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  كيدهچ
ـ ا در. شـود يم استفاده  كالس خارج از  در سيتدر يبرا  همراه يها تلفن امروزه از   مـا  ،پـژوهش  ني

 انيـ م تفـاوت  آن از پـس  و تلگـرام  سيق سرو يطر از انآموز  زبان توسط   يسياصطالحات انگل  يريادگي
 زبان  رشتةاول سال يدانشجو 90ن هدف، يا  براي دستيابي به.مينكي م ي را بررس  يريادگيها در    جنسيت

 تلگرام قيطر و از  يهفتگ اصطالحات را  فهرست گروه يك .شدند ميتقس گروه سه به ،دانشگاه يسيانگل
 فهرسـتي  چيه آخر گروه و ردندكافت  يدر اغذك يرو بر  و يهفتگ  اصطالحات را  فهرست گريد گروه و

 جين روند، نتـا ين ااي پس از پا.اربرد اصطالحات خود حاضر شدكالس  كفقط بر سر     و ردكافت ن يرا در 
 گـروه  هك  مشاهده شد  .قرار گرفت ) SPSS( در نرم افزار   ريآزمون و پس آزمون با تاخ     پس  ،آزمونشيپ

 يتوجه قابل تفاوت اما ،داشته يبهتر كاركرد ريآزمون با تاخ  پس و آزمونپس در گروه دو از هر  تلگرام
  .مشاهده نشد ها جنسيت انيم در

 ،همـراه  تلفـن  كمك  به زبان يريادگي ،انهيرا كمك  به زبان يريادگي ،يسينگلا اصطالح  :ي كليدي ها واژه
  .محور انهيرا ارتباط ،تلگرام ،وتاهك اميپ سيسرو
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  مقدمه
 تحـت  ا را يـ  از مـردم دن    ياريه بس ك را شاهد باشيم   يديجد جنون ميتوان  مي امروز جهان در

 را يهمراهـ  تلفـن  شما. است مراهه يها تلفن از ، استفاده شيفتگي ني ا .داده است  قرارخود  ريتاث
 بـا  ديـ توان ي مـ  .دهـد  انجـام  تـان يبرا را بسياري ازكارها  تواند يم بايه تقر ك دينك  مي با خود حمل  

 ديـ توان  مـي  د،يـ ريبگ  تمـاس  ،ننـد ك  يم يزندگ گري د يا قاره در يحت هك خود دوستان و خانواده
 انجامـشان   يه بـرا  را كـ   يياارهـ ك از ياريو بـس   ديـ نك افـت يدر دنيـا  سراسر از اخبار را  نيآخر
 را همـراه  يهـا  يتوان گوش  مي.دي را با تلفن همراه خود انجام ده  ،دياز دار ي ن يشخص وتريامپك  به

 را در   همراه هوشمند  يها توانيم تلفن   يم تاحدودي ما ن،يا بر افزون. ميز بنام ي ن يبيج يها رايانه
و حـضور    نيآنال مرور ياوقات برا  ترشيب و ارك ،يباز يبرا آن از ها آن. مينيبب يجوان هر دست

 از اسـتفاده  بـه  را خـود  وقـت  از ياديـ ز مقـدار  جوانان. نندك  ي استفاده م  ياجتماع يها هكشب در
 در بطـور عمـده    ،يسيـ انگل معلمان گر،يد يسو  از .نندك  يصرف م  خود همراه تلفن يها يگوش

 نيـ ا بـر  شـود،  گرفتـه مـي    نظـر  در يخارج زبان عنوان به  در آنجا  يسيانگل زبان هك ييشورهاك
وقت  از ميما بتوان   اگر .ستي ن يافك يسيانگل زبان سيتدر يبرا ييتنها به السكوقت   هك باورند
 و يريادگيـ  ب دو عامـل   كيتر را با  يسيزبان انگل  و ردهكالس استفاده   ك از خارج در آموزان زبان
 جامعـه،   در .باشـد  ديـ مف آمـوز  زبان و معلم يتواند برا  ين عمل م  يا م،يها آموزش ده   آن به لذت
انـات آن   كام از شتريـ ب و نـد يياينـار ب  ك يفنـاور  بـا  تواننـد  يم بهتر پسران هك است نيا بر اعتقاد

  بهتـر يفناور از استفاده با پسرها  هك گفت توان يا م يآ ج،يرا باور نيا اساس بر اما. نندكاستفاده  
  رند؟يگ مي ادي

 اميـ پ خـدمات  نيتـر  اسـتفاده  پر از يكي با يسيزبان انگل  آموزش بكيتر به ميتصم نيبنابرا
يـادگيري و كـاربرد      رايـ ز ،شدند انتخاب 2يسيانگل  اصطالحات . گرفته شد  1تلگرام  نام به نيآنال
  را يسيـ انگل زبـان  يهـا  السك اگر. اندار مهم   يبس انآموز  زبان يبرادر گفتگوهاي روزمره     ها آن

 زبـان  ياصل مهارت چهار ي بر رو  يز اصل ك تمر  ردشتر موا يدر ب  هك مينيبب ميتوان  مي م،ينك يبررس
 ن،يـ ا بـر  افزون .شوند يده گرفته مياصطالحات ناد مانند گريد يها  قرار دارد و مهارت   يسيانگل
 آمـوزان  زبـان  بـه  را اطالعـات  فقط ديتوان ينم شما. است مهم ما يبرا زي ن يفناور از استفاده نوع
 ديـ د تـا بتوان   يداشـته باشـ    افتـه ي سـازمان  و امـل ك مةبرنا يك ديبا د،يمعجزه باش  منتظر و ديبده

__________________________________________________________________ 
1. Telegram 

2. English Idioms 
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بـين   هرا كـ   ن فـرض  يـ  ا يدرسـت  مـا  آن، از پـس . دينك آموزش ديجد نوع نيا را وارد  يريادگي
بـه   آن از پس. ميردك يرا بررس تفاوتي وجود ندارد     يفناور قيطر ازو دختران    پسرانيادگيري  

 درس السكـ   خـارج از   يريادگيـ  يبـرا  همـراه  تلفـن  از اسـتفاده  در بارة  آنها باورهاي يبررس
  .ميپرداخت

 قينه تحقيشيپ
 2ناهمزمان و 1همزمان يارتباط يابزارها از استفاده با جهان مختلف نقاط از مردم هك آنجا از

شـده   ما يزندگ ازمهمي   يبخش حاضر حال در نيآنال ارتباط نند،ك  يم برقرار ارتباط گريديك با
 زبـان  يريادگيرشد از    حال در و مهم جزء يك 4انه محور يارتباط را . 3)2004 وارشوور،(است  

 ليـ ميا انه شامل يرا كمك به زبان يريادگيمحور بر اساس     انهيرا ارتباط".  است 5انهيرا كمك به
 تلفـن  قيـ آمـوزش از طر    يها نهيگز و ييدئويو و يصوت نفرانسك ،يصوت يها يكگراف چت، و

 انـه يرا  ارتبـاط .6)4-3. ص ،2006 ،يلـو (" دشـو  ي ميفور يها اميپ و همراه تلفن مانند همراه،
 نيتـر  رايـج . ردكـ  متفاوت فـراهم     يها روش و مختلفهاي    افزار نرم قيطر از توان يرا م  محور
 ريتـاخ  و بـا   بـاره  يـك  اميپ تمام آن در هك است   7ر همزمان يمحور حالت غ   انهيرا ارتباط حالت
هاي   تاالر ل،يميا مثال، عنوان به (شود ي م  فرستاده ،افت پاسخ يو در  اميپ ارسال نيب خاص يزمان

 ه شـباهت بـه  كـ  هـستند  يفورهاي   اميپ ،8محور همزمان  انهيرا ارتباط لكش نيتر جي را ).گفتگو
 ه در آن  كـ رنـد   يهمزمـان قـرار گ     يزمـان  چهارچوب يك در ديه با كن تفاوت   يبا ا  دارند، ليميا

 ارتبـاط بـا    مـورد  نيـ ا در نيـ  آنال  منظور از  .ن باشند يآنال صورت همزمان  به رندهيگ و فرستنده
 ايـ  ي شخـص يهـا  تواند از طريق رايانـه  يم ن اتصال ي ا  باشد؛يم م يس يب ايابل  كق  ياز طر  نترنتيا

  .9)687. ص ،2005 لفورد، و لفورد (ردي همراه انجام گيها تلفن
__________________________________________________________________ 

1. Synchronous 

2. Asynchronous 

3. Warschauer, 2004 
4. Computer Mediated Communiction 

5. Computer Assisted Language Learning 

6. Levy, 2006, p. 3-4 
7. Asynchronous 

8. Synchronous 

9. Lafford & Lafford, 2005, p. 687 
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ارتباط رايانـه محـور را    مقاله مرتبط با 400ش از ي ب1)1992 (يكرد-ارن و هودكم،  يول، ب ك
 2)2003(واالس .  باشـند   ميي تجربهاي پژوهش درصد آنها  15ه تنها در حدود     كاند   مرور كرده 
رده كـ  مـرور    يان در سطح آموزش عال    يجو لمان و دانش  ن مع ي را مرتبط با تعامل ب     هايي  پژوهش

