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 چکیده
تقویت  در راستایهایی با گنجاندن فعالیت صرفاًهای آموزشی امروز، سیستمدر دنیای رقابتی مبتنی بر فناوری 

ای از دانش هر شاخهشکاف موجود بین  خواهند بودقادر  (21st century learning) ام21های قرن مهارت
 محورِپروژه رویکرد آموزشیگیری ربکا به بررسی تاثیر. این مطالعه را پر کنندو امکان استفاده از این دانش  علم

 ۶۸برای این منظور، . یادگیری خودتنظیمی پرداخته استمهارت زبان انگلیسی و  برهای روز وریامبتنی بر فن
به لحاظ همگن بودن آنها حصول اطمینان از انتخاب و پس از  با سطح متوسط زبان انگلیسیدسترس آموزدرزبان

 گواه تقسیم شدند.گروه  کیو  گروه آزمایشی به یک سطح مهارت زبان انگلیسی، 
ر از طریق یک پرسشنامه استانداردمورد سنجش ها توان خودتنظیمی آزمودنی، پژوهشپیش از آغاز  همچنین، قرا

های متداول دوره، در آموزشافزون بر برخوداری از گروه آزمایشی  هایآزمودنی، اجرای پژوهشدر طول  .گرفت
 گواهگروه  هایآزمودنی مند شدند.بهره های آموزشی متنوعوریااز فن مدتپروژه بلند 7مدت و پروژه کوتاه 2۴

زبان انگلیسی های مهارت، میزان یادگیری دورۀ پژوهش. در پایان شدندبرخوردار  دوره های متداولآموزشتنها از 
های نتایج تحلیل. قرار گرفتارزیابی مورد  یادگیری خودتنظیمیمیزان و با استفاده از یک آزمون محتوامحور  آنها

محور مبتنی بر فناوری بر هر دو متغیر تحت بررسی دار روش یادگیری پروژهاثیر معنیتانجام شده  کوواریانس
  .را نشان داد( خودتنظیمیزبان انگلیسی و هایمهارت)
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ABSTRACT 

To help students progress in today’s technology-aided competing universe, along with fostering knowledge 

acquisition in any particular field, educational systems are supposed to incorporate 21st century skills into 

teaching to fill the gap between students' knowledge of the field and the competencies required to use the 
acquired knowledge. This study sought to explore whether the incorporation of technology and project-

based learning into the mainstream English teaching classrooms contributes to the development of 

linguistic competence as well as self-regulation, as one of the indices of 21st century learning. To 
accomplish such an objective, a quasi-experimental design was employed and two intact classes, including 

68 Iranian leaners of English, were assigned to an experimental and a control group. Along with benefiting 

from a multi-skill textbook-oriented language instruction, the participants in the experimental group dealt 
with a variety of small- and large-scale technology-aided projects. The control group’s participants, on the 

other hand, received a multi-skill textbook-oriented language instruction in the absence of any technology-

aided projects. All the participants were gauged in terms of English proficiency and self-regulation, before 
and after receiving the instruction. Based on the comparative results drawn from an analysis of covariance 

(ANCOVA), the technology-aided project-based instruction of the study improved the participants’ level 

of self-regulation and language proficiency. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.316780.798 
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 هقدمم .1

های برنامه، ارقام آمار و عصرام که 21زندگی در قرن الزامات 

-به حساب می مجازی و تفکر مدرن ، ارتباطاتایرسانهندچ

های بنیادی مهارت برآن داشته است به یادگیریرا  آید، عموم

روی آورند.  فناوری اطالعات و ارتباطات در بکارگیری

 رغمسازد علیبشری را قادر میجوامع ها کاربرد این فناوری

هایی سودمند به گام شانهای فرهنگیافکار و ارزشتنوع 

، Marczak مارکزاک،بردارند ) شدنجهانی سوی پدیدۀ 

 با توجه به تلفیق، (Varis ،2007زعمِ واریس )به (. 2013

دنیای  با ابعاد مختلففناوری اطالعات و ارتباطات گستردۀ 

ای عالوه بر دانش ، عملکرد مؤثر در هر زمینهتعاملی امروزی

که از آن به  طلبدرا می خاصی یهامهارتآن زمینۀ خاص، 

. طبق تعریف شودیاد می 21های قرن عنوان مهارت

ای از ها مجموعه(، این مهارتSawchuk ،2009 (ساوچوک

تعاملی، و توانایی  های روز، توانایی کارِریدانش مرتبط با فناو

 ای خاص هستند. برخالفحوزه تحلیل و بکارگیری دانش

توانند به عنوان هایی که مینظرات در مورد مهارت تنوعِوجود 

 نیندر مورد تاثیر مثبت چ، شناخته شوند 21های قرن مهارت

مانند های مختلف در زمینه فراگیرانهایی بر پیشرفت مهارت

 نظرآموزش اتفاق گردش اطالعات و ،جامعه ،علم ،اقتصاد

 (.Dede،2010دده، دارد ) وجود

جهانی به سمت سواد دیجیتالی  گرایش با توجه به

دستخوش موجود در دنیا  های آموزشیسیستم، 21در قرن 

  & Robinsonرابینسون و آرونیکا،اند )شده بنیادیتغییرات 

 Aronica ،2015های آموزشی، (. در این نوع سیستم

که  شوندمیفعال شناخته  یعنوان عنصربه  آموزاندانش

 et Nissim)نیسیم وهمکاران، های متنوع هستنددارای نقش

 .al، 201۶ های این دیدگاه، بسیاری از سیستم(. تحت تاثیر

محور را جایگزین آموزشی فرایندهای آموزشی شاگرد

یادگیری "اند که ترویج محور نمودههای سنتی معلمکالس

را درپی داشته است ( paced learning-elfs)  "خودگردان

(. یادگیری خودگردان، که از آن با Wolters،2010 ،)ولترز

-self ) "انگیزشییادگیری خود"عناوینی همچون 

motivated) آموزشییادگیری خود"و" (self-teaching) 

شود، به فرایند مدیریت شخصی یادگیری دانش نیز یاد می

های خاص و متنوع گیری از مهارتیک حوزۀ خاص با بهره

. (Green-Sefton  ،200۴ گرین،-سفتون) شوداطالق می

ها یکی از این مهارت (self-regulation) "خودتنظیمی"

سازد افکار، شود که فراگیران را قادر میمحسوب می

احساسات و رفتارشان را در روند یادگیری بهتر مدیریت کنند 

، Schmeichel & Baumeister، )اشمایکل و بامیستر

200۴.) 

، کسب مهارت (Long ،2000طبق تعریف النگ )

جمله تنها از طریق پیشبرد چندین فرایند متوالی از خودتنظیمی

گزینشی )در ریزی، خودآموزشی، خودگذاری و برنامههدف

نظارتی و خودارزیابی های یادگیری(، خودخصوص استراتژی
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شده توسط زیمرمن شود. در مدل معروف ارائهمیسر می

(Zimmerman، 200۶ ،)عالوه بر  یادگیری خودتنظیمی

های دیگری گذاری، خودپایشی و خودارزیابی، مؤلفههدف

کارآمدی و کاربرد مؤثر کوششی، خودخود همچون

زیمرمن گیرد. های ذهنی و فراذهنی را نیز دربر میاستراتژی

( معتقد است که استفاده از این سبک یادگیری، روند 200۶)

یادگیری کلیات یک شاخۀ دیگری از علم را تسهیل و تسریع 

های مختلف بر این دیدگاه که علمی حوزه هاییافتهکند. می

در یادگیری علوم و فنون  یادگیری خودتنظیمیبر نقش  مؤثر 

گذارد )به عنوان مختلف تاکید دارد، بیش از پیش صحّه می

et  Notaنوتا و همکاران،؛ Schunk ،2005 : اسچانک،مثال

.al، 200۴1392و شعبانی، ۀ ؛ مشکو.) 

