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چکیده
 محدودیـت روش هـای آموزشـی متـداول در کشـاورزی و طیف گسـترده بهره بـرداران، باعث توجه به اسـتفاده از نظام 
یادگیـری سـیار بـا قابلیـت دسـترس پذیری بـاال و تحت پوشـش قـرار دادن بیشـتر بهره بـرداران شـده اسـت. بـا توجـه به 
نقـش مهـم ایـن نظـام یادگیری سـیار در زمینه انتشـار اطالعـات و وجـود چالش های متعـدد در بکارگیـری آن در آموزش 
کشـاورزی، ایـن پژوهـش بـا هـدف اصلـی، تحلیل نظـر کارشناسـان دربـاره چالش هـا و راهکارهـای به کارگیـری یادگیری 
سـیار در آمـوزش کشـاورزان آذربایجان شـرقی انجام شـده اسـت. دیدمان این پژوهش کمـی بوده و از نظر هـدف، کاربردی 
اسـت. جامعـه آمـاری تحقیق کارشناسـان مدیریت جهادکشـاورزی در اسـتان آذربایجان شـرقی )N = 429( بودنـد. بر پایه 
فرمـول کوکـران، شـمار 202 تـن بـه روش نمونه گیری خوشـه ای انتخاب شـدند که در سـال 1396 در آذربایجان  شـرقی 
انجـام شـده اسـت. پرسشـنامه محقق سـاخته شـامل سـه بخـش؛ ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای، چالش هـا )28 گویه( و 
راهکارهـا )26 گویـه( بـود کـه بـر پایـه مقیاس لیکـرت طراحـی گردید. بـرای سـنجش روایی پرسشـنامه از روایی شـکلی 
و روایـی همگـرا اسـتفاده شـد. بـرای تحلیـل یافته هـا از تحلیل عاملـی اکشـافی و تحلیل عاملـی تآییدی بهره گرفته شـد. 
یافتـه تحلیـل عاملـی تأییـدی نشـان داد کـه میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده برای سـازه های مورد بررسـی قابـل قبول 
بـوده اسـت )AVE≥0.550(. همچنیـن، مقـدار پایایـی ترکیبـی بـرای همـه سـازه ها مناسـب بـود )CR≥0.802(. داده هــا 
بــا اسـتفاده از  SPSS20  و AMOS21 تحلیـل شـدند. در ایـن تحقیـق، مهم تریـن چالـش، بـه رسـمیت نشـناختن نظـام 
یادگیـری سـیار توسـط مرکزهـای آموزش کشـاورزی به دسـت آمده اسـت. همچنیـن، یافته هـای تحلیل عاملی اکتشـافی 
نشـان داد عامل هـای زیرسـاخت، مهـارت و مشـارکت، روانشـناختی، فنـی )سـخت افزار و نرم افـزار(، دانـش و اطالعـات، 
هزینه هـا و نبـود تـوان اقتصـادی، 62 درصـد از واریانس چالش هـای به کارگیری یادگیری سـیار در ارائه خدمات آموزشـی 
بـه کشـاورزان را تبییـن کردنـد. در نهایـت، راهکارهـای حمایتـی، زیرسـاختی، مدیریتی، نگرشـی و آموزشـی بـه ترتیب به 
عنـوان راه حل هایـی بـرای پاسـخگویی بـه چالش هـای موجـود در بـه کارگیـری یادگیـری سـیار در آموزش کشـاورزی به 
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مقدمه
فناوری هـای  عنـوان  بـه  کـه  دیجیتـال  فناوری هـای 
اطالعاتی و ارتباطی شـناخته می شـوند، برای کمک به تبادل 
اطالعـات، ایجـاد ارتباط ، بهبود دسترسـی و اتصال بسـیاری 
از مـردم جهـان، قابـل اسـتفاده هسـتند )امینـا و همـکاران، 
2020(. یادگیـری با اسـتفاده از فناوری هـای دیجیتال قابل 
حمل با عنوان یادگیری سـیار گسـترش یافته اسـت، بدیهی 
اسـت کـه دسـتگاه های تلفـن همـراه سـریع تر از جمعیـت 
جهان در حال رشـد هسـتند )کرلوسـی و همـکاران، 2021(. 
یادگیـری سـیار، اسـتفاده از روش هـای آموزشـی نوآورانه با 
اسـتفاده از فنـاوری تلفـن همـراه بـرای درک بهتـر مطالـب 
آموزشـی و دسـتیابی بـه هدف هـای آموزشـی مـورد نظـر 
اسـت )کرنی و همکاران، 2018(. اسـتفاده از یادگیری سـیار 
در فراینـد یاددهـی و یادگیـری بسـتری اسـت کـه در همـه 
کشـورهای جهـان بـه ویـژه بـه افـراد دورافتـاده و گروه های 
آسـیب پذیر اجـازه می دهـد تـا بـه دانـش و اطالعـات مورد 
نیاز دسترسـی داشـته باشـند )کرلوسـی و همکاران، 2021(. 
ایـن نظـام یادگیری بـه عنوان یک زیر مجموعـه در یادگیری 
الکترونیکی توسـعه یافته اسـت )کرامپتون، 2013( که اغلب 
غیررسـمی تلقی می شـود در حالی که یادگیری الکترونیکی 
)مکیـن،  ارائـه می شـود  بـه روشـی رسـمی و سـاختارمند 
2021 و مهدی پـور و زره کافـی، 2013(. آمـوزش سـیار بـه 
منزلـه اسـتفاده از فنـاوري سـیار در فرآیندهـای مرتبـط بـا 
آمـوزش و یادگیـری اســت، بنابرایـن، به عنـوان نقطه تالقي 
ابزارهـای سـیار و یادگیـري الکترونیکـي بـراي تولیـد یـک 
تجربـه یادگیـری تلقـی شـود کـه می توانـد در هـر زمـان و 
همـکاران، 1394(.  )اردالن و  پذیـرد  انجـام  مـکان  هـر  در 
لـذا آمـوزش و یادگیـری سـیار در بسـتر ابزارهـای یاددهی- 

یادگیـری سـیار شـکل می گیرد. 
امـکان گنجانـدن مدل هـای  یادگیـری سـیار  فنـاوری 
یادگیـری پرشـماری را فراهـم می کنـد. از ایـن رو نهادهـا و 
خـود  راهبرد هـای  خط مشـی ها و  قانون هـا،  سـازمان ها، 

را تغییـر داده و فرصت هایـی را بـرای رویکردهـای جدیـد 
همـکاران،  )کرلوسـی و  آورده انـد  فراهـم  فعـال  یادگیـری 
ویژگی هـا و  آموزشـی،  رویکردهـای  درک  بـا   .)2021
قابلیت هـای تلفن همراه، می توان بر اسـتفاده از این فناوری 
تمرکز کـرد )هوانگ و چانگ،2011(. اسـتفاده از این فناوری 
بـرای آمـوزش در زمینه هـای مختلـف در حـال پیشـرفت 
اسـت )سـوبرال، 2020(. در بخـش کشـاورزی بـا توجـه بـه 
کمبـود شـمار مروجـان کشـاورزي در برابـر طیـف گسـترده 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزي، نیـاز به یک آموزش سـریع، 
دسـترس پذیر در هر لحظه و مکان و با قابلیت تحت پوشـش 
قـرار دادن بیشـترین مخاطبان می باشـد )مرصعـی، 1391(. 
بدیهـي اسـت که این نـوع آمـوزش در یک محیـط مجازي و 
بـا کمـک فنـاوري هـاي اطالعاتـي و ارتباطي قابل دسـتیابی 
خواهـد بـود )اتـول، 2005(. روش هـای آموزش متـداول در 
کشـاورزی بـا محدودیت هایـی ماننـد وقت گیربـودن، صرف 
منبع هـای پرهزینـه، تمرکـز بـر کشـاورزان پیشـرو، کمبـود 
شـمار مروجـان و ضعـف اعتبـارات رو بـه روسـت )احمـدی، 
1391(. بنابرایـن  بـا اسـتفاده و تکیـه بـر ایـن آموزش هـای 
سـنتی نمی تـوان خـود را با شـرایط متغیر جهانی و سـرعت 
روزافـزون دگرگونـی اطالعـات هماهنـگ کـرد و نیـاز به نوع 
جدیـدی از آمـوزش اسـت کـه بتوانـد سـریع تر از روش ها و 
رسـانه های قدیمی تـر عمـل کـرده و از علوم جدید درسـت 
لـذا   .)1396 همـکاران،  )فرج اللهـی و  کنـد  بهره گیـری 
الزمـه تحقـق هدف هـای توسـعه در کشـاورزی بهره گیـری 
سـریع  قابلیـت  دارای  کـه  اسـت  مکملـی  آموزش هـای  از 
آموزش و یادگیری باشـند )مرصعی، 1391(. یادگیری سـیار 
از راهکارهـای مهمـی اسـت کـه قابلیـت رفـع مسـاله های 
نظـام آمـوزش کشـاورزی، از طریـق رفـع محدودیـت هـای 
مکانـی و زمانـی بـرای آمـوزش و یادگیـری را دارد )کرمـی، 
1395(. لـذا بایـد از ابـزار هـای سـیار در محیـط یادگیـری 
اسـتفاده شـود و به آنها اهمیت داده شـود )گوکسـو و اتیسی، 
2013(. یادگیـری سـیار در کشـاورزی شـامل فعالیت هـای 
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یادگیـری اسـت کـه از طریـق ابزارهـای سـیار  بـه  ویـژه 
تلفـن همـراه در راسـتای بهبـود دانـش، مهـارت و اطالعـات 
کشـاورزی انجـام می شـود. کاربـرد ایـن فنـاوری در زنجیره 
تولیـد محصول های کشـاورزی، کشـاورزان را قادر می سـازد 
بـه اطالعـات کشـاورزی مـورد نیـاز و بـه روز دسترسـی پیدا 
کننـد و در نتیجه منجـر به تصمیم گیری بهینه کشـاورزان و 
می شـود  تولیـدی  محصول هـای  بهـره وری  افزایـش 
فنـاوری می توانـد  چنیـن  همـکاران، 2018(.  )میسـاکی و 
محدودیت هـای ارائه خدمات سـنتی مشـاوره در کشـاورزی 
)امینـا و  کنـد  آسـانگری  را  یادگیـری  دهـد و  کاهـش  را 
همـکاران، 2020(. فناوری هـای تعاملـی جدیـد مـا را با یک 
چالـش و یک فرصت روبـه رو می کنند. فنـاوری تلفن همراه 
چالشـی را کـه در اختیـار ما قرار می دهد، چگونگی سـاختن 
محیطی اسـت که بتوانـد پذیرش انواع مختلـف فعالیت های 
یادگیـری را در فرهنگ هـا و سـنت های مختلـف پشـتیبانی 
کنـد. یادگیری سـیار همچنیـن فرصتی را در اختیـار ما قرار 
مـی دهـد کـه تغییـر راهبردهـای یادگیـری موجود اسـت تا 
فراگیـران رویکـرد بسـیار منعطفـی در مدیریـت یادگیـری 
خود داشـته باشـند. بنابراین ، بسـیاری از محققان هم اکنون 
در حـال کشـف تـوان بالقـوه )پتانسـیل( دسـتگاه های تلفن 
همـراه در پشـتیبانی از رونـد یادگیـری هسـتند )الحنیـان و 

همـکاران، 2018(.
آمـوزش، سـنگ بنـای کشـاورزی آینده و ایجـاد ظرفیت 
برای کشـاورزان است و در ترویج و توسعه کاربرد نوآوری های 
کشـاورزی، نقـش مهمـی دارد. می تـوان گفـت نوآوری هـا 
می توانـد از طریـق برنامه هـای اشـتراک دانـش مبتنـی بـر 
تلفـن همـراه، بـا سـرعت بیشـتری در بین کشـاورزان پخش 
شـود. )امینـا و همـکاران، 2020(. هم اکنـون، کمتـر از تلفن 
همـراه، در امـر یادگیـری کشـاورزان، بهـره گرفته می شـود، 
بیشـتر کشـورهای  در  اخیـر  در سـال های  کـه  هـر چنـد 
اطالعـات  انتشـار  زمینـه  در  همـراه  تلفـن  توسـعه یافته، 
کشـاورزی موفق بوده  اسـت، اما در ایران نتوانسـته اسـت در 

