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چكيده
هدف پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان رشته زبان انگلیسـی بـر اسـاه اهـداف پیشـرفت،
باورهاي سودمندي ـ انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه است .جامعه آمـاري پـژوهش يلیـه دانشـجويان
يارشناسی و يارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان در سـا تحصـیلی  0931-30بودنـد .بـا
استفاده از روش نمونه گیري تصادفی تعداد  011نفر انتخاب شدند .براي جمعآوري اطالعات از پرسشـنامه
محقق ساخته بر اساه مد پذيرش فنـاوري و پرسشـنامه اهـداف پیشـرفت میگلـی و همکـاران ()0393
استفاده شد .تجزيه تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري رگرسیون سلسـله مراتيـی ،يـريم هميسـتگی
پیرسون و تحلیل واريانس چندمتغیري صورت گرفت .نتايج نشان داد اهداف پیشرفت دانشجويان و باورهاي
آنان در مورد نقش تلفن همراه در يادگیري زبان انگلیسی پیش ـ بینیينندههاي خوبی براي پیشرفت تحصیلی
اين دانشجويان است ،در حالی يه متغیرهاي امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه ،نـوع و میـزان اسـتفاده
دانشجويان از تلفن همراه نتوانستند پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی ينند .همچنین مشاهده شـد يـه
بین دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري از نظر اهداف پیشرفت و باورهاي سهگانه در مـورد يـادگیري از
طريق تلفن همراه وجود دارد .بر اساه يافته ها می توان نتیجه گرفـت يـه نگـرش دانشـجويان رشـته زبـان
انگلیسی به استفاده از تلفن همراه جهت يادگیري زبان انگلیسی مثيت است.
کليدواژهها :پیشرفت تحصیلی ،جهت گیري هدفی ،مد پـذيرش فنـاوري ،باورهـاي انگیزشـی .باورهـاي
سودمندي.
____________________________
تاريخ دريافت 0930/6/01:تاريخ پذيرش0930/01/00 :
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مقدمه

هدف اساسی فنّاوري آموزشی ،تسهیل ،توسعه و تقويت فرايند آموزش و يـادگیري اسـت و يکـی از
شیوههاي جديد يادگیري زبان اسـتفاده از فنـاوريهاسـت .فنـاوري آمـوزش و يـادگیري زبـان يکـی از
دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتياطات در گستره علوم انسانی است يـه چـارچوب نظـري و اصـو
خاص خود را دارد (محمدي .)0996 ،با توسعه فناوري اطالعات و گسترش شيکه تلفن همراه در چنـد
سا اخیر وپديد آمدن فرصتها و شیوه جديد ارتياطی يه ايـن شـيکه در اختیـار افـراد مـیگـذارد ،بـه
خصوص سرويس پیام يوتاه يه از شیوههاي ارتياط غیريالمی است ،اهمیت اين پديـده را پـیش از پـیش
مشخص يرده و در نتیجه ،بررسی تأثیراتی يه اين پديده بر جامعه مـیگـذارد و همچنـین تـأثراتی يـه از
جامعـه مـیپـذيرد ،حـا ز اهمیـت بسـیار اسـت (زنـدي و ربـانی .)0999 ،يـادگیري سـیار 1يکـی از
زيرمجموعههاي يادگیري الکترونیکی محسوب میشود (ملو )0112 ،2و محـور آن اسـتفاده از ابزارهـاي
قابل حمل در يادگیري است (عيداللهی .)0996 ،به طور يلی ،بايد اين آموزش را شیوهاي براي يادگیـري
در هر زمان و هر مکان به شمار آورد ،يه بدون نیاز به اتصا فیزيکی به شيکه و از طريق ابزارهاي سـیاري
همچون رايانههاي قابل حمل و تلفنهاي همـراه امکـانپـذير مـیشـود (صـفارزاده و منـوچهري۸۸۱۱ ،؛
عطاران.)0999 ،
براي مثا  3SMS ،در اصل براي فرستادن پیام يوتاه اسـتفاده مـیشـود؛ در حـالی يـه دانشـجويان و
دانشآموزان از امکانات تلفن همراه براي اهداف ديگري نیز استفاده میينند (تريتیايو )0112 ،4و بر اساه
برخی از گزارش ها و تحقیقات در زمینه ياربرد تلفن همراه به نظر میرسد بیشترين استفاده و ياربرد تلفن
همراه در آموزش و دانشگاه از جمله يادگیري زبان (مثل مکالمه و ديکشنري) است (نايسمیس.)0114 ،5
بر اين اساه ،يادگیري از طريق تلفن همراه ،6توسط آزمايشگاه يادگیري استانفورد جهـت آمـوزش زبـان
انگلیسی اجرا شده است .در اين پـژوهش فراگیـران بـراي بهيـود تلفـ و مهـارت هـاي زبـانیخـود ،از
1- mobile learning
2- Mellow
3- Short message service
4- Tretiakov
5- Naismith
6- mobile learning
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آزمونهاي يوتاه ،لغتنامه و فايل شنیداري تعاملی استفاده يردهاند (سـورنتون  .)0112 ،عـالوه بـر ايـن
1

استفاده از فناوريهاي سیار بخشی آشنا در زندگی معلمان و فراگیران است (فسر.)0114 ،2
تاريخچه طرحهاي يادگیري سیار در اتحاديه اروپا مربوط به سا  0110بوده (پیچرز وسکا 3و يونت،
 )0112و گزارشها حايی از اين هستند يه در اين طرحها از تلفنهاي همراه استفاده زيادي شد و پس از
آن يمک ينندههاي ديجیتالی شخصی و ديگر وسايل شخصی و وسايل شنیداري يمترين توجه را دريافت
يردند.
در اين راستا ابرايان 4و هیمر )7002( 5معتقدند رواج بازيهاي  MP3در میان فراگیـران دانشـگاهی
منجر به تغییر ساختار و شکل يالههاي دره خواهد شد.
همانگونه يه بیان شد يادگیري «در هر زمان» و «در هر مکان» به وسیله تلفن همـراه انجـام مـیشـود؛
براي مثا پیامهاي  SMSدر زمانهاي معین و روزهاي معین براي فراگیران ارسا میشود تا يادگیرندههـا
قادر باشند هر زمان يه نیاز دارند به اين مطالم دسترسی پیدا ينند .لوي )0112( 6معتقداست فناوري تلفن
تلفن همراه با هزينه يم ،امکانات و موارد استفاده بسیاري دارد .در اين راستا ،پترسن 7و همکـاران ()0112
نمونههايی از تلفن همراه را طراحی يردند يه میتواند يادگیري زبان را تسهیل يند.
 BBCبا همکاري  SINAاز جمله سازمانهايی هسـتند يـه از طريـق تلفـن همـراه ،تـدريس زبـان
انگلیسی را انجام دادهاند .نتايج اين طرح نشان میدهديه استفاده از تلفن همراه براي يـادگیري و مـديريت
دانش فردي میتواند سيم افزايش ريايت فراگیران ،تشويق استقال فراگیران ،و تقويت عملکرد سـازمان
يادگیرنده شود .همچنین استفاده از تلفن همراه در آموزش میتواند تعامل انسانی و دسترسی به منابع دانش
در هر زمان و مکان را تسهیل يند (لیوا 8وهمکاران.)0101 ،

