوشتاري يادگيرندگان تاثير مي    كار و   CALL بين دانش     در رابطه 
  . ريزان درسي دارد عملي براي يادگيرندگان، معلمان و برنامه

، ، مواد آموزشي با كمك رايانه، تافل اينترنت محور، مهـارت نوشـتاري            CALL دانش   :كليديهاي   واژه
  .ازي معادالت ساختاريس مدل

__________________________________________________________________ 
* E-mail: h_shams_h@yahoo.com نويسنده مسئول 
** E-mail: qasem.modarresi@gmail.com 



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 310

   مقدمه-1
 مواد آموزشي رايانه محـور  سوي محور به  مواد آموزشي كاغذ    حركت آموزش و فراگيري از      

استفاده از فناوري در يادگيري و ابزاري         يادگيرندگان به  اي كه  گونه گيرد، به   شتابي روزافزون مي  
يـادگيري زبـان    هـاي  نمود محـور، نـه مواد آموزشـي رايا . اند  سوق يافته  رايانامهمانند اينترنت و    

كمـك   يادگيري زبـان بـه   »،)1997 (1به نقل از لوي. شوند محسوب مي )CALL(كمك رايانه  به
آمـوزش و يـادگيري      كـار     كاربردهـاي رايانـه در     بـارة  جـستجو و مطالعـه در        رايانه، در واقـع،   

 اصـطالحي كـه     ؛گردد  يم   تسريع آموزش با استفاده از رايانه بر        ةفلسف       به CALL). 1. ص(«است
، هـدف اصـلي     )1999 (2 كـامرون  ةگفتـ   بـه . شـد عنوان كمكي براي معلمان استفاده        اولين بار به  

CALL«  اي زبـان را      ظرفيت يـادگيري كـساني اسـت كـه بـا ابزارهـاي رايانـه              بهبود بخشيدن به
 رويكردي بـراي آمـوزش و       CALLدهد كه     توضيح مي ) 2002 (3جانسون). 2. ص(«آموزند  مي
گردد تا مواد     اي و رايانه محور مانند اينترنت استفاده مي          منابع رايانه  ،آن  باگيري زبان است كه     ياد

  .آموزشي ارائه، تقويت و ارزيابي گردند
 اينكـه  تـا كنـد    معلـم را كامـل مـي   نزد حضوري آموزش زبان   كمك رايانه،  يادگيري زبان به  

ايـن مـواد   . كنـد   اين قضيه فرق مـي    فردي  هافزارهاي مطالع    نرم بارة در ، البته  شود معلمجايگزين  
 براي مثال، بـر روي فرمـت سـي دي    شود، ميآموزشي در كالس درس مستقل از اينترنت اجرا    

 كـه  ويـژه   بـه ، ضروري است كه متكي بر طرح و اهداف آن اسـت      كنشي هم عنصر   CALL. رام
 تاكيـد   CALL ةلسف، ف )2006 (5سونيست و كري  4 الي ةگفت  به. شود صورت وب محور ارائه مي      به

 كنشي همدهد دروس     يادگيرندگان اجازه مي     كه به  ،گذارد  محور مي   آموز  بيشتر را بر دروس دانش    
توان براي تقويت يادگيري در        مي CALLاز  . ساختارمند و بدون ساختار را خودشان ياد بگيرند       

 CALLكننـد،    نشان مي   خاطر) 1999 (7لوف و گود  6طور كه المي    همان. كالس درس استفاده كرد   
توان به عنوان مواد آموزشي جبراني براي يادگيرنـدگاني كـه بـسندگي زبانـشان ضـعيف              را مي 

 كـه   هـم اسـتفاده كـرد      توان در ارزشـيابي پويـا       محور مي  رايانه يهاابزاراز  . است، استفاده كرد  
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كـاركرد بهتـري داشـته باشـند، و سـطح           ينـد يـادگيري     افردركنـد تـا        كمك مـي   يادگيرندگانبه
كننـد     مي اشاره) 2004 (2نور و ب  1فتوس. )2014مدرسي و علوي،    (شان را ارتقاء دهند      ادگيريي

  مـتن،   بررسـي   شامل  كه هاي نوشتاري است     مهارت در CALL كاربردهايكه يكي از مهمترين     
  . استپرداز و نشر روميزي  واژهاستفاده از نرم افزارهاي 

محـور اسـت، و بيـشتر يادگيرنـدگان در          طور كلي، سامانة آموزشي در كـشور مـا معلـم             به
پردازنـد كـه    ها و نوشتن ديكته مـي  حفظ كردن واژگان و گرامر، ترجمة متن هاي درس به   كالس

سوي يادگيري توسـط خـود شـاگردان، همكـاري دو      يكي از ابزارهاي آموزشي براي حركت به      
است كه پژوهنـدگان    سويه دركالس و نوشتن انشاء، استفاده از ابزار كمك آموزشي كامپيوتري            

بايد يادآوري كرد كه . اند  تاكيد كرده CALLبر اين فلسفه ) 2006(ازجمله الي و كريتسونيس 
CALL                يك روش نيست، بلكه ابزاري است براي تسهيل فرايند يادگيري زبان با كمـك معلـم  .

 زيـرا معلـم      نيست، CALLكند، نيز مبناي فلسفة      اينكه در آينده كامپيوتر نقش معلم را ايفاء مي        
  . كند است كه روش تدريس را در كالس تعيين مي

هايي دربارة استفاده از رايانه براي يادگيري زبـان درسـت شـده بـود، امـا       نامه پيشتر، پرسش 
عنوان مثـال، گـيلس      به. ها يادگيرندگان نبوده و در بافت كشورهاي ديگر بوده است          مخاطب آن 

 در سـه   CALLپـذيرش    ارة واكـنش معلمـان نـسبت بـه        ب اي در نامهپرسش) 2002 (4 و بار  3پاي
ها دربارة استفاده از اينترنـت، فرهنـگ         دانشگاه انگلستان و كانادا طراحي كردند و محتوي گويه        

ها دربـارة   ها دريافتند كه واكنش معلم آن. هاي نوين است هاي تدريس، و مديريت فناوري   روش
ين خود البته نشانگر اين مهم است كه در كشورهاي        ا. كارانه بوده است   كاربردن رايانه محافظه   به

محور گسترش چنـداني     پيشرفته هم، برخالف تصورغالب، هنوز استفاده از ابزار آموزشي رايانه         
  . يابي كرد توان داليل آن را ريشه هاي بيشتر مي نيافته است كه با بررسي

 بـراي  CALL دانـش  ةبـار اي در    پرسـشنامه  ة كنوني تالشي اوليه براي ايجاد و توسع       ةمطالع
نـو،  موزشـي  آ آن بـراي ايجـاد مـواد     ةوسـيل  يادگيرندگان زبان در بافت ايران است تا بتـوان بـه        

 از آنچه كه از قبل تعيين       ليادگيرندگان بتوانند نيازهايشان را مستق    هايي را گردآوري كرد تا       داده
دانـش  بـارة    ر   بـردارد و د    اتـر فر ياين زمينه گام  كه در    آن است     پژوهش بر  اين. شده، بيان كنند  
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CALL همچنين، هـدف ديگـر ايـن  پـژوهش، تعيـين      .  موثر واقع شود  زبان  يادگيرندگان براي
در واقع، اسـتفاده از نـرم افزارهـاي         . هاست هاي نوشتاري آن    و مهارت  CALLرابطه بين دانش    

