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  . . .ارائه چارچوبي براي 

     

                            1392بهار، 3، شماره 7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال         

 

 سيار آموزش پذيرش يبرا چارچوبي ارائه
 

  2باتمانقليچي الهام و 1لو ختن حسن
 
 

 پذيرش يبرا نوين چارچوبي ارائه هدف با و دانشگاه به ورود داوطلبان بين در سيار آموزش يساز پياده انگيزه با تحقيق اين :چكيده

 آموزش از تعاريفي پژوهش اين در. پردازد مي دانشگاه به ودور داوطلبان ميان در سيار آموزش پذيرش مورد در تحقيق به سيار آموزش
 تلفيقي مدل و لين مك و دلون مدل ،ينوآور اشاعه يتئور ،يتكنولوژ پذيرش مدل(تحقيق اين در استفاده مورد هاي مدل سيار،

 به ورود داوطلب نفر 190 كه است كنكور آموزشگاه 3 ،يآمار جامعه .كرد خواهيد  مشاهده را نتايج و تحقيق روش ،)اورني -دآلبرگ
 يبرا  .شد استفاده كرونباخ يآلفا از نامه پرسش پايايي بررسي منظور به است و بوده نامه پرسش استفاده مورد ابزار .دارد دانشگاه
 واهيدخ مشاهده پايان در. است شده استفاده ساده رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب تحليل تكنيك از متغيرها بين روابط بررسي

 بودن، مفيد از ذهني برداشت استفاده، سهولت از ذهني برداشت همراه، تلفن با كار مهارت يمتغيرها با تحقيق چارچوب كه كرد
  .شود مي تائيد سيار آموزش پذيرش و مكان و زمان به وابستگي عدم كاربر، رضايت

  
  لين مك و دلون مدل دور، راه از زشآمو سيار، آموزش ،اورني  -دآلبرگ تلفيقي مدل، TAMمدل :كليدي كلمات

  
  

  مقدمه- 1
 سازماندهي، ،يگردآور از است عبارت اطالعات يفناور

 كه عدد يا متن تصوير، صوت، از اعم اطالعات نشر و ذخيره

 .پذيرد مي صورت مخابراتي يا يارايانه  يابزارها از استفاده با
 يفناور آموزشي، هاي فرصت جديد انواع از يبسيار در

 استفاده با .شود مي شمرده بخش توان عنصر يك العاتاط

 مطالب توان مي ارتباطي و يا رايانه نوين يابزارها از

 جامعه و افراد ميان در را ها آن و يآور جمع را آموزشي

 از استفاده يسو به يرويكرد حاضر حال در .كرد منتشر

 را خود كار آهسته كه آمده وجود به ييادگير در يفناور

 در اطالعات يفناور كارگيري به مورد در .برد يم پيش

 از عموماً و شده يزياد هاي بحث ،ييادگير وآموزش  مبحث

 بردن باال براي تكنيكي ابزار يك عنوان به اطالعات يفناور
 سراسر در ديگر سوي از.است رفته آموزش سخن سطح

 هاي فناوري ساير سيم، جايگزين بي هاي فناوري جهان

   به حركت حال در تجارت الكترونيكي .شود مي سيمي
  
  
  
  
  

 جايگزين سيار كار و كسب باشد و مي سيار تجارت سمت

 آموزش به نياز همچنين .گردد الكترونيكي مي كار و كسب

 از جديدي شكل پيدايش موجب زماني هر و مكان هر در

 ناميده 1سيار آموزش كه است شده الكترونيكي آموزش

 يبرا افراد توسط سيار آموزش پذيرش .]3- 1[شود مي

 .است اهميت حائز بسيار سيار آموزش سيستم موفق ياجرا
 آموزش پذيرش يبرا را نوين چارچوبي پژوهش اين در

 .كنيم مي تعريف سيار
 شده ارائه يمتعدد تعاريف سيار آموزش از :سيار آموزش

 دستي، يكامپيوترها قبيل از سيار يها دستگاه .است

 را ييادگير ديجيتال، پخش يها هدستگا و همراه هاي تلفن
 حمل، قابل دلخواه، اندازه به زماني، هر مكاني، هر در

