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 یده چک

 شده انجامنسل جدید  یادگیری زبان انگلیسی توسط های بهبودروش شناسایی هدف با حاضر پژوهش: هدف

  است.

بخش  آن نخست در که تبیینی بوده -تحقیق ترکیبی متوالی هایروش نوع از پژوهش این انجام روش روش:

 78/0ساخته با پایایی  پرسشنامه محقق کمی، بخش در درآمده است. اجرا به بخش کیفی سپس و کمی
های نقش مدارس، آموزشگاهکیفی، مصاحبه شامل چهار سؤال در رابطه با  در بخشآیتم و  00شامل 

با استفاده از دو روش پرسشنامه ی بود. سیزبان انگل یریادگیمحور در یو خودآموزی تکنولوژ یخصوص

ها ماری و تعمدی انتخاب شده بود، دادهها به ترتیب به روش تمام شحضوری و مصاحبه تلفنی که نمونه آن

کالس زبان عمومی در دانشگاه بجنورد  18در  1091-1096از دانشجویانی که در ترم اول سال تحصیلی 

 نام نموده بودند گردآوری شد. ثبت

های خصوصی صرف دانشجویانی که بیشترین زمان را در آموزشگاه از نفر 10 با کیفی، بخش در ها:یافته

تحلیل  و نتیجه حاصل از تجزیه یافته انجام شد. سازمان عمیق نیمه مصاحبه آموزی کرده بودند زبان

نشان داد که  مصاحبهو نتیجه  طرفه تکراریتحلیل واریانس )آنوا( یک و ها با استفاده از تجزیهپرسشنامه

ی و نهایتاً در مدرسه اتفاق های خصوصی، از طریق خودآموزبیشترین میزان یادگیری به ترتیب در آموزشگاه
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2   های...، آموزشگاهمقایسه یادگیری زبان انگلیسی در مدارس 

 

 و بیان مسئله مقدمه

تقویت  یبرا ژهیو بهای یادگیری بهتر زبان انگلیسی ها فرزندان خود را برامروزه بسیاری خانواده   

ها، تقاضا برای شرکت در این کالس شیافزا رغمی. علفرستندمی یها خصوصمکالمه به آموزشگاه

 علیرغم اینکه. اندنداشته یچندان تیموفق زین مؤسسات نیاست که ا قتیحق نیاز ا یشواهد حاک

اصلی  هایاولویت ازه یکی ب ارتباطات و فناورى اطالعات توسعة دلیلبه انگلیسى زبان آموزش

مشکالت  و مسائل ایران در این زمینه با هایدبیرستان است، شدهتبدیل جهانیسطح  در هاخانواده

آموزش زبان ای بر وپرورشآموزشهنگفت  هایهزینه صرفبه توجهبا  .زیادی مواجه هستند

آموزش زبان  یوصکه در مؤسسات خص آموزانیدانش جزب هادبیرستان التحصیالن فارغ ،یسیانگل

 Kalantari) دارندن یمطلوب وضعیت یاز نظر دانش زبان هادانشگاهبه هنگام ورود به ، اندیافتهحضور 

& Gholami, 2011, 2013.) 

زبان انگلیسی  ،کشورهای جهان ترینامپریالیستییکی از ضد  عنوان به ،در ایران طرف یک از    

و از  (Borjian, 2013) شودمیو بریتانیای کبیر تلقی  حدهمتایاالتزبان دشمنانی چون  عنوانبه

آموزش زبان انگلیسی  درباره یمشخص و روشن استیس وبرنامة  حالتابه نکهیباوجوداطرف دیگر 

، روند رو حالبااین. (Riazi, 2005) شودمیتلقی یادگیری آن ابزاری برای پیشرفت ارائه نشده است، 

ایران یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی را به یک مد و بازار  عهدر جامبه رشد و تغییر سریع 

به نظر  نکهیبه ا تیبا عنا. (Davari, 2013) به ویژه در بخش خصوصی تبدیل کرده است پرطرفدار

و دروازه ورود به دهکده  ایدن هایزبان ترینرایجاز  یکی عنوانبه یسیزبان انگل یریفراگ رسدمی

، انجام قرار نگرفته است یجد موردتوجه رانیاست که در ا یموضوع المللیبینو ارتباطات  یجهان

برای مسئولین مربوطه و نسل دیجیتال امروزی راهگشا  ایاندازه تا تواندمیتحقیقاتی از این نوع 

 باشد.

یک درس اجباری  عنوانبههفت سال زبان انگلیسی را  آموزان ایرانی قبل از ورود به دانشگاهدانش    

واقعی  هایمحیطتوانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در ولی بندرت  کنندمیدر مدارس مطالعه 

 قرار گرفته است تأکیداین مشکل توسط اساتید بزرگ آموزش و سنجش زبان انگلیسی مورد  دارند.

