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روانشناختی و تحصیلی  هاي تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه برجنبه

  دانشجویان

  

   فریبا تابع بردبار

 
  چکیده

سیم، استفاده از تلفن همراه را بسیار افزایش داده است بـه   هاي سریع در حوزه ارتباطات بی پیشرفت

هاي آموزشی مبتنی بر تلفن همراه، دریافت آموزش در همـه حـال و همـه جـا بـراي       اي که در محیط گونه

دید در امـر آمـوزش   هاي ج پذیر شده است. بحث کارایی و موثر بودن کاربرد تکنولوژي یادگیرندگان امکان

همیشه مورد سؤال بوده است. در این پژوهش هدف این است؛ یادگیرندگانی که از طـر یـق تلفـن همـراه     

خودکارآمـدي  (ی شـناخت  روانی) و مسـایل  لیتحص شرفتیپ( یلیتحصي مسایل  اند در حوزه آموزش دیده

یادگیرنـدگان بـه روش سـنتی    تحصیلی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و خستگی تحصیلی) چـه تفـاوتی بـا    

ي این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز است. به علـت عـدم    (سخنرانی) دارند. جامعه

دانشجوي داوطلب استفاده شـد و از طـرح نیمـه آزمایشـی جهـت تعیـین        60دسترسی به گروه نمونه از 

انگیزه پیشرفت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و هاي نامه هاي کنترل و آزمایش استفاده شد. از پرسش گروه

خودکارآمدي تحصیلی استفاده شد که تمامی ابزارها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. همچنین از 

نمرات کالسی درس روش تحقیق دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان استفاده شد. از هـر  

ي نتایج با استفاده از تحلیـل کوواریـانس در دو    عمل آمد که مقایسهدو گروه، پیش آزمون و پس آزمون به 

مرحله، حکایت از برتري معنادار روش تلفن همراه در افزایش خودکارآمدي، انگیـزه تحصـیلی و پیشـرفت    

تحصیلی داشت. آموزش از طریق تلفن همراه بر کاهش فرسودگی دانشجویان تأثیر معناداري نداشت. ایـن  

هـاي جدیـد آموزشـی زمـانی کـه منطبـق بـا نیازهـاي روز          دهد استفاده از تکنولـوژي  مطالعه نشان می

  تواند به نحو بسیار مطلوبی اثربخش باشد. یادگیرندگان باشد می

شناختی، دانشجو، تلفـن همـراه، خودکارآمـدي تحصـیلی، فرسـودگی       هاي روان جنبه ها:کلید واژه

  تحصیلی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی.
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  مقدمه

در بـین   ISCترین شبکه آموزش عالی دولتی ایران بر اساس رتبه بندي  نور بزرگ اه پیامدانشگ

). دانشگاه پیام نور بـا  pnu.ac.irباشد( هاي باز در آسیا (رتبه دوم) و جهان (رتبه ششم) می دانشگاه

هزار دانشجو) بـه عنـوان بزرگتـرین دانشـگاه بـاز در       850پذیرش بیشترین تعداد دانشجو (بیش از 

ایران جهت کیفیت بخشی به امر آمـوزش و کـاهش پیامـدهاي منفـی تحصـیلی ماننـد فرسـودگی        

گامان اسـتفاده از  هاي پی در پی و... از پیش تحصیلی، عدم انگیزه، خودکارآمدي پایین، مشروط شدن

جایگاه دانشگاه پیام نور طـی سـه سـال گذشـته از     هاي نوین آموزشی بوده است چنانچه  تکنولوژي

باال بـودن امتیـاز ایـن دانشـگاه نسـبت بـه        يصعود کرده است که نشان دهنده 8تبه به ر 34رتبه 

  ). pnu.ac.ir( باشد هاي دولتی می بسیاري از دانشگاه

هـاي   هـایی را بـراي شـیوه    هاي نوین الکترونیکی فرصتاستفاده از فن آوريهاي اخیر  در سال

هاي تدریس امروزه بیشـتر از حالـت سـنتی بـه      جدید آموزش فراهم آورده است به طوري که شیوه

) 2009( 1). اندرسـون 1389(پـاپ زن و سـلیمانی،    آموزش الکترونیک و بـرخط تغییریافتـه اسـت   

داند که هدف آن دسترسی به آموزش در  هاي از راه دور میآموزشیادگیري برخط را مجموعه اي از

هر زمان و مکان است. دسترسی آسان در همه حال به مطالب آموزشی مورد نیاز قابلیتی اسـت کـه   

  ).2008، 2(پازیفورو اینترنت براي کاربران فراهم ساخته است

لکترونیکـی اسـت، بـا    قابلیت یادگیري در هر زمان و هـر مکـان کـه ازخصوصـیات یـادگیري ا     

یادگیري سـیار  . به واقعیت پیوسته است) درحال حرکت( 3سیم و یادگیري سیارپیشرفت فناوري بی

 ،4ي سیاري چون تلفـن همـراه  هادر حقیقت مدلی از یادگیري الکترونیکی است که ازطریق فناوري

از میـان   .)2014 ،5(تیـوتی و مـارتین   گیـرد  صوتی، کتب الکترونیکی و غیره صورت می هايسیستم

هاي منحصر به فرد در میان نوجوانان بـه   ابزارهاي مختلف در این حیطه، تلفن همراه به علت ویژگی

 2020کننـد کـه در سـال    بینی میها پیش ویژه دانشجویان جذابیت زیادي پیدا کرده است. بررسی

 ت. طبق نظر کـارزان اولین وسیله اي که توسط کاربران به اینترنت وصل خواهد شد تلفن همراه اس

اقبـال  )، تلفن همراه به لحاظ جذابیتی که داشته در میان کاربران مقبولیت زیادي دارد. ایـن 2014(

