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  دهكيچ

آمـوزان و  ان دانـش يـ  در ميانـده يت فزاي برخط  محبوب  يهار،  استفاده از  آموزش     ي اخ يها در سال 
ـ د ؛2009 ،2امپتونك ؛2002 ،1مارش و بنت(رده است   كسب  ك يسيمعلمان انگل   بـا   .)2007 ،3رز و سيوي

 يهـا   و دانش معلمان در آمـوزش      يزان آمادگ ي م ي سمت  مطالعه   ها به   از پژوهش  كيزان اند ين حال، م  يا
 يسيـ  معلمان زبـان انگل    ك ادار يبررس پژوهش حاضر  به   .  )2009 امپتون،ك(برخط سوق داده شده است    

 يسيـ  معلم زبـان انگل 108ن پژوهش شامل  ينندگان اكت ك شر .پردازد ي برخط ميها س  دورهيدر تدر
ـ  اي نظـر يچـارچوب اصـل   . پرداختند يران م ين زبان در موسسات مختلف ا     يس آنال يتدر ه به كبوده     ن ي

ـ س آنالياز تـدر يـ  مـورد ن  يهـا   مهـارت  يبررس ه به ك است   (2009)امپتون  كه  يپژوهش بر اساس نظر    ن ي
زان يـ   ميسيـ ت معلمـان بـرخط زبـان انگل      يثركه ا ك نشان داد    يشيمايژوهش پ ن پ ي ا يها افتهي. پردازد يم

 اسـتفاده در  يند تا بتواننـد بـرا  ي را دارا يا انهي و دانش را   يابي، ارز ي، آموزش ي فن يها  از مهارت  يمحدود
 معلمان و   يساز  توانمند يشنهاد را برا  ين پ ين پژوهش، چند  يا. رنديار گ ك  به يسيخط زبان انگل   س بر يتدر
هـا و    به عنوان مثـال، در نظـر گـرفتن دوره         . دهد  مي ران ارائه يط ا ي الزم در مح   يها مهارت ز آنان به  يهتج

ن نوع  يت قرار دادن ا   ي و برخط معلمان و در اولو      يا انهي سطح دانش را   ي ارتقا ي برا ي آموزش يها ارگاهك
ـ  ا يشنهاديـ  پ يارهاكت مدرس از جمله راه    ي ترب يها ها در دوره   آموزش  يهـا  افتـه ي.  اسـت ن مطالعـه  ي

  .ندك ي برخط زبان ارائه ميها  موثر آموزشيز در جهت اجراي  نييها اربردكپژوهش حاضر 
  .رانيآموزان، ا ها، معلمان، دانش ، آموزش برخط، مهارتيعنوان زبان خارج  بهيسيانگل: هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1
ل ك شـ  يسيـ رخط زبـان انگل    ب يها  آموزش ي و اجرا  يريارگك  در به  يرا عالقه روز افزون   ياخ

، 1لريك؛  همپـل و اسـت  2007س و رز، يويـ ؛ د 2009امپتون،  ك؛  2002بنت و مارش،    (گرفته است   
 يريارگكـ  ت حاصـل شـده در بـه   يـ ن محبوبيـ ا). 2003،  3تيـ ؛ وا 2006،  2ي؛ هوبارد و لو   2005

 را  ينيس نـو  ي تـدر  يهـا  ه معلمـان بهتـر اسـت روش       كـ  آن اسـت     يايـ  برخط، گو  يها آموزش
 ي را بـرا يافكـ ت ي متفاوت بوده و  وجـذاب يس سنتي آموزش و تدر   يها ه از روش  كندند  ب ارك به

از يـ از ن) 2003(4ستونيـ ن راسـتا، ا ي در همـ  ).2005لر، يكهمپل و است(آموزان داشته باشند  زبان
ها  مهارت ز معلمان به  ي از راه دور و تجه     يها  مختلف آموزش  يها  مؤلفه كرد در در  يكر رو ييتغ به

 يها د  نقش  ين با يمعلمان همچن . آورد يان م يم ها سخن به   ن گونه آموزش  يد ا ي جد ياه و توانش 
ت يـ فكي ي و ارتقـا ينـش ك  هـم يريادگيط يجاد محي، ايريادگيند يل فراينه تسهي را در زم يفراوان

  ). 2003، 5سيوي و ديكتزپاتريف(دار شوند   برخط عهدهيها آموزش، در آموزش
هـا و    هيـ ت معلم  نشانگر  فقدان  نظر       ي ترب يها نه آموزش ين در زم  يشي پ يها  پژوهش يبررس

 يهـا  نه مهارتي در زم  ييها  و مدل  ي نظر يها نه ارائه چارچوب  ي در زم  يافك يشنهادي پ يها طرح
ت معلـم اشـاره و    يـ  ترب يهـا   معلمـان و دوره    يژه بر آمادگ  ي آموزش برخط است به و     يالزم برا 

 مـورد  يهـا   از توانشيچارچوب جامع)  2005 (لريك همپل و است ).2009امپتون، ك(د داردكيتا
ن چـارچوب بـر   يـ ا.  انـد  ردهكـ شنهاد يند، پينما يس ميه به صورت برخط تدر  ك را   ياز معلمان ين

 الزم را يهـا   از مهارت يطور خاص، آنها هرم     به .ندك يه م كيس برخط ت  ي تدر ي آموزش يها جنبه
، از جملـه  يوتريامپكـ هـاي   هكده از شـب توانش اسـتفا " آن يا هيه در سطح پاكند  ينما يشنهاد م يپ

 همچـون پردازنـده    ييها  و  برنامه   يزير  برنامه يها  با دستور  ييبورد و موس و آشنا    كياستفاده از   
 سـطح دوم بـر تـوانش        .)316: 2005لر،  يكهمپل و اسـت   (  است    "نترنت و ضبط صدا   يلمات، ا ك

س ي تـدر  يوم بـرا  يسيـ بـورد و ل   كبلل،  يـ مياهو، ا ي همچون     ييها از در استفاده از  برنامه     يمورد ن 
. رندين مهارت را فراگ   يش از آموزش برخط ا    يه پ كرود  ياز معلمان انتظار م   . ندكيد م كيبرخط تا 

