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مدیریت و بررسی رابطه بین جستجوی در وبالگ ها و یادگیری لغات انگلیسی در زبان آموزانی
که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی می آموزند
زهرا نوروزی ،1محمود معروفخانیها

2

-1کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
-2کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده
در دسترر بودن رایانه دانش آموزان را قادر می ستازد تا به طیف وسیعی از اطالعات در اینررنت دسررسی داشره باشند و از آن ها
استرااد کنند ،بنابراین این تحقیق ستعی دارد تأثیر مجالت یا وبالگ های آنالین را بر واژگان زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک
زبان خارجی بررستتی کند . 60دانشآموز مقطع راهنمایی از یکی از آموزشتتگا های زیبا در تهران ،آزمون مقدماتی زبان انگلیستتی
)(PETرا پشتت سر گذاشرند و از بین  90دانشآموز ثبتنام شد در مدرسه انرخاب شدند و بهطور تصادفی به دو گرو آزمایش و
کنررل تقستتی شتتدند .به دو گرو مطالب یکستتان آموزش داد شتتد و نرایج گرو آزمایشتتی که دستترورالعم ها را از طریق وبالگ
آموزان پایان دور  ،آزمون واژگان محروایی
دانششد .در
مقایسته
مدیریت،کردند،
انگلیسی ،دریافت
مرن چاپی را
کنررل
دریافت کردند و
آموزش،
هایزبان
دسترورالعمآموزش
آموز،کهوبالگ ها،
کلیدی:گرودانش
واژگان
به دو گرو از دانش آموزان داد شتتد و میانگین دو گرو در آزمون نهایی با استترااد از آزمون تی نمونه مستترق مقایستته شتتد که
فرضیه صار را رد کرد .این مطالعه نشان داد که جسرجو در وبالگ های اینررنری موثرتر از یادگیری واژگان در کال است.
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 -1مقدمه
پیشترفت تکنولوژی و کامپیوتر تاثیر بستاایی بر محیط آموزشتی داشتره است .امروز بیش از هر زمان دیگری از
رایانه و اینررنت در پروژ های آموزشی اسرااد می شود .از آنجایی که معلمان در تالش هسرند تا با پیشرفتهای
جدید و پیشترفتهای تکنولوژیک همگام شتوند ،محیط آموزشی دسرخوش تغییرات عمد شد است .بنابراین ،در
مقایستتته با آموزش ستتتنری ،این تکنیک ها می توانند عملکرد دانش آموزان را به طور قاب توجهی بهبود
بخشتتند ،mosteller .به نق از)( 2003 ،Beattyدر میان اباارهای فنی مخرلف موجود ،مجالت آنالین
توجه بستتیاری از محققان را به خود جلب کرد اند( به عنوان مثال ،گلن 2003،؛ (ریچاردستتون (2004 ،الگ
های وب( یا به اخرصار وبالگ ها )شک نسبرا جدیدی از ارتباطات اینررنری و انرشار هسرند که به سرعت در حال
رشتتد هستترند و یادگیری مبرنی بر وبالگ را به بخشتتی جدایی ناپذیر از یادگیری معلمان کال در تبدی می
کنند( .کی  (2006 ،وبالگ ها نسبت به دیگر انواع رسانه های اجرماعی مایت دارند ،زیرا می توانید نظرات خود
را در مورد موضوعات مشابه بیان کنید و هر کاربر می تواند اسردالل های خود را ارسال کند .همچنین ،پیوندهایی
به وبالگهای دیگر در مورد موضتتوعات مشتتابه وجود دارد(هوانگاند یانگ ،(2009 ،که تأثیر بالقو زیادی بر
خوداندیشی و عات ناس دانش آموزان در یادگیری دارد).اسکندر(2008 ،
ها عالقه مردم را به چندین زمینه دیگر از جمله اقرصتتاد و مطالعات ارتباطات)الولی(2004 ،و آموزش ورد،
2003برانگیخره اند.
در د ستتال گذشتتره ،یکی از حوز هایی که بیش از همه تحت تأثیر پیشتترفت فناوری ستتار و ارتباطات و ظهور
فناوری اینررنت و شبکه قرار گرفره ،آموزش و پرورش بود است .همانطور که تجارت الکررونیک به بخشی جدایی
ناپذیر از تجارت تبدی شد است و ماایای جدیدی را به تجارت سنری اضافه می کند ،یادگیری آنالین نیا در حال
تبدی شدن به بخشی جدایی ناپذیر از یادگیری است (کی )2006. ،
به عنوان یک اباار یادگیری در آموزش ،از وبالگ ها در آموزش زبان برای بهبود یادگیری استتترااد شتتتد
اس تت(buogwood, 1997) .فرصتتتهای یادگیری آنالین فراوان و جذاب هستترند ،اما به دلی ویژگیهای
شتخصتی و سبکهای یادگیری ،فوبیای فناوری (تر از فناوری) ،کمبود منابع ،دانش و آگاهی از موفقیت دانش
آموزان در یادگیری آنالین ،ممکن استت آماد مشارکت نباشند)شرام(2000 ،عالو بر این ،به دلی حاظ حری
خصتوصی ،امنیت و مالحظات دسررسی ،مربیان ممکن است در پیاد سازی وبالگ ها کند باشند .وبالگ نویسی
انعطاف پذیر و غیررستمی ممکن استت برای حاظ توجه و تشتویق تاکر انرقادی و عمیق ماید نباشد (مدوکس و
جانسون )، 2006،بنابراین ،به نظر می رسد که حوز یادگیری زبان کامپیوتری ) (CALLهمچنان با چالش های
دائمی مواجه استتت که نیاز به زمان و انرژی دارد .حری حامیان  CALLاذعان میکنند که فناوری پاستت همه
سؤاالت در سیسر آموزشی نیست .با این حال ،آنها بر این باورند که رایانه ها و اباارهای شبکه می توانند به طور
قاب توجهی عملکرد دانش آموزان را بهبود بخشند (میچ ،ناوا ،و مسررلر ،به و نق از بیری.)2003 ،
محققان مروجه شتتد اند که مانند هر روش یا فناوری آموزشتتی جدید ،هشتتدار هایی در مورد استترااد واقعی از