1- Thorenton
2- Facer
3- Pechrezewska
4- O’Bryan
5- Heimer
6- Levy
7- petersen
8- Liawa
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سونگ )0112( 1پژوهشی در مورد بهيود زبـان انگلیسـی بزرگسـانن انجـام داد .در ايـن پـژوهش
يادگیري زبان از طريق تريیم  SMSو از طريق وب سايت انجام میشد .اين مطالعه نشان مـی دهـد يـه
تريیم يادگیري وب سايتی و يالسی در محیط فناوري تلفن همراه میتواند به يـادگیري يمـک بسـیاري
يند .همچنین تورنتون  )0112( 2در يک پژوهش آزمايشی از تلفن هاي همـراه مجهـز بـه ويـد و بـراي
يادگیري زبان انگلیسی توسط دانشآموزان ژاپنی استفاده يردند تا معانی ،اصطالحات و يرب المثـلهـاي
انگلیسی را به آنان ياد دهند.
در مطالعه موتیوان )0112( 3فراگیران شريت يننده در دوره آموزش سیار اين نوع آمـوزش را مفیـد
دانسته ،اما يادآور شدهاند يه به علت جديد بودن اين نوع آموزش ،نحوه يـادگیري و اسـتفاده از آن و نیـز
هماهنگی با آن براي آنها دشوار بوده است .بر اساه نتايج مطالعـه يوسـزپا )0112( 4در زمینـه انتظـارات
يارشناسان در مورد يادگیري با استفاده از تلفنهاي همراه  69درصد از يارشناسان بر اين باورند يه ايجاد
يادگیري سیار بیشتر به محیطهاي ياري مربوط میشود تا محیط شخصی ،به گفته  40درصد از مصـاحيه
شوندگان ،در يادگیري شغل فراگیران ،ابزارهاي سیار در /سه سا آينده به آنها يمک خواهد يرد .در ايـن
میان ،بنا به تصور بیش از  ۱۸درصد آنها ،يادگیري سیار مانند يک عامل مکمل در يادگیري بـراي زنـدگی
حرفهاي بايد مسیري طوننی را طی يند و به گفته  23درصد نیز با اسـتفاده از ابزارهـاي سـیار ،شـخص
فراگیر میتواند به صورت انفرادي سرعت يادگیري خود را تنظیم يند .همچنین ،انعطافپذيري ابزارهـاي
سیار و قابلیت دسترسی به آنها در هر زمان و مکان و نیز دسترسی به اطالعات به روز و محتواي يادگیري
از سوي يارشناسان در اين مطالعه تأيید شد.
همچنین پژوهش هاي خارجی ديگري نیز يادگیري از طريق موبايل را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد و
نقش تلفن همراه را در يادگیري به خصوص يادگیري زبان انگلیسی موثر دانستهانـد و تلفـن همـراه را بـه
عنوان مکملی در يادگیري معرفی يردهاند (سـامو ل0119 ،5؛ مـک يـارتی0112 ،6؛ ؛ مريتـا .)0119 ،7
1- Song
2- Thornton
3- Motiwalla
4- Kuszpa
5- Samuels
6- McCarty
7- Morita
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پژوهش خزايی ،وحید دستجردي و طاليی نژاد ( ،)0931تنها پژوهش داخلـی اسـت يـه نقـش فنـاوري
ارتياطات سیار در آموزش و يادگیري واژگان زبان انگلیسی در دانشآموزان دبیرستانی مـورد مطالعـه قـرار
داده است .نتايج اين تحقیق حايی از تاثیر معنادار فناوري ارتياطات سیار و پیوستهاي نوشتاري بر توانايی
دانشآموزان در فرايند يادگیري واژگان زبان انگلیسی بود.
پذيرش تلفن همراه به عنوان ابزاري آموزشی و يمک آموزشـی در فراينـد يـاددهی و يـادگیري تـابع
عوامل متعددي است يه برخی از اين عوامل در مد هاي پذيرش فناوري بررسی شده است.
طی دو دهه اخیر بخش قابل مالحظهاي از مطالعات سیستمهاي اطالعات مديريت ،به شناسايی عوامل
مختلف يه بر رفتار پذيرش و ياربرد يک فناوري در محیطهاي سازمانی بخصوص محیطهـاي آموزشـی
اثر میگذارد ،متمريز شدهاند ،اين مويوع به شکلگیري مد هاي نظري متعددي در اين زمینه منجر شـده
است .از جمله اين مد ها میتوان به مد هاي پذيرش فناوري )TAM( 1توسط ديـويس ( ،)0393مـد
پذيريش فناوري دو ( )TAM2توسط ويننکاتیش 2و ديويس )0111( 3اشاره يرد .مد پذيريش فناوري
فناوري ( )TAMدر آغاز توسط ديويس ( )0393پیشنهاد شد .اين مد از نظريـه عمـل اسـتدن شـده

