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Background and Aims: The aim of this study was to investigate the factors 

influencing the acceptance of mobile learning among students of Tabriz University and 

Tabriz University of Medical Sciences in the academic year 2015-2016. 

Methods: The research is descriptive. 286 students of Tabriz University and 

Tabriz University of Medical Sciences were selected based on simple random 

sampling method. The researcher made questionnaires was used for collecting data. 

The reliability of questionnaires was obtained (0.79) based on Cronbach's alpha. For 

data analysis, inferential statistics (multivariate linear regression) were used by using 

SPSS 19 software.  

Results: The Results showed that the perceived efficacy, perceived ease of use 

and attitude towards learning through mobile applications are effective factors in 

Learning. However, variables of support, self-efficacy and trust in attitudes towards 

learning via mobile phones have not been affected the acceptance of mobile learning. 

Also variables of trust, perceived ease of use and support are effective for the decision 

to use mobile; but in contrast the application of the system and the perceived 

usefulness were ineffective on the decision to use the mobile for learning. 

Conclusions: According to the results, usefulness has the biggest influence on 

attitudes towards learning through mobile. So, before applying mobile in education, 

usefulness of mobile learning was increased by developing strategies to adapt the 

efficiency of this type of educational system with the areas of economic, social and… 

.On the other hand, confidence is one the effective factors on the acceptance of mobile 

learning. Based on this result the university can present organized content based on 

Mobile learning formats. 

KeyWords: mobile based learning, Technology Acceptance Model, Attitude, intention 

to use 
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هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري به وسيلۀ موبايل بين  زمینه و اهداف:

 است. 1394ـ1395دانشجويان دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال تحصيلي 

نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم  286يفي از نوع پيمايشي است. روش پژوهش توص: بررسیروش 

-عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمعگيري تصادفي ساده بهبا روش نمونه 1394ـ1395پزشكي تبريز در سال تحصيلي 

دست آمد. به 79/0ساخته استفاده شده است که پايايي آن براساس آلفاي کرونباخ نامۀ محققآوري اطالعات از پرسش

نسخه  Spss  افزار از آمار استنباطي )رگرسيون خطي چند متغيره( با استفاده از نرمها براي تجزيه و تحليل داده

 ستفاده شده است.ا19

دهد متغير سودمندي درک شده، سهولت درک شده و کاربرد سيستم بر نگرش ها نشان مييافته: هایافته

هاي پشتيباني، خودکارآمدي و اعتماد در نگرش اند؛ اما متغيروسيلۀ موبايل موثر بودهي بهدانشجويان نسبت به يادگير

اند. همچنين متغيرهاي اعتماد، سهولت درک شده و پشتيباني بر تصميم به به يادگيري با موبايل تاثيري نداشته نسبت

سيستم و سودمندي درک شده بر تصميم به استفاده از  اند؛ اما در مقابل، کاربرداستفاده از موبايل در يادگيري موثر بوده

 اند.تاثير بودهموبايل براي يادگيري بي
 

وسيلۀ موبايل ها متغير سودمندي، بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت به يادگيري بهبا توجه به يافته :گیرینتیجه

 انطباق کارايي اين نوع نظام براي تدوين راهكارهاييا ب آموزش، موبايل درکارگيري قبل از بهداشته است. بنابراين، بايد 

. از افزايش دهندرا سودمندي نسبت به يادگيري از طريق موبايل  ميزانو ...  هاي اقتصادي، اجتماعيآموزشي با زمينه

اندهي تواند به صورت سازمطرف ديگر اعتماد نيز از عوامل موثر در پذيرش يادگيري از طريق موبايل است. دانشگاه مي

 کند.  ارايهشده، مطالب سنجيده شده را از طريق موبايل 
 

 

 .استفاده به ، نگرش، تصميمفناوري پذيرشالگوي  ،وسيلۀ موبايلبه ادگيريي کلیدی: کلمات

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :سئولنویسنده م

 فیروز محمودی

گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ 

علوم تربیتی و روانشناسی، 

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 09104002681 تلفن:

پست الکترونیک:
firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir  

 

 

