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 چکیده
 ،تحصیلی همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تلفن با شدهغنیآموزش  تاثیر تعیین اضرپژوهش حهدف 

 روشپژوهش با  د.بودیده بینایی در درس زبان انگلیسی آموزان آسیبدانشو یادگیری مشارکت 
سطح در دیده بینایی پسر پایه دوم متوسطه آموزان آسیبدانش شاملجامعه آماری  اجرا شد.آزمایشی نیمه

نفر  22نفر در گروه آزمایش و  22دیده بینایی )آموز آسیبدانش 12 شاملی پژوهش . نمونهدندبوکشور 
انگیزش پیشرفت  پرسشنامه از. انه در پژوهش شرکت کردندداوطلبصورت بهکه بودند گروه گواه( 

ها وری دادهآبرای جمع محقق ساختهو آزمون زبان انگلیسی  محقق ساختهتحصیلی، پرسشنامه مشارکت 
بین میانگین نمرات یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی و  نشان دادنتایج تحلیل کوواریانس  .استفاده شد

شود و میانگین تفاوت معناداری مشاهده می آزمونمشارکت گروه آزمایش و گواه در مرحله پس
آزمون در گروه نمرات پسشده شده نمرات یادگیری در گروه آزمایش، باالتر از میانگین تعدیلتعدیل
 میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیریهمراه بر افزایش  تلفنبا  شدهغنی آموزش بود.گواه 
همراه برای  تلفن از شودپیشنهاد می .دارد مثبت تاثیر در درس زبان انگلیسی دیده بیناییآموزان آسیبدانش

نتایج پژوهش  .شودایی در درس زبان انگلیسی استفاده دیده بینآموزان آسیبآموزش دانش سازیغنی
 آموزش ویژه، متخصصان آموزشی تکنولوژیتواند نقشه راهی برای طراحان آموزشی، دانشجویان رشته یم

 باشد. تلفن همراهو معلمان آموزش ویژه و فراگیر جهت استفاده آموزشی از 
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 مقدمه
( 5395و مالمیر،  درآمدیشریفینفر ) 115555 یباًتقربا میزان شیوع  آسیب بینایی با افراد

. یکی از مواردی که در راستای دهندیمرا تشکیل  آموزیدانش یجامعهبخش مهمی از 
آموزش صحیح و  شود،میبینایی مطرح  دیدهآسیبان آموزدانشی آموزشی در هاتیفعال

 و آموزدانشانگیزش  بر است ممکن بینایی مشکالت. این افراد استمناسب به 

باشد )اسپاروهاک و  تاثیرگذار گیرییاد فرایند در فعال شدن درگیر برای او هایییتوانا
یک  عنوانبه اینجامشکلی که در  (.5393ترجمه زارعی زوارکی و والیتی،  ،2552 ،5هیلد

آسیب بینایی  باان آموزدانشسی جهت نیل به اهداف مذکور برای آموزش چالش اسا
آموزش  منظوربههای سنتی آموزشی است. ابزارها و روش ناکارآمد بودنشود، مطرح می
که به بهبود عملکرد  هاییآوریفنبینایی، استفاده از  دیدهآسیبان آموزدانشصحیح به 

موجب  درنهایتو  تناسب داشته باشد هاآن کم و کیف یادگیریبا و آنها کمک کند 
آمدی، درترجمه شریفی، 2551، 2)آمویکورت دارد ضر افزایش توانمندی آنها شود،

های اوریها و فناین مشکل استفاده از روش کاهشبرای  هاحلراه(. یکی از بهترین 5329
 رودبه شمار می های توانمندتلفن همراه یکی از این فناورینوین و فعال آموزشی است. 

ان آموزدانش ویژهبهتوانسته است جایگاه خود را در میان اقشار مختلف جامعه، خوبی بهکه 
  تثبیت کند. ،بینایی دیدهآسیب

اند که به خودمختاری و استقالل برای ابزارهایی ارزش قائل بینایی دیدهآسیبافراد 
 راحتیبهو تلفن همراه  (2552، 3کند )کیتینگ، ناگایی، هادر و کوالسکیکمک می آنها

 همساالنشانبا  راحتیبهبا این فناوری  توانندیم هاآن سازد.یمبرآورده  آنهااین نیاز را برای 
را خریداری کنند، با متخصصان  یحتاجشانماو مدارس ارتباط برقرار کنند،  شهرهادر بقیه 

 و با شان را برآورده سازندو شخصی کنند و مشکالت آموزشی برقرارو مشاوران ارتباط 
کاهش دهند. این کاهش وابستگی باعث ایجاد را افراد بینا  بهشان این وسیله وابستگی

که فراگیران در  شودیماین فناوری باعث  درواقع .شودیمها در آن نفسعزتانگیزه و 
 تعامل نمایندبا یکدیگر و  باشنددر دسترس  ی گوناگون و در انواع شرایطهامکان

                                                 
1. Sparrowhawk & Heald 

2. Amyok 

3. Keating, Nagai, Hadder & Kowalsky 
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 برای هاآنو در اختیار بودن  های سیارفناوریتکثیر سریع  (.2559، 5)پراجاپاتی و پاتل
فر و )جلیلی است آوردهدر محیط آموزشی به بار  را ی جدیدیهافرصتان، آموزدانش

یافته است  زیادی گسترش لکیت و استفاده از ابزارهای سیار، ماروازاین(. 2553مشهدی، 
و  ؛ محمد، مامات2552، 3؛ لی و لینا2552، 2ون و کاجیلتای)جدیک، هانسی، کورس

هولم، شارپلس، میالرد، -، کوکولسکا2559، 1بالزکوییز-، آالی و پریتو2552، 9عیسی
دسترسی  سیار هاییفناوربه مدد  (.2551، 2، کرامپتون2559، 2و واووال سانچز-آرنلدینو

، مختل شانیمکانلت موقعیت به ع ضرورتاًفراگیران به اطالعات و مواد آموزشی، 
حضور همیشگی، قیمت پایین و  شامل فناوری تلفن همراهی بالقوهی هاتیقابل .شودینم

و دسترسی به  ، تعامل، بازی(2559، 8)درویین آشنا بودن، دسترسی در همه جا و هر زمان
ابجایی ه ج(، عدم نیاز ب2555)شارپلس،  سیمبیی هایفناوری اجتماعی از طریق هاشبکه

دسترسی  تواندیم آموزیدانش یهاگروهمشارکت با  در مکان، حضور اجتماعی و
مشکالتی که از  تاثیربه اطالعات را دستخوش تحول کرده و  آسیب بینایی با فراگیرانِ

  را کاهش داده یا از بین ببرد. اندبودهی آموزشی متعارف شایع هاطیمحگذشته در 
 زیرا های مشارکتی دچار مشکل هستند؛یتفعالینایی در ی بدیدهآسیبان آموزدانش

مشارکت، . از طرفی (2552شود )کیتینگ و همکاران، نابینایی مانع مشارکت اجتماعی می
 ،2559 ،9)ریو و پارسونز کندمییادگیری سیار ایفا  هایفعالیترا در طراحی  کلیدینقش 

، درآمدییفیشربه نقل از  ،2552) 55کف(. 5391ترجمه زارعی زوارکی و همکاران، 
بینایی پرداخت و بیان داشت که نوجوانان  دیدهآسیبنوجوان  352( به بررسی 5395
تری نسبت به همساالن خود تشکیل داده اجتماعی کوچک یهاشبکهبینایی  دیدهآسیب

 به ارمغان بینایی دیدهآسیبان آموزدانشبرای  تلفن همراه که هایییتقابلیکی از بودند. 

