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 چکیده

 به معلمانی توانمند نه تنها کرد که آموزش و پرورشثابتکرونا  همه گیریدوران  یادگیری در  فرایند یاددهی
آوری نیز نیازمند معلمانی است که در حوزه فن "در حوزه دانش موضوعی و تربیتی نیازمند است بلکه شدیدا

موضوعی تبیین   تربیتی و موضوعی آوری،تربیتی، فن و این مفهوم در تربیت معلم در قالب دانشمسلط باشند 
ارشناسی آموزش زبان انگلیسی ویژه ی کدرسی دورهشود. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت برنامهمی

این منظور، به تربیتی بود.  تربیتی، موضوعی و موضوعی ،آوریفن دانشگاه فرهنگیان با توجه به الگوی دانش
واحد درسی این رشته با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفت. اهداف، محتوا، ساختار،  103

شد. تجزیه و تحلیل کیفی ات ارزشیابی هر یک از دروس در تحلیل گنجاندهتکالیف، منابع آموزشی، و تمرین
طور عمده براساس ها حاکی از این بود که برنامه درسی جدید مصوب این رشته ازنظر دانش معلمی بهداده

 دانش تقویت به درسی واحد 58 میان درتربیتی )الگوی شولمن( استوار است.    موضوعیالگوی قدیمی 
 شدداده اختصاص موضوعی  تربیتی دانش یتوسعه به واحد 27 نیز و تربیتی دانش ارتقای به واحد 18 موضوعی،

 دانش تقویت برای فرصتی ایجاد فقدان تربزرگ کاستی بود. فناوری  تربیتی دانش سهم کارگاهی واحد 3 تنها و است
  است. موضوعی و تربیتی آوری،فن دانش پرورش قالب در هاسازه تلفیق و موضوعی   آوریفن دانش و آوری،فن
 دانشگاه انگلیسی زبان آموزش یرشته حاضر حال درسیبرنامه تقویت برای که دادنشان تحلیل نتایج اخص، طوربه

 نظری واحدهای صورتبه ها شایستگی انواع از یکی عنوانآوری بهفن دانش به مربوط موضوعات باید فرهنگیان
  آوریدانش فن و موضوعی  آوریهمراه دانش فنبه دیجیتال، آنالوگ و  آوریفن دانش عملی ارائه شود و و

 شود.  تاکید برخط ارزشیابی و آورانه تدریسبراین، باید بر ابزارهای فنعالوه طور یکپارچه ارائه شود.تربیتی به
 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.316601.794 شناسه دیجیتال
 

 و موضوعی تربیتی، آوری، فن دانش منظر از فرهنگیان دانشگاه انگلیسی زبان آموزش کارشناسی درسی برنامه بر تاملی(. 1400. )مجتبی, مقصودی

 202-181، 2( 11) خارجی، زبانهای زبانشناختی در پژوهشهای. تربیتی-موضوعی
Maghsudi, M. (2021). A Reflection on the Undergraduate Teaching English as a Foreign Language Curriculum at 
Farhangian University from TPACK Perspective. Foreign Language Research Journal , 11 (2), 181-202 doi: 

10.22059/jflr.2021.316601.794 
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ABSTRACT 
The teaching-learning process during the Covid¬ 19 pandemic proved that education needs not only 

capable teachers in content and pedagogy knowlwdge, but also strongly needs teachers who are proficient 

in technology, and this concept in teacher education is explained in the form of Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK). Therefore, the purpose of this study was to critically reflect on the current 

BA curriculum of teaching English as a foreign language (TEFL) at Farhangian University regarding 

technological, pedagogical and content knowledge model. Accordingly, objectives, materials, structure, 

assignments, resources and assessment activities set for 103 units (credit hours) of the curriculum were 

studied using content analysis. The results showed that the most recent curriculum of TEFL at Farhangiann 

University is mainly based on the old pedagogical content knowledge (PCK) model rather than TPACK. 

Considering the fact that the largest part of the curriculum (58 units) is dedicated to developing student-

teachers' content knowledge (CK), the second largest part (27 units) is devoted to building up the 

candidates' pedagogical content knowledge (PCK), and 18 units are allotted to raising the student-teachers' 

pedagocical knowledge (PK), only 3 units are dedicated to technological pedagogical (TP) knowledge. The 

most serious shortcoming of the curriculum is that no room was considered for flourishing technological 

knowledge (TK) and technological content knowledge (TCK) and TPACK, in particular. The results 

revealed that in order to further improve the current curriculum for TEFL at Farhangian University, 

specified issues on TK, as one of the major qualifications, have to be embodied in theoretical and practical 

courses to cover both analog and digital technologies. In addition, it has to be in harmony with TC and TP 

to form a coherent whole. Last but not least, online teaching and assessment tools also have to be 

emphasized in the revised curriculum. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.316601.794 
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 مقدمه  .1

شدن معلمان  مند شدن و همراهرسد که لزوم تواننظر نمیبه

-طور کل و فنآوری بهزبان انگلیسی با تحوالت پرشتاب فن

باشد طور خاص جای پرسش و بحث داشتهآوری آموزشی به

چراکه تجربه شخصی هر کسی که به نحوی با فرایند 

 ،گیری کرونا مرتبط بودیادگیری در دوران همه-یاددهی

روی، هر است. ازاینکردهاهمیت و ضرورت آن را تبیین

دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان ناگزیر از پرداختن به دانش 

های درسی خود است و دانشگاه فرهنگیان آوری در برنامهفن

نهاد رسمی آموزش معلم در ایران است، رسالت  یکی از که

مندسازی دانشجومعلمان در این زمینه دارد مهمی برای توان

منفردی راز، عباسی جوشقان، سلیمان پور عمران و )

همین جهت پژهشگران حوزه (. به1394سنگ سفیدی، 

تربیت معلم در ایران و سایر نقاط جهان دریافتند که نیاز به 

درسی آن وجود دارد و اصالح در نظام تربیت معلم و برنامه

از  معلمان توانمند و برخوردار ،بدون انجام این بازبینی

-آموزش کشور وارد نمی پیکرههای تخصصی به صالحیت

 Turgut( ،2017 .)(تورگوت ، 1394کرمی، شوند)

ند که اآوری آموزشی بر این باورکارشناسان فن

نطبق با اهداف سنتی های تربیت معلم موجود، ماغلب برنامه

رایانه است و اگر چه این اهداف دنیای بیاست و متناسب با 

ی بیست و یکم گوی نیازهای سدهاند ولی پاسخمطلوب

Szeto & Cheng( ،2017 .)(ستو و چنگ نیستند )

شولمن الگوهای سنتی دانش برای معلمان، نظیر الگوی 

)Shulman( (1986) آوری و ارتباط آن با فن نیز بحثی از

جایی میان نیاورد. ولی ازآندانش موضوعی یا دانش تربیتی به

-آوری و تاثیر آن بر آموزش را نادیدهتوان رشد فنکه نمی

آوری را به ی فنگرفت، محققان مختلفی کوشیدند تا سازه

بیافزایند. در این راه، الگوی  (Shulman)الگوی شولمن 

 Technological)بیتی و موضوعی آوری، ترترکیبی فن

Pedagogical Content Knowledge (TPACK)) 

ارائه شد، بیش از هر  (2006، میشرا و کوهلرکه توسط 

 الگوی دیگر مورد استقبال قرارگرفت. 