(Farhady, Jafarpoor, & Birjandi, 1994). همچنین (Ghorbani (2012( ،Ghorbani and 

Neissari (2015 ،(Kamyab (2008 ،(Hosseini (2007، (Jahangard (2007 و (Razmjoo and 

Riazi, (2006 نبوده است آمیز موفقیتآموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران که  ندستد هقمعت 

نهایی و سراسری مثل کنکور فقط به دنبال افزایش  هایآزمونپژواکی  تأثیرزیرا معلمین به خاطر 

 و آموزش مسؤولینیشان و مدیران مدارس و هاخانواده، هاآنرضایت دانش آموزان جهت جلبنمره 

 یعنی کنندمیمحور تدریس  محور و کنکور آزمونهستند. برای نیل به این هدف معلمین  پرورش

که در این  و تلفظدرسی زبان انگلیسی مثل قسمت شنیداری و گفتاری  هایکتاباز  هاییبخش
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توسط معلمین مورد غفلت  گیردنمیتعلق  هاآنبه  اینمره اصالًیا  شودمیکمتر سنجش  هاآزمون

 .شودمیواقع 

مهم و  هایآزموندرسی، طراحی و اجرای  هایکتابآموزشی، تألیف  هایگذاریسیاستدر ایران     

معه اعم از بر تمام سطوح جا هاآن تأثیر. لذا شودمیمتمرکز توسط دولت انجام  صورتبهغیره 

است.  انکارغیرقابل هاخانواده ریزیبرنامهمدیریت مدارس، تدریس معلمین، یادگیری شاگردان و 

 هایفعالیت که سه عامل اصلی دهدمینشان  (Ostovar Namaghi, 2006) قیاماستوارن تحقیق

چون  ،اوالً .اردگذمی تأثیر هاآنکنترل کرده و بر تدریس  در کالسمعلمین زبان انگلیسی ایران را 

 هاآنرا ندارند مطالبی که توسط  آموزانشاندانشمعلمین حق انتخاب کتاب درسی متناسب با نیاز 

حاصل تدریس معلمین توسط  ،ثانیاً در چهارچوب کتاب خواهد بود. شودمیتدریس و ارائه 

د انگیزه و و معلمین برای ایجا گیردمیقرار  کنکور موردسنجشهماهنگ و ملی مثل  هایآزمون

ثالثأ،  داشته باشند. هاآزمونزیادی در محتوای این دخالت  توانندنمیمثبت در یادگیری  تأثیر

، دانش آموزان و مدیران مدارس باعث شده است که یادگیری برابر با هاخانوادهفرهنگ نمره محور 

استه نمره دانش ناخو صورتبهدر مواردی  عاملاین سه  فشارتحتنمره تلقی شود. لذا معلمین 

 & ,Ghorbani, Arshad, Sahandri که منجر به آلودگی نمره شده است دهندمیرا افزایش آموزان 

Nooreen, 2008)) که یقینأ در امتحان  کنندمی تأکیدهنگام تدریس فقط بر نکات و مطالبی  و یا به

ز قبیل تلفظ، درسی ا هایکتابو نمره آور است و سایر مطالب  گیردمیقرار  موردسنجش

 .شودمیشنیداری و گفتاری و غیره نادیده گرفته  هایمهارت

 Afzalkhani and Lawwafو Bordbar (2010 ،Dashtestani (2012, 2013)محققینی چون )    

 ندارندفناوری اطالعات  مهارت زیادی در استفاده از( معتقدند چون معلمین در مدارس (2013

عوامل مرتبط با  Kalantari and Gholami (2013) شکل مواجه است.یادگیری زبان انگلیسی با م

عامل کالن  12از  نمودند. بندیاولویتو  ییشناسای غرب جانیاستان آذربادر  یسیآموزش زبان انگل

 یسیزبان انگلی ریادگدر یآموزان  دانش فیضعمرتبط با  عامل هفتمعلمین  نظراز  ،شدة ییشناسا

 ت درونتعامال ،یآموزشی تکنولوژ کارگیریبه ،یبرنامه درس یمحتوا زعبارت بودند ا بیبه ترت

آموزان در  شدان مشارکت و یعوامل آموزش ،یاجتماع -یمعلمان، عوامل فرهنگ زهیانگ ،یکالس

 فیتکلو  هینظام تنب ،ییگرانمره، خانه و مدرسه ینید و یاجتماع یهاتضاد ارزش .یگروه مباحث

     یر مشکالت جدی نظام آموزشی ایران محسوب می شوند نیز از سا در مدارس یمحور

Soleimani, Ataran, & Hoseinikhah, 2020)). 

 Razmjoo (2007و ) Ahmadi (2005( ،Razmjoo and Riazi (2006از نظر پژوهشگرانی چون )    

و  هاروشاز خصوصی  هایآموزشگاهدر مقایسه با آموزش رسمی زبان انگلیسی در مدارس، 

 واقعی فراگیران توجه بیشتری دارند. نیازهایبه  بنابرایناستفاده نموده و  روزتریبه هایابکت

(Razmjoo and Riaz, (2006  فراوان در سراسر کشور ازجمله در شیراز را  مؤسسات تأسیسدلیل
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 موسسه 27با مطالعه . دانندمیش رسمی در مدارس زنظام آمو هایکاستینیاز به یادگیری زبان و 

با اصول رویکردهای جدید ارتباطی  استفاده مورد هایروشدریافتند که  هاآنآموزش زبان در شیراز 

مهارت  ،مشکل بودن به دلیل ،. همچنیناستمنطبق بوده ولی نیازمند مواد آموزشی تکمیلی 

 اکثر ه است کهنشان داد هاپژوهشبعضی  انتظار برخالف اما .گیردمینوشتاری مورد غفلت قرار 

ساختار و  ،ریزیبرنامه استمبنا کسب درآمد  و ندنگرآموزش به چشم تجارت می که به هاآموزشگاه

در صنعا  Kuntz (1997، )مثال عنوان به .دندار ایشدهتهیهآموزشی از قبل  - هدف مشخص علمی

