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  حریکت و دمقص فرهنگ به نسبت فراگیران آگاهی بردن باال هدف با فرهنگ بر مبتنی ویدئوهای. شدند آوریجمع
.  گرفت قرار استفاده مورد گروه دو هر در دیگران و خود فرهنگ به نسبت بصیرت کسب با هاآن فرهنگیبین توانش

  اما. آورد راهمف را گفتگو کانال یک در تعامل فرصت آزمایش گروه فراگیران برای دیسکورد اینترنت پروتکل افزارنرم
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  هک دنیایی رد. نشد گزارش گروه دو بین معناداری تفاوت شد، مشاهده فرهنگیبین توانش افزایش گروه دو هر در
  فرهنگیبین سخنورانی اینکه برای هاآن تشویق و فراگیران ارتباط برقراری به تمایل تسهیل است، تنوع به روسریعاً 
 .باشد معلمین هایالویت جزو باید شوند
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ABSTRACT 
The two constructs of Willingness to Communicate (WTC) and Intercultural competence (IC) 
are among influential factors affecting the success or failure of communication. This study 
aimed at exploring the potentiality of synchronous video-based computer-mediated 
communication class on intermediate EFL learners' inside and outside the classroom WTC and 
IC. In so doing, 52 intermediate learners from different cultural backgrounds selected through 
the Solutions Placement Test (SPT) were randomly assigned to experimental and control 
groups. The necessary data were collected through WTC Inside the Classroom Scale, WTC 
Outside the Classroom Scale, and IC Scale. Culturally-based videos were implemented in both 
groups to raise students’ awareness of target culture and to trigger their intercultural 
competence by gaining insight into their own and other cultures. Voice over Internet Protocol 
(VoIP) software, Discord, enabled the participants of the experimental group to communicate 
on a chat channel. However, the control group had face to face negotiation on video contents. 
The results indicated that synchronous class led to a statistically significant improvement in 
both inside and outside the classroom WTC. With regard to IC, although the intercultural 
competence of both groups improved, no significant difference was reported between the two 
groups. In the rapidly diversifying world, facilitating learners' WTC and pushing them to 
become intercultural speakers should be among teachers' priorities. 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.314929.781 

Heidari, Farrokhlagha, Moradian, Naeem (2021). The Potentiality of Synchronous Video-Based Computer-Mediated Communication on EFL 
Learners' Inside and Outside Classroom Willingness to Communicate and Intercultural Competence. Journal of Foreign Language Research, 
10 (4), 734-751. 
DOI: 10.22059/jflr.2021.314929.781 



 

736 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
10

، شمار
ه 

4
، زمستان 

1399
صفحه 

، از 
734

ت 
ا 

751
 

 مقدمه .1
ویژه در زبان دیگر، بهکردن بهصحبتعدم تمایل به

هایی که زبان انگلیسی؛ زبان خارجی محسوب موقعیت

 های یادگیریشود، مشکلی است که در بیشتر موقعیتمی

وجود دارد. این بدین معناست که فراگیران از برقراری ارتباط 

یت اهمکنند، یا آن را کم اهمیت یا نسبتأ بیخودداری می

آموزان کنند. یکی از دالیل عدم تمایل دانشمحسوب می

این واقعیت مربوط است که آنها نگران برقراری ارتباط بهبه

که همواره احتمال واکنش شانند و از آنجاییاحترام و اعتبار

ها نآنچه که آآموزان کالس نسبت بهمنفی از سوی دیگر دانش

شان اند که وجههاکها بیمنکنند وجود دارد، آنمیبیان

در  .)Redmond, 2015(( 2015ردموند، دارشود )خدشه

هایی که زبان انگلیسی زبان خارجی بسیاری از موقعیت

شود، فراگیران ممکن است حتی پس از گذشت محسوب می

ن عدم ایابراز خود نداشته باشند. چندین سال، هنوز تمایلی به

ضعف در توانش ارتباطی که بخشی است بهتمایل، ممکن

سو و شود )منجری است، ی گفتارهاناپذیر از مهارتجدایی

 ).Soo & Goh, 2013(( 2013گو، 

ساختار دیگری که بر کارایی و برقراری ارتباط مناسب 

ناخته گذار شی زبانی دیگر تأثیردر ضمن تالش برای یادگیر

ترن و دوانگ، است )فرهنگی است، توانش بینشده

2018) )Tran & Doung, 2018(فرهنگی مورد . توانش بین

های عملی عالقة دانشگاهیان و کسانی است که با کاربرد

ای فزاینده ای که بطورفرهنگی در جامعهتوانش بین

فرهنگی کار دارند. توانش بینوشود، سرفرهنگی میچند

گیرد که مناسب هنجارها و میمناسب، رفتاری را در بر

انتظارات فرهنگی خاص، موقعیتی ویژه، و ارتباط دوسویه 

فرهنگی با است که در آن موقعیت قرار دارند. توانش بین

باط گیری ارتهایی که بطور مستقیم در شکلحضور توانایی

انایی تو"شود. این توانش اند، تعیین میها دخیلبین فرهنگ

برخوردی است که نظر، مهارت و طرز ایجاد شناخت مد

بروز رفتار و برقراری ارتباط مؤثر و مناسب در به

: 242دیردورف، ) "شودمیفرهنگی منجر های بینهمکنشی

2006  ))Deardorff, 2006, p. 242(. که زبان از آنجایی

ان عنوان زبانگلیسی اولین انتخاب اکثر کشورهای جهان به

که  استزبانی جهانی شدهنحوی که تبدیل بهخارجی است به

المللی که ممکن های ملی و بینبرای انتقال درک از واقعیت

قرار  رد استفادهباشد، مواست با همکالمان دیگر تفاوت داشته

آگاهی از  ،)Crystal, 2020(( 2020کریستال،گیرد )می

های فرهنگی هنگام ورود انتظارات فرهنگی و درک تفاوت

هنگام یادگیری زبان ضروری بنظر های متفاوت بهفرهنگبه

 رسد.می

، فناوریبا رشد سریع یادگیری، در سایة پیشرفت 

اند. های جدیدی از آموزش و یادگیری پدید آمدهابزار

ای نو از عنوان شاخهکمک کامپیوتر، بهیادگیری زبان به

ریزی مسیر خویش است. زبانشناسی کاربردی، در حال پایه

ر کمک کامپیوتر، مسیر را برای کاربرد کامپیوتیادگیری زبان به

م های زبان دور موقعیتدر یادگیری زبان و برقراری ارتباط د

 (2015استیفنسن و لیمبریک ) کند.مییا زبان خارجی هموار 

 )Stephenson & Limbrick, 2015(کمک یادگیری به

ی هاکامپیوتر را روشی هدفمند برای افزایش دانش و مهارت

یف کامپیوتر تعرآکادمیک فراگیران با مرکزیت استفاده از 

بخش برای کنند. یک راه برای ایجاد شرایطی اطمینانمی

گو، شاید برقراری ارتباط از طریق کامپیوتر باشد. فراگیران کم

در واقع، رشد سریع فناوری کامپیوتری از جمله برقراری 

موزش آای بر کمک کامپیوتر، تأثیر قابل مالحظهارتباط به

)& Jelfs  (2012جلفز و ریچاردسون، است )داشته

 )Richardson, 2012 .رسد که افزون بر این، بنظر می

دی را برای فربهکمک کامپیوتر شرایط منحصریادگیری زبان به

ت های متفاوآورد تا با اشخاصی از فرهنگفراگیران فراهم می

) & Hsu( 2019سو و بیزلی، ته باشند )همکنشی داش

)Beasley, 2019 . 

