
 

393 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

39
3


تا

01
4

 

 

 
 

هایخارجیشناختیدرزبانهایزبانپژوهش
1822-1812شاپایالکترونیکی:1822-3214شاپایچاپی:

www.jflr.ut.ac.ir
 

 شناختی بوم رویکرد: برخط زبان آموزش برای معلمان آمادگی

 

 

 تفضلیدارا
 نویسندة مسئول()

 استرالیا نیوکاسل، دانشگاه تربیتی، علوم دانشکده
 Email: Dara.Tafazoli@Newcastle.edu.au 

  
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  دکترای زبان ها فرهنگ ها با تمرکز برCALL ( از دانشگاه کوردوبا اسپانیا. عالقه پژوهش: کاربرد فناوری در آموزش و یادگیری زبانCALL) تربیت معلم و رشد حرفه ای ،

 معلمان

 004-393(, 3) 00, خارجی زبانهای در زبانشناختی پژوهشهای. زبان آنالین آموزش برای معلمان آمادگی(. 0011. )دارا, تفضلی

Tafazoli, D. (2021). Teachers' Readiness for Online Language TeachingAn Ecological Approach. Foreign 
Language Research Journal, 11 (3), 393-416.  

 

 اطالعات مقاله

 10/17/0011 تاریخ ارسال:
 04/17/0011 تاریخ پذیرش:
 0011 پائیز تاریخ انتشار:

 نوع مقاله: علمی پژوهشی
 

 

 

 کلید واژگان:
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 فناوری، با آموزش برای معلم
 زبان آموزش ایحرفه رشد

 فناوری کمکبه

  چکیده 

توجه  آموزان و معلمان مورد(، سواد دیجیتال دانشCALLزبان به کمک رایانه ) آموزش با ظهور
حال، آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک یک حوزه است. بااین قرارگرفتهبسیاری از مطالعات 

شده است. هدف از انجام این  تحقیقات بسیار محدودی در این زمینه انجام شده است ونادیده گرفته
مطالعه، مشخص کردن سطوح سواد دیجیتال اساتید آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و 

نفر  79در راستای نیل به اهداف مطالعه، دودکننده ارتقاء سواد دیجیتال اساتید بود. شناسایی موانع مح
نفر از آنان در  29ها و از اساتید ایرانی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در تکمیل پرسشنامه

زبان های پژوهش نشان داد که استادان ایرانی آموزش یافتهپاسخ به سواالت مصاحبه شرکت داشتند. 
انگلیسی برای اهداف ویژه دارای سطح متوسطی از سواد دیجیتال هستند و از انواع محدودی از ابزارها 

ها برای حال، اساتید آگاه بودند که سطح سواد دیجیتال آنکنند. بااینهای کامپیوتری استفاده میو برنامه
ای اهداف عمومی و شخصی باشد. ها برتر از سطح سواد دیجیتال آناهداف آموزشی ممکن است پایین

های این مطالعه همچنین نشان داد که این اساتید به دلیل برخی عوامل مانند کمبود زمان، محدودیت
گیرند. هرچند تصمیم به تقویت سواد دیجیتال خود نمی ،برنامه آموزشی و عدم توجه مدیران آموزشی

ند. عالوه بر این، بر اساس نتایج شتخود دا ها دیدگاه مثبتی نسبت به ارتقاء سواد دیجیتالکه آن
آمده اساتید آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک سواد دیجیتال خود را از طریق تجربه دستبه

تواند مفاهیم و ها ارائه نشده است. این مطالعه میاند و هیچ آموزش رسمی به آنشخصی کسب کرده
اد دیجیتال اساتید آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک و بهبود سو در راستایکاربردهای متعددی 

های آموزش انگلیسی برای اهداف تر از رایانه برای آموزش در دورههموارسازی راه برای استفاده موفق
 آکادمیک داشته باشد.

  DOI: 10.22059/JFLR.2021.331144.896 شناسه دیجیتال



 

394 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

1
, N

u
m

b
er 3

, A
u

tu
m

n
2
0
2
1
, P

a
g

e 3
9
3
 to

 4
1
6
 

 

 

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH
PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521

ww.Jflr.ut.ac.ir 

 

Teachers' Readiness for Online Language Teaching: 

An Ecological Approach 
 

 

Dara Tafazoli 
 

(corresponding author) 
School of Education, The University of Newcastle, Australia  
Email: Dara.Tafazoli@Newcastle.edu.au 

 

 
 
 

 

 

                                                           
 PhD in Languages and Cultures, focusing on CALL from the University of Cordoba, Spain. Research interests: Computer-

Assisted Language Learning (CALL), CALL teacher education and professional development 

Tafazoli, D. (2021). Teachers' Readiness for Online Language Teaching An Ecological Approach. Foreign 
Language Research Journal, 11 (3), 375-392.  

ARTICLE INFO 
Article history: Received: 
September 26, 2021 

Accepted:October 8, 2021 

Available online: 
Autumn2021 

 

 

Keywords: 
Teachers' readiness; 
Online teaching; 
Computer-Assisted 
Language Learning 
(CALL); Narrative 
inquiry; An ecological 
approach, CALL teacher 
education (CTE), CALL 
Professional development 
(CPD)    

ABSTRACT 
 
The current study presents the narrative inquiry results of a survey that 
explores teachers' lived experiences of transitioning to online teaching amid 
the COVID-19 outbreak in the Iranian EFL context. The collected data from 
28 teachers were analyzed to understand how EFL teachers perceived their 
readiness for online teaching, what challenges they encountered during the 
transition, and how they developed their online teaching skills to overcome 
the obstacles. Data analysis revealed that EFL teachers were not prepared 
for such a massive transition, a successful shift to online teaching is not 
achievable only by teachers' self-development but several layers of micro-, 
meso-, exo-, and macrosystems are involved. Apart from contributing to 
Computer-Assisted Language Learning (CALL) literature, this study 
provides valuable insights to CALL teacher educators and professional 
development course designers, and decision-makers. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.331144.896 
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.مقدمه1

بود.  بهترین روزگار و بدترین ایام

دوران عقل و زمان جهل بود. 

باوری  بیروزگار اعتقاد و عصر 

 بود. موسم نور و ایام ظلمت بود.

 بهار امید بود و زمستان ناامیدی. 

 (1ص. ،1991/1539داستان دو شهر)-چارلز دیکنز

از جهات  2119گیری کرونا در پایان سال  شیوع همه

ها به بار  ناپذیری برای زندگی انسان مختلف خسارات جبران

منجر به مرگ  2121سپتامبر  11آورد. این فاجعه سالمت تا 

سازمان جهانی نفر در سراسر جهان شد ) 1427311

(. عالوه بر آن وقتی کشورها سعی کردند از 2121بهداشت،

گیری ناگهانی بر آموزش رودررو بکاهند، این  تاثیر این همه

بار موجب  فاجعه آموزشی شدند. ایران نیز همانند بسیاری 

گیری،  در واکنش سریع به این همهاز کشورهای جهان 

گذاری اجتماعی، از اقشار  مصمم شد با تعطیلی و فاصله

آموزان محافظت کند، لذا  مختلف از جمله معلمان و دانش

های آموزشی گرفت. درنتیجه  تصمیم بر تعطیلی تمام بخش

-ناقص و بدون برنامه برخطاین تصمیم یک نظام آموزشی 

زعم خود، نظام شد تا بهریزی بر آموزش سنتی تحمیل 

 آموزشی را در این شرایط نجات دهد. 