4

( ،)TRAآجزين و فیشيین )0322( 5اقتياه شده است (لی0116 ،6؛ بنياست و بیريـی0112 ،7؛ مـگ
گیل و بـايس0112 ،8؛ لیـو 9و همکـاران0119 ،؛ سـاويتزيی10و همکـاران0112 ،؛ بگـزي0112 ،11؛
هرناندز 12وهمکاران 0119؛ يیم13و همکاران ،)0119 ،يه در اين پژوهش جهت سـاخت پرسشـنامه از
مد پذيرش فناوري  TAMديويس ( )0393استفاده شده است.
1- technology acceptance model
2- Venkatesh
3- Davis
4- theory of reasoned action
5- Ajzen & Fishbein
6- Lee
7- Benbasat & Barki
8- McGill & Bax
9- Lu
10- Savitskie
11- Bagozzi,
12- Hernandez
13- Kim
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از طرفی يکی از عوامل انگیزشی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ،متغیـر اهـداف پیشـرفت اسـت .اهـداف
پیشرفت پیشنهاد شده بوسیله دويک ()0396؛ نیکولز 1و همکـاران ()0394؛ و ايمـز )0394( 2در منـابع
مربوط به انگیزش پیشرفت ،به عنوان يکی از برجستهترين عوامل مرتيط با رفتار ،شناخت و عاطفه افراد در
محیطهاي مرتيط با مهارت مطرح میباشد (به نقل از الیوت ،مکگريگور و گیيل.)0333 ،3
براساه ديدگاه فوق ،اهداف پیشرفت به عنوان هدف از درگیري در تکلیف تعريف مـیشـود و نـوع
خاصی از هدف پذيرفته شده چارچوبی را ايجاد میيند يه بـر اسـاه آن افـراد تـالشهـاي مربـوط بـه
موفقیتهايشان را تفسیر و به آن عمل میينند (دويک0396 ،؛ نیکولز0393 ،؛ به نقل از الیوت و چرچ،4
.)0332
نظريهپردازان اهداف پیشرفت دستهبنديهاي متنوع ،اما نسيتاً مشابهی از مفهوم اهـداف پیشـرفت ارا ـه
نمودهاند؛ به عنوان مثا  ،تکلیفمداري 5در مقابل خودمداري( 6میهر ،)0399 ،يادگیري محوري 7در مقابل
مقابل عملکرد محوري( 8دويک0399 ،؛ دويک و الیوت )0394 ،و تمريز بر تيحر 9در مقابل تمريـز بـر
توانايی( 10ايمز0394 ،؛ همگی به نقل از ايمز.)0330 ،
ايمز و آرچر )0399( 11باتوجه به پیشینه تحقیقاتی دو نوع اهداف پیشـرفت را معرفـی يـردهانـد يـه
عيارتند از اهدف تيحري و اهداف عملکردي .دانشآموزان داراي اهداف عملکردي بر توانايی و احسـاه
خود -ارزشی تأيید دارند و توانايی خود را با بهتر عمل يردن نسيت به ديگران از طريـق پـیش افتـادن در
معیارهاي هنجار -محور 12نشان میدهند .يسم موفقیت در اين نوع جهتگیري با حداقل تـالش همـراه
است .اما دانشآموزان داراي اهداف تيحري بر بسط و گسترش مهارتهاي جديد ،بهيود سـط قابلیـت و
1- Nicholls
2- Ames
3- Elliott, Mc Gregor & Gable
4- Elliott & Church
5- task- involvement
6- ego- involvement
7- learning oriented
8- performance oriented
9- mastery focused
10- ability focused
11- Archer
12- normative- besed standards
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بان بردن احساه خوديارآمدي تأيید دارند .اين گروه همواره در جستجوي چالش بوده و از درگیر شـدن
با مسا ل جديد واهمهاي ندارند .آنها ياله دره خود را بیشتر دوست دارنـد و بـر ايـن باورنـد يـه در
صورت تالش بیشتر ،موفقیت بیشتري نصیم آنها میشود.
از نظر ايمز ( )0330دانشآموزانی يه داراي اهداف تيحري هستند به دنيا توسعه مهارتهاي جديد،
تالش براي فهم وظايف يا تکالیف درسی هستند و میيوشند مهارتهاي خود را با دستیابی بـه فهمـی از
مهارت ميتنی بر معیارهاي خودمرجع 1بهيود بخشند .اهداف تيحري همچنـین بـا تـرجی بـراي يارهـاي
چالشانگیز و خطرپذيري (ايمز و آرچـر0399 ،؛ الیـوت و دويـک ،)0399 ،نـوعی عالقـه درونـی بـه
فعالیتهاي يادگیري (باتلر0392 ،2؛ میس ،اسـتیكک 3و يوالسـکی ،)0393 ،4نگـرش مثيـت نسـيت بـه
يادگیري (ايمز و آرچر0399 ،؛ میس و همکاران ،)0399 ،مـدت زمـانی يـه صـرف تکـالیف يـادگیري
میشود (باتلر )0392 ،و پايداري در رويارويی با مشکالت (الیوت و دويک )0399 ،مرتيطاند (همگی به
نقل از ايمز .)0330 ،اخیراً دستهبندي جديدي از اهداف پیشرفت صورت گرفته است؛ به طوري يـه ايـن
اهداف به سه طيقه رويکردي -عملکردي ،اجتنـابی -عملکـردي و تيحـري تقسـیم شـدهانـد (عابـدينی،
 .)0996نتايج تحقیقات انجام شده در مورد اهداف پیشرفت حايی از آن اسـت يـه اهـداف رويکـردي-
عملکردي نیز میتوانند آثار و پیامدهاي مثيتی بر يادگیري داشته باشند .براي مثا  ،میگلی ،ياپالن و میـدلتن
( )0110در بررسیهاي گسترده ،به مطالعه تحقیقاتی يه رابطـه میـان اهـداف رويکـردي -عملکـردي و
متغیرهاي انگیزشی و شناختی را بررسی يرده بودند ،پرداختند و به اين نتیجه رسـیدند يـه رابطـه اهـداف
رويکردي -عملکردي با بازدههاي يادگیري به ماهیت بازدهها ،ويژگی افراد و شرايط محیطی بستگی دارد؛
به عنوان مثا شواهدي وجود دارد يه نشان میدهد اهداف رويکردي -عملکردي با سختيوشـی بـراي
بخاطرسكاري ،مرور و به يادآوري (راهيردهاي شناختی سطحی) به منظور يسـم نمـرهي بـان در امتحـان
مرتيط است.

1- self- referenced standard
2- Butler
3- Stipek
4- Kowalski
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با اين حا نتايج تحقیقات نشان میدهند اهداف اجتنابی -عملکـردي بـا پیشـرفت تحصـیلی پـايین،
استفاده از راهيردهاي يادگیري و پردازش سطحی و تالش يمتر رابطه دارنـد .در ايـن راسـتا دوپیـرات 1و
مارين )0114( 2جهت آزمون مد دويک درمورد انگیزش پیشرفت ،از تحلیـل مسـیر 3اسـتفاده يـرده و
روابط بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را در بزرگساننی يه پس از ترك تحصیل ،مجـدداً بـراي
ادامه تحصیل به دبیرستان رجوع يرده بودند ،مورد بررسی قرار دادند .يافتههاي آنها همسو با پیشبینیهـاي
نظريه دويک ( )0396بود .آنها دريافتند يه اعتقاد به افزايش و بهيود مهارتها و توانـايیهـاي خـويش در
طو زمان (اهداف تيحري) اثر مثيت و مستقیمی بر استفاده از راهيردهاي پردازش عمیق نظیر سازماندهی
و بسطدهی و درگیري و تالش بیشتر در تکالیف درسی دارد و اين دو متغیر به نوبه خود به طور مستقیم و
معناداري پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند .از طرفی آنها مشاهده يردند يـه اهـداف تيحـري
رابطه مثيتی با استفاده از راهيردهاي پردازش عمیق و صرف تالش دارد و اهداف رويکردي -عملکردي و
اجتنابی -عملکردي رابطه مثيتی با راهيردهاي پردازش سطحی (مرور ذهنی) و صرف تالش يمتـر بـراي
انجام تکالیف درسی دارند .رابطه اين دو متغیر با پیشرفت تحصیلی منفی و مستقیم است .ازاين رو با توجه
به وجود رابطه مثيت بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی و با توجه به اين يه اهداف پیشرفت يکـی
از متغیرهاي انگیزشی بسیار مهم و تاثیر گذار بر يـادگیري و عملکـرد تحصـیلی يادگیرنـدگان در سـنین و
مقاطع مختلف است (پولسون و جتري0112 ،4؛ به نقل از عابدينی 0999 ،و )0993يکی از هدفهـاي
ديگر پژوهش حاير بررسی رابطه اهداف پیشرفت سهگانه دانشجويان (تيحري ،رويکردي -عملکـردي و
اجتنابی -عملکردي) با پیشرفت تحصیلی آنان است.
پژوهش بونگ ( )0114تنها پژوهشی است يه رابطه میان پايداري در تکلیف ،ارزش تکلیف ،اهـداف
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان دختر دبیرستانی در درههاي ريايیات ،زبان انگلیسـی و
زبان يُرهاي مورد بررسی قرار داده است .اين پژوهشگر دريافت يه بین ارزش تکلیـف ،اهـداف تيحـري،

