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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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بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با مالحظه تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی
حمیدرضا شبانی ،1مهرشاد

خسرویانی2

چکیده
یادگیری از طریق شبکههای اجتماعی موضوع پرکاربردی در دنیای امروزی است و اهمیت بهکارگیری و پرداختن به آن
ضروری به نظر میرسد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری اجتماعی ،برر انییر ی یرادگیری زبران انیلی ری
دانشجویان زبان انیلی ری اسرت .جامعره آمراری تیقیرق ،تعرداد  700نفرر از دانشرجویان کارشساسری زبران انیلی ری
دانشیایهای مجازی تهران در سال تیصیلی  1398-99ه تسد و از این تعداد با اسرتفادی از ررمرول کروکران  248نفرر
بهعسوان نمونه آماری انتخاب و از این تعداد  124نفر به عسوان گروی آزمایش و  124نفر به عسوان گروی گوای بره صرور
تصادری سادی انتخاب و از طرح پیش آزمون و پس آزمون برای سسجش انیی ی استفادی شرد .ابر ار پرژوهش ،پرسشرسامه
انیی ی یادگیری زبان خارجی گس ال است .پایایی پرسشسامه با استفادی از آلفای کرونباخ  0/92به دسرت آمرد .دادیهرای
گردآوری شدی با نرم ار ار  SPSSتج یه و تیلیل و یارتهها حاکی از آن بود که بین دانشجویانی کره از رو
اجتماعی سیار استفادی کردی بودند (گروی آزمایش) ن بت به دانشجویانی که در رو

یرادگیری

یادگیری اجتماعی سریار شررکت

نداشتسد (گروی گوای) از نظر ار ایش انیی ی یادگیری زبان انیلی ی تفاو معساداری وجرود دارد و نشران داد کره انییر ی
یادگیری دانشجویان گروی آزمایش در مقای ه با گروی گوای با ضریب اطمیسان  %95به طور معساداری ار ایش یارته است.
بر اساس این نتایج ،یادگیری اجتماعی سیار به عسوان مؤلفه اثرگذار مثبرت برر انییر ی دانشرجویان می روب مریشرود؛
بسابراین در برنامههای آموزشی باید این امر را مورد توجه قرار داد.

کلمات کلیدی :انیی ی تیصیلی ،یادگیری سیار ،تلفن همرای ،یادگیری الکترونیکی ،نظریه یادگیری اجتماعی ،آموز
اثربخش
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آموز عالی مهر البرز ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در چسد دهه اخیر روند آموزشی دستخو تغییراتی شدی است که شامل حضرور مرداوم رسراوریهرای دیجیترال در رونرد
آموز است (کوباس و همکاران .)2015 1،آموز زبان انیلی ی نی از این جسبش بی تأثیر نماندی و ادبیا نمونرههرایی از
راهبردهای آموزشی نشان میدهد که از مسابع مجازی برای کمک به آموز و یرادگیری ایرن موضروع اسرتفادی مریکسسرد
(پیترسون ;2018 2،شه اد و همکاران .)2020 3،قبل از شیوع ویروس کرونا ،یادگیری الکترونیکری سراننه تقریبرا  %15/4در
برود (ترو اسرتاب4،
مؤس ا آموزشی در سراسر جهان بدون تیمیل به این مؤس ا یا دانش آموزان ،در حرال گ رتر
 .)2020با این حال همانطور که این پژوهش در طی شیوع ویروس کرونا انجام شد ،وضعیت به طرور چشر گیرری تغییرر
یارته است .مؤس ا آموزشی به دلیل اقداما میدود کسسدی جهانی برای بره حرداقل رسراندن گ رتر ویرروس کرونرا،
بیشتر خدما خود را به صور الکترونیکی ارائه میدهسد .از جمله سخسرانیها و ارزیرابیهرای مختلر از طریرق چسردین
سی ت عامل ،برای بیش از  60%دانشجویان در سراسر جهان آغاز شد (سازمان جهانی بهداشت.)2020 5،
ب یاری از کشورها اقداما پیشییرانهای را انجام دادیاند از جمله تعطیلی مدارس و دانشیایهرا و تغییرر حالرت بره حالرت
یادگیری کامال الکترونیکی در هسیام گ تر ویروس کرونا برای جلوگیری از امروا مرورد انتظرار در آیسردی انجرام شرد .ایرن
اقداما به جهت پاسخ به قوانین راصلهگذاری اجتماعی بود .این تعطیلی از اواسط ترم بهرار گذشرته آغراز شرد کره هر بررای
مدرسان و ه برای دانشجویان برنامهری ی نشدی بود (القیطانی و همکاران.)2020 6،
با این حال میققان تال میکسسد از رو هرای مختلفری بررای آمروز اسرتفادی کسسرد و معتقدنرد یرادگیری همررای و
یادگیری اجتماعی رویکردی اثربخش برای حل این مشکل بره شرمار مریرود .در حقیقرت ،آمروز از رای دور مثرل آمروز
همرای ،آموز ترکیبی و استفادی از رسانههای اجتماعی یک مسبع قدر برای ررآیسد آموز انعطاف پذیر می روب مریشرود
که مسابع آموزشی زیادی را در اختیار دانشجویان قرار میدهد .عالوی بر ایرن ،باعرک کراهش میردودیتهرای زمرانی و مکرانی
میشود .در نتیجه ،مؤس ا آموزشی را ترغیب میکسد تا با ایجاد رسون و اب ارهای جدید ب تری ب ازند تا میتروای آموزشری
خود را به مخاطبان ارائه دهسد (آل آی اویی و همکاران.)2019 7،
به طور کلی ،تأثیر روند دیجیتالی بر آموز و یادگیری به می ان قابل توجهی به یکی از مبراحثی تبردیل شردی کره مرورد
توجه ب یاری از میققان بخش آموزشی در سراسر جهان قرار گررته اسرت (جورج رن ;2013 8،آسریالر .)2011 9،در جهرانی
که استفادی از تلفن همرای به طور ر ایسدیای رو به ار ایش است ،دستیایهای قابل حمل ،نقش اساسری در حصرول اطمیسران از
تداوم روند یادگیری ایفا میکسسد .همچسین دسترسی به امکانا آموز و تیصیل را رراه میسازند.
رساوری یادگیری همرای ن بت به رساوریهای یادگیری سستی یک ارز ارر ودی می روب مریشرود زیررا دانشرجویان بره
کمک یادگیری همرای این ررصت را دارند که در هر زمان و مکانی در رعالیتهای آموزشری مختلر شررکت کسسرد (کیومروا و
همکاران .)201810،با این حال ،میققان معتقدند حتی با داشتن امکانا آموزشی کامل یرا اسرتعداد یرادگیری بران برا نداشرتن
انیی ۀ کاری به سختی میتوان به اهداف بلسد مد دست یارت و برنامههای درسی مساسب و دستورالعملهای عالی به تسهرایی
تضمین کسسدی مورقیت دانش آموزان نی تسد .انیی ی ،نقش مهمی در رونرد یرادگیری زبران دارد .انییر ی اصرطالحی اسرت کره
همواری در بین معلمان زبان و زبان آموزان زیاد بکار بردی مریشرود (گویرهرو .)201511،گرچره اسرتعداد یرادگیری زبران نقرش