آمدی های آموزش زبان انگلیسی برای کارروش

های های حاصل شده در سیستمگامی با پیشرفتبیشتر و هم

آموزشی بهتر است تقویت یادگیری خودتنظیمی را جزو 

ر، با یاری محوپروژهآموزش  های خود قرار دهند.برنامه

شارکت فعال فراگیران در روند یادگیری زبان، جستن از م

سازد محور را فراهم میآموزامکان تحقق آموزش دانش

، Bell بل،؛ Astawa et al 2017 ,.، )استاوا و همکاران

مؤثر  یبه عنوان رویکرد محوریادگیری پروژه(. ارتقاء 2010

افزون مواجه شده با اقبال روز 21 های قرنتدر پرورش مهار

این سبک یادگیری، با . (Fandiño  ،2013فاندینو، است )

مختلف از جمله های آموزان در زمینهساختن دانش توانمند

 ،های ممکنحلبررسی راه، تجزیه و تحلیل مشکالت

تاثیر شگرفی بر افزایش  طراحی و حل مسائل ، وگیریتصمیم

درس زبان های کالس دستاوردهای آموزشی فراگیران در

، گاردنرجی داشته است )انگلیسی به عنوان زبان خار

Gardner ،2000 ..) 

آموزان در شدن زبان(، درگیر2000گاردنر )به زعمِ 

های های گروهی،  به همکاری تیمی، عکس العملروژهپ

های آموزشی، مشارکت فعال در خودگردان در فعالیت

 .شودمی فرد منجربهیادگیری زبان و تفکرات علمی منحصر

ای توانند به پروژهکتاب می یِهاها و فعالیتهر کدام از تمرین

های مهارتآموز در تبدیل شوند که نیاز به درگیر شدن دانش

عنوان مثال، تمرین یک ساختار تفکر سطح باالتر دارد. به

ای گروهی شود تواند تبدیل به پروژهگرامری در کالس می

که انجام و به نتیجه رساندن آن منجر به یادگیری آن ساختار 

( با استفاده از پروژه در Bell، 2010 بل ) ۀشود. طبق گفتمی

های متوالی آموزان درگیر یک سری فعالیت، دانشکالس

ریزی، تقسیم وظایف، اجرای عملی  هدفمند شامل برنامه

-ارزیابی و دیگرهای تنظیم شده توسط خودشان، خودبرنامه

شوند که در نهایت منتج به افزایش ارزیابی و گزارش نتایج می

 شود.های ارتباطی و تفکر سطح باال در آنها میمهارت

تعدد شواهد نظری و تجربی که بیانگر تاثیر مثبت  

های محور بر روند یادگیری دانش شاخههای پروژهآموزش

: )به عنوان مثال 21های قرن مختلف  علم و مهارت

آستاوا و ؛ Bell ،2010 ،بل؛ Takeda، 2016 تاکدا،

هستند، لزوم بررسی  (Astawa et al ،2017.همکاران، 

چندان های متداول را دوها با آموزشامکان تلفیق این آموزش
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سازی این روش مؤثر، گفته پیداست که پیادهکنند. نامی

-جمعیت و زمانهای پرهایی نظیر کالسهمواره با محدودیت

،  Simpsonسیمپسون، شود )های آموزشی محدود مواجه می

رسد بکارگیری (. به نظر میThuan، 201۸ تووان،؛ 2011

مدرن بتواند محدودیت جایگزینی  های آموزشیِفناوری

های تلفیقی محور متعارف کنونی با آموزشهای محتواآموزش

قبولی هموار سازد.  را تا حد قابل محورپروژه-محورمحتوا

، Hsu & Chenسو، چن و های اخیر )های پژوهشیافته

حاکی ( et al Bernacki ،2020.و همکاران،  برناکی ؛2020

از آن است که بکارگیری فناوری در آموزش نه تنها نقش 

سازد انگیزه را قادر می آموزاندانشای دارد بلکه کنندهتسهیل

 بیش از پیش تقویت کنند. بهتر خود را برای یادگیری

تواند عالوه محور نیز میفناوری در آموزش پروژه

های بر نقش حمایتی، تاثیری مستقیم بر میزان یادگیری مهارت

( معتقد است که Black ،2009 (بلکمختلف داشته باشد. 

های یادگیری زبان، های آموزشی در پروژهاز فناوریاستفاده 

ساز کارِ تواند زمینهعالوه بر افزایش میزان یادگیری، می

گروهی شده و توانایی حل مسئله را تا حد زیادی تقویت 

مبتنی بر فناوری محور یادگیری پروژهطرفداران  اکثر کند.

انگیزه  آموزاندانش در یادگیری نوع این که اندداشته اظهار

 دهدها را به یادگیری افزایش میآن عالقۀ کند وایجاد می

، پترسون و نساجی ؛Fragoulis، 2009، گولیسافر)

iPeterson & Nassaj، 201۶کاکس،   ؛Cox ،201۴).  از

هاموند و همکاران -دارلینگ همانطور کهی دیگر، ئسو

(.Hammond et al-Darling ، 2017) اند، تصریح کرده

-پیشرفت دانش توانندمی ی،مندی از فناورمعلمان با بهره

با سرعت بیشتری ارزیابی کنند  های محوله رادر پروژه آموزان

 آورند. هر فرد فراهمبرای  تری رامناسبو بازخورد 

محور )به نقش دوگانۀ فناوری در یادگیری پروژه

کننده(  موضوع عنوان یک ابزار تسهیل کننده و ترغیب

 Pilten etپیلتن و همکاران، مطالعات فراوانی )از جمله: 

.al ،2017 دولی و سادلر، ؛Dooly & Sadler ،2013 ؛

مروان، ؛ Taveau-Sidman ،2005تاویو، -سیدمن

Marwan ،2015 ًبوده است. اما اغلب این مطالعات صرفا )

متمرکز بوده و افزایش یا ستاوردهای یادگیری به ارزیابی د

اند. در را مدنظر نداشته 21های قرنرتکاهش احتمالی مها

-یادگیری پروژهپژوهش حاضر تالش بر آن است تاثیر تلفیق 

را بر میزان یادگیری   محورهای محتواو آموزش محور

آموزان با سطح های چهارگانه زبان انگلیسی زبانمهارت

، حاضر متوسط مورد بررسی قرار دهد. هدف دوم پژوهش

تلفیقی بر یادگیری خودتنظیمی در  بررسی آثار این آموزش

 باشد.آموزان میهای آموزشی زبانکالس

شده، پژوهش حاضر قصد دارد به برای بررسی موارد یاد

 سواالت زیر پاسخ دهد:

محور مبتنی بر فناوری یادگیری پروژهآیا استفاده از  .1

 میزانبر  داریمعنیتاثیر  آموزش زبان هایدر کالس

 هارگانه زبان انگلیسیچ هایمهارت یادگیری

 ؟دارد ایرانیفراگیران 
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محور مبتنی بر فناوری یادگیری پروژهآیا استفاده از   .2

میزان بر  دارینیتاثیر مع آموزش زبان در کالس های

 ایرانیخودتنظیمی زبان انگلیسی فراگیران یادگیری 

 ؟دارد

  تحقیقروش  .2

 . طرح 1. 2

شبه آزمایشی به منظور نیل به اهداف پژوهش، یک طرح 

آزمون، با انتخاب دو گروه گواه و آزمایش، پس-آزمونپیش

یادگیری در طول اجرای این پژوهش، سطح  اجرا شد.

