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چکیده
گستردگی جامعه روستایی و کم بود منبعها ،دسترسی نهادهای مسئول در آموزش روستاییان را دشوار
ساخته است .در این راستا ،به کارگیری بهینهی فناوریهای آموزشی و آموزش به وسیله تلفن همراه میتواند
جایگزینی در آموزش کشاورزان باشد .از این رو ،این تحقیق با هدف بررسی عاملهای مؤثر در به کارگیری تلفن
همراه در آموزش کشاورزی با دیدمان کمی و از نوع علی -ارتباطی انجام گرفت .برای این منظور ،آمیزهای از
مدلهای نظری ،مبنای مفهومی این پژوهش قرار گرفت .جامعهی آماری این پژوهش ،کشاورزان دهستان افرینه
در شهرستان پلدختر ( )N=985بودند که مشخصات و شماره تماس آنان در سامانه مرکزهای جهاد کشاورزی
ثبت شده بود .حجم نمونه طبق جدول مورگان  145نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با
استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عاملی تأییدی نوع اول تأیید شد ( )AVE < 5/95و پایایی آن نیز با استفاده
از تتای ترتیبی بررسی شد ( .)θ < 5/05آزمونهای آماری پژوهش شامل ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل
عاملی تأییدی بود .برای برازش مدل و تحلیل دادهها در قالب مدلسازی معادلههای ساختاری از نرمافزار
 AMOS20استفاده شد .یافتهها نشان دادند که دو متغیر اصلی هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده
بر قصد پذیرش یادگیری موبایلی تأثیر دارند.
نمایه واژگان :آموزش کشاورزی ،رفتار برنامهریزی شده ،یادگیری با موبایل.
نویسنده مسئول :محسن صبا
رایانامهsabamohsen31@gmail.com :
دریافت1351/58/25 :
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مقدمه
یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه
پایدار ملی ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه،
دستیابی به توسعه پایدار روستایی و کشاورزی است.
اهمیت توسعه پایدار روستایی و کشاورزی و نقش
حیاتی آن دو در پیش برد هدفهای کشورها و به ویژه
کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست .در
این راستا ،بسیاری از صاحبنظران توسعه روستایی ،بر
این باورند که آموزش (منتج به یادگیری همراه با تغییر
در رفتار) ،بنیان و محور توسعۀ پایدار روستایی است
(خسروی .)1359 ،نیاز توسعه کشاورزی و روستایی
پایدار ،به ویژه در بین کشاورزان ،یادگیری و در نهایت
افزایش آگاهی ،دانش و ادراک ایشان از اطالعات به
روز میباشد که در نتیجهی آن ،تغییر در رفتار
کشاورزان در جهت به کارگیری الگوهای به روز شده
و پایدار کشاورزی صورت خواهد گرفت .در این راستا،
روشهای مختلفی قابل استفاده است؛ اما ،یکی از
مناسبترین این روشها با توجه به ماهیت کار
کشاورزی ،یادگیری موبایلی میباشد (رافع و همکاران،
1354؛ مالیی .)1355 ،یادگیری موبایلی به هر گونه
یادگیریای اطالق میشود که با استفاده از
دستگاههای سیاری همچون تلفن همراه ،تلفن
هوشمند ،تبلت و کتابخوان دیجیتال .امکان دسترسی،
به اشتراکگذاری و خلق دانش و اطالعات را در هر
زمان و مکان برای یادگیرنده فراهم میسازد و از این
طریق ،به بهبود ،آسانگری و گسترش یادگیری و
آموزش کمک میکند (مانیان و همکاران.)1353 ،
تلفن همراه در جهان به طور فزایندهای محبوب
شده است .این وسیله به ویژه در روستاها به طور عمد
برای تعاملهای اجتماعی استفاده میشد و کمتر از
آن ،به ویژه در امر یادگیری کشاورزان ،بهره گرفته
میشود (اسکات و همکاران .)2559 ،با توجه به این
که آمـوزشهای حضوری به تنهایی نمیتوانند
پاسخگوی نیاز برنامههای توسـعه انسـانی در بخش
کشـاورزی باشد؛ درنتیجه الزمهی تحقـق هـدفهای
توسـعه در کشـاورزی بهـرهگیری از آموزشهای
مکملی اسـت که دارای قابلیت سـریع آمـوزش و
یادگیری باشـند (مرصعی .)1351 ،بـه واسـطهی

