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Abstract:

Purpose: The purpose of this research is to investigate the effects of using multimedia as a technology-

based instructional tool on the reading skills and vocabulary knowledge of Iranian archivists, and their 

self-regulated learning behavior in an ESP course for Archival Science.

Method and Research Design: The research was conducted following a mixed method design. Forty-eight 

archivists of the National Library and Archives of Iran (NLAI), divided into two control and experimental 

groups based on the convenience sampling, participated in this study. Data was collected through a self-

regulated questionnaire, vocabulary and reading comprehension pretests and post-tests in the quantitative 

phase, and stimulated recall sessions in the qualitative phase. The two methods of task-based versus task-

based+multimedia were applied to compare the effects of multimedia use in a 10-sessions ESP course.

Findings and conclusion: Using multimedia could considerably improve reading comprehension and 

vocabulary knowledge. Also, it could increase archivists’ self-regulation abilities. Among the eight critical 

factors affecting self-regulated learning, task-strategy was used the most, whereas self-reinforcement was 

used the least. The study concluded that using teaching methods and applying instructional tools that can 

satisfy ESP learners’ specific educational needs in their workplace, and activate their self-regulated learning 

behavior in ESP courses, would improve language learning and skills development.

Keywords: Education for Archivists; English for Specific Purpose for Archives; Multimedia; Reading Com-

prehension; Vocabulary Knowledge; Self-regulated Learning.
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چڪیده:

هدف: بررسی تأثیر به کارگیری برنامه های چندرسانه ای بر توانایی خواندن و دانش واژگان آرشیوداران ایرانی و یادگیری 

خودتنظیمی آن ها در دورۀ آموزش »انگلیسی برای اهداف ویژۀ« آرشیو.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی انجام شد و داده ها در بخش کّمی ازطریق 

پرسش نامۀ خودتنظیمی، پیش آزمون ها و پس آزمون های درک مطلب و واژگان و در بخش کیفی ازطریق برگزاری جلسات 

یادآوری خودالقایی گردآوری شدند. چهل وهشت آرشیودار ایرانی شاغل در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران در این 

پژوهش شرکت کردند و با استفاده از نمونه برداری کافی، به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. دو روش تکلیف محور 

و تکلیف محور+چندرسانه ای به مدت ده جلسه به کار گرفته شد تا اثرات استفاده از رویکرد چندرسانه ای بررسی شود.

یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که استفاده از رویکرد چندرسانه ای به طور قابل مالحظه ای باعث پیشرفت 

توانایی خواندن و یادگیری واژگان، و هم چنین افزایش خودتنظیمی شرکت کنندگان شده است. بررسی هشت فاکتور مؤثر 

بر خودتنظیمی مشخص کرد که »راهبردهای تکلیف« پرکاربردترین و »خود-تقویتی« کم کاربردترین رفتارهای خودتنظیمی 

در میان شرکت کنندگان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری روش های تدریس و ابزارهای آموزشی 

که می توانند پاسخگوی نیازهای ویژۀ زبان آموزان در محیط کار باشند و باعث فعال سازی رفتارهای خودتنظیمی شوند به 

پیشرفت یادگیری و مهارت آموزی زبان انگلیسی منجر خواهند شد.

کلیدواژه ها: آموزش آرشیوداران؛ انگلیسی با اهداف ویژه برای آرشیو؛ برنامه های چندرسانه ای؛ درک مطلب؛ دانش واژگان؛ 

رفتارهای خود تنظیمی.
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1. مقدمه
آموزش »انگلیسی برای اهداف ویژه )ESP(1« یکی از رویکردهای آموزش زبان انگلیسی 
است که در آن، محتوا و اهداف دورۀ آموزشی براساس نیازهای خاِص زبان آموزاِن هدف 
تعریف می شود. یکی از مشخصه های مهِم دوره های ESP این است که ماهیِت محتوای 
آموزشی، زبان موردِنیاز برای ارائۀ محتوا، زبان آموزان، منابع آموزشی، رویکردهای تدریس 
و سنجِش یادگیری، و محیط آموزشی در هر زمینۀ شغلی منحصربه فرد است. فراگیری 
زبان انگلیسِی شغل ویژه و ادغام دانش حرفه ای با رویه های کاری در محیط های خاص، 
اهمیت زیادی دارد؛ ولی چالش عمده در این حوزه، ایجاد سازگاری بین تمام این عوامل 
تدوین کنندگان  تا مدرسان،  باعث شده است  این چالش  و  در دوره ای مشخص است 
سرفصل های درسی، و مدیران آموزشی به استفاده از فناوری، ازجمله استفاده از رویکرد 

چندرسانه ای، در چنین کالس هایی روی بیاورند.
در میان انبوهی از دوره های مختلف، دورۀ تخصصِی آموزش »زبان انگلیسی برای 
آرشیو« مستلزم توجه خاص است. این دوره که مستقیماً با علم آرشیو در ارتباط است، 
زیربنای فعالیت های آرشیوداراِن آرشیو ملی و سایر سازمان ها و نهادهای آرشیوی ایران 
را تشکیل می دهد. باتوجه به اینکه بسیاری از منابع مرتبط با آرشیو به زبان انگلیسی نوشته 
شده اند و با درنظرداشتن روابط جهانی گسترده میان آرشیوداران در سراسر دنیا برای 
ارتقای این رشتۀ حرفه ای، نیاز به دانستن زبان انگلیسی در میان آرشیوداران، مخصوصاً در 
کشورهایی همانند ایران که آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در این حوزه مغفول واقع 

شده است، اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
به علت نبود مقطع کارشناسی رشتۀ مطالعات آرشیوی در ایران و ورود عالقه مندان به 
این رشته از مقطع کارشناسی ارشد، درس زبان تخصصی آرشیو در سرفصل دروس این 
رشته تعریف نشده است؛ درنتیجه دانشجویان این رشته که عمدتاً شاغالن آیندۀ آرشیوها 
را تشکیل می دهند هیچ فرصتی ندارند تا زبان تخصصی آرشیو را در محیط دانشگاهی 
فرابگیرند. عالوه براین، بسیاری از شاغالن حال حاضر سازمان اسناد ملی، مدرک تخصصی 
مطالعات آرشیوی ندارند و دانش آموختۀ رشته های تاریخ، علم اطالعات و دانش شناسی 
)کتابداری(، علوم اجتماعی، و رشته های مشابه اند؛ درنتیجه، هیچ کدام از آنان، واحد زبان 
تخصصی آرشیو را در دانشگاه نگذرانده اند و توانایی شان در خواندن متون تخصصی 
آرشیو به زبان انگلیسی یا برقراری ارتباط با همکاران غیرایرانی در سطح قابل ِقبولی نیست؛ 
بنابراین ایجاد زمینۀ یادگیری به شیوۀ خودتنظیمی می تواند گامی بزرگ و مؤثر در آموزش 
کاربراِن زبان تخصصی آرشیو باشد. مشارکت زبان آموزان در فرایند کنترل و هدایت افکار،  1. English for Specific Purposes 

(ESP)

زهرا رضغامی
رؤیا خویی
مژگان رشتچی
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احساسات، و فعالیت های خود حین یادگیری و هم چنین پایش فرایند دستیابی به اهداف 
می تواند در آموزش و یادگیری زبان تخصصی آرشیو نقشی مهم ایفا کند.

بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از رویکرد چندرسانه ای 
در دورۀ تکیلف محور انگلیسی با اهداف ویژه برای آرشیو تا چه میزان بر دانش واژگان، 

مهارت خواندن، و رفتارهای خودتنظیمی آرشیوداران ایرانی تأثیر می گذارد؟
مروری بر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که پژوهش دربارۀ زبان تخصصی 
آرشیو در میان پژوهش های حوزۀ ESP مغفول واقع شده است. در یکی از معدود پژوهش های 
انجام شده در این حوزه، رشتچی، ضرغامی، و افشار )2021(1 به پژوهش دربارۀ تدوین 
محتوای آموزشی برای دوره های ESP در آرشیو پرداخته اند. این پژوهش گران پس از تحلیل 
نیازها، محتوایی متنی برای یک دورۀ آموزشی انگلیسی برای آرشیو طراحی کردند و از آن برای 
تدریس گروهی از آرشیوداران ایرانی شاغل در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران استفاده 
کردند. پژوهش های دیگری که در حوزۀ ESP انجام شده، عمدتاً در محیط های فراگیری 
انگلیسی به عنوان زبان دوم/ زبان خارجه2 انجام شده است که در آن فراگیران به یادگیری 
زبان در حوزۀ عمومی یا ESP در رشته های دیگری به غیراز علم آرشیو مشغول بوده اند.3 برای 
نمونه، بونسیگنوری )2018(4 تأثیر استفاده از فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی چندمحتوایی 
را بر فراگیران ESP در حوزه های حقوق، سیاست، اقتصاد، گردشگری، و داروسازی و نحوۀ 
استفاده از این نوع محتوا را در تدریس انگلیسی در چنین دوره هایی بررسی کرده است. 
براساس بررسی های انجام شده، پژوهش گر به این نتیجه رسیده است که به کارگیری منابع 
چندرسانه ای در محیط های ESP بسیار مفید است؛ زیرا استفاده از این نوع محتوا، اهمیت 
معناسازی در فرایند یادگیری زبان را نشان می دهد و حیطۀ گسترده ای از فعالیت های هدف را 

معرفی می کند که می توانند بر پیشرفت مهارت های اصلی زبان آموزان تأثیرگذار باشند.
بیشتر پژوهش های انجام شده در حوزۀ چندرسانه ای، درزمینۀ پیشرفت مهارت های گفتاری 
و شنیداری و دستور زبان بوده است.5 البته باوجود نتایج مثبت به دست آمده از مطالعات انجام شده 
درزمینۀ بررسی تأثیر استفاده از یادگیری چندرسانه ای در حوزۀ آموزش زبان، نظرات پژوهش گران 
دربارۀ این موضوع تاحدی باهم متفاوت است. برای مثال، شو )2017(6 با استفاده از پرسش نامۀ 
پیمایشی به بررسی تأثیر رویکرد چندرسانه ای بر یادگیری زبان پرداخته و نتیجه گیری کرده است 
که استفاده از این رویکرد در کالس های زبان می تواند به مشکالت زیر منجر شود: انحراف در 
شناخت؛ استفادۀ کورکورانه از محتوای چندرسانه ای در کالس؛ کاهش مهارت های مدرس؛ 
کاهش بازده آموزشی به دلیل پایین بودن کیفیت نرم افزارهای چندرسانه ای؛ مکانیکی شدن فرایند 

تدریس؛ و نبود تعامل کافی در کالس )صص 191-189(.

