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کلید واژگان:

با ظهور آموزش زبان به کمک رایانه ( ،)CALLسواد دیجیتال دانشآموزان و معلمان مورد توجه بسیاری از
مطالعات قرارگرفته است .بااین حال ،آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک یک حوزه نادیده گرفتهشده است و
تحقیقات بسیار محدودی در این زمینه انجام شده است .هدف از انجام این مطالعه ،مشخص کردن سطوح سواد
دیجیتال اساتید آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و شناسایی موانع محدودکننده ارتقاء سواد دیجیتال
اساتید بود .در راستای نیل به اهداف مطالعه 49 ،نفر از اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در
تکمیل پرسشنامهها و  29نفر از آنان در پاسخ به سواالت مصاحبه شرکت داشتند .یافتههای پژوهش نشان داد که
استادان ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه دارای سطح متوسطی از سواد دیجیتال هستند و از انواع
محدودی از ابزارها و برنامههای کامپیوتری استفاده میکنند .بااین حال ،اساتید آگاه بودند که سطح سواد دیجیتال
آنها برای اهداف آموزشی ممکن است پایینتر از سطح سواد دیجیتال آن ها برای اهداف عمومی و شخصی باشد.
این مطالعه همچنین نشان داد که این اساتید به دلیل برخی عوامل مانند کمبود زمان ،محدودیتهای برنامه
آموزشی و عدم توجه مدیران آموزشی ،تصمیم به تقویت سواد دیجیتال خود نمیگیرند .هرچند که آنها دیدگاه
مثبتی نسبت به ارتقاء سواد دیجیتال خود داشتند .عالوه بر این ،بر اساس نتایج بهدستآمده اساتید آموزش زبان
انگلیسی برای اهداف آکادمیک سواد دیجیتال خود را از طریق تجربه شخصی کسب کردهاند و هیچ آموزش رسمی
به آنها ارائه نشده است .این مطالعه میتواند مفاهیم و کاربردهای متعددی در راستای بهبود سواد دیجیتال
اساتید آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک و هموارسازی راه برای استفاده موفقتر از رایانه برای آموزش در
دورههای آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک داشته باشد.
شناسه دیجیتال DOI: 10.22059/JFLR.2021.330161.890
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سید رضا دشتستانی ،استادیار زبانشناسی کاربردی دانشگاه تهران است .زمینه های فعلی مورد عالقه تحقیق وی شامل استفاده از فناوری در آموزش،

انگلیسی برای اهداف ویژه ،سوادهای دیجیتال نوظهور ،یادگیری موبایل محور ،و تربیت معلم بر اساس فناوری است.

 شمیمه حجت پناه ،معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش است .زمینه اصلی پژوهشی ایشان استفاده از فناوری برای زبان آموزان جوان و مدرسه ای است.

او همچنین عالقه مند به استفاده از  TBLTدر دوره های ، CALLو اجرا و برنامه ریزی دورهه ای آموزش و آمادگی معلمان جهت استفاده از فناوری در

تدریس است.
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ARTICLE INFO

With the emergence of computer-assisted language learning (CALL), digital literacy
of students and teachers has become the focus of many studies. However, EAP
instruction has been a neglected field in that very limited studies have been carried out
in this realm. This study uncovered the digital literacy levels of Iranian EAP
instructors and identified the barriers restricting the promotion of EAP instructors’
digital literacy. A total of 79 Iranian EAP instructors participated in this study. The
findings suggested that Iranian EAP instructors perceived to have an intermediate
level of digital literacy and use a limited range of computer tools and applications.
However, the instructors were aware that their level of digital literacy for teaching
purposes might be lower than their level of digital literacy for common and personal
purposes. The study also revealed that Iranian EAP instructor do not decide to foster
their digital literacy due to some factors such as lack of time, curricular restrictions,
and lack of attention of educational authorities. It was indicated that Iranian EAP
instructors had a positive perspective on promoting their digital literacy. The results
suggested that Iranian EAP instructors have acquired their digital literacy through
personal experience and no formal training was provided for the instructors. The study
can have several implications and applications for improving EAP instructors’ digital
literacy and paving the way for a more successful implementation of CALL in EAP
courses.
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ABSTRACT

 .1مقدمه
استفاده و گنجاندن تکنولوژی در آموزش را میتوان بهعنوان
یک وظیفه مهم برای مؤسسات آموزشی در نظر گرفت .به
همین ترتیب ،تحقیقات در مورد استفاده از فناوری در
محیطهای آموزشی به یک رشته تحقیقاتی محبوب و پیشرو
تبدیلشده است (بیتس و پول3002 ،؛ برایانت و هانتون،
3000؛ کریستنسن3003 ،؛دشتستانی و کرمی ،3014 ،ارل،
3003؛ هرناندز-راموس3002 ،؛ کادیاال و کرینز3000 ،؛
لگریس ،اینگهام و کالرت3002 ،؛ مک میالن و شوماخر،
3010؛ مینز3010 ،؛ تئو، 3004 ،بودنار  ،کوکیارینی ،

