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چکیده :هدف کلی این پژوهش ،مقایسه ادرا ک اعضای هیئت علمی گروههای فنی -مهندسی از
سودمندی ،سهولت ،خودکارآمدی و چالشهای یادگیری از طریق تلفن همراه بود .روش پژوهش،
توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی فنی-
مهندسی دانشگاه شیراز ( )147در سال تحصیلی  1398-99بود که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
 87نفر انتخاب گردیدند .ابزار پژوهش مقیاس محقق ساختۀ پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه بود که
پس از تأیید روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و دادههای جمعآوری شده با آزمونهای آماری تحلیل
واریانس اندازهگیریهای مکرر ،تحلیل واریانس یکطرفه و تی مستقل و با استفاده از نرمافزار SPSS21
تحلیل شدند .نتایج -1 :تفاوت معناداری بین ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه در اعضای
هیئت علمی فنی -مهندسی وجود دارد .باالترین میانگین متعلق به چالشها و پایینترین آن ،مربوط
به سودمندی است -2 .تفاوت معناداری بین ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه ،میان دیدگاه
اعضای هیئت علمی گروههای تحصیلی مختلف فنی -مهندسی و اعضای هیئت علمی با مراتب علمی
مختلف وجود ندارد -3 .تفاوت معناداری میان پذیرش اعضای هیئت علمی «باتجربه» و «بدونتجربه»
یادگیری از طریق تلفن همراه وجود دارد.
واژ گان کلیدی :یادگیری ،تلفن همراه ،پذیرش و آمادگی ،اعضای هیئت علمی ،گروههای فنی  -مهندسی،
دانشگاه شیراز
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1.مقدمه و بیان مسئله
فناوریهـای سـیار همچـون تلفنهـای همـراه ،محبوبتریـن شـکل فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات،1
بـه ویـژه در جوامـع بـا منابـع محـدود ماننـد کشـورهای در حـال توسـعه هسـتند (;Bere & Rambe, 2016
 .)Murire & Cilliers, 2017امـروزه در سـطح جهانـی ،رونـد کاربـرد تلفنهـای همـراه در آمـوزش و یادگیـری
گسـترش یافتـه اسـت و بسـیاری از گروههـا ،از ایـن ابـزار در بـه اشـترا کگذاری اطالعـات ،مشـاوره ،واژهنامههـا
و اصطالحنامههـا اسـتفاده میکننـد و تلفـن همـراه بـه عنـوان یکـی از برنامههـای کاربـردی بـرای آمـوزش و
ً
یادگیـری بـ ه کار رفتـه اسـت ( .)Lepp et al., 2015یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،تقریبـا بیسـت سـال اسـت
کـه در کشـورهای پیشـرفته کاربـرد دارد و اسـتفاده از ایـن روش ،یادگیـری را در هـر زمـان و مـکان امکانپذیـر
میسـازد ) .)Klimova & Poulova, 2016البتـه الزم بـه ذ کـر اسـت کـه شـواهد چنیـن ادعایـی در کشـورهای
کمتـر توسـعهیافته ،بسـیار کمرنـگ اسـت.
اصطلاح «یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه» روزبـهروز در حـال توسـعه اسـت و معنـای دقیـق آن هنـوز
2

