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Background and Objectives:Today, traditional and old methods of teaching and learning are losing their
effectiveness with the advent of new technologies and methods. Learners need to find new ways to
transfer knowledge and enhance learning to keep up with the ever-changing environments around
them. The aim of this study was to determine the effect of mobile education on students' learning,
concentration and academic satisfaction.
Methods:The present study is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method
with pre-test- post-test control group. The statistical population includes 56 medical students of
Kerman Azad University who were examined through a test in relation to the relevant course content
and concentration and among those with lower scores, 44 students were selected. Then, they were
randomly divided into two groups of control (n=22) and experimental (n=22). The two groups were also
homogenized as much as possible in terms of semester, age, and level of learning and concentration.
The educational materials prepared by the experts were weekly sent to the students via whatsApp and
short message service (SMS). In this way, an educational video about the mentioned lesson, including
theoretical and practical cases, was sent to students in 8 sessions through WhatsApp, and in session 8,
students’ problems were questioned and answers were provided through WhatsApp and SMS service.
The research instrument included a learning questionnaire in which 35 questions related to the
curriculum were prepared and its validity was confirmed by the instructor. Savari and Oraki
Concentration Skills Questionnaire (2015) which consists of 13 items and two factors, namely voluntary
concentration and involuntary concentration was used. The voluntary concentration subscale consists
of 8 items and the non-voluntary concentration subscale consists of 5 items. In order to determine the
reliability of the above-mentioned questionnaire, Cronbach's alpha method was used and it was found
to be 0.74 for the whole scale and 0.72 for the subscale of voluntary concentration skills and 0.70 for
involuntary concentration skills. Moreover, the validity of the aforementioned questionnaire was
examined and confirmed using Factor Analysis. The content and face validity of a researcher-made
academic satisfaction questionnaire consisting of 11 items was confirmed by the opinion of 10
professors, and its reliability of 0.85 was determined by Cronbach's alpha and 0.82 by retest method.
Data collection was performed in two stages before the teaching began and after the termination of
teaching the entire content. The experimental group received training in 8 sessions of 2 hours.
Descriptive and inferential statistics in the form of tables and figures as well as MANOVA, Analysis of
Covariance-Levene’s test and Kolmogorov-Smirnov test were used to analyze the data.
Findings: The results showed that mobile learning has a significant effect on an effect on students'
learning, concentration skills and academic satisfaction. This means that mobile learning can increase
students' learning, concentration skills and academic satisfaction.
Conclusions: Based on the findings, mobile learning due to its availability, portability and easy access to
the content at any time can be a good way to teach different educational topics to students. Mobile
learning also allows people to access learning content anytime anywhere. Individuals can also have
access to valuable educational materials that enhance their learning quality and academic satisfaction.
Due to the high flexibility of this type of education, students can learn according to their circumstances
and based on their mental readiness which, in turn, prevents distraction and reduces interfering factors
in concentration.
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خود را از دست میدهند .فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطراف خود باید به دنبال شیوهها و
رویههای جدیدی برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند .هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش از طریق تلفن
همراه بر یادگیری ،تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان بود.
روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه
کنترل انتخاب شد .جامعه آماری شامل 56نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد کرمان بود که ابتدا از طریق آزمونی در
رابطه با مطالب درس مربوطه و تمرکز ،مورد برر سی قرار گرفتند و کسانی که نمرات پایینتری داشتند به تعداد  44نفر
انتخاب شدند سپس بهطور تصادفی در دو گروه شاهد ( )22و آزمایش ( )22قرار گرفتند .همچنین این دو گروه از نظر
ترم تحصیلی ،سن و میزان یادگیری و تمرکز تا حد ممکن همگون شدند .مطالب درسی تهیه شده توسط متخصصان
گروه از طریق واتساپ و سرویس پیام کوتاه بهصورت هفتگی در اختیار دانشجویان قرار گرفت .بدین صورت که یک
فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای افراد در  8جلسه از طریق فضای واتساپ ارسال و
در جلسه  8رفع اشکال و پرسش و پاسخ از طریق واتساپ و سرویس پیام کوتاه انجام شد .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه یادگیری که  35سوال در رابطه با مطالب درسی توسط استاد مربوطه تهیه شد و روایی آن توسط اساتید
مربوطه تأیید شد .پرسشنامه مهارت تمرکز سواری و اورکی ( )1394که از  13ماده و دو عامل به نام تمرکز ارادی و
تمرکز غیر ارادی تشکیل شده است ،استفاده شد .خرده مقیاس تمرکز ارادی شامل  8گویه و خرده مقیاس تمرکز غیر
ارادی شامل  5گویه است.
بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه فوق الذکر از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای کل پرسشنامه
 0/74همچنین روایی پرسشنامه یاد شده با کمک تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد و 0/72برای خرده مقیاس
مهارت های تمرکز ارادی و 0/70برای مهارت های تمرکز غیر ارادی.
و پرسشنامه رضایتمندی تحصیلی محقق ساخته که از  11گویه تشکیل شده ،با نظرخواهی از  10نفر از اساتید از
نظر روایی محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ  0/85و از طریق بازآزمایی  0/82بهدست
آمد .گرد آوری دادهها در دو مرحله قبل و پس از پایان آموزش کل محتوای تعیین شده انجام شد .افراد گروه آزمایشی
آموزش را در  8جلسه  2ساعته دریافت کردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول
و شکلها و همچنین آزمون مانوا و تحلیل کواریانس آزمون لوین و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری ،مهارت تمرکز و رضایتمندی تحصیلی
دانشجویان تأثیرگذار است .به این معنی که آموزش از طریق تلفن همراه میتواند باعث افزایش میزان یادگیری ،مهارت
تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان شود.
نتیجهگیری :براساس نتایج تحقیق ،آموزش از طریق تلفن همراه به دلیل دسترس بودن ،قابل حمل بودن و کاربرد
آسان و در همه وقت به مطالب و محتوا میتواند روش مناسبی برای آموزش مباحث مختلف آموزشی به دانشجویان
باشد و همچنین یادگیری از طریق تلفن همراه این امکان را میدهد که افراد به محتوای یادگیری در هر زمان و مکان
دست یابند ،همین طور افراد میتوانند به مواد آموزشی با ارزشی دسترسی داشته باشند که کیفیت یادگیری و
رضایتندی تحصیلی آنها را ارتقا دهد و با توجه به انعطافپذیری باالی این نوع آموزش دانشجویان میتوانند با توجه
به شرایط و موقعیت خود و براساس آمادگی ذهنی به یادگیری بپردازند که این خود مانع حواس پرتی و کاهش عوامل
مداخله گر در تمرکز میشود.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،3تابستان 1401