-ها حاکی از آن است که سطح دانش فنپژوهش

حقیقتاً برای تدریس آوری معلمان مطلوب نیست و معلمان 

حدیدی، جهانبان اسفهالن و آوری آماده نشدند)کمک فنبه

ی این حقیقت را باید در فرآیند (. ریشه1399سیفوری، 

ی درسی دانشجومعلمان رشتهیادگیری و برنامه-یاددهی

-آموزش زبان انگلیسی جست که آشنایی محدودشان را با فن

اسفندیاری، است )داشتهآمادگی آنان را درپی آوری و عدم

(. این مهم در سند تحول 1398دشتستانی و کرمی، ؛ 1398

( نیز مورد تاکید 11-9بنیادین آموزش و پرورش )راهکار 

درسی کارشناسی که برنامهاین. با توجه بهه استقرارگرفت

ی دانشگاه فرهنگیان در ی آموزش زبان انگلیسی ویژهشتهر

برای  1395مورد بازنگری قرارگرفت و از سال  1394سال 

آموزش دانشجومعلمان زبان انگلیسی تصویب و ابالغ گردید، 
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درسی نوین شود که آیا این برنامهاین پرسش کلیدی مطرح می

ی دانش بر پرداختن به نیاز دانشجومعلمان در زمینهعالوه

-آوری را هم پوشش دادهموضوعی و دانش تربیتی، دانش فن

این پژوهش  اگر پاسخ مثبت است، تا چه اندازه؟ است؟

ی رشته 1395درسی مصوب سال کوشید تا وضعیت برنامه

-آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان را از نظر دانش فن

 و بهررسی موضوعی ب-تربیتیو  ، موضوعیآوری، تربیتی

 :پاسخ دهد زیر پرسش

رشته  1395وضعیت موجود برنامه درسی مصوب سال 

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان از نظردانش دانش 

چگونه موضوعی -تربیتیتربیتی، موضوعی و آوری، فن

 است؟

 پیشینه تحقیق  .2

ی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی درسی دوره. برنامه1.2

 ی دانشگاه فرهنگیانویژه

 فرهنگیان دانشگاه انگلیسی زبان آموزش یرشته درسیبرنامه

در قالب  1349بار درسال برای اولین (سابق معلم تربیت)

های سراهای عالی مصوب شد و در سالدرسی دانشبرنامه

ی مصوب سال بازنگری شد. برنامه 1386و  1375، 1358

 واحد 12 عمومی، واحد 5) درسی واحد 133 شامل 1386

 واحد 98 و تربیتی، دروس واحد 18 اسالمی، تربیت دروس

بود. این برنامه برای آخرین بار در سال  تخصصی( دروس

 رشته این نوین درسیمورد بازنگری قرارگرفت. برنامه 1395

 دروس واحد 19 عمومی، دروس واحد 25) درسی واحد 150

 دروس واحد 87 و تربیتی، دروس واحد 18 اسالمی، تربیت

 واحد 133 از که است گفتنی شود.ی( را شامل میتخصص

 فقط انگلیسی زبان آموزش رشته قدیم درسی برنامه در درسی

 واحدهای بقیه و بود عملی بدنی عمومی تربیت واحد 2

 درسی برنامه در ولی شد، می ارائه نظری درسی به صورت

به  واحد 11 عملی و واحد دروس به صورت 37 نوین،

 رشته این نوین درسیشود. برنامهارائه میصورت کارگاهی 

 انگلیسی تاکید دارد و زبان آموزش در آوریاستفاده از فن بر

 با ساعت، 15 میزان به کارگاهی واحد 3 اساس، همین بر

 در( 3 و 2 ،1) ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد عنوان

 این .منظور شد دانشجومعلمان برای انگلیسی زبان آموزش

-برنامه با مقایسه در تغییرات بیشترین اعمال با درسیبرنامه

 از صالحیت که کندتربیت معلمانی داردسعی قبلی های

مقصودی و برخوردارباشند ) تدریس برای الزم ایحرفه

 . (1398خدامرادی، 

موضوعی -آوری، تربیتی، موضوعی و تربیتی. دانش فن2.2

 زبان انگلیسیمعلم 

ی رایانه و دیجیتال به ویرایش آوری نوین در عرصهظهور فن

منجر  (1986)شولمنموضوعی  -الگوی سنتی دانش تربیتی

د. در بین الگوهای گردیآوری به آن اضافه ی فنشد و سازه

آوری، مختلفی که در این راستا پدید آمد الگوی دانش فن

) & Mishraمیشرا و کوهلر و موضوعی تربیتی 
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)Koehler (2006)  ( به الگوی شاخص در این 1)شکل

 زمینه بدل شد. 

 
میشرا و آوری، تربیتی و موضوعی : الگوی دانش فن1شکل

 2006 ،کوهلر

و این الگو سه بعد اساسی و چهار بعد تعاملی دارد 

آوری آن بعد دانش فن .شودمیدرمجموع هفت بعد را شامل

آوری، از فن کارگیری فنعبارت است از دانشی که بر به

های آوریهای ساده، مانند گچ و تخته سیاه گرفته تا فنآوری

تر مثل رایانه و اینترنت توسط معلم داللت دارد پیشرفته

آوری (. این بعد اکنون با مفهوم فن2006 ،میشرا و کوهلر)

ارتباطات )فاوا( پیوندی عمیق پیدا کرده است واطالعات

ساری، توندور باران، کانبازوقلو بلیجی، آلبایراک)

Baran, Canbazoglu Bilici, Albayrak Sari & (

)Tondeur ،2019  و لیم  جو، پارک؛Joo, Park & (

)Lim ،2018یافته آوری موضوعی شکل بسط(. دانش فن

آوری است و درپی و تعاملی دانش موضوعی و دانش فن

-کمک فندانش ارائه موضوع درسی )مثل زبان انگلیسی( به

(.  این سازه 2018، )Yurdakul(یارداکول آوری است )

آوری چگونه موضوع خاص درسی با فنمبین آن است که 

تنها باید د. در واقع معلم نهمرتبط هستنهم طور دوجانبه بهبه

کند بداند، بلکه باید بداند در مورد موضوعی که تدریس می

-آوری تغییر میچطور موضوع درسی با توجه به اقتضای فن

شکل  ،آوری تربیتیفن(. دانش 2006میشرا و کوهلر، کند )

