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  چکیده
هاي  یادگیري زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگري نیازمند داشتن قابلیت

شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاري است. هدف از پژوهش حاضر 
طلبی  ارائۀ مدلی علّی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان، انواع کمک
ملکرد (ابزاري و اجرایی)، یادگیري زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و ع

در درس زبان انگلیسی است. جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ 
نفر  250بوده که  1391در سال  شهر نیشاهآموزان دختر دبیرستانی  دانش

اي به عنوان گروه نمونه انتخاب  اي چند مرحله از آنان به روش خوشه
هاي انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی (اشمیت و  نامه شدند. پرسش

) و نوع و میزان استفاده 2008طلبی ورهاسلت ( )، ابعاد کمک2001واتانابه، 
) مورد استفاده قرار 1390ی و میرزایی، از تلفن همراه (امرایی، زمانی، عابدین

ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.  گرفت. داده
اي استفادة آموزشی از تلفن همراه در  دهندة نقش واسطه ها نشان یافته

طلبی و عملکرد در زبان انگلیسی بود. همچنین  ارتباط بین انواع کمک
اي در ارتباط بین انگیزش  شی واسطهطلبی نق مشاهده شده انواع کمک

توان  پیشرفت در زبان انگلیسی و استفادة آموزشی از تلفن همراه دارد. می
نتیجه گرفت که استفاده آموزشی از تلفن همراه براي یادگیري زبان 
انگلیسی نقشی فراشناختی داشته و یکی از راهبردهاي خودتنظیمی براي 

 ان است. آموز مدیریت منابع به وسیلۀ دانش
  

  کلیدي واژگان
همراه، زبان  با تلفنیادگیري  طلبی تحصیلی، انگیزش پیشرفت زبان، کمک

  انگلیسی.
 
 
 
 
 

Abstract 
English language learning like learning of any other 
language requires to have cognitive, Meta - cognitive, 
motivational, and behavioral capabilities. The purpose 
of this study is to provide a casual model which shows 
the relationship among language learning motivation, 
all types of help seeking behavior (instrumental, execu-
tive), English language learning through the mobile 
phone, and performance in English language course. 
The statistical population of this study includes: all 
high school female students in Shahinshahr during 
1391-1392 educational years. Further, by using cluster 
multi stage random sampling, 250 students were select-
ed for this study. Data collected through questioners of 
achievement motivation for English language 
(Schmidet and Watabane, 2001), help seeking dimen-
sions (Verhastel, 2008), and mobile phone usage type 
and level, (Amraee, Zamani, Abedini, and Mirzaee, 
1390). Later, by using path analyses statistical method, 
the data was analyzed. Findings indicated that, educa-
tional mobile phone usage has a mediator role related to 
all kinds of help seeking behavior, and performance in 
English language course. It was also observed that, all 
types of help seeking behavior has a mediator role re-
lated to achievement motivation for English language 
learning, and mobile phone educational usage. Thus, it 
can be concluded that mobile phone educational usage 
has a Meta cognitive role and it is considered as one of 
the self-regulatory strategies for time management. 
 
Keywords 
Achievement Motivation, Academic Help Seeking, 
Mobilephone Learning, English Language Learning. 
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  مقدمه
خارجی، روشی  یادگیري زبان انگلیسی به عنوان یک زبان

دیگران در عصري است که جهان به  براي برقراري ارتباط با
شود و مستلزم  عنوان یک دهکدة جهانی، درنظر گرفته می

هاي شناختی، فراشناختی، ارتباطی،  ها و مهارت داشتن قابلیت
  ،2013، 1اجتماعی و رفتاري است (کاردوسو و متوس

ه عنوان یکی از ). امروزه زبان انگلیسی ب2002، 2اندرسون
ي زندة دنیا اهمیت اساسی در محافل ها زبانپرکاربردترین 
اي  نقش ارتباطی، کتابخانه رغم بهالمللی دارد، اما  علمی و بین

هاي  اي آن، در مدارس دولتی، خصوصی و نظام و واسطه
التحصیل از  آموزان و دانشجویان فارغ آموزش عالی، اکثر دانش

استفاده از زبان انگلیسی براي نظام آموزشی کشور ما در 
؛ به 1386برقراري ارتباط توانایی محسوسی ندارند (اکرامی، 

  ). 1390نقل از امرایی، زمانی، عابدینی و میرزایی، 
 متأثرهاي درسی مختلف  عملکرد تحصیلی فراگیران در حوزه

موقعیتی یا بافتی  ها آناز عوامل متعددي است که برخی از 
درونی و شخصی هستند. طبق  ها آنبوده و برخی از 

اجتماعی عوامل فردي، محیطی و تمام  –هاي شناختی  نظریه
ي ا وستهیپ هم بههاي  کننده شود، تعیین موجب رفتار می آنچه

هاي درسی  هستند که عملکرد تحصیلی فراگیران را در حوزه
بر  رگذاریتأثزنند. یکی از عوامل فردي مهم و  مختلف رقم می
ی و یادگیري فراگیران، خودگردانی یا عملکرد تحصیل

است. به لحاظ نظري یادگیرندگان خودگردان  3خودتنظیمی
راهبردهاي شناختی و فراشناختی در اختیار دارند که در صورت 

کنند  استفاده می ها آنلزوم براي انجام تکالیف درسی از 
) نیز معتقد است یادگیرندگان 2008( 4). زیمرمن1386(کدیور، 
ان نه تنها اهداف بهتري براي یادگیري خود انتخاب و خودگرد

کنند، بلکه در فرآیند یادگیري از راهبردهاي یادگیري  تعیین می
و در صورت نیاز به کمک، از  کنند ي نیز استفاده میمؤثرتر

تر و  منابع مختلف و سایر افراد کمک بیشتر، بهتر، مناسب
  کنند.  تري دریافت می بموقع
با دریافت کمک از منابع انسانی و غیرانسانی یکی از  5طلبی کمک

