
 مقدمه

هاي جديد  و يکي از شيوه تاس يادگيري و آموزش فرايند تقويت و توسعه، تسهيل آموزشي فناوري اساسي هدف

 و اطالعات فناوري دستاوردهاي از يکي زبان يادگيري و فناوري آموزش. هاست يادگيري زبان استفاده از فناوري

 با(. 6831، محمدي) دارد را خود خاص اصول و نظري چارچوب که انساني است علوم ي گستره در ارتباطات

 جديد ه و شيو فرصتها وپديد آمدن اخير سال چند در همراه تلفن ي شبکه گسترش و اطالعات فناوري ي توسعه

است  غيرکالمي ارتباط هايشيوه از که پيام کوتاه سرويس خصوص به گذاردمي افراد اختيار در شبکه اين ارتباطي که

 گذارد ومي جامعه بر پديده اين که تأثيراتي بررسي، را پيش از پيش مشخص کرده و در نتيجهاهميت اين پديده 

يکي از  1سيار يادگيري(. 6833، زندي و رباني) است بسيار اهميت حائز، پذيردمي جامعه از که تأثراتي همچنين

 در حمل قابل ابزارهاي از استفادهآن  محور و( 5002، 2ملو) شود مي محسوب الکترونيکي يادگيريهاي  زيرمجموعه

 مکان به هر و زمان هر درگيري  ياد براي ايشيوه را آموزش اين بايد، کلي به طور(. 6831، عبداللهي) است يادگيري

 و حمل هاي قابل رايانه سياري همچون ابزارهاي طريق از و شبکه به فيزيکي اتصال به نياز بدون که، آورد شمار

 (. 6833، عطاران؛ ۸۸۱۱، و منوچهري صفارزاده) شود پذير مي امکان همراههاي  تلفن

SMS، براي مثال
آموزان از  شود در حالي که دانشجويان و دانشدر اصل براي فرستادن پيام کوتاه استفاده مي 3

گزارشات و و بر اساس برخي از ( 5002، 4تريتياکو) کنند امکانات تلفن همراه براي اهداف ديگري نيز استفاده مي

رسد بيشترين استفاده و کاربرد تلفن همراه در آموزش و دانشگاه از جمله  تحقيقات در زمينه کاربرد تلفن همراه به نظر مي

توسط ، 6يادگيري از طريق تلفن همراه، بر اين اساس(. 5002، 5نايسميس) است( مثل مکالمه و ديکشنري) يادگيري زبان

و   در اين پژوهش فراگيران براي بهبود تلفظ، آموزش زبان انگليسي اجرا شده است هتآزمايشگاه يادگيري استانفورد ج

عالوه (. 5002، 7سورنتون) اند و فايل شنيداري تعاملي استفاده کردهنامه  لغت، کوتاههاي  از آزمون، خود مهارتهاي زباني

 (. 5002، 8فسر) استآشنا در زندگي معلمان و فراگيران  يهاي سيار بخش فناوري بر اين استفاده از

و ( 5002، و کونت 9پيچرز وسکا) بوده 5006سال مربوط به  هاي يادگيري سيار در اتحاديه اروپا طرحتاريخچه 

هاي  کمک کنندهزيادي شد و پس از آن هاي همراه استفاده  تلفناز ها  در اين طرحگزارشات حاکي از اين هستند که 

 . کردنديتالي شخصي و ديگر وسايل شخصي و وسايل شنيداري کمترين توجه را دريافت ديج

                                                             
1- mobile learning  

2- Mellow 

3- Short message service 
4- Tretiakov 

5- Naismith 

6- mobile learning 

7- Thorenton 

8- Facer 

9- Pechrezewska 



 منجر به تغيير در ميان فراگيران دانشگاهي MP3هاي  بازي رواج معتقدند( 5002) 2رو هيم 1برايانادر اين راستا  

 . خواهد شدهاي درس  شکل کالسو  ساختار

هاي  براي مثال پيام. شود انجام ميتلفن همراه به وسيله « مکانهر در »و « زمانهر در »همانگونه که بيان شد يادگيري 

SMS نياز دارندها قادر باشند هر زمان که  شود تا يادگيرنده ارسال ميبراي فراگيران هاي معين و روزهاي معين  در زمان 

امکانات و موارد استفاده ، با هزينه کم تلفن همراهفناوري معتقداست ( 5002) 3لوي. به اين مطالب دسترسي پيدا کنند

تواند يادگيري  که ميطراحي کردند  راتلفن همراه  هايي از نمونه( 5002) و همکاران 4پترسن، در اين راستا. دارد بسياري

 . تسهيل کنديادگيري زبان را 

 BBC  با همکاريSINA  را انجام تدريس زبان انگليسي ، که از طريق تلفن همراه هستندهايي  سازماناز جمله

 تواند سبب مي دانش فردي يادگيري و مديريت براي همراه تلفن از دهدکه استفاده نشان مي نتايج اين طرح. اند هداد

 تلفن از همچنين استفاده. سازمان يادگيرنده شود عملکرد تقويت و، فراگيران استقالل تشويق، فراگيران رضايت افزايش

، وهمکاران5ليوا ) کند تسهيل را مکان و زمان در هر دانش منابع به دسترسي و انساني تعامل تواند مي آموزش در همراه
 (. 5060، وهمکاران5

در اين پژوهش يادگيري زبان از . پژوهشي در مورد بهبود زبان انگليسي بزرگساالن انجام داد( 5002) 6سونگ 

ترکيب يادگيري وب سايتي و اين مطالعه نشان ميدهد که . شداز طريق وب سايت انجام مي و SMSطريق ترکيب 

در يک ( 5002) 7همچنين تورنتون . تواند به يادگيري کمک بسياري کندکالسي در محيط فناوري تلفن همراه مي

آموزان ژاپني استفاده کردند  پژوهش آزمايشي از تلفنهاي همراه مجهز به ويدئو براي يادگيري زبان انگليسي توسط دانش

 . هاي انگليسي را به آنان ياد دهند المثلاصطالحات و ضرب ، تا معاني

 دانسته مفيد را آموزش نوع اين سيار آموزش ي ه دور در کننده شرکت فراگيران( 5002) 8موتيواال ي مطالعه در

 آن با هماهنگي نيز و آن از استفاده يادگيري و ي نحوه، آموزش نوع اين بودن جديد به علت اند که شده يادآور اما

 يادگيري در زمينه انتظارات کارشناسان در مورد( 5002) 9کوسزپا ي مطالعه نتايج اساس بر. است بوده دشوار آنها براي

 به بيشتر سيار يادگيري ايجاد که ند باور اين بر کارشناسان از درصد 13همراه هاي  تلفن از استفاده با يادگيري

 شغل يادگيري در، شوندگان مصاحبه از درصد 26ي  گفته به، شخصي محيط تا شود مي مربوط کاريهاي  محيط

 درصد ۱۸ از بيش تصور به بنا، ميان اين در ,.کرد خواهد کمک آنها به آينده سال سه/ در سيار ابزارهاي، فراگيران

به  طوالني را طي کند و مسيري اي بايد حرفه زندگي براي يادگيري در مکمل عامل يک مانند سيار يادگيري، آنها