فناوری معموال برای جلوگیری از کاستتریهای ذاتی بالقو فناوری صتتادر میشتتود و طیف وستتیعی از فناوریها در
زندگی روزمر در همه جا حاضتر هسترند .این فناوری پرانسی زیادی برای آموزش و یادگیری زبان های خارجی
ارائه می دهد و ادغام فناوری ها در کال های در خاص این پرانسی را بیشرر افاایش می دهد(اربن)2008،
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)نونان ،1999ص  (103معرقد است که« آموزش واژگان در سالهای اخیر به یک جنبه اساسی و مه در رشد
زبان تبدی شتد است »تا حدی به دلی « تأثیر روشها و اسرراتژیهای مبرنی بر درک مطلب در توسعه زبان ،تا
حدی به دلی کار تحقیقاتی زبانشتتناستتان کاربردی تأثیرگذار ،و تا حدی به دلی امکانات جالبی استتت که توستتط
توسعه رایانه فراه شد است".
روش های نوین آموزش زبان بر اهمیت آموزش راهبردهای یادگیری مناستتب به دانش آموزان تأکید می کند
)براون 1994 ،؛ آکستاورد(1989 ،با آموزش راهبردهای یادگیری واژگان ،به ویژ مشارکت دادن دانش آموزان
در خواندن مرون ،معلمان می توانند به دانش آموزان خود کمک کنند تا فراموشتتی را به حداق برستتانند ،یادگیری
انواع درو را سترعت بخشند و روابط مرااوتی را بین یکدیگر ایجاد کنند (راجرز(1998 ،یادگیری لغات در واقع
بخش بسیار مهمی از یادگیری یک زبان جدید است .واژگان محدود زبان آموزان را از یادگیری زبان های خارجی
باز می دارد .طبق نظر) ،(Chastain, 1988فقدان واژگان کافی رایج ترین دلیلی استتت که دانش آموزان نمی
توانند آنچه را که می خواهند در ارتباط بیان کنند(ص (327مرور پست های وبالگ با راهنمایی مناسب می تواند
بر اکرستاب واژگان تأثیر بگذارد .تحقیق کنونی این استت که بدانی آیا وبالگ ها بر واژگان زبان آموزان انگلیسی
تأثیر می گذارند یا خیر .این تحقیق در صدد آزمون فرضیه زیر است:
مرور وبالگ ها تأثیر قاب توجهی بر پیشرفت واژگان زبان آموزان زبان انگلیسی ندارد.
دیدگاه تاریخیCALL
استرااد گسررد از نرم افاارهای چندرسانه ای ،ایمی و اینررنت ،فرصت های زیادی را برای دانش آموزان فراه
می کند تا مهارت های ارتباطی خود را از طریق تمرین شتخصتی و پیوسترن به جامعه جهانی سایر دانش آموزان
بهبود بخشتند .بستیاری از مربیان آن را بخشی مسرق از زندگی آیند دانش آموزان می دانند و معرقدند که رایانه
برای فراه کردن فرصتت های یادگیری خاص برای دانش آموزان ضروری است).بیری (2010 ،یادگیری زبان
رایانه ای ) (CALLبه عنوان« هر فرآیندی که توسط آن دانش آموزان از رایانه برای بهبود زبان خود اسرااد می
کنند تعریف می شتتود (بیری ، 2003 ،ص (7از دهه ،1960کامپیوترها برای آموزش زبان مورد استترااد قرار
گرفرند.
تماس رفتارگرا
در دهههای  1960و ، 1970اولین شتتک یادگیری زبان به کمک رایانه شتتام تمرین های تکراری زبان ،به
اصتطال تمرینها و روشهای یادگیری مبرنی بر مدلهای یادگیری رفراری بود ،بنابراین رایانهها بیشرر به عنوان
مربی مکانیکی در نظر گرفره میشتدند .رفرارگرایان  CALLدر اص در دوران مین فری توسعه و پیاد سازی شد
 ،PLATOمحبوبترین ستیستر آموزشتی ،بر روی ستختافاار اخرصاصی خود اجرا میشود و عمدتاً برای تمرین
های طوالنی ،راهنمایی صتری دسترور زبان و تستت ترجمه استرااد میشود) (1997 ، grausبرنامه Early
CALLمجموعه ای از محرک ها را معرفی کرد تا دانش آموزان را وادار به پاستتخگویی کند .مشتتو ها در مرون
تک رنگ روی صتاحه کامپیوتر ارائه می شود و تنها را پاسخگویی دانش آموزان این است که روی صاحه کلید
تایپ کنند ،حروف یا اعداد را به عنوان پاس ت در تمرین های چند گاینه ای تایپ کنند یا تایپ کنند .در تمرین
فرم آزاد از پاست کام به عنوان پاست استرااد می شتود .رنگ و حرکت برای نشان دادن برخی تغییرات نحوی
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استرااد می شتود .در این دور  ،دور های تجایه و تحلی خطا ،بازخورد و تصحی از ویژگی های  CALLهسرند
(برنا.)2009 ،
تماس ارتباطی
در دهه ،1980تغییری از رویکرد مبرنی بر شبیهسازی به رویکرد دانشآموز محور ،تکلیف محور یا اکرشافی انجام
شتتد تا نشتتان دهد چگونه رایانهها نقش مرااوتی نستتبت به تولیدکنندگان شتتبیهستتاز برای تشتتویق ورزش دارند
(برنا)2009 ،تما ارتباطی ستتط بعدی استترااد از رایانه استتت که جای خود را به گرایش آموزشتتی یادگیری
زبان ارتباطی داد استت .با ظهور رایانههای شتخصی ،دانش آموزان میتوانند آزادانهتر در های زبان را در خانه
بگذرانند ،یا از فرم به عنوان دسترکاری مکانیکی فرم استرااد کنند ،اما تأکید بیشترری بر مرن نوشتره شد است
(Flowerdew and Miller, 2005).
تما ارتباطی در پاس به روش رفراری یادگیری زبان ایجاد شد .طرفداران  CALLارتباطی روش های رفراری را
ه از لحاظ نظری و ه از نظر آموزشتتی رد کردند .آنها تاکید کردند که  CALLباید به استترااد از خود فرم توجه
بیشترری داشتره باشد .گرامر باید به طور ضمنی توسط زبان آموزان آموزش داد شود .ایجاد عبارات اصلی باید به
جای دسترکاری در اشتکال موجود تشتویق شتود(وارشاور و هیلی(1998 ،فعالیت های ارتباطی  CALLعمدتا بر