ايـپ كـردن بـراي      ت  بـه   هاي نوشتاري و نيـز نيـاز       اي ازجمله ويندوز، براي تقويت مهارت      رايانه
فرستادن مطالب از طريق رايانه، نقش رايانه و برخورداري از دانش رايانه اي را در مهارت هاي           

، CALLدر اين پـژوهش، منظـور از دانـش          . دهد هاي ديگر نشان مي    نوشتاري بيشتر از مهارت   
  . ي زبان استآشنايي و توانايي استفاده از كامپيوتر و ابزار كمك آموزشي كامپيوتر ي در يادگير

 :كند  زير را مطرح ميهاي پرسشاين مطالعه اهداف پژوهش،  براي دستيابي به
 از ، در بافـت ايـران  كمك رايانـه   يادگيري زبان بهدانش  به نيازهاي يادگيرندگان زبان     -1

  نظر كارشناسان و مدرسان زبان چيست؟ نقطه
 يادگيرنـدگان زبـان داراي      بـراي  كمـك رايانـه،     يادگيري زبان به    دانش   آيا پرسشنامه  -2

  پايايي و اعتبار است؟
 يادگيرنـدگان زبـان و عملكـرد        بـراي  كمـك رايانـه     يادگيري زبان بـه     آيا بين دانش   -3

  معناداري وجود دارد؟ ها در آزمون تافل اينترنت محور رابطه نوشتاري آن
رد ككـار  و كمـك رايانـه    يـادگيري زبـان بـه    بـين دانـش   آيا سرعت تايپ در رابطـه  -4

  گذرد؟ نوشتاري يادگيرندگان در آزمون تافل اينترنت محور تاثير مي

   موضوعة پيشين-2
 و رابطـة آن بـا مهـارت نوشـتاري پرداختـه      CALLدر اين بخش، به تاريخچة كوتـاهي از       

  :شود مي

  CALL از اي تازه ة تاريخچ-2,1
 يادگيري زبان براي    در  اما كاربرد فناوري    نيست، اي تازه موضوع   ،وري در آموزش  اكاربرد فن 

 نخستين بـار در  ، رايانه  ةآموزش بر پاي  . يادگيرندگان، معلمان و دانشمندان در مراحل اوليه است       
تفـضلي و گلـشن،     (اهداف ديگري و نه اهداف زباني استفاده شـد            منظور دستيابي به     به 50  ةده

تي اشاره دارد كه داراي     نواحي مطالعا    اما به  است، كافي مستند   اندازه   به CALL ةتاريخچ). 2014
  هـاي   بخش اصـلي كـالس  CALL، 1984در سال ). 2013، 1بيتي (ندپايه و اساس علمي نيست

__________________________________________________________________ 
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از هـا   در اين كالس ،داد  يادگيري را در دپارتمان زبان آلماني دانشگاه آبردين شكل مي       نوآموزان
  ).2000، 1وكلدلك(بود    كردهگردن برگس طراحي  كهشد ميهايي استفاده  برنامه

پيـدايش  بـا  ). 2000، لـوك دلك(گردد   بر مي60 ة به دهCALL گسترش و تالش هاي اوليه 
  ة آن در دهـ    ةدربـار هـم    هايي هو مقال گسترش يافتند،    CALLهاي     برنامه ،كامپيوترهاي شخصي 

 بـين   CALL پيـشين  هـاي  پـژوهش  كـه     آنـست  حقيقت ).2000،  2ديويس(رسيد   به چاپ    70
  توسـعه ) 1998 (4 و هيلـي 3وارشـوار . ستگي ايجـاد كـرده اسـت    فناوري و آموزش واب   گسترش
CALL  اند  سه مرحله تقسيم كرده    را به :CALL ي  رفتار  ،CALL و   ي ارتباط ،CALL پارچـه  يك 

 را ترسيم كـرده     CALLسه مرحله از    ) 2003 (5باكس). وسايل ارتباط جمعي و اينترنت    شامل  (
بنـدي     ديگـري هـم بـراي مقولـه         تردههـاي گـس      و تالش  ،است، شامل محدود، باز و يكنواخت     

  .  استداده انجام CALL ةتاريخچ

2,2- CALLهاي نوشتاري  و مهارت  
 يادگيرندگان زبـان  هاي نوشتاري        در تقويت مهارت   CALL تاثير   بارة  زيادي در  هاي پژوهش

اسـت   كردهز تسهيالت فناوري پيشرفته استفاده  اCALL ). 2000ديويس، (صورت گرفته است
هـاي شـنيداري، گفتـاري، خوانـدن و نوشـتن        يادگيري را در حد بااليي براي مهـارت        تا محيط 
 بين  ة رابط  ة دربار ها بيشتر پژوهش نشان داد كه    ) 2004 (6گتننپني . كند كنشي ي هم محيط  تبديل به 
CALL       پردازهـايي     واژه ويژه  به ، تمركز دارد  خاصهاي     و مهارت نوشتاري زبان دوم بر فناوري

بـراي  و ، هـا  تـصحيح آن و مـتن   دسـتور تن و يا بازبيني متن، براي بررسي امـال و           كه براي نوش  
 نگـرش   ء،پرداز براي نوشتن انشا     براي مثال، استفاده از واژه    . شوند استفاده مي  و اينترنت    رايانامه

 كـه تـرس   برسداين حقيقت  تواند تا حدودي به بخشد كه مي يادگيرندگان زبان دوم را بهبود مي    
  .شودمي  كمتر ، كردن و سپس دوباره نوشتن كل متناشتباهان براي آموز دانش

__________________________________________________________________ 
1. Delcloque 
2. Davies 

3. Warschauer 
4. Healey 

5. Bax 

6. Pennington 



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 314

 آمـوزش ها در   نشان دادند كه يكي از مهمترين پيشرفت      ) 1999 (2ت و هنسون اسمي   1اگبرت
صـورت   توان مهارت نوشتاري را به نمي.  است ءانشانوشتن   گسترده از رايانه براي       ة استفاد ،زبان
) 2014(ا  ناينـي و مزدايـس    ز. صالح و ويرايش نباشـد    ا  به يندي تصور كرد كه در آن دسترسي      افر

نويسي متن براي دو يا چند بار          را از دوباره   شاگردان ، كه نوشتن با استفاده از رايانه      براين باورند 
هـا مـتن    كه نيازي نباشد آن  اي گونه به) نويس دومي و غيره  نويس اوليه، پيش    پيش(كند    مي  آسوده

در شـوند،   نوشـته مـي  رايانه وني كه با استفاده از متدارند   باورها  اين، آن بر افزون. را بازبيني كنند 
  .دارند كيفيت بهتريشوند،   با قلم و كاغذ نوشته ميوني كهمقايسه با مت
كمك رايانه وجود  ند كه دو موج در يادگيري زبان به      ا مدعي) 1998 (4السكيو و ك  3اسالتري

ـ         90 ة و اوايل دهـ    80 دهةموج اول در    . دارد نـرم افـزار   از اسـتفاده   ه شـروع شـد كـه مربـوط ب
 جديـد  سـامانة اسـتفاده از    يادگيرنـدگان در  ةپرداز و بهبود كيفيت نوشـتاري و حتـي انگيـز            واژه

گري رايانه قرار دارد كه بـا اينترنـت و            موج دوم بر ارتباطات با ميانجي     . استنوشتاري و تايپ    
) 2001 (6گنـ  و كامي   5لـي . سازد  مي مرتبطديگر  هاي    متن   و يك متن را به     آمد پديدنقش فرامتني   

