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  مقدمه
قابل توجهي را تجربه كرده است و هم اكنون  سال اخير رشد 50صنعت آموزش در 

نظيري براي خلق يادگيري اثر بخش با استفاده از يادگيري سيار را فرصت بي
پژوهشگران در تحقيقاتشان به اين نتيجه دست . )2012، 1وست و اسكوفيلد(داراست

رسد  اند كه بازده آموزش به شيوه سنتي زماني به باالترين سطح كمي و كيفي مي يافته
 كه فناوري ارتباطات سيار به عنوان مكمل يا جزئي از آموزش تركيبي به كار گرفته شود

همچنين پتانسيل باالي يادگيري سيار ). 2011يد دستجردي و طالبي نژاد، خزايي، وح(
عباس، پنك و ( دانند به عنوان ابزار آموزشي را زمينه ساز ايجاد انقالبي در آموزش مي

هاي بيسيم سبب هاي اخير در زمينه ارتباطات و فناوري فتپيشر)2009، 2منصور
. هاي سيار، تسهيل استفاده و تقليل قيمت آنها شده است دسترسي همگاني به دستگاه

هاي سيار الزاما به معناي  اين نكته حائز اهميت است كه در اختيار داشتن دستگاه
دهند بيشتر  تحقيقات نشان ميهاي آموزشي نيست همانطور كه  استفاده از آنها در زمينه

 كنند هاي همراه خود براي ارتباطات و موارد لذت جويانه استفاده مي دانشجويان از تلفن
) 2013(تحقيقات زماني، ببري و قرباني با اين حال، ). 2012، 3ماهات، عيوب و لوئان(

تربيت  هاي جديد در تعليم و مند به كاربرد فناوري نشان داده است دانشجويان عالقه
پذيري يادگيري سيار در آموزش برشمرده شده  تند و علت اين امر تنوع و انعطافهس

هاي سيار  بايد بتوانند مزاياي دستگاه ها موزش عالي و دانشگاهاز اينرو، موسسات آ. است
براي يادگيري را به دانشجويان نشان دهند و شرايط الزم براي پياده سازي يادگيري 

سازي هر سيستم و فناوري نيازمند شناخت عوامل  البته، پياده.ندسيار را فراهم ساز
باشد لذا براي استفاده از يادگيري سيار به  تاثيرگذار بر پذيرش آن در محيط جديد مي

 بايست عوامل تاثير گذار بر پذيرش اي جديد از يادگيري الكترونيكي مي عنوان مرحله
هاي آموزشي به خصوص  آن در محيط كارگيري هدر ب آنرا شناخت تا با آگاهي كامل

تواند مطرح شود  در اين راستا اين پرسش تحقيقي مي. گذاشتگام هاي كشور  دانشگاه
كنندگي اين عوامل بر قصد  بيني و مهمتر اينكه ميزان پيش كه اين عوامل كدامند

  پذيرش يادگيري سيار در چه حد است؟
                                                            
1 West and Schofield 
2  Abas, Peng and Mansor 
3 Mahat, Ayub and Luan 
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  مباني و چارچوب مفهومي تحقيق
هاي اطالعاتي و  سازي مناسب فناوري محققين به دليل عدم يكپارچه برخيبه اعتقاد 

محور در اين حوزه  فناوريارتباطي درآموزش، حركت متناسب با تغييرات اجتماعي 
صورت نگرفته و اين امر موجب شده است يادگيرندگان در خطر بيگانه شدن با آموزش 

يري و آموزش نيز به سمت جذب از اينرو، يادگ). 2008، 1كندي وهمكاران(قرار گيرند 
اند و با  ها پيش رفته گيري از مزاياي آن هاي اطالعاتي و ارتباطي براي بهره فناوري

مفاهيمي همچون يادگيري از راه دور، يادگيري الكترونيكي و يادگيري سيار به دنبال پر 
  .استكردن خال موجود 

. تفاوتي تعريف شده استميادگيري سيار در مطالعات مختلف بصورت : يادگيري سيار
اقبال و (است  خود يادگيري سيار هنوز در مرحله تكامليدهد كه  اين امر نشان مي

، رشد سريع اين حوزه و ابهام در )2009(3در همين راستا كوكولسكا)2012، 2قريشي
اي كه  به گونه. داند را دليل نبود تعريف واحدي از يادگيري سيار مي "4سيار"تعريف واژه 

بطور كلي در تحقيقات اوليه، .دارند "سيار"محققين مختلف، برداشت متفاوتي از واژه 
در يادگيري سيار به فناوري اشاره داشته است ولي اكنون تمركز بيشتر بر  "سيار"مولفه 

، 5تيندر(باشد  هر نوع فناوري در مكان مورد نظر ميسيار بودن دانشجويان و استفاده از 
هاي  يادگيري سيار را كاربرد موبايل يا دستگاه) 2005(6به عنوان مثال تينگ )2012

در حالي كه .داند بيسيم براي يادگيري در زماني كه يادگيرنده در حال حركت است مي
تر در نظر  ه سيار را وسيع، در تعريف يادگيري سيار، دامنه واژ)2010( 7الحسين و كرونج

ها و فضاهاي يادگيري با در نظر گرفتن  د و هر نوع يادگيري كه در محيطنگير نظر مي
  دانند گيرد را يادگيري سيار مي سيار بودن فناوري، يادگيرنده و يادگيري صورت مي

  هاي مورد استفاده در يادگيري سيار معياري براي تعريف عده ها و دستگاه فناوري
به اين صورت كه يادگيري سيار را فرآيند . ز محققين قرار گرفته استديگري ا
هاي سيار  دهد تا از مزاياي دستگاه دانند كه به افراد اين امكان را مي اي مي يادگيري