                                                 
1. Patel & Patel 

2. Gedik, Hanci, Kursun & Cagiltay 

3. Li & Leina 

4. Mohammad, Mamat & Isa 

5. Ally & Prieto-Blazquez 

6. Kukulska-Hulme, Sharples, Milrad, Arnedillo-Sánchez & Vavoula 

7. Crompton 

8. Druin 

9. Ryu & Parsons 

10. Kef 
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با  درسی هاییتفعالان در آموزدانشمشارکت این توان انگیزش و  افزایش آورده است
 نیتأمبا  توانندیم، اندیریادگابزارهای سیار که حاوی محتوای یاست. ان آموزدانشسایر 

)مارتین  نمایندحمایت  اثربخشاز یادگیری  موردنیازهر نوع اطالعات در هر زمان و مکان 
 و( 2551، 2)چانگ ایجاد کنندیادگیری مشارکتی  یهافرصت ،(5325، 5و ارتزبرگر

محور، مشارکتی،  آموزدانشتمرکز بر یادگیری بر اساس آموزش  اتی شاملفرصت تغییر
)آلوارز، آالرکن  کندیمایجاد ی زندگو یادگیری برای  باال سطحی مهارت، تفکر توسعه

تلفن همراه برای  ویژهبهیت ابزارهای سیار و از این ظرف توانیم روازاین (.2555، 3و ناسبام
آسیب بینایی در  باان آموزدانشافزایش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و مشارکت 

 آموزشی استفاده کرد. هاییتفعال
 هاآنزیرا به  ؛است بخشیزهانگان آموزدانشبرای  ذاتاًفعالیتی است که  یادگیری سیار

 هانهیزمو تداوم  تملک، لذت، ارتباط، یادگیری در شرایطکنترل بر روی اهداف یادگیری، 
( معتقدند ادغام 2555) 1. روبلیر و دوئرینگ(2552، 9کند )لوریالردفراهم میرا 

 هاآنو اهداف  هازهیانگان معنادار بوده و با آموزدانشی جدید به نحوی که برای هایفناور
برای تضمین به عبارتی،  .دکنیماد ایجی بیشتری زهیانگباشد، برای یادگیری همسو 

باید  آسیب بینایی باافراد  هاییازمندین های جدید ارتباطی،کامل به فناوریدسترسی 
سازی هماهنگ بهترین انتخاب برای این هدف، و (2552، و همکاران درک شود )کیتینگ

در که اصول طراحی آموزشی  چون (.5395)زارعی زوارکی و جعفرخانی،  است هایفناور
 سیار هایفناوریمحتوای  تدوینبرای  شوندیمبه کار بسته  ایچندرسانهی محتوای توسعه

ی استفادهجهت  هایفناورسازی تطبیق ،بنابراین ،(2553، 2)سانگ و مایر نیستندمناسب 
 یزارع ترجمه ،2552 لد،ی)اسپاروهاک و هنیاز دارد  هابرنامهمناسب به طراحی مجدد 

در  گوناگون یهاپژوهشنیازمند انجام  . دستیابی به این هدف(5393 ،یتیو وال یزوارک
ان آموزدانشها در آموزش برای ادغام درست این فناوری هایوهشزمینه است تا بهترین  این

 .دبینایی پیشنهاد شو دیدهآسیب

                                                 
1. Ertzberger 

2. Chuang 

3. Alvarez Alarcon, Nussbaum 

4. Laurillard 

5. Roblyer and Doering 

6. Sung & Mayer 
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 ج. نتایانددادهسیار را نشان  هایفناوریآموزش از طریق  اثربخشیپژوهشی  هاییافته
 تلفن از آموزشی استفاده یاواسطه نقش نشان دهنده( 5399پژوهش عابدینی و مختاری )

 همچنین مشاهده ود.ب انگلیسی زبان در عملکرد و طلبیکمک انواع بین در ارتباط همراه

 و انگلیسی زبان در انگیزش پیشرفت با ارتباط در ایواسطه نقشی طلبیکمک انواع شده
 تاثیردر مورد (، 5393پژوهش سارانی و آیتی ) دارد. همراه فنتل از آموزشی استفاده

 استفاده از تلفن همراه )پیام کوتاه( بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان
 بیشتری تاثیر کوتاه از پیام استفاده با آموزش با کمک تلفن همراه روش آن بود که گربیان

 همچنین، است. داشته انگلیسی واژگان زبان یادگیری در دانشجویان یادگیری بر
میزان استفاده از تلفن همراه در بین  ند( نشان داد5392فر و محمدی )عطادخت، حمیدی

ان پسر آموزدانشدرصد( و این میزان در  2/88باالست ) ان دبیرستانی نسبتاآموزدانش
ن انگیزش پیشرفت بی بر این، افزون .( استدرصد 2/85درصد( بیشتر از دختران ) 9/98)

، تفاوت کردندینمانی که استفاده آموزدانشان استفاده کننده از تلفن همراه و آموزدانش
 پژوهش( یک 2551) 5حسین، الهایسونی، محمد و فخرالدین معناداری وجود داشت.

کاربردی  یهابرنامهان نابینایی که از آموزدانشیادگیری سیار برای  تاثیر زمینهدر موردی 
دادند. نتایج این پژوهش نشان  مانجا ،کنندیمفن همراه با صفحه نمایش لمسی استفاده تل

انی که مواد آموزشی دوره را از طریق یوتیوب )با برنامه اندروید( آموزدانشداد اغلب 
گروهی بود که مواد آموزشی را از طریق  خوبیبه شانیادگیریدریافت کرده بودند، میزان 

با پژوهشی  (2551) 2سوانتاراتیپ و اوراویواتناکولهمچنین،  بودند. بریل دریافت کرده
یادگیری واژگانی مهارت عنوان استفاده از تمرینات با کمک تلفن همراه جهت حمایت از 

 توسط واژگان یادگیریکه  نتایج این پژوهش نشان داد .ان انجام دادندآموزدانش
گروه  گروه آزمایش نسبت به .بودبهتر  گواهان گروه آزمایش نسبت به گروه آموزدانش
( 2551) 3طالب، احمدی و موسوی دیگر،در پژوهشی  .گرفتندیمبهتر یاد  ، واژگان راگواه

 نتایج پژوهش آنها نشان داد پرداختند.یادگیری سیار بر یادگیری ریاضیات  تاثیر به بررسی
ان نسبت به ریاضیات آموزدانشی یزهانگ افزایش یادگیری سیار باعث ،از نظر معلمان

بین استفاده از یادگیری سیار و مشارکت  داریمعنای مثبت و رابطهشود. همچنین یم

                                                 
1. Hussein, AlHaisoni, Mohammed, & Fakrudeen 

2. Suwantarathip & Orawiwatnakul 

3. Taleb, Ahmadi, & Musavi 
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( 2559) 5لین یک پژوهشدر همچنین،  ان در یادگیری ریاضیات وجود دارد.آموزدانش
. در این را بررسی کردبرنامه گسترده خواندن انگلیسی به کمک ابزارهای سیار  اثربخشی
یوترهای شخصی انجام کامپای بین یادگیری آنالین از طریق تبلت با یسهمقاه ک پژوهش
کردند عملکرد بهتری یمنتایج نشان داد که نه تنها گروهی که از تبلت استفاده  ،گرفت

شان نسبت به گروه کامپیوتر شخصی بلکه احساس لذت بیشتری نیز از یادگیری ؛نشان دادند
استفاده از ی با عنوان ( پژوهش2555) 2کالزو و اکا رو، هگار، در پژوهشی دیگر داشتند.

