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 1دکتر مرجان کیان

ر دتلفن همراه  موجود یها یامروزه استفاده از فناور   چکیده:

. مورد توجه قرار گرفته است یاز هر زمان شیب یاهداف آموزش یراستا

م نجاا یابزار ارتباط نیا یآموزش یها تیقابل نییپژوهش حاضر با هدف تع

معه استفاده شد. جا یشیمایپ یفیمنظور، از روش پژوهش توص نیشد. به ا

 4770) یدانشگاه خوارزم یلیتکم التیتحص انیدانشجو یتمام لشام یآمار

 تعداد ،یحجم نمونه مورگان و کرجس نییتعنفر( بود که بر اساس روش 

مه ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنا ینفر به روش تصادف  351

ان نفر از متخصص 8نظر  افتیدر قیآن از طر ییمحقق ساخته بود که روا

 قیآن از طر ییایپا نیشد و همچن نییو علوم رسانه تع تیو ترب میتعل

ز آمار اداده ها  لیتحل یبدست آمد. برا 93/0کرونباخ،  یآلفا بیمحاسبه ضر

 tون و آزم یدو عامل انسیوار لیدر قالب آزمون تحل ،یو استنباط یفیتوص

شان نها  افتهی، استفاده شد. 21نسخه SPSSدو گروه مستقل، در نرم افزار

 تیابلتلفن همراه را در ق یآموزش یکاربردها نیشتریب انیدانشجو هداد ک

ان، زب یریادگی ،یآموزش یربرداریتصو ،یطالعات درسا یجستجو رینظ ییها

ها  یکالسو تبادل نظر با هم یآموزش ینرم افزارها ،یدرس یها تیانجام فعال

 یاررقربدر  لیتلفن همراه باعث تسه ان،یدانشجو دگاهی. از درندیگ یبکار م

ه آسان ب یدر وقت و دسترس ییصرفه جو د،یدانشجو و اسات انیارتباط م

 رسوخ در رینظ یمنف یامدهایحال، پ نیشود. اما در ع یم یسمنابع در

ه بعدم تمرکز و مشغول شدن  ،یافراد، تنش در اذهان عموم یخصوص میحر

وره د لباثرات متقا نیهمراه دارد. به عالوه، ب زیرا ن یآموزش ریمسائل غ

لفن همراه ت یآموزش یدر استفاده از کاربردها یلیرشته تحص -یلیتحص

ز ن از انیاستفاده دانشجو زانیم نی. همچنامدیبه دست ن یدار یتفاوت معن

 ،انیاپمرد بود. در  انیاز دانشجو شتریتلفن همراه ب یآموزش یها تیقابل

 ارائه شد. یکاربرد یشنهادهایها بحث شد و پ افتهیدرباره 

، دانشجو ،یبرنامه درس ،یریادگیتلفن همراه، آموزش و : کلمات کلیدی

 .یدانشگاه خوارزم

Dr. Marjan Kian 
Abstract:   With regard to the recent widespread 

application of cellphone technologies in the pursuit of 

educational, the present study aims to explore the 

educational capabilities of cellphones for this purpose 

through a descriptive survey method. The statistical 

population includes all graduate students of Kharazmi 

University (4770 students). From this population, 351 
subjects are selected by simple random sampling method 

and based on Morgan and Krejsi sample size. The 

research instrument is a researcher-made questionnaire 

and the validity is confirmed by of 8 scholars in the field 

of education and media sciences. The reliability of 0.93 is 

calculated by Cronbach's alpha coefficient. To analyze 

the obtained data, descriptive and inferential statistics are 

employed in the form of two factor analysis of variance 
analysis and two independent samples t-test in SPSS 

software version 21. The findings indicate that the 

students use cellphones especially in searching 

information, teaching imaging, language learning, 

classroom activities, educational software, and sharing 

learning data with classmates. Furthermore, the students 

believe that cellphones could facilitate the interactions 

among students and professors, save time and provide 
easy access to textbooks. But at the same time, they 

report negative consequences such as the violation of the 

individuals’ privacy, the tension in the public mind, the 

lack of concentration and engagement in non-educational 

issues. In addition, there is no significant difference 

between the cross-sectional effects of the field of study 

and the use of training applications by cellphones. Also, 
the findings show that female students are more likely to 

use educational capabilities of cellphones than male 

students. In the end, the findings are discussed and 

implications were presented. 
Keywords: cellphone, education and learning, 

curriculum, university student, Kharazmi University 
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 مقدمه

پژوهش حاضر درصدد است تا قابلیت های آموزشی تلفن همراه در فرایند تحصیلی    
بکارگیری ابزارهای فناوری، از آنجا که امروزه انشگاه را شناسایی و تحلیل نماید. دانشجویان د

آموزشی  های شیوهحتی در نظام های آموزشی، بسیار گسترده شده، می توان مشاهده کرد که 
مورد نیز بسیار تلفن همراه( مبتنی بر) چون یادگیری الکترونیکی و یادگیری همراههمنوپایی 
نیازهای روز افزون مردم به آموزش، در نگاهی کالن می توان گفت که گیرد.  قرار می استفاده

آموزشگران  کمبود امکانات اقتصادی، کمبود اساتید وصرفه جویی در وقت، چند شغله بودن، 
 روشتا را برآن داشته  نظام های آموزشی ،شود که صرف آموزش می یهای زیاد مجرب و هزینه

د و هم نکیفیت باش که هم اقتصادی و با ؛ روش هاییبداع نمایندهای نوینی را برای آموزش ا
داد  کثیری از یادگیرندگان را تحت آموزش قرار بتوان با استفاده از آن به طور همزمان عده

 ستمیس شرفتیبعنوان مرحله جدیدی از پ اریس ریییادگدر این میان،  (.1384)فرهادی، 
تواند ارتباطات  یم یکیالکترون رییروش های یادگاز  یاز راه دور و به عنوان یک ریییادگ

 میس یکه یادگیرندگان در محدوده شبکه ب یطوری که در تمام مدته ای ایجاد نماید، ب گسترده
 رندیرا به همراه داشته و فراگ یبه حضور در کالس درس، مطالب آموزش ازیهستند، بدون ن

 (.2004و همکاران،  1)جرجیوف

 یجا  م جابه رندهیادگیاست که همراه با  تیقابل نیهمراه دارای ا تلفن قیاز طر رییادگی
 دایهش پف کاانعطا جادیبا ا رییادگیمکان  تیتلفن همراه محدود قیاز طر گر،یشود. به عبارت د

اد مو به یاست که در هر مکان، امکان دسترس تیجهت دارای اهم نیاز ا نیکند. بنابرا یم
و  یزشآمو یها تیتوان از قابل یم یدانشگاه یدر برنامه درس رو نیدارد. از ا وجود رییادگی
و در ستجج ،یآموزش یبرنامه ها افتیمانند ارسال و در یمجاز طیتلفن همراه در مح یریادگی
به  یرسها، دست یو همکالس انیدانشجو انیدانشجو و استاد، تعامل م انیتعامل م نترنت،یا

 و امثال یسانمقاالت، اخبار و اطالع ر افتیدر ن،یالآن یکیجستجوگر، منابع الکترون یموتورها
 ینامه درسه برمختلف تلفن همراه در حوز یها تیکاربردها و قابل نیاستفاده کرد. بنابرا نهایا

 . اشدبداشته  انیدانشجو یبرا یمتنوع ییکارآ د،یمف یتواند به عنوان منبع یم یدانشگاه
تلفن همراه، به چه شکل و تا چه حد  رینظ یفناور یاست که ابزارها نجایا مسئله

در  د؟یدانشگاه ها، حفظ نما رینظ ،یآموزش یها طیخود را در مح یآموزش یتوانسته کارکردها
به مقاصد  لیتا چه حد از تلفن همراه برای ن انیشود که دانشجو یسؤال مطرح م نیواقع ا
 یها تیفعال یبرا یآموزش یاه تیتلفن همراه قابل ایکنند؟ آ یم ستفادهخود ا یو آموزش یعموم

 یها چگونه استفاده م تیقابل  نیاز ا یلیتکم التیتحص انیرا دارد؟ دانشجو انیدانشجو یریادگی

                                                 
1 . Georgiev 
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 تیقابل ییپژوهش حاضر شناسا یمسئله اساس نیآنان دارد؟ بنابرا یبرا ییامدهایکنند و چه پ
 یبرا یدانشگاه یدرس یابر برنامه ه دیبا تأک یو علم یآموزش صارفم یتلفن همراه برا یها