آوری و دانش تربیتی است و یافته و تعاملی دانش فنبسط

های آوری برای اجرای اثرگذار روشکارگیری فنمبین به

(. دانش 2006میشرا و کوهلر، یادگیری است )-یاددهی

-را بیان میآوری فن زمان و روش کاربستآوری تربیتی فن

آوری بر استفاده از فن گونههچ دهدهمچنین نشان می و کند

، )Turgut(تورگوت گذارد )یادگیری اثر می-فرآیند یاددهی

داراجاتی، تن، هریاتی، روکسنتینگسی و زینوری ؛ 2017

Drajati, Tan, Haryati, Rochsantiningsih & (

)Zainnuri ،2018آوری، تربیتی و موضوعی (.  دانش فن

یادگیری خاص و -به چگونگی توسعه راهبردهای یاددهی

آوری برای تسهیل یادگیری تمرکز کمک فنموضوع درسی به

ی اصلی است. در واقع کند و درنتیجه فراتر از سه سازهمی

آوری، تربیتی و موضوعی، ساختار مفیدی را برای دانش فن

که معلمان زبان انگلیسی برای ترکیب اثربخش  چهتعریف آن

کند آوری با دانش موضوعی تربیتی نیاز دارند را ترسیم میفن

) & Habibi, Yusopحبیبی، یاسوپ و رازک )

)Razak ،2020) . 



 

341 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ه 

ور
 د

ی،
رج

خا
ی 

ها
11

ار
شم

 ،
2ه 

ن 
ستا

تاب
 ،

14
00

ه 
فح

ص
ز 

، ا
33

6
تا 

35
4

     
های متعددی در ایران و سایر نقاط جهان پژوهش

ی و تآوری، تربیفنهای دانش شد که به سنجش سازهانجام

موضوعی دانشجومعلمان زبان انگلیسی پرداخت. برای مثال 

 Fathi & Yousefifard( (2019)(فرد فتحی و یوسفی

نشان دادند که معلمان ایرانی نیازدارند تا در جهت تقویت 

آوری موضوعی خود بکوشند تا آوری تربیتی و فندانش فن

رایگان و ها بیرون روند. قالب سنتی کالسبتوانند از 

به  Raygan & Moradkhani( (2020)(مرادخانی 

آوری، تربیتی و بررسی تاثیر فضای مدرسه، دانش فن

کارگیری فاوا در کالس موضوعی و نگرش معلمان بر میزان به

تربیتی  آوری،زبان انگلیسی پرداختند و دریافتند که دانش فن

کارگیری فاوا اثرگذار است. طور معناداری بر بهو موضوعی به

) ,Nazariنظری، نفیسی و استاجی در این راستا، 

)Nafissi & Estaji (2020) که این دانش را  بیان کردند

هم برای نومعلمان و  ،خدمت برخطهای ضمنطی دوره باید

 . آموزش دادبان انگلیسی هم معلمان باسابقه ز

 )Tseng, Cheng & Yeh(سنگ و چنگ و یه 

-در یک مطالعه موردی به بررسی ماهیت دانش فن (2019)

کارگیری ی بهتربیتی و موضوعی پرداختند و طریقه ،آوری

این دانش توسط شش معلم زبان انگلیسی را تحلیل کردند. 

روش تحلیل موضوع نشان دادند که کارگیری آنها با به

عملکرد این معلمان اساساً مبتنی بر الگوی سنتی تربیتی و 

آوری تربیتی مشهودی با دانش فن یموضوعی است و وابستگ

ی نیز طی یک مطالعه Turgut( (2017)(تورگوت ندارند. 

ضوعی آوری تربیتی و موداد که رشد دانش فنکیفی نشان

ی دانشجومعلمان زبان انگلیسی سال سوم و چهارم دوره

کند. کارشناسی از یک روند نامتعادل و غیرخطی پیروی می

ی در یک پژوهش کمی به مطالعه Akmal( (2017)(اکمل 

دانشجومعلمان زبان انگلیسی در اندونزی پرداخت و به این 

های د نامتعادل دانش در زمینهنتیجه رسید که آنان از رش

گرفت که برند. وی نتیجهمیفناوری، تربیتی و موضوعی رنج

درسی های آنان باید تغییری در برنامهبرای ارتقای شایستگی

معلم های تربیتیادگیری دوره-های یاددهیآنان و نیز روش

به بررسی  (2020حبیبی، یاسوک و رازک )پذیرد. صورت

ارتباط بین دانش فناوری، تربیتی و موضوعی دانشجومعلمان 

داد کارگیری فاوا پرداختند و نتایج تحقیق آنان نشانو میزان به

الگو توسط دانشجومعلمان درحین  به کارگیری اینکه 

ساریچوبان، . بسیار ضروری و الزم استتدریس 

) & Sariçoban, Tosuncuoğluمزی توسانکوقلو، کر

)Kirmizi( ،2019)  توانش دانشجومعلمان زبان انگلیسی

که را در ترکیه مورد بررسی قرار دادند و دریافتند با وجود این

 و های فناوری، موضوعیآنان از دانش مطلوبی در زمینه

 برند.میرنج هانتربیتی برخوردارند، ولی از تلفیق نامتقارن آ

 یقروش تحق .3

و مبتنی بر تحلیل کیفی  محتوااین پژوهش از نوع تحلیل 

ماهیت این پژوهش را باید کاربردی دانست  ه،عالواست. به

ریزان و تواند به برنامههای کیفی میزیرا نتایج تحلیل داده

برای  زبان انگلیسی ی آموزشدرسی رشتهسیاستگذاران برنامه

از منظر  این رشتهدرسی مصوب شناسایی وضع موجود برنامه
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تمرکز میدانی  .آوری، تربیتی و موضوعی کمک کنددانش فن

ی رشته 1395ی درسی مصوب سال این پژوهش بر برنامه

آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان است. ابزار 

ساخته بود که براساس بررسی منابع پژوهش، فهرستی محقق

موضوعی  نظری موجود الگوی دانش فناوری، تربیتی و

، )Schmid, Brianza & Petko(اشمید، بریانزا و پتکو )

) ,Reyesریس، ریدینگ، دویلو گرگوری  ؛2020

)Reading, Doyle & Gregory ،2017 سوبرن، ؛

)son, Sauern, Henderهندرسون، هاینریش و ردموند 

)Heinrich & Redmond ،2020هرینگ، کوهکر و  ؛

( تهیه 2016، )Herring, Koehler & Mishra(میشرا 

منظور تعیین روایی است. بهآمده 1شد که شرح آن در جدول 

 متخصصشده در اختیار پنج های استخراجشاخص ،این ابزار

استادیار  3درسی و امهی مطالعات برناستادیار رشته 2)