 پیشینة پژوهش .2

 برقراری ارتباطتمایل به
عنوان مفهومی نوپدید و برقراری ارتباط، بهتمایل به

کی وسمک کرسودمند در برقراری ارتباط، نخستین بار توسط 

(1992) )McCroskey, 1992(  در رابطه با برقراری ارتباط

وان عنبرقراری ارتباط، بهدر زبان اول معرفی شد. تمایل به

های فردی تحت عنوان رغبت فرد برای آغاز نوعی از تفاوت

، یو؛ 2006، کائو و فیلپاست )و ادامة ارتباط تعریف شده

2009) )2009, Yu; & Philp, 2006 Cao( با تأکید .
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ر و مکینتایدر بافت زبان دوم،  افزونی بر برقراری ارتباط

و )Charos, 1996 MacIntyre &(  (1996کاروس )

) ,MacIntyre & Clément (1996مکینتایر و کلیمنت )

برقراری ارتباط را برای همکنشی در زبان تمایل به 1996(

تایر مکینی، ای خط سیربردند. با استفاده از انگارهوم بکارد

(1994) ) MacIntyre, 1994)  فرض کرد که توانش

و  تر،ارتباطی مبتنی بر ادراک خویشتن؛ در سطحی باال

راری برقتر؛ بر تمایل بهاضطراب ارتباط در سطحی پایین

 (1994مکینتایر )بیانی دیگر، اند. بهیلارتباط دخ

 )MacIntyre, 1994(کند که اضطراب برقراری ادعا می

برقراری ارتباط مبتنی بر ادراک در زبان دوم و توانش  ارتباط

در بافت  برقراری ارتباطبینی تمایل بهخویشتن، توانایی پیش

کردن، دارایند. تمایل و رغبت فراگیر برای صحبت زبان دوم را

ی دیگری هامتغیرغیر از توانش مبتنی بر ادراک خویشتن بهبه

در ارتباط با فرهنگ، انگیزه، شخصیت، بافت آموزشی و غیره 

 بستگی دارد.

 (1998: 546مکینتایر و سایرین )بر اساس 

)tyre et al., 1998MacIn(در  برقراری ارتباط، تمایل به

عنوان عامل های زبان دوم بدلیل سطح مهارت فرد بهموقعیت

تا "ه دارند کها اظهار میتر است. آنکنندة افزوده پیچیدهتعیین

برقراری ارتباط در زبان حد زیادی بعید است که تمایل به

در زبان اول  رتباطبرقراری اای از تمایل بهدوم، نمود ساده

ا برقراری ارتباط در زبان دوم رها تمایل به. بنابراین، آن"باشد

گفتمان در زمانی خاص، با آمادگی برای ورود به"صورت به

 کنندتعریف می "فرد یا افرادی خاص با کاربرد زبان دوم

های نقش متغیر) ,2005Kang(  (2005کنگ ) (.547)ص، 

کند و ه میاضاف برقراری ارتباطتمایل بهبافتی موقعیتی را در 

موضوع بحث، همکالمان، اندازة گروه و پیشینة فرهنگی را 

بندی کند. بر اساس جمععواملی مهم محسوب می

های هشپژو ،)Suksawas, 2011( (2011سوکساواس )

-ایبرقراری ارتباط را یا ساختار خصیصهشده تمایل بهانجام

) & McCroskey( 1985مک کروسکی و بائر، شخصی )

)Baer, 1985  ( مکینتایر و سایرین، یا ویژگی موقعیتی

1998 ))et al., 1998 yreMacInt( دانند. بنابراین، تمایل می

 برقراری ارتباط یا ساختاری ثابت یا پویا دارد.به

ارتباط، عوامل مؤثر برقراری تمایل بهپژوهش در بارة 

( 2011، آبری )عنوان مثالاست. بهشمردهدر افزایش آن را بر

)2011 ,(Aubrey  ،تعلق گروهی، موضوعات جذاب

نگی های فرهجنبهاضطراب پایین و افزایش نگرش مثبت به

ال ونگسیداند. گذار مییادگیری زبان را در زمرة عوامل تأثیر

عوامل  )Vongsila & Reinders, 2016 ((2016و ریندرز )

فراگیر و معلم، مربوط بهمؤثر را در قالب عوامل مربوط به

کنند. همکنشی بندی میمحیط یادگیری دستهمربوط به

گذار عنوان محیط یادگیری جزو عوامل تأثیرکامپیوتری هم به

) & Reinders( 2012ریندرز و واتانا، است )لحاظ شده

)na, 2012Watta بنابر این همکنشی کامپیوتری همزمان .

راگیران برقراری ارتباط فمبتنی بر ویدئو؛ در افزایش تمایل به

  رسد.میسودمند بنظر

 فرهنگیتوانش بین
فرهنگی یعنی؛ همکنشی مردمی از همکنشی بین

های مختلف، پدیدة جدیدی نیست. امروزه بواسطة فرهنگ

تر فرهنگی آشکارای بینهشدن ضرورت همکنشیجهانی

فرهنگی، مهارت مؤثر رفتاری یا حتی است. توانش بینشده

شود افراد بطور مناسب با افرادی شناختی است که باعث می

رین تباشند. قابل قبولهای دیگر همکنشی داشتهاز فرهنگ

مؤثر  برقراری ارتباطتوانایی "فرهنگی تعریف از توانش بین

فرهنگی بر اساس دانش ی بینهاو مناسب در موقعیت

دیردورف ) "های فرد استها و رفتارفرهنگی، مهارتبین

249 :2006 ))Deardorff, 2006, p. 249( دومین تعریف .

وانایی ت"فرهنگی را بصورت مهم، عناصر اصلی همکنشی بین

ری رفتار با بافت چوب داوری و سازگاتغییر مناسب چار

ر د "فرهنگی، تطابق، بسط و انعطاف مبنای داوری شخص

) ,Deardorff, 2006( 2006: 249دیردورف، گیرد )نظر می

)p. 249 بنابراین، این توانش، در یادگیری زبان دیگر مهارتی .

 ای است.پایه

ندگان، برای استفاده از گان و پژوهدر میان نویسند

ای برگزیده برای این توانش، اتفاق نظر وجود ندارد و واژه

های بسیار این توانش و ابعاد اساسی آن واژهبرای اشاره به

فرهنگی، شهروند جهانی، توانش متنوعی از قبیل توانش چند

فرهنگی، فرهنگی، همکنشی بینملی، مهارت میانفرا

روند ش فرهنگی بکار میحساسیت بین فرهنگی و هو

. )Deardorff & Jones, 2012(( 2012دیردورف و جونز، )

توانش تعاریف مربوط به)Sercu, 2004(  (2004سرکو )
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سترة گکند: در بندی میدو گستره تقسیمفرهنگی را بهبین

فرهنگی، در برگیرندة رفتار، خصائص، ای، توانش بینحرفه

ها است که در این زمینه چن و استاروستا شناخت و مهارت

 ,Chen & Starosta( 2014در چائو،، نقل شده 1996)

) Chao, 20141996, cited in )  بر عناصر احساسی

ی( و فرهنگفرهنگی(، شناختی )شناخت بینن)حساسیت بی

ر در کنند. تعریف دیگفرهنگی( تأکید میرفتاری )مهارت بین

 )Byram, 2012(( 2012. بایرام )زمینة آموزشی است

دهد که در آموزش زبان خارجی بسیار تعریفی ارائه می

تکلمی عقیدة او، برای اینکه مکاربردی و مؤثر است. به

فرهنگی شویم باید دو عنصر اساسی را بیاموزیم. توانش بین

ها و فرهنگ، ارزشفرهنگی که شامل رفتار )عالقة فرد بهبین

اشتراک گذاشتن عقایدش در عقاید همکالم او و تمایل به

های برقراری ارتباط و موضوعات مختلف(، شناخت، مهارت

نشی و تفسیر، شناخت فرهنگی انتقادی و مهارت همک

اکتشاف است. مورد دوم توانش همکنشی زبان مقصد است 

عناصر زبانی، زبانی اجتماعی و گفتمان است.  که در برگیرندة

دو گسترة توانش برای )Stier, 2006(  (2006: 6استیر )