دهـد و     پرداز فرايند نوشتاري يادگيرندگان زبان را تغييـر مـي           واژهافزار  نرمبررسي كردند كه آيا     
پرداز را بـر مهـارت نوشـتاري          واژهافزار   نرمتاثير  ) 2006 (  لي ؟بخشد  كيفيت نوشتار را بهبود مي    

) 2010 (7نـگ فا  .بررسـي كـرده اسـت    يابي مهارت نوشـتاري و ارزانگليسي  زبان يادگيرندگان
ايـن  . هاسـت   از آن پرداز يكـي   كرده كه واژه افزارهاي زيادي را معرفي     نرم CALLكه  شد   يادآور
 داودي   ةگفتـ   به. كاربرده شد  بهافزار براي بازبيني متون، بررسي و تصحيح خطاهاي نوشتاري            نرم

اشـتباهات دسـتوري و    ،پـرداز  واژهافـزار   نـرم از طريـق   CALL، رويكرد   )2013(و همكارانش   
توانـد از ميـان      كاربر مـي  دهند كه     ي ارائه مي  دهاي پيشنها ،به طوري كه   كند اماليي را تصحيح مي   

كند، بلكه پتانسيل الزم       را آسان مي    كردن خورد نه تنها فرايند تصحيح      اين باز . ندك انتخاب ها آن
   . ارائه مي دهند با امالي آمريكايي و انگليسيباط ارت  در  فرهنگي براي آگاهيرا 

__________________________________________________________________ 
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 بـارة  در) 1979 (1 ويگاتـسكي  فرهنگـي   - اجتمـاعي ة كنوني از رهنمودهـاي فرضـي      پژوهش
رو،   ايـن   از. سـت  ضـروري كـنش    هم ،براي خلق معنا  بر پاية آن     كه   جويد بهره مي يادگيري زبان   

مـستقل  بادر حقيقـت،    .  است CALL كنشيهاي     آشكار فعاليت   يك ويژگي فردي   كنش ميان  هم
 يادگيرنـدگان  كـه  شـود  هنگـامي پررنـگ مـي   شدن يادگيرنده، مفهوم تاثيرگذار آموزش عمومي  

چيزهـايي كـه تنهـا از    تا گيرند  بهتر ياد مي ،با تالش خودشان كشف كنندكه  چيزهايي را   بدانند
 اسـت  CALL ةهـاي اخيـر دربـار    و اين هدف مهـم نگـرش    شود،   به آنها منتقل مي    آموزش   راه

كـنش بيـشتر يادگيرنـدگان بـا          در اين پژوهش، پژوهندگان درنظر دارند كه هـم         ).1999هيلي،  (
  . ها مي شود هاي نوشتاري آن ابزارهاي آموزشي رايانه محور، باعث تسريع و بهبود مهارت

 روش شناسي -3
بررسـي،  اهداف پژوهش و يافتن نيازهـاي يادگيرنـدگان، پژوهنـدگان ايـن            براي دستيابي به  

هاي فردي و نگـرش افـراد    تصميم گرفتند با نه تنها از ابزارهاي دقيق استفاده كنند، بلكه تفاوت         
ها بـا طـرح پديـدار        شود كه آن   اين مهم درصورتي ميسر مي    . دربافت كشور را مد نظرقراردهند    

شدن عوامل از طريق ابزاري چون مـصاحبة نيمـه سـاختاري بررسـي را آغـاز كـرده و بعـد از                      
 در دو   پـژوهش ايـن   همين خـاطر،     به. عددي بهره جويند   صورت هاي گردآوري داده ها به     شرو

هاي بيشتري بـراي    مزيت  تركيبي  كه روشزيرا كيفي ة و مرحل  كمي ةمرحل: مرحله انجام گرفت  
هـا از پاسـخ       ، داده رونـد كيفـي ايـن پـژوهش       در  . شت دا اين برنامة پژوهشي   و كاربرد    دريافت

دسـت آمـد    بهزبان انگليسي ن و كارشناسان    مدرسا با   گو و گفت باز و    هاي پرسش بهيادگيرندگان  
 تعيـين  پژوهـشگران سنجي پرسـشنامه از قبـل توسـط     ها براي اعتبار  ، محتواي داده  گونهو بدين   

 مربوطه بـا اسـتفاده از تحليـل عامـل و مـدل              ة اين مطالعه، پرسشنام     كمي ة مرحل  طي. شود نمي
 و  زبـان  يادگيرنـدگان    بـراي  CALL بـين دانـش      ةسنجي شد و رابطـ      رمعادالت ساختاري اعتبا  

  .شدهاي آماري مشخص  ها با استفاده از روش هاي نوشتاري آن مهارت

 CALL كيفي دانش بررسي:  اولة مرحل-3,1
در ايـن روش  . شـود  ش تصادفي، از روش تصادفي مقولـه محـور اسـتفاده مـي      و ر زمينةدر  

 و شركت   بودند ضروري   پژوهشكه براي اهداف اين     كردند  مشخص  هايي را     گفتار پژوهندگان
__________________________________________________________________ 
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در انجـام   ). 1993،  2سلييـ رپ و   1لوكامپيت(باشند  ها   ويژگيآن  داراي   كه برگزيدند ي را كنندگان
 سشش كارشـنا  :  فعاليت داشتند، انتخاب شدند    CALL   نفر كارشناس كه در زمينه     12اين كار،   

 ايـن بـود كـه    ، اتخـاذ شـده  گفتارهـاي . اي هالمللي و شش كارشناس معروف منطقـ     معروف بين 
هـا و ابـزار        زبان انگليسي بـا اسـتفاده از فعاليـت         آموزشكارشناسان بيش از سه سال تجربه در        

CALL  ة معتبر دربار  هاي مجله در   پيشتر و   ، داشته باشند CALL    و داراي   ، باشـند  مقالـه نوشـته 
طـور     بـه  پژوهـشگران ايـن،     بـر   فزونا. شناسي كاربردي باشند    مدرك دكتري آموزش زبان يا زبان     

هـاي آموزشـي بـراي معلمـان        مدرس زبان استفاده كردند كه در برگزاري كارگاه        20هدفمند از   
 و در ،شـان دكتـري اسـت     و مـدرك تحـصيلي  ،انـد   خدمت در ايران فعال بـوده       كار و ضمن    تازه

  . اند يادگيري با كمك رايانه فعاليت آموزشي داشته
هاي مربوطه در اين بخش پرسشنامه باز و سـاده اسـت كـه                آوري داده   گردابزار اصلي براي    

 نظرات خود را فهرست كننـد و يـا توضـيح           بايدكنندگان   شركت.  خبري است  ةداراي سه جمل  
 اسـت كـه از      هـايي  پرسـش  مضمون اصلي    CALL ةها دربار   نيازها، دانش و باورهاي آن    . دهند

 آمـوزش   ة سه كارشناس در رشـت      ةوسيل   به ها پرسش ايمحتو. كنندگان پرسيده شده است     شركت
توانـد   آيـا اسـتفاده از رايانـه و اينترتـت مـي           ) 1: ها عبـارت بودنـد از       پرسش .شدزبان بررسي   

اي در   هاي رايانـه   افزار اي و نرم   چقدر از ابزارهاي رايانه   ) 2پيشرفت يادگيرندگان كمك كند؟،      به
 ميزان دانش و مهارت يادگيرنـدگان در اسـتفاده   نظر شما، به) 3كنيد؟ و  آموزش زبان استفاده مي 

  از رايانه چقدر است؟
زبـان انگليـسي و هـم      هم بهها پرسش اول، پرسش بارةهاي مربوطه در  آوري داده   گردبراي  