                                                            
1 Kennedy et al. 
2 Iqbal and Qureshi 
3 Kukulska-Hulme 
4 Mobile 
5 Tinder 
6 Ting 
7  El-Hussein & Cronje 
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به عنوان ابزارهايي براي توسعه و بهبود فرايندهاي ها  افزايش پذيرش اين فناوري
هاي  ارزش فناوري اطالعات براي سازمانتعيين . دهند يادگيري و آموزش انجام مي

، عاملي كليدي براي پذيرش، ادغام و استفاده از فناوري گذار آموزشي و درك عوامل تاثير
ئوري هاي سيستم هاي از آنجا كه تحقيقات صورت گرفته با استفاده از ت. باشد مي

اطالعاتي در حوزه پذيرش و استفاده از يادگيري سيار محدود است، محققاني همچون 
ونگ پيشنهاد كرده اند كه تحقيقات بيشتري در اين حوزه با استفاده از مدل هاي سنتي 

تحقيقات صورت بيشتر ). 2009، 1وانگ، وو و وانگ( سيستم هاي اطالعاتي صورت گيرد
استفاده  UTAUT3و  TAM2هاي  زه پذيرش يادگيري سيار از مدلگرفته در حو

مدلي جامع براي بررسي  TPB4بر پايه مدل  حاضر پژوهشحاليكه در  اند در كرده
كه عالوه بر يافتن روابط بين سه متغير اصلي اين . شود پذيرش يادگيري سيار ارائه مي

مدل يعني، نگرش، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درك شده با قصد پذيرش 
يادگيري سيار، روابط بين سهولت استفاده درك شده، سودمندي درك شده و سرزندگي 

آمادگي اساتيد و آمادگي دانشجويان با هنجارهاي ذهني و نهايتا  درك شده با نگرش،
خودكارآمدي درك شده و استقالل يادگيري با كنترل رفتاري درك شده مورد بررسي 

هاي  علت استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده اين است كه مدل.گيرد قرار مي
TAM وUTAUTفناوري اطالعات در  هاي به منظور توصيف و تشريح پذيرش نوآوري
تر و  تر، شخصي اند، ولي پذيرش فناوري سيار، فردي توسعه يافته "سازماني"زمينه 

ليو، ( باشد گيرند، مي قرار مي "افراد"متمركز بر خدماتي كه توسط فناوري در دسترس 
هاي پذيرش فناوري استفاده شده در مطالعات قبلي بر ادراك  مدل). 2010، 5هان و لي
ولي يادگيري سيار . اند ها و كاركردهاي فناوري تمركز كرده نسبت به ويژگيكاربران 

رويكردي جديد در يادگيري است بنابر اين، بايستي اين نكته را مدنظر قرار داد كه آيا 
هايشان در محيط يادگيري  دانشجويان، يادگيري سيار را با توجه به  قضاوت از توانايي

 عواملدر نتيجه، تئوري رفتار برنامه ريزي شده كه اين . دكنن پذيرند يا رد مي سيار، مي
گيرد به عنوان مدل پايه پژوهش  را در قالب سازه كنترل رفتاري درك شده در نظر مي

                                                            
1 Wang, Wu and Wang 
2 Technology Acceptance Model 
3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
4  Theory of Planned Behavior 
5 Liu, Han and Li 
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همچنين از آنجا كه ). 2012، 1چئون، لي، كروكس و سانگ( انتخاب گرديده است
مند هستند با  هرهبخش و مفرح ب كننده، لذت رگرمهاي س هاي سيار از جنبه دستگاه

هاي  توان انگيزش افزودن سازه سرزندگي درك شده به تئوري رفتار برنامه ريزي شده مي
تحقيقات پيشين همانطور كه  .دروني افراد براي پذيرش يادگيري سيار را در نظر گرفت

به صورتي كه وقتي  هستندنشانگر اهميت لذت درك شده بر نگرش و رفتار كاربران 
كنند كه يادگيري سيار لذت بخش است، محرك شادي به نوبه خود  كاربران احساس مي

  ).2007، 2هوانگ، لين و چوانگ( دهد نگرش آنها نسبت به يادگيري سيار را افزايش مي
بندي صورت گرفته از تعاريف مختلف يادگيري سيار در پژوهش  بر اين اساس، با جمع

يادگيري سيار به هرگونه يادگيري اطالق : شود به صورت زير تعريف ميادگيري حاضر، ي
هاي سياري همچون تلفن همراه، تلفن هوشمند، تبلت،  شود كه با استفاده از دستگاه مي

امكان دسترسي، به اشتراك گذاري و خلق دانش و اطالعات را ... كتاب خوان ديجيتال و 
سازد و از اين طريق به بهبود، تسهيل و  م ميدر هر زمان و مكان براي يادگيرنده فراه

 .كند گسترش يادگيري و آموزش كمك مي
 .استفاده در اين پژوهش نيز در ادامه به شرح زير معرفي شده اند متغيرهاي مورد    

اي از احساس مثبت يا منفي نسبت به انجام رفتار خاص اطالق  به درجه نگرشمتغير 
رفتار به شدت تحت تاثير باورهاي وي نسبت به نتايج نگرش فرد نسبت به يك . شود مي

در مطالعات ).2007هوانگ و همكاران،( آن رفتار و ارزيابي مطلوبيت ناشي از رفتار است
در . كننده قوي بر قصد استفاده شناخته شده است بيني گرش به عنوان پيشمختلف ن

و سرزندگي  شدهاين پژوهش سه متغير سودمندي درك شده، سهولت استفاده درك 
سهولت .آيند هاي متغير نگرش به حساب مي بيني كننده درك شده به عنوان پيش

شود كه يك فرد معتقد است استفاده از  اي تعريف مي به عنوان درجه استفاده درك شده
سودمندي درك شده نشان از ديدگاه افراد نسبت به .آسان خواهد بوديادگيري سيار 

