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ها در آن ييو توانا زهيانگ زانيبر م انامهيبا استفاده از را يرانيا يدانشگاه

  يسيانگل مطلب كمهارت در

  *يمحمد جواد حجاز
   رانيقم، ا قم، واحدزاد اسالمي آدانشگاه شناسي گروه زبان ارياستاد

 **زادهيحسن عل
  ز قم،كنور مر اميزبانان دانشگاه پيفارس ريبه غ يارشد آموزش زبان فارس يارشناسك يدانشجو

 رانيقم، ا
 )1396 مهر: ، تاريخ چاپ22/03/95، تاريخ تصويب: 24/10/93(تاريخ دريافت: 

  دهيكچ
نقش مهم و  رهيو غ انامهي، رانترنتي، اونيزيتلفن ثابت، تلفن همراه، تلو لياز قب يارتباط يهايورافن

، انـه يبـر را  يارتباط مبتن رهمزمانيل غكش مثابةبه انامهيعلم و آموزش دارند. را يامروز يايدر دن يثرؤم
ابـزار   نيتـر جيابزار به را نيند. اكيم شتريب ،هدالس درس انجام دكتواند در يشخص م يكه كآنچه را 
 افـت يارسال و در ريثأت يشده است. پژوهش حاضر (بررس ليتبد ياو حرفه يآموزش طيدر مح يارتباط

ـ انگ زانيبر م انامهيبا استفاده از را يرانيا يدانشگاهشيآموزان پدانش يمطلب كدر فيالكت  ييو توانـا  زهي
در فرسـتادن و   انامهياز را يريگه بهرهكند ك ي) قصد دارد تا بررسيسيانگلمطلب  كها در مهارت درآن
ـ چـه م  يدانشگاهشيآموزان پدانش يمطلب كدر فيالكردن تك افتيدر مطلـب و   كدر ييبـر توانـا   زاني

ـ شـبه  پژوهشيدارد. در  ريثأآنان ت يدرون زةيانگ نيهمچن  يهـا آمـوز در گـروه  دانـش  56، رفتـار  يتجرب
دسـت  بـه  جيرفتارها مشخص شـود. نتـا   نيا جةيو نت ريثأقرار گرفت تا ت يل مورد بررسنتركو  شيآزما

 كدر ييبـر توانـا   ،يارتباط يورافن نوعي جايگاه دررا  انامهيآموزان از رادانش ةمعنادار استفاد ريثأآمده ت
  ها نشان داد. آن يدرون زةيمطلب و انگ

  آموزش از راه دور. ،يارتباط يورافن،يروند زةيمطلب، انگ ك، درانامهيرا :ي كليديها واژه
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  مقدمه  -1
ثر اسـت.  ؤمطالعه و خواندن م يجة) محصول و نتreading comprehensionدرك مطلب (

توان آن را بهياست و م ياتيح يزبان خارج يادگيريدر  يتموفق يبرا ،ثر و كارآمدؤخواندن م
 ي: اسـتفاده از كتـب درسـ   يلبان از قبز يادگيري يهابخش يرآموزش در سا يةاساس و پا مثابة
 يـري لغـات، فراگ  ةدامنـ  ةتوسـع  ،)revising(ينيبـازب  ،)writing، نوشـتن( يزبان يهادوره يبرا
آموزش  نيبنابرا ؛در نظر گرفت انهيرا كمكزبان به  يريادگي يهاو برنامه حيور زبان، تصحدست

 كياليكـ . ماسـت  ين خارجآموزش زبا يليتحص ةدر هر برنام ياساس يعنصر ،مهارت خواندن
ار كـ را بـه  ياديز رينامد. خواننده تدابيم«آگاهانهرير آگاهانه و غكتف نديفرا«) خواندن را 2008(
ار را با ك نيند. خواننده اك يمجدد بازساز ،بوده است سندهيه منظور نوكرا  يتا مفهوم رديگيم

  دهد.يخود انجام م نيشيپ اتياطالعات متن با دانش و تجرب سةيمقا
 جـاد يمورد نظـر مـتن و ا   اميدارد فهم پ تياست. آنچه اهم اميپ افتيهمان در ،مطلب كدر

معنـا از مـتن اسـت     افتيمطلب، همان در كمنظور در، خواندن بهگريعبارت دبه ؛ارتباط است
  ). 2008 ،(ناتال
ـ ز راتييـ آمـوزان تغ آموزان و زبانخواندن دانش يازهاين ،سال گذشته 50 يط ه داشـت  يادي
آمـوزش   يثر بـرا ؤمـ  يابـزار آموزشـ   يسـت يبا ازهـا، ين نيبرآورده ساختن ا يبرا نيبنابرا ؛است

 رييـ و آمـوزش را تغ  يبشـر  يزندگهاي  آن، همه جنبه شرفتيو پ يورا. فنابديخواندن توسعه 
منظـور   بـه  ،در آمـوزش  يورا. اسـتفاده از فنـ  ستين اامر مستثن نيداده است و آموزش زبان از ا

زبان نشان  يريادگيمختصر آموزش و  خچةي. تارستين ديجد ةتجرب يريادگيش و آموز ليتسه
و  يصوت ي، نوارهااهي: تخته سلياز قب يورااز فن يلكه انواع مختلف آموزش زبان، شكدهد يم
 عيسـر  ةند. با توسـع كن تيها و اهداف مورد نظر خود را تقوهياند تا فرضردهكرا استفاده  انهيرا
، يو آمـوزش زبـان خـارج    يريادگيدر  ياندهينقش مهم و فزا انهي، رارياخ يهادر سال يورافن
و نـرم  ياهكشـب  يهـا يورارده است. بـا توسـعه و ظهـور فنـ    ك فايدر آموزش خواندن ا ژهيو هب

 ةهمـ  يان بـرا كـ بدون در نظر گرفتن زمـان و م  يبه منابع اطالعات يدسترس ،يارتباط يافزارها
ــراد مم ــاف ــت. را ك ــده اس ــهانين ش ــهEmail(ام ــة) ب ــه مثاب ــ يانمون ــانيغ يورااز فن  رهمزم

)asynchronousـ آمـوز را تـا حـد ز   دانـش -، سرعت تبادل اطالعـات آموزگـار  ي) ارتباط  يادي
  داده است. شيافزا
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را بـر   يمطلبـ  كدر فيالكت ليدرتحو انامهياستفاده از را ريثأدارد تا ت يسع ،پژوهش حاضر
ـ  نيطرف و همچن يكاز  يدانشگاهشيپ ةدور يانريآموزان امطلب دانش كدر ييتوانا آن  ريثأت

ـ ها نسبت بـه  ) آنIntrinsic motivation(يدرون زةيانگ زانيرا بر م از  يزبـان خـارج   يريادگي
ابـزار   جايگـاه  در انامهيه چگونه راكدارد نشان دهد  يپژوهش سع نيد. اكن يبررس گريد يسو

توانـد بـه  ي) مـ Virtual distanceو از راه دور( يمجـاز  وةيبه ش يريادگيدر  ژهيو هب ،يآموزش
  . رديصورت مطلوب مورد استفاده قرار گ

 مسئله انيب -2

ن بـوده  امحققـ  يمهم بـرا  يموضوع و پرسش ،آموزان دانش تيبر فعال نترنتيو ا انهيرا ريثأت
 يليتحصـ  يسطوح بـاال  ،آموزان از دانش يمك يليه تعداد خك ندك يم اني) ب2005(1است. ردمن

آنچـه   قت،يشده را دارند. در حق داده يها متن كمورد انتظار در مهارت خواندن و در يارهايعم
 يبرا نيبنابرا است؛ردن زبان مقصد كاغلب فاقد آن هستند، تجربه  يزبان خارج رانيه فراگكرا 

ـ نـد تـا از ا  نك عرضهرا  يشمار يب فيالكه تكرسد  يبه نظر م ين سطوح باالتر ضرورامعلم  ني
خواننـدگان   جهينند و درنتك كمكدر زبان مقصد  شتريب ةسب تجربكآموزان در  به دانش ق،يطر

  شوند. يماهر
قابل توجـه   شياز ب شيب ،يريادگي، نقش آن در نترنتيا عيسر ةو توسع تيجمع شيبا افزا

 يانجيم يارتباط لةيوس نيتر جيرا انامهي)،امروزه را2005(2سناكو سا يده است. طبق نظر جوشش
 انامـه ياز را يثرؤطور مـ  به ،ه چگونه امروزه در آموزشكاست  نيا ق،يموضوع مورد تحق است.