دست رسـی کشـاورزان و روسـتاییان در ایران بـه
یکـی از ابـزارهای مهـم یادگیـری موبایلی و بـه
عبـارت دیگـر افزایـش ضریـب نفوذ تلفن همـراه در
روستاها ،میتوان از ایـن ابـزار بـرای آمـوزش مکمـل
در کنـار روشهای آموزشـی متعـارف بـرای توسـعه
کشـاورزی پایدار بهره جسـت (فرج اللهی و همکاران،
)1350؛ اما ،خأل این نوع از یادگیری در توسعه
روستایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به
خوبی محسوس است.
هر چند که در سالهای اخیر در بیشتر کشورهای
توسعه یافته ،تلفن همراه در زمینهی انتشار اطالعات
کشاورزی موفق بودهاند (فافچمپس و مینتن)2512 ،؛
اما ،آن چه که نشانهها مشخص میکنند این است که
در ایران نتوانسته است در جایگاهی که باید باشد قرار
گیرد؛ در شهرستان پل دختر نیز برخالف این که بیش
از  55درصد کشاورزان تلفن همراه دارند و دسترسی
قابل توجه آنان به شبکه اینترنت و موبایل ،نابرابری
آموزشی در بین کشاورزان به چشم میخورد ،به
گونهای که هم در عرصه جغرافیایی شاهد نابرابری
آموزشهای کشاورزی میباشیم و هم موضوعهای
مختلف و نیازهای آموزشی گوناگون به گونه هماهنگی
پوشش داده نمیشوند .به عبارت دیگر ،روستاهای
دوردست از مرکزهای خدمات ،کمتر از آموزشها بهره
میبرند و از سوی دیگر ،گروههایی مانند زنان و عشایر
نیز کمتر تحت پوشش برنامههای آموزشی قرار
میگیرند .از این رو ،با پذیرش یادگیری موبایلی در امر
آموزش کشاورزی و ترویج آن در این شهرستان
میتوان انتظار داشت که با کاهش هزینههای آموزش
و ارتقای کیفیت آموزشی و ارتقای کیفی و کمی
محصولهای کشاورزی ،نه تنها به خودکفایی در
کشاورزی ،بلکه به توسعه صادرات در بخش کشاورزی
رسید .به عبارتی ،نه تنها از خروج ارز در بخش
کشاورزی جلوگیری خواهد شد؛ بلکه ،گامی در جهت
خروج از وابستگی به نفت در راستای اقتصاد مقاومتی
برداشته میشود و در پذیرش این نوع یادگیری توسط
کشاورزان عاملهای چندی مؤثر است .شناخت این
عاملها میتواند روند پذیرش یادگیری موبایلی از
طریق تلفن همراه در بین کشاورزان را سرعت بدهد.
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از این رو ،هدف از این پژوهش ،بررسی عاملهای مؤثر
بر به کارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی
میباشد.
در این پژوهش به منظور بررسی عاملهای مؤثر بر
به کارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی ،از مدل
نظریه تجزیه رفتار برنامهریزی شده تیلور و تاد به
همراه ترکیبی از سازههای نظریه رفتار برنامهریزی
شده آجزن و نظریه اشاعه نوآوری راجرز ،استفاده شده
است .انتخاب این نظریهها برای بررسی کنونی ،به
دلیل فراگیری باالی آن و توانایی نشانگری و پیشبینی
باال نسبت به دیگر مدلهای نظری میباشد .از سوی
دیگر ،این مدل بیشتر از دیگر مدلها در زمینه
یادگیری موبایلی در کشاورزی که حالت غیررسمی
دارد ،کاربرد داشته و نتایج آن ملموستر خواهد بود.
دو نظریه رفتار برنامهریزی شده و اشاعه نوآوری با
تجزیه سازهای نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتار
درک شده ،موجب توسعه در نظریه تجزیه رفتار
برنامهریزی شده ،شده است .این کار منجر به افزایش
قدرت تبیین قصد رفتاری و درک دقیقتری از
پیشایندهای رفتار خواهد شد (تیلور و تاد )1559 ،و
در نتیجه عاملهای مؤثر بر پذیرش و به کارگیری
آموزش موبایلی به خوبی ارزیابی میشود.
آسانگری استفاده درک شده به عنوان باور فرد در
این است که استفاده از یادگیری موبایلی آسان خواهد
بود .سودمندی مفهومی است که یادگیرنده به دلیل
امکان دسترسی سریع به اطالعات در هر زمان و مکان،
استفاده از آن را سودمند میداند (لیو و همکاران،
 2513به نقل از مانیان و همکاران .)1353 ،سرزندگی
درک شده (نشاط) به عنوان حالتی از ذهن فرد است
که میزان ادراک فرد از توجه ،تمرکز و کنجکاوی در
حین تعامل با یادگیری موبایلی را نشان میدهد یا
میزان ادراک فرد از این که تعامل را لذت بخش،
سرگرمکننده و نشاط آور بداند ،تعریف میشود (وانگ
و همکاران .)2555 ،در این پژوهش سه متغیر
سودمندی درک شده ،آسانگری درک شده و
سرزندگی درک شده به عنوان پیشبینیکنندههای
متغیر نگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبایلی به
شمار میآیند.
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هنجارهای ذهنی درجهای از ادراک فرد است
نسبت به این که افرادی که برای او مهم هستند ،نسبت
به استفاده وی از سامانه موبایل چه نظری دارند
(مانیان و همکاران .)1353 ،بررسیهای مختلف نشان
دادهاند که هنجارهای ذهنی شکل دهنده قصد رفتاری
افراد برای استفاده از فناوریهای جدید میباشند
(وانگ و همکاران .)2555 ،در این پژوهش ،آمادگی
مربیان و کشاورزان برای پذیرش یادگیری موبایلی به
عنوان پیشبینیکنندههای متغیر هنجارهای ذهنی
استفاده میشوند.
کنترل رفتار درک شده (خودکارآمدی درک شده)
بیانگر ادراک و ارزیابی فرد از تواناییهای خود برای
بروز رفتار است .کنترل رفتاری درک شده میبایست
در پیشبینی قصد رفتاری درنظر گرفته شود چون
افراد با احتمال کمی به دنبال انجام رفتاری بیرون از
حوزه کنترل شخصی میروند (مانیان و همکاران،
 .)1353در این پژوهش ،متغیر استقالل یادگیری به
عنوان پیشبینیکننده کنترل رفتاری درک شده
بررسی میشود .استقالل یادگیری به میزان درک فرد
از خودانضباطی ،مسئولیتپذیری و کنترل بر فرایند
یادگیری است (چئون و همکاران .)2512 ،در نهایت
متغیر قصد رفتاری دربردارنده عاملهای انگیزشی
تأثیرگذار بر رفتار میباشد و نشان دهنده تالش و
کوششی است که افراد برای انجام یک رفتار از خود
نشان میدهند (شبیری و پاپکیاده.)1359 ،
بررسیهای مختلفی در زمینه پژوهش مورد نظر انجام
گرفته است .در ایران نیز میتوان به پژوهش اللهیاری
و همکاران ( ،)2511که به منظور بررسی امکان
سنجی استفاده از تلفن همراه در خدمات توسعه
کشاورزی در استان گیالن انجام شده است ،اشاره کرد.
محققان به این نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی،
مهارتی و زیرساختی ،مهمترین عاملهای مؤثر در به
کارگیری تلفن همراه در توسعه کشاورزی میباشد.
نتایج مطالعات فرج اللهی و همکاران ( ،)1350نشان
داد حدود نیمی از کشاورزان از نظر میزان مهارت کار
با ابزار یادگیری موبایلی در سطح پایینی قرار دارند.
همچنین این محققان به این نتیجه رسیدند که هرچه
میزان متغیرهای سطح سواد و درآمد در کشاورزان
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افزایش یابد ،میزان گرایش آنها برای به کارگیری
یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک افزایش
مییابد .در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛
مؤلفههای محتوا ،مهارت ،سودمندی ،مالی،
روانشناختی و نگرش با به کارگیری یادگیری سیار در
آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنیداری
دارند و در مجموع  80درصد از واریانس آن را تبیین
میکنند.
مانیان و همکاران ( ،)1353در پژوهش خود به
منظور بررسی عاملهای مؤثر بر قصد یادگیری سیار،
نظریهی رفتار برنامهریزی شده را انتخاب کردند که
شامل سه سازه نگرش به استفاده ،هنجارهای ذهنی و
کنترل رفتاری درک شده بود .بنا بر نتایج به دست
آمده ،بین قصد یادگیری سیار با هر یک از سه عامل
اثرگذار در مدل ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
شبیری و پاپکیاده ( ،)1359در بررسیهای خود از
ترکیب نظریهی تجزیه رفتار برنامهریزی شده تیلور و
تاد ،نظریهی رفتار برنامهریزی شده آجزن و نظریهی
اشاعهی نوآوری راجرز استفاده کردند و به این نتیجه
رسیدند که بین همهی متغیرهای پژوهش به جز