 2003 تا   1996 ين سالها يه ب ك را   پژوهش 100ش از   ي ب 3)2004(سون  ي و م  كيزوفسيروم. است
 ژورنال 78 انتخاب شده از پژوهش 170ز ي ن4)2007 (ينيچيلوپ. رده اندكرا مرور  اند   چاپ شده 

 به  ياست و همگ   ي بررسي كرده  آموزشهاي    طيمحور در مح  ايانه  را در ارتباط با توسعه ارتباط ر      
هاي ارتباط رايانه محور همزمان به چـشم           زيادي در پژوهش   را رشد يه اخ كاند   دهيجه رس ين نت يا

محـور در  ت كه جملگي بـر روي ارتبـاط رايانـه     ن اس ي ا ها  پژوهشن  ي ا ي اصل مشكل. خورد مي
  .   زبان دوميريادگي يرده اند و نه بطور خاص بر روكز ك تمري عموميريادگي

 يمحور همزمـان را بـر رو   تاثير ارتباط يارانه     5)2013(ون  ين، هوآنگ، و ل   يگر، ل ي د ياز سو 
هاي رايانـه     نويسي  مرتبط با حاشيه  ق  يازده تحق ي 6)2008(ابراهام  . ده اند ي زبان دوم سنج   يريادگي

ه جين نتيرده است و به اك ي لغات را بررسي تصادفيريادگي مطلب و    كمحور در خواندن و در    
 ياديـ ر زي مطلـب و تـاث  ك دريريادگي در ير متوسطيمحور تاث هاي رايانه  رسيده است كه حاشيه   

ـ    درمحـور     تـاثير ارتبـاط يارانـه       بـه  7)2012(بارس.  لغات دارد  ي تصادف يريادگي در ن ي تعامـل ب
چنـين  ه كـ ده اسـت  يجه رسين نتيالس پرداخته و به اكان با هدف ارتقاء تعامل خارج    آموز  زبان

ژنـگ و   .  فـراهم آورد   يالسـ ك جهـت ارتباطـات خـارج        ي مناسـب  يوكتواند سـ   هايي مي   محيط
ـ يالمـات متنـ  كتوانـد م   مـي محور ارانهي ارتباط  يها يافتند كه محيط   در 8)2009(ا  كاتوسكتا ن ي ب

 يايـ محـور مزا  ين نتيجه رسيد كه  ارتباط يارانه         به ا  9)2000(تاد  كي. ش دهد يان را افزا  آموز  زبان
 يهـا  آموزان و محيط    مند، خود اصالحي زبان     يل افزايش تعامل قابل درك و بافت       را از قب   ياديز
كتـوب در   محور م  ارتباط يارانه    يقات در بارة تاثير   نگونه تحق يا. ندك  مي جادي ا يتكرا مش يريادگي

__________________________________________________________________ 
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ن ي توجه خود را به رابطه ب      1)2005(ز  يكسا.  پرداخته است  يمحور شفاه مقايسه با ارتباط يارانه     
ر ي تـاث يريق اندازه گي زبان از طريشناخت كاربردهاي   همزمان و آموزش جنبه    محورباط رايانه   ارت
) ي سـنت  يتبـاط رو در رو    ، و ار  يتوب، چـت شـفاه    كچت م ( همزمان   يگروههاي     نوع بحث  3

گـر را هـم از نظـر        يدهـاي      گـروه  يه گـروه چـت شـفاه      كد  يجه رس ين نت يرده و به ا   كمعطوف  
  .پشت سر گذاشتها  ي و هم از نظر تنوع استراتژيالمك يدگيچيپ

 يميروش قـد   از استفاده ريگ وقت و نندهك خستههاي    جنبه اهشك به كمك يبرا ،يتازگ به
 يبررسـ  ان،آمـوز   دانـش  ن به يدادن تمر  و يساز آماده مانند، (زرگبهاي    السك در مداد و اغذك

 و ان،آمـوز   دانـش  كتـ  كتـ  به بازخورد برگشت دادن  و السانكهم   توسط شده ارائه بازخورد
 شـون،  و چو(اند   افتهي توسعه 2 همساالن يابيارز تيريمد يبرا نيآنال متعدد يها ستمي، س )رهيغ

 يآور فـن  از اسـتفاده   با .3)2001 اران،كهم و يتسا ؛2005 هو، و و،يچ چانگ، سونگ، ؛2007
مـرتبط بـه     فيوظـا  انجـام  يبـرا   خود را  يارآمدك افتهي توسعه يها ستميس نيا ه،كشب و انهيرا

 و سـونگ  ؛2007 بـول،  و لـو  ؛2000 س،يويـ ، د 2007 شون، و چو (اند موثر ثابت كرده   صورت
  .4)2009 تراوتمن، ؛2005 اران،كهم

  قيروش تحق
  دگانكنن شركت
 .انـد  داشته تكشر پژوهش نيا در يدانشگاه يباال متوسط رو به   يدانشجو دوازده و صديك

 و يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  يهـا  در رشـته   بودنـد و   بابلسر، مازندران، دانشگاه انيدانشجو ها آن
هـا   ايـن . حـضور داشـتند    پسر 38 و دختر 74 ها ان آن يدر م . ردندك  تحصيل مي  يسيات انگل يادب

 دانـشجو  40شـامل حـدود      السكـ  هـر  هكـ مختلف بودند    السك سه از اول سال يدانشجوها
 .شـركت كردنـد    دانـشگاه  در خـود  اصطالحات اربردكالس  ك در قالب  تحقيق نيا  در و شد مي
 تلفـن  يگوشـ  استفاده از  يبرا يافك اندازة  به هكشدند   انتخاب مطالعه نيا يبرا لين دل يا ها به   آن

 يرو تلگـرام را   برنامـة  ،ده شـد  يپرسـ  هـا  آن ه از كـ  همـانطور    يـز ن و  بودند بالغ يشخص همراه
  .نصب كرده بودند خود همراه يها تلفن

__________________________________________________________________ 
1. Sykes, J. M. (2005) 
2. Peer-assessment 
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 تعيـين  بـراي  1آكـسفورد  سـريع  سـطح  تعيين آزمون كنندگان،  شركت سازي  همگن منظور  به
 دانـشگاه  ورودي امتحـان  ها  آن چون كه بود اين بر اعتقاد. دانشجويان برگزار شد   مهارت سطح

 ايـن  بـراي  نيـست  الزم و قراردارند مهارت برابر از  سطح همه در يك   اند،   گذاشته را پشت سر  
كننـدگاني را     شـركت  مـا  نتيجه، گرفتن از پس اما. زيادي را حذف كنيم    كنندگان  شركت تحقيق،

حـذف   پـژوهش  از نمـره بـود،    متوسط از معيارشان، يكي باالتر و يكي پايينتر      انحراف نمرة كه
   .كرديم
 در تكشـر  يبـرا  طيشـرا   واجـد  يدانشجو 90 ،سفوردكآ عيسر سطح نييتع نآزمو از بعد
 سـه  به را آنها ما نيبنابرا. بودند مرد يدانشجو 30و   زن دانشجوي 60 هك انتخاب شدند  مطالعه
 ننـدگان ك تكبـه شـر    ما بدين ترتيب،    .ميردكم  يگروه تقس  هر در مرد 10 و زن 20 شامل گروه

س در  كهـر ، بدون اينكه به تركيب كالسي آنها دسـت بـزنيم            بنابراين. ميافتيخود دست    همگن
نـد بـه    كافـت   ي نوع آمـوزش را در     چهالس  كدام  كه  كن  ي انتخاب ا  يبرا.  ماند يالس خود باق  ك

ق خـود را آغـاز      ي تحق ،ها يم و پس از اين كار و انتخاب كالس        ردك عمل   تصادفيامال  كصورت  
  .ميردك

 معلمـان  ها السك نيا. بودند دانشگاه مختلف السك سه ما گروه سه شد، گفته هك همانطور
 تـا   دو.نندك استفاده يسنت سيتدر روش تاب وك از شد خواسته آنها از نيبنابرا  داشتند، يمختلف

مـورد   درس تـاب ك. ميداشت معلم دو ق فقط يل تحق كن، در   يبنابرا ،معلم داشتند  يكها   السك از
 نيـ ا.  .بـود  2لتيگ يام في تال"ييايكآمر يك مانند يسيانگل زبان به صحبت" السكاستفاده در  

 ديـ جد اصـطالحات  از ه در آن  كـ مـتن دارد     يك درس هر در و شود درس مي  25 شامل تابك
معلـم   دو  هـر  .شود جديد ديده مي   اصطالحات يريادگي يبرا ييها تمرين سپس استفاده شده و  