مقدّمه
امروزه به دلیل ظهور فنآوریها و روشهای نوین ،نیاز به تجدید نظر
در روشهای سنتی است .فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم
در حال تغییر اطراف خود باید به دنبال شیوهها و رویههای جدیدی
برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند .یادگیری در استفاده از
راهبردهای فراشناخت و بهبود درک فراگیران اجتناب ناپذیر است.
بنابراین توصیه میشود که معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش
با کاربست رویکردهای نوین آموزشی ،ارتقاء راهبردهای فراشناختی،
فناوری اطالعات و ارتباطات فراگیران را مد نظر قرار دهند و در
پرورش یادگیری الکترونیکی ایشان بکوشند ] .[1تکنولوژی تلفن
همراه یکی از این نمودهای فنآوری اطالعات و ارتباطات است که
مانند سایر تکنولوژیهای ارتباطی به حوزه آموزش راه یافته و بهعنوان
آموزش مبتنی بر تلفن همراه مطرح شده است .با گسترش
فنآوریهای مخابراتی بیسیم استفاده از تجهیزات سیار بهخصوص
تلفن همراه در امر یادگیری مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته
است .یادگیری با استفاده از تلفن همراه از راهبردهای نوین در
آموزشهای رسمی و غیررسمی است که بر انگیزه ،نگرش ،همکاری و
در دسترس بودن یادگیرنده تأثیر میگذارد .آموزش به هرگونه فعالیت
یا تدبیر از پیش طرحریزی شدهای گفته میشود که هدف آن ایجاد
یادگیری در فراگیر باشد؛ درحالیکه یادگیری عبارت است از ایجاد
تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر آنکه این
تغییر در اثر تجربه رخ دهد ].[2
آموزش از طریق تلفن همراه بدون هرگونه محدودیت زمانی و مکانی به
شکل همزمان و غیر همزمان اجرا میشود و بهطور خالصه رویکرد
اساسی در این آموزشها آوردن یادگیری برای افراد به جای آوردن
افراد برای یادگیری است .قرن بیست و یکم ،قرن جامعه اطالعاتی
نامگذاری شده است و دانش و آگاهی اساسیترین دارایی انسانها و
جوامع را تشکیل داده و از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی است.
مفهوم یادگیری سیار شامل چند عامل است :برنامههای آموزشی و
یادگیری سیار ،نرم افزارها و سختافزارهای یادگیری سیار (مرورگرها،
ابزارهای دستی ،تلفنهای همراه) ،پروتکل سیار و زیر ساختارهای
شبکهای سیار ] .[2همچنین مهارت تمرکز یکی از مهارتهای
ضروری در یادگیری بهشمار میرود و از آن بهعنوان یکی از مهمترین
عوامل موفقیت یادگیری یاد میشود ] .[3تمرکز برای پردازش
اطالعات بسیار ضروری است ] .[4منظور از تمرکز ،توانایی فرد در
توجه روی فعالیتهای آموزشی است که باعث تسهیل سرعت و دقت
عملکرد فرد در انجام وظیفه و تکلیف است].[2
رضایتمندی تحصیلی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در امر آموزش و
موفقیت دانشجویان است و مهمترین هدف آموزش تربیت
فارغ التحصیالنی موفق و توانمند است .برای تحقق این هدف باید
شیوههای یاددهی -یادگیری را در جهتی هدایت کرد که برانگیزاننده
رضایتمندی تحصیلی آنها باشد ] .[5رضایتمندی در واقع پاسخ
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مخاطب به موفقیت سازمان است و نشاندهنده سطح پذیرش مخاطب
در واکنش به ویژگی خدمات ارائه شده توسط سازمان میباشد ] .[6از
آنجاکه دان شجویان یکی از ارکان اصلی و کلیدی آموزش عالی هستند
رضایت مندی آنان در توانمندی و ارتقاء کیفیت آموزش بسیار اثرگذار
است و توجه به عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی تحصیلی آنان
میتواند تأثیر زیادی در بهبود عملکرد بروندادهای نظام آموزش عالی
داشته باشد.
تحقیقات متعددی در رابطه با «تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر
یادگیری دانشجویان و دانشآموزان» انجام شده است؛ از جمله در
پژوهش استفاده آموزشی از تلفن همراه برای یادگیری زبان انگلیسی
دانشآموزان نشان داده شد که این آموزش بر یادگیری تأثیرگذار بوده
است ] .[7در پژوهش مربوط به «تأثیر روش آموزش از طریق تلفن
همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی» نشان داده شد،
روش آموزش از طریق تلفن همراه بر شدت انگیزش ،عالقه ،نگرش
نسبت به زبان انگلیسی ،جهت گیری و میل به یادگیری زبان انگلیسی
در دانشجویان تأثیر مثبت داشته است ] .[8در پژوهش دیگری
مشخص شد« ،روش آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری
دانشجویان» تأثیر مثبت دارد ] .[9زمانی و همکاران در پژوهش
« عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان علوم پزشکی اصفهان به پذیرش
یادگیری از طریق تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش فناوری»
نشان دادند ،متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،برداشت
ذهنی از مفید بودن ،نگرش دانشجویان نسبت به استفاده و تصمیم به
استفاده به عنوان عوامل نگرشی مؤثر ،دارای اثرات مثبت بر پذیرش و
استفاده از تلفن همراه جهت یادگیری در میان دانشجویان است
].[10
بابازاده کمانگر و همکاران در پژوهش انجام شده نشان دادند ،آموزش
مبتنی بر موبایل بهطور معنیداری بر نمرات پایانی دانشجویان
تأثیر گذار است و میانگین نمرات گروهی که با موبایل شروع کردند
بهطور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروهی بود که با آموزش
حضوری شروع کردهاند ] .[11صدوقی و محمد صالحی در پژوهش
«عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری بهوسیله موبایل بین دانشجویان
دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز »نشان دادند متغیر
سودمندی درک شده ،سهولت درک شده و کاربرد سیستم بر نگرش
دانشجویان نسبت به یادگیری بهوسیله موبایل مؤثر بودهاند؛ اما
متغیرهای پشتیبانی ،خودکارآمدی و اعتماد در نگرش نسبت به
یادگیری با موبایل تأثیری نداشتهاند ] .[12تمامی تحقیقات مرتبط
تأییدکننده تأثیر آموزش موبایل بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان
است .صدوقی و محمد صالحی در پژوهش «رابطه استفاده آسیبزا از
تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان» نشان دادند ،که استفاده
مفرط از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معناداری
داشته و بهطور معکوس آن را پیشبینی میکند ] .[13رضاییراد و
فالح در پژوهش انجام شده ،نشان دادند استفاده از تلفن همراه در
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پیشرفت تحصیلی درس زبان عربی و افزایش انگیزه و خود پنداره
دانشجویان مؤثر است ].[14
نتایج پژوهش دشمن زیاری در رابطه «با شناسایی و رتبهبندی
مؤلفههای مؤثر بر یادگیری از طریق موبایل» نشان داد ،مؤلفههای
نوآوری در یادگیری ،تازگی و کاربر پسند بودن محیط یادگیری،
همیشه در دسترس بودن و یادگیری مستمر ،عملکرد و کارایی باال،
انعطافپذیری و چند منظوره بودن ،وجود زیرساختهای مناسب،
امنیت در دسترسی به اطالعات مورد نیاز و وجود برنامه آموزشی
مدون و مناسب بر یادگیری الکترونیکی از طریق موبایل در میان
کارکنان بانک توسعه صادرات مؤثر هستند و شاخصهای
انعطافپذیری ،وجود برنامه آموزشی مدون و مناسب و وجود
زیرساختهای مناسب بیشترین اهمیت را دارند ] .[15نتایج پژوهش
ضرغام و همکاران در رابطه با «واکاوی مؤلفههای تبیینکننده تمایل
دانشجویان به استفاده از فناوری یادگیری از طریق تلفن همراه در
آموزش محیط زیست» حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین
متغیرهای خودکارآمدی در استفاده از تلفن همراه ،سهولت ادراک
شده ،سودمندی ادراک شده ،نگرش نسبت به استفاده از تلفن همراه
در آموزش محیط زیست و هنجار ذهنی دانشجویان با تمایل به
استفاده از تلفن همراه در آموزش مباحث محیط زیست است].[16
شیخاالسالمی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند ،استفاده از
پیامک در اطالعرسانی آموزشی و درسی برای دانشجویان مطلوب و
رضایت بخش بوده است ] .[17اللهی و همکاران در پژوهش «تأثیر
آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی،
مشارکت و یادگیری دانشآموزان آسیب دیده بینایی» نشان دادند،
آموزش غنی شده با تلفن همراه بر افزایش میزان انگیزش پیشرفت
تحصیلی ،مشارکت و یادگیری دانشآموزان آسیبدیده بینایی در
درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد ] .[18نتایج پژوهش تابع بردبار
با عنوان «تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر جنبههای روانشناختی
و تحصیلی دانشجویان »،نشان از اثربخشی آموزش بر جنبههای
روانشناختی و تحصیلی دانشجویان دارد ].[19
شاو و همکاران در تحقیقی پژوهشی با عنوان «اندازهگیری یادگیری
خودتنظیمی یادگیرندگان در محیط یادگیری تلفن همراه »،به این
نتیجه دست یافتند که خودتنظیمی در این محیط میتواند سه جنبه
خودارزیابی از فرایندهای روانشناختی ،یادگیری آنالین در محیط

