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بهکارگیری فناوری های آموزشی در یادگیری و تدریس زبان دوم در حال حاضر بسیار گسترده شده است و
بسیاری از محققان تالش کردهاند تا دیدگاههای مختلف در مورد این موضوع را بررسی کنند .علیرغم تالشهای
گسترده تحقیقاتی ،مسائل مهمی مانند رابطه بین سبکهای تدریس معلمان و باورهای آنها درمورد بهکارگیری
فناوری در آموزش زبان دوم نادیده گرفته شده است .این مطالعه به بررسی سبک تدریس  51معلم ایرانی زبان
انگلیسی و باورهای آنها در مورد آموزش زبان انگلیسی بهکمک فناوری میپردازد .به این منظور یک روش
ترک یبی با ادغام دو پرسشنامه و یک مصاحبه ،به کار گرفته شد .نتایج حاصل از پرسشنامهها نشان داد که معلمان
ایرانی زبان انگلیسی سبک تدریس معلم محور را ترجیح می دهند و نگرش مثبتی به کاربرد فناوری در آموزش
زبان انگلیسی دارند .آزمونهای همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین سبکهای آموزشی معلمان و
باورهای آنها در مورد بهکارگیری فناوری در آموزش زبان انگلیسی ،رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس نتیجه
مصاحبهها ،اکثر مصاحبه شوندگان باورهای مثبتی نسبت به بهکارگیری فناوری داشتند ،بنابراین نتایج بهدست-
آمده از مرحله اولیه مطالعه (پرسشنامه) تأیید شد .این یافتهها ارتباط بین سبکهای تدریس معلمان و باورهای
آنها در مورد بهکارگیری فناوری در آموزش زبان انگلیسی را برجسته میکند.
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Integration of educational technologies in second language (L2) learning and teaching
has now become widespread and many researchers have attempted to investigate the
different perspectives on the topic. Despite the extensive research efforts, important
issues such as the relationship between teachers' teaching styles and their beliefs
toward the technological use in L2 pedagogy have been overlooked. This study
examines 90 Iranian EFL teachers' teaching styles and their beliefs about technologysupported L2 instruction. A mixed-methods approach, integrating two questionnaires
and an interview, was employed. Results from the questionnaires suggested that
Iranian EFL teachers prefer teacher-centered styles of instruction and that they hold
positive attitudes toward application of technology in EFL instruction. The PearsonProduct Moment Correlation tests also revealed that there was a significant
relationship between the teachers’ teaching styles and their beliefs about technology
integration in EFL instruction. Based on the interviews, it was concluded that most of
the interviewees had positive beliefs with respect to technology integration, thus
confirming the results obtained from the earlier phase of the study. The findings
highlights association between teachers' teaching styles and their beliefs about
technology integration in EFL education.
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ABSTRACT

1مقدمه
توسعه سریع فناوری اطالعات و ارتباطات جنبههای مختلف
زندگی ما را در سالهای اخیر تحتتاثیر قرار دادهاست و
آموزش زبان دوم نیز از این قاعده مستثنی نیست .با گذشت
زمان ،رویکردهای مرسوم برای آموزش زبان دوم با نوآوری
در فناوری به چالش کشیده میشوند (نوشی و اقبالی،
 .)7152 ،7152یافتههای کلی تحقیقات بهکارگیری فناوری
حاکی از آن است که فناوری میتواند فرصتهایی را برای
یک محیط آموزشی و یادگیری قدرتمند (احمد715۲ ،؛ علی
و بن هادی715۲ ،؛ عنایتی وگیلکجانی7171 ،؛ عربلو و
همکاران ،)7175 ،ایجاد انگیزه (کالنزاده و همکاران715۲ ،؛
استاکول7155 ،؛ سیدورنکو و همکاران ،)7152 ،تمایل به
برقراری ارتباط (مرادیان )7175 ،و استقالل (متلو و

 )7151فراهم کند.

معلمانی که نگرش مثبتی به فناوری یادگیری دارند ،بیشتر
است (چیکاشا و همکاران715۲ ،؛ گیلکجانی و لئونگ،
 .)7157با این حال ،گیلکجانی و لئونگ ( )7157اشاره
میکنند که ممکن است با وجود نگرشهای مثبت معلمان،
سطح استفاده آنها از فناوری در کالس کم باشد .اینان و
لوتر ( )7151ادعا میکنند که حمایت ناکافی از لحاظ فنی
مانع بزرگی بر سر راه بهکارگیری فناوری در زمینههای
آموزشی است .مرور پیشینه تحقیق در زمینه آموزش معلمان
نشان میدهد که شیوههای تدریس معلمان و باورهای آنها
در مورد بهکارگیری فناوری پیشتر بهطور جداگانه در
مطالعات مختلف (بهعنوان مثال ،گیلکجانی و لئونگ،
 ، )7157بهویژه در آموزش اصلی (بهعنوان مثال ،نگواره و
همکاران )715۲ ،مورد بررسی قرار گرفته است .با این حال،
بهندرت مطالعاتی در زمینه بررسی رابطه بین این دو عامل
انجام شده است .بدون شک ،کمبود تحقیقات در این زمینه

وایت هد و همکاران ( )7115نیز اشاره کردند که
فناوری میتواند ایجاد تغییر اساسی در آموزش و یادگیری
را تسهیل نماید .آنها همچنین استدالل کردند که با استفاده
از فناوری یادگیری گروهی ،ادغام برنامه آموزشی و ارتباط
معلم بهبود مییابد .در حالی که فناوری مزایای متعددی
دارد ،برخی موانع سبب میشوند که معلمان امکان

دلیل منطقیای برای بررسی رابطه بین شیوههای تدریس
معلمان و باورهای آنها در مورد فناوری است .بهمنظور حل
این مسئله ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه-
های تدریس معلمان ایرانی زبان انگلیسی و باورهای آنها
در مورد بهکارگیری فناوری در آموزش این زبان انجام شده
است.

برخورداری از فناوری در کالسهای درس خود را نداشته
باشند .یکی از متغیرهای کلیدی و موثر در بهکارگیری
فناوری ،باورهای معلمان در مورد فناوری است .محققان
155
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اروزتوگا7155 ،؛ رزل-اگویلر7152 ،؛ زارعی و هاشمیپور،

گزارش دادهاند که احتمال بهکارگیری فناوری در میان

در سالهای نه چندان دور ،معلم زبان انگلیسی تنها کسی

فناوری همچنین به جنبه اجتماعی زبان برای

بود که مطالب موثق انگلیسی را ارائه میداد و متن کتاب

برقراری ارتباط با گویشوران واقعی کمک میکند ،که این

تنها منبع در محیط آموزش زبان انگلیسی بود ،اما با پیشرفت

اتفاق بهطور معمول خارج از کالس رخ میدهد .دانش-

در فناوریهای رایانهای و اینترنتی ،رویکردهای سنتی برای

آموزان با استفاده از فناوری فرصت یادگیری بیشتری داشته

آموزش و یادگیری زبان به چالش کشیده شده و یا با

و شانس آنها برای قبول مسئولیت یادگیریشان باالتر می-

رویکردهای جدید و مبتکرانه جایگزین شد .معلم با استفاده

رود( .هولمس و گاردنر7112 ،؛ لی .)7111 ،با توجه به این

از فناوری در کالسهای زبان انگلیسی میتواند مطالب را

پیشزمینه ،میتوان نتیجه گرفت که فناوری میتواند به

آسانتر و موثرتر به دانشآموزان انتقال دهد (بیک و

یادگیری زبان کمک کند و اگر بهطور مناسب استفاده شود،

همکاران7112 ،؛ مک کالناهان.)715۲ ،

کالسها را برای دانشآموزان جذابتر میکند (احمد،

گیلکجانی و لئونگ ( )7157بیان کردند که استفاده
از فناوری پتانسیل زیادی برای تغییر روشهای تدریس زبان
دارد .آنها تاکید کردند که با استفاده از فناوری ،دانشآموزان
میتوانند فرآیندهای یادگیری خود را کنترل کنند و حجم
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وسیعی از دانش را که خارج از کنترل معلمان است ،در
دسترس خود داشته باشند .گوان و همکاران ()7152
ویژگیهای چندرسانهای رایانه در آموزش زبان خارجی را
بررسی کرده و نشان دادند که استفاده از چندرسانهایها
موجب جذابتر شدن کالس میشود .آنها همچنین بیان
کردند که آموزش زبان انگلیسی به کمک چندرسانهایها
میتواند سبب افزایش انگیزه در دانشجویان برای یادگیری،
بهینهسازی محیط کالس ،بهبود مهارت شنیداری و گفتاری،
ارتقاع بخشی به ایدهها در زبان مقصد و برانگیختن اشتیاق
آنها برای برقراری ارتباط شود.

