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ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک 

از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی

 مهران فرج اللهی1، نازیال خطیب زنجانی2، طلعت دیبا واجاری3، علیرضا نعمتی4

1- استاد گروه علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه پیام نور- تهران ، ایران 
2-  استادیارگروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران ، ایران
3- استادیارگروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 

4- دانشجوی دكتری رشته برنامه ریزی آموزش از دور، گروه علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه پیام نور ، ، تهران ، ایران .

چکیده
هدف اصلی این تحقیق، تعیین مولفه های مرتبط با به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می باشد. جامعه 
آماری تحقیق كشاورزان با سواد استان آذربایجان شرقی )N = 149192( می باشد. بر اساس فرمول كوكران، تعداد 382 نفر به 
روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع                                         آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود كه روایی محتوایی آن با نظر 
متخصصان تأیید شد.پایایی اولیه پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای ترتیبی به دست آمد)0/92(.  روایـی سـازه و پایایـی 
تركیبـی (CR) ابـزار تحقیـق نیز با بـرآورد مدل انـدازه گیری و پس از اعمـال اصالح های الزم به دست آمد. داده هـا بـا استفاده 
از  نتایج تحقیق نشان داد؛ 50/5 درصد  AMOS20 در قالب مدل سـازی معادله های سـاختاری تحلیل شد.  SPSSWin20 و  از  
كشاورزان از نظر میزان مهارت كار با ابزار یادگیری سیار در سطح پایین قرار دارند. 52/4 درصد از كشاورزان از نظر میزان نگرش 
نسبت به كاربرد یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک در سطح متوسط و 28/8 درصد دارای سطح نگرش باالتر هستند. 
هرچه میزان متغیرهای سطح سواد و درآمد در كشاورزان افزایش یابد میزان گرایش آنها برای به كارگیری یادگیری سیار در آموزش 
كشاورزی ارگانیک افزایش می یابد. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛ مولفه های محتوا، مهارت، سودمندی، مالی، 
روانشناختی و نگرش با به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنی داری دارند و در مجموع86 

درصد از واریانس آن را تبیین می كنند. 
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مقدمه
هـای  نهـاده  كاربـرد  سـبز،  انقـالب  جنبـش  پیدایـش  بـا   
شـیمیایی در كشـاورزی گسـترش یافـت. برخـی افـراد بـا توجه 
بـه اثرگـذاری های زیانبار و ویرانگر زیسـت محیطـی نهاده های 
شـیمیایی، بـا این توسـعه جدید بـه مخالفت برخاسـتند و از آن 
هنـگام آغـاز به ترویـج عملیات كشـاورزی ارگانیـک كردند. پس 
از دهـه 1960، پژوهـش هـا و فعالیـت هـای عملیاتی كشـاورزی 
ارگانیـک در سراسـر جهان گسـترش یافت. با آغاز دهـه 1990، 
رشـد سـریع كشـاورزی ارگانیـک در سراسـر جهـان آغـاز شـد. 
و  ایـن محصـوالت وضـع  بازاریابـی  و  فـرآوری  تولیـد،  قوانیـن 
تصویـب شـد و نهادهـا و سـازمان هـای دولتـی و غیردولتـی بـه 
پرداختند)بیدادیـان،  ارگانیـک  كشـاورزی  ترویـج  و  حمایـت 
1392(. نظریـه پـردازان، كشـاورزی ارگانیـک را بـه عنـوان یک 
نظـام كشـاورزی جامـع در نظـر مـی گیرنـد، كـه بطـور عمـده 
انجـام كشـت ارگانیـک به منظـور بهبود سـالمت خاك، انسـان و 
جامعه است)سـیفرت و همـكاران،2017(. این نوع كشـاورزی، 
اسـت  كشـاورزی  پرطرفـدار  و  گسـترده  هـای  روش  جایگزیـن 
كـه از كودهـای مصنوعـی، قـارچ كـش هـا و آفـت كـش هـا و ... 
اسـتفاده می كنند. كشـاورزی ارگانیک به منظور حفظ سـالمت 
خـاك و افزایـش بهـره وری آن ، متكی به زراعت چرخشـی، كود 
حیوانـی، اسـتفاده از پسـماند محصـوالت، كـود سـبز و كنتـرل 
زیسـتی)بیولوژیكی( آفـات و بیمـاری هاسـت. اثرگـذاری هـای 
زیسـت  محیطـی آن كـم اسـت و مـی توانـد بـه عنـوان راهكاری 
و  باشـد)لیتریک  زراعـی  هـای  زمیـن  بهبـود  و  اصـالح  بـرای 

 .)2017 واتسـون، 
جنبـش  المللـی  بیـن  فدراسـیون  گـزارش  آخریـن  بنابـر 
كشـاورزی ارگانیـک) آیفـوم ( و موسسـه تحقیقـات كشـاورزی 
ارگانیـک  در سـال 2017 حدود 50/92 میلیـون هكتار از اراضی 
كشـاورزی در جهـان تحـت مدیریـت كشـاورزی ارگانیـک مـی 
باشـد كـه ایـن گسـتره در سـال 2011 حـدود 37/49 میلیـون 
هكتـار بـوده اسـت)آیفوم و فایبـل، 2017(. اگـر چـه تنهـا 1% از 
كل منطقـه كشـاورزی جهـان، كشـت ارگانیـک انجـام می شـود 
ولـی برابـر آمـار، كشـاورزی ارگانیـک بـه سـرعت در جهـان در 
حـال گسـترش اسـت. )سـیفرت و همـكاران،2017(. در حالـی 
كـه در  ایـران مسـاحت كشـت ارگانیـک رونـد كاهشـی داشـته 
اسـت به طـوری كـه مسـاحت 43332 هكتـاری كشـت ارگانیک 
در سـال 2011 بـه 14573 هكتـار در سـال 2015 كاهـش پیـدا 

.)2017 اسـت)فایبل،  كـرده 
امـروزه نظـام كشـاورزی در ایـران مبتنـی بـر نظـام متعـارف 
بـا كاربـرد نهـاده هـای شـیمیایی  انقـالب سـبز، یعنـی تولیـد 
اسـت و تنهـا در دو درصـد از كشـتزارهای كشـور، نظـام طبیعی 
تولیـد حاكـم اسـت كـه در آن كـود و سـم اسـتفاده نمـی شـود. 
البتـه در ایـن دو درصـد نظـام ارگانیـك حاكـم نیسـت و تولید در 
شـرایط طبیعـی و بـدور از شـبكه نظـارت و گواهـی صـورت مـی 
گیـرد. )رضـوی، 1395(. بـر خـالف مفـاد برنامـه هـای توسـعه 
بـه ویـژه برنامـه پنجـم توسـعه، بـه توسـعه كشـت ارگانیـک در 
راسـتای پوشـش دسـت كم 25 درصد سـطح تولید اشـاره شـده 
بود)رضـوی و همـكاران، 1394(. كاربـرد سـالیانه آفـت كـش ها 
در ایـران، بیـش از 20000 تـن اسـت كـه افـزون بـر زیـان هـای 
سـنگین بـر سـالمت جامعـه، موجـب افـت كیفیـت و سـالمت 
محصـول و زیـان هـای سـنگین بـه كشـاورزان مـی شـود)علم 
بیگـی و همـكاران، 1396(. از سـوی دیگـر، یكـی از تنگناهـای 
صــادرات محصوالت كشـاورزی ایران به بازارهـای بین المللی، 
پاییـن بـودن ارزش غذایـی آنهـا بـه علـت كاربـرد بـی رویـه مواد 

 .)1395 اسـت)رضوی،  شـیمیایی 
در اقتصـاد جهـان، تنها راه برای رقابـت در تولید محصوالت 
كشـاورزی، پیـاده سـازی روش كیفیـت مبتنـی بـر مـدل رشـد 
اسـت كـه بحـران هـای كنونـی رونـد حركـت بـه سـمت كیفیـت 
باالتـر را سـرعت بخشـیده اسـت، لـذا یـک ارتبـاط و پیوند قوی 
نـوآوری هـای جدیـد  و  و دانـش  بیـن سـنت هـای كشـاورزی 
بایـد بـه وجـود آیـد تـا منجـر بـه اثرگـذاری بیشـتر بـر كیفیـت 
شـود)مركاتی، 2016(. در آغـاز، كشـاورزی ارگانیـک بـه عنوان 
یـک نـوع كشـاورزی شـناخته شـد كـه بـه طـور عمـده بـه روش 
هـای تولیـد سـنتی، بـدون اسـتفاده از كودهـا و آفـت كـش هـا 
متكـی بـود. ولـی هـم اكنـون، كشـاورزی ارگانیـک مـی توانـد 
سـنت، نـوآوری و علـم را به منظور اسـتفاده از روش هـا و دانش 
پیشـرفته تركیـب كنـد. به كارگیـری كشـاورزی ارگانیـک برابر با 
قوانیـن كشـاورزی ارگانیـک مـی توانـد به طـور موثر، بـا آموزش 
هـا به دسـت آید. آمـوزش در كشـاورزی ارگانیک بسـیار حیاتی 
اسـت و در بسـیاری از مناطـق جهـان، كشـاورزی ارگانیـک بـه 
طور پیوسـته تحت تحقیق، توسـعه و آموزش قرار دارد)پوالت، 
2015(. از سـوی دیگـر، توسـعه هر فناوری نیازمنـد هم گرایی، 
هـم سـویی و وجـود دیـدگاه هـای جامـع و آینده-نگـر در میـان 
نهادهـا در عرصـه هـای برنامـه ریـزی، آموزشـی، تحقیقاتـی و 
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اجرایـی اسـت)نعیمی و همكاران، 1394(. مـی توان گفت یكی 
از اركان اصلـی در فراینـد توسـعه كشـت ارگانیـک، آمـوزش می 

