مقاله تحقیقی

دوفصلنامه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوره پنجم ،شمارة  ،2بهار – تابستان  ،3196صفحه3-33

روانسنجی مقياس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه در دانشجویان
رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 .3مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .1مرکز تحقیقات بهداشت ،ایمنی و محیط ) ،(HSEگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
دریافت ،95/9/11 :اصالح ،95/12/21 :پذیرش95/12/25 :

خالصه
سابقه و هدف :پذیرش تلفن همراه در فضای آموزشی از چالش های آموزشی سالیان اخیر است .این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفنن
همراه انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه روانسنجی برروی  322از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال  3196انجام گرفت .ابزار اولیه  23سؤالی این مطالعنه پن
کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد .سپ

از

روند روان سنجی مقیاس ،شامل بررسی ضریب تأثیر ،شاخص روایی محتوی ،نسبت روایی محتوی با قضاوت

 32متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت .تجان

درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیند و بنه وسنیله روش آزمنون بناز

آزمون پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها :در مقیاس اولیه  23سؤالی بر اساس شاخص ضریب تأثیر باالی  3/5و شاخص محتوی باالی  2/62و نسبت روایی باالی  22 ،2/7سوال حفظ شد .بر اساس
تحلیل عاملی اکتشافی تمامی این  22سؤال در ابزار باقی ماندند .با در نظر گرفتن ارزش ویژه باالی  3برای هر عامل ،چهار عامل فواید یادگیری ،محدودیتهای یادگیری،
قابلیت کاربرد ،آزادی عمل استخراج شد .این مقیاس قادر به پیشبینی  %66/536از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه است .این نتایج میتواند جهت
سنجش نگرش دانشجویان در زمینه استفاده از تلفن همراه در دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی :روایی ،پایایی ،روانسنجی ،تلفن همراه

مقدمه
یادگیری سیار سبب خلق فرصتهای بینظیری در آموزش شده است ( )3و

است( .)32هرچند از مسائلی مانند کوچک بودن صفحه نمایش ،شدت حساسیت

بر متحرک بودن فراگیران و استفاده از فناوری در مکان های مختلف اشاره دارد

صفحه ،شکل آن و عدم کفایت شارژ آن بعنوان مشکالت ادغام تلفن همراه در

( .)2این نوع یادگیری به کاربرد تلفن همراه یا دستگاههای بیسیم جهت یادگیری

آموزش نام برده شده است ( .)31نگرش یک مفهوم کلی جهت درک رفتار انسان،

اشاره دارد ( )1و از چالشهای آموزشی سالیان اخیر است ( .)4تلفن همراه

باورها و احساسات وی است .باورها ازجمله نکات اساسی مرتبط با یادگیری می

محدودیت مکان یادگیری را با ایجاد انعطاف در آن کاهش میدهد؛ بنابراین از این

باشند بطوریکه نگرشهای منفی میتواند از یادگیری ممانعت کند ( .)34در

جهت دارای اهمیت است که در هر مکان ،امکان دسترسی به مواد یادگیری وجود

مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان دادهشده است که نگرش افراد نسبت به

دارد ( .)5مطالعات نتایج مثبت و مطلوبی را در خصوص پیشرفت یادگیری با

یادگیری از طریق تلفن همراه نقش مهمی بر قصد تصمیمگیری آنان در استفاده از

استفاده از تلفن همراه در فراگیران نشان دادند ( .)6-6در مطالعه انجام شده در این

تلفن همراه در آموزش دارد ( .)35نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از یادگیری

زمینه ،فراگیران بر این باور بودند که تلفن همراه باعث قابلیت انعطاف قابلتوجهی

الکترونیکی و تصمیم به استفاده از آن اثرات مثبتی بر پذیرش و استفاده از آن دارد

در یادگیریشان شده است و به آنان در عملکرد یادگیری کمک میکند ( .)9آنها

( .)36موغلی و همکاران در پژوهشی باهدف بررسی عوامل مرتبط با نگرش

تمایل فراوانی را جهت ادغام یادگیری بهوسیله تلفن همراه در کالس درس از خود

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشکده مدیریت

نشان دادند ( )33-32و بر این باورند که یادگیری بهوسیله تلفن همراه لذتبخش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافتند که از بین متغیرهای مورد بررسی ،ادراک
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دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره پنجم /شماره  / 2بهار  -تابستان 3196

مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه ؛ زهره سهرابی و همکاران

سهولت استفاده از فناوری نسبت به سایر متغیرها ،بیشترین تأثیر را بر نگرش
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات دارد ( .)37صاحبنظران ،درک رفتارهای
اجتماعی را منوط به مطالعه نگرش نسبت به آن رفتارها میدانند .مطالعه نگرش
میتواند به متولیان امر در درک رفتار به سبب ارتباط مستحکم موجود بین نگرش
و رفتار کمک شایانی کند .ارزیابی نگرش در تحلیل رفتار افراد نقش به سزایی

یافته ها
اکثریت دانشجویان مورد بررسی 39ساله و زن بودند .سایر مشخصههای
جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در جدول  3آمده است.
جدول  :1مشخصههای جمعیت شناختی دانشجویان مورد
مطالعه

سنجش نگرش به یادگیری به تلفن همراه در جهان اعتبار سنجی شدهاند (-22
 .)36ولی به علت فقدان ابزاری معتبر در این زمینه در کشور ایران و اهمیت
یادگیری بهوسیله تلفن همراه ( )23مطالعه حاضر با هدف روان سنجی ابزار نگرش
به یادگیری بهوسیله تلفن همراه برای اولین بار در ایران انجام گرفت.

مواد و روشها
این مطالعه روانسنجی بر روی  322نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال  3196انجام شد .در این مطالعه جهت روانسنجی ابزار نگرش به
آموزش از طریق تلفن همراه از پرسشنامه  23سؤالی  )36( Celikاستفاده شد.
این ابزار بر اساس مقیاس  5قسمتی لیکرت از کامالً مخالفم ( )3تا کامالً موافقم
( )5امتیازدهی میشود .جمعیت مورد مطالعه دانشجویان پزشکی در حال تحصیل
در دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند .جهت جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری
در دسترس استفاده شد .ابتدا این ابزار به روش ترجمه باز ترجمه (Forward-
) Backwardبه زبان فارسی ترجمه شد .روایی محتوا و صوری ابزار به ترتیب
با استفاده از نظرات  32نفر از متخصصین آشنا با آموزش و  35نفر دانشجو مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت .جهت ارزیابی ثبات ،پرسشنامه در بین  35دانشجو به
فاصله دو هفته توزیع گردید و پایایی آن موردسنجش قرار گرفت .جهت بررسی
روایی سازه ابزار موردنظر در اختیار 322نفر از جمعیت مورد مطالعه قرار گرفت.
بهمنظور تعیین روایی از روایی صوری (کمی و کیفی) ،محتوا (نسبت و شاخص
روایی محتوا) و سازه (روش تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد جهت تعیین
روایی صوری کیفی اصالح گویهها بهصورت کیفی انجام شد .جهت تعیین روایی
صوری کمی شاخص تعیین تأثیر آیتم مورد ارزیابی قرارگرفت که امتیازهای تأثیر
باالی  3/5مورد پذیرش واقع شد .جهت بررسی کیفی روایی محتوا ،مواردی از
قبیل رعایت دستور زبان فارسی ،استفاده از کلمات مناسب ،قرار گرفتن گویهها در
جای مناسب ،امتیازدهی مناسب ،مدتزمان الزم جهت تکمیل ابزار طراحیشده ،مدنظر
قرار گرفت .تمامی گویههای ابزار ،چند بار متوالی ،مورد بازنگری و اصالحات
ضروری قرار گرفت .جهت تعیین کمی اعتبار محتوایی ابزار گردآوری دادهها از
نسبت روایی محتوا یا  )Content validity ratio( CVRو شاخص روایی
محتوا یا  )Content validity index( CVIاستفاده شد .روایی سازه در
این مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بکمک آزمون کیسر – مایر الکین،
آزمون کرویت بارتلت ،نمودار اسکری پالت ،ارزش ویژه و دوران واریماک

