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 چکیده

را دشوار  انییمسئول در آموزش روستا ینهادها دسترسیها، منبع بود و کم ییجامعه روستا یگستردگ
 واندتمی تلفن همراه لهیو آموزش به وس یآموزشهای یفناوری نهیبه یریبه کارگ، راستا نیدر ا. ساخته است

لفن ت یریمؤثر در به کارگهای املع یبا هدف بررس قیتحق نیا، رو نیاز ا. در آموزش کشاورزان باشد ینیگزیجا
از ای زهیآم، منظور نیا یبرا. انجام گرفت یارتباط -یو از نوع عل   یکم   دمانیبا د یهمراه در آموزش کشاورز

 نهیکشاورزان دهستان افر، پژوهش نیا یآماری جامعه. پژوهش قرار گرفت نیا یمفهوم یمبنا، ینظرهای مدل
 یجهاد کشاورز یکه مشخصات و شماره تماس آنان در سامانه مرکزها ودندب( N=985) در شهرستان پلدختر

ای طبقهگیری ز روش نمونهنفر برآورد شد که با استفاده ا 145حجم نمونه طبق جدول مورگان . ثبت شده بود
با  آن روایی که شد استفاده نامهپرسش ازها داده یگردآور یبرا. با انتساب متناسب انتخاب شدند یتصادف

با استفاده  زیآن ن ییایو پا( AVE > 95/5) شد دیینوع اول تأ یدییتأ یعامل لیاستفاده از نظر متخصصان و تحل
 لیتحل، رمنیاسپ بستگیهم بیپژوهش شامل ضر یآمارهای آزمون(. θ > 05/5) شد یبررس یبیترت یاز تتا
 افزارنرماز  یساختارهای معادله مدلسازی قالب درها داده لیبرازش مدل و تحل یبرا. بود یدییتأ یعامل

AMOS20 درک شده  یو کنترل رفتار یذهن یهنجارها یاصل رینشان دادند که دو متغها افتهی. استفاده شد
 . دارند تأثیر یلیموبا یریادگی رشیبر قصد پذ
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 قدمهم
تحقق توسعه های شرط شیپ ترینمهماز  یکی
، در حال توسعه یدر کشورها ژهیبه و، یمل داریپا

. است یو کشاورز ییروستا داریبه توسعه پا یابیدست
و نقش  یو کشاورز ییروستا داریتوسعه پا تیاهم
 ژهیو کشورها و به یهاهدف برد شیآن دو در پ یاتیح

در  .ستین دهیپوش یدر حال توسعه بر کس یکشورها
بر ، روستایی توسعه اننظرصاحباز  یاریبس، راستا نیا
 رییهمراه با تغ یریادگیمنتج به ) باورند که آموزش نیا

 تاس ییروستا داریپا ۀو محور توسع انیبن(، در رفتار
 ییو روستا یتوسعه کشاورز ازین(. 1359، یخسرو)
ت یو در نها یریادگی، کشاورزان نیدر ب ژهوی به، داریپا

از اطالعات به  شانیدانش و ادراک ا، یآگاه شیافزا
در رفتار  رییتغ، آنی جهیکه در نت باشدمی روز

به روز شده  یالگوها یریکشاورزان در جهت به کارگ
 ،راستا نیدر ا. صورت خواهد گرفت یکشاورز داریو پا

از  یکی، قابل استفاده است؛ اما یمختلفهای روش
کار  تیتوجه به ماه ابها روش نیاترین مناسب
، رافع و همکاران) باشدمی یلیموبا یریادگی، یکشاورز
به هر گونه  یلیموبا یریادگی(. 1355، یی؛ مال1354

 از استفاده با که شودمی اطالقای یریادگی
تلفن ، تلفن همراه چونهم یاریسهای دستگاه
، یامکان دسترس. تالیجیتبلت و کتابخوان د، هوشمند

و خلق دانش و اطالعات را در هر گذاری به اشتراک
 نیو از ا سازدمی فراهم رندهیادگی یزمان و مکان برا

 و یریادگیو گسترش  یآسانگر، به بهبود، قیطر
 (. 1353، و همکاران انیمان) کندمی آموزش کمک

محبوب ای ندهیهمراه در جهان به طور فزا تلفن
در روستاها به طور عمد  ژهیبه و لهیوس نیا. شده است

 ازتر کم و شدمی استفاده یاجتماعهای تعامل یبرا
 بهره گرفته، کشاورزان یریادگیدر امر  ژهوی به، آن
 نیبا توجه به ا(. 2559، اسکات و همکاران) شودمی
 توانندنمی ییبه تنها یحضورهای آمـوزش که