تلفن همراه و پیشرفت تحصیلی را مورد تأثیر قرار دهد ] .[20این نوع
یادگیری نه تنها رفتارهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان را باال
برد؛ بلکه شاگردان با خودتنظیمی  ،توانستند به پیشرفت تحصیلی
بیشتری دست یابند .وانگ نیز در پژوهش خود با عنوان «تأثیر آموزش
از طریق تلفن همراه بر یادگیری دانشجویان» نشان داده است ،آموزش
از طریق تلفن همراه بیشتر از آموزش الکترونیکی بر میزان یادگیری
دانشجویان تأثیر دارد ] .[21کومر و همکاران نیز در پژوهش خود
تحت عنوان «بررسی بینالمللی در آموزش از طریق تلفن همراه بر
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پیشرفت دانشآموزان» ،میزان پیشرفت دانشآموزانی که از طریق
موبایل آموزش دیدهاند را نسبت به سایر دانشآموزان بهتر گزارش

کردند ] .[22هوانگ و فنگچانگ ضمن بررسی «تأثیر روش آموزش
از طریق تلفن همراه بر یادگیری دانشآموزان» تأکید کردند که
به کارگیری تلفن همراه در آموزش سبب بهبود نگرش ،باورهای
شناختی ،عالقه و انگیزش دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده
است ].[8
نتایج پژوهش رمضانیخواه نشان داد «آموزش واژگان به کمک موبایل
بر انگیزه شرکتکنندگان » تأثیر دارد و نتایج بهبودی معنیداری در
یادگیری لغات توسط گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده

شد ] .[23جعفری در پژوهشی با عنوان «آموزش و یادگیری از طریق
تلفن همراه و نگرش دانشجویان مؤسسه غیرانتفاعی آمل» نشان داد
آموزش از طریق موبایل بر انگیزه تحصیلی دانشجویان مؤثر است

