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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to examine the effect of connectivism 

instructional method on student’s English language learning in comparison with grammar-

translation and communicative language teaching methods. 

Methods: The current study was a 3 (instructional methods) *2 (genders) factorial design with 

pre-post-test. Statistical population included all the high school students in grade 3 from 

Ramhormoz city in Iran, who were studying in 2016-2017. Participants included students in 

six classes that were selected by available sampling method. Each of the classes was assigned 

to one of the three groups using the random division. The measuring instrument included an 

English language teacher - made test that was consisted of four main skills including reading, 

writing, speaking and listening. 

Results: Data was analyzed by descriptive statistic and MANCOVA through SPSS-23. The 

findings showed the connectivism instructional method was significantly more effective than 

other methods (P < 0.05). Communicative instructional method was more effective than 

grammar-translation method, too (P < 0.05). 

Conclusions: Based on the results of this research, it is concluded that the application of 

connectivism instructional method were effective in improving the English language learning 

of the students. Accordingly, this research suggests the application of connectivism 

instructional method in order to increase English language learning as a foreign language for 

the students. 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.02.16
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مقدمه

 زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان شدن مطرح و پذیرش با همزمان

 خارجی زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری و آموزش المللی،بین

 قرار توجه مورد پیش از بیش آموزشی یحوزه این اندرکاراندست نزد

 و سوکی از شناسانزبان تکاپوی ینتیجه در کهایگونهبه. است گرفته

 مطرح نظریات به مربوط یادگیری و آموزش اصول از استفاده

 پرورش جهت مختلفی آموزشی رویکردهای دیگرسو، از شناسیروان

 یجمله از. است آمده وجودبه آموزانزبان نزد زبانی هایمهارت

 رویکرد نمود اشاره هاآن به توانیم که حوزه این در مطرح رویکردهای

. [3-1] است زبان ارتباطی آموزش رویکرد و هترجم-دستور آموزشی

 پیوندگرایی ینظریه شدن مطرح با و اخیر هایسال در همچنین،

 این بر مبتنی هایآموزه از استفاده ،4002 سال در Seimense توسط

 یویژه توجه مورد نیز ندگراییپیو آموزش رویکرد عنوان تحت نظریه

 یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری و آموزش یحوزه نظرانصاحب

 .[7-2]است  شده واقع خارجی زبان

 در آموزشی ردرویک اولین عنوانبه ترجمه-دستور آموزشی رویکرد

 قویتت طریق از یادگیری ایجاد دنبالبه  انگلیسی، زبان آموزش یعرصه

 ویکردر این اهداف ترینمهم از یکی و است فراگیران دستوری شایستگی

 یمهترج و دستور یادگیری در فراگیران توانمندسازی به کمک آموزشی

 به توجه با حال، این با. [8] است مادری زبان به انگلیسی زبان متون

 ( شایستگی1111) Oxford نظر از انگلیسی زبان یادگیری تعریف

 تظاران انگلیسی زبان فراگیران از که نیست چیزی آن یهمه دستوری

 که اشدب یاگونهبه باید انگلیسی زبان یادگیری و آموزش بلکه رود،می

 و ردنکصحبت نوشتن، خواندن، اصلی مهارت چهار همزمان پرورش

 برخی کهآن با. [1]گردد  شامل را ارتباط برقراری منظوربه دادنگوش

 وتق ینقطه انگلیسی، زبان یادگیری و آموزش یحوزه نظرانصاحب از

 ونمت دقیق یترجمه و دستوری شایستگی به توجه در را رویکرد این

 یزمینه در شدنتوانمند  آنان نظر از اما دانند،می انگلیسی زبان

 نددار زیادی اهمیت نیز کردنصحبت و دادنگوش هایمهارت یادگیری

 یآموزش رویکرد تأثیرگذاری یزمینه در نیز هاپژوهش نتایج. [10-12]

 نشان زبان آموزش کاربردی رویکردهای با مقایسه در ترجمه-دستور

 زبان زا استفاده قبیل از التیمشک به توجه با رویکرد این که است داده

 انفعال کنار در معلم حد از بیش فعالیت هدف، زبان عنوانبه مادری

 12/11/1316 تاریخ دریافت:

 30/11/1316 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 ارتباطی آموزش رویکرد

 آموزش رویکرد

 پیوندگرایی ینظریه

 انگلیسی زبان یادگیری

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  آموزاندانش انگلیسی زبان یادگیری بر پیوندگرایی آموزش رویکرد اثربخشی بررسی حاضر پژوهش اجرای از هدف :مقدمه

 .است بوده ارتباطی و ترجمه-دستور آموزشی رویکردهای اب مقایسه در

  اجرای از استفاده با ،(جنسیت) 4(*تدریس روش) 3 عاملی هایطرح با آزمایشیشبه نوع از حاضر پژوهش :کار روش

  سوم یپایه دختر و پسر آموزاندانش یکلیه شامل حاضر پژوهش در آماری یجامعه. است آزمونپس و آزمونپیش

.  اندبوده تحصیل به مشغول 1315-16 تحصیلی سال در که بود رامهرمز شهرستان دولتی مدارس ستاندبیر

.  دندگردی انتخاب دسترس در گیرینمونه صورتبه که اندداشته حضور کالس شش در حاضر پژوهش در کنندگانمشارکت

.  افتی اختصاص( ترجمه-دستور و ارتباطی پیوندگرایی،) گروه سه از یکی به تصادفی صورتبه هاکالس از یک هر سپس

  ،نوشتن خواندن، اصلی مهارت چهار شامل که انگلیسی زبان یساختهمحقق آزمون از بود عبارت پژوهش گیریاندازه ابزار

 .است سؤال چهل بر مشتمل و دادنگوش و کردنصحبت

  طریق از و( MANCOVA) چندمتغیری اریانسکوو تحلیل آماری آزمون توصیفی، آمار از استفاده با هاداده :هایافته

  دو اب مقایسه در پیوندگرایی آموزش رویکرد که داد نشان نتایج. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS-23 افزار نرم

  آموزش رویکرد همچنین،(. P < 05/0) است بوده برخوردار انگلیسی زبان یادگیری بر تریبیش اثربخشی از دیگر رویکرد

 (.P < 05/0) بود برخوردار انگلیسی زبان یادگیری بر تریبیش اثربخشی از ترجمه-دستور رویکرد با مقایسه در طیارتبا

  هایآموزه بر مبتنی آموزش رویکرد از استفاده که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هاییافته براساس :گیرینتیجه

  را دگراییپیون ینظریه هایآموزه از استفاده پژوهش این لذا است، دهبو مؤثر انگلیسی زبان یادگیری ارتقاء در پیوندگرایی

 .کندمی پیشنهاد خارجی زبان یک عنوان به انگلیسی زبان یادگیری ارتقاء منظوربه

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.16         مقاله پژوهشی

 و یارتباط آموزش رویکردهای با مقایسه در پیوندگرایی بر مبتنی آموزش رویکرد اثربخشی

 انگلیسی زبان یادگیری بر ترجمه-دستور

 1 فوالدچنگ محبوبه ،*،1 برنا محمد
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 است نتوانسته زبانی هایمهارت همزمان رشد به توجه عدم و فراگیران

