
 

 

در  مدار مبتنی بر فناوریگونهآموزی بررسی کاربردپذیری زبان

 ارتقای توانش تربیتی زنان ایرانی

 3محمدی محمدجواد، 2سعید خزایی، 1گودرز علی بخشی

 آموزش و یادگیری فناوری

 126تا  167ص ، 59تابستان ، 7شماره ، سال دوم

 69/63/50تاریخ دریافت: 

 12/16/50تاریخ پذیرش: 

 چکیده

درک  هایهای نوین آموزشی در تقویت مهارتبعدی با هدف بررسی کاربردپذیری فناوریاین پژوهش سه

ای و رشتهیانم یکردروخوانداری و نوشتاری زبان انگلیسی و توانش تربیتی زنان ایرانی انجام شد. با اتخاذ 

پرستاری با سطح بسندگی متوسط ی نفر از دانشجویان زن ایرانی از حوزه 150، گیری هدفمندروش نمونه

، ی ادبیی تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی تقسیم شدند. با تلفیق گونهانگلیسی انتخاب و به شیوه

 ی برخط در نیمسالی مرسوم یاددهی در یک دورههای خواندار و نوشتار انگلیسی در قیاس با شیوهمهارت

-ها به گونه مداری یاددهیع از نگرش و درک آزمودنیآموزش داده شد. اطال 1257-1250دوم تحصیلی 

یادگیری مبتنی بر فناوری و ارزیابی تکوینی در کنار ارزیابی تلخیصی پیشرفت شکلی چندبعدی به پژوهش 

ق با از تأثیر معنادار کاربرد فناوری آموزشی در تلفی شدهیگردآورهای داد. تحلیل توصیفی و استنباطی داده

 666/6های خوانداری و نوشتاری انگلیسی و توانش تربیتی زنان ایرانی خبر داد )مهارت گونه در پیشرفت

Sig.=  225/195وt=یادگیری مبتنی بر فناوری در سطوح آموزش-های یاددهی(. با تأیید کاربردپذیری شیوه 

یادگیری -ی یاددهیهنفعان حوزمداری برای ایجاد تعامل بین ذیای در عین گونهرشتههدایت نگاه میان، عالی

 رسد.می به نظربدیهی 

های هارتم، مداری-گونه، زنان ایرانی، توانش تربیتی، آموزش مبتنی بر فناورییدی: کل هایواژه

 درک خوانداری و نوشتاری انگلیسی

                                                           

 طباطبائی، تهران، ایران. عالمه دانشگاه ،پژوهی فرهنگ پژوهشکده ،استادیار. 1

 ، اصفهان، ایران.اصفهانعلوم  دانشگاه ،انگلیسی گروه ،استادیار. 3

2. طباطبائی، تهران، ایران. عالمه دانشگاه یسیآموزش زبان انگل یدکتر دانشجوی 
m.mohammadi1377@gmail.com 
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 مقدمه

ها و های مختلف علم و فناوری سبب پیوند ابعاد این حوزههای چشمگیر در عرصهپیشرفت

در گذر زمان  1هنر و ریاضیات، مهندسی، فناوری، ای علمرشتهجدید میان رویکردظهور 

های جهان مقوله، گوید همپای تحوالت عظیم فناوری( می3610) 3یگاندانشده است. 

ی با های خارجیاددهی زبان، بیندراینالمللی به خود گرفته است. و بین 2ایای فرارشتهچهره

المللی ی بینی نو را برای تعامل و یادگیری در عرصههافرصت 0نفعانارتقای درک ذی

المللی ( بر این باور است که یادگیری یک زبان بین3610) 9نومبرپدیدار ساخته است. 

برای  های نوییهای مختلف باشد و افقو سنخ ساز تعامل بین افراد از جوامعتواند زمینهمی

گلیسی برجستگی جایگاه ان، طور طبیعیبهی افراد بگشاید. رو یشپمرتفع نمودن نیازها 

لزوم یاددهی و یادگیری ، رشد علم و فناوری یدر عرصه 0یالمللعنوان زبان رابط بینبه

به یادگیری زبان انگلیسی ، رو(. ازاین3619، 7کند )کسلردرست این زبان را پررنگ می

رتباطات به جریانی همپای پیشرفت در عصر اطالعات و ا 9های نوین آموزشیفناوری کمک

 (.3612، 5پایعادی تبدیل شده است )باج

گیری یاد، ابزارهای فناوری آموزشیبه  ی یاددهی و یادگیرینفعان حوزهوابستگی ذی

سنخ ی همهعنوان حوزبه، مبتنی بر فناوری را در سرتاسر زندگی رقم زده است. علوم تربیتی

زش و تر را برای آموه است تا فضایی ایمنگرفت به خودابعاد جدیدی ، با فناوری آموزشی

 ،برقراری ارتباط برای کسب اطالعات، ترتیباینبه(. 3662، 16یلسکاویادگیری پدید آورد )

 شود؛ نهفتگی اینیادگیری محسوب می-ی یاددهینفعان حوزهجریانی بدیهی برای ذی

 ت.اس کردهراهم فازپیش بیش آسان را برقراری ارتباطامکان در بطن فناوری آموزشی 
                                                           

1. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) 

2. Dunnigan, M. 

3. transdisciplinarity 

4. stakeholders 

5. November, A. 

6. English as a Lingua Franca (ELF) 

7. Kessler, G. 

8. Educational Technology-(Ed Tech)-based teaching and learning 

9. Bajpai, S. 

10  . Wilska, T. A. 
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ات دانش و اطالع داشتننگاهروز کنند با بهی یاددهی و یادگیری تالش مینفعان حوزهذی

را در پرتو این اطالعات  وپرورشآموزش جریان، خویش ضمن مرتفع کردن نیازهای جامعه

های تبافی مجازی بر چهره، کنند. با این امکاناتهای نو هدایت میها به سمت افقو تجربه

 افزوده شده است. آموزش و یادگیری مرسوم

را در  فردمنحصربهخاص خود ساختاری  1یادبی گونه دربرداشتنهر حوزه از علم با 

های مختلف های ادبی در حوزه(. نگاهی کوتاه به گونه3610، 3الی و چو، گیرد )کامینمیبر

 دبه خوساختاری متفاوت از قبل  هاگونهزمانعلم و دانش حکایت از آن دارد که در گذر 

ی پیشین هااند. نتایج پژوهشها جای گرفتههای نو در کالبد این گونهاند و مشخصهگرفته

گذارد یادگیری صحه می-های یاددهیی ادبی در تعامالت بافتگونه تسهیلگریهمگی بر 

، درواقع(. 3619 ،9؛ هن و هیور3615، 0ترابی و خزایی، ؛ شکرپور3613، 2بلند، )برای مثال

ی خاص در یک طیف زمانی نفعان یک حوزه با ساختار خوانداری آن حوزهآشنایی ذی

 های زندگی را از سویعملکرد بهینه در عرصه، ضمن تقویت درک افراد، مشخص از تاریخ

 زند.رقم می هاآن

 و علم های مختلفدر حوزه رسانیگیری از کارکردهای متفاوت ابزار اطالعبا بهره

راهم فرا  ی غنای دانش و آگاهی افرادبا حفظ پویایی در بین جوامع زمینهتوان می، دانش

تلف های خویش در رابطه با زوایای مخساخت تا از این مسیر قادر باشند به بیان افکار و انگاره

در اند تومیرسانی نوین با درنوردیدن مرزهای زمانی و مکانی ابزار اطالع زندگی بپردازند.

