
 

Abstract Using a parallel design, this interventional study explored the 

effectiveness of robot-enhanced LMOOCs in learning Persian for nursing 

purposes skills education among 229 non-Iranian students at the Medical 

University of Isfahan. After conducting a Persian proficiency test, the participants 

were randomly divided into three groups, namely, CLMOOC, XLMOOC and 

blended LMOOC to interact with telepresence robots; this way, the arrangement 

was made for conducting 16 sessions for practicing Persian for nursing purposes 

through the robot-enhanced LMOOCs. In parallel, the participants’ receptive and 

productive skills were assessed in the healthcare field. The study was completed 

through a focus-group interview. While the quantitative data were analyzed 

through the Repeated Measures ANOVA procedure, the qualitative data were 

analyzed through thematic analysis. The findings revealed the functionality of the 

robot-enhanced LMOOCs in Persian for nursing purposes skills education. The 

CLMOOC appeared as a highly efficient course for boosting the functionality of 

the robot-enhanced LMOOCs in Persian for nursing purposes skills education. 

The participants believed that playing an active role in developing the scenes of 

LMOOCs can help boost the functionality of LMOOCs in Persian for nursing 

purposes skills education. The findings could be useful for the medical college 

authorities who are interested in using new LMOOCs in higher education. 
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1. Introduction 
Reading and writing are among the skills of understanding and producing 

language for specific purposes which play a significant role in meeting 

the academic and professional needs of students (Malmström et al., 

2018). Alsamadani (2017) believes that in learning a language for 

specific purposes, reading and writing skills are the basis of understanding needs and 

responding to them. Despite the importance of language for specific purposes of 

comprehension and production skills, efforts to involve students in the teaching-

learning process of academic reading and writing have not been successful. Research 

shows that the lack of participation of learners in the process of language education 
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is related to the lack of a suitable platform for collaborative practice (Murphy, 2017; 

Pierce, 2017). The poor level of participation among students during the learning 

language for specific purposes by overshadowing the students’ competence leaves 

many academic and professional needs unmet (Chen, 2021). 

The attempt to improve receptive and productive skills of English language 

learners at university to meet their needs in instructional-learning contexts has been 

prioritized in the field of learning language for medical purposes. In effect, 

promoting Persian for medical purposes of reading and writing includes learning 

content materials to meet the needs (Safarmoqadam, 2012). 

Research shows that non-Iranian students’ poor performance in meeting 

academic and field needs can be ascribed to low reading and writing proficiency in 

Persian for medical purposes (Golpour, 2019). In the research that Saeedi and Tohuri 

(2018) conducted on Persian for specific purposes with the help of educational 

technology, they found that the lack of participation in practicing Persian for specific 

purposes narrows the field to meet academic needs through the use of language 

skills. Among the other reasons for the weakness of non-Iranian students majoring 

in various fields of science in meeting their academic and professional needs is the 

lack of teachers’ proper guidance during the instructional-learning process in 

fostering interactions for the collective practice of language skills (Mirdehghan & 

Taherlou, 2013). 

Based on the findings of previous research (Cowen et al., 2016; Llema & Vilela-

Malabanan, 2019; Milota et al., 2019), when it comes to improving language for 

medical purposes skills to address the needs in the healthcare fields, attention is 

directed to how to represent the scenes related to this field through educational 

technologies. 

The importance of teaching language skills for medical purposes and the 

advantages of social robots have resulted in coining the term ‘robot-based language 

learning’. Social robots with human characteristics have been effective in language 

learning with medical purposes in a multi-linguistic range. The novelty of language 

learning for medical purposes with the help of social robots emphasizes the necessity 

of forming an interactive environment for the exchange of thoughts between students 

so that they can participate in knowledge sharing by playing a role in interacting with 

the robot. This, in turn, facilitates the cognitive process of learners’ learning. 

According to the results of previous studies, Language Massive Open Online 

Courses (LMOOCs) have the potential to promote professional learning in university 

language classes (Barkeny, 2021; Bikowski et al., 2022; Han & Lee, 2019). Sallam 

et al. (2020) mention that LMOOCs have a high capacity to promote academic 

language reading and writing skills. On the other hand, in designing the content of 

language learning courses, only the digitalization of materials is enough; however, 

adopting multi-user practices for these courses has been driven to shadow in learning 
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language for medical purposes (van den Berghe et al., 2019). There is a gap in the 

development of LMOOCs in Persian for medical purposes based on educational 

technology. To fill this gap, it seems necessary to carry out new research by 

integrating educational technology. In line with the updating of LMOOCs in Persian 

for medical purposes, this research, in a different step by adapting the social-cultural 

theory of cognitive development, examines the interaction of students in the 

development of LMOOCs in Persian for medical purposes education. 
 

2. Method 

This study draws on an experimental design, and the participants were selected from 

among 229 non-Iranian male and female students of nursing, midwifery and 

operating room at Isfahan University of Medical Sciences. Participants’ mother 

tongue was Urdu (N = 123), Hindi (N = 36), Kashmiri (N = 29) and Arabic (N = 41). 

This interventional study was conducted in the quantitative phase, including 

practicing, training and continuous assessment through a parallel design. The 

qualitative phase included a focus-group interview. The quantitative phase was 

conducted in two stages: 

A) Activities of robot-based language learning in massive open online courses were 

developed. 

B) Practice, training and assessment for learning in the context and field: With the 

development of the courses, the process of practice, teaching and assessment in 

the flipped classes of teaching Persian for nursing purposes began for 16 sessions 

and in two steps: 

First step: Practice: In each session, the participants in three-member groups 

practiced reading the content of LMOOCs and writing about it. 

Second step: Training and assessment: The researchers in cooperation with the 

subject-area teachers trained the participants to read and write in Persian for 

nursing purposes. 

Finally, the qualitative phase was conducted through interviews. 

A Repeated Measures ANOVA procedure was used to investigate possible 

differences in participants’ progress in terms of Persian reading and writing for 

nursing purposes. 

3. Results  

3.1 Quantitative Results 
The analysis of the reading and writing assessments (Table 1) revealed students’ 

progress in terms of comprehension and production skills. The highest average 

scores in reading (M = 15.27 and SD = 1.437) and writing (M = 15.22 and SD = 1.46) 

were achieved by participants in the blended LMOOC group, and the lowest average 

scores in reading (M = 13.96 and SD = 1.81) and writing (M = 13.92 and SD = 1.93) 

were obtained by participants in the teacher-made group. 
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The inferential analysis of the data related to students’ progress in terms of 

comprehension and production showed that students’ first language led to significant 

progress in participants’ skills for reading comprehension (F2,8 = 804.38, p <.001) 

and writing (F2,8 = 769.44, p <.001) in Persian for nursing purposes (Table 1). 

Similarly, robot-based LMOOCs led to significant progress in participants’ skills for 

reading (F2,8 = 31.77, p <.001) and writing in Persian for nursing purposes (F2,8 = 

36.70, p <.001). Although the interaction of first language and groups did not yield 

significant changes in the learning of reading skills by participants with the help of 

robot-based LMOOCs (F2,8 = 1.88, p >.05), this interaction caused significant 

changes in writing skills (F2,8 = 2.56, p <.05). 

 
Table 1. Inferential Statistics on Participants’ Progress 

Skills Source df Adjusted sum of squares F Sig. 

Reading 

First language** 1 409.23 804.38 .000 

Group** 2 32.3 31.77 .000 

Goodness of fit 8 7.37 1.88 .066 

Writing  

First language** 1 387.5 769.44 .000 

Group** 2 36.97 36.7 .000 

Goodness of fit 8 9.63 2.56 .012 
Note. **p<.001, *p<.05. 

 
As shown in Table 2, the inferential analysis of the data showed that the first 

language of participants made a significant difference in participants’ performance 

in reading (F2,8 = 688.58, p<0.001) and Persian in writing (F2,8 = 653.57, p<0.001). 

Similarly, the type of the course led to a significant change in participants’ reading 

(F2,8=42.71, p<0.001) and writing performance (F2,8=19.68, p<0.001). Although the 

interaction of the first language and the type of the course did not cause significant 

changes in participants’ reading performance (F2,8 = 1.03, p>.05), this interaction 

caused a significant difference in participants’ writing skills (F2,8 = 3.49, p<.05). 

 
Table 2. Inferential Statistics on Participants’ Performance 

Skills Source df Adjusted sum of squares F Sig. 

Reading 

First language** 1 435.93 655.58 .000 

Group** 2 56.8 42.71 .000 

Goodness of fit 8 5.46 1.03 .416 

Writing  

First language** 1 436.24 653.57 .000 

Group** 2 28.26 19.68 .000 

Goodness of fit 8 16.79 3.49 .001 
Note. **p<.001, *p<.05. 
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3.2 Qualitative Results 

The analysis of the interviews yielded four core themes with some sub-themes, 

namely, active presence, support, strategy and intertextuality (Figure 1). 

 
Figure 1. Thematic Analysis of Participants’ Responses 

 

4. Discussion and Conclusion  

In this section, research findings are discussed. The first research question addressed 

to what extent robot-based LMOOCs can be helpful in the development of receptive 

and productive skills of Persian for nursing purposes. The results showed that robot-

based LMOOCs are a suitable platform for expanding robot-based learning in the 

context of university language learning. Robot-based LMOOCs created a favorable 

context for learning Persian for nursing purposes. In robot-based LMOOCs, 

participants’ level of Persian reading and writing skills was improved. 

The second research question tried to examine participants’ perception of the 

effectiveness of robot-based LMOOCs on comprehension and production skills of 

learning Persian for nursing purposes. The analysis of the qualitative data suggested 

that the students used different strategies to create scenes of robot-based LMOOCs 

during role-playing so that they can make the most of these courses and can express 

their needs before their peers and respond to the needs of their friends. The main 

technique they used was reading aloud, which, not only helped them shift their 

attention to the main topic of learning and but also attracted others’ attention to it so 

that the problems of the context and the field are solved. 

The findings of this research suggested the effectiveness of robot-based 

LMOOCs on learners’ comprehension and production skills in terms of Persian for 

nursing purposes. The active presence of the students in the student-made LMOOCs 
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and the teachers’ guidance accelerated the flow of knowledge from higher-

proficiency students to the other participants. According to the participants, what 

increases the effectiveness of robot-based LMOOCs is the active role-playing of the 

participants and teachers’ guidance. Another important finding is that participants 

adopted learning strategies only when they were given responsibility. By improving 

the ability of participants to adopt strategies for easy learning, each participant tries 

to share them with other peers. 



