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مقدمه

رشد سری جمعی هر هه ها یذشت ک پیامد آ افزایش تقاضا عمرومی بررا آمروزش بروه
اس  ،نظام آموزش سنتی را هر بسیار از کشورهرا جهرا برا مشرالال جرد روبررو سراخت و
عالو بر آ  ،نیازها یستره آموزشی جوام هاناییمحور و مبتنی بر فن آور اطالعرا برا اهامر
استااه از روشها سنتی نظام آموزشی ،قابل پاسخیویی نمیباشد .هر این شررای رشرد نایهرانی
فن آور ارتباطا و اطالعا  ،مریبایسر هامنر وسریعی از خردما الالترونیالری ،از تجرار ترا
آموزش را تأمین کند ( .)Junior & Coutinho, 2008هر عصر جدید و با یذر از جامعر صرنعتی
ب جامع اطالعاتی ،تحق جامع هانش محور امالا پذیر شد و هر فره از طریر یراهییر قراهر بر
ساختن هانش و تولید آ اس  .هر ایرن زمرا بر یرار فرن آور اطالعرا مریتروا یراهییر را
تسهیل کره و امالا هسترسی هانش را برا عد بیشتر از افراه فراهم آوره ).(Brover, 2003
ایر چ ب نظر میرسد ،وسایل موبایلی 3اخیراً ب عنوا ابزارها آموزشی هر جهر

توانمنرد

انجام یاهییر ب وجوه آمد اس  .اما ،ماهوم وسایل آموزشری موبرایلی هر سرال  3391بر وسریل
آال کا

ایجاه شد اس

) .(Najimi & Lee, 2009پیشرف هرا سرری اخیرر هر قابلیر هرا

وسایل موبایلی همرا با کاهش قیم آ  ،باعث فراییر شد تلان همررا شرد اسر  .هر واقر  ،ترا
سال  5/1 ، 131میلیاره اشتراک موبایلی هر سطح جها وجوه هاش ک حدوه  00هرصد از مرهم
جها را شامل مریشروه ( .)Cavus, 2011بردیهی اسر کر پیشررف هر تالنولروي اطالعرا و
ارتباطا و پیشرف ها جدید هر علم یاهییر  ،فرص هایی را برا خل محی ها یاهییر برا
طراحی خو  ،یاهییرند محور ،جالب توج  ،تعاملی ،کارا ،انعطافپذیر ،معنریهار و تسرهیلشرد
فراهم آوره اس

(.)Ivan et al., 2010

هر هنیا متغیر کنونی ،افرزایش رایانر هرا شخصری و سررع روزافرزو نرر افرزایش سرواه
فنآور اطالعا  1افراه ،شرای خوبی را برا حرک سازما ها ب سم

یک انقرال آموزشری

از طری هنیرا مجراز فرراهم آوره اسر  .بر طرور کر اکنرو بر طرور روزافزونری یراهییر
الالترونیالی ب منزل روش عمد و اصلی برا تربی کارکنرا هر سرازما هرا پذیرفتر شرد اسر
) .(Anderson, 2006هر این حین ،یاهییر الالترونیالی هر بسیار از کشورها جهرا  ،را حرل
1. Mobile Devices
2. Alan Kay
3. ITL: Information Technology Literacy
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مناسب برا بر طرف ساختن مشالال موجوه بر سر را آموزش سنتی شناخت شرد اسر  .اکنرو
ک جها هر اولین سرالهرا قرر بیسر و یالرم مریاله قررار هاره ،هر مقایسر برا قرر یذشرت ،
تحوال عمیقی از بعد جمعیتی و فن آور ب وقو پیوست اس  .این تغییرا  ،ب حالرم ضررور ،
تحوال يرفی را نیز هر آموزش ب هنبال هاشت اس

(.)Kazemi, 2004

مطالعا نشا میههد ک چنردین طرر هر حروز سیسرتمهرا اطالعرا نیرز برا نظریر رفترار
برنام ریز شد  ،3اجرا شد اس  .این مطالعا انوا یونایونی از کاربرههرا پرذیرش فرن آور
را مرروره توج ر قرررار هاه انررد .از جمل ر  ،سیسررتم طباب ر از را هور ،تجررار الالترونیررک ،اخررال
فن آور و بانکهار مجاز  .این مطالعا نشا میههند ک نظری کنش منطقی مریتوانرد بررا
برخی از زمین ها پژوهشی مناسب باشرد ) .(Ahmadi, 2012هر واقر  ،سراز و کرار اصرلی نظریر
کنش منطقی بر پای این فرض قرار هاره ک رفترار فرره تحر

ترأثیر تمرایال او قررار هاره .رفترار

انسا ها با س هست از باورها جه مییابد :رفتار  ،الزامی و کنترل .نظری رفتار برنامر ریرز شرد
مدعی اس ک مهم ترین عوامل اصلی ک تعیین کنند تمایال رفتار هستند عبارتند از :تمایل ب
یاهییر از طری موبایل ،کنترل رفتار و ذهنی