1. Rashtchi, Zarghami, & Afshar 

(2021)

2. Alam, 2017; Amineh, Benachaiba, 

& Guemide, 2012; Halwani, 2017; 

Shao, 2012; Soleimani, Rohani 

Ravari & Jafarigohar, 2018
 Lloret, دندانپزشکی:  مثال:  برای   .3
 ,Lin :2009؛ بازاریابی ,Agulare, & Lloret
 Khalili, Tahririan, & پزشکی  2016؛ 
 ,Shevchenko :2015؛ حوزۀ فنی ,Bagheri

2017

4. Bonsignori (2018)
 ,Ratnawati & Faridah :5. مهارت گفتاری
2013؛   ,Sura شنیداری:  مهارت  2017؛ 
 ,Aslani & Heidari Tabrizi :دستور زبان

Taghavi Takyar & Jalali, 2016;2015

6. Xu (2017)
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زبان  آموزش  محیط های  در  نیز  خودتنظیمی  رفتار  با  مرتبط  پژوهش های  بیشتر 
دوم/ زبان خارجه انجام شده است.1 نکتۀ دیگری که دربارۀ پژوهش های این حوزه باید 
درنظر گرفت، نتایج متفاوت حاصل از پژوهش های انجام شده دربارۀ ارتباط بین رفتارهای 
خودتنظیمی و آموزش زبان رایانه محور است. النژه و کاستلی )2019(2 تأثیر تنوع رسانه 
بر ارتباط بین تالش خودتنظیمی و بار وابسته3 را با تحلیل پاسخ های 2363 دانشجوی اهل 
کرۀ جنوبی که در کالس های برخط شرکت کرده بودند، بررسی کرده اند. نتایج مطالعات 
آن ها نشان می دهد که تنوع رسانه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و بار شناختی تأثیر 
منفی دارد؛ زیرا براساس یافته های این پژوهش، با افزایش تنوع رسانه ها، میزان ارتباط 
بین تالش خودتنظیمی و بار وابسته کاهش پیدا می کند. برخالف این پژوهش، جانسون 
و دیویس )2014(4 که در مقاله ای مروری، مفهوم خودتنظیمی در محیط های آموزشی 
دیجیتال را معرفی کرده اند شواهدی فراوان از پژوهش هایی را ارائه داده اند که از تأثیر مثبت 

فناوری بر یادگیری خودتنظیمی پشتیبانی می کنند.
درعین حال باید به این نکته توجه داشت که بررسی نتایج حاصل از پژوهش های 
انجام شده در حوزۀ ESP نشان می دهد که مهارت خواندن و دانش واژگان از مهم ترین 
این موضوع را  این حوزه درنظر گرفته می شوند و پژوهش گران بسیاری  مهارت های 
از جنبه های مختلف و در محیط های آموزشی متفاوت بررسی کرده اند. تائو و دونگ 
)2018(5 بیشترین و کمترین عواملی را که باعث مشکالت دانشجویان ESP در حوزۀ 
درک مطلب می شود در یکی از دانشگاه های ویتنام بررسی کرده اند. شرکت کنندگان، 90 
دانشجوی رشتۀ زبان انگلیسی بودند که از آن ها خواسته شد تا به پرسش نامه ای پاسخ دهند. 
هم چنین سه مدرس ESP با بیش از پنج سال سابقۀ تدریس در مصاحبه ای نیمه ساختاریافته 
شرکت کردند. تحلیل داده های کیفی و کّمی نشان داد که واژگان ناشناخته و نداشتِن دانش 
پیش زمینه از حوزه هاِی موضوعی، دو عامل اصلی مشکالت دانشجویان حین خواندن و 
درک مطلب در دوره های ESP هستند. ازطرف دیگر، پوشش متن، ساختار سازمانی، و 

دستور زبان، کمترین مشکالت را برای دانشجویان ایجاد کرده بودند.
شو )2018(6 در کالسی با حضور زبان آموزان چینی، ویژگی های واژگان ESP، ارتباط 
بین طراحی فعالیت های تقویتی واژگان در ESP، و تأثیر تمرین ورود مدخل های مجالت 
را بررسی کرد. شرکت کنندگان در این پژوهش، 200 دانشجوی رشتۀ حسابداری با سطح 
زبانی مشابه بودند که به صورت تصادفی به دو گروه مشابه تقسیم شدند. هر گروه نوع 
متفاوتی از آموزش را دریافت کرد: درک مطلب + تمرین های واژگان عمومی یا درک 
مطلب + فعالیت های تقویت واژگان. نتایج پس آزمون واژگان نشان داد گروهی که با متون 

1. Antonietti, Colombo, & Di Nuzzo, 
2015; Çelik, Arkin, & Sabriler, 2012; 
Rahimi & Askari Bigdeli, 2014
2. Lange & Costley (2019)
3. Germane load
4. Johnson & Davies (2014)
5. Thao and Duong (2018)
6. Xu (2018)
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و فعالیت های مرتبط با مدخل های مجالت کار کردند و برای دیدن عبارت های تخصصی 
مرتبط با شغل خود در این متون بیشتر فرصت داشتند، در فعالیت های خواندن، مقایسه، و 
ترجمه، عملکرد بسیار بهتری نشان دادند. این پژوهش گر نتیجه گیری کرد که فعالیت های 

تقویتی مرتبط با عبارت های تخصصی، بر یادگیری زبان آموزان ESP تأثیری مثبت دارد.
پژوهش حاضر به طور خاص بر دورۀ انگلیسی با اهداف ویژه برای آرشیو متمرکز 
است و وجه تمایز آن با پژوهش های مذکور این است که تا زمان انجام این پژوهش، 
هیچ مطالعه ای مشخصاً به بررسی تأثیر برگزاری دوره های ESP بر یادگیری زبان انگلیسی 
و مهارت آموزی آرشیوداران نپرداخته بود. عالوه برآن، در میان پژوهش های انجام شده 
در حوزۀ ESP، نبودِ پژوهش هایی که به طور خاص به بررسی تأثیر استفاده از رویکرد 
چندرسانه ای بر رفتارهای خودتنظیمی در کالس های ESP پرداخته باشند مشهود است؛ 
بنابراین، در پژوهش حاضر، تأثیر به کارگیری رویکرد چندرسانه ای بر یادگیری واژگان و 
مهارت خواندن )دو مهارت اصلی زبان آموزی و رفتارهای خودتنظیمی( به عنوان یکی از 
مؤثرترین خصیصه های رفتاری زبان آموزان در محیط ESP بررسی شد تا نتایج حاصل با 

نتایج به دست آمده از محیط های زبان دوم/ زبان خارجه مقایسه شود.
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شد. پس از گردآوری داده های 
کّمی، داده های کیفی گردآوری شد و براین اساس، نتایج حاصل از داده های کّمی و کیفی 
تحلیل و تفسیر شد. پس از تعیین همگنِی دانِش زبانی، شرکت کنندگان به صورت تصادفی 
به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ازآنجاکه نمونه برداری تصادفی امکان پذیر نبود، 
در بخش کّمی پژوهش از طرح شبه آزمایشِی پیش آزمون-پس آزموِن نامتوازن استفاده شد. 
در این بخش، داده های مدنظر با برگزاری پیش آزمون و پس آزمون خواندن و واژگان و 

به کارگیری پرسش نامۀ خودتنظیمی، گردآوری شد.
بخش کیفی با استفاده از »رویکرد استفسار خویش نگرانه«1 انجام شد تا تأثیر استفاده 
از روش چندرسانه ای بر رفتار خودتنظیمی شرکت کنندگان در گروه آزمایشی بررسی شود. 
در این مرحله، پژوهش گران با برگزاری »جلسات یادآوری خودالقایی«2، داده های موردِنیاز 
را گردآوری کردند. در این روش، از شرکت کنندگان خواسته شد تا بعداز انجام تکالیف یا 
عملیات ذهنی، افکار خود را به شکل خویش نگرانه به زبان بیاورند. استفاده از این روش 
پژوهش گران را قادر ساخت تا درزمینۀ فرایندهای شناخت فکری، داده های کیفی ای را 
که شرکت کنندگان در پژوهش درطول فرایند یادگیری چندرسانه ای تجربه کرده بودند 

استخراج کنند.
1. Introspective inquiry approach
2. Stimulated recall sessions
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2. روش تحقیق
رشکت کنندگان: 

شرکت کنندگان در این پژوهش، 48 نفر از آرشیوداران ایرانی1 شاغل در سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی ایران بودند. تقریباً تمام این افراد بین 30 تا 45 سال2 سن داشتند و 
ازنظر تحصیلی دارای مدرک کارشناسی تا دکترا3 بودند. تقریباً تمام شرکت کنندگان، هم 
ازنظر زبان عمومی و هم ازنظر زبان تخصصی آرشیو، در سطح متوسط قرار داشتند. 
پیشینۀ تحصیلی4 این افراد و سابقۀ کاری5 آن ها متفاوت بود. هیچ کدام از آن ها پیش از 
این دورۀ زبان تخصصی، از حضور در کالس های زبان تخصصی آرشیو  شرکت در 
در دانشگاه یا محل کار خود تجربه ای نداشتند. همۀ شرکت کنندگان6 در دوره ای ضمن 
خدمت حضور پیدا کرده بودند که در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران برگزار می شد. 
این شرکت کنندگان اعضای دو کالس را تشکیل می دادند که براساس روش نمونه برداری 

کافی، به گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.