باشد.
بازدارنـده  از  یكـی  شـده،  انجـام  تحقیقـات  از  بسـیاری  در 
نشـدن  پذیـرش  یـا  و  ارگانیـک  كشـت  توسـعه  در  مهـم  هـای 
كشـت ارگانیـک توسـط كشـاورزان،  ناآگاهـی و آمـوزش ناكافـی 
تحقیقـی رضـوی)1395(  در  اسـت.  عنـوان شـده  كشـاورزان، 
راه  بـر سـر  زیـادی  بازدارنـده هـای عمـده  كـه  بیـان مـی دارد 
توسـعه كشـاورزی ارگانیـک در ایـران وجـود دارد كـه یكـی از 
آنهـا ضعـف روش هـای ترویـج و آمـوزش متعـارف می باشـد. از 
نظـر حسـینی و آجودانـی)1390( یكـی از بازدارنـده های اصلی 
پذیـرش كشـت ارگانیـک، ناآگاهی كشـاورزان از اثرگـذاری های 

بالقـوه كشـاورزی ارگانیـک مـی باشـد.
كشـاورزی  هـای  بازدارنـده  همـكاران)2005(  و  اسـترت 
اطالعـات  بازاریابـی،  اطالعـات  كمبـود  شـامل  را  ارگانیـک 
بیـان  تولیـد  اطالعـات  كمبـود  قیمـت،  و  بودجـه  بـه  مربـوط 
و  اسـتوبالر   .)1393 همـكاران،  و  اند)میرسـلیمی  كـرده 
همـكاران)2006( در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كه 
از مهـم تریـن عامـل هـای مؤثر بـر پذیـرش كشـاورزی ارگانیك، 
میـزان دانـش و آگاهـی نسـبت بـه سـودمندی هـای كشـاورزی 
ارگانیـک و نگـرش كشـاورزان نسـبت بـه آن مـی باشـد. از نظـر 
سـالزار)2005( هنگامـی كـه كشـاورزان آموزش كافـی ببینند و 
بـه نهـاده هـا و بـازار اطمینـان داشـته باشـند در زمینـه توسـعه 
كشـت ارگانیـک به موفقیت مـی رسند)میرسـلیمی و همكاران، 

.)1393
بنابرایـن مـی تـوان گفـت آمـوزش و اطـالع رسـانی در زمینه 
اصـول كشـاورزی ارگانیـک و سـودمندی هـا و برتـری هـای آن، 
یكـی از ضـرورت های توسـعه كشـت ارگانیـک می باشـد، لیكن 
بـا توجـه بـه كمبـود مروجـان كشـاورزی در برابر طیف گسـترده  
بهـره بـرداران بخـش كشـاورزی و منابـع طبیعـی، نیـاز بـه یـك 
آمـوزش سـریع، قابـل دسـترس و بـا قابلیـت تحت پوشـش قرار 
شـود)مرصعی،  مـی  احسـاس  بیشـتر  مخاطبـان،  اكثـر  دادن 
1391(. روش هـای آموزش متداول در كشـاورزی با محدودیت 
هایـی ماننـد وقـت گیربـودن، صـرف منابـع پرهزینـه، تمركـز بر 
كشـاورزان پیشـرو، كمبـود شـمار مروجـان و ضعـف اعتبـارات 
رو بـه روسـت)احمدی،1391(. بنابرایـن  بـا اسـتفاده و تكیه بر 
ایـن آمـوزش هـا نمـی تـوان خـود را بـا شـرایط متغیـر جهانی و 

سـرعت روزافـزون دگرگونـی اطالعـات هماهنـگ كـرد و نیـاز به 
نـوع جدیـدی از آموزش اسـت كـه بتواند سـریع تـر از روش ها و 
رسـانه هـای قدیمی تـر عمل كـرده و از علـوم جدید بهـره گیری 
درسـت داشته باشـد)مارتین و همكاران،2011(.  آموزش های 
از دور و الكترونیكـی مـی تواننـد در ایـن زمینه راه گشـا باشـند. 
یادگیـری سـیار به عنـوان یكـی از انـواع یادگیـری الكترونیكی، 
بـا توجـه بـه ویژگی هـای خاص خـود مـی تواند كاربرد بیشـتری 
داشـته باشـد. یادگیـری سـیار فرصـت هـای بهینـه و رضایـت 
از جملـه  ویژگـی هـای خـاص خـود  از  اسـتفاده  بـا  را  بخشـی 
قابلیـت حمـل آسـان، هزینۀ پاییـن، قابلیـت تحـرک فراگیران 
در حیـن آمـوزش، كاهـش زمـان آمـوزش، آسـانگری و سـرعت 
بخشـیدن بـه ارتباط های آموزشـی، انعطاف پذیـری در زمان و 
مـكان آمـوزش، یادگیری مسـتقل و منعطـف با نیازهـا و ویژگی 

هـای متفـاوت فراگیـران فراهـم كرده اسـت.
)مرصعـی، 1391(. در ایـن زمینـه می تـوان از ابـزار مختلف 
سـیار بهره جسـت. بـه بـاور یاماموتو  بایـد ابزار سـیار در محیط 
یادگیـری اسـتفاده شـود و بـه آنها اهمیت داده شـود ) گوكسـو و 
اتیسـی، 2013(. ابـزار سـیار، فناوری هایی هسـتند كه بخشـی 
از اسـتفاده روزمـره انسـان هـا را تشـكیل مـی دهنـد. پیوسـتن 
ایـن فنـاوری هـا و یادگیـری مـی توانـد اثربخشـی فعالیـت های 
یادگیـری را افزایـش دهـد  از سـوی دیگـر ایـن نـوآوری جدیـد، 
دیـدگاه متعـارف یادگیـری را دچـار دگرگونـی كرده است)شـوب 
و همـكاران، 2015(. یادگیـری بـا ابـزار سـیار باعـث هـم فكری 
در میـان فراگیـران، دسترسـی بـه اطالعـات بیشـتر و مفهـوم 
سـازی عمیـق تـر از یادگیـری شـده و همچنیـن می توانـد زمان 
جسـتجوی اطالعـات را كاهـش داده و فراینـد ارزیابی اطالعات 

را بهبـود بخشـد)كول 2009(. 
یادگیری سـیار توسـط افراد مختلف به شـیوه هـای متفاوتی 
تعریـف شـده اسـت. كوروكـو و آلـكان)2011( یادگیری سـیار را 
مدلـی از یادگیـری از دور مـی داننـد كـه بـا اسـتفاده از ابزارهای 
سـیار بـرای بـرآوردن نیـاز هـای آموزشـی طراحی شـده اسـت. 
امـا به بـاور گوكسـو و اتیسـی)2013( هیـچ تعریفی قطعـی برای 
یادگیـری سـیار وجـود نـدارد ولـی مـی تـوان از آن بـه عنـوان 
یادگیـری آسـان و انعطـاف پذیـر دفـاع كـرد. در تعریفـی دیگـر، 
یادگیـری سـیار، كسـب هـر نـوع دانـش، نگـرش و مهـارت بـا 
بهـره گیـری از فنـاوری هـای سـیار در هـر زمـان و مـكان بیـان 
شـده اسـت كـه باعـث دگرگونـی در رفتـار خواهـد شـد)برزگر و 

ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری  ...
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همـكاران،1391(. 
 انـواع آموزش از دور در نتیجه وجود فاصله بین آموزشـگرها 
و فراگیـران ظاهـر شـده اسـت. آنچـه مهم اسـت تالش بـرای به 
دسـت آوردن برتـری هـای آمـوزش هـای از دور اسـت) گوكسـو 
و اتیسـی، 2013(.  در ایـن نـوع آمـوزش هـا، نـگاه بـه فراینـد 
یاددهـی - یادگیـری از "چه چیـزی تدریس می شـود"، به "چه 
چیـزی آموختـه مـی شـود" تغییـر یافتـه اسـت. فعالیـت هـای 
یادگیـری نسـبت بـه فعالیـت هـای یاددهـی، برجسـته تر شـده 
اسـت . ایـن چرخش، بـا اصول فكری فلسـفه یادگیری سـازنده 
گرایـی، بـا اسـتدالل سـاخت دانـش توسـط فراگیـر، هماهنـگ 
مـی باشـد . ریشـه دیـدگاه سـاختن گرایـی بـه سـنت آگوسـتین 
كـه در مسـیر  بـاور داشـت  . وی  گـردد  برمـی  قـرن چهـارم(   (
جسـتجوی حقیقـت بایـد بـه تجربـه حسـی اعتمـاد كرد)فـرج 
الهـی و همـكاران، 1391(. نظریه هـای كنونـی یادگیـری سـیار 
شـامل رفتارگرایی، شـناخت گرایی، سـاختن گرایـی،  یادگیری 
موقعیتـی، مسـئله محـور، مشـاركتی، گفتمانـی، مـادام العمر، 
و  فرهنگـی  گرایـی،  ارتبـاط  فعالیـت،  نظریـه  غیررسـمی،  
اجتماعی  می باشـد)برزگر و همـكاران، 1391( اما كارآیی روش 
یادگیـری سـاختن گرایانـه، یادگیـری سـیار را یكـی از محبـوب 
تریـن سـبک هـای یادگیـری سـاخته اسـت) گوكسـو و اتیسـی، 
2013(.  سـاختن گرایـی بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت كـه همـه 
مـا دنیـای خودمـان را بـا طـرح و تجربـه هـای فـردی خـود مـی 
سـازیم)برزگر و همـكاران،1391(. امـروزه بـا اسـتفاده از نظـام 
یادگیـری سـیار به عنـوان یک روش آموزشـی جدیـد و منعطف 
بـا ابعـاد مختلـف آموزشـی مـی تـوان محدودیت های آموزشـی 
بـه شـیوه سـنتی را  برطـرف كـرد. نظـام یادگیـری سـیار دارای 
قابلیـت هـای گسـترده ای اسـت كه لزوم توجـه و اسـتفاده از آن 

