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آموزشی (شامل لپتاپ به دانشجویان ،سیستمهای پروژکتور چند
 0مقدمه
تا کنون تعریف دقیقی از برنامهدرسی( ،)curriculumبرنامه-
ریزی درسی( )curriculum developmentو مرزهای علمی
مطالعات برنامهدرسی( )curriculum studiesارائه نشده است( Du
 .)Preez & Simmonds, 2014بیشتر دانشمندان این حوزه ،آن
را نشانه سرزندگی و پویایی آموزش میدانند .برنامه درسی صریح،
برنامهدرسی رسمی ،رئوس مطالب و موضوعات تدریس شده واژه-
هایی است که برای توصیف یا تعریف برنامهدرسی بهکار رفته
است ( .)Jacobs, Vakalisa & Gawe, 2011در راستای این
تفکر ،برنامهدرسی یک اثر سیاستگذاری شده است که باید در
سطح خرد (کالس) اجرا شود .از این رو ،برنامهدرسی ،اصطالحی
است برای اسناد سیاستگذاری شده مصوب که توسط مسئوالن
نظام آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .این اسناد ،برنامههای
درسی رسمی را نشان داده و اولویتهای آموزشی یک ملت را
مشخص میسازد .طبق گفتههای ( & Reed, Gultig
 )Adendorff, 2012برای تأیید برنامهدرسی بر موضوعات زیر
تأکید شده است:
• موضوعات مدرسه و دانش موجود در آن ها؛
• راهنمایی برای چگونگی آموزش دانش در کالس؛
• ارائه حداقل دانش ،مهارت ها و ارزشهایی که فراگیران باید
بهدست آورند.
• بیان آن چه طراحان برنامهدرسی و سیاستگذاران آموزشی
بهعنوان دانش برای فراگیران و جامعه مهم تلقی می کنند.
فنآوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ( information and
 )communication technologyو نوآوریهای آن در طول دو
دهه گذشته ،چشم انداز تعلیم و تربیت و از جمله برنامه درسی را
متحول ساخته و برنامه درسی الکترونیکی را به عنوان تلفیق فن-
آوری با فرایند برنامهدرسی سبب شده است .برنامهدرسی
الکترونیکی ،به یادگیری مبتنی بر کامپیوتر (از جمله مواد آموزشی
که در اختیار دانشجویان از طریق سیدی یا دیویدی قرار می-
گیرند) ،دورههای برخط و مکانیزمهای وب؛ سیستمهای الکترونیکی
مورد استفاده برای ارتقاء برنامههای درسی (مانند ایمیل؛ تست
آنالین و ارزیابی دوره) و برنامههای کاربردی مختلف از فنآوری

رسانهای و کالسهای بیسیم سازگار با اینترنت) اشاره دارد
( Hendricson, Panagakos, Eisenberg, McDonald,
 .)Guest& et al., 2004ورود فاوا بهحوزه آموزش و برنامه-
درسی ،مدیریت کـالس را بهکلی دگرگون ساخته و رویکرد
پژوهش محور و فراگیر محور را جایگزین معلم محور کرده است
(محمدی .)1922 ،فاوا زمینه استفاده از محیط گروهی ،مشارکت
میان فراگیرندگان را از طریق ایجاد انجمنهای الکترونیکی،
گفتگوی الکترونیکی ،فهرستهای ارسال مطالب از طریق پست
الکترونیکی و غیره را بهوجود آورده است (ناعمی و ناعمی،
 .)1912یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که محیطهای
یادگیری مبتنی بر فاوا میتواند تعامل و مهارتهای ارتباط بین
فردی ( ،)Sivagami & Samundeeswari, 2015انگیزش،
عملکرد تحصیلی ( Kori, Pedaste, Leijen & Tõnisson,
 ،)2016واژگان زبان انگلیسی (عارضی ،سعیدیپور ،سرمدی و
زندی ،)1911 ،اشتیاق یادگیری ( & Valiente, Payá, Ávila,
 )Ferrer, 2019را بهبود بخشد.
یکی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری ،اشتیاق
یادگیری ( )learning engagementیا درگیری تحصیلی است.
اشتیاق یادگیری بهتمایل فراگیران بهدرگیر شدن در فرایند یادگیری
و بهمنظور کسب بهتر دانش و مهارتها اشاره دارد ( Feredricks,
 )Blumenfeld, & Paris, 2004و برای درک و تبیین افت و
شکست تحصیلی فراگیران مطرح شده و بهعنوان پایه و اساس
تالشهای اصالحگرایانه در حوزه آموزش مورد توجه قرار گرفته
است .بهطور کلی ،اشتیاق یادگیری بر مفهوم خودآگاهی در مطالعه،
طراحی عقاید فراشناختی و خودتنظیمی تأکید دارد ( Green,
.)Gregory, Liem, Martin, Colmar & et al., 2012
مفهوم اشتیاق یادگیری با انگیزش ارتباط نزدیکی دارد .در بحث
انگیزش ،بین انگیزش درونی و بیرونی تفاوت وجود دارد .اعتقاد بر
این است که انگیزش بیرونی وابسته بهوجود پاداش و مشوقهای
بیرونی است ،درحالی که انگیزش درونی مستلزم هیچ پاداشی
نیست .فراگیران دارای انگیزش بیرونی فقط برای کسب پاداش یا
اجتناب از تنبیه ،تکالیف خود را انجام میدهند ( Schlechty,
 .)2005نتایج پژوهشها حاکی از این است که اشتیاق یادگیری در
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محیط یادگیری الکترونیکی مزایای چندگانه از جمله افزایش انگیزه

برگرداندن آن بهزبان عربی برای درک و کسب اطالعات تازه هستند

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

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

یکی از سازههای دیگری که تحت تاثیر فاوا قرار میگیرد ،عملکرد

از زبانآموزان عربی وجود دارد ،دالیل دیگری نیز برای یادگیری آن

تحصیلی است .عملکرد تحصیلی بهمعنای توانایی اثبات موفقیت

در کشورهای غربی ،از جمله مطالعه عربی کالسیک برای دستیابی

برای رسیدن به هدفهایی است که برای آن برنامهریزی شده است

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

( .)Lester, Leonard & Mathias, 2013مهمترین نشانة

عربی را بهعنوان ابزار آموزشی جهت رشد انضباط فکری مورد

موفقیت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف ،شیوه عملکرد تحصیلی

استفاده قرار میدهند (.)Ryding, 2006

فراگیران آن است .فراگیر با عملکرد تحصیلی مناسب ،مورد تأیید و

با ظهور وگسترش فاوا و تلفیق آن با برنامهدرسی ،طراحی

پذیرش همساالن ،معلمان و والدین قرار گرفته و عزت نفس و

محیطهای چند رسانهای ،اهمیت فزایندهای یافتهاند .فاوا میتواند به

احساس کفایت او بهبود مییابد؛ در مقابل فردی که عملکرد

تعامل و همکاری بیشتر بین استاد و دانشجو و نیز دانشجویان با هم

تحصیلی ضعیف دارد به توانایی و کفایت خود شک کرده و

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

احساس ناکارآمدی و ناتوانی میکند و از ادامة تحصیل و یادگیری

تغییر شیوه معلم محور به یادگیرنده محور ،رهایی از وابستگی به

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

مکان و زمان ،ترکیب مهارتهای اساسی زبان (گوش دادن ،سخن

تحصیلی بهتوانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات

گفتن ،خواندن و نوشتن) شده و انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی

آموزشگاهی گفته میشود که بهوسیله آزمونهای فراگیری

فراگیران را در برنامهدرسی زبان عربی بهبود میبخشد (ناعمی و

استانداردشده یا آزمونهای معلم ساخته اندازهگیری میشود .به-

ناعمی .)1912 ،با توجه بهجایگاه ویژهای که زبان عربی بهخصوص

طورکلی ،این اصطالح بهمعنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد

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

است؛ بهطوری که بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به-

بر عهده دارند ،ضرورت توجه بهمسایل مرتبط با آموزش این زبان

تفاوتهای فردی و عوامل مربوط بهمدرسه و نظام آموزش و

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

پرورش مورد مطالعه قرار داد (سلیمان نژاد و سحران1921 ،؛ به نقل

افزایش اشتیاق یادگیری و بهبود عملکرد یادگیری زبان عربی (با

از تمناییفر و گندمی .)1911 ،بهکارگیری فاوا در محیطهای

بررسی کامل پایگاههای اطالعاتی و کلید واژههای مختلف)

آموزشی سبب تحول در سیاستهای سنتی ،مفهوم سوادآموزی،

پژوهشی انجام نشده است که اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش

نقش استاد و دانشجو ،روشهای تدریس و تعامل بین یادهنده و

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

یادگیرنده ،عملکرد تحصیلی و روشهای ارزشیابی شده است

روشن ساختن تاثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر اشتیاق

(.)Sivagami & Samundeeswari, 2015

یادگیری و بهبود عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی در صدد

امروزه ،بیش از  612میلیون نفر در  91کشور مختلف بهزبان
عربی سخن میگویند ( .)Sehlaoui, 2008هر چند که زبان
مادری تمامی  1/1میلیارد مسلمان جهان ،عربی نیست ،اما این زبان
بهخاطر آموزهها و تکالیف دینی و نیز ارتباط با قرآن کریم بهشدت
مورد احترام مسلمانان است .دهبی مینویسد :امروزه عربی همانند

پاسخگویی به سواالت زیر است:
آیا فنآوری اطالعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری در برنامه-
درسی مکالمه زبان عربی زبانآموزان موثر است؟
آیا فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد تحصیلی در
برنامهدرسی مکالمه زبان عربی زبانآموزان موثر است؟

انگلیسی ،یک پدیده جهانی است نه بهخاطر این که زبان کشورهای
عربی است ،بلکه و مهمتر از آن ،بهدلیل آن که زبان اسالم

مبانی نظری پژوهش

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

امروزه برنامهدرسی بهعنوان مهمترین ابزار تحقق رسالتهای

مسلمانان محدود نمیشود .متخصصان علوم دینی هم در اروپا و هم

آموزش تلقی میشود .بهطوری که ( ،)McDonaldآن را جانمایه،

در آمریکا بهدنبال مطالعه متون اصلی کتاب مقدس عبری و

( )Hamiltonتار و پود ،کالین( )Kleinجوهر و ( Lunenberg

661

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره ،01شماره ،0بهار ،0911از صفحه206تا292

 )& Ornsteinآن را قلب آموزش دانستهاند .بنابراین برنامهدرسی

ارتباطی ماهوارهای ،خدمات رادیویی و تلویزیونی ،منابع محتوای

بهعنوان یک طرح و نقشه برای عمل یک سند مکتوب است که

مبتنی بر وب ،انجمنهای تعاملی ،سیستمهای مدیریت یادگیری و

راهبردهای رسیدن بههدفها و غایتهای مطلوب را ارائه میکند و

سیستمهای مدیریت اطالعات را نیز در بر میگیرد .فاوا همچنین

دیویی آن را بهعنوان تجربههای یادگیرنده معرفی میکند

فرایندهای دیجیتالی شدن ،استقرار و مدیریت محتوا ،توسعه و

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

استقرار سکوها و فرآیندهای الزم برای توسعه ظرفیت و ایجاد

 )Phillips, 2008برنامهدرسی ،بهعنوان آنچه که در مدرسه

تاالرهای گفتگو برای تعامل و تبادل بین افراد را پوشش میدهد .در

تدریس میشود ،با مجموعهای از اهداف ،محتوا ،برنامه مطالعات،

عصر حاضر ،فاوا ،شیوه زندگی ،کار ،بازی ،ارتباط و یادگیری را

مواد آموزشی ،توالی دورههای آموزشی ،مجموعهای از اهداف

تغییر داده و بر ساخت و توزیع دانش و قدرت در سراسر جهان اثر

اجرایی ،فرایند فعالیتهای مدرسه ،طراحیهایی که توسط معلمان

گذاشته است .زمانی که استادان و معلمان سواد دیجیتالی داشته

مدرسه انجام میشود و تجربیاتی که فراگیران در محیط آموزشی

باشند و بدانند چگونه آن را در برنامهدرسی ادغام کنند؛ قادر

کسب میکنند ،در ارتباط قرار میگیرد .بنابراین ،برنامهدرسی به-

خواهند بود با کمک فاوا فرایند یادگیری فراگیران را دگرگون سازند

عنوان مجموعه فعالیتها و محتواهایی گفته میشود که درسطح

(.)Mir & Shakee, 2019

فردی ،در سطوح یک برنامه که برای استادان و دانشجویان در

در شرایط حاضر ،کاربرد فاوا به دالیل مختلفی تأثیر مستقیم و

فرآیند یاددهی-یادگیری طراحی میگردد (هوسبیگی ،کرامتی و

عمیقی بر فرآیند یادگیری زبان خارجی گذاشته و توانسته است

احمدی .)6111 ،بهطور کلی در جهان امروز که عصرسرعت ،تغییر،

سطح عالقهمندی به یادگیری مهارتهای زبان خارجی را در بین

نوآوری و اطالعات نام گرفته است ،برنامههای درسی نظام آموزشی،

زبانآموزان به دالیلی دگرگون سازد .نخست این که فاوا توانسته

جایگاه مهم و ممتازی بهدست آوردهاند .در شرایط حاضر ،برنامه-

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

درسی سنتی نمیتواند اطالعات کافی و مورد نیاز را در اختیار

نفس و خودکارآمدی را در زبانآموزان ایجاد کند .دوم ،تحوالت و

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

پیشرفتهای فاوا در جهان امروز سبب تسهیل یادگیری زبان

این رو باید بهسوی برنامههای درسی الکترونیکی پیش رفت تا

خارجی شده است .این بدان معنا است که یادگیری زبان خارجی

فراگیران بتوانند خود ،اطالعات مورد نیاز را بهدست آورند .برنامه-

محدود بهمحیط و شرایط کالس نیست و در هر زمان و مکانی می-

درسی الکترونیکی (که نتیجه تلفیق فاوا و برنامهدرسی است)