ـ آمـوزش و   يابزار برا نيه اكاستفاده شده و چگونه نشان داده شود  ـ تهد ،زبـان  يريادگي  يدي
  .ديآ يشمار نم به

زبـان   يريادگيدر  انامهياز را يريگ بهره اوالً ايه آكاست  نيا ،شود يبررس ديه باكاي  همسئل
 وةيتـوان بـه شـ    يچگونـه مـ   هكنيا اًيداشته باشد؟ و ثان رانيمطلب فراگ كبر در يريثأتواند ت يم

ثر از ؤمـ  ةاسـتفاد  يننده بـرا ك ييچند اصل راهنما ،پژوهش نيرد؟ در اكاز آن استفاده  ،يمطلوب
ـ فراهم شده است تا آمـوزش و   يآموزش يابزار مثابة به انامهيرا  يازمجـ  طيرا در محـ  يريادگي

  د.نك تيهدا
  __________________________________________________________________   

1. Redman 

2. Joshi &Saxena 
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  پژوهش تياهم -3
ـ ه در امر آموزش و ك ياز افراد يگروه يتواند برا يپژوهش حاضر م جينتا زبـان   يريادگي

 يمواد درسـ  نين و همچنا، معلميزبان خارج رانياز جمله فراگ شود؛ واقع ديمف ،هستند ليدخ
ـ ده است. اشفراهم  يدانشگاه شيپ ةروآموزان د دانش ژهيو هب يزبان خارج رانيفراگ يه براك  ني

را  ييهـا  ييدارند راهنما يه سعك باشد ديمف زين يپژوهان ن و دانشامحقق يتواند برا مي پژوهش
تواند نشان  يم ،ند. پژوهش حاضرنكه عرض يآموزش يها در دوره يا هكشب يورافن ةاستفاد يبرا

بـه   ،ارت خوانـدن را در آموزش مهـ  يآموزش يتواند ابزار بازخورد يم انامهيه چگونه راكدهد 
  . ردي، به خدمت گيزبان خارج رانيفراگ

 يسب آگاهكه به ك ندك ياريرا  ين و آموزگاراناتواند محقق يم نيپژوهش همچن نيا جينتا
  مندند.  عالقه يريادگيآموزش و  نديدر فرا انامهيو مضرات استفاده از را يآموزش يايمزا ةدربار

 نيبنـابرا است،  افتهي يا ندهيرشد فزا ران،يدور در ا آموزش از راه هكنيبا توجه به ا نيهمچن
  ند.شومند  پژوهش بهره نيا جيتوانند از نتا يم ،هستند ليدخ يروش آموزش نيه دراك يسانك

  هيپرسش و فرض -4
  پژوهش يها پرسش -1-4

 انامـه يمبهم اسـتفاده از را  يها از جنبه ي، برخرياالت زؤه پاسخ به سكنگارنده معتقد است 
  را روشن خواهد ساخت.  يآموزش يابزار ابةمث به

 يمعنـادار  ريثأت انامهيرا قياز طر يمطلب كدر فيالكت افتيارسال و در ايآ.1 ةپرسش شمار
ـ يآموزان ا مطلب دانش كدر ييبر توانا ـ  ةدور يران زبـان   رانيـ فراگ گـاه يجا در يدانشـگاه  شيپ

 ؟ ريخ ايدارد  يسيانگل

ـ از طر يمطلبـ  كدر فيالكـ ت افتيارسال و در ايآ. 2 ةپرسش شمار توسـط   بـه  انامـه يرا قي
خواندن  نةيها در زم آن يدرون زةيبر انگ يمعنادار ريثأ، تيدانشگاه شيپ ةدور يرانيآموزان ا دانش
  ر؟يخ ايدارد 

  پژوهش   يها هيفرض -2-4
 يهـا  هياالت مربوط، فرضـ ؤپژوهش و پاسخ به س نيشده در ا مطرح ةمسئل يمنظور بررس به
  خواهند شد. يرسبر ريصفر ز
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ـ  چيهـ  انامـه يرا قياز طر يمطلب كدر فيالكت افتيارسال و در .1 ةصفر شمار ةيفرض  ريثأت
 رانيـ فراگ گـاه يجا در يدانشگاه شيپ ةدور يرانيآموزان ا مطلب دانش كدر ييبر توانا يمعنادار

  ندارد. يسيزبان انگل
ـ از طر يدرسـ  فيالكـ ت افـت يارسـال و در  .2 ةصفر شـمار  ةيفرض توسـط   بـه  نامـه ايرا قي

خواندن  نةيها در زم آن يدرون زةيبر انگ يمعنادار ريثأ، تيدانشگاه شيپ ةدور يرانيآموزان ا دانش
  ندارد.

  پژوهش يها تيمحدود -5
پـژوهش   نيا نةيدر زم ريناپذ اجتناب يها تياز محدود ي، تعداديگريهمانند هر پژوهش د

در  شـتر يب قاتيتحق يرا برا يديت جداالؤس ،ن است در مورد آنكه ممكوجود خواهد آمد  هب
  وجود آورد.   ندهيآ

ـ وتاه بـودن مـدت زمـان انجـام ا    كگروه نمونه و  ةبودن انداز كوچكبر  عالوه پـژوهش،    ني
در دسـترس محـدود    يها يتعداد آزمودن هكنيا علّتوجود دارد. به  زين يگريد يها تيمحدود
در مجمـوع   ،يشخصـ  يرهـا يو متغ يا انـه يهمچـون: سـن، جـنس، سـواد را     ييرهايمتغ ،بودند

  اند. امدهيها به حساب ن تيمحدود

  پژوهش نةيشيو پ ينظر يمبان -6
هدر زم يانامهاستفاده از را بارةدر يقاتاز تحق يا حجم گسترده تجارت و صنعت  يھا ين

ا ت. ب ود اس ات  يرثأ) ت٢٠٠٨( ١يرونموج ات را در ارتباط ر ادراك احساس ال ب كان
تفاده از را يمشخص م يا يانامهرا ه اس هكند و معتقد است ك د مشكالت يم يانام م  يتوان در فھ

ور نبودوجود اشارات كمتر و  جھترا به  يغامو پ يجادمطلب ا ر  ، كميبازخورد ف د. كناثرت
هانداز ارتباطات را چشم يقي) در تحق٢٠٠٨(٢سادات و رحمان رضانور ه يا يانام ة را ب  مثاب

زار را ي،آموزش ياب وزش از را يب نگالدش بررسآم گاه آزاد ب د.  يه دور در دانش كردن
اتتحق ،حال تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد ينباا دك يق ةدر زم يان تفاده از را ين هاس در  يانام

  انجام شده است.  يآموزش ةحوز

  __________________________________________________________________   

1. Byron,k 

2. Sadat &Rezanurrahman 
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 ةيمهارت پا ني. ااست يزبان خارج يريادگيدر  ياساس يمهارت  ،»خواندن« يل فراوانعلبه 
با مهارت خواندن در  اديز يليشغل خوب، خ يكردن ك دايجامعه است. پ هر يرد امروزكعمل

 ينـ ينـد و تمر ك يرا فراهم م گريد يها يريادگيانواع  ةار همكاساس  ،مهارت نيارتباط است. ا
 ييبـه توانـا   نترنـت، يا يتـب، مجـالت و حتـ   ك ليـ از قب يريادگي ةذهن ماست. ابزار عمد يبرا

 ددهـ  يمافراد را توسعه  يليتخ ةدارند. خواندن، جنب ازي، نشود يآنچه خوانده م كخواندن و در
ه فقـط بـا   كـ اسـت   دهيـ چيپ ينديدارد. خواندن، فرا ينقش اساس ،مثبت يو در رشد خودپندار

