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Abstract
Increasing concern in various environmental
issues and the need to respond to global societies
transformed the use of information and
communication technology into academic and
academic systems into an active curriculum and
curriculum. But prior to its application, the
factors that affect the acceptance and use of this
phenomenon should be identified. This research
studies the provision of environmental education
through mobile technology with research
methodology, descriptive type of research based
on prediction. The statistical population includes
2422905 students in Tehran during the academic
year 1394, selected by stratified cluster sampling
with proportional assignment. Out of the schools
of this region, the 9th grade students were
randomly selected to sample 350 people. To
collect data, this study was conducted on the
adoption of mobile learning from the
questionnaire developed by Cheon et al. Validity
of the questionnaire was approved by experts
and experts. For reliability evaluation,
Cronbach's alpha was used, which was more
than 0.7 for research variables, indicating the
internal reliability of the questionnaire. Data
were analyzed by SPSS software and LISREL
version 8.8. The findings of path analysis in the
research of subjective norm, attitude and
behavioral intention showed a significant role in
students' desire to use mobile education
technology in learning environmental education.
Keyword: Environmental Education, Cellular phone,
Mobile Learning, The theory of reasoned action
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 دانشجوی دکتری آموزش محیطزیست دانشگاه پیام نور1
 استاد گروه آموزش محیطزیست دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسیوو در2
آموزش محیطزیست

چکیده
افیییای نگران ی در مسییائ مختل ی زیسییتمحیط ی و نیییاز ب ی
 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطیات، پاسخگوی ب جوامع جهان
را در نظامهای آموزش و دانشگاه بی یی برنامی و جرییا
 باید عام هیای، آموزش فعال تبدی کرد؛ اما مقدم بر کاربرد آ
 ایی.مؤثر بر پذیرش و اسیتااده از ایی پدییده شناسیای شیوند
پژوه ب بررس ارائی آمیوزشهیای زیسیتمحیطی از طریی
 توصییا از نیو تحقیقیات، فناوری تلا همراه با روش پیژوه
 جامعة آمیاری شیام دانی آمیوزا.مبتن بر پی بین م پردازد
 نار اسیت2122342  ب تعداد1931 شهر تهرا در سال تحصیل
ک با روش نمون گییری خوشی ای طبقی ای تصیادف بیا انتسیا
 انتخا شد از بی مدارس ای منطقی دانی12  منطق،متناسب
 نار برای بررسی924 آموزا پای نهم ب صورت تصادف ب تعداد
 برای گیردآوری دادههیای ایی پیژوه درزمینیة.انتخا گردید
پیذیرش ییادگیری سییار از پرسشینامة تیدوی شیدة چئیو و
 روای پرسشنام با نظرات متخصصا و.همواران استااده گردید
 برای بررس پاییای از آلایای.صاحبنظرا مورد تأیید قرار گرفت
کرونباخ استااده شده است ک ای مقدار برای متغیرهیای پیژوه
 ب دست آمد ک نشا دهنیده پاییای درونی مطلیو4/7 بی از
 وSPSS  تحلی دادههیا بیا نیرمافیارهیای آمیاری.پرسشنام است
 یافتی هیای حاصی از تحلیی. انجام گرفت8/8  نسخLISREL
 نگیرش و قصید رفتیاری نقی، مسیر در پیژوه هنجیار ذهنی
معناداری در تمای دان آموزا ب استااده از فناوری آموزش سییار
.در یادگیری آموزش محیطزیست را نشا دادند
، آموزش سیار، تلا همراه، آموزش محیطزیست:واژههایکلیدی
.تئوری عم مستدل
z.shamsi@pnu.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
ما در دنیای پیچیده ای ،جهاان شاده یاا در حاال ناو
مشخصاا از جهااان شااد زنااد ماا کناای  .ایاا
جهان شد همیشه به عنوا یک پیروزی عظای عرضاه
شده است که کیفیت زند مارد را در سرتاسار دنیاا
بهبود خواهد بخشید .هرچند حت به عقیدة نویسند ا
که حقیقتاً ای موضو را باور دارند ،جهان شاد اثارا
فاجعااه باااری در کشااورهای متعاادد بخصااو در باای
کشورهای درحالتوسعه داشاته اسات (.)Santos, 2005
دنیای جهان شدهای که در آ زند م کنی باهطاور
وسیع ،در زمینههای متعدد مرتبط به ه در بحرا هاای
جهااان عمیقاا هماننااد (جامعااه ،اقتصاااد ،سیاساات،
فرهنگ ،محیطزیست و )...فرورفته است.
اهمیت فناوری ها در داشت آینده ای بهتر و رساید
بااه توسااعهای پایاادار بساایار پررنااگ اساات .بااا پدیاادة
جهان شد و حرکت تندتر به سامت دهکاده جهاان و
ایجاد بازارهای سترده و متنو م توا با ایجاد ارتباا
دوسویه با فناوری و محیط زیست در جهت توسعة پایدار
ا برداشت ()Dabiri and Vahed Navan, 2011؛ زیرا
فناوری یک راه حل بارز و آشاکار بارای آماوزش زیسات
محیط م تواند اساتقبال و پاذیرش ابزارهاای معاصار
مبتن بار رساانه باشاد .آ چناا کاه توساط سایبر
( ،)Sibret, 1998روویدر و آلا ( Rohweeder & Alm,