 زيـرا   ،خواهند پاسخ دهنـد     هر زباني كه مي      به ،شد  شد و از مدرسان خواسته      زبان فارسي نوشته    به
تـر بيـان     تر و دقيـق      نظر خودشان را راحت    شد كه  ين امكان فراهم مي   ابا استفاده از زبان مادري      

، بـا چهـار   سـرانجام . شـد بندي   و مقولهبررسيزبان انگليسي برگردانده،      ها سپس به    نوشته. كنند
مـصاحبه  هـاي    نشـست . شـد طور داوطلبانه مـصاحبه        رودررو به  همكاريكارشناس و معلم در     

شـركت كننـدگان  پرسـشنامه را هـم          ايـن   . ل انجاميـد  طو   دقيقه در محيطي ساكت به     20حدود  
 هدف از مصاحبه و استفاده از ضبط صوت براي مصاحبه شوندگان ابتـدا              ؛كرده بودند    پر تر پيش

  .  توضيح داده شد

__________________________________________________________________ 
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 هـاي  پرسـش ها و  شده از مصاحبه   هاي استخراج    داده بررسيهاي موجود براي      از ميان روش  
 بررسـي  كه داراي سه مرحله براي ند پايدار استفاده كرد  از روش مقايسهپژوهشگرانپرسشنامه،  

هـا    ، داده )گـذاري بـاز     يعنـي رمـز   ( اول   ةدر مرحلـ  ). 1998،  2بين و كور  1ساواستر (ستها  پاسخ
كننده يا    هر كدام از واحدها يك توصيف        به پژوهشگران. نددش  بندي    تر دسته   واحدهاي كوچك   به

بنـدي     مقوله ها رمزينه، اين   )گذاري محوري   عني رمز ي(دوم    ةسپس در مرحل  . ددن اضافه كر  رمزينه
هـاي    براي مـضمون پژوهشگران، )ابيتخگذاري ان  يعني رمز ( سوم   ة، در مرحل  سرانجام. شوند  مي

  .يك يا چند رمزينه گذاشتند گفتار، مشترك هر

   زبان يادگيرندگانبراي CALLسنجي دانش  اعتبار:  دومة مرحل-3,2
 ندمرحله استفاده كرد    به   از روش مرحله    پژوهشگران پرسشنامه،سنجي    براي ساختن و اعتبار   

هـاي پرسـشنامه را بـا     گويـه  پژوهشگراندر ابتدا، . كنندتا پايايي و اعتبار پرسشنامه را مشخص     
هـاي پرسـشنامه از عنـوان         گويهمحتويات  . آمده از بخش كيفي نوشتند      دست  هاي به   داده  توجه به 

 قبلـي   ةهايي كـه در مرحلـ       گويه. آمده بود   دست   به پژوهش ةينمشتركي بود كه از مصاحبه و پيش      
. شوند  بودن بررسي   ، اعتبار و مناسب   يگروهي از كارشناسان داده شد تا از نظر خواناي           به ساختند،

 ةاي در رشـت   شامل كارشناسان حرفهگروهاين  . شدها نيز بررسي      گويهاعتبار ظاهري و محتوايي     
 تعـداد، محتـوي و واژگـان        بارة در   بيشتريهاي     از آن، بازبيني   پس. مطالعات ترجمه و آمار بود    

 هم پـس از مـشاهده   گويه و دو ، اصالح شدندگويهپنج . ها صورت پذيرفت گويهرفته در  كار  به
 آزمايـشي را انجـام دادنـد كـه طـي آن              ة مطالعـ  پژوهشگرانسپس،  . با كارشناسان حذف شدند   

  ةپرسـشنام . زبان انگليسي نوشته شدند      به ها سشپر. شد پخش   شركت كننده  158پرسشنامه بين   
بخـشي از پرسـشنامه بـه       . گانه از كامال موافقم تا كامال مخالفم بـود          تايپ شده داراي طيف پنج    

 گويـه داشـت كـه در مراحـل بررسـي      32پرسشنامه ابتدا .  فردي افراد اختصاص يافت هاي داده
سرانجام هم، پس ازاجراي مدل معادالت      .  گويه كاهش يافت   27  و سپس به    29آزمايشي ابتدا به  

  . انجام رسيد  اعتبار سنجي آن به22ساختاري با 
هـاي مختلـف    ان از دانـشگاه   گيادگيرنـد .  يادگيرنده شركت كردند   256 دوم،   پرسش بارةدر  
شامل دانشگاه آزاد اسالمي قوچان، دانشگاه فردوسي مـشهد، دانـشگاه بجنـورد، دانـشگاه            ايران  

علـي سـينا، دانـشگاه آزاد اسـالمي مـشهد، دانـشگاه شـيراز، و                 ج، دانشگاه بو  آزاد اسالمي سنند  
__________________________________________________________________ 
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ها زبان انگليسي در مقاطع كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد              آنة   كه رشت  ،بودنددانشگاه نيشابور   
 نفر از  10 سپس از    .شده پاسخ دهند     طراحي هاي پرسش كنندگان خواسته شد تا به      از شركت . بود
فكنـي انديـشه      بروناز روش    ها پرسشدادن به     واسته شد تا هنگام پاسخ    طور تصادفي خ    ها به   آن

خـواني وجـود      آورنـد هـم     زبان مي   ه كه به  چخوانند و آن    ه كه مي  چ بين آن  انچهكنند تا چن  استفاده  
 آزمايشي شركت داشـتند     ة در مطالع  نفر 158اين،    بر  افزون. مشخص شوند ها   پرسش آن   ،نداشت
  . ها نيز كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان انگليسي بود هاي آن رشته.  هدف نبودندةكه نمون

تـرين ابـزار    سنجي شد، به عنوان مهـم      كه توسط محققان طراحي و اعتبار      CALL ةپرسشنام
هـاي يادگيرنـدگان زبـان را در          باورهـا، دانـش و مهـارت        پرسشنامه. اين تحقيق استفاده گرديد   

 ناميده شـد كـه از        يادگيرندگان زبان  براي CALLدانش    پرسشنامه. سنجد   مي CALLخصوص  
فاده ت فراگيـري زبـان دوم اسـ       ة بعـدي در زمينـ     هاي پژوهشعنوان ابزاري براي انجام       آن پس به  

 از كـامال مـوافقم تـا كـامال مخـالفم       گانـه   و داراي طيف پنج گويه 22 داراي    پرسشنامه. شود مي
  .باشد پنج مي تا 1ترتيب بين   به، نمرهكمينه و بيشينهباشد و  مي

 بـراي محاسـبه پايـايي       . مربوطه، مراحل زير انجـام گرفـت       ة پايايي و اعتبار پرسشنام    بارة در
دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شد كه بيشترين كاربرد براي محاسبه پايـايي               

بـراين،   فـزون ا. ها نيز استفاده شـد  از اين برآورد، براي ارزيابي همساني دروني كل گويه. را دارد 
. هاي جديد پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شـدند     پايايي دروني مولفه  

دربارة اعتبار سنجي پرسشنامه، از آنجا كه بررسـي عامـل از يـك مـاتريس همبـستگي شـروع                    
 23:00 نـسخه   SPSS  شود، پژوهشگران، ابتدا ماتريس همبستگي را با استفاده از نرم افـزار  مي

 را تعيـين  1از طريق محاسبه همبستگي بين هر جفت از متغيرها مقادير ويژه ماتريس بزرگتر از            
) 2011،  1كاليـن (گيري نيز از طريق شاخص تناسـب         هاي اندازه  براين، اعتبار مدل   افزون. كردند

