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زیسـت در   این پژوهش کـاربرد آمـوزش سـیار را در یـادگیري ترکیبـی محـیط      

علمی دانشـگاه علـوم دریـایی شهرسـتان      هیئتآموزش عالی از دیدگاه اعضاي 

علمـی   هیئتي اعضاي  ي آماري شامل کلیه چابهار مورد بررسی قرار داد. جامعه

ز روش بـا اسـتفاده ا   دانشـگاه علـوم دریـایی شهرسـتان چابهـار تشـکیل داد و      

عنوان نمونه انتخاب شـد.   نفر به 86گیري تصادفی و جدول مورگان، تعداد  نمونه

اسـتفاده شـد.  در پـژوهش     »پـوالرا «ي  هـا، از پرسشـنامه   آوري داده براي جمع

علمـی در کـاربرد آمـوزش       هیئـت دانش، نگرش و مهـارت اعضـاي   «حاضر، 

کارگیري آموزش سـیار توسـط دانشـجویان در یـادگیري      هاي به زمینه«، »سیار

زیسـتی   ي آموزش سیار با میزان ارتباطات محیط رابطه«، »زیست ترکیبی محیط

هاي ضروري جهت آموزش سیار در نظـام آمـوزش    زیرساخت«و » دانشجویان

 هیئـت توسط پنج نفـر از اعضـاي   بررسی شد. روایی صوري و محتوایی » عالی

بـه دسـت    86/0علمی تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونبـاخ،  

علمـی   هیئـت آمد. طبق نتایج حاصل، دانش، نگـرش و خودکارآمـدي اعضـاي    

زیسـت در خـارج از    جهت استفاده از آموزش سیار در یـادگیري ترکیبـی محـیط   

افزودن آموزش سیار در داخـل کـالس   «  ینهکالس درس معنادار بود. اما در زم

ــد. » درس ــاهده نش ــاداري مش ــأثیر معن ــاي   ت ــدگاه اعض ــق دی ــین طب همچن

زیستی دانشـجویان، کاربردهـاي    علمی، در راستاي بهبود ارتباطات محیط هیئت

زیست خارج از کـالس درس مـؤثرتر    مختلفی از تلفن همراه، در آموزش محیط

زیسـت، بایـد    یادگیري ترکیبـی محـیط   یندفرااست. البته جهت گسترش آن در 

  هاي الزم فراهم شود. زیرساخت
  

  .یادگیري ترکیبی، آموزش عالی آموزش سیار،  :يدیکل يها واژه

 

 

Abstract: 
This study investigated the application of mobile 
education in environmental learning in higher education 
from the perspective of faculty members of Chabahar 
University of Marine Sciences.The statistical population 
was all faculty members of the University of Marine 
Scie nces in Chabahar city and by Using random 
sampling method and Morgan table, 86 individuals were 
selected as sample. The Pollara questionnaire was used 
to collect data. In the present study, "knowledge, attitude 
and faculty skills in the application of mobile 
education","Fields of mobile learning that use in blended 
environmental learning by students", " The relationship 
between mobile education and the level of students' 
environmental communication"and" the necessary 
infrastructure for mobile education in the system of 
higher education " was check out. The faculty and 
content validity was confirmed by 5 faculty members. 
The reliability of the questionnaire was 0.86 by using 
Cronbach's alpha. Results showed that faculty members' 
knowledge, attitude and self-efficacy for using mobile 
learning in environmental learning outside the classroom 
was significant. Also, according to faculty members, 
different uses of mobile phones are more effective in 
environmental education outside of the classroom Of 
course, infrastructure needs to be provided to expand it 
into the process of blended learning. 
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  مقدمه 

م هجوش خوستي، دگیردیازش و موآ  خیر عرصهي اهـا  سالدر 

 Rezaei( هین شددبنیات تحوالت بـا اهـداف   طالعاوري افنا

Rad, 2013( هاي الکترونیکی در حال جایگزینی بـا   و آموزش

هـا نشـان داده    هاي سنتی آموزش است. از طرفی پژوهش شیوه

هـاي خـاص    هاي الکترونیکی نیز داراي محـدودیت  آموزشکه 

تواننــد کــامالً جــایگزین آمــوزش ســنتی  خــود هســتند و نمــی

بنابراین باوجود مزایا و معایب هر دو، ؛ )Rezaei, 2018(شوند

هـاي مختلـف را    کنند، روش متخصصان امور آموزشی سعی می

د باهم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیري ترکیبی، یک رویکـر 

 .)Savari, 2017اسـت ( اثربخش براي حـل ایـن مشـکالت    

ترکیبـی در آمـوزش، آزادي عمـل و بیـنش       کارگیري شـیوه  به

هـاي آموزشـی در    مندي از ابـزار و محـیط   تري را در بهره وسیع

دهـد. یـادگیري ترکیبـی در     اختیار کارشناسان آموزشی قرار می

ضور متعادلی دهد تا ح آموزش عالی، به استادان این اجازه را می

هاي حضوري و برخط داشته باشند و سـبب افـزایش    در کالس

 هاي سنتی گردند که این امر سبب دستیابی به یادگیري کالس

  ).Liawa, 2010( یادگیري معنادار خواهد شد ي تجربه

طـورکلی   تعاریف متعددي از یادگیري ترکیبی وجود دارد اما بـه  

راهبـرد، تکنیـک یـا    کارگیري بیش از یـک روش،   به معناي به

محتوا و مطالب آموزشی است.   رسانه در امر آموزش، جهت ارائه

ترین تعریـف از یـادگیري ترکیبـی را     رسد جامع البته به نظر می

Driscoll, (2010)
ارائه داده است. طبق نظـر وي یـادگیري    

تعریـف مختلـف دارد کـه     4ترکیبی مطابق با اهداف مختلـف،  

  اند از: عبارت

هاي فناوري مبتنی بر وب براي دسـتیابی بـه    روشترکیب  .1

 آموزشی. اهداف

  ترکیب انواع رویکردهـاي پـداگوژیکی بـراي تولیـد بهینـه      .2

 بروندادهاي یادگیري با یا بدون فناوري آموزشی.

ترکیب هر شکل از فناوري آموزشی با آمـوزش چهـره بـه     .3

 چهره.

ترکیب فناوري آموزشی با وظایف شـغل واقعـی بـراي بـه      .4

 آوردن یک تأثیر هماهنگ بین یادگیري و کار وجود

ــق بررســی  ــالی  شــده انجــامطب ــوزش ع در مؤسســات آم

% از استادان دانشگاه معتقدند کـه یـک ترکیـب از    94انگلستان،

تدریس آنالین و تـدریس مبتنـی بـر کـالس درس، مـؤثرتر از      

ــین     ــت و همچن ــی اس ــرف کالس ــدریس ص ــا% از 85ت ، آنه

عنوان ابزاري براي بهبود دستیابی  هاي یادگیري را به تکنولوژي

  ).Klien,2006دانند ( به آموزش می

) نیز در رابطـه  2017(1پژوهش  محمودي و همکاران نتایج

و آموزش ترکیبی،  رودرروبا میزان یادگیري در دو گروه آموزش 

دیده  نشان داد که گروهی که با رویکرد آموزش ترکیبی آموزش

آمـوزش   رودررورد آمـوزش  بودند نسبت به گروهی که با رویکـ 

بنابراین استفاده از این ؛ ددیده بودند از عملکرد بهتري برخوردارن

هـاي   رویکرد در حال ظهـور، موجـب افـزایش اثربخشـی دوره    

هـاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم آمـوزش      آموزشی و کاهش هزینه