ای  استفاده از فناوری در آموزش زبان پدیده

. )1954چپل و جمیسون، ؛ 1951اولسن، نوظهور نیست )

تحقیقات زیادی در سرتاسر دنیا مزایای استفاده از فناوری را 

(، 2113لین و وارشاور، ایش و گسترش مهارت زبانی )بر افز

(، مهارت نوشتاری 2117سان و همکاران، مهارت گفتاری )

دایزن و تانیاواتپوکین، (، درک شنیداری )2113وانگ، )

(، تلفظ 2113چنگ و همکاران، ندن )(، درک خوا2121

(، 2121تای و همکاران، (، واژگان )الف 2114شو، )

(، و 2115زاپکیو، -ریچلز و روچینسونخودکارآمدی )

 اند.  ( تایید کرده2114و همکاران، الی یادگیری شخصی )

های استفاده از فناوری، نتایج  علیرغم تمام مزیت

دهد که معلمان زبان ایرانی در  حاصل از تحقیقات نشان می

اقتصاد و مهرابی، استفاده از فناوری دچار مشکالتی هستند )

دشتستانی، ؛ 2119ن گیالجکانی و رحیمی، پورحسی؛ 2121

عطایی و ؛ 2121رایگان و مرادخانی، ؛ ب 2111، 2113

فاطمی جهرمی  ؛2114علوی و همکاران، ؛ 2113دشتستانی 

(. در بافت آموزش زبان 2121میهمی،  ؛2113و سلیمی، 

عنوان زبان خارجی در ایران پژوهشگران مسایلی انگلیسی به

(، 2121رایگان و مرادخانی، همچون نگرش منفی معلمان )

افزار و  الزم )مانند حمایت مالی، رایانه، نرمنبود امکانات 

پورحسین گیالجکانی و رحیمی، دسترسی به اینترنت( )

ناه، پ دشتستانی و حجت ؛ب2111، 2113دشتستانی، ؛ 2119

(، نبود دانش، سواد و مهارت الزم )مانند سواد 2121

های فناوری اطالعات و ارتباطات(  رایانه/دیجیتال، مهارت

؛ 2121پناه،  دشتستانی و حجت؛ ب2111، 2113دشتستانی، )

(، نبود حمایت از طرف مراجع 2114علوی و همکاران، 
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دشتستانی، عنوان زبان خارجی )زبان انگلیسی به آموزش

ای در زمینه استفاده  های الزم و حرفه (، نبود آموزشب2111

جکانی و رحیمی، پورحسین گیالاز فناوری به معلمان )

(، نبود زمان کافی برای طراحی مواد آموزشی 2119

(، 2119پورحسین گیالجکانی و رحیمی، محور ) فناوری

مقاومت فرهنگی در برابر استفاده از مواد آموزشی 

برای (، نبود آمادگی ب2111دشتستانی، محور) فناوری

( را برای این 2113دشتستانی، پذیرش یا استفاده از فناوری )

 عدم اقبال در نظر گرفته اند.

(، همانند استاکول 2113با اینکه دشتستانی )

عنوان یکی ا بهنفع ر(، ضرورت آمادگی اشخاص ذی2115)

کند، این  از موانع اصلی در استفاده از فناوری تاکید می

آمادگی نه به مفهوم انتقال گسترده به یک سیستم آموزشی 

عنوان کاربرد نشده، بلکه به بینی نشده و پیش ریزی برنامه برخط

جزئی آموزش زبان به کمک فناوری در نظر گرفته شده 

( بر این عقیده هستند که 2121است. بروکس و گرجک )

تواند زمان مناسبی باشد برای اینکه معلمان  گیری می این همه

محک بزنند.  برخطمیزان آمادگی خود را برای آموزش 

نفع هستند مجبورند تا با معلمان زبان که در این حوزه ذی

رو شوند:  های جدید از این دست روبه بسیاری از چالش

های ضروری،  وسیلة دانشرتقای سطح مهارت خود بهالف( ا

های  ب( تغییر طرز فکر قدیمی خود، ج( بازبینی شیوه

های  های خود در زمینه تدریس خود، د( ارتقای سطح مهارت

ریزی درسی و مدیریت کالس  ، برنامه برخطارزشیابی 

فردی و اجتماعی (، ه( مواجهه با عوامل الف 2121تفضلی، )

ضرورت آمادگی معلمان (. درنتیجه با توجه به2111هونگ، )

هانگ،   ؛2121براگمن و همکاران،  ؛2121الزمان،  بدیع)

ای برای تجربیات منصفانه  عنوان پایهتواند به می»( که 2114

کوتری و منا، « )درنظر گرفته شود برخطدر زمینه آموزش 

(، در این پژوهش سعی خواهم کرد تا 342، ص. 2121

 تری از سواالت زیر برسم:بررسی و درک درست

الف( معلمان زبان انگلیسی چه درکی از آمادگی 

 داشتند؟ رخطبخود برای آموزش 

ب( در طول این انتقال )از آموزش رودررو به 

-هایی مواجه شده ( با چه چالشبرخطآموزش 

 اند؟

خود را در  برخطهای آموزش  ج( چگونه مهارت

 ها ارتقا دادند؟ مواجهه با چالش

با آگاهی به اینکه در سطح ملی عوامل مختلفی 

گی و چون عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهن

توانند در انتقال از آموزش رودررو به آموزش  سیاسی می

 شناختیبومموثر باشند، تصمیم گرفتم از مدل  برخط

( برای یافتن پاسخ مناسب به 1993، 1979برنر ) برونفن

 سواالت پژوهش استفاده کنم.

برنربرونفنشناختیبوم.چهارچوبنظری:مدل2

های  تفکر معلمان در مورد فناوری از طریق چهارچوب

است.   نظری مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته
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 Conceptions ofهایی مانند: مفاهیم تدریس ) چهارچوب

Teaching) (COTs( ( ،مدل 1974مارتن و سالجو ،)

 (Technological Acceptance Modelفناوری )پذیرش 

(TAM( ) ،و ویراست1959دیویس و همکاران )  های

مختلف آن، و دانش فناوری آموزشی محتوایی 

(Technological Pedagogical Content Knowledge) 

(TPACK( ) ،در 2114میشرا و کهلر .)COTs  تمرکز بر

بر نگرش معلمان و تمرکز  TAMباورهای معلمان، در 

TPACK های  بر دانش معلمان است. مانند بسیاری از نظریه

ها نیز بر روی شخص یا خود  مختلف تمرکز این نظریه

ها حاکی از وجود تناقض بین باورها  حال پژوهش است. بااین

(. بر اساس 2115شلتون، و نگرش معلمان با رفتارآنها است )

هدف این پژوهش و در جهت گذر از خود )معلم در این 

های  پژوهش( و کسب درک عمیق و بهتری از موقعیت

برنر  برونفن شناختیبومتاثیرگذار دیگر بر معلمان، مدل 

عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده ( به1993، 1979)

 است.