). در 1986، 6است (زیمرمن، پوز راهبردهاي یادگیري خودگردان
هاي خاص یادگیرندگان خودگردان این  واقع یکی از ویژگی

دانند چگونه از دیگران به عنوان یک منبع  می ها آناست که 
تفاده کنند. براي مقابله با مسائل و مشکالت یادگیري خود اس

                                                
1. Cardoso & Matos  
2. Anderson 
3. Self-regulation 
4. Zimmerman 
5. Help seeking 
6. Pous 

وقتی این فراگیران در حین انجام تکالیف درسی خود با ابهام 
شوند نه تنها بر اهمیت دریافت کمک از  با مشکلی روبرو می

منابع انسانی و غیرانسانی آگاه بوده و واقف هستند 
(فراشناخت)، بلکه براي غلبه بر ابهامات درسی خود و فهم 

، 7آورند (نیومن روي میبیشتر مطلب به سایر افراد و منابع 
)، در نتیجه قادر خواهند بود 1386؛ به نقل از عابدینی، 1994

مشکالت درسی خود را بسیار سریع و در زمان درست و بموقع 
  حل کنند.

طلبی تحصیلی از دو نوع رفتار  در ادبیات مربوط به کمک
 8طلبی ابزاري از کمک اند عبارتطلبی یاد شده است که  کمک

طلبی ابزاري، با  . افراد با سبک کمک9اجرایی طلبی و کمک
و دستیابی به  سؤالهدف رفع ابهامات یادگیري خود، پرسیدن 

مستقل از افراد یا منابع  طور بهدرك و فهم و تبحر بیشتر و 
طلبی  گیرند، در حالی که افراد با سبک کمک دیگر کمک می

ریع و مسئله و انجام س حل راهاجرایی به دنبال دست یافتن به 
فوري تکالیف بدون درك و فهم آن هستند (داوسون، 

). نتایج تحقیقات حاکی از این است 2010، 10میدووس و هافیه
طلبی اجرایی، راهبرد  طلبی ابزاري نسبت به کمک که کمک

تري است و رابطۀ مثبت و معناداري با  یادگیري سازش یافته
ي درسی ها در حوزه یادگیري و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان

تواند  طلبی می ). این نوع کمک2008مختلف دارد (زیمرمن، 
و یا درخواست و کسب اطالعات از منابع  سؤالشامل پرسیدن 

ها، معلم، پدر، مادر و غیره)  کالسی انسانی (نظیر همساالن، هم
ها و مجالت علمی و تخصصی،  و منابع غیرانسانی (نظیر کتاب

ی موجود در ابزارهاي سیار و اینترنت، امکانات جانبی و آموزش
، نوت بوك، تبلت و تاپ لپقابل حملی نظیر تلفن همراه، 

). در این 2010، 11غیره) باشد (هوانگ، ویو، تسنگ و هیوانگ
) 1386؛ به نقل از عابدینی، 1991همکاران ( و 12راستا پینتریچ

طلبی و یادگیري از همساالن از جمله  معتقدند که کمک
راهبردهاي یادگیري فراشناختی هستند که یادگیرندگان 

منابع در دسترس براي یادگیري  ها آنخودگردان با استفاده از 
  کنند.  خود را مدیریت می

یجیتالی، نه تنها از سوي دیگر عصر حاضر به عنوان عصري د
زیادي در اختیار انسان قرار داده است، بلکه  13هاي فناوري

ها در جهت ارتقاي یادگیري انسان را  استفاده از این فناوري

                                                
7. Newman 
8. Instrumental help seeking 
9. Executive help seeking 
10. Dawson, Meados & Haffie 
11. Hwang, Wu, Tseng & Huang 
12. Pintrich 
13. Technologies 
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هاي تعلیم و تربیت  مطرح کرده است، به طوري که نظام
هاي یادگیري  پیشرو در جوامع پیشرفته به دنبال طراحی محیط

جهت توسعۀ  ها آنتفاده از ها و اس غنی شده با فناوري
خودگردانی در یادگیرندگان هستند. نتایج تحقیقات انجام شده 

هاي یادگیري  چشمگیر این محیط ریتأثنیز حاکی از کارایی و 
آموزان است (براي مثال کریوکف،  در عملکرد تحصیلی دانش
، 2؛ شا، لویی، چن و ژوانگ2014، 1گورین و مورد وینستف

  ). 2012مکاران، ؛ کارنیرو و ه2011
هاي سیار است که  فناوري نیتر مهمیکی از  3تلفن همراه

تواند در خدمت یادگیري باشد و فرآیند یادگیري را تسهیل  می
قرار داشته (سارانی و  4کند و در حیطۀ یادگیري الکترونیکی

) و همچنین باعث افزایش رضایت یادگیرندگان 1393آیتی، 
)، استقالل در عملکرد و 1393(ضرغام، شبیري و سرمدي، 

، 5شود (شوهل و پاور سازي تعامالت یادگیري آنان می غنی
؛ سارانی و آیتی، 2012؛ نقل از کارنیرو و همکاران، 2010
). یادگیري زبان 1392؛ عابدینی، زمانی و امرایی، 1393

آن مانند شنیدن،  چهارگانههاي اساسی و  انگلیسی و مهارت
اي است که طبق نظر  تن حوزهبیان کردن، خواندن و نوش

هاي آموزش سنتی قادر به برآورده کردن  کارشناسان روش
هاي اخیر استفاده از  نیازهاي فراگیران آن نیست، لذا در سال

اي و وسایل ارتباطی سیار نظیر تلفن همراه  هاي رایانه فناوري
و نقش آموزشی این ابزارها در یادگیري زبان انگلیسی مورد 

؛ نقل از 2011، 6قرار گرفته است (جیوو و هسان توجه محققان
 نیدر ا). تحقیقات صورت گرفته 2013کاردوسو و ماتوس، 
هاي پیام کوتاه  توان از سرویس دهد که می حوزه نیز نشان می