 )1994پیشنهاد شاده اسات ،ایا در امار باه کاار یری
سترده فناوریهای اطالعا و ارتباطا

( Information

 )and Communication Technologies, ICTرا در
آموزش محیطزیست نشا م دهاد؛ بناابرای در ماورد
مشکال زیستمحیط که در زند

ما رخ داده ،نبایاد

تعریف فعل محیطزیست را با تماا مفااهی آ دنباال
کنی ما نیازمند به یک نگرش جدید هستی  .هر یاک از
ما مسئول هستی و نباید به سیسات هاای طبیعا کاه
پشتیبا ما هستند آسیب برسانی  .بر ای اساا

آنچاه

اهمی ات دارد ،داشاات ی اک تعری اف عمل ا و جدی اد از
آمااوزش محیاطزیست اسات (Shobeiri and Shamsi,

 .)2015دانش که رویکردهای آموزش میا رشاته ای را
در برم یرد و سع در شکوفای سطح سواد شهروندی
و علم دارد .دانش که حس همبستگ را برم انگیزد،
نوع درک اصول اخالق را به وجاود ما آورد و حاس
زیباشاااناخت را تقویا ات ما ا کناااد ( Saylan and
.)Blumstein, 2011: 3
تلف همراه بهعنوا نمادی از ارتبا همهجاا حاضار
( )Ameli, 2006یکا از پدیادههاای نوظهاور عصار
الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهاه اخیار باه
شد جای خود را در بی افراد خانواده ،بهویاهه جواناا
در سطح جها و نیز ایرا باز کارده اسات ( Kafaei, et
 )al, 2009اساتفاده از تلفا هماراه در جهاا باهطاور
اساات ( Head and
چشاامگیری در حااال افاازای
Ziolkowski, 2010 & Mezei, Benyi & Muller,
 .)2007 and Baron, Hard, Segerstad, 2010ای ا