برای اولین بار در  شناختیبوممفهوم محیط 

شناسی و با هدف بررسی رشد و رفتار انسان معرفی  روان

، 1979برنر )) تودرتوی برونفن شناختیبومشد. در مدل 

-بوم( خود در نظامی از روابط پیچیده بین پنج 2113، 1993

مستقل احاطه شده است که عبارتند از: خردنظام  شناخت

(Microsystem)میان ، ( نظامMesosystem)نظام  ، برون

(Exosystem)کالن ، ( نظامMicrosystem) نظام  و زمان

(Chronosystem) ( ،1( )نگاه کنید به شکل 2121کمسترا.) 

 

 برنر های برونفن بوم : مدل زیست1شکل 

 

 

در سطح اول خردنظام اولین بافتی است که معلم 

-بومترین بخش  گیرد و درونی واسطه در آن قرار می بی

ها، قوانین،  تواند در آن فعالیت هاست که معلم میشناخت 

تان و خویشاوندان را آموزان و دوس روابط بینافردی با دانش

نظام  ایجاد کرده و یا بافت را کنترل کند. در الیه دوم، میان

وظیفه ارتباط دادن و برقراری تعامل بین دو یا چند بافتی که 

نظام، نظامی  و میان»معلم در آنها حضور دارد را برعهده دارد، 

(. همچنین 11، ص.9911برنر،  برونفن« )ها است از خردنظام

ترین بافت از یک طرف  نظام روابط بین معلمان و درونی میان

و روابط بین معلمان و همکاران و مدیران را از طرف دیگر 

  زماننظام

 کالننظام

 بروننظام

 میاننظام

 خردنظام
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عنوان دنباله نظام به کشد. در الیه سوم، برون به تصویر می

های بین دو یا چند بافت  نظام، شامل ارتباطات و روال میان

نظام درگیر نیست، اما  علم مستقیما در برونشود. اگرچه م می

های بافت متاثر  ها و دگرگونی صورت غیرمستقیم از روالبه

های فراگیر  نظام شامل سازمان شود. در سطح چهارم، کالن می

عمده در سطح اجتماعی است که در آن افراد تحت تاثیر 

ها، باورها، هنجارها، سبک زندگی،  ها، ارزش ایدئولوژی

و رسوم یک فرهنگ یا جامه خاص هستند. این نظام  قوانین

نظام که  فراتر از کنترل معلمان است. در نهایت، زمان

رابطه بین افراد و بین »دهنده  کننده عامل زمان است نشان بیان

( است. با توجه به 21، ص.2117چن، « )افراد و محیط

نظر من نبوده، لذا از اهداف این پژوهش، بافت زمانی مد 

های این  نسخه قبلی این مدل برای تدقیق در مورد یافته

 (.1979برنر،  برونفنام )پژوهش استفاده کرده

.روشپژوهش3

پژوهیطرحپژوهش:روایت

دلیل ماهیت یابی به هدف این پژوهش و به برای دست

ن، از طرح پژوهش کیفی غیرکمی تجربیات پیچیده معلما

استفاده کردم. اساس این تصمیم بر این پایه استوار بود که 

سازند، و به تجربیاتشان  جهانشان را می»دریابم افراد چگونه 

(، و اینکه از 11، ص. 2119مریام، « )دهند چه معنایی می

م و الهام ها بیاموز کننده های هر یک از شرکت نگاه و روایت

خواستم بر (. به عبارت دیگر می2113کرسول، بگیرم )

اساس تجربیات معلمان، معنا را درک، توصیف و کشف 

 کرده و توضیح دهم.

فرد و  یابی به زوایای منحصربه جهت دست

پژوهی حصول درک عمیقی از شرایط پژوهش، روش روایت

ب کردم. پژوهشگران معتقدند را برای مطالعه حاضر انتخا

های  ها و نگرش دهنده باورها، ارزش روایات شخصی نشان

( و چگونگی 2115بکسن، متمایز افراد نسبت به خودشان )

( است. 1951برتاکس، نقشگیری آنها در تجربیات اجتماعی )

مثابه ابزاری برای اینکه بههمچنین روایات شخصی از جهت 

درک و تجربه زندگی در یک فرهنگ خاص برای افراد 

 (.1953گرگن، رسند ) است، ضروری به نظر می

کیفیتمطالعاتکیفی

های کیفی، معیارها و  جهت بررسی کیفیت پژوهش

( 2113های مختلفی ارائه شده است. دنزین و لینکلن ) روش

پذیری  ، انتقال(credibilityچهار معیار اعتبار )

(transferability)اطمینان ، ( پذیریdependability)  و

را برای صحت مطالعات  (confirmabilityتأییدپذیری )

یابی به معیار اعتبار، از  اند. برای دست کیفی معرفی کرده

های  ، باورها و ارزشقالب برای نشان دادن عقاید

ها استفاده کردم تا طبق معیارهای اخالق  کننده شرکت

گیری از  ای عمل کرده باشم. همچنین به هنگام نتیجه حرفه

مطالب به دور از هر گونه تعصبی رفتار کردم. برای دستیابی 

بیشتر به معیار اعتبار، از دو پژوهشگر باتجربه در زمینه  هرچه

ها  هدف خواستم، در تفسیر دادهاین پژوهش و در بافت 
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ام بر تفسیر  های شخصی شرکت کنند تا تاثیر عقاید و ارزش

ها کاهش یابد. عالوه بر آن سعی کردم توصیف جامعی  داده

ها ارائه دهم که به دیگران این امکان را بدهد که نتایج  از داده

های دیگر تسری  این پژوهش روایتی را به دیگران یا به بافت

برانگیزترین معیار با  (. اما چالش1953لینکلن و گوبا، دهند )

گیری کرونا، معیار  توجه به تغییرات ممکن در دوران همه

پذیری بود. بنابراین سعی کردم تمام تغییرات واقع در  اطمینان

طول پژوهش را توصیف کنم و بگویم چگونه این تغییرات 

عالوه از این نکته پژوهش تاثیر بگذارند. بهتوانند بر نتیجه  می

نیز آگاه بودم که امکان تکرار این پژوهش نه غیرممکن اما 

بسیار سخت است، به این دلیل که به تجربه زیسته 

ها بستگی دارد و همچنین درک آنها از شرایط  کننده شرکت

نیز بستگی به موقعیتی که در آن هستند دارد، که من هیچ 

ن ندارم. در نهایت برای رسیدن به معیار کنترلی بر آ

آوری شده را دو بار مورد بررسی  های جمع تأییدپذیری داده

مدافع  قرار دادم، و از تکنیک تعارض محور نقش وکیل

شیطان، استفاده کردم، پیشینه پژوهش را مرتب مرور کردم، و 

ها و  آوری داده از دو متخصص آموزش خواستم تا جمع

را مورد بازبینی قرار دهند. روایات فردی که ها  تحلیل داده

نامه ام، از طریق پرسش در این پژوهش استفاده کرده

اند که در قسمت بعد درباره آن توضیح  آوری شده جمع

 خواهم داد.