 

  

ا  چکیده بررس  نی هدف  مبتن  هایدوره  تیعامل  یپژوهش  برخط  انبوه  ربات   یآزاد  در    یاجتماع  هایبر 

در    یبا طرح مواز  یاپژوهش مداخله   نی ، ا1400  یلیاست. در سال تحص  ریرستابا اهداف پ  یآموز زبان

ا را هدوره  نی انواع ا تیعامل تاپرداخت  یاجتماع هایآزاد انبوه برخط با ربات  هایدوره  قیبه تلف یفاز کمّ

 کنندگان در سه گروه مورد در تعامل با ربات کند. شرکت   یبررس  یبا اهداف پرستار  یدر آموزش فارس

  ی خواندار   شرفتیپ  ن،ی پرداختند. بعد از هر جلسه تمر  یو نوشتار  یخواندار  یهامهارت   نی به تمر  یاجتماع

 یهاپژوهش با انجام مصاحبة متمرکز شکل گرفت. داده   یفیکشد. فاز    یابیکنندگان ارزششرکت  یو نوشتار

شد.    لیمحور تحلمضمون  وةیبه ش  یفیک  یهامکرّر و داده   یهابا اندازه  انسی وار  لیآزمون تحل  قی از طر  یکمّ

با   یدر آموزش فارس  یاجتماع  هایبر ربات  یآزاد انبوه برخط مبتن  یها دوره  تیپژوهش از عامل  یهاافتهی 

  ران یفعّال فراگ  ینیآفرنقش  ازینهم   اددهندهی   یکنندگان، راهبرداشت. از نگاه شرکت   تی حکا  یاراهداف پرست

 ن ی ا  جی بود. نتا  یبر ربات اجتماع  یآزاد انبوه مبتن  یهابه کمک دوره   یزبان با اهداف پرستار  نی در تمر

 باشد.  دیمف  یدانشگاه یآموزاندرکاران زباندست  ی برا تواندی پژوهش م

فارس  یهادوره   ها:کلیدواژه  برخط؛  انبوه  پرستار  یآزاد  اهداف    یهامهارت   ؛یاجتماع  یهاربات  ؛یبا 

 ینوشتار یهامهارت  ؛یخواندار

 

 

 

های اجتماعی برای  آموزی مبتنی بر ربات های انبوه برخط زبان بررسی عاملیت دوره

 های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاریآموزش مهارت 
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 مه دّمق.  1
هستتتتند که نقش   2ویژهزبان با اهداف    1های درک و تولیدخواندار و نوشتتتتتار از جملته مهارت

؛  1397ستودمندافشتار و حاف ،  ای فراگیران دارند )ای در رفع نیازهای دانشتگاهی و حرفهعمده

 
1. receptive and productive language skills 

2. Language for Specific Purposes (LSP) 
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 با اهداف ویژه، آموزی در زبان  گوید:می(  2017)  2لصتتمدانیا  (.2018،  1و همکاران  مستتتروممال 

  اهمّیّت ا وجود  ب  ها استتتت.ها و پاستتته به آندرک نیاز  استتتا خواندار و نوشتتتتار  های  مهارت

مشتتتارکتت فراگیران در جریتان هتا برای  تالش  بتا اهتداف ویژه،زبتان  هتای درک و تولیتد  مهتارت

ها نشتان ق نبوده استت. نتایج پژوهشموفّ  دانشتگاهییادگیری خواندن و نوشتتن زبان -یاددهی

به نبود بستتر   زبانیهای  مهارت  یادگیری-مشتارکت فراگیران در جریان یاددهیدهد که عدم  می

،  4مورفی   ؛2017،  3پیر )  استتتمرتبط    مشتتارکتی  مناستتب برای حضتتور فراگیران در تمرین

عاع  الشّت با تحت  با اهداف ویژهآموزی زبان حین  فراگیران ینستط  عتعیم مشتارکت ب  .(2017

  گذارد می  پاستتتهبیای را  بستتتیاری از نیازهای علمی و حرفه  ،توانش زبانی فراگیران قرار دادن

 .(2021، 5چن)

هتای  در راستتتتتای رفع نیتاز  دانشتتتگتاهی  هتای درک و تولیتد زبتانتالش برای ارتقتای مهتارت

ت  های بهداشتتت و درمان در اولویّیادگیری و در پی آن عرصتته-های یاددهیفراگیران در بافت

غیر  توانش فراگیران  تقویت  طور خاص،  به.  گرفته استتتتقرار    6با اهداف پزشتتتکیآموزی  زبان

یادگیری   جریان  7فارستتی با اهداف پزشتتکی  ارو نوشتتت  ارهای خوانددر یادگیری مهارت  ایرانی

م،  ارمقدّ صتفّ) گیرددر برمیرا    هادر عرصتهمحتوای دانشتگاهی برای پاسته به نیازهای مطاطبان  

در رفع    ایرانیفراگیران غیر    منتاستتتب  چنتداننتهرد  عملکدهتد کته  هتا نشتتتان میپژوهش.  (1392

مرتبط    پزشکیبا اهداف    فارسینیازهای دانشگاهی و عرصه به ععم توانش خواندار و نوشتار  

آموزش فارستی با اهداف  در   (1398ستعیدی و تهوری )ه کپژوهشتی   در.  (2019، پورگل)  استت

  مشتتارکت   آموزشتتی انجام دادند، به این موعتتوع پی بردند که حس نبود  فنّاوری به کمکویژه 

  ة واسط رفع نیازهای دانشتگاهی به  برای، عرصته را  فارستی با اهداف ویژههای  مهارت  برای تمرین

از    غیر ایرانی  هتای عتتتعم فراگیرانتاز دیگر علّ  کنتد.تر میهتای زبتانی تنت مهتارت  کتاربرد
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درستتتت    ینبود راهبر خویش،  ایدر رفع نیازهای دانشتتتگاهی و حرفههای مطتلم علم  حوزه

  استتتت   زبتانیهتای  مهتارتدر ایجتاد تعتامتل برای تمرین جمعی یتادگیری  -یتاددهییتاددهنتده حین  

 (.1390)میردهقان و طاهرلو،  

، 2دلدنمیلوتا ون تیل و ون ؛  2016،  1و همکاران  کوئنهای پیشتتتین )پژوهشهای  یافتهطبق  

با اهداف پزشتتکی   های زباناز ارتقای مهارت  کههنگامی  (،2019  ،3ماالبانان-لما و ویلال؛  2019

هتا بته آیتد، نتاخودآگتاه  هنستتتطن بته میتان می  ستتتالمتت  ةبرای خطتا  قرار دادن نیتازهتای حوز

معطوف    فنّتاوریگیری از  پیرامون بهره  این حوزهمربوط بته  هتای  چگونگی بتازنمتایی صتتتحنته

هتای اجتمتاعی،  ربتات  متنوّعهتای  و افزونگی  پزشتتتکیآموزش زبتان بتا اهتداف    اهمّیّتتشتتتود.  می

های انستتتانی، در ری از ویژگیربات با برخورداآموزی مبتنی بر ربات را رقم زده استتتت.  زبان

هتای  نو بودن پودمتان  انتد.مؤثر واقع شتتتدهپزشتتتکی  آموزی بتا اهتداف  فرازبتانی در زبتان  ةگستتتتر

گیری محیط تعاملی برای تبادل افکار  آموزی با اهداف پزشتتکی به کمک ربات لزوم شتتکلزبان

عتمن تستهیل    ،آفرینی در تعامل با رباتنقش  ةواستطکند تا بتوانند بهررن  میبین فراگیران را پُ

 سهیم باشند.  نیز  گذاری دانش، در اشتراکجریان شناختی یادگیری خویش

ای  آموزی انبوه قابلیت ارتقای یادگیری حرفههای زباندورههای پیشتتین، ق نتایج پژوهشطب

و   بیکاوستکی؛  2019، 5هن و لی؛  2021 ،4بارکنی) آموزی دانشتگاهی داردهای زبانرا در کال 

از   8آموزیزبان آزاد انبوه برخط  ةدور  :گویند( می2020) 7و همکاران  ستتتالم.  (2202، 6همکاران

محتوای  در طراحی  از ستوی دیگر،   استت. برخوردارظرفیت باالیی برای تمرین زبان دانشتگاهی  

استت و چندکاربره بودن   بستنده شتده  مواد آموزشتی  به دیجیتالی شتدنآموزی تنها  زبان هایدوره

  دور مانده استت   پزشتکیبا اهداف  آموزی زبانها در از نگاه  ،اصتلی عنوان ویژگیها بهاین دوره

 
1. Cowen et al. 

2. Milota et al. 

3. Llema & Vilela-Malabanan 

4. Bárkányi 
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7. Sallam et al. 
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آموزی فتارستتتی بتا هتای انبوه زبتاندوره  ةدر تولیتد و توستتتعت  .(2019،  1و همکتاران )ون دن برگته

الزم استتت با تلفیق    آنرفع    که برای شتتکاف وجود دارد  ،آموزشتتی  فنّاوری  ةویژه بر پای  اهداف

 برخط  های انبوهدوره  یروزرستانبهدر راستتای   های جدید انجام داد.آموزشتی، پژوهش  فنّاوری

فرهنگی    ةنظریّ از  این پژوهش در گامی متفاوت با اقتبا آموزی فارستی با اهداف پزشتکی،  زبان

های انبوه آزاد برای  دوره ةبه بررستتتی تعامل فراگیران در توستتتع 2شتتتناختی  رشتتتداجتماعی  

 پردازد.می  های زبان با اهداف پزشکیی در آموزش مهارتهای اجتماعربات

 پیشینة پژوهش . 2

 اجتماعی به آموزش زبان با اهداف پزشکی-نگاه فرهنگی. 1.  2

درک ستبب شتده  در فرایند شتناختی  ررن  شتدن نقش تبادل دانش بین فراگیران برای تستهیل  پُ

بر استتا   (.  2017،  3توما آموزش زبان با اهداف ویژه باشتتد )  توّجهکانون    ،استتت تا تعامل

باالتر    ةانی فراگیران با تجربپشتتیب  ،(1978)  4تستکیواجتماعی رشتد شتناختی ویگ-فرهنگی  ةنظریّ

به انجامد.  میجریان شتناختی  های زبانی به تستهیل  یادگیری مهارت  مستیراز همتایان خویش در 

یادگیری تعاملی و   ةهای نوین آموزش زبان با اهداف پزشتتکی نیز بر پایبرنامههمین تناستتب،  

یادگیری به کیفیت  -شتتود تا با ارتقای ستتط  یاددهیمی  های آموزشتتی طراحیفنّاوریکاربرد  

، مهندستی،  فنّاوریای علوم،  رشتتهدهد نگاه بینها نشتان میپژوهش ستالمت کمک کند. ةحوز

اهتداف پزشتتتکی در    زبتان بتا  تعتاملی  قیتت آموزشای در موفّمتدهطور عبته  5هنر و ریتاعتتتیتات

، و همکاران  )خزائی  های درمانی تأثیرگذار بوده استتتیادگیری و در عرصتته-های یاددهیبافت

1399). 

 
1. Van den Berghe et al. 

2. sociocultural theory of cognitive development 

3. Thomas 

4. Vygotsky 

5. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) 
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 های اجتماعی آموزش زبان با اهداف ویژه به کمک ربات.  2.  2

یادگیری  -های اجتماعی در یاددهیرباتربرد  کا  ةدر دنبال آموزی دانشتگاهی مبتنی بر رباتزبان

ها با تقویت ستط   پودماناین  نفعان این حوزه را به خود جلب کرده استت.  بستیاری از  ی  توّجه

و   1لی،  مثال عنوانبه.  دنکنمیها هموار ای آنمستیر را برای رشتد حرفه  ،های زبانی فراگیرانمهارت

( تمرین  هتافعّتالیّتتکتاربرد    ،دنتگویمی  (2011همکتاران  برای  اجتمتاعی  ربتات  بر  مبتنی  ی 

آن با   ةواستطدهد تا بهمحیطی تعاملی را در بین فراگیران شتکل می  ،های زبان دانشتگاهیمهارت

استدی   اشتتراک گذاشتتن افکار و دانش خویش به جریان شتناختی یادگیری یکدیگر کمک کنند.