توان به یادگیری آن پرداخت .سوم ،فاوا فرصتهای الزم را

تحوالتی اساسی در حوزه برنامهدرسی شامل )1( :یادگیرنده-

یادگیری زبان ایجاد میکند حتی اگر زبانآموزان هنوز مهارت کافی

محوری ،خودگردانی و یادگیری هدایت شده؛ ( )6تعامل تکنولوژی؛

نداشته باشند .همچنین ،آنها را از رنج بهکارگیری زبان خارجی در

( )9ابزاری قدرتمند برای یادگیری تلفیقی؛ ( )4توانایی برخورد با

محیط کالس در امان نگاه میدارد (.)Aydın, 2018

انواع مختلف سبکهای یادگیری تجربه شده توسط دانشآموزان و

امروزه بهکارگیری فاوا در محیط دانشگاهها بهخاطر مهارت-

( )1فرصتهای تلفیقی برنامهدرسی افقی و عمودی ایجاد کرده

آموزی سریعتر ،صرفهجویی در زمان و هزینه ،اجرای مستقل،

است (.)Fleiszer & Posel, 2003

یادگیری فعال و بهتر ،دادن سریع پاسخ ،قابل استفاده برای تحقق

فنآوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان همه دستگاهها ،ابزارها،

هدف ،قابلیت اجرا در داخل و خارج کالس مورد توجه قرار گرفته

محتوا ،منابع ،انجمنها و خدمات ،دیجیتال و آنچه که از طریق

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

شکلهای دیجیتالی قابل تبدیل یا تحویل هستند ،تعریف شده است

کارگیری فاوا در نظام آموزشی ایران با موانع و چالشهایی از جمله

که میتواند برای تحقق هدفهای یاددهی-یادگیری ،امکان

مشکالت سازمانی ،عوامل مدیریتی ،عوامل فرهنگی ـ آموزشی،

دسترسی بهمنابع ،ایجاد ظرفیتها و همچنین مدیریت سیستمهای

میزان مهارت نیروی انسانی ،اقتصادی ـ مالی ،حمایت دولتی ،بستر

آموزشی مورد استفاده قرار گیرند .فاوا نه تنها شامل دستگاههای

فنآورانه ،ارزشهای فردی و ملی -مذهبی رو بهرو است (گلباز،

سختافزاری متصل بهرایانهها و برنامههای نرم افزاری کاربردی

کرمی دهکردی و کریمی .)1912 ،علیرغم اختالف نظر در به-

میشود ،بلکه محتوای دیجیتال تعاملی ،اینترنت و سایر دستگاههای

کارگیری فاوا چه از نظر موانع و چه بهلحاظ پیامدهای آن ،در

تاثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی
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محیطهای آموزشی میتواند عالقه و انگیزه فراگیران را بهیادگیری

است که درگیری دانشجویی از جنبه رفتاری تا جنبههای

محتوای درسی بیشتر کرده و آنها را در یادگیری درگیر کند؛ زیرا

روانشناختی و شناختی گسترش مییابد ،در حالی که گستره اشتیاق

فاوا توانایی بسیار خوبی برای یادگیری زبان در داخل و خارج

تحصیلی از فعالیتهای یادگیری در برنامهدرسی (بهعنوان مثال زمان

کالس دارد ( & Thorne, Black, & Sykes, 2009; Zhao,

یادگیری ،تالش و راهبرد) تا فعالیت های یادگیری خارج از برنامه

 )Lai, 2007و با توجه بهقابلیتهای آن میتواند در آموزش و

را در برمیگیرد (مانند فعالیت های باشگاه  ،فعالیتهای خارجی و

برنامهریزی درسی مورد استفاده قرار گیرد (صابری ،کاظم پور و

فعالیتهای داوطلبانه)Handelsman, Briggs, Sullivan, ( .

پرکار .)1912 ،یادگیری الکترونیکی منجر بهنتایج مثبت یادگیری از

 )& Towler, 2005اظهار میدارند ،اشتیاق یادگیری را میتوان با

جمله افزایش قابل توجه در یادگیری و تفکر سطح باال میشود؛

فعالیتهایی از جمله انجام تکالیف ،زمان صرف شده برای آن،

زیرا این امر باعث در یادگیری فعاالنه زبانآموزان در هر زمان و

نمرات و غیره توصیف کرد ) Kahu, 2013( .براین باور است که

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

انواع اشتیاقها شامل تالش برای یادگیری ،عالقه بهتحصیل ،اشتیاق

یادگیری را سبب میشود.

