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Purpose 
The current study was conducted to investigate the effect of 

using electronic portfolios on learning English vocabulary with 

emphasis on the motivation and attitude of language learners in 

Ahvaz. 

 

Method 
The research method used in the present study was quasi-

experimental. The statistical population in this study included all 180 

language learners studying English at the Iranian Language Institute 

(ILI), Khuzestan branch, who were learning their foreign language during 

the year 2020. Using the Morgan table, the sample size of 100 individuals 

was selected to take part in the study as participants. Then the learners 

were divided into two groups of 50 members (experimental and control 

groups) by simple random sampling. In order to tap the motivation 

variable in this study, the Scientific Motivation Questionnaire (SMQ), the 

Learner-Student Questionnaire (LLSQ), and the Experience Attitude and 

Feedback Questionnaire (AEFQ) were utilized. Additionally, to assess 

the rate of English vocabulary learning by learners, the researcher 
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administered a pre-test and post-test. The reliability of the test was 

calculated using the KR-21 formula, and its validity was determined by 

three English experts. First, the Kolmogorov-Smirnov test was used to 

check the normality of the data of research variables, then using SPSS 

software and descriptive statistics (including tables, graphs, and means) 

and inferential statistics (including paired and independent t-tests) were 

calculated to analyze the gathered data. A qualitative analysis was 

administered to tap the data retrieved from the questionnaire. 
 

Findings 
The findings of the present study showed that students who received 

their educational content through e-portfolios and were evaluated using e-

portfolios had performed better in the post-test compared to their pre-test. 

Accordingly, it can be concluded that the implementation of e-portfolios 

in the learning environment could have a positive impact on developing 

the students’ vocabulary knowledge and motivation of average Iranian 

EFL learners compared to traditional teaching and assessment methods. 

 

Conclusion: 
Finally, based on the research data, it can be concluded that when 

learning and formative assessment are combined in the educational 

environment, the evaluation tool becomes a kind of learning tool that 

helps students to improve their vocabulary knowledge. 
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های الکترونیکی بر یادگیری دانش لغات  ارزیابی اثربخشی کارپوشه
 آموزان شهرستان اهواز د بر انگیزه و نگرش زبانزبان انگلیسی با تأکی

 

سمیر ال کثیر

عزیزاله آروین

ملیحه چرخاب
 چکیده

پژوهشحاضربهمنظوربررسیتأثیراستفادهازکارپوشهالکترونیکیویادگیریدانشلغاتزبان
شپژوهشازنوعشبهآموزانشهرستاناهوازانجامشد.روانگلیسیباتأکیدبرانگیزهونگرشزبان

جامعهآماریدراین.آزمایشبودهوازطرحپیشآزمونوپسازآزمونباگروهکنترلاستفادهگردید
سال در استکه خوزستان ایرانشعبه زبان کانون فعالدر زبانآموزان ۹۹۱۱پژوهششاملکلیه

آن تعداد یادگیریزبانبودندکه تحصیلو بامشغولبه برابر بود۹8۱ها ازجدول.نفر استفاده با
 آزمایشوگروه۰۱نفرکهبرایهرکالس۹۱۱مورگانحجمنمونه بهعنوانگروه نفرزبانآموز

هادرارتباطبامتغیرانگیزهدرپژوهششاهدبهروشتصادفیسادهانتخابشدند.ابزارگردآوریداده
پرسش طریق از رو پیش علمی انگیزه یادگیرندهپرسش(SMQ)نامه دانشجویان و فراگیران نامه

(LLSQوپرسش)(نامهنگرشتجربهوبازخوردازارزیابیAEFQبود.هم)چنینجهتسنجشمیزان
زبان توسط انگلیسی زبان لغات پرسشیادگیری است پیشآموزان پسنامه و واژگانآزمون آزمون

ا استفاده با شد. استفاده محقق توسط شده نرمساخته استنباطی SPSS افزارز آمار و توصیفی آمار
وتحلیلکیفیجهتبررسیپرسش)آزمون یافتههایتیزوجیومستقل( هانامهنگرشانجامشد.

دانش که داد کارنشان پوشه بر مبتنی ارزشیابی و الکترونیکی کارهای پوشه طریق از که آموزانی
کرده دریافت آموزشی محتوای پیشاالکترونیکی با مقایسه در درند بهتری عملکرد خود آزمون

ایناساسمیپس بر بیشتریبرآزمونداشتند. کارهایالکترونیکیتأثیر پوشه گرفتکه نتیجه توان
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زبان انگیزه و واژگان دانش متوسط روشEFLآموزان با مقایسه در وایرانی آموزش سنتی های
تواننتیجهگرفتکهوقتیدرمحیطآموزشی،یادگیریوهشمیهایپژوارزشیابیدارد.براساسداده

آموزانکمکشودکهبهدانشارزشیابیتلیقشود،ابزارارزشیابیمابهنوعیابزاریادگیریتبدیلمی
کندتادانشواژگانخودراارتقاوبهبودببخشند.می



انگیزه،نگرشی،سنجشوارزشیابی،کارپوشهالکترونیککلیدی:  های واژه



 مقدمه
عرصه همه در تکنولوژی حضور شاهد عرصهامروزه البته و هستیم حیاتبشری های

روش از یک توصیفی ارزشیابی نیست. مستثنی قاعده این از نیز یادگیری هایآموزشو

کارپوشه ارزشیابینویناست. سیستم در بهتأثیرگذار رکنارزشیابیتوصیفینقشها عنوان

 ,.Oh et alکنند)رپیشبردوتحققیکنظامارزشیابیبرپایهارزشیابیتکوینیایفامیمهمید

شکحرکتازارزشیابیسنتیومتکیبرارزشیابیپایانیبهسمتارزشیابینوین(.بی2020

یادگیریتنهابااستفادهصحیحاز-عنوانغایتفرآیندیاددهیومتکیبرارزشیابیتکوینیبه

(.نظامYang et al., 2016عنوانابزارسنجشویادگیریامکانپذیرخواهدبود)هبهکارپوش

هایتعلیموتربیتکشوراست.البتهارزشیابیسنتیحاکمبرآموزشوپرورشیکیازچالش

روش روزرسانی به مقوله به توجه با تنها مسئله ازاین استفاده طریق از ارزشیابی های

 (.Firoozi et al., 2019،Barari et al., 2019کترونیکیمرتفعخواهدشد)هایالکارپوشه

تواندریافتکههایالکترونیکیدرایرانمیدربررسیادبیاتپژوهشمرتبطباکارپوشه

 ,.Torabi & Safdari, 2020; Ayati et alبیشتربهماهیتسنجشیاینابزارتوجهشدهاست)

