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بررسي اثربخشي یادگیری سیار در آموزش عالي کشاورزی
(مورد مطالعه :دانشگاه پیامنور مرکز زنجان)
رویا کرمي
استادیار گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور
(تاریخ دریافت -94/5/18 :تاریخ تصویب)94/6/22 :

چکیده

تغییر عالیق جوانان به سوی ارتباط در فضای مجازی ،استفاده از تلفن همراه و ارتباطات
پیامکی از نگاه برخی منتقدان تهدیدی است ،که می تواند به فرصتی برای یادگیری در هر زمان
و هرمکان تبدیل شود .یادگیری سیار یکی از رهیافت های پرورش هدفمند ذهن کنجکاو نسل
تکنولوژی در دنیای ارتباطات بی سیم است .بنابراین ،این مطالعه در راستای بستر سازی برای
بهکارگیری یادگیری سیار با هدف بررسی اثربخشی یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی
انجام گردیده است .مطالعه به روش نیمه تجربی با گمارش تصادفی دو گروه آزمایش ( 25نفر)
و کنترل ( 19نفر) و مداخلهگری بهکارگیری یادگیری سیار به عنوان یک تکنیک کمک آموزشی
در ترم اول سال تحصیلی  1393-94در دانشگاه پیام نور مرکز زنجان اجرا گردید .بررسی
اثر بخشی یادگیری سیار با مقایسه میانگین نمره پیش آزمون با آزمون نهایی و آزمون پایش از
طریق آماره آزمون تی صورت گرفت و نتایج نشان داد که در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل
که تنها آموزش معمول را دریافت نمودند ،یادگیری سیار که مشتمل بر روش معمول آموزش
همراه با دریافت پیام های آموزشی از طریق تلفن همراه میباشد ،توانسته ارتقای معنیداری در
یادگیری دانشجویان گروه آزمایش مورد مطالعه ایجاد نماید .در این راستا بهکارگیری تلفن همراه
که دارای ضریب نفوذ صد در صدی در بین دانشجویان است به عنوان ابزار یادگیری سیار در
آموزش عالی کشاورزی مورد پیشنهاد است.
واژههای کلیدی :تلفن همراه ،ارتباطات بی سیم ،آموزش عالی کشاورزی ،آزمون پایش
مقدمه
پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و به ويژه
فناوريهاي سیار تاثیر بهسزايی در تمامی ابعاد زندگی
انسانها داشته است .رشد شتابان فناوريهاي سیار و
توسعه روز افزون بازار تجهیزات بی سیم و سیار از يک
طرف و از طرف ديگر ارزان بودن اين تجهیزات نسبت به
تجهیزات و فناوريهاي ثابت ،سبب شده که افراد و
* نويسنده مسئول :رويا کرمی

سازمانها در دنیا بیشتر و بیشتر به اين فناوريها روي
آورند ) .)Cheema, 2009شاهد اين مدعا حضور بیش از
 2/5بیلیون تلفن همراه در سراسر جهان ،پیشرفت
سیستمهاي تلفن همراه در طی سالهاي گذشته و
افزايش ضريب نفوذ (نزديک به  100درصد) آن خصوصاً
در میان دانشجويان است .اين پیشرفت و ضريب نفوذ
باالي تلفن همراه سبب جهت گیريهاي گستردهاي در
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زمینة بهکارگیري تلفن همراه به عنوان يكی از بسترهاي
جامعة اطالعاتی در سراسر جهان شده است
).(Najafabadi & Anshyeh, 2007

امروزه اين پیشرفتها محیط تدريس و آموزش،
محتوا و روشها و مديريت سیستمهاي آموزشی را نیز
عمیقاً تحت تاثیر قرار دادهاند .همراه و متناسب با
پیشرفتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ابتدا آموزش-
هاي انعطافپذير و در زير مجوعه آن ،يادگیري از راه دور
و يادگیري الكترونیک با دو محور يادگیري برخط و
يادگیري سیار معرفی گرديدند ) .)Brown, 2003بنابراين،
با رشد و پیشرفت فناوريهاي جديد و به خصوص
فناوريهاي الكترونیكی ،در عرصه آموزش و يادگیري نیز
تحوالت عظیمی رخ داده و به تبع آنها تكنولوژيها و
روشهاي آموزش و يادگیري جديدي ظهور کرده است
(.)Shah-Alizadeh, 2013