 منظوربه انگلیسی زبان هایمهارت یادگیری در آموزانزبان انتظارات

 .[17-12, 14]سازد  محقق را ارتباط برقراری

 آموزیزبان اصلی هایمهارت پرورش در سنتی رویکردهای ناکارآمدی

 یمشهور اسانشنزبان تأثیرپذیری و گراییعقل مجدد ظهور سو،یک از

 قرن دوم ینیمه ابتدای در شناختی شناسیروان از Chomsky نظیر

 یسنت هایآموزش متوجه را جدی انتقادات تنهانه سو، دیگر از بیستم،

 مندنظام ساختارهای آموزش و ترجمه-دستور آموزشی رویکرد قبیل از

 زبانی جدید هایشایستگی به توجه ضرورت بلکه گردانید، پاسخ-محرک

 شده یاد مالحظات به توجه. [18] ساخت روشن همگان برای نیز را

 آموزش یحوزه در جدیدی رویکرد پدیدآیی ساززمینه رفته هم روی

, 1]است  گردیده ارتباطی آموزش رویکرد عنوان تحت انگلیسی زبان

 رویکرد یمیالد 1170و  1160 یدهه در که رویکردی. [40, 11, 11

 Spada نظر از و [44, 41, 14]بوده  انگلیسی زبان آموزش بر حاکم

 ردرگی طریق از فراگیران آن طی در که دارد اشاره رویکردی ( به4007)

 از مهم یجنبه دو همزمان تقویت به زبان معنادار هایفعالیت در شدن

 نتایج. [15]پردازند می ارتباط در دّقت و سیالی یعنی زبان یادگیری

 این به مربوط هاییافته و اصول کارگیریبه یزمینه در هاپژوهش

 کارآمدی از حاکی انگلیسی، بانز یادگیری و آموزش یحوزه در رویکرد

 .[30-43, 16, 4]است  سنتی رویکردهای برابر در رویکرد این تربیش

 آموزش رویکرد مثبت هایویژگی بر هاپژوهش نتایج تأکید رغمبه

. تاس وارد آموزشی رویکرد این به نیز هاییچالش و انتقادات ارتباطی،

 تعامل بر تأکید وجود با. است مربوط معلم نقش به نخست چالش

 به باید که است معلم ینا اما یادگیری، فرایند طول در آموزاندانش

 و برانگیخته درسی مواد یادگیری راستای در را فراگیران تنهایی

 تکتک عملکرد به باید معلم همچنین،. نماید تحریک را هاآن خالقیت

 ارائه را الزم بازخوردهای نیز یادگیری فرایند با رابطه در آموزاندانش

 ظامن در خصوصاً درس السک در فراگیران باالی تعداد به توجه با. نماید

 است خارج معلم یعهده از مهم این کردن برآورده گاه ایران آموزشی

 زا انگلیسی زبان یادگیری و آموزش اثرپذیری به توجهیی. ب[31]

 یتوسعه منظوربه فراگیران در کافی انگیزش نبود جامعه، تحوالت

 تکالیف در مشارکت به نسبت فراگیران مقاومت ارتباطی، هایمهارت

 نای از معلمان ادراک ضعف فراگیران، ناکافی زبانی کارایی کالسی،

 زا ارتباطی محتوای و مواد آموزش برای ناکافی زمان و آموزشی رویکرد

 زبان ارتباطی آموزش رویکرد با ارتباط در شده مطرح هایچالش دیگر

 هایسال در یت،نها در. [32-34]کرد  اشاره هاآنبه  توانمی که هستند

 بسیاری اجتماعی هایشبکه نظیر آموزشی هایفنّاوری ورود با و اخیر

 به مربوط نظری هایچارچوب و اصول از هزایید آموزشی رویکردهای از

 ردرویک جمله از گرایی،شناخت و رفتارگرایی نظیر سنتی هاینظریه

 رفتنگ نادیده به مربوط چالش. شدند کشیده چالش به ارتباطی آموزش

 جمله از یادگیری، و آموزش یعرصه در هافنّاوری این از ناشی تحوالت

 ینظریه پیدایی یزمینه نجامسرا انگلیسی زبان یادگیری و آموزش

 و آموزش یعرصه در پیوندگرایی ینظریه عنوان تحت را جدیدی

 و آموزش یعرصه تنها نه آن تأثیرات که ،[35]نمود  مهیا یادگیری

 ،[5]ساخت  متأثر را خارجی زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری

 یرییادگ و آموزش بعد در تربیت و تعلیم به مربوط هایحوزه تمام بلکه

 نیز اخیر هایسال در گرفته صورت هایپژوهش. [36]گیرد یم بر در را

 .[20-37, 5, 2]است  واقعیتی چنین وجود مؤید

 به و اخیر سال چند در که است آموزش به ایتازه رویکرد پیوندگرایی،

 ینظریه طرح نهایت در و دیجیتال، عصر به مربوط تغییرات دنبال

 نظریه این. است شده ( مطرح4002) Siemensسوی  از پیوندگرایی

 و اتاطالع مدد به و اخیر هایسال در که گرفته شکل عصری در

. [22-21] شودمی یاد جهانی یدهکده به آن از جدید هایفنّاوری

 زشآمو یمنزله به دیجیتال عصر خاص ینظریه عنوانبه پیوندگرایی

 نظریه، این دیدگاه از و [36, 35]گردیده  توصیف شبکه بر مبتنی

. [35]جدید  پیوندهای و هاگره خلق فرایند از است عبارت یادگیری

 از ناشی تأثیرات به توجه طریق از است مدعی پیوندگرایی ینظریه

 ویژه طوربه و یادگیری، و آموزش یحوزه در دیجیتال عصر ظهور

 تحوالت خارجی، زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری و وزشآم

. [28-25, 31, 37, 5, 2]است  آورده پدید حوزه این در را ایتازه

Veselá (4013معتقد ) مربوط هاییافته و اصول کارگیری به است 

 سیانگلی زبان یادگیری و آموزش فرایند در پیوندگرایی ینظریه به

 زبان آموزش رایج رویکردهای در که گرددمی هاییمقوله به توجه شامل

 – دستور آموزشی رویکرد نظیر خارجی زبان یک عنوانبه انگلیسی

 توجه. شودمی یافت ندرت به ارتباطی آموزش رویکرد یا و ترجمه

 اتصالی هایشبکه طریق از زبان فهم عقاید، و نظرات تنوع به همزمان

 سازیجاری انسانی، غیر وسایل و ابزارها کمک به آموزش پیوندی، یا

 نقش همچنین و دقت، و( کردن عملیاتی و روزانه استفاده روانی،)

