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An Investigation into the Development of English Materials for Delivery 
via Mobile 
Saeed Khazaie1*, Abdol Majid Hayati2, Ali Reza Jalilifar3  
Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran 
 
Abstract 
Introduction: No longer thought to be value-neutral, textbooks and other materials used in 
language learning, generally, present a certain way of looking at the world. With technology 
development, developing materials for delivery through the medium of new wireless technology 
seems indispensable. 
Materials and Methods: Some new English vocabulary items were adapted to be delivered via 
mobile to 225 Iranian male and female juniors at the age range of 16-17 during 18 virtual 
sessions, using both visual and verbal cues. Both formative and summative tests were employed 
to assess the progress of the participants in the study. In addition, a Likert-type attitude 
questionnaire was prepared and sent to the students through the medium of text messaging (SMS) 
to be filled. The collected data were analyzed, using descriptive statistics through SPSS software, 
version 20. 
Results: The qualitative and quantitative data analysis revealed the significant effect of cued 
materials on language learning in mobile-enhanced settings. 
Conclusion: The multifaceted nature of materials design calls for the inclusion of mobile 
assistance as wireless technology to facilitate materials presentation and enlarge teacher-student 
scope of contact (mean = 16.69).  
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  چکیده

هاي مختلف  افراد با دیدگاه يها توانایی و هایی نیاز دارد که بافت آن از دانش حل به راه امروزي زندگی در حال تغییر: مقدمه
در  هاي ارتباطات سیار مناسب براي عرضه بر روي مؤلفه انگلیسی محتواي تهیه و تدوین هدف با حاضر پژوهش .شکل گرفته باشد

   .انجام شد تعامل فراگیران ایرانی با مردمان جهانتسهیل در جهت 
آموزان  دانش يجامعه آمار. شد انجام انگلیسیواژگان  ي آموزشبرا 1392در سال  این پژوهش کاربردي: ها روشمواد و 

. گیري هدفمند انتخاب شدند با روش نمونه سال سومآموز دختر و پسر  دانش 225، آنکه از میان  بودندتوسطه اصفهان م مقطع
مورد  حافظه هاي آزمون با آموزان دانشهر جلسه حافظه فعال  .شد همراه عرضه می روي تلفن پیوست با و جلسه 18طی واژگان 

 نامه پرسش همچنین .شد ارزشیابی می بازشناسی و یادآوري هاي از طریق آزمون جلسههر  نیز میزان یادگیري. گرفت سنجش قرار می
آزمون  و پس ANOVA طرفه یک  یانسوار روش تحلیل باها،  تجزیه و تحلیل داده .شد عرضهدر جهت گردآوري نظرات  پیامکی

Scheffe افزار  نرم وSPSS شد نجاما 20 نسخه.  
 هاي فعال قوي اي که فراگیران با حافظه گونه به کرد تأیید فراگیران فه شناختی را بر توان یادگیري تأثیر معنادار مؤل ،نتایج :نتایج
 .نشان دادنددر یادگیري محتواي حاوي پیوست را  ها کرد عمل )65/1= میانگین ( ترین ضعیفو ) 69/16= میانگین (بهترین و ضعیف 

  .معنادار بود 05/0مقادیر آزمون فیشر در سطح  زیرا داد خبر می واژگان یادگیريکرد و نگرش در  نتایج از همگرایی عملاین 

  اصیل مقاله

https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2014/MB_cgi?mode=&index=21558&field=all&HM=&II=&PA=&form=&input=
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این کنندگان محتوا با در نظر گرفتن  تهیه است بایستهتأثیر معنادار مؤلفه شناختی در یادگیري واژگان  با توجه به :گیري یجهنت
  .پرهیز شود انگلیسی یادگیري نوین ددهی ویا ساخته به حوزه محتواي پیش ورودبپردازند تا از  محتواطراحی  ها به مؤلفه

  
 واژگان کلیدي

  ، تولید محتواهمراه ، تلفنزبان ، یادگیريشناختی
  

 مقدمه 
در نظریه قدیمی نقش حافظه در پردازش اطالعات و یادگیري، فراگیران از قدرت پردازش حافظه ادراکی خود به عنوان یک 

ها یادگیري را از  بر این باور بودند که انسان Atkinson وShiffrin با این نظریه . کنند واسط براي فراگیري دانش استفاده می
هاي زبانی از  شود که داده ها با حافظه حسی شروع می الگوي پیشنهادي آن. ]1[ کنند اي حافظه آغاز می طریق یک الگوي چند مرحله

پس حافظه کوتاه مدت محتواي بصري یا س]. 2[شود  ها دریافت می ها یا چشم طریق هر دو یا یکی از مسیرهاي جذب و از گوش
 ، Baddeley.شود می هو در حافظه بلند مدت انباشت کند، به این مفهوم که با دانش قبلی تلفیق شنیداري دریافت شده را پردازش می

ها بعد  است که داده ربر این باواو . را الگوي حافظه فعال نامید  با عرضه الگویی جدیدتر، مفهوم حافظه کوتاه مدت را گسترش داد و آن
  ).1تصویر (] 3[شوند  از دریافت در حافظه حسی، در سه بخش مختلف پردازش می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]3[ الگوي حافظه فعال :1 تصویر

  
هاي  بدین مفهوم که فراگیران با توان پندارد، هاي پردازشی متفاوت می یتاو حافظه فعال را محل ذخیره و نیز یک نظام با قابل

و متناسب با توان  رو عرضه مواد آموزشی به اشکال متفاوت از این. هاي پردازشی متفاوت از هم دارند فظه فعال قابلیتمختلف حا
ها  در همین راستا و بر طبق نظریه پردازش، فراگردي بیشتر آموخته. ]4[ شود افزایش یادگیري فراگیران را سبب می متفاوت پردازش

  ].6،5[دهد  بلندمدت را نتیجه می ها در حافظه ماندگاري بیشتري آن
شدت از قدرت پردازش حافظه فعال   ، بهدهد که قابلیت فراگیري واژگان نو روي فرایند یادگیري کودکان نشان می تحقیقات بر

اي را در  شود که اگرچه فرایند تشخیص صدا و اتصال آن به حروف الفبا نقش عمده این نکته را یادآور می Ellis]. 7[پذیرد  تأثیر می
در معتقد است که  Ellis. ]8[ هاي صدا در زبان توانی متفاوت از یکدیگر دارند اما فراگیران در توان تکرار توالی ،یادگیري واژگان دارد