الت نـرم   كها و مش   تياموزند چگونه با محدود   يه ب كخواهد   ين هرم از معلمان م    ي ا يسطح بعد 
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و معلمان و مدرسان برخط زبان ن ري از ا .نديق آيها فا نار آمده و بر آنكس بر خط ي تدريافزار
ن يـ  اي با مد نظر قرار دادن سطح بعد     .ز باشند ي ن ي آموزش يدهندگان محتوا  قيد تطب ي، با يسيانگل

 را در دوره آمـوزش      يا پارپـه يك و اجتمـاع     يه حس همبستگ  كرود   ي از معلمان انتظار م    "هرم،  
توانـد   يه م ك است   يارتباطل توانش   ي در رابطه با تسه    ي سطح بعد  .)317 ("ن فراهم آورند  يآنال

 يـك  شدنـشان بـه    ليآموزان و تبد    شدن زبان  يند موفق اجتماع  ي فرا "م در ارتباط با     يطور مستق  به
ت و انتخـاب اختـصاص      يـ خالق ز به ين هرم ن  يسطح باالتر ا  ). 317( لحاظ گردد    "گروه همبسته   

 ثابـت و    يهـا  قـش آمـوزان ن   ن، معلمـان و دانـش     يط آموزش آنال  يه در مح  كاز آنجا   . افته است ي
توانـد در   يه مـ كـ د  يـ آ ي فـراهم مـ  يآور ت و نـو  يـ  خالق ي بـرا  يشتري ب ي ندارند، فضا  يداريپا

ل يروش و اسـتا    ز بـه  يـ ن هرم ن  ين سطح ا  ين و باالتر  يآخر. ابديمختلف آموزش نمود ب   هاي    جنبه
  .پردازد ي مي مطالب آموزشين و استفاده از محتواي معلمان در آموزش آناليشخص

ه و  يـ  ته ي را برا  ي مختلف يها چارچوب) 2009(1چونيو گو ) 2009(امپتون  كاس،  ن اس يبر ا 
شنهاد داده است   يسه نوع توانش پ   ) 2009(چون  يگو. اند ردهكشنهاد  ي برخط پ  يها توسعه آموزش 

بـا  .  اسـت يا  و توانش مقررات چند رسانه ي، مقررات آموزش  يعاطف-يه شامل توانش اجتماع   ك
ن را  يـ  همزمان آنال  يها  دوره يها ازيرا  فقط ن   يرسد ز  ينظر م  بهن چارچوب محدود    ين حال، ا  يا

  .رديگ يدر نظر م
ت معلمـان و  يـ نـه  ترب ينه پـژوهش در زم يشيـ مبود پك از  يان نگران يز با ب  ين) 2009(امپتون  ك

 ي الزم بـرا يهـا   را در رابطـه بـا مهـارت        يتر  جامع ين، چارچوب نظر  ي آنال يها مدرسان دوره 
 همپـل و  يشنهاديـ ه چـارچوب پ كـ باور دارد   ) 2009(امپتون  ك. ندك يد م شنهاين  پ  يس آنال يتدر
 ي الزم بـرا ي معلمـان آمـادگ  يه چـه زمـان  كدهد  يرا نشان نم يمحدود است، ز  ) 2005(لر  يكاست
 ييهـا  مؤلفـه ) 2005(لر  يكه همپل و اسـت    كند  ك يان م ين او ب  يهمچن. نندك يدا م ين پ يس آنال يتدر

 يها نيف و تمر  ي وظا يابي و ارز  ي زبان ييسنجش برخط توانا   زبان،   يريادگي يها هيهمچون نظر 
 يها جنبه) 2009(امپتون  ك ارائه شده توسط     يدر چارچوب نظر  . اند ن را مد نظر قرار نداده     يآنال

ن و سـنجش    يس آنال ي در تدر  يس برخط زبان، فن آموزشگر    ي در تدر  ي همچون فناور  يمختلف
، يسـه سـطح مبتـد    ز بـه يـ ها ن ن جنبهيدام از اكهر اند و   ان شده ين  ب  يس آنال ي در تدر  يابيو ارز 

ز بر معلمان است تـا      ك تمر ي در سطح مبتد   "طور خاص    به. اند م شده ي تقس يشرفته و تخصص  يپ
 شده در سـطح     يريشرفته، استفاده از دانش فراگ    يدر سطح پ  . رنديا اطالعات الزم را فراگ    يدانش  

__________________________________________________________________ 
1- Guichon, N. 
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 و اسـتفاده از دانـش      يد بـر نـوآور    يـ ك تا يه در سطح تخصص   ك يت دارد در حال   ي، اهم يمقدمات
  ).84: 2009امپتون، ك ("است

 ييبـورد و دانـش ابتـدا      كيانه و استفاده از موس و       يردن را ك روشن   " شامل   ي فن يها مهارت
 يهـا  ن مهـارت يبر اساس ا .  است "نترنتيا ا يلمات و   ك همچون پردازنده    يا  از برنامه  يمند بهره

ن زبان گـام برداشـت      ينه آموزش آنال  ي در زم  يا اربر حرفه ك ل شدن به  ي تبد يتوان برا  ي، م يا هيپا
  ).83: 2009امپتون، ك(

ـ    ي همزمان و غ   يها يسب اطالعات درباره فناور   ك  يهـا  گـر از  مهـارت     ي د ير همزمـان جزئ
 استفاده  ييد توانا ي مهارت، با  يمعلمان دارا . ن زبان است  ي آنال يها  معلمان دوره  ياز  برا  يمورد ن 

 يق انـواع مختلـف فنـاور      يـ اسـتفاده و تطب   . ها را داشته باشـند     ين فناور يح از ا  يو انتخاب صح  
 معلـم   يـك  از الزامات    يسينو  برنامه يها  با استفاده از مهارت    ي اساس يها جاد برنامه يخالقانه و ا  

  .ن استيزبان آنال
ن زبـان،  گفتـه    يـ  معلمـان آنال   ياز بـرا  يـ  مـورد ن   ي و آموزش  يدر ارتباط با مهارت آموزگار    