به حدي است که دانشجویان در بیشتر اوقات از نظر فیزیکی در کالس حضور دارنـد امـا بـه لحـاظ     
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ه اسـت کـه چگونـه    ذهنی در جاي دیگري هستند و آموزش عالی را با ایـن چـالش روبـه رو سـاخت    

). بـا  2015و همکـاران،   1توان از این جذابیت در حیطه آموزش بهره مند شد(به نقل ازکوزنکوف می

هـاي  توجه به رشد بیش از اندازه استفاده از این وسیله، بررسـی اثربخشـی کـاربرد آن را در حیطـه    

  سازد.   آموزشی ضروري می

یادگیري الکترونیکی اسـت کـه نسـبت بـه      یادگیري سیار (موبایل) یک شاخه توسعه یافته از

سایر انواع یادگیري الکترونیکی امکان دسترسی به محتواي یادگیري را بـا سـهولت بیشـتري بـراي     

اي کـه وسـایل و   سازد، این مطلب با توجه به قابلیت ارتباطی و تعاملی گسـترده فراگیران فراهم می

آورنـد بـه روشـنی قابـل     بران خود به همراه مـی ابزارهاي مورد استفاده در یادگیري همراه براي کار

). در تعریف یادگیري سیار بایـد گفـت کـه یـادگیري سـیار      2014تشخیص است (تیوتی و مارتین، 

هـاي جیبـی،   هـا، رایانـه  تـاپ هاي سیار مانند لـپ ارسال و انتقال مضمون یادگیري از طریق دستگاه

دهـد تـا   همراه است که به یـادگیري اجـازه مـی   هاي دستی هاي تلفن همراه یا دیگر دستگاهگوشی

ــهیل     ــوزش تسـ ــد آمـ ــه از فرآینـ ــر نقطـ ــردش را در هـ ــوده، و عملکـ ــی نمـ ــر را همراهـ فراگیـ

نماینـد چنانچـه تلفـن همـراه در      ) اذعـان مـی  2015کوزنکوف و همکـاران ( ). 2،2010کند(ترکسلر

  یر مثبتی داشته باشد.تواند بر فرآیند یادگیري دانشجویان تأث راستاي اهداف آموزشی باشد می

هاي سنتی تدریس هاي آموزشی، نقاط ضعف روش هاي الکترونیک در حیطه تأیید برتري روش

را بیشتر آشکار نموده است. روش آموزش سنتی یا حضوري با مسائلی مانند یادگیري انفعالی و عدم 

دگان، عدم توجه به حل ها و نیازهاي یادگیرن توجه به مشارکت خود یادگیرنده، نادیده گرفتن تفاوت

مسأله و تفکر انتقادي مورد انتقاد بوده است و با پیامدهاي مهمی کـه مـورد تأکیـد تحقیـق حاضـر      

 است همچون فرسودگی تحصـیلی، کـاهش انگیـزه، احسـاس عـدم کـارایی و... همـراه بـوده اسـت         

از جمله عواملی  نددار اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت بیان می). دست2010و همکاران،  3(پنجابوري

هـاي آموزشـی   از روشاین پیامدهاي منفی را در یادگیرنـدگان کـاهش دهـد اسـتفاده      تواندکه می

متنوع و جدید است، این گروه اعتقاد دارند هر زمـان کـه روش آمـوزش تغییـر یافتـه اسـت سـطح        

  یادگیري یادگیرنده نیز تغییر یافته است.

ي تأثیر دو روش آموزش از طریـق   مقایسه«ا عنوان ) در پژوهشی ب1389پاپ زن و سلیمانی (

که هر دو روش آموزشـی  تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیري هنرجویان دریافتند با وجود این
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سخنرانی و آموزش تلفن همراه بر یادگیري هنرجویان تأثیر مثبت دارد، ولی آموزش ازطریق تلفـن  

 .أثیر بیشـتري بـر میـزان یـادگیري هنرجویـان داشـت      همراه نسبت به آموزش از طریق سخنرانی ت

انـد   تحقیق دیگري نشان داد که میزان پیشرفت دانش آموزانی که از طریـق موبایـل آمـوزش دیـده    

درصـد   35نسبت به سایر دانش آموزان از رشـد بیشـتري برخـوردار بـوده اسـت. در ایـن پـژوهش        

آموزش از طریق تکنولوژي موبایل تمایـل  درصد به  65آموزان به شرکت در کالس حضوري و  دانش

) حـاکی ازآن بـود کـه    2008( 2). نتایج پژوهش آزمایشی مککوناتا و همکاران1،2007داشتند (کومر

  آموزش ازطریق تلفن همراه برمیزان یادگیري دانشجویان اثر مثبت و معنادار داشته است.

سـیار در آمـوزش، تغییـر بـاور     از جمله فواید استفاده از نـرم افزارهـاي آموزشـی و یـادگیري     

اي کـه کـاربرانی کـه از ایـن     هاي خود و عملکردشـان اسـت؛ بـه گونـه    دانشجویان نسبت به توانایی

کنند، داراي نگرش مثبت کنند، نسبت به یادگیرندگانی که از آن استفاده نمیتکنولوژي استفاده می

هستند که نتیجـه آن، افـزایش    هاي خود (خودکارآمدي مثبت) درحل مسایلتري نسبت به توانایی

). 2012، 3، شـین سـین  1391پیشرفت براي یـادگیري اسـت (زمـانی و همکـاران،      ي لذت و انگیزه

مفهوم خودکارآمدي هسته اصلی نظریه شناخت اجتماعی باندورا است که به باور کلی فرد در مـورد  

رآمدي تحصیلی به طورخاص بـر  ). خودکا1997 ،4هاي خود اشاره دارد (باندوراها و قابلیتتوانمندي

