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 چکیده

 هاي مؤلفه واکاوي حاضر تحقیق کلی هدف
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 جامعه باشد.می تهران شهر هايدانشگاه دانشجویان
 پیمایشی روش از استفاده با که پژوهش این آماري
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  مقدمه
 از یکی انسان که موضوع این گرفتن نظر در با
 امر در گام اولین و بوده توسعه محورهاي ترین اصلی
 در گذاريسرمایه است، انسانی سرمایه بهبود توسعه،
 راهبرد یک مثابه به عالی آموزش ویژه به آموزش امر
 پایدار توسعه فرایند در توجهی قابل نقش ،کنندهتعیین

 که طوري به کند.می ایفا جوامع اجتماعی و اقتصادي
 ،جوامع توسعه هايشاخص در تحول و تغییر

 کرده پیدا انسانی سرمایه میزان با مستقیمی همبستگی
 که داشت نظر در باید اما ).1382 پور، (عباس است
 مهم و اصلی ابعاد از دیگر یکی نیز زیست محیط
 اهمیت به توجه با رو این از .باشدمی پایدار توسعه
 محیط حفظ و سو یک از توسعه عامل عنوان به انسان
 اصلی هدف عنوان به طبیعی منابع و زیست

 موضوع گذشته دهه دو طی پایدار، توسعه رویکردهاي
 و فعلی نسل براي سالم زیستی محیط داشتن حق
 که بود فضایی چنین در و یافت موضوعیت آینده
 محیط از حفاظت در انسانی نیروي آموزش نقش
 ترینکلیدي از یکی عنوان به طبیعیمنابع و زیست
 گرفت قرار توجه مورد پایدار توسعه تحقق در ابزارها
 ،یونسکو تعریف طبق ).1389 نژاد، حاجی و (احمدي
 و هاارزش شناخت فرایند زیست محیط آموزش
 مهارت ایجاد آن هدف که است مفاهیم ساختن روشن
 درونی روابط از قدردانی و درك براي الزم نگرش و

 و (شبیري باشدمی او اطراف بیولوژي و فرهنگ بشر،
  ).5 ص. :1388 عبداللهی،
 تعداد افزایش کشور، جوان جمعیت رشد اما

-طرح اجراي براي متخصصان به کشور نیاز فراگیران،

 و زیست محیط و طبیعی منابع از حفاظت هاي
 و تجربی هايآموزش و روزب دانش ارائه ضرورت
 این بیانگر زیست محیط آموزش حوزه در میدانی
 و آموزش هايفرصت ارائه حاضر حال در که است

 که چرا نیست. پذیر امکان همگان براي سنتی یادگیري

 عالی آموزش اتمؤسس و هادانشگاه حاضر حال در
 در محدودیت درآمد، کاهش روزافزون، هايهزینه با

 رقابت همچنین و رو در رو آموزش فضاهاي و منابع
 نرخ حفظ یا افزایش براي آموزشی اتمؤسس بین
 همکاران، و (حاتمی هستند مواجه دانشجویان نام ثبت

 آموزشی جدید هايروش براي جستجو ).1390
 میدانی و تجربی آموزش هايچالش با مقابله جهت
 حال در آموزشی نیازهاي به ییگو پاسخ زیست، محیط
 و تدریس وريبهره افزایش و دانشجویان رشد

 حملقابل اطالعاتی هايفناوري کارگیري به یادگیري،
 محیط آموزش یتسن هايروش در ها آن تلفیق و

 این رفع هايحلراه ترینمؤثر از یکی به را زیست
   ).2004 ،1ولسور (ون است کرده تبدیل هاچالش
 هايرهیافت توسعه دنبال به گذشته دهه طی
 و سیمبی هايفناوري پیشرفت و الکترونیکی آموزش
-2M یا ارسی یا همراه یادگیري رویکرد حمل، قابل

learning است پیوسته واقعیت به زیادي حد تا نیز 
 ،3همکاران و شارپلس ؛2012 همکاران، و (سراج
 براي گوناگونی تعاریف ).2005 ،4وانگنر ؛2005
 این مجموع در که است شده ارائه همراه آموزش
 هر در فراگرفتن جهت آموزشی توانمی را آموزش
 اتصال به نیاز بدون که گرفت نظر در زمان هر و مکان
 ابزار طریق از و شبکه هاي کابل به پیوسته و فیزیکی
-تلفن حمل،قابل هايرایانه چون حملی قابل و سیار

 غیره و شخصی دیجیتال دستیار و همراه هوشمند هاي
 ینتر مهم حقیقت در .)2005 (وانگنر، شودمی محقق
 را الکترونیکی آموزش و همراه آموزش بین تفاوت
 هر در ارائه براي همراه آموزش قابلیت در توانمی
  ).2003 ،5(برون دانست زمان هر و مکان

