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Abstract 
The purpose of this study was to stady the effect of mobile learning on 
improving the performance of Allameh Tabatabai University staff. The research 
method is quantitative and quasi-experimental with a pre-test/post-test design 
with a control group. The statistical population of this study was the staff of 
Allameh Tabatabai University that 54 university staff (28 in the control group 
and 26 in the experimental group) which were selected by convenience 
sampling method and were randomly assigned to the experimental and control 
groups. First, the pre-test was performed on the members of the experimental 
and control groups, and then the training package prepared on the subject of 
time management on mobile learning was provided to the experimental group. 
The conventional method was taught at the university for 4 weeks. At the end 
of the post-test was performed on both groups. The training package including 
the four dimensions of time management in the form of text, powerpoint and 
short educational videos (micro learning) along with educational goals and end-
of-course evaluation was provided to the staff of Allameh Tabatabai University. 
After training by the training package and conducting pre-test and post-test to 
evaluate time management knowledge, a staff performance questionnaire has 
been reviewed to assess the amount of adequate time utilization. This 
questionnaire had validity, reliability and scoring. Therefore, the mobile 
learning training package has increased the knowledge of time management of 
Allameh Tabatabai University staff and also due to the high average scores of 
the experimental group in the post-test, it can be concluded that the mobile 
learning training package has improved the performance of Allameh Tabataba’i 
University staff. 
Keywords: Mobile learning, Staff training, Higher education, Staff 
improvement and productivity 
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 عالمه گاهدانش کارکنان عملکرد بهبود بر سیار یادگیری ریتأث
 طباطبائی

    محمد جمشیدی
 هرانت ،طباطبائی عالمه دانشگاه ،آموزشی تکنولوژی دکتری دانشجوی

 ایران
  

 یرانا تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژی گروه دانشیار آبادی علی خدیجه
  

 یرانا تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه دانشیار احمدآبادی نیلی محمدرضا
  

 رانای تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه استاد زوارکی زارعی اسمعیل

  چکیده
 روش. بود طباطبائي عالمه دانشگاه  كاركنان عملكرد بهبود بر سيار يادگيري تأثير پژوهش، اين از هدف

 جامعه. ستا شده استفاده كنترل گروه با آزمونپس-آزمونپيش طرح با آزمايشي شبه نوع از و كمي پژوهش
 گروه در نفر 28) دانشگاه كاركنان از 54 تعداد كه بوده طباطبائي عالمه دانشگاه كاركنان پژوهش اين آماري
 صادفيت صورت به كه. شدند انتخاب دسترس در گيري نمونه روش بصورت( آزمايش گروه نفر 26 و كنترل

 نترلك و آزمايش گروه اعضاي روي بر آزمونپيش ابتدا كه.شدند داده قرار كنترل و آزمايش هايگروه در
 ختيارگروها در سيار يادگيري بر تنيمي زمان مديريت موضوع با شده تهيه آموزشي بسته سپس و شد اجرا

 در. ديدند آموزش دانشگاه در هفته 4 مدت به مرسوم عادي روش به نيز كنترل وگروه گرفت قرار آزمايش
 در انزم مديريت گانه چهار ابعاد شامل آموزشي بسته. است شده اجرا گروه دو هر روي بر آزمون پس پايان
 ارزشيابي و آموزشي اهداف همراه به( micro learning) آموزشي كوتاه هايفيلم و پاورپوينت متن، قالب
 و آموزشي هبست توسط آموزش از پس. گرفت قرار طباطبائي عالمه دانشگاه كاركنان اختيار در دوره پايان

 منظور هب كاركنان عملكرد پرسشنامه زمان، مديريت دانش ارزشيابي جهت آزمون پس و آزمون پيش اجراي
 داراي امهپرسشن اين. است شده داده قرار بررسي مورد نمونه اختيار در زمان، از بردن كافي بهره ميزان بررسي
 زمان ديريتم دانش افزايش موجب سيار يادگيري آموزشي بسته بنابراين. بود گذاري نمره و پايايي و روايي

 در آزمايش روهگ نمرات ميانگين بودن باال به توجه با همچنين و است شده طباطبائي عالمه دانشگاه كاركنان
 دانشگاه نانكارك عملكرد بهبود موجب سيار يادگيري آموزشي بسته كه گرفت نتيجه توانمي آزمون،پس

  .است شده طباطبائي عالمه

   سيار يادگيری ،وری بهره و کارکنان بهسازی عالی، آموزش کارکنان، آموزش :هاواژهکلید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نويسنده مسئولmoghadam568@gmail.com  
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  مقدمه
 آنان براي تجربيات ، آموزش كاركنان و افزايش سطح دانشهاسازماناز مهمترين اهداف 

وجه قابل ت هايينههزوري هرچه بيشتر است.  رسيدن به كاركردهاي مؤثر و بهينه و بهره
رتر ب هاييفناورآن، انديشه استفاده از  هاييتمحدودآموزش و بازآموزي نيروي انساني و 

و  ترتردهگس، ارتقاي كيفيت آموزش، امكان دسترسي هاينههزو جايگزين به قصد كاهش 
سازماني در سازماني  (. يادگيري1391 زرگزاد،)ب سازديمموجب نه به منابع آموزشي را العاد

جديد  هايشينبكه در ايجاد دانش و كسب مهارت توانايي دارد منعكس كننده تغيير رفتار و 
ازماني به عنوان يک ويژگي س توانيماني را در سازمان است. بنابراين قابليت يادگيري سازم

