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 چکیده
آموزش  اجتماعی در هایشبکهاعتباریابی الگویی برای یادگیری سیّار مبتنی بر  پژوهش حاضر تدوین و هدف از

در این مقاله از نوع آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود.  پژوهشبود. روش  5079-77در سال تحصیلی  عالی ایران
و  هاؤلفهم، ابعاد به استخراج، ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای انجام مصاحبه با خبرگان موضوع

بر اساس روش پیمایشی و با تدوین ، و سپس در مرحله کمّی شدهپرداختهمفهوم یادگیری سیّار  هایشاخص
مبتنی  «مبانی آماری»یک دوره یادگیری درس  سازییادهپمرحله کیفی و پس از  هایشاخصبرگرفته از  پرسشنامه

 ایمرحله ایطبقه گیرینمونهبا استفاده از روش  کنندگانشرکتنفر از  033از ، WhatsAppبر شبکه اجتماعی 
 295ه ک-آن  هایدادهانتخاب شدند که در این دوره پیمایش مبتنی بر پرسشنامه مذکور انجام گرفت و بر اساس 

 به اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی الگوی یادگیری سیّار در آموزش عالی پرداخته شد. -پرسشنامه معتبر بود

در بخش کیفی متخصصان دانشگاهی و کارشناسان تکنولوژی آموزشی که از این جامعه  پژوهشمعه آماری جا
نتخاب گلوله برفی ا گیرینمونهمعتبر پیشین با استفاده از روش  هایپژوهشنفر به استناد  51به حجم  اینمونه

س در بخش کیفی بر اسا هاداده تحلیل د.تهران بو آزادشهردولتی و  هایدانشگاهشدند و در بخش کمّی دانشجویان 
در  پژوهش هاییافته و اکتشافی بود. ییدیتأتحلیل محتوی موضوعی و در بخش کمّی بر اساس تحلیل عاملی 

فراگیر یا »است. این ابعاد شامل بعُدِ  مؤلفه 29بعُد و  9بخش کیفی نشان داد که الگوی یادگیری سیّار دارای 
ند که بخش کمّی نیز نشان داد هاییافته. باشندمی «زیرساخت»و « ابزار و تکنولوژی»، «تباطتعامل و ار»، «یادگیرنده

نیکویی برازش  هایشاخصبود و  0/3باالتر از  هاشاخصبارهای عاملیِ همه ، ییدیتأدر تحلیل عاملی اکتشافی و 
ر لفای کرونباخ( مناسبی در الگوی مذکوپایایی )میزان آ، هاشاخص. همچنین دادمیبرازش مناسبی را نشان ، الگو نیز
کاربرد ، های سیارپژوهش حاضر نشان داد که عدم تمایل دانشجویان در استفاده از دستگاه هاییافته نتایج داشتند.

و دلیل دیگر مقاومت  استآن در راستای اهداف آموزشی و دانشگاهی به دلیل عدم آگاهی از مزایای یادگیری سیار 
از امکان برقراری کامل تعامل طرفین به دلیل عدم توانایی در ارتباطات چهره به  ترس، این سیستمنسبت به  هاآن

 چهره است

 یادگیری سیّار، اجتماعی هایشبکه، آموزش عالی :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه
 و هاگروه، افراد که هستند اینترنتی هایسایتوب از ایگونه، اجتماعی هایشبکه

، اطالعات و آیندمی هم گرد مشترک ویژگی یا چند یک پیرامون هاآن در، هاسازمان
 بروز و با ظهور .گذارندمی اشتراک به یکدیگر با را خود محتواهای و مطالب

 هایشبکه، 9توییتر، 0یوتیوب، 2پالس گوگل، 5بوکیسف مثل، وب جدید هایتکنولوژی

 هستند محتوا یگذاراشتراک به و تولید، گرایی ارتباط در کاربران تعامل بر مبتنی اجتماعی
( 2350، 9باربور و پلوگ) هایهاز نظر. بر اساس بسیاری (2352، 1و موزلیم سانتسو، علی)

 درس کالس در سیار اساتید هایشبکهحوزه استفاده از یادگیری سیار از طریق  در

 و پرسش نظیر هاییفعالیت با و بپردازند تعامل و مشارکت به شاگردان با تا کوشندمی
 هایپروژه و هاپژوهش، آموزدانش به اطالعاتی بازخورد، تفکر به شاگردان ترغیب، پاسخ

 تعاملی محیطی، آن نظایر و سمینارها، نظرتبادل و محیط بحش ایجاد، گروهی و فردی

دانشجویان  میان تعاملی ایجاد محیط به نیاز نیز الکترونیکی یادگیری محیط در .کنند ایجاد
 از اینکه مگر، شد نخواهد محقق امر این و دارد وجود اساتید در بستر آموزش عالیو 

 استفاده هادانشگاه الکترونیکی یادگیری مدیریت سیستم در شبکه اجتماعی هایسرویس

 د.گرد
 یادگیری و سیمیب هاییفناور پیشرفت با، مکان هر و زمان هر در یادگیری رویکرد

 یادگیری از مدلی عنوانبه سیار یادگیری .است پیوسته عیتواق به زیادی حد تا سیار

 سیار هاییآورفن از ه گیری بهر با مهارت و نگرش، دانش کسب به اشاره الکترونیکی

در  یبه طرق مختلف آموزش از دور طیاست که در مح یندیاز دور فرا یریادگی .دارد
 یکیالکترون یریادگ( ی2355 ،9کلوزو و مولینری) گیردمیصورت  رندهیادگی تیجهت هدا

 هاییرفناواز  یریگبهره یکیالکترون یریادگی درواقعاز دور است.  یریادگی رمجموعهیز
 هبودب یبرا یافرا رسانهو  هایرسانچند  یهانظامو  نترنتیا مانندی و ارتباط یاطالعات

ردن کفراهم  وی به منابع و خدمات آموزش یدسترس لیتسه قیاز طر یریادگی تیفیک
 (.2353، 9و همکاران کولین) استچون تعامل و مشارکت از راه دور  ییسازوکارها
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5. Ali, H. N., Santoso, P. B., & Muslim, 
M. A. 