 تيشود. سو يه خوانده مكاست  يمطالب كخواندن، در ييند. هدف نهاك يم دايتوسعه پ نيتمر
 تياهم ييابتدا يها هيآموزان پا دانش يبرا مخصوصاً ،مطلب كه درك) معتقدند 2003( 1و اسنو
 كنـد. در ك يرا فـراهم مـ   ييدر مـدارس راهنمـا   شتريب و اساس خواندنِ هيپا رايز ؛دارد يفراوان

  دهد.  يخواننده و متن رخ م نيه بكاثر متقابل  يشدت دارا است به ينديمطلب فرا
هـا و   ، عكـس يمتنـ  يهـا  ميغاكه پ يمكن يم يزندگ يطيكه ما در مح يدگو ي) م2006( ٢كرن

ها بـه   تلفن ،يابند يانتقال م يگريبه د يه،در چند ثان ،تلفن ياز گوش يريو تصو يصوت يها يلفا
 يوسـته پ يها يامها، پ يانامه، رايممتصل شو ينترنتبه ا يمس يب ةشبك يقدهند تا از طر يما اجازه م

) در روش به اشتراك گذاشتن blogsها ( ) و وبالگChat roomsگو (و گفت يها و مداوم، اتاق
 ،طور كه آموزش از راه دور اند. همان وجود آورده هب يانقالب يكديگر،اطالعات و سخن گفتن با 

 يكـي الكترون يـادگيري ده اسـت.  شمورد قبول واقع  ،مختلف يها ينهو در زم استحال رشد  در
)E- learning2010(٣ه اسـت. چـو  قرار گرفتـ  يرموج فراگ ينا يرثأتحت ت يزن ي) زبان خارج (

 يرا در آمـوزش زبـان بـرا    يديجد يها افق ،اطالعات و ارتباطات يها يورامعتقد است كه فن
  آموزمحور داشته باشند.  تر و دانش فعال يكالس يها يطكرده تا بتوانند مح يجادن زبان اامعلم

ـ  ياستفاده از ابزارهـا  ةمتفاوت دربار يها دگاهيد لياز قب يموارد ينيبازب ـ –يهاددي  يريادگي
 يراهبردهـا  از يتعـداد  و ندك يم تجربه آموز زبان هك هايي چالش درس، السك در يكيترونكال

نظـر   به يمحور، ضرور السكدر آموزش زبان  يكيترونكال يريادگيار ابز از ديمف استفاده توسعة
  رسد. يم

  __________________________________________________________________   

1. Sweet & Snow 

2. Kern 

3. Chou 
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  مطلب   كدر -1-6
، ييمحض رمزگشا نديفرا مثابة هب ،خواندن ةما دربار دگاهيقبل، د ةسه ده قاتيتحق جةيدر نت

از  يهمزمان معن كاستنباط و در نديفرا مكح درمطلب را  كدر 1)2002رده است. اسنو(ك رييتغ
در نظر  يسه عنصر اصل ،آن يند و براك يم فيتعر يشدن با زبان نوشتار ريتماس و درگ قيطر
  . تي، متن و فعالخواننده: رديگ يم

 ي. ورديـ گ ياز مـتن در نظـر مـ    ياستنباط معنـ  نديفرا ابةمث مطلب را به ك) در2011(2يوول
 يلـ ك كه هـدف آن را در كـ بل ،دانـد  يجمالت منفرد نم ايلمات ك يمعن كهدف خواندن را در
ـ  يم دهيچيپ ي) خواندن را مهارت2005( 3وسفيداند. ال يم ،داده شده حيآنچه در متن توض و  ددان

 نديفرا نيتا در ا اند هادد شنهادين پاه محققكرا   يمهارت و دانش عموم يها مورد از حوزه شش
  برد:  ينام م ليبه شرح ذ رند،يقرار گ
  ؛اركخود يشناخت يها مهارت -1

  ؛يو ساختار يدانش واژگان -2

  ؛يدانش ساختار گفتمان رسم -3

  ؛ي/ جهان ييمحتوا نةيزم شيدانش پ -4

  ؛يبيكو تر يابيارز يها مهارت يراهبردها -5

 ها.  نترل مهارتكو  يناختدانش فراش -6

ارتبـاط   قياز طر يآن معن يه طكداند  يم يدار ر هدفكمطلب را تف ك) در1993(4نيكدور
ـ ) د1995( 5و هـاجز  سيشود. هر يم جاديمتن و خواننده ا نيب مطلـب   كاز در يمتفـاوت  دگاهي

 نيب ديعقا ةطرفتبادل دو قياز طر ،ياز متن نوشتار ياستنباط معن مثابة خواندن دارند و آن را به
 صـورت  مطلب را به ك) در2004( 6. پاردورنديگ يدر نظر م ،مخصوص يدر متن اميخواننده و پ

 اتيدانش و تجرب بيكتر قياز طر ،تعامل با متن لةيوس هخواننده ب ،آن يه طكنگرد  يم ينديفرا
  ند. ك يم كدر را يند، معنك يدر ارتباط با متن اتخاذ م يه وك يدگاهيبا اطالعات متن و د يقبل

  __________________________________________________________________   

1. Snow 

2. Woolley 

3. Alyousef 

4. Durkin 

5. Harris & Hodges 

6. Pardo 
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 فيمهم تعـار  ةعنوان جنب را به يشده، معن مطرح فيتعار ةشود هم يه مشاهده مكطور  همان
ه كـ دهند  صياما نتوانند تشخ بخوانند، را لماتك بتوانند خوانندگان اگر. رنديگ يخود در نظر م

  اند.  نخوانده يزيچ قتيخوانند، در حق يرا م يزيچه چ

  ن  زبا يريادگيو  زهيانگ -2-6
در  زهيـ قابـل توجـه انگ   راتيثأنشان دادن ت يراه بكگذشته  يها قبل از پرداختن به پژوهش

انـد، بهتـر اسـت     انجام شـده  يزبان خارج ايزبان دوم  گاهيجا در يسيالس آموزش زبان انگلك
  . مينك يو انواع آن را بررس زهيابتدا خود انگ
 يگـو  پاسخ زه،يه انگكاست  نيا ،ظر دارندن ن بر آن اتفاقامحقق شتريه بك يزيتنها چ احتماالً

هـا چـه مـدت     آن -2را انجام دهنـد؟   يارك رنديگ يم ميچرا مردم تصم -1: استاالت ؤس نيا
را دنبـال   تيقصد دارند آن فعال يتيها با چه جد آن -3ادامه دهند؟ و  تيقصد دارند به آن فعال

  ). 2001 1هينند؟ (زولتان دورنك
ه كـ  يفـرد در خصـوص اهـداف    يريگ ميتصم زانيم«را  زهيانگ ،يفي) در تعر1388( يمانيسل

. رديـ گ يار مـ كـ  بـه آن هـدف بـه    دنيرسـ  يه براك داند¬يم يتالش نيند و همچنك يم يريگيپ
ننـده و  ك خسـته  نـد يه فراكـ دانـد   يمـ  يا ننـده ك تيتقو يرويرا ن زهي) انگ2006( 2ولويوماراوادك

ـ يب يهـا  زهيـ انگ ينـد. و ك يم تيرا تقو يريادگي يطوالن ) را بـا  Extrinsic motivation( يرون
ـ  يها زهياز اضطراب، و انگ يشتريبنفس و سطح  از اعتماد به يتر فيضعسطح  را عامـل   يدرون
پـول،   لياز قب يرونيبا عوامل ب ،يرونيب زةي) انگ2010( 3و. امكاسكداند. از نظر  يرفتار م تيتقو
ـ  زةيـ ه انگك يود، درحالش يمثبت آغاز م يبازخوردها ي، نمره و برخزهيجا از احسـاس   ،يدرون

 زةيـ نـد. انگ ك يرا فراهم مـ  يو خودمختار ييه احساس تواناك رديگ¬يم سرچشمه يخودپاداش
خـاطر   بـدون انتظـار پـاداش بـه     ،، اهـداف و آرزوهـا  ازهايبه برآورده ساختن ن لياز تما يدرون
به آن پاداش اسـت   يابيدست يابر يرونيب زةيه انگك يدرحال رد،يگ يها سرچشمه م به آن يابيدست
  ).1388 ،يماني(سل