اسا یک مدل یادگیری سازند است .یکی از اصول اصلی این مدل اجاز دادن به دانش آموزان برای انرخاب در
طول فرآیند یادگیری اس تت .در تمام برنامه های ارتباطی ، CALLشتتبیه ستتازی به طور ویژ برای دانش آموزان
طراحی شتد استت تا وظایف را تکمی کنند .شتبیه سازی یک برنامه بازی است که در آن دانش آموزان باید از
یک نقطه شروع شروع کنند و با انرخاب یکی از چندین روش پیشنهادی ،کار را تکمی کنند .دانشآموزان نه تنها
با کاوش در محیطهای مخرلف و مشاهد پیامدهای رفرارهای مخرلف ،بلکه با انجام اشرباهات به شیو ای مطمئن
یاد میگیرند(تی)2003. ،
در اواخر دهه  1980و CALL ، 1990ارتباطی به دو دلی مه دست ک گرفره شد :اول ،منرقدان اشار کردند
که کامپیوترها هنوز در حال استرااد هسترند و به طور خود به خود خاموش می شتوند ،و بنابراین بیشرر به عناصر
جانبی کمک می کنند تا عناصر مرکای(ورشو)1996 ،دلی دوم ،ارزیابی مجدد روش های ارتباطی یادگیری زبان
است .برخی از مربیان اسردالل می کنند که حری آموزش مهارت ها به تنهایی به شیو ای ارتباطی ناموفق است.
آنها شتروع به جسرجوی راهی فراگیرتر کردند(وارشاور(1996 ،خوشبخرانه ،پیشرفتهای اخیر در فناوری رایانه،
این فرصت را ایجاد کرد است .از آن لحظه ،مرحله سوم توسعه  CALLآغاز شد.
تماس یکپارچه
در ستتالهای اخیر ،معلمان و محققان تمای بیشتترری برای کشتتف دیدگا جامعتری دارند .به عنوان مثال ،مرحله
نهایی یادگیری زبان کامپیوتری  CALLیکپارچه نامید می شود که بر ادغام چندین مهارت زبانی گارار ،خواندن و
نوشترن )یا نوع منبع( بصتری ،مرنی ،شنیداری تمرکا دارد ،در حالی که برای دیگران ،ویژگی تعیین کنند است.
ادغام ترکیبی از استرااد از رایانه و آموزش و یادگیری به معنای وسیع تر است .فراگیران ممکن است رویدادهای
مشتتررک در مقیا بارگ را تجربه کنند(ایوان(2009 ،تما ارتباطی به دلی استترااد از رایانه بدون ارتباط و
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استترااد از رایانه برای کمک به عناصتتتر حاشتتیه ای و نه اصتتتلی" یادگیری زبان "مورد انرقاد قرار گرفره
است(Arschauer, 1998, p.148) .ها تأکید می کنند که ما به یک بینش شناخری اجرماعی نیاز داری که
بر استترااد واقعی از زبان در یک محیط معنادار و معربر تأکید کند .هدف  CALLیکپارچه ادغام مهارت های
مخرلف یادگیری زبان(گوش دادن ،صتتحبت کردن ،نوشتترن ،و خواندنو ادغام فناوری به طور جامع تر در زبان
است()وارشاور و هیلی)1998 ،
پیشتترفت فناوری رایانه و آموزش زبان تحت تأثیر  CALLقرار گرفت .عصتتر چند رستتانه ای و اینررنت استتت که
CALLرا به کلی تغییر داد استت .استترااد از پادکستتت ها در یک چارچوب یکپارچه رایج استتت ،زیرا معلمان می
توانند از پادکستت ها برای ارائه گاید ای از مواد ستمعی و بصری واقعی اسرااد کنند و معلمان می توانند با ارائه
مطالب آموزشتی اضافی به دانش آموزان به یادگیری مسرق دست یابند و از ایجاد پادکست دانش آموزی حمایت
کنن همچنین ثابت شد است که آنها یک اباار انگیاشی و خال در آموزش زبان هسرند (ایوان(2009.،
یکی از روشهای ستتنری تحلی استترااد از فناوریها در این زمینه ،گرو بندی آنها بر استتا کاربردهای فنی
خاص (مانند بازی ،فرامرن ،ارتباطات رایانهای و ( ...است .در مورد ، CALLمحققان معموالً این برنامه ها را به دو
دستره تقستی می کنند .دسره اول شام اباارهایی است که از توسعه کامپیوتر همه منظور به عاریت گرفره شد
است .زبان آموزان با زبان مادری و سایر دانش آموزان در داخ و خارج از جامعه ارتباط برقرار می کنند .دسره دوم
شام اباارهایی است که به طور خاص برای یادگیری زبان طراحی شد اند ،به عنوان مثال ،محیط های یادگیری
زبان چند رسانه ای سه بعدی شبیه سازی شد و محصوالت نرم افااری تجاری(چاپ )1996 ،
اینترنت
اینررنت مجموعه ای از رایانه ها از ستتراستتر جهان استتت که به یکدیگر مرص ت شتتد اند تا همه منابع را برای
دستررستی آستان ستازماندهی کنند .میلیون ها وب سایت اطالعات سازمان یافره ای را در مورد هر موضوعی در
دایر المعارف ارائه می دهند .برخی از وب ستایت ها انواع خاصتی از وب ستایت ها را ارائه می دهند ،در حالی که
وب ستتایت های دیگر آخرین اخبار را ارائه می دهند .اباارهای موجود در اینررنت به مردم این امکان را می دهند
که با مردم سراسر جهان به صورت الکررونیکی ارتباط برقرار کنند .عالو بر این ،انواع شرکت ها اطالعات مربوط
به محصتوالت و خدمات خود را در اینررنت منرشتر می کنند ،وب سایت های زیادی برای دانلود و نصب نرم افاار
ارائه می دهند و همچنین امکان عضویت در خدمات دانلود موسیقی وجود دارد .انواع مخرلف بازی های آنالین به
کاربران این امکان را می دهد که نقش بازی کنند و با یکدیگر تعام داشتتره باشتتند Schneider, 2008
اینررنت کامپیوترهای ستراستر جهان را به یک شتبکه ارتباطی مرص می کند و به سرعت در حال توسعه است.
امروز حری در شهرهای کوچک نیا می توان تعداد زیادی از مردم را مشاهد کرد که از اینررنت اسرااد می کنند.