شتتتروع    ،هتای اجتمتاعیربتات  بته کمتکهتای یتادگیری زبتان ( در مرور پژوهش2014)  و همکتاران

  فعّالمشتارکت  که فراگیران با   دانندمی  2گراییبا برستاخت زمانهمرا   مبتنی بر ربات  آموزیزبان

 ةبا پیشتترفت در حوز  .پردازندمی  های زبانیمهارتبه تمرین   ،های اجتماعیاندازی رباتراه در

فراهم    3های اجتماعیحضتتتوری ربات  از طریق دور  جامعآموزی  ، امکان زبانتباطاتار  فنّاوری

های اجتماعی  تعامل با ربات درای فراتر  در گستتره  توانندای که فراگیران میگونهده استت، بهشت

 .(2202 ،4لی و لی)  بپردازند یهای زباندر فضای مجازی به تمرین مهارت

حضتور    اهمّیّتهای اجتماعی  رباتزبانی های  وجود حوا  مطتلم در کنار دیگر مشتطصته

فرازبانی  های زبانی و ررن  نموده استتت. مشتتطصتتهرا پُ آموزیزبان  جریانفراگیران در   فعّال 

هتای اجتمتاعی بته خویش را بتا ربتات  هتایهدهتد تتا تجربتهتای اجتمتاعی بته فراگیران مجتال میربتات

از نتتایج ملمو  یتادگیری    ،هتاشتتتکتل تعتاملی تمرین کننتد و حین تعتامتل برای تمرین آموختته

 .(2021، 5)چن هسیه  خویش مطلع شوند

های  هداف پزشتکی به کمک حرکتزبان با ا  های درک و تولیدمهارتطور خاص، تمرین  به

تر از  ای طبیعیجلوه  ،ل فراگیرانتطیّ ةهای اجتماعی با تقویت قوّصورت ربات  ایماهای دستت و

از    فرایند شتناختی یادگیری ،آن  ةواستطستازد که بهرا برای فراگیران نمایان می  ی آموزشتیهابافت

 
1. Lee et al. 

2. constructionism 

3. telepresence robots 

4. Li & Li 

5. Chen Hsieh  
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ها نشتان  پژوهشبه شتکل مشتابه،  .  (1399، و همکاران  )خزائی  شتودعمق بیشتتری برخوردار می

های آموزش،  های اجتماعی در عرصتتهربات ةحضتتوری کاربرد گستتترد  دهد با امکان دورمی

  ة واستتتطتبته  هتای جهتان پیرامون، چراکته امکتان تتداعی پتدیتدهشتتتودمی  فراهمیتادگیری و درمتان  

،  2و همکتاران   فن؛  0182،  1لیتائو و لو)  شتتتودهتای اجتمتاعی در هر زمتان و مکتان پتدیتدار میربتات

2220.) 

 با اهداف ویژه و دانشگاهی  آموزیزبانهای انبوه آزاد برخط دوره.  3.  2

انبوه برخط  دوره آموزی نوین را در جتدیتدی از زبتان  ةحوز  ،ابزار تعتاملی  عنوانبتههتای آزاد 

نیازهای    ،ایبا در برگرفتن طیم وستتیعی از امکانات چندرستتانه و  ها رقم زده استتتدانشتتگاه

نیازهای فراگیران امروزی    رفعدهد.  ای بستیاری از فراگیران را خطا  قرار میآموزشتی و حرفه

هتای انبوه برخط طراحی دوره  ةکته نقش تتأثیرگتذاری در آینتده خواهنتد داشتتتت، هتدف عمتد

مونجه و  مارتین.  (2017،  3فوتموتزو و پرات)  شتتتودآموزی با اهداف ویژه محستتتو  میزبان

فضتتایی را فراهم    ،دانشتتگاهیآموزی  های انبوه برخط زباندوره گویند:می  (2020)  4ویکبورث

خود را بیابند و با اشتتراک    ستنههمهمتایان  ، یادگیری  متفاوت  هایستبکبا کند که فراگیران  می

 به حل مسأله بپردازند. خویش  گذاشتن تجربیات

های انبوه  دورهطی انجام پژوهشتتی به این موعتتوع پی بردند که (  2022)  5و همکاران  یان 

  فعّال، بلکه بر استا  مشتارکت  داردستویه با محوریت یاددهنده نیک  شتکل ،آموزیبرخط زبان

ها و نیازهای  در این مستیر، فراگیران با ویژگیگیرد. ها شتکل میآن  ةفراگیران و ارتباط چندستوی

از نوشتتار و تصتویر    ،ی از محتوامتنوّعهای  شتکلبر این استا ،   رد هم آیند.توانند گِمتفاوت می

 دهند.میرا شکل   آموزیهای زباندوره  ةپیکر  ،در چارچو  تعاملی  ،های کوتاهگرفته تا آزمون

دوره بترختط    هتتایچتتارچتو   انتبتوه  در   آمتوزیزبتتانآزاد  جتتدیتتد  نتقتش  استتتتا   بتر 

در استتفاده، بلکه در تولید    تنهانهای که کاربران  گونهگیرد، بهمشتارکت شتکل می-خواندن-نوشتتن
 

1. Liao & Lu 
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(  2018)  2و همکاران  مونجهمارتین(.  2020، 1ها نقش دارند )سونار و همکارانمحتوای این دوره

  کنند بندی میطبقه  3های ستتاخت دانشفعّالیّتعنوان  بهرا  انبوه برخط   آزاد  آموزیهای زباندوره

مطابق با  خویش  دانش  روزرستانیبهستعی در   ،هااشتتراک گذاشتتن تجربهبه که در آن فراگیران با 

 دارند.  نیازهای دانشگاهی

تواننتد از  هتای خویش، میگتذاشتتتتن انتدیشتتته  کاشتتتتراانبوه، فراگیران بتا   آزاد هتایدر دوره

این  ی  برا  محتوا  ةفراگیران در تهی  فعّال بر این استتا ، نقش    مند شتتوند.تجربیات یکدیگر بهره

شتتود  آموزی محستتو  میزبان آزاد انبوه برخط  هایها عامل تعریم ستته نستتل از دورهدوره

شتتتکل    6گراییارتباط  ةا طرح نظریّب  5هادورهل  نستتتل اوّ  (.2019، 4ویکمونجه و بورثمارتین)

  7برخط هادورهشتود. نستل دوم فراگیران واقع می  فعّال یادگیری با حضتور   ،ترتیبینابهگرفت.  

ستاخته شتکل گرفت.  محوریت یاددهنده و محتوای پیش اهای یادگیری مرستوم و بشتیوه  ةدر ادام

ل و دوم استت تا تالش فراگیران  نستل اوّحاصتل ترکیب   و  8ها تلفیقیامروزه نستل جدید دوره

 .(2017، 9و همکاران  )ون  هایی معتبر شکل گیردمندتر شده و دورهبرای تولید محتوا نظام

 جدید  آموزیزبانهای انبوه آزاد برخط دوره.  4.  2

های آموزشتتی  فنّاورییادگیری مبتنی بر -مستتتقل از فرایند یاددهی  ،برخط انبوه زادهای آدوره

ای را  رشتتههای آموزشتی میان، بافتمتنوّعامکان تمرین    آوردن  فراهمها با نیستت، بلکه این دوره

آموزی بتا هتا بته ستتتمتت ترکیتب راهکتارهتای نوین زبتانپژوهشدر گتذر زمتان،  رقم زده استتتت.  

(.  2018، 11و همکاران وژ؛  2021،  10و همکاران اند )مثال، چانهای برخط ستتوپ پیدا کردهدوره

  اند. لحظات نا  یادگیری و اشتتراک آن ستوپ داده شتدهبر این استا ، فراگیران به ستمت ثبت  
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با تمرکز خویش به حمایت از فراگیران در جریان   1همکارانجوکستتیموویو و  ،  8201ستتال  در 

آموزی دانشتگاهی  ا در زبانهاین دوره  2های انبوه آموزشتی، به بررستی عاملیتیادگیری در دوره

هتای فراگیران برای کستتتب حمتایتت  . امکتان ثبتت تعتداد درخواستتتتنتدمحور پرداخت-فراگیر

مالک مناستتبی برای    هافراوانی این درخواستتتکه حکایت از آن داشتتت  یاددهنده و همتایان  

ها تا مشتط  شتود تا چه میزان این دوره ها در محیط تعاملی یادگیری بودارزیابی عاملیت دوره

های ، تعامل بین یاددهنده و فراگیر در دورهطورمعمول به.  ستتازدرستتیدن به هدف را آستتان می

یادگیری  -های یاددهیشتود پودمانیه باعث مانبوه برخط در حداقل ستط  ممکن بوده استت ک

 یادگیری برخوردار نباشند.-ها از عاملیت مناسب در یاددهیرهمبتنی بر این دو

تر شتدن تطصتصتی  ةزمینهای آشتنا  فنّاوریکاربرد معتقدند که    (2021) 3و همکاران  االماره

هتای  ( تلفیق ربتات2015)  4ابیستتتکتارا و داوستتتون  زنتد.انبوه برخط را رقم می  آزاد  هتایدوره

های پیرامون ستالمت  آموزی با اهداف پزشتکی برای بازنمایی صتحنههای زباناجتماعی با دوره

ستتازد آموزش مبتنی  دانند که یاددهنده را قادر میمی  جهان پیرامونبه   اطّالعاتانتقال    ةبر پای  را

نمتا توان  ستتتاختتار انستتتانهتای اجتمتاعی بتا  ربتات  هتای در  دایر کنتد.بر شتتتواهتد را در کال 

امکان آموزش حستی، ادراکی  و   را دارا استتیادگیری  -ازنمایی حوا  مطتلم هنگام یاددهیب

هتا در آموزش  ، بته عتاملیتت دورههتای اجتمتاعیمبتنی بر ربتات  آموزیهتای زبتانو تعتاملی در دوره

 (.1398آبادی، کند )طالبی و علیزبان با اهداف ویژه کمک می

کنتد کته فراگیران بتواننتد بتا ایفتای نقش  هتای انبوه برخط زمتانی مفهوم پیتدا میدوره 5بودنآزاد  

  آموزی زبتانهتا را در راستتتتتای نیتازهتای خویش تنییر دهنتد. تحقق این ویژگی در  محتوای دوره

 آزاد انبوه برخطهتای  دورهدهتد. طراحی بستتتیتاری از  تستتتهیتل فراینتد شتتتنتاختی را بته بتار می

ستپاری به فراگیران صتورت گرفته استت که کمتر ستنطیتی با نگاه  حداقل مستوولیت اب  آموزیزبان
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، 1لمبرتهای آموزش زبان با اهداف ویژه برای رفع نیازها دارد )توانمندسازی فراگیران در دوره

  ة واستطیادگیری به-فراگیران در جریان یاددهی  فعّال دهد که حضتور ها نشتان می(. پژوهش2020

و   هوآموزی استتتت )هتای آزاد انبوه برخط برای زبتانکتارآمتدی دوره  ةتعتامتل بتا همتتایتان الزمت

در دوره2020،  2همکتاران اگرچته  انبوه فراگیر(.  فراگیران میهتای  و ترکیبی،  بته  محور  تواننتد 

های  یتبا وجود قابل  .را ندارندمحور این قابلیت  های یاددهندهدوره  اامّبازآفرینی محتوا بپردازند، 

زیادی بین یادگیری در دانشتگاه و عمل    ةآموزی دانشتگاهی، هنوز فاصتلانبوه زبانآزاد های دوره

 در عرصه وجود دارد.