 یهایمؤلفه ترینمهم یجمله از معلم یکنندهتسهیل و گرایانهحمایت

 یریهنظ از استفاده با انگلیسی زبان یادگیری و آموزش در که هستند

 آموزش رایج رویکرد دو درها مؤلفه این. [6]هستند  مدنظر پیوندگرایی

 توجه مورد ارتباطی آموزش و ترجمه-دستور رویکرد یعنی زبان

 .اندنبوده

 گرانپژوهش توجه مورد گیری،شکل بدو از پیوندگرایی ینظریه اصول

 هایپژوهش و گرفته قرار انگلیسی زبان یادگیری و آموزش یعرصه

 یرییادگ و آموزش در پیوندگرایی اصول از استفاده یزمینه در مختلفی

 استفاده بتمث نتایج بر همگی که است رسیده انجام به نیز انگلیسی زبان

, 37, 5, 2] دارد حکایت زمینه این در پیوندگرایی ینظریه اصول از

 یزمینه در یادشده هایپژوهش انجام رغمبه حال،این با. [25-28, 31

 زبان آموزش در پیوندگرایی ینظریه به مربوط اصول از استفاده

 نظیر داشته غیرتجربی یجنبه یا هاپژوهش این یعمده انگلیسی،

 داردمی اظهار Veselá کهچنانهم  یا ( و4010) Senior پژوهش

 از استفاده سطح تا را زبان آموزش در پیوندگرایی ینظریه از استفاده

 اجتماعی یشبکه یک یا و همراه تلفن همچون آموزشی کمک ابزارهای

 اندک نیز دیگر سوی از. [6-2]اند داده کاهش بوکفیس نظیر خاص

 کشور از خارج در است، دست در زمینه این در که آزمایشی یهاپژوهش

 ساسیا یمسئله فوق، مالحظات به توجه با بنابراین،. اندرسیده انجام به

 ینظریه به مربوط اصول از استفاده آیا که است آن حاضر پژوهش در

 ادگیریی بر تریبیش تأثیر رایج رویکردهای با مقایسه در پیوندگرایی

 دارد؟ سیانگلی زبان

 نقش به مربوط شده توجه بدان حاضر پژوهش در که دیگری یمسئله

 از کیی عنوانبه تنوع اصل. است کنندهتعدیل متغیر عنوان به جنسیت

 در. [35] است تأکید مورد پیوندگرایی رویکرد در اصلی هایویژگی
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 ( معتقدند4006)  Downesو Siemens (4002)که  گونهآن واقع،