  ، V2/dfدر مرحلة بعدي، پژوهشگران با استفاده از مدل معادالت ساختاري، براي. بررسي شد
 ، شـاخص بـرارزش تطبيقـي   (TLI) ، شـاخص تـاكر لـوئيس   (GFI) شاخص تناسب برارزش 

(CFI)و خطاي تقريبي ميانگين ريشه ،(RMSEA)        را انتخـاب كردنـد تـا ميـزان كـافي بـودن 
انـد،   پيشنهاد نموده ) 2008 (3 و اشميت  2همانطور كه تسنگ  . گيري را نشان دهند    هاي اندازه  مدل

 قابل قبول بوده و مـدلي قابـل قبـول اسـت كـه شـاخص ارزش آن             3 كمتر از    v2ارزش نرمال   
  . باشد90/0≥

__________________________________________________________________ 
1. Kline 
2. Tseng 
3. Schmitt 
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   يادگيرندگان در مهارت نوشتاري تافل اينترنت محوركاركرد و CALLدانش :  سومة مرحل-3,3
موضـوع  . دشـ آوري    گـرد  شـركت كننـده    122ها از      داده ز پژوهش، براي انجام اين مرحله ا    

بخـش نوشـتاري   . شدانتخاب ) 2008(فيليپس نوشته محور     ت از كتاب تافل النگمن اينترن     ءانشا
.  تكليف اول وابسته و تكليف دوم مستقل اسـت ، كه داراي دو تكليف است  ،محور  تافل اينترنت 
.  بودنـد  CALL كنـشي  همهاي    دنبال فعاليت    چون به  ، از تكليف اول استفاده كردند     پژوهشگران

هـا سـه      آن. بخواننـد   موضوعي آكادميك بود   ةرباركه د را  شد تا متني       خواسته شركت كنندگان از
 همان  بارةسخنراني در      به ،سپس. شد  دقيقه وقت داشتند تا متن را بخوانند و بعد متن ناپديد مي           

 ،مـتن   هنگـام خوانـدن و گـوش دادن بـه           بـه شـد كـه       هـا توصـيه       آن  به. دادند  موضوع گوش مي  
 ي بين متن    رابطه  ة سواالت دربار  هاي جوابها خواسته شد تا       سپس، از آن  . برداري كنند   يادداشت

 دقيقـه وقـت    30 گـويي   بـراي پاسـخ    ها  آن.  را بنويسند   كه گوش كردند    و سخنراني  دخواندنكه  
  . داشتند

 از معيـار    پژوهـشگران هـاي نوشـتاري،        مهـارت  در يادگيرنـدگان عملكرد    دادن به   براي نمره 
 1سـازي    آزمـون  ي خدمات آموزش  ةوسيل   به  كه ،ارزيابي آزمون تافل اينترنت محور استفاده كردند      

 دهي  نمره. شود  دهي استفاده مي    براي نمره اي   طور گسترده    به ،اين معيار ارزيابي  . شد ارائه) 2004(
 10 درهاي يادگيرندگان را   نمرهپژوهشگران براي آساني محاسبه،     كه  بين صفر تا شش است     آن

 دو ارزيـاب    راهـا     هـر يـك از مقالـه      . شدبه   محاس 60ها از     هاي آن    نمره ، بنابراين .كردندضرب  
تفـاوت بـين دانـش    ). r =0.73 (شودها اطمينان حاصل  پايايي نمرهدرون  تا از تصحيح كردند،

CALL محـور بـا      هـا در آزمـون تافـل اينترنـت           نوشـتاري آن   كاركرد و   زبان يادگيرندگان    براي
  . شداستفاده از ضريب همبستگي پيرسون مشخص 

   زبان يادگيرندگانبراي CALLسرعت تايپ و دانش : م چهارة مرحل-3,4
هاي ديگر در داخـل و خـارج كـشور           هاي اخير تافل و برخي آزمون      اينكه آزمون  با توجه به  

رونـد، آشـنايي بـا رايانـه و تـسلط بـر              سمت استفاده از رايانـه بـراي پاسـخ دادن پـيش مـي              به
. وانـد در كـاركرد فـرد تاثيرگـذار باشـد          ت افزارهايي مثل ويندوز و تسلط بر تايپ كردن  مي          نرم
گيـري   كننـدگان را انـدازه     سـرعت تايـپ شـركت      همين خاطر، در مرحلة آخر، پژوهـشگران،       به

سـرعت  اثر هدف تعيـين در اين مرحله، . كافي را دارند   تا مطمئن شوند كه مهارت تايپ        ،كردند
__________________________________________________________________ 

1. Educational Testing Service 
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هـا بـر روي       تاري آن  نوشـ  كـاركرد  و    زبـان   يادگيرندگان براي CALL دانش   ر رابطة بين  تايپ ب 
 درسـتي درصـد   .  شـد  وي منـووا اسـتفاده    - از وان  ،براي اين كار  . بودمحور    آزمون تافل اينترنت  

تعـداد كـل واژگـان كـه هـر        . شد تايپ با استفاده از ميزان درست تايپ كردن مشخص           كاركرد
 سـرعت  ، و نهايتا  ،شد  كننده در دو دقيقه تايپ كرد با استفاده از سرعت ناخالص سنجيده             شركت
عملكـرد  . كرده بـود  كننده در دو دقيقه تايپ         همان تعداد واژگان درستي بود كه شركت       ،خالص

دو سـطح تقـسيم       بـه  و يادگيرنـدگان     ، ضـرب گرديـد    100 بر سرعت ناخالص در      يادگيرندگان
تـر از   هاي قوي و كساني كه كـم        عنوان تايپيست    يا بيشتر بود، به    50ها     آن ةكساني كه نمر  . شدند

  .هاي ضعيف قلمداد شدند ند، تايپيست شد50

  ها يجه نت-4
  ها  باز و مصاحبه ةشده از پرسشنام  عوامل استخراج-4,1

 در محـيط  CALL نيـاز يادگيرنـدگان در خـصوص دانـش     بـارة  سوال اول در پاسخ بهبراي  
 عامـل از    579طـور كـل،        به .شد باز پخش      از نقطه نظر كارشناسان و مدرسان، پرسشنامه       ،ايران

بنـدي    مـضمون مـشترك مقولـه     29 به سرانجام اين عوامل را     پژوهشگران. شدها استخراج     اسخپ
 جداناپذير، بخش   %)7,8(محيط جديد   :  عبارتند از  ،عواملي كه بيشترين بسامد را داشتند     . كردند

، )%6,6(رايانـه و اينترنـت        ، دسترسـي بـه    %)7,1( يادگيرندگان   ة، مشاركت فعاالن  %)7,3(زندگي  
دهند كه دربافـت كـشورما       ها نشان مي    اين مضمون   %).5,5(، و بازخورد تلفيقي      %)5,7(انگيزه  

تـوان از ايـن    دهد كه مـي  ها را شكل مي    ابزار فناوري زياد است، و بخشي از زندگي آن         عالقه به 
البته بازخورد تلفيقي كه وجود اين ابـزار در كنـار   . ها استفاده كرد امر براي پيشرفت يادگيري آن 

  . كند هاي معلم را پررنگ مي يتحما

 پايايي و اعتبار سنجي پرسش نامه   4,2
در اولين مرحله مطالعـة     . براي محاسبه پايايي پرسشنامه، ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد        