یاهییر از طری موبایل .هلیل ب کارییر ایرن

مدل ،اجرا آسا آ با توج ب ساهیی مدل نسب ب مدلها هیگر اس و همچنرین ،ایرن مردل
هر مقایس با مدلها هیگر ،طیف وسیعی از ویژییها را پوشش میههرد .هر ضرمن ایرن مردل هر
واق  ،مدل ماهر برا سایر مدلها محسو میشوه .میتوا یا ک سایر مدلها ب نروعی از ایرن
مدل مشت شد اند .این مدل ،شامل یک متغیر وابست ک قصد یاهییر از طری موبایل اس و سر
متغیر مستقل شامل تمایل ب یراهییر از طریر موبایرل ،1کنتررل رفترار

و ذهنیر

یراهییر  5از

طری موبایل میباشد .بیشک مزایا زیاه یاهییر از طری موبایل تمامی سازما ها و شررک هرا
را ترغیب ب حرک ب سم این تحول بزرگ میکند .عالو بر آ  ،نتایج تحقیقا هانشرمندا از
اثربخشی باال و هزین پایین هور ها یاهییر سیار حالای هاره.
پژوهشها اولی هر سرتاسر هنیرا نترایج هلیررم کننرد ا را بررا اسرتااه از وسرایل موبرایلی هر
جه حمای

از تدریس و یراهییر فرراهم کرره انرد (Yordanova, 2007, Kennedy et al.,
1. Theory of Planned Behavior
2. TRA: Theory of Reasoned Action
3. Learning Through Mobile
4. Behavioral Control
5. Learn Mentality
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) .2006, Kukulska-Hulme et al., 2007, Cavus & Ibrahim, 2009معلوم شرد اسر کر
یاهییرندیا مایلند برا یاهییر از وسایل موبایلی استااه کنند ،هر ایرن صرور هانرش آمروزا
زمانی ک از وسایل موبرایلی اسرتااه مریکننرد انگیختر و متعهرد مریشروند (Venkatesh et al.,

) .Rogers et al., 2010, Wang et al., 2009, Al-Fahad, 2009هرمچنرین ،زمرانی کر
یاهییرندیا از فنآور ها موبایلی استااه میکنند ،سطو پیشرف شا افزایش مییابرد (Hsu

).et al., 2008, Wyatt et al., 2010, Shih et al., 2010, McConatha et al., 2008
مطالعا نشا میههد ک وسایل موبایلی برا یراهییر هر کرالس هرس و خرار از کرالس
هرس موره استااه قرار می ییره و میتوانرد بر مثابر ابزارهرا آموزشری هر نظرر یرفتر شروه .هر
شرایطی ک بسیار از کارمندا و ب خصوص مدیرا شرک ها ب هلیل مشغل زیاه کار فرصر
هماهنگی الزم برا شرک هر هور ها آموزشی را نمییابند ،یاهییر از طری موبایل با حرذف
محدوهی ها زما و مالا کمک شایانی ب آنها کره اس .
هر هاخل کشور هر زمین یاهییر از طری موبایل تحقیقا کمی انجرام شرد اسر  .از جملر
پژوهش کنعانی نیر ) (Kanaanie Nayeri, 2013ب بررسی امالا سنجی بریرزار یراهییر از
طری موبایل هر شرک

ایرا خوهرو هیزل پرهاخت اس  .نتایج تحقیر و هر ابعراه سیاسرتگذار ،

طراحی ،اجرایی ،پشتیبانی ،نظار و ارزیابی شرک

ب لحا آمار معناهار بوه اس  .همچنین ،برین

اظهارا پاسخیویا ز و مره هر رابط با ابعاه ذکر شد تااو معناهار وجوه هاش  .برا توجر بر
نتایج ب هس آمد الزم اس  ،شرک قبل از وروه ب این عرص  ،ب برطررف کرره نقرا ضرعف
مشخص شد بپرهازه .غریبی و محمد ) (Gharibi & Mohammadi, 2008هر پژوهشی هیگرر
یاهییر از طری موبایل و آموزشها رسمی و غیررسمی را موره بررسری قررار هاهنرد و کراربره
فن آور یاهییر از طری موبایل هر آموزش عالی را موره بررسی قرار هاهنرد .آنهرا مردلی بررا
یاهییر تلایقی از طری فن آور موبایل پیشنهاه هاهند ک هر ب وجوه آوره فرآیند یراهییر و
انتقال آ و فراهم آوره یک محی یاهییر تعاملی ک با نیازها جدید یاهییرندیا هماهنر
اس  ،کمک مینماید .پاپز و سرلیمانی ) (Papzan & Sulaimany, 2010نیرز ترأثیر هو روش
آموزش از طری تلان همرا و سخنرانی بر میزا یاهییر هنرجویا را مروره بررسری قررار هاهنرد.
نتایج پژوهش نشا هاه ک با وجوه این ک هر هو روش آموزش از طری تلان همرا و سخنرانی بر
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یاهییر هنرجویا تأثیر مثب هاره .ولی ،آموزش از طری تلان همرا نسب ب آمروزش از طریر
سخنرانی تأثیر بیشتر بر میزا یاهییر هنرجویا هاش .
مدل مفهومی پژوهش :برا طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقی
هر شرک