آموزان، قبل و بعد از بهره مندی از روش زبان خودتنظیمی

محور مبتنی بر آموزشی تحت پژوهش )تلفیق آموزش پروژه

آموزشی  محور( و یا روشفناوری با آموزش متعارف محتوا

متعارف، مورد سنجش قرار گرفت. افزون بر آن، پس از 

آموزان، میزان سنجش سطح مهارت اولیۀ زبان انگلیسی زبان

شده آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. یادگیری محتوای ارائه

های آزمایش و گواه، با آموزان گروهمقایسه دستاوردهای زبان

متغیر مداخله  های اولیه به عنواناثر کردن تفاوتبی

 صورت گرفت. (covariate)گر

 نمونه تحت بررسی . 2.2

کامل در کالس  2، گیری در دسترسنمونهبا استفاده از روش 

، ایرانی دانش آموز ۶۸از مؤسسۀ زبان اوید تهران، متشکل 

مورد  جهت شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. نمونۀ

های محدودیتآموزان دختر )به علت شامل زبان مطالعه

 بود که 7/19تفکیک جنسیتی موسسه( با میانگین سنی  

تجربه تحصیل یا زندگی در کشورهای انگلیسی کدام هیچ

آموزان، فارسی بود. و زبان مادری تمام دانش زبان را نداشتند

کننده در های زبانی هر دو کالس شرکتهرچند سطح مهارت

نسبت اطمینان پژوهش حاضر تقریبا یکسان بود، برای حصول 

به لحاظ سطح توانش زبان انگلیسی،  دست بودن نمونهیک به

از  Preliminary English Test (PET)تعیین سطح زمون آ

ها در سطح ها گرفته شد و طبق نتایج، همه آزمودنیآزمودنی

حصول پس از  ( ارزیابی شدند.1۶0تا  1۴0متوسط )امتیاز 

نظر توانش زبان اطمینان از همگن بودن هردو کالس از 

-زبان 35)شامل  هایکی از کالسطور تصادفی انگلیسی، به

-زبان 33)شامل دیگر و کالس آزمایش  گروه عنوانبه آموز(

یک دوره آموزشی سه ماهه از  در گواهبه عنوان گروه آموز( 

نظر تا آخر اسفند همان سال در 139۸ابتدای دی ماه سال 

موزان قبل از شرکت دراین آکدام از دانش. هیچگرفته شد

های خود از ابزارهای دیجیتالی خاصی برای طرح، در کالس

کننده آموزان شرکتآموزش بهره نبرده بودند. عالوه بر دانش

ساله( در  35در پژوهش حاضر، از یک کارشناس مجرب آقا )

جهت مشاوره درخصوص نحوه  (،IT)فناوری و اطالعات 

های آموزشی مورد ناوریانتخاب، آموزش، و بکارگیری ف

 نیاز، دعوت بعمل آمد. 

 . محتوای آموزشی3. 2

 محتوای آموزشی چهار فصل اول کتاب تاچستون

(Touchstone)  ویرایش دوم(، تهیه و تدوین شده ۴)سطح ،
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 (McCarthy et al.  ،2014توسط مکارثی و همکاران )

 باشد، مطالب اصلیمیمتوسط با سطح آموزان زبان مختصکه 

کتاب شده در ارائه عالوه بر محتوای داد.این مطالعه را تشکیل 

ان راهنمای معلمو  تمرین کتاب درو مواد تکمیلی  آموزدانش

پروژه  2۴باشد(، )که در بسته آموزشی تاچستون موجود می

بر مبنای  )ضمیمه الف(،مدت بلندپروژه  7و  مدتکوتاه

موضوعات مرتبط با محتوای آموزشی، برای فراگیران گروه 

های ها، فناوریبر مبنای اهداف پروژه آزمایش طراحی شد.

های کوتاه آموزشی، با آموزشی مرتبط انتخاب و ویدیو

ها که شامل این فناوری کاربرد و نحوهمعرفی مضمون 

مانند  (offline) خطهای برونواتسپ، ویکی، بالگ، فناوری

افزار ساخت ویدیو بودند، تهیه شد. پوینت و نرمورد، پاور

دقیقه متغیر  20تا  10آموزشی بین  این ویدیوهای مدت زمان

ای دقیقه 20مولف اول یک مطلب ویدئوئی  . افزون بر آن،بود

در مورد آموزان گروه آزمایشی را زبانآگاهی تهیه نمود تا 

ارتقا دهد. محورگیری پروژهیاد هایاصول و روش ها،ویژگی

از دانش آموزان  خواسته شد این ویدئو را در منزل تماشا 

 کنند. 

 های آموزشی. فناوری4. 2 

های مؤثر در آموزش زبان، با الهام گرفتن از فهرست فناوری

و  (Sharma & Barrett، 2007)که توسط شارما و بارت 

-ای از ابزا( ارائه شده است، مجموعهLewis، 2009لوئیس )

)واتسپ، ویکی، بالگ( و  (online) رهای آموزشی برخط

افزار ساخت ویدیو( انتخاب پوینت و نرمخط )ورد، پاوربرون

محور مورد استفاده قرار و جهت تسهیل یادگیری پروژه

های آموزشی و تکالیف، بهبود برای ارسال آسان فایلگرفت. 

روابط بین شاگردان و بین شاگردان و معلم، و فراهم آوردن 

امکان دریافت فوری بازخوردهای اصالحی متناسب با 

عملکرد، از اپلیکیشن واتسپ استفاده شد. عالوه بر واتسپ، 

های های ویکی و بالگ جهت ارائۀ برخی از پروژهپلتفرم

مدت انتخاب شدند. همچنین، در راستای تکمیل برخی دبلن

مدت، از واژه پرداز و پردازشگر تصویر )ورد، های بلندپروژه

-های کامپیوتری یا موبایلی ویدئوپوینت، وغیره( و نسخهپاور

های انگلیسی به و دیکشنری( Moviemaker) سازها

 Longman Dictionaryانگلیسی )النگمن، نسخه ششم( 

of Contemporary English (6th ed.)) )استفاده شد. 

 . ابزارهای پژوهش5. 2

 محورمحتواآزمون به عنوان   ،PETآزمون  در پژوهش حاضر،

و پرسشنامه استاندارد سنجش  دستاورد، برای سنجش

 مورد استفاده قرار گرفتند. یادگیری خودتنظیمی

 )انتشارات دانشگاه کمبریج، PETآزمون . PETآزمون 

ه معموالً ک است استاندارد تعیین سطح آزمون یک (200۴

سطح متوسط مورد  مهارت زبانی فراگیرانبرای بررسی 

در انجام این پژوهش از نسخۀ کاغذی  .گیرداستفاده قرار می

های این آزمون استفاده گردید که شامل سه بخش )مهارت

 35سوال ) 92خواندن و نوشتاری، شنیداری و گفتاری( و 

 25سوال شنیداری و  25سوال نوشتن،  7خواندن،  سوال

است و  170در این آزمون، امتیاز کامل  .سوال گفتاری( است



 

2۸0 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره
 

10
، شمار

ه 
4

، زمستان 
1399

صفحه 
، از 

273
 

تا 
295

 

-بیانگر سطح مهارت متوسط آزمون 1۶0تا  1۴0امتیازات بین 

باشد. این آزمون به منظور حصول اطمینان از همگن دهنده می

سی بودن نمونه انتخابی از لحاظ سطح مهارت در زبان انگلی

 اجرا شد. 

 course-based) محور سنجش دستاوردآزمون محتوا

achievement test).  محورِ محتوابا استفاده از یک آزمون

 پژوهشآموزان در پایان زبان میزان یادگیری یمهارت چهار

مورد استفاده زمون که به عنوان پس آزمون آ سنجیده شد. این

-های مربوط به درسآزمون هایی ازشامل قسمت قرار گرفت،

طراحی  انتشارات دانشگاه کمبریجهای دوره بود که توسط 

اند و درقالب بسته آموزشی تاچستون در اختیار موسسات شده

امتیازی سنجش  50گیرد. آزمون آموزش زبان قرار می

آموزان را در پنج زمینۀ مختلف، دستاورد، میزان یادگیری زبان

نمره(،  1۸اربرد واژگان )نمره(، ک 10شامل درک شنیداری )

نمره(  3نمره(، مهارت نوشتاری ) 1۶شناخت و کاربرد قواعد )

بررسی برای  نمره( اندازه گرفت. 3و خواندن و درک مطلب )

 با یک نمونه روی آزمون به صورت پایلوت، نقابلیت اطمینا

های ویژگی شبیه به ییهاویژگیایرانی با  آموززبان 15

های آماری داده تحلیل ، اجرا شد.العهاصلی مطهای آزمودنی

-KR) 20 ریچاردسون با استفاده از فرمول کودر، پایلوت

 = r)روائی قابل قبولینشان داد که این آزمون از ، (20

 است. برخوردار  (0.79

 (SRL-SRS) یادگیری خودتنظیمیپرسشنامه سنجش 

(Self-Regulation of Learning Self-Report Scale). 