آمـوزان   زبـان ي    شدن جامعه  يل و اجتماع  كي ارتقا، تش  يها ها و شگرد   يد از فناور  يه با كشود   يم
ه و  ين، و دانش ته   ي سنجش آنال  يها  آموزش زبان، راهبرد   يها هي دانش نظر  .ن با خبر باشند   يآنال
 .هـا اسـت   ن دورهيـ ات معلمـان ا يز در زمـره ضـرور  يـ ن نيـ  آناليها  دورهين برنامه درسيتدو

 يهـا  يازمنـد يگـر ن  يز از د  يـ  ن ي آموزشـ  يها تيتفاده از مطالب، سواالت و فعال       در اس   ينوآور 
  .ن استي آنالي آموزشيها دوره

نند و كدا يها تسلط پ ن دورهياز ايسنجش  مورد نهاي  د بر مهارت  يز با ين زبان ن  يمعلمان آنال 
هـا، و   درسها،   تي سنجش  فعال   يينرو توانا ياز ا . اموزندي مختلف سنجش را ب    يها رديكدانش رو 

 ييز توانـا يـ  معلمان متخـصص ن ".  برخوردار استيت خاصين معلمان از اهم  ي ا يافزار  برا   نرم
وه سـنجش بـا   ين شـ يه در آن چنـد كـ باشـند    مـي پارچه را دارا يكسنحش  هاي    استفاده از روش  

  ).86: 2009امپتون، ك("اند خته شدهيگر آميديك

 گذشتههاي   بر پژوهشيمرور -2
ه كـ بـاور دارنـد     ) 2004(1 معلمان زبان، سـان    ياز برا ي مورد ن  يواد فناور ت س ينه اهم يدر زم 

ت يـ ، از اهم  ي فنـاور  كمـ ك س به ي تدر يها از دوره ي مورد ن  يها ز معلمان با مهارت   يتجهي    مساله
__________________________________________________________________ 
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ز يـ ن مطلـب ن   يهم. ز گنجانده شود  يت مدرس ن  ي ترب يها د در دوره  يه با ك برخودار است    يخاص
 از معلمـان  ي تعـداد محـدود  ينـه دسترسـ  يه در زمكـ  يسكـ  عنوان ، به)2009(1ولكتوسط  استا  

ن يـ از ا. د قرار گرفته اسـت كيدهد، مورد تا   يس هشدار م  ي در تدر  ي استفاده از فناور   يها دوره به
س زبـان   ي در تـدر   يه چگونه از فنـاور    كاموزند  يد خودشان ب  ي با يسيشتر معلمان زبان انگل   يرو ب 
 بـا  ييت و موضـوع آشـنا  يـ ده گرفتن اهميل ناد يدل ا به ت معلم ر  ي ترب يها او دوره . مند شوند  بهره

  ي فنـاور  كمـ ك س بـه  ينه تدر يسب تجربه در زم   كن محروم ساختن معلمان از      ي و همچن  يفناور
 يافكـ شتر معلمـان زبـان، دانـش        يـ ه ب كـ د  يـ گو يم) 2014(2ي دشتستان .دهد يمورد انتقاد قرار م   

ن ياو همچنـ  .  را ندارنـد   يورانـه آموزشـ    فنا يها  دوره يساز ادهي پ يي و  محتوا   ي،  آموزش  يفناور
هـا   ت معلم گنجانده شـود تـا آن       ي ترب يها د در دوره  ي با ي با فناور  يي آشنا يها ه دوره كد  يافزا يم

  .مند شوند مختلف بهرههاي  يبتوانند از  فناور
 يها  را در دوره   يه  معلمان دانش استفاده از فناور      كشود   يته م كن ن ياداور ا ي) 2003(3سلرك

ا يـ آمـوز و     صـورت خـود    ه بـه  كل دارند   يت آنان تما  يثرك آن ا  يجا آموزند و به   يمعلم نم ت  يترب
ده است  ين عق ين بر ا  يهمچن) 2008(4هوبارد. دست آورند   را به  يين آشنا ي ا ير رسم ي غ يها دوره

طـور   بـه . ننـد ك يافت نمـ ي در روند آموزش دريه معلمان آموزش الزم درباره استفاده از فناور   ك
 اسـتفاده از  يت معلـم بـرا   يـ  ترب يهـا  ه دوره كـ دارنـد    يان م يب)  2005(لر  يك و است  مشابه، همپل 

 يس بـرخط زبـان هماننـد   يد معلمان جهـت تـدر  ي نسل جديها ازيد با ني در آموزش با   يفناور
  . داشته باشند

 معلمان انجام شده اسـت  امـا       يا انهي را ييزان سواد و آشنا   ينه م ين مطالعه در زم   يگرچه چند 
س ياز  تـدر   يـ  مـورد ن   يهـا   معلمان از مهارت   كنه ادار ي با مساله فقدان پژوهش در زم      نهين زم يا

س ي تـدر ياز  بـرا يـ  مـورد ن يديلك يها توانش)  2009(چن  يعنوان مثال گو   به. ن روبرواند يآنال
ت يـ  دوره ترب  يـك ه در   كـ  بودنـد    ين پژوهش، افراد  ينندگان ا ك تكشر. ردك يهمزمان  را بررس   

ن يـ نفـرانس آنال  كدئو  يـ صـورت و    مبحث را بـه    يكه  ك موظف بودند    ردند و ك  مي تكمعلم شر 
ه كـ . ها است  ن دوره يس ا ينه  تدر  ي از وجود سه نوع توانش در زم       كيها حا  افتهي.  آموزش دهند 

سـان، راد و    . گـردد يماي  هن چند رسـان   ي و قوان  ين آموزش ي،  قوان  ي عاطف – ين اجتماع يشامل قوان 
__________________________________________________________________ 

1- Stockwell, G. 
2- Dashtestani, R. 

3- Kessler, G. 

