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Abstract 

Learning through social media is a widely used topic in today's world and the 

importance of using and addressing it seems necessary. The main purpose of this study 

was to investigate the effect of social learning on English students' motivation to learn 

English. The statistical population of the study is 700 undergraduate students of English 

virtual universities in Tehran in the academic year 1398-99 and 248 of them were 

selected as a statistical sample using Cochran's formula and of these 124 as an 

experimental group and 124 As a control group, simple random sampling and pre-test 

and post-test design were used to assess motivation. The research tool is Gonzalez 

Foreign Language Learning Motivation Questionnaire. The reliability of the 

questionnaire was 0.92 using Cronbach's alpha. Data collected by SPSS software were 

analyzed and the results showed that among students who used the mobile social 

learning method (experimental group) compared to students who did not participate in 

the mobile social learning method (control group) in terms of increase There is a 

significant difference in motivation to learn English and showed that the motivation of 

students in the experimental group increased significantly compared to the control 

group with a 95% confidence level. Based on these results, mobile social learning is 

considered as a positive component on students' motivation. Therefore, this issue should 

be considered in educational programs. 

Keywords: Academic Motivation, Mobile Learning, Mobile Phone, E-learning, Social 

Learning Theory, Effective Education 
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 های اجتماعیثیرگذاری شبکهأمالحظه ت با بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان

 2خسرویانیمهرشاد ، 1شبانیدرضا یحم

 چکیده

و پرداختن به آن  کارگیریبهت یو اهم است یامروز یایدر دن یاربردکموضوع پر اجتماعی یهاهکق شبیاز طر یادگیری

برر انییر ی یرادگیری زبران انیلی ری      ، یادگیری اجتماعیر یتأثهدف اصلی این پژوهش بررسی  .رسدیبه نظر م یضرور

نفرر از دانشرجویان کارشساسری زبران انیلی ری       700. جامعره آمراری تیقیرق، تعرداد     اسرت دانشجویان زبان انیلی ری  

نفرر   248ه تسد و از این تعداد با اسرتفادی از ررمرول کروکران     1398-99مجازی تهران در سال تیصیلی  یهادانشیای

نفر به عسوان گروی گوای بره صرور     124نفر به عسوان گروی آزمایش و  124و از این تعداد  نمونه آماری انتخاب عسوانبه

سسجش انیی ی استفادی شرد. ابر ار پرژوهش، پرسشرسامه      برایتصادری سادی انتخاب و از طرح پیش آزمون و پس آزمون 

هرای  دادی آمرد.  دسرت  به 92/0پایایی پرسشسامه با استفادی از آلفای کرونباخ  است. یادگیری زبان خارجی گس ال انیی ی 

ها حاکی از آن بود که بین دانشجویانی کره از رو  یرادگیری   تج یه و تیلیل و یارته SPSSگردآوری شدی با نرم ار ار 

ری اجتماعی سریار شررکت   اجتماعی سیار استفادی کردی بودند )گروی آزمایش( ن بت به دانشجویانی که در رو  یادگی

نداشتسد )گروی گوای( از نظر ار ایش انیی ی یادگیری زبان انیلی ی تفاو  معساداری وجرود دارد و نشران داد کره انییر ی     

به طور معساداری ار ایش یارته است.  %95یادگیری دانشجویان گروی آزمایش در مقای ه با گروی گوای با ضریب اطمیسان 

 ؛شرود مری اثرگذار مثبرت برر انییر ی دانشرجویان می روب       مؤلفهادگیری اجتماعی سیار به عسوان ن نتایج، ییبر اساس ا

 آموزشی باید این امر را مورد توجه قرار داد. هایبرنامهبسابراین در 

انیی ی تیصیلی، یادگیری سیار، تلفن همرای، یادگیری الکترونیکی، نظریه یادگیری اجتماعی، آموز  : کلمات کلیدی
 شاثربخ
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 مقدمه

هرای دیجیترال در رونرد    یدر چسد دهه اخیر روند آموزشی دستخو  تغییراتی شدی است که شامل حضرور مرداوم رسراور   

هرایی از  نماندی و ادبیا  نمونره  ریتأث یب(. آموز  زبان انیلی ی نی  از این جسبش 2015، 1ارانکوباس و همک) استآموز  

کسسرد  دهد که از مسابع مجازی برای کمک به آموز  و یرادگیری ایرن موضروع اسرتفادی مری     راهبردهای آموزشی نشان می

در  %4/15 یبرا  تقرسراننه   یکری الکترون رییادگیکرونا،  یروسو یوعقبل از ش .(2020، 3ارانکشه اد و هم ;2018، 2ترسونیپ)

، 4اسرتاب ترو  برود ) در حرال گ رتر     ،موزانآدانش  یا مؤس ا  یناتیمیل به در سراسر جهان بدون  یآموزش مؤس ا 

 ییرر تغ یریر گبه طرور چشر    یتوضع ،کرونا انجام شد یروسوشیوع  یدر ط پژوهش ینکه ا طورهمانحال  ینبا ا(. 2020

کرونرا،   یرروس و گ رتر  بره حرداقل رسراندن     یبرا یجهان کسسدیاقداما  میدود  یلبه دل یآموزش مؤس ا است.  یارته

 ینچسرد  یرق مختلر  از طر  یهرا یرابی ها و ارزیاز جمله سخسران .دهسدیارائه م لکترونیکیخدما  خود را به صور  ا یشترب

 (.2020، 5بهداشت یجهانسازمان شد )جهان آغاز  سردر سرا یاندانشجو 60% از یشب یعامل، برا ی ت س

حالرت بره حالرت     ییرر هرا و تغ مدارس و دانشیای یلیاند از جمله تعطرا انجام دادی یایشییرانهاز کشورها اقداما  پ یاریب 

 یرن . انجرام شرد  ا یسردی از امروا  مرورد انتظرار در آ    یریجلوگ یکرونا برا یروسدر هسیام گ تر  و یکیالکترون کامال  ادگیریی

 یهر  بررا  کره  از اواسط ترم بهرار گذشرته آغراز شرد      یلیتعط ینا. بود یاجتماع یگذارراصله یناقداما  به جهت پاسخ به قوان

 (.2020، 6ارانکو هم یالقیطانبود )نشدی  ی یربرنامه یاندانشجو یمدرسان و ه  برا

کسسرد و معتقدنرد یرادگیری همررای و     هرای مختلفری بررای آمروز  اسرتفادی      کسسد از رو با این حال میققان تال  می

رود. در حقیقرت، آمروز  از رای دور مثرل آمروز      یادگیری اجتماعی رویکردی اثربخش برای حل این مشکل بره شرمار مری   

 شرود های اجتماعی یک مسبع قدر  برای ررآیسد آموز  انعطاف پذیر می روب مری  همرای، آموز  ترکیبی و استفادی از رسانه

هرای زمرانی و مکرانی    دهد. عالوی بر ایرن، باعرک کراهش میردودیت    یادی را در اختیار دانشجویان قرار میکه مسابع آموزشی ز

کسد تا با ایجاد رسون و اب ارهای جدید ب تری ب ازند تا میتروای آموزشری   آموزشی را ترغیب می مؤس ا شود. در نتیجه، می

 (.0192، 7ارانکو هم یی اویآ آلدهسد )خود را به مخاطبان ارائه 

روند دیجیتالی بر آموز  و یادگیری به می ان قابل توجهی به یکی از مبراحثی تبردیل شردی کره مرورد      تأثیر ، یکلبه طور 

در جهرانی   .(2011، 9الریآسر  ;2013، 8جورج رن اسرت ) توجه ب یاری از میققان بخش آموزشی در سراسر جهان قرار گررته 

های قابل حمل، نقش اساسری در حصرول اطمیسران از    ی رو به ار ایش است، دستیایاکه استفادی از تلفن همرای به طور ر ایسدی

 سازند.کسسد. همچسین دسترسی به امکانا  آموز  و تیصیل را رراه  میتداوم روند یادگیری ایفا می

بره   شرود زیررا دانشرجویان   های یادگیری سستی یک ارز  ارر ودی می روب مری   رساوری یادگیری همرای ن بت به رساوری