 ءيافته تكامل سيار آموزش .سازند مي مهيج و شخصي

 در الكترونيكي آموزش خود كه باشد مي الكترونيكي آموزش

 را سيار آموزش .است يافته تكامل دور راه از آموزش ادامه

 يها دستگاه كمك به كه كنند مي تعريف آموزش از نوعي
 شواهد ،كنيد مي نگاه كه جايي هر به .شود مي انجام سيار

 پخش يها دستگاه :است ناپذير انكار سيار نفوذ وسايل

 و )فون آي مثال عنوان به( هوشمند هاي تلفن كننده،

از اين  جيبي يها رايانه يا و شخصي ديجيتال دستياران
 در سيار، خدمات و ياورفن توسعه رسد مي نظر به .گروهند

  26/04/91، تاريخ تصويب نهايي 28/01/91تاريخ دريافت مقاله 
نويسنده (، سينابوعلي  دانشگاه مهندسي، فني دانشكده، استاديار١

  khotanlou@basu.ac.ir        :، پست الكترونيكي)مسئول
  پيام نورتهران،  دانشگاه كامپيوتر گروه مهندسي ،كارشناس ارشد٢ 
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  حسن ختن لو و همكار

 1392بهار ، 3شماره  ،7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال          ٢٢٢

 

 

 سيار آموزش درك يبرا پشتيباني نزديك ياآينده

 طيف وسيله به همراه تلفن هاي گوشي تازگي، به .]4[باشد

 مانند خدماتي و موبايل هاي تكنولوژي از وسيعي

 WAP، )راديويي همگاني بسته سرويس(  GPRS،بلوتوث
 جهاني سيستم(  UMTS،)سيم بي  كاربرد پروتكل(

 .اند يافته دست مهارت از بااليي سطح به )موبايل طاتارتبا
 صرفاً يابزار ديگر، كوچك يها دستگاه اين ديگر، عبارت به

 دستيار يابزارها به ؛ بلكهباشند نمي كردن صحبت جهت
 كامپيوتر كارگيري به كه طور همان .اند شده تبديل شخصي

 شده يآموزش كامپيوتر پيشرفت به منتج شخصي يها

 فزاينده رواج سيا، آموزش رشد در اصلي عامل يك است،

  .]5- 7[ است جامعه در همراه هاي تلفن از استفاده
 تسهيل يكديگر با را افراد تعامل قادرند سيار يها دستگاه

 هر و زمان هر در را دانش منابع به دسترسي و بخشند
 منابع به فراگير دسترسي كه است واضح .كنند آسان مكاني

 توسطكه است توجه جالب يها مشخصه از يكي دور راه

 .]8[است يافتني دست همراه تلفن مانند سيار يهادستگاه
پذيرش تكنولوژي،  مدل چهار به توجه با تحقيق چارچوب

لين و مدل تلفيقي دآلبرگ  مك واشاعه نوآوري، مدل دلون 
 .شود مي و اورني پيشنهاد 

 يوژتكنول پذيرش مدل اساس :يتكنولوژ پذيرش مدل 2- 1
 سهولت از ادراك و 6 بودن مفيد از ادراك كه است اين

 نوين هاي فناوري اتخاذ كننده يكليد عوامل7 استفاده

 اين از استفاده با تحقيقات از يبسيار .شوند مي محسوب

 از ادراك و بودن مفيد از ادراك كه اند داده نشان مدل

 يفناور اتخاذ در مؤثر يمتغيرها عنوان به استفاده سهولت
 شماره شكل در يتكنولوژ پذيرش مدل  .]10- 11[ هستند

  .است مشاهده قابل 1
  
  
  
  
  

  

           
 

 تكنولوژي پذيرش مدل 1 شكل

 در ينوآور ادراكي مشخصه هشت :ينوآور اشاعه يتئور 

 يا پيچيدگي نسبي، مزيت از عبارتند ينوآور اشاعه يتئور

 نتايج، نمايش اهده،مش قابليت تصور، استفاده، سهولت

 پذيرش در كه داوطلبانه استفاده و يپذير آزمون ،يسازگار

 ينوآور اشاعه يتئور اوليه مدل .]12،18[ مؤثرند ينوآور
  .است مشاهده قابل 2 شماره درشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ينوآور اشاعه يتئور اوليه مدل 2 شكل            
  

 لين مك و دلون 1992 سال در :نلي مك و دلون مدل 

 طالعاتاسيستم  موفقيت درباره معيارهاي جامعي بررسي

 موفقيت براي را اصلي فاكتور شش ها آن .دادند انجام
 شش اين .كردند معرفي اطالعات مختلف هاي سيستم

