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زبان، یک محیط  یادگیری  و  آموزش  فناوری های اطالعات در  از  استفاده  و  فناوری  با رشد سریع  چکیده: 

که در دانشگاه مهارت نگارش سخت ترین  کرده است. از آنجایی  آموزشی به نامEdmodo  به تازگی رواج پیدا 
اثربخشی تا  شد  تالش  مطالعه  این  در  می شود،  گرفته  نظر  در  تخصصی  انگلیسی  زبان  درس  در  مهارت 
راه آهن  مهندسی  دانشجویان  کادمیک  آ نگارش  مهارت  در  آموزشی  جدید  زمینه  یک  به عنوان   Edmodo
بررسی شود. همچنین در این مطالعه برداشت دانشجویان از مزایا و چالش های نوشتن متون دانشگاهی 
از  راه آهن  مهندسی  رشته  دانشجوی   20 تحقیق  این  در  شرکت کنندگان  شد.  بررسی   Edmodoبه وسیله
دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. ابزار پژوهش شامل آزمون تعیین سطح زبان، پیش آزمون، میان آزمون، 
کهEdmodo بر بهبود عملکرد نگارش  پس آزمون و سه سؤال باز پاسخ بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد 
بارگذاری  پایین  سرعت  که  داد  نشان  همچنین  نتایج  دارد.  مثبت  تأثیر  راه آهن  مهندسی  دانشجویان 
Edmodo هستند، در  فایل عمده ترین معایب  ارسال  از  نداشتن  گاهی  آ و   Edmodoمطالب و دسترسی به
گذاشته شده  ک  به اشترا امکان مشاهده مطالب  با دیگر دانشجویان،  تبادل نظر  و  تعامل  ایجاد  حالی که 
کمک به یکدیگر در رفع مشکالت مربوط به مهارت نگارش و الگوبرداری از نظرها و سبک  دیگر دانشجویان، 

گزارش شده توسط دانشجویان هستند. نوشتار دیگران مزایای 

 ،Edmodoمزایای راه آهن،  رشته  تخصصی  زبان   ،Edmodo،کادمیک آ نگارش  مهارت  کلیدی:  گان  واژ

Edmodo معایب
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مقدمه� 1

کار و  کـه در حـال تغییـر دادن  امـروزه، سـرعت پیشـرفت فناوری هـای اطالعـات بـه حـدی زیـاد شـده اسـت 

کـه قطعـًا بـا فناوری متحـول می شـود، آموزش  حتـی زندگـی ماسـت. بـا وجـود ایـن، یکـی از جنبه هـای زندگـی 

اسـت. تمایـل بـه بهبـود عملکـرد یادگیـری و افزایـش تعامـل و مشـارکت دانشـجویان دو مـورد از مهم تریـن 

از اسـتادان و  از فناوری هـای آموزشـی اسـت )Sankey et al., 2012(. بسـیاری  انگیزشـی اسـتفاده  عوامـل 

گیـران از نرم افزارهـای مختلفـی در  معلمـان زبـان بـرای ارائـه مؤثرتـر مطالـب و توسـعه مهارت هـای زبانـی فرا

مهارتـی  نـگارش  مهـارت  آنکـه  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن   .)Kaba, 2018( می کننـد  اسـتفاده  خـود  کالس هـای 

کـه موجـب انگیزه بیشـتر  سـخت بـرای دانشـجویان تلقـی می شـود، نرم افزارهـای مختلفـی تعبیـه شـده اسـت 

دانشـجویان بـرای یادگیـری ایـن مهـارت می شـود. 

که عالوه بر نسـخه  یکـی از نرم افزارهـای مربـوط بـه افزایـش مهارت نگارش The heminway editor اسـت 

گان نوشـته  وب، اپلیکیشـن آن نیـز موجـود اسـت. ایـن نرم افـزار عـالوه بـر آنکـه اطالعاتـی از جملـه تعـداد واژ

کاربـر قـرار می دهـد، به صـورت اتوماتیـک بازخـوردی مبنـی بـر سـاختار جمـالت را نیـز ارائـه  شـده را در اختیـار 

می کند. علی رغم دقت این نرم افزار بر سـاختار متن، فضایی برای ارتباط میان دانشـجو و اسـتاد و همچنین 

دانشـجو و همکالسـی هایش وجـود نـدارد. از دیگـر نرم افزارهـای مؤثـر در تقویـت مهـارت نـگارش می تـوان بـه 

کلمـه به صـورت خـودکار نمودارهایـی را در اختیار  کـرد. ایـن نرم افـزار بعـد از ثبـت 100  The writer’s diet اشـاره 

کـه اسـتفاده مؤثـر و صحیـح از اجـزای مختلـف جملـه ماننـد فعـل، اسـم، حـروف اضافـه و  کاربـر قـرار می دهـد 

غیـره را نمایـش می دهـد. ایـن نرم افـزار هماننـد The heminway editor فقـط بـه سـاختار جملـه می پـردازد 

.)Hodges & Morgan, 2017( می شـود  محـدود  کاربـر  و  کامپیوتـر  بـه  فقـط  کاربـر  بـا  آن  ارتبـاط  الگـوی   و 

بـه  نسـبت  نرم افـزار  ایـن  مزیـت  اسـت.   Google Docs کـرد  اشـاره  آن  بـه  می تـوان  کـه  نرم افـزاری  دیگـر 

کـه محیطـی را بـرای برقـراری ارتبـاط میـان دانشـجویان و همچنیـن با اسـتاد  نرم افزارهـای ذکرشـده آن اسـت 

فراهـم مـی آورد و بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار دانشـجویان می تواننـد نوشـته های خـود را بایگانـی و در زمانـی 

.)Zheng et al., 2018( کننـد دیگـر مجـددًا از آنهـا اسـتفاده 

کـه نیـک بـورگ و جـف اوهـا در سـال 2008 در ایـاالت متحـده آن را سـاختند، نوعـی   Edmodoنرم افـزار

کالس هـای زبـان سـاخته  کمـک بـه معلمـان در  کـه به منظـور  از توسـعه فنـاوری بـا اهـداف آموزشـی اسـت 

شـده اسـت. Edmodo هماننـد فیس بـوک بسـیار سـاده طراحـی شـده اسـت و فضایـی را در اختیـار اسـتادان، 

 .)Kongchan, 2012( کثـر برسـد دانشـجویان و حتـی والدیـن قـرار می دهـد تـا رونـد آمـوزش و یادگیـری به حدا

کـه آزمون هـا، تکالیـف و ارزیابی هایـی را طراحـی و بـا تجزیـه و  ایـن محیـط بـه اسـتادان ایـن امـکان را می دهـد 

کاربـر پسـندی، دسترسـی بـه موبایـل،  تحلیـل نتایـج آنهـا میـزان رسـیدن بـه اهـداف یادگیـری را بررسـی کنند. 