هتای اجتمتاعی  ربتات  بتا رقم زدن  نوای  عنوان افزونتهبته  ارتبتاطتات  فنّتاوری  پیشتتترفتت در

های انبوه برخط دوره  عاملیتستبب ارتقای  تمرین، ارتقای دستترستی به فضتای  دورحضتور و 

  (. 2020 ،3ژن  و همکارانهای تولیدی و درکی زبان شتده استت )در آموزش مهارتآموزی  زبان

های اجتماعی  آموزی مبتنی بر رباتهای زبانگذاری دورههای برخط برای اشتتتراکایجاد بستتتر

های پژوهش  ، پرستشترتیباینبه  یادگیری باشتد.  بیشتتر در راستتای  ای برای تعاملتواند زمینهمی

 به شکل زیر قابل طرح است:

توانتد در آموزی مبتنی بر ربتات اجتمتاعی میهتای آزاد انبوه برخط زبتانتتا چته میزان دوره •

 های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری مفید واقع شود؟مهارت  پیشرفت

آموزی مبتنی بر ربات  آزاد انبوه برخط زبان هایدوره  عاملیت  کنندگان ازبرداشتت شترکت •

های درک و تولید فارستتتی با اهداف پرستتتتاری  مهارتاجتماعی برای تمرین و یادگیری  

 چیست؟

  

 
1. Lambert 

2. Hew et al. 

3. Zeng et al. 
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 پژوهش  روش . 3

 کنندگان شرکت. 1.  3

کنندگان  شترکت ،دستترستی آستان  ةبه شتیو ،%5با احتستا  میزان ریزش    هابا کاربرد طرح آزمایش

،  «پرستتاری»های  دختر و پستر، مشتنول به تحصتیل در رشتته  ایرانی  غیردانشتجوی    229از بین  

ستال  عنوان دو واحد اجباری در را به  پرستتاریکه در  زبان با اهداف    «عمل  اتاپ» و  «مامایی»

ل فراگیران  اخذ کرده بودند، انتطا  شتدند. اوّ  دانشتگاه علوم پزشتکی اصتفهاندر   1400تحصتیلی  

سنی    ةو از رد (N=   41)و عربی  ( N = 29)کشمیری ، ( N= 36)هندی  (،  N = 123)زبان  اردو 

فراگیر    11عدم رعتایت  اعالم  ( بودند. 56/0  و انحراف معیار =  15/20ستال )میانگین =   19-21

مرستتوم آموزش برخط   ةبه ستتمت شتتیوستتبب شتتد تا این فراگیران  ،  برای شتترکت در پژوهش

شتترکت    عمومی  فراگیر در یک آزمون تعیین ستتط  فارستتی  208،  ترتیباینبه  ند.وهدایت شتت

خوانداری و دو موعتتوع  درک مطلب  پرستتش    30  انتطا  باهای این آزمون پرستتش  کردند.

)ستتامفا(    های فارستتیستتنجش استتتانداردهای مهارت هایاز بطش نوشتتتاری آزمون  نوشتتتاری

کل   ةمرن پاسه دهند.  این آزمونقه به  دقی  90  زمانتمدّگیران فرصت داشتند در فرا  انتطا  شد.

هتای  بتا استتتتفتاده از معیتار تعریم ستتتط  بستتتنتدگی )تعتداد پتاستتته بود.  نمره    50این آزمون  

(،  %74کنندگان در ستته ستتط  مبتدی )کمتر از ، شتترکت%100ها(*درستتت/تعداد کل پرستتش

  19با حذف    .(2011،  1)ترمبلی  ( تعریم شتتدند%100-%90)( و پیشتترفته  %89-%75متوستتط )

محور  فراگیر  ةچندزبانطور تصتادفی به سته گروه بهفراگیر    189،  یدبتم  فراگیر با ستط  مهارت

(63   =n  ،)محور  -ددهندهیا(63   =n)    و ترکیبی(63    =n  )نفری سههای  تا در حلقه دتقسیم شدن  

 شد.می  حلقه  21، هر گروه شامل  ترتیباینبه  به تمرین مشارکتی بپردازند.

 فرایند. 2.  3

  آموزی زبان انبوه برخط آزاد  هایدورهکارآمدی  یا همان برای بررستتی عاملیت    در این پژوهش،

این    ،درک و تولید فارستی با اهداف پرستتاری  پیشترفت یادگیریدر های اجتماعی  مبتنی بر ربات

های خواندار و نوشتتتار فارستتی با اهداف  های پیش از آموزش مهارتفعّالیّتعنوان  بهها دوره

 
1. Tremblay 
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به   پرستتاریآموزی فارستی با اهداف  انبوه برخط زبانآزاد های به کار گرفته شتد. دوره  پرستتاری

آموزی مبتنی  های زبانفعّالیّتدستترستی به   تارنماهایی هستتند که «،دورحضتور»های  کمک ربات

های  آموزش مهارت  د.نستازهای اجتماعی را در محیط تعاملی برای فراگیران پدیدار میبر ربات

های خوانداری و و یادگیری مهارت ، تمرینبه یاددهی  درک و تولید فارستی با اهداف پرستتاری

این پژوهش   شتود.عمل اطالپ می  اتاپو  های پرستتاری، مامایی  نوشتتاری متون فارستی در رشتته

و در   2از طریق طرح موازیشتامل تمرین، آموزش و ارزشتیابی مستتمر ی در فاز کمّ  1ایمداخله

 متمرکز انجام شد.  ةمصاحب  با برگزاریفاز کیفی  

 ی فاز کمّ. 1.  2.  3

 این فاز در دو مرحله قابل توصیم است:

 ةدر دور  :هاای اجتمااعیآموزی از طریق ربااتانبوه زباانهاای آزاد  هاای دورهفعّاالیّاتالف(  

وزارت بهداشتت،    یاز ستو  تأییدشتدهبه محتوای   توّجهبا  پژوهشتگران  ، روزهشتصتت آزمایشتی

نگارش  در قالب    هافعّالیّتا و محتو  هتهیبرای  راه   ةنقشتتت  به تدوین  ،درمان و آموزش پزشتتتکی

کارگیری،  فرایند طراحی، توستعه، بهبر استا   ستناریوها،   (،1)طبق شتکل   .پرداختند  هاستناریو

 (.1398آبادی، شد )طالبی و علی  تدوین 3راهبری و ارزیابی

 

 
 آموزی برخط انبوههای زباننقشة تولید دوره .1شکل 

 
1. interventional study 

2. parallel structure 

3. design, development, utilization, management, and evaluation 
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و   اریوهانخواندن ستبه   (نفریستههای  )در حلقه  کنندگانشترکت کهدرحالیبر این استا ،  

 در گروه دوم  ،، فراگیرانستتاخته()فراگیر ل در گروه اوّپرداختند،  بارگذاری آن بر روی ربات می

ها از این  ، فراگیران با مشتارکت یاددهنده)تلفیقی(  ها و در گروه ستومیاددهنده  ستاخته()یاددهنده

  به نوشتتتن   «lecturespace»  افزارستتپس از طریق نرمو    کردندمیها تصتتویربرداری  صتتحنه

پرداختند.  عتمیمه به زبان فارستی بر روی این تصتاویر در قالب ابرهای نوشتتاری یا پانویس می

ستازی  کنندگان در پیادهبا هدف کمک به شترکت، تفاوت در عوامل عتبط و تدوین بود.  روازاین

که در زمان انجام    زبانفارستتی  غیرنفر از دانشتتجویان پرستتتاری    11ستتناریوها بر روی ربات، 

ارتباط فراگیران با .  دعوت شتتتدند پژوهش، در  زبان با اهداف پرستتتتاری را گذرانده بودند،

قابلیتت بازنمتایی   ،موالژی ربات  ةبدنت  .گرفتصتتتورت می «Teeays»  فنّاورییکتدیگر از طریق  

  ، جتماعیبین فراگیران و ربات ا  ةواسطدرمانی را داشت. -های بهداشتیدقیق از عرصه  اطّالعات

ای  های رایانه در مرکز بازی  2افزارینرم ةو بستت  1ستازیموتور بازیستاز بود که با استتفاده از شتبیه

ستازی  بات اجتماعی پیادهر ةفراگیران، ستناریوها را بر روی بدندانشتگاه اصتفهان طراحی شتد. 

 کردند تا زمینة تصویربرداری فراهم شود.می

  3کوچک باز خصوصی )اسپوک( یک دورة  نویسی  و عمیمه  تصویربرداریبا پایان هر جلسه  

های این دوره  شتد.ایجاد می  های اجتماعیآموزی فارستی با اهداف پرستتاری به کمک رباتزبان

  ة ستامان در   تلفیقیو   ستاخته، یاددهندهستاختههای فراگیردر قالب دورهکوچک باز خصتوصتی  

هتای درک و تولیتد فتارستتتی بتا  برای تمرین مهتارت  فعّتالیّتتعنوان  بته  «آموزشتتتی نویتدمتدیریتت  »

نمایش داده شتده   (2)کوچک در شتکل   هایدورهفرایند تولید    .شتد خیره می  اهداف پرستتاری

یا تلفیقی  ستتاخته  یاددهنده  ،ستتاختهآزاد انبوه برخط فراگیر  ةبه دور هامجموع این دوره  .استتت

های فارستی با اهداف پرستتاری برای یک نیمستال آموزشتی  برای تمرین مهارت  فعّالیّتعنوان  به

آموزی مبتنی بر ربات اجتماعی برای تمرین  های آزاد انبوه برخط زباندوره  ازآنجاکه  شتتد.منتج  

 
1. unity game engine 

2. Vuforia Unity Package 

3  . Small Private Open Course (SPOC) 
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محور و زمان، تولیدی، محتواهم  از نوع غیر هاشتود، دورهآموزشتی تولید می ةقبل از شتروع دور

 (.1399تبار و زارعی زوارکی، )قاسمگرا است  ساخت

 
 کوچک ۀتولید دورفرایند  .2شکل 

 

گونه که در شتتکل  دوره، همانبدنة  قبل از بارگذاری محتوا در   ،نشتتر منظور پیروی از حقبه

های  نشتان داده شتده استت، تنها محتواهایی که اعتبارشان به تأیید پژوهشگران و اساتید رشته (3)

 .شدهای آزاد انبوه برخط اعافه میدوره  ةدنرسید، به بتطصصی می

 
 دوره  فرایند ورود محتوا به .3شکل 
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سازی بطشی از سناریو بر روی ربات  ، تالش گروهی از فراگیران برای پیاده(4)در شکل  

پیاده از  نهایی  داده شده است. تصویربرداری  بر روی ربات سازی سناریواجتماعی نشان  و   ها 

 زند. انبوه خصوصی را رقم می ةمحتوای دور ،نویسیعمیمه 

 

 
 هادوره قسمتی از تصویر .4شکل 

 

ها، ستازی دورهبا آماده در بافت و عرصاه:برای یادگیری  تمرین، آموزش و ارزشایابی ب( 

های معکو  آموزش خواندار و نوشتتتار فارستتی با فرایند تمرین، یاددهی و ارزیابی در کال 

 آغاز شد:دو گام در جلسه و   16طی    اهداف پرستاری

محتوای  خواندن  به تمرین  سته گروهکنندگان در شترکت  ،هر جلستهدر تمرین:  ،  گام نخسات

، در هر جلستتته، روازاین  پرداختنتد.می  نوشتتتتنتنییر آن از طریق  آزاد انبوه برخط و  هتای  دوره

هتای  دوره  از طریق  فراگیرستتتاختته؛ در گروه دومهتای  ل، از طریق دورهفراگیران در گروه اوّ

خواندن و نوشتتن فارستی با اهداف    ،های تلفیقیدورهاز طریق  ستاخته و در گروه ستوم،  هندهیادد

 .کردندتمرین می  پرستاری را
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های  پژوهشتگران با مشتارکت استاتید رشتتهتمرین،   ةدر ادام  آموزش و ارزیابی:  ،گام دوم

