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  مقدمه 
بسـيار  بخش کشاورزي و روسـتايي   ةکشور، توسع توسعة در راستاي ،هاي اخيردر دهه

از آنجا . ياد شده استمحور توسعه  مثابهآن به از نيز در برخي موارد بوده وورد توجه م
نيروهـاي  نمايد، آمـوزش  ممکن مينا بدون افراد متخصص و کارآمد هاکشور ةکه توسع
 يکـ يآموزش الكترون. و از آن جمله کشور ماست هاي هر کشوريتاز اولوي متخصص

ر، بـا توجـه بـه رشـد و گسـترش      هاي اخيـ که در سال است هاي آموزشييکي از نظام
جديد و كليد گذر نيـروي   انگارة صورتبهو مورد توجه قرار گرفته  ،هاي اينترنتشبکه
يـادگيري سـيار نيـز از    ). ۱۳۸۶آتشـک؛  ( اسـت شـده  اطالعاتي مطرح  به جامعة انساني

محـور آن   و ،)Mellow, 2005( شود ميهاي يادگيري الکترونيکي محسوب  مجموعهرزي
  ).۱۳۸۶ عبداللهي،(استفاده از ابزارهاي قابل حمل در يادگيري است 

 هاي به فناوريآموزش، توجه  يوربهره ران و بهبوديفراگ ةزيانگ بردن باال يبرا ،امروزه
ارتباطـات   يتـازگ بـه  ،انين ميدر ااست؛ و  ت روزافزونياهم دارايتال يجيو د ايرايانه

   .)Raua et al., 2008(در حال ظهور است  يآموزش ةويک شي در قالب نيز اريس
 زاده وصـفار  :اسـت  كه از آن جمله ارائه شده گوناگونف يتعار ،اريس يريادگي يبرا
از دو شکل آموزش  يبيتوان ترکيار را ميس يريادگي كهکنند بيان مي) ۱۳۸۸(ي منوچهر

، هماننـد آمـوزش از راه   ن نـوع آمـوزش  يدر ا ؛ زيرادانست »از راه دور«و  »کيالکترون«
 سوي ديگر، ايـن آمـوزش نيـز   و از  ردفاصله وجود دايد پژوهان و اساتدانش انيمدور، 

 يبـا اسـتفاده از ابزارهـا    وتـر  شـرفته يپ فنـاوري ق يـ از طر ک،يـ همانند آموزش الکترون
از  يار نـوع يسـ  يريادگي ،گريد يفيتعر همچنين، بنا به .شود ميهمراه ارائه  يکيالکترون

گيري از با بهره شده،پيش تعيينثابت و از  يرنده در مکانيادگي ،که در آن ي استريگادي
ورزد ، به دريافـت اطالعـات مبـادرت مـي    روزمره يريادگيار و با هدف يس هاي فناوري

  . )۱۳۸۵، يو کاهان يزديجالل (
در هـر زمـان و هـر مکـان      يريگيـاد  اي برايشيوهن آموزش را يا ي، بايدطور کلهب
 ياريسـ  يق ابزارهـا يـ بـه شـبکه و از طر   يکـ يزياز به اتصال فيکه بدون ن شمار آورد، به
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زاده و صـفار ( شـود  مـي پـذير  هـاي همـراه امکـان   قابل حمل و تلفن يهارايانههمچون 
  ). ۱۳۸۸عطاران،  ؛۱۳۸۸، يمنوچهر

کنـد،  هـاي يـادگيري فـراهم مـي    مؤثر را براي ايجاد گـروه  ييها روش ارسي يادگيري
توانند در نمي ،و يا گروهي از افراد که به هر دليل فراگيران براي آموزشي هايدوره يژهو هب

ار يادگيري سي از گيريهرهب). Mellow, 2005( کنند شرکت وقتتمام يادگيري هايکالس
   .)۱۳۸۶ عبداللهي،( بوده استهمراه  تجاربي موفق در اين زمينهبا فريقا در اروپا و آ

  عبارت است از وسـايل قابـل حمـل و فنـون سـيار قابـل اسـتفاده        » ابزارهاي سيار«
  هــاي مختلــف كــاربرد داشــته باشــد هــا و زمينــهدر هــر وســيلة دســتي کــه در مکــان

)McFarlane et al., 2007(.   ي سـيار در  هـا  فنـاوري امروزه، در سراسر دنيا، اسـتفاده از
در زمينة ارائة خدمات الکترونيکي سيار . ستهاي گوناگون پيوسته رو به افزايش ازمينه

  ). ۱۳۸۶عبـداللهي،  (ي سـيار برشـمرد   هـا  فنـاوري توان كاربردهاي فراوان بـراي  نيز مي
و  يهـا بـراي ارائـة خـدمات آموزشـ     توان از اين قابليتكه تا چه حد ميمورد آناما در 

رو، ؛ و از ايـن به روستاييان استفاده کرد، هنوز اطالعات کامل در دست نيسـت  يجيترو
  .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ بدين پرسش است

  پيشينة نظري 
ي پيشـرفت  بـا سـيم  بـي  اتارتباطـ  ، ناگهان فناوريبه بازار همراههاي در پي عرضة تلفن

ـ  ،جديـد  ةهـزار  آغازي که با اگونههمراه شد، بهگير چشم  ،تـدريج در سراسـر جهـان   هب
و  هـا  فنـاوري بـه   اترا در برقـراري ارتباطـ   هاي روميـزي جـاي خـود   رايانهها و  تلفن