 انمی پیوند چگونگی طورهمین و هاشبکه و هاگره شناسایی در تنوع

 همچنین،. [36, 35]است  برخوردار یادگیری در اساسی اهمیت از هاآن

 و گیریتصمیم اصل دسترس، در ( دانش4002)Siemens نظر  از

 دیجیتال فضای در هافرهنگ سایر افراد با که تعامالتی طورهمین

 راییپیوندگ رویکرد هایآموزه از استفاده با یادگیری در گیرد،می صورت

 تنوع به رابطه همین در نیزVeselá (4013 ). [35]است  تاکید مورد

 این هکایگونهبه. است نموده اشاره انگلیسی زبان یادگیری و آموزش در

 محتوای یا و جنسیت با مرتبط واژگانی ترجیحات در تواندمی تنوع

 به توجه با رو،این از. [6]کند  پیدا نمود فراگیران میان ارتباطی

 رویکرد اثربخشی آیا که شودمی مطرحسؤال  این فوق هایویژگی

 دختر و سرپ گروه دو بین انگلیسی زبان یادگیری متغیر بر پیوندگرایی

 است؟ متفاوت

 ترینمهم از یکی به نخست که یابدیم اهمیت دلیل بدین حاضر پژوهش

 ساله هر پرورش و آموزش. است پرداخته ایران آموزشی نظام مشکالت

 اما .نمایدمی انگلیسی زبان یادگیری و آموزش صرف تومان هامیلیون

 یرانیفراگ شدن التحصیلفارغ هزینه صرف و گذاریسرمایه این ینتیجه

 از فوردآکس تعریف با مطابق زبانی هایشایستگی به نهایت در که است

 وزهح این در گرفته صورت هایتالش و یابندنمی دست انگلیسی زبان

 عالوه حاضر پژوهش همچنین،. [54-21] انجامدمی شکست بهعمدتاً 

 عصر یادگیری ییهرنظ عنوان به پیوندگرایی ینظریه آزمون بر

 زبان آموزش در استفاده جهت ارزشی با کاربردی هاییافته دیجیتال،

 .دهدیم ارائه انگلیسی

 نخست، که است بوده آن حاضر پژوهش انجام از هدف رو،این از

 در را سیانگلی زبان یادگیری بر پیوندگرایی آموزشی رویکرد اثربخشی

. ایدنم بررسی ارتباطی و جمهتر-دستور آموزشی رویکردهای با مقایسه

 آموزش رویکرد اثربخشی بررسی حاضر پژوهش دیگر هدف همچنین،

 یآموزش رویکرد با مقایسه در انگلیسی زبان یادگیری بر ارتباطی

 بود این حاضر پژوهش دیگر هدف نهایت، در. است بوده ترجمه-دستور

 بر یایپیوندگر رویکرد اثربخشی نظر از پسران و دختران بین آیا که

 .دارد وجود تفاوت انگلیسی زبان یادگیری میزان

 کارروش

 روش) 3 عاملی هایطرح با آزمایشیشبه نوع از حاضر پژوهش

 آزمونپس و آزمونپیش اجرای از استفاده با ،(جنسیت) 4(*تدریس

 رسدست در گیرینمونه روش از استفاده با و ابتدا حاضر پژوهش در. بود

 متغیر سطوح از یک هر اثرات بررسی نظورمبه آزمایش گروه شش

 یادگیری به مربوط آزمونپیش اجرای از بعد. شدند انتخاب مستقل،

 طوحس با مربوط آموزشی هایبسته اجرای به گرپژوهش انگلیسی زبان

 نهایت در و پرداخت ایدقیقه 10 یجلسه 10 طی در مستقل متغیر

 اشین احتمالی تأثیرات ررسیب منظوربه و آموزشی، یبسته اجرای از بعد

 سیانگلی زبان یادگیری به مربوط آزمونپس آموزشی، یبسته اجرای از

 .شد گذاشته اجرا به

 و پسر آموزاندانش یکلیه شامل حاضر پژوهش در آماری یجامعه

 هک است بوده رامهرمز شهر دولتی مدارس دبیرستان سوم یپایه دختر

. بودند تحصیل هب مشغول 1315-16 تحصیلی سال در

 که بودند کالس شش در آموزاندانش پژوهش در کنندگانمشارکت

 زا استفاده با سپس. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه صورتبه

 دفیتصا صورتبه هاکالس از یک هر که صورت بدین تصادفی تقسیم

 اصاختص( ترجمه-دستور و ارتباطی پیوندگرایی،) گروه سه از یکی به

 .ستا یافته

 دریافت ضمن فراگیران، که بوده گونهاین پژوهش اجرای روش

 دبع و آزمایشی جلسات در شرکت منظوربه الزم توضیحات و رهنمودها

 ژوهشپ اصلی فرایند وارد انگلیسی زبان یادگیری آزمونپیش اجرای از

. دندش مستقل متغیر سطوح با متناسب آموزشی هایبسته اجرای شامل

 موزشآ بر رویکرد این نظری اصول طبق پیوندگرایی یآزمایش گروه در

 هایشبکه و هاگره در موجود دانش مدیریت از استفاده ی،اچندرسانه

 و یانسان منابع از استفاده فراگیران، توسط یادگیری واحد با مرتبط

 و یرییادگ واحد با مرتبط هایشبکه از استفاده و شناسایی غیرانسانی،

 ید.... تاکهاگروه تشکیل مجازی، و حقیقی یسازهشبک از استفاده نیز

 انگلیسی زبان اصلی هایمهارت آموزش بر ارتباطی آموزش گروه در. شد

 طریق از ارتباط برقراری هدف، زبان از استفاده بر تمرکز طریق از

 فکش درس، کالس در نفره چند یا و دو تعامل ایجاد کوتاه، هایدیالوگ

 هر در موجود هایمطلبدرک و هادیالوگ نمت از درس کاربردی نکات

 ترجمه – دستور آموزش گروه در نهایت، در. شد تاکید یادگیری واحد

 یترجمه بر تمرکز طریق از نوشتن و خواندن اصلی مهارت دو آموزش بر

 مادری زبان از استفاده با دستوری نکات آموزش مادری، زبان به واژگان

 شرح ادامه در. شد تاکید مادری زبان به هامطلبدرک یترجمه نیز و

 نمونه عنوانبه( ورزش موضوع با) گروه سه هر اول یجلسه از مختصری

 بررسی منظوربه و آموزشی هایبسته اجرای پایان در. شودیم ارائه

 تفادهاس یسیانگل زبان یادگیریآزمون پس از هاآموزش احتمالی تأثیرات

 .گردید

 بطمرت واژگان صحیح تلفظ آموزش: ترجمه-دستور رویکرد اول یجلسه

 تحت جداگانه بخش یک در و مستقل صورت بهمعمواًل  که شغل با

 آورده یادگیری واحد هر انتهای یا ابتدا در جدید، هایواژه عنوان

 نتماری حل سپس و فارسی زبان به واژگان یترجمه همچنین شوند،می

 واژگان بخش با مرتبط

 اجرای و پخش با جدید درس: ارتباطی وزشآم رویکرد اول یجلسه

 هادیالوگ آن اجرای سپس و نوار طریق از مشاغل با مرتبط هایدیالوگ

 چند یا و دو اجرای به فراگیران ادامه در. شودمی شروع معلم توسط

 به معلم راهنمایی با فراگیران سرانجام و. پردازندمی هادیالوگ نفره

 .پردازندمی هادیالوگ کاربردی نکات کشف

 السک به ورود از قبل فراگیران: پیوندگرایی آموزش رویکرد اول یجلسه

 رد غیرانسانی و انسانی اطالعاتی هایشبکه و هاگره از استفاده با و

 هایگروه مجازی، و حقیقی هایلغتفرهنگ ها،سایت قبیل از دسترس

 آموزش با مرتبط مجازی هایشبکه زبانی، دوستان زبان، آموزش مجازی

 جدید درس با مرتبط یواژه 40 گردآوری به... و انگلیسی زبان

 ار،ک سختی یدرجه اساس بر مشاغل بندیتقسیم به سپس. پرداختند

 اب مرتبط واژگانی تنوع ،...(و کننده سرگرم اداری، آموزشی،) شغل نوع

 .پرداختند انگلیسی زبان در شغل مفهوم

 آزمون از است عبارت ضرحا پژوهش در استفاده مورد ابزار

 خواندن، اصلی مهارت چهار شامل که انگلیسی زبان یساختهمحقق

. است بوده سؤال چهل بر مشتمل و دادنگوش و کردنصحبت نوشتن،

 سؤاالت. شد استفاده سؤال 10 از مهارت چهار از یک هر سنجش برای
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 نکرد کامل خالی، جایپرکردن  ای،گزینه چهار مختلف هایشیوه به

 سؤاالت مورد در مثال، برای. است شده طراحی... و کوتاه هایمتن

 و شد داده فراگیران به کامل دیالوگ یک دادن،گوش مهارت به مربوط

 کی طریق از که دیالوگ یبقیهبه دادنگوش با تا شد خواسته آنان از

 با مرتبط چارت کردنکامل  به بود شدن پخش حال در صوتی ابزار

 کوتاه متن یک نوشتن مهارت از ارزیابی در یا نمایند، ماقدا دیالوگ

 از استفاده با تا شد خواسته آنان از و شد داده فراگیران به ناقص

 حاضر پژوهش در. نمایند کامل را شده ارائه متن خود هایدانسته

 یروای از انگلیسی زبان یساختهمحقق آزمون روایی بررسی منظوربه

 ظرن از ابزار این یتهیه در که ایگونهبه ست،ا شده استفاده محتوایی

. است شده استفاده انگلیسی زبان آموزش هایسرگروه و دبیران

 فادهاست کرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی بررسی منظوربه همچنین

 هایمهارت از یک هر برای و 80/0 ابزار کل برای آن مقدار که شد

 ،53/0 ،23/0 ترتیببه دادنگوش و کردنصحبت نوشتن، خواندن،

 .آمد دستبه 64/0 و 75/0

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

 یانگلیس زبان یادگیری آزمونپیش وجود به توجه با حاضر، پژوهش در

 آزمون و توصیفی آمار از استفاده با هاداده کوواریت، متغیر عنوانبه

 طریق از و (MANCOVA) چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS-23 افزار نرم

 هایافته

 سه شامل) آموزشی رویکردهای مستقل متغیر دو اثر حاضر پژوهش در

 رد جنسیت و( پیوندگرایی و ارتباطی ترجمه،-دستور آموزشی رویکرد

 آزمونپس و آزمونپیش نوبت دو در و دختر و پسر گروه شش مورد

 شیبخ عینیت منظور به و حاضر پژوهش در راین،بناب. شد گیریاندازه

 راشهمپ متغیر اثر و تعاملی اثر اصلی، اثر دو به مربوط نتایج گزارش،

 .(2-1)جداول  گردندمی گزارش استنباطی و توصیفی بخش دو در

 

 

 جنس و گروه تفکیک به آزمونپس و آزمونپیش در انگلیسی زبان یادگیری نمرات معیارانحراف و میانگین .1 جدول

 (n=  33) پیوندگرایی گروه (n=  33) ارتباطی گروه (n=  33) ترجمه – دستور گروه آزمون

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر 

       خواندن مهارت

 71/5 ± 112/4 76/3 ± 328/1 65/2 ± 167/1 67/3 ± 437/1 33/2 ± 432/1 27/2 ± 506/1 آزمونپیش