وزش خواندن و نوشتتتن فارستتی با اهداف پرستتتاری به ط به آمصتتورت برختطصتتصتتی به

فتارستتتی بتا اهتداف پرستتتتتاری از    هتایبرای آموزش مهتارتکننتدگتان پرداختنتد. محتوا  شتتترکتت

(، زبان با اهداف مامایی )اکبری،  1397  ،و همکاران  کیهانىهای زبان با اهداف پرستتتاری )کتا 

ا  شتد. پژوهشتگران با همکاری سته نفر  اقتب(  1398)اکبری،  عمل   اتاپ( و زبان با اهداف  1397

در   ها را به زبان فارستی برگردان کردند.تطصتصتی محتوای انگلیستی این کتا   ةاز استاتید رشتت

 ، 1صتورت تجمیعیپژوهشتگران با همکاری استاتید تطصتصتی بهدقیقه،    35ت  مدّ بههر جلسته 

 دادند.  آموزش  2«بلوباتنبی »افزار  از طریق نرم راهای خوانداری و نوشتاری  مهارت

های کوچک خواندار و نوشتتتتار فارستتتی با اهداف  در همین جلستتته با استتتتفاده از آزمون

های  ستازی شتده بود، مهارتکه در بطش ارزشتیابی ستامانة مدیریت آموزشتی نوید پیاده  یپرستتار

دقیقه ارزیابی    15ت  نندگان در مدّکدرک و تولید فارستی با اهداف پرستتاری هر یک از شترکت

کننده ثبت برای هر شترکت  20-0خواندار و نوشتتار از  ةیک نمر ،آموزش  ةشتد. در هر جلستمی

  اتاپ ها، در تعامل پژوهشتگران و استاتید رشتتة پرستتاری، مامایی و های این آزمونشتد. پرستشمی

هتای منتطتب برای آموزش انتطتا  شتتتدنتد.  هتای خوانتداری و نوشتتتتتاری کتتا فعّتالیّتتعمتل از  

(.  2016های کوچک مورد تأیید بود )طاهردوست، ، روایی صوری و محتوای این آزمونروازاین

ای تبدیل  ها را به شتتکل چندگزینهفعّالیّتهای این پژوهشتتگران در مرحلة آزمایشتتی، پرستتش

؛  3/0>ریعتتتریب دشتتتوا>7/0در محدودة    یب تمیز و دشتتتواری هر پرستتتشاکردند. عتتتر

هایی که فاقد عترایب مناستب بودند، حذف  محاستبه شتد و پرستش  25/0>عتریب تمیز>35/0

که در محدودة   محاستتتبه شتتتد  «آلفای کرونباخ»ها از طریق  پایایی این آزمونمیانگین  شتتتدند.  

 قرار گرفت.  83/0>پایایی  >78/0

دوازدهم و  ،های چهارم، هشتتتمبعد از جلستته  ،های آموزشتتیموازات برگزاری جلستتهبه

کنندگان حین خطا   های خوانداری و نوشتتاری شترکتمهارت  ،های درمانشتانزدهم، در عرصته

قرار دادن نیازهای بیمارنما، از ستوی شتش نفر از استاتید حوزة پرستتاری )غیر از استاتیدی که  
 

1. co-teaching 

2. BigBlueButton 
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شتتدن   زمانهمارزیابی شتتد. به دلیل  1های کوتاه بالینی( از طریق آزموندار آموزش بودندعهده

ستازی شتد. در واقعی درمان همراه با بیمارنما شتبیه  ةاین پژوهش با شتیوع بیماری کرونا، عرصت

خوانداری و نوشتتتاری  عملکرد  به   .شتتدمی  ارزیابیدقیقه   7ت  هر فراگیر در مدّ ،هر بار ارزیابی

- 14( و پیشرفته )13-7(، متوسط )6-1در سه سط  خوانداری و نوشتاری ععیم )  هر فراگیر،

هتا را تقویتت  ارزیتابی، پتایتایی این آزمون  هتایهشتتتد. افزوده شتتتدن تعتداد دفعتداده مینمره  (  20

 .محاسبه شد (r. = 78) (؛ بر این اسا ، پایایی این آزمون1389 جویباری،)  کندمی

 فاز کیفی . 2.  2.  3

برای پاسته به پرستش دوم پژوهش، دو هفته    این فاز با انجام مصتاحبة متمرکز صتورت پذیرفت:

  68اعالم شتد.    2«متمرکز  ةمصتاحب»شترکت در   فراخوان آموزش و ارزیابی،  ةآخرین جلستبعد از 

مصتاحبه در شتکل   هایپرستش  اعالم کردند.  فراگیر رعتایت خود را برای شترکت در مصتاحبه

 نمایش داده شده است. (5)

 
 های مصاحبهپرسش .5شکل 

 
1. Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)  

2. focus-group interview 
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ترین و بتاالترین میتانگین نمرة درک و شتتتش نفر از فراگیران بتا پتاییناز بین این فراگیران،  

صتتورت هدفمند انتطا  شتتدند. هم،نین، این انتطا  به تولید فارستتی با اهداف پرستتتاری به

  کننده در مصتاحبه حضتور داشتته باشتد. بات حداقل یک شترکترشتکلی صتورت گرفت که از هر 

 (…؛  2  الم، 1  المد اختصتاص داده شتد )کنندة منتطب کُبرای حف  محرمانگی به هر شترکت

ای صتتورت  صتتورت مباحثهبه  «بلوباتنبی »افزار  غیرحضتتوری و از طریق نرم  ةاین مصتتاحب

دقیقه انجام    60مصتاحبه در  شتد.  ل فراگیران طرح میهای مصتاحبه به زبان اوّپذیرفت. پرستش

کنندگان، پاستته هر  ل شتترکتپژوهشتتگران به کمک چهار نفر از متطصتتصتتان زبان اوّ  شتتد.

 (6)روندنمایی پژوهش در شتتکل    را با رعتتایت وی، عتتبط و رونویستتی کردند.  هکنندشتترکت

 نمایش داده شده است.

 پژوهش روندنمایی  .6شکل 
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 ها تحلیل داده.  3.  3

 ی های کمّتحلیل داده. 1.  3.  3

برای بررستتی تفاوت    های به شتتیوة توصتتیفی و استتتنباطی تحلیل شتتدند.در این پژوهش، داده

  از   فارستی با اهداف پرستتاری،  درک خوانداری و نوشتتاری کنندگان درشترکت  احتمالی پیشترفت

 استفاده شد.  1های مکررگیریآزمون تحلیل واریانس با اندازه

 های کیفی تحلیل داده. 2.  3.  3

محور  محتوا  ةهای مصتاحبه به شتیوکنندگان منتطب به پرستششترکترونویستی حاصتل از پاسته  

( استتفاده شتد.  2013) 2«براون  و  کالرک»ها از شتیوة استتقرایی  تحلیل شتد. برای تعریم مضتمون

ها آشتنا  بار خواندند تا با محتوای پاستههای رونویستی شتده را چندین، پژوهشتگران پاستهنطستت

د  کُ  28  ،ابعاد مرتبطدگذاری  با کُمند بررسی شد و  صورت نظامها بهشوند. در مرحلة دوم، پاسه

دها به مضتمون تبدیل شتدند. پنج مضتمون تعریم شتد. در تعریم شتد. در مرحلة ستوم، این کُ

  ة یک مضتتمون شتتد. در مرحل ها مرور شتتدند و دو مضتتمون تبدیل به مرحلة چهارم، مضتتمون

های  کنندگان منتطب به پرستش های شترکتها انتطا  شتد. پاستههایی از پاستهپایانی، گزیده

 تحلیل شد.  «MAXQDA 2020»  افزارمصاحبه با استفاده از نرمپاسه  -باز

 ی پژوهش ها یافته. 4

 ی های کمّیافته.  1.  4

از پیشترفت  (  1)جدول و نوشتتاری  های خوانداری  های حاصتل از آزمونتحلیل توصتیفی داده

های  نمرهبر این استا ، بیشتترین میانگین   .داددر طول زمان خبر   هاهای درک و تولید آنمهارت

انحراف    و  22/15)میانگین = ( و نوشتتتار  437/1انحراف معیار =  و  27/15میانگین = خواندار )

شتتد و کمترین میانگین  کنندگان در گروه تلفیقی مربوط میشتترکتپیشتترفت  به (  46/1معیار = 

 
1. Repeated Measures ANOVA 

2. Clarke & Braun 
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 و  92/13)میتانگین =  و نوشتتتتتار  (  81/1  و انحراف معیتار =  96/13)میتانگین =    خوانتدار  نمره

 شد.ساخته مربوط میکنندگان از گروه یاددهندهت شرکتپیشرفبه (  93/1انحراف معیار = 
 

 کنندگانتحلیل توصیفی پیشرفت درک و تولید شرکت .1جدول 
 انحراف معیار  میانگین نوشتار  انحراف معیار  میانگین خواندار  گروه

 43/1 6/14 51/1 35/14 ساخته-فراگیر

 93/1 92/13 81/1 96/13 ساخته-یاددهنده

 46/1 22/15 43/1 27/15 تلفیقی 

 

  کنندگان های مربوط به پیشترفت درک و تولید شترکتدادهل استتنباطی  تحلی، (2)طبق جدول  

 و  >001/0p)  ل فراگیران تنییرات معناداری را در پیشترفت درک خوانداریزبان اوّ نشتان داد که

با اهداف پرستتاری ستبب    فارستی(  2F  و  8=   44/769  و  p>001/0)و نوشتتار    (2F  و  8=   38/804

 های آزاد انبوه مبتنی بر ربات اجتمتاعی تنییرات معنتاداری را دردوره  شتتتکتل مشتتتابه،به  شتتتد.

(  2F و  8=   70/36 و  p>001/0)و نوشتتتتتار   (2F  و 8=   77/31 و  p>001/0پیشتتترفتت خوانتداری )

ها تنییرات  ل و گروهتعامل زبان اوّاگرچه   پدید آورد.کنندگان  فارسی با اهداف پرستاری شرکت

هتای آزاد انبوه برخط بته کمتک دوره  کننتدگتانخوانتدار شتتترکتت  معنتاداری را در یتادگیری مهتارت

این تعتامتل تنییرات معنتاداری را در   اامّ؛  (2F و  8=    88/1  و  p<05/0)  مبتنی بر ربتات ایجتاد نکرد

 .(2F و 8=   56/2 و  p>05/0)  مهارت نوشتار سبب شد
 

 کنندگانتحلیل استنباطی پیشرفت درک و تولید شرکت .2 جدول

 سطح معناداری  F شده یلتعدمجموع مربعات  درجة آزادی  منبع  مهارت 

 خواندار 

 000/0 38/804 23/409 1 ** زبان اول

 000/0 77/31 3/32 2 **گروه

 066/0 88/1 37/7 8 نق  برازش 

 نوشتار 

 000/0 44/769 5/387 1 ** زبان اول

 000/0 7/36 97/36 2 **گروه

 012/0 56/2 63/9 8 نق  برازش 
   p>0/ 001=  **و  p>05/0* =  نکته.
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کنندگان  فارستی شترکت  و نوشتتاری  های حاصتل از عملکرد خوانداریتحلیل توصتیفی داده

و (  60/1انحراف معیار=   و  54/14)میانگین =   بیشتتتترین میانگین درک خوانداریدر عرصتتته،  

 های فراگیرستتاخته وبه ترتیب در گروهرا  (  86/1انحراف معیار=   و  52/14)میانگین=    نوشتتتار