715۲؛ گولونکا و همکاران715۲ ،؛ الی ،یونگ و هو،
.)7152
باورهایمعلمان
طبق مطالبی که در بخش  5.5مطرح شد ،مطالعات متعددی
به نقش مهم فناوری در توسعه مهارت زبانی ،استقالل و
انگیزه دانشآموزان اشاره کردهاند .استفاده از تکنولوژی نه
تنها به آموزش و یادگیری در کالس درس کمک میکند،
بلکه فرصتهایی را برای یادگیرندگان زبان دوم در خارج از
کالس فراهم میکند (گابریل7115 ،؛ لی ،یئونگ و
ایپ7152،؛ رشید و اصغر .)7152 ،با این حال ،تعداد
محدودی از مطالعات (عطایی و دشتستانی7155 ،؛
هاتچیسون و رینکینگ7155 ،؛ تور )7151 ،گزارش دادهاند
که معلمان زبان فناوری را برای کمک به آموزش زبان و
برنامهدرسی در کالس ادغام نکردهاند و استفاده آنها از
فناوری اغلب سطحی و محدود بودهاست .بهعنوان مثال،
15۲

فتحی و عبادی ( )7171نشان دادند که معلمان پیش از

معلمان شناسایی و اصالح شده و باورهای مثبت آنها تقویت

خدمت زبان انگلیسی که دوره آموزشی ادغام فناوری را

شوند.

گذرانده بودند ،بهطور کامل برای پیادهسازی فناوری در
کالسهایشان آمادگی نداشتند و در اینجا به نظر میرسد که
بین آنچه معلمان پیش از خدمت در دوره آموزش فناوری
خود یاد گرفتهاند و استفاده واقعی فناوری در کالس درس
رابطهای وجود نداشته است .یک عامل بالقوه مرتبط با
استفاده محدود معلمان از تکنولوژی ،باورهای آموزشی آنها
است .ارتمر ( )7111پیشنهاد داد که باورهای معلمان
مهمترین عامل در چگونگی استفاده آنها از فناوری است.

مطالعات بسیاری وجود دارند که نشان میدهند
معلمان باورهای مثبتی در مورد یادگیری زبان به کمک
رایانه در کالس دارند (بهعنوان مثال ،باز7152 ،؛ سویلمیز و
آکایوگلو .)715۲ ،دشتستانی ( )7157به این نتیجه دست
یافت که بیشتر معلمان ایرانی زبان انگلیسی ،یادگیری زبان
به کمک رایانه را برای افزایش انگیزه ،استقالل ،اعتمادبه-
نفس و توانایی یادگیری فرهنگهای مختلف موثر میدانند.
معلمان همچنین باور داشتند که فناوری یک ابزار مهم،

و اوتنبریت  -لفیتوویچ7155 ،؛ ارتمر و همکاران7151 ،؛

یادگیری زبان به کمک رایانه دسترسی به اطالعات ،پیشرفت

لین و همکاران7157 ،؛ راویتز و بکر ،)7111 ،معلمان

حرفهای ،استفاده از رویکردهای آموزشی مختلف ،و ارزیابی

فناوریهایی را انتخاب میکنند که با متغیرهای برنامه درسی

زبان انگلیسی را تسهیل میکند .با این حال ،همه معلمان

و روشهای تدریسشان (استراتژیهای تدریس) و باورهای

باورهای مثبتی در مورد بهکارگیری فناوری در کالسهای

آنها در مورد آموزش «خوب» هم خوانی دارد .ابزارهای

زبان خود نداشتند .برخی از معلمان استفاده از فناوری در

فناوری مانند رایانهها ،تبلتها ،یا تختههای تعاملی ،رویکرد

کالس درس را تایید نکردند و برخی دیگر واقعا در برابر

آموزشی خاصی را به معلم تحمیل نمیکنند؛ بلکه هر یک از

استفاده از آن مقاومت کردند .این بیمیلی یا حتی مقاومت

این ابزارها امکان پیادهسازی طیف وسیعی از رویکردهای

در برابر استفاده از فناوری در کالس درس ممکن است به-

تدریس و یادگیری را برای او فراهم میآورند؛ به عبارت

دلیل شک و تردید و اعتمادبهنفس پایین باشد .معلمان وقتی

دیگر ،نقشفناوری در کالسهای درس معلمان به باورهای

به شیوه قدیمی (بدون استفاده از فناوری) تدریس میکنند

آنان در مورد ماهیت آموزش و یادگیری مربوط میشود.

احساس امنیت و اعتمادبهنفس بیشتری دارند (گیلکجانی و

گیلکجانی و لئونگ ( )7157نیز بیان کردند که برای موفقیت

لئونگ .)7157 ،با این وجود ،مطالعاتی که باورهای منفی را

در کاربرد فناوری در کالس درس باید باورهای منفی

گزارش میکنند ،در مقایسه با مطالعاتی که باورهای مثبت
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براساس نتایج تحقیقات قبلی (بهعنوان مثال ،ارتمر

تسهیلکننده و تعاملی در آموزش زبان انگلیسی است؛ زیرا

معلمان را در مورد بهکارگیری فناوری در کالسهای درس
زبان نشان میدهند ،نسبتا کم هستند.
سبکهایتدریس

معلم با سبک متخصص دارای دانش و تخصصی
است که دانشآموزان به آن نیاز دارند .او تالش میکند تا
با نمایش دانش دقیق و به چالش کشیدن دانشآموزان برای
افزایش شایستگیشان ،جایگاه خود را بهعنوان یک

سبک به روش ترجیحی فرد برای استفاده از تواناییهای
خود اشاره دارد و به این ترتیب ،با توانایی او متفاوت است.

متخصص در میان دانشآموزان حفظ کند .وظیفه معلم انتقال
اطالعات وکسب اطمینان از آماده بودن دانشآموزان است.

سبک در تشخیص تفاوتهای فردی عملکرد افراد زمانیکه
مقامرسمی
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فکر میکنند ،یاد میگیرند ،تدریس میکنند یا کارهای
مختلفی انجام میدهند ،عاملی بسیار مهم محسوب میشود

این سبک تدریس یک رویکرد معلم محور است

(فن و یه .)7112 ،از دیدگاه گراشا ( ،)5۲۲۲سبکهای

که در آن معلمان مسئول ارائه و مدیریت محتوای آموزشی

تدریس نشاندهنده آن دسته از ویژگیها و رفتارهای ثابت

هستند .سبک «مقام رسمی» بهدلیل دانش و نقشش بهعنوان

فردی هستند که در شیوه مدیریت کالسهای ما ظاهر

عضو هیئتعلمی جایگاه خاصی در میان دانشآموزان دارد.

میشوند .سبک چیزی است که ما را توصیف کرده و

معلم مشغول ارائه بازخورد مثبت و منفی ،تعیین اهداف

فرآیندهای آموزشیمان را هدایت میکند و بر دانشآموزان

یادگیری ،انتظارات و معیارهای اخالقی برای دانشآموزان

و تواناییهای آنها برای یادگیری تاثیر میگذارد .کاظمی و

است.

سلیمانی ( )7155نیز سبکهای تدریس را بهعنوان «انعکاس

مدلشخصی

ادغام مفروضات نظری معلمان و تدریس عملی» تعریف
کردند (ص.)5۲۲ .

این سبک هم یک رویکرد معلم محور است که
در آن معلم مهارتهایی را نشان میدهد که دانشآموزان

گراشا سبکهای تدریس را به پنج دسته تقسیم
بندی کرد .این دسته بندی نشاندهنده جهت گیریها و
استراتژیهای مرسومی است که معلمان در کالسهایشان به
کار میگیرند.
متخصص

باید آنها را بیاموزند .این رویکرد به مشارکت دانشآموزان و
معلمان کمک میکند تا تدریس خود را با سبکهای مختلف
یادگیری تطبیق دهند .معلم خصوصی یا برخوردار از سبک
طراح به تدریس با مثال شخصی اعتقاد دارد .این معلم به-
وسیله نشان دادن نحوه انجام کارها ،تشویق دانشآموزان به
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یادگیری و سپس تقلید از رویکرد معلمان به نظارت،

میان دانشآموزان را در طول فعالیتهای تعیینشده تسهیل

راهنمایی و هدایت دانشآموزان میپردازد.