شاهدات و با توجه به مقرار داد و  مطالعه موردموسسه خصوصی آموزش زبان را  14پایتخت یمن 

نیاز به آموزش و کارگاه جهت  مؤسساتمعلمین این به این نتیجه رسید که انجام شده  هایمصاحبه

در  .کنندمیفت ایادگیری مهارت تدریس و تهیه و تدوین مطالب آموزشی داشته و حقوق کمی دری

 مطالعهر خصوصی و دولتی را مو مؤسسات( یادگیری لغات در (Schofield and Gitsaki 1996یونان

خصوصی به دلیل روش یاددهی و یادگیری بهتر نیست  مؤسساتموفقیت قرار داده و دریافتند که 

و  ، امتحان بیشتر، نظم بهتر، تعداد کمتر دانش آموزان در هر کالسترجدیبلکه به دلیل محیط 

کتب در عربستان سعودی با مطالعه  Abdan (1991همچنین، )تعداد بیشتر جلسات آموزشی است. 

خصوصی و دولتی دریافت که موفقیت مراکز خصوصی به دو دلیل  مؤسساتدرسی و روش تدریس 

، آموزش ثانیاًو  گرفتندمیشتر در معرض زبان انگلیسی قرار ی، در این مراکز دانش آموزان باوالًبود. 

 .شدمیشروع  تریپاییناز سنین  مؤسساتزبان انگلیسی در این 

    Kalantari and Gholami (2011)  در  آموزش زبان انگلیسی در مدارس عمومی ناکارآمدیعلل

 خصوصی مقایسه هایآموزشگاهبا را و آن قرار داده  موردبررسیرا  مقطع راهنمایی و متوسطه

نفر از  02مشاهده روش تدریس و دبیران زبان انگلیسی  بینپرسشنامه  280 ایشان با توزیع نمودند.

 را مدرسه و آموزشگاه خصوصی 02 ،خصوصی هایآموزشگاهاز مدرسین نفر  02دبیران مدارس و 

خصوصی نسبت به مدارس عمومی از نظر داشتن  هایآموزشگاهکه  قرار داده و دریافتند موردمطالعه

 دارای وضعیت بهتری هستند.استانداردهای الزم برای یادگیری زبان انگلیسی 

 نگری خصوصی، نیازمند باز مؤسسات دارس و چه درآموزش زبان خارجی، چه در م کهازآنجایی    

آموزشی بیشتر متمایل  یتکنولوژاست و نسل جدید با توجه به پیشرفت تر کردن آن کاربردی جهت

 کمیک روش  عنوانبهاست توجه به این رویکرد  خوداتکایییادگیری با روش  جهتازآنبه استفاده 

در دهه اخیر انقالب  خارجی ایجاد کند. هایزبانگیری تحول بزرگی در یاد تواندمیو جذاب  هزینه

مانند  19با ابزار قرن  21دیجیتال با چنان تحولی همراه بوده است که آماده کردن شاگردان قرن 

 & Collins) به هوا بفرستند فضاپیمابخواهید با رکاب زدن دوچرخه  هاآناین است که از 

Halverson, 2009.) ( از نظرHong (2010  جدید یادگیری  هایشیوهبه برای عبور از رویکرد سنتی

استفاده از تکنولوژی و مرتبط بسیار حائز اهمیت است.  تأثیرگذارو یاددهی استفاده از تکنولوژی 

 (.Revere & Kovach, 2011دگیری با کیفیت خواهد شد )یاگیران و اباعث افزایش مشارکت فر



 8931 1 زمستان، چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

 جهت تقویت تمایالت طبیعی و درونی افراد ود تعیین گریتئوری خ عناصر اصلی کارگیریبهبا     

 & ,Deci, Vallerand, Pelletier) افزایش داد را هاآنیادگیری  نهایتاًو  انگیزه، مشارکت توانمی

Ryan, 1991). ًباعث به وجود آمدن احساس مثبت و  بخشلذتتجربه کردن یادگیری  مثال

 Chan) .شودمی ترجدی صورتبهتقویت مشارکت و چنین احساسی باعث  شودمی بخشرضایت

باعث  معتقد است شواهدی وجود دارد که افزایش مشارکت و درگیر کردن خود فراگیر 2001)

 Hagenauer and Hascher) .شودمیوی  خوداتکاییمنتهی به  نهایتاًافزایش انگیزه و اراده شده و 

و  خوداتکائیی مشارکت، آرامش، انگیزه درونی، دریافتند که احساس مثبت در زمان یادگیر 2010)

این  کههنگامی .دهدمیافزایش  مالحظهقابل طوربهشناختی را  هایاستراتژیاز  تردقیقاستفاده 

قرار نگیرد انگیزه یادگیری با روش خود تعیین گری رشد نخواهد  موردتوجهنیازهای روانی فراگیران 

معتقد  Benson (2007a) قوی دارد. رت مثبت عاطفی رابطه بسیااین نوع انگیزه با تجربیاکرد زیرا 

. تعریف عام از مواد آموزشی خود خوان در یک تعریف خاص عبارت است از استفاده خودآموزیاست 

یا تا حد خیلی  طورکلیبهان عبارت است از وضعیتی که در آن فراگیر Benson (2007b) آن از نظر

 .کنندمیعه زیادی بدون کمک معلم مطال

از منبع محور،  عبارتندرا معرفی نمود که  خودآموزیشش رویکرد  Benson (2011) یشهوژپ رد  

در این تحقیق منظور از و فراگیر محور.  تکنولوژی محور، معلم محور، کالس محور، برنامه محور

از نظر  .استاستفاده از منابع و تکنولوژی جهت یادگیری زبان بدون کمک معلم  خودآموزی

(Balçıkanlı (2010 ط به خود فراگیر بوده و محدود به هیچ وروشی مرب خوداتکاییو  خودآموزی

را اعتقاد به توانایی یادگیری بدون  خودآموزیعنصر اصلی  Smith (2008) موقعیت خاصی نیست.