  ). ۱۳۸۶عبدالهي، ( انددادهسيم هاي ارتباطي بي دستگاه
ود نبـ  ،شـده  را موجـب  يکي از مسائلي که شـکاف ديجيتـالي در منـاطق روسـتايي    

وجـود روسـتاهاي   . اسـت رسـاني  اطـالع  هـاي نـة شـبکه  هاي مناسب در زميرساختزي
پراکندگي روستاها آن هم با جمعيت پايين مـانع   زني العبور ودوردست در مناطق صعب

 راهيـك  . مناطق شده اسـت  گونهفيبر نوري براي اين شبکة هاي خدماتيطرح از اجراي
گيـري از  است؛ زيرا با بهرهاستفاده از فناوري ماهواره  براي رفع اين مشكل حل مناسب
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 ة الزمزمينـ  د و هـم كـر رساني را حـل  و شبکة اطالع مشکالت ارتباطي توان همآن، مي
ان شـاي (ساخت فراهم  را يادگيري سيار در نتيجه،د وسايل سيار به روستاها و وبراي ور

   .)۱۳۸۶ بيدخوري، و
تـوان  يري سيار براي اموزش کشـاورزان، مـي  ادگياستفاده از  يهااز جمله ضرورت

مشـارکت روسـتاييان در فرآينـد     ةد که  يکي از عوامل محدودکننـد كرن نکته اشاره ديب
تأثير . يادگيري در حضور ديگران براي آنهاست انگيز بودناضطرابآموزش و يادگيري 

تـرس روسـتاييان از    ،به هر حـال . تواند هم مثبت و منفي باشدهيجانات بر يادگيري مي
 ؛دكـر يادگيري سيار برطـرف   فنونتوان با شکست در يادگيري در حضور ديگران را مي

تنظيم سرعت يادگيري بر اسـاس اسـتعدادهاي فـردي،     اند ازرخي از اين فنون عبارتب
و  ،توانـد عمـل يـادگيري را انجـام دهـد     تر مـي يادگيري در هر مکاني که فراگير راحت

   ). ۱۳۸۲زاده، مابراهي( اويادگيري هر فرد بر اساس نيازها و عالئق شخصي 
ــا ــخــاور نزدان دانشــگاه ينگــرش دانشــجو يج بررســينت ــه  يک قبــرس شــمالي   ب

دهندة نگرش آنها نشان يطيمحهاي زيستيار و کاربرد آن در افزايش آگاهيس يريادگي
ي نيـز ميـزان آگـاهي    طـ يمحو در زمينـة اطالعـات زيسـت    بـوده ان يدانشجو مثبت اين

ـ  اريآموزش س کننده در دورةدانشجويان شرکت دار افـزايش يافتـه اسـت    طـور معنـي  هب
)Uzunboylua et al., 2009( .  

ي سـالمت و  ابيـ رزا يهاتلفن همراه در آموزش هاي فناورياستفاده از  يسنجامکان
ران بـه اسـتفاده از   يفراگنگرش اگر چه  دهد كه ميپرستاران نشان  ياجتماع يهامراقبت

تلفـن همـراه بـه آمـوزش و      يورفنااز مساعد است، اما استفادة گسترده ار يس يريادگي
  ). Dearnleya et al., 2008( از داردين فراوان تيحما

ت دانـش  يريمد يريادگيکمک به  يرش استفاده از تلفن همراه برايپذ يج بررسينتا
ت يـ تقوو ران، يـ ق استقالل فراگيران، تشويت فراگيش رضايکه افزا دهد مينشان   يفرد

 بـوده و افـراد  رش ير مثبـت قابـل توجـه در پـذ    يثأتـ داراي ار يس يريادگي نظامعملکرد 
به منابع دانـش در   يو دسترس يتواند تعامل انسانياستفاده از  تلفن همراه در آموزش م

  ). Liawa et al., 2010(كند ل يرا تسه مكانهر زمان و 
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 يموزشـ ة آکننـده در دور ، فراگيران شـرکت )Motiwalla, 2007( وااليموتدر مطالعة 
ن نـوع  يد بودن ايعلت جداند كه بهشدهدانسته اما يادآور د ين نوع آموزش را مفيار ايس

  . بوده است ي آنها دشواربا آن برا يهماهنگنيز و  آناستفاده از  يريادگي ةآموزش، نحو
 انتظـارات کارشناسـان در   زمينةدر ) Kuszpa, 2005( بر اساس نتايج مطالعة کوسزپا

نـد  بر ايـن باور  درصد از کارشناسان ۵/۶۸ ،هاي همراه تلفن ا استفاده ازيادگيري ب مورد
 ؛تـا محـيط شخصـي    شـود  ميهاي کاري مربوط  که ايجاد يادگيري سيار بيشتر به محيط

ابزارهاي سـيار در   ،در يادگيري شغل فراگيران ،شوندگان درصد از مصاحبه ۱/۴۱گفتة  به
 درصـد  ۸۰بـيش از  بنا به تصـور   در اين ميان،. به آنها كمك خواهد كردسال آينده  سه
اي در مسـير   يادگيري سيار مانند يک عامل مکمل در يادگيري براي زندگي حرفـه  آنها،

 فراگيـر شـخص   ،استفاده از ابزارهـاي سـيار   بادرصد نيز  ۲/۷۹ گفتةاست؛ و به طوالني
پذيري  انعطاف همچنين، .تنظيم كنددي سرعت يادگيري خود را افران صورتبه تواند مي

