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Abstract 

Introduction: The purpose of determination this was to measure the effect of mobile 

education on creativity, self-concept and academic self-efficacy of paramedical students in 

Behbahan. 

Methods: A quasi-experimental study with pre-test and post-test design. The statistical 

population of this study included all students of Behbahan Paramedical Faculty who were 

studying in 2015-2016 and the research sample were radiology students studying in this 

semester and taking methods of radiography courses. The sampling method was firstly 

selected randomly from the faculty majors and the field of radiology was chosen. Then, all 

the students in the class were evaluated. The independent variable in this study is mobile 

education and dependent variables were creativity, self-concept and academic self-efficacy. 

Results: According to the results of covariance analysis after modifying the pre-test scores, the 

difference between the experimental and control groups was significant in the variable of 

creativity, self-concept and self-efficacy. Indeed, the differences in the three components of 

creativity (fluidity, initiative, flexibility and expansion), and all six components of self-concept 

(physical, social, rational, moral, educational, and mood) were also significant. 

Conclusions: The use of mobile phones in the training of the experimental group improved 

the creativity, self-concept and academic self-efficacy of the subjects in this group in 

comparison with the control group. Possible reasons for this include the provision of content 

in small parts, training and repetition with intervals time and timely feedback, and the use of 

multiple senses, the availability of this device without time and space constraints, the more 

use of time, the unification of the informal learning environment into the formal. 
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مقدمه

های های جدید و به خصوص فناوریبا رشد و پیشرفت فناوری

الکترونیکی، در عرصه آموزش و یادگیری نیز تحوالت عظیمی رخ داده 

های آموزش و یادگیری جدیدی ها و روشو به تبع آنها، تکنولوژی

 آوریهای نوین. در سالهای اخیر استفاده از فن[1]ظهورکرده است 

الکترونیکی فرصتهـایی را بـرای شـیوههـای جدید آموزش فراهم آورده 

است به طوری که شیوههای تدریس امروزه بیشـتر از حالـت سـنتی 

. رشد شتابان [2]به آموزش غیرحضوری )الکترونیکی( تغییر یافته است 

 سیم و سیار ازهای سیار و توسعه روزافزون بازار تجهیزات بیفناوری

یک طرف و از طرف دیگر ارزان بودن این تجهیزات نسبت به تجهیزات 

ها در دنیا بیشتر به های ثابت، سبب شده که افراد و سازمانو فناوری

 5/2. شاهد این مدعا حضور بیش از [3]ها روی آوردند این فناوری

مراه های تلفن هبیلیون تلفن همراه در سراسر جهان، پیشرفت سیستم

خصوصاً در میان  های گذشته و افزایش ضریب نفوذ آندر طی سال

ترین و شک تلفن همراه یکی از شاخص. بی[4]دانشجویان است 

. یادگیری سیار )تلفن [5]پرکاربردترین محصوالت جامعه مدرن است 

یافته از یادگیری الکترونیکی اسـت کـه نسـبت همراه( یک شاخه توسعه

ونیکی امکان دسترسی به محتوای بـه سایر انواع یادگیری الکتر

. [6]سازد یادگیری را بـا سـهولت بیشـتری بـرای فراگیران فراهم می

یادگیری سیار درحقیقت مدلی از یادگیری الکترونیکی است که از 

 های صوتی، کتبطریق فناوریهای سیاری چون تلفـن همـراه، سیستم

 .[6]گیرد الکترونیکی و غیره صورت می

امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در 

زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جز الینفک 

. این وسیله ارتباطی و اطالعاتی [7]شود مناسبات روزمره محسوب می

ای، به سبب ویژگـیهـای خـاص خـود از جملـه تکنولوژی مخابره

پذیری زمانی و مکانی، انباشت و دریافت، نمایش و کنترل، انعطاف

ای در امرآموزش  تواند نقش قابل مالحظهناهمزمانی میتمرکززدایی و 

تکنولوژی تلفن همراه قادر است از فرایند آموزش حمایت . [8]ایفا نماید 

 24/07/1396 تاریخ دریافت:

 14/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 القیتخ همراه، تلفن

 خودپنداره

 تحصیلی خودکارآمدی

 رادیولوژی دانشجویان

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  خودکارآمدی و خودپنداره خالقیت، بر همراه تلفن طریق از آموزش اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش :مقدمه

 .گرفت انجام بهبهان شهر رادیولوژی دانشجویان تحصیلی

  دانشجویان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. است آزمونپس-آزمونپیش طرح با تجربی نیمه مطالعه یک :کار روش

  رادیولوژی رشته دانشجویان پژوهشی، نمونه و بودند تحصیل به مشغول 95-94 سال در که بود بهبهان پیراپزشکی دانشکده

  به ابتدا در گیرینمونه روش. نمودند اخذ را پرتونگاری هایروش درس و تحصیل به لمشغو نیمسال این در که بودند

  اندانشجوی همه بعد مرحله در و گردید انتخاب رادیولوژی رشته دانشکده، در موجود هایرشته بین از ساده تصادفی صورت

  یت،خالق وابسته متغیرهای و همراه تلفن طریق از آموزش پژوهش این در مستقل متغیر. گرفتند قرار سنجش مورد کالس

 .هستند تحصیلی خودکارآمدی و خودپنداره

  متغیر رد کنترل و آزمون گروه بین تفاوت آزمون،پیش نمرات تعدیل از پس کوواریانس تحلیل نتایج به توجه با :هایافته

  ابتکار، سیالی،) خالقیت مؤلفه 4 در تفاوت همچنین. بود دارمعنی تحصیلی خودکارآمدی و خودپنداره خالقیت،

  دارمعنی نیز( خو و خلق و آموزشی اخالقی، عقالنی، اجتماعی، جسمانی،) خودپنداره مؤلفه 6 هر و( بسط و پذیریانعطاف

 ..است بوده

  یتحصیل خودکارآمدی و خودپنداره خالقیت، بهبود موجب آزمون گروه آموزش امر در همراه تلفن از استفاده :گیرینتیجه

  ،کوچک قطعات در محتوا ارائه به توانمی امر این احتمالی دالیل از که شد کنترل گروه به نسبت گروه این هاییآزمودن

  دونب وسیله این بودن دردسترس فراگیر، حس چندین کارگیری به و موقع به بازخورد و زمانی فواصل با تکرار و تمرین

 .کرد اشاره رسمی، به غیررسمی یادگیری محیط الاتص زمان، از بیشتر استفاده مکانی، و زمانی محدویت

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.07         مقاله پژوهشی

 تحصیلی خودکارآمدی و خودپنداره خالقیت، بر همراه تلفن طریق از آموزش اثربخشی

 رادیولوژی دانشجویان

 2 بریهی فاطمه ،2 کماسی مهدی ،*،2 فالحی مریم ،1 آبادی علی خدیجه
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 Karzan . طبق نظر[9]نموده و یاددهی و یادگیری را تقویت نماید 

بیتی که داشته در میان کاربران مقبولیت تلفن همراه به لحاظ جذا

زیادی دارد. ایـن اقبـال به حدی است که دانشجویان در بیشتر اوقات 

از نظر فیزیکی در کالس حضور دارنـد امـا بـه لحـاظ ذهنی در جای 

دیگری هستند و آموزش عالی را با ایـن چـالش روبـه رو سـاخته اسـت 

در حیطه آموزش بهره مند شد  توان از این جذابیتکـه چگونه می

ی از ای را فراهم ساخته است که بسیار. یادگیری سیار زمینه[10]

