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 ده:یچك
کارگیری یادگیری سیار هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به

روش این پژوهش کمی و کیفی  در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است.
جامهه آماری  بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. )آمیخته(

=429تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی )
N گیری تن به روش نمونه 202( بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار

آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ای انتخاب شدند. ابزار جمعخوشه
بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. پایایی اولیه برای 

های مختلف پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ به دست بخش

زار تحقیـق ابـ (CR) (. روایـی سـازه و پایایـی ترکیبـی93/0تا  77/0آمد )
های الزم به دست گیری و پس از اعمـال اصالحنیز با بـرآورد مدل انـدازه

سـازی در قالب مدل 20AMOS و 20SPSS هـا بـا استفاده ازداده آمد.
درصد از  1/85های سـاختاری تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان دادب مهادله

ابزارهای یادگیری سیار کارشناسان موردمطالهه از نظر میزان مهارت کار با 
درصد از  2/71اند، همچنین از نظر نگرش، در سطح متوسط به باال بوده

کارگیری یادگیری سیار در آنان، سطح نگرش متوسط و باالتر نسبت به به
اند. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان آموزش کشاورزی ارگانیک داشته

وری، عامل اجتماعی و های خودکارآمدی، نگرش، مزیت فنادادب عامل
کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی کننده با بهشرایط تسهیل

درصد از واریانس آن را تبیین  95ارگانیک رابطه مثبت داشته و درمجموع 
نموده است.

یادگیری سیار، آموزش کشاورزی، کشاورزی  :يلیدیهای واژه

 ارگانیک.

Abstract: 
The main objective of this research is to determine the 
important factors of using mobile learning in organic 
agriculture education. The methodology of this study is 
quantitative and qualitative and it is an applied research. 
The statistical population of the study was agriculture 
experts in East Azerbaijan province (N = 429). Based on 
the Cochran Formula, a sample size of 202 was 
estimated by cluster sampling method. The data 
collection tool was a researcher-made questionnaire 
which its content validity was confirmed by experts. 
Initial reliability of the questionnaire was calculated 
using by Cronbach's alpha (0,77- 0.93). Structural 
validity and composite reliability (CR) of the research 
tool were also obtained by estimating the measurement 
model after applying the necessary corrections. Data was 
analyzed using by SPSS20 and AMOS20 softwares in 
the form of structural equation modeling. The results of 
the research displayed that 85, 1% of the experts were in 
the moderate to high level in terms of skills of working 
with mobile learning tools. 71, 2% of the experts were in 
the moderate to high level in terms of attitudes toward 
the use of mobile learning in organic agriculture 
education. Finally, structural model analysis revealed a 
positive and significant relationship between self-
efficacy, utility, attitude, social, and facilitating 
components with using mobile learning in organic 
farming education and explained 95 percent of its 
variances. 

Keywords: Mobile Learning, Agricultural/ Farming 
Education, Organic Agricultural/ Farming. 
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 مقدمه
طور با توجه به اینکه کشاورزی ارگانیک سیستمی است که به

های خارجی برای جای ورودیعمده از فرایندهای اکولوژیکی به
کند، مدیریت تولید محصوالت کشاورزی و دامی استفاده می

عنوان یک پارادایم در مدیریت اغلب شامل استفاده از تنوع به
های کشاورزی لذا نظام (.et al., 2019 Seufert)مزرعه است 

های خارجی، مدرن، به دلیل کاهش تنوع و افزایش ورودی
و یک اجماع جهانی در حمایت از  موردانتقاد شدید قرارگرفته

وعی کشاورزی را توسهه زیست طبیهی به وجود آمده تا نمحیط
وری، کمترین آسیب را به دهد که بتواند ضمن افزایش بهره

 Makki Abadi et)زیست و تنوع طبیهی آن وارد سازد محیط
al., 2016 )های تولیدی پایدار و یکپارچه از نظر و سیستم

 ,.Akbari et al)محیطی ایجاد کند اقتصادی، انسانی و زیست
ر نظام کشاورزی در ایران مبتنی بر ولی در حال حاض(. 2019

های نظام متهارف انقالب سبز، یهنی تولید با استفاده از نهاده
شیمیایی است و تنها در دو درصد از مزارع کشور، نظام طبیهی 

شود. البته در تولید حاکم است که در آن کود و سم استفاده نمی
رایط این دو درصد، نظام ارگانیک، حاکم نیست و تولید در ش
گیرد طبیهی و خارج از شبکه نظارت و گواهی صورت می

(Razavi, 2016). 
المللی جنبش کشاورزی مطابق گزارش فدراسیون بین

 و موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک )IFOAM(ارگانیک 

(FiBL)  میلیون هکتار از اراضی  92/50حدود  2017در سال
کشاورزی در جهان، تحت مدیریت کشاورزی ارگانیک بوده 

میلیون هکتار  49/37حدود  2011است که این گستره در سال 

 ٪1اگرچه تنها در (. IFOAM & FiBL, 2017)بوده است 
شود، از کل مناطق کشاورزی جهان، کشت ارگانیک انجام می

سرعت در جهان در حال آمار، کشاورزی ارگانیک به ولی برابر
و فروش جهانی  (et al., Seufert 2017)گسترش است 

توجهی افزایش یافته است طور قابلمحصوالت ارگانیک به
حال درصد کمی از تولید کل محصوالت کشاورزی را بااین

های اخیر، در ایران، طی سال(. Kopke, 2019)شود شامل می
که طوریارگانیک روند کاهشی داشته است، به مساحت کشت

به  2011هکتاری کشت ارگانیک در سال  43332مساحت 
 2017)کاهش پیدا کرده است  2015هکتار در سال  14573

FiBL, .)توجه است این است که توسهه کشاورزی آنچه قابل
طور تواند بهارگانیک متناسب با قوانین کشاورزی ارگانیک می

ولی خدمات  (.Polat, 2015)ها به دست آید موزشمؤثر، با آ
اندازه کافی بر شده بههای فنی ارائهترویج دولتی و مشاوره

 Pourghasem et) محیطی تمرکز نداشته استمسائل زیست
al., 2017.) محیطی، های زیستحال، بهبود فهالیتبااین

-ای به آگاهیطور فزایندههای خصوصی را بهها و بخشدولت
رسانی و آموزش استانداردهای عملیات مناسب کشاورزی 

در بسیاری از  (.Razzaghi et al., 2019)ترغیب کرده است 
شده، یکی از موانع مهم در توسهه کشت ارگانیک تحقیقات انجام

-و یا عدم پذیرش کشت ارگانیک توسط کشاورزان، ناآگاهی، بی
نتایج است. اطالعی و عدم آموزش کافی کشاورزان، عنوان شده 

نشان داد که عدم توانایی  (،2018) 1پژوهش کشاورز و موسوی
وسیله کشاورزان به علت فقدان تولید محصوالت ارگانیک به

دارد که ( بیان می2016رضوی )باشد. دانش و مهارت الزم می
های عمده زیادی بر سر راه توسهه کشاورزی ارگانیک بازدارنده

های ترویج و از آنها ضهف روشدر ایران وجود دارد که یکی 
که ( هنگامی2005) 2از نظر ساالزارباشد. آموزش متهارف می

ها و بازار دسترسی کشاورزان آموزش کافی ببینند و به نهاده
-داشته باشند در زمینه توسهه کشت ارگانیک به موفقیت می

رسانی در زمینه توان گفت آموزش و اطالعرسندب بنابراین می
های های آن، یکی از ضرورترزی ارگانیک و برتریاصول کشاو

باشد، لیکن با توجه به کمبود مروجان توسهه کشت ارگانیک می
برداران بخش کشاورزی و کشاورزی در برابر طیف گسترده بهره

دسترس و با منابع طبیهی، نیاز به یک آموزش سریع، قابل
قابلیت تحت پوشش قرار دادن اکثر مخاطبان، است 

(Morssaei, 2013.) 
هایی زش متداول در کشاورزی با محدودیتهای آموروش
گیر بودن، صرف منابع پرهزینه، تمرکز بر کشاورزان مانند وقت

روست پیشرو، کمبود شمار مروجان و ضهف اعتبارات روبه
(Ahmadi, 2012 ؛) بنابراین با استفاده و تکیه بر این

متغیر جهانی و سرعت توان خود را با شرایط ها نمیآموزش
روزافزون دگرگونی اطالعات هماهنگ کرد و نیاز به نوع 

ها و تر از روشزش است که بتواند سریعجدیدی از آمو
گیری تر عمل کرده و از علوم جدید بهرههای قدیمیرسانه

تحلیل  در(. Martin et al, 2011)درست داشته باشد 
 آنها، محققان مشکالت نظام آموزش کشاورزی و چگونگی رفع

نشان دادند که هماهنگ نبودن نظام آموزش کشاورزی با 
ترین های علمی، یکی از مهمتغییرات جهانی و پیشرفت

های حضوری مشکالت نظام آموزش کشاورزی است. آموزش

                                                      
1. keshavarz & Mousavi 
2. Salazar 
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های توسهه انسانی در تواند پاسخگوی نیاز برنامهتنهایی نمیبه
های توسهه در بخش کشاورزی باشد، لذا الزمه تحقق هدف

های مکملی است که دارای گیری از آموزشکشاورزی بهره
( Morssaei, 2013)قابلیت سریع آموزش و یادگیری باشند 

و یادگیری سیار از راهکارهای مهمی است که قابلیت رفع 
های مشکالت نظام آموزش کشاورزی، از طریق رفع محدودیت

 ,Karami)رد مکانی و زمانی برای آموزش و یادگیری را دا
باید از ابزارهای سیار در محیط یادگیری استفاده شود  (.2016

 (.Goksua & Atici, 2013)و به آنها اهمیت داده شود 
یادگیری سیار، کسب هر نوع دانش، نگرش و مهارت با 

های سیار در هر زمان و مکان است که گیری از فناوریبهره
 ,.Barzegar & et al)باعث تغییر در رفتار خواهد شد 

بخشی را با های بهینه و رضایتیادگیری سیار فرصت(. 2012
های خاص خود از جمله قابلیت حمل آسان، استفاده از ویژگی

قابلیت تحرک فراگیران در حین آموزش، آسان گری و سرعت 
پذیری در های آموزشی، هزینة پایین، انهطافبخشیدن به ارتباط