4- Hubbard, P. 
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  يسيـ  معلمان  زبـان انگل     ي و سواد فناور   ييوجود آشنا  سطح م  يبررس به)  2011(1يادجيسميرك
شف كـ  و يالس را بررسـ كـ رد آنـان در  كـ گذار بـر عمل    ري پرداختند  و  عوامل تاث      ياهل اندونز 

ه معلمان در ضـمن دوره خدمتـشان        كافتند  ين پژوهشگران با استفاده از پرسشنامه  در       يا. ردندك
ه تـوانش  ك يشان دارند، در حال  يها السك در   ياستفاده از فناور    نسبت به  يش مثبت ينگرش و گرا  

 اسـتفاده از    يي  توانـا   يبررسـ  بـه ) 2006(2تـر يپ. انه را ندارنـد   ي استفاده از را   ي الزم برا  ييو توانا 
ـ  ي در دوره آمادگ   يياناداكن معلمان   يوتر در ب  يامپك  يهـا  ج داده ينتـا . ش از خـدمت پرداخـت     ي پ
هـا و   ست و برنامـه يـ  نيافكـ ت معلـم  يـ  دوره واحـد ترب يكه    كشان مشخص نمود    ي ا يشيمايپ

  .ز گنجانده شودي ضمن خدمت معلمان  نيها د در دورهيانه باي با رايي آشنايها دوره
 خـود   ي در مطالعـه  ) 2012(3سمانوقلويـ نه، ه ين زم ي انجام شده در ا    يها  پژوهش يدر راستا 

با اسـتفاده از  . ردازدپ يم  اطالعات و ارتباطاتيفناور نده از ادغام ي برداشت معلمان آيبررس به
 از يكـي عنـوان    بـه ي الزم بـا فنـاور  يي منعطف، فقدان توانش و آشـنا     يها پرسشنامه و مصاحبه  

ه كـ  شـد    يريـ گ جـه ين نت يهمچنـ .  از راه دور شـناخته شـد       يهـا   آموزش ين موانع اجرا  يمهمتر
از راه  اطالعات و ارتباطـات و آمـوزش   يفناور رش آنان را نسبت به  يت معلم پذ  ي ترب يها برنامه

ـ   كدهد   يگزارش م ) 2002(4ريروبل. ش دهد يدور افزا  ش از شـروع دوره خدمتـشان       يه معلمان، پ
س ي اطالعات و ارتباطات با رونـد تـدر        يادغام فناور   نسبت به  ي الزم و نگرش مثبت    يمهارت فن 

  .ندارند
مبـود  ك،  ي فنـاور  كمـ ك  بـه  يآموز نه زبان يع مطالعات منتشر شده در زم     يبرخالف حجم وس  

س زبـان  ين تـدر يـ  آناليها ر بودن دورهيپذ انكاربرد و امك ينه بررس يها در زم   ز پژوهش  ا يجد
دارد   مـي  انيـ د قرار گرفته و ب    كيمورد تا ) 2009(امپتون  كن توسط   ين مساله همچن  يا. وجود دارد 

  محـسوب  ي فناور كمك از آموزش به     يا ر شاخه يعنوان ز   به ين زبان آموز  ي آنال يها  دوره "ه  ك
ه كـ شـود    يمـشابه،  گفتـه مـ       بـه طـور   ). 74 ("آن پرداختـه اسـت      به كيطالعات اند ه م كشود   مي

 آمـاده  يبـ كين، از راه دور و تريـ  آناليهـا   دورهيها را برا  آن ت  معلمي تربي آموزشيها برنامه
 آمـوزش  ي معلمان در ادغام و اجرايدر مورد نقش اساس). 2008،  5نيآبراس و سانشا  (ند  ك ينم

__________________________________________________________________ 
1- Son, J.-B., Robb, T., & Charismaidji, I. 

2- Peters, M. 
3- Hismanoglu, M. 

4- Roblyer, M. D. 

5- Abras, C.N., & Sunshine, P.M. 
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شان مـد   يزان آمادگيس آنان و ميه دانش تدرك است  يضرور)  2008ارد،  هوب( ي فناور كمك به
ـ ي معلمـان ا   يزان آمـادگ  يـ وشد تا م  ك ين، پژوهش حاضر م   يبنابر. نظر  قرار داده شود      زبـان   يران

ن يـ  آناليها س دورهي تدري  برا  يابي و ارزش  ي، آموزش يفنهاي     آنها از مهارت   ك و ادرا  يسيانگل
 معلمان ك اداريق بررسياز طر. بسنجد)  2009(امپتون كه يساس نظرو اموزش از راه دور،  بر ا      

ننـدگان و طراحـان مطالـب       كه  يـ ،  ته  يسي آموزش برخط زبان انگل    يها  از مهارت  يسيزبان انگل 
 و يمـدرن را بررسـ    بـه يس سـنت ي تدريها وهير شيي  قادر خواهند بود تا موانع موجود تغ     يدرس

  . نندكن آنها يگزيوتر را جايامپك و يناور فكمك آموزش بههاي  وهينند و شكحذف 

  پژوهشيها پرسش -3
ن يـ شـان در آمـوزش آنال      زان مهارت فـن   ي از م  يسي زبان انگل  يرانيبرداشت معلمان ا   .1

 ست؟ي چيسي  زبان انگليها دوره
شـان در آمـوزش      يزان مهـارت آموزشـ    يـ م از يسيـ انگل زبان يرانيا معلمان برداشت. 2

 ست؟ي چيسيانگل  زبان يها ن دورهيآنال
ن يشان در آموزش انال    يابيمهارت ارز  زانيم از يسيانگل زبان يرانيا معلمان برداشت. 3

 ست؟ي چيسي  زبان انگليها دوره

 روش انجام پژوهش -4
 نندگانك تكشر -4-1

 البـرز  يها  موسسه مختلف در استان8 از يسي معلم زبان انگل   108ت  كپژوهش حاضر با شر   
ار آمـوزش  ك دسـت انـدر  يا گونـه  ننـدگان بـه  ك تكن شـر ي ايه همگك رفتيو تهران صورت پذ 

ت ك نفـر از شـر     69تعـداد   . انـد   سـال بـوده    2,6طور متوسـط      به يسين زبان انگل  ي آنال يها دوره
هـاي   ن در دورهيش از اي و پ41 تا 23 آنان ين سنيانگيه  مكاند   نفر مرد بوده39نندگان زن و     ك

 يريـ گ صـورت نمونـه    ننـدگان بـه   ك تكن شـر  ي انتخاب ا  يچگونگ. اند ردهكت  كت معلم شر  يترب
  . نشان داده شده است1ها در جدول شماره   انجام شده و اطالعات آنيا خوشه