 مهمقد 

افزوني در تمام طور روز در قرن حاضر علم و فناوري به

هاي زندگي تجلي يافته است. باور عمومي اين است که علم جنبه

و فناوري پاسخگوي بسياري از مشكالت جهاني خواهد بود و 

. تحولي در دنياي ]1[نقش آن براي رفاه بشر بسيار حياتي است

گونه انزوا و ه است که هيچارتباطات و اطالعات به وقوع پيوست

ترين ترين و سنتيتابد؛ حتي دور افتادهگيري را برنميکناره

هاي ها و شبكهتوانند مرزهاي خود را به روي جريانجوامع نمي

ارتباطي ببندند. در جوامع گاهي اين پيشرفت جامعۀ اطالعات 

محور، مرحلۀ عالي تجدد و گاهي هم تجدد استحكامي ناميده 

سرعت در  فناوري، به ۀهرگونه پيشرفتي در عرص. ]2[شودمي

کاربردهاي  هاي آموزشيجمله محيطعلمي و ازآن هايمحيط

 .دهدهاي آموزشي را گسترش ميافق فعاليت سودمندي يافته و

اي بيشتري پيدا ننيز غ يادگيرندگان ، عملكردگونه است کهاين

ورهاي مختلف هاي زيادي دربارۀ فناوري درکش. پژوهش]3[کندمي

 کارگيريها، پذيرش و بهانجام شده است که دغدغۀ اصلي آن

. پذيرش هر فناوري از سوي کاربران از ]4[جديد است يهايفناور

ترين عوامل موفقيت آن است. در صورت نپذيرفتن فناوري از مهم

رود و آن، منابع هدر مي پذيرش در ضعف سوي کاربران يا

 .]5[يابدنزل ميهاي سيستم بسيار تقابليت

در الگوهاي سنتي يادگيري، اين تصور رايج  بوده است که 

که در الگوهاي ها تنها مراکز آموزشي هستند؛ درحاليدانشگاه

 -ياددهي مرکز بر تواند عالوهجديد يادگيري، دانشگاه مي
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دانش  ساخت و ها ايده خلق و توليد براي يادگيري، مرکزي

-طات، استادان به جاي آموزش مي. در عصر ارتبا]6[محسوب شود

توانند چگونگي يادگيري را به روش سخنراني به دانشجويان خود 

بياموزند، به آنها ياد دهند که چگونه جستجو کنند، روابط را 

بيابند و حقايق و اطالعات را با يكديگر مقايسه کرده، آنها را با هم 

جديدِ ها و فضاهاي . از طرفي، امروزه شيوه]7[ترکيب کنند

تواند فرايند يادگيري را در خارج از ارتباطي فراهم شده که مي

کالس درس ممكن سازد. دانشجويان با استفاده از فناوري 

شوند و اطالعات و ارتباطات به سوي خوديادگيري سوق داده مي

هاي ارتباطي، . يكي از شيوه]8[يابديادگيري درکل بهبود مي

بين پژوهشگران حوزۀ يادگيري  يادگيري با تلفن همراه است که

 در که است دور راه از يادگيري نوع آن. ]9[محبوبيت خاصي دارد

 طريق از محتوايي و جتماعيا تعامل با همراه متعدد هاي موقعيت

گيرد. اين ابزارهاي يادگيري  مي صورت فردي الكترونيكي وسايل

 تلفن ر،ديگ عبارت جا شوند. بهتوانند همراه با يادگيرنده جابهمي

انعطاف آن  به و کاسته يادگيري مكاني محدوديتِ از همراه

 .]9[دهديم يشتريب

هاي آموزشي در سراسر با توجه به اين که امروزه نظام

جهان، نياز شديدي به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به 

منظور فراهم کردن شرايط يادگيري براي دانشجويان 

اه و چگونگي استفاده از تلفن همراه، به ،اهميت، جايگ]10[دارند

دليل قابليت دسترسي و سهولت استفاده از آن براي يادگيري به 

هاي جديد نظري و پژوهشي در آموزش تبديل شده يكي از حوزه

متغيرهاي  ندنشان دادخود  پژوهش و همكاران در Zamaniاست. 