 را خود يادگيري سرعت انفرادي به صورت تواند مي فراگير شخص، سيار ابزارهاي از استفاده با درصد نيز 27 ي گفته

                                                             
1- O’Bryan  

2- Heimer 

3- Levy 
4- petersen 

5- Liawa 

6- Song 

7- Thornton 

8- Motiwalla 

9- Kuszpa 



به  دسترسي نيز و مکان و زمان هر در آنها به دسترسي قابليت و سيار ابزارهاي يپذير انعطاف، همچنين. کند تنظيم

 . شد تأييد مطالعه اين در کارشناسان سوي از يادگيري محتواي و به روز اطالعات

اند و نقش تلفن همراه را  همچنين پژوهشهاي خارجي ديگري نيز يادگيري از طريق موبايل را مورد بررسي قرار داده

اند و تلفن همراه را به عنوان مکملي در يادگيري معرفي  در يادگيري به خصوص يادگيري زبان انگليسي موثر دانسته

 وحيد دستجردي و طالبي نژاد، پژوهش خزايي(. 5008، 3مريتا ؛ ؛ 5002، 2مک کارتي؛ 5008، 1ساموئل) اند کرده

تنها پژوهش داخلي است که نقش فناوري ارتباطات سيار در آموزش و يادگيري واژگان زبان انگليسي در ، (6870)

ارتباطات سيار و نتايج اين تحقيق حاکي از تاثير معنادار فناوري . دبيرستاني مورد مطالعه قرار داده استآموزان  دانش

 . در فرايند يادگيري واژگان زبان انگليسي بودآموزان  نوشتاري بر توانايي دانشهاي  پيوست

پذيرش تلفن همراه به عنوان ابزاري آموزشي و کمک آموزشي در فرايند ياددهي و يادگيري تابع عوامل متعددي 

 . ه استپذيرش فناوري بررسي شدهاي  است که برخي از اين عوامل در مدل

به شناسايي عوامل مختلف که بر ، هاي اطالعات مديريت اي از مطالعات سيستم طي دو دهه اخير بخش قابل مالحظه

، اند متمرکز شده، گذارد هاي آموزشي اثر مي هاي سازماني بخصوص محيط رفتار پذيرش و کاربرد يک فناوري در محيط

هاي  توان به مدل ها مي از جمله اين مدل. اين زمينه منجر شده استهاي نظري متعددي در  گيري مدل اين موضوع به شکل

 6و ديويس  5توسط ويننکاتيش( TAM2) مدل پذيريش فناوري دو، (6737) توسط ديويس( TAM) 4پذيرش فناوري

اين مدل از . پيشنهاد شد( 6737) در آغاز توسط ديويس( TAM) مدل پذيريش فناوري. اشاره کرد( 5000) 6ديويس

، 10بنباست و بيرکي؛ 5001، 9لي) اقتباس شده است( 6722) 8آجزين و فيشبين، (TRA) 7استدالل شدهنظريه عمل 

؛ 5002، 14بگزي؛ 5002، و همکاران13ساويتزکي؛ 5008، همکارانو  12ليو؛ 5002، 11مگ گيل و باکس؛ 5002

که در اين پژوهش جهت ساخت پرسشنامه از مدل پذيرش ، (5003، همکاران و16کيم؛ 5003وهمکاران 15هرناندز 

 . استفاده شده است( 6737) ديويس TAMفناوري 

اهداف پيشرفت پيشنهاد . متغير اهداف پيشرفت است، از طرفي يکي از عوامل انگيزشي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي

به ، ابع مربوط به انگيزش پيشرفتدر من( 6732) 18و ايمز؛ (6732) و همکاران 17نيکولز؛ (6731) شده بوسيله دويک

                                                             
1- Samuels 

2- McCarty 

3- Morita 

4- technology acceptance model 

5- Venkatesh 

6- Davis 

7- theory of reasoned action 

8- Ajzen & Fishbein 

9- Lee 

10- Benbasat & Barki 

11- McGill & Bax 

12- Lu 
13- Savitskie 

14- Bagozzi,  

15- Hernandez 

16- Kim 

17- Nicholls 

18- Ames 



به ) باشد هاي مرتبط با مهارت مطرح مي شناخت و عاطفه افراد در محيط، ترين عوامل مرتبط با رفتار عنوان يکي از برجسته

 (. 6777، 1گريگور و گيبل مک، نقل از اليوت

شود و نوع خاصي از هدف  مياهداف پيشرفت به عنوان هدف از درگيري در تکليف تعريف ، براساس ديدگاه فوق

 هايشان را تفسير و به آن عمل هاي مربوط به موفقيت کند که بر اساس آن افراد تالش پذيرفته شده چارچوبي را ايجاد مي

 (. 6772، 2به نقل از اليوت و چرچ؛ 6737، نيکولز؛ 6731، دويک) کنند مي

ه ب. اند تاً مشابهي از مفهوم اهداف پيشرفت ارائه نمودهاما نسب، هاي متنوع بندي پردازان اهداف پيشرفت دسته نظريه

 6در مقابل عملکرد محوري 5يادگيري محوري، (6738، ميهر) 4در مقابل خودمداري 3مداري تکليف، عنوان مثال

همگي به نقل از ؛ 6732، ايمز) 8در مقابل تمرکز بر توانايي 7و تمرکز بر تبحر( 6732، دويک و اليوت؛ 6733، دويک)

 (. 6775، ايمزاز 

اند که عبارتند از اهدف  باتوجه به پيشينه تحقيقاتي دو نوع اهداف پيشرفت را معرفي کرده( 6733) 9ايمز و آرچر

ارزشي تأکيد دارند و  -آموزان داراي اهداف عملکردي بر توانايي و احساس خود دانش. تبحري و اهداف عملکردي

. دهند نشان مي 10محور -ديگران از طريق پيش افتادن در معيارهاي هنجارتوانايي خود را با بهتر عمل کردن نسبت به 

آموزان داراي اهداف تبحري بر بسط و  اما دانش. گيري با حداقل تالش همراه است کسب موفقيت در اين نوع جهت

واره در اين گروه هم. بهبود سطح قابليت و باال بردن احساس خودکارآمدي تأکيد دارند، هاي جديد گسترش مهارت

آنها کالس درس خود را بيشتر دوست دارند و . اي ندارند جستجوي چالش بوده و از درگير شدن با مسائل جديد واهمه

 . شود موفقيت بيشتري نصيب آنها مي، بر اين باورند که در صورت تالش بيشتر

تالش براي ، هاي جديد هارتآموزاني که داراي اهداف تبحري هستند به دنبال توسعه م دانش( 6775) از نظر ايمز

هاي خود را با دستيابي به فهمي از مهارت مبتني بر معيارهاي  کوشند مهارت فهم وظايف يا تکاليف درسي هستند و مي

، ايمز و آرچر) انگيز و خطرپذيري اهداف تبحري همچنين با ترجيح براي کارهاي چالش. بهبود بخشند 11خودمرجع

و  13استيپک، ميس؛ 6732، 12باتلر) هاي يادگيري وعي عالقه دروني به فعاليتن، (6733، اليوت و دويک؛ 6733

مدت زماني که ، (6733، ميس و همکاران؛ 6733، ايمز و آرچر) نگرش مثبت نسبت به يادگيري، (6737، 14کوالسکي

