
 دانشگاه فرهنگیان

 ترویجی –دوفصلنامه علمی 

 راهبردهای نوین تربیت معلمان

 1400 پاییز و زمستان، دوازدهم، شماره هفتمسال 

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار در بین دانش آموزان و معلمان 

 )یک مرور مفهومی(
 1فرخ فیضی

 2مهدی واحدی
 

 چکیده

یادگیری سیار یک فضای یادگیری جدید است کهه فرتهتی بهرای م هیی ههای یهادگیری مشهارکتی،        

 هیی  شخصی، غیررسمی و دانش آموز م ور فراهم نموده است. در اجرای هر سیستم یادگیری مانند م

ی عوامه   یادگیری سیار، درک چالش هایی که بر پیاده سازی آن تأثیر می گذارد، مهم است. لهذا بررسه  

 کهه بهدون   بر پذیرش این نوع از یادگیری در میان معلمان و دانش آموزان امری حیاتی است، چهرا  مؤثر

 مهؤثر در  پذیرش، اجرا غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائهه ی مجموعهه ای از عوامه    

یهن  ا. اسهت « مهرور مفههومی  »پذیرش یادگیری سیار در بین دانش آموزان و معلمان با تأکید بهر روش  

ن و ین معلمات قیق یافته هایی که از مرور مفهومی درباره ی عوام  مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار در ب

کلمها    دانش آموزان به دست آمده را ارائه می دهد. جستجوی نظام مند در این مطالعهه بها توجهه بهه    

عیارههای  با اههداف و م ت قیق منطبق  12مطالعه رسید که در نهایت با مطالعه ی متن،  336کلیدی به 

م فیهت سیسهت  مطالعه بودند. ت لی  نتایج نشان داد که عواملی نظیر انتظار کارایی، لذ  بخش بودن، کی

 جتمهاعی و ایادگیری، راحتی استفاده، سواد دیجیتال، خودمدیریتی یادگیری، تالش مورد انتظار، نفهو   

زان ار در بهین معلمهان و دانهش آمهو    امنیت حریم خصوتی از مؤثرترین عوام  در پذیرش یادگیری سی

مهه ههای   هستند. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران آموزشی در طراحهی و اجهرای برنا  

   یادگیری مؤثر در یادگیری سیار کمک کند.
 یادگیری سیار، یادگیری موبای ، آموزش سیار. :هاکلید واژه
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 مقدمه

به هم آمیخته اند. از این رو، امروزه با توجه به پیشرفت  در عصر دیجیتال، آموزش و فناوری  اتاً

سریع و م بوبیت فناوری ارتباطا  بی سیم و تلفن همراه، استفاده از این فنهاوری هها در لاله     

یادگیری سیار و همه جایی در آموزش و پرورش افزایش یافته است. ایهن مووهوع در مطالعها     

ی بسهیاری از کشهورهای جههان تأییهد گردیهده      مختلف و در سطوح مختلف سیستمهای آموزش

 ;Baran, 2014; Chang, Lai, & Hwang, 2018; Chu, Hwang,Tsai & Tseng, 2010است )

Suárez et al. 2018  ،لذا می توان گفت که دستگاه های تلفن همراه بی سیم با اتصال مربیهان .)

یی و فراینهد یهادگیری تبهدی     فراگیران و م توا در هر مکان و هر زمان، به بخشی مههم از م ه  

(. این دستگاه ها به خاطر ویژگهی ههای انعطهاف پهذیری، شخصهی      Wu et al., 2012شده اند )

سازی و عدم م دودیت زمانی و مکانی، دسترسی گسترده ای به بسیاری از منابع دیجیتهالی، از  

یهدی را بهرای   جمله شبکه جهانی وب را فراهم می کنند؛ و به همین ترتیه ، آنهها امکانها  جد   

م یی های یادگیری ارائه می کنند کهه بهه عنهوان کاتالیزورههای احتمهالی بهرای تسههی  بهه         

(. لهذا، در  Melhuish & Falloon, 2010کارگیری شیوه های سازنده گرایهی عمه  مهی کننهد )    

میان سناریوهای یادگیری، فناور یهای یادگیری سیار توجه مربیان و م ققان را برانگیختهه انهد؛   

ه گونه ای که تعداد زیادی از کشورها به منظور تشویق مدارس برای پیاده سازی فناوری تلفهن  ب

 Hwang et al, 2018; Looiهمراه در دوره های عادی خود، بودجه هایی را در نظر گرفته انهد ) 

et al, 2011.) 

یادگیری سیار یک جایگزین روش شناختی اسهت کهه بهه شهک  معمهول در مهتن آمهوزش        

ی والع شده است و شروع به ادغام در م یی های آمهوزش رسهمی نمهوده اسهت. ایهن      غیررسم

روش به دنبال مزایای شخصی سازی و انعطاف پذیری آموزش است. این ادغام به ما اجهازه مهی   

دهد که م دودیت های آموزش رسهمی و غیررسهمی را از بهین ببهریم و دروازه هها را بهه روی       

و طراحی های آموزشی باز کنیم. در تعریف، یادگیری سیار  استراتژی های روش شناختی جدید

را می توان عبار  از ارائه ی یادگیری به دانش آموزان در هر زمهان و ههر مکهان بها اسهتفاده از      

اینترنت بی سیم و دستگاه های تلفن همراه، دستیارهای دیجیتال شخصی، تلفن های هوشهمند  

(؛ کهه بها رشهد    Wang, Wu & Wang, 2009و پخش کننهده ههای تهوتی دیجیتهال دانسهت )     