يادگیري سیار بعنوان مرحله جديدي از پیشرفت
سیستم يادگیري از راه دور و به عنوان يكی از روشهاي
يادگیري الكترونیک میتواند علی رغم فاصله فیزيكی؛
ارتباطات گسترده اي ايجاد نمايد ،بطوري که در تمام
مدتی که فراگیران در محدوده شبكه بی سیم هستند،
بدون نیاز به حضور در کالس درس ،مطالب آموزشی را
به همراه داشته و فراگیرند (.)Georgiev et, al., 2004
بنابراين ،پیشرفت فناوريهاي بیسیم و يادگیري سیار به
عنوان مدلی از يادگیري الكترونیكی براي کسب دانش،
نگرش و مهارت با بهرهگیري از فناوريهاي سیار سبب
شده تا رويكرد يادگیري در هر زمان و هر مكان تا حد
زيادي به واقعیت بپیوندد .يادگیري سیار زمینهاي را فراهم
ساخته است که بسیاري از آرمانهاي آموزشی ،مانند
يادگیري مستقل ،خود راهبري در يادگیري ،استقالل
فراگیر در امر يادگیري ،حق انتخاب محتوا به حسب
عاليق ،به رسمیت شناختن واقعیت و تفاوتهاي فردي
دانشجويان ،امكان ارايه مثال ها در قالبهاي ملموستر
با استفاده از امكانات رايانهاي ،آموزش و يادگیري
مشارکتی و ارزيابی و ارايه سريع بازخورد از آموختهها ،قابل
تحققتر جلوه کند ( .)Barzegar et al., 2012برخی
محققان فراتر از مزايا ،چشم انداز افزودن يادگیري سیار
به آموزش به روش سنتی را در افزايش انگیزه پیشرفت،
خود پنداره ،اعتماد به نفس ( Rezaei-Rad, & Bakhtiar,
 ،)2014کاهش انزواي افراد ( & Saffarzadeh,

 ،)manouchehri, 2009خودنظم دهی و افزايش مهارت-
هاي فراشناختی ) ،(Naderi et al., 2013افزايش انگیزه،
همكاري ،اشتراك اطالعات ،تعامل يادگیرندگان
( )Shahbaz, 2014و حتی آموزش مادام العمر متناسب با
نیاز فراگیران ) )Morasaee, 2012موثر يافتهاند .اما
قضاوت جانبدارنه اي خواهد بود اگر در کنار مزايا و چشم
اندازهاي يادگیري سیار به چالشهاي شناسايی شده در
اين زمینه اشاره نشود ،چالشهاي بكارگیري يادگیري
سیار در بخش کشاورزي عامل انسانی ،مخابراتی ،فنی و
امنیتی شناسايی شده است (Najafabadi & Anshyeh,

).2007

علیرغم جنبه هاي مثبت فراوان يادگیري سیار،
کاربرد اثربخش يعنی هدايت يادگیري سیار به سوي
ايجاد مهارتهاي موردنیاز به صورت عملی و کاربردي،
نیازمند توجه به محدوديتها و حتی ايجاد تغییرات الزم
براي ايجاد سازگاري با شرايط است & Papzan,
) .)Solymani, 2010سازگار نمودن اين روش يادگیري
نیازمند امكان سنجی ،اجرا و انجام بررسیهاي الزم در
خصوص اثربخشی يادگیري سیار میباشد که در ادامه
ادبیات مرتبط با آن ارايه میگردد.
اثر بخشی يادگيري سيار در بخش کشاورزي

يادگیري سیار با تعريف "وقوع هر نوع يادگیري که
فراگیرنده در يک مكان ثابت و از پیش تعیین شده ،نباشد
يا ،آن نوع يادگیري که فراگیر از فرصتهاي ارايه شده
توسط فن آوري تلفن همراه استفاده کند"
) (Ardabili& Faegh, 2013, P;2يكی از راهکارهاي
اشاعه خدمات آموزشی به اقشار مختلف جامعه و به نقاط
دور دست می باشد .تاکید میگردد بهکارگیري واژه
يادگیري سیار به جاي واژه آموزش سیار که به اشتباه
بكارگرفته می شود ،به اين دلیل است که محور اين
يادگیري بر خالف آموزش به روش معمول " ،فراگیرنده "
است نه " محتواي آموزشی"( .)Safari et al., 2015در
واقع اين فراگیران هستند که بايد زير نظر مدرسان در
تكامل محتواي آموزشی مشارکت کنند ،از اين رو صحیح-
تر خواهد بود که از واژه يادگیري سیار استفاده شود.
يادگیري سیار در بخش کشاورزي در حالی از اهمیت
ويژه اي برخوردار است که اين بخش ملزم به تامین
تقاضاي روزافزون کشاورزان و بهره برداران در زمینه

رويا کرمی :بررسی اثربخشی يادگیري سیار در آموزش عالی...

يادگیري دانش و اطالعات کشاورزي است ،و فعالیتهاي
آموزشی مبتنی بر حضور در کالس و آموزش و يادگیري
معلم محور ،به جهت جمعیت انبوه کشاورزان و روستائیان
و گستردگی موضوعات مورد نیاز نمیتواند پاسخگوي حل
مشكالت فنی و حرفهاي رو به فزونی اين بخش باشد
(.)Ebbasi, 2013

