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Abstract 

Studies have shown that educational technology can promote college language 

learning and performance. Today, higher education programs can only be 

successful with the use of new educational technology tools in the teaching and 

learning process. In tandem, there is a need to review educational technology tools 

applied to college language learning and teaching continuously and renovate 

former, current, and future activities. Social robots with human-like features have 

paved the way for students to interact with the actual academic and professional 

contexts, which is thought to be important for Language for Specific and 

Academic skills education and the use of content materials and skills in real-life 

arenas. Social robots continue to be present in language education by its new face 

of social telepresence robots. This way, social robots are readily combined with 

mobile devices. Substantial research has focused on integrating students' 

academic and professional into the social telepresence robot-aided college 

language skills teaching and learning. Lingual and non-lingual features of social 

robots offer a wide array of possibilities for college language skills education in 

relation to real-world needs. Fanfiction in the robot-assisted language learning 

modules provides the possibility to practice and share the true-to-life experience. 

Meanwhile, the argument that social robots may improve learning of Language 

for Specific and Academic Purposes has been corroborated by the annotated 

features of new generation of games (e.g., augmented reality games). The new 
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generation of games in college language education can represent the overlap 

among academic and healthcare field contexts. In this fashion, the use of 

educational and pedagogical games has fortified the college language teaching 

and learning process. The game has also spawned new forms of robot-aided 

language learning; thus, true instantiation of real-world phenomenon can be 

enhanced by the verbal (written and oral) clouds of the augmented reality games 

on the moulage body of social robots. While may not be fully realized today, the 

integration of artificial beings into human life and society can evoke great images 

of variegated constituents of the actual-world scenes. By the use of the annotated 

moulage body of social robots and fanfiction, under the Covid-19 pandemic, the 

study investigated how students view the use of the social robots and its putative 

impacts on learning Language for Medical Purposes productive (writing) and 

receptive (reading) skills education. In effect, in examining the impact of social 

robot augmented reality games on college language learning the aim was to if 

engaging in real-life-like world scenes and scenarios with fellow students, 

providing richer emergent language practice and learning. This complementarity 

study was conducted through parallel design in the academic years 2020-2021 at 

Isfahan University of Medical Sciences through the national learning management 

system of NAVID and an embedded free software web conferencing system of 

Adobe Connect. NAVID was selected for the participants to interact and proceed 

with the social telepresence robots, providing a milieu for ubiquitous online 

discussion and teacher tutoring. This way, using the convenience sampling 

method and the design of experiments, 389 students of midwifery, nursing, 

operating room, radiology, and health information technology, who took the 

obligatory two-credit lesson of language for medical Purposes, were selected. 

Then, the participants took part in the general language proficiency tests (Persian 

Language Proficiency test = AMFA and Ministry of Health Language Exam = 

MHLE) and they were divided into the foursomes of teacher- and student-written 

groups. This 16-week study was started with soliciting the participants' attitude 

regarding college language skills learning through robots relying on their 

experience. In each instructional classroom, initially, the participants practiced 

writing and reading skills through reading the content materials (in Persian or 

English) and integrating them into the annotated clouds on the social telepresence 

robots' bodies. It is of note that the social telepresence robot augmented reality 

games and fan fictions were two types, namely teacher-written and student written 

fanfictions to be uploaded as the written clouds of the activities. While, in the 

teacher-written fan fictions, the language and content teachers collaborated to 
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write fan fiction, in the student-written fanfictions, students wrote the content of 

fictional writings with reliance on their academic and professional experiences. 

Then, they were taught and assessed individually by the collaboration of language 

and content teachers (co-teaching or adjunct teaching). In the middle of the course 

(the eighth session), once again, the participants' attitudes were solicited. The 

quantitative phase of the study was closed by assessing the participants' reading 

and writing skills in the healthcare fields through a mini-Clinical Evaluation 

Exercise in the process of addressing the standard patients' needs.  Finally, the 

study was closed by conducting an online focus-group interview. While the 

gathered data in the quantitative phase was analyzed through the repeated 

measures ANOVA, the participants' responses to the interview prompts were 

content analyzed through MAXQDA 2020.  Overall, this study revealed that 

although there are currently few reported occurrences of receptive and productive 

activities integrating students' experiences and thoughts into social robot-aided 

modules, fan fiction is a new channel for introducing the students' experiences 

into the process of practicing medical college reading and writing through social 

telepresence robots. Reading the self-written fanfictions to be glossed into the 

clouds of the social telepresence robots increased students' participation and 

performance. The analysis of qualitative data indicated that the participants 

applied different strategies during the study. Most frequently cited were cognitive 

and support strategies with addressing the need. Like so, the social telepresence 

robot augmented reality games, were real-life-like college language activities, 

allow for cooperative interaction in the context of college skills language teaching 

and learning, where entities can be boosted with each other. The participants also 

held favorable perceptions about sharing their experience through reading and 

writing fanfiction for practicing Language for Medical Purposes skills through the 

medium of telepresence robots. Based on the findings, academic and professional 

implications are provided. 

 

Keywords: Language for Medical Purposes, fanfiction, social robots, reading 

skills, writing skills.  
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پردازی داستانهای اجتماعی دورحضور و ربات پذیریتلفیقبررسی 

 آموزی با اهداف پزشکیدر زبان طرفداران

 2*، علی درخشان1سعید خزایی

 

 

 چکیده

های اجتماعی برای آموزش زبان پزشکی انجام های دانشگاهی فراگیران در کاربرد رباتاین پژوهش با هدف بررسی تجربه

فراگیر  389گیری آسان از بین ی نمونهموازی در فازهای کمی و کیفی، این پژوهش با انتخاب به شیوه شد. با کاربرد طرح

 1400-1401مقطع کارشناسی علوم پزشکی در نیمسال اول تحصیلی  زبان مشغول به تحصیل در غیرفارسیفارسی و 

های خواندن و نوشتن با اهداف پزشکی را بر روی ربات کنندگان، مهارتای، شرکتجلسه 16ی انجام شد. با شروع دوره

ک کنندگان از طریق یکتشر های درمانی، عملکرد. در پایان دوره، با برگزاری جلسه ارزیابی در عرصهفراگرفتنداجتماعی 

یل واریانس پاسخ گفتند. نتایج تحل های مصاحبهکنندگان به پرسشآزمون بالینی کوتاه ارزیابی شد. شش هفته بعد، شرکت

پردازی طرفداران برای تمرین های تکراری در فاز کمی از آن حکایت داشت که حضور فعال فراگیران در داستانبا اندازه

تحلیل پاسخ (. >001/0pجریان درک خوانداری و نوشتاری را تسهیل کرد ) اهداف پزشکی، های زبان بامهارت

فراگیران در جریان یادگیری را در  مشارکت گونهها، حضور ی نگرش همسو با برداشت آنکنندگان به پرسشنامهشرکت

داد. بر این اساس، راه لوه میآموزی با اهداف پزشکی پررنگ جهای اجتماعی دورحضور در زبانپذیری رباتکاربست

 دانش فراگیران است. های اجتماعی تمرکز برتآموزی پزشکی مبتنی بر ربای زبانتوسعه

 اجتماعی، نوشتن و خواندن  ، رباتپردازی طرفدارانداستانزبان با اهداف پزشکی،  :هاکلیدواژه
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  مقدمه

های ارتباطی در آموزش عالی توسعه فناوریهای اصلی آموزی دانشگاهی یکی از محرکگسترش زبان