 بر تأکید ضمن هاآنی گرامر انجام دادند. هامهارتیادگیری سیار برای افزایش  هایابزار

 سبب سیارابزارهای  که یافتند دست نتایج این به یادگیری، در ابزارهای سیار سودمندی

 انآموزدانشدرصد  25بیش از  انیی زبهامهارت سایر و گرامری یهامهارت بهبود

هایی که تلفن با وجود کارایی این است که دهندهنشانشواهد پژوهشی ی بررس شود.یم
که تا  هاییپژوهشبیشتر بینایی داشته باشد،  دیدهآسیبان آموزدانشبرای  تواندیمهمراه 

ان آموزدانشبرای  ارتلفن همراه  ویژهبهو سیار  هاییفناور تاثیراست،  شدهکنون انجام 
-کردهبینایی غفلت  دیدهآسیبی انجام پژوهش در مورد جامعهاز  و انددهکربررسی عادی 

 بر یادگیری، انگیزش پیشرفت سیار هاییفناور تاثیردر مورد  پژوهشی، درواقع. اند
پژوهش ، بنابراین؛ ان دارای آسیب بینایی انجام نشده استآموزدانشمشارکت  تحصیلی و

فناوری تلفن  آموزش با کمککه اساسی بود  پرسشر به دنبال پاسخگویی به این حاض
 دیدهآسیبان آموزدانش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیریهمراه بر 

 دارد؟چه تاثیری در درس زبان انگلیسی  بینایی

 پژوهش روش
با گروه  آزمونپس آزمونپیشکه در آن از طرح  بود آزمایشینیمه حاضر پژوهشروش 

 بینایی دیدهآسیبان آموزدانش شامل تمامی آماری پژوهش یجامعه .استفاده شد گواه
)طبق آمار اخذ شده از سازمان آموزش و  نفر 592پسر پایه دوم متوسطه کشور به تعداد 

. به تحصیل بودند مشغول 5399-91که در سال تحصیلی  بودندپرورش استثنایی کشور( 
 22نفر در گروه آزمایش و  22) بینایی دیدهآسیب آموزدانش 12تعداد  ژوهش راپ ینمونه

                                                 
1. Lin 

2. Guerrero, Ochoa & Collazos 
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، یا و تلفن همراه )با سیستم اندروید که داوطلب شرکت در آزمایش بودند نفر گروه گواه(
بینایی، دسترسی به  آسیبها وجود مالک ورود برای نمونه تشکیل دادند. ( داشتند،باالتر

سیستم اندروید، پایه دوم متوسطه )دوره دوم( و داوطلب بودن برای تلفن همراه یا تبلت با 
ها از فرایند آزمایش، عدم گرایش به خروج نمونه یهامالکشرکت در آزمایش بود و 

شرکت در آزمایش به هر دلیل، از دست دادن تلفن همراه یا تبلت در طول دوره مداخله و 
طرح  در شرکت برای انآموزدانش از پژوهشگرغیبت بیش از سه جلسه در گروه بود. 

 دیدهآسیبآموز دانش 25پژوهش ابتدا  در ایننمود.  همکاری به دعوت خود پژوهشی
نفر از ادامه همکاری سرباز زدند و به  8 تعدادبینایی داوطلب شده بودند که به علت افت 

باقیمانده  ندهکنشرکت 12ناچار با توجه به عدم امکان جایگزینی در اواسط طرح، با همان 
 وجود تصادفی یریگنمونه از استفاده امکانحاضر  در پژوهش پژوهش ادامه یافت.

 ندرتبه کردمی انتخاب تصادفی صورتبه را نمونه پژوهشگر حتی اگر زیرا نداشت؛

 که افرادی از برخی که دلیل کند. بدین جلب را هاآزمودنی تمام همکاری توانستمی

پژوهش نبودند یا  انجام در همکاری به حاضر الزاماً شدندمی بانتخا تصادفی صورتبه
به دلیل پراکندگی جغرافیایی  ،همچنین .ممکن بود دسترسی به تلفن همراه نداشته باشند

انتخاب  ییهااستان بنابراین؛ نبود پذیرامکان هانمونهآماری، دسترسی به بعضی از  یجامعه
ان دسترسی به تلفن آموزدانشه نفر به باال بود و ان آن از سآموزدانششدند که تعداد 

 تصادفی در صورتبه کنندگانشرکتپس از مشخص شدن حجم نمونه، همراه داشتند. 

 شدند. داده قرار نفری( 22آزمایش و گواه )دو گروه  هایگروه
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی، پرسشنامه مشارکت و از  هاداده آوریجمعبرای 

استفاده شد که در ادامه به توصیف هر یک از این  ادگیری درس زبان انگلیسیآزمون ی
  پردازیم.ابزارها می

انگیزش پیشرفت تحصیلی،  گیریاندازهابزار  :انگیزش پیشرفت تحصیلی پرسشنامه
از هشت نظریه  برگرفته 5382خدایی بود که در سال انگیزش تحصیلی عبدپرسشنامه 

، انگیزش توانش، گراییهدفارزش، -نیاز پیشرفت، انتظار) پرورشانگیزش در آموزش و 
بیرونی( ساخته شده است. این –خود ارزشی، خودکارآمدی اسنادی و انگیزش درونی 

ان پسر شاغل به تحصیل آموزدانشنفری از  5522نمونه دارد و بر روی  سؤال 13پرسشنامه 
شده  هنجاریابییابی و هد اعتبارگانه مشدولتی نواحی هفت هاییرستاندبدر مقطع متوسطه 
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انگیزش ، گراییهدف ،ارزش-انتظار ،نیاز پیشرفت یمؤلفه 2این پرسشنامه دارای است. 
 252و حداکثر  13است. حداقل امتیاز ممکن  اسنادی خودکارآمدی و ارزشیخود ،توانش

انگیزش  532تا  552نمره بین  انگیزش تحصیلی پایین است. 552تا  13نمره بین  خواهد بود.
در پژوهش نیکبخت  انگیزش تحصیلی باال است. 532نمره باالتر از  تحصیلی متوسط است.

 بازآزماییبا استفاده از  و /95( پایایی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ 5393و همکاران )
چندین متخصص  وسیلهبهمقیاس  یهاعبارت/. به دست آمد. روایی محتوایی با بررسی 88

 قرار گرفته است. ییدتأمورد  سنجیروانو  روانشناسی
ان، از پرسشنامه آموزدانشمیزان مشارکت  گیریاندازهبرای  :پرسشنامه مشارکت

)به  مؤلفه 1یادگیری مشارکتی محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه دارای 
با دانش، پویایی گروهی، انجام کار بر روی پروژه، بازخورد و تشویق(  گذاریاشتراک

ه است. محقق پرسشنامه را با گوی 32لیکرت ساخته شد و دارای  ایدرجهمقیاس پنج 
. این پرسشنامه شامل طراحی کرده است( 5392گیری از پرسشنامه مقیمی و رمضان )الگو

( با مقیاس بازخوردگروهی، انجام کار بر روی پروژه و  هاییاییپو) مؤلفهو سه  سؤال 53
خود ضریب پایانی این  پژوهش( در 5392مقیمی و رمضان ) .استلیکرت  ایدرجهپنج 

روایی  در پژوهش حاضر. اندکرده گزارش /.82آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ 
به دست  18/5و روایی مالکی شده  ییدتأچندین متخصص  وسیلهبهمحتوایی این مقیاس 

 .شده است گزارش/. 83آمد. پایایی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ 
ان آموزدانشمیزان یادگیری  گیریاندازه برای :آزمون یادگیری درس زبان انگلیسی

از آزمون محقق ساخته جهت اجرای  ، با توجه به موضوع درسبینایی دیدهآسیب
بود که  ایچهارگزینه سؤال 35استفاده شد. این آزمون شامل  آزمونپسو  آزمونپیش

پایایی این  .شد ییدتأنفر از دبیران پایه دوم متوسطه  1توسط آن از لحاظ محتوایی  سؤاالت
 به دست آمد. 23/5و روایی مالکی /. 89آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 
 ها ابتدا مجوز های الزم از ادارهو گردآوری داده جهت اجرای برنامه آموزشی

پیشرفت تحصیلی،  آزمون انگیزشهای پیشسپس پرسشنامه. گرفته شدآموزش و پرورش 
 گواهی زمانی چهار روزه بین گروه آزمایش و مشارکت و آزمون یادگیری در یک بازه

های پیش آزمون در چهار روز این بود که به دلیل اجرا شدند. دلیل اجرای پرسشنامه
های های مختلف، دسترسی همزمان به تمامی نمونهی پژوهش در استانپراکندگی نمونه
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پس از اجرای پیش آزمون و جمع آوری  ژوهشگر امکان پذیر نبود.پژوهش، برای پ
های اولیه، هر دو گروه، درس ششم زبان انگلیسی دوم متوسطه )دوره دوم( را به شیوه داده

های یتفعالپس از آن، گروه آزمایش شان آموزش دیدند. معمول در کالس های درسی
های همزمان برخط از در برنامهغیر حضوری  صورتبهرا  (5)جدول  آموزشی تکمیلی