را در بخـش هـای مختلـف كشـاورزی روشـن مـی سـازد.
آمـوزش هـای حضوری به تنهایی نمی تواند پاسـخگوی نیاز 
برنامه های توسـعه انسـانی در بخش كشـاورزی باشد. لذا الزمه 
تحقـق هـدف های توسـعه در كشـاورزی بهـره گیـری از آموزش 
هـای مكملی اسـت كه دارای قابلیت سـریع آمـوزش و یادگیری 
باشـند. )مرصعـی،1391(. بـا توجه بـه اینكه شـیوه رایج كنونی 
كشـاورزی در ایران دارای خطرهای بسـیاری برای انسـان، دام 
هـا، حیـات وحـش و محیط زیسـت می باشـد، بنابرایـن باید به 
طـور جـدی، در برنامـه هـای آموزشـی، جایگزینـی كشـاورزی 
ارگانیـک بـه جـای شـیوه كشـاورزی كنونـی مـورد توجـه قـرار 

گیـرد. بـه واسـطه دسترسـی كشـاورزان و روسـتاییان بـه یكـی 
از ابـزار مهـم یادگیـری سـیار)تلفن همـراه( و بـه عبـارت دیگـر 
افزایـش ضریـب نفوذ تلفن همـراه در نواحی روسـتایی می توان 
از ایـن ابـزار بـرای آمـوزش مكمـل در كنـار روش های آموزشـی 

متعـارف بـرای توسـعه كشـاورزی پایدار بهره جسـت.
های  عامل  و  سیار  یادگیری  زمینه  در  مختلفی  تحقیقات 
تحقیق  نتایج  است؛  شده  انجام  آن  كارگیری  به  با  مرتبط 
از كشاورزان مورد  مالئی)1390(، نشان داد، حدود 97 درصد 
و در مجموع نگرش  تلفن همراه دسترسی داشتند  به  مطالعه 
كلی آنان به استفاده از تلفن همراه در آموزش كشاورزی مثبت 
داد،  نشــان   ،)1390( زرافشــانی  و  ســلیمانی  بررســی  بود. 
نگــرش  و  بــودن  ســودمند  از  ذهنــی  برداشــت  های  عامل 
معنــی  و  مثبــت  تأثیر  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  بــه 
داری بــر تصمیــم بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات دارد. 
كه  است  داده  نشان  خود  تحقیق  نتایج  در  احمدی)1391(، 
نگرش كشاورزان به نظام آموزش و یادگیری سیار مساعد می 
باشد. همچنین تلفن همراه مناسب ترین ابزار، ارسال پیامک 
و  دانشی  دوره های  و  اطالعات  انتقال  شیوه  ترین  مناسب 
اطالعاتی مناسب ترین دوره ها برای ارائه از راه یادگیری سیار 
و  زاده  قربانی  و  همكاران)1391(  و  زمانی  تحقیق  در  بودند. 
قلندری)1391(، مشخص شد، عامل های آسانگری استفاده، 
مثبت  های  اثرگذاری  دارای  نگرش  و  سودمندی  و  بودن  برتر 
بر پذیرش و استفاده از تلفن همراه در یادگیری می باشد. اما 
در تحقیق مانیان و همكاران)1393(، تأثیر آسانگری استفاده 
و سودمندی بر نگرش و همین طور بر پذیرش یادگیری سیار 

رد شد.
های  عامل  داد،  نشان  راد)1392(،  رضایی  تحقیق  نتایج 
نگرش، دانش، مهارت، عامل فنی و خودانضباطی در استفاده 
و  لو  ختن  باشد.  می  موثر  عالی  آموزش  در  سیار  یادگیری  از 
دست  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  باتمانقلیچی)1392(، 
یافتند كه مهارت كار با تلفن همراه، آسانگری استفاده، برتر و 
سودمند بودن، رضایت كاربر و نبود وابستگی به زمان و مكان در 
پذیرش آموزش سیار تأثیر دارد. بنا بر نتایج تحقیق خسروی 
یادگیری  از  استفاده  بر  موثر  های  عامل  همكاران)1393(،  و 
سیار شامل ابعاد یادگیرنده، اجتماعی، ابزار، قابلیت استفاده 
و یادگیری تعاملی می باشد. ضرغام و همكاران)1393(، عامل 
های موثر در استفاده از فناوری یادگیری با تلفن همراه را شامل 
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آسانگری  و  نگرش  خودكارآمدی،  هنجارذهنی،  سودمندی، 
استفاده می دانند. بایا و دهلر)2009(  و كامار و انگاندو )2007(، 
در بررسی های خود به این نتیجه رسـیدند كه فراگیران، استفاده 
از یادگیری سیار را یک روش با ارزش تدریس مـی داننـد . نتایج 
آگاهی  سطح  دهند،  می  نشان  خوبی  بـه  یادشده  تحقیقـات 
افراد، مهارت و نیـز بـه طـور خـاص نگرش آنان، از موارد پایه 
و مهم در كارایی چنین نظامی اسـت . نتایج تحقیق هفلین و 
از  به استفاده  همكاران)2017(، نشان داد كه فراگیران نسبت 
ابزار یا فناوری های سیار در یادگیری نگرش مثبت دارند، لیكن 
نیافتن شان در كالس های  باعث حضور  امر ممكن است  این 
آموزشی شود. در این تحقیق سعی شد از نظریه ها و مدل های 
مختلفی كه در یادگیری سیار قابل كاربرد بوده و مرتبط با آن می 

باشد استفاده شود. یكی از نظریه های مهم یادگیری، نظریه 
ساختن گرایی است، شكل دهی و ساخت دانش نوین بر پایه 
دانش و تجربه پیشین، از طریق دریافت مستقیم اطالعات از 
رسانه های مختلف بر پایه  این فلسفه امكانپذیر می شودد)فرج 
شده،  استفاده  های  تئوری  سایر   .)1391 همكاران،  و  الهی 
تئوری اشاعه نوآوری و رفتار برنامه ریزی شده و همچنین مدل 
های پذیرش فناوری دیویس، چپنیک، اندرسون، كاپ، هانی، 
ورنالج، آیدین و تاسكی و شارپلس می باشد. بر مبنای مطالعه 
نگاره1  نتایج تحقیق های مختلف، مدل مفهومی پژوهش در 
آورده شده است. پرسش اساسی این تحقیق این است كه چه 
عامل هایی می توانند با به كارگیری یادگیری سیار در آموزش 

كشاورزی ارگانیک مرتبط باشند؟

6 
 

 (. 1099سیار استفاده کنند)کرامپتون،  قابلیت باالی ابزارشوند تا از 

استفاده، قابلیت مشاهده، سازگاری و  آسانگریشامل؛ مزیت نسبی، پیچیدگی یا  اجزای تشکیل دهنده این نظریه اشاعه نوآوری نظریه
 (.9241آزمون پذیری می باشد که در پذیرش نوآوری موثرند)ختن لو و باتمانقلیچی ، 

مند برای توضیح رفتار انسان است که شامل سه سازه نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای یک رهیافت توان نظریهاین  رفتار برنامه ریزی شده نظریه
 (. 9249ذهنی و کنترل رفتاری درك شده می باشد) سبزیان مالیی و همکاران، 

فناوری اطالعات، مدل پذیرش فناوری را مطرح  به کارگیریبا هدف تبیین و پیش بینی اتخاذ و ( 9484) دیویس مدل پذیرش فناوری دیویس
 ملاستفاده از جمله عا آسانگریبودن و ادراك از  فناوری این است که ادراك از سودمند کرد. اساس مدل پذیرش

 بیرونی متغیرهای (.9242د) طبرسا و نظرپوری، نوین به شما می آی کلیدی تعیین کننده پذیرش فناوری های های
 های ویژگی اجتماعی،  های املع سازمانی،  های ملعا قبیل از عاملی نوع شامل هر ی توانندم مدل این در نیز

 ها و .. . باشد.نظام 

 مدل چپنیک

 

رت، ابزار و عامل کلی شامل روان شناختی، جامعه شناختی، محیطی، منابع انسانی، مالی، مها 8این مدل در قالب 
و میرکمالی و  9240مورد توجه فرار گرفته است)خیراندیش و صدقیانی، جنبه ها در این مدل محتوا می باشد. همه 

 (9242همکاران، 

 عامل هاسودمندی زمان، اعتماد، امنیت، هنجار اجتماعی، سن، تحصیالت و مهارت کار با تلفن همراه از های امل ع مدل تلفیقی دالبرگ اورنی
استفاده،  آسانگریهای هزینه،  عامل( هستند. موثر در پذیرش یا عدم پذیرش فناوری جدید)یادگیری سیار

 (. 1009بیرونی در پذیرش مهم هستند)دالبرگ و اورنی،  عامل هاسودمندی، سازگاری و 

 (.9240می باشد شامل فرهنگ، محتوا، قابلیت، هزینه و کاربران)مشتریان()خیراندیش وصدقیانی،  5Cمدل  مدل اندرسون

ارائه شده است. زمینه هایی برای آمادگی برای یادگیری الکترونیکی الزم است که  1005این مدل توسط کاپ در  مدل کاپ
 (.9242شامل محیطی، فناوری، فرهنگی، مالی و ... می باشد.)میرکمالی و همکاران، 

ی، مالی و منابع انسانی، نظام مدیریت یادگیری، یادگیرندگان، محتوا، نظام های اطالعات عامل هااین مدل شامل  مدل هانی
 (.1001حمایت کنندگان می باشد)هانی،