پیاه ساز یاهییر از طری موبایل

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی هم جنب هرا و عوامرل تأثیریرذار

بر پیاه ساز این نو یاهییر هر نظریرفت شد .بدین منظور ابتدا ،بر بررسری پیشرین هرا نظرر
مختلف هر این زمین پرهاخت شد .بیشتر اهبیا مطر شد ب هو عامرل نیررو انسرانی و فرنآور
اشار هاشتند .عامل نیررو انسرانی هر اهبیرا مطرر شرد بر عنروا تمایرل بر یراهییر و قصرد
یاهییر آوره شد اس  .هیگر عاملی ک تقریباً اکثر مدلها ب آ اشرار هاشرت انرد ،آمراهیی هر
زمین فنآور یا پشرتیبانی اسر کر شرامل اجرزا مختلاری ماننرد زیرسراخ شربال ا و اتصرال
اینترنتی می شوه .کنترل رفتار  ،از هیگر عواملی ک هر این مدلها اشار شد اس  .پس از بررسی
مدلها و پژوهشها مختلف ،مدل پیشنهاه پژوهش با توج ب محدوهی هرا زمرانی تحقیر و
از لحا مهم ترین فاکتورها ارای میشوه .هما طور ک هر شالل  3مشاهد میشوه ،بررا ارزیرابی
عوامل مؤثر بر موفقی

پیاه ساز یاهییر از طری موبایل هر شرک

پتروشیمی شازند با اسرتااه

از مدل نظری کنش منطقی چهار مؤلا اساسی شناسایی شرد اسر  .ایرن چهرار مؤلار عبارتنرد از:
تمایل ب یاهییر  ،هنجارها ذهنی ،کنترل رفتار و قصد یاهییر مریباشرد .بررا سرنجش هرر
کدام از این مؤلا ها نیز تعداه یوی وجوه هاره .مجمو ایرن مؤلار هرا عوامرل مرؤثر برر موفقیر
پیاه ساز یاهییر از طری موبایل هر این نو از نظام یاهییر را پیشبینی میکند.
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یادگیری الكترونیكي

یادگیری از طریق
موبایل
تمایل به یادگیری

قصد یادگیری
مدل نظریه
کنش منطقي

کنترل رفتاری

هنجارهای ذهني

شكل  .مدل مفهومي پیادهسازی یادگیری از طریق موبایل بر اساس مدل نظریه کنش منطقي

پتروشریمی شرازند

با توج ب تحقیقا انجام شد  ،مشخص اس ک هر شررکتی از جملر شررک

اراک ک آموزش مستمر را هر استراتژ ها خوه قرار هاه و هموار جزء شرک هرا پیشررو هر
زمین تغییر و تحوال الزم و بهبوه مستمر بوه اس ؛ چنا چ قصرد حرکر

بر سرم بریرزار

سیستم یاهییر از طری موبایل را هاشت باشد ،عالو بر عالق و اعتقاه مجموع مدیری شررک ،
برا کلید زه این پروي  ،باید هر ابتدا ،با بررسی شرای موجوه ب ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیر
پیاه ساز یاهییر از طری موبایرل هر شررک

پتروشریمی شرازند پرهاختر و سرپس ،برا برطررف

کره مشالال موجوه ب سرمای یذار هر این امر بپرهازه .با توج بر پیشرین پرژوهش و اهبیرا
تحقی و هدف تحقی ک عبار اس از تعیین عوامل مرؤثر برر موفقیر
طری موبایل هر شرک

پیراه سراز یراهییر از

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی ،فرضریا پرژوهش

ب این صور مطر میشوه:
فرضیه  .1بین تمایل ب یاهییر از طری موبایل و قصد یاهییر از طری موبایرل ،هر برین کارکنرا
شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط وجوه هاره.

فرضیه  .2بین کنترل رفتار و قصد یاهییر از طری موبایل ،هر برین کارکنرا شررک

پتروشریمی

شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط وجوه هاره.
فرضیه  .3بین ذهنی
شرک

یاهییر از طری موبایل و قصد یراهییر از طریر موبایرل ،هر برین کارکنرا

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط وجوه هاره.

عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهسازی یادگیری از طریق … 69/

فرضیه  .4تمایل ب یاهییر  ،کنترل رفتار و ذهنی
شرک

یاهییر  ،قصد یراهییر از طریر موبایرل هر

پتروشیمی شازند را پیشبینی میکند.