] .[24یائو و همکاران به پژوهشی با عنوان «تأثیر یادگیری از طریق
تلفنهمراه بر یادگیری دانشجویان» پرداختند .نتایج نشان داد
یادگیری از طریق تلفنهمراه بر یادگیری دانشجویان تأثیر دارد ].[25
کاسنکف و همکاران )  (kasenkofبه پژوهشی با عنوان «تأثیر تلفنهای
همراه در کالس درس :بررسی اثرات پیام کوتاه ،توییتر بر یادگیری
دانشآموزان» پرداختند .نتایج نشان داد استفاده از تلفن همراه بر
افزایش یادگیری دانشآموزان تأثیر دارد ] .[26موجی و شاه امیر به
پژوهشی با عنوان «بهرهگیری از تلفن همراه در بهبود آموزش مفاهیم
فیزیک» پرداختند .نتایح نشان داد بهرهگیری از تلفن همراه در بهبود
آموزش مفاهیم فیزیک مؤثر است ] .[27نتایج پژوهش نادری و
همکاران نشان از «تأثیر آموزش مبتنی بر موبایل بر پیشرفت
تحصیلی» دانشجویان داشت ] .[28گونتا و همکاران ) (Guntaدر
پژوهش خود نشان دادند که آموزش بهوسیله موبایل مؤثرتر از آموزش
سنتی است ] .[29در تحقیقات مرتبط تأثیر آموزش موبایل بر ارتقاء
پیشرفت تحصیلی مشاهده شده است .پورحسنی به پژوهشی با عنوان
«بررسی کارایی روش یادگیری از طریق تلفن همراه در پیشرفت
تحصیلی و نگرش فراگیران و مقایسه آن با روش های رایج تدریس»
پرداخت .نتایج نشان داد روش یادگیری از طریق تلفن همراه در
پیشرفت تحصیلی و نگرش فراگیران تأثیر دارد ] .[30در حقیقت اکثر
تحقیقات انجام شده تأییدکننده تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر
یادگیری مخاطبان است.
در رابطه با تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر رضایتمندی
دانشجویان ،تحقیقات محدودی انجام شده است .نتایج پژوهش زارع
بیدکی و همکاران تحت عنوان «تأثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان
یادگیری و رضایتمندی در درس میکروب شناسی دانشجویان
بهداشت» نشان داد که میزان یادگیری در گروه مورد (ارائه سخنرانی با
پاورپوینت در ترکیب با نمایش کلیپ) بهطور معنیداری نسبت به
گروه کنترل (ارائه سخنرانی با پاورپوینت) بیشتر بود ] .[31ماها و هبا
به پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش با تلفن همراه بر رضایت و
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عملکرد دانشجویان » پرداختند .نتایج نشان داد آموزش با تلفن همراه
بر رضایت و عملکرد دانشجویان تأثیر دارد ] .[32حسنین و همکاران
به پژوهشی با عنوان «بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان در
یادگیری از طریق تلفن » همراه پرداختند .نتایج نشان داد یادگیری از
طریق تلفن همراه بر رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد ] .[5ترابی و
ابراهیمیمهربانی در تحقیق خود نشان دادند تمایل به استفاده از

یادگیری از طریق موبایل بر نوآوری دانشجویان مؤثر است ] .[33در
حقیقت تحقیقات مرتبط نشان داده است آموزش تلفن همراه باعث
افزایش رضایتمندی ،ارتقاء توان نوآوری و بهبود یادگیری میشود.
قابل ذکر است که در رابطه با تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر
تمرکز دانشجویان تحقیقی انجام نشده است.
با توجه به سرعت فرایند تولید دانش و وسایل ارتباطی همچون تلفن
همراه ،فراهم ساختن بستر و زمینه استفاده از این فنآوری در آموزش
به منظور کمک به بهبود کیفیت تدریس و یادگیری از مباحث مهم و
جدید محسوب میشود .با توجه به این که درک کامل مطالب ،داشتن
تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پزشکی با توجه به رشته
تحصیلی آنان در به کارگیری صحیح مطالب برای کمک به سالمت
جامعه تأثیر زیادی دارد ،شیوه آموزش مناسب و روشهای مختلف
تدریس جهت دستیابی به هدف ارتقاء عملکرد این گروه بسیار مهم
است .پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر
یادگیری ،تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پزشکی انجام
شد.

روش تحقیق
مطالعه حاضر از بعد هدف کاربردی و از بعد جمعآوری اطالعات شبه
آزمایشی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیشآزمون و پسآزمون
است .گردآوری دادهها در دو مرحله قبل و پس از پایان آموزش ،در
محتوای تعیین شده انجام شد .افراد گروه آزمایشی آموزش را در 8
جلسه  2ساعته دریافت کردند؛ بدین صورت که یک فیلم آموزشی
راجع به درس (بیماریهای مزمن تنفسی) مذکور شامل موارد تئوری و
عملی برای افراد در  7جلسه از طریق فضای واتساپ ارسال و در جلسه
 8رفع اشکال و پرسش و پاسخ انجام شد .جامعه آماری کلیه دانشجویان
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیکرمان در سال تحصیلی  1399 -1398بودند،
که شامل  56نفر ،ابتدا از طریق آزمونی که در رابطه با مطالب درس
مربوطه و تمرکز مورد بررسی قرار گرفتند و کسانی که نمرات پایین
تری داشتند به تعداد  44نفر انتخاب شده ،سپس بهصورت انتخاب
تصادفی در دو گروه شاهد (گروه گواه) و آزمایش (گروه آزمایش) قرار
گرفتند .همچنین این دو گروه از نظر ترم تحصیلی ،سن و میزان
یادگیری و تمرکز تا حد ممکن همگون شدند .مطالب درسی تهیه شده
توسط متخصصان گروه از طریق واتساپ و سرویس پیام کوتاه بهصورت
هفتگی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
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ابزار اندازهگیری عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته یادگیری که
شامل  35سؤال در رابطه با مطالب درسی بود و توسط اساتید گروه
تنظیم و در حوزه مرتبط بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت .با توجه
به اینکه سؤاالت این پرسشنامه برای تعیین یادگیری دانشجویان و
مرتبط با حوزه تخصصی بیماریهای تنفسی بود در اختیار  8نفر از
متخصصین داخلی قرار گرفته و تأیید شد.
پرسشنامه مهارت تمرکز (سواری و اورکی )1394 ،از  13ماده و دو
عامل به نام تمرکز ارادی و تمرکز غیرارادی تشکیل شده است .خرده
مقیاس تمرکز ارادی از  8ماده و خرده مقیاس تمرکز غیراردی از 5
ماده تشکیل شده است .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه فوقالذکر از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای کل
پرسشنامه  0/74و به همین ترتیب برای خرده مقیاس مهارت تمرکز
ارادی  0/72برای مهارت تمرکز غیرارادی  0/70محاسبه شد و
همچنین روایی پرسشنامه یاد شده با کمک تحلیل عاملی تأییدی
بررسی و تأیید شد.
پرسشنامه رضایتمندی تحصیلی محقق ساخته که از  11گویه
تشکیل شده ،با نظر.خواهی از  10نفر از اساتید از نظر روایی محتوایی
و صوری تأیید شد جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه رضایتمندی
تحصیلی ،روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و
چرخش واریماکس استفاده شد .نتایج بررسی مفروضه کفایت حجم
نمونهگیری ( )KMOرا نشان میدهد .نتایج نشان داد مقدار  KMOبرابر
 0/9است که برحسب نظر کایزر مقادیر باالی  0/6قابل قبول است و
نشان میدهد شدت همبستگی متقابل الزم بین سؤالها برای انجام
تحلیل عاملی کافی است .همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان
داد که مقدار کای دو تقریب معنیدار است (33/760= (55) ،P&lt;0/01

