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چکیده
هدف این مطالعه ،به کارگیري و سنجش اثربخشی الگوي یادگیري سیّار در انتقال مفاهیم دروس
دانشگاهی و بطور خاص درس آمار بر بستر شبکه هاي اجتماعی بود .روش پژوهش از نوع شبه
آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .جامعه
آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي آزاد و دولتی شهر
تهران در مقطع ارشد و دکتري در سال تحصیلی  7931که مشغول به تحصیل بودند ،میباشند .از بین
این جامعه آماري 39 ،نفر انتخاب شدند و به گروه هاي آزمایش و کنترل (هر کدام  54نفر) انتساب
تصادفی یافتند .گروه آزمایش یک دوره آموزش درس روش هاي آماري بر بستر شبکه اجتماعی
 WhatsAppرا به مدت  71جلسه را گذراند و گروه کنترل نیز همین دوره را به صورت حضوري در
دانشگاه طی کردند .ابزارهاي گردآوري داده ها شامل یک پرسش نامه جهت سنجش رضایت از
محیط یادگیري /کالس و یک آزمون پیشرفت تحصیلی جهت ارزیابی اثربخشی یادگیري فراگیران
بود .در خصوص مولفه هاي اثربخشی( محتوي ،مدرس و امکانات) ،نتایج نشان داد که فراگیران در
گروه آزمایش رضایت از کالس بیشتر و یادگیري بهتردر قیاس با دوره هاي آموزشی حضوري
داشتند .با توجه به یافته هاي تحقیق می توان نتیجه گیري نمود به کارگیري الگوي یادگیري سیّار
مبتنی بر شبکه هاي اجتماعی در آموزش هاي دانشگاهی موجب افزایش اثربخشی دوره هاي
آموزشی می شود.
کلید واژه ها :یادگیري سیّار ،آموزش دانشگاهی ،شبکه هاي اجتماعی ،ارزیابی اثربخشی
 1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3دانشیار دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