ومروا و  کیکسسرد ) های آموزشری مختلر  شررکت    کمک یادگیری همرای این ررصت را دارند که در هر زمان و مکانی در رعالیت

(. با این حال، میققان معتقدند حتی با داشتن امکانا  آموزشی کامل یرا اسرتعداد یرادگیری بران برا نداشرتن       2018، 10ارانکهم

های عالی به تسهرایی  های درسی مساسب و دستورالعملبلسد مد  دست یارت و برنامه توان به اهدافانیی ۀ کاری به سختی می

آموزان نی تسد. انیی ی، نقش مهمی در رونرد یرادگیری زبران دارد. انییر ی اصرطالحی اسرت کره        تضمین کسسدی مورقیت دانش

(. گرچره اسرتعداد یرادگیری زبران نقرش      5201، 11روهیر گوشرود ) آموزان زیاد بکار بردی مری  زباندر بین معلمان زبان و  همواری

                                                           
1. Cubas et al. 

2. Peterson 

3. Shahzad et al. 

4. Toth-Stub 

5. WHO 

6. Alqahtani et al. 

7. El Aissaoui et al. 

8. Georgsen 

9. Acilar 

10. Kuimova et al. 

11. Guerrero 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400  ربها، 1، شمارۀ 2دورۀ ، تالدانشنامۀ تحول دیجی  --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- --------- ------- -------- ------ ----------- -------------- ---------------- ------- ---------------- ------- ---------------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- --------------- -------- ------------------ ------- ---------------- ------- ---------------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- --------------- -------- ---------------- ------------ -93 

 

 

توانسد سطح استعداد یادگیری زبان را ار ایش دهد. این بردان معسرا اسرت کره     حیاتی در یادگیری دارد، اما عوامل انیی شی می

 شود ررد از یادگیری زبان خارجی لذ  ببرد.عالقه به یادگیری زبان باعک می

نیر  مثبت وی ن ربت بره یرادگیری زبران بیشرتر خواهرد برود. تیقیقرا          هرچه شد  انیی ی ررد بیشتر باشد، تمایل و 

، زبان دوم و سایر ساختارهای آن توسط میققان انجام شدی اسرت.  یخارجمختلفی در مورد انیی ی و رابطه آن با یادگیری زبان 

انییر ی یرادگیری زبران دوم    »کسسرد   یانیی ۀ یادگیری زبان دوم را چسرین تعریر  مر    2به نقل از گس ال  1با این حال رابر  گاردنر

. «مسردی از انجرام ایرن رعالیرت اسرت     می ان کار یا تال  ررد برای یادگیری زبان به دلیل تمایل به انجرام ایرن کرار و رضرایت    

اند ترا تمایرل کراربران بره یرادگیری      های هوشمسد باعک شدیهای شخصی و تلفنهای الکترونیکی مانسد لپ تاپ، رایانهدستیای

 ترونیکی روز به روز بیشتر شود.الک

ع و قابل حمل ه تسد و ررصت به اشتراک گذاری اطالعا  را برای کاربران ررراه   یاین مسابع از نظر عملکرد سر

هرایی مانسرد یرادگیری مشرارکتی، کتابخانره دیجیترالی، قابلیرت        توانسد از ویژگری . عالوی بر این کاربران میسازندیم

بسابراین جسبة یرادگیری اجتمراعی را نیر  در برر     ؛ ر و ذخیری سازی اطالعا  استفادی کسسدهمکاری و تعامل با یکدیی

هرا  از این برنامره  کدامهیچهای میبوب زیادی از جمله بازی، ریل  و ... در وب وجود دارند اما . گرچه برنامهگیرندمی

، 2020اند. در سرال  آنان را درگیر خود نکردیاند، های اجتماعی مجذوب خود ساختهای که رسانهکاربران را به اندازی

 هاآنشود تعداد کردند که پیش بیسی میهای اجتماعی استفادی میمیلیارد نفر در سراسر جهان از رسانه 6/3بیش از 

 (.2021، 3 تایاستت) یابدمیلیارد نفر ار ایش  41/4به  2025در سال 

ها و رویردادها شررکت   های خود را بسوی سد و ارسال کسسد در رعالیتتوانسد دیدگایدر یک ب تر رسانه اجتماعی کاربران می

هرای  بره گفتره کراپالن و هراین نیرن، رسرانه       .(2015، 4ارانکر و هم یرأبیذارنرد ) کسسد و دانش خود را با دییران به اشتراک 

شروند و بره   بسا می 0/2های مبتسی بر ایسترنت تعری  کرد که بر پایه رساوری وب برنامه توان به عسوان گروهی ازاجتماعی را می

هرای  بره عبرار  دییرر، رسرانه    ؛ (2010، 5سلنیاپالن و هرا کر دهسد )کاربران اجازی تولید میتوا و تبادل میتوای تولید شدی را می

کسسرد،  صور  آنالین با ه  تعامل دارند، میتروا خلرق مری   اجتماعی یک ب تر تعاملی الکترونیکی ه تسد که در آن کاربران به 

هرای اجتمراعی کره بررای     کسسرد. رسرانه  های مختل  بیران مری  آموزند و نظرا  خود را در اشکال و قالبمطالب مختل  را می

هرا و  وبرال  های شبکه اجتماعی نظیر ری بوک، تروئیتر، لیسکردین،   شوند، انواع مختلفی دارند مثل سایتیادگیری استفادی می

 (.2015اران، کو هم یرأها و ... )های اشتراک میتوا، ویکیها و تانرهای گفتیو، انجمنمجال  الکترونیکی، انجمن

بران  ی یرادگیری ز م رتقی  و مثبتری برر رو    یرترأث نتایج تیقیق کویمووا و همکاران نشان داد که استفادی از یادگیری سیار 

تقویرت   ورصت تمررین  ریع یادگیری و ار ایش انیی ۀ یادگیری، ایجاد تعامال  ارزشمسد و ردارد و اب ار مفیدی برای ت  یخارج

 العمر است.یادگیری طوننی مد  و مادام

تعامرل اجتمراعی انجرام دادنرد و      صرور  بره نی  تیقیقی با عسوان مغ  اجتماعی زبان ساز یادگیری زبان دوم  6لی و جیونگ

آموز  زبان به یادگیری زبان با استفادی از حفر  کلمرا  و قروانین دسرتور زبران       برای ب رگ اننهاست تسد که قرنبیان داش

. سرسس در  اسرت های تعامل اجتماعی آشرکار  متکی ه تسد و این بر خالف یادگیری زبان دوری طفولیت است که در آن زمیسه

آن یرادگیری اجتمراعی برود و امکران تلفیرق      تیقیق خود یک طرح کلی برای ایجاد شبکه مغ ی مطرح ساختسد که زیربسرای  

هرای زبران و تقویرت حارظره را برا مفراهی        سازد و نظریههای عصبی شساختی با شساخت اجتماعی زبان دوم را رراه  میپاییای

 کسد.ترکیب می ی الگب ریادگیری و آموز  یک زبان جدید در  برایعملی 

تری در مسراطق اصرلی مغر  بشرود کره سربب       های عصبی قویعک رعالیتتواند باهای تعامل اجتماعی میاستفادی از رو 

تواند باعک ار ایش یادگیری، مانردگاری طروننی مرد  مطالرب و یرادآوری مطالرب       شود و مییو یادگیری بهتر م کحف ، در
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مهرار  صریبت کرردن و    های تلفرن همررای برر    نی  نشان داد که استفادی از برنامه 1شود. نتایج پژوهش کوشماریانی و همکاران

تفکر انتقادی دانشجویان در یادگیری زبان انیلی ی تاثیرگذار است و باعک بهبود مهار  گفتاری و تفکر انتقرادی یادگیرنردگان   

هایی نی  به همرای دارد. نتایج ایرن تیقیرق نشران داد کره دانشرجویان گرچره برا        شود اما در کسار م ایا چالشزبان انیلی ی می

 های یادگیری سیار ب یار مشتاقانه عمل کردند.ت ناپایدار خود مشکل داشتسد اما برای یادگیری و تمرین برنامهقطعی ایسترن