دليل امكان دسترسي سريع به اطالعات در زمان و مكان  سودمندي يادگيري سيار به
). 2013، 3ليئيو، كنگ، يوو و يو( باشد مناسب بر روي دستگاه مورد نظرشان مي

شود كه شامل سه بعد  به عنوان حالتي از ذهن تعريف مينيز زندگي درك شده سر

                                                            
1 Cheon, Lee, Crooks and Song 
2 Huang, Lin and Chuang 
3  Liew, Kang, Yoo and You 
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ميزان )2. يارميزان ادراك فرد از توجه و تمركزش به تعامل با يادگيري س)1: باشد مي
ميزان ادراك فرد از )3. ادراك فرد نسبت به كنجكاوي در حين تعامل با يادگيري سيار

 )2009وانگ و همكاران، (بداند اينكه تعامل را لذت بخش، سرگرم كننده و مفرح
كه براي او مهم  افرادي از ادراك فرد نسبت به اينكهاي  به عنوان درجه هنجارهاي ذهني

. شود تعريف مي هستند نسبت به استفاده وي از سيستم جديد چه نظري دارند
هاي ديگري همچون هنجارهاي اجتماعي، باورهاي هنجاري و  هنجارهاي ذهني با نام

وي هن تن، ( گيرد هاي مختلف پذيرش مورد استفاده قرار مي تاثيرات اجتماعي در مدل
اند كه هنجارهاي ذهني  مطالعات مختلف نشان داده). 2012، 1اويي، سيم و فوسوات

وانگ و (باشند  ميهاي جديد شكل دهنده قصد رفتاري افراد براي استفاده از فناوري
توانند  در اين پژوهش دانشجويان و اساتيد به عنوان افرادي كه مي.)2009همكاران، 

گيري سيار داشته گيري براي پذيرش ياد دانشجو در تصميمآمادگي زيادي بر  اثيرت
 .باشند، مورد بررسي قرار گرفته اند

هاي خود براي بروز رفتار  بيانگر ادراك و ارزيابي فرد از توانايي كنترل رفتاري درك شده
بيني قصد رفتاري در نظر گرفته شود  بايست در پيش رفتاري درك شده مي كنترل. است

. روند خارج از حوزه كنترل شخصي ميچون افراد با احتمال كمي به دنبال انجام رفتاري 
يكي ميزان كنترل فرد بر رفتار مورد . باشد كنترل رفتاري درك شده شامل دو جنبه مي

نظر و ديگري ميزان اعتماد به نفس فرد در مورد توانايي خود براي انجام دادن يا ندادن 
ك شده و در اين پژوهش دو متغير خودكارآمدي در). 2012چئون و همكاران، ( رفتار

ي درك شده مورد بررسي هاي كنترل رفتار بيني كننده استقالل يادگيري به عنوان پيش
هاي خود براي سازماندهي  اعتقاد فرد به توانمندي كارآمدي درك شده خود.اند قرار گرفته

افرادي كه باور دارند . اي از اعمال براي حصول نتيجه مشخص است و انجام مجموعه
يا مهارتي را با تسلط انجام دهند با احتمال بيشتري قصد انجام رفتار يا توانند فعاليت  مي

مطالعات پيشين در زمينه خودكارآمدي كامپيوتر نقش اساسي اين . مهارت را دارند
، 2ليو( در شناخت پذيرش فناوري اطالعات توسط افراد را تائيد كرده است متغير

                                                            
1 Wei-Han Tan, Ooi, Sim and Phusavat 

 
2 Liu 
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كه،  در حالي. مديريتي يادگيري دارد ودنيز مفهومي مشابه با خاستقالل يادگيري ).2008
هايش براي انجام رفتار  دهنده قضاوت كلي فرد از توانايي آمدي درك شده نشان خودكار

پذيري  انضباطي، مسئوليت ي به معناي ميزان درك فرد از خودباشد، استقالل يادگير مي
دهي و  جهت دنياز به خو). 2012چئون و همكاران، (و كنترل بر فرآيند يادگيري است

ميزان مديريتي يادگيري در ادبيات يادگيري از راه دور و يادگيري انعطاف پذير به  خود
پذيري و قابليت حمل بيشتري را  اگرچه يادگيري سيار انعطاف. شود يافت مي زيادي

هاي  كند، اما يادگيرندگان اغلب بصورت فيزيكي جدا از اساتيد و همكالسي فراهم مي
همين دليل مسئوليت يادگيري و انگيزه دادن به خود را بر عهده دارند  خود هستند و به

  .)2008ليو، (
باشد و  دربردارنده عوامل انگيزشي تاثير گذار بر رفتار مينيز قصد رفتاري نهايتا متغير 

 دهند نشان دهنده تالش و كوششي است كه افراد براي انجام يك رفتار از خود نشان مي
تعريفي ديگر، قصد رفتاري تمايل گروه كاربر به استفاده از در ). 1991، 1آجزن(

تواند از طريق  ن تمايل مياي. باشد هاي اطالعاتي براي انجام وظايفشان مي فناوري
استفاده از فناوري اطالعات مشخص  "قصد رفتاري"يا  "استفاده واقعي"گيري  اندازه

بيني احتمال پذيرش يادگيري در تحقيقات مختلف از قصد رفتاري براي پيش . گردد 
؛ اقبال و قريشي، 2009به عنوان مثال، وانگ و همكاران، ( سيار استفاده شده است

از اينرو، در پژوهش حاضر نيز . )2009، 2؛ جايراك، پرانيتپولگرانگ و مكانبوچاكيج2012
ش بيني پذير عي از متغير قصد رفتاري براي پيشبه دليل عدم امكان بررسي استفاده واق