جایگاهـی مناسـب برای آمـوزش کشـاورزان قرارگیرد )صبا و 
همـکاران، 1397(. برخـی از کشـورهای آفریقایـی پیشـرفت 
شـایان توجهی در انتشـار اطالعات از طریق خدمات ترویج و 
پشـتیبانی کشـاورزی مبتنـی بر تلفن همـراه انجـام داده اند 
)ورنـا و سـینها، 2018(. اکنـون کشـورهای پیشـرو در ایـن 
زمینـه از جمله اسـترالیا، هند، چیـن و امریـکا، نرم افزارهای 
کامپیوتـری متعـددی بـا قابلیـت اجـرا روی دسـتگاه های 
تلفـن همـراه طراحـی کرده انـد. در ایـن زمینه می تـوان به 
نرم افزارهـای شناسـایی آفـات، علف های هـرز، بیماری های 
گیاهـی، بیماری طیور، ابزیان و دام، محاسـبه عملکرد مزرعه، 
آزمـون آب و خـاک، مدیریت مزرعه و مدیریـت تلفیقی آفات 
اشـاره کـرد )پورفاتـح، 1396(. در ایـران نیـز، نفوذ گسـترده 
تلفـن همـراه در جوامـع روسـتایی ) 97 درصد( ترویـج را بر 
آن داشـته تـا با تلفیـق توانمندی هـای این فنـاوری و دانش 
گسـترده موجـود در حوزه هـای مختلف کشـاورزی، فرصتی 
بـرای تقویـت تـوان علمـی، فنـی و مهارتـی بهره بـرداران و 
کارشناسـان کشـاورزی فراهم آورد )پورفاتح، 1396(. ارزیابی 
نرم افزارهای تولیدشـده در کشور، نشـان دهنده مراحل اولیه 
توسـعه آن هـا بـوده و غالبـاً در بخـش آمـوزش و یـا خرید و 
از  نهاده هـا و محصـوالت کشـاورزی اسـت. برخـی  فـروش 
نرم افزارهـا شـامل کلینیک کشـاورزی، آفـات و بیماری های 
برنج، بازارکشـاورزی و کشـاورزی پیشـرفته می باشد )قنبری 
می توانـد  دانـش  اطالعـات و  اشـتراک   .)1398 شیرسـوار، 
منجـر بـه توسـعه مهارت ها و شـیوه هـای بهتر کشـاورزی و 
در نهایـت افزایـش بهره وری شـود. آسـان ترین راه مشـاوره 
در مـورد روش هـای کشـاورزی و انتقال اطالعات کشـاورزی 
بـه کشـاورزان و ارائـه خدمـات مالـی مبتنـی بر تلفـن همراه 
می باشـد )امینـا و همـکاران، 2020(. طیـف گسـترده ای از 
اطالعـات کشـاورزی از جملـه اطالعـات مربـوط بـه شـرایط 
اقلیمـی و آب و هـوای دقیـق محلـی، توصیه هـای مربـوط 
بـه اسـتفاده از نهاده هـا، پیـش بینـی قیمت هـا و اطالعـات 
بـازار )قیمت هـای واقعـی( و اطالعـات حمل و نقـل از طریق 
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خدمـات مبتنـی بـر تلفـن همـراه قابـل انتقـال می باشـد 
شـبکه های  افـزون  روز  نفـوذ   .)2020 همـکاران،  )امینـا و 
بـرای  آن  بـودن  دسـترس  در  همچنیـن  همـراه و  تلفـن 
کشـاورزان، منجـر بـه دسترسـی بـه کشـاورزان دور افتاده و 
پراکنـده، بـدون توجـه بـه محیط و موقعیـت اجتماعـی آنان 
شـده اسـت و آسـانگری دسترسـی آنـان بـه خدمات توسـعه 
را باعـث شـده اسـت )امینـا و همـکاران، 2020(. کشـاورزان 
اغلـب از فنـاوری تلفـن همـراه بـرای کسـب اطالعـات برای 
افزایـش بهـره وری محصول هـا، جلوگیـری از بیماری هـای 
اسـتفاده  بهتـر  بازاریابـی  اسـتراتژی های  توسـعه  گیاهـی و 
می کننـد ) کارمـودی، 2013؛ شـیام، 2015؛ اوگبیـد و الـه، 
2015؛ چاچـار و حسـن، 2013(. بـا توجـه بـه سـودمندی و 
برتری هـای اسـتفاده از فنـاوری تلفـن همـراه، ایـن فناوری 
بـه طـور فزاینـده ای برای کمک به کشـاورزان حمایت شـده 
اسـت، امـا همیشـه بـا چالش هایـی بـرای اجـرا همـراه بوده 
اسـت )یـاو اسـابر، 2013(. یکـی از بنیادی تریـن چالش ها، 
سـطح پایین آموزش کشـاورزان اسـت که کشـاورزان هنگام 
اسـتفاده از تلفن هـای همـراه بـرای دسترسـی بـه اطالعـات 
)میسـاکی و همـکاران،  روبـه رو هسـتند  آن  بـا  کشـاورزی 
2018(. ادبیـات تحقیـق بررسـی شـده آشـکارا بی سـوادی 
آنجـم،  2014؛  همـکاران،  )مکـول و  خرده پـا  کشـاورزان 
2015(، نداشـتن موفقیـت کشـاورزان خرده پـا در پیروی از 
دسـتورکار های متخصصـان )آیفومـا و متیتـوا، 2015(، دوره 
آمـوزش ناکافـی یـا کوتاه مـدت ) آمادو و همـکاران، 2015 و 
تیسـلی، 2015( را نشـان می دهـد. مسـاله بنیادیـن دیگـر 
کـه کشـاورزان خرده پا با آن روبرو هسـتند کمبـود درآمدی 
اسـت. بـرای اینکه کشـاورزان بیشـترین اسـتفاده از خدمات 
تلفـن همـراه را داشـته باشـند، بایـد هزینه هایـی را متحمل 
شـوند )میسـاکی و همـکاران، 2018(. هزینـه باالتـر خدمات 
تلفـن همـراه بازدارنـده ای پیـش روی کشـاورزان خرده پـا 
هنـگام اسـتفاده از تلفن هـای همـراه بـرای دسترسـی بـه 
اطالعـات کشـاورزی ایجـاد می کنـد کـه شـامل هزینه های 

براگـر،  2015؛  همـکاران،  )آمـادو و  اسـت  اتصـال  اولیـه و 
2011؛ آسـنو اوکـر و مکونـن، 2012؛ چالویـک و همـکاران، 
2017(. زیرسـاخت های ناکافـی کـه بـه سـختی از سـامانه 
ارتباطـی شـبکه پشـتیبانی می کنـد یکـی از بازدارنده هـای 
اسـتفاده از تلفن هـای همـراه بـرای دسترسـی بـه اطالعـات 
دیگـر  از  )میسـاکی و همـکاران، 2018(.  اسـت  کشـاورزی 
بازدارنده هـا می توان به شـبکه های ضعیـف در منطقه های 
دور افتـاده )آیفومـا و متیتـوا، 2015(، محدودیـت پوشـش 
)واوبیـاال و آبـور، 2016( اشـاره کـرد. بررسـی های بسـیاری 
توانمندسـازی و  ارزیابـی ،  نگـرش ،  اثربخشـی ،  مـورد  در 
در  همـراه  تلفـن  فنـاوری  از  بالقـوه  اسـتفاده  چالش هـای 
کشـاورزی انجام شـده اسـت )میسـاکی و همکاران، 2018(. 
می تـوان بـه برخـی از بررسـی ها در زمینـه تأثیـر اسـتفاده 
از تلفن هـای همـراه )واوبیاال و آبـور، 2016؛ بالـراج و پاواالم، 
همـکاران،  )فدایـرو و  کشـاورزان  نگـرش  ارزیابـی   ،)2012
2015(( و توانایـی نقـش فنـاوری تلفـن همراه در کشـاورزی 

)آدبـو، 2014( اشـاره کـرد. 
از  اسـتفاده  چالش هـای  محـدودی  پژوهش هـای 
فنـاوری تلفـن همـراه را در کشـاورزی  بررسـی کرده انـد 
میسـاکی و  بررسـی های   .)2018 همـکاران،  )میسـاکی و 
همـکاران )2018(، چالش هایـی را کـه کشـاورزان خرده پـا 
در آفریقـا در هنـگام اسـتفاده از فنـاوری تلفـن همـراه در 
پروژه هـای کشـاورزی بـا آن روبـه رو بوده انـد را تجزیـه و 
تحلیـل کـرده اسـت. یافته هـای آن هـا نشـان داد؛ برخی از 
چالش هـای کشـاورزان شـامل کمبود مشـارکت کشـاورزان 
اسـتفاده  کـم،  اعتمـاد و شـفافیت  اجـرا،  اولیـه  مرحلـه  در 
از زبـان خارجـی در فرهنـگ محلـی و سـرقت تلفن هـای 
همـراه بـوده اسـت. بررسـی های امینـا و همـکاران )2020( 
بـا  شـده  طراحـی  برنامه هـای  ناسـازگاری  کـه  داد  نشـان 
زندگـی کشـاورزان، بی توجهـی بـه سـطح سـواد کشـاورزان 
منطقـه، کمبـود مهارت هـای اینترنتـی کشـاورزان، ناآگاهی 
از اسـتفاده موثـر از امکانـات تلفـن همـراه، متوقـف شـدن 
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خدمـات مالـی مبتنـی بـر تلفـن همـراه بدلیـل هزینـه باال،  
بی اعتمـادی بـه محتوا، نبـود زیرسـاخت های الزم )محتوای 
مناسـب(، درک نیازهـای خـاص کاربران از چالش هـای ارائه 
خدمـات کشـاورزی مبتنی بـر تلفن همـراه برای کشـاورزان 
بـوده اسـت. همچنیـن نتیجـه دیگر ایـن پژوهـش در آفریقا 
نشـان داد کـه چالـش مهم دیگـر این اسـت که همـه برنامه 
هـا و خدمـات مبتنـی بـر تلفـن همـراه در بلند مـدت پایدار 
بایمولـر  یافته هـای   .)2020 همـکاران،  )امینـا و  نیسـتند 
کـه جلـب  داد  نشـان   )2016( آکـر و همـکاران  )2015( و 
اعتمـاد کشـاورزان بـه اطالعاتـی که به آنـان ارائه می شـود، 
دشـوار اسـت. این مسـاله می تواند بـر پیشـرفت ارائه چنین 
خدماتی تاثیر بگذارد. قریشـی و همـکاران )2012(، برخی از 
دشـواری های اجـرای نظام یادگیری سـیار را بیـان کرده اند 
کـه شـامل نبـود زمینه دسترسـی بـه آخرین فنـاوری ، نبود 
زمینـه اتصـال سـریع بـه اینترنـت، مسـاله تأمیـن بی وقفـه 
بـرق، نبـود امنیت و نبـود زمینـه پشـتیبانی فنی می باشـد. 
یافتـه بررسـی های الحنیـان و همـکاران )2018( نشـان داد 
کـه بـرای اجـرای بهینـه یادگیـری سـیار، درک و غلبـه بـر 
چالش هـای مدیریـت، طراحی، فنـی، ارزیابـی و چالش های 
فرهنگـی و اجتماعـی ضـروری اسـت. در پژوهـش یاو اسـابر 
)2013( چالش هـای پیاده سـازی یادگیـری سـیار شـامل 
محتـوا،  ایجـاد  شـناختی،  شـبکه، چالش هـای  زیرسـاخت 
سـازگاری بـا تغییـر در یادگیـری سـنتی، روش مدیریـت، 
ارزیابـی فرایندهـا و یافتـه یادگیـری و مسـاله هزینه هـا بوده 
اسـت. یافته پژوهـش مهدی پـور و زره کافی )2013( نشـان 
داد کـه چالش های یادگیری سـیار شـامل چالش های فنی، 
چالش هـای اجتماعـی و آموزشـی، هزینه های بـاالی مربوط 
بـه تجهیـزات ، اتصـال ، تعمیر و نگهـداری، پشـتیبانی فنی و 
آمـوزش مربیـان می باشـد. همچنیـن در پژوهـش کرامپتون 
سـبک  تغییـر  بـه  نیـاز  مالـی،  محدودیت هـای   )2013(
تدریـس، نبود زمینـه دسترسـی، باورها در مورد سـودمندی 
فنـاوری، زمان بـر بودن پذیـرش فنـاوری از چالش های ارائه 