میلیهارد نفهر در سهال     5گسترده و بی سابقه مشترکین تلفن همهراه )عبهور مشهترکین از مهرز     

(، پتانسی  این نوع از یادگیری در میهان سهایر انهواع سهناریوهای یهادگیری الکترونیکهی       2017
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آموزشی گسترده کهه مهی    (؛ و آن را به عنوان یک برنامهBenali et al, 2020بیشتر شده است )

تواند اطالعا  شخصی، کمک انطبالی و تعامال  اجتماعی فهوری بهه کهاربران بدههد، م بهوب      

 (.Sharples, 2015; Song & Kong, 2017ساخته است )
عالوه بر گستردگی استفاده از یادگیری سیار، یافته های مهم زیادی نیز، مزایای آن را را نشهان  

(، تقویهت  Hsu, 2015این مزایا می توان به بازخورد فوری به دانهش آمهوزان )  داده اند. از جمله ی 

(، ایجاد ساز و کار مفید برای غنی سازی تجربهه  Lee et al, 2016مهار  های مذاکره با همساالن )

(، بهبود کیفیت Sharma & Kitchens, 2004یادگیری در تعام  غیررسمی با سایر دانش آموزان )

(، ایجهاد مولعیهت عهالی، شخصهی،     Sung, Hwang, Liu, & Chiu, 2014) یهادگیری فراگیهران  

(، ایجاد پ  ههای ارتبهاطی یهادگیری    Naismith et al., 2004مشارکتی و طوالنی مد  یادگیری )

(، افزایش زمان تماس بین معلهم  Wang, 2016دانش آموزان در کالس و در زمینه موووع درسی )

(، امکان یادگیری برای دانش آموزان غای  از کالس ههای  Alrajawy et al, 2017و دانش آموزان )

درس به دلی  دسترسی در هر زمان و هر مکان به م توا و عدم م هدودیت یهادگیری بهه کهالس     

(، افزایش تعام  و انعطاف پذیری یادگیری در زمان هها و مکهان   Bourgonjon et al. 2010درس )

 Liuگسترده ای از امکانا  آموزشی در یک مکان )(؛ و ایجاد طیف Murphy, 2006های مناس  )

et al, 2010         اشاره کرد. ومن اینکهه بها گسهترش یهادگیری سهیار، تدییهر در درک شهیوه ههای ،)

دسترسی به اطالعا  و ارتباطا  و همکاری، نس  جدیدی از دانش آموزان را ایجاد کرده است کهه  

دنیای والعهی و مجهازی، زمینهه ی یهادگیری     می توانند با تعام  با یکدیگر و م یی های خود در 

 (.Al-Adwan et al, 2018خود را ایجاد نمایند )

با وجود مزایای زیاد یادگیری سیار و پتانسی  فوق العاده دسهتگاه هها و شهبکه ههای تلفهن      

همراه که در مطالعا  گسترده مورد اشاره لرار گرفته اند، این نوع از یهادگیری عهاری از مشهک     

طالعاتی نیز در دست است که به م دودیت ها و چالش ههای مختلهف آن اشهاره مهی     نبوده و م

کند که می تواند مانع تالش مبتکران شود، به گونه ای که دستگاه های تلفهن همهراه، همیشهه    

(. Ting, 2012توسی دانش آموزان به عنوان ابهزاری مفیهد بهرای یهادگیری درک نمهی شهوند )      

هیچ ترجی ی برای اسهتفاده در آینهده از یهادگیری سهیار در      همچنین بخش مهمی از فراگیران

(. Attewell, 2005; Attewell & Savil-Smith, 2003پایان پهروژه ههای خهود نشهان ندادنهد )     
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( نیهز نشهان داد کهه    2007) 1کوربیه  -نظرسنجی های تهور  گرفتهه توسهی کوربیه  و والهدز     

ی، علیهرغم آشهنایی بها فنهاوری ههای      بسیاری از دانش آموزان در خیلی از برنامه ههای آموزشه  

پیشرفته تلفن همراه، هنوز آماده آموزش به شیوه ی یادگیری سیار نیستند؛ یها یهادگیری سهیار    

هرگز نمی تواند جای کالس درس یا سایر روش های یادگیری الکترونیکی را بگیهرد و فقهی بهه    

(؛ Motiwalla, 2007عنوان یک مکم  بهرای یهادگیری الکترونیکهی و یهادگیری سهنتی اسهت )      

ومن اینکه چالش هایی نظیر لابلیت اتصال، انهدازه کوچهک تهف ه نمهایش، لهدر  پهردازش       

م دود و کاهش توانایی ورود، لدر  م اسباتی کمتر همراه با حافظه م دود و ظرفیهت پهایین   

 خیره سازی، عمر کوتاه تر باتری، مکانیسم پیچیده وارد کردن متن، ریسک بیشهتر در  خیهره   

العا  و خطای انتقال، لابلیت پیمایش کمتر، رابی کهاربری غیردوسهتانه و م هدودیت ههای     اط

 & Iau, Limگرافیکی، از جمله ی مشکال  سخت افزاری و نرم افزاری یادگیری سهیار اسهت )  

Shen, 2001  اگر چه با رشد فناوری ها در دو دهه ی اخیر، برخی از نوالص مطرح شده رفهع و .)