 اند مرتبط( 6733، اليوت و دويک) و پايداري در رويارويي با مشکالت( 6732، باتلر) شود صرف تکاليف يادگيري مي

بندي جديدي از اهداف پيشرفت صورت گرفته است، به طوري که اين  اخيراً دسته(. 6775، همگي به نقل از ايمز)

تايج ن(. 6831عابديني، )اند  عملکردي و تبحري تقسيم شده  -عملکردي، اجتنابي -اهداف به سه طبقه رويکردي

                                                             
1- Elliott, Mc Gregor & Gable 

2- Elliott & Church 

3- task- involvement 

4- ego- involvement 

5- learning oriented 

6- performance oriented 

7- mastery focused 

8- ability focused 
9- Archer 

10- normative- besed standards 

11- self- referenced standard 

12- Butler 

13- Stipek  

14- Kowalski 



توانند آثار و  مي عملکردي نيز -از آن است که اهداف رويکردي تحقيقات انجام شده در مورد اهداف پيشرفت حاکي

به مطالعه ، هاي گسترده در بررسي( 5006) کاپالن و ميدلتن، ميگلي، براي مثال. تي بر يادگيري داشته باشندپيامدهاي مثب

پرداختند و ، بودند عملکردي و متغيرهاي انگيزشي و شناختي را بررسي کرده -تحقيقاتي که رابطه ميان اهداف رويکردي

ويژگي افراد و ، ها هاي يادگيري به ماهيت بازده عملکردي با بازده -به اين نتيجه رسيدند که رابطه اهداف رويکردي

عملکردي با  -دهد اهداف رويکردي بعنوان مثال شواهدي وجود دارد که نشان مي. شرايط محيطي بستگي دارد

ي باال در امتحان  به منظور کسب نمره( راهبردهاي شناختي سطحي) ادآورييه مرور و ب، کوشي براي بخاطرسپاري سخت

 . مرتبط است

استفاده از ، عملکردي با پيشرفت تحصيلي پايين -دهند که اهداف اجتنابي مي با اين حال نتايج تحقيقات نشان 

جهت ( 5002) 2و مارين 1در اين راستا دوپيرات. راهبردهاي يادگيري و پردازش سطحي و تالش کمتر رابطه دارند

و پيشرفت  استفاده کرده و روابط بين اهداف پيشرفت 3از تحليل مسير، آزمون مدل دويک درمورد انگيزش پيشرفت

بودند مورد   مجدداً براي ادامه تحصيل به دبيرستان رجوع کرده، تحصيلي را در بزرگساالني که پس از ترك تحصيل

آنها دريافتند که اعتقاد به افزايش و . بود( 6731) هاي نظريه دويک بيني مسو با پيشهاي آنها ه يافته. بررسي قرار دادند

اثر مثبت و مستقيمي بر استفاده از راهبردهاي ( اهداف تبحري) هاي خويش در طول زمان ها و توانايي بهبود مهارت

دارد و اين دو متغير به نوبه خود  دهي و درگيري و تالش بيشتر در تکاليف درسي دهي و بسط پردازش عميق نظير سازمان

از طرفي آنها مشاهده کردند که اهداف تبحري . دهند به طور مستقيم و معناداري پيشرفت تحصيلي را تحت تأثير قرار مي

 -عملکردي و اجتنابي -رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهاي پردازش عميق و صرف تالش دارد و اهداف رويکردي

. و صرف تالش کمتر براي انجام تکاليف درسي دارند( مرور ذهني) بتي با راهبردهاي پردازش سطحيعملکردي رابطه مث

 . رابطه اين دو متغير با پيشرفت تحصيلي منفي و مستقيم است

لذا با توجه به وجود رابطه مثبت بين اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلي و با توجه به اين که اهداف پيشرفت يکي 

انگيزشي بسيار مهم و تاثير گذار بر يادگيري و عملکرد تحصيلي يادگيرندگان در سنين و مقاطع مختلف از متغيرهاي 

يکي از هدفهاي ديگر پژوهش حاضر بررسي رابطه  (6837و 6833؛ به نقل از عابديني، 5002، 4پولسون و جتري) است

با پيشرفت تحصيلي ( عملکردي -اجتنابيعملکردي و  -رويکردي، تبحري) گانه دانشجويان رابطه اهداف پيشرفت سه

 . آنان است

اهداف پيشرفت و ، ارزش تکليف، رابطه ميان پايداري در تکليف تنها پژوهشي است که( 5002) بونگ پژوهش

اي مورد بررسي  زبان انگليسي و زبان کُره، هاي رياضيات آموزان دختر دبيرستاني در درس پيشرفت تحصيلي را در دانش

پايداري در تکليف و پيشرفت تحصيلي ، اهداف تبحري، دريافت که بين ارزش تکليف اين پژوهشگر. ستقرار داده ا

 . هاي مختلف درسي الگوي متفاوتي دارد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و رابطه بين اين متغيرها در حوزه

زمينه ايجاد فناوري باعث شده تا ما به  به عالوه با توجه به اين که فاصله زياد کشور ما با کشورهاي پيشرفته در 

هاي جديد که در برخي موارد هزينه سنگيني را نيز به  عنوان واردکننده فناوري عمل کرده و مکررا شاهد ورود فناوري

                                                             
1- Dupeyrat  
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3- path analysis 

4- Paulsen & Gentry 



ها به طور مناسب مورد استفاده نگرفته و پس  از طرفي در بسياري از موارد شاهد هستيم که اين فناوري. باشيم، همراه دارد

(. 6838، محقر و شير محمدي) شود گيري مناسب به طور کلي کنار نهاده مي ي کوتاه مدت به دليل عدم بهره از استفاده

پژوهش در زمينه کاربرد تلفن همراه در يادگيري به خصوص يادگير ي زبان انگليسي به علت امکانات متعدد ، در نتيجه

آن در ايران پرداخت زيرا تحقيقات اندکي در اين زمينه صورت  ضروري است و بايد به بررسي، زبان در تلفن همراه

 . توان گفت پژوهشي تحت اين عنوان در ايران انجام نشده است مي گرفته و

هاي مکرري از آن به عمل آمده که  استفاده، با وجود اينکه از هنگام ارايه مدل پذيرش فناوري، از سوي ديگر

با اين حال با توجه به وجود رابطه معنادار بين يادگيري سيار و . طالعات بوده استتقريبا همگي آنها در حوزه فناوري ا

يکي از اهداف ، (5060، و همکاران 3ليوا؛ 5002، 2کوزپا؛ 5002، 1مرتيواال) پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي

نگيزشي آنان در مورد  بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته زبان انگليسي بر اساس باورهاي ا پژوهش حاضر پيش

 :سوال هاي پژوهش عبارت اندازو بود استفاده از امکانات آموزشيي تلفن همراه بر اساس مدل پذيرش فناوري

نوع و ، امکانات آموزشي موجود در تلفن همراه آنان، آيا پيشرفت تحصيلي دانشجويان براساس اهداف پيشرفت -6

 است؟بيني  باورهاي آنان در مورد يادگيري از طريق تلفن همراه قابل پيشميزان استفاده آنان از اين امکانات و 