بهموضوع ،احساس تعلق بهکالس ،یادگیری عمیق ،خودتنظیمی و

اشتیاق یادگیری بهعنوان حالت مثبت و متمرکز ذهن بر فرایند

رابطه با دیگران میتوانند در کالس اتفاق بیفتند .فراگیران دارای

یادگیری است که با ویژگیهای سرمایهگذاری ،پایداری توجه و

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

جذب و دریافت تعریف شده است ( & Salmela-Aro

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

 .)Upadyaya, 2012بهبیان دیگر ،اشتیاق یادگیری بهعنوان سطح

تحصیلی و پیشرفت در آن خرسندند ( & Salmela-Aro

تالش یا تعامل بین زمان و منابع یادگیری که منجر بهرشد یادگیری

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

و تجربه میشود ،معرفی شده است ( Lewis, Huebner,

اشتیاق یادگیری برخط شامل مهارتها ،هیجانها ،سبکهای

 .)Malone, & Valois, 2011زمانی که فراگیران بهشدت

یادگیری(مانند مطالعه منظم ،گوش دادن و خواندن دقیق یا یادداشت

درگیر یادگیری میشوند ،پیشرفت تحصیلی ،تفکر انتقادی و نمرات

برداری) مشارکت و عملکرد است .هیجانها شامل احساس در

خود را بهبود بخشیده و دانش کسب شده را در زندگی واقعی بهکار

مورد یادگیری ،مانند تالش یا تمایل به یادگیری می شود .مشارکت

میگیرند ( .)Carini, Kuh, & Klein, 2006اشتیاق فراگیران

دربرگیرنده رفتارهایی چون چت ،بحث یا گفتگو است و عملکرد،

بیانگر کیفیت آموزش و یادگیری فعال در کالس است

نتیجه بهدست آمده مانند رتبه ،یا انجام یک آزمون خوب است .این

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

موارد ،ویژگیهای مهم محیطهای یادگیری مبتنی بر فاوا (یادگیری

باورند که اشتیاق یادگیری برای موفقیت دانشجویان در آموزش

الکترونیکی) را نشان میدهد که میتواند بهعنوان شاخصهای

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

اشتیاق زبانآموزان در نظر گرفته شود .زبانآموزان برخط مشتاقانه و

اشتیاق یادگیری را دربرگیرنده اشتیاق رفتاری ،عاطفی و شناختی

فعاالنه یاد میگیرند ،دانش قبلی خود را بهخوبی بهکار میبرند،

میدانند (Schorr, Sanchez- Shernof, Ruzek, Sannella,

برنامه یادگیری خود را مدیریت میکنند و فنآوری برخط را بهطور

 .) Wall & Bressler, 2017اشتیاق رفتاری را بهعنوان ویژگی-

مؤثر بهخدمت میگیرند .افزون بر این ،آنها از مهارتهای ارتباطی

های رفتاری قابل مشاهده ،مانند سطح تالش برای یادگیری یا سطح

خوبی برخوردار شده و در یادگیری مشارکتی و خود راهبری

پیشرفت یادگیری تعریف کردهاند (.)Skinner & Pitzer, 2012

مهارت پیدا میکنند (.)lee, & et al., 2019

اشتیاق عاطفی شامل احساسات یادگیرنده در مورد یادگیری (مانند

متغیر دیگری که تحت تاثیر فاوا قرار میگیرد ،عملکرد تحصیلی

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

در فرایند مکالمه زبان خارجی است .تعریف استاندارد عملکرد

و اشتیاق شناختی مربوط بهسرمایهگذاری در اندیشه ،تالش ذهنی یا

تحصیلی بر نحوه درک فراگیران از دورهها و کسب نمرات آنها

راهبردهای پیشرفت یادگیری توسط فراگیران است ( & Lewis,

تمرکز دارد .با این حال ،تعریف گستردهتر بر دانشها ،مهارتها و

 .)et al., 2011این تنوع در تعریف اشتیاق تحصیلی حاکی از آن

نگرشهای آموخته شده از طریق ارائه تجارب تحصیلی تاکید می-
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کند ( .)Youssef & Dahmani, 2008بر اساس نظر ( Basri,

پژوهشهای (،) Sendurur, Sendurur, & Yilmaz, 2015

 ،)Alandejani, &Almadani, 2018عملکرد تحصیلی

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

دانشجویان بهتقویت دانش فعلی و مهارتهای منعکس شده در

دسترسی به فاوا و بهکارگیری آن بر عملکرد تحصیلی فراگیران،

میانگین و رشد تحصیلی آنها اشاره دارد .بهطورکلی ،نظام آموزشی

تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نسبت بهسرنوشت افراد ،رشد و تکامل موفقیتآمیز آنان در جامعه،
عالقهمند و نگـران است و انتظار دارد افراد در جنبههای گوناگون

پیشینه پژوهش

از جمله ابعاد شناختی ،عاطفی ،شخصیتی و نیز کسب مهارتها

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

پیشرفت کنند .برای اندازهگیری عملکرد تحصیلی مالکهای

بهسبک چندرسانهای بر توانایی دیداری ،نوشتاری ،شنیداری

گوناگون را میتوان درنظر گرفت که مشهورترین آنها ،میانگین

وگفتاری زبان انگلیسی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

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

یافتههای جباری و همکاران ( )1912حاکی از آن است که فاوا

به باور کارشناسان ،هر یک از فراگیران در عرصه آموزشی مهم-

سبب بهبود مهارتهای زبان انگلیسی دانشآموزان دختر دبیرستانی

ترین عنصر تعیینکننده بهشمار میآیند که میتوانند کارایی یا عدم

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

کارایی یک برنامه آموزشی را تعیین کنند (.)Slavin, 2002

فناوری اطالعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خودکارامدی

آموزش فاوا بر تفکر انتقادی ،دانش فراشناختی و رویهای که برای

تحصیلی در برنامهدرسی زبان عربی دانشآموزان دختر تاثیر مثبت و

یافتن اطالعات در حوزهها ،مناطق و متنهای خاص مورد استفاده

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

قرار میگیرد ،تأکید دارد ()Koltay, 2011( .)Hobbs, 2006

بر اساس نتایج پژوهش خود اعالم کردند که استفاده از فاوا میتواند

در رابطه با سواد اطالعاتی اظهار میدارد که اطالعات نقش مهمی

انگیزش و اشتیاق یادگیری را در فراگیران بهبود بخشد .یافتههای

در توسعه دموکراسی ،مشارکت فرهنگی و مشارکت فعال مدنی

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

ایفا میکنند و داشتن این سواد ،نقش فزایندهای در پیشرفت و

داد که استفاده از برنامههای فاوا میتواند سبب بهبود انگیزش

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

یادگیری و مهارتهای گفتاری در زبان آموزان زبان خارجی شود.

حسب سن (کودکان  ،جوانان و بزرگساالن) گروهبندی کرده و
اعالم میکند که کودکان هرچه بیشتر در استفاده از رایانه و برنامه-
های کاربردی نرمافزاری وقت صرف کنند ،عملکرد بهتری خواهند

نتایج پژوهش ( ) Pham, Tan & Lee, 2018حکایت از آن
دارد که فاوا فرصتهای مناسبی برای ایجاد محیط زبان خوب برای
زبانآموزان بهوجود میآورد و با دادن بازخورد فوری ،ارائه فعالیت-

داشت و در آینده با داشتن مهارتهای جدید در سوادهای نوظهور

های جالب به زبانآموزان جهت تمرین مهارتهای زبانی و به

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

اشتراک گذاری فعالیتهای طراحی شده با دیگران به یادگیری زبان

رایانهای آنان با نمرات بهدست آمده در آزمون مهارتهای سنجش

خارجی کمک میکند .احمدی ( )6112بر اساس پژوهش خود

عملی ارتباط مثبت دارد و بهبزرگساالنی که دانش خاصی در زمینه
فاوا ندارند ،توصیه میکند برای توسعه مهارتهای خود و حفظ

اعالم کرد که کاربرد فنآوریهای نوین میتواند یادگیری مهارت-
های زبانی را بهبود بخشد .آیدین ( )Aydın, 2018با توجه به-

دسترسی عادالنه به اطالعات ،باید آموزش ویژه دریافت کنند .در

یافتههای پژوهش خود اظهار داشت که شرایط یادگیری الکترونیکی

ارتباط با تاثیر فاوا بر عملکرد تحصیلی پژوهشهایی انجام شده که

نه تنها باعث اضطراب در زبانآموزان خارجی نمیشود ،بلکه

نتایج متناقض داشته است .بدین سبب ،پژوهشهای علمی در زمینه

موقعیتهای کاهش اضطراب خواندن و گوش دادن را به دنبال

ارزیابی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد تحصیلی

دارد .یافتههای (  )Jung &Lee, 2018بیانگر این است که

دانشجویان تداوم پیدا کرده است .پژوهشگران اعالم کردند از 69

یادگیری برخط سبب اشتیاق یادگیری و ارتباط با مربیان میشود.