انجام

شد .جهت ساده کردن و ساده پذیر نمودن سازه عاملی استخراج شده از روش
واریماک

استفاده شد .با این روش گویههایی که همبستگی باالیی داشتند در

یک عامل قرار گرفتند .جهت تعیین تجان

درونی ابزار ،پرسشنامه اصالحشده

میان افراد جامعه مورد مطالعه توزیع و پ

از گردآوری و استخراج دادهها ،مقدار

آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و همچنین برای هر عامل محاسبه گردید.
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داشته و بازگوکنندهی پذیرش رفتار در آنان است ( .)34ابزارهای متعددی جهت
ویژگیهای جمعیت شناختی
سن (سال)
36
39
22
23
25
جنس
مرد
زن
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
ترم اشتغال به تحصیل
2
1
بعد خانوار
1
4
5
بیشتر از 5
تحصیالت پدر
بی سواد
ابتدایی
سیکل
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کمتر از  722هزار تومان
 722هزار تا یک میلیون تومان
 3تا  2میلیون تومان
باالتر از  2میلیون تومان
ساعات استفاده از اینترنت در
هفته
کمتر از  5ساعت
 5-32ساعت

تعداد (درصد)

جمع

( ); Spring & Summer,

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci,

3
The attitudes towards mobile learning scale; Z. Sohrabi, et al

ویژگیهای جمعیت شناختی
 32-35ساعت
بیشتر از  35ساعت

تعداد (درصد)
55/6

جمع

67

جهت استخراج عوامل در این پژوهش از شیوه تجزیه و تحلیل مؤلفههای
اصلی استفاده گردید .با توجه به ارزش ویژه باالی ، 3چهار عامل استخراج گردید
که با  66/436درصد از واریان

نتایج سنجش روایی صوری:
الف .کیفی 5 :گویه نیاز به اصالح داشتند که اصالح گردید.
ب .کمی :در این رابطه با محاسبه نمره تأثیر ،تمامی گویهها با نمره تأثیر

کل نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه را

تبیین میکردند .در این مطالعه از هردو چرخش واریماک
کردن دادهها استفاده شد که چرخش واریماک

و ابلیمین جهت ساده

با ابزار اصلی منطبق بود (جدول

بیشتر از  3/5حفظ شدند.

بر اساس ماتری

نتایج سنجش روایی محتوایی
با تعیین نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا صورت گرفت.

همبستگی چرخش یافته میان گویههای مقیاس نگرش به

آموزش از طریق تلفن همراه و عوامل شناساییشده ،گویههای مربوط به هر عامل

الف :نتایج سنجش نسبت روایی محتوا ) : (CVRنتایج بهدستآمده با توجه به

شناسایی و نامگذار ی هر عامل انجام شد .برای کاهش تعداد عوامل و همسو

ارزیابی  32متخصص با معیار موجود در جدول الوشه مورد مقایسه قرار گرفت .در

نمودن آنها با مقیاس اصلی ،با توجه به ماتری

چرخش یافته ،نام مؤلفهها

این جدول با توجه به تعداد مشارکتکنندگان ( 32نفر) و حداقل ارزش نسبت

بانامهایی که سازندگان مقیاس بر آن نهاده بودند مقایسه شد و نهایتاً برای قابلیت

روایی آن ( ،)2/62گویههایی که شاخص نسبت روایی بزرگتر از  2/62داشتند،

فهم و همخوانی عوامل با نظریهپردازان نامگذاری انجام شد .متغیرهایی که

حفظ شدند که با توجه به محاسبات صورت گرفته تنها سئوال  36از پرسشنامه

همبستگی باالیی با یکدیگر داشتند درون یک عامل قرار گرفتند و این عوامل

حذف شد.
ب .نتایج سنجش شاخص روایی محتوی ) :(CVIدر این بررسی سئواالت با
شاخص روایی محتوای باالی  2/79حفظ ،بین  2/7تا  2/79اصالح شدند(جدول .)2
روایی سازه :ابتدا کفایت نمونهگیری با توجه به نتایج آزمون کیسر -مایر-
الکین ( 2/693) KMOمورد ارزیابی قرارگرفت .آزمون کرویت بارتلت (/622