ه اند، اما برشمردن این چالش ها بدان معناست که استفاده از یهادگیری سهیار   یا کم رنگ تر شد

و تطبیق با آن، با وجود مزایای فراوان، کار ساده ای نیست و ممکن اسهت کهاربران تمهایلی بهه     

پذیرش آن نداشته باشند. لذا، موووعی که در ت قیق در مورد ابزارههای یهادگیری سهیار مهورد     

تجزیه و ت لی  عواملی است که دانش آموزان را در پذیرش این فناوری ها  توجه ویژه لرار دارد،

 (.Cheon, Lee, Crooks, & Song, 2012ت ت تأثیر لرار می دهند )

پذیرش به لصد کاربر برای استفاده از یک سیستم جدید اشاره دارد، این یک فرایند پیچیده بها  

( اظهار می دارد که پهذیرش موفقیهت   2010) 2تعدادی از عوام  تعیین کننده پذیرش است. راجرز

آمیز یک نوآوری خاص باید دارای مشخصاتی باشد. از جمله: فناوری باید نسبت بهه فنهاوری ههای    

لدیمی تر دارای مزیت باشد، با نیازهای کاربران سهازگار بهوده و اسهتفاده از آن پیچیهده و دشهوار      

فنهاوری ههای جدیهد بهه ویهژه دسهتگاههای       نباشد. در سال های اخیر ما شاهد ظهور بسهیاری از  

گهذاری ههای فهراوان، همچنهان پهذیرش آنهها کنهد اسهت         مینیاتوری بوده ایم که با وجود سرمایه

(Kumar & Chand, 2019  از این رو می توان گفت پذیرش فناوری و از جمله ی یادگیری سهیار ،)

سهت. چهرا کهه شناسهایی میهزان      آمیز برنامه های آموزش از راه دور وروری ابرای اجرای موفقیت

                                                                                                                                                    
1. Corbeil & Valdes-Corbeil 

2. Rogers  
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پذیرش کاربران از فناوری به مدیران مؤسسا  آموزشی کمهک مهی کنهد تها روش ههای جدیهد و       

(. پهذیرش  Sakarji et al, 2019ابتکاری برای بهبود خدما  ارائه شده به دانش آموزان پیدا کنند )

هدف آنها بهرای اسهتفاده از    دانش آموزان در والع توانایی آنان در انطباق با نوآوری های آموزشی و

(. اگهر چهه گسهتردگی روا     Cacciamani et al, 2018; Gokcearslan, 2017این فناوری هاست )

تلفن همراه در میان افراد برای یادگیری سیار امر مهمهی اسهت، امها پهذیرش یهادگیری از طریهق       

یادگیری تلفن همهراه  موبای  توسی دانش آموزان و مربیان برای اجرای موفقیت آمیز سیستم های 

آموزان برای استفاده از یادگیری سهیار تهأثیر   بسیار حیاتی است و درک عواملی که بر اهداف دانش

می گذارد، مهم است؛ بنابراین نیاز است در زمینهه ی عهواملی کهه لصهد کهاربر بهرای اسهتفاده از        

این لصد تهأثیر بگهذارد، بهه    هایی که می تواند بر دهد و چالشیادگیری سیار را ت ت تأثیر لرار می

 مطالعه پرداخته شود.
 

 روش

اتخا  شده است کهه یهک فراینهد خطهی )شهبیه      « 1مرور مفهومی»برای انجام این مطالعه، روش 

های اولیه و بیهنش  آنچه در مرور سیستماتیک اتفاق می افتد( نیست. بلکه جستجویی بین یافته

 ,Arksey & O'Malleyسواال  پهژوهش اسهت )  های جدید و تدییر در عبارا  جستجو و حتی 

(. هدف از این شیوه ی مطالعه، یافتن کلیه مطال  مربوط به یک موووع بدون م دودیت 2005

در مورد منابع از طریق بررسی و ارزیابی حوزه مورد مطالعه، شناسایی و نقشه برداری از شهواهد  

واع شهواهد موجهود در یهک زمینهه     موجود است. لذا این شیوه برای اهدافی نظیهر شناسهایی انه   

مشخص، روشن کردن مفاهیم و تعاریف کلیهدی در ادبیها  مربهوط بهه یهک مووهوع، بررسهی        

چگونگی ت قیق در مورد یک موووع یا زمینه خاص، شناسهایی خصوتهیا  اتهلی یها عوامه       

مرتبی به یک مفهوم، شناسایی و ت لی  شکاف های دانش و در نهایت به عنهوان پهیش درآمهد    

(. با  کهر ایهن   Munn et al, 2018بررسی سیستماتیک، می تواند مورد استفاده لرار بگیرد ) یک

نکته که این روش با بررسی سیستماتیک متفاو  اسهت زیهرا در ایهن روش، م ققهان بهه طهور       

ی مطالعهه را  معمول کیفیت مطالعا  مورد بررسی را ارزیابی نمی کننهد ولهی در عهوا دامنهه    

 Anderson et al, 2008; Davis et al, 2009; Levacفراد زیادی از جملهه ) گسترده می کنند. ا

                                                                                                                                                    
1. Scoping Review 
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et al, 2010; Daudt et al, 2013; Peters et al, 2015     به ب ه،، رشهد و روشهن سهازی روش )

های مرور مفهومی کمک کرده اند. با این وجود هنوز هیچ تعریف جهانی مورد توافقی برای ایهن  

( اسهتفاده  2008و همکهاران )  1در این مطالعه، ما از تعریهف اندرسهون   نوع از مطالعه وجود ندارد.