یکی  یادگیری خودتنظیمیپرسشنامه استاندارد سنجش میزان 

دیگر از ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر بود که از 

سطح ، »لیکرت«طریق بکارگیری سه نوع معیار امتیازدهی 

های مرتبط با یادگیری خودتنظیمی، افراد در خرده مهارت

 10الش )ت گویه(، ۸) خودنظارتی گویه(، 9) ریزییعنی برنامه

تامل در  و گویه( ۸) ارزیابی گویه(، 10) خودکارآمدی گویه(،

گویه( را تعیین نمود. این پرسشنامه در واقع  5) یادگیری

توئرینگ و ای )گویه 50نسخۀ ترجمه فارسی از پرسشنامه 

(  است که به منظور Toering et al، 2012.همکاران، 

طراحی و تدوین شده  یادگیری خودتنظیمیسنجش ترکیبی 

گانه دهی این ابزار شامل یک معیار چهاراست. معیارهای امتیاز

نظارتی و ریزی، تالش، خودهای برنامه)برای ارزیابی مؤلفه

گانه )جهت سنجش خودکارآمدی( و دو معیار متفاوت پنج

در یادگیری و ارزیابی( هستند. امتیاز های میزان تامل شاخص

 213و  50در این پرسشنامه، بین   یادگیری خودتنظیمینهایی 

روی نمونه  نتایج آزمون قابلیت اطمینانباشد. متغیر می

این ( 77/0آلفای کرانباخ = )بیانگر روائی قابل قبول  پایلوت

 ابزار بود.

 هاآوری داده. روند جمع6. 2

ویدئوهای آموزشی مرتبط با  ،یک پروژه مقدماتی طی

از برای تهیۀ این پروژه،  های مورد نظر تهیه شد.فناوری

بهره گرفته  مشورت و مشارکت فعال کارشناس آی تی مدعو

شد. در اقدامی دیگر، که پیش از شروع طرح آموزشی انجام 

سطح یادگیری گرفت، سطح اولیه مهارت انگلیسی و 
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های مربوط آزمونآموزان، با اجرای پیشنزبا خودتنظیمی

(SRL-SRS وPET) آموزان هر دو گروه شد. زبان ارزیابی

-پژوهش حاضر پس از گذراندن مراحل مقدماتی و دادن پیش

ماهۀ زبان انگلیسی شرکت کردند.  آزمون، در یک دورۀ سه

ای در هفته دقیقه 90ای در قالب دو جلسه جلسه 2۴این دورۀ 

منظور افزایش اعتبار نتایج نهایی، از مدرس دید. بهبرگزار گر

و مطالب آموزشی یکسان برای تعلیم هر دو گروه استفاده 

آزمایش، همزمان با دریافت مطالب  آموزان گروهشد. زبان

--و بلند -محور کوتاهآموزشی، در انجام تعدادی پروژه محتوا

سی ها بر اساس محتوای کتاب درمدت شرکت کردند. پروژه

طور مثال، ساخت یک ویدئو و مصاحبه با یکی از اعضای )به

مدت و طراحی سه سوال مصاحبه برای فامیل برای پروژه بلند

آموزان تهیه شدند. زبان ضمیمه الف(مدت( )پروژه کوتاه

های مجازی سه یا چهار گروه آزمایش ابتدا در قالب گروه

های مجازی، از طریق شدند. این گروهبندی نفره گروه

اپلیکیشن واتسپ، فعالیت تعاملی خود را با دریافت فایل 

محور آغاز نمودند. همزمان با آموزش اصول یادگیری پروژه

( ضمیمه الفشده )های تعییندریافت عنوان هر کدام از پروژه

مربوط به کاربرد و های ویدیوئی درطول دورۀ آموزشی، فایل

های آموزشی مرتبط )واتسپ، ویکی، بالگ، آشنایی با فناوری

افزار پوینت  و نرمخط مانند ورد، پاورهای برونفناوری

گردید. مهلت ساخت ویدئو(  نیز برای اعضای گروه ارسال 

مدت دو هفته بود؛ هر پروژۀ های بلندانجام هر کدام از پروژه

-تکلیف بین دو جلسه آموزشی برنامهمدت به عنوان -کوتاه

محور، که در قالب ریزی شده بود. طبق اصول یادگیری پروژه

ای توسط مؤلف اول به دقیقه 20یک ویدئوی آموزشی کوتاه 

فراگیران آموزش داده شده بود، اعضای هر گروه مجازی در 

پرداختند: الف. همفکری در چند حیطه مختلف به تعامل 

له )انجام پروژه ها(، ب. بحث در خصوص روند حل مسئ

ها و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده توسط اعضا مورد توصیه

گروه، ج. تبیین و تعیین اهداف پروژه، د. مشاوره با اعضای 

-های جمعحلِ نهایی، ه. تعیین روشگروه جهت انتخاب راه

آوری اطالعات و مطالب مورد نیاز، و. تقسیم وظایف میان 

و ز. تبادل اطالعات در خصوص نحوه اعضای گروه 

شده. طی دوره های مرتبط از پیش تعیینبکارگیری فناوری

های گروه توسط مدرس دوره )مؤلف اول( آموزشی، فعالیت

گونه مشکل و یا نیاز به رصد شد و در صورت بروز هر

مداخله، اقدامات الزم بعمل آمد. عالوه بر این، مدرس دوره، 

های صوتی در های الزم )در قالب فایلشها و آموزراهنمایی

طول دوره به زبان فارسی( در خصوص نحوه بکارگیری 

-ارزیابی و نظارت بر عملکرد همهایی همچون خوداستراتژی

گروهی را ارائه نمود. روند پیشبرد و ها، در پیشبرد کارِتیمی

های تعیین شده به مدرس ها توسط سرگروهنتایج نهایی پروژه

-رسال شدند. در طول دوره، گروه گواه، آموزش محتوادوره ا

محورِ متعارف را که مطابق با کتاب راهنمای معلم تاچستون 

بود بدون دریافت هیچ پروژه مبتنی بر تکنولوژی دریافت 

های زبان میزان یادگیری مهارت ،پس از اتمام دورهکردند. 
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به  آموزانزبان ۀکلی یادگیری خودتنظیمیانگلیسی و میزان 

و پرسشنامۀ مرتبط مورد ارزیابی آزمون پسترتیب از طریق 

 قرار گرفت. 

 ها. روش تحلیل داده7.  2

به سواالت پاسخ ارائه منظور ، به هاآوری دادهپس از جمع

به  (ANCOVAطرفه کوواریانس )تحلیل یک پژوهش،

محاسبه شدند  SPSSهای توصیفی با استفاده از همراه آماره

های وابستۀ گواه در متغیرهای آزمایش و عملکرد گروهو 

از دریافت تیمار،  ضمن کنترل هرگونه اختالف قبلپژوهش، 

  مورد مقایسه قرار گرفت.

