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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
This study investigated the effectiveness of information and communication technology 
(ICT) on the Learning engagement and Academic Performance in the conversation of 
the Arabic Language Curriculum. This study was Quasi and pretest-posttest with control 
group. The population included all undergraduate students of Arabic language and 
literature of Kharazmi University in first semester of 2018-19 academic year, Who 
selected conversation of the Arabic Language (27 individules) and this students (14 
persons for experimental group and 13 persons for control group) were selected by 
random sampling method. The experimental group received ICT intervention during 0ne 
semester and control group trained using traditional teaching method. Data was collected 
using a questionnaire of learning engagement source of the questionaire scores point of 
students was used as the indicator of academic performance. The covariance analysis 
showed that ICT has increased Learning engagement and Academic Performance. 
According to the results using ICT in Arabic language training could be used as an 
effective intervention to increase Learning engagement and promote Academic 
Performance. 
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 مقدمه 0

-، برنامه(curriculumی)درسهاز برنام یقیدق یفتعرتا کنون 

 یعلم یو مرزها (curriculum developmentی)درس ریزی

 Du)نشده است ارائه (curriculum studiesی)درسبرنامهمطالعات 

Preez & Simmonds, 2014)آنحوزهاین دانشمندان  یشتر. ب ، 

، یحصر یدرس هبرنام دانند.یآموزش م یاییپوو  یسرزندگ هرا نشان

-تدریس شده واژهو موضوعات  رئوس مطالب، یرسم یدرسهبرنام

کار رفته به یدرسهبرنام یفتعر یا یفتوصهایی است که برای  

راستای این  در .(Jacobs, Vakalisa & Gawe, 2011) ستا

در  یداست که با گذاری شدهیاستس اثر یک یدرسه، برنامتفکر

 یاصطالح ی،درسهبرناماز این رو،  سطح خرد )کالس( اجرا شود.

ن که توسط مسئوال گذاری شده مصوبیاستاسناد س یاست برا

 یهابرنامه ،اسناد ین. اگیردنظام آموزشی مورد استفاده قرار می

ملت را  یک یآموزش یهایتلوداده و اورا نشان  یرسم یدرس

 & Reed, Gultig) یها. طبق گفتهسازدمشخص می

Adendorff, 2012) ی بر موضوعات زیر درسهبرنام ییدتأ یبرا

 شده است: یدتأک

 ها؛ موضوعات مدرسه و دانش موجود در آن •

 آموزش دانش در کالس؛ یچگونگ یبرا ییراهنما •

 یدبا یرانکه فراگ ییهاارائه حداقل دانش، مهارت ها و ارزش •

 دست آورند. هب

 آموزشی گذارانیاستو س یدرسچه طراحان برنامه آن یانب •

 .کنند یمتلقی و جامعه مهم  برای فراگیران عنوان دانشبه

 information and) )فاوا( وری اطالعات و ارتباطاتآفن

communication technology)  در طول دو آن  یهاینوآورو

را و از جمله برنامه درسی  چشم انداز تعلیم و تربیت ،گذشته هده

-عنوان تلفیق فن را به متحول ساخته و برنامه درسی الکترونیکی

درسی هبرنامدرسی سبب شده است. آوری با فرایند برنامه

 یاز جمله مواد آموزش)یوتر بر کامپ یمبتن یادگیریبه  الکترونیکی،

-یقرار م یدیوید یا یدیس یقاز طر جویاندانش یارکه در اخت

 یکیالکترون یهایستمس ؛وب یهایزمو مکان برخط یهادوره یرند(،گ

تست  یمیل؛مانند ادرسی ) یهابرنامه ءارتقا یمورد استفاده برا

 آوریفنمختلف از  یکاربرد یهاو برنامه (دوره یابیو ارز ینآنال

پروژکتور چند  یهایستمان، سجویتاپ به دانششامل لپ) یآموزش

د اشاره دار ینترنت(سازگار با ا یمسیب یهاو کالس یارسانه

(Hendricson, Panagakos, Eisenberg, McDonald, 

Guest& et al., 2004). هآموزش و برنامحوزه به ورود فاوا-

رویکرد دگرگون ساخته و کلی بهرا  درسی، مدیریت کـالس

را جایگزین معلم محور کرده است  محور فراگیرپژوهش محور و 

 مشارکت ،استفاده از محیط گروهی فاوا زمینه. (1922)محمدی، 

 های الکترونیکی،ایجاد انجمنرا از طریق  یان فراگیرندگانم

پست طریق های ارسال مطالب از فهرست گفتگوی الکترونیکی،

ناعمی و ناعمی، )آورده است وجود به غیره راالکترونیکی و 

های محیط پژوهشگران حاکی از آن است کههای یافته (.1912

های ارتباط بین تواند  تعامل و مهارتمی اواف یادگیری مبتنی بر

 ، انگیزش،(Sivagami & Samundeeswari, 2015)فردی 

 ,Kori, Pedaste, Leijen & Tõnisson) تحصیلی عملکرد

پور، سرمدی و عارضی، سعیدی)، واژگان زبان انگلیسی (2016

  & ,Valiente, Payá, Ávila)اشتیاق یادگیری  ،(1911زندی، 

Ferrer, 2019) را بهبود بخشد. 

یاق تاشآموزش و یادگیری،  هحوز دید دریم جهکی از مفای

یا درگیری تحصیلی است.  (learning engagement) یادگیری

یادگیری  دن در فرایندش درگیربهفراگیران تمایل بهیاق یادگیری تاش

 ,Feredricks)ها اشاره دارد ب بهتر دانش و مهارتمنظور کسو به

Blumenfeld, & Paris, 2004)  و برای درک و تبیین افت و

عنوان پایه و اساس به و گیران مطرح شدهشکست تحصیلی فرا

آموزش مورد توجه قرار گرفته  هحوز درگرایانه های اصالحالشت

 ی در مطالعه،هخودآگامفهوم بر یادگیری یاق تاش، کلی طوربه .است

 ,Green)د دارد تأکی تنظیمیی و خودتفراشناخ دایقطراحی ع

Gregory, Liem, Martin, Colmar & et al., 2012) .

بحث  . درط نزدیکی داردش ارتبامفهوم اشتیاق یادگیری با انگیز

تقاد بر . اعانگیزش درونی و بیرونی تفاوت وجود داردبین  انگیزش،

های مشوقو  وجود پاداشه بهتی وابسنبیرونگیزش ااین است که 

 پاداشییچ تلزم هی مسندرونگیزش که ا است، درحالی ینبیرو

پاداش یا کسب برای  قطی فنبیرو نگیزشدارای افراگیران یست. ن

 ,Schlechty)دهند انجام می خود را لیفتکا ،اب از تنبیهتناج

در  ها حاکی از این است که اشتیاق یادگیرینتایج پژوهش. (2005
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 یزهانگ یشافزا جملهاز  چندگانه یایمزا محیط یادگیری الکترونیکی

 .(Lee, Song, & Hong, 2019)یشرفت را در پی دارد و پ

گیرد، عملکرد های دیگری که تحت تاثیر فاوا قرار مییکی از سازه

توانایی اثبات موفقیت  معنایعملکرد تحصیلی به تحصیلی است.

 شده استریزی برنامه است که برای آنهایی برای رسیدن به هدف

(Lester, Leonard & Mathias, 2013) .ترین نشانة مهم

عملکرد تحصیلی  وهرسیدن به اهداف، شی موفقیت نظام آموزشی در

 مورد تأیید و ،. فراگیر با عملکرد تحصیلی مناسباست فراگیران آن

نفس و  و عزتگرفته پذیرش همساالن، معلمان و والدین قرار 

عملکرد ی که فرد در مقابل یابد؛بهبود می احساس کفایت او 

و کرده کفایت خود شک  به توانایی و دارد حصیلی ضعیفت

کند و از ادامة تحصیل و یادگیری می ناتوانی وناکارآمدی احساس 

عملکرد در واقع  .(Phan, & Ngu, 2014)جوید دوری می

 شده یا اکتسابی فرد در موضوعاتآموخته تواناییتحصیلی به

های فراگیری وسیله آزمونشود که بهمی گفتهآموزشگاهی 

-به .شودگیری میهای معلم ساخته اندازهاستانداردشده یا آزمون

معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد این اصطالح به ،طورکلی

-مربوط به کلی عوامل همقول ها را درطوری که بتوان آنبه ؛است

مدرسه و نظام آموزش و های فردی و عوامل مربوط بهتفاوت

؛ به نقل 1921)سلیمان نژاد و سحران،  مطالعه قرار داد پرورش مورد

های محیطدر  اواکارگیری فهب. (1911فر و گندمی، از تمنایی

وادآموزی، هوم سسنتی، مف هایب تحول در سیاستآموزشی سب

بین یادهنده و و تعامل  های تدریس، روشاستاد و دانشجونقش 

 های ارزشیابی شده استروشیادگیرنده، عملکرد تحصیلی و 

(Sivagami & Samundeeswari, 2015).  