های مهم شامل محیطی، فنی، فرهنگی، مدیریت، مالی و نیروی انسانی می باشد)میرکمالی و  عاملدر این مدل  مدل ورنالج
 (.9242و فیضی و بهزادی، 9242همکاران، 

سطح قرار دارند که شامل)فناوری، افراد، توسعه شخصی و های موثر در پذیرش یادگیری الکترونیکی در دو  عامل مدل آیدین و تاسکی
 (.1005نوآوری( و )منابع، مهارت و نگرش( می باشد)آیدین و تاسکی، 

 دانش کنترل، یادگیرنده، ابزار، های مولفه شامل  سیار یادگیری چارچوب دبر این باورن( 1008)همکاران و شارپلس مدل شارپلس و همکاران
 .باشد می محتوا و ارتبا  مهارت، و
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نگاره 1: مدل مفهومی پژوهش، عامل ها مرتبط با به كارگیری یادگیری سیار در آموش كشاورزی ارگانیک

ایـن  هـای  فرضیـه  پژوهـش،  مفهومـی  مـدل  اسـاس  بـر   
اسـت: زیـر  مـوارد  شـامل  پژوهـش 

1- عامـل نگـرش بـا بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آموزش 
.)H1(كشـاورزی ارگانیـک رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد

2-  عامـل مالـی بـا بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش 
.)H2(كشـاورزی ارگانیـک رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد

سـیار  یادگیـری  كارگیـری  بـه  بـا  روانشـناختی  عامـل   -3
رابطـه مثبـت و معنـی داری  ارگانیـک  در آمـوزش كشـاورزی 

.)H3(دارد
4-  عامـل مهـارت با بـه كارگیـری یادگیری سـیار در آموزش 

.)H4(كشـاورزی ارگانیـک رابطه مثبـت و معنـی داری دارد
یادگیـری سـیار در  كارگیـری  بـه  بـا  5-  عامـل سـودمندی 
داری  معنـی  و  مثبـت  رابطـه  ارگانیـک  كشـاورزی  آمـوزش 

.)H5 دارد)
6- عامـل محتـوا بـا بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آموزش 

.)H6(كشـاورزی ارگانیـک رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد

روش شناسی 
روش ایـن پژوهـش كمـی و كیفی)آمیختـه( بـوده و از نظـر 
هـدف، یـک تحقیـق كاربـردی اسـت. مراحـل متوالـی پژوهش 

ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری  ...
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اسـنادی  روش  از  اسـتفاده  بـا  آغـاز  در  اسـت.  زیـر  شـرح  بـه 
تحلیلـی، ادبیـات و پیشـینه مرتبـط بـا موضـوع یادگیری سـیار 
و كشـاورزی ارگانیـک بـر مبنـای مطالعـه نظریه ها و مـدل های 
مختلـف كه پیشـتر عنـوان شـد و نتایـج پژوهش هـای مختلفی 
كـه در زمینـه یادگیـری سـیار انجـام شـده اسـت مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت. آن گاه با تفكیک متون مطالعه شـده به عنصرهای 
دارای پیـام، كدهـای بـاز اسـتخراج شـد. در ایـن تحقیـق برای 
خلـق مقولـه هـای اصلـی، از روش كدگـذاری محوری اسـتفاده 
شـد. هـدف ایـن مرحلـه، سـازماندهی اطالعات به دسـته های 
با معنی بسـیار اساسـی و مهم می باشـد. با ایـن روش، چندین 
مقولـه )عامل اصلی( و شـماری گزاره مفهومی)شناسـه( مرتبط 
بـا بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش كشـاورزی ارگانیک 
مشـخص شـد كـه عامـل هـای اصلـی شـامل؛ مهـارت، محتـوا، 
نگـرش، سـودمندی، روانشـناختی و مالـی مـی باشـند. بـرای 
تأییـد درسـتی مولفه هـای انتخاب شـده و نشـانگرهای مرتبط 
بـا ایـن مولفـه هـا، از روش دلفـی اسـتفاده شـد. بدیـن صـورت 
كـه، برگـه نظـر سـنجی از متخصصـان موضوعـی، بـه منظـور 
تعییـن درسـتی و اهمیـت هـر یـک از مولفـه هـا و نشـانگرها 
تهیـه و از طریـق مصاحبـه حضـوری و رایانامـه بـا صاحبنظران 
حـوزه آمـوزش از دور، یادگیـری سـیار، آمـوزش كشـاورزی و 
كارشناسـان كشـاورزی )16نفـر( اطالعـات الزم در دو مرحلـه 
گـردآوری و بررسـی شـد، تـا اینكـه داده هـای نهایـی و خالصـه 
شـده بـه دسـت آمـد. داده هـای نهایـی شـامل پرسشـنامه ای 
اسـت كه دارای دو قسـمت اسـت: بخـش اول مربوط بـه ویژگی 
هـای فـردی و حرفـه ای كشـاورزان و بخـش دوم شـامل گویـه 
هـای مربـوط بـه عامـل هـای اسـتخراج شـده)33 گویـه( مـی 

باشد. 
جامعه آماری این پژوهش شـامل كشـاورزان باسـواد استان 
آخریـن  نتایـج  بنابـر  آنـان  شـمار  كـه  بـود  شـرقی  آذربایجـان 
سرشـماری عمومـی كشـاورزی در سـال 1393، 149192 نفـر 
انتخـاب  علـت   .)1393 ایـران،  آمـار  بود)مركـز  شـده  بـرآورد 
كشـاورزان باسـواد بـه عنـوان جامعـه آماری بـه این دلیـل بوده 
ابـزار  از  توانایـی اسـتفاده  باسـواد،  تنهـا كشـاورزان  كـه  اسـت 
سـیار را در یادگیری به صورت مسـتقیم دارند. سـنجش سـطح 
سـواد بـر مبنـای سـواد خوانـدن و نوشـتن و  توانایـی درک پیام 
هـای متنـی در تلفـن های همـراه و همچنین ارسـال پیـام بوده 
اسـت. شـمار 37 روسـتا از روسـتاهای شهرسـتان هـای تبریز، 

اهـر، میانـه، ورزقـان، اسـكو، كلیبـر و آذرشـهر  برای گـردآوری 
اطالعـات انتخـاب شـد. بـرای تعییـن حجـم نمونـه از فرمـول 
كوكـران اسـتفاده شـد كـه بـر اسـاس آن حجـم نمونـه 382 نفـر 
بـه دسـت آمـد. در مرحله پژوهـش كمـی، در آغاز بـرای تعیین 
پایایـی ابـزار تحقیـق از روش آلفـای ترتیبـی اسـتفاده شـد كـه 
مقـدار آن 0/92 بـه دسـت آمـد كـه نشـان دهنـده پایایـی باالی 
پرسشـنامه مـی باشـد. در مرحلـه بعـد، پرسشـنامه بـه شـمار 

نمونـه مـورد نظـر، اجـرا گردید.
در این تحقیق برای تعیین پایایی تركیبی و روایی همگرا  و 
تشخیصی از تحلیل عاملی تأییدی در قالب مدل اندازه گیری 
استفاده شد. پایایی تركیبی برای همه مولفه ها بیشتر از 0/7 
نگرش=   ،  0/911 سودمندی=   ،  0/938= آمد)محتوا  دست  به 
مالی=  بعد  و  روانشناختی= 0/952   ، مهارت= 0/865   ،  0/958
بارهای  پایه سه عامل مهم شامل  بر  0/934 (. روایی همگرا، 
عاملی برابر و بزرگتر از 0/5 ، میانگین واریانس استخراج شده 
برابر و بزرگتر از 0/5 و پایایی تركیبی برابر  و بزرگتر از 0/7 قابل 
تحقیق  این  در   .)1395 همكاران،  و  رضایی  است)  دستیابی 
متغیری  هیچ  و  بود   0/5 باالی  متغیرها،  همه  عاملی  بارهای 
حذف نشد.  میانگین واریانس استخراج شده برای همه مولفه 
 ،  0/676 سودمندی=   ،  0/717 بود)محتوا=   0/5 از  بزرگتر  ها 
بعد  و  روانشناختی= 0/742  مهارت= 0/567،  نگرش= 0/793، 
همگرای   روایی  دارای  تحقیق  ابزار  بنابراین   .)0/781 مالی= 

مناسبی می باشد.
مربع  كه  است  دستیابی  قابل  هنگامی  تشخیصی  روایی 
ضریب همبستگی بین مولفه ها از میانگین واریانس استخراج 
شده هر دو مولفه كوچک تر  باشد)R2 >AVE(. بنابراین روایی 
تشخیصی در این تحقیق به دست آمده است. برای تأیید مدل 
میانگین  نسبی،  كای-اسكور  شامل  برازش  های  شاخص  از 
برازش  شاخص  فزاینده،  برازش  شاخص  پسماند،  مجذور 
استفاده  تقریب  خطای  واریانس  برآورد  دوم  ریشه  و  تطبیقی 
شد. هر چند كه شاخص مجذور كای اسكویر با داده ها برازش 
ندارد و این ممكن است به خاطر این باشد كه شاخص مجذور 
در  ولی  است،  تحقیق  نمونه  حجم  تأثیر  تحت  اسكویر  كای 
نهایت نتایج برازش مدل و بررسی شاخص های دیگر  نشان داد 
كه برازش مدل مناسب می باشد . نشانگرها  و بارهای عاملی 
مربوط به آنها شاخص های برازش مدل اندازه گیری در جدول 

1 و 2 آورده شده است.
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جدول1- نشانگرها و بارهای عاملی استاندارد
نشانگرها

 
.)co1(یادگیری سیار، می تواند در آموزش روش مبارزه غیرشیمیایی با آفات محصوالت ارگانیک  مورد استفاده قرارگیرد -