 آمـوزان  دانش يبرا ااصطالحات ر  ابتداو   ردندك استفاده دانشگاه در سيتدر روش سادة  يك از
  .رفتند پيش ميتاب ك هاي سپس با انجام تمرين و دادند حيتوض

سـتفاده  ا يخاصـ  روش از مطالعه و جهت انتخاب اصطالحات مـورد نظـر،         نيا انجام يبرا
 جيـ را اصـطالحات  يمعرف در يسع هك ييها فهرست انتخاب و نترنتيا در جستجو از  پس .شد
 يآور جمـع  بودنـد را   كمـشتر  ها همگي فهرست  در هك الحاصط صد  داشتند، يسيانگل زبان در
 ها آن با هك زبان  ي بوم يسيانگل معلم زبان  دو را به  ها آن اصطالح، صد نيا انتخاب از  پس .ميردك
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 ييايكـ آمر هـا  آن يدو  هـر  .ميردكـ ارسال   مي آشنا شده بود   1كبو سيف ياجتماع شبكة قيطر از
بـه مهـاجران در     سيتـدر  تجربـه  سـال  پـنج  از شيبو   بود يسيانگل زيشان ن يمادر زبان و بودند

ردنـد  ك  فكر مي  هك اصطالحي 60 رده و ك يبررس  را ها  فهرست آنها. داشتندموسسات مختلف را    
 يبـرا  اما انتخاب شدند، سانيك اصطالح هفت و پنجاه. ردندك انتخاب  را متداولنده  يشتر از بق  يب

 پـس از بحـث و      ها آن و ميل داد كيتش نيآنال گروه يك بودند، متفاوت هك گريد اصطالح شش
  .ردندكامل كاصطالح ما را  شصت فهرست گريد يك ردنك متقاعد

 پاسـخ  چهـار  بااي    هنيگز چندهاي    آزمونود كه    زمان آن ب   ، اصطالحات فهرست تهيهپس از   
آن توسط   يمعن زدن حدس وتاه و سپس  ك يمتن در اصطالح از استفاده در يسع  ما .شود ساخته
 دانـشگاه  در يسيانگل زبان آموزش ان رشته يدانشجو بر روي  بار دو آزمون نيا. ميشتدا دانشجو
سـپس بـا روش    . شـد  پـايلوت    ه بودنـد  يشـب  ما هدف نندگانك تكشر به هك بابل، فنونو   علوم

قابل قبول هاي  كه از شاخص  هايي    همچنين گويه . محاسبه شد  ٨٦/٠كرونباخ آلفا پايايي آزمون     
  .  برخوردار نبودند مور بازبيني و تجديد نظر قرار گرفتند3گويه و تميز 2دشواري گويه

 دانـش  شد تا سطح   داده السك سه هر انيدانشجو  به 4آزمون پيش شدن آزمون،  آماده از پس
  انتظـار  .ريـ ا خ يـ و  اصطالح را بلدنـد      شصت نيا ايم آ يها مشخص شده و بفهم     اصطالحات آن 

 و بودنـد  يسيانگل  زبان يباال ويان سطح متوسط رو به    اينكه دانشج ل  يدل ها به   آن از يبرخ ميداشت
ن يـ  از ا  تعـدادي  ،را داشـتند   يسيـ انگل مختلـف  موسـسات  در آمـوزش  تجربـة  هـا  آن از يبرخ

   .اصطالحات را بلد باشند
 .را گروه تلگرام خـواهيم ناميـد       آن كرد كه ما   دريافت تلگرام را از  اصطالحات گروه، يك
 معنـي  بـا  اصـطالحات  و شد،  مي فرستاده آنها  به هفته در بار  يك اصطالح هفت با فهرست يك
  نفـره تقـسيم    5  هـاي   گروه به كالس. بود همراه روزمره زندگي در ها  آن استفادة مثال از  دو و

داشـتيم كـه چهارتـاي       تلگرام گروه شش. ساختند تلگرام در گروه ها يك   هركدام از آن   و شد
 خـود  گـروه  شد، خواسته ها  آن از. پسرها بود    به گروه هم مربوط   دو و دختران بود  گروه ها  آن
 هـا،   گـروه  ايـن  در. راحتنـد  آن اعـضاي  گروهي قرار بگيرند كه بـا      در و كنند انتخاب خود را

 از تـا  فرصت داشـتند   هفته يك ها  آن اصطالحات، دريافت از پس. كالس هم حاضر بود    معلم
__________________________________________________________________ 
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 هـا   گروهـي  هـم  آن، از پـس  .اصطالحات دريافت شده مثال بسازند و در گروه ارسـال كننـد           
يكـديگر    بـه  اصـالحات مـورد نيـاز را       كردنـد و    مـي  بـدل  و رد ها  مثال باره در را خود نظرات

را انجـام    الزم دخالت كرد و در مواقع نياز      مي مشاهده ها را   بحث فقط معلم. كردند  گوشزد مي 
  .داد مي

. دكـر   مي افتيدر خاص زمان يك و در  يهفتگ صورت اصطالحات خود را به    ،تلگرام گروه
 خوانـدن  از پـس . ننـد ك مشاهده گروه در د رايجد اصطالحات توانستند يم ن شدن يآنال از پس

  از .فرسـتادند   مـي   گـروه  ي خود را برا   يها مثال خود، يبرا ها آن بررسي و هيتجز و اصطالحات
بحـث   يبـرا  يشتريب زمان وقت بفرستند تا   اسرع در را خود يها شده بود تا مثال    خواسته ها آن

 بـارة  در را خـود  نظر گر گروه بود تا   ي د ياعضا نوبت ها، مثال ارسال از  پس .وجود داشته باشد  
 از اسـتفاده  زبـان،  دسـتور  يهـا  اسـاس غلـط    بر اصطالحات را  ستندتوان  يم ها آن. بدهند ها مثال

اشـتند  د اجازه ها آن .رسي كنند  بر نده قابل مشاهده بود   ك هايي را   دشواري گريد انواع و اصطالح
 خـود،  يصـدا   فرستادن يحت و ها لميف ها، سكع گر،يد يها تيسا وب از ها كنيل از استفاده تا با 

  هـر .گر داشـته باشـند  يديكـ ن بـا   ي بحث همزمان و آنال    يكنند و   كارسال   يروشن به را نظرشان
 .ردكـ   به گروه ارسال مـي    را   الزم يهابازخورد و يا را بررس  ه  آن يها بحث و ها مثال معلم شب،
 يد تـا يـادگيري و توجـه آنهـا را          پرسـ يان م يدانـشجو  از را هفتـه  اصطالحات آن   دركالس معلم
  .باشد ي كردهبررس

گـروه   را هـا  آن ه ما كردند  ك افتيدر ياغذك هاي  جزوه قيرا از طر   اصطالحات ،گريد گروه
. ردنـد ك  مـي  افـت يدر يصـورت هفتگـ    را بـه   اصـطالح  هفـت  بـا  فهرسـتي   آنهـا  .مينام كاغذ مي 
ه كـ ردنـد   ك  كاغـذ ديگـري نيـز دريافـت مـي          هـا  آن.  و دو مثال بـود     يهمراه معن  حات به اصطال

 و دادند ميل  يگر به معلم خود تحو    ي د  و هفتة  نوشتند ي خود را م   يها بايست بر روي آن مثال      يم
. گرفتنـد  ورد داده بود تحويـل مـي  ه معلم به آنها بازخك خود را يها سپس هفتة پس از آن، برگه  

 گريد يها روش اي و همساالنبازخورد   يها توانستيم از شيوه    يالس نم ك وقت در    مبودكبخاطر  
 بردنـد،  يخانه مـ  به را آن گرفتند، را تحويل مي  اصطالحات فقط ها آن. مينك استفاده گروه نيا در

هـا را      آن يهـا  مثال  معلم .دادند مي ليتحو خود معلم به ندهيآ هفتة در و نوشته  خود را  يها مثال
آنهـا   اصـطالح بـه    مناسـب از   استفادة و زبان دستور اساس بر الزم را  بازخورد و ردك  ميبررسي  

 يبـرا  زمـان  هفتـه  چهـار  اصـطالح  فهرسـت  يك يبرا ،توان حدس زد    مي هك همانطور. داد يم
 تـا  ديپرسـ  يم را هر هفته   اصطالحات معلم تلگرام، گروه مانند. از بود ين خود راه انيپا به دنيرس
  .اصطالحات را بفهمد مطالعة يان براينشجودا تالش و كدر
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 آزمـون  پس و آزمون شيپ در فقط ها آن. ردكافت ن ي را در  يا آموزش اضافه  چيه نترلك گروه
 بـه  تا دانشگاه پشت سر گذاشتند در را خود اصطالحات اربردك  روزمرة السك و ردندك تكشر
 و سـت ما خـاص  آمـوزش  نـوع  بخاطر ،گريد گروه دو در يريادگي هك دنبده را نانياطم نيا ما