پیشرودرنظرداردکهعالوهبربررسیامکاناستفادهازاینابزارکهپژوهش(.حالآن2019

یاددهی محیط در نگرشو-سنجشی متغیر دو و الکترونیکی کارپوشه بین رابطه یادگیری،

آموزانرابررسیکند.دراینراستاپژوهشحاضردرتالشاستتابهبررسیانگیزشدانش

یبریادگیریوروندسنجشدانشزبانانگلیسیدربینتأثیراستفادهازکارپوشهالکترونیک

آموزانایرانیباتمرکزبردومتغیرانگیزهونگرشبپردازد.زبان

هاینوینارزشیابییکیازنیازهایامروزنظامآموزشوپرورشحرکتبهسمتروش

یتحولیمستندبههاترینبرنامهمانندارزشیابیتوصیفیاست.ارزشیابیتوصیفییکیازمهم
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سندتحولبنیادیندرکشوراستکهدرحالحاضرتنهادردورهآموزشابتدایینظامتعلیمو

می یکیازبرنامهتربیترسمیکشوردرحالاجرا هایپیشرویآموزشوپرورشباشد.

استهایتحصیلیازجملهمتوسطهاولودوماجراییکردنایننظامارزشیابیدرسایردوره

بااجرایطرح درمطالعههایپژوهشیدراینحوزهمحققمیوتحققاینهدفتنها شود.

به الکترونیکی ارزشیابیتوصیفیپیشروبررسیاثربخشیکارپوشه عنوانرکناصلینظام

می ارزیابیقرار بررسیو یافتهمورد ترسیمهایاینپژوهشمیگیرد. تواندنقشمهمیدر

ستفادهازکارپوشهالکترونیکیجهتتسهیلفرآیندارزشیابیتکوینیودرراسآننقشهراها

ارزشیابیتوصیفیایفاکند.


 مبانی نظری
به الکترونیکی کارپوشه تکوینی: ارزشیابی نمایانگر الکترونیکی کار ازپوشه یکی عنوان

سـنمهم و یادگیری ابزار نقش تحصیلی پیشرفت ارزیابی ابزارهای وترین فراینـد جش

می ایفا را یـادگیری قابلیـتذخیرهفـرآورده بر عالوه و امکانسازیمیکند معلم به تواند

آموزانرادریـکمحـیطدیجیتالمبتنیبراینترنتساماندهی،اصالحوبازبینیکارهایدانش

یشرفتومهارتیـاکـامپیوترفراهمکندوالبتهکارپوشهالکترونیکیقابلیتنمایشرشدوپ

)دانش دهد نشان رصد قابل ویترین صورت به را (.Butler & McMunn, 2006آموزان

کارپوشهبرخالفکارپوشه دهندبدونهیچهایالکترونیکیبهکاربراناجازهمیهایکاغذی،

محدویتزمانیومکانی،اطالعاتخودراذخیرهکنندوهرلحظهامکاندسترسیبهآنرا

اصطالحپوشهکار.(Rezaei, 2020روزرسانیکنند)هارابهچنین،بتوانندآنباشند.همداشته

می را پورتفولیویالکترونیکی سیستم حال، این با دانست. تکوینی ارزشیابی مترادف توان

هم میالکترونیکی بهچنین )تواند باشد پایانی ارزشیابی برای ابزاری  Eufolio, 2015عنوان

cited in Poole et al., 2018.)

استفادهازکارپوشههایالکترونیکیمی تواندازبسیاریخودارزیابیوارزیابیهمساالن:

جهاتبهمنزلهیادگیریباشدزیرامبتنیبراستفادهازارزشیابیتکوینیبرایحمایتازتوسعه

به خود نوبه به نهاد دو این است، خودتنظیمی و بخشبازتاب فرآیندهعنوان اساسی ای

(.مفهومارزیابیمبتنیبرخودارزیابیوتأثیرWelsh, 2012شوند)یادگیریدرنظرگرفتهمی

گرایشدانش توسعه در است)آن شده مطالعاتمطرح از تعدادی در  & Nelsonآموزان
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Schunn, 2009Zohar & Dori, 2003;(بهگفته .)2012 )Welshیافته هایاصلیمطالعات،

فرآیندارزشیابیبهرشدمهارتذکر مشارکتفعالدر که بود اینمفهوم مبتنیبر هایشده

تحلیل و تجزیه مانند باالتر میمرتبه کمک ارزیابی و ترکیب برایبه.کند، بستری عنوان

دانش آموزانخودارزیابی ،e-Portfolioدانشمی به وتواند خود یادگیری کنترل در آموزان

(.Black et al., 2004بیشترکمککند)استقالل

به اصطالحانگیزه یادگیری: انگیزه تحریک"عنوان را ،وضعیتدرونیکهرفتارهدفگرا

نظریهBrophy, 2004تعریفشود)"کندهدایتوپایدارمی ازاینرو، هایانگیزشیدالیل(.

سمتفعالیت به بررسیکردگرایشافراد وظایفخاصرا یا  ,Pintrich & Schunk) اندهها

آموزانهایاصلیرابرایایجادانگیزهبراییادگیریدانش(.تعدادیازمحققاناستراتژی2002

هاییبرایایجاداند.چندینمدلشناختیاجتماعیبرایتدویناستراتژیموردبررسیقرارداده

Bandura(2001)ریهشناختیاجتماعی،نظعنوانمثالآموزانارائهشدهاست.بهانگیزهدردانش

2003و) )Pintrichکارآییبیشترییادآموزانوقتیخودتنظیممیتأییدکردکهدانش شوندبا

باورهایخودکارآمدیومی با ارتباط بر شناختیاجتماعییادگیریخودتنظیم دیدگاه گیرند.

می تأکید رفتار تنظیم هنگام هدف )تعیین نظریهEccles & Wigfield, 2002کند پردازان(.