 يشباعـث افـزا   ،را برآورده سـازند  يشناخت روان يازسه ن ينكه ا يهنگام ياجتماع يطشرا
 ؛انجـام كارهـا)   يـي و چرا يستيچ ييندر تع ياستقالل (خودمختار -1شوند:  يم يدرون يزهانگ

  __________________________________________________________________   

1. ZoltanDornyei 

2. Kumaravadivelu 

3. Casco,M. 



 485 ... يزهانگ يزانبر م يانامهبا استفاده از را يرانيا يدانشگاهيشآموزان پدانش يمطلبدرك  يفتكال يافتارسال و در يرثأت يبررس

 

ارتبـاط   -3 ؛)يطكنتـرل محـ  در دسـت گـرفتن و    برايها  مهارت ينتوانش (توسعه و تمر -2
 يـزة آمـوزان انگ  دانـش  ي،). بـه احتمـال قـو   يارتباطات اجتماع يقاز طر يگرانبه د ي(وابستگ

 1يرا برآورده سازند، تجربه خواهنـد كـرد. (بروفـ    يازهايين ينكه چن ييها را در كالس يدرون
2004(  

و  يصورت درون به هك ييها تي)، فعالflow( اليس ةي) در نظر1993( 2يهاليم ژنتياز نظر س
 افـراد به هـدف.   دنيرس يبرا يا لهيخود هدف هستند نه وس يخود به ،شوند يم ختهيبرانگ يذات
ـ ننـده  ك سـرگرم  يهـا  تيـ بودن هنگام فعال اليس همچـون تـالش هنرمنـدان و     يبخشـ  لـذت  اي

 طين است در مشـاغل، در محـ  كمم يد و حتننك يتجربه م را يا انهيرا يها يباز اياران كورزش
  )2004 ،يتجربه شود. (بروف زين يگريد يارك طيهر مح ايالس درس ك

بـودن   اليسـ  ةننـد ك ديتهد يعامل جد نيتر ياصل anxiety)( »اضطراب«مدرسه،  طيدر مح
و  ييه فراتر از تواناك شوند مواجه يحاد يچالش طيبا شرا ،طور منظم آموزان به است. اگر دانش

ـ جر طيشرا هاست، ظاهراً نترل آنك ـ بخـش را بـر جر   و آرام مـن يا يعـاد  اني  يهـا  تيـ فعال اني
ـ   آن يياسـتعداد و توانـا   جـه، يخواهند داد و در نت حيترج زيبرانگ چالش در  ياليسـ  ةهـا در تجرب

  .افتياهش خواهد كالس درس ك
را به سـه روش   ياليس اتيتوانند تجرب ين ما)، معلم1993( گرانيو د يهاليم ژنتياز نظر س

  نند:  ك تيتقو
امـل و  ك اقيبـا اشـت   ،آن موضوعات سي، تدرشيخو يلط بر موضوعات درسبا تس -1

 را به دنبال داشته باشد.  يريادگي يدرون تيه تقوك ييدن همانند الگوركعمل 

 ةآمـوزان آمـاد   با آنچه دانش ،است ازيآنچه مورد ن نيمناسب ب يسازگار يبا برقرار -2
 انجام دادن آن هستند. 

ان را كـ ام نيآموزان ا ه به دانشك يو آموزش ياحساس ياه تياز حما يبيكتر عرضة -3
 . رنديرا بپذ يريادگي فيالكنفس، ت بدهد تا بدون اضطراب و با اعتماد به

ـ  به ،لدئايه معلمان اكمعتقد است  نيهمچن يو هسـتند تـا هـم     زهيقـدر بـاانگ   آن يطور ذات
بروز  يرا به روش زهيه و انگعالق نيها را آموزش دهند و ا و هم آن رنديبگ اديموضوعاتشان را 

  لذت ببرند.  يريادگياز  ،خود يخود آموزان به ه باعث شود دانشكدهند 

  __________________________________________________________________   

1. Brophy, J 

2. Csikszentmihalyi 
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  يدرون زةيگذار بر انگريثأعوامل ت -3-6
 سين و روش تـدر ا، معلمـ يكيزيف طيهمچون شرا يه عواملك) معتقد است 1999( 1هارمر

  گذار است. ريثأآموزان ت دانش يدرون زةيها، بر انگ آن
مدرســه،  طي، محــيــياجرا رانيمــد ليــاز قب يگــريعوامــل د ،يكــيزيف طيبــر شــرا وهعــال

 زةيتواند بر انگ يم زين ناو معلم نيمثبت والد يها تين و حماامعلم يها، بازخوردها يالسكهم
باعـث   ،نااز معلمـ  يبرخـ  ةننـد ك خسته يها سيگذار باشد. روش تدرريثأآموزان ت دانش يدرون

  داشته باشند.  يزگيانگ ياس بآموزان احس شود دانش يم
آموزان در موضـوع درس   دانش يبرا دين باا) معلم1991( 2تسيز و اشمكروكبراساس نظر 

ـ  يهـا  تيـ فعال ةن دربـار ادروس، سـخنان معلمـ   يدر ابتدا يعني ؛دننك جاديا زهيانگ رو، بـه   شيپ
و  فيالكـ هـا، ت  تيفعال دين بااعالوه معلم به د؛آموزان منجر خواهد ش دانش ةسطح عالق شيافزا

آمـوزان از   صورت، دانش نيا ريدر غ رايز اورند؛يالس درس بكرا با خود به  يمتنوع يمواد درس
خـاطر خواهنـد    نـان يا دارنـد، اطم كها ات ه به آنكالس درس كموجود در يعاد يها وجود روال

اهش كـ ه هستند، ب ينواختيك يروال و الگو ةدر بردارند شهيه همك ييها حال درس نيابا. افتي
و  فيالكها، ت تيتنوع فعال نيبنابرا ؛آموزان منجر خواهد شد دانش يحوصلگ يب شيتوجه و افزا
آمـوزان   دانـش  يمنـد  سطح عالقـه  شيو افزا زهياهش انگكاز  يريتواند به جلوگ يم يمواد درس

  ند.ك كمك
 زةيـ انگ لكعالقه به ش نيدارد. ا ياتينقش ح ،آموزان دانش يريادگي زةيوجود عالقه در انگ

ز بـر  كتمر يجا باشد. به يم يمطالب درس حيصح افتيدر يبرا يديلكه كشود  يظاهر م يدرون
ـ آمـوزان، با  دانش يريادگيخواندن و  زةيانگ ختنيبه قصد برانگ زهيجا  ختنيبـر بـرانگ   شـتر يب دي
هـا،   تيـ لبا استفاده از تنوع فعا يدرون زةيانگ شيافزاهاي  . از راهمينكز كها تمر آن يدرون زهيانگ
ـ همچون آموزش تحت وب و  د،يتوان به استفاده از ابزار جد يم در امـر   يكـي ترونكال يريادگي

  رد. كاشاره  يريادگيآموزش و 

  __________________________________________________________________   

1. Harmer 

2. Crookes & Schmidt 
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  در آموزش زبان  انامهياستفاده از را -7
بـر   يهمزمـان ارتبـاط مبتنـ   ريل غكش مثابة را به انامهي) را2001( 3يو ملون 2، شتزر1وارشاور

اسـتفاده از   مورددر  يفراوان ياركابت يهااند و نظر دهينام ينترنتيا ياربردهاك ةو مادر هم انهيرا
فراتـر از   يموضـوعات  ة، توسعيريادگيان و زمان كهمچون گسترش م يها موارد . آناند دادهآن 

ت برابر و كفرصت مشار قيمحور زبان، تشو آموز دانش يريادگيمحور، بهبود  السكموضوعات 
مطـرح   انامـه يرا يمنـافع آموزشـ   مثابـة  را بـه  گريديكـ به  شورانيان گوو ارز عيمتصل شدن سر

 ت،يموفق با ،يزبان خارج رانيه دبك ردندك اشاره ييها تياز فعال يها به انواع مختلف ند. آنا هردك
  : ندده بودركاستفاده  ريز ةدر دو طبق
الس، كـ اخـل  در د يا انامـه يهمچون ارتباطات متقابل را يگروه يا انامهيتبادالت را -1