1- Dupeyrat
2- Marine
3- path analysis
4- Paulsen & Gentry
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پايداري در تکلیف و پیشرفت تحصیلی رابطه مثيت و معناداري وجود دارد و رابطه بـین ايـن متغیرهـا در
حوزههاي مختلف درسی الگوي متفاوتی دارد.
به عالوه با توجه به اين يه فاصله زياد يشور ما با يشورهاي پیشرفته در زمینه ايجـاد فنـاوري باعـ
شده تا ما به عنوان وارديننده فناوري عمل يرده و مکررا شاهد ورود فناوريهاي جديد يه در برخی موارد
هزينه سنگینی را نیز به همراه دارد ،باشیم .از طرفی در بسیاري از موارد شاهد هستیم يه اين فناوريهـا بـه
طور مناسم مورد استفاده نگرفته و پس از استفاده يوتاه مدت به دلیل عدم بهرهگیري مناسم به طور يلـی
ينار نهاده میشود (محقر و شیر محمدي .)0999 ،در نتیجه ،پـژوهش در زمینـه يـاربرد تلفـن همـراه در
يادگیري به خصوص يادگیري زبان انگلیسی به علت امکانات متعدد زبان در تلفن همراه ،يروري است و
بايد به بررسی آن در ايران پرداخت ،زيرا تحقیقات انديی در اين زمینه صورت گرفتـه و مـیتـوان گفـت
پژوهشی تحت اين عنوان در ايران انجام نشده است.
از سوي ديگر ،با وجود اينکه از هنگام ارايه مد پذيرش فناوري ،استفادههاي مکرري از آن بـه عمـل
آمده يه تقرييا همگی آنها در حوزه فناوري اطالعات بوده است .با اين حا با توجه به وجود رابطه معنادار
بین يادگیري سیار و پیشـرفت در يـادگیري زبـان انگلیسـی (مرتیـوان0112 ،1؛ يوزپـا0112 ،2؛ لیـوا 3و
همکاران ،)0101 ،يکی از اهداف پژوهش حاير پیشبینی پیشـرفت تحصـیلی دانشـجويان رشـته زبـان
انگلیسی بر اساه باورهاي انگیزشی آنان در مورد استفاده از امکانات آموزشیی تلفن همراه بر اساه مـد
پذيرش فناوري بودو سوا هاي پژوهش عيارتند از:
 -0آيا پیشرفت تحصیلی دانشجويان براساه اهداف پیشرفت ،امکانـات آموزشـی موجـود در تلفـن
همراه آنان ،نوع و میزان استفاده آنان از اين امکانات و باورهاي آنان در مورد يادگیري از طريق تلفن همـراه
قابل پیشبینی است؟

1- Motiwalla
2- Kuszpa
3- Liawa
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 -0آيا رابطهاي میان متغیرهاي نوع و میزان استفاده از تلفن همراه ،توصیه معلم بـراي اسـتفاده از تلفـن
همراه در يادگیري زبان انگلیسی با متغیرهاي اهداف پیشرفت سهگانه و باورهاي سـهگانـه در مـورد تلفـن
همراه در دانشجويان دختر و پسر وجود دارد؟
 -9آيا بین متغیرهاي جنسیت ،مقطع تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجويان رابطهاي وجود دارد؟
 -4آيا بین متغیرهاي جنسیت ،مقطع تحصیلی و باورهاي سهگانه دانشجويان در مورد استفاده از تلفـن
همراه براي يادگیري زبان انگیسی رابطهاي وجود دارد؟

روش

طرح پژوهش حاير از نوع غیر آزمايشی يا به عيارت دقیقتر توصیفی -پیمايشی است .جامعه آمـاري
پژوهش نیز شامل يلیه دانشجويان يارشناسی و يارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشـگاه اصـفهان در
سا تحصیلی  93-31بود يه با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده تعداد  011نفر انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفتند (تعداد دانشجويان مقطع يارشناسی 061نفر وتعداد دانشجويان مقطع يارشناسی ارشـد
 41نفر).
ابزارهاي اندازه گيري

مقیاه اهداف پیشرفت توسط میگلی و همکاران ( )0339تهیـه و تـدوين شـده اسـت و داراي 02
سوا و سه خرده مقیاه است .يلیه سوانت ايـن مقیـاه بـر روي يـک طیـف لیکـرت پـنج درجـهاي
نمرهگذاري شدهاند (همیشه نادست= ،0ايثر اوقات نادرست= ،0گاهی درست و گاهی نادرست= ،9ايثـر
اوقات درست= 4و همیشه درست= .)2سه خردهمقیاه اين پرسشنامه عيارتنـد از :خـردهمقیـاه اهـداف
تيحري با  6سوا  ،خردهمقیاه اهداف رويکردي -عملکردي با  2سوا و خردهمقیاه اهداف اجتنـابی-
عملکردي با  6سوا  .میگلی و همکاران ( )0339اين پرسشنامه را بر روي دانشآموزان دبیرسـتانی اجـرا
يرده و همسانی درونی اين پرسشنامه را با محاسيه يريم آلفاي يرونياخ مورد ارزيابی قـرار دادهانـد .آنهـا
يريم آلفاي يرونياخ را براي خردهمقیاه اهداف تيحـري برابـر بـا  ،1/90بـراي خـردهمقیـاه اهـداف
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رويکردي -عملکردي برابر با  1/94و براي خردهمقیاه اهداف اجتنابی -عملکردي برابر با  1/99گزارش
يردهاند .اين محققان با استفاده از تحلیل عاملی ايتشافی سه عامل را در اين پرسشـنامه تشـخیص دادهانـد.
محسنپور ( )0994يريم آلفاي يرونياخ براي سه خردهمقیاه اين پرسشنامه را به ترتیم 1/99 ،1/22
و  1/62گزارش و با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدي سه عامل را در اين پرسشنامه استخراج يرده است.
عابدينی ( )0996نیز يرايم آلفاي يرونياخ محاسيه شده براي سـه خـردهمقیـاه اهـداف تيحـري،
رويکردي -عملکردي و اجتنابی -عملکردي را به ترتیم برابر بـا   =1/22 ،  =1/62و   =1/29و
براي يل مقیاه برابر با   =1/22گزارش يرده است يه نشاندهنده همسانی درونی مقیاه مورد استفاده
براي اندازهگیري اهداف پیشرفت است.
پرسشنامه باورهاي سهگانه مبتني بر مدل پذيرش فناوري

بر اساه سازههاي درونی وبیرونی مد پذيرش فناوري ديويس ( )0393تهیه و تدوين شـده اسـت .در
مد ديويس ( 0393دو دسته سازه وجود دارد ،سازههاي بیرونی شامل متغیـرهـايی ماننـد اسـتفاده قيلـی از
اينترنت ،سط تحصیالت ،تجارب مشابه قيلی ،عاملیت ابزار ،تجربه و ويژگیهاي تکلیف و سازههاي درونی
شامل سودمندي ادراك شده ياربرد فناوري ،سهولت ادراك شده ياربرد فناوري ،نگـرش نسـيت بـه يـاربرد
فناوري ،نیت رفتاري ياربرد فناوري و ياربرد واقعی فناوري هستند يه خود از متغیرهاي بیرونی تاثیر میپذيرد
(وآينیو0116 ،1؛ ) .مهم ترين اين سازهها سهولت ادراك شده يـاربرد فنـاوري و سـودمندي ادراك فنـاوري
میباشد (هرناندز و ديگران .)0119 ،متغیرهاي بیرونی هم به طور مستقیم بر سودمندي ادراك شده فناوري و
سهولت ادراك شده ياربرد فناوري اثر می گذارد و هم به طور غیر مستقیم بر سودمندي ادراك شـده فنـاوري
از طريق سهولت ادراك شده ياربرد فناوري اثر میگذارند (سا ده 0116 ،2؛ وين سنت چانگ.)0114 ،
سهولت ادراك شده ياربرد به طور مستقیم بر سودمندي ادراك شده و نگرش نسيت به ياربرد فناوري
و به ظورغیر مستقیم از طريق سودمندي ادراك شده بر نگرش نسيت به يـاربرد فنـاوري و نیـت رفتـاري

