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زمینه و هدف :یادگیري سیار (همراه) به عنوان مرحله جدیدي از توسعه یادگیري الکترونیکی ،فرصتهایی را جهت انتقال اطالعات و تقویت و بهبود
یادگیري مادامالعمر در دانشجویان علوم پزشکی ایجاد میکند .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر راهکارهاي توسعه فنآوري سیار در جهت
استقرار اثربخش یادگیري سیار در آموزش پزشکی بر اساس مدل پذیرش فنآوري ( Technology acceptance modelیا  )TAMانجام گردید.
روش کار :این تحقیق بر حسب هدف ،از نوع کاربردي و بر اساس شیوه جمعآوري دادهها ،توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماري مطالعه را همه
اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  3131تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده از فرمول  388 ،Cochranنفر به دست آمد.
جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي راهکارهاي توسعه فنآوري سیار و مدل پذیرش فنآوري  Davisاستفاده شد .دادهها توسط ضریب
همبستگی ،آزمون  ،tتکنیک تحلیلی عاملی تأییدي ،مدلسازي معادالت ساختاري و تحلیل مسیر به وسیله نرمافزارهاي  LISRELو  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :راهکارهاي آموزشی ،اداري -ساختاري ،مدیریتی و انگیزشی -تفریحی به ترتیب بیشترین تأثیر معنیدار (در سطح  )1/13را بر روي برداشت
ذهنی استادان از مفید بودن یادگیري سیار و نیز برداشت ذهنی آنان از آسانی استفاده از یادگیري سیار داشت .نتایج نشان داد که این دو مؤلفه بر اساس
مدل  TAMبر روي نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده از فنآوريهاي سیار داراي اثرات مثبتی بود و از این طریق بر استفاده عملی از
فنآوريهاي سیار توسط استادان در فعالیتهاي آموزشی و یادگیري ،اثر مثبت و معنیداري (در سطح  )1/13دارند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،مدل پذیرش یادگیري سیار با توجه به راهکارهاي ارایه شده توسعه فنآوري سیار در جامعه مورد مطالعه،
تأیید گردید و بر همین اساس ،قابلیت به کارگیري در جامعه مورد نظر را دارد.
کلید واژهها :فنآوري سیار ،یادگیري سیار ،مدل پذیرش فنآوري ،معادالت ساختاري ،تحلیل مسیر
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مقدمه
مسأله ارتقاي کیفیت یادگیري در آموزش پزشکی همواره
مورد توجه بوده است و روز به روز اهمیت بیشتري پیدا
میکند .ماهیت و نوع محتواي یادگیري در دروس مختلف
علوم پزشکی ،استفاده از امکانات چند رسانهاي را براي تسهیل
یادگیري فراگیران ضروري نموده است .اگرچه تاکنون روش
تدریس استاد در کالس به عنوان شیوه غالب یادگیري درس
بوده است ،اما برخی اعتقاد دارند که با پیدایش فنآوريهاي
نوین آموزشی ،استادان و دانشجویان میتوانند از رویکردهاي
سنتی یادگیري فاصله بگیرند و به سمت روشهاي جدید گام
بردارند (.)3
امروزه دانشجویان دیگر آن افرادي که نظام آموزشی معاصر
براي آنها طراحی شده است ،نیستند .آنها دسترسی وسیعی
به فنآوريهاي دیجیتال دارند و با فنآوريهاي نوین آشنا
هستند ،به زبان دیجیتالی کامپیوترها ،تلفنهاي موبایل ،اینترنت
و سایر فنآوريهاي مرتبط صحبت میکنند و از نسل C