امکان فراگیر نمودن آموزش  1آموزی با اهداف ویژهی زبانشود. با ورود فناوری به حوزهمحسوب می

Gholizadeh Asadian ,یهای زبانی به شکل واقعی فراهم شده است. طبق گفتهمهارت

Ahmadabad, and Maahoudi (2018)  قدر متنوع یژه مبتنی بر فناوری آنآموزی با اهداف وزبان

امروزه،  .دانندی فناوری را خطی نمیواسطهشده است که دیگر فراگیران محتوای تولید شده به

های آموزش عالی را در بافت 2گراییی برساختیادگیری بر پایه-ارتباطات سیّار نوع جدیدی از یاددهی

های اجتماعی در . در این بین، ربات(Engwall, Lopes, & Åhlund, 2021) به ارمغان آورده است

با مشارکت فعال فراگیران تبدیل شده  3آموزی دورحضورتلفیق با فناوری ارتباطات سیّار به ابزار زبان

اندرکاران آموزشی به این موضوع واقف . اگرچه امروزه دست(Engwall & Lopes, 2020)است 

ای را در موفقیت های اجتماعی، سهم عمدهمبتنی بر رباتآموزی با اهداف ویژه هستند که زبان

توان رابطه ساده بین کاربرد یادگیری از آن خود کرده است؛ اما، نمی-های یاددهیفراگیران در بافت

نیز،   Wu, Wang, and Chen (2015)های زبانی تعریف کرد.های اجتماعی و یادگیری مهارتربات

 گر آن در دورحضوریی فناوری ارتباطات و نقش تسهیلگستردگی دامنهبا اشاره به اذعان همگان بر 

را های اجتماعی اندرکاران آموزشی، رباتکه دستگویند، قدر مسلم تا زمانیهای اجتماعی، میربات

ای رفههای حیادگیری ببینند، تمایلی برای گسترش کاربرد آن به عرصه-های یاددهیمحدود به بافت

 وجود ندارد. 

آموزی دانشگاهی، های قدیمی زبانهای جدی برای زدودن زنگارهای ناشی از شیوهدر گام

گوی بخش تواند پاسخهای اجتماعی میاندرکاران آموزشی با اطمینان از این موضوع که رباتدست

های بینند که موقعیتهای زبان دانشگاهی باشد، بر خود میای از نیازهای فرایند یادگیری مهارتعمده

ه، ی گذشتدقت رصد کنند. در دههآموزی با اهداف ویژه به های جدید زبانمختلف را برای پیوند شیوه

 های زبانییادگیری برای تقویت مهارت-را در یاددهی های اجتماعیهایی که کاربرد رباتاکثر پژوهش

های های مبتنی بر رباتعالیتموقت تنها اثر یادگیری ف صورتبهدادند، دانشگاهی مورد مطالعه قرار می

ها از پرداختن پژوهش ای کهگونهبه کنندمیآموزی قیاس های مرسوم زباناجتماعی را با اثر شیوه

                                                      
1. Language for Specific Purposes or LSP 

2. constructionism 

3. telepresence 
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. (Kanero et al., 2021; Li, Yang, & Shiota, 2021)اند سایر وجوه فرایند یادگیری باز مانده

های اجتماعی، آموزی مبتنی بر رباتسازی امکان حضور فعال فراگیران در زبانقدر مسلم با فراهم

 شود.نیز فراهم می محیط دانشگاهیامکان رفع نیازهای فراگیران در خارج از 

 های زبان با اهداف پزشکی به کمک رباتو آموزش مهارت پردازی طرفدارانداستان

فراگیران،  یبا تمرکز بر تجربه 1پردازی طرفداراندهند که داستانمیهای اخیر نشان پژوهش

های درک و تولیدی به کمک یادگیری مهارت-ها در یاددهیای را برای حضور فعال آنجایگاه ویژه

که  پردازی طرفدارانداستان(. et al. Calvo-Vazquez, 2019ها از آن خود کرده است )ربات

تمرین  آموزی بههای خویش با تولید محتوا در رابطه با موضوع زبانطی آن فراگیران با تکیه بر تجربه

پردازند، مسئولیت یادگیری را در مسیری متفاوت به فراگیران های خوانداری و نوشتاری میمهارت

های ربات ،) eschool(2014. در این بین، طبق گزارش تارنمای (Surya, 2021)واگذار کرده است 

 دهد.آموزی با اهداف ویژه را میهای فراگیران نوید تحوالت در زباناجتماعی در تلفیق با تجربه

های اجتماعی در آموزش دهد، کاربرد رباتهای پیشین نشان میطور خاص، بررسی پژوهشاما، به

آموزی  انجام های زبانصحنه ها درهای آنرنگ فراگیران و تجربهبا حضور کم 2زبان با اهداف پزشکی

های فراگیران و ارتباط رو، چگونگی خطاب قرار دادن نیاز(. از اینLee & Lee, 2022شده است )

 ای از ابهام قرار دارد. هایی است که هنوز در هالهها با یکدیگر از جمله موضوعآن

 پزشکیهای اجتماعی دورحضور در آموزش زبان با اهداف چرایی کاربرد ربات

آموزی با اهداف پزشکی، عمده فرصت یادگیری برای فراگیران محدود به در شیوه قدیمی زبان

 یادگیری و-ی آموزش، فاصله زیادی بین جریان یاددهیفضای کالس درس بود. اگرچه در این شیوه

د وجود دارد؛ کار ببرنجا بههای تولید و درک را در آنای که قرار است فراگیران مهارتهای حرفهعرصه

های آموزشی با یک گام رو به جلو یعنی دورحضوری، از این فاصله کاسته است. از آن اما، فناوری

با اهداف پزشکی در ارتباط با نیازهای  زبانهای های مربوط به آموزش مهارتجهت که متون و فعالیت

ه ماعی و با حضور فراگیران بهای اجت، یادگیری به کمک رباتترتیباینبهشود، فراگیران تدوین می

 & ,Cheng, Sun)تر با واقعیات جهان پیرامون، از غنای بیشتری برخوردار است لحاظ پیوند عمیق

Chen, 2018.) دهد که امکان سیر فراگیران بین تجربیات، محتوای آموزشی ها نشان مینتایج پژوهش

 (.,Bahari 2022شود )محسوب می اتهای زبانی به کمک ربها عامل غنای یادگیری مهارتو عرصه

                                                      
1. fanfiction 

2. Language for Medical Purposes or LMP 
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شبکه  ها برای ایجاد بسترهای اجتماعی دورحضور در ظرفیت باالی آنویژگی ارتباط آسان ربات

& Bahari کند )یادگیری زبان با اهداف پزشکی نمود پیدا می-های یاددهیمجازی در بافت

Gholami, 2022آوری شواهد در پاسخ به طور مشخص، فراگیران در عصر حاضر محدود به جمع(. به

ها در راستای رفع نیازهای پرسش خاص نیستند. جریان دفاع از مواضع گوناگون فراگیران و اثبات آن

مین به پیش برده است. ه مسئلهها گذاشته و یادگیری را به سمت حل دنیای پیرامون پا را فراتر از این

گیری یادگیری در مشارکت فعال با دیگر همتایان است که شرایط را برای شکل مسئلهفرایند حل 

پردازی طرفداران ی چنین قابلیتی، داستان. در ادامه(Woo et al., 2021)سازد فراهم می ازپیشبیش

های یز ویژگگیری ا، فراگیران را به بهرهمسئلهبا کمک ربات اجتماعی با پدیدار ساختن فرایند حل 