1- Vainio
2- Saadé
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ياربرد فناوري اثر می گذارد .تاثیر سهولت ادراك شده ياربرد فناوري بر نیت رفتاري و رفتار واقعی توسـط
متغیرهاي بیرونی همچون جنس ،سن ،تجربه و سط آموزش تعديل میشود (يريكانونت.)0116 ،
نگرش نسيت به ياربرد فناوري به ارزيابی ياربر از درجه مطلوبیت در به يارگیري فناوري ،گفته میشود.
نگرش ياربر نسيت به استفاده از يک نظام ،از باورهاي ياربر ،يعنی سودمندي ادراك شـده و سـهولت
ادراك شده ياربر مشتق میشود و با نظريه عمل اسـتدن شـده سـازگار اسـت (ويـن سـنت.)0114 ،1
سودمندي ادرايی به عنوان درجهاي يه شخص معتقد است استفاده از يک سیستم خاص عملکـرد وي را
ارتقاء میبخشد ،تعريف شده است .در يک سازمان ،افراد اغلم بوسیله افزايش حقوق ،ارتقا ،يارانه و ساير
پاداشها تقويت میشوند (ديويس 0393 ،به نقل از شاين .)0391 ،در مقابل سهولت ادرايـی «درجـهاي
است يه يک فرد معتقد است استفاده از سیستم خاص بدون نیاز به تالش زياد امکانپذير است».
در پــژوهش حايــر ،براســاه دو دســته ســازه بیرونــی و درونـی مطــرح شــده در ايــن مــد ،
پرسشنامهاي متشکل از  02سـوا در  9بخـش تهیـه شـد :بخـش او شـامل اطالعـات جمعیـت
شناختی نظیر جنیست ،سن و رشته تحصیلی دانشجويان بود .بخـش دوم شـامل سـوانتی در مـورد
امکانات آموزشی موجود در تلفن همـراه بـراي يـادگیري زبـان انگلیسـی نظیـر وجـود فـیلم هـاي
آموزشی ،فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسـی بـه فارسـی ،يلیـی هـاي موسـیقی بـه زبـان
انگلیسی ،فايل هاي صوتی حاوي مکالمه به زبان انگلیسی ،خواندن متون بـه زبـان انگلیسـی ،نـوع
(شیندن موسیقی به زبان انگلیسی ،ديدن فیلم به زبان انگلیسی ،شنیدن مکالمات بـه زبـان انگلیسـی،
نوشتن متن به زبان انگلیسی) و میزان استفاده از تلفـن همـراه توسـط دانشـجويان و توصـیه اسـاتید
براي استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان انلگیسی بود ( 01سوا ) .نزم به تويـی اسـت يـه
سوانت بخش او و دوم پرسشنامه براساه سازههاي بیرونی مطرح شده در مد ديـويس طراحـی
شده است .يلیه سوا هاي بخش دوم از نوع بله و خیر بوده است .بخش سوم پرسشـنامه شـامل 02
سوا می باشد يه سه بعـد باورهـاي سـودمندي ،باورهـاي عـدم سـودمندي و باروهـاي انگیزشـی
دانشجويان را در ارتياط با استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان انگلیسـی مـورد سـنجش قـرار
میدهد .اين سوانت براساه سازههاي درونی مطرح شده در مد ديويس طراحی شده است .يلیـه
1- Vin- Cent
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سوانت بخش سوم پرسشنامه برروي يک طیف لیکرت پـنج درجـهاي نمـره گـذاري شـده اسـت
(خیلی يم= 0و خیلی زياد =  .)2روايی صـوري پرسشـنامه توسـط اسـاتید گـروه علـوم تربیتـی و
تکنولوژي آموزشی تايید و پايايی آن به طريق محاسيه يريم آلفاي يرونياخ  1/92به دست آمد.
شايان ذير است يه معد دانشجويان در دروه اختصاصی رشته زبان انگلیسی به عنوان شاخصـی از
پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته و از يارنامه تحصیلی آنان استخراج شد.
براي تجزيه و تحلیل دادهها از روشهاي آماري رگرسیون سلسله مراتيی ،يريم هميستگی پیرسون و
تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد.
يافتهها

ابتدا ويژگیهاي توصیفی گروه نمونه به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در جدو ( )0ارا ه شـده
است و سكس يافتههاي مربوط به سوانت پژوهش آورده میشود.
جدول  :1مشخصات افراد نمونه بر حسب سن ،جنسيت و مقطع تحصيلي
سن

00-09
06-00
91-06
41-91
جمع

فراواني
001
20
96
9
011

درصد

%22
%02/2
%09
%0/2
%011

جنسيت

فراواني

درصد

مقطع

فراواني

درصد

پسر

94

%02

يارشناسی

061

%91

دختر

066

%99

ارشد

41

%01

جمع

011

%011

جمع

011

%011

همانگونه يه جدو  0نشان میدهد سن ايثر افراد بین  09-00سا است؛ 02درصد افراد نمونه مرد
و  99درصد زن میباشند يه  91درصد در مقطع يارشناسی و 01درصد نیز در مقطع يارشناسـی ارشـد
مشغو به تحصیلاند.
سوال  -1آيا پيشرفت تحصيلي دانشجويان براساس اهداف پيشرفت ،امكانات آموزشيي موجيود
در تلفن همراه آنان ،نوع و ميزان استفاده آنان از اين امكانات و باورهاي آنيان در ميورد ييادگيري از
طريق تلفن همراه قابل پيشبيني است؟
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به منظور پاسخگويی به اين سوا پژوهش از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتيی اسـتفاده شـد يـه
نتايج آن در جدو  9گزارش شده است .قيل از ارا ه نتايج تحلیل رگرسیون ،ماتريس هميستگی متغیرهاي
پژوهش در جدو  0می آيد:
جدول  :2ماتريس همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش
همبستگي

اجتناب
عدم
سودمندي
سودمندي

معدل
**
0/52
**
0/33
-0/02

0/00

**0/53

0/11

* 0/16

* 0/12

0/00

* 0/11

0/16

**0/31

0/00

0/03

انگيزش

0/05

**0/17

**0/32

0/00

0/14

نوع استفاده

0/06

0/00

0/00

0/02

-0/02

**0/30

امكانات

-0/05

0/04

0/03

-0/03

0/02

**0/52

ميزان استفاده

0/04

*0/12

*0/16

-0/05

-0/00

**
0/35

تبحر
رويكرد

تبحر

رويكرد

اجتناب

عدم سودمندي

سودمندي

انگيزش

نوع استفاده

امكانات

**0/52

**
0/21

** P<1/10

**
0/54
**
0/50
**
0/34

**0/31
**0/51

0/10

* P<1/12

يافتههاي جدو  0نشان میدهد يه بانترين يريم هميستگی بـه ترتیـم بـین متغیرهـاي باورهـاي
سودمندي و باورهاي انگیزشی در رابطه با تلفـن همـراه ( r=1/90و )  p1/10؛ باورهـاي انگیزشـی در
مورد تلفن همراه و اهداف رويکردي عملکردي ( r=1/92و )  p1/10؛ میزان استفاده از تلفـن همـراه و
باورهاي انگیزشی در مورد تلفن همراه ( r=1/94و )  p1/10؛ و اهداف رويکردي عملکردي و معـد
( r=1/99و  )  p1/10است .همچنین مشاهده میشود يـه يمتـرين میـزان هميسـتگیهـا مربـوط بـه
متغیرهاي باورهاي عدم سودمندي در مورد استفاده از تلفن همراه و اهـداف اجتنـابی-عملکـردي ()r=1؛
میزان استفاده از تلفن همراه و باورهاي عدم سودمندي در مـورد اسـتفاده از تلفـن همـراه ()r=1؛ اهـداف
تيحري و اهداف اجتنابی عملکردي ( )r=1و امکانات موجود در تلفن همراه و معد (.)r=-1/10
جدول  :3مقادير مربوط به ضرايب استاندارد رگرسيون t ،و سطح معناداري آنها
مد