مسـتقل خـارج از    يها گروه يا انامهيو ارتباطات را يالسك نيب يا انامهيارتباطات را
 الس. كگروه 

 اي يزبان خارج ريمعلم و فراگ نيب يا انامهيفرد شامل: تبادل را به فرد يا انامهيتبادل را -2
 . يزبان خارج ريدو نفر فراگ نيب يا انامهيتبادل را

بـا   سهيدر زبان مقصد را در مقا دتريمف يتعامل ارتباط نةيدر زم انامهيرا فراوان ليها پتانس آن
  نند. ك يم شنهاديآموزان پ به زبان انامه،يمنفعت را نيتر مهم مثابة ، بهيسنت يالس زبان خارجك

   يكيترونكال يريادگيو مضرات  ديفوا -8
    ديفوا -1-8

ه بـه جهـت بهبـود    كداند  يم يريادگي ديجد وةيرا ش يكيترونكال يريادگي) 2002(4تكهال
رده و كـ فراهم  يا انهيو را ينترنتيا يها هكشب قيرا از طر يريادگي يها تيدانش و مهارت، موقع

ـ بـه حالـت    ،دانش را از حالت آموزش يريفراگ عتيطب  5كالركـ داده اسـت.   رييـ تغ ،يريادگي
ـ ان ان، سـرعت و زمـ  كـ در انتخـاب م  يزبان خـارج  رانيه فراگك)معتقد است 2004(  يريادگي

  آزادند. 
  __________________________________________________________________   

1. Warshauer 

2. Shetzer 

3. Meloni 

4. Hallkett 

5. Clarke 
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ه اتصـال  كـ  يان و زمـان كـ ردن شخص در هـر م كمطالعه  ييو توانا ي، راحتيريپذ انعطاف
 ؛در نظـر گرفتـه شـود    يكيترونكال يريادگي يديلك تيمز مثابة تواند به ين باشد، مكمم ينترنتيا

 دسـت  بـه  يه در روش سـنت كـ زبان ( يريادگي يانكو م يزمان تيرفتن محدود نياز ب نيهمچن
ـ تـوان از جملـه فوا   يمـ  زيـ رر و سهولت مـرور مطالـب را ن  كم ني)، فراهم شدن تمرديآ ينم  دي

  برشمرد. انامهياستفاده از را

    بيمعا -2-8
ـ است. با ا يا هكشب يوراچالش در استفاده از فن نيتر ، مهميموضوع دسترس ه داشـتن  كـ  ني

ه كطور  آن يوراه فنك يهنگام ها است، آن يآموزان ضرور دانش يبرا ينترنتيا يو دسترس انهيرا
مواجـه   يالتكبـا مشـ   ،نباشـد  ريپـذ  انكـ ام شهيهم ينترنتيا يو دسترس ستيقابل اعتماد  ن ديبا

  ) 2005 1خواهند شد.(ووتونگ
ن اسـت در  كـ ه ممكـ  يآمـوزان  ن و دانـش اآموزش معلمـ  نةيهز لياز قب زين يمال يها نهيهز

 انامـه ياز جمله موانـع اسـتفاده از را   ،ته باشندنداش يافكمهارت  د،يجد يها يآور استفاده از فن
  )2005 ،د. (ووتونگنيآ يحساب م به

 اه،يس تخته يدارا يسنت يها السكاز  يريادگي طيمح يالگوها رييشامل تغ يآموزش راتييتغ
دهنـده   ن از آموزشاعمده در نقش معلم ريي، تغيا انهيهوشمند را يها تخته يدارا يها السكبه 

چـالش   مثابـة  بـه  ،آمـوزان  تـر شـدن دانـش    تر شدن و خودگردان دانش و مسئول ةنندك ليبه تسه
  شود.  ينظر گرفته م ه دركتحت شب يها يورااستفاده از فن يبرا يگريد

 يجوو جست يبرا اديآن و هدر دادن زمان ز كنترل اندكبا وجود  ،بمباران اطالعات ةمسئل
  هستند.  يكيترونكال يريادگي يورافن بيمعا گريبرخط اطالعات، از جمله د

  پژوهش يشناس روش -9
 انتخـاب الس همگـون  كـ از دو  يسـ يزبان انگل ريفراگ 80از  يآمار ةنمون ،پژوهش نيدر ا

ـ  يكزيف ياضير يها ه در رشتهك اند شده ـ   ،يو علوم تجرب  رسـتان يدب يدانشـگاه  شيدر مقطـع پ
 1393-94 يليتحصـ در سـال   ين در استان خراسـان رضـو  كشهرستان بردس يا خامنه هللا تيآ

ـ   آن يسن ةو رد انپسر صرفاً ،پژوهش نيا يآمار ةد. جامعردنك يم ليتحص ـ  17 نيهـا ب  19 يال
  . بودسال 

  __________________________________________________________________   

1. Vu Tuong 
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 نيي(آزمون تع يساز ها، آزمون همگون يسطح مهارت آزمودن يواقع يساز منظور همگون به
ه ك يآموزان انشنفر از د 56، جينتا ليو تحل هيها اجرا شد. پس از تجز آن ي) برا1سفوردكسطح آ

 ؛پژوهش انتخـاب شـدند   نيا يها يآزمودن مثابة بود، به 60از نمره  39 يال 30 نيب ها نمرات آن
 27ه در هر گروه تعداد كشدند  مينترل تقسكو  شيآزما يها به گروه يطور مساو به ها آنسپس 
  قرار گرفتند.  يآزمودن

    قيابزار تحق -1-9
نتـرل، از  كو  شيآزمـا  يهـا  ها و انتخـاب گـروه   ينسطح مهارت آزمود يساز همگون يبرا

 يبـرا ال ؤسـ  60آزمون شـامل تعـداد    ني) استفاده شد. ا2سفورد (نسخه كسطح آ نييآزمون تع
  ها بود.  يسنجش دانش واژگان و دستور زبان آزمودن

  ها) دانشگاه يآزمون (برگرفته از آزمون ورود شيپ -2-9
 قياز طر فيالكو ارسال ت افتيآموز در زمان در نشدا يك يريادگي زانيم يرياندازه گ يبرا

مـتن   پنجآزمون شامل  نيها اجرا شد. ا يآزمودن يآزمون برا شيار، پك نيا ريثأت دنيو د انامهيرا
ه كـ ) بود Cloze test passageمتن ناقص( ليمكآزمون ت يكو   Reading passage)خواندن(

  بود. يا نهيچند گز ةماد 30شامل 

  آزمون) شيپ هين (شبآزمو پس -3-9
ـ  پس يك، ديشكماه طول  2ه به مدت كدوره  نيا انيدر پا ارسـال و   ريثأآزمون اجرا شد تا ت

هـا نشـان داده    يمطلب آزمـودن  كدر ييتوانا زاني، بر مانامهيرا قياز طر يدرس فيالكت افتيدر
ه اگـر  كنند ك يم) اشاره 1982( 2يآزمون بود. هچ و فرهاد شيپ هيشب قاًيدق ،آزمون پس نيشود. ا

ـ   يآزمـون فاصـله باشـد، مـ     آزمون و پس شيپ يك نياز دو هفته ب شيب آزمـون در   شيتـوان از پ
پـژوهش اسـتفاده    يآزمون در انتهـا  آزمون همانند پس شيپ نيبنابرا ؛ردكاستفاده  زيآزمون ن پس
د و شـ  يريـ گ انـدازه  3رونبـاخ ك يآلفـا  بيفرمول ضر قي) آزمون از طرreliability(يياي. پاشد
  بود.  0,741حدود  جهينت
  __________________________________________________________________   

1. Oxford Quick Placement Test 

2. Hatch and Farhady 

3. Cronbach's Alpha  
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    يسيخواندن انگل يدرون زةيانگ ةپرسشنام -4-9
ـ  زةيـ انگ ةپرسشـنام  يـك نتـرل،  كو  شيآزمـا  يها ها به گروه يآزمودن ميپس از تقس  يدرون