ه ک "توانش محتوا"گیرد:فرهنگی در نظر میهمکنشی بین

ها، ابت )صریح( است و عناصری چون زبان، دیدگاهث

را در  "هاها و نبایدباید"ها، رسوم و ها، هنجارارزش

 پویا است و "توانش فرایندی"گیرد. از طرف دیگر، میبر

دهد و شامل نظر قرار میبافت موقعیت )غیر صریح( را مد

( 2006: 7استیر، فردی است )فردی و میانهای درونتوانش

)7 Stier, 2006, p.(. فرهنگی با تنها عنصر توانش بین

 "درک دیدگاه دیگران"صد اتفاق آرا بین پژوهندگان درصد

) .Deardorff, 2006, p( 2006: 249دیردورف، است )

)249. 

 ط از طریق کامپیوتربرقراری ارتبا
ند افکار، در هر نوع از برقراری ارتباط، افراد قادر

دهند. برقراری ارتباط از شان را انتقالها و اطالعاتگرایش

 (1978توروف و هیلتز )طریق کامپیوتر نخستین بار توسط 

 )Turoff & Hiltz, 1978(های س پژوهشمطرح شد و سپ

زیادی در این زمینه انجام گرفت. برقراری ارتباط از طریق 

کامپیوتر در ابتدا برای اهداف یادگیری طراحی نشد، اما 

معلمان زبان خارجه آن را پیشرفت آموزشی جالب و جدیدی 

دانسته و بکار بردند. دو شیوة برقراری ارتباط از طریق 

ن است. برقراری ارتباط همزماکامپیوتر، انتقال همزمان و غیر

آن تبادل اطالعات در زمان واقعی هم اطالق همزمان که به

گیرد که در آن کاربران میهای ارتباطی را در برشود، روشمی

پشت کامپیوتر یا رسانه حاضرند و بطور همزمان با هم 

هنگام تبادل بیان دیگر، هر دو طرف بههمکنشی دارند. به

تر کنندگان، بیشدر این شیوه، شرکتخط هستند. اطالعات بر

از ویدئو کنفرانس، اتاق گفتگو، یا پیام فوری در قالب زمان 

مان همزگیرند. شیوة دوم برقراری ارتباط غیرواقعی بهره می

هنگام برقراری ارتباط وجود است که در آن تأخیر زمانی به

کنندگان بطور همزمان پشت دارد و نیازی نیست که شرکت

ر یا رسانه حاضر باشند. در ضمن، پیام فرستنده ذخیره کامپیوت

دهد تا بعدأ طرف دیگر اجازه میشود و تأخیر موجود بهمی

پیام را بخواند و پاسخ دهد. بنابراین، کاربران بطور همزمان با 

هم همکنشی ندارند. بیشتر بدین دلیل که برقراری ارتباط 

مان تفکر و همزمان در مقایسه با همکنشی همزمان، زغیر

یشتر در سازد، بپذیر میپیچیدگی ساختاری بیشتری را امکان

( 2017جانگ و ورشاور، زمینة مهارت نوشتاری کاربرد دارد )

)Zheng & Warschauer, 2017(چه برقراری ارتباط . گر

ش بواسطة ست، این روهمزمان در قالب متن هم قابل اجرا

راهبردهای همکنشی گسترده و الگوهای گفتمان مورد نیاز در 

( 2012کو، های برقراری ارتباط از طریق کامپیوتر )موقعیت

)Ko, 2012( بیشتر برای مهارت گفتاری مورد استفاده قرار ،

 گیرد.می

اری ارتباط از های پیشین در رابطه با برقرپژوهش

 طریق کامپیوتر

برقراری ارتباط از طریق کامپیوتر و  پژوهش در زمینة

یادگیری زبان، کاربرد این روش را یا در رابطه با پیشرفت 

های زبانی یا برداشت و نگرش معلمان و فراگیران در مهارت

و اُرورک بارة این پیشرفت مورد بررسی قرار داده است. 

 )O'Rourke & Stickler, 2017( (2017استیکلر )

های برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان را تحت سه مزیت

عنوان ابزار یادگیری، محیطی ند: بهعنوان مورد بررسی قرار داد

 فرهنگی و توانش هدف.فرهنگی و میانبرای گفتگوی درون

ها نقش برقراری پژوهشدر پیشینة موجود، شماری از 

یدی های تولارتباط از طریق کامپیوتر را در پیشرفت مهارت
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Warschauer , (1996ورشاور ) اند.مورد مطالعه قرار داده

( گزارش کرد که زبانی که فراگیران در برقراری 1996 (

د بر ده قرار دادند با تأکیارتباط کامپیوتری همزمان مورد استفا

تراکم واژگانی، هم از نظر واژگانی و هم از نظر نحوی 

بوویس تر از همکنشی رو در رو بود. تر و رسمیپیچیده

(1997 ) )(Beauvois, 1997 نقش برقراری ارتباط

کامپیوتری همزمان را در پیشرفت مهارت گفتاری مورد 

گیری کرد که این روش در مقایسه با و نتیجه مطالعه قرار داد

های داری باعث پیشرفت مهارتروش رو در رو بطرز معنا

تأثیر )Abrams, 2003( ( 2003آبرامز )گفتاری فراگیران شد. 

همزمان و رو در رو را بر روش همکنشی همزمان، غیر

زمان د. گروه، همپیشرفت کارکرد گفتاری مورد بررسی قرار دا

ای در ابزار آموزة پایگاه پیش از گفتگوی کالمی، مذاکره

گروه همکنشی های جهانی )وب سی تی( داشتند. بهداده

 های خوانداریشد تا متنای دادههفتههمزمان، فرصتی یکغیر

شان را در تابلوی اعالنات محول شده و تجربیات شخصی

ن همکنشی رو در رو، بحث بگذارند. فراگیراوب سی تی به

های عادی کالس، از جمله کار دو نفره و کار گروهی تمرین

های خوانداری داشتند. نتایج را برای بحث روی متن

گذاری بیشتر روش همزمان آمده حکایت از تأثیربدست

همزمان و رو در رو در پیشرفت مهارت روش غیرنسبت به

) ,Rezai & Zafari (2010و ظفری ) رضاییگفتاری داشت. 

ط در پایگاه ختأثیر گفتگوی مبتنی بر متن دو نفرة بر 2010(

رسان یاهو را بر مهارت گفتاری فراگیران ایرانی بررسی پیام

 داری را بر مهارتآمده، تفاوت آماری معناکردند. نتایج بدست

ردند که گیری کگان نتیجهدداد. نویسنگفتاری فراگیران نشان

خط برای فراگیرانی که از لحاظ زبانی احساس گفتگوی بر

چی و ریتر است. کنند و فراگیران خجالتی سودمندامنی مینا

با تأکید بر مهارت )Ritchie & Black, 2012(  (2012بلک )

 تاری اینترنتی همگانی را برنوشتاری، تأثیر اجتماعات گف

مهارت استداللی فراگیران مورد مطالعه قرار دادند. اجتماعات 

خواستند تا موضوعی را انتخاب کنند، تا در از فراگیران می

های دیدگاهآورند، بهبارة آن پژوهش کنند، اطالعات بدست

ها هیافتهای خود را بیان کنند. دیگران توجه کنند، و دیدگاه

از این داشت که شرکت در این اجتماعات تأثیر مثبتی  حکایت

 بر پیشرفت مهارت استداللی فراگیران داشت.