ــه Savari & Fallahi, 2017( شــود. مــی ــا توجــه ب ). ب

زیســت و مزایــا و   اي بــودن آمــوزش محــیط   رشــته میــان

کارگیري آموزش  هاي آموزش سنتی و الکترونیکی، به محدودیت

توانـد مخاطبـان را در    زیسـت، مـی   ترکیبی در آمـوزش محـیط  

حمایـت کنـد و    آنهـا زیسـت طبیعـی    شناسایی مستقیم محـیط 

ایـن رویکـرد    را افـزایش دهـد.   آنهـا زیسـتی   ارتباطـات محـیط  

ــراي افــزایش  بــه آموزشــی، ــوان روشــی ب ســواد و دانــش عن

شود کـه   زیستی پایدار توصیف می زیستی و تجارب محیط محیط

ابزاري جهـت  عنوان  تواند به می زیستی با بهبود ارتباطات محیط

 شــود دســتیابی بــه درك و مشــارکت عمــومی در نظــر گرفتــه 

)Richard et al., 2010.( 

ــه ــورکلی  بـ ــوزش ي پتانسیل باالان هشگروپژطـ ر سیاآمـ

در آمـوزش  نقالبی د ایجاسـاز ا  را، زمینـه شی زومار آبزعنوان ا به

ین نتیجه ابه هایشـــان  انـــد و در پـــژوهش ترکیبـــی دانســـته

ــت ــه دسـ ــد  یافتـ مانی به ، زسنتی  هبه شیوزش موزده آکه باانـ

ر سیات تباطاوري ارکه فنارسد  میکیفی و باالترین سطح کمی 

ــه ــوان  ب  دگرفته شور کا ترکیبی بهزش مواز آمکمل یا جزئی عن

)Khazai et al., 2011(     که در این پـژوهش نیـز منظـور از

کارگیري آمـوزش حضـوري و    زیست، به یادگیري ترکیبی محیط

 آمـوزش بـود.   فراینـد سیار باألخص استفاده از تلفن همـراه در  

سیار نوعی از یادگیري است که کمتر بر اسـاس  آموزش  درواقع

ــ    ل تعـامالت محتــوایی و متنـی بــوده و بیشــتر مبتنـی بــر تعام

باشد. همچنـین ایـن امکـان را     یادگیرنده و محیط یادگیري می

هاي طبیعی اتفاق افتاده و  آورد که یادگیري در محیط فراهم می

دهنـدگان و   صورت الکترونیکی به آمـوزش  هاي آموزشی به پیام

ي دسترسی به  یادگیرندگان منتقل شوند و به یادگیرندگان اجازه

دهد  در هر مکان مختلف می محتواي آموزشی را، در هر زمان و

)Dehghani,2017 .( ــوزش ــدلی از   آم ــت م ــیار در حقیق س

هاي سیاري چون  یادگیري الکترونیکی است و از طریق فناوري

کتـب الکترونیکـی و   صـوتی،   Player، ها PDAتلفن همراه، 

                                                      
1. Mahmoudi et al. 
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 ).Shobeiri & Shamsi, 2015( ردیگ غیره صورت می

بـه دلیـل    زش سیارتکنولوژي تلفن همراه در آمو استفاده از

اینکه در دسترس کلیه افراد جامعه قرار دارد، فرصتی ارزشمند را 

براي استادان و دانشجویان فراهم کرده تا از آن براي استمرار و 

گـذاري   یـادگیري، بـه اشـتراك   -یـاددهی  فراینـد بخشـی   عمق

هاي برابر آموزشـی و نیـز تعامـل مـؤثر      اطالعات، ایجاد فرصت

 ,.Babazadeh et alگرفتـه شـود (  اسـتاد دانشـجو بهـره    

ــت  تباطی ار  سیلهوین ). ا2014 ــته اس ــشتوانس ــس  هیوـ نتی ـ

ئه اي ارا تــازهتعریف زش مو، از آرـــتغییري را وـــحضزش وـــمآ

ــین زنماید.  ــزل، گیرافري گیردیا  مینههمچنـ محل ان را در منـ

همـوار کـرده و   انی ــ مکو انی ــ مظ زاــ لحت از افرــ مسر، اـک

ــبس ــدودیاـ ــا و یتري از مح ــدي ه ــا را  ناکارآم زد ساف برطره

)Fakhrai,2007.( واســطه  یــادگیري از راه تلفــن همــراه بــه

کاربردهاي مختلف و متنوع از جمله، انتقال اطالعات، تقویت و 

هـاي درسـی    بهبود یادگیري براي دانشـجویان در تمـام زمینـه   

ي  اي پیـدا کنـد، بـر ایـن اسـاس اسـتفاده       تواند جایگاه ویژه می

پذیرتر کـرده و   ل از تلفن همراه، فرایند آموزشی را انعطافمتداو

 ,.Zamani et alشد (در نتیجه موجب رشد یادگیري خواهد 

2012.(  

در پژوهش خود نشـان دادنـد،    )2010(1زن و همکاران پاپ

آمـوزش از طریق تلفـن همـراه نسـبت بـه آمـوزش از طریـق       

دارد.  سخنرانی تأثیر بیشـتري بـر میـزان یـادگیري هنرجویـان     

)  نیــز نشـان داد کــه  2009(2نتــایج پـژوهش تجربـــی وانـگ   

آموزش از طریق تلفن همـراه بیشـتر از آمـوزش الکترونیکــی،  

بـر میـزان یادگیري دانشجویان تأثیر داشته است. در پژوهشـی  

)، دریافتند که اسـتفاده از تلفـن   2017(3دیگر نادري و همکاران

دهـی فراشـناختی و نگـرش     همراه تأثیر معناداري بر خود نظم

دانشجویان نسبت به یادگیري با تلفن همراه داشته است. زمانی 

در پژوهشی با موضوع متغیرهـاي مـؤثر    زین )2013و همکاران (

منظور یـادگیري در میـان    بر پذیرش و استفاده از تلفن همراه به

دانشجویان دریافتند متغیرهاي برداشت ذهنی از آسانی استفاده، 

ذهنی از مفید بـودن، نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه      برداشت 

عنوان عوامل نگرشی مؤثر، آثـار   استفاده و تصمیم به استفاده به

هـا در   یافتـه مثبت بر پـذیرش و اسـتفاده از تلفـن همـراه دارد.     

نیـز بـر اسـاس الگـوي      )،2017پژوهش محمودي و همکاران (

ابلیت پذیرش فناوري نشان داد که پذیرش یادگیري با موبایل ق

                                                      
1. Popzan et al. 
2. Wang 
3. Naderi et al. 

کارگیري در بین دانشجویان دانشـگاه تبریـز را دارد و متغیـر     به

سودمندي، بیشترین تأثیر را بر نگرش استفاده از موبایـل بـراي   

نیز نتایج مثبتی را  )2014(4روال و زاپیرینیادگیري داشته است. 

هاي کاربردي موبایل در امر یادگیري  از تأثیر و سودمندي برنامه

 یافتند.

هاي مختلف نشـان داد اسـتفاده از    نتایج پژوهش همچنین 

هاي سـیار همچـون تلفـن همـراه در آمـوزش مباحـث        فناوري

  تواند کمـک شـایانی بـه تحریـک انگیـزه      زیستی نیز می محیط

زیسـتی داشـته    هـاي محـیط   شهروندان جهت شرکت در فعالیت

) 2013که طبق نتایج پژوهش شبیري و شمسی( طوري باشد. به

اي در ارتقـا، تسـهیل،    بـالقوه   کننـده  ار فـراهم هـاي سـی   آموزش

هـاي فراگیـران در یـادگیري مشـارکتی،      سـازي توانمنـدي   غنی

همچنـین   باشـند.  یـادگیري مـی  -هاي یاددهیفرایندتعامالت و 

  کننـده  هاي تبیـین  در واکاوي مؤلفه )2014(5ضرغام و همکاران

مـراه  تمایل دانشجویان به استفاده از فناوري یادگیري با تلفن ه

زیست به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهاي  در آموزش محیط

، شـده  ادراكخودکارآمدي در استفاده از تلفـن همـراه، سـهولت    

، نگرش نسبت به استفاده از تلفـن همـراه   شده ادراكسودمندي 

زیست و هنجار ذهنی دانشجویان با تمایل بـه   در آموزش محیط

  زیسـت رابطـه   حث محـیط استفاده از تلفن همراه در آموزش مبا

ــی ــت و معن ــود دارد. مثب  Jelitto, (2000) andداري وج

Dickinger et al., (2005)  ــرده ــان ک ــز بی ــه  نی ــد ک ان

زیستی دارنـد،   هاي سیار اهمیت خاصی در ارتباط محیط فناوري

بسیار  آنهازیستی و اثرات  خصوص که امروزه مشکالت محیط به

ــل ــی  قاب ــه م ــد. توج ــی   باش ــایج پژوهش ــرز و  نت ــط راج توس

نیز نشان داد که فناوري سیار، آغازي جهـت   )2010(6همکاران

اکتشــاف در طبیعــت، افــزایش همکــاري و تســهیل ارتباطــات 

فراگیران براي ساخت و آزمون فرضیه در محیط طبیعی اسـت.  