                                                             
1. Van Velsor 
2. Mobile learning 
3. Sharples et al. 
4. Wagner 
5. Brown 
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 هايمحیط که است این بر اعتقاد که چند هر
 جایگزین کامل طور به تواندنمی مجازي آموزشی
 زیست محیط سنتی هايآموزش در میدانی بازدیدهاي

 این از برخی اما )،2001 ،1استراتفورد و (اسپایسر شود
 هایی ویژگی همراه ايچندرسانه ابزارهاي و هافناوري
 ارتباط در فراگیران تجربه افزایش به تواندمی که دارند
 ؛2001 استراتفورد، و (اسپایسر کند کمک طبیعت با

 موارد این جمله از .)2005 همکاران، و 2رماساندرام
 یادگیري هاي محیط از مجازي بازدیدهاي به توانمی
 شناسی گیاه هايباغ و وحش حیات هاي موزه چون
 و 4چن ؛2009 همکاران، و 3(اکرمن کرد اشاره

   ).2008 همکاران، و 5چو ؛2003 همکاران،
 را آموزش از نوع این توسعه که مواردي جمله از
-رایانه از روزافزون استفاده دهد،می قرار تشویق مورد

 به وابسته هايفناوري و همراه تلفن حمل، قابل هاي
 1960 دهه از دنیا سطح در کلی طور به که است آن
 به ).2002 ،6(الندباي است داشته رشدي به رو روند
-دانش درصد 90 از بیش حاضر حال در مثال عنوان

 دنیا سراسر در مختلف مقاطع در دانشجویان و آموزان
 ؛2004 ،7(هگارتی هستند همراه تلفن داراي

 طریق از یادگیري و )2005 ،8سیمو و کاراجیورجی
 امروزي جوامع در بسیاري استقبال با همراه تلفن
 تعامالت از استفاده با فناوري این است. بوده مواجه

 و فردي یادگیري هايفرصت فراگیران بین مشارکتی
 دهدمی قرار ها آن اختیار در را مناسبی گروهی
 به مطالب تراثربخش یادگیري در ،)2003 ،9(نایري
 پدیده که سازندمی قادر را او و کنند می کمک فراگیر
 فرصت او به کند، ثبت و درك را بررسی مورد

                                                             
1. Spicer & Stratford 
2. Ramasundaram  
3. Akkerman 
4. Chen 
5. Chu 
6. Lundby 
7. Hegarty 
8. Karagiorgi and Symeou 
9. Nyiri 

 و دهندمی نیز را الکترونیکی هايیادداشت برداشتن
 هاينمایش و منابع از ايدامنه تواندمی زمان هم فراگیر
 نیز و کوتاه پیام خدمات باشد. داشته را دیجیتال
 دنیاي با فراگیران ارتباط کننده فراهم سیمبی امکانات
 هر از فارغ ،فراگیران که طوري هب بوده اطالعات وسیع
 خواهند یادگیري به مکانی و زمانی محدودیت گونه

 هايفناوري بنابراین .)2007 ،10(موتیواال پرداخت
 ارتقاء، در ايبالقوه کننده فراهم حملقابل اطالعاتی
 فرایند در فراگیران توانمندي سازيغنی تسهیل،
- یاددهی فرآیندهاي و تعامالت و مشارکتی یادگیري
  .)2005 ،11(اتول بود خواهد یادگیري
 آمیزموفقیت اجراي شرط که دارند عقیده بسیاري
 بر که است این همراه یادگیري و آموزش هايبرنامه
 مطالعات و شناختی روان و تربیتی تحقیقات نتایج پایه

 در و پذیرد انجام ساالن بزرگ آموزش به مربوط
 راهبردهاي توسعه به مربوط راهبردي هاي ریزي برنامه
 اجتماعی و فرهنگی روانی، هاي ویژگی آموزش، نوین

 و 12سیتز -(مولر گیرد قرار توجه مورد نیز فراگیران
 از )2004 همکاران، و 13پیکاراینن ؛2009 همکاران،
 نظام هر در اصلی هايمؤلفه از یکی فراگیران که آنجا

 جدید هايرهیافت کارگیري به باشند،می آموزشی
 شناختی روان هايمؤلفه شناخت بدون آموزشی
 جدید هايفناوري از فراگیران استفاده و پذیرش
 شناخت مطالعه این هدف لذا شد. نخواهد پذیر امکان
 پذیرش بر مؤثر انگیزشی و رفتاري هاي مؤلفه
 آموزش در همراه تلفن طریق از یادگیري هاي فناوري
   باشد. می زیست محیط
 پذیرش موجب که عواملی درك اخیر، هاي دهه طی
 آن، تحت که شرایطی ایجاد و شوندمی فناوري یک