  .ستين اصطالحات اربردك السك به مربوط
 هـاي   پرسـش  شامل همان  آزمون پس. پشت سر گذاشتند   را 1آزمون پس آنها ،آموزش از پس

 حدود از پس. ش عوض شده بود   يها شيوة قرارگيري گزينه   و   يبند بود كه فقط طبقه    آزمون پيش
  .ردندكت كز شرين 2ريتاخ ون باآزم پس در تلگرام اغذ و گروهك گروه ماه، دو

 يا مهپرسـشنا   همـراه،  يها تلفن كمك  به زبان يريادگها در بارة ي     آننظر آوردن دست به يبرا
از  آمـوزش  در خـصوص   آنهـا  باورهـاي  يرو زكـ تمر بـر  يسع پرسشنامه، نيا در. شد يطراح
 يا نهيگز چند رت،يكل اسيمق در ها  پرسش . بود ياجتماع يها هكشب اساس بر همراه ق تلفن يطر
پاسـخ داده    پرسـشنامه  نيـ ا ه بـه  ك زن و مرد ،بخش دو به ها نظرآن آن از پس و.  بود يحيتشر و

 تلفـن  اسـاس  آموزش بـر  به نسبت يتجنس مبتني برنگرش  تا بدين وسيله ما به    م شد ي تقس ،بودند
گاه علـوم  الزم به ذكر است كه اين پرسشنامه نيز روي همان دانشجويان دانش  .مي ببري پ،همراه

برخـوردار  /. 47و فنون كه مشابه گروه هدف بودند پايلوت شد و مشخص گرديد كه از پايايي                
يار رشـتة   ضمنا مالحظات مربوط به روايي اين پرسشنامه نيز از طريق مشاوره با دو استاد          . است

  .آموزش زبان و لحاظ كردن نظرات و پيشنهادات آنها مرتفع گرديد

  هجنتي
 شـروع  گـروه  سـه  يبـرا  آزمـون  پس و آزمون شيپ يفيتوص آمار گزارش با اول، در مرحله 

ـ 4اريمع انحراف  و  3نيانگيم 1جدول   در. مينك مي  گـروه  سـه  يآزمـون بـرا   پـس  و آزمـون  شي پ
  :شود ديده مي مختلف
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  گروه سه در آزمون پس و آزمون شي پيفيتوص آمار -1 جدول

  آزمون پس  آزمون پيش  
  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  ها گروه

 5.29 51.30 6.20 25.60  گروه تلگرام
 9.27 45.66 4.45 24.70  اغذكگروه 
 8.45 27.30 6.77 23.53  نترلكگروه 

ـ  در گـروه  سه نيانگيم ،دينيبب 1 جدول در ديتوان يم هك  همانطور  اي  تـا انـدازه    آزمـون  شيپ
 از بـاالتر  و متفـاوت  بكلي ما آموزش گروه دو هك مينيب يم آزمون پس در اما ،نزديكند گريديك  به

 :دهد  ميها را در سه گروه نشان نيانگي اختالف م1شكل  .اند بوده نترلك گروه

  
  گروه سه نيبو پس آزمون  آزمون شيدر پ نيانگيم اختالف -1 لكش

 مـشابه  يردكـ آزمون عمل  شيپ در گروه سه د،ينك مشاهده 1ل  كش در ديتوان يم هك همانطور
 سـطح  يـك  در و همگن بايتقر ها آن و ستياد ن يار ز يها بس  گروه انيم تفاوت  و گر داشتند يديك



 375  زبان انگليسيتةجويان دانشگاهي رشيادگيري اصطالحات انگليسي توسط دانش رمحور و جنسيت ب تاثيرات ارتباط رايانه

 ي دوبـاره  نگـاه  باآزمون    تغييرات حادث شده در مرحله پس      از بهتر كيدر داشتن ي برا .اند هبود
گـر  يد گـروه  دو از تـر  نييپـا  اريبـس  نترلك ن گروه يانگيم هك مينكمشاهده   ميتوان  مي 1 لكش به

الس كـ  ريان اثرگـذار بـود امـا تـاث        ي دانشجو يآموزش ما بر رو    هك است يمعن بدان نياست و ا  
 و ميـ گـروه دار  دو مـا  حاضر حال ن، دري بنابرا.ستين دار يمعن  آنها ياربرد اصطالحات بر رو   ك
  .بوده است يگريد ازموثرتر  ما دام آموزشك ميم تا نشان دهينك يسع ديبا

  يك  1انسيوار تحليل آزمون از م و استفاده  يتلف داشت مخ گروه سه ما ديدان  مي هك همانطور
 دارد وجود يدار يمعن تفاوت گروه سه نيب ميبود تا بفهم   هيفرض آزمودن يبرا راه نيبهتر طرفه
  .يا خير

  گروه سه يبرا انسيوارتحليل  آزمون جينتا -2 جدول

    
 مجموع
  df  مربعات

 متوسط
 يمعنادار F  مربعات

 400. 92. 32.21 2 64.42  ها گروه نيب
 ش آزمونيپ    34.74 87  3022.96  ها گروه درون

    89 3087.38  مجموع
 000. 47.29 3833.41 2 7666.82  ها ن گروهيب

 پس آزمون   81.05 87 7051.66  ها درون گروه
    89 14718.48  مجموع

 اوتتفـ  مـا  ايـ آ هكـ  نيـ ا و دهـد  يمـ  نـشان  انس را يوار تحليل آزمون يخروج ،جدول نيا
 انسيـ وار تحليـل  هك مينك  مي مشاهده 2 جدول اساس بر. ريا خ يم و   يدارها    گروه نيب يدارمعنا

از لحاظ آماري    تفاوت و است 05/0 شتر از يب هك است 400/0 آزمون برابر  شيپ يبرا يمعنادار
 زمتـر ا ك هك ،)P  =000/0 (000/0 يدارمعنا سطح هك بينيم مي آزمون پس يبرا اما ستين دار  معنا
بـسيار  امر   نيا  دانستن .دارد وجود يدارمعنا يآمار تفاوت گروه سه نيب بنابراين    و است 05/0

  .است متفاوت خاص يها گروه از يك دامك ميدان هنوز نمي ما اما است، خوب

__________________________________________________________________ 
1. One-way ANOVA 
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ـ  هكـ  ميدان يم نون،ك تا جينتا از  ر،يـ ز جـدول . دارد وجـود  يدارمعنـا  تفـاوت  هـا  گـروه  نيب
 2 كيتوي  بيآزمون تعق  از. ندمتفاوت گريديك از ها دام گروه ك دهد يم اننش ،1چندگانه يها سهيمقا

 . دارند گريديك با يدارمعنا تفاوت ها گروه دامك مينيبب  تا،استفاده شد

  گروه سه نيب چندگانه مقايسة -3 جدول

  2گروه   1گروه   وابسته ريمتغ
 اختالف

  نيانگيم
 يخطا

  استاندارد
  يمعنادار

 840. 1.52 90.  ذاغك  تلگرام
 402. 1.52 2.06  نترلك  

 840. 1.52 90.-  تلگرام  اغذك
 746. 1.52 1.16  نترلك  

 402. 1.52 2.06-  تلگرام  نترلك

  آزمون شيپ

 746. 1.52 1.16-  اغذك  
 02. 2.05 (*)5.56  اغذك  تلگرام
 000. 2.05 (*)23.93  نترلك  

 02. 2.05 (*)5.56-  تلگرام  اغذك
 000. 2.05 (*) 18.36  نترلك  

 000. 2.05 (*)23.93-  تلگرام  نترلك

  آزمون پس

 000. 2.05 (*) 18.36-  اغذك  

  .است معنادار 05/0 سطح در اختالف ميانگين* 

 وجـود  هـا  گروه نيب يدارمعنا تفاوت آزمون شيپ در هك مينيبب يم دوباره  3 جدول اساس بر
 از. دارد وجـود  هـا  گـروه  انيـ مي  تـوجه  قابل تفاوت هك دينيبب ديتوان يم آزمون پس در  اما .ندارد
ـ  نيهمچنـ  و ،)P = 000/0 (نتـرل ك گـروه  و تلگرام گروه نيب هك  باال نشانگر آنست   جدول  نيب

__________________________________________________________________ 
1. Multiple Comparisons 

2. Tukey post-hoc 
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 تفـاوت  مهمتـر  همـه  از .دارد وجـود  يمعنادار تفاوت) P = 000/0 (نترلك گروه و اغذك گروه
  .دارد وجود )P = 02/0 (اغذك گروه و تلگرام گروه ني بيمعنادار
 در طرفـه  يـك  انسيـ وار تحليـل  بـا  هكـ  دارد وجـود  يدارمعنـا  يآمـار  تفاوتها    گروه نيب
 گـروه  دو و نتـرل ك گروه نيب تفاوت هك داد نشان كي تو يبيتعق آزمون. آزمون مشخص شد   پس
 يدارمعنـا  يآمـار  تفاوت اغذك گروه و تلگرام گروه نيب ن،يا بر افزون. بود دارمعنا يآمار گريد