ارتقرا سرطح کیفیرت آمروز  و      بررای هایی را برای اساتید و دانشجویان های یادگیری سیار، ررصترساوری در قالب برنامه

 ریترأث  2گیری همرای مساسب برای هر موضوعی قابل اجرا است. حار  و سرلی  های یادسازد و با انتخاب برنامهیادگیری رراه  می

یادگیری زبان انیلی ی برای اهداف خاص را مورد بررسی قرار دادند و در تیقیقا  خرود بیران    برایاستفادی از شبکه اجتماعی 

های اجتماعی به طرور قابرل   شبکه تفادی ازاند و اسهای اجتماعی زندگی مردم را تیت الشعاع قرار دادیه امروزی رسانهکداشتسد 

بررای   مرؤثری ب رتر   توانسدیمهای اجتماعی مثل ری بوک توجهی توسط جوانان به ویژی دانشجویان ار ایش یارته است. شبکه

رغر  مورقیرت هرر دو گرروی گروای و آزمرایش از نظرر        ن در تیقیق خود نشان دادند که علری ییادگیری زبان باشسد. آنان همچس

یت در یادگیری زبان انیلی ی، دانشجویانی که از رو  اجتماعی ری بوک استفادی کردی بودند، سطح رضرایت برانتری از   مورق

 این نوع شیوی آموز  داشتسد و تمایل بیشتری به یادگیری با استفادی از شبکه اجتماعی داشتسد.

همچون تلفن همرای، سی ت  مدیریت یرادگیری  های مختل  نشان داد که استفادی از رساوری سیار همچسین نتایج پژوهش

یرادگیری   تواند کمک شرایانی بررای تیریرک انییر ی دانشرجویان در     شبکه اجتماعی مثل وات اپ در آموز  دانشجویان می و

 4هرای پرژوهش شربیری و شم ری    (. بر طبرق یارتره  2015، 3یبرهوماست )های آموزشی تلفیقی مفید داشته باشد و برای دوری

و بهبود ررایسرد   هاآنر باعک ت هیل یادگیری و ار ایش توانمسدی رراگیران در یادگیری مشارکتی، ار ایش تعامال  آموز  سیا

 شود.یادگیری می–یاددهی

ا اسرتفادی از  بر آمروز  الکترونیکری    یریکرارگ بهدر این پژوهش نی  مسظور از یادگیری اجتماعی یکسارچه سیار، 

سرد آمروز    شبکه اجتماعی در تلفن همرای یکسارچه شدی با سی ت  یادگیری الکترونیکی آموز  دانشیاهی، در ررای

یی و مال  میتوازبان انیلی ی بود. در واقع یادگیری همرای یا سیار یک نوع رو  یادگیری است که کمتر بر پایه تعا

ه الوی برر ایرن بر   ب تیی دارد. عر  هاآنبیشتر به تعامال  بین یادگیرندگان و مییط یادگیری  مسابع مطالعاتی است و

شود و دانشجویان در هرر زمران و   های آموزشی به سرعت به دانشجویان مستقل میکمک آموز  اجتماعی سیار پیام

 استفادی کسسد. هاآنتوانسد از مکانی می

هرای سریاری   ت مدلی از یادگیری الکترونیکی است و با اسرتفادی از رسراوری  یادگیری اجتماعی یکسارچه سیار در حقیق

های اجتماعی، میتواهای صوتی و روابط اجتمراعی دانشرجویان، کترب الکترونیکری و ... از طریرق      مثل تلفن همرای و شبکه

ی همررای در صرسعت   بسابراین با توجه به گ تر  رویکررد یرادگیر  ؛ (2016، یو شم  یریشب) یردگتلفن همرای صور  می

آموز  و تیولی که یادگیری همرای و یادگیری اجتماعی در آموز  زبان انیلی ی ایجاد کردی اسرت. همچسرین بره دلیرل     

همیانی و در دسترس بودن تلفن همرای در هر زمان و مکان، سهولت استفادی از این وسریله و میبوبیرت آن در برین زبران     

های همرای در ار ایش انیی ی سیار و به ویژی کاربرد استفادی از شبکه اجتماعی تلفن آموزان، بررسی نقش یادگیری اجتماعی

و ررتار اجتماعی است که  یادگیری یک نظریه اجتماعی یهاهکق شبیاز طر یادگیرییادگیری زبان انیلی ی ضروری است. 

 د.از دییران به دست آور تقلید توان از طریق مشاهدی وکسد که ررتارهای جدید را میپیشسهاد می

 ره  یمقا یس درسالکهمچون حضور در  یریادگی یهار رو یبا سارا  یاجتماع یهاهکق شبیاز طر یریادگی  یاگر بخواه

 عسروان بره ت را یوددر هر جا و هر ساعت از شبانه روز و بدون میرد  یاجتماع یهاهکد سهولت و در دسترس بودن شبی ، بایسک

  .یاوری، به ح اب بیریادگین نوع رو  یا یبرا یت و برتریم 

 

                                                           
1. Kusmaryani et al. 

2. Hafedh & Slim 

3. Barhoumi 

4. Shobeiri & Shamsi 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 پژوهش ۀپیشین

 داخلی پیشینۀ

آمروز  میتروی درس زبران انیلی ری عمرومی برا اسرتفادی از         تأثیر»تیت عسوان ( پژوهشی 1399میرزائیان و همکاران )

 برر  رساورانره  یابر ار  عسروان بره  کوئ رت وب از استفادی تأثیر یبررس هدفبا « کوئ ت بر یادگیری و یادداری دانشجویانوب

 هردف،  نظرر  از پرژوهش  نیر ا. انرد انجرام دادی  یدانشیاه طیمی در یعموم ی یانیل زبان یدرس مطالب یادداری و یادگیری

 .است ی بودیشیآزما شبه رو  لیاظ از و یکاربرد

 یعمروم  زبران  درس در ال هررا  دانشریای  یکارشساس مقطع دختر یدانشجو 133 تعداد که انیدانشجو یآمار جامعه کل از

 گرروی  عسروان  بره  ییرر ید و کستررل  گرروی  عسروان  به یکی نفری 25 کالس دو سادی، یتصادر یریگنمونه رو  از استفادی با بود

 قررار  یبررسر  مرورد  آزمرون  پس دو و آزمون شیپ کی با یدرس مطالب یادداری و یریادگی  انیم و شد گررته نظر در شیآزما

 زبران  درس مطالرب  یسرست  رو  به کسترل گروی و گررت قرار آموز  مورد کوئ توب کی از استفادی با شیآزما گروی. گررت

 مجردد  آزمرون  همران  مرای،  کیر  از پرس  و یریادگیر  سرسجش  برای ساخته میقق یآزمون مای، دو از پس. گررت ررا را یعموم

 در انیدانشرجو  یادداریر  و یریادگی آزمون دو هر جینتا نیب داد نشان هادادی. شد دادی انیدانشجو به یادداری سسجش عسوانبه

 زبران  درس آمروز   در یرسراور  نیر ا از اسرتفادی  گرررت  جهینت توانیم و دارد وجود یدار یمعس تفاو  یسست گروی با  هیمقا

 .است بودی مؤثر یعموم

در  یرانر یمعلمران ا  یابیر و ارز ی، آموزشر یرسر  یهرا مهار  یبررس»پژوهش تیت عسوان  یک( در 1398دشت تانی و کرمی )

. پرداختسررد برررخط یهررادوری سیترردر در ی رریانیل زبرران معلمرران کرااد یبررسرر برره کرره« ی ررین زبرران انیلیررآنال یهررادوری

 رانیر ا مختلر   مؤس را   در زبران  نیر آنال سیتردر  بره  کره  برودی  ی ر یانیل زبران  معل  108 شامل پژوهش نیا کسسدگانشرکت

 ازیر ن مرورد  یهرا مهرار   یبررسر  بره  کره  برود ( 2009) کامستون هینظر اساس بر پژوهش نیا ینظر یاصل چارچوب. پرداختسدمی

 از یمیردود   انیر م ی ر یانیل زبران  برخط معلمان تیاکثر که داد نشان یشیمایپ پژوهش نیا یهاارتهی. پردازدیم نیآنال سیتدر