 خوداتکاییو  خودآموزیپنج سطح و مرحله را برای تشویق  Nunan (1997). داندمیکمک دیگران 

یعنی شناخت نسبت به اهداف و مطالب درسی،  "آگاهی "که عبارتند از  دهدمیقرار  أکیدتمورد 

یعنی حق ایجاد تغییر و اصالح اهداف و محتوای  "مداخله"اهداف، یعنی حق انتخاب  "مشارکت"

محتوای  کارگیریبهیعنی  "تعالی" نهایتاًو  خود برای هدفتعین حق  یعنی "خالقیت"درسی، 

از طریق  خوداتکاییو  خودآموزیبر ارتقاء  تأکیدضمن  Cotterall (1995) ی واقعی.درسی در دنیا

رعایت پنج اصل را جهت انتقال مسئولیت از معلم به فراگیر  و توسعه مواد آموزشی تهیه، تدوین

ساده برای بسیار الگو و فرایندی ، باشند اهداف فراگیر محوراینکه که عبارتند از  داندمیضروری 

عملی بر اساس دنیای واقعی باشند، مباحث و  هاینقشو اجرای  تمرینات ،ارائه شود آموزیبانز

 یهاطیمح یطراحیادگیری محور باشند.  نهایتاًو  اجرای نقش باشند کنندهتسهیلراهبردها 

نیز استفاده  یآموزش نینو یهایاز فناور بودن محور رندهیادگیضمن  باید یکیالکترون یریادگی

 ,Barkhoda). خواهد افزود هاطیمح ای اینبه غن گروهیو  مشترک یریادگی یهاتیفعالایند. نم

Brari, Rezaeizade, Khorasani, & Hajzeinolabedini,. 2019) 
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 ایدن هایزبان ترین رایجاز  یکی عنوانبه یسیزبان انگل یریفراگ رسدمیبه نظر  نکهیبه ا تیبا عنا    

 یجد موردتوجه رانیاست که در ا یموضوع المللیبینو ارتباطات  یدهکده جهانو دروازه ورود به 

ن مربوطه و نسل یمسئول یبرا ایاندازه تا تواندمینوع  نیاز ا یقاتیقرار نگرفته است، انجام تحق

 سؤالیافتن پاسخ این  به دنبالاین تحقیق بخش اول و کمی در  راهگشا باشد. یامروز تالیجید

 ،یخصوص هایآموزشگاهنقش مدارس،  نیب یسیزبان انگل یریادگی در یتفاوت ایآ است که یاصل

مختلف دانشگاه بجنورد  هایرشته یدوره کارشناس انیمحور از نظر دانشجو یتکنولوژ خودآموزی

 عبارتند از:این تحقیق  هافرضیه وجود دارد؟

مختلف دانشگاه  هایرشته ی از نظر دانشجویان دوره کارشناسیسیزبان انگل یریادگی برای. 1

 دارد.وجود  ی تفاوتخصوص هایآموزشگاه و نقش مدارسبجنورد بین 

مختلف دانشگاه  هایرشته یدوره کارشناس انیاز نظر دانشجو یسیزبان انگل یریادگی یبرا. 2

 .محور تفاوت وجود دارد یتکنولوژ خودآموزینقش مدارس و  نیبجنورد ب

مختلف دانشگاه  هایرشته یدوره کارشناس انیاز نظر دانشجو یسیزبان انگل یریادگی یبرا. 0

 .دارد تفاوت وجودی خصوص هایآموزشگاهمحور و  یتکنولوژ خودآموزینقش  نیبجنورد ب

 بود: ریز سؤاالتشامل  قیتحقدوم و کیفی بخش 

 ؟داشته است نقش فراگیرانی سیزبان انگل یریادگیدر  همدرستا چه اندازه . 1

 داشته است؟ نقش فراگیرانی سیزبان انگل یریادگیدر  یآموزشگاه خصوصازه تا چه اند. 2

 داشته است؟ نقش فراگیرانی سیزبان انگل یریادگیمحور در  یتکنولوژ خودآموزیتا چه اندازه . 0

برای ( محور یتکنولوژ خودآموزی ی،آموزشگاه خصوص ه،مدرسفوق ) از موارد یککدامدر مجموع . 4

 و چرا؟ بوده است تأثیرگذارتری سیلزبان انگ یریادگی

 

 شناسی پژوهشروش

 (Creswell, 2012)بوده است  موردتوجهکه در تحقیقات اخیر بیشتر تبیینی  -متوالیروش ترکیبی 

 ی کمیهاداده وتحلیلتجزیهگردآوری و  بعد ازقرار گرفت. در این روش  مورداستفادهدر این مطالعه 

 ترروشنحاصل از قسمت کمی تحقیق را  نتایج تا شودمی وتحلیلتجزیهی کیفی گردآوری و هاداده

 نماید.