سواالت مرتبط با ميزان استفاده از رايانه  مشخص شد كـه   كنندگان به بر اساس پاسخ شركت 
 سال تجربه اسـتفاده از      8,4توسط  طور م  ها به  آن. كنند همگي آنان از رايانه و اينترنت استفاده مي       

كننـدگان داراي  _همچنـين همـه شـركت   .  سال تجربه استفاده از اينترنت را دارايند7,1رايانه و   
حـدود  . اينترنت در منزلشان دسترسي داشتند     ها به   درصد آن  94كامپيوتر در منزل شخصيشان و      
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از كامپيوتر دريافت كرده    ي استفاده     درصد از شركت كنندگان آموزش رسمي درباره نحوه        1,85
آمـوز شـيوه    صورت غير رسـمي و خـود      درصد از شركت كنندگان به     98,15بودند در حالي كه     

  .استفاده از كامپيوتر را فراگرفته بودند

 نندگان پژوهشك تكاطالعات شر. 1جدول شماره 

39(36.1%) 
69(63.9%) 

  مرد
 تيجنس زن

2 
76 
30 
0 

  كبدون مدر
  سانسيل

  سانسيفوق ل
 يرتكد

 ي دانشگاهكمدر

 سين سابقه تدريانگيم 9.1

 طرح پژوهش -4-2
 يشيماي پ يها قيتحق.   و پرسشنامه استفاده شد    يفيوه توص ي انجام پژوهش حاضر، از ش     يبرا

 داده  در باره نگرش و نظرات  حجـم         يآور  جمع يها ن روش يتر  از  مرسوم   يكي يا نظر سنج  ي
  ).2005 و گس، كيم(باشند  ياص م خينندگان در مورد موضوعكت ك از شريعيوس

 ها ز دادهيوه آناليابزار وش -4-3
 يدهـ  اس نمرهي با قالب مق   يا ن پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، پرسشنامه      يه در ا  ك يابزار

ات موجـود   يـ انـات و نظر   يو جر ) 2009،امپتونك( پژوهش   يه بر اساس مدل نظر    كرت بود   يكل
س يوي؛ د 2002؛ بنت و مارش،     2008ن،  يبراس و سانشا  آ(  يسين زبان انگل  يدرباره آموزش آنال  

چـون،  ي؛ گو 2006،  ي؛ هوبـارد و لـو     2012سمانوغلو،  ي؛ ه 2005لر،  يك؛ همپل و است   2007و رز،   
ن يدر هم . ده است ي گرد يطراح)  2003ت،  ي؛  وا  2002ر،  ي؛ روبل 2008انز،  كسلر و پال  ك؛    2009

ن يـ تم ا يـ   فرمت، وضـوح و آ      ي آموزش يها ينه فناور يارشناس زم ك 8ل از   ك متش يراستا، گروه 
بعـد از   . ردنـد ك يابيـ ها را با هدف پژوهش ارز       قرار دادند و ارتباط آن     يپرسشنامه  مورد بررس   

ارشناسان قرارداده  ك گروه   يار اعضا يه شد و در اخت    ي ته يستي ل ك پرسشنامه، چ  يها تمينگارش ا 
  . ز اضافه شدندي نيح و تعدادي تصحيها حذف، تعداد تمي از آيسپس با نظر گروه، تعداد. شد
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 در  يسيـ  معلمان زبـان انگل    يها زان مهارت يسنجش م .  ل از سه بخش بود    كپرسشنامه، متش 
 يها  دوره ي برگزار يه در ارتباط با چارچوب نظر     كبخش گنجانده شده     ن در سه  ي آنال يها دوره
ن و  يمتـر  از مه  يكـي  ينظـر  ن چـارچوب  يا. است) 2009(امپتون  كشنهاد شده توسط    ين پ يآنال

 يهـا  دوره در يسيانگل زبان معلمان  يها مهارت زانيم  سنجش ي نهيها در زم   هين نظر يمشهورتر
طـور   به. اند آن ارجاع داده ا بهياند و  ردهك از محققان از آن استفاده   ياريه تعداد بس  كن است   يآنال

هـا    آن يفن يها  و برداشت معلمان از مهارت     ك  ادرا  يابيخاص، بخش اول پرسشنامه جهت ارز     
 يهـا  سين بخـش در مقـا     يـ سـواالت ا  .  شده بود  ين  طراح  يس دروس زبان آنال   ينه تدر يدر زم 

. ند  طرح شـده بودنـد      يكدا م ير پ ييامل تغ كه از درجه عدم مهارت تا مهارت        كرت چهارگانه   يكل
  در آمـوزش     يزان مهـارت آموزگـار    يـ  معلمـان از م    ك ادار يابيبخش دوم پرسشنامه جهت ارز    

 و  كزان  در  يـ  سـنجش م   يز بـرا  يـ و بخـش سـوم ن     . ده بـود  ين  مطرح گرد   يان آنال  زب يها دوره
ن يـ  آنال ي زبـان  ي دورههـا  يابيارزهاي    شان در رابطه با مهارت     ييبرداشت معلمان از مقدار توانا    

سـواالت    بـه  ييگـو   سـنجش و پاسـخ     يها سيه مقا ك است   يادآوري ي ستهيبا. گنجانده شده بود  
امـل  كن عدم وجود مهارت تا وجود مهـارت         ير ب ييگانه متغ  اربازه چه  يكهمچون بخش اول در     

 .است
  قـرار گرفـت و   ي مـورد بررسـ    يتر كوچك يها سي در مقا  ي اصل يش از اجرا  يپرسشنامه پ 

 ي دارايح شده، عمدتا از نظر زبـان ي تصح يها تميآ. افتنديح شده و بهبود     يها تصح  تمي از آ  يبرخ
 محاسبه ييايپا با توجه به  .   ها برطرف شد   الت آن ك مش يشي آزما ي ه بعد از مطالعه   كابهام بودند   

 ي آمـار  يها زي جهت آنال  . است يي باال يياي پا يپرسشنامه دارا .) 83-.94رونباخ آلفا برابر    ك(شده  
  .ز محاسبه شدنديها ن اريها و انحراف از مع نيانگي اس اس استفاده شد و ميافزار اس پ از نرم