( )Contentهستند .نسل  ،Cمحتواي دیجیتالی مانند تصاویر و
صوتهاي دیجیتالی ،فایلهاي ویدئویی و پیامهاي کوتاه را
تولید میکنند و به اشتراک میگذارند ( .)4در این نسل،
تکنولوژي سیار (همراه) یکی از نمودهاي فنآوري اطالعات و
ارتباطات است که مانند سایر تکنولوژيهاي ارتباطی به حوزه
آموزش و یادگیري راه یافته و به عنوان یادگیري همراه یا
یادگیري مبتنی بر موبایل ( )Mobile learningمطرح شده
است .این نوع یادگیري تعریف تازهاي از آموزش ارایه نموده و
با به کارگیري شیوههاي نوین ،موجب یادگیري در هر زمان و
مکان شده است (.)1
از جمله شیوههاي به کار رفته در یادگیري سیار میتوان به
مواردي مانند خدمات پیام کوتاه متنی (این نوع خدمات اجازه
ارسال پیامهاي کوتاه متنی را به کاربر میدهد) ،خدمات پیام
پیشرفته (قابلیت ارسال انیمیشن ساده و صدا) ،گفتگوي زنده
اینترنتی ( ،)Chatمدیریت شخصی اطالعات بر خط ،ارایه
محتوا و اطالعات مناسب ،منابع اطالعاتی و نشریات بر خط،
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سیستم پیام چندرسانهاي (امکان ارسال و دریافت فایلهاي
چندرسانهاي مانند تصاویر ،فایلهاي صوتی و تصویري)،
سیستمهاي مدیریت یادگیري براي یادگیري سیار ،سیستمهاي
حمایت الکترونیکی عملکرد و اجرا در محیط سیار از طریق
ابزارهاي سیار نظیر تلفنهاي همراه ،تلفنهاي هوشمند،
کامپیوترهاي کوچک و دستی [مانند کمک کننده دیجیتال
شخصی ])Personal digital assistants( PDA ،و اجرا
کننده شخصی فایلهاي رسانه ( )Media playersاشاره نمود
( .)1این شیوهها از لحاظ زمانی و مکانی زمینه یادگیري
فراگیران را در منزل ،محل کار و مسافرت هموار میکند و
بسیاري از محدودیتها و ناکارامديها را برطرف میسازد.
آموزش سیار زیرمجموعه آموزش الکترونیکی میباشد که
حدود سال  4111میالدي در سازمانها ،نهادها و مدارس رواج
پیدا کرد .سیستم آموزشی مبتنی بر موبایل به طور رسمی از
سال  4115در کشورهاي بریتانیا ،سوئد و ایتالیا در دستور کار
قرار گرفت و دانشآموزان سنین  36تا  42ساله بازمانده از
تحصیل را تحت پوشش قرار داد .این وسیله ارتباطی و
اطالعاتی به سبب ویژگیهاي خاص خود از جمله تکنولوژي
مخابرهاي ،مینیاتوري ،انباشت و دریافت ،نمایش و کنترل،
انعطافپذیري زمانی و مکانی ،تمرکززدایی و ناهمزمانی،
میتواند نقش قابل مالحظهاي در امر آموزش ایفا نماید (.)2
با توجه به اینکه مسأله ارتقاي کیفیت یادگیري در آموزش
پزشکی همواره مورد توجه قرار گرفته و یادگیري سیار زمینهاي
را فراهم ساخته است که بسیاري از آرمانهاي آموزشی مانند
یادگیري سیار ،خودراهبري در یادگیري و یادگیري در هر زمان
و هر مکان در بسیاري از رشتهها از جمله علوم پزشکی تحقق
یابد ،به نظر میرسد نیاز به یادگیري سیار براي آموزش مداوم
جامعه پزشکی که مخاطبین فراوان و متنوع با عالیق گسترده،
تجارب و نیازهاي آموزشی دارد ،بیشتر محسوس است.
براي پیادهسازي و استقرار یادگیري سیار در پژوهش حاضر،
از مدل پذیرش فنآوري (Technology acceptance model

یا  )TAMاستفاده شد .بر اساس بررسیهاي صورت گرفته،
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مدلها و روشهاي گوناگونی در سطح جهان براي بررسی

اردالن و همکاران

تمامی راهکارها در توسعه یادگیري سیار مؤثر میباشند (.)31

عوامل مؤثر بر پذیرش فنآوري اطالعات به کار گرفته شده

خسروي و همکاران عوامل مؤثر بر یادگیري سیار در

است و از جمله معتبرترین آنها TAM ،میباشد که به بررسی

آموزش پزشکی را بر اساس مدل Framework ( FRAME

عوامل در سطح فردي میپردازد .این مدل از بنیاديترین و

)for the Rational Analysis of Mobile Education

نافذترین نظریههاي رفتار انسانی میباشد و براي پیشبینی

مورد بررسی قرار دادند و شش بعد (یاد گیرنده ،اجتماعی،

سطح وسیعی از رفتارها به کار میرود .مدل  TAMبراي

یادگیري تعاملی ،قابلیت استفاده ،تکنولوژي اجتماعی و ابزار)

