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 چکیده
ه و ســایر  کارگیری رایانپیشــرفت ســریع فناوری اطالعات، بهشــدن ابزارهای فناوری و با جهانی 

ــت و  ــروری گردیده اس ــان ابزارهای فناوری در تدریس، امری ض در  به تبع آن معلمان و مدرس
نمایند. نتایج   حیطه آموزش زبان نیز باید از این ابزارها به منظور افزایش تأثیر تدریس اســتفاده

شان می پژوهش سان تمایل دارند تا از این ابزار ها ن ها در تدریس  دهد اگرچه اکثر معلمان و مدر
اوری در کالس  کارگیری ابزارهای فناز به های زبانی استفاده کنند، اما به علت وجود ترسمهارت

ــی و تحلیل رابطه احتمالی   درس از این امر امتناع می  ــر بررسـ یان  مورزند. هد  پژوهش حاضـ
ده است. در  زبانان بوای مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی   ترس از فناوری و دانش رایانه
تای هد  این پژوهش،    ــ ــی از دو      40راسـ ــی به      مدرس زبان فارسـ مرکز آموزش زبان فارسـ

ه اطالعات  گیری در دسترس انتخاب شدند. آنها به سه پرسشنام   زبانان به صورت نمونه غیرفارسی 
ای ( و اضطراب رایانه 2011ای سون و راب و کریسمیاضی     شخصی، سنجش میزان دانش رایانه   

سخ دادند. یافته 1988روزن و ویل   شان داد که رابط ( پا سطح  های این پژوهش ن ه معنادار  در 
مدرسانی که  ،در واقع. برقرار است ای و ترس از فناوریدانش رایانه بین دو متغیر( و منفی 05/0

ای باالیی دارند، ترس از فناوری کمتری دارند. نتایج تحقیق حاضر راهکارهایی  میزان دانش رایانه
ــی به برنامه           ئه ن را جهت تربیت مدرس زبان فارسـ ــی ارا رایند   موده و در مورد فریزان آموزشـ
ــی با توجه به نیاز           ری فناوری در آموزش،  کارگی های جدید در به    کارآمدتر تدریس زبان فارسـ

ــنهادهایی ــی بهجمله گنجاندن دورهاز پیشـ های  رهکارگیری ابزارهای فناوری در دوهای آموزشـ
 ضمن خدمت معلمان مطرح نموده است.  

 .اییانهابزارهای فناوری، ترس از فناوری، دانش راآموزش زبان فارسی، : هاواژهکلید
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 . مقدمه1

های اخیر، باعث ایجاد های نوین در سالرشد سریع اطالعات و تحول فناوری

ها شده است های متفاوت جوامع از جمله در نظام آموزشی آنتغییراتی در عرصه

آموزش و یادگیری های و با پیشرفت فناوری اطالعات و تکنولوژی، ابزارها و شیوه

ناپذیر تدریس شده است و اند. ابزارهای فناوری جزء جداییزبان نیز متحول شده

شود. استفاده مجموعه ابزارهای آموزشی و تدریس دیگر محدود به قلم و تخته نمی

از ابزارهای فناوری در آموزش در دنیای امروز، بسیار مهم و ضروری شده است 

 Agudo & de Dios, 2014 )ها باعث شده معلمان از و پیشرفت سریع دستگاه

 :Lam, 2000آموزان ارائه کنند  های مختلف بتوانند مطالب خود را به دانشراه

ای برای تکمیل عنوان وسیلهرود که ابزارهای فناوری و رایانه به(. انتظار می395

-به (.Fekeye, 2010طور گسترده در کالس درس استفاده شود  امر آموزش به

کارگیری رایانه و ابزارهای فناوری درآموزش زبان درحال پیشرفت و افزایش است 

جایگاه ویژه زبان  عنوان زبان خارجی وو این امر در حوزه آموزش زبان فارسی به

 عنوان زبان علم در منطقه و جهان نیز اهمیت دارد.فارسی به

سایر ابزارهای مربوط به  با به توان فرایند یادگیری فناوری میکارگیری رایانه و 

ــرفت زبان   توانندمی معلمان  ،واقعآموزان را فراهم نمود. دررا هدفمند کرد و پیشـ

 و تربخش اثر را یادگیری فرایند و دهند ارتقا را خود آموزاندانش و مهارت دانش

توانمند در  مدرســان معلمان و وجود نقشــی چنین ایفای تر کنند که الزمةبجذا

ــوع زمینه  ابزارهای فناوری اطالعات در کالس     و کاربرد  مورد تدریس  های موضـ

(. این گســتردگی ابزارهای فناوری و 1392ان، و همکار نیادرس اســت  اســماعیل

ــتفاده از رایانه در آموزش، ایجاب می       ــان به       مزایای اسـ کند که معلمان و مدرسـ

ست ک     های رایانهمهارت شند. این در حالی ا سلط با سریع    ای م شد  ه همزمان با ر
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تکنولوژی، معلمان در تطبیق آن با تدریسشان و استفادة مفید و مؤثر از آن عموماً    

ست    Lam, 2000به نقل از ؛ Gratton, 1998اند  کند عمل کرده شده ا ( و باعث 

 آمیز ابزارهای فناوری خوب عمل کنند.کارگیری موفقیتها نتوانند در بهکه آن

کارگیری ابزارهای فناوری در آموزش زبان این امر را ضمانت بودن بهسودمند

کند که معلمان حتماً قادر خواهند بود که از ابزارهای فناوری در کالس درس نمی

کارگیری ابزارهای فناوری استفاده کنند. معلمان به دلیل برخی از عوامل در به

اب و نگرانی است. ها احساس اضطرترین آناحساس تردید دارند که یکی از رایج

گیرد این نگرانی معلمان عمدتاً از طریق مواجه شدن با ابزارهای فناوری شکل می

 یوسفی آذرفام و  است 2اییا ترس از رایانه یا اضطراب رایانه 1که نام آن تکنوفوبیا

 هنگام فرد توسط هراس و ترس ( که به معنای احساس452: 2012، 3جباری

رایانه در زمان آینده است. ترس از فناوری،  از استفاده به کردنفکر یا رایانه از استفاده