دریافت کردند و  5اپاز طریق شبکه مجازی واتسمکان خودشان )شهرهای مختلف( 
های صوتی دریافت نمودند ولی در جلسات فایل صورتبهرا  هابرنامهگروه گواه همان 

ساز ی گویاهابرنامه. دلیل انتخاب واتس اپ، این بود که کردندینمتمرین برخط شرکت 
 برای زبان فارسی( Espeakبرای زبان انگلیسی و  Talkback) ای افراد با آسیب بیناییبر

ی مجازی دیگر این امکان را نداشتند. هاشبکهبر روی این شبکه قابل اجرا بودند و 
برای یادگیری درس شامل لغات، نکات  موردنیازصوتی شامل تمامی مطالب  هاییلفا

که توسط دو نفر از دبیران این پایه تحصیلی سازماندهی  گرامری، متن درس و تمرینات بود
ی یک ساعتی با روش جلسه 52و گویا شدند. برنامه آموزشی برای گروه آزمایش در 

اجرا شد. این تاریخ  5399ی اسفندماه ی بهمن ماه تا نیمهمشارکتی و پرسش و پاسخ از نیمه
ی هماهنگی داشته باشد. از این کتاب درس بندیبودجهکه با  شدبه این دلیل انتخاب 

ی مختلف دروس )درک مطلب، لغات هابخشجلسه برای آموزش  9تعداد  ،جلسات
جلسه برای تمرین، مشارکت و پرسش و پاسخ در  52جدید، گرامر و تمرینات درس( و 

ان مشخص و اعالم آموزدانشنظر گرفته شد. به این صورت که ابتدا برنامه کالسی برای 
های آموزشی صوتی و تکالیف به پروفایل خصوصی یلفاقبل از هر جلسه، . یک شب شد

شد و شب بعد )تعیین شده برای جلسه( یمهر فرد و همچنین محیط عمومی دوره ارسال 
آنالین و همزمان روی تکالیف به بحث و تبادل  صورتبهدر فضای عمومی دوره  هاگروه

ه جلسات برنام .کردندیموهی را گزارش پرداختند و کارهای گرنظر و پرسش و پاسخ می
 خالصه شده است. 5در جدول 

                                                 
1. WhatsApp 
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 از طریق تلفن همراه برای افراد با آسیب بینایی شدهغنیای آموزش ی مداخلهبرنامه .5جدول 
 روش فعالیت یادگیری فعالیت آموزش محتوا جلسات

هفته اول: 
چهار جلسه 
 یک ساعته

New 
words 

آموزش، فعالیت پیش 
تلفظ صحیح  آموزش
با  سازیجملهلغات، 

لغات، کاربرد صحیح در 
 جمله

گوش دادن فعال، تلفظ لغات، کاربرد 
، بحث و سازیجملهدر جمله، 

نوشتاری  صورتبهمشارکت گروهی 
 هاییتفعالو گفتاری، گزارش 

 مشارکتی در گروه

مشارکتی و 
پرسش و 

 پاسخ

هفته دوم: 
چهار جلسه 
 یک ساعته

reading 

ش آموزش، فعالیت پی
آموزش مهارت خواندن 
متن، پرسش از مباحث 

 قبلی

گوش دادن فعال، مکالمه با 
 بندیبخشها، خواندن متن همکالسی

شده و ارسال صدا در گروه، بحث و 
مشارکت گروهی، گزارش 

 مشارکتی در گروه هاییتفعال

مشارکتی و 
پرسش و 

 پاسخ

هفته سوم: 
چهار جلسه 
 یک ساعته

grammar 

ش آموزش، فعالیت پی
آموزش و تمرین گرامر، 

 پرسش از مباحث قبلی

گوش دادن و مکالمه، کاربرد نکات 
گرامری در متن، بحث و پرسش و 

مشارکتی  هاییتفعالپاسخ، گزارش 
 در گروه

مشارکتی و 
پرسش و 

 پاسخ

هفته چهارم: 
چهار جلسه 
 یک ساعته

practice 

 

فعالیت پیش آموزش، 
، هاگروهارائه تمرینات به 

فع مشکل، پرسش از ر
 مباحث قبلی

گوش دادن و مکالمه، حل تمرینات 
ارائه شده در گروه، گزارش 

 مشارکتی در گروه هاییتفعال

مشارکتی و 
پرسش و 

 پاسخ

ها، و معلمان رابط استان پژوهشگریک روز پس از آخرین جلسه )شانزدهم( توسط 
 ون یادگیری پاسخ دادند.و آزم آزمونپس یهاپرسشنامهحضوری به  صورتبه هاگروه
 .تحلیل شد SPSS افزارنرمبا استفاده از  آوری شدهجمع یهاداده

 های پژوهشیافته
 ارائه شده است. 2در جدول  گواهمیانگین و انحراف معیار سن گروه آزمایش و 
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 میانگین و انحراف معیار سن به تفکیک گروه .2جدول 
 بیشترین مقدار رکمترین مقدا انحراف معیار میانگین گروه

 59 51 82/5 23/52 گواه

 58 52 22/5 92/52 آزمایش

و میانگین سنی گروه  23/52 گواهدهد که میانگین سنی گروه نشان می 2جدول 
 بنابراین دو گروه از لحاظ سنی تفاوتی با یکدیگر ندارند.؛ است 92/52آزمایش 

 هش بر حسب گروهکننده در پژوآموزان شرکتوضعیت بینایی دانش .3جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی وضعیت بینایی گروه

 گواه
 1/38 1/38 55 خفیف

 555 1/25 52 شدید

 آزمایش
 8/35 8/35 8 خفیف

 555 2/29 58 شدید

درصد(  1/38نفر ) 55 گواهآموز گروه دانش 22دهد که از مجموع نشان می 3جدول 
همچنین از مجموع  اند.دارای بینایی شدید بوده درصد( 1/25نفر ) 52دارای بینایی کافی و 

 2/29نفر ) 58درصد( دارای بینایی کافی و  8/35نفر ) 8آموز گروه آزمایش دانش 22
 اند.درصد( دارای بینایی شدید بوده

 کننده در پژوهش بر حسب گروهآموزان شرکتهای دانشوضعیت اقتصادی خانواده .4جدول 
 درصد تجمعی درصد انیفراو وضعیت اقتصادی گروه

 گواه

 9/22 9/22 2 ضعیف

 2/92 2/29 58 متوسط

 555 8/3 5 خوب

 آزمایش
 8/35 8/35 8 ضعیف

 3/92 1/25 52 متوسط
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 555 2/2 2 خوب

کننده در پژوهش در گروه آموز شرکتدانش 22دهد که از مجموع نشان می 9جدول 
درصد( دارای  2/29نفر ) 58دی ضعیف، درصد( دارای وضعیت اقتصا 9/22نفر ) 2، گواه

 اند.درصد( دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده 8/3نفر ) 5وضعیت اقتصادی متوسط و 
نفر  8کننده در پژوهش در گروه آزمایش، آموز شرکتدانش 22همچنین از مجموع 

درصد( دارای وضعیت  1/25نفر ) 52درصد( دارای وضعیت اقتصادی ضعیف،  8/35)
 اند.درصد( دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده 2/2نفر ) 2توسط و اقتصادی م

 هادر گرو ، مشارکت و یادگیریمیانگین و انحراف معیار انگیزش پیشرفت تحصیلی .5جدول 
 آزمونپس آزمونپیش  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 انگیزش پیشرفت تحصیلی
 85/8 31/515 92/2 88/538 آزمایش

 92/2 59/592 52/2 31/591 گواه

 22/53 21/532 28/8 35/92 آزمایش مشارکت

 29/8 31/91 25/1 58/93 گواه 

 2/3 31 92/2 23/51 آزمایش یادگیری

 59/1 59/51 82/3 31/59 گواه 

میانگین متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در گروه با توجه به دهد که نشان می 1جدول 
همچنین میانگین متغیر  و( 31/515آزمون )( و پس88/538آزمون )در پیشآزمایش 