 کرار  بره  ی ر یانیل زبران  خرط  بر سیتدر در استفادی یبرا بتوانسد تا ندودب دارا را یاانهیرا دانش و یابیارز ،یآموزش ،یرس یهامهار 

 .دهدیم ارائه رانیا طیمی در نزم یهامهار  به آنان  یتجه و معلمان یتوانمسدساز یبرا را شسهادیپ نیچسد پژوهش، نیا. رندیگ

 در و معلمران  بررخط  و یاانره یرا دانرش  سرطح  یارتقرا  یبررا  یآموزش یهاکارگای و هادوری گررتن نظر در مثال، عسوان به

 یهرا ارتره ی. برود  مطالعره  یرن ای شرسهاد یپ یراهکارها جمله از مدرس تیترب یهادوری در هاآموز  نوع نیا دادن قرار تیاولو

 .ددهیم ارائه زبان برخط یهاآموز  مؤثر یاجرا راستای در  ین ییکاربردها ،پژوهش

 و یکمکر  یرسراور  کررد یرو برا  ی یانیل زبان یدرس برنامه یسازیغس»( در پژوهشی تیت عسوان 1398مرادی و همکاران )

 کستررل  گرروی  برا  آزمرون  پس-آزمون شیپ طرح با یشیآزما مهین پژوهش رو که « آموزاندانش یریادگی بر آن ریتأث یبررس

 کر   تعرداد  بره  توجره  برا . اسرت  بودند، لیتیص به مشغول تهران شهر در که پ ر آموزاندانش هیکل شامل یآمار جامعه. است

 متوسرطه  هفرت   هیر پا آموزاندانش از نفر 16 تعداد دسترس، در شکل به هدرمسد یریگنمونه رو  از استفادی با ،یآمار جامعه

 یریادگیر  آزمرون  هرا، دادی یآورجمرع  ابر ار . شد انتخاب تهران شهر در( ع) یعل امام مجتمع 1396-97 یلیتیص سال در اول

 شراخص  و( 1975) نوشه ییمیتوا ییروا ن بت شاخص شاخص دو از اب ار ییمیتوا ییروا یبررس یبرا. بود ساخته متخصص
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 دسرت  بره  88/0 کرونبراخ  یآلفرا  رو  از استفادی با آزمون ییایپا نیهمچس. شد استفادی( 1981) باسل و والت  ییمیتوا ییروا

 .بود برخوردار یخوب ییایپا از آزمون که است نیا دهسدی نشان که آمد

 و نیر آنال) یکمکر  یرسراور  با شدی یغس یآموزش یالیو از استفادی با را ی یانیل زبان درس جل ه شش یط شیآزما گروی

 از نیر آرال بخرش  در و ایکوئ تیسا وب از نیآنال بخش در. دندید آموز  معمول وییش به کسترل گروی و دندید آموز ( نیآرال

 یفیتوصر  سرطح  دو در یآمار یهارو  از هادادی لیتیل و هیتج  یبرا. شد استفادی ی یانیل زبان درس یارسانه چسد ار ارنرم

نترایج ایرن پرژوهش در راسرتای سرایر       .است شدی استفادی( 1انسیکوار لیتیل) یاستسباط و( یپراکسدگ و یمرک  یهاشاخص)

های کمکی و آموز  آنالین در ار ایش یرادگیری زبران انیلی ری    های انجام شدی، بیانیر نقش مثبت استفادی از رساوریپژوهش

 .آموزان بوددانش

 ابر « نینرو  یریادگیر  و آمروز   برر  یکر یالکترون یریادگیر  نقش یبررس»تیت عسوان  ی( در پژوهش1396سلیمانی و لطیفی )

 نینرو  یرسراور  نیر ا قرو   و ضرع   نقراط  بره  تعرامال   یبررسر  ضرمن  نینرو  یریادگی در نآ نقش و یکیالکترون یریادگی  یتعر

ررهسرگ،   و زبران  راصرله،  ،مکران  زمان، از م تقل آموز  ارائهی شامل  کیالکترون آموز  یایم ابر اساس این پژوهش  اند.پرداخته

 برا  آمروز   روسره پ کرردن  خارجی، همیرام  یهازبان یهامهار  و روابط سطح ه یسه، ارتقاء نظر از مفاهی ، کارآیی انتقال سرعت

 یهرا ررصرت  یجراد جهران، ا  سراسرر  در هسیرام  به و مفید مسابع قراردادن دسترس خالقیت، در و ینوآور یهازمیسه ایجاد رراگیر،

 روابرط  بره  رسراندن بیآسو نقاط ضع  آن شامل   است آموز  و کار شدن توأم امکان آوردن رراه  آموز  و ک ب یبرا یم او

 .استی اطالعات تیامس وجود عدمو  ادیز هیاول یهاسهیه ، ال یتیص یتیترب بعد حذف و رانیرراگ یاجتماع

 خارجی پیشینۀ

روی  ربر  ی ر یانیل زبران  نیر آنالاز آمروز    اسرتفادی  ریتأثبررسی »تیت عسوان  ی( در پژوهش2020لمب و آری اندی )

 بره  ی یانیل از یاندون  شهر کالن جوانان چیونه کهاند کردی یبررس یقاتیتیق پروژی کی با طرح« یریادگی برای  ییانی

 یچیرونی  ژییر و بره  و ی یانیل زبان یریادگی یبرا هاآن یجهان  ییانی با امر نیا چیونه کسسد،یم استفادی نیآنال صور 

 نفرری  56 یرسر بر کی شامل یبیترک رو  از یطرح. دارد ارتباط کالس در ی یانیل دروس به هاآن نیر  با آن ارتباط

 یهرا هیر نما کره  است کسسدیشرکت چهار با شدی یریییپ یهامصاحبه و( نفر 308) شرویپ دانشیای کی در انیدانشجو از

 .دهدیم نشان را  ییانی و تیرعال از یمختلف

 و یسررگرم  از انیودانشرج  داشرت،  مطابقرت  یرر ید یهرا سره یزم در هرا ارتره ی با گ تردی طوربه نیآنال تیرعال نوع و سطح

 کرالس  در یریادگیر  بره  مثبت نیر  با گ تردی طوربه رابطه نیا. کردندیم تیحما یاجتماع یهاتیرعال یجا به یخودآموز

 در کره  دهسرد یمر  نشران  را پاسرخ  از متفراو   یالیرو  ارراد از یبرخ که دهدیم نشان یاخوشه لیتیل و هیتج  اما دارد ارتباط

 تیرت  دارنرد،  مهرار   ترر نییپرا  سرطح  در آمروزان زبران  معلمران  که ییهارو  مقاله نیا در. گررت قرار یبررس مورد مصاحبه

 کرالس  در را ی ر یانیل زبران  یریادگیر  یبرا نیآنال یریادگی است ممکن کسسد،یم تیرعال یدرس برنامه یاصل یهاتیمیدود

 .کسسد کمک هاآن به قیطر نیا از توانسدیم معلمان چیونه و کسد ادغام خود یدرس

ایرن  کره  « آنالیرن  آمروز   در دانشرجویان  یریادگیر  و تیرضا بررسی می ان»( در پژوهش تیت عسوان 2019) 2القوراشی

دانشرجو در ایرن    167. در مجمروع  انجرام شرد   آنالین آموز  در دانشجویان یریادگی و تیرضا می ان با هدف بررسی پژوهش

 ,OLSE) تأثیرگذارنشان داد که مدل کلی با چهار متغیر این پژوهش  هایدادیرگرسیون آزمون مطالعه شرکت کردند. نتایج 

LCI, LII  وLLI) رضایت و یادگیری ادراکی برود. ایرن مطالعره نشران داد کره       بر رویLCI ( میتروا  برا  رنردی یادگی تعامرل )

 (نیر آنال یریادگیر  یکارآمرد ) OLSEرضایت دانشجویان اسرت در حرالی کره     متغیر تأثیرگذار بر رویترین ترین و مه قوی

ی( مربر  و رنردی یادگی تعامرل ) LLI ،با این حرال  .بود دانشجویان یادگیری ادراکی متغیر تأثیرگذار بر رویترین ترین و مه قوی