انحراف معیتار=    و  33/13)میتانگین=    کمترین میتانگین عملکرد خوانتداری.  تلفیقی نشتتتان داد

  ستتاخته یاددهندهگروه   مربوط به(  86/1انحراف معیار=   و  37/13)میانگین=  و نوشتتتاری    (89/1

 .(3)جدول  بود

 

 کنندگاندرک و تولید شرکتعملکرد تحلیل توصیفی پیشرفت  .3جدول 

 انحراف معیار  نوشتارعملکرد میانگین  انحراف معیار  خواندارعملکرد  میانگین  گروه

 52/1 98/13 60/1 54/14 ساخته-فراگیر

 86/1 37/13 89/1 33/13 ساخته-یاددهنده

 86/1 52/14 75/1 21/14 تلفیقی 

 

  کنندگان شترکت  ل زبان اوّدر عرصته نشتان داد که   هاتحلیل استتنباطی داده، (4)طبق جدول  

  فارستتتی و نوشتتتتاری  (  2F  و  8 =  58/655 و  p>001/0)در عملکرد خوانداری  معناداری  تفاوت  

(001/0<p  2  و  8=   57/653 وF)  ستتبب تنییر معنادار در  هاایجاد کرد. به همین شتتکل، نوع دوره

شد.  (  2F  و  8=  68/19  و  p>001/0)و نوشتاری  (  2F  و  8=    71/42  و  p>001/0)  خوانداریعملکرد  

کنندگان  خوانداری شرکتها تنییرات معناداری را در عملکرد  ل و نوع دورهاگرچه تعامل زبان اوّ

تفتاوت معنتاداری را در مهتارت  همین تعتامتل ستتتبتب    اامّ (2F  و 8=    03/1  و  p<50/0)  ایجتاد نکرد

 در عرصه ایجاد کرد.( 2F و 8=   49/3 و  p>50/0)نوشتاری  

 

 کنندگان تحلیل استنباطی عملکرد خواندار و نوشتار شرکت .4جدول 

 سطح معناداری  F شده یلتعدمجموع مربعات  درجة آزادی  منبع  مهارت 

 عملکرد خوانداری 

 000/0 58/655 93/435 1 ** زبان اول

 000/0 71/42 8/56 2 ** گروه

 416/0 03/1 46/5 8 نق  برازش 

 000/0 57/653 24/436 1 ** زبان اول عملکرد نوشتاری
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 سطح معناداری  F شده یلتعدمجموع مربعات  درجة آزادی  منبع  مهارت 

 000/0 68/19 26/28 2 ** گروه

 001/0 49/3 79/16 8 * نق  برازش
   p>0/ 001=  **و  p>05/0* =  نکته.

 

 های کیفی یافته.  2.  4

،  فعّال ها به پرستش مصتاحبه، چهار مضتمون اصتلی استتطرا  شتد: حضتور  از مجموع پاسته

های  مضتمون  شتد.های فرعی نیز میمضتمون  شتاملها  این مضتمون پشتتیبانی، راهبرد و بینابافتی.

 نشان داده شده است. (7)های فرعی در شکل  اصلی همراه با مضمون

 
 (  =1   ... =3نکته: فراوانی با شمارشگرها: 

 ها مضمون .7شکل 

 فعّال حضور . 1.  2.  4

های  قیت تمرین مهارتعامل موفّ  ،کنندگان منتطب، حضتتور فراگیرانبر استتا  پاستته شتترکت

آموزی مبتنی بر های آزاد انبوه زباندوره  خواندن و نوشتتن فارستی با اهداف پرستتاری از طریق

در پاسته   ،تمرین  برایها دهی دورهفراگیران برای شتکل  فعّال بود. حضتور ماعی  های اجتربات

  د ی رستتتمی  فراوانیهای فراگیرستتتاخته و تلفیقی به باالترین درصتتتد  کنندگان از گروهشتتترکت

تفتاوت تمرین در این دوره  .(1/93%) از  هتا بتا تمرین مهتارتبرعکس، عتدم  هتای  فعّتالیّتتهتا 

 ساخته بود.از گروه یاددهنده  منتطب  کنندگان، پاسه شرکتهای درسیکتا 
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هتای  هتای آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربتاتاز طریق دورههتا  برای من تمرین مهتارت  …»  -

 .(1   « )…زی که قبالً انجام داده بودم آموهای زباناجتماعی متفاوت از تمرین

 فعّالمشارکت . 1. 1.  2.  4

کنندگان منتطب، فراگیران با هر ستتطحی از مهارت، امکان مشتتارکت در جریان  از نگاه شتترکت

کنندگان بر این باور بودند که  رویکرد، شترکت یادگیری درک و تولید فارستی را داشتتند. با این

کند تا  ها کمک میهای مهارت زبانی باالتر به آنبا ستط   پشتتیبانی همتایاناطمینان فراگیران از 

 های زبان فارسی بپردازند.با قبول مسوولیت به یادگیری مهارت

 آفرینی نقش. 2. 1.  2.  4

کنندگان منتطب مشتط  شتد که تمرین خواندار و نوشتتار از طریق  های شترکتاز تحلیل پاسته

این پاسته به دلیل  ترین حمایت از جانب همتایان را دربرداشتت.کم  ستاخته-های یاددهندهدوره

 شد.مربوط می دوره  تولیدگیری برای  در حاشیه قرارگرفتن فراگیران حین تصمیم

ا عتدم آشتتتنتایی  هتا برای من جتالتب بود، امّاگرچته در ابتتدا تمرین از طریق دوره…  »  -

برای  ها این دوره  دیگر ابعاد ستتازنده  توّجهستتبب شتتد تا مها  های این دورهقبلی با صتتحنه

 .(2  « )…نشوم  تمرین

اشتتاره    شتتدهتکمیلهای ت دورهستتاخته به عدم اطمینان از صتتحّفراگیران از گروه یاددهنده

شترکت در تولید    ،ستاختهفراگیرستاخته و یاددهندههای  وهراز گکنندگان  شترکت ةطبق گفتکردند.  

های نوشتتار و مهارت  تمرینها را در جریان  حلانبوه برخط، ابداع راهآزاد های محتوا برای دوره

 خواندار به دنبال داشت.

 پشتیبانی . 2.  2.  4

های اجتماعی ستبب شتد  ر رباتآموزی مبتنی بهای زبانفراگیران حین تولید دوره  فعّال حضتور 

فی  تأثیرگذار در جریان موفقیت خویش در درک و تولید معرّ  یعنوان عاملها پشتتتیبانی را بهتا آن

 پشتیبانی همتایان و یاددهنده قابل طرح است.در قالب دو مضمون فرعی    مضمونکنند. این 
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 ایان همت. 1. 2.  2.  4

ها این دورهها از طریق  ها در ادامة تعامل برای تمرین مهارتتعامل با همتایان برای تکمیل دوره

نندگان منتطب از  کشترکتکنندگان منتطب مشتط  بود. به شتکل برجستته در پاسته شترکت

پشتتتیبانی همتایان با رقم زدن تمرین و یادگیری مشتتارکتی  ستتاخته و تلفیقی  -های فراگیرگروه

هتای خویش را برای رفع  مهتارتتری  ریزی دقیقشتتتد تتا فراگیران بتواننتد بتا برنتامتهستتتبتب می

 بندند.  کار بهنیازهای بافت و عرصه  

 ،شتدم، ستعی داشتتم با مشتارکت بیشتترکه از پشتتیبانی همتایان مطمون میهنگامی  …» -

 .(2« )الم …رفع کنند یشان راک کنم تا بتوانند نیازهابه دوستانم کم

هتای انبوه برخط ت در دورهفراگیران تعتامالت برای حتل مشتتتکال  تتة، طبق گفحتال درعین

های در  مرستوم  از کال  بارهیکحرکت    اامّ ؛دادمحور در باالترین ستط  خود رخ میفراگیر

 زد.ها، تمرکز فراگیران را بر هم میبه این دوره

 یاددهنده . 2. 2.  2.  4

هتای اجتمتاعی،  هتای آزاد انبوه مبتنی بر ربتاتفراگیران در تولیتد محتوا برای دوره  فعّتال نقش  

محتوا    فراگیران برای تولیتد  ای کتهگونتهستتتاختت، بتههتا را نمتایتان میراهبری یتاددهنتده  اهمّیّتت

. تالش یاددهنده برای پاسته  بیابند حلراهکردند تا  مراجعه میبه یاددهنده  صتورت مشتارکتی،  به

کنندگان  میزان رعتتایت شتترکت  کرد.ررن  میپفراگیران نقش راهبری وی را   متنوّعبه نیازهای  

 دبتاالتر بو  مراتتببتههتای تلفیقی  هتای فتارستتتی بتا اهتداف پرستتتتتاری در دورهاز تمرین مهتارت

(2/91%). 

بتا همتتایتان در گروه  حین تمرین از طریق دورههنگتامی…  »  - هتا  بته مشتتتکتل  کته 

که یادگیری و درک بهتر محتوا    کردیمخوردیم بدون واستتطه به یاددهنده مراجعه میبرمی

 .(2  « )…زدرا رقم می

، چراکته بته دلیتل نبود  رنت  بودستتتاختته کمهتای یتاددهنتدهی یتاددهنتده در گروهنقش راهبر  اامّ

  درنتیجه از ستتتوی فراگیران، کمتر درخواستتتتی برای پشتتتتیبانی از همتایان و   فعّال آفرینی  نقش
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ستاخته و تلفیقی به های فراگیرتعاملی دوره  ةمشتطصت  گرفت.ها صتورت میپشتتیبانی یاددهنده

ایسته با گروه ستاخته در مقاین فرصتت در گروه فراگیر  داد کهل بیشتتری میفراگیران فرصتت تأمّ

 پشتیبانی ملمو  یاددهنده محدودتر بود.عدم  تلفیقی به دلیل 

جتالبی بود. بتا   ةمحتوا بر روی بتدنتة ربتات اجتمتاعی برای من تجربت  ةمشتتتاهتد  …»  -

 .(1  « )…مطلوبی تمرین کنم شکلتوانستم محتوا را به ، من میفعّال   های گفتگویاتاپ

  ها آنبه   آفرینیپشتتتتیبانی همتایان و یاددهنده حین نقشگفتند،  میمنتطب  کنندگان  شتتترکت

توانستتند با بینی، فراگیران میواستطة این پیشبه بینی کنند.داد تا نیازهای آینده را پیشامکان می

 راهبردهای مناسب تمرکز خویش را برای رفع نیازها سوپ دهند.

هتایی کته خودم در طراحی آن نقش  دورهتمرین محتوا بعتد از آموزش از طریق    …»  -

تری یاد کردم به شتکل عمیقشتد به همین دلیل احستا  میداشتتم ستبب مرور مطالب می

 .(1الم  « )…امگرفته

 راهبرد . 3.  2.  4

،  های اصتتلیاتطا  راهبرد برای جستتتجو و کمک به یافتن انگاره  ،کنندگانطبق پاستته شتترکت

 های اجتماعی بود.بر ربات  مبتنی  های آزاد انبوههتعامل در یادگیری به کمک دور  ةمشطص

 جستجو . 1. 3.  2.  4

های فراگیرستاخته و تلفیقی ستبب شتد  کنندگان از گروهرو در بین شترکت  به نیازهای پیش  توّجه

ها قبل از اقدام به نگارش، ابتدا، نگاهی به آینده داشتتته باشتتند تا با حد  نیازها، راهبردهای  آن

 کنند.  اتطا مناسبی  

  کردم به کمک من نیاز دارند، کردن همتایانی که احسا  می  برای آگاه  خوانیبلند …»  -

)الم   «…کردهنگام مشتارکت برای تولید محتوا تقویت می  را منگیری  توان تصتمیم …

2). 
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 ها انگاره. 2. 3.  2.  4

انگتاره بر  انتقتال    در  هتاتمرکز  برای  و تالش  نوشتتتتن  آنمتون خوانتداری   دورازبته  هنگتام 

های مبتنی بر ربات اجتماعی ایجاد  واستتطة تمرین مشتتارکتی از طریق دورهبه  ،پردازیحاشتتیه

تمرکز خویش بر این   به  ستاخته و تلفیقیهای فراگیرکنندگان از گروهشترکت  کهدرحالیشتد.  می

های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات اجتمتاعی تأکیتد  ی دورههاها در جریان تولیتد صتتتحنتهانگتاره

در   هاانگارهستتاخته از عدم توان برای تمرکز به -یاددهنده کنندگان از گروهشتترکت  اامّ  ؛داشتتتند

 متن سناریوها اشاره داشتند.