 (2014رفیعیان و سایرین )از منظر ادراک شنیداری، 

)Rafieyan et al., 2014(  تأثیر همکاری از راه دور را بر

زبان فراگیران ایرانی دورة  پیشرفت درک کاربردشناسی

کنندگان گروه دادند. شرکتلیسانس مورد مطالعه قرار

آزمایش، افزون بر دریافت آموزش کاربردشناسی زبان، 

فرصت همکنشی با سخنوران زبان مقصد را از راه ابزار 

همکنشی اینترنتی داشتند. نتایج تأثیر مثبت همکاری از راه 

 دشناسی زبان نشان داد.دور را بر پیشرفت ادراک کاربر

نقش برقراری ارتباط از طریق کامپیوتر بر پیشرفت 

. یانگوس گرفته استاجزای زبانی نیز مورد بررسی قرار

(2012) )Yanguas, 2012( های احتمالی برقراری تفاوت

یشرفت ارتباط شنیداری، دیداری و رو در رو را از نظر پ

ها حاکی از هیچگونه تفاوت واژگان بررسی کرد؛ یافته

ها از نظر سنجش ادراک نوشتاری و داری بین گروهمعنا

 (2017زاده قمی )مرزبان و اسماعیلگفتاری لغت نبود. 

) Marzban & Esmaeilzadeh Ghomi , 2017)  نقش

و  رسان تلگرامری از طریق سرویس پیامهمکنشی کامپیوت

ها فراگیران را بر یادگیری اصطالحات و نگرش آن جنسیت

تایج دادند. نهمکنشی کامپیوتری مورد بررسی قرارنسبت به

آمده حاکی از کارکرد بهتر گروه همکنشی کامپیوتری بدست

 حال، هیچ تفاوتی بینهراز نظر یادگیری اصطالحات بود. به

های مختلف مشاهده نشد. از لحاظ نگرش، نسیتکارکرد ج

های همراهشان برای فراگیران مایل بودند تا از گوشی

داری بین یادگیری زبان بهره ببرند، اما هیچ تفاوت معنا

بزرگیان و های مختلف از این منظر گزارش نشد. جنسیت

ان میز)Bozorgian & Shamsi, 2020( ( 2020شمسی )

افزار تأثیر آموزش تلفظ با استفاده از کامپیوتر از طریق نرم

-های فرای معلم خصوصی انگلیسی من را بر ویژگیکامپیوتر

آوایی )فشار کالم، وزن، آهنگ کالم( فراگیران ایرانی مورد 

افزار بر مبنای تکرار و بررسی قرار دادند. آموزش این نرم

رائة نمونة صحیح توسط نظر بعد از اتولید برونداد مورد 

های هر افزار است. صفحة نمایش کارکرد و نمرهنرم

آوایی و شکل موج گفتار -های فراآموز را در ویژگیدانش

داد. نتایج، تأثیر این روش در پیشرفت استاندارد را نشان می

آوایی را مورد تصدیق -های فرااستفادة فراگیران از ویژگی

دهد، این ینة موجود نشان میقرار داد. همانگونه که پیش

ری ی را در قالب ابزار یادگیتأثیر همکنشی کامپیوتر هاپژوهش

اند، های مختلف زبان مورد بررسی قرار دادهبر پیشرفت جنبه
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یشرفت پعلل اصلی و عواملی که در بیشتر موارد منجر بهاما به

 اند. ای نکردهشوند، اشارهدر یادگیری می

ها در گسترة برقراری ارتباط هشبخش دیگری از پژو

از طریق کامپیوتر، برداشت معلمان و فراگیران و نقش 

برقراری ارتباط از طریق کامپیوتر را در آگاهی فرهنگی مورد 

تأثیر  )LeShea, 2013( (2013الشیا )اند. بررسی قرار داده

همزمان را بر سطح رضایت و  های کالسیگنجاندن جلسه

جاندن داد. گنپیشرفت تحصیلی فراگیران مورد بررسی قرار

های جلسات کالسی زنده و همزمان نه نگرش و نه نمره

)Kumi- (2018یبو )-کومی آزمون فراگیران را بهبود بخشید.

)Yeboah, 2018 ها را در های آنشبرداشت مدرسان و چال

فرهنگی طراحی چارچوب یادگیری برخط مشارکتی میان

پژوهید. نتایج، راهبردهای آموزشی برای تسهیل یادگیری 

فرهنگی از جمله کار گروهی، معرفی برخط مشارکتی میان

های جهانی و برنامة خود و آگاهی فرهنگی، شمول مثال

وب یادگیری المللی را ارائه دادند. طراحی چارچدرسی بین

ن تریبرخط مشارکتی میان فرهنگی از دیدگاه معلمان بارز

با انجام  )Racheva, 2018( (2018ریچووا )چالش بود. 

های یادگیری مجازی های اجتماعی محیطپژوهشی بر جنبه

های کلیدی از منظر فراگیران را فرصتمزایای  همزمان

-ادگیری بیشتر، قابلیت انعطاف، تأثیر متقابل، آموزش فراگیری

محور، فرصت بازخورد بموقع و سازنده و یادگیری مشارکتی 

) ,Cote & Gaffney (2018. کوت و گفنی )عنوان کرد

نقش برقراری ارتباط همزمان را بر اضطراب زبان  2018(

کیفیت برونداد در قالب یادگیری لغت و شکل زمان خارجه و 

حال فعل بررسی کردند. نتایج نشان داد که فراگیران در 

 داری اضطراببرقراری ارتباط کامپیوتری همزمان بطرز معنا

های حضوری داشتند. افزون بر این، کالسکمتری نسبت به

آموزان در محیط برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان دانش

داری کردن داشتند و بطرز معنابت بیشتری برای صحبترقا

 لغات جدید را بیشتر بکار بردند.

ی هگلفرهنگی، بطور ویژه، با تأکید بر توانش میان

(2020) )Hagley, 2020)  بر تأثیر همکنشی مجازی در

راگیران های زبان خارجه بر حساسیت فرهنگی فکالس

متمرکز شد. شواهد محکمی مبنی بر تأثیر همکنشی مجازی 

فرهنگ بر پیشرفت شناخت از فرهنگ خود و احترام به

) ,.Mai et al (2020مای و سایرین )دیگران گزارش شد. 