مشـخص نیسـت .مارتیـن و ارتزبرگـر ( ،)Martin & Ertzberger, 2013یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را بـ ه
عنـوان ادغـام دسـتگاههای تلفـن همـراه در یادگیـری تعریـف میکننـد کـه بـه یادگیرنـدگان امـکان یادگیری در
هر زمان و مکان و انجام تکالیف مختلف را میدهد .لن و سـای ( )Lan & Sie, 2010یادگیری از طریق تلفن
همـراه را بـهعنـوان نوعـی الگـوی یادگیـری توصیـف کردنـد که امـکان دسترسـی یادگیرندگان به مواد آموزشـی
را در هـر نقطـه و در هـر زمـان بـا اسـتفاده از فناوریهـای تلفـن همـراه و اینترنـت فراهـم میکنـد .بـه رغـم ابهـام
در تعریـف یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،برخـی ویژگیهـای کلیـدی و مهـم بـرای توضیـح آن مطـرح شـده
اسـت .ترکسـلر ( )Traxler, 2007بـهمنظـور توضیـح یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه برخی ویژگیهـای کلیدی
ماننـد شـخصی ،3خودجـوش ،4موقعیتـی ،5خصوصـی 6و قابلحمـل 7بـودن را بیـان میکنـد.
ویژگـی اصلـی یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،کـه آن را از دیگـر فناوریهـای یادگیـری متمایـز میکنـد،
ً
«سـیار» 8بـودن آن اسـت .برخـی از ویژگیهـای دسـتگاههای تلفـن همـراه ایـن اسـت کـه عمدتـا ارزان،
قابلحمـل و انعطافپذیـر هسـتند .از ایـن رو بـه نظـر میرسـد کـه فنـاوری تلفـن همـراه بـرای یادگیرنـدگان
بسـیار جـذاب بـوده و در فراینـد یادگیـری قابلاسـتفاده باشـد .بـا اسـتفاده از فناوریهـای تلفـن همـراه،
ظرفیـت تدریـس و یادگیـری مؤثـر درحالرشـد اسـت ( .)Sanga et al., 2016محیطهـای یادگیـری از طریـق
تلفـن همـراه ،فراینـد یادگیـری را بـه وسـیلۀ پشـتیبانی از ابزارهـای یادگیـری فعـال ،فناوریهـای یادگیـری
مشـارکتی و رویکردهـای یادگیـری انعطافپذیـر ،غنـی میسـازد ( .)Karimi, 2016همچنیـن مزایـای یادگیـری
از طریـق تلفـن همـراه شـامل توانایـی بـه اشـترا کگذاری دانـش بـدون محـدود کـردن فضـا و زمـان ،ظرفیـت
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تسـهیل در توسـعه مهارتهـای تفکـر انتقـادی ،یادگیـری مشـارکتی ،حـل مسـئله و توسـعه مهارتهـای
ارتباطـی در طـول زندگـی اسـت (.)Abidin & Tho, 2018
در بررسـی پژوهشهـای صورتگرفتـه در زمینـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،دربـاره پذیـرش ایـن
فنـاوری بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در اجـرای موفقیتآمیز آن بحث شـده اسـت (Mahta et al., 2012; chen,
 .)2017; Bere & Rambe, 2019; Evans, 2008; Wang et al., 2009; Teo, 2008پذیـرش یادگیـری از طریـق
تلفن همراه در دانشـجویان و مدرسـان از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت زیرا پیگیری موفقیتآمیز آموزش
از طریـق تلفـن همـراه بسـتگی بـه درک عوامـل مؤثـر بـر پذیـرش دانشـجویان و مدرسـان بـرای اسـتفاده از
یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه دارد (« .)Ilci, 2014پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه »1بـ ه عنوان قصد
اسـتفاده از فنـاوری یـا نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده از فنـاوری در نظـر گرفته شـده اسـت (.)Mittal et al., 2017
همچنیـن پذیـرش ،بـه عنـوان شـناخت مـردم و یـک فراینـد یـا شـرایط بـدون تلاش بـرای تغییـر یـا خـروج،
تعریـف شـده اسـت ( .)Abas et al., 2009گان و باال کریشـنان ( )Gan & Balakrishnan, 2014بـه بررسـی
عوامـل مؤثـر بـر پذیـرش تلفـن همـراه در یادگیـری پرداختنـد کـه میتوانـد تعامـل معلـم و دانشآمـوز را در
طـی سـخنرانی افزایـش دهنـد .ایـن عوامـل عبارتنـد از سـهولت اسـتفاده ،خودكارآمـدی و لذتبخـش بـودن.
همچنیـن بـال و لـوی ( )Ball & Levy, 2009دریافتنـد کـه «تجربـه» ،در پذیـرش و قصـد اسـتفاده از فنـاوری
آموزشـی جدیـد اعضـای هیئـت علمـی ،نقـش مهمـی داشـته اسـت.
پژوهشهـای زیـادی در زمینـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه صـورت گرفتـه کـه در اینجـا بـه برخـی از
آنهـا پرداختـه میشـود .بیـر و ریمـب ( )Bere & Rambe, 2019بـه بررسـی یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه
در آمـوزش عالـی یـک کشـور در حـال توسـعه پرداختنـد .یافتههـا ،فرصتهایـی بـرای یادگیـری مشـارکتی
در بـه اشـترا کگذاری دانـش ،توسـعه جوامـع دانشـگاهی و برقـراری ارتبـاط توصیـه میکنـد .یادگیـری سـیار
توصیهشـده در ایـن مطالعـه میتوانـد محیطهـای یادگیـری مشـترک ایجـاد کنـد کـه میتواننـد فرصتهـای
یادگیری فعال را ارتقا دهند .چون ( )Chun, 2019در مطالعه کیفی خود سـعی در بررسـی تجربیات مدرسـان
در اسـتفاده از نظامهـای یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه داشـت .یافتهها پنج موضوع را شناسـایی کردهاند،
از جملـه :الـف) درک معلمـان از یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،ب) انگیزههـای کاربـرد یادگیـری از طریـق
تلفـن همـراه ،ج) رفتـار اسـتفاده یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،د) چالشهـای پذیـرش یادگیـری از طریـق
تلفـن همـراه و هــ) مزایـای اسـتفاده از یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه.
تومـاس و همـکاران ( )Thomas et al., 2014در مطالعـه خـود در مـورد اعضـای هیئـت علمـی در کالـج
کنتا کـی و تنسـی عوامـل تعیینکننـده اسـتفاده از تلفـن همـراه در یادگیـری را شناسـایی کردنـد کـه شـامل
دسترسـی بـه اینترنـت ،برنامههـای آموزشـی ،ماشینحسـاب و تقویـم اسـت .موانـع بالقـوه نیـز شـامل تقلـب
1- Mobile learning acceptance
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توسـط دانشـجویان ،دسترسـی بـه اطالعـات نامناسـب در اینترنـت ،آزار و اذیـت سـایبری و اختلاالت اسـت.
همچنیـن بـاس و سـاریگوز ( )Bas and Sarigoz, 2018بـه تعییـن سـطوح آمادگـی معلمـان قبـل از خدمـت
نسـبت بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه در مدیریـت کالس پرداختنـد و دریافتنـد کـه بایـد آموزشهـای
نظـری و عملـی در دانشـگاهها صـورت گیـرد تـا دسترسـی معلمـان آینـده بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه
افزایـش یابـد.
کالیسـا و پیـکارد ( )Kaliisa & Picard, 2017در یـک بررسـی نظاممنـد ،بـه بررسـی مطالعاتـی کـه بیـن
سـالهای  2010و  2016درمـورد یادگیـری تلفـن همـراه در آمـوزش عالـی در آفریقـا منتشـر شـده بـود پرداختنـد.
یافتههـا نشـان داد کـه یادگیـری تلفـن همـراه در مؤسسـات آمـوزش عالـی در آفریقـا ،باعـث افزایـش همـکاری
دانشـجویان و مدرسـان و ایجـاد ارتباطـات فـوری ،افزایـش مشـارکت و تعامـل دانشـجویان ،تسـهیل در
یادگیـری معتبـر و عمـل بازتابـی و همچنیـن تقویـت جوامـع یادگیـری و تغییـر در رویکـرد مدرسـان میشـود
ایـن یافتههـا همچنیـن حا کـی از چالشهـای اساسـی در ادغـام یادگیـری تلفـن همـراه در مؤسسـات آمـوزش
عالـی در آفریقـا اسـت ،از جملـه :زیرسـاختهای فنـی ضعیـف ،عدمدسترسـی به دسـتگاههای همـراه مدرن،
فقـدان مهارتهـای آموزشـی تلفـن همـراه در بیـن اسـتادان ،نگـرش ضعیـف در بیـن دانشـجویان و مدرسـان
و ناسـازگاری دسـتگاههای تلفـن همـراه بـا نظامهـای مدیریـت برخـط دانشـگاه و عدموجـود سیاسـتهایی
بـرای هدایـت اجـرای یادگیـری تلفـن همـراه.
کلیـک و کاریمـان ( )Celik & Karayaman, 2018در یـک پژوهـش ترکیبـی بـه بررسـی نگـرش دانشـجو
معلمـان ریاضـی دربـاره یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه در یـک مؤسسـه آمـوزش عالـی پرداختنـد .نتایـج
نشـان داد آنـان نظـرات مثبتـی در مـورد یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه دارنـد و همچنیـن اظهـار داشـتند
کـه ایـن نـوع یادگیـری دارای مزایـا و معایبـی اسـت و ممکـن اسـت در محیطهـای فوقبرنامـه مـورد
اسـتفاده قـرار گیـرد و موفقیـت در دوره را افزایـش دهـد ،امـا از نظـر اقتصـادی مقرونبهصرفـه نیسـت.
همچنیـن بائـک و همـکاران ( )Baek et al., 2017در مطالعـهای ،بـه بررسـی نگـرش معلمـان کرهای نسـبت
بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه پرداختنـد .نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه نگـرش معلمـان کـرهای
نسـبت بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،بـه طـور کلـی منفـی بـود و معلمـان زن از نظـر نگـرش ،نسـبت بـه
معلمـان مـرد مثبتتـر بودنـد.
در پژوهشـی کـه عنایتـی و همـکاران ( )Enayati et al., 2014تحـت عنـوان کاربـرد تلفـن همـراه در ارائـه