استفاده از تلفن همراه در  براي معلم توصيه، همراه تلفن از استفاده يزاننوع و م متغيرهاي يانماي  هرابط آيا -5

 و دختر يانتلفن همراه در دانشجودر مورد گانه  سه باورهاي وگانه  سه يشرفتاهداف پ يرهايبا متغ يسيزبان انگل يادگيري

 دارد؟ وجود پسر

 دارد؟ وجود اي رابطه دانشجويان پيشرفت اهداف و تحصيلي مقطع، جنسيت متغيرهاي بين آيا -8

 براي همراه تلفن از استفاده مورد در ياندانشجوگانه  سه باورهاي و تحصيلي مقطع، جنسيت متغيرهاي بين آيا -2

 اي وجود دارد؟ رابطه يسيزبان انگ يادگيري

 روش

ي آماري پژوهش نيز جامعه. پيمايشي است -توصيفيتر  طرح پژوهش حاضر از نوع غير آزمايشي يا به عبارت دقيق

بود  37-70کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته زبان انگليسي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي  شامل کليه دانشجويان

دانشجويان  تعداد) نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند 500تصادفي ساده تعداد  گيري که با استفاده از روش نمونه

 (. نفر 20وتعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد  نفر 610مقطع کارشناسي

 ابزارهای اندازه گيری

ده سوال و سه خر 62تهيه و تدوين شده است و داراي ( 6773) توسط ميگلي و همکارانمقياس اهداف پيشرفت 

، 6=هميشه نادست) اند گذاري شده اي نمره کليه سواالت اين مقياس بر روي يک طيف ليکرت پنج درجه. مقياس است

مقياس  سه خرده(. 2=و هميشه درست 2=اکثر اوقات درست، 8=گاهي درست و گاهي نادرست، 5=اکثر اوقات نادرست

سوال و  2عملکردي با  -مقياس اهداف رويکردي خرده، سوال 1مقياس اهداف تبحري با  اين پرسشنامه عبارتند از خرده

آموزان  اين پرسشنامه را بر روي دانش( 6773) ميگلي و همکاران. سوال 1عملکردي با  -مقياس اهداف اجتنابي خرده

آنها . دان دبيرستاني اجرا کرده و همساني دروني اين پرسشنامه را با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ مورد ارزيابي قرار داده
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 -مقياس اهداف رويکردي براي خرده، 36/0مقياس اهداف تبحري برابر با  ضريب آلفاي کرونباخ را براي خرده

اين محققان با . اند گزارش کرده 38/0عملکردي برابر با  -مقياس اهداف اجتنابي و براي خرده 32/0عملکردي برابر با 

ضريب آلفاي ( 6832) پور محسن. اند اين پرسشنامه تشخيص دادهاستفاده از تحليل عاملي اکتشافي سه عامل را در 

گزارش کرده است و با استفاده از تحليل  12/0و  38/0، 22/0مقياس اين پرسشنامه را به ترتيب  کرونباخ براي سه خرده

 . عاملي تأييدي سه عامل را در اين پرسشنامه استخراج کرده است

 -رويکردي، مقياس اهداف تبحري نباخ محاسبه شده براي سه خردهنيز ضرايب آلفاي کرو( 6831) عابديني

و براي کل مقياس برابر با  =23/0و   ،22/0==12/0عملکردي را به ترتيب برابر با  -عملکردي و اجتنابي

22/0=گيري اهداف پيشرفت  دهنده همساني دروني مقياس مورد استفاده براي اندازه است که نشان گزارش کرده

 . است

 گانه مبتني بر مدل پذيرش فناوری پرسشنامه باورهای سه
 ديويس مدل در. تهيه و تدوين شده است( 6737) هاي دروني وبيروني مدل پذيرش فناوري ديويس بر اساس سازه

، سطح تحصيالت، قبلي از اينترنت استفاده مانندهايي  متغير شاملهاي بيروني  سازه، دو دسته سازه وجود دارد 6737)

هاي دروني شامل سودمندي ادراك شده کاربرد  هاي تکليف و سازه ويژگي وتجربه ، عامليت ابزار، تجارب مشابه قبلي

 کاربرد ونيت رفتاري کاربرد فناوري ، کاربرد فناورينگرش نسبت به ، سهولت ادراك شده کاربرد فناوري، فناوري

 ادراك سهولت ها سازه اين مهمترين(. ؛ 5001، 1وآينيو) پذيرد بيروني تاثير مي يمتغيرها ازخود  کههستند  فناوري واقعي

 طور به هم بيروني هاي متغير(. 5003، ديگران وهرناندز ) باشد مي فناوري ادراك سودمندي و فناوري کاربرد شده

 بر مستقيم غير طور به هم و گذارد مي اثر فناوري کاربرد شده ادراك سهولت و فناوري شده ادراك سودمندي بر مستقيم

وين سنت ؛ 5001، 2سائده ) گذارند اثر مي فناوري کاربرد شده ادراك سهولت طريق از  فناوري شده ادراك سودمندي

 (. 5002، چانگ

 ظورغير به و فناوري کاربرد به نسبت نگرش و شده ادراك سودمندي بر مستقيم طور به کاربرد شده ادراك سهولت

. گذارد مي اثر فناوري کاربرد رفتاري نيت و فناوري کاربرد به نسبت نگرش بر شده ادراك سودمندي قيطر از مستقيم

، سن، جنس همچون بيروني هاي متغير توسط واقعي رفتار و رفتاري نيت بر فناوري کاربرد شده ادراك سهولت تاثير

 (. 5001، کريپانونت) شود مي تعديل آموزش سطح و تجربه

 . شود مي گفته، فناوري کارگيري به در مطلوبيت درجه از کاربر ارزيابي به فناوري کاربرد به نسبت نگرش

ادراك شده از باورهاي کاربر يعني سودمندي ادراك شده و سهولت ، نگرش کاربر نسبت به استفاده از يک نظام

سودمندي ادراکي به عنوان (. 5002، 3وين سنت) شود و با نظريه عمل استدالل شده سازگار است کاربرد مشتق مي

در يک . تعريف شده است، بخشد اي که شخص معتقد است استفاده از يک سيستم خاص عملکرد وي را ارتقاء مي درجه

به نقل از  6737، ديويس) شوند ها تقويت مي کارانه و ساير پاداش، ارتقاء، افراد اغلب بوسيله افزايش حقوق، سازمان

اص بدون نياز به اي است که يک فرد معتقد است استفاده از سيستم خ درجه»در مقابل سهولت ادراکي (. 6730، شاين

 . «پذير است تالش زياد امکان
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 52اي متشکل از  پرسشنامه، مدلبراساس دو دسته سازه بيروني و دروني مطرح شده در اين ، در پژوهش حاضر

سن و رشته تحصيلي دانشجويان ، نظير جنيست بخش اول شامل اطالعات جمعيت شناختي: بخش تهيه شد 8سوال در 

نظير وجود  بخش دوم شامل سواالتي در مورد امکانات آموزشي موجود در تلفن همراه براي يادگيري زبان انگليسي. بود

فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي، کليپ هاي موسيقي به زبان انگليسي،  فايل  فيلم هاي آموزشي، فرهنگ لغت