رابطههای بین متغیر آسانگری درک شده با نگرش و
استقالل یادگیری با کنترل رفتارهای درک شده ،رابطه
معناداری وجود دارد .خسروی و همکاران ( ،)1353در
بررسیهای خود با استفاده از مدل ،1FRAME
عاملهای مؤثر بر یادگیری موبایلی در آموزش پزشکی
را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد بین نگرش و قصد
پذیرش یادگیری سیار رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .دیویس و همکاران ( ،)1585در پژوهش خود
نتیجه گرفتند که سودمندی ادراک شده بر پذیرش
فناوری و قصد استفاده از فناوری تأثیر دارد درحالی
که آسانگری درک شده تأثیری بر پذیرش فناوری
ندارد .تانگ و همکاران ( ،)2552در بررسی عاملهای
مؤثر بر پذیرش فناوری کتابخانه دیجیتال دریافتند که
متغیرهای سودمندی درک شده و آسانگری استفاده،
تعیینکننده پذیرش این فناوری از سوی کاربران بوده
است .وانگ و همکاران ( ،)2555در یافتههای خود
بیان کردند که افرادی که قابلیتهای یادگیری مستقل
دارند ،با احتمال بیشتری از یادگیری موبایلی استفاده
میکنند .نگارهی  ،1مدل مفهومی پژوهش را نشان
میدهد.