بـه   در هـر زمـان و مکـان و نيـز دسترسـي      آنهـا  بـه  ابزارهاي سيار و قابليت دسترسـي 
  .تأييد شددر اين مطالعه کارشناسان  از سويروز و محتواي يادگيري اطالعات به

 شناسي تحقيقروش

 از ،متغيرها كنترل ميزان نظر از كمي و هايپژوهش نوع از ماهيت، نظر از پژوهش حاضر

. شـود  مـي  محسـوب  كاربردي تحقيقات نوع از نيز هدف نظر از و است غيرآزمايشي نوع
کارشناسان مرتبط در سازمان جهاد کشاورزي اسـتان   تحقيق مديران و اين آماري ةجامع
از جدول مورگان استفاده شد کـه   ،ن حجم نمونهييتع يبرا. ندنفر بود ۲۹۷ شامل زنجان

شتر، حجم ينان بياطم يبرا رو،؛ از ايننفر بود ۱۶۹تا  ۱۶۵ن يتعداد نمونه ب ،بر اساس آن
ل يـ مـورد تحل  شـده،  ليتکم پرسشنامه ۱۶۹البته سرانجام، که  ،ن شديينفر تع ۱۷۵نمونه 

 تعيـين  اي و بـراي طبقـه  تصـادفي  يگير نمونه روش از پژوهش حاضر،در . قرار گرفت

 اصـلي  ابـزار  .از روش انتساب متناسب با حجم استفاده شد نيز هر طبقه در نمونه حجم

 بـا  .شـد  تـدوين  و طراحـي  محققـان  از سويکه  بود بخش پنج در ايتحقيق پرسشنامه

 و نظر در دانشگاه زنجان و کارشناسان صاحب يت علميئه ياعضا نظرات از گيري بهره
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 و ظاهري روايي ،انجام اصالحات مورد نظر آنها از پس ،استان يسازمان جهاد کشاورز
 آلفـاي  از روش نيـز  تحقيـق  ابـزار  پايايي تعيين براي. آمد دستبه تحقيق ابزار محتوايي

هـاي مختلـف   بخـش  بـراي  کرونبـاخ  آلفاي ضريب و بدين ترتيب، شد استفاده کرونباخ
هـاي  سـازه  قابـل قبـول   پايـايي  نشـانگر  کـه  ،آمـد  دستبه ۸۵/۰تا  ۷۷/۰پرسشنامه بين 

 Excelهايافزار با استفاده از نرم شدهآوريجمع هايداده تحليل و پردازش .است پرسشنامه

  .صورت گرفت ۱۴ ةنسخ SPSSو  

  نتايج
  هاي فرديويژگي
. درصـد زن بودنـد   ۷/۲۲درصد مرد و  ۳/۷۷کننده در تحقيق، ان کارشناسان شرکتاز مي

از نظـر تحصـيالت،   . سـال بـود   ۲/۹سال با انحراف معيار  ۴۰گويان ميانگين سني پاسخ
، و فوق ليسانسدرصد  ۹/۴۱درصد  ليسانس،  ۵/۵۳گويان فوق ديپلم، درصد پاسح ۳/۲
مديريتي و بقيـه   سمتگويان داراي درصد پاسخ ۱/۱۷ ،همچنين .درصد دکتر بودند ۳/۲
 ۳۲/۱۶گويـان نيـز  خدمت پاسـخ  ةميانگين سابق. کارشناس مسئول بودند) درصد ۹/۸۲(

 .سال بود ۵۴/۸سال با انحراف معيار 

  نگرش کارشناسان جهاد کشاورزي
سـيار در   يريادگيورزي نسبت به استفاده از براي سنجش نگرش کارشناسان جهاد کشا

با توجه نتايج بررسي ادبيـات تحقيـق و    ،به روستاييان يجيو ترو يخدمات آموزش ةارائ
اي  ميانگين رتبـه  ،دست آمدهج بهنتايبر اساس . گويه استفاده شد ۲۵، از پيشينمطالعات 

  از  ۷۷/۳رش آنهـا  هاي مورد استفاده براي سنجش نگـ هنظرات کارشناسان نسبت به گوي
. آنهاسـت نسـبتًا مطلـوب    دهنـدة نگـرش  ، نشاندر کل بوده كه ۷۶/۰با انحراف معيار  ۵

هاي مربوط به سنجش نگـرش آنهـا در   هنتايج تفصيلي ميزان موافقت کارشناسان با گوي
  .آمده است ۱جدول 

  



  ۱۳۵ ۲، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال   …هاي سيار در ارائه خدمات  نقش فناوري
 

 

 يآموزشخدمات  ةنگرش کارشناسان نسبت به استفاده از ابزارهاي سيار در ارائ -۱ جدول
  به روستاييان يجيو ترو

ميانگين هاگويه
* 

انحراف
معيار

ضريب 
تغييرات

-ابزارهاي سيار يادگيري موضوعات کشاورزي را بدون محدوديت مکاني امکان
 ۰۹/۰ ۳۵/۰  ۱۴/۴ سازد ميپذير 

 ۱۷/۰ ۷۱/۰ ۰۷/۴شودميهاي آموزشييادگيري سيار موجب افزايش فرصت
 ۱۹/۰ ۷۸/۰ ۰۲/۴سازدميپذيررا در زمان ضرورت امكانابزارهاي سيار يادگيري

 ۱۷/۰ ۶۸/۰ ۰۲/۴ گيردميتر انجامرساني به كشاورزان سريعبا استفاده از ابزارهاي سيار، اطالع
 ۱۷/۰ ۶۶/۰ ۰۰/۴نظام يادگيري سيار در افزايش کارآيي و بازدهي آموزشي نقش دارد