محتوای آموزشـی به دانشـجویان ،انجام دادند ،نتایج حا کی از آن اسـت که انتقال مطالب درسـی از طریق
تلفـن همـراه و در قالـب پیامـک ،در یادگیـری دانشـجویان موثـر اسـت ،هرچنـد ایـن نـوع انتقـال محتـوای
آموزشـی برتـری خاصـی نسـبت بـه روش سـخنرانی نـدارد .کریمـی و همـکاران ( ،)Karimi et al., 2014در
پژوهـش خـود بـا عنـوان امكانسـنجی اجـرای آمـوزش مبتنـی بـر يادگيـری همـراه (یادگیـری از طریـق تلفـن
همـراه) در دانشـگاه ،دریافتنـد کـه امـكان اسـتقرار نظـام آمـوزش مبتنـی بـر يادگيـری همـراه در دانشـگاه پيـام
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نـور از لحـاظ زيرسـاختهای سـختافزاری ،زيرسـاختهای نرمافـزاری ،منابـع مالـی و پشـتيبانی امكانپذير
اسـت امـا امـكان اسـتقرار نظـام آمـوزش مبتنـی بـر يادگيـری همـراه در دانشـگاه پيـام نـور ،از لحـاظ محتوايی و
نيـروی انسـانی متخصـص وجـود نـدارد.
در نـگاه اول در ادبیـات پژوهـش ،یادگیـری از طریـق تلفـن همراه یک فناوری پیشـرفته به نظر میرسـد و
تحقیقـات زیـادی در مـورد یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه و برنامههـای کاربـردی آن وجـود دارد ،با این حال
در مقایسـه بـا مطالعـات یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه و برنامههای کاربردی ،تعداد محـدودی از مطالعات
در مـورد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه و آمادگـی یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه انجـام شـده اسـت
( .)Ilci, 2014همچنیـن از منظـر لـو و کارلسـون ( ،)Liu & Carlsson, 2010ا گـر چـه آمـوزش تلفـن همـراه در
بسـیاری از نقـاط جهـان بـ ه عنـوان یـک حـوزه تحقیقاتـی محبـوب تبدیـل شـده ،بـا ایـن حـال تحقیقـات در
مـورد عوامـل موثـر بـر پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه محـدود بـوده اسـت .از سـوی دیگـر« ،یادگیـری
از طریـق تلفـن همـراه» ،تـا بـه حـال در بسـیاری از کشـورهای جهـان بـه دلیـل سـطح پاییـن آ گاهـی ،پذیرش،
دسترسـی و شایسـتگی مدرسـان و یادگیرنـدگان در اسـتفاده از چنیـن فنـاوریای بـه طـور موفقیتآمیـز اجـرا
نشـده اسـت ( ،)Chen, 2017بنابرایـن اجـرای موفقیتآمیـز یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،تا حـد زیادی ،به
واسـطۀ پذیـرش مدرسـان تعییـن میشـود (.)Mac Callum, 2010
از آنجـا کـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه در جهـان فنـاوری در حـال توسـعه اسـت ،آمادگـی و پذیـرش
آن نیـز موضـوع مهـم پژوهـش اسـت ( .)Ilci, 2014مطالعـه پذیـرش اعضـای هیئـت علمـی در کاربـرد تلفـن
همـراه در یادگیـری از عوامـل موثـر بـر اجـرای آن اسـت .تعییـن نگـرش مدرسـان و دانشـجویان نسـبت بـه
نظـام یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،در شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف آن و نیـز توسـعه زیرسـاختهای
فنـاوری کمـک میکنـد ( .)Mittal et al., 2017در ایـن راسـتا مهـات و همـکاران ()Mahat et al., 2012
مدعـی هسـتند کـه قبـل از طراحـی و پیادهسـازی نظـام یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،مهـم اسـت کـه
ارزیابـی ادرا ک کاربـران آینـده نسـبت بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه توجـه شـود زیـرا ادرا ک آنهـا ،بـه
طـور قابلتوجهـی بـر تمایـل و آمادگیشـان بـرای اسـتفاده از یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه تاثیـر میگـذارد.
همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن عوامـل اجتماعـی ،فرهنگـی و سـازمانی ،اجـرای فرا گیـر یادگیـری از طریـق
تلفـن همـراه در آمـوزش عالـی هنـوز بـه چالـش کشـیده میشـود ( )Corbeil & Valdes-Corbeil, 2007و
ا کثریـت مدرسـان دانشـگاهی ایـران نیـز ،نسـبت بـه پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه مقـاوم هسـتند
(.)Balash et al., 2011
بنابرایـن بـا توجـه بـه شـرایط موجـود و اهمیـت موضـوع مـورد بحـث و همچنیـن فقـدان تحقیقـات و
مطالعـات کافـی در ایـن زمینـه ،هـدف اصلـی از انجـام پژوهـش حاضـر ،مقایسـه ادرا ک اعضـای هیئـت علمـی
گروههـای فنـی -مهندسـی از سـودمندی ،سـهولت ،خودکارآمـدی و چالشهـای یادگیـری از طریـق تلفـن
همـراه اسـت .ایـن پژوهـش در پاییـز  ،98حـدودا  3مـاه پیـش از همهگیـری کرونـا و در حالـی کـه بـه هیـچ وجه
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تصـور نمیرفـت کـه کمـی بعـد از آن ،آمـوزش غیرحضـوری جایگزیـن آموزش حضوری شـود انجام شـده اسـت
و قصـد دارد آمادگـی و پذیـرش یادگیـری همـراه را در اعضـای هیئـت علمـی مهندسـی دانشـگاه شـیراز و پیـش
از مواجهـه بـا ایـن بیمـاری و فرا گیـری آمـوزش غیرحضـوری بـه تصویـر بکشـد .در راسـتای ایـن هدف سـؤاالت
زیـر درکانـون توجـه قـرار میگیرنـد:
1 .آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه (سـودمندی ،سـهولت،
خودکارآمـدی و چالشهـا) ،از منظـر اعضـای هیئـت علمـی فنـی -مهندسـی وجـود دارد؟
2 .آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،از منظـر اعضـای هیئـت علمـی
گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی-مهندسـی وجـود دارد؟
3.آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،از منظـر اعضـای هیئـت
علمـی بـا مراتـب علمـی مختلـف فنـی-مهندسـی وجـود دارد؟
4 .آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه از منظـر اعضـای هیئـت
علمـی بـا و بـدون تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه وجـود دارد؟
2.روششناسی پژوهش
روشپژوهش :از آنجا که این پژوهش ،به مقایسـه ادرا ک اعضای هیئت علمی گروههای فنی-مهندسـی از
یپـردازد ،روش پژوهـش
سـودمندی ،سـهولت ،خودکارآمـدی و چالشهـای آمـوزش از طریـق تلفـن همـراه م 
توصیفی از نوع پیمایشـی اسـت.
جامعـه آمـاری ،مشـارکتکنندگان بالقـوه ،روش نمونهگیـری و انتخـاب مشـارکتکنندگان :جامعـه آمـاری این
پژوهـش شـامل کلیـه اعضـای هیئـت علمـی زن و مـرد گروههـای آموزشـی فنی -مهندسـی (شـامل دانشـکده
مهندسـی مـواد و عمـران ،دانشـکده بـرق و کامپیوتـر ،دانشـکده شـیمی ،نفـت و گاز ،و دانشـکده مکانیـک)
دانشـگاه شـیراز بـه تعـداد  147نفـر بـود 1و بـر اسـاس فرمـول کوکـران  106نفـر بـ ه عنـوان حجـم نمونـه در نظـر
گرفتـه شـد کـه بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای 110 ،پرسـشنامه توزیـع گردیـد .نـرخ
بازگشـت  82درصـد بـود و  87پرسـشنامه سـالم عـودت داده شـد.
ابـزار پژوهـش و روش گـردآوری دادههـا :ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن پژوهـش مقیـاس محقـق سـاخته
پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه شـامل  53گویـه اسـت کـه  4بعد سـهولت ( 11گویه) ،سـودمندی (20
گویـه) ،خودکارآمـدی ( 9گویـه) و چالشهـا و موانـع ( 13گویـه) یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را در مقیـاس
ً
ً
لیکـرت  5گزینـهای (کاملا موافقـم  5تـا کاملا مخالفـم  )1مـورد سـنجش قـرار داد.
روایـی و پایایـی ابـزار پژوهـش :بـرای تأییـد روایـی مقیـاس بخـش کمـی از روش تحلیـل گویـه (ضریـب
 -1دفتر آمار دانشگاه شیراز
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همبسـتگی ابعـاد پذیـرش کاربـرد تلفـن همـراه در آمـوزش بـا نمـره کل مقیاس) اسـتفاده گردیـد .نتایج روایی
تحلیـل گویـه مقیـاس در اجـرای آزمایشـی بهصـورت کمتریـن و بیشـترین ضریـب همبسـتگی گویههـا در هـر
مقیـاس ،بدیـن شـرح اسـت :سـهولت  ،0/85-0/37سـودمندی  ،0/91-0/37خودکارآمـدی ،0/83-0/51
چالشهـا و موانـع  .0/69-0/39بـرای تأییـد پایایـی مقیـاس نیـز از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد.
کـه ضرایـب آلفـای کرونبـاخ ،نشـانگر پایایـی مقیـاس مربـوط بـود .نتایـج بدیـن شـرح اسـت :سـهولت،0/81
سـودمندی  ،0/90خودکارآمـدی  ،0/84چالشهـا و موانـع .0/77
شـیوه تحلیـل دادههـا :بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـای جمعآوریشـده و بـه منظـور پاسـخگویی بـه
سـؤاالت پژوهـش ،آزمـون تحلیـل واریانـس اندازهگیریهـای مکـرر و آزمـون تعقیبـی بونفرونـی (سـؤال اول)،
تحلیـل واریانـس یکطرفـه (سـؤال دوم و سـوم) و آزمـون تـی مسـتقل (سـؤال چهـارم) مـورد اسـتفاده قـرار
گرفـت .کلیـه تحلیلهـا در محیـط  SPSSنسـخه  21تحلیـل شـدند.
3.یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در جـدول شـماره  1اطالعـات آمـاری مربـوط بـه اعضـای هیئـت علمـی در گروههـای آموزشـی مختلـف آورده
شـده اسـت.
جدول  .1جامعه آماری پژوهش