"قابلیت استفاده بودن تلفن همراه جهت یادگیری"" ،محدودیتهای یادگیری ""،
قابلیت کاربرد"و" آزادی عمل" در یادگیری با تلفن بودند (جدول .)4
در این پژوهش بهمنظور تعیین پایایی مقیاس نگرش به آموزش از طریق
تلفن همراه از پایایی ثبات به روش تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن () r=2/949
و تعیین پایایی همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ ( )α = 2/693استفاده شد.

 ) X2 = 3621در سطح  p >2/223معنیدار بود؛ بنابراین حداقل شرایط برای
انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی وجود داشت.

جدول  :2ضریب تأثیر و شاخص و نسبت روایی محتوای گویهها

گویهها
.3من بر این عقیدهام که روش یادگیری با تلفن همراه (با قابلیتهای مختلف یادگیری بصری ،شفاهی ،تجربی و غیره) بهترین روش برای آموزش
فراگیران است.
.2در دانشگاه دوره یادگیری با تلفن همراه در ترکیب با دوره حضوری بیشترین تأثیر را دارد.
.1این روش سریعترین و عملیترین روش یادگیری را ارائه میدهد.
.4به نظر من یادگیری با تلفن همراه یک روش یادگیری همیشگی و پایدار است.
.5یادگیری با تلفن همراه بهترین روش برای کسب مهارتهای تحقیقاتی است.
.6تلفن همراه برای ذخیره اطالعات و مفاهیم کاربرد خوبی دارد.
.7به نظر من استفاده از گوشی های تلفن همراه با صفحه نمایشهای بزرگ میتواند تأثیر خوبی در یادگیری داشته باشند.
.6امکان مشاهده بازخورد فوری در روش یادگیری بوسیله تلفن همراه مزیت بزرگی برای آن است.
.9قصد دارم در دورههای یادگیری با تلفن همراه شرکت کنم چون در مباحث سریعتر پیشرفت میکنم.
.32دورههای یادگیری با تلفن همراه منظم و طرحریزیشدهاند ،فکر کنم به مطالعه کمک کنند.
.33استفاده از تلفن همراه برای یادداشتبرداری در کالس مفید است.
.32به خاطر استفاده از اینترنت و باالتر رفتن امکان انتقال فایلهای آلوده فکر میکنم یادگیری با تلفن همراه کمی ناامن است.
.31گوشی های تلفن همراه بهطور مداوم به شارژ شدن نیاز دارند و به همین دلیل فکر کنم استفاده مداوم از آنها امکان پذیر نباشد.
.34تمرکز من در موقعیت های خارج از کالس درس و در حین استفاده از گوشی تلفن همراه بهسرعت منحرف میشود ،به همین دلیل فکر
میکنم در استفاده از این روش بیفایده باشد.
.35استفاده از تلفن همراه برای سالمت انسان مضر است ،اما میتواند کاربرد مناسب آن را در کالس درس پیدا کرد.
.36به نظر من دوره های آموزشی بیشتری جهت افزایش تاثیر یادگیری بوسیله تلفن همراه نیاز است .