نگاره  -8مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش،
علی -ارتباطی میباشد که با استفاده از پرسشنامه به
روش میدانی انجام شده است .برای گردآوری دادهها
از پرسشنامه تدوین شده توسط چئون و همکاران
( ،)2512در زمینهی پذیرش یادگیری موبایلی و برای
گویههای مربوط به متغیر سرزندگی درک شده از
پرسشنامه تهیه شده توسط مون و کیم (،)2551
استفاده شد و گویهها با توجه به جامعه مورد مطالعه
بومی شدند .پرسشنامهی اصلی شامل  5پرسش در
مورد ویژگیهای فردی -حرفهای کشاورزان و 135
گویه در قالب طیف پنج رتبهای لیکرت بود (خیلی
کم=  ،1کم=  ،2تاحدی=  ،3زیاد=  ،4خیلی زیاد= .)9
جامعهی مورد بررسی این پژوهش ،کشاورزان دهستان
افرینه در شهرستان پلدختر ( )N=985بودند .دلیل
انتخاب کشاورزان این دهستان این بود که این
دهستان بیشترین شمار کشاورزانی را دارد که از
تلفنهای همراه برای گرفتن پیامهای ترویجی از
مرکزهای خدمات کشاورزی استفاده میکنند (جهاد
کشاورزی شهرستان پلدختر .)1351 ،همچنین
کشاورزان این منطقه ،کشاورزان پیشرو هستند که
گرایش بیشتری به همکاری با جهاد کشاورزی را
دارند .حجم نمونه برابر جدول کرجسی و مورگان
( 145 )1515نفر برآورد شده است که با استفاده از
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب
انتخاب شدند.