های آموزشی، مانند یادگیری مستقل، خودراهبری، استقالل آرمان

فراگیر در یادگیری، افزایش خودپنداره، خودکارآمدی تحصیلی و اعتماد 

های فردی یادگیرندگان، اوتبه رسمیت شناختن تف [11]به نفس 

های دهی و افزایش مهارت، خودنظم[12]کاهش انزوای افراد 

و  [14]، افزایش انگیزه، همکاری، اشتراک اطالعات [13]فراشناختی 

العمرمتناسب با ها و حتی آموزش مادامارائه سریع بازخورد از آموخته

. از جمله فواید استفاده [16]تر جلوه کند قابل تحقق [15]نیاز فراگیران 

و یـادگیری سـیار در آمـوزش، تغییـر بـاور  افزارهـای آموزشـیاز نـرم

دانشجویان نسبت به تواناییهای خود و عملکردشـان اسـت؛ بـه گونـهای 

کنند، نسبت به کـه کـاربرانی کـه از ایـن تکنولوژی استفاده می

ری تکنند، دارای نگرش مثبتیادگیرندگانی که از آن استفاده نمی

آمدی مثبت( درحل مسائل هستند نسبت به تواناییهای خود )خودکار

خودکارآمدی تحصیلی به طور خاص بر باورهای یادگیرنده . [18, 17]

دهد که یادگیری . تحقیقات نشان می[19]در حوزه آموزش اشاره دارد 

گیری تغییرات ب شکلسیار عالوه بر دنبال کردن اهداف تعمدی، موج

شود، از جمله ریزی نشده در یادگیرندگان نیز میغیررسمی و برنامه

د، شوتغییراتی که در عملکرد افراد درونی و بیرونی افراد مشاهده می

ود و های ختغییراتی است که در نگرش آنها نسبت به خود، به توانایی

ز آنها مربوط همچنین به امکانات محیطی و نحوه استفاده خالقانه ا

شود. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و می

طلبی خود را ارضا کند. جامعه انسانی برای ابتکار است تا انگیزه تنوع

زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی، به تحول و نوآوری نیاز دارد. در 

به فرآیند  عصر انفجار اطالعات و توسعه سریع فناوری، پرداختن

خالقیت و ارائه راهکارهای عملی برای رشد و آموزش آن، امری ضروری 

. خالقیت [20]و اجتناب ناپذیر برای ادامه ی حیات یک جامعه است 

فرآیندی است ذهنی که نتیجه آن ایجاد افکاری است درعین حال 

داند، یعنی خالقیت را یک فرآیند می Tyler (1998) جدید و ارزنده

ناگهانی نیست، بلکه پدیدار شدن  موضوع خالقیت یک امر دفعتی و

خالقیت و دوام آن به یک شرایط خاص از جهت تداوم زمانی نیاز دارد. 

نو و جدید بودن افکار است، البته  Tyler مفهوم دیگر خالقیت از دیدگاه

به نظر می رسد که عالوه بر نو و جدید بودن افکار ذهنی، نتیجه بخشی 

 .[21]خاصی برخوردار است سنگ بودن آن نیز از اهمیت و گران

ها و ای از فرصتتلفن همراه نظیر هر فناوری دیگر، حاوی آمیزه

ها و تهدیدها از سویی و تهدیدهاست که شناخت این فرصت

ها و کاهش تهدیدهای تلفن سازی در زمینه افزایش فرصتفرهنگ

همراه در کاربران آن، که عمدتًا جوان هستند ضرورتی اولیه برای 

یکی از  "خود "جامعه است.  پژوهشگران و اولیای امور فرهنگی

د گیرهای مهمی است که از طریق تلفن همراه مورد تهدید قرار میمولفه

و به عنوان یکی از مفاهیم محوری در شـناخت اجتمـاعی موضـوع 

ین اند. اخاصـی اسـت که روانشناسان از سالیان پیش به آن توجه کرده

شخص از خود و  های ذهنی و عینی است کهمفهوم شامل کلیه کیفیت

دیگران از او دارند. خودپنداره یک محصول اجتماعی است که در اثر 

. [22]شود آید و به تدریج پایدار میتعامل فرد و محیط به وجود می

آگاهی از خود نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدارشناختی یا 

ذهنی انسان است. سالمت و تعادل روانی، ناشی از رشد متعادل خود و 

دهد که های زیادی نشان می. پژوهش[23]یابی آن است انسجام

ها بر رفتار او اثر چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت

گـذارد. در حـال حاضر مهمترین و رایجترین اشکاالت و اختالالت مـی

از . [24]اند ری را به خـود و خودمداره افراد از خود نـسبت دادهرفتا

گیرد، تاثیر یادگیری سیار قرار میهایی که تحتدیگر ویژگی

خودکارآمدی تحصیلی یادگیرندگان است. خودکارآمدی یــک توانایی 

مؤلفهی خودباوری )اعتماد به نفس، حل مسئله، زایشــی اســت و پنج

تفکر مثبت و خودپنداره(، خودتنظیمی )خویشتنداری، نظم بخشــیدن 

خود برای رســیدن به هدف موردنظر(، خودسنجی  به افکار و رفتار

یابی، خودرهبری، )مثبتگرایی، کنترل رفتارهای خود به خودارزش

منظور رسیدن گام به گام به هدف موردنظر( و خودتهییجی )ایجاد 

 .[25]شود انگیزه در خود، مبارزه با شکست( را شامل می

Zimmermann قـضاوت افـراد در مـورد  خودکارآمدی را

توانـاییهـایشـان بـرای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها جهـت 

در واقع باورهای . [26]داند رسـیدن بـه انـواع تعیین شـده عملکـرد می

خودکارآمدی دارای قدرت انگیزشـی بـسیار بـاالیی هـستند زیـرا 

دهند انتظارات پیامدی افراد در رابطه بـا موفقیـت را تحـتتـاثیر قرار می

همانگونه . [27]و تعیینکننـده میـزان تـالش و پایـداری فـرد هستند 

طی تحقیقی بـا عنـوان تـأثیر فنـاوری  [28]که محبوبی و همکاران 

کرد تحصیلی و کارآفرینی اطالعـات و ارتباطـات بـر خودکارآمدی، عمل

اند، فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر مثبتی بر دانشجویان بیان کرده

خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان دارد و 

ای در رابطه با خودکارآمدی مطالعه 2011همچنین در کانادا در سال 

اوری وسیله فناساتید و دانشجویان پرستاری در رابطه با یادگیری به 

 دهنده سطح باالیموبایل در بالین پرستاری انجام شد و نتایج نشان

اطمینان آنها از فناوری تلفن همراه و آمادگی برای درگیرشدن در این 

پژوهش دیگری که نتایج مشابه با تحقیات قبلی . [29]نوع یادگیری بود 

انجام  Hurday, Luck & Zu [30] داشت، پژوهشی بود که توسط

ـی افزارهای آموزشگرفت و نتیجه آن نشان داد که یادگیری به کمک نرم

بـر پیشـرفت تحصـیلی، اعتماد به نفس و خودکارآمد بودن دانشآموزان 

در پژوهش خود به این نتیجه رسید  [32]پورحسنی . [31]تأثیر دارد 

که روش یادگیری از طریق تلفن همراه باعث افزایش یادگیری در 

گردد که این تغییر نگرش دانشجویان را کاربران و تغییر نگرش آنان می

گردد. خودکارآمدتر ساخته و مانع فرسودگی تحصیلی در آنان می

تحقیق دیگـری نشـان داد کـه میزان پیشرفت دانشآموزانیکه از طریق 

اند نسبت به سایر دانشآمـوزان از رشـد بیشتری موبایل آموزش دیده

با  wang . همچنـین نتـایج تحقیـق تجربـی[33]برخوردار بوده است 

ردی های کارباز طریق برنامه عنوان اثربخشی یادگیری مبتنی بر متن

موبایل، نیز نشان داد که آموزش از طریق تلفن همـراه بیشـتر از 

آمـوزش الکترونیکـی، بـر میـزان یادگیری دانشجویان تأثیر داشته است 

. مطالعات انجام شده نقش و اهمیت خودپنداره و خودکارآمدی [34]