 استفاده مورد و شده پذیرفته نظر مورد هايفناوري

                                                             
10. Motiwalla 
11. Attewell 
12. Muller-Seitz 
13. Pikkarainen 
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 از استفاده زمینه در مهم هايپژوهش از گیرند، قرار
 مختلفی هايمدل و بوده اطالعاتی نوین هايوريافن
 بین از است. شده مطرح وريافن پذیرش زمینه در
 تئوري وري،افن پذیرش زمینه در شده مطرح هايمدل
 وريافن پذیرش مدل و عقالیی)، (کنش مستدل عمل
 بیشترین باشد)می مستدل عمل تئوري شدهتعدیل (که

 پذیرش به مربوط مطالعات زمینه در را کاربرد
 ،1سیندي و (لیکر اندداشته اطالعاتی هايفناوري
 همکاران، و چن ؛2000 همکاران، و 2لدرر ؛1997
2002.(   
  مستدل عمل تئوري
 توسط که عقالیی کنش یا مستدل عمل تئوري
 این بر مبتنی شد، ارائه 1975 سال در آیزن و فیشباین
 مشترك صورت به رفتار به تصمیم که است فرض
 مشخص رفتار به نسبت نگرش و ذهنی هنجار توسط
 در شخص ذهن در گیري،تصمیم از قبل که شودمی
 ،3فیشبین و (اجزن اندگرفته شکل رفتار آن با رابطه
 اجتماعی فشار به ذهنی هنجار تئوري این در ).1980
 رفتار انجام عدم یا انجام براي فرد توسط شده درك
 به نیز نگرش. )1991 ،4(ماتیسن دارد اشاره هدف
 هدف رفتار انجام درباره منفی یا مثبت احساس عنوان
 ص. :1997 ،5دایلن و (موریس است شده تعریف

 رفتار، که شود می ادعا مستدل عمل تئوري در .)61
 نتیجه در باشد. می رفتاري قصد کنترل تحت منحصراً
 براي که (رفتارهایی ارادي رفتارهاي به تئوري این
 باشند) می فرد قصد و اراده نیازمند تنها شدن، انجام
 در .)1998 ،6ارمیتاج و (کانر شود می محدود
 و منابع ها، مهارت تأثیر تحت رفتار که صورتی
 قرار نیز نیستند یافتنیدست سهولت به که هایی فرصت

                                                             
1. Liker & Sindi 
2. Lederer 
3. Ajzen & Fishbein 
4. Mathieson 
5. Morris & Dillon 
6. Conner & Armitage 

 هايقابلیت حوزه در چندان مورد این که دارد،
 قرار مالحظه مورد مستدل عمل تئوري کاربردي
  .است نگرفته
  فناوري پذیرش مدل

 هده اواخر در که فناوري پذیرش مدل اصلی هدف
 عقالیی کنش تئوري اساس بر 7دیویس توسط 1980
 ؛2009 همکاران، و 9پارك ؛2007 ،8(بگوزي شد ارائه

 براي مبنایی ارائه )،2009 همکاران، و 10هرناندز
 نگرش درونی، باورهاي بر بیرونی عوامل اثر پیگیري

 ).1989 همکاران، و 11(دیویس است استفاده قصد و
 اساس که است معتقد )1989( دیویس مدل این در
 خاص، عقیده یا تصور دو را فناوري پذیرش مدل

 آسانی از ذهنی برداشت و بودن مفید از ذهنی برداشت
 افراد نگرش بر عامل دو این دهند. می تشکیل استفاده
 موجب گذاشته، تأثیر فناوري یک از استفاده به نسبت
 در و شوند می فناوري آن از استفاده براي گیري تصمیم
 و 12(ونکاتش گیرد می صورت استفاده عمل نهایت
  ).2000 دیویس،

 شامل توانند می مدل این در نیز بیرونی متغیرهاي
 عوامل سازمانی، عوامل قبیل از عاملی نوع هر

 نوع مانند اي رایانه هاي سیستم هاي ویژگی اجتماعی،
 هاي کمک و آموزش نحوه افزار، نرم و افزار سخت
 که باشد اي رایانه هاي سیستم از استفاده در دیگر افراد
 آسانی و بودن مفید از افراد ذهنی برداشت روي بر

 و (دیویس گذارند می تأثیر فناوري از استفاده
 عنوان به مدل این اخیر، دهه دو طی ).1989 همکاران،
 فناوري پذیرش بینیپیش براي نیرومند و قوي مدلی
 دیویس، و (ونکاتش است شده شناخته کاربران توسط
2000.( 

                                                             
7. Davis 
8. Bagozzi 
9. Park 
10. Hernandez 
11. Davis 
12. Venkatesh 
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 عوامل بررسی در )1385( شعاعی شیخ مطالعه نتیجه
 کتابداران توسط اطالعات فناوري پذیرش بر مؤثر

 دولتی هايدانشگاه فنی هايدانشکده هايکتابخانه
 داد نشان فناوري پذیرش مدل از استفاده با تهران شهر
 ذهنی برداشت استفاده، به نسبت نگرش متغیرهاي که
 بودن مفید از ذهنی برداشت و استفاده آسانی از