 است. انیدانشجو

 پژوهش پیشینه
دیدگاه های متفاوتی از سوی صاحبنظران درباره کارکردهای تلفن همراه مطرح شده  

 کهکرده  لیای تبد و رسانه یعموم یفناوری را به شبکه ارتباط نیااست. از یک سو، تلفن همراه 
امثال اینها. این امر، سهولت انتشار خبر و  ،یجمع یرسان اطالع رینظ ی متنوعی دارد،کارکردها

کرده است )پرتسون،  لیتبد شیقابل ستای ارزشمند و حت د،یمف ای دهیتلفن همراه را به پد
 امدهاییای، پ تلفن همراه عالوه بر وجوه مثبت رسانه(. از سوی دیگر، 2011، 1یوالهارت و اوسول

 تزلزل ارزش ،یکاهش تعامالت اجتماعظیر، پیامدهایی نبه دنبال دارد رای نامناسب اجتماع
در واقع، اینترنت، و به  .(1387های از راه دور و نظایر آن )پورطهماسبی، امیمخرب پ کاربردها،

تبع آن تلفن همراه، با ایجاد عرصه مناسبی برای بروز شخصیت مجازی مطلوب طبع فرد، در 
رد در جریان به نمایش نهادن هویت عمل برای وی به مثابه یک کارگاه هویتی ظاهر می شود و ف

های مختلف از خویش، فرصت بازی نقش های متنوع را به خود داده، با دیدن هویت های 
مختلف، هویتی را که بیشتر از همه مدنظرش قرار خواهد گرفت، به عنوان هویت دائمی خود 

 (.2،2003انتخاب خواهد کرد )جوینسون
ی به هانه چندرسانه ای است که بازتولید تجربنابراین، تلفن همراه پدیده فن آورا

رابطه  ،«خلوت مستقل فردی»فردگرایانه دوران ما محسوب می شود. این فناوری ضمن ایجاد 
ردی عین ف معنادار کرده است. تلفن همراه در« بستر شبکه ای فردی شده»اجتماعی فرد را در 

ی و دگرایرا برای هر دو عنصر فربودن، عنصری کامالً اجتماعی است و در واقع ظرفیت مهمی 
. این «است ارتباط همه جا حاضر»جمع گرایی فراهم می آورد. بر این اساس، تلفن همراه نماد 

تلفن  نزدیک  می کند. همچنین،« جامعه مجازی فراگیر»خصیصه، تلفن همراه را به مفهوم 
 ل رایانهمث همراه دیگر همراه به منزله فناوری جذاب )کاریزماتیک( در مقایسه با فناوری های

سیر های لپ تاپ و تلفن ماشین، تجسم فرهنگی پیدا کرده و به صورت گسترده ای وارد م
انات امک زندگی اجتماعی شده است. در واقع تلفن همراه سامانه ای فردی و اجتماعی است که

 دور از یکدیگر را در کنار هم جمع می کند، امکاناتی نظیر:
 حاکمیت تلفن همراه 

 رنامه ای کردن فرایندهای کار و زندگیب 

  چندرسانه ای شدن فرد 

                                                 
1 . Pretson & Walhart & O'Sullivan 
2 . Joinson 
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 پیوند مکان به فضا و جغرافیا به اطالعات 

 توسعه حافظه و تجربه فردی و اجتماعی مضبوط 

 عنصر هویتی که حوزه خصوصی و عمومی فرد را منعکس می کند 

  شبکه ای کردن روابط اجتماعی 
 ب شده کهموج« اجتماعی-فردی»وان ابزاری بنابراین، هویت دوگانه تلفن همراه به عن

 یل شود وتبد این صنعت ارتباطی به ابزار حضور فرد در اجتماع و تسهیل ایفای نقش اجتماعی او
ن ابد. تلفیضور به او اجازه دهد که از این پس سریع تر و گاه به شیوه های متفاوت در اجتماع ح

دیل شده د تبزه ای بخشد و به یک وسیله  مفیهمراه، توانسته است به مفهوم ارتباطات معنی تا
وتاه در ای کاشت که اشخاص مختلف با اهداف گوناگون از آن استفاده می کنند. فرستادن پیام ه

افت و دری انواع اطالع رسانی، تفریحی، آموزشی تبلیغات و... تا وصل به شبکه های جهانی و
ست ایله . از جمله کارکردهای این وسارسال ایمیل های شخصی، با گوش دادن یه موسیقی و..

 (.1392)مهدی زاده و خیال، 
 همچون زیادی های قابلیت کردن فراهم با همراه در مجموع می توان گفت که تلفن

 از و استفاده اینترنت به اتصال امکان الکترونیکی، کتاب های تصویری، و امکانات صوتی

 های متنی، پیام های پیام ضبط، امکان ،پادکست تلویزیون، رادیو، ماشین حساب، دیکشنری،

 حجم بودن کوچک روزانه، برنامه ثبت یاداشت برداری، مکالمه، دانلود، بلوتوث، ای، چندرسانه

 استفاده برای آل ایده ابزاری به تبدیل آن، با کار جذابیت و به آن افراد همه ساده دسترسی آن،

و نیاز داشتن  بودن سیم ه با توجه به بیهمچنین  تلفن همرا. است شده آموزشی و عمومی های
 آموزشی های برنامه از استفاده با ابتدایی، بسیار مورد اقبال مردم است. لذا، فنی های به مهارت

 عنوان به همراه تلفن از توانند می دانشجویان و آموزان دانش شده باشند، طراحی خوبی به که

 (. 2006، 1کنند )فوربرگ استفاده یرییادگ برای است، دسترس  در جا همه که ای وسیله
در راستای موضوع پژوهش حاضر مطالعاتی در خارج و داخل ایران انجام شده است. برای 

( مروری درباره مطالعات جاری در حوزه یادگیری از طریق تلفن 2018) 2مثال، سونمز و همکاران
بود که  2017تا  2013های  تحقیقات منتشر شده بین سالهمراه، انجام دادند. این مرور شامل 

یافته ها در آن یازده مقاله پژوهشی در هشت مجله تحقیقاتی مورد بررسی  و تحلیل قرار گرفت. 
موضوعات پرطرفدار در مقاالت، شامل  ادراک یادگیرندگان از فن آوری های تلفن نشان داد که  

ادگیری بود. همچنین همراه، یادگیری از طریق موبایل و پذیرش دانشجویان از این نوع ی
دانشجویان از بکارگیری تلفن همراه در یادگیری هایشان احساس مثبتی داشتند و قابلیت های 
پشتیبانی از آنها و به اشتراک گذاری یادگیری هایشان را از محاسن این نوع آموزش ها می 

                                                 
1 . Forhberg 
2 . Sonmez et, al. 
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ویت کرده است. دانستند. به عالوه، آموزش از طریق تلفن همراه، یادگیری های دانشجویان را تق
با این حال، چند پیش شرط برای اجرای موفقیت آمیز تعیین شد، از جمله، ارائه پشتیبانی فنی 
به دانشجویان، استفاده رابط طراحی شده، افزایش سواد رسانه ای دانشجویان، کنترل پیام های 

و ارتقای ارسالی، هزینه های داده شده دانشجویان، بهبود ظرفیت توسعه دوره های آموزشی 
( در زمینه 2018) 1همچنین، پژوهش دیگری از سوی چانگ، چیو و هانگکارکنان فنی. 

رویکرد اشتراک گذاری ذهن نقشه یابی برای افزایش یادگیری مبتنی بر تلفن همراه از طریق »
انجام شد. این پژوهش که به روش آزمایشی در دو گروه کنترل و گواه  «سیستم های دیجیتال

عملکرد یادگیری دانشجویان می تواند با استفاده از اطالعات ذخیره شده نشان داد که انجام شد 
( با 2018) 2همچنین، مطالعه العدوان، المددها و زویرزدینایته مبتنی بر تلفن همراه، افزایش یابد.