ناتوانی در استفاده مناسب از تکنولوژی ،از استفاده از آن در
شیوههای آموزشی خود دلسرد شوند؛ بنابراین ،میتوان
استدالل کرد که بین سطوح سواد دیجیتال معلمان و میزان
تلفیق تکنولوژی در فعالیتهای آموزشی رابطه وجود دارد
(دشتستانی3017 ،؛ سان ،راب و کاریزمیادجی .)3011 ،در
تعداد زیادی از پژوهشهای مشابه به میزان سواد دیجیتال
معلمان و نقش آن در فعالیتهای آموزشی پرداختهاند.
(بهعنوانمثال القهتانی3012 ،؛ بهبه و مپوسا3012 ،؛ کنان،
3010؛ کرتشمن3012 ،؛ لی ،مایرز و فیشر3000 ،؛ اوگوندله
و اتجیر.)3012 ،

استریک و وان هوت 3012 ،؛ هسو 3012 ،؛ کاکار3014 ،؛
هکل و رینگایسن  .)3014 ،تحقیقات زیادی روی نقش
دانشآموزان و معلمان در استفاده از فناوری درزمینههای
آموزشی و دیدگاه آنها در مورد استفاده از تکنولوژی برای

نتایج این مطالعات ،استفاده از تکنولوژی میتواند محیطی
تسهیلکننده برای یادگیری زبان ایجاد کند و بر نگرشها و
دیدگاههای ذینفعان آموزشی نسبت به فرآیندهای یادگیری و
یاددهی تأثیر مثبت بگذارد (آلعمران و سالوم3014 ،؛
ایجیاکو3012 ،؛ حسین و اختر3012 ،؛ موگو ،نیاگی و
چموی3014 ،؛ توران.)3010 ،

در زمینههای آموزشی ،چام و کییچی ( )3014درک معلمان
مالزی از سواد دیجیتال خود را مورد بررسی قراردادند .نتایج
این مطالعه نشان داد که سواد دیجیتال معلمان مرد باال بوده
و معلمان بخشهای کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی نسبت به
معلمان سایر بخشها از سطح سواد دیجیتال باالتری
برخوردار بودند .همچنین معلمانی که از اینترنت یا رایانه
استفاده میکردند ،سطح سواد دیجیتال باالتری داشتند .بر
اساس یافتههای این مطالعه ،درآمد معلمان تأثیر قابلتوجهی

یکی از ابعاد مهم ادغام تکنولوژی در

بر سطح سواد دیجیتال آنها نداشت .بهطور مشابه ،سن

آموزشوپرورش ،نقش معلمان و کفایت سواد دیجیتال آنها

( )3014یک مطالعه موردی کیفی بر روی درک معلمان زبان

است .حتی معلمانی که نگرش مثبتی دارند میتوانند به دلیل

از سواد دیجیتال خود انجام داد .مشخص شد که دیدگاههای
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یادگیری و شیوههای تدریس متمرکز شده است .بر اساس

 .3پیشینهتحقیق

ایدئولوژیکی معلمان نقش مهمی در درک آنها از سواد

مؤثر و ادغام تکنولوژی درزمینة آموزش زبان بهعنوان زبان

دیجیتال ایفا میکند .این ایدئولوژیها شامل انتقادپذیری،

خارجی ناکافی است .از طرفی معلمان ،مشتاق باال بردن

خالقیت ،باورها و احساس مسئولیت بود .تایگر ()3011

سواد دیجیتال خود بودند و میتوان نتیجه گرفت که برای

سطوح سواد دیجیتال معلمان و اثربخشی آنها در ترکیب

آمادهسازی معلمان ایرانی برای بهکارگیری آموزش زبان به

تکنولوژی در آموزش را مورد بررسی قرارداد .این مطالعه

کمک رایانه ،آموزش الزم است .در پژوهشی دیگر ،یوجل و

کمی نشان داد که معلمان سطح باالیی از سواد دیجیتال و

کوچاک ( )3010مهارت رایانهای معلمان داوطلب در

سواد دیجیتال وب ( 3.0پلتفرمهای دیجیتال تعاملی برای

رشتههای مختلف را مورد ارزیابی قراردادند .آنها گزارش

دانشآموزان) ندارند .بین سن و سطح سواد دیجیتال رابطه

کردند که معلمان دارای سطح متوسطی از مهارتهای

معناداری وجود نداشت ،درحالیکه برخی عوامل دیگر مانند

رایانهای بودند .عالوه بر این ،معلمان مرد در مقایسه با

تعداد سالهایی که معلمان از رایانه استفاده میکردند و در

معلمان زن از مهارتهای رایانهای باالتری برخوردار بودند.

اختیار داشتن وسایل دیجیتال بر سواد دیجیتال آنها

سرانجام ،مشخص شد که معلمان در رشتههای مختلف

تأثیرگذار بودند.

برداشت متفاوتی از سطح مهارت رایانهای خود دارند.

پیرو همان تحقیقات ،گارسیا مارتین و گارسیا
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سانچز ( )3014مطالعهای را بر روی ادراک معلمان پیش از
شروع خدمت از سواد دیجیتال خود انجام دادند .نشان داده
شد که سواد دیجیتال به جنسیت و درجه تخصص بستگی
دارد .در مطالعه دیگری ،ولوارز و سرورا ( )3012ادراک
معلمان دبیرستان از سواد اطالعاتی خود را ارزیابی کردند.
علیرغم سطح قابلقبول درک معلمان از فناوری اطالعات،
برخی مشکالت مربوط به مدیریت ،ارزیابی و تغییر

کرتشمن ( )3012سطح استفاده از تکنولوژی و سواد
دیجیتال معلمان تربیتبدنی ( )PEرا با استفاده از یک روش
تحقیق کمی موردبررسی قرارداد .یافتهها نشان داد که مربیان
این رشته از تکنولوژی در آموزش خود استفاده نکردهاند.
عالوه بر این ،بین استفاده از تکنولوژی و سواد دیجیتال
معلمان ارتباط وجود داشت .بر اساس یافتههای مطالعه ،نوع
وسیلهای که معلمان استفاده میکردند نیز بر سواد دیجیتال
آنها مؤثر بود.