مدت و  طور که تکرار کوتاه همان .]9[ ساخته است هاي پیش جمالت و عبارت  ري توالی، فراگیزبان فراگیرياز  واقع قسمت عمده
مقدار قابل توجهی از محتواي تقسیم این عمل به نوبه خود  .آورد را به بار می کسب زبانرشد فرایند اطالعات  رازمدتدتمرین 
  .سازد میسر می راشده  ثبیتبه الگوهاي ت فعالحافظه 

و دوم به حساب هاي آماده از توالی واژگان بخش مهمی در فرایند یادگیري زبان اول  هاي زبانی ایستا یا به نوعی بخش زنجیره
هاي ایستا  عبارت]. 10[شوند  ها از اطالعات عرضه شده جدا و به شکل یکپارچه در حافظه بلند مدت نگهداري می آن زیرا ،آیند می

ها درصد  جا که این نوع از عبارت از آن]. 11[دهند  اي را شکل می اند و به لحاظ آوایی بافت یکپارچه از دو واژك تشکیل شده معموًال
]. 12[اي در تسهیل و کارایی فرایند یادگیري زبان دارد  نقش عمده ،نماید فراگیران را به خود جلب می توجهاز  اي مالحظهبل قا

هاي ایستا  زبانان در گفتمان روزانه خود بسیار از عبارت یادگیري زبان دوم بدین نکته اشاره دارد که بومی تحقیقات مربوط به فرایند
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هاي ایستا اجزاء زبان دوم در نوشتار  درباره استفاده از زنجیره عبارت  Coxheadو Byrd هاي که پژوهشجموعه در م. برند بهره می
ها در گونه ادبی نوشتارشان  جمله  کاربردن این رسمی، موفق به انجام شدند مشخص شد که با این که فراگیران عالقه زیادي براي به

طی انجام تحقیقی  ،Wood ،در همین راستا. ]13[ هاي یادگیري شده از قبل نشدند تمام جمله ها قادر به یادآوري نشان دادند، اما آن
عنوان فراگیران خارجی زبان انگلیسی در  آموزان ژاپنی به آسان دانش کرد عملهاي ایستا و  زش زنجیره عبارتثیر آموأدر بررسی ت

در گفتمان و میانگین استمرار، پیشینه استفاده فراگیران از زنجیره ساخت داستان خود انگیخته به زبان انگلیسی، گرایش به تسریع 
ها بر رشد  ها را از جمله عوامل شاخص در مؤثر بودن این زنجیره هاي ایستا و مؤثر بودن تمرکز آموزش در زنجیره این عبارت عبارت

   .]14[فرایند یادگیري زبان قلمداد نمود 
کند،  شان را عرضه می هاي پیشرفت زبانی و گفتمانی محور نه تنها به فراگیران فرصت- از نقطه نظر شناختی، محتواهاي فراگیر

کار  هاي گوناگون گفتمانی به جا و مناسبی در زمینه هاي به سازد تا شیوه ها را قادر می بلکه فراگیران را نسبت به اصول گفتمان که آن
  ].16،15[ نماید تر می بندند، آگاه

بینی تأثیر مثبت این  بندي، تجزیه و ترکیب امکان پیش م بودن استفاده از فرایندهایی همچون تقسیمبا وجود اینکه نامفهو
اما در زمینه ارتقاي توان یادگیري زبان  است، غیرعملی نموده باهاي مختلف زبانی تقری هاي آتی در جنبه فرایندها را در پیشرفت

اندرکاران آموزش و پرورش بر این باورند که در  گوید دست می Wireduزش، فناوري بر فضاي آمومستقیم حوزه  خارجی و نفوذ غیر
هاي  هاي یاددهی و یادگیري چهره به چهره، نظریه تواند یادگیري بهتري را سبب شود که با شیوه محتواي دیجیتالی می  صورتی

  . ]17[ هاي نوین در آموزش و یادگیري تلفیق شود مشی شناختی و خط مرتبط در روان
آموزش و یادگیري، بستر الزم جهت هاي سنتی  تر نمودن شیوه رنگ توان با کم هاي انجام شده قبلی می اساس تجزیه و تحلیل رب

بر آن بنا شده است  ارسیهاي ارتقاي گفتمان اجتماعی که پایه و اساس گفتمان  مؤلفهو هاي جدید یاددهی و یادگیري  ایجاد شاخص
عنوان یک جامعه مجازي  به ارسیهاي حوزه ارتباطات  اند که یادگیري از طریق مؤلفه نیز اذعان داشته محققان دیگر. را فراهم نمود

  . گیري براي فراگیران زبان و فرهنگ دوم داشته باشد تواند منافع چشم می
Ellis هایی که  یري و نقشاما گفتمان ایجاد شده، یادگ ،هاي چشمگیري بین محیط یادگیري وجود دارد با اینکه تفاوت گوید می

 .]18[ باشند همه به هم وابسته هستند شود و مقصود یادگیري می هایی که در کالس انجام می اند، فعالیت معلم و فراگیر پذیرفته
Paige گیرند بلکه عوامل درونی شامل  کنند که عوامل تأثیرگذار از محیط بیرون نشأت نمی به این مطلب اشاره می ،و همکاران

این بدین . ]19[ کنند هاي فردي فراگیران و معلمان، نقش اصلی را بازي می یی چون نوع آموزش، سطح کالس و تفاوتها مؤلفه
اما این ارتباط متقابل . مفهوم نیست که محیط بیرون کم اهمیت است، بلکه هر نوع محیط مزایا و معایب خاص خودش را داراست

  . کننده نوع یادگیري خواهد بود هاي درونی و بیرونی است که تعیین بین محیط
هاي دیداري و انواع مختلفی از  یادگیري زبان انگلیسی از نوشتن تنها یک گزارش پنج خطی، به نوشتن و بیان کردن به شیوه

 ناپذیر مهارت نوشتاري فراگیران شده است که این در نوع خود در همین راستا تفکر خالقانه جزء جدایی. این دست تبدیل شده است
طور که فناوري  همان. برداري از آن است مناسب جهت بهره ارچوبیچن آن در دمستلزم انتخاب شکل مناسب براي بازتاب و جاي دا

این روزها دسترسی گسترده و . باعث تنوع در نگارش شده است، تغییرات زیادي را نیز در بافت نوشتار فراگیران سبب شده است
ها نسبت به  نوشته هاي ارتباطی باعث افزایش کیفیت و دقت دست اي جاي دنیاي از طریق فناوريمتنوع فراگیران به مخاطبان از ج