ضریب
تأثیر

CVI
CVR
ارتباطسادگیوضوح

2

2/4

3

2/6

2/6

3/6
3/6
2/3
2/3
2
2/1
2/3
2/2
2/2
2/2
2/3
2/3

3
2
2
2/6
2/4
2/6
2/6
2/4
2/6
2/6
3
3

3
3
3
2/9
3
2/9
2/9
2/9
3
3
3
3

3
3
3
2/6
3
2/9
3
2/6
3
3
3
2/9

2/7
3
3
2/6
3
3
3
2/5
3
3
3
2/7

2/3

2/6

3

3

2/9

2/3
2/3

2/4
2/6

3
2/2

3
2/2

3
2/2
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ضریب
تأثیر

گویهها
.37یادگیری با تلفن همراه به تالش های فردی بستگی دارد .تنها در صورت عالقه و پشتکار شخصی میتواند به نهایت تأثیرش برسد.
.36اوقات فراغت من خارج از محیطهای درسی (مثال"منتظر ماندن در صف اتوبوس) توسط ارزیابی و آزمونهای یادگیری با تلفن همراه بازده بیشتری دارند.
.39عالقه چندانی به جابهجا کردن کتاب و جزوه ندارم و یادگیری با تلفن همراه بهترین چاره است.
.23آزادی در استفاده از روش یادگیری با تلفن همراه در محیط دانشگاهی به توسعه آن کمک خواهد کرد.

CVR
ارتباطسادگیوضوح

2
3/6
2/3
2/3
2

2/6
3
2/2
2/6
2/6

3
2/9
2/9
2/9
2/6

3
3
2/9
2/9
3

3
2/9
2/9
2/9
3

جدول شماره  :3ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده
مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش

مقادیر ویژه اولیه

مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش

درصد تجمعی درصد واریانس مجموع کل درصد تجمعی درصد واریانس مجموع کل درصد تجمعی درصد واریانس مجموع کل سؤال










































































































































































































































































































































































































جدول شماره  :4عوامل استخراجشده نهایی محتوای سؤاالت مربوط به هر عامل و نامگذاری آن
عوامل
3
2
1
4

نام عامل
مورد استفاده بودن تلفن همراه در آموزش
قابلیت کاربرد (بکارگیری)
آزادی عمل
محدودیت استفاده

شماره گویههای مربوط به هر عامل
36 ،32 ،9 ،6 ،6 ،5 ،2 ،3
22،39،33،7 ،4 ،1
23،37 ،36 ،35
34 ،31 ،32
تلفن همراه به انجام رسید  .که بر اساس نتایج روان سنجی مقیاس مذکور همسو

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه جهت تعیین روایی و پایایی مقیاس نگرش به آموزش از طریق

با مطالعه اصلی ( ، )36چهار عامل استخراج شد که  66/536درصد واریان

ابزار

نگرش به یادگیری از طریق تلفن همراه را تبیین می نمود .در همین راستا Jarik
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.22من به این خاطر که روش یادگیری با تلفن همراه را ترجیح میدهم سر کالس نمیروم و عقب ماندن از درسها را جبران میکنم.

CVI
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یادگیری بهوسیله تلفن همراه در دانشجویان در تایلند انجام دادند و  6عامل

آموزش بوسیله تلفن همراه در این مطالعه با میزان آلفای کرونباخ بدست آمده

استخراج نمودند که یکی از این عوامل و اصلیترین آنها نگرش به یادگیری به

توسط  Celikو همکاران (  )36منطبق است .میزان دسترسی دانشجویان به

تلفن همراه بود و سایر عوامل بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر نگرش شناخته شدند

تلفن همراه در این مطالعه  %322بود بدین معنا که هر  322نفر مورد مطالعه به

( .)22نگرش فرد نسبت به یک رفتار بهشدت متأثر از باورهای وی نسبت به نتایج

تلفن همراه دسترسی داشتند که با سایر مطالعات از ایران و سایر کشورها

آن رفتار و ارزیابی مطلوبیت ناشی از آن دارد ( Jarik .)21و همکاران در مطالعه

قابلمقایسه است .در مطالعهای که توسط شهبازی و همکاران بر روی دانشجویان

خود نشان دادند که نگرش بهعنوان پیشبینی کننده قوی قصد استفاده از تلفن

دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال  3193انجام شد 99 ،درصد دانشجویان

همراه در یادگیری در میان دانشجویان است و سایر عوامل انتظار کارایی،عوامل

موردمطالعه تلفن همراه داشتند ()26؛ که مشابه نتایج این مطالعه است.