دن، برداشت ذهني از آساني استفاده، برداشت ذهني از مفيد بو

نگرش دانشجويان نسبت به استفاده و تصميم به استفاده به 

استفاده از  مثبت بر پذيرش و آثارعنوان عوامل نگرشي موثر، 

. ]9[تلفن همراه به منظور يادگيري در ميان دانشجويان دارد

Papzan بـا وجـود  ند،نشان دادخود پژوهش  و همكاران در

زش از طريق تلفن هر دو روش آموزش سخنراني و آمو اينكـه

 ولي آمـوزش از، همراه بر يادگيري هنرجويان تأثير مثبت دارد

طريق تلفن همراه نسبت به آموزش از طريق سخنراني تأثير 

و  Naderi. ]11[ردبيشتري بر ميزان يادگيري هنرجويان دا

که استفاده از تلفن همراه همكاران در پژوهش خود دريافتند 

 دهي فراشناختي و نگرش دانشجويانمنظ خود تأثير معناداري بر

و  Ayati. ]12[تلفن همراه داشته استبا نسبت به يادگيري 

تلفن  در پژوهشي با عنوان تأثير روش آموزش از طريقهمكاران 

به اين نتيجه  همراه بر انگيزش و نگرش دانشجويان زبان انگليسي

همراه بر شدت  يافتند که روش آموزش از طريق تلفن دست

انگليسي در دانشجويان  ش، عالقه و نگرش نسبت به زبانانگيز

همچنـين نتـايج تحقيـق . ]13[تأثير مثبت داشته است

نيز نشان داد که آموزش از طريق تلفن همـراه   Wangتجربـي

بيشـتر از آمـوزش الكترونيكـي، بـر ميـزان يادگيري دانشجويان 

نشان خود ش پژوه و همكاران در Nasiri. ]14[تأثير داشته است

سخنراني باعث ارتقاي ثل آموزش از طريق تلفن همراه مند، داد

يادگيري و يادداري دانشجويان پزشكي مي شود؛ ولي تاثير آن بر 

آباد و همكاران در پژوهش علي. موالئي]15[يادداري بيشتر است

خود دريافتند، ميزان تمايل به يادگيري، ميزان کنترل رفتاري، 

ذهنيت و قصد يادگيري بين کارکنان شرکت ميزان آگاهي و 

دهد که ذهنيت بسيار مثبت و موافقي پتروشيمي شازند نشان مي

 . ]16[دربارۀ يادگيري با موبايل بين کارکنان اين شرکت وجود دارد

-برنامه آميزبسياري عقيده دارند که شرط اجراي موفقيت

تحقيقات نتايج  ۀهاي آموزش و يادگيري همراه اين است که برپاي

مربوط به آموزش بزرگساالن  تربيتي و روانشناختي و مطالعات

 ۀهاي راهبردي مربوط به توسعريزيبرنامه و در انجام پذيرد

هاي رواني، فرهنگي و ويژگيبه نوين آموزش،  راهبردهاي

آنجا که فراگيران يكي  از. ]18،17[شودفراگيران نيز توجه  اجتماعي

کارگيري ، بههستندآموزشي  نظام هاي اصلي در هراز مؤلفه

 هاي روانشناختيآموزشي بدون شناخت مؤلفه هاي جديدرهيافت

پذير امكان هاي جديدفراگيران از فناوري ۀپذيرش و استفاد

درک عواملي  هاي اخير،طي دهه. به همين دليل ]19[نخواهد شد

شود و ايجاد شرايطي که يک فناوري مي پذيرش سببکه 

، شوندمي نظر پذيرفته شده و استفادههاي مدِفناوري آن، برمبناي

هاي نوين فناوري استفاده از ۀهاي مهم در زميناز پژوهش

پذيرش  ۀدر زمين هاي مختلفيبوده و الگوو ارتباطي اطالعاتي 

 ۀهاي مطرح شده در زمينالگو بيناز  .فناوري مطرح شده است

 ي، و الگو)کنش عقاليي( عمل مستدل پذيرش فناوري، تئوري

( استتئوري عمل مستدل  ۀشد که تعديل) پذيرش فناوري

-فناوري مطالعات مربوط به پذيرش ۀکاربرد را در زمين بيشترين

 .]22،21،20[اندهاي اطالعاتي داشته

و Davis  1980ۀدر اواخر دهرا پذيرش فناوري  يالگو

، که ]25،24،23[، معرفي کردندکنش عقاليي نظريۀبراساس همكاران 

. ]26[پردازدين الگو به بررسي متغيرهاي موثر در سطح فردي ميا

و  Ajzenرا  عمل مستدل  نظريۀپذيرش فناوري براساس  يالگو

Fishbein استفاده  اجزايش توضيحاصلي براي  عنوان چارچوبيبه

پذيرش فناوري و  ،درک بهتر الگو بنابراين براي ؛دنکنمي

. ]27[ايي آن بررسي شودزير بن هاينظريه الزم است ش،عملكرد

است  روانشناسي اجتماعي ۀاي از حوزعمل مستدل، نظريه نظريۀ

هاي حوزه هاي تجربي وکه به صورت گسترده در پژوهش

در رابطه با  نظريههاي گوناگون مطالعه شده است. اين پژوهش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               3 / 9

http://edcbmj.ir/article-1-1203-en.html


 1396اسفند -بهمن▐ 6  شماره 10 سال▐مجله راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي 

441 

 

