
 

 

 با یادگیری سیار  پذیرش و استفاده از فناوریرابطه 

 در دانشجویان حسابداری

 2یدُررجب نیحس، 1علیرضا ممتازیان

 فناوری آموزش و یادگیری

 291تا  212ص ، 69پاییز ، 21شماره ، سال سوم

 26/26/61تاریخ دریافت: 

 16/22/61تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 انیدر دانشجو اریس یریادگی اب افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذبررسی رابطه ، پژوهش حاضر از هدف

همبستگی بوده و جامعه آن دانشجویان حسابداری  -این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی. بودی حسابدار

. دنگیری تصادفی ساده انتخاب شدنفر با استفاده از نمونه 292که  بودندی مختلف کشور هادانشگاهمقاطع و 

شد.  استفاده اییروایی و پای دیتائپس از  (1226استاندارد فاگان ) پرسشنامهبرای سنجش متغیرها نیز از 

از تحلیل  نیز هاهیفرضاست. برای آزمون  2961-2960تحصیلی  سال، موردمطالعه دوره زمانی، همچنین

و یادگیری  افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذداد که بین  نشان هاافتهی شد. استفادهی ساختارمعادالت 

ها نیز نشان داد که درصد وجود دارد. سایر یافته 62درصد( در سطح اطمینان  12سیار رابطه مثبت و معنادار )

 تأثیرهای نیب، درصد( 92) اریس یریادگیبه عملکرد و  دیام نیب، درصد( 90بین امید به تالش و یادگیری سیار )

 به تالش دیو ام زهیانگ نیب، درصد( 26) اریس یریادگیو  زهیانگ نیب، درصد( 12) اریس یریادگیو  یاجتماع

درصد  62درصد( رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان  09) به عملکرد دیو ام زهیانگ نیبدرصد( و  02)

 زشآموهای پژوهش باوجودآنکه اثر معنادار سن و جنس بر یادگیری نیز مشاهده نشد.، وجود دارد. همچنین

 لکترونیکیا ابزارهایاز  استفاده، اندنبوده یادگیری سیار سازیمتمرکز بر پیاده چندان تاکنونحسابداری 

 کنونی تماعیاج یازهاین با است و متناسب گسترش روبه یادگیری برای هوشمند یهایگوش قبیلاز  شخصی

 .بخشدیم ارتقا را یادگیری محتوای به نسبت مندیرضایت دانشجویان و زهیانگ که این مهم بوده

 اریس یریادگی، فناوری، یحسابدار، امید به عملکرد، امید به تالش :یکلید یهاواژه

                                                           

 .ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشجوی دکتری حسابداری .2

1. دانشگاه آزاد ، واحد بندرعباس، و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان یحسابدار یدکتر یدانشجو

 Hosrado@gmail.com. رانیا، بندرعباس، یاسالم
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 مقدمه

، کار بازار در تغییر مانند هم با مرتبط دهیچیپ عوامل از یامجموعه، گذشته یهادهه در طول

جویان انشد شمار افزایش، سرعت توسعه فناوری اطالعات، کار نیروی برای تقاضا در تغییر

 و اسخگوییپ، پذیریانعطاف برای تقاضا افزایش به منتهی، شدن المللیبین روند افزایش و

 (.1221، 2بونسکو و استبر، ژانگ، گائبل)است  دهش عالی آموزش در یدانشجو محور

 شمندانیکه اند یزمان، 2662از دهه  در امر آموزش اطالعات یفناوراستفاده از ، همچنین

شاف اکت و کیدرس الکترون یهابار شروع به مطالعه در خصوص کالس نینخست یبرا

از  نونتاک، ندکرد یفناور قیاز راه دور از طر یریادگیحاصل از  نیآفرتحول یهایتوانمند

 آموزشیهای روش اخیر سالیان طول در (.1226، 1)فاگان ه استکردر ییها تغجهتی اریبس

 دکارآمدی بیشتری داشته باش، فناوریپشتوانه  به تواندیم نوینی پدید آمده است که

 (.1221، ؛ گائبل و همکاران1229، 9؛ دلوزیر و رهودز1222، 9اسپانجرز و همکاران)