اطالعات در برداشت معلمان از سواد دیجیتال خود مشاهده

به همین ترتیب ،سان ،راب و کاریزمیادجی

شد .دشتستانی ( )3017سطوح سواد دیجیتال معلمان زبان

( )3011مطالعهای را بر روی سطح سواد رایانهای معلمان

انگلیسی ایران را ارزیابی کرد .بر اساس یافتههای این

زبان انگلیسی در اندونزی انجام دادند .بر اساس یافتهها

پژوهش سطح سواد دیجیتال معلمان ایرانی برای استفاده

نشان داده شد که معلمان سطوح متفاوتی از سواد دیجیتالی
730

دارند .این مطالعه بر اهمیت آموزش سواد رایانهای برای



برداشت اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی

معلمان زبان انگلیسی در اندونزی تأکید کرد .همچنین

برایاهدافآکادمیکازسطحسواددیجیتالشان

گزارش شد که معلمان نگرش مثبتی نسبت به استفاده از

چیست؟ 

تکنولوژی در دورههای آموزش زبان انگلیسی بهعنوان زبان



خارجی داشتند.

اهداف آکادمیک نسبت به ارتقاء سواد
دیجیتالشانچیست؟ 

آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک
عبارت است از« :آموزش زبان انگلیسی باهدف خاص

نگرشاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرای



دیدگاه اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی

کمک به زبانآموزان برای یادگیری ،انجام تحقیقات یا

برای اهداف آکادمیک درباره میزان استفاده

آموزش به آن زبان»(فالوردو و پیکاک .)3001،ادغام

برنامههایکامپیوتریچیست؟ 
آنهااز 


تکنولوژی در دورههای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف



آکادمیک توجه فراوانی را به خود جلب کرده است (آرنو،

اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای

3013؛ دشتستانی و استوکوویچ3012 ،؛ پلستینا.)3002 ،
عالوه بر این ،سواد دیجیتالی نقش اصلی را در آموزش زبان

یشود؟ 
اهدافآکادمیکم 


دیدگاه اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی
برایاهدافآکادمیکنسبتبهمنابعیکهبرای

تحقیقات محدودی در رابطه با سطح سواد دیجیتال معلمان
و دانش آموزان و چالشها و محدودیتهای مربوطه وجود
دارد (علوی ،برزآبادی و دشتستانی .)3012 ،بنابراین ،مطالعه
حاضر بهمنظور بررسی سطوح سواد دیجیتالی اساتید ایرانی

کردهاند،
کسب سواد دیجیتال خود استفاده  
چیست؟ 

 .2روشتحقیق

آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و شناسایی

استفاده از روش تحقیق تلفیقی و بهرهگیری از دو ابزار

محدودیتها و چالشهای احتمالی ارتقا سطح سواد

پرسشنامه و مصاحبه برای انجام این مطالعه در نظر گرفته

دیجیتال این اساتید در ایران انجام شده است .بر اساس آنچه

شد .ازآنجاکه این پژوهش به بررسی ادراک و نظرات افراد

گفته شد ،پرسشهای پژوهش عبارت است از:

پرداخته است ،استفاده توأمان از ابزار کیفی در کنار ابزار
کمی ضروری تلقی شده است.
شرکتکنندگان

.I
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هایزبان

پژوهش

انگلیسی برای اهداف آکادمیک ایفا میکند ،درحالیکه

چه عواملی مانع از ارتقای سواد دیجیتالی

 .IIدرمجموع  47نفرازاساتیدایرانی آموزش زبانانگلیسی

برای اهداف آکادمیک ایرانی در مورد سطح سواد دیجیتالی

برایاهدافآکادمیکدربخشپرسشنامهشرکتکردند.

آنها و فراوانی استفاده از برنامههای رایانهای مورد (آلفا

اساتید از هشت دانشگاه آزاد و دولتی مختلف ایران با

کرونباخ =  )0..2و بر اساس مقیاس لیکرت از نداشتن

استفاده از روش خوشهای انتخاب شدند که در
دانشکدههای مختلف مهندسی ،علوم اجتماعی ،هنر و

شرکتکنندگان 33

یکردند.ردهسنی
پزشکیتدریسم 
تا  07سال بود .درمجموع شش نفر از اساتید دارای
آنها دارایمدرک
مدرکدکتری انگلیسیبودندوبقیه 
کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی یا
بهطورمتوسط7.4
شرکتکنندگان 

ادبیاتانگلیسیبودند.
سالسابقهتدریسزبانانگلیسیبرایاهدافآکادمیک
دانشکدههای مختلفداشتند 37.نفرازایناساتیدبه