وسیله بهعنوا یک وسیلة ارتباط و خدمات  ،عل رغا
تاریخچه بسیار کوتاه که دارد ،لیک بهواساطة میازا
نفوذ و جذابیت آ در میا کاربرا  ،بستر ارائه خادما
مختلف ارتباط  ،آموزش و بازاریاب شده است ( Jalali,
 .)2011ای فناوری امروزه به امری عادی در تما جنباه
های زند اشخا تبدیل شده است .تلف همراه ،ای
وسیلة ارتباط توانسته شیوة سنت آموزش حضاوری را
تغیی ار داده و از آمااوزش ،تعری اف تااازهای ارائااه نمایااد
( .)Rezayi rad and falah, 2015استفاده از تلف همراه
به عنوا یک ابزار فناوری سیار بارای کماک باه فرایناد
یاد یری م تواند بسیار مؤثر و اثربخ باشاد ( Sarani
 .)and Aayati, 2014بهطوریکه برخ از پهوهشگرا از
ورود تلف همراه به عرصه آموزش ،با عنوا انقالب تلف
همراه در آموزش و تربیات یااد کاردهاناد ( Manteghi,
)2011؛ و آ را فراه کنندة بالقوهای در ارتقاا ،تساهیل،
غناا سااازی توانمناادیهااای فرا یاارا در یاااد یری
مشااارکت  ،تعااامال و فرآیناادهای یاادده  -یااد یری
( )Attewell, 2005م دانند؛ کاه ایا نشاا از تبیای
مفهو آموزش همگان به وسیلة ای فنااوری ما باشاد.
فناوری که اماروزه هماه یار باوده و در دساتر هماة
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اقشار ،طبقهها و صنفهای اجتمااع و سانی مختلاف
جامعه ما باشاد .باه کاار یری از ایا وسایله در ارائاه
آموزش همگان محیطزیسات راها بارای رساید باه
آموزش مطلاوب و تهیاه نقشاههاای مشاخ در ماورد
چگونگ دستیاب به هدفهای آموزش محایطزیسات و
رسید به توسعه پایدار در جامعه م باشد .آموزش کاه
هدف آ توسعه جهان است که مرد آ درباره محایط
آ اه بوده و نگرا آ باشند و نیز مسائل مربو به آ را
مورد دقت نظر قرار دهند و نسبت باه کاار ،مهاار هاا،
رفتارها ،انگیزشها و دان و آ ااه آ تعهاد فاردی و
جمع داشته باشند و باه سامت حال مساائل جااری و
جلو یری از پدید آماد مساائل دیگار زیساتمحیطا
تالش نمایند.)UNESCO; UNEP: 1976( .
از آنجا که قر بیستویک عصر اطالعا نامیده م
شود ،پیشرفتهای قابلتوجه در فناوریهای ارتباط و
اطالعات به وجاود آماده اسات .باا افازای اساتفاده از
فناوریهاای مادر ارتبااط  ،واژههاای جدیادی چاو
یااد یری الکترونیکا و یااد یری سایار متولاد شاد.
یاد یری سیار پس از یاد یری الکترونیک به وجود آمد.
یاد یری سیار در حقیقت مدل از یاد یری الکترونیک
است که از طریق فناوریهای سیاری چو تلف هماراه،
دساااتیار دیجیتاااال شخصااا ( Personal Digital
 ،)Assistant: PDAبازیهای صوت  ،کتب الکترونیک و
غیره صور م یارد .فنااوریهاای ارتبااط  ،پروتکال
کااربرد با سای ( Wireless Application Protocol:
 ،)WAPسیساات جهااان ارتباطااا موبای ال ( Global
)System for Mobile Communications: GSM
خاادما عمااوم بسااته رادی اوی ( General Packet
 ،)Radio Service: GPRSبلوتااااو (،)Bluetooth
به وسیلة ابزارهای سیار ماورد اساتفاده قارار ما یرناد
(.)Korucu and Alkan, 2011
اولی تحقیقا انجا شده در رابطه با یاد یری سیار،
در حدود سال  2000آغاز ردیاد و در طا ساالهاای
 2002و  2006مطالعاا بسایاری صاور رفات کاه