برای تأیید روایی پرسشنامه ،از دو روش روایی
صوری و سازه استفاده شده است .دریافت نظرهای
استادان راهنما ،مشاور و  1نفر دیگر از متخصصان در
زمینه مورد پژوهش ،موجبات تأیید روایی صوری را
فراهم ساخت و همچنین از روایی سازه در غالب تعیین
روایی همگرا و واگرا استفاده به عمل آمد .روایی همگرا
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد .به این
صورت که بارهای عاملی مربوط به پرسشهای
پرسشنامه باالتر از  5/9و نیز میزان میانگین واریانس
استخراجی 2بیشتر از  5/9بود .برای روایی واگرا نیز
پرسشهایی که یک متغیر را میسنجند باید با متغیر
مورد نظر دارای همبستگی باالیی باشند و با دیگر
متغیرها همبستگی پایینی داشته باشند .بدین منظور
جذر میانگین واریانس استخراجی متغیرهای مکنون
(متغیرهای جدول  ،)1با میزانهای همبستگیای که
این متغیرهای مکنون با دیگر متغیرهای مکنون دارد،
مقایسه شد که حاصل جذر میانگین واریانس
استخراجی از میزانهای همبستگیها بیشتر بود که
این امر ،روایی واگرا را تأیید میکند (رامین مهر و
چارستاد .)1354 ،برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز
از تتای ترتیبی استفاده شد .که با توجه به ضریبهای
محاسبه شده ،پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید واقع
شد .درنهایت فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلیابی
معادلههای ساختاری و استفاده از نرمافزارهای
 AMOSو  SPSSآزمون شدند .جدول  ،1یافتههای
روایی همگرا و پایایی وسیله تحقیق را نشان میدهد.

جدول  -8روایی و پایایی وسیله تحقیق
𝛉

متغیرهای مکنون

AVE

آسانگری استفاده درک شده

5/18

5/04

سودمندی درک شده
سرزندگی درک شده
آمادگی مربیان
آمادگی کشاورزان

5/04
5/05
5/92
5/92

5/83
5/05
5/83
5/85
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𝛉

متغیرهای مکنون

AVE

استقالل یادگیری

5/01

5/80

نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
قصد پذیرش یادگیری موبایلی

5/92
5/98
5/18
5/14

5/01
5/88
5/55
5/83
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یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش نشان دادند که ،از 145
تن پاسخگو 121 ،تن ( ،)%81/2را مردان و  28تن
( ،)%18/8را زنان تشکیل دادند و میانگین سنی
کشاورزان مورد بررسی حدود  45سال (انحراف معیار=
 ،)1/11بود .طبق نتایج 48 ،تن از کشاورزان مورد
مطالعه ( 32/2درصد) ،دارای تلفن همراه ساده58 ،
تن ( 09/8درصد) ،دارای تلفن همراه هوشمند و درصد
کمی دارای تبلت و لپ تاپ (عالوه بر تلفن همراه)
بودند .نزدیک به  85درصد از کشاورزان بر این باور
بودند که تلفن همراه هوشمند مناسبترین ابزار برای
آموزش موبایلی میباشد .تلفن همراه ساده ،تبلت ،لپ
تاپ و رایانه جیبی در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.
حدود  34درصد از کشاورزان مورد بررسی ،بیان
نمودند که تسلط باالیی در استفاده از موبایل دارند .در

جدول  ،2یافتههای توصیفی برای بررسی پراکندگی
مناسب متغیرها ارائه شده است.
جدول  ،3همبستگی متغیرهای تحقیق را در به
کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی را نشان میدهد.
این نتایج بیانگر آن است که بیشترین ضریب
همبستگی مربوط به ارتباط بین دو متغیر قصد رفتاری
و سرزندگی درک شده است.
برازش مدل پژوهش
یافتههای تحلیل عاملی تأییدی در نگاره  2و
جدول  4نشان داده شدهاند و گویای تأیید مدل
برحسب شاخصهای برازندگی است .بنابراین میتوان
برحسب یافتههای به دست آمده از طریق تحلیل
مسیر ،نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها را به
تصویر کشید.

جدول  -2رتبهبندی متغیرهای مورد استفاده از موبایل برای آموزش
متغیر

میانگین (از )5

انحراف استاندارد

CV

رتبه

آسانگری استفاده درک شده
سودمندی درک شده
سرزندگی درک شده
آمادگی مربیان
آمادگی کشاورزان
استقالل یادگیری
نگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبایلی
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
قصد پذیرش یادگیری موبایلی

3/9123
3/0022
3/0280
3/3829
3/4019
3/2084
3/5182
3/0331
3/4894
3/0823

5/20502
5/24111
5/28211
5/10500
5/21598
5/21013
5/10491
5/21951
5/25211
5/21520

5/51010
5/50983
5/51114
5/59519
5/50512
5/58448
5/59344
5/59518
5/58385
5/51335

1
9
8
1
4
15
2
3
5
0

جدول  -3ماتریس همبستگی اسپیرمن متغیرهای پژوهش
مفهوم

8

 -1آسانگری درک شده
 -2سودمندی درک شده
 -3سرزندگی درک شده
 -4آمادگی مربیان
 -9آمادگی کشاورزان
 -0استقالل یادگیری
 -1نگرش
 -8هنجارهای ذهنی
 -5کنترل رفتار درک شده
 -15قصد رفتاری