در  . تخمـين زد 0,74 گويـه را  32هـا شـامل    آزمايشي، ضريب آلفاي كرونباخ پايايي كل گويـه 
 براي كل   0.76ا استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي         مرحلة دوم مطالعه آزمايشي، ب    

هـا   پس از اينكه چرخش عامل بررسي شـد، تعـداد گويـه   .  گويه مشخص شد   29ها شامل    گويه
اعتبار هـر يـك از چهـار عامـل          .  شد 0.78 كاهش يافت، و ضريب پايايي پرسشنامه معتبر       27به

):  گويـه  6شـامل (، عامل دوم    0.77):  گويه 7ملشا(عامل اول   : شرح زير تعيين شد    اساسي نيز به  
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  .0.58):  گويه5شامل( و عامل چهارم 0.66):  گويه7شامل(، عامل سوم 0.75
بررسـي عامـل    زبـان از طريـق     يادگيرنـدگان بـراي  CALLدانش  اعتبار سنجي پرسشنامة

 .ام گرفتها، مطالعة آزمايشي در دو مرحله انج براي گردآوري داده.  تعيين شد )EFA(اكتشافي
 نفر در مرحلـه اول از مطالعـه آزمايـشي          158 گويه، بين    32ابتدا پرسشنامه طراحي شده، شامل      

 عامـل بـا   8در ابتـدا،  . اجرا شد) FA(هاي پرسشنامه، تحليل عامل  براي يافتن عامل .پخش شد
ه  گويـ 29. گرفـت   از بار واريانس را دربرمي٪75  استخراج شد كه 1,0ارزش آيگن  بزرگتر از    

 بـا بارگـذاري   25 و 13هـاي    عبارت ديگر، گويه به.  يا بيشتر در هر عامل بودند  0.40داراي بار   
 هـاي بـاال    مشكل يكساني و يا بارگـذاري 4گوية .  يا باالتر بر روي هر عامل ديده نشدند40.0

)90.0 R > ( ،پژوهــشگران ارزش كــافي بــودن . بنــابراين از پرســشنامه حــذف شــد داشــت
 0,6 اسـت، بررسـي كردنـد كـه      1 تا  0كه بين  KMO  را نيز با استفاده ازسنجشگيري  نمونه

  است كه قابـل  0,71در اين پژوهش، اين ارزش  .كمينه مقدار براي تجزيه و تحليل عامل است
بنـابراين، بررسـي عامـل    . نيز بارز بـود )  =P 0005.0 > 05.0( قبول بوده و  آزمون بارت لت 

  .مناسب بود
 عامل بودنـد، پژوهـشگران دوبـاره از بررسـي عامـل             8ها كه     بودن شمار عامل   به علت باال  

 نفـر در    256 گويـه ، بـين       29پرسشنامة جديد، شـامل     . اكتشافي براي كاهش آن استفاده كردند     
 طريق بررسي عامـل      مرحلة دوم مطالعه آزمايشي براي بررسي دوباره اعتبار سنجي پرسشنامه از          

هـا كمتـر     حذف شدند، زيرا ضريب همبستگي آن22 و 10هاي  ، گويهدوباره. اجرا شد اكتشافي
 از بـار  ٪77  اسـتخراج شـد كـه      1,0 عامل با ارزش آيگن  بزرگتـر از          7اين بار، ،    . بود0.40از  

پژوهشگران آزمون اسكرو را براي تعيين عوامل براي چرخش عامل          . گرفت واريانس را دربرمي  
ها، يعني جايي كـه در آن منحنـي          عي يا نقطة شكست در داده     خمش طبي  با توجه به  .  بردند  كار به

توانـد   شود، نتايج حاصل از آزمون اسكري نشان داد كه يك راه حل چهار عاملي مـي                صاف مي 
واريمـاكس  .  سپس، چـرخش مـورب بـازبيني شـد         .ها ارائه دهد   بندي دقيقتري را از گويه     گروه

طور مناسب، ساختار اساسي عامل را ارائه        ماتريس چرخشي ختم شد كه به      نرمال سازي كيزر به   
،   گويـه 6، عامـل دوم       گويه 9 آمده است، عامل اول شامل       1همانطور كه در جدول شمارة      . كرد

 27هـا بـه   در حقيقـت، تعـداد كـل گويـه    . اند  گويه5گويه و عامل چهارم شامل  7سومين عامل 
:  دوم عامـل كنش،   هم:  اول لعام: اين عوامل جديد بدين صورت نامگذاري شدند      . كاهش يافت 

  .عواطف:  چهارمعاملابزار آموزشي و :  سوم عاملمطالعة فردي،
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    ماتريس چرخش مولفه ها1جدول 

  مولفه ها 
عامل چهارم  گويه عامل اول عامل دوم عامل سوم

   .87 
.84 

Item 6 
item 1 

   .75 item 2 
   .74 item 10 
   .70 item 11 
   .69 item 18 
   .63 item 22 
   .63 item 14 
   .39 item 26 
  .80  item 9 
  -.72  item 16 
  .68  item 20 
  .67  item 23 
  -.65  item 24 
  .53  item 4 
 .87   item 8 
 .70   item 7 
 .70   item 12 
 .67   item 19 
 .54   item 25 
 .51   item 3 
 .48   item 15 
.62    item 5 
.59    item 21 
.50    item 17 
.48 
.40    item 27 

item 13 
 تجزيه و تحليل عامل اصلي: روش استخراج 

  واريمكس با نرمال سازي كيسر:روش چرخش 
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هـا   تناسـب خـوبي را بـا داده    20افزار آمـوس   دست آمده از نرم دنبال اين مسئله، نتايج به به
هـا را   گيـري، كـافي بـودن داده    هاي اندازه علت اينكه برخي مدل به ).1نمودار شماره (نشان داد 

 ايـن اصـالحات شـامل حـذف چهـار گويـة           . نشان ندادند، اصالحاتي بر روي مدل انجام شـد        
علـت   بـه ) 7گويـة    (ابزار آموزشـي  ، و يك گوية     )9 و گوية    8 گوية   ، ، گوية  6گوية  (كنش هم

تناسب مدل پـس    ). پيوست الف ( گويه شد    22ي شامل    پرسشنامة نهاي  .هاي پايين بود   بارگذاري
.  اسـت 3 بود كه كمتر از نقطـة مـرزي   V2 / df  54.2مقدار . طوراساسي بهتر شد از اصالح، به

، 91.0، 92.0، به ترتيب TLIو GFI ،CFI  بود و  0.08 بود كه كمتر از RMSEA 07.0مقدار  
   بودند0.90د شده  بودند، كه همه باالتر از نقطة مرزي پيشنها91.0و 

.   
  CALLگيري دانش   مدل اندازه1نمودار 
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   نوشتاري تافل اينترنت محوركاركرد و CALL دانش -4,3
محور،    نوشتاري تافل اينترنت   كاركرد و   CALL بين دانش      رابطه ة سوال سوم دربار   زمينةدر  
 و  80.87پرسـشنامه،    از يادگيرنـدگان    ة از آمار توصيفي نشان داد كه ميـانگين نمـر          برامدهنتايج  

 54.8  آن  و انحراف از معيـار     51.30 نوشتاري   هاي نمره بود؛ ميانگين    44.22 آنانحراف از معيار  
 نرمـال  هـاي  فرضـيه  نمودارهاي پراكنده براي اطمينان از اين كه انحرافـي از  بررسيپس از   . بود