را بـدون محـدوديت زمـاني    ابزارهاي سـيار يـادگيري موضـوعات کشـاورزي
 ۱۴/۰ ۵۴/۰ ۰۰/۴ سازد ميپذير  امکان

 ۱۵/۰ ۶۰/۰ ۹۸/۳ يابد هاي اطالعات افزايش ميهاي سيار، دسترسي به شبکهبا استفاده از فناوري
 ۲۰/۰ ۷۸/۰ ۹۰/۳هاي کشاورزي سودمند استنظام يادگيري سيار براي ارتقاي آگاهي

 ۱۶/۰ ۶۱/۰ ۸۶/۳شودميكارآيي در ارائة خدمات-ابزارهاي سيار موجب هزينه
ابزارهاي سيار، با اتصال به اينترنت، دسترسي سريع به اطالعـات مـورد نيـاز را    

 ۱۸/۰ ۶۸/۰ ۸۶/۳ سازندممکن مي

 ۲۴/۰ ۹۱/۰ ۸۳/۳ در نظام يادگيري سيار، اطالعات درخواستي مبتني بر تقاضا و نياز فرد است
 ۱۷/۰ ۶۶/۰ ۸۳/۳ افزايدمي فراگيران خوداتکايي روحية و نفس به اعتماد ميزان بر سيار يادگيري نظام

 ۱۶/۰ ۶۱/۰ ۷۹/۳باشند داشته تعامل يکديگر با توانندمي بهتر سيار، ابزارهاي از استفاده با روستاييان،
 ۲۴/۰ ۹۲/۰ ۷۸/۳ شودمياستفاده از يادگيري سيار در آموزش موجب افزايش کيفيت يادگيري

 ۱۵/۰ ۵۸/۰ ۷۶/۳ سازد مي فراهم مناسب محيطي افراد تجربيات و نظر تبادل براي سيار يادگيري نظام
 ۲۲/۰ ۸۳/۰ ۷۴/۳ دهدميفراگير را افزايش-فردي آموزشگرابزارهاي سيار روابط بين

 ۲۱/۰ ۷۷/۰ ۷۴/۳ تراستراحت ديگر، يهاروش با مقايسه در سيار، نظام طريق از يادگيري و آموزش
 ۲۰/۰ ۷۵/۰ ۷۱/۳ فراگيران تمايل بيشتري به کاربرد ابزار يادگيري سيار دارند

 ۲۳/۰ ۸۵/۰ ۶۴/۳ پذير استاستفاده از يادگيري سيار در هر محدودة سني امکان
 ۲۴/۰ ۸۶/۰ ۶۳/۳گيرد ميدقت بيشتر انجام با كشاورزان به رسانياطالع سيار، ابزارهاي از استفاده با

استفاده از ابزارهاي سيار تعاملي باعـث انطبـاق تحقيقـات بـا نيازهـاي واقعـي       
 ۲۴/۰ ۸۶/۰ ۵۵/۳ شود ميکشاورزان 

 مانـدگارتر  تـأثيرات بـه منجـر ،شـوندمي ارائه mmsاز استفاده با كه هاييآموزش
 ۲۴/۰ ۸۴/۰ ۴۹/۳ شوند مي

 ۳۰/۰ ۰۴/۱ ۴۸/۳ ابزارهاي سيار کمتر استي ديگر، هزينة استفاده ازهاروشدر مقايسه با 
 ۲۸/۰ ۹۵/۰ ۳۹/۳ سازدميالعمر را براي افراد فراهميادگيري سيار زمينة يادگيري مادام

 ۳۸/۰ ۱۷/۱ ۰۵/۰۳ کاربرد ابزار يادگيري سيار براي تمامي افراد آسان و راحت است
  .است کم خيليمعناي  به ۱عدد وخيلي زياد معناي  به ۵امتيازات عدد  طيفدر *تحقيق   محاسبات  :منبع



   جعفر يعقوبي، براتعلي جبله    ۲، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۳۶
 

 

   يجيو ترو يخدمات آموزش
روستاييان از طريق ابزارهاي سيار،  هقابل ارائه ب يجيو ترو يبراي تعيين خدمات آموزش

 ج مصـاحبه بـا  نتـاي  نيـز با توجه به نتايج مـرور مطالعـات ميـداني و ادبيـات تحقيـق و      
خدمات بـه روسـتاييان    نها در ارائةشناسايي نقش آ و قابل استفاده ةزمين ۱۷ ،کارشناسان

 ۲در جـدول    آننتايج  ، كهسطحي مورد سنجش قرار گرفتپنجاز طريق طيف ليکرت 
  .ده استمآ

  

  قابل ارائه براي روستاييان از طريق ابزارهاي سيار يجيو ترو يخدمات آموزش -۲جدول 
ميانگين خدمات الکترونيکي قابل ارائه از طريق ابزارهاي سيار