1
**5/145
**5/159
**5/321
**5/309
**5/002
**5/410
**5/211
**5/111
**5/014

2

3

5

4

6

4

1

81

3

1
**5/054
*5/151
**5/445
**5/023
**5/355
**5/352
**5/015
**5/195

1
*5/251
**5/955
**5/131
**5/321
**5/314
**5/100
**5/180

1
**5/350
**5/355
*5/151
**5/411
**5/235
*5/151

1
**5/301
*5/181
**5/953
**5/441
**5/931

1
**5/439
**5/359
**5/191
**5/014

1
**5/485
**5/411
**5/250

1
**5/313
**5/395

1
**5/110

** P ≥ 5/59 * P ≥ 5/51
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نگاره  ،2مدل اندازهگیری عاملهای مؤثر در به
کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی را نشان میدهد.
بنابر نتایج به دست آمده از پژوهش ،کل متغیرها 04

درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین میکنند (در
نگاره  2خطوط پر ،وجود رابطه و خط چینها ،نبود
رابطه معنیداری را نشان میدهد).

نگاره  -2مدل اندازهگیری عاملهای مؤثر در به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی
جدول  -4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری عاملهای مؤثر در به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی
نام شاخص

برآوردهای مدل

حد مجاز

کای اسکور بر درجه آزادی
شاخص برازندگی ()GFI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
شاخص برازش بهنجار ()NFI

0/31
5/88
5/1
5/550
5/5553

کوچکتر از 3
بزرگتر از 5/85
کوچکتر مساوی 5/1
بزرگتر مساوی 5/55
بزرگتر مساوی 5/55

جدول  -5خالصه تحلیل عاملی تأییدی عاملهای مؤثر در به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی
آسانگری استفاده درک شده  نگرش
سودمندی درک شده  نگرش
سرزندگی درک شده  نگرش
آمادگی مربیان  هنجارهای ذهنی
آمادگی کشاورزان  هنجارهای ذهنی
استقالل یادگیری  کنترل رفتارهای درک شده
نگرش قصد  پذیرش یادگیری موبایلی
هنجارهای ذهنی قصد  پذیرش یادگیری موبایلی
کنترل رفتاری درک شده قصد  پذیرش یادگیری موبایلی
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ضریب مسیر

آماره t

5/344
5/118
5/552
5/241
5/935
5/831
-5/51
5/125
5/110

2/9
1/4
5/58
3/9
1/1
18/1
-5/1
2/4
14/8

ضریب تعیین
5/29

5/40
5/05
5/04

معنی داری
5/55
5/1
5/58
5/55
5/55
5/55
5/80
5/55
5/55
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همانگونه که دیده میشود ،از  5رابطه علی در مدل،
فقط  0رابطه به لحاظ آماری معنیدار شدند و مابقی
تأثیر معنیداری را نشان ندادند.
بحث و نتیجهگیری
 هدف از این پژوهش ،شناسایی عاملهای مؤثر در
به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان
افرینه پلدختر بود .نتایج یافتهها نشان داد که از
میان سه متغیر اصلی پژوهش (نگرش ،هنجارهای
ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) ،دو متغیر
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده
دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد رفتاری
کشاورزان برای پذیرش یادگیری موبایلی دارند،
نتایج این بخش با یافتههای مانیان و همکاران
( )1353همسویی دارد .از دیدگاه کشاورزان
کنترل رفتاری درک شده با ضریب مسیر 5/110
و پس از آن ،هنجارهای ذهنی با ضریب مسیر
 5/125بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری
کشاورزان نسبت به پذیرش آموزش موبایلی دارند.
شاید دلیل این امر ،کمترشدن تأثیر دیدگاه دیگران
برای انجام یا نبود زمینه انجام رفتاری خاص توسط
کشاورز باشد.
 بنابر نتایج به دست آمده از پژوهش ،تأثیر
سودمندی درک شده و سرزندگی درک شده بر
متغیر نگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبایلی
رد شد که نتایج این بخش از یافتهها با یافتههای
دیویس و همکاران ( )1585و شبیری و پاپکیاده
( )1359همسویی ندارد .به رغم معنیدار نبودن
سرزندگی درک شده و سودمندی درک شده،
آسانگری استفاده درک شده به عنوان
پیشبینیکننده متغیر نگرش کشاورزان نسبت به
آموزش موبایلی ،با ضریب مسیر  ،5/34بیشترین
تأثیر را بر نگرش دارد .در بخش یافتههای توصیفی
نیز نتایج نشان داد همه کشاورزان مورد بررسی
دارای تلفن همراه هستند که  09درصد آنان تلفن
همراه هوشمند داشتند؛ همین امر نشان میدهد
که از نظر آنان ،آسانگری استفاده درک شده به
عنوان پیش شرط مهمی برای کشاورزان است ،به