 ها افتهي -5
 هج پرسشنامينتا -5-1

ن خودشـان را  ي آموزش زبان آناليها ه معلمان دورهكدهد  ينشان م) 2,1( نمرات   يلكن  يانگيم
ن يـ س ا ياز تـدر  يـ   مورد ن   ي فن يها  در رابطه با مهارت    كي اند ييه توانا كپندارند   ي م يسانكعنوان   به

بـرخط،  هـاي     هل، لغتنام يمينترنت، استفاده از ا   يلمات، ا كمهارت استفاده از پردازشگر     . ها دارند  دوره
عنـوان   نندگان خودشان را بـه   ك تكه شر ك بودند   ي  موارد  ي اجتماع يها هك جستجو و شب   يها موتور

ارآمـد و  كن معلمـان خودشـان را نا  يـ پندارنـد  و ا  يها م امل در آن  كا  ي ي مهارت نسب  ياربران دارا ك
 ).2جدول (د آورن يشمار م ن بهي آناليها   دورهي فنيها ر مهارتيناتوان در استفاده از سا
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 نيس آناليشان  در تدري ايفنهاي  برداشت معلمان از مهارت. 2جدول شماره 

  ني آناليمهارت فن  نيانگيم  اريانحراف از مع
 لماتكاستفاده از پردازشگر  3,26 0,86
 نترنتياتصال به ا 3,54 0,84
 نترنتياستفاده از ا 3,68 0,55
 تلف مخي جستجوياستفاده از موتورها 2,82 0,96
 برخطهاي  استفاده از لغتنامه 3,35 0,90
 ليمياستفاده از ا 3,60 0,70
 استفاده از تابلو اعالنات سامانه 1,2 0,52
 يكترونكام رسان الي استفاده از برنامه پ 1,25 0,61
 نيچند نفره انالهاي  ياستفاده از باز 1,29 0,59
 RRSهاي  تبادل داده 1,56 0,89
  وبالگتوسعه  1,5 0,82
 ي و متنيصوت/يريچت تصو 1,83 1,3
 ها رادات مرورگريرفع ا 1,94 1,03
 ساخت صفحات وب 1,25 0,59
 ني درس آناليسيبرنامه نو 1,10 0,30
  مناسبيها نيص، دانلود و نصب پالگيتشخ 1,38 0,81
 س زباني دوم در تدري همچون زندگي مجازياياستفاده از دن 1,07 0,26
 يسيبا استفاده از دانش برنامه نواي هي پايها خت برنامهسا 1,75 0,85
 اي مديمولتهاي  پيلكو ها  لين فاي بي ارتباطيها كنيجاد ليا 1,6 0,88

 ها السك يبراها  ستك پاديياستفاده و شناسا 2,29 1
 ياجتماعهاي  هكاستفاده از شب 3,12 1

 نياستفاده از صفحات گسترده آنال 2,17 1,10
 سترانتك ايها هك استفاده از شب 1,98 1,09
 يكترونكستم جلسات الي استفاده از س 1,37 0,60
 نيس آنالي تدريها افزار الت نرمكنار آمدن با مشك 2,38 1,05
 نيآنال سي تدرياز براي از نرم افزار متفاوت مورد نيآگاه 2,12 0,92
 نينالآ داده يها گاهي استفاده از پا 2,4  0,8
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 آنـان در    يآموزشـ هـاي      معلمان از مهـارت    كزان در يم ه مربوط به  كن بخش   ي ا يلكن  يانگيم
شتر معلمـان خودشـان را   يدهد ب يه نشان مك 2,15ن است، برابر است با     ي آنال يها آموزش دوره 

 يهـا  ها و دوره نه آموزشي در زمكي اند ي و مهارت آموزش   ييه توانا كپندارند   ي م يسانكعنوان   به
 يهـا   از مولفـه   يهـا در برخـ     دهـد آن   ي نـشان مـ    3ه جدول شماره    ك طور   همان. ندين دارا يآنال

 يهـا  يازمنـد يس بـا ن   ي تـدر  ك و سـب   يحات شخـص  يق ترج ي همچون تطب  ي آموزش يها مهارت
،  يريادگيـ  مختلـف    يهـا  ك و سـب   يازهـا ين با توجه ن   ير ساختار دوره آنال   يين، تغ يس آنال يتدر

ل تـوانش  يل تعامـل بـرخط،  تـسه   ي تسه ا،ه  يالسكفراهم آوردن بازخورد مناسب از معلم و هم       
 مختلـف، انتخـاب محتـوا و        يها  با استفاده از روش    ي زبان يها ن، سنجش آموخته  ي آنال يارتباط

  .امل اندكا ي ي مهارت نسبين دارايآنالهاي   ارائه در دروهيق آنها براينات مناسب،  و تطبيتمر

  ان آني آموزشيها ييبرداشت معلمان در مورد توانا. 3جدول 

انحراف از 
  ني آناليمهارت آموزش  نيانگيم  اريمع

  زبانيها السك شدن و ساخت اجتماع در يل اجتماعيتسه 2,19 0,99

  نيط آنالي در محيل توانش ارتباطيتسه 2,42 0,98
 نيل تعامل آناليتسه 2,45 1,4

 نيمختلف آموزش انالهاي  يو استراتزها  ي از تئوريآگاه 1,55 0,8

 يون مطالب درسيه و تدي تهي از چگونگيگاهآ 1,24 0,51

 ني آناليها  دورهينات مناسب براي انتخاب مطالب و تمر 2,35 0,89

 ني آناليها  دورهيو مطالب براها  نيتوسعه تمر 2,04 0,88

  مختلفيها  با استفاده از روشيزبانهاي  سنجش آموخته 2,37 0,86

 ني اناليها ت و محتوا در دورهنايق تمري تطبي از چگونگيآگاه 2,14 1,05

 نيحات با آموزش اناليس و ترجيق روش تدريتطب 2,68 0,9

0,98 2,60 
ها  يالسكق هم يفراهم آوردن بازخورد مناسب در زمان مناسب و تشو

 ن امريا به

يريادگي مختلف يها ك و سبيازهاين با توجه نير ساختار دوره آنالييتغ 2,79 1
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  ني آناليها  آنان در دورهيابي ارزيها ييدر مورد توانا برداشت معلمان -5-2
 يابيـ  در ارزكيه دانش انـد ك از آن است كي است حا2,21ه برابر  كن بخش   ي ا يلكن  يانگيم
 نشان داده شـده اسـت،   4ه در جدول شماره كهمان طور .  دارنديسين زبان انگلي آنال يها دوره