 نتایج  .3

جهت پاسخگویی به سوال اول پژوهش، که متمرکز بر تاثیر 

 پیشرفت های آموزشی برمبتنی بر فناوریمحوریادگیری پروژه

های آزمایش بود، عملکرد گروه آموزانبانز های زبانیمهارت

محور پایان دوره از و آزمون محتوا  PETو گواه در آزمون 

های تمرکز و پراکندگی مقایسه شد. طریق محاسبۀ شاخص

 اند.نمایش داده شده 1جدول ها در این آماره

ها در آزمودنیهای توصیفی مربوط به عملکرد آماره .1جدول 

 و آزمون دستاورد پایان دوره PETآزمون 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه متغیر تحت بررسی

 PETعملکرد در آزمون 

 -3۸/0 -15/0 79/۴ 1۸/152 1۶0 1۴۴ 35 آزمایش

 -1۶/1 -1۸/0 1۸/۴ 2۶/151 159 1۴2 33 گواه

د  عملکرد در آزمون دستاور

  پایان دوره

 -۸۴/0 -3۸/0 ۸۸/3 11/۴2 ۴۸ 3۴ 35 آزمایش

 -۴0/0 -0۴/0 77/3 ۶7/39 ۴7 32 33 گواه

آموزان ، زبان1جدول بر اساس نتایج مندرج در 

آموزان گروه در مقایسه با زبان (M = 1۸/152)گروه آزمایش 

داشتند.  PET عملکرد بهتری در آزمون( M = 2۶/151)گواه 

دوره بیانگر برتری  همچنین، نتایج مربوط به آزمون پایان

نسبت به گروه گواه  (M = 11/۴2)آموزان گروه آزمایش زبان

(۶7/39 = Mبود. بر مبنای نتایج مقایسه ) ای، میزان تفاوت

تر در عملکرد دو گروه در خصوص آزمون پایان دوره مشهود

 بود. 

-به منظور تعیین میزان اختالف بین عملکرد گروه

های آزمایش و گواه در آزمون پایان دوره، یک تحلیل 

طرفه انجام پذیرفت. در انجام این تحلیل، نوع کوواریانس یک

ملکرد فراگیران در شده نقش متغیر مستقل، عآموزش ارائه

پایان دوره نقش متغیر وابسته و سطح مهارت اولیه آنان در 
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زبان انگلیسی نقش متغیر کوواریانس را داشت. الزم به ذکر 

های الزم فرضاست که پس از حصول اطمینان از تحقق پیش

ها، برای اجرای آزمون کوواریانس )نرمال بودن توزیع داده

ها، وجود رابطه خطی بین دههمگن بودن شیب رگرسیونی دا

ها( متغیرهای کمکی و مداخله گر و برابری واریانس بین گروه

، نتایج استنباطی حاصل از 2جدول این آزمون اجرا شد. 

 دهد.اجرای این آزمون پارامتریک را نشان می

نتایج تحلیل واریانس بر روی متغیرهای مرتبط با میزان  .2جدول 

 یادگیری

مجموع مربعات خطای نوع  منبع

III 

 مقدار اثر داریسطح معنی (Fآماره آزمون ) مربع میانگین درجه آزادی

۶0/۴75 شدهمدل اصالح    2  ۸7/377  09/7۸ 000/0  70۶/0 

2۴/2۴7 عرض از مبدأ  1 2۴/2۴7  17/51  000/0  ۴31/0  

PET ۸۴/۶52نمرات   1 ۸۴/۶52  13/135  000/0  ۶75/0  

05/1۶1 روش آموزشی  1 05/1۶1  33/33  000/0  339/0  

0۴/31۴ خطا  ۶5 ۸3/۴     

00/11۴9۶7 کلیت  ۶۸     

کلیت اصالح 

 شده
۶3/10۶۸  ۶7     

نمایش داده شده است،  2جدولطبق نتایجی که در 

های اولیه به لحاظ سطح مهارت اولیه پس از تعدیل اثر تفاوت

دریافتی بر میزان یادگیری آموزش  در زبان انگلیسی، اثر نوع

اثر این (. اندازۀ p < 001/0بود ) دارمعنیآموزان نهایی زبان

از  %9/33داد که نشان  )2η=   339/0(دار تفاوت  معنی

های دو روش های بین گروهی، با استناد به تفاوتواریانس

های گواه و آزمایش قابل توجیه آموزشی ارائه شده در گروه

 کوهن معیار ارائه شده توسطاساس باشند. این اندازۀ اثر، برمی

(Cohen ،19۸۸ ،) ارزیابی شد.متوسط  

-شده نمرات پسهای تعدیلبررسی میانگیندر 

، آزمایش گروه آموزانزبانکه  روشن شد (3 دول)ج آزمون

 عملکرد بهتری داشتند. گواه نسبت به همتایان خود در گروه

محور در فناوری یادگیری اساس، تاثیر استفاده از این بر

به عنوان پاسخ مثبت به سوال اول  زبان انگلیسی هایکالس

  ت.پژوهش مورد تایید اس

شده میزان یادگیری زبان انگلیسی های تعدیلمیانگین .3جدول 

 های مختلفدر گروه
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 خطای معیار شدهمیانگین تعدیل روش آموزشی
 %95بازه اطمینان 

 حد باال حد پایین

 17/۴3 ۶۸/۴1 37/0 ۴3/۴2 محور(محور مبتنی بر فناوری و محتواتلفیقی )پروژه

 10/۴0 57/3۸ 3۸/0 33/39 محور(متعارف )محتوا

برای یافتن پاسخ به سوال دوم پژوهش حاضر،      

های بین گروهی بر های توصیفی و همچنین مقایسهآماره

فراگیران، پیش و پس از  خودتنظیمیهای سطح مبنای داده

 5و  ۴جدول دوره آموزشی، محاسبه شد. نتایج حاصل در 

 اند. نمایش داده شده

ها در های توصیفی مربوط به عملکرد آزمودنیآماره .4جدول 

 SRL-SRSآزمون 

 حداقل تعداد گروه متغیر تحت بررسی
 

 میانگین حداکثر
انحراف 

 معیار

 کشیدگی چولگی

-عملکرد در پیش

 آزمون

 79/0 1۶/0 ۸1/13 ۴3/150 17۶  122 35 آزمایش

 -۶5/0 -23/0 02/15 ۴۸/150 17۶  11۸ 33 گواه

عملکرد در پس 

 آزمون
 12۸ 35 آزمایش

 
1۸1 ۶0/15۶ 21/1۴ 

29/0 90/0- 

 -57/0 -2۶/0 ۸7۴/1۴ 09/151 17۸  120 33 گواه 

-نشان می ۴جدول همانطور که نتایج ارائه شده در            

دهند، پیش از طی دورۀ آموزشی، مقادیر میانگین میزان 

پژوهش، مشابه هم بودند. اما پس از  در دو گروه خودتنظیمی

آموزان زبان خودتنظیمیطی دورۀ آموزشی، میانگین سطح 

گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر بود. مقادیر چولگی و 

ها، با قرار کشیدگی محاسبه شده برای هر چهار سری از داده

-توزیع دادهبر نرمال بودن ، ± 2گرفتن در محدوده قابل قبول 

ها داللت داشتند. با این وجود، قبل از انجام آزمون پارامتری 

ها به لحاظ نرمال بودن، همگونی تحلیل کوواریانس، داده

های الزم برای اجرای فرضواریانس بین گروهی و سایر پیش
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آزمون کوواریانس کنترل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس 