 7و سایر امکانات موجود در تلفن همراه نظیر موزیک پلیر
)، 1394اف،  زاده و نعمان هاي آموزشی کرد (امان استفاده

هنگام یادگیري زبان انگلیسی به عنوان یک زبان  صوصاًخ
). در این راستان پاور و 2005خارجی (تورنتون و هوسر، 

) نشان دادند که استفادة آموزشی از تلفن 2010( 8شریستا
آموزان در درس زبان  همراه سبب پیشرفت تحصیلی دانش

و سارانی  )2011انگلیسی گردیده است. نتایج تحقیق سارانی (
آموزش از طریق تلفن همراه  ریتأث) نیز حاکی از 1393و آیتی (

بر یادگیري و انگیزش پیشرفت دانشجویان در درس زبان 

                                                
1. Kryukov, Gorin & Mordvintsev 
2. Sha, Looi., Chen & Zhuang 
3. Mobile phone 
4. Electronic learning 
5. Showhan & Power 
6. Chewu & Hessun 
7. Music player 
8. Power & Sherissta 

؛ به نقل از کار 2010( 9انگلیسی است. نتایج پژوهش کایلین
؛ به نقل از 2008( 10)؛ مورا و کرواال2012نیرو و همکاران، 

ت که نزدیک به ) نیز نشان داده اس1392عابدینی و همکاران، 
% دانشجویان رشته زبان انگلیسی اعتقاد دارند استفاده از 67

تلفن همراه روش بسیار مؤثري براي یادگیري زبان انگلیسی 
) و 1391هاي امرایی، زمانی، عابدینی و میرزایی ( است. یافته

دهد استفاده از  ) نیز نشان می1392عابدینی، زمانی و امرایی (
هاي  ثبت و معناداري بر یادگیري مهارتم ریتأثتلفن همراه 

  ي در دانشجویان دانشگاه اصفهان دارد. آموز زبانچهارگانۀ 
آموزان و  که برخی دانش اند آنحاکی از  ها این یافته

و به عنوان یک راهبرد  ختهیخودانگ طور بهدانشجویان 
هاي تلفن همراه  مدیریت منابع از امکانات موجود در گوشی

کنند. در واقع  خود جهت یادگیري زبان انگلیسی استفاده می
هاي تلفن  این فراگیران استفاده از امکانات موجود در گوشی

هاي  همراه را نوعی راهبرد براي یادگیري بهتر مهارت
دانند (گاره رو، اکوآ و کوالزوس،  آموزي می چهارگانۀ زبان

؛ همگی به نقل از عابدینی، 2011؛ ینگین و همکاران، 2011
توان نتیجه گرفت که  ). از این رو می1392زمانی و امرایی، 

تواند  استفاده از تلفن همراه براي یادگیري زبان انگلیسی می
طلبی ابزاري  یک راهبرد فراشناختی باشد که در مقولۀ کمک

گیرد، زیرا یادگیرندگان خودگردان آگاهی بیشتري از  یقرار م
نقش آموزشی تلفن همراه دارند و از امکانات آموزشی موجود 

هاي تلفن همراه خود به عنوان یکی از منابع  در گوشی
طلبی در جهت یادگیري و تسلط بیشتر بر  غیرانسانی کمک

مانی، کنند. براي مثال نتایج تحقیق ز زبان انگلیسی استفاده می
) نشان داد که نه تنها استفاده از منابع 1393کیانی و عابدینی (
هاي  طلبی نظیر اینترنت، تلفن همراه، رایانه غیرانسانی کمک

و غیره در بین دانشجویان مجازي و  تاپ لپشخصی و 
حضوري در دانشگاه اصفهان بسیار رایج است، بلکه استفادة 

وان یک منبع کمکی و آموزشی از این منابع غیرانسانی به عن
  کننده نیز الگوي متفاوتی در این دانشجویان دارد.  حمایت

کمک  خصوصاًطلبی از منابع غیرانسانی ( در حقیقت کمک
هاي جدید و سیار) به عنوان یک راهبرد  گرفتن از فناوري

 نسبتاًیادگیري فراشناختی براي مدیریت منابع، زمینۀ پژوهشی 
طلبی در  رفتار کمک شدن متحولجدیدي است که باعث 

فراگیران شده است. به طوري که در حال حاضر فراگیران 
هاي  بیشتر تمایل به کمک گرفتن از منابع غیرانسانی (فناوري

ار به جاي انسان) و بدون حضور فیزیکی و تعامل با  جدید و سی
                                                
9. Kaillin 
10. Murra & Korovalla 
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کننده (دنیاي مجازي، اینترنت و امکانات جانبی  منبع کمک
ها) دارند (النگ و همکاران،  در این فناوري آموزشی موجود

). این موضوع 2009، 1؛ به نقل از پیوستینن و رویت1992
باعث شده است که متخصصان علوم تربیتی از جمله 

طلبی اجتماعی (تالش  شناسان پرورشی بین کمک روان
ها، معلمان و سایر  کالسی فراگیران براي کمک گرفتن از هم

جستجوي اطالعات (تالش فراگیران  ) و رفتارساالن بزرگ
براي کسب اطالعات بیشتر از منابع غیرانسانی از جمله 

هاي ارتباطات و اطالعات) تمایز قایل شوند (زیمرمن و  فناوري
) در 2006( 2). بر این اساس بارتولومی و استفنز1986پونس، 

ی را مطالعه و رسان کمکیک پروژه تحقیقی سه نوع شرایط 
طلبی  طلبی اجتماعی از یک معلم، کمک . کمکمقایسه کردند

کننده و حمایتی مبتنی بر  اجتماعی به همراه منابع کمک
رسانی از  فناوري (ایمیل، تلفن همراه، اینترنت و غیره) و کمک

دریافتند در  ها آنابزارهاي فناورانه و حمایتی. و  ها سامانهطریق 
بود،  ده شدهشرایط سوم که از یک سیستم کمکی فناورانه استفا

طلبی دانشجویان بیشتر بود و نگرش  نه تنها میزان کمک
طلبی پیدا کرده بودند، بلکه  و بهتري نسبت به کمکتر  مثبت

میزان استقالل، خودکنترلی و یادگیري آنان نیز بیشتر شده 
  بود. 