6. Barbour, M., & C. Plough. 
7. Colazzo, L., & Molinari, A. 
8. Colline, P, Rahilly, K, Richardson, I. & 
Third, A. 
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با ، تاس الکترونیکی یریادگی اتیکه از خصوص یدر هر زمان و مکان یریادگی کردیرو
، 5کراس)ست ا وستهیپ تیبه واقع یادیحد ز تا اریس یریادگیو  میسیب  یفناور شرفتیپ

 سیار هایفناوری: کندمی فیتعر گونهاینرا  اریس یریادگ( ی2337) 2ن(. براو2339
 یریادگی هایمحیط شکل دهد که ما از یمؤثرتر از زمان طوربهرا  یریادگی تواندیم

 .کنیممیاستفاده  یکیالکترون
در فناوری اطالعات و ارتباطات و از آن جمله  توجهقابل هایپیشرفتدر حال حاضر 

فرایندهای مدیریتی و ارتباطاتی آموزش شده است. این  باعش بهبود، سیار هایدستگاه
و  صوتی هاییادداشتاز  یریگبهرهی بر وب بوده و امکان بتنابزارها مکمل ابزارهای م

این آموزش (. 2331، 0ملو) استآموزش و یادگیری مؤثر فراهم کرده  منظوربهتصویری را 
، سمییررغز طریق ارائه آموزش اقتصادی و اجتماعی زیادی را ا، تغییرات مثبت سیاسی

و نیازهای فراگیران  بااستعدادهاو ارائه مطالب درسی متناسب  العمرمادامامکان آموزش 
 .و آموزش تعداد زیادی از فراگیران با منابع مالی کمتر با خود به همراه داشته است

ذاشته گ رتأثی هاانسانزندگی  هایجنبهعات و ارتباطات بر تمام الپیشرفت فناوری اط
وه المختلف فرا روی انسان قرار داده است. بع هایعرصهنوینی را در  هایروشاست و 

ت در تالش اس ایجامعهعات چنان است که هر سرعت تغییر و پیشرفت این فناوری اطال
رکن  نیترمهم کهیناتوجه به  دهد. باخود را با این تغییرات وفق ، زمان ترینکوتاهتا در 

آموزش نیز باید همگام و همسو با این تغییرات پیش ، ظام آموزشی آن استهر جامعه ن
 عنوانهب آورسرسامرود و برای همگام شدن با آن نیاز به ابزارهایی متناسب با این سرعت 

توسعه یادگیری الکترونیکی دل مرحله جدیدی است. در این راستا یادگیری سیار از 
 شرایط یادگیری بدون یریپذامکانارهای سیار و گستردة ابز هایقابلیت .است برآمده

و  زاده صفار) .آن را به ابزاری مهم در یادگیری مطرح کرده است، توجه به زمان و مکان
 (5099، یمنوچهر

 یریادگیمحور است.  رندهیادگی کردیرو، اریس یریادگدر حوزه ی دیجد یکردهایاز رو
 تصور ریو متغ اریس تیموقع کیر است که د یریادگیهر نوع  کردیرو نیدر ا اریس

 (2351، 9کروچر) دهدمی را اریس یهاآوریفن قیاز طر یریادگی هایفرصت ای گیردمی
، کردیرو نیاست. مطابق با ا یفرد و اصول استقالل ییفردگرا تیبر محور گرید کردیرو

                                                                                                                                        
1. Cross, J. 
2. Brown 

3. Mellow, P. 
4. Curcher, M. 
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، دیهت تولج را یکه امکانات انفراد شودمی فیتعر یتیفعال هر نوع عنوانبه اریس یریادگی
 ی. برخندکمی فراهم یتالیجید اریس لهیوس کی واسطهبهاطالعات  جادیا ای تعامل، عیتوز

، 5نیکاکاریسون و کو) دهندمی وندیپ زمانهم یریادگیرا به  اریس یریادگی زین پژوهشگران
2339.) 
ی و افزایش کارای منظوربهقبلی نشان داد که  هایپیشینهو  هاپژوهشدر کل نتایج  

ن ای سازییادهپمدیران آموزشی قبل از ، آموزشی هاینظامموفقیت یادگیری سیار در 
ثرات و ا پیروی کرده و ازاین شیوه  سازییادهپباید از یک الگو یا مدلی جهت ، سیستم

الگویی ، . در این راستا در پژوهش حاضر(22359، )تورنتون و هوس کنندمزایای آن آگاه 
ابی تدوین و سپس به اعتباری، آن هایشاخصو  هامؤلفه، ابعاد ازنظررا برای یادگیری سیار 

ن و تدوی، لذا مسئله اساسی این پژوهشو کشف ساختار عاملی آن الگو پرداخته است. 
در  رودیمانتظار تبیین( الگوی یادگیری سیّار در آموزش عالی ایران است. ) اعتباریابی