گونهای که به جنبه سودمندی و سرزندگی ناشی
از آن توجه کمتری میکنند .البته این موضوع،
اهمیت دو عامل دیگری که بر نگرش تأثیر دارد را
کتمان نمیکند و برای پیادهسازی یادگیری
موبایلی باید هر سه متغیر به عنوان عاملهای
تأثیرگذار در طراحی و ساخت نرمافزارها و موارد
آموزشی مدنظر قرار گیرد .الزم به یادآوری است،
این یافته با نتایج مانیان و همکاران ( )1353و
شبیری و پاپکیاده ( )1359همخوانی ندارد ،چراکه
این پژوهشگران در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که آسانگری استفاده درک شده بر نگرش
استفاده از یادگیری موبایلی تأثیر معناداری ندارد.
 از سوی دیگر مشخص شد ،آمادگی مربیان و
آمادگی کشاورزان بر هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت
و معنا داری دارند؛ با این توضیح که آمادگی
کشاورزان با ضریب مسیر  5/93بیشتر از آمادگی
مربیان با ضریب مسیر  5/24است .این امر نشان
میدهد کشاورزان تحت تأثیر هم نوعان یا
همساالن خود برای استفاده از یادگیری موبایلی
هستند .این موضوع نشان میدهد کشاورزان بر این
باورند که مربیان ،آمادگی کمتری نسبت به
کشاورزان برای استفاده از یادگیری موبایلی دارند.
درضمن ،باید خاطرنشان کرد که دو متغیر آمادگی
مربیان و آمادگی کشاورزان 40 ،درصد از واریانس
هنجارهای ذهنی را تبیین میکنند؛ در این راستا،
نتایج تحقیقهای دیگر همچون مانیان و همکاران
( )1353و شبیری و پاپکیاده ( )1359نیز بیانگر
این موضوع هستند که آمادگی دانشجویان در
هنجارهای ذهنی تأثیر دارد.
 در نهایت ،نتایج نشان داد تأثیر متغیر استقالل
یادگیری بر متغیر کنترل رفتاری درک شده نیز
مثبت و معنیدار بود .نتایج این بخش از پژوهش
با یافته وانگ و همکاران ( )2555همخوانی داشت،
زیرا آنان بر این باور بودند افرادی که از قابلیتهای
یادگیری مستقل برخوردار هستند ،با احتمال
بیشتری از یادگیری موبایلی استفاده میکنند .در
تبیین این یافته میتوان گفت از آنجا که
کشاورزان دارای دانش شفاهی در زمینه کشاورزی
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هستند و از گذشتههای دور بر مبنای آزمون و
خطای خود ،به فعالیتهای کشاورزی پرداختهاند
و فرایند یادگیری را انجام دادهاند ،لذا اعتماد به
نفس الزم برای خلق دانش و کنترل سرعت
یادگیری خود را دارند؛ به طوری که دانش رسمی
(آکادمیک) کارشناسان مربوطه را نمیپذیرند .باید
خاطرنشان کرد متغیر استقالل یادگیری در بخش
کشاورزان  05درصد از واریانس متغیر کنترل
رفتاری درک شده را تبیین میکند.
 با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود:
 یافتههای پژوهش نشان داد درصد باالیی از جامعه
مورد مطالعه دارای تلفن همراه هوشمند هستند
که این امر نشان از وجود شرایط الزم برای تغییر
در سبک آموزش و تدریس از آموزش سنتی به
آموزش مدرن است؛ درنتیجه پیشنهاد میگردد
ترویج آموزش کشاورزی مجازی در مرکز جهاد
کشاورزی دهستان افرینه مورد توجه قرار گیرد.
 با توجه به این که ،از بین سه متغیر اصلی،
هنجارهای ذهنی تأثیر کمتری نسبت به کنترل
رفتار درک شده داشت و نشان از آمادگی کمتر
مربیان از دیدگاه کشاورزان بود ،درنتیجه پیشنهاد
میگردد به کارشناسان جهاد کشاورزی
آموزشهایی در زمینه ترویج مجازی داده شود .به