تحصیلی در شئون مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل، روابط 
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دهد، از طرفی پرداختن به وانی فردی را نشان میاجتماعی و سالمت ر

های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و یکی مسئله خالقیت در سال

آید، با علم به های آموزشی به حساب میاز فاکتورهای موفقیت نظام

این که تاکنون مطالعهای که هر سه سازه خودپنداره و خودکارآمدی 

ررسی کند، انجام نشده است، لذا مقاله تحصیلی و خالقیت را با هم ب

حاضر با هدف سنجش تاثیرگذاری آموزش از طریق تلفن همراه بر 

خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رادیولوژی 

 .شهر بهبهان انجام گرفت

 روش کار

-آزمونهدف: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش

نظـور تعیـین تـأثیر متغیـر مســتقل روش آزمون است که بـه مپس

آمــوزش از طریــق تلفن همراه بــر متغیرهای وابســته خالقیت، 

 .انجام گرفتهاست 1394خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی در سال 

گیری: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جامعه، نمونه و روش نمونه

مشغول  95-94ود که در سال دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بهبهان ب

به تحصیل بودند و نمونه پژوهشی، دانشجویان رشته رادیولوژی بودند 

های پرتونگاری را که در این نیمسال مشغول به تحصیل و درس روش

های موجود در گیری، در ابتدا از بین رشتهاخذ نمودند. جهت نمونه

ای، حرفه دانشکده )اتاق عمل، پرستاری، بهداشت عمومی، بهداشت

هیچ دلیل قبلی بهداشت محیط، رادیولوژی(، بر حسب تصادف و بی

نیز  های دیگررشته رادیولوژی انتخاب گردید، زیرا اگر دانشجویان رشته

گرفتند یکی به دلیل اینکه درس مربوطه نمونه آزمودنی پژوهش قرار می

 فباشد و از طرهای پرتونگاری( منحصر به رشته رادیولوژی می)روش

ها های مختلف تجانس آزمودنیدیگر به دلیل یکی نبودن اساتید رشته

شد. در مرحله بعد به دلیل این که ظرفیت کم و نتایج قابل تردید می

های پرتونگاری( را اخذ کرده هایی که این واحد درسی )روشکالس

بودند زیاد نبود، همگی دانشجویان هر دو کالس مورد سنجش قرار 

 .گرفتند

 اجرای پژوهشروش 

جهت اجرای این پژوهش دو کالس که توسط یک استاد مشترک اداره 

شد، انتخاب گردید. یک کالس به طور تصادفی ساده به عنوان گروه می

نفر و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل به تعداد  42آزمون به تعداد 

نفر انتخاب شدند. متغیر معدل پیش دانشگاهی و رتبه قبولی  44

سازی شد. سپس محتوای ها، همگنویان در دانشگاه درگروهدانشج

های پرتونگاری( که در قالب کتاب الکترونیکی از درس مذکور )روش

های موردنیاز ویژه تلفن همراه( آماده شده طریق زبان اندروید )با قابلیت

های همراه گروه آزمون نصب گردید و در دسترس آنان بود بر روی تلفن

ر زمان تدریس گروه کنترل روش آموزش معمول را که قرار گرفت. د

مشتمل بر سخنرانی همراه با اسالید بود دریافت نمودند و گروه آزمایش 

عالوه بر روش آموزش معمول و استفاده از برنامه نصب شده بر روی 

صورت های جلسات گذشته را بههای همراه خود، نکات مهم و مثالتلفن

ز طریق تلفن همراه دریافت نمودند )البته در های قابل دریافت اپیام

ها از گروه آزمایش به سایر افراد هماهنگی الزم خصوص عدم ارسال پیام

پیام بوده است.  32های ارسال شده عمل آمده بود( که تعداد کل پیامبه

پس از ارائه محتوای آموزشی مکمل از طریق تلفن همراه به دانشجویان 

آزمون، اثربخشی استفاده از تلفن همراه بر گروه آزمون، طی یک پس

روی گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل و تأثیر آن بر متغیرهای 

وابسته خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی آنها ارزیابی شد. 

پس از اتمام دوره، آزمون نهایی با سؤاالت مشابه پیش آزمون برگزار 

زمون نهایی که توسط محقق انجام شد، گردید. عالوه بر پیش آزمون و آ

ترم توسط به منظور تأیید صحت اطالعات، نمره آزمونی که در پایان

دانشکده پیراپزشکی بهبهان به صورت متمرکز برای واحد درسی 

شود، نیز اخذ و تحت عنوان نمره آزمون پایش مورد موردنظر برگزار می

 .ارزیابی قرار گرفت

امه باشند: پرسشنسه پرسشنامه به شرح زیر میابزار گردآوری اطالعات: 

ای است و چهار خرده سؤال سه گزینه 60دارای  (CT) خالقیت عابدی

پذیری. سنجد که عبارتند از: سیالی، بسط، ابتکار و انعطافمقیاس را می

عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوه تحلیل عاملی و همبستگی با 

اسبه کرد. ضریب همبستگی بین نمره های مشابه )تورنس( محآزمون

به دست آمد. پایایی  46/0کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون معادل 

آن را با بازآزمایی و آلفای کرونباخ گزارش محاسبه شده است. ضریب 

پذیری و بسط از طریق های سیالی، ابتکار، انعطافپایایی بخش

، 85/0عابدی به ترتیب بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط 

 SCQ . پرسشنامه خودپنداره[35]به دست آمد  80/0، 84/0، 82/0

گزینه دارد. ضریب پایایی این آزمون  5سؤال و هر سؤال  48 که شامل

گزارش  81۸و پایایی آن به روش کرونباخ برابر  83۸در پژوهش آقاجانی 

شده است. همچنین برای بررسی روایی آن از پرسشنامه خودپنداره بک 

پرسشنامه خودپنداره دارای شش بعد جداگانه است. استفاده شده است. 