  .ت اسكشتر عوامل اشاره شده، انديدانش آنها در ب

  ني آناليها شان در دورهي ايابي ارزيها ييبرداشت معلمان در مورد توانا. 4جدول 

انحراف از 
  ني آناليابيمهارت ارز  نيانگيم  اريمع

 ي فناوركمك  بهيابي ارزيها وهي از انواع مختلف شيآگاه 1,97 1

   مناسبيابيا چند چارپوب ارزي يك از يآگاه 1,81 0,9
 نيانالهاي   دورهيابي ارزيها  از روشياگاه 1,82 1

 ني آناليها  نرم افزار مورد استفاده در دورهيابيدانش ارز 2,16 1,02

 ني آناليها رنتات دورهي تميابيدانش ارز 2,39 0,95

 ني آناليها آموزان در دوره رد دانشك از نحوه سنجش عمليآگاه 2,45 0,94

 ني آناليها  آموزان در دوره داشنيها ازيق و ني دانش نحوه سنجشعال 2,43 0,97

 ني آناليها  در سنجش دورهي دانش استفاده از دانش نظر 2,39 0,9

  سنجش يها ن بر اساس روشي آناليها ق سنجش دورهي تطبييتوانا 2,04 0,92

  سنجشيها ن بر اساس روشي آناليها نات دورهيق تمري تطبييتوانا 2,53 0,99

 ر بر اساس پروسه سنجشق نرم افزاي تطبييتوانا 2,37 1

 يريگ جهيبحث و نت -6
 يزان آمادگي،  در مورد ميسي زبان انگليراني معلمان ا  ك ادار يپژوهش حاضر با هدف بررس    

ه معلمـان   كـ پژوهش حاضـر نـشان داد       . ن زبان انجام شد   يآنان از نقطه نظر دانش آموزش آنال      
ن ين را ندارنـد و مهمتـر    يـ  آنال يسي اموزش زبان انگل   يها  دوره ي اجرا ي الزم برا  ي آمادگ يرانيا

انـه  ي اسـتفاده از را    ي نـه يشان در زم  يـ  ا ي فن يها فقدان مهارت  شان مربوط به  ي ا يساز چالش آماده 
. تـال اسـت  يجي ديايـ انـه و دن يشان بـا را ي اك اندييزان سواد و آشنا يه نشات گرفته از م    كاست  
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ابـد و بـا   ير ييـ د تغيـ زبـان با  سي تـدر يوه سـنت يند شك يان ميب) 2014 (يه دشتستانكهمان طور  
ه سـردمداران   كـ  است   ين مهم ضرور  يا  به يابي دست يبرا. ده شود ي بهبود بخش  ياستفاده از فناور  

 ي فنـ يهـا   فراهم آورند تا مهـارت   بهتر معلمانيي آشناي را برايطي شرايسيآموزش زبان انگل
 يآمـوز  ن زبـان  يـ  آنال يهـا   دوره ي معلمان اجرا  ي سطح دانش فن   يبدون ارتقا . اموزنديالزم را ب  

نـه  ي آنـان در زم ك دانش انـد ي نهي از برداشت معلمان در زم     كي حا يها افتهي. ن نخواهد بود  كمم
؛  2002ر،  يـ ؛ روبل 2012سمانوقلو،  يه(ن است   يشي پ يها ز در تطابق با پژوهش    ي ن ي فن يها مهارت

  ). 2011،  يادجيسمياركسان، راب و 
در . شوديـ ده ميـ  نامي معلمان مهـارت آموزشـ  ي برا ني آنال يها از دوره يگر مورد ن  يمهارت د 

امال مـد  كـ ن  يـ  آناليها  دورهي اجرايد براياند و با   ز مهم يها ن  ن مهارت ي، ا يتشابه با مهارت فن   
ها و دانش خـود      د مهارت ي، معلمان با  ي زبان يها ز دوره يآم تي موفق ي اجرا يبرا. رندينظر قرار گ  

 بهتـر شـدن رشـد       يبـرا . هـا  ارتقـا بخـشند        و روش  هـا   آموزش، شگرد  يها نه انگاره يرا در زم  
ن ي در ا ي تخصص يها ارگاهكتوانند   ي م ي معلمان مسئوالن و مقامات آموزش     ي آموزش يها مهارت

ن، يـ افـزون بـر ا  . آورد يز فراهم مين مطالب را ني ايه فرصت بحث و بررس   كنند  كنه برگزار   يزم
ت و  كازمند شر يطور خاص، معلمان ن    به. شوندمند   ز بهره ي ن يش آگاه ي افزا يها توانند از دوره   يم

 و ينـد جنبـه عملـ   ك ي مـ كمكآنها  ه بهكباشند  يز ميگر معلمان ن ين د ي انال يها مشاهده در دوره  
ه كـ ن اسـت    يت دو چندان برخوردار است ا     يآنچه از اهم  . رد خود را بهبود ببخشند    ك عمل ينظر

از ين مهارت مورد ن   يسوم. ده گرفته شود  يد ناد ين امر نبا  ي ا يا نظر ي ي عمل يها دام از جنبه  كچ  يه
باشـد   ي مـ  يابيرسد مهارت ارز   ينظر م   به ين ضرور ي آنال يها  موفق دوره  ي اجرا ينظر برا  ه به ك
 كيهـا حـا   افتهي. گردد ي معلمان م ي عموم يابي ارز يها  مهارت ين امر موجب ارتقا   يه در ابتدا ا   ك

ن زبـان   يـ  آنال يابيـ  ارز يهـا  از مهـارت   كي دانش انـد   يسي زبان انگل  يرانيه معلمان ا  كاز آنست   
ط يت معلم برگزار شده  در محـ ي تربيها  دورهيارآمدكنا ن است بهكه ممكند  ي، را دارا  يسيانگل