گروههای آموزشی

دانشیار

استاد

استادیار

جمع

مربی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

کل

مهندسی مواد و عمران

0

13

0

6

3

11

0

0

3

30

33

مهندسی برق و کامپیوتر

0

7

0

17

2

27

0

0

2

51

53

مهندسی شیمی ،نفت و گاز

0

3

1

6

4

14

0

0

5

23

28

مهندسی مکانیک

0

7

0

12

1

13

0

0

1

32

33

جمع

0

30

1

41

10

65

0

0

11

136

147

توصیفی برای نمونه مورد بررسـی ( )n=87آورده شـده اسـت.
در جداول  2و  3شـاخصهای آمار 
مقیاسهـای پذیـرش

پیبـرد باالتریـن میانگیـن زیـر
میتـوان 
بهدسـتآمده 

طبـق جـدول و بـر اسـاس مقادیـر 
پایینتریـن میانگیـن متعلـق بـه

چالشهـا و موانـع ( )3/56و

کاربـرد تلفـن همـراه در یادگیـری متعلـق بـه بعـد
گروههـای فنـی مهندسـی دانشـگاه شـیراز،
بعـد سـودمندی ( )3/07اسـت .بنابرایـن اعضـای هیئـت علمـی 
میداننـد.
موانـع و
چالشهـای یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را بیشـتر از مزایـای آن 
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جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی مربوط به سؤاالت برای نمونه مورد بررسی

سهولت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

کمترین بیشترین
مقدار
مقدار

سهولت
سودمندی

به آسانی میتوان از دستگاه تلفن همراه در فرایند یاددهی-
یادگیری استفاده نمود.

3/09

1/16

1

5

به آسانی میتوان دانشجویان را در استفاده از یادگیری با تلفن
همراه ماهر نمود.

3/70

1/03

1

5

تلفن همراه به راحتی امکان انتخاب مواد آموزشی مختلف
برای یادگیری را آسان میسازد.

3/11

1/07

1

5

تلفن همراه امکان نظارت بر مکان ،گامها و زمانی که
دانشجویان میآموزند را آسان میسازد.

3/21

0/89

2

5

استفاده از دستگاه تلفن همراه تعامل آسان را با دانشجویان و
همکاران امکانپذیر مینماید.

3/63

1/06

1

5

3/51

0/86

1

5

برنامههای کاربردی تلفن همراه در فرایند آموزش و یادگیری،
به آسانی قابلکاربرد هستند.

3/18

1/01

1

5

جستجوی مطالب درسی و منابع مرتبط با آموزش در
اینترنت ،در تلفن همراه بسیار آسان است.

3/71

0/98

1

5

مطالعه روی صفحات تلفن همراه آسان و قابلفهم است.