شيندن موسيقي به زبان انگليسي، ديدن )نوع هاي صوتي حاوي مکالمه به زبان انگليسي، خواندن متون به زبان انگليسي، 

و ميزان استفاده از تلفن همراه توسط ( نگليسيفيلم به زبان انگليسي، شنيدن مکالمات به زبان انگليسي، نوشتن متن به زبان ا

الزم به توضيح است (. سوال 60) دانشجويان و توصيه اساتيد براي استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان انلگيسي بود

کليه . بيروني مطرح شده در مدل ديويس طراحي شده استهاي  که سواالت بخش اول و دوم پرسشنامه براساس سازه

باشد که سه بعد باورهاي  مي سوال 62بخش سوم پرسشنامه شامل . هاي بخش دوم از نوع بله و خير بوده استسوال

باورهاي عدم سودمندي و باروهاي انگيزشي دانشجويان را در رابطه با استفاده از تلفن همراه براي يادگيري ، سودمندي

دروني مطرح شده در مدل ديويس طراحي شده هاي  سازهاين سواالت براساس . دهد مي زبان انگليسي مورد سنجش قرار

و  6=خيلي کم) نمره گذاري شده استاي  هکليه سواالت بخش سوم پرسشنامه برروي يک طيف ليکرت پنج درج. است

گروه علوم تربيتي و تکنولوژي آموزشي تاييد و پايايي آن به  روايي صوري پرسشنامه توسط اساتيد(. 2= خيلي زياد 

 . بدست آمد 32/0سبه ضريب آلفاي کرونباخ طريق محا

شايان ذکر است که معدل دانشجويان در دروس اختصاصي رشته زبان انگليسي به عنوان شاخصي از پيشرفت 

 . تحصيلي آنان در نظر گرفته و از کارنامه تحصيلي آنان استخراج شد

ستگي پيرسون و تحليل ضريب همب، ها از روشهاي آماري رگرسيون سلسله مراتبي براي تجزيه و تحليل داده

 . متغيري استفاده شدواريانس چند

 ها يافته

و سپس  شده استارائه ( 6) ابتدا ويژگيهاي توصيفي گروه نمونه به تفکيک جنسيت و مقطع تحصيلي در جدول 

 . شود مي مربوط به سواالت پژوهش آوردههاي  يافته

 

 مشخصات افراد نمونه بر حسب سن، جنسيت و مقطع تحصيلي( 1)جدول 

 مقطع درصد فراواني جنسيت درصد فراواني سن
فراوان

 ی
 درصد

63-55 660 22% 
 %30 610 کارشناسي %62 82 پسر

55-51 26 2/52% 

51-80 81 63% 
 %50 20 ارشد %38 611 دختر

80-20 8 2/6% 

 %600 500 جمع %600 500 جمع %600 500 جمع
 

 

  38درصد افراد نمونه مرد و 62، باشند سال مي 63-55دهد سن اکثر افراد بين  مي نشان 6همانگونه که جدول 

 . اندکارشناسي ارشد مشغول به تحصيلدرصد نيز در مقطع  50درصد در مقطع کارشناسي و 30باشند که  درصد زن مي



آيا پيشرفت تحصيلي دانشجويان براساس اهداف پيشرفت، امکانات آموزشي موجود در  .1سوال 

تلفن همراه آنان، نوع و ميزان استفاده آنان از اين امکانات و باورهای آنان در مورد يادگيری از 

 بيني است؟ طريق تلفن همراه قابل پيش

 در آن يجاستفاده شد که نتا مراتبي سلسله رگرسيون تحليل روش از پژوهش سوال ينبه ا پاسخگويي منظور به

 5پژوهش در جدول  يرهايمتغ همبستگي ماتريس، رگرسيون تحليل نتايج ارائه از قبل. است شده گزارش 8 جدول

 . گزارش خواهد شد

 متغيرهای پژوهش ماتريس همبستگي ميان( 2)جدول 

 اجتناب رويکرد تبحر معدل همبستگي
 عدم

 سودمندی
 انگيزش سودمندی

 نوع

 استفاده
 امکانات

         22/0 ** تبحر

        22/0** 33/0 ** رويکرد

       23/0** 00/0- 02/0 اجتناب

      00/0 12/0 * 16/0 * 11/0 یدعدم سودمن

     03/0 00/0 31/0** 16/0 * 11/0 سودمندی

    21/0 ** 14/0 00/0 32/0** 17/0** 02/0 نگيزشا

   24/0 ** 30/0** -02/0 02/0 00/0 00/0 06/0 نوع استفاده

  31/0** 20/0 ** 22/0** 02/0- 03/0 03/0 04/0- 02/0 امکانات

 10/0 21/0** 34/0 ** 32/0 ** -00/0- 02/0 16/0* 12/0* 04/0 ميزان استفاده

** 06/0P<        * 02/0P< 
 

دهد که باالترين ضريب همبستگي به ترتيب بين متغيرهاي باورهاي سودمندي و  مي نشان 5جدول هاي  يافته

در مورد تلفن همراه و اهداف  يزشيانگ باورهاي؛ (06/0p و =36/0r) باورهاي انگيزشي در رابطه با تلفن همراه

 در مورد تلفن همراه يزشيانگ باورهاي و همراه تلفن از استفاده يزانم؛ (06/0pو  =82/0r) يعملکرد يکرديرو

(82/0r=  06/0وp)و معدل يعملکرد يکرديو اهداف رو ؛ (88/0r= 06/0 وp )مشاهده ينهمچن. باشد مي 

در مورد استفاده از تلفن همراه و  يعدم سودمند يباورها يرهايمربوط به متغها  همبستگي ميزان ينشود که کمتر مي

 در مورد استفاده از تلفن همراه يعدم سودمند باورهاي و همراه تلفن از استفاده يزانم؛ (=0r) يعملکرد-ياهداف اجتناب

(0r=) يعملکرد يو اهداف اجتناب ياهداف تبحر؛ (0r= )و امکانات موجود در تلفن همراه و معدل (05/0-=r .) 
 



 و سطح معناداری آنها tمقادير مربوط به ضرايب استاندارد رگرسيون، ( 3)جدول 

 ضرايب استاندارد مدل
t سطح معناداري 

Beta 

 مرحله اول

 ضريب ثابت

 تبحري

 رويکردي

 اجتنابي

- 

62/0 

85/0 

61/0- 

027/25 

262/5 

221/2 

886/5- 

**006/0 

*062/ 

**006. 

*056/ 

 مرحله دوم

 ضريب ثابت

 تبحري

 رويکردي

 اجتنابي

 عدم سودمندي

 سودمندي

 انگيزش

- 

62/0 

85/0 

62/0- 

012/ 

52/0 

80/0- 

056/83 

280/5 

220/2 

801/5- 

726/0 

0735/ 

155/5- 

**006/0 

*061/ 

**006/0 

*055/0 

888/0 

*082/0 

**007/0 

 مرحله سوم

 ضريب ثابت

 تبحري

 رويکردي

 اجتنابي

 عدم سودمندي

 سودمندي

 انگيزش

 نوع استفاده

 امکانات

 ميزان استفاده

- 

62/0 

85/0 

61/0- 

02/0 

52/ 

80/- 

02/0 

01/0- 

06/0- 

381/81 

837/5 

220836/2 

818/5- 

087/6 

682/5 

235/5- 

270/0 

765/0- 

512/0- 

**006/0 

*063/0 

**006/0 

*067/0 

800/0 

082/0 

*066/0 

221/0 

818/0 

276/0 

** 06/0P<        * 02/0P< 

اهداف ) دهد که در مرحله اول از رگرسيون سلسله مراتبي سه بعد اهداف پيشرفت مي نشان  8جدول هاي  يافته