کرده؛ بینشی نسبت به چگونگی تبدیل شدن به یک

لگر
تسهی 

زبانآموز موفق و مستقل به آنها داده و منابع آموزشی را
سازماندهی کنند .بنابراین ،آموزش معلمان باید مستقیما بر

این سبک دانشآموز محور است و معلم بهعنوان
تسهیلکننده عمل میکند .مسئولیت دستیابی به نتایج برای

سبکهای تدریس متمرکز باشد تا موفقیت بیشتری حاصل
شود.

فعالیتهای مختلف بر عهده دانشآموز است که باعث
سبکهای تدریس معلمان همچنین بر تمایل آنها

یادگیری مستقل و مشارکتی میشود .معموال معلم
فعالیتهای گروهی را توسعه میدهد که به یادگیری فعال،
همکاری بین دانشآموزان و حل مساله نیاز دارد.

به کاربرد فناوری در آموزششان تاثیر میگذارد (بهعنوان
مثال ،کیل وگو7157 ،؛ کاراموستافاوگلو و همکاران7151 ،؛
نلسون .)7115 ،عامل مهم دیگری که میزان موفقیت استفاده

تفویضکننده

از فناوری در محیطهای آموزشی را تعیین میکند ،باور

دارد که در آن معلم مسئولیت و کنترل یادگیری را به دانش-

لفتویچ7155،؛ فایوز و گیل .)7151 ،باور معلمان بهعنوان

آموزان و یا گروههای دانشآموزان محول میکند .تمرکز

یک پیشبینیکننده اصلی استفاده از فناوریهای جدید در

معلم بر افزایش توانایی دانشآموزان برای یادگیری مستقل

محیطهای آموزشی در نظر گرفته میشود .اگرچه سبکهای

استوار است .دانشآموزان بر روی تکالیف خود بهصورت

تدریس و باورهای معلمان در مورد فناوری بهطور جداگانه

مستقل یا بهعنوان بخشی از تیمهای مستقل کار میکنند.

بررسی شدهاند ،مطالعات بسیار کمی به بررسی رابطه بین

سبک تفویضکننده اغلب به دانشآموزان حق انتخاب در

آنها پرداخته اند .مطالعه حاضر با طرح سواالت زیر به

طراحی و اجرای پروژههای یادگیری پیچیده را میدهد ،در

بررسی این رابطه میپردازد.

حالی که معلم نقش مشاور را ایفا میکند.

.1

تحقیقات زیادی نشاندادهاند که سبک تدریس

زبانخارجیدرمورداستفادهازتکنولوژیدر

عاملی است که بر موفقیت دانشآموزان تاثیر میگذارد
(نگوار و همکاران .)715۲ ،نقش معلمان این است که با
اشتراک تجربیات شخصی خود از یادگیری زبان ،ارتباط
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باورهای معلمان ایرانی زبان انگلیسی بهعنوان

آموزشزبانچیست؟ 
.2

سبک تدریس غالب معلمان زبان انگلیسی

ایرانیچیست؟ 
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این سبک تدریس نیز رویکرد دانشآموز محور

معلمان نسبت به استفاده از فناوری است (ارتمر و اتنبریت-

.3

آیا رابطه معناداری بین سبکهای تدریس

است .در جدول  5نمایهای از فعالیت شرکتکنندگان قابل

معلمان ایرانی زبان انگلیسی بهعنوان زبان

مشاهده است .

خارجی و باورهای آنها در مورد بهکارگیری
فناوریدرآموزشزبانوجوددارد؟

جدول.1اطالعاتآماریشرکت-
کنندگان 

.3روشتحقیق 
طرحپژوهش 

ج
نسیت 

ت
عداد 

م
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک آموزشی مدرسان

رد

و باورهای آنها در مورد بهکارگیری فناوری در آموزش زبان
دوم میپردازد .برای نیل این هدف ،از یک طرح پژوهشی
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بهره گرفته شد .دادهها در دو مرحله جمع آوری شدند؛ در

5

ن

1

جربه

پرسشنامه برخط (آنالین) را تکمیل نمودند .در مرحله دوم

انگلیسی 
5

چند داوطلب بهصورت تصادفی انتخاب شدند و از آنها
۲-

7

۲-

سهولت در دسترسی به آنها و نزدیکیشان به پژوهشگر

8

5۲-1

1
2

5

7

71-1

«نمونهگیری دردسترس» بود که یک شیوه نمونهگیری
غیرتصادفی محسوب میشود و دلیل انتخاب آزمودنیها

2

5

شرکتکنندگان تحقیق حاضر شامل  5۲مدرس مرد و 25

مختلف ایران مشغول به کار بودند .اساس انتخاب این افراد

7
 8.88
د
رصد 

3

1

مدرس زن بود که در موسسههای مختلف زبان در مناطق

 1.11

آموزش

مرحله اول ،داوطلبان با شرکت در یک پیمایش ،دو

شرکتکنندگان 

2

ت
عداد 

زبان

مصاحبه به عمل آمد .

7

ت

همبسته که متغیرها در آن بهصورت مستقل عمل میکنند

رصد 
1

ز

د

+

6

71
س

4
1.1
3
1.1
1
3.3
7
.8
6
.7
د

ت

طحزبانی
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عداد 

زبانآموز
م
بتدی

 21گویه بود در برنامه «گوگل فرم» قرار گرفت وابزار دوم

رصد 
1

2

1
3.33

رویکرد شرکتکنندگان نسبت به استفاده از رایانه در
پ

یش

2
9

3
2.22

آموزش زبان ( )CALLدر دروس آموزشی زبان خارجه
( )EFLمیباشد .ابزارهای پژوهش در بخش های زیر به-

متوسطه
م
توسطه

3
0

3

صورت کامل تشریح میشوند:

3.33
پرسشنامه سبک تدریس ( :)TSIاین پرسشنامه

ف
وق

1
4

1
که توسط گراشا ( )5۲۲2طراحی گردید و اعتبار یافت،

5.55

شامل  ۲1گویه است .در این پرسشنامه یک مقیاس لیکرت

متوسطه
5

پ

5
.5

یشرفته

پنج نقطهای مورد استفاده قرار گرفته که از =5کامال مخالف
تا =1کامال موافق درجهبندی شده است و رفتارهای

س
طح

ت
عداد 

د
رصد 

آموزشی مدرسان را به پنج سبک تقسیمبندی کرده است که
عبارتند از  )5متخصص )7 ،مقام رسمی )5 ،مدل شخصی،

تحصیالت

ک
ارشناسی

5
0

5

شامل هشت سوال است و مدرسان باید گزینههایی را

5.55
انتخاب کنند که سالیق آموزشی آنها را به بهترین شکل

ک
ارشناسی

3
2

3
5.55

ممکن توصیف میکنند (پیوست ب) .گویههای پرسشنامه به
شیوه قابل قبولی طراحی شدهاند و برای انجام پژوهش

ارشد
د

8

8
.88

حاضر مناسب هستند ( .)r=0.96عالوه بر این ،شاخص
قابلیت اطمینان (پایایی) برای هر بخش پرسشنامه ارزیابی
شد :مدل شخصی ( ،)r=0.91مقام رسمی (،)r=0.86

ابزارپژوهش 
بهمنظور جمعآوری دادهها از شرکتکنندگان سه ابزار مورد
استفاده قرار گرفت :در ابتدا ،دو پرسشنامه که جمعا شامل
15۲

تسهیلگر ( ،)r=0.85تفویضکننده ( )r=0.84و متخصص
( .)r=0.70شاخص روایی محتوا (بهعنوان مثال ،سادگی،
شفافیت و تناسب) برای سبک متخصص ،مقام رسمی ،مدل
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 )۲تسهیلگر و  )1تفویضکننده .هر بخش از این پرسشنامه

مدرس

کتری

یک مصاحبه نیمهساختاریافته بود که هدفش آگاهی از

شخصی ،تسهیلگر و تفویضکننده بهترتیب عبارتند از

آموزش از طریق فناوری بازبینی شد تا در مورد تناسب

 ۲۲.52 ،۲2.۲5 ،۲5.55 ،۲2.5و  .۲۲.12روایی محتوا با

محتوا و زبان آنها اطمینان حاصل شود .مصاحبهها بهصورت

استفاده از شاخص روایی محتوا ( )CVIو نسبت روایی

رودررو و به گونهای انجام شد که پاسخهای کامل و معتبری

محتوا ( )CVRبرای هر یک از گویهها محاسبه شد که به-

به دست آید .بدین منظور ،مصاحبهکننده (نویسنده دوم)

ترتیب  ۲2.۲و  22.1بود (اربابی سر جو و همکاران،

ابتدا فضایی آرام و بدون استرس برای شرکتکنندگان فراهم

 .)715۲تخمین پایایی پرسشنامه  1.۲2بود که نشان میدهد

کرد .در گام نخست از مدرسان خواسته شد که در مورد

گویههای این پرسشنامه از انسجام باالیی برخوردار هستند.