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

یج

دانشنامۀ تحول د یتال ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1400

93

-------- - -------- ---- ---- -------- -------- ---- ----- ------- - -------- --- ----- ------- -- -------- -- ------ ------ -- --------- - ------- ----- --- --------- -------- ---- ---- -------- --------- --- ----- -------- -------- ---- ----- ------- - -------- --- ------ ------ -- -------- -- ------ ------ --- -------- - ------- ----- --- --------- -------- ---- ---- -------- --------- --- ----- ------- - --------- -------- ------- - -------- - -------- -------- -------- -------- --------- --- ----- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حیاتی در یادگیری دارد ،اما عوامل انیی شی میتوانسد سطح استعداد یادگیری زبان را ار ایش دهد .این بردان معسرا اسرت کره
عالقه به یادگیری زبان باعک میشود ررد از یادگیری زبان خارجی لذ ببرد.
هرچه شد انیی ی ررد بیشتر باشد ،تمایل و نیر مثبت وی ن ربت بره یرادگیری زبران بیشرتر خواهرد برود .تیقیقرا
مختلفی در مورد انیی ی و رابطه آن با یادگیری زبان خارجی ،زبان دوم و سایر ساختارهای آن توسط میققان انجام شدی اسرت.
با این حال رابر گاردنر1به نقل از گس ال 2انیی ۀ یادگیری زبان دوم را چسرین تعریر مریکسسرد «انییر ی یرادگیری زبران دوم
می ان کار یا تال ررد برای یادگیری زبان به دلیل تمایل به انجرام ایرن کرار و رضرایتمسردی از انجرام ایرن رعالیرت اسرت».
دستیایهای الکترونیکی مانسد لپ تاپ ،رایانههای شخصی و تلفنهای هوشمسد باعک شدیاند ترا تمایرل کراربران بره یرادگیری
الکترونیکی روز به روز بیشتر شود.
این مسابع از نظر عملکرد سری ع و قابل حمل ه تسد و ررصت به اشتراک گذاری اطالعا را برای کاربران ررراه
می سازند  .عالوی بر این کاربران می توانسد از ویژگری هرایی مانسرد یرادگیری مشرارکتی ،کتابخانره دیجیترالی ،قابلیرت
همکاری و تعامل با یکدیی ر و ذخیری سازی اطالعا استفادی کسسد؛ بسابراین جسبة یرادگیری اجتمراعی را نیر در برر
میگیرند .گرچه برنامه های میبوب زیادی از جمله بازی ،ریل و  ...در وب وجود دارند اما هیچکدام از این برنامرههرا
کاربران را به اندازی ای که رسانه های اجتماعی مجذوب خود ساخته اند ،آنان را درگیر خود نکردی اند .در سرال ،2020
بیش از  3/6میلیارد نفر در سراسر جهان از رسانه های اجتماعی استفادی می کردند که پیش بیسی می شود تعداد آنها
در سال  2025به  4/41میلیارد نفر ار ایش یابد (استتی تا.)2021 3،
در یک ب تر رسانه اجتماعی کاربران میتوانسد دیدگایهای خود را بسوی سد و ارسال کسسد در رعالیتها و رویردادها شررکت
کسسد و دانش خود را با دییران به اشتراک بیذارنرد (رأی و همکراران .)2015 4،بره گفتره کراپالن و هراین نیرن ،رسرانههرای
اجتماعی را میتوان به عسوان گروهی از برنامههای مبتسی بر ایسترنت تعری کرد که بر پایه رساوری وب  2/0بسا میشروند و بره
کاربران اجازی تولید میتوا و تبادل میتوای تولید شدی را میدهسد (کراپالن و هرایسلن)2010 5،؛ بره عبرار دییرر ،رسرانههرای
اجتماعی یک ب تر تعاملی الکترونیکی ه تسد که در آن کاربران به صور آنالین با ه تعامل دارند ،میتروا خلرق مریکسسرد،
مطالب مختل را میآموزند و نظرا خود را در اشکال و قالبهای مختل بیران مریکسسرد .رسرانههرای اجتمراعی کره بررای
یادگیری استفادی میشوند ،انواع مختلفی دارند مثل سایتهای شبکه اجتماعی نظیر ری بوک ،تروئیتر ،لیسکردین ،وبرال هرا و
مجال الکترونیکی ،انجمنها و تانرهای گفتیو ،انجمنهای اشتراک میتوا ،ویکیها و ( ...رأی و همکاران.)2015 ،
نتایج تیقیق کویمووا و همکاران نشان داد که استفادی از یادگیری سیار ترأثیر م رتقی و مثبتری برر روی یرادگیری زبران
خارجی دارد و اب ار مفیدی برای ت ریع یادگیری و ار ایش انیی ۀ یادگیری ،ایجاد تعامال ارزشمسد و ررصت تمررین و تقویرت
یادگیری طوننی مد و مادامالعمر است.
لی و جیونگ6نی تیقیقی با عسوان مغ اجتماعی زبان ساز یادگیری زبان دوم برهصرور تعامرل اجتمراعی انجرام دادنرد و
بیان داشتسد که قرنهاست ب رگ انن برای آموز زبان به یادگیری زبان با استفادی از حفر کلمرا و قروانین دسرتور زبران
متکی ه تسد و این بر خالف یادگیری زبان دوری طفولیت است که در آن زمیسههای تعامل اجتماعی آشرکار اسرت .سرسس در
تیقیق خود یک طرح کلی برای ایجاد شبکه مغ ی مطرح ساختسد که زیربسرای آن یرادگیری اجتمراعی برود و امکران تلفیرق
پاییایهای عصبی شساختی با شساخت اجتماعی زبان دوم را رراه میسازد و نظریههرای زبران و تقویرت حارظره را برا مفراهی
عملی برای یادگیری و آموز یک زبان جدید در ب رگ الی ترکیب میکسد.
استفادی از رو های تعامل اجتماعی میتواند باعک رعالیتهای عصبی قویتری در مسراطق اصرلی مغر بشرود کره سربب
حف  ،درک و یادگیری بهتر میشود و میتواند باعک ار ایش یادگیری ،مانردگاری طروننی مرد مطالرب و یرادآوری مطالرب
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شود .نتایج پژوهش کوشماریانی و همکاران1نی نشان داد که استفادی از برنامههای تلفرن همررای برر مهرار صریبت کرردن و
تفکر انتقادی دانشجویان در یادگیری زبان انیلی ی تاثیرگذار است و باعک بهبود مهار گفتاری و تفکر انتقرادی یادگیرنردگان
زبان انیلی ی میشود اما در کسار م ایا چالش هایی نی به همرای دارد .نتایج ایرن تیقیرق نشران داد کره دانشرجویان گرچره برا
قطعی ایسترنت ناپایدار خود مشکل داشتسد اما برای یادگیری و تمرین برنامههای یادگیری سیار ب یار مشتاقانه عمل کردند.
رساوری در قالب برنامههای یادگیری سیار ،ررصتهایی را برای اساتید و دانشجویان بررای ارتقرا سرطح کیفیرت آمروز و
یادگیری رراه میسازد و با انتخاب برنامههای یادگیری همرای مساسب برای هر موضوعی قابل اجرا است .حار و سرلی  2ترأثیر
استفادی از شبکه اجتماعی برای یادگیری زبان انیلی ی برای اهداف خاص را مورد بررسی قرار دادند و در تیقیقا خرود بیران
داشتسد که امروزی رسانههای اجتماعی زندگی مردم را تیت الشعاع قرار دادیاند و استفادی از شبکههای اجتماعی به طرور قابرل
توجهی توسط جوانان به ویژی دانشجویان ار ایش یارته است .شبکههای اجتماعی مثل ری بوک میتوانسد ب رتر مرؤثری بررای
یادگیری زبان باشسد .آنان همچسین در تیقیق خود نشان دادند که علری رغر مورقیرت هرر دو گرروی گروای و آزمرایش از نظرر
مورقیت در یادگیری زبان انیلی ی ،دانشجویانی که از رو اجتماعی ری بوک استفادی کردی بودند ،سطح رضرایت برانتری از
این نوع شیوی آموز داشتسد و تمایل بیشتری به یادگیری با استفادی از شبکه اجتماعی داشتسد.
همچسین نتایج پژوهشهای مختل نشان داد که استفادی از رساوری سیار همچون تلفن همرای ،سی ت مدیریت یرادگیری