سعي  هاسازمانتعريف نمود.  نمايديمو مديريتي كه فرايند يادگيري سازماني را تسهيل 
فع را بمنظور ر كافي يهاآموزشانجام وظايف، بتواند  در حينتا نيروي انساني  كننديم

 وسعهتانش، اثربخشي و و مشكالت كاري طي نموده تا بواسطه افزايش مهارت و د مسائل
بهبود عملكرد سازماني از مسيرهاي مختلفي  گروهي در سطح سازمان افزايش يابد. فردي و

به  توانديمقابل دستيابي است. در واقع يادگيري سازماني يكي از متغيرهاي موجود است كه 
ي داشته نمثبتي برعملكرد سازما يرتأثبين آموزش و عملكرد قرار گرفته و  يهاواسطعنوان 

ز طريق ا توانديمآن سازمان  به دنبالباشد. در اين رويكردها آموزش نقش اساسي داشته كه 
از . (1395)جالليان و همكاران،  سرمايه انساني و دانش سازماني مزيت رقابتي ايجاد نمايد

ضروري براي تطبيق نيـروي انساني با  هاييتفعالآنجا كه فرآيند آموزش و بهسازي از 
شرايط متغير سازمان و محيط است و با توجه به اينكه آموزش، ابزاري است كه بـه وسيلۀ 

. بنابراين يكـي از كنديمكمک  هاسازمانفنون و روشهاي مختلف، مديران را در اداره 
آموزشـي  يهانامهبرراهكارهاي مناسب براي حفظ و نگهداري كاركنان در سازمان، ارائۀ 

 زايشتـأثير بسـيار مهمـي در اف ييهابرنامهمناسب و با كيفيت به آنان است و اجراي چنين 
تعهد كاركنان به سازمان و جلوگيري از تحليـل رفتن ذخيرة دانش و مهارت موجود در 

  .(1390 ،به نقل از جهانيان و نوروزي ،Molderسازمان دارد )

ملكرد . عهاستسازمانكاركنان يكي از كليدهاي موفقيت عملكرد مناسب و اثربخش 
خوب به معني بهره وري، كيفيت، سودآوري و مشتري مداري است. به همين دليل است كه 

تا عوامل مؤثر بر عملكرد و رفتار كاركنان را  كننديمسازمانهاي موفق جهان تالش زيادي 
امل، بر ايند كه با فراهم كردن اين عوشناسايي و مديريت كنند و به اين توفيق دست پيدا نم
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)هم از نظر ميزان و هم از نظر كيفيت( بيفزايند. بديهي است با  كاركنانشانبهبود عملكرد 
چنين نگرشي، مديريت عملكرد به عنوان ابزاري براي بهبود عملكرد و ارتقاء رفتار كاركنان، 

مديريت عملكرد يک  .گردديماز اهميت بسياري در فرآيند مديريت سازمانها برخوردار 
را در  كنانشانكارتا مديران بتوانند  كنديمفرآيند منظم و مبتني بر اطالعات است كه كمک 

 هايتيمسئولو  هايتمأمورو ايفاي موفق و مطلوب  هابرنامهاهداف و اجراي  رسيدن بهمسير 
كاركنان،  ياحرفهمهارتهاي  يهامؤلفهاز  .(1392 محوله بخوبي مديريت كنند )قربانزاده،

دانش مديريت زمان است، دانش مديريت زمان، استفاده بهينه از سرمايه با ارزش  وكمياب 
زمان است كه عالوه بر سودرساني به سازمان، عملكرد و بازدهي سازمان را بهبود بخشيده و 

(؛ هدف 1395)رضايي صوفي و همكاران،  بخشديمكنترل فرآيندهاي سازماني را سرعت 
اصلي و با اهميت مديريت زمان جلوگيري از اتالف منابع و سرمايه گران بهاي زمان و نظم 

 هاييژگيو(. يكي از 1395مير دورقي و همكاري، و ترتيب دادن به زمان كاري است )
نوين آموزش و ارتقا يادگيري كاركنان است. يادگيري  يهاروشمديريت زمان استفاده از 

 .شوديماست كه باعث ارتقا عملكرد كاركنان  سيار روش نويني
توسعه آموزش مجازي به جاي تكيه بر روشهاي سنتي آموزش از طريق افزايش  قطعاً

ه خدمات، به ئكاركردهاي سازمان و در نتيجه بهبود ارا الحوري نظام آموزشي و اص بهره
توانمندسازي  توانديمكارگيري اين روش آموزشي  به .تعالي سازماني خواهد انجاميد

نظور عات و ارتباطات به مالكارگيري فناوري اط كاركنان را در ابعاد مهارتي و دانشي با به
اه وري سازمان را به همر فردي،گسترش كاركردها و ارتقاء بهره يهامهارتافزايش و تعميق 

 (1394 به نقل از نويمي پور و زارعي، 1395 )اسماعيل پور، داشته باشد
ري در هر زمان و هر مكان كه از خصوصيات يادگيري الكترونيكي است، قابليت يادگي

ت. )در حال حركت( به واقعيت پيوسته اس سيم و يادگيري سيار بي با پيشرفت فناوري 
 هايياورفنيادگيري سيار در حقيقت مدلي از يادگيري الكترونيكي است كه از طريق 