چنین فعالیت مستقلی بـه بهبـود روابـط فراگیـران و طبیعـت و      

کنـد. همچنـین    می هاي مشارکتی فراگیران کمک بهبود مهارت

) نشـان داد، مشـارکت   2013(7نتایج پژوهش چنگ و همکـاران 

توجهی  طور قابل دانشجویان با استفاده از فناوري تلفن همراه به

باعث افزایش عالقه به موضوع شده و عالوه بـر ایـن افـزایش    

بخشـد و   تعامل، اثربخشی یـادگیري دانشـجویان را بهبـود مـی    

هـاي سـیار در خـارج از     فناوري زیستی با آموزش مسائل محیط

                                                      
4. Rola & Zapirain 
5. Zargham et al. 
6. Rogers  et al. 
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طبیعت با دقـت بیشـتر و در     آموزان در مشاهده کالس به دانش

 کند. کمک می آنهازیستی  هاي محیط نتیجه افزایش آگاهی

در پژوهشی مبنی بر استفاده از یادگیري سـیار در آمـوزش   

) 2015ي درسی رسمی ( عنوان قسمتی از برنامه زیست به محیط

توانـد جهـت    هـاي تکنولـوژیکی مـی    مشخص شد که دسـتگاه 

سازي تجربه یـادگیري خـارج از کـالس درس و افـزایش      غنی

همچنـین نتـایج پژوهشـی بـا      .آموز اسـتفاده شـود   تعامل دانش

زیسـت و   عنوان استفاده از یـادگیري سـیار در آمـوزش محـیط    

) نشـان داد مربیـان انگیـزه قـوي     2015پایـدار (   آموزش توسعه

زیسـت و همچنـین    ی آموزش محیطجهت رسیدن به اهداف کل

پایدار در   هاي خاص مرتبط با آموزش توسعه براي بهبود مهارت

ــتگاه ــه  اســتفاده از دس ــد. ب ــراه دارن ــن هم ــاي تلف خصــوص  ه

زیسـت   مشارکتی با آموزش محیط -هاي یادگیري محلی فعالیت

 شود. پایدار از طریق تلفن همراه، یکپارچه می  و توسعه

اربرد یادگیري سیار در آموزش عالی در پژوهشی با عنوان ک

نتایج نشان داد که اکثـر دانشـجویان نگـرش     ) نیز،2016نپال (

اما از اثربخشـی   ،مثبت نسبت به یادگیري با تلفن همراه داشتند

ــتفاده از     ــراي اس ــازمانی ب ــتیبانی س ــطح پش ــا س ــدامات و ی اق

هـاي یـادگیري خـود راضـی      هاي تلفن همراه در محیط دستگاه

 نبودند.

بنابراین با توجه به گسترش رویکرد یـادگیري ترکیبـی در    

ــوزش    ــیار در آم ــادگیري س ــه ی ــوزش و تحــولی ک صــنعت آم

همگـانی و در   زیست ایجـاد کـرده، همچنـین بـه دلیـل      محیط

دسترس بودن تلفن همراه، سهولت استفاده و عـدم محـدودیت   

بررسـی نقشـی    زمانی و مکانی آن در انتقال اطالعات آموزشی،

توانـد در   یري سیار باألخص کـاربرد تلفـن همـراه مـی    که یادگ

زیسـتی   پیشبرد هر چه بیشتر یادگیري معنادار موضوعات محیط

داشته باشد، ضـروري اسـت. بـر همـین اسـاس هـدف از ایـن        

خصوص استفاده از تلفن  به سیارآموزش پژوهش بررسی کاربرد 

زیست در آموزش عـالی بـود.    همراه در یادگیري ترکیبی محیط

تعیـین میـزان دانـش    «پـژوهش عبـارت اسـت از:      داف ویژهاه

سیار در آموزش کارگیري  علمی جهت به هیئتمقدماتی اعضاي 

تعیین میزان نگرش اعضـاي  «، »زیست یادگیري ترکیبی محیط

سیار در یادگیري ترکیبی آموزش کارگیري  علمی جهت به هیئت

ی علم هیئتتعیین میزان خودکارآمدي اعضاي «، »زیست محیط

ــه  ــت ب ــارگیري  جه ــوزش ک ــی   آم ــادگیري ترکیب ــیار در ی س

علمی در زمینـه   هیئتسنجش دیدگاه اعضاي «، »زیست محیط

استفاده کاربردهاي گوناگون تلفن همراه توسـط دانشـجویان و   

سـنجش دیـدگاه   «، »زیست تأثیر آن بر یادگیري ترکیبی محیط

علمی در زمینه تأثیر آموزش بـا تلفـن همـراه بـر      هیئتاعضاي 

سنجش دیدگاه اعضاي «و » زیستی دانشجویان ارتباطات محیط

ــت ــاخت  هیئ ــاد زیرس ــه ایج ــی در زمین ــت  علم ــاي الزم جه ه

 ».زیست سیار در یادگیري ترکیبی محیطآموزش کارگیري  به

  

 شناسی پژوهش روش

هـاي کمـی و از    پژوهش حاضر از نظـر ماهیت، از نوع پژوهش

توصـیفی و از نظــر   نظـر میــزان کنتــرل متغیرهــا از نــوع     

کـه    باشـد. ازآنجـا   هـاي کاربــردي مـی    هـدف از نـوع پژوهش

اي اسـت، امکـان    رشـته  رشـته میـان   زیست یـک  آموزش محیط

زیسـتی   کاربرد آموزش سیار در یادگیري ترکیبی مباحث محـیط 

  علمی، بررسی شـد. جامعـه   هیئتدانشجویان، از دیدگاه اعضاي 

ـ آماري این پژوهش، کلیه اعضاي  علمـی دانشـگاه علـوم     تهیئ

در نظـر   1396نفر در سال  108دریایی شهرستان چابهار شامل 

طـور   گرفته شد. افراد نمونه بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان، بـه     