؛ به نقل از کیانی، زمانی و عابدینی، 1998کیفر و کارابنیک (
هاي انجام شده در مورد نقش  هش) نیز با بررسی پژو1393
هاي سیار و جدید دریافتند این نوع  اي کامپیوتر، فناوري واسطه
طلبی به خاطر کاهش دادن تهدیدات ادراك شده به  کمک

کند. نتایج  وسیلۀ فراگیران، پیشرفت در یادگیري را تسهیل می
؛ به نقل از 2006( 3هاي صورت گرفته به وسیلۀ رویت پژوهش

) نیز حاکی 2008( 4)، رویت و کوتیلت2009رویت،  پوستینن و
ار به عنوان  از این است که استفاده از فناوري هاي جدید و سی

ۀ و توسعکننده و حمایتی براي جستجوي اطالعات  منابع کمک
یادگیري نقشی فراشناختی داشته و یک راهبرد خودتنظیمی 

تر مطلب به وسیلۀ یادگیرنده  است که منجر به درك عمیق
شود یادگیرنده بتواند بموقع به کمک و  شده و باعث می

  حمایت الزم و ضروري دست پیدا کند. 
یا نیاز به پیشرفت، متغیر دیگري است که با  5انگیزش پیشرفت

هاي مختلف درسی رابطۀ نیرومندي  ران در حوزهعملکرد فراگی
دارد. انگیزش پیشرفت عبارت است از میل یا اشتیاق براي 

 ها آنهایی که موفقیت در  کسب موفقیت و شرکت در فعالیت
                                                
1. Puustienen & Rouet 
2. Bartolome & Steffens 
3. Rout 
4. Coutelet 
5. Achievement motivation 

؛ 2006به کوشش و توانایی شخصی وابسته است (اسالوین، 
). افراد داراي انگیزش پیشرفت باال 1393به نقل از سیف، 

مشکالت و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند و  براي حل
حتی پس از آن که در انجام کاري شکست خوردند، از آن 

کشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه  دست نمی
هاي خارجی و داخلی  دهند. به عالوه نتایج برخی پژوهش می

طلبی  نیز حاکی از وجود رابطه بین انگیزش پیشرفت وکمک
) با مطالعۀ 1997و پینتریچ ( 6. براي مثال رایانتحصیلی است

آموز دبیرستانی و ارائه یک مدل ساختاري دریافتند  دانش 203
که انگیزش درونی بیشتر نسبت به یادگیري و موفقیت 

طلبی  تحصیلی اثر مستقیم، مثبت و معناداري بر کمک
) نیز با 2007( 7راهبردي و سازش یافته دارد. استاویانوپولوس

دانشجو دریافت که دانشجویان با انگیزش  137لعه مطا
سازش یافته  –طلبی راهبردي  پیشرفت باال و درونی از کمک

کردند تا دانشجویان با انگیزش پیشرفت  استفادة بیشتري می
) 1377پور ( پایین و داراي انگیزش بیرونی. در این راستا قدم
ر طلبی را د نیز رابطۀ باورهاي انگیزشی و انواع کمک

آموزان پسر مقطع راهنمایی مورد بررسی قرار داد. نتایج  دانش
آموزان با انگیزش درونی بیشتر از  پژوهش او نشان داد دانش

کردند  طلبی استفادة بیشتري می راهبردهاي سازش یافتۀ کمک
) 1393آموزان با انگیزش بیرونی. پژوهش داوودي ( تا دانش

با استفاده از یک هاي داخلی است که  نیز از جمله پژوهش
مدل علّی روابط علّی میان خودکارآمدي، درگیري شناختی و 
انگیزشی را با پیشرفت در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داده 

اي درگیري  هاي این محقق حاکی از نقش واسطه است. یافته
انگیزشی در ارتباط بین خودکارآمدي و عملکرد در درس زبان 

  انگلیسی است.
ه آنچه گفته شد، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه با توجه ب

یک مدل علّی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان 
طلبی (ابزاري و اجرایی)، استفاده از تلفن  انگلیسی، انواع کمک

همراه براي یادگیري زبان انگلیسی و عملکرد در درس زبان 
آموزان دختر دبیرستانی است. مدل مفهومی  انگلیسی در دانش

نمایش داده شده  1مورد استفاده در پژوهش حاضر در نمودار 
  است. 

هاي پژوهش بر اساس مدل  الزم به شرح است که فرضیه
تنظیم و مورد آزمون قرار  1مفهومی ارائه شده در نمودار 

ها شامل محاسبه اثرات مستقیم و  خواهند گرفت، این فرضیه
د که با هاي موجود در مدل خواهند بو غیر مستقیم متغیر

                                                
6. Rayan 
7. Stavianopoulos 
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 انگلیسی زبان در عملکرد بینیپیش یمفهوم مدل .1 نمودار

استفاده از روش آماري تحلیل مسیر بررسی و مورد آزمون قرار 
  خواهند گرفت.