  .دارد وجود
را  اغـذ ك گـروه  و تلگرام ردكارك نيب يدارمعنا تفاوت طرفه، يك انسيوار تحليل آزمون از

 يـك  ن،يبنـابرا  م،يشـو  مطمئن م تاي خود داريآموزش گروه دو مقايسة به ازين اما. ميردكمشاهده  
 مينـ يبب م تا يانجام داد  آزمون پس و آزمون پيش هاي  بنابر نتيجه  گروه دو نيا نيب 1مستقل t آزمون

  . يا نهدارد وجود يمعنادار وتتفا

  آزمون  و پسآزمون شيپ در اغذك و تلگرام ن گروهيب مستقل t  آزمون-4جدول 

    t df  معناداري 
 اختالف
  ميانگين

 اختالف خطاي
  استاندارد

 انسيفرض وار
 1.39 90. 52. 58 64.  برابر

 آزمون شيپ
انس يفرض وار
 1.39 90. 52.63.51 64.  نابرابر

 انسيرض وارف
 1.39 5.64 007. 58 2.80  برابر

 آزمون پس
انس يفرض وار
 1.39 5.64 47.97.007 2.80  نابرابر

اغـذ  ك گـروه  آزمون شيپ هاي  ميان نتيجه  يدارمعنا تفاوت دادن  نشان يبرا مستقل t آزمون از
تر شيـ ب هك است 52/0  برابريدارمعنا دينيب يم 4در جدول   هك همانطور اما استفاده شد،  تلگرام و

__________________________________________________________________ 
1. Independent sample t-test 
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ـ  يدار يمعنـ  تفـاوت  چيهـ  هكـ  اسـت    آن دهنـدة  نشان  و است 05/0 از وه در  گـر  دو نيـ ا نيب
  .آزمون وجود ندارد پيش

زمـون  آ نتـايج پـس   يبـرا  مـستقل  t آزمـون  از استفاده ه ماي اثبات فرض  يبخش برا  نيتر مهم
 وجـود   گروه ن دو يب يتوجه قابل تفاوت هك دينيبب ديتوان  مي 4 جدول به ي دوباره نگاه با .است

 آزمون از استفاده با رو، نيا از. است 05/0 از مترك "يمعنادار" عدد موجود در ستون    رايدارد ز 
t يمعنـادار  تفـاوت  آزمـون  پـس  در اغـذ كو   تلگرام رد گروه كن عمل يب هكمشاهده شد    مستقل 

 در  ي بهتر يريادگي مشخص است گروه تلگرام      ين و اطالعات قبل   يانگيبر اساس م  . دارد   وجود
  .گر داشته استيسه با دو گروه ديمقا

 اجـرا  مطالعـه  از اتمـام   پس ماه دو حدود ريتاخ با آزمون پس مدت، يطوالن اثر دنيد يبرا
 ريدن تـاث  يـ بـه دنبـال د     فقط ما رايز ردندكت  كآزمون شر  نيا در اغذك و تلگرام گروه  فقط .شد

  .ميآموزش خود بود مدت يطوالن

  ريخآزمون با تا پس يفيتوص آمار -5 جدول

  اريانحراف مع  نيانگيم  ها گروه
 4.77 51.16  گروه تلگرام

 9.00 47.36  اغذكگروه 

  
  گروه دو نيدر ب ريتاخ آزمون با پس در نيانگيم اختالف -2 لكش
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ـ  يد، تفـاوت  ينيبب 2ل  كش و 6 جدول در ديتوان  مي هك همانطور  گـروه  دو نمـره  نيانگيـ م نيب
 يبر رو  مستقل t آزمون ر،يخ اي است و  دارمعنا اختالف نيا ا يه آ كنيا دنيفهم يبرا. دارد وجود
  .ميمطمئن شو  تا استانجام شدهها  نتيجه

   ريآزمون با تاخ پس در اغذك و تلگرام  گروهيبرا مستقل t آزمون -6 جدول

    t df  معناداري 
 اختالف
  ميانگين

 اختالف خطاي
  استاندارد

 انسيفرض وار
آزمون  پس 1.86 3.80 04. 58 2.04  برابر

انس يفرض وار  ريبا تاخ
 1.86 3.80 04. 44.08 2.04  نابرابر

 05/0 ريـ ز ن عـدد  يـ و چون ا   است 04/0  برابر يمعنادار ارزش هك دهد يم نشان 6 جدول 
 جـه ينت مـستقل،  t آزمون و نمره نيانگيم اساس  بر .است معنادار گروه دو نيا نيب تفاوت ،است

 مدت بلند در اصطالحات يريادگي  به 1نيآنال بازخورد و امتلگر افزار نرم از استفاده هك ميريگ يم
  .ندك  ميكمك ها به حافظه سپردن آن و

 انيـ  م اصـطالحات انگليـسي    يريادگيدر   يتوجه قابل تفاوت ايه آ كن بود   ي ا پرسش ديگر   
 دارد؟ تـا   وجـود  اغـذ ك بـر  يمبتن يها روش با سهيمقا در تلگرام قيطر مرد از  و زن انيدانشجو

تفـاوت بـا     و ردهكـ  كمـ ك  اصـطالحات  يريادگيـ   بـه  تلگـرام  از استفاده هك ميا ريافتهد ما نونك
تلگـرام را بررسـي كـرده و      گـروه  يريادگيم  يخواه يم نجايا. بوده است  دارمعنا گري د يها گروه

 t آزمـون  و يفيتوصـ  آمـار  ار،كـ  نيـ ا يبـرا . مينك يرا بررس ها    تين جنس يبهاي موجود     تفاوت
  .بنگريمن زن و مرد را در گروه تلگرام يد تا تفاوت بان استفاده شده مستقل
 آزمـون،  شيپ در ردشانكعمل اساس بر تلگرام را  گروه زن و مرد يفيتوص آمار شما ريز در
 و شـده  محاسـبه  آزمون هر نيانگيم و اريمع انحراف. بينيد  مي ريتاخ با آزمون پس و آزمون پس
  :شده است داده نشان 7 جدول در

__________________________________________________________________ 
1. Online Feedback 
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  ريتاخ با آزمون پس و آزمون پس آزمون، شيپ در تيجنس يفيوصت آمار -7 جدول

  آزمون با تاخير پس  آزمون پس  آزمون پيش  

  نيانگيم  ها گروه
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

انحراف 
  اريمع

  نيانگيم
انحراف 

  اريمع

 4.41 52.20 3.59 53.50 6.04 26.60  مرد

 4.94 49.85 6.22 50.10 6.37 25.10  زن

  :شده است داده نشان آزمون سه نيب نيانگيم فر اختاليز لكش در

  
  آزمون سه در جنس نيب نيانگيم اختالف -3 لكش

 ريتـاخ  بـا  آزمـون  پـس  و آزمـون  پـس  در يبهتر ردكارك مردها ،مشاهده شد  آنچه اساس بر
 پاسـخ  و ن مـسئله  يـ ا ردنك دايپ يبرا. ريخ اي است دارمعنا اختالف نيا هك ميدان ينم اما ،داشتند
 معنـادار بـودن    و ردهكـ اسـتفاده    آزمـون  هر يبرا مستقل t آزمون از ديبا پژوهش سوال هب دادن

  .مينك يرا بررس زن و مرد نيب تفاوت
 يج را بررس  يمعنادار بودن نتا   م و يده يجدول قرار م   يك را در  t آزمون سه جينتا تمام نجايا
  :مينك مي
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  ريتاخ با آزمون پس و زمونآ پس آزمون، شيپ در تيجنس يبرا مستقل t آزمون -8 جدول

    t df  معناداري 
 اختالف
  ميانگين

 اختالف خطاي
  استاندارد

 انسيفرض وار
 2.42 1.50 54. 28 61.  برابر

 آزمون شيپ
انس يفرض وار

 2.38 1.50 53. 19.03 62.  نابرابر

 انسيفرض وار
 2.13 3.40 1.23 28 1.59  برابر

 آزمون پس
انس يفرض وار

 1.79 3.40 06. 27.21 1.89  نابرابر

 انسيفرض وار
آزمون  پس 1.85 2.35 21. 28 1.26  برابر

انس يفرض وار  ريبا تاخ
 1.78 2.35 20. 20.07 1.31  نابرابر

 اسـت  05/0 باالتر از  ها  هنمر همه هك بينيم  مي يمعنادار ستون به بيشتر و باال جدول به نگاه با
ـ  كـاركرد  هكـ  اسـت  يمعن نيا به نيا. ستين دارمعنا يآمار لحاظ به تفاوت نيبنابرا  سـه  هـر  نيب

  .نيستندمعنادار  تفاوت يدارا زن و مرد نيآزمون ب
 پرسـشنامه  يك ،يريادگي يبرا همراه تلفن از استفاده به ان نسبت يدانشجونظر   يابيارز يبرا