 ،)سيستم كيفيت(سيستم  خود كيفي هاي ويژگي فاكتور
 ،)اطالعات كيفيت(اطالعات سيستم كيفيت خروجي

 از استفاده( اطالعات سيستم خروجي از اربراستفاده ك

 رضايت(طالعاتسيستم ا از استفاده به كاربر ، پاسخ)سيستم
 و )فردي اثر(كاربر رفتار روي بر اطالعات سيستم ، اثر)كاربر

) سازماني اثر(سازمان عملكرد روي بر اطالعات اثر سيستم
 3 شكل شماره در لين مك و دلون مدل دهند مي راشان
  .]14- 13[باشد مياهدهمش قابل

  
  
  
  
  

  
  لين مك و دلون مدل 3 شكل

  

عوامل
 بيروني

برداشت
ذهني از 
 سهولت
استفاده

استفاده 
 حقيقي

بليت مشاهدهقا  

 سازگاري

تصميم به 
ايجاد 
 نوآوري

 مزيت نسبي

 سهولت استفاده

 آزمون پذيري

كيفيت 
 اطالعات

رضايتمندي 
 كاربر

استفاده از 
 سيستم

كيفيت 
 سيستم

اثر 
 فردي

اثر 
 سازماني

تصميم
به 

استفاد

 نگرش

برداشت
ذهني از 
 مفيد بودن
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  . . .ارائه چارچوبي براي 

                            1392 بهار ، 3، شماره 7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال         

 

 تحقيقي در اورني و دآلبرگ :اورني -دآلبرگ تلفيقي مدل

 در دخيل عوامل كننده، مصرف پرداخت عادت تغيير درباره

 را همراه تلفن طريق از پرداخت يبرا كننده مصرف جذب

 عواملي برگلدآ .دادند ارائه آن يبرا مدلي و كرده بررسي

 جتماعي،ا هنجار امنيت، اعتماد، زمان، يسودمند نظير

 يفاكتورها از را همراه تلفن با كار مهارت و تحصيالت سن،
 شما مي بر جديد يفناور پذيرش عدم يا و پذيرش بر مؤثر
 يو .دارد تاكيد يفناور عوامل بر اورني كه حالي در ،رد

 ،يسازگار ،يسودمند استفاده، سهولت هزينه، يفاكتورها
 نوين يفناور پذيرش در را امنيت و شبكه بيروني عوامل

 -دآلبرگ تلفيقي مدل 4 شماره شكل .]15[داند مي مؤثر
  .دهد مي نشان را اورني

 
 اورني -دآلبرگ تلفيقي مدل 4 شكل

  تحقيقروش  -2
  پژوهش سؤاالت 2-1

 كدامند؟ سيار آموزش پذيرش بر مؤثر هاي مؤلفه

 )تعريف شده هاي مؤلفه به توجه با( شده ارائه چارچوب آيا
 مناسب است؟ سيار آموزش پذيرش ميزان تعيين براي

  آموزش از استفاده به تمايل دانشگاه به ورود داوطلبان آيا
 دارند؟ سيار

، شده مطرح هاي چارچوب و ها مدل مطالعه به توجه با
 ارائه 5 شماره شكل با مطابق تحقق يپيشنهاد چارچوب
 .شد خواهد

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشنهادي چارچوب  5 شكل
 

 عنوان به زير يمتغيرها يپيشنهاد چارچوب به توجه با
 تعريف سيار آموزش سيستم پذيرش بر مؤثر عوامل

 بر غيرمستقيم يا و مستقيم طور به عوامل اين .شوند مي
  :گذارند مي تأثير افراد توسط سيار آموزش سيستم پذيرش

 فرد) مهارت(تجربه ازميزان  به :همراه تلفن با كار رتمها - 

 توانايي و دانش .]15[دارد اشاره سيار دستگاه از استفاده در

 در قضاوتشان بر تواند مي افراد در همراه تلفن به مربوط

 با خاص كار و وظيفه يك انجام سختي يا و راحتي مورد

 .بگذارد اثر سيار آموزش جديد سيستم از استفاده
 يا درجه عنوان به :استفاده سهولت از ذهني برداشت - 