 21/7 ± 644/1 53/6 ± 586/1 14/5 ± 047/4 78/2 ± 301/1 13/5 ± 870/1 00/6 ± 602/1 آزمونپس

       نوشتن مهارت

 76/3 ± 751/4 53/2 ± 374/1 41/2 ± 485/4 67/3 ± 374/1 60/4 ± 805/1 73/3 ± 580/1 آزمونپیش

 18/8 ± 551/1 65/7 ± 116/0 71/6 ± 085/4 00/6 ± 058/4 13/7 ± 807/1 20/6 ± 805/1 آزمونپس

       کردنصحبت مهارت

 06/4 ± 154/1 41/4 ± 457/4 18/3 ± 163/4 81/4 ± 083/4 40/1 ± 135/1 81/4 ± 132/4 آزمونپیش

 12/7 ± 638/1 00/7 ± 581/1 84/6 ± 148/4 74/6 ± 362/1 87/3 ± 503/4 20/2 ± 362/1 آزمونپس

       دادنگوش مهارت

 27/2 ± 674/4 41/2 ± 202/1 84/2 ± 811/1 56/3 ± 617/1 00/2 ± 611/4 13/2 ± 346/4 آزمونپیش

 84/7 ± 380/1 00/8 ± 445/1 51/6 ± 644/1 61/6 ± 116/0 73/3 ± 187/4 60/2 ± 805/1 آزمونپس

 کل دختر پسر مجموع

 36/15 ± 35/6 16/16 ± 54/7 58/12 ± 14/2  آزمونپیش

 56/45 ± 052/6 15/45 ± 83/6 18/45 ± 41/5 آزمونپس

 

 در افراد نمرات میانگین دهدمی نشان 1 جدول نتایج که طوریهمان

 هم با زیادی تفاوت انگلیسی زبان یادگیری هایمهارت آزمونپیش

 مهارت در پسران آزمونپیش نمرات میانگین مثال برای. ندارند

 ارتباطی ترجمه، – دستور آزمایش هایگروه برای ترتیببه دادنگوش

 نمرات معیار انحراف و است 41/2 و 56/3 ،13/2 وندگراییپی و

 این. است 202/1 و 617/1 ،346/4 ترتیببه مهارت این در آزمونپیش

 آزمونپس در گروه سه فراگیران نمرات میانگین که است حالی در

 در پسران آزمونپس نمرات مثال طوربه دارند؛ هم با زیادی تفاوت

 ترجمه،-دستور آزمایش هایگروه برای ترتیببه دادنگوش مهارت

 انحراف و است 00/8 و 61/6 ،60/2 ترتیببه پیوندگرایی و ارتباطی

 و 116/0 ،805/1 ترتیببه مهارت این در آزمونپس نمرات معیار

 .است 445/1

 برقراری از تا دارد ضرورت استنباطی هاییافته گزارش از قبل

 حاصل اطمینان چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون هایفرضپیش

 آزمون براساس که چرا شده رعایت بودن نرمال فرضپیش. نماییم

 غیرمت از سطحی هیچ در وابسته متغیرهای از یک هیچ ویلکز-شاپیرو

 بین کافی هبستگی وجود فرضپیش. است نشده معنادار مستقل

 بارتلت کرویت آزمون که چرا است شده رعایت نیز وابسته متغیرهای

 برقراری از اطمینان منظوربه (. همچنین،P=  000/0است ) شده ادارمعن

 برابری و کوواریانس/واریانس هایماتریس همگنی فرضپیش

 ررسیب لوین و باکس، آزمون طریق از ترتیببه گروهیبین هایواریانس
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 هایفرضپیش رعایت یمنزله به دو این معناداری عدم که است شده

 (. اطمینانP ،128/1  =F ،623/62  =BOX=  440/0است ) یاددشده

 یچندمتغیر کوواریانس تحلیل روش از استفاده ها،فرضپیش رعایت از

 3 و 4 جداول در استنباطی هاییافته اساس این بر. شماردمی مجاز را

 .است آمده

 

 چندمتغیری واریانس آزمون اعتباری هایشاخص به مربوط هایآزمون .2 جدول

 (PES) اتا مجذور معنادری سطح F رزشا هاآزمون

     آزمونپیش

 305/0 000/0 724/1 305/0 پیالیی اثر

 305/0 000/0 724/1 615/0 ویلکز المبدای

 305/0 000/0 724/1 238/0 هاتلینگ اثر

 305/0 000/0 724/1 238/0 روی یریشه

     آموزش رویکردهای

 218/0 000/0 162/16 836/0 پیالیی اثر

 231/0 000/0 200/17 315/0 ویلکز المبدای

 251/0 000/0 615/18 616/1 هاتلینگ اثر

 574/0 000/0 014/30 337/1 روی یریشه

     جنس

 084/0 103/0 111/1 084/0 پیالیی اثر

 084/0 103/0 111/1 118/0 ویلکز المبدای

 084/0 103/0 111/1 081/0 هاتلینگ اثر

 084/0 103/0 111/1 081/0 روی یریشه

     جنس*گروه

 040/0 881/0 251/0 031/0 پیالیی اثر

 040/0 810/0 504/0 161/0 ویلکز المبدای

 040/0 810/0 501/0 021/0 هاتلینگ اثر

 038/0 277/0 170/0 031/0 روی یریشه

 

 متغیریتک آزمون نتایج .3 جدول

 (PES) تاا مجذور معنادری سطح F آزادی یدرجه وابسته متغیر

 447/0 000/0 514/13 4 خواندن

 133/0 000/0 061/7 4 نوشتن

 334/0 000/0 851/44 4 کردن صحبت

 531/0 000/0 722/53 4 دادن گوش

 

 مربوط اثر که داد نشان ویلکز المبدای آزمون 4 جدول نتایج اساس بر

 مهارت چهار شامل انگلیسی زبان یادگیری بر آموزشی رویکردهای به

، P < 001/0است ) معنادار دادنگوش و کردنصحبت نوشتن، اندن،خو

200/17  =F ،WILKS LAMBDAالمبدای مقدار قدرچه (. هر 

 اوتتف هاگروه بین که است این یدهندهنشان باشد، ترکوچک ویلکز

 که گفت توانمی 4 جدول نتایج اساس بر بنابراین. دارد وجود معناداری

 متغیرهای بر معناداری یرتأث از آموزش ردهایرویک مستقل متغیر اثر

. تاس بوده برخوردار انگلیسی زبان یادگیری هایمهارت یعنی وابسته

 واریانس از درصد 22 حدود آزمونپیش اثر تعدیل از بعد که ایگونهبه

. است بوده تدریس هایروش اعمال اثر در انگلیسی زبان یادگیری

 هایگروه با آن تعامل و جنسیت غیرمت اثر 4 جدول اساس بر همچنین،

 جاییآن از. است نبوده معنادار انگلیسی زبان درگیری نمرات بر آزمایش

 معنادار آموزش رویکردهای اثربخشی مورد در چندمتغیری آزمون که

 وابسته متغیرهای از یک هر یجداگانه ارزیابی به توانمی است،

 بررسی برای متغیری تک آزمون نتایج 3 جدول در بنابراین. پرداخت

 ستهواب متغیرهای از یک هر بر آموزش رویکردهای مستقل متغیر یرتأث

 .است شده ارائه

 طرز به وابسته متغیر چهار هر که است آن گربیان 3 جدول نتایج

 آموزش رویکردهای مستقل متغیر یرتأث ( تحتP < 001/0معناداری )