). در حـوزه  1389باورهاي یادگیرنده در حـوزه آمـوزش اشـاره دارد (سـروقد، رضـایی و معصـومی،       

هـاي خـود بـراي فهمیـدن یـا انجـام دادن       تحصیلی خودکارآمدي به باور دانشجویان درباره توانایی

حکایـت از آن دارنـد کـه    ). نتایج تحقیقـات  2005، 5شود (فتکوو مک کلورتکالیف درسی اطالق می

  هاي آموزش الکترونیکی از آنجا که بیشتر مبتنـی بـر عالیـق و سـطح توانـایی کـاربران اسـت        روش

) 1392پورحسنی (تواند برسطح خودکارآمدي آنان به شیوه مثبت اثر گذار باشد. به عنوان مثال می

بررسی کارایی روش یادگیري از طریق تلفن همراه در پیشرفت تحصـیلی و  در تحقیق خود با عنوان 

روش یـادگیري از طریـق تلفـن    دریافت که؛  هاي رایج تدریس نگرش فراگیران و مقایسه آن با روش

گـردد ایـن تغییـر نگـرش دانـش      نـان مـی  کاربران و تغییر نگرش آباعث افزایش یادگیري در  همراه

  گردد.  آموزان را خودکارآمدتر ساخته و مانع فرسودگی تحصیلی در آنان می

) طی تحقیقی بـا عنـوان تـأثیر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر        1390محبوبی و همکاران (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارتباطات  خودکارآمدي، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان بیان کردند که فناوري اطالعات و

تأثیر مثبتی بر خودکارآمدي، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان دارد. نتایج تحقیـق هـردي،   

) نشان داد که یادگیري به کمک نرم افزارهاي آموزشـی بـر پیشـرفت تحصـیلی،     2007( 1لوك و زو

  .)1393اعتماد به نفس و خودکارآمد بودن دانش آموزان تأثیر دارد (سارانی، 

دهاي منفی تحصیلی دیگر فرسودگی تحصـیلی اسـت. بـر اسـاس گـزارش علیخـانی و       از پیام

هاي سنتی به صـورت یکـی از مشـکالت    ) فرسودگی تحصیلی در مدارس و دانشگاه2006همکاران(

عمده مراکز آموزشی کشور درآمده است که نه تنها ممکن است دانشجویان را از نظر روحـی دچـار   

ها را در معرض خطر محرومیت از تحصیل نیز  زه پیشرفت تحصیلی آنمشکل نماید بلکه از نظر انگی

-و ناکارآمـدي  3عالقگـی تحصـیلی  ، بـی 2). خسـتگی تحصـیلی  2010دهد (صالحی و عنـایتی،  قرار 

سه حیطه فرسودگی تحصیلی هسـتند. افـرادي کـه فرسـودگی تحصـیلی دارنـد معمـوالً         4تحصیلی

هـاي  حضور مستمر در کالس ي درسی، ناتوانایی در ادامهاشتیاقی نسبت به مطالب  عالیمی مانند بی

هاي درسی و احساس هاي کالسی، احساس بی معنایی در فعالیتدرس، مشارکت نکردن در فعالیت

). 1388کننـد (نعـامی،   ناتوانی در فراگیري مطالب درسی و در نهایت افت تحصـیلی را تجربـه مـی   

دردانـش آموختگـان، بنابـه دالیـل مختلـف، از       ) معتقد است که فرسودگی تحصیلی1990نیومن (

) در تحقیـق خـود بـا    2014سارانی و آیتـی ( ). 1388هاي مهم پژوهشی است (نقل از نعامی،  عرصه

اي گیري کردند که محـیط چندرسـانه   عنوان تأثیر استفاده از تلفن همراه بر یادگیري، چنین نتیجه

توانـد  ان و با داشتن امکانـات تعـاملی مـی   آموزشی ضمن ایجاد نوعی محیط چندحسی براي فراگیر

انگیزه فراگیران را به یادگیري افزایش دهد که این انگیزه به تبع باعث ایجاد حس توانـایی مثبـت و   

) نیز طی تحقیقـات  2008( 5هارتنل و همکاران عدم فرسودگی تحصیلی در دانشجویان خواهد شد. 

یج مثبت و مطلوبی را به همراه دارد کـه ایـن نتـایج    خود نشان دادند کاربرد موبایل در یادگیري، نتا

  کند.  مثبت دانش آموختگان را از فرسودگی تحصیلی دور می

پیشرفت نیز نقش مهمی در عملکرد و یادگیري دارد که توسط مک للنـد ارائـه شـده     ي انگیزه

تـرین   عـالی است. انگیزه پیشرفت تحصیلی گرایشی همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجـه بـه   

معیارهاي تالش براي موفقیت در عملکرد و برخورداري از لذتی اسـت کـه بـا موفقیـت درعملکـرد      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hurday, Luck &Zu  2. Academic Exhaustion   3. Academic Cynicism 
4. Academic Inefficacy  5. Hartnell 
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ي پیشرفت، تمایل فراگیر، به آن است که کـاري را در قلمـرو خاصـی بـه خـوبی      انگیزههمراه است. 