 سيستم از استفاده است معتقد فرد يك كه شود مي تعريف

 تأثير فوق ارچوبچ در .بود خواهد آسان سيار آموزش

 رضايت و بودن مفيد از ادراك در استفاده سهولت از ادراك

 .]16[ شد خواهد بررسي كاربر
 تعريف يا درجه عنوان به :بودن مفيد از ذهني برداشت - 

 سيستم يك از استفاده با است معتقد فرد يك كه شود مي

 يتكنولوژ و بخشد مي ارتقا را خود عملكرد سيار آموزش
 .]16[ كند مي كمك عملكرد بهبود به جديد

 توضيح يبرا ،خود تالش در محققان :كاربر رضايت - 

 ليلتح و تجزيه مورد كهرا  يابزار اولين سيستم، از استفاده

 سيار آموزش در .است كاربران رضايت دهند، مي قرار

 از استفاده در كاربر كه است مثبتي احساس رضايت

 به منجر تواند مي و آورد مي دسته ب سيار آموزش سيستم

 پذيرش بر تواند مي رضايت بنابراين؛ شود آن پذيرش
 .]14[بگذارد اثر مستقيم صورت به سيار آموزش سيستم

برداشت 
ذهني از 
 مفيد بودن

برداشت 
ذهني از 
سهولت 

 اار بمهارت ك
 تلفن همراه

 رضايت
 كاربر

عدم وابستگي 
 به زمان و مكان

پذيرش 
 آموزش سيار

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 

H6 

H7 
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  حسن ختن لو و همكار

 1392بهار ، 3شماره  ،7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال          ٢٢٤

 

 

 دارد موضوع اين به اشاره :مكان و زمان به وابستگي عدم - 

 از بتواند داشت تمايل كه مكاني و زمان هر در كاربر كه

  .]17[كند استفاده سيار آموزش سيستم
  

 پژوهش فرضيات 2-2
 پذيرش يبرا را يپيشنهاد چارچوب بتوان اينكه يبرا

 :دشون اثبات زير فرضيات بايد برد كار به سيار آموزش
 سهولت از ذهني برداشت و همراه تلفن با كار مهارت بين - 

 .دارد وجود يدار معنا رابطه استفاده
 از ذهني برداشت و استفاده سهولت از ذهني برداشت بين - 

 .دارد وجود يدار معنا رابطه بودن مفيد
  كاربر رضايت و استفاده سهولت از ذهني برداشت بين - 

 .دارد وجود يدار معنا رابطه
 رابطه كاربر رضايت و بودن مفيد از ذهني برداشت بين - 

 .دارد وجود يدار معنا
 رابطه كاربر رضايت و مكان و زمان به وابستگي عدم بين - 

  .دارد وجود يدار معنا

 آموزش پذيرش و مكان و زمان به وابستگي عدم بين - 

 .دارد وجود يدار معنا رابطه سيار
 معنا رابطه سيار آموزش پذيرش و كاربر رضايت بين - 

 .دارد وجود يدار
 لحاظ از تحقيق اين : ها داده تحليل و تجزيه روش2-3

 روش اساس بر و بوده يكاربرد تحقيقات نوع از هدف

 )آزمايشي غير(توصيفي تحقيقات زمره در ها داده يگردآور
 كرونباخ يآلفا ميزان .باشد مي همبستگي تحقيقات نوع از

 شده بهمحاس نامه پرسش اعتبار و پايايي سنجش يبرا

 ضريب دامنه شده، داده نشان  1 شماره جدول در كه است

 عدم معرف صفر پاياييضريب  .است +1 تا صفر از پايايي

 .]19[ است كامل پايايي معرف يك پايايي ضريب و پايايي
 هر يبرا كرونباخ يآلفا ضريب 1 شماره جدول به توجه با

 قابل نامه پرسش پس ؛باشد مي 7/0 عدد از تر بزرگ  متغير

 نظر از نامه پرسش روايي آزمون يبرا .است اعتماد

 جامعه .است شده استفاده نظران صاحب و متخصصان

 3 در دانشگاه به ورود داوطلبان از نفر 190تعداد  نيز يآمار
 طور به نفر 123 تعداد اين از كه ،باشد مي كنكور آموزشگاه