مدل سازی آمادگی دانشجویان برای پذیرش یادگیری موبایلی در آموزش عالی: یک »عنوان 
که در کشور اردن انجام شد نشان داد که هدف دانشجویان برای اتخاذ یادگیری « جربیمطالعه ت

مبتنی برتلفن همراه از عوامل متعددی نشات می گیرد، از جمله، مزیت نسبی روش یادگیری 
مبتنی بر موبایل، پیچیدگی، نفوذ اجتماعی، لذت ادراک شده و خود مدیریتی دانش. این پژوهش 

از نیاز دانشجویان برای اتخاذ یادگیری موبایل محور، مفاهیم مفیدی را برای با ارائه تصویری 
طراحان و تولیدکنندگان این نوع روش یادگیری و پیاده سازی سیستم های جامع آن ارائه داد. 

اثرات محیط های »( با عنوان 2017) 3همچنین پژوهش دیگری از سوی مرزوکی و همکاران
در کشور مراکش « گرای اجتماعی بر کسب دانش: یک فراتحلیل یادگیری موبایل محور ساختن

این بررسی نشان داد که علیرغم بار شناختی باال، یادگیری تلفن همراه بر کسب دانش، انجام شد. 
دستاوردهای یادگیرندگان، نگرش ها و انگیزه آنها، تاثیر مثبتی دارد. همچنین دانشجویان در 

حصیلی خود را انجام می دهند، اما پس از یک دوره به خاطر چنین محیط یادگیری آزمون های ت
( 2013) 4همچنین پژوهش یانگ سپاری، دانش های بدست آمده را کمتر به یاد می آورند.

در « درک دانشجویان دوره کارشناسی درباره پذیرش الگوی یادگیری مبتنی بر موبایل»درباره 
نشان داد تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری یج دانشجو در کشور چین انجام شد. نتا 182نمونه 

عواملی نظیر انگیزه لذت، امید به عملکرد، تاثیر اجتماعی و ارزش قیمت به طور مثبت و که 
معناداری بر پذیرش شیوه یادگیری موبایلی از سوی دانشجویان تاثیر می گذارد. همچنین به طرز 

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم منفی بر  شگفت آوری مشخص شد که عامل خودمدیریتی یادگیری،
( نیز 2010)  5کیجاسچ لیفراتحلمطالعه پذیرش یادگیری موبایلی از سوی دانشجویان دارد. 

                                                 
1 . Chang, Chiu & Huang 
2 . Al-Adwan, Al-Madadha & Zvirzdinaite 
3 . Marzouki et, al. 
4 . Yang 
5 . Jaschik 
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 شامل گزارش نی. اانجام شد « یسنت با روش یکیالکترون آموزش ریتأث سهیمقا»عنوان  تحت
 1000 از شیبود و ب یلیتحص و در سطوح مختلف 2008تا  1996های  سال یپژوهش های افتهی

که  نشان داد ها افتهی. شدی را شامل م نیآنال به روش در ارتباط با آموزش یتجرب مطالعه
 دهید آموزشی سنت که به روش یادگیرندگانیبه  نسبت نیآنال با روش رییادگیدر  یادگیرندگان

 از آموزش رشتیب ییبه تنها یکیالکترون آموزش ریتأثهمچنین بودند عملکرد بهتری داشتند. 
و  1ییال به عالوه، پژوهش .بود( چهره چهره به به همراه آموزش یکیالکترون )آموزش یبیترک

در  نداستفاده کرده بودموبایلی  زاتیتجه از رییادگیکه در  یگروه دادنشان ( 2007)همکاران 
و نگهداری  دجایرا ا شترییدانش ب ندبود نکرده استفاده زاتیتجه نیکه از ا گریبا گروه د سهیمقا

تا  دهدی امکان را م نیبه فناوری ا یآموزش نیفناوری و تمر انیکرده بود. اثر متقابل م
قادر به  اریتوانا سازد. البته هر نوع آموزش س ریشانیادگی به دنیبخش تینیرا در ع انیدانشجو

را  نهیو زم شده باشند یطراح یبه خوب دیافزارها با . نرمستین ارزش با یتجربه آموزش کی جادیا
 2. همچنین، کومار و همکارانفراهم کنند یمفهوم یتیبه اثرات ترب دنیبخش تیبرای واقع

( پژوهشی پیرامون آموزش مبتنی بر موبایل در کشور هند انجام دادند. نتایج مطالعه آنان 2007)
سبت به حاکی از آن بود که میزان پیشرفت یادگیرندگانی که از طریق موبایل آموزش دیده اند ن

درصد یادگیرندگان به  35سایر یادگیرندگان از رشد بیشتری برخوردار بود. در این پژوهش 
درصد به آموزش از طریق تکنولوژی موبایل تمایل داشتند.  65شرکت در کالس حضوری و 

نفر  150پژوهش،  نیپرداخت. در ا مبتنی بر تلفن همراه رییادگی یبه بررس( نیز 2005) 3ولیآت
 یاضیسال حضور داشتند که نسبت به مهارت های خواندن و نوشتن و ر 24تا  16 نیب نیدر سن

 ها نشان داد افتهیپنداشتند.  یخود م یمفهوم در زندگ یرا امری ب رییادگی و بوده زهیانگ یب
 دهد و به یم شیات را افزایاضیتلفن همراه، مهارت های خواندن، نوشتن و ر قیاز طر رییادگی

 یهای خود را بشناسند. به عالوه، به یادگیرندگان کمک م ییکند تا توانا یکمک م یادگیرندگان
کنند. از همه  ییدارند را شناسا شترییب یبانیو پشت ارییبه هم ازیکه در آن ن ییها حوزه کند تا

 یبرد و یادگیرندگان ب یم نیرا از ب رییادگیهای  یسخت یاز تلفن همراه بعض استفاده مهم تر،
اعتماد به نفس و احترام فردی را در آنها  تیکرده و در نها ریدرگ رییادگی ندیفرآ در ار زهیانگ
برای  یبیترک رییادگیاستراتژی  کیتواند به عنوان  یتلفن همراه م همچنین دهد. یم شیافزا

مهارت  و شینکرده محسوب شود و آنها را قادر سازد اعتماد به نفس خود را افزا لیافراد تحص
 جادیا خود ندهیهای بهتری را برای آ فرصت تیخود را بهبود بخشند و در نها رییگادیهای 
 کنند.

                                                 
1 . Lai 
2 . Kumar et al 
3 . Attewell 
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در   (1395)همچنین مطالعاتی در داخل ایران انجام شده است. برای مثال، تابع بردبار 
 انینشجودای لیو تحص یتلفن همراه برجنبه های روانشناخت قیآموزش از طر ریتأثپژوهشی به 

لفن تر روش از برتری معنادا تیحکا انس،یکووار لیبا استفاده از تحل جینتا سهیمقاپرداخت. 
ش از آموزالبته داشت.  یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص زهیخودکارآمدی، انگ شیهمراه در افزا

ده از ستفاادر نتیجه، معناداری نداشت.  ریتأث انیدانشجو یتلفن همراه بر کاهش فرسودگ قیطر
اند به تو یباشد م رندگانیادگی روز ازهاییکه منطبق با ن یزمان یآموزش دیتکنولوژی های جد

( 1393رع ). به عالوه، ظفری، کرمدوست، درانی و نظرزاده زااثربخش باشد یمطلوب ارینحو بس
ز ا انتهر دانشگاه یلیتکم التیتحص انیاستفاده دانشجو زانیمشخص کردن م پژوهشی با هدف

ده ستفاا زانیها نشان داد م افتهانجام دادند. ی یومو عم یتلفن همراه جهت مقاصد آموزش
مقدار  ر ازت کم ،یو آموزش یها و امکانات تلفن همراه جهت مقاصد عموم تیاز قابل انیدانشجو

 قاصدم هتجو مکالمه  پیامک ،یصوت لیفا ریها نظ تیاز قابل یمتوسط بوده است و تنها در بعض
ز تلفن ا یومها نشان داد، استفاده عم افتهی گرید از متوسط بوده است. شیمقدار ب نیا یعموم

در  یول دارای تفاوت معناداری است، انیدانشجو یلیهای تحص رشته همراه بر اساس مقاطع و
 ای مقاصداه برها و امکانات تلفن همر تیقابل در استفاده از یلیهای تحص رگروهیکدام از ز چیه

امعه ج شتریب قیتشوبرای الزم است که استادان  نیبنابرا تفاوت معناداری مشاهده نشد. یآموزش
 یسنت ایردهکیدر رو رییبه تغ یبرای مقاصد آموزش اریبه استفاده از فن آوری های س ییدانشجو
ام فر و وذری، بهنهمچنین عنایتی، یزدان پناه ن مبادرت ورزند. رییادگی -یاددهی ندیفرآ خود در

زشی به ربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آمو( پژوهشی با عنوان کا1393غفاری همدانی )
گیری ، در یادمراهدانشجویان انجام دادند. یافته ها نشان داد انتقال مطالب درسی از طریق تلفن ه

ش ه رودانشجویان موثر است؛ هرچند این نوع انتقال محتوای آموزشی، برتری خاصی نسبت ب
 سخنرانی ندارد. 