  .شود يادگيري سيار استفاده مي
در . در حوزه يادگيري سيار با افزايش روبرو بوده است مقاالت چاپ شده 2007از سال 

كه به منظور شناسايي عوامل موثر بر ) 2012(مطالعه احمدي و همكاران توان به  ايران نيز مي
محققان تئوري عمل . دهاي ايران انجام شده است، اشاره كر سيستم يادگيري سيار در دانشگاه

منطقي را براي بررسي عوامل تاثير گذار بر قصد يادگيري سيار انتخاب كردند كه شامل سه 
بر اساس . سازه مستقل تمايل به يادگيري سيار، كنترل رفتاري و ذهنيت يادگيري سيار بود

، رابطه نتايج به دست آمده، بين قصد يادگيري سيار با هر يك از سه عامل اثرگذار در مدل
  .مستقيم و معناداري وجود داشت

                                                            
1 Ajzen 
2 Jairak, Praneetpolgrang and Mekhabunchakij 
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سازي آموزش سيار در بين  در مطالعه خود كه با انگيزه پيادهنيز ) 2013(ختن لو و باتمانقليچي 
داوطلبان ورود به دانشگاه و با هدف ارائه چارچوبي جديد براي پذيرش يادگيري سيار صورت 

پذيرش فناوري، تئوري اشاعه نوآوري، مدل دلون و مك لين و مدل  هاي مدلاز تركيب  گرفت
هاي برداشت ذهني از مفيد بودن، برداشت  نهايتا سازه .استفاده كردنداورني  –تلفيقي دآلبرگ 

ذهني از سهولت، رضايت كاربر، مهارت كار با تلفن همراه و عدم وابستگي به زمان و مكان را 
اين كه تمامي فرضيات  دادندنتايج نشان . سيار پيشنهاد دادند بيني پذيرش يادگيري براي پيش

  .قرار گرفتندتاييد پژوهش مورد 
  هاي پژوهش و فرضيه چارچوب مفهومي

بر حسب تعاريف صورت گرفته،  و روابط بين متغيرهاي پژوهش را مدل مفهومي ،2شكل 
نشان  10Hتا  1Hگانه با نماد  هاي ده در قالب فرضيه متغيرهاي معرفي شده و پيشينه تحقيق

 .داده شده است

  
  

  مدل مفهومي پژوهش -شماره ي دو شكل 
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  پژوهشروش 

تحقيقات  نوعاز  تحليلي-از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي پژوهشاين 
تدوين شده توسط چئون   از پرسشنامه ها گردآوري داده براي .است بيني مبتني بر پيش

هاي مربوط به متغير  در زمينه پذيرش يادگيري سيارو براي گويه) 2012(و همكاران 
استفاده شده  )2001( 1سرزندگي درك شده از پرسشنامه تهيه شده توسط مون و كيم

 گويه 37سوال در مورد اطالعات جمعيت شناختي و  7نامه نهايي شامل  پرسش .است
جامعه مورد مطالعه اين پژوهش .اي ليكرت است رتبه پنجاصلي در قالب طيف 

دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت 
از . است بوده دانشگاه تهران و دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد

در تحليل رگرسيون چند متغيري، براي  استفاده از اصول تعيين حجم نمونهجا كه  آن
توان از فرمول زير  نيز صادق است مي يابي معادالت ساختاري تعيين حجم نمونه در مدل

 ).2013رامين مهر و چارستاد، ( استفاده نمود براي تعيين حداقل تعداد نمونه
qnq 155  

. حجم نمونه است nو ) هاي پرسشنامه گويه(تعداد متغيرهاي مشاهده شده  qكه در آن 
را  200بعضي ديگر از محققان براي انجام معادالت ساختاري حداقل حجم نمونه 

در اين ، 200گويه پرسشنامه و حداقل حجم نمونه  37با توجه . كنند پيشنهاد مي
به منظور تجزيه و و  انتخاب شدند نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه 318نهايتاً  پژوهش

استفاده  Lisrel 8.71ها از روش مدسازي معادالت ساختاري با نرم افزار  تحليل داده
  .عمل آمد به

  روايي و پايايي پرسشنامه
اساتيد اخذ نظرات .از دو روش روايي محتوا و سازه استفاده شده است جهت تائيد روايي
مشهد هاي مديريت تهران و فردوسي  اساتيددانشكدهتعداد چهار تن از راهنما، مشاور و 

در قالب تعيين و همچنين از روايي سازه  موجبات تأييد روايي محتوايي را فراهم ساخت
با استفاده از تحليل عاملي روايي همگرا . روايي همگرا و واگرا استفاده به عمل آمد

الت پرسشنامه باالتر از بارهاي عاملي مربوط به سواتائيد شد به اينصورت كه  يتائيد
نتايج  1جدول شماره . بود 5/0بيشتر از  2مقدار متوسط واريانس استخراجي و نيز 5/0

                                                            
1  Moon and  Kim 
2 Average Variance Extracted (AVE) 
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نيز سواالتي كه يك  براي روايي واگرا .دهد حاصل از تحليل روايي همگرا را نشان مي
ساير سنجند بايد با متغير مورد نظر داراي همبستگي بااليي باشند و با  متغير را مي

 متوسط واريانس استخراجيجذر  بدين منظور. تغير همبستگي پائيني داشته باشندم
نون با ساير متغيرهاي مكنون اي كه اين متغير مك متغير مكنون با مقادير همبستگي

ها  از مقادير همبستگي متوسط واريانس استخراجيكه حاصل جذر  شدمقايسه دارد 
جدول . )2013رامين مهر وچارستاد، ( كند تائيد ميكه اين امر روايي واگرا را بودبيشتر 
  .دهد را نشان مي واگرانتايج حاصل از تحليل روايي  2شماره 