در دهه ،1970دولت ایاالت مرحد که دارای اینررنت بود ،تصمی گرفت رایانههای دانشگاهی آمریکایی را وص
کند .از آن زمان ،اینررنت به توسعه خود ادامه داد است و دیگر مرعلق به کسی نیست)graus, 1997) .اینررنت
در بستیاری از زمینههای زندگی ،از تجارت الکررونیک گرفره تا آموزش از را دور ،مانند میلیونها انسان عادی در
ستراسر جهان ،تأثیر زیادی دارد .اکنون جهان به گاارش های کام و ویرایش نشد دسررسی دارد ،زیرا سردبیران
اخبار ،ستتیاستترمداران یا دیگران دیگر نمی توانند به عنوان درواز بان عم کنند یا اطالعات را محدود کنند .این
نکره مهمی است که ارتباط همه جانبه را به واسطه اینررنت امکان پذیر می کند.
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بنابراین ،اینررنت رادیکال ترین عام تغییر در  25سال آخر قرن بیسر بود است .ناوذ آن به طور غیرقاب پیش
بینی در قرن  21ادامه یافت(Windeatt, 2000) .آمارها نشتتان می دهد که هر روز بر تعداد کاربران اینررنت
افاود می شتتود .همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر زیادی در یادگیری زبان انگلیستتی
دارد.معلمان دیگر تنها منبع اطالعات نیسترند ،بلکه به عنوان دستریار در فرآیند تاسیر و سازماندهی اطالعات ارائه
شتتد به آنها عم می کنند و آن را با دانش قبلی تطبیق می دهند (براون (1991 ،دانشآموزان به شتترکت
کنندگان فعال در یادگیری تبدی شد اند و تشویق میشوند به جای درک مناعالنه زبان ،آن را کشف کنند (براون،
(1991در این محیط آموزشی ،دانش آموزان می توانند انرخاب کنند که چگونه یاد بگیرند ،از چه منابعی اسرااد
کنند و دانش مورد نیاز برای دستریابی به موفقیت تحصتیلی را از کجا به دست آورند ،زیرا دانش آموزان دسررسی
نامحدودی به تمام منابع اطالعاتی در دنیای فیایکی و مجازی دارند .در واقع ،دیگر هیچ مانع فیایکی برای
یادگیری و تحقیق وجود ندارد با کمک یک محیط یادگیری انعطاف پذیر ،دانش آموزان می توانند تجربه یادگیری
را بر اسا نیازها و ترجیحات شخصی خود ساارشی کنند)(2009، WilenDaugenti
مزایای آموزشی استفاده از اینترنت
بارزترین مایت آموزشتی اینررنت در دسترر بودن مطالب معربر استت .معلمان همیشه به دنبال مطالب خواندنی
معربر هستترند تا دور ها را معربرتر و برای دانش آموزان جذاب تر کنند .اینررنت این امکان را فراه می کند و
استرااد از آن باعث افاایش اشتریا دانش آموزان می شود .همچنین می تواند اسرقالل دانش آموز را ارتقا دهد
)فریالر 1995،؛ وارشتاور (1996 ،نقصتی که اغلب ذکر می شود این است که زبان در اینررنت ممکن است از
نظر دستترور زبان ،امال یا ستتبک نادرستتت باش تد .با این حال ،منعکس کنند نیازهای کاربران و اولویت محروای
گستررش یافره در فرم استت .شتایسترگی ارتباطی بسیار مهمرر از درک قواعد دسرور زبان تلقی می شود) فریال،
)1995
تاریخچه وبالگ ها
وبالگ وب یکی از جدیدترین و سریعترین شک های ارتباطی است که همه محروا از طریق مرورگر وب مدیریت
میشود .اصطال وبالگ اولین بار در سال  1997توسط ) Jeers (2003ابداع شد .در اوای سال ، 1999پس
از اینکه پیرر مرهولا شتتروع به تلاظ کلمه " "wee blogکرد(برای تشتتخی آن از فای های گاارش وب
ستایت) ،شک اخرصاری وبالگ اسرااد شد .اصطال " بالگر "برای توصیف نویسند وبالگ اسرااد می شود و
وبالگ به فعالیت نوشترن و انرشتار وبالگ اشتار دارد .بر استا تحقیقات اخیر ،تعداد وبالگ ها ممکن است به
4.12میلیون برسد که از این تعداد  2.3تا  2.7میلیون به طور فعال به روز می شوند (Wolff, 2003).الولی
)(2004وبالگ نویستی را نوعی ابراز وجود و ارتباط شتخصی می داند .یکی از جالب ترین ویژگی های وبالگ
نویستان یا حوز وبالگ این است که وبالگ ها و وبالگ نویسان چگونه با ه تعام می کنند و روابط ایجاد می
کنند وبالگا معموال اباارهایی برای تستهی تعام بین وبالگ نویستتان و خوانندگانشتان دارند .وبالگ ها در قالب
ها ،ستبک ها و مضتامین بسیاری ارائه می شوند و می توانند به عنوان مجالت آنالین ،فیلررهای پیوند وب ،پست
های شتخصی و پورتال های خبری اسرااد شوند .عالو بر انرشار شخصی ،قالب وبالگ همچنین می تواند برای
کارهای مشتتررک مخرلف مانند تدریس ،بحث ،اشترراک گذاری اطالعات و انرشتتارات مشتتارکری مخرلف استترااد
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شود(Vourinen, 2005) .فعالیت های به اصطال مرتبط با دور شام لیست وظایف و یادآوری-یادداشت ها
برای اعالم را ح های اخیر یا طر های حمایری ،خودانگیخرگی ،تأم در تجربه در فعالیت های دور  ،خود
انعکا  ،مهارت های اجرماعی و بیان احستاسات و عواطف از طریق تصاویر است ،ایجاد یک جامعه یا گرو های
خودیاری(Dror, 2011).
ماهیت وبالگ ها
اینررنت را می توان وستتیله ارتباطی قرن گذشتتره دانستتت .جامعه شتتنا معروف اینررنری کاستترلا )(2001
استردالل می کند« :اینررنت وستیله ارتباطی است .برای اولین بار ،ارتباطات چند به چند را در نقطه ای از جهان
مروجه شد .با گسررش چاپ غربی ،مک لوهان آن را" کهکشان گوتنبرگ "نامید .ما اکنون وارد دنیای جدیدی از