صوتي، كتب الكترونيكي و غيره صورت  يهاكنندهسياري چون تلفن همراه، پخش 
ري سيار يادگي هاييهنظر. اثربخشي يادگيري سيار نيازمند توجه به رويكردها و گيرديم
 و هايفناور وسيع كاربردهاي با همراه يهاتلفن (.1394)سلطان القرائي و برزگر،  باشديم

 شده پيچيده بيشتر چه هر غيره و اس آر پي واتساپ، جي بلوتوث، مانند سيار خدمات

 طوالني براي مكالمه ييهادستگاه فقط كوچک وسايل اين كه است رو همين از .است
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(. Keegan, 2002؛Lu, 2007) شونديم  محسوب اشخاص براي كمكي ابزار بلكه نيستند،
كنند تعاريف مختلفي وجود دارد. براي آناني كه در آموزش از يادگيري همراه استفاده مي

راي تسهيل هاي الكترونيكي توسط فراگيران بتمام تعاريف به نحوي استفاده از فناوريتقريباً 
(. 1393)نيازآذري و طاهري،  شوديميادگيري در هر زمان و مكان مشخص نباشند را شامل 

( در مورد يادگيري سيار ارائه كرد است يادگيري سيار عبارت 2003) Deبر طبق تعريفي كه 
اي تواند در هر مكان و در هر زماني به كمک وسايل رايانهيري كه مياست از آن نوع يادگ

 دهد: يادگيري( نيز يادگيري سيار را به اين صورت شرح مي2009) Aliو سيار اتفاق بيافتد. 
ه به مواد دهد كاين امكان را مي ،سيم به افرادسيار از طريق استفاده از تكنولوژي سيار بي

ر زماني، اي هعنوان شيوهدر هر زماني دست يابند. يادگيري سيار بهيادگيري در هر مكاني و 
هر مكاني، خود انگيخته، محبوب و شخصي شده براي يادگيري و دسترسي به ابزارها و مواد 

 Kukulska Hulme) كندآموزشي است كه دسترسي به آموزش را براي همه فراهم مي

& Traxler, 2005) .Keegan (2002يادگيري ب ،) ا استفاده از موبايل را اين گونه تعريف
 يادگيري ."هاي سيارهاي جيبي، و دستگاهها، رايانه PDAاجراي آموزش از طريق "كند: مي

، با جتماعي و محتوات ا، از طريق تعامالفمختل هايينهزماست از يادگيري در  تسيار عبار
 .(Crompton, 2017) يترونيكي شخصلكا يهادستگاهاستفاده از 

وسايل  از استفاده براي را ياكننده گرم دل نتايج دنيا سرتاسر در اوليه يهاپژوهش
 Kukulska Hulme et) اندكرده فراهم يادگيري و تدريس از جهت حمايت در سيار

al., 2007؛ Kennedy et al., 2006 ؛Yordanova, 2007.) نسته است اوسايل همراه تو
 اي ارائه نمايد و زمينهداده و از آموزش تعريف تازه شيوه سنتي آموزش حضوري را تغيير

مسافرت از لحاظ زماني و مكاني هموار كرده و ، يادگيري فراگيران را در منزل، محل كار
(. 1389ها را برطرف سازد )واليتي و موسي رمضاني، ها و ناكارامديبسياري از محدويت

 يهاگاهدسته زندگي تبديل شده است. اطالعات به يک شيوستفاده از فناوري ا يادگيري با
ستفاده قرار ا ورديادگيري نيز م هاييلهوسعنوان  ه بهبلك تتنها براي ارتباطا هتلفن همراه ن

(. در اين رويكرد، يادگيرندگان و معلمان Surjanti & Soejoto, 2018) گيرنديم
توانند بدون محدود شدن به زمان يا مكان خاصي در كالس درس حاضر شوند و از مي

 هاي تلفن همراه، مانند فراگير بودن وآوريهاي فنامكانات آموزشي استفاده كنند. ويژگي
ري، ادغام ارزيابي در سازي و سازگاري، تعامل و ارائه بازخورد فوآگاهي از زمينه، شخصي
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ي كنند و پتانسيل تبديل ارزشيابي تكويني را به روش آموزشآموزش و يادگيري را تسهيل مي
 (.Karai et al., 2020دارد )

استفاده از فناوري ارتباطات سيار در »( با عنوان 2008)همكاران و  Rauدر پژوهش 
يميل و با استفاده از پيام كوتاه، ا كه« آموزش عالي: انگيزه، بار شناختي و عملكرد يادگيري

ثري بر طور مؤكه پيام كوتاه به انديدهرسكنفرانس آنالين انجام گرديد، به اين نتيجه 
 هاي ارتباطيكند. وقتي پيام با رسانهآموز كمک ميفرآيندهاي آموزشي معلم و دانش

طور ختي شود، بهكه باعث افزايش بار شناتواند بدون اينشود، مياينترنتي ادغام مي
عي نسبت اجتما يهاشبكهداري انگيزه بيروني دانشجويان را افزايش دهد. عالوه بر اين، معني

كن است بار كه ممي بيشتري استفاده گردد، چونمالحظه وگوهاي خصوصي بايد بابه گفت
وپرورش بر روي پژوهشي در مورد يادگيري سيار در آموزششناختي را افزايش دهد.