2/57

1/22

1

5

آدرس وبگاهها در تلفن همراه به آسانی قابلردیابی است.

3/52

0/81

1

5

تلفن همراه در زمان آموزش بازیابی اطالعات را در هر زمان و
هر مکان تسهیل میکند.

3/52

0/92

1

5

از طریق آموزش با تلفن همراه میتوان منابع یادگیری
متنوعتری را فراهم آورد.

3/44

0/94

1

5

یادگیری سیار یک روش مؤثر در انتقال کامل دانش و اطالعات
در فعالیتهای یادگیری است.

2/85

1/09

1

5

تلفن همراه رسانه اثربخشی برای مدیریت و برنامهریزی
آموزش و یادگیری در کالس است.

3/08

0/94

1

5

3

1/15

1

5

آموزش با تلفن همراه سنگینی بار حمل کتابها را کاهش
میدهد.

3/76

0/86

2

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش منجر به یادگیری انفرادی
دانشجویان اثربخش میگردد.

2/98

0/82

1

5

آموزش با تلفن همراه منجر به کشف روشهای جدید در
یادگیری و آموزش دانشگاه میشود.

3/16

1/06

1

5

برنامههای مختلف آموزش و یادگیری در تلفن همراه به آسانی
قابلنصب هستند.

آموزش با تلفن همراه وابستگی به رایانههای شخصی را
کاهش میدهد.
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87

ناراکمه و یزورون رحس 105

ادامه جدول 2

سودمندی

استفاده از تلفن همراه آموزش و یادگیری را مفر حتر نموده و
مانع احساس خستگی میشود.

2/83

0/95

1

4

آموزش با تلفن همراه تمایل و انگیزه دانشجویان را برای
یادگیری در کالس افزایش میدهد.

2/93

1/04

1

5

آموزش و یادگیری سیار میتواند فرصتهای متعددی را برای
تقویت یادگیری دانشجویان ایجاد کند.

3/13

1/11

1

5

آموزش با تلفن همراه شایستگی دانشجویان در دروس را
افزایش میدهد.

2/54

0/84

1

5

آموزش با تلفن همراه دانشجویان را قادر میسازد تا
تکالیفشان را سریعتر انجام دهند.

3/06

1/06

1

5

آموزش با تلفن همراه کیفیت وظایف انجامشده توسط
دانشجویان را افزایش میدهد.

2/63

0/94

1

5

آموزش با تلفن همراه برای یادگیری دروس سودمندتر از
روشهای آموزش معمول است.

2/29

0/91

1

5

آموزش با تلفن همراه سریعترین راه گرفتن بازخورد است.

3/06

1/18

1

5

آموزش با تلفن همراه میتواند امکان حمایت فوری از
دانشجویان را فراهم سازد.

3/30

0/86

1

5

3/06

0/92

1

5

آموزش با تلفن همراه محدودیت زمان و مکان را از بین
میبرد.

3/74

0/90

1

5

آموزش با تلفن همراه یادگیری در زمانهای مرده را امکانپذیر
و در زمان صرفهجویی میکند.

3/76

0/91

1

5

آموزش با تلفن همراه با بسیاری از سبکهای یادگیری
دانشجویان تناسب دارد.

2/92

1/07

1

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش ،عملکرد شغلی اساتید را
بهبود خواهد بخشید.

2/84

1/04

1

5

تلفن همراه از طریق برنامههای زمانبندی و یادآوری به
سازماندهی کارهای اساتید در آموزش کمک خواهد کرد.

3/43

1/01

1

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش ،به اساتید جهت مشارکت با
همکارانشان کمک میکند.

3/59

1/01

1

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش ،به اساتید کمک خواهد
کرد تا در موضوعات همیشه بهروز باشند.

3

1/02

1

5

اساتید با مشاهده ویدئوهای آموزشی خود در تلفن همراه،
قادر به ارزشیابی آموزش خود میشوند.

3/49

0/86

1

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش ،احساس اعتمادبهنفس
اساتید را افزایش خواهد داد.

2/54

0/86

1

4

آموزش و یادگیری سیار به دانشجویان اجازه میدهد که کار را
با عالقه و خالقیت بیشتری انجام دهند.

87

خودکارآمدی
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ادامه جدول 2
استفاده از تلفن همراه در آموزش ،شایستگی آموزشی اساتید
را بهبود خواهد بخشید.
خودکارآمدی
چالشها و موانع

2/64

0/96

1

5

3/70

0/97

1

5

با کاربرد تلفن همراه در آموزش ،اساتید نقششان بهعنوان
تسهیلکننده و نظارتکننده بر یادگیری را خواهند فهیمد.

3/06

0/95

1

5

با آموزش از طریق تلفن همراه ،ممکن است دانشجویان وارد
حریم شخصی اساتید شوند.

3/82

0/90

1

5

آموزش از طریق تلفن همراه ،برای برخی دانشجویان حکم
تفریح دارد و آن را جدی نمیگیرند.

3/84

0/80

2

5

با آموزش از طریق تلفن همراه ،دانشجویان از اساتید انتظار
دارند در همه اوقات در بحثها در دسترس باشند.

3/86

0/91

2

5

گاهی اوقات برخی سخنان اساتید با وجود آن که دوست
ندارند توسط دانشجویان به اشترا ک گذاشته میشود.

3/83

0/85

1

5

دانشجویان می توانند از طریق چت با سایر دانشجویان در
هنگام آموزش یا ارزشیابی سوءاستفادهکنند.

4/03

0/78

1

5

برخی اوقات دانشجویان اطالعات غیرمربوط را در طی زمان
آموزش یا در اوقات غیرآموزشی جستجو میکنند.

4/23

0/62

3

5

3/56

0/94

1

5

گاهی آموزش از طریق تلفن همراه ،مستلزم استفاده از
برنامههای پرهزینه آن است.

3/21

0/91

1

5

هزینه باالی اینترنت مانع استفاده از تلفن همراه برای آموزش
میشود.

2/86

1/04

1

5

عمر کم باطری تلفن همراه ،مانع آموزش از طریق آن میشود.

3/30

1

1

5

اندازه کوچک صفحه تلفن همراه ،مانع تمایل اساتید به
آموزش با آن میشود.

4/21

0/82

1

5

تایپکردن و ویرایش مطالب مشکل اساسی در آموزش از
طریق تلفن همراه است.

3/91

1/12

1

5

ظرفیت پایین ذخیره در تلفن همراه مانع تمایل اساتید به
آموزش از طریق آن میشود.

3/39

1/13

1

5

استفاده از تلفن همراه در آموزش ،تعامل اساتید را با
دانشجویان و همکاران تسهیل میکند.