 بر را تأثیر بیشترین اطالعات فناوري از استفاده
   دارند. نظر مورد فناوري از استفاده
 در )1390( همکاران و خراسانی مطالعه نتایج
 الکترونیکی یادگیري پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی
 بیانگر تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان توسط
 آسانی از ذهنی برداشت متغیرهاي که است این

 به نسبت نگرش بودن، مفید از ذهنی برداشت استفاده،
 از استفاده به تصمیم و الکترونیکی یادگیري از استفاده
 بر مؤثر عوامل ینتر مهم عنوان به الکترونیکی یادگیري
 میان در الکترونیکی یادگیري از استفاده پذیرش

   اند.شده شناخته دانشجویان
 در )1392( همکاران و اسماعیلی مطالعه نتایج
 اطالعات فناوري سازيپیاده و پذیرش میزان بررسی
 شهید دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه کارکنان توسط
 از درك بین همبستگی بیشترین وجود از حاکی بهشتی
 با کار به نسبت نگرش و فناوري از استفاده سهولت
-می فناوري این پذیرش میزان با اطالعات فناوري

  باشد.
 با ايمطالعه در )1392( همکاران و یزديفرزین
 فناوري پذیرش مدل کاربرد قابلیت بررسی هدف
 هايدانشگاه در .دي.آي.اف.آر فناوري پذیرش براي
 به تصمیم بر گذارتأثیر متغیرهاي ینتر مهم یزد شهر

 استفاده سودمندي متغیرهاي را فناوري این از استفاده
 نگرش و شده، درك استفاده سهولت شده، درك
  کنند.می بیان استفاده به نسبت
 حاکی )1392( همکاران و علیرضایی مطالعه نتیجه

 هنجار میزان بین دارمعنی و مثبت رابطه وجود از

 و تهران شهر هايسازمان کارکنان نگرش و ذهنی
 سیستم از استفاده زمینه در ها آن رفتاري تمایل

    باشد.می دورکاري
 مؤثر عوامل بررسی در )2002( همکاران و 1دانگ

 که دریافتند دیجیتال کتابخانه فناوري پذیرش بر
 استفاده آسانی همچنین و بودن، مفید از ذهنی برداشت
 کاربران توسط فناوري این پذیرش کننده تعیین عوامل
   است. بوده

 بررسی به که )2003( همکاران و 2پن مطالعه نتایج
 آسانی از ذهنی برداشت نگرش، متغیر پنج تأثیر

 در خودباوري بودن، مفید از ذهنی برداشت استفاده،
 پذیرش در ذهنی هنجار و رایانه، از استفاده زمینه
 از حاکی اندپرداخته "تی سی وب" سیستم از استفاده
 دانشگاهی محیط در فناوري پذیرش مدل که است این
 کاربرد قابلیت شده، انجام آن در پژوهش این که

 این از استفاده به نسبت نگرش تنها و داشته ضعیفی
 تعیین عوامل عنوان به ،ها آن ذهنی هنجار و سیستم
-شده شناسایی بررسی مورد سیستم از استفاده کننده

  .اند
 دهنده نشان )2007( 3وتزلز و شپرز مطالعه نتایج
 پذیرش رفتاري تمایل بر ذهنی هنجار دارمعنی تأثیر

   است. بوده اطالعاتی نوین هايفناوري
 پذیرش بر مؤثر عوامل )2007( رشیدي و درانی
 هوشمند مدارس دبیران توسط را اطالعات فناوري
  دادند. قرار مطالعه مورد تهران شهر

 تأثیر بودن دارمعنی بیانگر آمده دست به نتایج
 فناوري از استفاده آسانی از ذهنی برداشت متغیرهاي
 فناوري بودن مفید از ذهنی برداشت اطالعات،
-می اطالعات فناوري به نسبت نگرش و اطالعات

   باشد.

                                                             
1. Thong 
2. Pan 
3. Schepers & Wetzels 
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  ها روش و مواد
 هايپژوهش نوع از ماهیت نظر از حاضر تحقیق

 غیرآزمایشی نوع از متغیرها کنترل میزان نظر از ی،کم
 محسوب کاربردي تحقیقات زمره در هدف نظر از و
 از استفاده با که پژوهش این آماري جامعه شود.می
-دانشگاه دانشجویان است، شده انجام پیمایشی روش

 گزارش طبق که باشندمی تهران شهر دولتی هاي
 و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویان امور سازمان
 است. بوده نفر 142800 ها آن تعداد )1391( فناوري
 نفر 383 کوکران، فرمول اساس بر نمونه حجم
 5 گیرينمونه دقت افزایش منظور به که آمد دست به