روش

از آنجا ک هر این پژوهش ب تعیین عوامل مؤثر بر موفقی
شرک

پیاه ساز یاهییر از طری موبایل هر

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی پرهاخت شرد اسر  ،ایرن تحقیر از

لحا هدف از نو کراربره مریباشرد و از حیرث یررهآور هاه هرا ،از نرو تحقیر توصریای-
همبستگی میباشد .جامع آمار پژوهش ،شامل کلی کارکنا شرک
ک حجم آنهرا طبر آخررین آمرار شررک

پتروشیمی شازند مریباشرد

پتروشریمی شرازند هر سرال  ،3131مجموعراً  3011نارر

میباشد .از برین جامعر مرذکور برر طبر جردول کروکرا  11( 131مرره و  81ز ) نارر بر روش
نمون ییر تصاهفی ساه ب عنوا نمون انتخا شد اند .ابزار پرژوهش پرسرش نامر محقر سراخت
احمد ( )Ahmadi, 2012اس  .این پرسشنام ک بر اساس طیف پنج هرج ا لیالر از خیلی
کم تا خیلی زیاه نمر یذار می شوه ،هارا

 1سرؤال هر چهرار بعرد ،تمایرل بر یراهییر ،کنترل

رفتار  ،هنجار ذهنی و قصد یاهییر هس  .روایری آ توسر سرازند بررسری و ترأمین یرهیرد
اس  .ب منظور تعیین پایایی پرسشنام هر پژوهش حاضر ،از ضرریب آلارا کرونبرا و نررم افرزار
 SPSSاستااه شد ک مقدار پایایی برا کل پرسشنام برابر  1/88ب هس

آمد اسر  .هر نتیجر

پایایی پرسشنام تأیید یرهید اس .
تجزی و تحلیل هاه ها هر هو سطح آمار توصریای و اسرتنباطی انجرام شرد .بررا توصریف نمونر از
شاخصها آمرار توصریای ماننرد فراوانری ،میرانگین و انحرراف معیرار و بررا آزمرو سرؤالهرا
پژوهش ،با توج ب ماهی سؤالها پژوهش از آزمو مناسب آمار ضریب همبسرتگی پیرسرو
و ریرسیو چندیان استااه شد.
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یافتهها

ب منظور بررسی سؤال اول تا سوم پژوهش از آزمو ضریب همبستگی ب شرر جردول  3اسرتااه
شد اس .
جدول  .نتایج آزمون همبستگي پیرسون در خصوص بررسي فرضیه اول تا سوم پژوهش

تمایل به یادگیری
قصد یاهییر

**1/950

کنترل رفتاری
**

1/015

آگاهي و ذهنیت
**

1/019

**معناهار هر سطح 1/13

فرضیه اول :برین تمایرل بر یراهییر از طریر موبایرل و قصرد یراهییر از طریر موبایرل ،هر برین
کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط وجوه هاره.

با توج ب هاه ها جدول  ،3چو  r=1/950هر سطح  1/15معنراهار اسر  .بنرابراین ،فررض صرار
(مبنی بر عدم رابط معناهار بین هو متغیر) ره و فرض پژوهش برا  %35اطمینرا تأییرد مرییررهه .بر
عبار هیگر ،بین تمایل ب یاهییر از طریر موبایرل و قصرد یراهییر از طریر موبایرل ،هر برین
کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مردل نظریر کرنش منطقری رابطر معنراهار وجروه

هاره .این رابط ب صور مستقیم و مثب میباشد و هر چ میزا تمایل ب یاهییر بیشتر باشرد برر
میزا قصد یاهییر از طری موبایل ،هر بین کارکنا شرک

پتروشیمی شازند برا اسرتااه از مردل

مییرهه و بالعالس.
نظری کنش منطقی افزوه 
فرضیه دوم :بین کنترل رفتار از طری موبایل و قصد یراهییر از طریر موبایرل ،هر برین کارکنرا
شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط معناهار وجوه هاره.

با توج ب هاه ها جدول  ،3چو  r=1/015هر سطح  1/15معنراهار اسر  .بنرابراین ،فررض صرار
(مبنی بر عدم رابط معناهار بین هو متغیر) ره و فرض پژوهش برا  %35اطمینرا تأییرد مرییررهه .بر
عبار هیگر ،بین کنترل رفتار از طری موبایل و قصد یاهییر از طری موبایل ،هر بین کارکنا
شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کرنش منطقری رابطر معنراهار وجروه هاره .ایرن

رابط ب صور مستقیم و مثب میباشد؛ یعنی ،هر چ میزا کنتررل رفترار بیشرتر باشرد برر میرزا
قصد یاهییر از طری موبایل ،هر بین کارکنا شرک
کنش منطقی افزوه مییرهه و بالعالس.