تکنولوژيها و فنآوريهاي مختلف در موقعیتها و حاالت

را از جمله عوامل تأثیرگذار بر یادگیري سیار عنوان کردند

متفاوت با عوامل کنترلی گوناگون و جامعه آماري متنوع به کار

( Kumar .)32و  Vigilگزارش نمودند که بیشتر کشورهاي

میرود ( .)3مفهوم پذیرش در این مدل ،یک پدیده چندبعدي

پیشتاز در عرصه آموزش سیار به منظور به کارگیري این

شامل مجموعه وسیعی از متغیرهاي اصلی مانند ادراک،

فنآوري توسط فراگیران و مدرسان ،از راهکارهاي آموزشی،

اعتقادات ،نگرشها و ویژگیهاي افراد و همچنین میزان

فرهنگسازي و اطالعرسانی استفاده کردهاند ( .)33گروهی از

درگیري آنان با فنآوري اطالعات است (.)6

محققان نیز اعتقاد دارند که مدرسان باید سعی کنند فراگیران

تاکنون مطالعات زیادي در زمینه استفاده از وسایل سیار در

راهبردهاي مدیریت اطالعات و مهارتهاي فنی الزم در

یادگیري مبتنی بر  TAMصورت گرفته است ( )5-33که نشان

یادگیري سیار را کسب نمایند تا بتوانند از این فنآوري با

دهنده توسعه این نوع یادگیري و پذیرش آن توسط دو متغیر

موفقیت و در مدت زمان کوتاهتري در زندگی و محیط کار

اصلی برداشت ذهنی از سودمندي و برداشت ذهنی از آسانی

خود استفاده نمایند .براي انجام این امر ،برنامهریزي جهت

استفاده از یادگیري سیار در محیطهاي آموزشی میباشد.

توسعه فنآوري سیار ،نگرش مثبت مدیران نسبت به آن ،تجهیز

با توجه به اینکه تحقیقات زیادي اهمیت و ضرورت
یادگیري سیار را تأیید کردهاند و براي به کارگیري هر فنآوري

گارگاههاي آموزشی و ایجاد فضاي مناسب در جهت استفاده از
این فنآوري ضروري به نظر میرسد (.)36 ،35

نوینی نیاز است تا زمینههاي پذیرش آن مهیا گردد ،اما

 Mcconthaو همکاران ( Kumar ،)38و  )33( Vigilو

تحقیقات اندکی به ایجاد و فراهمسازي زمینههاي پذیرش

 )33( Basoleتغییرات ساختاري و اداري را از راهکارهاي

فنآوري ،بسترسازي و ارایه راهکارهاي توسعه یادگیري سیار

مهم در توسعه و به کارگیري یادگیري سیار در آموزش

به منظور استقرار موفق و اثربخش آن پرداختهاند که از آن

دانستند .با توجه به پیشینه تحقیق ،به نظر میرسد تاکنون در

جمله میتوان به مطالعه سبحانینژاد و فتحی واجارگاه اشاره

هیچ پژوهشی تأثیر راهکارهاي توسعه فنآوري سیار در جهت

کرد .آنان به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه معلمان و

پیادهسازي اثربخش یادگیري سیار مبتنی بر  TAMبه ویژه در

دانشآموزان ،راهکارهاي آموزشی ،اداري ،تفریحی -انگیزشی

دانشگاه علوم پزشکی بررسی نشده است .بنابراین ،پژوهش

و مدیریتی در توسعه فنآوري اطالعات مؤثر میباشد (.)34

حاضر با توجه به مدل مفهومی (شکل  )3درصدد پاسخگویی

زمانی و همکاران در تحقیق خود به شناسایی راهکارهاي

به این سؤال بود که تأثیر راهکارهاي آموزشی ،مدیریتی،

توسعه یادگیري سیار در فعالیتهاي یاددهی -یادگیري آموزش

اداري -ساختاري و انگیزشی -تفریحی در جهت استقرار

پزشکی پرداختند و راهکارهاي آموزشی ،مدیریتی ،اداري-

اثربخش یادگیري سیار بر اساس  TAMچه میزان است؟

ساختاري و انگیزشی -تفریحی را بررسی کردند و دریافتند که
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شکل  :3مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل )3( )Technology acceptance model( TAM