همزمان مبتنی بر ویدئو را در تأثیر گفتگوی غیر 2020(

 آموزان ویتنامی پژوهشفرهنگی دانشتوانش بین پیشرفت

کردند. نتایج نشان داد که شمار فراگیرانی که قادر بودند نظامی 

وع آن رجفرهنگی بهاز اصول را تشکیل دهند و در مواجهة بین

حال، بیشتر فراگیران، برای عقاید، هرکنند، اندک بود. به

قرار دادن  ها و طرز رفتار افراد کشورهای دیگر باارزش

ها تا حد زیادی احترام قائل بودند. خودشان در موقعیت آن

فرهنگی برقراری ارتباط و توانش بیناهمیت تمایل بهنظر به

آمیز و شمار اندک در یادگیری زبان و تعامل موفقیت

های انجام گرفته در رابطه با تأثیر برقراری ارتباط پژوهش

راری ارتباط برقبر تمایل بهکامپیوتری همزمان مبتنی بر ویدئو 

ی تأثیر بررسفرهنگی فراگیران، پژوهش حاضر، بهو توانش بین

همکنشی همزمان مبتنی بر ویدئو با تأکید بر موارد فرهنگی 

برقراری ارتباط و توانش بین فرهنگی فراگیران بر تمایل به

زبان خارجی پرداخته است. هدف این پژوهش ارائة پاسخ 

 هشی زیر است:های پژوپرسشبه

آیا برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان مبتنی بر  .1

باط برقراری ارتداری بر تمایل بهویدئو، تأثیر معنا

 در داخل کالس فراگیران زبان خارجه دارد؟

آیا برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان مبتنی بر  .2

باط برقراری ارتداری بر تمایل بهویدئو، تأثیر معنا

 س فراگیران زبان خارجه دارد؟در خارج از کال

آیا برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان مبتنی بر  .3

 فرهنگیداری بر توانش بینویدئو، تأثیر معنا

 فراگیران زبان خارجه دارد؟

 روش پژوهش .3

 کنندگانشرکت

های نفره از فراگیران مرد، از فرهنگ 52یک گروه 

 ن انگلیسیکردند و زبامختلف که همه در شیراز زندگی می

کردند، برای مطالعة حاضر عنوان زبان خارجی مطالعه میرا به

نفر  12نفر فارس،  16ها ترک، نفر از آن 14انتخاب شدند. 

نفر افغانستانی بودند. بدلیل محدودیت در  10عرب، و 

کنندگان فرهنگی، فرایند انتخاب شرکتانتخاب فراگیران چند

تا  18یران در محدودة بصورت تصادفی انجام نشد. سن فراگ

های مؤسسه و آزمون تعیین ها طبق استانداردسال بود و آن 26
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سطح سلوشنز که در ابتدای مطالعه اجرا شد، زبان انگلیسی 

کردند. عنوان زبان خارجه در سطح متوسط مطالعه میرا به

دلیل انتخاب فراگیران سطح متوسط این بود که در سطوح 

برقراری ارتباط اکثرأ بواسطة ضعف در تر عدم تمایل بهپایین

های گفتاری است. بایستة یادآوری است که پیش از مهارت

ها آوری دادهآغاز مطالعه، اجازة کتبی آموزشگاه برای گرد

کنندگان های مربوط در اختیار شرکتگرفته شد و داده

گرفت تا با رضایتی از روی آگاهی، در مطالعه شرکت قرار

شد که اطالعات خاطر دادهها اطمینانآنهکنند. همچنین ب

آنها های مربوط بهبود و دادهشان محفوظ خواهدشخصی

ماند. بعد از فرایند تعیین نیمه تصادفی ) محرمانه خواهد

 26تعداد یکسان در هر دو کالس(، ها بهفراگیران همة فرهنگ

فراگیر در گروه  26فراگیر بطور تصادفی در گروه آزمایش و 

 ترل قرار گرفتند. کن

 های پژوهشابزار

 آزمون تعیین سطح سلوشنز
های آزمایش و کنترل منظور بررسی همگن بودن گروهبه

و تعیین سطح مهارت زبان انگلیسی فراگیران، آزمون تعیین 

سطح سلوشنز در ابتدای مطالعه اجرا شد. برای سنجش پایایی 

یک گروه  درونی آزمون در این بافت، مطالعة آزمایشی روی

برای تعیین  KR-21نفره سطح متوسط انجام شد. فرمول  26

 80/0پایایی درونی آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه 

 بود که سطح قابل قبولی برای پایایی درونی یک آزمون است.

 برقراری ارتباط در داخل کالسمقیاس تمایل به
 برقراری ارتباط در داخلمنظور سنجش تمایل بهبه

ای در مقیاس لیکرت کالس، نسخة ویرایش شدة پرسشنامه

) ,.MacIntyre et al (2001مکینتایر و سایرین )که توسط 

گرفت. این بود، مورد استفاده قرارطراحی شده2001( 

گویه دارد و هر چهار مهارت اصلی را در  27پرسشنامه 

= تقریبأ هیچ تمایلی ندارم تا 1) 5تا  1مقیاس  گیرد ومیبر

شود. برای برخی = تقریبأ همیشه تمایل دارم( را شامل می5

از کلمات که از نظر کارشناسان این پژوهش، برای فراگیران 

شدند، فهم نادرست منجر میشدند و بهمبهم محسوب می

شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه معادل یا توضیحاتی ارائه

در بافت زبان خارجه، مطالعة آزمایشی انجام شد و پایایی 

برای صحبت  81/0قرار ذیل بود: آلفا= برای این ابزار به

برای خواندن، و  86/0برای شنیدن ، آلفا=  85/0کردن.، آلفا= 

 برای نوشتن. 87/0آلفا 

 برقراری ارتباط در خارج از کالسمقیاس تمایل به

برقراری مقیاس تمایل بهشدة دیگری از نسخة ویرایش

) MacIntyre (2001مکینتایر و سایرین )ارتباط که توسط 

)2001., et al راری برقبود برای ارزیابی تمایل بهطراحی شده

ت. گرفارتباط فراگیران در خارج از کالس مورد استفاده قرار

تا  1گویه در مقیاس لیکرت در دامنة  27ن پرسشنامه شامل ای

= تقریبأ همیشه تمایل 5= تقریبأ هیچ تمایلی ندارم تا 1) 5

شود. سنجش پایایی در مطالعة حاضر بشرح ذیل دارم( می

برای  86/0برای شنیدن،  80/0کردن، برای صحبت 85/0بود: 

  برای نوشتن. 91/0خواندن، و 

 رهنگیفمقیاس توانش بین
شده در این پژوهش از پرسشنامة پرسشنامة استفاده

) ,Fantini (2006فانتینی )فرهنگی سنجش توانش بین

= شدیدأ مخالف تا 0ای )گزینه 6در مقیاس لیکرت  2006(

 42است. این پرسشنامه شامل = کامأل موافق( اقتباس شده5

 فرهنگی ازبخش اصلی توانش بین 4که در قالب گویه است 

(، نگرش ) 7-1اند؛ شناخت )جمالت هم تفکیک شده

(، و آگاهی ) 27-17ها )جمالت (، مهارت16-8جمالت 

(. بمنظور جلوگیری از فهم نادرست، 42-28جمالت 

پرسشنامه با حفظ مفهوم در قالب کلمات دیگر و بصورت 

 88/0اس آلفای کرونباخ شد. پایایی بر استر نوشتهواضح

 گزارش شد.