دول شـمارة   جـ  (گرفته است، نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسـون        ن  ها صورت   بودن داده 
 مثبـت وجـود دارد   ة نوشـتاري رابطـ  كـاركرد  و CALL دانـش    هـاي  نمـره  نشان داد كه بين      )2

[r=.34, n=122, p<.05] بيشتر در دانش  ةنمراي كه  گونه ، به CALLدركـاركرد   بيشتر  ة با نمر
  .ميزان اين رابطه متوسط است، )1992 (1رهنمودهاي كوهن با توجه به . داشتتداعينوشتاري 

  و مهارت نوشتاري CALLهاي دانش   همبستگي بين نمره2دول ج

  مهارت نوشتاري  CALL نمرات دانش  
  O.34**  1  همبستگي پيرسون

  CALL دانش  0.000    )دوطرفه(معنادار 
  122  122  تعداد

  O.34 1**  همبستگي پيرسون
  نوشتاري   0.000  )دوطرفه( معنادار 

  122 122  تعداد

  براي يادگيرندگان زبان CALLو دانش  سرعت تايپ -4,4
 كـاركرد  و CALL بـين دانـش   ة سوال آخر در رابطه با تاثير سرعت تايپ بـر رابطـ       بارةدر  

 انحرافـي صـورت   شـوند  تا مطمئن ،هاي اوليه را انجام دادند    تدا تحليل ب ا پژوهشگراننوشتاري،  
   اده از منوي رگرسيون محاسبهيس را با  استف   نبوو   مهال ة فاصل پژوهشگراندر ابتدا،    .نگرفته است 

 ايـن ارزش بزرگتـر از ارزش   كه چون . بود 6.84آمده از خروجي      دست  بيشترين ارزش به  . كردند
 بـين دو  ةايـن، رابطـ   بـر   افـزون  .شد قلمداد نمي نيست، ارزش خارج ار محدوده   82.13بحراني  

__________________________________________________________________ 
1. Cohen 
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ايـن   بـر   و بنـا ،ارنـد  مشكل قرارگيري در يك خط مـستقيم ند  ،دهد   كه نشان مي   ، بود 0.34متغير  
هاي چند متغيري، از آزمون        همگن بودن ماتريكس   ةبراي بررسي فرضي  . شتانحرافي وجود ندا  
  . بوداين انحرافي رخ نداده  بر  و بنا، بود003.0ارزش معنادار باكس . باكس استفاده شد

  و سرعت تايپCALLهاي چند متغيري در خصوص دانش   آزمون3جدول 

 
ميزان تفاوت .دارمعنا Dfخطا Dfفرضيه  F اثر ارزش  نمره 

.98 .00 81.00 2.00 2130.78a .98 Pillai's Trace 

.98 .00 81.00 2.00 2130.78a .01 Wilks' Lambda 

.98 .00 81.00 2.00 2130.78a 52.61 Hotelling's Trace 

.98 .00 81.00 2.00 2130.78a 52.61 Roy's Largest Root

 عرض

.68 .00 81.00 2.00 87.45a .68 Pillai's Trace 

.68 .00 81.00 2.00 87.45a .31 Wilks' Lambda 

.68 .00 81.00 2.00 87.45a 2.15 Hotelling's Trace 

.68 .00 81.00 2.00 87.45a 2.15 Roy's Largest Root

سرعت تايپ

 بخـش  در ،المبـا ، نتـايج آمـاري ويلكـس     شـود  ديده مـي   3شمارة  گونه كه در جدول       همان
 و  CALL بـين دانـش       ة تفاوت معنادار است و سـرعت تايـپ بـر رابطـ            نشانگر ،سرعت تايپ 

. اسـت  05.0 است كه كمتـر از       000.0 چون ارزش معنادار آن      ،گذارد   نوشتاري تاثير مي   كاركرد
 زيـرا بـا   ،گـردد  مـي   هـا بـر      آن CALLدانش    تر به   تر و ضعيف    هاي قوي   اين تفاوت بين تايپيست   

ايـن، اثـر آن     بر افزون. اين متغير تفاوت معنادار است ي فقط نسبت بهونفر  گرفتن درصد بون    ارك  به
    .ت اثر آن زياد اس،)1992(رهنمودهاي كوهن   است كه با توجه به68.0

  گيري بحث و نتيجه -5
 را تعيـين    زبان يادگيرندگان   براي CALL دانش   ةهاي زيرين پرسشنام       مولفه كنوني پژوهش

هـا در    ايـن مولفـه    . و عوامل عـاطفي    ، ابزار آموزشي   فردي مطالعة،  كنش هم: ه عبارتند از   ك كرد،
واقع در كانون فراگيري زبان دوم قراردارند، و هر كدام تعيـين كننـده موفقيـت فـرد در فراينـد              

همـراه   ها نتايج مثمرثمـري بـه      هاي بيشتر دربارة اين مولفه     پژوهش. شوند يادگيري محسوب مي  
 نقـش   ،)2002( جانـسون    توسـط  گرفتـه  انجـام      هماننـد مطالعـه    پـژوهش، اين  . تخواهد داش 

CALL   كـانون رسد كـه ايـن عوامـل در     به نظر مي  .كند   و آموزش پررنگ مي    كنش را دربارة هم 
تـاثير ايـن عوامـل بايـستي        دربارة  مند بيشتري      نظام هاي پژوهش بنابراين،   .دان يادگيري زبان دوم  
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 تـاثير دارد  كـنش  هـم شتن دانش در تمام زمينه ها بر نـوع آمـوزش و           در حقيقت دا  . انجام گيرد 
  ). 2015، پيشقدم و زينلي، 1استريت(

 را  ايتـازه  محيط   CALLدهد كه      نشان مي   هم  در اين مطالعه   انجام شده  هاي نتايج مصاحبه 
برايـشان  اي كاغـذ محـور سـنتي    هـ   آمـوزش كند كه در مقايـسه بـا    فراهم مييادگيرندگانبراي  
ــ ــر  بجال ــه  ة در مطالعــي رويكــردچنــين .اســتت ــامرون صــورت گرفت و ) 1999( توســط ك

 ايـن  شان به  ها هم در بررسي    آن.  است تاكيد شده ) 2006 (4چوز و وال  3، كريستوپلو 2المبروپولس
كنـوني   پـژوهش نتـايج   . كنـد    را بيشتر مـي    كنش هماي فرصت      رايانه هايابزاركه   نتيجه رسيدند 

 ايـن خـود،   . محـور را دوسـت دارنـد        كردن با ابزارهاي رايانه      كار ،گاندهد كه يادگيرند    نشان مي 
بـراي يادگيرنـدگان،   آن را  كنـشي اي و   در ايـران و كاربردهـاي فرضـيه        CALLاهميت دانـش    
 درحقيقـت، ابزارهـاي آموزشـي بـا كمـك رايانـه       .دهـد  ريزان درسي نشان مـي    معلمان و برنامه  

كمـك   آموزش بـه : كه تا كنون ناديده گرفته شده است   اي ازآموزش را در برگيرد       تواند شاخه  مي
  . رايانه

آموزان بازخوردهاي الزم را     زبان ماند كه به   داربستي مي   كمك رايانه، به    هاي آموزشي با   برنامه
دهد با استفاده از خودآگـاهي و       آموز فرصت مي   زبان ، و به  )1999المي و گودفلو،    (دهد   ارائه مي 