کـه  هسـتند   Edmodoمزیت هـای هزینه هـا  در  صرفه جویـی  و  کالس  مدیریـت  دانشـجو،  و  اسـتاد  ارتبـاط 
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کالس هـای خـود جـذب می کنـد )Scott, 2012(. عـالوه  بسـیاری از اسـتادان را بـه سـمت اسـتفاده از آن در 

ک گذاری منابـع، یادگیـری مشـارکتی،  ابـزارEdmodo روش هـای متعـدد یادگیـری از طریـق بـه اشـترا بـر آن، 

.)Woodley & Meredith, 2012( یادگیـری بازتابنـده و یادگیـری همتـا را پشـتیبانی می کنـد

جملـه  از  کـه   )Arroyo, 2011( دارد  زیـادی  مزایـای  آموزشـی  سـکوی  یـک  به عنـوان   Edmodoنرم افـزار

کـرد.  می تـوان بـه توانایـی بارگـذاری مطالـب بـه طـرق مختلـف اعـم از ویدیـو، عکـس، لینـک و غیـره اشـاره 

کالس درس ذخیـره می شـود و دانشـجویان و اسـتادان می تواننـد مجـددًا از آنهـا اسـتفاده  ایـن مطالـب در 

کـردن فرصـت بـرای اسـتادان  کننـد )Ali, 2015(. از دیگـر مزایـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه فراهـم  و بازبینـی 

و  نظرسـنجی ها  آزمون هـا،  سـؤاالت  بـه  آنهـا  پاسـخگویی  نحـوه  دانشـجویان،  تعامـالت  پیگیـری  به منظـور 

کـرد. همچنیـن ایـن نرم افـزار امـکان تصحیـح آزمون هـا و ارسـال آن را  کالسـی بارگـذاری شـده اشـاره  تکالیـف 

به صـورت خصوصـی بـه دانشـجویان فراهـم مـی آورد )Bayne, 2015(. به عـالوه، این نرم افزار شـرایطی را برای 

دانشـجویان مهیـا می کنـد تـا بتواننـد متون نوشـته شـده یکدیگـر را ارزیابی کننـد و بازخـورد آن را در اختیار هم 

بگذارنـد. ایـن موجـب می شـود تـا دانشـجویان بتواننـد بـا اسـتفاده از بازخـورد دریافت شـده، متـن اولیه خود 

کننـد. )Carolan & Kyppö, 2015( علی رغـم تمـام مزایـای ذکـر شـده، ایـن نرم افـزار  را بازبینـی و آن را اصـالح 

کرد.  کـه از جملـه می تـوان بـه محدودیـت اسـتفاده از آن بـدون دسترسـی بـه اینترنت اشـاره  معایبـی نیـز دارد 

همچنیـن بـا توجـه بـه آنکـه ایـن نرم افـزار امـکان تمـاس تصویـری نـدارد، دانشـجویان نمی تواننـد احساسـات 

.)Bayne, 2015( خـود را از طریـق زبـان بـدن و صـورت بـروز دهنـد

کـردن، خوانـدن و نوشـتن( نوشـتن  کـه در میـان چهـار مهـارت اصلـی )گـوش دادن، صحبـت  از آنجایـی 

گرفتـه می شـود و هـر یادگیرنـده بایـد تعـادل بیـن جنبه هـای مختلـف نـگارش  پیچیده تریـن مهـارت در نظـر 

بـرای  اسـتادان  از  بسـیاری  کنـد،  حفـظ  را  غیـره  و  گان  واژ سـازماندهی  مخاطـب،  محتـوا،  هـدف،  ماننـد 

تدریـس مهـارت نـگارش از ابزارهـای وب ماننـد سیسـتم مدیریـت یادگیـری، ویکـی، سـایت ها و شـبکه های 

نرم افـزار  .)Al-Naibi et al., 2018( می کننـد  اسـتفاده  دیگـر  ابـزار  بسـیاری  و   Google Docs اجتماعـی 

کـه در اختیـار اسـتادان و دانشـجویان قـرار می گیـرد،  کاربـردی آن  گی هـای بسـیار مناسـب و  Edmodo و ویژ

در سـازماندهی و تدریـس مهـارت نـگارش، چـه در جلسـات حضـوری یـا زمـان یادگیری فردی دانشـجویان در 

کمـک و نـگارش را برایشـان راحت تـر می کنـد )Lara, 2013(. ایـن ابـزار بـه اسـتادان ایـن امـکان  خانـه، بـه آنهـا 

ک بگذارنـد، مشـارکت و همـکاری  کننـد، مطالـب را بـه اشـترا را می دهـد تـا بـا دانشـجویان خـود ارتبـاط برقـرار 

 .)Shams-Abadi et al., 2015( کننـد و بـر پیشـرفت آنهـا نظـارت داشـته باشـند میـان دانشـجویان را تشـویق 

همچنیـن نرم افـزار Edmodo فرصتـی را بـرای دانشـجویان فراهـم می کنـد تـا بـه نوشـتن عالقه منـد شـوند و در 

کـه هـر بـار در طـول هفتـه در  کننـد و بـه آنهـا ایـن امـکان را می دهـد  کمـک  یـک محیـط مشـارکتی بـه یکدیگـر 

.)Shams-Abadi et al., 2015( کالس، بـا اسـتاد و سـایر همکالسـی های خـود در ارتبـاط باشـند ج از  خـار
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جدول 1. تاریخچه استفاده از Edmodo  در بهبود مهارت نگارش

یافته ها اهداف محقق/محققان

گــروه 	  گاهــی بیشــتر از خطاهــای نوشــتاری خــود در  کســب آ
 Edmodoآزمایــش بــا اســتفاده از

نــگارش 	  عملکــرد  در    Edmodo از  اســتفاده  بــودن  مؤثــر 
ســنتی کالس هــاس  بــا  مقایســه  در  دانش آمــوزان 

 Edmodo بررسی اثربخشی استفاده از
در آموزش مهارت نگارش

Shams-Abadi et al.
(2015)

 	 Picture Series در مقایســه بــا Edmodoکاربــرد مؤثرتــر بــودن 
در مهــارت نــگارش

عملکرد بهتر دانش آموزان با انگیزه باالتر	 
انگیــزه 	  و    Edmodoاز اســتفاده  بیــن  رابطــه معنــادار  وجــود 

آنهــا نــگارش  مهــارت  در  دانش آمــوزان 

ارزیابی تأثیر Edmodo در تدریس 
مهارت نگارش

Hastomo
(2016)

از 	  اســتفاده  بــا  دانش آمــوزان  دوم  نــگارش  معنــادار  بهبــود 
 Edmodo

درک مثبت استفاده از Edmodo  در یادگیری زبان	 

سنجش اثربخشی ادغامEdmodo با 
مهارت نگارشی دانش آموزان

Al-Naibi et al.
(2018)