(. با ابزار 3615، 0سطح جهانی به تعامالت بین فردی در جوامع غنا بخشد )گاالگر و ناکس

نفعان کند و به ذیها سیر میفردی در جوامع فراتر از زبانرسانی جدید ارتباطات بیناطالع

را  هاهای مختلف علم و دانش امکان با قرارگرفتن در جریان تحوالت و پیشرفتحوزه

 نند.روزرسانی کبتوانند در پرتو ارتباط آسان دانش و سطح آگاهی خویش را بهدهد تا می

                                                           

1  . genre 

2. Cumming, A., Lai, C., & Cho, H. 

3. Belland, B. R. 

4. Shokrpour, N., Torabi, R., & Khazaie, S. 

5. Han, J., & Hiver, P. 

6. Gallagher, M., & Knox, J. 
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و ابزار  وپرورشآموزشها ضمن پررنگ جلوه دادن نهادهایی چون و پژوهش رویکردها

در این  هانواداز نقش کلیدی خ، گیری رفتار و عملکرد فردی در جامعهرسانی در شکلاطالع

تماع و اج رسانیای دوسویه از ابزارهای اطالعرابطه باخانواده نیز کنند. جریان صحبت می

، 1فیسر) دکناعضای خود عمل می به هابرای انتقال ارزش پلی پذیرد تا همچونپذیر میثیرأت

ای سهم بالقوه افراداجتماعی  تشخصیدهی به رسانی در شکلاگرچه ابزار اطالع .(3611

 یورهدشروع تا  هاآنشخصیت روانی گیری ی شکلرنتیجهدافراد  اما عمده تربیت، دارد

جایی که زنان بیشترین حضور و ، (3615، 3جیسون و فیشتی) در بنیان خانواده است نوجوانی

های اجتماعی از فرایند انتقال ارزشی زنان شامل سهم عمده، درواقعآفرینی را دارند. نقش

. گیرددر تربیت الگوهایی متفاوت را در برمی ی زناننقش پیچیده .است والدین به فرزندان

، بیندراینها است. است و به تعداد خانوادهپروری در جوامع متنوع های فرزندشیوه، روازاین

-ی تعامالت زنان با جوامع کوچک و بزرگ بر( توانش تربیتی را نتیجه1550) 2هادسن

ی رفتار وی از سوی اعضا ا مشاهدهشمرد که یا از آموزش مستقیم زنان در خانواده و یمی

در  عامالتگیری تدر شکل بسزاییبنابراین سطح دانش و آگاهی زنان نقش  ؛گیردشکل می

 کند.جامعه ایفاء می

سانی رتنوع در ابزارهای اطالع، در طی همین مسیر و در فضایی فراتر از محیط پیرامون

د ی رفتار و عملکرد تربیتی زنان ایجاد کنای در نحوهتواند تغییرات عمدهدر سطح جهانی می

ذشته تر از گمستقل به شکلیعلت است که افراد  به همین. درست (3616، 0)سلویان و هاسن

خویش را با کنار زدن هنجارهای مرسوم  نگرند و هویتاز زاویای جدید به خود و اطراف می

ز ای متنوع امجموعه، های حاصل از فناوریاگرچه همین گوناگونی فرصت دهند.شکل می

انفعال  ،گیریدهد و با محدود کردن عرصه برای تصمیمها را پیش روی افراد قرار میانتخاب

کند. درست در همین نقطه است که ایفای نقش در کاربرد درست فناوری را از آن افراد می

 افتد.در کمک به افراد کارگر می

                                                           

1. Facer, K. 

2. Jason, M., & Fischetti, J. 

3. Hudson, R. A. 

4. Selwyn & Husen 

https://www.tandfonline.com/author/Husen%2C+Onno
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در زندگی امروزی ایجاب ، های نوانهعنوان رسبه، های ارتباطیرشد سریع فناوری

محتوای آموزشی ، نیازهای موجودضمن شناخت ، جامعهبات ثبرای تداوم و  کند تامی

در ارتباط با برآورده  .عیار نمود های نوین آموزشی رامناسب برای عرضه از طریق فناوری

راستای در ست لمللی الزم ااعنوان زبان رابط بینبا توجه به جایگاه زبان انگلیسی به هاشده نیاز

صل به فارتقای دانش زبان انگلیسی زنان در جوامع غیرانگلیسی زبان در جهت رسیدن 

های تقویت سطوح سرمایه درنتیجهتعلیم و تربیت و  در هاآن مشارکت جلبو  مشترک

جتماعی اهای جدید بر ابعاد زیرا زمانی تأثیر رسانه؛ اجتماعی و فرهنگی جامعه گام برداشت

شود که شهروندان جامعه مجازی احساس نزدیکی با هم داشته باشند تا بتوانند در مشهود می

پذیری منظور ارتقای انعطافهمکاری با یکدیگر از روند امور باخبر شوند. در این راستا و به

های مختلف علم و دانش و توجه به اهمیت گونه ادبی در این زنان در فراگیری از حوزه

در آموزش مبتنی بر فناوری  1مدار-این پژوهش با هدف معرفی یاددهی گونه، یرمس

ای هضمن قیاس نتایج این نوع یاددهی با شیوه، های خواندار و نوشتار انگلیسیمهارت

زنان ایرانی در عصر کنونی  3به بررسی تأثیرات احتمالی آن بر توانش تربیتی، آموزشی مرسوم

هدف اصلی ، پردازد. به سخن دیگری جهانی میدر عرصه هاآن دانش داشتننگاهروز و به

مداری در آموزش نوین انگلیسی به زنان بود. انجام این پژوهش بررسی تأثیر احتمالی گونه

اری های خوانداری و نوشتبا بررسی روند پیشرفت زنان در فراگیری مهارت، ترتیباینبه

مشخص شود که تا چه میزان نگرش زنان به  انگلیسی و کاربست آن در عرصه این موضوع

ز اطالعات گیری ادر بهره هاآنمداری آن بر توانش تربیتی آموزش مبتنی بر فناوری و گونه