زبان کشور مختلف به 91میلیون نفر در  612امروزه، بیش از 

هر چند که زبان  .(Sehlaoui, 2008) گویندعربی سخن می

میلیارد مسلمان جهان، عربی نیست، اما این زبان  1/1مادری تمامی 

شدت ها و تکالیف دینی و نیز ارتباط با قرآن کریم بهخاطر آموزهبه

نویسد: امروزه عربی همانند می مورد احترام مسلمانان است. دهبی

خاطر این که زبان کشورهای دیده جهانی است نه بهانگلیسی، یک پ

دلیل آن که زبان اسالم تر از آن، بهبلکه و مهم ،عربی است

-. انگیزه مذهبی برای یادگیری زبان عربی به(Dahbi, 2004)است

شود. متخصصان علوم دینی هم در اروپا و هم مسلمانان محدود نمی

دنبال مطالعه متون اصلی کتاب مقدس عبری و در آمریکا به

 زبان عربی برای درک و کسب اطالعات تازه هستندبرگرداندن آن به

(Versteegh, 2006) .نظر از انگیزه مذهبی که در بسیاری صرف

آموزان عربی وجود دارد، دالیل دیگری نیز برای یادگیری آن از زبان

کشورهای غربی، از جمله مطالعه عربی کالسیک برای دستیابی در 

. حتی برخی صرف و نحو مطرح است ادبی متون علمی، فلسفی وبه

آموزشی جهت رشد انضباط فکری مورد  عنوان ابزارعربی را به

 .(Ryding, 2006) دهندیم استفاده قرار

طراحی  درسی،آن با برنامهو تلفیق  فاوابا ظهور وگسترش 

تواند به فاوا میاند. ای یافتهاهمیت فزاینده ،ایرسانه های چندمحیط

استاد و دانشجو و نیز دانشجویان با هم  بینبیشتر و همکاری  تعامل

کمک کند. عالوه بر این، کابرد فاوا در آموزش زبان عربی سبب 

ی از وابستگی به تغییر شیوه معلم محور به یادگیرنده محور، رهای

سخن  گوش دادن،اساسی زبان )های ترکیب مهارتمکان و زمان، 

زه و خودکارآمدی تحصیلی یشده و انگ (نوشتن و خواندنگفتن، 

)ناعمی و بخشد درسی زبان عربی بهبود میفراگیران را در برنامه

خصوص زبان عربی بهای که جایگاه ویژه. با توجه به(1912ناعمی، 

یادگیری آن را در کشور  -دانشجویان این رشته که رسالت یاددهی

مسایل مرتبط با آموزش این زبان بر عهده دارند، ضرورت توجه به

کند و از سوی دیگر در ارتباط با تاثیر فاوا بر اهمیت خاصی پیدا می

ا افزایش اشتیاق یادگیری و بهبود عملکرد یادگیری زبان عربی )ب

های مختلف(  های اطالعاتی و کلید واژه بررسی کامل پایگاه

پژوهشی انجام نشده است که اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش 

با هدف بر این اساس، پژوهش حاضر سازد. را بیشتر آشکار می

اشتیاق بر آوری اطالعات و ارتباطات روشن ساختن تاثیر فن

عربی در صدد  زبان مکالمهتحصیلی یادگیری و بهبود عملکرد 

 پاسخگویی به سواالت زیر است:

-آوری اطالعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری در برنامهآیا فن

 آموزان موثر است؟درسی مکالمه زبان عربی زبان

آوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد تحصیلی در آیا فن

 آموزان موثر است؟درسی مکالمه زبان عربی زبانبرنامه

 

 مبانی نظری پژوهش 

های ترین ابزار تحقق رسالتعنوان مهمدرسی بهامروزه برنامه 

مایه، ، آن را جان(McDonald)طوری که بهشود. آموزش تلقی می

(Hamilton(تار و پود، کالین )Klein جوهر و )(Lunenberg 
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& Ornstein) درسی بنابراین برنامه اند.آن را قلب آموزش دانسته

عنوان یک طرح و نقشه برای عمل یک سند مکتوب است که به

کند و های مطلوب را ارائه میها و غایتهدفراهبردهای رسیدن به

کند های یادگیرنده معرفی میعنوان تجربهدیویی آن را به

(2011Lunenberg & Ornstein, ) . از نظر(Arul 

2008Phillips, ) در مدرسه  چه کهآن عنوانبهدرسی، هنامبر

مطالعات،  های از اهداف، محتوا، برناممجموعهبا شود، تدریس می

اهداف  ای ازهای آموزشی، مجموعهمواد آموزشی، توالی دوره

 معلمانط هایی که توسمدرسه، طراحیهای فرایند فعالیتاجرایی، 

حیط آموزشی در م فراگیرانکه  شود و تجربیاتیمیانجام  مدرسه

-درسی بههبرنام گیرد. بنابراین،کنند، در ارتباط قرار میکسب می

که درسطح  شودگفته می ها و محتواهاییفعالیت عنوان مجموعه

در  جویاندانش و استادانفردی، در سطوح یک برنامه که برای 

کرامتی و ، بیگی)هوس گرددمی طراحی یرییادگ-یاددهیفرآیند 

در جهان امروز که عصرسرعت، تغییر، طور کلی به. (6111، احمدی

های درسی نظام آموزشی، نوآوری و اطالعات نام گرفته است، برنامه

-اند. در شرایط حاضر، برنامهدست آوردهجایگاه مهم و ممتازی به

تواند اطالعات کافی و مورد نیاز را در اختیار درسی سنتی نمی

. از ( ,2016Turgut, Colak & Salar)یادگیرندگان قرار دهد

های درسی الکترونیکی پیش رفت تا سوی برنامهاین رو باید به

-هبرنامدست آورند. فراگیران بتوانند خود، اطالعات مورد نیاز را به

درسی است( یکی )که نتیجه تلفیق فاوا و برنامهالکترون درسی

 -یادگیرنده( 1: )درسی شاملتحوالتی اساسی در حوزه برنامه

 ی؛( تعامل تکنولوژ6شده؛ ) یتهدا یادگیریو  ی، خودگردانیمحور

برخورد با  یی( توانا4) تلفیقی؛ یادگیری یقدرتمند برا ی( ابزار9)

و   آموزاندانشجربه شده توسط ت یادگیری یهاانواع مختلف سبک

ی ایجاد کرده و عمود یدرسی افقبرنامه تلفیقی یها( فرصت1)

 .( ,2003Fleiszer & Posel)است 

ها، ابزارها، دستگاه همهعنوان به اطالعات و ارتباطات یورآفن

 یقکه از طر چهآنو  یجیتالها و خدمات، دمحتوا، منابع، انجمن

شده است  یفهستند، تعر یلتحو یا یلقابل تبد یجیتالید یهاشکل

امکان  ،یادگیری-های یاددهیهدفتحقق  یتواند برایکه م

های یستمس یریتمد ینها و همچنیتظرف یجادمنابع، ابه یدسترس

 یهادستگاهشامل  ی مورد استفاده قرار گیرند. فاوا نه تنها آموزش

 یکاربرد ینرم افزار یهاها و برنامهیانهرامتصل به یافزارسخت

 یهادستگاه یرو سا ینترنت، ایتعامل یجیتالد یشود، بلکه محتوایم

 یمحتوا نابع، میزیونیو تلو یویی، خدمات رادیاماهواره یارتباط

و  یادگیری یریتمد ایهیستم، سیتعامل یهابر وب، انجمن یمبتن

 ینهمچنگیرد. فاوا یمدر بر  یزرا ناطالعات  یریتمد یهایستمس

محتوا، توسعه و  یریتشدن، استقرار و مد یجیتالید یندهایفرا

 یجادو ا یتتوسعه ظرف یالزم برا یندهایاستقرار سکوها و فرآ

دهد. در بین افراد را پوشش می و تبادل ی تعاملگفتگو برا یتاالرها

را  یادگیری، ارتباط و ی، کار، بازیزندگ اوا، شیوهفعصر حاضر، 

اثر دانش و قدرت در سراسر جهان  یعداده و بر ساخت و توز ییرتغ

شته دا یجیتالیمعلمان سواد دزمانی که استادان و  گذاشته است.