زدن  رفتارهاي عمدي است و بر طبق آن سرۀ کنندعوامل تعيين

است. ش وابسته فرد براي انجام تصميم ربشخص،  هر رفتاري از

و  نسبت به رفتار نگرش نتيجۀ اشتراکصميم به رفتار را بنابراين ت

-هنجار قبل از تصميم کنند. نگرش وتبيين مي ذهني هنجار

. ]28[گيرندميرفتار شكل  گيري، در ذهن شخص در رابطه با آن

ي اثر پيگير مبنايي براي ۀارائ هدف اصلي الگو پذيرش فناوري

. ]29[و قصد استفاده است عوامل بيروني بر باورهاي دروني، نگرش

Davis  پذيرش فناوري را دو  يلگوا که اساساً ندمعتقدو همكاران

سهولت »و  «سودمندي درک شده» خاص، ۀتصور يا عقيد

 دهد. اين دو عامل بر نگرش افرادتشكيل مي« استفادۀ درک شده

-تصميمسبب تأثير گذاشته، نسبت به استفاده از يک فناوري 

نهايت عمل  شوند و دراستفاده از آن فناوري مي برايگيري 

متغيرهاي بيروني نيز در اين الگو . ]30[گيرداستفاده صورت مي

 هر نوع عاملي از قبيل عوامل سازماني، عوامل توانند شاملمي

افزار و سخت نوع ثلاي مهاي رايانههاي سيستماجتماعي، ويژگي

افراد  هايآموزش و کمک ۀنحوپشتيباني، قابليت اعتماد، افزار، نرم

بر برداشت  اي باشد کههاي رايانهديگر در استفاده از سيستم

-استفاده از فناوري تأثير ميسهولت و  سودمنديذهني افراد از 

 .]29[گذارند

Davis  و همكاران در پژوهش خود نتيجه گرفتند که

ر پذيرش فناوري تأثير داشته در سودمندي ادراک شده کامال ًب

حالي که سهولت کاربرد ادراک شده از اين فناوري، تأثير کمتري 

تر شده بر پذيرش فناوري داشته و نقش آن طي زمان نيز کمرنگ

ها هاي شخصي به صورت جزيي تأثير داشته و ارزشاست. نگرش

. ]29[نداو هنجار ذهني تأثيري بر تصميم به استفاده نداشته

Gahtani-Al   پژوهش خود با هدف بررسي قابليت کاربرد  در «

هاي ديگر غير از فرهنگ در فرهنگ« الگوي پذيرش فناوري

اياالت متحده، قابليت کاربرد الگوي پذيرش فناوري را در 

انگلستان تأييد کرده و نتيجه گرفت که سهولت کاربرد ادراک 

ذيرش فناوري شده و سودمندي ادراک شده از موثرترين عوامل پ

و همكاران در بررسي   Thong.]31[انداطالعات و ارتباطات بوده

 ديجيتال دريافتند که ۀبر پذيرش فناوري کتابخان عوامل مؤثر

 ۀکننديينتع ،ستفادها سهولتدرک شده و  متغيرهاي سودمندي

و  Salari.]32[کاربران بوده است يسو ازفناوري  ينايرش پذ

نوان عوامل مرتبط با پذيرش آموزش همكاران در پژوهشي با ع

الكترونيک از سوي دانشجويان پرستاري دريافتند که دو عامل 

سهولت استفاده و سودمندي درک شده، همبستگي زيادي با 

و  Khorasani. ]6[پذيرش يادگيري به شيوۀ الكترونيكي دارند

همكاران در تحقيق خود بر مبناي الگوي پذيرش فناوري، به اين 

سيدند که متغيرهاي سهولت استفاده از يادگيري نتيجه ر

الكترونيكي، سودمندي ادراک شده از يادگيري الكترونيكي موجب 

ايجاد نگرش مثبت دانشجويان نسبت به استفاده از يادگيري 

الكترونيكي و تصميم به استفاده از يادگيري الكترونيكي مي 

کنندۀ تبيينهاي و همكاران در واکاوي مولفه  Zargham.]27[شوند

تمايل دانشجويان به استفاده از فناوري يادگيري با تلفن همراه در 

آموزش محيط زيست به اين نتيجه رسيدند که بين متغيرهاي 

خودکارآمدي در استفاده از تلفن همراه، سهولت ادراک شده، 

سودمندي ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از تلفن همراه در 

نجار ذهني دانشجويان با تمايل به آموزش محيط زيست و ه

استفاده از تلفن همراه در آموزش مباحث محيط زيست رابطۀ 

 . ]19 [داري وجود داردمثبت و معني

با توجه به اينكه يادگيري از راه تلفن همراه به واسطۀ 

کاربردهاي مختلف و متنوع از جمله، انتقال اطالعات، تقويت و 

-هاي درسي ميدر تمام زمينه بهبود يادگيري براي دانشجويان

اي پيدا کند، بر اين اساس استفادۀ متداول از تواند جايگاه ويژه

تلفن همراه در فرايند آموزشي براي يادگيري، فرايند آموزشي را 

العمر پذيرتر کرده و در نتيجه موجب رشد يادگيري مادامانعطاف

مل مؤثر بر . از اين رو، در اين مطالعه به بررسي عوا]9[خواهد شد

پذيرش يادگيري از طريق موبايل در بين دانشجويان دانشگاه 

تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر مبناي الگوي پذيرش 

پرداخته شده است. که  1394-1395فناوري در سال تحصيلي  

 :زير ارايه شد هايدر اين راستا سوال

متغيرهاي سهولت درک شده از کاربرد، : 1سوال 

درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد  سودمندي

-بيني ميسيستم تا چه اندازه سطح نگرش دانشجويان را پيش

 کند؟

متغيرهاي سهولت درک شده از کاربرد، : 2سوال 

سودمندي درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد 

شسيستم تا چه اندازه سطح تصميم به استفادۀ دانشجويان را پي

 کند؟بيني مي
 

 بررسی  روش

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمرۀ تحقيقات کاربردي قرار 

ها در زمرۀ تحقيقات گيرد و از نظر روش گردآوري دادهمي

 توصيفي از نوع همبستگي است.