يرايم استاندارد
Beta

t

سط معناداري
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مرحله او

مرحله دوم

مرحله سوم

** P<1/10

يريم ثابت
تيحري
رويکردي
اجتنابی
يريم ثابت
تيحري
رويکردي
اجتنابی
عدم سودمندي
سودمندي
انگیزش
يريم ثابت
تيحري
رويکردي
اجتنابی
عدم سودمندي
سودمندي
انگیزش
نوع استفاده
امکانات
میزان استفاده

1/02
1/90
-1/06
1/02
1/90
-1/02
/162
1/04
-1/91
1/02
1/90
-1/06
1/12
/02
-/91
1/14
-1/16
-1/10

40/123
0/402
4/226
-0/990
99/100
0/491
4/421
-0/916
1/320
/1390
-0/600
96/996
0/993
4/421990
-0/969
0/193
0/094
-0/290
1/231
-1/300
-1/062

**1/110
*/102
**.110
*/100
**1/110
*/106
**1/110
*1/100
1/999
*1/192
**1/113
**1/110
*1/109
**1/110
*1/103
1/911
1/194
*1/100
1/226
1/969
1/230
* P<1/12

يافتههاي جدو  9نشان می دهد يه در مرحلـه او از رگرسـیون سلسـله مراتيـی سـه بعـد اهـداف
پیشرفت (اهداف تيحري ،رويکردي -عملکردي ،و اجتنابی -عملکردي ) ،قـادر بـه پـیشبینـی پیشـرفت
تحصیلی دانشجويان است .همچنین مشاهده میشود يه در مرحله دوم از تحلیل رگرسیون سلسله مراتيـی
با ورود همزمان متغیرهاي اهداف پیشرفت و ابعاد سهگانه انگیزشی ،سودمندي و عدم سودمندي در رابطـه
با تلفن همراه متغیرهاي اهداف پیشرفت سه گانه ،باورهاي سودمندي در مـورد تلفـن همـراه و باورهـاي
انگیزشی در مورد تلفن همراه قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان است .به عيارت ديگر ،فقـط
بعد باورهاي عدم سودمندي در مورد تلفن همراه نتوانسته است پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی
يند  β =-1/162و  .)P=1/999از طرفی مشاهده میشود در مرحله سوم از رگرسیون سلسله مراتيی بـا
ورود همزمان ابعاد سهگانه پیشرفت ،باورهاي سهگانه در مورد تلفن همراه ،نوع و میـزان اسـتفاده از تلفـن
همراه و امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه متغیرهاي باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در مـورد
تلفن همراه ،نوع و میزان استفاده از تلفن همراه و امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه قادر به پیشبینی
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پیشرفت تحصیلی دانشجويان نیستند .به عيارت ديگر ،فقط سه بعد اهداف پیشرفت و باورهـاي انگیزشـی
در مورد تلفنهاي همراه توانستند پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی میيند.
سوال -5آيا رابطهاي ميان متغيرهاي نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه ،توصيه معلم براي اسيتفاده
از تلفن همراه در يادگيري زبان انگليسي با متغيرهاي اهداف پيشرفت سهگانه و باورهاي سيهگانيه در
مورد تلفن همراه در دانشجويان دختر و پسر وجود دارد؟
به منظور پاسخگويی به اين سوا پژوهش از يريم هميستگی چنـدمتغیري پیرسـون اسـتفاده شـده
است يه نتايج آن در جدو  4مالحظه میشود.
جدول :4نتايج ضرايب رگرسيون چندمتغيري پيرسون جهت بررسي تفاوتهاي جنسيتي
جنس
هميستگی

1/264

1/932

-1/192

-1/002

-1/112

-1/191

1/100

1/690

1/326

1/962

1/110

94

94

94

94

1/924

1/429

-1/130

1/112

1/619
94

سودمندي

نوع
استفاده

معناداري

1/002

تعداد

1/94

94

-1/103

1/009

1/093

1/002

1/094

1/103

94

94

94

1/066

-1/112

1/196

1/329

1/609
94

میزان

پیرسون

استفاده

معناداري

1/963

تعداد

94

94

1/902

1/143

1/029

1/299

1/049

1/942

94

94

94

1/004

1/030

-1/142

1/104

1/243
066
1/100

هميستگی

زن

تبحري

رويكردي

اجتنابي

سودمندي

انگيزشي

پیرسون

هميستگی
مرد

اهداف

عدم

توصیه

پیرسون

معلم

معناداري

1/163

تعداد

94

94

هميستگی
نوع

پیرسون

1/022

1/139

1/146

استفاده

معناداري

1/109

1/001

1/229

1/114

تعداد

066

066

066

062

066

میزان

هميستگی

استفاده

پیرسون

1/023

1/049

-1/169

1/034

1/904
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معناداري

1/100

1/162

1/992

1/111

1/111

1/922

تعداد

066

066

066

062

066

066

1/164

1/122

1/194

1/130

1/000

1/196

1/469

1/090

1/040

1/020

1/646

066

066

062

066

066

هميستگی
توصیه

پیرسون

معلم

معناداري

1/404

تعداد

066

** P<1/10

* P<1/12

يافتههاي جدو  4نشان میدهد يه در دانشجويان پسر بین متغیرهاي نـوع و میـزان اسـتفاده از تلفـن
همراه با باورهاي سودمندي و انگیزشی در مورد تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد .به عيـارت ديگـر
دانشجويان پسري يه اعتقاد بیشتري به سودمندي تلفن همـراه و انگیـزش بـانتري بـراي يـادگیري زبـان
انگلیسی دارند .استفاده بیشتري از تلفن همراه خود براي يادگیري زبان انگلیسی يرده اند .از طرفی ،مشاهده
میشود يه رابطه توصیه معلم براي استفاده از تلفن همراه جهت يادگیري زبان انگلیسـی بـا هـی يـک از
متغیرهاي اهداف سهگانه پیشرفت و باورهاي سهگانه در مورد يادگیري از طريق تلفن همراه در دانشجويان
پسر معنادار نیست.
از طرفی ،يافتههاي جدو  4در مورد دانشجويان دختر حايی ازآن است يـه رابطـه بـین متغیرهـاي نـوع و
میزان استفاده از تلفن همراه با اهداف تيحري و باورهاي سودمندي و انگیزشی در مورد تلفن همراه معنادار اسـت.
در حالی يه متغیر توصیه معلم با هیچیک از اهداف سهگانه پیشرفت و باورهاي سهگانه در مورد اسـتفاده از تلفـن
همراه معنادار نیست .به عيارت ديگر دانشجويان دختري يه اهداف تيحري داشته و اعتقاد بیشتري بـه سـودمندي
تلفن همراه و همچنین انگیزش بانتري براي استفاده از آن جهـت يـادگیري زبـان انگلیسـی دارنـد ،از امکانـات
موجود در تلفن همراه خود جهت يادگیري زبان انگلیسی بیشتر و بهتر استفاده میينند.
سوال  -3آيا بين متغيرهاي جنسيت ،مقطع تحصيلي و اهداف پيشرفت دانشجويان رابطهاي وجود دارد؟
به منظور پاسخگويی به اين سوا پژوهش از روش تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد يه نتـايج
آن در جدو  2مالحظه میشود .نزم به تويی است نتايج آزمونهـاي چنـدمتغیري پیاليـی ،ويلکـس،
هتلینگ و روي همگی در سط  P<1/10معنیدار بوده است.
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جدول :مقايسه اهداف پيشرفت دانشجويان با توجه به جنسيت ،مقطع تحصيلي
متغيرها
جنسیت
رويکرد

