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 چكيده

ـاه اهـداف پیشـرفت،       هدف پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان رشته زبان انگلیسـی بـر اس

ـه دانشـجويان     . انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه است ـ هاي سودمنديباور ـاري پـژوهش يلی جامعه آم

ـیلی    ـا  تحص ـا  . بودنـد  0931-30يارشناسی و يارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان در س ب

ـنامه  آوري اطال براي جمع. نفر انتخاب شدند 011گیري تصادفی تعداد  استفاده از روش نمونه عات از پرسش

ـاران        ـنامه اهـداف پیشـرفت میگلـی و همک ـاوري و پرسش ( 0393)محقق ساخته بر اساه مد  پذيرش فن

ـتگی      تجزيه تحلیل داده. استفاده شد ـله مراتيـی، يـريم هميس ها با استفاده از آزمونهاي آماري رگرسیون سلس

داف پیشرفت دانشجويان و باورهاي نتايج نشان داد اه. پیرسون و تحلیل واريانس چندمتغیري صورت گرفت

هاي خوبی براي پیشرفت تحصیلی  يننده بینیـ   پیشآنان در مورد نقش تلفن همراه در يادگیري زبان انگلیسی 

ـتفاده     اين دانشجويان است، در حالی يه متغیرهاي امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه، نـوع و میـزان اس

ـه   . بینی ينند پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیش دانشجويان از تلفن همراه نتوانستند همچنین مشاهده شـد ي

ـادگیري از    بین دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري از نظر اهداف پیشرفت و باورهاي سه گانه در مـورد ي

ـان       . طريق تلفن همراه وجود دارد ـته زب ـه نگـرش دانشـجويان رش بر اساه يافته ها می توان نتیجه گرفـت ي

 . سی به استفاده از تلفن همراه جهت يادگیري زبان انگلیسی مثيت استانگلی

ـاي انگیزشـی     :هاکليدواژه ـاوري، باوره ـاي  . پیشرفت تحصیلی، جهت گیري هدفی، مد  پـذيرش فن باوره

  .سودمندي
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 مقدمه

ـادگیري  و آموزش فرايند تقويت و تسهیل، توسعه آموزشی، فنّاوري اساسی هدف و يکـی از   تاسـ  ي

ـاوري  ه شیوه ـتفاده از فن ـاوري آمـوزش  . هاسـت  اي جديد يادگیري زبان اس ـادگیري  و فن ـان  ي  از يکـی  زب

ـارچوب  يـه  انسانی است علوم  گستره در ارتياطات و اطالعات فناوري دستاوردهاي  اصـو   و نظـري  چ

 چنـد  در همراه تلفن  شيکه گسترش و اطالعات فناوري  توسعه با(. 0996، محمدي)دارد  را خود خاص

ـيکه  ايـن  ارتياطی يه جديد و شیوه هافرصت وپديد آمدن اخیر سا  ـار  در ش  گـذارد، بـه  مـی  افـراد  اختی

ـیش     غیريالمی ارتياط هايشیوه از يه پیام يوتاه سرويس خصوص ـیش از پ است، اهمیت اين پديـده را پ

ـین  گـذارد و مـی  جامعه بر پديده اين يه تأثیراتی مشخص يرده و در نتیجه، بررسی  از يـه  تیتـأثرا  همچن

ـا ز  مـی  جامعـه  ـیار  اهمیـت  پـذيرد، ح ـانی،   )اسـت   بس ـادگیري (. 0999زنـدي و رب ـیار  ي يکـی از   1س

ـتفاده  محـور  و( 0112، 2ملو)شود  می محسوب الکترونیکی يادگیريهاي  زيرمجموعه ـاي  از آن اس  ابزاره

گیـري   ياد براي ياشیوه را آموزش اين يلی، بايد به طور(. 0996عيداللهی، )است  يادگیري در حمل قابل

ـیاري   ابزارهاي طريق از و شيکه به فیزيکی اتصا  به نیاز بدون آورد، يه شمار مکان به هر و زمان هر در س

ـان  هاي همـراه  تلفن و حمل هاي قابل رايانه همچون ؛ ۸۸۱۱و منـوچهري،   صـفارزاده ) شـود  پـذير مـی   امک

 (. 0999عطاران، 

SMSبراي مثا ، 
ـتفاده مـی  در اصل براي فرستادن پیا 3 ـالی يـه دانشـجويان و     م يوتاه اس شـود؛ در ح

و بر اساه ( 0112، 4تريتیايو)ينند  آموزان از امکانات تلفن همراه براي اهداف ديگري نیز استفاده می دانش

رسد بیشترين استفاده و ياربرد تلفن  برخی از گزارش ها و تحقیقات در زمینه ياربرد تلفن همراه به نظر می

(. 0114، 5نايسمیس)است ( مثل مکالمه و ديکشنري)زش و دانشگاه از جمله يادگیري زبان همراه در آمو

ـان    6بر اين اساه، يادگیري از طريق تلفن همراه ، توسط آزمايشگاه يادگیري استانفورد جهـت آمـوزش زب

ـانی     در اين پـژوهش فراگیـران بـراي بهيـود تلفـ      . انگلیسی اجرا شده است ـاي زب ـارت ه خـود، از   و مه

                                                 
1- mobile learning  

2- Mellow 

3- Short message service 

4- Tretiakov 

5- Naismith 

6- mobile learning 
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عـالوه بـر ايـن    (. 0112، 1سـورنتون )اند  نامه و فايل شنیداري تعاملی استفاده يرده هاي يوتاه، لغت آزمون

 (. 0114، 2فسر) استآشنا در زندگی معلمان و فراگیران  یهاي سیار بخش استفاده از فناوري

و يونت،  3سکاپیچرز و)بوده  0110سا  مربوط به  هاي يادگیري سیار در اتحاديه اروپا طرحتاريخچه 

زيادي شد و پس از هاي همراه استفاده  تلفناز ها  در اين طرحها حايی از اين هستند يه و گزارش( 0112

هاي ديجیتالی شخصی و ديگر وسايل شخصی و وسايل شنیداري يمترين توجه را دريافت  يمک ينندهآن 

 . يردند

 در میان فراگیـران دانشـگاهی   MP3هاي  ازيب رواج معتقدند( 7002) 5رو هیم 4برايانادر اين راستا  

 . خواهد شدهاي دره  شکل يالهو  ساختارمنجر به تغییر 

ـام مـی  تلفن همـراه  به وسیله « مکانهر در »و « هر زماندر »گونه يه بیان شد يادگیري همان  ؛شـود  انج

ـا   شود تا يادگیرنده ارسا  میبراي فراگیران هاي معین و روزهاي معین  در زمان SMSهاي  براي مثا  پیام ه

تلفن فناوري معتقداست ( 0112) 6لوي. به اين مطالم دسترسی پیدا ينند نیاز دارندقادر باشند هر زمان يه 

ـاران   7پترسندر اين راستا، . دارد ، امکانات و موارد استفاده بسیاريبا هزينه يمتلفن همراه  ( 0112)و همک

 . تسهیل يندتواند يادگیري زبان را  یيه مطراحی يردند  راتلفن همراه  هايی از نمونه

 BBC  با همکاريSINA  ـتند  سازماناز جمله ـان        هايی هس يـه از طريـق تلفـن همـراه، تـدريس زب

ـادگیري و مـديريت   براي همراه تلفن از دهديه استفاده نشان می نتايج اين طرح. اند انگلیسی را انجام داده  ي

ـازمان   عملکرد تقويت فراگیران، و استقال  ران، تشويقفراگی ريايت افزايش تواند سيم می دانش فردي س

 دانش منابع به دسترسی و انسانی تعامل تواند می آموزش در همراه تلفن از همچنین استفاده. يادگیرنده شود