خدمـات مبتنـی بـر تلفـن همـراه بـوده اسـت. در پژوهـش 
زینالـی گرگری و همـکاران )1392( مهم ترین بازدارنده های 
زیسـت  آموزش هـای  در  سـیار  ابزارهـای  به کارگیـری 
محیطـی، مناسـب نبودن مقـررات موجود در زمنیه اسـتفاده 
از ابزارهـای سـیار، محدودیـت پهنـای بانـد بـرای اتصـال به 
اینترنـت، نبـود زمینـه دسترسـی بـه شـبکه اینترنـت در هر 
زمـان و مـکان، نبود یا کمبود سـواد اسـتفاده از فنـاوری روز، 
نبـود زمینـه فرهنگ سـازی اسـتفاده از ابزارهای سـیار برای 
یادگیری و آمـوزش و ضعیف بودن زیرسـاخت های مخابراتی 
مـورد نیـاز ماننـد خـط دهـی نامناسـب بـوده اسـت. امیدي 
نجـف آبـادي )1388( در پژوهـش خـود، چالش هـای بـه 
کارگیـري تلفـن همـراه در آمـوزش کشـاورزي را در چهـار 
عامـل انسـاني، مخابراتـي، فنـي و امنیتي دسـته بندي کرده 
اسـت. در تحقیـق یعقوبـی )1387(، فرهنگ سـازی پیش از 
آغـاز ارائـه خدمات و آموزش سـیار به روسـتاییان، گسـترش 
زیرسـاخت های مخابراتـی مربـوط به خدمات سـیار، کاهش 
هزینه هـای دسترسـی بـه انواع اطالعـات از طریـق ابزارهای 
سـیار و برگـزاری دوره های آموزشـی در زمینه بـه کارگیری 
ایـن ابزارهـا و خدمـات مرتبـط، مهم تریـن عامل هـا بـرای 
اجرایـی کـردن اسـتفاده از ابزارهای سـیار در ارائـه خدمات و 
یادگیـری سـیار بـرای روسـتاییان ذکـر شـده اسـت. یافتـه 
تحقیـق زینالـی گرگـری و همـکاران )1392( نشـان داد که 
توسـط  شـده  شناسـایی  راهکارهـای  بهتریـن  مهم تریـن و 
کارشناسـان محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی بـرای افزایـش 
زیسـت  آموزش هـای  بـرای  سـیار  ابزارهـای  از  اسـتفاده 
محیطـی ارائـه آموزش هـای الزم بـرای اسـتفاده از ابزارهای 
آموزش سـیار، فرهنگ سازی برای اسـتفاده بهینه از امکانات 
تلفـن همراه، بسـترهای الزم برای دسترسـی افـراد جامعه به 
سـخت افزار مورد نیاز و آشـنا کردن مردم با سـودمندی ها و 
برتری هـای اسـتفاده از این گونه ابزار هسـتند. پژوهشـگران 
هنـوز روی فنـاوری برنامه هـای تلفن همـراه کار کافی انجام 
نداده انـد، بنابرایـن، بررسـی های بیشـتری بـرای شناسـایی 
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قـوت، ضعـف، فرصت هـا و چالش هـا ضـرورت  نقطه هـای 
دارد. چنین بررسـی هایی ممکن اسـت به سیاسـت گذاران و 
دسـت اندرکاران توسـعه کمک کند تا مشـخص شود چگونه 
کشـاورزی  پروژه هـای  در  همـراه  تلفن هـای  از  می تـوان 
اسـتفاده کـرد تـا از تـوان بالقـوه فنـاوری تلفـن همـراه برای 
توسـعه اسـتفاده شـود )میسـاکی و همـکاران، 2018(. بنـا 
بـر یافتـه پژوهش هـا اسـتفاده از فنـاوری تلفن همـراه برای 
تولیـد  افزایـش  از  فنـاوری  ایـن  اسـت و  مهـم  کشـاورزان 
)دانکومـب،  می کنـد  حمایـت  کشـاورزی  محصول هـای 
2016 و گـی و تی سـوو، 2016(، یادگیـري سـیار در ایـن 
بخـش از اهمیـت ویـژه اي برخوردار اسـت، ایـن بخش ملزم 
بـه تأمیـن تقاضـاي روزافـزون کشـاورزان و بهره بـرداران در 
زمینـه یادگیـري دانش و اطالعات کشـاورزي اسـت. هر چند 
کـه در ایـران، عـالوه بر تولیـد محتـوای آموزشـی و ترویجی 
بـرای کشـاورزان ازطریـق نرم افزارهـای تلفن همراه، سـامانه 
تلفـن گویـای کشـاورزی برای مشـاوره تلفنی بـا متخصصین 
در خصـوص مسـائل فنـی کشـاورزی در برخـی اسـتان ها از 
قبیل آذربایجان شـرقی، فـارس، اردبیل و لرسـتان راه اندازی 
شـده اسـت، اما از قابلیت های دیگر یادگیری سـیار اسـتفاده 
نشـده اسـت. همان گونـه کـه در مطالـب باال اشـاره شـد در 
سـال های اخیـر در بیشـتر کشـورهای توسـعه یافتـه، تلفن 
همـراه در زمینـه انتشـار  دانـش و اطالعات کشـاورزی نقش 
مهمـی داشـته اسـت امـا در ایـران بـه دلیـل چالش هـای 
متعـدد، از قابلیـت هــای گســترده ای کـه این فنـاوری در 
بخـش هــای مختلــف کشــاورزی می تواند داشـته باشـد، 
بهـره گرفته نشـده اسـت. لـذا با توجه بـه قابلیت دسترسـی 
بـاال و فرصت هـای ارائه شـده توسـط این فناوری، شناسـایی 
مشـکالت اصلـی  بهره  بـرداری و اسـتفاده از آن ضـروری به 
نظر می رسـد. بـه همین دلیل ایـن پژوهش، با مـرور ادبیات 
گذشـته، بـه بررسـی و شناسـایی چالش هـا و راهکارهـای به 
کارگیـری یادگیـری سـیار توسـط کارشناسـان و کشـاورزان 

اسـت.  پرداخته 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر دیدمـان، کّمی بـوده و از نظر هدف، 
کاربردی است که در سال 1396 انجام شده است. یافته های 
پژوهـش در برنامه ریزی ها و سیاسـت گذاری های مربوط به 
اسـتفاده از روش های نویـن آموزش و یادگیـری و راه اندازی 
نظام یادگیری سـیار در آموزش کشـاورزی برای کشـاورزان و 
روسـتائیان قابـل اسـتفاده اسـت. در آغـاز ادبیـات و پیشـینه 
مرتبـط بـا موضوع یادگیـری سـیار و چالش هـا و راهکارهای 
به کارگیـری یادگیـری سـیار در آموزش کشـاورزان بررسـی 
شـدند و بـر پایـه یافتـه پژوهش هـای مختلفی کـه در زمینه 
یادگیری سـیار انجام شـده اسـت، بررسی شـدند. چالش ها و 
راهکارهـای مـورد نظـر ایـن تحقیـق اسـتخراج شـدند و در 
سـاخت ابزار تحقیق به کار گرفته شـدند. سـپس، پرسشنامه 
در اختیـار اسـتادان متخصـص برنامه ریزی آمـوزش از دور و 
آمـوزش کشـاورزی قـرار گرفـت. پـس از تأییـد متخصصـان 
موضوعـی، پرسشـنامه نهایـی بـه دسـت آمـد کـه دارای 28 
گویـه مربوط بـه چالش هـا و 26 گویه مربوط بـه راهکارهای 
به کارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی بـر پایه 
مقیـاس لیکرت بـود. در مرحله بعـد به گـردآوری داده ها در 
جامعـه آمـاری مـورد پژوهـش پرداخته شـد. جامعـه آماری 
)بـه شـمار 429 نفـر( شـامل افرادی بـا عنوان کارشـناس در 
مدیریت جهاد کشـاورزی آذربایجان شـرقی که دارای مدرک 
تحصیلـی دیپلم، کاردانی، کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد یا 
دکتـرا بودنـد. شـمار حجـم نمونـه بـر پایـه فرمـول کوکران 
نمونه گیـری  از روش  اسـتفاده  بـا  بـرآورد شـد.  نفـر   202
خوشـه ای، مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اهر، 
میانـه، آذرشـهر، اسـکو، ورزقان، کلیبـر و تبریـز، انتخاب و به 
صـورت تصادفـی در بخش های هماهنگی ترویج کشـاورزی، 
باغبانـی، زراعـت، امـور دام، آب و خاک و فنی و مهندسـی در 
مدیریـت جهاد کشـاورزی در شهرسـتان های یادشـده اقدام 
بـه گـردآوری اطالعـات شـد. شـمار کارشناسـان کشـاورزی 
در شـهرهای یادشـده 38، 47، 28، 29، 30، 24 و 63 نفـر 
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بودنـد کـه نمونـه انتخابی بـه شـمار 28، 34، 24، 25، 19 و 
47 نفـر انتخـاب شـدند. بـرای تعییـن پایایی ابـزار تحقیق از 
روش آلفـای ترتیبی اسـتفاده شـد که بـرای مولفه های مورد 
بررسـی 0/873 به  دسـت آمد. در این پژوهش داده هــا بــا 
اسـتفاده از  SPSS20  و AMOS21 تحلیـل شـد. از تحلیـل 
عاملـی اکتشـافی بـرای دسـته بندی چالش هـا و راهکارهای 
بکارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی و تعییـن 
میـزان واریانـس تبییـن شـده، اسـتفاده شـد. همچنیـن از 
تحلیـل عاملـی تأئیـدی برای تعییـن روایی و پایایـی ترکیبی 
روایــی  اسـت.  اسـتفاده شـده  اندازه گیـری  مـدل  )CR( و 
ســازه و پایایــی ترکیبــی ابــزار تحقیــق با بــرآورد مدل 
انــدازه گیری و پـس از اعمــال اصالح هـای الزم بـه دسـت 
آمـد. میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده بـرای سـازه های 
مـورد بررسـی قابـل قبـول بـود)AVE≥0.550(. همچنیـن، 
مقـدار پایایـی ترکیبـی بـرای همـه سـازه ها مناسـب بـود 

.)CR≥0.802(

یافته ها
جمع بندی فراوانی کارشناسـان مورد بررسـی نشـان داد؛ 
19/3 درصـد از کارشناسـان، زن و 80/7 درصـد مرد بوده اند. 
9/4 درصد از کارشناسـان در گروه سـنی زیر 30 سـال، 26/2 
درصـد در گـروه سـنی 30 تـا 39 سـال، 51 درصـد در گروه 
سـنی 40 تـا 49 سـال ، 13/4 درصـد در گـروه سـنی 50 و 
باالتـر بودنـد. کمتریـن سـن 25 سـال و بیشـترین سـن 60 
سـال بوده است. 5 درصد از کارشناسـان دارای مدرک دیپلم، 
دارای  درصـد   61/9 کاردانـی،  مـدرک  دارای  درصـد   17/8
مـدرک کارشناسـی، 13/9 درصـد دارای مـدرک کارشناسـی 
ارشـد و 1/5 درصـد دارای مدرک دکترا بودنـد. 17/3درصد از 
کارشناسـان پیشینه شـغلی کمتر از 5 سـال، 17/3 درصد، 5 
تـا 10 سـال،17/3 درصـد11 تـا 15 سـال، 7/9 درصـد 16 تا 
20 سـال، 26/7 درصـد21 تـا 25 سـال و 13/4 درصـد باالی 
25 سـال بودنـد. به غیـر از 3/5 درصد )7 نفر( از پاسـخگویان 

کـه مالکیت نوع ابزار را در پرسشـنامه مشـخص نکرده بودند، 
دیگـر کارشناسـان مـورد بررسـی )96/5 درصـد( بـه تلفـن 
همـراه دسترسـی داشـتند. 88/6 درصد از کارشناسـان دارای 
تلفـن همراه با قابلیت اسـتفاده از اینترنـت بودند.91/1 درصد 
از کارشناسـان در این تحقیق از اینترنت اسـتفاده می کردند. 
54 درصـد از کارشناسـان، عضو کانال هـای اجتماعی مربوط 

به شـغل و تخصص شـان بودند. 
در آغـاز در ایـن پژوهـش، بـه اولویت بنـدی چالش های 
بکارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی پرداختـه 
شـد کـه یافتـه آن در جدول 1 گزارش شـده اسـت. بـر پایه 
یافته ها، مهم ترین چالش ها، شـامل به رسـمیت نشـناختن 
یادگیـری سـیار توسـط مرکزهای آموزشـی کشـاورزی، نبود 
در  الزم  اعتبـارات  کمبـود  دولـت و  سـرمایه گذاری  زمینـه 
زمینـه یادگیری سـیار، نبود بسـته هـای مـدون الکترونیکی 
در زمینـه کشـاورزی، نبـود زمینـه اتصـال بـه اینترنـت در 
برخـی منطقه هـای روسـتایی، تـرس از فناوری هـای نوین، 
بازدارنـده ای در اسـتفاده همـه کشـاورزان از نظـام یادگیری 
سـیار و بی اطالعـی کشـاورزان از قابلیت هـا و امکانات متنوع 

ابزارهـای سـیار بوده اسـت.
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جدول1-  اولویت بندی  چا لش های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی

ضریب رتبه
تغییر

انحراف 
چالشمیانگینمعیار

به رسمیت نشناختن یادگیری سیار توسط مرکزهای آموزشی کشاورزی10/1450/6084/183
نبود زمینه سرمایه گذاری دولت و کمبود اعتبارات الزم در زمینه یادگیری سیار20/1620/6734/159
نبود بسته های مدون الکترونیکی در زمینه کشاورزی 30/1650/7304/421
نبود زمینه اتصال به اینترنت در برخی منطقه های روستایی40/1660/7104/287

50/1670/6593/941
ترس از فناوری های نوین ، بازدارنده ای در استفاده همه کشاورزان از نظام 

یادگیری سیار 
 بی اطالعی کشاورزان از برتری ها، قابلیت ها و امکانات متنوع ابزارهای سیار 60/1690/6523/851

70/1780/7244/060
بی اعتمادی کشاورزان به درستی منبع های اطالعات ارائه شده از طریق 

ابزارهای سیار
تعصب و عالقه کشاورزان به آموزش کشاورزی از طریق شیوه سنتی80/1790/7284/045
هزینه باالی اتصال به اینترنت90/1920/7754/025
آگاهی فنی کم کشاورزان در زمینه چگونگی کار با ابزارهای یادگیری سیار100/1970/8144/119
محدودیت حافظه برخی تلفن های همراه110/2030/8334/084
سطح پایین سواد برخی کشاورزان120/2040/8394/109
 هزینه مکالمه و پیام های چندرسانه ای130/2140/8864/124
نبود امکان یادگیری کامل برخی مرحله های فعالیت کشاورزی 140/2160/8613/975
محدودیت شارژ ابزارهای سیار به ویژه تلفن همراه150/2170/8814/064
نبود توان خرید ابزارهای سیار به ویژه تلفن همراه مناسب160/2170/8754/031
سرعت پایین اینترنت در برخی منطقه های روستایی170/2200/8934/054
نبود زمینه درک محتواها با زبان غیرمحلی توسط کشاورزان کم سواد180/2220/8763/936
نبود زمینه طراحی گرافیکی مناسب محتواها190/2280/9284/069
نبود محتواهای مناسب و به روز200/2290/9143/990

210/2300/9113/965
کم توجهی به روش های جدید در آموزش کشاورزان از سوی متولیان امر 

آموزش کشاورزی
کم توجهی به مشارکت کشاورزان در اجرا220/2310/9304/030
نبود آنتن دهی مناسب تلفن همراه در برخی منطقه های روستایی230/2330/9163/921
گرایش کارشناسان به ارائه آموزش به صورت سنتی240/2360/9353/960
محدودیت ارسال محتوا به صورت پیام های بلند و چندرسانه ای250/2360/9343/951
دشواری کار با ابزارهای سیار برای کشاورزان کم سواد و بی سواد260/2500/9833/935

270/2650/9993/762
دشواری خودارزشیابی و خودتنظیمی افراد )بدون تکیه بر دیگران مطالب 

آموزشی را یاد بگیرند(
توانایی پایین برخی کشاورزان در اتصال به اینترنت و جستجوی اطالعات280/2791/0363/708



41فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 59

زمستان 1400

در ایـن پژوهش برای تبیین متغیرها در شـمار محدودی 
عامـل از تحلیـل عاملی اکتشـافی با رویکرد تلخیـص داده ها 
اسـتفاده شده اسـت. برای تعیین مناسـب بودن داده ها برای 
انجـام تحلیـل عاملـی از روش هـای مختلف از جملـه آزمون 
1KMO و آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد. یافته به دسـت آمده 

از ایـن دو آزمـون نشـان داد که مقـدار KMO برابر 0/819 و 
مقـدار بارتلـت برابـر 4734/384 مـی باشـد کـه ایـن مقدار 
در سـطح یـک درصـد معنـادار می باشـد. ایـن یافتـه بیانگر 
مناسـب بـودن همبسـتگی گویـه هـای بـه کارگرفته شـده، 

بـرای تحلیـل عاملی اسـت. در ایـن تحقیق با توجـه به معیار 
مقـدار ویـژه، شـش عامـل اسـتخراج شـد کـه بـا توجـه بـه 
محتـوای گویه هـا، اقـدام بـه نامگـذاری آنها شـد. بـه منظور 
دسـتیابی به سـاختار مناسـبی از عامل هـا، از روش چرخش 
واریماکـس اسـتفاده شـد. روش واریماکـس باعـث بیشـینه 
کـردن مجمـوع واریانـس بارهـای ماتریـس عاملی اسـت. در 
جـدول 2 مقـدار KMO و نتیجه آزمـون بارتلت  و در جدول 
3 ، عامل هـای اسـتخراج شـده، مقدار ویـژه و درصد واریانس 

آنها آورده شـده اسـت. 

جدول 2 - مقدارKMO و آزمون بارتلت

KMO سطح معنی داریمقدار بارتلتمقدار

0/8194734/3840/000چالش های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

جدول 3- عامل های استخراج شده، مقدار ویژه و درصد واریانس

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهعامل هاردیف
6/09817/42417/424زیرساخت 1
4/19611/91329/336مهارت و مشارکت2
3/3789/65138/988روانشناختی3

4
فنی)سخت افزار و 

نرم افزار(
3/2979/42048/407

2/4547/01155/419دانش و اطالعات5

6
هزینه ها و نبود توان 

اقتصادی
2/2406/91462/333

بنـا بـر یافتـه جـدول 3 عامـل زیرسـاخت هـا بـه عنوان 
مهم تریـن عامل 17/42 درصـد از واریانس عامل ها را تبیین 
روانشـناختی،  مشـارکت،  مهـارت و  عامل هـای  می کنـد. 
فنی)سـخت افزار و نرم افـزار(، دانش و اطالعـات و هزینه ها و 
نبـود تـوان اقتصادی بـه ترتیـب 11/9، 9/6، 9/4، 7/0 و 6/9 
درصـد از واریانـس بازدارنده هـا و چالش هـای بـه کارگیـری 
یادگیری سـیار را در آموزش کشـاورزی تبییـن می کنند. به 

طـور کلـی مجمـوع واریانس تبیین شـده توسـط این شـش 
عامـل، 62 درصـد می باشـد. در جدول 4 گویه هـای مربوط 
بـه هـر یـک از عامل هـا را همـراه با بـار عاملی آن ها نشـان 

داده شـده است.
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جدول4- عامل های استخراج شده چا لش ها و بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته

بار عاملی گویه ها نام عامل
0/875 به رسمیت نشناختن یادگیری سیار توسط مرکزهای آموزشی کشاورزی

زیرساخت 

0/861 نبود زمینه سرمایه گذاری دولت و کمبود اعتبارات الزم در زمینه یادگیری سیار

0/853 نبود بسته های مدون الکترونیکی در زمینه کشاورزی 

0/836 نبود اتصال به اینترنت در برخی منطقه های روستایی

0/797 نبود آنتن دهی مناسب تلفن همراه در برخی منطقه های روستایی

0/794 محدودیت حافظه برخی تلفن های همراه 

0/792 سرعت پایین اینترنت در برخی منطقه های روستایی

0/766 گرایش کارشناسان به ارائه آموزش به صورت سنتی 

0/843 دشواری کار با ابزار سیار برای کشاورزان کم سواد و بی سواد

0/790
دشواری خودارزشیابی و خودتنظیمی افراد)بدون تکیه بر دیگران مطالب آموزشی را یاد 

بگیرند(

مهارت و 
مشارکت

0/773 نبود امکان یادگیری کامل برخی مرحله های فعالیت کشاورزی 

0/688 توانایی پایین برخی کشاورزان در اتصال به اینترنت و جستجوی اطالعات

0/650 آگاهی فنی کم کشاورزان در زمینه چگونگی کار با ابزارهای یادگیری سیار

0/506 کم توجهی به مشارکت کشاورزان در اجرا

0/872 ترس از فناوری های نوین، بازدارنده ای در استفاده همه کشاورزان از نظام یادگیری سیار

0/835 بی اعتمادی کشاورزان به درستی منبع های اطالعات ارائه شده از طریق ابزارهای سیار

0/675 تعصب و عالقه کشاورزان به آموزش کشاورزی از طریق شیوه سنتی
روانشناختی

0/647 کم توجهی به روش های جدید در آموزش از طرف متولین امر آموزش کشاورزی

0/870 محدودیت ارسال محتوا به صورت پیام های بلند و چندرسانه ای 

فنی 
)سخت افزار- 

نرم افزار(

0/756 نبود زمینه طراحی نگاره های مناسب برای محتواها

0/718 نبود محتواهای مناسب و به روز

0/545 محدودیت شارژ ابزارهای سیار به ویژه تلفن همراه

0/839 بی اطالعی کشاورزان از برتری ها، قابلیت ها و امکانات متنوع ابزارهای سیار

0/831 سطح پایین سواد برخی کشاورزان

0/760دانش و اطالعات نبود زمینه درک محتواها با زبان غیرمحلی توسط کشاورزان کم سواد

0/833 هزینه باالی اتصال به اینترنت

0/828 نبود توان خرید ابزارهای سیار به ویژه تلفن همراه مناسب هزینه ها و نبود 
0/781توان اقتصادی هزینه مکالمه و پیام های چندرسانه ای
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بـرای تعییـن اعتبار و برازش مدل مربـوط به چالش های 
بـه کارگیری یادگیری سـیار در آموزش کشـاورزی از تحلیل 
عاملـی تأییـدی اسـتفاده شـد. پایایـی ترکیبـی بـرای همـه 
مولفه هـا بیشـتر از 0/7 بـه دسـت آمد)زیرسـاخت =0/935 
 ،  0/872 روانشـناختی=   ،  0/877 مشـارکت=  مهـارت و   ،
0/805 و  دانـش=   ،  0/863 نرم افـزار(=  فنی)سـخت افزار- 
هزینـه و نبـود تـوان اقتصـادی= 0/802 (. روایـی همگـرا، بر 
پایـه سـه عامـل مهـم شـامل بارهـای عاملـی برابـر و بزرگتر 
از 0/5 ، میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده برابـر و بزرگتـر 
قابـل   0/7 از  بزرگتـر  برابـر  و  ترکیبـی  پایایـی  0/5 و  از 
دسـتیابی اسـت. در ایـن قسـمت از تحقیـق بارهـای عاملـی 
همـه متغیرهـا، بـاالی 0/5 بـود و هیـچ متغیری حذف نشـد. 

میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده بـرای همـه مولفـه هـا 
بزرگتـر از 0/5 بود)زیرسـاخت =0/642 ، مهـارت و مشـارکت 
فنی)سـخت افزار-   ،  0/642  = روانشـناختی   ،  0/550  =
نرم افـزار(= 0/620 ، دانـش= 0/583 و هزینـه و نبـود تـوان 
اقتصـادی = 0/581(. بنابرایـن ابـزار تحقیـق دارای روایـی 
همگـرای مناسـبی بـوده اسـت. یافته هـا در جدول 5 نشـان 
داده شـده اسـت. بـرای تأییـد مـدل از شـاخص های برازش 
شـامل کای اسـکور نسـبی، میانگین مجذور پسماند، شاخص 
بـرازش فزاینده، شـاخص برازش تطبیقی و ریشـه دوم برآورد 
واریانـس خطای تقریب اسـتفاده شـد )جـدول 6(. در نهایت، 
یافتـه بـرازش مدل و بررسـی شـاخص های دیگر  نشـان داد 

کـه برازش مـدل مناسـب می باشـد . 

جدول5- میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی

هزینه و نبود 
توان اقتصادی دانش فنی)سخت-افزار- 

نرم افزار( روانشناختی مهارت و 
مشارکت زیرساخت

0/581 0/583 0/620 0/642 0/550 0/642 AVE

0/802 0/805 0/863 0/872 0/877 0/935 CR

جدول 6- شاخص های برازش مدل

X2/dfIFACFIRMSEARMRشاخص

2/1140/9070/9060/0740/066مقدار به دست آمده
0/08<0/08<0/9>0/9>5<مقدار قابل قبول

پـس از برقـراري روایـي سـازه و پایایـي ترکیبـي و قـرار 
گرفتن شـاخص هاي بـرازش در حد مطلـوب، در نهایت مدل 
اندازه گیـري بـرازش یافته )اشـباع شـده( تحقیـق در نگاره 1 
ارائـه گردیـد. بر اسـاس نتایج ارائه شـده در نـگاره 1، برازش 

مـدل اندازه گیـري تحقیـق بـر اسـاس شـاخص هاي مختلف، 
قابـل قبول بوده اسـت و بیـن متغیرهاي مـورد مطالعه روابط 

منطقي وجـود دارد. 
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نگاره 1- مدل اندازه گیري برازش یافته چالش های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزان  بر اساس ضرایب استاندارد شده

در ادامـه در ایـن پژوهش، بـه اولویت بنـدی راهکار های 
بکارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی پرداختـه 
شـد کـه یافتـه آن در جدول 7 گزارش شـده اسـت. بـر پایه 
راهکار هـا، شـامل سـرمایه گـذاری و  یافته هـا، مهم تریـن 
تأمیـن اعتبـارات الزم بـرای بسترسـازی آمـوزش کشـاورزی 
از طریـق یادگیـری سـیار، حمایـت متولیـان امـر آمـوزش 
کشـاورزی از توسـعه خدمـات آموزش سـیار در امـر آموزش 

کشـاورزی، فرهنگ سـازی مناسـب در مورد کاربرد آموزشی 
ابزارهـای سـیار پیش از شـروع آمـوزش کشـاورزی، برگزاری 
دوره هـای آموزشـی برای کشـاورزان و کارشناسـان در جهت 
افزایـش مهـارت کار بـا ابزارهـای سـیار و تولیـد بسـته های 
محتوایی الکترونیکی آموزش کشـاورزی سـازگار بـا ابزارهای 

یادگیـری سـیار بوده اسـت.