 نبی وندیپ قیاز طر یریادگی یهااز عناصر مهم در نظام یکی ی همراههاتلفن، امروزه

، 2)وو و همکاران استدر هر نقطه و زمان  یآموزش یو محتوا رندگانیادگی، مدرسان

 بانیه پشتک یریادگی تیریمد یهاستمیراحت به س یسترسد تواندیهمراه می هاتلفن (.1221

تاسی و ، یانگ، )هوانگرا فراهم آورند  است یهای آموزشها و تالشاقدام عیرشد سر

 انیربم یرا برا ایاز مزا یاگسترده فیط توانندیمی همراه هاکه تلفندرحالی (.1226، 9یانگ

های شتال یشرویپ مانع تواندیم در مقابل، کندها فراهم و سازمان رندگانیادگی، یآموزش

 سودمند یعنوان ابزاربه نایدانشجو یتلفن همراه از سو زیرا گاهی اوقات، دشو هنوآوران

 توسعه استفاده از تلفن همراه توأم با تکامل و (.1221، 0تینگ) شوندینم یتلق یریادگی یبرا

در عرصه دین ایبن هایرییتغ لیتداوم تسه و 1تحت عنوان یادگیری سیار یریادگی یبرا

                                                           
1. Gaebel, Zhang, Bunescu &Stoeber 
2. Fagan 
3. Spanjers et al. 
4. DeLozier & Rhodes 
5. Wu et al. 
6. Hwang, Yang, Tasi & Yang 
7. Ting 
8. Mobile Learning 
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ازپیش شبی یریادگیدر عرصه یادگیری سیار  رشیثر بر پذؤعوامل م نهیدرک به، یآموزش

 (.1221، 2)لیاو و هوانگ افتیخواهد  تیاهم

 امونی وپیر یهاطیمح در ی یادگیری دانشجویانندهایفرآ از مهمی بخش یادگیری سیار

های پژوهش . باوجودآنکه(1221، 1)رودیگر و پیس است درس کالس از خارج ویژهبه

از  استفاده، اندنبوده یادگیری سیار سازیمتمرکز بر پیاده چندان حسابداری تاکنون آموزش

است  سترشگ روبه یادگیری برای هوشمند یهایگوش قبیلاز  شخصی الکترونیکی ابزارهای

 مندیترضای دانشجویان و زهیانگ، همچنین و بوده کنونی اجتماعی یازهاین با متناسبکه 

 (.1221، 9واندویک و دسی، گریتنس، جنو) بخشدیم ارتقا را یادگیری محتوای به نسبت

 فاینقش ا نیب 9گری نییخود تع هینظر، یرفتار انسان یبرا بخشزهیعوامل انگ یبررس در

 (.2612، 2)دسی و رایان دشویقائل م زیتما یدرون زشیو انگ یرونیب زشیانگ قیشده از طر

بود عملکرد مانند به) یرونیب یبه هدف ییپاسخگو یبه انجام عمل در راستا یرونیب زشیانگ

 یابیمتمرکز بر دست 9گرایانهلذت زهیکننده انگمنعکس، بیترت نیبد و شودیگفته م ی(شغل

 کپارچهی هیو نظر (2616، 1)دیویس 0اطالعاتی فناور رشیپذ یالگو .است اهدافبه 

منظور که به( 1229، 22و دیویس سدیوی، موریس، )ونکاتش 6یاز فناور تفادهو اس رشیپذ

بخش عوامل انگیزهبه ، اندشدهو عرضه یطراح یکار یهاطیدر محفناوری  رشیپذ یبررس

است  یاتیبسیار ح نیزیادگیری سیار بخش در عوامل انگیزه یبررس و کنندینمتوجه زیادی 

 یانسان یاز رفتارها یعیوس فیط(. الزم به ذکر است که نقش انگیزه در 1226، )فاگان

نیل و ، )فاگاناطالعات  یهاستمیس رشیازجمله پذ (1221، 22اسچوارتز و کونتی، )واترمن

                                                           
1. Liaw & Huang 
2. Roediger & Pyc 
3. Jeno, Grytnes, Vandvik & Deci 
4. self-determination theory 
5. Deci & Ryan 
6. hedonic motivation 
7. the technology acceptance model 
8. Davis 
9. theory of acceptance and use of technology 
10. Venkatesh, Morris, Davis & Davis 
11. Waterman, Schwartz & Conti 
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 پارچهکی هیاثر نظر ییشناسا این پژوهش به، بسیار مهم است و درنتیجه( 1221، 2ولدریج