). تحقیقـات مختلـف   1391انجام دهد و عملکردش را به طور خـود جـوش ارزیـابی کنـد (دانشـی،      

هاي آموزشی منطبق با نیازهاي یادگیرندگان باشـند،  ي این مطلب هستند که اگر روشدهندهنشان

  ).  2008و همکاران،  1انگیزش بیشتري جهت یادگیري فعال ایجاد خواهد شد (رائو

نوجـوان   800) از دانشـگاه کالیفرنیـا بـر روي    2008و همکـاران (  2در پژوهشی که توسط ایتو

اي جدید ساعت به طول انجامید، به بررسی استفاده از ابزارهاي چندرسانه 5000انجام شد و حدود 

هـاي  هـاي اجتمـاعی و سـایت   ها به این نتیجه رسیدند که در حـال حاضـر شـبکه    پرداخته شد. آن

هاي آنالین و ابزارهاي مکانیکی و تلفن همراه، به عنـوان ابزارهـاي ثابـت در فرهنـگ     ویدیوئی، بازي

وانان امروز در پی رسیدن به استقالل و هویت مستقل هستند و جهان دیجیتـالی  جوانان هستند؛ ج

هاي جدیدي را براي آنان به وجود آورده تا با هنجارهاي اجتماعی درآمیزند و چیزهاي مـورد  فرصت

ي تحصـیلی و عـدم    عالقه خود را کشف کنند که این عامل در حـوزه آموزشـی نیـز موجـب انگیـزه     

تواند با رقم زدن نتایج مثبت در هر حیطه از عملکـرد از بـروز    انگیزش باال می فرسودگی خواهد شد.

) و پنجـابوري و  2010و همکـاران(  3این نتایج توسط جانسـون  فرسودگی تحصیلی پیشگیري نماید.

  ) تکرار شده است.2010همکاران(

از آمـوزش   اي دهند که استفاده از تلفن همراه به عنوان شیوه تحقیقات به طور خاص نشان می

). هـر  1386؛ ذوالفقـاري و همکـاران،  2010، 4با پیامدهاي مثبت تحصیلی همراه بوده است (الیـوت 

چند که در تحقیقات ارائه شده اثربخشی این روش مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت، امـا هماننـد هـر       

خـود نشـان   ) در پـژوهش  2014( 5نوظهور، انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است. چنانچه چو ي پدیده

هـاي آموزشـی مبتنـی بـر تلفـن همـراه نظیـر سـطح          داد که توجه به پیشایندهاي موفقیت محیط

) مطـرح  2008( 6باشد؛ در گزارش دیگري از دولیتلی و ماریـانو شناختی یادگیرندگان بسیار مهم می

هـاي فـردي در ظرفیـت حافظـه کـاري در مؤثربـودن ایـن روش مهـم اسـت و          گردید کـه تفـاوت  

گانی که در این ویـژگی ظرفیـت پـایین داشـته باشـند بهـره چنـدانی نخواهنـد بـرد. دي         یادگیرند

) نیز بیان نمودند محیط یادگیري مبتنی بـر تلفـن همـراه چنانچـه بـه      2010مارکوس و همکاران (

هاي خود ارزیابی مجهـز شـوند اثربخشـی بیشـتري خواهنـد داشـت (نقـل از پنجـابوري و          سیستم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rau     2. Ito     3. Johnson 
4. Elliot     5. Chu     6. Doolittle& Mariano 
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  ).2010همکاران، 

هایی چون تقاضاي روز افـزون بـراي    اخیر با توجه به چالش ي ش عالی ایران در یک دههآموز 

آموزش عالی و عدم کفایت بودجه، کمبود اعضاي هیأت علمی تمام وقت و نیاز به حذف جغرافیایی، 

یادگیري و آموزش الکترونیک را مورد توجه جدي قرار داده است. با توجه به نوظهور بودن این ابزار 

اي الزم اسـت تـا اثربخشـی آن را در     آموزش عالی و نتایج تحقیقاتی مختلف، تحقیقات گسـترده  در

هـاي الکترونیکـی بـراي     نظـام  دروس مختلف مورد واکاوي قرار دهد. همان گونه که مشخص اسـت 

ه دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه آموزش از راه دور ضرورتی غیر قابل انکار است. با توج

هاي آمـوزش، اسـتفاده از    به رسالت دانشگاه پیام نور در ایجاد عدالت آموزشی در قالب کاهش هزینه

هاي متنوع بـا  هاي برخط قابل توجیه است. این روش بستر مناسبی براي فراهم سازي آموزشروش

ر دنیـا بـه   ي دانشگاه پیام نور در سراسـ توجه به نیازهاي مخاطبان است. بنابراین با توجه به گستره

هاي ارائه مطالب جهـت کـاهش    خصوص ایران و تنوع نیازهاي دانشجویان، جهت بهینه سازي شیوه

گـان پـیش    هاي یادگیرنـده  تر متناسب با توانایی پیامدهاي منفی تحصیلی و افزایش یادگیري عمیق

وزشی دانشـگاه  شود استفاده از این روش بتواند عملکرد دانشجویان را باال برده و کیفیت آم بینی می

را بهبود بخشد. بنابراین با توجه به آنچه که بیان شد هدف از این تحقیق بررسـی تـأثیر آمـوزش از    

شـناختی دانشـجویان (خودکارآمـدي     هـاي روان  طریق تلفن همـراه بـر عملکـرد تحصـیلی و جنبـه     

وش تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و انگیزه پیشرفت) است تا به صورت تجربی مشخص گردد ایـن ر 

  در مقایسه با روش سنتی به چه میزان اثربخش خواهد بود.

  

  روش تحقیق

آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمـایش بـه همـراه پـیش و      نیمهاین تحقیق از دسته تحقیقات 

پس آزمون جهت تعیین تأثیر متغیر مستقل آموزش از طریق تلفن همراه بر متغیرهـاي فرسـودگی   

تحصیلی، انگیزه تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیرهـاي وابسـته   

  است.