 ناورییشینه های فوق نشان می دهد که بکارگیری فدر مجموع، مرور مبانی نظری و پ
د و روش باش های نوین از جمله تلفن همراه در زمینه های آموزشی و یادگیری می تواند کارآمد
 زم برایای الههای ارائه محتوا و درک یادگیری را موثرتر نماید. با این وجود، چنانچه زمینه 

مواجه  ردیدتراهم نباشد، کارایی آن ممکن است با بکارگیری اثربخش این نوع فناوری آموزشی ف
 شود.

 های پژوهشسؤال

 هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی قابلیت ها و کاربردهای آموزشی تلفن همراه برای
 ر برنامهری ددانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی و نحوه استفاده آن ها از این فناو

 ا، پنج پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت:درسی دانشگاهی بود. در این راست
 دانشجویان کدام است؟ یتلفن همراه برا یعموم یکاربردها (1
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 ؟چیستدانشجویان  یتلفن همراه برا یآموزش یمیزان و نوع کاربردها (2

م کدا دانشجویان یتلفن همراه در آموزش برا یکاربردها یمثبت و منف یپیامدها (3
 است؟

 شتهرکیک ه تففن همراه مورد استفاده دانشجویان بتل یآموزش یآیا بین قابلیت ها (4
 وجود دارد؟ یمعنادارتفاوت آنان  یو مقطع تحصیل یتحصیل

 کیفکتلفن همراه مورد استفاده دانشجویان به ت یآموزش یآیا بین قابلیت ها (5
 وجود دارد؟ یتفاوت معنادارجنسیت 

 روش پژوهش
آماری این پژوهش تمامی  بود. جامعه یمایشیپ -روش انجام پژوهش حاضر توصیفی

 وران دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( دانشگاه خوارزمی )واحد ته
 دانشگاه در بود. بر اساس آمار به دست آمده از اداره آموزش 1395 – 96کرج( در سال تحصیلی 

فر دانشجوی ن 3453نفر بودند. از این تعداد  4770زمان پژوهش، تعداد  جامعه در مجموع شامل 
عیین تنمونه پژوهش بر اساس  نفر دانشجوی دکتری بودند.  1317کارشناسی ارشد و تعداد 

ارشناسی نفر از دانشجویان مقطع ک 351حجم نمونه مبتنی بر جدول مورگان و کرجسی، تعداد 
 351ا ارشد و دکتری دانشگاه خوارزمی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شد. لذ

شنامه پرس 257رسشنامه در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی توزبع شد که از این تعداد پ
، یعنی امعهجالزم به ذکر است دلیل انتخاب  عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقاطع  ویاندانشجویان تحصیالت تکمیلی، این بود که این گروه از دانشجویان بیشتر از دانشج
ور استای امردر  یین تر، نیازهای پژوهشی و علمی دارند و استفاده از ابزارهای فناوریتحصیلی پا

ز اعلمی و پژوهشی در این گروه از دانشجویان بیشتر مصداق دارد. همچنین این گروه 
حصیلی تقطع دانشجویان، به دو سطح دانشجویان ارشد و دکترا تفکیک نشدند، زیرا تفاوت های م

ا هافته نبوده، ضمن اینکه پس از پایان انجام پژوهش نیز، تفاوتی در یمالک پژوهش حاضر 
 یالتمبتنی بر مقطع تحصیلی دانشجویان، بدست نیامد. در مجموع، تمامی دانشجویان تحص

 نگونه کهی، آتکمیلی، به عنوان گروه جامعه پژوهش انتخاب شدند و سپس از بین آنها نمونه گیر
 گرفت.در این بخش تشریح شد، انجام 

پژوهشگر، طی استفاده شد. «  پرسش نامه محقق ساخته»برای گردآوری اطالعات از ابزار 
بررسی مبانی نظری متنوع و پژوهش های مرتبط موجود، طرح اولیه پرسشنامه را طراحی کرد. 
در این راستا، مطالعه کتب و مقاالت معتبر و همچنین گفتگو با صاحبنظران رسانه و مدرسان 

خوارزمی، به طراحی اولیه پرسشنامه کمک کرد. سپس، این طرح بر اساس روش های دانشگاه 
تعیین روایی صوری و محتوایی و همچنین تعیین پایایی، تایید شد. در نهایت، این پرسشنامه به 

گویه در دو بخش الف( اطالعات جمعیت شناختی و  64این شکل طراحی شد: پرسشنامه دارای 
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، اطالعات سن، جنسیت، رشته و دوره تحصیلی «الف»ار گرفت. در بخش ب( گویه های اصلی، قر
، کاربردهای عمومی تلفن همراه مانند ارسال «ب»دانشجویان مورد پرسش قرار گرفت. در بخش 

پیامک، عکاسی و تصویربرداری، امور بانکی و همچنین کاربردهای تخصصی و آموزشی تلفن 
و اینترنت، پایگاه های داده تخصصی، تعامل با همکالسی همراه مانند تعامالت اجتماعی، جستجو 

ها و استادان، سامانه های دانشگاهی و ... مورد پرسش قرار گرفت. سؤاالت پرسشنامه در مقیاس 
درجه ای لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم، خیلی کم( تنظیم شد. نمره گذاری آن به  5

و  2،  گزینه کم نمره 3،  گزینه تا حدودی نمره 4مره ، گزینه زیاد ن5خیلی زیاد نمره »صورت 
 8تعیین شد. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، از نظر « 1گزینه خیلی کم نمره 

همچنین برای تعیین پایایی، از آلفای  صاحبنظر تعلیم و تربیت و علوم رسانه، استفاده شد.
ایایی باالی پرسشنامه را نشان داد. برای بدست آمد و پ 93/0کرونباخ استفاده شدکه ضریب 

 tتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون 
 ، استفاده شد.21نسخهSPSS دو نمونه مستقل، در  نرم افزار

 هایافته

 دانشجویان کدام است؟ یتلفن همراه برا یعموم یکاربردها پرسش اول:
 اهمی تلفن همرمربوط به گویه های کاربرد عمومیانگین و انحراف استاندارد ( 1) جدول رد   

 التریندهد که بانشان میکاربردهای عمومی تلفن همراه ارائه شده است. مقایسه میانگین 
استفاده از تعلق به م( 59/1) ترین میانگین و پایین به استفاده از اینترنت متعلق ( 16/4)میانگین 

 .استیوراد

 . آمار توصیفی مربوط به کاربردهای عمومی تلفن همراه1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گویه های مربوط به کاربردهای عمومی

 19/1 64/2 257 پیامک
 96/0 04/3 257 تماس و مکالمه تلفنی

 18/1 97/2 257 عکس گرفتن
 33/1 26/3 257 گوش دادن به موسیقی

 05/1 14/2 257 فیلم برداری
 04/1 73/1 257 بازی های رایانه ای

 08/1 16/4 257 اینترنت
 09/1 59/1 257 رادیو

 23/1 51/2 257 پست الکترونیکی
 25/1 57/2 257 استفاده از تقویم

 16/1 45/2 257 انجام کارهای فکری
 93/0 75/1 257 بلوتوث
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 انحراف استاندارد میانگین تعداد گویه های مربوط به کاربردهای عمومی

 257 03/2 24/1 (GPSردیاب الکترونیکی )
 19/1 05/4 257 ساعت

 25/1 85/2 257 امور بانکی

 

استفاده از  هب( 61/12) رتبه میانگین باالترین که دهد می نشان ها رتبه میانگین مقایسه     
اده از بیشترین کاربرد عمومی تلفن همراه، استف که معناست دارد، بدین اینترنت اختصاص

ساعت،  ملشا ترتیب ی تلفن همراه بهبیشترین کاربرد عموم فوق، ویژگی از بعد. اینترنت است
ه از تفادگوش دادن به موسیقی، تماس و مکالمه تلفنی، عکس گرفتن، امور بانکی، پیامک، اس