ه شـامل  كـ  شـد ) فـراهم  1997( 2يو گـاتر  لديگفي)، برگرفته از وIMERQ( 1يسيخواندن انگل
خوانـدن بـه قصـد     ةمـاد  شـش ،)Reading curiosity( ياوكـ نجكخواندن به قصد  ةماد شش

 Importance ofخواندن ( تياهم زةيانگ ةماد دو، )Reading involvement( يزيبرانگ چالش

reading ار (كاجتناب از  ةماد چهار) وWork avoidanceها خواسـته شـد    يمودنز) بود و از آ
ها  يپرسشنامه به آزمودن نيا زيوره ند انينند. در پاكامل كپرسشنامه را  نيا ةشد هترجم ةتا نسخ

ـ از طر ،يمطلبـ  كدر فيالكـ ت افـت يارسـال و در  ايه آكداده شد تا مشخص شود  ، انامـه يرا قي
  ر؟يخ ايها دارد  خواندن آن ييآموزان در توانا دانش زةيبر انگ يريثأت

  ار كمراحل انجام  -10
 كـرد  انتخـاب خـود را   يها پژوهش، دو تا از كالس ينبه هدف ا يدنرس يدر ابتدا محقق برا

 يـين آزمـون تع  ،هـا  يسطح مهـارت آزمـودن   يساز يكسان يآموز بود. برا دانش 80كه شامل تعداد 
ـ  يا كه نمـره  يآزمودن 56) اجرا شد. QPTسطح آكسفورد ( كسـب   60 ةرا از نمـر  39تـا   30 ينب

ند، انتخـاب  قرار داشـت  ي) از سطوح دانش زبانcomprehension( يدنكرده بودند و در سطح فهم
پـژوهش   يـن آنچه قرار بـود در ا  ازها را  يسپس محقق آزمودن ؛از طرح خارج شدند يهشدند و بق

 يـزة انگ ةپرسشنام ،و كنترل يشهر دو گروه آزما يها يبه آزمودن ،، آگاه كرد. پس از آنيفتداتفاق ب
عـالوه   بـه  ؛وداقتباس شده ب يو گاتر يگفيلدكه از و شد داده )IMERQ( يسيخواندن انگل يدرون

حضور در گروه آزمايش، دسترسي به اينترنت و ايجاد ايميـل   برايآموزان يادآوري شد كه  به زبان
فرسـتادن ايميـل، قبـل از شـروع      ةكيد شـد كـه هزينـ   أهمچنين به گروه آزمايش ت ؛ضروري است
كسـب   فرض و اشتياق در آموزان با توجه به اين پيش ها پرداخت خواهد شد. دانش پژوهش به آن

در  ؛هاي كنترل و آزمايش تقسـيم شـدند   روش جديد تحويل دادن تكاليف درسي، به گروه ةتجرب
مـتن   پـنج آزمـون شـامل    آزمون شركت كنند. اين پـيش  ها خواسته شد تا در پيش ادامه از آزمودني

اي  ال چندگزينـه ؤسـ  30خواندن و يك آزمون تكميل متن ناقص بود كه در مجموع شامل تعـداد  
جلسه در هر هفتـه)   دوجلسه كالس درس ( 16سپس طي دو ماه اجراي اين طرح، تعداد  شد. مي

  __________________________________________________________________   

1. Intrinsic Motivation in English Reading Questionnaire 

2. Wigfield& Guthrie 
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االت كنكـور  ؤكه از كتاب خط سفيد و سـ  شد داده ها¬آزمودني بهمتن خواندن  32د و شبرگزار 
دانشگاهي متناسب بـود. فراينـد تـدريس و     آموزان پيش سراسري گرفته شده بود و با سطح دانش

ان آن (در شـيفت صـبح) بـراي هـر دو گـروه يكسـان بـود، امـا در روش         مواد درسي و حتي زم
 ،عبــارت ديگــر بــه ؛شــده در هــر جلســه بــاهم تفــاوت داشــتند دريافــت و تحويــل تكــاليف داده

كردنـد،   آموزان گروه كنترل، تكاليف و بازخوردهاي معلـم را بـه روش سـنتي دريافـت مـي      دانش
و  نـد كرد مـي خـود را از طريـق ايميـل دريافـت      تكـاليف  ،آموزان گروه آزمايش كه دانش درحالي
شـد. در پايـان،    آموز داده مي به هر دانش ،دادند و بازخوردهاي معلم نيز از طريق ايميل ميتحويل 

آوري و تجزيـه و   هـا جمـع   داده ،آزمون بـود و پـس از آن   شبيه پيش كه دقيقاً شد اجراآزمون  پس
هاي هر دو گـروه آزمـايش و كنتـرل     از آزمودني د. يك بار ديگرشگزارش  ،و نتايج ندتحليل شد

) را تكميل كنند. اين ابـزار  IMERQدروني خواندن انگليسي ( ةانگيز ةنيز خواسته شد تا پرسشنام
دروني  ةكند كه آيا دريافت و تحويل تكاليف از طريق ايميل خواهد توانست بر انگيز مشخص مي

  ر معناداري داشته باشد يا خير؟  ثيأآموزان در توانايي درك مطلب خواندن ت دانش

  طرح پژوهش  -11
 ،) طرحي كه در اين پـژوهش اسـتفاده شـده اسـت    1989( 1براساس نظر سليگر و شوهامي

اسـت. ايـن طـرح بـه محقـق اجـازه داد تـا         يآمـار  ليـ و تحل هيتجربي با تجز طرح شبه ينوع
رد اين پژوهش، دو كالسـي  مورد استفاده قرار دهد (درمو ،هايي را كه از قبل وجود دارند گروه

كنـد). سـپس از گـروه آزمـايش      ها تـدريس مـي   كه محقق در طول سال تحصيلي جاري در آن
عملكـرد آنـان بـا     ،ند و بر اين اساسدهخواسته شد تا تكاليف خود را از طريق ايميل تحويل 

 ؛ه بودندكه هيچ تكليفي را از طريق ايميل تحويل نداد شد مقايسهگروه ديگر يعني گروه كنترل 
روند  كار مي هايي به تجربي در موقعيت هاي شبه ديگر طبق نظر سليگر و شوهامي، طرح عبارت به

هـاي   در محـيط  در شرايط واقعي وجود دارنـد و ايـن مـوقعيتي اسـت كـه معمـوالً       ،كه از قبل
يكسـان   هـاي تقريبـاً   فرض، محقق دو مورد از كالس شود. براساس اين پيش آموزشي يافت مي

  هاي كنترل و آزمايش برگزيد.  تشكيل گروه يبرارا خود 
هـا بـه دو گـروه كنتـرل و آزمـايش       )، آزمـودني QPTبراساس آزمون تعيين سطح مهارت (
  آزمون شركت كردند. آزمون و پس اختصاص يافتند و هر دو گروه در پيش

  __________________________________________________________________   

1. Seliger&Shohamy 
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  نتايج  -12
  ديدگاه كلي  -1-12

هايي كـه از   ) داده19 ة(نسخ 1. پي. اس. اسافزار آماري اس با استفاده از نرم ،در اين بخش
ـ تجز ،آوري شده بودنـد  ابزار تحقيق جمع و تحليـل شـدند. محقـق از هـر دو روش آمـاري       هي

هـا و اسـتخراج    ) براي تجزيه و تحليـل داده inferential) و استنباطي (descriptiveتوصيفي (
  نتايج، استفاده كرده است. 