Df
تيحر

اجتناب
مقطع تحصیلی
رويکرد

تيحر

اجتناب
جنسیت
رويکرد

تيحر

اجتناب

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ميانگين مجذورات

F

sig

99/64

0/61

/012

02/91

2/90

/116

02/64

6/20

/101

91/90

0/46

/002

06/39

/223

/992

6/40

/040

/604

04/09

2/102

/113

02/20

0/099

/069

4/64

/024

/622

نتايج جدو  2نشان میدهد اثرهاي اصلی متغیر جنسیت در دو بعـد اهـداف رويکـردي -عملکـردي و
اجتنابی -عملکردي از سه بعد اهداف پیشرفت در سط  P<1/10معنادار است .همچنین مشاهده میشود يه
اثر اصلی مقطع تحصیلی در هی يک از اهداف پیشرفت معنیدارنیست؛ در حالی يه اثـر متقابـل جنسـیت و
مقطع تحصیلی فقط در بعد اهداف تيحري معنـادار اسـت ( F=2/10و  .)P<1/10بـه عيـارت ديگـر بـین
دانشجويان دختر و پسر مقطع يارشناسی و يارشناسی ارشد از نظر اهداف تيحري تفـاوت معنـاداري وجـود
دارد .نزم به تويی است يه نتايج مقايسه زوجی نشان داد يه میانگین نمرات دانشـجويان دختـر در اهـداف
رويکردي -عملکردي و اجتنابی -عملکردي بانتر از میـانگین ايـن نمـرات بـراي دانشـجويان پسـر اسـت.
همچنین مشاهده شد يه میانگین نمرات دانشجويان پسـر يارشناسـی در اهـداف تيحـري بـانتر از میـانگین
نمرات دانشجويان پسر يارشناسی ارشد است .به عيارت ديگـر ،دانشـجويان پسـر مقطـع يارشناسـی داراي
اهداف تيحري بانتري نسيت به دانشـجويان پسريارشناسـی ارشـد هسـتند و ايـن در حـالی اسـت يـه در
دانشجويان دختر اين نتیجه معکوه میباشد؛ يعنی دانشجويان دختر يارشناسی ارشد نسيت بـه دانشـجويان
دختر يارشناسی تيحريتر هستند.
سوال -4آيا بين متغيرهاي جنسيت ،مقطع تحصيلي و باورهياي سيهگانيه دانشيجويان در ميورد
استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان انگيسي رابطهاي وجود دارد؟
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به منظور پاسخگويی اين سوا پژوهش نیز از روش تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد يه نتـايج
آن در جدو  6مالحظه میشود .نزم به ذير است يه نتايج آزمونهـاي چنـدمتغیري پیاليـی ،ويلکـس،
هتلینگ و روي همگی در سط  P<1/10معنیدار بوده است.
جدول  :6مقايسه باورهاي سهگانه در مورد استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان انگيسي با
توجه به جنسیت و مقطع تحصیلی
متغيرها

Df

مجذور ميانگين

جنسیت سودمندي

0
0
0

9/40

F
4/00

0/29

0/69

مقطع سودمندي

0
0
0

جنسیت در مقطع سودمندي

0
0
0

عدم سودمندي
انگیزشی
عدم سودمندي
انگیزشی
عدم سودمندي
انگیزشی

0/60

0/06
9/40
1
1
0/16
1/49

0/120
0/10

sig
1/401
1/020
1/036
1/022
1/020

0/12
1

1/364

1
0/02

1/062

1/46

1/324
1/433

همان گونه يه در جدو  6مشاهده میشود اثر اصلی جنسیت در باورهاي سودمندي تنها اثـر معنـادار
است .به عيارت ديگر اثرهاي اصلی مقطع و همچنین جنیست در مقطع در هی يک از باورهاي سـهگانـه
دانشجويان در مورد استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان انگلیسـی معنـادار نیسـت .جهـت بررسـی
تفاوتهاي جنسیتی در رابطه با باورهاي سودمندي از آزمونهاي مقايسه زوجی استفاده شد يـه نتـايج آن
نشان داد میانگین نمـرات دانشـجويان دختـر در باورهـاي سـودمندي بـانتر از میـانگین ايـن نمـرات در
دانشجويان پسر بود .به عيارت ديگر ،دختران نسيت به پسران اعتقاد بیشتري به سودمند بودن تلفن همـراه
جهت يادگیري زبان انگلیسی دارند .با اين حا بـین دانشـجويان دختـر و پسـر در مقـاطع يارشناسـی و
يارشناسی ارشد تفاوت معناداري از نظر باورهاي انگیزشی و عدم سودمندي در رابطه بـا اسـتفاده از تلفـن
همراه براي يادگیري زبان انگلیسی وجود ندارد.
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نتيجهگيري