 در بخش یتوسـعه انسـانهای برنامه ازین یگوپاسخ
های تحقـق هـدفی الزمه جهیباشد؛ درنت یکشـاورز

های از آموزشگیری بهـره یتوسـعه در کشـاورز
آمـوزش و  عیسـر تیقابل یاسـت که دارا یمکمل

ی بـه واسـطه(. 1351، یمرصع) باشـند یریادگی

بـه  رانیدر ا انییو روسـتا شـاورزانک رسـی دست
و بـه  یلیموبا یـریادگیمهـم  یاز ابـزارها یکـی

نفوذ تلفن همـراه در  ـبیضر ـشیافزا گـریعبـارت د
آمـوزش مکمـل  یابـزار بـرا ـنیاز ا توان، میروستاها

توسـعه  یمتعـارف بـرا یآموزشـهای در کنـار روش
 ،و همکاران یاللهفرج ) بهره جسـت داریپا یکشـاورز
در توسعه  یریادگینوع از  نیخأل ا، اما (؛1350
به  رانیدر حال توسعه از جمله ا یکشورها ییروستا
 . محسوس است یخوب

 یکشورهاتر بیش در ریاخهای چند که در سال هر
انتشار اطالعات ی نهزمی در همراه تلفن، افتهیتوسعه 
 (؛2512، نتنمی و فافچمپس)اند موفق بوده یکشاورز

است که  نیا کنندمی مشخصها نشانه که چه آن، اما
قرار  باشد دیکه با یگاهینتوانسته است در جا رانیدر ا
 شیب که نیبرخالف ا زین دختر پلدر شهرستان  رد؛یگ
 یدرصد کشاورزان تلفن همراه دارند و دسترس 55از 

 یرابرناب، لیو موبا نترنتیقابل توجه آنان به شبکه ا
به ، خوردمی کشاورزان به چشم نیدر ب یآموزش
 یشاهد نابرابر ییایکه هم در عرصه جغرافای گونه

های و هم موضوع مباشیمی یکشاورزهای آموزش
 ین به گونه هماهنگگوناگو یآموزش یازهایو ن مختلف

 یروستاها، گریبه عبارت د. شوندنمی پوشش داده
 بهرهها آموزش ازتر ، کمخدمات یدوردست از مرکزها

 ریمانند زنان و عشاهایی گروه، گرید یو از سو برندمی
 قرار یآموزش هایبرنامه پوشش تحتتر کم زین

در امر  یلیموبا یریادگی رشیبا پذ، رو نیاز ا. رندگیمی
 شهرستان نیآن در ا جیو ترو یآموزش کشاورز

آموزش های نهیانتظار داشت که با کاهش هز توانمی
 یو کم  یفیک یو ارتقا یآموزش تیفیک یو ارتقا
در  یینه تنها به خودکفا، یکشاورزهای محصول
 یبلکه به توسعه صادرات در بخش کشاورز، یکشاورز

خروج ارز در بخش نه تنها از ، یبه عبارت. دیرس
در جهت  یگام، خواهد شد؛ بلکه یریجلوگ یکشاورز

 یاقتصاد مقاومت یبه نفت در راستا یخروج از وابستگ
وسط ت یریادگینوع  نیا رشیو در پذ شودمی برداشته

 نیشناخت ا. مؤثر است یچندهای کشاورزان عامل
از  یلیبامو یریادگی رشیروند پذ تواندمیها عامل
 .کشاورزان را سرعت بدهد نیتلفن همراه در ب قیطر
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مؤثر های عامل یبررس، پژوهش نیهدف از ا، رو نیاز ا
 یتلفن همراه در آموزش کشاورز یریبر به کارگ

 . باشدمی
مؤثر بر های عامل یپژوهش به منظور بررس نیا در
از مدل ، یتلفن همراه در آموزش کشاورز یریبه کارگ

ه لور و تاد بیشده ت ریزیامهبرنرفتار  هیتجز هینظر
 ریزیبرنامهرفتار  هینظرهای از سازه یبیهمراه ترک

استفاده شده ، راجرز یاشاعه نوآور هیشده آجزن و نظر
ه ب، یکنون یبررس یبراها هیظرن نیانتخاب ا. است
 بینییشپو  ینشانگر ییآن و توانا یباال یریفراگ لیدل

 یاز سو. باشدمی ینظرهای مدل گریباال نسبت به د
 نهزمی درها مدل گریاز دتر بیش مدل نیا، گرید
 یررسمیکه حالت غ یدر کشاورز یلیموبا یریادگی

 .بود هدخواتر آن ملموس جیکاربرد داشته و نتا، دارد
با  یشده و اشاعه نوآور ریزیبرنامهرفتار  هیدو نظر