نمایش داده  5جدول در  خودتنظیمیبعمل آمده برای مقادیر 

 اند.شده

 خودتنظیمی نتایج تحلیل واریانس بر مقادیر .5جدول 

مجموع مربعات خطای نوع  منبع

III 

درجه 

 آزادی

-سطح معنی (F)آماره آزمون  مربع میانگین

 داری

 مقدار اثر

75/51153 شدهمدل اصالح  2 ۸7/57۶7  1۸/12۸  000/0  79۸/0  

71/21۴ عرض از مبدأ  1 71/21۴  77/۴  033/0  0۶۸/0  

2۴/11020 آزموننمرات پیش  1 2۴/11020  90۴/2۴۴  000/0  790/0  

99/52۴ روش آموزشی  1 99/52۴  ۶7/11  001/0  152/0  

۸۸/292۴ خطا  ۶5 00/۴5     

00/1۶25۶09 کلیت  ۶۸     

۶3/1۴۴۶0 شدهکلیت اصالح  ۶7     

، پس از تعدیل 5جدول مطابق نتایج ارائه شده در 

 ، اثر نوعخودتنظیمیهای اولیه به لحاظ سطح اثر تفاوت

آموزان در یادگیری زبان خودتنظیمیدریافتی بر میزان آموزش 

دار (. اندازۀ اثر این تفاوتِ معنیp < 01/0بود ) دارمعنی

(152/0  =2ηبود که اندازه متوسط به حساب می ) .آید

( بیانگر برتری آموزش ۶جدول شده )های تعدیلمیانگین

محور مبتنی بر فناوری بر محور و پروژه-تلفیقی محتوا

بر اساس این نتایج،  .باشدمحور میآموزش متعارف محتوا

زبان  هایمحور در کالسفناوری یادگیری تاثیر استفاده از

در پاسخ به سوال دوم پژوهش مورد تایید قرار  انگلیسی

-فناوری گرفت. این بدان معنی است که استفده از یادگیری

-تواند میزان یادگیری خود تنظیمی را تا حد معنیمحور می

 داری افزایش دهد.  

-در گروه خودتنظیمیشده میزان های تعدیلمیانگین .6جدول 

 های آزمایش و گواه

 روش آموزشی
-میانگین تعدیل

 شده
 خطای معیار

 %95بازه اطمینان 

 حد باال حد پایین

 ۸9/15۸ 3۶/15۴ 13/1 ۶2/15۶ محور(محور مبتنی بر فناوری و محتواتلفیقی )پروژه
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 39/153 73/1۴۸ 17/1 0۶/151 متعارف )محتوا محور(

 

 گیریبحث و نتیجه .4

 ها، تلفیق آموزشبر مبنای نتایج بدست آمده از بررسی داده

-های متعارف )محتوابا برنامهفناوری مبتنی بر  محورپروژه

داری در ، نه تنها نقش معنیانگلیسیمحور( آموزش زبان 

های پژوهش های زبانی آزمودنیارتقاء میزان یادگیری مهارت

در روند  خودتنظیمیداشت، بلکه منجر به بهبود مهارت 

 های مطالعات دیگرها گردید. این نتایج، با یافتهیادگیری آن

 ،ریکل ؛Baş ، 2011 باس، ؛2017 ،و همکاران آستاوا)

Collier، 2017در ارتباط با تاثیر مثبت (2009 س،یفراگول ؛ 

در  آموزانزبان یدستاوردها بهبود محور بریادگیری پروژه

 عیتسر در یریادگی نوع نیا یاثربخش. یک راستا قرار دارد

 و نگید وونگ) فعال مشارکتدر  زبان، یریادگی روند

 بهبود، (Wongdaeng & Hajihama، 201۸ ،هامایهاج

 جیترو و (2017 راوند، و ثابت یلیخل) یریادگی زهیانگ

 . شودمتبلور می( 2011 مپسون،یس) محورخود یریادگی

 ،یآموزش روش نیا رسدیم نظر به ن،یا بر عالوه

 زهیانگ ،یدرس یهاکتاب یمحتوا با رانیفراگ نمودن ریدرگ با

 پژوهش در. دینمایم تیتقو یریادگی یبرا را آموزانزبان

 نیا شیآزما گروه انیدانشجو به هاپروژه در تیفعال ،حاضر

 تعامل کی در محتوا، نیا از یریگبهره ضمن تا داد را فرصت

 شرکت، داشت یپ در را یشتریب تکرار و نیتمر که، معنادار

 آموزانزبان، واقع دری، گروه تعامالت در فعال شرکت. کنند

 با ،یشفاه و یکتب دادهایبرون دیتول به را یشیآزما گروه

بودند،  شده گرفته نظر در قبل ازکه  هدف یمحتوا تیمحور

آموزان اصوال داد زبانبرون دیتول برای تالشدر . نمود ترغیب

انگلیسی  آموزانزبان محتوای آموزشیتر به پردازش عمیق

 س،یفراگول ،مثال عنوان به) یقبل هایپژوهش. پردازندمی

 ییهاتیفعال ادغام که دهندیم نشان( 2011 مپسون،یس ؛2009

 شدهارائهمتناسب  یمحتوا مکرر نیتمر و قیعم پردازشبه  که

 سطوح بهشوند، منتج می یآموززبان درس یهاکالس در

 .انجامندیم زبان یریادگی از یباالتر

تاثیر مثبت تیمار ارائه شده در پژوهش حاضر بر 

 مرمنیز ۀشد شناخته یۀنظر با یادگیری خودتنظیمیمیزان 

 یادگیری باشد. به زعمِ زیمرمن،قابل توجیه می (200۶)

 از ازین شیپ ندیفرااز  یمتنوع تعداد محصول خودتنظیمی

 یابیارز تالش، ،یخودنظارت ،یزیربرنامه ،یخودکارآمد جمله

یادگیری  سطح نکهیا به توجه با. است یریادگی در تأمل و

 خرده شش سنجش قیطر از، پژوهش نیا در خودتنظیمی

-خود ،یزیربرنامه ،یخودکارآمد شامل)مختلف  اسیمق

 ،گردید یبررس( یریادگی در تامل و یابیارز تالش، ،ینظارت

 صورت یلیتکم لیتحل ها،افتهی یداریمعن تعیین جهت

 اثر بر اسهایمق خرده از کدام هر در راتییتغ زانیم و رفتذیپ

 لیتحل نیا جینتا طبق. شد یبررس مطالعه مورد آموزش

 گروه آموزانزبانی، آموزش دوره انیپا از پس ،یلیتکم

 یخودکارآمد ،یزیربرنامه یهامهارت خصوص در شیآزما
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 شرکت رسدیم نظر به. داشتند یتوجه قابل رشد یابیارز و