ث، بازی لوتوبتقویم، پست الکترونیکی، انجام کارهای فکری، فیلم برداری، ردیاب الکترونیکی، 
 (.2های رایانه ای و رادیو است)جدول

 ا. میانگین رتبه ه2جدول

 میانگین رتبه ها 

 99/7 پیامک
 54/9 تماس و مکالمه تلفنی

 23/9 عکس گرفتن
 06/10 گوش دادن به موسیقی

 48/6 فیلم برداری
 05/5 بازی های رایانه ای

 61/12 اینترنت
 49/4 رادیو

 58/7 پست الکترونیکی
 73/7 استفاده از تقویم

 44/7 انجام کارهای فکری
 05/5 بلوتوث
 84/5 (GPSالکترونیکی ) ردیاب
 17/12 ساعت

 75/8 امور بانکی

 
 با برابر آمده دست به کای مجذور مقدار. می دهد نشان را آماری داری ( معنی3) جدول

 آزمون بودن معنی دار(. P<05/0) دارد قرار 05/0 از کمتر خطای سطح در که است 40/1226
ومی تلفن همراه از نظر دانشجویان کاربردهای عم بندی رتبه که معناست بدین فریدمن
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 کاربردهای عمومی تلفن همراه از متفاوتی رتبه بندی داشنجویان و بامعناست تحصیالت تکمیلی 
 .دارند

 . آزمون فریدمن3جدول
Test Statistics 

 257 تعداد
 40/1226 خی دو

 14 درجه آزادی
 000/0 سطح معناداری

 

 ؟چیستدانشجویان  یتلفن همراه برا یموزشآ یمیزان و نوع کاربردها: دومپرسش 
زشی تلفن مربوط به گویه های کاربردهای آمومیانگین و انحراف استاندارد ( 4) ر جدولد
االترین د که بدهنشان میکاربردهای آموزشی تلفن همراه ارائه شده است. مقایسه میانگین  همراه

ترین یین و پا یادگیری و آموزش زهحو در همراه تلفن از به استفادهمتعلق ( 74/3)میانگین 
 یادداشت برداری در کالس درس است.متعلق به ( 37/2) میانگین 

 

 . آمار توصیفی مربوط به کاربردهای آموزشی تلفن همراه4جدول 

انحراف  میانگین تعداد گویه های مربوط به کاربردهای آموزشی
 استاندارد

 20/1 55/2 257 یکیالکترون یخواندن کتاب ها
 22/1 93/2 257 برقراری ارتباط با اساتید

 22/1 69/2 257 برقراری ارتباط با متخصصان وکارشناسان درسی
 18/1 16/3 257 عکس گرفتن جهت مقاصد آموزشی

 08/1 53/2 257 گوش دادن به پادکست های آموزشی
 23/1 37/2 257 یادداشت برداری در کالس درس

 09/1 65/2 257 استفاده از ماشین حساب
 19/1 66/3 257 جستجوی اطالعات درسی

 16/1 58/3 257 فرهنگ لغت برای یادگیری زبان
 02/1 01/3 257 با دوستان یآموزش یها تیانجام فعال

 19/1 86/2 257 امکانات چند رسانه ای
 19/1 07/3 257 قابل نصب یآموزش ینرم افزارها

 21/1 56/2 257 خواندن کتب درسی
 24/1 80/2 257 ار مربوط به دانشگاهدریافت اخب

 19/1 65/2 257 دنبال کردن اخبار آموزشی
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انحراف  میانگین تعداد گویه های مربوط به کاربردهای آموزشی
 استاندارد

 30/1 84/2 257 دانشگاه ها ریسا انیدانشجوبرقراری ارتباط با 
 48/1 93/2 257 ضبط کردن صدای استاد

 یدر مورد کارهاها  ینظرات هم کالسجویا شدن 
 یکالس

257 37/3 14/1 

 99/0 74/3 257 یریادگیحوزه آموزش و تلفن همراه در استفاده از 
به عنوان یک وسیله کمک تلفن همراه استفاده از 

 آموزشی
257 59/3 08/1 

 08/1 58/3 257 دانلود مقاالت و مطالب درسی
 20/1 55/2 257 یکیالکترون یخواندن کتاب ها

 

استفاده از  هب( 09/15) رتبه میانگین باالترین که دهد می نشان ها رتبه میانگین مقایسه   
برد بیشترین کار که معناست دارد، بدین ی اختصاصریادگیتلفن همراه در حوزه آموزش و 

 فوق، گیویژ زا بعد. ی استریادگیدر حوزه آموزش و  آموزشی تلفن همراه، استفاده استفاده از آن
 ومقاالت  درسی، دانلود اطالعات جستجوی شامل ترتیب بیشترین کاربرد آموزشی تلفن همراه به

برای  به عنوان یک وسیله کمک آموزشی، فرهنگ لغتتلفن همراه مطالب درسی، استفاده از 
هت جکالسی، عکس گرفتن  کارهای مورد در ها کالسی هم نظرات شدن یادگیری زبان، جویا

 ، تانبا دوس یآموزش یها تیانجام فعال، قابل نصب یآموزش ینرم افزارهامقاصد آموزشی، 
ا بارتباط  راریبرقراری ارتباط با اساتید، ضبط کردن صدای استاد، امکانات چند رسانه ای،  برق

خصصان ا متب، دریافت اخبار مربوط به دانشگاه، برقراری ارتباط دانشگاه ها ریسا انیدانشجو
 یاتاب هخواندن کوکارشناسان درسی، استفاده از ماشین حساب، دنبال کردن اخبار آموزشی،  

ر ری دی، خواندن کتب درسی، گوش دادن به پادکست های آموزشی و یادداشت برداکیالکترون
 (.5کالس درس است)جدول

 
 . میانگین رتبه ها5جدول

 رتبه ها میانگین 

 60/8 یکیالکترون یخواندن کتاب ها
 60/10 برقراری ارتباط با اساتید

 20/9 برقراری ارتباط با متخصصان وکارشناسان درسی
 94/11 کس گرفتن جهت مقاصد آموزشیع

 09/8 گوش دادن به پادکست های آموزشی
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 رتبه ها میانگین 

 76/7 یادداشت برداری در کالس درس
 06/9 استفاده از ماشین حساب

 55/14 جستجوی اطالعات درسی
 96/13 فرهنگ لغت برای یادگیری زبان

 99/10 با دوستان یآموزش یها تیانجام فعال
 22/10 امکانات چند رسانه ای

 27/11 قابل نصب یآموزش ینرم افزارها
 53/8 خواندن کتب درسی

 82/9 دریافت اخبار مربوط به دانشگاه
 06/9 دنبال کردن اخبار آموزشی

 07/10 دانشگاه ها ریسا انیدانشجوبرقراری ارتباط با 
 81/10 ضبط کردن صدای استاد

 04/13 یکالس یدر مورد کارهاها  ینظرات هم کالسجویا شدن 
 09/15 یریادگیتلفن همراه در حوزه آموزش و استفاده از 
 16/14 به عنوان یک وسیله کمک آموزشیتلفن همراه استفاده از 

 18/14 دانلود مقاالت و مطالب درسی

 

 با ابربر آمده دست به کای مجذور مقدار. می دهد نشان را آماری داری ( معنی6) جدول
 زمونآ بودن معنی دار(. P<05/0) دارد قرار 05/0 از کمتر خطای سطح در که است 87/845

یان کاربردهای آموزشی تلفن همراه از نظر دانشجو بندی رتبه که معناست بدین فریدمن
ی تلفن کاربردهای آموزش از متفاوتی رتبه بندی دانشجویان و بامعناست تحصیالت تکمیلی 

 .دارند همراه
 . آزمون فریدمن6جدول

Test Statistics 
 257 تعداد

 87/845 خی دو
 20 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

جویان دانش یتلفن همراه در آموزش برا یکاربردها یمثبت و منف یپیامدها  پرسش سوم:
  کدام است؟
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 اهتلفن همر مربوط به گویه های پیامدهای مثبتمیانگین و انحراف استاندارد ( 7) ر جدولد
یانگین ترین مدهد که باالنشان میپیامدهای مثبت تلفن همراه میانگین  ارائه شده است. مقایسه

پرورش  متعلق به( 22/3) ترین میانگین و پایین به سرعت بخشیدن به امور متعلق ( 85/3)
 است. انیدر دانشجو یو خودپژوهش یخودآموز قیاز طر تیخالق