، یمحور رندهیادگی اریس یریادگی هایمهبرنا یطراح یبرا طراحان کینزد ندهیآ
رار ق شتریب موردتوجه را انعطافقابلو  یمشارکت یریادگی یراهبردها، یغن هایرسانه

وابسته به  اریس 0زمانهمیادگیری  درنتیجهکه  استی ریادگی، اریس یریادگی ندهیدهند. آ
 یریادگی ینوع تقیحق در 9زمانهم یریادگی. افتدیم اتفاق هایفناوریظهور  شبکه

جوا و ) شودمیاستفاده  اریس یاز ابزارها آموزش انتقال یاست که در آن برا یکیالکترون
 هایمحیطدر نیز معتقد است  (2353) 9دیگر هونگ و یونگ یاز سو .(2355 1استیونس

 یفناور و امکانات یآموزش هایخواسته نیتالش بر آن است که ب، زمانهمی ریادگی
 یمناسب برا هایزمینه بتوان، مناسب یبسترها جادیاست با ا دیشود. ام جادیتعادل ا

 .کردفراهم  رای ریادگی هایمحیط نیچن ییبرپا
کیفی مبتنی بر تحلیل محتوی  پژوهشدر این راستا جهت تدوین مدل از روش 

موضوعی و برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی 
الگوی یادگیری -1از:  اندعبارتاهداف این پژوهش استفاده شده است.  ییدیتأو  اکتشافی

الگوی )ساختاری  روابط-2 است هاشاخصو  هامؤلفه، سیّار شامل کدام ابعاد اساسی
الگوی -3چگونه است؟ الگوی یادگیری سیّار هایمؤلفهساختاری( موجود بین ابعاد و 

 ندازه از اعتبار برخوردار است؟تا چه ا یادگیری سیّار شدهاستخراج

                                                                                                                                        
1. Garrison, D. R. & Kanuka, H. 
2. Thornton, P. & Houser, C. 
3. ubiquitous learning. 

4. mobile technologies. 
5. Guo, Z., & Stevens, K. J. 
6. Hung, H, T. & Yuen, S. C. Y. 
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 روش
با استفاده از روش ، هاگردآوری داده روش ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظر پژوهشاین 

با تلفیق دو روش کیفی )تحلیل مضمون( و  و 2از نوع اکتشافی متوالی 5آمیخته پژوهش
ه دنبال ب پژوهشگر، در مرحله اول ازآنجاکهپیمایشی( انجام گرفته است.  -کمی )توصیفی

تخراج تعیین و اس، ارائه و تدوین الگویی برای یادگیری سیّار است و باید به شناسایی
ا لذا ب، این الگو پرداخته شود دهندهتشکیل هایشاخصو  هامؤلفهزیر ، هامؤلفه، ابعاد

 هایؤلفهماستفاده از روش کیفی و بر اساس نظر خبرگان و متخصصان به استخراج ابعاد و 
 0مشخص از روش کیفی تحلیل مضمون طوربهمذکور پرداخته شد. در این مرحله  الگوی

کلی در خصوص  سؤال 1که شامل  یافتهساختارنیمه  هامصاحبهاستفاده گردید. در این 
و شرایط و الزامات  هرکدام هایشاخص، آن هایمؤلفهابعاد و ، مفهوم یادگیری سیّار

 عنوانبهماعی اجت هایشبکهبر استفاده از  پژوهشگر تأکیدبیشتر ، اجرایی و فرآیندی بود
بود. پس از شناسایی  WhatsAppبستر یادگیری سیّار و مشخصاً بر بستر شبکه اجتماعی 

 ،در مرحله کمّی، الگوی مذکور )تدوین مدل مفهومی نهایی( هایشاخصو  هامؤلفه، ابعاد
 ین بخش بر اساس روشاعتباریابی )تبیین( الگوی یادگیری سیّار صورت گرفت. ا

کمّی و مشخصاً روش پیمایشی بود. بدین ترتیب که ابتدا یک دوره درسی  پژوهش
طراحی و برای یک  WhatsApp)مشخصاً دوره آمار کاربردی( در بستر شبکه اجتماعی 

قرار گرفت. این  هاآندر اختیار  پژوهشنفری اجرا شد. سپس پرسشنامه  033نمونه 
تدوین شد. بر اساس ، در مرحله کیفی شدهاستخراج هایصشاخپرسشنامه بر اساس 

مدل بر مبنای تحلیل  هایشاخصو  هامؤلفهبه اعتباریابی ، هاپرسشنامهاطالعات این 
( و استخراج روابط ساختاری پرداخته شد. 1CFA) ییدیتأ( و 9EFA) اکتشافیعاملی 

 ری گردید.معتبر شناخته شد و وارد تحلیل آما، پرسشنامه 295 درنهایت
( شامل خبرگان حوزه هامصاحبهبرای انجام بخش کیفی )، پژوهشجامعه آماری 

یادگیری سیّار که در این زمینه دارای کتاب مقاله و کارهای عملی معتبر در این حوزه 
بنابراین جامعه آماری )یا جامعه ذینفعان( شامل تمامی خبرگان و کارشناسان حوزه ؛ بودند

نفر با  51 درنهایت، بر اساس رسیدن به اشباع نظری میان این که در یادگیری سیّار است
الزم  .با استفاده از روش دلفی و مصاحبه قرار گرفتند پیشین معتبر هایپژوهشاستناد به 