یعنی خود پنداره جسمانی، اجتماعی، عقالنی، اخالقی، آموزشی و خلق 

آید. و خو. همچنین از مجموع آنها نمره خودپنداره کلی به دست می

، این Morgan& Gianakos 1999پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی 

این مقیاس با طیف لیکرت های سؤال است. ماده 30مقیاس دارای 

 2)تا حدودی موافقم(،  3)کامالً موافقم(،  4ای دارای پاسخ چهار درجه

، 15، 5، 4های )کاماًل مخالفم( است و سؤال 1)تا حدودی مخالفم( و 

شود. سازنده گذاری میبه صورت معکوس نمره 23، 20، 22، 19، 16

از روش آلفای مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده 

 .[36]گزارش کرده است  70۸کرونباخ 

ز های این پژوهش اها: دادهآوری و تجزیه و تحلیل دادهشیوه جمع 

های گروه آزمون و کنترل، قبل طریق تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنی

و بعد از اجرای مداخله به دست آمد. یعنی قبل و بعد از مداخله، هر 

آزمون در هر دو گروه تکمیل آزمون و پسسه پرسشنامه به عنوان پیش

که آیا استفاده از های پژوهش، مبتنی بر اینشد. جهت بررسی فرضیه

های پرتونگاری بر خالقیت، خودپنداره و مراه در درس روشتلفن ه

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اثر مثبت دارد. در سطح آمار 

توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد برای توصیف شرایط موجود 

استفاده گردید و در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه به 

نس چندمتغیری برای آزمون فرضیات جامعه از آزمون تحلیل کوواریا

اده ها با استفها و آزمون فرضیهپژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

 .انجام شد Excel و SPSS-21 افزاریهای نرماز برنامه

 هایافته
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دهد، میانگین و انحراف معیار پیش نشان می 1طور که جدول همان

و در  57/9و  09/93تیب آزمون متغیر خالقیت در گروه آزمون به تر

بوده است. میانگین و انحراف معیار پس  13/9و  34/93گروه کنترل 

و در گروه کنترل  82/10و  42/104آزمون این متغیر در گروه آزمایش 

بوده است. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون متغیر  84/9و  90/96

در گروه و  39/13و  80/183خودپنداره در گروه آزمون به ترتیب 

بوده است. میانگین و انحراف معیار پس  21/12و  72/181کنترل 

و در گروه کنترل  21/14و  14/202آزمون این متغیر در گروه آزمون 

بوده است. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون  51/13و  22/186

 12/8و  95/77متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه آزمون به ترتیب 

بوده است. میانگین و انحراف معیار  08/8و  88/75ترل و در گروه کن

و در گروه کنترل  77/8و  88/80پس آزمون این متغیر در گروه آزمون 

شود میانگین گروه بوده است. همانطور که مشاهده می 30/8و  09/77

آزمون در پس آزمون نسبت به پس آزمون گروه کنترل بیشتر است. 

نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده نمرات پس آزمون گروه کنترل 

توان ناشی از اثر متغیرهای مزاحم دانست که محقق است که این را می

ر این گیری دقادر به کنترل آنها نبوده است که در قسمت بحث و نتیجه

مورد بیشتر صحبت خواهد شد. برای اینکه مشخص شود این تفاوت 

آزمایشی بوده است )یعنی نمرات در هر دو گروه ناشی از اثر متغیر 

دار بوده است( یا تصادفی بوده است از تحلیل کوواریانس معنی

 .چندمتغیری استفاده شده است

های خالقیت را در دو گروه های توصیفی مربوط به مؤلفهیافته 2جدول 

شود میانگین دهد. همانطور که مشاهده میآزمون و کنترل نشان می

بت به پس آزمون گروه کنترل بیشتر گروه آزمون در پس آزمون نس

است. برای اینکه مشخص شود این تفاوت نمرات در هر دو گروه ناشی 

دار بوده است( یا تصادفی از اثر متغیر آزمایشی بوده است )یعنی معنی

 .بوده است از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شده است

 
 زمون و پس آزمون دو گروه آزمودنی در متغیرهای خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلیمعیار نمرات پیش آمیانگین و انحراف: 1جدول 

 خودکارآمدی خودپنداره خالقیت 

    آزمایش

 8/12 ± 95/77 39/13 ± 80/183 57/9 ± 09/93 پیش آزمون

 77/8 ± 88/80 14/21 ± 14/202 82/10 ± 42/104 پس آزمون

 77/79 00/102 56/104 میانگین تعدیل شده

    کنترل

 08/8 ± 88/75 21/12 ± 181/72 13/9 ± 34/93 پیش آزمون

 30/8 ± 09/77 51/13 ± 22/186 84/9 ± 77/96 پس آزمون

 15/78 31/187 31/94 میانگین تعدیل شده

 آمده است. انحراف معیار ±میانگین اطالعات در جدول به صورت 

 

 های خالقیت در پیش آزمون و پس آزمون دو گروهمیانگین و انحراف معیار مؤلفه :2جدول 

 انعطاف پذیری ابتکار بسط سیالی 

     آزمایش

 60/2 ± 23/13 19/4 ± 09/33 78/2 ± 00/13 42/4 ± 76/33 پیش آزمون

 95/2 ± 54/15 49/4 ± 76/36 61/3 ± 54/14 99/4 ± 57/37 پس آزمون

 88/15 76/14 48/36 43/37 میانگین تعدیل شده

     کنترل

 20/2 ± 90/13 23/4 ± 54/32 49/2 ± 40/13 33/4 ± 47/33 پیش آزمون

 27/2 ± 59/14 48/4 ± 63/33 53/2 ± 13/14 73/4 ± 54/34 پس آزمون

 67/34 48/36 76/14 88/15 میانگین تعدیل شده

 آمده است. انحراف معیار ±میانگین اطالعات در جدول به صورت 

 
 های خودپنداره در پیش آزمون و پس آزمون دو گروهمعیار مؤلفهحرافمیانگین وان: 3جدول 

 خلق وخو آموزشی اخالقی عقالنی اجتماعی جسمانی 

       آزمایش

 35/3 ± 90/30 98/2 ± 71/30 79/3 ± 28/30 01/4 ± 02/33 63/3 ± 85/30 69/3 ± 80/30 پیش آزمون

 88/3 ± 45/34 20/3 ± 78/33 93/3 ± 54/33 79/3 ± 28/30 80/3 ± 19/34 85/3 ± 14/33 پس آزمون

 75/33 09/34 97/33 60/32 84/33 71/32 میانگین تعدیل شده

       کنترل

 95/2 ± 61/29 68/3 ± 27/31 05/4 ± 15/31 89/3 ± 47/29 07/4 ± 22/30 89/2 ± 97/29 پیش آزمون

 16/3 ± 59/30 02/4 ± 09/32 45/4 ± 52/31 18/4 ± 15/30 30/4 ± 09/31 26/3 ± 77/30 پس آزمون

 25/31 79/31 11/31 55/30 42/31 18/31 میانگین تعدیل شده

 آمده است. انحراف معیار ±میانگین اطالعات در جدول به صورت 
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های خودپنداره را در دو های توصیفی مربوط به مؤلفهیافته 3جدول 

ی توصیفی مربوط هایافته 3گروه آزمون و کنترل نشان می دهد. جدول 

دهد. های خالقیت را در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میبه مؤلفه

شود میانگین گروه آزمون در پس آزمون نسبت همانطور که مشاهده می

به پس آزمون گروه کنترل بیشتر است. برای اینکه مشخص شود این 

 تفاوت نمرات در هر دو گروه ناشی از اثر متغیر آزمایشی بوده است

)یعنی معنی دار بوده است( یا تصادفی بوده است از تحلیل کوواریانس 

 .چند متغیری استفاده شده است

 همراه در بهبودقبل از آزمون فرضیه اصلی پژوهشی )استفاده از تلفن

خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مؤثر است( با 

روضه نرمال بودن با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، مف

استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر 

داری گیری در دو گروه با سطح معنیمتغیر در هر دو مرحله اندازه 3

ها با استفاده از تأیید شد. مفروضه همگنی واریانس 05/0بزرگتر از 

که مفروضه لوین بررسی شد و نتایج این آزمون نشان داد f آزمون

تأیید  05/0داری بزرگتر از متغیر با سطح معنی 3ها در همگنی واریانس

های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از شد. مفروضه برابری ماتریس