  
  روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر غیر آزمایشی از نوع توصیفی یا به عبارت 
تر همبستگی است. جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ  دقیق
 آموزان دختر دبیرستانی سال دوم و سوم مشغول به دانش

 1391تحصیلی  در سال شهر نیشاهشهرستان تحصیل در 
اي تعداد  اي چند مرحله گیري خوشه بودند که به روش نمونه

از آنجا که نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.  250
یابی معادالت ساختاري تا حدود زیادي با  شناسی مدل روش

هاي رگرسیون چند متغیري شباهت دارد،  برخی از جنبه
 چند رگرسیون تحلیل دروان از اصول تعیین حجم نمونه ت می

 معادالت یابی مدل در نمونه حجم تعیین براي متغیري
حاضر  )؛ لذا در پژوهش1384 هومن،(کرد  استفاده ساختاري

  نفر نمونه در نظر گرفته شد. 15تا  10به ازاي هر متغیر بین 
ابتدا به صورت  بود کهنحوة انتخاب گروه نمونه بدین صورت 

تصادفی یک منطقه از مناطق این شهر انتخاب و از میان 
هاي دخترانه آن منطقه دو دبیرستان دخترانه انتخاب  دبیرستان

شدند، سپس از هر دبیرستان دخترانه یک کالس دوم و یک 
 6هاي انسانی، تجربی و ریاضی (در کل  کالس سوم از رشته

آموزان آن  یۀ دانشکالس از هر دبیرستان) انتخاب و کل
کالس در هر دو دبیرستان) مورد مطالعه  12 جمعاًها ( کالس

 123آموزان در پایۀ دوم و  نفر از این دانش 127قرار گرفتند. 
نفر از آنان در پایۀ سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، از 

نفر از رشته علوم  83نفر از رشته علوم انسانی،  85این تعداد 
فیزیک انتخاب شده بودند.  –نفر از رشته ریاضی  82تجربی و 

هاي  الزم به توضیح است که کلیۀ ابزارهاي پژوهش در کالس

درس و به صورت گروهی تکمیل شدند. قبل از توزیع 
ها از سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و  نامه پرسش

مدیران مدارس مربوطه مجوز کتبی گرفته شد و در مورد 
ها به  اطالعات و اهداف پژوهش براي آزمودنی محرمانه بودن

گیري متغیرهاي  تفصیل توضیح الزم داده شد. جهت اندازه
  پژوهش از سه ابزار به شرح زیر استفاده شد: 

نامۀ راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري زبان  الف) پرسش

) تهیه و تنظیم 2001انگلیسی که به وسیلۀ اشمیت و واتانابه (
مقیاس است که  نامه داراي سه خرده پرسششده است. این 

مقیاس ترجیحات  مقیاس انگیزشی، خرده از خرده اند عبارت
مقیاس راهبردهاي یادگیري. در پژوهش  آموزشی و خرده

نامه استفاده شده  مقیاس انگیزشی این پرسش حاضر از خرده
ي یک بر رواست که همگی  سؤال 47است که متشکل از 

 کامالًاند ( گذاري شده ي نمرها طیف لیکرت پنج درجه
) 2001). اشمیت و واتانابه (5موافقم= کامالًتا  1مخالفم=

نامه را با استفاده از محاسبۀ ضریب  همسانی درونی این پرسش
اند و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  آلفاي کرونباخ محاسبه کرده

و  88/0، 91/0هاي آن را به ترتیب برابر با  مقیاس براي خرده
  اند. گزارش کرده 92/0و براي کل مقیاس برابر با  92/0

طلبی تحصیلی که به وسیلۀ  نامه ابعاد کمک ب) پرسش
 51) تهیه و تنظیم شده است و متشکل از 2008ورهاسلت (

از انواع  اند عبارتمقیاس است که  و چهار خرده سؤال
طلبی و  طلبی، نگرش به کمک طلبی، منابع کمک کمک

مقیاس انواع  در پژوهش حاضر از خرده طلبی. فرهنگ و کمک
 10نامه استفاده شده است که داراي  طلبی این پرسش کمک
طلبی اجرایی و  طلبی یعنی کمک است و دو نوع کمک سؤال
 سؤاالتدهد. این  طلبی ابزاري را مورد سنجش قرار می کمک

اند  گذاري شده اي نمره بر روي یک طیف لیکرت پنج درجه
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). روایی صوري و 5موافقم= کامالًو  1مخالفم= کامالً(
نامه توسط پنج تن از استادان گروه علوم  محتوایی این پرسش

) جهت بررسی 2008گردید. ورهاسلت ( دییتأتربیتی بررسی و 
نامه از روش محاسبۀ آلفاي کرونباخ استفاده  پایایی این پرسش

را براي آن گزارش کرده  84/0کرده است و ضریب آلفاي 
) مقدار ضریب آلفاي 1393نی، کیانی و عابدینی (است. زما

هاي آن را به ترتیب  مقیاس کرونباخ براي کل مقیاس و خرده
 گزارش کرده است.  84/0و  87/0، 80/0، 83/0، 83/0برابر با 

نامۀ میزان و نوع استفاده از تلفن همراه که به  ج) پرسش
ه و ) تهی1390وسیلۀ امرایی، زمانی، عابدینی و میرزایی (

نامه براساس مدل پذیرش  تدوین شده است. این پرسش
است که چهار  سؤال 24حاوي فناوري ساخته شده است و 

آن در رابطه با امکانات زبان آموزش موجود در تلفن  سؤال
براي یادگیري زبان انگلیسی نظیر داشتن ها  همراه آزمودنی

 –بلوتوث، دوربین، موزیک پلیر (امکانات ضبط صوتی 
آن در مورد نوع استفاده از  سؤالتصویري) است، چهار 

هاي تلفن همراه (شنیدن متن به زبان انگلیسی،  گوشی
مشاهده فیلم یا نوشته به زبان انگلیسی، ارسال پیامک به زبان 

افزار فرهنگ لغت انگلیسی)، چهار  انگلیسی، استفاده از نرم
در رابطه  السؤهاي خواندن، چهار  آن در رابطه با مهارت سؤال

در رابطه با تلفظ یا هجی  سؤالهاي نوشتن، چهار  با مهارت
در رابطه با مهارت مکالمه یا صحبت  سؤالکردن و چهار 

نامه به  یی این پرسشو محتواکردن است. روایی صوري 

آموزشی دانشگاه اصفهان  وسیلۀ سه تن از استادان تکنولوژي
ینی و همکاران است. عابد قرارگرفته دییتأمورد بررسی و 

نامه را  ) مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسش1392(
اند. الزم به توضیح است که برخی  گزارش کرده 87/0برابر با 

گذاري  خیر نمره –نامه به صورت بلی  ي پرسشها سؤالاز 
 کامالًاي ( اند و برخی روي یک طیف لیکرت پنج درجه شده

  ).5موافقم= کامالًو  1مخالفم=
آموزان در زبان  زم به توضیح است که عملکرد دانشال

هاي تحصیلی آنان و استخـراج  انگلیسی با رجوع به پرونده

نمرات مستمر و پایانی آنان در درس زبان انگلیسی طی سال 
  گیري شد.  اندازه تحصیلی 

ها از روش تحلیل مسیر، با استفاده  جهت تجزیه و تحلیل داده
) استفاده 1989(جورسکاگ و سوربوم،  7/8افزار لیزرل  از نرم
  شد. 