عالوه بر نیاز به يادگیري سیار در آموزشهاي غیر
رسمی کشاورزي ،در آموزش رسمی کشاورزي جهت
پوشش دهی خدمات آموزشی غیر رسمی از يک سو و از
سوي ديگر همگامی با بكارگیري تسهیالت ارتباطی روز
همانند ساير سطوح و رشتههاي آموزش عالی الزم و
ضروروي میباشد .از بین تسهیالت ارتباطی ،امروزه تلفن
همراه يكی از وسايل شخصی متداول است که اغلب
جوانان از آن استفاده میکنند ،حتی اگر از کامپیوتر و لپ
تاپ و ديگر وسايل ارتباطی استفاده ننمايند يا کامپیوتر
شخصی نداشته باشند .مطالعات گستردهاي در خصوص
تاثیر و نقش  ITو  ICTدر افزايش میزان يادگیري
دانشآموزان و دانشجويان انجام و برنقش سازنده آن صحه
گذاشته است ،اما به نقش تلفنهاي همراه در آموزش کمتر
پرداخته شده است.
در تحلیل مشكالت نظام آموزش کشاورزي و چگونگی
رفع آنها ،محققان ( )Foroushani et al., 2011نشان
دادند که هماهنگ نبودن نظام آموزش کشاورزي با
تغییرات جهانی و پیشرفتهاي علمی يكی از مهمترين
مشكالت نظام آموزش کشاورزي میباشد و يادگیري سیار
از راهکارهاي مهمی است که قابلیت رفع مشكالت نظام
آموزش کشاورزي را از طريق رفع محدوديتهاي مكانی و
زمانی براي آموزش و يادگیري دارد .همراه با شناسايی
يادگیري سیار به عنوان راهكاري مثبت در بخش
کشاورزي ،مطالعات انجام شده در اين زمینه به نگرش
سنجی پیرامون يادگیري سیار پرداختهاند مانند ،مطالعه-
اي که در بخش کشاورزي به تحلیل نگرش دانشجويان در
رابطه با يادگ یري سیار پرداخته و نتیجه را مثبت ارزيابی
نموده است ) ،(Morshedi, et al., 2011البته خارج از
بخش کشاورزي نیز مطالعاتی به نگرش سنجی پیرامون
يادگیري سیار پرداخته و زمینه نگرشی را براي بكارگیري
يادگیري سیار مساعد ارزيابی نمودهاند (Khotan-Lu,
;& Batmanqlychy, 2013; Naderi et al., 2013

) ، Alzaza & Yaakub, 2011بررسی قابلیت استفاده از
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فنون يادگیري سیار در آموزش کشاورزي از ديدگاه
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان از
مطالعات انجام شده اي است که نتیجه آن صحه گذاردن
به اين قابلیت بوده است Foroushani & Khosravipour,
) .)2009ويژگیهاي کاربرد نظام يادگیري سیار در
تعاونیهاي کشاورزي ) (Morasaee, 2012و شناسايی
چالشها و فرصتهاي بكارگیري يادگیري سیار از ديدگاه
مروجان مراکز خدمات در شهرستان فومنات استان گیالن
) (Najafabadi & Anshyeh, 2007از ديگر فعالیتهاي
پژوهشی در زمینه يادگیري سیار در بخش کشاورزي با
نتايج مساعد براي بكارگیري میباشد.
اما مطالعات محدودي در بخش کشاورزي به اجراي
تجربی و نیمه تجربی يادگیري سیار پرداختهاندPapzan .
و) Solymani(2010به مقايسه تأثیر دو روش آموزش از
طريق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان يادگیري
هنرجويان در هنرستان کشاورزي خوشه زرين شهر ،در
استان کرمانشاه پرداختند .در اين مطالعه نیمه تجربی دو
گروه همتاي  15نفره آزمايش و کنترل ابتدا مورد پیش
آزمون قرار گرفتند و سپس به گروه آزمايش از طريق تلفن
همراه و به گروه کنترل از طريق سخنرانی ،در دو جلسهي
دو ساعته ،آموزش داده شد و با همان سواالت پس آزمون
انجام شده است .نتايج پژوهش نشان داده آموزش از
طريق تلفن همراه نسبت به آموزش از طريق سخنرانی
تأثیر بیشتري بر میزان يادگیري هنرجويان داشته است.
ساير مطالعاتی که خارج از بخش کشاورزي با اجراي
تجربی و نیمه تجربی به بررسی اثربخشی يادگیري سیار
پرداخته اند و نتايج مثبتی را گزارش نمودهاند ،مانند
مطالعه انجام شده در کالس درس فیزيک براي به اشتراك
گذاشتن محتواي درس از طريق پیامک ( Saffarzadeh,
 )& manouchehri, 2009و در کالس درس شیمی از
طريق ارسال جملههاي کوتاه و مهم علمی از طريق پیامک
به همكالسیها است ( .)Ardabili & Faegh, 2013از
جمله مطالعات انجام شده در آموزش عالی پژوهشی است
شبه تجربی در بین دانشجويان رشته اتاق عمل دانشكده-
هاي اقماري بیرجند (فردوس و قائن) دانشگاه علوم
پزشكی بیرجند که به آموزش از طريق تلفن همراه
پرداختند و دريافتند که يادگیري سیار در خودنظم دهی
فراشناختی اثر مثبت و معنی داري داشته است ( Naderi
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 )et al, 2013و مطالعه ديگري که با هدف بررسی فرصت-
هايی که از لحاظ روانی ،افزودن يادگیري سیار به روش
سنتی در آموزش عالی دارد به يک مطالعه نیمه تجربی
پرداخته است )& Bakhtiar, 2014

.(Rezaei-Rad,

فرضيه دوم :بهکارگیري يادگیري سیار (شامل روش
معمول همراه با ارسال پیام از طريق تلفن همراه) بر میزان
يادگیري دانشجويان اثر مثبت دارد.