 871فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره چهارم ،تابستان 8931

مقدمه:
تحوالت در جامعه امروز بسیار سریعتر از گذشته صورت میگیرد .نگاهی به تحوالت صورت
گرفته در نیم قرن گذشته ما را به این مهم آگاه میسازد که محیط اطراف به شدت در حال تغییر
است ( .)Fu, 8972توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات در این زمینه کلیديترین نقش را دارد .شکی
نیست ظهور و مطرح شدن جامعه اطالعاتی مرهون تسهیل ارتباط و توسعه زیرساختهاي آن
میباشد ( .)Jin, 8971ایده جامعه اطالعاتی شاید از سالهاي دور در ذهن بشر موج میزده است اما
نمود واقعی آن به دو دهه قبل باز میگردد .از زمانی که افراد توانستند به راحتی از طریق تلفن،
فاکس و سایر وسایل ارتباطی با همدیگر ارتباط برقرار کنند ،حجم اطالعاتی به سرعت روبه فزونی
گذاشت و فرایندي به نام انباشت اطالعات و ضرورت انتقال و استفاده از آن اتفاق افتاد (یادگارزاده و
رحیمی.)7927 ،
امروزه توسعه زیر ساختهاي ارتباطی آن چنان بر جنبههاي مختلف زندگی سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمیتوان از آن غفلت کرد .تأثیر
اطالعات و فناوري اطالعات هم از جهت ایجاد فرصتهاي طالیی جدید و هم از نظر چالشهاي
سازمانی قابل مطالعه است .یکی از حوزههاي مهم که به شدت تحت تأثیر اطالعات و فناوري
اطالعات میباشد ،آموزش عالی است (محسنی .)7929 ،از سالهاي  7329که زمزمههاي فناوري
اطالعاتی و جامعه اطالعاتی مطرح شد ،محافل دانشگاهی جزء اولین گروههایی بودند که دست به
بررسیهاي نظري و عملی در این حوزه زدند (یادگارزاده و رحیمی .)7927 ،در این راستا دانشگاهها،
به عنوان یکی از تخصصیترین نهادها با گردآوري و انتقال سیستماتیک و درست اطالعات ،نقش
مؤثر و غیرقابل انکاري در جوامع اطالعاتی بازي میکنند و جایگاهی رفیع در توسعه دانایی و تعیین
سیر تحول از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی دارند.
از حوالی سالهاي  7329یک جریان تحولی در آموزش عالی آغاز گردید .این جریان متأثر از
توسعه فناوريهاي مدرن اطالعاتی و ارتباطی ،پیشرفت رایانهها و ماهوارهها ،توسعه فناوري و
پیشرفت علم و دانش در حوزههاي مختلف بود .به مثابه این تحوالت تب آمادگی جهان براي ورود
به هزاره سوم و جهانی سازي نیز به شدت عملکرد دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده بود .تراکم
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دانش و اطالعات در دو دهة گذشته همواره دانشگاهها را با این مشکل مواجه ساخته که چه چیز باید
محور حرکت باشد .در اواخر قرن گذشته جهان در حالی به استقبال قرن جدید میرفت که با
آزمونهاي خطیري از تجربة فرا صنعت و پسا تجدد و دگرگونیهاي ساختاري ژرف و پرشتاب مواجه
بود .فرایندهاي فوق که منجر به تغییرات ژرف شده است طبعاً در جهتگیريها و کارکردهاي
آموزش عالی و محیطهاي دانشگاهی نیز تأثیر نهاده و تغییراتی در شکل و ساختار آنها پدید آورده
است .افزایش جمعیت (خصوصاً جمعیت جوان در جوامع درحال توسعه) ،گسترش آموزش همگانی
همراه با رشد طبقه متوسط ،بر فراوانی تقاضا براي ورود به دانشگاه افزوده است.
یکی از شیوه هاي نوین در یادگیري  ،شیوه آموزش و یادگیري سیار می باشد که بر مبناي استفاده
از فن آوري اطالعات شکل گرفته است .فن آوري اطالعات ،پیوسته ابداعات نوینی را براي بشر به
ارمغان آورده است .سرعت ظهور این ابداعات به قدري افزایش یافته که هنوز مراحل توسعه و
همگانی شدن استفاده از یک نوآوري به پایان نرسیده ،که محصولی جدیدتر با امکانات بهتر ،راحتی
بیشتر و هزینه هاي کمتر ارائه می شود و ابداعات قبلی را از صحنه خارج می سازد .از جمله عرصه
هایی که در چند سال اخیر مورد هجوم فن آوري اطالعات قرار گرفته ،عرصه آموزش و یادگیري است
(علیخانی و دیگران. )89: 7935 ،
یادگیري سیار ،7شکلی از یادگیري الکترونیکی و در واقع زیر مجموعه آن (فتح نژاد)79:7921 ،
است که باعث شده تا یادگیرندگان در هر زمان و مکانی با کمک یک وسیله ارتباطی سیار مانند تلفن
همراه و  ...به یادگیري بپردازند
) ( Keegan 8994 :1و قابلیت هاي یادگیرندگان براي برقراري ارتباط و دستیابی به اطالعات
را از طریق وسایل سیار و بی سیم گسترش داده و بهبود بخشیده است ).(Ally & 8979 :18
Koolآموزش هاي سیار فراهم کننده بالقوه اي در ارتقاء ،تسهیل ،غنی سازي توانمندي هاي