 نمونه حجم و شد افزوده آماري نمونه حجم به درصد
 تحقیق آماري نمونه یافت. افزایش نفر 400 به آماري
 تصادفی ايطبقه اي خوشه گیرينمونه روش به حاضر
 بهشتی، شهید مدرس، تربیت تهران، دانشگاه شش از
 ابزار شدند. انتخاب مطهري و امیرکبیر صنعت، و علم
 دو بر مشتمل اينامه پرسش اطالعات گردآوري اصلی

 هاي ویژگی بررسی به اول بخش که است بوده بخش
 بخش و است پرداخته یانگو پاسخ ايحرفه و فردي
 هاينامه پرسش از آن مختلف هايقسمت که آن دوم

-مؤلفه بررسی به است، شده گرفته مختلف استاندارد

 آموزش فناوري از استفاده به تمایل بر گذارتأثیر هاي
 پردازد.می گویه 32 از استفاده با همراه تلفن طریق از
 استفاده به تمایل متغیر که است ذکر به الزم

 محیط مباحث آموزش در همراه تلفن از دانشجویان

 لیکرت طیف قالب در گویه 4 از استفاده با نیز زیست
   گرفت. قرار سنجش مورد

 با هاداده گردآوري ابزار محتوایی و ظاهري روایی
 تعیین مشاور و راهنما محترم اساتید نظرات از استفاده

 آلفاي روش از تحقیق ابزار پایایی تعیین جهت شد.
 نامه پرسش 30 تعداد تکمیل از استفاده با و کرونباخ

 تهران دانشگاه دانشجویان توسط آزمونپیش عنوان به
 هايبخش براي کرونباخ آلفاي ضریب شد. استفاده
 شده ارائه 1 شماره جدول در نامه پرسش مختلف

 آلفاي ضریب دهدمی نشان نتایج که طور همان است.
 70/0 از بیشتر مختلف هايبخش براي نباخوکر
 نامه پرسش قبول قابل پایایی نشانگر که آمد دست به
 و گردآوري و هانامه پرسش تکمیل از پس باشد.می
 تحلیل روش از SPSS افزارنرم کمک با هاداده ورود
 و چندمتغیره تحلیل روش عنوان به اکتشافی عاملی
 منظور به پیرسون همبستگی ضریب و وابستههم

   شد. استفاده شده گردآوري هايداده تحلیل
 ها داده و اطالعات

 آمار بخش در آمده دست به نتایج اساس بر
 تحقیق هاي مؤلفه کرونباخ آلفاي ضریب .1 جدول

  آلفا ضریب  هاگویه تعداد نامه پرسش هاي بخش
  71/0  گویه 10  نگرش

  78/0  گویه 7 خودکارآمدي
  78/0  گویه 8 شده ادراك سهولت
  76/0  گویه 8 شده ادراك سودمندي
  77/0  گویه 4 استفاده به تمایل
  78/0 گویه 5 ذهنی هنجار

 هاي ویژگی اساس بر یانگو پاسخ فراوانی توزیع .2 جدول
 ايحرفه و فردي

  درصد  فراوانی  ايحرفه و فردي هاي ویژگی

   جنسیت
  7/47 191  پسر
  3/52  209  دختر
  100  400  جمع

 رشته
   تحصیلی

  2/43  173  انسانی علوم
  5/34  138  مهندسی – فنی

  3/22  89  پایه علوم
  100  400  کل جمع

 مقطع
 تحصیلی

  5/61  246  کارشناسی
  2/30  121  ارشد کارشناسی
  3/8  33  دکترا
  100  400   جمع
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 7/47 و زن یانگو پاسخ از درصد 3/52 توصیفی،
-شرکت دانشجویان میان از اند.بوده مرد آنان درصد

 دانشجویان به مربوط تعداد بیشترین پژوهش، در کننده
 (معادل 2/43 معادل درصدي با انسانی علوم گروه
 میان از نیز تحصیلی مقطع لحاظ به باشد.می نفر) 173

 تعداد بیشترین پژوهش، در کنندهشرکت دانشجویان
 درصد) 5/61( کارشناسی مقطع دانشجویان به مربوط
  ).2 شماره (جدول باشدمی

 به تمایل بر گذارتأثیر هاى مؤلفه عاملى تحلیل
  زیست محیط در همراه آموزش از استفاده

 هايداده تناسب بررسی منظور به پژوهش این در
 دو از عاملی، تحلیل انجام منظور به شده آوري جمع

 شد. استفاده بارتلت آزمون و KMO ضریب شاخص
 هاي شاخص به مربوط مقادیر 3 شماره جدول در

KMO است. شده گزارش آن معناداري و بارتلت و 
 دست به 91/0 با برابر مطالعه این در KMO ضریب
 که است آن از حاکی و بوده قبولی قابل رقم که آمد

 واریانس تأثیر تحت تحقیق متغیرهاي واریانس
 آماره مقدار باشد.می پنهانی هايعامل برخی مشترك
 با برابر ماتریس کفایت بررسی در نیز بارتلت