 يآمار نمونه عنوان به مورگان جدول طبق و تصادفي

 از .باشند نمي آشنا سيار آموزش با كه شدند تخابان

 بازگردانده پرسش نامه 109، شده توزيع نامه پرسش123

 جدول(پيرسون همبستگي آزمون از استفاده با .شد

 بين ارتباط )3شماره جدول( رگرسيون آزمون و) 2شماره
 رگرسيون در تعيين ضريب مقدار .شود مي سنجيده متغيرها

 متغير تغييرات از درصد چند كه تاس اين دهنده نشان

 .باشد مي مستقل متغير تأثير تحت وابسته
 همبستگي ضريب در را حاضر پژوهش اطمينان ضريب

درصد  95رگرسيون  در و )p<0/01( درصد  99پيرسون 
)p<0/05 (از نرم  پژوهش اين در .گيريم مي نظر در درصد

 هشد استفاده ها داده آوردن دستبه  براي SPSSافزار 
 .است

  پرسش نامه اعتبار سنجش يبرا كرونباخ يآلفا ضريب 1 جدول
آلفاي   متغير

  كرونباخ
تعداد 
  نتيجه  سوال

 تلفن با كار مهارت

  قابل اعتماد است  4  821/0  همراه

 از ذهني برداشت

  قابل اعتماد است  4  759/0  سهولت استفاده

 ازذهنيبرداشت

  قابل اعتماد است  4  864/0 مفيد بودن

  قابل اعتماد است  4  807/0  كاربر رضايت
 به وابستگي عدم

  قابل اعتماد است  4  781/0  مكان و زمان

  قابل اعتماد است  4  849/0  سيار آموزشپذيرش
  

 نتايج و بحث - 3
 تلفن با كار مهارت بين :1شماره فرضيه بررسي 3-1

 رابطه ،استفاده سهولت از ذهني برداشت و همراه

   .دارد وجود يمعنادار
نشان  ،2 شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون يجنتا
 01/0 يمعنادار سطح در متغير دو اين كه دهد مي

فرضيه  اين نتيجه دارند؛ در يمعنادار و مثبت همبستگي
بيشتر  همراه تلفن با كار مهارت هرچه يعني  .شود نمي رد

 .يابد ميافزايش  نيز استفاده سهولت از ذهني برداشت باشد،
 Sig، مقدار شود مي مشاهده 3 جدول در كه طور همان
 خطي رابطه وجود دهنده نشان كه باشد مي 05/0  از كمتر

 از سهولت ذهني برداشت و همراه تلفن با كار مهارت بين

است كه نشان  228/0 برابر RSquare مقدار .است استفاده
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    تحت استفاده، سهولت از هنيذ برداشت% 8/22 دهد مي

  .باشد مي همراه تلفن با ارك مهارت تأثير 
  

 از ذهني برداشت بين :2شماره فرضيه بررسي 3-2
 رابطه، بودن مفيد از ذهني برداشت و استفاده سهولت
 .دارد وجود يمعنادار

 نشان ،2شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون نتايج
 افزوده 0/01يمعنادار سطح در متغير دو اين كه دهد مي

  همبستگي نيز افزايش، بودن مفيد از ذهني برداشت شود،

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  .شود نمي رداين فرضيه  نتيجه در؛ دارند معناداري و مثبت
 .يابد مي سهولت استفاده از ذهني برداشت هرچه يعني
  Sigمقدار شود  مشاهده مي 3 جدول در كه طور همان

 بين خطي رابطه وجود دهنده نشان كه است 05/0از مترك

 بودن مفيد از ذهني برداشت و سهولت از ذهني برداشت

 كهاست  638/0برابرRSquare  مقدار  .باشد مي استفاده

 تحت ،بودن مفيد از ذهني برداشت% 8/63 دهد مينشان 

 .باشد مي استفاده سهولت از ذهني برداشت تأثير
  

  
  
  

sig 

پذيرش 
آموزش 
  سيار

 عدم
 به وابستگي
 زمان
  ومكان

 رضايت
  كاربر

 برداشت بين
 از ذهني
  بودن مفيد

 از ذهني برداشت
  استفاده سهولت

مهات كار با 
  متغير  تلفن همراه

00/0  -  -  -  -  477/0  1  

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

  مهارت كار با تلفن همراه

 سهولت از ذهني برداشت  -  1  799/0  574/0  -  -  00/0
  استفاده

 مفيد از ذهني برداشت بين  -  -  1  733/0  -  -  00/0
  بودن

  كاربر رضايت  -  -  -  1  -  723/0  00/0

 و زمان به وابستگي عدم بين  -  -  -  538/0  1  729/0  00/0
  مكان

P<0.01 
  

  متغير وابسته  استفاده سهولت از ذهني برداشت  نبود ازمفيد ذهني برداشت  كاربر رضايت  پذيرش آموزش سيار