اشـتن  ان آموزش و پـشت سـر گذ       ين پرسشنامه پس از پا    يا. تلگرام داده شد   گروه انيدانشجو به
 نـشان  9 جـدول  در پرسـشنامه  مورد اول  20 يبرا يفيتوص آمار. ل شد يها تحو  آن ون به آزم  پس
  .شده است داده
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  پرسشنامه  مورد اول20اريمع انحراف و نيانگيم -9 جدول

 ميانگين  مورد
انحراف 

  معيار
درصد 

(%)  
 مـوثر  روش يـك  توانـد   يمـ  ليموبا لهيآموزش بوس . 1
 89 1.16 4.76  . باشديسيانگل زبان يريادگي يبرا

 انآمـوز   دانش زهيانگ تواند  يم ليموبا لهيآموزش بوس . 2
 85 1.16 4.67  .دهد شيافزا را يسيانگل زبان يريادگي يبرا

ــوزش. 3 ــ آم ــه وس ــموبا لهيب ــم لي ــشك ه ــم ين  و معل
 96 94. 5.00  .دهديش ميرا افزا آموز دانش

 ر را يپـذ  انعطـاف  يريادگي ليموبا لهيبه وس  آموزش. 4
 82 1.25 4.5  .ندك يزمان فراهم م هر و نقطه هر در

 يريادگي مرسوم يها  روش ليموبا لهيبه وس  آموزش. 5
 85 1.06 4.40  ندك يل ميمكرا ت يسيانگل زبان

ت كـ حر حـال  در يريادگيـ  يبرا توان  يم ليموبا  از .6
 86 1.13 4.56  .ردكاستفاده 

 يبـرا  لميموبـا  يرو بـر  اميـ پ افـت يدر  ل بـه  يـ ما من. 7
 79 1.43 4.50  . اميسيانگل الحاتاصط يريادگي

ــن. 8 ــف م ــ رك ــ يم ــپ نمك ــاهك امي ــرا وت ــ يب  يريادگي
 39 1.21 3.36  .است موثر يسيانگل اصطالحات

 ةصــفح يرو بــر يمتنــ يآموزشــ مطالــب خوانــدن. 9
 55 1.59 3.53  .سخت است ليموبا كوچك شينما

 يسيـ انگل زبـان  يريادگيـ  يبرا توان  ينم لياز موبا . 10
 17 1.14 2.26  .ستين صرفه به  مقرونرد،ك استفاده
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 ميانگين  مورد
انحراف 

  معيار
درصد 

(%)  
 قيـ طر از  را يسيـ انگل اصطالحات دهم  مي حيترج. 11
 از نم تـا كـ افـت  يام در  يشخـص  وتريامپك يرو بر ليميا

  .همراه تلفن يرو بر اميپ قيطر
2.13 1.52 16 

 يجـا  بـه   رايا رسـانه  چند يها  اميپ دهم  يم حيترج. 12
 يريادگيـ  يبـرا  همـراه  تلفـن  يرو بـر  يمتنـ  يها  اميپ

  .نمكافت ي دريسيانگل اصطالحات
3.73 1.22 52 

 خوانـدن  يبـرا  شده فيتعر شيپ از يزمان فواصل. 13
 56 1.08 3.70   .نمك ي را دنبال ميمتنهاي  اميپ

ز يـ  را ن  يادار مـسائل  مورد در ييها  اميپ مندم  عالقه. 14
 56 1.39 3.66  .نمكافت يلم دري موبايبر رو

 86 1.20 4.83  . اميگروههاي   در بحثتكعالقه مند به شر. 15

 90 89. 5.23  .دهم يح مي ترجكاميرا به پ نيآنال اميپ خدمات. 16

 خــدمات از اســتفاده بــا فــراغتم را اوقــات شتريــب. 17
 76 1.35 4.53  .نمك يصرف م نيآنال

 يدرسم بر رو    خواندن مطالب مرتبط به     مند به   عالقه. 18
 85 1.07 4.56  .ام لميموبا

 ستند،ياتالف وقت ن   يبرا فقط ياجتماع يها  هكشب .19
  ها  توان از آن يم نيهمچن

  .ردك  استفادهيريادگي يبرا
5.46 .86 96 

 88 95. 4.66  .بخشد يم بهبود را زبان يريادگي نيآنال تيحما. 20

  مخالف كامال = 1 موافق، كامال = 6: دهي امتياز
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 نفـع  شـدت بـه    به ،تلگرام گروه در انيدانشجو يها دهند، پاسخ  ها نشان مي    همانطور كه داده  
 از اسـتفاده  ياثربخش به هك آنجا تا. است همراه له تلفن يوس انگليسي به  زبان اصطالحات افتيدر

 شـد،  يمـ  مربـوط  يسيـ انگل اصطالحات يريادگي يبرا نيآنال رسان اميپ خدمات و همراه تلفن
 يـك  عنوان به ن را يآنال ام رسان يپ يافزار نرم سامانة تلگرام، گروه در) ٪89 (انيدانشجو اكثريت
  .ردندكانتخاب  يسيانگل اصطالحات يريادگي يبرا موثر اريبس رسانه
 قيـ طر از  رايسيـ انگل اصـطالحات  يدهنـد، ح ميتـرج ) ٪16 (انيدانشجو از كيوچك تياقل

 هـا  آن از ياديـ ز تيـ ثركا هكـ  يحـال  در ننـد، كافت  يخود در  يشخص يها انهيرا يرو بر ليميا
  .دهند  ميحيرا ترج خود همراه تلفن يرو اميپ خدمات قيطر از تاهوك يها درس افتيدر

 يك وتاهكام  يق پ ياز طر  يسيانگل اصطالحات افتيدر هك بودند معتقد آنها از درصد 39 تنها
 هكـ  ردندك عنوان ها آن درصد 90 پرسشنامه از يگريد بخش  در . است يريادگي يبرا خوب راه

  .دهند  ميحيوتاه ترجكام يپ  بهرا نيآنال اميپ سيسرو
 90 حـدود  (آمـوزان  دانـش  از ياريبـس  مينـ يبب ميتوان يم م،ينك نگاه 20 تا 15 سواالت به اگر
 .انـد   يـن آنال اميـ پ خـدمات  قيـ طر از يريادگي مواد گريد و اصطالحات افتيدر موافق) درصد

 هك انآموز  زبان و دهد ي را م  همزمان ارتباط و ينترنتيا يفرصت گفتگو  ما به نيآنال اميپ خدمات
 آمـوزش  نـوع  نيا موافق رده اند عمدتا  كن  يرا تمر  يريادگي ن راه يو از هم   تجربه را ارتباط نيا

  .هستند
 اميـ پ خدمات افتيدر يبرا انآموز  دانش ياصل يها تياولو يبررس منظور به مشابه، طور به

 بـر  قيـ تحق نيـ ا نامهپرسش در يبعد پرسش 9 ،يسيانگل اصطالحات اساس بر ينترنتيا آموزش
 تكشـر  30 از نظـر   ج حاصـل  ينتـا  10 جدول. شد بررسي و هيشده تجز  داده يها نهيگز اساس

  .دهد يرا نشان م تلگرام گروه در نندهك
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  پرسشنامه دراي  هنيگز چند سواالت درصد -10 جدول

 (%)درصد   گزينه  مورد
 26.7  يك. 1
 13.3  دو. 2
 26.7  سه. 3
 23.3  چهار. 4

روزانـه  صورت  د به يبا اصطالح د چند ينك ير م كف. 21
  شود؟ فرستاده

 10.0  شتريب. 5
 3.3  هر ساعت. 1

 13.3  هر شش ساعت. 2
 20  هردوازده ساعت. 3

اصطالحات ديده  يم حيترج يزمان فواصل چه در. 22
  شود؟ فرستاده تان همراه تلفن يگوش به

 63.3  گريد. 4
 60.0  باريك. 1
 23.3  دوبار. 2
 13.3  سه بار. 3

يرو بـر  ارسـال شـده    اميپ انجام روز در بار چند. 23
  د؟يخوان يم را خود همراه تلفن

 3.3  چهار بار. 4
 23.3  روزانه. 1

 10.0  اني روز در ميك. 2
افـتيد اصـطالحات را چگونـه در      يده  يح م يترج. 24
  د؟ينك

 66.7  يهفتگ. 3
 40.0  اغذك يرو. 1

 53.3  تلگرام. 2
انجـام  چگونـه مطالعـه    انيـ پا يابيارز ديخواه  يم. 25

  شود؟
 6.7  يشفاه. 3

دسـتورزبان،  مانند زبان ياجزا گريد ديدار دوست. 26 66.7  بله. 1
 33.3  ريخ. 2  د؟يرياد بگي خود همراه تلفن يرو را رهيغ و تلفظ،