مستقل و منهطف با نیازها و زمان و مکان آموزش، یادگیری 
 ,Uther)های متفاوت فراگیران فراهم کرده است ویژگی
، نگاه به در یادگیری سیار(. Morssaei, 2013و  2019

، به «شودچه چیزی تدریس می»یادگیری از  –فرایند یاددهی 
های تغییر یافته است. فهالیت« شودچه چیزی آموخته می»

تر شده است. یاددهی، برجسته هاییادگیری نسبت به فهالیت
گرایی، با این چرخش، با اصول فکری فلسفه یادگیری ساختن

باشد استدالل ساخت دانش توسط فراگیر، هماهنگ می
(Farajollahi et al., 2017.)  کارایی روش یادگیری

های ترین سبکگرایانه، یادگیری سیار را یکی از محبوبساختن
(. Goksua & Atici, 2013یادگیری ساخته است )

گرایی، روشی طورکلی، روش آموزشی مبتنی بر ساختنبه
فراگیرمحور است که در آن بر شرکت فهال یادگیرنده در کسب 

یادگیری  (.Mesrabadi et al., 2005)شود دانش تأکید می
فکری در میان فراگیران، دسترسی به با ابزار سیار باعث هم

تر از یادگیری شده و یقسازی عماطالعات بیشتر و مفهوم
تواند زمان جستجوی اطالعات را کاهش داده و همچنین می

 (.Koole, 2009)فرایند ارزیابی اطالعات را بهبود بخشد 
همچنین، استقالل در یادگیری اهمیت ویژه دارد که حد باالیی 

 Abedi)کند از انتخاب را برای فراگیران مهیا می
2018Sarvestani,  .)(، 2010) 1هش لیاو و همکاراننتایج پژو

                                                      
1. Liaw et al. 

دهد که افزایش رضایت فراگیران، تشویق استقالل نشان می
فراگیران و تقویت عملکرد نظام یادگیری سیار دارای تأثیر مثبت 

( 2013) 2و ابوزیدین بیدین توجه در پذیرش فراگیران است.قابل
عنوان یک نشان دادند که یادگیری سیار محبوبیت خود را به

مؤثر ارائه درس و کسب دانش، به دست آورده است و روش 
تواند در هر زمان و هر یکی از نقاط قوت اصلی این است که می

-مکان مورداستفاده قرار گیرد. همچنین، محققان پی به پتانسیل
 تر ساختن آموزش و یادگیریهای یادگیری سیار در جذاب

سیدند که (، به این نتیجه ر2017) 3بردند. هفلین و همکاران
تکنولوژی تلفن همراه به نگرش مثبت فراگیران نسبت به 

کند به شرطی که حضور فراگیران یادگیری مشارکتی کمک می
 5( و کامار و انگاندو2009) 4در کالس افزایش یابد. بایا و دهلر

های خود به این نتیجه رسـیدند که سطح ( در بررسی2007)
طور خـاص نگرش آنان، از هآگاهی افراد، مهارت افراد و نیـز ب

موارد پایه و اساسی در کارایی چنین سیستمی اسـت. ترکسلر و 
(، با انجام پژوهش خود به این نتیجه 2005) 6کوکولسکا هولم

رسیدند که آموزش سیار تغییرات مثبت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی زیادی را از طریق ارایه آموزش غیررسمی ایجاد کرده 

( در پژوهش خود دریافتند که 2006) 7مکاراناست. هایز و ه
بیش از نیمی از فراگیران، نگرش مساعدی به استفاده از 

( در پژوهشی نشان داد 2007) 8اند. یورداناوایادگیری سیار داشته
درصد از افراد به آموزش سیار و ادغام آن در  62که نگرش 

( 9200) 9باشد. کاووسا و اوزونبوالآموزش فهلی، مناسب می
داری بین نگرش فراگیران به نتیجه گرفتند که تفاوت مهنی

یادگیری سیار، در قبل و بهد از اجرای آموزش به وجود آمده 
است و بهد از اجرای آموزش تا حد زیادی نگرش به یادگیری 

 سیار مساعد شده است.
در زمینه کاربرد یادگیری سیار در آموزش کشاورزی، یهقوبی 

های استفاده از ابزارهای سـیار ترین زمینه( مهم2010) و جبله
رسـانی زمـان برگـزاری برای آموزش روستاییان را شامل اطالع

وهـوا، ارسـال های آموزشی، ارسال اطالعات مربوط بـه آبدوره
ها، ارسال اطالعات ها یا بیماریهشدارهای مربوط به شیوع آفت
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دار در رسانی قیمـت محصـوالت و هشـها، اطالعدر زمینة نهاده
اند. بـر اسـاس نتـایج زمینه حوادث طبیهی در منطقه اعالم کرده

درصد از کشاورزان به تلفن  97( در حدود 2011) تحقیق مالئی
همراه دسترسی داشتند و درمجموع نگرش کلی آنان به استفاده 
از تلفــن همــراه در آمــوزش کشــاورزی مثبــت بــود. در تحقیــق 

دگیری سیار تهدیل برخی از ترین قابلیت یا( مهم2013مرصهی )
مشکالت از قبیل کمیت و کیفیت آمـوزش و عوامـل انگیزشـی 

( به این نتیجه 2012) شناسایی شده است. فروشانی و همکاران
رسیدند که از عوامل مهم مربوط به قابلیت رفع مشکالت نظـام 

هـای آموزش کشاورزی از طریق آموزش سیار، رفـع محـدودیت
( 2012موزش و یادگیری است. احمـدی )مکانی و زمانی برای آ

در تحقیق خود نشان داده است که نگرش کشـاورزان بـه نظـام 
باشد. همچنین تلفـن همـراه آموزش و یادگیری سیار مساعد می

تـرین شـیوه انتقـال ترین ابـزار، ارسـال پیامـک مناسـبمناسب
هـا تـرین دورههای دانشی و اطالعاتی مناسـباطالعات و دوره

-( و جـن2016ه از طریق یادگیری سیار بودند. کرمی )برای ارائ
های تجربـی خـود بـه ایـن ( در پژوهش2011) هوانگ و فنگ

داری نتیجه رسیدند که یادگیری سیار توانسته است ارتقای مهنی
 راددر یادگیری فراگیران ایجـاد نمایـد. نتـایج تحقیـق رضـایی

عامـل فنـی و ( نشان داد، عوامل نگرش، دانش، مهارت، 2013)
لو و باشد. ختنخودانظباطی در استفاده از یادگیری سیار مؤثر می

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند 2013) باتمانقلیچی
که مهارت کار با تلفن همـراه، سـهولت اسـتفاده، مفیـد بـودن، 
رضایت کاربر و عـدم وابسـتگی بـه زمـان و مکـان در پـذیرش 

( و 2013) در تحقیق زمانی و همکـارانآموزش سیار تأثیر دارد. 
( مشخص شـد سـهولت اسـتفاده، 2013) قربانی زاده و قلندری

مفید بودن )سودمندی( و نگرش دارای اثرات مثبت بر پذیرش و 
استفاده از تلفن همراه در یادگیری است. بر اساس نتایج تحقیـق 

( فاکتورهـای مـؤثر بـر اسـتفاده از 2014) خسروی و همکاران
گیری سیار شامل ابهـاد یادگیرنـده، اجتمـاعی، ابـزار، قابلیـت یاد

 یالـدیناحمـدی ده قطـبباشـد. استفاده و یادگیری تهاملی می
( در پژوهش خود دریافت که نگرش نسبت به فنـاوری و 2010)

                                                      
1. Mollaei 
2. Froshani et al. 
3. Jen Hwang & Fang Chang 
4. Rezaei Rad 
5. Khatan Lu & Batmanaglychi 
6. Zamani et al. 
7. Ghorbanizadeh & ghalandari 
8. Khosravi et al. 
9. Ahmadi Deh Ghotbeddini 

کارگیری آن فناوری مؤثر است، درک مفید بودن آن بر تمایل به
د بـودن آن نقـش همچنین سهولت کاربرد فناوری در درک مفی

( در پژوهش خود در بررسی عوامل مؤثر بـر 2007) باتیدارد. 
های سیار دریافت که سـاختارهای درک مفیـد استفاده از فناوری

یا سودمند بودن، سهولت کـاربرد، نـوگرایی فـردی، هنجارهـای 
ذهنی، کنترل رفتاری بر تمایـل بـه پـذیرش آمـوزش از طریـق 

( 2018) ای دارد. ورمـا و سـینهاوههای سیار، تأثیر بـالقفناوری
که هدفشان شناسایی عوامل مهم در پذیرش خدمات پشـتیبانی 
کشاورزی مبتنی بر تلفن همراه در روستاها در کشور هند بود، به 

کارگیری تلفـن این نتیجه رسیدند که رفاه اقتصادی ناشی از بـه
همراه بر سودمندی درک شـده اسـتفاده از تلفـن همـراه بـرای 

افت خـدمات کشـاورزی تـأثیر دارد. همچنـین تـأثیر عامـل دری
اجتماع در استفاده از تلفن همراه بر نگرش کشـاورزان، سـهولت 
استفاده و سـودمندی درک شـده، از دیگـر نتـایج تحقیـق بـود. 