 2کرده ایم. روش مورد استفاده در این مطالعه توسی چارچوب پهنج مرحلهه ای آرکسهی و امهالی    

 ( هدایت شد. این پنج مرحله عبارتند از:2005)

ته شهده  شناخمرحله اول: شناسایی سواال  اولیه ت قیق: تمرکز این مرحله بر بررسی موارد 

 ند.در زمینه ی پذیرش یادگیری سیار بود. سواال  ت قیق زیر این جستجو را هدایت می ک

 چالش های پذیرش یادگیری سیار در میان دانش آموزان، چیست؟ (1
 چالش های پذیرش یادگیری سیار در میان معلمان، چیست؟ (2

 Mobile»جو مرحله دوم: شناسایی مطالعها  مربوطهه: کلمها  کلیهدی اولیهه بهرای جسهت       

learning» ،«Learning-M » و«learning Ubiquitous » بودنههههد کههههه در مراحهههه  بعههههد

«Acceptance » و«Adoption »  هم اوافه گردید. معیارهای ورود شام  مطالعا  منتشر شهده

دارای متن کام  و به زبان انگلیسهی بهود. بهدین منظهور پایگهاه       2021تا  2009بین سال های 

به دلی  لابلیت اطمینان و اعتبهار آن مهورد جسهتجو و الهع گردیهد و در      « ERIC»الکترونیکی 

«Google Scholar ».نیز جستجوی دستی تور  گرفت 

ه بهه  مقاله شد. سپس این گرو 4739مرحله سوم انتخاب مطالعا : جستجوی اولیه منجر به 

 گردیهد کهه  آموزش و ت قیقا  آموزشی م دود شد همچنین کلیدواژه های دیگری نیهز اوهافه   

قهاال  تعهداد   مقاله کاهش داد. در ادامه با مطالعه ی عنوان و چکیهده م  336تعداد مقاال  را به 

ارای مقالهه د  12مقاله انتخاب شد و در نهایت پس از بررسهی مهتن کامه  مقهاال ، تعهداد       81

 معیارهای ورود بودند. معیارهای انتخاب و ورود مقاال  شام  سه گزینه ی زیر بود:

ه بر روی تلفن های همراه بهه عنهوان دسهتگاه ههای ههدف از جملهه تلفهن ههای         مقال -

 هوشمند و تبلت متمرکز شده است.
مقاله درباره ی پذیرش یادگیری سیار در بین دانش آمهوزان یها معلمهان گهزارش مهی       -

                                                                                                                                                    
1. Anderson  

2. Arksey and O’Malley 
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 دهد.
 مقاله از نظر علمی معتبر است. -

ردیهد.  اسهتخرا  و نمهودار گ  مرحله چهارم نمودارسازی داده هها: داده ههای زیهر از مقهاال      

عهه و  نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، کشهوری کهه مطالعهه در آن انجهام شهده، روش مطال     

 خالته ای از یافته های مربوط به معیارهای ورود.

 مرحله پنجم جمع بندی، خالته سازی و گهزارش نتهایج: در ایهن مرحلهه نتهایج حاته  از      

 گزارش گردید. مراح  لب ، جمع بندی خالته سازی و

 

 هایافته
تفکیک بهر   نتایج و یافته های حات  از ت لی  مقاال  انتخاب شده در مطالعه را به 1در جدول 

ذیرش اساس نویسنده/نویسندگان و سال انتشار، کشور مبدا، هدف ت قیق و عوامه  مهؤثر بهر په    

 یادگیری سیار ارائه گردیده است.

 
 نتایج و یافته ها -1جدول 

 عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار هدف تحقیق کشور مبدأ نویسنده/سال انتشار

Almaiah & 
Alismaiel (2019) 

 اردن
بررسی عوام  مؤثر در استفاده 

 از سیستم یادگیری سیار

عوام  کیفیت از جمله: کیفیت سیستم، 

کیفیت اطالعا  و کیفیت خدما  تأثیر 

لصد استفاده دانشجویان لاب  توجهی بر 

 از یادگیری سیار دارد

Mulyani et al 
(2019) 

 اندونزی

بررسی عوام  مؤثر بر پذیرش 

گوشی های هوشمند توسی 

دانش آموزان در سناریوی 

 یادگیری سیار

 فعالیت های مبتنی بر سرگرمی

 پیام رسانی فوری

 توان استفاده از شبکه های اجتماعی

Fang (2019) آمریکا 
بررسی پذیرش یادگیری سیار 

 توسی دانش آموزان
 میزان عملکرد یادگیری سیار

 میزان لذ  بخش بودن یادگیری سیار

 نفو  اجتماعی
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Nikolopoulou 
(2018) 

 
 یونان

بررسی درک دانش آموزان 

دبیرستانی از کاربرد و پذیرش 

 یادگیری سیار

یادگیری سیار، انتظار راحتی استفاده از 

 عملکرد باال، لذتبخش بودن

Cheung (2015) هنگ کنگ 
بررسی نگرش و پذیرش دانش 

 آموزان از یادگیری سیار

یادگیری سیار در یک م یی ثابت 

ترجیح داده می شود بر م یی های در 

 حال حرکت

مؤلفه های توتی و فعالیت های تعاملی 

و همچنین فعالیت های عملی ترجیج 

 داده می شوند.