بــر مهــارت نــگارش زبان آمــوزان در 	    Edmodoتأثیــر معنــادار
گــروه آزمایــش

 	 Edmodoکاربرد نگرش مثبت زبان آموزان به 

ارزیابی تأثیرEdmodo بر مهارت 
نگارش زبان آموزان

Ma’azi & Janfeshan
(2018)

بــا 	  مقایســه  در  دانش آمــوزان  پس آزمــون  نمــرات  بهبــود 
ن مــو ز پیش آ

 	 Edmodoنظر مثبت دانش آموزان در استفاده از

بررسی تأثیر آموزش مهارت نگارش 
متون روایی به زبان انگلیسی قبل از 

استفاده ازEdmodo و بعد از آن
Yusuf et al., (2018)

از  ایـن، در برخـی  بـر  کاربـرد دارد؛ عـالوه  نـگارش  آمـوزش  کـه نرم افـزارEdmodo  در  بـر آن اسـت  اعتقـاد 
اسـت شـده  اثبـات  نـگارش  کالس هـای  در    Edmodo به کارگیـری  نحـوه  مطالعـات 

گرچـه )Adas & Bakir, 2013; Gardner, 2013; Karyawati, 2014; Shams-Abadi et al., 2015(. ا
Edmodo  به عنـوان ابـزاری مؤثـر و سـودمند بـرای اهـداف آموزشـی در حـال بهره بـرداری اسـت و دانشـجویان 

آن  از  مرتبـط  موضوعـات  در  خـود  همـکاری  تجربه هـای  گذاشـتن  ک  اشـترا بـه  بـرای  مختلـف  رشـته های 
کـم اسـت و اثربخشـی آن به عنـوان  کاربـردEdmodo در دانشـگاه های ایـران بسـیار  اسـتفاده می کننـد، هنـوز 
کالس هـای زبـان انگلیسـی تخصصـی مبهـم اسـت. درواقـع، دربـاره تأثیـر اسـتفاده ازEdmodo در  ابـزاری در 
مهـارت نـگارش دانشـجویان رشـته مهندسـی راه آهـن و برداشـت آنهـا درخصـوص اسـتفاده از ایـن فنـاوری در 
بهبـود توانایـی نـگارش هیـچ مطالعـه ای انجام نشـده اسـت. هـدف از این مطالعه بررسـی به کارگیـری نرم افزار

کادمیـک دانشـجویان مهندسـی راه آهـن و بررسـی نگـرش آنهـا بـه  بـرای بهبـود مهـارت نـگارش آ  Edmodo

کالس هـای زبـان تخصصـی بود. با توجه به اهداف یادشـده، در این پژوهش سـؤاالت  اسـتفاده از فنـاوری در 
زیـر بررسـی شـده اسـت:
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مهـارت . 1 عملکـرد  می توانـد  آموزشـی  زمینـه  یـک  به عنـوان    Edmodoنرم افـزار به کارگیـری  انـدازه  چـه  تـا 
دهـد؟ ارتقـا  را  راه آهـن  مهندسـی  دانشـجویان  کادمیـک  آ نـگارش 

مزایـا و معایـب اسـتفاده از فنـاوریEdmodo در بهبـود عملکـرد نـگارش تخصصی دانشـجویان مهندسـی . 2
راه آهن چیسـت؟

روش تحقیق� 2
شرکت کنندگان. 2-1

در  راه آهـن  مهندسـی  رشـته  کارشناسـی  دوره  سـوم  سـال  دانشـجوی   20 مطالعـه  ایـن  در  شـرکت کنندگان 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا دامنـه سـنی 18 تـا 24 سـال بودنـد. آنهـا 12 دانشـجوی مـرد و 8 دانشـجوی 
گـروه زبان هـای خارجـی  گذرانـدن درس زبـان انگلیسـی تخصصـی رشـته مهندسـی راه آهـن در  زن و درحـال 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بودنـد. بـرای انتخـاب شـرکت کنندگان در مطالعـه از نمونه گیـری غیراحتمالـی 
کنند. درحقیقت،  اسـتفاده شـد، زیرا محققان مجبور بودند تمام دانشـجویان حاضر در این دوره را انتخاب 
ارائـه  تـرم  هـر  در  ایـران  و صنعـت  علـم  دانشـگاه  زبان هـای خارجـی  گـروه  در  راه آهـن  زبـان تخصصـی  درس 
که سـاالنه حداقل 40 دانشـجو این درس را اخذ می کنند. در ترم زمسـتان سـال 1397، 20 دانشـجو  می شـود 
کالس ارائـه  کردنـد و آمـوزش اسـتفاده از نرم افـزارEdmodo بـه شـرکت کنندگان در ایـن  در ایـن درس ثبـت نـام 

شـد. درحقیقـت، انتخـاب نمونـه آمـاری بـر اسـاس نمونه گیـری موجـود و در دسـترس انجـام شـده اسـت.

ابزار تحقیق. 2-2
در ایـن مطالعـه چهـار ابـزار اسـتفاده شـد. ابتـدا، آزمـون میشـیگان تعییـن سـطح زبـان انگلیسـی به منظـور 
بررسـی همسـطح بـودن شـرکت کنندگان انجـام شـد. بـا توجـه بـه ابـزار دوم؛ یعنـی پیش آزمـون از دانشـجویان 
گراف توصیفی درباره تاریخچه سیسـتم ریلی ایران بنویسـند. ابزار سـوم یک فعالیت  خواسـته شـد تا یک پارا
کنند. ابـزار چهارم؛  کشـور را توصیف  کـه از دانشـجویان خواسـته شـد تـا یـک حادثه ریلی اخیـر در  نـگارش بـود 
کـه از دانشـجویان خواسـته شـد تـا ایسـتگاه راه آهـن شـهر تهـران را  یعنـی پس آزمـون یـک فعالیـت نـگارش بـود 
کننـد. دانشـجویان همچنیـن چهـار فعالیـت  بـا توجـه بـه امکانـات ارائـه شـده بـه مسـافران تحلیـل و بررسـی 
نـگارش دیگـر نیـز در طـول دوره آمـوزش انجـام دادنـد. سـه پرسـش زیـر در خصـوص چالش هـا، مزایـا و تأثیـر 

ح شـد: فنـاوری آموزشـیEdmodo  دربـاره مهـارت نـگارش نیـز در انتهـای پژوهـش مطـر
در ارسال پروژه های مهارت نگارش خود در درس زبان تخصصی از طریقEdmodo  با چه چالش هایی . 1