 باشد.می معنادار 01/0 سطح در که است 14/7310
 همبستگی ماتریس که دهد می نشان يمعنادار این
 بین داريمعنی ارتباط بوده، واحد ماتریسی ها،داده

 جدید هايعامل شناسایی امکان و دارد وجود متغیرها
  دارد. وجود متغیرها همبستگی اساس بر

 با عاملی تحلیل روش از استفاده با هاداده ادامه در
 واریماکس روش به متعامد عاملی چرخش از استفاده
 عامل یا لفهؤم پنج چرخش این نتیجه در شدند. تحلیل

 باالتر عاملی) بارهاي مجذور (مجموع ویژه مقادیر با
 به تمایل سنجش متغیرهاي و شدند استخراج یک از

 تلفن از استفاده با آموزش هايفناوري از استفاده
 هر سهم دهندهنشان که عاملی بار اساس بر همراه،
 در باشد،می نظر مورد عامل تشکیل در متغیرها از یک
 مقدار به مربوط ارقام شدند. بنديدسته عوامل این
 در تراکمی واریانس درصد و واریانس درصد ویژه،
   است. شده ارائه 4 شماره جدول
 واریانس کل از مؤلفه هر سهم بیانگر ویژه مقدار
 باشد، تر بزرگ آن مقدار چه هر و باشدمی متغیرها
 است. مؤلفه آن بیشتر تأثیر و اهمیت دهنده نشان
 لفهؤم مطالعه این در شود می مالحظه که گونه همان
 چهارم لفهؤم و درصد) 61/26( سهم بیشترین اول

 کل واریانس تبیین در را درصد) 37/3( سهم کمترین
 4 شماره جدول در که طور همان دارند. متغیرها
 93/43 مجموع در لفهؤم پنج این شود،می مشاهده
 و اندکرده تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد

 عواملی به مربوط باقیمانده واریانس از درصد 07/56

   نشدند. شناسایی عاملی تحلیل طریق از که بود
 را لفهؤم هر به مربوط متغیرهاي 5 شماره جدول
 چرخش از پس ها آن عاملی بار مقدار با همراه

 متغیرهاي محتوایی بررسی با دهد.می نشان واریماکس
 ادراك سودمندي لفهؤم این اول، لفهؤم دهندهتشکیل

 انجام براي ها داده تناسب هاي شاخص .3 جدول
 عاملی تحلیل

  معناداري سطح  بارتلت آماره  KMO ضریب
91/0  14/7310  01/0 

 ویژه، مقادیر با همراه شده استخراج عوامل .4 جدول
 ها آن تراکمی واریانس درصد و واریانس درصد

  ردیف
 عامل

 مقدار
  ویژه

 درصد
  واریانس

 واریانس درصد
  تراکمی

  62/26  61/26  24/12  اول  1
  90/31  29/5  43/2  دوم  2
  23/36  33/4  99/1  سوم  3
  60/39  37/3  55/1  چهارم  4
  93/43  33/4  38/1  پنجم  5
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 نام همراه تلفن طریق از یادگیري زمینه در شده
 بررسی به مؤلفه این دهنده تشکیل متغیرهاي گرفت.
 در همراه تلفن طریق از آموزش فناوري تأثیر میزان
 کیفیت بهبود فراگیران، یادگیري توانایی ارتقاء

 دسترسی افزایش یادگیري، سرعت افزایش یادگیري،
 بیشتر کنترل یادگیري، اثربخشی ارتقاء اطالعات، به

 و یادگیري، کارایی افزایش یادگیري، فرایند بر فراگیر
   پردازد. می زیستی محیط مفاهیم یادگیري شدن تر آسان

 هنجار به مربوط متغیرهاي از ايمجموعه دوم مؤلفه
 از یادگیري هايفناوري از استفاده و پذیرش در ذهنی
 شامل متغیرها این گیرد.می بر در را همراه تلفن طریق
 از استفاده تأثیر زمینه در هاکالسی هم تفکر نوع

 ارتقاء در همراه تلفن طریق از آموزش فناوري
 از استفاده بر جمعی هاي رسانه تأکید یادگیري،
 سایر و اساتید تفکر نوع آموزش، در نوین هاي فناوري
 زمینه در دارد بیشتري ارتباط ها آن با فراگیر که افرادي
 میزان و همراه، آموزش دجدی هاي فناوري از استفاده
 فناوري کارگیري به از دانشگاه ینمسئول حمایت
 مفاهیم آموزش در همراه تلفن از استفاده با آموزش
   باشد.می زیستی محیط
 از استفاده در خودکارآمدي عنوان با سوم مؤلفه
 با متغیرهایی برگیرنده در همراه آموزش هايفناوري
 مباحث زمینه در بحث باشد:می شرح بدین مضامینی

 طریق از افراد سایر و هاکالسی هم با یادگیري موارد و
 با بیشتر تعامل و افراد سواالت به پاسخ همراه، تلفن
 و منابع آوري جمع همراه، تلفن از استفاده با ها آن