 (. 0101وهمکاران، 8لیوا )يند  تسهیل را مکان و زمان در هر

                                                 
1- Thorenton 

2- Facer 

3- Pechrezewska 

4- O’Bryan  

5- Heimer 

6- Levy 

7- petersen 

8- Liawa 



 دومشمارة                            (ات و علوم انسانيدانشكدة ادبيّ )فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه                                      46 

ـان انگلیسـی بزر  ( 0112) 1سونگ  ـام داد  پژوهشی در مورد بهيود زب ـانن انج در ايـن پـژوهش   . گس

اين مطالعه نشان مـی دهـد يـه    . شدو از طريق وب سايت انجام می SMSيادگیري زبان از طريق تريیم 

ـیاري    تريیم يادگیري وب سايتی و يالسی در محیط فناوري تلفن همراه می ـادگیري يمـک بس تواند به ي

از تلفن هاي همـراه مجهـز بـه ويـد و بـراي      در يک پژوهش آزمايشی ( 0112) 2همچنین تورنتون . يند

ـاي   آموزان ژاپنی استفاده يردند تا معانی، اصطالحات و يرب المثـل  يادگیري زبان انگلیسی توسط دانش ه

 . انگلیسی را به آنان ياد دهند

 مفیـد  را آمـوزش  نوع اين سیار دوره آموزش در يننده شريت فراگیران( 0112) 3موتیوان  مطالعه در

ـادگیري و   آموزش، نحوه نوع اين بودن جديد به علت اند يه شده يادآور اما دانسته، ـتفاده  ي  نیـز  و آن از اس

ـارات   ( 0112) 4يوسـزپا   مطالعـه  نتايج اساه بر. است بوده دشوار آنها براي آن با هماهنگی در زمینـه انتظ

 ايجاد يه باورند اين بر ناسانيارش از درصد 69همراه هاي  تلفن از استفاده با يادگیري يارشناسان در مورد

ـاحيه  از درصد 40  گفته شخصی، به محیط تا شود می مربوط ياريهاي  محیط به بیشتر سیار يادگیري  مص

 ايـن  در. يرد خواهد يمک آنها به آينده سا  سه/ در سیار فراگیران، ابزارهاي شغل يادگیري شوندگان، در

 زنـدگی  بـراي  يادگیري در مکمل عامل يک مانند سیار گیريآنها، ياد درصد ۱۸ از بیش تصور به میان، بنا

ـتفاده  با درصد نیز 23  به گفته طوننی را طی يند و مسیري اي بايد حرفه ـاي  از اس ـیار  ابزاره  شـخص ، س

ـاي  يپذير همچنین، انعطاف. يند تنظیم را خود يادگیري سرعت انفرادي به صورت تواند می فراگیر  ابزاره

 يادگیري محتواي و به روز به اطالعات دسترسی نیز و مکان و زمان هر در آنها به دسترسی قابلیت و سیار

 . شد تأيید مطالعه اين در يارشناسان سوي از

انـد و   همچنین پژوهش هاي خارجی ديگري نیز يادگیري از طريق موبايل را مـورد بررسـی قـرار داده   

انـد و تلفـن همـراه را بـه      لیسی موثر دانستهنقش تلفن همراه را در يادگیري به خصوص يادگیري زبان انگ

ـامو ل )اند  عنوان مکملی در يادگیري معرفی يرده ـارتی  ؛ 0119، 5س ـا  ؛ ؛ 0112، 6مـک ي (. 0119، 7مريت
                                                 
1- Song 

2- Thornton 

3- Motiwalla 

4- Kuszpa 

5- Samuels 

6- McCarty 

7- Morita 
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ـاوري      (0931)پژوهش خزايی، وحید دستجردي و طاليی نژاد  ، تنها پژوهش داخلـی اسـت يـه نقـش فن

آموزان دبیرستانی مـورد مطالعـه قـرار     انگلیسی در دانشارتياطات سیار در آموزش و يادگیري واژگان زبان 

هاي نوشتاري بر توانايی  نتايج اين تحقیق حايی از تاثیر معنادار فناوري ارتياطات سیار و پیوست. داده است

 . آموزان در فرايند يادگیري واژگان زبان انگلیسی بود دانش

ـابع      پذيرش تلفن همراه به عنوان ابزاري آموزشی و يمک آموز ـادگیري ت ـاددهی و ي شـی در فراينـد ي

 . هاي پذيرش فناوري بررسی شده است عوامل متعددي است يه برخی از اين عوامل در مد 

هاي اطالعات مديريت، به شناسايی عوامل  اي از مطالعات سیستم طی دو دهه اخیر بخش قابل مالحظه

ـاي آموزشـی    سازمانی بخصوص محیطهاي  مختلف يه بر رفتار پذيرش و ياربرد يک فناوري در محیط ه

هاي نظري متعددي در اين زمینه منجر شـده   گیري مد  اند، اين مويوع به شکل گذارد، متمريز شده اثر می

، مـد   (0393)توسط ديـويس  ( TAM) 1هاي پذيرش فناوري توان به مد  ها می از جمله اين مد . است

مد  پذيريش فناوري . اشاره يرد( 0111) 3يسو ديو  2توسط ويننکاتیش( TAM2)پذيريش فناوري دو 

ـتدن  شـده    . پیشنهاد شد( 0393)در آغاز توسط ديويس ( TAM)فناوري   4اين مد  از نظريـه عمـل اس

(TRA)؛ مـگ  0112، 7؛ بنياست و بیريـی 0116، 6لی)اقتياه شده است ( 0322) 5، آجزين و فیشيین

ـايس  ـاران و  9؛ لیـو 0112، 8گیل و ب ـاويتزيی 0119، همک ؛ 0112، 11؛ بگـزي 0112اران، و همکـ 10؛ س

ـنامه از   (0119و همکاران، 13؛ يیم0119وهمکاران 12هرناندز  ـاخت پرسش ، يه در اين پژوهش جهت س

 . استفاده شده است( 0393)ديويس  TAMمد  پذيرش فناوري 

                                                 
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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اهـداف  . از طرفی يکی از عوامل انگیزشی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، متغیـر اهـداف پیشـرفت اسـت    

ـاران   1؛ نیکولز(0396)شده بوسیله دويک  پیشرفت پیشنهاد ـابع  ( 0394) 2؛ و ايمـز (0394)و همک در من

ترين عوامل مرتيط با رفتار، شناخت و عاطفه افراد در  مربوط به انگیزش پیشرفت، به عنوان يکی از برجسته

 (. 0333، 3گريگور و گیيل به نقل از الیوت، مک)باشد  هاي مرتيط با مهارت مطرح می محیط

شـود و نـوع    اساه ديدگاه فوق، اهداف پیشرفت به عنوان هدف از درگیري در تکلیف تعريف مـی بر

ـاه آن افـراد تـالش     خاصی از هدف پذيرفته شده چارچوبی را ايجاد می ـاي مربـوط بـه     يند يه بـر اس ه

، 4رچ؛ به نقل از الیوت و چ0393؛ نیکولز، 0396دويک، )ينند  هايشان را تفسیر و به آن عمل می موفقیت

0332 .) 