هرایی را بکرار   دهد که مربیران اسرتراتژی  نبود. این مطالعه نشان میدانشجویان دی رضایت و یادگیری درک ش تأثیرگذار بر روی

                                                           
1. Analyze of Covariance 

2. Alqurashi 
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-رنردی یادگی تعامرل ) LLI. بررای درک ایسکره چیونره    دهسرد را ارر ایش   LIIو  OLSE, LCI ،کره دانرش آمروزان    گیرندمی

 تیقیقا  نزم است.نیازمسد  ،دهدمی ار ایشرا  جویاندانش و رضایت دانش( رندییادگی

  یخرارج  زبان کی عسوان به ی یانیلزبان  آنالین یریادگی و  ییانی»( در پژوهشی تیت عسوان 2019و همکاران ) چویراند

 زبران  یریادگیر  ی یر انی بره  مربروط  یهاجسبه لیتیل و ییشساسا هدف با و پدیدار شساختی یفیک مطالعه با« یفیک مطالعه کی

 در اسرتفادی  مرورد  یاصرل  ابر ار . اسرت  شردی  انجرام  دور رای از و یمجراز  یهرا دوری یکارشساسر  مقطرع  انیدانشجو در ی یانیل

 نیر ا. بودنرد  مررد  3 و زن 16 یوهر گر قیر تیق نیا در کسسدگانشرکت. بود ارتهی ساختار مهین یهامصاحبه ها،دادی یآورجمع

  ییر انی دهرد یمر  ننشرا  کره  است شدی انجام NVivo 11 ار ار نرم یبانیپشت با و ییمعسا یبسدطبقه قیطر از لیتیل و هیتج 

 .است یرونیب عوامل ریتأث تیت شد  به ی یانیل یریادگی

« یبر یترک یریادگیر  دوری درجویان دانشر  یریادگیر  جینتا بر نیآنال آموز  ریتأث»( در پژوهش تیت عسوان 2017) 1نیوین

 یریادگیر  دوری در کره  اسرت  شرجویانی دان یریادگیر  جینترا  بر نیآنال آموز  یهاتیرعال ریتأث نییتع پژوهش نیا از هدفکه 

 در. شرود یمر  دییسرسج  دوری در آمردی  دسرت  به یهامهار  ای دانش نمرا ، با همواری یریادگی جینتا. اندکردی شرکت یبیترک

 متقابرل  یهرا تیر رعال پرژوهش  نیر ا در. کرد یابیارز ارهایمع از یاریب  به توجه با توانیم را یریادگی جینتا ،ترکیبی یهادوری

 شردی  گررتره  نظرر  در یرسراور  و جودانش تعامل و میتوا با جودانش تعامل ،جودانش و جودانش تعامل ،جودانشو  معل  تعامل مانسد

 جینترا  یابیر ارز یبررا  یییتشرر  یابیر ارز از آن در کره  کردند شرکت یبیترک یریادگی دوری در یکارشساس دوری انیدانشجو. بود

 .شد استفادی یریادگی تیریمد  ت یس کی قیطر از یریادگی مختل  یهاتیرعال بیترک باجویان دانش یریادگی

 در یریادگیر  یهرا تیرعال با مؤثر طور به که جویانیدانش داد نشان ونیرگرس لیتیل از استفادی با آمدی دست به یکم جینتا

 خیلری زیرادی   ریترأث  نشرجو دا و جودانش تعامل که داد نشان یلیتیل جینتا. ک ب کردند یبهتر جینتا اند،داشته تعامل دوری نیا

 یبررا  اسراتید  یرابر  یشرسهاد یپ عسروان  بره  یتعامل یهاتیرعال یبرا یریادگی یهاتیرعال نیا. دارد جودانش یریادگی جینتا در

 .شودیم استفادی یبیترک یریادگی یهادوری یبرا یریادگی یهاتیرعال یاجرا و یطراح

  استپرداخته شد طبق جدول زیر  هاآنهایی که در این بخش به پژوهش

 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج .1جدول 

 میقق قیهای تیقیارته
 انجرررام سرررال

 قیتیق
 قییقتعسوان 

 یرسرراور از اسررتفادیدهررد نتررایج نشرران مرری  

 مرؤثر  یعمروم  زبان درس آموز  درکوئ ت وب

 .است بودی

میرزائیرررررران و 

 همکاران
1399 

آمرروز  میترروی درس زبرران  تررأثیر

 انیلی رری عمررومی بررا اسررتفادی از   

 دانشجویان یادگیریکوئ ت بر وب

 راسرتای  در ییاربردهرا ک های این پژوهشارتهی

 .سدکیم ارائه زبان یهاآموز  مؤثر یاجرا

دشت رررررتانی و 

 کرمی
1398 

و  ی، آموزشر یرسر  یهامهار  یبررس

 یهرا در دوری یرانر یمعلمران ا  یابیارز

 ی یزبان انیلن یآنال

هرای  نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهش

انجررام شرردی، بیررانیر نقررش مثبررت اسررتفادی از   

های کمکی و آموز  آنالیرن در ارر ایش   رساوری

 .آموزان بودیادگیری زبان انیلی ی دانش

مررررررررررادی و 

 همکاران
1398 

 زبرران یدرسرر برنامرره یسررازیغسرر

 و یکمکر  یرسراور  کردیرو با ی یانیل

دانرش  یریادگیر  برر  آن ریتأث یبررس

 آموزان

 یریادگیر   یر تعر برا  شدی یسع پژوهش نیا در

 ضرمن  نینرو  یریادگی در نآ نقش و یکیالکترون

 نیررا قرو   و ضرع   نقرراط بره  تعرامال   یبررسر 

 د.بسرداز نینو یرساور

 و یمانیسرررررررل

 یفیلط
1396 

 بر یکیالکترون یریادگی نقش یبررس

 نینو یریادگی و آموز 

                                                           
1. Nguyen 
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 میقق قیهای تیقیارته
 انجرررام سرررال

 قیتیق
 قییقتعسوان 

داد دانشرجویان نیرر  مثبتری بره     نتایج نشران  

برگ اری آموز  آنالین ن بت به دوری حضروری  

 کسسد.دارند و از آن حمایت می

 2020 لمب و آری اندی

از آمرروز   اسررتفادی ریتررأثبررسرری 

  ییر انیروی  برر  ی یانیل زبان نیآنال

 یریادگی برای

 یریادگی  ییانی دهدیم نتایج این پژوهش نشان

 یرونر یب عوامرل  ریترأث  تیرت  شرد   به ی یانیل

 .است

رانرررررررردیچو و 

 همکاران
2019 

زبرران  آنالیررن یریادگیرر و  ییررانی

  یخرارج  زبان کی عسوان به ی یانیل

 یفیک مطالعه کی

)تعامرل   LCIنتایج این مطالعره نشران داد کره    

ترین متغیرر  ترین و مه یادگیرندی با میتوا( قوی

تأثیرگذار بر روی رضرایت دانشرجویان اسرت در    

)کارآمدی یرادگیری آنالیرن(    OLSEحالی که 

ترین متغیرر تأثیرگرذار برر روی    ترین و مه قوی

 یادگیری ادراکی دانشجویان بود.