 طریق از سایرین با ها آن گذاشتن اشتراك به و شواهد
   زیستی. محیط مسائل زمینه در همراه تلفن

 آن، دهنده تشکیل متغیرهاي به توجه با چهارم مؤلفه
 در همراه تلفن طریق از یادگیري به نسبت نگرش
 متغیرها این است. گرفته نام زیست محیط آموزش
 مطالب و منابع به دستیابی در همراه تلفن تأثیر شامل
 مطالب، یادگیري در همراه تلفن بودن مفید بیشتر،

 ایجاد امکان یادگیري، به فراگیر اشتیاق افزایش
 در بیشتر راحتی احساس تر،جذاب و واقعی تکالیف
 آوردن فراهم یادگیري، زمان کاهش مفاهیم، یادگیري
 در همراه تلفن از استفاده یادگیري، براي مناسب زمان
-می زیستی محیط مسائل یادگیري متنوع هاي فعالیت

   باشد.
 یادگیري هايفناوري از هداستفا سهولت پنجم مؤلفه

 زیستی محیط مباحث آموزش در همراه تلفن طریق از
 بودن آسان محتواي با هاییگویه مؤلفه این باشد.می

 همراه، آموزش فناوري از استفاده چگونگی یادگیري
 همراه، تلفن از استفاده در مهارت کسب بودن آسان
 این از استفاده یادگیري در زیاد تالش به نیاز عدم

 طریق از یادگیري بودن فهم قابل و روشن ها،فناوري
   گیرد.می بر در را همراه تلفن
 چهار ،نامه پرسش االتؤس میان از است ذکر قابل
 از باالتر عاملی بار داراي هاعامل از یک هیچ در سوال

 داراي عامل، یک از بیش در سوال یک و نبوده 3/0
  است. بوده عاملی بار
 شده، محاسبه هايمیانگین براساس کلی، طور به

 کارگیري به از شده ادراك سودمندي میزان دانشجویان
 یادگیري در همراه تلفن طریق از آموزش فناوري

 میزان )،60/3(میانگین= زیستی محیط موضوعات
 از آموزش فناوري از استفاده در را خود خودکارآمدي

 محیط مباحث یادگیري منظور به همراه تلفن طریق
 شده ادراك سهولت میزان و )،60/3(میانگین= زیستی
 در همراه تلفن طریق از آموزش فناوري از استفاده از

 سطح در را )80/3(میانگین= محیطیزیست یادگیري
 بررسی در آمده دست به میانگین اند.کرده گزارش باال
 تلفن از استفاده در دانشجویان ذهنی هنجار تأثیر میزان
 زیستی محیط هايآموزش دریافت منظور به همراه

 است. شده گزارش متوسط سطح در )35/3(میانگین=
 از استفاده به نسبت دانشجویان نگرش نوع همچنین
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 )64/2(میانگین= همراه تلفن طریق از آموزش هاي فناوري
   است. بوده منفی تقریبا

  متغیرها همبستگی
 بر گذارتأثیر شده شناسایی هاي مؤلفه بین همبستگی

 تلفن طریق از آموزش هاي فناوري از استفاده به تمایل
 بر است. شده گزارش 5 شماره جدول در همراه
 خودکارآمدي متغیرهاي بین زیر، جدول نتایج اساس
 شده، ادراك سهولت همراه، تلفن از استفاده در

 از استفاده به نسبت نگرش شده، ادراك سودمندي
 ذهنی هنجار و زیست محیط آموزش در همراه تلفن

 در همراه تلفن از استفاده به تمایل با دانشجویان
 و مثبت همبستگی زیست محیط مباحث آموزش
 ضریب بیشترین است. شده مشاهده يمعنادار

 تلفن از استفاده سودمندي بین رابطه به همبستگی
 آموزش در فناوري این از استفاده به تمایل با همراه
 بین همبستگی ضریب کمترین و )57/0( زیست محیط
 استفاده به تمایل با )36/0( شده ادراك استفاده سهولت

 بوده مربوط زیست محیط آموزش در همراه تلفن از
   است.
  گیري نتیجه و بحث
 کننده تبیین هاي مؤلفه واکاوي هدف با مطالعه این
 تلفن طریق از یادگیري فناوري از استفاده به تمایل
 دانشجویان توسط زیست محیط آموزش در همراه
 نتیجه گرفت. انجام تهران شهر دولتی هاي دانشگاه
 تمایل بر گذارتأثیر هايمؤلفه عاملی تحلیل از حاصل
 در همراه تلفن طریق از یادگیري فناوري از استفاده به

 سودمندي عامل؛ پنج در را زیست محیط آموزش
 و نگرش، خودکارآمدي، ذهنی، هنجار شده،ادراك

 این مجموع در که کرد بندي دسته شده ادراك سهولت
 تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد 93/43 هاعامل