واکــاوی ( در تحقیقــی بــا هــدف 2014) ضــرغام و همکــاران
 گیری ازکارگیری فناوری یـادکننده تمایل به بهتبیین هایمؤلفه

 زیست نشان دادند کـه پـنجطریق تلفن همراه در آموزش محیط
مؤلفه سودمندی، هنجار ذهنی، خودکارآمدی، نگرش و سـهولت 

 کننده هستند. نتایج همچنین حاکیهای تبیینشده، مؤلفهادراک
خودکارآمـدی در  دار بین متغیرهـایاز وجود رابطه مثبت و مهنی

ــهولت ــراه، س ــن هم ــتفاده از تلف ــودمندی ادراک اس ــده، س ش
استفاده از تلفن همـراه در آمـوزش  شده، نگرش نسبت بهادراک
هنجار ذهنی دانشجویان با تمایل بـه اسـتفاده از  زیست ومحیط
در ایـن  زیست بوده اسـت.همراه در آموزش مباحث محیط تلفن

تحقیق، با توجه به هدف تحقیق که بررسـی عوامـل مـرتبط بـا 
یار در آموزش کشاورزی ارگانیک اسـت، کارگیری یادگیری سبه

هـای مختلفـی همچـون هـا و مـدلها و نظریهاز نتایج پژوهش
شـده، تئـوری ریزیتئوری اشاعه نـوآوری، تئـوری رفتـار برنامه

شـده، نظریـه شـناختی اجتمـاعی ریزیتجزیه یافته رفتـار برنامه
بندورا، مدل پذیرش فناوری دیویس، مـدل یکپارچـه پـذیرش و 

از فناوری که در یادگیری سیار قابل کاربرد بـوده، بهـره  استفاده
های مهم و مؤثر در استفاده از یادگیری سـیار گرفته شد و عامل

در آموزش کشاورزی ارگانیک شناسـایی گردیـد و نهایتـاً مـدل 
های مفهومی شکل گرفت و بر اساس روابط بین عوامل، فرضیه

 1در جـدول  های مذکورپژوهش مشخص گردید. نظریه و مدل
 آورده شده است. 1و مدل مفهومی پژوهش در شکل 

                                                      
10. Bhatti 
11. Verma & Sinha 
12. Zargham et al. 
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 شدههای استفادهها و مدلنظریه. 1جدول 

Table 1. Applied theories and models 
 نظریه -مدل

Model - Theory 

 مفروضات

Assumptions 

 نظریه ساختن گرایی

Theory of 

Constructivism 

ی پویاست. یادگیرندگان مفاهیم و عقایدشان را بر مبنای دانش کنونی و پیشین فراینددر این نظریه یادگیری 
دهی و شکل(. Barzegar et al., 2012شود )سازند. مشارکت و تهامل بین فراگیران با ابزار سیار ایجاد میمی

های مختلف بر پایه این فلسفه مستقیم اطالعات از رسانهساخت دانش نوین بر پایه دانش و تجربه پیشین، با دریافت 
شوند (. فراگیران تبدیل به تولیدکننده، همکار و سازندگان دانش میFarajollahi et al., 2012شود )پذیر میامکان

 (.et al., 2017 Cromptonتا از قابلیت باالی ابزار سیار استفاده کنند )

In this theory learning is a dynamic process. Learners make their mental concepts and 
ideas based on not only their current but also the ir past knowledeg. In addition, through 
this theory collaboration and interaction among learners is created by mobile tools 
(Barzegar et al., 2012). Constructing new knowledge based on previous knowledge and 
experience is possible through adoption of information from various media directly 
based on this theory (Farajollahi et al., 2012). Learners became as a manufacturers, 
collaborators and knowledge creators in order to take advantage of the high capability 
of mobile tools (Crompton et al., 2017). 

 نظریه اشاعه نوآوری
Theory of Innovation 

Diffusion 

گری استفاده، قابلیت مشاهده، سازگاری و دهنده این نظریه شاملب مزیت نسبی، پیچیدگی یا آساناجزای تشکیل
 (Khatan Lu & Batmanaglychi, 2013).پذیری است که در پذیرش نوآوری مؤثرندآزمون

All components of this theory include the relative advantage, complexity or ease of 
applying, observable, compatibility and testability of which all factors seem to be 
effective in adoption of innovation (Khatan Lu & Batmanaglychi, 2013). 

اجتماعی  -نظریه شناختی

 بندورا

Theory of Bandura's 

Cognitive-Social 

ها( رفتار و کند که در آن، ارتباط پویا و متقابل با عوامل فردی )شناختعنوان مثلثی توصیف میاین تئوری رفتار را به
 Mbuloگیرد )کند که رفتار از طریق تهامل مداوم بین عوامل فردی و محیط شکل میفرض میمحیط برقرار است و 

et al.,2007).  کنندگی متقابل، ای، تهیینیادگیری مشاهده فرایندچهارعنصر اساس تئوری بندورا، شاملب
 (.Yang, 2004خودتنظیمی و خودکارامدی است )

This theory defines behavior as a triangle in which there are dynamic and mutual 
relationship between individual leveled factors of behavior (e.g. cognitions) and the 
environment. This theory assumes that behavior is established through continuous 
interaction between individual leveled factors and the environment (Mbulo et al., 2007). 
Bandura's theory consist of four preliminary components including observational 
learning process, cross-determination, self-regulation and self-efficacy (Yang, 2004). 

نظریه رفتار 

 شدهریزیبرنامه

Theory of Planned 

Behavior 

این نظریه یک رهیافت توانمند برای توضیح رفتار انسان است که شامل سه سازه نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای 
 (.Sabzyan Mollaei et al., 2015باشد )ذهنی و کنترل رفتاری درک شده می

This theory as a powerful approach explains human behavior and in general consists of 
three attitudes towards behavior, subjective norms and perceived behavioral control 
(Sabzyan Mollaei et al., 2015). 

نظریه تجزیه یافته رفتار 

 شدهریزیبرنامه

Theory of 

Decomposed Planned 

Behavior 

ای از باورهای مهم بر را به مجموعه 1شدهریزینظریه رفتار برنامه این نظریه سه عامل اصلی تأثیرگذار بر قصد رفتاری
قصد رفتاری  شده،ریزیکند. بر اساس نظریه رفتار برنامهاساس نظریه انتشار نوآوری و مدل پذیرش فناوری تجزیه می

ترل رفتاری درک شده و رفتار تحت تأثیر سه عامل نگرش نسبت به رفتار، تأثیر اجتماعی بر رفتار )هنجار ذهنی( و کن
 (.Hsieh, 2014در انجام رفتار قرار دارد )

This theory divided the three fundamental factors affecting the theory of Planned 
Behavior into a set of important beliefs based on the diffusion of innovations theory and 
technology adoption model. According to the theory of planned behavior, behavioral 
intention and behavior itself are influenced by three factors: the attitude towards 
behavior, social influence on behavior (subjective norms) and control of perceived 
behavior (Hsieh, 2014). 

                                                      
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 
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 پذیرش فناوریمدل 

Technology 

Acceptance Model 

کارگیری فناوری اطالعات، مدل پذیرش فناوری را مطرح بینی اتخاذ و به( با هدف تبیین و پیش1989دیویس )
گری استفاده از جمله کرد. اساس مدل پذیرش فناوری این است که ادراک از سودمند بودن و ادراک از آسان

 (.Tabarsa & Nazarpour, 2015آید )های نوین به شما میکننده پذیرش فناوریتهیینهای کلیدی عامل
های اجتماعی، های سازمانی، عاملتوانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عاملمتغیرهای بیرونی نیز در این مدل می

 ها و ... باشد.های نظامویژگی

The model of technology adoption proposed by Davies (1989) in order to determine and 
predict the adoption and application of information technology. The technology 
adoption model is based on perception of usefulness as well as perception of being easy 
to apply the key determinant factors of adoption of new technologies (Tabarsa & 
Nazarpour, 2015). Moreover, external elements in this model can be organizational 
factors, social factors, systems’ features.etc. 

نظریه یکپارچه پذیرش و 

 استفاده از فنّاوری

United Theory of 

Acceptance and Use 

of Technology 

کننده، عامل اجتماعی، انتظار عملکرد و انتظار تالش( و دو زا )شرایط تسهیلنظریه شامل چهار متغیر برون ایـن
 (.Ghalvandi, 2015زا )تصمیم به استفاده و رفتار استفاده( است )متغیر درون

This theory consists of four extrinsic elements including facilitator conditions, social 
factor, performance expectation and effort expectation and two intrinsic elements 
including intention and behavior of using technology (Ghalvandi, 2015). 

 مدل ورنالج

Wernalej model 

های مهم در پذیرش فناوری شامل عوامل محیطی، فنی، فرهنگی، مدیریت، مالی و نیروی در این مدل عامل
 .(Mirkamali et al., 2014)انسانی است 

In this model, important factors in technology adoption include environmental, 
technical, cultural, managerial, financial, and human factors (Mirkamali et al., 2014). 

 

 مدل آیدین و تاسکی

Aydin and Tasci 

model 

های مؤثر در پذیرش یادگیری الکترونیکی در دو سطح قرار دارند که شامل )فناوری، افراد، توسهه شخصی و عامل
 (.Aydin and Tasci, 2005نوآوری( و )منابع، مهارت و نگرش( است )

Factors that influence e-learning adoption are at two levels including (technology, 
people, personal development and innovation) and (resources, skills, and attitudes) 
(Aydin and Tasci, 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

Figure 1. Conceptual model of research 
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های این پژوهش بر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه
 شامل موارد زیر است:

کارگیری یادگیری سیار در آموزش عامل نگرش با به .1
 کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری سیار در آموزش عامل اجتماعی با به .2
 ارگانیک رابطه مستقیم دارد. کشاورزی

کارگیری یادگیری سیار کننده با بهعامل شرایط تسهیل .3
 در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری سیار در عامل سهولت کاربرد با به .4
 آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

وزش کارگیری یادگیری سیار در آمعامل سودمندی با به .5
 کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری سیار در عامل خودکارآمدی با به .6
 آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری کننده با سودمندی بهعامل شرایط تسهیل .7
یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه 

 مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری هعامل خودکارآمدی با سودمندی ب .8
 سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری سیار در عامل اجتماعی با سودمندی به .9
 آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری یادگیری عامل سودمندی با نگرش نسبت به .10
 سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مستقیم دارد.

کارگیری ل سهولت کاربرد با نگرش نسبت بهعام .11
یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه 

 مستقیم دارد.

 

 پژوهشروش 
بوده و از نظر هـدف،  روش این پژوهش کمی و کیفی )آمیخته(

توانـد در زیـرا نتـایج تحقیـق مـی، یک تحقیق کاربردی اسـت
-استفاده از روشهای مربوط به گذاریها و سیاستریزیبرنامه

اندازی نظام یـادگیری سـیار های نوین آموزش و یادگیری و راه
در آموزش کشاورزی ارگانیک بـرای کشـاورزان و روسـتائیان و 

ها و فنون جدید در کشـاورزی ها، الگوترین روشترویج مناسب
مراحل متوالی بخش کیفی پژوهش استفاده باشد. ارگانیک قابل

 به شرح زیر است:

  ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع یادگیری سیار و
ها و ها، مدلکشاورزی ارگانیک بر مبنای مطالهه نظریه

های مختلفی که در زمینه یادگیری سیار نتایج پژوهش
 انجام شده است، موردبررسی قرار گرفت.

  با تفکیک متون مطالهه شده به عناصر دارای پیام، کدهای
 باز استخراج شد.