فرایند گردآوری داده ها:
 این پژوهش در دورۀ زمانی چهارماهه برگزار شد. در مرحلۀ پیش مداخله، آزمون همگنی 
در فاصلۀ زمانی یک ماه پیش از شروع مداخله برگزار شد. پیش آزمون واژگان و درک 
مطلب به فاصلۀ دو روز از هم و در فاصلۀ زمانی دوهفته ای پیش از شروع مداخله برگزار 
شدند. هم چنین، اولین مرحله از تکمیل پرسش نامۀ خودتنظیمی در فاصلۀ زمانی یک هفته 
پیش از شروع مرحلۀ مداخله انجام شد. طول دورۀ مداخله، شش هفته شامل ده جلسه 
کالس 90 تا 120دقیقه ای، دو بار در هفته برای هر گروه بود. مرحلۀ پس مداخله با برگزاری 
پس آزمون واژگان و درک مطلب به فاصلۀ دو روز، یک هفته پس از پایان مداخله آغاز 
شد. در همین بازۀ زمانی از شرکت کنندگان خواسته شد تا برای دومین بار پرسش نامۀ 
خودتنظیمی را تکمیل کنند. جلسات بازاندیشی القایی ده روز پس از اتمام مرحلۀ مداخله 
شروع و در بازۀ زمانی دوهفته ای برگزار شد. برای انجام این پژوهش، پژوهش گران مراحل 

زیر را دنبال کردند:

»مرحلۀ پیش مداخله«7:
 در آغاز مطالعه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا در آزمون PET8 شرکت کنند تا از 
همگنی آن ها ازنظر سطح زبانی اطمینان حاصل شود. پس از اطمینان از همگنی آن ها، 
شرکت کنندگان به شکل تصادفی به دو کالس تقسیم شدند و این دو کالس به شکل 

1. جنسیت: 14 آقا و 34 خانم
2. حدود سنی: 35-30 (3)، 40-35 (18)، 40-

45 (19)، باالتر از 45 (8)
دانشجوی  دانشگاهی:  تحصیالت   .3
کارشناسی ارشد (3)، کارشناسی ارشد (31)، 

دانشجوی دکرتا (4)، دکرتا (10)
4. رشتۀ تحصیلی: تاریخ (16)، علم اطالعات 

(13)، مطالعات آرشیوی (2)، غیره (17)
5. تجربۀ کاری: 10-5 (12)، 15-10 (13)، 

15-20 (14)، بیشرت از 20 سال (9)
و  ارزشیابی   ،(8) اسناد  پژوهش کدۀ   .6
 ،(16) تنظیم وتوصیف   ،(6) فراهم آوری 
 ،(2) اطالع رسانی (10)، حفاظت ونگهداری 

سایر (6)
7. Pre-treatment phase
8. Preliminary English Test
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تصادفی به گروه آزمایشی و گروه کنترل تقسیم شدند. در آغاز جلسات مداخله، مدرس 
دوره در هر گروه به تشریح اهداف دوره، توصیف روش های آموزش، و ارائۀ توضیحات 
الزم دربارۀ الزامات مرتبط با کسب امتیاز الزم برای گذراندن دوره پرداخت. در جلسۀ 
مقدماتی برای گروه آزمایشی، سعی شد تا شرکت کنندگان در این گروه، آموزش های الزم 
برای استفاده از پلتفرم آموزش الکترونیکی را دریافت کنند. در این جلسه سعی شد تا 
مراحل گام به گام استفاده از پلتفرم آموزشی با شرکت کنندگان حاضر مرور شود. عالوه برآن، 

راهنمای تصویری استفاده از پلتفرم نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد.
دانش  »مقیاس  آزمون  به  گروه  دو  هر  در  شرکت کنندگان  دوره،  شروع  پیش از 
واژگان«VKS(1( پاسخ دادند که شامل 40 سؤال واژگان بود. براساس نتایج حاصل از این 
آزمون، پژوهش گران 20 واژۀ کاماًل ناآشنا را برای مداخله برگزیدند )پیوست الف(. منطق 
استفاده از VKS، به حداقل رساندن احتمال حدس زدن معنای واژگان ازطریق گزینه های 
ارائه شده در آزمون های چندگزینه ای بود. آزمون VKS استفاده شده در این پژوهش، براساس 
آزمون طراحی شده توسط وِش و پریبخت )1996(2 بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته 
می شد تا نظرشان را دربارۀ معنی هر واژه، براساس مقیاس پنج تایی ارائه شده پس از هر واژه 

مشخص کنند )پیوست ب(.
در گام بعد از شرکت کنندگان خواسته شد تا به پیش آزمون طراحی شده برای سنجش 
توانایی خواندن پاسخ دهند. این آزمون که توسط پژوهش گران آماده شده بود، مشتمل بر 
چهار متن بود و شرکت کنندگان باید بعداز خواندن هر متن به پنج پرسش درک مطلب 
مرتبط با همان متن پاسخ می دادند. متن ها از کتاب »دانش نامۀ علم آرشیو«3 نوشتۀ دیورانتی 
تا  بود5  انجام شده  آن ها  در  و اصالحات الزم  بود  انتخاب شده   4)2015( فرانکس  و 
سطح دشواری متن ها با سطح زبانی شرکت کنندگان مطابقت داشته باشد. درمجموع به 20 
پرسش پاسخ داده می شد. میانگین Flesch-Kincaid readability tests برای این آزمون 16.55 
بود. میزان پایایی این آزمون 70/. بود. برای حل مسائل مربوط به روایی محتوایی، جدول 
مشخصه های متن و پرسش ها آماده شد و یک متخصص آزمون سازی و یک متخصص 
موضوعی آن ها را بررسی کردند. این افراد، روایی محتوایی پیش آزمون را تأیید کردند. 

نمونه ای از متن های ارائه شده در این آزمون در پیوست پ ارائه شده است.
هم چنین از شرکت کنندگان در گروه آزمایشی خواسته شد تا پرسش نامۀ یادگیری 
خودتنظیمی را تکمیل کنند و ظرف یک هفته بازگردانند. در این مطالعه از پرسش نامۀ 
طراحی شده توسط برنارد، لن، توو، پِی تُن، و الی )2009(6 استفاده شد. این پرسش نامه 
حاوی 24 پرسش برمبنای مقیاس لیکرت پنج تایی است. ارزش پاسخ ها از کاماًل موافقم )5( 

1. Vocabulary Knowledge Scale
2. Wesche & Paribakht (1996)
3. Encyclopedia of Archival Science
4. Duranti & Franks (2015)

با  برای مثال: جایگزینی کلامت دشوار   .5
معادل های ساده تر و با تناوب استفادۀ بیشرت؛ 
و جایگزینی جمالت حاوی ساختار دستوری 

پیچیده با جمالت ساده تر.
6. Barnard, Lan, To, Paton, & Lai 
(2009)
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تا کاماًل مخالفم )1( متغیر بودند. نمرۀ باالتر در این مقیاس، نشان دهندۀ خودتنظیمی بیشتر در 
میان شرکت کنندگان بود. بیست وچهار پرسش این پرسش نامه، شش سازۀ اصلی خودتنظیمی 
را به شرح زیر پوشش می دهند: الف( ساختار محیطی؛ ب( هدف گذاری؛ پ( مدیریت زمان؛ 
ت( درخواست کمک؛ ث( راهبردهای تکلیف؛ ج( خودارزیابی. به دلیل پایین بودن سطح 
زبانی شرکت کنندگان، استفاده از نسخۀ انگلیسی این پرسش نامه می توانست به سوءبرداشت 
از پرسش ها منجر شود و درنتیجه روایی و پایایی نتایج را به خطر اندازد؛ به همین دلیل، 
پرسش نامه به فارسی ترجمه شد و مجدداً به انگلیسی بازترجمه شد تا موضوع روایی به دقت 

بررسی شود و از پایایی نسخۀ ترجمه شده اطمینان حاصل شود.

مرحلۀ مداخله:
 در این پژوهش دو مداخلۀ مختلف به کار گرفته شد. در گروه کنترل، روش تکلیف محور 
از رویکرد چندرسانه ای  استفاده  با  تکلیف محور  آزمایشی، روش  رودررو و در گروه 
استفاده شد. مدرس یکسانی به هر دو گروه درس می داد و منابع آموزشی استفاده شده 
در هر دو گروه نیز یکسان بود. طرح خالصۀ مطالب مطرح شده در کالس در پیوست 
ت ارائه شده است. هر دو گروه هفته ای دو بار در کالس هایی به مدت 90 تا 120 دقیقه 
 1English Made :شرکت کردند. تکالیف و تمرین ها از وبگاه های آموزشی زیر انتخاب شد
Easy؛learnenglish britishcouncil2 و English3603. مدرس کالس برای کمک به تسهیل 

شناخت و یادگیری واژگان تخصصی توسط زبان آموزان در دورۀ ESP مدنظر به طورمتناوب 
از زبان فارسی به عنوان ابزاری مهم استفاده می کرد تا انگیزۀ فراگیران را برای دنبال کردن 

مطالب کالس افزایش دهد.
مدرس منابع آموزشی را در گروه آزمایشی با استفاده از رویکرد چندرسانه ای تدریس 
می کرد و پیشرفت یادگیری را در پلتفرم آموزشی برخط پایش می کرد. این پلتفرم به شکل 
خودکار، حضور زبان آموزان را بررسی می کرد، امکان بارگذاری تکالیف را فراهم می کرد، 
و هم چنین رویدادهای مرتبط با دورۀ آموزشی را براساس جدول زمانی ازپیش تعیین شده، 
ارائۀ  امکان ثبت و مشاهدۀ عملکرد زبان آموزان و  به آن ها یادآوری می کرد. هم چنین 