و کنترل رفتار  یهنجار ذهن، نگرشای سازه هیتجز
رفتار  هیتجز هیموجب توسعه در نظر، درک شده

 شیکار منجر به افزا نیا. شده است، شده ریزیبرنامه
از تری قیو درک دق ین قصد رفتارییقدرت تب

و ( 1559، و تاد لوریت) درفتار خواهد ش یندهایشایپ
 یریو به کارگ رشیمؤثر بر پذهای عامل جهیدر نت

 . شودمی یابیارز یبه خوب یلیآموزش موبا
استفاده درک شده به عنوان باور فرد در  یآسانگر

اهد آسان خو یلیموبا یریادگیاست که استفاده از  نیا
 لیبه دل رندهیادگیاست که  یمفهوم یسودمند. بود

 ،به اطالعات در هر زمان و مکان عیسر یامکان دسترس
، و همکاران ویل) داندمی استفاده از آن را سودمند

 یسرزندگ(. 1353، و همکاران انیبه نقل از مان 2513
از ذهن فرد است  یبه عنوان حالت( نشاط) درک شده

در  یتمرکز و کنجکاو، ادراک فرد از توجه زانیکه م
 ای دهدمی را نشان یلیموبا یریادگیتعامل با  نیح
، تعامل را لذت بخش که نیادراک فرد از ا زانیم

 نگاو) شودمی فتعری، بداند آور و نشاطکننده سرگرم
 ریپژوهش سه متغ نیدر ا(. 2555، و همکاران

درک شده و  یآسانگر، درک شده یسودمند
های کنندهبینیپیشدرک شده به عنوان  یسرزندگ

به  یلینگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبا ریمتغ
 . ندآیمی شمار

از ادراک فرد است ای درجه یذهن یهنجارها
سبت ن، او مهم هستند یکه برا یافراد که نینسبت به ا

 دارند یچه نظر لیاز سامانه موبا یبه استفاده و
مختلف نشان های یبررس(. 1353، و همکاران انیمان)

 یشکل دهنده قصد رفتار یذهن هنجارهای کهاند داده
 باشندمی دیجدهای یاستفاده از فناور یافراد برا

 یآمادگ، پژوهش نیدر ا(. 2555، وانگ و همکاران)
به  یلیموبا یریادگی رشیپذ یو کشاورزان برا انیمرب

 یذهن یهنجارها ریمتغهای کنندهبینیپیشعنوان 
 . شوندمی استفاده

( درک شده یخودکارآمد) رفتار درک شده کنترل
 یخود براهای ییفرد از توانا یابیادراک و ارز انگریب

 تسبایمی درک شده یکنترل رفتار. بروز رفتار است
درنظر گرفته شود چون  یقصد رفتار بینیپیشدر 

از  رونیب یبه دنبال انجام رفتار یافراد با احتمال کم
، و همکاران انیمان) روندمی یحوزه کنترل شخص

ه ب یریادگیاستقالل  ریمتغ، پژوهش نیدر ا(. 1353
درک شده  رفتاری کنترلکننده بینیپیشعنوان 
رد ف درک زانیبه م یریادگیاستقالل . شودمی یبررس

 ندیو کنترل بر فراپذیری تیمسئول، یاز خودانضباط
 تیدر نها(. 2512، چئون و همکاران) است یریادگی

 یزشیانگهای دربردارنده عامل یقصد رفتار ریمتغ
و نشان دهنده تالش و  باشدمی بر رفتار رگذاریتأث

رفتار از خود  کیانجام  یاست که افراد برا یکوشش
(. 1359، ادهیو پاپک یریشب) دهندمی نشان
پژوهش مورد نظر انجام  نهیدر زم یمختلفهای یبررس

 یاریاللهبه پژوهش  توانمی زین رانیدر ا. گرفته است
امکان  یکه به منظور بررس(، 2511) و همکاران

استفاده از تلفن همراه در خدمات توسعه  یسنج
. اشاره کرد، انجام شده است النیدر استان گ یکشاورز
، یکه عوامل اقتصاد دندیرس جهینت نیبه ا محققان
مؤثر در به های عامل ترینمهم، یرساختیو ز یمهارت
. باشدیم یتلفن همراه در توسعه کشاورز یریکارگ
نشان (، 1350) و همکاران یمطالعات فرج الله جینتا

مهارت کار  زانیاز کشاورزان از نظر م یمیداد حدود ن
. ارندقرار د ینییدر سطح پا یلیموبا یریادگیبا ابزار 

ه که هرچ دندیرس جهینت نیمحققان به ا نیاچنین هم
 رزانسطح سواد و درآمد در کشاو یرهایمتغ زانیم
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 یریبه کارگ برایها آن شیگرا زانیم، ابدی شیافزا
 شیافزا کیارگان یدر آموزش کشاورز اریس یریادگی