ــه تعــداد  ــژوهش،   86تصــادفی ب ــزار پ نفــر انتخــاب شــدند. اب

) بـود کـه بـراي    2011(1توسـط پـوالرا   شده نیتدوي  پرسشنامه

ی در خصـوص یـادگیري بـا    علمـ  هیئـت نظرسنجی از اعضـاي  

، 2015شده بود و همچنین در سـال   فناوري تلفن همراه طراحی

صورت تلفیقی جهت ایجاد یک چارچوب یـادگیري معتبـر بـا     به

هـاي آنالیـن و یـادگیري ترکیبـی      وسایل سـیار بـراي محـیط   

بـا   2015زیست اسـتفاده شـد. ایـن پرسشـنامه در سـال       محیط

مخاطبین با یـادگیري سـیار    تمرکز بر مشارکت و میزان ارتباط

 هیئـت گیري از نظرات پنج نفر از اعضاي  اصالح شد که با بهره

علمی، پس از اعمال اصالحات موردنظر آنان، روایی ظـاهري و  

صـورت   محتوایی ابزار پژوهش به دسـت آمـد و پایـایی آن بـه    

  محاسبه شد. 86/0ضریب آلفا کرونباخ مقدار 

نامه مشخصـــات پـــژوهش، ابتـــدا در پرسشـــ فراینـــددر 

 شناسی نمونه شامل سن، جنسیت و تحصیالت استادان جمعیت

  پژوهش بررسی شد. و سپس اهداف مختلف

کـارگیري   علمی جهت به هیئتابتدا دانش مقدماتی اعضاي 

در یـادگیري ترکیبـی   خصـوص تلفـن همـراه     بـه سیار آموزش 

دسترسی بـه اینترنـت   «مختلف، شامل   گویه 9در زیست  محیط

دانلود فایل، ویـدئو،  «، »زیستی یادگیري مباحث محیط فراینددر 

عکـــس و موســـیقی بـــراي یـــادگیري محتـــواي آمـــوزش  

ــود برنامــه«، »زیســتی محــیط ــرم دانل ــف  هــاي ن ــزاري مختل اف

جسـتجو و  «، »زیسـت  مسـائل محـیط    آموزشی در حیطـه  کمک

                                                      
1. Pollara 
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، »زیستی در اینترنت هاي محیط یادگیري مطالب جدید از چالش

و هشدار تلفن همراه جهت یادآوري تکـالیف   استفاده از تقویم«

  وسـیله  مطالب مختلف به زبان دیگـر بـه    ترجمه«، »ها و آزمون

هاي اجتماعی جهـت ارتبـاط    دسترسی به شبکه«، »تلفن همراه

هـاي متنـی بـا     ارسال و دریافت ایمیل و پیـام «، »زیستی محیط

هـا و منـابع اطالعـاتی     دسترسـی بـه سیسـتم   «و  »تلفن همراه

گاه همچـون سـوابق شخصـی، حقـوق و دسـتمزد، منـابع       دانش

  بررسی شد.» ها و غیره آزمون

علمـی در زمینـه کـاربرد      هیئـت بررسی نگـرش اعضـاي    

 8زیست نیـز در   یادگیري ترکیبی محیط فرایندآموزش سیار در 

ــا عنــاوین  ــه آمــوزش نحــوه«گویــه، ب ي اســتفاده از  اعتقــاد ب

، »دگیري معنـادار هاي سـیار بـه دانشـجویان جهـت یـا      فناوري

اعتقاد بـه یـادگیري بهتـر دانشـجویان در کـالس بـا کـاربرد        «

ي بیشتر در دانشـجویان   اعتقاد به ایجاد انگیزه«، »آموزش سیار

آموزش  فرایندهاي سیار در  براي یادگیري توسط کاربرد فناوري

اعتقاد بـه ایجـاد لـذت بیشـتر در دانشـجویان      «، »زیست محیط

منـدي   ابـراز عالقـه  «، »آموزش سـیار جهت تعامل در کالس با 

ــاي  ــتاعض ــن   هیئ ــه ای ــبت ب ــی نس ــجویان از  علم ــه دانش ک

هـا و   افزارهاي مختلف جهـت دسترسـی بـه محتـواي دوره     نرم

منـدي اعضـاي    ابراز عالقـه «، »هاي عملی استفاده کنند مهارت

، »آموزش دیدن در زمینه آمـوزش سـیار   علمی نسبت به  هیئت

و ایجـاد   بـه طراحـی   علمـی   هیئـت مندي اعضاي  ابراز عالقه«

نگـرش  «و » افزاري آموزشی مـرتبط بـا کـالس    هاي نرم برنامه

علمی نسبت به استفاده از آمـوزش سـیار جهـت      هیئتاعضاي 

  سنجیده شد.» زیست در کالس درس یادگیري ترکیبی محیط

ــارت اعضــاي    ــتســپس ســنجش مه علمــی جهــت  هیئ

مختلـف    گویه 5ر آموزش، د فرایندکارگیري آموزش سیار در  به

زیسـتی   خودکارآمدي در زمینـه جسـتجوي اطالعـات محـیط    «

مهارت در زمینه «، »مربوط به کالس از منابع معتبر در اینترنت

زیستی  ي عکس و ویدئو مربوط به محتواي آموزش محیط تهیه

مهـارت در زمینـه خوانـدن و درك    «، »براي استفاده در کالس

مهـارت در  «، »همـراه  زیسـتی بـا تلفـن    محتواي مطالب محیط

خودکارآمـدي  «و » آموزشـی  افزاري کمک هاي نرم اجراي برنامه

هـاي گروهـی جهـت برقـراري ارتبـاط       جهت شرکت در بحـث 

  انجام شد.» زیستی محیط

کارگیري تلفن همراه توسـط   هاي مختلف بهگویههمچنین 

عنـوان   13 درزیسـت،   دانشجویان در یادگیري ترکیبـی محـیط  

ــامل  ــود برن«ش ــهدانل ــرم  ام ــاي ن ــک  ه ــزاري کم ــی  اف آموزش

ــب روز محــیط«، »زیســتی محــیط زیســتی از  جســتجوي مطال

هــاي  زیســتی از طریــق شــبکه مشــارکت محــیط«، »اینترنــت

بــرداري و یــادآوري انجــام  یادداشــت«، »اجتمــاعی در کــالس

هـا و ایـام مهـم     نـام، آزمـون   یـادآوري تـاریخ ثبـت   «، »تکالیف

ها در مورد محتواي  سیارسال متن به همکال«، »محیطی زیست

ــیط ــه مح ــتی ارائ ــالس زیس ــده در ک ــه  «، »ش ــتن ب ــال م ارس

هــا در خصــوص توانــایی معلــم در بیــان مســائل و  همکالســی

ارسـال مـتن بـه همکالسـی در     «، »زیسـتی  موضوعات محـیط 

عکـس    تهیه«، »خصوص سطح تعامل با دانشجویان در کالس

ی پیرامـون  هاي آموزش انجام بازي«، »و ویدئو در انجام تکالیف

عنـوان   استفاده از تلفـن همـراه بـه   «، »زیستی موضوعات محیط

و » دسترسی به سیستم مدیریت آموزشـی «، »یک ابزار مطالعه

زیسـت در   استفاده از تلفن همراه براي یادگیري ترکیبی محیط«

  مورد بررسی قرار گرفت.» داخل کالس

بـا میـزان    آمـوزش از طریـق تلفـن همـراه      بررسی رابطـه 

مختلف با   گویه 9زیستی دانشجویان نیز توسط  طات محیطارتبا

، »هـاي گفتگـو   زیستی در گـروه  مشارکت محیط«مواردي چون 

، »زیســتی داخــل کــالس هــاي محــیط مشــارکت در فعالیــت«

، »زیسـتی  سهولت انجام تکالیف و کسب تجارب پایدار محـیط «

قابلیـت  «، »زیستی هاي محیط گسترش مباحثه پیرامون بحران«

هاي فراینـد هـاي کـاربردي در زمینـه تقویـت      ده از برنامهاستفا

زیسـتی بـا    شـرکت در مباحـث محـیط   «، »زیستی ارتباط محیط

دسترسی در هر زمان و هـر  «، »افزارهاي مختلف استفاده از نرم

اشتیاق دانشـجویان بـه   «، »زیست مکان به مواد آموزش محیط

ایجـاد فرصـت   «و » هـاي خـارج از کـالس    شرکت در فعالیـت 

  صورت گرفت.» هاي مرده دگیري در زمانیا

هاي ضروري جهت اجراي آموزش  زیرساخت«در انتها نیز،  

ــالی  ــوزش ع ــه 6در » ســیار در نظــام آم ــف شــامل   گوی مختل

دسترسـی بـه اینترنـت    «، »دسترسی به اینترنت درون کالس«

، »دسترســی بــه منــابع آموزشــی آنالیــن«، »خــارج از کــالس

، »هـاي سـیار   بـه فنـاوري   فهصـر  بـه  مقروندسترسی آسان و «

ایجـاد  «و » افـزاري  هـاي نـرم   وجود راهنما براي اجراي برنامه«

  بررسی شد.» اي براي آموزشگر حرفه  هاي توسعه فرصت

هاي حاصل از پرسشنامه از آمار توصـیفی   براي تحلیل داده

استفاده شـد.   22ي  نسخه SPSSافزار  دو در نرم-آزمون خی و

هاي ناپارامتریک اسـت   ترین آزمون دو یکی از رایج-آزمون خی

صـورت فراوانـی    ها بـه  شود که داده که زمانی از آن استفاده می

هـاي توصـیفی اسـتفاده     باشند و بیشـتر بـراي بررسـی فرضـیه    

ها نیز از طریق نتـایج حاصـل از مجـذور خـی دو،      شود. داده می

معنـاداري تفسـیر شـد. در ایـن مطالعـه،       درجه آزادي و سـطح 
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زیسـت   ترین ابزار آموزش سیار در یادگیري ترکیبی محـیط  مهم

توان محتواي آموزشـی را بـراي    تلفن همراه بود. زیرا اگرچه می

صورت اسالید در صـفحات وب، بارگـذاري نمـوده و در     مثال به

اختیار دانشجویان قرارداد، امـا تلفـن همـراه ابـزاري اسـت کـه       

  یشه همراه همگان هست.هم
  

 هاي پژوهش یافته

و جنسیت سن، نمونه به تفکیک وه توصیفی گرهاي  ا ویژگیبتدا

ط مربوهـاي   یافتهسپس شده و  ارائه 1ول جددر مقطع تحصیلی 

شود اکثر افراد نمونه  طور که مشاهده می همان آورده شده است.