اندکهحداقلپنجسازهاصلیدرانگیزهانگیزشیدرزمینهنظریهشناختاجتماعیپیشنهادکرده

 ,Taasoobshirazi & Carr؛Glynn et al., 2001آموزانبراییادگیریوجوددارد)جامعدانش

اول2009 دوم(. ذاتی؛ انگیزه هدف، ،( سرنوشتCavallo et al., 2003گیری تعیین سوم (؛

(Cavallo et al., 2003(؛چهارمخودکارآمدی)2006)Bandura؛پنجمینمورداضطرابارزیابی

(.Cassady & Johnson, 2002است)



 پیشینه
(2017 )Wang and Jeffreyاتفاق به قریب اکثریت که دادند نشان پژوهشی در

آزمونشرکت با مقایسه در الکترونیکیراهایکنندگان کار ارزیابیپوشه پلتفرم کاغذی،

)ترجیحمی تحقیقدیگریکه 2012دهند. )Welshارزیابی اجرایپلتفرم نشاندادندکه

 .Sharifi et al.،تواناییافزایشخودتنظیمیدانشجویانراداردمبتنیبرپوشهکارالکترونیکی

کارپوشه(2017) گروه که دادند نشان گروهپژوهشی نسبتبه بهتری الکترونیکیعملکرد
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چنینیافتهنشاندادکهانگیزهارزیابیسنتیدرحوزهیادگیریلغاتازخودنشاندادند.هم

آموزانبراییادگیریمواردجدیدبااستفادهازکارپوشهالکترونیکیافزایشیافتهاستودانش

فعالیت فناوریو )هایآموزشیمختلفلذتبردهاز  2020اند. )Torabi and Safdariدر

بهمطالعه پویا ارزیابی و الکترونیکی کارپوشه ارزیابی که دادند نشان عملکردطورای کلی

بهTocaimaza‐Hatch (2016)آموزانایرانیرابهبودبخشید.درپژوهشیدیگرنوشتاریزبان

دانشواژگانیباتوجهتأثیرتعامالتدنبالبررسیاثربخشیاستفادهازکارپوشهالکترونیکیبر

فرهنگی منظر از یافته-زباندوم زباناجتماعیبود. که ازهایپژوهشنشانداد آموزانیکه

بسترکارپوشهالکترونیکیبراییادگیریمکالماتخوداستفادهکردهبودنددربهیادسپاریو

درپژوهشینشاندادکهاستفادهChi-Cheng (2010)ترعملکردهبودند.یادآوریلغاتموفق

دانش افزایشانگیزه بر الکترونیکی کارپوشه هماز است. مثبتداشته تأثیر درآموزان چنین

الکترونیکیرابطه Chye et al. (2013)پژوهشدیگری کارپوشه از استفاده نشاندادندکه

سطحانگیزشدانش تبعآننگرشمثبتآمعناداریبا به ازنآموزانو استفاده نسبتبه ها

نشاندادUstünel and  Deren(2010هایپژوهشی)چنینیافتهکارپوشهالکترونیکیدارد.هم

نگرشدانش تفاوتمعناداریدر گونه هیچ ازکه استفاده عدم یا استفاده نسبتبه آموزان

گیریالکترونیکیونیزیاد.Barari et al(2019کارپوشهالکترونیکیمشاهدهنشدهاست.)

(2019)et al. Ayati 

بررسی مطالعات به توجه دربا الکترونیکی کارهای نمونه اجرای امکان مورد در شده

.هاپرداختهشدهاستنهاییادگیریآموزشی،سهسؤالتحقیقمطرحوبهآزمینه

آموزانمتوسطنزبانآیااستفادهازکارپوشهالکترونیکیتأثیرقابلتوجهیبردانشواژگا-۹

EFL ایرانیدارد؟

یرانیEFLآموزانمتوسطآیااستفادهازکارپوشهالکترونیکیتأثیرمهمیدرانگیزشزبان -2

ازیادگیریزبانانگلیسیدارد؟

نگرشدانشجویاننسبتبهادغامکارپوشهالکترونیکیدریادگیریزبانانگلیسیچیست؟-۹
 

 روش پژوهش 
 گیری  ری، نمونه و روش نمونهجامعه آما

آزمونباگروهکنترلآزمونوپسآزمایشبودهوازطرحپیشروشپژوهشازنوعشبه
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اینپژوهششاملکلیهزبان آماریدر جامعه شد. کانونزبانایراناستفاده آموزانفعالدر

ندکهتعدادمشغولبهتحصیلویادگیریزبانبود۹۹۱۱شعبهخوزستاناستکهدرسال

نفرکهبرایهرکالس۹۱۱نفربودبااستفادهازجدولمورگانحجمنمونه۹8۱هابرابربانآ

عنوانگروهآزمایشوگروهشاهدبهروشتصادفیسادهانتخابشدند.آموزبهنفرزبان۰۱


 ابزار پژوهش
  (OQPT) آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد

تهیهشد. آموزانآزمونتوسطمحققوبراساسکتابدورهدانشآزمونواژگان:اینپیش

0۱آموزان،قبلازدریافتمداخلهانجامشدوشاملاینآزمونبرایتعییندانشواژگاندانش

ایبود.رواییدرونیآزمونبااستفادهازمشارکتجمعیازمتخصصانرشتهگزینهسؤالچند

پای انگلیسیمشخصشد. فرمولآموزشزبان از استفاده طریق از نیز آزمون  KR-21 ایی

پیش دادن از قبل شد. هدفمحاسبه گروه به آزمون برای پایلوت صورت به آزمون ،۹۱

سنجیآنرابراینمونههدفبررسیقرارگیرد.آموزمتوسطهبرگزارشدتاامکاندانش

ماهارا الکترونیکی کار ال۹پوشه کار پوشه یکسیستم ماهارا باز: منبع آنالین کترونیکی

دانش ایناست. برای بایدآموزان کنند استفاده الکترونیکیخود کارهای پوشه از بتوانند که