تجربیاتشان از تدریس زبان انگلیسی ،سن و سطح زبانی

پرسشنامه رویکرد مدرسان زبان انگلیسی به
آموزش زبان با کمک رایانه :این پرسشنامه توسط
دشتستانی ( )7157طراحی شد و هدفش ارزیابی باورهای
مدرسان در مورد استفاده از فناوری در آموزش دروس زبان
انگلیسی است .پرسشنامه دارای  71گویه است که بر اساس
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مقیاس لیکرت چهار نقطهای میباشد و در آن  5به معنای
کامال مخالف و  ۲کامال موافق است (پیوست الف) .برای
این بخش از پرسشنامه ،ما دریافتیم که گویهها از طرح قابل
قبولی برخوردار هستند و برای این مطالعه مناسب میباشند
( .)r=0.90روایی محتوای پرسشنامه نیز از طریق یک گروه
از متخصصان حوزه فناوری آموزشی تایید گردید.
مصاحبه 
برای بخش دوم پژوهش ،یک مصاحبه نیمهساختاریافته

زبانآموزانشان صحبت کنند ،سپس مصاحبه کننده هدف
مصاحبه را عنوان کرد ،اما اطالعات زیادی در مورد ماهیت
تحقیق ارائه نداد تا جبههگیری از سوی شرکتکننده صورت
نگیرد.



فرایندجمعآوریدادهها
آدرس پرسشنامه از طریق ایمیل به شرکتکنندگان ارسال
شد و همچنین در سه گروه تلگرامی در حوزه آموزش زبان
انگلیسی ( )ELTبه اشتراک گذاشته شد .از آن دسته از
مدرسانی که واجد شرایط تکمیل پرسشنامه بودند ،دعوت
به عمل آمد تا در پیمایش شرکت کنند .بر اساس شرایط
الزم ،شرکتکنندگان میبایست مدرس زبان انگلیسی در
سطح بزرگسال باشند و حداقل یک سال سابقه کاری داشته
باشند.

طراحی شد .در جریان طراحی مصاحبه ،چندین سوال بر

جهت انجام بخش مصاحبه ،پژوهشگر (نویسنده

اساس یافتههای حاصل از بررسی پیشینه تحقیق و نتایج

دوم) به مصاحبهشوندگان اطمینان داد که نام آنها نامشخص

مرحله اول مطالعه نگاشته شد (پیوست ج)؛ سپس سواالت

خواهد بود و اطالعات ارائه شده توسط آنها کامال محرمانه

توسط دو متخصص در زمینه زبان انگلیسی و دو کارشناس

خواهد ماند .از پیش اجازه ضبط مصاحبه از شرکتکنندگان
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گرفته شد و اهداف تحقیق نیز بهصورت خالصه برای آنها

گویه بین  7.27و  5.۲5و انحراف معیار بین  1.۲5تا 5.۲5

شرح داده شد .بیشتر سواالت به انگلیسی پرسیده شد ،اما از

بود .مقادیر چولگی بین  -1.1۲و  -5.1۲و مقادیر کشیدگی

شرکتکنندگان خواسته شد که هر وقت دوست داشتند زبان

بین  -1.11و  -5.11بودند .این مقادیر بسیار پایینتر از

خود را عوض کنند تا در درک سواالت یا بیان منظورشان

مقادیر کالسیک (برش)  ± 2.0بهترتیب برای چولگی و

دچار مشکل نشوند .هر مصاحبه  51تا  51دقیقه به طول

کشیدگی بود .که نشاندهنده توزیع نرمال دادهها میباشد.

انجامید و برای سهولت در انجام اقدام بعدی یعنی تحلیل

پرسشتحقیق 1

دادهها ،تمام تعامالت ضبط گردید.
نخستین پرسش تحقیق مربوط به باورهای مدرسان در مورد

.0یافتههایپژوهش
آمارتوصیفیوکنترلنرمالبودندادهها 
تحلیل آمار توصیفی برگرفته از باورهای مدرسان در مورد
بهکارگیری فناوری نشان دهنده این امر بود که نمرات
میانگین حاصل از  71گویه بین  7.22تا  5.2۲و انحراف

بهکارگیری فناوری در آموزش زبان دوم است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که متوسط میانگین بخش اول
پرسشنامه  5.55بود .این مسئله حاکی از آن است که در
حالت کلی ،شرکتکنندگان نسبت به بهکارگیری فناوری در
آموزش زبان انگلیسی رویکردی مثبت دارند (جدول.)7

دادهها ،چولگی و کشیدگی دادهها محاسبه شد تا از این

آموزشزبانانگلیسی

طریق مشخص شود که آیا دادهها مربوط به هر متغیر به-

گویهها 

صورت نرمال توزیع شدهاند یا خیر .مقادیر چولگی بین
B1
 -1.52و  -5.۲2بود و مقادیر کشیدگی بین  -1.15و 7.25
قرار داشت .به جز گویه  ،2این مقادیر خیلی کمتر از مقادیر
کالسیک (برش)  ± 2.0بهترتیب برای چولگی و کشیدگی

میانگین 
3.66

انحرافمعیار 
.519

B2

3.16

.691

B3

3.46

.603

B4

3.35

.675

B5

3.21

.771

B6

3.74

.531

تحلیل آمار توصیفی در مورد سبک مدرسان نیز

B7

3.61

.593

محاسبه گردید و نتایج نشان داد که نمرات میانگین از ۲1

B8

3.35

.658

بود که نشان دهنده نرمال بودن تک متغیره پاسخها است
(لوئون و پلونسکی.)7152 ،

175

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،3پاییز،1011ازصفحه111تا135
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


معیار بین  1.15و  1.22بود .بهمنظور ارزیابی نرمال بودن

جدول.2باورهایمدرساندرزمینههمافزاییفناوریدر

B9

3.55

.672

در بررسی دومین پرسش تحقیق ،پژوهشگر بهدنبال شناسایی

B10

3.38

.665

سبک غالب تدریس در بین مدرسان زبان انگلیسی در ایران

B11

3.43

.600

بود .دادههای توصیفی در زمینه توزیع پنج سبک تدریس در

B12

2.88

.879

جدول  5نمایش داده شد .با توجه به این مسئله که میانگین

B13

3.45

.689

تمام سبکهای تدریس  5.11بود ،میتوان گفت که پاسخ-

B14

3.066

.731

B15

3.22

.715

B16

3.055

.852

B17

3.500

.674

B18

3.122

.845

B19

3.30

.741

B20

3.26

.746

کل

۲1

دهندگان تمامی سبکها را نسبتا بهصورت یکسان به کار
گرفتهاند و در این بین ،مدل شخصی بیشترین میزان کاربرد
و تفویضکننده کمترین میزان کاربرد را داشتند.
جدول.3نمایهایازسبکهایآموزشیپاسخ-
دهندگان
سبک-
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مدل
بر اساس جدول  ،7جمالتی که بیشترین فراوانی

مقام

تسهیل

بر این ،جمالتی که انتخاب آنها کمترین میزان فراوانی را

پرسشتحقیق 2

3.57

.839

3.49

.784

گر

مدرسان امری آسان است) و گویه ( 52رایانه در تقویت
توانش بینافرهنگی دانشآموزان بسیار موثر است) بودند.