فراگیران در یادگیري مشارکتی ،تعامالت و فرایندهاي یاددهی-یادگیري دارند که نشان از تبیین
مفهوم آموزش همگانی به وسیله این تکنولوژي می باشد (شبیري و شمسی پاپکیاده-758: 7934 ،
.)759
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در یادگیري سیار ،ابزارهاي الکترونیکی نظیر رایانه ،رایانه دستی ،موبایل و  ...جایگزین معلم می
شوند و به فراگیران این فرصت داده می شود تا به مواد آموزشی در تمام اوقات و هر چند بار که
بخواهند دسترسی داشته باشند (امان زاده و نعمان اف .)42: 7935 ،در واقع ،هر اندازه کاربرد
تکنولوژي در آموزش غنی تر باشد ،یادگیري با سهولت بیشتر و در زمان کوتاه تري صورت می گیرد و
شرایطی را به وجود می آورد که یادگیري سریع تر ،آسان تر ،بهتر و با دوام تر صورت گیرد (نادري و
پور شافعی.)9: 7934 ،
تعاریف گوناگونی براي "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از آنها این آموزش را مبتنی بر
اینترنت و برخی به صورت بیسیم درنظر گرفتهاند .اما در مجموع این آموزش را میتوان آموزشی
جهت فراگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر گرفت که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به
کابلهاي شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه هاي قابل حمل ،تلفنهاي همراه،
دستیار دیجیتال شخصی و غیره محقق میشود (عطاران.)7922 ،
یادگیري سیار نیز از زیرمجموعههاي یادگیري الکترونیکی محسوب میشود و محور آن استفاده
از ابزارهاي قابل حمل در یادگیري است .امروزه ،براي باال بردن انگیزة فراگیران و بهبود بهرهوري
آموزش ،توجه به فناوريهاي رایانهاي و دیجیتال داراي اهمیت روزافزون است؛ و در این میان ،به
تازگی ارتباطات سیار نیز در قالب یک شیوة آموزشی در حال ظهور است (رائو و همکاران.)8992 ،7
براي یادگیري سیار ،تعاریف گوناگون ارائه شده که از آن جمله است :صفار زاده ومنوچهري
( )7922بیان میکنند که یادگیري سیار را میتوان ترکیبی از دو شکل آموزش الکترونیک و از راه
دور دانست؛ زیرا در این نوع آموزش ،همانند آموزش از راه دور ،میان دانش پژوهان و اساتید فاصله
وجود دارد و از سوي دیگر ،این آموزش نیز همانند آموزش الکترونیک ،از طریق فناوري پیشرفتهتر و
با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی همراه ارائه میشود .همچنین ،بنا به تعریفی دیگر ،یادگیري سیار
نوعی از یادگیري است که در آن ،یادگیرنده در قالب آموزشهاي الکترونیکی ،با بهرهگیري از
فناوريهاي سیار و با هدف یادگیري روزمره ،به دریافت اطالعات مبادرت میورزد (یزدي و کاهانی،
.)7924
Raua et al.
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یادگیري سیار روشهایی مؤثر را براي ایجاد گروههاي یادگیري فراهم میکند ،به ویژه دورههاي
آموزشی براي فراگیران و یا گروهی از افراد که به هر دلیل ،نمیتوانند کالسهاي یادگیري تمام
وقت شرکت کنند (ملو .)8994 ،7در بهرهگیري از یادگیري سیار در اروپا و آفریقا با تجاربی موفق در
این زمینه همراه بوده است (عبداللهی.)7921،
ابزارهاي سیار عبارت است از وسایل قابل حمل و فنون سیار قابل استفاده در هر وسیلة دستی که
در مکانها و زمینههاي مختلف کاربرد داشته باشد .امروزه ،در سراسر دنیا ،استفاده از فناوريهاي
سیار در زمینههاي گوناگون پیوسته رو به افزایش است (مک فارلن و همکاران .)8991 ،8در زمینة
ارائة خدمات الکترونیکی سیار نیز میتوان کاربردهاي فراوان براي فناوريهاي سیار برشمرد
(عبداللهی .)7921،در یادگیري سیار کاربران با بهرهگیري از امکانات دستگاههاي سیار و فناوريهاي
بیسیم در هر زمان و مکانی که الزم باشد میتوانند به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته
باشند (.)Alghamdi, 8972
همانطور که در شکل  9نیز مشاهده میشود ،میتوان یادگیري سیار را ترکیبی از دو شکل
آموزش/یادگیري موجود ،یعنی "آموزش از راه دور" و "یادگیري الکترونیک" دانست .چرا که در این
آموزش نیز همانند "آموزش از راه دور" ،جدایی و فاصله میان اساتید و دانش پژوهان وجود دارد و از
طرفی دیگر همانند "یادگیري الکترونیک" نیز آموزش را از طریق فناوريهاي رایانه ي ،اما این بار با
استفاده از ابزارهاي الکترونیکی همراه و با فناوريهایی پیشرفتهتر ارائه مینماید (جورجیو.)8995 ،9
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تجربه عيني