مواجه شده اید؟
مزایای استفاده ازEdmodo  برای پیشرفت مهارت نگارش خود در درس زبان تخصصی چیست؟. 2
آیا استفاده ازEdmodo  در افزایش مهارت نگارش شما تأثیر داشته و تأثیر آن تا چه حد بوده است؟. 3
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روش پژوهش. 2-3
ایـن مطالعـه در ابتـدای تـرم زمسـتان سـال 1397 آغـاز شـد و بـه مـدت 7 هفتـه بـه طـول انجامیـد. در ابتـدا 
کـه  کادمیـک از طریـق نرم افـزار Edmodo آمـوزش داده شـد  بـه دانشـجویان نحـوه نوشـتن متـن توصیفـی آ
گی هـای ایـن نرم افـزار معرفـی و نحـوه  در سـایت www.Edmodo.com قابـل دسترسـی اسـت. همچنیـن ویژ
نوشـتن  نحـوه  مطالعـه  ایـن  پژوهشـگران  مثـال،  بـرای  شـد.  داده  آمـوزش  دانشـجویان  بـه  آن  از  اسـتفاده 
گراف هـا و پاسـخ دادن بـه یـک پسـت، چگونگـی شـرکت در آزمـون، نحـوه ارسـال متون نگارشـی  جمـالت و پارا
گـروه از طریـق Edmodo را بـرای دانشـجویان بـه تفصیـل توضیـح دادنـد. و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـا اعضـای 

زبـان  سـطح  تعییـن  آزمـون  ابتـدا  دانشـجویان،  زبانـی  سـطح  بـودن  همسـان  از  اطمینـان  به منظـور 
تـا  از دانشـجویان خواسـته شـد  از آن  پـس  اجـرا شـد.  نـگارش  انجـام شـد. سـپس، پیش آزمـون  میشـیگان 
مهـارت نـگارش را تمریـن و دو فعالیـت نـگارش دیگـر بـا موضـوع دالیـل نیـاز بـه سـازمان هایی ماننـد اتحادیـه 
کنند. سـپس، میان آزمون  بین المللـی راه آهـن و مزایـا و معایـب قطارهـای برقـی را بـر روی Edmodo بارگذاری 
اقدامـات  نـگارش در خصـوص  تـا دو فعالیـت  از دانشـجویان خواسـته شـد  از میان آزمـون،  پـس  اجـرا شـد. 
کاهـش تصادفـات قطـار بـا حیوانـات و فراینـد تولیـد ریـل را نیـز انجـام دهنـد. در پایـان، پس آزمـون  الزم بـرای 
از  کـدام  از فنـاوری در بهبـود مهـارت نـگارش دانشـجویان بررسـی شـود. در هـر  تـا تأثیـر اسـتفاده  اجـرا شـد 
نیـز  اسـتاد  و  می کردنـد  نقـد  و  مطالعـه  را  خـود  دوسـتان  متن هـای  بایـد  دانشـجویان  نـگارش،  تمرین هـای 
گراف هـای دانشـجویان از ده  نکاتـی را بـرای بهبـود مهـارت نـگارش هـر دانشـجو بیـان می کـرد. در انتهـا پارا
گراف هـای توصیفـی نوشـته  نمـره امتیازدهی شـد؛ به عبـارت دیگـر، دو تـن از پژوهشـگران تحقیـق حاضـر پارا
شـده در پیش آزمـون، میان آزمـون و پس آزمـون دانشـجویان را بـر اسـاس یـک چک لیسـت شـامل اسـتفاده 
کردنـد و بـه هـر معیـار  گان، دسـتورزبان، انسـجام و پیوسـتگی مطالـب و پـردازش ایده هـا بررسـی  صحیـح از واژ

نمـره 2/5 را اختصـاص دادنـد.

 Edmodoکالس زبان تخصصی راه آهن در شکل 1. تصویر 
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تحلیل داده ها. 2-4
به منظـور بررسـی اینکـه آیـا از نظـر آمـاری تفـاوت معنـاداری در عملکـرد نـگارش دانشـجویان در پیش آزمـون، 
میان آزمـون و پس آزمـون وجـود دارد، از تجزیـه و تحلیـل واریانـس یک طرفـه اسـتفاده شـد. عـالوه بـر ایـن، 
پاسـخ دانشـجویان بـه سـؤال های بازپاسـخ تحلیـل محتـوا شـد؛ به عبـارت دیگـر، الگوهای پاسـخ دانشـجویان 
کّمـی تجزیه و تحلیل شـد. در این  بـه سـؤاالت شناسـایی و سـپس، بـا اسـتفاده از فراوانـی و درصـد، به صـورت 

مقالـه چنـد نمونـه برجسـته از پاسـخ های دانشـجویان آورده شـده اسـت. 
کافـی اختصـاص داده شـد تـا موضـوع به طـور  به منظـور افزایـش اعتبـار و پایایـی پژوهـش، دقـت و وقـت 
واقعـی  و  اعتبارپذیـری  به منظـور  مثـال،  بـرای  آیـد.  به دسـت  پرمایـه ای  داده هـای  و  شـود  شـکافته  عمیـق 
کالس نـگارش،  بـودن توصیف هـا و یافته هـای پژوهـش، هـر سـه پژوهشـگر در فراینـد اسـتفاده از Edmodo در 
پیوسـته محیط پژوهش را مشـاهده و موارد را از زوایای مختلف به منظور توصیف و توسـعه غنی از مجموعه 
کنتـرل می کردنـد. به منظور اجـرای روش  داده هـای مطالعـه مـد نظـر همـراه بـا تبـادل نظـر بیـن خود بررسـی و 
کردند تـا این امر به افزایـش قابلیت و اعتبار  تثلیـث، هـر سـه محقـق در جمـع آوری و تحلیـل داده ها مشـارکت 
کسـب اطالعات دقیق مـوازی، تحلیل های داده ها  پژوهـش بینجامـد. همچنین به منظور اسـتفاده از شـیوه 
و نتایـج آن بـه یـک متخصـص در زمینـه تدریـس زبـان بـه دانشـجویان مهندسـی ارائـه شـد و در آخـر دوبـاره 

کردنـد. محققـان آن را بازبینـی 

نتایج� 3
مقایسه عملکرد دانشجویان در پیش، میان و پس آزمون نگارش. 3-1

کولموگروف-اسـمیرنوف  بـرای ارزیابـی توزیـع نرمـال نمـرات دانشـجویان در آزمـون تعییـن سـطح از آزمـون 
امـر  ایـن  کـه   )p>0.05( نبـود آزمـون معنـادار  ایـن  کولموگروف-اسـمیرنوف در خصـوص  آمـار  اسـتفاده شـد. 
کـرد  کسـب  نشـان دهنده توزیـع نرمـال نمـرات اسـت. عـالوه بـر ایـن، فقـط یـک دانشـجو نمـره بسـیار پایینـی 
گذاشـته شـد. در ایـن بخـش تجزیـه و تحلیـل آمـار توصیفـی مربوط به سـه مجموعه از  کنـار  کـه از ایـن تحقیـق 