  های اصلی، از روش کدگذاری محوری لق مقولهبرای خ
دهی اطالعات به استفاده شد. هدف این مرحله، سازمان

باشد. در نهایت های با مهنی بسیار اساسی و مهم میدسته
با این روش، شماری گویه و چندین مقوله )عامل اصلی( 

کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی مرتبط با به
 .ارگانیک مشخص شد

 شده و گویههای انتخاببرای تأیید درستی و اعتبار عامل-
ها، از روش دلفی استفاده شد. های مرتبط با این عامل

صورت که برگه نظرسنجی از متخصصان موضوعی، بدین
ها و منظور تهیین درستی و اهمیت هر یک از عاملبه

ها، تهیه و از طریق رایانامه و یا مراجهه و مصاحبه گویه
نظران حوزه آموزش از دور، آموزش ی با صاحبحضور

نفر( اطالعات  16کشاورزی و کارشناسان کشاورزی )
ها، در دو مرحله گردآوری ها و گویهعامل مربوط به تأیید

 های نهایی به دست آمد.و بررسی شد تا اینکه داده
آمده از بخـش کیفـی دارای دو قسـمت دسـتپرسشنامه به

-های فردی و حرفـهربوط به ویژگیبوده است که بخش اول م
-های مربوط به عامـلای کارشناسان و بخش دوم شامل گویه

آوری گویه( است. در مرحله بهد به جمع 42شده )های استخراج
 اطالعات مربوط به متغیرهای موردمطالهه پرداخته شد.

در بخش کمی پژوهش، جامهه آمـاری شـامل کارشناسـان 
ه افرادی بـا عنـوان کارشـناس در نفر( بودند ک 429کشاورزی )

مراکز مدیریت جهاد کشـاورزی بودنـد کـه ممکـن بـود دارای 
دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشـد مدرک تحصیلی دیپلم، فوق

-گیری خوشـهیا دکترا باشند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه
شهرسـتان در اسـتان آذربایجـان  21ای استفاده گردید، لـذا از 

هفت شهرستان انتخاب گردیـد. بـه دلیـل اینکـه  شرقی، تهداد
های کارشناسان در شهرهای مختلف نسبتاً همگن بودنـد، گروه

سهی شد کارشناسان موردمطالهه از شهرهای مختلف اسـتان از 
تهـداد حجـم نمونـه کارشناسـان نظر جغرافیایی انتخاب گـردد. 

هـای اهـر، کشاورزی در مراکز جهـاد کشـاورزی در شهرسـتان
، آذرشهر، اسکو، ورزقان، کلیبر و تبریز بـر اسـاس فرمـول میانه

نفر برآورد گردید. تهداد کارشناسان کشـاورزی در  202کوکران 
نفـر  63و  24، 30، 29، 28، 47، 38شهرهای مذکور به ترتیب 
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صـورت تصـادفی نفـر به 202نفر بودنـد کـه  259و درمجموع 
 کوکران:انتخاب شدند. برآورد حجم نمونه از طریق فرمول 

 

      

        

 

از  در این تحقیق برای تهیین پایایی ترکیبی و روایی همگرا
گیـری اسـتفاده شـد. تحلیل عاملی تأییدی در قالب مدل انـدازه

گیـری بـرای نتایج تحلیل عاملی تأییدی در قالـب مـدل انـدازه
و تشخیصی نشان داد کـه  همگراتهیین پایایی ترکیبی و روایی 

باشد )شرایط می 7/0ها بیشتر از پایایی ترکیبی برای همه مؤلفه
، 924/0، نگـرش= 948/0، سـودمندی= 943/0کننده =تسهیل

و خودکارآمـدی=  939/0، اجتمـاعی= 870/0سهولت کـاربرد= 
بـود و هـیچ  5/0(. بارهای عاملی همه متغیرهـا، بـاالی 962/0

شده بـرای همـه میانگین واریانس استخراجمتغیری حذف نشد. 
، 677/0کننـده =بـود )شـرایط تسـهیل 5/0ها بزرگتـر از مؤلفه

، 531/0، سهولت کاربرد= 639/0، نگرش= 722/0سودمندی= 
هـا، ها، گویه(. مؤلفه761/0و خودکارآمدی=  720/0اجتماعی= 

شده و پایایی ترکیبی بارهای عاملی، میانگین واریانس استخراج
هـای ارائه شده است. برای تأییـد مـدل از شـاخص 2ر جدول د

اسـکور نسـبی، میـانگین مجـذور پسـماند، برازش شامل کـای
شاخص برازش فزاینده، شاخص بـرازش تطبیقـی و ریشـه دوم 

های بـرازش برآورد واریانس خطای تقریب استفاده شد. شاخص
ش گیـری دارای بـرازدهد مدل اندازهگیری نشان میمدل اندازه

 3هـای بـرازش در جـدول قبول و مناسبی است. شـاخصقابل
 شده است.ارائه

 

 شده و پایایی ترکیبیبارهای عاملی استاندارد، میانگین واریانس استخراج .2جدول 

Table 2. Standard factor loadings, average variance extracted, and composite reliability 

 مؤلفه

component 

 هاگویه
iteme 

 بار عاملی
factor 

loading 

میانگین واریانس 

شده و پایایی استخراج

 ترکیبی
Average variance 

extracted and 

composite reliability 

 نگرش
Attitude 

 تواند باعث افزایش دسترسی بهنگام به مهتقدم استفاده از یادگیری سیار می
 (.at1موردنیاز در زمینه کشاورزی ارگانیک شود )اطالعات 

I believe that using the mobile learning method can increase 
the timely access to information needed in organic farming 
(at1). 

 تواند باعث تهامل با تهداد بیشتری از کشاورزان در اعتقاددارم یادگیری سیار می
 (.at2ی آموزش کشاورزی ارگانیک شود )هافهالیت

I believe that the mobile learning method can bring about the 
interaction with more farmers in organic farming education 
activities (at2). 

 تواند باعث کاهش تردد کارشناسان در مناطق مهتقدم یادگیری سیار می
 (.at3ود )روستایی و کشاورزی ش

I believe that the mobile learning method can reduce the 
commuting of experts in the rural and agricultural areas (at3). 

 تواند برای آموزش مهتقدم تلفن همراه فقط یک وسیله تجمالتی نیست و می
 (.at4کشاورزی ارگانیک مناسب باشد )

I believe that not the mobile phones are only as a luxury 
device but also they can be suitable for organic farming 
education (at4). 

 تواند باعث راحتی بیشتر کارشناسان و کشاورزان در مهتقدم یادگیری سیار می
 (.at5دستیابی به مفاهیم و مطالب کشاورزی ارگانیک شود )

I believe that mobile learning can make it easier for experts 
and farmers to access organic farming concepts (at5). 

  یادگیری سیار، دسترسی یکسان کشاورزان به آموزش در زمینه کشاورزی
 (.at6سازد )نظر از زمان و مکان فراهم میارگانیک را صرف
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0.61 

AVE= 0.639 
CR= 0.924 
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Mobile learning provides farmers with equal access to 
training in organic farming, regardless of time and place (at6). 

 تواند موجب آموزش کشاورزی ارگانیک مبتنی بر نظام یادگیری سیار می
 (.at7نفس و روحیه خوداتکایی شود )افزایش اعتمادبه

Organic agricultural education based on the mobile learning 
system can enhance self-esteem and self-reliance (at7). 

 
 
 
 

0.60 

 سودمندی

Usefulness 

 توانند از مشکالت بروز با استفاده از ابزارهای یادگیری سیار، کارشناسان می
ارسال عکس و فیلم از طرف کشاورزان باخبر شوند ها( با یافته )مثالً آفات و بیماری

(pr1.) 
Using mobile learning tools, experts can be informed about 
problems (e.g. pests and diseases) by sending photos and 
videos from farmers (pr1). 

  دانش با استفاده از یادگیری سیار، انتقال محتواهای تخصصی باعث بهبود
 (.pr2شود )کارشناسان می

Using mobile learning, transferring specialized content cause 
an improvement in experts’ knowledge (pr2). 

  استفاده از یادگیری سیار، امکان آموزش و یادگیری مداوم دانش بومی و
 (pr3سازد )تخصصی را فراهم می

The use of mobile learning, the possibility of continuous 
education and learning of native and specialized knowledge 
(pr3) 

  قابلیت تکرار مفاهیم آموزشی مربوط به کشاورزی ارگانیک در یادگیری سیار
 (.pr4وجود دارد )

The repeatable feature the concepts of organic farming exist 
in mobile learning (pr4). 

  استفاده از یادگیری سیار، باعث کاهش خسارت وارده به مزارع کشاورزی از
 (.pr5شود )ها میبینیرسانی پیشطریق اطالع

The use of mobile learning Cause to reduce the damage of 
farms through informing forecasts (pr5). 

  ،موجب سرعت در ارائه پاسخ کارشناسان به استفاده از ابزارهای یادگیری سیار
 (.pr6شود )کشاورزان می

Using mobile learning tools speeds up expert response to 
farmers (pr6). 

 تواند موجب همسویی آموزش کشاورزی ارگانیک استفاده از یادگیری سیار، می
 (.pr7های علمی شود )با تغییرات جهانی و پیشرفت

Using the mobile learning organic farming education become 
in line with global change and scientific progress (pr7) 
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0.85 
 
 
 
 

0.77 

AVE= 0.722 
CR= 0.948 

 خودکارآمدی

Efficacy 

  ارگانیک با ابزارهای سیار از یادگیری مطالب جدید و نو در مورد کشاورزی
 (.ef1کنم )استقبال می

I welcome to learn new subjects about organic farming 
through mobile tools (ef1). 

 افزارهای جدید برای استفاده در ابزارهای یادگیری سیار برایم کارگیری نرمبه
 (.ef2ممکن است )

It is possible for me to use new software through mobile 
learning tools (ef2). 

 کنم بتوانم از ابزارهای سیار در آموزش و یادگیری کشاورزی ارگانیک تالش می
 (.ef3استفاده کنم )

I try to use mobile tools in teaching and learning organic 
farming (ef3). 

  دهم به تالشم ادامه میاگر در ابتدا، کار با ابزارهای سیار برایم سخت باشد

(ef4.) 
If at first using mobile learning tools seems difficult for me, I 
will continue to try (ef4). 

  اگر تصمیم به استفاده از ابزارهای سیار در آموزش و یادگیری کشاورزی
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AVE=0.761 
CR= 0.962 
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 (.ef5کنم )ارگانیک بگیرم آن را با جدیت پیاده می

If I intend to use mobile tools in teaching and learning organic 
farming, I will take it seriously (ef5). 