آموزش از راه دور

يادگيری الکترونيک

يادگيری

شکل( :)7موقعیت یادگیري سیار به عنوان جزئی از آموزش از راه دور و یادگیري الکترونیک
استفاده از یادگیري سیار از آن جهت پراهمیت است که یک حمایت پایهاي و اساسی در تمام
جوانب یادگیري را فراهم میآورد (موییندا .)8991 ،7یادگیري سیار توانایی دارد که بوسیله ابزار به
عنوان یک محرک باعث ایجاد بازخورد در فعالیتهاي آموزشی گرددو نیاازهاي آموزشی مناطق
مختلف بصورت فراگیر و ارائه مواد یادگیري منطبق با آن نیازها را تعیین نماید (.)Idris, 8971
یادگیري سیار این توانایی را به فراگیران میدهد که مطالب مورد عالقه خود را یاد بگیرند و به طور
آ زادانه در هر زمان و هر مکان با دوستان خود تقسیم نمایند ،به این عمل همانندسازي مشارکتی گفته
میشود (نایسمیت و کارلت.)8991 ،8
یادگیري سیار بر فعالیتهایی تاکید میکند که یادگیري از طریق کنش متقابل ارتقاء میبخشند .به
دلیل وجود ارتباطات تعاملی توسط ابزارهاي سیار ،یادگیري مشارکتی و تعامل افزایش مییابد (موییندا،
 .)8991ابزارهاي سیار به طور اخص براي کاربردهاي محتواي یادگیري و ایجاد تنوع در ارائه محتواي
یادگیري و ایجاد تنوع در ارائه محتوا مناسب میباشند .بخاطر دسترسی توسط ابزارهاي سیار به
مفاهیم متفاوت میتوان به ارتقاء فعالیت آموزش امید بست .فناوريهاي جدید دائما توسعه مییابدو
کسب دانش و مهارتهایی که در یک منطقه یا کشور وجود ندارد ،از طریق اتصال به مناطق یا
کشورهاي دیگر را فراهم میکند (.)Janson, 8971
Muyinda
Naismith & Corlett
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با پیشرفت سریع فناوريهاي جدید شما تنها به یک گوشی تلفن همراه نیاز خواهید داشت که قادر
خواهد بود تا بسیاري از ویژگیها را براي پشتیبانی یادگیري با یکدیگر تلفیق نماید .بنابراین یادگیرنده
نیاز به ابزار چندگانهاي براي یادگیري نخواهد داشت .ابزارهاي سیار با توجه به قابلیت ارتباطات و
چندرسانهاي قوي میتوانند تاثیرگذاري زیادي بر یادگیري دانشجویان داشته باشند (گرگسان و
جردن.)8993 ،7
به کمک ابزارهاي سیار و بدلیل اینکه بسیاري از دانشجویان سواد فناوري اطالعات و ارتباطات را
دارند ،میتوانند در صورت فراهم بودن بستر مناسب ،محتواي یادگیري را دانلود کنند ،توانایی دسترسی
و تهیه تمامی منابع مورد نیاز یادگیري را داشته باشند .به کمک پست الکترونیکی ،خدمات پیام کوتاه
و چند رسانه ،دانشگاهها میتوانند پشتیبانی آکادمیک نمایند .حمایتهاي مدیریتی مانند یادآوريهاي
مربوط به تحصیل ،اخبار و اطالعات دانشگاه و موارد ضروري میتوانند به کمک ابزارهاي سیار از
طریق دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گیرند و به تشویق و ترویج یادگیري مشارکتی در کالس
کمک نماید (.)Wu, 8971
دسترسی دانشجویان به متون تمرینی کالسی راحتتر میگردد .دانشجویانی که تلفن همراه دارند
میتوانند یک سطح یادگیري هر روزه داشته باشند .تعامل بین دانشجویان با دیگران را بدین روش
میتوان افزایش داد (برون .)8999 ،8ابزارهاي سیار میتوانند از تکثیر جزوات و منابع امتحانی به
شکل سنتی جلوگیري نمایند و با قابلیت پخش ویدئو ،پخش و ضبط صدا و نیز امکان ذخیرهسازي
طالعات ارائه شده در سر کالس و نیز قابلیت جابجایی کارت حافظه ،نقش بزرگی ایفا مینماید
(گرگسان و جردن.)8993 ،9
حتی ابزارهاي سیار در گردشهاي علمی از طریق جمعآوري اطالعات به صورت عکس و متن به
یادگیري کمک میکنند و عالوه براین امر مشغولیت ،درگیري و انعطاف پذیري میتواند توان
یادگیري را افزایش دهد ( .)Norman,8972اساتید میتوانند از این سیستم براي ارزشیابی و ارزیابی
دانشجویان با سئواالت گزیده پاسخ استفاده نمایند .استفاده از این روش یک شیوه نوین براي امتحان
Gregson & Jordaan
Brown
3 Gregson & Jordaan
1
2
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دانشجویان است که استاد میتواند با خدمات پیام کوتاه ،پیام چندرسانه یا بلوتوث انجام دهد
(باالسوندرا و رامادوس .)8992 ،7این مطلب بیانگر اهمیت موضوع است ،که در نهایت هدف باال
بردن کیفیت یادگیري است.
در پژوهشی دیگر که توسط اوومز و همکارن )8992(8صورت گرفته ،نتیجه گرفته شده است که
کاربرد ابزارهاي سیار در آموزش مفید است و همان طور که استفاده از آن میتواند موجب تعامل
بیشتر گردد ،موجب افزایش بازخورد هم براي دانشجو و هم براي استاد گردد و همچنین به اساتید
اجازه میدهد تا تدریس خود را بر مبناي این بازخورد تطبیق دهند .این یافتهها نشان داد که به کمک
ابزارهاي سیار میتوان محیطهاي یادگیري را تا حتی خارج از محدوده دانشگاه گسترش داد و
همچنین محتواي یادگیري را با محیط یاد گیرنده محور به شکلی قابل تطبیق و راحت توسعه داد.
پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی الگوي یادگیري سیّار گفته شده در فوق که مبتنی بر
شبکه هاي اجتماعی بوده و براي آموزش دروس دانشگاهی به کار رفته است ،می باشد .بر این اساس
هدف اصلی پژوهش حاضر کاربست الگوي یادگیري سیّار در آموزش هاي دانشگاهی مبتنی بر شبکه
هاي اجتماعی و سنجش اثربخشی آن بود که شامل متغیرهاي رضایت از محیط یادگیري و میزان
یادگیري می باشد با عنایت به هدف فوق فرضیه هاي پژوهش عبارت است از  -7:خلق محیط
یادگیري طراحی شده بر اساس الگوي یادگیري سیّار موجب افزایش رضایت دانشجویان از محیط
یادگیري (کالس) می گردد -8 .خلق محیط یادگیري طراحی شده بر اساس الگوي مذکور موجب
افزایش یادگیري دانشجویان می گردد.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش جزء پژوهش هاي کاربردي
است .از منظر نحوه ي گردآوري داده ها ،این پژوهش در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی است .از
میان طرح هاي آزمایشی از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید .جامعه