تأیید  85/0داری آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معنی

ی نس بررسشد. مفروضه شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریا

 .تأیید شد 05/0داری بزرگتر از متغیر با سطح معنی 3شد و برای هر 

 

 

 های کواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در متغیرهای وابستهنتایج آزمون: 4جدول 

 ضریب ایتا Sig خطا DF فرضیه F DF ارزش منابع

 95/0 001/0 79 3 28/559 95/0 اثر پیالیی

 95/0 001/0 79 3 28/559 04/0 البدای ویلکز

 95/0 001/0 79 3 28/559 23/21 اثر هوتلینگ

 95/0 001/0 79 3 28/559 23/21 ترین ریشه رویبزرگ

 

 نداره و خودکارآمدیمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه دو گروه در متغیرهای خالقیت، خودپنتایج آزمون کواریانس تک: 5جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات 

       پیش آزمون

 00/1 97/0 001/0 88/2576 1 74/8426 خالقیت

 00/1 98/0 001/0 47/4497 1 14/15472 خودپنداره

 00/1 99/0 001/0 64/10370 1 76/6038 خودکارآمدی

       گروه

 00/1 83/0 001/0 38/395 1 95/1292 خالقیت

 00/1 93/0 001/0 71/1140 1 25/3924 خودپنداره

 00/1 53/0 001/0 72/94 81 15/55 خودکارآمدی

       خطا

     81 88/264 خالقیت

     81 65/278 خودپنداره

     81 16/47 خودکارآمدی

       کل

     86 00/880222 خالقیت

     86 00/3258276 خودپنداره

     86 00/542371 خودکارآمدی

 

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه بین دو گروه آزمون 

و کنترل در متغیرهای خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی 

اختالف  001/0داری دهد که بین دو گروه با سطح معنینشان می

اثر آموزش با استفاده از تلفن یعنی  .(P < 01/0) داری وجود داردمعنی

دار بوده است. برای اینکه متغیر وابسته معنی 3همراه بر ترکیب خطی 

مشخص شود اثر آموزش با استفاده از تلفن همراه بر روی کدام یک از 

دار بوده است نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیرهای وابسته معنی

 .( آورده شده است5متغیری )جدول 

، پس از تعدیل  (F ،395/38 > P=  016/0) 5نتایج جدول با توجه به 

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در متغیر خالقیت نمرات پیش

پس از تعدیل نمرات  ؛(F ،1140/71 > P=  016/0) دار استمعنی

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در متغیر خودپنداره پیش

پس از تعدیل نمرات  ؛(F ،94/72 > P=  016/0) دار استمعنی

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در متغیر خودکارآمدی پیش

ن توان گفت بیشتریدار است. با توجه به اندازه اثر میتحصیلی معنی

 .تأثیر آموزش با استفاده از تلفن همراه در متغیر خودپنداره بوده است

ی هاهمراه در بهبود مؤلفهقبل از آزمون این فرضیه )استفاده از تلفن 

خالقیت دانشجویان تأثیر دارد( با استفاده از تحلیل کوواریانس 

نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف  چندمتغیری، مفروضه

خالقیت در هر دو  مؤلفه 4اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر 

تأیید  05/0ر از داری بزرگتگیری در دوگروه با سطح معنیاندازه مرحله

لوین بررسی شد  f ها با استفاده از آزمونهمگنی واریانس شد. مفروضه

مؤلفه  4ها در همگنی واریانس و نتایج این آزمون نشان دادکه مفروضه

برابری  تأیید شد. مفروضه 05/0داری بزرگتر از با سطح معنی

ام باکس های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ماتریس

 تأیید شد. مفروضه 05/0داری بررسی شد و این آزمون با سطح معنی
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شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و برای هر 

تأیید شد. ابتدا نتایج تحلیل  05/0داری بزرگتر از مؤلفه با سطح معنی 4

 تک و بعد و نتایج تحلیل کوواریانس 6کوواریانس چندمتغیری جدول 

آورده شده  7 متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری جدول

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقاسه بین دو گروه  .است

دهد که بین ( نشان می6های خالقیت )جدول آزمون و کنترل در مؤلفه

 داری وجود دارداختالف معنی 001/0داری سطح معنی دو گروه با

(01/0 > P).  یعنی اثر آموزش با استفاده از تلفن همراه بر ترکیب خطی

دار بوده است. برای اینکه مشخص شود اثر مؤلفه خالقیت معنی 4

آموزش با استفاده از تلفن همراه بر روی کدام یک از متغیرهای وابسته 

( 7متغیری )جدول تایج تحلیل کوواریانس تکدار بوده است. نمعنی

 .آورده شده است

 

 

 های خالقیتنتایج آزمون کواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در مؤلفه :6جدول 

 ضریب ایتا Sig خطا DF فرضیه F DF ارزش منابع

 89/0 001/0 77 4 83/163 89/0 اثر پیالیی

 89/0 001/0 77 4 83/163 10/0 دای ویلکزالمب

 89/0 001/0 77 4 83/163 51/8 اثر هوتلینگ

 89/0 001/0 77 4 83/163 51/8 ترین ریشه رویبزرگ

 

 های خالقیت بین دو گروهمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس تک  :7جدول

 آزمونتوان  اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

       پیش آزمون

 00/1 78/0 001/0 06/295 1 00/195 سیالی

 00/1 77/0 001/0 97/275 1 68/113 ابتکار

 00/1 79/0 001/0 41/310 1 29/598 بسط

 00/1 89/0 001/0 96/657 1 40/473 انعطاف پذیری

       گروه

 00/1 74/0 001/0 21/234 1 78/154 سیالی

 00/1 80/0 001/0 54/327 1 92/134 ابتکار

 77/0 008/0 008/0 46/7 1 38/14 بسط

 00/1 48/0 001/0 11/74 1 32/53 انعطاف پذیری

       خطا

     80 87/52 سیالی

     80 95/32 ابتکار

     80 19/154 بسط

     80 56/57 انعطاف پذیری

       کل

     86 00/113782 سیالی

     86 00/108238 ابتکار

     86 00/18493 بسط

     86 00/20101 انعطاف پذیری

 

، پس از تعدیل  (F ،234/21 > P=  012/0) 7با توجه به نتایج جدول 

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه سیالی نمرات پیش

پس از تعدیل نمرات پیش  ؛(F ،327/54 > P=  012/0) دار استمعنی

 تدار اسآزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه ابتکار معنی

(7/46 > P ،012/0  =F)آزمون، تفاوت بین پس از تعدیل نمرات پیش ؛

 F ،74/11=  012/0) دار استگروه آزمون و کنترل در مؤلفه بسط معنی

> P)، آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و پس از تعدیل نمرات پیش