 از درصد 52 حدود مثال یبرا که طوریبه. گرفتند قرار انگلیسی زبان

 الاعم از ناشی دادنگوش مهارت در فراگیران عملکردبه  مربوط واریانس

 هکسؤال  این بررسی منظوربه و نهایت در. است بوده تدریس هایشیوه
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 بانز یادگیری هایمهارت بر تریبیش اثربخشی آموزشی رویکرد کدام

 هاگروه به مربوط اتاثر زوجی یمقایسه به 2 جدول در دارد، انگلیسی

 .شودمی پرداخته تعقیبی هایآزمون طریق از

 

 انگلیسی زبان هایمهارت آزمونپس نمرات در هاگروه تعقیبی هایآزمون نتایج .3 جدول

 معناداری MD SE گروه گروه

     خواندن

 037/0 207/0 861/0 ترجمه – دستور پیوندگرایی

 000/0 381/0 012/4 ارتباطی پیوندگرایی

 005/0 202/0 -153/1 ترجمه - دستور ارتباطی

     نوشتن

 017/0 224/0 077/1 ترجمه– دستور پیوندگرایی

 000/0 244/0 555/1 ارتباطی پیوندگرایی

 471/0 231/0 -278/0 ترجمه- دستور ارتباطی

     کردن صحبت

 000/0 278/0 101/3 ترجمه– دستور پیوندگرایی

 137/0 256/0 683/0 اطیارتب پیوندگرایی

 000/0 272/0 482/4 ترجمه- دستور ارتباطی

     دادن گوش

 000/0 324/0 541/3 ترجمه– دستور پیوندگرایی

 000/0 346/0 481/1 ارتباطی پیوندگرایی

 000/0 331/0 443/4 ترجمه- دستور ارتباطی

 

 زشآمو گروه که دهدمی نشان 2 جدول در تعقیبی یهاآزمون نتایج

 اثربخشی از دیگر رویکرد دو با مقایسه در پیوندگرایی بر مبتنی

 که ریطوبه. است بوده برخوردار انگلیسی زبان یادگیری بر تریبیش

 و آموزش اصلی مهارت چهار هر بر تریبیش اثربخشی از رویکرد این

 رخوردارب ترجمه – دستور رویکرد با مقایسه در انگلیسی، زبان یادگیری

 نیز ارتباطی آموزش رویکرد با مقایسه در ( وP < 005/0ت )اس بوده

 اصلی تمهار سه در فراگیران نمرات بر تریبیش اثربخشی است توانسته

 نتایج (. همچنینP < 005/0باشد ) داشته دادنگوش و نوشتن خواندن،

 ردرویک با مقایسه در ارتباطی آموزش رویکرد که دهدمی نشان 2 جدول

 ردرویک این زیرا است، برخوردار تریبیش اثربخشی از ترجمه-دستور

 رویکرد از مؤثرتر کردنصحبت و دادنگوش زبانی مهارت دو در آموزشی

 مهارت بر اثربخشی در و (،P < 005/0است ) بوده ترجمه – دستور

 ودهب مؤثر میزان یک به ترجمه-دستور رویکرد با مقایسه در نوشتن

 (.P < 005/0)است 

 بحث

 آموزش رویکردهای اثربخشی بررسی حاضر پژوهش اجرای از هدف

 دو در یانگلیس زبان یادگیری بر پیوندگرایی و ارتباطی ترجمه،-دستور

 رد پژوهش نتایج. است بوده متوسطه سوم یپایه دختر و پسر گروه

 بهبود در آموزشی رویکردهای که داد نشان اول یفرضیه بررسی جهت

 روهگ شش هر که، طوریبه اندبوده مؤثر انگلیسی زبان یادگیری میزان

 حال،این. با نمودند تجربه آزمونپس نمرات در را معناداری افزایش

 ویکردر دو با مقایسه در پیوندگرایی هایآموزه بر مبتنی آموزش رویکرد

 نیمب اول یفرضیه حاضر پژوهش در بنابراین. است بوده مؤثرتر دیگر

 .گرددیم ییدتأ پیوندگرایی رویکرد هایموزهآ از استفاده بودن مؤثرتر بر

 Siemens هایپژوهش با نظری لحاظ به اول یفرضیه از حاصل نتایج

دارد  خوانیهم پیوندگرایی ( پیرامون4014) Downes( و 4005)

 تجربی لحاظبه فرضیه این آزمون از حاصل نتایج همچنین. [36, 35]

 Senior(4010،) Al-Shehri (4011،) های پژوهش با

Gutiérrez، Rodríguez، Ortiz  وGarcía (4014،) Garcia، 

Brown وElbeltagi  (4014،) Jarvis و Marianna (4013 ،)

Sagar (4013،) Ventura، Bárcena و Elena  وKaral، 

Kokoc  وCakir (4015هم )[28-25, 31, 37, 5, 2]دارد  خوانی .

 Elbeltagiو  Garcia، Brown( و 4011) Al-Shehri مثال برای

 هایآموزه از استفاده تأثیر پیرامون هاییپژوهش در (،4013)

 بانز یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری و آموزش بر پیوندگرایی

 مؤثر یهنظری یک عنوانبه پیوندگرایی که رسیدند نتیجه این به خارجی

 یاستفاده منظوربه عملی یرهنمودها و مالحظات دیجیتال، عصر در

 بوک،فیس اجتماعی یشبکه نظیر وب بر مبتنی هایتکنولوژی از مؤثر

 این از یاستفاده که یطور. بهدارد همراه گوشی یا و هاوبالگ

 رد فراگیران مشارکت و تعامل افزایش طریق از نهایت در هاتکنولوژی

 تبعبه و یادگیری و آموزش از فراگیران انتظارات تغییر یادگیری، فرایند

 فزایشا به منجر فراگیران، توسط یادگیری فرایند از بخشی مدیریت آن

 .[26, 5]گردد می فراگیران نزد زبان یادگیری

 ریقط از انگلیسی زبان آموزش در گفت، باید فوق ییافته تبیین در

 اختیار در هاییفرصت و تجارب پیوندگرایی بر مبتنی هایآموزه

 و ارتباطی آموزش نظیر رایج رویکردهای در که گیردمی قرار فراگیران
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 از آموزش در فراگیران. شودمی یافت ندرت به ترجمه-دستور رویکرد یا