ن پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکـز  ي ایجامعه تشکیل دهنده جامعه و نمونه:

شیراز بودند. با توجه به اینکه هدف تحقیق سنجش اثربخشی آموزش از طریق تلفن همـراه برابعـاد   

ها را به علت عـدم   روانی، تحصیلی دانشجویان بود و از آنجا که محقق حق انتخاب تصادفی آزمودنی
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 60که در درس روش تحقیق ثبت نام نموده بودند تعـداد  دسترسی نداشت، بنابراین از دانشجویانی 

هاي آزمایش و کنتـرل   ي تصادفی در گروهدانشجو به صورت داوطلبانه انتخاب شد و سپس به شیوه

  بندي شدند.دسته

  

  ابزار اندازه گیري

گیري انگیـزه پیشـرفت    گویه براي اندازه 29ي پیشرفت هرمنس با ي انگیزهنامه الف: از پرسش

ي نیاز به پیشرفت و بـا  ) بر مبناي دانش نظري و تجربی موجود درباره1970( فاده شد. هرمنساست

ي پیشـرفت را تـدوین نمـود (سـارانی و همکـاران،      ي انگیزهنامه هاي مربوط، پرسشبررسی پژوهش

ها بـر  اند. این گزینهاي بیان شدههاي ناتمام و به صورت چهار گزینهها به صورت جمله ). گویه1393

ي انگیزه پیشرفت از زیاد به کـم و یـا کـم بـه زیـاد باشـد نمـره گـذاري          دهنده حسب این که نشان

) به صـورت معکـوس   28، 27، 21، 20، 16، 15، 14، 9، 4، 1هاي (شود. نمره گذاري براي گویه می

، 19، 18، 17، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 3، 6، 5، 2هـاي ( شود. براي گویه محاسبه می 4 -0یعنی از 

متغیـر   116تـا   29شـود. دامنـه نمـرات از     محاسبه می 0-4) نمرات از 29و  26، 25، 24، 23، 22

هاي ایرانی، در بررسی روایی پـس از احـراز   است. باتوجه به استفاده گسترده از این ابزار در پژوهش

یـل گویـه نیـز    شناسی و علوم تربیتی با روش تحل روایی صوري توسط چندتن از استادان رشته روان

متغیـر بـود.    87/0تـا   72/0ها با نمره کل محاسبه گردید که بـین   ضریب هبستگی هر یک از گویه

باشـد. ابولقاسـمی    دست آمد که در حد مطلوبی مـی  به 83/0آلفاي کرونباخ نیز جهت تعیین پایایی 

  گزارش نموده است. 79/0) ضریب پایایی این ابزار را 1381(

) کـه  CASES( 1تحصـیلی  خودکارآمـدي  نامـه  پرسشخود کارآمدي از گیري  ب: براي اندازه

 برداشـتن،  یادداشـت  با ارتباط در آموز دانش عتمادا میزان کهاستفاده شد  باشدیم گویه 32 يدارا

گـذاري بـه    نمره. سنجد می را غیره و وکتابخانه کامپیوتر از استفاده کالس، در توجه پرسیدن، سؤال

 نمـرات  کسـب  نامـه  پرسش این در. بود) 5( زیاد خیلی ا) ت1( مک خیلی ازدرجه اي لیکرت  5شیوه 

 انجام جهت پایین خودکارآمديي  ندهده نشان پایین نمرات و باالتر خودکارآمديي  دهنده نشان باال

در زمینـه اعتبـار و پایـایی ایـن ابـزار       ).1392 وهمکـاران،  ازجمالی نقل به( باشدمی درسی تکالیف

نفر از دانشجویان ایرانی ضریب همسانی درونی براي کـل   320) در نمونه 2007شکري و همکاران (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. College Academic Self-Efficacy Scale 
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اند و اعتبار آن با روش تحلیل عاملی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفته گزارش نموده 91/0آزمون را 

هـا   از روش تحلیل گویه با توجه به همبستگی گویه است. در پژوهش حاضر روایی آن نیز با استفاده

به دست آمد. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده     66/0تا  71/0با نمره کل بین 

 توان گفت پایایی آن در حد مطلوب و مناسبی قرار دارد.می 78/0شد که با توجه به میزان 

) تهیـه شـده اسـت و سـه     2007مکـاران ( نامه فرسودگی تحصیلی توسط برسو و ه ج: پرسش

 ينامـه  سنجد. پرسـش  عالقگی تحصیلی، و ناکارآمدي تحصیلی را میي خستگی تحصیلی، بیحیطه

-گـزاري مـی   اي لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق نمره درجه 5گویه دارد که با روش 15مذکور 

ي بـراي سـه حیطـه    75/0و  82/0، 70/0نامـه را سـازندگان آن بـه ترتیـب      گردد . پایـایی پرسـش  

نامـه را از طریـق    ) ضـرایب اعتبـار ایـن پرسـش    1388فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. نعامی(

ي فشـارزاهاي دانشـجویی مطلـوب گـزارش نمـوده اسـت. در ایـن        نامه همبسته کردن آن با پرسش

نمـره کـل بـین    پژوهش ضمن تأیید روایی صوري توسط متخصصان، ضریب همبستگی هر گویه بـا  

و  87/0به دست آمد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي نمـره کـل      76/0تا 84/0

به دست  86/0و براي ناکارآمدي تحصیلی  85/0، بی عالقگی تحصیلی 83/0براي خستگی تحصیلی

  آمد. شایان یاد است در این پژوهش از نمره کل در محاسبات آماري استفاده شده است.