حاک از توسعه ای آموزش و تا حدودی فرا یار شاد
آ در بسیاری از محایطهاای آموزشا باود ( Brown,
 .)2005قدیم تری تعریف که از یاد یری سیار وجاود
دارد را کالرک کوی ( ،)Quinn, 2000ارائاه داده اسات.
از نظر وی یاد یری سیار نقطه تالق وسایل کامپیوتری
سیار و یاد یری الکترونیک است .ایا یااد یری باعا
م شود تاا شاما در هار زماا کاه بخواهیاد باه مناابع
دسترس پیدا کنید .ظرفیات جساتجوی باا ،،تعاامال
غن  ،حمایت قوی از یاد یری مؤثر و ارزیاب مبتنا بار
عملکرد ،از ویه های دیگر یااد یری سایار اسات .باه
عبارت یاد یری سیار ،یاد یری الکترونیکا اسات کاه
مستقل از زما  ،مکا و فضاست.
واوو ،و شارپلز ( ،)Vovula and Sharples, 2002در
تعریف خود از یاد یری سیار ،بر جنبه های که مشخصة
خدما سیار هستند تأکید کرده اند ،درحال که لیونگ و
چ ( )Leung & Chan, 2003بر ویه های مارتبط باا
زیرساخت های ارتباط مانند شبکه های ب سای تمرکاز
کرده اند .در تعریف دیگار آماده اسات ،یااد یری سایار
عبار است از سهولت یااد یری و دسترسا باه ماواد
آموزش برای کاربرا وسایل سیار از طریق یاک رساانة
با سای ( .)Mileva et al, 2008کیگاا ( Keegan,
 )2004به طور عمده بر ساهولت حرکات وساایل تأکیاد
کرده است .وی در ای رابطه م وید که ما یااد یری
سیار را ،ارائه آموزش و یااد یری از طریاق دساتیارهای
دیجیتااال شخصاا  ،پااال تااا هااا ،ابزارهااای دساات ،
تلف های هوشمند و تلف های همراه تعریاف ما کان ،
یعن وساایل کاه باه راحتا قابال حمال باشاند .اِ،ی
( ،)Ally, 2005نیاز یااد یری سایار را بااهعنااوا ارائااه
یاد یری از طریاق وساایل سایار توصایف کارده اسات.
هوم ( )2001بیا م کناد ،یااد یری سایار از طریاق
استفاده از فناوری سیار ب سی به افاراد ،ایا امکاا را
م دهد که باه ماواد یااد یری در هار مکاان و در هار
زمان دست یابند درنتیجه ،یاد یرناد ا ما توانناد در
هر زما و مکان که اراده کنند باه یااد یری بپردازناد.
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همچنی  ،افراد م توانند به ماواد آموزشا ارزشامندی
دست یابند که کیفیت یاد یری آ ها را ارتقاء ما دهاد
در ای صور م وا عدالت آموزش را در بای تماام
افراد ،برقرار کرد (.)Homan, 2001
کول و همکاران ( )Koole e al, 2010بر ایا بااور
است که یاد یری سیار قابلیتهاای یاد یرناد ا بارای
برقااراری ارتبااا و دسااتیاب بااه اطالعااا را از طریااق
وسایل سیار و وایرلس سترش داده و بهبود م بخشاد.
محبوبتری وسیله و فناوری سیار برای یاد یری تلفا
همراه است .شاید مه تری دلیل ای محبوبیت قابلیات
های متعدد ای وسیله باشاد چراکاه تلفا هاای هماراه
دارای قابلیتهای چاو عکاسبارداری ،فایل بارداری،
مکا یاب  ،بلوتو  ،سرویس پیاا کوتااه ،سارویس پیاا
چندرسااانهای ،انااوا و اقسااا ناار افزارهااای آموزش ا ،
اینترنتاا  ،نظااارت و کتااب الکترونیکاا  ...ماا باشااد
( .)Mansouri, et al, 2010باه نظار ما رساد کاه ایا
تعریف کاملتری تعریاف بارای یااد یری سایار باشاد:
یاد یری سیار کسب هر نو دان  ،نگرش و مهاار باا
بهره یری از فناوریهای سیار در هر زما و هار مکاا
است که باع تغییر در رفتاار خواهاد شاد .در ذشاته
یاد یری سیار اغلب به کاربرد فناوریهای سیار محادود
بااوده امااا امااروزه مااالک تفکاار در ای ا زمینااه تحاارک
یاد یرند ا است.
لیوینااگ و همکاااران ()Liu Yong et al, 2010
مفهو یاد یری سیار را شامل چهار عامل م داند:
 .1برنامههای آموزش و یاد یری سیار
 .2ناار افزارهااا و سااختافزارهااای یاااد یری ساایار
(مرور رها ،ابزارهای دست  ،تلف های همراه)
 .3پروتکل کاربردی ب سی (تطابق محتوا با پروتکل
 Wireless Application Protocolیا پروتکلهای
دیگر)
 .4زیرساختارهای شبکهای سیار (سیست های خاناه
به خانه ،ماهوارهها و .)...

در ای رابطه ترکسالر ( )Traxler, 2007اظهاار ما
دارد که با اینکه یاد یری سیّار بدو فناوری هاای سایّار
ممک نیست ،اما تعریف یاد یری سیّار با وسایل که در
آ استفاده م شود ،تعریف درست بارای ایا اصاطال
نیست ،چو فعالیتهاای یااد یری سایّار را باه شاد
وابسته به فنااوری ما کناد و محتاوای آ را باا خطار
کهنگ و منسوخ شد مواجه م سازد.
تئوری عمل مستدل (کان عقالنا ) ( Theory of
 )Reasoned Action: TRAکاه توساط فیشا بای و
آجاز ( )Fishbein & Ajzen, 1975در کتااب "بااور،
نگرش ،قصد و رفتار :مقدماهای بار تئاوری و پاهوه "
مطر شد مبتن بر ای فرض اسات کاه افاراد باهطاور
منطقاا عماال ماا نماینااد .آ هااا کلیااة اطالعااا در
دستر  ،دربارة رفتار هدف را جمعآوری و به طور منظ
ارزیاب م کنند ،همچنی اثر و نتیجه اعمال را در نظار
م یرند ،سپس بر اسا اساتد،ل خاود تصامی ما
یرنااد کااه عملاا را انجااا دهنااد یااا انجااا ندهنااد
(.)Pikkarainen et al, 2004
در مااادل  TRAنگااارش ( )Attitudeو هنجارهاااای
ذهن ( )Subjective normفارد ،عوامال تعیای کننادة
قصد رفتاری م باشند و رفتار اساتفاده از فنااوری تنهاا
متأثر از قصد رفتاری اساتفاده از آ فنااوری ما باشاد.
توسعه و آزمو تئوری عمل مستدل مبن بر ای فارض
بوده است که رفتارهای مورد مطالعه تحت کنترل کامال
و کااامالً ارادی هسااتند ()Madden et al, 1992: 3؛
بنابرای در ای تئوری ،رفتار ،منحصراً تحت کنترل قصد
رفتاری (نیت و اراده فردی) اسات .درصاورت کاه انجاا
رفتار به مهار ها ،منابع و فرصتهای که باه ساهولت و
رایگا دستیافتن نیستند نیز نیاز دارد کاه ایا ماورد
در حوزه قابلیتهای کاربردی تئوری عمل مستدل مورد
مالحظه قرار نگرفته است یاا احتماا ً،باهصاور نااق
توسط ای تئوری پی بینا شاده اسات ( & Conner
 .)Armitage, 1998: 1430شکل  1تئوری عمل مستدل
را نشا م دهد.
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شکل  .4تئوري عمل مستدل ()Vallerand et al, 1992: 99