 2019 القوراشی
 یریادگیرر و تیرضررا بررسرری میرر ان

 نیآنال آموز  در دانشجویان

 برا  مرؤثر  طور به که جویانیدانش داد نشان جینتا

 تعامررل دوری نیررا در یریادگیرر یهرراتیرررعال

ک ب کردند و همچسرین   یبهتر جینتا اند،داشته

 در خیلری زیرادی   ریتأث دانشجو و جودانش تعامل

 .دارد جودانش یریادگی جینتا

 2017 نیوین

 جینتررا بررر نیررآنال آمرروز  ریتررأث

 دوری درجویان دانشررررر یریادگیررررر

 یبیترک یریادگی

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش کمی، از نظر هدف پژوهشی کاربردی، از نظر می ان کسترل متغیرهای تیقیرق  

از نوع توصیفی است. چارچوب یک مییط یادگیری اجتماعی یکسارچه برای یادگیری زبان انیلی ری برا رویکررد یرادگیری     

عی سیار، مییط یادگیری همررای، انییر ی زبران آمروزان از ایرن        ثبت نام کاربر در شبکه اجتمااستهمرای شامل سه بخش 

مجرازی   یهرا مییط یادگیری. جامعه آماری این تیقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشساسی رشته زبران انیلی ری دانشریای   

ن نفرر بره عسروا    248. همچسین با استفادی از ررمول کروکران  ه تسد 1399نفر در سال  700شهر تهران ه تسد که شامل 

نفر به عسروان گرروی آزمرایش و     124نفری تفکیک شدی و  124نمونه به دو گروی  ینمونه آماری انتخاب شدند. سسس اعضا

 نفر به عسوان گروی گوای به صور  تصادری سادی انتخاب شدند. 124

 هرا آنسجرا مرا بره    یا ه درکیدند موز  دآ یاجتماع یهاهکر شبیو ساگروی با وات اپ  یک ی .دو گروی دارق ما ین تیقیدر ا

گرروی   . ییگرو یگروی گروای مر   هاآنه به کییر د یمثل همه دانشجوها یمعمول صور بهگروی  یک  .یسکیگروی آزمون اطالق م

. به مسظور کسترل و پیش آزمون، ابتردا قبرل از شرروع رو     انجام دادی  هاآنبا  را زمون گروهی ه ت که ما رو  پیشسهادیآ

ارراد نمونه توزیع شد. با توجه بره ایسکره هرر دو     سشسامه سسجش می ان انیی ی یادگیری زبان خارجه بینیادگیری اجتماعی پر

و  گروی آزمایش و گوای به صور  الکترونیکی آموز  دادی شدند، گروی گوای از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی و کالس زنردی 

 آموز  دادی شد.بدون استفادی از تلفن همرای و شبکه اجتماعی وات اپ 

از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی همرای با تلفن همرای و اب ار شبکه اجتماعی وات اپ آموز  دادی شد کره   گروی آزمون

 سی ت  مدیریت میتروای آموزشری،  سی ت  یادگیری اجتماعی سیار مورد استفادی شامل سی ت  مدیریت یادگیری آموزشی، 

 یاسرامانه سی رت  مردیریت یرادگیری سریار،     رای کاربران و شبکه اجتماعی وات اپ است. تلفن هم مییط یادگیری اجتماعی،

هرای آموزشری   با عضویت در آن به کمک نام کاربری و گذرواژی خود از این سامانه بررای رعالیرت   توانسدیماست که دانشجویان 

ی بر این با شبکه اجتماعی وات راپ قابرل نصرب    . عالوشودهای آموزشی دانشجویان در آن ثبت میخود استفادی کسسد و رعالیت

به عبار  دییر این سی ت  عالوی برر  ؛ های همرای خود از آن استفادی کسددر دستیای تواندیمروی موبایل یکسارچه شدی و کاربر 
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توانسرد برا   شرود و دانشرجویان مری   با یکردییر مری   هاآنمدیریت روند یادگیری باعک تعامل بین دانشجویان و ارتباط اجتماعی 

 همکاری و مشارکت یکدییر به امر یادگیری زبان انیلی ی بسردازند.

 بررسی انیی ی دانشرجویان  برای ترمیانپاگروی کسترل بدون استفادی از سی ت  یادگیری اجتماعی سیار آموز  دیدند و در 

هرای  تج یره و تیلیرل دادی   بررای س پس آزمون )پرسشسامه انیی ی یادگیری زبان خارجی( بر روی هر دو گروی اجرا شرد. سرس  

گس الر   م تقل استفادی شد. اب ار اصلی ایرن پرژوهش، پرسشرسامه ارزیرابی انییر ی یرادگیری زبران خرارجی          tحاصل از آزمون 

مواررق(   کرامال  ) 5مخرال ( ترا    کامال ) 1ای لیکر  که به ترتیب از گ یسه 5با طی   اییسهگ  5مادی  40( بود که شامل 2016)

 6و مقیراس   سؤال 50طراحی شد شامل  2006پرسشسامه انیی ی یادگیری زبان خارجی اصلی که توسط گس ال  در سال . است

پرسشرسامه   سرؤان  هایی که انجام شد تعرداد  پس از تیلیل و بررسی 2016عامل انیی ی یادگیری زبان خارجه بود اما در سال 

 رجه کاهش یارت.عامل انیی ی یادگیری زبان خا 6اصلی و  سؤال 40به 

 2تمایل به پیشررت شغلی و اقتصادی / نیاز اقتصرادی و شرغلی(، عامرل    ) 1از  عامل  اندعبار این عوامل 

و  مرؤثر )تمایرل بره برقررار ارتبراط      3)تمایل به تبدیل شدن به شهروند جهانی / نیاز به درک ررهسیی(، عامل 

)تمایل به رضایت از خودآموزی / نیاز به رضرایت از   4 ها / نیاز به ارتباط صمیمانه(، عاملصمیمیت با خارجی

دییر / نیاز به یکسرارچیی ررهسیری(.    یهاررهسگ)تمایل به ادغام با  6خود کارآمدی( و عامل ) 5خود(، عامل 

های یادگیری زبان انیلی ی خوانردن، صریبت کرردن، گرو      عالوی بر این با استفادی از این پرسشسامه مهار 

 ن بت به یادگیری زبان انیلی ی نی  ارزیابی شد. هاآندادن، نوشتن و همچسین نیر  

 بررای . اسرت مواررق(   کامال ) 5مخال ( تا  کامال ) 1گذاری از یگ یسه لیکر  است و شیوی نمر 5این پرسشسامه دارای طی  

هرای  آزمرون ررضریه   بررای و  16ن رخه   SPSSآوری شدی از پرسشرسامه، از نررم ارر ار آمراری     های جمعتج یه و تیلیل دادی

از رو   یشرتر یب یرترأث ام گرروی  کدن گروی آزمون و گروی گوای، ی  بیسک ی  بررسیبخواهوقتی  استفادی شد. tپژوهش از آزمون 

را  یرترأث همان می ان اختالف یرا   t اند، ازن دو گروی با ه  اختالف داشتهی  چقدر ایبدانی  هخواب نیاند و همچسداشته یریادگی

 قردر هرر چ  نردارد و معسری داری وجرود    یرترأث اختالف یا  هیچیعسی که  د،کمتر و ن دیک به صفر باش tقدر هرچ دهد.یمنشان 

 د.بیشتری دار تأثیری اختالف یا یعس دبیشتر باش

 هایافته یلو تحل یهتجز

هرای  ارائه شدی و سرسس یارتره   2ابتدا مشخصا  توصیفی گروی نمونه به تفکیک جس یت، مقطع تیصیلی و سن در جدول 

که اکثرر اررراد نمونره را زنران تشرکیل       شودمشاهدی می 2مربوط به انیی ی دانشجویان آوردی شدی است. با توجه به جدول 

دهد که بیشترین تعداد اررراد  ، پراکسش سسی پاسخ دهسدگان نشان میشودمشاهدی می 2که در جدول  طورهماندهسد. می

سال قرار دارند. همچسین این تیقیق در مقطع تیصیلی کارشساسی و از نظر رشرته تیصریلی    30-20نمونه در گروی سسی 

 ان انیلی ی انجام شدی است.نی  در رشته زب

 فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت .2 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد رراوانی 

 جس یت
 7/42 7/42 7/42 53 مردان

 3/57 3/57 3/57 71 زنان

 سن
20-30 85 54/68 54/68  54/68  

≥ 30 39 45/31 45/31 45/31 

مقطع 

 تیصیلی
 100 124 کارشساسی

 

100 

 

100 
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درصد( اسرت و   7/42نفر )معادل  53درصد( و رراوانی مردان  3/57نفر )معادل  71رراوانی زنان  2با توجه به جدول شماری 

توصیفی انیی ی دانشجویان گرروی گروای از آزمرون     هایعامل، 4و  3تعداد زنان نمونه آماری بیشتر از مردان است. در جدول 