د: جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان از نمرات کالسی آنـان در درس روش تحقیـق   

اي براي انـدازه  به عنوان شاخص پیشرفت آن درس استفاده شده است. از آنجا که ابزار استاندار شده

گیري پیشرفت در این درس وجود نداشت باتوجه به این که خود محقق سابقه تدریس این درس را 

ز تهیه جدول مشخصات با توجه به ابعاد هدف و محتوا و با توجه به اهداف رفتاري کـه  داشت پس ا

در ابتداي هر بحث موجود بود سؤاالتی تـدوین شـدند کـه حـداکثر توانـایی در سـنجش معلومـات        

دانشجویان در درس یاد شده را داشته باشند. پس از تهیه نسخه اولیه، سؤاالت جهت احـراز روایـی   

سـال درس روش   5ري در خدمت استادانی قرار گرفت کـه سـابقه تـدریس حـداقل     محتوایی و صو

تحقیق را داشتند و پس از جمع آوري نظرات متخصصان اصالحات مد نظـر انجـام شـد و سـرانجام     

باتایید روایی صوري و محتوایی نسخه نهایی سؤاالت به دانشجویان داده شد. جهت سنجش پایـایی  

به دست آمد کـه درحـد    91/0ده شد، ضریب همبستگی بین دو نیمه از روش دو نیمه کردن استفا

  باشد. مطلوبی می

به علت جلوگیري از اثرگذاري متغیرهاي مزاحم، فرآیند مداخله پس از برگزاي امتحـان میـان   
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شد دانشجویان تا حدي  ترم درس روش تحقیق انجام شد تا بر اساس نمرات آن اطمینان حاصل می

راین در مرحله اول از متغیرهاي مـورد نظـر، پـیش آزمـون بـه عمـل آمـد تـا         باشند بناب همگون می

باشند که نتـایج پـیش آزمـون تفـاوت     ها تقریباً همطراز می مشخص گردد در متغیرهاي اصلی گروه

معناداري را نشان نداد. پس از اجراي پیش آزمون گروه کنترل بـه همـان روش قبـل از میـان تـرم      

ها را دریافت نمودند. در گروه آزمـایش   ي سخنرانی و پرسش و پاسخ حضوري آموزش یعنی به شیوه

شـد و   بـه آنـان آمـوزش داده مـی    مطالب آموزشی در فواصل هفته اي یک بار از طریق تلفن همراه 

جلسه)پاسـخ داده شـد. در    10سؤاالت احتمالی به همین شیوه درجلسه دوم همان هفته (مجموعـاً  

هـاي اصـلی پـس     نهایت پس از ارسال شش بسته آموزشی طی پنج هفته از هر دو گـروه در متغیـر  

بـا اسـتفاده از روش    SPSSهاي به دسـت آمـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        آزمون به عمل آمد. داده

  کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  

  ها یافته

درصـد   6/86دهد که بیشتر شرکت کنندگان را دانشـجویان زن معـادل    بررسی اولیه نشان می

دهند که البته با توجه به پیشی گرفتن زنان در تحصیالت دانشگاهی ایـن مسـأله دور از    تشکیل می

هنگام اجراي برنامه سعی محقق بر تساوي تعداد افراد دو گروه بود اما به علت انتظار نبوده است. در 

ها وجود دارد که به لحـاظ آمـاري معنـادار     هاي داوطلب اندکی تفاوت درتعداد گروه استفاده از گروه

  ها در گروه کنترل قرار دارند. درصد از کل آزمودنی 8/52نیست. تقریباً 

کارآمدي تحصیلی، انگیزه پیشرفت، فرسـودگی تحصـیلی و   هاي مرکزي مربوط به خود شاخص

  پیشرفت تحصیلی در جدول ذیل آمده است.

  

  هاي مرکزي مربوط به متغیرهاي اصلی گروه نمونه در مراحل پیش و پس آزمون : شاخص1جدول 

  آزمایش  کنترل    ها گروه

  میانگین  مرحله  متغیرها
انحراف 

  معیار
  میانگین  بیشینه  کمینه

انحراف 

  معیار
  بیشینه  کمینه

  112  55  8/14  5/85  112  45  06/16  2/84  پیش آزمون  انگیزه پیشرفت

  115  67  12/11  4/103  118  45  88/16  7/84  پس آزمون

ــودگی  فرســــــ

  تحصیلی

  70  12  3/1  8/50  67  12  56/1  2/44  پیش آزمون

  54  14  11  04/32  67  12  1/14  67/38  پس آزمون
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  آزمایش  کنترل    ها گروه

  میانگین  مرحله  متغیرها
انحراف 

  معیار
  میانگین  بیشینه  کمینه

انحراف 

  معیار
  بیشینه  کمینه

ــدي  خودکارآمـــ

  تحصیلی

  155  67  3/2  03/1  136  56  3/2  01/1  پیش آزمون

  150  89  56/1  23/1  136  56  4/2  01/1  پس آزمون

پیشــــــــــرفت 

  تحصیلی

  10  5  23/1  1/7  10  3  52/1  60/6  پیش آزمون

  10  5  32/1  08/8  9  2  57/1  7/6  پس آزمون

  

بر اساس جدول فوق میانگین نمرات انگیزه پیشرفت درگروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش 

تفاوت اندکی دارد. در مرحله پس آزمون نمرات گروه آزمایش مقداري بهبود یافته اسـت امـا    آزمون

نمرات انگیزه پیشرفت گروه کنترل تفاوت چندانی نداشته است. در مرحلـه پـیش آزمـون میـانگین     

فرسودگی تحصیلی درگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باالتراست اما در مرحله پـس آزمـون   

اند که این کاهش میانگین در گروه آزمایش بیشـتر اسـت.    گروه فرسودگی کمتري نشان دادههر دو 

اند. پس از اجراي  دهد که دو گروه برتري خاصی نداشته بررسی خودکارآمدي تحصیلی نیز نشان می

روش آموزشی، میانگین گروه آزمایش اندکی باالتر رفته اسـت. مقایسـه پیشـرفت تحصـیلی هـر دو      

  ت از برتري گروه مداخله در مرحله پس آزمون دارد.گروه حکای

جهت مشخص نمودن این که روش تلفن همراه بر خودکارآمدي، انگیزه پیشـرفت، فرسـودگی   

تواند  تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته است از آزمون کوواریانس استفاده شد. این روش می

آزمون را محاسبه نماید. جهت انجام تحلیـل   اثرات نمرات پیش آّزمون با حذف آماري بر نمرات پس

ها و خطی بودن هایی چون نرمال بودن توزیع نمرات، همگنی واریانسکوواریانس رعایت پیش فرض

رابطه بین متغیر وابسته و متغیر همپراش و برابر بودن ضرایب خطوط رگرسیون و به عبـارت دیگـر   

  باشد. نشانگر این نتایج می 2جدول عدم تعامل بین متغیر مستقل و همپراش الزم است. 