نشان داد؛  یمدل ساختار لیتحل تیدر نها. ابدیمی
، یمال، یسودمند، مهارت، محتواهای مؤلفه

در  اریس یریادگی یریو نگرش با به کارگ یروانشناخت
داری معنی مثبت و هرابط کیارگان یآموزش کشاورز

 نییآن را تب انسیدرصد از وار 80دارند و در مجموع 
 . کنندمی

در پژوهش خود به (، 1353) و همکاران انیمان
، اریس یریادگیمؤثر بر قصد های عامل یمنظور بررس

شده را انتخاب کردند که  ریزیبرنامهرفتار ی هینظر
 و یذهن یهنجارها، شامل سه سازه نگرش به استفاده

ت به دس جیبنا بر نتا. درک شده بود یکنترل رفتار
از سه عامل  کیهر  با اریس یریادگیقصد  نیب، آمده

  .وجود دارد یو معنادار میرابطه مستق، اثرگذار در مدل
خود از های یدر بررس(، 1359) ادهیو پاپک یریشب

لور و یشده ت ریزیبرنامهرفتار  هیتجزی هینظر بیترک
ی هیشده آجزن و نظر ریزیبرنامهرفتار ی هینظر، تاد

 هجینت نیراجرز استفاده کردند و به ا ینوآوری اشاعه
 جز پژوهش به یرهایمتغی همه نیکه ب دندیرس

درک شده با نگرش و  یآسانگر ریمتغ نیبهای رابطه
رابطه  ،درک شده یبا کنترل رفتارها یریادگیاستقالل 
در (، 1353) و همکاران یخسرو. وجود دارد یمعنادار
، FRAME1خود با استفاده از مدل های یبررس
 یدر آموزش پزشک یلیموبا یریادگیمؤثر بر های عامل
 دنگرش و قص نینشان داد ب جینتا. کردند یابیرا ارز
ود وج یرابطه مثبت و معنادار اریس یریادگی رشیپذ

در پژوهش خود (، 1585) و همکاران سیوید. دارد
 شریادراک شده بر پذ یگرفتند که سودمند جهینت

 یدارد درحال تأثیر یو قصد استفاده از فناور یفناور
 یفناور رشیبر پذ یریدرک شده تأث یکه آسانگر

های عامل یبررس رد(، 2552) انگ و همکارانت. ندارد
که  تندافیدر تالیجیکتابخانه د یفناور رشیمؤثر بر پذ

 ،استفاده یدرک شده و آسانگر یسودمند یرهایمتغ
وده کاربران ب یاز سو یفناور نیا رشیپذکننده نییتع

خود های افتهیدر (، 2555) وانگ و همکاران. است
ستقل م یریادگیهای تیکه قابل یکردند که افراد انیب
 تفادهاس یلیموبا یریادگیاز  تریبیشبا احتمال ، رنددا
 پژوهش را نشان یمدل مفهوم، 1ی نگاره. کنندمی
 . دهدمی

 
 پژوهش یمدل مفهوم -8نگاره 
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 شناسیروش
، و از نظر روش یکاربرد، پژوهش از نظر هدف نیا
به  امهنپرسشکه با استفاده از  باشدمی یارتباط -یعل 

ها داده یگردآور یبرا. انجام شده است یدانیروش م
 شده توسط چئون و همکاران نتدوی نامهپرسش از
 یاو بر یلیموبا یریادگی رشیپذی نهیدر زم(، 2512)

درک شده از  یسرزندگ ریمربوط به متغهای هیگو
(، 2551) میشده توسط مون و ک هیته نامهپرسش

با توجه به جامعه مورد مطالعه ها هیاستفاده شد و گو
پرسش در  5شامل  یاصلی نامه. پرسششدند یبوم

 135کشاورزان و ای حرفه -یفردهای یژگیمورد و
 یلیخ) بود کرتیلای پنج رتبه فیدر قالب ط هیگو

(. 9= ادیز یلیخ، 4= ادیز، 3= یاحدت، 2کم= ، 1کم= 
کشاورزان دهستان ، پژوهش نیا یمورد بررسی جامعه

 لیدل. بودند( N=985) در شهرستان پلدختر نهیافر
 نیبود که ا نیدهستان ا نیانتخاب کشاورزان ا

را دارد که از  یشمار کشاورزان ترینبیشدهستان 
از  یجیتروهای امیگرفتن پ یهمراه براهای تلفن

جهاد ) کنندمی استفاده یخدمات کشاورز یرکزهام
چنین (. هم1351، شهرستان پلدختر یکشاورز

هستند که  شرویکشاورزان پ، منطقه نیکشاورزان ا
را  یبا جهاد کشاورز یبه همکار تریبیش شیگرا