 اب مرتبط دسترس در دانش مدیریتبه پیوندگرایی هایآموزه طریق

 وجهیت قابل بخش و نمایند،می اقدام انگلیسی زبان یادگیری و آموزش

 فراگیران توسط شود آموخته یادگیری واحد یک در باید چهآن از

 استفاده با فراگیران کهطوریبه. [26, 35] شودمی تولید یا و مدیریت

 یادگیری واحد با مرتبط هایواژه دسترس در منابع و هاشبکه ها،گره از

 به واقعی یا و مجازی فضای طریق از و نموده پیدا فعاالنه را جدید

 نهاتنه  هدفی چنین تحقق برای فراگیران واقع،. در گذارندمی اشتراک

 یادگیری و آموزش واحدهای با رتبطم اتصاالت و هاشبکه ها،گره باید

 اتصاالت ادایج به قادر نهایت در نیز خود بلکه بشناسند را انگلیسی زبان

 که است حالی در این. [6]هستند  حوزه این در تازه پیوندهای و

-ردستو و ارتباطی آموزش نظیر رایج رویکردهای در یادشده هایویژگی

 محتوای انتقال و آموزش مدیریت و گرددمی تیاف ندرتبه ترجمه

. [32, 33]است  معلم یعهده برعمدتًا  رویکردها این در یادگیری

 یمبتن هایآموزه طریق از انگلیسی زبان آموزش در فراگیران همچنین،

 به را خود معلم، یگرانهتسهیل نقش پذیرش و درک با اییپیوندگر بر

 دهندمی قرار یادگیری متن در منفعل نه و فعال اییادگیرنده عنوان

 ارتباط در و معلم راهنمایی با که هستند فراگیران این واقع، در. [27]

 و گردآوری شناسایی، به انگلیسی زبان یادگیری مهارت چهار هر با

 ،نهایت در. پردازندمی تازه یوندهایپ و هاشبکه ها،گره منابع، مدیریت

 اصخ یژگیو عنوانبه ایچندرسانه آموزش و دیجیتال فضای از استفاده

 رد انگلیسی زبان یادگیری منظوربه را ایتازه هایفرصت رویکرد، این

 تازه هایفرصت این یجمله از. [5]دهد می قرار فراگیران اختیار

 رد فراگیران مندهدف و فعال حضور نیز و مشارکت تعامل، به توانمی

 انمی دراحتمااًل  که است زبانی شرکای نمودن پیدا و دیجیتال فضای

 ،همچنین. شودمی یافت نیز انگلیسی زبان بومی افراد از برخی هاآن

 شرح مجالت، موضوعات، ها،متن ها،دیالوگ جمالت، لغات، با آشنایی

 مشهور، ثروتمندان و مدارانسیاست نظیر) معروف هایچهره یزندگ

 زبان یادگیری و آموزش یحوزه در مشهور هایکتاب و...( و هاسلبریتی

 جدید اطالعاتی هایگره عنوانبه توانمی هااین یهمه از که انگلیسی

. دنمو استفاده دسترس در دانش دیریتم یا و سازیشبکه راستای در

 و شنیدن مهارت دوخصوصًا  زبانی هایمهارت تقویت نهایت، در

 فضای در هامهارت این کارگیریبه و فعال حضور طریق از کردنصحبت

 از استفاده با آموزش در که ایتازه فرصت عنوان به ایچندرسانه

 عوامل. شودنمی یافت ترجمه – دستور و ارتباطی آموزش رویکردهای

 زااستفاده  نظیر دیگری هایمقوله به توجه همچنین فوق، ییاددشده

 و روزانه یاستفاده یا روانی) سازیجاری غیرانسانی، وسایل ابزارها،

 کارآمدی تبیین در عوامل ترینمهم یجملهاز  دقّت و( کردنعملیاتی

 گراییپیوند بر مبتنی هایآموزه طریق از انگلیسی زبان آموزش تربیش

 .[6]است  ترجمه-دستور و ارتباطی آموزش رویکرد دو با مقایسه در

 ییادگیر و آموزش که داد نشان پژوهش نتایج دوم، یفرضیه ییدتأ در

 ؤثرترم معناداری طرز به ارتباطی آموزش رویکرد طریق از انگلیسی زبان

 نظری مالحظات با اخیر یتهیاف. است ترجمه-دستور آموزش رویکرد از

 و  Hymes (1174،) Finocchiaroسوی  از شده مطرح

Brumfit(1183 و ) Richards(4006 )[1 ,18 ,41] لحاظ به و 

 Wang (4003،)و   Savignon پیشین هایپژوهش نتایج با تجربی

Islam (4014،) Wong (4014،) Ahmad  وRao (4013،) 