So, Choi & Yoon 
(2015) 

 کره جنوبی

درک نیازها و نگرانی های 

کاربران نسبت به ادغام برنامه 

های تلفن همراه در آموزش 

 علوم

دسترسی دائم به دستگاه های تلفن 

همراه، وجود الگویی روشن در درک 

 کاربران در تلفیق برنامه های تلفن همراه

Mac Callum & 
Jeffrey (2014) 

 آمریکا
عوام  مؤثر بر پذیرش 

 یادگیری سیار توسی معلمان

سودمندی درک شده، سواد دیجیتال 

معلمان، سهولت استفاده، اوطراب 

فناوری اطالعا  و ارتباطا ، آموزش 

 خودکارآمدی

Abu-Al-Aish 
(2013) 

 انگلستان

بررسی عوام  مؤثر بر پذیرش 

یادگیری سیار توسی دانش 

 انآموز

میزان کارایی آموزش، تأثیر ارائه 

دهندگان، نفو  اجتماعی، کیفیت 

 خدما  و نوآوری های شخصی

Biden & Ziden 
(2012) 

 مالزی

بررسی عوام  پذیرش و 

استفاده از یادگیری سیار در 

 آموزش

ویژگی های سخت افزاری )لابلیت استفاده، 

 عملکرد(

انتظارا  کاربر )مالکیت ابزار یادگیری، 

امنیت حریم خصوتی، یادگیری 

 خودمدیریتی، شادی و لذ (
Tai & Ting (2011) تایوان 

بررسی نگرش و چالش های 

معلمان در پذیرش یادگیری 

 سیار برای آموزش زبان

آموزش دانش و تجربه ی کار با فناوری 

موبای ، ایجاد تیم پشتیبانی ویژه برای 

 معلمان،

Liu, Li & Carlsson چین 
تعیین عوام  م رک پذیرش 

 یادگیری سیار

 سودمندی کوتاه مد  و بلند مد 

 نوآوری شخصی

ارائه ی مطال  با کیفیت و مطابق با 

javascript:;
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 اهداف آینده دانش آموزان (2010)

Wang et al (2009) تایوان 
بررسی عوام  تعیین کننده در 

 پذیرش یادگیری سیار

سودمندی درک شده، انتظار عملکرد باال، 

انتظار، نفو  اجتماعی، تالش مورد 

 خودمدیریتی یادگیری

 

ائهه مهی   با توجه به بررسی ت لیلی ت قیقا  انتخاب شده، نتایج به دست آمده به تفکیهک ار 

 گردد.

 با توجه به مالک های انتخاب و داخ  شهدن مقهاال ، کلیهه مقهاال  در حهوزه ی مووهوع      

 ه   بهود. م « و دانهش آمهوزان   عوام  مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار در بهین معلمهان  »پژوهش 

 جدرافیایی انجام مطالعا  نیز به تفکیک کشور در جدول زیر نشان داده شده است.

 . محل تحقیق های انتخاب شده در مطالعه2جدول 
 تعداد ت قیق کشور تعداد ت قیق کشور

 1 کره جنوبی 2 آمریکا

 1 انگلستان 1 اردن

 1 مالزی 1 اندونزی

 2 تایوان 1 یونان

 1 چین 1 هنگ کنگ

 12 مجموع

طهابق  بوده که م 2019تا  2009مطالعا  بررسی شده از نظر مقطع زمانی در بین سال های 

 بوده است. 2019نمودار زیر، بیشترین مطالعه ی انتخاب شده مربوط به سال 

0

1

2

3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019

تعداد مقاالت
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ده انهد  یادگیری سیار که در مطالعا  مورد بررسی گزارش شه مجموعه ی عواملی مؤثر بر پذیرش 

 (.2به تور  خالته و تجمیعی در جدول زیر ارائه گردیده است )جدول 
 . جمع بندی و خالصه نتایج و یافته ها3جدول 

 تعداد تحقیق معادل مفهوم عامل مؤثر بر پذیرش

 Mobile learning performance کارایی(عملکرد یادگیری سیار )انتظار 

(performance expectation) 
5 

 Enjoyable mobile learning 4 لذ  بخش بودن یادگیری سیار

 The quality of the learning system کیفیت سیستم یادگیری و خدما  آن

and its services 
4 

 Ease of use of mobile learning 2 راحتی استفاده از یادگیری سیار

 Information quality 1 کیفیت اطالعا 

 Ability to connect and instant لابلیت اتصال و پیام رسانی فوری

messaging 
1 

 Digital literacy and the ability to use سواد دیجیتال و توان استفاده از فناوری

technology 
3 

 Mobile learning in a static یادگیری سیار در یک م یی ثابت

environment 
1 

 ارائه فعالیت های تعاملی و عملی
Provide interactive and practical 

activities 
1 

 Permanent access to mobile devices 1 دسترسی دائم به دستگاه های تلفن همراه

وجود الگویی روشن در درک کاربران برای 
 استفاده از تلفن همراه

a clear pattern in users' perceptions 
of mobile phone use 

1 

 perceived usefulness 3 سودمندی درک شده

 Information and Communication اوطراب فناوری اطالعا  و ارتباطا 
Technology Anxiety 

1 

 Learning self-management 3 خودمدیریتی یادگیری

 Ownership of learning tools 1 مالکیت ابزار یادگیری

 Tendency to innovate 2 گرایش به نوآوری

 Privacy Security 1 حفظ حریم خصوتی یا امنیت کاربران

 Existence of support team 1 وجود تیم پشتیبانی

 Expected effort 1 تالش مورد انتظار

 Social influence 3 نفو  اجتماعی

 Impact of providers 1 دهندگانتأثیر ارائه 
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د ، نشان دهنهده ی آن اسهت کهه عملکهر    3بررسی خالته ی یافته و نتایج در جدول شماره 
ار دگیری سهی یادگیری سیار و یا به عبار  بهتر انتظار کارایی یادگیری سیار، لذ  بخش بودن یا

 شهده در منهابع   ههای  کهر  و کیفیت یادگیری سیار و خدما  آن از جملهه ی مهمتهرین مؤلفهه   
 د.مختلف با فراوانی باالست. سایر مؤلفه های مطرح شده در مراح  بعدی لرار می گیرن

 