البتـه  . د يادگيري به سـوي مـستقل شـدن در يـادگيري پـيش بـرود           مشاهدة خود در حين فراين    
هاي برامده از مصاحبه و پرسشنامه ياز نشان داد كه حمايت معلم و بازخوردهاي خودكار                نتيجه
آنچه كـه در ايـن پـژوهش تـازگي داشـت،            . اي هر دو در مسير رشد زبان آموزان الزمند         رايانه

هـاي پرسـشنامه بـا     ان با كمك رايانه بود كـه در گونـه         عوامل عاطفي در يادگيري زب     پرداختن به 
محتوياتي همچون انگيزه دادن، افزايش خودكارايي، جالب بودن، و چـالش انگيزبـودن خـود را     

در واقع، ما از    . كند اين عوامل خود نقش سازنده و حمايتي معلمان را آشكارتر مي          . داد نشان مي 
كنـيم، امـا    روح نگـاه مـي   عنوان عناصـري سـرد و بـي    بهاي و فناوري  ابزار رايانه  نظر فرهنگي به  
فنـاوري  . اي دهـد  اين ابزار روح تـازه  تواند به انگيز و چالشي مي    ها و ابزارهيجان   گنجاندن برنامه 

امروزه نرم افزارها در همة . هدف باشد هاي بي اي و استفاده هاي رايانه  نبايد تنها در خدمت بازي    
  . دي صنعتي پيشرو هستن ها زمينه

__________________________________________________________________ 
1. Street 
2. Lambropoulos 
3. Christopoulou 
4. Vlachos 
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هـاي آموزشـي بـا كمـك رايانـه را دارد، و              كشورما، خوشبختانه، پتانسيل اسـتفاده از ابـزار       
تـوان از ايـن      رو مـي   ايـن  انـد، و از      هاي فناوري در زندگي فردي يادگيرندگان عجين شـده         ابزار
هـا   گيـري آن   ها درجهت مثبت و بـراي تقويـت زبـان انگليـسي اسـتفاده كـرد، و بـا بكـار                     ابزار

تـوان بـراي برقـراري       از ايـن ابـزار مـي      . دگان را در معرض هر چه بيشتر زبان قرار داد         يادگيرن
هاي اجتماعي بهـره جـست، و زبـان انگليـسي را بـا آمـوزش رايانـه محـور                     كنش ارتباط و هم  

نتايج اين پژوهش هم نشان داد افرادي كه تسلط بيشتري          ). 2000،  2 و وارشوار  1كرن(فراگرفت  
  . هاي نوشتاري داشتند كاركرد بهتري در مهارتبرتايپ كردن دارند، 

 و ، تـا بـا ابـزار رايانـه محـور بيـشتر آشـنا شـوند           شـود  يادگيرندگان توصيه مي     به رو، از اين 
هـاي    با همكالسي.دن كنهمكاريكنند با يادگيرندگان ديگر و معلم خود از طريق اين ابزار        سعي

زبـان انگليـسي همكـاري     مه و تلگرام بـه ، از جمله درفضاهاي راياناCALLهاي   خود در محيط  
هـاي گفتـاري و نوشـتاري بـا هـم تركيـب              ويژه كه در فضاهايي مانند تلگرام، مهـارت        كنند، به 

تواننـد از    هـا مـي      آن همچنـين، . كنـد  شوند، يادگيرنده بـراي گفـتن، از نوشـتن اسـتفاده مـي             مي
 و  ،كننـد   پيشرفت خـود اسـتفاده     الكترونيكي براي ارزيابي     ةاي مثل روش پوش     هاي رايانه   فعاليت

توانند  ها مي يادگيرندگان نه تنها از منابع انساني و بازخوردهاي معلم     . شاهد پيشرفت خود باشند   
كنـد    اي اسـتفاده    توانند از بازخوردهاي الكترونيكي و ارزيابي پويـاي رايانـه           سود ببرند، بلكه مي   

   ).2014مدرسي و علوي، (
 و  ،آشنا شوند بيشترهايشان    وري در كالس  ا با ابزار نوين فن    تيبايس انگليسي هم معلمان زبان   

. كنند  زبان انگليسي استفاده     به همكاري براي   رايانامهيادگيرندگان را تشويق كنند تا از اينترنت و         
هاي مناسبي را فراهم آورند كـه در آن يادگيرنـدگان بتواننـد                تا موقعيت  شود ها پيشنهاد مي    آن  به

دهنـدگاني كـه     آموزش . دهند و نظرشان را مطرح كنند       هاي اجتماعي بروز    ه شبك راهخودشان از   
 بايد بر آشنايي و استفاده از ابزار رايانـه  ،ندنارگذ  براي معلمان ضمن خدمت مي   TTCهاي    دوره

 ،چنـين  هـم . ها آموزش دهنـد  آن هايشان تاكيد و نوع استفاده از اين ابزارها را به       محور در كالس  
 و ،اي ارائـه دهنـد   در قالـب رايانـه   را   كـه مـواد آموزشـي        شـود   درسي توصيه مي   ريزان  برنامه  به

يـادگيري و      بـه  ،در محـيط خانـه    هـا    كمـك آن   بهگيرندگان  د درست كنند كه يا    يي بيشتر هاابزار
  و طراحـي را طـوري    آموزشـي   هـاي    محـيط    بـراي اي     رايانـه  هـاي  ابزار .ارزيابي خود بپردازند  

  .باشد مفيد جالب ونويسي كنند كه   برنامه
__________________________________________________________________ 

1. Kern 
2. Warschauer 
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   براي يادگيرندگان زبانCALLپرسشنامة دانش : پيوست الف
Name:  Age: Gender: 

Male       
Female   

Major: 
Teaching  
Translation  
Literature  
Others  

Degree: 
BA  
MA  

Dear participants: The following statements are about L2 Learners’ CALL Knowledge. 
Please fill out the questionnaire sincerely.  
The numbers 1 to 5 stand for: 
Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 

1 2 3 4 5 
 

No. Statement 1 2 3 4 5 
1 I think that CALL is becoming an integral part of contemporary life.       
2 Computer-aided materials help learners to participate actively in the 

classroom activities.       

3 Using computer-assisted learning may give the students the freedom to 
express themselves and project their own voices.       

4 The application of technological tools increases students’ motivation to 
learn English.       

5 I expect that CALL tools create a new environment for L2 learning.       
6 A combination of teachers’ support and automatic feedback from the 

computer is more effective for the learners.      

7 Availability of computer and internet can facilitate the process of 
learning a second language.       

8 Those learners who have CALL literary can work independent of time 
and space.       

9 CALL programs encourage learners to learn collaboratively through 
working together.       

10 The application of CALL offers learners opportunities to use the L2 
language in meaningful situations.      

11 Offering hints and prompts by means of computerized version of 
dynamic assessment could promote success for all.       

12 In my opinion, CALL provides an enjoyable and exciting L2 learning 
mode.      

13 Newer mobile software tools such as Telegram and IMO provide 
access to social communities interacting in English language.       

14 Computer-based resources could provide an educational environment 
for self-directed learning.       

15 The challenging nature of CALL programs could offer problem-solving 
activities.       

16 Computer-based materials could expose L2 learners to increased 
language input and output.       

17 CALL programs may create an environment for active learning in 
which learners can become the constructors of their own knowledge.      

18 Learning English by means of computer-aided materials would be more 
interesting.       

19 The cognitive perspective in CALL helps learners to monitor their own 
learning.       

20 The learner-centered mode of CALL empowers students to get 
involved in learning processes.       

21 CALL activities can offer materials and tasks helping L2 learners to 
improve their learning culture.       

22 CALL provides an environment through which learners, who have low 
self-efficacy, find opportunities to express themselves.      