؛ قادر ادغام کنند یدرسهچگونه آن را در برنامباشند و بدانند 

ازند فراگیران را دگرگون س خواهند بود با کمک فاوا فرایند یادگیری

(2019Mir & Shakee, ). 

و  یممستق یرتأث یمختلف یلبه دالدر شرایط حاضر، کاربرد فاوا 

گذاشته و توانسته است  یزبان خارج یادگیری یندبر فرآ یقیعم

 یندر بهای زبان خارجی را مندی به یادگیری مهارتعالقهسطح 

نخست این که فاوا توانسته . به دالیلی دگرگون سازدآموزان زبان

-است که اضطراب یادگیری را کاهش داده و زمیه بهبود اعتماد به

دوم، تحوالت و  آموزان ایجاد کند.نفس و خودکارآمدی را در زبان

زبان  اوا در جهان امروز سبب تسهیل یادگیریف یهایشرفتپ

 یزبان خارج یادگیریست که ا بدان معنا ین. اشده است یخارج

-یست و در هر زمان و مکانی میکالس نمحیط و شرایط به محدود

های الزم را فاوا فرصتسوم، توان به یادگیری آن پرداخت. 

 یمهارت کاف آموزان هنوزکند حتی اگر زبانیادگیری زبان ایجاد می

در کارگیری زبان خارجی ها را از رنج به. همچنین، آننداشته باشند

 .( ,2018Aydın)دارد کالس در امان نگاه می یطمح

-مهارتخاطر ها بهمحیط دانشگاهدر  اواارگیری فکامروزه به

مستقل، ینه، اجرای زمان و هزجویی در صرفه، تریعسر یآموز

 ی تحقققابل استفاده برا ، پاسخ یعسردادن ، و بهتر فعال یادگیری

 مورد توجه قرار گرفتهخارج کالس داخل و اجرا در  یتهدف، قابل

-اما توسعه و به .( ,2018Ali, Hossain & Ahmed) است

هایی از جمله کارگیری فاوا در نظام آموزشی ایران با موانع و چالش

عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی ـ آموزشی،  مشکالت سازمانی،

حمایت دولتی، بستر قتصادی ـ مالی، امیزان مهارت نیروی انسانی، 

)گلباز،  رو استرو به مذهبی -های فردی و ملی ارزش، ورانهآفن

-هرغم اختالف نظر در بعلی. (1912کرمی دهکردی و کریمی، 

در لحاظ پیامدهای آن، کارگیری فاوا چه از نظر موانع و چه به
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یادگیری به فراگیران را هانگیز عالقه و تواندهای آموزشی میمحیط

؛ زیرا یادگیری درگیر کند در را هاآن و کرده بیشترمحتوای درسی 

در داخل و خارج  زبان یادگیری یبرا یخوب یاربسفاوا توانایی 

 ,Zhao, & 2009Thorne, Black, & Sykes ;) داردکالس 

2007Lai, ) تواند در آموزش و می های آنقابلیتو با توجه به

)صابری، کاظم پور و مورد استفاده قرار گیرد  ریزی درسی برنامه

از  یادگیریمثبت  یجنتامنجر به یکیالکترون. یادگیری (1912پرکار، 

 ؛شودیم سطح باالو تفکر  افزایش قابل توجه در یادگیری جمله 

آموزان در هر زمان و زبانیادگیری فعاالنه امر باعث در  ینا یراز

و اشتیاق  ( ,2010Chen, Lambert, Guidry)شده  یمکان

 شود.یادگیری را سبب می

عنوان حالت مثبت و متمرکز ذهن بر فرایند اشتیاق یادگیری به

گذاری، پایداری توجه و های سرمایهیادگیری است که با ویژگی

Aro & -Salmela)جذب و دریافت تعریف شده است 

2012Upadyaya, )عنوان سطح بهبیان دیگر، اشتیاق یادگیری . به

 رشد یادگیریمنجر به که یادگیریمنابع  وزمان  ینتعامل ب یاتالش 

 ,Lewis, Huebner) شده است شود، معرفیمیو تجربه 

2011Malone, & Valois, )شدت به . زمانی که فراگیران

و نمرات  یکر انتقادیلی، تفتحص یشرفت، پشوندمی یادگیری یردرگ

کار هب یواقع یو دانش کسب شده را در زندگ هدیرا بهبود بخشخود 

اشتیاق فراگیران  .( ,2006Carini, Kuh, & Klein)یرند گمی

است فعال در کالس  یادگیریآموزش و  بیانگر کیفیت

(2008Robinson, & Hullinger, ) . پژوهشگران بر این

برای موفقیت دانشجویان در آموزش  باورند که اشتیاق یادگیری

کارشناسان  .(2018urray, M)اساسی است مهم و عالی بسیار 

 برگیرنده اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختیرا دریادگیری اق تیاش

Shernof, Ruzek, Sannella, -Schorr, Sanchez)دانند می

2017Wall & Bressler,  ). یژگیوعنوان بهرا ی رفتار اشتیاق-

سطح  یا یادگیری یقابل مشاهده، مانند سطح تالش برا یرفتار های

 .( ,2012Skinner & Pitzer) نداهکرد یفتعر یادگیری یشرفتپ

مانند یادگیری )در مورد  یادگیرندهاحساسات  ی شاملعاطف اشتیاق

 ( ,2000Marks)شود می شادکامی(و  خستگی یادگیری،عالقه به 

 یا ی، تالش ذهنیشهدر اند یگذاریهسرمامربوط بهشناختی  و اشتیاق

 & ,Lewis) است یرانفراگتوسط  یادگیری یشرفتپ یراهبردها

2011et al., ). از آن  یحاک اشتیاق تحصیلی تعریفدر  تنوع ینا

 یهاتا جنبه یرفتار هاز جنب ییدانشجو درگیری است که

گستره اشتیاق که  ی، در حالیابدیگسترش م یو شناخت یروانشناخت

عنوان مثال زمان )به یدرسهدر برنام یادگیری یهایتاز فعالتحصیلی 

خارج از برنامه  یادگیری یها یت( تا فعالراهبرد، تالش و یادگیری

و  یخارج یهایتباشگاه ، فعال یها یتفعال مانند) گیردیمرا در بر

 ,Handelsman, Briggs, Sullivan) داوطلبانه(. یهایتفعال

2005& Towler, ) توان با یمدارند، اشتیاق یادگیری را اظهار می

، آن یبراصرف شده  ، زمانتکالیف انجاماز جمله  ییهایتفعال

براین باور است که  (  ,2013Kahu)توصیف کرد.  یرهنمرات و غ

 یاق، اشتتحصیل، عالقه بهیادگیری یتالش براشامل  هااشتیاقانواع 

و  یمی، خودتنظیقعم یادگیریکالس، موضوع، احساس تعلق بهبه

فراگیران دارای . یفتندتوانند در کالس اتفاق بیم یگرانرابطه با د

را وقف تحصیل کرده، زندگی تحصیلی با اشتیاق یادگیری، خود 

معنایی داشته، در امر تحصیل سربلند بوده و از انجام تکالیف 

Aro & -Salmela)تحصیلی و پیشرفت در آن خرسندند 

2012Upadyaya, ) .(2015Dixson, ) عوامل معتقد است ،

 های، سبکهاهیجان، هاشامل مهارت برخط یادگیری اشتیاق

 یادداشت یا یقمنظم، گوش دادن و خواندن دق همانند مطالعیادگیری)