ارتباطات شد ای  .کهکشان اینررنت (کاسرلا ، 2001 ،ص(2
زبان انگلیسی در وبالگ
پیشترفت تکنولوژی تاثیر بستاایی در آموزش و یادگیری زبان های خارجی داشتره است و محیط آموزشی نیا به
ستترعت در حال تغییر استتت .به عنوان یکی از جدیدترین اباارهای فنی ،وبالگ ها را می توان به روش های
مخرلف در یک محیط آموزشتی مورد استرااد قرار داد ،همانطور که در زیر توضتی داد شتد است ،تا به معلمان
کمک کند تا با والدین ارتباط برقرار کنند ،والدین را از آخرین وضتتعیت آگا کنند ،نمونه هایی از کار دانش آموزان
را نشتتان دهند ،و مکالمه را انجام دهند) بهبود کال در  ،انرشتتار اخبار کال و توانمندستتازی دانش آموزان
(هریس)2011 ،
وبالگ نویستتی گروهی شتتک نستتبرا جدیدی از فعالیت یادگیری استتت و وبالگ نویستتی یک محیط تیمی یا
مشتارکری استت نه فردی در دور های گروهی وبالگ نویسی ،دانشجویان به دو گرو تقسی می شوند .هر کس
باید به مشارکت در وبالگ گرو خود ادامه دهد .پیوندهایی به وبالگ های مخرلف وجود دارد و دانش آموزان می
توانند نظرات خود را در وبالگ های دیگر نیا ارستتال کنند .این وبالگ های گروهی از یادگیری خال و یادگیری
همرایان پشتتریبانی می کنند)جیمویانیس(2011 ،وبالگ های گروهی زمانی بستتیار ماید هستترند که مؤستتستتات
امکانات یا زیرستاخت های فنی را برای انجمن های گارگو یا تابلوهای پیام در محیط یادگیری مجازی یا سیسر
مدیریت دانش آموز خود فراه نمی کنند(BartlettBrag, 2003).
مزایای استفاده از وبالگ ها
تحقیقات در مجالت آنالین شتتام زمینه های مرعددی از جمله مطالعات ارتباطی)، (Lawley, L. 2004
اقرصتاد ) (Lawley, L. 2004و آموزش ) (Wrede, 2003است .در مورد ماهیت گارمان وبالگ آنالین و
اسرااد از مجالت آنالین برای اهداف آموزشی در دور های دانشگاهی نوشت .نظرات نویسند در مورد مجالت
آنالین در سخنرانی بیشرر نظری و بر اسا مشاهدات و اید های شخصی شرکت کنندگان است .وی به ماایایی
از جمله اینکه می تواند به عنوان یک فیلرر برای محروای وب عم کند ،اشتتار کرد .با این حال ،در ایجاد جوامع
فعال و تعاملی ،به ویژ در ایجاد اعرماد در میان شترکت کنندگان واقعی ،چالش هایی وجود دارد .مربیان سعی می
کنند با پیشرفت های جدیدی که ایجاد یا ایجاد تغییر می کند ،همگام باشند .وقری صحبت از مسائ آموزشی می
شتتود ،در مطالعات مخرلف به دنبال پاست می گردند .یک روند جدید در تحقیق و عم  ،ایجاد روشهای نوآورانه
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استت که نیازهای ستاخرارهای آموزشتی پایه را برای حمایت از استرااد از فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTو
ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری برآورد میکند .ثبت نام آنالین در آموزش زبان به
عنوان ابااری برای بهبود یادگیری اسرااد شد است(Boswood, 1997).
مروری بر مطالعات تجربی مرتبط
نورتون و وایبورگ ) (2003اسردالل میکنند که فناوریهای الکررونیکی مدرن ،مانند رایانهها و اباارهای مبرنی
بر وب ،تغییرات و عدم قطعیت را تستریع میکنند ،طیف وستیعی از فرصتها را باز میکنند ،طیف وسیعی از گاینه
ها را پوشتش میدهند ،از فناوری الکررونیکی به عنوان اباار یادگیری .یادگیری و دستررسی به اطالعات ،به این
معنی که اهمیت فناوری های مدرن دیگر در توانایی آنها در برقراری ارتباط یا بازی با مردم نیستتت ،بلکه در
توانایی آنها در اسرااد از جنبه های خاص آموزش است .با ظهور ، CALLآموزش و برنامه های درسی مدرسه باید
تغییر کند .افاایش قاب توجه تعداد مجالت آنالین در زمینهها و زبانهای مخرلف در ستتراستتر جهان ،معلمان زبان
های دوم یا خارجی را به مطالعه تأثیر آنها بر مهارتهای مخرلف زبان ،آرشتتیو ،لینکها ،نظرات و انرشتتار فوری
رومیای جذب کرد است .پروژ ها یا مطالعات تجربی در مورد اسرااد از وبالگ ها برای یادگیری زبان وجود دارد
(لوی ،بلین و سیسکین 2010) ،نورتون و ویباگ ) (2003معرقدند که" آموزش مدرن سابقه طوالنی در اسرااد
از فناوری الکررونیک به عنوان ابااری برای ح مشتتکالت آموزشتتی دارد (ص  (5بنابراین ،با توجه به اهمیت
اینررنت و یکی از رستتانه های ارتباطی آن ،مجالت اینررنری و نقش آنها در محیط آموزشتتی ،در این بخش به
بررسی برخی مطالعات تجربی می پردازی .
وزارت آموزش بریرانیا پروژ ای را به رهبری بکا ) (2002ساارش داد .هدف ارزیابی پیشرفت پروژ های آموزشی
CALLشام  60مدرسه در بریرانیا از سال  1999تا  2002بود .تأثیر یادگیری زبان به کمک رایانه )(CALL
بر عملکرد تحصیلی در سه حوز تحقیقاتی:
اسرااد دانشآموزان از  CALLدر داخ و خارج .مدرسه و رابطه آماری آنها با عملکرد آزمون اسراندارد مروسطه .
نحو استترااد دانش آموزان از  CALLو نقش آن؛ در این پروژ به تأثیر فناوری شتتبکه توجه ویژ ای شتد .این
تحقیق نشان داد که اسرااد از  CALLاساساً" اخریاری "است ،اما باید" به طور محک در تمام جنبه های زندگی
مدرسته ادغام شتود ".شتاید تعجب آور باشد که این مطالعه هیچ محیط آموزشی را در نظر نگرفره است" .کیایت