 پردازدیمی بدارحسا انیدر دانشجو اریس یریادگیبر  افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذ

ورت پژوهش به این ص سؤال، قرار گرفته است. درنتیجه موردتوجهو در آن نقش انگیزه نیز 

 یریادگیبر  هافتیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذ کپارچهی هینظراست که آیا  طرحقابل

، ستا اثرگذاراین نظریه  کهیدرصورتاست؟  تأثیرگذاری حسابدار انیدر دانشجو اریس

ی هاپرسششدت و جهت اجزای آن به چه سمتی است؟ پژوهش حاضر در پی پاسخ به 

 ،ی آموزشی نوین در رشته حسابداریهاوهیشبا توجه به گسترش ، است. همچنین ذکرشده

د. به دست آی هاآنورت گیرد و درک بهتری از یی در این زمینه صهاپژوهشاهمیت دارد تا 

ازآنجاکه یادگیری سیار تاکنون در رشته حسابداری موردبررسی قرار نگرفته ، افزون بر آن

 چهکپاری نظریه ازاستفاده ، ضروری است که این پژوهش صورت گیرد. همچنین، است

( نیز برای اولین بار در حسابداری در 1226، )فاگان افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذ

 .دیافزایممحیط ایران صورت گرفته است که بر نوآوری پژوهش 

دارای ، حالنیدرع ورا تقویت کند  سیار یادگیریدرک  تواندیمی این پژوهش هاافتهی

از  تیو حما یبانیپشت یدر راستا هاافزارنرم سازندگانو  مدرسان یابر عملی کاربرد

اده از نظریه یکپارچه پذیرش و استف ازآنجاکه، بر آن افزون .باشد یادگیری سیار یهابرنامه

ارکنان در ک یمرتبط با کار از سو یهایو استفاده از فناور رشیپذ یمنظور بررسبه فناوری

 یدر راستا تواندیحاضر مپژوهش ، است شدهو عرضه یطراح یسازمان یهاطیمح

ها عرصه گریر دد نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری کارگیریبه یپذیری براتعمیم

 .دشوواقع  دیمفنیز 

 هاافتهی، روش پژوهش، شده و سپسابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح، در ادامه

 .شودیمی آورده ریگجهینتو بحث و 

 اطالعاتی فناور رشیپذ یالگو مبنای بر، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

منظور مطالعه نگرش کاربران شده بهمطرحی نظر یالگو یکه نوع قرار دارد (2616، )دیویس

                                                           
1. Fagan, Neill & Wooldridge 
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 یالگو مقاله که از 222بررسی  با (1229) 2کوزار و الرسن، یل. اطالعات است یهایفناور

ه ک ندکرد حیتصر، بود افتهیسال انتشار 21بهره برده و در طول  پذیرش فناوری اطالعات

 حیتشر یبرا هیرنظ نیو پرکاربردتر نیرگذارتریعنوان تأثبه پذیرش فناوری اطالعات یالگو»

ذیرش پ یالگو زین امروزه. «قرارگرفته است مورداستفادهی اطالعات یهاستمیس رشیپذ

ه در ازجمل هاطیاز مح یاریدر بس یفناور رشیمطالعه در خصوص پذ یبرا فناوری اطالعات

نظریه یکپارچه پذیرش و  (.1220، 1)نیکو و اکونومیدزکاربرد دارد  یآموزش یهاعرصه

 قیا تلفر گرید یو هفت الگو پذیرش فناوری اطالعات یالگو استفاده از فناوری در دل خود

، 2شدهریزیرفتار برنامه هینظر، 9زشیانگ یالگو، 9عمل منطقی هینظر )شامل ه استکرد

استفاده از  یالگو، 9شدهریزیرفتار برنامه هیو نظر پذیرش فناوری اطالعات ترکیبی یالگو

. برای کسب اطالعات 6یاجتماع یشناخت هیو نظر 1یانتشار نوآور هینظر، 0یشخص وتریامپک

کرات در که به ( مراجعه شود(2911رضایی ) مطالعه به ذکرشدهبیشتر پیرامون الگوهای 

در نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از  .اندمورداستفاده قرارگرفته یفناور یهاپژوهش