 و مورگان یحجم نمونه برابر جدول کرجس. دارند
فاده از نفر برآورد شده است که با است 145( 1515)

ب با انتساب متناس یتصادفای طبقهگیری روش نمونه
 . انتخاب شدند

 ییاز دو روش روانامه، پرسش ییروا دییتأ یبرا
 ینظرها افتیدر. و سازه استفاده شده است یصور

از متخصصان در  گرینفر د 1مشاور و ، استادان راهنما
را  یصور ییروا دییموجبات تأ، مورد پژوهش نهیزم

 نییسازه در غالب تع ییاز رواچنین هم فراهم ساخت و
 همگرا ییروا. عمل آمد بههمگرا و واگرا استفاده  ییروا

 نیه اب. شد دییتأ یدییتأ یعامل لیبا استفاده از تحل
های مربوط به پرسش یعامل یصورت که بارها

 انسیوار نیانگیم زانیم زیو ن 9/5باالتر از  نامهپرسش
 زیواگرا ن ییروا یبرا. بود 9/5از تر بیش 2یاستخراج
 ریغتبا م دیبا سنجندمی را ریمتغ کیکه هایی پرسش

 رگیباشند و با د ییباال بستگیهم یمورد نظر دارا
منظور  نیبد. داشته باشند ینییپا بستگیهم رهایمتغ

 مکنون یرهایمتغ یاستخراج انسیوار نیانگیجذر م
که ای بستگیهمهای زانیبا م(، 1جدول  یرهایمتغ)
، مکنون دارد یرهایمتغ گریمکنون با د یرهایمتغ نیا

 انسیوار نیانگیم رشد که حاصل جذ سهیمقا
 بود کهتر بیشها بستگیهمهای زانیاز م یاستخراج

مهر و  نیرام) کندمی دییواگرا را تأ ییروا، امر نیا
 زین نامهپرسش ییایسنجش پا یبرا(. 1354، چارستاد

های بیکه با توجه به ضر. استفاده شد یبیترت یااز تت
 عاقو دییمورد تأ زین نامهپرسش ییایپا، محاسبه شده

 یابیمدلبا استفاده از  قیتحقهای هیفرض تیدرنها. شد
 یهاافزارنرمو استفاده از  یساختارهای معادله

AMOS  وSPSS یهاافتهی، 1جدول . آزمون شدند 
 . هددمی را نشان قیتحق لهیوس ییایهمگرا و پا ییروا

 
 

 قیتحق لهیوس ییایو پا ییروا -8جدول 
 AVE 𝛉 متغیرهای مکنون AVE 𝛉 متغیرهای مکنون

 80/5 01/5 استقالل یادگیری 04/5 18/5 آسانگری استفاده درک شده

 01/5 92/5 نگرش 83/5 04/5 سودمندی درک شده

 88/5 98/5 هنجارهای ذهنی 05/5 05/5 سرزندگی درک شده

 55/5 18/5 کنترل رفتاری درک شده 83/5 92/5 آمادگی مربیان

 83/5 14/5 قصد پذیرش یادگیری موبایلی 85/5 92/5 آمادگی کشاورزان
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 هایافته
 145از ، پژوهش نشان دادند که یفیتوصهای افتهی

 تن 28را مردان و (، %2/81) تن 121، تن پاسخگو
 یسن نیانگیدادند و م لیرا زنان تشک(، 8/18%)

= اریانحراف مع) سال 45حدود  یکشاورزان مورد بررس
تن از کشاورزان مورد  48، جیطبق نتا. بود(، 11/1

 58، ساده همراهتلفن  یدارا(، درصد 2/32) مطالعه
تلفن همراه هوشمند و درصد  یدارا(، درصد 8/09) تن
( همراه تلفن بر عالوه) تاپ تبلت و لپ یدارا یکم

باور  نیدرصد از کشاورزان بر ا 85به  کنزدی. بودند
 یاابزار برترین بودند که تلفن همراه هوشمند مناسب

 لپ ،تبلت، تلفن همراه ساده. باشدمی یلیآموزش موبا
. رار گرفتندق یبعدهای تیدر اولو یبیج انهیو را پتا

 انیب، یدرصد از کشاورزان مورد بررس 34حدود 
در . رنددا لیدر استفاده از موبا یینمودند که تسلط باال

 یپراکندگ یبررس یبرا یفیتوصهای افتهی، 2جدول 
 . ارائه شده است رهایمناسب متغ
را در به  قیتحق یرهایبستگی متغ، هم3جدول 

. دهدرا نشان می یدر آموزش کشاورز لیموبا یریکارگ
 بیضرترین شیآن است که ب انگریب جینتا نیا