هتا را انگتاره  خواستتتتم بتا دوستتتتتانم بته تولیتد محتوا اقتدام کنم،قبتل از اینکته می  …»  -

 .(1)الم   «…کردمبه آن اقدام به نگارش عمیمه می  توّجهکردم و با استطرا  می

 بینابافتی . 4.  2.  4

 نیاز . 1. 4.  2.  4

  شان های انبوه، نیازهایدورههای  ع در صحنهگفتند، به دلیل تنوّکنندگان میاز شرکت  %82حدود  

هتا، کتاربرد یتادگیری و عرصتتته-هتای یتاددهیامکتان حرکتت بین بتافتت  هتا،از نگتاه آنشتتتد.  رفع می

های جهان پیرامون  ستاخت. دستترستی به صتحنههای شتبیه به واقعیت فراهم میمحتوا را در محیط

 کرد.، فراگیران را به بسیاری از نیازها واقم میحین تمرین

«  … کردها به من کمک میبستیاری از این تجربیات هنگام درک محتوا در عرصته  …» -

(  2). 

 یادگیری . 2. 4.  2.  4

هتای  هتای انبوه آزاد مبتنی بر ربتاتدوره  معتقتد بودنتد،کننتدگتان  ( از شتتترکتت%39/81بستتتیتاری )

بافت به عرصتته  اجتماعی توانش فراگیران را برای انتقال یادگیری از بافتی به بافت دیگر و یا از 

های انبوه آزاد مبتنی  ق بودن محتوای دورهکنندگان منتطب، موثّاز دید شترکتکرد.  را تقویت می

 شد.های اجتماعی بارزترین ویژگی آن محسو  میبر ربات
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هتای  هتای اجتمتاعی، در نقشهتای برخط آزاد مبتنی بر ربتاتهنگتام تمرین در دوره  …» -

 .(2  « )…ماجتماعی چندگانه مشارکت داشت

 گیری بحث و نتیجه. 5

شتتتود. در ادامته،  هتای پژوهش در ارتبتاط بتا دو پرستتتش پژوهش بحتث میدر این بطش، یتافتته

 شود.های آینده ارائه میبرای انجام پژوهش  هاییپیشنهادهای پژوهش و محدودیت

تواناد در آموزی مبتنی بر رباات اجتمااعی میهاای آزاد انبوه برخط زباانتاا چاه میزان دوره.  1

 های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری مفید واقع شود؟مهارتپیشرفت 

بستتتتر مناستتتبی برای گستتتترش یادگیری مبتنی بر  آزاد انبوه برخط  هایدورهنتایج نشتتتان داد 

های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات  دورهوزی دانشتگاهی استت.  آمهای دورحضتور در زبانربات

های آموزش  در کال آموزی با اهداف پرستتتاری ایجاد کرد. اجتماعی بافتی مطلو  برای زبان

های اجتماعی، ستط   های آزاد انبوه مبتنی بر رباتدوره  ةزبان فارستی با اهداف پرستتاری بر پای

کنندگان تقویت شتتد و توان فراگیران در مرتفع  ستتی شتترکتهای نوشتتتار و خواندار فارمهارت

های آزاد انبوه  عاملیت دورهی نشان داد که های کمّیافتهکردن نیازها را از این جریان متأثر نمود.  

های درک و تولید فارستی با های اجتماعی در یادگیری مهارتآموزی مبتنی بر رباتبرخط زبان

تعامل و حضور    ،هاشرکت در تولید دورهل مطتلفی قرار دارد: اهداف پرستاری تحت تأثیر عوام

 همتایان و یاددهنده.  زمانهم

ستتاخته و تلفیقی در یادگیری  -آموزی برخط فراگیراد انبوه زبانهای آزعاملیت بیشتتتر دوره

بود.   (2020) 1و همکاران  سالمراستا با نتایج پژوهش  های فارسی با اهداف پرستاری هممهارت

دوره  دادنتد  گزارش  هتاآن بر  کته عتاملیتت  مبتنی  انبوه  آزاد  در فنّتاوریهتای  آموزشتتتی  هتای 

که این  یابد و هنگامیزبان دانشتتگاهی با مشتتارکت تعاملی فراگیران ارتقا می  یادگیری-یاددهی

ر زبان دانشتگاهی با  آموزیها در مهارتیابد، عاملیت این دورهتعامل با راهبری یاددهنده ستوپ  

ها و تعامل  اطمینان از همبستتگی محتوای دوره ،هاشتود. محتوای آشتنای دورهدیگر تقویت می
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برای تمرین با همتایان با دانش بیشتتتتر )انتقال دانش از همتایان با ستتتط  زبانی باالتر( همگی 

آورد که بر عاملیت این  های درک و تولید فارستی به وجود میهایی برای تمرین مهارتفرصتت

 .ایدافزآموزی با اهداف پرستاری میها برای زبانهدور

مبتنی بر ربتات    هتای آزاد انبوهدی کته در این پژوهش بر ارتقتای عتاملیتت دورهعوامتل متعتدّ

را   های پیشتتینگذاشتتت، نتایج پژوهشآموزی با اهداف پرستتتاری تأثیر میاجتماعی برای زبان

تمرین محتوا  (؛  2021، 1بارکنی)کرد، این عوامل شتامل یادگیری در مشارکت با همتایان  تأیید می

(؛ احستا  مستوولیت در تمرین و یادگیری  2019، 2و همکاران فنق )های موثّواستطة صتحنهبه

( بود.  2019  ،4متاالبتانتان-متا و ویلاللل( و تمرین همراه بتا بتازخورد )2017،  3ونت  و همکتاران)

های آزاد تمرین در دوره  حاصتلفارستی با اهداف پرستتاری    ارو نوشتت  اریادگیری آستان خواند

حضتور   وعتوحبهقیت  که این موفّ بودستاخته و تلفیقی  های اجتماعی فراگیربتنی بر رباتانبوه م

ن  کرد. فراهم آورد هتا تتأییتد میعنوان بعتد تتأثیرگتذار برای ارتقتای عتاملیتت این دورهفراگیران را بته

شتود  آموزی محستو  میهای زبانفراگیران از اصتول طراحی دوره  فعّال برای حضتور    ستازوکار

 .(2019، 5هن و لی)

ستتتاختته،  هآموزی یتاددهنتدآزاد انبوه زبتان  هتایفراگیران در دوره  رنت کم  ، نقشهتادر پژوهش

کمتر   اامّ(؛  2202، 6بیکاوستکی و همکارانها مطرح شتده استت )مثال،  عتعم اصتلی این دوره

های  های نوین آموزشتتی )بازیفنّاوریها با پژوهشتتی این عامل را در ارتباط با تلفیق این دوره

این پژوهش نشتان داد که نقش   .های اجتماعی( مورد بررستی قرار داده استتتنستل جدید، ربا

ا حتد زیتادی  هتای اجتمتاعی تتآموزی مبتنی بر ربتاتهتای آزاد انبوه زبتانمنفعتل فراگیران در دوره

عاع قرار  الشتّ های فارستی با اهداف پرستتاری تحتها را برای آموزش مهارتعاملیت این دوره

کمتر  ة  ها، یادگیری با نیازهای دانشتگاهی و عرصتفراگیران در این دورهحاشتیه رفتن  با   دهد.می
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انبوه برخط مبتنی بر هتای آزاد  (. کتاربرد دوره2019،  1و همکتاران  یتانت کنتد )ستتتنطیتی پیتدا می

  ا امّ  ،شتتودهای شتتبیه به واقعیت میشتتامل صتتحنه  هرچندستتاخته  های اجتماعی یاددهندهاتبر

به همتایان با  و دستترستی آنها رادهد  در معرض ابعادی ناملمو  قرار می  بارهیکبهفراگیران را 

های  مهارتدر یادگیری    ملموستی  پیشترفت  شتودکند و ستبب میمی  محدود  باالتر  دانشستط   

 .کنندفارسی با اهداف ویژه تجربه ن

های آزاد انبوه  های خواندن و نوشتن فارسی با اهداف پرستاری از طریق دورهتمرین مهارت

برخط مبتنی بر ربتات اجتمتاعی رونتدی صتتتعودی را در پیشتتترفتت و عملکرد درک و تولیتد  

عملکرد فراگیران در گذر های مطتلم پیشتترفت و فراگیران برجای گذاشتتت، چراکه در گروه

ة فراگیران حین تمرین شبیه به واقعیت از طریق  تجرب به  توانکرد. این روند را میزمان تنییر می

، تعامل فراگیران با یکدیگر به روند صتتعودی در بیندراینها نستتبت داد. دورهاین  های  صتتحنه

آموزی و کاربرد آن باقی  ارتعد ناملموسی از مهچراکه کمتر بُ ؛دادپیشرفت و عملکرد شتا  می

آموزی  هتای اجتمتاعی برای مهتارتهتای آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربتاتمتانتد. ارتقتای دورهمی

رشتتتد شتتتناختی  اجتماعی  -ری، شتتتباهت زیادی با نظریّة فرهنگیفارستتتی با اهداف پرستتتتا

زبانی باالتر به  کند که جریان انتقال دانش از فراگیران با ستتتط   ( پیدا می1978)  2تستتتکیوویگ

 شود.تر تسهیل میدرک آسان  تر برایهمتایان با سط  زبانی پایین

های متفاوت یادگیری هر  های مناستبی برای ستبکتوان پاستهها میدوره  متنوّعهای  در صتحنه

  ه برخط به فراگیران های آزاد انبوستپاری کامل در تولید دورها مستوولیتیک از فراگیران یافت، امّ

تر شتده بود، دستپاری با حضتور یاددهنده محدوهای تلفیقی که این مستوولیتدوره    بادر قیا

های درک و تولید فارستتی با برای آموزش مهارت  ستتاخته-ی فراگیرهاعاملیت کمتری به دوره

هتای در توجیته برتری عتاملیتت دوره(  2019)  3و و همکتارانژکرد.  اهتداف پرستتتتتاری اعطتا می

عنوان راهبر برای هدایت درستت تعامل میان فراگیران در حضتور یاددهنده به د:نگویتلفیقی می

 جریان انتقال دانش عروری است.
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آموزی تلفیقی  هتای آزاد انبوه برخط زبتانبستتتیتاری از پژوهشتتتگران بته توجیته عتاملیتت دوره

ن فاصتله  ، یاددهنده با کم کردگوینداین پژوهشتگران می(.  7201، 1و همکاران ون اند )پرداخته

ی کنتد کته این نقش حتّهتا، نقش راهبری را ایفتا میبته نیتازهتای متفتاوت آن  توّجتهبتا فراگیران و  

محیطی پویتا فراهم    ،در این نقشگیرد.  هتا را نیز در برمیروابط فراگیران در تمرین این مهتارت

توان گفت میشتوند. با این تفستیر،  تر میآید که فراگیران به تالش بیشتتر برای تمرین راغبمی

، فراگیران را به ستمت تعاملی ستازنده ستوپ  متنوّعیاددهنده با راهبری خویش و تعریم نیازهای  

دهد که طی آن بتوانند با همتای خویش که از ستط  دانش زبانی بیشتتری برخوردار استت به می

 تمرین بپردازند.