روش کار
تحقیق حاضر از جنبه هدف ،کاربردي و از جنبه روش،
توصیفی -تحلیلی بود .هدف تحقیقات کاربردي ،توسعه دانش
براي به کارگیري در یک زمینه خاص میباشد .همچنین از نظر
جمعآوري دادهها ،مطالعهاي توصیفی -پیمایشی محسوب
میشد .جامعه آماري تحقیق را همه اعضاي هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( 163نفر) تشکیل میداد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول  388 ،Cochranنفر در
سطح اطمینان  33درصد و خطاي  1/13تعیین شد و از روش
نمونهگیري تصادفی ساده جهت انتخاب نمونههاي تحقیق
استفاده گردید .جهت اطمینان از دستیابی به تعداد نمونه
محاسبه شده ،پس از توزیع  411پرسشنامه و با احتساب
پرسشنامههاي برگشت داده نشده و حذف پرسشنامههاي
ناقص ،در مجموع  383پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .جهت جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه راهکارهاي توسعه فنآوري سیار در  43گویه
توسط زمانی و همکاران تهیه و تنظیم گردیده است ( .)31این
پرسشنامه دربرگیرنده چهار راهکار گسترش استفاده از
ابزارهاي سیار جهت یادگیري شامل راهکارهاي آموزشی (6
گویه) ،راهکارهاي مدیریتی ( 5گویه) ،راهکارهاي اداري-
ساختاري ( 5گویه) و راهکارهاي انگیزشی -تفریحی ( 3گویه)
میباشد.
پرسشنامه پذیرش فنآوري که بر اساس مدل پذیرش

فنآوري  Davisتنظیم گردیده و جهت سنجش پذیرش
یادگیري سیار ،در دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شده است
( .)41این پرسشنامه از پنج مؤلفه «برداشت ذهنی از مفید
بودن یادگیري سیار با چهار گویه ،برداشت ذهنی نسبت به
آسانی استفاده از سیستم یادگیري سیار با پنج گویه ،نگرش
نسبت به استفاده از سیستم یادگیري سیار با چهار گویه ،تصمیم
براي استفاده از سیستم یادگیري سیار با پنچ گویه و استفاده
عملی از ابزار سیار جهت یادگیري با چهار گویه» تشکیل شده
است.
هر دو پرسشنامه به صورت طیف پنج درجهاي در مقیاس
لیکرت و با ارزشگذاري خیلی کم =  ،3کم =  ،4متوسط = ،1
زیاد =  2و خیلی زیاد =  3طراحی گردید و بر این اساس ،عدد
 )3 + 4 + 1 + 2 + 3 ÷ 3 = 1( 1به عنوان میانگین وزنی
مقیاس در نظر گرفته شد (.)31
پایایی ابزار با استفاده از ضریب  Cronbachs alphaتأیید
گردید .این ضرایب در ارتباط با چهار راهکار گسترش استفاده
از ابزارهاي سیار جهت یادگیري و در مجموع ،ضریب پایایی
کل پرسشنامه راهکارهاي توسعه فنآوري سیار به ترتیب
 1/33 ،1/34 ،1/88 ،1/31و  1/83به دست آمد.
ضریب  Cronbachs alphaبراي پنج مؤلفه پرسشنامه
پذیرش فنآوري و همچنین ،ضریب پایایی کل براي این
پرسشنامه برابر با  1/86 ،1/88 ،1/81 ،1/85 ،1/83و  1/85بود.
جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی استفاده
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گردید .حاصل همه بارهاي عاملی ( )λبه دست آمده در

پیراپزشکی و  1نفر ( 3/6درصد) از دانشکده داروسازي عضو

خصوص متغیرهاي آشکار (سؤاالت) ،بیشتر از  1/31بود که در

هیأت علمی بودند.

سطح خطاي  3درصد معنیدار در نظر گرفته شد .این امر نشان

بر اساس یافتهها ،کلیه راهکارها (آموزشی ،مدیریتی ،اداري-

میدهد که متغیرهاي آشکار مدل از برازش قابل قبولی جهت

ساختاري و انگیزشی -تفریحی) به ترتیب با میانگین و انحراف

اندازهگیري سازههاي پنهان برخوردار میباشند .پایایی و روایی

معیار  1/35 ± 1/43 ،1/82 ± 1/15 ،2/3 ± 1/24و ± 1/46

این مقیاسها در ایران و در چند پژوهش مطلوب گزارش شده

 1/53در کل باالتر از سطح میانگین فرضی 2 + 3 ÷ 3 = 1( 1

است (.)34 ،31 ،41

 )3 + 4 + 1 +بودند و چون مقدار  tبه دست آمده هر یک از

دادهها توسط جدول توزیع فراوانی ،شاخصهاي مرکزي و

راهکارها از مقدار  tبحرانی ( )3/36در سطح a = 1/13

پراکندگی ،ضریب همبستگی و آزمون  tدر نرمافزار SPSS

بزرگتر بود ،بنابراین تفاوت بین میانگینهاي مشاهده شده و

( )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار

میانگین فرضی ،معنیدار شد.