ای آمیز آن در هر زمینهکارگیری خوب و موفقیتعاملی تأثیرگذار است که مانع از به

 (.2012شود  یوسفی آذرفام و جباری، می

ــرورت افزایش به       ،بنابراین  ــت که این پدیده با ضـ  کارگیری ابزارهای  الزم اسـ

شتر مورد   ای برای هدفمندفناوری و رایانه کردن آموزش و یادگیری زبان فارسی بی

ــخ دهیم    توجه قرار گیرد. در این پژوهش بر  ــؤال پاسـ  : آیا رابطه  آنیم تا به این سـ

ــواد رایانه   و ترس از فناوری و رایانة معلمان و    4ایمعناداری میان میزان دانش و سـ

 یرآ  مدرسان زبان فارسی وجود دارد یا خ

                                                           
1. Technophobia 
2. Computer Anxiety 
3. Yoosefi Azarfam & Jabbari 
4. Computer Literacy 
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 . پیشینة پژوهش2

 تکنولوژی و آموزش زبان .1 2 

تأثیرگذار در    و قدرتمند   پدیده   یک  عنوانبه  وارتباطات،   اطالعات  امروزه فناوری 

همزمان با  .است  داده خود اختصا   به آموزش در را و مهمی خا  جایگاه جامعه

ناوری  نه        ورود ف یا ید و نفوذ را جد باطی  ندگی   ها در حوزه های ارت های مختلف ز

های آموزش زبان یعنی یادگیری زبان به اجتماعی انسان، یکی از مهمترین نوآوری 

گونـه  را این CALL( 248: 2003  2ظهور کرد. نونـان  CALL)1کمـک رایـانـه     

وزان بوســیله رایانه و تکنولوژی، آمزبانفرایندهایی که در آن »تعریف کرده اســت: 

 .«بخشندمهارت زبانی خود را ارتقا می

بان            به  یادگیری و تمرین ز ناوری در آموزش،  های ف نه و ابزار یا کارگیری را
یادی دارد        یای ز  3(. گونوچ و کوزو ,2013Alsied & Pathanخارجی/ دوم مزا

قل از مرک  2014  به ن ــتفاده از    2015  4(  نا   ( معتقدند اسـ وری نقش ابزارهای ف
یل  بان مهمی در دخ ــو     نمودن ز بان دارد. ابوالد و یوسـ یادگیری ز  5آموزان در 

نک و فقبون     2005  قل از اویر به ن طات و       2013  6(  با ناوری ارت های ف (، ابزار
اند عنوان ابزاری مهم و ضروری در هر سیستم آموزشی توصیف کرده     اطالعات را به

ــورت می ــی را ارتقا داد و مواد که در این ص ــی را با کیفیت توان مواد آموزش درس
آموزان را فراهم نمود  یداللهی، د و نیز اســـتقالل در یادگیری دانشباالیی ارائه کر

ــد. به     37: 1390 ری رایانه و ابزارهای فناوری     کارگی ( و باعث یادگیری بهتر آنها شـ

                                                           
1. Computer Assisted Language Learning 
2. Nunan 
3. Gunuc & Kuzu 

4. Merc 
5. Abulade& Yusuf 

6. Oyeronke  & Fagbohun 
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باعث ایجاد مرحله       یادگیری مدرن       درآموزش زبان  ای جدید در زمینة آموزش و 
ست      شده ا ( ادعا کردند که 2009  1(. آپانپا و الوال ,2002Chapelle :19زبان 

ــتن این امر که چگونه می   ــتفاده از ابزارهای فناوری و دانسـ توان با این ابزارها اسـ
ــید، برای معلمان حرفه     یادگیری دانش  ای در آموزان را حمایت کرد و بهبود بخشـ

(. این دانش Oyeronke & Fagbohun, 2013: 3جهان امروز ضروری است  به نقل از 
ــط معلمان     کارگیری ابزار و به  ــهیل روند       های فناوری در تدریس توسـ باعث تسـ

ــت. در  ــر مدرن و انبوه از اطالعات اسـ هد   ،واقعتدریس و یادگیری در این عصـ
صلی از به  کردن یادگیری و درک بهتر کارگیری ابزارهای فناوری در تدریس آسان ا
شود، از  شماری مشاهده می  بیتر مطالب است. این امر در نتایج تحقیقات  و سریع 
اند که اســتفاده از ابزارهای فناوری در ( بر این عقیده2009  2پارک و ســون جمله

ــت ب  آموزش فرصـ یادگیری واقعی     آموزان فراهم میانهایی را برای ز که در  ند  ک
کلی، یادگیری زبان خارجی جالب شــود. محیط کالس  طورمشــغول شــوند و به 

 3درس سنتی برای آموزش و یادگیری زبان بسیار خشک و غیرطبیعی است. فیکی     
( در پژوهش خود که استفاده از رایانه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی 2010 

رسد که با استفاده از رایانه   ها ارزیابی کرده است، به این نتیجه می دبیرستان را در 
بان، دانش    تدریس ز ــریع  در  مات را سـ یاد می آموزان امالی کل ند و  تر   %95گیر

ــی از طریق  معلمان در پژوهش وی با این امر موافق بودند که تدریس زبان انگلیس
ــان    یانه آسـ ــون   تر میرا ــوع   (2009گردد. پارک و سـ در پژوهش خود با موضـ