 

 پژوهش کنندگانشرکت

کالس زبان  18 مختلف بود که در هایرشتهاز  یانیدانشجو بر مشتمل پژوهش این کنندگانشرکت

 .کرده بودند نامثبت 1091-1096 یلیترم اول سال تحصدر در دانشگاه بجنورد  یسه واحد یعموم

به روش تمام شماری و  ترتیب به با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه هاداده آوری جمعبرای  هاونهنم

 . ندتعمدی انتخاب شد
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 ی سنجشابزارها

آن تهیه و روایی  ایگزینهبا مقیاس لیکرت شش  گویه 00شامل  ایپرسشنامهدر روش کمی ابتدا 

کالس  18ارائه  با توجه به. محاسبه شد نشجویانداروهی از به کمک گ و پایایی آن دیبه کمک اسات

 در اختیارپرسشنامه  90تعداد  ،1091-1096زبان عمومی سه واحدی در ترم اول سال تحصیلی 

تکمیل  موردنظر هایکالسدو تا از  حضوری توسط دانشجویان صورتبهقرار گرفت تا اساتید  یکی از

برای  که واجد شرایط بودشنامه تکمیل شده پرس 00ارسال شده ی هاپرسشنامهاز مجموع  شود.

 حاصل /.78 بیضرمحاسبه، بعد از انجام گرفت.  قرار مورداستفاده کرونباخ آلفای ضریب محاسبه

های گویه تحلیل .پرسشنامه است هایگویه قبولقابل پایائی ثبات درونی نمرات و مبین که گردید

 .ندارد پرسشنامه کل نمره با ضعیف همبستگی ریبض هاآناز  کدامهیچ که داد نشان پرسشنامه این

ظاهری و محتوایی در روش کیفی نیز اول روایی  لذا تعداد گویه ها در نسخه نهایی تقلیل نیافت.

قرار  موردبررسی اساتید مربوطه و همکاری چند دانشجو وسیله به سؤاالت تهیه شده برای مصاحبه

 گرفت.

کرونباخ  آلفای برای محاسبه ضریب هادادهنیز مجموع  هاداده ریگردآوالزم به ذکر است بعد از     

 قرار مورداستفاده ای خصوصیهو آموزشگاه خودآموزیهای سه قسمت مدرس، به تفکیک برای گویه

های /. برای گویه77های مدرسه، ضریب برای گویه /.72 بیضرگرفت. بعد از انجام محاسبه، 

های هر /. برای مجموع گویه71آموزشگاه خصوصی و ضریب های گویه/. برای 78، ضریب خودآموزی

وت لدر مرحله پای پرسشنامههای گویه پایائیصحت محاسبه مبین  که گردید حاصل سه قسمت

 .است

 

 هادادهروش گردآوری 

 ایپرسشنامه پس از اطمینان حاصل کردن از روایی و پایایی ابزار محقق ساخته،ه اول در مرحل

 مخالفم( در یلیتا خ موافقم یلیاز خ) لیکرت نوع از بخشی مقیاس شش براساس گویه 00 بر مشتمل

حضوری در اختیار دانشجویان قرار  صورتبهاساتید درس زبان عمومی قرار گرفت تا  تمام اختیار

 دیدگاه ها گویه را در همان جلسه تحویل گرفته و به محقق عودت دهند. هاآنداده و تکمیل شده 

در  تکنولوژی محور خودآموزیو  خصوصی هایآموزشگاهنقش مدارس،  درباره را دانشجویان

که در اختیار  ایپرسشنامه 610از مجموع  .دادندمیارزیابی قرار  یادگیری زبان انگلیسی مورد

ی ناقص، هاپرسشنامهپرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. پس از حذف  402دانشجویان قرار گفت 

 وتحلیلتجزیهاس پی اس اس شد.  افزارنرمبا دقت وارد  وتحلیلتجزیهامه برای پرسشن 071ی هاداده

 مؤسساتزبان انگلیسی در  هایکالسنفر تجربه کافی شرکت در  114توصیفی نشان داد که فقط 

اس پی اس اس  افزار نرمنفر از دانشجویان توسط  106ی هادادهخصوصی را داشتند. در نهایت 

 قرار گرفت وتحلیلتجزیهمعتبر شناسایی شد و مورد  یهاداده عنوانبه
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اولیه، بر اساس اطالعات حاصل  هایبررسیو  ی کمیهاداده گردآوریدر مرحله دوم پس از اتمام     

 و انجام هاآنخاب تعمدی انت برای تعدادی از دانشجویان شرایط مندیعالقهاز پرسشنامه و اعالم 

نفر از دانشجویان پنج نفر از دانشجویان پسر و  پنجدر مجموع  د.مصاحبه نیمه هدایت شده فراهم ش

 شرکت نموده و به سؤاالت مربوطه پاسخ دادند. تلفنی دختر در مصاحبه

 

 هاداده تحلیل و تجزیهروش 

جوامع  هایمیانگینتفاوت معناداری بین  روشن کردن این موضوع است که آیا به دنبالاین پژوهش 

در هریک  مطالعهاین در  کنندگانشرکتوجود دارد یا نه.  سؤال دمور رمستقل(سه گروه وابسته )غی

با توجه به اینکه در این  .شوندمیوابسته محسوب  هاگروه، بنابراین بودهیکسان  گانهسه هایگروهاز 

، برای باشندمیدارای سه میانگین  هاآزمودنی ازیکسانی  گروهمتغیر وابسته کمی بوده و  تحقیق