مطرح نمایند  حلراههای خود را بنا بر دانش حین یافتن کند تا دیدگاهمختلف محتوا دعوت می

(2020 ,et al. Augello .)آموزی با اهداف ، با امکان تقویت تعامل فراگیران حین زبانترتیباینبه

در آن فراگیران در تعامل  آید، محیطی کهآموزی پشتیبانی شده فراهم میپزشکی زمینه ظهور مهارت

های جدید خویش به سمت دانش فعلی در حرکت به سمت مرتفع کردن با یکدیگر با هدایت آموخته

نیازها هستند. این محیط در نوع خود چارچوب پویا برای یادگیری بهینه محسوب خواهد شد، زیرا با 

ای منطبق بر نیازهای روز زندگی طور پیوسته چهرهها، دانش فعلی فراگیران بهپیوند عمیق آموخته

 .(Kanero et al., 2021) گیردخود میبه

 های زبان با اهداف پزشکیآموزش مهارت

van den Berghe et al. (2019) های آموزی مبتنی بر رباتی زبانترین مشخصهبرجسته

طات ای و ارتبارسانههای چندکنند. با امکان پیوند فناوریپذیری آسان آن معرفی میاجتماعی را شکل

با اهداف پزشکی با انعطاف  آموزی زبانهای اجتماعی، فرایند مهارتی رباتعنوان افزونهسیّار به

شود ای نیز پدیدار میهای حرفهای در عرصه، امکان ارزیابی لحظهترتیباینبهشود. بیشتری مهیا می

(Chodosa, Stroulia, King, & Carbonaro, 2014)ین ارزیابی جامع که همان ارزشیابی . با ا

های زبانی در عرصه را کارگیری مهارتتر از عملکرد واقعی فراگیران در بهاست، نمایی جامع 1تکوینی

گویند، با ورود می  Istenic, Bratko, and Rosanda (2021)کند. در این خصوص،بازتاب می

های خوانداری و نوشتاری زبان با اهداف ی آموزش مهارتهای اجتماعی دورحضور به حوزهربات

ی محتوای درسی پنهان مانده است اندرکاران تهیهپزشکی، ارزش بسیاری از ابعادی که در نزد دست

                                                      
1. Formative assessment 
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 ی ابنی نمایش بر روی بدنهای در تهیه محتوا برازمان از فناوری چندرسانهگیری هممحرز شد. بهره

آموزی ها را در مهارتبرداری مؤثر از آنترین این راهبردها است که امکان بهرهها از جمله برجستهربات

 ,Clearwater, 2011; Kuhهای متعددی )زبان با اهداف پزشکی را محقق نموده است. پژوهش

2001; Sun & Rueda, 2012آموزی های زبانرا در پودمانای ( کارآمدی فناوری چندرسانه

در  ی فراگیراناند. اما، کمتر پژوهشی به تجربههای اجتماعی بررسی کردهدانشگاهی مبتنی بر ربات

های خوانداری و نوشتاری زبان با اهداف پزشکی در چنین فضای ارتباط با آموزش و یادگیری مهارت

 (. Akyol & Garrison, 2011; Rogers, 2011ای پرداخته است )مثال، چندرسانه

های اجتماعی با کاربرد فناوری ی رباتای بر روی بدنههای حرفههای عرصهبازنمایی واقعیت

تری را برای گسترده گیرد و عرصهدر برمیای، ابعاد نوشتاری، تصویری و شنیداری را چندرسانه

ها، ش به کمک این فناوریسازد. در جریان آموزآموزی زبان با اهداف پزشکی پدیدار میمهارت

 Gong)های تولید زبان در ارتباط با یکدیگر از عمق بیشتری برخوردار خواهد بود یادگیری مهارت

& Xu, 2007)های اجتماعی در ربات کاربردهای انجام شده در بررسی پژوهش . اما، درنتیجه

به این نتیجه   Shadiev and Yang (2020)میالدی،  2020تا  2013های آموزی در بین سالزبان

درصد با هدف بررسی یادگیری فراگیران در سطوح مبتدی انجام شده است.  89رسیدند که بیش از 

 ;Erichsen & Bolliger, 2011)آموزی با اهداف پزشکی ی زباناگرچه برخی از پژوهشگران در حوزه

Song, Singleton, Hill, & Koh, 2004) های آموزشی را جدای از نی بر فناورییادگیری مبت

بر این باورند که تجربه یادگیری  de Freitas & Neumann (2009)نمایند، اما واقعیت تلقی می

 ی دانشجویاناندازه تجربه تواند بههای اجتماعی میی رباتواسطههای زبان با اهداف پزشکی بهمهارت

 یادگیری-دند که تعامل با محیط واقعی در جریان یاددهیها معتقهای واقعی موفق باشد. آندر محیط

ی تواند بر ابعاد مختلف زندگی فراگیران مؤثر واقع شود. طبق گفتههای درک و تولید زبان میمهارت

Randall (2019) ،ی آزمایش برای تمرین یادگیری دانشگاهی بوته-جا که بافت یاددهیاز آن

کار بندند، شود که در آن محیط قادرند خالقیت خویش را بهمیها در نزد فراگیران تلقی آموخته

ر دهد تا دهای اجتماعی به دانشجویان مجال بیشتری میی رباتای بر روی بدنهاستفاده از چندرسانه

 ی آزمایش گذارند. های زبان را به بوتهآموزی با اهداف پزشکی، بتوانند مهارتجریان مهارت

 Gardner (2006) آموزی تنها به محتوای ی سنتی زبانفراگیران در شیوه کهازآنجاییگوید، می

شد. محض محتوا نگریسته می کنندهمصرفها تنها به دید یک های درسی محدود بودند، به آنکتاب
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آموزی زبان، فراگیران خود خالق محتوا و ی مهارتهای آموزشی مجازی به حوزهاما، با ورود رسانه

 های جدیدتری را در نیل به اهداف خویش ایجاد نمایند. ها هستند تا موقعیتفعالیت

گونه به پردازی طرفداران در مسیری متفاوت و با اعطای نقش مشارکتدر این پژوهش، داستان

های اجتماعی دورحضور در ی فراگیران در کاربرد رباتکار گرفته شد تا ظرفیت تجربهفراگیران به

ی های خوانداری و نوشتاری زبان با اهداف پزشکی بررسی شود. بر این اساس، پرسشهاآموزش مهارت

 این شکل قابل طرح است:پژوهش به

بان های زپردازی طرفداران در تمرین مهارتچه نگرشی را فراگیران نسبت به کاربرد داستان (1

 های اجتماعی اتخاذ کردند؟با اهداف پزشکی به کمک ربات

های اجتماعی به شکل بهینه در پردازی طرفداران در تلفیق با رباتتانتا چه اندازه داس (2

 پذیر بود؟ های خوانداری و نوشتاری زبان با اهداف پزشکی کاربستیادگیری مهارت

پردازی و بان با اهداف پزشکی از طریق داستانز هایبرداشت فراگیران از یادگیری مهارت (3

 های اجتماعی چیست؟  ربات

 پژوهش شناسیروش

 299نفر از دانشجویان پسر و دختر فارسی ) 389ی انتخاب آسان از بین کنندگان به شیوهشرکت

N = 56( و غیرفارسی زبان )اردو N = 34، عرب N =های مامایی، ( کارشناسی علوم پزشکی از رشته