بازخورد دربارۀ تکالیف آن ها برای مدرس فراهم بود.
مدرس این گروه نسخۀ متنی منابع آموزشی را به زبان آموزان ارائه می داد و نسخۀ 
الکترونیکی را همراه با تصاویر، فایل های صوتی و ویدئویی مرتبط با درس، در پلتفرم 
برخط، بارگذاری می کرد تا شناخت زبان آموزان از محتوا و یادگیری آن ها را تسهیل کند. 
هم چنین، محتوای مدنظر روی صفحه نمایش کالس نمایش داده می شد و زبان آموزان به 

1. https://www.englishmadeasy.net
2. https://learnenglish.britishcouncil.
org
3. www.english360.com
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بحث و تبادل نظر دربارۀ محتوای هر درس دعوت می شدند. سپس، فایل های صوتی یا 
ویدئویی به نمایش درمی آمد تا در کنار داده های متنی، زبان آموزان درمعرض داده های 

صوتی و تصویری مرتبط با موضوع درس نیز قرار داشته باشند.
بعدازآن، مدرْس میزان یادگیری زبان آموزان را با ترغیب آن ها به مشارکت در انجام 
تحلیل  خالی،  جاهای  پرکردن  مرتب سازی،  انتخاب،  مقایسه،  مانند  دریافتی  کارهای 
ویژگی های معنایی و کارهای مولد مانند فعالیت های تکمیلی و تولیدی، بررسی می کرد. 
در مرحلۀ آخر، فایل های صوتی یا ویدئویی برای بار دوم نمایش داده می شد تا توجه 
زبان آموزان به واژگان، کاربرد و تلفظ آن ها جلب شود و احتمال یادگیری محتوا افزایش 
بودند که  به نحوی طراحی شده  این مرحله  انجام شده در  تمرین های  تکالیف و  یابد. 
زبان آموزاْن فعالیت های حل مسئله را انجام دهند و سپس داده های حاصل را با فرایندهای 
کاری روزانۀ خود مقایسه کنند و با ایجاد پیوند بین دانسته هایشان و موارد یادگرفته شده 
در کالس، یادگیری و به کارگیری محتوا در گفتار و نوشتارشان افزایش پیدا کند. مداخله 
در این گروه، به حضور در کالس و انجام فعالیت های کالسی محدود نبود و زبان آموزان 
خارج از ساعت کالس در پلتفرم برخط به محتوای آموزشی و فایل های مرتبط دسترسی 

داشتند و می توانستند در زمان و مکان مطلوب خود به یادگیری ادامه دهند.
مداخله در گروه کنترل شامل مراحل پیش تکلیف، چرخۀ تکلیف، و پس تکلیف بود. 
گروه کنترل کار خود را با طوفان فکری دربارۀ موضوع درس ازطریق مطرح کردن پرسش های 
باز توسط مدرس شروع می کرد. بعد، از همۀ زبان آموزان خواسته می شد تا در بحث کالسی 
شرکت کنند و مدرس آن ها را تشویق می کرد تا پاسخ های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند 
و از ایده ها و نظرات آن ها استفاده کنند تا درک خود از موضوع را شکل دهند یا تغییرات الزم 
را در آن ایجاد کنند. عالوه برآن، مدرس تمام عبارت ها و ایده های مرتبطی را که زبان آموزان 
مطرح کرده بودند روی تابلو می نوشت و بعد با استفاده از نقشۀ معنایی نظرات را سازمان دهی 
می کرد و آن ها را در گروه های معنادار طبقه بندی می کرد تا امکان ایجاد پیوند بین مفاهیم را برای 

زبان آموزان فراهم آورد.
اولین گام در چرخۀ تکلیف، »مذاکرۀ معنایی«1 بود. زبان آموزان به دو گروه تقسیم می شدند؛ 
به گروه اول تعدادی واژۀ هدف ارائه می شد و به گروه دیگر تعاریف این واژه ها داده می شد. دو 
گروه باید با پرسش و پاسخ، واژه ها را با معنای آن ها هماهنگ می کردند. سپس، از آن ها خواسته 
می شد تا در »فعالیت های شکاف اطالعاتی«2 شرکت کنند؛ بدین ترتیب که گروه اول، جمالت 
انگلیسی را در اختیار داشتند و توضیح جمالت در دست گروه دوم بود. الزم بود که دو گروه 

اطالعات را با یکدیگر تبادل کنند و توضیح مناسب برای هر جمله را پیدا کنند.
1. Negotiation of meaning
2. Information-gap tasks
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مدرس در گام بعد هرکدام از واژه ها را به شکل جداگانه روی تخته می نوشت و از 
زبان آموزان می خواست تا معنای آن واژه را براساس فعالیتی که انجام داده اند بیان کنند. بعداز 
معرفی معنای هر واژه در بافت تخصصی آن و انجام تمرین های مرتبط با تلفظ واژه ها، 
مدرس تمرکز درس را به سمت خواندن متون تخصصی تغییر می داد. مجدداً، هر جمله 
به شکل جداگانه روی تخته نوشته می شد و از زبان آموزان خواسته می شد تا با استفاده از دانش 
کسب شده در »فعالیت شکاف اطالعاتی«، ابتدا به صورت کلمه به کلمه و سپس به صورت کلی، 
معنا و توضیِح جمله را بیان کنند. در آخر، مدرس تمام توضیحات الزم را تکرار می کرد تا 

زبان آموزان برای یادداشت برداری از نکات فرصت کافی داشته باشند.
مرحلۀ آخر، یعنی مرحلۀ پس تکلیف، تمرین های پرسش و پاسخ را شامل می شد. 
توضیحات بیشتر ازطریق ارائۀ مثال های مرتبط از کار روزانۀ زبان آموزان به آن ها ارائه 
می شد تا معنای مفاهیم کلیدی برای آن ها به خوبی روشن شود و امکان سازمان دهی 
اطالعات به شکل معنادار برای آن ها فراهم آید. هم چنین، از زبان آموزان خواسته می شد 
و  پرکردن جاهای خالی، حذف،  مرتب سازی،  انتخاب،  مقایسه،  مانند  فعالیت هایی  تا 
تکمیل کردن را به عنوان تمرین در منزل انجام دهند. مهم ترین هدف این فعالیت ها، ارائۀ 
داده های معتبر به زبان آموزان، مشارکت دادن آن ها در انجام تکالیف حل مسئله و مذاکرۀ 

معنایی، و ایجاد پیوند بین فعالیت های کالسی و کارهای تخصصی و شغلی مرتبط بود.

مرحلۀ پس مداخله: 
در انتهای دورۀ مداخله، آزمون VKS یکسان با پیش آزمون برگزار شد تا تغییرات احتمالی 
در دانش واژگان شرکت کنندگان بررسی شود. هم چنین، پس آزمون درک مطلب مشابه 
با پیش آزمون )با پایایی 0.71 و میانگین Flesch-Kincaid readability quotient معادل با 
16.65( برگزار شد تا توانایی خواندن زبان آموزان در انتهای دورۀ مداخله سنجیده شود. 
هم چنین، شرکت کنندگان گروه آزمایشی برای بار دوم پرسش نامۀ یادگیری خودتنظیمی را 
تکمیل کردند تا هرگونه تغییر در رفتار خودتنظیمی آن ها درنتیجۀ مداخلۀ صورت گرفته، 
مشخص شود. در انتهای دوره، تمام شرکت کنندگان گروه آزمایشی در جلسات بازاندیشی 
خودالقایی شرکت کردند. به این ترتیب، پژوهش گران اطالعاتی عمقی از تأثیر مداخلۀ 

مدنظر بر روی رفتارهای خودتنظیمی آنان به دست آوردند.
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3. تحلیل داده های کّمی
تحلیل داده های آزمون همگنی: 

دو ارزیاب، بخش های شنیداری و درک مطلب این آزمون را به شکل عینی و بخش های 
نوشتاری و گفتاری آن را به شکل ذهنی تصحیح کردند. آمار توصیفی آزمون PET در 
حالت کلی محاسبه شد (M= 54.29, SD= 1.84). نسبت چولگی 1.38 )0.47 / 0.34( 
در  که  شرکت کنندگانی  بوده است.  نرمال  به صورت  نمره ها  توزیع  که  می دهد  نشان 
انتخاب  این پژوهش  برای شرکت در  قرار داشتند  نمره  میانگین  از   SD 1.5± محدودۀ
این  در  تمام 48 شرکت کننده  نشد،  شناسایی  دورافتاده ای  نقطۀ  هیچ  ازآنجاکه  شدند. 
آزمون به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. از میان این افراد، 25 نفر در گروه 
کنترل و 23 نفر در گروه آزمایشی جای گرفتند. آمار توصیفِی آزمون همگنی برای گروه 
آزمایشی (M= 55.17, SD= 13.30) و برای گروه کنترل (M= 53.48, SD= 12.94) محاسبه 
شد. با تقسیم کردن آمار چولگی بر خطای معیار برای هر گروه مشخص شد که فرضیۀ 
 نرمال بودن در توزیع گروه ها رعایت شده است: 1.42 )0.66 / 0.46( برای گروه کنترل و

0.63 )0.30 / 0.48( برای گروه آزمایشی که هر دو در محدودۀ 1.96± قرار داشتند.
 برای بررسی همگنی دو گروه ازنظر سطح زبانی، آزمون t مستقل انجام شد )جدول 1(. با
 F(2, 46)= 0.08, p= 0.77 > 0.05 (two-tailed)، نتیجه گرفته شد که در آزمون همگنی هیچ 

تفاوت آماری معناداری بین میانگین دو گروه وجود ندارد؛ بنابراین، هر دو گروه ازنظر 
سطح زبانی همگن بودند و پیش از شروع مداخله، به جامعۀ آماری مشابهی تعلق داشتند.