انگلیسی عنوان واسطی در میان غیر لیسی بهکه زبان انگ از سوي دیگر، از زمانی. انجام تکالیف در شیوه سنتی یاددهی و یادگیري است
هاي فرهنگی نیز در آموزش زبان انگلیسی به این شهروندان  است، به تفاوت زبانان در محیط واقعی کاربرد آن مورد توجه قرار گرفته

  ].20[اي معطوف شده است  توجه ویژه
هاي یادگیري  هاي آموزش، فرهنگ به عنوان یکی از مؤلفه در میان شیوه "شیوه مستقیم آموزش زبان انگلیسی"بعد از معرفی 

 جدا نشدنیبریم دانش فرهنگی به یکی از اجزاء  سر می به "زش زبان انگلیسیپسامدرن آمو"زبان لحاظ شد و امروزه که در دوره 
ها از ابعاد مختلف در حین آموزش بدیهی  هاي نوین آن در واقع، توجه به جوامع کنونی و ویژگی. آموزش زبان انگلیسی تبدیل گردید

  ]. 21[رسد  به نظر می
کشورهاي گوناگون بسیار ها است در میان مردمان  ز تغییرات زبان و فرهنگاما قوانین حاکم بر میزان مقبولیت که نشأت گرفته ا

اي براي  زبان وسیله کهجا از آن .هاي بومی مشترك هستند با این وجود تغییرات بسیاري از این قوانین بین گروه. باشد متفاوت می
امري  ،ها مان به آن معرفی فرهنگ بومی منظور و بهنیا مردمان د ارتباط با سایر برايالمللی  یادگیري زبان بینهاست،  ارتباط انسان
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هاي فناورانه نوین ارتباطی رشد  از طریق زبان انگلیسی در تلفیق با ویژگی فرهنگیاز فواید عرضه محتواي  ].22[ ناپذیر است اجتناب
  .چه در جامعه بومی و چه در جوامع هدف استفرهنگی هاي  آگاهی سایر شهروندان از آموزه

-هاي نوین فناوري هاي تصویري و زبانی که باعث تولید محتواي آموزشی متناسب با شیوه حاضر، به بررسی ویژگی شپژوه
هاي نو براي محدود  در این راستا و در جهت ابداع شیوه. پردازد می ،شود بانان میزانگلیسی براي آموزش زبان انگلیسی به غیر محور

گر نمودن  در جلوه ، به عنوان عاملی]23[هاي ایستا  گیري از زنجیره عبارت مند، با بهره نمودن فاصله بین محتواي آموزشی ضابطه
عنوان زبان رابط ها در یادگیري زبان انگلیسی به  تأثیر کاربرد آناي،  اجتماعی جامعه پویا و ترکیب آن با فناوري چندرسانه دانش

ارتقاي سطح تعامالت فراگیران ایرانی با سایر مردمان  با هدفهمراه  از طریق تلفن) English as a Lingua Franca(المللی  بین
  .گیرد مورد بررسی قرار میجهان 

گرایانه و همچنین تولید زبان شیوا و سلیس، زمینه انجام این  هاي معین در تحقق اهداف عمل شواهد دال بر اهمیت عبارت
با الهام از . فراهم آورد ارسین یاددهی زبان انگلیسی از طریق ارتباطات ها در شیوه نوی پژوهش را براي بررسی اثر تلفیق این عبارت

سازي محتواي نوین آموزشی، پژوهش حاضر هدف در بررسی چگونگی کاربرد  هاي موجود در حین طراحی و آماده ها و روش نظریه
عنوان  همراه، به ان انگلیسی به کمک تلفنبه زب فرهنگ بومیهاي  در فرایند آموزش آموزه یا ایستا هاي معین مؤثر زنجیره عبارت

همچنین به خاطر نقش پررنگ حافظه فعال کالمی و بصري در فرایند . ، به فراگیران ایرانی داردارسییکی از عناصر حوزه ارتباطات 
از . گیرد قرار میهمراه مورد بررسی  یادگیري واژگان انگلیسی از طریق تلفنذهنی پردازش اطالعات، نقش میانجی حافظه فعال در 

  : باشند االت پژوهشی زیر قابل طرح میؤهاي ایستا به عنوان پیوست نوشتاري س رو با در نظر گرفتن زنجیره عبارت این
انگلیسی از  ها در یادگیري محتواي در توان آنفراگیران تأثیر معناداري ) ضعیفو   قوي(توان حافظه فعال آیا تفاوت در  .1

  دارد؟ )زنجیره ایستا و تصویري( ها یوستهمراه شامل پ طریق تلفن
 هاي پیوستپیوست نوشتاري و کاربرد واژه در  اب انگلیسی فرهنگ بومی به زبان محتوايآیا نگرش فراگیران به یادگیري  .2

  آنان دارد؟  کرد عملهمراه تأثیر معناداري را بر  ایستا از طریق تلفن
  

  ها روشمواد و 
در شهر سال  17-16و از رده سنی  متوسطهآموزان دختر و پسر سال سوم  وهش از بین دانشاعضاي جامعه آماري انجام این پژ

هاي چهارگانه  در این پژوهش و در جهت تکمیل گروه ،باشد نفر می 25ها  اگرچه اندازه معیار تکمیل گروه. شدند انتخاب اصفهان
در نهایت با انجام آزمون تعیین سطح مهارت زبانی . ندآموزان انتخاب شد نفر از دانش 250عضوگیري تا جایی ادامه یافت که 

Nelson ،225 سازي شدند براي انجام مرحله اصلی پژوهش همگون) آموز پسر دانش 175آموز دختر و  دانش 50(آموز  نفر دانش 
از طرف . رود شمار می ها توصیفی و از نوع پیمایشی به حسب نحوه گردآوري دادهبندي تحقیقات بر  وهش از نظر دستهاین پژ .]24[

  .شود بندي بر حسب هدف، پژوهشی کاربردي محسوب می دیگر از نظر دسته
هاي فعال بصري و کالمی متفاوتی از یکدیگر دارند و در طی زمان نیز این توان در تغییر است  از آنجا که فراگیران توان حافظه

بصري و کالمی حافظه فعال شرکت  مجازي هاي هش در آزمونآزمودنی این پژو 225 ،با شروع هر جلسه آموزش مجازي، ]26،25[
  ).2 تصویر(فراگیرند  ارسیهاي چهارگانه حافظه، محتواي آموزشی را از طریق فناوري ارتباطات  کردند تا در گروه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي چهارگانه حافظه فعال گروه: 2تصویر 
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هاي چهارگانه  ها در گروه جلسه آموزش مجازي، میانگین حضور آن 18روزانه فراگیران در طی  کرد عملبا بررسی فهرست 