گرفت (تحلیل توصیفی) .به منظور انجام تبیین علی و بررسی

همچنین ،میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفههاي مدل

روابط بین متغیرها ،بیشینه شاخصهاي مدل مفهومی با استفاده

 TAMبه ترتیب براي برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیري

از زبان برنامهنویسی  LISRELو  SIMPLISو از طریق

سیار  ،2/44 ± 1/83برداشت ذهنی نسبت به آسانی استفاده از

روش درستنمایی ()Maximum likelihood method

سیستم یادگیري سیار  ،2/34 ± 1/56نگرش نسبت به استفاده

تخمین زده شد (تحلیل استنباطی) و از تکنیک آماري مدلیابی

از سیستم یادگیري سیار  ،2/16 ± 1/55تصمیم براي استفاده از

معادالت ساختاري (تحلیل مسیر تأییدي) استفاده گردید.

سیستم یادگیري سیار  ،2/41 ± 1/81استفاده عملی از ابزار
سیار جهت یادگیري  2/3 ± 1/85به دست آمد که در کل باالتر
از سطح میانگین فرضی  1میباشد و در سطح P > 1/13

یافتهها

معنیدار بود.

از  411پرسشنامه توزیع شده 383 ،پرسشنامه (34/3

با توجه به اینکه ماتریس همبستگی مبناي تجزیه و تحلیل

درصد) تکمیل شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت334 .

مدل علی است ،ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد بررسی در

نفر از مشارکت کنندگان را مردان ( 61/3درصد) و  51نفر

پژوهش حاضر در جدول  3ارایه شده است .بر اساس نتایج

( 13/3درصد) را زنان تشکیل میدادند 83 .نفر ( 28/3درصد)

حاصل از تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش،

از دانشکده پزشکی 21 ،نفر ( 41/4درصد) از دانشکده

مقدار  rدر تمامی موارد مثبت و در سطح  P > 1/13معنیدار

دندانپزشکی 35 ،نفر ( 3/4درصد) از دانشکده بهداشت32 ،

بود .بنابراین ،ارتباط مستقیم و معنیداري به صورت دو به دو

نفر ( 5/6درصد) از دانشکده پرستاري و مامایی 31 ،نفر (3/2

بین تمام متغیرهاي پژوهش وجود داشت.

درصد) از دانشکده توانبخشی 3 ،نفر ( 2/3درصد) از دانشکده

جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش بر اساس مدل مفهومی
متغیرها
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برداشت ذهنی از

برداشت ذهنی از

نگرش نسبت

تصمیم به

مفید بودن

آسانی استفاده

به استفاده

استفاده

راهکارهاي آموزشی

**1/63

**1/63

**1/31

*1/38

**1/63

راهکارهاي مدیریتی

**

**

*

**

*

1/38

1/33

1/24

1/23

استفاده

1/33
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راهکارهاي اداري -ساختاري

**1/62

*1/36

**1/31

**1/36

**1/68

راهکارهاي انگیزشی -تفریحی

*

1/28

*

**

1/23

*

**

3

**

**

1/61

برداشت ذهنی از مفید بودن
برداشت ذهنی از آسانی استفاده

1/33
1/65

**1/23

3

3

نگرش نسبت به استفاده
تصمیم به استفاده

1/15

**

*

1/36

1/28

1/36

**1/24

**1/34

*

1/23

*

3

**

استفاده

1/31
1/32
3

*P < 0/05
**P < 0/01

فرضیهها با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر مورد آزمون قرار
گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها ،این

ترتیب  1/38و  1/26بود که با توجه به معنیداري  tدر سطح
 ،1/13فرضیه پنجم و ششم پذیرفته شد.

قسمت در دو بخش ارایه میشود .در بخش اول تجزیه و

در خصوص تأثیر راهکارهاي انگیزشی -تفریحی بر روي

تحلیل روابط هر یک از راهکارهاي توسعه فنآوري سیار بر

برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیري سیار و برداشت ذهنی از

روي پذیرش یادگیري سیار مطرح میگردد.

آسانی استفاده یادگیري سیار ،الزم به ذکر است که ضریب

در بررسی تأثیر متغیر راهکارهاي آموزشی بر برداشت ذهنی

رگرسیون استاندارد شده (ضریب مسیر) به ترتیب  1/25و

از مفید بودن یادگیري سیار ،ضریب رگرسیون استاندارد شده

 1/22و مقدار  tبه دست آمده براي این دو ضریب به ترتیب

(ضریب مسیر) برابر با  1/61و مقدار  tاین ضریب 2/33 ،به

 1/61و  2/34به دست آمد که این مقادیر در سطح 1/13

دست آمد که این مقدار در سطح  1/13معنیدار بود و فرضیه

معنیدار در نظر گرفته شد و فرضیه هفتم و هشتم را نیز تأیید

اول تأیید گردید .اثر متغیر راهکارهاي آموزشی بر روي

کرد.