 گیریبحث و نتیجه
ه یهک  امروزه و در عصر دیجیتال، آموزش مبتنی بر فناوری به سرعت در حال تبدی  شدن ب

العه یاز به مطت قیقاتی که نهنجار کامال ًپذیرفته شده است؛ بنابراین این فرتت را به جامعه ی 
را  در مورد پذیرش فناوری دارند را ارائه می کند تا چهالش ههای مههم و فرتهت ههای موجهود      

 ترونیهک و آموزان از یادگیری الکبیشتر برجسته سازند، زیرا درک عوام  مرتبی با پذیرش دانش
ری وزه، امه حه را  در این با تأکید بر هدف این مطالعه )یادگیری سیار( به منظور حمایت از ابتکا

ار دگیری سهی مهم است. این مطالعه نیز در این راستا به بررسی و مرور عوام  مؤثر بر پذیرش یا
شهورهای  توسی دانش آموزان و معلمان با تأکید بر مطالعا  تور  گرفته در این حهوزه و در ک 

مه   بهاره ی عوا مختلف پرداخت. بررسی و ب ، درباره ی یافته های ت قیقا  انتخهاب شهده در  
 مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار به تفکیک ارائه خواهد شد.

عملکرد یهادگیری سهیار از جملهه ی عوامه  مهؤثر اسهت کهه در         عملکرد یادگیری سیار:

قهد  فهرد معت  مطالعا  متعددی مورد اشاره لرار گرفته است. انتظار کارایی به عنوان درجه ای که

اسهت   کند تا در عملکرد خود موفق باشد، تعریف شهده  است استفاده از سیستم به او کمک می

(Venkatesh et al, 2003 این سازه، شبیه .)«است. در یهادگیری سهیار،  « سودمندی درک شده 

ای هه فعالیهت   انتظار کارایی به درجه ای که فرد معتقد است که استفاده از موبای  یا تبلت برای

فاده از ندازه که یک فرد معتقهد باشهد کهه اسهت    آموزشی مفید است، تعریف می شود، لذا به هر ا

یری یادگیری سیار برای او سودمند اسهت، بهر نگهرش او بهرای اسهتفاده از ایهن شهیوه ی یهادگ        

 تأثیرگذار خواهد بود. 
از جمله ی مههم تهرین جنبهه ههای لهذ  بخهش سهاز         لذت بخش بودن یادگیری سیار:

 ، بهازی هها بهه عنهوان یهک عامه  مههم        یادگیری سیار، استفاده از بازی هاست، به همین دلیه 
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( 2007) 1تأثیرگذار بر استفاده از برنامه های تلفن همهراه در نظهر گرفتهه مهی شهوند. پرنسهکی      

استدالل می کند که بازی های دیجیتالی فقی برای سرگرمی یا مرور موووعا  اتهلی مدرسهه   

م مهار  هایی را کهه در ههر   نیستند. بلکه می توانند برای یادگیری استفاده شوند. فراگیران تما

سطح از بازی نهفته است، فرا می گیرند، درگیر و باانگیزه می شوند و متوجه نمی شهوند کهه در   

حال یادگیری هستند. این همان جایی است که پرنسکی استدالل می کند ولتی فراگیران بهازی  

رس نمی توانند درگیهر  را انجام می دهند، به گونه ای درگیر می شوند که به طور معمول در مدا

 یادگیری شوند.

لابلیت اتصال فوری به اینترنت و همچنهین بهه سهایر     قابلیت اتصال و پیام رسانی فوری:

آمهوزان از یهادگیری   سخت افزارها از جمله ی موووعا  مهم و اثرگذار در میزان پذیرش دانهش 

دانش آموزان به م یی سیار است. استفاده ی آسان و سرعت اتصال مناس ، باع، انتقال سریع 

آنالین کالسی گردیده و از سرخوردگی و کاهش اعتماد آنها نسبت بهه ایهن سیسهتم یهادگیری     

جلوگیری می کند. بخش مهمی از این یافته، نیاز بهه تهالش و دلهت نظهر توسهعه دهنهدگان و       

 & Mac Callumطراحان برای تمرکز بر این ویزگی ابزار یادگیری سیار را برجسته می سهازد ) 

Jeffrey, 2014.) 

سواد دیجیتال میزان توانایی فرد در اسهتفاده   سواد دیجیتال و توان استفاده از فناوری:

از فناوری های دیجیتال، ابزارهای ارتباطی و یا شبکه ها برای دسترسی، مدیریت و ادغام منهابع  

سهواد  (؛ بنهابراین مهی تهوان گفهت کهه یهک مهدرس بها         Markauskaite, 2007دیجیتال است )

دیجیتال باال در مورد تلفیق فناوری در کالس درس و یا اسهتفاده از یهادگیری سهیار، اطمینهان     

بیشتری خواهد داشت و احتمال اینکه برای آموزش و یادگیری از این فناوری ها استفاده نماید، 

 ( دریافتنهد کهه مربیهان دارای تجربهه مسهتقیم بها      2008و همکاران ) 2بیشتر است. چنانکه مولر

طیف وسیعی از فناوری اطالعا  و ارتباطا ، اعتماد بهه نفهس بیشهتری بهرای اسهتفاده از ایهن       

فناوری های داشتند. اهمیت سواد دیجیتال از آن جهت است که مدرسان را لادر مهی سهازد تها    

ارزیابی بهتری از ارزشمندی یادگیری سیار در حمایت از آموزش و تدریس خود داشته باشهند و  

 از ن وه ی توسعه و ترکی  فعالیت های یادگیری سیار داشته باشند. درک بهتری 

                                                                                                                                                    
1. Prensky  

2. Mueller  
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بسیاری از مدارس دسترسی دانهش آمهوزان    دسترسی دائم به دستگاه های تلفن همراه:

کهالس   به گوشی های همراه را در داخ  مدرسه م دود می نمایند. از آنجا که مدرسه و م یی

اه بهرای  انهش آمهوزان بهرای اسهتفاده از گوشهی همهر      می تواند برانگیزاننده ی عالله و اشتیاق د

سترسهی  دیادگیری باشند، این موووع می تواند پذیرش دانش آموزان را ت ت تأثیر لرار دههد.  