افـراد  سال قرار دارند. همچنین فراوانـی   40تا  30در رده سنی 

  نمونه در مقطع تحصیلی دکتري و در جنس مرد، بیشتر بود.

نتایج بررسی دانش مقـدماتی اعضـاي    2با توجه به جدول 

 8علمی در کاربرد آموزش سیار حـاکی از آن بـود کـه در     هیئت

علمـی جهـت اسـتفاده از     هیئـت اعضاي  گویه از سنجش دانش

خـی دو  زیست، مجذور  آموزش سیار در یادگیري ترکیبی محیط

و ســطح  1آزادي   قــرار داشــت و بــا درجــه 27 تــا 20در بــازه 

ــه   00/0معنــاداري  ــود و تنهــا در زمینــه دسترســی ب معنــادار ب

ها و منابع اطالعاتی دانشگاه همچون سوابق شخصـی،   سیستم

و درجه  5ها و... با مجذور خی دو  حقوق و دستمزد، منابع آزمون

  ادار نبود./.، معن20و در سطح معناداري  1آزادي 

 مقطع تحصیلیو جنسیت ، سن برحسبنمونه اد فرت امشخصا .1جدول 

Table 1. sample's positions based on age,sex and grade  

 
 فراوانی

The frequency  

  درصد فراوانی

The Frequency percentage 

 سن

age 

30-40  69  0.80  

40≥  17  0.20  

  جنس

Sex  

  man 60  0.70 مرد

  woman 26  0.30 زن

  مقطع تحصیلی

grade 

  Masters  21  0.25 کارشناس ارشد

  P.H.D  65  0.75 دکترا

  علمی در کاربرد آموزش سیار  هیئتنتایج بررسی دانش مقدماتی اعضاي . 2جدول 

Table 2. Results of Faculty Members' Preliminary Knowledge on the Application of Mobile Education 
سطح 

 P يمعنادار

درجه 

 DF يآزاد
 دو یمجذور خ

Chi-square  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics 
 

0.00  1  27  
 یستیز طیمباحث مح يریادگی فراینددر  نترنتیبه ا یدسترس

Internet access in the process of learning environmental issues  
1 

0.00 1 20  
 یستیز طیآموزش مح يمحتوا يریادگی يبرا یقیعکس و موس دئو،ی، ولیدانلود فا

Download files, videos, photos and music to learn environmental 
education content 

2 

0.00  1  23 
 ستیز طیمسائل مح طهیدر ح یآموزش مختلف کمک يافزار نرم يها دانلود برنامه

Download various software programs on environmental issues 
3 

0.00 1  27  
 نترنتیدر ا یستیز طیمح يها از چالش دیمطالب جد يریادگیجستجو و 

Search and learn new content about environmental challenges on the 
Internet  

4 

0.00  1  27  
 ها و آزمون فیتکال يادآوریو هشدار جهت  میاستفاده از تقو

Use calendars and alerts to remind you of assignments and quizzes 
5 

0.00  1  20  
 گریمطالب مختلف به زبان د ي ترجمه

Translate different content into another language 
6 

0.00  1  23  
 یستیز طیجهت ارتباط مح یاجتماع يها به شبکه یدسترس

Access to social networks for environmental communication 
7 

0.00  1  27  
 یمتن يها امیو پ لیمیا افتیارسال و در

Send and receive emails and text messages 
8 

0.20  1  5 

حقوق و دستمزد، منابع  ،یدانشگاه همچون سوابق شخص یو منابع اطالعات ها ستمیبه س یدسترس

 ها و... آزمون

Access to university information systems and resources such as personal 
records, salary, exam resources, etc 

9 
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هـا نشـان داد    وتحلیـل داده  همچنین نتایج حاصل از تجزیه

آمـوزش دیـدن   « بـه علمی نگرش مثبتی نسـبت   هیئتاعضاي 

هاي  استفاده از برنامه«، »هاي سیار فناوري  دانشجویان در حوزه

کاربردي جهت بهبود یادگیري و دسترسی به محتواي آموزشـی  

  علمـی در حـوزه   هیئتآموزش اعضاي «، »هاي عملی و مهارت

، افزایش تعامل دانشجویان در کـالس  »استفاده از آموزش سیار

کـارگیري   قـش انگیزشـی کـه بـه    ن«دارند ولی نتایج در زمینـه  

طراحی و «، »هاي سیار در کالس براي دانشجویان دارد فناوري

افـزودن  «و » افزاري توسط خـود اسـتادان   هاي نرم ایجاد برنامه

  نبود. معنادار» آموزش سیار در کالس
  

  

  کارگیري یادگیري سیار هاي مختلف به زمینهعلمی در   هیئتنتایج بررسی نگرش اعضاي . 3جدول 

Table 3. The results of faculty members' attitudes in different Topics of mobile Education  
سطح 

  P يمعنادار
 يدرجه آزاد

DF 

 دو یمجذور خ

Chi-square  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics  
 

0.001  3  15  

جهت  اریس يها ياستفاده درست از فناور يبرا انیبه دانشجو دیمعتقدند با یعلم هیئت ياعضا

 معنادار آموزش داد يریادگی

Faculty members believe students need to make good use of mobile 
technology to teach meaningful learning  

1 

0.039  3  8  

بهتر در کالس  يریادگیجهت  انیبه دانشجو يکاربرد يها معتقدند که برنامه یعلم هیئت ياعضا

 .کند یکمک م

Faculty members say applications help students learn better in class 

2 

0.30 3 3.074  

در  اریس يها يدارند اگر بتوانند از فناور يشتریب زهیانگ انیمعتقدند دانشجو یعلم هیئت ياعضا

 استفاده کنند. ستیز طیمح یبیترک يریادگی فرایند

Faculty members believe students are more motivated to use mobile 
technologies in the process of blended learning environment 

3 

0.005  4  14 

در  اریس يریادگیتعامل در کالس با استفاده از  انیدانشجو يمعتقدند برا یعلم هیئت ياعضا

 .بخش است لذت ستیز طیمح یبیترک يریادگی

Faculty members believe that engaging in classroom using mobile 
learning in blended learning is fun for students 

4 

0.00  3  18  

به  یمختلف جهت دسترس يافزارها از نرم توانند یم انیمعتقدند دانشجو یعلم هیئت ياعضا

 استفاده کنند. یعمل يها ها و مهارت دوره يمحتوا

Faculty members believe that students can use different software to 
access course content and practical skills 

5 

0.04  4  9  

 اریس يریادگیدر کالس در زمینه استفاده از  يریادگیمندند جهت بهبود  عالقه یعلم هیئت ياعضا

 .نندیآموزش بب

Faculty members are interested in learning how to use mobile learning to 
improve the classroom learning process 

6 

0.2 4  5  
 مندند. عالقه ستیز طیآموزش مح يافزار نرم يها برنامه جادیو ا یبه طراح یعلم هیئت ياعضا

Faculty members are interested in designing and developing 
environmental education software programs 

7 

0.18 2  3  

در کالس  ستیز طیمح یبیترک يریادگیدر  اریس يریادگینسبت به افزودن  یعلم هیئت ياعضا

 مندند. درس عالقه

Faculty members are interested in adding mobile learning to classroom 
blended learning 

8 

  

اي کــه گویــه 5نشــان داد کــه در تمــام  4نتــایج جــدول 

علمی جهت کاربرد روش  هیئتخودکارآمدي و مهارت اعضاي 

زیسـت مـورد بررسـی     سیار در یادگیري ترکیبی محیطآموزش 

  قرار گرفت تأثیر معناداري وجود دارد.