آزمون ( و پس31/591آزمون )در پیش گواهانگیزش پیشرفت تحصیلی در گروه 
میانگین نمرات متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در گروه  که شودیم، مشخص (59/592)

با توجه به  همچنین، است. آزمون، افزایش داشتهآزمایش نسبت به گروه گواه در پس
آزمون ( و در پس35/92آزمون )میانگین متغیر مشارکت در گروه آزمایش در پیش

( و در 58/93آزمون )در پیش گواهمیانگین متغیر مشارکت در گروه و  (21/532)
شود که میانگین نمرات متغیر مشارکت در گروه آزمایش ( مشخص می31/91آزمون )پس
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میانگین متغیر یادگیری با توجه به  آزمون، افزایش داشته است.اه در پسنسبت به گروه گو
میانگین متغیر  و( 55/31آزمون )( و در پس23/51آزمون )در گروه آزمایش در پیش

مشخص  ،(59/51آزمون )( و در پس31/59آزمون )در پیش گواهیادگیری در گروه 
آزمایش نسبت به گروه گواه در  شود که میانگین نمرات متغیر یادگیری در گروهمی

 آزمون، افزایش داشته است.پس
بودن توزیع نمرات در متغیر وابسته انگیزش پیشرفت  طبیعیبررسی فرضیه  منظوربه

با توجه به  ویلک استفاده شد.-تحصیلی، مشارکت و یادگیری از آزمون آماری شاپیرو
وابسته انگیزش پیشرفت  یرهایغمتی آزمون، توزیع نمرات در سطح معناداری مشاهده شده

در  و متغیر یادگیری( p=0.5) آزمونپس( و در p=.89) آزمونپیشتحصیلی در 
. همچنین هستند طبیعیدارای توزیع  (p=0.06) آزمونپس( و در p=0.65) آزمونپیش

؛ اما نمرات هستند طبیعیدارای توزیع  (p=0.66) مشارکتمتغیر  آزمونپیش در نمرات
. باید توجه داشت که نیستند طبیعیدارای توزیع ( p=0.04)آزمون رکت در پسمتغیر مشا

مفروضه همگنی  .استنسبت به عدم رعایت این مفروضه مقاوم  کوواریانستحلیل 
ها از طریق آزمون لوین بررسی شد و با توجه به سطح معناداری مشاهده شده یانسوار

 آزمونپسو  (P=0.48) یلیتحصشرفت انگیزش پی آزمونپیشآزمون برای هر سه متغیر 
 آزمونپس( و p=0.06مشارکت ) آزمونپیش(، p=0.83انگیزش پیشرفت تحصیلی )

یادگیری  آزمونپس( و p=0.09یادگیری ) آزمونپیش(، p=0.07مشارکت )
(p=0.07 ) ها از تجانس برخوردار توان گفت واریانس گروهاست و می 51/5بیشتر از

 شانگیز متغیرهای آزمونآزمون و پسها در پیشهمگنی واریانسبنابراین فرض ؛ است
 رعایت شده است.مشارکت و یادگیری  تحصیلی، پیشرفت

 آزمونپیشنشان داد در متغیرهای  مفروضه همگنی شیب رگرسیون بررسی و نتایج
 F(.05),df=2(، مشارکت )F(.05),df=2 =10.49تحصیلی ) پیشرفت انگیزش

 ،با تلفن همراه شدهغنیآموزش  و (F(.05),df=2 =146.59) (، یادگیری169.45=
الزم و ضروری  هایفرضپیشبنابراین همه ؛ است برقرارفرض همگنی شیب رگرسیون 

های پژوهش با یهفرضدر ادامه اند. رعایت شده کوواریانسبرای انجام آزمون تحلیل 
 ند.شویمآزمون  کوواریانسآزمون تحلیل 
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 انگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه  ریانسکوواتحلیل  .6جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

سطح 
 معناداری

مربع 
 اتا

توان 
 آزمون

 98/5 22/5 5555/5 22/52 39/822 5 39/822 آزمونپیش

 92/5 22/5 5555/5 92/53 53/291 5 53/291 گروه

     8/99 99 18/2995 خطا

      12 5522525 کل

بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه  انجام شده نشان داد هاییلتحل
با میانگین باالتر ( شدهتعدیل)میانگین  آزمونپیش، پس از حذف اثر آزمونپسدر مرحله 

( در مقایسه با M=153.33انگیزش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش ) آزمونپسنمرات 
نشان  2جدول . (>p 555/5شود )تفاوت معناداری مشاهده می( M=145.2گروه گواه )

و سطح معناداری  92/5بوده است. توان آماری آزمون  22/5اندازه اثر آموزش  دهدیم
دهد. با توجه به (، دقت باالی آزمون و کفایت حجم نمونه را نشان می>p 555/5مطلوب )

آزمون انگیزش پیشرفت ه آزمایش در پسنتایج آزمون نشان داد که نمرات گرو کهاین
ادعا نمود که در  توانیم ت به گروه گواه افزایش یافته است.معناداری نسب طوربهتحصیلی 

بر افزایش تلفن همراه با  شدهغنیآموزش های طرح آزمایشی، چارچوب محدودیت
 تاثیر یبینایی در درس زبان انگلیس دیدهآسیب آموزانانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
 شود.داشته است و این فرضیه تأیید می

 مشارکت دو گروه  کوواریانستحلیل  .7جدول 
منبع 

 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

سطح 
 معناداری

مربع 
 اتا

توان 
 آزمون

 99/5 32/5 555/5 58/22 8/2238 5 8/2238 آزمونپیش

 55/5 8/5 555/5 29/255 21/52282 5 21/52282 گروه

     22/82 99 92/9515 خطا

      12 228589 کل



 95  ...مشارکت و یلی،تحص یشرفتپ یزشانگ یزانبا تلفن همراه بر م شدهیآموزش غن یرتاث

دو گروه در مرحله  مشارکتانجام شده نشان داد بین میانگین نمرات  هاییلتحل
( با میانگین باالتر نمرات شدهتعدیل)میانگین  آزمونپیش، پس از حذف اثر آزمونپس
( M=97.3مقایسه با گروه گواه )( در M=134.69گروه آزمایش ) مشارکت آزمونپس

بوده  8/5اندازه اثر آموزش  2مطابق جدول (. >p 555/5شود )تفاوت معناداری مشاهده می
(، دقت باالی آزمون >p 555/5و سطح معناداری مطلوب ) 5/5است. توان آماری آزمون 

داد که نمرات  نتایج آزمون نشان کهایندهد. با توجه به و کفایت حجم نمونه را نشان می
معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته  طوربهآزمون مشارکت گروه آزمایش در پس

آموزش های طرح آزمایشی، ادعا نمود که در چارچوب محدودیت توانیماست، 
بینایی در درس زبان  دیدهآسیب آموزانبر افزایش مشارکت دانشبا تلفن همراه  شدهغنی

 شود.ته است و این فرضیه تأیید میداش تاثیر انگلیسی

 آزمونپسیادگیری دو گروه در مرحله  کوواریانستحلیل  .8جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

سطح 
 معناداری

مربع 
 اتا

توان 
 آزمون

 55/5 92/5 555/5 28/92 82/959 5 82/959 آزمونپیش

 55/5 9/5 555/5 88/928 92/9293 5 92/9293 گروه

     2/9 99 58/921 خطا

      12 38295 کل

دو گروه در مرحله  یادگیریانجام شده نشان داد بین میانگین نمرات  هاییلتحل
( با میانگین باالتر نمرات شدهتعدیل)میانگین  آزمونپیش، پس از حذف اثر آزمونپس
( M=15.56ر مقایسه با گروه گواه )( دM=34.63گروه آزمایش ) یادگیری آزمونپس

اندازه اثر آموزش  دهدیمنشان  8جدول (. >p 555/5شود )تفاوت معناداری مشاهده می
(، دقت >p 555/5و سطح معناداری مطلوب ) 5/5بوده است. توان آماری آزمون  9/5

نشان داد نتایج آزمون  هاینکدهد. با توجه به باالی آزمون و کفایت حجم نمونه را نشان می
معناداری نسبت به گروه گواه  طوربهآزمون یادگیری که نمرات گروه آزمایش در پس