 یفتارقصد ر ریدو متغ نیبستگی مربوط به ارتباط بهم
 درک شده است. یو سرزندگ

 برازش مدل پژوهش
و  2در نگاره  یدییتأ یعامل لیتحلهای افتهی

مدل  دییتأ یاگوی واند نشان داده شده 4جدول 
 وانتمی نیاست. بنابرا یبرازندگهای برحسب شاخص

 لیتحل قیبه دست آمده از طرهای افتهیبرحسب 
را به ها هیبه دست آمده از آزمون فرض جینتار، یمس
 . دیکش ریتصو

 
 آموزش یبرا لیمورد استفاده از موبا یرهایمتغبندی رتبه -2جدول 

 رتبه CV انحراف استاندارد ( 5از ) میانگین متغیر

 1 51010/5 20502/5 9123/3 آسانگری استفاده درک شده

 9 50983/5 24111/5 0022/3 سودمندی درک شده

 8 51114/5 28211/5 0280/3 سرزندگی درک شده

 1 59519/5 10500/5 3829/3 آمادگی مربیان

 4 50512/5 21598/5 4019/3 آمادگی کشاورزان

 15 58448/5 21013/5 2084/3 یادگیری استقالل

 2 59344/5 10491/5 5182/3 نگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبایلی

 3 59518/5 21951/5 0331/3 هنجارهای ذهنی

 5 58385/5 25211/5 4894/3 کنترل رفتاری درک شده

 0 51335/5 21520/5 0823/3 قصد پذیرش یادگیری موبایلی

 
 پژوهش یرهایمتغ رمنیاسپ بستگیهم سیماتر -3جدول 

 81 3 1 4 6 5 4 3 2 8 مفهوم

          1 آسانگری درک شده -1

         1 145/5** سودمندی درک شده -2

        1 054/5** 159/5** سرزندگی درک شده -3

       1 251/5* 151/5* 321/5** آمادگی مربیان -4

      1 350/5** 955/5** 445/5** 309/5** کشاورزانآمادگی  -9

     1 301/5** 355/5** 131/5** 023/5** 002/5** استقالل یادگیری -0

    1 439/5** 181/5* 151/5* 321/5** 355/5** 410/5** نگرش -1

   1 485/5** 359/5** 953/5** 411/5** 314/5** 352/5** 211/5** هنجارهای ذهنی -8

  1 313/5** 411/5** 191/5** 441/5** 235/5** 100/5** 015/5** 111/5** کنترل رفتار درک شده -5

 1 110/5** 395/5** 250/5** 014/5** 931/5** 151/5* 180/5** 195/5** 014/5** قصد رفتاری -15

** 51/5 ≥ P  *59/5 ≥ P   
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مؤثر در به های عامل گیریاندازهمدل ، 2 نگاره
. دهدمی را نشان یدر آموزش کشاورز لیموبا یریکارگ

 04 رهایکل متغ، به دست آمده از پژوهش جیبنابر نتا

در ) دکننمی نییوابسته را تب ریمتغ انسیدرصد از وار
نبود  ها،نیوجود رابطه و خط چ، خطوط پر 2نگاره 
 (. دهدمی را نشانداری معنی رابطه

  
 یدر آموزش کشاورز لیموبا یریمؤثر در به کارگهای عامل گیریاندازهمدل  -2نگاره 

 یدر آموزش کشاورز لیموبا یریمؤثر در به کارگهای عامل گیریاندازهبرازش مدل های شاخص -4جدول 
 حد مجاز برآوردهای مدل نام شاخص

 3از تر کوچک 31/0 کای اسکور بر درجه آزادی

 85/5از تر بزرگ 88/5 ( GFI) شاخص برازندگی

 1/5مساوی تر کوچک 1/5 ( RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 55/5مساوی تر بزرگ 550/5 ( CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 55/5مساوی تر بزرگ 5553/5 ( NFI) شاخص برازش بهنجار

 
 یدر آموزش کشاورز لیموبا یریمؤثر در به کارگهای عامل یدییتأ یعامل لیخالصه تحل -5دول ج

 معنی داری ضریب تعیین t آماره ضریب مسیر 

 9/2 344/5 نگرش  آسانگری استفاده درک شده

29/5 

55/5 

 1/5 4/1 118/5 نگرش  سودمندی درک شده

 58/5 58/5 552/5 نگرش  سرزندگی درک شده

 9/3 241/5 هنجارهای ذهنی  آمادگی مربیان
40/5 

55/5 

 55/5 1/1 935/5 هنجارهای ذهنی  آمادگی کشاورزان

 55/5 05/5 1/18 831/5 کنترل رفتارهای درک شده  استقالل یادگیری

 -1/5 -51/5 پذیرش یادگیری موبایلی قصد  نگرش 

04/5 

80/5 

 55/5 4/2 125/5 پذیرش یادگیری موبایلی قصد  هنجارهای ذهنی

 55/5 8/14 110/5 پذیرش یادگیری موبایلی قصد  کنترل رفتاری درک شده
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، در مدل یرابطه عل  5از ، شودمی دهیکه د گونههمان
 یشدند و مابقدار یمعن یرابطه به لحاظ آمار 0فقط 