بر  های مکررگیریآزمون تحلیل واریانس با اندازه روش ها ازها و مقایسه میانگین دادهیل دادهتحل

تعقیبی برای ارزیابی  هایآزمون از د،بودار معنی F مقدار چون. شداستفاده  اساس مدل خطی

تفاده از با اس هاپرسشنامهکمی  وتحلیلتجزیهنتیجه حاصل از . استفاده شد ا بین میانگینهتفاوت

 .ه استنشان داده شد پژوهش هاییافتهدر قسمت  مکرر هایگیریاندازهآزمون تحلیل واریانس با 

 بندیطبقه شوندگانمصاحبه تأکیدمورد  هایتمی فیک در بخش ترعمیق هایبررسیهمچنین در     

 وتحلیلزیهتجبر این باور است که هیچ روش واحدی برای  Creswell (2012. )ه استو ارائه شد

که در  کندمیهمه باشد اما رویه و قواعد کلی را پیشنهاد  موردقبولی کیفی وجود ندارد که هاداده

 قرار گرفته است. مورداستفادهاین تحقیق 

شمارش و ثبت در  ،ی)رمزگذار یسه روش کمّ بیبا ترک هامصاحبهمتن،  سازیپیادهپس از     

 انیروابط م لیو تحل ی)بررس ی(، ساختاریفیآمار توص هایروشبا استفاده از  یفراوان عیجدول توز

 افتنی) یری( و تفسهاگفتهموجود در  یکشف الگوها یتکرار برا زانیبر حسب م میو مفاه هاواژه

 شد. وتحلیلتجزیه( ایزمینه ةیبه نظر یابیدست یمصاحبه برا ینهفته در متن نوشتار هایپیام

 یهاگفتهمرور  پس از. دشمشخص مشابه  یهاگفتهو  سی برجستهی اساهاگفتهمتن،  در هر    

و  هامقولهشد. پس از مرور هر سؤال استخراج برای  هامقولهاز  ایمجموعهبرجسته شده،  یاساس

برای رعایت اصل  .شدوارد  لیول تحلادر جد هر سؤال یی براینها یهامقوله، هاآن بندیطبقه

قرار  مورداستفاده هاآنحرف اول اسم و فامیل  شوندگانمصاحبهم ذکر نا جایبهمحرمانه ماندن، 

ی، لیرشته تحص قرار گرفت عبارتند از موردتوجه که در این تحقیق هاآنمشخصات مهم . گرفت

 یهادر آموزشگاه حالتابه ییکه از دوران ابتدا (ایدقیقه 90) یجلسات یبیتقر تعدادو  تیجنس

 ند.اافتهیحضور  یسیزبان انگل یریادگیجهت  یخصوص
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 پژوهش هاییافته

نقش بین  اینکه آیا از نظر دانشجویان بر مبنی پژوهش سؤال اصلی این به پاسخگویی منظوربه

ی تفاوتی سیزبان انگل یریادگیمحور در  یتکنولوژ خودآموزیو  یخصوص هایآموزشگاهمدارس، 

ی کمی با استفاده از هاداده ،وهشپژ پیشینه و نظری مبانی دقیق مطالعه از پس. دارد یا خیر

ی کیفی با استفاده از مصاحبه تلفنی هاداده و سپس شد وتحلیلتجزیهپرسشنامه گردآوری و 

 .است نتایج به ترتیب کمی و کیفی به شرح زیر ی شد.محتوای لیو تحلگردآوری 

 

 نتایج کمی

اطمینان حاصل  توانمی( 1)جدول  است -2+ و 2با عنایت به اینکه ضریب چولگی و کشیدگی بین 

تکراری برای  طرفهیکتحلیل واریانس . استنرمال  صورتبههای متغیر وابسته توزیع دادهکه کرد 

زبان انگلیسی در مدرسه(، وضعیت دوم )یادگیری زبان  یادگیری) اول وضعیت مقایسه میانگین در

 خودآموزیلیسی از طریق خصوصی( و وضعیت سوم )یادگیری زبان انگ هایآموزشگاهانگلیسی در 

مربوطه را به تفکیک  معیارهایو انحراف  هامیانگین شماره یک جدولتکنولوژی محور( انجام شد. 

 .دهدمیانجام شده نمایش  هایبندیگروه

 
 گانهسه هایوضعیتآمار توصیفی برای (: 1)جدول 

 کشیدگی        چولگی      انحراف معیار      گینمیان           تعداد                                     وضعیت

 -/.261          /.070            9.02           00.91          106                    )مدرسه( 1وضعیت 
 /.168            /201             9.97           07.14          106              (خودآموزی) 2وضعیت 

 1.018           -/.814            9.44          41.22           106 شگاه خصوصی()آموز 0وضعیت 

 

 دای ویلکز برای تفاوت سه وضعیت از لحـاظ یادگیریبآزمون چند متغیری الم (:2جدول )

 P        Eta یخطا              df فرضیه                 F             df                    آماره

101./               11.692        2                     104                  000./             0.499 

 

استناد  با توجه به (2فوق )شماره  در جدول یادگیریاز لحـاظ  سه وضعیتبرای آگاهی از تفاوت     

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان  نتایجHo (2006 ) دای ویلکز در مقـاالتبمزیاد به آزمون ال

در  df= 2 و 104و  F=  11.692 و معـادل /.101. نتایج این آزمون بـا مقـدار آمـاره داده شده است