کنندگان درس انتخاب شدند. شرکتاطاق عمل، پرستاری، رادیولوژی و فناوری اطالعات سالمت 

اخذ کرده بودند. به  1401-1400اجباری زبان با اهداف پزشکی را در نیمسال اول تحصیلی 

 منزلهبههای آموزش مبتنی بر ربات اجتماعی ها در جلسهکنندگان یادآوری شد ارزیابی آنشرکت

سطح  ف درس را به دنبال داشت.رو، غیبت بیش از سه جلسه حذ؛ از ایناستها ی پایانی آننمره

بان های بسندگی زکنندگان با انجام آزمونمهارت خواندن و نوشتن عمومی انگلیسی یا فارسی شرکت

با سطح  فراگیر 77انگلیسی یا فارسی، در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته سنجش شد. با حذف 

 روه تقسیم شدند:طور تصادفی ساده به دو گکنندگان بهشرکت 312زبانی مبتدی، 

کننده فارسی یا شرکت 156 ها(:پردازی طرفداران یاددهنده )یاددهندهگروه اول: داستان

ها غیرفارسی زبانان متشکل ی چهارنفری تمرین تقسیم شدند. حلقهحلقه 39غیرفارسی زبان که به 

 بود. زبانعربفراگیر  14فراگیر اردو زبان و  32از 
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کننده فارسی یا غیرفارسی زبان بودند شرکت 156ی طرفداران فراگیر: پردازگروه دوم: داستان

فراگیر  24های غیرفارسی زبانان متشکل از ی چهارنفری تمرین تقسیم شدند. حلقهحلقه 39که به 

 بود. زبانعربفراگیر  20اردو زبان و 

 ابزار

و کاماًل مخالفم =  5ای )کاماًل موافقم = درجههای پیمایش از طیف لیکرت پنجپرسش پیمایش:

د های تخصصی تولید کردن( بود. این پرسشنامه را پژوهشگران با همکاری پنج نفر از اساتید رشته1

ی پرسشنامه (. روایی سازهTaherdoost, 2018که از روایی صوری و محتوای مناسب برخوردار بود )

ی پایایی از محاسبه شد. برای محاسبه 34/2رای این پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدی ب

باالتر بود.  9/0( از معیار =91/0AGFI)تعدیل یافته  برازندگیهای مختلفی استفاده شد: شاخص

ا کنندگان رپاسخ بود که شرکت-ی بازمحاسبه شد. مقابل هر پرسش یک جعبه 81/0آلفای کرونباخ 

ی مدیریت هفته در بستر سامانه 12ساخت نگرش خویش را بسط دهند. این پرسشنامه ر میقاد

 یادگیری نوید فعال بود. 

کنندگان، های خوانداری و نوشتاری شرکتبرای ارزیابی مهارت ها:های ارزیابی مهارتفعالیت

های درسی را انتخاب و به های کتابهای تخصصی فعالیتپژوهشگران با مشارکت اساتید رشته

( تبدیل 0و پاسخ نادرست =  1هایی با قابلیت ارزشیابی )پاسخ درست = مجموعه آزمون شامل پرسش

 (.Taherdoost, 2018و محتوای این مجموعه مورد تأیید بود ) کردند. بر این اساس، روایی صوری

آزمون نوشتاری و خوانداری فارسی و انگلیسی برای هر رشته بود. پایایی همراه  16این مجموعه شامل 

 ها به تفکیک محاسبه شد.با ضریب دشواری و تمیز برای آزمون

های آموزشی با همکاری ساتید رشتههای این آزمون را شش نفر از اشاخصآزمون بالینی کوتاه: 

ی آموزش زبان طراحی کردند. بر این اساس، روایی صوری و محتوای آزمون دو نفر از اساتید رشته

ی رود، در این پژوهش پایایبود. اگرچه، پایایی این آزمون با تعداد دفعات تکرار آن باالتر می قبولقابل

های آزمون بالینی کوتاه در سه سطح محاسبه شد. شاخص 81/0این آزمون از طریق آلفای کرونباخ 

 ( مطرح شد. قبولقابل 20-14بخش؛ = رضایت13-7عدم رضایت،  1-6)

راهنمای  ،Hilliard et al. (2020) یهای مصاحبهبا اقتباس از پرسش پژوهشگرانمصاحبه: 

پاسخ به زبان اول -به برای این پژوهش را شکل دادند. این راهنما شامل پنج پرسش بازمصاح

 های مصاحبه نمایش داده شده است.پرسش 1شد. در شکل کنندگان میشرکت
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 های مصاحبه(: پرسش1شکل )

 مواد آموزشی

های انگلیسی برای دانشجویان رادیولوژی محتوای انگلیسی برای اهداف پزشکی از کتاب

(Bouzarjomehri, Aghabagheri, & Ghafaripour, 2014) انگلیسی برای دانشجویان اطاق ،

(، انگلیسی برای Akbari, 2017، انگلیسی برای دانشجویان مامایی )(Akbari, 2016)عمل 

و انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطالعات سالمت  (Kayhani et al., 2020)دانشجویان پرستاری 

(Akbari, 2015) برگردان کردند.   نیز ها را به فارسیانتخاب شد. پژوهشگران محتوای این کتاب 

 پردازیداستان

های نوشتاری و خوانداری به طرفداران برای تمرین مهارت 1شدهسفارشیپردازی دو دسته داستان

 ی نوید در منوی مشخص قرار گرفت.های اجتماعی تدوین شد و در فضای تمرین سامانهکمک ربات

های تخصصی و ها را یاددهنده: این داستانها(پردازی یاددهنده )یاددهندهالف( داستان

ها شامل حداقل هشت و حداکثر گر نوشتند. داستانآموزش زبان در هشت عنوان با همفکری یکدی

ها را در یک پیکره ذخیره ها این داستانها، یاددهندهشد. بعد از نوشتن داستانچهارده جمله می

 کردند.می

                                                      
1. tailor-made fanfiction 
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ها، هشت عنوان )مشترک( مطرح برای نگارش این داستان :پردازی فراگیر )فراگیران(ب( داستان

کنندگان قرار گرفت تا با همفکری یکدیگر در نده، در اختیار شرکتپردازی یاددهشده در داستان

 های کوچک داستان بنویسند. گروه

پژوهشگران ربات اجتماعی سفیر را ابداع  یکی ازهای اجتماعی: های مبتنی بر رباتفعالیت

ی مدیریت نوید و طراحی ابرهای دلیل انجام پژوهش در زمان شیوع کرونا، با کاربرد سامانهکرد. به

سازی شکل دورحضوری این ربات طراحی شد. فضای مجازی برای نوشتاری به کمک شبیه

، با مشارکت Vuforia unityافزاری رمی نو بسته unity gameپردازی با استفاده از موتور داستان

 ای دانشگاه اصفهان طراحی شد. های رایانهپژوهشگران مرکز بازی

 فرایند

 هفته در سه گام انجام شد: 16این پژوهش متممی با استفاده از طرح موازی به مدت 

با ورود هر یک از  یادگیری:-های یاددهیگام نخست، تمرین، آموزش و ارزیابی در بافت

ی مدیریت آموزشی نوید و اتصال به منوی مربوطه، در ی شخصی به سامانهراگیران از طریق صفحهف

کنندگان محتوای خوانداری زبان فارسی یا انگلیسی با اهداف پزشکی ها(، شرکتگروه اول )یاددهنده

روی ابرهای  بر تلفن همراهخواندند و سپس از طریق ها تدوین شده بود را میرا که از سوی یاددهنده