هـاي   دانلـود برنامـه  « يهـا  نتایج حاصل از بررسی زمینـه 

جسـتجوي مطالـب   «، »زیستی آموزشی محیط افزاري کمک نرم

بـرداري و یـادآوري    یادداشـت «، »زیستی از اینترنت روز محیط

ها و ایام مهـم   نام، آزمون یادآوري تاریخ ثبت«، »انجام تکالیف

خصوص سطح  ارسال متن به همکالسی در«، »محیطی زیست

ي عکـس و ویـدئو در    تهیه«، »تعامل با دانشجویان در کالس

عنـوان یـک ابـزار     استفاده از تلفن همراه بـه «، »انجام تکالیف

ــه ــدگاه اعضــاي  »مطالع ــز نشــان داد از دی ــت، نی ــی هیئ  علم

تـأثیر معنـاداري بـر    هـا   در این زمینـه  کارگیري تلفن همراه به

زیست توسـط دانشـجویان در کـالس     یادگیري ترکیبی محیط
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زیسـتی از   مشارکت محـیط «هاي  نهدرس دارد اما نتایج در زمی

ارسـال مـتن بـه    «، »کـالس  هـاي اجتمـاعی در   طریق شبکه

در  شـده  ارائـه زیسـتی   ها در مـورد محتـواي محـیط    همکالسی

خصـوص توانـایی    هـا در  ارسال متن به همکالسی«، »کالس

انجـام  «، »زیسـتی  معلم در بیان مسـائل و موضـوعات محـیط   

، »زیســتی یطهــاي آموزشــی پیرامــون موضــوعات محــ بــازي

اسـتفاده از تلفـن   «و » دسترسی به سیستم مدیریت آموزشی«

» زیست در داخـل کـالس   همراه براي یادگیري ترکیبی محیط

  معنادار نبود.

علمی،  هیئتنتایج پژوهش، از نظر اعضاي همچنین طبق 

تـأثیر  از تلفن همـراه در کـالس درس،    ي دانشجویان استفاده

هـاي گفتگـو داخـل     در گروهمعناداري بر مشارکت دانشجویان 

زیسـتی   هاي محیط همچنین بهبود مشارکت در فعالیت، کالس

اسـتفاده از   نشـان داد عالوه نتایج حاصـل   کالسی، نداشت. به

انجام  تلفن همراه توسط دانشجویان تأثیر معناداري در سهولت

زیستی پایدار ندارد که البته این  محیطتکالیف و کسب تجارب 

ــ  ــون  نتیجــه در خصــوص گس ــه در کــالس پیرام ترش مباحث

زیستی با استفاده از وسایل سـیار در کـالس    هاي محیط بحران

دانلـود  طبـق نتـایج حاصـل بـراي قابلیـت       کند. نیز صدق می

اسـتفاده از یـک    ، بـراي آموزشی و همچنـین  هاي کمک برنامه

ــه ــت   برنام ــه تقوی ــاربردي در زمین ــدي ک ــاط فراین هاي ارتب

 بـراي همچنین نتـایج  . دارد وجود تأثیر معناداري زیستی محیط

افزارهاي تلفن  زیستی با استفاده از نرم شرکت در مباحث محیط

همراه و دسترسی در هر زمان و هر مکـان بـه مـواد آمـوزش     

ها، تکـالیف) از طریـق تلفـن     ها، یادداشت زیست (برنامه محیط

گویاي  6هاي جدول  ذکر است یافته قابل معنادار بود.همراه نیز 

ــدگاه اعضــاي آن اســ علمــی، شــرکت در  هیئــتت کــه از دی

زیستی، تأثیر معنـاداري بـر میـزان اشـتیاق      هاي محیط فعالیت

هاي خـارج از کـالس وجـود     دانشجویان به شرکت در فعالیت

  دارد.

ششم نیز نتایج پـژوهش نشـان داد کـه      در بررسی فرضیه

سی تـأثیر معنـاداري بـر اسـتفاده از     هاي مورد برر تمامی زمینه

  زیست دارند. آموزش سیار در یادگیري ترکیبی محیط

  

  اریس يریادگی يریکارگ مختلف به يها نهیدر زم یعلم هیئت يمهارت اعضا یبررس جینتا. 4جدول 

Table 4. Results of faculty members' skills assessment in different Topics of mobile learning application  
سطح 

 P يمعنادار
 يدرجه آزاد

DF 

 دو یمجذور خ

Chi-square  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics  
 

0.001  15  3  
 نترنتیمربوط به کالس از منابع معتبر در ا یستیز طیاطالعات مح يدر زمینه جستجو يخودکارآمد

Self-efficacy in searching for classroom environmental information from 
reputable sources on the Internet 

1 

0.039  8  3  

استفاده در  يبرا یستیز طیآموزش مح يمربوط به محتوا دئویعکس و و هیمهارت در زمینه ته

 کالس

Ability to produce photos and videos for classroom environmental 
education content 

2 

0.00 3.074  3 
 یستیز طیمطالب مح يمهارت در زمینه خواندن و درك محتوا

Skills in reading and understanding environmental content 
3 

0.005  14 4  
 یآموزش کمک يافزار نرم يها برنامه يمهارت در اجرا

Skills in executing software and training programs 
4 

0.00 18  3  
 یستیز طیارتباط مح يجهت برقرار یگروه يها جهت شرکت در بحث يخودکارآمد

Self-efficacy to participate in group discussions to communicate 
environmental issues 

5 
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Table 5. Results of student use of mobile phones in the classroom  
سطح 

 P يمعنادار
 يدرجه آزاد

DF 

 دو یمجذور خ

Chi-square  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics 
 

0.00  1 17.06  
  زیستی توسط دانشجویان آموزشی محیط افزاري کمک هاي نرم دانلود برنامه

Download environmental education software programs by students  
1 

0.00  1  17.06  
 نترنتیاز ا یستیز طیمطالب روز مح يجستجو

Search for the latest environmental issues from the Internet  
2 
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0.20 1  1.05  
 در کالس یاجتماع يها شبکه قیاز طر یستیز طیمشارکت مح

Environmental participation through social networks in the classroom 
3 

0.04  1  3.90 
 فیانجام تکال يادآوریو  يبردار ادداشتی

Taking notes and doing homework  
4 

0.04 1  3.90  
 یطیمح ستیمهم ز امیها، ا نام، آزمون ثبت خیتار يادآوری

Reminders of registration dates, exams, important environmental dates 
5 

0.36  1  0.80  
 شده در کالس ارائه یستیز طیمح يدر مورد محتوا ها یمتن به همکالسارسال 

Send texts to classmates about the environmental content provided in 
the classroom 

6 

0.10 1  2.61  
 یستیز طیمسائل و موضوعات مح انیمعلم در ب ییدر خصوص توانا ها یارسال متن به همکالس

Send texts to classmates about the teacher's ability to express 
environmental issues 

7 

0.00 1  7.25  
 در کالس انیدر خصوص سطح تعامل با دانشجو یارسال متن به همکالس

Send texts to classmates about the level of interaction with students in 
the classroom 

8 

0.020  1  5.45  
 فیدر انجام تکال دئویعکس و و  هیته

Preparing photos and videos for homework 
9 

0.36  1  0.80  
 در کالس یستیز طیموضوعات مح رامونیپ یآموزش يها يانجام باز

Teaching environmental games in the classroom  
10 

0.00  1  7.25  
 ابزار مطالعه کیعنوان  استفاده از تلفن همراه به

Using mobile as a study tool 
11 

0.20  1  1.158  
 یآموزش تیریمد ستمیبه س یدسترس

Access to the educational management system 
12  

0.85  1  0.32  
 در داخل کالس ستیز طیمح یبیترک يریادگی ياستفاده از تلفن همراه برا