افتد. بر این اساس پرسش اصل پژوهش به شکل زیر روز و هدایت فرزندان کارگر میبه

 است: طرحقابل

های خوانداری و نوشتاری مهارت مداری آموزش مبتنی بر فناوری-تا چه میزان گونه

ی مؤثر یادگیری مبتنی بر فناوری بر توانش تربیتی زنان ایران-زبان انگلیسی در بافت یاددهی

 شود؟واقع می

                                                           

1. genre-based education (GBE) 

2. educational competence 
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 است: طرحقابلتر صورت فرعیاین پرسش به

 مدار مبتنی بر فناوری؛آموزی گونهنوع نگرش زنان به زبان الف(

های خوانداری و نوشتاری مداری مبتنی بر فناوری در تقویت مهارتکارآمدی گونه ب(

 ؛هاآنانگلیسی زنان و توانش تربیتی 

 .های انگلیسی و توانش تربیتیمدار مبتنی بر فناوری مهارتدرک زنان از آموزش گونه ج(

 روش

از  پس بود که همبستگی با هدف کاربردی -از نوع توصیفی بعدیسه این پژوهش

 هابرای تحلیل داده های آماری توصیفی و استنباطیاز روش، موردنیاز هایدادهآوری جمع

، برای عضوگیری هدفمند، 1257-1250در نیمسال دوم سال تحصیلی  استفاده شده است.

ی پرستاری از طریق فراخوان دعوت به فراگیری محتوای های حوزهزن ایرانی از رشته 362

ط فناوری شدند. آزمون بسندگی نلسون برای تعیین سطح متوس به کمکی تربیتی انگلیس

 06 شاملهای بسندگی نلسون مجموعه آزمونها استفاده شد. مهارت انگلیسی آزمودنی

 است. هر آزمون دارای فراگیران توسطآزمون آن مربوط به تأیید سطح م 13آزمون است که 

د  196الف تا  96 هایسطح دشواری با عنوانبه ترتیب  که ای استگزینهچهار پرسش 96

های نلسون (. روایی و پایایی مجموعه آزمون1570، 1است )کو و فاولر بندی شدهطبقه

تغییرپذیری  لیبه دلآموزش زبان انگلیسی است؛ اما  یو مورد تأیید اساتید رشته محاسبه شده

 صهاین دو مشخ دیگر پژوهش بار در این، های گوناگونها و عرصهپایایی و روایی در بافت

محاسبه شد. روایی  75/6آلفای کرونباخ از طریق  تأیید شد. پایایی این آزمونمحاسبه و 

فته نفر از اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی قرار گرپنج صوری و محتوای آن نیز مورد تأیید 

عنوان به ،یید قرار دادندهایی را که بیش از دوسوم اساتید مورد تأپرسش، ترتیباینبه، بود

دگی ها در این آزمون بسنپرسش آزمون در نظر گرفته شد. میانگین و انحراف معیار آزمودنی

 ریشتب اریمعها با نمراتی با یک انحراف هفت نفر از آزمودنی، روازاینبود.  092/9و  01/07

ف پژوهش حذ یگردونهها با نمراتی با یک انحراف معیار کمتر از میانگین از و آزمودنی

                                                           

1. Coe, N., & Fowler, W. S. 
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ی آزمودنی با سطح مهارت متوسط پایین زبانی برای شرکت در مرحله 150شد. در پایان 

نفری تقسیم شدند تا بتوانند  59گروه  آموزش و ارزشیابی انتخاب و به شکل تصادفی به دو

 یعلوم تربیتهای درک خواندار و نوشتار محتوای مهارت، مداریدر تلفیق فناوری و گونه

 انگلیسی را فراگیرند.

 انجام شد: چهار گامبعدی در این پژوهش سه

کاربردپذیری فناوری آموزش در تسهیل مهارت ، با شروع پژوهش زمانهممقدمه:  -گام اول

هدف اصلی  عنوانبه، ها و ارتقای توانش تربیتی زنانخوانداری و نوشتاری انگلیسی آزمودنی

مرین ها با آموزش و تی برخط برای آشنایی آزمودنیتشریح شد. یک جلسه آزمایش، پژوهش

. همچنین های برخط برگزار شدها در کالسگویی به پرسشی پاسخمبتنی بر فناوری و شیوه

در  ی نگرش در قالب پیامکپرسشنامه، در این جلسه، برای پاسخ به پرسش فرعی نخست

ساخته و به زبان فارسی -پژوهشگرسؤالی  12ی ها قرار گرفت. این پرسشنامهاختیار آزمودنی

انگلیسی  به علوم تربیتیهای خواندار و نوشتار ها به آموزش مهارتآزمودنی نگرش بود که از

وافقت میزان مها پرسید. آزمودنیسؤال می یبر فناورمداری در آموزش مبتنی و کاربرد گونه

مخالف  ،بدون نظر، موافق، صورت کامالً موافقبه لیکرتای درجهپنج طیف طی یکخود را 

 محاسبه 92/6نامه از روش همـاهنگی درونـی . پایایی پرسشکردنداعالم میو کامالً مخالف 

ی شیوه، نوآوری یها در سه مقولهگویه، نامهی پرسشسازه بررسی روایی برای شد.

املی بار عدارای ، بندی شدند. هر مقوله با کاربرد تحلیل عاملیطبقه وتوانش تربیتی آموزش

بود. روایی صوری و محتوای آن نیز به تأیید پنج نفر از اساتید آموزش زبان  9/6بیش از 

، نجیها به پرسش نظرسآزمودنی، های پرسشنامهانگلیسی رسید. در انتهای پاسخ به گویه

 ی محتوا سه بار در هفته در بعدازظهر برگزیدند.عرضه
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 مناسب آموزش مبتنی بر فناوری ها در مورد زمان. نظر آزمودنی1شکل 

منظور بررسی کاربردپذیری آموزش تمرین و ارزیابی تکوینی: به، یاددهی -گام دوم

ان مدار بر ارتقای توانش تربیتی زنی گونههای خواندار و نوشتار انگلیسی به شیوهمهارت

گلیسی در به زبان ان علوم تربیتیایرانی )پاسخ به پرسش اصلی پژوهش( محتوای خوانداری 

 به کمک 1جلسه آموزشی مجازی از جانب یاددهنده 19و در  1250-1257نیمسال دوم 

های ها قرار گرفت. متون خوانداری از کتابفناوری ارتباطات سیّار در دسترس آزمودنی

 بالینی به زبان انگلیسی شناسیروانمتون ( و 1257، )سیدمحمدی عمومی شناسیروان

طراحی شد. کتاب اول به شکل  3های برخط( برای عرضه در کالس1252، هرانی)پورنقاش ت

رو محتوای آن برای آموزش ازاین، گرفترا در برمی شناسیروانکلی ابعاد مختلف حوزه 

های خوانداری و نوشتاری کتاب اما عناوین و فعالیت الف(؛ -3مرسوم استفاده شد )شکل 

 تألیف شده بود.بندی و دوم بر اساس گونه طبقه

                                                           