 نوشتند.ی ربات اجتماعی مینوشتاری بدنه

فارسی  سراییکنندگان فارسی و غیرفارسی زبان نخست به داستاندر گروه دوم )فراگیران(، شرکت

 هایشده در جلسه راستا با محتوای خوانداری و نوشتاری ارائهیا انگلیسی در رابطه با موضوع و هم

خواندند و از طریق ها را میسراییکنندگان محتوای این داستانپرداختند. سپس، شرکتبرخط می

نوشتند. در شکل های اجتماعی میی رباتخویش بر روی ابرهای نوشتاری بر روی بدنه تلفن همراه

 پردازی طرفداران به کمک ربات اجتماعی نشان داده شده است.های داستانای از فعالیت، نمونه2
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 پردازی طرفداران بر روی ربات اجتماعیاز داستانای (: نمونه2شکل )

پردازی طرفداران به کمک در هر جلسه، بعد از پایان تمرین نوشتاری و خوانداری از طریق داستان

در  Adobe Connectافزار آموزشی کنندگان از طریق لینک اتصال نرمربات اجتماعی، شرکت

های دقیقه مهارت 45کننده به شکل انفرادی یافتند. هر شرکتهای آموزش برخط حضور میکالس

گرفت. سپس، در همین جلسه نوشتاری یا خوانداری انگلیسی یا فارسی با اهداف پزشکی را فرا می

قیقه د 15های آن در مدت کننده قرار داده شد تا به پرسشهای سنجش در اختیار هر شرکتفعالیت

ی تخصصی هشت استاد رشته شد.برای هر مهارت برای وی ثبت می 20ای از صفر تا پاسخ دهد و نمره

کنندگان را شرکت 1به همراه چهار استاد آموزش زبان انگلیسی و فارسی، آموزش و ارزیابی تجمیعی

 بر عهده داشتند.

بعد از آخرین  یک هفته های خوانداری و نوشتاری در عرصه:گام دوم، سنجش مهارت

های کنندگان در عرصههای خوانداری و نوشتاری شرکتی تمرین، آموزش و ارزیابی، مهارتجلسه

ها از طریق آزمون بالینی کوتاه سنجش برای رفع نیازهای آن 2ای مجازی حین تعامل با بیمارنماحرفه

فرادی صورت انفراگیر به سازی شده بود که در آن هردرمانی شبیه-شد. این عرصه یک محیط بهداشتی

                                                      
1. co-teaching and assessment 

2. standard patient 
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. نوشتشد و برای نیازهای وی پاسخ میدقیقه بر بالین یک بیمارنما حاضر می 7و در زمان تقریبی 

 د. شبایستی انگلیسی یا فارسی نوشته میها نیز میها انگلیسی یا فارسی بود و پاسخمتن پرونده

ی متمرکز برای مصاحبه نامهدعوتبعد از ارزشیابی در عرصه، گام سوم، مصاحبه: 

کنندگان رضایت خویش را برای حضور در مصاحبه اعالم نفر از شرکت 62کنندگان ارسال شد. شرکت

صورت هبرای شرکت در مصاحبه ب ترین نمرهکنندگان با باالترین و پایینکردند. سپس، ده نفر از شرکت

های مختلف حضور فراگیر از زبان این صورت که از هر رشته حداقل دوهدفمند انتخاب شدند، به

کنندگان منتخب از هر رشته، نام مستعار گرفتند. یک نفر از داشتند. برای حفظ محرمانگی، شرکت

سخ دانستند پاکنندگان را میپژوهشگران، همراه با دو نفر از اساتید آموزش زبان، که زبان اول شرکت

 Adobeافزارنرمدقیقه از طریق  120ز در زمان ی متمرککنندگان را رونویسی کردند. مصاحبهشرکت

Connect  .فرایند انجام پژوهش نمایش داده شده است.3در شکل  انجام شد ، 
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 (: فرایند انجام پژوهش۳شکل )

انی فراو هایشاخصهای آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. های پژوهش از روشبرای تحلیل داده

های کمترین و بیشترین مقدار مشاهده شده و درصد فراوانی برای توصیف متغیرهای کیفی و شاخص

 شود.و میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرهای کمی گزارش می

 ها از آزمون ویلکاکسونبرای مقایسه نمرات نگرش قبل و حین دوره و بررسی میزان همبستگی آن

 دران کنندگبرای بررسی تغییرات نمرات شرکتستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد. و ضریب همب

 های تکراری انجام شد. پردازی، تحلیل واریانس با اندازهطول دوره و در دو گروه داستان
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 هاتحلیل کیفی داده

های کنندگان منتخب به پرسشهای حاصل از ضبط پاسخ شرکتها بر روی رونویستحلیل کیفی داده

روش  تحلیل شد. MAXQDA 2020افزار نرم با استفاده از محور-نی مضمومصاحبه، به شیوه

های پیشنهادی ( بود. در این راستا، گامinductiveها استقرایی )برگزیده برای تعریف مضمون

(2018)Clarke and Braun  .منظور آشنایی با محتوای در گام نخست، پژوهشگران به دنبال شد

ها، مند به رونویسیچندین بار مرور کردند. در گام دوم، با نگاه نظام آن راها حاصل از رونویسی پاسخ

 ها به مضمون تبدیل شد.ی برجسته تعریف شد. در گام سوم، این مشخصهمشخصه 29

 های اجتماعییق رباتهای زبانی از طرتمایل به یادگیری مهارت

بتدا های اجتماعی ااز طریق ربات کنندگان را به یادگیری زباندو گویه از پرسشنامه تمایل شرکت

من از فراگیران پرسیده شد که  کههنگامیکرد. ]در ابتدای دوره[ ی آموزشی سؤال میو حین دوره

فراگیر  70، های اجتماعی تمرین کنمهای زبان با اهداف پزشکی را از طریق رباتتمایل دارم مهارت

 های موافقم و کامالً موافقم را انتخاب کردند.( گزینه4/23)%

های زبان با اهداف پزشکی من تمایل دارم مهارتوقتی که از فراگیران پرسیده شد که ]حین دوره[ 

کاماًل موافقم را های موافقم و ( فراگیر گزینه6/94)% 283، های اجتماعی تمرین کنمرا از طریق ربات

 انتخاب کردند.

های کنندگان برای تمرین مهارتنشان داده شده است، تمایل شرکت 4طور که در شکل همان

های اجتماعی حین دوره بیشتر از ابتدای آن بود. براساس نتایج زبان با اهداف پزشکی به کمک ربات

 -244/14و  >001/0pایش یافته بود )معناداری افز طوربهویلکاکسون تمایل  اینشانهآزمون رتبه 

=z .)  