فرضيه سوم :يادگیري سیار نسبت به روش آموزش

مطالعات فراوانی در سطح بین المللی به بررسی اثربخشی
يادگیري سیار پرداخته اند مانند پژوهش انجام شده در
انگلستان ( ،)Evans, 2008پیمايش انجام شده توسط
محققان دانشگاه پنسیلوانیا که نتايج را در سطح  99درصد
حامی يادگیري بهتر فراگیران يادگیري سیار گزارش
نمودند ) )Mcconatha, et al., 2008و پژوهش اجرا شده
در دانشگاه آمريكا که يادگیري سیار را به عنوان مكمل
براي دانشجويان بكارگرفته و اثر بخش بودن آن را تايید
نموده و می نويسند نبايد از نظر دور داشت که يادگیري
سیار بايد با امكان شرکت در جلسات بحث و تعامل و
ارتباط و حتی افرادي که قابل دسترسی باشند براي ارايه
توضیحات تكمیلی ،حمايت شود (.)Motiwalla, 2007
اگرچه مطالعات اثر بخشی يادگیري سیار را تايید

فمی ،حسین .)1391( .اصول ترويج و آموزش کشاورزي.

نمودند ،اما موسسات آموزشی مختلف داراي فرهنگ

تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور ،ايران) کلیه 45

سازمانی(ارزشها ،رويهها ،استانداردها ،انتظارات) ،منابع

دانشجويی که در آن ترم واحد مورد نظر را انتخاب نمودند

سازمانی(مالی ،انسانی ،فیزيكی ،تخصصی) ،شرايط

به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند .الزم بود تا

اجتماعی متفاوتی میباشند و حتی هر رشته در هر

اين دانشجويان به دو گروه آزمايش و کنترل با گمارش

موسسه آموزشی داراي شرايط ويژه و نیازهاي ويژهاي

تصادفی و رعايت شرط همگنی تقسیم شوند .جهت

است که سبب می شود براي استفاده صحیح از فرصت

تقسیم دانشجويان به دو گروه ،دو کالس مجزا در دو روز

ايجاد شده تحت عنوان يادگیري سیار مطالعات مختص

مختلف هفته در برنامه انتخاب واحد باز شد و دانشجويان

موسسات و رشتههاي مختلف صورت گیرد (Ally

کالس مورد نظر را بدون اطالع از مورد مطالعه بودن

 .)2009،بنابراين ،در راستاي فراهم نمودن اطالعات الزم

انتخاب نمودند .شرط همگنی در مرحله آغازين بر اساس

براي بستر سازي بكارگیري يادگیري سیار در نظام

میزان اطالعات دانشجويان در خصوص رشته تخصصی

آموزش عالی کشاورزي کشور ،اين مطالعه با هدف بررسی

تعريف گرديد ،با توجه به اينكه کلیه دانشجويان رشتههاي

اثربخشی يادگیري سیار در آموزش عالی کشاورزي،

کشاورزي پس از گذراندن واحدهاي پايه و برخی از

يادگیري سیار را به عنوان يک تكنیک کم ک آموزشی به

واحدهاي تخصصی ،واحد درسی مورد مطالعه را انتخاب

صورت نیمه آزمايشی در بازه زمانی يک ترم تحصیلی به

می نمايند ،بنابراين داراي اطالعات همكن فرض شدند.

اجرا می گذارد و به بررسی فرضیههاي زير میپردازد:

بنابراين ،دو کالس همگن و تصادفی با ظرفیت يكسان

معمول بر میزان يادگیري دانشجويان تأثیر بیشتري دارد.

روش تحقیق
اين مطالعه به روش نیمه تجربی با دو گروه آزمايش
و کنترل و مداخلهگري بكارگیري يادگیري سیار به عنوان
يک تكنیک کمک آموزشی اجرا گرديده است .جامعه
هدف اين تحقیق را دانشجويان رشتههاي کشاورزي
دانشگاه پیام نور مرکز زنجان که در ترم تحصیلی مهر
 1393شاغل به تحصیل بودند ،تشكیل دادند .با توجه به
انتخاب واحد ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
به عنوان محتواي يادگیري سیار با منبع ( 1شعبانعلی

فرضيه اول :بهکارگیري روش آموزش معمول

ايجاد شد ،اما در زمان حذف و اضافه  6نفر واحد مورد

(سخنرانی همراه با استفاده از اساليد) بر میزان يادگیري

نظر را حذف نمودند که همگی از گروه کنترل بودند .براي

دانشجويان اثر مثبت دارد .

بررسی مجدد فرض همگنی با توجه به تغییر تعداد

1. Shabanali fami, H. (2012). The principle of agricultural
extension and education. Tehran: Payame Noor University Inc.,
Iran.
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دانشجويان گروه کنترل ،تفاوت میانگین نمره پیش آزمون