 . را نشان ندادندداری تأثیر معنی

 گیرینتیجهبحث و 

 مؤثر در های عامل ییشناسا، پژوهش نیهدف از ا
 کشاورزان یدر آموزش کشاورز لیموبا یریبه کارگ

از  نشان داد کهها افتهی جینتا. پلدختر بود نهیافر
 یهنجارها، نگرش) پژوهش یاصل ریسه متغ انیم

 ریدو متغ(، درک شده یو کنترل رفتار یذهن
درک شده  یو کنترل رفتار یذهن یهنجارها

 یبر قصد رفتار یمثبت و معنادار تأثیر یادار
، دارند یلیموبا یریادگی رشیپذ یکشاورزان برا

 و همکاران انیمانهای افتهیبخش با  نیا جینتا
کشاورزان  دگاهیاز د. دارد ییهمسو( 1353)

 110/5 ریمس بیدرک شده با ضر یکنترل رفتار
 ریمس بیبا ضر یذهن یهنجارها، و پس از آن

 یرا بر قصد رفتار تأثیر ترینبیش 125/5
. رنددا یلیآموزش موبا رشیکشاورزان نسبت به پذ

 گرانید دگاهید تأثیرکمترشدن ، امر نیا لیدل دیشا
ط خاص توس یانجام رفتار نهینبود زم ایانجام  یبرا

 . کشاورز باشد
 تأثیربه دست آمده از پژوهش جینتا بنابر ، 

درک شده بر  یدرک شده و سرزندگ یسودمند
 یلینگرش کشاورزان نسبت به آموزش موبا ریمتغ

های افتهیبا ها افتهیبخش از  نیا جیرد شد که نتا
 ادهیو پاپک یریو شب( 1585) و همکاران سیوید
نبودن دار یبه رغم معن. ندارد ییهمسو( 1359)

، درک شده یدرک شده و سودمند یدگسرزن
استفاده درک شده به عنوان  یآسانگر
ه نگرش کشاورزان نسبت ب ریمتغکننده بینیپیش

 ترین، بیش34/5 ریمس بیبا ضر، یلیآموزش موبا
 یفیتوصهای افتهیدر بخش . را بر نگرش دارد تأثیر

 ینشان داد همه کشاورزان مورد بررس جینتا زین
درصد آنان تلفن  09که  هستندتلفن همراه  یدارا

 دهدمی امر نشان نیهمراه هوشمند داشتند؛ هم
استفاده درک شده به  یآسانگر، که از نظر آنان

به ، کشاورزان است یبرا یشرط مهم شیعنوان پ

 یناش یو سرزندگ یکه به جنبه سودمندای گونه
، موضوع نیالبته ا. کنندمی یاز آن توجه کمتر

ا دارد ر تأثیرکه بر نگرش  یگریدو عامل د تیاهم
 یریادگیسازی ادهیپ یو برا کندنمی کتمان
های به عنوان عامل ریهر سه متغ دیبا یلیموبا
ها و موارد افزارنرمو ساخت  یدر طراح رگذاریتأث

، است یادآوریالزم به . ردیمدنظر قرار گ یآموزش
و ( 1353) و همکاران انیمان جیبا نتا افتهی نیا

چراکه ، ندارد یهمخوان( 1359) ادهیپکو پا یریشب
 جهینت نیپژوهشگران در پژوهش خود به ا نیا

استفاده درک شده بر نگرش  یکه آسانگر دندیرس
 . داردن یمعنادار تأثیر یلیموبا یریادگیاستفاده از 

 و  انیمرب یآمادگ، مشخص شد گرید یسو از
 مثبت تأثیر یذهن یکشاورزان بر هنجارها یآمادگ

 یکه آمادگ حیتوض نیدارند؛ با ا یو معنا دار
 یاز آمادگتر بیش 93/5 ریمس بیکشاورزان با ضر

 امر نشان نیا. است 24/5 ریمس بیبا ضر انیمرب
 ای نوعان هم تأثیرکشاورزان تحت  دهدمی

 یلیموبا یریادگیاستفاده از  یبرا ودهمساالن خ
 نیکشاورزان بر ا دهدمی موضوع نشان نیا. هستند