-ها هر یک از شاخصآموزش زبان انگلیسی( قرارگرفت و آن

ها را با هدف اصلی پژوهش تطبیق دادند. با توجه به نظرات 

اصالحاتی در ابزار صورت پذیرفت و ویرایش  متخصصان،

در اختیار آنان قرار گرفت و تأیید شد.  دشده مجداصالح

خواست شد متخصص درجهت بررسی پایایی از همان پنج 

ای توافق و عدم توافق بیان نمرهتا نظر خود را در مقیاس دو

های کنند و در نهایت ضریب توافق آنها براساس نسبت مولفه

آمده دستی بهسبه شد. نتیجهاها محمورد توافق به کل مولفه

درصد بود که حاکی از روایی قابل  93نشانگر ضریب توافق 

های مورد توافق به عنوان در ادامه، مولفه ی ابزار بود.مالحظه

 7( در این تحقیق منظور شدند و 1های نهایی )جدول مولفه

متخصص دراین مطالعه  5های عدم توافق هر درصد مولفه

ترتیب، تحلیل محتوا در این اینبه مورد بررسی قرار نگرفت.

پژوهش بر مبنای چارچوبی از پیش تعیین شده براساس 

موضوعی  -آوری، تربیتی، موضوعی و تربیتیالگوی فن

 انجام شد. (2006، میشرا و کوهلر)

های کیفی به صورت دستی از در این تحقیق، داده 

ی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی برنامه درسی دوره

دانشگاه فرهنگیان استخراج گردید و سپس به ترتیب زبر عمل 

ها از الگوی ذکر است که برای پردازش دادهشد. الزم به 

 (،Patton( ،)2002پاتون )تحلیل محتوای کیفی که توسط 

 (2002) (Kandracki)کاندراکی و  (1992) (Downe)داون 

 -1: بودند ازعبارت شد. مراحل تحلیلپیشنهادگردید استفاده

 -3 تحلیل، تعیین واحد -2 پنهان، و آشکار تعیین محتوای

 خالصه و جداسازی -5 کردن، فشرده -4 معنا، تعیین واحد

تبیین  -8 رمزگذاری، -7 محتوایی، تعیین منطقه -6 کردن،

و هم  آشکار در این تحقیق هم محتوای تبیین تم. -9 مقوله و

 هایجنبه معنا که همایناست. بهمدنظر بوده محتوای پنهان

 تفسیرپذیر و هایهم جنبه و ملموس جزئیات و پذیرمشاهده

در این تحقیق واحد تحلیل، سرفصل . موردنظر بود ارتباطی

ی کارشناسی آموزش زبان ویژه هریک از دروس دوره

بود )برای مثال سرفصل  1395دانشگاه فرهنگیان مصوب سال 

د، قوانین و سازمان آموزش و درس نظری دو واحدی اسنا

معنا نیز مشتمل بر  پرورش در جمهوری اسالمی ایران(. واحد

ی اندازه سازی و تلخیص،جمالت بود و طی فرایند فشرده

آن کم شد و تنها  کیفیت به زدنآسیب بدون حجم داده
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ی بعد منظور شد که به یک های برای مرحلهجمالت و گذاره

آوری، تربیتی، موضوعی وی دانش فنیا چند رکن از ارکان الگ

پرداخت. برای نمونه در بخش معرفی موضوعی می-و تربیتی

( 1است: جمله )گونه آمدهدرس و منطق سرفصل فوق این

های تربیت رسمی و عمومی قانونمند بودن ازجمله ویژگی

عنوان کارگزاری که در این رو، معلم به( از این2است؛ جمله )

کند، الزم است با این بستر و میت اقدامبستر به عمل تربی

باشد. طی فرایند تخلیص و زمینه آگاهی و معرفت داشته

ی دوم در شد و جملهی اول کنارگذاشتهفشرده سازی جمله

هر واحد  معنایی یهسته سپس،. شدی بعدی تحلیلمرحله

گرفتند. برای  قرار تربزرگ یدسته درون هم استخراج شد و با

بود که در  "تربیت"ی شماره دو هسته معنایی جملهمثال در 

 مضامین از بعد از آن، گروهی. ی تربیتی قرارگرفتزمره حوزه

 و دارند اشتراک وجه یکی از ارکان الگوی این تحقیق در که

 عنوانبه بیرونی بودند گونیناهم و درونی هماهنگی دارای

 باشد، عمان جامع و کهطوریبه شد،درنظر گرفته یک مقوله

 پژوهشگر قصد با تواندنمی مرتبطی یداده این معنا که هیچبه

  در ایداده هیچ براین،شود. افزونداشتهنگاه بیرون مقوله از

-ی استخراجعنوان مثال، هستهنشد. به وارد مقوله یک از بیش

 ی دانش تربیتی قرارگرفت.( ذیل مقوله"تربیت"شده فوق )

 درون ایجادشده تکراری اصل یک ها کهداده درنهایت، تم

 تبیین شدند. ها بودمقوله

های نهایی براساس های اصلی و مولفهشاخص :1جدول 

 موضوعی -تربیتی و ، موضوعیآوری، تربیتیالگوی دانش فن

 های نهاییمولفه شاخص اصلی     

 

 

 

 

 آوریدانش فن-1

 آموزشی ساده )مثل استفاده از تخته(،آوری دانش فن (1)

 های دیجیتالی(، ای )مثل اینترنت یافیلمهای آموزشی رایانهدانش برنامه (2)

 های عامل، دانش سیستم (3)

 فزارها، ا دانش سخت (4)

 افزارها )مثل مایکروسافت وورد(، دانش نرم (5)

 دانش مدیریت یادگیری و تدریس برخط،  (6)

 های آموزش برخط فراگیر )موکت(، دانش دوره (7)

 دانش نصب و نگهداری تجهیزات آموزشی،  (8)

 آشنایی با ابزارهای ارزشیابی و سنجش،  (9)

 (،آموزشی )مثل تخته هوشمندآشنایی با ابزارهای نوین کمک (10)

 های اجتماعی، آشنایی با شبکه (11)

 آموزشی،  آوری اطالعات )فاوا( برای ذخیره سازی، بازیایی و انتقال اطالعاتدانش فن (12)

 آوری برای طراحی، تولید، مدیریت و ارزشیابی فرآیندها و منابع یادگیری، دانش فن (13)

 افزارها.دانش مسائل امنیتی اینترنت، سیستم عامل و نرم (14)
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 موضوعی-آوریفن دانش -2

 های زبانی،آوری با آموزش مهارتدانش ترکیب فن (1)

 مهارت زبانی،زبانی یا خرده آوری مناسب برای تدریس یک مهارتدانش انتخاب فن (2)