  
  هاي پژوهش یافته
تر اشاره شد، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه  که پیش چنان

یک مدل علی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان 
طلبی (اجرایی و ابزاري)، استفاده از تلفن  انگلیسی، انواع کمک

همراه براي یادگیري زبان انگلیسی و عملکرد در درس زبان 
بوده  رشه نیشاهآموزان دختر دبیرستانی  انگلیسی در دانش

است. در این مدل انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی به 
طلبی ابزاري و  زاد و متغیرهاي کمک عنوان متغیر برون

طلبی اجرایی، استفاده از تلفن همراه براي یادگیري زبان  کمک
انگلیسی و عملکرد در زبان انگلیسی به عنوان متغیرهاي 

ۀ مدل برازش شده اند. قبل از ارائ زاد در نظر گرفته شده درون
 1در پژوهش، ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق در جدول 

  گزارش خواهد شد. 
دهد که باالترین میزان  نشان می 1هاي جدول  یافته

همبستگی به ترتیب بین متغیرهاي عملکرد در زبان انگلیسی 
)؛ استفاده =35/0rو  ≥01/0Pو انگیزش پیشرفت در زبان (

و  ≥01/0Pطلبی ابزاري ( کمک آموزشی از تلفن همراه و

34/0r= ؛ عملکرد در زبان انگلیسی و استفاده از تلفن همراه(
) و استفاده =33/0rو  ≥01/0Pبراي یادگیري زبان انگلیسی (

از تلفن همراه براي یادگیري زبان انگلیسی و انگیزش 
ترین  ) است و پایین=32/0rو  ≥01/0Pپیشرفت در زبان (

به متغیرهاي عملکرد در زبان میزان همبستگی مربوط 
) است. =r-24/0و  ≥05/0Pطلبی اجرایی ( انگلیسی و کمک

در ادامه مدل ساختاري برازش شده در پژوهش حاضر در 
  شود.  مشاهده می 2شکل شماره 

 ضریب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .1جدول 

انگیزش پیشرفت   متغیرها
  در زبان

طلبی  کمک
استفاده آموزشی از   طلبی اجرایی کمک  ابزاري

  عملکرد در زبان  موبایل
          1  انگیزش پیشرفت در زبان

        1  31/0*  طلبی ابزاري کمک
      1  11/0  -29/0*  طلبی اجرایی کمک

    1  -26/0*  34/0**  32/0**  استفاده آموزشی از موبایل
  1  33/0**  -24/0*  30/0*  35/0**  عملکرد در زبان

01/0P≤**        05/0وP≤*  
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دهد که انگیزش پیشرفت در زبان  نشان می 2هاي شکل  یافته
ابزاري و طلبی  انگلیسی اثر مثبت، مستقیم و معناداري بر کمک

) و B=29/0و  t=34/3عملکرد در درس زبان انگلیسی دارد (
)83/4=t  35/0و=B( آموزانی که  به عبارت دیگر دانش؛

انگیزش پیشرفت باالتري براي یادگیري زبان انگلیسی دارند 
اند و  طلبی ابزاري یا سازش یافته بیشتر استفاده کرده از کمک

اند. همچنین  داشتهپیشرفت بیشتري در درس زبان انگلیسی 
شود که انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی اثر  مشاهده می

- 12/3طلبی اجرایی دارند ( مستقیم، منفی و معنادار بر کمک
=t  28/0و-=Bآموزانی که  دهند دانش ها نشان می ). این یافته

انگیزش پیشرفت باالتري در زبان انگلیسی دارند، کمتر از 
هاي  اند. یافته نایافته استفاده کرده طلبی اجرایی یا سازش کمک
طلبی ابزاري اثري مستقیم،  دهند که کمک نشان می 2شکل 

مثبت و معنادار بر یادگیري زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه 
) و B=31/0و  t=4و عملکرد در درس زبان انگلیسی دارد (

)31/4=t  32/0و=Bها نشانگر این هستند که  ). این یافته
ابزاري یا سازش  ها آنطلبی  وزانی که سبک کمکآم دانش

هاي تلفن همراه خود استفادة بیشتري  یافته بوده از گوشی
در درس  ها آناند و عملکرد  براي یادگیري زبان انگلیسی کرده

زبان انگلیسی نیز بسیار باالتر بوده است. در واقع مشاهده 
جانبی  شود که استفادة آموزشی از تلفن همراه و امکانات می

اي در ارتباط  آن براي یادگیري زبان انگلیسی نقشی واسطه
طلبی ابزاري و عملکرد در درس زبان انگلیسی دارد.  بین کمک

طلبی  ها حاکی از اثر مستقیم، منفی و معنادار کمک یافته
اجرایی بر یادگیري زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و 

) B=- 28/0و  t=- 25/3عملکرد در درس زبان انگلیسی است (
آموزان با  به عبارت دیگر دانش؛ )B=-27/0و  t=- 04/3و (

طلبی اجرایی یا سازش نایافته استفادة آموزشی  سبک کمک
هاي تلفن همراه خود براي یادگیري زبان  کمتري از گوشی

در درس زبان انگلیسی نیز  ها آناند و عملکرد  انگلیسی کرده
  تر بوده است.  پایین

شود که یادگیري زبان انگلیسی از طریق  به عالوه مشاهده می
بر عملکرد تلفن همراه اثر مستقیم، مثبت و معناداري 