دار است. با توجه به اندازه اثر پذیری معنیمؤلفه انعطاف کنترل در

توان گفت بیشترین تأثیر آموزش با استفاده از تلفن همراه در مؤلفه می

 .ابتکار بوده است

ی هاقبل از آزمون این فرضیه )استفاده از تلفن همراه در بهبود مؤلفه

کوواریانس خودپنداره دانشجویان تأثیر دارد( با استفاده از تحلیل 

چندمتغیری، مفروضه نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف 

مؤلفه خودپنداره در هر  6اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر 

 05/0داری بزرگتر از دو مرحله اندازه گیری در دوگروه با سطح معنی

سی لوین برر f ها با استفاده از آزمونتأیید شد. مفروضه همگنی واریانس

 6ها در شد و نتایج این آزمون نشان داد که مفروضه همگنی واریانس

تأیید شد. مفروضه برابری  05/0داری بزرگتر از مؤلفه با سطح معنی

های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس ماتریس

تأیید شد. مفروضه  06/0داری بررسی شد و این آزمون با سطح معنی

یون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و برای هر شیب رگرس

تأیید شد. ابتدا نتایج تحلیل  05/0داری بزرگتر از مؤلفه با سطح معنی 6

و بعد و نتایج تحلیل کوواریانس تک  8 کوواریانس چندمتغیری جدول

آورده شده  9متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری جدول 

 .است

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقاسه بین دو گروه آزمون و 

دهد که بین دو گروه با سطح های خودپنداره نشان میکنترل در مؤلفه

یعنی  .(P < 0.01) داری وجود دارداختالف معنی 001/0معنی داری 



 و همکاران آبادی علی

60 

خودپنداره  مؤلفه 6ا استفاده از تلفن همراه بر ترکیب خطی اثر آموزش ب

دار بوده است. برای اینکه مشخص شود اثر آموزش با استفاده از معنی

دار بوده است تلفن همراه بر روی کدام یک از متغیرهای وابسته معنی

 .متغیری آورده شده استنتایج تحلیل کوواریانس تک
 

 های خودپندارهایج آزمون کواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در مؤلفهنت: 8جدول 

 ضریب ایتا Sig خطا  DF فرضیه  F DF ارزش منابع

 94/0 001/0 73 6 68/195 94/0 اثر پیالیی

 94/0 001/0 73 6 68/195 05/0 المبدای ویلکز

 94/0 001/0 73 6 68/195 08/16 اثر هوتلینگ

 94/0 001/0 73 6 68/195 08/16 ترین ریشه رویبزرگ

 

 های خودپنداره بین دو گروهانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه مؤلفهنتایج تحلیل کوواری: 1جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات 

       پیش آزمون

 00/1 96/0 001/0 45/2000 1 36/791 جسمانی

 00/1 97/0 001/0 52/2539 1 76/809 اجتماعی

 00/1 97/0 001/0 11/3032 1 16/1112 عقالنی

 00/1 94/0 001/0 86/1420 1 15/1249 اخالقی

 00/1 97/0 001/0 25/2507 1 84/854 آموزشی

 00/1 93/0 001/0 47/1151 1 06/734 خلق و خو

       گروه

 00/1 59/0 001/0 13/114 1 15/45 جسمانی

 00/1 82/0 001/0 93/356 1 81/113 اجتماعی

 00/1 74/0 001/0 86/222 1 74/81 عقالنی

 00/1 69/0 001/0 26/180 1 47/158 اخالقی

 00/1 79/0 001/0 04/301 1 64/102 آموزشی

 00/1 70/0 001/0 92/189 1 07/121 خلق و خو

       خطا

     80 85/30 جسمانی

     80 87/24 اجتماعی

     80 61/28 عقالنی

     80 57/68 اخالقی

     80 59/26 آموزشی

     80 72/49 خلق و خو

       کل

     86 00/88870 جسمانی

     86 00/93020 اجتماعی

     86 00/87240 عقالنی

     86 00/92480 اخالقی

     86 00/94371 آموزشی

     86 00/92077 خلق و خو

 

از تعدیل ، پس (F ،114/13 > P=  012/0) 9با توجه به نتایج جدول 

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه جسمانی نمرات پیش

پس از تعدیل نمرات  ؛(F ،356/93 > P=  012/0) دار استمعنی

آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه اجتماعی پیش

پس از تعدیل نمرات  ؛(F ،222/86 > P=  012/0) دار استمعنی

دار بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه عقالنی معنی آزمون، تفاوتپیش

آزمون، پس از تعدیل نمرات پیش ،(F ،180/26 > P=  012/0) است

 دار استتفاوت بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه اخالقی معنی

(012/0  =F ،04/301  >P)، آزمون، تفاوت پس از تعدیل نمرات پیش

=  012/0) دار استآموزشی معنی بین گروه آزمون و کنترل در مؤلفه

F ،189/92 > P)،  پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه

دار است. با توجه به اندازه اثر آزمون و کنترل در مؤلفه خلق وخو معنی

توان گفت بیشترین تأثیر آموزش با استفاده از تلفن همراه در مؤلفه می

 .اجتماعی بوده است

 بحث

با هدف تعیین اثربخشی آموزش از طریق تلفن همراه بر پژوهش حاضر 

خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رادیولوژی 

دهنده نقش تلفن همراه بر ها نشانشهر بهبهان انجام گرفت. یافته

 باشد. همانطورافزایش خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی می

تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه را که مالحظه گردید تحقیقی که 

برخالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی مورد بررسی قرار داده 

باشد، وجود ندارد. لذا مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات 

دشوار است ولی به طورکلی نتایج تحقیق فعلی با نتیجه تحقیق محبوبی 
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عاتی و ارتباطی بر ( که تأثیر فناوری اطال1390و همکاران )

خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان را مثبت 

دار و که رابطه معنی Kenny et al (2012) گزارش کردند و با تحقیق

مثبت بین خودکارآمدی اساتید و دانشجویان پرستاری با یادگیری به 

ایج ا نتباشد. همچنین بوسیله فناوری موبایل را نشان دادند همسو می

که تأثیر یادگیری به   Hurday, Luck & Zu (2007) تحقیقات

افزارهای آموزشـی را بـر پیشـرفت تحصـیلی، اعتماد به نفس کمک نرم

( که در 1392و خودکارآمد بودن دانشآموزان نشان داد و پورحسنی )

پژوهش خود از خودکارآمدتر شدن دانشجویان و جلوگیری از فرسودگی 

ب یادگیری از طریق تلفن همراه خبر داد همسو تحصیلی به سب

باشد باشد؛ از جمله دیگر تحقیقاتی که با تحقیق فعلی همسو میمی

انجام شد و نتایج نشـان داد  Kumar (2007) تحقیقی است که توسط

د انکـه میزان پیشرفت دانشآموزانیکه از طریق موبایل آموزش دیده

بیشتری برخوردار بوده است و نسبت به سایر دانشآمـوزان از رشـد 

نیز نشان داد که آموزش از طریق   Wang (2009) تحقیـق تجربـی

تلفن همـراه بیشـتر از آمـوزش الکترونیکـی، بـر میـزان یادگیری 

 .دانشجویان تأثیر داشته است

 :شونددر زیر نتایج حاصل از پژوهش گزارش می

آزمون، ل نمرات پیشبا توجه به نتایج تحلیل کوواریانس پس از تعدی

دار بود؛ تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در متغیر خالقیت معنی

دهد میانگین گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود که این نشان می

آموزش به وسیله تلفن همراه در افزایش خالقیت دانشجویان مؤثر بوده 

 موزش بودهدرصد از تغییرات در متغیر خالقیت ناشی از اثر آ 82است. 