افزاری مناسب برای تولید موضوعی هر های نرمای و بستههای رایانهدانش استفاده از محیط (3)

 مهارت زبانی،

-دانش توانایی تغییر موضوع یا روش ارائه یک مهارت زبانی با درنظرگرفتن اقتضاهای فن (4)

 آوری، 

آموزان انی برای ارزشیابی و سنجش دانشدانش استفاده از ابزارها متناسب با هر مهارت زب (5)

 های اجتماعی(.هوشمند یا شبکه)مثل ویدئو کنفرانس، تخته

 

 تربیتی -آوریدانش فن -3

های مختلف های تربیتی برای اجرای اثرگذار روشآوری و روشدانش ترکیب یا تغییر فن (1)

 تدریس،

 ی تربیتی، نه موجود در یک زمینهآورافنآموزشیتوانایی استفاده خالقانه از ابزارهای کمک (2)

 ای موجود طبق نیازها و اهداف آموزشی، دانش توانایی ترکیب نرم افزارهای رایانه (3)

 

آوری، تربیتی و دانش فن -4

 موضوعی

 آوری و یکپارچه سازی آنهاهای تربیتی و فندانش ترکیب همزمان موضوع، روش (1)

 آوری، از فندانش چگونگی تقویت موضوعی زبانی با استفاده  (2)

-های زبانی و خردهیادگیری مهارت -آوری برای یاددهیبردن از فندانش چگونگی بهره (3)

ها برای درک عمیق، دانش تهیل ادراک معلمان دربارهی افزایش یادگیری با استفاده از مهارت

 فن آوری، 

آوری فنهای زبانی مختلف با استفاده از دانش آموزش و تمرین راهبردهای تربیتی مهارت (4)

 .آموزانهای نوین به منظور تسهیل یادگیری وحل مشکالت یادگیری دانش

 

 نتایج و بحث و بررسی .4

، تحلیل موضوع مطابق ابزار پژوهشروایی اطمینان از پس از 

ی درسی مصوب رشتهشد. بر این اساس کل برنامهبا آن انجام

جمله به  1395آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان سال 

استخراج و کد  ،واحدها تمامجمله مورد بررسی قرار گرفت. 

 مرتبط به . سپس مقوله های فرعی و شاخصدندگذاری ش

موضوعی -تربیتیتربیتی و موضوعی، آوری، الگوی دانش فن

 . نداستخراج شدجهت پاسخگویی به سوال پژوهش، 

درسی مصوب به دروس ارائه شده در برنامه نگاهی 

ی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی  برای دوره 1395سال 

دهد که دانشجومعلمان ملزم به گذراندن می( نشان2)شکل 

واحد تعلیم  19واحد معارف اسالمی،  16واحد عمومی،  11

-واحد تربیتی 27واحد دانش تربیتی،  18و تربیت اسالمی، 

باشند. الزم به ذکر واحد دانش موضوعی می 58موضوعی و 

آوری در واحد دانش فن 3است که در برنامه درسی مذکور، 

از . گنجانده شده است "موضوعی-تربیتی"های بخش واحد

واحد از دروسی که این  103این رو، تحقیق حاضر بر 

باشند دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان ملزم به گذراندن می

توان شود، میداده مینشان 2چنانکه در شکل متمرکز بود. 

شده در این درصد از دروس ارائه 11و  13، 8گفت، به ترتیب

درسی جزو دروس عمومی، تعلیم و تربیت اسالمی و برنامه
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آوری، تربیتی، معارف اسالمی است که در تعاریف دانش فن

درصد   68گنجند. بنابراین،موضوعی نمی-موضوعی و تربیتی

 (.   2گرفت )شکل مانده مورد تحلیل قرارباقیدروس 

 
 

ی کارشناسی آموزش زبان . توزیع دروس دوره2شکل 

 انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

   

وضعیت موجود برنامه درسی این بود که  سوال تحقیق

رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه  1395مصوب سال 

-و تربیتی ، تربیتی، موضوعیآوریفرهنگیان از نظر دانش فن

 چگونه است؟موضوعی 

های کیفی در سرفصل دروس بر اساس تحلیل داده

های ی مولفهدرباره دانشگاه فرهنگیان آموزش زبان انگلیسی

 یافت:آوری، محقق به این موارد دستدانش فن

در این سرفصل به سواد اینترنتی، سواد رایانه، سواد  (1)

سواد اطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد دیجیتال و 

 .ه استآوری پرداخته شدفن

صورت معرفی سخت های دانش فاوا بهمؤلفه (2)

ی آموزش افزارهای متداول آموزشی و خاص رشته

، معرفی سیستم عامل، معرفی انگلیسی زبان

مایکروسافت وورد، ایمیل ذخیره سازی اطالعات 

 .یده استگردخط ارائهبر خط و برون

افزار مناسب  های فاوا در قالب آموزش نرممؤلفه (3)

آموزی و های دانشبرای نظارت و ارزیابی پروژه

آموزان با طور کلی مدیریت و پشتیبانی دانشبه

های برخط توسط معلم پوشش استفاده از محیط

 .ه استشدداده

دهی و مدیریت گروههای های سازمانمؤلفه (4)

مشارکتی به وسیله شبکه در کالس درس معرفی 

 ه است.شد

ای معلم با تکیه بر سواد ی حرفهی یادگیرمؤلفه (5)

دیجیتال و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت پوشش 

 .است شدداده

ای معلم از طریق مشاوره با به یادگیری حرفه (6)

کار و استفاده از محیط کارشناسان بیرون از محیط

 .ه استبرخط و سواد دیجیتالی پرداخته شد

و  ، موضوعیبر اساس الگوی دانش فناوری، تربیتی

درسی مصوب سال های برنامهموضوعی، کاستی-تربیتی

ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان به رشته 1395

 شرح زیر شناسایی شد:

 3درسی تنها در قالب آوری در این برنامهدانش فن (1)

و از آموزش  گردیده است منظور کارگاهیواحد 

نیاز استفاده از نظری برخی مباحث که در واقع پیش

. ه استپوشی شدچشم ،است کارگاهیهای السک

آوری به عنوان یک دیگر، دانش فن عبارتبه
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عدم  ،. مثال بارزه استشایستگی مورد تاکید نبود

در قالب  ICDLگانه های هفتپوشش مهارت

 دروس جداگانه است.

 آموزشی در سرفصلوریآفن کم توجهی بهبا  (2)

ی )آنالوگ آموزشآوریاستفاده از فن "عمال، مذکور

  رنگ شده است.درسی کمدر برنامهو دیجیتال( 

برخط تاکید های تدریس و شیوهآموزش  ینحوهبر  (3)

 ه است.نشد

های کیفی در سرفصل دروس بر اساس تحلیل داده

های ی مولفهدرباره ،آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

 یافت:به این موارد دست قآوری موضوعی، محقدانش فن

و  جستجوی منابع مکتوب و اینترنتی )برخط( روند (1)

های کالسی که بتواند در عمل این فعالیت یا

 .یستکند مورد تاکید ن تقویترا  موضوع

در هیچ یک از اهداف سرفصل تاکید بر استفاده از  (2)

های کالسی برای آموزش فاوا در طراحی فعالیت

 بهتر زبان انگلیسی نشده است.