نامهکیفیابزارپژوهش:پرسش

نامه کیفی مانند بسیاری از ابزارهای دیگر )مانند: پرسش

عنوان یک گروه کانونی( به مصاحبه، ثبت تاریخ شفاهی، و

شود  ها در پژوهش روایتی، شناخته می آوری داده جمع  روش

(. از آنجا که هدف از این پژوهش 2119لیامپوتونگ، )

بررسی دقیق و کامل توصیف معلمان زبان از تجربیاتشان 

ان از است، برای فهم بهتر احساسات و درک آنها از تجربیاتش

عنوان ابزاری برای سواالت باز استفاده کردم که از آن به

شود. به این منظور یک  ها یاد می کننده شنیدن صدای شرکت

آوری  طراحی کردم که هدفش جمع برخطنامه کیفی پرسش

 برخطاطالعات درباره تجربه و درک معلمان زبان از آموزش 

ی سایت گیری کرونا بود. این فرم بر رو در دوران همه

https://docs.google.com/forms   قرار گرفت، و

سواالتی که در آن مطرح شد، درباره این مهم بود که چه 

عواملی و چگونه باعث چنین تجربیات و درکی از شرایط 

مل چهار سوال در نامه شا(، این پرسش2111بوان، شدند )

مورد اطالعات فردی و هفت سوال باز با توجه به هدف 

 پژوهش بود.

در این پژوهش سعی بر آن بوده که مسائل 

اخالقی زیادی در نظر گرفته شود. از آنجا که ناشناس ماندن 

ترین نکته در انجام پژوهش است، تمام کنندگان مهم شرکت

شناس بمانند و به کنندگان نا ام بر این بوده که شرکت سعی

حقوق آنان از این رو احترام بگذارم. لذا هویت آنها را پیش 

ام.  خود محفوظ داشته و از بیان هویت آنها خودداری کرده

به این صورت که اسامی آنها را در این پژوهش به اسامی 

https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
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کنندگان پیش از تکمیل  دیگر تغییر داده و هر یک از شرکت

اند و  الکترونیک را امضا کردهنامه  نظرسنجی یک فرم رضایت

تنظیمات فرم نظرسنجی طور بوده است که در صورت امضا 

نامه، افراد قادر به شرکت در نظرسنجی  نکردن فرم رضایت

 نبودند.

کنندگانشرکت

های کیفی همواره محل  کنندگان در پژوهش تعداد شرکت

معتقد است برای هر ( 2113مناقشه بوده است. کرسول )

کننده با دانش مرتبط کفایت  پژوهش کیفی حداقل ده شرکت

نفر  25کند. با این حال من برای انجام این پژوهش از  می

کننده استفاده کردم. از آنجا که الزم بود معلمانی در  شرکت

کردند،  پژوهش شرکت کنند که در یک بافت مشترک کار می

مان زبان انگلیسی ایران به کنندگان از میان معل همه شرکت

 گیری هدفمند انتخاب شدند. روش نمونه

پژوهشگر »گیری هدفمند  در روش نمونه

کند، به این دلیل که  ها را انتخاب می کنندگان و مکان شرکت

توانند درکی هدفمند  شوند می کنندگانی که انتخاب می شرکت

کرسول، « )از سوال پژوهش و ایده کلی پژوهش داشته باشند

آوری شده از چنین  های جمع (، و داده311، ص. 2113

اندازه کافی جامع، دقیق و متنوع است که کنندگانی به شرکت

بتواند توصیف کاملی از آنچه که در جریان است به 

کنندگان  (. همه شرکت2113ماکسول، پژوهشگر بدهد )

گیری کرونا و در  انگلیسی بودند که پیش از همه معلمان زبان

عالوه  طول آن تجربه تدریس زبان انگلیسی داشتند. به

کنندگان انتخابی عالقمند بودند که درک و تجربه  شرکت

فرد خود بیان دارند. این  خود از شرایط را با نگاه منحصربه

ه های گاه مشابه و گاه متنوع این امکان را فراهم آورد ک نگاه

شده پژوهش جواب دهم و به  بتوانم به سواالت تخصصی

 درکی فراتر از مسئله برسم.

نفر خانم و پنج نفر  23کننده،  شرکت 25از میان 

آقا بودند. همه آنها تجربه تدریس زبان انگلیسی پیش از 

ها و یا مدارس  گیری کرونا و در طول آن را در دانشگاه همه

ه تدریس پنج تن از دولتی و یا خصوصی داشتند. تجرب

معلمان کمتر از سه سال بود، شش تن از آنان چهار تا شش 

سال تجربه تدریس داشتند، پنج نفر بین هفت تا نه سال 

تجربه تدریس داشتند، و دوازده معلم تجربه بیش از ده سال 

 تدریس زبان انگلیسی را داشتند.

هاتحلیلداده

قضاوت شخصی در این پژوهش از هرگونه ترجیح، تمایل و 

ام تا امکان دستیابی به جوهر تجربه زیسته هر  دور بودهبه

ها بیشتر  معلم را داشته باشم. تمرکز من در مرحله تحلیل داده

ها بود که موجب شد فلسفه  بر روی الگوهای حاکم بر داده

برنارد وجودی هر یک از الگوها را بهتر درک و کشف کنم )

( و درباره روابط و مفاهیم زیربنایی به 2111ن، و ریا

(. 2111مارشال و راسمن، های کلی برسم ) بندیصورت

رود، من نیز در این  چنانچه در مطالعات کیفی انتظار می

آوری کردم، لذا الزم بود تا  های زیادی جمع پژوهش داده

مند مرتب  آوری شده را مانند ساختاری نظام های جمع داده
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هایی  ها برسم. داده کنم تا  به عمق بیشتری در درک این داده

ایی معنایی  شههای خو بودند، در دسته« گفته»صورت بهکه 

دهی  بندی شدند. پس از برچسب با موضوع مشترک طبقه

موضوعی، شرح بافتی تجربیات بیان شده، و جوهر آن پدیده 

برنارد و با ترکیب معانی، بافت و ساختارها کشف شد )

 (. 1991موستاکاس،  ؛2111مارشال و راسمن، ؛ 2111ریان، 

ها.یافته0

گیریازهمهپیش

ها تجربه کننده تحلیل روایات فردی نشان داد اغلب شرکت

اند.  محدودی در زمینه استفاده از فناوری برای آموزش داشته

استفاده از فناوری برای آنان عبارت بوده از استفاده از برخی 

لغات  افزارها برای ارائه محتوا مانند پاورپوینت، فرهنگ نرم

های اینترنتی  برای یافتن معنی کلمات جدید، پایگاه برخط

(، ویدئو پروژکتور، و WebQuest و Grammarly)مانند: 

ای. جالب است  های چندرسانه تاپ برای پخش فایل لپ

بدانید، هفده معلم اظهار داشتند که هیچ ذهنیتی درمورد 

 ندارند.  برخطآموزش 

واقعیت این است که قبل از »