ت: گرفقرارويان ليسانس عمان انجام شد. در اين پژوهش سه جنبه را مورد بررسي دانشج
اطالعات عمومي، دانش يادگيري سيار و پذيرش يادگيري سيار. نتايج اين تحقيق بيانگر 
آگاهي و پذيرش خوب از يادگيري سيار بود. همچنين دانشجويان نگرش مثبتي نسبت به 

 (.Sarrab, 2014) ان ابزار يادگيري داشتندعنواستفاده از ابزارهاي سيار به

طراحي و اعتباريابي الگوي آموزش مبتني بر موبايل براي خود مراقبتي  پژوهشي در مورد 
 در الگوي طراحي شده كه يک الگوي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آنبيماران ديابتي 

طراحي آموزشي مبتني بر موبايل وكاربردي است، يادگيرنده و تحليل يادگيرنده به عنوان يک 
هاي يادگيرندگان تأثير مهمي را بر روي ميزان باشد. ويژگيعامل مهم در يادگيري مي

تحت عنوان طراحي  ي. پژوهش ديگر(1396 ،هوشمندجا) يادگيري آنها از ابزارهاي سيار دارد
ي از تلفن همراه و تأثير آن بر ميزان انگيزه پيشرفت تحصيلي، يادگيرالگوي آموزشي استفاده 

ه از است. نتايج به دست آمد شدهآموزان نابينا در درس زبان انگليسي انجام و مشاركت دانش
زان مراه در ميپژوهش نشان داد كه آموزش از طريق الگوي طراحي آموزشي استفاده از تلفن ه

درس  آموزان داراي آسيب بينايي دريادگيري، انگيزش پيشرفت تحصيلي و مشاركت دانش
آموزان توان از اين الگو براي آموزش اين دانشزبان انگليسي تأثير مثبت دارد. از اين رو مي

اي ديگر ههاي بعدي باز كند تا به جنبهتواند دري را براي پژوهشاستفاده كرد. اين پژوهش مي
رس را هاي در دستآموزان داراي آسيب بينايي بپردازند و تمامي ابعاد فناوريمرتبط با دانش

الگويي براي يادگيري  . پژوهشي در مورد(1395، الهي)ها مورد پژوهش قرار دهندبراي آن
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، هدف اصلي از اين پژوهشانجام شده است كه  الكترونيكي در مؤسسات آموزش عالي كشور
معتقد  رپژوهشگ. استالگويي براي يادگيري الكترونيک در آموزش دانشگاهي ايران ارائه 

راني مؤسسات آموزش عالي اي هاييتمأموراست چنين الگويي بايد با شرايط كشور و نيازها و 
نوآوري اصلي اين پژوهش به حساب آورد. عوامل  توانيممتناسب باشد. طرح اين الگو را 

بارتند از: ايجاد ع شوديمازي يادگيري الكترونيكي كه باعث كارايي حياتي موفقيت جامعه مج
اعتماد در ميان اعضا، يافتن تعداد زياد اعضا و حفط وفاداري آنها، انگيزه دهي به يادگيرندگان 
در زمان طوالني و كسب رضايت يادگيرنده. پژوهش حاضر كوشيده است تا الگويي ارائه دهد 

، لدينعالا) الكترونيكي به عنوان يک جامعه مجازي، ارتقاء دهدكه كارايي را در يادگيري 
 :درس السآمادگي براي ادغام يادگيري تلفن همراه در ك در پژوهشي با عنوان. (1398
 استفاده ترهيشرفتپ هاييتكنولوژاز  هنتايج نشان داد معلماني ك ت،و امكانات ترجيحا، هاچالش

د را يا يخط و تركيبرو تمايل دارند يادگيري ب دهنديمح ، يادگيري سيار را ترجيكننديم
 ,Christensen & Knezek) را تشخيص دهند هاآن ر اجرايب اتبگيرند و اهميت تأثير

بهبود عملكرد سازماني از مسيرهاي مختلفي قابل دستيابي است. در واقع يادگيري  (.2017
رد بين آموزش و عملك ياواسطهوان به عن توانديمموجود است كه  يرهايمتغسازماني يكي از 

قرار گرفته و اثرات مثبتي بر عملكرد سازماني داشته باشد. يادگيري سيار يكي از رويكرد جديد 
در حوزه يادگيري سازماني است. با فرض مثبت بودن اثر اين يادگيري در سطوح فردي و 

ر يادگيري سيار بگروهي سازمان، پژوهشگر در اين پژوهش تالش خواهد كرد اثربخشي(. 
 دانش مديريت زمان كاركنان دانشگاه عالمه طباطبايي را مورد بررسي قرار دهد.

 روش

 آزمون با گروه كنترلپس-آزمونروش پژوهش كمي و از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش
است. جامعه آماري اين پژوهش كاركنان دانشگاه عالمه طباطبائي بوده كه  شده استفاده
نفر گروه آزمايش( بصورت  26نفر در گروه كنترل و  28كاركنان دانشگاه ) از 54تعداد 

روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند كه داوطلبان، تلفن همراه )با سيستم اندرويد، يا 
دند. هاي آزمايش و كنترل قرار داده شباالتر( در اختيار داشتند و به صورت تصادفي در گروه

 آزمون بر روي اعضاي گروه آزمايشاين صورت بود كه ابتدا پيشپرسشنامه  روش اجرا به 
و كنترل اجرا شد و سپس بسته آموزشي تهيه شده با موضوع مديريت زمان مبتني بر يادگيري 
سيار در اختيارگروه آزمايش قرار گرفت وگروه كنترل نيز به روش عادي مرسوم در دانشگاه 
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پس آزمون بر روي هر دو گروه اجرا شده است. هفته(. در پايان  4آموزش ديدند)به مدت 
كوتاه  هايلميفبسته آموزشي شامل ابعاد چهار گانه مديريت زمان در قالب متن، پاورپوينت و 