Balasundaram & Ramadoss
A Ooms., .E t Al

1
2
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آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي آزاد و دولتی شهر
تهران در مقطع ارشد و دکتري در سال تحصیلی  7931که مشغول به تحصیل بودند ،میباشند .جهت
اجراي پژوهش در گام اول با اخذ نظر متخصصان تکنولوژي آموزشی و متخصصان محتوا ،با توجه به
اشتراکات درسی جامعه آماري ،درس روش هاي آماري ( 8واحد درسی) به دلیل وجود و همکاري
مدرس دوره و همچنین وجود تعداد نسبتا زیاد فراگیران جهت طراحی بر اساس الگوي یادگیري سیّار
به صورت نمونه گیري تصادفی انتخاب گردید که در بازه زمانی اوایل مهرماه تا اواخر آذرماه 7931
برگزار شد  .گام هاي فرآیندي دوره بر اساس الگوي یادگیري سیّار به شکل جدول زیر بود:
جدول ( :)7گام هاي فرآیندي طراحی و اجراي دوره آموزشی بر اساس الگوي یادگیري سیّار
گام فرآیندي پیاده سازي یادگیري سیار
تعیین هدف
بررسی مسائل و مشکالت آموزشی
تعیین هدف مرحلهاي و تعریف و تحدید مسئله مورد نظر
تحلیل مخاطب ،تحلیل شرایط
تحلیل منابع در دسترس
پیشنهاد راه حل هاي ممکن
نقد و بررسی راه حل هاي انتخاب راهکار برگزیده،بارش مغزي
تبیین نظریه تربیتی و روش تدریس
راهنمایی ،تسهیل و طراحی سوال
بررسی روش و رسانه مورد نیاز
بررسی ویژگی هاي فنی(امنیت رسانه ،امکانات ارتباطی ،محتواي رسانه)
طراحی الگوي کاربردي براي یادگیري و آموزش
طراحی آموزشی
طراحی محیط (تکلیف ،متعامل ،طراحی شیوه هاي بازخورد ،طراحی شیوه ارزشیابی)
تولید برنامه
تهیه مواد آموزشی
تهیه مواد ارزشیابی
آزمایش برنامه
تجزیه و تحلیل
ارزشیابی خارجی و ارزشیابی داخلی
بازخورد
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تعداد افراد ثبت نام شده در بازه زمانی مذکور برابر با  39نفر بودند که در دو گروه  54نفره
آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند .براي گروه آزمایش ،دوره آموزشی بر اساس الگوي
یادگیري سیّار در اپلکیشن  WhatsAppطراحی و ارائه شد و براي گروه کنترل دوره آموزشی به
صورت کالس حضوري در دانشگاه ارائه گردید.
در پژوهش حاضر ،ابتدا در جهت آشنا نمودن مدرس با نقش هایش در دوره ،قبل از برگزاري
دوره بروشوري تهیه گردید و به ایشان جهت مطالعه تقدیم شد .عالوه بر آن در هنگام برگزاري
دوره ،پژوهشگر در محیط یادگیري/کالس حضور داشته و بازخوردهاي الزم را جهت اجراي هر چه
کامل تر شرایط آزمایشی به مدرس یادآور شدند.
ابزار پژوهش جهت سنجش رضایت فراگیران استفاده از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر
نظریه کرک پاتریک( )8994شامل  89سؤال بسته پاسخ پنج ارزشی بود 2 .سؤال اول به سنجش
رضایت فراگیران از محتوا 3 ،سؤال بعد جهت سنجش میزان رضایت از مدرس دوره و  4سؤال بعدي
به بررسی رضایت فراگیران از سازماندهی و امکانات دوره و در نهایت سؤال پایانی به میزان رضایت
فراگیر از دوره به طور کلی پرداخت  .فراگیران هر دو گروه میزان رضایت خود را در مورد هر یک از
گویه ها با انتخاب عددي بین ( 7کمترین) و ( 4بیشترین) مشخص نمودند  .جهت تعیین روایی
پرسشنامه رضایت از روش روایی محتوایی استفاده گردید که نظر متخصصین آموزش سازمانی در
خصوص پرسش نامه اخذ و اصالحات الزم اعمال و مورد تایید متخصصان قرار گرفت و جهت
سنجش پایایی پرسش نامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن 9/23
به دست آمد .جهت سنجش نگرش فراگیران نسبت به دوره نیز از پرسش نامه استفاده گردید.
سنجش میزان یادگیري توسط مدرس دوره و از طریق آزمون پایان دوره با  89سوال از دو مجموعه
سوال (شامل  5سوال تشریحی آماري و  71سوال تستی مرتبط با
محتواي دوره) انجام پذیرفت  .روایی این آزمون از طریق روایی محتوایی احراز گردید( )9/21و
پایایی بخش تستیِ آن از طریق آزمون کودرریچاردسون محاسبه گردید و میزان آن براي  71سوال
تستی  9/37به دست آمد .آزمون سنجش میزان یادگیريِ مذکور هم در ابتدداي دوره (پدیش آزمدون)
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براي هر دو گروه و هم در انتهاي دوره آموزشی (پس آزمون) براي هر دو گدروه انجدام پدذیرفت .در
اینجا از پیش آزمون به عنوان متغیر کنترل جهت حذف متغیرهاي مداخله گدر اسدتفاده شدد .تمدامی
عملیات آماري توسط نرم افزار  SPSS.84انجام گردید.
نتایج
فرضیه اول این پژوهش بیان نمود که محیط یادگیري طراحی شده بر اساس الگوي یادگیري
سیّار موجب افزایش رضایت فراگیران می شود .متغیر رضایت فراگیران داراي سه مؤلفه محتوا،
مدرس و سازماندهی و امکانات بود  .جهت آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده
شد .اما قبل از آزمون فرضیه ها ،مفروضه هاي آماري این آزمون مثل نرمال بودن توزیع داده ها و
همگنی واریانس ها بررسی شد  .فرض همگنی کوواریانس ها از طریق آزمون باکس و همگنی
واریانس ها از طریق آزمون لوین براي هر یک از متغیرهاي وابسته نشان داد هیچ گونه تخطی از
این مفروضه ها صورت نگرفته است .ابتدا نتایج مربوط آزمون المبداي ویلکز مؤلفه هاي میزان
رضایت فراگیران از دوره و سپس تحلیل واریانس تک متغیري سه مؤلفه آن ارائه می گردد  .قبل از
آن ،آمارهاي توصیفی مؤلفه هاي محتوا ،مدرس ،سازماندهی و امکانات به تفکیک دو گروه آزمایش
و کنترل ارائه می شود.
همانطور که در جدول  8مشاهده می گردد میزان رضایت فراگیران یادگیري سیّار در هر سه
مؤلفه محتوا ،مدرس و سازماندهی و امکانات در گروه آزمایش بیشتر از فراگیران محیط یادگیري
حضوري می باشد.
جدول  8:آمار توصیفی رضایت فراگیران از دوره آموزشی به تفکیک گروه هاي آزمایش و کنترل
مولفه رضایت
محتوي یادگیري
مدرس دوره
ساماندهی و امکانات