آموزی مبتنی بر ربات زبانهای آزاد انبوه برخط  کنندگان از عاملیت دورهبرداشاات شاارکت.  2

 های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری چیست؟اجتماعی برای یادگیری مهارت

های  آفرینی برای تولید صتحنههای کیفی مشتط  شتد که فراگیران در حین نقشبا تحلیل داده

از این    تنهتاهنتکردنتد تتا بتواننتد  از راهبردهتای مطتلفی استتتتفتاده می  ،هتای آزاد مبتنی بر ربتاتدوره

عالوه بر مطرح کردن نیتازهتای    ،بلکته بتا اتطتا  این راهبردهتا  ،هتا استتتتفتاده حتداکثری کننتددوره

خویش نزد همتایان، نیازهای دوستتان را پاسته دهند. عمده راهبردی که فراگیران حین خواندن  

 بر  رکز خویشتم  گفتة فراگیران بتوانند عتتتمن ارتقایبود که طبق    «بلندخوانی»برند،  می  کار به

نیز  های بافت و عرصته  به آن جلب کنند تا مستألهنیز   دیگران را توّجهموعتوع اصتلی یادگیری،  

بینی  ها، به پیشهای واقعی دوره. در همین مستیر، فراگیران با مفید قلمداد کردن صتحنهحل شتود

جریان تمرین خویش، بلکه تمرین ستتایرین را نیز به   تنهانه  روازاینپرداختند،  نیازهای آینده می

  ر ربات های آزاد انبوه مبتنی بدوره  ةستتتاختطبیعت پیش  اامّ  ؛کردندموعتتتوع نیازها معطوف می

ستتتاختته، فراگیران را از اتطتا  بستتتیتاری از این راهبردهتا برای یتادگیری  اجتمتاعی یتاددهنتده

های انبوه  ههای فراوان دورصتتل مشتتترکفکرد.  های درک و تولید فارستتی محروم میمهارت

ها ناکارآمدی این دوره  ةآموزی دلیل عمدتی زبانهای ستتنّستتاخته با شتتیوهآموزی یاددهندهزبان

 های اجتماعی است.آموزی مبتنی بر رباتبرای زبان
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، چراکه  هددچشتتمگیری گستتترش می طورهای کیفی، دامنة پیشتتینة پژوهش را بهاین یافته

ه های اجتماعی را گستترش دادهای مبتنی بر رباتدر دوره  اتطا شتدهشتی راهبردهای  کمتر پژوه

این نتتایج، هم،نین عدم تمتایل برخی از فراگیران برای تعتامل و دریافت کمتک از دیگر    .استتتت

استتدی آیدینلو و همکاران، کرد که این نتیجه همستتو با نتایج پیشتتین بود )همتایان را مطرح می

راهبرد  تعداد    توان گفت فراگیران تنها یکنمی بر این باور هستتتند که  پژوهشتتگراناین (.  2014

 کنند.های آزاد انبوه برخط استفاده میهای زبانی از طریق دورهخاص را برای تمرین مهارت

نطستتتت، این پژوهش به   از:  اندعبارتها  داشتتتت که عمدة آن  هاییمحدودیتاین پژوهش  

کی محدود شتد. دوم، فراگیران تنها از یک دانشتگاه علوم پزشتکی  آموزش فارستی با اهداف پزشت

فراگیران تنها از حوزة پرستاری بودند.   اامّانتطا  شدند، اگرچه تعداد نمونة آماری مناسب بود،  

که به شتتکل عتتمن   غیر ایرانیفراگیران  از و کار در عرصتته را نداشتتتند    ةستتوم، فراگیران تجرب

. چهارم، به دلیل شتیوع کرونا،  انتطا  نشتدندگیرند،  ا فرامیخدمت فارستی با اهداف پزشتکی ر

های آزاد انبوه مبتنی  در تولید و تمرین از طریق دوره «دورحضتور»های اجتماعی به شتکل ربات

  کار  بههای درک و تولید فارستی با اهداف پزشتکی  برای فراگیری مهارتهای اجتماعی  بر ربات

ها  توان فراگیران را برای تولید صتحنهای اجتماعی شتاید  هگرفته شتد. عدم وجود فیزیکی ربات

بتافتت تمرین ملمو محتدود کنتد، چراکته وجود ربتات اجتمتاعی می تری را رقم بزنتد.  توانتد 

 گرفت.های شنیداری و گفتاری را در برنمیمهارتاین پژوهش    درنهایت

های اجتماعی در مبتنی بر ربات برخط  های آزاد انبوهاین پژوهش به بررستتتی عاملیت دوره

فارستتی با اهداف پرستتتاری پرداخت. پژوهش در   یو نوشتتتار  یهای خواندارآموزش مهارت

ها  از دیگر زبان  غیر ایرانیها برای آموزش فارستتتی به ستتتایر فراگیران  مورد عاملیتت این دوره

آزاد انبوه برخط  هایتواند به کاربرد دورهشتتود. به ستتطن دیگر، این پژوهش میپیشتتنهاد می

فارستی با اهداف پرستتاری به ستایر فراگیران آستیایی های اجتماعی برای آموزش  مبتنی بر ربات

بتا اهتداف ویژه و   فراتر  در ستتتطحی  توانهتا را میبپردازد. این دوره برای آموزش فتارستتتی 

فارستی با   آموزیزبان  برای  های آزاد انبوه برخط مبتنیدورهستازی  آستان دانشتگاهی انجام داد.

های فراگیران  گامی مؤثر در راستای ارتقای مهارت ،های اجتماعیبه کمک ربات پزشکیاهداف  
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آموزی  زبان هایدورهتولید   رود.می  شمار بهای  در خطا  قرار دادن نیازهای دانشگاهی و حرفه

با حضتور فراگیران از    ،های اجتماعیبرای آموزش زبان فارستی با اهداف پزشتکی به کمک ربات

علوم، مهندستتی،    متنوّعآموزی های زبانحرکت به ستتمت ایجاد دوره  ةهای مطتلم زمینرشتتته

 سازد.، هنر و ریاعیات را فراهم میفنّاوری

های آزاد انبوه  های این پژوهش به ارتقای عاملیت دورهیافتهبه پرستتتش نطستتتت،    توّجهبا 

های درک و تولید فارستی با اهداف  عی در آموزش مهارتهای اجتماآموزی مبتنی بر رباتزبان

تأثیرگذار بر این عاملیت نیز بررستی شتد. نتایج نشتان  در این حین، عوامل   .پزشتکی کمک کرد

برخوردار هستتتتنتد و اعطتای نقش بته فراگیران برای    هبتالقوّ  هتا از متاهیتت تعتاملیاین دوره  داد کته

به عاملیت آنها در آموزش زبان با اهداف   ،هاهنگام تمرین از طریق این دوره  ،شترکت در تعامل

ستتاخته و راهبری یاددهنده در های فراگیرفراگیران در دوره  فعّال حضتتور   کرد.پرستتتاری کمک 

  را  های تلفیقی جریان انتقال دانش از فراگیران با ستط  مهارت زبانی باالتر و دانش بیشتتردوره

فراگیران برای    فعّال اگرچه مشتارکت  به دیگر ستطن،  کرد. کنندگان را تستریع میبه ستایر شترکت

هتای آزاد انبوه مبتنی بر ربتات اجتمتاعی جریتان شتتتنتاختی درک و یتادگیری  تمرین از طریق دوره

را در تمرین  فراگیران    فعّال مشتارکت    آن،ها  کرد، امّاهداف پرستتاری تستریع مینوشتتار فارستی با  

داد، حضتور یاددهنده برای ستوپ دادن مشتارکت دانش برای رفع  یرگذار جلوه میآموزی تأثزبان

 نیازهای فراگیران در بافت و عرصه بود.

های آزاد انبوه  عاملیت دوره آن،هطبق پیشتتنهاد فراگیران،  به پرستتش دوم پژوهش،    توّجهبا 

  فعّتالآفرینی  قشدهتد، نافزایش میآموزی دانشتتتگتاهی  هتای اجتمتاعی را در زبتانمبتنی بر ربتات

های مهم دیگر این بود که فراگیران تنها زمانی به یافته  فراگیران در کنار راهبری یاددهنده استت.

سپاری شده باشد. با ارتقای توان  کردند که به آنها مسوولیتیادگیری اقدام میاتطا  راهبرد برای  

ها را با کنند تا آنفراگیران ستعی میک از  فراگیران برای اتطا  راهبرد برای یادگیری آستان، هر ی

طور طبیعی فراگیران را بته تعتامتل بتا یکتدیگر  نتدی کته بتهیدیگر همتتایتان بته اشتتتتراک گتذارنتد، فرا

دهد. خلق فضتای مشتارکتی و امکان برخورداری از پشتتیبانی همتایان، فراگیران خلق  ستوپ می
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های درک و یادگیری مهارتفرصتت برای مشتارکت و برخورداری از کمک دیگران را مؤثر در 

 تولید ارزیابی کردند.

آموزی دانشتتتگتاهی کته بته کتاربرد  انتدرکتاران زبتانتوانتد برای دستتتتنتتایج این پژوهش می

مند هستتند مفید باشتد.  های زبانی عالقهیادگیری مهارت-های نوین آموزشتی در یاددهیفنّاوری

ری زبان دانشتتگاهی عتتمن آگاهی از  یادگی-اندرکاران یاددهیرستتد که دستتتبدیهی به نظر می

هتای اجتمتاعی، آگتاهی هتای آزاد انبوه برخط و ابزارهتای نوین آموزشتتتی نظیر ربتاتمزایتای دوره

 .روزرسانی کنندها و ابزار بهخویش را نسبت به این دوره

 تشکر و قدردانی. 6

  م پزشتکی دانشتگاه علو ) (مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا  طرح پیشتنهادی این پژوهش در 

   گردید.مصوّ  IR.ARI.MUI.REC.1400.049 با شناسه اخالپ  اصفهان
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 نویسندگان دربارۀ 

 قیاصتفهان استت. از عال یدانشتگاه علوم پزشتک  یست یآموزش زبان انگل  اریاستتاد  یخزائ  د یساع

اشتاره   ژهیزبان و آموزش زبان با اهداف و  یشتناست روان ،یآموزشت   یبه فنّاور  توانیاو م یپژوهشت 

 کرد.  

 توانیاو م یقاتیتحق قیدانشتگاه گلستتان استت. از عال  یکاربرد  یشتناست زبان اریدانشت   درخشاان  یعل

اشاره   یتیترب  یشتناست آموزان و روانزبان یفرد  یهامعلّم، تفاوت  ت یترب ،یزبان  نیب  یبه منظورشتناست 

 کرد.

اصتفهان  یدانشتگاه علوم پزشتک  یو بهداشتت بارور  ییگروه ماما  یعلم  وت یعضتو ه  پورانیک  می مر

 است.  ینیعلوم بال یتطصص یمدرک دکتر  یدارا یاست. و