3.61

.964

رسمی

(فناوری فرایند آموزش زبان را تسهیل میکند) بودند .عالوه

داشت بهترتیب گویه ( 57فراگیری کار با رایانه برای

فمعیار

شخصی

را داشتند ،شامل گویه ( 2من میخواهم چگونگی استفاده از
رایانه در فرایند آموزش زبان را فرابگیرم) و گویه 5

میانگین

هایتدریس

انحرا

متخ

3.48

.651

صص
تفوی

3.12

.724
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شخصی سبک تدریس غالب محسوب میشد و سبک

ضکننده

تفویضکننده کمتر از سایر سبکها مورد استفاده قرار
گرفت .با وجود این امر ،یافتههای افیلتی و کوکالر ()7155
سبکهای تدریسی که از نظر میزان فراوانی در
رده های بعدی جای دارند ،بهترتیب مقام رسمی ،تسهیلگر
و متخصص هستند و پایینترین میانگین مربوط به سبک

با یافتههای تحقیق حاضر مغایرت دارد .در تحقیق آنها،
معلمان بهترتیب از سبکهای تدریس تسهیلگر ،تفویض-
کننده  ،مدل شخصی ،متخصص و مقام رسمی بهره گرفتند.

تفویضکننده است .شاید یکی از دالیل این امر مباحث
فرهنگی در ایران باشد .جیروکس ( )5۲۲۲آموزش را به-

پرسشتحقیق3

عنوان یک تجربه اجتماعی تعریف میکند و تاریخ ،سیاست،

بهمنظور بررسی رابطه بین باورهای مدرسان زبان انگلیسی

قدرت و فرهنگ را بهعنوان مسائلی میشناسد که بر روی

در ایران در مورد بهکارگیری فناوری در آموزش و سبک

آموزش تأثیرگذارند .در فرهنگ شرقی ،مخصوصا در حوزه

تدریس آنها ،از آزمونهای همبستگی گشتاوری پیرسون

مربوط به پژوهش حاضر ،مدرسان بهمنظور کنترل کالس-

استفاده شد .نتایج نشان داد که رابطه موثر و مثبتی بین سبک

های پرجمعیت بیشتر ترجیح میدهند که فاصله خود را با

غالب مدرسان در تدریس و باورهای آنها در مورد استفاده

دانشآموزان حفظ نمایند.

از فناوری در آموزش وجود دارد ( .)r = 0.309, p<0.01

یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای الکاسه و
همکاران ( )715۲هماهنگ است .در تحقیق آنها مدل

سبکهایتدریس 

باورها

باورها

همبستگی پیرسون

1

90

90

همبستگی پیرسون

**.309

1

معناداری (دو دامنه)

.003

N

N
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**.309
.003

معناداری (دودامنه)

سبکهایتدریس


سبکتدریس

90

90
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جدول  .0همبستگی بین باورهای مدرسان و

این ،رابطه بین سبک تفویضکننده و باورهای مدرسان قابل

** همبستگی در سطح  1.15معنادار است (دو

توجه است ( .)r = 0.30, p = 0.04یافتههای مربوط به

دامنه).

رابطه بین باورهای مدرسان و دیگر سبکها بدین شرح
جدول  1نشان دهنده همبستگی بین باورهای

است :باورهای مدرسان و سبک مقام رسمی ( r = 0.27, p

پاسخدهندگان در مورد استفاده از فناوری و مولفههای

 ،)= 0.009باورهای مدرسان و مدل شخصی ( r = 0.24,

(زیرمجموعههای) سبکهای تدریس است .نتایج مربوطه

 )p = 0.02و باورهای مدرسان و سبک متخصص ( = r

نشان میدهد که بین سبکهای تدریس تنها سبک تسهیلگر

.)0.22, p = 0.03

(  )r = 0.37, p = 0.01بهطور معناداری با باورهای

جدول  .5همبستگی بین سبکهای مختلف

مدرسان در مورد بهکارگیری فناوری ارتباط دارد .عالوه بر
متخصص 

سبکهای


تدریسوباورها 

مقامرسمی

تسهیلگر 

مدلشخصی

تدریس

کننده 
*.222

همبستگی
باورها 

**.274

*.241

**.304

**.370

پیرسون
معنا داری (دو .036
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تفویض

.022

.009

.004

.000

دامنه)
N

90

** همبستگی در سطح  1.15معنادار است (دو
دامنه).

90

90

90

90

(شکل  .)5سابقه کاری هر یک از این مدرسان بین  7تا 2
سال بود.

تحلیلمصاحبهها
10

20

پیش از آن که تحلیل مصاحبه با شرکتکنندگان را ارائه

20

کنیم ،شایان ذکر است که مصاحبهشوندگان عمدتا مدرسان
زبان انگلیسی بودند و در مؤسساتی از سراسر ایران فعالیت
50

داشتند .مدرسان این بخش که شامل  7مرد و  2زن بودند،
به زبانآموزانی از سطوح مختلف زبانی آموزش میدادند

فوق متوسطه

متوسطه

پیش متوسطه

مبتدی

17۲

از پرسشنامهها را تایید میکند (جدول  .)7آن دسته از
شکل.1شرحجزئیاتمربوطبهسطوحزبانی

مدرسانی که دیدگاه بهتری نسبت به فناوری داشتند و

زبانآموزانیکهدرکالسمدرسانمصاحبهشدهحضور

رویکردشان دانشآموز محور بود و باور داشتند که فناوری

داشتند

میتواند اهداف برنامه درسیشان را تقویت نماید ،بیشتر به
محققان پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد

تحلیل موضوعی براون و کالرک ( )7112به تحلیل دادههای

استفاده از فناوری در فعالیتهای آموزشی خود عالقهمند
بودند .بهعنوان مثال ،یکی از مدرسان گفت:

بهدستآمده در مصاحبه پرداختند .در ابتدای کار به معرفی

«من در حین تدریس ،بهمنظور دستیابی به اهداف

دادهها پرداختند و پس از نگارش مصاحبهها ،اطالعات الزم

آموزشیام همیشه از بعضی ابزار فناوری استفاده میکنم،

را تنظیم نمودند .سپس ،اطالعات مجددا با دقت کنترل شد

ابزاری مانند موبایل ،اینترنت و غیره .از این طریق ،نه تنها به

تا کدهای اولیه به دست بیاید .این فرایند شامل جستجو

اهداف آموزشیام میرسم ،بلکه مشارکت زبانآموزان نیز

کلمات کلیدی ،عبارات ،جمالت و بندهایی است که می-

افزایش مییابد».

بهکارگیری فناوری و سبک تدریس آنها ارائه دهند .مضامین

علیرغم اعتقاد فراوانی که به ضرورت فناوری دارند ،بهدلیل

زیر از مصاحبهها به دست آمدهاند:

تجربیاتشان در زمان گذشته و محدودیتهای محیطی نمی-

نقشفناوریدردستیابیبهاهدافبرنامهدرسی 

توانند آن را در کالس عملی کنند .یکی از مدرسین خانم

بر اساس مصاحبههای انجام شده ،مدرسان بر این باورند که
فناوری این امکان را برایشان فراهم کرده است تا به اهداف
برنامهریزی درسی خود برسند ،فعالیتهای کالسیشان را
با آنها مطابقت بدهند و تجربیات مثبتی در زمینه فناوری به
دست بیاورند و با استفاده از فناوری در کالس مهارت و
آرامش بیشتری را کسب نمایند.

این طور توضیح داد:
«من در این زمینه نسبتا تازه کارم .برایم سخت
است که بفهمم چطور میشود از فناوری در کالس استفاده
کرد تا به اهداف برنامه ریزی درسی رسید ،اما میدانم که
باید این کار را انجام دهم».
عواملموثردربهکارگیریفناوری

بیشتر مصاحبهشوندگان دیدگاه مثبتی نسبت به

بسیاری از شرکتکنندگان بر این باور بودند که فرصت

استفاده از فناوری داشتند که این امر یافتههای بهدستآمده

استفاده از فناوری باید حول محور چگونگی برنامه ریزی
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توانند دیدگاه مناسبتری از باورهای شرکتکنندگان درباره

با وجود این امر ،مدرسان زیادی هم هستند که

در مورد فعالیتها و یکپارچهسازی راهبردهایی بگردد که به
توسعه مشارکت و تعامل دانشآموزان در استفاده از زبان به
روش هدفمند بینجامد .برخی از مدرسان فکر میکنند که
بهتر است مؤسسات راهکارهایی را در مورد شیوه ،زمان و
چگونگی کار با فعالیتهای فناوری-محور را نهادینه کنند.
بنابراین ،مطلب مهم در این بخش آن است که فناوری یا

تجربهآموزشفناوریبرایمدرسان 
برخی از مدرسان اظهار کردند که در دوره تحصیالت
تکمیلی ،مفاهیم پایه مربوط به آموزش زبان انگلیسی با
کمک رایانه را فراگرفتند ،اما هیچ تجربه خاصی در زمینه
استفاده از ابزار فناوری بهصورت کمکی ندارند .یکی از
مدرسان در توضیحات خود گفت:

رایانه برای فعال نگهداشتن زبانآموزان کافی نیست .در
برگزاری کالسهای فناوری-محور ،نوع فعالیتها  ،الگوی
تعامل ،کاربرد زبان برای اهداف ارتباطی و اصالت فعالیتها
حکم جنبههای کلیدی را دارند.