احساس در  شامل هاهیجان .استمشارکت و عملکرد  ی(بردار

 . مشارکتیادگیری می شودبه  یلتما یا، مانند تالش یادگیریمورد 

 ،عملکرداست و  گفتگو یاچت، بحث  چون ییرفتارها دربرگیرنده

این  .است خوب یک آزمونانجام  دست آمده مانند رتبه، یابه یجهنت

یادگیری مبتنی بر فاوا )یادگیری  یهایطمهم مح هاییژگیو موارد،

 یهاعنوان شاخصتواند بهیدهد که میرا نشان م یکی(الکترون

 و مشتاقانه برخطآموزان در نظر گرفته شود. زبانآموزان زبان اشتیاق

، برندکار میبه یخوببهی خود را ، دانش قبلیرندگیم یادفعاالنه 

 طوربه برخط را یورآفنکنند و یریت میمدرا خود  ه یادگیریبرنام

 یارتباط یهامهارتاز ها ، آنینبر ا افزون. گیرندخدمت میبهمؤثر 

راهبری و خود مشارکتی  برخوردار شده و در یادگیری یخوب

 .( ,.2019lee, & et al)کنند میمهارت پیدا 

گیرد، عملکرد تحصیلی متغیر دیگری که تحت تاثیر فاوا قرار می

استاندارد عملکرد  یفتعردر فرایند مکالمه زبان خارجی است. 

ها ها و کسب نمرات آنان از دورهفراگیردرک  هبر نحوتحصیلی 

و  هامهارتها، بر دانش ترگسترده یفحال، تعر ینتمرکز دارد. با ا

-ارب تحصیلی تاکید میتجارائه   یقآموخته شده از طر هاینگرش
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 ,Basri). بر اساس نظر ( ,2008Youssef & Dahmaniکند )

2018Alandejani, &Almadani, ) تحصیلی ، عملکرد

منعکس شده در ی هاو مهارت یدانش فعل یتتقوبه دانشجویان

، نظام آموزشی کلیطوربه. ها اشاره داردآن یلیرشد تحص میانگین و

آمیز آنان در جامعه، رشد و تکامل موفقیت ،افراد سرنوشتنسبت به

 وناگونهای گنبهدارد افراد در ج و انتظار تمند و نگـران اسعالقه

 هاکسب مهارت و نیز شخصیتی ،عاطفی، ابعاد شناختیاز جمله 

های عملکرد تحصیلی مالکگیری اندازه. برای کنندپیشرفت 

، میانگین هادرنظر گرفت که مشهورترین آنان توگوناگون را می

  .(1914)رحیمی، شکاری و حسینیان، است نمرات کالسی 

-آموزشی مهمه هر یک از فراگیران در عرصبه باور کارشناسان، 

د کارایی یا عدم نتواند که مینآیشمار میکننده بهترین عنصر تعیین

. ( ,2002Slavin) تعیین کنندبرنامه آموزشی را  کارایی یک

 یکه برا یایهو رو ی، دانش فراشناختیبر تفکر انتقاد فاواآموزش 

خاص مورد استفاده  یهاها، مناطق و متناطالعات در حوزه یافتن

 ( ,2011Koltay). ( ,2006Hobbs) دارد ید، تأکیردگیقرار م

 یکه اطالعات نقش مهم داردمیاظهار  یر رابطه با سواد اطالعاتد

 یو مشارکت فعال مدن ی، مشارکت فرهنگیدموکراس هدر توسع

در پیشرفت و  یایندهنقش فزا ،سواد ینداشتن اکنند و یم یفاا

ای را بر سواد رسانه (  ,2005Poynton)عملکرد افراد دارد. 

بندی کرده و گروه)کودکان ، جوانان و بزرگساالن( حسب سن 

-و برنامه یانهدر استفاده از را یشترکه کودکان هرچه بکند اعالم می

خواهند  یصرف کنند، عملکرد بهتر ی وقتافزارنرم یکاربرد یها

 نوظهور یدر سوادها یدجد یهابا داشتن مهارتداشت و در آینده 

سواد او در ارتباط با جوانان اعالم کرد که  مواجه خواهند شد.بهتر 

سنجش  یهادست آمده در آزمون مهارتبا نمرات به ای آنانیانهرا

 ینهدر زم یکه دانش خاص یبزرگساالنو به ارتباط مثبت دارد یعمل

خود و حفظ  یهامهارت هتوسع یبراکند اوا ندارند، توصیه میف

در  .دریافت کنند ویژه وزشآمباید عادالنه به اطالعات،  یدسترس

هایی انجام شده که ارتباط با تاثیر فاوا بر عملکرد تحصیلی پژوهش

زمینه  درعلمی  هاینتایج متناقض داشته است. بدین سبب، پژوهش

 یلیاطالعات و ارتباطات بر عملکرد تحص یفناور یرتأث یابیارز

 69اعالم کردند از  پژوهشگرانتداوم پیدا کرده است.  یاندانشجو

مقاله تاثیر  12تاثیر فاوا بر عملکرد تحصیلی پرداختند ای که بهمقاله

منفی آن  تاثیرمقاله به 6عدم تفاوت معنادار و تنها مقاله به 1مثبت، 

. با این حال، نتایج ( ,2019Mir, & Shakee)انداشاره داشته

، (  ,2015Sendurur, Sendurur, & Yilmaz)های پژوهش

(2019Santos, Ramos, Escola, & Reis, )  نشان دادند که

کارگیری آن بر عملکرد تحصیلی فراگیران، دسترسی به فاوا و به

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 

 پیشینه پژوهش

آموزش  نشان داد که (1911) عارضی و همکاران نتایج پژوهش

 شنیداری، نوشتاری، دیداریتوانایی ای بر سبک چندرسانهبه

 زبان انگلیسی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری دارد. وگفتاری

اکی از آن است که فاوا ح (1912جباری و همکاران )های یافته

آموزان دختر دبیرستانی های زبان انگلیسی دانشسبب بهبود مهارت

نشان داد که کاربرد  (1912ناعمی و ناعمی ). نتایج پژوهش شودمی

بر انگیزه پیشرفت و خودکارامدی  اطالعات و ارتباطات یفناور

آموزان دختر تاثیر مثبت و درسی زبان عربی دانشتحصیلی در برنامه

 (  ,2013Thomas, O’Bannon, & Bolton)معناداری دارد. 

تواند بر اساس نتایج پژوهش خود اعالم کردند که استفاده از فاوا می

های یافتهانگیزش و اشتیاق یادگیری را در فراگیران بهبود بخشد. 

(2016Khan, Ayaz, & Khan, )  و(2017Uzun, )  نشان

تواند سبب بهبود انگیزش یهای فاوا مداد که استفاده از برنامه

های گفتاری در زبان آموزان زبان خارجی شود. یادگیری و مهارت

حکایت از آن  (  ,2018Pham, Tan & Lee)نتایج پژوهش 

 یزبان خوب برا یطمح مناسبی برای ایجاد یهافرصتدارد که فاوا 

-یتفعال ه، ارائیبازخورد فور دادن آورد و باوجود میبه آموزانزبان

و به  یزبان یهامهارت ینتمر جهتآموزان زبان جالب به یها

دیگران به یادگیری زبان شده با  یطراح یهایتفعال یاشتراک گذار

بر اساس پژوهش خود  (6112احمدی ) کند.خارجی کمک می

-تواند یادگیری مهارتمیهای نوین آوریاعالم کرد که کاربرد فن

-با توجه به ( ,2018Aydın) های زبانی را بهبود بخشد. آیدین

 یکیالکترون یادگیری یطشراهای پژوهش خود اظهار داشت که یافته

 ، بلکهشودینم یآموزان خارجباعث اضطراب در زباننه تنها 

را به دنبال  دنو گوش دا کاهش اضطراب خواندن یهایتموقع

بیانگر این است که  (2018ung &Lee, J  )های یافته .دارد

شود. اشتیاق یادگیری و ارتباط با مربیان می سبب یادگیری برخط 

مشارکت  یزان، میکیالکترون یادگیری یطدر محافزون بر این، 

کنند که در فرایند یادگیری میآموزان احساس زبان افزایش یافته و

. کنندیم تجربه و احساسبا استاد ی را واقع یادگیری دارند وحضور 
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نشان داد  ( ,2018Ali, Hossain & Ahmed)های یافته

شده و  ینهزمان و هزجویی در یادگیری الکترونیکی موجب صرفه

دانش آموزان،  یادگیریکار مستقل، ارزش افزوده به ی انجامبرا

اجرا  یت، قابلیعسر گوییپاسخ عت عمل بیشتر،فعال، سر یادگیری

بخش رضایت موثر و یادگیری یفیتو ک درسدر خارج از کالس 

اعالم کردند که فاوا بر  ( ,2019Mir, & Shakee)  است.