1. push mode 

2. online classrooms 
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 مدار-ای از محتوای گونهنمونه .3شکل    نمونه محتوای عادی .2شکل 

در سطح ملی و  1یادگیری جمعی سویبهاین پژوهش بر اساس حرکت ، در شکل کلی

های المللی شکل گرفت. عالوه بر عرضه محتوای موجود در این دو کتاب در کالسبین

ارآمدی ک کهآنهای فرعی منشعب از برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش و پرسش، برخط

در  امدار ری گونهفناوری و شیوه به کمکهای خواندار و نوشتار انگلیسی یاددهی مهارت

ها برای ارزیابی موجود در کتاب 3هایفعالیت، کردارتقای توانش تربیتی زنان دنبال می

لفن تبر روی  ارائهقابلهای برخط استفاده شد. هیجده آزمون ها در کالستکوینی آزمودنی

ها طراحی شد. در این در قالب یک مجموعه آزمون برای ارزشیابی تکوینی آزمودنی همراه

خواندند و یرا م ربیتیعلوم تی انگلیسی مرتبط با هاها متن فعالیتابتدا آزمودنی، مجموعه

بر اساس نیازهای جامعه تدوین شده بود پاسخ نوشتاری  کهآنهای مطرح در سپس به پرسش

دقیقه  9نوشتاری شکل گیرد. هر جلسه ارزشیابی حدود -ای خوانداریدادند تا محاورهمی

                                                           

1. collective learning 

2. activities 
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و  ادر درک محتو هاآنها از طریق بررسی توان کشید. ارزیابی تکوینی آزمودنیطول می

ان های تربیتی به زبتعامل برای تکمیل محاوره سویبههای خوانداری و حرکت فعالیت

 (.2انگلیسی و از مسیر نوشتار بود )شکل 

 ،ها در هنگام خواندن و نوشتن پاسخ برای هر یک از این گفتگوهاعملکرد آزمودنی

وانستند در تها میشد. آزمودنیدر بانک اطالعاتی ثبت می، منظور سنجش دقیقبه

امع ی جهای آزاد به بررسی عملکرد خود در جلسات آموزش مجازی بپردازند. سامانهفرصت

افزارهای میانجی در بانک اطالعاتی همراه با نرم، 1روشمند آموزشی برای کاربرد یادگیری

-اددهیها در بافت یای آزمودنیعملکرد لحظه، ترتیباینبهاندازی شد. تسهیل یادگیری راه

بود که  3ریمدا-ی وظیفهشد. کارکرد این سامانه بر پایهیادگیری برخط ثبت و تحلیل می

های آموزشی به تمرین توانستند با دسترسی آسان به محتوا و فعالیتها میآزمودنی

ذیری با پامکان انطباق، های خواندار و نوشتار انگلیسی بپردازند. در چنین بستریمهارت

ن اندرکاراشد. همچنین در این سامانه دستای فراهم میرشتهرین میانو تم دوروبردنیای 

متناسب با  2های سفارشیروز جامعه محتوا و فعالیتتوانستند با تحلیل نیازهای بهیاددهی می

 نیازها را بارگذاری کنند.

 
 سوی یادگیری جمعی. نمایی از حرکت به3شکل 

                                                           

1. systematic learning 

2. task-based learning 

3. tailor-made activities 
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 و علوم تربیتیی مجموعه آزمون مورد تأیید پنج نفر از اساتید حوزهصوری روایی 

آزمایی در ی بازآموزش زبان انگلیسی قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با کاربرد شیوه

 محاسبه شد. 79/6مرحله آزمایشی انجام پژوهش 

 ،آموزش و ارزیابی جلسهارزشیابی تلخیصی: شش هفته بعد از آخرین  -گام سوم

ه ب علوم تربیتیی انگلیسی در رابطه با ها بعد از خواندن متن هشت محاورهزمودنیآ

و روایی صوری و محتوای تأییدشده در  75/6با پایایی  1های آزمون تلخیصیپرسش

 0های آزمون در شکل دقیقه پاسخ نوشتاری دادند. نمونه یکی از پرسش 23زمان مدت

 نمایش داده شده است.

 
 های آزمون تلخیصیای از پرسشه. نمون4شکل 

ق ها از طریی متمرکز شفاهی: بعد از ارزشیابی عملکرد آزمودنیمصاحبه-گام چهارم

شرفت ی پیترین میانگین نمرهآزمودنی با باالترین و پایین 16از هر گروه ، آزمون تلخیصی

                                                           

1. summative assessment 
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ور مح ی شفاهی انتخاب شدند.خوانداری و نوشتاری و عملکرد برای شرکت در مصاحبه

ها از یادگیری مبتنی بر فناوری آموزشی و همچنین ی فارسی درک آزمودنیاین مصاحبه

های خوانداری و نوشتاری انگلیسی و ی کاربرد این نوع یادگیری در آموزش مهارتشیوه

 ارتقای توانش تربیتی زنان بود.

پیرمن اس، یهای تشده به شکل توصیفی و استنباطی از طریق آزمونهای گردآوریداده

 از، کروسکال استفاده شد. در پاسخ به نخستین پرسش فرعی پژوهش-و گودمن

ی صورت کامل و از طریق سامانهها بهدرصد از پرسشنامه 90/59، شدهعرضههای پرسشنامه

 آوری شد.جامع دریافت پیامک جمع

تنوع ازهای مآموزی مبتنی بر فناوری را فضایی برای روبرو شدن با نیها زبانآزمودنی

-های یاددهیهای یاددهی مرسوم به سمت بافتها سیر از بافتدانستند. آزمودنیجامعه می

د. در نظر دانستنیادگیری مبتنی بر فناوری و برعکس را فضایی بالقوه برای تعامل می

با ها آورد. بار دیگر آزمودنیی ارزشیابی دقیق را فراهم میها زمینهاین ویژگی، هاآزمودنی

یادگیری مبتنی بر فناوری را فارغ از -یاددهی، اشاره به امکانات متنوع فناوری آموزشی

ها با اشاره به این دانستند. آزمودنیهای آموزشی مرسوم میهای حاکم بر بافتمحدودیت

ای رشتهآموزی فرصتی برای یادگیری میاندر زبان آن راامکانات فناوری آموزشی کاربرد 

های خوانداری و نوشتاری ها امکان تمرین مهارتبیش از دوسوم آزمودنی دانستند.می

انگلیسی در خارج از بافت آموزشی مرسوم را ایجاد آمادگی برای ورود موفق به عرصه 

 این هاآموزش انواع تأثیرگذاری بین نتایج یمقایسه در ها ویافته به توجه دانستند. بامی