کـروی بـودن و آزمـون تأثیـرات درون مـورد ارائـه شـده اسـت. نمـرات، آزمـون فـرض 

جدول 2. آمار توصیفی پیش، میان و پس آزمون نگارش )تعداد=20(

انحراف معیار  میانگین نمره بیشترین نمره حداقل نمره آزمون ها

87/1 55/4 00/9 00/2 پیش آزمون

00/2 00/5 00/9 00/2 میان آزمون

21/2 60/6 00/10 00/2 پس آزمون

پس آزمـون  بـه  پیش آزمـون  از  نمـرات  میانگیـن  اسـت،  شـده  داده  نشـان   2 جـدول  در  کـه  همان طـور 
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کمتریـن میانگین نمـره )4/55  افزایـش یافتـه اسـت. باالتریـن میانگیـن نمـره )M6/60=( بـرای پس آزمـون و 
 )=SD  1/87( پیش آزمـون  نـگارش  بـه  مربـوط  عملکـرد  همگن تریـن  اسـت.  بـوده  پیش آزمـون  بـرای   )=M

اسـت، در حالی کـه ناهمگن تریـن عملکـرد مربـوط بـه پس آزمـون )SD 2/21=( اسـت. پیـش از بررسـی تعامـل 
کروی  کـه پیشـفرض  کـروی بـودن بررسـی شـد. از آنجایـی  بیـن پیش آزمـون، میان آزمـون و پس آزمـون، فـرض 
مـدل  از  نتایـج  بـرای محاسـبه   ،)=p  /018( بـود  نقـض شـده  و پس آزمـون  میان آزمـون  بـودن پیش آزمـون، 

گلخانه-گیسـر اسـتفاده شـد )جـدول 3(. تصحیـح 
جدول 3. آزمون تأثیرات درون مورد

Source Type III Sum of 
Squares Dƒ Mean 

Square F p Partial Eta 
Squared

TEST

Sphericity Assumed 46/43 2 23/21 56/675 0/000 /749

Greenhouse-Geisser 46/43 1/472 31/5 56/675 0/000 /749

Huynh-Feldt 46/43 1/566 29/65 56/675 0/000 /749

Lower-bound 46/43 1/000 46/43 56/675 0/000 /749

Error(TEST)

Sphericity Assumed 15/56 38 0/41

Greenhouse-Geisser 15/56 27/974 0/55

Huynh-Feldt 15/56 29/751 0/52

Lower-bound 15/56 19/000 0/81

بـا توجـه بـه جـدول 3، تعامـل بیـن پیش آزمـون، میان آزمـون و پس آزمـون از نظـر آمـاری معنـادار بـوده 
کـه ایـن امـر نشـان دهنده عملکـرد متفـاوت دانشـجویان در   ،F(1.47, 27.97)= 56.675, p= 0.000 اسـت
فعالیت هـای نـگارش و وجـود یـک عامـل اثرگـذار در میانگیـن نمـرات اسـت. ایـن عامـل می توانـد اسـتفاده از

Edmodo را بـرای انجـام دادن فعالیت هـای نـگارش دانشـجویان رشـته مهندسـی راه آهـن فراهـم سـازد.

گیران از معایب، مزایا و تأثیر Edmodo  بر عملکرد نگارش دانشجویان. 3-2 برداشت فرا
ح  ترتیـب فراوانـی هـر الگـوی پاسـخ بـه معایـب، مزایـا و تأثیـر Edmodo بـر عملکـرد نـگارش دانشـجویان بـه شـر

کـه بـا نمونه هایـی از پاسـخ های دانشـجویان ارائـه شـده اسـت: زیـر اسـت 
)ƒ=11, %=55( سرعت پایین بارگذاری مطالب )الف

و  بارگـذاری  در  پاییـن  سـرعت  مشـکل  دو  بـه  تکالیـف  ارسـال  بـرای   Edmodo نرم افـزار  از  اسـتفاده  در 
شـدم. مواجـه  فایـل  یـک  مختلـف  اشـکال  از  محیـط  ایـن  نکـردن  پشـتیبانی 

)ƒ=10, %=50( دسترسی به این محیط و مشکالت سرور این وبسایت )ب
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کمـی مشـکل مواجـه شـدم و تأییدیـه  بـا  بـه سـایت  Edmodo در ورود  از نرم افـزار  ابتـدای اسـتفاده  در 
گروه هـا موجـب شـد تـا تعـدادی از دانشـجویان بـا اندکـی تأخیـر وارد سـایت شـوند و  ابتدایـی بـرای ورود بـه 

کننـد. تکالیـف خـود را دیرتـر بارگـذاری 
)ƒ=4, %=20( گاهی از ارسال فایل ج( ناآ

که آیا فایل من ارسـال شـده اسـت  بعـد از ارسـال فایـل خـود و بارگـذاری آن همیشـه ایـن تردید را داشـتم 
که فایل ارسـال شـده یا  کنم  کـه از آنجا بتوانـم چک  یـا خیـر، به دلیـل آشـنا نبـودن بـا ایـن محیـط جایـی نبـود 

با مشـکل روبه رو شـده اسـت.
)ƒ=4, %=20( ترس از نرسیدن یا خوانده نشدن فایل توسط استاد )د

و  ارسـال  از  اطـالع  قابلیـت  می شـد،  ارسـال  اسـتاد  بـرای  کـه  پروژه هـا  و  پیام هـا  از  برخـی  خصـوص  در 
مشـاهده شـدن پیام هـا توسـط اسـتاد مربـوط وجـود نداشـت و در صـورت ایجـاد پیام هـا یـا اعالن هـا مبنـی بـر 

کارآمدتـر بـود. ارسـال قطعـی و مشـاهده شـدن پیام هـا سیسـتم 
)ƒ=3, %=15( عدم استفاده آسان از این محیط )ه

کاربـری مناسـبی نداشـت و مـورد دیگـر نیـز سـرعت پاییـن  کاربـری و تجربـه  بـه نظـر مـن ایـن سـایت رابـط 
بارگـذاری فایل هـا بـود.