)2 χ؛ در نتیجه همبستگی بین متغیرها برای تحلیل عاملی وجود دارد
و متغیرها مستقل از یکدیگر نیستند .به عبارت دیگر ماتریس
همبستگی بین متغیرها برابر با صفر نیست .نتایج تحلیل عاملی نیز
نشان داد که  11سؤال روی یک عامل با ارزش ویژه  4/52بار داشتن
که  41/17درصد واریانس همبستگی بین سؤال ها را تبیین کرد.
بارهای عاملی هم در دامنه  0/34تا  0/79روی عامل متغیر بودند.
پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ  0/85و از طریق بازآزمایی
 0/82تعیین شد.

نتایج و بحث
در این پژوهش جهت پاسخگویی به فرضیات پژوهشی از تحلیل
کوواریانس تک متغیره استفاده شده است .پیش از بررسی دادهها از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف بهمنظور بررسی فرض نرمال بودن
توزیع دادهها و همچنین از تست لون بهمنظور بررسی فرض یکسانی
واریانس استفاده شد.

نسیم سعید ،اکبر جدیدی محمدآبادی

N. Saeid, A. Jadidi
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Table 1: Scenario of teaching sessions

جلسه اول
First session

تعریف بیماریهای مزمن تنفسی و اتیولوژی (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی
برای افراد از طریق فضای واتساپ)
Definition of chronic respiratory diseases and etiology (via educational video about the lesson, including
)theoretical and practical cases for students through WhatsApp

جلسه دوم
Second session

مکانیسم و سیستمهایی که باعث ایجاد بیماریهای مزمن تنفسی میشود (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور
شامل موارد تئوری و عملی برای افراد از طریق فضای واتساپ)
Mechanisms and systems that cause chronic respiratory diseases (via educational video about the lesson,
)including theoretical and practical cases for students through WhatsApp

جلسه سوم
Third session

عوامل تشدیدکننده بیماریهای تنفسی (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای
افراد از طریق فضای واتساپ)
Exacerbating factors of respiratory diseases (via educational video about the lesson, including theoretical and
)practical cases for students through WhatsApp

جلسه جهارم
Fourth Session

عوامل کاهشدهنده بیماریهای مزمن تنفسی (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی
برای افراد از طریق فضای واتساپ)
Factors reducing chronic respiratory diseases (via educational video about the lesson, including theoretical and
)practical cases for students through WhatsApp

جلسه پنجم
fifth Session

جلسه ششم
Sixth Sessio

جلسه هفتم
Seventh
session

جلسه هشتم

عالئم و یافتههای بالینی (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای افراد از طریق
فضای واتساپ)
Symptoms and clinical findings (via educational video about the lesson, including theoretical and practical cases
for students through WhatsApp
یافتههای پاراکلینیک شامل یافتههای تصویری و آزمایشگاهی (از طریق فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای افراد از طریق
فضای واتساپ)
Paraclinical findings include visual and laboratory findings (via educational video about the lesson, including
)theoretical and practical cases for students through WhatsApp

درمان(اکسیژن تراپی ،فیزیو تراپی ،آنتی بیوتیک تراپی ،استفاده از اسپریهای تنفسی) (از طریق فیلم آموزشی راجع به
درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای افراد از طریق فضای واتساپ)
Treatment (oxygen therapy, physiotherapy, antibiotic therapy, use of respiratory sprays) (via educational video
)about the lesson, including theoretical and practical cases for students through WhatsApp

پرسش و پاسخ

Eighth session

فرضیهها
آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری دانشجویان تأثیر دارد.
نتایج بهدست آمده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( )P <0.05نشان
می دهد که نمرات هر دو گروه در متغیر یادگیری در مرحله پس از
آموزش نرمال است و فرض نرمال بودن توزیع دادهها را تأیید میکند.
همچنین با توجه به مقدار معناداری آزمون لون ( )P<0.05مفروضه
یکسانی واریانس در یادگیری در مرحلة پس از آموزش رعایت شده
است (جدول .)2
همچنین بهمنظور بررسی عدم تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون
یادگیری در مرحلة پس از آموزش ،مفروضة همگونی شیب رگرسیون
بررسی شد .نتایج بهدست آمده از آزمون اثرات بین آزمودنیها (تعامل
بین گروهها و نمرات پیش آزمون یادگیری(  )P<0.05در سطح 0.05
معنادار نیست  .بنابراین مفروضة همگونی ضرایب رگرسیون نیز برقرار
است (جدول .)3
با توجه به برقراری مفروضهه ای تحلیل کوواریانس ،مجاز به استفاده از
این آزمون آماری هستیم.
نتایج بهدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان میدهد که اثر
آموزش مبتنی بر موبایل بر متغیر یادگیری (= 659.355 ، P =0.001
(47و ) F)1بعد از حذف اثر احتمالی پیش آزمون معنادار است .بهعبارت
دیگر بین نمرات یادگیری دانشجویان پیش از آموزش و در مرحلة پس

question and answer

از آموزش در بین دو گروه کنترل و گروه آموزش مبتنی بر موبایل
تفاوت معناداری مشاهده شد و فرضیة صفر رد میشود .به عبارت دیگر
می توان گفت آموزش به شیوة آموزش مبتنی بر موبایل بر افزایش
میزان یادگیری دانشجویان تأثیردارد (جدول  .)4طبق نتایج تجزیه و
تحلیل فرضیه اول با نتایج پژوهشهای ]،9 ،16 ،8 ،2 ،28 ،22 ،30
 [27 ،26 ،24 ،19 ،5 ،18همخوانی دارد .نتایج نشان داد استفاده از
تلفن همراه بر افزایش یادگیری دانشجویان پزشکی تأثیر دارد.
همچنین نتایج تجزیه و تحلیل با تحقیق صدوقی و محمد صالحی که
در تحقیق خود نشان دادند ،استفاده مفرط از تلفن همراه با عملکرد

تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی دارد ،همخوانی ندارد ] .[12آنها
در تحقیق خود نشان دادند که استفاده مفرط از تلفن همراه با عملکرد
تحصیلی همبستگی منفی معناداری داشته و بهطور معکوس آن را
پیش بینی میکند .در تبیین فرضیه اول تحقیق میتوان عنوان کرد از
جمله فواید استفاده از نرمافزارهای آموزشی و یادگیری سیار در
آموزش ،تغییر باور دانشجویان نسبت به تواناییهای خود و عملکردشان
است؛ به گونهای که کاربرانی که از این تکنولوژی استفاده میکنند،
نسبت به یادگیرندگانی که از آن استفاده نمیکنند ،دارای نگرش
مثبتتری نسبت به تواناییهای خود در حل مسائل هستند که نتیجه
آن ،افزایش لذت و انگیزه پیشرفت برای یادگیری است .همچنین این
نوع آموزش میتواند برای جامعه دانشجویان پزشکی که محدودیت
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عالوه بر این بهمنظور بررسی عدم تعامل بین گروهها و نمرات پیش
آزمون تمرکز در مرحلة پس از آموزش ،مفروضة همگونی شیب
رگرسیون بررسی شد .نتایج بهدست آمده از آزمون اثرات بین
آزمودنیها (تعامل بین گروهها و نمرات پیش آزمون تمرکز ( )P<0.05
در سطح  0.05معنادار نیست .بنابراین مفروضة همگونی ضرایب
رگرسیون نیز برقرار میباشد (جدول .)6
با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل کوواریانس ،مجاز به استفاده از
این آزمون آماری هستیم.

زمان دارند در جهت استفاده از زمانهای مختلف در بین روز روشی
بسیار مناسب و در ارتقاء یادگیری تأثیرگذار باشد.
آموزش از طریق تلفن همراه بر تمرکز دانشجویان تأثیر دارد.
نتایج بهدست آمده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( )P<0.05نشان
می دهد که نمرات هر دو گروه در متغیر تمرکز در مرحلة پس از
آموزش نرمال است و فرض نرمال بودن توزیع دادهها را تأیید میکند.
همچنین با توجه به مقدار معناداری آزمون لون ( )P<0.05مفروضة
یکسانی واریانس در تمرکز در مرحلة پس از آموزش رعایت شده است
(جدول .)5

جدول  :2آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،آزمون لون جهت بررسی اعتبار مدل
Table 2: Kolmogorov-Smirnov test, Levene’s test to check the validity of the model

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

آزمون لون

Kolmogorov-Smirnov test

Leven test

متغیر
Variable

 -Pمقدار

آماره F

 -Pمقدار

آماره

KSStatistics

P Value

FStatistics

P Value

0.093

0.2

1.639

0.208

یادگیری
Learning

K-S

جدول  :3آزمون تعامل بین گروهها و نمرات پیش آزمون متغیر یادگیری
Table 3: Interaction test between groups and pretest scores of learning variables

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار

Source of changes

Total squares

df

Average squares

F Value

Sig

Intercept

209.11

1

209.711

8.41

0.001.

2770.958

1

2770.958

2.35

0.39

55278.16

47

1176.128

-

-

تعامل گروه * یادگیری
Group interaction * Learning

خطا
Error

مقدار معناداری

F

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش مبتنی بر موبایل بر متغیر یادگیری
Table 4: Results of analysis of covariance: the effect of mobile-based education on learning variable

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Fمقدار

مقدار معناداری

Source of changes

Total squares

df

Average squares

F Value

sig

value

Intercept

199.423

1

199.423

8.58

0.005

0.154

پیش آزمون یادگیری

2862.629

1

2862.619

123.269

0.001

0.724

15311.926

1

15311.92

659..355

*0.001

0.933

1091.461

47

23.223

-

-

-

Pretest of learning

گروه
Group

خطا
Error

جدول  :5آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،آزمون لون جهت بررسی اعتبار مدل
Table 5: Kolmogorov-Smirnov test, Levene’s test to check the validity of the model

متغیر
variable

تمرکز
Concentration

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
آماره

آزمون لون

مقدارP-

 Fآماره

مقدارP-

KSStatistics

P-Value

FStatistics

P-Value

0.392

0.536

2.474

0.091

K-S

مقدار

نسیم سعید ،اکبر جدیدی محمدآبادی

N. Saeid, A. Jadidi
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جدول  :6آزمون تعامل بین گروهها و نمرات پیش آزمون متغیر تمرکز
Table 6: Interaction test between groups and pretest variables of concentration variable