در
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هایزبان

پژوهش

سؤاالتمصاحبهنیزپاسخدادند.
.III
 .IVابزارمطالعه

مهارت تا بسیار ماهر و هرگز تا همیشه برای دفعات استفاده
بود .بخش دوم  4آیتم دارد و به بررسی عواملی میپردازد
که باعث میشود اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای
اهداف آکادمیک نتوانند سواد دیجیتالی خود را ارتقا دهند
(آلفای کرونباخ =  )0..3و طیف لیکرت در بخش از کامال
مخالف تا کامال موافق در نظر گرفتهشده بود .سومین بخش
پرسشنامه در مورد نگرش اساتید نسبت به ارتقای سواد
دیجیتال آنها طراحی شده بود و دارای چهار آیتم (آلفای
کرونباخ =  )0..1با طیف لیکرت از کامال مخالف تا کامال
موافق بود .بخش آخر سه آیتم داشت که در آنها اساتید
باید به سؤاالتی در مورد دیدگاهشان در مورد منابعی که
برای کسب سواد دیجیتال خود استفاده میکردند با
گزینههای بله یا خیر پاسخ میدادند .یک مطالعه آزمایشی

پرسشنامهای بر اساس مقیاس لیکرت که بر پایه مطالعات

با  10نفر از اساتید آموزش زبان انگلیسی برای اهداف

قبلی (دشتستانی3017 ،؛ سان ،راب و کاریزمیادجی)3011 ،

آکادمیک قبل از مطالعه انجام شد و پرسشنامه بر اساس

درزمینة سواد دیجیتال اساتید ،اقتباس ،بهروزرسانی و

بازخورد دریافتی مورد بازنگری قرار گرفت .فرم

طراحی شد .اعتبار محتوایی سؤاالت پرسشنامه توسط

رضایتنامه قبل ازانجام مطالعه به همه شرکتکنندگان

گروهی متشکل از سه کارشناس آموزش زبان انگلیسی برای

ارسال شد.

اهداف آکادمیک و آموزش با استفاده از رایانه ،مورد ارزیابی

همچنین ،یک مصاحبه نیمهساختاریافته بر اساس

و بررسی قرار گرفت .بخش اول این پرسشنامه مشتمل بر

پیشینه پژوهش و اهداف اصلی پرسشنامه طراحی شد.

 30پرسش در مورد دیدگاه اساتید آموزش زبان انگلیسی

سؤاالت پرسشنامه با مشورت با هیئت متشکل از سه
733

کارشناس در حوزه آموزش زبان انگلیسی برای اهداف

دیدگاهاساتیدایرانی آموزش زبانانگلیسیبرایاهداف

آکادمیک و آموزش زبان به کمک رایانه تأیید شد .سؤاالت

آنها وفراوانی
آکادمیکدرموردسطحسواددیجیتالی 

مصاحبه در رابطه با دیدگاه اساتید در مورد سطح سواد

یانهای 
برنامههایرا 
استفادهاز 

دیجیتال آنها و فراوانی استفاده از برنامههای رایانهای،
عواملی که مانع ارتقای سواد دیجیتال اساتید میشود ،نگرش

پرسشنامهها 

نتایج

اساتید ایرانی نسبت به ارتقای سواد دیجیتال آنها و دیدگاه

مقادیر نشان دادهشده در جدول  1نشان میدهد که اساتید

اساتید در مورد منابعی که برای کسب سواد دیجیتال خود

زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک سطح سواد دیجیتال

مثلث

محدودی در استفاده از برخی برنامهها و ابزارها مانند

سازی) ،(triangulationآیتمهای پرسشنامه و سؤاالت

ابزارهای

گرافیکی،

مصاحبه در مورد موضوعات مشابه بودند .فرم رضایتنامه

کانکوردنسرها) ،)concordancersوبالگ نویسی و

نیز به شرکتکنندگان در مصاحبه ارسال شد.

استفاده از ویکیپدیا دارند ،درحالیکه درباره میزان سواد

استفاده

کردهاند

بود.

بهمنظور

دادهها 
تحلیل 

نرمافزاری

دیجیتال خود در استفاده از برخی موارد مانند پایگاههای
داده یادگیری زبان ،صفحات گسترده)،(spreadsheet

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت مورد میانگین و انحراف از

اجتماعی آکادمیک نظری نداشتند .در مورد فراوانی استفاده

معیارها محاسبه گردید .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون

از ابزارها و برنامههای کامپیوتری ،شرکتکنندگان بیان

سازگاری آلفای کرونباخ بررسی شد .همچنین دادههای

کردند که هرگز یا بهندرت از صفحات گسترده،

مصاحبه ضبط و ثبت شد .دو کدگذار دادهها را کدگذاری

کانکوردنسرها ،وبالگ نویسی ،گروههای بحث آنالین ،چت

کردند و موضوعات مشترک گزارششده توسط هر دوی

صوتی ،ویدئوکنفرانس ،بازیهای رایانهای ،سایتهای

آنها در مطالعه نگارش شد .در تحلیل نهایی پایایی بین

شبکههای اجتماعی آکادمیک و پادکست استفاده کردهاند.

ارزیابان  0..4به دست آمد.
جدول.1دیدگاهاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرای
آنهاوفراوانی
اهدافآکادمیکدرموردسطحسواددیجیتال 
یانهای 
برنامههایرا 
استفادهاز 

 .7نتایجوبحثوبررسی

موارد

سطحسواد
دیجیتال 
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فراوانیاستفاده
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هایزبان

پژوهش

دادههای پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 12

ویدیو کنفرانس ،بازیهای رایانهای ،پادکستها و شبکههای

آکادمیک
میانگین

انحراف

میانگین

از معیار

انحراف
از معیار 

ورد

7.22

0.4

7.44

0.27

پست الکترونیک

7.4.

0.42

7..2

0.42

شبکه جهانی وب

7.1.