مقالهای که بهتاثیر فاوا بر عملکرد تحصیلی پرداختند  12مقاله تاثیر

افزون بر این ،در محیط یادگیری الکترونیکی ،میزان مشارکت

مثبت 1 ،مقاله بهعدم تفاوت معنادار و تنها  6مقاله بهتاثیر منفی آن

افزایش یافته و زبانآموزان احساس میکنند که در فرایند یادگیری

اشاره داشتهاند( .)Mir, & Shakee, 2019با این حال ،نتایج

حضور دارند و یادگیری واقعی را با استاد تجربه و احساس میکنند.
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یافتههای ( )Ali, Hossain & Ahmed, 2018نشان داد

آزمودنیها بر حسب میانگین ترم اول همتا شده و بهصورت

یادگیری الکترونیکی موجب صرفهجویی در زمان و هزینه شده و

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

برای انجام کار مستقل ،ارزش افزوده بهیادگیری دانش آموزان،

نفر بهعنوان گروه کنترل) جایگزین شدند .در طی فرایند برنامه

یادگیری فعال ،سرعت عمل بیشتر ،پاسخگویی سریع ،قابلیت اجرا

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

در خارج از کالس درس و کیفیت یادگیری موثر و رضایتبخش

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

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

عنوان گروه آزمایش و  19نفر بهعنوان گروه کنترل) تغییر یافت.

عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی تاثیر مثبت و معناداری

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

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

و پرسشنامهای استفاده شد.

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

برای بررسی اشتیاق یادگیری از پرسشنامه ( Fredericks,

نسبت به روش سنتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی

 )Blumenfeld & Paris, 2004استفاده شد .این پرسشنامه

فراگیران تایوانی داشته است .یافتههای ( & Boahene, Fang,

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

 )Sampong, 2019حاکی از آن بود که کاربرد رسانههای

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

اجتماعی بهواسطه خودکارآمدی تحصیلی و ویژگیهای نوآوری بر

گویهها دارای نمرات یک تا پنج میباشد که از (هرگز تا همیشه) را

عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

شامل میشود .نمره پایینتر بیانگر اشتیاق پایین و نمره باالتر نشان-

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

دهنده اشتیاق یادگیری زیادتر است .فردریکز و همکاران(،)6114

رسیدند که یادگیری الکترونیکی سبب درک مفاهیم ،صالحیتهای

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

اکتسابی ،رضایت ،اشتیاق یادگیری و نگرش مثبت نسبت بهاستفاده

این پرسشنامه در جامعه ایرانی تایید شده و پایایی کل آن بهروش

از منابع طراحی شده در برنامهدرسی میشود .یافتههای ( & Lee

آلفای کرونباخ  1/22اعالم گردید (عباسی درگاهی ،پیرانی و

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

بنیادی .)1914 ،پایایی پرسشنامه اشتیاق یادگیری در پژوهش

اشتیاق یادگیری فراگیران شده و از شش عامل انگیزه روانشناختی،

حاضر از طریق آلفای کرونباخ  1/24و مؤلفه های اشتیاق شناختی

همکاری با همساالن ،حل مساله ،تعامل با آموزش دهندگان،

 ،1/21اشتیاق عاطفی  ،1/22اشتیاق رفتاری  1/29به دست آمد.

حمایت اجتماعی و مدیریت یادگیری تشکیل شده است.

جهت سنجش عملکرد تحصیلی در برنامهدرسی مکالمه زبان
عربی دانشجویان از نمرات پایان ترم آنـان در این درس استفاده

روش و ابزار پژوهش

شد .نظر به این که ابزار استانداردی برای اندازهگیری عملکرد

روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و طرح آن نوع پیشآزمون

تحصیلی در این درس وجود نداشت .پژوهشگران پس از تهیه

پسآزمون با گروه کنترل بود که در آن تاثیر فاوا بر اشتیاق یادگیری

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

و عملکرد تحصیلی در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی مورد بررسی

هدفهای رفتاری کـه در ابتدای هر بحث تهیه شده بود ،پرسش-

قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان

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

دختر دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه

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

خوارزمی(ورودی  )1912که درس مکالمه زبان عربی را در نیمسال

جمعآوری نظرات آنان و اصالحات الزم ،روایی صوری و محتوای

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

آن مورد تایید قرار گرفت .آنگاه دانشجویان بهصورت انفرادی به

دادند .روش نمونهگیری بهصورت تمامشماری بود .با توجه به این

سواالت پرسشنامه که توسط استاد مربوطه ارائه می شد ،پاسخ

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

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

شدند و دارای جنسیت یکسان بودند ،از همگنی مناسبی برخوردار

آمد که در حد مطلوب بود .پرسشنامه سنجش عملکرد برنامهدرسی

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

مکالمه زبان عربی شامل  61سوال بود که  11سوال مربوط به
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مهارت گوش دادن ،شامل تلفظ صحیح کلمات ،عبارات و جمالت

جلسه پنجم :تهیه فایل صوتی از اخبار بهزبان عربی (در زمینه

و درک آنها ،پیروی از دستورات دوگانه ،بیان ایدههای اصلی یک

موضوعات مطرح شده در جلسه قبل) و بهاشتراک گذاشتن آن بین

فایل کوتاه صوتی بهزبان عربی مطرح شده در گروه و  11سوال

اعضای گروه در شبکه اجتماعی و ارزیابی آن توسط سایر اعضا

مربوط به مهارت سخن گفتن شامل معرفی و توصیف افراد ،مکان-

تحت نظارت استاد.

ها ،اشیا ،حوادث ،بهکار بردن درست کلمات در جمله ،بیان یک

جلسه ششم :یافتن فیلم یا انیمیشنهای کوتاه بهزبان عربی از

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

اینترنت توسط دانشجویان و نمایش آن در کالس درس و بیان

یک تصویر بود.

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

پس از انتخاب نمونه و جایگزینی آنان بهصورت تصادفی در دو

درک و فهم بیشتر.

گروه آزمایش و کنترل ،پیشآزمون بهعمل آمد .سپس گروه آزمایش

جلسه هفتم :استفاده از لوحهای فشرده آموزشی در زمینه

برنامهدرسی مکالمه زبان عربی را بر اساس سرفصل مصوب به

مهارتهای گوشدادن و سخنگفتن بهزبان عربی شامل درک و

وسیله استاد مجرب و متخصص زبان عربی به مدت یک نیمسال

تلفظ کلمات ،عبارات و جمالت.