   کردند.
 و مثبت رابطه وجود بیانگر مطالعه این هاي یافته
 سهولت و سودمندي از ذهنی برداشت بین معنادار
 با زیست محیط آموزش در همراه تلفن از استفاده
 در یافته این باشد. می فناوري این از استفاده به تمایل
 شعاعی شیخ توسط شده انجام مطالعات نتایج راستاي

 و یزدي فرزین )،1390( همکاران و خراسانی )،1385(
 دریانی )،2002( همکاران و دانگ )،1392( همکاران

 مطالعه از حاصل نتیجه خالف و )2007( رشیدي و
 متغیر تأثیر به توجه با باشد. می )2003( همکاران و پن

 تلفن از استفاده آسانی و بودن مفید از ذهنی برداشت
 ،استفاده قصد متغیر بر زیست محیط آموزش در همراه
 و آموزش نظام ریزان برنامه و طراحان گردد می پیشنهاد
 انواع کارگیري هب و انتخاب از قبل سیار یادگیري
 یادگیري، و آموزش فرایندهاي در ارسی هاي فناوري
 این از استفاده سودمندي از اطمینان و بررسی ضمن
 به کشور، در زیست محیط آموزش در ها فناوري
 نظام نوع این کارایی انطباق جهت راهکارهایی تدوین
 و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هاي زمینه با آموزشی
 کار بازار گرفتن نظر در و آموزشی نیازهاي همچنین
 براي فناوري این از استفاده سازي ساده و کاربران،
 و بودن مفید میزان سنی، هاي گروه کلیه در کاربران
 محیط عالی آموزش در همراه تلفن از استفاده سهولت
 باید این بر افزون دهند. افزایش کشور در را زیست
 کنند احساس کاربران که صورتی در که داشت نظر در
 شغلی و تحصیلی عملکرد فناوري این از استفاده که
 بیشتري تمایل و انگیزه بخشید، خواهد بهبود را آنان

 همراه تلفن طریق از آموزش فناوري از استفاده به تمایل بر گذارتأثیر هايمؤلفه همبستگی .5 جدول

  ذهنی هنجار  نگرش  استفاده سودمندي  استفاده سهولت  خودکارآمدي  هامؤلفه
 آموزش از استفاده به تمایل
   همراه تلفن طریق از

**44/0  **36/0  **57/0  **56/0  **43/0  
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 از .داشت خواهند خدمات گونه این از استفاده براي
 بودن، مفید عین در که هایینظام طراحی رو این

 ضروري باشد، آسان کاربران توسط ها آن یادگیري
   بود. خواهد
-شیخ توسط شده انجام مطالعات نتایج با راستا هم

 )،1390( همکاران و خراسانی )،1385( شعاعی
 و یزدي فرزین )،1392( همکاران و اسماعیلی
 پن )،1392( همکاران و علیرضایی )،1392( همکاران

 این )2007( رشیدي و دریانی و )2003( همکاران و
 نگرش بین معنادار و مثبت رابطه وجود نیز مطالعه
 محیط آموزش در همراه تلفن از استفاده به نسبت
 تأیید را فناوري این از استفاده به تصمیم بر زیست
 اطالعات و دانش متغیر تأثیر گرفتن نظر در با کند. می
 و ریزانبرنامه به رفتاري، هاينظریه در نگرش تغییر به

 که گردد می پیشنهاد آموزشی نظام نوع این طراحان
 ایجاد چگونگی خصوص در مطالعات اجراي بر عالوه
 نظام نوع این فراگیران و کاربران در مثبت نگرش
 زمینه در اطالعات ارائه و رسانی اطالع با آموزشی،
 کاربست هاي محدودیت همچنین و قوت نقاط مزایا،

 فراگیران ،زیست محیط آموزش نظام در فناوري این
 نظام نوع این به نسبت صحیح نگرشی کسب در را

 این از استفاده جهت تصمیم نهایت در و آموزشی
   کنند. ترغیب فناوري
 هنجار متغیر که داد نشان حاضر پژوهش هاي یافته
 در کاربران رفتاري قصد بر معناداري تأثیر ذهنی
 دارد. زیست محیط آموزش در همراه تلفن از استفاده
 همکاران و خراسانی توسط شده انجام مطالعات نتایج

 و پن )،1392( همکاران و علیرضایی )،1390(
 نتیجه این )2007( وتزلز و شپرز و )2003( همکاران

 افزایش منظور به رو این از کنند. می تأیید را
 شناسایی به باید هنجاري باورهاي بر تاثیرگذاري

 دیدگاهی ایجاد دنبال به و پرداخته مرجع هايگروه
 ها فناوري نوع این کارگیري به زمینه در ها آن در مثبت
 باورهاي بر تواند می امر این بود. عالی آموزش نظام در

 و داشته مستقیم تاثیر کاربران و فراگیران سایر هنجاري
 استفاده به نسبت افراد تمایل افزایش باعث آن تبع به
   .شود فناوري این از
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