به همراه اهداف آموزشي و ارزشيابي پايان دوره در اختيار  (micro learning)آموزشي
پيش آزمون و پس آزمون  كاركنان دانشگاه عالمه طباطبائي قرار گرفت. پس از اجراي

زان بهره منظور بررسي ميجهت ارزشيابي دانش مديريت زمان، پرسشنامه عملكرد كاركنان به 
داراي  كهساخته شده است  1990و همكارانش در سال  كوئين توسط ،كافي بردن از زمان

وايي ردر اختيار نمونه مورد بررسي قرار داده شده است. اين پرسشنامه داراي  است سؤال 12
. ضرايب پايايي پرسشنامه مديريت زمان با استفاده از روش باشديمو پايايي و نمره گذاري 

كه  باشديم 30/0و  72/0آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب برابر با 
بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه مذكور است. همچنين ضريب روايي اين پرسشنامه 

محاسبه شده است.  001/0در سطح معني داري  45/0اده از روش روايي همزمان برابر با استف
روايي صوري اين پرسشنامه توسط محقق و اساتيد راهنما و مشاور تأييد و قابل استفاده 

 نتايج زير حاصل گرديد. هاداده(. پس از تجزيه و تحليل 1390)حافظي و همكاران،  باشديم

 ها یافته

در دو مرحله اندازه گيری به تفکيک عملکرد و  زمان يريتنمرات دانش مد یآمار يفتوص .1جدول

 گروه آزمايش و کنترل
 پس آزمون پيش آزمون  

 ميانگين متغير گروه
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 کنترل

  زمان يريتو ضرورت مد يتاهم
 زمان يريتمد یهااصول و مهارت

 هااز فرصت یوردر بهره يیعوامل اتالف وقت و اصول طال
 یاجتماع یهازمان و تعامل در شبکه يريتمد یهايکتکن

  زمان يريتدانش مد نمره کلی
 عملکرد

 يشآزما

 زمان يريتو ضرورت مد يتاهم
 زمان يريتمد یهااصول و مهارت

 هااز فرصت یوردر بهره يیعوامل اتالف وقت و اصول طال
 یاجتماع یهازمان و تعامل در شبکه يريتمد یهايکتکن

  زمان يريتدانش مد نمره کلی
 عملکرد
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 يريتدانش مدآمار توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار نمرات متغير  1در جدول
هاي آزمايش و كنترل در دو مرحله سنجش )پيش به تفكيک براي افراد گروه عملكردن و زما

گردد ميانگين نمرات آزمون( نشان داده شده است. همان طور كه مالحظه ميآزمون و پس 
اليكه دهد. در حگروه كنترل در پس آزمون نسبت به پيش آزمون تفاوت زيادي را نشان نمي

  در گروه آزمايش، شاهد افزايش بيشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پيش آزمون هستيم.

زمان  تيريددانش م شيبر افزا اريس يريادگي يزشبسته آمو ياثربخشبه منظور بررسي 
ي از آزمون تحليل كواريانس چند متغيري استفاده شد. برا ي،كاركنان دانشگاه عالمه طباطبائ

وجه استفاده شد كه با ت آزمون كالموگروف اسميرنوفاز  بررسي نرمال بودن توزيع نمرات
ج آزمون شد. نتاي ييدتأتوزيع نمرات داري مقادير بدست آمده فرض نرمال بودن به عدم معني

آزمون نمرات در گروه آزمايش و كنترل، آزمون و پسبررسي همگني شيب رگرسيون پيش
(. نتايج P ،797/0=F8.86>05/0نشان داد كه شيب رگرسيون در هر دو گروه برابر است )

واريانس  د كهها نشان داآزمون لوين براي بررسي همگني واريانس متغيرهاي وابسته در گروه
 يهااصول و مهارت(، p ،901/2=𝐹1,52>05/0) زمان تيريو ضرورت مد تياهم مؤلفه

 يوردر بهره ييعوامل اتالف وقت و اصول طال(، p ،806/0=𝐹1,52>05/0)زمان  تيريمد
 يهازمان و تعامل در شبكه تيريمد يهاکيتكن( و p ،532/1=𝐹1,52>05/0) هااز فرصت

باشد. نتايج آزمون باكس براي ها برابر مي( در گروهp ،238/2=𝐹1,52>05/0ي )اجتماع
ان متغيرهاي وابسته در بين گروه آزمايش و كنترل نيز نش بررسي برابري ماتريس كواريانس

، p ،839/0=F>05/0داد كه ماتريس كواريانس متغيرهاي وابسته در دو گروه برابر است )
159/9=Box M ه بين داري رابطبارتلت براي بررسي كرويت يا معني(. نتايج آزمون خي دو

(. p ،9=df ،660/43 =𝑥2<01/0دار است )ها معنيمتغيرها نشان داد كه رابطه بين اين مولفه
هاي تحليل كواريانس چندمتغيري، نتايج آزمون نشان داد كه بين پس از بررسي پيش فرض

، p ،038/26=𝐹4.45<01/0دارد )داري وجود دو گروه تفاوت معنيزمان  تيريدانش مد
302/0=Wilks Lambda براي بررسي اين كه گروه آزمايش و كنترل در كدام يک از .)