  نمونه و جامعه

جامعۀ آماري عبارت است از کليۀ دانشجويان دانشگاه تبريز 

ي تبريز که در سال تحصيلي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشك

گيري، اند. روش نمونهمشغول به تحصيل بوده 1394ـ1395
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دختر  180دانشجو ) 286اي با حجم تصادفي ساده است و نمونه

 پسر(  انتخاب شده است. 104و 

 ابزار

ها، پرسشنامۀ محقق ساخته بود. ابزار گرداوري داده 

ول، سواالت پرسشنامه در سه بخش طراحي و تدوين شد. بخش ا

شناختي؛ بخش دوم، مربوط به هاي جمعيتمربوط به ويژگي

هاي مشخصات تلفن همراه کاربران و اهداف استفاده از شبكه

سوال با طيف  26اي شامل اجتماعي؛ بخش سوم، پرسشنامه

اي )از خيلي کم تا خيلي زياد( براي ارزيابي درجه 5ليكرت 

ظاهري و موبايل. روايي  عوامل موثر در پذيرش يادگيري از طريق

تادان اسنفر از  5نظرخواهي از استفاده از  با پرسشنامهمحتوايي 

پايايي ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي تاييد شد. برنامه

با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که  هپرسشنام

 دست آمد.( به79/0ضريب )

 هاداده تحلیل و تجزیه شیوۀ

هاي پژوهش از آزمون رگرسيون و تحليل سوالبراي تجزيه 

استفاده شده  19نسخۀ  SPSS خطي چند متغيره با نرم افزار 

 است.

 یافته ها

نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز و  286در اين پژوهش 

دانشگاه علوم پزشكي تبريز از تمامي مقاطع شرکت داشتند که 

 54تبريز و کنندگان از دانشگاه علوم پزشكي درصد شرکت 46

کنندگان درصد شرکت 64درصد از دانشگاه تبريز بودند. همچنين 

 درصد دختر بودند. 36پسر و 

 

متغیرهای سهولت درک شده از کاربرد، سودمندی درک شده، . 1

اعتماد، پشتیبانی، خودکارآمدی، کاربرد سیستم تا چه اندازه 

 کند؟بینی میسطح نگرش دانشجویان را پیش

 

ن سوال پژوهشي از رگرسيون خطي چند براي تحليل اي

-متغيره استفاده شده است که نتيجۀ آن در جداول زير ارائه مي

 شود.
 

 

 دانشجویان aتاثیرگذار در نگرش ،نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره .1جدول

 اشتباه معیار برآورد شده تعدیل شده R Rمجذور  R الگو

1 a582/0 339/0 324/0 96/1 

aمالک: نگرش : متغير  

b: بين: سهولت درک شده از کاربرد، سودمندي درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد سيستم.متغير پيش 

رصد واريانس د 34دهد اين متغيرها )سهولت درک شده از کاربرد، سودمندي درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد سيستم( نشان مي 1چنان که جدول شماره هم

 .کنندنگرش نسبت به يادگيري از طريق موبايل را تبيين مي

(= 15.138(6, 279)P< 0/0001; F.) 
 

 aکل الگو رگرسیون در متغیر سطح نگرش یداریمعن برایراهه  یکهای تحلیل واریانس شاخص .2جدول

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات آزادی ۀدرج مجموع مجذورات الگو

 نرگرسيو

 ماندهباقي

 کل

297/94 

661/289 

958/383 

6 

279 

285 

716/15 

038/1 
138/15 a000/0 

aمتغير مالک: نگرش  : 

bکاربرد سيستمو  شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمديبين: سهولت درک شده، سودمندي درک:  متغير پيش 
 

متغير  3متغير وارد شده در معادله، تاثير  6از بين 

شده، سهولت درک شده و کاربرد سيستم( بر  )سودمندي درک

دار نسبت به يادگيري از طريق موبايل معني ،نگرش ۀمتغير وابست

اين خاطرِپشتيباني، خودکارآمدي و اعتماد به هاياما متغير؛ است

بر متغير نگرش  است، 05/0بزرگتر از t که سطح خطاي مقدار 

 .تاثير نداشته است

 44/0ضريب رگرسيوني متغير سودمندي درک شده با 

(0001/0> P  ،436/0  =Beta بيشترين تاثير را در نگرش )