                                                                                                                                        
1. mixed method 
2. sequential exploratory 
3. theme analytics 

4. expletory factor analysis 
5. confirmatory factor analysis 
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ف بود که مختل هایگرایشبا  شناسیروان غالباًبه ذکر است که رشتة تحصیلی خبرگان 
 ال سن بودند که از هر دو جنسیت انتخاب شدند.س 93سال سابقة کار و  9حداقل دارای 

 آزادشهردولتی و  هایدانشگاهجامعه آماری بخش کمّی نیز شامل تمام دانشجویان 
تهران بود که نمونه آماری بر اساس نمونه الزم برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا 

مشخص گردید  یامرحله ایطبقه گیرینمونهنفر با روش  033( 5071، کالین) ییدیتأ
دوره یادگیری مبانی و مفاهیم آماری در ، که با جلب رضایت این تعداد از دانشجویان

 هاآنبین  ایپرسشنامهاجرا شد و سپس  هاآنبرای  دو ماهبه مدت  WhatsAppبستر 
هم  در پژوهش که هم پسر بودند و کنندهشرکتتوزیع گردید رشتة تحصیلی دانشجویان 

درصد غیر  13درصد شاغل و  13و علوم تربیتی بودند که حدود  شناسیروان غالباًدختر 
 سال بود. 01حدود  هاآنشاغل بودند و میانگین سنی 

( مختلف هایدانشکده) هاجمعیتمتناسب با حجم از زیر  ایطبقه گیرینمونه. روش 
 مدل در شدهاستخراج هایشاخصنیز مبتنی بر  پژوهشانتخاب شده است. پرسشنامه 

بود که بر اساس یک  سؤال 593بود که در کل شامل  هامقولهاز  هرکدامپارادایمی برای 
بر  هامؤلفهو  سؤاالتطراحی شده بود. پایایی و روایی سازه این  53تا  5طیف پاسخ 

 ونیکویی برازش محاسبه  هایشاخص عنوانبهاساس مدل یابی معادالت ساختاری و 
گزارش شد.  99/3ار پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و مقد 99/3مقدار روایی سازه 

که در تحلیل عاملی اکتشافی و ) 5اصلی هایمؤلفهبر مبنای روش تحلیل  هادادهتحلیل 
 ( انجام گرفته است.رودمیبه کار  ییدیتأ

 هایافته
یت قابل» یهامؤلفه جزبه، مربوط به بعُد فراگیر هایمؤلفهبرای ، هامؤلفهدر خصوص  

خبرگان دارای اهمیت کافی برای قرار گرفتن  ازنظرکه « شناختی هایمهارت»و « ذهنی
و میزان  79/5بیشتر از  هاآن t)مقدار آماره  اندنشدهدر الگوی نهایی تشخیص داده 

 9ز باالتر ا یمعنادار طوربه هاآنیا به عبارتی میانگین ، نبود 31/3کمتر از  هاآن یمعنادار
 31/3کمتر از  یمعنادارو میزان  79/5بیشتر از  tدارای مقدار آماره  هامؤلفهقی ماب، نبود(

دارای اهمیت بسیار زیاد برای قرار گرفتن در  هامؤلفهاین ، خبرگان ازنظربوده و لذا 
گیری الگوی نهایی یاد درنهایتبنابراین ؛ الگوی نهایی یادگیری سیُار تشخیص داده شد

                                                                                                                                        
1. principal component analysis 



 143 ... مبتنی سیّار یادگیری الگوی اعتباریابی و تدوین 

تدوین خواهد شد. برای « شناختی هایمهارت»و « قابلیت ذهنی» مؤلفهسیُار با حذف دو 
عُد و برای ب« وقتپارهمطالعه » مؤلفهبرای بعُد تعامل و ارتباط ، هر بعُد هایمؤلفهسایر 

نبودند و لذا در الگوی نهایی حذف  معنادار« بسترسازی فرهنگی» مؤلفه یرساختز
 29 وبعُد  9دارای ، نتهای بخش کیفیالگوی یادگیری سیّار در ا درنهایتخواهند شد. 

 حذف گردید. مؤلفه 9خواهد بود و  مؤلفه
 KMOزمون از آ گیرینمونهبررسی کفایت  منظوربه، در ابتدای تحلیل عاملی اکتشافی

( و میزان 9/3از  تربزرگ) KMOبه همراه آزمون بارتلت استفاده شده است.: میزان 
گفت که تعداد نمونه برای  توانمیلذا ، است 1/3معناداری آزمون بارتلت هم کمتر از 

تعیین تعداد عوامل  منظوربهدر ادامه  اجرای تحلیل عاملی کافی و مناسب است.
توسط تحلیل عاملی اکتشافی و میزان تبیین واریانس همه گویه  شدهاستخراج( هایمؤلفه)

 هاهمؤلفان داد که واریانس تبیین شده نش نتایج، شدهاستخراج هایعاملها توسط این 
درصد واریانس  39/97و این چهار عامل در حدود  دهندمیجمعاً چهار عامل را تشکیل 

این  التسؤاروایی مناسب  دهندهنشان درواقعکه  کنندمیالگوی یادگیری سیّار را تبیین 
می وتعداد ابعاد مورد انتظار بر اساس مدل مفه اندازهبه، است. همچنین تعداد عوامل مؤلفه

 مؤلفه 29 درمجموع، برای مفهوم یادگیری سیّار رفتمیکه انتظار  گونههمانبنابراین ؛ بود
 شدند. یبندطبقهبُعد  در چهار، موجود در مدل

 1ماتریس بارهای عاملی چرخش یافته .1 جدول

 ابزار و تکنولوژی یرساختز تعامل یادگیرنده مؤلفهشرح  مؤلفهشماره 
 - - - 952/3 مهارت فنی 1