 طریق از خوانداری و نوشتاری انگلیسی یهامهارتآموزش  که شداستنباط می نکته

 مرسوم هایآموزش به فراگیران نسبت برای به دلیل کاربرپسندی های آموزشیفناوری

دار می گونهها به شیوهی یادگیری مهارتها تجربههرچند آزمودنی، بیندرایندارد.  برتری

نخ سانگلیسی از طریق محتوای همهای خوانداری و نوشتاری اما آموزش مهارت، را نداشتند

گفتند امکان تمرکز بیشتر بر روی محتوای و جوانب ها میدادند. این آزمودنیرا ترجیح می

 هانآکند و در عوض بر اشتیاق آموزان به بسیاری از مسائل را کم میزبان یبعدتکآن نگاه 

ر آموزی مبتنی بن زبانافزاید. عجین کردبرای مطلع شدن از سایر ابعاد و درک بهتر می
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تواند راهی برای باال بردن ظرفیت آموزش و افزودن بر کیفیت مداری میفناوری با گونه

 ای در جریان یادگیریها بر این باور بودند که تعامالت فرارشتهزندگی باشد. آزمودنی

مقتضی مورد  حوعنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه به نتواند مسائل تربیتی را بهمدار میگونه

که مسائل تربیتی در سطح فرامرزی و ها هنگامیدهد. در نظر آزمودنیخطاب قرار می

طور طبیعی بازخوردهایی که افراد نسبت به عملکرد یکدیگر به، شودای مطرح میفرارشته

ردند که کگونه بیان میدلیل چنین نگرشی را این هاآنتر خواهد بود. دهند سنجیدهارائه می

 ها به این نکته اشاره داشتندبازخورد چندوجهی و از زوایای مختلف ارائه شده است. آزمودنی

ها ا و ارزیابیهفعالیت علوم تربیتیی مدار در حوزهآموزی گونهکه بدون شک با کاربرد زبان

شوند که این ترکیب دقت طراحی و های متفاوت رسمی و غیررسمی تعریف میبا مالک

 (.1برد )جدول باال می های آموزشی و میزان ارزیابی راتتدوین فعالی

 نامه نگرشهای پرسشها به گویهبررسی پاسخ آزمودنی .1جدول 

هیگو  
 آماره مقدار

یت آزمون  
یریگجهینت  

افراد متنوع یازهاین با شدن روبرو لذت  65/97 مختلف یازهاین با ییارویرو و یفناور متنوع امکانات   

تعامل در رفتار رییتغ یبرا لیتما  09/97 آسان تعامل یبرا یراه یفناور بر یمبتن یاددهی   

یفناور بر یمبتن یابیارزش  023/90 یفناور بر یمبتن بافت در ترقیدق یابیارز   

یریادگی یهاتیمحدود  03/05  
 هاتیمحدود از فارغ یفناور بر یمبتن یریادگی

مرسوم یهاوهیش  

یارشتهانیم نیتمر یفضا  75/71 یارشتهانیم یآموززبان و یآموزش یفناور امکانات   

یریادگی و کالس از خارج یدهادی  32/76 عرصه به ورود یبرا یآمادگ و کالس از خارج نیتمر   

آموزش یمدارگونه  29/01 یآموززبان یبرا آسان راه محتوا یسنخهم   

یفرامرز تعامل  29/90  
 گرید از نو ییهاچهیدر شیگشا ومدار -گونه یریادگی

علم یهاحوزه  

مرسوم آموزش یهاکمبود  93/06  
 یآموززبان تیظرف بردن باال یبرا یراه یمدارگونه

یفناور بر یمبتن  

 در یفناور بر یمبتن مدارگونه آموزش

ازهاین قرار دادن خطاب  
90/70  

 یانهیگز یفناور بر یمبتن یسیانگلمدار -گونه یاددهی

ازهاین ندقرار دا خطاب یبرا نو  
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هیگو  
 آماره مقدار

یت آزمون  
یریگجهینت  

عملکرد و یافرارشته تعامل  69/79  
 یهامهارت یریادگی در یافرارشته و یفرامرز تعامل

.شودیم یتیترب توانش تیتقو سبب یسیانگل  

-یاددهی بافت در بازخورد افتیدر اثر

یفناور بر یمبتن یریادگی  
09/92 مدارگونه یآموززبان در بازخوردها اثر   

یریادگی مالک=  یررسمیغ یریادگی  69/96  
 و نیتمر دیجد یارهایآموزش و مع یمدار-گونه

یابیارز  

های درک ها در مورد میزان اثرگذاری فناوری در یادگیری مهارتنگرش آزمودنی

های نوین آموزشی در غنای ارتباطات فرامرزی در خوانداری و ارزیابی و میزان سهم فناوری

ها آزمودنی یآشنایی و تجربه، که میزان دانشاینراستای توانش تربیتی مساعد بود. جالب 

اددهی و چراکه ی، در یاددهی مبتنی بر فناوری بر میزان این نگرش مساعد تأثیرگذار بود

ا جانبه رهایی همچون ارزیابی دقیق و همهیادگیری از طریق فناوری آموزشی با ویژگی

 دانستند.راهگشای یادگیری می

های پاسخ، وهش و بنا بر اهمیت مضمون در انتقال پیامدر پاسخ به پرسش اصلی پژ

اصلی  هدف ازآنجاکهقرار گرفتند.  موردبررسیبه تفکیک  هرکدامها نوشتاری آزمودنی

 ،ها برای ارتقای توانش تربیتی بودهای درک خوانداری و نوشتاری آزمودنیتقویت مهارت

ها انجام شد. در ساختار پاسخ در نوشتار با توجه به تنوع 1هابررسی هرکدام از حرکت

 ها را درگیرد تفاوتدهد که هر حرکت بسته به بار ارتباطی که در برمیها نشان میپژوهش

مضمون عنصری است ، (3610) 2گیرد. در نگاه کانگمتفاوتی را در برمی 3الگوی مضمونی

دیدگاه  شود. ازمیی شروع تلقی یابد و نقطهکه در ابتدای ساختار نوشتاری تخصیص می

نظام متن از نظام پیشروی در چارچوبِ مضمون  مضمون عنصر ارتباطی است و، سازمان متن

اطالعات مضمونی ساختارهای داخلی تعدادی از ، 3(. در جدول 3615، 0شود )چنتعیین می

                                                           

1. theme 

2. thematic structure 

3. Kang, J. 

4. Chen, Q. 
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های خوانداری و نوشتاری انگلیسی ها در شیوه آموزش مرسوم مهارتهای آزمودنیپاسخ