 Equal variances

assumed
0.08 0.77 -0،65 46 0،515 -2.48 3.77

 Equal variances

not assumed
-0،65 45.65 0،515 -2.48 3.78

 Levene’s Test

 for Equality of

Variances

t-test for Equality of Means
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PET مستقل برای t آزمون
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:VKS تحلیل داده های پیش آزمون
 در ابتدای پژوهش، آزمون VKS طراحی شده توسط پژوهش گران برگزار شد که شامل 
40 واژه بود تا 20 واژۀ کاماًل ناشناخته برای شرکت کنندگان برای مداخله انتخاب شود. 
براساس مقیاس نمره دهی آزمون VKS، پژوهش گران برای گزینه های 1 و 2 به ترتیب نمرۀ 
1 و 2 را لحاظ کردند که نشانگر ناآگاهی یا شناخت پاسخ دهنده از آن واژه بود. سپس، 20 
واژه از میان واژه هایی که نمره های بین 48 تا 96 را کسب کرده بودند به عنوان واژه های 
هدف برای این پژوهش انتخاب شدند. الزم به یادآوری است که کل 40 واژه و 20 واژه 
هدف به صورت جداگانه برای هر شرکت کننده، نمره دهی شد. آمار توصیفی مربوط به این 
 M= 66.52, SD=) در گروه کنترل و (M= 61.24, SD= 7.70) دو آزمون برای حالت کل واژه ها
 M=) برای گروه کنترل و (M= 24.56, SD= 3.65) 9.96( در گروه آزمایشی و واژه های هدف

SD= 4.01 ,26.08) برای گروه آزمایشی محاسبه شد.

آزمایشی  و  کنترل  گروه  دو  برای  واژه ها  کل  پیش آزمون  چولگی  تحلیل  نتایج 
در  مقادیر  تمام  ازآنجاکه  بود.   (0.48  /  0.29-)  0.60- و   (0.46  /  0.08-)  0.17 با  معادل 
تحلیل  نتایج  عالوه براین،  شد.  تأیید  نرمال بودن  فرضیۀ  دارند،  قرار  بین 1.96±  محدودۀ 
با معادل  آزمایش  و  کنترل  گروه های  برای  به ترتیب  هدف  واژه های  برای   چولگی 
 -0.5 (-0.23 / 0.46) و 0.43 (0.21 / 0.48) بود که دال بر نرمال بودن توزیع نمرات بین هر گروه 

است.
  F(46)= 0.10, p= 0.75 (two-tailed( برای کل واژه ها و F(46)= 0.00, p= 0.96 (two-tailed( با
برای واژه های هدف، مشخص شد که واریانس هر دو گروه در هر دو شرایط در پیش آزمون، 
مشــابه بـوده است. عالوه برایـن، با )t(46)= -1.45, p= 0.15> 0.05 (two-tailed بـرای کـل واژه هــا 
و t(46)= -1.38, p= 0.17> 0.05 (two-tailed) برای واژه های هدف )جدول 2(، نتیجه گرفته شد که 
در هر دو شرایط هیچ تفاوت آماری معناداری بین میانگین های دو گروه در پیش آزمون وجود 

ندارد.
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\
 :VKS تحلیل داده های پس آزمون

در انتهای دورۀ مداخله، آزمون VKS یکسان با پیش آزمون برگزار شد تا تغییرات روی داده 
در میزان دانش واژگان شرکت کنندگان دو گروه مشخص شود. آمار توصیفی نمرات 
پس آزمون برای کل واژه ها در گروه کنترل (M= 122.92, SD= 15.72) و در گروه آزمایشی 
 (M= 57.64, SD= 7.75) و برای واژه های هدف در گروه کنترل (M= 133.65, SD= 17.09)

و در گروه آزمایشی (M= 62.60, SD= 8.12) محاسبه شد. عالوه براین، پایایی پس آزمون 
که ازطریق فرمول کرونباخ آلفا محاسبه شده بود برای هر دو حالت برابر با 0.89 بود که 

مطلوب است.
 (M= 133.65, SD= 3.5) واژه ها  کل  برای  آزمایشی  گروه  میانگین 

Whole-

Items

 Equal

 variances

assumed

0.00 0.96 -1.45 46 0.15 -3.32 2.28 -7.93 1.27

 Equal

 variances

 not

assumed

-1.45 45.12 0.15 -3.32 2.29 -7.94 1.29

Target-

Items

 Equal

 variances

assumed

0.10 0.75 -1.38 46 0.17 -1.52 1.10 -3.75 0.69
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 variances
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جدول 2
برای کل واژه ها و  t مستقل  آزمون 
VKS واژه های هدف در پیش آزمون
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 (M= 122.92, SD= 3.14) واژه ها  کل  برای  کنترل  گروه  میانگین  از  باالتر 
هم  هدف  واژه های  برای  آزمایشی  گروه  میانگین  شکل  به همین   بود. 
 M= 57.64,) باالتر از میانگین گروه کنترل برای واژه های هدف (M= 32.60, SD= 8.12)

SD= 7.75) بود. البته برای مشخص کردن هرگونه تفاوت معنادار بین دو گروه، به انجام 

تحلیل های بیشتری نیاز بود؛ بنابراین، آزمون t مستقل انجام شد تا میانگین دو گروه در 
پس آزمون باهم مقایسه شود )جدول 3(.

Whole-

Items

 Equal

 variances

assumed

0.00 0.94 -2.26 46 0.02 -10.73 4.7 -20.26 -1.19

 Equal

 variances

not assumed

-2.25 44.73 0.02 -1073 4.7 -20.30 -1.15

Target-

Items

 Equal

 variances

assumed

0.00 0.98 -2.16 46 0.03 -4.96 2.29 -9.58 -0.35

 Equal

 variances

not assumed

-2.16 45.22 0.03 -4.96 2.29 -9.59 -0.34
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جدول 3
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VKS واژه های هدف در پیش آزمون
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 همان طورکه در جدول 3 آمده است با F(46)= 0.00, p= 0.94 (two-tailed) برای کل واژه ها و
 F(46)= 0.00, p= 0.98 (two-tailed) برای واژه های هدف، مشخص شد که واریانس دو 

 t(46)= -2.26, برای کل واژه ها t مشابه بوده است. نتایج آزمون VKS گروه در پس آزمون
 (t(46)= -2.16, p= 0.03<0.05 (two-tailed و برای واژه های هدف (p= 0.02<0.05 (two-tailed

نیز نشان دهندۀ تفاوت معنادار آماری بین میانگین یادگیری واژگان شرکت کنندگان در دو 
شرایط یادگیری مختلف است. بزرگی تفاوت در میانگین ها در هر دو شرایط مداخله 
 mean difference = -4.96, 95% CI: -9.59 to) واژه های هدف  برای  و  واژه ها  کل  برای 
0.35-) متوسط بود (eta squared≈ 0.10)؛ بنابراین، مداخلۀ )تکلیف محور+چندرسانه ای( به 

زبان آموزان در حوزۀ ESP کمک کرده است تا دانش واژگان خود را افزایش دهند.
تحلیل داده های پیش آزمون درک مطلب: برای بررسی این موضوع که آیا پیش از 
شروع مداخله تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود دارد یا نه، آزمون t مستقل انجام 
شد. آمار توصیفی دو گروه در پیش آزمون درک مطلب (M= 8.80, SD= 3.50) در گروه 

کنترل و (M= 9.39, SD= 3.31) در گروه آزمایشی محاسبه شد.
معادل  آزمایشی  و  کنترل  گروه  برای  به ترتیب  چولگی  تحلیل  نتایج 
حاصل  مقادیر  ازآنجاکه  بود.   (0.48  /  0.46)  0.95 و   (0.46  /  0.52-)  1.13- با 
با شد.  تأیید  نرمال بودن  فرض  داشتند،  قرار   1.96± بین  محدودۀ   در 

 F(46)= 0.04, p= 0.84 (two-tailed) مشخص شد که واریانس دو گروه در پیش آزمون مشابه 

 t(46)= -0.60, p= 0.55> 0.05 است. عالوه براین، همان طور که جدول 4 نشان می دهد، با
two-tailed)) نتیجه گرفته شد که هیچ تفاوت آماری معناداری بین میانگین دو گروه در 

پیش آزمون درک مطلب وجود ندارد.

 Levene’s Test
 for Equality of

Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df
 Sig.

(2-tailed)

 Mean

Difference

 Std. Error

Difference

 Confidence 95%
 Interval of the

Difference

Lower Upper

 Equal
 variances
assumed

0.04 0.84 -0.60 46 0.55 -0.59 0.98 -2.57 1.39

 Equal
 variances not

assumed
- - -0.60 45.95 0.55 -0.59 0.98 -2.57 1.38

جدول 4
برای پیش آزمون درک  آزمون t مستقل 

مطلب
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مقایسۀ پیش آزمون/ پس آزمون درک مطلب برای دو گروه:
 پس از به کارگیری مداخله های مختلف برای دو گروه، پس آزمون درک مطلب برگزار شد. 
برای بررسی این موضوع که آیا روش های به کاررفته برای دو گروه به تأثیر معنادار در هر 
گروه منجر شده است یا نه، نمرات شرکت کنندگان در هر گروه در پیش آزمون و پس آزمون 

ازطریق دو آزمون t جفتی )جدول های 5 و 6( باهم مقایسه شد.
همان طورکه آمار توصیفی آزمون اول نشان می دهد )جدول 5(، میانگین نمرات گروه 
کنترل در پس آزمون (M= 13.80, SD= 3) باالتر از میانگین نمرات آن ها در پیش آزمون 
(M= 8.80, SD= 3.5) بوده است. با (t(24)= -20.41, p= 0.00 <.05) مشخص شد که عملکرد 

این گروه در پس آزمون با عملکرد آن ها در پیش آزمون تفاوتی معنادار داشته است. مقدار 
به دست آمدۀ (eta squared statistic≈ .89) نشانگر عدد تأثیر زیاد است.