 معلمـان،  و     يها و جلسالت بحـث و بررسـ        ارگاهك مستمر   ين برگزار يبنابر.  ديران اشاره نما  يا
  .ابديلمان ارتقا ن مهارت در معيند تا اك كمكتواند  ي ضمن خدمت ميها دوره

 و  ي، آموزشـ  ي  فنـ   يهـا  ند مطالب مـرتبط بـا جبنـه       ك يان م يب) 2009(امپتون  كه  كهمانطور  
ن  در   يگزيطـور جـا    ا به يت معلم گنجانده شود     ي ترب يها د در دوره  ين با ي آنال يها   دوره  يابيارز

 يجيه تـدر رات حاصـل ييه تغكد مد نظر داشت ياما با.  معلمان ارائه گردد يسه طور جداگانه برا   
رغم منـافع    يعل. با باشند كيجه ش يافت نت ي در يد برا يز با يازمند زمان است و مسئوالن ن     ياست و ن  

ز يـ  آنـان ن   ي را بـرا   ي فراوان ي معلمان فرصت شغل   يساز  توانمند ي موسسات آموزش  يفراوان برا 
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ت زمـان و    يـ بـا در نظـر گـرفتن اهم       . شود يز م ي آنان ن  يشرفت شغل يآورد و موجب پ    يفراهم م 
 برخـوردار خواهنـد     يشتريت ب ين از محبوب  ي آنال يها ن دوره ينده ا يآموزان در آ    زبان ي برا يانرژ
 گـام   يآموزشـ هـاي     يهـا   نظـام  يسـاز  پارچهيكرود مسئوالن در جهت      يجه انتظار م  يدر نت . شد

  .باشد  ميز  به صرفهينه و منفعت نيه از نظر هزكبردارند 
 ي و  آموزشـ ي فنـ يهـا   مهـارت يردند ارتقـا كن ايب) 2006(1وهلركشال و   يبر اساس آنچه م   

 معلمـان را  يد بهبود دانش و مهارت فنـ يرد و مسئوالن نباي زمان صورت پذيكد در  يمعلمان با 
ت بهتـر   يد بخش موفق  ين امر نو  ين ا يهمچن. شمار آورند  شان به ي ا يارك يها ر جنبه ي از سا  يجدا
  .ابديرتقا و بهبود  معلمان همزمان ايها يي خواهد بود اگر توانايشتريو ب

سته اسـت  يـ ه شاكـ ه آنگونـه  ك است   ي از موضوعات  يكين  يس و آموزش آنال   يمتاسفانه تدر 
 يعيه  حجم وسـ    كگرچه  .  در حال توسعه قرار نگرفته است      يها شوركمورد توجه پژوهشگران    

ن يـ  آنال يها  آموزش ي مختلف اجرا  يها افته در مورد جنبه   ي   توسعه  يها شوركها در    از پژوهش 
در حـال توسـعه،   هاي  شوركن امر در يالت اكها و مش ها، چالش ياستكجام شده، اما در مورد      ان

سـمت    بـه ي آتـ يهـا  ه پـژوهش كشود  يشنهاد مين پ يبنابر. از است ي مورد ن  يشتري ب يها پژوهش
 يهـا  شوركن در   ي آموزش آنال  يك لجست يها ، و جنبه  ي اقتصاد ي،  اجتماع  ي ابعاد آموزش  يبررس

توانند نقـش   يه مك اند ين عواملي از مهمتر  يكيه معلمان   كواضح است   . پردازددر حال توسعه ب   
  .نديفا نماي ايكترونك اليها نده آموزشي در آييسزا به

 نـسبت  يمثبتـ  نگـرش  يرانيا معلمان ،)2014 (يدشتستان توسط شده انيب مطالب به توجه با
ـ ي معلمـان ا   ي هزيـ توانـد انگ   ي داشتن نگرش مثبت م    .دارند نيآنالهاي    آموزش به  را نـسبت    يران
ـ  كت يـ شان تقوي و برخط ايا انهي دانش را  يارتقا به  يهـا  رديكـ ارهـا و رو كن اتخـاذ راه يكنـد، ل

 بـا  .رديـ  قرار گ  يران آموزش ياران و مد  كار دستاندر كست سرلوحه   يبا يننده م ك لي و تسه  يزشيانگ
تر،  يتر و اقتصاد   ن آسا ي آموزش يها سمت روش  افته به ي  توسعه يشورهاكع  يت سر كحر توجه به 

د در يبا يز ميران ن يا. رسد ينظر م  ر به يناپذ  اجتناب ي امر يكنده نزد ي برخط در آ   يها السكجاد  يا
 مدرسان و اسـتادان زبـان       ي  همه ي دسترس ي بوده و بستر را برا     يكت نو و سازنده شر    كن حر يا

  .ا سازدي آموزش برخط مهي توانمندسازيها دوره  بهيسيانگل
 آموزش بـرخط زبـان      ي  صورت گرفته در گستره    يها رسد پژوهش  ينظر م  ، به نيافزون بر ا  

ه محققـان   كـ  اسـت    يهـا موضـوع    ن دوره يس در ا  ي معلمان جهت تدر   ي و توانمندساز  يسيانگل
__________________________________________________________________ 

1- Mishra, P., & Koehler, M. 



  829 هاي آنالين زبان انگليسي هاي فني، آموزشي و ارزيابي معلمان ايراني در دوره بررسي مهارت

س در  ي تـدر  يها  روش يساز يتواند در مورد بوم    ي م يمطالعات آت . اند آن پرداخته  متر به ك يرانيا
 در سي جهت تدريرانياز معلمان ا  ي مورد ن  يها  و مهارت  يسي برخط آموزش زبان انگل    يها ره دو

 در  يشتريـ ن  انجـام مطالعـات ب      يهمچنـ . ابـد يز  كـ  تمر يسيـ انگل زبان اموزش برخطهاي    دوره
 امر  يكران  ي در ا  يسيانگل زبان اموزش برخط يها الت گنجاندن دوره  كها و مش    چالش ي طهيح
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