های آموزشی و طراحی تنوآوری در سیاس ایجاد (3)

با و اجرای برنامه اصالحی آموزشی در مدرسه 

 .یستاستفاده از فاوا مورد توجه ن

فاوا و استفاده از  افزاری موجودبرداری از نرمبهره (4)

ارزشیابی  اساسیدر معرفی مفاهیم و فرآیندهای 

. در این راستا، یستن اکیدهای زبانی مورد تمهارت

از محصوالت فاوا برای  های استفادهدستورالعمل

 . ده استارزشیابی معرفی نش

راهبردهای یادگیری آموزان با آشنا ساختن دانش در (5)

ه دنشو چگونگی تمرین آنها با کمک فاوا پرداخته 

آموزی با طراحی فعالیت های زبان است. همچنین،

کمک فاوا برای تقویت و افزایش دانش و برقراری 

غفلت قرار گرفته  موردارتباط زبانی/کالمی مورد 

همین ترتیب، بر تقویت یادگیری فکورانه، . بهاست

تقویت دانش و مهارت زبانی و  ،انجام کار گروهی

-های تشویق دانشبرقراری ارتباط و نیز روش

 .ه استاستفاده از فاوا تاکید نشد اآموزان ب

چه در پاسخ به پرسش تحقیق مطرح با توجه به آن

 1395درسی مصوب سال که برنامهگرفت توان نتیجهشد، می

ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه برای دانشجویان رشته

-طور عمده از همان الگوی سنتی تربیتیفرهنگیان به

کند و با اندک تغییری پیروی می (1986شولمن، موضوعی )

(. 3آن افزدوه شده است )شکل تربیتی به-آوریی فنسازه

توان دریافت می 3و شکل  1ی شکل عبارت دیگر، بامقایسهبه

درسی نوین رشته دبیری زبان انگلیسی دانشگاه که برنامه

فرهنگیان کمبودهای اساسی در حوزه پرورش و ارتقای دانش 

موضوعی برای آموزش بهتر  دانشجومعلمان زبان -آوریفن

 های زیر رنج می برد:   انگلیسی دارد و از کاستی

عنوان یکی از انواع موضوعی به-آوریدانش فن (1)

و به استمورد توجه قرارنگرفته ،دوره اهداف

تصویر،  استفاده از گوناگون از قبیل هایآموزش

به  ه است.خوبی توجه نشدفیلم به ی وفایل صوت

آوری و موضوع به تر، در تلفیق فنبیانی واضح
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 هایی مثل تغییر ساختار موضوعی درسی بامولفه

-آوری یا با توجه به اقتضاهای فناستفاده از فن

افزارهای تولید موضوع برای آورانه با کمک نرم

های زبانی مختلف مهارتی مهارتها و خردهارائه

 کافی نشده است.توجه 

هایی های زبانی در محیطبه شاخت و ارائه مهارت (2)

های اجتماعی، و بطور کلی مثل تارنماها، شبکه

 خوبی پرداخته نشده است. فضای مجازی به

های کیفی در سرفصل دروس بر اساس تحلیل داده

-های دانش فنی مولفهدرباره مذکور آموزش زبان انگلیسی

 یافت:آوری تربیتی، محقق به این موارد دست

های تربیتی در راستای آموزش و ارتقای مهارت (1)

معلمان، استفاده از فاوا برای ایجاد و تقویت 

العمر( های یادگیری دائمی )ماداممهارتخالقیت و 

و چگونگی به کارگیری منابع برای طراحی 

موضوعهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوری 

و خالقیت دانش توسط دانش آموزان مورد توجه 

 قرار نگرفت.

در راستای برگزاری کالس استاندارد به مواردی از  (2)

دهی قبیل استفاده از فاوا برای انجام و سازمان

های کالسی انفرادی و گروهی )گروه فعالیت

-این. بهه استنشدکوچک یا کل کالس( پرداخته

دهی ترتیب، دانشجومعلمان در این دوره به سازمان

-کالس برای فراهم کردن دسترسی عادالنه دانش

 آموزان به تجهیزات کالسی نپرداختند.

درسی مبتنی بر تارنما که طی آن طراحی برنامه (3)

 با معرفیبا استفاده از فاوا ایفای نقش کند و ه مدرس

 یادگیری موثر-برای فرایند یاددهی محیط مجازی

و افزایش دانش و درک مطالب درسی و تقویت 

 مورد تاکید نبوده است.یادگیری برخط و معکوس 

چشم پوشی شده  در تلفیق فاوا با اهداف تربیتی (4)

که هایی از قبیل اینمقوله است. بدین معنا که

 های کالسی وتوان از فاوا برای فعالیتچگونه می

-های یادگیری خاص استفادهتدریس در موقعیت یا

بهبود در و یا  ، مورد تاکید قرار نگرفته استکرد

-استفاده از نرمبا  یادگیری-راهبردهای یاددهی

-هپوشی شدو منابع دیجیتال چشم مناسب افزارهای

 است.

محور و  مسألهطراحی و پیاده سازی تکالیف به  (5)

. ه استنشدکمک فاوا پرداختههای گروهی بهپروژه

-های کاربردی برای فعالیتهمین ترتیب، برنامهبه

های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت 

و حل مسائل پیچیده را در دانش آموزان تقویت 

های دیجیتال کند یا برای استفاده از داستان و بازی

 .ه استلت قرار گرفتو شبیه سازی مورد غف

آموزان در همین ترتیب، خودمدیریتی دانشبه (6)

های ی طراحی و پیاده سازی موقعیتزمینه

گوناگون یادگیری که در آنها دانش آموزان با 

های استفاده از فاوا قادر به اجرا و استفاده از مهارت

چنین، . همنیستخود باشند مورد توجه 



 

348 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
336
 

تا 
354

 

ان
 

سوی وزان بهراهبردهایی برای هدایت دانش آم

ای مشارکتی و تولید و انتشار تولید چندرسانه

آموزی و نیز ارتباط با سایر های دانشپروژه

 است.مخاطبان و همتایان لحاظ نشده

درسی مصوب سال های برنامهبر این اساس، کاستی

رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان از منظر  1395

که دانش طوریده است بهآوری تربیتی بسیار عمدانش فن

عنوان یکی از اهداف این دوره مورد توجه آوری تربیتی بهفن

یادگیری با استفاده  -های مختلف یاددهیقرار نگرفت و روش

 نشد و تاثیر آن از قلم افتاد. های مختلف توجهآوریاز فن

های کیفی در سرفصل دروس بر اساس تحلیل داده

-های دانش فنی مولفهدرباره مذکور آموزش زبان انگلیسی

 یافت:به این موارد دست قآوری، تربیتی و موضوعی محق

از جمله  یادگیری،-به عوامل اصلی فرایند یاددهی (1)