 یادگیری است. سه وضعیت در تفاوت داریمعنی دهندهنشان p ≥01/0سطح معناداری 

 دارمعنی هاآنهمه  است 0.01 از کمتر متغیره چند هایآزمون  نتایج در Sig مقدار چون   

(. 0.499= ریمتغ/. و مجذور اتای چند 000(، پی = 104و 2/.، اف )101دای ویلکز = ب)الم باشندمی

بین سه وضعیت مختلف یادگیری وجود دارد. با  دارمعنینتیجه گرفت که تفاوت  توانمیبنابراین 
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( 274-8ص  1997بر اساس پیشنهاد کوهن ) است 0.499توجه به اینکه اندازه اثر در این تحقیق 

 .شودمی، زیاد محسوب تأثیراندازه این 

 
 دگیری در مدرسه، یادگیری از طریقیا برای متغیرهای تکراری راههیکخالصه تحلیل واریانس (: 3) جدول

 خصوصی هایآموزشگاهدر  یادگیریو  خودآموزی

 N              df  SS             MS                  PES                P                 F             تغییر بعامن

 /.984   /.   000    0967.892      4618889.601      4618889.601    1     106    بین گروهی

 0.481   /.    000          90.410        10898.968         10898.968     1   106درون گروهی  
**P < 0.05 

 
یادگیری در مدرسه، یادگیری از طریق  میانگین متغیرهای مون تعقیبی بونفرونی برای مقایسهآز(: 4) جدول

 خصوصی هایآموزشگاهدر  یادگیریو  خودآموزی

 اریخطای معیار میانگین        سطح معناد       (I-J)اختالف میانگین           (J)گروه              (I)  گروه

 /.000                      1.204                         -8.179*             خود آموزی               مدرسه

 /.000                       1.488                      -14.284*    آموزشگاه                    مدرسه      
 /.000                        1.204                         8.179*                 مدرسه         خود آموزی

 /.000          /.               714                        -8.071*              آموزشگاه        خود آموزی

 /.000                         1.488                      14.284*                 مدرسه           آموزشگاه
 /.000     /.                      714                         8.071*            خود آموزی         آموزشگاه

 *P < 0.05 

 

 (، بیشترین میزان4)جدول  رهایمتغ نیانگیم سهیبرای مقا یبونفرون یبیآزمون تعقاساس نتایج بر    

اتفاق افتاده  در مدرسه نهایتاً و خودآموزی قی، از طریخصوص هایآموزشگاهدر رتیب به ت یریادگی

 است.

 

 نتایج کیفی
 هایآموزشگاهدانشجویانی که بیشترین زمان را در  از نفر )پنج پسر و پنج دختر( 10 بخش در این

در  خود را جهت مصاحبه با ذکر شماره تلفن مندیعالقهکرده و  آموزیزبانخصوصی صرف 

 شده عمیق نیمه هدایت مصاحبه با روش تعمدی انتخاب و ده بودندوپرسشنامه مرحله اول اعالم نم

پس از مکتوب کردن متن مصاحبه تلفنی ضبط شده، با استفاده از رویه و  انجام شد. هاآنتلفنی با 

در پاسخ به  شوندگان مصاحبه تأکیدمورد  هایتم Creswell (2012) قواعد کلی پیشنهاد شده توسط

 ترتیب در زیر ارائه شده است.شد که به بندیطبقه مربوطه سؤاالت
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 فراگیرانمدرسه در یادگیری زبان انگلیسی  (: نقش5) جدول

 تعداد  تم یا موضوع مورداشاره

 1  تمرکز بر خواندن متن، لغت و گرامر

 4  غفلت از مهارت شنیداری و گفتاری

 4  رآییهای گرامرمحور و فاقد کاکتاب

 1  کمبود و یا استفاده اندک از وسایل صوتی و تصویری
 1  های خاصی از کتابنمره محوری و تمرکز بر بخش

 

 فراگیرانآموزشگاه خصوصی در یادگیری زبان انگلیسی  (: نقش6)جدول 

 تعداد  تم یا موضوع مورداشاره

 8  یادگیری کاربرد محور

 1  بردیهای مکالمه محور، جذاب و کارکتاب
 0  تمرکز بر مهارت شنیداری و گفتاری

 1  غفلت از تدریس گرامر

 1  دانش آموزان در هر کالسیادگیری بهتر به خاطر تعداد کم
 

 فراگیرانتکنولوژی محور در یادگیری زبان انگلیسی  خودآموزی (: نقش7)جدول 

 تعداد  تم یا موضوع مورداشاره

 1  لی یادگیری زبان انگلیسیعنوان عامل اصخود فراگیر به 
 0  افزارهای آموزشی برای نسل جدیدتر بودن یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از نرمتر و جذابراحت

 2  عنوان یک محرک اصلی برای استفاده از این روشمدرسه و آموزشگاه خصوصی به

 1  پذیری این روش بدون راهنمای مناسبعدم امکان

 1  صرفههبروشی مقرون
 1  نیازمند امکانات، انگیزه و اراده قوی

 

 تکنولوژی محور( برای خودآموزی)مدرسه، آموزشگاه خصوصی،  (: تأثیرگزاری8)جدول 

 یادگیری زبان انگلیسی

 تعداد  تم یا موضوع مورداشاره

 10  بردی بودن آن(های مکالمه محور، جذاب و کارسرعت یادگیری و کتابهای خصوصی )با توجه بهآموزشگاه