Using a mobile phone to learn the blend of environment in the 
classroom 

13 

  

  در داخل و خارج از کالس درس انیدانشجو یستیز طیتلفن همراه بر ارتباطات مح يریکارگ نقش به یبررس جینتا. 6جدول 

Table 6. Results of the study of the role of mobile phone use on students' environmental communication, 
inside and outside the classroom 

سطح 

  يمعنادار

P 

درجه 

 يآزاد

DF 

 دو یمجذور خ

Chi-square 
  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics 
 

0.37  3  3.14  
 گفتگو يها مشارکت در انجمن

Participate in discussion forums 
1 

0.23  4  5.61  
 داخل کالس یستیز طیمح يها تیدر فعال شتریمشارکت ب

Greater involvement in classroom activities 
2 

0.46  3  2.58 
 یستیز طیمح داریو کسب تجارب پا فیسهولت انجام تکال

Ease of doing homework and gaining sustainable environmental 
experiences  

3 

0.61  4  2.66  
 در داخل کالس یستیز طیمح يها بحران رامونیگسترش مباحثه پ

Spread the discuss about environmental crises inside the class 
4 

0.002  3  14.85  
 یستیز طیارتباط مح يهافرایند تیدر زمینه تقو يکاربرد يها استفاده از برنامه تیقابل

Ability to use applications to enhance environmental communication 
processes 

5 

0.00  4  21.74  
 مختلف يافزارها با استفاده از نرم یستیز طیشرکت در مباحث مح

Participate in environmental discussions using various software 
6 

0.01  4  12.35  
 ستیز طیدر هر زمان و هر مکان به مواد آموزش مح یدسترس

Access to environmental education materials anytime and anywhere 
7 

0.02  3  9.48  
 خارج از کالس يها تیبه شرکت در فعال انیدانشجو اقیاشت

Students' willingness to participate in Out-of-class activities 
8 

0.00  4  23.03  
 مرده يها در زمان يریادگیفرصت  جادیا

Creating learning opportunities in the dead time 
9 
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  اجراي یادگیري سیارهاي ضروري  نتایج بررسی زیرساخت. 7جدول 

Table 7. Results of the study of the necessary infrastructure for implementing mobile learning 
سطح 

 P يمعنادار
 يدرجه آزاد

DF 

 دو یمجذور خ

Chi-square  

 یموردبررس يها نهیزم

Topics 
 

2.38  5  0.001  
 درون کالس نترنتیبه ا یدسترس

Internet Inside the class Access to 
1 

3.35  5  0.001  
  خارج از کالس نترنتیبه ا یدسترس

Access to Internet outside the classroom 
2 

5.92  5 0.039 
  نیآنال یبه منابع آموزش یدسترس

Access to online training resources 
3 

2.09 5  0.00  
  اریس يها يصرفه فناور به آسان و مقرون یدسترس

Easy and affordable access to mobile technologies 
4 

2.09  5  0.00 
  يافزار نرم يها برنامه يآموزشگر در اجرا ينقش راهنما

The Role of the Instructor in Implementing Software Applications 
5 

2.05  5  0.001  
  آموزشگر يبرا يا توسعه حرفه يها فرصت جادیا

Creating career development opportunities for educators 
6 

  

  گیري بحث و نتیجه

با توجه به نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش، در بخـش سـنجش      

دسترســی بــه «علمــی تنهــا در زمینــه  هیئــتدانــش اعضــاي 

ها و منابع اطالعاتی دانشگاه همچون سوابق شخصـی،   سیستم

ارتباط معنـادار وجـود    »ها و غیره منابع آزمونحقوق و دستمزد، 

پایین بودن آشنایی با کـاربرد ابـزار    تواند به دلیل نداشت که می

ریـزي مناسـب در راسـتاي     سیار در امور سیستمی و عدم برنامه

استفاده از فناوري در آموزش باشد که با نتایج پژوهش زمانی و 

ج حاصـل، از  ) مطابق است. همچنین طبق نتای2013( همکاران

 علمی، دسترسی دانشـجویان بـه سیسـتم    هیئتدیدگاه اعضاي 

 .زیست مؤثر باشـد  تواند بر یادگیري ترکیبی محیط آموزشی نمی

هاي سیار همچون تلفن  طور گسترده از فناوري بنابراین هنوز به

ها و منابع اطالعـاتی دانشـگاه    همراه جهت دسترسی به سیستم

  هم در این زمینه وجود دارد.شود و دانش کمی  استفاده نمی

پـژوهش   علمی، نتایج ایـن  هیئتدر بررسی نگرش اعضاي 

) مبنــی بــر تــأثیر مثبتــی کــه 2014( روال و زاپیــرینبــا نتــایج 

ــه ــادگیري دارد و      برنام ــر ی ــراه ب ــن هم ــاربردي تلف ــاي ک ه

)، بابـــازاده و 2016هـــاي شـــبیري و شمســـی(   پـــژوهش

) مبنـی بـر   2015(1) و هینـونن 2015)،  چنـگ( 2016همکاران(

یادگیري توسط یادگیري -هاي یاددهیفرایندتسهیل تعامالت و 

علمـی   هیئتاما در این پژوهش، اعضاي  ؛کند سیار مطابقت می

افـزاري   هاي نرم طراحی و ایجاد برنامه«نگرش مثبتی نسبت به 

نداشـتند. در تحلیـل ایـن    » کاربردي توسط استادان در کـالس 

هـا در یـادگیري سـیار نیازمنـد      یـام پ  توان گفت تهیـه  نتیجه می

                                                      
1. Heinonen 

صرف زمان و انرژي مضاعفی است که ممکن است مورد تمایل 

هـا توسـط    برخی از همکاران علمی نباشد اما همین امر که پیام

، سبب جلب اعتماد دانشجویان به مطالب شده، شده هیتهمدرس 

نمایـد.   را به پیگیري و مطالعه بیشـتر مطلـب ترغیـب مـی     آنها

سرعت در نظام آموزشـی   جود اینکه آموزش سیار بههمچنین باو

جهان در حال گسترش است اما هنوز در کشـور مـا ضـرورت و    

هـاي   اي و آمـوزش  حرفـه   منفعت آن درك نشـده و در توسـعه  

ضمن خدمت معلمان به آن پرداخته نشده اسـت و آموزشـگران   

آموزش  فرایندنیز پذیرش الزم را جهت کاربرد آموزش سیار در 

علمـی   هیئـت طورکلی نتایج نشان داد نگرش اعضاي  د. بهندارن

نسبت به کاربرد آموزش سیار در داخل کـالس مثبـت نیسـت.    

)، پذیرش اسـتفاده  2014ضرغام و همکاران( هاي طبق پژوهش

خصوص تلفن همراه در آموزش، بسـتگی بـه    از آموزش سیار به

متغیرهایی همچون سودمندي، سهولت استفاده و داشتن نگرش 

بت نسبت بـه اسـتفاده از آمـوزش سـیار دارد کـه از طریـق       مث

هــاي آموزشــی ایجــاد  رســانی مناســب و برگــزاري دوره اطــالع

  .شود می

علمی  هیئتدر این پژوهش خودکارآمدي و مهارت اعضاي 

زیسـت   جهت کاربرد آموزش سیار در یـادگیري ترکیبـی محـیط   

  )2012که در پـژوهش زمـانی و همکـاران(    مناسب بود درحالی

میزان آشنایی با کاربرد ابزار سیار توسط استادان در حد پـایینی  

هـــاي نـــادري و  بـــود. نتـــایج حاصـــل در راســـتاي یافتـــه 

) قرار داشت که دریافتند استفاده از تلفن همـراه  2013همکاران(

دهی فراشناختی و ایجاد نگرش مثبت در آموزش، سبب خودنظم

علمـی   هیئتضاي اما اع ،شود در دانشجو نسبت به یادگیري می

هاي فوق در کـالس درس نبودنـد کـه بـا      زمینه  موافق استفاده
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هـاي   ) مبنـی بـر اینکـه دسـتگاه    2015نتایج پژوهشی هینونن (