برداشت ذهنی از آسانی استفاده یادگیري سیار 1/61 ،بود که با

در بخش دوم که تجزیه و تحلیل مسیرهاي مدل پذیرش

توجه به معنیداري مقدار  ،)3/13( tفرضیه دوم نیز مورد تأیید

فنآوري جهت استقرار یادگیري سیار ارایه شد ،مقادیر  tبراي

قرار گرفت.

تمام روابط ساختاري مدل بیشتر از مقدار معنیداري در سطح

در رابطه با تأثیر راهکارهاي مدیریتی بر برداشت ذهنی از

 )3/36( 1/13به دست آمد ،بنابراین همه روابط بین متغیرها

مفید بودن یادگیري سیار ،میزان ضریب برابر با  1/34و مقدار t

تأیید گردید .بر اساس نتایج حاصل از دادهها ،اثر متغیر

برابر با  1/35حاصل شد که فرضیه سوم را در سطح 1/13

برداشت ذهنی از آسانی استفاده یادگیري سیار بر روي برداشت

تأیید نمود .ضریب مسیر چهارم مبنی بر تأثیر متغیر راهکارهاي

ذهنی از مفید بودن یادگیري سیار برابر با  1/21بود که با توجه

مدیریتی بر روي برداشت ذهنی از آسانی استفاده یادگیري

به معنیداري مقدار  ،)2/58( tفرضیه نهم مورد تأیید قرار

سیار 1/23 ،و مقدار  tنیز  4/38بود که فرضیه چهارم هم مورد

گرفت.

تأیید قرار گرفت.

همچنین ،اثر متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده یادگیري

در مورد تأثیر متغیر راهکارهاي اداري -ساختاري بر روي

سیار بر روي نگرش نسبت به استفاده از یادگیري سیار ()1/33

برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیري سیار و برداشت ذهنی از

با توجه به مقدار  ،)1/36( tفرضیه دهم را تأیید نمود .حاصل

آسانی استفاده یادگیري سیار ،ضرایب مسیر به دست آمده به

ضریب مسیر برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیري سیار بر
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نگرش نسبت به استفاده از یادگیري سیار ( )1/28و  tحاصل

با  1/25و  5/33میباشد و به دنبال آن فرضیه سیزدهم تأیید

شده ( ،)6/34فرضیه یازدهم را در سطح  1/13تأیید نمود.

شد .حاصل ضریب مسیر تصمیم به استفاده از یادگیري سیار بر

اثر برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیري سیار بر تصمیم به
استفاده از یادگیري سیار و مقدار  tاین ضریب به ترتیب برابر

استفاده عملی از یادگیري سیار برابر با  1/23و مقدار  tآن نیز
 3/15بود و فرضیه چهاردهم پذیرفته شد (شکل .)4

با  1/18و  1/68به دست آمد (در سطح  )1/13و بنابراین،
فرضیه دوازدهم مورد تأیید قرار گرفت .تأثیر نگرش نسبت به
استفاده از یادگیري سیار بر تصمیم به استفاده از یادگیري سیار
نشان داد که ضریب مسیر و مقدار  tاین ضریب به ترتیب برابر

شکل  :4مدل ساختاري پذیرش یادگیري سیار بر اساس مدل  )Technology acceptance model( TAMدر دانشگاه علوم پزشکی همدان

جدول  4شاخصهاي نیکویی برازش مدل ساختاري تحقیق

مورد قبول خود قرار داشتند و این امر نشان میدهد که مدل

را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مقادیر به

تحقیق برازش خوبی با دادهها دارد و یا مدل ساختاري مناسب

دست آمده براي شاخصهاي برازش ،همگی در محدودههاي

میباشد.

جدول  :4شاخصهاي نیکویی برازش مدل ساختاري
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شاخص هاي برازش

محدوده قابل قبول

مقدار

 4بهنجار

کوچکتر از 1

3/311

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

کوچکتر از 1/13

1/123

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

کوچکتر از 1/18

1/123

شاخص نیکویی برازش

بزرگتر از 1/31

1/321

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

بزرگتر از 1/31

1/331

دوره دوازدهم شماره چهارم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی
شاخص برازش هنجار شده

بزرگتر از 1/31

1/361

شاخص برازش تطبیقی

بزرگتر از 1/31

1/351

بحث و نتیجهگیری

از ابزارهاي سیار در یادگیري ،از جمله تأثیرگذارترین

در مطالعه حاضر تأثیر راهکارهاي توسعه فنآوري سیار

راهکارهاي آموزشی بر روي برداشت ذهنی استادان از مفید

جهت پذیرش موفق و اثربخش یادگیري سیار در استادان

بودن یادگیري سیار و آسانی استفاده از آن از دیدگاه اعضاي

دانشگاه علوم پزشکی همدان بر مبناي مدل  TAMمورد

هیأت علمی بود.