* 
انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

 ۲۱/۰ ۹۸/۳۸۳/۰شيوع انواع آفاتةرساني در زميناطالع
 ۲۴/۰ ۹۸/۳۹۴/۰خطر سرمازدگي محصوالترساني در زمينةاطالع
 ۲۴/۰ ۸۸/۳۹۳/۰هاي داميشيوع انواع بيماريرساني در زمينةاطالع
 ۲۴/۰ ۸۶/۳۹۴/۰گياهيهايشيوع انواع بيماريرساني در زمينةاطالع
 ۲۴/۰ ۷۹/۳۹۱/۰هاي کشاورزيانواع نهادهةارائرساني در زمينةاطالع
 ۲۴/۰ ۸۶/۰ ۵۱/۳دامةاصول بهداشت در تغذيرساني دربارةاطالع
 ۲۴/۰ ۵۶/۳۵۸/۰بازاريابي انواع محصوالت کشاورزيةرساني در زميناطالع
 ۲۵/۰ ۷۲/۳۹۳/۰طيوركوبيمايهةرساني درباراطالع
 ۲۵/۰ ۴۷/۳۸۸/۰طيورةاصول بهداشت در تغذيةرساني درباراطالع
 ۲۶/۰ ۰۲/۱ ۰۰/۴ ... و ،سوزي، آتشخطرات احتمالي ناشي از سيلةرساني در زميناطالع
 ۲۶/۰ ۷۲/۳۹۶/۰دامكوبية مايهرساني در باراطالع
 ۲۷/۰ ۵۸/۳۹۸/۰هاو نمايشگاههاوجود انوع همايشةرساني در زميناطالع
 ۲۸/۰ ۳۳/۳۹۴/۰انواع اعتباراترساني در زمينة ارائةاطالع
 ۲۹/۰ ۷۷/۳۱۱/۱بذورةشدرساني در زمينة ارقام اصالحاطالع
 ۲۹/۰ ۴۷/۳۰۱/۱انواع تسهيالتةارائرساني در زمينةاطالع
 ۳۳/۰ ۲۱/۳۰۶/۱هاها و مناقصهدر زمينة انواع مزايدهرسانياطالع
 ۳۲/۰ ۰۵/۳۹۹/۰روند اجراي امور اداري مربوطرساني در زمينةاطالع

  .است کم خيليبه معناي  ۱عدد وخيلي زياد به معناي  ۵امتيازات عدد  طيفدر *تحقيق محاسبات  :منبع
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  ميـانگين  داراي خـدمات مـورد سـنجش     ةهمـ  آيـد، برمي ۲جدول  ازکه  گونههمان
ـ  تـوان ، مـي از ديـدگاه کارشناسـان   است؛ و بدين ترتيب، ۳باالي   تمـامي ايـن   ةدر ارائ

ترين خدمات قابـل  مهم. متوسط تا زياد بهره برددر سطوح سيار  هاي فناوريخدمات از 
رسـاني  اطالع :اند ازعبارت ،ترتيب اولويتبه ،روستاييان از طريق ابزارهاي سيار هارائه ب
 يهـا يصوالت، شيوع انـواع بيمـار  شيوع انواع آفات، خطر سرمازدگي مح هايهدر زمين

  . هاي کشاورزي انواع نهاده و ارائة هاي گياهيدامي، شيوع انواع بيماري
  هاي مناسب براي ارائة خدماتابزارها و شيوه

خـدمات   ارائـة  ابزارهـاي  ةبا توجه به نتايج ادبيات تحقيـق و تجـارب جهـاني در زمينـ    
 گونـه نيا ةز ابزارهاي مختلف براي ارائپذيري استفاده ا سيار، امکان يجيو ترو يآموزش

 يمعنـ صفر بهاز يامتاز (سطحي نه يازبندياز طيف امت گيريبهرهخدمات به کشاورزان با 
 مورد بررسـي ) »قابل استفاده است کامًال« يمعنبه نهاز يتا امت »قابل استفاده نيست اصًال«

  .آمده است ۳در جدول  آننتايج  قرار گرفت، كه
  

ديدگاه کارشناسان نسبت به امکان استفاده از ابزارهاي سيار مختلف در ارائة  -۳جدول 
  خدمات الکترونيکي به روستاييان

 *ميانگين هاي سيارابزار
  انحراف 
 معيار

  ضريب
 تغييرات 

 ۵۲/۰ ۱۲/۳  ۹۵/۵تلفن همراه
 ۱۲/۱ ۵۳/۲ ۲۶/۲هاي هوشمندتلفن

 ۱۸/۱ ۵۸/۲ ۱۹/۲ايهاي شخصي صفحهرايانه
 ۳۲/۱ ۵۱/۲ ۹۱/۱ )تاپلپ(هاي قابل حملرايانه

 ۵۲/۱ ۳۰/۲ ۵۱/۱هاي جيبيرايانه
 PDA(۵۹/۱ ۷۸/۲ ۷۶/۱(هاي ديجيتالي شخصيکنندهکمک

  كامًال قابل استفاده است= ۹اصًال قابل استفاده نيست؛ = ۰ *تحقيق            محاسبات  :منبع   

ميـانگين امتيـاز    ،از ديـدگاه کارشناسـان   ،شود ميمشاهده  ۳ که در جدول گونههمان
جز ان در همة موارد بهپذيري استفاده از ابزارهاي سيار مورد بررسي براي روستايي امکان



   جعفر يعقوبي، براتعلي جبله    ۲، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۳۸
 

 

دسـت آمـده،   بـه با توجـه بـه نتـايج     رو،است؛ و از اين) ۵( کمتر از متوسط تلفن همراه
خدمات  ةبراي ارائ ترين ابزار ابزارهاي سيار معمول، مناسب مياناز كه  شود ميمشخص 

 قابليت استفاده براي روسـتاييان چندان و ابزارهاي ديگر  است تلفن همراه به روستاييان
   .ندارند را

از  دهد كـه  ميخدمات سيار به روستاييان نشان  مناسب ارائة هاي نتايج بررسي شيوه
اي هـ  اطالعات مربوط به آب و هـواي منطقـه از طريـق تلفـن     ارائة ،ديدگاه کارشناسان