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار

Source of changes

Total squares

df

Average squares

F-Value

Intercept

129.173

1

129.173

18.079

0.001

1390.208

1

1390.208

5.2

0.118

12565.341

47

267.347

-

-

تعامل گروه * تمرکز
Group interaction * concentration

خطا
Error

نتایج بهدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان میدهد که
آموزش از طریق تلفن همراه بر متغیر تمرکز دانشجویان (،P =0.001
47( = 227.431و )F)1بعد از حذف اثر احتمالی پیشآزمون معنادار است.
به عبارت دیگر بین نمرات تمرکز دانشجویان پیش از آموزش و در
مرحلة پس از آموزش در بین دو گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت
معناداری مشاهده شد؛ به عبارت دیگر میتوان گفت آموزش از طریق
تلفن همراه بر متغیر تمرکز دانشجویان تأثیر دارد (جدول  .)7بررسی
فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان میدهد روش آموزشی از طریق تلفن
همراه بر تمرکز دانشجویان پزشکی تأثیر دارد .هرچند در رابطه با
فرضیه دوم پژوهش ،پژوهش مرتبطی یافت نشد .در تبیین این فرضیه
میتوان گفت تمرکز حواس یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل
رساندن .تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او
افزایش مییابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر
میکند .هنگامیکه افراد از انجام کاری خسته میشوند میتوان گفت،
آنها تمرکز کافی ندارند .هنگامیکه فردی نمیتواند مدت زمانی را روی
موضوعی باقی بماند؛ او توجه کافی برای انجام آن کار را نداشته است.
معموالً هنگام متمرکز بودن ،ذهن ما درگیر یک مسأله باقی میماند و
مدام درگیر افکار متفاوت نمیشود .بیشتر افراد گمان میکنند که
تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است؛ درحالیکه تمرکز یک
امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس با
هوش عادی خود میتواند به آن دست یابد .پس برقراری تمرکز حواس
به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد .یعنی هرچه عوامل
مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند؛ توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر
است و بر عکس .توجه کردن فعالیتی است برای مکث کردن ،تأمل یا
اختصاص ذهن به رویداد یا چیزی مهم .در حقیقت مهارت تمرکز
ازجمله مهارتهای بسیار ضروری فعالیت یادگیری بهشمار میرود؛ به
طوریکه به پیشبرد عملکرد فرد کمک شایانی میکند .بهعبارت دیگر
بهمنظور تسهیل یادگیری در افراد توجه به موضوع تمرکز مهم است و
توجه میتواند زمینه ایجاد یادگیری را هموار کند .از طرفی فقدان یا
حتی ضعف مهارت تمرکز میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای
بشر داشته باشد .ضعف در مهارتهای تمرکز باعث ایجاد اشکال در
فعالیتهای مطالعه ،به خواب رفتن ،از دست رفتن کنترل و آشفتگی
فکری افراد میشود ] .[34در زندگی روزانه عوامل و محرکهای
فراوانی وجود دارند که هر یک به نحوی و با اختالف کم و بیش زیادی

F

مقدار

معناداریsig

توجه ما را به خود جلب میکنند .زیرا ممکن نیست در یک زمان بتوان
به محرکهای مختلف یکسان توجه نمود .همچنین گاهی اتفاق
میافتد که ادراک شیء یا موقعیتی زود و آسان بهدست نمیآید .بعضی
از محرکها فکر و ذهن ما را به خود مشغول میکنند و ما را از ادراک
عوامل و محرکهای دیگر باز میدارند .به سخن دیگر ،تمرکز به معنای
متمرکز ساختن حواس در امری یا چیزی است .لذا حواسپرتی یعنی
خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرو رفتن در افکار و
تخیالت و یا انجام کار دیگر .برای کار روی تمرکز ،اولین قدم جلب
توجه است .برای این کار باید روشهایی را بهکار بگیریم که برای افراد
جذاب و متنوع باشد .در این صورت توانمندیهای افراد در زمینه
توجه ،بهنحوی گسترش مییابد که در طول زندگی برای وی مفید
خواهد بود با توجه به انعطافپذیری باالی این نوع آموزش ،دانشجویان
میتوانند با توجه به شرایط و موقعیت خود و براساس آمادگی ذهنی به
یادگیری بپردازند که این خود مانع حواس پرتی و کاهش عوامل
مداخلهگر در تمرکز میشود.
آموزش از طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان
تأثیر دارد.
نتایج بهدست آمده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( )P <0.05نشان
میدهد که نمرات هر دو گروه در متغیر رضایتمندی تحصیلی در
مرحلة پس از آموزش نرمال است و فرض نرمال بودن توزیع دادهها را
تأیید میکند .همچنین با توجه به مقدار معناداری آزمون لون
( )P<0.05مفروضة یکسانی واریانس در رضایتمندی تحصیلی در
مرحلة پس از آموزش رعایت شده است (جدول .)8
همچنین بهمنظور بررسی عدم تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون
رضایتمندی تحصیلی در مرحلة پس از آموزش ،مفروضة همگونی
شیب رگرسیون بررسی شد .نتایج بهدست آمده از آزمون اثرات بین
آزمودنیها (تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون رضایتمندی
تحصیلی (  )P<0.05در سطح  0.05معنادار نیست .بنابراین مفرضة
همگونی ضرایب رگرسیون نیز برقرار است (جدول .)9
با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل کوواریانس ،مجاز به استفاده از
این آزمون آماری هستیم.
نتایج بهدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان میدهد که
آموزش از طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان
تأثیر دارد47( = 182.342، P =0.001( .و ) F)1بعد از حذف اثر احتمالی
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پیشآزمون معنادار است .بهعبارت دیگر بین رضایتمندی تحصیلی
دانشجویان پیش از آموزش و در مرحلة پس از آموزش در بین دو گروه
کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به عبارت دیگر
میتوان گفت آموزش از طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی
دانشجویان تأثیر دارد (جدول  .)10نتایج یافتههای فرضیه سوم با نتایج
تحقیق ] [32 ،31 ،5همخوانی دارد .طبق این تحقیقات آموزش از
طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار
است .بررسی فرضیه فرعی سوم ،پژوهش نشان میدهد روش آموزشی
از طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پزشکی
تأثیر دارد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت با توجه به اینکه یکی از
شاخصهای مهم پیشرفت و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
وجود نیروی انسانی کارآمد است و رضایتمندی از خدمات ارائه شده
جهت تحقق اهداف یک سازمان از عناصر مهم و کلیدی بهحساب
میآید؛ بنابراین تعیین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی تحصیلی
دانشجویان از مسائل اساسی فعالیتهای یک سازمان محسوب میشود
و همینطور رضایتمندی تحصیلی یکی از عوامل مؤثر در امر آموزش
و موفقیت دانشجویان است و در نتیجه توجه به آن باید در اولویت
برنامهریزی آموزشی قرار گیرد .دانشجویان بهعنوان یکی از ارکان اصلی