0.41

7.3

0.24

پایگاههای

2.13

0.4

3.42

0.4

سایتهای

7.13

1.0.

7.2

0.22

شبکههای
اجتماعی غیر
آکادمیک
پادکستها

2.1

0.44

1.3

0..4

پاورپوینت

7.3

0.47

7.72

0..



یادگیری زبان
صفحه گسترده

2.03

1.01

1.3

0.47

ابزارهای

3.2

0.4.

3.21

1.02

نرمافزاری

نتایجمصاحبه 
اکثر اساتید شرکتکننده ( 31نفر) بر این عقیده بودند که

گرافیکی
چندرسانهای

7.1

0..1

2..4

0...

از آنها ( .نفر) اظهار داشتند که سواد دیجیتال آنها تا

(صوتی و
تصویری)
نرمافزار آموزش

حدودی پایین است 32 .نفر از شرکتکنندگان به این نکته
7

0.44

7.13

0.42

زبان
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هایزبان

پژوهش

سواد دیجیتال آنها در سطح متوسط است ،درحالیکه برخی

کانکوردنسرها

1.03

1.1

0.7

0.41

وبالگ نویسی

1.1

0.42

0.2

0.2.

ویکیپدیا

3.7

0.42

7.02

1.04

گروه بحث

2.44

0..2

1.02

0.4

آنالین

اشاره داشتند که استفاده از فناوری برای اهداف آموزشی
موضوعی متفاوت از استفاده رایج از فناوری برای اهداف
شخصی است .بنا بر گفتههای شرکتکنندگان سطح سواد
دیجیتال آنها هنگام استفاده از تکنولوژی برای اهداف
آموزشی پایینتر است .در مورد فراوانی استفاده از برنامهها
و ابزارهای دیجیتال ،آنها اشاره کردند که معموال از

چت متنی

7.23

0.24

7.37

0.21

اینترنت ،سایتهای شبکههای اجتماعی ،تلفنهای هوشمند،

چت صوتی

7.03

0.44

3.1

0.47

لپتاپها و رایانههای خود استفاده میکنند .همچنین اساتید

ویدئوکنفرانس

2.33

0..1

1.72

1

اشاره کردند که کمتر فرصت برای استفاده مکرر از

بازیهای رایانهای

3.42

0.4

0.24

0..

سایتهای

2.2

0.44

3.12

0.41

شبکههای
اجتماعی

برنامههای دیگر دارند.
عوامل بازدارنده اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی
برایاهدافآکادمیکازارتقاءسواددیجیتالخود 
737

پرسشنامهها 

نتایج

سواددیجیتالاساتید

مقادیر جدول  3نشانگر مواردی هستند که اساتید ایرانی

محدودیتهای برنامه

7.27

1

آموزشی

زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک بهعنوان عوامل
بازدارنده از ارتقا سواد دیجیتال به آنها اشارهکردهاند .این

نتایجمصاحبه 

عوامل عبارتاند از :کمبود زمان برای ارتقای سواد دیجیتال،
عدم آموزش برای بهبود سواد دیجیتال ،استفاده بیشتر از

در مصاحبهها اساتید اشاره کردند که کمبود زمان عامل

روشهای تدریس سنتی ،عدم توجه طراحان دورههای

بسیار مهمی است که مانع بهبود سواد دیجیتال آنها میشود.

آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک به ارتقا سواد

همچنین ،آنها معتقد بودند که اساتید در ایران باید دروس

دیجیتال اساتید و محدودیتهای برنامه آموزشی .

و واحدهای زیادی را تدریس کنند و برنامه شلوغ کاری

جدول  .3عوامل بازدارنده اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی
برای اهداف آکادمیک از ارتقاء سواد دیجیتال خود

آنها اجازه نمیدهد برای ارتقاء دانش و مهارتهای خود،
ازجمله سواد دیجیتال ،برنامهریزی داشته باشند .آنها
همچنین اظهار کردند که سواد دیجیتال و استفاده از

موارد

میانگین

انحرافاز
معیار

از تکنولوژی استفاده کنند ،ضرورتی برای ارتقاء سواد

سواد دیجیتال
عدم وجود آموزش برای

7.73

 1..4

بهبود سواد دیجیتال اساتید
استفاده بیشتر از رویکردهای

7.1.

 1.71

2.04

نگرشاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرایاهداف
3..3

 1.43

استفاده از تکنولوژی در

آموزشزبانانگلیسیبرای
اهدافآکادمیکبهارتقا
732

آنها 
آکادمیکنسبتبهارتقاءسواددیجیتال 
نتایجپرسشنامه 

کالس
دورههای
عدمتوجهطراحان 

ارتقا دهند.