آزمون، ها پس از تعدیل نمرات پیشبا توجه به نتایج تحلیل یافته .است

دار بود؛ تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در متغیر خودپنداره معنی

دهد میانگین گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود که این نشان می

 یان مؤثرآموزش با استفاده از تلفن همراه در بهبود خودپنداره دانشجو

درصد از تغییرات در متغیر خودپنداره ناشی از اثر آموزش  93بوده است.

 .بوده است

 آزمون، تفاوت بین گروه آزموننتایج نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش

 دار بود؛ میانگین گروهو کنترل در متغیر خودکارآمدی تحصیلی معنی

اده دهد آموزش با استفآزمون ییشتر از گروه کنترل بود که این نشان می

از تلفن همراه در بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده 

درصد از تغییرات در متغیر خودکارآمدی تحصیلی ناشی از  53است. 

با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس پس از تعدیل  .اثر آموزش بوده است

مؤلفه  4ر آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در هنمرات پیش

که  دار بوده استپذیری و بسط( معنیخالقیت )سیالی، ابتکار، انعطاف

توان نتیجه گرفت آموزش با استفاده از تلفن همراه در بهبود می

 توان گفتهای خالقیت مؤثر بوده است. با توجه به اندازه اثر میمؤلفه

ار بوده کبیشترین تأثیر آموزش با استفاده از تلفن همراه در مؤلفه ابت

های پژوهش پس از تعدیل نمرات با توجه به نتایج یافته .است

خودپنداره  مؤلفه 6آزمون، تفاوت بین گروه آزمون و کنترل در هر پیش

دار )جسمانی، اجتماعی، عقالنی، اخالقی، آموزشی و خلق و خو( معنی

 توان نتیجه گرفت آموزش با استفاده از تلفن همراه دربوده است که می

توان های خودپنداره مؤثر بوده است. با توجه به اندازه اثر میبهبود مؤلفه

جتماعی ا گفت بیشترین تأثیر آموزش با استفاده از تلفن همراه در مؤلفه

 .بوده است

در مورد اینکه پس آزمون گروه کنترل نسبت به پیش آزمون بیشتر 

ر ی مزاحم مانند اثتواند ناشی از اثر متغیرهابوده باید گفت که این می

رشد، پیش آزمون، ابزار، بازگشت آماری و انتشار عمل آزمایشی باشد. 

یعنی گروه کنترل به مرور بر اثر گذشت زمان و عوامل دیگری که در 

کنند. اثر پیش آزمون و افتد رشد میزندگی واقعی شان اتفاق می

سؤاالت و استفاده از یک ابزار در هر دو مرحله باعث آگاهی از ماهیت 

ود در ششود )که برای کنترل این متغیر مزاحم پیشنهاد میتحقیق می

تحقیقات بعدی از طرح تحقیقی چهار گروهی سالومون استفاده شود(. 

بینی شده افرادی که نمره آنها در متغیر در تحلیل رگرسیون، نمره پیش

ر دبینی شده افرادی که نمره آنها وابسته باالست، کمتر و نمره پیش

های یشود. بسیاری از ویژگمتغیر وابسته پایین است، بیشتر ارزیابی می

شود، هنگامی که مجدداً و در ها پرسیده میروانشناختی که از آزمودنی

های شود، تمایلی به تغییر در ارزیابیزمان دیگری از آنها پرسیده می

شت به گکند که این تغییر بسیار شبیه برها ایجاد مینخستین آزمودنی

تواند یکی از عوامل تهدیدکننده اعتبار درونی میانگین است و می

پژوهش باشد. انتشار عمل آزمایشی هنگامی که مداخله آزمایشی 

آورد، ممکن است گروه کنترل را کنجکاو پیامدهای مطلوبی به بار می

کند و باعث شود درصدد کسب پیامدهای ناشی از مداخله آزمایشی 

گروه آزمون و گواه و تعامل افراد دو گروه با هم، احتمال  برآیند. مجاورت

 تواند یکی اززند و این میانتشار مداخله آزمایشی را بیشتر دامن می

 .های افزایش پس آزمون گروه آزمون نسبت به پیش آزمون باشدعلت

از جمله دالیل احتمالی افزایش خالقیت، خودپنداره و خودکارآمدی 

ویان در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تحصیلی مثبت دانشج

توان به ارائه محتوا در قطعات کوچک، تمرین و تکرار با فواصل زمانی می

و بازخورد به موقع و به کارگیری چندین حس فراگیر، در دسترس بودن 

ن ای بوداین وسیله بدون محدویت زمانی و مکانی، قابلیت چندرسانه

آسان بین یادگیرنده و یاددهنده نسبت  این وسیله، فراهم کردن ارتباط

به محیط آموزش سنتی، استفاده بیشتر از زمان و وقت، اتصال محیط 

پذیری این روش نسبت به یادگیری غیررسمی به رسمی، انعطاف

تر و بدون فشار با استاد برقرار های سنتی یادگیری و ارتباط راحتروش

ی یافتن اطالعات و منابع کردن، اشاره کرد. در این روش فراگیران برا

دهند. جدید، فعال هستند و اکثر کارهای خود را فعاالنه انجام می

یادگیرندگان در این نوع تدریس، بازخورد مناسب دریافت کرده و به 

ز نمایند. اای مطلوب از زمان الزم برای یادگیری درس استفاده میشیوه

ین اگون تلفن همراه اهای گونگیری از قابلیتسویی دیگر به علت بهره

ر تشود که مطالب را جذابتر و متنوعامکان برای دانشجویان ایجاد می

دریافت کنند و این امر باعث باال رفتن انگیزه، نگرش و در نتیجه منجر 

 .شودتر در آنها میبه یادگیری بیش

های اطالعـاتی و ارتباطاتی نظیر تلفن دسترسی و تسلط بر فناوری

ور بهرهگیری از آن در برنامـهریـزیهـای اسـتراتژیک همراه به منظ

جامعـه در امـر آموزش، یکی از مؤلفههای اساسی قدرت و توانمندیهای 

 شود. از طرفی با توجه به سرعت فزایندهنظام آموزشی محسوب می

تولید دانش و توسعه وسایل ارتباطـاتی همچـون تلفـن همـراه، فـراهم 

آوری در امر آموزش ستفاده از این فنسـاختن بستر و زمینه ا

دانشجویان بـه منظور کمک به بهبود کیفیت تدریس، رشد ابعاد 

های تحصیلی از مباحث مهم و جدید محسوب شخصیتی و توانایی

آوریهای جدید در شود. بدین سـبب الزم است جایگاه و نقش فنمی
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را نسبت به نظام آموزشی را مشخص نمود و مدیران، معلمـان و اساتید 