 
 . آمار توصیفی مربوط به پیامدهای مثبت تلفن همراه7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گویه های مربوط به پیامدهای مثبت تلفن همراه

 04/1 73/3 257 دیو اساتدانشجو انیارتباط م یدر برقرار لیتسه
 12/1 63/3 257 صرفه جویی در وقت

 04/1 71/3 257 و انتقال اطالعات افتیامر آموزش به لحاظ در لیتسه
 03/1 76/3 257 یآسان به منابع درس یدسترس

 99/0 85/3 257 به امور دنیسرعت بخش
 09/1 39/3 257 یریادگیدر  یریانعطاف پذ

 03/1 39/3 257 مستقل یها یریادگی یافراد برا یساز یکمک به توانمند
 96/0 68/3 257 چرخش دانش در جامعه

 00/1 22/3 257 انیدر دانشجو یو خودپژوهش یخودآموز قیاز طر تیپرورش خالق
 91/0 32/3 257 آموزش یادگیرنده محور

 91/0 28/3 257 آموزش مستمر
 02/1 30/3 257 یبرابر آموزش یفرصت ها جادیا

 06/1 34/3 257 یریادگی -یاددهی ندیجذاب شدن فرا
 08/1 05/3 257 مادام العمر یریادگی

 

 به( 32/9) تبهر میانگین باالترین که دهد می نشان 8ها در جدول  رتبه میانگین مقایسه
 مراه،بیشترین پیامد مثبت تلفن ه که معناست دارد، بدین اختصاص به امور دنیسرعت بخش
 ترتیب هببیشترین پیامد مثبت تلفن همراه  فوق، ویژگی از بعد. است به امور دنیسرعت بخش

 ، العاتو انتقال اط افتیامر آموزش به لحاظ در لیتسهی، آسان به منابع درس یدسترسشامل 
قت، در و ، صرفه جوییچرخش دانش در جامعه، دیو اساتدانشجو انیارتباط م یدر برقرار لیتسه

 جذابی، ریادگیدر  یریانعطاف پذ،  مستقل یها یریادگی یافراد برا یساز یکمک به توانمند
ده محور، ی، آموزش یادگیرنبرابر آموزش یفرصت ها جادیای ، ریادگی -یاددهی ندیشدن فرا

 یریگادو ی انیدر دانشجو یو خودپژوهش یخودآموز قیاز طر تیپرورش خالق،  رآموزش مستم
 (.8است)جدول مادام العمر
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 . میانگین رتبه ها8جدول

 میانگین رتبه ها گویه ها

 75/8 دیو اساتدانشجو انیارتباط م یدر برقرار لیتسه
 23/8 صرفه جویی در وقت

 75/8 اطالعاتو انتقال  افتیامر آموزش به لحاظ در لیتسه
 89/8 یآسان به منابع درس یدسترس

 32/9 به امور دنیسرعت بخش
 06/7 یریادگیدر  یریانعطاف پذ

 06/7 مستقل یها یریادگی یافراد برا یساز یکمک به توانمند

 52/8 چرخش دانش در جامعه
 25/6 انیدر دانشجو یو خودپژوهش یخودآموز قیاز طر تیپرورش خالق

 57/6 نده محورآموزش یادگیر
 52/6 آموزش مستمر

 63/6 یبرابر آموزش یفرصت ها جادیا
 01/7 یریادگی -یاددهی ندیجذاب شدن فرا

 45/5 مادام العمر یریادگی
  

 05/0 از کمتر خطای سطح در که است 88/390 با برابر آمده دست به کای مجذور مقدار
امدهای پی بندی رتبه که معناست بدین فریدمن آزمون بودن معنی دار(. P<05/0) دارد قرار

 بندی رتبه دانشجویان و بامعناست مثبت تلفن همراه از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 (.9دارند )جدول  پیامدهای مثبت تلفن همراه از متفاوتی

 
 . آزمون فریدمن9جدول

Test Statistics 
 257 تعداد

 88/390 خی دو
 13 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 اهی تلفن همرمربوط به گویه های پیامدهای منفمیانگین و انحراف استاندارد ( 10) جدول   
یانگین ترین مدهد که باالنشان میپیامدهای منفی تلفن همراه ارائه شده است. مقایسه میانگین 

ین تر و پایین آموزشی غیر های سایت و مسائل به دانشجویان شدن به مشغولمتعلق ( 83/3)
 اخالقیات است. و عمومی باورهای تضعیفمتعلق به ( 35/3)میانگین 
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 . آمار توصیفی مربوط به پیامدهای منفی تلفن همراه10جدول 

انحراف  میانگین تعداد گویه های مربوط به پیامدهای منفی تلفن همراه
 استاندارد

 07/1 52/3 257 افراد یخصوص میرسوخ در حر
 10/1 43/3 257 ادافر یتنش در اذهان عموم

 10/1 35/3 257 اتیو اخالق یعموم یباورها فیتضع
 65/3 257 یعدم تمرکز و حواس پرت

 
10/1 

 ریغ یها تیبه مسائل و سا انیمشغول شدن دانشجو
 یآموزش

257 83/3 08/1 

 

 نشان ها رتبه میانگین مقایسه. است شده گزارش جدول در عوامل از هرکدام1رتبه میانگین   
 های سایت و مسائل به دانشجویان شدن مشغول به( 44/3) رتبه میانگین باالترین که هدد می
مشغول شدن  بیشترین پیامد منفی تلفن همراه، که معناست دارد، بدین آموزشی اختصاص غیر

بیشترین پیامد منفی  فوق، ویژگی از بعد. ی استآموزش ریغ یها تیبه مسائل و سا انیدانشجو
تنش در ،  افراد یخصوص میرسوخ در حر ی،عدم تمرکز و حواس پرتشامل  رتیبت تلفن همراه به

 (.11است)جدول اتیو اخالق یعموم یباورها فیتضع، افراد یاذهان عموم
 . میانگین رتبه ها11جدول

 میانگین رتبه ها گویه ها

 94/2 افراد یخصوص میرسوخ در حر
 80/2 افراد یتنش در اذهان عموم

 66/2 اتیو اخالق یمومع یباورها فیتضع
 15/3 یعدم تمرکز و حواس پرت

 44/3 یآموزش ریغ یها تیبه مسائل و سا انیمشغول شدن دانشجو

 
 05/0 زا کمتر خطای سطح در که است 88/390 با برابر آمده دست به کای مجذور مقدار   

امدهای پی دیبن رتبه که معناست بدین فریدمن آزمون بودن معنی دار(. P<05/0) دارد قرار
 بندی رتبه دانشجویان و بامعناست منفی تلفن همراه از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 .(12دارند )جدول  پیامدهای منفی تلفن همراه از متفاوتی
 

 . آزمون فریدمن12جدول

                                                 
1 Mean Rank 
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Test Statistics 
 257 تعداد

 53/60 خی دو
 4 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 
ه ن بتلفن همراه مورد استفاده دانشجویا یآموزش ییا بین قابلیت هاآ پرسش چهارم:

 وجود دارد؟ یمعنادارتفاوت آنان  یو مقطع تحصیل یتحصیل رشتهتفکیک 
قطع به دست آمده برای مp =64/0نشان می دهد مقدار  13همان گونه که نتایج جدول 

در  فن همراهبردهای آموزشی تلمعنادار نبوده است. لذا، استفاده از کار 05/0تحصیلی در سطح 
ته به دست آمده برای رش p= 37/0مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت نیست. همچنین، مقدار 

ان ه در میزمعنادار نبوده است. به عبارتی میان دانشجویان مورد مطالع 05/0تحصیلی در سطح 
 جودوداری  استفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی

رشته  -ل مقطعبه دست آمده برای اثر متقاب  p= 53/0ندارد. همچنین، با توجه به اینکه مقدار 
رات معنی دار نبوده است می توان چنین استنباط کرد که بین اث 05/0تحصیلی، در سطح 

 اریعنی دمی در استفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه تفاوت لیرشته تحص -مقطعمتقابل 
 وجود ندارد.
لفن تموزشی . نتایج تحلیل واریانس دو عاملی اثر رشته و مقطع تحصیلی بر قابلیت های آ13جدول 

 همراه
مجموع  عامل

 مربعات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

آماره 
 آزمون

سطح معنی 
 داری

 64/0 21/0 60/46 1 60/46 تحصیلی مقطع

 37/0 06/1 13/234 4 55/936 رشته تحصیلی

 53/0 78/0 86/172 4 45/691 رشته/طعمق
   16/219 247 21/54133 خطا

    256 23/55795 مجموع

 

 کیکبه تف تلفن همراه مورد استفاده دانشجویان یآموزش یآیا بین قابلیت ها :پنجمپرسش 
 وجود دارد؟ یتفاوت معنادارجنسیت 
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رد و زن در مه دانشجویان به دست آمده است، لذا بین دو گرو 04/0سطح معناداری برابر با 
ن ه میانگیبوجه تاستفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا با 

 ن زنبه دست آمده برای این دو گروه می توان نتیجه گرفت که میزان استفاده دانشجویا
ت)جدول ( اس60/60(  از قابلیت های آموزشی تلفن همراه بیشتر از دانشجویان مرد )50/64)

14.) 