 می( توانم مشکالت ایجادشده در مورد کار با ابزارهای سیار را حل نمایمef6.) 

I can solve the problems creating by mobile devices when 
working (ef6). 

 بهتکیدر کار با ابزارهای سیار م( خود هستمef7.) 

I am self-reliance when I am working with mobile tools (ef7). 
  مطمئن هستم توانایی انجام یادگیری و آموزش کشاورزی ارگانیک را با استفاده

 (.ef8ابزارهای سیار دارم )
I am certain that I am able to learn and teach organic farming 
using mobile tools (ef8). 

 
 
 
 

0.84 
 
 

0.82 
 
 

0.75 

 سهولت کاربرد

Ease of use 

 ای )فیلم و های الزم برای ارسال و دریافت پیام متنی و چندرسانهمهارت
 (.ea1عکس( با تلفن همراه را دارم )

I have the necessary skills to send and receive text and 
multimedia messages (movies and photos) using a cell phone 
(ea1). 

 های اجتماعی برای عضویت در های الزم برای استفاده از شبکهمهارت
 (.ea2های تخصصی مرتبط با کشاورزی ارگانیک را دارم )شبکه

I have the necessary skills to use social networks to join 
specialized networks related to organic farming (ea2). 

 های الزم برای ارسال و دریافت اطالعات از طریق بلوتوث را دارم مهارت
(ea3.) 

I have the necessary skills to send and receive information via 
Bluetooth (ea3). 

 های الزم در ذخیره اطالعات و مهارت( بازیابی آن از روی حافظه را دارمea4.) 

I have the skills to store and retrieve information from 
memory of my cell phone (ea4). 

 تاپ های مختلف با تلفن همراه یا لپاتصال به اینترنت و جستجوی آدرس
 (.ea5برایم آسان است )

It is easy for me to connect to the Internet and search for 
different addresses using my cell phone or laptop (ea5). 

  در دریافت و ارسال ایمیل جهت تبادل اطالعات کشاورزی ارگانیک مشکل
 (.ea6ندارم )

I have no problems receiving and sending e-mails for 
interchanging organic farming information (ea6) 
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AVE= 0.531 
CR= 0.870 

 اجتماعی

social 

 گذارد کارگیری یادگیری سیار توسط کشاورزان تأثیر میهای جمهی بر بهرسانه
(sc1.) 

The mass media affects the way farmers' use the mobile 
learning )sc1). 

 امکان مشارکت فهاالنه برای کارشناسان و کشاورزان در تواند یادگیری سیار می
 (.sc2زمینه آموزش کشاورزی ارگانیک را فراهم آورد )

Mobile learning can provide active participation of experts 
and farmers in the field of organic farming education (sc2). 

 سازی محیطی مناسب جهت متواند موجب فراهنظام یادگیری سیار می
نظر و انتقال تجربیات کارشناسان با همدیگر و همچنین متخصصین دیگر در تبادل

 (.sc3زمینه کشاورزی ارگانیک شود )

The mobile learning system can provide an appropriate 
environment to help interchange of experiences among 
experts each other and other specialists in organic farming 
(sc3). 

 کارگیری نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک کشاورزان در به
 (.sc4تحت تأثیر کشاورزان پیشرو خواهند بود )

Using mobile learning system to education organic farming 
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by Farmers, will be affected by leading farmers (sc4). 
 تواند باعث افزایش روابط و تهامالت اجتماعی استفاده از نظام یادگیری سیار می

 (.sc5کارشناسان با کشاورزان گردد )

The use of mobile learning systems can enhance the 
communications and social interactions among experts and 
farmers (sc5). 

 دگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک موجب مشارکت بیشتر کارگیری یابه

 .(sc6شود )زیست میکشاورزان و روستائیان در حفاظت از محیط

Implementing mobile learning in organic farming education 
cause to further participation of farmers and villagers to 
protect the environment (sc6). 

 
0.88 

 
 
 
 
 

0.83 

-شرایط تسهیل
 کننده

Facilitating 
Condition 

 عنوان یکی از ابزارهای یادگیری سیار از آنتن دهی مناسب بهرهتلفن همراه به-
 (.fa1مند است. )

The cell phone as one of the mobile learning tools has an 
acceptable signal coverage. (fa1). 

 عنوان یکی از ابزارهای یادگیری سیار از ضریب نفوذ کافی تلفن همراه به
 (.fa2برخوردار است )

The cell phone as one of the mobile learning tools has 
sufficient penetration coefficient (fa2). 

 ای توان از خدمات پیام بلند و چندرسانهمی در آموزش کشاورزی ارگانیک
 (.fa3های اجتماعی استفاده کرد )صورت مناسب در قالب شبکهبه

The long and multimedia message services can be used 
through social networks to educate organic farming (fa3). 

 ورزی ارگانیک، کارگیری نظام یادگیری سیار در آموزش کشاجهت به
 (.fa4استانداردسازی محتواها و مطالب آموزشی ضروری است )

Standardization of educational content and materials is 
essential to implement the mobile learning system in organic 
farming education (fa4). 

  ،جهت اجرای آموزش در اختیار داشتن تلفن همراه مناسب توسط کشاورز
 (.fa5کشاورزی ارگانیک از طریق یادگیری سیار ضرورت دارد )

Having a proper cellphone by farmer is essential to implement 
organic farming through mobile learning method (fa5). 

 ای با متخصصین مراکز تحقیقاتی مربوط همکاری متخصصین محلی و منطقه
 (.fa6ورزی ارگانیک ضروری است )به کشا

The cooperation between local and regional experts with the 
specialists of organic agriculture research centers is required 
(fa6). 

 اندازی نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی تأمین اعتبارات الزم جهت راه
 (.fa7ارگانیک ضروری است )

Providing the necessary financial support to set up a mobile 
learning system in organic farming education is essential 
(fa7). 

 های الزم بین وزارتین کشاورزی و فناوری اطالعات و الزم است هماهنگی
کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارتباطات جهت همکاری در به

 (.fa8رگانیک، انجام شود )ا

The coordination between the Ministry of Agriculture and 
Information and Communication Technology (ICT) to use the 
mobile learning in organic farming education is essential 
(fa8). 
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تمایل به 
 یادگیری سیار

Intention to 
Mobile 

Learning 

  تمایل دارم از یادگیری سیار در انتقال اطالعات تخصصی مربوط به کشاورزی
 (.ml1ارگانیک به کشاورزان استفاده کنم )

I would like to use mobile learning to transfer specialized 
information on organic farming to farmers (1 ml). 

 خواهم برای دسترسی به اطالعات تخصصی و جدید در مورد کشاورزی می
 (.ml2ارگانیک از یادگیری سیار استفاده کنم )

I want to use mobile learning to access specialized and up-to-
date information on organic farming (ml2). 

  در حال حاضر ضروری است که به سمت استفاده از یادگیری سیار در انتقال
 (.ml3اطالعات مربوط به کشاورزی ارگانیک حرکت کنیم )

It is now necessary to move towards the use of mobile 
learning in order to transfer information on organic farming (3 
ml). 

 خواهم نقشی در دلیل اهمیت سالمت و کیفیت محصوالت کشاورزی، می به
کشاورزی ارگانیک و آموزش مناسب آن به کشاورزان از طریق نظام آموزش سیار 

 (.ml4داشته باشم )

As the importance of the health and quality of agricultural 
products, I want to play a part in organic farming and educate 
farmers how to use the mobile education system properly 
(4ml). 

 زیست و تخریب کمتر آن، تمایل دارم از روش به خاطر اهمیت حفظ محیط
هزینه یادگیری سیار برای انتقال سریع و دقیق اطالعات تخصصی مربوط به کم

 (.ml5کشت ارگانیک استفاده کنم )

Due to the importance of protecting the environment and 
reducing its degradation, I tend to use the low cost mobile 
learning method to quickly and accurately transfer the 
specialized information on organic culture (5ml). 
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AVE= 0.893 
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 های پژوهشیافته

درصـد  7/80بررسی فراوانی کارشناسان موردمطالهه نشان دادب 
درصـــد از  4/9انـــد. از کارشناســـان موردمطالهـــه، مـــرد بوده
درصد  2/26سال،  30کارشناسان موردمطالهه در گروه سنی زیر 

تـا  40درصد در گـروه سـنی  51سال،  39تا  30در گروه سنی 
ست. کمترین و باالتر ا 50درصد در گروه سنی  4/13سال،  49

درصـد از  5سال بـوده اسـت.  60سال و بیشترین سن  25سن 
درصــد دارای مــدرک  8/17کارشناســان دارای مــدرک دیــپلم، 

درصـد  9/13درصد دارای مدرک کارشناسـی،  9/61دیپلم، فوق
درصد دارای مدرک دکتـرا  5/1دارای مدرک کارشناسی ارشد و 

سـال،  5کمتر از درصد از کارشناسان سابقه شغلی  3/17بودند. 
 9/7سـال،  15تـا  11درصـد  3/17سال، 10تا  5درصد،  3/17

 4/13سـال و  25تـا  21درصـد  7/26سـال،  20تـا  16درصد 
نفـر( از  7درصـد ) 5/3غیراز سـال بودنـد. بـه 25درصد باالی 

پاسخگویان که مالکیت نوع ابزار را مشخص نساخته بودند، بقیه 
ــه ) ــان موردمطاله ــیار درصــ 5/96کارشناس ــای س ــه ابزاره د( ب

درصد از کارشناسان دارای تلفن همراه با  6/78دسترسی دارند. 
درصـد از کارشناسـان  1/91قابلیت اسـتفاده از اینترنـت بودنـد.