 نتايج بارهاي عاملي و متوسط واريانس استخراجي  -شماره ي يك  جدول
بارعاملي  گويه  AVE متغيربارعاملي گويه  AVE  متغير

سهولت 
استفاده 
خودكارآمدي  Q1 57/0 58/0 درك شده

  Q2074/0  Q2 54/0Q21  77/0  Q3 84/0Q22  80/0 60/0 درك شده

سودمندي 
استقالل Q4 72/0 61/0 درك شده

  Q23  63/0  Q5 59/0Q24  79/0  Q6 77/0Q25  69/0 60/0 يادگيري

سرزندگي 
 57/0 درك شده

Q7 54/0
هنجارهاي Q26  80/0  Q8 55/0Q27  80/0  Q9 78/0Q28  69/0  Q1057/0 69/0  نگرش
كنترل Q29  75/0  Q1163/0Q30  68/0  Q1257/0Q31  76/0  Q1376/0 64/0 ذهني

رفتاري درك 
  Q32  64/0 63/0 شده

آمادگي 
قصد پذيرش Q1478/0Q33  71/0  Q1583/0Q34  77/0  Q1656/0 62/0 اساتيد

يادگيري 
  Q35  81/0 69/0 سيار

آمادگي 
  Q1776/0Q36  79/0  Q1886/0 Q37  82/0  Q19 58/0 63/0 دانشجويان
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ماتريس همبستگي پيرسون و جذر متوسط واريانس   - شماره ي دو  جدول

 استخراجي
  11  10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 مفهوم

سهولت-1
استفاده درك 

  شده
762/0            

سودمندي-2
  درك شده

546/0** 781/0           
سرزندگي-3

  ادراك شده
376/0** 472/0 ** 755/0          

آمادگي -4
  اساتيد

173/0** 194/0 ** 316/0 ** 787/0         
آمادگي -5

  دانشجويان
348/0** 282/0 ** 294/0 ** 345/0 ** 794/0        

خودكارآمدي-6
  درك شده

410/0** 487/0 ** 429/0 ** 189/0 ** 465/0 ** 812/0       
استقالل-7

  يادگيري
480/0** 535/0 ** 519/0 ** 330/0 ** 433/0 ** 568/0 ** 775/0      

497/0 **364/0  نگرش- 8 ** 520/0 ** 374/0 ** 411/0 ** 628/0 ** 556/0 ** 831/0     
يهاهنجار-9

  ذهني
355/0** 421/0 ** 360/0 ** 364/0 ** 499/0 ** 405/0 ** 506/0 ** 529/0 ** 8/0    

كنترل -10
درك رفتاري 

  شده

334/0** 388/0 ** 392/0 ** 149/0 ** 410/0 ** 618/0 ** 479/0 ** 447/0 ** 392/0 ** 794/0   
450/0 **394/0  رفتاريقصد - 11 ** 394/0 ** 225/0 ** 426/0 ** 527/0 ** 458/0 ** 558/0 ** 432/0 ** 439/0 ** 831/0  
  

نتايج مربوط  .استفاده گرديدضريب آلفاي كرونباخ  از نيز براي سنجش پايايي پرسشنامه
با توجه به نتايج ضرايب .اند ارائه شده 3به پايايي هر يك از متغيرهاي پژوهش در جدول 

  نيز مورد تائيد واقع شدپرسشنامه محاسبه شده پايايي 
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 ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش  -شماره ي سه  جدول
  ضريب آلفاي كرونباخ  ها گويهتعداد متغير

  655/0  3 سهولت استفاده درك شده
  720/0  3 سودمندي درك شده
  713/0  7 سرزندگي درك شده

  713/0  3 آمادگي اساتيد
  716/0  3 آمادگي دانشجويان

  816/0  3 خودكارآمدي درك شده
  735/0  3 استقالل يادگيري

  803/0  3 نگرش
  771/0  3 هنجارهاي ذهني

  752/0  3 رفتاري درك شدهكنترل
  854/0  3 قصد رفتاري

  هاي پژوهش يافته
شناختي  هاي جمعيت ويژگيهاي توصيفي مرتبط با  به ترتيب يافته 5و  4جداول شماره 

هاي  گردد شاخص طور كه مالحظه مي همان. دهند و متغيرهاي پژوهش را نشان مي
  .باشند ا نيز ميه دهنده نرمال بودن توزيع داده چولگي و كشيدگي، نشان

  
 هاي جمعيت شناختي نتايج توصيفي يافته  -شماره ي چهار  جدول
  درصد  فراواني  رديف

 8/52 168 زن  جنسيت  1
 2/47 150 مرد

 4/9 30 سال و كمتر 20 سن  2
 3/55 176سال 25تا  21بين 
 2/30 96  سال 30تا  26بين 

 5 16  سال 31بيشتر از 
  يتحصيلمقطع   3

 5/41 132  كارشناسي
 2/47 150  كارشناسي ارشد

 3/11 36  دكتري
  سيارهاي  دستگاه  4

 7/32 107  تلفن همراه
 6/79 268  تلفن هوشمند

 23 73  تبلت
 9/0 3  كتابخوان ديجيتال
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 هاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش شاخص  -شماره ي پنج  جدول

 كشيدگي چولگيف استاندارداانحرميانگين متغيرهاي تحقيق

 723/0- 478/0 0199/462707/0 شدهسهولت استفاده درك
 289/0- 504/0 0136/463942/0 سودمندي درك شده
 117/0- 171/0 7062/35792/0 سرزندگي درك شده

 - 077/0- 338/0 2369/377495/0 آمادگي اساتيد
 353/0- 339/0 7182/368009/0 آمادگي دانشجويان

 374/0 - 765/0 8623/381797/0 خودكارآمدي درك شده
 342/0- 309/0 6898/372247/0 استقالل يادگيري