- جدیدترین اطالعات و پیش بینی ها در زمینه شرایط آب و هوایی می تواند  از طریق نظام یادگیری سیار در اختیار كارشناسان و 
.)co2(كشاورزان قرار می گیرد

.)co3(یادگیری سیار می تواند در اطالع رسانی زمان های مناسب كاشت، داشت و برداشت رقم های محصوالت ارگانیک استفاده شود -
.)co4(یادگیری سیار، می تواند در اطالع رسانی انواع خدمات جهاد كشاورزی  و زمان ارائه آن استفاده شود -

.)co5(با استفاده از یادگیری سیار، می توان قیمت نهاده ها و محصوالت ارگانیک ،بازار  و شرایط نگهداری آنها  را اطالع رسانی نمود -
- می توان اطالعات مناسب و هشدارها را در مورد بیماری های دام و انجام واكسیناسیون از طریق ابزار سیار در اختیار كشاورزان قرار 

.)co6(داد

.)pr1(استفاده از یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می تواند باعث آسان تر شدن یادگیری مفاهیم كشاورزی ارگانیک شود -
.)pr2(استفاده از یادگیری سیار می تواند باعث كاهش رفت و آمد و طی مسیرهای طوالنی برای دریافت اطالعات می شود -

)pr3(در یادگیری سیار، اطالع رسانی به كشاورزان در زمینه كشاورزی ارگانیک می تواند با سرعت بیشتری انجام شود -
- استفاده از نظام یادگیری سیار می تواند موجب آسانگری و سرعت در ارائه پاسخ به پرسش ها و ابهام های كشاورزان در زمینه كشاورزی 

.)pr4(ارگانیک شود
.)pr5(استفاده از یادگیری سیار، می تواند امكان آموزش و یادگیری پیوسته در زمینه كشاورزی ارگانیک را فراهم سازد -

.)at1(بر این باورم از طریق تلفن همراه می توانم اطالعات مناسبی در زمینه كشاورزی ارگانیک به دست بیاورم -
.)at2(بر این باورم تلفن همراه تنها یک وسیله تفننی و سرگرمی نیست و می تواند برای آموزش كشاورزی مناسب باشد -

.)at3(در زمان ضرورت می توانم اطالعات مورد نیازم در زمینه كشاورزی ارگانیک را از طریق تلفن همراه به دست بیاورم -
.)at4(باور دارم اطالعات ارائه شده در زمینه كشاورزی ارگانیگ از طریق ابزار یادگیری سیار می تواند قابل استفاده باشد -

.)at5(یادگیری سیار شمار زیادی از كشاورزان را می تواند تحت پوشش قرار دهد -
.)at6(فرایند آموزش در یادگیری سیار انعطاف پذیر بوده و در هر زمان و مكان امكان پذیر است -

.)sk1(با تلفن همراه را دارم )مهارت های الزم برای ارسال و دریافت پیام متنی و چند رسانه ای)فیلم و عكس -
.)sk2(مهارت های الزم در ذخیره اطالعات و بازیابی آن از روی حافظه را دارم -

.)sk3(مهارت های الزم برای ارسال و دریافت اطالعات از طریق بلوتوث را دارم -
.)sk4(اطالعات و مهارت های الزم در زمینه اتصال به اینترنت و جستجوی آدرس های مختلف با تلفن همراه یا لپ تاپ را دارم -

.)sk5(مهارت های الزم برای استفاده از شبكه های اجتماعی برای عضویت در شبكه های تخصصی مرتبط با كشاورزی ارگانیک را دارم -

.)ps1(آموزش كشاورزی ارگانیک در نظام یادگیری سیار می تواند مبتنی بر نیازهای آموزشی كشاورزان باشد -
- آموزش كشاورزی ارگانیک مبتنی بر  نظام یادگیری سیار می تواند موجب افزایش اعتماد به نفس، استقالل و روحیه خوداتكایی من 

.)ps2(شود
- به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می تواند موجب افزایش انگیزه ام برای یادگیری  و انجام كار كشاورزی ارگانیک 

.)ps3(شود
.)ps4(به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می تواند موجب كاهش نگرانی و تنش من در امر یادگیری شود -

- به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می تواند موجب كاهش دغدغه های مربوط به حضورم در كالس های آموزشی 
.)ps5(شود

.)ps6(آموزش مطالب مورد نیاز در زمینه كشاورزی ارگانیک از طریق یادگیری سیار می تواند برایم جذاب و خوشایند باشد -
.)ps7(به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک می تواند ترس از  پرسیدن و تمسخر دیگران را از من دور كند -

.)fi1(یادگیری سیار می تواند موجب كاهش هزینه رفت و آمدم به مراكز آموزشی برای آموزش در زمینه كشاورزی ارگانیک  شود -
.)fi2(هزینه های مربوط به ارسال و دریافت پیام ها و فیلم و عكس كمتر است  -

.)fi3(هزینه های مربوط به مكالمه های تلفن همراه با استفاده از  شبكه های اجتماعی می تواند كاهش یابد -
یادگیری سیار ضرورت  ازشیوه  استفاده  زمینه  كار در  ارگانیک  به كشاورزان  و تسهیالت  ارائه خدمات  در  اقتصادی دولت  -  حمایت 

.)fi4(دارد

.)ml1(می خواهم از یادگیری سیار در به دست آوردن اطالعات تخصصی مربوط به كشاورزی ارگانیک استفاده كنم -
.)ml2(باید به سمت استفاده از یادگیری سیار در به دست آوردن اطالعات مربوط به تولید محصوالت ارگانیک حركت كنم -

- می خواهم با فراگیری نحوه  كشاورزی ارگانیک از طریق یادگیری سیار،  نقشی در تامین سالمت و كیفیت محصوالت كشاورزی داشته 
.)ml3(باشم

- به خاطر اهمیت حفظ محیط زیست و تخریب كمتر آن، می خواهم از روش كم هزینه یادگیری سیار برای به دست آوردن سریع و دقیق 
.)ml4(اطالعات تخصصی مربوط به كشت ارگانیک استفاده كنم

.)ml5(می خواهم با فراگیری نحوه كشاورزی ارگانیک از طریق یادگیری سیار،  نسبت به توسعه كشت محصوالت سالم تالش كنم -

مولفه

محتوا

سودمندی

نگرش

مهارت)آسانی 
استفاده(

روانشناختی

بعد مالی

یادگیری سیار
مدل شارپلس و 

همكاران

بارعاملی

0/77
0/78

0/87
0/87
0/89
0/89

0/67
0/68
0/92
0/91

0/89

0/90
0/92
0/91
0/90
0/89
0/82

0/56
0/73
0/85
0/81
0/78

0/77
0/90

0/91

0/89
0/88

0/83
0/84

0/91
0/81
0/92
0/89

0/90
0/92
0/94

0/94

0/91
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توسط  موضوع  بهتر  درک  برای  تحقیق،  این  در  توضیح: 
از واژه تلفن همراه به جای یادگیری سیار استفاده  كشاورزان 

شده بود و منظور از یادگیری سیار تأكید بر ابزار تلفن همراه می 
باشد.

جدول2- شاخص های برازش مدل اندازه گیری

شاخص 

مقدار به دست آمده

X2/df

2/790/9370/052 0/9370/069

IFACFIRMSEARMR

یافته ها
بررســی فراوانــی كشــاورزان مــورد مطالعــه نشــان داد؛ 12/5 
درصــد از كشــاورزان در گــروه ســنی زیــر 30 ســال، 39 درصد در 
گــروه ســنی 30 تــا 39 ســال، 29/1 درصــد در گــروه ســنی 40 تــا 
49 ســال ، 19/4 درصــد در گــروه ســنی 50 و باالتــر مــی باشــد. 
ــطح  ــت. س ــوده اس ــن 74 ب ــترین س ــن 19 و بیش ــن س كمتری
زمیــن زیركشــت 18/1 درصــد از كشــاورزان كمتــر از 2 هكتــار، 
ــار و  ــا 10 هكت ــد 5 ت ــار، 21/7 درص ــا 5 هكت ــد 2 ت 55/2 درص
5/1 درصــد بیشــتر از 10 هكتــار بــود. فقــط 1/8 درصــد)7 
نفــر( از كشــاورزان مــورد مطالعــه زن بــوده انــد.  20/7 درصــد 
ــی، 33  ــواد ابتدای ــطح س ــه دارای س ــورد مطالع ــاورزان م از كش
درصــد دارای ســواد در ســطح راهنمایــی، 30/1 درصــد دارای 
ســواد در ســطح دیپلــم، 12 درصــد دارای ســواد در ســطح فــوق 
ــر  ــی و باالت ــواد كارشناس ــطح س ــد دارای س ــم و 4/2 درص دیپل

بودنــد.
مـدرک  دارای  مطالعـه  مـورد  كشـاورزان  از  درصـد   16/2
از  درصـد   13/4 سـاالنه  درآمـد  باشـند.  مـی  عالـی  آمـوزش 
كشـاورزان كمتـر از 50 میلیـون ریـال، 31/1 درصـد 50 تـا 100 
میلیـون ریـال، 42/1 درصـد 100 تـا 200 میلیون ریـال و 13/4 
درصـد بیشـتر از 200 میلیـون ریـال می-باشـد. 10/2 درصـد 
از كشـاورزان سـابقه فعالیـت كشـاورزی كمتـر از 5 سـال، 23/3 
درصـد 5 تـا 10 سـال، 26/5 درصد 10 تا 15 سـال، 18/6 درصد 
15 تـا 20 سـال و 20/4 درصـد بیشـتر از 20 سـال مـی باشـد. 
نتایج این تحقیق نشـان داد كه بیشـتر كشـاورزان مورد مطالعه 
در ایـن تحقیق)89/1درصـد( دارای تلفـن همـراه مـی باشـند 
و 32/7 درصـد از اینترنـت اسـتفاده مـی كننـد. 74/9 درصـد 
كشـاورزان اظهـار كـرده انـد حداقل یک نفـر از اعضـای خانواده 
آنـان دارای تلفـن همراه می باشـد. 88/3 درصـد اعالم كرده اند 
كـه باالترین سـطح سـواد اعضای خانـوار آنها دیپلـم و باالتر می 