پتروشیمی شازند با استااه از مردل نظریر

عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهسازی یادگیری از طریق … 61/

فرضیه سوم :بین آیاهی و ذهنی یاهییر از طری موبایل و قصد یاهییر از طری موبایل ،هر برین
کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مردل نظریر کرنش منطقری رابطر معنراهار وجروه

هاره.
با توج ب هاه ها جدول  ،3چو  r=1/019هر سطح  1/15معنراهار اسر  .بنرابراین ،فررض صرار
(مبنی بر عدم رابط معناهار بین هو متغیر) ره و فرض پژوهش برا  %35اطمینرا تأییرد مرییررهه .بر
عبار هیگر ،بین آیاهی و ذهنی یاهییر از طری موبایل و قصد یاهییر از طری موبایرل ،هر
بین کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کنش منطقی رابط معنراهار وجروه

هاره .این رابط ب صور مستقیم و مثب میباشد؛ یعنی ،هر چ میزا آیاهی و ذهنیر
بیشتر باشد ،بر میزا قصد یاهییر از طری موبایل هر بین کارکنرا شررک

یراهییر

پتروشریمی شرازند برا

استااه از مدل نظری کنش منطقی افزوه مییرهه و بالعالس.
فرضیه چهارم :تمایل ب یاهییر  ،کنترل رفتار و ذهنی یاهییر  ،قصد یاهییر از طریر موبایرل
هر شرک

پتروشیمی شازند را پیشبینی میکند.

برینتررین عامرل برر
پریش 

پس از بررسی رابط ساه بین متغیرها مستقل و متغیر وابست برا تعیین
رو متغیر وابست (قصد یاهییر از طری موبایل) از ریرسیو چنردمتغیر بر روش یرام بر یرام
استااه شد اس ک نتایج ب شر جدول ارای مییرهه.
جدول  .0آزمون تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره پیشبیني قصد یادگیری از طریق موبایل از روی تمایل
به یادگیری ،کنترل رفتار و آگاهي و ذهنیت از طریق موبایل

مدل

منبع تغییر
ریرسیو

3

1

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3 /5

3

باقیماند

3 /303

133

کل

383/ 35

13

ریرسیو

331/991

باقیماند

05/81

131

کل

383/ 35

13

ریرسیو

3 1/ 3

1

باقیماند

93/ 11

113

کل

383/ 35

13

F

سطح
معنيداری

3 /5
1/115

113/51

a

1/111

59/81
1/ 5

1 /1 0

b

1/111

1/130
1/

303/1 3

c

1/111
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نتایج جدول نشا میههد ،مقردار  Fمحاسرب شرد بررا تحلیرل ریرسریو معنراهار ()P>1/15
میباشد .بنابراین ،معاهل ریرسیو انجام شد از لحا آمار معناهار اس .
جدول  .9ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده در پیشبیني قصد یادگیری از طریق موبایل از روی تمایل به
یادگیری ،کنترل رفتار و آگاهي و ذهنیت از طریق موبایل

مدل

3

1

متغیر

ضرایب

ضرایب

استاندارد نشده

استاندارد شده

B

انحرافاستاندارد

3/3 3

1/353

1/0

1/1 3

ثاب

1/131

1/303

ثاب

سطح

t

معنيداری

Beta

0/399

1/111

30/53

1/111

3/833

1/101

آیاهی و ذهنی

1/ 19

1/1 3

1/ 0

8/3 3

1/111

کنترل رفتار

1/ 35

1/159

1/ 1

8/8 5

1/111

ثاب

-1/155

1/300

-1/133

1/059

آیاهی و ذهنی

1/153

1/1 3

1/153

0/11

1/111

کنترل رفتار

1/199

1/153

1/131

9/ 53

1/111

تمایل ب یاهییر

1/113

1/150

1/ 51.

5/ 3

3

R
1/019

آیاهی و ذهنی

متغیروابسته:
قصد یادگیری از طریق موبایل

1/019

a

b

1/00

1

c

1/030

2

1/111

R
1/ 33
1/911
1/915

جرردول  ،1ضرررایب ریرسرریو یررام ب ر یررام را نشررا مرریههررد .بررر اسرراس نتررایج ریرسرریو هر
یررام اول آیرراهی و ذهنیرر برر یرراهییر از طریرر موبایررل واره معاهلرر شررد و برر تنهررایی
 1/ 33از واریررانس قصررد یرراهییر از طریرر موبایررل را تبیررین مرریکننررد .بررر اسرراس ضرررایب
اسررتانداره بتررا ،بررا هررر واحررد تغییررر هر واریررانس آیرراهی و ذهنی ر نسررب

ب ر یرراهییر از طری ر

موبایررل ب ر میررزا  ،1/539هر واریررانس قصررد یرراهییر از طری ر موبایررل تغییررر معنرراهار ایجرراه
مرریکنررد .هر یررام هوم بررا اضرراف شررد متغیررر کنترررل رفتررار هر اسررتااه از موبایررل هر یرراهییر

عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهسازی یادگیری از طریق … 66/

میررزا تبیررین واریررانس بر  1/91و هر یررام سرروم نیررز بررا اضرراف شررد متغیررر تمایررل بر یرراهییر از
طری موبایل میزا تبیین وایانس ب  1/915افزایش پیدا میکند.
بحث و نتیجهگیري

هر هه ها اخیر ،ب تناسب پیشررف فرن آور اطالعرا و کراربر آ هر عرصر هرا مختلرف،
الگوها و مدلها متعده هر حوز پذیرش فن آور پدید آمد اس  .نتایج پرژوهشهرا انجرام
شررد نشررا مرریههررد کر ایررن مرردلهررا هر زمینر مطالعر فررنآور هررا مختلررف و پررذیرش آنهررا،
عملالرهها متااوتی هارند .پژوهش حاضر نیز ب منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقی
یاهییر از طری موبایل از هیدیا کارکنا شرک