و شبکه اجتماعی مثل وات اپ در آموز دانشجویان میتواند کمک شرایانی بررای تیریرک انییر ی دانشرجویان در یرادگیری
داشته باشد و برای دوریهای آموزشی تلفیقی مفید است (برهومی .)2015 3،بر طبرق یارترههرای پرژوهش شربیری و شم ری4
آموز سیار باعک ت هیل یادگیری و ار ایش توانمسدی رراگیران در یادگیری مشارکتی ،ار ایش تعامال آنها و بهبود ررایسرد
یاددهی–یادگیری میشود.
در این پژوهش نی مسظور از یادگیری اجتماعی یکسارچه سیار ،بهکرارگیری آمروز الکترونیکری برا اسرتفادی از
شبکه اجتماعی در تلفن همرای یکسارچه شدی با سی ت یادگیری الکترونیکی آموز دانشیاهی ،در ررایسرد آمروز
زبان انیلی ی بود .در واقع یادگیری همرای یا سیار یک نوع رو یادگیری است که کمتر بر پایه تعامال میتوایی و
مسابع مطالعاتی است و بیشتر به تعامال بین یادگیرندگان و مییط یادگیری آنها ب تیی دارد .عرالوی برر ایرن بره
کمک آموز اجتماعی سیار پیام های آموزشی به سرعت به دانشجویان مستقل می شود و دانشجویان در هرر زمران و
مکانی میتوانسد از آنها استفادی کسسد.
یادگیری اجتماعی یکسارچه سیار در حقیقت مدلی از یادگیری الکترونیکی است و با اسرتفادی از رسراوریهرای سریاری
مثل تلفن همرای و شبکههای اجتماعی ،میتواهای صوتی و روابط اجتمراعی دانشرجویان ،کترب الکترونیکری و  ...از طریرق
تلفن همرای صور میگیرد (شبیری و شم ی)2016 ،؛ بسابراین با توجه به گ تر رویکررد یرادگیری همررای در صرسعت
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
آموزان ،بررسی نقش یادگیری اجتماعی سیار و به ویژی کاربرد استفادی از شبکه اجتماعی تلفنهای همرای در ار ایش انیی ی
یادگیری زبان انیلی ی ضروری است .یادگیری از طریق شبکههای اجتماعی یک نظریه یادگیری و ررتار اجتماعی است که
پیشسهاد میکسد که ررتارهای جدید را میتوان از طریق مشاهدی و تقلید از دییران به دست آورد.
اگر بخواهی یادگیری از طریق شبکههای اجتماعی را با سایر رو های یادگیری همچون حضور در کالس درسی مقای ره
کسی  ،باید سهولت و در دسترس بودن شبکههای اجتماعی در هر جا و هر ساعت از شبانه روز و بدون میردودیت را برهعسروان
م یت و برتری برای این نوع رو یادگیری ،به ح اب بیاوری .
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ررضیههای این پژوهش عبار اند از
 -1یادگیری اجتماعی سیار بر تمایل به پیشررت شغلی و اقتصادی دانشجویان اثرگذار است.
 -2یادگیری اجتماعی سیار بر تمایل دانشجویان به تبدیل شدن به شهروند جهانی اثرگذار است.
 -3یادگیری اجتماعی سیار بر تمایل به برقراری ارتباط مؤثر با اتباع کشورهای خارجی مؤثر است.
 -4یادگیری اجتماعی سیار بر تمایل به رضایت از خودآموزی دانشجویان اثرگذار است.
 -5یادگیری اجتماعی سیار بر تمایل به یکسارچیی ررهسیی دانشجویان اثرگذار است.
 -6یادگیری اجتماعی سیار بر خودکارامدی دانشجویان اثرگذار است.
پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ داخلی
میرزائیان و همکاران ( )1399پژوهشی تیت عسوان «تأثیر آمروز میتروی درس زبران انیلی ری عمرومی برا اسرتفادی از
وبکوئ ت بر یادگیری و یادداری دانشجویان» با هدف بررسی تأثیر استفادی از وبکوئ رت برهعسروان ابر اری رساورانره برر
یادگیری و یادداری مطالب درسی زبان انیلی ی عمومی در مییط دانشیاهی انجرام دادیانرد .ایرن پرژوهش از نظرر هردف،
کاربردی و از لیاظ رو شبه آزمایشی بودی است.
از کل جامعه آماری دانشجویان که تعداد  133دانشجوی دختر مقطع کارشساسی دانشریای ال هررا در درس زبران عمرومی
بود با استفادی از رو نمونهگیری تصادری سادی ،دو کالس  25نفری یکی به عسروان گرروی کستررل و دییرری بره عسروان گرروی
آزمایش در نظر گررته شد و می ان یادگیری و یادداری مطالب درسی با یک پیش آزمون و دو پس آزمرون مرورد بررسری قررار
گررت .گروی آزمایش با استفادی از یک وبکوئ ت مورد آموز قرار گررت و گروی کسترل به رو سرستی مطالرب درس زبران
عمومی را ررا گررت .پس از دو مای ،آزمونی میقق ساخته برای سرسجش یرادگیری و پرس از یرک مرای ،همران آزمرون مجردد
بهعسوان سسجش یادداری به دانشجویان دادی شد .دادیها نشان داد بین نتایج هر دو آزمون یادگیری و یرادداری دانشرجویان در
مقای ه با گروی سستی تفاو معسی داری وجود دارد و میتوان نتیجه گرررت اسرتفادی از ایرن رسراوری در آمروز درس زبران
عمومی مؤثر بودی است.
دشت تانی و کرمی ( )1398در یک پژوهش تیت عسوان «بررسی مهار هرای رسری ،آموزشری و ارزیرابی معلمران ایرانری در
دوریهررای آنالی رن زبرران انیلی ری» کرره برره بررس ری ادراک معلمرران زبرران انیلی ری در ترردریس دوریهررای برررخط پرداختسررد.
شرکتکسسدگان این پژوهش شامل  108معل زبران انیلی ری برودی کره بره تردریس آنالیرن زبران در مؤس را مختلر ایرران
میپرداختسد .چارچوب اصلی نظری این پژوهش بر اساس نظریه کامستون ( )2009برود کره بره بررسری مهرار هرای مرورد نیراز
تدریس آنالین میپردازد .یارتههای این پژوهش پیمایشی نشان داد که اکثریت معلمان برخط زبران انیلی ری میر ان میردودی از
مهار های رسی ،آموزشی ،ارزیابی و دانش رایانهای را دارا بودند تا بتوانسد برای استفادی در تدریس بر خرط زبران انیلی ری بره کرار
گیرند .این پژوهش ،چسدین پیشسهاد را برای توانمسدسازی معلمان و تجهی آنان به مهار های نزم در مییط ایران ارائه میدهد.
به عسوان مثال ،در نظر گررتن دوریها و کارگایهای آموزشی بررای ارتقرای سرطح دانرش رایانرهای و بررخط معلمران و در
اولویت قرار دادن این نوع آموز ها در دوریهای تربیت مدرس از جمله راهکارهای پیشرسهادی ایرن مطالعره برود .یارترههرای
پژوهش ،کاربردهایی نی در راستای اجرای مؤثر آموز های برخط زبان ارائه میدهد.
مرادی و همکاران ( )1398در پژوهشی تیت عسوان «غسیسازی برنامه درسی زبان انیلی ی برا رویکررد رسراوری کمکری و
بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانشآموزان» که رو پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمرون برا گرروی کستررل
است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پ ر که در شهر تهران مشغول به تیصیل بودند ،اسرت .برا توجره بره تعرداد کر
جامعه آماری ،با استفادی از رو نمونهگیری هدرمسد به شکل در دسترس ،تعداد  16نفر از دانشآموزان پایره هفرت متوسرطه
اول در سال تیصیلی  1396-97مجتمع امام علی (ع) در شهر تهران انتخاب شد .ابر ار جمرعآوری دادیهرا ،آزمرون یرادگیری
متخصص ساخته بود .برای بررسی روایی میتوایی اب ار از دو شاخص شاخص ن بت روایی میتوایی نوشه ( )1975و شراخص
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بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با مالحظه تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی

آلفرای کرونبراخ  0/88بره دسرت

روایی میتوایی والت و باسل ( )1981استفادی شد .همچسین پایایی آزمون با استفادی از رو
آمد که نشان دهسدی این است که آزمون از پایایی خوبی برخوردار بود.
گروی آزمایش طی شش جل ه درس زبان انیلی ی را با استفادی از الیوی آموزشی غسی شدی با رسراوری کمکری (آنالیرن و
آرالین) آموز دیدند و گروی کسترل به شیوی معمول آموز دیدند .در بخش آنالین از وب سایت کوئیا و در بخرش آرالیرن از
نرمار ار چسد رسانهای درس زبان انیلی ی استفادی شد .برای تج یه و تیلیل دادیها از رو های آماری در دو سرطح توصریفی
(شاخصهای مرک ی و پراکسدگی) و استسباطی (تیلیل کواریانس) 1استفادی شدی است .نترایج ایرن پرژوهش در راسرتای سرایر
پژوهشهای انجام شدی ،بیانیر نقش مثبت استفادی از رساوریهای کمکی و آموز آنالین در ار ایش یرادگیری زبران انیلی ری
دانشآموزان بود.
سلیمانی و لطیفی ( )1396در پژوهشی تیت عسوان «بررسی نقش یرادگیری الکترونیکری برر آمروز و یرادگیری نروین» برا
تعری یادگیری الکترونیکی و نقش آن در یادگیری نروین ضرمن بررسری تعرامال بره نقراط ضرع و قرو ایرن رسراوری نروین
پرداختهاند .بر اساس این پژوهش م ایای آموز الکترونیکی شامل ارائه آموز م تقل از زمان ،مکران ،راصرله ،زبران و ررهسرگ،
سرعت انتقال مفاهی  ،کارآیی از نظر ه یسه ،ارتقاء سطح روابط و مهار های زبانهای خارجی ،همیرام کرردن پروسره آمروز برا
رراگیر ،ایجاد زمیسههای نوآوری و خالقیت ،در دسترس قراردادن مسابع مفید و به هسیرام در سراسرر جهران ،ایجراد ررصرتهرای
م اوی برای ک ب آموز و رراه آوردن امکان توأم شدن کار و آموز است و نقاط ضع آن شامل آسیبرسراندن بره روابرط
اجتماعی رراگیران و حذف بعد تربیتی تیصیال  ،ه یسههای اولیه زیاد و عدم وجود امسیت اطالعاتی است.
پیشینۀ خارجی
لمب و آری اندی ( )2020در پژوهشی تیت عسوان «بررسی تأثیر اسرتفادی از آمروز آنالیرن زبران انیلی ری برر روی
انیی ی برای یادگیری» با طرح یک پروژی تیقیقاتی بررسی کردیاند که چیونه جوانان کالن شهر اندون ی از انیلی ی بره
صور آنالین استفادی میکسسد ،چیونه این امر با انیی ی جهانی آنها برای یادگیری زبان انیلی ی و بره ویرژی چیرونیی
ارتباط آن با نیر آنها به دروس انیلی ی در کالس ارتباط دارد .طرحی از رو ترکیبی شامل یک بررسری  56نفرری
از دانشجویان در یک دانشیای پیشرو ( 308نفر) و مصاحبههای پیییری شدی با چهار شرکتکسسدی است کره نمایرههرای
مختلفی از رعالیت و انیی ی را نشان میدهد.
سطح و نوع رعالیت آنالین بهطور گ تردی با یارترههرا در زمیسرههرای دییرر مطابقرت داشرت ،دانشرجویان از سررگرمی و
خودآموزی به جای رعالیتهای اجتماعی حمایت میکردند .این رابطه بهطور گ تردی با نیر مثبت بره یرادگیری در کرالس
ارتباط دارد اما تج یه و تیلیل خوشهای نشان میدهد که برخی از ارراد الیروی متفراو از پاسرخ را نشران مریدهسرد کره در
مصاحبه مورد بررسی قرار گررت .در این مقاله رو هایی که معلمران زبرانآمروزان در سرطح پرایینترر مهرار دارنرد ،تیرت
میدودیتهای اصلی برنامه درسی رعالیت میکسسد ،ممکن است یادگیری آنالین برای یرادگیری زبران انیلی ری را در کرالس
درسی خود ادغام کسد و چیونه معلمان میتوانسد از این طریق به آنها کمک کسسد.
القوراشی )2019(2در پژوهش تیت عسوان «بررسی می ان رضایت و یرادگیری دانشرجویان در آمروز آنالیرن» کره ایرن
پژوهش با هدف بررسی می ان رضایت و یادگیری دانشجویان در آموز آنالین انجرام شرد .در مجمروع  167دانشرجو در ایرن
مطالعه شرکت کردند .نتایج آزمون رگرسیون دادیهای این پژوهش نشان داد که مدل کلی با چهار متغیر تأثیرگذار ( OLSE,
 LCI, LIIو  )LLIبر روی رضایت و یادگیری ادراکی برود .ایرن مطالعره نشران داد کره ( LCIتعامرل یادگیرنردی برا میتروا)
قویترین و مه ترین متغیر تأثیرگذار بر روی رضایت دانشجویان اسرت در حرالی کره ( OLSEکارآمردی یرادگیری آنالیرن)
قویترین و مه ترین متغیر تأثیرگذار بر روی یادگیری ادراکی دانشجویان بود .با این حرال( LLI ،تعامرل یادگیرنردی و مربری)
تأثیرگذار بر روی رضایت و یادگیری درک شدی دانشجویان نبود .این مطالعه نشان میدهد که مربیران اسرتراتژیهرایی را بکرار
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میگیرند کره دانرش آمروزان OLSE, LCI ،و  LIIرا ارر ایش دهسرد .بررای درک ایسکره چیونره ( LLIتعامرل یادگیرنردی-
یادگیرندی) دانش و رضایت دانشجویان را ار ایش میدهد ،نیازمسد تیقیقا نزم است.
راندیچو و همکاران ( )2019در پژوهشی تیت عسوان «انیی ی و یادگیری آنالین زبان انیلی ی به عسوان یک زبان خرارجی
یک مطالعه کیفی» با مطالعه کیفی پدیدار شساختی و با هدف شساسایی و تیلیل جسبههای مربروط بره انییر ی یرادگیری زبران
انیلی ی در دانشجویان مقطرع کارشساسری دوریهرای مجرازی و از رای دور انجرام شردی اسرت .ابر ار اصرلی مرورد اسرتفادی در
جمعآوری دادیها ،مصاحبههای نیمه ساختار یارته بود .شرکتکسسدگان در این تیقیرق گروهری  16زن و  3مررد بودنرد .ایرن
تج یه و تیلیل از طریق طبقهبسدی معسایی و با پشتیبانی نرم ار ار  NVivo 11انجام شدی است کره نشران مریدهرد انییر ی
یادگیری انیلی ی به شد تیت تأثیر عوامل بیرونی است.
نیوین )2017(1در پژوهش تیت عسوان «تأثیر آموز آنالین بر نتایج یرادگیری دانشرجویان در دوری یرادگیری ترکیبری»
که هدف از این پژوهش تعیین تأثیر رعالیتهای آموز آنالین بر نترایج یرادگیری دانشرجویانی اسرت کره در دوری یرادگیری
ترکیبی شرکت کردیاند .نتایج یادگیری همواری با نمرا  ،دانش یا مهار های به دسرت آمردی در دوری سرسجیدی مریشرود .در
دوریهای ترکیبی ،نتایج یادگیری را میتوان با توجه به ب یاری از معیارها ارزیابی کرد .در ایرن پرژوهش رعالیرتهرای متقابرل
مانسد تعامل معل و دانشجو ،تعامل دانشجو و دانشجو ،تعامل دانشجو با میتوا و تعامل دانشجو و رسراوری در نظرر گررتره شردی
بود .دانشجویان دوری کارشساسی در دوری یادگیری ترکیبی شرکت کردند کره در آن از ارزیرابی تشررییی بررای ارزیرابی نترایج
یادگیری دانشجویان با ترکیب رعالیتهای مختل یادگیری از طریق یک سی ت مدیریت یادگیری استفادی شد.
نتایج کمی به دست آمدی با استفادی از تیلیل رگرسیون نشان داد دانشجویانی که به طور مؤثر با رعالیتهرای یرادگیری در
این دوری تعامل داشتهاند ،نتایج بهتری ک ب کردند .نتایج تیلیلی نشان داد که تعامل دانشجو و دانشرجو ترأثیر خیلری زیرادی
در نتایج یادگیری دانشجو دارد .این رعالیتهای یادگیری برای رعالیتهای تعاملی بره عسروان پیشرسهادی بررای اسراتید بررای
طراحی و اجرای رعالیتهای یادگیری برای دوریهای یادگیری ترکیبی استفادی میشود.
پژوهشهایی که در این بخش به آنها پرداخته شد طبق جدول زیر است
جدول  .1تحقیقات انجام شده در داخل و خارج
عسوان تیقیق

سرررال انجرررام
تیقیق

میقق

یارتههای تیقیق

نتررایج نشرران مرریدهررد اسررتفادی از رسرراوری
میرزائیرررررران و
وبکوئ ت در آموز درس زبان عمرومی مرؤثر
همکاران
بودی است.