ر خواههد  دائم دانش آموزان به تلفن های همراه، نقش مدارس از انتقال دانهش را بهه درک تدییه   

 هها، ایجهاد  های جدید و چگونگی کار بها آن داد لذا با توجه به اهمیت دسترسی کودکان به رسانه 

 دسترسی دائم می تواند در نگرش آنان نسبت به این موووع بسیار اثرگذار باشد.
کهاربران بهدون    وجود الگویی روشن در درک کاربران برای استفاده از تلفنن همنراه:  

ار اسهتفاده  داشتن الگویی روشن و مشخص در استفاده از یادگیری سیار، نمی توانند از ایهن ابهز  

( معتقدند که برای پذیرش یادگیری سیار، باید مسهائ   2003) 1کنند. در این زمینه سارکر و ولز

من صر به فرد مرتبی با دستگاه های تلفن همراه را در نظهر بگیریهد و الگهویی مشهخص بهرای      

را درک استفاده از آنها طراحی کنید تا بتواند پیچیدگی های اساسی فرایندهای پذیرش کاربران 

 و توجیه نماید.

سودمندی درک شده، درجه ای است که یک فرد معتقد است که یهک  سودمندی درک شده: 

 (. ت قیقها  نشهان داده  Mac Callum & Jeffrey, 2014فناوری خاص برای زندگی او مفیهد اسهت )  

ایهن   یهاد اند که اگر شخصی معتقد باشد که یک فناوری جدید به نفع او خواههد بهود، بهه احتمهال ز    

 (.Chin & Todd, 1995فناوری جدید را در پیش خواهد گرفت )

این سازه بهه عنهوان احسهاس نهاراحتی، دلههره و       اضطراب فناوری اطالعات و ارتباطات:

ترس از کنار آمدن با ابزارهای فناوری یا عدم اطمینان به نتایج حات  از استفاده از آنها تعریهف  

(. مطالعا  زیادی نشهان داده انهد کهه ایهن احسهاس      Rahimi & Yadollahi, 2011شده است )

منفی، بر پذیرش معلمان و اساتید از فناوری های جدید و درک آنها تهأثیر منفهی مهی گهذارد و     

 & Smithباع، می شود که آنها در برابر یادگیری مهار  های جدید فنهاوری مقاومهت کننهد )   

Caputi, 2007; van Raaij & Schepers, 2008ب فناوری اطالعا  و ارتباطا  عهاملی  (. اوطرا

است که بر سایر فاکتورهای مثبت اثرگذار بهر پهذیرش یهادگیری سهیار نظیهر سهواد دیجیتهالی        

مدرسان، نگرش آنها نسبت به استفاده از یادگیری سیار و سههولت اسهتفاده از آن، تهأثیر منفهی     
                                                                                                                                                    
1. Sarker and Wells  
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تجهیهزا  دیجیتهال ماننهد     می گذارد. این احساس ناشی از ترس از پیامدهای احتمالی منفی از

(. اوهطراب  Barbeite & Weiss, 2004آسی  رساندن به آنها یا احمقانه به نظر رسیدن اسهت ) 

معموالً از ترس از ناشناخته ها و اعتماد به نفس برای کنار آمدن بها تدییهرا  ناشهی مهی شهود      

(Beckers, Rikers, & Schmidt, 2007   هنگامی که افراد در مهورد اسهتفاده .)   از فنهاوری خهود

ایمن تر و مثبت تر می شوند، به احتمال زیاد آرام می شوند و در مورد اسهتفاده از آن احسهاس   

 (. Cowan & Jack, 2011اوطراب نمی کنند )

رل م ققان بر اهمیت اجازه دادن به فراگیهران بهرای اعمهال کنته     خودمدیریتی یادگیری:

تهری در  اگیهران تشهویق شهوند تها نقهش فعهال      بیشتر بر یادگیری خود تأکید می کنند. اگهر فر 

ن . در میایادگیری خود داشته باشند، به احتمال بیشتر به تجربه های یادگیری خواهند پرداخت

رتتی را فانواع روش های یادگیری، یادگیری سیار به خاطر ویژگی لابلیت حم  مداوم و آسان، 

اههداف   ری لهرار بگیرنهد و از تعیهین   برای فراگیران فراهم می کنهد تها در مرکهز فراینهد یهادگی     

 (.Biden & Ziden, 2010یادگیری خود تا مرحله ی ارزیابی نقش فعالی داشته باشند )

( بسیاری از پروژه های یهادگیری سهیار   2006) 1نایسمیت و کورلت مالکیت ابزار یادگیری:

ررسهی لهرار   را مهورد ب  2005تها   2002موفق را در بخش کنفرانس های یادگیری سیار از سال 

دادند و پنج ویژگی مهم موفقیت را شناسایی کردند. یکی از این پنج عام  حیاتی  کر شهده در  

این مطالعه، مالکیت است. از این دیدگاه، فراگیران انگیزه بیشتری دارنهد و در برلهراری ارتبهاط    

ر متعلق بهه خهود   فعال تر هستند، هنگامی که ابزار یادگیری را در اختیار داشته باشند و این ابزا

 آنان باشد.