پیاه ساز

پتروشریمی شرازند برا اسرتااه از مردل نظریر

کنش منطقی تدوین شد اس  .اولین تحقیقا انجام شد بر رو آمروزش سریار ،هر حردوه سرال
 111آغاز یرهید .هر طی سرالهرا

 11ترا  ، 119مطالعرا بسریار هر مروره آمروزش سریار

صور یرف ک حراکی از توسرع ایرن آمروزش و ترا حردوه فراییرر شرد آ هر بسریار از
محی ها آموزشی بوه .تحقیقا صور یرفت هر موره روشها آموزشری اسرتاها هر کشرور
فنالندک از تالنولوي ابزار هیجیتال همرا هر کالسها هرسی خوه استااه میکرهند ،نشرا هاه
ک تجرب استااه از این تالنولوي نوین س ویژیی مهم را هر اختیار قرار می ههد .اولرین ویژیری
بیانگر آ بوه کر برخرورهار بروه  %38از هانشرجویا هانشرگا فنالنرد از تلارن همررا شخصری و
بنابراین ،فرص بهر مند آنا از آموزش سیار ،ب عنوا یرامی مهرم هر انقرال آمروزش توسر
روشها هیجیتال ،ب شمار میآمد .هر این شیو آموزشری ،پیرامهرا متنری ،تصراویر هیجیترالی و
سایر مواه آموزشی ب یک بانک حافظ متمرکرز شرد  ،ارسرال مریشردند و هرکراربر مری توانسر
محتوا آموزشی موره نظر خوه را هر هر زما ک مایل بروه از ایرن بانرک برهاشرت و بر مطالعر و
مرور آ بپرهازه .از سویی هیگر ،با توج ب قابلی هستگا ها تلان همرا جه یاههاش بررهار
هر هر زما  ،حتی هر حین سارها روزان  ،توانایی استاها جهر کرار برر رو مرواه و محتویرا
آموزشی ک از جانب آنها ب هانشجویا ارای می شوه ،ب عنروا ویژیری هوم ایرن شریو آموزشری
برشمره و سرانجام بازخوره آنی محتویا آموزشی از طری هستگا هایی کر هر ایرن روش مروره
استااه قرار می یرفتند ،نیز بر عنروا ویژیری سروم و هر حقیقر امتیراز ویرژ ا بررا ایرن روش
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ترا آمروزش سریار را بر عنروا آموزشری برا پتانسریلهرا و

تواناییها باال معرفی نمایند (.)Kanaanie Nayeri, 2013
مطالع هیگر نیز هر موره آموزش سیار و استااه از آ هر هانشگا ها ياپرن صرور یرفتر
اس

( .)Thornton & Houser, 2005هر ياپن استااه از تلانها همرا با قابلیر هسترسری بر

و  ،هستگا ها هستیار هیجیتال همرا و سایر ابزار قابل حمل هیگر ،ب طور چشرمییرر هر میرا
مرهم شای بوه و اغلب نیز آیاهی کافی هر موره چگونگی استااه از این ابرزار را هارا مری باشرند.
هر این مطالع  ،پژوهشگرا  ،استااه از تلانها همرا برا آموزش هر کالسها فیزیالری هرس
هم از طری پس الالترونیک و هم از طری استااه از تالنولوي  WAPهر تلانها همراهی کر
قابلی هسترسی ب و را هارا بوهند ،بررسی نموهند .البت  ،ذکر ایرن نالتر نیرز ضررور اسر کر
بها استااه از تلانها همرا هر کشور ياپن بسیار پایین تر از بهرا آ هر کشرور آمریالرا اسر
ک این امر موجب آ شد اس ک هانشجویا بیشتر هر ياپن قاهر ب شررک هر آمروزش سریار
باشند .هر ایرا نیز پاپز و سرلیمانی ) (Papzan & Sulaimany, 2010هر پرژوهش خروه نشرا
هاهند ک اکثری هانشجویا ب استااه از موبایرل هر یراهییر تمایرل هارنرد .هرمچنرین ،پرژوهش
کنعررانی نیررر ( )Kanaanie Nayeri, 2013نشررا هاه کر هر ابعرراه سیاسر یررذار  ،طراحرری،
اجرایی ،پشتیبانی ،نظار و ارزیابی باالتر از متوس ب لحا آمار معناهار بوه اس  .بنرابراین ،برا
توج ب نتایج ب هس

آمد از پژوهش حاضر و نیز مقایسر آ برا نترایج هیگررا  ،مریتروا چنرین

استنبا کره ک نتیج پژوهش موره تأیید پیشین موجوه هر این زمین میباشد.
هر بررسی فرضی اول پژوهش مبنی بر این ک بین تمایل ب یراهییر از طریر موبایرل و قصرد
یاهییر از طری موبایل ،هر بین کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کرنش