همچنين . پيشرفت تحصيلي دانشجويان استبيني  قادر به پيش( ، عملکردي -و اجتنابي، عملکردي -رويکردي، تبحري

شود که در مرحله دوم از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي با ورود همزمان متغيرهاي اهداف پيشرفت و ابعاد  مي مشاهده

باورهاي ، گانهسودمندي و عدم سودمندي در رابطه با تلفن همراه متغيرهاي اهداف پيشرفت سه ، انگيزشيگانه  سه

 پيشرفت تحصيلي دانشجويانبيني  سودمندي در مورد تلفن همراه و باورهاي انگيزشي در مورد تلفن همراه قادر به پيش

فقط بعد باورهاي عدم سودمندي در مورد تلفن همراه نتوانسته است پيشرفت تحصيلي ، به عبارت ديگر. باشد مي

شود در مرحله سوم از رگرسيون سلسله  مي از طرفي مشاهده(. =888/0Pو  β =-012/0کند بيني  دانشجويان را پيش

نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه و ، در مورد تلفن همراهگانه  باورهاي سه، پيشرفتگانه  مراتبي با ورود همزمان ابعاد سه

نوع و ، ورد تلفن همراهامکانات آموزشي موجود در تلفن همراه متغيرهاي باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در م



 پيشرفت تحصيلي دانشجويانبيني  ميزان استفاده از تلفن همراه و امکانات آموزشي موجود در تلفن همراه قادر به پيش

همراه توانستند پيشرفت هاي  فقط سه بعد اهداف پيشرفت و باورهاي انگيزشي در مورد تلفن، به عبارت ديگر. باشند نمي

 . کند بيني مي يشتحصيلي دانشجويان را پ

ای ميان متغيرهای نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه، توصيه معلم برای  آيا رابطه. 2سوال

گانه و باورهای  استفاده از تلفن همراه در يادگيری زبان انگليسي با متغيرهای اهداف پيشرفت سه

 گانه در مورد تلفن همراه در دانشجويان دختر و پسر وجود دارد؟ سه

 آن نتايج که است شده استفاده يرسونپچندمتغيري  همبستگي ضريب از پژوهش سوال ينبه ا پاسخگويي منظور به

 . شود مي مالحظه 2 جدول در
 

 های جنسيتي پيرسون جهت بررسي تفاوتچندمتغيری  نتايج ضرايب رگرسيون (4) جدول

 رويکردی تبحری جنس
اهداف 
 اجتنابي

 عدم سودمندی انگيزشي سودمندی

 مرد

نوع 
 استفاده

 -212/0 872/0 032/0 -080/0 -002/0 -562/0 همبستگي پيرسون

 186/0 056/0 006/0 312/0 721/0 562/0 معناداري

 82 82 82 82 82 82/0 تعداد

ميزان 
 استفاده

 822/0 228/0 637/0 568/0 -057/0 همبستگي پيرسون
076/0- 

 103/0 002/0 057/0 532/0 552/0 317/0 معناداري
 82 82 82 82 82 82 تعداد

توصيه 
 معلم

 031/0 -002/0 611/0 528/0 027/0 862/0 همبستگي پيرسون
 153/0 723/0 822/0 623/0 238/0 017/0 معناداري

 82 82 82 82 82 82 تعداد

 زن

نوع 
 استفاده

 -622/0 073/0 021/0 552/0 676/0 022/0 همبستگي پيرسون

 227/0 062/0 002/0 223/0 560/0 058/0 معناداري
 611 611 612 611 611 611 تعداد

ميزان 
 استفاده

 627/0 628/0 013/0- 572/0 862/0 همبستگي پيرسون
065/0 

 322/0 000/0 000/0 832/0 012/0 056/0 معناداري
 611 611 612 611 611 611 تعداد

توصيه 
 معلم

 081/0 665/0 075/0 032/0 022/0 012/0 همبستگي پيرسون
 121/0 626/0 526/0 535/0 218/0 262/0 معناداري

 611 611 612 611 611 611 تعداد

** 06/0P<        * 02/0P< 
 

 باورهاي با همراه تلفن از استفاده ميزان و نوع متغيرهاي بين پسر دانشجويان در که دهد مي نشان 2 جدولهاي  فتهيا

 اعتقاد که پسري دانشجويان ديگر عبارت به. دارد وجود معناداري رابطه همراه تلفن مورد در انگيزشي و سودمندي

 همراه تلفن از بيشتري استفاده. دارند انگليسي زبان يادگيري براي باالتري انگيزش و همراه تلفن سودمندي به بيشتري

 همراه تلفن از استفاده براي معلم توصيه رابطه که شود مي مشاهده، طرفي از .اند هکرد انگليسي زبان يادگيري براي خود

 از يادگيري مورد درگانه  سه باورهاي و پيشرفتگانه  سه اهداف متغيرهاي از هيچيک با انگليسي زبان يادگيري جهت

 . نيست معنادار پسر دانشجويان در همراه تلفن طريق

 ميزان و نوع متغيرهاي بين رابطه که است ازآن حاکي دختر دانشجويان مورد در 2 جدولهاي  يافته، طرفي از

 که حالي در. است معنادار همراه تلفن مورد در انگيزشي و سودمندي باورهاي و تبحري اهداف با همراه تلفن از استفاده

. نيست معنادار همراه تلفن از استفاده مورد درگانه  سه باورهاي و پيشرفتگانه  سه اهداف از هيچيک با معلم توصيه متغير



 انگيزش همچنين و همراه تلفن سودمندي به بيشتري اعتقاد و داشته تبحري اهداف که دختري دانشجويان ديگر عبارت به

 يادگيري جهت خود همراه تلفن در موجود امکانات از دارند انگليسي زبان يادگيري جهت آن از استفاده براي باالتري

 . کنند مي استفاده بهتر و بيشتر انگليسي زبان

ای وجود  مقطع تحصيلي و اهداف پيشرفت دانشجويان رابطه، آيا بين متغيرهای جنسيت. 3سوال 

 دارد؟

 جداول در آن يجاستفاده شد که نتاچندمتغيري  واريانس تحليل روش از پژوهش سوال ينبه ا پاسخگويي منظور به 

 هتلينگ و روي همگي در سطح، ويلکس، پيالييهاي چندمتغيري  زم به توضيح است نتايج آزمونال. شود مي مالحظه 2

06/0P< بوده استدار  معني . 
  