هاي متنوع، اما نسيتاً مشابهی از مفهوم اهـداف پیشـرفت ارا ـه     بندي پردازان اهداف پیشرفت دسته نظريه

در مقابل  7، يادگیري محوري(0399میهر، ) 6در مقابل خودمداري 5مداري اند؛ به عنوان مثا ، تکلیف نموده

در مقابل تمريـز بـر    9ز بر تيحرو تمري( 0394؛ دويک و الیوت، 0399دويک، ) 8مقابل عملکرد محوري

 (. 0330؛ همگی به نقل از ايمز، 0394ايمز، ) 10توانايی

انـد يـه    باتوجه به پیشینه تحقیقاتی دو نوع اهداف پیشـرفت را معرفـی يـرده   ( 0399) 11ايمز و آرچر

ـاه  دانش. عيارتند از اهدف تيحري و اهداف عملکردي  آموزان داراي اهداف عملکردي بر توانايی و احس

ـادن در     -خود ـیش افت ارزشی تأيید دارند و توانايی خود را با بهتر عمل يردن نسيت به ديگران از طريـق پ

گیري با حداقل تـالش همـراه    يسم موفقیت در اين نوع جهت. دهند نشان می 12محور -معیارهاي هنجار

د سـط  قابلیـت و   هاي جديد، بهيو آموزان داراي اهداف تيحري بر بسط و گسترش مهارت اما دانش. است

                                                 
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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اين گروه همواره در جستجوي چالش بوده و از درگیر شـدن  . بان بردن احساه خوديارآمدي تأيید دارند

آنها ياله دره خود را بیشتر دوست دارنـد و بـر ايـن باورنـد يـه در      . اي ندارند با مسا ل جديد واهمه

 . شود صورت تالش بیشتر، موفقیت بیشتري نصیم آنها می

هاي جديد،  آموزانی يه داراي اهداف تيحري هستند به دنيا  توسعه مهارت دانش( 0330)مز از نظر اي

هاي خود را با دستیابی بـه فهمـی از    يوشند مهارت تالش براي فهم وظايف يا تکالیف درسی هستند و می

ـا     . بهيود بخشند 1مهارت ميتنی بر معیارهاي خودمرجع ـا تـرجی  بـراي ياره ـین ب ي اهداف تيحري همچن

، نـوعی عالقـه درونـی بـه     (0399؛ الیـوت و دويـک،   0399ايمز و آرچـر،  )انگیز و خطرپذيري  چالش

ـتیكک 0392، 2باتلر)هاي يادگیري  فعالیت ـيت بـه     (0393، 4و يوالسـکی  3؛ میس، اس ، نگـرش مثيـت نس

ـادگیري       (0399؛ میس و همکاران، 0399ايمز و آرچر، )يادگیري  ـالیف ي ـانی يـه صـرف تک ، مـدت زم

همگی به )اند  مرتيط( 0399الیوت و دويک، )و پايداري در رويارويی با مشکالت ( 0392باتلر، )د شو می

بندي جديدي از اهداف پیشرفت صورت گرفته است؛ به طوري يـه ايـن    اخیراً دسته(. 0330نقل از ايمز، 

ـابی  -اهداف به سه طيقه رويکردي ـیم شـده      -عملکردي، اجتن بـدينی،  عا)انـد   عملکـردي و تيحـري تقس

 -نتايج تحقیقات انجام شده در مورد اهداف پیشرفت حايی از آن اسـت يـه اهـداف رويکـردي    (. 0996

براي مثا ، میگلی، ياپالن و میـدلتن  . توانند آثار و پیامدهاي مثيتی بر يادگیري داشته باشند عملکردي نیز می

ـان ا   در بررسی( 0110) عملکـردي و   -هـداف رويکـردي  هاي گسترده، به مطالعه تحقیقاتی يه رابطـه می

ـیدند يـه رابطـه اهـداف      متغیرهاي انگیزشی و شناختی را بررسی يرده بودند، پرداختند و به اين نتیجه رس

ها، ويژگی افراد و شرايط محیطی بستگی دارد؛  هاي يادگیري به ماهیت بازده عملکردي با بازده -رويکردي

يوشـی بـراي    عملکردي با سخت -د اهداف رويکرديده به عنوان مثا  شواهدي وجود دارد يه نشان می

ـان    به منظور يسـم نمـره  ( راهيردهاي شناختی سطحی)يادآوري ه بخاطرسكاري، مرور و ب ـان در امتح ي ب

 . مرتيط است

                                                 
1- self- referenced standard 

2- Butler 

3- Stipek  

4- Kowalski 
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ـايین،       -دهند اهداف اجتنابی با اين حا  نتايج تحقیقات نشان می  ـیلی پ ـا پیشـرفت تحص عملکـردي ب

ـتا دوپیـرات   . ي و پردازش سطحی و تالش يمتر رابطه دارنـد استفاده از راهيردهاي يادگیر و  1در ايـن راس

ـیر  ( 0114) 2مارين ـتفاده يـرده و    3جهت آزمون مد  دويک درمورد انگیزش پیشرفت، از تحلیـل مس اس

و پیشرفت تحصیلی را در بزرگساننی يه پس از ترك تحصیل، مجـدداً بـراي    روابط بین اهداف پیشرفت

ـاي   بینی هاي آنها همسو با پیش يافته. بودند، مورد بررسی قرار دادند  رستان رجوع يردهادامه تحصیل به دبی ه

ـايی  آنها دريافتند يه اعتقاد به افزايش و بهيود مهارت. بود( 0396)نظريه دويک  ـاي خـويش در    ها و توان ه

دهی  نظیر سازمان اثر مثيت و مستقیمی بر استفاده از راهيردهاي پردازش عمیق( اهداف تيحري)طو  زمان 

دهی و درگیري و تالش بیشتر در تکالیف درسی دارد و اين دو متغیر به نوبه خود به طور مستقیم و  و بسط

از طرفی آنها مشاهده يردند يـه اهـداف تيحـري    . دهند معناداري پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

عملکردي و  -تالش دارد و اهداف رويکردي رابطه مثيتی با استفاده از راهيردهاي پردازش عمیق و صرف

و صرف تالش يمتـر بـراي   ( مرور ذهنی)عملکردي رابطه مثيتی با راهيردهاي پردازش سطحی  -اجتنابی

با توجه  ازاين رو. رابطه اين دو متغیر با پیشرفت تحصیلی منفی و مستقیم است. انجام تکالیف درسی دارند

ت و پیشرفت تحصیلی و با توجه به اين يه اهداف پیشرفت يکـی  به وجود رابطه مثيت بین اهداف پیشرف

ـنین و       ـیلی يادگیرنـدگان در س ـادگیري و عملکـرد تحص از متغیرهاي انگیزشی بسیار مهم و تاثیر گذار بر ي

ـاي  يکی از هدف( 0993و 0999؛ به نقل از عابدينی، 0112، 4پولسون و جتري)مقاطع مختلف است  ه

عملکـردي و   -تيحري، رويکردي)گانه دانشجويان  بطه اهداف پیشرفت سهديگر پژوهش حاير بررسی را

 . با پیشرفت تحصیلی آنان است( عملکردي -اجتنابی

تنها پژوهشی است يه رابطه میان پايداري در تکلیف، ارزش تکلیف، اهـداف  ( 0114)پژوهش بونگ 

اي ريايیات، زبان انگلیسـی و  ه آموزان دختر دبیرستانی در دره پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را در دانش

اين پژوهشگر دريافت يه بین ارزش تکلیـف، اهـداف تيحـري،    . اي مورد بررسی قرار داده است زبان يُره

                                                 
1- Dupeyrat  

2- Marine 

3- path analysis 

4- Paulsen & Gentry 
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ـا در     ـین ايـن متغیره پايداري در تکلیف و پیشرفت تحصیلی رابطه مثيت و معناداري وجود دارد و رابطه ب

 . هاي مختلف درسی الگوي متفاوتی دارد حوزه

ـاوري باعـ     به عال  ـاد فن وه با توجه به اين يه فاصله زياد يشور ما با يشورهاي پیشرفته در زمینه ايج

هاي جديد يه در برخی موارد  شده تا ما به عنوان وارديننده فناوري عمل يرده و مکررا شاهد ورود فناوري

ـا بـه    هستیم يه اين فناوري از طرفی در بسیاري از موارد شاهد. هزينه سنگینی را نیز به همراه دارد، باشیم ه

گیري مناسم به طور يلـی   يوتاه مدت به دلیل عدم بهره  طور مناسم مورد استفاده نگرفته و پس از استفاده

ـاربرد تلفـن همـراه در      (. 0999محقر و شیر محمدي، )شود  ينار نهاده می در نتیجه، پـژوهش در زمینـه ي