 2  استفاده همزمان از هر سه مورد )با توجه به مزایای خاص هر مورد(

 2  مدرسه )با توجه به نقش آن در کنکور و هزینه کم یادگیری(
 1  عنوان عامل اصلی یادگیری زبان انگلیسی در هر سه مورد )با توجه به عالقه، وقت و انگیزه(خود فراگیر به

 1  ولوژی محور )با توجه به جذابیت و هزینه کم یادگیری(خودآموزی تکن

 1  خودآموزی تکنولوژی محور )با توجه به قابلیت تکرار و استفاده متناسب با برنامه فراگیر(
 

به  سؤالداخل جداول فوق در زیر هر  هایتماصلی،  سؤالدر پاسخ به چهار  یفیک در بخش    

نتایج  تأییدضمن  شوندگانمصاحبه که شودمیمشخص  هاتمین ا ترعمیق هایبررسیآمد. با  دست
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خصوصی،  هایآموزشگاهبرای  برای یادگیری زبان انگلیسی به ترتیبشترین نقش را یبخش کمی ب

 قائل هستند. مدرسهو  محور یتکنولوژ خودآموزی

 

 گیرینتیجه و بحث
هم نتایج حاصل از  وخش کمی اشاره شد هم نتایج حاصل از ب هایافتهکه در قسمت  طورهمان

تکنولوژی  خودآموزی، خصوصی اولویت اول هایآموزشگاه دهدمیبخش کیفی این تحقیق نشان 

محسوب  فراگیران جهت یادگیری زبان انگلیسی در ایران سوم اولویتدوم و مدرسه  تیاولومحور 

 Ahmadi (2005( ،Razmjoo and Riaziی این تحقیق نظر پژوهشگرانی چون )هایافته. شودمی

در مقایسه با آموزش رسمی  خصوصی هایآموزشگاه که کندمی تأییدرا  Razmjoo (2007و ) 2006)

واقعی  نیازهایو به  نمایندمیاستفاده  روزتریبه هایکتابو  هاروشاز  زبان انگلیسی در مدارس

 ,Farhady)ی هاگفته ندهتأییدکنی این پژوهش هایافتههمچنین  فراگیران توجه بیشتری دارند.

Jafarpoor, and Birjandi (1994 و با نتایج حاصل از مطالعات بوده (Ghorbani (2012( ،Ghorbani 

and Neissari (2015( ،Arshad, Sahandri, and Nooreen (2008 ،(Kamyab (2008 ،(Hosseini 

(2007، (Jahangard (2007 ،(Razmjoo and Riazi (2006 و (Ostovar Namaghi (2006  همسو

نبوده است  آمیزموفقیتآموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران معتقد هستند که  . این محققیناست

نهایی و سراسری مثل کنکور فقط به دنبال افزایش  هایآزمونپژواکی  تأثیرزیرا معلمین به خاطر 

 مسؤولینمدارس و یشان و مدیران هاخانواده، هاآننمره دانش آموزان جهت جلب رضایت 

 کنندمیهستند. برای نیل به این هدف معلمین آزمون محور و کنکور محور تدریس  وپرورشآموزش

که در  و تلفظدرسی زبان انگلیسی مثل قسمت شنیداری و گفتاری  هایکتاباز  هاییبخشیعنی 

سط معلمین مورد تو گیردنمیتعلق  هاآنبه  اینمره اصالًیا  شودمیکمتر سنجش  هاآزموناین 

 .شودمیغفلت واقع 

 هاموقعیتوجود ندارد که برای همه اهداف و  روش یاددهی و یادگیریهیچ  طورکلیبه        

انی را صالح دارد تا نیازهای خاص زمانی و مکانیاز به بازنگری و  روشیهر  بنابراین. مناسب باشد

مدرسه، آموزشگاه ان انگلیسی فراتر از زب یاددهی و یادگیریمشکل  د.شایسته برآورده نمای طوربه

عوامل  از این سه مقولهکه  دهدمینشان  این پژوهشولی نتایج  .است خودآموزیو  خصوصی

نتایج این لذا استفاده از . شوندمیدر کشور محسوب زبان انگلیسی وضعیت کنونی بر  تأثیرگذار

 مثالعنوانبه امری حیاتی است. ارجیخ هایزبانفراگیری  رفع موانعبرای  تحقیق و تحقیقات مشابه

قرار  توجه مورددر مدارس ایران دبیران زبان انگلیسی بندرت مهارت شنیداری و گفتاری را 

. اگر حداقل مهارت شنیداری در کنکور و امتحان نهایی اضافه شود بدون شک دبیران زبان دهندمی

 خواهند نمود. شفاهی توجه بیشتری هایمهارتانگلیسی و دانش آموران به 
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امری  هاآنبازنگری و اصالح پیوسته  این سه مقوله مهمبرای استفاده حداکثری از ظرفیت     

شنیداری گفتاری و  هایمهارتدر مدارس  دهدمیی این تحقیق نشان هایافتهاست.  ناپذیراجتناب

رویکردی منتهی به  امید است نتیجه این تحقیق و تحقیقات مشابه در آینده .شودمی نادیده گرفته

جامعه و بر  نیازهایخارجی متناسب با  هایزبانو یادگیری  یاددهینحوه اصالح  شود که نتیجه آن

 .ی علمی خواهد بودهایافتهاساس آخرین 
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