دانش هر به ماهارا کنند. وبسایتایجاد در را کارهایحسابکاربریخود نمونه آموز

می ارائه را خود شخصی میالکترونیکی آن در که دهد آنالین شواهد وموفقیتتوانند ها

هایدرسیخودراذخیرهکند.درموردساختارفنیماهارابایدگفتکهمستنداتیکهپیشرفت

وب در قبالً کردهدانشجویان سایتذخیره می"دارایی"اند کهنامیده افرادی با فقط و شود

اناتاینهادسترسیایجادکردهاستقابلاشتراکاست.یکیدیگرازامکنآموزبرایآدانش

پلتفرمامکانایجادویژگیزیرگروهیدربسترکارنامهالکترونیکیماهاراکهدرنهایتازطریق

می طبقهدانشجویان را خود وظایف راتوانند خود درسی پیشرفت وضعیت و کنند بندی

مشاهدهکنند.درمجموع،بههرگروهفرعییکپروندهاختصاصیدرپوشهالکترونیکیتعلق

آموزشی،می ترم هر طول در بود. برچسب با اصلی پوشه چهار شامل خود که گیرد

بسترماهاراهایمربوطبهوظایفتعیینآموزانبایدپاسخدانش در پروفایلخود در را شده

                                                      
1- Mahara 
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آموزاندیگربهمنظوردستیابیبهشدهتوسطدانش،وظایفتکمیلاینبارگذاریکنند.عالوهبر

میاستانداردهایروی ارزیابیسنجیده دیگر معلممیشودکرد این، بر عالوه تواندمستندات،

.بارگذاریشدهرابااستفادهازمشخصاتخوددربسترماهاراارزیابیکند

ازپس واژگان یادآوری در تأثیراتمداخله تعیین برای مطالعه این در واژگان: آزمون

ساختهپس واژگان استآزمون محقق توسط پسشده شد. شدهفاده اصالح فرم آزمون

شودآزمونمطالعهاستفادهمیآزمونوهمپسعنوانپیشآزمونهمبهآزموناست.پیشپیش

پس در ترتیبگزینهاما پاسخآزمون احتمالی یادآوری از تا کرد تغییر سؤاالت و هایها

کهپسپیش ازآنجا پیآزمونجلوگیریشود. همشآزموننسخهاصالحشده آزموناست،

ازقبل،زیرامحققاعتباروپایاییپیشقابلاعتمادوهممعتبردرنظرگرفتهشد آزمونرا

اندازهگیریکردهاست.

آیتماست00نامهشامل:اینپرسش (LLSQ)نامهفراگیرانودانشجویانیادگیرندهپرسش

بندیشدهاست.جزئیاتشخصی،ودرششدستهمتشکلازمتغیرهایاسمیوترتیبیدسته

 جنسیت، سن، تدریسدادهمی0ازجملهشمارهشناساییفردی، بهخاطرگروه شود.مورد

توسط ماهارا کمک۹۱قابلیتاستفاده با بازخورد شد. گیریآیتماندازه6آیتمپوششداده

آیتمبررسیشدو۰زشود.ارزیابیبااستفادهاآیتمانجاممی6شود.وظایفاصلیبادادنمی

پاسخ۹۹ برای عددی مقادیر شد. اختصاصداده آموزش و یادگیری منظور به هایآیتم

پرسششرکت موارد یکاز برایهر میکنندگان اختصاصداده بنابرایننامه یکشود. اگر ،

موافقتکند برایموافقتآیتمبرایآندریافتمی۰،یادگیرندهکامالً ،0عددی،مقدارکند.

(.,2012Welshشود)تعیینمی۹،،وبرایکامالًمخالف2،،برایمخالف۹،برایخنثی

Welsh(2012،از)AFEQنامه:پرسشAFEQنامهتجربهوبازخوردازارزیابیپرسش

می اقتباس مشابهی قالب با مقیاس از اما میدرجه6شود، استفاده لیکرت ازای کند.

اطالعاتکننشرکت دهند. ارائه وظایفاصلی مورد در را نظراتخود شد خواسته دگان

؛سرعتدرمورد(۰مورد(؛تألیفبازخورد)6؛عاداتمطالعه)مورد(۰مربوطبهپیشرفت)

؛همبستگیبیندرکمورد(6بندی)؛معیارهایدرجهمورد(۹رابطهبابازخوردارائهشده)

آموزدانش شکل و نگرشدانشمورد(۹ش)آموزان و کیفیتیادگیری؛ نسبتبه آموزان

مورد(.۹خود)
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شدهوتوسطاساتیدنامهانگیزهعلمیتهیهپرسش :اینمطالعهازIIنامهانگیزهعلمیپرسش

استفادهمی )Glynn et al., 2011کند)دانشگاهیتأییدشده  .)2007 )Glynn et al.درابتدا

ب انگیزشی دانشمقیاس انگیزه سنجش رواییرای کردند. تهیه دانش یادگیری از آموزان

 ,.Glynn et alساختاریاینابزارباتجزیهوتحلیلعواملاکتشافیوتأییدیبررسیشد)

 Bandura (2006(.اینپرسشنامهمبتنیبرنظریهشناختیاجتماعیاستکهتوسط)2011

یمانندانگیزشبیرونی)درجهوشغل(وانگیزشتوسعهدادهشدهاستوساختارهایفرع

 ,.Glynn et alکند)،تعیینسرنوشتوخودکارآمدی(رااندازهگیریمیدرونی)انگیزشذاتی

اینابزاردرمطالعاتمدارسمتوسطه،سایردروسوسایرکشورهابهکارگرفتهشده (.2011

آموزانبراییادگیریعلمدریریانگیزهدانشگ،مطالعاتقبلیبرایاندازهطورخاصاست.به

(.;Salta & Koulougliotis, 2015 Tosun, 2013) کشورهایدیگرانجامشدهاست

آیتماستکهپنجساحتانگیزشیراتحتپوششقرار2۰نامهانگیزهعلمی:شاملپرسش

ذاتیمی انگیزش سرنوشتدهد: تعیین خودکارآمدی، ، و شغلی انگیزه درجه.، انگیزه

،بندرت(۱ایلیکرتپاسخخواهندداد:هرگز)آموزانبههرمورددرمقیاسپنجدرجهدانش

(.دامنهنمرهممکنبرایهرساختارازصفرتا0(یاهمیشه)۹،اغلب)(2،گاهیاوقات)(۹)

رواییمحتوایی2۱ از برایاطمینان پیشاست. براینویسپرسش، ایرانیزبان۹۱نامه آموز

هاتالشینامهبرایبرگزاریآزمونپایلوتدرهمانمؤسسهزبانارسالشد.استفادهازپرسش

این بررسی برای زباناست انگیزه سطح تغییر نحوه و میزان ازکه استفاده از بعد آموزان

هشدیکآموزانداددومرتبهبهدانش نامهانگیزهعلمیهایالکترونیکیاست.پرسشکارپوشه

بارقبلازانجاممداخلهویکباربعدازآن.