 1.70

سواد دیجیتال
عدم عالقه دانشجویان به

دیجیتال خود احساس نمیکنند .برخی اساتید هم بر این
باور بودند که نمیدانند چگونه سطح سواد دیجیتال خود را

سنتی در آموزش
عدم عالقه اساتید به ارتقا

جز موارد موردتوجه در ایران نیست و ازآنجاکه قرار نیست

7.23

 1.4

بهطورکلی ،اساتید نگرش مثبتی نسبت به بهبود سواد
دیجیتال خود نشان دادند .آنها به چندین مزیت ارتقا سواد
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هایزبان

پژوهش

کمبود زمان برای ارتقا سطح

7.24

 1.0

تکنولوژی در تدریس زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک

دیجیتالی ازجمله اینکه تقویت سواد دیجیتال ،توسعه

همه شرکتکنندگان نگرش مثبتی نسبت به ارتقاء سواد

حرفهای را تسهیل میکند ،سواد دیجیتال یک نیاز مهم برای

دیجیتال خود داشتند .اساتید اذعان داشتند که ارتقاء سواد

همه اساتید آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک

دیجیتال آنها میتواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت حرفهای

است ،بهبود سواد دیجیتال به اساتید امکان میدهد تا از

آنها داشته باشد .شرکتکنندگان به این مورد اشاره داشتند

تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک

که سواد دیجیتال بخش مهمی از حرفه آنها است،

بهطور مؤثرتری استفاده کنند و اینکه سطح باالی سواد

درحالیکه توجه کافی به بهبود سواد دیجیتال آنها نشده

دیجیتال میتواند فرصتهای شغلی بیشتری را برای اساتید

است .درنهایت ،آنها معتقد بودند که تقویت سواد دیجیتال

فراهم میکند آگاهی داشتند( .جدول .)2

میتواند به آنها کمک کند تا بتوانند از انواع تکنولوژیهای

جدول  .2نگرشاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرای
آنها 
اهدافآکادمیکنسبتبهارتقاءسواددیجیتال 
موارد

تقویت سواد دیجیتالی من

میانگین

7.22

انحرافاز
معیار
 1...

کردهاند
خوداستفاده 
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هایزبان

پژوهش

تسهیل کند.

نتایجپرسشنامه 
7.12

 1..1

جدول  7نشان میدهد که اساتید ایرانی آموزش زبان

اساسی برای همه اساتید
ایرانیآموزشزبان

انگلیسی برای اهداف آکادمیک نحوه استفاده از تکنولوژی را

انگلیسیبرایاهداف است.
ارتقا سواد دیجیتال مرا قادر

7.3.

 1.7

در راستای آموزش زبان

کامپیوتر یا کارگاههای آموزشی شرکت نکردهاند.

برای اهداف آکادمیک
میکند.

فرصتهای شغلی بیشتری
در اختیار من قرار میدهد.

بر اساس تجربه شخصی خود آموختهاند .بر اساس گزارش
اساتید ،آنها برای تقویت سواد دیجیتال خود در دورههای

به استفاده مؤثر از تکنولوژی

سطح باالی سواد دیجیتال

دیدگاهاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرایاهداف
آکادمیکنسبتبهمنابعیکهبرایکسبسواددیجیتال

توسعه حرفهای من را

سواد دیجیتال یک الزام

آموزشی در دورههای خود بهطور مؤثرتری استفاده کنند.

جدول  .7دیدگاهاساتیدایرانیآموزشزبانانگلیسیبرای
7.2.

 1.70

اهدافآکادمیکنسبتبهمنابعیکهبرایکسبسواددیجیتال
کردهاند
خوداستفاده 
موارد
شرکت در دورههای آموزشی

نتایجمصاحبه 

بله

خیر

1.32

 7..40٪

کامپیوتر/فناوری اطالعات
732

شرکت در کارگاههای

0

 111%

کامپیوتر/فناوری اطالعات
یادگیری باتجربه شخصی

اساتید باید تشویق شوند تا بتوانند بهطور مؤثر از
تکنولوژیها و برنامههای مختلف استفاده کنند .عالوه بر

42.30

 3.47%

نتایجمصاحبه 

این ،به نظر میرسید که مربیان از صالحیت خود برای
استفاده از برنامهها و ابزارهای متنوع رایانه مطمئن نیستند.
این مسئله میتواند نشانگر این باشد که مربیان از اعتماد

در مصاحبهها شرکتکنندگان خاطرنشان کردند که هیچ

کافی برای استفاده از این تکنولوژیهای آموزشی برخوردار

آموزشی برای بهبود سواد دیجیتال خود ندیدهاند و نحوه

نبودهاند .مقامات آموزشی ایران باید اساتید را از مزایای

استفاده از تکنولوژی را در اثر استفاده و تجربه شخصی

ارتقای سواد دیجیتال خودآگاه سازند و پروژههایی در

آموختهاند .آنها اظهار داشتند که هیچ دوره آموزشی در

راستای تجزیهوتحلیل نیازها انجام دهند تا مهارتهای

مورد سواد دیجیتال در دانشگاهی که کار میکنند وجود

دیجیتالی موردنیاز اساتید را مشخص کرده و دورههای

ندارد.

آموزشی مبتنی بر نیاز آنها را بهمنظور ارتقا سواد دیجیتال

بحثوبررسی 

این افراد برگزار کنند.