باشد.  
 در ایـن تحقیـق، سـطح نگـرش، مهـارت و گرایـش در بـه 
كارگیـری یادگیـری سـیار  در فراگیـری كشـاورزی ارگانیـک بـا 
اسـتفاده از تفاوت انحـراف معیار از میانگین  مورد بررسـی قرار 
گرفـت. نتایـج )جـدول3( نشـان داد؛52/4 درصد از كشـاورزان 
از نظـر میزان نگرش در سـطح متوسـط، 29/8 درصد در سـطح 
بـاال و 17/8 درصـد در سـطح پایین مـی باشـند. 50/5 درصد از 
كشـاورزان از نظـر میزان مهارت در سـطح پاییـن، 33/3 درصد 
در سـطح متوسـط و 16/2 درصـد در سـطح بـاال مـی باشـند. 
52/8 درصـد از كشـاورزان از نظـر میـزان تمایـل بـه اسـتفاده 
از یادگیـری سـیار  در آمـوزش كشـاورزی ارگانیـک در سـطح 
بـاال و 18/8 درصـد در سـطح  متوسـط، 33 درصـد در سـطح 

پاییـن می باشـند.

بـا  بـه كارگیـری یادگیـری سـیار   مقایسـه میانگیـن عامـل 
متغیرهـای سـطح سـواد، سـن  و پیشـینه فعالیـت كشـاورزی 
هـای  گـروه  میانگیـن  بیـن  كـه  مـی دهـد  نشـان  جـدول 4 
كشـاورزان دارای تحصیـالت كمتـر از دیپلـم و دیپلـم و باالتـر 
آمـوزش  در  سـیار  یادگیـری  كارگیـری  بـه  در  گرایـش  نظـر  از 

جدول 3: توزیع فراوانی كشاورزان مورد مطالعه بر اساس میزان 
مهارت، نگرش و گرایش به استفاده از یادگیری سیار)درصد(

مولفه ها

مهارت
نگرش

گرایش به استفاده از 
یادگیری سیار

سطح پایین
 

50/5
17/8
18/8

سطح متوسط

33/3
52/4
52/8

سطح باال

16/2
29/8

33

مقایسه میانگین عامل به كارگیری یادگیری سیار  با متغیرهای سطح سواد، 
سن  و پیشینه فعالیت كشاورزی 
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جدول6- شاخص های برازش مدل ساختاری

شاخص 

مقدار به دست آمده

X2/df

2/980/9300/058 0/9300/072

IFACFIRMSEARMR

كشـاورزی، بـر مبنـای نتایـج آزمـون مـن وایتنی تفـاوت معنی 
داری در سـطح 0/01 وجـود دارد.گـروه دیپلـم و باالتـر دارای 
میانگین بیشـتری اسـت. نتایج آزمون t نشـان داد از نظر سـنی 
بیـن گـروه هـای كمتـر از 40 و باالتـر  و  از نظـر پیشـینه فعالیـت 

كشـاورزی بین گروه های دارای كمتر از 10 سـال و بیشـتر از 10 
سـال بـا متغیـر گرایـش در به كارگیـری یادگیـری سـیار، تفاوت 

معنـی داری در مقایسـه میانگیـن گـروه هـا وجـود نـدارد.

جدول4 : نتایج مقایسه میانگین بین گروه های مورد بررسی بر اساس سطح سواد، سن و پیشینه فعالیت كشاورزی

عامل 

تمایل به به كارگیری 
یادگیری سیار در آموزش 

كشاورزی ارگانیک

متغیر گروه بندی

سطح سواد

سن

پیشینه فعالیت 
كشاورزی

گروه ها

كمتر از دیپلم
دیپلم و باالتر

كمتر از 40
40 و باالتر

كمتر از 10 سال
بیشتر از 10 سال

مقدار t یا zفراوانی

205
177

197
185

132
250

2/915

0/783

0/183

معنی داریمیانگین

176/42
208/97

16/37
16/10

16/17
16/24

0/004

0/434

0/855

رابطه برخی متغیرها با متغیر گرایش در به كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک

بـه منظـور تحلیـل و بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـا بـا میـزان 
گرایـش در بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش كشـاورزی 
ارگانیـک، متناسـب بـا مقیـاس بـه كار بـرده شـده متغیرهـا در 
پرسشـنامه، از ضریـب هـای همبسـتگی اسـپیرمن و پیرسـون 
بهره گرفته شـد. همان-گونه كه در جدول 5 آورده شـده اسـت، 
نتایـج نشـان داد بین متغیرهای سـطح سـواد و درآمـد با متغیر 
گرایـش در بـه كارگیـری یادگیـری سـیار رابطـه مثبـت و معنـی 
دار در سـطح 0/01 وجـود دارد، یعنی هرچـه میزان متغیرهای 
سـطح سـواد و درآمد در كشـاورزان افزایش یابد میـزان گرایش 
در  بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آموزش كشـاورزی ارگانیک 
افزایـش می یابد. از سـوی دیگر بررسـی رابطـه بین متغیرهای 
سـن، سـطح زمین زیر كشـت، پیشینه فعالیت كشـاورزی و بعد 
خانـوار با متغیر اصلی تحقیق نشـان داد رابطـه ای معنادار بین 

آنهـا وجود نـدارد.
معنـی  سـطح  و  جهـت  هـا،  رابطـه  شـدت  بررسـی  بـرای 
داری رابطـه هـا فـرض شـده در مـدل مفهومـی پژوهـش، مدل 

سـاختاری تحقیـق ترسـیم شـده و بـرازش مـدل بررسـی شـد. 
هـای  شـاخص  پایـه  بـر  داد  نشـان  سـاختاری  مـدل  بـرازش 
برازندگی، مدل دارای برازش شـایان پذیرشـی اسـت و ساختار 
مـدل تحقیـق مناسـب می باشـد. نتایـج در جدول 6 درج شـده 

اسـت.

جدول5 : همبستگی بین برخی متغیرها با متغیر گرایش به 
كارگیری یادگیری سیار در آموزش كشاورزی ارگانیک

متغیر

سطح سواد
سن

مساحت زمین زیركشت
پیشینه فعالیت كشاورزی

درآمد
بعد خانوار

ضریب 
همبستگی

 
0/149**

0/012
0/030
0/035

0/263**
0/008

سطح
معنی داری

0/003
0/82

0/556
0/49

0/000
0/874

نوع آزمون

اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
اسپیرمن
پیرسون

**= معنی داری در سطح 0/01

ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری  ...
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شماره 42، پاییز 1396

نتیجـه تحلیـل داده ها در قالب مدل سـاختاری نشـان داد؛ 
فرضیـه اول تحقیـق با ضریب اسـتاندارد0/168 و مقدار بحرانی 
2/439  در سطح 0/05، فرضیه دوم با ضریب استاندارد 0/355 
و مقـدار بحرانـی 5/578 درسـطح 0/01، فرضیه سـوم با ضریب 
 ،0/01 سـطح  در   3/934 بحرانـی  مقـدار  و   0/191 اسـتاندارد 
فرضیـه چهـارم بـا ضریـب اسـتاندارد 0/191 و مقـدار بحرانـی 
بـا ضریـب اسـتاندارد  2/134 در سـطح 0/05، فرضیـه پنجـم 
0/221 و مقـدار بحرانـی 2/953 در سـطح 0/01 و فرضیه ششـم 
بـا ضریـب اسـتاندارد 0/254 و مقـدار بحرانـی 2/953 درسـطح 
0/01 مـورد تأییـد قـرار گرفـت)در همـه مـوارد مقـدار بحرانـی 
بیشـتر از 1/96 بـوده اسـت(. لـذا متغیرهـای محتـوا، نگـرش، 

مالی، روانشـناختی، مهارت و سـودمندی رابطه مثبت و معنی 
بـا گرایـش در بـه كارگیـری یادگیـری سـیار در آمـوزش  داری 
كشـاورزی ارگانیـک دارنـد. مدل سـاختاری تحقیـق در نگاره 2 
و نتایـج آن در جـدول 7 آورده شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینكـه 
میزان ضریب اسـتاندارد نشـان دهنده شـدت رابطه می باشـد، 
عامـل مالـی بیشـترین میـزان رابطه مثبـت را با یادگیری سـیار 
داشـت. بـه ترتیـب عامـل هـای محتـوا، سـودمندی مهـارت، 
روان شـناختی و نگـرش ارتبـاط بیشـتری بـا متغیـر یادگیـری 
سـیار دارنـد. در مجمـوع مولفه هـای مورد بررسـی 86 درصد از 
واریانـس متغیـر یادگیری سـیار در آموزش كشـاورزی ارگانیک 

را تبییـن مـی كند.