کنندگان از ارتباط مثبت معنادار بین تمایل برای آموزش از طریق همبستگی سطح تمایل شرکت

  (.r =356/0و  >001/0pداد )ی آموزشی خبر میهای اجتماعی ابتدا و حین دورهربات
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 های اجتماعی قبل و حین دورهطریق رباتها از توزیع فراوانی تمایل به یادگیری مهارت (:4شکل )

 نقش فعال

آموزی زبان با اهداف کنندگان را راجع به ایفای نقش فعال در تمرین مهارتدو گویه نظر شرکت

کنندگان این سؤال که از شرکتکرد. وقتی های اجتماعی دورحضور سؤال میپزشکی از طریق ربات

های خوانداری و نوشتاری زبان با داشتم در تمرین مهارتتمایل پرسیده شد که ]در ابتدای دوره[ 

های موافقم و کاماًل موافقم ( گزینه7/17کننده )%شرکت 53، اهداف پزشکی نقش فعال داشته باشم

تم تمایل داشکنندگان پرسیده شد که ]حین پژوهش[ که از شرکترا انتخاب کردم. همچنین، هنگامی

 211. نوشتاری زبان با اهداف پزشکی نقش فعال داشته باشم های خوانداری ودر تمرین مهارت

 طوربههای موافقم و کامالً موافقم را انتخاب کردند. و این تمایل نیز ( گزینه6/70کننده )%شرکت

  (. z= - 643/16  و >001/0pمعناداری افزایش یافته بود )

ز ادار بین تمایل برای آموزش اهمبستگی سطح تمایل برای ایفای نقش فعال از ارتباط مثبت معن

  (.r =975/0و  >001/0pداد )ی آموزشی خبر میهای اجتماعی ابتدا و حین دورهطریق ربات

 پردازی طرفدارانداستان

-پردازی برای یادگیری مهارتکنندگان را راجع به داستاندو پرسش دیگر پرسشنامه نظر شرکت

 کنندگان سؤال شد ]ابتدایکرد. وقتی که از شرکتسؤال میهای درک و تولید زبان با اهداف پزشکی 
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-داستان های درک و تولید زبان با اهداف پزشکیبرای یادگیری مهارت من تمایل داشتمپژوهش[ 

های موافقم و کامالً موافقم را انتخاب کردند. با ( گزینه%30کنندگان )نفر از شرکت 90، پردازی کنم

پردازی های درک و تولید داستانتمایل داشتم برای تمرین مهارتمن طرح پرسش ]حین پژوهش[ 

های موافقم و کاماًل موافقم را انتخاب کردند. و این ( گزینه%94کنندگان )نفر از شرکت 281، کنم

 (. z= -733/16و  >001/0pتفاوت قبل و حین دوره معنادار بود )

ی از ارتباط مثبت معنادار بین تمایل پردازکنندگان برای داستانهمبستگی سطح تمایل شرکت

 (.r =934/0و  >001/0pداد )خبر می ابتدا و حین دوره برای آموزش از طریق ربات

 تمرین مشارکتی

های خوانداری و نوشتاری من تمایل داشتم تمرین مهارتدر پاسخ به پرسش ]ابتدای پژوهش[ 

های موافقم و کاماًل ( گزینه4/32)% هکنندشرکت 97، مشارکتی انجام دهمزبان با اهداف پزشکی را 

من تمایل داشتم برای موافقم را انتخاب کردند. به همین صورت، با طرح پرسش ]حین پژوهش[ 

های موافقم و کنندگان گزینهنفر از شرکت 299 پردازی کنم.های درک و تولید داستانتمرین مهارت

 -213/14و  >001/0pز قبل و حین دوره معنادار بود )کامالً موافقم را انتخاب کردند و این تفاوت نی

=z .) 

 تحلیل پیشرفت )در دوره(

ه ک، نتایج تحلیل استنباطی برای نمرات نوشتاری نشان داد عالوه بر این12مطابق با جدول 

  p>001/0)طور معناداری در طول دوره افزایش یافت کنندگان بهمیانگین نمرات شرکت

 968/90و  p>001/0) ، تفاوت میانگین نمرات بین دو گروه معنادار بود(04/4Fو916/1191 = 922/2908و

 890/104و  p>001/0) معنادار بودنیز  001/0اثر متقابل زمان در گروه در سطح . (1Fو295=

که در جلسه اول نمرات نوشتاری در گروه های تعقیبی نشان داد با وجود اینبررسی (04/4Fو916/1191=

  .( p= 042/0و  -296/0ها بود )اختالف میانگین = دهندهطور معناداری کمتر از گروه یادگیران بهفرا
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 های تکراری(: نتایج تحلیل واریانس نمرات مهارت نوشتاری با اندازه1جدول )

مجموع  منبع  

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

حجم 

 اثر

ی
ت نوشتار

مهار
 

 *گروهیدرون

 908/0 >001/0 922/2908 912/1272 040/4 064/5143 زمان

 780/0 >001/0 890/1047 545/458 040/4 702/1852 گروه×زمان

 008/0 >044/0 445/2 070/1 040/4 323/4 زبان×زمان

 008/0 >04/0 502/2 095/1 040/4 323/4 زبان×گروه×زمان

    438/0 916/1191 569/521 خطا

 بین گروهی

 236/0 >001/0 968/90 162/2158 1 162/2158 گروه

 025/0 >007/0 421/7 057/176 1 057/176 زبان

 034/0 001/0 307/10 525/244 1 525/244 زبان×گروه

    724/23 295 678/6998 خطا

 

 ها؛ گروه دوم: فراگیران؛ زبان: زبان مادری.گروه: اول: یاددهنده نکته.

دهد میانگین ، نتایج تحلیل واریانس برای نمرات مهارت خوانداری نشان می2مطابق با جدول 

 902/3503و  p>001/0)طور معناداری در طول دوره افزایش یافت کنندگان بهنمرات شرکت

 091/163و  p>001/0) ، تفاوت میانگین نمرات بین دو گروه معنادار بودترتیباینبه؛ (06/7Fو38/2084=

ی اول به در جلسه 45/12ساخته در دوره از -میانگین نمرات خوانداری در گروه یاددهنده. (1Fو295=

 افزایش پیدا کرد.  94/17به  23/12ی آخر در گروه فراگیران از در جلسه 77/13

 1351و  p>001/0)تایی زمان، گروه و زبان مادری با توجه به معنادار بودن اثر متقابل سه

های تعقیبی، تفاوت نمرات مهارت خوانداری دو گروه برای ی بررسی، با ادامه(06/7Fو38/2084=

در  03/12ها از کنندگان فارسی زبان در گروه یاددهندهدانشجویان زبان بررسی شد. نمرات شرکت

 افزایش یافت.  86/17به  29/12در انتهای آن و در گروه فراگیران از  29/13ابتدای دوره به 
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 تکراری هایاندازهنتایج تحلیل واریانس نمرات مهارت خوانداری با (: 2جدول )

مجموع  منبع  

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

حجم 

 اثر

ی
ت خواندار

مهار
 

 *گروهیدرون

 922/0 >001/0 902/3503 371/815 66/70 185/5761 زمان

 821/0 >001/0 007/1351 384/314 66/70 352/2221 گروه×زمان

 018/0 >001/0 427/5 263/1 66/70 923/8 زبان×زمان

 011/0 002/0 164/3 736/0 66/70 202/5 زبان×گروه×زمان

    233/0 387/2084 045/485 خطا

 بین گروهی

 365/0 >001/0 091/163 749/3346 1 749/3364 گروه

 050/0 >001/0 388/15 481/317 1 481/317 زبان

 019/0 018/0 661/5 799/116 1 799/116 زبان×گروه

    631/20 295 173/6086 خطا

 ساخته؛ زبان: زبان مادری.-ساخته؛ گروه دوم: فراگیر-گروه: اول: یاددهنده نکته.