سؤالواگرااست.اینسؤاالتمربوطبهدانش۹۱نامهشاملنامهنگرش:اینپرسشپرسش

،،نگرشنسبتبهیادگیریآنالینپیشینفراگیراندرموردیادگیریزبانانگلیسی،درکفناوری

هاومطالبآموزشیآنالیناست.دراینمطالعهتدرکالسدیدگاهمعلمانبرایاستفادهازاینترن

کنند،دادهشد.هایالکترونیکیاستفادهمیهاییکهکارپوشهنامهفقطبهآندستهازگروهاینپرسش

نگرشدانشپرسش مورد اطالعاتعمیقدر دستیابیبه منظور نگرشبه نسبتبهنامه آموزان

هایتدریسایرانینسبتبهتلفیقتکنولوژیدرکالسESLلماناستفادهازفناوریونگرشمع

نامهنگرشتوسطگروهیازمتخصصانتأییدشد.هاانجامشد.رواییپرسشنآ
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 ها روش تحلیل داده
هابااستفادهازروشآمارتوصیفی)میانگینوانحرافمعیار(انجامشدند.سپسبرایداده

اسمیرنوفاستفادهودرنهایتبرایبررسی-ازآزمونکولموگروف،هابررسینرمالبودنداده

آزمونآموزانایرانیتأثیراتمداخلهبردانشوانگیزهواژگانزبان زوجیومستقل؛هایتی،

آزمونوزوجی؛برایمقایسهپیشآزمونهرگروهازآزمونتیآزمونوپسبرایمقایسهپیش

پیشپس آزمایشبا گروه پسآزمون و تیآزمون آزمون از آزمون گروه ازمستقلآزمون و ؛

برایپرسش کیفی درنهایتدادهتحلیل شد. نگرشاستفاده نرمنامه از از استفاده با افزارها

SPSS-25وتحلیلشدند.تجزیه


 ها یافته
مبود.،برایبررسیتوزیعنرمالالزهاقبلازانجامهرگونهتجزیهوتحلیلبررویداده

نشاندادهشدهاست.۹،نتایجآندرجدولاسمیرنوفاجراشد-،کولموگروفبنابراین


Table 1. Data normality test         ها.آزموننرمالبودنداده۹جدول
 Kolmogorov-Smirnovاسمیرنف –کولموگروف 

 آمار
Statistic 

 درجه آزادی
df 

 سطح معناداری
p 

 0.07 0.1750 آزمونلغتگروهآزمایشپیش

 0.18 50 0.18 آزمونلغتگروهآزمایشپس

 0.09 50 0.19 آزمونلغتگروهکنترلپیش

 0.22 50 0.20 آزمونلغتگروهکنترلپس

 0.12 50 0.22 آزمونانگیزهگروهآزمایشپیش

 0.08 50 0.20 آزمونانگیزهگروهآزمایشپس

 0.20 50 0.09 آزمونانگیزهگروهکنترلپیش

 0.09 50 0.14 آزمونانگیزهگروهکنترلپس

 

،بنابراینتوزیعدهدرانشانمی۱۰/۱داریباالترازسطحمعنی۹باتوجهبهنتایججدول

)گروهCG)گروهآزمایش(وEGآموزانآزمونبهدستآمدهاززبانآزمونوپسنمراتپیش

آزمونآزمونواژگانوپسنترل(طبیعیبودهاست.برایبررسیعملکردهردوگروهدرپیشک

اجراشد.tنمونهIndependentواژگان،آزمون
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 آزمونلغتگروهآزمایشوکنترلآزمونوپس.آمارتوصیفیبرایپیش2جدول
Table 2. Descriptive statistics for pre-test and post-test vocabulary of experimental and 

control groups 

 
 هاگروه

Groups 

 تعداد
N 

 میانگین
M 

 انحراف معیار
SD 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error Mean 
آزمونپیش

 لغت

 0.17 1.22 11.62 50 آزمایش

 0.16 1.16 11.54 50 کنترل

 آزمونلغتپس
 0.22 1.57 16.75 50 آزمایش

 0.19 1.36 11.73 50 کنترل



آزمونواژگانبرابردرپیشEGآموزانگروهدهدکهمیانگیننمرهزباننشانمی2جدول

بودهاست.باتوجهبهعملکرد۰0/۹۹برابرباCGآموزانگروهومیانگیننمرهزبان62/۹۹با

درپس زبانهردوگروه EGآموزانآزمونواژگان، و5۰/۹6تترتیبمیانگیننمرابهCGو

راکسبکردند.5۹/۹۹

این دیدن پیشبرای در میانگین نمره دو این تفاوت آیا پسکه و واژگان آزمونآزمون

بررسیکرد.Sigرادرpداراستیاخیر،محققمقدارواژگانازنظرآماریمعنی

 جدول اساساطالعات معنی۹بر اختالف آماری نظر از پیش، نمرات در آزمونداری

)و برای =۹6/۹SDاژگان )62/۹۹M=)EGو ،22/۹SD= ۰0/۹۹M=)CGو ،5۹/۱ =pو 

۹۹/۱ t=گیریازآنجاانجامشدکهمقدار.ایننتیجهوجودنداردpداریبزرگترازسطحمعنی

اینروp<۱۰/۱بود) از قبلازاجرایبرنامهمی،(. فراگیراندوگروه که تواناستنباطکرد

،ازنظرSigدرPچنیننشاندادکهازنظرمقدارهم۹ریکسطحبودند.جدول)مداخله(د

پس نمره میانگین بین داری معنی تفاوت )آماری دارد وجود واژگان و=5۰/۹SDآزمون

5۰/۹6M=)EG(،۹6/۹SD=5۹/۹۹وM=)CG(2ستون-tailکوچک)داریترازسطحمعنی

ایننشانمی آنجاکهبهدانشدهدکهمداخلهبود. )استفادهازپوشهکارهایالکترونیکی(تا

 شود،مؤثربودهاست.مربوطمیEFLآموزانمتوسطواژگانزبان

کهآیااستفادهازپوشهکارهایالکترونیکییکیدیگرازاهدافاصلیاینمطالعهبررسیاین

یادگیریزبانانگلیسیداردیاخیر.ایرانیازEFLآموزانسطحمتوسطتأثیرمهمیبرانگیزهزبان

اجراشد.Independent-Samples t،آزمونبنابراین
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گروهآزمایشوکنترل آزمونواژگانآزمونوپسپیشهایهمستقلبامقایسهنمر t .نتایجآزمون۹جدول
Table 3. Independent t test results by comparing pre-test and post-test vocabulary scores of experimental and control groups 