 3/70کننـد. موردمطالهه در این تحقیق از اینترنت اسـتفاده مـی
-درصد از کارشناسان موردمطالهه، عضو حداقل یکـی از شـبکه

درصد از کارشناسان پاسخگو، عضو  54ند و های اجتماعی هست
 های اجتماعی مربوط به شغل و تخصصشان هستند.کانال

کارگیری در این تحقیق، سطح نگرش، مهارت و تمایـل بـه
یادگیری سـیار در آمـوزش کشـاورزی ارگانیـک بـا اسـتفاده از 

موردبررسی قرار گرفت. نتـایج  1تفاوت انحراف مهیار از میانگین
درصد از کارشناسـان از نظـر میـزان  2/71ان دادب( نش5)جدول 

کارگیری یـادگیری سـیار در آمـوزش نگرش آنها نسبت بـه بـه
 9/14درصد در سطح باال و  9/13کشاورزی، در سطح متوسط، 

ــابراین  ــتندب بن ــایین هس ــطح پ ــد در س ــد از  1/85درص درص
کارشناسان کشاورزی موردمطالهه دارای سطح نگرش متوسط و 

درصد از کارشناسان از نظر میـزان مهـارت  9/14د. باالتر هستن
درصد در  7/31درصد در سطح متوسط و  4/53در سطح پایین، 

درصـد از کارشناسـان از نظـر میـزان  9/57سطح باال هسـتند. 
تمایــل بــه اســتفاده از یــادگیری ســیار در آمــوزش کشــاورزی 

                                                      
1. Interval of Standard Deviation from the Mean(ISDM) 
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 4/14درصد در سـطح بـاال و  7/27ارگانیک در سطح متوسط، 
 ر سطح پایین هستند.درصد د

کارگیری به رابطه برخی متغیرها با متغیر تمایل به

 یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

-منظور تحلیل و بررسی رابطه بین متغیرها با میزان تمایل بهبه
کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک، متناسب 

های پرسشـنامه، از ضـریبکاربرده شده متغیرها در با مقیاس به
گونـه کـه همبستگی اسپیرمن و پیرسون بهره گرفته شد. همان

آورده شده است، نتایج نشان داد فقـط بـین متغیـر  5در جدول 

کارگیری میزان ساعات استفاده از اینترنت با متغیر تمایل بـه بـه
وجود دارد.  01/0دار در سطح یادگیری سیار رابطه مثبت و مهنی

گر بررسی رابطه بین متغیرهای سن، سـطح سـواد و از سوی دی
ای مهنـادار تجربه کاری با متغیر اصلی تحقیق نشان دادب رابطـه

بــین آنهــا وجــود نــدارد. همچنــین مــاتریس همبســتگی بــین 
ــرون ــای ب ــانمتغیره ــژوهش، نش ــدل پ ــود زا در م دهنده وج

باشـد کـه در مـی 01/0همبستگی مثبت بین متغیرها در سطح 
 ده شده است.آور 5جدول 

 
 توزیع فراوانی موردمطالهه بر اساس میزان مهارت، نگرش و گرایش به استفاده از یادگیری سیار )درصد( .3جدول 

Table 3. Frequency distribution studied by skill level, attitude, and tendency to use mobile learning (percent) 
 مؤلفه

Component 

 سطح پایین

Low level 

 سطح متوسط

Aaverage level 

 سطح باال

High level 

 مهارت

skill 

14.9 53.4 31.7 

 نگرش

attitude 

14.9 71.2 13.9 

 استفاده از یادگیری سیارتمایل به 

tendency to use mobile learning 

14.4 57.9 27.7 

 
 کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیکهمبستگی بین برخی متغیرها با متغیر گرایش به .4جدول 

Table 4. Correlation between some variables with the variable of tendency to use mobile learning in organic 
farming education 

 متغیر

Variable 

 ضریب همبستگی

correlation coefficient 

 داریسطح معنی

sig 

 نو  آزمون

Type of test 

 سطح سواد

Level of Education 

 اسپیرمن 0.358 0.065

Spearman 

 سن

Age 

 پیرسون 0.417 0.057

Pearson 

 تجربه کاری

 Experience 

 پیرسون 0.733 0.024

Pearson 

 میزان استفاده از اینترنت

Rate of use of 
internet 

 اسپیرمن 0.000 0.501**

Spearman 

 01/0داری در سطح **= مهنی
Significance at the 0.01  **  
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 زاماتریس همبستگی بین متغیرهای برون .5جدول 

Table 6. Correlation matrix between exogenous variables 
 عامل اجتماعی

Social factor 
 کنندهشرایط تسهیل

Facilitating Conditions 
 سهولت کاربرد

Ease of use 
 خودکارآمدی

Efficacy 
 

**0.883 0.909** **0.678 
 خودکارآمدی 1

Efficacy 
**0.681 **0.663 1 

 سهولت کاربرد 
Ease of use 

**0.909 1  
 کنندهشرایط تسهیل 

Facilitating 
Conditions 

1   
 عامل اجتماعی 

Social factor 

داری ها، جهت و سطح مهنیبرای بررسی شدت رابطه
فرض شده در مدل مفهومی پژوهش، مدل ساختاری های رابطه

شده و برازش مدل بررسی گردید. برازش مدل تحقیق ترسیم
های برازندگی، مدل دارای ساختاری نشان داد بر پایه شاخص

باشد. قبول میبرازش مناسبی است و ساختار مدل تحقیق قابل
 .درج شده است 6نتایج در جدول 

 های برازش مدل ساختاریشاخص. 6جدول 
Table 6. Fitting indices of the structural model 

 هاشاخص
indices 

/df2X IFA CFI RMSEA RMR 

 آمدهدستمقدار به

The value obtained 
2.093 0.906 0.906 0.074 0.037 

 قبولمقدار قابل

Acceptable value 
5> 0.9< 0.9< 0.08> 0.08> 

ها در قالـب مـدل سـاختاری، نشـان دادب نتیجه تحلیل داده
کننـده، خودکارآمـدی، عامـل متغیرهای نگرش، شرایط تسهیل

کارگیری اجتماعی و سودمندی رابطـه مثبـت بـا تمایـل بـه بـه
یــادگیری ســیار در آمــوزش کشــاورزی ارگانیــک دارنــد. مــدل 

آورده شده  7و نتایج آن در جدول  2ساختاری تحقیق در شکل 
دهنده است. با توجه به اینکـه میـزان ضـریب اسـتاندارد نشـان

کننده بیشترین میزان شرایط تسهیل باشد، عاملشدت رابطه می
کارگیری یادگیری سـیار رابطه مثبت را با سودمندی و تمایل به

درصد از واریـانس  95های موردبررسی داشت. درمجموع عامل
متغیر یادگیری سیار در آمـوزش کشـاورزی ارگانیـک را تبیـین 

 نمود.

 آمده از بررسی روابط در مدل تحقیقدستبهنتایج  .7جدول 

Table 8. Results of relationship in the research model 

 روابط

relationship 

ضرایب 

 استاندارد

Standard 
coefficients 

خطای 

 استاندارد

standard 
error 

 مقدار بحرانی

critical 
ratio 

 داریسطح معنی

significance 
level 

 کارگیری یادگیری سیارکاربرد                 تمایل بهسهولت 

Ease of use        Intent to apply mobile 
learning 

0.016 0.049 0.500 0.617 

 کارگیری یادگیری سیاراجتماعی                    تمایل به 

social           Intent to apply mobile 
learning  

0.155 0.080 0.263 *0.024 
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 کارگیری یادگیری سیارتمایل به          خودکارآمدی     

Efficacy         Intent to apply mobile 
learning 

0.242 0.066 4.067 **0.000 

کـارگیری یـادگیری کننده                تمایل بـهشرایط تسهیل
 سیار

Facilitating Condition        Intent to apply 
mobile learning  

0.332 0.120 3.624 **0.000 

 کارگیری یادگیری سیارتمایل به                سودمندی

Usefulness         Intent to apply mobile 
learning   

0.101 0.057 1.962 *0.050 

 کارگیری یادگیری سیارتمایل به            نگرش    

Attitude          Intent to apply mobile 
learning 

0.183 0.065 3.027 **0.002 

 کارگیری یادگیری سیارسهولت کاربرد                   نگرش به

Ease of use          Attitude to apply mobile 
learning  

0.179 0.081 3.091 **0.002 

 کارگیری یادگیری سیارسودمندی به                اجتماعی

social      The usefulness of applying 
mobile learning 

0.055 0.129 0.442 0.658 

 کارگیری یادگیری سیارسودمندی به               خودکارآمدی

Efficacy       The usefulness of applying 
mobile learning 

0.031 0.114 0.273 0.785 

ــدهشــرایط تســهیل ــه                 کنن ــارگیری ســودمندی ب ک
 یادگیری سیار

Facilitating Conditions    The usefulness 
of applying mobile learning 

0.752 0.179 4.944 **0.000 

 کارگیری یادگیری سیارنگرش به                  سودمندی

Usefulness         Attitude to apply mobile 
learning   

0.070 0.089 0.743 0.457 

 

 

 مدل ساختاری تحقیق بر اساس ضرایب استانداردشده .2شکل 
Figure 2. Structural model of research based on standardized coefficients 
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 کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیکدار در مدل بهدار و غیر مهنیروابط مهنی. 3شکل 

Figure 3. Significant and no significant relationships in the mobile learning model in organic farming 
education 

 
 گیریبحث و نتیجه

هـای خـاص خـود، گیری از ویژگـینظام یادگیری سیار با بهره
 ای را جهـت دسترسـی یکسـان جوامـع بـههای بـالقوهظرفیت

کاربرد ایـن نظـام آموزشـی موجـب  .آموزش فراهم کرده است
هـای انتشار رایگان دانش شده است بنابراین بـه دلیـل قابلیـت

گسترده نظام یـادگیری سـیار، لـزوم توجـه و اسـتفاده از آن در 
 .های مختلف ازجمله بخـش کشـاورزی ضـروری اسـتبخش

از  درصد 1/85ازنظر سطح نگرش، نتایج این تحقیق نشان داد، 
کارشناسان در سطح متوسـط و بـاال هسـتند. نتـایج تحقیقـات 

( نشـان داده 2010نتیجه تحقیق یهقوبی و جبله )مشابه ازجمله 
بود نگرش کارشناسان جهاد کشـاورزی نسـبت بـه اسـتفاده از 
ابزارهای سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستائیان 

ــی )مثبــت اســت ــق مالئ (، 2012احمــدی )( و 2011. در تحقی
نگرش کشاورزان نسبت به استفاده از تلفـن همـراه در آمـوزش 
کشاورزی مثبت گزارش شده اسـت. همچنـین، نتـایج تحقیـق 

( و کاووسا و اوزونبوال 2007(، یورداناوا )2006هایز و همکاران )
دهنده مساعد بودن نگرش فراگیران بـه اسـتفاده (، نشان2009)

( در 2009بایـا و داهـر ) بوده است.از یادگیری سیار در آموزش 
های خود در زمینه کاربرد یادگیری سیار در آمـوزش بـه بررسی