داشته است. يعني به ازاي افزايش يک انحراف معيار در متغير 

سودمندي درک شده، ميزان نگرش دانشجويان نسبت به 

-انحراف معيار بهبود مي 44/0يادگيري از طريق موبايل به ميزان 

ه از کاربرد با ضريب رگرسيوني يابد. متغير سهولت درک شد

22/0 (001/0> P  ،222/0  =Beta باالترين تاثير را بعد از )

متغير سودمندي داشته است يعني به ازاي افزايش يک انحراف 

استاندارد در متغير سهولت درک شده، سطح نگرش دانشجويان 

انحراف معيار  22/0نسبت به يادگيري از طريق موبايل به ميزان 
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يابد. متغير کاربرد سيستم نيز با ضريب رگرسيوني ميبهبود 

11/0(035/0> P  ،109/0  =Beta به ازاي افزايش يک ) انحراف

استاندارد از اين متغير، سطح نگرش دانشجويان نسبت به 

 دهد. انحراف معيار بهبود مي 11/0يادگيري با موبايل را به ميزان 
 

 a. ضرایب رگرسیون3جدول 

 الگو
 ضرايب استاندارد استاندارد ضرايب غير

T داريسطح معني 
B خطاي استاندارد Beta 

 000/0 164/8 436/0 034/0 280/0 سودمندي درک شده

 000/0 850/3 222/0 039/0 151/0 سهولت درک شده

 523/0 625/0 034/0 055/0 034/0 خودکارآمدي

 121/0 -554/1 -86/0 060/0 -93/0 اعتماد

 414/0 818/0 063/0 130/0 106/0 پشتيباني

 035/0 116/2 109/0 117/0 247/0 کاربرد سيستم

aمتغير مالک: نگرش : 

سهولت درک شده از کاربرد، سودمندی درک  متغیرهای. 2

شده، اعتماد، پشتیبانی، خودکارآمدی، کاربرد سیستم تا 

چه اندازه سطح تصمیم به استفادۀ دانشجویان را پیش

 کند؟بینی می

 

ي تحليل اين سوال پژوهشي از رگرسيون خطي چند برا

-متغيره استفاده شده است که نتيجۀ آن در جداول زير ارائه مي

دهد اين متغيرها نشان مي 6که جدول شماره  طورانهم شود.

)سهولت درک شده از کاربرد، سودمندي درک شده، اعتماد، 

درصد واريانس  25پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد سيستم( 

کنند تصميم به استفاده از موبايل در يادگيري را تبيين مي

(0001/0> P  ،806/23  =(279/6 )F ) 

متغير وارد شده در معادله، تاثير سه متغير  6از بين 

)اعتماد، سهولت درک شده از کاربرد، پشتيباني( بر متغير وابسته 

دار تصميم به استفاده نسبت به يادگيري از طريق موبايل معني

است، اما متغيرهاي خودکارآمدي،کاربرد سيستم و سودمندي 

 05/0بزرگتر از  tکه سطح خطاي مقدار درک شده به سبب اين

 است بر متغيرِ تصميم به استفاده، تاثير نداشته است.

 

 

 

 دانشجویان aتاثیرگذار بر تصمیم به استفادۀ نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره. 4جدول 

aمتغير مالک: تصميم به استفاده : 

bبين: سهولت درک شده از کاربرد، سودمندي درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد سيستم.: متغير پيش 
 

 

 aی کل مدل رگرسیون در متغیر سطح تصمیم به استفادههای تحلیل واریانس یک راهه برای معنی دار. شاخص5جدول 

 داريسطح معني F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات الگو
 رگرسيون

 ماندهباقي

 کل

563/552 

325/1079 

838/1631 

6 

279 

285 

094/92 

869/3 
806/23 a000/0 

a :متغير مالک: تصميم به استفاده 

b: شده از کاربرد، سودمندي درک شده، اعتماد، پشتيباني، خودکارآمدي، کاربرد سيستم بين: سهولت درکمتغير پيش 
 

 

 

 

 اشتباه معيار برآورد شده تعديل شده R Rمجذور  R الگو

1 a496/0 246/0 229/0 018/1 
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 aضرایب رگرسیون .6جدول 

 الگو
 ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد

T داريسطح معني 
B خطاي استاندارد Beta 

 910/0 -113/0 -006/0 018/0 -002/0 سودمندي درک شده

 011/0 558/2 157/0 020/0 052/0 دسهولت درک شده از کاربر

 504/0 669/0 039/0 028/0 019/0 خودکارآمدي

 000/0 008/6 416/0 031/0 -216/0 اعتماد

 012/0 -525/2 -141/0 061/0 170/0 پشتيباني

 112/0 595/1 088/0 060/0 096/0 کاربرد سيستم
aمتغير مالک: تصميم به استفاده : 

،  P <001/0) 41/0رسيوني متغير اعتماد با ضريب رگ

416/0  =Beta بيشترين تاثير را در تصميم به استفاده از موبايل )