14 
 

در   924/1و مقدار بحرانی  988/0ها در قالب مدل ساختاری نشان داد؛ فرضیه اول تحقیق با ضریب استانداردنتیجه تحلیل داده
 949/0، فرضیه سوم با ضریب استاندارد 09/0درسطح  598/5و مقدار بحرانی  255/0، فرضیه دوم با ضریب استاندارد 05/0سطح 

، فرضیه 05/0در سطح  929/1و مقدار بحرانی  949/0، فرضیه چهارم با ضریب استاندارد 09/0در سطح  429/2بحرانی و مقدار 
و مقدار بحرانی  159/0و فرضیه ششم با ضریب استاندارد  09/0در سطح  452/1و مقدار بحرانی  119/0پنجم با ضریب استاندارد 

بوده است(. لذا متغیرهای محتوا، نگرش،  48/9موارد مقدار بحرانی بیشتر از  همهمورد تأیید قرار گرفت)در  09/0درسطح  452/1
یادگیری سیار در آموزش کشاورزی  کارگیریبه بطه مثبت و معنی داری با گرایش درمالی، روانشناختی، مهارت و سودمندی را

 استاندارد ضریب میزان با توجه به اینکه. ده استآورده ش 4و نتایج آن در جدول  1ارگانیک دارند. مدل ساختاری تحقیق در نگاره 
 محتوا، هایعامل ترتیب به. داشت سیار یادگیری با را مثبت رابطه میزان بیشترین مالی باشد، عامل می رابطه شدت دهنده نشان

 88مورد بررسی  هایدر مجموع مولفه .دارند سیار یادگیری متغیر با بیشتری نگرش ارتبا  شناختی و روان مهارت، سودمندی
 کند.وزش کشاورزی ارگانیک را تبیین میدرصد از واریانس متغیر یادگیری سیار در آم

 

 شده استاندارد رگرسیونی های ضریب با ساختاری مدل: 1نگاره
نگاره2: مدل ساختاری با ضریب های رگرسیونی استاندارد شده

بحث و نتیجه گیری
مـورد  كشـاورزان  بیشـتر  داد،  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
بررسـی در ایـن تحقیق)89/1درصـد( دارای تلفـن همـراه مـی 
باشـند. مـی تـوان گفـت افزایـش ضریـب نفـوذ تلفن همـراه در 
نواحـی روسـتایی، زمینـه بـه كارگیـری ایـن ابـزار بـرای اطـالع 

رسـانی و آمـوزش  كشـاورزان روسـتایی را فراهـم آورده اسـت. 
بـا توجـه بـه اینكـه در ایـن تحقیـق بـه خاطـر اثرگـذاری هـای 
نامطلـوب كشـاورزی رایـج بـه انجـام كشـاورزی ارگانیـک تأكید 
شـده اسـت و 82/2 درصـد از كشـاورزان از نظـر گرایـش در بـه 
كارگیـری تلفن همـراه در آموزش كشـاورزی ارگانیک در سـطح 
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جدول7-   نتایج به دست آمده  از آزمون فرضیه های تحقیق

H2
H3
H4
H5
H6

مالی     گرایش در به كارگیری یادگیری سیار
روانشناختی    گرایش در به كارگیری یادگیری سیار

مهارت    گرایش در به كارگیری یادگیری سیار
سودمندی    گرایش در به كارگیری یادگیری سیار

محتوا    گرایش در به كارگیری یادگیری سیار

0/355
0/191
0/191
0/221
0/254

0/000**
0/000**
0/033*

0/003**
/003**

0/063
0/056
0/130
0/092
0/129

فرضیه های 
تحقیق 

ضرایبمسیر
 استاندارد 

سطح
معنی داری

خطای استاندارد
)SE (

مقدار بحرانی
)CR(

5/578
3/934
2/134
2/953
2/953
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متوسـط و باالتـر قـرار دارنـد. بایـد تـالش شـود گام هـای اولیـه 
بـرای تبدیـل تلفـن همـراه بـه ابـزار یادگیـری در كشـاورزی بـه 

ویـژه كشـاورزی ارگانیـک برداشـته شـود. 
و  مثبـت  رابطـه  نگـرش  متغیـر  تحقیـق  نتایـج  پایـه  بـر 
معنـی داری بـا متغیـر بـه كارگیـری یادگیـری سـیار دارد. ایـن 
یافتـه بـا نتایـج پژوهـش هـای رضایـی راد)1392(، مانیـان و 
زمانـی  زرافشـانی)1390(،  و  سـلیمانی  همـكاران)1393(، 
و  ضرغـام  و  جبلـه)1389(  و  یعقوبـی   ،)1391 همـكاران،  و 
بـاور  بیشتركشـاورزان  دارد.  خوانـی  هـم  همـكاران)1393(، 
داشـتند تلفـن همـراه یـک وسـیله تفننـی و سـرگرمی نیسـت 
كارشناسـان  و  كشـاورزان  بیشـتر  ارتبـاط  باعـث  توانـد  مـی  و 
شـود)84/6 درصـد( و منجـر بـه كسـب اطالعـات مـورد نیـاز و 
مناسـب در مورد كشـاورزی سـالم شـود. در این تحقیق تحلیل 
سـطح نگـرش كشـاورزان نسـبت بـه اسـتفاده از ابـزار یادگیـری 
سـیار در آمـوزش كشـاورزی ارگانیـک نشـان داد، 17/8 درصـد 
دارای سـطح نگـرش منفـی و 82/2 درصـد دارای سـطح نگرش 

متوسـط و باالتـر مـی باشـد.
بررسـی  انـد،  كـرده  اذعـان  همـكاران)1393(،  و  موسـوی 
نگـرش افـراد بـه مدیـران و مجریـان كمک مـی كند كه از شـیوه 
تفكـر مـردم درباره موضوع های مشـخص آگاهی یابنـد و آن گاه 
بـرای تغییـر، اصالح و یـا تقویت آن نگـرش، برنامه ریـزی كرده 
و اقـدام هایـی را انجام دهنـد. بنابراین الزم اسـت برنامه ریزان 
و متخصصـان كشـاورزی در طراحـی برنامـه ها بـه بهبود نگرش 
كشـاورزان توجـه كننـد. نظـام ترویـج و آمـوزش كشـاورزی بـه 
عنـوان متولـی آمـوزش در عرصـه كشـاورزی مـی توانـد نقـش 
موثـری در تغییـر و بهبود نگرش كشـاورزان نسـبت به اسـتفاده 
از ابـزار یادگیری سـیار در آموزش كشـاورزی به ویژه كشـاورزی 

فرهنـگ  بـا  را  كشـاورزان  همـه  بایـد  باشـد.  داشـته  ارگانیـک 
اسـتفاده از تلفـن همـراه بـه عنـوان یک ابـزار آموزشـی در نظام 
یادگیری سـیار آشـنا سـاخت و اطالعات الزم را در اختیار آنان 
قـرار داد. ارسـال محتواهـای موثـر در مـورد چگونگـی كاربـرد 
تلفـن همـراه بـه عنـوان ابـزار یادگیـری از طریـق پیامـک، مـی 

توانـد تأثیرگذار باشـد.
از دغدغـه هـای كشـاورزان، حضـور در كالس هـای  یكـی 
آموزشـی مـی باشـد كـه ممكـن اسـت باعـث نگرانـی، تـرس از 
پرسـیدن و كاهـش اعتمـاد بـه نفـس آنان شـود. كشـاورزانی كه 
گرایـش بیشـتری در به كارگیـری یادگیـری سـیار)تلفن همراه( 
داشـتند، بـر ایـن باورنـد كه ایـن روش مـی تواند باعـث افزایش 
و روحیـه  نفـس  بـه  اعتمـاد  افزایـش  یادگیـری،  بـرای  انگیـزه 
خوداتكایـی و كاهش نگرانی شـود و همچنیـن می تواند مبتنی 
بـر نیـاز آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن نتیجـه تحقیـق 
كـه بیانگـر رابطـه مثبـت و معنـی دار بیـن بعـد روانشـناختی 
و بـه كارگیـری یادگیـری سـیار مـی باشـد، بـا نتایـج پژوهـش 
و  هـای مانیـان و همـكاران)1393(، یعقوبـی و جبلـه)1389( 
از  نقـل  بـه  دارد.  و همـكاران)1393(،  هـم خوانـی  خسـروی 
ضرغـام و همـكاران)1393(، در پژوهـش های مولـر و همكاران 
و پیكارانیـن و همـكاران بـا ایـن نكتـه اشـاه شـده اسـت كـه در 
برنامـه هـای یادگیری سـیار باید بـه بعد تربیتی و روانشـناختی 
توجـه شـده و نتایـج تحقیقـات  روانشـناختی و بررسـی هـای 
مربـوط بـه آمـوزش بزرگسـاالن در  برنامـه ریـزی هـای كاربـرد 

یادگیـری همـراه اسـتفاده شـود.
از آنجـا كـه فراگیـران یكـی از مولفـه هـای اصلی در هـر نظام 
آموزشـی هسـتند، بـه كارگیـری رهیافت هـای جدید آموزشـی 
ممكـن  فراگیـران  روانشـناختی  هـای  مولفـه  شـناخت  بـدون 

ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری  ...
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نخواهـد بـود.  بـر ایـن پایـه بـا توجـه بـه مهـم بـودن ایـن بعـد 
پیشـنهاد مـی شـود بـرای اجـرای موفقیـت آمیـز برنامـه هـای 
آمـوزش و یادگیـری همـراه، باید عامل روانشـناختی هـم مورد 
توجـه قـرار گرفتـه و بررسـی هـای اولیـه در مـورد آن صـورت 