و کلیدی آموزش عالی هستند و رضایتمندی آنان از کلیه فعالیتهای
انجام شده میتواند در توانمندی آنان و ارتقاء کیفیت عملکرد
بروندادهای آموزشی مؤثر باشد .نتایج پژوهشها نشان داده که میزان
افتتحصیلی در دانشجویانی که رضایتمندی تحصیلی کمتری
داشتهاند ،بیشتر بوده است .همچنین بین رضایتمندی تحصیلی و
پیشـرفت تحصیـلی دانشجویان ارتبـاط معنیداری وجود دارد ].[35
با توجه به حساسیت شغلی گروههای پزشکی و ارتباط مستقیم آن با
سالمت جامعه اهمیت توانمندسازی آنها بسیار زیاد است و هر عاملی
که بتواند این توانمندسازی را ارتقا دهد اهمیت بسیار زیادی دارد
] .[36یکی از عوامل بسیار مهم در ارتقاء رضایتمندی تحصیلی که
نهایتاً منجر به ارتقاء توانمندی دانشجویان میشود استفاده از
روشهای تدریس مناسب و جذاب است .یادگیری سیار در
موقعیتهایی مانند موقعیت کار ،در خانه و در مکانهای تفریحی اتفاق
میافتد و با توجه به اینکه این نوع یادگیری بین مکانهای مختلف
زندگی در حال جریان است ،یعنی میتواند از نظر زمانی و مکانی
انعطافپذیر باشد و در زمانهای متفاوتی از روز و یا در مکانهای

متفاوتی اتفاق بیفتد ] .[37در نتیجه میتواند در ارتقاء رضایتمندی
تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار باشد.

جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش مبتنی بر موبایل بر تمرکز
Table 7: Results of analysis of covariance: the effects of mobile learning training on concentration

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf-

مقدار معناداری

مقدار

Source of changes

Total squares

df

Average squares

F-value

sig

value

Intercept

160.364

1

160.364

33.477

0.001

0.416

300.380

1

300.380

62.07

0.001

0.0572

1089.446

1

1089.446

237.431

*0.001

0.129

225.14

47

4.79

-

-

-

پیش آزمون تمرکز
Pre-testof concentration

گروه
Group

خطا
Error

جدول  :8آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،آزمون لون جهت بررسی اعتبار مدل
Table 8: Kolmogorov-Smirnov test, Levene’s test to check the validity of the model

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

آزمون لون

Kolmogorov-Smirnov test

Leven test

متغیر
Variable

رضایتمندی تحصیلی
Academic satisfaction

آماره

K-S

مقدارP-

آماره

F

مقدارP-

K-S statistics

P-Value

F statistics

p-value

0.137

0.158

1.345

0.253
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جدول  :9آزمون تعامل بین گروهها و نمرات پیش آزمون متغیر رضایتمندی تحصیلی

Table 9: Interaction test between groups and pretest scores of variable academic satisfaction

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار

Source of changes

Total squares

df

Average squares

fvalue

sig

Intercept

129.341

1

129.341

16.495

0.001

3132.836

1

3132.836

2.04

0.471

71966.418

47

1531.2

-

-

تعامل گروه * رضایتمندی تحصیلی
Group interaction * Academic
satisfaction

خطا
Error

مقدار معناداری

F

جدول  :10نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش از طریق تلفن همراه بر رضایتمندی تحصیلی
Table 10: Results of analysis of covariance: the effects of mobile learning on academic satisfaction

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار

Source of changes

Total squares

df

Average squares

fvalue

Intercept

111.409

1

111.409

16.928

پیش آزمون رضایتمندی
تحصیلی

1701.475

1

1701.475

F

مقدار معناداری
sig

258.529

0.001

0.001

مقدار
value
0.265

0.146

Pretest of academic
satisfaction

گروه
Group

خطا
Error

1200.062

1

1200.062

182.342

*0.001

0.795

309.325

47

6.581

-

-

-
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هدف مطالعه حاضر تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری،

موبایلی اکنون ضرورتی انکار ناپذیر در رویارویی با تحوالت جدید بوده

تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پزشکی بود .نتایج حاصل از
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همراه بر یادگیری ،تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پزشکی
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ارتباطی توانسته شیوه سنتی آموزش حضوری را تغییر داده و از
آموزش تعریف تازهای ارائه نماید ،همچنین از لحاظ زمانی و مکانی
زمینه یادگیری فراگیران را در منزل ،محل کار ،مسافرت هموار کرده و
بسیاری از محدودیتها و ناکارآمدیها را برطرف ساخته است ][38
آموزش از طریق تلفن همراه به دلیل دسترس بودن ،قابل حمل بودن
و دسترسی آسان و در همه وقت به مطالب و محتوا میتواند روش
مناسبی برای آموزش مباحث مختلف آموزشی به دانشجویان باشد و

و جامعه را به سوی دانایی محوری هدایت میکند .دسترسی و تسلط بر
فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی نظیر تلفن همراه بهمنظور
بهرهگیری از آن در برنامهریزیهای استراتژیک جامعه در امر آموزش،
یکی از مؤلفههای اساسی قدرت و توانمندیهای نظام آموزشی محسوب
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توجه به نتایج پژوهش امید است که از رویکردهای جدید یاددهی-
یادگیری در آموزش در رشتههای مختلف استفاده بیشتری شود
همچنین پیشنهاد میشود مطالعاتی تطبیقی بین دانشجویان سایر
مراکز علمی در این حوزه انجام شود و اثربخشی آموزش از طریق تلفن
همراه بر متغیرهای دیگر نیز انجام گیرد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خــود الزم میداننــد از همکــاری کلیــه دانشــجویان

همچنین یادگیری سیار از طریق استفاده از فناوری بیسیم این امکان
را می دهد که افراد به محتوای یادگیری در هر زمان و مکان دست

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیکرمان و همچنین مــدیران محتــرم دانشــگاه

یابند ،همینطور افراد میتوانند به مواد آموزشی با ارزشی دست یابند

که ما را در انجام این پژوهش صمیمانه یاری نمودند ،کمــال تشــکر را

که کیفیت یادگیری آنها را ارتقاء دهد ].[39

داشته باشند.

با توجه به اینکه این تحقیق در دانشجویان پزشکی انجام شده
همچنین بدلیل عدم اطالع کافی دانشجویان و اساتید در زمینه
آموزش از طریق تلفن همراه و اجرای آن و از آنجا که توسعه و

تعارض منافع
«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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