 393/0- 531/0 6751/37893/0 نگرش
 105/0 - 362/0 6088/371489/0 هنجارهاي ذهني

 - 428/0- 313/0 0999/464809/0 كنترل رفتاري درك شده
 975/0- 803/0 0221/475929/0 قصد پذيرش يادگيري سيار

  
  پژوهش برازش مدل

به دست گيري با توجه به ضرايب  در تحليل عاملي تأييدي صورت گرفته، ابزار اندازه
طور  در اين قسمت، نتايج حاصل از برازش مدل پژوهش همان. مورد تأييد واقع شد آمده

نشان داده شده است، حاكي از تأييد مدل بر  6و جدول شماره 3كه در شكل شماره 
از طريق  هاي حاصل توان بر حسب يافته مي بنابراين. هاي برازندگي است حسب شاخص

  .تحليل مسير، نتايج حاصل از آزمون فرضيات را به تصوير كشيد
هاي تحليل مسير، مدل پژوهش را در دو حالت تخمين  خروجي 3 شماره در شكل

مدل پژوهش در حالت تخمين . دهد ضرايب استاندارد و حالت معناداري نشان مي

  اپراتورهاي همراه   5

 9/68 219  همراه اول
 3/51 163  ايرانسل
 2/8 26  رايتل
 6/0 2  تاليا

 5/86 275  بلي  استفاده از اينترنت با دستگاه سيار  6
 5/13 43  خير

 GPRS 53 7/16 Wifi  222 8/69  اينترنتنحوه اتصال به   7
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يا  tدر حالت ضرايب دهد و  بارهاي عاملي و ضرايب مسير را نشان ميضرايب استاندارد 
دهد كه براي قضاوت در مورد معناداري  را نشان مي tحالت معناداري، مقادير آماره 

  .روند روابط به كار مي

  
مدل پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد و حالت   -شماره ي سه  شكل 

  tمعناداري ضرايب 
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هاي برازش مدل و مقادير به دست آمده در اين  شاخص  - شماره ي شش جدول
 پژوهش

 حد مجازبرآوردهاي مدل نام شاخص
 3كمتر از  048/2)ي آزاديكاي دو بر درجه(

  80/0باالتر از   GFI( 83/0(شاخص برازندگي
 80/0باالتر از  AGFI( 81/0(شاخص تعديل برازندگي
090/0كمتر از  RMSEA(057/0(خطاي تقريبريشه دوم برآورد واريانس
 90/0باالتر از  CFI(96/0(شاخص برازندگي تطبيقي

 90/0باالتر از  NFI(92/0(شده برازندگيشاخص نرم
 90/0باالتر از  NNFI(95/0(نشده برازندگيشاخص نرم

 90/0باالتر از  IFI(95/0(شاخص برازندگي فزاينده
 

  پژوهشبحث پيرامون فرضيات 

گانه را به صورت تجميعي نشان  نتايج حاصل از آزمون فرضيات ده 7جدول شماره 
  . دهد مي
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، ضريب تعيين و نتيجه فرضيات tضريب مسير، آماره   -شماره ي هفت  جدول
  پژوهش

ضريب  فرضيات تحقيق
 مسير

آماره 
t 

ضريب 
  نتيجه Sig  تعيين

- 03/0 نگرشسهولت استفاده درك شده  31/0 -  
71/0 P>0.05رد 

09/0 نگرشسودمندي درك شده  76/0  P>0.05رد 
79/0 نگرشسرزندگي درك شده   44/7  P<0.01تاييد 

24/0 هنجارهاي ذهنيآمادگي اساتيد  58/3  
51/0 P<0.01تائيد 

58/0 هنجارهاي ذهنيآمادگي دانشجويان  02/8  P<0.01تاييد 
سودمندي دركخودكارآمدي درك شده
72/0 شده  51/6  

65/0 P<0.01تاييد 
12/0 سودمندي درك شدهاستقالل يادگيري   18/1  P>0.05رد 

43/0 قصد پذيرش يادگيري سيارنگرش   90/5  
50/0 P<0.01تاييد 

18/0 قصد رفتاريهنجارهاي ذهني   89/2  P<0.01تاييد 
28/0 قصد رفتاري كنترل رفتاري درك شده   79/3  P<0.01تاييد 

  
 ه، هفت فرضيه مورد تأييد واقع شدگردد، از مجموع ده فرضي طور كه مالحظه مي همان

فرضيه اول مبني بر تاثير سهولت استفاده درك شده بر .گرديدو سه فرضيه نيز رد 
هاي ساير تحقيقات صورت  اين يافته با يافته .نگرش استفاده از يادگيري سيار رد شد

از واگرايي  )2007؛ هوانگ و همكاران، 2012اران، چئون و همك( گرفته در اين خصوص
  .مطابقت دارد) 2012(اما با يافته ناسورا  برخوردار است

به اثر سودمندي درك شده بر نگرش استفاده از يادگيري سيار متمركز  كه فرضيه دوم
چئون  ،)2009(جايراك و همكاران تحقيقات  اين يافته با. نيز، مورد تأييد واقع نشد بود
در حالي كه اين پژوهش نتايجي مشابه با يافته . همسويي ندارد) 2012(همكاران و

  .دارد) 2012(ناسورا 
به عنوان يكي از عوامل انگيزش  بر نگرش سرزندگي درك شدهفرضيه سوم، مبني بر اثر 

دراين راستا، . استكه حاكي از وجود رابطه معنادار اين متغير با نگرش . تأييد شددروني 
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از هم سويي ) 2001( مون و كيمو )2005(هاي لي و همكاران  فته با يافتهاين يا
  . برخوردار است

نتايج . فرضيه چهارم رابطه آمادگي اساتيد با هنجارهاي ذهني را مورد بررسي قرار داد
پژوهش حاضر تاثير معنادار آمادگي اساتيد بر هنجارهاي ذهني را مورد تائيد قرار داد، 