امید به ، 22امید به عملکرد -الف، بر اساس آن بحث شده است که یبه شکل نظر فناوری

 و است یفناور رشیپذ یکننده فرد در راستاعوامل تعیین 21و تأثیرهای اجتماعی 22تالش

 ستا ی فناوریاستفاده و کاربردها الزم برایی هارساختیزبیانگر  29گر لیتسه طیشرا -ب

 ررسیب منظوربه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری(. 1229، و همکاران ونکاتش)

فته مورداستفاده قرارگرآن  و آثار از تلفن همراهازجمله استفاده  یفناور کاربردو  رشیپذ

                                                           
1. Lee, Kozar & Larsen 
2. Nikou & Economides 
3. the theory of reasoned action 
4. motivational model 
5. theory of planned behavior 
6. combined hybrid tam and theory of planned behavior model 
7. personal computer use model 
8. diffusion of innovation theory 
9. social cognitive theory 
10. performance expectancy 
11. effort expectancy 
12. social influences 
13. facilitating conditions 
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که این  از آن دارد تیحکا های پیشینپژوهش بررسی(. 1226، 2وو و وانگ، )وانگاست 

ه فناوری در حوزو استفاده  رشیپذ ثیالگو از ح نیعنوان پرکاربردترتازگی بهنظریه به

 (.1222، 1سیکس و ژانگ، ونکاتش) برشمرده شده استاطالعات 

و  انگریمان که نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریاین پژوهش با مبنا قرار دادن 

تفاده از و اس رشیپذ بررسی یشده براپرکاربرد استفاده ینظر یالگوها قیشاخص تلف

یکپارچه پذیرش و استفاده از  از نظریه( 1226با استناد به پژوهش فاگان )، آوری استفن

ا استناد به زیرا ب، که در آن به انگیزه توجه خواهد شد کندیماستفاده  افتهیتوسعه فناوری

ل شک، در ادامه است. ی مؤثربر استفاده از فناور زهیانگ، (2661) 9باگازی و ورشو، سیوید

 .دهدیمالگوی پژوهش را نشان  2

 

 
 الگوی مفهومی پژوهش. 1شکل 

 ی پژوهش در ادامه آورده شده است.هاهیفرضی مربوط به نظرمبانی 

نوان عامید به تالش تحت ، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در. امید به تالش

و  (1229 ،)ونکاتش و همکارانشده است تعریف« ستمیاز استفاده از س یسهولت ناش زانیم»

مانند سازه  نیا (.1226، )فاگان شودیم یتلقیادگیری سیار  میمستق و کنندهتعیینعامل 

                                                           
1. Wang, Wu & Wang 
2. Venkatesh, Sykes & Zhang 
3. Davis, Bagozzi   & Warshaw 
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(. 2616، )دیویساست  پذیرش فناوری اطالعات یدر الگو 2شدهسهولت استفاده ادراک

ستفاده از ا یگرفته در کاربران درباره آسانشکل یاحتمال ذهن، شدهدراکسهولت استفاده ا

به تالش  ازین ستمیس کیترتیب که هر چه اینبه، است اطالعات یوابسته به فناور ستمیس کی

 نی. در اردیگیممورداستفاده قرار  شتریب، و استفاده از آن داشته باشد یریادگی یبرا یکمتر

 ترآسانو  دتریمفکاربران  یبرا یستمیکه هر چه استفاده از س رسدیمبه نظر  نیحالت چن

 پژوهشدر  .(2661، دیویس و همکاران) ردیگیمموردپذیرش قرار  شتریب هاآنتوسط ، باشد

در راستای  تلفن همراه حاضر امید به تالش تحت عنوان باور فرد به سهولت استفاده از

و  مثبت ریکه امید به تالش تأث شودیفرض م، درنتیجه .شده استتعریفیادگیری سیار 

 (.1226، )فاگان بر یادگیری سیار خواهد داشت معناداری

 .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، : بین امید به تالش و یادگیری سیارفرضیه اول پژوهش

لکرد امید به عم، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری چارچوب در. امید به عملکرد

در  منفعتبه  یابیدست یدر راستا ستمیبودن استفاده از س دیباور فرد به مف زانیم»تحت عنوان 