گرایش به نوآوری بهه تمایه  افهراد بهرای آزمهایش ههر گونهه فنهاوری          گرایش به نوآوری:

(. افهرادی کهه دارای سهطح بهاالتری از     Agarwal & Prasad, 1998اطالعا  جدید اشاره دارد )

ایجهاد  ابتکارا  شخصی هستند در مقایسه با افراد بها سهطح پهایین تهر، تمایه  بیشهتری بهرای        

(. از آنجهایی کهه کهاربران    Lu et al., 2005باورهای مثبت در مورد نوآوری های جدیهد دارنهد )  

مبتکر، جسورتر هستند، با وجود عدم اطمینان در پذیرش فناوری جدید، به احتمهال بهاالتری از   

نوآوری در فناوری های جدید استقبال می کنند. نکته ی کلیدی دیگر در این زمینه، تجربهه ی  

گذشته ی افراد در کار با یک فناوری خاص است که به عنوان عاملی کلیدی در پهذیرش آینهده   

                                                                                                                                                    
1. Naismith and Corlett  
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 (.Saadé & Kira, 2009ی فناوری در نظر گرفته شده است )
دستگاه های تلفن همراه بی سیم به طور  اتهی   حفظ حریم خصوصی یا امنیت کاربران:

 ,Krawetzیم خصوتی لرار دارند )در معرا خطرا  تهدیدهای امنیتی و مسائ  مربوط به حر

(. لذا، امنیت و حفظ حریم خصوتی کاربران در یادگیری سیار از موووعا  مههم در ایهن   2007

حوزه است که باید توسعه دهندگان یادگیری سیار و همچنین سازمان هایی که آنهها را بهه کهار    

تهالش ههای احتمهالی     می گیرند نسبت به این آسی  پذیری ها آگاه بوده و برای جلهوگیری از 

بهره برداری، برنامه ریزی نمایند که بتوانند امنیت حریم خصوتهی کهاربران را تضهمین نماینهد     

(Ugray, 2009.) 

لمان در در یادگیری سیار نیاز هست تا تیمی ویژه برای پشتیبانی مع وجود تیم پشتیبانی:

 ها داراییک مکان مستقر باشند. از آنجا که معلمان به طور منظم تدریس می کنند و همه ی آن
ن به تخصص کافی در حوزه ی آموزش و یادگیری به شیوه ی سیار نیستند، وجود تیمی پشتیبا

موبایه    تواند در تسهی  پهذیرش فنهاوری    احتمالی آنها، میمنظور کمک به آنها و رفع اشکاال
 توسی معلمان مؤثر باشد.

تالش مورد انتظار را می توان معهادل میهزان سههولت اسهتفاده از یهک       تالش مورد انتظار:

اسهت؛  « سودمندی درک شده»(. این سازه نیز شبیه Venkatesh et al., 2003سیستم دانست )
شهود. در مطالعها    ننده ی مستقیم لصد استفاده، در نظهر گرفتهه مهی   و به عنوان یک تعیین ک

مختلفی رابطه ی بین این سازه و لصد در زمینه های مختلف یادگیری مثبهت گهزارش گردیهده    
 ,.Althunibat, 2015; Raman & Don, 2013; Tosuntas et al., 2015; Wang et alاسهت ) 

2009.) 

ت نظهرا   ان میزانی از اعتقاد فرد در رابطهه بها اهمیه   نفو  اجتماعی به عنو نفوذ اجتماعی:

(. Venkatesh et al., 2003دیگران درباره ی لزوم استفاده از سیستم جدید، تعریف شده اسهت ) 
ه عنوان ببه هر میزان که یادگیری سیار در یک جامعه و در میان افراد حاور در یک لشر خاص 

 بود. دازه از نفو  اجتماعی برخوردار خواهدنمونه، معلمان، رسوخ کرده باشد به همان ان

شود کهه  می تأثیر ارائه دهندگان یا سخنرانان از نفو  اجتماعی ناشی تأثیر ارائه دهندگان:

الهع  وبه معنای میزان درک شخص از اهمیت استفاده از سیستم های جدید اطالعاتی اسهت. در  
ا چهه  ته ای هیئت علمی یک دانشگاه این تأثیر به معنای آن است که معلمان یک مدرسه یا اعض

 ند.ی  می کناندازه دانش آموزان یا دانشجویان خود را به استفاده از خدما  یادگیری سیار ترغ
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 پیشنهادهای کاربردی
وجهود در  مدر این مطالعه به بررسی عوام  مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار با تکیه بهر مطالعها    

ات  حس نتایج ای از عوام  اثرگذار ارائه گردید. بر اسا این زمینه، پرداخته شد و نکا  برجسته
 می توان پیشنهادهای مؤثر بر این پذیرش را ارائه نمود:

رای ببا ایجاد طراحی های مؤثر و دلیق در حوزه یادگیری سیار، احساس سودمندی را  -
 دانش آموزان فراهم سازیم.

 ارتقاء سطح پوشش و سرعت اینترنت در یادگیری سیار -
ار و ش ن وه استفاده از فناوری های نوین با تکیه بر فنهاوری ههای یهادگیری سهی    آموز -

 ابزار و نرم افزارهای مربوطه هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان
 احترام به حریم خصوتی افراد و حفظ آن در یادگیری سیار -
رای بار درگیرسازی دانش آموزان در یادگیری و ایجاد زمینه خودمدیریتی یادگیری سی -

 آنان
 ایجاد و توسعه ی تیم لوی برای پشتیبانی یادگیری سیار در مراکز آموزشی -
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