، به این نتیجه رســیدند «EFLهای کارگیری آموزش به کمک رایانه در کالسبه»
باعث تقویت و بهبود              ناوری در کالس درس  نه و ابزارهای ف یا فاده از را ــت که اسـ

هارت  بان    م بانی در ز که     2000  4گردد. لمآموزان میهای ز قد اســـت  ( نیز معت
عنوان نقشی تکمیلی، مانند ابزار کمک آموزشی ژی، بهآموزش زبان از طریق تکنولو

                                                           
1. Apanpa & Lawal 
2. Park & Son 

3. Fakey 
4. Lam  
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شــود. معلمان آموزش زبان دوم از ابزارهای برای معلم در تدریس درنظر گرفته می
کارگیری این ابزارها کنند، به علت این که بهفناوری نوین در تدریس اســتفاده می

آور ا جالب و نشــاطادگیری را برای آنهدهد و یآموزان انگیزه میبه زبان در آموزش
ــمی و   چنین متون واقعی و موثقی را برای آنها فراهم می نماید و هم  می کند  قاسـ

ــمی و حقیقی،  ئه زبان در محیطی   (. از اینترنت می 35: 2011 هاشـ توان برای ارا
ــتفاده کرد. از ابزارهای   طبیعی، واقعی و در ارتباطی زنده با دیگر زبان     آموزان اسـ

ــتفاده کرد، ای زبان نیز می ه آموزش مهارت  فناوری اطالعات برای   مثالً از  توان اسـ
نوارها و ویدئوها برای تکمیل مهارت شــنیداری و یا برای تدریس فرهنگ. اینترنت 

روز و جدید در تدریس زبان دوم اســت. میهمی و عنوان منبعی برای اطالعات بهبه
ــ      2013  1ورمقانی  ــیدند که اسـ تفاده از مواد  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسـ

آموزشـــی و تدریس به کمک رایانه در یادگیری درک مطلب خواندن در زبان دوم 
ــرفت زبان  ــت و باعث پیش ( نیز 2013گردد. طالبی و تیموری  آموزان میمفید اس

ــرفت تلفظ         طبق مطالعه    یانه بر پیشـ خود که راجع به تأثیر یادگیری از طریق را
اند عنوان زبان خارجی اســت، بر این عقیدههای آموزش زبان انگلیســی بهدرکالس

ستفاده از رایانه انگیزه و عالقه زبان  شرفت آنها در  آموزان را باال میکه ا برد و بر پی
تأثیر می  عه   تلفظ  ــوانی و کتابی    گذارد. همچنین، در مطال با  2011ای که رضـ   )

سایت  موضوع بررسی تفاوت بین دو نوع آموزش از طریق متون کتاب و متون وب   
عنوان زبان خارجی بر های دستوری زبان انگلیسی به  و تأثیرشان بر یادگیری قاعده 

آموزان ایرانی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که استفاده از متون روی زبان
سلط زبان   سایت برای تدریس قاعده وب ستوری باعث ت های آموزان بر قاعدههای د

ستوری می  ( نیز در مطالعة خود به تأثیر آموزش به 1393شاه   شود. باباتبارملک د
ــی دانش فهمکمک رایانه بر قابل      ــت.  بودن تلفظ زبان انگلیسـ آموزان پرداخته اسـ

( در پژوهشــی به این نتیجه رســیده اســت که اســتفاده از رایانه در 2011مرزبان  
بان          فت ز ــر عث پیشـ با ندن  هارت خوا هارت می آموزش م گردد. آموزان در این م

                                                           
1. Meihami & Varmaghani 
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ــیهم ــی به غیرفارسـ الدین و نعمتی زبانان، تاجچنین در حوزه آموزش زبان فارسـ
( به ارزیابی تأثیر آموزش از طریق رایانه در مقایسه با روش سنتی بر میزان 1391 

ــی آموزان در دو گروه کنترل که آموزش نفر از زبان 30روی  آموزانیادگیری فارس
ــی که به   ــتند و گروه آزمایش ــنتی داش دیدند، کمک رایانه آموزش می به روش س

پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دو  
گروه وجود دارد و میزان موفقیت گروه آموزش به کمک رایانه بیشتر بوده است. با   
توجه به این که در آموزش زبان دوم از جمله زبان فارسی باید شرایطی فراهم کرد  

تر، و پایدارتر انجام گیرد و زمینه فراگیری مداوم تر، سـریع گیری زبان سـاده که فرا
ــایر ابزارهای فناوری در آموزش زبان اهمیت         فراهم گردد، به  کارگیری رایانه و سـ

ای دارد و یادگیری کار با ابزارها برای معلمان و مدرسان زبان یک امر ضروری   ویژه
ای کافی برخوردار باشــند. برای اســتفاده از یانهآنها باید از دانش را ،اســت. در واقع

شته     ستفاده از آن را دا رایانه در یادگیری زبان، معلمان باید دانش و مهارت برای ا
نایی خود را در به       ند توا ند و بتوان ــ کارگیری آن ابزارها تقویت کنند و بهبود     باشـ

 (. Son, Robb, Charismiadji, 2011: 34بخشند  
 ای معلماندانش رایانه .2-2

صورت گسترده در دسترس است، افزایش ای بهطورکه ابزارهای فناوری و رایانههمان
را توسعه داده است و سوادی  1های الکترونیکی معنای واژه سواداستفاده از بافت

 ,Son, Robb, Charismiadjiای را ایجاد کرده است.  جدید چون دانش رایانه

ای در آموزش زبان کارگیری ابزارهای فناوری و رایانهبرای به ،(. بنابراین2011
ای را ضروری است که معلمان و مدرسان زبان حداقلی از مهارت و دانش رایانه