«در مقطع ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی،
درسی درباره آموزش زبان با کمک رایانه داشتیم و مقاالت
متعددی را در زمینه نقش فناوری در آموزش زبان دوم و
چگونگی تسهیل فرایند آموزش و یادگیری با استفاده از

همچنین مدرسان به این امر واقف هستند که عدم
آگاهی (دانش مدرسان) از چگونگی کاربرد و طراحی
فعالیتهایی که مستلزم مشارکت بیشتری هستند با استفاده

فناوری مطالعه کردیم .در این درس چند وبگاه و نرم افزار
برای آموزش واژگان به ما معرفی شد ،اما فرصت زیادی
برای کار با این ابزار به ما داده نشد».
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از رایانه میتواند آنها را از طراحی یک سری فعالیتها
بازدارد ،فعالیتهایی که هدفمندی بیشتری دارند و دانش-
آموزان را به کاربرد زبان با هدف دسترسی به اهداف
ارتباطی سوق میدهند .آنها همچنین ادعا کردند که سواد
دیجیتال در نهادینهسازی فناوری در کالس درس امری
ضروری تلقی میشود .یکی از مدرسان گفت:

همچنین برخی از مدرسان از این امر شکایت
دارند که فناوری بهصورت مستمر در حال تغییر و تحول
است و دورههایی که آنها چند سال پیش در حوزه آموزش
زبان با کمک رایانه طی کردهاند ،با شرایط آموزشی کنونی
تطابق بسیار اندکی دارد .مدرسان عنوان کردند که بهمنظور
مقابله با این مشکل ،باید از فرصتهای موجود برای

«من معتقدم که برخورداری از ابزار درست امری
حیاتی است .این مسئله برای مدرسان هم خیلی مهم است
که بدانند چطور باید از این ابزار استفاده کنند .خیلی مفید
خواهد بود اگر مدرسان یک دوره خاص را برای کسب
مهارتهای الزم در استفاده از تکنولوژی طی کنند».

پیشرفت حرفهای استفاده کنند که این کار از طریق پیگیری
دروس آموزشی ،کنفرانسهای حرفهای و کارگاهها ممکن
است ،اگرچه ،بر اساس گفتههای خودشان این برنامهها و
رویدادها نسبتا پرهزینه هستند .این فرصتها امکان
مشارکت با سایر مدرسان زبانهای خارجی را برای هر
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مدرس فراهم میکند .آنها بر این باور بودند که این شاخه

شرکتکنندگان چندین عامل مهم در بهکارگیری فناوری در

علمی بهدنبال آموزش مدرسان برای تجهیز بهتر آنها است

حرفه خود را شناسایی کردند :یک نظام تحصیلی حمایت-

تا از این طریق بهکارگیری فناوری مخصوص زبان و

کننده ،منابع الزم و توسعه حرفهای .مدرسان معتقد بودند که

فرهنگ مورد نظر آنها انجام گردد .بهعنوان مثال ،یکی از آنها

مدیریت مؤسسه یا مدرسه نقشی حیاتی در ایجاد فضای

گفت:

آموزشی در راستا یا در تضاد با بهکارگیری فناوری در
«برگزاری کارگاههای مربوط به فناوری که در

سیستمهای آموزشی ایفا میکنند .یکی از این مدرسان گفت:

مورد چگونگی بهکارگیری فناوری در کالس درس هستند و

«اگر نظام مدرسه حمایتگر باشد و ابزار الزم را

بحث در این باره که فناوری چطور در رسیدن به اهداف

برای مدرسان فراهم نماید یا کارگاههای بهکارگیری فناوری

برنامه ریزی درسی و نیازهای زبانآموزان به ما کمک می-

را برگزار کند ،مدرسان میتوانند از فناوری در کالسهایشان

کند ،امری مفید است .علیرغم پرهزینه بودن این دورهها،

بیشتر بهره ببرند».

مدرسان بسیاری هم هستند که مایلاند چگونگی کاربرد
فناوری در تدریس را فرا بگیرند ،اما حمایت الزم و فرصت
انجام این کار را ندارند».

مدیریت مدرسه میتواند این عوامل را در نظر
بگیرد ،سیاستهایی را ایجاد کند و برای ارتقاء کاربرد
فناوری در حوزههای تحصیلی خود اقداماتی را در پیش

فراگیری مهارتهای الزم جهت استفاده از فناوری بود و

نگه دارد و موجب پیشرفت دستاوردهای دانشآموزان و

آنها در آن شرکت داشتند ،پرسیده شد ،بیشتر آنها گفتند که

حمایت از پرسنل مدرسه گردد .عالوه بر نقش مدیریت در

تا کنون در چنین کارگاهی شرکت نکردهاند .این امر نشان

توانمندسازی کاربرد فناوری ،توسعه حرفهای امکان آموزش

میدهد که آنها علیرغم آگاهی از اهمیت یادگیری این

به مدرسان را در زمینه تواناییها ،مهارتها و نرم افزارهای

موضوع ،بهدنبال فرصتهای تازه برای شرکت در دورههای

مربوط به بهکارگیریفناوری در کالس درس فراهم میکند.

مربوط به ادغام فناوری نبودند .

توسعه حرفهای مدرسان را قادر میسازد تا فناوری را تمرین

 0.1.0عوامل موثر در پیشرفت بهکارگیری فناوری در
آینده 
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کنند ،با همساالن خود تعامل داشته باشند و فنون جدید را
فرا بگیرند .یکی از مدرسین در این باره گفت:

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،3پاییز،1011ازصفحه111تا135
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


وقتی در مورد تعداد کارگاههایی که در حوزه

بگیرد تا از این طریق ،آنها را با معیارهای آموزشی بهروز

«موفق شدن توسعه حرفهای در گرو تداوم و
حرکت روبهجلو است و مستلزم پیگری و حمایت برای

یادگیری جستجو-مدار نقش فعالتری را ایفا میکنند .یکی
از آنها گفت:

پیشرفت بیشتر میباشد».
نیازهایزبانآموزان 
اعمال کنترل خارجی بر فعالیتهای کالسی و رفتار زبان-
آموزان مضمونی پرتکرار در تحلیل مصاحبهها بود .همچنین
یافتههای حاصل از پرسشنامه نشان میدهد که مدل شخصی
و مقام رسمی (یعنی سبکهای معلم محور) در بین

«یکی از مسائل مهم در فرایند یادگیری آن است
که مدرس باید بتواند نیازهای زبانآموز را تحلیل کند و بین
دیدگاه مدرس و دیدگاه زبانآموز در گردش باشد .مشارکت
زبانآموزان در فرایند تدریس امری مفید است و این
احساس را به آنها میدهد که در حال کشف چیزی هستند».
فناوریهایبهکاررفتهتوسطمدرسانباسبکهای
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پرکاربردترین سبکهای آموزشی قرار داشتند (جدول  .)5تدریسمتفاوت 
بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی بر این باور

طیف سبکهای تدریس از کامال معلم محور تا کامال دانش-

بودند که آنها اولین و مهمترین نقش را در طراحی فعالیت-

آموز محور کشیده شده است .مدرسانی که دیدگاه آموزشی

های آموزشی و همچنین تنظیم سررسید تکالیف و پروژه

معلم محورتری دارند ،فناوری را بهعنوان یک پاداش برای

های درسی دارند .همچنین شرکتکنندگان به این مسئله

فعالیتهای مجزا یا تجربیات یادگیری تحت کنترل مدرس

اشاره کردند که انتظارات آنها به فعالیتهای آموزشیشان

بهکار میگیرند  .مدرسان با دیدگاه آموزشی دانشآموز

جهت میدهد:

محور از فناوری برای پشتیبانی از همکاریها ،یادگیری

«به نظرم این اولین و مهمترین نقشی است که هر
مدرس در کالس ایفا میکند .من سعی میکنم در مدیریت
کالس رویکرد کنترلی داشته باشم و برای کاهش مشکالت،
اقتدارم را نشان بدهم».
اما دو مدرس عنوان کردند که بهدلیل توسعه
روزافزون ابزار فناوری چندرسانهای ،نقش مدرس در کالس
دستخوش تحول شده است و مدرسان نقش تسهیلکننده
یادگیری را ایفا میکنند و دانشآموزان از طریق مشارکت و

پروژه-محور ،تفکر انتقادی ،یادگیری مشارکتی و غیره بهره
میگیرند .استفاده آن دسته از مدرسان که دیدگاه سنتیتری
دارند از فناوری به کاربرد سطح پایین (ابزار کمکی بصری)
محدود میشود ،در حالی که مدرسانی که دیدگاه ساختارگرا
دارند ،کارکردهای سطح باال (یادگیری پروژه محور) را به
مرحله اجرا در میآورند.
بسیاری از مدرسان ادعا کردند که سبک
تدریسشان ترکیبی از دیدگاه دانشآموز محور و معلم محور
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است و همواره به یک شکل نیست .بنابراین ،آنها از

نوبه خود به تغییرات مثبتی نیز منجر میشود .او معتقد است

فناوریهایی استفاده میکنند که با هر دو سبک همخوانی

که استفاده از فناوری رایانه میتواند کالسهای درس را به

داشته باشد .همچنین ،یافتههای پرسشنامهها نشان داد که

مکانی فعال تبدیل کند که در آن یادگیری واقعی صورت

مدرسان تمام سبکهای تدریس (مدل شخصی ،متخصص،

میگیرد و زبانآموزان مسئولیت یادگیری خود را بر عهده

مقام رسمی ،تسهیلگر و تفویضکننده) را بهصورت همزمان

میگیرند.

استفاده کردهاند (جدول .)۲

یافتههای این مطالعه نشان داد که معلمان ایرانی

رابطهبینسبکهایتدریسمدرسانوباورهایآنهادر

زبان انگلیسی استفاده از فناوری رایانه در دورههای آموزشی

موردبهکارگیریفناوری 

را مفید میدانند زیرا این امر عالوه بر تسهیل فرایند

نتیجه تحلیل مصاحبهها نشان داد که باورهای مدرسان زبان
انگلیسی در مورد بهکارگیری فناوری با سبک غالب آنها در
تدریس مرتبط است .وقتی معلم معتقد است که فناوری
میتواند موجب پیشرفت یادگیری شود ،فعالیتهای
فناوری-محور را که مشارکت دانشآموزان را افزایش می-

که بین سبک تدریس مدرسان و باورهای آنها در مورد
استفاده از فناوری در پرسشنامه به دست آمد ،مطابقت دارد
(جدول .)۲

میدهد .این یافته در راستای پژوهش دشتستانی ()7157
است که نشان میدهد معلمان ایرانی نگرش مثبتی نسبت به
استفاده از کامپیوتر در آموزش زبان انگلیسی دارند و چندین
مزیت استفاده از کامپیوتر در آموزش زبان انگیسی مانند
بهبود کیفیت ارزیابی در آزمونهای زبان را شناسایی کردند.
اگرچه این معلمان از مفید بودن یادگیری زبان با کمک
رایانه اطمینان دارند ،اما موانع متعددی در اجرای این کار در
دورههای آموزش زبان انگلیسی بر سر راه آنها وجود داشت
(همچنین مراجعه شود به دشتستانی .)7157 ،این عوامل را

.1نتایجوبحثوبررسی

میتوان به دو گروه داخلی و خارجی تقسیمبندی کرد.

معلمان میتوانند با کمک فناوری در کالسهای درس

عوامل داخلی شامل جنبههای مربوط به معلمان از قبیل

انگلیسی در وقت صرفه جویی کرده و انتقال دانش به

نگرش آنها نسبت به این فناوری و مهارتها و دانش معلم

دانشآموزان را به راحتی و به نحو احسن انجام دهند .بنا بر

در فناوری رایانه است .عوامل خارجی نیز شامل تأثیرات

استدالل گیلکجانی ( ،)7152استفاده از فناوری باعث ایجاد

عوامل بافت-محور مانند پشتیبانی فنی و امکانات رایانهای

فضای یادگیری با محوریت زبانآموز میشود تا معلم ،و به-

است (ارتمر .)5۲۲۲ ،معلمان باید عوامل تسهیل کننده و
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دهد ،بیشتر به کار میگیرد .این مسئله با همبستگی معناداری

یادگیری و آموزش زبان ،انگیزه دانشآموزان را نیز افزایش

بازدارنده را با دقت در نظر بگیرند و سعی کنند بر موانعی

استفاده کردند .اما معلمی که معتقد است فناوری باعث

که باعث تردید آنها در استفاده از فناوری رایانهای در کالس

بهبود در یادگیری میشود ،از تکنولوژی بیشتری در آموزش

میشوند ،غلبه نمایند.

استفاده میکند که این امر منجر به فعالیتهای دانشآموز

عالوه بر این ،نتایج نشان داد که در بین سبکهای
تدریس ،بهترتیب مدل شخصی و مقام رسمی سبکهای
آموزشی ارجح (ایدهئال) توسط معلمان ایرانی زبان انگلیسی
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بودند .سبکهای بعدی شامل تسهیلگر ،متخصص و تفویض-

محور بیشتری میگردد .این رویکرد نقش معلمان را از یک
منبع اصلی قدرت به یک راهنمای آگاه تغییر میدهد زیرا
هر دانشآموز مسئولیت بیشتری برای حل مسئله و یادگیری
بر عهده میگیرد.

کننده بودند که توسط معلمان اتخاذ شدند .یافتههای مطالعه

در مصاحبهها ،شرکتکنندگان تشویق شدند تا در

حاضر تا حدودی با یافتههای پژوهش الکاسه و همکاران

مورد اینکه آیا فناوری به آنها در دستیابی به اهداف برنامه

( )715۲همخوانی دارد که سبک مدل شخصی را بهعنوان

درسی کمک میکند یا خیر نظر خود را بگویند .معلمانی که

سبک غالب تدریس گزارش کردند ،اما تفویضکننده

نگرش مثبتتری نسبت به فناوری داشتند و بر این باور

کمترین سبک مورد استفاده در مطالعه آنها بود .از سوی

بودند که فناوری میتواند به آنها در رسیدن به اهداف برنامه

دیگر ،نتایج این مطالعه حاضر در تضاد با افیلتی و

درسی شان کمک کند ،تمایل بیشتری برای بهکارگیری

کوکالرس ( )7155است که نشان میدهد رایجترین سبک-

ابزارهای فناورانه در کار خود داشتند.

های تدریس معلمان بهترتیب تسهیل گر ،تفویض کننده،
مدل شخصی ،متخصص و در آخر مقام رسمی است.