نتايج تحليل كواريانس  2با يكديگر تفاوت دارند در جدول زمان  تيريدانش مد يهامولفه
 تک متغيري گزارش شده است.
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 دانشهای متغيری تفاوت گروه آزمايش و کنترل در مولفهنتايج تحليل کواريانس تک  .2جدول 

 زمان تيريمد

 منبع متغير
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

و ضرورت  تياهم
 زمان تيريمد

 بين گروهی

 خطا

 یهااصول و مهارت
 زمان تيريمد

 بين گروهی

 خطا

عوامل اتالف وقت و 
 یوردر بهره يیاصول طال

 هااز فرصت

    بين گروهی

    خطا

زمان  تيريمد یهاکيتکن
 یهاو تعامل در شبکه

 یاجتماع

 بين گروهی

 خطا

، P<01/0) زمان تيريو ضرورت مد تياهم مؤلفهبراي  Fآماره  2با توجه به جدول 
601/47=𝐹1.48 ،)زمان   تيريمد يهااصول و مهارت(01/0>P ،361/21=𝐹1.48 ،) عوامل

( و P ،729/26=𝐹1.48<01/0) هااز فرصت يوردر بهره يياتالف وقت و اصول طال
( P ،582/35=𝐹1.48<01/0ي )اجتماع يهازمان و تعامل در شبكه تيريمد يهاکيتكن

كنترل و  هايگروهزمان  تيريدانش مدها نشانگر آن هستند كه بين دار است. اين يافتهمعني
 بستهكه فت رگنتيجه توان يها مافتهي نيبا توجه به اداري وجود دارد. آزمايش تفاوت معني

اه زمان كاركنان دانشگ تيريدانش مد افزايش بوده و موجب مؤثر اريس يريادگي يآموزش
دهد كه عضويت گروهي نشان مي 2همچنين اندازه اثر در جدول  .ي شده استعالمه طباطبائ

 اصول ودرصد از تغييرات  8/30، زمان تيريو ضرورت مد تياهمدرصد از تغييرات  8/49
در  ييعوامل اتالف وقت و اصول طالدرصد از تغييرات  8/35، زمان تيريمد يهامهارت

زمان و تعامل در  تيريمد يهاکيتكندرصد از تغييرات  6/42و  هااز فرصت يوربهره
  كند.ي را تبيين مياجتماع يهاشبكه

كاركنان  عملكرد بهبودبر  اريس يريادگي يبسته آموزش ياثربخشبه منظور بررسي 
از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد. براي بررسي نرمال بودن  ي،دانشگاه عالمه طباطبائ

داري استفاده شد كه با توجه به عدم معني آزمون كالموگروف اسميرنوفاز  توزيع نمرات
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ي شد. نتايج آزمون بررسي همگن ييدتأمقادير بدست آمده فرض نرمال بودن توزيع نمرات 
آزمون نمرات در گروه آزمايش و كنترل، نشان داد كه آزمون و پسيب رگرسيون پيشش

(. نتايج آزمون لوين P ،546/1=𝐹1.50>05/0شيب رگرسيون در هر دو گروه برابر است )
 ملكردعها نشان داد كه واريانس متغير براي بررسي همگني واريانس متغير وابسته در گروه

(05/0<p ،463/2=𝐹1,52 )ل هاي تحليباشد. پس از بررسي پيش فرضها برابر ميدر گروه
 نتايج تحليل كواريانس تک متغيري گزارش شده است. 3در جدول 

 عملکردنتايج تحليل کواريانس تک متغيری تفاوت گروه آزمايش و کنترل در متغير  .3جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

ميانگين 
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 پيش آزمون

 گروه

 خطا

 کل

دار ( معنيP ،245/21=𝐹1.51<01/0) عملكرد براي متغير Fآماره  3با توجه به جدول 
وت هاي كنترل و آزمايش تفاگروهعملكرد ها نشانگر آن هستند كه بين است. اين يافته

 يريدگاي يبسته آموزشكه فت رگنتيجه توان يها مافتهي نيبا توجه به اداري وجود دارد. معني
همچنين  .تي شده اسعملكرد كاركنان دانشگاه عالمه طباطبائبهبود  بوده و موجب مؤثر اريس

را عملكرد درصد از تغييرات  4/29دهد كه عضويت گروهي نشان مي 3اندازه اثر در جدول 
  كند.تبيين مي

 نتیجه گیری
را  كه برخي از اين تعاريف، آموزش اندكردهمختلفي تعريف  هاييوهشيادگيري سيار را به 

آموزش را  در مجموع اين؛ اما اندگرفتهمبتني بر اينترنت و برخي به صورت بي سيم در نظر 
آموزشي در جهت فراگرفتن در هر مكان و زمان در نظر گرفت كه بدون نياز به  توانيم

شبكه و از طريق ابزار سيار و قابل حملي همچون   يهاكابلاتصال فيزيكي  و پيوسته به 
 شوديمهمراه، دستيار ديجيتال شخصي و غيره محقق  يهاتلفنقابل حمل،  هاييانهرا
(Abdelwahed & Soomro, 2022 يادگيري سيار را .)يهامجموعهاز زير  توانيم 
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يادگيري الكترونيكي بر شمرد و محوريت آن استفاده از  ابزارهاي قابل حمل در يادگيري 
 هاياورفناست. امروزه براي ارتقاء و بهبود  دانش مديريت زمان كاركنان توجه به اين نوع 