های طرح آزمایشی، ادعا نمود که در چارچوب محدودیت توانیمافزایش یافته است، 
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بینایی در  دیدهآسیب آموزانبر افزایش یادگیری دانش با تلفن همراه شدهغنیآموزش 
 شود.داشته است و این فرضیه تأیید می یرتاث درس زبان انگلیسی

 گیریو نتیجه بحث
انگیزش بر میزان  با تلفن همراه شدهغنیآموزش  تاثیرتعیین پژوهش حاضر با هدف 

دوم متوسطه مقطع بینایی  دیدهآسیبان آموزدانشیادگیری مشارکت و  ،پیشرفت تحصیلی
نتایج به دست آمده از تحلیل د. )دوره دوم( در درس زبان انگلیسی در سطح کشور اجرا ش

میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، بر  با تلفن همراه شدهغنیآموزش نشان داد  هاداده
 مثبت دارد.  تاثیربینایی  دیدهآسیبان آموزدانش مشارکت و یادگیری

بر  با تلفن همراه شدهغنیآموزش که  دادنشان  اول ی به دست آمده از فرضیهنتیجه
 بینایی در درس زبان انگلیسی دیدهآسیبآموزان یزش پیشرفت تحصیلی دانشافزایش انگ

برزگر،  ی اول با پژوهشی به دست آمده در ارتباط با فرضیهداشته است. نتیجه تاثیر
ر و ف، حمیدی(، عطادخت5393راد و فالح )(، رضایی5395) احمدآبادی یلین و آبادیعلی

انی، آیتی و نادری (، سار5392کی و امیرتیموری )زوار(، والیتی، زارعی5392محمدی )
(، طالب، 5392بورنگ )بیدکی، اکبری(، نادری، آیتی، زارع5393راد )(، رضایی5393)

(، 2558) 3لو(، 2559) 2(، لین2558) 5(، رائو، گائو و وو1255احمدی و موسوی )
همسو  (2555) 1سو دی گیو سندبرگ، مارینوس(، 2551) 9سوانتاراتیپ و اوراویواتناکول

سیار را بر انگیزش  هاییفناورآموزش از طریق تاثیرنام برده  پژوهشگرانتمامی بود. 
مستقیم بر  طوربه هاپژوهشاز این  مورد، هر چند که هیچ اندکردهتحصیلی مثبت ارزیابی 

ی به دست آمده از این همچنین نتیجهانجام نگرفته است.  بینایی دیدهآسیب یجامعهروی 
 .(، همسو نبود5392) آبادیعلی(، برزگر و 5292های مالکی )پژوهش با پژوهش

 بخشیزهانگتواند یکی از دالیل افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی در این پژوهش می
ان آموزدانش در آموزشی جذاب و تعاملی یک رسانه عنوانبهبودن فناوری تلفن همراه 

ایجاد انگیزه ان آموزدانشفعالیتی است که برای  ریادگیری سیاباشد.  بینایی دیدهآسیب

                                                 
1. Rau, Gao & Wu 

2. Lin 

3. Lu 

4. Suwantarathip & Orawiwatnakul 

5 .Sandberg, Marinus & DeGeus 
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کنترل بر روی اهداف یادگیری، تملک،  آموزان از طریق یادگیری سیارکند. دانشمی
( و 2552 ،5)لوریالرد گیرندیاد میرا  هانهیزمو تداوم  لذت، ارتباط، یادگیری در شرایط

و اهداف  هازهیانگبوده و همسو با ان معنادار آموزدانشی جدید برای هایفناورادغام اگر 
. این (2555، 2)روبلیر و دوئرینگ دکنیمی بیشتری برای یادگیری ایجاد زهیانگها باشد، آن

چون  ؛به مراتب اثرات مثبت بیشتری دارد بینایی دیدهآسیبان آموزدانشمورد برای 
ان و آموزدانشی با بقیهافراد با آسیب بینایی باعث ارتباط  تلفن همراهاستفاده از 

خیلی  بنابراین .نبود پذیرامکانشود که بدون این فناوری می دوردستهمساالنشان در نقاط 
 هاابزاری برای کاهش محدودیت عنوانبهآورند و از آن زود به استفاده از فناوری روی می

ل انگیزشی کنند و موفقیت حاصل از آن باالترین عامفاده میتاس به افراد بینا یشاناتکاو 
افراد با آسیب بینایی ی این موارد به نزدیک کردن دنیای ان است. همهآموزدانشبرای این 

یک محیط باز و  با تلفن همراه شدهغنیآموزش چون همچنین،  کند.به افراد بینا کمک می
ته توانند در آن با یکدیگر تعامل داشمی راحتیبهان آموزدانشکند که دوستانه را فراهم می

باشند، منجر به یادگیری بیشتر شده و این یادگیری خود باعث ایجاد انگیزش بعدی خواهد 
توان گفت که ی پژوهش میبا توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه بنابراین .شد

ان آموزدانشبر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی  با تلفن همراه شدهغنیآموزش 
 مثبت دارد. تاثیربان انگلیسی در درس ز بینایی دیدهآسیب

با  شدهغنیآموزش که  دادفرضیه دوم پژوهش نشان  آزمونی به دست آمده از نتیجه
 تاثیر بینایی در درس زبان انگلیسی دیدهآسیب آموزانمشارکت دانش میزانبر  تلفن همراه

 طوربه انآموزدانشدر ارتباط با نقش آموزش سیار بر میزان مشارکت  .مثبت داشته است
 تاثیردر مورد  هاییپژوهش حالبااینی پژوهشی موردی یافت نشد. مستقیم در پیشینه

است که با نتایج  شدهانجام  عادی انآموزدانشیادگیری مشارکتی بر میزان یادگیری 
با پژوهش  دومی ی به دست آمده در ارتباط با فرضیههمخوانی دارند. نتیجه حاضر پژوهش

(، اسدیان، پیری و ریحانی 5399بلبالن و هاشمی )شریف، زاهدیخالق خواه، رضای
 و (5389جباری ) ،(5399(، مصرآبادی و فیضی )5389) یو نور یعبد یی،مطا(، 5399)

توان به موقعیت و را می به دست آمده از فرضیه همسو بود. نتیجه (2558) 3الین و سوهانن

                                                 
1. Laurillard 

2. Roblyer and Doering 

3. Laine & Suhonen 
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های کت گروهی جهت کار روی فعالیتکه تلفن همراه برای تعامل و مشار هایییتقابل
ت گروهی به یک صوران بهآموزدانشکه هنگامی کند، ربط داد.آموزشی ایجاد می

به اَشکال آموزشی دیگر به  از زمانی که همان محتوای آموزشی تربیش پردازند،فعالیت می
زمان بیشتری، ترا برای مد روینازاهای حاصل گیرند و دانستهشود، یاد میها ارائه میآن

ی وسیع های تلفن همراه و گستره( معتقدند، قابلیت2559کنند. ریو و پارسونز )حفظ می
های یادگیری مشارکتی گرایش دارد. در به سمت تقویت و گسترش فعالیت استفاده از آن

آموزان دارای آسیب بینایی بتوانند با استفاده که دانش داشت داین امکان وجو پژوهشاین 
های دیگر به کار و فعالیت بر روی تکالیف تلفن همراه از فاصله مکانی زیاد با گروه از

تجارب نمایند و انش استفاده شوند، از اطالعات گروهی برای استقرار ددرسی مشغول 
شرح و بسط  منجر بهکنند. این فرآیند تعامل اجتماعی ایجاد  با یکدیگریادگیری مشارکتی 

 صورتبهیابی به اهداف عینی ان و ایجاد گروهی برای دستآموزدانشتجارب یادگیری 
های یادگیری مشارکتی در در محیط طراحی کارهای گروهیهمچنین،  .شودیممشترک 
آموز ان دارای آسیب بینایی منجر به کشمکش بیشتر بین یادگیری دانشآموزدانشتدریس 

از مقبولیت  طور گستردهگیری بهاین تجارب یادشود. و تحت پوشش قرار دادن محتوا می
از وسایل ی استفاده نتیجه هایی که درها و دشواریبرخوردار است و همراه با تمامی لذت