هاي آموزشي مختلف از  رساني زمان برگزاري دورهاطالعگوياي مراکز جهاد کشاورزي، 
-مناسـب  پيامـک  اطالعات مربوط به آب و هواي منطقه از طريق ارائة و  ،امکيطريق پ

رونـد؛  شـمار مـي  بهار به روستاييان يس يجيو ترو يخدمات آموزش ارائة هاي ترين شيوه
  .آمده است ۴ در جدولدر اين زمينه ب هاي مناس شيوههمچنين، ديگر 

  
  هاي مناسب ارائة خدمات سيار به روستاييان ديدگاه کارشناسان نسبت به شيوه -۴جدول 

*ميانگين هاي ارائة خدمات الکترونيکي سيارشيوه
انحراف
 معيار

ضريب 
 تغييرات

ارائــة اطالعــات مربــوط بــه آب و هــواي منطقــه از طريــق
 ۴۴/۰ ۷۹/۲ ۳۴/۶ جهاد کشاورزيهاي گوياي مراکز تلفن
هـاي آموزشـي مختلـف ازرساني زمان برگزاري دورهاطالع

 ۴۹/۰ ۰۱/۳ ۱۶/۶ طريق پيامک

 ۱۴/۳۵۱/۰ ۱۴/۶ارائة اطالعات مربوط به آب و هواي منطقه از طريق پيامک
رسـاني قيمـت روز محصـوالت کشـاورزي از طريـقاطالع
 ۵۱/۰ ۱۲/۳ ۱۰/۶ هاي گوياي مراکز جهاد کشاورزي تلفن

هـايارسال هشدارهاي مربوط به شـيوع آفـات يـا بيمـاري
 ۵۵/۰ ۱۸/۳ ۷۶/۵ خاص در منطقه از طريق پيامک

رسـاني قيمـت روز محصـوالت کشـاورزي از طريـقاطالع
 ۵۷/۰ ۳۱/۳ ۸۵/۵ پيامک

ها و آفات از سوي کشاورزارسال تصاوير مربوط به بيماري
 ۶۰/۰ ۸۰/۲ ۶۵/۴ به مراکز کشاوري و دريافت پاسخ

رساني و هشدار در زمينة حوادث طبيعي در منطقـه از اطالع
 ۶۱/۰ ۴۲/۳ ۶۶/۵ طريق پيامک

برقراري ارتباط با کارشناسان متخصص براي حل مشـکالت
 ۶۸/۰ ۲۷/۳  ۸۴/۴ هاي همراهاز طريق تلفن

  استفاده استكامًال قابل = ۹اصًال قابل استفاده نيست؛ = ۰ *    تحقيقمحاسبات  :منبع 
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 راهکارهاي اجرايي شدن استفاده از ابزارهاي سيار در ارائة خدمات 
 دن استفاده از ابزارهاي سيارشراهکارهاي اجرايي  ةدست آمده در زمينج بهنتايبر اساس 
ترتيـب  ، سـه عامـل مهـم در ايـن ارتبـاط بـه      خدمات و آموزش به روسـتاييان  در ارائة
خدمات و آمـوزش سـيار بـه روسـتاييان،      آغاز ارائةاز  پيشسازي فرهنگ :اند از عبارت

هاي دسترسي  و کاهش هزينه ،هاي مخابراتي مربوط به خدمات سيار زيرساخت گسترش
  .است دهمآ ۵جدول  نيز درعوامل  ؛ و ديگربه انواع اطالعات از طريق ابزارهاي سيار

  
رائة خدمات و آموزش راهکارهاي اجرايي شدن استفاده از ابزارهاي سيار در ا -۵جدول 

  به روستاييان
ميانگين راهکار

* 
انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

۵۵/۴۵۹/۰۱۳/۰ خدمات و آموزش سيار به روستاييان ةارائ آغازاز  پيشسازي فرهنگ
۳۰/۴۵۹/۰۱۴/۰سيار ابزارهاي کارگيريهب زمينة در کارشناسان براي آموزشي هايدوره برگزاري

 جهاد کشاورزي با وزارت فناوري اطالعات و ارتباطاتهمکاري وزارت
۳۰/۴۵۹/۰۱۴/۰ سازي مناسببراي بستر

۳۹/۴۶۵/۰۱۵/۰ هاي مخابراتي مربوط به خدمات سيارگسترش زيرساخت
۳۰/۴۶۳/۰۱۵/۰سيار ابزارهاي کارگيريهب زمينة در مسئوالن براي آموزشي هايدوره برگزاري

۳۰/۴۶۳/۰۱۵/۰هاي ارتباطي و آموزشي سيار در سراسر كشورسازي نظاميكپارچهاستانداردسازي و
۳۲/۴۶۷/۰۱۶/۰ هاي دسترسي به انواع اطالعات از طريق ابزارهاي سيارکاهش هزينه

۲۷/۴۶۹/۰۱۶/۰ به کار پيش از آغازبخش کشاورزيدرتدوين طرح جامع يادگيري سيار
۱۶/۴۷۵/۰۱۸/۰سيار وسايل ةپاي بر آموزشي خدمات ةکنندارائه افزارهاينرم توسعة و طراحي