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

جلسه هشتم و نهم :طراحی پاورپوینت توسط زبانآموزان به-

تلفیقی (استفاده از روش رایج به همراه فاوا به صورت همزمان و

صورت گروهی (4تا  1نفره) برای ارائه لغات و جمالت تازه توسط

غیرهمزمان) دریافت کردند و گروه کنترل تنها بهشیوه رایج(سنتی)

گروههای دیگر از طریق شبکه اجتماعی و ارزیابی آنها در کالس

آموزش دیدند .منظور از روش آموزشی مبتنی بر فاوا در این

به کمک رایانه تحت نظارت استاد.

پژوهش ،آموزش محتوای درسی (کتاب صدی الحیاه ،المرحله
التمهیدیه ،جلد دوم) با استفاده از دستگاه پروژکتور ،پاورپوینت،

جلسه دهم و یازدهم :داستانگویی بهزبان عربی با استفاده از
تصاویر ارائه شده از طریق پاورپوینت.

لوح فشرده ،تلفن همراه ،اینترنت و شبکه اجتماعی بود .در این

جلسه دوازدهم و سیزدهم :ارائه نوشته و تصاویر مربوط به-

روش نقش معلم ،آماده کردن مطالب آموزشی و استفاده از نرم-

آداب ،رسوم ،فرهنگ و آثار باستانی یک کشور عربی بهکمک

افزارهای آموزشی و ارائه آنها با پروژکتور ،پاسخ به پرسشهای

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

آنان در کالس بهصورت حضوری و نیز از طریق ایمیل ،تلفن همراه

عربی توسط سایر اعضاء گروه و استاد.

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

جلسه چهاردهم و پانزدهم :طراحی و اجرای نمایش بهصورت

درسی را بـا روشهای بحث و گفتگو و توضیحی تدریس میکرد و

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

به پرسشهای دانشجویان پاسخ میداد .خالصه تدریس برنامهدرسی

و یا دانشجویان) در کالس بهزبان عربی همراه با نشان دادن تصاویر

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

مناسب از طریق رایانه و پاورپوینت.

جلسه اول :آموزش لغات و تلفظ صحیح آنها با استفاده از
تصاویر مناسب (محیط خانواده ،بیمارستان ،مراکز اداری ،فروشگاهها

پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون بهعمل
آمد و نتایج به دست آمده از دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.

و رستورانها) با کمک لوح فشرده و پاورپوینت.
جلسه دوم :ادامه تمرینهای قبلی ،یافتن کلمات مترادف و
متضاد از لغتنامه نصبشده در تلفن همراه و تلفظ درست آنها.

یافتههای پژوهش
نتایج توصیفی مطالعه حاضر در جدول  1ارائه شده است.

جلسه سوم :گوش دادن به مکالمه افراد به زبان عربی از طریق
نمایش فیلم (نصب شده در رایانه کالس و تلفن همراه).
جلسه چهارم :بیان جمالت با استفاده تصویرهای مناسب

جدول :1میانگین و انحراف استاندارد اشتیاق یادگیری و
عملکرد تحصیلی در دو گروه

(محیط خانواده ،بیمارستان ،مراکز اداری ،هتلها ،دفاتر هواپیمایی،
فروشگاهها و رستورانها) با کمک رایانه و پاورپوینت.
متغیرها

گروه آزمایش

گروه کنترل
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پیشآزمون
میانگین

پیشآزمون

پسآزمون
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پسآزمون

انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف
معیار

معیار

معیار

معیار

اشتیاق یادگیری (کل)

92/26

2/22

91/14

2/22

92/26

2/12

92/12

2/19

اشتیاق عاطفی

16/91

4/26

14/22

1/16

16/11

4/14

16/94

4/41

اشتیاق شناختی

16/26

4/61

11/12

4/24

16/42

4/69

16/22

4/11

اشتیاق رفتاری

11/12

6/92

16/11

6/22

11/12

6/92

11/62

6/91

عملکرد تحصیلی

11/22

1/92

11/11

1/92

11/14

1/92

14/12

1/62

های دوگروه بود .به منظور یکسانی رابطه متغیر وابسته و متغیر
برای استفاده از تحلیل کوواریانس الزم است ابتدا پیش

کمکی (نمره پیشآزمون) برای گروههای آزمایشی و کنترل از

فرضهای تحلیل کواریانس بررسی شد .برای اطمینان از نرمال

رگرسیون استفاده شد .نتایج حاصل از اجرای آزمون برای اشتیاق

بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف

یادگیری ( )p>1/11 ،F= 6/16و برای عملکرد تحصیلی (6/21

استفاده شد .آماره  Zحاصل از این آزمون برای اشتیاق یادگیری

= )p>1/11 ،Fبهدست آمد که حاکی از یکسانی رابطه متغیر

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

وابسته و پیشآزمون برای هر دو گروه بود .بنابراین میتوان از

دست آمد که نشان دهنده نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای

تحلیل کوواریانس چند متغیری برای تجزیه و تحلیل دادههای

پژوهش بود.

پژوهش استفاده کرد تا اثر پیش آزمون نیز کنترل شود.

برای اطمینان از همگنی واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون
جدول :6نتیجه تحلیل کوواریانس اشتیاق یادگیری و عملکرد

برابری خطای واریانس لوین استفاده گردید .نتایج به دست آمده از
این آزمون برای اشتیاق یادگیری ( )p>1/11 ،F= 9/12و برای

تحصیلی

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

نوع آزمون

مقادیر

df
فرضیه

 dfخطا

F

اثرپیالیی

16/22

1

91

1/21 1/111 12/92

المبدای ویلکز

1;1/61

1

91

1/21 1/111 12/92

اثر هتلینگ

61/42

1

91

1/21 1/111 12/92

بزرگترین ریشه روی

61/42

1

91

1/21 1/111 12/92

اندازه
اثر

وابسته (اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی)
بر اساس جدول  6معنادار شدن شاخصهای آزمون چند متغیره
یعنی المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ ،بزرگ ترین ریشهروی و اثر

ایجاد شده است و ضریب اندازه اثر نشان میدهد که  21درصد
تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است.

پیالیی ( )F = 12/92 ،p <1/11موید این موضوع است که بین
جدول  :9نتایج اثرات بین آزمودنیها از لحاظ نمرات

گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ پسآزمون متغیرهای وابسته با
کنترل پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس ،می-

تفاضل(پیشآزمون -پسآزمون) متغیرهای اشتیاق یادگیری و

توان بیان داشت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای

عملکرد تحصیلی در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی

متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P

مجذور

توان

اتا

آماری
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اشتیاق یادگیری

926/12

1

429/21

1/21

1/111

1/92

1/22

عملکرد تحصیلی

626/12

1

922/12

11/62

1/111

1/42

1/21

و  42درصد عملکرد تحصیلی آموزش مکالمه زبان عربی را تبیین
نموده است.