شکل مؤثر و کارآمد ای، دانش و توانایی استفاده از رایانه بهداشته باشند. سواد رایانه
راه است و مرتبط با ابزارهای فناوری است. شخصی که توانایی دارد یک رایانه را 

کردن با یک سیستم خا  مورد نیاز است، بفهمد، سواد اندازد و زبانی را که در کار
(. از جمله Akinnubi, Ozovehesule & Madamiyisa, 2012: 330ای دارد  رایانه

                                                           
1. Literacy 
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توان به مطالعه سون و راب در این زمینه، میفته گرهای صورتپژوهش
ها درمطالعة خود سعی کردند به بررسی سطح ( اشاره کرد. آن2011  1وکریسمیاضی
ای معلمان اندونزی و بررسی عوامل مؤثر داخلی و خارجی که بر استفاده دانش رایانه

، دانش از نظر آنانگذارد، بپردازند. آنها از ابزارهای فناوری در کالس درس تأثیر می
کارگیری رایانه در سطحی مناسب است. عنوان توانایی استفاده یا بای بهرایانه

-ای به بررسی رابطه میان سطح سواد رایانه( در مقاله2012و همکاران   2اکیننوبی

نیجریه پرداختند. نتایج نشان داد که  3واراایالت کای و مؤثر بودن شغل معلمی در 
بودن شغل آنها وجود دارد. در ای و مؤثربین سطح دانش رایانه یرابطه معنادار

ای و به ارزشیابی مهارت رایانه (2013ای دیگر، آکیننوبی و همکاران  مطالعه
اند. هد  آنها از این پژوهش فهم این موضوع است ابزارهای فناوری معلمان پرداخته

ای و ابزارهای فناوری هستند هکه این معلمان تا چه اندازه دارای سواد و دانش رایان
ها نشان نمایند. یافتهو این که به چه میزان از رایانه در تدریس خود استفاده می

کارگیری رایانه و ابزارهای فناوری در تدریس و داد که معلمان به این امر که به
ها دانش دانش و سوادشان در این زمینه بسیار مهم است، آگاه هستند و اکثریت آن

دهد که مدرسان زبان با وجود ای خوبی دارند، اما نتایج تحقیقات نشان میایانهر
کارگیری ابزارهای فناوری نوین ای کافی در بهای و دانش رایانهداشتن مهارت رایانه

؛ Park & Son, 2009  گردندو رایانه در کالس درس با مشکالتی مواجه می
توانند از رایانه و ( و به دالیلی نمی2012یوسفی آذرفام و جباری، ؛ 1390یداللهی،

آمیز در کالس درس استفاده کنند. عواملی چون ابزارهای فناوری به صورت موفقیت
وژی، عدم دسترسی به رایانه و های منفی آنها نسبت به رایانه و تکنولنگرش
 (، سابقه تدریس پایین، نبود وقت کافی،Fakey, 2012افزارهای آموزشی نوین  نرم

؛ Lam, 2000هایشان در کار با رایانه و ابزارهای فناوری  عدم اعتماد به مهارت
شود که معلمان ( و ترس از فناوری و رایانه باعث می2012یوسفی آذرفام و جباری،

                                                           
1. Son,  Rob & Charismiadji 
2. Akinnubi 
3. kwara 
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کارگیری این ابزارها در امر رغم آشنایی با تکنولوژی، از بهو مدرسان زبان علی
( و درواقع، در خصو  استفاده از آن در 1390آموزش خودداری نمایند  یداللهی، 

فرایند تدریس آمادگی نداشته باشند یا نتوانند از آنها در آموزش استفاده کنند. 
کارگیری بشود معلمان و مدرسان هنگام ترین این عوامل که باعث مییکی از رایج

ی و یا اانهاز ابزارهای فناوری در تدریس احساس راحتی نکنند، داشتن اضطراب رای
 ترس از فناوری است. 

 ترس از فناوری  .2-3

 افراد زیرا ،اســت از جوامع بســیاری در مهمی و رایانه، مســأله 1ترس از فناوری

 پیش از بیش رایانه اینکه و دارند رایانه به نسبت  منفی احساس  که هستند  زیادی

ــت،   یها جنبه  همه  به  ــده اسـ  کنند می اجتناب  کاربرد آن  از زندگی وارد شـ

بامرادی،    با به نگرش  1392 لطیفی،کرمی و  ناوری در واقع  های منفی  (. ترس از ف

ستفاده از آنها باز می  سیاری از مردم واکنش عاطفی منفی، مانند  راجع به ا گردد. ب

ستفاده از ابزارهای فناوری جدید پیوند        ست در ا شک سترس دارند که با  نگرانی و ا

ست    ضطراب عامل  Anthony, Clarke, Anderson, 2000خورده ا (. ترس و ا

اصلی مقاومت در برابر استفاده از رایانه برای اهدا  آموزشی است. ترس از فناوری     

ست که مانع از به در هر زمینه آمیز کارگیری خوب و موفقیتای، عاملی تأثیرگذار ا

ناوری می   ــود  آذرفام و جباری،   ابزارهای ف ( 58: 1995  2(. روزن و ویل 2012شـ

 کنند: گونه تعریف میترس از فناوری و یا تکنوفوبیا را این

 در آینده؛ نگرانی درباره کار با رایانه یا ابزارهای فناوری در حال حاضر یا 
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 های سراسر منفی نسبت به کار با رایانه، احساسات منفی خا  و یا نگرش

یشیدن یا موقع اند گفتگوهای درونی خودانتقادی در طول مدت کار با رایانه

 در مورد استفاده از رایانه در زمان آینده.