اداری عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی تاثیر مثبت و معن

تحیق  94در پژوهشی فراتحلیلی روی  ( ,2019Laiداشته است. )

کمک کامپوتر انجام شده در تایوان به این نتیجه رسید که آموزش به

نسبت به روش سنتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی 

  & ,Boahene, Fang)های فراگیران تایوانی داشته است. یافته

2019Sampong, ) های حاکی از آن بود که کاربرد رسانه

های نوآوری بر واسطه خودکارآمدی تحصیلی و ویژگیاجتماعی به

عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

(2019Valiente & et al., ) این نتیجه در پژوهش خود به

 یهایت، صالحیمدرک مفاهرسیدند که یادگیری الکترونیکی سبب 

استفاده نسبت بهمثبت و نگرش اشتیاق یادگیری ، یت، رضایاکتساب

 & Lee)های یافته  .شوددرسی میهدر برنام طراحی شدهاز منابع 

2019et al., ) یادگیری الکترونیکی سبب  بیانگر این بود که

، یروانشناخت یزهانگاشتیاق یادگیری فراگیران شده و از شش عامل 

 ،آموزش دهندگانله، تعامل با اهمساالن، حل مسبا  یهمکار

 یادگیری تشکیل شده است.  یریتو مد اجتماعی حمایت

 

 روش و ابزار پژوهش 

 آزمون نوع پیش و طرح آن آزمایشی پژوهش حاضر نیمه روش

 اشتیاق یادگیریکه در آن تاثیر فاوا بر  بودکنترل آزمون با گروه  پس

درسی مکالمه زبان عربی مورد بررسی و عملکرد تحصیلی در برنامه

قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان 

دختر دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

مه زبان عربی را در نیمسال ( که درس مکال1912خوارزمی)ورودی 

نفر تشکیل  91تعداد انتخاب کردند، به 1912-12دوم سال تحصیلی 

. با توجه به این بودشماری تمامصورت به یریگروش نمونهدادند. 

( انتخاب 1912که تمامی افراد نمونه از یک دانشگاه، یک ورودی )

وردار از همگنی مناسبی برخشدند و دارای جنسیت یکسان بودند، 

جهت اطمینان بیشتر از همگنی دو گروه آزمایش و کنترل، بودند. به

صورت ها بر حسب میانگین ترم اول همتا شده و بهآزمودنی

 11نفر به عنوان گروه آزمایش و  11گمارش تصادفی در دو گروه )

عنوان گروه کنترل( جایگزین شدند. در طی فرایند برنامه نفر به

نفر از گروه کنترل درس  6از گروه آزمایش و نفر  1مداخله تعداد 

-نفر به 14نفر ) 62مکالمه را حذف کردند که تعداد افراد نمونه به 

عنوان گروه کنترل( تغییر یافت. نفر به 19عنوان گروه آزمایش و 

برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در این پژوهش، از روش میدانی 

 ای استفاده شد. و پرسشنامه

 ,Fredericks) پرسشنامهاز  یادگیریاشتیاق  رسیبرای بر

Blumenfeld & Paris, 2004)  استفاده شد. این پرسشنامه

 عاطفی اشتیاق( 4-1و سه مولفه اشتیاق رفتاری ) ه گوی 11دارای 

پاسخ هر کدام از است.  (11 -11) و اشتیاق شناختی (11 -1)

را  همیشه(هرگز تا )که از  باشدنمرات یک تا پنج میها دارای گویه

-تر بیانگر اشتیاق پایین و نمره باالتر نشاننمره پایین .شودشامل می

، (6114)فردریکز و همکاراندهنده اشتیاق یادگیری زیادتر است. 

 صوری روایی. گزارش کردند 22/1 ضریب پایایی این مقیاس را

 روشبهآن  تایید شده و پایایی کل جامعه ایرانیپرسشنامه در  این

 ودرگاهی، پیرانی  )عباسیاعالم گردید  22/1 آلفای کرونباخ 

 در پژوهش  یادگیریاشتیاق پایایی پرسشنامه  (.1914، بنیادی

 اشتیاق شناختیو مؤلفه های  24/1کرونباخ  حاضر از طریق آلفای

 .دست آمدبه  29/1 ، اشتیاق رفتاری22/1 ، اشتیاق عاطفی21/1

درسی مکالمه زبان در برنامهتحصیلی  عملکرد جهت سنجش

استفاده در این درس  آنـانپایان ترم دانشجویان از نمرات عربی 

 عملکردگیری ی برای اندازهداستاندار نظر به این که ابزارشد. 

 هپس از تهی. پژوهشگران تحصیلی در این درس وجود نداشت

جدول مشخصات با توجه به ابعاد هدف و محتوا و با توجه به 

-تهیه شده بود، پرسشدر ابتدای هر بحث  رفتاری کـه هایهدف

نفر از  1هایی را طراحی کردند. سپس این پرسشنامه در اختیار 

و پس از استادانی که سابقه تدریس این درس را داشتند، قرار دادند 

الزم، روایی صوری و محتوای  اصالحاتآنان و وری نظرات آجمع

صورت انفرادی به گاه دانشجویان بهآن مورد تایید قرار گرفت. آن

سواالت پرسشنامه که توسط استاد مربوطه ارائه می شد، پاسخ 

به دست  22/1روش آلفای کرانباخ دادند.  پایایی این پرسشنامه به

درسی نامه سنجش عملکرد برنامهآمد که در حد مطلوب بود. پرسش

سوال مربوط به  11سوال بود که  61مکالمه زبان عربی شامل 



 664                                                                                292ات206، از صفحه0911، بهار0، شماره01پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره

 

 

مهارت گوش دادن، شامل تلفظ صحیح کلمات، عبارات و جمالت 

های اصلی یک ها، پیروی از دستورات دوگانه، بیان ایدهو درک آن

سوال  11زبان عربی مطرح شده در گروه و فایل کوتاه صوتی به

-ط به مهارت سخن گفتن شامل معرفی و توصیف افراد، مکانمربو

کار بردن درست کلمات در جمله، بیان یک ها، اشیا، حوادث، به

سواالت مرتبط با آن، اظهار نظر در باره قصه کوتاه و پاسخگویی به

 یک تصویر بود.    

صورت تصادفی در دو انتخاب نمونه و جایگزینی آنان به از پس

عمل آمد. سپس گروه آزمایش آزمون بهو کنترل، پیشگروه آزمایش 

درسی مکالمه زبان عربی را بر اساس سرفصل مصوب به برنامه

وسیله استاد مجرب و متخصص زبان عربی به مدت یک نیمسال 

شیوه گروهی و با رویکرد جلسه( و با استفاده از فاوا به 11تحصیلی)

همزمان و  ا به صورترایج به همراه فاواستفاده از روش تلفیقی )

شیوه رایج)سنتی( بهتنها دریافت کردند و گروه کنترل ( غیرهمزمان

در این اوا ف منظور از روش آموزشی مبتنی بر آموزش دیدند.