 Confidence 95%

 Interval of the

Difference

Mean
 Std.

Deviation

 Std.

 Error

Mean

Lower Upper t df
 Sig.

(2-tailed)

Pretest-

Posttest
-5 1.22 0.24 -5.50 -4.49 -20.41 24 0.00

 آمار توصیفی به دست آمده از مقایسۀ پیش آزمون (M= 9.39, SD= 2.31) و پس آزمون 
(M= 15.52, SD= 2.55) برای گروه آزمایشی نیز محاسبه شد )آزمون دوم(. همان طورکه 

 t در جدول 6 مشخص است، میانگین این گروه در پس آزمون افزایش یافته است. آزمون
جفتی، وجود تفاوتی معنادار را بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی بررسی 
کرد. نتیجۀ t(46)= -21.12, p= 0.00 <.05 تفاوت معناداری در میزان یادگیری این گروه در 
پس آزمون را نشان داد. عدد حاصل (eta squared statistic≈ .91( نشانگر اندازۀ تأثیر زیاد 

است.

جدول 5
مقایسۀ  برای  جفتی   t آزمون 
پیش آزمون و پس آزمون گروه کنرتل

زهرا رضغامی
رؤیا خویی
مژگان رشتچی
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تحلیل داده های پس آزمون درک مطلب: 
مداخلۀ  درنظرگرفتن  بدون  گروه  دو  خواندن  توانایی  است،  مشخص  همان طورکه 
مشخص کردن  برای  می دهد.  نشان  را  پس آزمون  در  مثبت  تغییری  انجام شده، 
درک  توانایی  بهبود  در  بیشتری  تأثیر  انجام شده  مداخله های  از  کدام یک  اینکه 
توصیفی  آمارهای  شد.  انجام  مستقل   t آزمون  داشته اند،  شرکت کنندگان  مطلب 
پس آزمون در  آزمایشی  گروه  میانگین  که  شد  محاسبه  آزمون  این  به   مربوط 

 (M= 15.52, SD= 2.55) باالتر از میانگین گروه کنترل (M= 13.80, SD= 3) بود.

برای تعیین وجود تفاوت معنادار بین میانگین دو گروه، آزمون دیگری انجام شد. 
همان طورکه در جدول 7 آمده است، با F(46)= 0.66, p= 0.41 (two-tailed) مشخص شد 
 t،t(46)= که واریانس دو گروه در پس آزمون درک مطلب، مشابه بوده است. نتایج آزمون
p= 0.03<0.05 (two-tailed ,2.13-) نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه 

 شرکت کننده وجود داشته است. بزرگی تفاوت در میانگین ها )تفاوت میانگین معادل با(
(eta squared ≈ 0.8)؛  بود  متوسط   (mean difference = -1.72, 95% CI: -3.34 to -0.09)  
بنابراین، مشخص شد که مداخلۀ )تکلیف محور+چندرسانه ای( به بهبود درک مطلب 

شرکت کنندگان کمک کرده است.

جدول 6
آزمون t جفتی برای مقایسۀ پیش آزمون 

و پس آزمون گروه آزمایشی

 Confidence 95%

 Interval of the

Difference

Mean
 Std.

Deviation

 Std. Error

Mean
Lower Upper t df

 Sig.

(2-tailed)

Pretest-

Posttest
-6.13 1.39 0.29 -6.73 -5.52 -21.12 22 0.00
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تحلیل داده های پرسش نامۀ یادگیری خودتنظیمی:
 برای بررسی تأثیر استفاده از رویکرد چندرسانه ای بر خودتنظیمی زبان آموزان ESP، از 
شرکت کنندگان گروه آزمایشی خواسته شد تا یک بار در ابتدا و یک بار در انتهای دورۀ 
هر  که  نمره ای  باالترین  کنند.  تکمیل  را  خودتنظیمی  یادگیری  پرسش نامۀ  آموزشی، 
شرکت کننده می توانست از این پرسش نامه کسب کند برابر با 140 و پایین ترین نمره 24 
بود. آمار توصیفی مربوط به دو بار تکمیل پرسش نامه (M= 63.21, SD= 7.00) برای اولین 

تکمیل و (M= 86.86, SD= 11.92) برای دومین تکمیل محاسبه شد.
با تقسیم عدد چولگی بر خطای معیار آن مشخص شد که فرِض نرمال بودن در توزیع 
نمراِت اولین تکمیل پرسش نامه رعایت شده است (-1.96<1.37<+1.96). پایایی پرسش نامه 
آلفا محاسبه شد 0.79 است. همان طورکه مشخص است  که ازطریق فرمول کرونباخ 
میانگین نمرات گروه آزمایشی در دومین تکمیل پرسش نامه باالتر از میانگین نمرات این 
گروه در اولین تکمیل پرسش نامه است. برای بررسی معناداربودن تفاوت بین دو میانگین، 

آزمون t جفتی انجام شد.

 Levene’s Test
 for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
F Sig

. t df

Sig
. (

2-
tai

led
)

M
ea

n 
D

iff
er

en
ce

Std
. E

rro
r D

iff
er

en
ce

 95% Confidence
 Interval of the

Difference

Lower Upper

 Equal
 variances
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0.66 0.41 -2.13 46 0.03 -1.72 0.80 -3.34 0.09

 Equal
 variances

 not
assumed

-2.14 45.74 0.03 -1.72 0.80 -3.33 -10
جدول 7
مقایسۀ  برای  مستقل   t آزمون 

پس آزمون دو گروه

زهرا رضغامی
رؤیا خویی
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با t(22)= 16.64, p= 0.00 <.05 مشخص شد که تفاوت بین میانگین اولین و دومین 
تکمیل پرسش نامه در گروه آزمایشی معنادار است. عدد eta squared≈ .86 نشان دهندۀ اندازۀ 

تأثیر زیاد است.

4. تحلیل داده های کیفی
بازاندیشی  جلسات  پرسش های  خودالقایی:  بازاندیشی  جلسات  داده های  تحلیل 
خودالقایی به شکلی طراحی شده بودند که به پژوهش گران کمک می کردند تا هنگامی که 
شرکت کنندگان دربارۀ تجربیات خود دربارۀ یادگیری ازطریق رویکرد چندرسانه ای صحبت 
می کنند، اطالعاتی عمیق و دقیق از رفتار خودتنظیمی آنان به دست آورند. بدین منظور، 
شرکت کنندگان گروه آزمایشی در این جلسات شرکت کردند. تمام جلسات ضبط شد. 
پژوهش گران داده های صوتی را بالفاصله بعداز هر جلسه پیاده سازی کردند و سپس 
آن ها را در فایل ورد تایپ کردند. این کار به سازمان دهی، کدگذاری، و تحلیل سریع تر و 
آسان تر داده ها کمک بزرگی کرد. برای شناخت بهتر و جامع تر از الگوهای پدیدارشده در 
پاسخ ها، جواب های تمام شرکت کنندگان به یک پرسش مشخص در زیر همان پرسش 
آورده شد. برای اطمینان از محرمانگی داده ها، تمام شرکت کنندگان با کدهای P1 و P2 و ... 

و P23 مشخص شدند.

برای تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری ازپیش تعریف شده استفاده شد. در مرحلۀ 
اول، شش کد »هدف گذاری«، »ساختاردهی محیطی«، »راهبردهای تکلیف«، »مدیریت 
خودتنظیمی  یادگیری  پرسش نامۀ  در  که  »خودارزیابی«  و  کمک«،  »درخواست  زمان«، 

 95% Confidence
 Interval of the

Difference

Mean  Std.
Deviation

 Std.
 Error
Mean

Lower Upper t df  Sig.
(2-tailed)

 First-Second
Administration 23.65 6.8 1.4 20.70 26.59 16.64 22 جدول 0.008

میانگین  مقایسۀ  برای  جفتی   t آزمون 
اولین و دومین تکمیل پرسش نامه
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برخط (Barnard et.al, 2009) مشخص شده بودند و دو کد پدیدارشده حین تحلیل داده ها 
)جست وجوی اطالعات و خودتقویتی(، به عنوان کدهای اصلِی تحلیل داده ها مشخص 
شدند. در گام بعد برای مشخص کردن معانی کدها از تعاریف ارائه شده توسط زیمرمن و 

مارتین-پونز )1986(1 استفاده شد.
سپس کدهای تعریف شده ذیل تم های فرعی و تم های اصلی تقسیم بندی شدند. 
براساس این تقسیم بندی سه کد »ساختاردهی محیطی«، »مدیریت زمان«، و »خودتقویتی«، 
بدون تم فرعی، مستقیماً زیر تم اصلِی »تنظیم تالش )ER(2« جای گرفتند. از پنج کد باقی مانده، 
کد »هدف گذاری« ذیل تم فرعی »پیش تفکر«، کدهای »راهبردهای تکلیف«، »درخواست 
کمک«، و »جست وجوی اطالعات« ذیل تم فرعی »عملکرد« و کد »خودارزیابی« ذیل 
تم فرعی »پایش« جای گرفتند و این سه تم فرعی با تم اصلی »خودتنظیمی فراشناختی 
)MSR(3« مرتبط شدند. در مرحلۀ بعد، پژوهش گران، داده های پیاده سازی شده را خط به خط 
بررسی کردند و عبارت های مرتبط با هر تم اصلی و تم فرعی را مشخص کردند و ذیل 
کدهای مشخص شده قرار دادند. سپس تناوب تکرار هر کد محاسبه شد. با درنظرگرفتن 
هر کد به عنوان یک رفتار خودتنظیمی یادگیری، پاسخ های شرکت کنندگان به 11 پرسش 
مطرح در جلسات بازاندیشی خودالقایی در جدولی )جدول 9( ارائه شد که تأثیر مداخلۀ 
مدنظر بر رفتارهای خودتنظیمی گروه آزمایشی را نشان می دهد. اطالعات خالصۀ مرتبط 
با تقسیم بندی کدها، تم های فرعی و تم های اصلی، و فراوانی کدها در جدول 9 آمده است.