طور خـاص، از موارد این نتیجه رسـیدند که نگرش فراگیران، به
درهرصورت  پایه و مهم در کارایی سیستم یادگیری سیار اسـت.
ن ابـزار عنواباید برای استفاده بهینه از ابزارهای ارتباطی سیار به

ــاورزان و  ــرش کش ــود نگ ــت بهب ــادگیری در جه ــوزش و ی آم
هـای دقیـق و ریـزیکارشناسان و مروجین کشـاورزی، برنامـه

متغیر نگـرش بر اساس نتایج این پژوهش،  علمی صورت پذیرد.
کارگیری یـادگیری سـیار دارد. به رابطه مثبت با متغیر تمایل به

(، ورما و سینها 2013)راد های رضاییاین یافته با نتایج پژوهش
(، زمـــانی و همکـــاران 2015) (، مانیـــان و همکـــاران2018)
الــدینی -(، احمــدی ده قطــب2010(، یهقــوبی و جبلــه )2013)
خوانی دارد. در نتـایج ( هم2014( و ضرغام و همکاران )2010)

( در بررسی پـذیرش نظـام 2013تحقیق قربانی زاده و قلندری )
ت، رابطه بین نگـرش نسـبت بـه ملی کدگذاری کاالها و خدما

فناوری و تمایل به استفاده از آن ضـهیف گـزارش شـده اسـت. 
نگرش یکی از عوامل مهم در نظریه عمل مستدل، تئوری رفتار 

شـده، ریزیشده، نظریـه تجزیـه یافتـه رفتـار برنامهریزیبرنامه
تئوری یکپارچه پذیرش و اسـتفاده از فنـاوری و مـدل پـذیرش 

                                                      
1. Manian et al. 

 نگرش

 Attitude 

 سهولت کاربرد

Ease of use 

 سودمندی
 Usefulness 

 خودکارآمدی

Efficacy 

 کنندهشرایط تسهیل

Facilitating 
Conditions 

 

 اجتماعی
Social 

0.242 

0.155 

0.01

6 

0.055 

 0.183 

0.070 

0.332 

0.10

0.17
0.752 

 

0.031 

 

کارگیری یادگیری سیار در آموزش به
 کشاورزی ارگانیک

Applying mobile learning 
in organic farming 

education 
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انـد ( اذعان داشـته2015) . موسوی و همکارانباشدفناوری می
کند کـه که بررسی نگرش افراد به مدیران و مجریان کمک می

های مشخص آگاهی یابنـد و از شیوه تفکر مردم درباره موضوع
ریـزی آنگاه برای تغییر، اصالح و یا تقویـت آن نگـرش، برنامـه

 هایی را انجام دهند.کرده و اقدام

دهنده رابطه مثبت بین عامـل شـرایط نتیجه تحقیق، نشان
کارگیری یادگیری سـیار در آمـوزش کننده و تمایل به بهتسهیل

کشاورزی ارگانیک است. عامل محیطی و فنی در مدل ورنـالج 
و  ( و عامـل منـابع در مـدل آیـدین2013، )فیضی و بهـزادی

باشـد. ها مـیکنندهدهنده توجه به تسهیل( نشان2005تاسکی )
( عامـل فنـی و تکنولـوژیکی کـه 2013راد )رضـاییدر تحقیق 

ها از قبیـل برخـورداری از پهنـای بانـد شامل برخی زیرسـاخت
کارگیری یادگیری سیار مناسب است، یکی از عوامل مؤثر در به

( 2013) بندذکر شده است. مطابق با تحقیق باشکوه و شکسته
عات دهنده قابلیت فناوری اطالزیرساخت یکی از عوامل تشکیل

ارزش زیرساخت فناوری اطالعات امروزه برای کسـی باشد. می
های از بودجـه 58%پوشیده نیسـت طـوری کـه نزدیـک بـه 

ها به این بخش از فنـاوری اختصـاص فناوری اطالعات شرکت
یابد زیرا زیرساخت فناوری اطالعات با ارائه مبنای مشـترک می

تی کردن جهت ایجاد کاربردهای تجاری نقش اساسی در عملیا
 .سایر عناصر فناوری اطالعات دارد

یکی از عنصرهای مهم در استفاده از یـک فنـاوری جدیـد، 
مزیت فناوری است کـه منجـر بـه اسـتفاده از آن خواهـد شـد. 
مطــابق نتــایج تحقیــق، بــین عامــل ســودمندی و تمایــل بــه 

کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک ازنظـر به
رابطه مثبتی وجود داشت. این یافته با نتایج تحقیـق کارشناسان 

 (،2013(، خـتن لـو و باتمـانقلیچی )2014ضرغام و همکاران )

(، احمدی ده 2015) ( و چانگ و همکاران2005) لوآرن و لین
(، زمـانی و همکـاران 2018( ورما و سینها )2010الدینی )قطب

بـودن  ( مشـابه اسـت. مفیـد و سـودمند2007( و باتی )2013)
کننـده پـذیرش آن فنـاوری اسـت. فناوری، یکی از موارد تهیین

هرچه افراد باور داشته باشـند کـه اسـتفاده از تلفـن همـراه یـا 
ابزارهای سیار، اطالعات آنها را بهبود ببخشد تمایل بیشتری به 

 استفاده از آن دارند.

                                                      
1. Mousavi et al. 
2. Feyzi & Behzadi 
3. Bashokouh & Shekasteband 
4. Luarn & Lin 
5. Chang et al. 

بر اساس تحلیل دیدگاه کارشناسان، نتیجه گرفته شـد کـه 
کارگیری یادگیری سیار هولت کاربرد و تمایل به بهبین عامل س

ای وجود نـدارد. دیـویس و در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه
همکاران هم در پژوهش خود نتیجه گرفته بودنـد کـه سـهولت 

شده از فناوری، تأثیر کمتری بـر پـذیرش فنـاوری کاربرد ادراک
ر زمینـه هـای خـود د( در بررسی2009داشته است. بایا و داهر )

کاربرد یادگیری سیار در آموزش بـه ایـن نتیجـه رســیدند کـه 
مهارت افراد، از موارد پایه و مهم در کـارایی سیسـتم یـادگیری 
سیار اسـت. افرادی که استفاده از ابزارهای سیار برای آنها آسان 

های فکـری کمتـری دارنـد و است نیاز به صرف زمان و تالش
ز آنها را دارند. عامل سهولت کـاربرد درنتیجه تمایل به استفاده ا

دهنده نظریـه اشـاعه نـوآوری، مـدل پـذیرش از اجزای تشکیل
 و تاسـکی (، مدل آیدین2000) فناوری دیویس، مدل چپنیک

باشـد کـه در ( مـی2006) ( و مدل شارپلس و همکاران2005)
پذیرش یا عدم پذیرش فناوری مؤثر اسـت. عـدم وجـود رابطـه 

کارگیری یــادگیری ســیار تمایــل بــه بــه بـین عامــل مهــارت و
دهنده این است که ممکن اسـت فقـط کارشناسـان دارای نشان

مهارت باال در استفاده از ابزارهای سـیار، گـرایش بیشـتری بـه 
استفاده از این ابزارها در آموزش ندارند بلکه ممکن است سـایر 

ی کارشناسان با مهارت پایین، تمایل به استفاده از نظام یـادگیر
 سیار داشته باشند.

کارگیری یـادگیری سـیار بین عامل اجتماعی و تمایل به به
در آمــوزش کشــاورزی ارگانیــک رابطــه مثبــت وجــود دارد. در 

( 2016) (، جانگ و همکاران2015) تحقیقات هیو و همکاران
( نفوذ اجتمـاعی یـک 2013) و قربانی پیرعلیدهی و همکاران

د رفتـاری تـأثیر مثبـت دارد. توجه است که بـر قصـعامل قابل
( در مـورد اسـتفاده از تلفـن 2011) مطالهه لواسا و همکـاران

همراه در کشاورزی در اوگاندا، نشان داد که تصمیم به اسـتفاده 
از تلفن همراه بـرای دریافـت خـدمات کشـاورزی تحـت تـأثیر 
دیدگاه منفی اعضای یک گروه از کشاورزان قرار داشت. لـین و 

( در تحقیق خود دریافته بودند که عامل اجتماعی بر 2015) لو
های اجتماعی تلفن همراه به استفاده از آن تمایل کاربران شبکه

مؤثر بوده است. بر اساس نتـایج تحقیـق خسـروی و همکـاران 

                                                      
6. Chapnick 
7. Sharples et al. 
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10. Ghorbani Pir Alidehi & et al. 
11. Lwasa et al. 
12. Lin & Lu 
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( در بهد اجتماعی، یادگیرندگان از تلفن همـراه در جهـت 2014)
ها و اطالعات بـا دیگـر تهامل با سایرین و همچنین انتقال ایده

( 2018کنند. نتیجه پژوهش ورما و سینها )فراگیران، استفاده می
نشان داد بین عامل اجتماعی و پـذیرش ارائـه خـدمات تـرویج 

ای وجود ندارد. همکـاران، کشاورزی مبتنی بر تلفن همراه رابطه
گذارنـد، ها اثـر مـیدوستان و خانواده فرد در استفاده از فناوری

های موردنظر استفاده نکنند کنند اگر از فناوریتصور می چراکه
 شود.باعث عملکرد پایین و یا عقب ماندن از پیشرفت می

کارگیری وجود رابطـه بـین خودکارآمـدی و تمایـل بـه بـه
یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک مـورد تأییـد قـرار 

 اکاسـکات و والـزگرفت. این نتیجه مطابق با نتیجه تحقیـق 
( 2016) ( و مغایر با نتایج تحقیق جهـانگیر و همکـاران2009)

باشد. خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بنـدورا می
های فـرد بـه ( مشتق شده است که به باورها یا قضاوت1997)

ها اشـاره دارد. بـر های خود در انجام وظایف و مسئولیتتوانایی
توان گفت، افرادی که دورا میاساس نظریه شناختی اجتماعی بن

خودکارآمدی باالیی در استفاده از سیستم یادگیری سـیار دارنـد 
تمایل بیشتری به استفاده از آن خواهند داشت زیـرا خـود را در 

توانـد بـر بیننـدب بنـابراین خودکارآمـدی مـیاین زمینه توانا می
رهای پذیرش آن مؤثر باشد. وقتی افراد خود را در استفاده از ابزا

کارگیری آن ابزار خواهند بود. افـراد سیار توانا ببینند، متمایل به
تواننـد خودکارآمـدی را در خـود های خود مـیبا افزایش قابلیت

تری نسبت به استفاده از فناوری تقویت کنند و احساس مطلوب
 داشته باشند.