؛ )B=30/0و  t=93/3(آموزان در درس زبان انگلیسی دارد  دانش
که استفادة آموزشی بیشتري از  آموزانی به عبارت دیگر دانش

هاي تلفن همراه خود براي یادگیري زبان انگلیسی  گوشی
اند.  اند، عملکرد بهتري در درس زبان انگلیسی داشته کرده
هاي مدل حاکی از اثر غیر مستقیم انگیزش پیشرفت در  یافته

طلبی  زبان انگلیسی بر یادگیري با تلفن همراه از طریق کمک
است. همچنین مدل  093/0مقدار آن برابر با که  استابزاري 
انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی  میرمستقیغدهندة اثر  نشان

 استطلبی اجرایی  بر یادگیري با تلفن همراه از طریق کمک
 میرمستقیغاست. به عالوه اثر  079/0که مقدار آن برابر با 

طلبی ابزاري بر عملکرد در درس زبان انگلیسی از طریق  کمک
هاي  است. یافته 066/0یادگیري با تلفن همراه نیز برابر با 

طلبی اجرایی بر عملکرد در  کمک میرمستقیغنمودار بیانگر اثر 
درس زبان انگلیسی از طریق یادگیري با تلفن همراه بوده که 

ور کلی در این مدل متغیر است. به ط 084/0مقدار آن برابر با 
درصد از واریانس متغیر  41انگیزش پیشرفت در زبان 

طلبی اجرایی  درصد از واریانس کمک 44طلبی ابزاري و  کمک
طلبی (ابزاري و  را تبیین کرده است و متغیر انواع کمک

درصد از واریانس متغیر یادگیري زبان انگلیسی از  40اجرایی)، 
ن کرده است و متغیرهاي انگیزش طریق تلفن همراه را تبیی

طلبی (ابزاري و اجرایی)  پیشرفت در زبان انگلیسی، انواع کمک
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و استفادة آموزشی از تلفن همراه براي یادگیري زبان انگلیسی 
درصد از واریانس عملکرد در درس زبان انگلیسی را  34

  اند. به طور کلی این مدل حاکی از:  بینی کرده پیش
یادگیري زبان از طریق تلفن همراه در اي  . نقش واسطه1

طلبی (ابزاري و اجرایی) و عملکرد در  ارتباط بین انواع کمک
طلبی  اي انواع کمک . نقش واسطه2درس زبان انگلیسی و 

(ابزاري و اجرایی) در ارتباط بین انگیزش پیشرفت در زبان و 
  یادگیري زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه است. 

هاي نیکویی برازش مدل تجربی  اخصدر این قسمت ش
شود. در این مدل مقدار مجذور (خی دو یا  پژوهش ارائه می

X2 دهد مدل  و غیر معنادار است که نشان می 51/18) برابر با
ها برازش داشته و تفاوت معناداري  تجربی پژوهش یا داده

 59/1ندارد. هم چنین نسبت مجذور خی به درجه آزادي برابر 
بوده و نشانگر برازش خوب مدل است.  3از  تر ککوچاست که 

هاي  ، مقدار شاخص034/0برابر با  RMSEAمقدار شاخص 
GFI  وAGFI  بوده که نزدیک  97/0و  98/0به ترتیب برابر

 باًیتقرو  024/0برابر با  RMRاست و مقدار شاخص  1به 
دهندة برازش بسیار  نزدیک به صفر است که همگی نشان

  خوب مدل تجربی پژوهش است. 
  گیري و بحث نتیجه 

هدف پژوهش حاضر ارائۀ یک مدل علّی از روابط میان 
طلبی (ابزاري و  انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی، انواع کمک

اجرایی)، استفاده آموزشی از تلفن همراه براي یادگیري زبان 
آموزان  انگلیسی و عملکرد در درس زبان انگلیسی در دانش

به عبارت دیگر هدف از ارائۀ این مدل، ؛ دختر دبیرستانی بود
اي و فراشناختی یادگیري زبان  نخست بررسی نقش واسطه

طلبی  انگلیسی به کمک تلفن همراه به عنوان یک نوع کمک
هت راهبردي و سازش یافته از منابع غیرانسانی و مادي ج
اي و  یادگیري بهتر زبان انگلیسی و دوم بررسی نقش واسطه

طلبی (ابزاري و اجرایی) در ارتباط و بین  فراشناختی انواع کمک
  انگیزش پیشرفت و عملکرد در درس زبان انگلیسی بود.

اي یادگیري زبان از طریق  دهندة نقش واسطه ها نشان یافته
(ابزاري و اجرایی)  طلبی تلفن همراه در ارتباط بین انواع کمک

ها همسو با نتایج  و عملکرد در درس زبان بود. این یافته
)، 2009)، پیوستینن و رویت (1393سارانی و آیتی (هاي  پژوهش

میرزایی  )، امرایی، زمانی، عابدینی و2013کارنیرو و همکاران (
) است. نتایج تحقیق این 2011) و جیو و همکاران (1390(

هاي سیار و  دهد که ابزارها و فناوري پژوهشگران نشان می
توانند نقش مؤثري در  ی چون تلفن همراه میحمل قابل

هاي چهارگانۀ  یادگیري زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت
آموزي در فراگیران و افزایش میزان انگیزش آنان براي  زبان

یادگیري زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی گردد. در 
آموزان با  دهد که دانش ژوهش حاضر نشان میهاي پ واقع یافته

طلبی ابزاري که انگیزش پیشرفت باالیی براي  سبک کمک
تبحر یافتن در زبان ها  آنیادگیري زبان انگلیسی دارند و هدف 

انگلیسی است، نه تنها از نیاز خود براي کمک گرفتن از منابع 
ه آگا حمل قابلهاي جدید و  مادي و غیرانسانی نظیر فناوري

است (نوعی آگاهی فراشناختی)، بلکه به عنوان یک راهبرد 
فراشناختی از این منابع مادي نیز در جهت تحکیم و افزایش 