براي يادگيري داشته است. يعني به ازاي افزايش يک انحراف 

استاندارد در متغير اعتماد، ميزان تصميم به استفاده از موبايل 

د انحراف معيار بهبو 41/0دانشجويان نسبت به يادگيري به ميزان 

يابد. متغير سهولت درک شده از کاربرد با ضريب رگرسيوني مي

15/0 (011/0> P  ،157/0  =Beta باالترين تاثير را بعد از )

يعني به ازاي افزايش يک انحراف متغير اعتماد داشته است 

استاندارد در متغير سهولت درک شده از کاربرد، سطح تصميم به 

 15/0استفادۀ دانشجويان از موبايل براي يادگيري به ميزان 

 يابد. انحراف معيار بهبود مي

  حثب

عوامل متعددي بر پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات 

رش فناوري به مولفه هايي موثرند که اين عوامل در الگوي پذي

هاي انجام شده در سراسر جهان اند. اکثر پژوهشبندي شدهدسته

از الگوي پذيرش فناوري براي بررسي عوامل موثر بر پذيرش 

بررسي  با هدف پژوهشاين  بنابراين .]4[اندفناوري استفاده کرده

عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري از طريق موبايل، بين دانشجويان 

شگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر مبناي الگوي دان

 انجام شد.  پذيرش فناوري

هاي پشتيباني، خودکارآمدي و داد متغيرها نشان يافته

اعتماد بر نگرش دانشجويان نسبت به يادگيري از طريق موبايل 

تاثيري نداشته است؛ اما متغيرهاي کاربرد سيستم، سودمندي و 

ز کاربرد، بر نگرش دانشجويان نسبت به شده اسهولت درک

، Parkها با پژوهش يادگيري با موبايل موثر بوده است. اين يافته

و همكاران  Davisهمكاران و پژوهش  و Khorasaniپژوهش 

جمله داليل احتمالي افزايش نگرش . از ]29،27،23[همسو است

ين تمر توان بهمي نسبت به يادگيري از طريق موبايل دانشجويان

و تكرار با فواصل زماني و بازخورد به موقع و به کارگيري چندين 

حس فراگير، در دسترس بودن اين وسيله بدون محدوديت زماني 

وسيله، فراهم کردن  اي بودن اينو مكاني، قابليت چندرسانه

ارتباط آسان بين يادگيرنده و ياددهنده نسبت به محيط آموزش 

و وقت، اتصال محيط يادگيري بيشتر از زمان  ۀسنتي، استفاد

هاي پذيري اين روش نسبت به روشغيررسمي به رسمي، انعطاف

تر و بدون فشار با ارتباط راحت سنتي يادگيري و برقرار کردنِ

براساس الگوي پذيرش فناوري هرچه کاربران  .]33[اشاره کرد استاد

شده از کاربرد فناوري نسبت به کاربرد، سودمندي و سهولت درک

يشتر بدانند، نگرش بهتري نسبت به آن خواهند داشت و گرايش ب

رفتاري بيشتري به استفاده از آن پيدا خواهند کرد. کاربران اين

 .]34[آورندبه استفادۀ واقعي از فناوري روي مي گونه،

در اين ميان متغير سودمندي، بيشترين تاثير را بر نگرش 

با  ست. اين يافتهنسبت به يادگيري از طريق موبايل داشته ا

همسو است که  Selimو همكاران و پژوهش  Salariپژوهش 

اذعان دارند سودمندي بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت به 

يادگيري از طريق در روش . ]35،6[يادگيري از طريق موبايل دارد

براي يافتن اطالعات و منابع جديد، فعال هستند  موبايل فراگيران

دهند. در اين نوع تدريس، را فعاالنه انجام ميو اکثر کارهاي خود 

هاي مطلوب از هفراگيران بازخورد مناسب دريافت کرده و به شيو

. از سويي ديگر کنندزمان الزم براي يادگيري درس استفاده مي

تلفن  گوناگونِ هايو سودمندي هاگيري از قابليتبه علت بهره

شود که مطالب را همراه اين امكان براي دانشجويان ايجاد مي

انگيزه  باالرفتنِ سببامر  همين .تر دريافت کنندتر و متنوعجذاب

بنابراين هر چه  .]12[شودآنها مي نگرش باالرفتنِ هو در نتيج

کاربران فناوري را سودمند و ساده ادراک کنند، نگرش مثبتي 

منظور از سودمندي ادراک شده، . نسبت به آن خواهند داشت

شكل گرفته در شخص نسبت به مفيد بودن انواع احتمال ذهني 

بدين . است( ازجمله فناوري موبايل) هاي در دسترس فناوري

ها در بهبود عملكرد افراد موثر باشند، ترتيب هر چقدر اين فناوري

  .]30[شوندمفيدتر خواهند بود، در نتيجه بيشتر به کار برده مي

ي و همچنين متغيرهاي کاربرد سيستم، خودکارآمد

سودمندي بر تصميم دانشجويان به استفاده از موبايل براي 

تاثير بوده است؛ اما متغيرهاي اعتماد، سهولت درک يادگيري بي

شده از کاربرد و پشتيباني بر تصميم دانشجويان به استفاده از 
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 ها با پژوهش موبايل براي يادگيري موثر بوده است. اين يافته