Farooq (4015،) Liu (4015،) Gurunathan  وGeethanjali 

(4016،) Mohammad (4016،)  وKibbe (4017) بر همگی که 

 سیانگلی زبان یادگیری افزایش در ارتباطی آموزش رویکرد مؤثر نقش

 و Ahmadمثال  برای. [30-43, 16, 4]دارد  سوییهم دارند، تاکید

Rao (4013در ) آموزش رویکرد تأثیر یمقایسه هدف با خود پژوهش 

 یجهنت این به انگلیسی زبان یادگیری بر ترجمه-دستور و ارتباطی

 مهترج-دستور رویکرد با مقایسه در ارتباطی آموزش رویکرد که رسیدند

 موضوعات مورد در چه) کردنصحبت هایمؤلفه بر تریبیش یرتأث

 آموزانزبان نزد زبانی اصالحات و( تخصصی موضوعات چه و عمومی

 .[47]دارد 

 فراگیر تربیش فعالیت قبیل از عواملی به باید حاضر ییافته تبیین در

 بعد دو به همزمان توجه همچنین یادگیری، و یاددهی هایفعالیت در

 و آموزش در مادری زبان نه و هدف زبان از استفاده دقّت، و سیالی

 زبان اصلی مهارت چهار هر همزمان پرورش بر مرکزت مفاهیم، یادگیری

 برخالف. [46, 18, 1] نمود اشاره ارتباطی آموزش رویکرد در انگلیسی

 به هاییفرصت ارتباطی آموزش رویکرد در ترجمه،-دستور رویکرد

 رفراگی اختیار در شده،کسب مفاهیم کارگیریبه و سازیجاری منظور

 هب نسبت مختلف هایموقعیت در تا است قادر فراگیر و گیردمی قرار

 در فراگیران همچنین. [1]نماید  اقدام شده آموخته مفاهیم از استفاده

 یادگیری و آموزش در را تریبیش فعالیت ارتباطی آموزش رویکرد

 رد مثال برای که طوریبه گیرندمی عهده بر انگلیسی زبان مفاهیم

 اگیرفر این ارتباطی آموزش رویکرد از استفاده با دستوری نکات آموزش

 یا و هامتن دل از را جدید درس دستوری نکات باید که است

-وردست رویکرد در کهآن حال نماید کشف نفره چند یا و دو هایدیالوگ

 دستوری نکات آموزش به مستقیم طور به که است معلم این ترجمه

 ( معتقد4011) Bastaزمینه  همین در. ورزدمی مبادرت جدید درس

 اب مقایسه در ارتباطی آموزش رویکرد مثبت هایویژگی از یکی است

 یادگیری از فراگیران تربیش یاستفاده ترجمه،-دستور رویکرد

 چهاگر واقع، در. است آموزشی رویکرد این از استفاده طول در مشارکتی

 رتباطیا آموزش از استفاده با انگلیسی زبان یادگیری و آموزش فرایند در

 عهده رب فراگیران تکتک به بازخورد یارائه یوظیفه که است معلم این

 ارتباطی رویکرد طریق از آموزش در فراگیران حال، این با. [34]دارد 

 در مشارکت برای ترییشب فرصت ترجمه-دستور رویکرد با مقایسه در

 که انتقاداتی علیرغم رسدمی نظربه رفتههمروی. دارند یادگیری تجارب

 با آموزشی رویکرد اینظاهراً  اما است وارد ارتباطی آموزش رویکرد به

 نسبت مؤثرتری روش هم هنوز فوق یشده یاد هایویژگی از برخورداری

 .است ترجمه-دستور آموزش رویکرد به

 ددهمی نشان پژوهش از آمدهدست به نتایج سوم یفرضیه یبررس در

 تنمرا میان معنادار تفاوت ایجاد در مؤثری عامل فراگیران جنسیت که

 هایآموزه بر مبتنی آموزش از استفاده با انگلیسی زبان آزمونپس

 و ردم فراگیران هم حاضر پژوهش در عبارتیبه. است نبوده پیوندگرایی

 رب مبتنی آموزش رویکرد اثربخشی از میزان یک به زن فراگیران هم

 راتنم میان معناداری تفاوت و گردیدند مندبهره پیوندگرایی هایآموزه

 مشاهده رویکرد این طریق از آموزش در مرد و زن جنس دو آزمونپس

 Siemens نظر از چه اگر گفت توانمی یافته این تبیین در. نشد

 نظرات و عقاید تنوع یمقوله به ( توجه4014) Downes ( و4005)

 زنی و دسترس در دانش مدیریت منابع، ها،شبکه ها،گره شناسایی در
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 فضای طریق ازخصوصاً  تازه پیوندهای و اتصاالت برقراری چگونگی

 همین بر و ،[36, 35] استمدنظر  پیوندگرایی ینظریه در مجازی

 اب تعامل در بتواند فراگیران جنسیتاحتمااًل  که رفتمی گمان اساس

 آزمونپس نمرات میان معنادار تفاوت در مؤثری نقش از رویکرد این

 یدیتأ حاضر پژوهش درشده  مطرح یفرضیه حال این با باشد، برخوردار

 وم،س یفرضیه ییدتأ عدم راستای در مؤثر عوامل از یکی. احتماالً نشد

 ظیرن اطالعاتی منابع و هاگره با فراگیران از برخی قبلی آشنایی عدم

 برخوردار آن تبع به و دیجیتال فضای اجتماعی، هایشبکه ها،سایت

 طریق از تازه ارتباطات و اتصاالت برقراری در کافی مهارت از نبودن

 تفادهاس با آموزش از استفاده بر حداز  بیش تاکید. است شده یاد فضای

 هایمحدودیت برخی اعمال نیز و معلمان توسط سنتی رویکردهای از

 تالدیجی فضای از استفاده جهت در کشور آموزشی نظام سوی از قانونی

 یا و مدرسه در همراه گوشی نداشتن یا داشتن همراهبه چالش نظیر

 دنکر فیلتر طریق از اجتماعی هایشبکه به فراگیران ورود از ممانعت

 یجمله از دیگر یناشناخته عوامل کنار در اجتماعی هایشبکه برخی

 شچال با کم زمانی یبازه این در را آموزش اثرگذاری که هستند عواملی

 فراهم با آتی هایپژوهش در دارد، ضرورت رواین از. سازندمی مواجه

 فضای از فراگیران استفاده منظورهب هاییفرصت کافی، زمان آوردن

 ات گیرد قرار انگلیسی زبان یادگیری و آموزش یحوزه در دیجیتال

 رحاض پژوهش در همچنین. گردد حاصل راستا این در بیشتری اطمینان

 انزب درس مورد در پیوندگرایی ینظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی

 شودمی نهادپیش شد، بررسی خارجی زبان یک عنوان به انگلیسی

 انزب نظیر دیگر دروس مورد در آموزشی جدید ینظریه این اثربخشی

 تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات خارجی، زبان یک عنوانبه عربی

 .شود گرفته کاربه نیز... و درسی ادبیات

 گیرینتیجه

 23 حدود داد نشان کوواریانس تحلیل نتایج که گونههمان مجموع در

 اعمال اثر در انگلیسی زبان یادگیری به مربوط واریانس از درصد

 پژوهش این از حاصل نتایج همچنین،. است بوده آموزش رویکردهای

 دو اب مقایسه در پیوندگرایی هایآموزه بر مبتنی رویکرد که داد نشان

 رب تریبیش اثربخشی از ترجمه، -دستور و ارتباطی آموزش رویکرد

 و بود دار برخورد خارجی زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری

 آموزش رویکرد این از استفاده با را انگلیسی زبان که آموزانیدانش

 جربهت انگلیسی زبان یادگیری نمرات در را تریبیش افزایش دیدند،

 یاد زنی دیجیتال عصر به آن از که حاضر عصر در رسدمی نظربه. نمودند

 سهم ایجر رویکردهای با مقایسه در بتواند پیوندگرایی ینظریه کنند،می

 با ین،بنابرا. نماید ایفا یادگیری و آموزش کیفیت ارتقایدر  تریبیش

 متعلی یحوزه متخصصان دارد ضرورت پژوهش از حاصل نتایج به توجه

 و آموزش در را پیوندگرایی هایآموزه از استفاده یزمینه تربیت و

 خاص طوربه انگلیسی زبان یادگیری و آموزش و عام طوربه یادگیری

 .آورند فراهم

 تشکر و تقدیر

 همکاری و زحمات از که دانندمی الزم خود بر گرانپژوهش پایان در

 مسئولین و رامهرمز شهرستان پرورش و آموزش مدیریت یصمیمانه

 و تقدیر کمال داشتند نقش پژوهش این اجرای در که مدارسی محترم

 .باشند داشته را تشکر

 اخالقی یتأییدیه

 از الزم مجوزهای ابتدا اخالقی اصول رعایت منظوربه حاضر پژوهش در

 فرایند ابتدای در سپس و کسب پرورش و آموزش مدیریت طرف

 عنوانبه هاآن از است قرار که شد داده اطالع هاآزمودنی به پژوهش

 اهآن به همچنین. شود استفاده آزمایشی پژوهش یک در اماری ینمونه

 .است اختیاری پژوهش فرایند در شرکت که شد داده عاطال

 منافع تعارض

 .نیست تعارض در سازمانی و ارگان هیچ منافع با پژوهش این نتایج

 مالی منابع

 شده تأمین نویسندگان توسط پژوهش این مالی هایهزینه یکلیه

.است
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