این مطالعه مزایا و موانع بهبود سطح سواد دیجیتالی اساتید

بررسی کرد .نتایج روش مثلث سازی در این مطالعه نشان
داد که سواد دیجیتال اساتید در سطح متوسط قرار دارد.
عالوه بر این ،آنها آگاه بودند که سواد دیجیتال برای اهداف
تدریس انگلیسی برای اهداف آکادمیک متفاوت از سطح
سواد دیجیتال برای اهداف شخصی است؛ بنابراین ،سواد
دیجیتال اساتید باید بهطورجدی مورد توجه قرار گیرد
چراکه پیشرفت آنها درزمینة یادگیری استفاده از
تکنولوژیهای آموزشی میتواند گزینههای آموزشی بسیار
متفاوتی را برایشان فراهم کند .برای بهکارگیری موفقیتآمیز
کامپیوتر در آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک
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برنامهها و ابزارهای دیجیتالی استفاده نکردهاند .این عدم
استفاده ممکن است مربوط به سطح پایین سواد دیجیتال
آنها باشد .بهمنظور استفاده از طیف گستردهای از برنامههای
کاربردی رایانهای و ابزارهای نرمافزاری ،مهم است که
مربیان از مزایای تکنولوژیهای مختلف آگاه شوند و آنها
را برای شیوههای آموزشی خود مفید بدانند .همچنین،
امروزه ،نسلهای جدید دانشجویان از فناوریهای زیادی
استفاده میکنند و عالقهمندند در مورد کاربردهای مختلف
آنها بیاموزند .درنتیجه ،اساتید باید از مزایا و معایب
تکنولوژیهای یادگیری مدرن آگاه بوده و آنها را در
دورههای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک
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ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک را

عالوه بر این ،اساتید از طیف گستردهای از

بهکارگیرند .بنابراین ،یک کمیته ویژه میتواند بهمنظور

دشتستانی ( )3017است که گزارش داد اساتید زبان

شناسایی فناوریهای نوظهور آموزشی و آگاهی بخشی به

انگلیسی در ایران ارتقاء سواد دیجیتال خود را مهم و

اساتید نسبت به مزایای چنین فناوریهایی برای آموزش،

ضروری میدانند .بنابراین ،حذف همه موانع و چالشها

تشکیل شود.

بهمنظور استفاده از تکنولوژی در دورههای آموزش زبان

برخی از محدودیتهای عملی مانند کمبود زمان
و برنامههای آموزشی سخت از دیگر عواملی هستند که
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میتوانند انگیزه اساتید را برای استفاده از تکنولوژی در

انگلیسی برای اهداف آکادمیک و ایجاد انگیزه در معلمان
برای یادگیری نحوه استفاده از تکنولوژی آموزشی ،یک گام
اساسی به شمار میآید.

دورههای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک

یافتهها همچنین نشان میدهد که اکثریت

کاهش دهند .این محدودیتها میتوانند مانع پیشرفت

شرکتکنندگان نحوه استفاده از تکنولوژی را بهتنهایی و

حرفهای اساتید شده و آنها را به استفاده از روشهای

بدون دریافت هیچگونه آموزش رسمی آموختهاند .بهعالوه،

قدیمی و سنتی آموزش عادت دهد .بسیار مهم است که

برخی از آنها نمیدانند چگونه میتوانند سواد دیجیتالی

اساتید در معرض رویکردهای مبتنی بر تکنولوژی برای

خود را ارتقا دهند .آموزش جزء الینفک استفاده از

تدریس قرار بگیرند و هر از گاهی راههای مناسبی برای

تکنولوژی آموزشی و بهکارگیری یارانه در آموزش است

تقویت سواد دیجیتال خود بیابند .الزم به ذکر است که بدون

(دشتستانی )3013 ،و کسانی که بهخوبی آموزش ندیدهاند،

در نظر گرفتن برخی اقدامات و سیاستهای انگیزشی

هنگام استفاده از تکنولوژیهای یادگیری با مشکالتی روبرو

توسط مقامات آموزشی ،اساتید قادر و مشتاق نخواهند بود

میشوند .در حالت ایدئال ،دانشگاهها میتوانند بودجهای را

تا در مورداستفاده از ابزارها و برنامههای کاربردی متفاوت

برای برگزاری دورههای مختلف آموزش سواد دیجیتال

برای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک اطالعات

اختصاص دهند .با توجه به نگرش مثبت مربیان نسبت به

بیشتری کسب کنند .حجم کار اساتید نیز باید کاهش یابد.

ارتقاء سطح سواد دیجیتال ،این دورهها میتواند دیدگاههای

داشتن کالسهای متعدد در طول یکترم به انرژی،

ارزشمند و امیدوارکنندهای را در اختیار آنها قرار دهد.

برنامهریزی و تمرکز زیادی از سوی اساتید نیاز دارد.

این مطالعه علیرغم وجود برخی محدودیتها

باوجود همه این چالشها و مشکالت ،به نظر

انجام شد .اولین محدودیت این بود که امکان داشت

میرسد که اساتید نگرش مثبتی نسبت به تقویت سواد

ادراکات اساتید با شرایط واقعی متفاوت باشد .مشکل بعدی

دیجیتال خود دارند .این یافته متناسب با یافتههای مطالعه

این بود که بسیاری از اساتید به دلیل مشکالتی مانند کمبود
73.

وقت یا مشکالت دیگر دعوت به شرکت در مطالعه را

کالسهای آموزشی را نمایان میکند .این امر را میتوان از

نپذیرفتند .آخرین محدودیت در مورد عدم وجود مقامات

طریق برگزاری کارگاههای دورهای ،دورههای آموزشی حین

آموزشی و طراحان دورههای آموزش زبان انگلیسی برای

کار یا حتی یکی از واحدهای اصلی دورههای تربیتمعلم

اهداف آکادمیک در این مطالعه بود .بهطورقطع ،این افراد

در نظر گرفت .از طرف دیگر ،برگزاری برخی دورههای

نقش بسیار محوری در ایجاد انگیزه و یا از بین بردن انگیزه

سواد دیجیتال خاص بر اساس نیازها و الزامات گرایشها و

در اساتید برای استفاده از تکنولوژی در دورههای آموزش

رشتههای مختلف در این زمینه ضروری به نظر میرسد.

زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک ایفا میکنند.

چالش جدی دیگر ممکن است این واقعیت باشد
که اساتید ایرانی بهطورمعمول از برنامههای متنوع کامپیوتری

یجهگیری
 .2نت 
این مطالعه سطح پایینی از استفاده نرمافزار و برنامههای
آموزشی توسط اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای
اهداف آکادمیک را نشان داد .علیرغم اینکه اکثر معلمان
دارای سطح متوسط سواد دیجیتالی هستند ،سطوح باالی

در آموزش موردنیاز است .بنابراین ،مهم است که مهارتها
و نیازهای سواد دیجیتال بیشتری شناسایی و در برنامههای
آمادهسازی اساتید گنجانده شود .همچنین ممکن است
مربیان از برخی مهارتهای سواد دیجیتال موردنیاز برای
آموزش آگاهی نداشته باشند .این مهارتهای سواد دیجیتال
باید با همکاری گروه آموزشی که اساتید در آن تدریس
میکنند ،بهدرستی تعریف و بررسی شوند .این موضوع
اهمیت ارائه آگاهی مستمر و آموزش در مورد سواد دیجیتال
مرتبط با فناوریهای یادگیری جدید و تقویت دانش اساتید
در استفاده از تکنولوژی آموزشی بهطور منسجمتر در
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انگلیسی برای اهداف آکادمیک در راستای استفاده از طیف
گستردهای از برنامههای کامپیوتری ،عالقهمند کردن آنها به
استفاده از تکنولوژی آموزشی در کالسها میتواند یک
استراتژی مؤثر باشد .یکی از مشکالت استفاده از بسیاری از
برنامهها در ایران ،دسترسی محدود به برنامههای اصلی
است .مؤسسات آموزشی و دانشگاهها میتوانند دسترسی
مربیان به برنامههای باکیفیت باال را تسهیل کنند .نیاز به
انجام پروژههای تجزیهوتحلیل نیازهای اساتید در مقیاس
بزرگ و در سطح کشور در مورد انواع فناوریها و
برنامههای کاربردی موردنیاز برای رشتههای مختلف و
تطبیق استفاده از آنها با زمینه آموزش زبان انگلیسی برای
اهداف آکادمیک وجود دارد .یک چالش احتمالی ممکن
است عدم آگاهی از انواع تکنولوژیهایی باشد که میتواند
برای آموزش اساتید مفید باشد .اساتید معموال باید در
دانشکدهها و گروههای مختلف تدریس کنند ،درحالیکه
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سواد دیجیتالی برای ادغام موفقیتآمیز یاددهی الکترونیک

استفاده نمیکنند .بهمنظور ترغیب اساتید آموزش زبان

آشنایی با فناوریها و ابزارهای نرمافزاری مختلف مربوط

مانع مشابه ،مسئله مربوط به نبود امکانات و

به نیازهای دانشجویان گروهها و دانشکدههای مختلف کار

تجهیزات مبتنی بر تکنولوژی است .این نقص برای بسیاری

سادهای نیست .سایر زمینههای مشابه آموزش زبان برای

از دانشجویان و اساتید یک عامل دلسردکننده قوی است.

اهداف آکادمیک نیز میتوانند با چالشها و موانع مشابهی

اغلب ،آنچه مقامات آموزشی و سرمایهگذاران در مورد

روبرو شوند .بنابراین ،بررسی مستمر برنامههای کامپیوتری

مناسب بودن امکانات در ذهن دارند برخالف آن چیزی

موجود در بازار آموزشی و محیط الکترونیکی بهمنظور از

است که دانشجویان و اساتید با آن روبرو هستند و تجربه

بین بردن هر نوع ناهماهنگی در این زمینه توصیه میشود.

میکنند .ازنظر منطقی ،اساتید در تماس نزدیک با محیط

یکی از مسائل مهم حلنشده در مورداستفاده از
تکنولوژی و ارتقاء سواد دیجیتال ،کمبود زمان است.
میتوان استدالل کرد که صرف زمان برای تقویت سواد
دیجیتال و فراهم کردن امکان استفاده درست اساتید از
تکنولوژی نباید بهعنوان یک فعالیت فوقبرنامه در عصر
رایانهها و دنیای دیجیتال در نظر گرفته شود .بنابراین ،به نظر
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میرسد که مقامات آموزشی و تصمیمگیرندگان ایرانی باید
توجه بیشتری به گنجاندن تکنولوژی و یادگیری زبان به
کمک رایانه در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی برای
اهداف آکادمیک و دورههای آمادهسازی اساتید داشته باشند.
بدیهی است که اولویتبندی یک اقدام مناسب است که
میتواند نشان دهد چه مهارتها و شایستگیهایی برای
اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک
ضروری است .کمبود محدودیت زمانی یک مشکل رایج
برای اکثر اساتید است که باید با اتخاذ سیاستها و اقدامات
مناسب و هوشمندانه حل شود.

یادگیری واقعی هستند و میتوانند قضاوت دقیقتری در
مورد وضعیت واقعی امکانات موجود داشته باشند .بنابراین
توصیه میشود که مشاهدات کالسهای آموزش زبان برای
اهداف آکادمیک ،مصاحبه با اساتید و دانشجویان و
بررسیهای کیفی بیشتر انجام شود تا تصویری واقعبینانهتر
از حوزه آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و
محدودیتها و محدودیتهای عملی آن ارائه شود.
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