ی ها در شیوههای آزمودنیهای موجود در پاسخمورد اول( در مقایسه با مضمون)پنج 

 مدار مبتنی بر فناوری نشان داده شده است.-آموزش گونه

 رمدای آموزشی مرسوم و گونهها در دو شیوهها در نوشتار تعاملی آزمودنیمقایسه تعداد و نوع مضمون .2جدول 

گفتگو نوع یعاد  مدار-گونه   

گفتگو شماره  1 3 2 0 9 0 7 9 5 16 

هامضمون تعداد  2 0 2 0 2 9 0 0 7 9 

یمتن یهامضمون تعداد  6 1 6 6 1 0 3 3 0 2 

ها که به های نوشتاری آن گروه از آزمودنیکه در پاسخدرحالی 3با توجه به جدول 

باط مناسب ارتروش مرسوم آموزش خواندار و نوشتار انگلیسی برای ارتقای توانش تربیتی و 

سید؛ در رها به چهار در کل ساختار حرکتی میتعداد مضمون، گرفته بودندبا دیگران فرا

مدار -هآموزش گون یوهیبه شها را ی نوشتاری انگلیسی همتایان خویش که این مهارتگونه

و  رسید. کاربرد ارجاعاتفراگرفته بودند این تعداد به دو برابر یعنی هشت مضمون می

های متن گفتگو در پاسخ نوشتاری ف ربط در بیان اهداف و ارتباط آن با سایر بخشحرو

 سخن کرد. بهمسیری صعودی را طی می، مدار در روندی مشابه-ها در روش گونهآزمودنی

ه ندرت بهای متنی بهها تعداد مضموندر روش مرسوم در پاسخ نوشتاری آزمودنی، دیگر

ی را مدار زبان انگلیس-به روش گونه آنان کهگفتگوهای  این رقم در گونه، رسیدیک می

 رسید.فراگرفته بودند به چهار مضمون متنی هم می

هایی همچون ترجمه شاخص، هادر ادامه بررسی محتوای پاسخ نوشتاری آزمودنی

های ی کاربرد ضمیرها و ... برای تحلیل پاسخنحوه، وجه، قول از سایریننقل، اللفظیتحت

های مدار مهارت-ها که به دو شیوه آموزش مرسوم و گونهدو گروه از آزمودنی نوشتاری

 (.2درک خوانداری و نوشتار انگلیسی را فراگرفته بودند در نظر گرفته شد )جدول 
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 هاهای نوشتاری آزمودنیهای پاسخبررسی مشخصه .3جدول 

دوم/گروه اول گروه  

یفراوان مؤلفه یفراوان درصد   درصد 

معلوم غهیص  97 11/59  29 93/01  

یاللفظتحت ترجمه  70 37/92  00 32/09  

هاعبارت یجاساز  05 75/92  95 0/00  

هاریضم  15 99/36  70 02/92  

شدهحذف ساختار  72 32/99  37 90/35  

یوجه افعال  17 05/10  92 91/56  

برای بیان  درصد موارد از صیغه معلوم 56ها در بیش از که گروه اول از آزمودنیدرحالی

های گروه دوم که این رقم در مورد آزمودنی، هایشان استفاده کردندنظرات و دیدگاه

درصد(. به بیان  1/90رسید )مدار را فراگرفته بودند به حدود نصف می-یادگیری گونه

دار م-ها در آموزش گونههای نوشتاری آزمودنیاستفاده از صیغه معلوم در پاسخ، ترساده

ها را از مسیری دیگر و با کاربرد صیغه انتقال مفهوم هاآننمود زیرا روندی نزولی را طی می

های درک خوانداری و نوشتار انگلیسی مدار مهارت-بردند. آموزش گونهمجهول پیش می

های از زبان اول در پاسخ اللفظیدرصدی ترجمه تحت 20این پژوهش موجب کاهش 

 درصد(. 37/92ها در قیاس با نوشتارهای گروه اول شد )نوشتاری آزمودنی

های نوشتاری آن گروه از سازی شده در پاسخهای جایتتفاوت در تعداد عبار

ودند رفته بمدار فراگ-های درک خوانداری و نوشتار انگلیسی را گونهها که مهارتآزمودنی

نسبت به همتایان خود در گروه اول تفاوت چشمگیری نداشت و این تفاوت به کمتر از 

یر کاربرد ضم، ها انجام دادندرسید. با نگاهی اجمالی به کل نوشتاری که آزمودنی 02/16

ها که مهارت درک خوانداری را به شکل ( در نوشتار آن آزمودنیweجمع )ما:  شخصاول

مشهود است. اگرچه آموزش مرسوم مقدار زیادی از حذفیات را  اگرفته بودندمدار فرگونه

مدار بسط جمالت را از طریق آموزش گونه اما، ها سبب شددر ساختار گفتمانی آزمودنی

روز علوم تربیتی و هدایت به سمت تعامل با سایرین از طریق و اصول به اتینظر ازذکر مثال 

درصد(  27/23درصد( و استناد به سخنان دیگر پژوهشگران ) 02/09المللی )زبان رابط بین
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 ،مدار-موجب شد. استفاده از ساختار ساده از راهبردهایی بود که در شیوه آموزش گونه

ها برای تسهیل در انتقال پیام خود به مخاطبان سهم زیادی را از آن خود کرده بود. آزمودنی

 های پیوستههای نوشتاری حاوی جملهها پاسخهای گروه اول در تکمیل محاورهآزمودنی اما

چه بررسی روند کلی پیشرفت در اگر، زدند. از سوی دیگرهای تکراری را رقم میو واژه

ی فناوری آموزشی در هر دو واسطههای خوانداری و نوشتاری انگلیسی بهیادگیری مهارت

ار در گروه دوم شتاب مدار درک خواندار و نوشتاما یادگیری گونه، گروه صعودی بود

 (.9بیشتری به جریان پیشرفت داد )شکل 

 
 هاهای خواندار و شنیدار در گروهمقایسه روند یادگیری مهارت .5شکل 

مداری ونهی گدرنتیجههای گروه دوم نتایج آزمون تلخیصی نیز از عملکرد بهتر آزمودنی

 یه شیوهبهای خواندار و نوشتار انگلیسی نسبت به همتایان گروه اول که یادگیری مهارت

نشان داده  0گونه که در جدول ها را فراگرفته بودند حکایت داشت. همانعادی این مهارت

ای ا را برهی درک و تولید بهتر مهارتمداری آموزش مبتنی بر فناوری زمینهشده است گونه

 ها پدید آورد.آزمودنی

 های میانگین و انحراف معیار در عملکرد آزمودنیمقایسه .4جدول 

آموزش یوهیش نیانگیم  اریمع انحراف   

27/30 مرسوم  50/9  

مدار گونه  07/21  696/0  
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ها از تفاوت معنادار در عملکرد دو گروه از فراگیران در تکمیل تحلیل استنباطی داده