یافتههای جدول 9نشان میدهد که آموزش برنامهدرسی مکالمه
زبان عربی مبتنی بر فاوا بر متغیرهای اشتیاق یادگیری (F=1/21؛
 )P<1/11و عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی (F=11/62؛

جدول :4نتایج اثرات بین آزمودنیها از لحاظ نمرات

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

تفاضل(پیشآزمون -پسآزمون) مولفههای اشتیاق یادگیری در
برنامهدرسی مکالمه زبان عربی

متغیر وابسته

F

P

مجذور

توان

مجموع

درجه

اتا

آماری

مجذورات

آزادی
1/111

1/91

1/22

اشتیاق عاطفی

612/92

1

2/22

1/99

1/29

اشتیاق شناختی

619/62

1

2/49

1/111

1/62

1/12

اشتیاق رفتاری

164/96

1

2/91

1/111

مقایسه میانگینهای تعدیلشده دو گروه نشان میدهد که
بر اساس جدول  4آموزش برنامهدرسی مکالمه زبان عربی مبتنی

میانگین اشتیاق یادگیری ،عاطفی ،شناختی ،رفتاری و عملکرد

بر فاوا بر مولفههای اشتیاق یادگیری ،شامل اشتیاق عاطفی

تحصیلی مکالمه زبان عربی در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل

و

است (جدول  .)1بهعبارت دیگر ،آموزش فاوا موجب افزایش

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

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

متغیرهای مذکوردر گروه آزمایش شده است.

به ترتیب اشتیاق عاطفی  91درصد ،اشتیاق شناختی 99درصد و
اشتیاق رفتاری  62درصد واریانس برنامه آموزش یادگیری و 42

بحث و نتیجهگیری

درصد برنامه مداخلهای را تبیین کردهاند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فاوا بر اشتیاق یادگیری و
عملکرد تحصیلی در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی دانشجویان

جدول  :1میانگین نمرات تعدیلشده پسآزمون اشتیاق یادگیری
و عملکرد تحصیلی مکالمه زبان عربی دو گروه
متغیر

آزمایش
میانگین

انحراف
معیار

اشتیاق

92/61

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فاوا بر افزایش اشتیاق یادگیری

کنترل
میانگین

2/22

92/29

دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی انجام شد.
و مولفههای آن دانشجویان در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی تاثیر

انحراف

مثبت و معناداری دارد .نظر بهاین که تاکنون پژوهشی بهطور مستقیم

معیار

در ارتباط با سوال اصلی پژوهش حاضر صورت نگرفته است،

2/42

امکان مقایسه این یافته با نتایج قبلی وجود ندارد ،اما امکان مقایسه
این یافته را میتوان با سازههایی که همپوشانی دارند ،مقایسه کرد.

یادگیری(کل)
اشتیاق عاطفی

14/61

4/22

11/16

4/41

این یافته با نتایج پژوهشهای ناعمی و ناعمی (،)1912

اشتیاق شناختی

14/21

4/21

16/92

4/16

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

اشتیاق رفتاری

16/29

6/26

11/16

6/94

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

عملکرد تحصیلی

11/21

1/91

14/12

1/62

است .در تبیین این یافته میتوان گفت که استفاده از فاوا در فرایند
یادگیری ،سبب ایجاد جذابیت برای زبانآموزان شده و سطح عالقه،

تاثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی
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انگیزه و اشتیاق آنها را بهبود میبخشد .فاوا و از جمله اینترنت

 )Pyhalto, 2014توانایی درک و فهم مطالب ،انتقال یادگیری،

میتواند زمینه برقراری ارتباط کالمی را بین یادگیرندگان زبان فراهم

تجزیه و تحلیل مسائل ،نوآوری و قضاوت درباره امور مختلف را

سازد و انگیزش درونی آنها را ارتقا دهد ( Smith, & Laurd,

بهعنوان شاخصهای اشتیاق شناختی میدانند .همچنین فاوا موجب

 )2010و آنها را بهیادگیری بهتر و بیشتر ترغیب میکند ( Tella,

افزایش پیشرفت تحصیلی در زبانآموزان میشود .آنها تالش می-

 .)2007انگیزش و یادگیری فعال با یکدیگر همافزایی دارند و

کنند تا یادگیریها و مهارتهای زبانی خود را بهبود بخشند و در

تلفیق آنها اشتیاق یادگیری را سبب میشود؛ زیـرا اشتیاق یادگیری

فرایند کسب مهارتهای زبان استقامت و پایداری بیشتری از خود

با همپوشانی بیشتر یادگیری فعال و انگیزش ،قویتر عمل میکند

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

( .)Barkley, 2009چنین شرایطی موجب میشود تا یادگیرندگان

( ) Willms, 2003رفتارهایی مانند پایداری و تالش مستمر

زبان در فرایند یادگیری ،فعالتر عمل کنند ،با چالشها و مشکالت

فراگیران به هنگام انجام تکالیف دشوار و چالشانگیز ،تمرکز ،توجه،

تحصیلی مقابله نمایند ،برای تحقق هدفهایشان برنامهریزی داشته

پرسشگری و شرکت در بحثهای گروهی را حاکی از وجود

باشند ،در انجام تکلیف اصرار ورزند ،راهبردهای شناختی و

اشتیاق رفتاری در فراگیران میداند .بهطور کلی ،آموزش تلفیقی

فراشناختی بیشتری را بهکار گیرند ،خالقیت بیشتری از خود نشان

مبتنی بر فاوا میتواند محیط یادگیری دانشجویان را لذتبخش و

دهند و با امیدواری و انگیزه بیشتری در راستای رسیدن به هدفها

عاری از هرگونه پریشانی و سرشار از امنیت روانی کند .در واقع

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

آموزش تلفیقی عالوه بر افزایش یادگیری و انگیزه درونی که در

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

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

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

بهبود اشتیاق یادگیری بیشتر را برای زبانآموزان بهوجود میآورد.