گذاری دانش در محیط و جامعه یادگیری به جهت به اشتراک شودسیار شخصی ایجاد می
آموزش به در  که آنجا ازدهد. در این زمینه می انگیزش بیشتریان آموزدانشمشارکتی به 

بخشی مهم جهت پشتیبانی از یادگیری  عنوانبههای مشارکتی فعالیت تلفن همراه کمک
تواند نقش مهمی در ایجاد ان دارای آسیب بینایی در نظر گرفته شده است، میآموزدانش

ی این توانند نتیجهمواردی که مورد بحث قرار گرفت می یادگیری مشارکتی داشته باشد.
ی های فرضیهبیین نمایند و به این نتیجه دست یابیم که با توجه به نتایج تحلیلپژوهش را ت

 دیدهآسیبان آموزدانشمشارکت میزان در  تلفن همراه با شدهغنی، آموزش دوم پژوهشی
تلفن  باآموزش  سازیغنی بنابراین .مثبت دارد تاثیردر فرایند یاددهی یادگیری  بینایی
ان دارای آسیب بینایی در درس زبان آموزدانشی مشارکت برای ایجاد زمینه همراه

  شود.انگلیسی پیشنهاد می
(، 5392) آبادیعلیفرضیه سوم با پژوهش برزگر و  آزمونی به دست آمده از نتیجه

(، 5392(، والیتی، زارعی زوارکی و امیرتیموری )5393رضایی راد و فالح )
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(، سارانی، 5395ارکی، علیزاده و جعفرخانی )(، زارعی زو5395و مالمیر ) درآمدیشریفی
(، سارانی و 5389(، پاپ زن و سلیمانی )5399(، عابدینی و مختاری )5393آیتی و نادری )

(، حسین، 5393(، عنایتی، یزدان پناه نوذری، بهنام فر و غفاری همدانی )5393آیتی )
(، ناه، وایت 2559مکاران )ه و 5(، نورازا2559(، لین )2551الهایسونی، محمد و فخرالدین )

 اکا رو، (، گاره2558) 9اکدیمیر و (، باکی2551) 3هوسر و (، ثورنتون2558) 2و سوسکس

و  ، ناوارتی، مارادیگولئو(، 2551، سوانتاراتیپ و اوراویواتناکول )(2555) 1کالزو و
 (2555) 2( و سندبرگ، مارینوس و دی گیوس2553(، عباسی و هاشمی )2559) 2ویواگ

سیار بر  هایفناوریبررسی شده نقش آموزش از طریق  هایپژوهشدر تمامی  سو است.هم
های های افراد در پژوهشویژگی کهاینبا وجود مثبت ارزیابی شده است.  ،میزان یادگیری

نتایج به دست آمده در این  حالبااین ،اندبودههای این پژوهش متفاوت مختلف با نمونه
گفت که  توانمیدر تبیین نتایج این فرضیه . همخوانی دارد شینپیهای پژوهش با پژوهش
، قابل حمل ی حاصل از کاربرد فناوری تلفن همراه در آموزشانگیزهشاید علت اصلی 

بینایی،  دیدهآسیبان آموزدانشبودن، سادگی استفاده و در دسترس بودن تلفن همراه برای 
فر جلیلی .آن در واحدهای کوچک باشد بندیقطعهدقیق محتوای آموزشی و  دهیسازمان

 و فعال بودن، هدفمند بودنفراگیران زبان دوم از طریق  ندا( بیان کرده2553و مشهدی )
رفتارهای یادگیری خود را با انتخاب،  توانندیم انگیزه داشتن در فرایند یادگیری

تلفن همراه یند. یی که در یادگیری موفق نقش دارند، تنظیم نماهاطیمحو خلق  ساختاردهی
برادلی،  .کندیمان دارای آسیب بینایی فراهم آموزدانشرا برای  هایزهانگاین  راحتیبه

 یبرای همه محتوا بندیقطعهمعتقدند ( 2559) 8هاینس، کوک، بویل و اسمیت
که برای اهداف  ایاستفادهبیانبوه اطالعات  یادگیرندگان مزایای آموزشی دارد؛ زیرا

 دیدهآسیبان آموزدانشبرای تلفن همراه  .کندورتی ندارند را حذف مییری ضریادگ
و  استترین معضالت ها یکی از بزرگبرای آن ناآشنا یهامکانکه جابجایی در  بینایی

                                                 
1. Noraza 

2. Nah, White, Sussex 

3. Thornton & Houser 

4. Baki & Akdemir 

5. Gurrero, Ochoa & Collazos 

6. Liu, Navarrete, Maradiegue & Wivagg 

7. Sandberg, Marinus & De Geus 

8. Bradley, Haynes, Cook, Boyle & Smith 
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این فواصل را بدون نیاز به جابجایی  ،شودها نیز میگاهی منجر به انزوای اجتماعی آن
شرایط را برای یادگیری در هر  های یادگیری سیارویژگیکند. پر می یسادگبهفیزیکی 

؛ زمانی، ببری و موسوی، 2552، 5)شا، لوی، چن و ژانگ سازدیمو هر زمان فراهم  مکان
امکان استفاده از تلفن همراه در هر شرایطی وجود دارد  کهاینبه دلیل  (.5395
یره شده در گوشی تلفن هر زمانی که مایل باشند به متون درسی ذخ توانندیمان آموزدانش

در  آموزانقرار دادن دانش شودیمرا تمرین کنند. ادعا  هاآنهمراه مراجعه نمایند و 
 دادفرایند یادگیری را ارتقا خواهد  در فواصل زمانی منظم معرض مطالب آموزشی

 (.2555)ثورنتون و هاوسر، 

این امر وجود  پسران است. دلیل روی گروهاین پژوهش اجرای آن  هاییتمحدوداز 
آماری پژوهش  یجامعهقانونی جهت حضور در مدارس دخترانه بود.  هاییتمحدود

یکی دیگر از مشکالت اساسی بود که با  هاآنو دسترسی به  داشتند پراکندگی باالیی
. این پژوهش در شدبرطرف  محدودیت این هاکمک همکاران رابط مدارس تلفیقی استان

و برای تمامی دروس قابل تعمیم نیست. همچنین چون  شددرس زبان انگلیسی اجرا 
رسمی تا این لحظه از طریق این فناوری آموزش ندیده بودند در چند  طوربهان آموزدانش

  که با جلسات آموزشی رفع گردید. جلسه اول دچار سر در گمی شده بودند
انگیزش پیشرفت میزان بر  با تلفن همراه شدهغنیآموزش نتایج این پژوهش نشان داد 
 تاثیر در درس زبان انگلیسی بیناییبا آسیب ان آموزدانش تحصیلی، مشارکت و یادگیری

با آسیب  انآموزدانشدر آموزش  فناوریاز این  شودیمپیشنهاد  بر این اساس .مثبت دارد
ان آموزدانشمشارکت این  هایینهزم توانیم ییهاپژوهشدر . همچنین استفاده شود بینایی

 تاثیر شودیمپیشنهاد . دکربررسی را فناوری تلفن همراه  ویژهبهنوین  هاییفناورز طریق ا
 مختلف یهانمونهمختلف و بر روی  یهادرسدر  فناوری تلفن همراهآموزش از طریق 

 توانیم. در پژوهشی جداگانه شوددر سطح کشور بررسی  بینایی آسیببا ان آموزدانش
آموزشی و یادگیری  هاییتفعالاده از تلفن همراه برای استف بخشیزهانگ عوامل
 ایبخشنامههمچنین بررسی موانع قانونی و  شناسایی کرد.را  با آسیب بیناییان آموزدانش

سیار در کالس درس یکی دیگر از  هاییفناورآموزش و پرورش کشور برای ادغام 
 دارد. پژوهشپژوهشی است که نیاز به  هایینهزم

                                                 
1. Sha, Looi, Chen & Zhang 
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 منابع

ترجمه پرویز ، و توانمندی اجتماعی بینایی دیدهآسیب آموزان دانش(.5395یک، ج. )آمو
 آوای نور.  ،تهران ، چاپ اول،درآمدیشریفی