–اي كلمـوگروف   هـا، آزمـون تـك نمونـه     دن توزيع داده(نرمال) بويعيطببراي اطمينان از 

  نشان داده شده است.  1اجرا شد. نتايج اين آزمون در جدول شماره  2اسميرنوف

  اسميرنوف - . نتايج آزمون كلموگروف1جدول شماره 

  اسميرنوف-اي كلموگروفنمونهآزمون تك

 آزمون پس آزمون پيش  
 ةانگيز ةپرسشنام

آزمون  دروني پيش
)IMQpre(  

 ةانگيز ةپرسشنام
آزمون  دروني پس

)IMQpost(  
  56  56 56 56 تعداد

هاي نرمال شاخص
a 

  50,46  47,59  19,15  318,13ميانگين

  7,460  7,263 3,088 3,128 4انحراف از معيار

حداكثر 
  اختالف

  .126  ,165 ,090 122 مطلق
  .126  ,165 ,070 ,122 مثبت
  - .103  - .112 -.090 -.088 منفي

  .943  1,233 ,676 ,913 اسميرنوف-آمار كلموگروف
  .336  ,095 ,750 ,375 5معيار تصميم

.a توزيع آزمون نرمال است  

  __________________________________________________________________   
1. SPSS 

2. Kolmogorov - Smirnov 

3. mean 

4. Standard Deviation 

5. Asymp. Sig.(2-tailed) 
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هاست. اگر معيـار   اسميرنوف بهنجاري و نرمال بودن داده -صفر آزمون كلموگروف ةفرضي
  بود. مورد قبول خواهد  ،صفر ةگاه فرضي /. باشد، آن05بيشتر از  ،آمده دست تصميم به
. 05هـا بيشـتر از    داده ةدهد معيار تصميم بـراي همـ   نشان مي 1 ةطور كه جدول شمار همان

  كند.  ييد ميأها را ت است كه نرمال بودن توزيع داده 336. و 095، 750،.375يعني: 

  1برآوردهاي ثبات پايايي دروني -2-12
بـا   )Reliability indexes( هـاي پايـايي   ، شـاخص قيـ تحق يحصول اطمينان از پاياي يبرا

)، محاسبه شـدند. ايـن برآوردهـا    2استفاده مجدد از ضريب آلفاي كرونباخ (طبق جدول شماره
دهند كه چگونه اقالم مقياس با يكديگر مرتبط هستند. براي اين منظور، ضريب آلفاي  نشان مي

در تـر باشـد،    . بـزرگ 7از  aمحاسـبه شـده اسـت. اگـر      ،+ متغيـر اسـت  1تـا   0كرونباخ كه از 
  ).2پايايي خواهد داشت. (جدول شماره  ةپرسشنام ،صورت آن

  هاي پايايي  . نتايج شاخص2جدول شماره 

  آلفاي كرونباخ  الؤتعداد س  آزمون
  .71  30  خواندن
  .76  18  ويگفيلد

هـا   هر دو ابزار از پايايي نسبي بااليي برخوردارند. براسـاس داده  ،2براساس جدول شماره 
  . است. 76. و آزمون ويگفيلد 71ن پايايي آزمون خواند

هـا كـه    نفـر از آزمـودني   56)، تعداد QPTدر ادامه با اجراي آزمون تعيين سطح آكسفورد (
هـاي كنتـرل و آزمـايش تقسـيم      در گـروه  ،كسب كرده بودند 60 ةرا از نمر 39تا  30بين  ةنمر

  داده شده است.  نشان 3از طريق جدول شماره  ،ها در آزمون تعيين سطح نآشدند. عملكرد 

  __________________________________________________________________   

1. Internal Consistency Reliability Estimates  
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  . تحليل آماري گروه براي آزمون تعيين سطح 3جدول شماره 

  تحليل آماري گروه
  خطاي معيار ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه  

آزمون تعيين 
  سطح

  .29991  1,58698  27,000  28  آزمايش
  .29960  1,58532  26,928  28  كنترل

نفـر) و  28هاي آزمـايش (  آزمودني به گروه 56هد، د نشان مي 3طور كه جدول شماره  همان
) و 1,58(بـا انحـراف معيـار     27,000 شينفر) اختصاص يافتند. ميانگين گروه آزمـا 28كنترل (

  . است) 1,58(با انحراف معيار  26,928نترل كميانگين گروه 
   )4 ةد. (جدول شمارشو) اجرا شد تا ثبات همگوني تاييد )T(هاي مستقل آزمون ( نمونه

  )) براي آزمون تعيين سطح T(هاي مستقل آزمون ( . نتايج نمونه4جدول شماره 

 T df pنمره  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه

  .86  54  1,68  1,58  27  28  شيآزما
        1,58  26,9  28  نترلك

) بين T=1.68، df=54، p=86>.05هيچ تفاوت آماري معناداري ( 4 ةبراساس جدول شمار
و انحـراف   26,9نترل (با ميانگين  ك) و 1,58و انحراف معيار  27(با ميانگين شيزماهاي آ گروه

هـا در ابتـداي پـژوهش     بنابراين همگـوني آن  ؛) در آزمون تعيين سطح وجود ندارد1,58معيار 
  شود.  ييد ميأت

  آزمون   نتايج پيش -3-12
) انجـام شـد.   )T(آزمـون، آزمـون مسـتقل (    هـا در پـيش   براي بررسي عملكرد اين آزمودني

  ) 5 ة(جدول شمار
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  آزمون  : نتايج آزمون مستقل براي پيش5 ةجدول شمار

 T df pنمره   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه

  .47  54  ,72  2,83  17,82  28  كنترل
        3,42  18,43  28  آزمايش

 ،T=72، df=54دهد، هيچ تفاوت معنـادار آمـاري (   نشان مي 5 ةطور كه جدول شمار همان
p=47>.05 و گـروه آزمـايش (بـا    2,83و انحراف معيار  17,82) بين گروه كنترل (با ميانگين (

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن       پـس مـي   ؛) وجـود نـدارد  3,42و انحراف معيار  18,43ميانگين 
از طريق ايميل، در سطح توانايي درك  يمطلب كها، قبل از ارسال و تحويل تكاليف در آزمودني

  اند. ار داشتهمطلب يكساني قر

  آزمون   نتايج پس -4-12
 ،ارسال و تحويـل تكـاليف از طريـق ايميـل    «گويد:  صفر كه مي ةبراي آزمايش اولين فرضي

 ،»دانشگاهي ايراني نـدارد  آموزان پيش ثير معناداري بر توانايي درك مطلب خواندن دانشأهيچ ت
  ) 6 كار گرفته شد. (جدول شماره ) به) T(هاي مستقل آزمون ( نمونه

  آزمون  براي پس  Tهاي مستقل آزمون  . نتايج نمونه6 ةجدول شمار

 T df pنمره   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه

  .013  54  2,56  2,88  18,14  28  كنترل
        3,00  20,16  28  آزمايش

) بين T=2.56 ،df=54 ، p=.013<.013تفاوت آماري معناداري ( 6 ةبراساس جدول شمار
 18,14) و گروه كنترل (با ميـانگين  3,00و انحراف معيار  20,16ايش (با ميانگين هاي آزم گروه

  شود.  ) به نفع گروه آزمايش مشاهده مي2,88و انحراف معيار 
ـ  ،توان نتيجه گرفت كه تفاوت بين اين دو گروه مي ثير اسـتفاده از ايميـل در ارسـال و    أبه ت

جـا اولـين    مربوط است. بنـابراين در ايـن   آموزان در گروه آزمايش تحويل تكاليف درسي دانش
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تواند  عبارت ديگر ارسال و تحويل تكاليف درسي از طريق ايميل مي شود. به صفر رد مي ةفرضي
عنوان  دانشگاهي ايراني به پيش ةآموزان دور ثير معناداري بر توانايي درك مطلب خواندن دانشأت

  داشته باشد. عنوان يك زبان خارجي آموزان زبان انگليسي به زبان

  دروني   ةانگيز ةنام نتايج پرسش -5-12
ارسـال و تحويـل تكـاليف درسـي از طريـق      «گويـد:   صفر دوم كه مي ةبراي آزمودن فرضي

 ةآمــوزان دور درونــي درك مطلــب خوانــدن دانــش ةثير معنــاداري بــر انگيــزأهــيچ تــ ،ايميــل
 »يك زبـان خـارجي نـدارد    گاهيجا درآموزان زبان انگليسي  زبان مقام دردانشگاهي ايراني  پيش

   )7 ة) اجرا شد. (جدول شمار)T(( ةشد آزمون جفت

  دروني  ةانگيز ةجفت شده براي پرسشنام  T: نتايج آزمون 7 ةجدول شمار

 T df p ةنمر انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نمونه

  .000  27  19,747  7,08  47,57  28  1 ةنمون
        7,07  52,97  28  2 ةنمون

 ،T=19.747، df=27دهد تفاوت آماري معنـاداري (  نشان مي 7 ةجدول شمار طور كه همان
p=.000<.05و انحـراف   47,57آزمـون (بـا ميـانگين     دروني براي پـيش  ةانگيز ة) بين پرسشنام