های آموزشی با طراحی، ارزیابی و اصالح فعالیت

افزارهای کاربردی و افزارها و سختاستفاده از نرم

-دیگر منابع دیجیتال در کالس درس کمتر توجه

 . ه استدش

ساله محور که مهای طراحی و پیاده سازی موقعیت (2)

مورد تاکید  ،بتوان در آنها از فاوا کمک گرفت

است. برای مثال، به فرآیند تولید موضوعی نبوده

قای نوآوری دانش تو برخط برای ار یالکترونیک

 نشد. آموزان توجه

های های زبانی به روشبرای ارزشیابی مهارت (3)

توجه یابی موجود برای ترکیب فاوا استاندارد ارزش

های کارگیری محیطاین ترتیب، به. بهنشده است

ای مربوطه در داخل و خارج از کالس و نیز رایانه

مورد های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون

 .ه استنبودتوجه 

درسی و ارزشیابی به استفاده از در ارتباط با برنامه (4)

های مناسب برای مشکالت حلفاوا برای یافتن راه

ه نشدها توجهآموزان و نیز  ارزیابی نتایج آندانش

  است.

با  گروهی و مشارکتی هایبحث فراهم کردندر  (5)

توجه نشده آوری کمک فن محوریت فراگیران با

 .است

در ارتباط با ایجاد کالس و مدرسه  (6)

کارگیری سواد دیجیتال و سازی و بههوشمند، پیاده

تر شعنوان منبعی برای کسب مهارت زبانی بیفاوا به 

ای )از قبیل وری حرفهو چگونگی افزایش بهره

ه نویسی( مورد توجه قرارنگرفتپژوهی یا مقالهاقدام

 است. 

درسی های فوق، برنامهبراساس یافته (7)

رشته آموزش زبان انگلیسی  1395مصوب سال 

آوری، تربیتی و دانشگاه فرهنگیان از نظر دانش فن

 برد.های زیر رنج میوضوعی از کاستیم

ی سه دانش موضوعی، تربیتی و به ترکیب یکپارچه (1)

به عبارت  .ه استخوبی توجه نشدآوری بهفن

ها به طور دیگر، اگر چه به هر یک از این دانش

ها با مجزا تاکید کافی شده است ولی به ترکیب آن
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 افزارها براینرمآوری و فناستفاده از  یکدیگر با

طور متوازن برآوردن نیازهای آموزشی و تربیتی به

 . ه استنشدپرداخته

ی نحوه کارآمد و همینطور روش تدریس انتخاب (2)

و تصحیح  آموزاندانش کمک به حل مشکالت

مورد غفلت قرار آوری به کمک فن آنهااشتباهات 

 . گرفته است

افزارهای مختلف برای تولید به آموزش نرم  (3)

ها و خرده آموزش مهارت و موضوعیمحتوای 

به  ه است. همچنینهای زبانی پرداخته نشدمهارت

-آوری بهاز فن مناسب با استفادهدرسی تهیه طرح

های افزارهای طراحی آزمونآموزش نرمو طور 

 .توجه بسیار اندکی شده استبرخط زبان انگلیسی 

 نتیجه گیری  .5

رشته آموزش زبان  1395درسی مصوب سال بررسی برنامه

، آوری، تربیتیانگلیسی در دانشگاه فرهنگیان از نظر دانش فن

-به اهمیت این برنامهموضوعی، باتوجه-موضوعی و تربیتی

درسی در پرورش معلمان زبان انگلیسی مدارس سراسر کشور 

حائز اهمیت است. بنابراین در این پژوهش نقاط قوت و 

داد که برنامه درسی نشان مصوب مذکور، ضعف سرفصل

های معلمی بیشتر از عناصر الگوی دانش اضر از نظر دانشح

 هدفاجوید زیرا بهره می (1986شولمن )موضوعی -تربیتی

 ،های موضوعیدرسی شامل شایستگیشده در این برنامهبیان

آوری در این تربیتی است و دانش فن-و موضوعی یتربیت

 آورانهفن تربیتی-شایستگی موضوعیبرنامه درسی به عنوان 

به صورت سه درس کاربرد فاوا در آموزش زبان انگلیسی 

آوری، تربیتی و است. در حالی که الگوی دانش فنارائه شده

ی دانش مورد ( هفت حوزه2006 ،میشرا و کوهلرموضوعی )

تربیتی، دانش ، دانش یدانش موضوع از قبیل، نیاز معلمان را

آوری، فن-تربیتی، دانش موضوعی-آوری، دانش موضوعیفن

آوری، تربیتی و موضوعی تربیتی و دانش فن-آوریدانش فن

-گرفت که در برنامهتوان نتیجهرو، میگیرد. از اینرا دربرمی

به  رشته دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان، درسی نوین

فوری عنوان نیاز به ،تبط با آنمر هایمولفهآوری و دانش فن

 است.نشدهکافی  وری توجهآعصر فناین معلمان در 

؛ 1398مقصودی و خدامرادی، همانگونه که دیگر محققان )

( 1394منفردی راز و همکاران،  ؛1396الزهی و همکاران ، م

نیز به آن اشاره کردند، این کم توجهی ممکن است به این 

ی مصوب درسی نوین، بازنگری برنامهدلیل باشد که برنامه

ای جدید مطابق با نیازهای است و درواقع برنامه 1386سال 

معلمان زبان انگلیسی آینده تدوین نشده است. دلیل دیگر این 

اده شد، نشان د 2ای، همانگونه که در شکل کم توجه

درصد از واحدهای درسی در برنامه درسی  2تخصیص تنها 

باشد. آوری مینوین دانشگاه فرهنگیان به آموزش دانش فن

های هفتگانه درسی نوین، مهارتدر برنامهاز طرف دیگر 

ICDL ه جزء دروس جبرانی است و این گونه استدالل شد

این ی زبان انگلیسی باید که دانشجومعلمان رشته است

که، رویکرد ها را به صورت مجزا بیاموزند؛ درحالیمهارت
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آوری، تربیتی و موضوعی آموزش ترکیبی و تعاملی دانش فن