بررسی قرار گرفت .تحلیل دادهها حاکی از آن بود که مدل

برنامهریزي آموزش عالی در جهت بسط کاربرد یادگیري

ساختاري پذیرش فنآوري یادگیري سیار در دانشگاه علوم

سیار در آموزش ،سرمایهگذاري و تأمین اعتبارات الزم براي

پزشکی همدان با توجه به شاخصهاي نیکویی برازش ،داراي

بسترسازي در جهت آموزش سیار ،تأمین نیروي انسانی

برازش خوبی میباشد و قابلیت کاربرد در جامعه دانشگاهی را

متخصص جهت پاسخگویی به نیازهاي دانشجویان در آموزش

دارد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي مطالعات زمانی و

سیار و تأمین امکانات الزم براي استفاده دانشجویان از یادگیري

همکاران ( ،)5نادري و همکاران ( ،)8خداداد حسینی و

سیار در آموزش ،از جمله مهمترین راهکارهاي مدیریتی از

همکاران ( Persico ،)3و همکاران ( )33و  Looiو همکاران

دیدگاه اعضاي هیأت علمی به شمار میرود .همچنین از نظر

( )31در خصوص به کارگیري وسایل سیار در یادگیري مبتنی

آنان ،امکان انجام مکاتبات اداري و خدمات دانشجویی مانند

بر مدل  TAMهمخوانی داشت.
با توجه به اینکه براي راهاندازي و توسعه یادگیري سیار

انتخاب واحد و درخواست وام از طریق ابزارهاي سیار ،اطالع
از جدول زمانبندي امتحانات و نمره از طریق ابزارهاي سیار،

استاندارد دانشگاهی ،مهیاسازي ساختارها ،بسترسازي اداري-

تشکیل مراکز پاسخگویی به نیازهاي دانشجویان در زمینه

مدیریتی ،تهیه و نصب تجهیزات سختافزاري و نرمافزاري و

آموزش سیار در دانشکدهها و تشکیل شوراي فنآوري آموزش

پشتیبانیهاي مربوط به آنها بسیار ضروري است ،نتایج

سیار در دانشگاه به عنوان مهمترین راهکارهاي اداري-

پژوهش حاضر با یافتههاي سبحانی نژاد و فتحی واجارگاه

ساختاري تشخیص داده شد.

( ،)34زمانی و همکاران ( ،)31خسروي و همکاران (،)32

اعضاي هیأت علمی بر این باور هستند که اعطاي تسهیالت

 Kumarو ،)35( Kon ،)36( Horton ،)33( Vigil

مالی به دانشجویان جهت خرید ابزارهاي سیار داراي کیفیت

 Mcconthaو همکاران ( )33( Basole ،)38و زارع بیدکی

باال ،ایجاد اطمینان از دستیابی به اطالعات مورد نیاز به استادان

( )43همسو میباشد.

و دانشجویان از ابزارهاي سیار ،برگزاري انواع مسابقات

نتایج پژوهش حاکی از تأثیر بیش از حد متوسط راهکارهاي

آموزشی به وسیله ابزارهاي سیار ،اعطاي کتابهاي الکترونیک

آموزشی ،مدیریتی ،ساختاري ،انگیزشی و تفریحی در پذیرش

و نرمافزارهاي آموزشی در زمینه آموزش ابزارهاي سیار و تهیه

فنآوري یادگیري سیار در دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.

انواع نرمافزارهاي کمک درسی متناسب با ابزارهاي سیار براي

عواملی مانند برگزاري دورههاي آموزشی براي دانشجویان و

اوقات فراغت دانشجویان ،از جمله مؤثرترین راهکارهاي

هیأت علمی به منظور چگونگی کار با امکانات ابزارهاي سیار

انگیزشی -تفریحی بر روي برداشت ذهنی استادان از مفید

جهت یادگیري ،راهاندازي سایتهاي آموزشی در زمینه

بودن یادگیري سیار و آسانی استفاده از آن میباشد.

یادگیري سیار و برگزاري کنفرانسهایی درباره فرهنگ استفاده
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بررسی تأثیر راهکارهاي توسعه فنآوري سیار...