  ).1جدول (دست آمد  فعال بصري و کالمی به حافظه
  

  هاي چهارگانه پژوهش آموزان در گروه میانگین حضور دانش: 1جدول 
  

  
  
  
  

 
  

آزمون آن  12آزمون مجزا است که  40هاي بسندگی  مشتمل بر  مجموعه آزمون :الف 50آزمون ، Nelson بسندگیآزمون 
اگرچه . رسید نظر می به انجام این پژوهش آزمون مناسبیالف براي  50آزمون . باشد آموزان می مربوط به تأیید سطح مقدماتی دانش

اما  وزش زبان انگلیسی است،اساتید رشته آم و مورد تأیید متخصصان و  محاسبه شده Nelsonهاي  روایی و پایایی مجموعه آزمون
تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از  قابلیت اعتماد در یک آزمون میدر واقع . در این پژوهش بار دیگر محاسبه و ارزیابی شدند

اجزاي روایی  .محاسبه شد Richardson Kuder-، 82/0روش از طریق پایایی  .]27[ گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد
  . این آزمون نیز مورد تأیید سه نفر از اساتید رشته آموزش زبان و ادبیات انگلیسی قرار گرفته بوددهنده  تشکیل

  به یادگیري از طریق فناوريژوهش و اهمیت نگرش فراگیران در راستاي مطالعه کیفی این پ :پرسشنامه نگرش پیامکی
براي ارسال و دریافت از طریق سیستم پیامک انبوه طراحی  پیامکی همراه، پرسشنامه نگرش و باالخص کاربرد تلفن ارسیارتباطات 

آموزان نگرش  شد دانش میدر بخش الف که شامل دو پرسش باز پاسخ . این پرسشنامه مشتمل بر دو بخش الف و بخش ب بود. شد
اي نوین در حوزه آموزش و پرورش و تأثیر آن بر زندگی روزمره را بیان  به عنوان مؤلفه ارسیکلی خود را در مورد کاربرد ارتباطات 

ي دگیرگذاري طیف لیکرت بود، نگرش فراگیران را در مورد یا اي به روش نمره ال پنج گزینهؤس 20در بخش ب که حاوي . کردند می
همچنین در این بخش نگرش فراگیران در مورد عرضه محتواي مجازي . داد همراه مورد بررسی قرار می زبان انگلیسی از طریق تلفن

پایایی این . محور مورد ارزیابی قرار گرفت-هاي تصویري و نوشتاري و محتواي آموزشی فرهنگ اي شامل پیوست چندرسانه
هاي  همچنین روایی صوري این پرسشنامه نیز مورد تأیید پنج نفر از اساتید رشته. اسبه شدمح 88/0 ،پرسشنامه از روش بازآزمایی

  .بود) یک نفر(و علوم اجتماعی ) یک نفر(شناسی  ، روان)سه نفر(آموزش زبان انگلیسی 
جلوگیري  آموزان و به منظور سنجش سطح دانش واقعی واژگان انگلیسی دانش براياین آزمون  :آزمون تعیین سطح واژگان

واژگان از فهرست عمومی . همراه طراحی شد صورت پیامکی براي عرضه بر روي تلفن آن گروه از واژگان آشنا به وارد شدن از
Bauman ]28[  واژه که با واژه انگلیسی  2248شامل) more40 (شروع و به واژه انگلیسی ) 2203 و scenery 200 ختم ) 15 و

در این فهرست در کنار هر واژه دو شماره . است Brownاي  ست بر اساس مجموعه یک میلیون واژهاین فهر .شدندانتخاب  ،شد می
 Brownژه در مجموعه درج شده است که شماره اول نشان از ترتیب واژه در این فهرست است و شماره دیگر به تعداد تکرار آن وا

  .)دهد ماره ردیف را نشان میش 2203ر باال تعداد تکرار واژه و د 40به عنوان مثال ( اشاره دارد
را در ذهن آنان و در دنباله  چارچوبیارتباط بین متون نوشتاري، تصویر و ساختار ذهنی فراگیران : محتواي آموزشی

این محیط آشنا و جذاب در نزد فراگیران تا حدودي اضطراب یادگیري زبان خارجی را در وجودشان . دهد هایشان شکل می اندوخته
بر این اساس در ]. 30[کند  تر می عالوه عرضه محتواي از گونه ادبی خاص فرایند یادگیري آن محتوا را آسان به]. 29[دهد  کاهش می

همراه  تلفناي، شکل ایستاي مواد آموزشی با تصویر تلفیق شد تا در انواع مختلف از طریق  این پژوهش با استفاده از فناوري چندرسانه
  :این چهار نمونه محتوا عبارتند از. قرار گیرد اعضاي جامعه آماري این پژوهشاختیار  در جلسات آموزش مجازي در

  و بدون پیوست،) ج از زنجیره ایستاخار(صورت عادي  عرضه واژه جدید انگلیسی به .1
  همراه با پیوست تصویري،) ره ایستاخارج از زنجی(صورت عادي  ژه جدید انگلیسی بهعرضه وا .2
  ر زنجیره عبارت ایستا بدون پیوست،ی دعرضه واژه جدید انگلیس .3

  گروه
  جنسیت  حافظه فعال

  تعداد کل نفرات
  دختر  پسر  بصري  کالمی

  64  10  54  قوي  قوي  1
  67  8  59  يقو  ضعیف  2
  48  9  39 ضعیف  ضعیف  3
  46  23  23 ضعیف  قوي  4
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 seen and: پیدا و ناپیدا(اي از عرضه دو واژه انگلیسی  نمونه. عرضه واژه جدید در زنجیره عبارت ایستا همراه با پیوست تصویري .4
unseen (نمایش داده شده است 3در تصویر  همراه بر روي تلفن. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همراه ضه شده بر روي تلفنهاي مختلف محتواي عر نمونه: 3تصویر 

  
اندرکاران آموزش و پرورش ضمن آشنایی با  کند تا دست رشد سریع علم و فناوري ایجاب می :مدیریت آموزشی  سیستم

 مجراهاي مجازي به اشتراكرا از طریق در جریان یادگیري  فراگیران کرد عملنتایج حاصل از  ،عرضه و ارزیابی هاي نوین شیوه
 این .طراحی شد "باغ آموزشی"سامانه جامع آموزش زبان انگلیسی  ،منظور ایجاد یک محیط کاربرپسند به]. 31[گذارند  سایرین