ا مدار توان فراگیران را در ارتباط ب-به شکلی که آموزش گونه، دادخبر میآزمون نوشتاری 

 (.9سایرین و تقویت سطح گفتمان آنان را سبب شد )جدول 

 های عملکرد آزمودنیمقایسه .5جدول 

 یمعنادار سطح یآزاد درجه یت آزمون آماره مقدار

061/5- 225/195 661/6 

مدار -آموزش گونه، هاعملکرد دو گروه از آزمودنیبا مقایسه ، گیری کلیدر یک نتیجه

ها که در مسیر تقویت توانش تربیتی غنی از اطالعات را در نوشتار آزمودنی 1ساختار حرکتی

ها از محتوای تربیتی سبب شد. درک خوانداری باالی این آزمودنی، داشتندگام برمی

مود. آموزش مرسوم مهارت درک تر نرا در نوشتار و انتقال پیام موفق هاآن، انگلیسی

 چندان گویا را نتیجه داد.نوشتاری خالی از جزئیات با ساختار نه، خوانداری انگلیسی

ین گذاری ببه کمک آزمون اسپیرمن از جهت معکوس تأثیر بررسی نتایج پژوهش

ه ببه فراگیری خواندار و نوشتار انگلیسی  هاآنها و نوع نگرش متغیرهای دانش آزمودنی

 مورد در وضوح نشان داد که نگرشفناوری آموزش حکایت دارد. تحلیل نتایج به مکک

 .دارد معکوسی رابطه هابا سطوح دانش پایین آزمودنیدر آموزش اوری میزان استفاده از فن

ار و دی یادگیری از طریق فناوری معناها و فقدان تجربهنگرش آزمودنی بین همچنین رابطه

 ،ی یادگیری از طریق فناوری بیشتر بودتجربه هرقدر که نشان داد هابود. یافته معکوسی

 (.7داشت )جدول  وجود به شیوه جدید آموزش از طریق فناوری نسبت تریمثبت نگرش

 هاآنها با تجربه و دانش ضریب همبستگی اسپیرمن بین نگرش آزمودنی .7جدول 
رهایمتغ یهمبستگ  یمعنادار   

نگرش و سن  251/6-  62/6  

نگرش تجربه  070/6-  667/6  

 ی یادگیری مبتنی بر فناوریتجربه = تجربه نکته:
                                                           

1. move structure 
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منظور بررسی جهت تأثیرگذاری متغیرهای دانش عمومی زبان انگلیسی و مهارت به

د که دانش کروسکال مشخص ش -نوشتاری انگلیسی بر یکدیگر با استفاده از آزمون گودمن

(. 661/6)معناداری برابر با  دارندای معنادار رابطه زبان انگلیسی و مهارت نوشتاری و نگرش

 مهارت خوانداری انگلیسی متغیر برای دو کروسکال -گودمن چنین مقدار آماره آزمونهم

ی مساعد این دو مهارت بر یکدیگر در جریان یادگیری مهارت نوشتاری انگلیسی از رابطه و

 (.7)جدول  دادبرخط دو مهارت خبر می

 مهارت درک خوانداری و نوشتار انگلیسی، ی بین دانش عمومی انگلیسیآزمون بررسی رابطه .7جدول 

رین برای پاسخ به آخ ترین گام پژوهش وی متمرکز شفاهی که در پایانیبا مصاحبه

های مصاحبه تحلیل شد. های منتخب به پرسشپاسخ آزمودنی، پرسش پژوهش انجام شد

های درک فناوری در تقویت مهارت تسهیلگریها از هر دو گروه از اگرچه آزمودنی

 هایاما این میزان رضایت در پاسخ، گفتندخوانداری و نوشتاری انگلیسی سخن می

مدار گونه یبه شیوههای درک و نوشتار انگلیسی را که مهارت های منتخبآزمودنی

نه را های آموزشی در قالب گوسنخی محتوا و فعالیتهم هاآنفراگرفته بودند مشهودتر بود. 

ای و رشتهتمرین و یادگیری در فضایی میان، سوی محقق شدن آموزشای بهدریچه

گفتند یترین نمره ممدار با پایینز گروه گونههای منتخب ادانستند. آزمودنیای میفرارشته

شد و آموزش و مداری آموزش احساس نمیرنگ شدن نقش در گونهاحساس پوچی یا کم

پنداشتند که مسیر را از آسان به سخت پیش ی راه میتمرین از طریق گونه را همانند نقشه

ی آموزشی در فضای آموزش هاسنخی محتوا و فعالیتهم، هابرد. از نگاه این آزمودنیمی

ها و همندی از سایر رشتی بهرهزمینه رویکردهامبتنی بر فناوری با ایجاد یک همگرایی در 

های درک خوانداری و نوشتاری را از هایی که مهارتکند. آزمودنیها را پررنگ میحوزه

و  شهای قدیمی آموزی مرسوم آموزش فراگرفته بودند کمتر سنخیتی بین شیوهشیوه

رهایمتغ کروسکال و گودمن یهمبستگ  یمعنادار   

خواندن مهارت و یعموم دانش  057/6  661/6  

ینوشتار دانش و خواندن مهارت  012/6  663/6  
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ا هگفتند یاددهی مهارتها میکه این آزمودنیدیدند. بسیار جالب اینهای نوین میفناوری

 ،های مرسوم چیزی بیش از دیجیتالی کردن محتوا نیستفناوری در قالب شیوه به کمک

ای شتهرآموزش و تمرین در فضای تک وسویسمتبه  هاآنعلت بود که نگاه  به همینشاید 

لیسی های انگیا تمایلی به یادگیری دیگر مهارت هاآن، بعدیا این نگاه تکمحدود ماند. ب

ن شیوه دادند یا بر این باور بودند که باید ایالمللی از طریق فناوری نشان نمیعنوان زبان بینبه

های مرسوم آموزش نمود. این در حالی بود که طور کامل جایگزین کالساز آموزش را به

آورده  ارمغان ها بهموزش مبتنی بر فناوری نگاه تلفیقی را برای آزمودنیمداری در آگونه

مرسوم قلمداد  هایکارایی آموزش مبتنی بر فناوری را در تلفیق با سایر شیوه هاآنچراکه ، بود

 ای را در برداشت.رشتهمیان رویکردکردند که این نگاه در نوع خود می

 گیریبحث و نتیجه

 فناوری آموزش درک خواندار و نوشتار به کمکیاددهی و یادگیری  لگریتسهیها از یافته

با  متایانشانهانگلیسی حکایت داشت. این تأثیر مساعد در گفتمان زنان در ارتباط با سایر 

ای مشهود بود. یکدیگر در مباحث تربیتی و گرایش به تعامالت سازنده در فضایی فرارشته

راکه های فناوری نسبت داد؛ چزیادی به کاربردپسندی مؤلفه توان تا حداین اثر مساعد را می

های واقعی در عرصه هاآنتوانستند بسیاری از مشکالت پیش روی از این طریق فراگیران می

ساز ای در نوع خود زمینهکنند. این نوع تعامالت فرارشته ورجوعرفعرا در حین یادگیری 

و  هنر، مهندسی، فناوری، ری در فضای علمشد تا یادگیتمرین جمعی در فضای مجازی 

مداری مهندسی چنین بافت یادگیری از طریق گونه کهتر اینریاضیات محقق شود. جالب

قادر  ی چنین ارتباطی فراگیراندرنتیجهآموزش سبب هدفمندی حضور فعال فراگیران شد. 