 (. 1394کرمی، کند )ها را ایجاب میتوامان این مهارت

-درسی نوین، دانش فنرسد که در برنامهبه نظر می

اگر چه این حوزه  ه است.ی شدآوری آموزشی معادل فاوا تلق

-شامل مقوله که آوریدانش فن اما است همچنان مورد تاکید

های دیجیتال، اینترنت، ابزارهای تدریس برخط، ابزار ساخت 

ابزار ارزشیابی  و و طراحی موضوعی آموزش زبان انگلیسی

. البته در این باشد مورد غفلت قرار گرفته استبرخط هم می

آموزشی های کمکآوریوزش انواع فنحوزه نباید از آم

درسی و آموزشی نیز غافل های کمکغیردیجیتال مانند بسته

به الگوی دانش شود که باتوجهبنابراین، اگر عنوان  ه است.شد

های بالقوه این آوری، تربیتی و موضوعی، از ظرفیتفن

ی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه درسی برای رشتهبرنامه

آوری، تربیتی و موضوعی دانش فن تقویتن برای فرهنگیا

 ده است،نشخوبی استفادهدانشجومعلمان زبان انگلیسی به

-ادعایی ناعادالنه نیست. البته این وضعیت مختص این برنامه

درسی و دانشگاه فرهنگیان نیست و چنانکه که در تحقیقات 

تورگوت ) است دیگر در سایر کشورها نیز بیان شده

)Turgut( ،2017 داراجاتی، تن، هریاتی، روکسنتینگسی و ؛

) ,Drajati, Tan, Haryatiزینوری 

)Rochsantiningsih & Zainnuri ،2018 ساریچوبان، ؛

) & Sariçoban, Tosuncuoğluتوسانکوقلو، کرمزی 

)Kirmizi، 2019) ،درسی رشته آموزش زبان انگلیسی برنامه

معلم تنها در تعداد اندکی از در موسسات و مراکز تربیت

گویی به نیازهای قادر به پاسخ ی مذکورهامؤلفه

های ی دورهباشند. به طور اخص دربارهدانشجومعلمان می

ی، منصوری، رضوتربیت معلم در ایران، تحقیقات پیشین )

دار و رستگارپور، مشهدی، شریفیان، لیاقت؛ 1396شاهی، 

داد که نشان (1396نژاد و کیخا، مالزهی، رستمی؛ 1396

درسی در دانشگاه فرهنگیان برای وضعیت موضوعی برنامه

این تحقیقات آور چندان مطلوب نیست. در تربیت معلمان فن

شد که ضعف دانش معلمان که خود ناشی از دادههم نشان

درسی است از موانع مهم کاربرد فاوا در مشکالت برنامه

 مدارس هوشمند است. 

باران، های پیشین )با توجه به نتایج و یافته

) ,Baranساری، توندور کانبازوقلو بلیجی، آلبایراک

lu Bilici, Albayrak Sari & Canbazog

)Tondeur ،2019  جو، پارک و لیم ؛Joo, Park & (

)Lim ،2018 یارداکول ؛)Yurdakul( ،2018به ،) منظور

آوری، تربیتی و درسی مبتنی بر دانش فنطراحی برنامه

اید بر درک دانش کردن دانشجومعلمان بموضوعی و آماده

آوری، تربیتی و موضوعی تاکید شود و پیشنهاد یکپارچه فن

های آوری در برنامهی فنکه دورهجای اینبه ،شودمی

، آموزش داده شودصورت مفهومی آموزشی معلمان تنها به

و نحوه به  آوریفنو کاربردی پیشرفته  آموزشباید به 

بی، تعیین تکلیف، ها در تدریس، ارزشیاآوردن آنخدمت در

های پیش دورهدر در زبان آموزان  ایجاد خالقیت و حل مسله

-این. بهاز خدمت و ضمن خدمت به معلمان مبادرت ورزید

آوری، تربیتی و موضوعی به صورت ترتیب، دانش فن
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-یابدو از اینآوری عملی تجلی میکاربردی و در قالب فن

در قالب  های حمایتی وتجربیات عملی در محیط ،روی

ی آموزشی دانشجومعلمان در دسترس آنان خواهد بود برنامه

(.  در نتایج 2017، )Harvey & Caro(هاروی و کارو )

های آوری با سایر سازهاین تحقیق بیان شد که تلفیق فن

صورت آوری، تربیتی و موضوعی به درستی و بهالگوی فن

توان انتظار داشت که ی آن میو در نتیجهمتعادل انجام نشده 

آوری در آموزش زبان کارایی الزم برای استفاده صحیح از فن

های قبلی نیز در نتایج پژوهش ادعاانگلیسی شکل نگیرد. این 

) ,Wangکرافورد و جین -وانگ، اشمیت) بازگو شده است

)Crawford & Jin-Schmidt ،2018 ولتانن، لپانن، ؛

) ,Valtonenهیپیا، سوینتو، اسمیتس و توندور 

Leppänen, Hyypiä, Sointu, Smits & 

)Tondeur ،2020روی، شایسته است تا به توسعه (. ازاین

باور و نگرش دانشجومعلمان زبان انگلیسی در مورد دانش 

های شود. یافتهی کارشناسی توجهآوری در طول دورهفن

نشان  (1387نژاد و ذکاوتی )مالییتحقیقات تطبیقی از قبیل 

داد که در مقایسه با کشورهای ژاپن، فرانسه، انگلستان و 

 ،معلمآوری در مراکز تربیتگیری از فنمالزی جهت بهره

اقدام خاصی در ایران انجام نشده است. هر چند با تکیه بر 

گیل و دالگارنو  ؛ 2020حبیبی، یاسوپ و رازک، های )فتهیا

)Gill & Dalgarno( ،2017)  باید گفت که اکثر

-های نوین آموزشی را در برنامهآوریکشورهایی هم که فن

اند، در راه ترکیب معلم خود گنجاندههای درسی مراکز تربیت

 . اندکردهمعلم بسیار کند عملهای تربیتا برنامهآن ب

ترین این تحقیق نیز عاری از محددیت نبود و مهم

گذاران و اندکاران، سیاستتواند نپرداختن به نظر دستآن می

زبان انگلیسی ریزان سرفصل دروس کارشناسی آموزشبرنامه

آوری، ی دانشگاه فرهنگیان درباب گنجاندن دانش فنویژه

بود.  1395درسی مصوب سال ربیتی و موضوعی در برنامهت

صورت کمی و کیفی توان در تحقیقات آتی بهروی میاز این

های این تحقیق و در براساس یافتهبه این مهم پرداخت. 

ی پژوهشی موجود، توصیه می شود که نظر نظرگرفتن پیشینه

کید سند یادگیری و نیز تا -آوری در فرآیند یاددهیبه تأثیر فن

درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه

( بر آموزش دانش فناوری به معلمان در 11-9)راهکار 

ی آموزش زبان برای رشته 1395درسی مصوب سال -برنامه

انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مطابق با آخرین الگوی دانش 

 د.   موضوعی اصالح شو-تربیتیتربیتی و  ، موضوعی،آوریفن
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