 آمدی است. دست بههای توصیفی انیی ی دانشجویان گروی آزمون ، عامل6و  5گس ال  میاسبه شدی است و در جدول 

 میانگین عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه گواه .3 جدول

 ینخطای استاندارد میانی انیراف معیار میانیین تعداد عامل

666/6 60/28 124 نیاز شغلی و اقتصادی  599/0  

273/5 41/27 124 مؤثرنیاز به ارتباط   474/0  

578/4 03/18 124 نیاز به درک ررهسیی  411/0  

047/5 38/17 124 نیاز به رضایت از خود  453/0  

904/4 82/17 124 خودکارامدی  440/0  

419/5 67/17 124 یکسارچیی ررهسیی  487/0  

و پرس از آن عامرل    60/28 شی نیاز شغلی و اقتصادی برا میرانیین   ی، عامل انی3آمدی در جدول  دست بهبا توجه به نتایج 

دارای بانترین میانیین در بین ابعاد مختل  انیی ی یادگیری زبان انیلی ری در برین دانشرجویان گرروی گروای       41/27انیی شی 

بسابراین بیشترین انیی ی دانشجویان گروی گوای برای یادگیری زبان انیلی ری رررع نیراز شرغلی و اقتصرادی و برقرراری        ؛ه تسد

، از نظرر بیشرتر دانشرجویان گرروی گروای یرادگیری زبران        4 و 3با دییران است. با توجه به نتایج حاصل از جردول   مؤثرارتباط 

 ترأثیر  هاآنشغل آیسدی  یهای شغلی بهتری داشته باشسد و بر روشود تا ررصتمیمفید بودی و باعک  هاآنانیلی ی برای آیسدی 

هرا بره   های دییر، لذ  بردن از یادگیری زبان خارجه یرا تماشرای رریل    زیادی دارد و ن بت به سایر عوامل مانسد درک ررهسگ

 بیشتری دارد. رتأثیاز نظر این گروی، یادگیری زبان برای ارتباط با سایر ارراد  ی یزبان انیل

 تحلیل واریانس عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه گواه .4 جدول

 t عامل
اختالف 

 میانیین

 %95ضریب اطمیسان 

 کران بان کران پایین

770/47 نیاز شغلی و اقتصادی  597/28  41/27  78/29  

887/57 مؤثرنیاز به ارتباط   411/27  47/26  35/28  

861/43 ررهسیینیاز به درک   032/18  22/17  85/18  

344/38 نیاز به رضایت از خود  379/17  48/16  28/18  

257/40 خودکارامدی  822/17  95/16  70/18  

606/35 یکسارچیی ررهسیی  508/17  53/16  48/18  

( و سرطح  887/57) tبرا آمراری    مرؤثر ، در گروی گوای عامرل انیی شری نیراز بره ارتبراط      5با توجه به نتایج حاصل از جدول 

عامرل انییر ی یرادگیری زبران انیلی ری دارای       6بیشتر است. همچسین تمرام   انیی شین بت به سایر عوامل  000/0معساداری 

هرا مثبرت   است. عالوی بر این کران بان و کران پرایین در تمرام عامرل    معساداره تسد و از نظر آماری  000/0سطح معسی داری 

م تقی  و مثبتری   تأثیریادگیری زبان انیلی ی  برایماعی یکسارچه سیار بر روی انیی ی دانشجویان بسابراین یادگیری اجت ؛است

 گذارد.می
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 میانگین عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه آزمایش .5 جدول 

 خطای استاندارد میانیین انیراف معیار میانیین تعداد عامل

613/5 72/25 124 نیاز شغلی و اقتصادی  504/0  

851/4 53/27 124 مؤثرنیاز به ارتباط   436/0  

868/4 62/19 124 نیاز به درک ررهسیی  432/0  

697/4 83/22 124 نیاز به رضایت از خود  411/0  

991/4 85/19 124 خودکارامدی  443/0  

072/5 30/18 124 یکسارچیی ررهسیی  455/0  

برا دییرران برا یرادگیری زبران انیلی ری برا میرانیین          مؤثر، عامل انیی ی نیاز به ارتباط 5با توجه به نتایج حاصل از جدول 

دارای بانترین میرانیین در برین عوامرل انییر ی یرادگیری زبران        72/25و پس از آن نیاز شغلی و اقتصادی با میانیین  53/27

یرادگیری   بررای ان زبان انیلی ی پس از استفادی از سی ت  یرادگیری اجتمراعی سریار    بسابراین بیشترین انیی ی دانشجوی ؛است

 با دییران است. مؤثرزبان انیلی ی توانایی برقراری ارتباط 

تحلیل واریانس عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه آزمایش .6 جدول  

 t عامل
اختالف 

 میانیین

 %95ضریب اطمیسان 

 بانکران  کران پایین

نیاز شغلی و 

 اقتصادی
022/51  718/25  72/24  72/26  

196/63 مؤثرنیاز به ارتباط   532/27  67/26  39/28  

نیاز به درک 

 ررهسیی
008/50  944/18  19/18  69/19  

نیاز به رضایت از 

 خود
678/50  831/22  01/20  19/23  

106/44 خودکارامدی  851/19  46/18  23/20  

175/40 یکسارچیی ررهسیی  105/18  40/17  20/19  

استفادی از یادگیری اجتماعی سریار برر روی تمرام ابعراد انییر ی یرادگیری زبران         تأثیر، 6با توجه به نتایج حاصل از جدول 

و کرران بران و    000/0گذارد زیرا تمام عوامل دارای سطح معسری داری  م تقی  و مثبتی بر جای می تأثیرانیلی ی دانشجویان 

 کران پایین مثبتی ه تسد.

توصیفی نمرات انگیزه یادگیری دانشجویان هاییافتهخالصه  .7 جدول  

 

 پس آزمون پیش آزمون

 گروی گوای گروی آزمایش گروی گوای گروی آزمایش

 میانیین
انیراف 

 استاندارد

 

 میانیین

انیراف 

 استاندارد
 میانیین

انیراف 

 استاندارد
 میانیین

انیراف 

 استاندارد

 313/5 12/21 889/4 30/22 313/5 48/21 514/3 14/20 انیی ی یادگیری

مقای ه نمرا  انیی ی یادگیری زبان انیلی ی گروی گوای و گروی آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان دهسدی ارر ایش  

ررسی ررضیه اول نشان داد که پس از استفادی از سی ت  یرادگیری اجتمراعی   نمرا  در پس آزمون برای گروی آزمایش است. ب

سیار انیی ی دانشجویان از نظر نیاز شغلی و اقتصادی ار ایش یارته اسرت و از نظرر آمراری معسری دار اسرت. همچسرین بررسری        
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تره اسرت امرا در گرروی گروای      ررضیه دوم پژوهش نشان داد که انیی ی دانشجویان پس از اسرتفادی از ایرن سی رت  ارر ایش یار    

 مرؤثر بیشترین عامل انیی ی دانشجویان عامل اقتصادی و شغلی است اما پس از استفادی از این سی ت  عامرل برقرراری ارتبراط    

استفادی از سی ت  اجتمراعی سریار باعرک ارر ایش      ،بیشترین میانیین را دارد. همچسین با توجه به نتایج، طبق نظر دانشجویان

 دارد. هاآن خودکارامدیمثبتی بر  تأثیرو  شودمی خودکارامدی

 هرا آنتا بهتر با دییران ارتباط برقرار کسسد و مهار  زبان انیلی ری   شودیماز نظر دانشجویان استفادی از این سی ت  باعک 

ارتبراط برقررار کسسرد و     توانسد بهترر برا دییرران   بانتر ررته و می هاآن. با ار ایش رضایت از خود اعتماد به نفس شودیمتقویت 

استفادی تمام عوامرل انییر ی یرادگیری     6شود. با توجه به جدول گروهی می یهابیکشرکت در  برای هاآن خودکارامدیباعک 

 یرترأث هرای  ررضریه  یرترأث بسرابراین  ؛ دار اسرت زبان در گروی آزمایش ن بت به گروی گوای بیشتر است و از نظر آماری نی  معسری 