  .مطابقت دارد) 2012(يج پژوهش چئون و همكاران اين يافته با نتا
تاثير آمادگي دانشجويان بر هنجارهاي ذهني به عنوان پنجمين فرضيه پژوهش حاضر 
مورد تائيد قرار گرفت، اينكه آمادگي دانشجويان بر هنجارهاي ذهني اثر مثبت و معنادار 

كه همساالن بر ديدگاه  در اين راستا تحقيقات ديگر نيز بيانگر اين موضوع هستند. دارد
افراد در استفاده از خدمات آنالين تاثير گذار هستند و تجربه موفق آنها احتمال ميزان 

  )2012، 1چي جياكي، تنگ، يئو، يين و سوئن(دهد  تاثيرگذاري را افزايش مي
كنترل رفتاري درك شده تائيد  بركارآمدي درك شده  نيز اثر در آزمون فرضيه ششم 

در ) 2012(چئون و همكاران  ،اين يافته با تحقيقات گذشته نيز همخواني دارد. شد
  .اند پژوهش خود در ارتباط با پذيرش يادگيري سيار اين رابطه را نشان داده

قرار  تأييدكنترل رفتاري درك شده مورد  براستقالل يادگيري  اثرفرضيه هفتم در 
معتقدند افرادي كه از ) 2009(در حالي است كه وانگ و همكاران اين .نگرفت
هاي يادگيري مستقل برخوردار هستند با احتمال بيشتري از يادگيري سيار  قابليت

كنند لذا يافته پژوهش حاضر بر خالف انتظار پژوهشگر و تحقيقات مشابه  استفاده مي
  .است) 2012(همچون تحقيق چئون 

يافته حاصل از آزمون، . ي را مورد بررسي قرار دادقصد رفتار برنگرش  اثرفرضيه هشتم 
كه نگرش، تاثير مثبت و معناداري بر قصد رفتاري استفاده از يادگيري سيار نشان داد 

ناسورا، (هاي تحقيقات ديگري در حوزه يادگيري سيار  يافته اين پژوهش با يافته. دارد
  .ز همگرايي برخوردار استا )2007؛ جو، اسكرپراپايپونگ و مينه، 2012

هنجارهاي ذهني بر قصد رفتاري به عنوان نهمين فرضيه مورد بررسي قرار گرفت كه  اثر
ها نشان داد بين هنجارهاي ذهني و قصد رفتاري  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده
نتايج پژوهش حاضر با تحقيقات مختلفي در حوزه . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

                                                            
1Jia Qi, Theng, Yeoh, Yin and Suen Chi 
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؛ وي هن تن و 2009؛ وانگ و همكاران، 2013ليئيو و همكاران، (گيري سيار ياد
  .همسو است)2012همكاران، 

آخرين فرضيه اين پژوهش به تاثير كنترل رفتاري درك شده بر قصد رفتاري معطوف 
ها نشان داد كه كنترل رفتاري درك شده رابطه مثبت و  نتايج تجزيه و تحليل داده. بود

حاصل از پژوهش چئون و همكاران   اين يافته با يافته. د رفتاري داردمعناداري با قص
  .مطابقت دارد) 2012(

  نتيجه گيري
عوامل تاثيرگذار بر پذيرش يادگيري  معرفي و تعيين ميزان شدتهدف از اين پژوهش 

ها نشان داد كه سه  تجزيه و تحليل داده. روابط بين اين عوامل بودنوع سيار و شناسايي 
رابطه ) نگرش، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درك شده( TPBمتغير اصلي مدل 

مثبت و معناداري با قصد رفتاري دانشجويان براي پذيرش يادگيري سيار دارند و 
اين بين نگرش، با ضريب در . شوند هاي مناسبي براي آن محسوب مي كننده بيني پيش

و هنجارهاي  28/0و پس از آن كنترل رفتاري درك شده با ضريب مسير  43/0مسير 
تواند كمتر  دليل اين موضوع مي. بيشترين تاثير را دارند 18/0ذهني با ضريب مسير 

. عدم انجام رفتار خاص توسط دانشجويان باشد/تاثير ديدگاه سايرين براي انجامشدن 
درصد واريانس قصد  50كه  دادمورد استفاده در اين پژوهش نشان  همچنين، مدل

تحت تاثير سه عامل نگرش، ) R2=0/50(رفتاري براي پذيرش يادگيري سيار 
كه اين موضوع قابليت . هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درك شده بوده است

  . دهد كنندگي باالي مدل را در جامعه مورد مطالعه نشان مي بيني پيش
و سودمندي درك شده،  سهولت استفاده درك شدهداري اثر دو متغير  ه رغم عدم معنيب

 79/0متغير نگرش با ضريب مسير   كننده بيني سرزندگي درك شده به عنوان پيش
درصد از  6/79دهد  نمونه مورد بررسي نشان مي. بيشترين تاثير را بر نگرش دارد

امر كنند همين  هاي سيار استفاده مي دستگاهدانشجويان از تلفن هوشمند و همه آنها از 
  كننده بيني ديگر به عنوان پيششده  ها سهولت استفاده درك دهد كه از نظر آن نشان مي

هاي مفرح و لذت بخش  همچنين به علت جنبه دآي گرش و قصد رفتاري به حساب نمين
نفع سرزندگي كنندگي خود را به  بيني سودمندي درك شده قابليت پيش ،يادگيري سيار

كند  البته اين موضوع اهميت اين دو عامل را كتمان نمي .درك شده از دست داده است
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بايست سودمندي و سهولت استفاده به عنوان  سازي يادگيري سيار مي و براي پياده
عوامل تاثيرگذار در طراحي و ساخت نرم افزارها، اينترفيس و مواد آموزشي مد نظر قرار 