ارائه و استترااد از " CALLمدرستته در نظر گرفره شتتد ،از جمله ویژگیهای کاایت منابع ، CALLاخال تدریس
 ،CALLنگرش دانشآموزان نسبت به ،CALLعملکرد دانشآموز ،و کیایت  CALLدانشآموزان نگرشهای مثبت
و مهارتهای خوبی را از طریق دور های  CALLو استترااد از رایانه در خانه نشتتان دادند ،اما معلمان با نامیدن
«فقط یک اباار» ،پرانسی آن را دستک گرفرند.
 -2روش شناسی
شرکت کنندگان
تعداد ک شترکت کنندگان در این مطالعه شتام  60زبان آموز انگلیستی از یکی از آموزشگا های های زبان در
تهران بود که در حال یادگیری زبان انگلیستتی مروستتط بودند .آنها از بین  90دانش آموزی که در آزمون زبان
)(PETشترکت کرد بودند انرخاب شتدند ،بنابراین به طور تصتادفی به دو گرو کنررل و آزمایش تقسی نشدند،
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زیرا استرانداردهای آموزشتگا زبان اجاز ستازماندهی مجدد را نمی داد .سن شرکت کنندگان از  18تا  23سال
بود.
ابزار آزمون مهارت زبان
قب از شتتروع دور  ،دانش آموزان یک آزمون مقدماتی زبان انگلیستتی ) (PETرا تکمی کردند .این آزمون برای
دانش آموزان مقطع مروستتطه انرخاب شتتد تا اطمینان حاص ت شتتود که مهارت دو گرو از دانش آموزان در ابردا
یکستان استت .این آزمون شام دو مقاله بود :مقاله اول دارای مشکالت خواندن بود و زمان این مقاله  30دقیقه
بود .بخش خواندن شتام  5بخش  3-5ستوال شتام  20ستوال چند گاینه ای 5 ،ستوال مطابق و  10سوال
درست یا غلط  25امریاز بود.
 lقاله دوم شتام سواالت شنیداری بود .دانش آموزان باید در عرض  30دقیقه به این سواالت به اضافه  6دقیقه
زمان ترجمه پاس می دادند .این بخش در چهار بخش ،در مجموع  25سوال ،شام  13سوال چند گاینه ای6 ،
سوال تکمیلی و  6سوال بله/خیر  (25امریاز )تمرکا داشت.
پس آزمون
پس از  10در آموزش و تمرین واژگان ،تمامی شتترکت کنندگان در گرو کنررل و گرو آزمون پس آزمون را
قبول کردند .هدف از این آزمون مقایستته میانگین دو گرو بعد از تمرین بود .این یک آزمون چند گاینه ای بود
که توستط معل تهیه شتد بود و در مجموع  50مورد داشتت که در ابردا توسط  25شرکت کنند با ویژگی های
زبانی مشتتابه با گرو هدف مورد آزمایش قرار گرفت .نرایج آنالیا عنصتتری آزمایش آزمایشتتی نشتتان داد که هیچ
عنصری معیوب نبود .بنابراین از آزمون کام به عنوان پس آزمون اسرااد شد.
مواد
مواد مورد استرااد در این مطالعه برای هر دو گرو یکستان بود .دانشآموزان گرو آزمایشی در طول هر کال
آنالین ،مرنها و تمرینهای خواندنی را با توجه به واژگان تعیین شد توسط معل جسرجو کردند .تمامی مرون و
تمرینات واژگان از واژگان مرون گرو بندی شد دانش آموزان کال گرفره شد است.
بیماری کرونا در آژانس های مسافرتی شهر تبریا به برخی ابهامات پاس دهد.
 -3روش پژوهش
اولین گام در انجام این مطالعه انجام اسکن  PETبرای همگن سازی شرکت کنندگان بود .از بین  90دانش آموز
قبول شد  60نار انرخاب شدند .نمرات آنها یک انحراف معیار باالتر و کمرر از میانگین  30امریاز برای هر گرو :
گرو آزمایش و گرو کنررل بود .از انرخاب شترکت کنندگان ،هر دو گرو  10جلسه آموزشی سه ساعره را شروع
کردند :گرو اول بدون مطالعه وبالگ ،آموزش را انجام دادند .در گرو کنررل دانش آموزان ابردایی واژگان 504
واژ ضتروری را فرا گرفرند .آنها در هر جلسه یک در را با تمرکا بر تعاریف و مررادف های  12کلمه ،سه مثال
برای هر واژگان و مرنی مرشک از  12کلمه مطالعه کردند.
ضتتمناً در پایان هر کال  ،دانش آموزان موظف به تکمی تمرینات بودن ،وقری دانشآموزان تمرینها را کام
کردند ،معل از برخی از آنها خواستت تا پاست هایی را برای بررسی ارائه کنند .اگر یک نار پاس اشربا می داد ،از
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دانش آموز دیگری ستوال می شد .اگر هیچ یک از پاس ها درست نبود ،معل به درسری پاس می داد .تمام موارد
در تمرینات ارائه شد از این رویه پیروی می کردند.
گرو درمان با اصتتول اولیه مرور الگ های وب شتتروع شتد .در گارگوی زیر ،آنها به دنبال مرن خواندن مرتبط با
واژگان بودند که از  504استرخراج شد بود .معل برای هر در یک مرن وبالگ تعیین کرد .دانش آموزان باید
مرن را می خواندند و تعریف یا مررادف  12کلمه هر مرن را در اینررنت پیدا می کردند .همچنین از آنها خواستتره
شد که به ترتیب حروف الابا فهرست کنند و سه مثال برای نوشرن زیر هر کلمه پیدا کردند.
بعد از این قستمت به سواالت انرهای مرن مربوط به تکالیای که در کراب برای گرو کنررل محول شد بود پاس
دادند و این فرصتت را داشترند که با معلمان و سایر دانش آموزان در اینررنت جسرجو کنند .پس از اتمام تکالیف و
تمرینات ،معل پاست ستوال آنالین را در اخریار دانش آموز قرار داد .دانش آموز پاس ها را با معل تایید کرد .این
روند زمان زیادی را به طول انجامید تا اینکه تمام عناصر تمرین بررسی شدند .پاس ها در وبالگ قرار داد شد تا
دانش آموزان بررسی کنند .تمامی تعامالت و تبادالت در شرایط آزمون به صورت آنالین در کافی نت مانند کال