منطقی رابط وجوه هاره؛ نتایج ضریب همبستگی پیرسو نشا هاه ک رابطر برین هو متغیرر از نظرر
آمار معناهار اس و میزا تمایل ب یراهییر هر میرا افرراه نمونر هرر چر براالتر روه برر قصرد
یاهییر از طری موبایل افزوه مییرهه و فرضی پژوهش تأیید یرهید .نتیج پرژوهش حاضرر برا
نترایج پرژوهشهرا احمرد ( ،)Ahmadi, 2012هرمچنرین برا نترایج تحقیر وانر

و همالرارا

( )Wang et al., 2009ک نشا هاهند یاهییرندیا تمایل قو بررا یراهییر از طریر موبایرل
هارند و بازخوره منظمی را برا مربی هر کالس هرس مهیا میکنند و فعالی ها هردای

شرد ا

هر کالس هرس هارند همسو اس  .همچنین ،یافت ها با نتایج تحقی کریمری و همالرارا (Karimi
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) et al., 2010ک بیانگر این اس هانشآموزا تمایل هارند زمانی ک ب مواه آموزشی نیاز هارنرد
ب وسیل اینترن

مخوانی هاره .نتایج ب هسر آمرد از فرضری را
ب این مواه هسترسی پیدا کنند ،ه 

با توج ب نظری تئور عمل مستدل میتوا چنین تبیین نموه ک هنجرار ذهنری بر فشرار اجتمراعی
هرک شد توس فره بررا انجرام یرا عردم انجرام رفترار هردف اشرار هاره .افرراه غالبراً برر مبنرا
اهراکاتشا از آ چ ک هیگرا (هوستا  ،خانواه  ،همالارا ) فالر میکنند باید انجام ههنرد ،عمرل
میکنند و قصد آنها جه

پذیرش رفتار بر صرور برالقو  ،مترأثر از افرراه اسر کر ارتباطرا

نزهیالی با آنها هارند (.)Lenhart et al., 2009
هر بررسری فرضری هوم پرژوهش ،مشرخص شرد برین کنتررل رفترار از طریر موبایرل و قصرد
یاهییر از طری موبایل ،هر بین کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با استااه از مدل نظری کرنش

منطقی رابط وجوه هاره .نتایج آزمو ضریب همبستگی پیرسو نشا هاه ک این رابط ب صرور
مستقیم و مثب میباشد و هر چ میزا کنترل رفتار بیشتر باشد بر میزا قصرد یراهییر از طریر
موبایل ،هر بین کارکنا شرک

پتروشیمی شازند با اسرتااه از مردل نظریر کرنش منطقری افرزوه

مییررهه .نترایج پرژوهش حاضرر برا نترایج هیگرر پرژوهشهرا (Williams & Bearman, 2008,

) Uzunboylu et al., 2009, Ahmadi, 2012ک نشا هاهند ،عالق یاهییرند یالی از مهمترین
سؤاال هر سنجش اهراک یاهییرند از یاهییر از طری موبایل بوه اس  ،همسو مریباشرد .هر
واق  ،محققا هر این مطالعا هریافت اند ک یاهییر از طریر موبایرل عالقر شردید را هر میرا
یاهییرندیا ب وجوه میآوره .همچنین یاهییرندیا واکرنش قرو و مثبتری نسرب

بر یالپارچر

کره یاهییر از طری موبایل با کالس هرس هاشت اند .هر تبیین نتایج فررض نیرز مریتروا چنرین
عنوا نموه ک هر تئور عمل مستدل اهعا میشوه ک رفتار ،منحصراً تح کنتررل قصرد رفترار
میباشد .هر نتیج  ،این تئور ب رفتارها اراه (رفتارهایی ک برا انجام شد  ،تنها نیازمند اراه
و قصد فره میباشند) محدوه میشوه .هر صورتی ک رفتار ب مهار ها ،مناب و فرص هایی ک بر
سهول و رایگا هس یافتنی نیستند نیز نیاز هاره کر ایرن مروره هر حروز قابلیر هرا کراربره
تئور عمل مستدل موره مالحظ قرار نگرفت اس

یا احتماالً ب صور ناقص توسر ایرن تئرور

پیشبینی خواهد شد.
هر بررسی فرضی سوم پژوهش ،نتایج آزمرو ضرریب همبسرتگی پیرسرو نشرا ههنرد رابطر
مثب و معناهار بین آیاهی و ذهنی یاهییر از طری موبایرل و قصرد یراهییر از طریر موبایرل
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بوه .هم چنین ،نتایج آزمو ریرسریو چندیانر بر روش یرام بر یرام هر بررسری فرضری چهرارم
پژوهش نشا هاه ک آیاهی و ذهنی بیشترین نقش را هر تبیین و قصد یاهییر از طریر موبایرل
هاره .نتایج پژوهش هر این فرضی با نتایج پژوهش احمرد ( )Ahmadi, 2012کر نشرا هاه برین
هرمسرو مریباشرد.
آیاهی و ذهنی و قصد یراهییر سریار رابطر مثبر و معنراهار وجروه هاره ،
همچنین ،با نتایج پژوهش ) (Rogers et al., 2010مبنی بر ایجاه شور و عالق و همچنین ،افزایش
یاهییر یروهی و مبنی بر اینک هنجار ذهنی نیز برر قصرد اسرتااه افرراه ،ترأثیر بسریار خواهرد
یذاش  .بنابراین ،توج ب این متغیر نیز موجب پریشبینری بهترر اسرتااه از فرن آور خواهرد شرد.