نهايی با سواالت مشابه پیش آزمون برگزار گرديد .عالوه

گروه کنترل (19نفر) و گروه آزمايش ( 26نفر) بررسی

بر پیش آزمون و آزمون نهايی که توسط محقق انجام شد،

گرديد که نتیجه حاکی از عدم معنی داري اين تفاوت و

به منظور تايید صحت اطالعات ،نمره آزمونی که در پايان

همگنی اطالعاتی نمونههاي مورد مطالعه بود .بنابراين،

ترم توسط دانشگاه پیام نور بصورت متمرکز براي واحد

يک کالس به عنوان گروه کنترل با  19دانشجو تشكیل

درسی مورد نظر برگزار می شود ،نیز اخذ و تحت عنوان

شد و کالس ديگر ،کالسی بود که  26دانشجوي مورد

نمره آزمون پايش مورد ارزيابی قرار گرفت .تجزيه و تحلیل

آزمايش را در خود جا داده بود .قابل ذکر است که منابع

اطالعات در خصوص مقايسه نمره پیشآزمون و آزمون

در مقايسه با برابري مطلق تعداد نفرات گروهها که می

نهايی در داخل گروههاي کنترل (فرضیه )1و آزمايش

تواند محقق ساخته باشد ،حامی نابرابريهاي طبیعی

(فرضیه  ) 2از طريق آزمون  tوابسته و تجزيه و تحلیل

شكل گرفته هستند ،مشروط بر اينكه آنقدر بزرگ نباشد

اطالعات در خصوص مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش

که همگنی را مخدوش نمايید . (Schulz & Grimes,

بر اساس نمره پیش آزمون  ،نمره آزمون نهايی و نمره

) 2002; McKnight, et al., 2007براي نمونه در مطالعه-

آزمون پايش (فرضیه )3با استفاده از آزمون  tمستقل انجام

اي که به بررسی اثر بخشی يادگیري سیار پرداخته از

گرديد .البته پیش فرضهاي آزمون تی وابسته شامل

مجموع  112نفر تنها  42نفر از طريق يادگیري سیار و

انتخاب تصادفی و نرمال بودن توزيع نمونههاي مورد

سايرين به روش معمول اطالعات را دريافت نموند

مطالعه (مقادير چولگی و کشیدگی نمرههاي پیش آزمون،

(.)Mcconatha et al., 2008

اجراي دوره در بازه زمانی يک ترم تحصیلی شامل
هشت جلسه دوساعته انجام گرديد .هر دو گروه کنترل و
آزمايش قبل از آغاز آموزش پیش آزمون را دريافت
نمودند .پیش آزمون يا ابزار گردآوري دادههاي مطالعه را

آزمون نهايی و آزمون در تمامی موارد کمتر از  ±1بود) و
مقیاس اندازه گیري فاصله اي براي متغییر وابسته که در
آزمون تی مستقل به اين پیش فرضها همگنی واريانس
و مستقل بودن مشاهدات نیز اضافه میشود ،قبل از اجرا
مورد بررسی و تايید قرار گرفت Field, 2009; Hair et

 20سوال که مشتمل بر سواالت چهار گزينهاي و تطبیقی

) .)al., 2010; Schumacker, & Lomax, 2004

بود تشكیل می داد که بر اساس اهداف رفتاري واحد

يافتههاي تحقيق

درسی تدوين گرديده بودند .در زمان تدريس گروه کنترل

يافته هاي توصیفی مطالعه مندرج در جدول ( )1در

روش آموزش معمول را که مشتمل بر سخنرانی همراه با

رابطه با توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس رشته تحصیلی

اساليد بود دريافت می نمودند و گروه آزمايش عالوه بر

نشان می دهد که بیشتر آنان در رشته تحصیلی اقتصاد

روش آموزش معمول ،نكات مهم و مثالهاي جلسات

کشاورزي ( 28/9درصد) و سپس منابع طبیعی و علوم

گذشته را بصورت پیام هاي قابل دريافت از طريق تلفن

دامی (به ترتیب  22/2درصد و  20درصد) می باشند .در

همراه دريافت مینمودند (البته در خصوص عدم ارسال

بین افراد مورد مطالعه که شامل  60درصد مرد و 40

افراد

درصد زن می باشند ،میانگین سنی  22/79سال ،کمینه

پیامها

از

گروه

آزمايش

به

ساير

هماهنگی الزم بعمل آمده بود) که تعداد کل پیامهاي
ارسال شده  43پیام بوده است .پس از اتمام دوره آزمون

سنی  19و بیشینه  37سال بوده است.
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جدول  -1ويژگیهاي شرکت کنندگان در مطالعه ( 45=Nنفر)
فراونی درصد
متغییر
28/9
13
اقتصاد کشاورزي
رشته
6/7
3
علوم کشاورزي
تحصیلی
20
9
علوم دامی
22/2
10
منابع طبیعی
2/2
1
ماشین آالت کشاورزي
11/1
5
آب و خاك کشاورزي
8/9
4
مديريت و آبادانی
روستايی
60
27
مرد
جنسیت
40
18
زن
57/8
26
 19تا  22سال
گروه سنی
17/8
8
 23تا  27سال
24/4
11
 28سال و باالتر
ميانگين
سن22 /79:

کمينه سن19:

نتايج توصیفی نمرات پیش آزمون و آزمون نهايی و
آزمون پايش در جدول ( )2نشان میدهد که میانگین
نمره پیش آزمون برابر با  8/19و نمره بیشتر پاسخگويان
(  66/7درصد) بین  5/1تا  10بوده است .میانگین نمره
آزمون نهايی 14/26 ،بوده که داراي گروه نمره  10/1تا
 14و گروه  14/1تا  17به ترتیب با  44/4درصد و 35/6
درصد با بیشترين فراوانی بودند .توزيع فراوانی پاسخگويان
بر اساس نمره آزمون پايش حاکی از میانگین نمره پايش
 13/36میباشد که گروه نمره  12/1تا  14با  53/3درصد
داراي بیشترين فراوانی بود .