 تحلیل عملکرد )در عرصه(

طور معناداری بیش از این به ، میانگین نمرات نوشتاری در عرصه در گروه فراگیران3طبق جدول 

این اختالف (. p>001/0و  297t=84/37و  94/5)اختالف میانگین = ها بود میانگین در گروه یاددهنده

 .(>001/0pنمره بود ) 19/5و  3/6زبانان و غیرفارسی زبانان به ترتیب کنندگان فارسیدر مورد شرکت

طور معناداری بیش از این میانگین روه فراگیران بهمیانگین نمرات مهارت خوانداری در عرصه نیز در گ

  .(p>001/0و  297t= 46/35و  07/6)اختالف میانگین = ها بود در گروه یاددهنده
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 مقایسه نمرات مهارت نوشتاری و خوانداری در عرصه(: ۳جدول )

 مهارت
زبان 

 مادری

 گروه

 پردازیداستان

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 هامیانگین
t 

درجه 

 آزادی
p-

value 

ت
مهار

 
ی

نوشتار
 

 در
صه

عر
 

 فارسی
 248/1 06/10  دهندهادی

302/6- 340/36- 204 
001/0< 

 241/1 36/16  فراگیران

 غیرفارسی
 515/1 21/11  اددهندهی

192/5- 374/17- 91 
001/0< 

 355/1 4/16  فراگیران

 کل
 439/1 43/10  دهندهدیا

944/5- 84/37- 297 
001/0< 

 272/1 37/16  فراگیران

ت
مهار

 
ی

خواندار
 

 در
صه

عر
 

 فارسی
 350/1 83/10  دهندهدیا

425/6- 594/33- 204 
001/0< 

 394/1 26/17  فراگیران

 غیرفارسی
 624/1 96/11  اددهندهی

331/5- 332/16- 91 
001/0< 

 517/1 29/17  فراگیران

 532/1 19/11  دهندهدیا کل
072/6- 46/35- 297 

001/0< 

 427/1 27/17  فراگیران 

 ساخته؛ زبان: زبان مادری.-ساخته؛ گروه دوم: فراگیر-گروه: اول: یاددهنده نکته.

 نتایج کیفی

مسأله، حضور فعال و یادگیری ماندگار پنج مضمون اصلی حاصل از تحلیل افزونگی، طرح، حل

 شد.ها شامل حداقل یک مضمون فرعی میهای مصاحبه بود. این مضمونفراگیران به پرسشهای پاسخ

 افزونگی

آموزی زبان با اهداف های اجتماعی دورحضور در فرایند مهارتدر خصوص اثر چگونگی کاربرد ربات

آموزی بانت زعنوان یک فعالیها بهکننده بر این باور بودند که تنها کاربرد این رباتویژه، هشت شرکت

 سازد. ها را فراهم نمیی پیشرفت در یادگیری مهارتزمینه

کرد تا به ابعادی ]از ی ربات به من کمک میتکمیل ابرهای نوشتاری بر روی بدنه»

 (1)د« من پنهان مانده بود، پی ببرم. برایهای آموزش یادگیری[ که در جلسه
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  طرح

خاص  رویکردهایآموزی زبان با اهداف پزشکی در مهارت کننده، کاربرد رباتدر نظر هفت شرکت

های حاصل از کاربرد ها به این موضوع اشاره داشتند که برای ماندگاری آموختهطلبد. آنخود را می

 محتوا ضروری است. به آموزی، ارائه طرحی منسجم در شکل بخشیهای اجتماعی در زبانربات

های جدید در یادگیری زبان با اهداف پزشکی ی انگارهضهپردازی را فرصتی برای عرمن داستان»

 (1« )هدیدم.

 تحلیل

یلی با ای تحلگونهبار بهپردازی توانستند اینگفتند، هنگام داستانکننده منتخب هفت شرکت

 محتوا برخورد کنند.

 دورحضوری

های زبانی در مهارتهای اجتماعی در تمرین کنندگان موفقیت کاربرد رباتدر این حین، شرکت

 دانستند.ای را تا حد زیادی مرهون دورحضوری میرابطه با نیازهای آموزشی و حرفه

-های یاددهیطور مستمر به فضای مشابه با بافت[ بهکمک رباتها ]بهمن در تمرین مهارت»

 (.2)الف« ای دسترسی داشتم.یادگیری و حرفه

 حضور فعال 

ی آموزی با اهداف پزشکهای اجتماعی در زباناین نکته که کاربرد رباتکننده با اشاره به نه شرکت

رفت، از حضور فعال خودشان پردازی طرفداران به سمت نیازهای فراگیران پیش میراستا با داستانهم

 صحبت کردند.   

تری به مسائل آموزشی به استقبال ، دانشجویان با نگاه ژرفپردازیداستانبا حضور فعال در »

 (2)د« رفتند.جلسات بعد می

 مسئلهحل 

 به فعال ماندن مسئلهکنندگان منتخب، تمرین با طرح درست، همانند جریان حل از نظر شرکت

 کند.تجربه کمک می

 با طرح نیازها،های نخست، کار تولید محتوا دشوار بود؛ اما، در گذر زمان، اگرچه در جلسه»

 (1)ج« شد.راهکارهایی نیز برای آن ارائه می
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 روزرسانیبه

ی رجوع به دانش پیشین و طرفداران زمینه مسئلهها، حضور فعال و مشارکتی برای حل طبق پاسخ

 کرد. ها را فراهم میروزرسانی آنامکان به

 (1)ب.«. کار گیرمبرای یادگیری بههای کسب شده را با نوسازی دانش من توانستم تجربه»

 یادگیری ماندگار 

ی و کننده، حضور فعال، مشارکت همتایان برای تمرین بر روی بدنهی شش شرکتطبق گفته

د، گفتنها کرد به یادگیری ماندگار انجامید. آنپردازی طرفداران که همچون نقشه راه عمل میداستان

 یادگیری و عرصه تمرکز بیشتری بر محتوا داشتند. -حین حرکت بین بافت یاددهی

وضوح مفید فایده بود. من توانستم ]در عرصه[ به بلندمدتها در ارزیابی وختهماندگاری آم»

 (1)الف« مناسبی را پیشنهاد دهم. حلراهنیازهای بیماران را درک و 

 تنوع

پردازی طرفداران با محوریت فراگیران کنندگان منتخب بر این باور بودند که داستانشرکت

های اجتماعی دورحضور برای تمرین ه استفاده از رباتکند کبه این مطلب اشاره می وضوحبه

 های زبان با اهداف پزشکی هرگز به مفهوم تقلید کورکورانه محتوای آموزشی موجود نیست. مهارت

های اجتماعی در آموزش زبان با نه، به تنها یک محتوا برای همه، رمز موفقیت در کاربرد ربات»

 (2« )هاهداف پزشکی است.

 ترکیب

های اجتماعی دورحضور در تسهیل یادگیری کنندگان یکی از عوامل موفقیت رباتکتمشار

 های زبان با اهداف پزشکی را ترکیب آن با آموزش دانستند.   مهارت

ی شکل دیداری متناظر با محتوای خوانداری بر روی ربات به همراه امکان تغییر در مشاهده»... 