( در مطالعة خود که در رابطه با ترس از فناوری 2012یوسفی آذرفام و جباری  

کننده است و مانع که اضطراب و ترس از رایانه عاملی مأیوس است، معتقدندهمعلم

شان شود. آنها در مطالعهکارگیری موفق ابزارهای فناوری در میان معلمان میاز به

توان گفت اند. میهستند، پرداخته واملی که منبع این ترس و نگرانیبه بررسی ع

که با وجود اضطراب رایانه در معلمان و مدرسان زبان، آنها تمایلی به استفاده از 

گذارد. رایانه و ابزارهای فناوری ندارند و این امر تأثیری منفی در آموزش آنها می

( عقیده دارند معلمانی که ترس از فناوری دارند، 1995طور که روزن و ویل  همان

همچنان که لطیفی،کرمی و  کنند.کارگیری رایانه در تدریس اجتناب میاز به

 با رایانه و کار از تعامل بنابر دالیلی اند که معلمان( بیان نموده1392بابامرادی  

-ای اضطراب رایانهمالحظه قابل میزان افراد به این رسد کهروند. به نظر میمی طفره

 فراهم آن با مرتبط اساسی یهامهارت یا آموزش آن با کار و وقتی شرایط دارند ای

 استفاده هنگام هاکنند. آنمی اجتناب هاییموقعیت با چنین شود، از رویاروییمی

کنند.  رایانه استفاده از طور جدی ندارند تا به نیستند و تمایل راحت ابزارها از این

ترس از کار با ابزارهای فناوری و به تبع آن عدم استفاده از رایانه و ابزارهای فناوری 

( 2000  1افراد نیز بستگی دارد. آنتونی، کلرک و اندرسون در تدریس به شخصیت

های ها و نگرششان، ماهیت ارتباط میان ترس از فناوری و انواع شخصیتدر مطالعه

نسبت به رایانه را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این اضطراب و ها آن

گرا، آزاد و باز، رنجور، برونهای شخصیتی افراد  روانعد ویژگیترس با هر پنج ب

                                                           
1. Anthony, Clarke & Anderson 
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سازگار، با وجدان( در ارتباط است. نتایج به ارتباط مثبت بین تکنوفوبیا و شخصیت 

بودن فوبیا و ویژگی شخصیتی آزاد و بازکنورنجور و رابطه عکس و متضاد بین تروان

موضوع که به بررسی نقش شخصیت  ای دیگر با همینکنند. در مطالعهاشاره می

( 2005  1عنوان متغیر سطح فردی در رابطه با ترس از فناوری توسط کوروکندابه

دست آمد. نتایج این در دانشگاهی در نیویورک انجام شده بود، همین نتیجه به

یتی نقش مهمی در تکنوفوبیا دارند؛ دهد که ابعاد شخصه پیشنهاد میمطالع

ترس از فناوری دارد. همچنین، رنجور، رابطه مثبتی با شخصیت روان مخصوصاً

به بررسی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس و  (1390یداللهی  

دبیران زبان انگلیسی پرداخته است.  2ایرابطه آن با میزان مهارت و اضطراب رایانه

کارگیری ابزارهای فناوری با او نتیجه گرفته است که رابطه معنادار و منفی میان به

حال، تاکنون اینکنندگان وجود دارد. بااضطراب رایانه، سابقه تدریس و سن شرکت

علمان ای و میزان ترس از فناوری ممطالعه خاصی در مورد ارتباط میان دانش رایانه

و مدرسان آموزش زبان فارسی به خارجیان صورت نگرفته است. در این راستا، 

ای و میزان ترس از فناوری یا پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان دانش رایانه

 معلمان و مدرسان زبان فارسی پرداخته است.   در تکنوفوبیا

 . روش پژوهش3 

ابطه راین مطالعه به منظور بررسی طرح این تحقیق از نوع کمی و کاربردی است. 

ش زبان فارسی به آموز مدرسانای و ترس از فناوری دانش رایانه میان میزان

 انجام شده است.  زبانانغیرفارسی

                                                           
1. Korukonda 
2. Computer Anxiety 
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 . جامعه آماری3-1

استاد و مدرس آموزش زبان فارسی به  40کنندگان در تحقیق حاضر شامل شرکت

ز آموزش زبان فارسی دانشگاه مجازی زبانان مشغول به کار در دو مرکغیرفارسی

 1گیری در دسترسالمصطفی و دانشگاه بین المللی قزوین بودند که به صورت نمونه

نفر آنها زن بودند و در میانگین  30نفر از این جامعه مرد  و  10انتخاب شدند. تعداد 

بود. سال  13تا  1سال قرار داشتند. سابقه تدریس این اساتید بین  40تا  25 سنی

شناختی با آمار های جمعیتها و پرسشجامعة مورد بررسی برحسب ویژگی

توصیفی  فراوانی، میانگین، انحرا  معیار، مقیاس بیشترین و کمترین( با استفاده 

 اند. از جداول توصیف شده

های توصیفی مربوط به سن مدرسان آموزش زبان فارسی به شاخص (:1جدول )

 زبانان غیرفارسی

 

 

 

های توصیفی  میانگین، انحرا  معیار، کمترین و دهندة شاخصنشان 1جدول 

  .بیشترین( مربوط به سن مدرسان آموزش زبان است

های توصیفی  فراوانی و درصد( مربوط به جنسیت مدرسان شاخص 2جدول شماره 

  دهد.زبان فارسی را نشان میآموزش 

 

                                                           
1. Convenience Sampling 

 انحرا  معیار میانگین بیشترین کمترین فراوانی

40 27 40 35/32  07/3  
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های توصیفی مربوط به جنسیت مدرسان آموزش زبان فارسی به شاخص(: 2جدول)