بيشينه
سن37:

جدول  -2نتايج آمار توصیفی نمرات پیش آزمون ،آزمون نهايی و آزمون پايش( 45=Nنفر)
فراوانی

درصد

میانگین

کمینه

بیشینه

نمره
پیش آزمون

 5و کمتر
 5/1تا 10
 10/1و باالتر

9
30
6

20
66/7
13/3

8/19

3/5

14/5

آزمون نهايی

 10و کمتر
 10/1تا 14
 14/1تا 17
 17و باالتر

3
20
16
6

6/7
44/4
35/6
13/3

14/26

8

19/25

آزمون پايش

 12و کمتر

8

17/8

13/36

9/26

19/07

 12/1تا 14

24

53/3

 14/1تا 16

10

22/2

 16/1و باالتر

3

6/7

آزمون نهايی (با میانگین= )13/40باالتر از نمره پیش
آزمون (با میانگین= )8/14بوده و بر همین اساس نتايج
تفاوت میانگین نمره در دو مرحله پیش آزمون و آزمون
نهايی معنی داري میباشد ( ،t=8/312معنی
داري=.)0/000

يافتههاي استنباطی
فرضيه اول :مقايسه نمره پيش آزمون و آزمون نهايی
براي گروه کنترل

نتايج مقايسه نمره پیش آزمون و آزمون نهايی براي
گروه کنترل با استفاده از آزمون  tوابسته همانگونه که
در جدول ( )3آمده است ،نشان میدهد که میانگین نمره

جدول  -3مقايسه نمره پیش آزمون و آزمون نهايی براي گروه کنترل

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادي

سطح معنی داري

پیش آزمون
آزمون نهايی

19
19

8/14
13/40

2/28
2/29

8/312

18

0/000
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میانگین نمره آزمون نهايی (با میانگین= )15/13باالتر از
نمره پیش آزمون (با میانگین= )8/25بوده و بر همین
اساس نتايج تفاوت میانگین نمره در دو مرحله پیش
آزمون و آزمون نهايی معنی داري می باشد (،t=10/68
معنی داري=..)0/000

فرضيه دوم :مقايسه نمره پيش آزمون و آزمون نهايی
براي گروه آزمايش

نتايج مقايسه نمره پیش آزمون و آزمون نهايی براي
گروه آزمايش با استفاده از آزمون  tتست وابسته
همانگونه که در جدول ( )4آمده است نشان میدهد که

جدول  -4مقايسه نمره پیش آزمون و آزمون نهايی براي گروه آزمايش

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادي

سطح معنی داري

26
26

8/25
15/13

2/14
2/53

10/68

25

0/000

پیش آزمون
آزمون نهايی

فرضيه سوم:مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش بر اساس

نتايج تفاوت میانگین دو گروه بر اساس آزمون  tنشان
می دهد که اختالف معنی داري در میانگین نمره آزمون

نتايج مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش بر اساس
نمره پیش آزمون با استفاده از آزمون  tمستقل همانگونه
که در جدول ( )5آمده است نشان میدهد که میانگین
نمره پیش آزمون دو گروه تقريبا برابر بوده و بر اين اساس
اختالف معنی داري در میانگین نمره پیش آزمون دو گروه
وجود ندارد ( ،t=-0/165معنی داري=.)0/87
نتايج مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش بر اساس
نمره آزمون نهايی با استفاده از آزمون  tمستقل همانگونه
که در جدول ( )5آمده است نشان میدهد که میانگین

نهايی دو گروه وجود دارد ( ،t=-2/845معنی
داري=.)0/007
نتايج مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش بر اساس
نمره آزمون پايش با استفاده از آزمون  tمستقل همانگونه
که در جدول ( )5آمده است نشان می دهد که میانگین
نمره پايش براي گروه آزمايش برابر با  13/98و براي گروه
کنترل  12/75بود که حاکی از باالتر بودن میانگین نمره
آزمون پايش براي گروه آزمايش میباشد .نتايج تفاوت
میانگین دو گروه بر اساس آزمون  tنشان میدهد که
اختالف معنی داري در میانگین نمره آزمون پايش دو گروه
وجود دارد ( ،t=-2/607معنی داري=.)0/012

نمره پيش آزمون ،و آزمونهاي نهايی و پايش

نمره آزمون نهايی براي گروه آزمايش برابر با  15/13و
براي گروه کنترل  13/40بود که حاکی از باالتر بودن
میانگین نمره آزمون نهايی براي گروه آزمايش میباشد.