کتاب صدی الحیاه، المرحله ) پژوهش، آموزش محتوای درسی

پاورپوینت،  ژکتور،وبا استفاده از دستگاه پر (التمهیدیه، جلد دوم

 ود. در اینب و شبکه اجتماعی ینترنت، تلفن همراه، الوح فشرده

-از نرم ، آماده کردن مطالب آموزشی و استفادهمعلمروش نقش 

 ایهژکتور، پاسخ به پرسشوا با پرهآن ئهافزارهای آموزشی و ارا

 ، تلفن همراهایمیلصورت حضوری و نیز از طریق آنان در کالس به

مطالب  همان استاد، رایج )سنتی(. اما در روش بودشبکه اجتماعی و 

و  کردتدریس میهای بحث و گفتگو و توضیحی را بـا روش درسی

درسی داد. خالصه تدریس برنامههای دانشجویان پاسخ میبه پرسش

 مکالمه زبان عربی مبتنی بر فاوا  به شرح زیر انجام شد:

با استفاده از ها و تلفظ صحیح آنجلسه اول: آموزش لغات 

ها )محیط خانواده، بیمارستان، مراکز اداری، فروشگاهر مناسب تصاوی

 ها( با کمک لوح فشرده و پاورپوینت.رستورانو 

یافتن کلمات مترادف و های قبلی، جلسه دوم:  ادامه تمرین

 ها. تلفن همراه و تلفظ درست آنشده در لغتنامه نصب متضاد از

ن عربی از طریق گوش دادن به مکالمه افراد به زباوم: سجلسه 

 نمایش فیلم )نصب شده در رایانه کالس و تلفن همراه(.

 استفاده تصویرهای مناسبجلسه چهارم: بیان جمالت با 

ها، دفاتر هواپیمایی، )محیط خانواده، بیمارستان، مراکز اداری، هتل

 ها( با کمک رایانه و پاورپوینت.رستورانو ها فروشگاه

زبان عربی )در زمینه از اخبار به تهیه فایل صوتی: پنجمجلسه  

گذاشتن آن بین اشتراک موضوعات مطرح شده در جلسه قبل( و به

اعضای گروه در شبکه اجتماعی و ارزیابی آن توسط سایر اعضا 

 تحت نظارت استاد.  

از  عربیزبان به های کوتاهیا انیمیشن یافتن فیلمجلسه ششم: 

کالس درس و بیان  دران و نمایش آن جویاینترنت توسط دانش

و پرسش و پاسخ در این زمینه جهت  آموزانزبان آن توسط خالصه

 بیشتر.و فهم  درک

های فشرده آموزشی در زمینه : استفاده از لوحهفتمجلسه 

درک و شامل زبان عربی گفتن بهدادن و سخنگوشهای مهارت

 کلمات، عبارات و جمالت. تلفظ

-بهآموزان رپوینت توسط زبان: طراحی پاوو نهم مهشتجلسه   

و جمالت تازه توسط لغات  ئهبرای ارانفره(  1تا 4صورت گروهی )

ها در کالس های دیگر از طریق شبکه اجتماعی و ارزیابی آنگروه

 به کمک رایانه تحت نظارت استاد.

زبان عربی با استفاده از گویی بهجلسه دهم و یازدهم: داستان

 ق پاورپوینت.تصاویر ارائه شده از طری

-ارائه نوشته و تصاویر مربوط به: دوازدهم و سیزدهمجلسه 

کمک آداب، رسوم، فرهنگ و آثار باستانی یک کشور عربی به

زبان رایانه)یا تلفن همراه( و ارزیابی آن از طریق بحث و گفتگو به

 عربی توسط سایر اعضاء گروه و استاد.

صورت نمایش بهجلسه چهاردهم و پانزدهم: طراحی و اجرای 

نفره( بر اساس موضوعات پیشنهادی )از سوی استاد  1تا 4گروهی )

زبان عربی همراه با نشان دادن تصاویر و یا دانشجویان( در کالس به

 مناسب از طریق رایانه و پاورپوینت. 

عمل پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به 

 روه مورد بررسی قرار گرفت.آمد و نتایج به دست آمده از دو گ

 

 های پژوهش یافته

 ارائه شده است.  1نتایج توصیفی مطالعه حاضر در جدول 

 

و  اشتیاق یادگیری: میانگین و انحراف استاندارد 1جدول

 در دو گروه عملکرد تحصیلی

 کنترلگروه  گروه آزمایش متغیرها
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برای استفاده از تحلیل کوواریانس الزم است ابتدا پیش 

های تحلیل کواریانس بررسی شد. برای اطمینان از نرمال  فرض

اسمیرنوف  -بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کالموگروف

حاصل از این آزمون برای اشتیاق یادگیری   Zاستفاده شد. آماره 

61/9( ،11/1p>و برای عملکرد تحصیلی ،) 49/9( ،11/1p> به )

دست آمد که نشان دهنده نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای 

 پژوهش بود.  

آزمون  پژوهشی از  متغیرهای  واریانس  از همگنی  اطمینان  برای 

از  آمده  دست  به  گردید. نتایج   استفاده  لوین واریانس  خطای  برابری  

برای  و (<F= ،11/1p 12/9)اشتیاق یادگیری برای  آزمون این  

-واریانس  همگنی ( نشانگر <F= ،11/1p 41/9) عملکرد تحصیلی

متغیر   و  وابسته متغیر  رابطه  یکسانی  منظور  بود. به  گروه  دو های 

  از آزمایشی و کنترل  هایگروه برای  آزمون( پیش )نمره  کمکی 

اشتیاق آزمون برای  اجرای  از  حاصل  نتایج  شد.  استفاده  رگرسیون 

 21/6) عملکرد تحصیلیبرای  و (<F= ،11/1p 16/6)یادگیری 

F= ،11/1p>متغیر   رابطه یکسانی  از  حاکی   که آمد  دست  ( به

توان از گروه بود. بنابراین می  دو  هر برای  آزمون پیش  و وابسته  

های  کوواریانس چند متغیری برای تجزیه و تحلیل دادهتحلیل 

 پژوهش استفاده کرد تا اثر پیش آزمون نیز کنترل شود.

 

: نتیجه تحلیل کوواریانس اشتیاق یادگیری و عملکرد 6جدول

 تحصیلی

 df مقادیر نوع آزمون
 فرضیه

df خطا F P  اندازه

 اثر

 21/1 111/1 92/12 91 1 22/16 اثرپیالیی

 21/1 111/1 92/12 91 1 1;61/1 المبدای ویلکز

 21/1 111/1 92/12 91 1 42/61 اثر هتلینگ

 21/1 111/1 92/12 91 1 42/61 بزرگترین ریشه روی

 

چند متغیره  های آزمون معنادار شدن شاخص 6بر اساس جدول 

اثر ی و روترین ریشه یعنی المبدای ویلکز، اثر هاتلینگ، بزرگ

بین  موید این موضوع است که ( p ،92/12 =F >11/1)پیالیی 

آزمون متغیرهای وابسته با های آزمایش و کنترل از لحاظ پسگروه

-می ،داری وجود دارد. بر این اساسآزمون تفاوت معنیکنترل پیش

توان بیان داشت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای 

( اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربیوابسته )

درصد  21 دهد کهایجاد شده است و ضریب اندازه اثر نشان می

 تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است.

 

نمرات  ها از لحاظ نتایج اثرات بین آزمودنی: 9 جدول

اشتیاق یادگیری و  آزمون( متغیرهایپس -آزمونتفاضل)پیش

 درسی مکالمه زبان عربینامهعملکرد تحصیلی در بر

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

 هدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P مجذور 

 اتا 

توان 

 آماری

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 19/2 12/92 12/2 26/92 22/2 14/91 22/2 26/92 اشتیاق یادگیری )کل(

 41/4 94/16 14/4 11/16 16/1 22/14 26/4 91/16 اشتیاق عاطفی

 11/4 22/16 69/4 42/16 24/4 12/11 61/4 26/16 اشتیاق شناختی

 91/6 62/11 92/6 12/11 22/6 11/16 92/6 12/11 اشتیاق رفتاری

 62/1 12/14 92/1 14/11 92/1 11/11 92/1 22/11 عملکرد تحصیلی 
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 22/1 92/1 111/1 21/1 21/429 1 12/926 اشتیاق یادگیری

 21/1 42/1 111/1 62/11 12/922 1 12/626 عملکرد تحصیلی

 

درسی مکالمه برنامهدهد که آموزش  نشان می 9های جدول یافته

؛ F=21/1)اشتیاق یادگیری بر متغیرهای  زبان عربی مبتنی بر فاوا

11/1P< 62/11)عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی ( و=F ؛

11/1P< اشتیاق یادگیری درصد  92( تاثیر مثبت و معناداری دارد و

را تبیین عملکرد تحصیلی آموزش مکالمه زبان عربی درصد  42و 

 نموده است. 