 زبانانغیرفارسی

 درصد فراوانی جنسیت

 25 10 مرد

 75 30 زن

 100 40 کل
 

  . ابزارهای پژوهش3-2

پرسشنامه استفاده شد که شامل  3ها در این مطالعه، از جهت جمع آوری داده 

ای سون و راب پرسشنامه اطالعات شخصی، پرسشنامه سنجش میزان دانش رایانه

ای روزن و ویل ( و پرسشنامة سنجش میزان اضطراب رایانه2011  1و کریسمیاضی

 ( بود. 1988 

شخصی          شده بود، حاوی اطالعات  پرسشنامه اول که توسط محققان طراحی 
سابقه تدریس و محل       سن و جنس و میزان  سابقه کار با رایانه  شامل  تدریس و 

سواد و دانش رایانه          سطح  شیابی  شنامه دوم برای ارز س سط  بود. پر ای بود که تو
کار رفته بود. این شــان به( تهیه و در مطالعه2011ســون، راب و کریســمیاضــی  

ــنامه  ــش ــامل پرس  U=78/0آیتم بوده و روایی آن از طریق آلفای کرومباخ  10 ش
ــنجش میزان ترس از فناوری روزن و ویل    ــوم که س ــنامة س ــش ــت آمد. پرس بدس

 2ای: بخش اول سنجش میزان اضطراب رایانه  ( بود، شامل سه قسمت است    1988 
ــرز  ــامل 1988  3افراد اســت که توســط ویل و روزن و س ــده و ش  10( طراحی ش
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ــت. این بخش به موقعیت ــی از کار با رایانه اس ــاره متجربة فرض کند که یهایی اش
ــرکت  ــود و  ش ــت باعث ایجاد ترس و نگرانی یا بیم و هراس ش ها کنندهممکن اس

به  "اصال، کمی، متوسط، زیاد، خیلی زیاد  "های بایست با انتخاب یکی از گزینه می
 این اشاره کنند که در هر موقعیت چقدر احساس نگرانی یا ترس دارند.

( 1988که توسط ویل و روزن  افراد است  1ایبخش دوم سنجش افکار رایانه 

مورد از احساسات منفی و مثبت فرد هنگام کار با  10طراحی شده است و شامل 

اصال، یه کم، »های کنندگان باید یکی از گزینهرایانه است. در این بخش هم شرکت

 را انتخاب کنند. « متوسط، زیاد، خیلی زیاد

پرسش  10و شامل شده،( طراحی 1988بخش سوم نیز که توسط روزن و ویل  

ترتیب، اینسنجد و بهرا می 2های کلی راجع به رایانه و تکنولوژیشود که نگرشمی

کارگیری رایانه مدرسان آموزش زبان فارسی به تکنوفوبیا یا ترس از به

 زبانان مورد سنجش قرار گرفت. غیرفارسی

 . مراحل انجام پژوهش3 3

اند و به زبان فارسی ترجمه شده ای و ترس از فناوریسواد رایانه ابتدا پرسشنامه 

، صحت مراحل ترجمه توسط یکی از 3سپس با استفاده از تکنیک ترجمه برگردان

شده با گروه های انجامفته و سپس، با هماهنگیکارشناسان مورد تأیید قرار گر

صطفی و مرکز آموزش زبانان دانشگاه مجازی المفارسیآموزش زبان فارسی به غیر

معلمان و  ها بینزبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین، پرسشنامه

پرسشنامه  150مدرسان این مرکز از طریق ایمیل پخش و توزیع گردید. از

                                                           
1. Computer Thoughts CTS-C 
2. General Attitudes Toward Computers GAT-S 
3. Back Translation 
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های پژوهش کامل پر شده بود که کنندهعدد آنها توسط شرکت 40شده، ارسال

های ناقص کنار سشنامهاستفاده قرار گرفته و پربرای انجام مراحل بعدی مورد 

ها از آمار توصیفی، استنباطی و نرم است. برای تحلیل داده گذاشته شده

ها گذاری پرسشنامهاستفاده شده است. ضمناً نحوة نمره 23نسخه   SPSSافزار

طور گذاری پرسشنامة ترس از فناوری و بهمشخص گردید و جدولی نیز جهت نمره

  گذاری معکوس نیاز داشتند، در جدولی تهیه گردیده است.االتی که نمرهاخص سؤ

 های پژوهش . یافته4

ارائه شده است. بر  ه دست آمده در چارچوب پرسش پژوهشر این قسمت نتایج بد

ساس  صیف داده  ،این ا سپس   های جمعیتابتدا به تو سش   شناختی و  به آزمون پر

 ،های آمار اســتنباطی پرداخته شــده اســت. همچنینپژوهش با اســتفاده از آزمون

عنوان مقدار خطای ( بهα= 05/0آزمون فرضیة پژوهشی با استفاده از سطح آلفای  

مورد قبول برای رد فرضـــیه درنظر گرفته شـــده اســـت. به عبارت دیگر، احتمال 

ض  05/0خطای کمتر از  شتر از  برای تأیید فر برای رد  05/0یه و احتمال خطای بی

 فرضیه درنظر گرفته شده است.
 میانگین، انحرا  معیار، کمترین و  های توصیفیدر این قسمت شاخص

ای و ترس از فناوری مدرسان بیشترین( مربوط به نمرات پرسشنامه دانش رایانه

 داده شده است.نمایش  3زبانان در جدول شماره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
ای و ترس از فناوری های توصیفی مربوط به نمرات پرسشنامة دانش رایانهشاخص (:3جدول )

 زبانانمدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
 جنسیت نمره ترس از فناوری یارایانه دانش

  باالترین 96 55
 مرد

 ترینپایین 144 98
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80/75 60/118  میانگین 

113/13 254/19  انحرا  معیار 

  باالترین 76 42
 ترینپایین 156 116 زن

83/75 00/118  میانگین 
163/21 308/20  انحرا  معیار 

  باالترین 76 42
 ترینپایین 156 116 کل

83/75 15/118  میانگین 
306/19  806/19  انحرا  معیار 

بین مشخص است، میانگین ترس از فناوری  3طور که در جدول همان
 83/75ای این جامعه و میانگین دانش رایانه 15/118کنندگان این پژوهش شرکت