و انحـراف معيـار    52,79آزمون (بـا ميـانگين    دروني براي پس ةانگيز ة) و پرسشنام7,08معيار 
صفر دوم نيـز   ةفرضي ،شود. بر اين اساس ه آزمايش مشاهده ميهاي گرو ) در بين آزمودني7,08
  شود.  رد مي

  گيري  بحث و نتيجه -13
هــاي ايــن پــژوهش، اســتفاده از ايميــل در ارســال و دريافــت تكــاليف در  براســاس يافتــه

آمـوزان   يك زبان خارجي، ممكن است بـه دانـش   گاهيجا درهاي خواندن زبان انگليسي  كالس
  عملكرد بهتري داشته باشند.  ،هاي درك مطلب خواندن مونكمك كند تا در آز
آمـوزان   بيشـتر زبـان   نظـر ) 2008هاي تحقيقات رحمان رضـانور و سـادات (   براساس يافته

بهتـري مشـاوره    ةكند تا به شـيو  ن كمك مياايميل به معلم يفنّاور%)  اين است كه 94(حدود 
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هـاي   ن ازطريـق ايميـل و سيسـتم   ابا معلمـ  آموزان تمايل داشتند تا % از زبان82بدهند و حدود 
  اي ارتباط برقرار كنند. رايانه

ثير مثبتي بر بهبود أتواند ت يم ،شود كه آموزش به كمك رايانه ياستفاده م ،از پژوهش حاضر
آموزان  زبان خارجي داشته باشد و دانش گاهيجا درتوانايي درك مطلب فراگيران زبان انگليسي 

  دست آورند.  از آموزش به كمك رايانه و ايميل به نگرش مثبتي به استفاده
 يمطلب كاصلي اين پژوهش اثبات اين موضوع است كه ارسال و دريافت تكاليف در ةنتيج

در توانايي درك مطلب از طريـق افـزايش    ،ثر تدريس و يادگيريؤابزار م مثابة از طريق ايميل به
  ثر است.ؤدروني م ةانگيز

بود. امروزه استفاده از  يچهره و سنت به صورت چهره به ران،يا در يآموزش طيمح ،در گذشته
ـ ا يها ، دردانشگاهانادتو اس انيدانشجو نيب يارتباط لةيو وس يابزار آموزش مثابة به انامهيرا  ران،ي
  شده است. جيرا امالًك

تواننـد از   يمـ  زيـ هـا ن  رسـتان يآموزان دب ن و دانشاه معلمكدهد  يپژوهش نشان م نيا جينتا
مـل در  كم صـورت  ند و از آن بـه شـو منـد   در ارتباطـات خـود بهـره    انامهياستفاده از را يايامز
 ،اسـت  يكـ بر محـور اطالعـات مت   ش،ياز پ شيه بك ييايدر دن يريادگيو  ياددهي يها تيفعال

  ند. نكاستفاده 
ها از فراهم  تالش يسو را در سمت و يريناپذ اجتناب رييتغ نيهمچن ،پژوهش نيا يها افتهي

ـ پدالعـات  ارتباطـات و اطّ  يورااسـتفاده از فنـ   شيبه اطالعات تا افزا يدن دسترسرك  آورده دي
  داشته باشند.  ايپو ياربردكاقتصاد و جامعه  ،يريادگيه در ك يا وهيبه ش است؛
زبان  گاهيجا در ،يسيزبان انگل رانيفراگ يا انهيدادن به سواد را تيپژوهش بر اهم نيا جينتا
  د. نك يم ياديز ديكأت رانيمدارس ا يدانشگاه شيپ ةدر دور ،دوم

    ينظام آموزش يبرا ييشنهادهايپ -1-13
ـ از طر يمطلبـ  كدر فيالكت افتيه ارسال و درك ييجا از آن  طيمحـ  جـاد يدر ا انامـه يرا قي

است؛ لذا پژوهش حاضر به  ديگردد، مف يتر انجام م عيتر و سر ه در آن ارتباطات آسانك يديجد
ـ در  يثرؤه ابـزار مـ  كـ  نـد ك اسـتفاده  انامهيند تا از راك يم نهادشيپ ينظام آموزش زبـان   يريادگي

ه كـ رود  يم دي. اماست ميمفاه كخواندن و در يها السكدر  ،يزبان خارج گاهيجا در يسيانگل
 يا لهيو وسـ  يآموزشـ  يبازخورد مثابة به انامهيرا يريارگك همختلف ب يايمزا ،نان و محققامعلم
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ابـزار   مثابـة  از آن بـه  ،نكـ ل ممكو به بهتربن شـ  ندقرار ده يا مورد بررسالس رك ييايپو يبرا
  ند. نكاستفاده  يآموزش كمك

  يزبان خارج گاهيجا در يسين زبان انگلامعلم يبرا ييشنهادهايپ -2-13
ده شـ ن زبـان فـراهم   امعلمـ  يبرا يآموزش شنهاديپ نيپژوهش، چند نيا يها افتهيبراساس 
ـ جد يمواد درسـ  سيدر هنگام تدر ،يريادگيو  ياددهيثر ؤابزار م  ابةمث به انامهياست تا از را  دي

 افـت يه ارسـال و در كند ك يم شنهاديحاضر پ يها افتهيند. نكمطلب استفاده  كدر يها السكدر 
الس كـ آموزان در  دانش شرفتيبر پ ،يطور معنادار تواند به يم انامهيرا قياز طر ،يدرس فيالكت

و اسـتفاده از   نـد ده رييـ خـود را تغ  ديتوانند طرح درس جد ين ماعلمداشته باشد. م ريثأدرس ت
 نند. ك ليخود دخ سيتدر نديدر فرا يثرؤجزء م مثابة را به انامهيرا

 در ،يسـ يزبـان انگل  يهـا  السكدر  ،يو آموزش يابزار بازخورد صورت تواند به يم انامهيرا
آمـوزان را در امـر آمـوزش     تواند دانشتا ب ردينظر قرار گ زبان دوم، مد اي يزبان خارج گاهيجا
  دهد.  شيها را افزا آن زةيو انگ ندك ريدرگ

مطلـب   كدر ييطور عام و توانـا  به سيبهتر تدر يها مهارت ةها به توسع افتهي نيعالوه، ا به
نـد تـا   ك كمـ ك يسـ يزبـان انگل  نيتواند به معلم يم نيرد و همچنكخواهد  كمكطور خاص  به

 نيهمچنـ  زنـد؛ يبرانگ يل بهتـر كبـه شـ   ،يورافن باشده  تيحما طيمح آموزان خود را در دانش
ـ الس درس خـود آگـاه باشـند و ا   كـ  ازيمورد ن يا انهياز سطح مناسب سواد را ديبا ،نامعلم  ني

الس را كـ  يتواند فضـا  يم انامهيرا يورااستفاده از فن شيه افزاكنظر داشته باشند  موضوع را در
  آموزان شود.  از دانش يرخب تيباعث عدم موفق اي دده رييتغ

    يزبان خارج گاهيجا در يسيآموزان زبان انگل دانش يبرا ييشنهادهايپ -3-13
ـ از طر يمطلبـ  كدر فيالكـ ت افـت يه ارسال و دركدهد  يپژوهش نشان م نيا يها افتهي  قي
ـ  زةيآموزان و انگ مطلب دانش كدر ييتوانا يطور معنادار به انامهيرا آنـان را نسـبت بـه     يدرون
  دهد.  يقرار م ريثأت مطلب تحت كرد

ـ حما طيآموزان از مح دانش يريگ بهره يبراه كاشاره شد  قبالً ـ جد يورافنـ  بـا شـده   تي ، دي
ه كـ  اموزنـد يو ب ننـد ك جـاد يا انامـه يرا ديآموزان با مثال دانش يراب ؛است ازيموارد مورد ن يبرخ

  د.ننكاستفاده  يالسك يها تياز آن در فعال ديچگونه و چرا با
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