 آوری اطالعاتروش جمع
ه و های مؤسسکنندگان در تحقیق، طبق استاندارشرکت

آزمون تعیین سطح سلوشنز که در ابتدای تحقیق اجرا شد در 

ند. های فرهنگی مختلفی داشتسطح متوسط بودند، اما پیشینه

 26گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. کنندگان بهشرکت

فراگیر  26فراگیر بصورت تصادفی در قالب گروه آزمایش و 

شدند )در هر کالس فراگیرانی گروه کنترل اختصاص دادهبه

 ها وجود داشتند(.با تعداد مساوی از همة فرهنگ

های ها، هر دو گروه پرسشنامهبندی گروهپس از تقسیم

 شبرقراری ارتباط در داخل و خارج از کالس و توانتمایل به
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آزمون دریافت کردند. سپس فرهنگی را در قالب پیشبین

های بر خط از طریق نرم افزار فراگیران گروه آزمایش در کالس

صدا روی پروتکل اینترنت دیسکورد سه روز در هفته طی دو 

تی افزار اینترنای شرکت کردند. این نرمدقیقه 90ماه در کالسهای 

در  دهد تاکاربران اجازه میاز طریق کامپیوتر یا تلفن همراه به

کانال گفتگو از طریق اینترنت و بصورت برخط با دوستانشان 

پلی و سهولت از طریق بازار گوگلافزار بهکنند. این نرمصحبت

آن است،  سایت رسمیکه وب( (discord.com دیسکورد.کام

ر آشنا افزاگیری است. پیش از کالس، فراگیران با نرمقابل بار

ای( بود: در ابتدا دقیقه 30شدند. هر جلسه شامل سه بخش )

های فراگیران ویدئوهای مبتنی بر فرهنگ برگرفته از فیلم

کردند تا در معرض محتوای فرهنگی زبان آمریکایی را تماشا می

گرفته از راهکارهای این ویدئوها بر گیرند. معیار انتخابقرار

 بود. (Smaldino et al., 2012) (2012اسمالدینو و سایرین )

دقیقة بعد با نقش نظارتی معلم فراگیران محتوای ارائه  30طی 

نفره و ی نقش، مصاحبه، گفتگوی دوشده را در قالب ایفا

بحث در بارة دقیقة آخر به 30کردند. رین میسخنگویی تمتک

محتوای فرهنگی جهت تجزیه و بررسی بیشتر اختصاص داده 

های یکدیگر سخنتوانستند بهشد، همة فراگیران میمی

کنند و مدیریت کنند و هر زمان که مایل باشند، صحبتگوش

کالس با معلم بود. عین همین روش در کالس مرسوم بصورت 

 گرفت.نجامرو در رو ا

برقراری ارتباط در پس از دو ماه، پرسشنامة تمایل به

فرهنگی دوباره اجرا داخل و خارج از کالس و توانش بین

ایل داری بر تمشدند تا مشخص شود، آیا این روش تأثیر معنا

برقراری ارتباط داخل و خارج از کالس و توانش به

 است یا خیر.فرهنگی فراگیران داشتهبین

 ایجنت .4
در ابتدای پژوهش آزمون تعیین سطح سلوشنز برای 

های کنندگان سطح متوسط اجرا شد. طبق معیارانتخاب شرکت

نشانگر سطح متوسط است.  70-47این آزمون، کسب نمرة 

ترل که گروه آزمایش و کنکنندگان بطور تصادفی بهسپس شرکت

 یشرکت کننده بود، تقسیم شدند. در آغاز برا 26هریک شامل 

های تی دو نمونه حصول اطمینان از مناسب بودن انجام آزمون

آوردی شده از نظر فرض توزیع نرمال های جمعمستقل، داده

و منظور بررسی همگن بودن دگرفتند. سپس بهمورد بررسی قرار

برقراری ارتباط در داخل کالس، پرسشنامة گروه از نظر تمایل به

د. نتایج آزمون تی دو نمونه آزمون اجرا شعنوان پیشمربوط به

برقراری ارتباط در آزمون تمایل بههای پیشمستقل روی نمره

آمده است. 1داخل کالس در جدول 

 برقراری ارتباط در داخل کالسآزمون تمایل بههای پیشآزمون تی دو نمونه مستقل بر روی نمره: 1جدول 

 هابرابری میانگین آزمون تی برای هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F معناداری t df تفاوت خطای استاندارد تفاوت میانگین معناداری 

 آزمونپیش
 83/2 07/2 46/0 50 73/0 74/0 10/0 واریانس برابر فرض شده

 83/2 07/2 46/0 9/49 73/0   واریانس برابر فرض نشده

نتایج تجزیه و بررسی آزمون تی دو نمونه مستقل برای 

اط در برقراری ارتبکنندگان در تمایل بهکارکرد شرکت مقایسة

دار بین دو گروه داخل کالس حاکی از عدم وجود تفاوت معنا

 05/0 <46/0و پی=  73/0(= 50در ابتدای آزمایش بود. تی)

دهد که دو گروه در ابتدای آزمایش شرط همگن نشان می

 بودن را دارا بودند.

ر سطح تنی بر ویدئو بخط مببرای تعیین تأثیر کالس بر

های افزوده با برقراری ارتباط داخل کالس، نمرهتمایل به

آزمون در هر گروه بدست آزمون از پسهای پیشتفریق نمره

و  03/9های افزودة گروه کنترل آمد. نمرة میانگین برای نمره

و  3/14ترتیب و برای گروه آزمایش به 56/5انحراف معیار 

دهد سطح تمایل که نتایج نشان میبود. همانگونه  13/5

برقراری ارتباط در هر دو گروه افزایش پیدا کرد، اما برای به

حاظ های افزوده از لاینکه ببینیم این تفاوت در میانگین نمره

است آزمون تی دو نمونه مستقل اجرا شد. دار بودهآماری معنا

است.گزارش شده 2نتایج در جدول 

https://discord.com/
https://discord.com/
https://discord.com/
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 برقراری ارتباط در داخل کالسمونه مستقل برای تعیین تفاوت بین دو گروه در تمایل بهآزمون تی دو ن: 2جدول 

 هاآزمون تی برای برابری میانگین هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F معناداری t df استاندارد تفاوت خطای تفاوت میانگین معناداری 

 های افزودهنمره
 4/1 -26/5 001/0 50 -54/3 78/0 7/0 واریانس برابر فرض شده

 4/1 -26/5 001/0 67/49 -54/3   واریانس برابر فرض نشده

و  -54/3( = 50دهد، تی)نشان می 2همانگونه که جدول 

دار بین میانگین نشانگر تفاوت آماری معنا 05/0 >001/0پی= 

منظور بررسی های افزودة گروه آزمایش و کنترل است. بهنمره

این تفاوت میانگین، اندازة تأثیر هم محاسبه شد و میزان اهمیت 

 شود.بدست آمد که میزان باالیی محسوب می 83/0

شد، این پژوهش همچنین سعی همانگونه که پیشتر گفته

برقراری در بررسی تأثیر ارتباط کامپیوتری همزمان بر تمایل به

ارتباط در خارج از کالس درس داشت. مقیاس مربوط در ابتدای 

هش روی فراگیران اجرا شد تا از همگن بودن دو گروه در پژو

دهد.نتایج را نشان می 3این متغیر اطمینان حاصل شود. جدول 

 برقراری ارتباط در خارج از کالسآزمون تمایل بههای پیشآزمون تی دو نمونه مستقل بر روی نمره: 3جدول 

 هارابری میانگینآزمون تی برای ب هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F معناداری t df معناداری 
تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 استاندارد

 آزمونپیش

واریانس برابر 
 فرض شده

01/0 92/0 75/0 50 45/0 03/2 7/2 

واریانس برابر 
 فرض نشده

  75/0 94/49 45/0 03/2 7/2 

 

، 75/0(= 50دهد، تی)نشان می 3همانطور که جدول 

داری از نظر حاکی از هیچگونه تفاوت معنا 05/0<45/0پی= 

برقراری ارتباط در خارج از کالس بین دو گروه در تمایل به

 آغاز پژوهش نیست.