امکانات متعدد زبان در تلفن همراه، يروري است و  يادگیري به خصوص يادگیري زبان انگلیسی به علت

تـوان گفـت    بايد به بررسی آن در ايران پرداخت، زيرا تحقیقات انديی در اين زمینه صورت گرفتـه و مـی  

 . پژوهشی تحت اين عنوان در ايران انجام نشده است

مکرري از آن بـه عمـل    هاي از سوي ديگر، با وجود اينکه از هنگام ارايه مد  پذيرش فناوري، استفاده

با اين حا  با توجه به وجود رابطه معنادار . آمده يه تقرييا همگی آنها در حوزه فناوري اطالعات بوده است

ـان انگلیسـی      ـادگیري زب ـا 0112، 1مرتیـوان )بین يادگیري سیار و پیشـرفت در ي و  3؛ لیـوا 0112، 2؛ يوزپ

ـان      بین ، يکی از اهداف پژوهش حاير پیش(0101همکاران،  ـته زب ـیلی دانشـجويان رش ی پیشـرفت تحص

انگلیسی بر اساه باورهاي انگیزشی آنان در مورد استفاده از امکانات آموزشیی تلفن همراه بر اساه مـد   

 :و سوا  هاي پژوهش عيارتند ازپذيرش فناوري بود

ـات آموزشـی موجـود در تلفـن     -0  آيا پیشرفت تحصیلی دانشجويان براساه اهداف پیشرفت، امکان

همراه آنان، نوع و میزان استفاده آنان از اين امکانات و باورهاي آنان در مورد يادگیري از طريق تلفن همـراه  

 بینی است؟ قابل پیش

                                                 
1- Motiwalla 

2- Kuszpa 

3- Liawa 
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ـتفاده از تلفـن    بـراي  معلم همراه، توصیه تلفن از استفاده یزاننوع و م متغیرهاي یانماي  رابطه آيا -0 اس

گانـه در مـورد تلفـن     سـه  باورهاي وگانه  سه یشرفتاهداف پ رهايیبا متغ یسیزبان انگل يادگیريهمراه در 

 دارد؟ وجود پسر و دختر يانهمراه در دانشجو

 دارد؟ وجود اي رابطه دانشجويان پیشرفت اهداف و تحصیلی جنسیت، مقطع متغیرهاي بین آيا -9

 تلفـن  از استفاده مورد در يانگانه دانشجو سه باورهاي و تحصیلی جنسیت، مقطع متغیرهاي بین آيا -4

 اي وجود دارد؟ رابطه یسیزبان انگ يادگیري براي همراه

 

 روش

ـاري   جامعه. پیمايشی است -تر توصیفی طرح پژوهش حاير از نوع غیر آزمايشی يا به عيارت دقیق آم

يارشناسی و يارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشـگاه اصـفهان در    پژوهش نیز شامل يلیه دانشجويان

نفر انتخاب و مورد  011گیري تصادفی ساده تعداد  بود يه با استفاده از روش نمونه 93-31تحصیلی سا  

نفر وتعداد دانشجويان مقطع يارشناسی ارشـد   061تعداد دانشجويان مقطع يارشناسی)مطالعه قرار گرفتند 

 (. نفر 41

 ابزارهاي اندازه گيري

 02تهیـه و تـدوين شـده اسـت و داراي     ( 0339)توسط میگلی و همکاران مقیاه اهداف پیشرفت 

ـنج درجـه        . سوا  و سه خرده مقیاه است ـاه بـر روي يـک طیـف لیکـرت پ اي  يلیه سوانت ايـن مقی

، ايثـر  9=، گاهی درست و گاهی نادرست0=، ايثر اوقات نادرست0=همیشه نادست)اند  گذاري شده نمره

ـاه اهـداف    خـرده : نامه عيارتنـد از مقیاه اين پرسش سه خرده(. 2=و همیشه درست 4=اوقات درست مقی

ـابی  سوا  و خرده 2عملکردي با  -مقیاه اهداف رويکردي سوا ، خرده 6تيحري با   -مقیاه اهداف اجتن

ـتانی اجـرا    اين پرسشنامه را بر روي دانش( 0339)میگلی و همکاران . سوا  6عملکردي با  آموزان دبیرس

ـا  . انـد  اسيه يريم آلفاي يرونياخ مورد ارزيابی قـرار داده يرده و همسانی درونی اين پرسشنامه را با مح آنه

ـا     يريم آلفاي يرونياخ را براي خرده ـاه اهـداف    ، بـراي خـرده  90/1مقیاه اهداف تيحـري برابـر ب مقی
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گزارش  99/1عملکردي برابر با  -مقیاه اهداف اجتنابی و براي خرده 94/1عملکردي برابر با  -رويکردي

ـنامه تشـخیص داده   اين محققان. اند يرده . انـد  با استفاده از تحلیل عاملی ايتشافی سه عامل را در اين پرسش

 99/1، 22/1مقیاه اين پرسشنامه را به ترتیم  يريم آلفاي يرونياخ براي سه خرده( 0994)پور  محسن

 . استگزارش و با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدي سه عامل را در اين پرسشنامه استخراج يرده  62/1و 

ـاه اهـداف تيحـري،     نیز يرايم آلفاي يرونياخ محاسيه شده براي سـه خـرده  ( 0996)عابدينی  مقی

ـا   -عملکردي و اجتنابی -رويکردي و  =29/1و   ،22/1==62/1عملکردي را به ترتیم برابر ب

دهنده همسانی درونی مقیاه مورد استفاده  است يه نشان گزارش يرده=22/1 براي يل مقیاه برابر با

 . گیري اهداف پیشرفت است براي اندازه

 گانه مبتني بر مدل پذيرش فناوري پرسشنامه باورهاي سه

 در. تتهیه و تدوين شـده اسـ  ( 0393)هاي درونی وبیرونی مد  پذيرش فناوري ديويس  بر اساه سازه

ـايی   متغیـر  شاملهاي بیرونی  دو دسته سازه وجود دارد، سازه 0393)ديويس  مد  ـتفاده  ماننـد ه قيلـی از   اس

هاي درونی  هاي تکلیف و سازه ويژگی واينترنت، سط  تحصیالت، تجارب مشابه قيلی، عاملیت ابزار، تجربه 

ـاربرد     شامل سودمندي ادراك شده ياربرد فناوري، سهولت ادراك شده ياربرد  ـيت بـه ي فناوري، نگـرش نس

پذيرد  بیرونی تاثیر می يمتغیرها ازخود  يههستند  فناوري واقعی ياربرد وفناوري، نیت رفتاري ياربرد فناوري 

ـاربرد  شده ادراك سهولت ها سازه اين ترين مهم(. ؛ 0116، 1وآينیو) ـاوري  ي ـاوري  ادراك سـودمندي  و فن  فن

 و فناوري شده ادراك سودمندي بر مستقیم طور به هم بیرونی هاي متغیر (.0119ديگران،  وهرناندز ) باشد می

ـاوري  شـده  ادراك سودمندي بر مستقیم غیر طور به هم و گذارد می اثر فناوري ياربرد شده ادراك سهولت   فن

 (. 0114؛ وين سنت چانگ، 0116، 2سا ده )گذارند  اثر می فناوري ياربرد شده ادراك سهولت طريق از

 فناوري ياربرد به نسيت نگرش و شده ادراك سودمندي بر مستقیم طور به ياربرد شده ادراك سهولت

ـاربرد  به نسيت نگرش بر شده ادراك سودمندي قيطر از مستقیم ظورغیر به و ـاوري  ي ـاري  نیـت  و فن  رفت

                                                 
1- Vainio 

2- Saadé 
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 توسـط  اقعیو رفتار و رفتاري نیت بر فناوري ياربرد شده ادراك سهولت تاثیر. گذارد می اثر فناوري ياربرد

 (. 0116يريكانونت، ) شود می تعديل آموزش سط  و جنس، سن، تجربه همچون بیرونی هاي متغیر