با دییران، نیراز بره درک    مؤثرنیاز شغلی و اقتصادی، نیاز به ارتباط  یادگیری اجتماعی سیار بر روی تمام عوامل انیی شی شامل

 .شودمی ییدتأو یکسارچیی ررهسیی  خودکارامدیررهسیی، نیاز به رضایت از خود، 

گیری اجتماعی سیار، باعک ار ایش انیی ی اررراد در  که استفادی از یاد شودمیمشاهدی  6و  5عالوی بر این، با مقای ه جدول 

شرود و انییر ی اررراد پرس از     و ار ایش می ان رضایت از خود مری  هاآنو خودشکورایی  خودکارامدیبرقراری ارتباط با دییران، 

ایت از خرود نشران   . با توجه به نتایج، ار ایش انیی ی رضر شودیمخارجی بیشتر  یهازباناستفادی از این سی ت  برای یادگیری 

که دانشجویان ن بت به یادگیری زبان به رو  پیشسهادی اح اس راحتی و رضایت بیشتری دارند و از یادگیری زبران   دهدیم

 برند.انیلی ی لذ  می

 گیرینتیجه

س رویکررد  یادگیری اجتماعی سیار بر انیی ی یادگیری زبان انیلی ری برود کره برر اسرا      یرتأثهدف از انجام این پژوهش بررسی 

شرود مثرل یرادگیری    های یادگیری مختلفری اسرتفادی مری   یادگیری همرای توسعه یارته است. گرچه در ررایسد آموز  از رو 

مبتسی بر حل م ئله، پروژی میور، اجتماعی و ... که در این پژوهش استفادی از رو  یادگیری اجتماعی مبتسی بر تلفرن همررای   

 آن بر انیی ی یادگیری دانشجویان زبان انیلی ی مورد بررسی قرار گررت. یرتأثعی سیار و یا به عبار  دییر یادگیری اجتما

، در ایرن نروع آمروز  روابرط     شرود مری با توجه به ایسکه ررایسد یادگیری زبان انیلی ی یک نوع ررایسد اجتماعی می وب 

امرا در  ؛ دارد هرا آنو استاد نقش کلیردی در یرادگیری و مهرار  زبران آموزشری       هاآناجتماعی بین زبان آموزان و تعامل بین 

های آموز  زبان انتقال اطالعا  بین استاد و زبان آموزان به صور  یک طرره اسرت. عرالوی برر    ها و مییطب یاری از دانشیای

 میت زیادی دارد.ها به صور  اجتماعی اهاین برای تقویت مهار  مکالمه زبان انیلی ی برگ اری کالس

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، انیی ی دانشجویان ن بت به یادگیری زبان انیلی ی در گروی گوای ن ربت بره گرروی    

به دلیل عدم استفادی این گروی از سی ت  یرادگیری اجتمراعی سریار     تواندیمآزمون کمتر بود و از نظر آماری معسادار بود و این 

دگیری دانشجویان گروی آزمایش در پس آزمون ن بت به انیی ی گروی آزمایش در پریش آزمرون ارر ایش یارتره     باشد و انیی ی یا

 یهرنرد برا نترایج رجرائی     شود کره میدهد یادگیری اجتماعی سیار باعک ار ایش انیی ی یادگیری دانشجویان بود که نشان می

بسی برر ایسکره اسرتفادی از رو  یرادگیری سریار و یرادگیری       ( م2019حار  و سلی  )( و 2018، کویمووا و همکاران )(2015)

 ، مطابقت دارد.شودیماجتماعی باعک ار ایش می ان انیی ی یادگیری و رضایت ارراد 

برقرراری ارتبراط برا     بررای اررراد  یادگیری زبران انیلی ری   طبق نتایج حاصل، یادگیری اجتماعی سیار باعک ار ایش انیی ی 

( مبسری برر ایسکره اسرتفادی از     2020است که برا نترایج پرژوهش لری و جیونرگ )      مؤثرکشورهای دییر  دییران به ویژی با اتباع

، مطابقرت دارد. کودکران بره کمرک     شودیمتعامال  اجتماعی و شبکه اجتماعی باعک ار ایش یادگیری زبان انیلی ی در ارراد 

کره بره یرادگیری زبران برا اسرتفادی از لغرا  و         هاسرت رنقاما ارراد ب رگ ال  گیرندمی تعامال  اجتماعی به سرعت زبان را یاد

ای برر روی  ها متکی ه تسد اما به گفته میققان آموز  زبان با استفادی از شبکه اجتماعی و یادگیری چسرد رسرانه  دستور زبان

برر روی هرر دو    شرود و تر، ار ایش ماندگاری و حارظه طوننی مد  میگذارد و باعک رعالیت عصبی قویمی یرتأثعملکرد مغ  

همچسرین  ها است. سستی و استفادی از دستور زبان یهارو گذارد و ب یار کارآمدتر از می یرتأثکانال بیسایی و شسیداری ان ان 

هرای تلفرن همررای بررای یرادگیری زبران       ( مبسی بر ایسکه که استفادی از برنامره 2019با نتایج پژوهش کوشماریانی و همکاران )
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  صیبت کردن و تفکر انتقادی دانشجویان در یادگیری زبان انیلی ی تاثیرگذار است و باعرک بهبرود مهرار     انیلی ی بر مهار

 شود هم و است.گفتاری و تفکر انتقادی یادگیرندگان می

، یاجتمراع توان گفت که اسرتفادی از سی رت  یرادگیری اجتمراعی سریار باعرک ارر ایش رعالیرت         در تیلیل این نتیجه می

( 2016( و شبیری و شم ری ) 2015شود که با نتایج پژوهش برهومی )وابط اجتماعی ارراد در ررایسد یادگیری میتعامال  و ر

( نشان داد که استفادی از شبکه اجتماعی وات راپ ابر اری مفیرد بررای یرادگیری      2016) یبرهوممطابقت دارند. نتایج پژوهش 

آمروز  سریار باعرک ت رهیل یرادگیری و ارر ایش       ( حاکی از آن بود که 2016الکترونیکی است همچسین شبیری و شم ی )

با توجه بره ایسکره در رشرته     شود.یم یو بهبود ررایسد یادگیر هاآنتوانمسدی رراگیران در یادگیری مشارکتی، ار ایش تعامال  

توانرد برا ارر ایش    زبان انیلی ی برقراری ارتباط با دییران و صیبت کردن به زبان انیلی ی اهمیت زیادی دارد، این سی ت  می

 را ار ایش دهد. هاآنانیی ی روابط اجتماعی زبان آموزان، سطح یادگیری زبان دوم 

لذ  بردن از آموز  به رو  یادگیری اجتماعی، مورد بررسی قرار گررت و نشران   در این پژوهش، انیی ی رضایت از خود و

هرچه شد  انیی ی ررد بیشتر باشد، تمایل و نیر  مثبت وی ن بت به یادگیری زبران بیشرتر خواهرد برود کره برا نترایج        داد 

 ( مبسی بر ار ایش رضایت یادگیرندگان مطابقت دارد.2019حاصل از پژوهش حار  و سلی  )

همچسین با توجه به نتایج حاصل، درک ررهسیی و نیاز به یکسارچیی ررهسیی دانشجویان پس از اسرتفادی از ایرن سی رت     

های بییانه را درک کسسد و توانرایی گرو  دادن و خوانردن    شود زبان آموزان بهتر بتوانسد ررهسگار ایش یارته است و باعک می

 بخشد.به زبان انیلی ی را بهبود می هاآن

آموزشری وجرود دارد،    هرای کرالس هرای سریار در   کارگیری از تلفن همرای و دستیایهایی در بهاز آنجا که هسوز میدودیت

کمبود نرم ار ارهای کاربردی مساسب، عدم ت هیال  مالی و آموز  اساتید و دانشجویان برای استفادی از این سی ت  از جملره  

هرای نزم بررای اسرتفادی از نررم ار ارهرای آمروز        کره زیرسراخت   شودمیشسهاد بسابراین پی؛ های این پژوهش بودمیدودیت

 آموز  زبان به وجود آید. هایکالساجتماعی سیار و آموز  اساتید و دانشجویان برای استفادی از رساوری اجتماعی سیار در 
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