جدول7- اولویت بندی  راهکار های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین گویه ها

1 0/195 0/762 3/90
سرمایه گذاری و تأمین اعتبارات الزم برای بسترسازی آموزش کشاورزی 

از طریق یادگیری سیار

2 0/205 0/831 4/035
حمایت متولیان امر آموزش کشاورزی از توسعه خدمات آموزش سیار در  

آموزش کشاورزی 

3 0/214 0/876 4/090
فرهنگ سازی مناسب در مورد کاربرد آموزشی ابزارهای سیار پیش از 

شروع آموزش کشاورزی

4 0/214 0/819 3/827
برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان در جهت افزایش 

مهارت کار با ابزارهای سیار 



45فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 59

زمستان 1400

رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین گویه ها

5 0/215 0/894 4/144
تولید بسته های محتوایی الکترونیکی آموزش کشاورزی سازگار با 

ابزارهای سیار

6 0/217 0/884 4/069
تالش در جهت بهبود فرهنگ مبادله اطالعات و دانش کشاورزی از طریق 
ابزارهای سیار بین کشاورزان با متخصصین و کارشناسان ترویج کشاورزی

7 0/222 0/865 3/886 تدوین طرح جامع یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

8 0/222 0/864 3/88
ر اه اندازی شبکه های اجتماعی داخلی جهت رفع مشکل محدودیت 

ارسال پیام های چندرسانه ای
9 0/223 0/898 4/010 تشکیل شورای فناوری آموزش سیار در مراکز خدمات کشاورزی

10 0/227 0/919 4/039
تشکیل کارگروه تخصصی برای برنامه ریزی در جهت بسط کاربرد 

یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

11 0/229 0/931 4/054
همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات برای 

بسترسازی مناسب ایجاد یادگیری سیار در آموزش کشاورزی

12 0/235 0/951 4/040
نظام مندسازی استفاده از پتانسیل های شبکه اجتماعی در ارائه خدمات 

آموزشی به کشاورزان 

13 0/236 0/946 4/000
تدوین دستورالعمل هایی برای اجرایی شدن فرایند استفاده از روش های 

نوین کسب اطالعات در آموزش کشاورزی 
14 0/237 0/940 3/951 اعطای تسهیالت مالی به کشاورزان جهت خرید ابزارهای مناسب

15 0/251 1/012 4/030
انجام فعالیتهای تشویقی در جهت ترغیب کارشناسان به یکپارچه سازی 

نظام های ارتباطی با کشاورزان از طریق تلفیق روش های سنتی و 
روش های جدید با کاربرد ابزارهای سیار

16 0/254 1/045 4/110
ایجاد واحد تخصصی خدمات دیجیتالی)تلفن همراه( در ساختار سازمانی 

ترویج 

17 0/  261 1/044 4/000
کاهش هزینه های اینترنت برای حمایت بیشتر از کاربرد یادگیری سیار 

در آموزش کشاورزی 

18 0/262 0/991 3/772
تولید برنامه های تلویزیونی برای کشاورزان در زمینه کاربرد ابزارهای سیار 

در آموزش کشاورزی 
19 0/265 1/053 3/970 طراحی ابزاری مناسب و مقاوم برای دریافت اطالعات توسط کشاورزان
20 0/268 1/062 3/960 تأمین نیروی انسانی متخصص برای به کارگیری یادگیری سیار 

21 0/287 1/105 3/85
ایجاد تلفن های پاسخگو برای رفع مشکالت کشاورزان در زمینه 

کشاورزی 
22 0/330 0/959 2/900 تقویت پهنای باند و آنتن دهی تلفن همراه در روستاها

ادامه جدول7- اولویت بندی  راهکار های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 
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رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین گویه ها

23 0/413 1/216 2/941
بهبود نگرش مدیران ترویج نسبت به استفاده از یادگیری سیار در آموزش 

کشاورزی
24 0/425 1/162 2/730 تأمین و ارتقای شبکه اینترنتی و مخابراتی در مراکز خدمات کشاورزی

25 0/430 1/185 2/750
ایجاد اطمینان از دست یابی به اطالعات دقیق و مورد نیاز کشاورزان از 

طریق ابزارهای سیار

26 0/462 1/294 2/797
طراحی و توسعه نرم افزارهای ارائه کننده خدمات آموزش کشاورزی بر 

پایه یادگیری سیار

همچنیـن در ایـن پژوهـش بـرای تبییـن راهکارهـا در شـمار محـدودی عامـل از تحلیل عاملی اکتشـافی اسـتفاده شـده 
اسـت کـه مناسـب بـودن داده ها بـا اسـتفاده از ضریب KMO و آزمـون بارتلت ارزیابی شـد. در این دو آزمون مشـاهده شـد 
کـه مقـدار KMO برابـر 0/880 و مقـدار بارتلـت برابـر 5235/986 می باشـد که این مقدار در سـطح یک درصـد معنادار بود 
)جـدول 8(. در ایـن تحقیـق بـا توجـه به معیار مقـدار ویژه، پنـج عامل اسـتخراج گردید. در جـدول 9 ، عامل های اسـتخراج 

شـد، مقـدار ویـژه و درصد واریانس آنها آورده شـده اسـت. 
جدول8- مقدارKMO و آزمون بارتلت

KMO سطح معنی داریمقدار بارتلتمقدار

0/8805235/9860/000راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

جدول 9- عامل های استخراج شده، مقدار ویژه و درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل  ردیف
23/781 23/781 6/183 حمایتی 1
43/534 19/753 5/136 زیرساختی  2
57/861 14/326 3/725 مدیریتی 3
69/135 11/274 2/931 نگرشی 4
76/604 7/469 1/942 آموزشی 5

ادامه جدول7- اولویت بندی  راهکار های به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 

عنـوان  بـه  حمایتـی  عامـل   ،8 جـدول  یافتـه  بنابـر 
مهم تریـن عامـل، 23/78 درصد از واریانـس متغیر راهکارها 
را تبییـن کرد. عامل های زیرسـاختی، مدیریتی، انگیزشـی و 
آموزشـی بـه ترتیـب حـدود 20، 14/3، 11/3و 7/5 درصـد 
از واریانـس راهکارهـای چالش هـای بـه کارگیـری یادگیری 

سـیار در آمـوزش کشـاورزی را تبییـن کردند.  بـه طور کلی 
مجمـوع واریانس تبیین شـده توسـط این پنـج عامل، حدود 
77 درصـد بـوده اسـت. جـدول10 ، گویه های مربـوط به هر 
یـک از عامل هـا را همـراه بـا بار عاملـی آنها نشـان می دهد.
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جدول10 : عامل های استخراج شده و بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته

عاملراهکاربارعاملی

 0/886
.سرمایه گذاری و تأمین اعتبارات الزم برای بسترسازی آموزش کشاورزی از طریق یادگیری 

سیار

حمایتی

0/884
حمایت متولیان امر آموزش کشاورزی از توسعه خدمات آموزش سیار در امر آموزش 

کشاورزی 
تأمین نیروی انسانی متخصص برای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 0/872
اعطای تسهیالت مالی به کشاورزان برای خرید ابزارهای مناسب 0/848
ایجاد تلفن های پاسخگو برای رفع مشکالت کشاورزان در زمینه کشاورزی 0/848
ایجاد واحد تخصصی خدمات دیجیتالی)تلفن همراه( در ساختار سازمانی ترویج کشاورزی0/812

0/735
تولید برنامه های تلویزیونی برای کشاورزان در زمینه کاربرد ابزارهای سیار در آموزش 

کشاورزی

0/734
کاهش هزینه های اینترنت برای حمایت بیشتر از کاربرد یادگیری سیار در آموزش 

کشاورزی

0/792
راه اندازی شبکه های اجتماعی داخلی برای رفع مساله محدودیت ارسال پیام های 

چندرسانه ای

زیرساختی

0/789
همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات برای بسترسازی مناسب 

ایجاد یادگیری سیار در آموزش کشاورزی
تقویت پهنای باند و آنتن دهی تلفن همراه در روستاها0/784

0/739
تدوین دستورکارهایی برای اجرایی شدن فرایند استفاده از روش های نوین کسب اطالعات 

در آموزش کشاورزی 

0/724
تالش در جهت بهبود فرهنگ مبادله اطالعات و دانش کشاورزی از طریق ابزارهای سیار بین 

کشاورزان با متخصصان و کارشناسان ترویج کشاورزی
تأمین و ارتقای شبکه اینترنتی و مخابراتی در مرکزهای خدمات کشاورزی0/713
طراحی ابزاری مناسب و مقاوم برای دریافت اطالعات توسط کشاورزان 0/649
طراحی و توسعه نرم افزارهای ارائه کننده خدمات آموزش کشاورزی بر پایه یادگیری سیار0/621

0/773
تشکیل کارگروه تخصصی برای برنامه ریزی در جهت گسترش و ترویج کاربرد یادگیری 

سیار در آموزش کشاورزی 

مدیریتی

تشکیل شورای فناوری آموزش سیار در مرکزهای خدمات کشاورزی0/755
تدوین طرح جامع یادگیری سیار در آموزش کشاورزی 0/752

0/726
نظام مندسازی استفاده از توانمندی های شبکه اجتماعی در ارائه خدمات آموزشی به 

کشاورزان 

0/604
بهبود نگرش مدیران ترویج نسبت به مشارکت کشاورزان در اجرای یادگیری سیار در 

آموزش کشاورزی



چالش ها و راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزان از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 48
شماره 59

زمستان 1400

عاملراهکاربارعاملی

0/954
انجام فعالیت های تشویقی در جهت ترغیب کارشناسان به یکپارچه سازی نظام های 

ارتباطی با کشاورزان از طریق تلفیق روش های سنتی و روش های جدید با کاربرد ابزارهای 
سیار

نگرشی
0/944

ایجاد اطمینان از دستیابی به اطالعات دقیق و مورد نیاز کشاورزان و کارشناسان از طریق 
ابزارهای سیار

0/936
فرهنگ سازی مناسب در مورد کاربرد آموزشی ابزارهای سیار پیش از آغاز دوره های 

آموزش کشاورزی
تولید بسته های محتوایی الکترونیکی آموزش کشاورزی سازگار با ابزارهای یادگیری سیار0/934

آموزشی
0/908

برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان در جهت افزایش مهارت کار با 
ابزارهای سیار

ادامه جدول10- عامل های استخراج شده و بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس دوران یافته

تحلیـل عاملـی تأییـدی بـرای تعییـن اعتبـار و بـرازش 
مـدل مربـوط بـه راهکارهایـی برای چالـش های موجـود در 
بـه کارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی انجـام 
شـد. پایایـی ترکیبـی بـرای همـه مولفه هـا بیشـتر از 0/7 
 ، ، زیرسـاختی= 0/923  بـه دسـت آمد)حمایتـی =0/952 
مدیریتـی= 0/870 ، نگرشـی= 0/977 ، آموزشـی= 0/916(. 
میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده بـرای همـه مولفـه هـا 

بزرگتـر از 0/5 بود)حمایتـی =0/713 ، زیرسـاختی= 0/604 
، مدیریتـی= 0/572 ، نگرشـی= 0/935 ، آموزشـی= 0/846(

)جـدول 11(. بنابرایـن ابـزار تحقیـق دارای روایـی همگـرای  
مـدل و  بـرازش  یافته هـای  همچنیـن  می باشـد.  مناسـبی 
بررسـی شـاخص های دیگر)جدول 12(  نشان داد که برازش 

مـدل مناسـب می باشـد . 