Zamani  و همكاران، پژوهشKhorasani همكاران و پژوهش  و 

Khodadad Hoseini ي در الگو .]36،27،9[و همكاران همسو است

ذيرش فناوري فراگيران همواره در ابتداي مواجهه با يک فناوري پ

استفاده از آن، اعتماد به  ۀنحوثل متعددي م مسائل ۀجديد، دربار

. کننداحساس نگراني ميخدمات فناوري  فناوري، ميزان ريسک و

 بتواند با طراحي کاربر از طريق موبايلچنانچه آموزش  حال

مداوم و ۀ استفاد کاهش اين نگراني شود، به سببپسندش 

  .]36[منجر خواهد شدبا موبايل فراگيران يادگيريِ  مستمر

از اين ميان اعتماد بيشترين تاثير را در تصميم به استفاده 

 يافته با پژوهش  اين، که از موبايل براي يادگيري داشته است

Chen  ،ۀهنگامي که اعتماد در حوز. ]37[همسو استو همكاران 

 فناوريتواند در تمايــل استفاده از مي ،وري وارد شوداپذيرش فن

ت ئبخشي از اعتماد از تجربيات افراد نشــ. دخالت داشته باشــد

 ۀدهنـده در ارائــهر قــدر خـدمات آنعالوه بـر .گيردمي

در بيشتر  ،بيشــتري ببردي استفادهوري روز افــنخدمات از 

گيرد و در انتقال اطالعات مي حســـي از اعتماد شكل کاربـران

 مهم و حساس با اطمينان خـاطر بيشتـري عمـل خـواهند

بايد اشاره کرد که با افزايش اعتماد و اطمينان بنابراين  .]38[کرد

از  به تصميِم استفادهنسبت رضايتمندي و انگيزش آنها  ،فراگيران

استمرار  سببيابد و اين امر افزايش مي براي يادگيريموبايل 

پذيرشِ يادگيري با  يِ معن شود و اين بهمي موبايلآنها از  ۀاستفاد

 .]36[خواهد بود موبايل

 گیرینتیجه

ها براساس الگوي پذيرش فناوري نشان دادند که يافته

کارگيري در جامعۀ مد نظر را پذيرش يادگيري با موبايل قابليت به

دارد و متغير سودمندي، بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت به 

بنابراين به نظر مي .استفاده از موبايل براي يادگيري داشته است

ريزان نظام طراحان و برنامهرسد مسئولين آموزشي و همچنين 

 کارگيري انواعيادگيري سيار قبل از انتخاب و به آموزش و

ضمن بررسي  هاي سيار در فرايندهاي آموزش و يادگيري،وريفنا

 ها در آموزش، بهفناوري و اطمينان از سودمندي استفاده از اين

آموزشي با  انطباق کارايي اين نوع نظام برايتدوين راهكارهايي 

همچنين نيازهاي  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وزمينه

سازي استفاده کاربران و ساده آموزشي و در نظر گرفتن بازار کار

کاربران، ميزان مفيد بودن از تلفن همراه در  از اين فناوري براي

در نظر  افزايش دهند. افزون بر اين بايد و يادگيري راآموزش 

استفاده از اين فناوري  ،که کاربران احساس کنندداشت در صورتي

ه و انگيز، دادآنان را بهبود خواهد  عملكرد تحصيلي و شغلي

براي استفاده از اين گونه خدمات خواهند  تمايل بيشتري

. از طرف ديگر قابليت اطمينان و اعتماد هم بيشترين ]11[داشت

تاثير را بر تصميمِ استفاده از موبايل براي يادگيري داشته است. 

تواند به صورت سازماندهي شده، مطالب بنابراين دانشگاه مي

 ارائهثق را از راه موبايل به کاربران سنجيده شده، قابل اعتماد و مو

 نمايد.

 تقدیر و تشکر

دانند از کليۀ نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي

رسان دانشجوياني که در انجام اين پژوهش مشارکت کرده و ياري

 .ما بودند تقدير و تشكر کنند

 اخالقی هیدییتأ

داخلهشرکت همۀ افراد داوطلبانه بوده و هيچ نوع اجبار يا م

 .اي در کار نبوده است

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعي تعارض هيچگونه نويسندگان، بين

 یمنابع مال

 . گونه حمايت مالي نداشته است چاين پژوهش هي
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