گیری کرونا، از هیچ  همه

برای آموزش  برخطیبرنامه 

کردم و تنها برای  استفاده نمی

آموزان و  لیف زبانبررسی تکا

گوش دادن به صدای آنها که 

خواسته بودم بعد از از ایشان 

گوش دادن به فایل صوتی 

آموزشی برای من بفرستند، 

کردم.  از واتساپ استفاده می

 برخطدانم آموزش  اما نمی

 )کیم( «چیست

سه تن از معلمان اظهار داشتند که از نوعی 

صورت که مواد  اند به اینه آموزش معکوس استفاده کرد

های اجتماعی مانند  درسی الکترونیکی را از طریق شبکه

یک از  اند. با این حال هیچ فرستادهآموزان می تلگرام برای زبان

مند از  ای و نظام به شکل حرفه»آنان اطالعات کاملی 

)ا ما(. « اصطالح آموزش معکوس، فلسفه و روال آن نداشتند

نار آموزش رودررو از شایان ذکر است که دو معلم در ک

 Massive Open Online) برخطهای آزاد انبوه  دوره

Courses)  موک( مانند(FutureLearn  وEdmodo 

های تعاملی که  کردند، همچنین دو معلم از تخته استفاده می

کردند. دو نفر از معلمان  به اینترنت متصل بودند استفاده می

یپ و واتساپ( برای های اجتماعی )مانند اسکا نیز از رسانه

کنندگان  تماس تصویری استفاده کرده بودند. در میان شرکت

 Googleتنها یک معلم بیان داشت که برای طراحی کوییز از 

Forms عالوه سه معلم نیز از استفاده کرده است. به

های کامپیوتری و ایمیل با هدف آموزش استفاده کرده  بازی

 بودند.
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گیریدرطولدورههمه

اغلب معلمان اذعان داشتند که  آمادگیمعلمانبرایتغییر:

برای چنین انتقال عظیمی آمادگی نداشتند. حرکت از آموزش 

برای معلمان پیامدهای  برخطسوی آموزش رودروی سنتی به

زیادی داشته است. برخی از آنها اظهار داشتند که مجبور 

انستند د هایشان را کنسل کنند و دیگر نمی شدند همه کالس

کند:  چه باید بکنند. ایو آماده نبودن خود را اینگونه بیان می

ها چنان  در ابتدا به طرز باورنکردنی سخت بود، کالس»

کننده بود که حتی به این فکر افتادم که تدریس را رها  کسل

. معلمان برای بیان درکشان از این انتقال گسترده از «کنم

سریع »، «یک جهان ناشناخته»عباراتی اینچنین استفاده کردند: 

دلیل نداشتن . نوزده معلم به«وحشتناک»، «دهنده و تکان

 برخطگفتند که به هنگام آموزش  برخطتجربه در آموزش 

موانع روانشناختی مانند اضطراب و فشار عصبی را متحمل 

دانستند چه ابزارهایی برای آموزش  شوند. آنها حتی نمی می

گرچه که تجربیاتی در استفاده از مناسب هستند. ا ما ا برخط

[ تنها برخط]آموزش » فناوری داشته وقتی متوجه می شود 

شکستگی و  راه ادامه مسیر تدریس است احساس یاس، درهم

در دو »افزاید:  . ا ما می«اضطراب تمام وجودش را فراگرفته

ترم اول، زمان زیادی را صرف بازیابی خود و شیوه تدریسم 

الگوی جدید و  قهای قبلی طب طرح درس کردم. آماده کردن

ها و فهمیدن و استفاده درست از  برنامهیادگیری نحوه کار با 

 . «برانگیز بود امکانات آنها، بسیار چالش

آموزان  ک ل یر همچنین درباره مسائل احساسی زبان  

گیری اشتیاق  آموزان در دوران همه بیشتر زبان»نیز نگران بود: 

. اهمیت «خواندن را از دست داده بودندبه یادگیری و درس 

آموزان نیز مورد توجه  دانش و سواد الزم برای زبان

آموزان چیز زیادی در مورد  برخی از زبان»قرارگرفته است: 

)ب ت(. در میان  «دانند استفاده از کامپیوتر و فناوری نمی

معلمان تنها ابه در شرایط انتقال موردنظر با قدرت به راهش 

من ار نسل دیجیتال هستم و  » اد و بیان می کند:ادامه د

ام که از ابزارهای جدید فناوری در  همیشه خواسته

هایم استفاده کنم. پس تغییر از آموزش رودرو به  کالس

 .«آموزش از راه دور برای من سخت نیست

آموزش در معلم حاضر  25همه :برخطعواملبازدارنده

با آن  برخطام آموزش هایی که به هنگ در پژوهش از سختی

مواجه بودند، شکایت داشتند. در میان عواملی که معلمان از 

های الزم مانند اینترنت  آنها شکایت داشتند، نبود زیرساخت

ضعیف، سرعت پایین اینترنت، هزینه باالی اینترنت )ذکرشده 

اندازه )ذکر شده توسط  از معلم(، و قطعی برق بیش 23توسط 

 ند. کیم معتقد است:معلم(، پرتکرارترین عوامل هست 21

مشکالت زیادی داشتیم و » 

همچنان داریم، و برخی از 

این مشکالت خارج از اراده 

آموز است که دو  معلم و زبان

مورد از آنها اتصال برق و 

اینترنت است. اما اگر ما این 
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دو مورد را کال نداشتیم دیگر 

ممکن  برخطیاصال کالس 

 .«نبود

ده معلم نیز به نبود سواد مورد نیاز )مانند: سواد 

آموزان و دانش  کامپوتری و فناوری( در بین معلمان و زبان

عمومی )مانند: نحوه روشن کردن میکروفن و دوربین( تاکید 

های مناسب  اند. در نهایت یکی از معلمان از نبود برنامه داشته

... »ح بیان داشت: مند بود. در این رابطه ا ما به وضو بومی گله

شود بیشتر معلمان  های مناسب بومی که باعث می نبود برنامه

کنند که  افزارهای وب کنفرانسی استفاده می خصوصی از نرم

ای برای  باشد وسیله برخطجای آنکه ابزاری برای آموزش به

   «.برگزاری جلسات تجاری است

کنندگان، پنج نفر از آنان  در میان تمام شرکت

اتشان را از دیدگاه آموزشی، در زمینه ارزیابی، برگزاری تجربی

و چگونگی پیشگیری از تقلب با  برخطآزمون و  ارزشیابی 

ما درمیان گذاشتند. از میان معلمان سه تن، بیان داشتند که در 

آموزان  ، تعامل به خصوص درمیان زبانبرخطآموزش 

ر خردسال وجود ندارد و همین تعداد به مشکالت موجود د

مند بودند  عالوه، معلمان گلهمدیریت زمان اشاره کردند. به

آموزان را درگیر کالس کرد، و  توان  زبان سختی میکه  به

توجه آنها را به کالس متمرکز کرد و از فشار عصبی آنها به 

 کاست. پارسا اظهار داشته: برخطهنگام کالس 

اوال تعامل برقرار کردن با همه »

من سخت  آموزان برای زبان

است. البته این مشکل فقط از 

طرف من ایجاد نشده، بلکه 

دلیل بخشی از آن نیز به

های  برنامهابزارهای فنی و 

ضعیفی که از آنها استفاده 

کنیم است. دوما ایجاد  می

آموزان با  انگیزه برای زبان

توجه به موضوع درس به 

بسیار  برخطهنگام آموزش 

سخت است. سوما ارزیابی 

میزان یادگیری و ارزیابی برای 

آموزان در  یادگیری زبان

سختی انجام به برخطآموزش 

 .«شود می

از دیگر عوامل مناسب  آموزشیمحتوا و مواد 

برجسته برای معلمان است. آنان به نبود مواد آموزشی با 

ائلی مس»کیفیت باال و متناسب با بافت نیز اشاره داشتند: 