 . شود می فناوري، گفته يارگیري به در مطلوبیت درجه از ياربر ارزيابی به فناوري ياربرد به نسيت نگرش

دي ادراك شـده و سـهولت   نگرش ياربر نسيت به استفاده از يک نظام، از باورهاي ياربر، يعنی سودمن

ـازگار اسـت      ادراك شده ياربر مشتق می ـتدن  شـده س ـنت  )شود و با نظريه عمل اس (. 0114، 1ويـن س

اي يه شخص معتقد است استفاده از يک سیستم خاص عملکـرد وي را   سودمندي ادرايی به عنوان درجه

زايش حقوق، ارتقا، يارانه و ساير در يک سازمان، افراد اغلم بوسیله اف. بخشد، تعريف شده است ارتقاء می

اي  درجـه »در مقابل سهولت ادرايـی  (. 0391به نقل از شاين،  0393ديويس، )شوند  ها تقويت می پاداش

 . «پذير است است يه يک فرد معتقد است استفاده از سیستم خاص بدون نیاز به تالش زياد امکان

ی مطــرح شــده در ايــن مــد ، در پــژوهش حايــر، براســاه دو دســته ســازه بیرونــی و درونــ

بخـش او  شـامل اطالعـات جمعیـت     : بخـش تهیـه شـد    9سـوا  در   02اي متشکل از  پرسشنامه

بخـش دوم شـامل سـوانتی در مـورد     . شناختی نظیر جنیست، سن و رشته تحصیلی دانشجويان بود

 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،    )

و میزان استفاده از تلفـن همـراه توسـط دانشـجويان و توصـیه اسـاتید       ( وشتن متن به زبان انگلیسین

نزم به تويـی  اسـت يـه    (. سوا  01)براي استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان انلگیسی بود 

هاي بیرونی مطرح شده در مد  ديـويس طراحـی    سوانت بخش او  و دوم پرسشنامه براساه سازه

 02بخش سوم پرسشـنامه شـامل   . هاي بخش دوم از نوع بله و خیر بوده استيلیه سوا . شده است

باشد يه سه بعـد باورهـاي سـودمندي، باورهـاي عـدم سـودمندي و باروهـاي انگیزشـی          سوا  می

دانشجويان را در ارتياط با استفاده از تلفن همراه براي يادگیري زبان انگلیسـی مـورد سـنجش قـرار     

يلیـه  . هاي درونی مطرح شده در مد  ديويس طراحی شده است اين سوانت براساه سازه. دهد می

                                                 
1- Vin- Cent 
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اي نمـره گـذاري شـده اسـت      سوانت بخش سوم پرسشنامه برروي يک طیف لیکرت پـنج درجـه  

روايی صـوري پرسشـنامه توسـط اسـاتید گـروه علـوم تربیتـی و        (. 2= و خیلی زياد  0=خیلی يم)

 . به دست آمد 92/1ايايی آن به طريق محاسيه يريم آلفاي يرونياخ تکنولوژي آموزشی تايید و پ

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

ري رگرسیون سلسله مراتيی، يريم هميستگی پیرسون و هاي آماها از روش براي تجزيه و تحلیل داده

 . تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد

 ها يافته

شـده  ارا ه ( 0)هاي توصیفی گروه نمونه به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در جدو  ابتدا ويژگی 

 . شود هاي مربوط به سوانت پژوهش آورده می و سكس يافته است

 نمونه بر حسب سن، جنسيت و مقطع تحصيلي مشخصات افراد: 1جدول 
 درصد فراواني مقطع درصد فراواني جنسيت درصد فراواني سن

09-00 001 22% 
 %91 061 يارشناسی %02 94 پسر

00-06 20 2/02% 
06-91 96 09% 

 %01 41 ارشد %99 066 دختر
91-41 9 2/0% 

 %011 011 جمع %011 011 جمع %011 011 جمع
 

درصد افراد نمونه مرد 02سا  است؛  09-00دهد سن ايثر افراد بین  نشان می 0گونه يه جدو  همان

درصد نیز در مقطع يارشناسـی ارشـد    01درصد در مقطع يارشناسی و 91باشند يه  درصد زن می  99و 

 . اندمشغو  به تحصیل

انات آموزشيي موجيود   آيا پيشرفت تحصيلي دانشجويان براساس اهداف پيشرفت، امك -1سوال 

در تلفن همراه آنان، نوع و ميزان استفاده آنان از اين امكانات و باورهاي آنيان در ميورد ييادگيري از    

 بيني است؟ طريق تلفن همراه قابل پيش
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ـتفاده شـد يـه     مراتيی سلسله رگرسیون تحلیل روش از پژوهش سوا  ينبه ا پاسخگويی منظور به اس

 یرهايمتغ هميستگی رگرسیون، ماتريس تحلیل نتايج ارا ه از قيل. است شده گزارش 9 جدو  در آن يجنتا

  :می آيد 0پژوهش در جدو  

 ماتريس همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش: 2جدول 
 امكانات استفاده نوع انگيزش سودمندي سودمندي عدم اجتناب رويكرد تبحر معدل همبستگي

 ** تبحر
52/0         

 ** رويكرد
33/0 **52/0        

       53/0** 00/0- 02/0 اجتناب
عدم 
 يدسودمن

11/0 * 16/0 * 12/0 00/0      

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

 ** 14/0 00/0 32/0** 17/0** 05/0 نگيزشا
21/0    

 ** 30/0** -02/0 02/0 00/0 00/0 06/0 نوع استفاده
54/0   

 ** 52/0** 02/0- 03/0 03/0 04/0- 05/0 امكانات
50/0 **31/0  

 ** -00/0- 05/0 16/0* 12/0* 04/0 ميزان استفاده
35/0 

** 
34/0 **51/0 10/0 

** 10/1P<        * 12/1P< 

ـاي       نشان می 0هاي جدو   يافته ـاي باوره ـین متغیره دهد يه بانترين يريم هميستگی بـه ترتیـم ب

ـاي ؛ (10/1p و =90/1r)فـن همـراه   سودمندي و باورهاي انگیزشی در رابطه با تل در  یزشـی انگ باوره

 و همـراه  تلفـن  از استفاده یزانم؛ (10/1pو  =92/1r) يعملکرد يکرديمورد تلفن همراه و اهداف رو

و معـد    يعملکرد يکرديهداف روو ا ؛(10/1pو  =94/1r)در مورد تلفن همراه  یزشیانگ باورهاي

(99/1r= 10/1 وp )ـتگی  میـزان  ينشود يـه يمتـر   می مشاهده ینهمچن. است ـا مربـوط بـه     هميس ه

ـاب   يعدم سودمند يباورها یرهايمتغ ؛ (=1r) يعملکـرد -یدر مورد استفاده از تلفن همراه و اهـداف اجتن

ـتفاده از تلفـن همـراه     يعدم سودمند باورهاي و همراه تلفن از استفاده یزانم ؛ اهـداف  (=1r) در مـورد اس

 (. r=-10/1)و امکانات موجود در تلفن همراه و معد  ( =1r) يعملکرد یو اهداف اجتناب يتيحر