 .ساخت فراگیران را فراهم می کرد عملاي از  امکان ارزیابی لحظه، ارسیارتباطات هاي  افزار عالوه بر عرضه محتوا بر روي مؤلفه نرم
در مقایسه با الگوهاي پیشین، این الگو . ]25[ بود و همکاران Chen پیشنهاديپاسخ ش و سپر افزار بر اساس الگوي هسته اصلی نرم
منظور جبران کمبودها، در  به. گیرد نظر قرار میفراگیران مد جمعی خالقیتشود که در آن  عرضه می مشارکتیبراي یادگیري 

ها عرضه کردند  پرسش در آزمون-پاسخ فرضیهاساس  نظام یادگیري الکترونیکی انفرادي بر ،و همکاران Chen هاي بعدي پژوهش
و همکاران نشان داده شده  Chenنظام یادگیري  ساختار ،4در تصویر . شود می خاص تک فراگیران توجه که در آن به توانایی تک

 .دهند را نشان می ، در این الگو، ترتیب تأثیرگذاري هر کدام از عناصر نظام یادگیري در محیط آموزش15تا  1اعداد  .]25[ است
شود و در قسمت  در قسمت پیشین کلیه ارتباطات مدیریت می. اساس کارکرد این نظام به دو بخش پیشین و پسین قابل تقسیم است

شود که  عامل واسط نیز ضمن انتقال موضع فراگیران آنان باعث می. پذیرد بر اساس سطح توانایی صورت می عرضه محتواپسین 
  .عرضه شودفراگیران  بهمواد درسی مناسب 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  

  ساختار نظام یادگیري در محیط مجازي :4تصویر 
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بلکه با  ،آورد آموزان پدید می همراه دانش نه تنها امکان عرضه محتوا را بر روي تلفن ،"باغ آموزشی"افزار  به این ترتیب نرم
ی بر روي بانک اطالعاتی امکان ارزیابی تکوینی و قیاس ن در طول جلسات مجازي آموزشافراگیر کرد عملاي  امکان ثبت لحظه

   .سازد میهاي بعدي فراهم  ها را در ارزشیابی  آن
براي شروع هر جلسه از آموزش زبان انگلیسی در دنیاي مجازي و به کمک فناوري : هاي حافظه فعال کالمی و بصري آزمون
براي عرضه بر ) هر آزمون شامل پنج پرسش نوشتاري و تصویري(ري مجموعه آزمون حافظه فعال کالمی و بص 18 ارسیارتباطات 
پایایی هر ]. 32[ثانیه در نظر گرفته شد  7گویی  ثانیه و مدت پاسخ 5مدت زمان نمایش تصویر و متن . همراه طراحی شد روي تلفن

تأیید پنج نفر از اساتید آموزش زبان  ها نیز مورد روایی صوري آن. محاسبه شد 81/0 ،کرونباخضریب آلفاي ها از طریق  آزموناین 
  .نمایش داده شده است 5هاي کالمی و بصري در تصویر  اي از آزمون نمونه. شناسی قرار گرفت انگلیسی و روان

  

  
  ]32[ هاي آزمون حافظه فعال اي از پرسش نمونه: 5تصویر 

  
ارزشیابی در حال تغییر  ارسین فناوري ارتباطات امروزه به واسطه فراگیر شد: هاي تکوینی و تلخیصی پیامکی مجموعه آزمون

خود گامی در جهت انفرادي نمودن فراگیري و  امکان این .به سوي شیوه ارزیابی در هر زمان و در هر مکان و براي هر فراگیر است
و تصویري و  ایستاهاي  از سوي دیگر، اگرچه استفاده از پیوست. گذاري محتواي آموزشی در بین فراگیران است در عین حال اشتراك

مدت  در درازآنان سازد، اما در مورد برخی فراگیران نتیجه یادگیري  ارزیابی پیوسته فراگیران راه را براي ارتقاي دانش آنان هموار می
ناپذیر  تناباز این رو اعمال ارزشیابی تلخیصی امري اج. ]33[ گیرد ها صورت می و طی تعامل آنان با سایرین از طریق کاربرد آموخته

و  بازشناسیدر دو شکل آزمون  )cloze(بندش  آزمون 18اي و دراز مدت فراگیران  لحظه کرد عملدر نتیجه براي بررسی . است
  .یابی تکوینی فراگیران طراحی شدبراي ارزش) پرسش 10هر آزمون شامل (یادآوري 

واژه جدید زبان انگلیسی در قالب  11آموزشی شامل دقیقه محتواي  10هر جلسه آموزشی و در مدت زمان در  :مرحله یاددهی
طرح  ،Montgomeryطبق گفته . شد آموزان عرضه می چهار نمونه مختلف با استفاده از طرح مربع التین بر روي تلفن همراه دانش

مرحله ( روع مرحله اصلیدر هر جلسه از آموزش واژگان قبل از ش. رود ه کار میپذیري ب مربع التین براي حذف دو منبع اغتشاش تغییر
  . ]34[ شد توان حافظه کالمی و بصري فراگیران ارزشیابی می )موزش واژگان نوآ

هاي اصلی و فرعی زبان انگلیسی جهت انتقال مفاهیم  با توجه به اهمیت یادگیري واژگان انگلیسی در آشنایی با سایر مهارت
 مردمان جهانبه سایر  زان ایرانی براي معرفی هر چه بهتر فرهنگ بومیآمو ی دانش، پژوهش حاضر در جهت ارتقاي توان تعامل]35[

با  اعضاي جامعه آماريبعد از معرفی اهداف پژوهش و برگزاري یک جلسه آزمایشی جهت آشنایی کامل  ،رو از این .انجام شد
بدین شکل که بعد . یسی شرکت کردندیادگیري زبان انگلیسی در دنیاي مجازي، فراگیران در آزمون پیامکی تعیین سطح واژگان انگل

در . کردند ارسال می دهنده سرویسها در قالب پیامک معادل فارسی آن واژه را به  شان، آن همراه از نمایش واژه انگلیسی بر روي تلفن
و  curious 1000(از ها  این واژه. آموزان به عنوان واژگان جدید انتخاب شدند واژه ناآشنا براي دانش 200 نتیجه انجام این آزمون،

همراه و  با استفاده از تلفن .)آزمون تعیین سطح واژگان نید بهک جوعر( شد ختم می) 6و  stocking 2200(شد و به واژه  شروع می) 8
آموز دختر و پسر مقطع  دانش 225واژه انگلیسی به  200کیفی،  ی واي در یک طرح ترکیبی مشتمل بر ارزیابی کم ابزار چندرسانه