بندی با نیازهای دنیای واقعی روبرو شوند و برای خطاب قرار دان صورت سطحبودند به

آمدن  ودبه وجبا ، ترتیباینبهاندیشی کنند. ای چارهرشتهدر فضای میان هاآنبسیاری از 

ی کم زبان انگلیس هایهای یادگیری مهارتبسیاری از دشواری، تسهیلگربسیاری از ابعاد 

ی مساعد در یادگیری مبتنی بر فناوری را به وجود این نتیجه، (3610فر و گلکار )شد. جلیلی

ی ذهنی برای فراگیران عمل دهند که همچون یک نقشهگونه در فرایند آموزش نسبت می
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 هانآکند که با ارتقای تمرکز افراد هموار می هاآنبسیاری از مشکالت را برای ، کندمی

پسندتر تعریف کنند و موضوع را از ابعاد گوناگون نگاه کنند. توانند گفتمانی خوانندهمی

ژوهش ها در این پشد آزمودنیهمین نگاه به موضوع از ابعاد گوناگون بود که سبب ، درواقع

د های خوهای مختلف علم جهت شفافیت پیامهای متفاوتی از پژوهشگران از حوزهارجاع

های بلند و افزود. جمله هاآنطور ناخودآگاه بر توانش تربیتی جریانی که به، اشندداشته ب

 های مجهول از دیگر شواهدی استفاده از صیغهواسطهشیوا و همچنین زیبایی گفتمان به

 ارتقای تمرکز در این نوع از یادگیری بود.

ری لیسی به یادگیها با سطح مهارت پایین انگچندان مساعد آزمودنینگرش و درک نه

مرسوم دلیلی بر مبهم بودن مرز دشواری و آسانی است و عدم  یبه شیوه یبر فناورمبتنی 

های خوانداری و نوشتاری در هنگام آموزش است که سبب تخصیص درست محتوا و فعالیت

ت عدم احساس آرامش در باف، طور طبیعیخارج شود. به دستشانشد تمرکز فراگیران از می

برای فراگیران با سطح دانش و مهارت پایین انگلیسی بلکه برای  تنهانهو یادگیری  یاددهی

اهش ارتقای توانش را ک درنتیجهفراگیران با سطح دانش باالی زبانی میزان یادگیری و 

ها و بروز خالقیت را از فرصت جستجو در سایر حوزه 1داد. احساس عدم خودکارآمدیمی

 رباید.فراگیران می

ان های کارآمد یاددهی و یادگیری میزعدم استفاده از شیوه، توان گفتشکل کلی میبه 

اس چراکه افراد با احس، آوردموفقیت در کاربرد فناوری در آموزش و یادگیری را پایین می

ش مرسوم های آموزاضطراب در یک بافت یادگیری جدید تمایلی به فاصله گرفتن از شیوه

 ،موازات پیشرفت در عرصه فناوریبه، توان گفتمی درنتیجهند. ندار هاآنو ملموس نزد 

 ،ناپذیر استهای جدید آموزشی اجتنابآموزشی و تعریف نظریه ایروی کردهاتخاذ 

تبدیل  ارهبیکبهتوان های نوین ارتباطی را نمیآوریکه یاددهی و یادگیری از طریق فنچرا

 ل خالصه کرد.های درسی به شکل دیجیتانمودن متون کتاب

                                                           

1. self-efficacy 
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ا بر مداری آموزش بیشترین تأثیر ر-آمده در این پژوهش گونهدستهای بهبر اساس یافته

انتخاب محتوای خوانداری بر ، توان گفتمی روازاینها گذاشت. مهارت نوشتاری آزمودنی

نیز شود.  هاآنساز نوشتار درست تواند زمینهمی، اساس گونه ضمن تسهیل در درک فراگیران

 مکبه کهدایت درست آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ، توان گفتمی، بر این اساس

در  هنر و ریاضیات ارتقای کیفی، مهندسی، فناوری، ی علمتواند با ایجاد زنجیرهفناوری می

شده در امهای انجتعامالت و سطح زندگی را سبب شود که این نتیجه با نتایج سایر پژوهش

الندگرن و ، لینده، لولین، جانسون، ؛ هرمانسون3611، 1دارد )توانخوانی این حوزه هم

رو کاربرد گونه در تهیه و تدوین متون آموزشی مبتنی بر فناوری (. ازاین3615، 3شاوسر

وان عمده عناندرکاران آموزش بهای راهگشای تولیدکنندگان محتوا و دستتواند تا اندازهمی

تنی آموزی مبمداری در زبان-. اما در کاربرد گونهیادگیری باشدی یاددهی و نفعان حوزهذی

های رههی متون خوانداری در ببر فناوری این نکته را نباید از یاد برد که ساختار داخلی گونه

رای ب، روگیرد. ازاینهای جدید به خود میها شکلزمانی و در گذر زمان و با تغییر فرهنگ

متون  های آموزشی کاربردروز بودن فناوریی بهواسطهناوری بهی محتوای مبتنی بر فتهیه

رسد. آشنایی می به نظرهای نو در مرتفع نمودن نیازهای زنان بدیهی خوانداری با گونه

گلیسی روز متون انهای متنوع و بههای مختلف با گونهفراگیران غیرانگلیسی زبان از حوزه

، گر سخندی . بهکندای جامعه گفتمانی دنیا را فراهم میبا سایر اعض هاآنامکان تعامل آسان 

ت در دهد تا از طریق شرکهای علمی به فراگیران امکان میسازی اصول مربوط به گونهپیاده

با هویت مشخص از جامعه گفتمانی خاص ، های پیرامون عناوین خاص از زوایای متعددبحث

 خود در جهت تعالی سطح زندگی گام بردارند.

  

                                                           

1. Tuan, L. T. 

2. Hermansson, C., Jonsson, B., Levlin, M. Lindhé, A., Lundgren, B., & Shaswar, A. N. 
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