 یآموزش یازهایاطالعات و ارتباطات و ن یفناور(. 5399. )ی لد،یو ه ؛اروهاک، آاسپ
 نور.  یآوا ،تهران ، چاپ اول،یتیو الهه وال یزورک یزارع لیترجمه اسماع، ژهیو

مقایسه بین اثربخشی روش مشارکتی و  (.5399و حسن ریحانی، ل. ) ؛پیری، م ؛اسدیان، س
 ،ان اول متوسطه در درس زبان انگلیسیآموزدانشانفرادی در پیشرفت تحصیلی 

 .32-99، 5، فناوری آموزش
ز بر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگ تاثیر(. بررسی 5392، خ. )آبادیعلیو  برزگر، ر

پژوهش در  ،یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی
 29-32، 38پیاپی  ،(55)2، درسی ریزیبرنامه

طراحی  اثربخشیمقایسه (. 5395، م. )احمدآبادی و نیلی ؛، خآبادیعلیبرزگر، ر؛ 
آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش 

 .92-558، (5)55 ی نوین تربیتی،هاشهیاند ،پیشرفت تحصیلی

 آموزش با کمک تلفن همراهدو روش  تاثیری یسهمقا(. 5389و سلیمانی، ع. ) ؛پاپ زن، ع
اطالعات و ارتباطات در علوم  آوریفن ،و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان

 .11-21، 5 تربیتی،
شناختی خواندن با روش یادگیری مشارکتی بر میزان آموزش فرا تاثیر(. 5389جباری، س. )

 .82-93، 91پیاپی  ،9، علوم اجتماعی و انسانی ،دیرآموزدرک مطلب کودکان 
 (. بررسی اثربخشی5399ز. )؛ و هاشمی، خالق خواه، ع؛ رضایی شریف، ع؛ زاهد بلبالن، ع

 یلیتحص یزشانگ یمی وساو بر خودتنظ یگاز نوع ج یمشارکتیادگیری 
 .519-582، (2) 2مطالعات آموزش و یادگیری،  ،ییان ابتداآموزشدان

پیشرفت،  انگیزش بر با کمک تلفن همراه آموزش تاثیر(. 5393و فالح، ا. ) ؛رضایی راد، م
 ریزیبرنامهپژوهش در  ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس عربی

 .5-53، 93، پیاپی (52)2 درسی،
ترجمه اسماعیل ، هایفناوریادگیری سیار نوین: فنون و (. 5391، د. )و پارسونز ؛ریو، ه

  آوای نور. ، چاپ اول، تهران،سونیا موسی رمضانی و الهه والیتی ،یزوارک یزارع
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اطالعات و ارتباطات  آوریفن ی(. کاربردها5395ف. ) ،یو جعفرخان؛ ا ،یزوارک یزارع
 یتو ترب میمجله تعل ،ژهیو یوزشآم یازهایان با نآموزدانشاز  تیدر جهت حما

 .91-12، 555 ،ییاستثنا

بر  یاآموزش چندرسانه تاثیر(. 5395ف. ) ،یو جعفرخان ؛ح زاده،یعل ؛ا ،یزوارک یزارع
 یرانیفصلنامه ا ،بینایی دیدهآسیبان آموزدانش یسیدرس زبان انگل یریادگی

 .553-539، 5 ،ییکودکان استثنا

علوم  انی(. عوامل مرتبط با نگرش دانشجو5395س. ) ،یو موسو ؛ح ،یببر ؛ب ،یزمان
 رشیتلفن همراه با استفاده از مدل پذ قیاز طر یریادگی رشیاصفهان به پذ یپزشک
 .555-552، (2)9 ،یمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ،یفناور

یادگیری واژگان  استفاده از تلفن همراه )پیام کوتاه( بر تاثیر(. 5393و آیتی، م. ) ؛، هسارانی
)پیاپی  (53)2، درسی ریزیبرنامهپژوهش در  ،زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان

95 ،)25-98. 
آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن  تاثیر (.5393و نادری، ف. ) ؛سارانی، ه؛ آیتی، م

پژوهش و  ،همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان
 .595-519، (3)25 در آموزش عالی، ریزیبرنامه

اجتماعی مبتنی بر رویکرد  یهامهارتآموزش  تاثیر(. بررسی 5395. )، پدرآمدیشریفی
-22، 5، روانشناسی افراد استثنایی ،ان نابیناآموزدانشرفتاری بر سازگاری -شناختی

91. 
ازش اطالعات (. بررسی و مقایسه سرعت پرد5395و مالمیر، م. ) ؛، پدرآمدیشریفی

 ،5395سال شهر تهران، سال  52-59و بینای  بینایی دیدهآسیبشنیداری در نوجوانان 
 .92-25، 2، روانشناسی افراد استثنایی

مدل علی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد زبان (. 5399و مختاری، م. ) ؛عابدینی، ی
یری از طریق ی و فراشناختی کمک طلبی تحصیلی در یادگاواسطهانگلیسی: نقش 

 .2-52، 55، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیتلفن همراه. 
مقیاس  هنجاریابی و (. تدوین5382. )ا بیابانگرد، و عبدخدایی، م؛ سیف، ع؛ کریمی، ی

 انگیزش افزایش بر مطالعه یهامهارت آموزش اثربخشی بررسی و تحصیلی انگیزش

 .1-25 (،5)9 ،مشهد فردوسی نشگاهدا یشناسروان و مطالعات تربیتی ،تحصیلی
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و نوع کاربری تلفن  زایبآس(. استفاده 5392. )؛ و محمدی، عو عطادخت، ا؛ حمیدی فر
 ،ان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفتآموزدانشهمراه در 

 .522-532، (2)3 روانشناسی مدرسه،
(. کاربرد تلفن 5393. )صو غفاری همدانی،  ؛، رعنایتی، ت؛ یزدان پناه نوذری، ع؛ بهنام فر

راهبردهای آموزش در  دوماهنامه ،همراه در ارائه محتوای آموزشی به دانشجویان
 .551-525، (2)2 علوم پزشکی،

ی بایبی در آموزش امرحلهالگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج  تاثیر(. 5392مالکی، م. )
 و پژوهش فصلنامهحصیلی دانشجویان. مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت ت

 .99-552، 25 عالی، آموزش در ریزیبرنامه

یادگیری  یهاروشفراتحلیل مطالعات اثربخشی  (.5399. )و فیضی، ا ؛مصرآبادی، ج
فصلنامه ایرانی کودکان  ،ان استثناییآموزدانشتحصیلی  یهابازدهمشارکتی بر 

 .35-95، 2،  استثنایی
بر بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی  (.5388) .ع ،و نوری ؛ع ،؛ عبدیب ،مطایی
نوین در مدیریت مدارس  هاییوهشهمایش  ،یادگیری زبان انگلیسی عمومی یشرفتپ

 .در هزاره سوم، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
 ان،، تهر: روانشناسی سازمانی9پژوهشنامه مدیریت (. 5392مقیمی، م و رمضان، م. )

 انتشارات راه دان.
 آموزش روش (. تأثیر5392بورنگ، م. ) اکبری و؛ بیدکی، م زارع آیتی، م؛ ف؛ نادری،

 ،پیراپزشکی دانشجویان و نگرش فراشناختی دهی خودنظم بر همراه تلفن طریق از
  .5555-5555، (55)53 آموزش در علوم پزشکی،

. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی (5393، ح. )آبادیحسنو  ؛نیکبخت، ا؛ عبدخدایی، م
 ،آموزانتحصیلی دانش کاریاهمالبر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش 

 .85-99(، 2) 3 بالینی و مشاوره، شناسیروانهای پژوهش
 بر آموزشی اییانهرا بازی (. تأثیر5392و امیرتیموری، م. ) ؛والیتی، ا؛ زارعی زوارکی، ا

 ،ذهنی توانکم دختر انآموزدانش تحصیلی شرفتانگیزة پی و یادداری یادگیری،
  .558-528، 9افراد استثنایی،  روانشناسی فصلنامه
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