بنابرای در مدل ماذکور دو مفهاو اصال و تعیای
کننده در نیت یا قصد رفتاری تأثیر ذار هستند:
 نگرش نسبت به رفتار؛
 هنجااار ذهنا کااه بااا رفتااار در ارتبااا اساات
(.)Kripanont, 2010: 48
از تعاریف سازههای مدل چنی م شود بیا نمود:
هنجار ذهني :به فشار اجتمااع درک شاده توساط
فرد برای انجا یا عد انجا رفتار هدف اشاره دارد .افراد
غالباً بر مبناای ادراکاتشاا از آنچاه دیگارا (دوساتا ،
خانواده ،همکارا و  )...فکر م کنند بایاد انجاا دهناد،
عمل م کنند و آ ها بهمنظور پذیرش رفتاار باهصاور
بالقوه ،متأثر از افرادی اسات کاه ارتباطاا نزدیکا باا
آ ها دارند ( .)Mathieson, 1991: 181در تئوری عمال
مسااتدل ،هنجااار ذهن ا فاارد ،حاصاالضاارب باورهااای
هنجاری (انتظارا درک شده از طرف افراد یا روههاای
مرجع خا ) در انگیزش فردی برای انجا رفتاار هادف
م باشد (.)Davis et al, 1989: 984
باورهاي هنجاري × انگیزش فردي ∑ = هنجار ذهني

نگرش :به عنوا احسا مثبت یا منف درباره انجا
رفتار هدف تعریف شده است .نگرش فاردی ،نسابت باه
رفتار حاصلضرب باورهای نگرش (احتمال ذهنا فارد
در مورد اینکه انجا رفتار هادف ،نتیجاه  iرا باه دنباال
خواهااد داشاات) در ارزی ااب آ پیامااد (پاسااا ارزیابانااه
صاریح نسابت باه نتیجاه) ما باشاد ( Fishbein and
.)Ajzen, 1975

قصد رفتاري ،بیانگر شد نیت و اراده فاردی بارای
انجا رفتار هادف اسات (.)Morris & Dillon, 1997
رابطه قصد رفتاری با رفتار نشا م دهاد ،افاراد تمایال
دارند در رفتارهای در یر شوند که قصد آ هاا را دارناد
()Conner and Armitage, 1998؛ بنااابرای رفتااار
همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آ است، .ز به
ذکر است که در ایا مطالعاه ،رفتاار واقعا اساتفاده از
یاد یری سیار در آموزش زیستمحیط است.
در تئوری عمل مساتدل ادعاا ما شاود کاه رفتاار،
منحصراً تحت کنترل قصد رفتاری م باشد .درنتیجه باه
رفتارهای ارادی (رفتارهای که برای انجاا شاد  ،تنهاا
نیازمند اراده و قصد فرد م باشند) محدود م باشاند .از
تئوری عمل مستدل بهطور ستردهای در پاهوه هاای
مربو به پذیرش فناوریهای اطالعات مختلف استفاده
شده است (.)Liker and Sindi, 1997
بنابرای توجه به مدل ارائه شما در ایا پاهوه در
پ آ است که به سؤا ،زیر پاسا دهد.
 .1آیا بی نگرش بر قصد رفتااری اساتفاده از تلفا
همراه در آموزشهای محیطزیست رابطهای وجود دارد؟
 .2آیا بی هنجارهای ذهن و قصد رفتاری اساتفاده
از تلف همراه در آموزشهاای محایطزیسات رابطاهای
وجود دارد؟
 .3آیا بی قصد رفتااری و رفتاار واقعا اساتفاده از
تلف همراه در آموزشهای محیطزیست رابطهای وجود
دارد؟
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انتساااب متناسااب اسااتفاده شااده اساات .در ااا اول،