با توجه به تأثیرات مثبت و معنیدار متغیرهاي برداشت

استقبال اعضاي هیأت علمی از یادگیري سیار ریشه در عالقه

ذهنی از آسانی استفاده یادگیري سیار و متغیر برداشت ذهنی از

آنان نسبت به کاربرد فنآوريهاي جدید در تعلیم و تربیت

مفید بودن آن بر نگرش نسبت به استفاده از سیستم یادگیري

دارد .علت اصلی این مسأله از نظر متخصصان فنآوري

سیار ،میتوان نتیجه گرفت که عواملی همچون قابلیتهاي فنی

اطالعات ،تنوع و انعطاف مبحث یادگیري سیار در آموزش

موجود در فنآوريهاي سیار و قابلیت دسترسی و حمل و نقل

است .از دیدگاه استادان ،برگزاري دورههاي آموزشی براي

آسان آنها ،باعث ترغیب استادان به استفاده از این ابزارها

دانشجویان و اعضاي هیأت علمی به منظور چگونگی کار با

جهت یادگیري میشود .بنابراین چنین نتیجهگیري میشود که

امکانات ابزارهاي سیار جهت یادگیري ،برنامهریزي آموزش

هرچه برداشت شکل گرفته در ذهن استادان از مفید بودن

عالی در جهت بسط کاربرد یادگیري سیار در آموزش ،انجام

یادگیري از طریق ابزار سیار بیشتر باشد ،آنها در تصمیم خود

مکاتبات اداري از طریق ابزارهاي سیار و اعطاي تسهیالت مالی

براي استفاده از فنآوريهاي سیار مانند تلفن همراه جهت

به دانشجویان جهت خرید ابزارهاي سیار داراي کیفیت باال ،به

یادگیري مصممتر هستند.

عنوان مؤثرترین راهکارها بر روي برداشت ذهنی استادان از

مطابق با نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،چنین استنباط

مفید بودن و آسانی استفاده از ابزار سیار در فعالیتهاي

میشود که تأثیرات مثبت و معنیدار راهکارهاي توسعه

یادگیري دانشگاه علوم پزشکی همدان معرفی شد .بنابراین،

فنآوري سیار بر روي برداشتهاي ذهنی از مفید بودن و

پیشنهاد میگردد تا اقدامات الزم در جهت توسعه این یادگیري

آسانی استفاده از یادگیري سیار میتواند بر مقدار پذیرش این

از سوي مسؤوالن صورت گیرد.

فنآوري در یادگیري ،موفق و اثربخش باشد و این دو مؤلفه
نگرش استادان را نسبت به پذیرش فنآوري سیار جهت

سپاسگزاری

یادگیري تعیین میکند .افراد داراي نگرش مثبت نسبت به

تحقیق حاضر در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.

یادگیري سیار ،راحتتر به سمت استفاده عملی از آن کشیده

بدینوسیله از اعضاي هیأت علمی و کارکنان معاونت آموزشی

میشوند.

که در این پژوهش همکاري نمودند ،تقدیر و تشکر به عمل

نتیجهگیري

می آید.
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Background & Objective: Mobile learning, as a new stage of development in e-learning, provides
opportunities for information transfer, and strengthening and improving lifelong learning in
students of medical sciences. The present study was conducted to evaluate the effect of mobile
technology solutions on effective deployment of mobile learning in medical education based on the
Technology Acceptance Model (TAM).
Methods: This was an objective-based applied research and, based on the method of data
collection, a descriptive survey. The statistical population consisted of all faculty members of the
Hamadan University of Medical Sciences in 2014. The sample size (n = 188) was determined using
Cochran formula. Data were collected using the Mobile Technology Development Strategies
Questionnaires and Davis’ TAM. Data analysis was performed using the correlation coefficient, ttest, confirmatory factor analysis, structural equation modeling, and path analysis and LISREL and
SPSS software.
Results: Instructional strategies, administrative-structural, managerial, and motivational–
recreational, respectively, had the most significant effect (at the level of 0.01) on the teachers’
perception of the usefulness of mobile learning and the simplicity of its use. Based on TAM, these
two components had positive effects on attitude toward using and deciding to use mobile
technology. Thereby, they have significant positive effects on the application of mobile technology
in teaching and learning by teachers (at the level of 0.01).
Conclusion: Based on these results, TAM was approved according to the guidelines provided on
mobile learning development in the study population, and thus, has deployment potential in the
target population.
Key Words: Mobile technology, Mobile learning, Technology Acceptance Model (TAM),
Structural equation, Path analysis
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