کمبود زمان ،انسجام و یکپارچگی آموزشهای دادهشده با
تلفن همراه را دچار اختالل میکند
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جدول  .3شاخصهای آمار توصیفی مربوط به زیرمقیاسها برای نمونه مورد بررسی

زیرمقیاسهای پذیرش یادگیری
از طریق تلفن همراه

تعداد میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار بیشترین مقدار

بعد سهولت

87

3/30

0/67

1/56

4/78

بعد سودمندی

87

3/07

0/63

1/55

4/25

بعد خودکارآمدی

87

3/14

0/64

1/67

4/22

بعد چالشها و موانع

87

3/56

0/54

2/00

4/78


یافتههای استنباطی
1 .1آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه از منظـر اعضـای هیئـت علمـی
فنـی -
مهندسـی وجـود دارد؟
 
اندازهگیریهـای مکـرر و آزمـون تعقیبـی بونفرونـی
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال از آزمـون تحلیـل واریانـس
اسـتفاده شـد .بـر اسـاس جـدول  ،4باالتریـن میانگیـن متعلـق بـه چالشهـا و 
موانـع ( ،)3/56و
بهدس 
پایینتریـن میانگیـن متعلـق بـه سـودمندی ( )3/07اسـت و بـر اسـاس  F

ـتآمده در درجـۀ آزادی (3
و  ،)86تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،از منظـر اعضـای هیئـت علمـی
فنـی -مهندسـی در سـطح  0/0001وجـود دارد (.)p>0/0001, F=14/48


 
مکرر-شاخصهای معناداری تفاوت ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه
اندازهگیریهای
جدول  .4تحلیل واریانس

زیرمقیاسها

تعداد

سهولت
سودمندی
خودکارآمدی
چالشها و موانع

87

میانگین

انحراف معیار

3/30

0/67

3/07

0/63

3/14

0/64

3/56

0/54

F

14/48

درجه آزادی

3
و
86

سطح معناداری

0/0001

بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمـون تعقیبـی بونفرونـی (جـدول  ،)5بیـن سـهولت بـا سـودمندی

چالشهـا در سـطح  0/02وجـود
تفـاوت معنـاداری در سـطح  ،0/0001بـا خودکارآمـدی در سـطح  0/003و بـا

چالشهـا تفـاوت معنـاداری در سـطح  0/0001وجـود دارد .همچنیـن
دارد و همچنیـن بیـن سـودمندی بـا

چالشهـا تفـاوت معنـاداری در سـطح  0/0001وجـود دارد امـا تفـاوت معنـاداری بیـن
بیـن خودکارآمـدی بـا
سـودمندی بـا خودکارآمـدی دیـده نشـد.

... 108یملع تئیه یاضعا کاردا هسیاقم
جدول .5آزمون تعقیبی بونفرونی

ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه

سهولت

خودکارآمدی

سودمندی

چالشها و موانع

سهولت
سودمندی

0/0001

خودکارآمدی

0/003

N.S

چالشها و موانع

0/02

0/0001

0/0001

2 .2آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه از منظـر اعضـای هیئـت علمـی
مهندسـی وجـود دارد؟
گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی -

بـر اسـاس جـدول  6باالتریـن میانگیـن متعلـق بـه بعـد چالشهـا و موانـع از منظـر اعضـای هیئـت
پایینتریـن میانگیـن متعلـق بـه بعـد
گروههـای بـرق و کامپیوتـر و شـیمی ،نفـت و گاز ( )3/70و

علمـی 
سـودمندی از منظـر اعضـای هیئـت علمـی گـروه مکانیـک ( )2/88اسـت.
گروههای تحصیلی مختلف فنی-مهندسی
جدول .6جدول توصیفی ارزشیابی اعضای هیئت علمی 
از پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه

گروه تحصیلی

عمران و مواد

برق و کامپیوتر

شیمی ،نفت و گاز

مکانیک

تعداد

34

23

16

14

شاخصها
ابعاد پذیرش

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

سهولت

3/35

0/71

3/29

0/75

3/37

0/64

3/10

0/45

سودمندی

3/09

0/63

3/03

0/71

3/25

0/53

2/88

0/58

خودکارآمدی

3/14

0/67

3/22

0/58

3/18

0/78

2/95

0/48

چالشها

3/47

0/58

3/70

0/56

3/70

0/49

3/41

0/42


گروههـای تحصیلـی
بـر اسـاس جـدول  ،7مقایسـۀ بیـن گروهـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی
مختلـف فنـی -مهندسـی در مـورد ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه نشـان داد کـه باالتریـن
میانگیـن متعلـق بـه اعضـای هیئـت علمـی گـروه تحصیلـی شـیمی ،نفـت و گاز ( )3/37و کمتریـن میانگیـن
بهدس 
مربـوط بـه اعضـای هیئـت علمـی گروه تحصیلی مکانیک ( )3/08اسـت و با توجه به  F
ـتآمده ()1/32

درجـهی آزادی  3و  ،83تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،میـان
در
دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی 
گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی -مهندسـی وجـود نـدارد.
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جدول  .7مقایسه بینگروهی ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه از منظر اعضای هیئت علمی
گروههای تحصیلی مختلف فنی-مهندسی

شاخصها منبع واریانس

واریانس بین گروهی اعضای
هیئت علمی گروههای
تحصیلی مختلف

گروههای تحصیلی تعداد میانگین انحراف معیار درجه آزادی
مهندسی

34

3/26

0/07

برق و کامپیوتر

23

3/31

0/08

شیمی ،نفت و گاز

16

3/37

0/10

مکانیک

14

3/08

0/11

3
و
83

F

سطح معناداری

N.S

1/32

3 .3آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه از منظـر اعضـای هیئـت علمـی بـا
مراتـب علمـی مختلـف فنـی -مهندسـی وجـود دارد؟
بـر اسـاس جـدول  8باالتریـن میانگیـن متعلـق بـه بعـد چالشهـا و موانـع از منظـر اعضـای هیئـت
پایینتریـن میانگیـن متعلـق بـه بعـد خودکارآمـدی از منظـر اعضـای هیئـت
علمـی بـا مرتبـه اسـتاد ( )3/62و

علمـی دانشـیار ( )3/00اسـت.
جدول  .8جدول توصیفی ارزشیابی اعضای هیئت علمی با مراتب علمی مختلف فنی -مهندسی
از پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه

مراتب علمی

استادیار

دانشیار

استاد

تعداد

52

24

11

شاخصهاابعاد پذیرش

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

سهولت

3/30

0/59

3/28

0/71

3/33

0/97

سودمندی

3/04

0/57

3/06

0/67

3/22

0/81

خودکارآمدی

3/19

0/61

3/00

0/64

3/20

0/79

چالشها

3/55

0/50

3/55

0/58

3/62

0/70

بـر اسـاس جـدول  ،9مقایسـه بیـن گروهـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمی بـا مراتب علمـی مختلف
فنـی -مهندسـی در مـورد ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه نشـان داد کـه باالتریـن میانگیـن،
متعلـق بـه اعضـای هیئـت علمـی بـا مرتبـه اسـتاد ( )3/34و کمتریـن میانگیـن ،مربـوط بـه اعضـای هیئـت
بهدس 
علمـی بـا مرتبـه دانشـیار ( )3/22اسـت و بـا توجـه بـه  F
ـتآمده ( )0/311در درجـه آزادی  2و  84تفاوت
معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش تلفـن همـراه در یادگیـری ،میـان دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی با مراتـب علمی
مختلـف فنـی -مهندسـی وجـود نـدارد.
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جدول  .9مقایسه بین گروهی ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه از منظر اعضای هیئت علمی
با مراتب علمی مختلف فنی -مهندسی

شاخصها منبع واریانس مراتب علمی
واریانس بین گروهی اعضای
هیئت علمی با مراتب علمی
مختلف

تعداد

میانگین انحراف معیار درجه آزادی

استادیار

34

3/27

0/05

دانشیار

23

3/22

0/08

استاد

16

3/34

0/12

2
و
84

F

سطح معناداری

0/311

N.S

4 .آیـا تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه از منظر اعضای هیئـت علمی با و
بـدون تجربـه یادگیـری از طریـق تلفن همـراه وجود دارد؟
بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن سـؤال از آزمـون تـی مسـتقل اسـتفاده شـد .بـر اسـاس جـدول شـماره  ،10در
مقایسـه تمامـی ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه ،تفـاوت معنـاداری میـان دیـدگاه اعضـای
هیئـت علمـی بـا یـا بـدون تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه وجـود دارد .باالتریـن میانگیـن مربـوط بـه
سـهولت از منظـر اعضـای هیئـت علمـی بـا تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه و کمتریـن میانگیـن مربـوط
بـه سـودمندی از منظـر اعضـای هیئـت علمـی بـدون تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه اسـت.
جدول .10مقایسه ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه از منظر اعضای هیئت علمی
با یا بدون تجربه یادگیری از طریق تلفن همراه