روش پژوهش
از نظار روش ،توصایف از ناو تحقیقاا

به منظور انتخاب حج نمونه مدار

مناطق ناوزده اناه

مبتن بر پی بین است .از آنجاا کاه یافتاههاای ایا

آموزشوپرورش شهر تهرا  ،مادار

متوساطه دوره اول

ای پاهوه
پهوه

را م توا به منظور تادوی ارائاه آماوزشهاای

منطقه  12بهصور تصاادف انتخااب شادند .ساپس از

محیطزیست از طریق فناوری تلف همراه مورد اساتفاده

بی  3پایه تحصیل دوره اول متوسطه پایه  9بهصاور

عمل قرار داد ،ازآنجاای کاه نتاای ایا تحقیاق دارای

تصادف انتخاب ردید .تعداد دان آموزا ایا پایاه در

و شخصا اسات ،ایا

کل منطقه  3156نفر است که برای تعیی حج نموناه

تحقیق از نظر هدف کاربردی ما باشاد؛ زیارا نتاای آ

با استفاده از جدول مور ا تعداد نمونه برابر با  341نفر

ماهیت عینا  ،عملا  ،ملماو

نهایتاً به تصمی یری و سیاسات اذاری و برناماهریازی

تعیی شد .در ای پهوه

بهمنظور افزای

دقت نموناه

هااای آینااده ،کمااک خواهااد نمااود .لااذا از نظاار نحااوه

یری  350نفر بهعناوا نموناه ماورد مطالعاه انتخااب

ردآوری اطالعا و دادهها از نو توصیف  -همبساتگ

شدند همچنی برای تأیید روای محتوا از نظرا اساتید

است ،چراکه در تحقیقا کاربردی نظریهپاردازی وجاود

متخص

ندارد ،اما نظریههای حاصال از پاهوه هاای بنیاادی را

پایای پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونبااخ اساتفاده

برای حل مساائل بکاار ما برناد .ایا پاهوه

از ناو

موجبا تأیید را فراه ساخت .برای سنج

ردید .نتای مربو باه پایاای هار یاک از متغیرهاای

همبستگ است زیرا سع دارد به ارتبا بی دو یا چند

پهوه

متغیر بپردازد .به منظور اردآوری اطالعاا ماورد نیااز

رفتاری  0/78و رفتار واقع  )0/74باا توجاه باه نتاای

پهوه

از پرسشنامه به عنوا ابازار اردآوری و آزماو

فرضیه استفاده ما شاود .بارای اردآوری اطالعاا از

(نگرش  ،0/801هنجارهای ذهنا  ،0/79قصاد

ضرایب محاسبه شده پایای پرسشنامه نیز ماورد تائیاد
واقع ردید.

پرسشنامه تدوی شده چئو و همکارا ( Cheon et al,

 )2012درزمینة پذیرش یااد یری سایار اساتفاده شاده

یافتهها پژوهش

اساات؛ و بااا اسااتفاده از روشهااای آمااار توصاایف و

با توجه به دادههای باه دسات آماده جادول ( )1از بای

استنباط مورد تجزیهوتحلیل قرار خواهد رفت ،لاذا در

حج نمونه  255نفر دختر و  95نفر پسر م باشند؛ کاه

تحلیل اساتنباط بارای بررسا فرضایههاا از تکنیاک

 246نفاار (معااادل  70/29درصااد) از ماادار

دولت ا و

تحلیل مسیر و تحلیل معاد ،ساختاری استفاده ردید

 104نفر (معادل  29/71درصاد) از مادار

و در ای

راستا از نر افزارهای آمااری  SPSSو LISREL

نسخه  8/8استفاده شد.
جامعة آماری ای پهوه  ،کلیة دان

غیردولتا

م باشند .همچنی  143دان آماوزا (معاادل 40/85
درصد) در وضعیت اقتصادی متوساط و پاس از آ 126

آماوزا شاهر

نفر (معادل  36درصد) در وضعیت اقتصادی خاوب ما

تهرا در سال تحصیل  1394-95است که تعداد آ ها

باشند .نمودار شماره  1بیانگر میزا فراوان هار یاک از

 2422905نفر م باشد با توجه باه حجا زیااد دانا

توزیع فراوان است.

آموزا و پراکند

آ ها ،بهمنظور انتخاب نمونة آمااری

از روش نمونااه ی اری خوشااهای طبقااهای تصااادف بااا
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جدول  .4توزیع فراواني برحسب جنسیت ،نوع مدرسه و وضعیت اقتصادي
متغیر
جنسیت
نوع مدرسه

وضعیت اقتصادی

300
250
200
150
100
50
0

255

فراوانی

درصد فراوانی

دختر

522

25/52

پسر

52

52/52

دولتی

542

27/55

غیردولتی

574

55/25

خوب

552

62

متوسط

546

47/52

ضعیف

55

56/52

246
143 126
104

95

دختر

پسر

دولت

غیردولت

خوب

متوسط

ضعیف

جنسیت

نو مدرسه

81

وضعیت اقتصادی

نمودار  .4توزیع فراواني برحسب جنسیت ،نوع مدرسه و وضعیت اقتصادي

محیط از طریق تلف همراه در سطو (از بسیار با ،تاا
بسیار پایی ) نشا م دهد.