نسبت به  یکمتر یآمادگ، انیباورند که مرب
. ارندد یلیموبا یریادگیاستفاده از  یکشاورزان برا

 یآمادگ ریخاطرنشان کرد که دو متغ دیبا، درضمن
 انسیدرصد از وار 40، کشاورزان یو آمادگ انیمرب

 ،راستا نیدر ا کنند؛می نییرا تب یذهن یهنجارها
 و همکاران انیمان چونهم گریدهای قیتحق جینتا
 انگریب زین( 1359) ادهیو پاپک یریو شب( 1353)
در  انیدانشجو یموضوع هستند که آمادگ نیا

 . دارد تأثیر یذهن یهنجارها
 ل استقال ریمتغ تأثیرنشان داد  جینتا، تینها در

 زیدرک شده ن یکنترل رفتار ریبر متغ یریادگی
بخش از پژوهش  نیا جینتا. بوددار یمثبت و معن

، داشت یهمخوان( 2555) وانگ و همکاران افتهیبا 
های تیکه از قابل یباور بودند افراد نیآنان بر ا رایز
با احتمال ، مستقل برخوردار هستند یریادگی

در . ندکنمی استفاده یلیموبا یریادگیاز  تریبیش
که جا آن گفت از توانمی افتهی نیا نییتب

 یکشاورز نهیدر زم یش شفاهدان یکشاورزان دارا



 ... مؤثر بر یهالعام 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 836 

آزمون و  یدور بر مبناهای هستند و از گذشته
اند پرداخته یکشاورزهای تیبه فعال، خود یخطا

لذا اعتماد به  اند،را انجام داده یریادگی ندفرای و
خلق دانش و کنترل سرعت  ینفس الزم برا

 یکه دانش رسم یخود را دارند؛ به طور یریادگی
 دیاب. رندپذینمی کارشناسان مربوطه را( کیآکادم)

ش در بخ یریادگیاستقالل  ریخاطرنشان کرد متغ
کنترل  ریمتغ انسیدرصد از وار 05کشاورزان 

 . کندمی نییدرک شده را تب یرفتار
  شودمی شنهادیپ، پژوهشهای افتهیبا توجه به: 
 از جامعه  ییپژوهش نشان داد درصد باالهای افتهی

تلفن همراه هوشمند هستند  یمورد مطالعه دارا
 رییتغ یالزم برا طیامر نشان از وجود شرا نیکه ا

به  یاز آموزش سنت سیدر سبک آموزش و تدر
 گرددمی شنهادیپ جهیآموزش مدرن است؛ درنت

در مرکز جهاد  یمجاز یآموزش کشاورز جیترو
 . ردیمورد توجه قرار گ نهیدهستان افر یورزکشا

 یاصل ریسه متغ نیاز ب، که نیبا توجه به ا ،
نسبت به کنترل  تریکم تأثیر یذهن یهنجارها

کمتر  یرفتار درک شده داشت و نشان از آمادگ
 نهادشیپ جهیدرنت، کشاورزان بود دگاهیاز د انیمرب
 یبه کارشناسان جهاد کشاورز گرددمی

به . داده شود یمجاز جیترو نهیدر زمهایی آموزش

ی سازادهیپ یرا برا یکارشناسان کشاورز، یعبارت
در بخش آموزش  یلیموبا یریادگیسامانه 
 . آماده سازند یکشاورز

  از  یمیاز ن شیب، پژوهشهای افتهیبراساس
 ییقشر جوان بودند و توانا، کشاورزان مورد مطالعه

 در حد باال یلیموبا یریادگی یریخود را در بکارگ
 شودمی شنهادیپ جهیدرنت، نمودند یابیارز

های شرکت اندازیراه نهیالزم در زم ریزیبرنامه
 نیاتا از  ردیصورت گ یکشاورز یمجاز یخدمات
 . ردیانجام گتر عیسر یآموزش کشاورز، قیطر

 بافت  کیبه عنوان  یلیموبا یریادگیهای دوره
شود که  ریزیبرنامهای به گونه دیبا یاجتماع
 شایه در انتخاب رندهیادگیاستقالل کننده تیحما
درک  یبا توجه به نقش کنترل رفتار نیبنابرا، باشد

 اراناندرک دست، یلیموبا یریادگی رشیشده بر پذ
 یاازهین رفتنبا درنظر گ اریس یآموزشهای سامانه

کرده و با  زهیانگ جادیا، کشاورزان یروانشناخت
حس اعتماد به نفس در کشاورزان موجب  تیتقو

 . وندش یلیموبا یریادگیبه روند  دنیسرعت بخش

 هانوشتپی
1. Framework for the Rational Analysis of 

Mobile Learning 

2. Average Variance Extracted (AVE)  
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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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