جدول 11 - میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی

حمایتیزیرساختمدیریتینگرشیآموزشی
0/8460/9350/5720/6040/713AVE

0/9160/9770/8700/9230/952CR

 جدول 12- شاخص های برازش مدل

df/X2IFACFIRMSEARMRشاخص

مقدار به دست 
آمده

2/1640/9360/9360/0760/055

0/08<0/08<0/9>0/9>5<مقدار قابل قبول
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نگاره 2: مدل اندازه گیري برازش یافته راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزان  بر اساس ضرایب استاندارد شده

بـا توجـه بـه اینکـه مـدل بـه دسـت آمـده داراي روایي 
سـازه و پایایـي الزم بـود، از ایـن رو، به آزمون بـرازش مدل و 
بررسـي شـاخص هاي بـرازش مـدل پرداخته شـد. بر اسـاس 
نتایـج منـدرج در نـگاره 2، بـرازش مدل اندازه گیـري تحقیق 
بر اسـاس شـاخص هاي مختلف در سـطح قابـل قبولي بوده و 

روابـط منطقـي بیـن متغیرهاي مـورد مطالعه برقـرار بود. 

بحث
همـراه،  تلفـن  فنـاوری  ذاتـی  مسـاله های  رغـم  بـه 
ابتکارهـا بـرای تبدیـل آمـوزش الکترونیکـی بـه بخشـی از 
مـدل آموزشـی، روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت. بـه باور 
امینـا و همکاران )2020( در آینده، اسـتفاده از دسـتگاه های 
تلفـن همـراه بـه یک ضـرورت در یـک نظام آموزشـی مدرن 
تبدیـل خواهد شـد. بسـیاری از نوآوری هـای دیجیتال برای 
توسـعه کشـاورزی و کمک به بهبـود زندگی مردم روسـتا، به 
سـرعت در حال توسـعه هسـتند و منجر به ایجاد بسـیاری از 
برنامه هـای دسـترس پذیر برای کشـاورزان و دیگـر ذینفعان 

همـراه  تلفن هـای  ظهـور  اسـت.  شـده  کشـاورزی  بخـش 
چالشـی برای تغییر الگوهای آموزشـی به وجود آورده اسـت. 
چالش هـا همیشـه وجـود خواهـد داشـت ، امـا می تـوان بـا 
برنامه ریـزی مناسـب از بسـیاری از آنهـا جلوگیـری کرد. در 
ایـن پژوهـش، چالش هـای به کارگیـری یادگیـری سـیار در 
آمـوزش کشـاورزی، بـه ترتیب شـامل؛ زیرسـاخت، مهارت و 
نرم افـزار(،  فنی)سـخت افزار-  روانشـناختی،  مشـارکت، 
دانـش و اطالعـات و هزینـه و نبـود تـوان اقتصادی به دسـت 

اسـت. آمده 
در  سـیار  یادگیـری  به کارگیـری  چالـش  مهم تریـن 
آمـوزش کشـاورزان، زیرسـاخت ها یـا بنیان هایـی اسـت که 
بایـد بـرای به کارگیری یادگیری سـیار، در نظر گرفته شـود. 
بـه رسـمیت نشـناختن یادگیـری سـیار توسـط مرکزهـای 
آموزشـی مهم تریـن مسـاله اسـت مرکزهـا و سـازمان های 
آموزشـی برنامه ریـزی اساسـی در مورد اسـتفاده از یادگیری 
سـیار انجـام نداده انـد. زیرسـاخت های دیگـر شـامل نبـود 
در  الزم  اعتبـارات  کمبـود  دولـت و  سـرمایه گذاری  زمینـه 
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زمینـه یادگیـری سـیار ، نبود بسـته های مـدون الکترونیکی 
در زمینـه کشـاورزی، نبـود زمینـه اتصـال بـه اینترنـت در 
برخـی منطقه هـای روسـتایی، نبـود آنتن دهی تلفـن همراه 
در برخـی منطقه های روسـتایی، سـرعت پاییـن اینترنت در 
برخـی منطقه های روسـتایی و گرایش کارشناسـان بـه ارائه 
آمـوزش بـه صورت سـنتی می باشـد. ارائـه خدمـات مبتنی 
بـر تلفـن همـراه کـه در برخـی کشـورها بـا پشـتیبانی نهاد 
)آژانس( هـای بین المللـی ماننـد بانـک جهانـی و سـازمان 
خـوار بـار و کشـاورزی )FAO( انجـام شـده اسـت اما بیشـتر 
مناطقـی کـه بـه عنـوان هـدف انتخـاب شـده اسـت از نظـر 
بـه  محـدودی  دسترسـی  بوده انـد و  ضعیـف  سـاخت  زیـر 
اطالعـات و منبع ها داشـته اند )امینا و همـکاران، 2020(. در 
تحقیق مرشـدی و همکاران )1390( نارسـایی ها و تنگناهای 
اتصـال بـه شـبکه، پهنای بانـد محـدود، نبود زمینه پوشـش 
دهـی شـبکه و آنتن در بعضـی منطقه ها از نارسـایی های به 
کارگیری یادگیری سـیار ذکر شـده اسـت. عامـل مخابرات و 
عامـل فنی در پژوهـش امیدی نجف آبادی و انشـیه )1388( 
بـه عنـوان چالش هـای زیرسـاختی مهـم در آمـوزش سـیار 
در کشـاورزی عنـوان شـده اسـت. یافته های تحقیـق زینالی 
مهم تریـن  کـه  داد  نشـان   )1392( همـکاران  گرگـری و 
بازدارنده هـای به کارگیـری ابزارهـای سـیار در آموزش های 
زیسـت محیطـی طبیعـی محدودیت پهنای باند بـرای اتصال 
بـه اینترنـت، نبود زمینه دسترسـی به شـبکه اینترنت در هر 
زمـان و مکان و ضعیـف بودن زیرسـاخت های مخابراتی مورد 
نیـاز مانند خط دهی نامناسـب و غیره هسـتند. همچنین، در 
یافتـه پژوهش هـای واوبیاال و آبـور )2016(، آیفومـا و متیتوا 
)2015(، یاواسـابر )2013(، امینـا و همـکاران )2020(، بـه 
مسـائل زیرسـاختی همانند با این پژوهش اشـاره شـده است.

چالـش مهـم دیگـر، مهـارت اسـتفاده از ابزارهـای سـیار 
بـرای  ابـزار سـیار  بـا  کار  می باشـد کـه شـامل؛ دشـواری 
کشـاورزان کـم سـواد و بی سـواد، دشـواری خودارزشـیابی و 
خودتنظیمـی افـراد )بدون تکیـه بر دیگران مطالب آموزشـی 

را یـاد بگیرنـد(، توانایـی پایین برخی کشـاورزان در اتصال به 
اینترنـت و جسـتجوی اطالعـات و آگاهی فنی کم کشـاورزان 
در زمینـه کار بـا ابزارهـای یادگیـری سـیار می باشـد. بـه 
در  آمـوزش  افزایـش   )2018( همـکاران  میسـاکی و  بـاور  
مـورد ابزارهـای مرتبـط بـا ICT از جملـه تلفـن هـای همراه 
بـرای افـزودن مهـارت و دانـش بـه کشـاورزان اسـت کـه در 
فراینـد  از  پشـتیبانی  بـرای  را  فنـاوری  از  اسـتفاده  نهایـت 
تصمیم گیری کشـاورزی بهبود می بخشـد و عملکرد کشتزار 
را افزایـش می دهـد. در پژوهـش امینا و همـکاران )2020(، 
نبـود مهارت هـای اینترنتی کشـاورزان و ناآگاهی از اسـتفاده 
موثـر از امکانـات تلفن همراه از چالش هـای کاربرد یادگیری 
سـیار در کشـاورزی بوده اسـت. در این پژوهش، کم توجهی 
بـه مشـارکت کشـاورزان در اجـرای نظـام یادگیری سـیار در 
کشـاورزی بـه عنوان یکـی دیگر از بازدارنده هـا در این مولفه 
وارد شـده اسـت. در پژوهـش میسـاکی و همـکاران )2018( 
بـه کمبـود مشـارکت در مرحله اجـرای نظام یادگیری سـیار 
بـه عنـوان یکـی از چالش ها اشـاره شـده اسـت. لذا نیـاز به 
افزایـش آمـوزش در مـورد ابزارهـای مرتبط بـا ICT از جمله 
تلفـن های همراه بـرای افزودن مهارت و دانش به کشـاورزان 
اسـت کـه در نهایت اسـتفاده از فناوری را برای پشـتیبانی از 

فراینـد تصمیم گیری کشـاورزی بهبود می بخشـد
یکـی دیگـر از چالش  هـا، عامـل روانشـناختی اسـت. بـه 
بـاور مکییـن )2021( توجـه بـه رفتـار و انگیـزه یادگیرنـدگان 
اجـرای  موفقیـت  آموزشـی و  برنامـه  مناسـب  طراحـی  در 
همـراه  تلفـن  فنـاوری  توسـعه  الکترونیکـی و  آموزش هـای 
الحنیـان و همـکاران  )2018(، در پژوهـش  ضـروری اسـت. 
خـود اشـاره کرده انـد کـه توسـعه دهندگان یادگیـری سـیار 
طیـف گسـترده ای از برنامه هـای تلفـن همـراه را بـا توجـه 
بـه انتظارهـای کاربـران و درک فراگیـران و آموزش دهنـدگان 
ایجـاد کرده انـد. بی اعتمـادی و نبود شـفافیت هنگام اسـتفاده 
کشـاورزان خرد پـا از فنـاوری تلفـن همـراه برای دسترسـی به 
اطالعـات کشـاورزی اسـت. بنابراین، کشـاورزان به سـختی به 
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منبع هـای اطالعاتـی اعتمـاد دارند. ایـن امر تا حدی ناشـی از 
شـفافیت کم منابع اطالعاتی و قابلیت اطمینـان ارائه دهندگان 
خدمـات اسـت. مطالعه تیسـلی )2015( بی اعتمادی بین خود 
کشـاورزان را تشـخیص داد، در حالـی کـه بـه بـاور چالویـک و 
همـکاران )2017( بی اعتمـادی بین کشـاورزان و سـازمان ها، 
یـک چالـش دیگـر اسـت. بـه بـاور بایمولـر )2015( و آکـر و 
همـکاران )2016( جلـب اعتمـاد کشـاورزان به اطالعـات ارائه 
شـده دشـوار اسـت. مقاومـت در برابـر تغییـر هـم یـک چالش 
بـزرگ اسـت برخـی از مربیـان بـه دلیـل محدودیت هایـی که 
بـرای آنـان ایجـاد می کند، در برابـر نظر ادغام ایـن فناوری در 
عمـل مقاومـت می کنند. یافته هـای پژوهش ها نشـان داد که 
مقاومـت در برابـر تغییـر در پذیـرش فنـاوری در آموزش نقش 
اساسـی دارد ) نـاو و یه، 2008 و کیـم و کانکانهالی، 2009(. در 
پژوهش های میسـاکی و همـکاران ) 2018(، امینـا و همکاران 
)2020( و کرامپتـون )2013( بـه برخـی چالش های مرتبط با 
مولفـه روانشـناختی در به کارگیـری یادگیـری سـیار پرداخته 

است.  شـده 
چالـش دیگـر فنـی )سـخت افـزار  و نـرم افـزار ( اسـت. 
چالش هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری شـامل محدودیـت 
ارسـال محتـوا بـه صـورت پیام هـای بلنـد و چندرسـانه ای، 
نبـود  محتـوا،  نـگاره ای  مناسـب  طراحـی  زمینـه  نبـود 
محتواهـای مناسـب و بـه روز و محدودیـت شـارژ ابزارهـای 
سـیار بخصـوص تلفن همراه بوده اسـت. به اعتقـاد الحنیان و 
همـکاران  )2018(، مشـکالت فنـی جنبه شـایان توجهی در 
پیاده سـازی و تلفیق فناوری های یادگیری سـیار در آموزش 
اسـت. در پژوهش هـای امینا و همـکاران )2020(، یاو اسـابر 
)2013(، مهدی پور و زره کافـی)2013(، الحنیان و همکاران  
)2018(، قریشـی و همـکاران )2012( و امیـدی نجف آبادی 
)1388( مسـاله های فنـی از چالش هـای مهم اجـرای نظام 

یادگیـری سـیار بوده اسـت.
چالـش دیگـر کمبود دانش و اطالعات اسـت. میسـاکی و 
همـکاران )2018( بـر ایـن باورند، بهبـود آگاهی کشـاورزان 