جدول ( )2که توزیع میزا نگرش ،هنجارهای ذهن
و قصد رفتاری دان آموزا در یاد یری آموزش زیسات

جدول  .3توزیع نمونه برحسب سطوح نگرش هنجارهاي ذهن ،قصد رفتاري و رفتار واقعي دانشآموزان در یادگیري آموزش
زیستمحیطي از طریق تلفن همراه
بسیار باال

باال

متوسط

پایین

بسیار پایین

فراوانی

5

52

522

545

52

درصد فراوانی

7/55

4/52

45/25

47/55

4/52

فراوانی

52

566

525

57

5

درصد فراوانی

4/22

65

25/54

2/25

7/25

فراوانی

64

524

565

55

6

درصد فراوانی

5/25

42/52

62/46

2/54

7/52

متغیرها
نگرش

هنجارهای ذهنی

قصد رفتاری
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که میانگی به دست آمده از میزا نگارش یااد یری
آموزش زیستمحیط از طریاق تلفا هماراه در میاا
دان آموزا  ،برابر  3/660است و میانگی هنجار ذهن ،

قصد رفتاری و رفتار واقع از یااد یری آماوزش زیسات
محیط از تلف همراه میا دان آموزا به ترتیب برابر
 4/101 ،3/599و  4/099است.

جدول  .3شاخصهاي توصیفي مربوط به نگرش ،هنجارهاي ذهني و قصد رفتاري
میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

نگرش

6/227

7/255

-7/225

7/655

هنجارهای ذهنی

6/255

7/275

-7/625

7/555

قصد رفتاری

4/755

7/245

-7/255

7/525

دادههای بهدستآمده از آمار استنباط برای سؤا،
زیر چنی نشا م دهد که:
-

آیا بی نگرش بر قصاد رفتااری اساتفاده از تلفا
هماراه در آماوزشهاای محایطزیسات رابطاهای
معنادار وجود دارد.

-

آیا بی هنجارهای ذهن و قصد رفتاری استفاده از
تلف همراه در آموزشهای محیطزیست رابطاهای
معنادار وجود دارد.

-

آیا بی قصد رفتاری و رفتار واقع استفاده از تلف
هماراه در آماوزشهاای محایطزیسات رابطاهای
معنادار وجود دارد.

جدول  .1ضریب مسیر ،آزمون  tو ضریب تعیین سؤاالت
متغیر

ضریب مسیر

آماره t

ضریب تعیین

Sig

نتیجه

نگرش -قصد رفتاری

7/42

2/655

7/25

P<0.01

تأیید

هنجارهای ذهنی -قصد رفتاری

7/52

6/225

7/25

P<0.01

تأیید

قصد رفتاری -رفتار واقعی

7/52

6/524

7/45

P<0.01

تأیید

با توجه به دادههای جدول ( )4ارتباطا بی نگارش
با تمایل باه یااد یری آماوزش هاای زیساتمحیطا از
طریق تلف همراه با ضریب برآورد  0/46و مقدار  tبرابار
 5/328در سااطح  P≤0/01معنااادار اساات و فرضاایة
پهوه مورد تأیید م باشاد .همچنای ارتباطاا بای
هنجارهای ذهن باا تمایال باه یااد یری آماوزشهاای
زیستمحیط از طریق تلف هماراه باا ضاریب بارآورد
 0/17و مقدار  tبرابر  3/658در سطح  P≤0/01معناادار
است؛ و فرضیة پهوه مورد تأیید م باشاد .ارتباطاا
بی تمایل به یاد یری آماوزشهاای زیسات محیطا از

طریق تلف همراه باا رفتارهاای واقعا ضاریب بارآورد
 0/25و مقدار  tبرابر  3/954در سطح  P≤0/01معناادار
است؛ بنابرای فرضیه پهوه مورد تأییاد ما باشاد .در
شکل زیر خروج های تحلیل مسیر ،مدل پهوه را در
دو حالت تخمی ضرایب اساتاندارد و حالات معنااداری
نشا م دهد .مدل پهوه در حالات تخمای ضارایب
استاندارد بارهای عامل و ضرایب مسیر را نشا م دهد
و در حالت ضرایب  tیا حالت معناداری ،مقاادیر آمااره t
را نشا م دهد کاه بارای قضااو در ماورد معنااداری
روابط به کار م روند.
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R = 0/51