تررأثیر آمرروز میترروی درس زبرران
انیلی رری عمررومی بررا اسررتفادی از
وبکوئ ت بر یادگیری دانشجویان

1399

بررسی مهار های رسری ،آموزشری و
ارزیابی معلمران ایرانری در دوریهرای
آنالین زبان انیلی ی

1398

غسرریسررازی برنامرره درسرری زبرران
انیلی ی با رویکرد رسراوری کمکری و
بررسی تأثیر آن برر یرادگیری دانرش
آموزان

1398

نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهشهرای
مررررررررررادی و انجررام شرردی ،بیررانیر نقررش مثبررت اسررتفادی از
رساوریهای کمکی و آموز آنالیرن در ارر ایش
همکاران
یادگیری زبان انیلی ی دانشآموزان بود.

بررسی نقش یادگیری الکترونیکی بر
آموز و یادگیری نوین

1396

در این پژوهش سعی شدی برا تعریر یرادگیری
سرررررررلیمانی و الکترونیکی و نقش آن در یادگیری نروین ضرمن
بررسری تعرامال بره نقرراط ضرع و قرو ایرن
لطیفی
رساوری نوین بسردازد.

دشت رررررتانی و یارتههای این پژوهش کاربردهرایی در راسرتای
اجرای مؤثر آموز های زبان ارائه میکسد.
کرمی

1. Nguyen
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عسوان تیقیق

سرررال انجرررام
تیقیق

میقق

یارتههای تیقیق

بررسرری تررأثیر اسررتفادی از آمرروز
آنالین زبان انیلی ی برر روی انییر ی
برای یادگیری

2020

انییرر ی و یررادگیری آنالیررن زبرران
انیلی ی به عسوان یک زبان خرارجی
یک مطالعه کیفی

2019

نتایج این پژوهش نشان می دهد انیی ی یادگیری
رانرررررررردیچو و
انیلی ی به شرد تیرت ترأثیر عوامرل بیرونری
همکاران
است.

بررسرری می ر ان رضررایت و ی رادگیری
دانشجویان در آموز آنالین

2019

نتایج این مطالعره نشران داد کره ( LCIتعامرل
یادگیرندی با میتوا) قویترین و مه ترین متغیرر
تأثیرگذار بر روی رضرایت دانشرجویان اسرت در
حالی که ( OLSEکارآمدی یرادگیری آنالیرن)
قوی ترین و مه ترین متغیرر تأثیرگرذار برر روی
یادگیری ادراکی دانشجویان بود.

تررأثیر آمرروز آنالیررن بررر نتررایج
یررر رادگیری دانشررر رجویان در دوری
یادگیری ترکیبی

2017

لمب و آری اندی

القوراشی

نیوین

نتایج نشران داد دانشرجویان نیرر مثبتری بره
برگ اری آموز آنالین ن بت به دوری حضروری
دارند و از آن حمایت میکسسد.

نتایج نشان داد دانشجویانی که به طور مرؤثر برا
رعالیررتهررای یررادگیری در ایررن دوری تعامررل
داشتهاند ،نتایج بهتری ک ب کردند و همچسرین
تعامل دانشجو و دانشجو تأثیر خیلری زیرادی در
نتایج یادگیری دانشجو دارد.

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
همرای شامل سه بخش است ثبت نام کاربر در شبکه اجتماعی سیار ،مییط یادگیری همررای ،انییر ی زبران آمروزان از ایرن
مییط یادگیری .جامعه آماری این تیقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشساسی رشته زبران انیلی ری دانشریایهرای مجرازی
شهر تهران ه تسد که شامل  700نفر در سال  1399ه تسد .همچسین با استفادی از ررمول کروکران  248نفرر بره عسروان
نمونه آماری انتخاب شدند .سسس اعضای نمونه به دو گروی  124نفری تفکیک شدی و  124نفر به عسروان گرروی آزمرایش و
 124نفر به عسوان گروی گوای به صور تصادری سادی انتخاب شدند.
در این تیقیق ما دو گروی داری  .یک گروی با وات اپ و سایر شبکههای اجتماعی آموز دیدند که در ایسجرا مرا بره آنهرا
گروی آزمون اطالق میکسی  .یک گروی بهصور معمولی مثل همه دانشجوهای دییر که به آنها گروی گروای مریگرویی  .گرروی
آزمون گروهی ه ت که ما رو پیشسهادی را با آنها انجام دادی  .به مسظور کسترل و پیش آزمون ،ابتردا قبرل از شرروع رو
یادگیری اجتماعی پرسشسامه سسجش می ان انیی ی یادگیری زبان خارجه بین ارراد نمونه توزیع شد .با توجه بره ایسکره هرر دو
گروی آزمایش و گوای به صور الکترونیکی آموز دادی شدند ،گروی گوای از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی و کالس زنردی و
بدون استفادی از تلفن همرای و شبکه اجتماعی وات اپ آموز دادی شد.
گروی آزمون از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی همرای با تلفن همرای و اب ار شبکه اجتماعی وات اپ آموز دادی شد کره
سی ت یادگیری اجتماعی سیار مورد استفادی شامل سی ت مدیریت یادگیری آموزشی ،سی ت مدیریت میتروای آموزشری،
مییط یادگیری اجتماعی ،تلفن همرای کاربران و شبکه اجتماعی وات اپ است .سی رت مردیریت یرادگیری سریار ،سرامانهای
است که دانشجویان میتوانسد با عضویت در آن به کمک نام کاربری و گذرواژی خود از این سامانه بررای رعالیرتهرای آموزشری
خود استفادی کسسد و رعالیتهای آموزشی دانشجویان در آن ثبت میشود .عالوی بر این با شبکه اجتماعی وات راپ قابرل نصرب
روی موبایل یکسارچه شدی و کاربر میتواند در دستیایهای همرای خود از آن استفادی کسد؛ به عبار دییر این سی ت عالوی برر
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مدیریت روند یادگیری باعک تعامل بین دانشجویان و ارتباط اجتماعی آنها با یکردییر مریشرود و دانشرجویان مریتوانسرد برا
همکاری و مشارکت یکدییر به امر یادگیری زبان انیلی ی بسردازند.
گروی کسترل بدون استفادی از سی ت یادگیری اجتماعی سیار آموز دیدند و در پایانترم برای بررسی انیی ی دانشرجویان
پس آزمون (پرسشسامه انیی ی یادگیری زبان خارجی) بر روی هر دو گروی اجرا شرد .سرسس بررای تج یره و تیلیرل دادیهرای
حاصل از آزمون  tم تقل استفادی شد .اب ار اصلی ایرن پرژوهش ،پرسشرسامه ارزیرابی انییر ی یرادگیری زبران خرارجی گس الر
( )2016بود که شامل  40مادی  5گ یسهای با طی  5گ یسهای لیکر که به ترتیب از ( 1کامال مخرال ) ترا ( 5کرامال مواررق)
است .پرسشسامه انیی ی یادگیری زبان خارجی اصلی که توسط گس ال در سال  2006طراحی شد شامل  50سؤال و مقیراس 6
عامل انیی ی یادگیری زبان خارجه بود اما در سال  2016پس از تیلیل و بررسیهایی که انجام شد تعرداد سرؤان پرسشرسامه
به  40سؤال اصلی و  6عامل انیی ی یادگیری زبان خارجه کاهش یارت.
این عوامل عبار اند از عامل  ( 1تمایل به پیشررت شغلی و اقتصادی  /نیاز اقتصرادی و شرغلی) ،عامرل 2
(تمایل به تبدیل شدن به شهروند جهانی  /نیاز به درک ررهسیی) ،عامل ( 3تمایرل بره برقررار ارتبراط مرؤثر و
صمیمیت با خارجی ها  /نیاز به ارتباط صمیمانه) ،عامل ( 4تمایل به رضایت از خودآموزی  /نیاز به رضرایت از
خود) ،عامل  ( 5خود کارآمدی) و عامل ( 6تمایل به ادغام با ررهسگ ها ی دییر  /نیاز به یکسرارچیی ررهسیری).
عالوی بر این با استفادی از این پرسشسامه مهار های یادگیری زبان انیلی ی خوانردن ،صریبت کرردن ،گرو
دادن ،نوشتن و همچسین نیر آن ها ن بت به یادگیری زبان انیلی ی نی ارزیابی شد.
این پرسشسامه دارای طی  5گ یسه لیکر است و شیوی نمریگذاری از ( 1کامال مخال ) تا ( 5کامال مواررق) اسرت .بررای
تج یه و تیلیل دادیهای جمعآوری شدی از پرسشرسامه ،از نررم ارر ار آمراری  SPSSن رخه  16و بررای آزمرون ررضریههرای
پژوهش از آزمون  tاستفادی شد .وقتی بخواهی بررسی کسی بین گروی آزمون و گروی گوای ،کدام گرروی ترأثیر بیشرتری از رو
یادگیری داشتهاند و همچسین بخواهی بدانی چقدر این دو گروی با ه اختالف داشتهاند ،از tهمان می ان اختالف یرا ترأثیر را
نشان میدهد .هرچقدر  tکمتر و ن دیک به صفر باشد ،یعسی که هیچ اختالف یا ترأثیر معسری داری وجرود نردارد و هرر چقردر
بیشتر باشد یعسی اختالف یا تأثیر بیشتری دارد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
ابتدا مشخصا توصیفی گروی نمونه به تفکیک جس یت ،مقطع تیصیلی و سن در جدول  2ارائه شدی و سرسس یارترههرای
مربوط به انیی ی دانشجویان آوردی شدی است .با توجه به جدول  2مشاهدی میشود که اکثرر اررراد نمونره را زنران تشرکیل
میدهسد .همانطور که در جدول  2مشاهدی میشود ،پراکسش سسی پاسخ دهسدگان نشان میدهد که بیشترین تعداد اررراد
نمونه در گروی سسی  30-20سال قرار دارند .همچسین این تیقیق در مقطع تیصیلی کارشساسی و از نظر رشرته تیصریلی
نی در رشته زبان انیلی ی انجام شدی است.
جدول  .2فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت

جس یت
سن
مقطع
تیصیلی

رراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مردان

53

42/7

42/7

42/7

زنان

71

57/3

57/3

57/3

30-20

85

68/54

68/54

68/54

≥ 30

39

31/45

31/45

31/45

کارشساسی

124

100

100

100

100
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با توجه به جدول شماری  2رراوانی زنان  71نفر (معادل  57/3درصد) و رراوانی مردان  53نفر (معادل  42/7درصد) اسرت و
تعداد زنان نمونه آماری بیشتر از مردان است .در جدول  3و  ،4عاملهای توصیفی انیی ی دانشجویان گرروی گروای از آزمرون
گس ال میاسبه شدی است و در جدول  5و  ،6عاملهای توصیفی انیی ی دانشجویان گروی آزمون به دست آمدی است.
جدول  .3میانگین عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه گواه
تعداد میانیین انیراف معیار خطای استاندارد میانیین

عامل

نیاز شغلی و اقتصادی 124

28/60

6/666

0/599

نیاز به ارتباط مؤثر

124

27/41

5/273

0/474

نیاز به درک ررهسیی

124

18/03

4/578

0/411

نیاز به رضایت از خود 124

17/38

5/047

0/453

خودکارامدی

124

17/82

4/904

0/440

یکسارچیی ررهسیی

124

17/67

5/419

0/487

با توجه به نتایج به دست آمدی در جدول  ،3عامل انیی شی نیاز شغلی و اقتصادی برا میرانیین  28/60و پرس از آن عامرل
انیی شی  27/41دارای بانترین میانیین در بین ابعاد مختل انیی ی یادگیری زبان انیلی ری در برین دانشرجویان گرروی گروای
ه تسد؛ بسابراین بیشترین انیی ی دانشجویان گروی گوای برای یادگیری زبان انیلی ری رررع نیراز شرغلی و اقتصرادی و برقرراری
ارتباط مؤثر با دییران است .با توجه به نتایج حاصل از جردول  3و  ، 4از نظرر بیشرتر دانشرجویان گرروی گروای یرادگیری زبران
انیلی ی برای آیسدی آنها مفید بودی و باعک میشود تا ررصتهای شغلی بهتری داشته باشسد و بر روی شغل آیسدی آنها ترأثیر
زیادی دارد و ن بت به سایر عوامل مانسد درک ررهسگهای دییر ،لذ بردن از یادگیری زبان خارجه یرا تماشرای رریل هرا بره
زبان انیلی ی از نظر این گروی ،یادگیری زبان برای ارتباط با سایر ارراد تأثیر بیشتری دارد.
جدول  .4تحلیل واریانس عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه گواه
ضریب اطمیسان %95

اختالف
میانیین

کران پایین

کران بان

نیاز شغلی و اقتصادی

47/770

28/597

27/41

29/78

نیاز به ارتباط مؤثر

57/887

27/411

26/47

28/35

نیاز به درک ررهسیی

43/861

18/032

17/22

18/85

نیاز به رضایت از خود

38/344

17/379

16/48

18/28

خودکارامدی

40/257

17/822

16/95

18/70

یکسارچیی ررهسیی

35/606

17/508

16/53

18/48

عامل

t

با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،5در گروی گوای عامرل انیی شری نیراز بره ارتبراط مرؤثر برا آمراری  )57/887( tو سرطح
معساداری  0/000ن بت به سایر عوامل انیی شی بیشتر است .همچسین تمرام  6عامرل انییر ی یرادگیری زبران انیلی ری دارای
سطح معسی داری  0/000ه تسد و از نظر آماری معسادار است .عالوی بر این کران بان و کران پرایین در تمرام عامرلهرا مثبرت
است؛ بسابراین یادگیری اجتماعی یکسارچه سیار بر روی انیی ی دانشجویان برای یادگیری زبان انیلی ی تأثیر م تقی و مثبتری
میگذارد.
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جدول  .5میانگین عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه آزمایش
عامل

خطای استاندارد میانیین

تعداد میانیین انیراف معیار

نیاز شغلی و اقتصادی

124

25/72

5/613

0/504

نیاز به ارتباط مؤثر

124

27/53

4/851

0/436

نیاز به درک ررهسیی

124

19/62

4/868

0/432

نیاز به رضایت از خود

124

22/83

4/697

0/411

خودکارامدی

124

19/85

4/991

0/443

یکسارچیی ررهسیی

124

18/30

5/072

0/455

با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،5عامل انیی ی نیاز به ارتباط مؤثر برا دییرران برا یرادگیری زبران انیلی ری برا میرانیین
 27/53و پس از آن نیاز شغلی و اقتصادی با میانیین  25/72دارای بانترین میرانیین در برین عوامرل انییر ی یرادگیری زبران
است؛ بسابراین بیشترین انیی ی دانشجویان زبان انیلی ی پس از استفادی از سی ت یرادگیری اجتمراعی سریار بررای یرادگیری
زبان انیلی ی توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دییران است.
جدول  .6تحلیل واریانس عوامل انگیزه یادگیری زبان انگلیسی گروه آزمایش
ضریب اطمیسان %95