 - - - 131/3 دانش قبلی 2
 - - - 923/3 وریسودمندی و بهره 3

 - - - 999/3 سهولت استفاده 4
 - - - 999/3 استقالل در یادگیری 5
 - - - 993/3 آمادگی دانشجویان 6
 - - - 932/3 قصد یادگیری 7
 - - 933/3 - تعامل با اساتید 8

                                                                                                                                        
و با  اندنشدهدر جدول آورده  5/9بارهای عاملی کمتر از  6 

 .اندشده( مشخص -خط تیره )
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 ابزار و تکنولوژی یرساختز تعامل یادگیرنده مؤلفهشرح  مؤلفهشماره 
 - - 157/3 - تعامل با دیگر دانشجویان 9

 - - 123/3 - های اجتماعیفعالیت در شبکه 10
 - - 999/3 - ها و اطالعاتانتقال ایده 11

12 
فکری و هم، حل مسئله

 مشارکت
- 119/3 - - 

 - 923/3 - - قابلیت حمل() وسایلاندازه  13

 - 919/3 - - افزاریهای ظاهری و نرمویژگی 14

15 
سرعت انتقال اطالعات و 

 اینترنت
- - 952/3 - 

 - 119/3 - - هاسرعت پردازش داده 16
 - 913/3 - - های مخابراتیهزینه 17

 - 133/3 - - امنیت و قابلیت اعتماد ابزارها 18
 952/3 923/3 - - اینترنت سیار 19

 925/3 - - - گذاری دولتسرمایه 20
 119/3 - - - های فنی و مخابراتیزیرساخت 21

 999/3 - - - پشتیبانی مالی 22
 911/3 - - - قوانین و مقررات 23

 939/3 - - - محتوای مناسب 24

دانش ، اول یعنی مهارت فنی مؤلفههفت ، شودمیمالحظه  5که در جدول  طورهمان
 یانآمادگی دانشجو، استقالل در یادگیری، سهولت استفاده، وریسودمندی و بهره، قبلی

 0/3همگی دارای بار عاملی باالی ) اندگرفتهو قصد یادگیری با هم در یک عامل قرار 
از مقوله کلی یادگیری سیّار را « فراگیر )یادگیرنده(»بعُد  هامؤلفهبودند( و لذا این 

در  فعالیت، تعامل با دیگر دانشجویان، تعامل با اساتید هایمؤلفه. همچنین سنجندمی
فکری و مشارکت هم، هحل مسئل مؤلفهها و اطالعات و انتقال ایده، های اجتماعیشبکه

 هالفهمؤاین ، که در مدل مفهومی نیز آشکار بود طورهمانو  اندگرفتهنیز در یک عامل قرار 
ن . همچنیدهدمیقرار  موردسنجشاز مقوله کلی یادگیری سیّار را « تعامل و ارتباط»بعد 

های ژگیوی، سرعت انتقال اطالعات و اینترنت، قابلیت حمل() وسایلاندازه  هایمؤلفه
امنیت و قابلیت اعتماد ، های مخابراتیهزینه، هاسرعت پردازش داده، افزاریظاهری و نرم



 145 ... مبتنی سیّار یادگیری الگوی اعتباریابی و تدوین 

اینترنت سیار با هم در یک عامل قرار گرفته و لذا بعُد ابزار و تکنولوژی و ، ابزارها
قوانین و  ،پشتیبانی مالی، های فنی و مخابراتیزیرساخت، گذاری دولتسرمایه هایمؤلفه
 هااختزیرسمحتوای مناسب نیز با هم در یک عامل جای گرفتند و بنابراین بعُد  ات ومقرر

عالوه بر بارشدن روی عامل « اینترنت سیّار» مؤلفه. البته دهندمیقرار  موردسنجشرا 
یعنی ، روی عامل چهارم نیز 0/3باالی  معنادار یبار عاملدارای ، «ابزار و تکنولوژی»
این  یبار عامل کهیطوربه، است 5دارای بار متقاطع اصطالحبهاست و « هازیرساخت»

 ،بیشتر از بار عاملی آن بر روی عامل زیربنایی خودش، هازیرساختروی عامل  مؤلفه
ت بیشتر از جنس زیرساخ مؤلفهاین  رسدمیاست لذا به نظر « ابزار و تکنولوژی»یعنی 

ن به همی مؤلفهاین ، رجیح دادندت پژوهشگران حالینباااست تا ابزار و تکنولوژی!. 
 فرض شود. بارشدهصورت روی هر دو عامل 

 0/3کمتر از  2از بارهای عاملی در شکل  کدامیچه شودمیکه مالحظه  طورهمان
عاد روابط بین اب)نتیجه گرفت که اجزاء مدل در الیه اول روابط  توانمیو لذا  باشندنمی

 ییدیأتدر تحلیل عاملی  یبار عامل یبضرا آنجاکهازمربوطه( مناسب هستند.  هایمؤلفهو 
برای سنجش  هامؤلفهگفت این  توانمیلذا ، هستند هامؤلفه 2یسازهروایی  دهندهنشان

 شاخص عنوانبه) عاملیابعاد مربوطه دارای روایی سازه مناسبی هستند. تمام بارهای 
اس بر اس هامؤلفهاز  هرکدامروایی سازه( گزارش شده است. از طرفی میزان پایایی درونی 

اندازه ، وریسودمندی و بهره هایمؤلفهبوده ولی  9/3باالی  هامؤلفهاکثر  آلفای کرونباخ
بوده ولی چون نزدیک به این  9/3قابلیت حمل( و قوانین و مقررات کمتر از ) وسایل

ه ن روایی سازواقع شده نتایج نشان داد که میزا موردقبول، هستند 9/3مقدار بوده و باالی 
بوده و نشان از روایی سازه  0/3های مخابراتی( باالی هزینه مؤلفهبه جزء ) هامؤلفههمه 

 خوب مدل دارند.