فراوانیکدتم فرعیتم اصلی

(ER) تنظیم تالش

46ساختاردهی محیطی

41مدیریت زمان

3خودتقویتی

(MSR) خودتنظیمی فراشناختی

109هدف گذاریپیش تفکر

عملکرد

466راهربدهای تکلیف

86درخواست کمک

65جست وجوی اطالعات

28خودارزیابیپایش

1. Zimmerman & Martinez-Pons 
(1986)
2. Effort Regulation
3. Meta-cognitive Self-Regulation

جدول 9
تم های  اصلی،  تم های  طبقه بندی 

فرعی، و کدها

زهرا رضغامی
رؤیا خویی
مژگان رشتچی
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با فراوانی 466  نتایج مشخص است، راهبردهای تکلیف  همان طورکه از ارزیابی 
بار، باالترین نقش را در خودتنظیمی شرکت کنندگان داشته است که این می تواند درنتیجۀ 
آموزش آشکار راهبردهای یادگیری و انجام تکلیف در کالس توسط مدرس باشد. بعداز 
راهبردهای تکلیف، هدف گذاری )109(، درخواست کمک )86(، جست وجوی اطالعات 
)65(، ساختاردهی محیطی )46(، مدیریت زمان )41(، و خودارزیابی )28(، در رده های 
بعدی فراوانی قرار دارند. کمترین فراوانی در کدهای مرتبط با رفتارهای خودتنظیمی 
مربوط به خودتقویتی با 3 بار تکرار است که می توان آن را به سن شرکت کنندگان و مشغلۀ 

فکری آن ها نسبت داد.

5. نتیجه گیری
برخالف یافته های حاصل از پژوهش شو )2017(، نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر تأثیر 
مثبت استفاده از رویکرد چندرسانه ای درمقابل استفاده از رویکرد تکلیف محور بر توانایی 
خواندن و یادگیری واژگان آرشیوداران ایرانی داللت دارد. این نتیجه، با تکیه بر سه فرضیۀ 
معرفی شده توسط میر و مورنو )2003(1 دررابطه با نظریۀ شناختی یادگیری چندرسانه ای، 
قابلِ توضیح است. طبق فرضیۀ اول )فرضیۀ دوکانالگی(2، کانال های دیداری و شنیداری در 
حافظۀ کاری از یکدیگر مجزا هستند. وقتی این دو کانال هم زمان با یکدیگر به کار گرفته 
شوند، یادگیری افزایش پیدا می کند. در روش تکلیف محور با استفاده از تدریس با استفاده 
از تابلو، کتاب ها، و متون چاپی، صرفاً از پیام های دیداری برای انتقال مفاهیم و توضیح دادن 
ایده ها استفاده می شود و درنتیجه فقط کانال دیداری حافظۀ کاری در فرایند یادگیری 
دخالت دارد. ولی استفاده از برنامه های چندرسانه ای مزیت ویژه ای در محیط های آموزشی 
ESP دارد؛ چون در رویکرد چندرسانه ای، تدریس مطالب با استفاده از کلمات، تصاویر، 

و اصوات به شکل هم زمان انجام می شود. ارائۀ مطالب درسی با ترکیب هم زماِن داده های 
متنی، ویدئویی، و صوتی، به ویژه برای مطالب مرتبط با دوره های ESP که ترکیبی از دانش 
زبانی و دانش موضوعی را شامل می شود و یادگیری را دشوارتر می کند، می تواند باعث 
فعال سازی هم زمان هر دو کانال دیداری و شنیداری شود. استفادۀ هم زمان از هر دو کانال 

هم، می تواند ظرفیت یادگیری و انتقال مفاهیم به حافظۀ بلندمدت را به حداکثر برساند.
فرضیۀ دوم )فرضیۀ ظرفیت محدود(3، که براساس »نظریۀ پردازش اطالعاِت«4 میلر 
)1956(5 مبتنی است اذعان می دارد که کانال های دیداری و شنیداری هرکدام جداگانه 
ظرفیت محدودی دارند و اطالعات محدودی را برای مدت زمان اندکی در خود نگه 
می دارند؛ ولی استفاده از رویکرد چندرسانه ای باعث می شود تا فرایند یادگیری با استفاده 

1. Mayer & Moreno (2003)
2. Dual Channel Assumption
3. Limited Capacity Assumption
4. Information Processing Theory
5. Miller (1956)
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از هر دو کانال انجام شود و بنابراین فرایندهای درک مفاهیم، ایجاد شناخت، ساختاردهی 
دانش، پردازش اطالعات، و به خاطرسپردن آن ها بین دو کانال تقسیم شود و با ایجاد توازن 
کاری بین آن ها، بازده یادگیری افزایش پیدا کند. استفاده از این روش در محیط های ESP که 
در آن زبان آموزان به دلیل مشغله های کاری فراوان و زمان کم، درگیری های فکری فراوانی 
دارند و به همین دلیل ظرفیت یادگیری محدودتری از سایر زبان آموزان دارند با به کارگیری 
هر دو کانال سبب فعال سازی فرایندهای مناسب شناختی در آن ها می شود و یادگیری آن ها 

را افزایش می دهد.
ساختارگرایی  »نظریۀ  بر  که  فعال(1  پردازش  )فرضیۀ  سوم  فرضیۀ  درنهایت،  و 
یادگیری«2 مبتنی است، یادگیری را به عنوان فرایند فعاِل جمع آوری، سازمان دهی، و ادغام 
اطالعات جدید تعریف می کند. براین اساس می توان گفت رویکرد چندرسانه ای روشی 
مناسب برای یادگیری ازطریق توضیح، کشف و شهود، و کسب تجربه به صورت هم زمان 
است. این رویکرد با درنظرگرفتن نیازهای ویژۀ زبان آموزان در محیط های ESP، زبان آموزی 
را به فرایندی هدف محور، مشارکتی و منعطف ازنظر زمان و مکان، و پاسخگو دربرابر 
سبک های یادگیری مختلف تبدیل می کند و همکاری میان مدرس و زبان آموزان را افزایش 
می دهد. این رویکرد با تبدیل زبان آموزی به فرایندی دوستانه و لذت بخش، به ویژه برای 
زبان آموزان ESP -با ویژگی های سنی و دانشی و تجربی ویژه- باعث می شود تا از ترس 
زبان آموزان از کاستی ها و نقص ها یا شکست های احتمالی در کالس درس کاسته شود و 

مشارکت آن ها در فرایند یادگیری افزاش یابد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از رویکرد چندرسانه ای تأثیر بسیار خوبی 
در افزایش توانایی خواندن و یادگیری واژگان شرکت کنندگان در دوره های ESP دارد. 
درحالی که درک مطلب یکی از چهار مهارت اصلی در توانش زبانی درنظر گرفته می شود، 
دانش واژگان را باید یکی از مؤثرترین فاکتورهاِی این مهارت درنظر گرفت. ارتباط بین 
درک مطلب و واژگاْن ارتباطی کاماًل دوطرفه است و هر نوع پیشرفت در مهارت خواندن 
باعث افزایش دانش واژگان خواهد شد و برعکس هر نوع ارتقای دانش واژگان باعث 
کسب مهارت بیشتر در درک مطلب خواهد شد. اهمیت این ارتباط باعث مشخص شدن 
نقش مهمی می شود که درک مطلب و دانش واژگان در دوره های ESP ایفا می کنند؛ زیرا 
یکی از ویژگی های مهم این دوره ها، حجم زیاد تکالیف مبتنی بر خواندن متون و تعداد 
بسیار زیاد واژگان تخصصی است که باید فراگرفته شوند. زبان آموزاِن محیط های ESP باید 
حجم زیادی از متون تخصصِی حاوی تعداد بسیار زیادی از واژگان تخصصی آن رشته را 
به انگلیسی بخوانند؛ درحالی که تائو و تام )2018( وجود تعداد زیادی از واژگان ناشناخته 

1. Active Processing Assumption
2. Constructivist Theory of Learning
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و نداشتن دانش پیش زمینه از حوزه های موضوعی را از مهم ترین مشکالتی می دانند که 
زبان آموزان در حوزۀ درک مطلب با آن مواجه هستند. در همین راستا یافته های پژوهش 
حاضر بر کمک به زبان آموزان ESP برای تبدیل شدن آن ها به خوانندگان حرفه ای متون 
تخصصی و غلبه بر دشواری های فراگیری واژگان و عبارت های تخصصی به عنوان یکی 

از مهم ترین اهداف دوره های ESP تأکید می کند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر استفاده از واژگان تخصصی در بافت و متن مناسب 
برای درک مطلب در دوره های ESP تأکید می کند؛ زیرا این دوره ها مستلزم ادغام یادگیری 
انگلیسی و دانش موضوعی به شکل هم زمان است و این ادغام به پیشرفت مهارت های 
حرفه ای و تجهیز زبان آموزان به مهارت های انجام عملکردهای شغلی مرتبط می انجامد 
از  استفاده  لزوم  حاضر  پژوهش  یافته های  هم چنین   .(Liuolienė & Metiūnienė, 2013)

فعالیت های کمکی مرتبط با واژگان تخصصی را برای افزایش یادگیری نشان می دهد 
که پیش از این توسط خو )2018(1 ب  ر آن تأکید شده بود و هم راستا با گفته های 
بونسیگنوری )2018( تأیید می کند که استفاده از محتوای چندرسانه ای در زبان آموزی 
ایجاد  فعالیت های آموزشی و  به  با معنابخشیدن  -به ویژه در دوره های ESP- می تواند 
ارتباط قابل درک بین آموزه های کالسی و فعالیت های حقیقی موردانتظار از زبان آموزان در 
محیط کار بر یادگیری آن ها تأثیرگذار باشد. همان طورکه یَنگ )2016(2 گفته است، هدف 
دوره های ESP آماده سازی زبان آموزان برای مقابله با چالش ها و نیازهای دنیای واقعی و 
برآورده ساختن نیازها و عالیق زبان آموزان در یک حیطۀ شغلی خاص است. درنتیجه، 
 ESP در طراحی این دوره ها باید دو نکته را به دقت درنظر داشت: 1- هدف دوره های
باید آموزش یادگیری زبان تخصصی با استفاده از دانش موضوعی باشد نه آموزش زبان 
عمومی؛ و 2- تعیین روش ها، محتوا، اهداف، و مهارت های هر دوره باید براساس نیازها و 