  

  اسمیرونف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش -: نتایج آزمون کولموگروف2جدول 

  سطح معناداري  گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها

  انگیزه پیشرفت
  475/0  633/0  658/0  پیش آزمون

  721/0  769/0  842/0  پس آزمون

  فرسودگی تحصیلی
  621/0  498/0  512/0  آزمونپیش 

  71/0  688/0  854/0  پس آزمون
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  سطح معناداري  گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها

خودکارآمدي 

  تحصیلی

  458/0  854/0  12/1  پیش آزمون

  651/0  956/0  21/1  پس آزمون

  پیشرفت تحصیلی
  569/0  02/1  023/1  پیش آزمون

  541/0  013/1  01/1  پس آزمون

  

هر مرحله و عدم معناداري  شود با توجه به میزان به دست آمده در همان گونه که مالحظه می

  باشد. آن، توزیع نمرات متغیرهاي تحقیق در دو گروه نرمال می

  

  ها : ضریب شیب رگرسیون و همگنی واریانس3جدول

  متغیرها
  همگنی شیب رگرسیون  ها همگنی واریانس

F  سطح معناداري  F  سطح معناداري  

  33/0 352/0  19/0 0336/0  انگیزه پیشرفت

  841/0  715/0  541/0  285/0  فرسودگی تحصیلی

  12/0  41/0  21/0  128/0  خودکارآمدي تحصیلی

  246/0  264/0  326/0  489/0  پیشرفت تحصیلی

  

بدست آمده و سطح معنـاداري، نشـان از وجـود همگنـی       Fآزمون لوین نیز با توجه به میزان

ها برقرار است. همچنـین ضـرایب شـیب نیـز نشـان       ها دارد. بنابراین فرض همگنی واریانس واریانس

هـاي   دهد که نوع روابط میان متغیرهاي وابسته و همپراش یکسان است، بنابراین مفروضه شـیب  می

  نتایج استفاده از تحلیل کوورایانس بالمانع است.برابر نیز رعایت شده است. با توجه به این 

  

  : نتایج تحلیل کواریانس شیوه تدریس به روش تلفن همراه در مرحله پس آزمون4جدول 

  منابع خطا
مجموع 

  مجذورات
 درجه آزادي

میانگین 

  مجذورات
F سطح معناداري 

  /000  2/31  3/4252  1  6/8504  انگیزه پیشرفت

  /182  8/1  2/143  1  28/143  فرسودگی تحصیلی

  /000  3/52  6/11354  1  6/11354  خودکارآمدي تحصیلی

  /000  39/10  12/22  1  12/22  پیشرفت تحصیلی
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ــرفت        ــزه پیش ــر انگی ــراه ب ــن هم ــق تلف ــوزش از طری ــد آم ــه ش ــه مالحظ ــه ک ــان گون   هم

)F=31/2, p</000) خــود کارآمــدي تحصــیلی ، (F=52/3, p</000 (  و پیشــرفت تحصــیلی 

)F=10/39,p</000(  تأثیر مثبت و معناداري داشته است. با توجه به میزانF     بدسـت آمـده ایـن

تأثیر بیشتر بر خود کارآمدي تحصیلی بوده است و سپس بیشـترین تـأثیر را بـه ترتیـب بـر انگیـزه       

  پیشرفت و  در نهایت پیشرفت تحصیلی داشته است.

مرحله پـس آزمـون، ایـن    الزم به ذکر است، با توجه به کاهش فرسودگی در گروه آزمایش در 

توان گفت که روش آموزشی مبتنی بر  میزان کاهش به لحاظ آماري معنادار نبوده است. بنابراین می

  تلفن همراه بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان اثربخش نبوده است.

  

  بحث و نتیجه گیري

روبـه رو  هاي حیات اجتماعی یعنـی تغییـر مـداوم    ترین چالش بشر در قرن بیست ویک با مهم

سویی با ایـن تغییـرات را داشـته باشـند،      است. براي تربیت افرادي که توانایی اثرگذاري و قدرت هم

اي را فراهم  ). یادگیري سیار زمینه2009، 1باید نظام یادگیري مورد توجه قرار گیرد (راي و پارسونز

راهبـري در یـادگیري،   هاي آموزشی، مانند یادگیري مستقل، خود ساخته است که بسیاري از آرمان

یادگیري در هر مکان و زمان، استقالل فراگیر در امر یادگیري، حق انتخاب محتوا بر حسب عالئـق،  

هـاي  هـا در قالـب  هـاي فـردي دانشـجویان، امکـان ارائـه مثـال      تر تفاوتبه رسمیت شناختن واقعی

و ارزیـابی و ارائـه سـریع    اي، آمـوزش و یـادگیري مشـارکتی    تر با استفاده از امکانات رایانـه ملموس

  .)2007کند (هاردي و همکاران، تر جلوه میها، قابل تحققبازخورد از آموخته

ي آموزش از طریق تلفـن همـراه آمـوزش     گونه که مالحظه شد دانشجویانی که به شیوه همان