احساس خودکارآمدی موجـب افزایش عالیـق درونـی یادگیرنده

در این راستا ( )Futurelab, 2009ادعا میکند ،زمانی که زبان-

شده و بر فعالیتهایش تاثیر میگذارد .این افراد به هنگام مواجهه

آموزان تبدیل به بازیگرانی در صحنه یادگیری شده و در فرایند

بـا شکست یـا حتی عقبنشـینی از هدف ،حس خودکارآمدی خود

یادگیری زبان درگیر میشوند ،احتمال بیشتری وجود دارد که خود،

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

معنای را کشف کرده و ایدههای پیچیده را درک کنند .سارانی و

اطالعات که همگی قابل دستیابی است ،استناد میدهند .کارشناسان

آیتـی ( )1919اظهار میدارند که محیط چندرسانهای آموزشی ضمن

معتقدند که باورهای خودکارآمدی بر انتخاب تکلیف ،تالش،

ایجاد نوعی محیط چندحسی برای فراگیران و با داشتن امکانات

استقامت ،درگیری و پیشرفت افراد تاثیر میگذارد (.)Hill, 2014

تعاملی میتواند انگیزه فراگیران را به یادگیری افزایش دهد که این

فاوا سبب افزایش اشتیاق عاطفی در زبانآموزان میشود زیرا این

انگیزه به تبع آن ،باعث ایجاد حس توانایی مثبـت و عدم فرسودگی

افراد ،طبق نظریه انتظار -ارزش بهخاطر عالقهمندی درگیری

تحصیلی در دانشجویان خواهد شد .از جمله مزیتهای استفاده از

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

چند رسانهایها در کالس یادگیری زبان ،میتوان به باال بردن انگیزه

افراد هر چه تکالیف را جذابتر و ارزشمندتر بدانند ،تالش بیشتری

و عالقه زبانآموزان برای مشارکت ،ترکیب مهارتهای مختلف مثل

کرده و عملکرد یادگیری بهتری خواهند داشت .به نظر (

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

 )Kindermann, 2007کیفیت عاطفی یادگیرنده مانند شور و

همکاری ،تعامل بهتر دانشجو و استاد ،تجزیه و تحلیل بهتر منابع،

شوق ،عالقه و احساس لذت و رضایت در فعالیتهای یادگیری

باال بردن تفکر در حل مسأله ،تغییر دادن نقش استاد از گوینده

بیانگر اشتیاق عاطفی آنان است .فاوا موجب میشود تا زبانآموزان

صرف به نقش تسهیلگر در فرایند یادگیری ،استفاده از سبکهای

فرایندهای شناختی و فراشناختی را بیشتر بهکار گیرند و استفاده هر

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

چه بیشتر از این راهبردها سبب میشود تا زبانآموزان عملکرد بهتر

جذاب و برانگیزاننده ،اشتیاق یادگیری زبان را افزایش داد.

در فرایت یادگیری زبان پیدا کنند و در نتیجه اشتیاق شناختی آنها
افزایش مییابد .در این راستا ( & Pietarinen, Soini

یافته دیگر پژوهش نشان داد که فاوا بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی تاثیر مثبت و
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معناداری دارد .این نتایج با یافتههای عارضی و همکاران (،)1911

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

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

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

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

مهارتهای گوش دادن در زبان آموزان انگلیسی میشود .بهطور کلی

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

میتوان گفت که فاوا و از جمله شبکههای اجتماعی به زبانآموزان در

 )2019همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که به-

تشخیص و انتخاب موضوعات یادگیری ،دریافت پاسخ سواالت از

کارگیری فاوا در یادگیری زبان خارجی سبب بهبود مهارتهای

دوستان ،تعامل در بحثها ،مشارکت در سخن گفتن و یادداشت-

چهارگانه بهویژه مهارتهای سخن گفتن و گوش دادن میشود

برداری ،افزایش تعامالت و ماهیت مثبت آن سبب بهبود عملکرد

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

تحصیلی در مهارتهای زبانی میشود .عالوه براین ،فاوا سبب بهبود

میکنند که استفاده از فاوا (یادگیری برخط) محیط بسیار چالشانگیز

خودکارآمدی تحصیلی میشود (ناعمی و ناعمی )1912 ،و

برای توسعه ظرفیتهای یادگیری خودتنظیم فراگیران ایجاد میکند

خودکارآمدی تحصیلی زمینه عملکرد تحصیلی بهتر را فراهم میسازد.

و بهزبانآموزانی که در یادگیری خود تنظیم ناتوانند و در یادگیری

علیرغم اعمال کنترلهای الزم ،این پژوهش همانند سایر

ضعیف عمل میکنند ،کمک میکندEksi & Yesilyurt, ( .

پژوهشها با محدودیتهایی همراه بوده است .از جمله این موارد،

 )2018اظهار میکنند که استفاده از وایتبورد و تبلت موجب

محدودیت جلسات آموزشی به یک نیمسال تحصیلی و حضور

مهارتهای زبان بهویژه در گوش دادن ،خواندن و نوشتن زبان

دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی بود.

خارجی میشود .از جمله دالیل موفقیت کاربرد فاوا در مکالمه زبان

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

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

جوامع احتیاط شود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ،برنامه

تجربههای واقعی و عینی ،جذب یادگیرنده و سرعت در دریافت

آموزشی با تعداد جلسات بیشتر روی نمونههای بزرگتری از

اطالعات را سبب میشود .شبکههای اجتماعی (اسکایپ ،یوتیوب و

دانشجویان و دانشآموزان صورت گیرد .همچنین برنامهریزان درسی

غیره) با ایجاد فرصت و زمینه ارتباط زبانآموزان با سخنگویان بومی

به تدوین برنامهدرسی الکترونیکی(تلفیق فاوا و برنامهدرسی) اقدام

آن زبان ،یادگیری مهارتهای زبان به ویژه مکالمه را تسهیل میکنند؛

کنند و متولیان نظام آموزشی زیرساختهای الزم را برای استفاده از

زیرا هدف واقعی از ایجاد این شبکهها این است که زبانآموز در سایه

فاوا در محیطهای آموزشی فراهم سازند .استادان و معلمان نیز می-

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

توانند با استفاده از فاوا ،محیط آموزشی را بهخارج از کالس و

 )Stevenson, & Liu, 2010شمار وسیعی از کاربران شبکههای

محیطهای واقعی زندگی انتقال داده و زمینه ایجاد فضای امن و

اجتماعی بهطور مرتب در تعامل هستند و اعضای جدیدی برای تعامل

لذتبخش ،اشتیاق یادگیری و مهارتهای زبانی را برای زبانآموزان

وارد شبکه میشوند .یادگیری مبتنی بر وب( web-based

زبانهای خارجی به ویژه مکالمه(گوش دادن و سخن گفتن) فراهم

 )learningسبب میشود تا زبانآموزان مفهوم یادگیری را برای خود

سازند.

ایجاد کرده ،از فناوری برای یادگیری راحتتر استفاده کنند ،با
همکالسیها و دیگران ارتباط برقرار کنند ،روش خودآموزی را به
کار گیرند و نسبت بهاجتماع یادگیری احساس تعلق کنند .دیکسون
( )6111معتقد است که یادگیری برخط ()Online learning
موجب بهبود مهارتها ،انگیزش ،مشارکت و عملکرد می شود.
( )Jung &Lee, 2018نیز بر این باور است که یادگیری برخط
سبب میشود تا یادگیرنده برای خودش برنامهریزی کند ،با استاد رابطه
برقرار کند ،در یادگیری مشارکت کند ،به تولید دانش بپردازد،
آموختههای خود را در زندگی واقعی بهکار گیرد ،راهبردهای
یادگیری خود را توسعه دهد ،محتوای یادگیری را انتخاب کند و
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