ای و انحرا  معیار دانش رایانه 806/19است و میزان انحرا  معیار ترس از فناوری 
 است. 306/19

که اشــاره شــد، هد  از نگارش این مقاله، بررســی ارتباط میان دانش   چنان
سان آموزش زبان   یوری یا تکنوفوبیاکامپیوتری و میزان ترس از فنا معلمان و مدر

زبانان بوده است. پرسش پژوهش این است که آیا میان سواد     فارسی به غیرفارسی  
ــاتی  و دانش رایانه   در  ای وجود دارد.د آموزش زبان رابطه  ای و ترس از فناوری اسـ

 ن استآای بین آنها برقرار است و چگونه قابل تبییصورت وجود رابطه، چه رابطه

 در ذیل آمده است. 3های پژوهش حاضر در جدول شماره نتایج و یافته

ای  و ترس از فناوری مدرسان آموزش ماتریس همبستگی بین سواد و دانش رایانه(: 4جدول )

 زبانانزبان فارسی به غیرفارسی

 ضریب همبستگی پیرسون متغیرها 
R 

 سطح معناداری
P.value 

 05/0* -43/0 از فناوریای  * ترس دانش رایانه

   (*)  05/0معناداری درسطح
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ــان 4جدول  ــواد و دانش رایانهنش ــتگی بین س ای و ترس از دهندة ماتریس همبس

سی     سی به غیرفار سان آموزش زبان فار ست. به فناوری مدر سی   زبانان ا منظور برر

فارسی به و ترس از فناوری مدرسان آموزش زبان ای ابطه بین سواد و دانش رایانهر

ــی ــون غیرفارس ــتگی پیرس  Pearson's Correlation  1زبانان از آزمون همبس

Test ــان می ــد. جدول فوق نش ــتفاده ش ــواد و دانش ( اس دهد که رابطه  میان س

ــاتید آموزش زبان درســطح  رایانه ( ازنظر آماری P<05/0ای و ترس از فناوری اس

 ( است.r = -43/0صورت ضریب معکوس  به

 

ای و ترس از فناوری مدرسان آموزش نمودار پراکنش بین سواد و دانش رایانه (:1نمودار )      

 زبانانزبان فارسی به غیرفارسی

                                                           
1. Pearson's Correlation Test 
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ــواد و دانش رایانه 1نمودار  ای و ترس از پراکنش نمرات افراد بین دو متغیر سـ

خط  دهد.زبانان را نشــان میفناوری مدرســان آموزش زبان فارســی به غیرفارســی

دهنده شیب رابطه بین این دو متغیر است. شیب در نمودار    این نمودار نشان وسط  

شکل    ست.   (\به این  ست به دلیل این که رابطه منفی ا عدد داخل نمودار میزان  ا

درصــدی از  18برســد تقریباً  2دهد و اگر به توان صــدم( را نشــان می 43رابطه  

 .دهدرا نشان می واریانس مشترک

 گیریتیجه. ن5

ای و ترس از ی میان میزان دانش رایانهپژوهش بررسی رابطه این انجام از هد 

پژوهش  هایزبانان بود. پرسشفناوری مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

د آموزش زبان ای و ترس از فناوری اساتیاین بود که آیا میان سواد و دانش رایانه

قرار است و ای بین آنها بره، چه رابطهدر صورت وجود رابط ای وجود دارد ورابطه

 چگونه قابل تبیین است.

شد، رابطه میان میزان دانش رایانه    4چنانکه در جدول  شان داده  ای و ترس ن

عبارت زبانان معنادار است. به از فناوری مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی   

 اوری کمتری دارند. فنای بیشــتری دارند، ترس از دیگر، مدرســانی که دانش رایانه

توان گفت، مدرســانی که ترس از فناوری بیشــتری دارند، دانش  به بیان دیگر می

جا که ســطح معناداری بین دارند. با توجه به ســؤال پژوهش ازآنای کمتری رایانه

معنادار اســت،  05/0ای و ترس از فناوری در ســطح دو متغیر دانش و دانش رایانه

ه ارتباط بین این دو متغیر واقعی است و سطح معناداری   نشان دهندة این است ک  

شان می واقعی ست که این      بودن ارتباط را ن سؤال این ا سخ این  دهد. درنتیجه، پا

ــواد و دانش رایانه  ــان داد که بین س ای و ارتباط وجود دارد. نتایج این پژوهش نش

سی رابطه منفی و معناداری    سان آموزش زبان فار وجود دارد.  ترس از فناوری مدر
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به منظور پاسخ به پرسش پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج 

سی که دانش رایانه     سان آموزش زبان فار شان داد که مدر شتری  این آزمون ن ای بی

شتند. نتایج این پژوهش با مطالعاتی     شتند، به میزان کمتری، ترس از فناوری دا دا

ها ســـو اســـت. در تبیین این یافته( هم2008  1( و ســـادک1390چون یداللهی  

ــطح دانش رایانه می ــواد و س ــان آموزش زبان باالتر توان گفت هر چه س ای مدرس

کارگیری و اســتفاده از آن در باشــد، ترس از فناوری کمتری دارند و در هنگام به

شند،     کالس درس با نگرانی کمتری مواجه می شته با شوند و اگر نگرانی کمتری دا

شتری به مهارت اع ستفاده از رایانه دارند و هم های خود تماد بی چنین احساس  در ا

آمیزتری از آن طور موفقیتتری نسبت به استفاده از رایانه دارند. درنتیجه، به  مثبت

(. در صورتی که آنها از سواد و دانش   Sadik, 2006کنند  در تدریس استفاده می 

ان ترس از فناوری باالیی خواهند داشت و کمتر برخوردار باشند، میزای کمی رایانه

(. 1390 یداللهی،کنند از ابزارهای فناوری در تدریس و آموزش زبان اســـتفاده می

؛ یوسفی آذرفام و 2000های مذکور با نتایج برخی مطالعات  لم، های پژوهشیافته

د ما نباید اند که رویکرسو است، زیرا این پژوهشگران دریافته    هم( نا2012جباری، 

ــلی عدم          ــان آموزش زبان منفی بوده و عامل اصـ  در برخورد با معلمان و مدرسـ