۹۸/۳۷۰/۰۱۸/۰ تدوين قوانين الزم با ديد راهبردي
۳۰/۴۸۲/۰۱۹/۰سيار ابزارهاي کارگيريهب زمينة در کشاورزان براي آموزشي هايدوره برگزاري
۰۵/۴۷۸/۰۱۹/۰سيار اطالعاتي سواد و آموزش كسب به روستايي جامعة آحاد تشويق و ترغيب
۸۹/۳۹۹/۰۲۶/۰ دولت از سويکشاورزي بخشدر کاربردي خدمات سيار يارانه براي ارائة
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  هاي خدمات آموزشي و ترويجي تحليل عاملي زمينه
  از ضـريب   ،شـده بـراي تحليـل عـاملي    هاي گردآوري منظور تعيين مناسب بودن دادهبه
دسـت آمـد،   به ۸۲۲/۰برابر با . او. ام. در اين بخش، مقدار کي. استفاده شد )۱(.او. ام. کي

. استها براي تحليل عاملي  داده ميانهاي موجود  مناسب بودن همبستگي ةدهند انکه نش
از آزمـون   ،بـراي تحليـل عـاملي    هـا ان از مناسب بـودن داده براي اطمين ،از سوي ديگر

ـ  ۸۲/۷۹۵بارتلت برابر با  ةمقدار آمار نيز استفاده شد؛ و )۲(بارتلت کـه در   ،دسـت آمـد  هب
ارزيـابي  ها براي تحليل عاملي مناسـب  رو، دادهه و از ايندار بوديمعن يك درصدسطح 

درصد واريـانس   ه وه با مقادير ويژشده همرا، تعداد عوامل استخراج۶در جدول . دندش
  . درصد تجمعي واريانس عوامل آمده است كدام و نيزهر 

  
قابل ارائه به روستاييان از  يجيو ترو يخالصة تحليل عاملي خدمات آموزش -۶جدول 

  طريق ابزارهاي سيار
 مقدار ويژه عوامل

 درصد واريانس 
 مقدار ويژه

  درصد تجمعي 
 واريانس

 ۳۲/۵۸ ۹۱/۹۳۲/۵۸زراعي و باغيامور:اولعامل 
 ۹۰/۶۹ ۹۷/۱۵۸/۱۱امور دامي:دومعامل 
  ۴۶/۷۶  ۵۶/۶ ۱۱/۱ امور اداري و اعتبارات:سومعامل 
  ۵۳/۸۱  ۰۷/۵ ۸۶/۰بازاريابي  و مناقصات:چهارمعامل 

   تحقيقمحاسبات  :منبع  

 اسـتخراج  يـک  بـاالتر از  ةويـژ  مقـادير  با عامل چهار عاملي، تحليل فن از با استفاده

خـدمات اداري  درصـد از کـل واريـانس     ۵۳/۸۱چهـار عامـل   ايـن   ،در مجموع. شدند
پـس از  . انـد كـرده روستاييان از طريق ابزارهاي سيار را تبيـين   هقابل ارائه ب الکترونيکي

دسـت آمـده از تحليـل عـاملي     عوامل بـه  ،گونه خدماتاينپردازش متغيرهاي نمايانگر 
كـدام از   هـر و متغيرهاي مربوط به  چهارگانه عواملاين  ،۷ل در جدو. گذاري شدند نام

نتايج تحليل عـاملي نشـان   . ده استمآنها آ ةهاي پوشانندآنها همراه با بار عاملي و گويه



  ۱۴۱ ۲، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال   …هاي سيار در ارائه خدمات  نقش فناوري
 

 

درصد واريانس را به خـود اختصـاص داده و بـا     ۳۲/۵۸که امور زراعي و باغي  دهد مي
ـ    ونيکيخدمات اداري الکتر در عامل اول ۹۱/۹ ةمقدار ويژ روسـتاييان از   هقابـل ارائـه ب

درصد واريانس را به خـود   ۵۸/۱۱امور دامي  ،همچنين ؛طريق ابزارهاي سيار بوده است
  .اختصاص داده است

  
يافتة عوامل مؤثر دست آمده از ماتريس دورانمتغيرهاي عوامل و بار عاملي به -۷جدول 

  بر موفقيت يادگيري الکترونيکي
 عامليبار  متغيرها عوامل

امور 
زراعي و 
 باغي

  ۵۵۴/۰ خطر سرمازدگي محصوالتةرساني در زمينالعاط
  ۵۹۲/۰ بذورةشدرساني در زمينة ارقام اصالحطالعا

  ۶۶۹/۰ هاي گياهيشيوع انواع بيماريةرساني در زميناطالع
  ۵۳۵/۰ شيوع انواع آفاترساني در زمينةاطالع

 امور دامي

 ۶۴۵/۰  هاي داميشيوع انواع بيماريرساني در زمينةاطالع

 ۹۱۱/۰ دامكوبيمايهةباررساني دراطالع

 ۶۰۲/۰ طيوركوبيمايهةرساني درباراطالع

 ۷۴۰/۰ دامةاصول بهداشت در تغذيةرساني درباراطالع

 ۸۲۰/۰  طيورساني دربارة اصول بهداشت در تغذيةراطالع

امور اداري 
 و اعتبارات

 ۸۸۰/۰ روند اجراي امور اداري مربوطةدر زمينرسانياطالع

  ۶۴۲/۰ انواع تسهيالتةارائرساني در زمينةاطالع
  ۸۴۲/۰. انواع اعتباراترساني در زمينة ارائةاطالع
  ۶۲۹/۰ هاي کشاورزيانواع نهادهةارائرساني در زمينةاطالع