خواسته های زبان آموزاِن هدف انجام شود نه براساس معیارهای آموزش عمومی.
رفتارهای خودتنظیمی نقش مهمی در کالس های آموزش زبان فناوری محور ایفا 
می کنند؛ زیرا فرایندهای خودهدایتی و خودپایشی را در زبان آموزان فعال می کنند و باعث 
افزایش استفاده از توانایی های ذهنی و مهارت های فردی در ارتقای یادگیری و عملکرد 
می شوند. پژوهش هایی که پیش ازاین به بررسی تأثیر استفاده از آموزش های فناوری محور 
رویکرد  یا  رایانه ای،  برنامه های  برخط،  آموزشی  پلتفرم های  از  استفاده  مثال  )برای 
چندرسانه ای( بر رفتارهای خودتنظیمی زبان آموزی پرداخته اند عمدتاً در محیط های زبان 
دوم/ زبان خارجه انجام شده اند که به لحاظ ویژگی های خاص محیط آموزشی، زبان آموزان، 
و محتوای درسی، با محیط های ESP بسیار متفاوت هستند. یکی از اهداف پژوهش حاضر، 

1. Xu (2018)
2. Yang (2016)
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سنجش تأثیر استفاده از برنامه های چندرسانه ای بر رفتارهای خودتنظیمی زبان آموزان 
یا آموزش های  برنامۀ درسی دانشگاهی کشور  در محیط ESP برای آرشیو بود که در 
ضمن خدمت کارمندان جایگاهی نداشت و شرکت کنندگان در این دوره به آموزش زبان 

تخصصی در خارج یا داخل محیط کار خود دسترسی نداشتند.
تحلیل داده های کّمی نشان داد که استفاده از برنامه های چندرسانه ای تأثیر مثبتی بر 
افزایش استفاده از رفتارهای خودتنظیمی شرکت کنندگان در فرایند یادگیری زبان تخصصی 
آرشیو دارد. این یافته ها بر نیاز به توجه دقیق تر به موضوع استفاده از روش های فناوری محور 
برای تدریس زبان در محیط های ESP و نقش فعال سازی رفتارهای خودتنظیمی در این 
نوع محیط های آموزشی تأکید دارد که در آن شرکت کنندگان به دوره های آموزشی مستمر 
دسترسی ندارند و زمان کافی هم برای اختصاص دادن به یادگیری زبان در خارج از محیط 
کاری در اختیار ندارند. آشناکردن این دسته از زبان آموزان با رفتارهای خودتنظیمی می تواند 
باعث باالرفتن بازدهی یادگیری آن ها شود. با درنظرگرفتن شواهد مثبت ارائه شده در 
پژوهش جانسون و دیویس )2014( دربارۀ رابطۀ بین رفتارهای خودتنظیمی در محیط های 
آموزشی دیجیتال، یافته های پژوهش حاضر نیز تأثیر مثبت تقویت رفتارهای خودتنظیمی 

در باالبردن بازده یادگیری زبان در محیط های ESP را نشان می دهد.
تحلیل داده های کیفی مشخص کرد که استفاده از برنامه های چندرسانه ای در پلتفرم 
آموزشی برخط می تواند باعث فعال سازی هشت فاکتور مهم در یادگیری خودتنظیمی 
زبان آموزان شود و این فاکتورها به نوبۀ خود می توانند بر افزایش یادگیری زبان تخصصی 
آرشیو و مهارت آموزی شرکت کنندگان تأثیر فراوانی بگذارند. البته میزان استفاده از این 
فاکتورها در شرکت کنندگان به طور چشم گیری در دو حوزۀ »تنظیم تالش« و »خودتنظیمی 
فراشناختی« تفاوت داشت و نشان دهندۀ استفادۀ بسیار بیشتر شرکت کنندگان از راهبردهای 
فراشناختی در فرایند یادگیری به ویژه در مرحلۀ عملکرد بود که به طور خاص مستلزم 
به کارگیری راهبردهای شناختی در انجام کار است. مروری بر نتایج حاصل از پژوهش های 
انجام شده در این حوزه نشان می دهد که به کارگیری فرایندهای شناختی و فراشناختی 
 (Anderson, 2003; Abu-Shamais, 2003) خودتنظیمی می تواند تأثیر زیادی بر زبان آموزی
 Anderson,) و یادگیری واژگان (Eslami Rasekh & Ranjbary, 2003) به ویژه در درک مطلب
2003) داشته باشد. در بسیاری از محیط های ESP، به ویژه محیط زبان تخصصی برای آرشیو، 

عمدۀ نیاز آموزشی در درک مطلب و یادگیری واژگان در زبان آموزان است. یافته های 
پژوهش حاضر هم بر نیاز به آموزش زبان آموزان و ایجاد شناخت کافی از مهارت های 

خودتنظیمی شناختی و فراشناختی برای آنان تأکید می کند.
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یافته های این پژوهش می تواند دریچه های مفیدی را به روی کسانی باز کند که 
از رویکرد  انگلیسی برای آرشیو کار می کنند و اهمیت استفاده  در حوزۀ ESP به ویژه 
افزایش  و  مهارت آموزی،  تقویت  آموزش،  روش های  غنی سازی  در  را  چندرسانه ای 
رفتارهای خودتنظیمی میان آرشیوداران روشن سازد. هم چنین مدرسان دوره های آموزشی 
 ESP می توانند از نتایج حاصل از این مطالعه که در پژوهش های نظری و عملی در حوزۀ
ریشه دارد برای انتخاب منابع آموزشی کاربردی و به کارگیری روش های تدریس مناسب 
استفاده کنند. بدین ترتیب، مدرسان قادر خواهند بود تا محتوای آموزشی مناسبی را به 

زبان آموزان ارائه دهند که امکان پاسخگویی به نیازهای ویژۀ آنان را دارد.
اهمیت نتایج حاصل از پژوهش حاضر برای مدیران آموزشی و تصمیم گیرنده در 
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران در ظرفیت آن برای کمک به تعریف خط مشی های 
آموزشی برای دوره های ESP در این سازمان، درنظرگرفتن مسائل مرتبط با انتخاب و 
استفاده از محتوای آموزشی، روش تدریس، و برنامه ریزی های درسی مرتبط با این دوره ها 
است. به دلیل نبودِ دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژۀ آرشیو در بافت آموزشی کشور، 
تدوین کنندگان سرفصل های درسی می توانند از تالش انجام شده در این پژوهش برای 
سازمان دهی به وضعیت نامشخص و مغفول این رشته بهره ببرند و به تعاریف آشکاری از 

اهداف آموزشی مرتبط با این حوزه دست یابند.
سیاست گذاران و مدیران ارشد سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی نیز می توانند از نتایج 
این مطالعه بهره مند شوند؛ زیرا برنامه های ESP ویژۀ آرشیو هیچ جایگاه مشخصی در 
آموزش های ضمن خدمت این سازمان ندارد. با علم به این حقیقت که زبان انگلیسی 
هم اکنون مهم ترین ابزار برقراری ارتباطات بین المللی است، نتایج این پژوهش بر ضرورت 
نیاز به افزایش ظرفیت دانش شاغالن در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ازنظر مهارت های 
مرتبط با زبان انگلیسی و ارتقای توانش زبانی آرشیوداران در محیط حرفه ای آن ها تأکید 
دارد. این آگاهی می تواند نقطۀ شروع مناسبی برای ایجاد دوره های انگلیسی برای آرشیو و 
آموزش آرشیوداران حرفه ای باشد تا بتوانند به عنوان متخصصان این حرفه در صحنه های 

ملی و بین المللی نقش آفرینی کنند.
مدارک  و  دستورالعمل ها،  استانداردها،  دانش،  منابع  از  عمده ای  بخش  ازآنجاکه 
تدوین شده توسط مراجع ذی صالح آرشیوی به زبان انگلیسی تدوین شده اند، افزایش 
دانش و توانش زبانی آرشیوداران ایرانی در حوزۀ زبان تخصصی آرشیو می تواند آن ها را به 
متخصصانی تبدیل کند که می توانند نقشی مهم در ارتقای استانداردهای کاری در سازمان 
اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و سایر نهادهای آرشیوی داشته باشند. عالوه براین، یافته های 
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پژوهش حاضر می تواند برای کارمندانی اهمیت داشته باشد که زمان و انگیزۀ کافی برای 
شرکت در کالس های زبان خارج از محیط کار خود را ندارند. اگر سازمان نتواند یا نخواهد 
دوره های ESP مناسبی را برای کارمندان ارائه دهد که به توانمندی آن ها در محیط کاری 
منجر شود، کارمندان از دانش روز دنیا عقب می مانند و شانسشان برای انجام پژوهش ها 
و کارهای حرفه ای در شبکۀ متخصصان آرشیوی کاهش می یابد. گذشته ازاین، آرشیوداران 
قادر نخواهند بود تا دانش و تجربۀ خود را با همکارانشان در سایر کشورها به اشتراک 
بگذارند. آموزش ESP در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و سایر نهادهای آرشیوی، 
ابزاری مفید برای آرشیوداران خواهد بود تا حیطۀ ارتباطات بین المللی خود را گسترده تر 
کنند، تعامالت اجتماعی و حرفه ای خود را افزایش دهند، و به شکل مؤثر در همایش ها و 

نشست های حرفه ای بین المللی حضور داشته باشند.
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