RSquare  Sig  RSquare  Sig  RSquare  Sig  RSquare  Sig متغير مستقل  

  مهات كار با تلفن همراه  00/0  228/0          -  -

 سهولت از ذهني برداشت  -  -  00/0  638/0  00/0  329/0  -  -
  استفاده

 مفيد از ذهني برداشت بين  -  -  -  -  00/0  538/0  --  -
  بودن

  مكان و زمان به وابستگي عدم  -  -  -  -  00/0  289/0  00/0  527/0

  كاربر رضايت  -  -  -  -  -  -  00/0  522/0

ضريب همبستگي پيرسون 2جدول   

 رگرسيون آزمون نتايج 3 جدول
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 از ذهني برداشت بين  :3 شماره فرضيه بررسي 3-3
 يمعنادار رابطه ،كاربر رضايت و استفاده سهولت

 .دارد وجود
، 2 شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون نتايج 

 0/01يمعنادار سطح در متغير دو اين كه است اين نشانگر
 فرضيه اين نتيجه در؛ دارند يمعنادار و مثبت همبستگي

 استفاده سهولت از ذهني برداشت هر يعني .شود نمي رد

 .يابد مي افزايش نيز كاربر رضايت شود، افزوده
  Sigمقدار  ،شود ميمشاهده  3 جدول در كه طور همان
 بين خطي رابطه وجود دهنده نشان كه است 05/0از كمتر

  مقدار  .باشد مي  كاربر رضايت و سهولت از ذهني برداشت
RSquare 9/32دهد مينشان  كهاست  329/0برابر %

 استفاده سهولت از ذهني برداشت تأثير تحت كاربر رضايت

 .باشد مي
 از ذهني برداشت بين :4 شماره فرضيه بررسي  3-4

 وجود يمعنادار رابطه ،كاربر رضايت و بودن مفيد
  .دارد
 نشانگر2 شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون نتايج

 0/01يمعنادار سطح در متغير دو اين كه است آن
 فرضيه اين نتيجه در؛ دارند يمعنادار و مثبت مبستگيه

 ذهني برداشت ذهني برداشت چه هر يعني  .شود نمي رد

 افزايش نيز كاربر رضايت شود، افزوده بودن مفيد از
مقدار  ،شود مي مشاهده 3 جدول در كه طور همان .يابد مي

Sig  رابطه وجود دهنده نشان كه است 05/0از كمتر 

 مفيد از ذهني برداشت تأثير تحت كاربر ايترض بين خطي

 رضايت  53/8%كه  دهد يمنشان Rsquare  مقدار .است بودن

  .باشد مي بودن مفيد از ذهني برداشت تأثير تحت كاربر
 به وابستگي عدم بين  :5 شماره فرضيه بررسي 3-5

 وجود يمعنادار رابطه ،كاربر رضايت و مكان و زمان

  .دارد
 نشانگر2 شماره جدول در پيرسون تگيهمبس آزمون نتايج

 0/01يمعنادار سطح در متغير دو اين كه است آن
 فرضيه اين نتيجه در؛ دارند يمعنادار و مثبت همبستگي

 مكان و زمان به وابستگي عدم هرچه يعني .شود نمي رد

 طور همان .يابد مي افزايش نيز كاربر رضايت شود، افزوده

 05/0از كمتر  Sigمقدار  ،شود مي مشاهده 3 جدول در كه

 عدم بين خطي رابطه وجود دهنده نشان كه است

 .است كاربر رضايت و مكان و زمان به وابستگي
 دهد مينشان  كهاست  289/0برابر RSquare  مقدار

 و زمان به وابستگي عدم تأثير تحت كاربر رضايت% 9/28
  .باشد مي مكان

 به وابستگي عدم بين  :6 شماره فرضيه بررسي 3-6
 رابطه ،سيار آموزش پذيرش و مكان و زمان

  .دارد وجود يمعنادار
 نشانگر2 شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون نتايج

 0/01يمعنادار سطح در متغير دو اين كه است آن
 فرضيه اين نتيجه در؛ دارند يمعنادار و مثبت همبستگي