چون تدوین محتوای آموزشی و طراحی  متناسب با سن و 

های مفید، ارزیابی مناسب از پیشرفت  بافت، برگزاری کالس

  ) اما(. «آموزان، نیز از عوامل قابل ذکر هستند زبان

پانزده معلم نیز درباره بحث و جدل والدین و 

ه اند. آنها خاطرنشان کردند ک آموزان گزارش داده خانواده زبان

آموزان، نیاز به حمایت فنی  والدین نیز برای حل مسائل زبان

دهد، می  آموزان خردسال درس می دارند. آریا که به زبان
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هایی که با آن مواجه  توانم بگویم یکی از چالش می»گوید: 

بودم این است که قبل از اینکه بخواهیم به خردساالن 

ه کنند، باید به استفاد برخطهای  بیاموزیم که چگونه از برنامه

دو معلم . «ها را بیاموزیم والدین نحوه کارکردن با این برنامه

اعتماد ندارند، و  برخطنیزعنوان داشتند والدین به آموزش 

این وظیفه معلمان است که والدین را متقاعد کنند  که اجازه 

شرکت کنند. شوشا  برخطهای  دهند فرزندانشان در کالس

تنها تعداد کمی از والدین بدون چون در ابتدا »اظهار داشت: 

و چرا با ما همراه شدند، اما برای متقاعد کردن بقیه والدین 

 کند:  فیونا اضافه می .«زمان زیادی را صرف کردیم

[ سخت برخط]آموزش »

نبود، بلکه متقاعد کردن 

دیگران که این یک روش 

موثر در آموزش است، کار 

همچنین اینکه  .«سختی بود

ان اعتماد، انگیزه، آموز زبان

رغبت، و ترجیح برای یاد 

گرفتن نداشتند مطلبی است 

که دو تن از معلمان به آن 

اینکه ]به »اند:  اشاره کرده

آموزان[ کمک کنیم که از  ن زبا

بار روانی که به خاطر 

دارند،  برخطهای  کالس

بکاهند و آنها را تشویق کنیم 

تر باشند و توانایی  که مستقل

در خود باال  حل مسئله را

 )ا ستار(. «ببرند

)غیر(حرفه معلمان:رشد کننده در این  معلمان شرکتای

پژوهش، از تجربیاتشان درباره تالش برای باالتر بردن سطح 

های آموزش برخطشان نیز گفتند. بیست و سه معلم  مهارت

اظهار داشتند تنها کاری که برای افزایش سطح مهارت خود 

خود انجام دادند، عبارت بود از ماندن در شغل  و باقی

کارگیری ابزارهای  خودآموزی و پرسیدن درباره انتخاب و به

مناسب از معلمانی که در آموزش به کمک فناوری  برخط

مند بودند. پارسا در رابطه با اینکه چطور همکارانش او  تجربه

کمک کردند،  برخطهای آموزش  را در جهت رشد مهارت

 تجربه جالبی دارد:

ن دوستانی دارم که معلم م»

هستند. گاهی ما درباره اینکه 

های آموزش  چگونه مهارت

 را رشد دهیم، برخطمان

را به اشتراک  مانعقیده

 اسم آن را نگذاریم. م می

نشست دوستانه آموزش به »

کمک فناوری با رویکرد 

ام، در این  گذاشته «انتقادی

ها، فنون و  نشست ما روش

 برخطراهبردهای آموزش 



 

113 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

39
3


تا

01
4

 

 

  

خود را مطرح کرده و درباره 

کنیم و از هم  آنها بحث می

بازخوردهای انتقادی 

گیریم. بازخوردهایی که  می

 برخطبه روال آموزش 

دهیم نیز بر  یکدیگر می

های دانشگاهی  اساس کتاب

در زمینه آموزش زبان به 

 .«کمک فناوری است

معلمان حتی به این مطلب نیز صحه گذاشتند که 

های اجتماعی )مانند:  های خود از رسانه رتبرای افزایش مها

اند که  جلسات الیو اینستاگرام و یوتیوب( نیز استفاده کرده

در آنها معلمان با دانش و تجربه بیشتر از راهبردها و 

گفتند. پنج  خود برای دیگران می برخطهای آموزش  روش

شرکت کرده بودند.  برخطتن از آنان در وبینارهای آموزش 

جای کمک خواستن از علمان اصرار داشته که بهیکی از م

ای در این زمینه، از طریق خودآموزی و یادگیری  افراد حرفه

خود را باال  برخطهای آموزش  با تجربه انجام کار، مهارت

خواهم! بلکه ترجیح  من هیچوقت از دیگران کمک نمی»ببرد: 

 )روث(. «دهم مطالب جدید را خودم یادبگیرم می

کنندگان نیز به نقش مؤسسات  شرکتسه نفر از 

در حمایت از آنها برای ارتقای سطح مهارتشان اشاره کردند. 

معلم و مدیر آموزشی، اذعان داشت که چطور  عنوانبهکیم 

کار گروهی در سطح مدیریتی باعث شده بود که مؤسسه آنها 

 بخشی را تجربه کند:                                   روزهای لذت

بودم، لذا  مدیر آموزشیمن »

 برخطدر چند کارگاه و دوره 

مختلف شرکت کردم تا 

، برخطهای  درباره کالس

های مختلف آن و نحوه  شیوه

کنترل بهتر کالس، دانش 

بیشتری کسب کنم. مدیر 

سسه و همکارانم مقاالت ؤم

خواندند و  زیادی می

اطالعات جدیدمان را با هم 

کردیم. در ابتدا یک  تبادل می

کالس برای خودمان داشتیم 

که برای آمادگی هرچه 

نمونه مشابه بیشترمان در آن 

کردیم. سخت بود اما  میارائه 

خود را نیز داشت.   لذت

بیشتر همکارانم این کالس را 

دوست داشتند. این تجربه 

واقعا خوب و مفید بود و من 

 .«بردم از آن لذت می
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به متأسفانه هیچ گزارشی مبنی براینکه دولت 

های خود را برای  معلمان زبان کمک کرده باشد که مهارت

موثر افزایش دهند، از هیچ معلمی نداشتیم.  برخطآموزش 

متاسفانه کسانی که مسوولیت آماده کردن »ت س اشاره کرد که: 