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

54

95/49

5/87

کنترل

54

82/74

9/34

آزمایش

54

92/92

4/97

کنترل

54

95/33

4/79

آزمایش

54

89/91

5/49

کنترل

54

75/24

5/17
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همانطور که گفته شد ،نتایج جدول فوق نشان داد که میزان میانگین گروه آزمایش ( یادگیري
سیّار) در هر سه مولفه محتوي ،مدرس و امکانات به طرز چشمگیري بیشتر از میانگین همین مولفه ها
در گروه کنترل (تدریس حضوري-رویکرد سنتی) است .این مسئله نشان می دهد که به احتمال زیاد
این اختالف میانگین معنی دار خواهد شد.
به منظور بررسی احتمال معنادار بودن تفاوت میان میانگین ها ،از تحلیل واریانس چند
متغیري( )MANOVAاستفاده گردید که نتیجه آزمون المبداي ویلکز آن  9/994بدست آمده
حاکی از معنادار بودن تفاوت میانگین رضایت فراگیران در دو گروه آزمایش و کنترل می باشد.
جدول : 9نتایج تحلیل واریانس چند متغیري( )MANOVAتفاوت محیط یادگیري(سیّار و
سنتی) بر رضایت فراگیران
متغیدددددددر

مولفه هاي متغیر وابسته

مجموع مربعات

وابسته
رضایت
فراگیران

محتوي یادگیري
مدرس دوره
ساماندهی و امکانات

739/49
14/57
824/19

7
7
7

درجه

میانگین

مقدار آماره

میزان معنی

ضریب اتا

آزادي

مجذورات

F

داري()sig

()η8

739/49
14/57
824/19

4/49
5/12
79/93

*9/972
*9/985
**9/999

9/745
9/937
9/894

* معنی دار در سطح 9/94
** معنی دار در سطح 9/97
آزمون معناداري هریک از مؤلفه هاي رضایت فراگیران در جدول  9آمده است .همانطور که در
این جدول مشاهده می گردد در هر سه مؤلفه رضایت ،تفاوت معناداري میان گروه کنترل (رویکرد
سنتی تدریس) و گروه آزمایش (الگوي یادگیري سیّار) وجود دارد .لذا می توان اینگونه نتیجه گیري
نمود که محیط یادگیري سیّار در افزایش میزان رضایت فراگیران در هر سه مؤلفه ي محتوي
( ،)sig=9/972مدرس ( )sig=9/985و ساماندهی و امکانات( )sig=9/999موثر است .بنابراین،
فرضیه ي اول پژوهش مبنی بر اینکه محیط هاي یادگیري مبتنی برالگوي یادگیري سیّار باعث
افزایش رضایت فراگیران می شود ،مورد تأیید قرار گرفت.
در ادمه ،نتایج مراحل پیش آزمون و پس آزمون براي هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج توصیفی این بررسی در جدول ( )5آمده است:
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جدول : 5آمار توصیفی مراحل پیش آزمون و پس آزمون براي عملکرد یادگیري(آزمون درس آمار)
مرحله
پیش آزمون
پس آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

54

1/38

9/178

کنترل

54

2/98

9/149

آزمایش

54

71/71

9/552

کنترل

54

74/85

9/495

همانطور که در جدول ،5مالحظه می شود ،در پیش آزمون متغییر میزان یادگیري (امتحان درسی
ابتدا و انتهاي دوره آموزشی) میانگین نمرات گروه کنترل و گروه آزمایش تقریباً مساوي است
(اختالف فقط  9/7نمره) که این نشان از همگن بودن دو گروه آزمایش و کنترل قبل از برگزاري دوره
می باشد .اما در پس آزمونِ عملکرد یادگیري  ،میانگین نمرات گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل
است 7/38(.نمره) .این اختالف احتماالً معنی دار خواهد بود.
نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیري ( )ANCOVAبه منظور مقایسه تأثیر نوع محیط
یادگیري (سیّار یا سنتی) بر میزان عملکرد یادگیري در هر دو گروه در جدول  4آمده است.
جدول  : 4نتایج آزمون آنالیز کوورایانس براي مقایسه تأثیر شیوه آموزشی یادگیري سیّآر بر
عملکرد یادگیري فراگیران
متغیر وابسته