 آزمون لوین                                           

Levene's Test 

 ها برای برابری میانگین t آزمون

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df 

داری یسطح معن
 Tآزمون 

Sig. (2-tailed) 

 اختالف میانگین
Mean 

difference 

 خطای استاندارد
Std. error 
difference 

 92۹فاصله اطمینان 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 High باال Lower پایین

پیش
 آزمون

فرضبرابریواریانسدرهر
 دوگروه

0.00 0.94 0.33 98 0.73 0.08 0.23 -0.39 0.55 

عدمفرضبرابریواریانسدر
 هردوگروه

  0.33 97.76 0.73 0.080 0.23 -0.39 0.55 

پس
 آزمون

فرضبرابریواریانسدرهر
 دوگروه

2.59 0.11 17.03 98 0.00 5.020 0.29 4.43 5.60 

عدمفرضبرابریواریانسدر
 5.60 4.43 0.29 5.02 0.00 96.02 17.03  هردوگروه
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کههمان طور می0جدول دهدنشان فراگیران ،EG نمربهCGو میانگین هایهترتیب

۰8/۹۹ پیش86/۹۹و در را و انگیزه ۱6/۰8آزمون پس۹۱/۹2و بهدستدر انگیزه آزمون

برایتعییناین اختالفبینایننمرآوردند. آیا هکه آماریمعنیها نظر خیراز استیا ،دار

مستقلداشت.tمحققنیازبهاجرایآزمون


CG و EG آزمونانگیزشآزمونوپس.آمارتوصیفیبرایپیش0جدول
Table 4. Descriptive Statistics for the Motivation Pretest and posttest of EG and CG 

 ها گروه

Groups 
 تعداد

N 

 میانگین

Mean 
 انحراف معیار

SD 
 خطای استاندارد میانگین

Std. Error Mean 

 EG 50 33.58 5.59 0.79آزمونانگیزششپی

CG 50 31.86 6.59 0.93 

 آزمونانگیزشپس
EG 50 58.96 9.61 1.35 

CG 50 32.30 6.31 0.89 

 

CG و EG آزمونانگیزشیآزمونانگیزشیوپسهایمستقلمقایسهنمراتپیشنمونه t .نتایجآزمون۰جدول
Table 5. Results of Independent-Samples t Test Comparing the Motivation Pretest and 

Motivation Posttest Scores of EG and CG 

 

 ها برای برابری میانگین t آزمون لوین                                      آزمون     

t-test for Equality of Means                                           Levene's Test 

F Sig. t df 

سطح 
 معناداری
 Tآزمون 
 

Sig. (2-
tailed) 

 اختالف
 میانگین

 
Mean 

difference 

 خطای
 استاندارد

 
Std. error 
difference 

  92۹فاصله اطمینان 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 پایین
Lower 

 باال
Upper 

ش
پی

آزمون


انگیزشی
فرضبرابری 

سواریان
 درهردوگروه

2.03 0.15 1.40 98 0.16 1.72 1.22 -0.70 4.14 

عدمفرض
برابری

واریانسدرهر
 دوگروه

  1.40 95.44 0.16 1.72 1.22 -0.70 4.14 

ش
پی

آزمون


انگیزشی
 

فرضبرابری
واریانسدرهر

 دوگروه
0.10 0.74 16.39 98 0.00 26.66 1.62 23.43 29.88 

عدمفرض
واریانسبرابری

 درهردوگروه
  16.39 84.64 0.00 26.66 1.62 23.42 29.89 
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،ازنظرآماریاختالفمعناداریدرنمراتنشاندادهشدهاست۰همانطورکهدرجدول

(=86/۹۹Mو=۰۱/6SD،) EG( = ۰8/۹۹Mو = ۰۱/۰SD)آزمونبرایگروهآزمایشپیش

CGمقدار داریمشخصشدهازسطحمعنیSigجموعهستوندرزیرمp،وجودنداردزیرا

آزمونانگیزهندارند.عالوهبرداریدرپیشبیشتربودبرایناساسایندوگروهتفاوتمعنی

همان می۰طورکهدرجدولاین، آماریتفاوتمعنیمشاهده نظر از نمراتشود، داریدر

برایپس  = 6۹/۱SD) آزمون ) ۱6/۰8M = )EGو ،۹۹/6SD =  در ۹۱/۹2M = )CGو ،

.مشخصشدکهستونSigتحتستونpطورکهمقدارآزمونانگیزهوجودداشتزیراهمانپس

داریمشخصشدهاست.بهاینمعنیکهدوگروهازنظرانگیزهبعدازارائهکمترازسطحمعنی

بنابراینمیمداخلهتفاوتمعنی اینمداخلهتأثیراتمثبتیبرتواننتیجهگرفتکهداریداشتند.

  دریادگیریزبانانگلیسیداشتهاستEFLآموزانمتوسطانگیزهزبان



کنندگاننسبتبهاستفادهازپورتفولیوهایالکترونیکینگرششرکت.6جدول
Table 6. Participants Attitudes toward Using E-portfolios 
میانگین
Mean 

کامالً
 موافقم

Strongly 
Agree 

 موافق
Agree 

 خنثی
Neutral 

 مخالف
Disagree 

 کامالً
 مخالف

Strongly 
Disagree 

 