بایـد پیـش یا بـا آغاز یک پـروژه انجام شـود. اگر کشـاورزان 
همـراه  تلفن هـای  سـودمندی های  کاربـرد و   از  خرده پـا 
آگاه شـوند، جریـان اطالعـات افزایـش می یابـد و انتظارهای 
کشـاورزی از جملـه بهبـود عملکـرد کشـتزارها بـرآورده می 
شـود. یافتـه تحقیـق زینالـی گرگـری و همـکاران )1392( 
نشـان داد کـه فقدان یا کمبود سـواد اسـتفاده از فناوری روز 
از بازدارنده هـای به کارگیری ابزارهای سـیار در آموزش های 
زیسـت محیطـی می باشـد. همچنیـن کشـاورزان خرده پـا 
سـطح آگاهـی کمـی در مـورد اسـتفاده از تلفن هـای همراه 
بـه عنوان ابزاری پشـتیبانی کننده برای آسـانگری در گردش 
اطالعـات کشـاورزی دارنـد )میسـاکی و همـکاران، 2018(. 
یافتـه بررسـی دیگـری نشـان داد کـه کشـاورزان خرده پا از 
فنـاوری ارائـه اطالعات کشـاورزی از طریـق تلفن های همراه 

اطـالع ندارنـد )جاتو و ترنـا، 2015(.
چالـش دیگـر هزینه هـا و نبـود تـوان اقتصـادی اسـت. 
کاشـینگ )2011( بیـان می کنـد، اگـر قرار اسـت یادگیری 
بـا تلفـن همـراه بـا موفقیـت اجـرا شـود، فراگیـران و مربیان 
بایـد یـک دسـتگاه تلفـن همـراه داشـته باشـند، لـذا هزینه 
دسـتیابی به تلفن همراه چالش دیگری اسـت. نی اسـمیت و 
اجـرای  بـه  مربـوط  موضوع هـای  بـه   )2004( همـکاران 
پرداخته انـد.  فنـاوری  مالکیـت  جملـه  از  سـیار  یادگیـری 
افـزون بـر ایـن، پـارک )2011( محدودیت هـای یادگیـری 
سـیار مانند مـوارد دسترسـی و هزینه برای کاربـران نهایی را 
بیـان کرده اسـت. در پژوهش امینـا و همـکاران )2020(، اما 
متوقـف شـدن خدمـات مالـی مبتنی بـر تلفن همـراه بدلیل 
هزینـه بـاال، یکی از مسـاله های مهم کشـاورزان بوده اسـت. 
امـا نمونه هایـی از برنامه هـای مالـی مبتنـی بر تلفـن همراه 
 Marcy در نیجریـه و کنیـا اجرا شـده اسـت. بنا بر گـزارش
corps )2018( بیـش از 46 درصد از خانوارهای کشـاورزان 

از ایـن برنامـه اسـتفاده می کننـد. خدمـات مالـی مبتنـی بر 
تلفـن همـراه بـا وجـود هزینه بـر بـودن، باعـث صرفه جویی 
در هزینه هـای سـفر بـه دفترهـای ترویجـی و بانک ها شـده 
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مهدی پـور و   ،)2013( اسـابر  یـاو  پژوهش هـای  در  اسـت. 
زره کافـی )2013( و  کرامپتـون)2013( محدودیـت مالـی و 
هزینـه تجهیزات و اتصـال از بازدارنده های مهـم اجرای نظام 
یادگیری سـیار بوده اسـت. در پژوهش های پرشـمار دیگری 
اتصـال  اولیـه و  هزینه هـای  شـامل  هزینه هـا  چالـش  بـه 
اشـاره شـده اسـت )بروگـر، 2011؛ چالویـک، 2017؛ آمادو و 
همـکاران، 2015؛ کییـن و همـکاران، 2015؛ آسـنو اوکـر و 
مکونـن، 2012(. راهکارهای حمایتی، زیرسـاختی، مدیریتی، 
نگرشـی و آموزشـی به ترتیـب به عنـوان راه حل هایـی برای 
به کارگیـری  بـرای  موجـود  چالش هـای  بـه  پاسـخگویی 
یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی بـه دسـت آمده انـد. 
بسترسـازی  بـرای  الزم  اعتبـارات  تأمیـن  سـرمایه گذاری و 
آموزش کشـاورزی از طریق یادگیری سـیار، حمایت متولیان 
امـر آموزش کشـاورزی از توسـعه خدمـات آموزش سـیار در 
امـر آمـوزش کشـاورزی، تأمیـن نیـروی انسـانی متخصـص 
بـرای بـه کارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی، 
اعطـای تسـهیالت مالی به کشـاورزان بـرای خریـد ابزارهای 
مناسـب، ایجـاد تلفن هـای پاسـخگو ایجـاد واحـد تخصصی 
خدمـات دیجیتالـی )تلفـن همـراه( ، ایجـاد واحـد تخصصی 
خدمـات دیجیتالی)تلفن همراه( در سـاختار سـازمانی ترویج 
کشـاورزی، تولیـد برنامـه هـای تلویزیونـی بـرای کشـاورزان 
در زمینـه کاربـرد ابزارهـای سـیار در آمـوزش کشـاورزی، 
کاهـش هزینه هـای اینترنـت بـرای حمایت بیشـتر از کاربرد 
یادگیـری سـیار در آموزش کشـاورزی از راهکارهای حمایتی 
می باشـند. دسترسـی و امکان اسـتفاده از هیچ فناوری میسر 
نخواهـد شـد مگـر آنکـه زیرسـاخت های بنیـادی آن فراهم 
بـر سـامانه های  فنـاوری مشـتمل  زیرسـاخت  بایـد  شـود. 
زیربنایـی مخابرات، شـبکه های اینترنت، سـرویس دهندگان 
خدمـات اینترنتـی و ... فراهـم شـود. با توجه بـه وجود برخی 
زیرسـاخت ها، بایسـتی بخش ترویج و آموزش کشـاورزی در 
وزارت جهادکشـاورزی، در جهـت نهادینـه کـردن اسـتفاده 
اساسـی  آمـوزش کشـاورزی گام هـای  تلفـن همـراه در  از 

برداشـته، نسـبت بـه تأمیـن بودجـه و اعتبـارات الزم بـرای 
طراحـی و اجـرای آموزش از طریـق تلفن همراه اقـدام کنند. 
بـا توجه بـه یافته هـای این پژوهـش، پیشـنهادهای زیر 

ارائه می شـود:
به رسـمیت نشـناختن یادگیری سـیار از سوی متولیان  �

امـر، از چالش هـای مهـم کاربرد یادگیری سـیار می باشـد. 
بـرای همـگام شـدن بـا پیشـرفت های جهانی و اسـتفاده از 
فناوری هـای جدیـد در آمـوزش و یادگیری، بایـد یادگیری 
سـیار بـه عنـوان مکمل روش هـای  موجود یادگیـری مورد 
توجـه قـرار گیرد و متولیـان ترویـج و آموزش کشـاورزی به 

ایـن اقـدام بیـش از پیش توجـه کنند.
تولیـد برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونی مرتبـط، باعث  �

تشـویق و ترغیـب کشـاورزان برای اسـتفاده از تلفـن همراه 
بـه  یادگیـری شـده و منجـر  ابـزار آموزشـی و  بـه عنـوان 
توسـعه روش هـای آموزشـی جدید شـده و دانـش و مهارت 

کشـاورزان را افزایـش می دهد.
راه انـدازی شـبکه های داخلـی، تقویـت پهنـای بانـد و  �

آنتن دهـی در روسـتاها و ارتقای شـبکه اینترنت و مخابرات، 
اجرایـی  بـرای  بایـد  کـه  هسـتند  عامل هایـی  جملـه  از 
شـدن آنهـا برنامه ریـزی شـود. همـکاری وزارتخانه هـای 
جهـاد کشـاورزی و فنـاوری اطالعـات وارتباطات و تشـکیل 
کارگروه هایـی در جهت ارائه خدمات بیشـتر به روسـتائیان 

در ایـن زمینـه ضـروری اسـت.
در تهیـه محتواهـای تخصصـی بایـد نسـبت بـه تهیـه  �

محتواهـای چندرسـانه ای)فیلـم و عکـس( اقـدام شـود تـا 
اثرگـذاری بیشـتری داشـته باشـد. در طراحـی محتـوا از 
متخصصـان رشـته های مختلـف در کشـاورزی و مروجـان 
کشـاورزی اسـتفاده شـود تـا محتواهـای دقیـق، بـه روز و 
بـر پایـه سـطح سـواد کشـاورزان تهیـه شـود. بهتـر اسـت 
نسـبت به اجرای کارگاه های آموزشـی در ارتبـاط با تدوین 

اقدام شـود. محتواهـا 
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بایـد آموزش هـای الزم به کشـاورزان ارائه شـود تا آنان  �
بتواننـد از سـودمندی های فناوری هـای آموزشـی جدیـد 
بهـره ببرنـد. بنابراین باید بـا برگزاری کالس های آموزشـی 
نسـبت بـه افزایش مهارت کشـاورزان بـرای کار بـا ابزارهای 

مختلـف سـیار، به ویـژه تلفن همـراه اقـدام کرد.
بسترسـازی مناسـب فرهنگی در زمینه یادگیری سـیار  �

در کشـاورزی بایـد انجـام شـود. در ایـن زمینـه، رسـانه ها 

می تواننـد نقـش مهمی داشـته باشـند. در روسـتاها، تولید 
موثـر  زمینـه  ایـن  در  رادیویـی  تلویزیونـی و  برنامه هـای 
می باشـد. بنابرایـن، طراحی و اجـرای برنامه هـای فرهنگی 
بـرای بهبـود باورهـای کشـاورزان در زمینـه یادگیـری از 
طریـق ابزارهـای یادگیـری سـیار، بـه ویـژه تلفـن همـراه و 

تشـویق آنـان بـه اسـتفاده از آن، بایـد انجام شـود.

پی نوشت
1- Kaiser- Meyer- Olkin

منبع ها
اردالن، م.، منافـی شـرف  آباد، ک. و زمانـی، ا. )1394(. بررسـی موانـع و چالش های بهره گیری از سیسـتم آموزش سـیار 

در عصر جهانی شـدن. سـال اول، شـماره 3، 7-32. 
احمـدی، ز. ) 1391(. طراحـی الگـوی کاربـردی جهت اسـتفاده از فناوری های سـیار در ارائه خدمات آموزشـی و ترویجی 

به روسـتائیان.  پایان نامه  کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی، دانشگاه زنجان. 
امیـدی نجـف آبـادی، م. و رضـوان، ا. )1388(. چالش هـا و فرصت هـاي بـه کارگیـري تلفن همـراه در آموزش کشـاورزي 

)مطالعـه مـوردي: منطقـه فومنـات(، پژوهش هـای ترویج و آموزش کشـاورزی، سـال دوم، شـماره 3. 95-105.
پورفاتـح، ن. )1396(. اپلیکیشـن های کشـاورزی، انـواع و کاربردهـا. معاونـت ترویـج، دفتـر شـبکه دانـش و رسـانه های 

ترویجـی، نشـر آمـوزش کشـاورزی.
زینالـی گرگـری،  آ.، یعقوبـی، ج. و نجفلـو، پ. )1392(.  اسـتفاده از آمـوزش سـیار در محیط زیسـت: موانـع و راهکارهای 
توسـعه. اولیـن همایـش ملـی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیسـت و توسـعه پایدار. سـوم اسـفتد، همدان،  انجمـن ارزیابان 

محیط زیسـت هگمتانه.
فرج اللهـی، م.، خطیـب زنجانـی، ن.، دیباواجـاری، ط.، نعمتـی، ع. ر. )1396(. ویژگیهـای مـورد نیـاز در بـه کارگیـری 
یادگیـری سـیار در آمـوزش کشـاورزی ارگانیـک از دیدگاه کشـاورزان آذربایجان شـرقی. فصل نامه پژوهـش مدیریت آموزش 

کشـاورزی، شـماره 42 ، 135-120.
قنبـری شیرسـوار، ع. )1398(. کاربرد اپلیکیشـن تلفن همراه در کشـاورزی )تجـارب جهانی و ارائه توصیه سیاسـتی برای 

ایران(. معاونت سیاسـی صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایران، اداره پژوهش های سیاسـی.
صبـا، م،، فـرج اللهـی، م.، اکرامی.، م و ضرابیـان، ف. )1397(. عامل های مؤثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشـاورزی 

کشـاورزان افرینه پلدختر. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشـاورزی، شـماره 47 ، 138-128.
کرمـی، ر. )1395(. بررسـی اثربخشـی یادگیـری سـیار در آمـوزش عالـی کشـاورزی. مجلـه تحقیقـات اقتصـاد و توسـعه 

کشـاورزی ایـران. دوره 2-47، شـماره2، 441-451.
مرصعـی، س. )1391(. ویژگـی هـای کاربـرد نظـام یادگیری سـیار در تعاونـی های کشـاورزی. مجله تحقیقـات اقتصاد و 

توسـعه کشـاورزی ایران، دوره2-43، شـماره4، 660_647.