 برای بررسی اثر جنسیت بر قابلیت های آموزشی تلفن همراه t. نتایج تحلیل 14جدول
متغیر 

 مستقل
انحراف  میانگین جنسیت

 استاندارد
درجه  tمقدار

 آزادی
 سطح

 معنی داری
قابلیت 

 های آموزشی
 04/0 255 00/2 03/14 50/64 زن
 89/14 60/60 مرد

05/0P<* 

 یریگنتیجه

یافته های پژوهش گویای آن است که دانشجویان بیشترین کاربردهای آموزشی تلفن همراه 

را در قابلیت هایی نظیر جستجوی اطالعات درسی، تصویربرداری آموزشی، یادگیری زبان، انجام 

ها  یشدن نظرات هم کالس ایجوفعالیت های درسی با دوستان، بکارگیری نرم افزارهای آموزشی، 

فن  رییدهد که به کارگ یم نشان ی بکار می گیرند. این یافتهود مقاالت و مطالب درسدانلو 

 دیهست و آن چه را با که آن چه را نیتوانسته فاصله ب رییادگیآوری تلفن همراه در آموزش و 

 اریس رییادگیآوری ظهور  فن نیا ریینوآوری و به کارگ نیباشد، در زمان محدود بکاهد. تبلور ا

باعث شده است که  همراه حمل و نقل تلفن تیبودن و قابل نهیربری آسان، کم هزاست. کا

 افته.  ی(2009 ، 1)وانگ ظاهر شود یکیموفق تر از آموزش الکترون یبه شکل اریس رییادگی

 لیفا ر؛ینظ ییها تیاز قابل انیدانشجونشان داد که  نیز ( 1393و همکاران ) یپژوهش ظفر

 لیضبط فا ون،یزیتلو و،یاس، راد یپ یج پادکست، نترنت،یا ،یکینکتاب های الکترو ری،یتصو

چون؛  ییها تیو از قابل کمی لیروزانه، در حد خ برنامه میام ام اس، دانلود و ثبت و تنظ ری،یتصو

برداری  اداشتیاس ام اس، مکالمه، و  ،یصوت لیفا ضبط حساب، نیماش کشنری،ید ،یصوت لیفا

( معتقد 2010) 2ریچستردر این راستا ا کنند. یم استفاده خود یدر حد کم برای مقاصد آموزش

کارآمد  یتیریابزار مد کیآن به مثابه  یجانب یها سیاست که استفاده از تلفن همراه و سرو

 است.

                                                 
1 . Wang 
2 . Streicher 
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را متنوع  رییادگیهمراه در آموزش و  تلفن ( کاربردهای2011) 1کسلررو ت یهولمهمچنین   

به اطالعات و پاسخ ها، خواندن کتاب های  عیسری دسترس گران،یارتباط با دمی دانند، از جمله، 

زبان ،  رییادگیاستفاده از فرهنگ لغت برای  ،یآموزش ، گوش دادن به پادکست هاییکیالکترون

 . حساب نیاستفاده از ماش ،یبرای مقاصد آموزش عکس ارتباط با متخصصان و کارشناسان، گرفتن

لفن تد که دانشجویان بیشترین کاربردهای عمومی نتایج پرسش دوم پژوهش نشان می ده

و  نترنتیای، قیگوش دادن به موسی، تماس و مکالمه تلفنهمراه را در زمینه هایی نظیر  قابلیت 

ا در ر یختلفمآوری های جهان روز، امکانات  تلفن همراه، به مثابه عصاره فن ساعت می شناسند.

و  طالعاتا افتیرسانه ای، در چند سیسرو امک،یپ سیسرو مانند یامکانات است، خود گرد آورده

 ،یموزشهای آ استفاده از برنامه ،فایل صوتی ضبط مکالمات، ضبط و پخش از،ین اخبار مورد

ای ه قبض ختها و بازی ها، پردا یانواع سرگرم ،یونیزیتلو های برنامه افتیدر م،یساعت، تقو

که  ستا یاتها، از امکان آن ریت وب و نظاجستوجو در صفحا نترنت،یبه ا اتصال تجارت، ،یبانک

 بهره نیا عناومراه بهاز تلفن  توانی م نیاز آن استفاده کنند. بنابرا توانندی م همراه کاربران تلفن

موزگار ه، آهمرا یهمراه، خدمات همراه، اخبار همراه، سرگرم یکیالکترون دولت مندی از خدمات

طقی، )من ردک ادیهمراه و مانند آن  فتر همراه، پستهمراه، د ونیزیتلو همراه، همراه، تجارت

1389.) 

نتایج پرسش سوم پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان پیامدهای مثبت حاصل از به 

 انیارتباط م یدر برقرار لیتسهکارگیری تلفن همراه در آموزش را اذعان می دارند، از جمله، 

، و انتقال اطالعات افتیمر آموزش به لحاظ درا لیتسه، صرفه جویی در وقت، دیو اساتدانشجو 

کمک به ، یریادگیدر  یریانعطاف پذ، به امور دنیسرعت بخش، یآسان به منابع درس یدسترس

از  تیپرورش خالق، چرخش دانش در جامعه، مستقل یها یریادگی یافراد برا یساز یتوانمند

 جادیا، آموزش مستمره محور، ، آموزش یادگیرندانیدر دانشجو یو خودپژوهش یخودآموز قیطر

. مادام العمر یریادگی و یریادگی -یاددهی ندیجذاب شدن فرا، یبرابر آموزش یفرصت ها

فناوری در آموزش را بر می  همچنین، دانشجویان پیامدهای منفی حاصل از به کارگیری این

 یباورها فیافراد، تضع یافراد، تنش در اذهان عموم یخصوص میرسوخ در حر شمرند از جمله

 تیبه مسائل و سا انیو مشغول شدن دانشجو ی، عدم تمرکز و حواس پرتاتیو اخالق یعموم

ی. در تبیین این یافته می توان اظهار داشت که امروزه اکثر افراد جامعه از تمامی آموزش ریغ یها

جز اقشار و گروه های سنی مختلف به تلفن همراه دسترسی دارند به گونه ای که این فناوری 

جدایی ناپذیر زندگی افراد شده است. این فناوری به دلیل کاربردهای متنوع و مختلفی که دارد 

                                                 
1 . Hulme& Traxler 
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سبب گرایش بیشتر افراد به آن شده است. تلفن همراه مانند هر پدیده دیگری کاربردهای مثبت 

 بررسی پیامدهای مثبت و منفی به میمستق طوربه کهی پژوهش نکهیا با توجه باو منفی دارد. 

 ای تطابق مورد در توانینم نشد افتی باشد پرداختهآموزشی تلفن همراه در میان دانشجویان 

پژوهش نکهیا به توجه با اما نمود، اظهارنظر هاپژوهش ریسای هاافتهی با افتهی نیا تطابق عدم

 نظر به اند،داده قرار دیتائ مورد راتاثیر تلفن همراه بر سایرجنبه های زندگی افراد ی شماریبی ها

این فناوری تاثیرهای مثبت و منفی بسزایی بر زندگی افراد داشته باشد. در تبیین  که رسدیم

ارتباطات  لیآن برای تسه یتلفن همراه و خدمات جانباین یافته ها می توان اظهار داشت که 

به کار  هیولهدف ا نیبه ا یابیکه برای دست یاست؛ هنگام شده و کاری ابداع و راه اندازی یشخص

. ستیپر شتاب قابل انکار ن اییآن در دن اییمزا که شودی م محسوب مناسب ای لهیوس رودی م

کرده است.  لیای تبد و رسانه یعموم یفناوری را به شبکه ارتباط نیا ه،یکارکرد ثانو

 د،یمف دهاییسهولت انتشار خبر و ... تلفن همراه را به پد ،یجمع یرسان اطالع رینظ ییکارکردها

(. 2011، 1وانیکرده است )پرتسون، والهارت و اوسول لیتبد شیقابل ستای ارزشمند و حت

( نیز در پژوهش خود نشان دادند 1393همچنین رستمی نژاد، وحدانی اسدی، ایزی و روحانی )

که تمامی کارکردهای  مثبت و منفی تلفن همراه )وابستگی و اعتیاد، محدودیت اجتماعی، 

شکالت جسمانی، کارکرد منفی تحصیلی، کارکردمثبت تحصیلی، کارکرد منفی مشکالت مالی، م

کارکرد مثبت  اخالقی و کارکرد مثبت اخالقی( در میان دانش آموزان درسطح باالیی قرار دارند.