 

                                                                                                                                        
1. cross Loaging. 2. construct validity 
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 بارهای عاملی و ضرایب مسیر الگوی ساختاری یادگیری سیّار در آموزش عالی ایران. 1 شکل

 برازش تحلیل مسیر مدل هایشاخص. 2جدول 

 نام شاخص
 برازش هایشاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 2.11  0کمتر از 

RMSEA )3.5کمتر از  3.392 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI  3.9از  تربزرگ 3.79 (یافتهیلتعد)برازندگی 

NFI )3.7از  تربزرگ 3.79 )برازندگی نرم شده 

GFI )3.9از  تربزرگ 3.70 )نیکویی برازش 

AGFI  3.7از  تربزرگ 3.75 (شدهیلتعد)نیکویی برازش 
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است  3.5کمتر از  (RMSEA)مقدار ریشه میانگین خطای برآورد  کهاینبا توجه به 
، )برازندگی نرم شده( NFI، (یافتهیلتعد)برازندگی  CFIبرازش  هایشاخصو سایر 

GFI نیکویی برازش( و( AGFI  است بزازش  3.9( بیشتر از شدهیلتعد)نیکویی برازش
هش گفت که مدل پژو توانمیبنابراین ؛ است قبولقابلا با مدل در حد مطلوب و  این داده

به جزء ) برازشهمه معیارهای  ازنظر هایافتهاست. بر اساس  قبولقابلحاضر مدلی 
RMSEA) ، گفت که  توانمیمدل ساختاری برازش خوبی با جامعه آماری دارد. در کل

. جامعه آماری دارد هایدادهبرازش( خوبی با )ن الگوی ساختاری یادگیری سیّار از تبیی
الگوی یادگیری سیّار و همچنین تبیین ساختار عاملی  هایمؤلفهپس از استخراج ابعاد و 

به اعتباریابی و سنجش تناسب این الگو بر ، الگو ارائهدر آخرین مرحله از ، این الگو
 ،شده است. برای این منظوراساس آخرین اصالحات انجام گرفته در مراحل قبل پرداخته 

نفر از خبرگان در  51جهت بررسی روایی محتوایی تدوین گردید و نظر  ایپرسشنامه
، اداز ابع هرکدامضرورت( ) بودنخصوص میزان مناسب بودن )تناسب( و میزان ضروری 

اخذ گردید. شاخص روایی ، برای قرار گرفتن در مدل نهایی هاشاخصو  هامؤلفه
. این معیارها به رویکرد اندشده( محاسبه CVR) محتوی( و نسبت روایی CVI) محتوایی

 کیفی هاییافتهاز مجموعه رویکردها )راهبردهای( تعیین صحت  «5بررسی توسط اعضا»
ن داد از خبرگان پرسیده شد نتایج نشا ایساختهمحققو توسط پرسشنامه  شوندمیمرتبط 

 ؤلفهماز بعُد ابزار و تکنولوژی و « و اینترنتسرعت انتقال اطالعات » مؤلفهبه جزء  که
( و CVI) محتواییدارای روایی ، هامؤلفهمابقی ، هازیرساختاز بعد « قوانین و مقررات»

هستند و نشان از مناسب بودن و ضروری  9/3( باالتر از CVR) محتوینسبت روایی 
 هایمؤلفهر خصوص . داستبرای تدوین الگوی یادگیری سیّار  هامؤلفهبودن ابعاد و 

اعتبار  شاخص ینکهباوجودا، نیز« قوانین و مقررات»و « سرعت انتقال اطالعات و اینترنت»
تصمیم ، بود 9/3ولی چون این میزان خیلی نزدیک به ، بود 9/3کمتر از  هاآنمحتوایی 

 .استالگوی نهایی پژوهش به شرح ذیل  یتدرنهاگرفته شد 
 

                                                                                                                                        
1. member checking 
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 گیرینتیجهبحث و 
 جامعی تعریف نیز مجازی اجتماعی هایشبکه مورد در، نوظهور هایپدیده یرسا همانند

 و ارتباط برقراری امکان است موردتوافق آنچه .ندارد باشد وجود همگان موردقبول که
 نکرد مرتبط و پروفایل یک طریق ایجاد از هاشبکه گونهینا در محتوا یگذاراشتراک به
 و فهرست عالئم، ماهیت هرچند .است شخصی شبکه یک ساختن منظوربه دیگران با آن

 (.2351، 5ماتزارت و وریلینگ) باشد متفاوت دیگری با است ممکن سایت هر اصطالحات
این آموزش  هاآنار ارائه شده است که برخی از برای آموزش سیّ گوناگونیتعاریف 

ین آموزش ا رمجموعداما ؛ اندگرفته در نظرسیم بی صورتبه برخی را مبتنی بر اینترنت و
توان آموزشی جهت فراگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر گرفت که بدون نیاز را می

همچون  یحمللقابهای شبکه و از طریق ابزار سیار و به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل

                                                                                                                                        
1. Matzat & E. M. Vrieling. 

یادگیری 

 سیّار

 یادگیرنده

 تعامل

 زیرساخت

ابزار و 

 تکنولوژی

0/66* 

0/5* 

0/75* 

0/57* 
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 دشودستیار دیجیتال شخصی و غیره محقق می، های همراهتلفن، حملقابل هایرایانه
 محسوب الکترونیکی یادگیری هایاز زیرمجموعه نیز سیار یادگیری. (5099، ان)عطار

 باال برای، امروزه است. یادگیری در حملقابل ابزارهای از آن استفاده محور شود ومی

 دیجیتال و ایهای رایانهفناوری به توجه، آموزش وریبهره بهبود و فراگیران انگیزة بردن

 یک قالب در نیز سیار ارتباطات تازگی به، میان این در و ست؛ا روزافزون اهمیت دارای

 (.2339، 5است )رائو و همکاران ظهور حال در آموزشی شیوة

، مازر) یات همسونظر ازبسیاری  هاییافتهنتایج پژوهش حاضر همسو با  یینتببدر 
 وانتمی( 2359، 9؛ القمدی و عماد2355، 0؛ مازور و ریچارد2339، 2مورفی و سیموند

، آموزشی یهاآرمان از بسیاری که است ساخته فراهم را ایزمینه سیار گفت یادگیری
 استقالل، زمان و مکان هر در یادگیری، یادگیری در خودراهبری، مستقل یادگیری مانند

 ترواقعی شناختن رسمیت به، عالئق حسببه محتوا انتخاب حق، یادگیری امر در فراگیر

 از استفاده با ترملموس هایقالب در هامثال ارائه امکان، ویاندانشج فردی یهاتفاوت

 از بازخورد سریع ارائه و ارزیابی و مشارکتی یادگیری و آموزش، هایرایانه امکانات

 آموزش برای سیار یادگیری به نیاز رسدمی نظر به .کندیم جلوه ترتحقق قابل، هاآموخته

 تنوع با و فراوان مخاطبین که رانیا یآموزش عالدر  یاجتماع هایشبکه مداوم از طریق

 .است محسوس بیشتر، دارد آموزشی نیازهای و تجارب، عالئق گسترده
 پژوهش مسئله هاییافتهو همسو با  (2339) 1لوفلین و لی مک بر اساس دیدگاه 

 بر یادگیری هایمحیط توسعه و طراحی تربیت و تعلیم متخصصان عنوانبه ما روی پیش

 در نحو بهترین به یادگیری که کند تضمین باید یادگیری هاییهنظر و رویکردها یمبنا

 این به توجه نیز سیار یادگیری تحقق مهم هایضرورت از .داد خواهد رخ محیط این

 توانمی نظریات این هوشمندانه یریکارگبه با زیرا ؛است یادگیری هاییهنظر و رویکردها

 حال در جهان و یکم و بیست قرن نیازهای که یافتدست رییادگی برای هاییحله  را به

 .کندمی برآورده را تغییر
( 2359) 9آنتونی و ویناری، در تبیین نتایج پژوهش حاضر و همسو با نظریه مینکومری

 رییگیرا برای پ نظیرییب فرصت، یاجتماع هایشبکهدر  انیگسترده دانشجو حضور
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 در یاجتماع هایشبکه قیاز طر انیاست. دانشجوآموزش در فضای مجازی فراهم کرده 
و  یدر امور درس تواندمیتعامل و تبادل  نیاز ا یقرار دارند که بخش گریکدیتعامل با 

تجربه  به انتقال و تبادل توانندمی یاجتماع هایشبکه قیاز طر زین اساتید باشد. یآموزش
قرار  یدر ارتباط آموزش جویانشاندانشبا  گرید بپردازند و از سوی گریکدیو اطالعات با 

 یجتماعا هایشبکه قیاز طر تواندمیانتقال دانش  ندیاز فرا یبخش، نی. فراتر از ارندیگ
و  یعمل فیتکال یانجام برخ، یدرس هایکالس یمثالً: برگزاری برخ، دنبال شود

 .ودش یرپذامکان شترییبا امکانات ب هامحیط نیدر ا تواندمی برنامهفوق هایفعالیت
درواقع  اندکردهنیز بیان ( 2359) 5نورمینشاه لهد و، میر ابوالقاسمی مروا ارتباطدراین

 یدر فضای مجازی طراح یتعامالت اجتماع تیو تقو شیبرای افزا یاجتماع هایشبکه
د عکس مانن، گیرندمیکه بر روی صفحه افراد قرار  یاطالعات قیطر از، یکلطوربه. اندشده

 وانندتمی. کاربران گرددمی لیتسه ارتباط برقراری قیو عال یالعات شخصاط، کاربر
ت با و چ لیمیا کاربردی مختلف مانند هایبرنامه قیو از طر نندیرا بب گرانیصفحات د

که  ودشمیآغاز  ییاز جا هاسایتوب نیشدن ا ایشبکهارتباط برقرار کنند؛ اما  گریکدی
تصل م گریکدیبه  یصفحات شخص نیو ا کندمی هیاز دوستان ته یفهرست هر کاربر

ر حضو یرا که در همان شبکه اجتماع یانیآشنا دوستان و تواندمی. هر کاربر شوندمی
 نیز بیان کرده است (2359) 2وو و چن نی. همچندیفزایدارند را به فهرست دوستان خود ب

با افراد  هاآنجستجو در صفحات کاربران و مشاهده مشخصات  با توانندمیکاربران 
مکانات ا ترینابتدایی هاایندهند.  گسترش آشنا شوند و فهرست دوستان خود را دییجد