4.34 22 26 1 1 0 
جایا به را پورتفولیو ارزیابی از استفاده یده

 ارزیابیمرسومدوستدارم

ارزیابیپورتفولیوارزشمنداست. 1 0 2 25 22 4.34

4.36 24 23 1 1 1 

یدازنوعارزشیابیباشدارزشیابینمونهکارهابا
دوره از بسیاری در معلمانکه آموزشی های

 شوداستفادهمی

4.46 27 20 2 1 0 
دانش به کالس در کارها نمونه آموزانارزیابی

 کندتامسیرشغلیمناسبیراایجادکنندکمکمی

4.22 22 18 9 0 1 
به منجر پورتفولیو یک توسعه که معتقدم من

 زانیاندیشهورزخواهدشد.تربیتدانشآمو

 دهدارزیابیپورتفولیوبهمنانگیزهموفقیتمی 0 0 0 11 39 4.78

4.34 17 33 0 0 0 
می شدم معلم نمونهوقتی ارزیابی از خواهم

 کارهااستفادهکنم


 

۱۱/۹بیشترازهایهتواندریافتکهتماممیانگیننمر،می6درجدولباتوجهبهدنتایج

ایننشانمیهست کنندگاننگرشمثبتینسبتبهاستفادهازارزیابینمونهدهدکهشرکتند.
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هراب۱۱/۹فوقمیانگیننمراتباالترازنامهپرسشاند.کلیهمواردموجوددرکارهانشانداده

موافقهستند.نامهپرسشهایکنندگانباتمامواگویه،بهاینمعنیکهشرکتانددستآورده



گیری بحث و نتیجه
مطالعهبررویتأثیراتاحتمالیارزیابیپوشهکارهایالکترونیکیبردانش،انگیزهواین

زبان نگرش پیشEFLآموزان مطالعه نتیجه است. شده بینمتمرکز که داد نشان تأثیررو

زبان پیشرفتواژگان بر کارها نمونه وارزشیابی همآموزان بینچنین نمونهارزشیاتأثیر بی
هاحاکیداریوجوددارد.یافتهتفاوتمعنیEFLآموزانکارهابرسطحانگیزهونگرشزبان

آموزانرابرایتهیهپوشهکارهایالکترونیکیخودتوانندتوجهدانشازآناستکهمعلمانمی

کنند.هایزبانیخوددرطولزماناستفادهجلبکردهوازنمونهکارهادربهبودمهارت

الکترونیکیتأثیرقابلتوجهیبردانشواژگانسؤال اول پژوهش:  پوشهکار از استفاده آیا

ایرانیدارد؟ EFLآموزانمتوسطزبان

دانش تحصیلی پیشرفت و دانش کارپوشهمیزان از استفاده با عملکردشان که آموزانی

مورد می الکترونیکی قرار دانشجویانآزمون با مقایسه در آزمونگیرد با عملکردشان که ی

آمـوزانمشـمولبرایبررسیاثـر،پیشـرفتدانشدانـش.بیشتراست شودمتداولسنجشمی

سـنجشبـاروش دانـش هـای با مقایسه در الکترونیکی سنجشکارپوشه مشمول آمـوزان

نمراتگرفت.نتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهبین متداولموردبحثوبررسیقرار

انددرمقایسهکارپوشهالکترونیکیموردسنجشقرارگرفته پیشرفتتحصیلیکـهبـااسـتفاده

وجـوددارد.نتیجـهپـژوهشحاضـربـانتـایجتحقیقـات داری یمعنـباسنجشمتداولتفاوت

Tocaimaza‐ Hatch (2016).,(2020 )Torabi and Safdari،Sharifi et al. (2017)همسو

 باشد.می

آمـوزانآیااستفادهازپوشهکارالکترونیکـیتـأثیرمهمـیدرانگیـزشزبـانسؤال دوم پژوهش: 

یرانیازیادگیریزبانانگلیسیدارد؟EFLمتوسط

ازکارپوشهالکترونیکیموردآزمونقرارزبانمیزانانگیزه استفاده آموزانیکهعملکردشانبا

شودبیشتراست.انیکهعملکردشانباآزمونمتداولسنجشمیآموزگیرددرمقایسهبازبانمی

کارپوشـهطـوربـه از اسـتفاده ا ـب کـه اسـت نکتـه ایـن گویـای پـژوهش ایـن نتیجـه کلـی
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سنجشزبان آموزشو میالکترونیکیدر پیشرفتآآموزان انگیزه افـزایشداد.نتوان را ها

اسـت تجربـی حمـایتی یافته یـادگیریایـن روشسـنجشبـر تـأثیر دادن نشـان بـرای

آیدوآموزشبهحسابمیآموزانویکپارچگیآندو،درواقعسنجشبخشضروریزبان

هـایهایآموزشیمعلموکوشـشکنندهفعالیتسنجشبخشتعیین،Seif(2005بنابرگفته)

دانـش ییـادگیری از بسیاری با یافته این است. پژوهشافتهآموزان جملههای از قبلی های

همخوانیدارد.,Chi-Cheng،Chye et al. (2013)(2010مطالعات)

نگرشدانشجویاننسبتبهادغامپوشهکارالکترونیکیدریادگیریزبانسؤال سوم پژوهش: 

انگلیسیچیست؟

گیرددرقرارمیآموزانیکهعملکردشانبااستفادهازکارپوشهالکترونیکیموردآزمونزبان

شود،نسبتبهامتحاننگرشمقایسهبافراگیرانیکهعملکردشانباآزمونمتداولسنجشمی

آموزانمشـمولسـنجشبـاکارپوشـهالکترونیکـیبهاینصورتکـهزبان.تریدارندمثبت

وخـودچنینانگیـزشترینسبتبهامتحان،اداراکخودتحصیلیبـاالتروهممثبت نگـرش

قوینظم دهی پـژوهش نتیجه برخوردارند. پـژوهشتری نتـایج بـا )حاضـر (2017هـای

Wang and Jeffrey،Sharifi et al. (2017),,(2012)Welshباشد.همسومی

توانگفتدرایـنالذکر،میهایفوقدرتبیینیافتهپژوهشحاضرویافتهسایرپژوهش

شدهاستتادربارهپیشرفتخودتفکرکنند،بهتحلیلانتقادیکـارهاکمکبهآزمودنی روش

مهارت خـود بشناسند. نقاطقوتوضعفخودرا تشخیصهایحرفهبپردازند. ایخودرا

-هارااصالحکنند.بنابرایننگـرشمثبـتنصورتتشخیصنقاطضعفخودآدهنـدودر

آموزانهـایسـنتیکـهدانشند.بـرخالفروشکنآزمونوامتحانکسبمی تـرینسـبتبـه

آزمونفرصتیبرایاصالحنقاطضعفخودندارندودربرخـیمـوارد بعـدازسـنجشو

 ,cited in Zaraii Zavaraki & Rezaeiبرند)ضعفخویشپینمی حتـیبـهوجـودنقـاط

ناهمسوand  Deren ünelUst(2010هـای)(.همچنیننتیجهپژوهشحاضـربـایافتـه2016

باشد.می

هاهایفوقشایدبهخاطرشیوهسنجشآزمودنیبایافتهدلیلناهمسوبودنپژوهشحاضر

بـودهاسـت.چـوندرپـژوهشحاضـرازشـیوهالکترونیکـیکارپوشـهاسـتفادهشـدولـی

پژوهش شـدند.در آزمـون دسـتی کارپوشه با فراگیران الذکر، فوق سـنجشهای شـیوه



 360 360 (5ی  ارهشم، 3003ستان ، پاییز و زم59سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