هدف پژوهش حاير پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان رشته زبان انگلیسی بر اسـاه اهـداف
پیشرفت ،نوع استفاده و باورهاي سهگانه آنها در رابطـه بـا يـادگیري از طريـق تلفـن همـراه (انگیزشـی،
سودمندي و عدم سودمندي) بود .يافتههاي پژوهش نشان داد از بین متغیرهاي اهداف پیشرفت سه گانـه،
باورهاي سهگانه دانشجويان در رابطه با يادگیري از طريق تلفن همراه ،امکانـات موجـود در تلفـن همـراه
جهت يادگیري دره زبان انگلیسی ،نوع و میزان استفاده آنان از تلفن همراه تنها سه بعد اهـداف سـهگانـه
پیشرفت (تيحري ،رويکردي ،اجتنابی) و باورهاي انگیزشی دانشجويان در مورد يـادگیري از طريـق تلفـن
همراه قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی آنان در يادگیري زبان انگلیسی است .به عيارت ديگر ،متغیرهـاي
باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در ارتياط با يادگیري از طريق تلفن همراه ،امکانات آموزشی موجـود
در تلفن همراه دانشجويان ،میزان و نوع استفاده آنان از تلفن همراه نتوانسته است پیشرفت تحصیلی آنان را
پیشبینی يند .اين يافتهها همسو با نتايج تحقیقات انجام شده توسط موتیوان ( ،)0112سامو ل ( )0119و
مک يارتی ( )0112است .هچنین نشان دهنده نقش باورهاي انگیزشی مثيت در افزايش انگیزش ،اعتمـاد
به نقس و نگرش مثيت دانشجويان نسيت به يادگیري زبان انگلیسی از طريق تلفن همراه اسـت .در واقـع
آنها معتقدند وجود امکانات آموزشی نظیر وجود فیلم هاي آموزشی ،فرهنگ لغت فارسـی بـه انگلیسـی و
انگلیسی به فارسی ،يلیی هاي موسیقی به زبان انگلیسی ،فايل هاي صوتی حاوي مکالمه به زبان انگلیسی،
خواندن متون به زبان انگلیسی نه تنها می تواند به جذابتر يردن ،آسانتر يردن و افزايش میزان يـادگیري
زبان انگلیسی يمک نمايد ،بلکه نگرش آنان را به زبان انگلیسی مثيت تر يرده و انگیزش و اعتماد به نفـس
آنها را افزايش می دهد .علت اينکه باورهاي سودمندي و عدم سودمندي نتوانستهاند پیشبینـی يننـدههـاي
خوبی براي پیشرفت در يادگیري زبان باشد ،اين است يه عالوه بر عوامل درونی نظیر نگـرش مثيـت بـه
موبايل عوامل بیرونی مانند توصیه استادان به استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان ،فرهنـگ يـاددهی و
يادگیري ،امکانات نرم افزاري موجود در گوشهاي همراه و همچنین ويژگیهاي موبايـل بسـتگی دارد .از
سوي ديگر ،استفاده از فناوريهاي نوين نظیر تلفن همراه به عنوان يک ابزار آموزشی در فرهنـگ آمـوزش
جايی پیدا نکرده است و افراد صرفا از اين وسیله جهت هدفهاي ارتيـاطی نظیـر زنـگ زدن و فرسـتادن
پیامهاي يوتاه استفاده میينند .همچنین نرم افزارهاي مناسم جهت يادگیري زبان متناسـم بـا فرهنـگ و
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ارزش هاي اسالمی موجود نیست .يافتهها مينی بر وجود رابطه بین ابعاد سـهگانـه پیشـرفت بـا پیشـرفت
تحصیلی دانشجويان در يادگیري زبان انگلیسی حايی از آن است يه اهداف تيحري ،قويترين رابطه مثيت
را با يادگیري زبان انگلیسی دارد و پس از آن اهداف رويکردي قرار دارد و رابطه بـین اهـداف اجتنـابی و
يادگیري زبان منفی است .اين يافتهها همسو با نتايج تحقیق بونگ ( )0114و دوپیرات و مـارين ()0114
است .نتايج تحقیق اين پژوهشگران نیز نشان دهنده وجودرابطه میان اهداف سهگانه پیشـرفت و پیشـرفت
تحصیلی در دانشآموزان دختر دبیرستانی در درههاي ريايیات ،زبان انگلیسی و زبان يُرهاي است.
نتايج ديگر اين پژوهش نشان میدهد يه در دانشجويان دختر بین اهداف تيحري ،باور به سودمند بودن
تلفن همراه در يادگیري زبان انگلیسی ،میزان و نوع استفاده از تلفن همراه رابطه مثيتی وجود دارد .به عيارت
ديگر ،دانشجويا دختري يه داراي اهداف تيحري بودند ،نه تنها نگرش مثيتتري به يادگیري زبان از طريق
تلفن همراه داشتند ،بلکه به میزان بیشتري نیز از تلفن همراه استفاده يردهاند .اين افـراد سـعی يردنـد تـا از
امکانات متنوعتري نظیر استفاده از فیلم به زبان انگلیسی ،ارسا پیامک (استفاده از لغـات انگلیسـی هنگـام
ارسا پیامک) ،شنیدن مکالمات انگلیسی به يمک تلفن همراه و همچنین گوش دادن به موسیقیها به زبان
انگلیسی داشته باشند .دانشجويانی يه داراي اهداف رويکردي بودند گرچه پیشـرفت تحصـیلی بـانيی در
زبان انگلیسی داشتند ،ولی نگرش مثيتی نسيت به استفاده از تلفن همراه در يادگیري زبان نداشته و آن را در
يادگیري سودمند نمیدانستند .از اين رو به میزان بسیار يمی از تلفن همراه استفاده يردند .در نتیجـه تنـوع
استفاده از امکانات گوناگون تلفن همراه در اين گروه نیز پايینتر از دانشجويان داراي اهداف تيحـري بـوده
است .احتمان يکی از دنيل وجود اين تفاوت بین دانشجويان دختر با اهداف تيحري و رويکردي مريـوط
به اين است يه دانشجويان داراي اهداف تيحري نسيت بـه دانشـجويان بـا اهـداف رويکـردي از راهيـرد
فراشناختی مديريت منابع استفاده بیشتري میينند .اين يافتهها همسو بايافتهها و پـیش فـر هـاي نظريـه
شناختی اجتماعی از انگیزش است (ولترز 0114 ،و پینتريج .)0111 ،در اين راسـتا ،پیشـنهاد مـیشـود
تحقیقات بیشتري در مورد رابطه میان اهداف پیشرفت ،مفرويههاي و مفاهیم مطرح شده در مد پذيرش
فناوري و راهيردهاي فراشناختی خود تنظیمی صورت گیرد.
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يکی ديگر از يافتههاي پژوهش حاير اين است يه در دانشجويان پسر بـین متغیرهـاي نـوع و میـزان
استفاده و همچننین توصیه معلم با هی يک از اهداف سهگانه پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري ديده نشده
و اين در حالی است يه در بین همین دانشجويان رابطه متغیرهاي نوع و میزان اسـتفاده از تلفـن همـراه بـا
باورهاي سودمندي و انگیزشی در مورد تلفن همراه معنـادار بـوده اسـت .ايـن يافتـههـا همسـو بـا پـیش
فر

هاي مد پذيرش فناوري است زيرا هر چه ياربران استفاده از يک فناوري را راحتتر دانسـته و آن

را مفیدتر میدانند استفاده بیشتر و متنوعتري از فناوريها داشتهانـد (زمـانی و قلـی زاده ،0113 ،دهقـانی،
.)0993
ازديگر يافتههاي پژوهش حاير وجود تفاوتهاي جنسیتی بین دانشجويان از نظر نوع اهداف سهگانه
پیشرفت و باورهاي سهگانه سودمندي ،عدم سودمندي و انگیزشی در رابطـه يـادگیري زبـان انگلیسـی از
طريق تلفن همراه است .يافتهها نشان داد يه دانشجويان دختر نسيت به دانشجويان پسر نمرات بانتري در
اهداف رويکردي -عملکردي و اجتنابی -عملکردي داشتهاند .اين يافتهها همسو با نتـايج تحقیـق مـیس و
هوهن و مک يوميز ( )0119است .اين محققان نیـز بـا مطالعـه دانشـجويان دختـر و پسـر راهنمـايی و
دبیرستانی دريافتند يه دختران نسيت به پسران نمرات بانتري در اهداف رويکردي -عملکردي و اجتنابی-
عملکردي داشتهاند .همچنین مشاهده شد يه بین دانشجويان دختر و پسر از نظر باورهاي سودمندي ،عـدم
سودمندي و انگیزشی در رابطه با يادگیري از تلفن همـراه تفـاوت معنـاداري وجـود دارد بـه طـوري يـه
دانشجويان دختر نسيت به دانشجويان پسر اعتقاد بیشتري به سودمند بودن تلفن همراه جهت يادگیري زبان
از طريق تلفن همراه داشتهاند .اين تفاوتها احتمان مرتيط با جامعه پذيري متفاوت در جامعه اسـت .زيـرا
پسران فرصتهاي بیشتري براي يادگیري زبان از طريق يالههاي زبان آموزي در مقايسه با دختران دارند
(زمانی 0101 ،الف و ب).
از جمله محدوديتهاي اين پژوهش انتخاب گروه نمونه (نمونه پژوهش) از میـان دانشـجويان رشـته
زبان انگلیسی بوده است .پیسشنهاد میشود در تحقیقات بعدي رابطه بین متغیرهاي اين پـژوهش در سـاير
رشتههاي زبان نظیر زبان هاي آلمانی ،فرانسه و عربی با هـم مقايسـه گـردد .همچنـین تحقیقـاتی پیرامـون
استفاده از مد پذيرش فناوري در ساير رشتههـاي دانشـگاهی انجـام شـود تـا نقـش يـادگیري سـیار در
رشتههاي مختلف مقايسه گردد.
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