 11هر جلسه شامل آموزش حدود ( جلسه آموزش مجازي عرضه شد 18متوسطه تحصیلی به روش خوداظهاري و در چهار نمونه در 
اکثر  .ال شدؤهاي آموزشی از فراگیران س در جلسه مقدمه از زمان مناسب برگزاري و تعداد پیامک چون. )شد واژه جدید می

   .دانستند مناسب می در روز پیامک آموزشی را 7تا  5حدود دریافت لحاظ تعداد پیامک،  بهازظهر و  بعد یاز لحاظ زمانآموزان  دانش
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  ان در مورد زمان عرضه محتواآموز نظر دانش: 2نمودار                       هاي آموزشی            آموزان راجع به تعداد پیامک نظر دانش :1نمودار 
  

آموزان در هر جلسه آموزشی قبل از عرضه محتوا یک آزمون حافظه فعال بصري و  به دلیل ماهیت متغیر توان حافظه فعال دانش
 یرتصو. نمود بعد از آموزش و در همان جلسه آموزش، آزمون پیامکی میزان یادگیري واژگان جدید را ارزیابی می. شد کالمی برگزار می

عالوه در پایان  به. دقیقه بود 7زمان برگزاري یک جلسه آموزش مجازي . دهد نمایی کلی از نقشه انجام این پژوهش را نمایش می 6
آموزان قرار داده شد تا نگرش خود را در مورد یادگیري زبان انگلیسی از  جلسات آموزشی پرسشنامه نگرش پیامکی در اختیار دانش

  . ان نمایندطریق محتواي مجازي بی
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجام پژوهش درهاي تلفیق شده  نمایی کلی از مؤلفه: 6تصویر 
  
 ها یافته

نامه نگرش حاصل آموزان به پرسش پاسخ دانش آوري جمع گیران ومربوط به انجام این پژوهش از ارزیابی تکوینی فراهاي  داده
ها  فرایند یادگیري آنتصویري یسی در زنجیره ایستایی و یا با پیوست نو انگل گاندهد کاربرد واژ نشان می 2گونه که جدول  همان. شد

آموزان با توان  این نتیجه در مورد دانش اما نماید، کالمی و یا بصري تسهیل می آموزان با توان باالي حافظه فعال را براي دانش
ی را در زنجیره عبارت ایستایی و یا به همراه چراکه آنان به هنگامی که واژه انگلیس حافظه کالمی و یا بصري ضعیف صادق نبود،

  .کردند هاي شناختگی و یادآوري کسب می نسبت ضعیفی را در آزمون، نمرات به کردند دریافت می تصویري پیوست
 ها کرد آن هاي فعال کالمی و بصري فراگیران، تأثیر معناداري را بر عمل این پرسش که آیا تفاوت در توان حافظه به پاسخبراي 

  .استفاده شد  همراه دارد، از آزمون تحلیل واریانس به هنگام یادگیري واژگان نوي انگلیسی از طریق تلفن
کالمی ضعیف واژگان نو را در حالت عادي و غیرایستا فعال آموزان با حافظه  دارند که دانش از آن حکایت دست آمده، به نتایج

هاي  ، ولی در زنجیره عبارت)براي فراگیران گروه سوم = F 19/33(و ) گروه دومبراي فراگیران = F  09/33(گرفتند  بهتر یاد می
هاي ایستا بهتر یاد  شان با حافظه فعال کالمی قوي واژگان را در عبارت بود که همتایان  این در حالی. ندخوبی را نداشت کرد عملایستا 

از . گفت نگام عرضه محتوا در قالب زنجیره ایستا و غیرایستا سخن میها در ه تر نتایج از معناداري تفاوت به عبارت ساده. گرفتند می
. بسیار باالتر بود ،رفت کار می آموزان به هنگامی که واژه در زنجیره ایستا با آهنگ موزون صوتی به دانش کرد عملسوي دیگر رقم 

  .بود ها آن آزمون یادآوريباالتر از نمرات  بازشناسیهاي  ها در آزمون آموزان در گروه همچنین نمرات دانش
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  آموزان در یادگیري چهار نمونه محتواي مجازي دانش عملکردآمار توصیفی  :2جدول 

  نوع محتوا  گروه
  نمره میانگین  یادآوريزمون نمره آ  زمون بازشناسىنمره آ

  خطاي معیار  میانگین  خطاي معیار  میانگین  خطاي معیار  میانگین

1  
  

1  88/3  85/0  3/3  93/0  59/3  90/0  
2  00/11  94/0  76/9  89/0  38/10  93/0  
3  28/12  88/0  6/8  82/0  44/10  87/0  
4  *69/16  46/0  52/13  52/0  11/15  58/0  

2  

1  68/1  55/0  86/1  64/0  77/1  6/0  
2  01/15  2/1  45/12  05/1    73/13  11/1  
3  35/6  83/0  7/2  66/0  53/4  73/0  
4  75/8  75/0  6/5  97/0  17/7  85/0  

3  

1  06/10  53/0  12/7  53/0  59/8  54/0  
2  54/3  57/0  85/1  45/0  69/2  52/0  
3  47/2  14/1  02/1  52/0  75/1  82/0  
4  **65/1  45/0  54/0  22/0  09/1  34/0  

4  

1  23/4  3/1  08/3  77/0  66/3  04/1  
2  57/5  02/1  65/1  53/0  61/3  76/0  
3  49/12  2/1  42/9  22/1  96/10  2/1  
4  06/10  92/0  31/5  96/0  68/7  93/0  

  **: کمترین نمره    *: بیشترین نمره

  
هاي بصري  نشان داد که فراگیران با حافظه ،Scheffe آزمون هاي حاصل از انجام پژوهش با استفاده از پس تجزیه و تحلیل داده

=  میانگین(ره ایستا داشتند هاي متنوع تصویري و زنجی همراه با پیوست 4کرد را در یادگیري نمونه  و کالمی قوي بهترین عمل
بر ). 59/3=  میانگین(کرد در این گروه مربوط به یادگیري محتواي بدون پیوست بود  ترین عمل این در حالی بود که ضعیف). 11/15

، اما )73/13=  میانگین(کرد را داشتند  بصري قوي در یادگیري محتوا با پیوست تصویري بهترین عمل  این اساس فراگیران با حافظه
در این بین اضافه کردن پیوست به محتوا و ). 77/1=  میانگین(کرد را داشتند  ترین عمل برعکس در محتواي بدون پیوست ضعیف