اجتماعی ،تالش مورد انتظار ،سهولت شرایط بهعنوان پیشبینی کنندههای نگرش

 Gemmillدر مطالعه ای در همین رابطه ،میزان دسترسی دانشجویان را به

مطرح می باشند ( .)22نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از یادگیری

تلفن همراه را  %97اعالم نمود ( .)27آمارها حاکی از این است که در ایران نیز

الکترونیکی دارای اثرات مثبت بر پذیرش و استفاده از یادگیری الکترونیکی در

مرتباً برشمار استفادهکنندگان تلفن همراه افزوده میشود .از اینرو میتوان از تلفن

دانشجویان است ( .)36بنابراین روان سنجی این ابزار می تواند در ارزیابی نگرش

همراه بهعنوان وسیلهای جهت یادگیری مادامالعمر نام برد .فراگیران بر این باورند

فراگیران به این فناوری در آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد .در مطالعهای

که سیستم تلفن همراه باعث قابلیت انعطاف قابلتوجهی در یادگیریشان شده

که در همین زمینه در خصوص روانسنجی ابزار  26سؤالی سنجش ادراکات

است و به آنان در یادگیری کمک میکند .این وسیله آموزشی به سبب برخورداری

مدرسین در خصوص یادگیری بهوسیله تلفن همراه با استفاده از مقیاس  5قسمتی

از امکانات صوتی و تصویری و تناسب با استعدادها و تواناییهای فراگیران توانسته

لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف بوسیله Uzunboylu Ozdamli

است موجبات رضایتمندی فراگیران را فراهم آورد ( .)26کریمی و همکاران در

انجام شد 5 ،مؤلفه با نظر خبرگان اصالح گردید و در تحلیل عامل اکتشافی 1

مطالعه خود نشان دادند که فراگیران تنها تمایل به استفاده از اینترنت در

عامل تکنیکها و راهبردهای کالسی ،ارتباطات ،سهولت و قابلیت انعطاف

جستجوی موضوعات آموزشی دارند ( .)29در مطالعه  Uzunboyluو همکاران،

را به خود اختصاص داده بودند .میزان

اکثریت دانشجویان به استفاده از تلفن همراه جهت یادگیری عالقهمند و بر

آلفای کرونباخ برای کل ابزار  2/91و برای هریک از زیر عاملها به ترتیب ،2/67

پتانسیل بالقوه تکنولوژی تلفن همراه برای یادگیری تمام دروس و اهمیت بحث و

 2/65و  2/75بود .عامل سهولت و قابلیت انعطاف با عوامل قابلیت کاربرد و آزادی

درس بهوسیله این وسیله اذعان داشتند (.)12

استخراج شد که رویهم  %46واریان

با توجه به اهمیت یادگیری بهوسیله تلفن همراه و چالشهای فراوان در این

عمل در این مطالعه هم خوانی دارد (.)24
 Farouk Mohammadنیز در مطالعه خود در خصوص ارزیابی نگرش

زمینه و لزوم سنجش و اندازهگیری نگرش فراگیران در این زمینه ،لزوم وجود

به آموزش از طریق تلفن همراه ،میزان آلفای کرونباخ برای هریک از ابعاد نگرش

ابزاری روا و پایا در این زمینه بهخوبی احساس میشود .ابزار روانسنجی شده در

(شناختی ،عاطفی ،رفتاری) به ترتیب  2/76 ،2/79و  2/64و برای کل ابزار  2/6به

این مطالعه میتواند بهعنوان ابزاری معتبر در این زمینه مورداستفاده قرار گیرد.