بازاريابي  
و مناقصات

  ۷۱۵/۰. بازاريابي انواع محصوالت کشاورزيةرساني در زميناطالع
سويشده از هاي ارائهها و مناقصهزمينة انواع مزايدهرساني دراطالع

 جهاد کشاورزي
۷۹۵/۰  

  ۶۲۳/۰  ها و نمايشگاههاوجود انواع همايشرساني در زمينةاطالع
 ۶۵۷/۰ بازاريابي انواع محصوالت کشاورزيةرساني در زميناطالع
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  گيري نتيجه
  اسـتفاده   پـذيري امكـان  نگرش کارشناسان جهاد کشاورزي نسبت به پژوهش حاضر،در 

بررسي و مشـخص   ي به روستاييانجيو ترو يخدمات آموزش ةاز ابزارهاي سيار در ارائ
اوزونبويلـوآ و همكـاران    ج مطالعـات ينتـا  اين نتيجه بـا  .ثبت استم آنها نگرش شد كه

)Uzunboylua et al., 2009( ــا و همكــاران   ، و )Dearnleya et al., 2008(، ديرنلي
 توجـه بـه تـأثير   با  همخواني دارد و) Liawa et al., 2010(شنگ لياوا و همكاران  -شو

بيانگر مسـاعد بـودن زمينـه بـراي      آن،در پذيرش  فناوريگرايش مساعد يا نامساعد به 
  . استموزش به روستاييان آخدمات و  ةئاستفاده از ابزارهاي سيار در ارا
ابزارهـاي سـيار    ميـان از  كـه  مشـخص شـد  دست آمده، همچنين بر اساس نتايج به

 خدمات الکترونيکي به روستاييانة ترين ابزار سيار براي ارائتلفن همراه مناسبمعمول، 
 را ييانقابليت استفاده بـراي روسـتا   چندان ابزارهاي ديگر ،و از ديدگاه کارشناسان است
ده که تلفن همراه نسبت چنين آورق خود يز در تحقين) Kuszpa, 2005( کوسزپا. ندارند

بـا توجـه بـه     بنـابراين، . اسـت  يشـتر يب يت کـاربرد يقابلداراي گر يار ديس يبه ابزارها
خدمات  ةتوان در ارائ مي ،آن نةگسترش استفاده از تلفن همراه در روستاها و کاهش هزي

   .دكرتلفن همراه استفاده  ان ازييو آموزش به روستا
، خدمات الکترونيکي سـيار بـه روسـتاييان    ةارائ براي هاي مناسبشيوهنتايج بررسي 

اسـتفاده از تلفـن    يهـا شـيوه ن يتـر اي مناسبرسانههاي چندگيري از پيامک و پيامبهره
 زمينـة شـده در  اغلـب مطالعـات انجـام   . رونـد يمـ شمار بههمراه در آموزش کشاورزان 

فـارلين  مك ،)Liawa et al., 2010(شنگ لياوا و همكاران  -شواز جمله  ،اريس يريادگي
، به مناسب بـودن  ) Kuszpa, 2005( و كوسزپا) McFarlane et al., 2007(و همكاران 

 تـوان  مـي  هاي پژوهش حاضر،يافتهبا توجه به . اندكردهاشاره  هاي ياد شدهشيوه کاربرد
 خدمات تعاملي خودکار از طريـق پيامـک   امک و نيزکه استفاده از پي گرفتنتيجه  چنين

ـ  آغـاز ي مناسـب بـراي   يهـا  روش) پيگيري کارت سوخت سامانةمشابه ( خـدمات   ةارائ
   .روندشمار ميبهروستاييان استان زنجان  هدولت الکترونيک ب
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ان از روستايي هقابل ارائه ب يجيو ترو ينتايج تحليل عاملي خدمات آموزش ر اساسب
امور زراعي و بـاغي، دامـي،    ،ترتيببه كه توان نتيجه گرفت مي ،سيار هاي فناوريطريق 

ـ    نـة چهـار زمي  هـا هو بازاريابي و مناقصـ  ،اداري و اعتبارات خـدمات   ةاصـلي بـراي ارائ
   . دهندالکترونيکي از طريق ابزارهاي سيار را تشکيل مي

 يهـا آمـوزش  ابزار براي ارائة نيترة مناسبنيدر زم پژوهش حاضر جيبا توجه به نتا
از  يعملـ  ةمنظور استفادكه به شود ميپيشنهاد ، يل عامليج تحليو نتا) تلفن همراه( اريس
شـود و  آوري  تلفن همراه روستاييان جمع ة، اطالعات شماريار در کشاورزيس يريادگي

ـ هاي زراعي مختتفکيک گروهان بهبانک اطالعات تلفن همراه روستايي طراحي  رايلف ب
هاي سيار در بخش کشاورزي و روستايي خدمات و آموزش ةهاي ارائ استفاده در سامانه

  . صورت گيرد
رسـاني در  طـالع پيامـک در ا  اثربخشي هاي پژوهش مبني بر باال بودنيافته ر اساسب

موقع کشـاورزان  به و معضل عدم آشنايي و آگاهي سو،از يک  ،مقايسه با ابزارهاي ديگر
 شـود  ميديگر، پيشنهاد  سوياز  ،تسهيالت و خدمات سازمان جهاد کشاورزي در مورد

از طريـق پيامـک بـه     يخدمات آموزشـ  گونهنيا ةسازمان جهاد کشاورزي استان ارائ كه
 .ار خود قرار دهديس يآموزش هاي در اولويت برنامه را روستاييان

  هايادداشت
1. Kaiser-Meyer-Olkin   2. Bartlett test 
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