بی را در کننده یادگیري نیست، بلکه نتایج نامطلو هاي بصري و کالمی ضعیفی دارند، نه تنها تسهیل عرضه آن به فراگیرانی که حافظه
=  میانگین(کرد را در این گروه از فراگیران سبب شد  همین دلیل عرضه محتوا بدون پیوست بهترین عمل به. ها دارد یادگیري آن

حکایت از این موضوع دارد که فراگیران با حافظه کالمی قوي   Scheffeآزمون ها با استفاده از پس اما تجزیه و تحلیل داده). 59/8
کرد  ترین عمل که ضعیف در حالی). 66/3=  میانگین(هاي زنجیره ایستا دارند  با پیوست کرد را در یادگیري محتوا همراه بهترین عمل

  ).61/3=  میانگین(شد  ها عرضه می ها مربوط به زمانی بود که محتوا بدون پیوست و یا با پیوست تصویري به آن آن
از همین مسیر پاسخ کامل  درصد 15/99د در حدو ،شد عرضهآموزان  دانش بهاي که از طریق پیامک  پرسشنامه 225از مجموع 

هاي  د که پاسخ ناقص به پرسشآموزانی ش از دانش درصد85/0 کرد عملمستقیم اطالعات که همین امر موجب حذف غیرداده شد 
  .نامه داده بودندپرسش

هایی بود که  جمله گویه از ارسیآموزان به فراگیري محتواي آموزشی و مخصوصًا زبان انگلیسی از طریق ارتباطات  تمایل دانش
 ).81/3و  21/4*هاي به ترتیب  با میانگین 2و  1هاي  گویه(آموزان را به خود جلب نموده بود  بیشترین نگرش مثبت از سوي دانش

آموزان یادگیري در هر زمان و در هر مکان را به نوعی فرایند کامًال مشابه  ها از این مطلب که دانش نامه تجزیه و تحلیل پاسخ
انگلیسی زبان را آموزان غیر تباطی بر سر راه دانشهاي ار پنداشند که همین امر تا حدود زیادي محدودیت جریانات دنیاي واقعی می

و گفتمان انگلیسی سر و کار  در هر زمان و در مکانی با واژگان انآموز تر، در محیط مجازي که دانش عبارت ساده به. نمود حذف می
در همین راستا، اگرچه انبوهی از ). 26/3میانگین (کند  ها را غرق در ارتباط و تعامل با سایرین می واقعی آن، همانند دنیاي دارند
هاي ایستا به  ها به کاربرد زنجیره از آن کمیآموزان مشتاق دریافت محتواي آموزشی همراه با پیوست تصویري بودند، تنها عده  دانش

   ).4و  3هاي  ، گویه14/2میانگین (دادند چراغ سبز نشان  ،عنوان پیوست نوشتاري
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به علت دائم در دسترس بودن نظارت  ارسیآموزان به این موضوع که آموزش از طریق ارتباطات  ، دانشسؤاالتدر ادامه پاسخ به 
میانگین ، 5گویه (دند پاسخی مساعد دا ،دهد شان قرار می را در جریان امور آموزشی فرزندانبخشد و آنان  می ءو آگاهی والدین را ارتقا

آموزان از طبقات  هاي ارتباطی فاصله موجود در بین دانش ها بر این باور بودند که یاددهی و یادگیري از طریق فناوري آن). 08/4
 موانع موجود حذفعالوه با  به). 08/3میانگین ، 6گویه (کند  مختلف اجتماع را حذف و از این راه به همگانی نمودن آموزش کمک می

و  81/2هاي  میانگین، 8و  7هاي  گویه(نماید  آموزان مساعد می زمینه را براي حضور حداکثري دانش ،هاي سنتی آموزش در شیوه
در یک محیط یادگیري دور از ) 94/3میانگین ، 9گویه (همتایان  کرد عملبازخورد درباره بدین طریق عرصه براي دریافت ). 29/3

تر از فرایند یادگیري  در نتیجه ضمن ارزشیابی دقیق). 12/4میانگین ، 10گویه (تر خواهد شد  ستردهاضطراب یادگیري زبان خارجی گ
تر خواهد شد  آسان ها ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مردمان جهان و تشریک مساعی با آن) 38/3میانگین ( ،)ارزیابی تکوینی(
  ).13و  12، 11هاي  گویه، 69/3و  78/3هاي  میانگین(

وجود آوردن یک  با محتواي آموزش زبان انگلیسی آنان بر این باور بودند که فرهنگ بومی ضمن به بومیمورد تلفیق فرهنگ  در
و یادآوري و کاربرد ) 15/3میانگین (شود  شان می هاي جدید با دانش قبلی محیط آشناي آموزشی سبب ارتباط گسترده آموخته

  .)15و  14هاي  گویه، 39/3میانگین (نماید  تر می محتواي آموزشی را در آینده آسان
همراه اشاره داشتند که به فرایند  اي به عنوان یکی از ابعاد برجسته تلفن هاي چندرسانه آموزان به فناوري همچنین اکثر دانش

شناختی به هاي مختلف  شود فراگیران با توان و سبب می) 09/4میانگین (کند  سزایی می سازي محتواي مجازي کمک به آماده
و  16هاي  گویه، 03/4(کند  مندتر شوند و این در نوع خود به همگانی کردن آموزش کمک می عالقه ارسییادگیري از طریق ارتباطات 

17 .(  
را در کنار متون آموزشی سنتی و در حدود  ارسیکارگیري آموزش مجازي از طریق ارتباطات  آموزان به درصد از دانش 40در حدود 

آموزان یادگیري از طریق  درصد از دانش 17در عوض ). 19و  18هاي  گویه(دانستند  عرضه در حضور معلم را ضروري می درصد 32
 ).20گویه ، 07/2میانگین (دانستند  عنوان تکلیف کالسی مفید می تنها در محیط غیررسمی کالسی و بههمراه را  تلفن

  
 يریگ جهینتبحث و 

آموزان در طول فرایند یادگیري محتواي آموزشی مجازي زبان انگلیسی یک روند  دانش کرد ملعدر یک نگاه کلی نتایج بررسی 
از این رو توجه به ابعاد . ها نشان داد، اگرچه این روند در مورد برخی از فراگیران کندتر از سایرین بود صعودي را در مورد تمامی آن

 نتایج این پژوهش نشان داد ، زیراناپذیر است اي آموزشی امري اجتنابشخصیتی و اجتماعی فراگیران در حین تهیه و تدوین محتو
ي از ن پسر و دختر به مراتب سطوح بهترآموزا عرضه محتواي آموزشی متنوع با اتکاء بر فرهنگ اسالمی و روحیات مختلف دانش