سازي تجربـه یـادگیري خـارج از     تکنولوژیکی بیشتر جهت غنی

کالس درس و افزایش تعامل دانشجو استفاده شود و همچنـین  

) بـا عنـوان اسـتفاده از    2015(1نتایج پژوهش شوال و همکاران

پایـدار    زیست و آموزش توسـعه  یادگیري سیار در آموزش محیط

چنین استنباط کرد کـه از   توان این بنابراین می .کند مطابقت می

هاي مختلفی که دانشـجویان   علمی، زمینه هیئتدیدگاه اعضاي 

 فراینـد خصوص تلفن همراه در  هاي سیار به توانند از فناوري می

فاده کننـد تـأثیر معنـاداري بـر یـادگیري ترکیبـی       آموزش اسـت 

  زیست در خارج از کالس درس دارد. محیط

همچنین طبـق نتـایج ایـن پـژوهش، از دیـدگاه اعضـاي        

معنــادار بــین اســتفاده از تلفــن همــراه و   علمــی، رابطــه هیئــت

هاي گفتگوي کالسـی توسـط    زیستی در گروه مشارکت محیط«

ــجویان ــجویان«، »دانشـ ــارکت دانشـ ــت مشـ ــاي  در فعالیـ هـ

گسترش مباحثه دانشجویان در داخـل  «، »زیستی کالسی محیط

آسان شدن انجام «و » زیستی هاي محیط کالس پیرامون بحران

تواند به دلیل عدم امکان کنتـرل   ، وجود نداشت که می»تکالیف

کافی از طرف استادان بـر محـیط کـالس درزمـانی باشـد کـه       

کنـد. درواقـع ایـن     ه مـی دانشجو از تلفن همراه خودش اسـتفاد 

ــار انحــراف از موضــوع    ــه دانشــجو دچ ــود دارد ک احتمــال وج

هـاي شخصـی    در کالس شده و به عالیق و فعالیت موردبحث

خود بپردازد. همچنین در حال حاضر به ساخت مـواد و وسـایل   

افزارهاي کـاربردي کمتـر    آموزش از طریق تلفن همراه مثل نرم

تواند مانعی در جهت اجـراي   می شده و بنابراین این خأل پرداخته

ها محسـوب شـود کـه     صحیح آموزش با تلفن همراه در کالس

) و 2016( 2هـاي صـورت گرفتـه کرمـی     این مطلب بـا بررسـی  

دهـد، هنـوز جامعـه     همسو است که نشان مـی  )2017دهقانی (

عنوان  پذیرش یادگیري از طریق تلفن همراه به  دانشجویی آماده

ــار یــک روش مســتقل نیســت و ال زم اســت ایــن روش در کن

 گرفتـه  کـار  بـه صورت یادگیري ترکیبی  هاي معمول و به روش

گیري در خصوص مطالبی است  شود و همین امر نیازمند تصمیم

  که در کالس معموالً باید گفته شود.

) مبنـی بـر   2013(3سـالمیا و همکـاران    این نتایج با یافته 

ــجویان،     ــه دانش ــراه ب ــن هم ــاوري تلف ــه فن ــاي  روشاینک ه

در خـارج کـالس ارائـه     گـذاري در اشـکال مختلـف را    اشتراك

                                                      
1. Schaal et al. 
2. Karami 
3. Salmia et al.  

) در همـین زمینـه   2005(4نین با پژوهش پرنسـکی  هم دهد، می

اي  ) نیـز طـی مطالعـه   2015و همکارانش ( چنگ مطابقت دارد.

هاي سیار سبب افزایش مشارکت دانشجویان و  دریافتند فناوري

 درشـود.   س میزیست در خارج از کال اثربخشی یادگیري محیط

آموزشــی و  هــاي کمــک نتــایج حاصــل قابلیــت دانلــود برنامــه

همچنین، براي استفاده از یک برنامه کاربردي در زمینه تقویـت  

ي معناداري وجود دارد که  رابطه زیستی هاي ارتباط محیطفرایند

ــاران(   ــوال و همک ــژوهش ش ــایج پ ــا نت ــت 2015ب ــه دریاف ) ک

هـاي خـاص در آمـوزش     هاي سیار سبب بهبود مهـارت  فناوري

  شود، مطابقت دارد. براي توسعه پایدار می

افزارهاي تلفـن همـراه    همچنین طبق نتایج، استفاده از نرم 

زیستی  ي معناداري با شرکت دانشجویان در مباحث محیط رابطه

ــوزش     ــواد آم ــه م ــان ب ــر مک ــان و ه ــر زم ــی در ه و دسترس

کـه بـا نتـایج    ها، تکالیف) دارد  ها، یادداشت زیست (برنامه محیط

  ) مطابق است.2010(5پژوهش ریچارد و هال

علمـی، شـرکت در    هیئـت ذکر است از دیدگاه اعضاي  قابل 

معنـاداري بـا میـزان اشـتیاق       زیستی، رابطـه  هاي محیط فعالیت

هاي خارج از کالس دارد که با  دانشجویان به شرکت در فعالیت

نتــایج پــژوهش اثربخشــی یــادگیري ســیار در آمــوزش عــالی  

 .شـد، همسـو اسـت    انجـام  )2016کشاورزي که توسط کرمـی( 

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه       بنابراین از نتایج پـژوهش مـی  

علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار بر ایـن باورنـد    هیئتاعضاي 

زیسـتی   آموزش با تلفن همراه با تقویت ارتباط محـیط   که رابطه

نشـجویان در  هاي مستقیم دا در خارج از محیط کالس و فعالیت

کند  هاي یادگیري ایجاد می طبیعت بیشتر است همچنین فرصت

تا دانشجویان درجایی که معموالً آموزش مستقیم ممکن نیست 

زیستی و راهکارهـا یـاد بگیرنـد و     در خصوص مشکالت محیط

زیسـتی از   بنابراین بتوانند به مواد آموزشی محـیط  ،مطالعه کنند

کـه   شـته باشـند و ازآنجـایی   طریق تلفن همراه خود دسترسی دا

ــوز محــدودیت ــیار   هن ــتفاده از وســایل س ــی در اس ــاي خاص ه

خصـوص تلفـن همـراه در داخـل کـالس درس وجـود دارد،        به

استفاده از روش آموزش بـا تلفـن همـراه جهـت رشـد ارتبـاط       

 دیموردتردزیستی دانشجویان در کالس از طرف استادان  محیط

از طریق تلفن همـراه  است. همچنین نبود محتواي آموزشی که 

افزارهـاي کـاربردي    در کالس درس باشد، نبـود نـرم   ارائه قابل

هـاي ایـن پـژوهش بـود. البتـه       از دیگر محـدودیت  نیز مناسب

هـاي الزم در دانشـجویان و    علمی، وجود مهـارت  هیئتاعضاي 

                                                      
4. Prensky 
5. Hall 
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مـؤثر   آنهـا زیسـتی   خود استادان را در گسترش ارتباطات محیط

هـاي الزم در   شـود زیرسـاخت   دانند، بنـابراین پیشـنهاد مـی    می

هاي سیار در  آموزش استادان و دانشجویان در استفاده از فناوري

کالس درس به وجود آیـد، البتـه جهـت اجـراي ایـن روش در      

، شده یبررسهاي  آموزش الزم است که تمامی زیرساخت فرایند

ریـزي، عـدم    دم برنامـه زیرا در صـورت عـ   ؛قرار گیرد موردتوجه

آموزشی الزم براي آموزشگران و فراگیـران،   هاي برگزاري دوره

  رسـانی و تسـهیالت مـالی، آشـنایی الزم بـا نحـوه       عدم اطالع

  شود. کارگیري ابزار سیار در آموزش فراهم نمی درست به

  

 سپاسگزاري

ایـن مطالعـه مسـاعدت     در پایان از تمامی عزیزانی کـه در 

علمی دانشگاه علوم دریایی  هیئتویژه تمامی اعضاي  اند به کرده

  .شهرستان چابهار کمال تشکر را داریم
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