 و سطح معناداري آنها tمقادير مربوط به ضرايب استاندارد رگرسيون، : 3جدول 

 يرايم استاندارد مد 
t سط  معناداري 

Beta 
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 مرحله او 

 يريم ثابت
 تيحري
 رويکردي
 اجتنابی

- 
02/1 
90/1 
06/1- 

123/40 
402/0 
226/4 
990/0- 

**110/1 
*102/ 

**110. 
*100/ 

 مرحله دوم

 يريم ثابت
 تيحري
 رويکردي
 اجتنابی

 عدم سودمندي
 سودمندي
 انگیزش

- 
02/1 
90/1 
02/1- 

162/ 
04/1 
91/1- 

100/99 
491/0 
421/4 
916/0- 
320/1 

1390/ 
600/0- 

**110/1 
*106/ 
**110/1 
*100/1 

999/1 
*192/1 
**113/1 

 مرحله سوم

 يريم ثابت
 تيحري
 رويکردي
 اجتنابی

 عدم سودمندي
 سودمندي
 انگیزش
 نوع استفاده
 امکانات

 میزان استفاده

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

996/96 
993/0 

421990/4 
969/0- 
193/0 
094/0 
290/0- 
231/1 
300/1- 
062/1- 

**110/1 
*109/1 
**110/1 
*103/1 

911/1 
194/1 

*100/1 
226/1 
969/1 
230/1 

** 10/1P<        * 12/1P< 

ـله مراتيـی سـه بعـد اهـداف         نشان می  9هاي جدو   يافته ـیون سلس دهد يه در مرحلـه او  از رگرس

ـیش   ( ، عملکردي -عملکردي، و اجتنابی -اهداف تيحري، رويکردي)پیشرفت  ـادر بـه پ بینـی پیشـرفت    ق

شود يه در مرحله دوم از تحلیل رگرسیون سلسله مراتيـی   همچنین مشاهده می. تحصیلی دانشجويان است

گانه انگیزشی، سودمندي و عدم سودمندي در رابطـه   با ورود همزمان متغیرهاي اهداف پیشرفت و ابعاد سه

ـاي     با تلفن همراه متغیرهاي اهداف پیشرفت سه گانه، ب اورهاي سودمندي در مـورد تلفـن همـراه و باوره

به عيارت ديگر، فقـط  . بینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان است انگیزشی در مورد تلفن همراه قادر به پیش

بینی  بعد باورهاي عدم سودمندي در مورد تلفن همراه نتوانسته است پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیش

ـا   طرفی مشاهده می از(. =999/1Pو  β =-162/1يند  شود در مرحله سوم از رگرسیون سلسله مراتيی ب

ـتفاده از تلفـن    گانه  گانه پیشرفت، باورهاي سه ورود همزمان ابعاد سه در مورد تلفن همراه، نوع و میـزان اس

همراه و امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه متغیرهاي باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در مـورد  

بینی  تلفن همراه، نوع و میزان استفاده از تلفن همراه و امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه قادر به پیش
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ـاي انگیزشـی   . جويان نیستندپیشرفت تحصیلی دانش به عيارت ديگر، فقط سه بعد اهداف پیشرفت و باوره

 . يند بینی می هاي همراه توانستند پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیش در مورد تلفن

اي ميان متغيرهاي نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه، توصيه معلم براي اسيتفاده   آيا رابطه -5سوال

گانيه در   گانه و باورهاي سيه  ر يادگيري زبان انگليسي با متغيرهاي اهداف پيشرفت سهاز تلفن همراه د

 مورد تلفن همراه در دانشجويان دختر و پسر وجود دارد؟

ـتفاده  یرسـون چنـدمتغیري پ  هميستگی يريم از پژوهش سوا  ينبه ا پاسخگويی منظور به  شـده  اس

 . شود می مالحظه 4 جدو  در آن نتايج يه است

 هاي جنسيتي نتايج ضرايب رگرسيون چندمتغيري پيرسون جهت بررسي تفاوت: 4جدول

 رويكردي تبحري جنس
اهداف 

 اجتنابي
 انگيزشي سودمندي

عدم 

 سودمندي

 مرد

نوع 

 استفاده

هميستگی 

 پیرسون
002/1- 112/1- 191/1- 

264/1 
932/1

 192/1- 

 690/1 100/1 110/1 962/1 326/1 002/1 معناداري

 94 94 94 94 94 94/1 دتعدا

میزان 

 استفاده

هميستگی 

 پیرسون
103/1- 009/1 093/1 

924/1 
429/1

 130/1- 

 619/1 112/1 103/1 094/1 002/1 963/1 معناداري

 94 94 94 94 94 94 تعداد

توصیه 

 معلم

هميستگی 

 پیرسون
902/1 143/1 029/1 066/1 112/1- 196/1 

 609/1 329/1 942/1 049/1 299/1 163/1 معناداري

 94 94 94 94 94 94 تعداد

 زن

نوع 

 استفاده

هميستگی 

 پیرسون


022/1 139/1 146/1 
004/1 

030/1
 142/1- 

 243/1 104/1 114/1 229/1 001/1 109/1 معناداري

 066 066 062 066 066 066 تعداد
میزان 

 استفاده

هميستگی 

 پیرسون


023/1 049/1 169/1- 
034/1 

904/1
 100/1
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 922/1 111/1 111/1 992/1 162/1 100/1 معناداري

 066 066 062 066 066 066 تعداد

توصیه 

 معلم

هميستگی 

 پیرسون
164/1 122/1 194/1 130/1 000/1 196/1 

 646/1 020/1 040/1 090/1 469/1 404/1 معناداري

 066 066 062 066 066 066 تعداد

** 10/1P<        * 12/1P< 

ـتفاده  میـزان  و نـوع  متغیرهاي بین پسر دانشجويان در يه دهد می نشان 4 جدو هاي  فتهيا  تلفـن  از اس

ـارت  به. دارد وجود معناداري رابطه همراه تلفن مورد در انگیزشی و سودمندي باورهاي با همراه  ديگـر  عي

ـانتري  انگیـزش  و همـراه  تلفن سودمندي به بیشتري اعتقاد يه پسري دانشجويان ـادگیري  بـراي  ب ـان  ي  زب

 طرفی، مشاهده از .اند يرده انگلیسی زبان يادگیري براي خود همراه تلفن از بیشتري استفاده. دارند انگلیسی

ـا  انگلیسـی  زبان يادگیري جهت همراه تلفن از استفاده براي معلم توصیه رابطه يه شود می ـی   ب  از يـک  ه

 دانشجويان در همراه تلفن طريق از يادگیري مورد درگانه  سه باورهاي و تپیشرفگانه  سه اهداف متغیرهاي

 . نیست معنادار پسر

ـین  رابطـه  يـه  است ازآن حايی دختر دانشجويان مورد در 4 جدو هاي  طرفی، يافته از ـاي  ب  و نـوع  متغیره

. اسـت  معنادار همراه تلفن مورد در انگیزشی و سودمندي باورهاي و تيحري اهداف با همراه تلفن از استفاده میزان

ـتفاده  مورد درگانه  سه باورهاي و پیشرفتگانه  سه اهداف از هیچیک با معلم توصیه متغیر يه حالی در  تلفـن  از اس

 سـودمندي  بـه  بیشتري اعتقاد و داشته تيحري اهداف يه دختري دانشجويان ديگر عيارت به. نیست معنادار همراه

ـادگیري  جهـت  آن از استفاده براي تريبان انگیزش همچنین و همراه تلفن ـان  ي ـات  از ،دارنـد  انگلیسـی  زب  امکان

 . ينند می استفاده بهتر و بیشتر انگلیسی زبان يادگیري جهت خود همراه تلفن در موجود

 اي وجود دارد؟ آيا بين متغيرهاي جنسيت، مقطع تحصيلي و اهداف پيشرفت دانشجويان رابطه -3سوال 

ـا  واريانس تحلیل روش از پژوهش سوا  ينه اب پاسخگويی منظور به   يجچندمتغیري استفاده شد يه نت

ـاي چنـدمتغیري پیاليـی، ويلکـس،      زم به تويی  است نتايج آزمونن. شود می مالحظه 2 جدو  در آن ه

 . دار بوده است معنی >10/1Pهتلینگ و روي همگی در سط  
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 سيت، مقطع تحصيليمقايسه اهداف پيشرفت دانشجويان با توجه به جن: جدول

 F sig ميانگين مجذورات Df متغيرها
 جنسیت

 رويکرد

 اجتناب

 تيحر

 