عملکرد یادگیري
(نمره پس آزمون)

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مربعات

آزادي

مربعات

متغیر کنترل شده (نمره
پیش آزمون)

1/34

7

1/34

متغیر گروه

27/89

7

27/89

خطا(باقیمانده)

724/9

23

8/92

* معنی دار در سطح 9/94
** معنی دار در سطح 9/97

آماره F

میزان معنی
داري ()sig

7/92
79/84
-

9/589
**9/998
-
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نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان می دهد که متغیر پیش آزمون تفاوت معنی داري بین دو گروه
نداشته است ( .)sig=9/589لذا می توان اطمینان یافت که دو گروه قبل از برگزاري دوره هاي
آموزشی همگن بودند .از طرفی متغیر گروه بندي ( تفاوت بین دو گروه) در سطح اطمینان  33درصد
معنی دار شد( ) sig=9/998و لذا نشان داد که دو گروه در پس آزمون تفاوت معنی داري داشتند.
بنابراین با اطمینان  33درصد می توان گفت که گروهی که با الگوي یادگیري سیّار آموزش دیده
اند ،نسبت به افرادي که با رویکرد سنتی( حضوري در کالس دانشگاهی) آموزش دیده اند ،به طور
معنی داري ،میزان یادگیري بیشتري داشتند.
بحث و نتیجه گیري
یکی از شیوه هاي نوین در یادگیري  ،شیوه آموزش و یادگیري سیار می باشد که بر مبناي استفاده
از فن آوري اطالعات شکل گرفته است .فن آوري اطالعات ،پیوسته ابداعات نوینی را براي بشر به
ارمغان آورده است .سرعت ظهور این ابداعات به قدري افزایش یافته که هنوز مراحل توسعه و
همگانی شدن استفاده از یک نوآوري به پایان نرسیده ،که محصولی جدیدتر با امکانات بهتر ،راحتی
بیشتر و هزینه هاي کمتر ارائه می شود و ابداعات قبلی را از صحنه خارج می سازد.
از این رو ،در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بکارگیري یکی از شناخته شده ترین الگوهاي
یادگیري مبتنی بر شیوه هاي نوین آموزشی ،یعنی الگوي یادگیري سیّار بر اثربخشی تدریس
دانشگاهی پرداخته شد .همواره یکی از شاخص هاي اثربخشی دوره هاي آموزشی رضایت فراگیران
می باشد .چرا که درده هاي اخیر رضایت دانشجو یکی از شاخص هاي اساسی مدیریت آموزش عالی
است و سنجش رضایت آن ها ضروري به نظر می رسد .نتیجه مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان
داد که استفاده از الگوي یادگیري سیّار در آموزش دانشگاهی موجب ایجاد تفاوت معنادار آماري در
میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه شده است .در گروه آزمایش ،میزان رضایت فراگیران در هر سه
مؤلفه محتوا ،مدرس و سازماندهی و امکانات بطور معناداري بیشتر از گروه کنترل بود .و همچنین
طبق فرضیه دوم استفاده از الگوي یادگیري سیّار در آموزش دانشگاهی باعث بهبود عملکرد
یادگیري(پیشرفت تحصیلی) آن ها گردید.
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در تبیین این یافته می توان اینگونه بیان نمود که کارکرد اصلی الگوهاي یادگیري سیّار انطباق
محیط یادگیري با مقتضیات یادگیردندگان و امکانات محیط آموزشی می باشد .از آنجا که در مراحل
اولیه الگوهاي یادگیري سیّار به تحلیل آموزشی و تحلیل شرایط و مقتضیات پرداخته می شود ،یکی از
مهمترین آن ها تحلیل فراگیران از منظر سبک یادگیري و دانش
پیشین است ،لذا آموزش کامال منطبق با نیاز فراگیران و ترجیحات یادگیري آن ها طراحی می
شود و بازدهی چنین طراحی رضایت خاطر بیشتر فراگیران و یادگیري مؤثرتر خواهد بود زیرا همانطور
که آزوبل مطرح می کند دانش پیشین مهم ترین عامل در یادگیري است که در بسیاري از برنامه
هاي آموزشی که از فقدان طراحی رنج می برند این مهم فروگذارده باقی می ماند .از طرفی در گام
هاي بعدي الگو تهیه و انتخاب راهبردهاي آموزش و مواد آموزشی متناسب با اهداف و محتواي
آموزشی در دستور کار قرار می گیرد که این نیز نقش بسزایی در اثربخشی آموزش دارد( .سوشیل و
همکارن ،)8995 ،الرنس و همکاران(( ،)8992آسکار )8972 ،نیز این نتایج به دست آمد.
همچنین در بررسیهایی که توسط بایا و داهر ( ،)8993همینطور تاتچر و مونی ( ،)8992تورنتون
و هاسر ( )8992و نیز فوزدر و کومار ( )8991صورت گرفت ،در تحقیقاتشان همگی به این نتیجه
رسیدند که دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه در فرآیند یادگیري عالقمند میباشند و استفاده
از یادگیري سیار را یک روش با ارزش تدریس میدانند .تحقیقات مذکور به خوبی نشان میدهند که
سطح آگاهی افراد ،مهارت و پذیرش افراد و نیز به طور خاص چگونگی نگرش آنان از موارد پایه و
اساسی در کارآیی چنین سیستمی است.
از سویی دیگر میتوان اذعان داشت از جمله مطالعات انجام شده در آموزش عالی پژوهشی است
شبه تجربی در بین دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده هاي اقماري بیرجند (فردوس و قائن)
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که به آموزش از طریق تلفن همراه پرداختند و دریافتند که یادگیري
سیار در خودنظم دهی فراشناختی اثر مثبت و معنیداري داشته است .و مطالعه دیگري که با هدف
بررسی فرصت هایی که از لحاظ روانی ،افزودن یادگیري سیار به روش سنتی در آموزش عالی دارد به
یک مطالعه نیمه تجربی پرداخته است ( .)Rezaei-Rad, & Bakhtiar, 8975مطالعات
فراوانی در سطح بین المللی به بررسی اثربخشی یادگیري سیار پرداختهاند مانند پژوهش انجام شده در
انگلستان ( )Evans, 8992پیمایش انجام شده توسط محققان دانشگاه پنسیلوانیا که نتایج را در