شاخصها
ابعاد متغیر

با تجربه
تعداد

سهولت
سودمندی
خودکارآمدی
چالشها

17

بدون تجربه

میانگین انحراف معیار تعداد
3/64

0/60

3/37

0/54

3/41

0/57

3/32

0/70

70

میانگین انحراف معیار

t

3/22

0/67

2/24

3/00

0/83

2/19

3/07

0/64

2/00

3/62

0/48

2/10

درجه سطح
آزادی معناداری
0/02
85

0/03
0/04
0/03

4.بحث
پژوهـش حاضـر بـه مقایسـه ادرا ک اعضـای هیئت علمی گروههای فنی-مهندسـی از سـودمندی ،سـهولت،
خودکارآمـدی و چالشهـای یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه پرداخـت .در بخـش اسـتنباطی ،مقایسـه بیـن
گروهـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی-مهندسـی درمـورد ابعـاد پذیـرش
یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن
همـراه از منظـر اعضـای هیئـت علمـی فنـی-مهندسـی وجـود دارد و باالتریـن میانگیـن متعلـق بـه چالشهـا
و موانـع و پایینتریـن میانگیـن مربـوط بـه سـودمندی اسـت .بنابرایـن نتایـج ،بیانگـر ایـن امـر هسـتند کـه
اعضـای هیئـت علمـی فنـی -مهندسـی چالشهـا و موانـع یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را بسـیار بیشـتر
از مزایـای آن میداننـد کـه نتایـج حاضـر ،همراسـتا بـا پژوهشهـای کالیسـا و پیـکارد (Kaliisa & Picard,
 )2017و سـلیک و کارایامن ( )Celik & Karayaman, 2018اسـت که نتایج این پژوهشها چالشها و موانع
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اساسـی را بـر سـر راه کاربـرد تلفـن همـراه مطـرح کردهانـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه اعضـای هیئـت علمـی
گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی-مهندسـی دانشـگاه شـیراز چالشهـای یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را
بیـش از سـهولت ،سـودمندی و خودکارآمـدی آن میداننـد .ایـن موضـوع بیانگر این اسـت که نگرش چندان
مثبتـی بـه کاربـرد تلفـن همـراه در آمـوزش و یادگیـری ندارنـد و نسـبت بـه آن مقـاوم هسـتند کـه از ایـن نظـر
نتایـج حاضـر همراسـتا بـا نتایـج پژوهـش باالش و همـکاران ( )Balash et al., 2011و بائـک و همکاران (Baek
 )et al., 2017اسـت.
همچنیـن مقایسـۀ بیـن گروهـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی-
مهندسـی درمـورد ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه نشـان داد تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد
پذیـرش تلفـن همـراه در یادگیـری ،میـان دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی گروههـای تحصیلـی مختلـف فنـی-
مهندسـی وجـود نـدارد .ایـن بـدان معناسـت کـه در پذیرش اعضـای هیئت علمی بخشهای عمـران و مواد،
شـیمی-نفت و گاز ،بـرق و کامپیوتـر و مکانیـک تفاوتـی وجـود نـدارد و بـا توجـه بـه میانگیـن ،میتـوان گفـت
اعضـای هیئـت علمـی تمامـی گروههـای تحصیلـی فنی-مهندسـی دانشـگاه شـیراز چالشها و موانـع را بیش
از مزایـا دانسـتهاند.
مقایسـۀ بیـن گروهـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی بـا مراتـب علمـی مختلـف فنـی-مهندسـی درمـورد
ابعـاد پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری بیـن ابعـاد پذیـرش تلفـن
همـراه در یادگیـری ،میـان دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی بـا مراتـب علمـی مختلـف فنـی -مهندسـی وجـود
نـدارد .نتایـج نشـان میدهـد پذیـرش اعضـای هیئـت علمـی اسـتادیار ،دانشـیار و اسـتاد دربـاره یادگیـری از
طریـق تلفـن همـراه یکسـان اسـت و مرتبـه علمـی تأثیـری در پذیرش آنها نداشـته اسـت و همگـی چالشهای
بهکارگیـری یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را بیـش از مزایـای آن دانسـتهاند.
همچنیـن یافتههـای پژوهـش در سـؤال چهـارم نشـان داد کـه در مقایسـه تمامی ابعاد پذیـرش یادگیری
از طریـق تلفـن همـراه ،تفـاوت معنـاداری میـان دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی بـا و بـدون تجربـه یادگیـری از
طریـق تلفـن همـراه وجـود دارد و باالتریـن میانگیـن ،مربـوط بـه بعـد سـهولت از منظـر اعضـای هیئـت علمـی
بـا تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه و پایینتریـن میانگیـن ،مربـوط بـه بعـد سـودمندی از منظـر اعضای
هیئـت علمـی بـدون تجربـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه اسـت .ایـن امـر بیانگر آن اسـت که اعضـای هیئت
تتـری بـه آن دارنـد و تجربـه
علمـیای کـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را تجربـه کردهانـد ،نگـرش مثب 
باعـث ایـن نگـرش مثبـت در آنهـا شـده اسـت کـه مزایـای یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه را بیـش از موانـع و
چالشهـای آن میداننـد امـا اعضـای هیئـت علمـی بـدون تجربـه و از روی پیـشداوری صـرف ،بـر ایـن باورند
کـه ایـن مـدل یادگیـری سـودمندی چندانـی بـرای آنهـا نـدارد .یافتههـای مذکـور همراسـتا بـا پژوهـش بـال و
لـوی ( )Ball & Levy, 2009هسـتند و دریافتنـد کـه «تجربـه» ،در پذیـرش و قصد اسـتفاده از فناوری آموزشـی
جدیـد اعضـای هیئـت علمـی نقـش مهمـی داشـته اسـت.
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5.نتیجهگیری
این نکته حائز اهمیت اسـت که یادگیری از طریق تلفن همراه ،هرگز نمیتواند بهطور کامل جایگزین آموزش
سـنتی شـود امـا ا گـر بهدرسـتی اسـتفاده شـود ،میتوانـد ارزش سـبک یادگیـری موجـود را افزایـش دهـد (Liaw,
 .)2010بنابراین همان طور که در مقدمه ذکر شد ،قبل از طراحی و پیادهسازی نظام یادگیری از طریق تلفن
همـراه ،مهـم اسـت کـه بـه ارزیابـی ادرا ک کاربـران آینـده نسـبت بـه یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه توجـه شـود
زیـرا ادرا ک آنهـا بـهطـور قابلتوجهـی بـر تمایـل و آمادگـی آنـان در کاربـرد تلفن همـراه در یادگیری تاثیـر میگذارد
( .)Mahat et al., 2012بدیهـی اسـت کـه درک و پذیـرش یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه توسـط مدرسـان بـر
روش سـازماندهی آموزش در کالس درسشـان اثر دارد و همچنین در حال حاضر با توجه به همهگیری کرونا و
فرا گیر شـدن آموزش غیرحضوری مدرسـان باید راهبردهای آموزشـی فعلی خود را اصالح کنند و در بهکارگیری
ایـن شـکل جدیـد از یادگیـری ،دانشـجویان را بـ ه طـور مناسـب بـرای یـک محیـط فناوریگرایانـه آمـاده سـازند
( .)Chen, 2017بـا توجـه بـه ایـن مهـم ،پژوهش حاضر به مقایسـه ادرا ک اعضـای هیئت علمی گروههای فنی-
مهندسـی از سـودمندی ،سـهولت ،خودکارآمدی و چالشهای یادگیری از طریق تلفن همراه پرداخته اسـت.
یافتهها نشـان دادند که پذیرش اعضای هیئت علمی گروههای فنی-مهندسـی دانشـگاه شـیراز ،در یادگیری
از طریـق تلفـن همـراه در حـد متوسـط هسـتند و از منظـر آنـان چالشهـا و موانـع ایـن شـکل از یادگیـری ،بیـش
از مزایـای آن اسـت و زیرسـاختهای الزم بـرای بهکارگیـری ایـن مـدل ،هنوز فراهم نیسـت .همچنین مشـخص
شـد کـه اعضـای هیئـت علمـیای کـه یادگیـری از طریـق تلفن همـراه را تجربه کـرده بودند ،نگـرش خوشبینانه
و مثبتتـری بـه ایـن مـدل یادگیـری داشـتند و مزایـا را بیـش از چالشها قلمـداد کردند .با این حـال این نگرش
مثبـت ،بیشـتر مربـوط بـه سـهولت بهکارگیـری ایـن روش بـود تـا سـودمندی و خودکارآمـدی آن .در خاتمـه بـا
توجـه بـه نتایـج حاضـر ،پیشـنهاداتی به شـرح زیر مطرح میشـود:
_بـا توجـه بـه اینکـه پژوهـش حاضـر اندکی پیـش از همهگیـری کرونا و فرا گیر شـدن آمـوزش غیرحضوری
به بررسـی پذیرش یادگیری سـیار در اعضای هیئت علمی گروههای فنی -مهندسـی دانشـگاه شـیراز
پرداختـه اسـت ،پیشـنهاد میشـود پژوهشهایـی مشـابه پژوهـش حاضـر ،در زمـان حـال و همچنیـن
در آینـده (بـا خاتمـه یافتـن شـرایط فعلـی) در همیـن جامعـه آمـاری انجـام شـود و نتایـج آن بـا پژوهش
حاضـر مقایسـه شـود و تاثیـرات همهگیـری کرونـا و انقلاب ناشـی از آن در آمـوزش غیرحضـوری ،بـر
میـزان آمادگـی و پذیـرش هیئـت علمـی گروههـای فنـی-مهندسـی بررسـی شـود.
_پیشـنهاد میشـود بهمنظـور بررسـی پذیـرش سـایر کاربـران ایـن برنامـه یعنـی مدیـران ،برنامهریـزان
و دانشـجویان ،پژوهشهـای دیگـری مشـابه پژوهـش حاضـر انجـام شـود و بـا مقایسـه نگـرش همـه
کاربـران ،بتـوان بـه افـق بازتـری دسـت یافـت.
_همچنیـن توصیـه میشـود کـه تمهیـدات الزم در جهـت فراهـمآوری زیرسـاختهای الزم و کاهـش
چالشهـای موجـود اندیشـیده شـود تـا زمینـه بـرای پیادهسـازی نظـام یادگیـری از طریق تلفـن همراه
فراهـم گردد.
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_همچنیـن پیشـنهاد میشـود پژوهشهایـی مشـابه پژوهـش حاضـر در سـایر دانشـکدهها و بخشهـا
.انجـام شـود تـا بتـوان بـه بررسـی و مقایسـه نتایـج حاصـل پرداخـت
 مهـارت و نگـرش الزم بـرای بهکارگیـری تلفـن،_توصیـه میشـود دورههـای آموزشـی بـرای ایجـاد دانـش
همراه در یادگیری برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شـود تا آمادگی و پذیرش آنها در یادگیری
.از طریـق تلفـن همـراه افزایش یابد
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