0 
0 
0 

64/99 

91/02 

64/02 

61/0 

90/2 

20/6 

012/ 

116/ 

101/ 

 مقطع تحصیلی

 رويکرد

 اجتناب

 تيحر
0 
0 
0 

90/91 

39/06 

40/6 

46/0 

223/ 

040/ 

002/ 

992/ 

604/ 

 جنسیت

 رويکرد

 اجتناب

 تيحر
0 
0 
0 

09/04 

20/02 

64/4 

102/2 

099/0 

024/ 

113/ 

069/ 

622/ 

 

عملکـردي و   -دهد اثرهاي اصلی متغیر جنسیت در دو بعـد اهـداف رويکـردي    نشان می 2نتايج جدو  

شود يه  همچنین مشاهده می. معنادار است >10/1Pعملکردي از سه بعد اهداف پیشرفت در سط  -اجتنابی

ـیت و     پیشرفت معنی اثر اصلی مقطع تحصیلی در هی  يک از اهداف دارنیست؛ در حالی يه اثـر متقابـل جنس

ـادار اسـت   ـارت ديگـر   (. >10/1Pو  F=10/2) مقطع تحصیلی فقط در بعد اهداف تيحري معن ـین   بـه عي ب

ـاداري وجـود     ـاوت معن دانشجويان دختر و پسر مقطع يارشناسی و يارشناسی ارشد از نظر اهداف تيحري تف

يج مقايسه زوجی نشان داد يه میانگین نمرات دانشـجويان دختـر در اهـداف    نزم به تويی  است يه نتا. دارد

ـانگین ايـن نمـرات بـراي دانشـجويان پسـر اسـت        -عملکردي و اجتنابی -رويکردي . عملکردي بانتر از می

ـانگین        ـانتر از می همچنین مشاهده شد يه میانگین نمرات دانشجويان پسـر يارشناسـی در اهـداف تيحـري ب

به عيارت ديگـر، دانشـجويان پسـر مقطـع يارشناسـی داراي      . ان پسر يارشناسی ارشد استنمرات دانشجوي

ـالی اسـت يـه در          ـتند و ايـن در ح اهداف تيحري بانتري نسيت به دانشـجويان پسريارشناسـی ارشـد هس

باشد؛ يعنی دانشجويان دختر يارشناسی ارشد نسيت بـه دانشـجويان    دانشجويان دختر اين نتیجه معکوه می

 . تر هستند يارشناسی تيحري دختر

گانيه دانشيجويان در ميورد     آيا بين متغيرهاي جنسيت، مقطع تحصيلي و باورهياي سيه  -4سوال 

 اي وجود دارد؟ استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان انگيسي رابطه
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ـايج  به منظور پاسخگويی اين سوا  پژوهش نیز از روش تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده شد يه ن ت

ـاي چنـدمتغیري پیاليـی، ويلکـس،      نزم به ذير است يه نتايج آزمون. شود مالحظه می 6آن در جدو   ه

 . دار بوده است معنی >10/1Pهتلینگ و روي همگی در سط  

با  گانه در مورد استفاده از تلفن همراه براي يادگيري زبان انگيسي مقايسه باورهاي سه: 6جدول 

 حصیلیتوجه به جنسیت و مقطع ت

 F sig مجذور ميانگين Df متغيرها

 جنسیت سودمندي
 عدم سودمندي
 انگیزشی

0 
0 
0 

60/0 
40/9 
29/0 

00/4 
120/0 
69/0 

401/1 
020/1 
036/1 

 مقطع سودمندي
 عدم سودمندي
 انگیزشی

0 
0 
0 

06/0 
40/9 
1 

10/0 
12/0 
1 

022/1 
020/1 
364/1 

 جنسیت در  مقطع سودمندي
 عدم سودمندي
 انگیزشی

0 
0 
0 

1 
16/0 
49/1 

1 
02/0 
46/1 

324/1 
062/1 
433/1 

ـادار    مشاهده می 6همان گونه يه در جدو   شود اثر اصلی جنسیت در باورهاي سودمندي تنها اثـر معن

گانـه   به عيارت ديگر اثرهاي اصلی مقطع و همچنین جنیست در مقطع در هی  يک از باورهاي سـه . است

ـادار نیسـت   دانشجويان در مورد استفاده از تلفن  جهـت بررسـی   . همراه براي يادگیري زبان انگلیسـی معن

ـايج آن    هاي جنسیتی در رابطه با باورهاي سودمندي از آزمون تفاوت هاي مقايسه زوجی استفاده شد يـه نت

ـانگین ايـن نمـرات در           ـانتر از می ـاي سـودمندي ب نشان داد میانگین نمـرات دانشـجويان دختـر در باوره

به عيارت ديگر، دختران نسيت به پسران اعتقاد بیشتري به سودمند بودن تلفن همـراه  . دانشجويان پسر بود

ـاطع يارشناسـی و       . جهت يادگیري زبان انگلیسی دارند ـین دانشـجويان دختـر و پسـر در مق با اين حا  ب

ـتفاده از تلفـ    ـا اس ن يارشناسی ارشد تفاوت معناداري از نظر باورهاي انگیزشی و عدم سودمندي در رابطه ب

 . همراه براي يادگیري زبان انگلیسی وجود ندارد
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 يريگ جهينت

ـاه اهـداف    بر انگلیسی زبان رشته دانشجويان تحصیلی پیشرفتبینی  پیش حاير پژوهش هدف  اس

ـا    گانه آن پیشرفت، نوع استفاده و باورهاي سه ـ از طر يریادگيـ ها در رابطـه ب ، یزشـ یانگ) همـراه  تلفـن  قي

از بین متغیرهاي اهداف پیشرفت سه گانـه،  هاي پژوهش نشان داد   افتهي. ودب( يو عدم سودمند يسودمند

ـات موجـود در تلفـن همـراه      باورهاي سه گانه دانشجويان در رابطه با يادگیري از طريق تلفن همراه، امکان

 گانـه  جهت يادگیري دره زبان انگلیسی، نوع و میزان استفاده آنان از تلفن همراه تنها سه بعد اهـداف سـه  

ـادگیري از طريـق تلفـن    ( تيحري، رويکردي، اجتنابی)پیشرفت  و باورهاي انگیزشی دانشجويان در مورد ي

ـاي  . بینی پیشرفت تحصیلی آنان در يادگیري زبان انگلیسی است همراه قادر به پیش به عيارت ديگر، متغیره

امکانات آموزشی موجـود   باورهاي سودمندي و عدم سودمندي در ارتياط با يادگیري از طريق تلفن همراه،

در تلفن همراه دانشجويان، میزان و نوع استفاده آنان از تلفن همراه نتوانسته است پیشرفت تحصیلی آنان را 

و ( 0119)، سامو ل (0112)ها همسو با نتايج تحقیقات انجام شده توسط موتیوان  اين يافته. بینی يند پیش

ـاد  هچنین نشان دهنده . است( 0112)مک يارتی  نقش باورهاي انگیزشی مثيت در افزايش انگیزش، اعتم

در واقـع  . به نقس و نگرش مثيت دانشجويان نسيت به يادگیري زبان انگلیسی از طريق تلفن همراه اسـت 

آنها معتقدند وجود امکانات آموزشی نظیر وجود فیلم هاي آموزشی، فرهنگ لغت فارسـی بـه انگلیسـی و    

موسیقی به زبان انگلیسی، فايل هاي صوتی حاوي مکالمه به زبان انگلیسی، انگلیسی به فارسی، يلیی هاي 

ـادگیري   تر يردن، آسان خواندن متون به زبان انگلیسی  نه تنها می تواند به جذاب تر يردن و افزايش میزان ي

ه نفـس  زبان انگلیسی يمک نمايد، بلکه نگرش آنان را به زبان انگلیسی مثيت تر يرده و انگیزش و اعتماد ب

ـاي   بینـی يننـده   اند پیش علت اينکه باورهاي سودمندي و عدم سودمندي نتوانسته. آنها را افزايش می دهد ه