مکانات ا تشانیفعال متناسب با موضوع یاجتماع هایشبکههستند.  یاجتماع هایشبکه
و  ویدیبارگذاری و تیقابل، نیآنال هایبازی، ینترنتیا یخبرخوان لیرا هم از قب گریید

 ارندد هایشانگزینهدر  یشخص هایرسانه ریو برقراری ارتباط با سا ایرایانه هایفایل
سعه به تو یاجتماع هایشبکهاستفاده از  ویژهبهو  یاستفاده از تکنولوژی آموزش 

فعال در آن  طوربه رانیکه همه فراگ ایگونهبه، کندمی کوچک کمک رییادگیجوامع 
 یاسبمن داربستاجتماعی در بستر آموزش عالی  هایشبکهاستفاده از  کنندمیشرکت 

 ریدرگ ندهاییو درک فرا ازیموردن هایمهارتدر راستای توسعه  رانیبرای کمک به فراگ
به  اکثر فراگیران کهاین. از سوی دیگر با توجه به کندمیایجاد  رانیفراگ تدر مشارک
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وبالگ  و واتساپ، ز تلگراما توانندمیوسیعی دسترسی دارند و  طوربهاجتماعی  هایشبکه
های جمعیت جوان از تلفن گسترده به استقبال توجه با امروزه رسدمیبه نظر استفاده کنند. 

معلمان و کادر دانشگاهی از ، پشتیبانی و پذیرش اساتید، همراه و سایر ابزارهای سیار
 نندک اجتماعی بیشتر استفاده هایشبکهحضور  هایپایهمبانی نظری و  آموزش سیار

، 9؛ نایت2331، 0هورن ؛2339 2؛ بالوسومدراس و رامودوس2350، 5هکرنین پالنون و)
2359). 

بیان کرده  (2359) 9کیلیگان و الی مک، ( و کول2350) 1باکس کهآنیی همچناز سو
 ی)حت یبودن از هر مکان استفادهقابلمجازی و  یاجتماع هایشبکهدر دسترس بودن است 
را جهت آموزش حل  وآمدرفت نهی( مسئله زمان و صرف هزمراهه هایتلفن قیاز طر

برخوردار است و  یفراوان تیاز اهم زمان، امروز یاطالعات اییکرده است. چراکه در دن
 بپردازد؛ خود ازیزمان ممکن به کسب اطالعات و دانش موردن ترینکوتاهدر  دیفرد با
 لی. به دلندکمی لیرا تسه ندیفرا نیا، رییادگیدر امر  یاجتماع هایشبکهکاربرد  نیبنابرا

ا باهم و ب رندگانیادگیتعامل ، امکان تبادل اطالعات، مجازی رییادگی طیمح در نکهیا
را  یزیارزش آن چ است و فرد ترجذاب رییادگی است ییباال اریدر سطح بس اددهندهی

را  یاجتماع هایهشبک اوست. یاطالعات ازهاییچراکه منطبق با ن، داندمی گیردمی ادیکه 
شدن  سبب جاری تواندمیکرد که اگر در جای نامناسب ببارد  هیتشب یبه باران توانمی
 یخال زین وپرورشآموزشبه حوزه  دهیپد نیباتالق شود. ورود ا گیریشکل منشأ ای لیس

راهم کردن از ف شینکته توجه شود که پ نیاست به ا الزم نی؛ بنابراستیدو نقش ن نیاز ا
 مناسب برای آن صورت یعلم - یفرهنگ سازیزمینه دیدو مقوله با نیا یختگیان آمامک

 جز زییچ زیاست و دانش ن یانتقال دانش و آگاه وپرورشآموزش. اگر اساس ردیگ
ب مناس هایمهارتپس الزم است برای انتقال اطالعات به ، نیست شناخته شده طالعاتا

 هایشبکهعات و ارتباطات و در راستای آن . فناوری اطالکرد منظور توجه نیبرای ا
جوامع  دهدهنتشکیل یاساس اجزای از یکیتوانسته است به ، کوتاه یزمان یدر ط یاجتماع

یکی از دالیل عدم  نظرانصاحبهمچنین به عقیده برخی دیگر از  .شود لیمدرن تبد
ی ی اهداف آموزشکاربرد آن در راستا، های سیارتمایل دانشجویان در استفاده از دستگاه

و دلیل دیگر مقاومت  استو دانشگاهی به دلیل عدم آگاهی از مزایای یادگیری سیار 
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نسبت به این سیستم ترس از امکان برقراری کامل تعامل طرفین به دلیل عدم توانایی  هاآن
ته برداش تریاساسی هایگامدر ارتباطات چهره به چهره است. لذا الزم است در این حوزه 

 .شود
حاضر تداخل فرهنگ و عوامل فرهنگ در یادگیری  پژوهش هایمحدودیتیکی از 

در ناهشیار ذهنشان تمایل به  کردهیلتحصا حتی افراد سیار است زیرا بسیاری از افر
الکترونیک اعتماد کامل کنند  هایروشبه  توانندنمیسنتی دارند و  هایروشاستفاده 

ر کنار د شودمیسنتی نباشد. لذا پیشنهاد  هایروشز مگر در شرایطی که امکان استفاده ا
 هایروشجایگزین  اجتماعی و مجازی هایشبکهتدریجی  صورتبهیادگیری سنتی 

ش تدریجی با استفاده از رو صورتبهمقاومت منفی و عدم اعتماد  کهیطوربه سنتی شود
ستفاده از سنتی شود و در عمل مزایای ا هایروشمنظم جایگزین  زدایییتحساس

 یادگیری سیار بیان شود.
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