دست آمد که همانند آلفای کرونباخ حاصله از این مطالعه است ( .)22در راستای

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اندازه ضریب همسانی درونی بین

تعیین پایایی ابزار از آزمون -باز آزمون و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

عوامل پرسشنامه آموزش از طریق تلفن همراه برای کل پرسشنامه و برای

استفاده شد که میزان  r= 2/763نشاندهنده قابلیت تکرارپذیری ابزار است .از

تکتک عوامل از پایایی خوبی برخوردار بود .این یافته با یافته )36( Celik

درونی ابزار استفاده شد که میزان

مشابهت نشان داد .به عبارتی میتوان نتیجه گرفت طراحی و روانسنجی ابزاری

برای عامل اول  ،2/923عامل دوم  ،2/67عامل سوم  2/779و عامل چهارم

که برای اولین بار در ایران انجام شد به دلیل روان بودن ،واضح بودن و قابلفهم

نسبی حیطههای این ابزار جهت

بودن آن برای کلیه افراد و مطابقت بافرهنگ ایرانی قابلیت استفاده در سراسر

بررسی نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه است Celik .در بررسی ابزار

دانشگاههای دولتی ،غیردولتی و مؤسسات آموزشی ایران دارد .همکاری ضعیف

موردمطالعه خود میزان آلفای کرونباخ کلی ابزار را  2/663اعالم نمود و میزان

دانشجویان در پر نمودن پرسشنامه از جمله محدودیتهای قابل ذکر این مطالعه

آلفای کرونباخ عامل اول را  ،2/794عامل دوم  ،2/774عامل سوم 2/775و عامل

است که با توجیه آنان و تشریح شفاف مطالعه تا حدودی مرتفع گردید.

ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی تجان
 2/729بود .آلفای کرونباخ نمایانگر تجان

چهارم را  2/774بیان نمود ( .)36در مطالعه  Jerikمیزان آلفای کرونباخ 2/793
بود (.)22
 Ferial Khaddageو  Gerald Knezekابزاری جهت سنجش
نگرش به یادگیری بهوسیله تلفن همراه معرفی نمودند که شامل  7سؤال با
مقیاس لیکرت بود و میزان آلفای کرونباخ کلی این ابزار  2/647به دست آمد
()25؛ که بیانگر تجان

خوب درونی ابزار بود و تقریباً برابر میزان آلفای کرونباخ

تقدیر و تشکر
این مطالعه با کد

-

-

-

IR.IUMS.REC

در کمیته اخالق دانشگاه ایران به تصویب رسیده است .در پایان از همکاری تمامی
کسانی که در این مطالعه شرکت داشتهاند تشکر و قدردانی شود.
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و همکاران ( )2233مطالعهای را با عنوان طراحی و روانسنجی پرسشنامه پذیرش

کلی ابزار در این مطالعه ( )2/693است .هم چنین میزان الفای کلی ابزار نگرش به
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: One of the important challenges in education in recent years will be the
adoption of mobile devices in the learning sphere. This study aimed to psychometric of the attitudes towards mobile
learning scale.
METHODS: This study was psychometric of

subjects was recruited from the medical schools in Iran university of

medical sciences. Initial instrument was adopted from previous studies compromised

–items, likert type. Instrument

validation procedures included impact item score, content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) was
done with the judgment of

experts and

items was remained in instrument in this phase. For the construct validity

exploratory factor analysis was used. Internal reliability of the scale was determined by alpha cronbach coefficient and
with the test-retest method the external consistency of a test was assessed.
FINDINGS: Of the original

items, all of them about the impact item index over

were considered as valid; based on exploratory factors analysis,
minimum eigenvalue of

, CVR over

, and CVI over

items remained in scale. Considering a

for each factor, the four factors were labeled as: mobile learning usage, mobile learning

restriction; Freedom in the use of mobile phones in learning and capability of mobile learning. This instrument capable
of predicting

of the properties as an attitude toward learning with mobile learning variance.

CONCLUSION: The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of an instrument
for measuring student attitudes toward learning with mobile learning. The results of study can assess student attitude
towards mobile learning in universities and other educational institutes.
KEY WORDS: Validity, Reliability, Psychometry, Mobile learning
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