آموزان را در این برهه داشتند، هیچ اقدام  معلمان و زبان

در »گفت:  آریا نیز ت س را تصدیق کرد و «.خاصی نکردند

، برخطایران، دولت در آماده کردن محیط برای آموزش 

. ثمر نیز بر این باور است که «چندان موفق نبوده است

استفاده از برنامه کاربردی شاد هم در این زمینه کمک کرده 

مدیر مدرسه ما فقط یک توضیح مختصر »افزاید:  است و می

ها را در شاد  ها داد و کالس درباره برنامه آموزشی و کالس

 .«منعقد کرد، بدون هیچ آموزش خاصی

.بحث5

نتایج حاکی از این است که معلمان زبان انگلیسی قبل از 

گیری کرونا به میزان بسیار محدودی از فناوری در  همه

کردند. همچنین دانش آنها درباره  هایشان استفاده می کالس

عالوه بسیار محدود و نامناسب بوده است. به برخطآموزش 

هیچگونه آمادگی برای چنین انتقال عظیمی از آموزش 

نداشته اند. اگرچه این انتقال  برخطرودررو به آموزش 

های زیادی به همراه داشته، اما معلمان  بینی نشده چالش پیش

ها فائق آیند.  اند که بر این چالش زبان انگلیسی سعی کرده

، (1993، 1979)برنر  برونفن شناختیبوم چهارچوبطبق 

 موثر هستند.  برخطهمه چهار نظام در انتقال به آموزش 

واسطه  در خردنظام، که به خود معلم و بافت بی

آن وابسته است، دانش و سواد الزم معلم )مراجعه شود به 

هابارد و لوی،  ؛2113دودنی و همکاران، ؛ ج2121تفضلی، 

آمیز و استفاده گسترده  ( نقش مهمی در آمادگی موفقیت2114

به عهده دارد. هابز و  برخطاز فناوری در آموزش زبان 

به ضرورت  اند معلمان باور ( گزارش کرده2117همکاران )

دانند، بلکه خود را  های سواد دیجیتال را کافی نمی آموزش

دانند  می« نسبت به سواد دیجیتال، مشتاق یا حداقل کنجکاو»

عالوه مطالعات پیشین بر روی معلمان زبان (. به13)ص. 

سازی مناسب  انگلیسی بر نبود دانش و سواد الزم برای پیاده

، 2113دشتستانی، کنند ) فناوری در آموزش زبان، تاکید می

علوی و همکاران، ؛ 2121پناه،  دشستانی و حجت؛ الف2111

(. اگرچه یکی از اشکاالت مطالعات 2121پارا، -گومز ؛2114

سان و پیشین تمرکز بر دانش عمومی کامپیوتر )مانند: 

هدایتی و همکاران، ( و سواد دیجیتال )مانند: 2111همکاران، 

( است و به رابطه آموزش زبان، محتوا و دانش فنی که 2115

اده از فناوری در آموزش زبان شده، جایگزین سواد استف

های مربوط به  اشاره نشده است. معلمان هنگامی که گزارش

، جلوگیری برخطنبود دانش آموزش و ارزیابی و ارزشیابی 

از تقلب، مدیریت نبود تعامل در آموزش، درگیر کردن 

آموزان، مدیریت  آموزان به کالس، جلب توجه زبان زبان

آموزان را گزارش  عصبی زبان ، و کاهش فشاربرخطکالس 

 دادند متوجه این کمبود شده اند. می
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عالوه بر دانش معلمان، نگرش مثبت و درک آنها 

کارگیری گسترده فناوری در آموزش زبان و میزان  نیز در به

کانالز و ؛ ب2114شو، موفقیت آن نقش اساسی دارد )

کنندگان به شدت بر آن تأکید  ( که شرکت2119واشده، الر

نظام بر آمادگی معلمان تاثیر  داشتند. عامل دیگری که در کالن

گذارد، عوامل روانشناختی معلمان مانند ترس، فشار  منفی می

؛ 2121رایگان و مرادخانی،عصبی، و نگرش منفی است )

(، که احتماال ریشه در توانش معلمان 2117هابز و همکاران، 

باتینه و همکاران، در کاربرد فناوری در آموزش زبان )

 ؛2113دشستانی، (، و نبود آمادگی در پذیرش فناوری )2121

 ( دارد.2119همکاران، وان گورپ و 

از نظر معلمان مسائل مربوط به والدین نیز در 

ای برخوردار است. مسائلی  از اهمیت ویژه برخطآموزش 

مانند پشتیبانی فنی از والدین جهت رفع مشکالت 

آموزان و نبود اعتماد بین آنها. این نقش جدید حائز  زبان

وزش زبان یک پدیده در آم عنوانبهتواند  اهمیت والدین می

دهد که درک دوجانبه  مطرح باشد. مطالعات قبلی نشان می

تواند باعث رشد و تقویت مشارکت  بین معلمان و والدین می

منینگ و کوین، -سوتوهر دو طرف در امر آموزش شود )

با (. معلمان همچنین باید 2111موسی و همکاران، ؛ 2114

کننده وابستگی والدین، از راهبردهای  آگاهی از نقش تعیین

مختلفی برای مشارکت دادن موثر آنها در پیشرفت 

 (. 2115کاالیچی و اوز، آموزان استفاده کنند ) زبان

نظام، مسووالن سطح باالی آموزشی  در سطح میان

محتوای آموزشی( را باید نیازهای معلمان )مانند: ابزار و 

مانند مهاجران موفق در این انتقال مرتفع سازند تا معلمان به

دهد که  ها نشان می گسترده رفتار کنند. با این وجود یافته

معلمان از تدارکات مهیا شده راضی نیستند. معلمان زبان 

های بومی مناسب، و نبود مواد  انگلیسی بر نبود برنامه

ب با بافت، تاکید داشتند. انتقال آموزشی باکیفیت و متناس

بدون حمایت مسووالن و  برخطموفق به آموزش 

گیرندگان آموزشی، قابل دستیابی نیست. وزارت  تصمیم

آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که 

گیرندگان آموزشی در ایران هستند، باید با تامین  تصمیم

ای را گرانه های حمایت ابزارو منابع الزم، راهکارها و تصمیم

گیرند. اگرچه یکی از در جهت کمک به معلمان در پیش 

کننده در این پژوهش در مورد استفاده از ابزار  معلمان شرکت

کند، یک  کاربردی شاد، از وزارت آموزش و پروش دفاع  می

پژوهش کیفی در مورد کارآیی این ابزار کاربردی نشان 

دهد که از نظر معلمان این ابزار، ابزار کارا و مناسبی  می

(. یک برنامه آموزش زبان با کیفیت ب2121تفضلی، نیست )

ریزی شده نیاز به مواد، محتوا و ابزارهای  باال و برنامه

های پژوهش  محور دارد که بر اساس یافته آموزشی فناوری

های قبلی، چنین امکاناتی در دسترس  حاضر و پژوهش

دشستستانی، است ) معلمان زبان انگلیسی در ایران نبوده 

 (.ب2111
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دستاوردهای این پژوهش حاکی از عوامل 

نظام  موفق در سطح کالن برخطبازدارنده دیگری در آموزش 

های مناسب دولتی، شامل اینترنت  است. نبود زیرساخت

ضعیف، سرعت پایین اینترنت، هزینه باالی اینترنت برای 

-لی بود که معلمان بهمعلمان و قطعی برق تکرارشونده مسائ

شدت به آنها تاکید داشتند. پژوهشگران ایران نیز پیش از 

استثنای قطعی برق که پدیده  گیری کرونا به شروع همه

مشکالت عمده در  عنوانبهجدیدی است، بقیه موارد را 

پورحسین گیالجکانی و اند )برشمرده برخطآموزش 

دشستانی و  ؛ب2111، 2113دشستانی، ؛ 2119رحیمی،

(. باید خاطرنشان کرد که عوامل موجود در 2121پناه،  حجت

نظام محدود به ایران نیست، و کشورهای زیادی  سطح کالن

البیدی و البیدی، ؛ 2119تئو، برند ) از چنین عواملی رنج می

2114 .) 