دیده بودند در پـس آزمـون در متغیرهـاي احسـاس خـود کارآمـدي، انگیـزه پیشـرفت و پیشـرفت          

ي نـوین در امـر    عملکرد بهتري داشتند. بر اساس آنچه که مالحظه شد اسـتفاده از شـیوه   تحصیلی

توانـد تحـت تـأثیر    تواند بر انگیزه یادگیرندگان اثرگذار باشد. اصوالً انگیزه در آدمیان مـی آموزش می

اده از رسد استف باشد که به نظر می عوامل متعددي قرارگیرد یکی از این عوامل تازه بودن شرایط می

گونه از دانشجویان داراي جاذبه بوده اسـت کـه توانسـته سـطح     تلفن همراه در امر آموزش براي این

هـاي   انگیزش آنان را در امر یادگیري و کاربرد تکنولوژي افزایش دهد. این نتیجـه همسـو بـا یافتـه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryu& Parsons 
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.. است. در بیشتر ..2008؛ رائو وهمکاران، 2010؛ الیوت و همکاران، 2008تحقیقاتی ایتو وهمکاران، 

  این تحقیقات بر تأثیر نوآوري در پیامدهاي تحصیلی تأکید شده است. 

همچنین استفاده از تلفن همراه بر افزایش سطح خودکارآمدي دانشجویان اثرگذار بوده اسـت.  

هاي یادگیري بر خط به طور عـام بـا ایجـاد حـس مشـارکت و       رفت وجود محیط چنانچه انتظار می

تواند سطح کارآیی آنان را تقویت نموده و با ایجاد حس اعتماد به نفس گیرندگان میمسؤلیت در یاد

ي یادگیري بیشتري را در یادگیرندگان ایجاد نماید. ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیقـات زمـانی و        انگیزه

ــاران،  ــردي، الي و زو،2012؛ شــین ســین، 1391همک ــاران،  2007؛ ه ــوبی و همک  1390و  محب

از سوي دیگر استفاده از تلفن همراه موجب افزایش سطح یادگیري شده اسـت. ایـن    همگرایی دارد.

نتیجه دور از انتظار نبوده است چرا که با وجود اثرگذاري این روش آموزشـی بـر سـطح انگیـزش و     

توان داشـت. ایـن یافتـه همسـو بـا      خودکارآمدي به طور طبیعی انتظار افزایش سطح عملکرد را می

اسـت.   2010؛ جانسون و همکـاران،  2007؛ کومر، 2009؛ ذوالفقاري، 2010لیوت، نتایج تحقیقات ا

دهند که عواملی مثل یادگیري مستقل، آزادي، خالقیت، دسترسـی   این دسته از تحقیقات نشان می

هایی چـون احسـاس    سریع به محتواي دلخواه و ... در محیط یاگیري برخط با تأثیرگذاري بر ویژگی

  تواند سطح یادگیري را افزایش دهد.یزه میخود کارآمدي و انگ

ي آموزشـی   نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که استفاده از تلفـن همـراه در حیطـه   

نتوانست سطح فرسودگی تحصیلی دانشجویان را کاهش دهد. به رغم بـاال بـودن سـطح فرسـودگی     

پس آزمون نیز باال بـوده اسـت   تحصیلی در دانشجویان در مرحله پیش آزمون این ویژگی در مرحله 

رسد به عواملی چون ساختار تحصیلی دانشگاه پیام نور، کتاب محـور بـودن آمـوزش،     که به نظر می

ــا تحقیقــات ســارانی    ســوابق افــت تحصــیلی دانشــجویان، مــرتبط دانســت. در کــل، ایــن یافتــه ب

ــور حســنی، 2008هارتنــل و همکــاران،  ؛2014وآیتــی، دارد در ناهمســو اســت کــه جــا   1392؛ پ

  گر به بررسی بیشتر آن پرداخت. هاي آینده با کنترل عوامل مداخله بررسی

استفاده از یک طرح نیمه آزمایشی به علت عدم توانایی درکنترل متغیرهاي مـزاحم احتمـالی   

ها  گونه که مالحظه شد شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه سازد. همانتعمیم این نتایج را دشوار می

هاي مقایسه امکـان   به نفع دختران بوده است، بنابراین وجود دانشجویان دختر با درصد باال در گروه

گذار بر سطح یادگیري است، نتایج این تحقیق را در تعمیم  بررسی تأثیر جنسیت که ازمتغیرهاي اثر

اي مجـزا نقـش    گردد در مطالعه روبه رو ساخته است. در مطالعات آتی پیشنهاد میدهی با محدویت 
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هـاي آموزشـی جدیـد در    ي جنسیت مورد بررسـی قـرار گیـرد، همچنـین سـایر روش      کننده تعدیل

هاي دیگر نیز تکـرار شـود.    یادگیري مورد بررسی آزمایشی قرار گیرد و این تحقیق در سایر دانشگاه

هاي الکترونیک با محوریت اینترنـت   مشخص است سطح استفاده از تکنولوژي گونه که در کل همان

هایی در جهـت ایجـاد دولـت    درجاي جاي ایران اسالمی افزایش یافته است تا جایی که دولت تالش

هاي اجتماعی داخلی داشته است. بنابراین بـا   مجازي، ایجاد شبکههاي الکترونیک، گسترش آموزش

و همگـام بـا سـطوح دانـش جهـانی و توجـه بـه پیامـدهاي مطلـوب احتمـالی           توجه به نیاز جامعه 

  ي یادگیري اثرگذار باشد. تواند در حیطه هاي نوین، استفاده از انواع تکنولوژي آموزشی می تکنولوژي
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