سـنجشپژوهشـگرانفـوقبـوده نوبودنبرترازشیوه پـژوهشحاضرازحیثجدیدو

هدف همه دروسو همه برای کارپوشه از استفاده طرفـی از واسـت. نـدارد کـاربرد ها

هایدروساستفادهکند.هاوقسمتبایسـتمعلـمازایـنروشدربعضیبخشمـی

دالیلیکه جمله شـیوهبرایتبیینایـنیافتـهاز ایـناسـتکـه دارد وجـود هـایهـا

وار)شـیوهمـدادوکاغـذی(دربیشـترمـواردفراگیرانرابـهحفـظطـوطیسـنتیسـنجش

شـوندبنـابراینداردوازآنجاکهفراگیرانبهیادگیریودرکعمیقتشویقنمیمطالـبوامی

ی همانا که آموزشی نمیهـدف استحاصل فراگیران سـنجشادگیری شـیوه در اما شود.

پایـدار، درکعمیـقو الکترونیکـیاسـتفراگیـرانبـه کارپوشه از استفاده بـا نـوینکـه

تفکـرسـطحبـاال،یادگیریخودگردان،وخودسنجیتشویقشدهوبنابراینبـهموفقیـتدر

افزایشدانشزبانیدستمی زبانیـادگیریو به الکترونیکی کارپوشه کمـکیابند. آموزان

هـاهـا،توانـاییهـایسازماندهیخودراتوسعهدادهونسبتبهمهارتکنـدتـامهـارتمـی

کاسـتی درو آنرا و پیبرده خود استعداد همچنینبه شـناختحاصلکنند. هـایخـود

معرضنمایشقراردهند.

تـواناندیشـهکارپوشـهالکترونیکـیرادراطالعاتوارتباطاتمیبابهکاربردنفناوری

 ایاستکـهتریگسترشداد.کارپوشهالکترونیکیپنجرههایآموزشیدرمقیاسوسیعمحیط

می آن طریق کـرد.از مـدرسنمایـان و یادگیرنـده سـطح در را انفـرادی پیشـرفت توان

توانبرشمردکهعالوهبرمزایـایاسـتفادهازکترونیکیمیشماریبرایکارپوشهالبیمزایـای

ازجملهمیعملکرددرکالسکارپوشـه توانبهایجـادهایحضوریوغیرحضوریاست.

تربـهمنـابعنزدیکترمیانمدرسویادگیرنده،دستیابیگسترده سـهولتدربرقـراریارتبـاط

 و و»یـادگیری بـرخط آنی بـازخورد کاهشبه« یادگیری، فرایند تقویت برای یادگیرنده

آموزوجاییسنجشوارزشیابیتوسطاساتیدوزبان بارکاریاستادوپیگیریهمیشهوهمـه

هـایتوانددربهبودسیسـتمکارپوشهدریادگیریمی غیـرهاشـارهکـرد.اسـتفادهازایـننـوع

ضهدرسبهروشبرخطتاثیربهسزاییداشتهآمـوزشویـادگیریمبتنـیبـروبونیـزعر

 باشد.

-هابرایبهبودفرایندیـاددهیکهدرارزیابیمستمرکوششاینایننوعکارپوشه،عالوهبر

کلیاعضایهیأتعلمینیزبهکـارطوریادگیریکاربرددارد،درتوانمندکردنمدرسانوبه

یـادگیری-کارپوشـهالکترونیکـیفراینـدیـاددهیطورخالصه،بااستفادهازشود.بهگرفتهمی
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کهبهوسـیلهایـنابـزارنـهترشدهوکیفیتمحیطیادگیرینیزارتقامیاثربخش یابد،چرا

توانندخـودرادرآیینـهدیـدهیادگیرندگان،بلکهاعضایهیاتآموزشیوعلمینیزمی تنهـا

 ودرجهتتعالیگامبردارند.

کنندگانمردبودندوجنسـیتوسـندرنظـرگرفتـهنشـدهبـود.لعهحاضرهمهشرکتدرمطا

،نتــایجبیشــتریدرایــنزمینــهارائــهداد.همــهمطالعــهدیگــربــادرنظــرگــرفتنایــندومتغیــر

کنندگاندرسطحمتوسطمهارتزبانبودند.سایرسطوحمطالعهیـاتـأثیرفراگیـراندرایـنشرکت

هایپوشهکارهـایالکترونیکـیبـرسـایرواندرنظرگرفت.برایمقایسهتأثیرتکنیکتفرآیندرامی

توانتحقیقاتدیگریانجامداد.بررسیتأثیرپوشهکارهـایهایفرعیمیمهارتهایزبانیومهارت

هـایشود.برایبررسیتأثیرتکنیـکالکترونیکیبرخودکارآمدیوخودمختاریفراگیرانتوصیهمی

توانتحقیقاتبیشتریانجامداد.سساتومدارسمیؤابیجایگزیندرمارزی


سهم مشارکت نویسندگان: :کثیرآل ریسم: طرتدوین راهبری،یشناسروش،یسازمفهوم ح،چارچوبکلی

یمومکاریدرتحلیلمفاههها،دادهیگردآور:نیآرو زاهللیعزهاماهارا،تحلیلنتایجویافتهافزارنرمکاربرد
تدوینچارچوبنظریویرایشمتن،نظارتکیفی،:چرخاب حهیمل،ییگیری،ویرایشمحتوانتیجه
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