را بيش از پيش كرده است و در اين بين،  ارتباطات سيار نيز در قالب يک شيوه آموزشي در 
كارايي هر سازماني به عملكرد كاركنان آن بستگي  (.Aremu, 2021) باشديمحال ظهور 

دارد و بصورت طبيعي در گذر زمان و مطرح شدن نيازهاي جديد جهت ارائه خدمات، 
نان مطابق با نيازهاي روز سازمان هستيم. دانشگاه نيز بعنوان يک نيازمند آموزش مداوم كارك

سازمان از اين امر مستثني نيست. با توجه به پيشرو بودن دانشگاه در زمينه آموزش و يادگيري 
ي از حوزه آموزش هستيم. يك هاييافتهنيازمند آموزش كاركنان دانشگاه با توجه به آخرين 

رويكرد  ودشيمراسر دنيا در آموزش كاركنان بكار گرفته جديدترين رويكردهايي كه در س
بسياري در اين زمينه انجام شده كه در طي  يهاپژوهشمبتني بر يادگيري سيار است كه 

پژوهش به آنها اشاره شد. در همين راستا هدف اين پژوهش بررسي اثر بسته آموزشي مبتني 
كاركنان در دانشگاه بود كه همانطور بر يادگيري سيار بر مهارت مديريت زمان و عملكرد 

مديريت  مثبتي بر مهارت يرتأثبه آن اشاره شد بسته آموزشي اجرا شده  هايافتهكه در بخش 
كنان كارآموزش آموزشي در هاي بر روي فعاليتزمان و عملكرد كاركنان دانشگاه داشت و 

، 1389، موسي رمضاني واليتي و يهاپژوهشتاثيرگذار بوده است. كه اين نتيجه با نتايج 
 Sarrab, 2014  ،Christensen and، 1398، عالالدين، 1396 ،هوشمندجا، 1395، الهي

Knezek 2017  اذعان كرد كه يادگيري  توانيمهمسو است.   2018 ،المقمدي و عمادو
آموزشي از قبيل خودراهبري  يهاآرمانسيار بستري را به وجود آورده است كه بسياري از 

در يادگيري، يادگيري مستقل،يادگيري در هر زمان و مكان، حق انتخاب محتوا به حسب 
عالقه، يادگيري در هر زمان و مكان، استقالل فراگير در امر يادگيري، به رسميت شناختن 

گيري از  با بهره ترملموس يهاقالبدر  هامثالفردي كارمندان، امكان ارائه  يهاتفاوت
، آموزش و يادگيري مشاركتي، ارزيابي و بازخورد سريع قابل تحقق جلوه اييانهراامكانات 

نياز به يادگيري سيار براي آموزش مداوم و بهبود دانش مديريت  رسديم.. به نظر كنديم
زمان در كاركنان كه داراي تنوع گسترده عاليق، تجارب و نيازهاي آموزشي مختلف هستند 

 (.et al., 2020 Bettayeb) ز پيش نمايان استبيش ا
پژوهش مساله  هاييافته( و همسو با 2007) McLoughlin and Leeبر مبناي ديدگاه 

پيش روي ما در اين پژوهش، آموزش سيار اگر به درستي و متناسب با نيازهاي كاركنان 
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آنان را فراهم نمايد. در اين راستا  يهامهارتزمينه بهبود  توانديمطراحي و اجرا گردد 
Mirabolghasemi  موجب توانديمكه  يادگيري سيار  اندكرده( بيان 2016)همكاران و 

با كسب  ندتوانيمبهبود و تقويت دانش مديريت در فراگيران شود بدين نحو كه  كاركنان 
سوق  در يادگيريمهارت استفاده از وسايل سيار براي يادگيري به سمت مديريت زمان خود 

خود و رفع نيازهاي شغلي خود   يهامهارتبه منظور ارتقاء  تواننديمداده شوند چرا كه آنان 
ي همه مكان يهاآموزشبه  بيننديمضمن خدمتي كه در محل كار خود  يهاآموزشافزون بر 

د نو همه زماني دست پيدا كنند و از اين طريق متناسب با نيازهاي هاي خود درگير فراي
  يادگيري شود.

 گفت كه با توجه به مزاياي آموزش مبتني بر يادگيري سيار اعم توانيمدر تبيين نتايج 
از سهولت دسترسي به محتواي آموزشي درهر زمان و هر مكان و همچنين قابليت ارائه انواع 

 ايهيتمحدوداثر بسياري از  توانيممحتواي آموزشي)متن، عكس، فيلم، پاورپوينت و ...( 
ناشي از محيط شغلي را كاهش داده)آموزش در هر زمان و هر مكان( و همچنين عالقه و 

مختلف يادگيري كاركنان را پوشش داد)ارائه انواع محتوا(. عالوه بر اين با توجه  يهاسبک
هوشمند و در دسترس بودن هميشگي آنها)در  هاييگوشبه همه گيري و وسعت استفاده از 

آموزشي آن نهايت  هاييتقابلاز  توانيمراحت، تاكسي، منزل و...( محل كار، زمان است
استفاده را كرد. با توجه به بحث ميكرولرنيگ كه در يادگيري مبتني بر يادگيري سيار قابليت 

محتواي آموزشي را به قطعات كوچک و مجزا تقسيم كرد كه  توانيمپياده شدن را دارد 
مختلف محتوا را  يهابخشفراغت بتوان  يهازماناز كوتاه و استفاده  يهازمانحتي در 