 مكان و زمان به وابستگي عدم هرچه يعني  .شود نمي رد

 نيز كاربر توسط سيار آموزش پذيرش احتمال شود، زودهاف

 مشاهده 3 جدول در كه طور همان .يابد مي افزايش

 دهنده نشان كه است 05/0از كمتر  Sigمقدار  شود مي

 و مكان و زمان به وابستگي عدم بين خطي رابطه وجود
 527/0برابر RSquare مقدار .باشد مي سيار آموزش پذيرش
 تحت سيار آموزش پذيرش% 7/52دهد مينشان  كهاست 

  .باشد مي مكان و زمان به وابستگي عدم تأثير
 و كاربر رضايت بين  :7 شماره فرضيه بررسي 3-7

  . دارد وجود يمعنادار رابطه ،سيار آموزش پذيرش
 نشانگر2 شماره جدول در پيرسون همبستگي آزمون نتايج

 01/0يمعنادار سطح در متغير دو اين كه است آن
 فرضيه اين نتيجه در؛ دارند يمعنادار و مثبت ستگيهمب

 شود، افزوده كاربر رضايت هرچه يعني .شود نمي رد

 افزايش نيز كاربر توسط سيار آموزش پذيرش احتمال

مقدار  ،شود مي مشاهده 3 جدول در كه طور همان .يابد مي
Sig  رابطه وجود دهنده نشان كه است 05/0 از كمتر 

 RSquar مقدار .باشد مي پذيرش و ركارب رضايتبين  خطي

 سيارآموزش % 2/52دهد مينشان  كهاست  522/0برابر 

 .باشد مي كاربر رضايت عدم تأثير تحت
  يگير نتيجه -4
 و علم پيشرفت كه امروز پرشتاب يدنيا در شك بي

 ييادگير و دانش سطح افزايش است، باال بسيار يتكنولوژ
 يها دغدغه از يكي روز علم با بودن همگام يبرا مداوم
 به توان مي موجود موانع از مسير، اين در .باشد مي افراد
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 اشاره غيره و وقت كمبود ،ييادگير و آموزش يباال هزينه
 بقا حفظ يبرا ها مؤسسه و ها سازمان ديگر يسو از .كرد
 خود كاركنان آگاهي و علم سطح تا دارند نياز رقبا بين در
 اين به كمك يبرا سيار، آموزش .ببرند باال همواره را

 اما؛ باشد مي مناسبي گزينه موجود موانع رفع و ها سازمان
 يها زمينه تا است نياز نويني يفناور هر كارگيري به يبرا

 چارچوبي پژوهش اين در  .شود ياهم يفناور اين پذيرش
 مؤسسات و ها سازمان آن از استفاده با تا شد تعريف نوين

 اندازه افراد بين در را سيار شآموز پذيرش ميزان بتوانند
 تحليل و تجزيه از حاصل نتايج به توجه با .كنند يگير
 نتيجه در ؛شدند ييدأت پژوهش فرضيات كليه ها داده

 همراه، تلفن با كار مهارت يمتغيرها با تحقيق چارچوب
 مفيد از ذهني برداشت استفاده، سهولت از ذهني برداشت
 و مكان و زمان به يوابستگ عدم كاربر، رضايت بودن،

 چارچوب اين از و .شود مي يدأيت سيار آموزش پذيرش
 .كرد استفاده سيار آموزش پذيرش بررسي يبرا توان مي

 به مكان و زمان به وابستگي عدم كاربر، رضايت يمتغيرها
 همراه، تلفن با كار مهارت يمتغيرها و مستقيم طور

 مفيد از ذهني برداشت استفاده، سهولت از ذهني برداشت
 طور به مكان، و زمان به وابستگي عدم همچنين و بودن
 با .گذارند مي اثر سيار آموزش پذيرش بر مستقيم غير

 توان مي پژوهش اين در آمده دسته ب نتايج به توجه
 آموزش سيستم دانشگاه به ورود داوطلبان گرفت نتيجه
 آموزش سيستم از ها آن رضايت زيرا ؛پذيرند مي را سيار
 بر كاربر رضايت تأثير مستقيم دليل به و است باال سيار

 پذيرش موجب رضايت بودن باال، سيار آموزش پذيرش

  .شود مي سيار آموزش
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