 93.3  دياندرو. 1  ست؟ي عامل تلفن همراه شما چةسامان. 27
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 (%)درصد   گزينه  مورد
 0.0   او اسيآ. 2

 6.7  ليندوز موبايو. 3
 0.0  گريد. 4
 0.0  نيال.1
 96.7  تلگرام.2
 3.3  واتساپ.3
 0.0  ك تيكت.4

افت اصـطالحاتي در ي را برا  يه اجتماع كدام شب ك 28
  د؟يده يح ميترج

 0.0  گريد. 5
 50.0  بله. 1

  ؟ دينترنت داريا ثابت به يدسترس ايآ. 29 46.7  شتر مواقعيب. 2
 3.3  ريخ. 3

 ديـ با اصـطالحات  چگونـه  هكـ  دنيستن مطمئن آموزان زبان هك ميشو يمتوجه م  10 جدول از
افـت  يبه هم در   صطالحات را در فواصل زماني نزديك     ا خواستند  نمي ها آن. شود فرستاده نهاآ  به
 بـه صـورت    خواهنـد   مـي  ح دادنـد  يتوض و ردندك انتخاب را گريد  گزينة ها آن از ياريبس نند،ك

 هكـ  ردنـد ك ركـ ذ آنهـا  از ياري بـس  .ننـد كافـت   يدر ان اصـطالحات را   يـ  روز در م   يك اي روزانه
هـم   روز  بـار در   يـك  دهنـد  يمـ  حيترج نيبنابرا خوانند،  مي روز در بار يك تنها را اصطالحات

 يبرا يهفتگ برنامه هك دادند  مي ترجيح ها آن از ياريبس ،يزير برنامه يبرا. نندك افتيدر را ها آن
 داد، انجـام  تلگرام قيطر از توان يم را يابيارز هك بودند معتقد ها آن از يمين  تنها .است بهتر آنها
  .ردندكدا نيدست پ  انجام آزمونيچگونگ بارة در آرا اتفاق به گرانيد

 در انيدانـشجو  ياضـاف  نظـرات  پرسـشنامه  انيـ پا در يحيتشر سوال  سه از طريق  ،پايان در
شد  پرسيده همراه تلفن لهيآموزش بوس  نيا در ردنك تكشر به نسبت ها نآ يلك نگرش با رابطه

 پـروژه بـا آن     طـول  در بـود  نكـ مم هك يمنف جنبة گونه هر ها خواسته شد   بر آن از آن    عالوه و
هـاي   السكـ  در يورافنـ  از اسـتفاده   خود نسبت به   يها بررسي و ردهكر  كشده باشند را ذ    روبرو
  .ندبا ما در ميان بگذار را خود
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  پرسشنامه  آخريحيتشر السو سه -11 جدول

 د؟ينك ي استفاده ميالس خود از فناوركا در يعنوان معلم آ به. 1

 آمـوزش  يهمـراه، بـرا  هـاي     ژه تلفـن  يـ و  ، به يب استفاده از فناور   يا و معا  ينظر شما، مزا    به. 2
 ست؟يچ

 د؟ينده داريقات آي تحقي براييشنهادهايق چه بود؟ چه پين تحقي اةنظرتان در بار.3

 از ياريبـس . بودنـد  يسيانگل زبان ان رشته آموزش  يدانشجو كنندگان در اين تحقيق،   شركت  
 هـا  آن از ياري بـس  .بودنـد  معلـم  ،پرسـشنامه  ردنك پر ا در زمان  ي و س داشتند يتدر تجربه ها آن

 نـت، يپاورپو دياسـال  تـور، كپروژ از. ننـد ك  مـي  اسـتفاده  خود يها السك در يفناور از هك گفتند
 يبـرا  يزيـ ر برنامـه  حـال  در هكـ  گفتنـد  ها آن از يبرخ و ردنديك استفاده م  ييدئويو يها پيلك

 حاضـر  مطالعـه  از را دهيـ ا نيـ ا آنها. خودندهاي    السك در نيآنال رسان اميپ خدمات از استفاده
  .خود را داشتند يازهاين اساس بر آن توسعه قصد و گرفته

 داشتند دوست را سواالت ياان محتو يدانشجو از شمار بسياري  شده، مطرح ان مسائل يدر م 
 يا مجموعـه  هكـ  خوشحال بودنـد  نيهمچن ها آن. ردندك يابيرا مناسب ارز ها    اميپ ارسال زمان و

 پس يتوانستند حت  يم داشتند و  خود نيآنال اميپ سيرا در سرو   جيرا اصطالحات از يارزشمند
 صحبت در اصطالحات از دهاستفا يبرا را خود ليتما ها آن. نندك يها را بررس   آن پروژه اتمام از
ادامه   به مند هعالق را نندگانك تكشر از ياريبس نيهمچن پروژه نيا. نشان دادند  نوشتن و ردنك
هـا در    اميـ پ نوشـتن  بـه  ميتصم ي برخ .ردك يگروه اي و انفرادي صورت به اصطالحات يريادگي

 حـذف  يـك  جهينت ايو   همراه يها تلفن محدود تيظرف ليدل به گرفتند تا  خود يشخص دفترچه
   .ندهند دست از ها را آن يتصادف

 يرو بـر  نظـارت  ننـدگان از عـدم    ك تكشـر  از يبرخـ  ضـعف،  نقاط ب و يدر رابطه با معا   
شود،  آموزش يبرا نيآنال رسان اميپ خدمات از استفاده سوء و تقلب به تواند يم هكان  آموز  دانش
 يهـا  تكشـر  و مخترعـان  توسط ديبا هك ردك را مطرح    يا دانشجويان نكته  از يكي .ردندك انتقاد
 شينمـا  صفحه ي تماشا گفت كه  دانشجو نيا. شود گرفته نظر در همراه تلفن يها يگوش طراح
 اسـتفاده  او هك يطور شود، به  مي او چشم يو خستگ  تعصباني باعث تاپ لپ اي و همراه تلفن
  .دهديح ميها ترج آن يجا را به تابك از

به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه          ت،يجنس اساس بر ها پاسخ يررسب و پرسشنامه ،با مرور دوباره  
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 رسـان  اميـ پ از استفاده و همراه تلفن لهي بوس يريادگي در رابطه با   مرد و زن نيب يا تفاوت عمده 
  .وجود ندارد اصطالحات  آموزشيبرا نيآنال

  بحث
 يريدگايـ  يبـرا  محـور  انـه يرا ارتبـاط  از اسـتفاده  هكـ  داد نشان مطالعه نيا از حاصل جينتا

بطـور   نيـ آنال  همـساالن  يابيـ ارز بـا  همـراه  محـور  انهيرا  ارتباط .بود خواهد دياصطالحات مف 
 كمـ كم،  يوقـت نـدار    السكـ  در آنها يه برا ك زبان ياجزا از يك هر به ما در آموزش    مند نظام
 ادي به و اصطالحات  بهتر يريادگي به نيآنال بحث و ارتباط هكم  يافتيج در ينتا اساس بر. ندك مي

ژنـگ و   هـاي     افتـه ي يق حاضـر در راسـتا     يـ ج تحق ينتا. ردك خواهد كمك بلند مدت آنها   داشتن
ــاد كي ،1)2009(ا كاتوســكتا ــك، بل2)2000(ت ــ، پلت3)2000 (ي ــارت4)2000 (يري ــدز و م نز ي، فرنان
  .  باشد  5)2003، 2002(

ر يتـاث  ياورفنـ  از اسـتفاده  با زبان يريادگي در است نكمم تيجنس هك مين باور بود  يبر ا  ما
 ميخواسـت  يمـ  ما و دارند يفناور از استفاده به نسبت يمتفاوت رفتار جنس ه دو كنيگذار باشد و ا   

 هك نشان داد  جير گذار است؟ نتا   يز تاث ين اصطالحات يريادگي در تفاوت نيا ايه آ كم  ينك يبررس
 يبـرا   همـساالن  يابيـ ارز و محور انهيرا ارتباط از استفاده در رابطه با   مرد و زن نيب يتفاوت چيه
 نيـ ا از ند تا ك كمكتواند به معلمان     ين موضوع م  يدانستن ا . ندارد وجود اصطالحات يريادگي

در بـين    يتفـاوت  چيهـ  رايز ،نندك استفاده  خود يتي جنس كا ت ي مختلط و    يها السك يبرا روش
هـاي   تـه افيق حاضـر بـر خـالف    يج تحقيالبته نتا . وجود نداردي استفاده از فناوريها برا جنس

توانـد    ميتي بزرگتر جنسيآمارهاي  دارد با جامعه  ميه اظهاركباشد   مي)2000، 1994(نگ  يهر
متفـاوت قابـل    هـاي     كه زنـان و مـردان سـب       كـ ني متفـاوت باشـد و ا      يننده رفتارها ك ينيش ب يپ

 محـور   خالف ايـن بـاور كـه ارتبـاط يارانـه     محور دارند بر خيصي در مواجهه با ارتباط يارانه  تش
  .   شوديتيض جنسيردن تبعك يتواند موجب خنث مي