 مقايسه اهداف پيشرفت دانشجويان با توجه به جنسيت، مقطع تحصيلي  (2) جدول

 F sig ميانگين مجذورات Df متغيرها
 جنسيت

 رويکرد 

 اجتناب

 تبحر

 

6 
6 
6 

12/88 

80/62 

12/62 

10/6 

36/2 

26/1 

502/ 

001/ 

060/ 

 مقطع تحصيلي

 رويکرد 

 اجتناب

 تبحر
6 
6 
6 

36/80 

78/61 

25/1 

21/6 

227/ 

525/ 

552/ 

832/ 

152/ 

 جنسيت 

 رويکرد

 اجتناب

 تبحر
6 
6 
6 

58/62 

26/52 

12/2 

062/2 

588/6 

622/ 

007/ 

513/ 

122/ 
 

 

 -عملکردي و اجتنابي -دهد که اثرهاي اصلي متغير جنسيت در دو بعد اهداف رويکردي مي نشان 2 نتايج جدول

شود که اثر اصلي مقطع  مي همچنين مشاهده. معنادار است >06/0Pدر سطح عملکردي از سه بعد اهداف پيشرفت

در حالي که اثر متقابل جنسيت و مقطع تحصيلي فقط در بعد ، باشد دار نمي اهداف پيشرفت معنيتحصيلي در هيچيک از 

بين دانشجويان دختر و پسر مقطع کارشناسي و  به عبارت ديگر( >06/0Pو  F=06/2) اهداف تبحري معنادار است

است که نتايج مقايسه زوجي نشان الزم به توضيح . از نظر اهداف تبحري تفاوت معناداري وجود دارد کارشناسي ارشد

عملکردي باالتر از ميانگين اين  -عملکردي و اجتنابي -داد که ميانگين نمرات دانشجويان دختر در اهداف رويکردي

همچنين مشاهده شد که ميانگين نمرات دانشجويان پسر کارشناسي در اهداف تبحري . نمرات براي دانشجويان پسر است

مقطع کارشناسي داراي  دانشجويان پسر، به عبارت ديگر. ات دانشجويان پسر کارشناسي ارشد استباالتر از ميانگين نمر

اين  اهداف تبحري باالتري نسبت به دانشجويان پسرکارشناسي ارشد هستند و اين در حالي است که در دانشجويان دختر

 . هستندتر  ويان دختر کارشناسي تبحريباشد يعني دانشجويان دختر کارشناسي ارشد نسبت به دانشج مي نتيجه معکوس



دانشجويان در مورد استفاده گانه  مقطع تحصيلي و باورهای سه، يا بين متغيرهای جنسيت. 4سوال 

 ای وجود دارد؟ رابطه از تلفن همراه برای يادگيری زبان انگيسي
استفاده شد که نتايج آن در جدول چندمتغيري  به منظور پاسخگويي اين سوال پژوهش نيز از روش تحليل واريانس

 هتلينگ و روي همگي در سطح، ويلکس، پيالييهاي چندمتغيري  نتايج آزمون الزم به ذکر است که. شود مي مالحظه 1

06/0P< بوده استدار  معني . 
 

يادگيری زبان انگيسي با توجه به گانه در مورد استفاده از تلفن همراه برای  مقايسه باورهای سه( 6)جدول 

 جنسيت، مقطع تحصيلي

 F sig مجذور ميانگين Df متغيرها

 جنسيت سودمندي

 عدم سودمندي

 انگيزشي

1 
1 
1 

26/6 

26/3 

85/1 

61/2 

276/6 

25/1 

262/2 

186/2 

192/2 

 مقطع سودمندي

 عدم سودمندي

 انگيزشي

1 
1 
1 

62/1 

26/3 

2 

26/6 

27/6 

2 

187/2 

186/2 

922/2 

 جنسيت در  مقطع سودمندي

 عدم سودمندي

 انگيزشي

1 
1 
1 

2 
22/6 

23/2 

2 
68/1 

22/2 

982/2 

628/2 

299/2 
 

 

به عبارت . شود اثر اصلي جنسيت در باورهاي سودمندي تنها اثر معنادار است مي مشاهده 1همانگونه که در جدول 

دانشجويان در مورد استفاده از تلفن گانه  در مقطع در هيچيک از باورهاي سهديگر اثرهاي اصلي مقطع و همچنين جنيست 

جنسيتي در رابطه با باورهاي سودمندي از هاي  جهت بررسي تفاوت. باشد نمي همراه براي يادگيري زبان انگليسي معنادار

دختر در باورهاي سودمندي باالتر مقايسه زوجي استفاده شد که نتايج آن نشان داد ميانگين نمرات دانشجويان هاي  آزمون

دختران نسبت به پسران اعتقاد بيشتري به سودمند بودن ، به عبارت ديگر. از ميانگين اين نمرات در دانشجويان پسر بود

مقاطع کارشناسي و کارشناسي  با اين حال بين دانشجويان دختر و پسر در. تلفن همراه جهت يادگيري زبان انگليسي دارند

ت معناداري از نظر باورهاي انگيزشي و عدم سودمندي در رابطه با استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان ارشد تفاو

 . انگليسي وجود ندارد

 یريگ جهينت

نوع ، اساس اهداف پيشرفت بر انگليسي زبان رشته دانشجويان تحصيلي پيشرفتبيني  پيش حاضر پژوهش هدف 

. بود( يو عدم سودمند يسودمند، يزشيانگ) همراه تلفن قياز طر يريادگيدر رابطه با ها  آن گانه استفاده و باورهاي سه

دانشجويان در رابطه با يادگيري گانه  باورهاي سه، از بين متغيرهاي اهداف پيشرفت سه گانه پژوهش نشان داد کههاي  افتهي

نوع و ميزان استفاده آنان از ، زبان انگليسي امکانات موجود در تلفن همراه جهت يادگيري درس، از طريق تلفن همراه

و باورهاي انگيزشي دانشجويان در مورد ( اجتنابي، رويکردي، تبحري) پيشرفتگانه  تلفن همراه تنها سه بعد اهداف سه

، به عبارت ديگر. پيشرفت تحصيلي آنان در يادگيري زبان انگليسي استبيني  يادگيري از طريق تلفن همراه قادر به پيش



امکانات آموزشي موجود در ، متغيرهاي باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در رابطه با يادگيري از طريق تلفن همراه

اين . کندبيني  ميزان و نوع استفاده آنان از تلفن همراه نتوانسته است پيشرفت تحصيلي آنان را پيش، تلفن همراه دانشجويان

است و ( 5002) و مک کارتي( 5008) ساموئل، (5002) ه توسط موتيواالهمسو با نتايج تحقيقات انجام شدها  يافته

اعتماد به نقس و نگرش مثبت دانشجويان نسبت به ، افزايش انگيزش باورهاي انگيزشي مثبت در نقش نشان دهنده

وجود فيلم هاي  در واقع آنها معتقدند که وجود امکانات آموزشي نظير. يادگيري زبان انگليسي از طريق تلفن همراه است

آموزشي، فرهنگ لغت فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي، کليپ هاي موسيقي به زبان انگليسي،  فايل هاي صوتي 

کردن و تر  آسان، کردنتر  به جذاب حاوي مکالمه به زبان انگليسي، خواندن متون به زبان انگليسي  نه تنها مي تواند

بلکه نگرش آنان را به زبان انگليسي مثبت تر کرده و انگيزش و اعتماد  ي کمک نمايدافزايش ميزان يادگيري زبان انگليس