 831فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره چهارم ،تابستان 8931

سطح  33درصد حامی یادگیري بهتر فراگیران یادگیري سیار گزارش نمودند .و پژوهش اجرا شده در
دانشگاه آمریکا که یادگیري سیار را به عنوان مکمل براي دانشجویان بکارگرفته و اثر بخش بودن آن
را تایید نموده و مینویسند نباید از نظر دور داشت که یادگیري سیار باید با امکان شرکت در جلسات
بحث و تعامل و ارتباط و حتی افرادي که قابل دسترسی باشند براي ارایه توضیحات تکمیلی ،حمایت
شود (.)Motiwalla, 8991
در پژوهشی که توسط اتول انجام شد  18درصد از فراگیران به یادگیري از طریق ابزارهاي سیار
که باعث ارتباط آنها با یکدیگر میشود ،عالقمند بودند .در پژوهشی مشابه ریچارد به بررسی یادگیري
سیار در آموزش تمرین پرستاري با بکارگیري الگوي یادگیري سیّار پرداخت .شرکت کنندگان در این
پژوهش قابلیت استفاده از وسایل سیار را به گونهاي مثبت ارزیابی کرده و یادگیري و قابلیت حمل را
آسان یافتند و هم چنین اندازه صفحه آن را جهت برنامههاي مخصوص این ابزارها مناسب دانستند .با
این وجود با اتصال بی سیم مشکل داشته و علیرغم جهتگیريهاي اولیه وقت کافی براي یادگیري
با استفاده از ابزار و دستگاهها در بافت یک دوره فشرده را نداشتند ولی استفاده از ابزارهاي سیار را در
تمرینهاي آموزش پرستاري بسیار کاربردي و آسان میدانستند .انتظاري در پژوهشی به بررسی
یادگیري سیار و تکنولوژيهاي مرتبط با آن پرداخته و مروري از روشهاي در حال استفاده و توسعه-
هاي آینده این روشها را ارائه داد؛ هم چنین فواید آنها را به صورت خالصه بیان نموده و در نهایت
نیز موانع پیش رو براي پیشرفت این تکنولوژي را در کشورمان به اختصار بیان کرد.
نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که دانشگاه ها که کانون اصلی تربیت افراد
متخصص براي تصدي رهبري و مسئولیت هستند ،می بایست براي ارتقاء سطح آموزش و همچنین
توجه به ویژگی هاي دانشجویان توجه ویژه داشته باشند و همچنین بودجه کافی براي دانشکده ها و
موسسات پایین تر نیز قایل شوند و از حصول اهدف در تمام مراکز اطمینان حاصل کنند .از طرفی
مربیان و اساتید باید در تقویت دانش و مهارت ;کار با ابزار یادگیري سیار و بروز شدن در استفاده از
الگوهاي تدریس تالش نمایند  .همچنین اساتید باید در کنار کتب تدریسی خود از کتب راهنما و
همچنین از نمایش فیلم هاي آموزشی در حین تدریس استفاده کنند .از طرفی مدیران دانشکده ها نیز
باید ابزار الزم جهت تدریس به صورت سیار را فراهم آورند تا اساتید و دانشجویان بتوانند در محیطی
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امن به فعالیت هاي روزانه و تمرین آنچه آموخته اند بپردازند .در قسمت قبولی ها باید یک آزمون
مهارت سنجی اولیه قایل شوند تا دانشجویان از لحاظ توانمندي هاي اولیه سطح استعداد سنجش شود
در برخی از رشته ها این موضوع امري حیاطی تلقی می شود .در نهایت دانشجویان باید با انگیزه و
توانمند باشند و در تمام مراحل کار مشارکت فعال داشته باشند.
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