مزایـای  دربـاره  کـه  دوم  سـؤال  بـه  دانشـجویان  پاسـخ های  محتـوای  بررسـی  از  آمـده  به دسـت  نتایـج 
اسـتفاده از نرم افـزار Edmodo در مهـارت نـگارش آنهـا بـوده اسـت، همـراه بـا نمونه هایـی از پاسـخ های آنهـا 

اسـت: زیـر  به صـورت 
گذاشـته شـده  ک  الـف( ایجـاد تعامـل و تبـادل نظر با دیگر دانشـجویان در خصوص مطالب به اشـترا

)ƒ=14, %=70(
ک بگـذارد و بقیـه بتواننـد ببیننـد و  کنـد و آن را بـه اشـترا اینکـه هـر دانشـجو بایـد فایـل خـود را بارگـذاری 

نظـر بدهنـد، بـر توانایـی نـگارش دانشـجو تأثیـر مثبتـی دارد و سـبب بهبـود در نـگارش می شـود.
گـــذاشتن بـــرای فعالیت های دیــگـران، امــکان تـــبادل نــظر و مــضاعف شــدن فـرصت های  امـــکان نـــظر 
کـه دانشــــجویان بـه جـــای نـقــش هــای تـــکراری و مـــنفعالنه،  یادگیـــری را فـــراهم می کـرد و ســـبــب مـــی شد 
کننـــــد. گیرند و در عـــمل، آنها را بـــرای هــمتـــرازان خـــود اعـــمال  کمکی را فـــرا  نقش های فعاالنه اصالحگر و 

)ƒ=12, %=60( گذاشته شده توسط دیگر دانشجویان ک  ب( امکان مشاهده مطالب به اشترا
بـا  کـه  می شـود  باعـث  می شـود،  گذاشـته  ک  اشـترا بـه  عمومـی  به صـورت   Edmodo در  تمریـن  اینکـه 
کلمـات، اصطالحـات و سـاختارهای جدید و پرکاربـرد در فعالیت های دیگر  نمونه هـای مختلـف نگارشـی و بـا 

دانشـجویان همرشـته خـود آشـنا شـویم.
)ƒ=7, %=35( کمک به یکدیگر برای رفع مشکالت مربوط به مهارت نوشتن ج( 

گذاشـتن بقیـه دانشـجویان ذیـل هـر فعالیـت نوشـتاری وجـود داشـت و ایـن امـکان فراهـم  امـکان نظـر 
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که به ذهن خودمان نرسـیده  کـه هـم اشـتباهات را متوجـه شـویم و هـم پیشـنهادهایی را در نظـر بگیریم  بـود 
بودند.

که یا متن خـود را اصالح  وقتـی دانشـجویان دیگـر از متـن نوشـته هایم ایـراد می گرفتنـد، مجبـور می شـدم 
کنم. یـا اینکـه از متـن خـود دفاع 

)ƒ=6, %=30( مطالب دسته بندی شده و همیشه در دسترس )د
که همیشـه و در هر حال در دسـترس  ایـن محیـط آموزشـی بسـتر مناسـبی بـرای بارگـذاری مطالـب اسـت 

گم نمی شـوند. و قابـل بازبینـی هسـتند. مطالـب دسـته بندی می شـوند و بـه هیـچ عنـوان 
فایل هـای بارگـذاری شـده، اعـم از فایل هـای اسـتاد یـا فایل هـای تکالیـف دانشـجویان، در یک جـا جمع 
کنیـم و نقـاط  کـه متـن خـود را بـا متـن سـایر دوسـتان مقایسـه  می شـد و همچنیـن ایـن امـکان وجـود داشـت 

ضعـف و قـوت خـود و دیگـر دانشـجویان را بهتـر متوجه بشـویم.
)ƒ=4, %=20( گرفتن از تکالیف و مطالب دیگران ه( ایده 

کلمـات  از  اسـتفاده  و  جمله بنـدی  نحـوه  در  خصـوص  بـه  نگارشـم  مهـارت  در   Edmodo از  اسـتفاده 
تخصصـی راه آهـن در متـن تأثیـر زیـادی داشـت. همچنیـن بـا دیـدن فعالیت هـای نگارشـی سـایر دانشـجویان 

ایده هـای جدیدتـر بـرای نوشـتن متن هـای بهتـر بـرای مـن ایجـاد شـد.
که باعث  کنند  ک بگذارند و الگوبـرداری  دانشـجویان می تواننـد نظرهـا و ایده هایشـان را آزادانـه بـه اشـترا

پیشـرفت در نگارش خواهد شـد.
)ƒ=2, %=10( کپی برداری کمتر بودن امکان  و( 

لـزوم بارگـذاری نگارش هـا در سـایت Edmodo به صـورت عمومـی و تبـادل نظـر در خصـوص نحـوه نگارش 
کپی برداری دانشـجویان  باعـث شـد هـر فـرد دیـد تخصصی تـری به نحوه نگارش خود داشـته باشـد و احتمال 

از نحـوه نـگارش یکدیگـر را به حداقل رسـاند.
در آخـر از دانشـجویان خواسـته شـد تـا دربـاره تأثیـر Edmodo بـر مهـارت نگارشـی خـود دیدگاه هایشـان را 
کـه فنـاوری آموزشـی Edmodo بـر یادگیـری و مهـارت  کننـد. 12 نفـر )60%( از دانشـجویان معتقـد بودنـد  بیـان 

کـه چنـد نمونـه از پاسـخ های آنهـا در زیـر ذکـر شـده اسـت: نگارشـی آنهـا قطعـًا تأثیـر مثبتـی داشـته اسـت 

z	 کنـم، اطالعاتـم را افزایـش دهـم و باعـث می شـد دربـاره موضوعـات مـورد نظـر چنـد متـن را مطالعـه 
کـه مشـکالت  نـگارش دیگـر دانشـجویان باعـث می شـد  را به دسـت آورم. نحـوه  ایده هـای مختلـف 
گذاشـته می شـد تا سـایر  ک  کنـم و بـه دلیل اینکه فعالیت هایم به اشـترا متـن خـود را راحت تـر اصـالح 

دانشـجویان دربـاره آنهـا نظـر بدهنـد، در نحـوه نـگارش دقـت بیشـتری می کـردم.

z	 کـه اسـتفاده از سـایت Edmodo در مهـارت نـگارش مـن تأثیـر زیـاد و مثبتـی داشـته اسـت. باعـث شـد 
گراف بنـدی، نوشـتن ایـده  گان مـن در حـوزه تخصصـی راه آهـن بیشـتر شـود. مهارتـم در پارا دایـره واژ
کرد. درمجموع، این سـایت تأثیر  اصلـی و جمـالت پشـتیبان و مرتبـط بـودن آنهـا به هم  افزایـش پیدا 



محبوبه تقی زاده و همکاران 127

بسـیار خوبـی در مهـارت نـگارش من داشـت.

z	 کارهـای اصلـی هـر هفتـه مـن قـرار عـالوه بـر دقـت بیشـتر در نحـوه نـگارش، باعـث شـد تـا نـگارش جـزو 
کنـم و به همین سـبب در روند پیشـرفت نگارش بسـیار مؤثر بود  گیـرد و بـر نحـوه نـگارش بیشـتر دقـت 
گرفته شـود. مشـاهده نگارش بقیه دانشـجویان  و باعـث شـد زمـان قابـل قبولـی بـرای نـگارش در نظر 
باعـث دقـت بیشـتر دانشـجویان و اشـکال یابی آنهـا در نحـوه نـگارش خـود شـد. نکتـه بسـیار قابـل 
توجـه افزایـش سـطح اطالعـات مـا در رابطـه بـا موضوعـات پیرامـون راه آهـن و دیدگاه هـای مختلـف 