به طور مساوی در رتبه  یاخالق یو کارکرد منف ادیو اعت یو وابستگ ،نیانگیم نیبا باالتر یاخالق

( حاکی از آن بود که 1393همچنین نتایج پژوهش مهدی زاده و خوشنام ) دوم قرار دارند.

 به دنبال داشته است و سبب راحت یمثبت یامدهایپ انیدانشجو نیاستفاده از تلفن همراه در ب

اشکاالت  دنیها، پرس در زمان کالس رییتغ جهت به استادان انیدانشجو یتر شدن دسترس

 تر با آنها شده است.  راحت یاستاد  شاگرد رابطهی برقرارو  یمناسبت یها کامیارسال پ ،یدرس

از ( همسو است. 2017( و مرزوکی و همکاران )2018این یافته با مطالعات سونمز و همکاران )

در نهاد  انیروابط دانشجو یمنف یها با جنبه معناداری ا استفاده از تلفن همراه رابطه یطرف

 یربرداریتلفن همراه، تصو قیدر امتحان از طر تقلب که سبب دهدی دانشگاه داشته و نشان م

و مواردی از  در سر کالس درس یریادگیدر  اختالل نترنت،ینامناسب در دانشگاه و انتشار در ا

 .شوداین دست می 

نتیجه پرسش چهارم  پژوهش حاکی از آن است که میان دانشجویان رشته های تحصیلی 

زشی تلفن همراه تفاوتی وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان مختلف در استفاده از قابلیت های آمو

                                                 
1 . Pretson, Walhart & O'Sullivan  
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داد میان دانشجویان مقطع تحصیلی دکترا و ارشد در استفاده از قابلیت های آموزشی تلفن همراه 

تفاوتی وجود ندارد. این یافته با برخی مطالعات همسو است. برای مثال، ظفری و همکاران 

یان دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در ( در پژوهش خود نشان دادند که م1393)

استفاده از قابلیت ها و امکانات تلفن همراه برای مقاصد آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

همچنین دریافتند میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی با رشته های تحصیلی مختلف در استفاده 

( 1388) یو گنج دفرینتایج پژوهش معدارد. آموزشی از تلفن همراه تفاوت معنی داری وجود ن

 لییتمایل به کاربری عام و جانبی از تلفن همراه برحسب رشته تحص زانینشان داد که م

( 1391همچنین، نتایج پژوهش عابدینی و همکاران ) پاسخگویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

میزان استفاده آن ها از تلفن نشان داد که ارتباط معنی داری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و 

 همراه وجود ندارد، که همسو با یافته های پژوهش حاضر است.

های  نتایج پرسش پنجم پژوهش نیز نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در قابلیت

تفاده ن اسآموزشی تلفن همراه مورد استفاده، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی، میزا

رد شجویان مدان استفاده از قابلیت های آموزشی تلفن همراه به مراتب بیشتر از دانشجویان زن در

ز تلفن همراه ااستفاده  زانیدرباره م( 1390است. در این ارتباط، مطالعه حسن زاده و همکاران )

 ختران بهدبا  هسیرا در مقا شترییب نیانگینمره م پسراننشان داد که  رییادگیو  یعد آموزشاز بُ

جود اری ود یپسران و دختران تفاوت معن نیب همراه در کاربرد تلفنبه عبارتی،  ردند.دست آو

پژوهش  یافته ، که ناهمسو باندینما یاز آن م شترییاستفاده ب رییادگیعد دارد و پسران از بُ

موزان ( در پژوهش خود دریافتند که دانش آ1393حاضر است. همچنین، عطادخت و همکاران )

اضر حژوهش پدانش آموزان دختر از تلفن همراه استفاده می کنند، که با نتایج پسر بیشتر از 

و  زنان تفاوت های کاربری تلفن همراه در بین گروه هایکه  ناهمسو هست. باید توجه داشت

ندگی زت اوقات دیریممردان، غالباً می تواند به دلیل ذهنیت ها و ادراکات متفاوت افراد، نیازها و 

تفاوت مزشی نین نیازهای شغلی و حرفه ای افراد در کنار نیازهای تحصیلی و آمومتفاوت و همچ

 افراد باشد. 

 یم ائهار لیذی کاربردی هاشنهادیپ ،حاضر پژوهش از حاصل جینتای مبنا بردر مجموع، 

 شود: 

راه در فن همزمینه سازی و برنامه ریزی برای استفاده استادان از فناوری های مبتنی بر تل -

 یانرنامه درسی دانشگاهی به منظور بهبود روش های آموزشی و کیفیت یادگیری دانشجوب
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قش ناستادان با  برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی در زمینه آشنا کردن دانشجویان و - 

 های موجود در این زمینهبرنامه و  ساختارهاآموزشی تلفن همراه و 

لفن توجود در درسی مناسب و سازگار با فناوری های مایجاد زمینه تدوین محتوای آموزشی و - 

 همراه

 منابع:

 ،حهوزه  مجلهه .  تعرامالت  و همرراه  تلفن های چالش بررسی(. 1387. )سیاوش پورطهماسبی 
 .39-53( : 15) 4 .گیالن آفرینش هنری

 ( .1395تابع بردبار، فریبا .)    هرای روانشرناختی و   تأثیر آموزش از طریرق تلفرن همرراه برجنبره

 . 125-147(: 1) 6 ،فصلنامه پژوهش های برنامه درسی. صیلی دانشجویانتح

 (. بررسری 1390). احمرد  ابراهیمری،  اله؛ سیدشمس حسینی، علی؛ لطفی، رمضان؛ زاده، حسن 

. انمازنردر  اسرتان  نظری متوسطه مدارس آموزان دانش توسط همراه تلفن کاربرد نوع و میزان

 .95-114: (2) 2 تربیتی، علوم در ارتباطات و اطالعات فناوری فصلنامه

 (. 1393. )زهررا  روحرانی،  مرریم؛  ایرزی،  محمدرضرا؛  اسردی،  وحدانی محمدعلی؛ نژاد، رستمی

مه فصرلنا . آن منفی و مثبت کارکردهای بر درنگی: مدرسه در همراه تلفن های آسیب مدیریت
 .61-76: (1) 7 ،انتظام آموزش بر مدیریت مطالعات

 یبررسر (. 1393وروزعلی؛ درانری، کمرال؛ نظررزاده زارع، محسرن. )    ظفری، سارم؛ کرمدوست، ن 

 از تلفرن همرراه جهرت مقاصرد     تهرران  دانشرگاه  یلیتکم التیتحص انیاستفاده دانشجو زانیم

-106( : 3)4، یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب یفصلنامه فن آوری. وعمومی آموزش

87. 

 ( .بررسی1391عابدینی، یاسمین و زمانی، بی بی عشرت .) ،تلفن از هاستفاد نوع و میزان انگیزه 

 .73-86(: 2) 7دانشجویان. روانشناسی معاصر،  در همراه

 ( .1393عطادخت، اکبر؛ حمیدی فر، ویدا؛ محمدی، عیسی .)  بریاستفاده آسیب زا و نروع کرار 
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 .122-136(: 2) 3، مجله روان شناسی مدرسه

     ( .1393عنایتی، ترانه؛ یزدان پناه نوذری، علی؛ بهنام فر، رضا؛ غفراری همردانی، سریده صربا .)

در نشریه راهبردهای آمهوزش  . کاربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آموزشی به دانشجویان
 .115-120:  7، جلد علوم پزشکی
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