خوبی براي پیشرفت در يادگیري زبان باشد، اين است يه عالوه بر عوامل درونی نظیر نگـرش مثيـت بـه    

ـاددهی و   موبايل عوامل بیرونی مانند توصیه استادان به استفاده از تلفن همراه ب راي يادگیري زبان، فرهنـگ ي

ـتگی دارد   هاي همراه و همچنین ويژگی يادگیري، امکانات نرم افزاري موجود در گوش از . هاي موبايـل بس

هاي نوين نظیر تلفن همراه به عنوان يک ابزار آموزشی در فرهنـگ آمـوزش    سوي ديگر، استفاده از فناوري

ـتادن      ن وسیله جهت هدفجايی پیدا نکرده است و افراد صرفا از اي ـاطی نظیـر زنـگ زدن و فرس هاي ارتي

ـا فرهنـگ و    . ينند هاي يوتاه استفاده می پیام همچنین نرم افزارهاي مناسم جهت يادگیري زبان متناسـم ب
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ـا پیشـرفت      ها مينی بر وجود رابطه بین ابعاد سـه  يافته. ارزش هاي اسالمی موجود نیست گانـه پیشـرفت ب

ترين رابطه مثيت  ادگیري زبان انگلیسی حايی از آن است يه اهداف تيحري، قويتحصیلی دانشجويان در ي

ـابی و     ـین اهـداف اجتن را با يادگیري زبان انگلیسی دارد و پس از آن اهداف رويکردي قرار دارد و رابطه ب

ـارين  ( 0114)بونگ ها همسو با نتايج تحقیق  اين يافته. يادگیري زبان منفی است ( 0114)و دوپیرات و م

گانه پیشـرفت و پیشـرفت    نتايج تحقیق اين پژوهشگران نیز نشان دهنده وجودرابطه میان اهداف سه. است

 . اي است هاي ريايیات، زبان انگلیسی و زبان يُره آموزان دختر دبیرستانی در دره تحصیلی در دانش

باور به سودمند بودن دهد يه در دانشجويان دختر بین اهداف تيحري،  نتايج ديگر اين پژوهش نشان می

به عيارت . تلفن همراه در يادگیري زبان انگلیسی، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه رابطه مثيتی وجود دارد

تري به يادگیري زبان از طريق  ديگر، دانشجويا دختري يه داراي اهداف تيحري بودند، نه تنها نگرش مثيت

ـا از     . اند نیز از تلفن همراه استفاده يرده تلفن همراه داشتند، بلکه به میزان بیشتري اين افـراد سـعی يردنـد ت

ـام    )تري نظیر استفاده از فیلم به زبان انگلیسی، ارسا  پیامک  امکانات متنوع ـات انگلیسـی هنگ استفاده از لغ

ها به زبان  ، شنیدن مکالمات انگلیسی به يمک تلفن همراه و همچنین گوش دادن به موسیقی(ارسا  پیامک

ـانيی در    . نگلیسی داشته باشندا ـیلی ب دانشجويانی يه داراي اهداف رويکردي بودند گرچه پیشـرفت تحص

زبان انگلیسی داشتند، ولی نگرش مثيتی نسيت به استفاده از تلفن همراه در يادگیري زبان نداشته و آن را در 

در نتیجـه تنـوع   . راه استفاده يردنداز اين رو به میزان بسیار يمی از تلفن هم. دانستند يادگیري سودمند نمی

تر از دانشجويان داراي اهداف تيحـري بـوده    استفاده از امکانات گوناگون تلفن همراه در اين گروه نیز پايین

احتمان يکی از دنيل وجود اين تفاوت بین دانشجويان دختر با اهداف تيحري و رويکردي مريـوط  . است

ـا اهـداف رويکـردي از راهيـرد       به اين است يه دانشجويان داراي اهد اف تيحري نسيت بـه دانشـجويان ب

ـیش فـر    ها همسو بايافته اين يافته. ينند فراشناختی مديريت منابع استفاده بیشتري می ـاي نظريـه    ها و پ ه

ـنهاد مـی   (. 0111و پینتريج،  0114ولترز، )اجتماعی از انگیزش است شناختی  ـتا، پیش شـود   در اين راس

هاي و مفاهیم مطرح شده در مد  پذيرش  ر مورد رابطه میان اهداف پیشرفت، مفرويهتحقیقات بیشتري د

 . فناوري و راهيردهاي فراشناختی خود تنظیمی صورت گیرد
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ـاي نـوع و میـزان      يکی ديگر از يافته ـین متغیره هاي پژوهش حاير اين است يه در دانشجويان پسر ب

گانه پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري ديده نشده  داف سهاستفاده و همچننین توصیه معلم با هی  يک از اه

ـا      ـتفاده از تلفـن همـراه ب و اين در حالی است يه در بین همین دانشجويان رابطه متغیرهاي نوع و میزان اس

ـادار بـوده اسـت    ـیش      ايـن يافتـه  . باورهاي سودمندي و انگیزشی در مورد تلفن همراه معن ـا پ ـا همسـو ب ه

ـته و آن   ري است زيرا هر چه ياربران استفاده از يک فناوري را راحتهاي مد  پذيرش فناو فر  تر دانس

ـانی و قلـی زاده،   )انـد   ها داشته تري از فناوري دانند استفاده بیشتر و متنوع تر می را مفید ـانی،  0113زم ، دهق

0993 .) 

گانه  هداف سههاي جنسیتی بین دانشجويان از نظر نوع ا هاي پژوهش حاير وجود تفاوت ازديگر يافته

ـان انگلیسـی از      پیشرفت و باورهاي سه ـادگیري زب گانه سودمندي، عدم سودمندي و انگیزشی در رابطـه ي

ها نشان داد يه دانشجويان دختر نسيت به دانشجويان پسر نمرات بانتري در  يافته. طريق تلفن همراه است

ـیس و     افتهاين ي. اند عملکردي داشته -عملکردي و اجتنابی -اهداف رويکردي ـايج تحقیـق م ها همسو با نت

ـايی و        . است( 0119)هوهن و مک يوميز  ـا مطالعـه دانشـجويان دختـر و پسـر راهنم اين محققان نیـز ب

 -عملکردي و اجتنابی -دبیرستانی دريافتند يه دختران نسيت به پسران نمرات بانتري در اهداف رويکردي

دانشجويان دختر و پسر از نظر باورهاي سودمندي، عـدم  همچنین مشاهده شد يه بین . اند عملکردي داشته

ـاداري وجـود دارد بـه طـوري يـه         ـاوت معن سودمندي و انگیزشی در رابطه با يادگیري از تلفن همـراه تف

دانشجويان دختر نسيت به دانشجويان پسر اعتقاد بیشتري به سودمند بودن تلفن همراه جهت يادگیري زبان 

زيـرا  . ها احتمان مرتيط با جامعه پذيري متفاوت در جامعه اسـت  اين تفاوت. اند از طريق تلفن همراه داشته

هاي زبان آموزي در مقايسه با دختران دارند  هاي بیشتري براي يادگیري زبان از طريق ياله پسران فرصت

 (. الف و ب 0101زمانی، )

ـته    از ( نمونه پژوهش)هاي اين پژوهش انتخاب گروه نمونه  از جمله محدوديت ـان دانشـجويان رش می

ـاير    پیسشنهاد می. زبان انگلیسی بوده است شود در تحقیقات بعدي رابطه بین متغیرهاي اين پـژوهش در س

ـاتی پیرامـون    . هاي زبان نظیر زبان هاي آلمانی، فرانسه و عربی با هـم مقايسـه گـردد    رشته ـین تحقیق همچن

ـاي دانشـگا   استفاده از مد  پذيرش فناوري در ساير رشته ـیار در       ه ـادگیري س ـا نقـش ي ـام شـود ت هی انج

 . هاي مختلف مقايسه گردد رشته
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