در انجام ش تد .در جلستته یازده  ،دو گرو مجدداً مورد آزمایش قرار گرفرند تا تأثیر درمان بر شتترکت کنندگان
گرو آزمایش مشاهد شود.
طرح
طر این پژوهش نیمه تجربی بود ،زیرا شترکت کنندگان به صتورت تصتادفی انرخاب نشدند .مرغیر مسرق مرور
وبالگ بود و تاثیر آن بر مرغیر وابستره یعنی دایر لغات دانش آموزان بررستی شتد .مهارت های زبانی ،جنسیت و
سن دانش آموزان به عنوان مرغیرهای کنررل اسرااد شد.
 -4تحلیل آماری
پس از انجام تمامی آزمون ها ،داد ها جمع آوری و آمارهای توصیای و منطقی مخرلف اجرا شد و از آمار توصیای
برای محاسبه میانگین و انحراف معیار نرایج تست  PETاسرااد شد .محقق یک آزمون  tمسرق را برای مقایسه
میانگینهای پسآزمون گرو کنررل و گرو درمان انجام داد تا تعیین کند آیا مرور وبالگ تأثیر قاب توجهی بر
یادگیری واژگان دانشآموزان  ESLدارد یا خیر .تمام بررسی های نرمال بودن برای تست پارامرر نیا اجرا شد بود.
فرآیند انرخاب شرکت کنند
در ابردا با استترااد از آزمون مقدماتی زبان انگلیستتی ) (PETهمگن ستتازی و انرخاب شتترکت کنندگان ،بین 90
دانش آموز انجام شتتد که از این تعداد  60نار با نمرات یک انحراف معیار باالتر و کمرر از میانگین به عنوان
شرکت کنند نهایی انرخاب شدند.
زیر آمار توصیای را برای فرآیند فو ارائه می دهد.
فرضتیه صتار رد شد ،مه است که بدانی مرغیرهای مسرق چقدر می توانند تااوت حاص را توضی دهند .برای
تعیین قدرت نرایج تحقیق ،یعنی ارزیابی پایداری نرایج تحقیق ،انداز اثر نیا بین نمونه ها تخمین زد می شتتود.
شدت مشاهد شد  )dکوهن ( 1.40است .به گاره مکی و گس) ، (2005انداز این اثر در مطالعه را می توان
برای اهداف تعمی کافی در نظر گرفت.
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 -5پیشنهادها و انتقادات
این مطالعه نشتتان داد که برای ایرانیانی که انگلیستتی را به عنوان یک زبان خارجی یاد می گیرند ،اینررنت و
اپلیکیشتتن های چند رستتانه ای به همان انداز که انرظار می رود ماید خواهد بود .تجایه و تحلی پس از آزمون
نشان می دهد که مشاهد گاارش وب بر اکرساب واژگان دانش آموزان تأثیر می گذارد .تااوت های قاب توجهی
در یادگیری آنالین طراحی شد برای دور های  ESLبه منظور دسریابی به موفقیت و درک باالتر وجود دارد .خی
از عوام باید در نظر گرفره شود ،مانند ایجاد احسا مسئولیت به عنوان بخشی از برنامه درسی مدرسه .عالو بر
این ،از طریق تعام دانشآموزان با فناوری مدرن ،این روش یادگیری عمیقتر و قدرتمندتر میشتتود ،زیرا آنها به
جای تمرکا بر داد ها برای به خاطر سپردن به دنبال اطالعاتی هسرند که ممکن است منجر به یادگیری ناخودآگا
شود.
عالو بر این ،این تحقیق نشان داد که پیشرفت یادگیری لغات هنگام مرور فهرست وب سریعرر و روانرر است زیرا
آنها به حج زیادی از داد ها دسررسی دارند .همچنین ،دانشآموزان در طول این فرآیند احسا اعرماد به ناس
و انرژی بیشرری میکنند ،زیرا مسئولیت تکالیف خود را بر عهد دارند ،به این معنی که با جسرجو یاد میگیرند.
 -6نتیجه گیری
به طور خالصتته می توان گات که عملکرد کلی دانش آموزان گرو آزمایشتتی تنها به دلی لذت یادگیری فناوری
روز نیست ،بلکه لذت گشت و گذار در اینررنت و جسرجو نیا می باشد .به عبارت دیگر ،آنها خواندن الکررونیکی را
آموخره اند ،بنابراین هنگام آموزش زبان ،جنبه های خاصتتی از فناوری های جدید ،به ویژ ادغام رایانه های چند
رسانه ای و اینررنت ،نه تنها به این دلی ماید است که آنها پرانسی بهبود یادگیری را دارند ،بلکه به دلی آموزش
رایانه ها نیا ماید هسرند .در دنیای صنعری ضروری است.
نرایج این پژوهش حاکی از آن استت که استرااد از اینررنت و چند رسانه ای به عنوان یک منبع ساد اطالعاتی
برای زبان آموزان انگلیستتی ایرانی به عنوان یک زبان خارجی ،آنها را به این باور رستتاند استتت که در دور های
ESLبرای خارجی ها تااوت های قاب توجهی در آموزش الکررونیکی وجود دارد .این فعالیتها برای شتتترکت
کنندگان در گرو آزمایشتتی لذتبخشتر استتت ،زیرا بر تکنوفوبیا یادگیری زبان غلبه میکنند و برای آشتتنایی با
محیط نیاز به زمان و راهنمایی دارند.
در مجموع ،نرایج این تحقیق می تواند به معلمان و پژوهشگران عالقه مند به دور های آنالین کمک کند و ماایا
و معایب این گونه دور ها را در بسترر آموزش زبان ایرانی درک کنند .زبان آموزان باید با جسرجو در وبالگ های
آنالین به جای چسبیدن به مرن چاپ شد  ،یاد بگیرند.
مراجع
Barrett, O. (1999). Approaches to media. London: Edward Arnold.
Bartlett-Brag, A. (2003). Blogging to learn. Retrieved April, 2005 from:
_Http: // knowledge tree. Flexible learning .net au/edition 04/ pdf/Blogging_to
Learn Pdf.
Beatty, K. (2003). Teaching and researching Computer-assisted language
learning. Harlow: Edinburgh.
Beatty, K., (2010). Teaching & Researching: Computer-Assisted Language
Learning. New York: Routledge.