 یمناسب بستر ،یگروه محورمحتوا یهاپروژه در رانیفراگ

 شیازپ اهداف تا برای رسیدن به آوردمی کرده فراهم آنها یبرا

 خصوص در مداوم یجمع یهایزیربرنامه به شده،نییتع

 یسو از. ندیاقدام نما محوله یهاتیمسؤل انجام نحوه و زمان

 را تیقابل نیا شده گرفته بکار یآموزش یهایفناور گر،ید

 یشخص یعملکردها مداوم یابیارز و شیپا امکان که داشتند

 خود سطح در داریمعن شیافزا. آورند فراهم را یگروه و

 هایپژوهش جهینت با زین مطالعه نیا آموزانزبان یکارآمد

 نکهیا بر یمبن ،(et al Pilten، 2017.) وهمکاران لتنیپ

 و اطالعات فناوری بر یمبتن محورپروژه یریادگی یهاوهیش

 د،شونمی یآمدرخودکااز  یباالتر منجر به سطوح ارتباطات

 .دارد یهمخوان

تواند تغییرات می، آنچه محوریادگیری پروژهبه جز 

یادگیری مثبتی را که در بهبود یادگیری زبان و سطح 

آزمایش مشاهده شد، توجیه نماید  در بین گروه خودتنظیمی

سهم پررنگ فناوری در تسریع یادگیری زبان 

؛ Dobler ،2015، ؛ دوبلرAharony ،2015 )آهارونی،

ارتقای (، Girlando & Eduljee ،201۶ گرالندو و ادولجی،

 ،et al Bagheri. ،و همکاران باقری)محور یادگیری خود

تسهیل و  (Savage et al، 2009.و همکاران،  سواج ؛2013

و  رحمان ؛Gerlach، 200۸، الچرگِ) خودتنظیمییادگیری 

است. بنابراین در تفسیر  (al Rahman et، 2010.همکاران، 

ش اثربخشی آموزش مبتنی بر فناوری این پژوهش، نباید از نق

در بهبود  فناوری اطالعات و ارتباطاتکاتالیزوری ابزارهای 

-در بین زبان یادگیری خودتنظیمییادگیری زبان و سطح 

 آزمایش غافل شد.  آموزان گروه

  (Gillespie، 200۶گیلسپای )همانطور که مطالعه 

الزم  های آموزشی، شرایطنشان داده است، کاربرد فناوری

سازد و منجر به محور را محقق میبرای یادگیری فعالیت

شود. با استناد به این نظریه، تسریع و بهبود روند یادگیری می

توان استدالل کرد که استفاده از ابزارهای آموزشی مبتنی می

آموزان گروه آزمایش، انگیزه و های روز، برای زبانبر فناوری

ا نقشی فعال و مستقل در فرایند امکان الزم را فراهم آورد ت

پردازش محتوای دریافتی داشته باشند. از سوئی دیگر، 

گروه  آموزانزبانبه های آموزشی بکار گرفته شده فناوری

 تعامل تا در یک بستر اجتماعیرا داد آزمایشی این امکان 

تئوری  در نظر داشتنبا  .داشته باشندموثری با یکدیگر 

 (،Vygotsky، 197۸ویگوتسکی ) اجتماعی-فرهنگی

که در  یکرد که تعامل مشترک بین همساالن استدالل توانمی

دانش  به آنها دربسط کردندمحور شرکت های محتواپروژه

-رعالوه ب ای که تحت مطالعه بوده، کمک نموده است.حوزه

شده گرفتهکارهای نظارتی در نظر و، با استفاده از سازاین

توسط مدرس دوره )مانند حضور معلم یا کارشناس فناوری 

آموزان و نظارت مستمر و همچنین گرفتن گزارش در بین زبان

آزمایشی  آموزان گروهزبانتالش هماهنگ آموزان(، از از زبان

های پروژه حین پیشبرددرانگلیسی برای استفاده عملی از زبان 
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به ، همکاری هدفمندیچنین اطمینان حاصل شد. گروهی 

 ممکن است زمینه، نوبه خود

نتیجه و دراصالحی  هایازخورددریافت برا برای  

  کرده باشد.فراهم دادهای جدید اصالح برون

های آموزشی به منظور توجیه نقش فناوری

بکارگرفته شده در بهبود هر دو متغیر وابسته تحت بررسی 

( و یادگیری خودتنظیمی های زبان انگلیسی)یادگیری مهارت

توان به مزایای متنوع بیان شده در مطالعه در این مطالعه، می

های (، در خصوص نقش کاربرد فناوریAzmi، 2017ازمی )

آموزشی در کالسهای درس زبان انگلیسی به عنوان زبان 

خارجی، اشاره نمود. ازمی، پس از بررسی دقیق نتایج پژوهش 

Kassim کسیم و زوراینا،تعدادی از پژوهشگران )از جمله: 

 Zuraina&  ،2007 لی،؛ Lee ،2005 ریچاردسن، ؛

Richardson ،200۸ به این نتیجه رسید که کاربرد ابزارهای )

های روز در آموزش زبان، نتایج فناوریآموزشی مرتبط با 

مثبت متنوعی دارد. این نتایج شامل بهبود انگیزه یادگیری، 

افزایش میزان مشارکت در روند یادگیری، تحقق یادگیری 

 multisensory) "چند حسی"خودگردان، تقویت انتقال 

delivery  ) مفاد آموزشی، افزایش احتمال رویارویی با

و منطبق با واقعیت و بهینه سازی  محتوای آموزشی درست

شود. با توجه به دیدگاه تعامالت و ارتباطات درون کالسی می

، Schmeichel & Baumeisterاشمایکل و بامیستر )

-(، که جهت حصول یادگیری خودگردان، فراگیران می200۴

 ری خودتنظیمییادگیبایست از سطوح باالیی از مهارت 

(، Ernesto، 2017ارنستو )برخوردار باشند و همچنین نظریه 

مهمترین شاخص سبک  یادگیری خودتنظیمیمبنی بر اینکه 

یادگیری خودگردان است، تقویت آموزش خودگردان در یک 

تواند بهبود فضای آموزشی مدیریت شده توسط فناوری، می

زبان آموزان  یادگیری خودتنظیمیمشاهده شده در میزان 

 پژوهش حاضر را توجیه نماید. 

 که تلفیقی آموزش تحت بررسی، ماهیت به با توجه

 برایمحور یادگیری پروژهو  فناوری اطالعات و ارتباطاتاز 

 پیشرفت نمود، استفاده محورمحتوا آموزش یک تکمیل

 یادگیری خودتنظیمیدگیری و سطح شده در میزان یاحاصل

های مستقل هر کدام از مؤلفه اثر به تواندنه تنها می هاآزمودنی

محور( های محتواهای آموزشی و پروژهآموزش )فناوری

هر دو مؤلفه نیز  نسبت داده شود، بلکه از طریق تاثیر تجمعی

این تاثیر تجمعی با توجه به شواهد  باشد.قابل توجیه می

Sidman-تاویو )-سیدمن بدست آمده توسط علمی

Taveau ،2005) ،محوریادگیری پروژهبه بررسی نقش  که 

زبان بزرگسال  فراگیرتعدادی مبتنی بر فناوری در بین 

تاویو -سیدمنپژوهش  انگلیسی پرداخت، قابل تایید است.

 ،ای خواندنهدر مهارت فراگیرانکه توانایی  نشان داد

مندی از این بر اثر بهره گوش دادن و صحبت کردن اری،نوشت

این یافته همچنین با مطالعات  یابد.میافزایش  نوع آموزش

 و مروان (Dooly & Sadler ،2013سادلر )کیفی دولی و 
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(Marwan، 2015در مورد ،) پروژهیادگیری دار معنی تاثیر-

بر یادگیری زبان دوم، در یک راستا  مبتنی بر فناوریمحور 

 قرار دارد.

 توانند برایمی پژوهشاین در حاصل  نتایج

قابل انگلیسی آموزش  دست اندرکاران، مربیان و محققان

ی این پژوهش و مجموعه هابا توجه به یافته استفاده باشند.

-روش که رسد زمان آن رسیدههای مرتبط، به نظر میپژوهش

 محور تدریسمعلممتداول های روشهای تلفیقی، جایگزین 

به عنوان  شود. با جبران کمبود زمان آموزش، زبان انگلیسی

 ،محورزآمورویکردهای دانش تعویق ای بزرگ برایبهانه

یادگیری از فناوری نه تنها  مبتنی برمتنوع آموزشی ابزارهای 

بلکه  ،کندمحور را تسهیل میمحتواهای انواع پروژه طریق

-را نیز فراهم می یادگیری خودتنظیمیامکان دستیابی به یک 

-یادگیری پروژه نتایج احتمالیاز سوی دیگر،  آورند.

 در یادگیری واستقالل حفظ  حداکثری، مشارکتمحورمانند 

ندگان، این قابلیت را دارند که یادگیر رایه بایجاد انگیز

قوی، چرخ آموزش زبان انگلیسی را در یک اهرم همچون 

 به حرکت درآورند.  21مسیر یادگیری به سبک قرن 

های اجرایی پژوهش حاضر، با توجه به محدودیت

از جمله انتخاب غیرتصادفی تعداد محدودی از فراگیران 

ود دورۀ آموزشی، تکرار ایرانیِ زبان انگلیسی و زمان محد

آموزان و در مدت زمانی پژوهش حاضر با گروه مختلف زبان

-مؤلفهگردد. شایان ذکر است با افزودن تر پیشنهاد میطوالنی

آموزان و مدرسین زبان نسبت نکیفی، از جمله دیدگاه زبا های

ها و معایب این روش تلفیقی و مشکالت عملیاتی به مزیت

توانند تصویر های مشابه آتی میپژوهشپیشِ رو، نتایج 

تری از اثربخشی روش مورد مطالعه و امکان جایگزینی واضح

های درس زبان آن با روشهای متداول امروزی را در کالس

 انگلیسی ارائه دهند.  
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ه ئنحوه ارا

های پروژه

 بلندمدت

 عنوان کاربرد های کوتاه مدتپروژه های بلندمدتپروژه

ویکی. 1  

 

. ساخت 2

و کوتاه ئوید

بااستفاده از 

Window

dan 

Movie 

Maker 

 .  تحقیق و نوشتن بیوگرافی یک1

 فرد مشهور محلی

 

. درست کردن یک مصاحبه از 2

پیش ساخته شده با فردی از 

دوستان، آشنایان و فامیل که 

اعضای گروهتان تایید در مورد 

جالب بودن زندگی او اتفاق نظر 

 دارند.