های زیادی را در آموزش  ها وجود چالش یافته

کند. یک راه حل برای اینکه معلمان را  تصدیق می برخط

روز کردن تجربیات  قادر کند که بر عوامل فائق آیند، به

های آموزشی  ریزی ، شرکت دادن آنها در برنامهبرخطآموزش 

کارگیری  و تقویت آنها در جهت به برخطهای  و ارزشیابی

عنوان واحدهای درسی تربیت معلم و  درست فناوری به

دهد که  ارتقای فنی است. متاسفانه مطالعات گذشته نشان می

ای هیچ تاکیدی بر ترکیب فناوری  های رشد حرفه در دوره

آموزشی و روش تدریس، نبوده و تنها گاهی با محتوای 

های ابتدایی استفاده از رایانه شده  تمرکز کوچکی بر مهارت

-(. به2111گری و همکاران،  ؛2113دزیمون و گرت، است )

ای مناسب، ابزار ایدئالی است  عالوه یک دوره رشد حرفه

های قبلی  ها و ذهنیت دوباره به دیدگاهدهی  برای شکل

(. همچنین یک دوره 2111دیکسون و همکاران، معلمان )

ای ایجاد کند که  تواند برای معلمان انگیزه ای می رشد حرفه

درستی از فناوری استفاده به برخطسعی کنند در آموزش 

کنند. مسوالن آموزش زبان انگلیسی نیز باید معلمان را مجهز 

های آنها را برای آموزش  ت به ابزارهای الزم کرده و مهار

های دیگر  جدید، ارتقا دهند. از یافته برخطمناسب در فضای 

مند و  نظام صورتبهکننده  این پژوهش اینکه معلمان شرکت

بودند، اما این امکان وجود داشت که   ندیدهای آموزش  حرفه

ای از طریق خودآموزی رشد کنند.  به شکل غیرحرفه

ای  های رشد حرفه های قبلی نشان داده دوره پژوهش

ناکارآمد، از موانع بسیار مهم در رسیدن به کاربرد فناوری در 

رشید و  ؛2121الزهرانی و التقفی، آموزش زبان است )

 (.2121وانگ و همکاران،  ؛2121همکاران، 

از اظهارات دیگر معلمان این بود که با دوستان و 

های  دادند تا مهارت هایی تشکیل می همکارانشان گروه

را در خود افزایش دهند که این موارد به  برخطآموزش 

ها بر اساس   نظام متعلق است. این یافته انسطح خردنظام و می

دهد که برخالف  ، نشان می برخطلزوم انتقال به آموزش 

(، معلمان زبان به نوعی 2115های هدایتی و همکاران ) یافته

های تربیت معلم برای آموزش زبان به کمک فناوری  در دوره

در موسسات زبان حضور داشتند و همچنین از یکدیگر نیز 



 

119 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

39
3


تا

01
4

 

 

  

ها و وبینارهای آموزش  اند. البته شرکت در کارگاه آموخته

ک ( هنوز ی2115هدایتی و همکاران، زبان به کمک فناوری )

روند خودارتقایی در بین معلمان زبان است. اما متأسفانه 

نفع هیچ دوره رشد کند که مقامات ذی ها تصدیق می یافته

اند که منجر به رشد  ای برای معلمان برگزار نکرده حرفه

های معلمان در این انتقال باشد، که مربوط به سطح  مهارت

 نظام است. برون

گیری.نتیجه4

 عنوانبهدرستی ر میزان اهمیت بهشغل معلمی از نظ

هایور و دورنیه، شود ) ترین شغل جامعه شناخته می برجسته

روست. در  های زیادی روبه ( که این روزها با چالش2113

این پژوهش روایات شخصی معلمان زبان انگلیسی ایران را 

گیری کرونا بررسی کردم تا  از تجربیاتشان در دوره همه

 برخطدریابم چقدر خود را آماده انتقال به آموزش 

هایی مواجه بودند، و  دانستند و در این مسیر با چه چالش می

های آموزش  ها، مهارت برای فائق آمدن بر این چالش چگونه

ها نشان داد که معلمان  را در خود ارتقا دادند. یافته برخط

های  برای این انتقال آمادگی نداشتند و در این مسیر با چالش

ها مربوط به خردنظام  اند. اغلب چالشمختلفی مواجه شده

ثر است؛ سطحی که کنترل آن به دست معلمان است. اک

های  های ارتقای مهارت معلمان در ابتدا هیچ آگاهی از روش

های  آموزشی خود نداشتند، اما تصمیم گرفتند که به روش

مختلف به خودشان کمک کنند. اگرچه مسئوالن مرتبط باید 

ای مناسب، برای حل مشکالت  های حرفه با برگزاری دوره

 این حوزه تالش کنند، این معلمان بودند که با تالش

شخصی  و با کمک دوستان و همکاران شروع به ارتقای 

دهد  ها نشان می های خود کردند. همچنین یافته سطح مهارت

-نظام نقش اساسی در رشد معلمان به  که خردنظام و میان

توان چنین  ای داشته است. می ای و غیرحرفه روش حرفه

نظام تا حدودی از تعهد  نظام و کالن تعبیری داشت که برون

تواند  اند. چنین وضعیتی میعلمان سوء استفاده کردهم

هشداری باشد برای مسوالن آموزش زبان انگلیسی که تعهد 

تواند تضمین کننده  به خود و انگیزه درونی معلمان نمی

ارتقای آنها باشد و بنابراین نیاز به یک برنامه آموزشی 

 شود. نباید معلمان زبان را خوبی احساس میمند، به نظام

نادیده گرفت و مسووالن این حوزه باید به نقش ارزشمند 

ای و رضایت آنها  آنها در جامعه تاکید و برای رشد حرفه

 گزاری کنند. سرمایه

یک دوره رشد حرفه ای معلمان که معنادار، مؤثر 

و مناسب باشد، باید بتواند معلمان را نسبت به نیازهایشان در 

د، که نیازمند یک های جدید آگاه کن مواجهه با چالش

سازی و بازخوردگیری دقیق است. این  ریزی، پیاده برنامه

ها همچنین باید بتوانند به نیازهای اضطراری معلمان بر دوره

اساس تغییرات شرایط آموزشی، که دقیقا شرایط حال حاضر 

کنم برگزاری  ایران است، نیز پاسخگو باشند. تأکید می

تواند کلیدی باشد برای  می مند ای نظام های رشد حرفه دوره

هایی که در دستاوردها این پژوهش و  حل چالش

ها عبارتند  های گذشته به آنها اشاره شد. این چالش پژوهش
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از الف( مقاومت معلمان زبان در مقابل استفاده از فناوری با 

این باور که آموزش به وسیله فناوری، آموزش کاملی نیست 

رین در کالس درس با استفاده های موثر تم و برگزاری شیوه

ها، تجربیات  پذیر نیست، ب( ارتقای مهارت از فناوری امکان

و دانش الزم معلمان زبان برای آموزش به کمک فناوری، 

ای، ج( قادر ساختن معلمان زبان  تربیت معلم و رشد حرفه

 به پیشنهاد مواد درسی جدید.
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