همچنرین ،نترایج پرژوهش) (Hsu et al., 2008نشرا هاه کر افرزایش فهرم و آیراهی از محتروا
یاهییر از نتایج استااه از فن آور هر یاهییر و قصد استااه از این فن آور میباشد .تئرور
عمل مستدل (کنش عقالیی) بر آ اس ک رفتار ،ناشی از مجموع عواملی اس ک پس از قصرد
و نی فره برا انجام آ بروز میکند و قصد و نی فره تاب هو متغیر یرایش ب سو آ رفترار و
هنجارها ذهنی فره اس  .متغیر اول آماهیی فره را برا ارزیابی یک رفتار و تعیین خرو یرا برد
بوه آ را نشا میههد و متغیر هوم نشانگر سوییر جامع و فشار اجتماعی اس کر فرره بررا
رفتار خوه پیش بینی میکند .هر شرایطی ک یرایشها و هنجارها هر هو رفتار را تأیید کننرد ،قصرد
هرمسرو نباشرند؛
و نی برا انجام آ افزایش خواهد یاف  .ولی زمانی کر یررایشهرا و هنجارهرا 
قدر نسبی ،یالی از این هو هر مقابل هیگر تعیین کننرد رفترار فرره خواهرد بروه .هر ایرن نظریر
یرایش فره نسب ب رفتار تح

تأثیر هو عامل انتظار فایرد و ارزیرابی فایرد قررار هاره .منظرور از

انتظار فاید  ،انتظار فره از نترایجی اسر کر رفترار مشرخص بر همررا خواهرد هاشر و منظرور از
ارزیررابی فایررد میررزا و شررد نتررایج سرروهمند یررا نررامطلو ناشرری از بررروز رفتررار اسر  .هر مرروره
هنجارها ذهنی نیز منظور فشارهایی اس ک از طررف جامعر برر فرره هر راسرتا انجرام هاه یرا
انجام نداه عملی واره میشوه .هر واق  ،توج فره ب این جه اس ک رفتارش ترا چر میرزا از
طرف اطرافیا موره تأیید یا توبیخ قرار میییره .ب عبار هیگرر ،انتظرارا هیگررا از فرره بررا
بروز رفتار میتواند عامل مؤثر بر رفتار باشد.

بر اساس نتایج ب هس

آمد از پژوهش حاضر و با توج ب نقش میزا تمایل بر یراهییر  ،میرزا

کنترل رفترار  ،میرزا آیراهی و ذهنیر هر پریش بینری میرزا قصرد یراهییر کارکنرا شررک
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پتروشیمی شازند هر موره ب کارییر یراهییر موبرایلی و برا توجر بر موانر اصرلی آ هر برابرر
فراییر شد آموزش سیار ،پیشنهاه مییرهه:
 جه فراییر نموه آموزش سیار ،بسترها الزم سخ افزار موره نیاز آ فراهم یررهه ترا
افراه بیشتر قاهر ب استااه از این روش آموزشی باشند.
 همچنین ،مدنظر قرار هاه تحقی و تمرکرز برر رو اطالعرا و محتویرا آموزشری کر از
طری تالنولوي ها موره استااه هر آموزش سیار ارای میشوند ،هر مایرد واقر شرد ایرن
روش آموزشی هر زمین ها یونایو بسیار ضرور مرینمایرد .چررا کر پیشررف و بهبروه
محتوا آموزشی هر کنار ابزار الزم آ  ،بهترین رویالره را از آموزش سریار ،هر عرصر هرا
مختلف عرض خواهد نموه.
 هر عین حال برا توجر بر موقعیر کنرونی کشرورما کر تقریبراً آمروزش الالترونیرک را هر
بسیار از سازما ها هر اختیرار عالقر منردا قررار هاه اسر  .الزم اسر  ،برا هر نظرر یررفتن
پیشنهاههایی ک هر زیر ارای میشوه ،زمین را برا وروه هر چر سرری ترر آمروزش سریار بر
کشورما فراهم نموه.
 فراهم نموه امالانا چندرسان ا و سررویسهرا پیشررفت ارتبراطی ،نظیرر کناررانسهرا
تصویر .
 فراهم نموه بستر مناسب مخرابراتی جهر افرزایش پهنرا بانرد ،بر منظرور امالرا برقررار
ارتباطا اینترنتی با نر ارسال و هریاف هاه باال.
 طراحی محتوا آموزشی مناسب و با کیای  ،ب منظور افزایش کارآیی آموزش.
 سازیار نموه محتویا آموزشی قابل ارای با ابزار موره استااه افراه.
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