برای بررسی تأثیر کالس همزمان مبتنی بر ویدئو بر 

های برقراری ارتباط خارج از کالس، نمرهسطح تمایل به

ه افزودة گروهای محاسبه شد. نمرة میانگین برای نمره افزوده

و برای گروه آزمایش  14/5و انحراف معیار 11/8کنترل 

دهد که سطح تمایل بود. نتایج نشان می 11/5و  1/13ترتیب به

برقراری ارتباط در خارج از کالس در هر دو گروه افزایش به

ببریم این اختالف در میانگین یافت، اما برای اینکه پی

است، آزمون تی دار بوده عناهای افزوده از لحاظ آماری منمره

اند.آمده 4دو نمونه مستقل اجرا شد. نتایج در جدول 

 برقراری ارتباط در خارج از کالسآزمون تی دو نمونه مستقل برای تعیین تفاوت بین دو گروه در تمایل به: 4جدول 

 هاآزمون تی برای برابری میانگین هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F اداریمعن t df معناداری 
تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 استاندارد

های نمره
 افزوده

واریانس برابر 
 فرض شده

04/0 84/0 54/3- 50 001/0 03/5- 42/1 

واریانس برابر 
 فرض نشده

  54/3- 9/49 001/0 03/5- 42/1 
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حاکی از تفاوت  05/0>001/0، پی= -54/3(= 50تی)

های افزودة دو گروه از لحاظ ین نمرهدار بین میانگآماری معنا

برقراری ارتباط در خارج از کالس است. اندازة تأثیر تمایل به

 ها محاسبه شد ومنظور بررسی اهمیت تفاوت میانگینهم به

 بدست آمد. 98/0

بتنی خط مهدف دیگر این پژوهش، بررسی تأثیر کالس بر

منظور گر، بهدیفرهنگی فراگیران بود. باربر ویدئو بر توانش بین

فرهنگی بررسی همگن بودن دو گروه از لحاظ توانش بین

د. آزمون اجرا شعنوان پیشفرهنگی بهپرسشنامة توانش بین

های نتایج اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل روی نمره

.آمده است 5فرهنگی در جدول آزمون توانش بینپیش

 فرهنگیآزمون توانش بینای پیشهآزمون تی دو نمونه مستقل روی نمره: 5جدول 

 هاآزمون تی برای برابری میانگین هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F معناداری t df معناداری 
تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 استاندارد

 آزمونپیش

واریانس برابر 
 فرض شده

000/0 99/0 06/1 50 29/0 23/5 92/4 

واریانس برابر 
 فرض نشده

  06/1 8/49 29/0 23/5 92/4 

 

نتایج تجزیه و بررسی آزمون تی دو نمونه مستقل برای 

که  دادفرهنگی نشانمقایسة کارکرد دو گروه در توانش بین

داری در ابتدای آزمایش بین دو گروه هیچگونه تفاوت معنا

بود. بنابر  05/0<29/0و پی= 06/1(= 50وجود نداشت. تی )

ی کرد که دو گروه در ابتدای پژوهش گیرتوان نتیجهاین، می

 شرط همگن بودن را دارا بودند.

محاسبه شد. میانگین نمرة  های افزودهدوباره، نمره

و در  20/3و انحراف معیار  69/11در گروه کنترل  افزوده

بود. برای بررسی اینکه  36/3و  92/10ترتیب گروه آزمایش به

دار از لحاظ آماری معنا های افزودهاین تفاوت در میانگین نمره

 6است یا خیر، آزمون تی دو نمونه مستقل اجرا شد. جدول 

دهد.نتایج را نشان می

 فرهنگیآزمون تی دو نمونه مستقل برای تعیین تفاوت بین دو گروه در توانش بین: 6جدول 

 هاآزمون تی برای برابری میانگین هاواریانس آزمون لِوِن برای برابری

 F ریمعنادا t df معناداری 
تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 استاندارد

های نمره
 افزوده

واریانس برابر 
 فرض شده

25/0 61/0 84/0 50 40/0 76/0 91/0 

واریانس برابر 
 فرض نشده

  84/0 88/49 40/0 76/0 91/0 

نشان  05/0< 40/0و پی= 84/0(= 50طبق نتایج، تی)

های بین میانگین نمرهداری دهد که تفاوت آماری معنامی

وان تافزودة گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. بنابراین، می

پیشرفت گیری کرد که کالس برخط مبتنی بر ویدئو بهنتیجه

 فرهنگی فراگیران منجر نشد.دار توانش بینمعنا

  . بحث5
این پژوهش سعی بر بررسی تأثیر برقراری ارتباط 

برقراری ارتباط داخل و خارج کامپیوتری همزمان بر تمایل به

فرهنگی فراگیران زبان خارجه داشت. از کالس و توانش بین 

در ارتباط با هدف اول پژوهش و بررسی تأثیر همکنشی 

برقراری ارتباط در داخل کامپیوتری همزمان بر تمایل به

کالس، نتایج بدست آمده تأثیر مثبت این روش را بر افزایش 

باط هم در داخل و هم در خارج از کالس برقراری ارتتمایل به

باط برقراری ارتنشان داد. سطح باالتر قابل مالحظة تمایل به

این واقعیت باشد که تواند مربوط بهکامپیوتری همزمان می
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الس محیط کمحیط یادگیری جدید فوریت کمتری نسبت به

صراحت و تمایل بیشتر تواند بهواقعی دارد و این امر می

شان منجر شود. محدود نشدن در بیان نظرات فراگیران

تواند باعث احساس امنیت بیشتر دیواری کالس هم میچهاربه

ی بیشتری برای و خجالت کمتر فراگیران شود و انگیزه

ها ایجاد کند. همانگونه که پیشتر گفته شد، مشارکت در آن

برقراری ارتباط فراگیران یکی از دالیل اصلی عدم تمایل به

ها همین دلیل آنشان است و بهدار شدن وجههاز خدشه ترس

دهند اعتبارخود را در معرض مخاطره قرار ندهند ترجیح می

ز کنند و او در نتیجه برای ابراز خویش احساس راحتی نمی

کنند. بنابر این، این فرصت برقراری ارتباط اجتناب می

 وجهة دار شدنفرد تا بدون نگرانی در مورد خدشهبهمنحصر

تواند دلیل مهم دیگری برای اظهار نظر بپردازند، میخویش به

ها باشد. ماهیت طبیعی برقراری برقراری ارتباط آنتمایل به

های دنیای واقعی ارتباط همزمان و شباهتش با ممارست

د. مشارکت فراگیران باشتواند دلیل دیگری برای تمایل بهمی

یج است تأکید بیشتر بر آنچه در برقراری ارتباط همزمان را

محتوای پیام و تبادل عقاید است، تا ارسال کننده و دریافت 

کنندة پیام. ناگزیر، فراگیران برای جلوگیری از قطع شدن 

کنند هایشان قبول مسئولیت بیشتری میارتباط با بیان دیدگاه

تر آگاهشان ناخودهای زبانیکاستیو ممکن است نسبت به

وجود ایجاد متری بخرج دهند. با شوند یا حساسیت ک

همکنشی طبیعی و مشابه زندگی واقعی، حذف قوانین 

اجتماعی حاکم بر همکنشی رو در رو دلیل دیگری بر 

مشارکت بیشتر فراگیران است. افزون بر این، افزایش تمایل 

داد  درونتواند مربوط بهبرقراری ارتباط در هر دو گروه میبه

شان باشد. با زندگی شخصی واقعی و مرتبط بودن آن

همانگونه که پیشتر یادآوری شد، هیچ تحقیقی بطور ویژه 

برقراری ارتباط فراگیران را در همکنشی کامپیوتری تمایل به

حال، نتایج است. بهر همزمان مورد بررسی قرار نداده

 ,Shahini's (2015شاهینی )آمده با مطالعة موردی بدست

مقایسة تأثیر دو روش گفتگو )همزمان و رو  برای( 2015(

راستا است. او در رو( بر صحت دستوری فراگیر مؤنث هم

اری ارتباط در برقرگیری کرد که فراگیر تمایل بیشتری بهنتیجه

های دستوری کمتری محیط گفتگوی همزمان نشان داد و خطا

ر مشابهی نیستند، نتایج همچنین چه کامأل در مسیداشت. گر

 ,Yanguas & Flores (2014یانگوس و فلورز )های یافته

بیشتری از صد دهند که دررا مورد تأیید قرار می (2014 (

کردن در همکنشی کامپیوتری گرفتن برای صحبتنوبت

 ها و تمایلنوبت گفتاری و ارتباط مثبت بین فراوانی

حال، دهد. بهربرقراری ارتباط در فراگیران را نشان میبه

 (2016پور و تحریری )مظفریانها با یافته

)2016 Mozafarianpour & Tahriri,(  که تأثیر همکنشی

 رسی کردند وفراگیران بر کامپیوتری همزمان را بر همکاری

از نظر  داری بین گروه آزمایش و کنترلهیچ تفاوت معنا

 همکاری و همکنشی گزارش نکردند، همخوانی ندارد.