چالش ها و راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزان از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 54
شماره 59

زمستان 1400

مرشـدی، ل. کاظمـی، ح. امیـدی نجـف آبـادی،م. )1390(. نگرش دانشـجویان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی نسـبت بـه
یادگیـری سـیار )تحلیـلswot (. پژوهـش هـای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی. سـال .4شـماره 3. 61-73.

یعقوبـی ج. )1387(. بررسـی نقـش فناوری های سـیار درارائه خدمـات اداری الکترونیکی به روسـتاییان. دومین کنفرانس 
بین المللـی نظـام اداری الکترونیکی، چهـارم مرداد، تهران، مرکـز همایش های علمی طاپکو.

Adebo, G. M. (2014). Effectiveness of e‐Wallet practice in grassroots agricultural service delivery in 

Nigeria—A case s tudy of Kwara S tate growth enhancement support scheme. Journal of Experimental Biology 

and Agricultural Sciences, 2(4), 410–418.

Aker, J.C.; Ghosh, I.; Burrell, J. (2016). The promise (and pitfalls) of ICT for agriculture initiatives. 

Agricultural Economics, 47 (S1), 35-48.

Al-Hunaiyyan, A.,  A.Alhajri, R., & Al-Sharhan, S. (2018). Perceptions and challenges of mobile learning in 

Kuwait. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences.  30 (2), 279-289.

Amadu, F. O., McNamara, P. E., Davis, K. E., & Rodriguez, L. (2015). Community knowledge workers for 

rural advisory services. Good Practice Notes for Extension and Advisory Services. (GFRAS Global Forum for 

Rural Advisory Services Working Paper No. 14). Lindau, Switzerland. Available online:  https://www.g-fras.

org/en/good-practice-notes/community-knowledge-workers.html#SNote8.

Anjum, R. (2015). Design of mobile phone services to support farmers in developing countries. Mas ter 

Thesis, Joensuu School of Computer Science, University of Eas tern Finland, Finland.

Asenso-Okyere, K.; Mekonnen, D. (2012). The Importance of ICTs in the Provision of Information for 

Improving Agricultural Productivity and Rural Incomes in Africa. Available online: https://ideas.repec.org/p/

rac/ wpaper/2012-015.html.

Attewell, J. (2005). Mobile technologies and learning: A technology update and m-learning project summary. 

Technology Enhanced Learning Research Centre, Learning and Skills Development Agency. London: Learning 

and Skills Development Agency. Available online: https://www.lsda.org.uk/files/pdf/041923RS.pdf.

Baumüller, H. (2015). Enhancing smallholder market participation through mobile phone-enabled services: 

The case of m-farm in Kenya. The Electronic Journal of Information Sys tems in Developing Countries, 68, 

1–16.

Balraj, P. L., & Pavalam, S. M. (2012). Integrating ICT in agriculture for knowledge based economy. 

Rwandan Journal of Mathematical Science, Engineering and Technology, 27(C), 44– 56.

Brugger, F. (2011). Mobile application in agriculture. (Syngenta Foundation Research Report). fritz.

brugger@syngenta.com Retrieved 4/3/2016.

Carmody, P. (2013). A knowledge economy or an information society in Africa? Thintegration and the 

mobile phone revolution. Information Technology for Development, 19(1), 24– 39.

Chhachhar, A. R., & Hassan, M. S. (2013). The use of mobile phone among farmers for agriculture 

development. International Journal of Scientific Research, 2(6), 95– 98.

Criollo-C, Santiago, Andrea Guerrero-Arias, Ángel Jaramillo-Alcázar, and Sergio Luján-Mora. (2021). 

Mobile Learning Technologies for Education: Benefits and Pending Issues. Applied Sciences, 11(9), 4111. 

https://doi.org/10.3390/app11094111.



55فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 59

زمستان 1400

Crompton, H. (2013). The benefts and challenges of mobile learning. Learning and Leading with

Technology, 41, 38-39.

Cushing, A. (2011). A case s tudy of mobile learning in teacher trainingMentor ME (Mobile enhanced 

mentoring), Medien Padagigik, 19, 1–4.

Duncombe, R. (2016). Mobile phones for agricultural and rural development: A literature review and 

sugges tions for future research. European Journal of Development Research, 28(2), 213– 235.

Emeana, E.M., Trenchard, L., Dehnen-Schmutz, K. (2020). The Revolution of Mobile Phone-Enabled 

Services for Agricultural Development (m-Agri Services) in Africa: The Challenges for Sus tainability. 

Sus tainability, 12, 485; doi: 10.3390/su12020485.

Fadairo, O. S., Olutegbe, N. S., & Tijani, A. M. (2015). Attitude of crop farmers towards an e-Wallet 

platform of the growth enhancement support scheme for input delivery in Oke-Ogun area of Oyo S tate. Journal 

of Agricultural Informatics, 6(2), 62– 71.

Gayi, S., & Tsowou, K. (2016). Cocoa indus try: Integrating small farmers into the global value chain. New 

York and Geneva. (UNCTAD Research Report). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2015d4_en.pdf Retrieved 13/7/2017

Goksua, D., & Atici, B. (2013). Need For Mobile Learning: Technologies and Opportunities. 13th 

International Educational Technology Conference Procedia - Social and Behavioral Sciences 103, 685 – 694

Hwang, G.J., Chang, H.F. (2011) . A formative assessment-based mobile learning approach to improving the 

learning attitudes and achievements of s tudents. Comput. Educ. 56, 1023–1031

Ifeoma, O. D., & Mthitwa, H. T. (2015). An analysis of the impact of the use of mobile communication 

technologies by farmers in Zimbabwe. A case s tudy of Esoko and EcoFarmers platforms. In Proceedings of SIG 

GlobDev Pre-ECIS Workshop. Muns ter, Germany: SIG GlobDev.

Kearney, M., Burden, K., & Schuck., S. (2018). Disrupting education using smart mobile pedagogies. In 

L. Daniela 

(ed.) Didactics of smart pedagogy. Springer

Kearney, M., Burden, K., & Schuck., S. (2018). Disrupting education using smart mobile pedagogies. 
In L. Daniela 

(ed.) Didactics of smart pedagogy. Springer
Kearney, M., Burden, K., & Schuck., S. (2018). Disrupting education using smart mobile pedagogies. 

In L. Daniela 
(ed.) Didactics of smart pedagogy. Springer
Kearney, M., Burden, K., & Schuck. S. (2018). Disrupting education using smart mobile pedagogies. In L. 

Daniela (ed.) Didactics of smart pedagogy. Springer.
Kim, H., Kankanhalli, A., (2009). Inves tigating user resis tance to information sys tems implementation: a 

s tatus quo bias perspective. MIS Quart. 33 (3), 567–582
Jato, I. G., & Terna, V. T. (2015). Electronic wallet (e-Wallet) as an agricultural policy of the federal 

government: A critical assessment. Journal of Teacher Perspective, 10(1), 1– 8.
McCole, D., Culberttson, M. J., Suvedi, M., & McNamara, P. E. (2014). Addressing the challenges of 

extension and advisory services in Uganda: The Grameen Foundation's community knowledge worker program. 

Journal of International Agricultural and Extension Education, 21(1), 6– 18.



چالش ها و راهکارهای به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزان از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 56
شماره 59

زمستان 1400

McKain, D. (2021). Mobile Learning Experience: Resources and Review. Robert Morris University, 

USA. DOI:10.4018/978-1-7998-8047-9.ch067..https://www.igi-global.com/chapter/mobile-learning-

experience/271210

Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges. https://

www.semanticscholar.org/paper/Mobile-Learning-for-Education%3A-Benefits-and-Mehdipour-Zerehkafi/7eac

1eb85b919667c785b9ac4085d8ca68998d20.

Mercy Corps. (2018). The Potential of Mobile Phones in Transforming Agriculture for Smallholder Farmers:

Results from the Agri-Fin Mobile Baseline Surveys in Indonesia, Uganda and Zimbabwe.

Available online: https://www.mercycorps.org.uk/research-resources/potential-mobile-phones-

transformingagriculture-smallholder-farmers-results-agri.

Misaki E, Apiola M, Gaiani S, Tedre M. (2018). Challenges facing sub-Saharan small‐scale farmers 

in accessing farming information through mobile phones: A sys tematic literature review. E J Info Sys Dev 

Countries. 2018;84:e12034.https://doi.org/10.1002/isd2.12034.

Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., Sharples, M., 2004. Literature Review in Mobile Technologies and 

Learning. University of Birmingham, Birmingham.

Nov, O., Ye, C. (2008). Users’ personality and perceived ease of use of digital libraries: the case for resis tance 

to change. J. Am. Soc. Inform. Sci. Technol. 59 (5), 845–851.

Nwaobiala, C. U., & Ubor, V. U. (2016). Effectiveness of electronic wallet sys tem of growth enhancement 

support scheme dis tribution among arable crop farmers in Imo S tate, South Eas t Nigeria. Scientific Papers 

Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16(1), 355– 360.

Ogbeide, O. A., & Ele, I. (2015). Smallholder Farmers and Mobile Phone Technology in Sub-Sahara 

Agriculture. Journal of Information and Technology Management in Agriculture 1(1), 1-19.

Park, Y., 2011. A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of 

mobile technologies into four types. Int. Rev. Res. Open Dis tributed Learning 12 (2), 78–102.

Schalkwyk, F. V., Young, A., & Verhuls t, S. (2017). Ghana Esoko—levelling the information playing field 

for smallholder farmers in Ghana. (ODDE Case S tudies Research Report). http://odimpact.org/files/case-esoko.

pdf Retrieved 12/4/2017

Shyam, R. (2015). ICT and E-Agriculture. International Journal of Advanced Technology in Engineering 

and Science, 3(1), 32– 37.

Sobral, S.R. (2020). Mobile Learning in Higher Education: A Bibliometric Review. Int. J. Interact. Mob. 

Technol., 14, 153–170.

Tisselli, E. (2015). Reciprocal technologies: Enabling the reciprocal exchange of voice in small scale 

farming communities through the transformation of information and communications technologies. (Doctoral 

Dissertation, University of Plymouth, United Kingdom).

Verna, P. & Sinha, N. (2018). Integrating perceived economic wellbeing to technology a cceptance model: 

The case of mobile based agricultural extension service. Technological Forecas ting & Social Change 126 (2018) 

207–216. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/techfore.

 Yaw Asabere, N. (2013). Benefits and Challenges of Mobile Learning Implementation: S tory of Developing 

Nations. International Journal of Computer Applications, 73(1), 23-27.



57فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 59

زمستان 1400

Challenges and solutions of Using Mobile Learning in Providing Educational Services to Farmers 

from the Perspective of Jihad Agriculture Experts of Eas t Azerbaijan Province

ALIREZA NEMATI 1, AREZO MOKHTARI HESARI 2 

1- Assis tant Professor Department of Education Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran 

2-  Assis tant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran 

Abs tract

The limitations of conventional educational methods in agriculture and the wide range of beneficiaries have 

led to the use of a mobile learning sys tem with high accessibility and to cover more beneficiaries. Considering 

the important role of this mobile learning sys tem in disseminating information and the exis tence of several 

challenges in its application in agricultural education, the main objective of this research is to analyze the 

challenges and solutions of Using mobile learning in providing educational services to farmers.The methodology 

of this s tudy is quantitative and it is an applied research. The s tatis tical population of the s tudy was agriculture 

experts in Eas t Azerbaijan province (N = 429). Based on the Cochran Formula, a sample size of 202 was 

es timated by clus ter sampling method. This research was conducted in 2017 in Eas t Azerbaijan.The researcher-

made ques tionnaire consis ts of three parts; Individual and professional characteris tics were challenges (28 

items) and solutions (26 items) which were designed based on the Likert scale. Formal validity and convergent 

validity were used to assess the validity of the ques tionnaire. Exploratory factor analysis and confirmatory factor 

analysis were used to analyze the findings. The results of confirmatory factor analysis showed that the mean 

of variance extracted was acceptable for the s tudied s tructures (AVE≥0.550). Also, the combined reliability 

value was suitable for all s tructures (CR≥0.802). Data were analyzed using by SPSS20 and AMOS21 soft 

wares. The results showed that the mos t important challenge is the non-recognition of the mobile learning 

sys tem by agricultural training centers. Also, infras tructure, skills and participation, psychological, technical 

(hardware and software), knowledge and information, cos ts and lack of economic power, 62% of the variance 

of the challenges of using mobile learning in presentation Explained educational services to farmers. Finally, 

supportive, infras tructural, managerial, attitudinal and educational s trategies were developed as solutions to 

meet the challenges of applying mobile learning in agricultural education, respectively.

Index Terms: mobile learning, agricultural education, challenges and solutions 
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