همـراه  هـاي   ان موافق استفاده از تلفنين، مرور پرسشنامه به ما نشان داد دانشجو      يعالوه بر ا  
. ن ندارنـد يـ ام رسـان آنال يس پيق سروي از درس خود از طريافت بخشي با دريلكهستند و مش 

__________________________________________________________________ 
1. Zeng, G.., & Takatsuka, S. (2009) 
2. Kitade, K. (2000) 
3. Blake, R. (2000) 
4. Pellettieri, J. (2000) 
5. Fernandez-Garcia, M., & Martinez-Arbelaiz, A. (2002) 
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 نترنـت يا بـه  تواننـد  يمـ  زمـان  هر و جاك هر در و نترنت دارند يا به ثابت اتصال آنها از ياريبس
 يبـرا  ريپذ انعطاف يزمان برنامه يك تا ردك خواهد كمك به معلمان  نيا. باشند داشته يدسترس
 در همزمـان  و نيـ آنالهـاي     بحـث  در را آنهـا  و ان داشته باشند  آموز  دانش به يمواد درس  ارسال
 كـه در    باشـد   مي )2011(ن  ي نگو ي  ها  افتهي يج در راستا  ين نتا ي ا .نندكالس نظارت   كهاي    گروه

ين ه اكداشتند  محور بودند و اظهار مي يارانههاي    يادگيري از طريق محيط   آموزان موافق    آن دانش 
 قاتيتحق حال، نيا با.  آنها شده است   يتك مشار يريادگيز  ي و ن  يا رايانههاي    باعث ارتقاء مهارت  

 سالن وانگ، ؛2005 نز،يگيه و شودانگ ؛2001،2002 هاوسر، و تورنتون مثال، عنوان به (مرتبط
 به توجه با را خودهاي    ينگران انآموز  دانش  از ييباال درصد هكرده اند   ك گزارش   1)2006 ،يل و

 مـتن  خوانـدن  در يسـخت  ه موجب ك خود همراه تلفن يها يگوش شينما صفحه كوچك اندازة
 ي بـرا  .ود، نشان دادنـد   ش ي تلفن همراه م   كوچك شينما صفحه يرو بر يآموزش وتاهك يها پيام
ق يـ بـه تحق   بـا توجـه     از مطالعات به آن اشاره شده است،       ياريدر بس  هكت  يمحدود نيا اهشك

 انطبـاق  در يتـوجه  قابل بطور ديبا همراه تلفن  به يارسال اتيمحتو ،2)2006 (ارانكهم و وانگ
 شينمـا  حهصـف  كوچـ ك اندازه واقع،  در .شود نترلك ها، دستگاه محدود شينما صفحه اندازه با

 شيمـا يپ زانيـ م رايـ  ز است تر راحت 3وتاهك يها درس هك دهد يم نشان همراه تلفن يها يگوش
 ،قيـ تحقايـن   از   حاصـل  جينتـا   و نيز در تقابل با     .دهد  مي اهشك تم را يآ لك دنيد يبراصفحه  

 تلفـن  نسبت بـه  اي    هانيرا  بستر استفاده از  يبرا "آشكاري حيترج" داد نشان  4)2007 (ولكاستا
 ،قيـ تحقايـن    از حاصـل  جينتـا  با تقابل در و همچنين    .وجود دارد  واژگان يريادگي يبرا همراه

 افــتيدرتمايـل بـه    آمــوزان دانـش  از درصـد  80 داد نــشان  5)2013 (ارانكـ هم و فـر  يلـ يجل
  .دارندوتاه كام يق پياز طر اصطالحات

  اربردهاك و جينتا
اصـطالحات   يريادگيـ  بـر  ن را يـ آنال بـازخورد  و انه محـور  يرا ارتباط نقش حاضر مطالعه

 نيـ ا يهـا  افتـه ي .قـرار داد   يبررسـ   مـورد  يدانشگاه يسيان زبان انگل  ي توسط دانشجو  يسيانگل
__________________________________________________________________ 
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2. Wong et al (2006) 
3. Mini-lesson 

4. Stockwell (2007) 
5. Jalilifar et al (2013) 
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 محـور  ارتبـاط رايانـه     بـه  مربـوط  هك همراه تلفن كمك  به زبان يريادگياز   دهد  مي نشان پژوهش
 يـك  ني ا .ردكستفاده   ا يسي آموزش اصطالحات انگل   ي برا آموز  زبان توان براي كمك به     مي است

الس كـ در   شـده  داده اختـصاص  زمـان   شتريـ ب هك يحال در رايبزرگ است، ز   ارزشمند و  افتهي
 خـدمات  و آموزان آزاد زبان  وقت از استفاده با ابد،ي  ياختصاص م  ياصل مهارت آموزش چهار  به
  تـر در   يقـو  جـه ينت يـك  به و داد آموزش آنها را به  زبان ياجزا گريتوان د ين، م يآنال رسان اميپ

 انـه يرا ارتبـاط  از اسـتفاده  با حاضر، قيتحق به توجه با ن،ي بنابرا .افتيس دست   ي تدر پايان دورة 
 يور رد تا بهـره   ك كمكآموزان   زبان و معلم توان به   مي السك در نظارت با همراه همزمان محور

   .نند، داشته باشندك يصرف م درس السك در هك يزمان به نسبت يشتريب
 گـروه  در هك يحال در م،يروي م يگريد سطح ما به  ،محور همزمان  انهيرا ارتباط زا با صحبت 

 دادن و انآمـوز   زبـان اصالح   يبرا روش نظام مند   يك ديبا م،ينك  يرا برقرار م   ارتباطات ينترنتيا
 يبـر رو   زكـ تمر يبـرا  يافكـ  زمـان  مـا  هكـ  يحـال   در .ميهـا داشـته باشـ      آن  به مناسب بازخورد

 در م و بـا   ين باشـ  يـ ان آنال كـ د در حـد ام    يـ نك يسـع  ديـ با م،يندار رسد السك در اصطالحات
 داد نشان مطالعه نيا جي نتا .مينكارائه   الزم زمان مناسب را در   بازخورد بودن، اصالح و   دسترس

 يريادگيـ و  كدر نـد تـا  ك كمـك مـي   رنـده يادگي به 1نيآنال بندي داربست و بازخورد داشتن هك
  .باشداغذ داشته ك نسبت به گروه يبهتر

ـ  يتفاوت چيه هك داد نشان مطالعه نيا از حاصل جينتا  ارتبـاط  از اسـتفاده  در مـرد  و زن نيب
 ن امـر  يا و دست آوردند  به ما يتجرب گروه در يمشابه  هاي  نمره ها آن. ندارد وجود محور انهيرا

 هـا  جنـسيت  انيـ م در يورافنـ  از اسـتفاده  مـورد  درها    شهيلك از يبرخ چه اگر هك مشخص شد 
  .ندارد يريادگي در يواقع اثر چيه حرف نيا اما دارد ودوج

 ليـ ما و بودنـد  يراض ،ردندكاستفاده   محور انهيرا از ارتباط  هك يگروه داد نشان پرسشنامه
 يفنـاور  از گفتنـد  ننـدگان ك تكشر. ز بودند ين گريد يها دوره در يريادگي نوع نيا از استفاده به
هـا    يورافن از و ردهك روز به نند تا خود را   ك تالش مي  و ردكاستفاده خواهند    خود يها السك در
   .نندكنه استفاده يزم نيا در ديجدهاي  روش و

.  راه خواهـد بـود     دةننـ كآموز روشن    دانش و هم  معلم  هم يبرا مطالعه نيا خالصه، طور به
شان وقـت  يـ برا السكـ  در هكـ  يمـوارد  سيتـدر  يبرا نيآنال اميپ خدمات توانند از  يم معلمان

 و دوسـتان  بـا  گـروه  لكيبا تش  را خود آزاد وقت توانند يم زيآموزان ن  زبان. نندك استفاده ،رندندا
__________________________________________________________________ 

1. Online Scaffolding 
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  .نندك يدوستانه سپر يفضا يك در همساالن بازخورد زبان و ياجزا يريادگي و يبررس
قـرار   اسـتفاده   مـورد  يو آموزشـ   يدرس برنامه طراحان توسط تواند يم نيهمچن مطالعه نيا

 هـا  آن ،نـد آموزان دانـش  يزنـدگ  از يمهمـ  بخش همراه يها تلفن و يورافن هك يي از آنجا   .رديگ
 ريمـس  يـك  و ردهك اضافه خود يآموزش يها دوره و ها سرفصل به  را يريادگي نوع نيا توانند يم

 منظـور  بـه   مناسـب  يافزارها نرم و ديجد يها روش توسعه منظور به دهندگان توسعه يبرا ديجد
 .نندكجاد يزبان ا يريادگي يبرا همراه يها تلفن از يا حرفه استفاده
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