دیگـر دوسـتان بود.
کـه فقـط تـا حـدودی ایـن محیـط آموزشـی بـر مهارت  پنـج نفـر از دانشـجویان )25%( هـم اذعـان داشـتند 
نگارشـی آنهـا تأثیـر داشـته اسـت، بـرای مثـال، از نظـر یکـی از دانشـجویانEdmodo  در بحـث تقویـت مهـارت 
گـون و متنـوع خـود بـه خـود  گونا نـگارش خیلـی هـم بـدون تأثیـر نبـوده اسـت، زیـرا انجـام دادن تمرین هـای 
کار حاصـل شـود. فقـط از دیـدگاه سـه نفـر از دانشـجویان )15%( ایـن محیـط  کـه پیشـرفت در  موجـب می شـد 
کـه در دسترسـی به  کـه دو نفـر از آنهـا به دلیـل مشـکلی  آموزشـی بـر مهـارت نـگارش آنهـا تأثیـری نداشـته اسـت 
کننـد و دیگری هم بدون ذکـر دلیلی این محیط  ایـن محیـط داشـتند، نتوانسـتند ارتبـاط مؤثـری بـا آن برقرار 

را مؤثر ندانسـته اسـت.

بحث� 4
کـه از طریـق Edmodo دربـاره چگونگـی نـگارش متـون  در ایـن پژوهـش دانشـجویان بـا اسـتفاده از آموزشـی 
کادمیـک مربـوط بـه رشـته  کردنـد، موفـق بـه نوشـتن چندیـن متـن توصیفـی آ کادمیـک دریافـت  توصیفـی آ
آنهـا  بـه  یکدیگـر  نوشـتاری  متـون  دربـاره  نظـر  اظهـار  فرصـت  همچنیـن  و  شـدند  دوره  ایـن  طـول  در  خـود 
کـه مهـارت نـگارش دانشـجویان از پیش آزمـون تـا پس آزمـون پیشـرفت  داده شـد. ایـن شـرایط موجـب شـد 
کـه اسـتفاده از فنـاوری Edmodo بـر مهـارت نـگارش  کـه بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت  چشـمگیری داشـته باشـد 
کادمیـک دانشـجویان راه آهـن تأثیـر مثبـت داشـته اسـت. ایـن نتیجه می توانـد به این واقعیت مربوط باشـد  آ
که آنها  ک بگذارنـد و ایـن نکتـه باعث می شـد  کـه دانشـجویان بایـد نوشـته های خـود را در Edmodo بـه اشـترا
بـه نوشـتن مطالـب خـود قبـل از بارگـذاری در ایـن محیـط آموزشـی توجـه بیشـتری نشـان بدهنـد. عـالوه بـر 
که هر دانشـجو فرصتی برای مشـاهده نوشـته های دیگران و اظهار نظر درباره آنها را داشـت،  این، از آنجایی 
ایـن امـکان را بـه آنهـا مـی داد تـا همـکاری و ارتبـاط مؤثـری بـا دیگـر دانشـجویان داشـته باشـند و درنهایـت، 

فرصـت آموختـن از یکدیگـر در ایـن محیـط آموزشـی بـرای آنهـا فراهـم می شـد.
ک  کادمیک می توان به اشـترا از مهم تریـن مزیت هـای اسـتفاده از Edmodo در تدریـس مهـارت نـگارش آ
گذاشـتن مطالـب، ایجـاد فرصتـی بـرای تعامـل و تبـادل نظـر دانشـجویان بـا یکدیگـر و ایجـاد احساسـی مثبـت 
کـه ایـن تعامـل درنهایـت، موجـب افزایـش فرصت هـای یادگیـری و بهبـود  کـرد  دربـاره مهـارت نـگارش اشـاره 
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مهـارت نـگارش دانشـجویان شـد. در پژوهـش معـازی و جانفشـان )Ma’az & Janfeshan, 2018( ایـن امـر 
که Edmodo بر مهارت نگارش دانشـجویان تأثیر معنادار داشـته اسـت و دانشـجویان  کاماًل تأیید شـده اسـت 

کاربـرد ایـن فنـاوری آموزشـی در تدریـس نگرشـی مثبـت داشـته اند. بـه 
گـر چـه  یافته هـای به دسـت آمـده از پژوهـش حاضـر بـا نتایـج پژوهـش الرا )Lara, 2013( مبنـی بـر آنکـه ا
مهارت نگارش به نظر خسـته کننده و سـنگین اسـت، ولی اسـتفاده از Edmodo این فرصت را به دانشـجویان 
کالسـی در ایـن محیـط و چـه  کـه مهـارت نـگارش خـود را، چـه در طـی جلسـات  و حتـی مدرسـان می دهـد 
کمتـر طاقتفرسـا باشـد،  کـه نـگارش  کـه درنتیجـه، موجـب می شـود  کننـد  در یادگیـری فـردی، سـازماندهی 
(Shams-Abadi et al., 2015.) نیـز بـا نتایـج  همسـویی دارد. نتایـج پژوهـش شـمس-عابدی و همـکاران 
کـه دانشـجویان بـه  کـه Edmodo فرصتـی را فراهـم می کنـد  پژوهـش حاضـر مشـابه اسـت، زیـرا آنهـا دریافتنـد 
کـه در آن  کنـد  کـه محیطـی تعاملـی بـرای یادگیـری فراهـم  نوشـتن عالقه منـد شـوند و نیـز ایـن قابلیـت را دارد 
کـه از طریـق Edmodo بازخـورد دریافـت می کننـد،  کننـد و درنهایـت، آنهایـی  کمـک  دانشـجویان بـه یکدیگـر 
کـه دانشـجویان در طـول ایـن دوره در اسـتفاده از گاه می شـوند. چالشـی  از خطاهـای نگارشـی خـود بیشـتر آ

Edmodo  بـا آن بیشـتر مواجـه شـدند، سـرعت پاییـن در بارگـذاری مطالـب و دسترسـی نـه چنـدان آسـان بـه 

کـه می توانـد به دلیـل مشـکالت سـرعت اینترنـت در ایـران باشـد و اینکـه  ایـن محیـط آموزشـی بـوده اسـت 
گی هـا و سـرورهای محیـط آموزشـی Edmodo بـرای اسـتفاده دانشـجویان در ایـران به راحتـی در  برخـی از ویژ

دسـترس نیسـت.