نتایج این مطالعه مطابق با نتایج بهدستآمده
توسط چامورو و ری ( )7155است که نشاندهنده اختالفی

در خصوص رابطه بین نگرش معلمان زبان

آشکار بین دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد فناوری و

انگلیسی نسبت به فناوری و سبکهای آموزشی مرتبط با

استفاده حقیقی از آن در کالسهایشان است .توجیه این

آنها ،تجزیه و تحلیل همبسته نشان داد که این دو متغیر به-

یافته ممکن است وجود انواع مختلف موانع و محدودیتها

طور قابل توجهی با یکدیگر مرتبط هستند .همچنین یافته-

در استفاده از فناوری در آموزش زبان انگلیسی بهعنوان زبان

های این مطالعه نشان داد که رابطه قابل توجهی بین شیوه

خارجی باشد .برای از بین بردن این موانع و محدودیتها،

تدریس معلمان و باورهای آنها در مورد بهکارگیری فناوری

ابتدا الزم است معلمان زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم برای

وجود دارد .معلمانی که شیوة تدریس معلم محور داشتند ،از

استفاده از انواع مختلف فناوری در آموزش خود تشویق

فناوری کمتری برای رسیدن به اهداف برنامه درسی خود

شوند و در مرحله بعد ،طراحان دوره آموزش زبان انگلیسی
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و متخصصان آموزشی باید موانع موجود بر سر راه ادغام

کالس درس ،الزم است که به باورهای معلمان جهت داده

فناوری در دورههای آموزش زبان انگلیسی را شناسایی و

شود و باورهای مثبت را تقویت کرد .عالوه بر این ،برنامه-

آنها را برطرف نمایند .عالوه بر این ،برای بهرهمندی بیشتر

های آموزشی معلمان باید برای بهبود مهارت ،اعتمادبهنفس

از فناوری ،سیاستگذاران و طراحان دوره باید بهاندازه

و عملکرد معلمان زبان انگلیسی در استفاده از فناوری رایانه

سختافزار به نرمافزار نیز توجه کنند .در آخر ،فراهم آوردن

در آموزش زبان انگلیسی سازماندهی شود .انتظار میرود

یک محیط فناورانه مناسب کافی نیست بلکه مسئله مهمتر

معلمان با آگاهی از شیوههای تدریس برتر خود و اهمیت

این است که به معلمان بیاموزیم چگونه از فناوری بهطور

فناوری در یادگیری زبان ،در موقعیت بهتری برای بررسی

موثری در آموزش خود استفاده کنند.

شیوههای خود و در نتیجه تصمیمگیری آگاهانه در مورد این

یافتههای این مطالعه باید برای افزایش آگاهی
معلمان زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی و سیاستگذاران
در مؤسسات به کار گرفته شود تا متوجه شوند که عناصر
بسیاری از جمله شیوه تدریس معلمان و اعتقادات آنها در
مورد فناوری ،زمینه را برای معلمان مهیا میسازد تا از

مسائل مهم در تدریس که اغلب نادیده گرفته شدهاند قرار
بگیرند .امیدواریم این همکاری به معلمان در پایش
باورهایشان و اتخاذ مناسبترین شیوه تدریس کمک کند.
عالوه بر این ،این دانش به معلمان کمک میکند تا
فرایندهای یادگیری دانشآموزان را بهبود بخشند.

خود استفاده کنند .عالوه بر این ،باید از مربیان انگلیسی در

اینکه شرکتکنندگان با توجه به نمونههای در دسترس

برنامههای آموزش معلمان حمایت شود تا از شیوههای

انتخاب شدند .این مطالعه باید با استفاده از تعداد نمونههای

تدریس و استفاده بیشتر از فعالیتهای دانشآموز-محور که

بیشتر و روشهایی که تعداد تصادفی و در نهایت تعمیمپذیر

میتواند ادغام فناوری موثرتری را در کالسهای درس

بیشتری را امکانپذیر میکند ،تکرار شود .عالوه بر این ،به-

ایجاد کند آگاه شوند.

شدت توصیه میشود که در پژوهشهای آینده با انجام

.6نتیجهگیری 

مطالعات موردی و مشاهدات مبتنی بر فناوری در کالس
درس ،که مانع از اتکاء محققان به پاسخ معلمان میشود،

نتایج نشان داد که نگرش مثبت معلمان نسبت به فناوری-
های آموزشی باعث میشود معلمان تمایل بیشتری به
استفاده از آنها در آموزش زبان داشته باشند .گیلکجانی و
لئونگ ( )7157اظهار داشتند که برای ادغام موفق فناوری در
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effect of computer-assisted language instruction

20. Computers define new roles for language
1.Technology facilitates the process of language

teachers.

teaching.
2. CALL enhances students’ motivation.

 پیوستب.IV

3. Computers should be important and available

Teaching Style Inventory (TSI)

to students.

Please respond to the questions below by using

4. Technology can be easily combined with

the following rating scale:

language teaching.

1 = strongly disagree 2 = moderately disagree 3

5. Computers save teachers’ time and energy.

= undecided 4 = moderately agree 5 = strongly

6. I am willing to learn how to use computers in

agree

language teaching.
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7. EFL classes should be equipped with
1. Facts, concepts, and principles are the most

computers.

important things that students should acquire.

8. CALL can be used to teach different language

2. I set high standards for students in this class.

skills and activities.

3. What I say and do models appropriate ways

9. Technology brings variety to language

for students to think about issues in the content.

teaching courses.

4. My teaching goals and methods address a

10. Technology gives EFL teachers different

variety of student learning styles.

pedagogical options in their teaching.

5. Students typically work on course projects

11. Having technological knowledge is very

alone with little supervision form me.

important for language teachers.

6. Sharing my knowledge and expertise with

12. It is easy to learn how to work with

students is very important to me.

computers for teachers.

7. I give students negative feedback when their

13. Teachers should be encouraged to use

performance is unsatisfactory.

technology in their classes.

8. Students are encouraged to emulate the

14. Using computers in EFL courses enhances

example I provide.

students’ autonomy and self-confidence.

9. I spend time consulting with students on how

15. Computers are very effective to improve

to improve their work on Individual and/or

students’ multi-cultural competence.

group projects.

16. Computers help teachers to assess students

10. Activities in this class encourage students to

and provide students with appropriate feedback

develop their own ideas about Content issues.

forms.

11. What I have to say about a topic is important

17. Using computers in EFL classes facilitates

for students to acquire a broader Perspective

access to information.

on the issues in that area.

18. CALL programs improve interactivity in

12. Students would describe my standards and

EFL courses.

expectations as somewhat strict and rigid.

19.

13. I typically show students how and what to do

professional development.

Practicing

CALL

promotes

teachers’

in order to master course content.
152

14. Small group discussions are employed to

of knowledge” who dispenses the facts,

help students develop their ability to think

principles, and concepts they need.

critically.

32. My expectations for what I want students to

15. Students design one of more self-directed

do in this class are clearly defined in the

learning experiences.

syllabus.

16. I want students to leave this course well

33. Eventually, many students begin to think

prepared for further work in this area.

like me about course content.

17. It is my responsibility to define what

34. Students can make choices among activities

students must learn and how they Should learn

in order to complete course requirements.

it.

35. My approach to teaching is similar to a

18. Examples from my personal experiences

manager of a work group who delegates tasks

often are used to illustrate points about the

and

material.

responsibilities to subordinates.

19. I guide students’ work on course projects by

36. There is more material in this course than I

asking questions, exploring options, and

have time available to cover it

suggesting alternative ways to do things.

37. My standards and expectations help students

20. Developing the ability of students to think

develop the discipline they need to learn

and work independently is an important goal.

38. Students might describe me as a “coach”

21. Lecturing is a significant part of how I teach

who works closely with someone to correct

each of the class sessions.

problems in how they think and behave.

22. I provide very clear guidelines for how I

39. I give students a lot of personal support and

want tasks completed in this course.

encouragement to do well in this course.

23. I often show students how they can use

40. I assume the role of a resource person who is

various principles and concepts.

available to students whenever they need help.

24. Course activities encourage students to take
initiative and responsibility for their learning.
25. Students take responsibility for teaching part
of the class sessions.
26. My expertise is typically used to resolve
disagreements about content issues.

 پیوستج.V

27. This course has very specific goals and

Interview Questions

objectives that I want to accomplish.

1.

Does technology help you meet

28. Students receive frequent verbal and/or

curricular goals? If so, how? If not, why?

written comments on their performance.

2.

29. I solicit student advice about how and what

What do you think a language

teacher needs (kind of tools); and needs to

to teach in this course.

know in

30. Students set their own pace for completing

order to integrate technology into

.VI

his or her language teaching?
152

independent and/or group projects.
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31. Students might describe me as a “storehouse

3.

How much technology training

have you received through your education
background, professional development,
and continuing education courses? Have
you had any follow-up support from the
instructors, colleagues, or institution?
4.

What do you feel will help you in

the future to integrate more technology
into your classroom?
5.

To what extent do you take care of

your learners’ needs in your teaching
career? How? Do you allow them to
cooperate with you in material selection
and teaching routines?
6.

What

types

of

(computer

technologies) match your teaching style
(you can be more specific and talk about
(e.g., when teaching grammar or teaching
speaking …)?
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7.

Do you ever see any connection

between your current style of teaching
and

your

beliefs

about

technology

integration? if yes, how is your teaching
style informed by your beliefs about
technology integration?



15۲