عبارتی ،کارشناسان کشاورزی را برای پیادهسازی
سامانه یادگیری موبایلی در بخش آموزش
کشاورزی آماده سازند.
 براساس یافتههای پژوهش ،بیش از نیمی از
کشاورزان مورد مطالعه ،قشر جوان بودند و توانایی
خود را در بکارگیری یادگیری موبایلی در حد باال
ارزیابی نمودند ،درنتیجه پیشنهاد میشود
برنامهریزی الزم در زمینه راهاندازی شرکتهای
خدماتی مجازی کشاورزی صورت گیرد تا از این
طریق ،آموزش کشاورزی سریعتر انجام گیرد.
 دورههای یادگیری موبایلی به عنوان یک بافت
اجتماعی باید به گونهای برنامهریزی شود که
حمایتکننده استقالل یادگیرنده در انتخاب هایش
باشد ،بنابراین با توجه به نقش کنترل رفتاری درک
شده بر پذیرش یادگیری موبایلی ،دست اندرکاران
سامانههای آموزشی سیار با درنظر گرفتن نیازهای
روانشناختی کشاورزان ،ایجاد انگیزه کرده و با
تقویت حس اعتماد به نفس در کشاورزان موجب
سرعت بخشیدن به روند یادگیری موبایلی شوند.
پینوشتها
Framework for the Rational Analysis of
Mobile Learning
)Average Variance Extracted (AVE

1.

2.

منبعها
جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر (.)1351
خسروی ،ا .)1359( .تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیها( :مورد مطالعه :شرکتهای تعاونی
مرغدارن استان کرمانشاه) .پایاننامه کارشناسیارشد رشته توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
لرستان.
خسروی ،ن ،.برات دستجردی ،ن ،.امیرتیموری ،م .ح .)1353( .عوامل مؤثر بر یادگیری سیار در آموزش پزشکی
بر اساس مدل  .FRAMEمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،14شماره .219-250 :3
رافع ،م ،.آجیلی ،ع .ع ،.موسوی ،س .ع ،.روزبهانی ،م .)1354( .نقش یادگیریهای سیار در توسعه پایدار
کشاورزی .اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران.
رامین مهر ،ح ،.چارستاد ،پ .)1354( .روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری (نرمافزار لیزرل).
چاپ دوم ،انتشارات ترمه.
شبیری ،س .م ،.پاپکیاده ،س .ز .ش .)1359( .ارزیابی عوامل مؤثر بر پیادهسازی یادگیری سیار در برنامه آموزش
محیط زیست با استفاده از مدل رفتار برنامهریزی شده .نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ،11
شماره .149-139 :2
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Abstract
Expanding the rural community and lack of resources has made access to institutions
responsible for rural education difficult. In this regard, the optimum use of educational technology
and education by mobile phone can be an alternative in farmers' education. So, the purpose of this
research is investigating the Factors Affecting the use of Mobile Phones in Agricultural Education
in Poldokhtar Township, based quantitative paradigm and descriptive method. To this end, a
combination of theoretical models was the basis of the conceptual framework of this research.
The statistical population of this research consisted of farmers in Apharineh district of Poldokhtar
Township (N= 589) their characteristics and contact number were recorded in the Agricultural
Jihad Center. The sample size is estimated to be 149 people according to Morgan table, which
were selected by stratified random sampling method with proportional assignment. A
questionnaire was used to data collection that its validity was confirmed by a panel of experts and
confirmatory factor analysis (AVE >0/50), and its reliability was assessed by measuring the Theta
coefficients (θ>0/60),. Statistical tests consist of Spearman's correlation coefficient, confirmatory
factor analysis and mean extraction variance. For fitting the model and data analyzing in the form
of Structural Equation Modeling (SEM), AMOS20 software was used. The results showed that
the effect of two main variables of mental norms and perceived behavioral control on the intention
to accept mobile learning is confirmed.
Index Terms: agricultural education, mobile learning, planned behavior.
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