 

ها از لحاظ نمرات  نتایج اثرات بین آزمودنی: 4جدول

اشتیاق یادگیری در  هایمولفهآزمون( پس -آزمونتفاضل)پیش

 زبان عربی درسی مکالمهبرنامه

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

 هدرج

 آزادی

F P مجذور 

 اتا 

توان 

 آماری

 22/1 91/1 111/1 22/2 1 92/612 اشتیاق عاطفی

 29/1 99/1 111/1 49/2 1 62/619 اشتیاق شناختی

 12/1 62/1 111/1 91/2 1 96/164 اشتیاق رفتاری

 

درسی مکالمه زبان عربی مبتنی برنامهآموزش  4بر اساس جدول 

های اشتیاق یادگیری، شامل اشتیاق عاطفی بر مولفه بر فاوا

(22/2=F 11/1؛P<(اشتیاق شناختی )49/2=F 11/1؛P< و  )

( تاثیر مثبت و معناداری دارد و >11/1P؛ F=91/2اشتیاق رفتاری )

درصد و 99درصد، اشتیاق شناختی  91ترتیب اشتیاق عاطفی به 

 42درصد واریانس برنامه آموزش  یادگیری و  62اشتیاق رفتاری 

 اند. ای را تبیین کردهدرصد برنامه مداخله

 

 اشتیاق یادگیریآزمون  شده پس میانگین نمرات تعدیل: 1 جدول

 دو گروهعملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی و 

 کنترل آزمایش متغیر

انحراف  میانگین 

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

اشتیاق 

 یادگیری)کل(

61/92 22/2 29/92 42/2 

 41/4 16/11 22/4 61/14 اشتیاق عاطفی

 16/4 92/16 21/4 21/14 اشتیاق شناختی

 94/6 16/11 26/6 29/16 اشتیاق رفتاری

 62/1 12/14 91/1 21/11 عملکرد تحصیلی 

 

دهد که  شده دو گروه نشان می های تعدیل مقایسه میانگین 

اشتیاق یادگیری، عاطفی، شناختی، رفتاری و عملکرد میانگین 

در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل تحصیلی مکالمه زبان عربی 

افزایش موجب  ، آموزش فاوادیگر  عبارت به (.1)جدول  است

 است.گروه آزمایش شده متغیرهای مذکوردر 

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فاوا بر اشتیاق یادگیری و 

درسی مکالمه زبان عربی دانشجویان عملکرد تحصیلی در برنامه

دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی انجام شد. 

 اشتیاق یادگیرینتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فاوا بر افزایش 

تاثیر درسی مکالمه زبان عربی برنامه های آن دانشجویان درو مولفه

طور مستقیم پژوهشی بهاکنون این که تهنظر ب مثبت و معناداری دارد.

در ارتباط با سوال اصلی پژوهش حاضر صورت نگرفته است، 

امکان مقایسه این یافته با نتایج قبلی وجود ندارد، اما امکان مقایسه 

 هایی که همپوشانی دارند، مقایسه کرد.توان با سازهرا میاین یافته 

، (1912ناعمی و ناعمی )های این یافته با نتایج پژوهش

(2013Thomas, & et al., ) ،(2018ung &Lee, J) ،

(2019Valiente & et al., ) ،(2019Lee & et al., )  همسو

فرایند در  فاوا استفاده از توان گفت کهدر تبیین این یافته میاست. 

 ،آموزان شده و سطح عالقهیادگیری، سبب ایجاد جذابیت برای زبان
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ینترنت بخشد. فاوا و از جمله اها را بهبود میانگیزه و اشتیاق آن