لزوم توجه به متغيرهاي مزبور را برجسته  درصد واريانس نگرش 71، چنين هم. گيرد
  .سازد مي

مشخص شد كه آمادگي اساتيد و آمادگي دانشجويان بر هنجارهاي ذهني  از طرف ديگر،
 58/0تاثير مثبت و معنادار دارند با اين توضيح كه آمادگي دانشجويان با ضريب مسير 

دهد دانشجويان  اين امر نشان مي. است 24/0بيشتر از آمادگي اساتيد با ضريب مسير 
اين موضوع . از يادگيري سيار هستند بيشتر تحت تاثير همساالن خود براي استفاده

دهد دانشجويان بر اين باورند كه اساتيد آمادگي كمتري نسبت به دانشجويان  نشان مي
ضمنا بايد خاطر نشان ساخت كه دو متغير آمادگي  .براي استفاده از يادگيري سيار دارند

  .دهند هنجارهاي ذهني را توضيح ميدرصد واريانس  51اساتيد و دانشجويان 
ها نسبت به اثر متغير خودكارآمدي درك  نهايتا، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

شده بر متغير كنترل رفتاري درك شده نيز مثبت و معنادار بود ولي اثر متغير استقالل 
هاي  كه روش وجود دارد اين باور. يادگيري بر متغير كنترل رفتاري درك شده تاثيد نشد

هاي درسي سنتي سبب شده است دانشجويان از  محور در برنامه استادسنتي تدريس و 
توان  مياز اينرو . هاي يادگيري برخوردار شوند اختيار كمتري در انتخاب منابع و فعاليت

عدم اعتماد به نفس الزم براي خلق دانش و كنترل سرعت يادگيري توسط دانشجويان و 
گيري را از جمله عوامل بازدارنده در اتكا به نظرات و عقايد اساتيد در هر بخش از ياد

بايد . بيني متغير كنترل رفتاري درك شده توسط استقالل يادگيري دانست پيش
درصد  65، دو متغير خودكارآمدي درك شده و استقالل يادگيري خاطرنشان ساخت

  .كه مقدار قابل توجهي استدهند  واريانس كنترل رفتاري درك شده را توضيح مي
  پيشنهادات

اين ولي . رچه هنجارهاي ذهني كمترين تاثير را بر قصد رفتاري در اين پژوهش داشتاگ
يافته نشان داد كه از منظر دانشجويان، اساتيد براي استفاده از يادگيري سيار آمادگي 

در پذيرش  جا كه اين موضوع اهميت نقش اعضاي هيئت علمي از آن .كمتري دارند
موسسات شود  پيشنهاد مي از اينرو، دهد؛ نشان مير توسط دانشجويان را يادگيري سيا
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اي، اعضاي  هاي سازماني نظير پشتيباني فني و توسعه حرفه آموزش عالي با انواع حمايت
  .هاي يادگيري سيار در دانشگاه آماده سازند هيئت علمي را براي پياده سازي سيستم

و ) درصد 80قريب به (مطالعه هاي هوشمند در نمونه مورد  درصد باالي استفاده از تلفن
اي براي تغيير در سبك تدريس  تواند نشانه هاي سيار مي ها از دستگاه استفاده تمامي آن

ها و  بنابراين در كنار بازنگري برنامه. بخشي به آن از سوي اساتيد قلمداد شود و تنوع
رصه گذاران در ع هاي تدريس از سوي سياست بخشي به شيوه محتواي درسي به تنوع

  . آموزش عالي توجه ويژه صورت گيرد
دهي مثبت به  در راستاي تحكيم ارتباط دانشگاه با صنعت و به ويژه به منظور جهت

شود  استفاده از خدمات الكترونيكي، از جمله خدمات سيار براي دانشجويان توصيه مي
امكان هاي ارائه دهنده سخت افزار  شركتبا تنظيم قرارداد با موسسات آموزش عالي 

مت كمتر و شرايط ها را براي مقاصد آموزشي با قي هاي هوشمند و تبلت خريد تلفن
ها و خدمات جانبي، استفاده از  كارت خاص فراهم سازند و يا با كاهش قيمت سيم

  .ر با اهداف آموزشي را ارتقا بخشدخدمات سيا
دانشجويان، شده بر كنترل رفتاري درك شده از سوي  نظر به تأثير خودكارآمدي درك

كند، دانشجويان استفاده از وسايل سيار را به عنوان يك فرصت در امر  ايجاب مي
يادگيري به شمار آورند و در صورت فراهم نبودن شرايط مناسب در محيط آموزشي 

  .اي را براي خود تعريف كنند چنين وظيفه
دل توسعه مدل مورد استفاده در اين پژوهش مدر خاتمه بايد خاطرنشان ساخت، كه 

درصد واريانس پذيرش يادگيري  50 بر مبناي اين مدل، نتايج نشان داد بودوTPBيافته 
توانند ساير  هاي آتي مي پژوهش. از طريق عوامل اين مدل قابل توضيح استسيار 
هاي پذيرش فناوري را براي بررسي پذيرش يادگيري سيار مورد بررسي قرار دهند  مدل

ترين مدل مبناي تحقيقات  حاضر مقايسه كنند تا مناسب و نتايج را با مدل پژوهش
هاي اين پژوهش به صورت مقطعي جمع آوري شده است  دادهضمناً،  .بعدي قرار گيرد

در . كند در حالي كه ادراك افراد با گذشت زمان، آموزش و كسب تجربه تغيير مي
ا استفاده كنند ه هاي طولي براي كسب داده هاي آتي از روش نتيجه، بهتر است پژوهش

تا بتوانند وضعيت پذيرش يادگيري سيار را بهتر درك كرده و متغيرهاي تاثيرگذار را با 
 .دقت بيشتري شناسايي كنند
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