خوبي هاي  کنندهبيني  پيشاند  هباورهاي سودمئدي و عدم سودمندي نتوانست علت اينکه. به نفس آنها را افزايش مي دهد

گرش مثبت به موبايل عوامل بيروني اين است که عالوه بر عوامل دروني نظير ن، براي پيشرفت در يادگيري زبان باشد

امکانات نرم افزاري موجود ، فرهنگ ياددهي و يادگيري، مانند توصيه اساتيد به استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان

نوين نظير تلفن هاي  استفاده از فناوري، از سوي ديگر. موبايل بستگي داردهاي  همراه و همچنين ويژگيهاي  در گوش

هاي  ه عنوان يک ابزار آموزشي در فرهنگ آموزش جاي پيدا نکرده است و افراد صرفا از اين وسيله جهت هدفهمراه ب

همچنين نرم افزارهاي مناسب جهت يادگيري زبان . کنند مي کوتاه استفادههاي  ارتباطي نظير زنگ زدن و فرستادن پيام

پيشرفت با پيشرفت گانه  مبني بر وجود رابطه بين ابعاد سهها  يافته. متناسب با فرهنگ و ارزشهاي اسالمي موجود نيست

رابطه مثبت را با يادگيري ترين  تحصيلي دانشجويان در يادگيري زبان انگليسي حاکي از آن است که اهداف تبحري قوي

اين . في استو رابطه بين اهداف اجتنابي و يادگيري زبان من. زبان انگليسي دارد و پس از آن اهداف رويکردي قرار دارد

نتايج تحييثق اين پژوهشگران نيز نشان . است( 5002) و دوپيرات و مارين( 5002) بونگهمسو با نتايج تحقيق ها  يافته

هاي  آموزان دختر دبيرستاني در درس پيشرفت و پيشرفت تحصيلي در دانشگانه  اهداف سه دهنده وجودرابطه ميان

 . استاي  زبان انگليسي و زبان کُره، رياضيات

باور به سودمند بودن تلفن همراه ، دهد که در دانشجويان دختر بين اهداف تبحري مي نتايج ديگر اين پژوهش نشان

دانشجويا دختري ، به عبارت ديگر. ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه رابطه مثبتي وجود دارد، در يادگيري زبان انگليسي

به يادگيري زبان از طريق تلفن همراه داشتند بلکه ميزان استفاده تري  نگرش مثبتنه تنها ، که داراي اهداف تبحري بودند

، نظير استفاده از فيلم به زبان انلگيسيتري  از امکانات متنوع اين افراد سعي کردند تا. اند هبيشتري نيز از تلفن همراه کرد

کالمات انگليسي به کمک تلفن همراه و همچنين شنيدن م، (استفاده از لغات انگليسي هنگام ارسال پيامک) ارسال پيامک

دانشجوياني که داراي اهداف رويکردي بودند گرچه پيشرفت . داشته باشند به زبان انگليسيها  گوش دادن به موسيقي

تلفن همراه در يادگيري زبان نداشته و آن  به استفاده از تحصيلي بااليي در زبان انگليسي داشتند ولي نگرش مثبتي نسبت

در نتيجه تنوع استفاده از . از اين رو به ميزان بسيار کمي از تلفن همراه استفاده کردند. دانستند نمي ا در يادگيري سودمندر

احتماال يکي از . از دانشجويان داراي اهداف تبحري بوده استتر  امکانات گوناگون تلفن همراه در اين گروه نيز پايين

ان دختر با اهداف تبحري و رويکردي مريوط به اين است که دانشجويان داراي داليل وجود اين تفاوت بين دانشجوي

اين . کنند مي از راهبرد فراشناختي مديريت منابع استفاده بيشتري اهداف تبحري نسبت به دانشجويان با اهداف رويکردي

در (. 5000، و پينتريج 5002، ولترز) اجتماعي از انگيزش است–نظريه شناختي هاي  پيش فرض وها  همسو بايافتهها  يافته



و مفاهيم مطرح شده در هاي  مفروضه، شود تحقيقات بيشتري در مورد رابطه ميان اهداف پيشرفت مي پيشنهاد، اين راستا

پژوهش حاضر اين است هاي  يکي ديگر از يافته. مدل پذيرش فناوري و راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي صورت گيرد

پيشرفت گانه  پسر بين متغيرهاي نوع و ميزان استفاده و همچننين توصيه معلم با هيچيک از اهداف سه که در دانشجويان

تحصيلي رابطه معناداري ديده نشده و اين در حالي است که در بين همين دانشجويان رابطه متغيرهاي نوع و ميزان استفاده 

همسو با پيش ها  اين يافته. ن همراه معنادار بوده استاز تلفن همراه با باورهاي سودمندي و انگيزشي در مورد تلف

تر  دانسته و آن را مفيدتر  مدل پذيرش فناوري است زيرا هر چه کاربران استفاده از يک فناوري را راحتهاي  فرض

هاي  گر يافتهازدي(. 6837، دهقاني، 5007، زماني و قلي زاده)اند  هداشتها  از فناوريتري  دانند استفاده بيشتر و متنوع مي

گانه  پيشرفت و باورهاي سهگانه  اهداف سه جنسيتي بين دانشجويان از نظر نوعهاي  پژوهش حاضر وجود تفاوت

نشان داد که ها  يافته. عدم سودمندي و انگيزشي در رابطه يادگيري زبان انگليسي از طريق تلفن همراه است، سودمندي

عملکردي  -عملکردي و اجتنابي -مرات باالتري در اهداف رويکرديدانشجويان پسر ن دانشجويان دختر ن نسبت به

اين محققان نيز با مطالعه . است( 5008) همسو با نتايج تحقيق ميس و هوهن و مک کومبزها  اين يافته. اند هداشت

 -اف رويکرديدانشجويان دختر و پسر راهنمايي و دبيرستاني دريافتند که دختران نسبت به پسران نمرات باالتري در اهد

همچنين مشاهده شد که بين دانشجويان دختر و پسر از نظر باورهاي . اند هعملکردي داشت -عملکردي و اجتنابي

عدم سودمندي و انگيزشي در رابطه با يادگيري از تلفن همراه تفاوت معناداري وجود دارد به طور ي که ، سودمندي

بيشتري به سودمند بودن تلفن همراه جهت يادگيري زبان از طريق تلفن دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر اعتقاد 

بيشتري براي هاي  زيرا پسران فرصت. احتماال مرتبط با جامعه پذيري متفاوت در جامعه استها  اين تفاوت. اند ههمراه داشت

 (. لف و با 5060، زماني) زبان آموزي در مقايسه با دختران دارندهاي  يادگيري زبان از طريق کالس

از ميان دانشجويان رشته زبان انگليسي بوده ( نمونه پژوهش) اين پژوهش انتخاب گروه نمونههاي  از جمله محدوديت

، زبان نظير زبانهاي آلمانيهاي  شود در تحقيقات بعدي رابطه بين متغيرهاي اين پژوهش در ساير رشته مي پيسشنهاد. است

هاي  مچنين تحقيقاتي پيرامون استفاده از مدل پذيرش فناوري در ساير رشتهه. فرانسه و عربي با هم مقايسه گردد

 . مختلف مقايسه گرددهاي  نقش يادگيري سيار در رشته دانشگاهي انجام شود تا
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