نتیجه گیری� 5
در ایـن مطالعـه تأثیـر اسـتفاده از فنـاوریEdmodo  بـر عملکـرد نگارش دانشـجویان مهندسـی راه آهن بررسـی 
شـد. پـس از انجـام دادن برخـی از فعالیت هـای نـگارش در محیـطEdmodo ، از دانشـجویان خواسـته شـد تـا 
نظرهـای خـود را دربـاره مزایـا و معایـبEdmodo  به منظـور بهبـود نـگارش خـود ارائـه دهنـد. نتایـج تحقیـق 
و  اسـت  بهتـر  و میان آزمـون  بـا پیش آزمـون  کـه عملکـرد دانشـجویان در پس آزمـون در مقایسـه  نشـان داد 
درنتیجـه، نرم افـزارEdmodo  در بهبـود مهـارت نـگارش دانشـجویان مؤثـر بـوده اسـت. دانشـجویان سـرعت 
گاهـی نداشـتن از ارسـال فایـل را به عنـوان متداول ترین  پاییـن بارگـذاری مطالـب و دسترسـی بـهEdmodo  و آ
چالش هـا و همچنیـن ایجـاد تعامـل و تبـادل نظـر بـا دیگـر دانشـجویان در زمینـه فعالیت های نوشـتن، امکان 
کمـک بـه یکدیگـر در رفـع مشـکالت  ک گذاشـته شـده توسـط دیگـر دانشـجویان،  مشـاهده مطالـب بـه اشترا
مربـوط بـه مهـارت نوشـتن و الگوبـرداری از نظرهـا و سـبک نوشـتن دیگـران را به عنـوان مهم تریـن مزایـای 
که اسـتفاده  کرده اند. یافته های پژوهش نشـان داد  کالس های مهارت نگارش ذکر  اسـتفاده ازEdmodo  در 
ازEdmodo  می توانـد در بهبـود مهـارت نـگارش و تقویـت تعامـل میـان دانشـجویان و حـل مشـکالت نـگارش 

مفید باشـد.
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کاربردها و پیشنهادها� 6
سـطح  و  انگیـزه  افزایـش  به منظـور  کـه  می شـود  توصیـه  مهندسـی  رشـته های  تخصصـی  زبـان  اسـتادان  بـه 

را در نظـر بگیرنـد: زیـر  کننـد و مـوارد  کالس هـای خـود اسـتفاده  از فنـاوری در  مشـارکت دانشـجویان 

z	 زبـان اسـتادان  مهندسـی،  دانشـجویان  نـگارش  توانـش  به ویـژه  و  زبـان  سـطح  افزایـش  به منظـور 
کننـد، زیـرا ایـن محیـط آموزشـی زمینـه مناسـبی  می تواننـد از Edmodo در تدریـس خـود اسـتفاده 
بـرای دانشـجویان به منظـور خودارزیابـی، یادگیـری نـکات مثبـت فعالیت هـای همکالسـی های خـود 

و نقـد و بررسـی آنهـا فراهـم می کنـد؛ 

z	 آموزشـگاه ها و  دانشـگاه ها  مسـئوالن   ،Edmodo از  اسـتفاده  چالش هـای  از  بعضـی  رفـع  به منظـور 
کننـد؛ اقـدام  بـه رفـع مشـکل سـرعت پاییـن بارگـذاری مطالـب  اینترنـت پـر سـرعت  از  بـا اسـتفاده  می تواننـد 

z	 ،کاهـش میـزان اضطـراب و اسـترس دانشـجویان هنـگام ارائـه تکالیـف و تمرین هـای خـود به منظـور 
مطالـب  بارگـذاری  و  فعالیت هـا  دادن  انجـام  خصـوص  در  سـریع تری  بازخـورد  می تواننـد  اسـتادان 

دانشـجویان داشـته باشـند؛

z	 اسـتادان می تواننـد بـرای اسـتفاده بیشـتر دانشـجویان از ایـن محیـط، آنهـا را بـه تعامـل و همـکاری
کالس هـا در ایـن محیـط تشـویق کنند. کالس خـود و دیگـر  چندجانبـه بـا دانشـجویان 

محققان آینده می توانند پژوهش های زیر را در راستای پژوهش حاضر انجام دهند:

z	 را بـر سـایر عوامـل روانشـناختی از جملـه انگیزه، اسـتقالل، خودتنظیمی و Edmodo تأثیـر اسـتفاده از
خودمحوری دانشـجویان مهندسـی بررسـی کنند؛

z	 کنند؛  تأثیر همکاری و آموزش در محیطEdmodo  را بر عملکرد نگارش دانشجویان مهندسی بررسی 

z	 عملکـرد مقایسـه  بـا  را  پژوهش هایـی  مطالعـه،  ایـن  در  نمونه گیـری  محدودیت هـای  بـه  توجـه  بـا 
دهنـد؛  انجـام  نـگارش  فعالیت هـای  بـرای   Edmodo از  اسـتفاده  از  پـس  آزمایـش  و  کنتـرل  گروه هـای 

z	 را مهندسـی  دانشـجویان  کادمیـک  آ صحبت کـردن  مهـارت  در   Edmodo فنـاوری  از  اسـتفاده  تأثیـر 
کننـد. بررسـی 
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	z کارشناسـی خود را در سـال 1387 از دانشـگاه دکتر محبوبه تقی زاده: مدرک 

و  علـم  دانشـگاه  از   1389 سـال  در  را  خـود  ارشـد  کارشناسـی  الزهـرا،  مـدرک 

صنعـت ایـران و مـدرک دکتـری خـود را در سـال 1393 از دانشـگاه تهـران اخـذ 

صنعـت  و  علـم  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو   1395 سـال  از  ایشـان  کردنـد. 

کالس  ایـران هسـتند و در زمینـه هـای تربیـت مدرس،  اسـتفاده از فنـاوری در 

هـای زبـان و تدریـس زبـان انگلیسـی بـه دانشـجویان مهندسـی فعالیـت هـای 

آموزشـی و پژوهشـی دارنـد.

	z از  )TEFL( انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  رشـته  التحصیـل  غ  فـار بصیـرت:  مینـا 

دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران اسـت و حـوزه هـای تخصصـی تحقیـق ایشـان 

آمـوزش و یادگیـری برخـط زبـان انگلیسـی، اسـتفاده از تکنولـوژی در آمـوزش 

کالس هـای برخـط مـی باشـد. بـه عـالوه،  زبـان انگلیسـی و آمـوزش مدرسـان 

وی عالقـه منـد بـه اسـتفاده از تکنولـوژی در آمـوزش مهـارت هـای شـنیداری، 

کادمیـک نیـز مـی باشـد. گفتـاری و نوشـتاری دانشـجویان بـرای مقاصـد آ

	z کارشناسـی ارشـد رشـته آمـوزش زبـان انگلیسـی آتنـا اجتهـادی: دانشـجوی 

دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران اسـت. حوزه تخصصی تحقیق ایشـان اسـتفاده 

از تکنولـوژی در آمـوزش زبـان انگلیسـی اسـت. همچنیـن وی بـه اسـتفاده از 

تکنولـوژی در آمـوزش و تقویـت مهـارت نوشـتاری عالقـه دارد. 