ــطح دانش رایانهموفقیت را ترس از فناوری، پایین ــتیاق به بودن س ای و یا عدم اش

اســتفاده از ابزارهای فناوری در تدریس بدانیم و این نظام آموزشــی اســت که باید 

سعی کرده مورد انتقاد قرار گیرد. این مطالع شان دهند ات  که ترس از فناوری  اند ن

سوء  ستفاده از ابزارهای     معلمان یک  صمیم آنها برای درنظرگرفتن ا ست و ت تفاهم ا

ــت، بلکه بر پایه         فناوری و رایانه    ــاس مقاومت در برابر این ابزارها نیسـ ای، بر اسـ

ــان اعتقادات آنها در غیرمفید بودن ابزارهای فناوری برای زبان       ــت و آموزانشـ اسـ

                                                           
1. Sadik  
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مان   ید بودن و ب     درواقع، این معل یل مف مدرســـان از دال عد     و  قا کارگیری آن مت

  .اندنشده

ــاس بر پایان در ــنهاد پژوهش یهایافته اس ــودمی پیش توجه به این که  با ش

 با توجه به چنین فک زندگی روزمره ما شده است و هم  ابزارهای فناوری جزء الین

 در آن تأثیرات و اینترنت مانند تارنما، آن، به ی مربوطهاوریفنا و رایانه اهمیت

نه   با  کار  آموزش یها یادگیری، کارگاه    و یاددهی  یها روش یا مه   در را  یها برنا

ــمن خدمت آموزش ــان آموزش زبان به ض ــطح  منظورمعلمان و مدرس باالبردن س

ضطراب  ای ودانش رایانه شود  لطیفی و همکاران،   گنجانده آنان ایرایانه کاهش ا

 Akinnubi et al, 2012; Lam, 2000; Sadik, 2008; Oyeronke؛ 1392

& Fagbohun, 2013). ــان می یانه     این نشـ ــواد را ای دهد که برای افزایش سـ

های آموزشــی آشــنایی با رایانه و مدرســان آموزش زبان فارســی نیز، آنها به دوره

ــتفاده از رایانه و ابزارهای فناوری در تدریس احتیاج دارند، چرا که مهارت  های اسـ

ــطترس از فناوری مانعی برای به ــان و  کارگیری ابزارهای مربوط به آن توس مدرس

ــتفاده از ابزارهای        معلمان می  گردد. همچنین، باید آگاهی آنها را از مفید بودن اسـ

ــت ــتفاده از انواع فناوری در تدریس باال برد و به آنها فرصـ های زیادی را برای اسـ

بردن از مزایای بســیار (. برای بهرهLam, 2000ها پیشــنهاد داد  مختلف برنامه

یانه    زیاد به   ــتفاده از       کارگیری را و فناوری در کالس درس باید معلمان را در اسـ

ند دانش و اط       تا بتوان تدریس آموزش داد  ناوری های نوین در  العات خود را در  ف

ــورت از آن در  Fekeye, 2010تقویت کنند     این زمینه  کالس ( و به بهترین صـ

ــتفاده نمای    ــعیدی     ند، زیرا همان  درس و آموزش زبان اسـ ِ,2013aگونه که سـ

2013bای دو گانه توانند دارای چهره( معتقد است، فناوری و ابزارهای فناوری می

شند؛ بدین معنی که اگر از آن  سب و با    ها با فرهنگبا های ایجاد مهارتسازی منا
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توانند در ارتقاء سطح آموزش و خصوصاً فراگیری د، میفاده شواست الزم در کاربران

ــورت، مییراینای ایفا کنند و درغ  نقش ارزنده زبان   عاملی منفعل یا در    توانند  صـ

 ای منفی باشند.بعضی مواقع دارای چهره

 منابع
رابطه آشنایی با فناوری (. »1392براتعلی منفرد راز و حسینعلی کوهستانی.   نیا، مژگان،اسماعیل

فصلنامه فناوری اطالعات و «. اطالعات و توانمندسازی دبیران متوسطه شهرستان بروجرد
 .100ـ85. 3/4. ارتباطات در علوم تربیتی

بودن تلفظ فهمتأثیر آموزش با کمک کامپیوتر بر قابل(. 1393بابا تبار ملکشاه، عاطفه.   
نامة کارشناسی ارشد: . پایانآموزان ایرانی دوره  اول متوسطهزبان انگلیسی دانش

 تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه (. »1391محبوبه نعمتی سرخی.   الدین والدین، سید ضیا تاج
نامه  پژوهش«. زبانآموزان غیرفارسیمیزان یادگیری زباندر مقایسه با روش سنتی بر 

 .122-101. 1/1. زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

ان بر بینی اضطراب رایانه معلمیشپ( .»1392مرادی.  ید. آزاد اهلل کرمی و افشین بابالطیفی، سع
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 .148-131. 4/2. ارتباطات در علوم تربیتی

بررسی استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در تدریس (. 1390یداللهی، سمانه.  
ان مهارت و اضطراب رایانه دبیران زبان های زبان انگلیسی و رابطه آن با میزمهارت

 . پایان نامه کارشناسی ارشد: تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.انگلیسی
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