پذیـرد.
كارگیـری  بـه  و  مالـی  متغیـر  بیـن  رابطـه  تحقیـق  ایـن  در 
یادگیـری سـیار مثبـت و معنـی دار تشـخیص داده شـد، ایـن 
نتیجـه بـا یافتـه دالبـرگ و اورنـی)2007(،  هـم سـو می باشـد. 
كمتـر بـودن هزینـه ارسـال و دریافـت پیـام و مكالمـه تلفنـی 
نسـبت بـه هزینـه هـای رفـت و آمـد، كاهـش هزینـه مكالمـه 
هـای تلفنـی در شـبكه هـای اجتماعـی از عامـل هـای مهمـی 
هسـتند كه كشـاورزان را ترغیب می كند، نسـبت به اسـتفاده از 
یادگیـری سـیار در فراگیـری كشـاورزی ارگانیک گرایش داشـته 
باشـند. در تحقیـق مرشـدی و همـكاران)1390(، منابـع مالـی 
یكـی از نقـاط قوت یادگیری سـیار یاد شـده كه از یک سـو باعث 
كاهـش هزینه آموزش شـده و از سـوی دیگر هزینه ارسـال پیام 
كوتـاه هـم پاییـن مـی باشـد. بـا توجـه بـه اینكـه بعـد مالـی در 
یادگیـری سـیار، بسـیار مهـم و اساسـی اسـت. دولـت بایـد بـا 
حمایت های مالی بسـترهای مناسـب را فراهم سـازد. بایستی 
تأمیـن بودجـه و اعتبارات الزم برای طراحـی و اجرای یادگیری 
سـیار در آموزش كشـاورزی ارگانیک از سـوی نهادهای مختلف 
بویـژه وزارت كشـاورزی، وزارت كشـور و وزارت بهداشـت انجام 
شـود. نهادهـای مرتبـط، بایـد بـرای داشـتن جامعـه سـالم در 

تولیـد غـذای سـالم و باكیفیت سـهیم باشـند. 
از  اسـتفاده  و  محتـوا  متغیـر  بیـن  پژوهـش،  نتایـج  بنابـر 
یادگیـری سـیار در آموزش كشـاورزی ارگانیک رابطـه معنی دار 
و مثبـت وجـود دارد. در نظریـه شـارپلس و همـكاران)2007(، 
محتـوا یـک عنصـر مهـم در بـه كارگیـری یادگیـری سـیار مـی 
باشـد. محتوای مناسـب یک عامل اساسـی و مهـم در موفقیت 
فراینـد یادگیری سـیار برای آموزش كشـاورزی ارگانیک اسـت. 
اصول كشـاورزی ارگانیـک باید به صورت محلـی و یا منطقه ای 
شناسـایی شـود و در قالب محتواهای مناسـب متنی در اختیار 
كشـاورزان قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه وجـود برخی زیرسـاخت ها 
ماننـد ضریـب نفـوذ بـاالی تلفـن همـراه)در ایـن تحقیـق 89/1 
درصـد كشـاورزان( و آنتـن دهـی در بیشـتر مناطـق ، بخـش 
ترویـج و آموزش كشـاورزی در وزارت جهادكشـاورزی در جهت 
از فنـاوری هـای جدیـد در آمـوزش  نهادینـه كـردن اسـتفاده 

كشـاورزی بـه ویـژه آمـوزش كشـاورزی سـالم دیگـر زیرسـاخت 
هـا را فراهـم كـرده و  در جهـت تولید محتواهای مناسـب برنامه 
ریـزی كننـد. نكتـه مهـم درمـورد محتـوا نیازسـنجی اسـت. به 
دلیـل تنـوع محصـوالت در اسـتان هـای مختلـف كشـور، بهتـر 
اسـت كـه نیازسـنجی بـه صـورت محلـی یـا منطقـه ای باشـد. 
پیشـنهاد می شـود كارگـروه هـای تخصصی شـامل متخصصان 
تولیـد  زمینـه  در  تهیـه محتواهـا  بـرای  هـا  اسـتان  كشـاورزی 
محصـوالت ارگانیـک تشـكیل شـده و بـا همـكاری متخصصـان 
كشـاورزی  اصـول  الكترونیكـی  محتواهـای  سـیار،  یادگیـری 

ارگانیـک تولید شـود.
یكـی از عنصرهـای مهـم در اسـتفاده از یک فنـاوری جدید، 
سـودمندی فنـاوری اسـت كـه منجـر بـه اسـتفاده از آن خواهـد 
شـد. در ایـن تحقیـق بیـن عامـل سـودمندی و گرایـش در بـه 
وجـود  مثبتـی  و  دار  معنـی  رابطـه  سـیار  یادگیـری  كارگیـری 
داشـت. ایـن یافتـه با نتایـج تحقیـق دالبـرگ و اورنـی)2007(، 
زرافشـانی)1390(  و  سـلیمانی  همـكاران)1393(،  و  ضرغـام 
نظـر  از  اسـت.  هم-سـو  باتمانقلیچـی)1392(،  و  لـو  ختـن  و 
كشـاورزان موافـق بـا كاربـرد یادگیـری سـیار در آمـوزش اصـول 
و  سـرعت  در  فنـاوری  ایـن  سـودمندی  ارگانیـک،  كشـاورزی 
آسـانگری ارائـه پاسـخ بـه پرسـش هـا و ابهام هـای كشـاورزان، 
امـكان آمـوزش پیوسـته، آسـان تـر شـدن مفاهیـم یادگیـری، 
بهـره گیـری از انـواع خدمـات و تسـهیالت و در نهایـت افزایـش 

سـطح تولیـد محصـوالت ارگانیـک نهفتـه اسـت.
آسـانگری  عبارتـی  بـه  یـا  و  مهـارت  دارابـودن  عامـل  بیـن 
در  سـیار  یادگیـری  كارگیـری  بـه  در  گرایـش  و  اسـتفاده 
آمـوزش كشـاورزی ارگانیـک رابطـه معنـی دار و مثبـت وجـود 
جملـه  از  پژوهشـگران  برخـی  یافتـه  بـا  نتیجـه  ایـن  دارد. 
و  دالبـرگ  راد)1392(،  رضایـی  همـكاران)1391(،  و  زمانـی 
اورنـی)2007( و ضرغـام و همـكاران)1393(، هـم سـو اسـت. 
توانایـی ارسـال و دریافـت پیام هـای متنی و تصویـری، ذخیره 
ارسـال و دریافـت  اینترنـت،  بـه  اتصـال  بازیابـی اطالعـات،  و 
اطالعـات ازطریـق بلوتـوث و چگونگـی اسـتفاده از شـبكه های 
اجتماعـی از مهـارت هـای مهـم بـرای موفقیـت در آمـوزش بـه 
كشـاورزان از طریـق تلفـن همراه می باشـد. آسـانی اسـتفاده یا 
عامـل مهـارت، یـک عامل مهـم در به كارگیـری یادگیری سـیار 
اسـت. مـی بایسـتی تـا حـد امـكان آمـوزش هـای الزم در ایـن 
زمینـه بـه كشـاورزان ارائـه شـود تـا آنـان بتواننـد از سـودمندی 
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هـای ایـن نـوع از آمـوزش بهـره ببرند.كشـاورزانی كـه مهـارت 
بیشـتری داشـتند گرایـش بیشـتری به اسـتفاده از تلفـن همراه 

در یادگیـری دارنـد. 
بنابـر آمارهـای ارائـه شـده، كشـاورزی سـالم در جهـان در 
حـال توسـعه ولـی در ایـران در حـال پـس رفـت اسـت. بنابـر 
نتیجـه ایـن تحقیـق، 88/3 درصـد از كشـاورزان مورد بررسـی، 
خـود و یـا یكـی از اعضـای خانـواده شـان دارای سـطح سـواد 
دیپلـم و باالتـر مـی باشـند.  ایـن موضـوع مـی توانـد در كاربـرد 
ابزار یادگیری سـیار در آموزش كشـاورزی موثر باشـد. از سـوی 
دیگـر بـا توجـه بـه اصـل آمـوزش كل خانـواده كـه بیان مـی كند 

خانـواده ركـن اساسـی هر جامعه روسـتائی اسـت و در بسـیاری 
از برنامـه هـای ترویجـی، آمـوزش و آگاه سـازی همـه اعضـای 
خانـواده بایـد مد نظر قـرار گیرد )شـعبانعلی فمـی،1393(. می 
تـوان اطالعـات سـودمند از جملـه اصـول كشـاورزی ارگانیـک، 
هـای  اثرگـذاری  و  ارگانیـک  محصـوالت   هـای  برتـری  انـواع 
سـودمند زیسـت محیطی كشـاورزی ارگانیـک را از طریـق ابزار 
سـیار)تلفن همـراه( در اختیار خانواده های كشـاورزان قرار داد 
تـا از یک سـو باعث شـكل گیری دیـدگاه مثبت در بیـن خانواده 
هـای كشـاورزان نسـبت بـه كشـاورزی ارگانیک شـود و از سـوی 
دیگـر تلفـن همراه بـه عنوان یـک وسـیله یادگیری تلقی شـود.
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Abstract
The main objective of this research is to determine the related factors of using mobile learning in or-

ganic agriculture education. The statistical population of the study was literate farmers in East Azerbaijan 
province (N = 149192). Based on the Cochran Formula, a sample size of 382 was estimated by cluster sam-
pling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which its content validity was 
confirmed by experts. Initial reliability of the questionnaire was calculated using by ordinal alpha (0.92). 
Structural validity and composite reliability (CR) of the research tool were also obtained by estimating the 
measurement model after applying the necessary corrections. Data was analyzed using by SPSS Win20 
and AMOS 20 softwares in the form of structural equation modeling. The results of the research displayed 
that 50.5% of the farmers were in low level in terms of skills of working with mobile learning tools. 52.4% 
of the farmers were in the moderate level in terms of attitudes toward the use of mobile learning in organic 
agriculture education and 28.8% have a higher attitude level. By increasing the levels of variables literacy 
and income of farmers, their tendency to use mobile learning in organic farming education increases. Final-
ly, structural model analysis revealed a positive and significant relationship between content, skill, utility, 
financial, psychological and attitude components with using mobile learning in organic farming education 
and explained 86 percent of its variances. 

Index Terms: Mobile Learning, Agricultural Education, Organic Agriculture
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