استفاده از آن در فرآیند آموزش، آماده ساخت و بستر فرهنگی مناسبی 

ها فراهم نمود. چنانچه انتظار را برای اسـتفاده صـحیح از آن در دانشگاه

های یادگیری برخط به طور عـام بـا ایجـاد حـس رفت وجود محیطمی

ا آنان رتواند سطح کارآیی مشـارکت و مسؤلیت در یادگیرندگان می

تقویت نموده و با ایجاد حس اعتماد به نفس، انگیزه یادگیری و فعالیت 

های باالتری را در یادگیرندگان ایجاد نماید. براساس درخواست

گر توان گفت یکی دیترم تحصیلی مورد تحقیق، میدانشجویان در طول

های فردی های یادگیری سیار امکان توجه به تفاوتاز ویژگی

و ارسال اطالعات متناسب با نیاز فراگیران است، در حالی  دانشجویان

های فردی تنها شعاری بدون عمل بود، ها توجه به تفاوتکه سال

تواند این شعار علمی را به عمل نزدیک نماید. یادگیری سیار می

دهد، هنوز های صورت گرفته در زمان انجام تحقیق نشان میبررسی

یادگیری سیار به عنوان یک روش  جامعه دانشجویی آماده پذیرش

کارگرفته شود های معمول بهمستقل نیست و الزم است در کنار روش

گیری در خصوص مطالبی است که در و همین امر نیازمند تصمیم

کالس معمول باید گفته شود و آنچه که از طریق یادگیری سیار ارسال 

آن  زمه تحققشود. یادگیری سیار ترغیب به فراگیر محوری است که ال

آمادگی فراگیر، مدرس و حتی محیط آموزشی و تحصیلی و انجام 

گردد نگرش مثبتی نسبت به ریزهای الزم است. لذا پیشنهاد میبرنامه

تدریس از طریق تلفن همـراه و نقــش آن در اثربخشــی برنامــه 

هــای آموزشــی و کیفیــت آمــوزش ایجــادگــردد. از طرف دیگــر 

دانشجویان و اساتید را با فرهنگ استفاده از موبایل به عنـوان یـک باید 

راهبـرد آموزشـی آشـنا ساخت و اطالعات الزم را جهت استفاده از آن 

در اختیار فراگیران قرار داد. استفاده از تلفن همراه به عنوان یک ابزار 

ز اارائه محتوا ممکن است بسته به شرایط زمانی و مکانی، برای گروهی 

دانشجویان مفید واقع شده و افزایش رضایتمندی آنها از دوره آموزشی 

را فراهم کند اما به هر حال به ایجاد تغییرات شگرف در اثربخشی 

 .[37]آموزش منجر نخواهد شد 

 گیرینتیجه

های هر سه متغیر )خالقیت، با توجه به معنادار بودن تفاوت میانگین

خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی( پژوهش، در طول دوره اجرای این 

تحقیق به دلیل افزایش میانگین نمرات گروه آزمایش در سه متغیر، 

شاهد یادگیری بیشتر دانشجویان گروه آزمون نسبت به گروه کنترل 

ر طول دوره، دانشجویان با عالقه و دقت زیادی در ساعات بودیم. د

شدند و به صورت فعاالنه با گروه خود همکاری کالس درس حاضر می

کردند. نموده، سؤاالت خود را با یکدیگر از طریق پیامک برطرف می

دانشجویان در یادگیری با استفاده از تلفن همراه مطالب بیشتری را به 

ه زیادی جهت دریافت آموزش از خود نشان آورند و عالقیاد می

 .دادندمی

توان نتیجه تحقیق را با پشتوانه بندی کلی و نهایی میدر یک جمع

های همراه های قبلی به این صورت بیان کرد که دستگاهپژوهش

توانند، محیط یادگیری را دگرگون سازند، آن را جذاب الکترونیکی می

 هایآیند یادگیری شوند، محرککنند، سبب جذب دانشجویان به فر

ای به روند آموزش و یادگیری تزریق کنند تا کیفیت کنندهتقویت

آموزشی بهبود یابد و بدین صورت باعث افزایش انگیزه یادگیرندگان 

نسبت به یادگیری دروس شوند. با افزایش انگیزه، تالش دانشجویان در 

ر نهایت ها بهتر و دشیابیآموزش بیشتر، در نتیجه نمرات باالتر، نتایج ارز

گردد. از طرفی دیگر در منجر به ایجاد خودپنداره مثبت در آنان می

های های غنی شده با تلفن همراه دانشجویان خود را در موقعیتآموزش

نند توابینند که دریافت کننده صرف اطالعات نبوده و میآموزشی می

 آموزشی متنوعی کهنقش فعالی را در یادگیری خود ایفا کنند، محیط 

های الکترونیکی تلفن همراه شکل از طریق به کارگیری دستگاه

 سازیهای یادگیرندگان حمایت کرده و با فراهماند از فعالیتگرفته

شرایط تجربه مکرر توسط دانشجویان به راهبردی شدن تفکر و 

 هایشود؛ زمانی که دانشجویان شاهد موفقیتیادگیری آنها منجر می

های خود باشند عالوه بر ریزیها و برنامهده ناشی از تالشکسب ش

های بعدی، دارای ویژگی خودکارآمدی افزایش انگیزه و پیگیری

شود از میزان وابستگی به شوند، این مهارت سبب میتحصیلی می

محیط بیرونی )اعم از معلم، کالس، کتاب و سایر موارد( کاسته شود و 

داشته باشد. از جمله نتایج دیگری که از  فرد به خود اعتماد و اتکا

تحقیق پیشرو گرفته شد، تاثیری بود که این ابزار الکترونیکی بر خالقیت 

های تصویربرداری گذاشته بود، دانشجویان رادیولوژی در درس روش

دانشجویان به واسطه خودباوری که دریافت کرده بودند و کنترلی که 

که آن هم نتیجه ایجاد کالس گرم،  برای خود در یادگیری قائل بودند

ها پرنشاط و فعالی بود که در آنها دانشجویان گرداننده اصلی کالس

های عکسبرداری قالبی موجود بودند و خود را ملزم به استفاده از تکنیک

ه های خالقانهایی با روشدر کتاب نمی دیدند و موفق به گرفتن عکس

روز دهنده بانسی شدند که نشانها و موارد اورژجهت بعضی از شکستگی

جایی باشد. از آنخالقیتی هر چند اندک دانشجویان در این درس می

های الکترونیکی همراه )تلفن همراه( قادر به بهینه کردن که دستگاه

های آموزشی متنوع و غنی فراهم آموزش و یادگیری است و محیط

و اصولی از آن، در  گیری مناسبآورد، نظام آموزشی ما باید با بهرهمی

های درسی، تحولی ایجاد کند. با عنایت به جدید روند آموزش وبرنامه

بودن، تازگی و جنبه جذابیت منحصر به فرد شیوه ارائه مطالب آموزشی 

با استفاده از یادگیری سیار )تلفن همراه(، عالقه و توجه فراگیران را 

ردیده است. به طور جلب کرده و بالطبع یادگیری فعال آنان را موجب گ

رود همراه و وکلی با توجه به ظهور و رشد سریع یادگیری از طریق تلفن

 های تحقیق حاضر پیشنهادآن به عرصه آموزش پزشکی و براساس یافته

همراه برای هایی در زمینه تلفنشود از طریق برگزاری همایشمی

، دانشگاه های کشور با حضور دانشجویان، کادردانشجویان در دانشگاه

شناسان و روانشناسان، نگرشی مثبت در آنان برای استفاده از جامعه

 .تلفن همراه در امر آموزش ایجاد شود

توان به انتخاب گروه نمونه از از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر می

میان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بهبهان اشاره کرد، به دلیل این 

ژی مورد آزمایش قرار گرفتند بنابراین که فقط دانشجویان رادیولو

تر با یابی به نتایج دقیقشود تحقیقات بعدی برای دستپیشنهاد می

.ها انجام گیردسایر رشته
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