فراگرفت. شايد بتوان گفت كه دليل اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر يادگيري سيار در اين 
پژوهش در همين موارد مطرح شده باشد. با توجه به نتايج بدست آمده به پژوهشگران توصيه 

ديگر كاركنان با استفاده از رويكرد مبتني بر يادگيري  يهامهارتدر زمينه آموزش  شوديم
با توجه  ودشيمبيشتري انجام داده و همچنين به مسئولين دانشگاه توصيه  يهاپژوهشسيار 

به مزاياي يادگيري سيار و تناسب آن با آموزش كاركنان، زمينه استفاده از يادگيري مبتني بر 
 هم آورند.يادگيري سيار در آموزش كاركنان را فرا

پژوهش حاضر تداخل فرهنگ و عواملي فرهنگي در يادگيري  هاييتمحدوديكي از 
و  گيرنديمسيار است زيرا بسياري از كاركنان دانشگاه در مواجه با يادگيري سيار موضع 

اد نمايند. الكترونيكي اعتم يهاروشبه  توانندينمتمايل به يادگيري به روش سنتي دارند و 
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در كنار يادگيري سنتي به صورت تدريجي از يادگيري سيار براي ارتقاء  گردديم لذا پيشنهاد
مختلف كاركنان استفاده شود به نحوي كه  مقاومت منفي و عدم اعتماد به  يهامهارت

شود و  سنتي يهاروشصورت تدريجي با استفاده از روش حساسيت زدايي منظم جايگزين 
 .سيار بيان شود در عمل مزاياي استفاده از يادگيري

 منابع
 چارچوبی برای و مدل (. ارائه1395) مريم. ،غزنوی و فرزاد، گرامی پور، اسماعيل پور، سيامک

 موفقيت مدل اساس کارآمد بر و مؤثر مجازی سازمانی یهاآموزش سازی پياده

 .1395، خرداد، بين المللی نخبگان مديريتاطالعاتی. کنفرانس  هایيستمس

 توجه با ايران آمار مرکز کارکنان علمی ارتقاء در مجازی آموزش نقش (.1391محبوبه. )بزرگزاد، 

 . توسعه منابع انسانیپايدار، هشتمين کنفرانس  توسعه اهداف به

(. نقش آموزش ضمن 1393). افرازه، عباس ی وهاد يی،پوربابا ،محسن يی،طباطبا ،زهره يان،جالل
 یالملل نيکنفرانس ب، ن بر بهبود عملکردکارکنانآ يرو تأث یسازمان يادگيریخدمت در 

 يع. صنا یو مهندس يريتمد

بـر بهبود  ICDL  یآموزشـ یهادوره يرتأث یبررس(. 1390. )رمضان و نوروزی، زاهد يان،جهان
-29(، 2)6 ،يتیتازه در علوم ترب هایيشهفصلنامه اند .عملکرد کارکنان دانشگاه تهران

45. 

(. 1395رضايی صوفی، مرتضی، کوثری، محسن، خسروی راد، بهاره و زارع فخريان، نفيسه. )
رابطه مديريت زمان با تمايل به برنامه يزی و خالقيت مديران و کارکنان وزرات ورزش 

 .124-113(، 4)4، ی کاربردی در مديريت ورزشیهاپژوهشو جوانان. 
 يادگيریدر عصر  یآموزش یطراح ینظر ی( مبان1394)يه. راض و برزگر، خليل ی،سلطان القرائ

 یسو روانشنا يتیعلوم ترب یپژوهشو  یعلم يشهما ينهمراه. سوم يادگيریمادام العمر : 
 .يرانا یو فرهنگ یاجتماع هایيبآس

ايان ، پآموزش عالی مؤسساتالگويی برای يادگيری الکترونيکی در ( 1398عالء الدين، حميده. )
 نامه دکتری، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. 

و  یعلم ی،اقتصاد ی،ماهنامه اجتماععملکرد کارکنان.  يريت(. مد1392). قربانزاده، منصور
 . 1392 (،160) ،یکار و اجتماع یفرهنگ
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نگيزه ا از تلفن همراه و تأثير آن بر ميزانطراحی الگوی آموزشی استفاده (. 1395اللهی، ذبيح اله. )
پايان  ،آموزان نابينا در درس زبان انگليسیپيشرفت تحصيلی، يادگيری و مشارکت دانش
 نامه دکتری، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. 

(. 1395ميردورقی، فاطمه، مشهدی، علی، صالحی فدردی، جواد و رسول زاده طباطبايی، کاظم. )
الل نارسايی توجه/ فزون کنشی و ی اختهانشانهنقش ميانجی گری مديريت زمان بر 

 .177-157(، 7)4پيشرفت تحصيلی در دانشجويان. راهبردهای شناختی در يادگيری، 
(. عوامل تأثيرگذار بر مقبوليت استفاده از يادگيری سيار. 1393نيازآذری، ک. و طاهری، ف. )

 .78-74، 91، ی دانشگاهی علوم پزشکیمجله

(. جايگاه يادگيری سيار در نظام آموزش از راه دور. 1389واليتی، ا، موسی و رمضانی، س. )
 ، تهران، ايران.ی نوين آموزشیهاروشهمايش 

طراحی و اعتباريابی الگوی آموزش مبتنی بر موبايل برای خود (. 1396هوشمندجا، منيزه. )
 پايان نامه دکتری، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.  مراقبتی بيماران ديابتی،
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