هدف دوم این پژوهش بررسی تأثیر همکنشی 

برقراری ارتباط در خارج از کامپیوتری همزمان بر تمایل به

مایل ار سطح تدکالس بود. نتایج مربوط حاکی از افزایش معنا

برقراری ارتباط خارج از کالس در گروه همکنشی به

اری برقررسد که تمایل بهکامپیوتری همزمان بود. بنظر می

برقراری ارتباط در ارتباط خارج از کالس نمودی از تمایل به

ماد توانند اعتبیان دیگر، فراگیران میداخل کالس باشد. به

 ده در سایة همکنشی درآمخویشتن بدستبنفس و احترام به

م، . بیافزاییمنتقل کنند محیط بیرون از کالسکالس را به

فعالیت مبتنی بر کارکرد در هر دو گروه، تصور از خویشتن 

تواند عاملی مهم برای همکنشی برد که میفراگیران را باال می

تواند محیط در خارج از کالس باشد. عامل دیگر می

دو گروه باشد که شرایط را فرهنگی در هر بخش چندلذت

ر تمام آن دالیلی که دسازد. بهتر میزندگی حقیقی شبیهبه

برقراری ارتباط در داخل کالس در دار تمایل بهافزایش معنا

راری برقهمکنشی کامپیوتری همزمان دخیل بودند، تمایل به

گرفت. ارتباط فراگیران در خارج از کالس نیز تحت تأثیر قرار

که ( Denies et al., 2015( (2015دنیز و سایرین )نتایج با 

ای قوی کنندهبینیبرقراری ارتباط کالسی را پیشتمایل به

برقراری ارتباط در خارج از کالس محسوب برای تمایل به

 (2020و لی ) لیکنند، همخوانی دارد. همچنین نتایج می

)Lee & Lee, 2020( گیری کردند که را که اینگونه نتیجه

 بروز سطحتر از خودِ زبان دوم منجر بهدارا بودن ادراک باال

برقراری ارتباط هم در داخل و هم در تری از تمایل بهباال

 دهند.خارج از کالس خواهد شد را مورد حمایت قرار می

با پرسش سوم پژوهش و تأثیر همکنشی  بطهدر را

 فرهنگی فراگیران، مشاهدهکامپیوتری همزمان بر توانش بین

فرهنگی هر دو گروه افزایش یافت، توانش بینشد که سطح 
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داری بین دو گروه مشاهده نشد. افزایش اما هیچ تفاوت معنا

رای فرصت فراهم شده بتواند مربوط بهفرهنگی میتوانش بین

و گروه نه تنها برای آشنایی با فرهنگ زبان مقصد، بلکه هر د

 عواملفرهنگ دیگران و حساس نمودن فراگیران نسبت به

بیان )Ilie, 2019(  (2019ایلی )فرهنگی باشد. همانگونه که 

فرهنگی و احترام و ارزش کند کار کردن در محیط چندمی

تواند سطح توانش شدن برای فرهنگ دیگران میقائل 

 (2011چان )فرهنگی فراگیران را باال ببرد. نتایج با بین

)Chun, 2011( خط را در مقایسه با همکنشی رو که تبادل بر

رهنگی فی توانش بینتری برای توسعهگذاردر رو عامل تأثیر

 نی ندارد.گیرد همخوان در نظر میفراگیرا

 گیرینتیجه .6
تنوعی که امروزه با آن شمول و رو بهدر دنیای جهان

نگری تصوراتمان از یادگیری و محیط یادگیری ایم، بازمواجه

رسد. بافت جهانی جدید تمایل بیشتر ضروری بنظر می

 های آموزشیمتجانس بودن فرهنگی محیطفراگیران و اوج نا

 طلبد. ازهای مختلف را میط و همکاری افراد با فرهنگارتبا

شان های آموزشیها و برنامهرود که روشمعلمان انتظار می

ایشان هرود که مهارتبینی کنند و از فراگیران انتظار میرا باز

فرهنگی ارتقا دهند. این پژوهش را مطابق با موجودیت چند

تواند روشی برای دارد که همکنشی کامپیوتری میاظهار می

نوبة برقراری ارتباط در داخل کالس باشد که بهارتقاء تمایل به

برقراری ارتباط در خارج از کالس تمایل بهتواند بهخود می

راری برقآوری است که افزایش تمایل بهیادمنجر شود. الزم به

های معلمان باشد، در غیر ارتباط باید یکی از مسئولیت

تواند مانع یادگیری زبان دم توانش میاینصورت این ع

های تولیدی گفتاری شود. افزون بر این، بخصوص مهارت

همکنشی مبتنی بر ویدئو با هدف آشنایی با فرهنگ زبان 

ی مناسب برای بحث در بارة سازی بسترمقصد و فراهم

فرهنگی های دیگر در محیط چندهای مختلف فرهنگجنبه

 ی فراگیران را بسط و پرورش دهد.فرهنگتواند توانش بینمی

 هاییبایستة یادآوری است که این پژوهش محدودیت

وصول، تنها فراگیران زبان دارد. بدلیل دسترسی و قابلیت

های فرهنگی متفاوت که در ایران زندگی خارجه با پیشینه

بان یادگیری زکردند و درمؤسسة زبانی در شیراز مشغول بهمی

 شود مشابه اینت کردند. توصیه میبودند، در پژوهش شرک

تر که های فرهنگی متفاوتپژوهش، روی فراگیرانی با پیشینه

کنند، اجرا شود. بیافزاییم، های مختلف زندگی میدر کشور

اظهاری های خودنیاز، تنها از طریق پرسشنامههای موردداده

ندند ماین گستره عالقهآوری شدند. سایر محققانی که بهجمع

توانند از مصاحبه، مشاهده، و ارزیابی واقعی تمایل می

 فرهنگی فراگیران از طریقبرقراری ارتباط و توانش بینبه

عنوان ابزار نقش بهیتر از جمله ایفاهای واقعیفعالیت

تر اجزاء اصلی ببرند. بررسی دقیقها بهرهآوری دادهگرد

ی مپیوترافرهنگی و تأثیر همکنشی کدهندة توانش بینتشکیل

ای از پژوهش را پیش روی پژوهشگران ها مسیر تازهبر آن

توانند روی فراگیرانی با های آینده میدهد. پژوهشمیقرار

ها های مختلف و مقایسة آنتر و جنسیتسطح مهارت باال

و  شد، بواسطة اندازة نمونهشود. همانطور که پیشتر گفتهانجام

د در بافت ایرانی، نتایج انجام مطالعه روی فراگیران مر

های زبان خارجه و دیگر بافتآمده قابل تعمیم بهبدست

 فراگیران مؤنث نیستند.
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