دهنده نتیجه تحقیق بر اسـاس دیـدگاه کارشناسـان، نشـان
بین سـودمندی اسـتفاده از ابزارهـای سـیار و  عدم وجود رابطه

کارگیری یـادگیری سـیار در آمـوزش نگرش آنان نسبت به بـه
 کشاورزی ارگانیک است که این نتیجه با نتایج ورمـا و سـینها

( 2010الـدینی )( و احمدی ده قطب2010) (، تئو و نویز2018)
(، ونکـاتش و 1989) همسو است و با نتایج تحقیقـات دیـویس

سو است. ( ناهم2013( و قربانی زاده و قلندری )2000) ویسدی
توان گفت کارشناسـانی کـه یـادگیری سـیار را طورقطع نمیبه

داننـد نگـرش مسـاعدی نسـبت بـه کـاربرد آن در سودمند می

                                                      
1. Scott & Walczak 
2. Jahangir et al. 
3. Teo & Noyes 
4. Davis 
5. Venkatesh & Davis 

آموزش کشاورزی ارگانیک دارند. عدم وجود رابطه در این زمینه 
 ناسان است.تحت تأثیر فاکتورهای مؤثر دیگر بر نگرش کارش

دهنده رابطه مثبـت بـین سـهولت آمده، نشاندستنتایج به
کارگیری کاربرد ابزارهای سیار و نگرش کارشناسان نسبت به به

باشـد کـه بـا نتـایج این ابزار در آموزش کشاورزی ارگانیک می
( در بررسـی خـدمات پشـتیبان 2018) تحقیقات ورمـا و سـینها

( در 2013انی و همکـاران )کشاورزی مبتنی بر تلفن همراه، زمـ
(، 1989زمینه پذیرش یادگیری سیار در دانشـجویان، دیـویس )

(، مشــابه اســت. وقتــی اســتفاده از 2000ونکــاتش و دیــویس )
فناوری برای کاربر آسان باشد نگران سختی استفاده از فنـاوری 

( در مـورد 2013نخواهد بود. در پژوهش قربانی زاده و قلندری )
کدگـذاری کاالهـا و خـدمات بـین سـهولت پذیرش نظام ملی 

ای ضهیف پیدا شـده اسـت. در تحقیـق استفاده و نگرش رابطه
( در زمینه کاربرد اینترنت، رابطـه 2010الدینی )احمدی ده قطب

 دار بین سهولت استفاده و نگرش به دست نیامده است.مهنی
کارگیری ای بین عامل خودکارآمدی و سـودمندی بـهرابطه

ار در آموزش کشـاورزی ارگانیـک پیـدا نشـد. ایـن یادگیری سی
باشـد. ( می2009) اسکات و والزاکنتیجه مغایر با نتایج تحقیق 

خودکارآمدی یکی از دالیـل تمایـل بـه پـذیرش و اسـتفاده از 
ها است. این تحقیق نشان داد که افرادی که توانمنـدی فناوری

ری به اسـتفاده باالیی در کار با ابزارهای سیار دارند، تمایل بیشت
از آن خواهند داشت ولی تمامی افرادی که خودکارآمدی باالیی 
دارند و در زمینه استفاده از ابزارهای یـادگیری سـیار، قابلیـت و 

دیـویس  ندانند، از نظـرتوانایی دارند ممکن است آن را سودمند 
سودمندی فناوری نقش مهمی در ایجاد انگیـزه بـرای  (1989)

مفیـد و سـودمند  دیگر،عبارتفناوری دارد. بهقبول یا رد کردن 
کننـده پـذیرش آن فنـاوری بودن فناوری، یکی از مـوارد تهیین

است و بر اسـاس نظریـه شـناختی اجتمـاعی بنـدورا، افـراد بـا 
باالی دارند. لذا ایـن توجیـه  خودکارآمدی باال، اعتقاد به توانایی

 رسـد کـه ممکـن اسـت برخـی افـراد بـامنطقی بـه نظـر مـی
خودکارآمدی باال، یقین به سودمندی استفاده از ابزارهای سـیار 
در یادگیری نداشته باشند و یا افرادی با خودکارآمدی پـایین یـا 
متوسط، آن را سودمند دانسته و بخواهنـد بـرای اسـتفاده از آن، 

 های خود را افزایش دهند.توانایی
ر های مهـم دکنـد کـه مؤلفـهاین مطالهه مجدداً تأکید می

استفاده از ابزارهای سیار در یادگیری شـامل نگـرش، سـهولت 
کاربرد، سـودمندی، عامـل اجتمـاعی، خودکارآمـدی و شـرایط 

کننده است. بر اساس نتـایج مطالهـه، احتمـال بیشـتری تسهیل
وجود دارد که کارشناسـان از خـدمات مبتنـی بـر تلفـن همـراه 
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عنوان تباطی بهکه ابزارهای اطالعاتی و اراستفاده کنند. درحالی
ابزار نوآورانه بـرای انتشـار اطالعـات بـرای توسـهه کشـاورزی 

عنوان شناخته شده است، ارائه خدمات مبتنی بر تلفن همـراه بـه
یک ورودی مهم بـرای انتشـار دانـش در میـان کارشناسـان و 

هـای جدیـد بـرای باشـد و نیازمنـد شناسـایی راهکشاورزان می
بـرداری در کشـاورزی اسـت افزایش پتانسـیل آن بـرای بهـره

ای کشاورزی مبتنی بر تلفن همراه در کشورهای خدمات توسهه
وری و بهبـود توانـایی تواند برای افزایش بهـرهتوسهه میدرحال

هـای الزم در کشاورزان باشد. لذا بایـد بـرای ایجـاد زیرسـاخت
ویژه کشـاورزی طراحی یادگیری سیار در آموزش کشاورزی بـه

نظـام تـرویج و آمـوزش  های الزم انجام گیـرد.ارگانیک، اقدام
توانـد عنوان متولی آموزش در عرصه کشاورزی میکشاورزی به

نقش مؤثری در بهبود نگرش کشاورزان و کارشناسان نسبت به 
ویژه استفاده از ابزار یـادگیری سـیار در آمـوزش کشـاورزی بـه

کشاورزی ارگانیـک داشـته باشـد. بایـد همـه کشـاورزان را بـا 
عنوان یـک ابـزار آموزشـی در رهنگ استفاده از تلفن همراه بهف

نظام یادگیری سیار آشنا سـاخت و اطالعـات الزم را در اختیـار 
آنان قـرار داد. بایـد نگـرش کلـی جامهـه بـه اسـتفاده بهتـر از 

تر پذیرفتـه شـود. های یادگیری سوق داده شود تا راحتفناوری
هایی در آمـوزش فناوری های مرتبط با کشاورزی باید ازسازمان

جـویی در زمـان، تسـهیل کـار و استقبال کنند که باعث صـرفه
بـا  افزایش دانش و اطالعـات کشـاورزان و کارشناسـان گـردد.

توانــد توجـه بــه اینکـه، ســودمندی درک شـده از فنــاوری مـی
ای که فرد مهتقد است استفاده از یک سیستم خاص یـا اندازهبه

او را افـزایش دهـد، تهریـف شـودب توانـد عملکـرد فناوری مـی
هـای بنابراین، سودمندی فناوری نقش مهمی در توضیح انگیزه

لذا بایـد  کند.هر شخص برای قبول یا رد کردن فناوری ایفا می
کارشناسان و کشاورزان از مزایای فناوری یادگیری سیار آگاهی 

 یابند.
دسترسی و امکان استفاده از هیچ فناوری میسر نخواهد شد 

های بنیادی آن فـراهم شـود. بـا توجـه بـه مگر آنکه زیرساخت

کارگیری یـادگیری کننده، عامل مهم در بهاینکه عوامل تسهیل
های سیار مطرح است، باید زیرساخت فناوری مشتمل بر سیستم

ای و...(، هـای مـاهوارهزیربنایی مخابرات )فیبر نـوری، گیرنـده
ات اینترنتـی و ... دهنـدگان خـدمهای اینترنت، سـرویسشبکه

هـا ماننـد ضـریب فراهم شود. با توجه به وجود برخی زیرساخت
نفوذ باالی تلفن همراه و آنتن دهی در بیشـتر منـاطق، بخـش 
ترویج و آموزش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، در جهـت 

کردن اسـتفاده از تلفـن همـراه در آمـوزش کشـاورزی  نهادینه
های اساسی برداشته و دیگر گامویژه آموزش کشاورزی سالم به

ها را فراهم کرده و در جهت تولید محتواهای مناسـب زیرساخت
های داخلی، تقویـت اندازی شبکهریزی کنند. همچنین راهبرنامه

پهنای باند و آنتن دهی در روستاها و ارتقای شـبکه اینترنـت و 
مخابرات از فاکتورهایی هستند که باید برای اجرایی شدن آنهـا 

 اقدام شود.

شـده آیفـوم، کشـاورزی سـالم در جهـان بنا بـر آمارهـای ارائه

تـوان توسهه ولی در ایـران در حـال پسـرفت اسـت. مـیدرحال

اطالعات سـودمند ازجملـه اصـول کشـاورزی ارگانیـک، انـواع 

هـای سـودمند هـای محصـوالت ارگانیـک و اثرگـذاریبرتری

سـیار )تلفـن  محیطی کشاورزی ارگانیک را از طریق ابزارزیست

سـو های کشاورزان قـرار داد تـا از یکهمراه( در اختیار خانواده

هـای کشـاورزان گیری دیدگاه مثبت در بین خانوادهباعث شکل

نسبت به کشاورزی ارگانیک شود و از سوی دیگر تلفـن همـراه 

برای همگام شـدن بـا  عنوان یک وسیله یادگیری تلقی شود.به

های جدید در آمـوزش ده از فناوریهای جهانی و استفاپیشرفت

هـای عنوان مکمـل روشو یادگیری، بایـد یـادگیری سـیار بـه

موجود یادگیری موردتوجه قرار گیرد و متولیان ترویج و آموزش 

کشاورزی به این اقدام توجه کنند. به رسمیت شناختن یادگیری 

تواند در تسهیل فرایند اسـتفاده از سیار از طرف متولیان امر، می

 نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک مؤثر باشد.
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