11

مدیریت و بررسی رابطه بین جستجوی در وبالگ ها و یادگیری لغات انگلیسی...







نوروزی و معروفخانیها

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir























13  تا1  از: صفحه،1041  بهار،1  شماره،3جلد
https://science-journals.ir

Berta. (2002). The Impact of Information and Communication Technologies on
Pupil Learning and Attainment. (ICT in Schools Research and Evaluation
Series- No.7): DFES.
Bern’s, M. (2009). Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. New York:
Garland.
Blood, R. (2002). The weblog handbook: practiced advice on creating and
maintaining your blog. Cambridge, MA: Perseus Publishing.
Boers, F., Lindstromberg, S., & Gruyter, W.(2008). Cognitive linguistic
approaches to teaching vocabulary and phraseology. Berlin: library of congress
cataloging –in- publication data.
Boswood,
B.
(1997).
The
Changing
School.
Retrieved
from:http://www.pepweb.org.
Brown, H.D. (1991). TESOL at twenty-five: What are the issues? TESOL
Quarterly, Vol. 25, pp.245-260.
Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. (3rd, Ed.).
Prentice Hall Regents Brigham, F.J. & Brigham, M.M. (1998). Using Keyword
mnemonics in general music classes. Cognitive psychology meets music history.
Journal of Research and Development in Education, 31(4), 205-213.
Brown, H. D. (1994). Teaching by principles: An interactive approach to
language pedagogy. New Jersey: prentice Hall. Englewood cliff.
Carter, R. (1987). Vocabulary: Applied Linguistics Perspective. London: Allen
& Unwin.
Castells, M. (2001). The Internet galaxy –Reflections on the Internet, business
and society. Oxford: Oxford University Press.
Celce-Murcia, M. (1991). Teaching English as a Second or Foreign Language .
(2nd Ed.). Boston: Heinle & Heinle Publishers.Schrum, L. (2000).Online
professional development: Suggestion for success: Retrieved from:
http://pdonline.ascd.org /pd_html/schrum.html.
Wrede, O. (2003). Weblogs and discourse: Weblogs as transformational
technology for higher education and academic research. Blogtalk conference
paper - Vienna, May 23rd. Retrieved April, 2006
White, B.(2011).Social media tools and platforms in learning Environments.
London: Springer.
Chapelle, C. (1996). CALL – English as a second language. Annual Review of
Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Chastain, K. (1988). Developing second language skill: Theory and practice.
USA: HBJ Publishers.
Coady, J., & Hicken, T. (Eds.). (1997). Second Language Vocabulary
Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Decarrico, J.S. (2002). Vocabulary learning and teaching. In M. Celce-Murcia
(Eds.). Teaching English as a second or foreign language. USA: Heinle& Heinle
publisher.
Dollarhide, W. (2010). Managing a genealogical project: a complete manual for
the management. New York: Genealogical Publishing Com.
Dror,I.(2011).Technology Enhanced Learning and Cognition. Library of
Congress Cataloging-in-Publication Data.
Eder, K. (2011) .Vocabulary Learning Strategies. Oxford: GRIN Verlag.

نوروزی و معروفخانیها

...مدیریت و بررسی رابطه بین جستجوی در وبالگ ها و یادگیری لغات انگلیسی

12

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir











13  تا1  از: صفحه،1041  بهار،1  شماره،3جلد
https://science-journals.ir

Elizabeth, M. (2006) Acquisition of English vocabulary. London: Discovery
publishing house.
Erben, T. (2008). Calling all foreign language teachers: Computer assisted
language learning in the classroom. Eye on education, Inc.
Evans, J. (2009). The Multicoated Body: Society and Communication in the Age
of Diversity. Columbia: Colombia University Press.
Evans, M. (2009). Foreign-language learning with digital technology. London:
Continuum International Publishing Group.
Farstrup , A., & Samuels, S.(2008). What Research Has to Say About
Vocabulary Instruction. International Reading Assoc.
Flohr, D. (2011). Navigating the City: Acquiring German through TPRS and
Technology.Retrived
from:
http://charlotteteachers.org/curriculum/
2010/03/10.
Flowerdew, J., & Miller, L. (2005). Second language listening: theory and
practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Frizzlers, K. (1995). The Internet as an Educational Tool in ESOL Writing
Instruction. San Francisco State University Press.
Glen, D. (2003) .Scholars who blog. The Chronicle of Higher Education.
Retrieved
April,
2006
from:
http://www.chronicle.com/prm/weekly/v49/i39/39a01401.htm.
Crow,J., & Guigley, P. (1958). Vocabulary

نوروزی و معروفخانیها

...مدیریت و بررسی رابطه بین جستجوی در وبالگ ها و یادگیری لغات انگلیسی

13