برند (یک راهبرد فرا شناختی براي  یادگیري خود بهره می
هاي  به عبارت دیگر استفادة آموزشی از گوشی؛ مدیریت منابع)

نظیر  ها آند در تلفن همراه و امکانات جانبی و آموزشی موجو
هاي پیام کوتاه، بلوتوث و غیره نقشی  مدیا پلیر، سرویس

تواند به عنوان یک راهبرد خودتنظیمی  فراشناختی داشته و می
در جهت مدیریت منابع (البته منابع غیرانسانی و غیررسمی در 

دهد که این فراگیران  طلبی) تلقی شود. این امر نشان می کمک
ادگیري خود و همچنین نیاز خود به هاي ی از نقایص و ضعف

کمک گرفتن آگاهی داشته و جهت رفع این نقایص و 
 حداکثرها از ابزار تلفن همراه و امکانات آموزشی آن  کاستی

اند  آموزان اظهار کرده ي مثال این دانشبرا اند. استفاده را کرده
هاي تلفن همراه خود  که تعداد ساعات بیشتري از گوشی

اند و همچنین فیلم، موسیقی و  ی داشتهاستفادة آموزش
دیده،  هاي ارسالی خود را با استفاده از زبان انگلیسی می پیامک

آموزان اشاره  اند. حتی این دانش کرده شنیده و ارسال می می
افزار فرهنگ لغت به زبان  هاي خود نرم اند که در گوشی کرده

حقیقت یکی کنند. در  انگلیسی دارند و از آن استفادة زیادي می
هاي مهم پژوهش حاضر مطرح کردن این موضوع  از هدف

بوده است که استفاده خودجوش و خودانگیخته فراگیران از 
هاي تلفن همراه براي تبحر و تسلط بر مطالب و  گوشی

که  استتکالیف درسی یک راهبرد خود تنظیمی و فراشناختی 
دیریت در پرتو مفاهیمی چون فراشناخت، راهبرد فراشناختی م

طلبی تحصیلی و انواع آن بهتر قابل  ی، کمکرانسانیغمنابع 
سازي  ها از این مفهوم کند. این یافته تبیین بوده و معنا پیدا می

جدید از یادگیري از طریق تلفن همراه حمایت کرده و همسو 
ي دییتأهستند و در واقع مهر  1هاي یادگیري سیار با نظریه

سیار در یادگیري و پیشرفت هاي  هستند بر نقش فناوري
هاي خودتنظیمی  تحصیلی و همچنین توسعۀ مهارت

  یادگیرندگان.
توان به انتخاب  پژوهش حاضر میهاي  از جمله محدودیت

آموزان دختر مقطع متوسطه و از  گروه نمونه از میان دانش
شود تحقیقات  هاي دولتی اشاره کرد. پیشنهاد می دبیرستان

تر، گروه نمونه خود را از  ه نتایج دقیقیابی ب بعدي براي دست
                                                
1. Mobile learning 
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 نیچن هممیان سایر اقشار جامعه از جمله دانشجویان و 
هاي تحصیلی و از هر دو  آموزان سایر مقاطع و پایه دانش

تواند مورد استفاده  جنس انتخاب کنند. نتایج پژوهش حاضر می
هاي  اندرکاران آموزش زبان انگلیسی در کانون مربیان و دست

هاي دولتی، آزاد  هاي دانشگاه و دانشکدهها  آموزي، موسسه زبان

و غیرانتفاعی و همچنین مدارس دولتی و غیرانتفاعی و حتی 
  به یادگیري زبان انگلیسی قرار گیرد. مند عالقهوالدین 

الزم است از آقاي مجید جویا دانشجوي  :سپاسگزاري
کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان که 

اند، نهایت تشکر و  را یاري کرده جانب نیاها  آوري داده در جمع
  سپاس را داشته باشم.

  منابع
اثربخشی ی بررس"). 1394اف، منصور ( زاده، آمنه و نعمان امان

هاي  آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت
هاي استان  انتقادي و تفکر خالق دانشجویان دانشگاهتفکر 

پژوهشی پژوهش در یادگیري  -فصلنامه علمی. "مازندران
  .68-57،9، آموزشگاهی و مجازي
بی عشرت؛ عابدینی، یاسمین؛ میرزایی،  امرایی، ساسان؛ زمانی، بی

بینی پیشرفت تحصیلی  یادگیري سیار: پیش"). 1390داوود (
انگلیسی بر اساس اهداف پیشرفت،  دانشجویان رشته زبان

. "انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه -باورهاي سودمندي 
  . 43-69، 2، مطالعات زبان و ترجمه

بینی پیشرفت تحصیلی در  ارائه مدل پیش"). 1393داوودي، سمیه (
هاي خودکارآمدي، درگیري  بر باور دیتأکزبان انگلیسی با 

پژوهشی  -فصلنامه علمی. "شناختی، انگیزشی و رفتاري
  .76 –69، 4، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

). 1393بی عشرت؛ کیانی، زهرا؛ عابدینی، یاسمین ( زمـانی، بی
هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان  مقایسۀ پشتوانه"

- 85، 1)5، (مدیا. "هاي آموزش الکترونیکی و حضوري در دوره
72. 

استفاده از تلفن همراه  ریتأث). 1393اهللا؛ آیتی، محمد ( سارانی، هدایت
(پیام کوتاه) بر یادگیري واژگان زبان انگلیسی و نگرش 

  .48-60، 13)40ریزي درسی، ( دانشجویان، پژوهش در برنامه

شناسی  شناسی پرورشی نوین، روان ). روان1393اکبر ( سیف، علی
 ). تهران: نشر دوران.یادگیري و آموزش (ویرایش هفتم

). 1393ضرغام، محسن؛ شبیري، سید محمد؛ سرمدي، محمدرضا (
کننده تمایل دانشجویان به استفاده از  ي تبیینها مؤلفهواکاوي "

فناوري یادگیري از طریق تلفن همراه در آموزش محیط 
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