 

 

. بحث آزاد )گروهی( درمورد انتخاب سه حیطه که 1

شود. )شغل، مسافرت، تری میمنجر به زندگی جالب

 ها یا عالئق و تجارب زندگی و ...(یسرگرم

 

. ساخت سه سوال مصاحبه که بتوان از طریق آنها به 2

جزئیات زندگی جالب یک مصاحبه شونده فرضی 

 دست یافت.

 

ها بااستفاده از سواالت . انجام مصاحبه در گروه3

 طرح شده در قسمت قبلی

 

. نوشن یک حکایت یا قصه کوتاه با استفاده از شش 4

-بطور تصادفی انتخاب شده Danه از داستان فعلی ک

 اند.

 

 Juan and. نوشتن یک مکالمه شبیه مکالمه 5

Bryan در مورد یک اتفاق ترسناک 

 

ها دربارۀ موفقیت و . بحث و تبادل نظر در گروه6

 های رسیدن به آن.راه

.سوال پرسیدن در مورد 1

 عالئق و سوابق یک فرد

 

-. گفتن داستانها و نقل قول2

 هایی از زندگی خود و دیگران

-زندگی

های 

 جالب
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 درس دوم

های نحوۀ ارایۀ پروژه

 بلندمدت
های بلندمدتپروژه های کوتاه مدتپروژه   عنوان کاربرد 

. فایل پاورپوینت 1

گویندگی همراه با  

. بالگ2  

ای در . یک تحقیق مقایسه1

های مورد عالقه مورد لباس

 معروفدو سیاستمدار 

 

. درست کردن یک 2

-گزارش تصویری از لباس

های مورد عالقۀ اعضا گروه 

 های مختلفبرای مناسبت

. اختصاص دادن یک سر و وضع متناسب با 1
های درس بر اساس هر شخصیت به شخصیت

 ها و محتوای درسعکس

 

 . تمرین ساختار2

Just as…as 

As….as 

انتخاب ها بر اساس اسامی که تصادفا در گروه
 شوند و مربوط به ظاهر افراد هستند.می

 

. نوشتن یک مکالمه که درآن دو نفر )مادر و 3
دختر، زن و شوهر و ...( که دارای سلیقه 

 متفاوت هستند در حال خرید هستند.

 

. بحث گروهی )حدس زدن در مورد اینکه هر 4
یک از اعضای گروه در هر مناسبت چه لباسی 

 پوشد(.می

 

 Tracy. نوشتن یک مکالمه شبیه مکالمه 5
and Omar  در مورد ورزش، لباس، کتاب(

و ...( که در آن باید هر یک از اعضای گروه 
 برای کسی هدیه بخرد.

 

.  برگزار کردن یک مصاحبۀ از پیش تعیین 6
ها در مورد سواالتی نظیر: آیا به شده در گروه

نظر شما هر کسی استایل شخصی خود را 
کنید متفاوت باشید یا آیا شما سعی می دارد؟

مانند همه لباس بپوشید؟ سبک شخصی شما در 
 لباس پوشیدن چگونه است؟

.صحبت کردن راجع به 1

 سر و 

های شخصی وضع، سبک

 و مد

 

. صحبت دربارۀ سلیقه 2

شما در لباس پوشیدن و 

 موسیقی

 سالیق شخصی
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 درس سوم

نحوۀ ارایۀ 

های پروژه

 بلندمدت

های بلندمدتپروژه های کوتاه مدتپروژه   عنوان کاربرد 

. بروشور 1

 الکترونیکی

(e-

brochure 

in 

Microsoft 

Word) 

. فایل 2

پاورپوینت 

همراه با 

 گویندگی

. درست کردن یک 1

بروشور سفر برای معرفی 

شهر خود )یا هر شهر 

 دیگری(

 

. درست کردن یک 2

گزارش تصویری دقیق و با 

نحوع پوشش جزییات از 

 سال اخیر 100ایرانیان در 

.آماده کردن سخنرانی کوتاه درمورد یک 1

غذای سنتی ایرانی که توریست ها هنگام 

 سفر به ایران باید امتحان کنند.

 

. بحث آزاد درمورد مکان هایی که 2

اعضای گروه قبال دیدن کرده اند مانند 

 بناهای تاریخی، وقایع تاریخی، غذاها و ...

 

تن یک مقاله استداللی درمورد . نوش3

 بایدها و نبایدهای فرهنگ ایرانی

 

. تهیه لیستی از آداب اجتماعی که امروزه 4

 در مقایسه با گذشته دچار تغییر شده است.

 

. نوشتن و آماده کردن یک مکالمه شبیه 5

که با عبارت  Hilda and Davidمکالمه 

 زیرد شروع شود:

If I lived abroad… 

 

بحث در گروه درباره دالیل  . صحبت و6

 زندگی کردن به دور از خانه یا وطن.

. صحبت درباره جنبه های 1

 مختلف فرهنگ

. صحبت در مورد اخالق، 2

رسم و رسوم و 

 متعارفرفتارفرهنگی 

فرهنگ های 

 جهانی
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 درس چهارم

های ارایه پروژه ۀنحو

 بلندمدت
های بلندمدتپروژه های کوتاه مدتپروژه   عنوان کاربرد 

ساخت ویدیو از طریق 

Windown Movie 

Maker 

. تحقیق در مورد 1

زندگی اجتماعی یک فرد 

مشهور تاریخی و درست 

کردن یک ویدیو از 

زندگی  بیوگرافی

اجتماعی او همراه با 

و ئگویندگی روی وید

 آموزانزبانتوسط 

هایی . تعریف کردن حکایات و قصه1
هایی که هر یک از اعضای از زمان
ر به شرکت در یک مراسم وگروه مجب
اند کار امتناع کرده از این بودند اما

)دوران کودکی، دوران دبیرستان یا 
 های اخیر(سال

 

ما جدانشدنی . پیدا کردن کلمات ه  2
 ای مانندبرای افعال دو کلمه

Get along with someone; get 
back from a place…) 

 یاز دیشکنری النگمن آنالین یا کاغذ

 

. نوشتن یک مکالمه کوتاه شبیه 3
مکالمه کتاب و استفاده از افعال دو 

)همان   getکلمه ای جدانشدنی با 
که اعضای گروه  در بخش قبل  افعالی 

 .پیدا کرده بودند(

 

 گیرغافل. تعریف کردن یک جشن 4
کننده که اعضای گروه اخیرا برای 

 کسی دیگر تدارک دیده بودند.

 

در مورد پنج سوال . نوشتن و بحث 5
روز تولد )مانند: آیا کار خاصی   ۀدربار

 دهید؟ و ....(در روز تولدتان انجام می

 

العمل عکس ۀ. بحث آزاد دربار6
اعضای گروه هنگامی که خبر 

رسد ها میای به آنخوشحال کننده
 )مانند برنده شدن مقدار زیادی پول (

. صحبت در مورد 1

کارهایی که شما قرار 

نجام دهید، بود ا

کارهایی که قرار 

است انجام دهید و 

کارهایی که باید در 

 آینده انجام دهید.

. صحبت در مورد 2

بیرون رفتن و 

 اجتماعی شدن

 

 اجتماعی شدن

 

 