  .آورد یادگیري واژگان انگلیسی را به بار می
بسیار خوب فراگیران با حافظه فعال کالمی و بصري ضعیف در یادگیري  کرد عملهاي قابل بحث در این پژوهش  یکی از یافته

کند که برخی  این گونه توجیه می Swellerاي را  این چنین نتیجه. محتواي آموزشی بدون پیوست و خارج از زنجیره ایستایی بود
. ]36[ نایی خود را در مدیریت آن از کف دهندآموزان ممکن است در برابر عرضه متفاوت محتواي مجازي مستغرق شوند و توا دانش

بر این باور است که همیشه اضافه کردن پیوست به تسهیل در  و را نظریه بار شناختی نام نهاده است آن Swellerبا این توجیه که 
حین یادگیري آموز و سردرگم کردن وي در  بلکه ممکن است موجب تحمیل بار شناختی بیش از حد به دانش ،انجامد آموزش نمی

هاي  هطور همزمان از جنب دهد تا به به فراگیران امکان می معتقد است که استفاده از چندین نوع پیوست Paivioاما در مقابل . شود
هاي جنبی قدرت شناختی و در  بر این اساس محیط خالی از این گونه رسانه. ]37[ را آغاز کنند مختلف به محتوا بنگرند و یادگیري آن

جاي برچسب زدن محتواي خوب یا بد بهتر است انواع  در نتیجه به]. 38[دهد  الشعاع قرار می توان یادگیري افراد را تحت نتیجه
در کشور  و همکاران، Chenتحقیقات . آموزان طراحی و تدوین نمود هاي شناختی دانش محتواي آموزشی را با توجه به شاخص

، ]32[ دهد جلوه می  خارجی پررنگ ژگان زبان انگلیسی به عنوان زبانن را در یادگیري وانیز نقش حافظه کوتاه مدت فراگیراتایوان 
ها را  آن ،گیر نبود بلکه به لحاظ ایجاد بار شناختی زیاد نه تنها تسهیل ،مدت ضعیف هاي کوتاه حافظهعرضه محتوا به فراگیران با  زیرا

از میزان تمرکز مدت ضعیف  جازي به فراگیران با حافظه کوتاهط یادگیري متر، عرضه محتوا در محی به عبارت ساده. کرد سردرگم می
   .کاهد این گروه از فراگیران می

هاي  ه محتواي آموزشی در زنجیرهعرضهاي انجام این پژوهش نشان داد که به هنگام  از سوي دیگر تجزیه و تحلیل داده
و جالب ] 39[تر باشد یادگیري از شتاب بیشتري برخوردار خواهد بود  جمتر و منس ایستایی هر چه قدر زنجیره به لحاظ آوایی موزون
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 ،Ladefoged. هاي متفاوت حافظه فعال کالمی و بصري صادق بود آموزان با توان که این نتیجه تقریباً در مورد تمامی دانش این
ر اي هستند فرصت بیشتري را براي یادگیري بهت  هاي کوتاه ماهیچه هایی که شامل حرکت کند که توالی گونه توجیه می موضوع را این

تر و پیچیده قابل بررسی هستند و در این بین احتیاج به  هاي کوتاه ماهیچه در واحدهاي کوچک حرکت او معتقد است. کنند فراهم می
  .]39[ محدود شدن به قوانین دست و پاگیر نیست

سازي محتواي آموزشی به نتیجه مطلوبی در  طراحی و آماده هنگام از سوي دیگر محدود شدن تنها به یک سري معیارها به
سازي به موقع و مناسب محتوا در عصر  ها و تعهد به آماده مشی دنبال کردن یک سري تدابیر و خط یادگیري منجر نخواهد شد، بلکه

  .روند شمار می طی بههاي نوین ارتبا هاي بدیهی براي موفقیت در امر یادگیري از طریق فناوري شرط حاضر از دیگر پیش
رسمی در خارج از کالس درس در مقایسه با یادگیري در شیوه چهره به بودند که در محیط یادگیري غیر معتقد ،آموزان دانش

در چنین . هاي آموزش سنتی اضطراب کمتري از یادگیري زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی حاکم است چهره و در کالس
شان پسخوراند راجع به  درند با تمرکز بیشتري از همتایانبراي آگاه شدن از نظرات دوستان قا محیطی فراگیران در تالش

معتقدند که یادگیري چه در محیط  رضوانی، سعیدي هر چند که عطاردي و. شان را اخذ و به رفع نقاط ضعف خود بپردازندکرد عمل
آموزان با سطح مهارت مقدماتی زبان انگلیسی تأثیر  ي دانشبرا ،رسمی خارج از کالسزش در کالس و چه در محیط غیررسمی آمو

افزار کاربرپسند که براي کار با آن  فراگیران در این پژوهش نشان داد که طراحی یک نرم کرد عمل، اما بررسی ]40[ معناداري ندارد
هاي سنی با  وزشی را براي همه گروهنیاز به دانش و مهارت خاصی از فناوري نباشد، یادگیري در محیط غیررسمی خارج از محیط آم

یادگیري در هر زمان، در هر مکان و "یعنی  ارسیتوان گفت یادگیري از طریق ارتباطات  در نتیجه می. آورد هر سطح سوادي پدید می
  ."براي همه

تی براي آموزش زبان ساخجدید به عنوان یکی از ابعاد زیرتوان بدین نتیجه اشاره داشت که فراهم نمودن محتواي  در پایان می
هاي قدیمی آموزش  ها و رسانه به تنها دیجیتالی نمودن محتواي موجود در متون کتاب ارسیهاي ارتباطات  انگلیسی از طریق فناوري

الزم است تا محتوا را  ،دلیل واقع شدن این نوع محتوا در خارج از محیط رسمی آموزش و یادگیري و عدم حضور معلم بلکه به. نیست
در نتیجه با عرضه محتواي مناسب . هاي شاخص شناختی و اجتماعی افراد توجه شود اي طراحی نمود که در آن به جنبه گونه به

تري از یادگیري  شان، آنان را در مسیر درست  بردن به نقاط ضعف و قوت ضمن پی فراگیران کرد عملتري از  توان با ارزیابی دقیق می
وابستگی شدید صورت  غیر ایندر ]. 41[را براي فراگیري زبان انگلیسی فراهم آورد  ها دي بیشتر آنمن هدایت نمود و زمینه عالقه

  . فراگیران به متون قدیمی و آموزش چهره به چهره با حضور معلم دور از انتظار نیست
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