)5/328( 0/46

رفتار

قصد

واقعی

رفتار

)3/954( 0/25

ی

هنجارهای

)3/658( 0/17

بحث و نتیجهگیري
ای پهوه که به معرف و شناسای ناو رواباط بای ،
میزا شد عوامل مؤثر بار یااد یری آماوزش محایط
زیست از طریق تلف همراه بود .تجزیه وتحلیل دادههاای
آ نشا داد کاه دو متغیار اصال مادل تئاوری عمال
مستدل (( )TRAنگرش ،هنجارهای ذهن ) رابطه مثبت
و معناداری با قصد رفتاری دان آماوزا بارای پاذیرش
یاد یری آموزش محیطزیست از طریاق تلفا هماراه را
دارند و پی بین کنندههای مناسب برای آ محساوب
م شوند .در بی دو متغیار اصال باه ترتیاب نگارش و
هنجارهاای ذهنا دارای بیشااتری ضاریب مسایر ما
باشند .دلیل ای موضو را م تاوا کمتار شاد تاأثیر
دید اه سایری بارای انجاا  /عاد انجاا رفتاار خاا
توسط دان آموزا باشد .معنادار بود رابطه بی نگرش
و قصد استفاده از تلف هماراه بارای یااد یری آماوزش
محیطزیست همسو با نتای مطالعا انجا شده توساط
تحقیااق شاایاشااعاع (،)Shikhshoaei et al, 2006
خراسااان و همکاااارا (،)Khorasani et al, 2012
علیرضای و همکارا ( ،)Alirezaei et al, 2013ضارغا
و همکااارا ( ،)Zarghami et al, 2015دونالدسااو
( )Donaldson, 2011رامی اا و همکااارا ( Ramayah,
 )2007است آ ها نشا دادند نگرش نسبت به استفاده
از یاد یری سیار و تصمی به استفاده از یاد یری سایار
بهعنوا مه تری عوامال ماؤثر بار پاذیرش اساتفاده از
یاد یری در میا افراد است .همچنی نفاوذ اجتمااع ،
میزا جذابیت یاد یری از طریق تلف همراه و داوطلاب
بود در استفاده از ای فناوری از عوامال تأثیر اذار بار
قصااد رفتاااری در اسااتفاده از یااد یری از طریاق تلفا
همراه است.

نگرش

ذهنی

دوم ای یافتااه پااهوه کااه نشااا م ا دهااد ب ای
هنجارهای ذهن باا تمایال باه یااد یری آماوزشهاای
زیستمحیط از طریاق تلفا هماراه رابطاه معنااداری
وجود دارد .با نتای مطالعا انجا شده توسط خراسان
و همکااارا ( ،)Khorasani et al, 2012علیرضااای و
همکارا ( ،)Alirezaei et al, 2013تاا (،)Tan, 2012
دونالدسو ( )Donaldson, 2011همسو است .نتای ای
تحقیقا برای افزای تأثیر ذاری هنجارهای ذهن بار
قصد رفتاری ،به شناسای روههای مرجع و به دنبال آ
ایجاد دید اه مثبت درزمینة بهکار یری و استفاده از ای
نو فناوریها در نظا آموزش تأکید دارند.
با توجه باه یافتاههاای فرضایه ساو کاه رابطاهای
معناداری بی قصد رفتااری و رفتاار واقعا اساتفاده از
تلف همراه در آموزشهای محیطزیست حاصل شد ،ای
نتیجااه بااا پااهوه هااای صااادق تبااار و همکااارا
( )Sadeghitabar et al, 2015چئااو و همکااارا
( )Cheon et al, 2012همساو اسات .رابطاه بای قصاد
رفتاری با رفتار واقع نشا م دهد ،افراد تمایال دارناد
در رفتارهااای در ی ار شااوند کااه قصااد آ هااا را دارنااد
بنابرای رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آ
است .درنتیجه رفتار ،منحصراً تحت کنترل قصد رفتااری
م باشد.
در یک جمعبندی کل و نهای م توا چنی بیاا
کرد که امروزه تلفا هماراه باه عناوا یکا از مظااهر
فناوری ارتباط نوی در زند فردی و اجتمااع بشار
جایگاه قدرتمند دارد ( )Enayati, et al, 2014استفاده
از تلف های همراه ،نهتنها در جوانا بلکاه در نوجواناا
نیز بهعنوا بخ تقریباً ضروری زند روزمره مطار
است ( .)Ishii, 2011در سالهای اخیر آموزشدهند ا ،
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