 (1)ب« نی را بهتر فراگیرم...های زبامتن به من امکان داد مهارت

 بحث

 شود.های پژوهش بحث میها در ارتباط با پرسشدر این بخش، یافته

پردازی طرفداران در تمرین چه نگرشی را فراگیران نسبت به کاربرد داستان (1

 های اجتماعی اتخاذ کردند؟های زبان با اهداف پزشکی به کمک رباتمهارت
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 های نوشتاری و خوانداری به کمکی تمرین مهارتدرنتیجهکنندگان نتایج فاز کمی از موفقیت شرکت

تراز با های اجتماعی دورحضور خبر داد. نتایج فاز کیفی، همپردازی طرفداران از طریق رباتداستان

وانش های اجتماعی را در ارتقای تپردازی طرفداران با تمرین مبتنی بر رباتاین موفقیت، تلفیق داستان

 ای مؤثر نشان داد.دگان برای خطاب قرار دادن نیازهای دانشگاهی و حرفهکننشرکت

پردازی که عامل موفقیت فراگیران در یادگیری ی داستانواسطهکنندگان بهنقش فعال شرکت

 یرفت مهر تأییدی بر نتایج مطالعههای خواندن و نوشتن زبان با اهداف پزشکی به شمار میمهارت

18) Asadian et al. (20 گر مهارتعنوان عامل تسهیلگستر فراگیران بهبود که بر نقش پیش 

گری دالیل مختلفی که در این پژوهش تسهیل آموزی با اهداف پزشکی تأکید داشت.زبان

های اجتماعی دورحضور را تأیید پردازی طرفداران را در تمرین نوشتار و خواندار به کمک رباتداستان

 ,Suryaای )های پیشین همخوانی دارد: نقش فعال برای تداعی عرصه حرفهپژوهشکرد با نتایج می

 (. Engwall & Lopes, 2020( و تعامل و دریافت بازخورد از همتایان )2021

-عنوان عامل اصلی عدم کارآمدی دورهآموزی دانشگاهی بههای زبانمنفعل بودن فراگیران در دوره

 Gong)های پیشین بحث شده است ی آموزشی به تفضیل در پژوهشآموزی مبتنی بر فناورهای زبان

& Xu, 2007)های اجتماعی به آموزی مبتنی بر رباتی زبانهای محدودی در حوزه؛ اما، پژوهش

توجهی به دانش فراگیران در تعریف نشان داد که بی وضوحبهاند. این پژوهش این موضوع پرداخته

طور عمده سبب های دورحضور بهکمک رباتزبان با اهداف پزشکی بههای داستان برای تمرین مهارت

 (. Woo et al., 2021های درک و تولید فراگیران شد )افت یادگیری مهارت

های اجتماعی به شکل بهینه در پردازی طرفداران در تلفیق با رباتتا چه اندازه داستان

 پذیر بود؟ اف پزشکی کاربستهای خوانداری و نوشتاری زبان با اهدیادگیری مهارت

-در این بین، روند پیشرفت و عملکرد فراگیران در درک و تولید زبان با اهداف پزشکی در پودمان

های دورحضور پردازی طرفداران، به اهمیت رباتآموزی مبتنی بر ربات به کمک داستانهای زبان

 های اجتماعیربات غیرزبانیهای ی حرکتواسطهسازی بسیاری از مفاهیم انتزاعی بهاشاره دارد. شفاف

ها را های خواندن و نوشتن زبان با اهداف پزشکی، جریان یادگیری این مهارتحین تمرین مهارت

های اجتماعی دورحضور در تمرین زبان با اهداف پزشکی مهر تأییدی گری رباتکند. تسهیلتسهیل می

آموزی دانشگاهی را به های در زبانپذیری رباتاست که کاربرد Wu et  al. (2015)های بر یافته

 دهند.ای ربط میهای حرفههای یادگیری و عرصهتجسم بسیاری از رویدادهای بافت
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 هایهای دورحضور در یادگیری مهارتپردازی طرفداران و رباتاما، چگونگی اثرگذاری تلفیق داستان

ن گردد. موفقیت فراگیراها بازمیکارگیری آندرک و تولید زبان با اهداف پزشکی بیشتر به نوع به

 یهای زبان با اهداف پزشکی در تجربههنگام واگذاری مسئولیت تعریف داستان برای تمرین مهارت

نظر های اجتماعی دورحضور تا حدی دور از انتظار بهآموزی مبتنی بر رباتهای زباناولیه پودمان

یادگیری ذهن فراگیران را از توجه به -در فرایند یاددهی های اجتماعیرسد؛ چراکه، تازگی رباتمی

 سازد. دیگر ابعاد تمرین دور می

های خواندن و نوشتن زبان با اهداف پزشکی از برداشت فراگیران از یادگیری مهارت

 های اجتماعی چیست؟  پردازی و رباتطریق تلفیق داستان

 تر این موضوع که چهپژوهش بود، بررسی دقیقی این اگرچه تجربه و دانش فراگیران عمده یافته

د های پیشین فراگیران در تعریف و کاربرگیری و کاربرد دانش و تجربهتواند بر بهرهعواملی دیگری می

نی بر آموزی مبتهای کیفی مشخص شد فراگیران ابعاد مختلف زبانداستان مؤثر باشد. با تحلیل داده

اند. امکان تعریف داستان پردازی طرفداران را برجسته کردههای اجتماعی از طریق داستانربات

ی در امندی از تجربیات همتایان، از جمله ابعادی بود که به شکل گستردهصورت اشتراکی و بهرهبه

 پاسخ فراگیران پررنگ شده بود.  

های اجتماعی را آموزی مبتنی بر رباتکارکرد زبان، ) Agca & Özdemir(2013ی طبق گفته

آموزی، از های زبانخاصی محدود کرد، چراکه اتخاذ هر رویکردی مانند سایر شیوه قاعدهبهتوان نمی

ای هپذیرد. در عوض، به حاشیه راندن فراگیران حین تولید فعالیتسبک یادگیری فراگیران تأثیر می

 هایها، کاربردپذیری فناوریی آنهاآموزی با کنار زدن سبک یادگیری و بدون توجه به تجربهزبان

 دهد. الشعاع قرار میآموزی دانشگاهی تحتآموزشی را در زبان

 هامحدودیت

 ی آن عبارت است از:هایی روبرو است که عمدهاین پژوهش با محدودیت

کنندگان این پژوهش از بین دانشجویان آسیایی از یک دانشگاه انتخاب شدند که نخست، شرکت

فداران پردازی طرپذیری داستانها محدود به اردو و عربی بود. دوم، بررسی تلفیقغیرایرانی تنوع زبانی

های درک و تولید زبان با اهداف پزشکی محدود شد. های اجتماعی دورحضور به آموزش مهارتو ربات

 .های درک و تولید انجام شدیادگیری مهارت-سوم، اگرچه این پژوهش با محوریت یاددهی
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 نهاد برای پژوهش بیشترپیش

آموزی پردازی طرفداران به پیشبرد زبانکاربستن تجربیات فراگیران از مجرای داستاناین پژوهش با به

آموزی دانشگاهی به تر در زبانهای گستردههای اجتماعی کمک کرد. پژوهشپزشکی از طریق ربات

 شود. لف علم پیشنهاد میهای مختی فراگیران از حوزهبر تجربه اتکاکمک ربات و با 

 گیرینتیجه

پردازی طرفداران محوری داستان-ی فراگیردر پاسخ به پرسش اول پژوهش، نتایج به مشخصه

 شد.ها واقع میی آنی تجربهی فراگیران بر پایهاشاره دارد، چراکه طبق گفته

ودن محور ب-در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، نتایج حاصل از پیشرفت فراگیران نشان داد تجربه

 محور دارد. -های یاددهندهپردازی طرفداران کمتر سنخیتی با شیوهداستان

تنی آموزی مبپردازی طرفداران در زبانکنندگان از داستاندر پاسخ به پرسش سوم، رضایت شرکت

 کرد.  ها بروز میها در تعریف داستانبا حضور فعال آنهای اجتماعی بر ربات

 تشکر و قدردانی

مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا )س(  مرکز تحقیقات آموزش پزشکی وطرح این پژوهش در 

  IR.ARI.MUI.REC.1400.048 و با شناسه اخالقشد بررسی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 .مصوب گردید
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