جدول  -5مقايسه گروههاي کنترل و آزمايش بر اساس نمره آزمونها

مبناي
مقايسه

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

نمره پیش
آزمون

کنترل
آزمايش

19
26

18/14
18/25

2/29
2/14

-0/165

نمره آزمون
نهايی

کنترل
آزمايش

19
26

13/40
15/13

2/28
2/53

-2/845

43

نمره آزمون
پايش

کنترل
آزمايش

19
26

12/75
13/98

1/45
1/64

-2/607

43

آماره t

درجه آزادي
43

0/87
0/007
0/012

سطح معنی داري
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بحث و نتيجه گيري

فراگیران امروز ديگر کسانی نیستند که نظام آموزش
معاصر براي آنها تعريف شده بود ،فراگیران امروز در دنیايی
زندگی میکنند که سرعت ابداعات به قدري است که هنوز
مراحل توسعه يک نوآوري تكامل نیافته ،نوآوري بعدي با
هزينه کمتر و تسهیالت بیشتر ظهور میکند .در اين
شرايط تلفن همراه با ضريب نفوذ باال به عنوان يک
تكنولوژي عامه پسند در حال استفاده و گسترش سريع
است .در تايید کاربري عام و فراگیر تلفن همراه بايد گفت
که سازمانها تالشهاي آموزشی گستردهاي در راستاي
توسعه دولت الكترونیک انجام دادند ،در حالی که هنوز
کارکنانی هستند که نمیتوانند با کامپیوتر کار کنند ،اما
تلفن همراه بدون معرفی و آموزش در دستان همه در حال
استفاده است .بنابراين ،امروز تلفن همراه جزء الينفک
زندگی انسانها است که اگر برنامهريزيهاي الزم براي
هدايت کاربريهاي آن نشود ،میتواند براي نسل جوان به
تهديدي بدل شود .يادگیري سیار با استفاده از ابزاري
عامه پسند ،میتواند يک تهديد احتمالی را به فرصتی بی
نظیر تبديل کند .اگرچه يادگیري سیار داراي مزاياي
منحصر به فردي چون فارغ از زمان و مكان و همهگیر
بودن است و پیشنهاد اول استفاده از اين فرصت در
آموزش عالی است ،اما مشمول محدوديتهايی است که
پیشنهاد دوم مطالعه را شكل می دهد ،مبنی بر اينكه
جهت استفاده اثربخش از يادگیري سیار الزم است قبل از
به کارگیري در هر موسسه و براي هر رشته و شرايطی،
مورد آزمايش هاي پايلوت قرار گرفته و کلیه جوانب
موضوع بررسی گردد .مطالعه حاضر نیز در راستاي بستر
سازي يادگیري ساير در آموزش عال کشاورزي به اجراي
نیمه آزمايشی به بررسی اثر بخشی يادگیري سیار در امر
آموزش عالی کشاورزي پرداخته است.
يافته هاي توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین نمره
دانشجويان در آزمون نهايی 14/26بوده که نسبت به
میانگین نمره پیش آزمون (معادل  )8/19افزايشی معادل
 6/07داشته است ،اما میانگین نمره آزمون پايش معادل
 13/36بو د که نسبت به آزمون نهايی حدود  ./9نمره
کاهش داشت که شايد به اضطراب امتحان متمرکز و يا
میزان سختی سواالت باز گردد .يافتههاي تحقیق در
خصوص اثربخشی آموزش معمول در گروه کنترل حاکی

از معنی داري اين روش بر يادگیري دانشجويان بوده است
(فرضیه اول) و همین نتیجه در خصوص گروه آزمايش که
عالوه بر آموزش به روش معمول ،پیامکهاي آموزشی را
نیز دريافت نمودهاند صادق بوده است (فرضیه دوم).
بررسی تفوق اثربخشی آموزش سیار بر روش معمول
(فرضیه سوم) با بهکارگیري سه مرحله آزمون آماري انجام
شد ،ابتدا براي اطمینان از همسانی گروهها تفاوت گروه
کنترل و گروه آزمايش از لحاظ میانگین نمره پیش آزمون
بررسی گرديد و نتیجه حاکی از عدم معنیداري اين
تفاوت و همسانی دو گروه در مرحله آغازين مطالعه بوده
است .در مرحله دوم میانگین نمره آزمون نهايی دو گروه
کنترل و آزمايش مقايسه شد و نتیجه بیانگر تفاوت معنی-
دار میانگین نمره دو گروه و تفوق يادگیري سیار بر
آموزش به روش معمول بود .به منظور حصول اطمینان
در يک بررسی مجدد میانگین نمره آزمون پايش دو گروه
مقايسه شد و نتیجه نشان دهنده تفاوت معنیدار میانگین
نمره دو گروه و اثربخشی يادگیري سیار بر فراز آموزش به
روش م عمول بوده است .نتايج حاصل از بررسیهاي سه
گانه مويد اثربخشی يادگیري سیار بكارگرفته شده می-
باشد که با مطالعه انجام شده در هنرستان کشاورزي
( ،)Solymani & Papzan, 2010تحقیق در بین
دانشجويان پیرا پزشكی ( )Naderi et al., 2013و پژوهش
در آموزش عالی (Rezaei-Rad, & Bakhtiar,
)2014همسو میباشد .از جمله ديگر مطالعاتی که در ساير
کشورها ،اثربخشی يادگیري سیار را با اجراي نیمه
آزمايشی تايید نمودند پژوهش انجام شده در انگلستان
( ،)Evans, 2008پیمايش انجام شده در دانشگاه
پنسیلوانیا ) )Mcconatha, et al., 2008و پژوهش اجرا
شده در دانشگاه آمريكا است (.)Motiwalla, 2007
از نتايج ارايه شده میتوان چنین استنباط نمودکه
يادگیري سیار توانسته کیفیت آموزشی را باال برده و
پیشرفت تحصیلی را به ارمغان آورد و اين يكی از راه-
کارهاي به روز و جوان پسند براي رفع نگرانیهاي
متخصصان امر آموزش در خصوص پیشرفت تحصیلی
دانشجويان است .بر اساس درخواستهاي دانشجويان در
طول ترم تحصیلی مورد تحقیق ،میتوان گفت يكی ديگر
از ويژگی هاي يادگیري سیار امكان توجه به تفاوتهاي
فردي دانشجويان و ارسال اطالعات متناسب با نیاز
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فراگیران است ،در حالی که سالها توجه به تفاوتهاي
فردي تنها شعاري بدون عمل بود ،يادگیري سیار میتواند
اين شعار علمی را به عمل نزديک نمايد .بررسیهاي
صورت گرفته در زمان انجام تحقیق نشان میدهد ،هنوز
جامعه دانشجويی آماده پذيرش يادگیري سیار به عنوان
يک روش مستقل نیست و الزم است در کنار روشهاي
معمول بكارگرفته شود ،و همین امر نیازمند تصمیمگیري
در خصوص مطالبی است که در کالس معمول بايد گفته
شود و آنچه که از طريق يادگیري سیار ارسال شود .يكی
ديگر از محدوديت هايی که می توان به آن اشاره نمود
تهیه پیام ها در يادگیري سیار است که نیازمند صرف زمان
و انرژي مضاعفی است که ممكن است مورد تمايل برخی
از همكاران علمی نباشد ،اما همین امر که پیامها توسط
مدرس درس تهیه شده ،سبب جلب اعتماد دانشجويان به
مطالب شده آنها را به پیگیري و مطالعه بیشتر مطلب
ترغیب می نمايد .اگرچه می توان نقد کرد که اين روزها