اختالف
میانیین

کران پایین

کران بان

نیاز شغلی و
اقتصادی

51/022

25/718

24/72

26/72

نیاز به ارتباط مؤثر

63/196

27/532

26/67

28/39

نیاز به درک
ررهسیی

50/008

18/944

18/19

19/69

نیاز به رضایت از
خود

50/678

22/831

20/01

23/19

خودکارامدی

44/106

19/851

18/46

20/23

یکسارچیی ررهسیی

40/175

18/105

17/40

19/20

عامل

t

با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،6تأثیر استفادی از یادگیری اجتماعی سریار برر روی تمرام ابعراد انییر ی یرادگیری زبران
انیلی ی دانشجویان تأثیر م تقی و مثبتی بر جای میگذارد زیرا تمام عوامل دارای سطح معسری داری  0/000و کرران بران و
کران پایین مثبتی ه تسد.
جدول  .7خالصه یافتههای توصیفی نمرات انگیزه یادگیری دانشجویان
پیش آزمون
گروی آزمایش

انیی ی یادگیری

پس آزمون
گروی گوای

میانیین

انیراف
استاندارد

میانیین

20/14

3/514

21/48

گروی آزمایش

گروی گوای

انیراف
استاندارد

میانیین

انیراف
استاندارد

میانیین

انیراف
استاندارد

5/313

22/30

4/889

21/12

5/313

مقای ه نمرا انیی ی یادگیری زبان انیلی ی گروی گوای و گروی آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان دهسدی ارر ایش
نمرا در پس آزمون برای گروی آزمایش است .بررسی ررضیه اول نشان داد که پس از استفادی از سی ت یرادگیری اجتمراعی
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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بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با مالحظه تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی

ررضیه دوم پژوهش نشان داد که انیی ی دانشجویان پس از اسرتفادی از ایرن سی رت ارر ایش یارتره اسرت امرا در گرروی گروای
بیشترین عامل انیی ی دانشجویان عامل اقتصادی و شغلی است اما پس از استفادی از این سی ت عامرل برقرراری ارتبراط مرؤثر
بیشترین میانیین را دارد .همچسین با توجه به نتایج ،طبق نظر دانشجویان ،استفادی از سی ت اجتمراعی سریار باعرک ارر ایش
خودکارامدی میشود و تأثیر مثبتی بر خودکارامدی آنها دارد.
از نظر دانشجویان استفادی از این سی ت باعک میشود تا بهتر با دییران ارتباط برقرار کسسد و مهار زبان انیلی ری آنهرا
تقویت میشود .با ار ایش رضایت از خود اعتماد به نفس آنها بانتر ررته و میتوانسد بهترر برا دییرران ارتبراط برقررار کسسرد و
باعک خودکارامدی آنها برای شرکت در بیکهای گروهی میشود .با توجه به جدول  6استفادی تمام عوامرل انییر ی یرادگیری
زبان در گروی آزمایش ن بت به گروی گوای بیشتر است و از نظر آماری نی معسریدار اسرت؛ بسرابراین ترأثیر ررضریههرای ترأثیر
یادگیری اجتماعی سیار بر روی تمام عوامل انیی شی شامل نیاز شغلی و اقتصادی ،نیاز به ارتباط مؤثر با دییران ،نیراز بره درک
ررهسیی ،نیاز به رضایت از خود ،خودکارامدی و یکسارچیی ررهسیی تأیید میشود.
عالوی بر این ،با مقای ه جدول  5و  6مشاهدی میشود که استفادی از یادگیری اجتماعی سیار ،باعک ار ایش انیی ی اررراد در
برقراری ارتباط با دییران ،خودکارامدی و خودشکورایی آنها و ار ایش می ان رضایت از خود مریشرود و انییر ی اررراد پرس از
استفادی از این سی ت برای یادگیری زبانهای خارجی بیشتر میشود .با توجه به نتایج ،ار ایش انیی ی رضرایت از خرود نشران
میدهد که دانشجویان ن بت به یادگیری زبان به رو پیشسهادی اح اس راحتی و رضایت بیشتری دارند و از یادگیری زبران
انیلی ی لذ میبرند.
نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری اجتماعی سیار بر انیی ی یادگیری زبان انیلی ری برود کره برر اسراس رویکررد
یادگیری همرای توسعه یارته است .گرچه در ررایسد آموز از رو های یادگیری مختلفری اسرتفادی مریشرود مثرل یرادگیری
مبتسی بر حل م ئله ،پروژی میور ،اجتماعی و  ...که در این پژوهش استفادی از رو یادگیری اجتماعی مبتسی بر تلفرن همررای
یا به عبار دییر یادگیری اجتماعی سیار و تأثیر آن بر انیی ی یادگیری دانشجویان زبان انیلی ی مورد بررسی قرار گررت.
با توجه به ایسکه ررایسد یادگیری زبان انیلی ی یک نوع ررایسد اجتماعی می وب مریشرود ،در ایرن نروع آمروز روابرط
اجتماعی بین زبان آموزان و تعامل بین آنها و استاد نقش کلیردی در یرادگیری و مهرار زبران آموزشری آنهرا دارد؛ امرا در
ب یاری از دانشیایها و مییطهای آموز زبان انتقال اطالعا بین استاد و زبان آموزان به صور یک طرره اسرت .عرالوی برر
این برای تقویت مهار مکالمه زبان انیلی ی برگ اری کالسها به صور اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
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
آزمون کمتر بود و از نظر آماری معسادار بود و این میتواند به دلیل عدم استفادی این گروی از سی ت یرادگیری اجتمراعی سریار
باشد و انیی ی یادگیری دانشجویان گروی آزمایش در پس آزمون ن بت به انیی ی گروی آزمایش در پریش آزمرون ارر ایش یارتره
بود که نشان میدهد یادگیری اجتماعی سیار باعک ار ایش انیی ی یادگیری دانشجویان میشود کره برا نترایج رجرائی هرنردی
( ،)2015کویمووا و همکاران ( )2018و حار و سلی ( )2019مبسی برر ایسکره اسرتفادی از رو یرادگیری سریار و یرادگیری
اجتماعی باعک ار ایش می ان انیی ی یادگیری و رضایت ارراد میشود ،مطابقت دارد.
طبق نتایج حاصل ،یادگیری اجتماعی سیار باعک ار ایش انیی ی یادگیری زبران انیلی ری اررراد بررای برقرراری ارتبراط برا
دییران به ویژی با اتباع کشورهای دییر مؤثر است که برا نترایج پرژوهش لری و جیونرگ ( )2020مبسری برر ایسکره اسرتفادی از
تعامال اجتماعی و شبکه اجتماعی باعک ار ایش یادگیری زبان انیلی ی در ارراد میشود ،مطابقرت دارد .کودکران بره کمرک
تعامال اجتماعی به سرعت زبان را یاد میگیرند اما ارراد ب رگ ال قرنهاسرت کره بره یرادگیری زبران برا اسرتفادی از لغرا و
دستور زبانها متکی ه تسد اما به گفته میققان آموز زبان با استفادی از شبکه اجتماعی و یادگیری چسرد رسرانهای برر روی
عملکرد مغ تأثیر میگذارد و باعک رعالیت عصبی قویتر ،ار ایش ماندگاری و حارظه طوننی مد میشرود و برر روی هرر دو
کانال بیسایی و شسیداری ان ان تأثیر میگذارد و ب یار کارآمدتر از رو های سستی و استفادی از دستور زبانها است .همچسرین
با نتایج پژوهش کوشماریانی و همکاران ( )2019مبسی بر ایسکه که استفادی از برنامرههرای تلفرن همررای بررای یرادگیری زبران
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انیلی ی بر مهار صیبت کردن و تفکر انتقادی دانشجویان در یادگیری زبان انیلی ی تاثیرگذار است و باعرک بهبرود مهرار
گفتاری و تفکر انتقادی یادگیرندگان میشود هم و است.
در تیلیل این نتیجه می توان گفت که اسرتفادی از سی رت یرادگیری اجتمراعی سریار باعرک ارر ایش رعالیرت اجتمراعی،
تعامال و روابط اجتماعی ارراد در ررایسد یادگیری میشود که با نتایج پژوهش برهومی ( )2015و شبیری و شم ری ()2016
مطابقت دارند .نتایج پژوهش برهومی ( )2016نشان داد که استفادی از شبکه اجتماعی وات راپ ابر اری مفیرد بررای یرادگیری
الکترونیکی است همچسین شبیری و شم ی ( )2016حاکی از آن بود که آمروز سریار باعرک ت رهیل یرادگیری و ارر ایش
توانمسدی رراگیران در یادگیری مشارکتی ،ار ایش تعامال آنها و بهبود ررایسد یادگیری میشود .با توجه بره ایسکره در رشرته
زبان انیلی ی برقراری ارتباط با دییران و صیبت کردن به زبان انیلی ی اهمیت زیادی دارد ،این سی ت میتوانرد برا ارر ایش
انیی ی روابط اجتماعی زبان آموزان ،سطح یادگیری زبان دوم آنها را ار ایش دهد.
در این پژوهش ،انیی ی رضایت از خود و لذ بردن از آموز به رو یادگیری اجتماعی ،مورد بررسی قرار گررت و نشران
داد هرچه شد انیی ی ررد بیشتر باشد ،تمایل و نیر مثبت وی ن بت به یادگیری زبران بیشرتر خواهرد برود کره برا نترایج
حاصل از پژوهش حار و سلی ( )2019مبسی بر ار ایش رضایت یادگیرندگان مطابقت دارد.
همچسین با توجه به نتایج حاصل ،درک ررهسیی و نیاز به یکسارچیی ررهسیی دانشجویان پس از اسرتفادی از ایرن سی رت
ار ایش یارته است و باعک میشود زبان آموزان بهتر بتوانسد ررهسگهای بییانه را درک کسسد و توانرایی گرو دادن و خوانردن
آنها به زبان انیلی ی را بهبود میبخشد.
از آنجا که هسوز میدودیتهایی در بهکارگیری از تلفن همرای و دستیایهرای سریار در کرالسهرای آموزشری وجرود دارد،
کمبود نرم ار ارهای کاربردی مساسب ،عدم ت هیال مالی و آموز اساتید و دانشجویان برای استفادی از این سی ت از جملره
میدودیتهای این پژوهش بود؛ بسابراین پیشسهاد میشود کره زیرسراختهرای نزم بررای اسرتفادی از نررم ار ارهرای آمروز
اجتماعی سیار و آموز اساتید و دانشجویان برای استفادی از رساوری اجتماعی سیار در کالسهای آموز زبان به وجود آید.
منابع
Acılar, A. (2011). Exploring the Aspects of Digital Divide in a Developing Country. Issues in
Informing Science and Information Technology, 8, 231-244.
Almohammadi, K., Hagras, H., Yao, B., Alzahrani, A., Alghazzawi, D., & Aldabbagh, G.
(2017). A type-2 Fuzzy Logic Recommendation System for Adaptive Teaching. Soft
Computing, 21(4), 965-979.
Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-Learning Critical Success Factors During the
covid-19 Pandemic: A Comprehensive Analysis of E-Learning Managerial
Perspectives. Education sciences, 10(9), 216.
Alqurashi, E. (2019). Predicting Student Satisfaction and Perceived Learning within Online
Learning Environments. Distance Education, 40(1), 133-148.
Barhoumi, C. (2015). The Effectiveness of WhatsApp Mobile Learning Activities Guided by
Activity Theory on Students' Knowledge Management. Contemporary Educational
Technology, 6(3), 221-238.
Cubas, M. R., Costa, E. C. R. D., Malucelli, A., Nichiata, L. Y. I., & Enembreck, F. S. (2015).
Components of Social Learning Theory in a Tool for Teaching Nursing. Revista Brasileira
de Enfermagem, 68, 906-912.
El Aissaoui, O., El Madani, Y. E. A., Oughdir, L., & El Allioui, Y. (2019). A Fuzzy Classification
Approach for Learning Style Prediction Based on Web Mining Technique in E-Learning
Environments. Education and Information Technologies, 24(3), 1943-1959.
Ennouamani, S., Mahani, Z., & Akharraz, L. (2020). A Context-Aware Mobile Learning System
for Adapting Learning Content and Format of Presentation: Design, Validation and
Evaluation. Education and Information Technologies, 25(5), 3919-3955.
Ennouamani, S., Akharraz, L., & Mahani, Z. (2018, November). Integrating ICT in Education: an
Adaptive Learning System Based on users’ Context in Mobile Environments. In International
Conference on Big Data and Smart Digital Environment (pp. 15-19). Springer, Cham.

بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با مالحظه تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی

--------- -------- ------- - --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------------------------------------------------

104

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second-Language
Learning.
Georgsen, M., & Zander, P. O. (2013). Changing Education Through ICT in Developing
Countries. Aalborg Universitetsforlag.
Gonzales, R. (2016). Foreign Language Learning Motivation Questionnaire (FLLMQ): Further
Examination of a Six-Factor Structure Model.
Gonzales, R. D. (2006). Conceptual and Psychometric Properties of a Foreign Language
Learning Motivation Questionnaire. Philippine Journal of Psychology, 39(1).
Guerrero, M. (2015). Motivation in Second Language Learning: A Historical Overview and its
Relevance in a Public High School in Pasto, Colombia. How, 22(1), 95-106.
Harandi, S. R. (2015). Effects of E-Learning on Students’ Motivation. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 181, 423-430.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and
Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
Kuimova, M., Burleigh, D., Uzunboylu, H., & Bazhenov, R. (2018). Positive Effects of Mobile
Learning on Foreign Language Learning. TEM Journal, 7(4), 837-841.
Kusmaryani, W., Musthafa, B., & Purnawarman, P. (2019, April). The Influence of Mobile
Applications on Students’ Speaking Skill and Critical Thinking in English Language
Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1193, No. 1, p. 012008). IOP
Publishing.
Li, P., & Jeong, H. (2020). The Social Brain of Language: Grounding Second Language
Learning in Social Interaction. npj Science of Learning, 5(1), 1-9.
Mayende, G., Prinz, A., & Isabwe, G. M. N. (2017, December). Improving Communication in
Online Learning Systems. In CSEDU (1) (pp. 300-307).
Nguyen, V. A. (2017). The Impact of Online Learning Activities on Student Learning Outcome in
Blended Learning Course. Journal of Information & Knowledge Management, 16(04), 1750040.
Peterson, J. (2018). Online Resources for Learners and Teachers of English Language
Pronunciation. TESL Reporter. 51. 23-89.
Ray, S. K., & Saeed, M. (2015). Mobile Learning Using Social Media Platforms: an Empirical
Analysis of Users' Behaviours. International Journal of Mobile Learning and Organisation,
9(3), 258-270.
Shahzad, S. K., Hussain, J., Sadaf, N., Sarwat, S., Ghani, U., & Saleem, R. (2020). Impact of Virtual
Teaching on ESL Learners' Attitudes under COVID-19 Circumstances at Post Graduate Level in
Pakistan. English Language Teaching, 13(9), 1-9.
Shobeiri, S. M., & Shamsi Papkiade, S. Z. (2016). Evaluation of Factors Affecting the
Implementation of Mobile Learning in Environmental Education Programs Using the
Theory of Planned Behavior Model. Technology of Education Journal (TEJ), 11(1), 51-61.
Slim, H., & Hafedh, M. (2019). Social Media Impact on Language Learning for Specific
Purposes: A Study in English for Business Administration. Teaching English with
Technology, 19(1), 56-71.
Toth-Stub, S. Countries Face an Online Education Learning Curve: The Coronavirus Pandemic
has Pushed Education Systems: Online, Testing Countries’ Abilities to Provide Quality
Learning for All. 2020.
WHO, L. (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World Health
Organization.
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-networkusers/(accessed on 6 Feb 2021).