تواند زمینه برقراری ارتباط کالمی را بین یادگیرندگان زبان فراهم می

 ,Smith, & Laurd) ها را ارتقا دهدسازد و انگیزش درونی آن

 ,Tella)کند یادگیری بهتر و بیشتر ترغیب میها را بهو آن (2010

افزایی دارند و یادگیری فعال با یکدیگر هم انگیزش و. (2007

یادگیری  زیـرا اشتیاق شود؛می سبباشتیاق یادگیری را ها آن تلفیق

کند تر عمل می، قوییادگیری فعال و انگیزشبیشتر  یانبا همپوش

(2009Barkley, ) .شود تا یادگیرندگان چنین شرایطی موجب می

مشکالت ها و با چالش تر عمل کنند،فرایند یادگیری، فعالدر زبان  

ریزی داشته هایشان برنامهتحصیلی مقابله نمایند، برای تحقق هدف

، راهبردهای شناختی و اصرار ورزندتکلیف باشند، در انجام 

کار گیرند، خالقیت بیشتری از خود نشان را به فراشناختی بیشتری

ها بیشتری در راستای رسیدن به هدف دهند و با امیدواری و انگیزه

اشتیاق یادگیری بیشتری از خود بروز دهند. شواهد تالش کنند و 

حاکی از آن است که فاوا نقش موثری در بهبود انگیزه پیشرفت 

. (1912)ناعمی و ناعمی، دارد  خودکارآمدی تحصیلیو  تحصیلی

یادگیرنده عالیـق درونـی  افزایشموجـب احساس خودکارآمدی 

 به هنگام مواجههگذارد. این افراد میر یثش تاهایبر فعالیتشده و 

نشـینی از هدف، حس خودکارآمدی خود قبعبـا شکست یـا حتی 

ضعف تالش ناکافی و  را سریعا  ترمیم نموده و شکست خود را به

ارشناسان . کدهنداطالعات که همگی قابل دستیابی است، استناد می

 باورهای خودکارآمدی بر انتخاب تکلیف، تالش،معتقدند که 

 .(Hill, 2014) گذاردو پیشرفت افراد تاثیر می درگیریاستقامت، 

شود زیرا این آموزان میفاوا سبب افزایش اشتیاق عاطفی در زبان

درگیری مندی خاطر عالقهارزش به -افراد، طبق نظریه انتظار

کنند. این بیشتری با یادگیری و انجام تکالیف مربوط به آن پیدا می

تر و ارزشمندتر بدانند، تالش بیشتری افراد هر چه تکالیف را جذاب

 )کرده و عملکرد یادگیری بهتری خواهند داشت. به نظر 

Kindermann, 2007د شور و ( کیفیت عاطفی یادگیرنده مانن

های یادگیری شوق، عالقه و احساس لذت و رضایت در فعالیت

آموزان شود تا زبانبیانگر اشتیاق عاطفی آنان است. فاوا موجب می

کار گیرند و استفاده هر فرایندهای شناختی و فراشناختی را بیشتر به

آموزان عملکرد بهتر شود تا زبانچه بیشتر از این راهبردها سبب می

ها یت یادگیری زبان پیدا کنند و در نتیجه اشتیاق شناختی آندر فرا

 & Pietarinen, Soini )یابد. در این راستا افزایش می

Pyhalto, 2014)  انتقال یادگیریدرک و فهم مطالب، توانایی ،

را امور مختلف  هقضاوت دربار و نوآوریتجزیه و تحلیل مسائل، 

دانند. همچنین فاوا موجب های اشتیاق شناختی میوان شاخصعنبه

-ها تالش میشود. آنآموزان میافزایش پیشرفت تحصیلی در زبان

های زبانی خود را بهبود بخشند و در ها و مهارتکنند تا یادگیری

های زبان استقامت و پایداری بیشتری از خود فرایند کسب مهارت

نشان دهند؛ این امر افزایش اشتیاق رفتاری را در پی دارد.  همچنین 

( Willms, 2003) مانند پایداری و تالش مستمر  رفتارهایی

تمرکز، توجه، انگیز، فراگیران به هنگام انجام تکالیف دشوار و چالش

وجود  حاکی از راهای گروهی و شرکت در بحث گریپرسش

آموزش تلفیقی طور کلی، داند. بهاشتیاق رفتاری در فراگیران می

بخش و لذت را نجویاتواند محیط یادگیری دانشمیمبتنی بر فاوا 

. در واقع کندو سرشار از امنیت روانی  پریشانیهرگونه  عاری از

که در درونی ه انگیز آموزش تلفیقی عالوه بر افزایش یادگیری و

، زمینه ( ,2010Smith, & Laurd)کند استاد و دانشجو ایجاد می

آورد. وجود میآموزان بهبهبود اشتیاق یادگیری بیشتر را برای زبان

-که زبانکند، زمانی ادعا می ( ,2009Futurelab)در این راستا 

شده و در فرایند  یگرانی در صحنه یادگیری بازتبدیل به آموزان 

 ،دارد که خود یشتری وجود، احتمال بشوندمی یردرگ یادگیری زبان

سارانی و کنند. درک  یچیده راپ یهایدهو اکشف کرده را  یمعنا

ی ضمن آموزش ایکه محیط چندرسانهدارند اظهار می (1919)آیتـی 

ایجاد نوعی محیط چندحسی برای فراگیران و با داشتن امکانات 

انگیزه فراگیران را به یادگیری افزایش دهد که این  تواندتعاملی می

عدم فرسودگی  باعث ایجاد حس توانایی مثبـت وآن، انگیزه به تبع 

های استفاده از جمله مزیت از. تحصیلی در دانشجویان خواهد شد

ه باال بردن انگیزبه توان مییادگیری زبان، ها در کالس ایرسانه چند

های مختلف مثل برای مشارکت، ترکیب مهارتآموزان و عالقه زبان

 کردن، افزایش مهارت و صحبت خواندن، گوش دادن، نوشتن

بهتر منابع،  تحلیل و ، تجزیهاستادو  جوهمکاری، تعامل بهتر دانش

 هاز گوینداستاد دادن نقش  رر حل مسأله، تغییدباال بردن تفکر 

های یادگیری، استفاده از سبکدر فرایند گر به نقش تسهیل صرف

اشاره کرد و در نتیجه با ایجاد محیطی  یادگیری -متفاوت در یاددهی

 جذاب و برانگیزاننده، اشتیاق یادگیری زبان را افزایش داد.

 عملکرد تحصیلیفاوا بر یافته دیگر پژوهش نشان داد که 

زبان عربی تاثیر مثبت و درسی مکالمه نشجویان در برنامهدا



 662                                                                                292ات206، از صفحه0911، بهار0، شماره01پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره

 

 

، (1911) عارضی و همکارانهای معناداری دارد. این نتایج با یافته

ung &Lee, J)، ( ,2017Uzun)، (1912جباری و همکاران )

 ,Lai)، ( ,.2018Ali & et al) ، (6112احمدی )، (2018

2019) ،(2019Santos, & et al., ) ،(Boahene, & et al., 

-که به توان گفتمییافته این بیین در تهمخوانی دارد.  (2019

های کارگیری فاوا در یادگیری زبان خارجی سبب بهبود مهارت

شود های سخن گفتن و گوش دادن میویژه مهارتچهارگانه به

(2016Guzel & Aydin, ) .(2011Lee & Choi,  )  بیان

 یزانگچالش یاربس یطمح برخط( یادگیریاوا )کنند که استفاده از فمی

کند ایجاد می یرانفراگ یمخودتنظیادگیری  هاییتتوسعه ظرف یبرا

در یادگیری  ناتوانند و یمخود تنظ یادگیریکه در  یآموزانزبانبهو 

 & Yesilyurt,  Eksi) .کندکنند، کمک میضعیف عمل می

بورد و تبلت موجب کنند که استفاده از وایتاظهار می (2018

ویژه در گوش دادن، خواندن و نوشتن زبان های زبان بهمهارت

از جمله دالیل موفقیت  کاربرد فاوا در مکالمه زبان شود. خارجی می

های سنتی متفاوت بوده و زمینه عربی این است که این روش از روش

واقعی و عینی، جذب یادگیرنده و سرعت در دریافت  هایتجربه

های اجتماعی )اسکایپ، یوتیوب و شود. شبکهاطالعات را سبب می

آموزان با سخنگویان بومی غیره( با ایجاد فرصت و زمینه ارتباط زبان

کنند؛ های زبان به ویژه مکالمه را تسهیل میآن زبان، یادگیری مهارت

آموز در سایه ها این است که زباناین شبکه زیرا هدف واقعی از ایجاد

 )تعامل با سخنگویان آن زبان، زبان جدید را فراگیرد. بر اساس نظر 

2010Stevenson, & Liu, ) های شمار وسیعی از کاربران شبکه

طور مرتب در تعامل هستند و اعضای جدیدی برای تعامل اجتماعی به

based -web)شوند. یادگیری مبتنی بر وبشبکه میوارد 

learning) آموزان مفهوم یادگیری را برای خود شود تا زبانسبب می

تر استفاده کنند، با ایجاد کرده، از فناوری برای یادگیری راحت

ها  و دیگران  ارتباط برقرار کنند، روش خودآموزی را به همکالسی

دیکسون دگیری احساس تعلق کنند. اجتماع یاکار گیرند و نسبت به

 (Online learning)معتقد است که یادگیری برخط  (6111)

ها، انگیزش،  مشارکت و عملکرد می شود. موجب بهبود مهارت

(2018ung &Lee, J)  نیز بر این باور است که یادگیری برخط

ریزی کند، با استاد رابطه گیرنده برای خودش برنامهشود تا یادسبب می

برقرار کند، در یادگیری مشارکت کند، به تولید دانش بپردازد، 

کار گیرد، راهبردهای های خود را در زندگی واقعی بهآموخته

یادگیری خود را توسعه دهد، محتوای یادگیری را انتخاب کند و 

بر اساس  (Aşıksoy, 2018)انگیزش یادگیری خود را  بهبود بخشد. 

های خود اعالم کرد که استفاده از وب سبب رشد و توسعه یافته

طور کلی شود. بههای گوش دادن در زبان آموزان انگلیسی میمهارت

آموزان در های اجتماعی به زبانتوان گفت که فاوا و از جمله شبکهمی

یادگیری، دریافت پاسخ سواالت از تشخیص و انتخاب موضوعات 

-ها، مشارکت در سخن گفتن و یادداشتدوستان، تعامل در بحث

برداری، افزایش تعامالت و ماهیت مثبت آن سبب بهبود عملکرد 

شود. عالوه براین، فاوا سبب بهبود های زبانی میتحصیلی در مهارت

و  (1912عمی و ناعمی، )ناشود خودکارآمدی تحصیلی می

 سازد.خودکارآمدی تحصیلی زمینه عملکرد تحصیلی بهتر را فراهم می

های الزم، این پژوهش همانند سایر رغم اعمال کنترلعلی

هایی همراه بوده است. از جمله این موارد، ها با محدودیتپژوهش

محدودیت جلسات آموزشی به یک نیمسال تحصیلی و حضور 

دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی بود. 

بنابراین، الزم است که در تعمیم نتایج در بلندمدت و به سایر 

برنامه  های بعدی،شود در پژوهشجوامع احتیاط شود. پیشنهاد می

های بزرگتری از آموزشی با تعداد جلسات بیشتر روی نمونه

ریزان درسی صورت گیرد. همچنین برنامه آموزاندانشجویان و دانش

درسی( اقدام درسی الکترونیکی)تلفیق فاوا و برنامهبه تدوین برنامه

های الزم را برای استفاده از کنند و متولیان نظام آموزشی زیرساخت

-های آموزشی فراهم سازند. استادان و معلمان نیز میمحیطفاوا در 

خارج از کالس و توانند با استفاده از فاوا، محیط آموزشی را به

های واقعی زندگی انتقال داده و زمینه ایجاد فضای امن و  محیط

آموزان های زبانی را برای زبانبخش، اشتیاق یادگیری و مهارتلذت

مکالمه)گوش دادن و سخن گفتن( فراهم  های خارجی به ویژهزبان

 سازند. 
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