با توجه به مراحل طی شده در انجام اين تحقیق مشتمل
بر طراحی پیام هاي آموزشی ،اجراي دوره آموزشی و ارسال
پیامها پیشنهادهاي زير ارايه میگردد:
 نتايح در طراحی پیامهاي آموزشی يادگیري سیارنشان داد ،الزم است در طراحی پیامهاي آموزشی به
تئوريهاي انگیزشی ،آموزشی ،ساختار اجتماعی و ويژگی-
هاي ابزار مورد استفاده مانند محدوديت صفحه نمايش و
تعداد کلمات قابل ارايه در يک پیام جهت دريافت پیام
توسط تمامی گوشیهاي هو شمند و غیر هوشمند ،توجه
شود .البته استفاده از پیامهاي صوتی پس از اجراي امكان
سنجی ،مورد پیشنهاد براي مطالعات بعدي است ،چرا که
امكان انجام نقشهاي چند گانه در يک زمان را مخصوصا
براي دانشجويان شاغل فراهم میآورد.
 ابزار مورد پیشنهاد اين مطالعه در يادگیري سیارتلفن همراه میباشد .زيرا اگرچه میتوان محتواي آموزشی
را براي مثال بصورت اساليد در صفحات وب بار گذاري

بايد درس را به صورت لقمههاي آماده به دانشجو خوراند،
اما چنین نیست يادگیري سیار ترغیب به فراگیر محوري
است که الزمه تحقق آن آمادگی فراگیر ،مدرس و حتی
محیط آموزشی و تحصیلی و انجام برنامه ريزهاي الزم
است.
در پايان نتايج نشان داد که بهکارگیري تلفن همراه
در يادگیري در عمل نیز مورد استقبال دانشجويان قرار
گرفته و بر میزان يادگیري آنها اثر معنی داري دارد.
بنابراين ،فراتر از نتايج اين مطالعه ،تبیین جايگاه فنآوري
در نظام آموزش عالی و بستر سازي براي همگامی نظام
آموزش عالی با تكنولوژيهاي روز و نیاز فراگیران ،که از
جمله اقدامات مربوط تولید محتواي آموزش مناسب،
آماده سازي مدرسان ،دانشجويان و حتی خانواده
دانشجويان و اجتماع است ،مورد پیشنهاد است .همچنین،

نموده و در اختیار دانشجويان قرار داد و مصداق يادگیري
سیار را به عمل نشاند ،اما تلفن همراه ابزاري است که
همیشه ،همراه همگان هست و حتی امكان استفاده از
زمان هاي مرده (زمانهايی که افراد پشت ترافیک از دست
می دهند) در مكان هايی که امكان استفاده از لپ تاپ و
اينترنیت نیست را هم فراهم می آورد .بنابراين ،امروز
يادگیري در هر مكان ،هر زمان و براي همه با ويژگیهاي
تلفن همراه سازگار تر به نظر میرسد.
 يادگیري سیار در اين مطالعه از طريق ارسالپیام هاي آموزشی با تكرار مطالب مهم آموزشی ،فرآيند
يادگیري را تسهیل نمود .اما بهکارگیري يادگیري سیار در
امر ارزشیابی آموزشی ،ايجاد تعامل دانشجو -مدرس و
حتی دانشجو -دانشجو نیز مورد پیشنهاد است.
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