شده است  یادگیری سیار فرض درکننده عامل تعیین یک عنوانشده و بهتعریف« یعملکرد شغل

پذیرش فناوری  یدر الگو 1شدهادراک یسازه با سودمند نیا. (1229، )ونکاتش و همکاران

گرفته در کاربران درباره شکل یاحتمال ذهن، شدهادراک یسودمند. مشابهت دارد اطالعات

 ستمیترتیب که هر چه آن سایناطالعات است. به یوابسته به فناور یهاستمیسبودن  دیمف

 شتریب، است و درنتیجه دترفیم، را در بسترسازمانی بهبود بخشد هاآن یعملکرد کار

نظریه یکپارچه پذیرش و  بر یهای مبتنپژوهش (.2616، )دیویس ردیگیممورداستفاده قرار 

 یهاطیعملکرد و یادگیری سیار در مح امید به نیوجود رابطه مثبت ب، استفاده از فناوری

؛ 1229، 9؛ رامان و دون1226، )وانگ و همکارانمختلف را گزارش داده است  یریادگی

 پژوهشدر (. 1222، 9راداگ و اورهانکا، ؛ توسونتاس1222، 2؛ دکمان1222، 9آلسونیبات

                                                           
1. perceived ease 
2. perceived usefulness 
3. Raman & Don 
4. Althunibat 
5. Decman 
6. Tosuntas, Karadag & Orhan 
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 یبرا تلفن همراه بودن استفاده از دیباور فرد به مف زانیامید به عملکرد تحت عنوان م، حاضر

که  شودیمفرض ، . درنتیجهشده استتعریف یهای آموزشفعالیت یدر راستا یادگیری سیار

 (.1226، )فاگان یادگیری سیار خواهد داشت و معناداری بر مثبت یرثأامید به عملکرد ت

 ارد.رابطه مثبت و معناداری وجود د، : بین امید به عملکرد و یادگیری سیارفرضیه دوم پژوهش

ماعی تحت تأثیرهای اجت، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریدر . تأثیرهای اجتماعی

 یستمیاز س دیبا یافراد مهم باور دارند و گریمسئله که د نیادراک فرد به ا زانیم»عنوان 

 ییار تلقیادگیری سدر کننده عامل تعیین یک عنوانو به شدهفیتعر، «کنداستفاده  دیجد

 ثانویه یدر الگو 2یهنجار اجتماع دسازه مانن نیا (.1229، )ونکاتش و همکاران شودیم

، اجتماعی یهنجارها (.1222، 1)ونکاتش و دیویس است پذیرش فناوری اطالعات

ررسی بفناوری است. دهنده فشار خارجی دریافتی برای استفاده یا عدم استفاده از نشان

 نیت بوجود رابطه مثب، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بر یهای مبتنپژوهش

 اندرا گزارش داده یریادگیگوناگون  یهاطیدر مح یادگیری سیارو تأثیرهای اجتماعی 

، ؛ توسونتاس و همکاران1222، ؛ دکمان1229، ؛ رامان و دون1226، )وانگ و همکاران

 گریکه دنیادراک افراد به ا زانیتأثیرهای اجتماعی تحت عنوان م، حاضر پژوهش در(. 1222

شده عریفت، کننداستفاده  یادگیری سیار یبرا تلفن همراه از دیبا هاآنافراد مهم باور دارند 

ست ری سیار ایادگیبر  یتمثب اثر یکه تأثیرهای اجتماعی دارا شودیفرض م، نیبنابرا، است

 (.1226، )فاگان

 د دارد.رابطه مثبت و معناداری وجو، : بین تأثیرهای اجتماعی و یادگیری سیارفرضیه سوم پژوهش

، مید به تالششده است که ابینیپیش نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در. زهیانگ

، باوجوداین. اشندببر یادگیری سیار  میمستق ریثأت یامید به عملکرد و تأثیرهای اجتماعی دارا

 ریثأت یدارا تواندیم برشمرده شده است وفناوری  رشیمهم در پذ یعنوان عاملبه زهیانگ

 یفناور رشیپذ هیثانو یدر الگو(. 1222، 9)برون و ونکاتش باشدبر یادگیری سیار  میمستق

 شده استتعریف یاز فناور دن در استفادهلذت بر عامل انگیزه تحت عنوان، اطالعات
                                                           

1. social norm 
2. Venkatesh & Davis 
3. Brown & Venkatesh 
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ه نیز اثر مستقیم دارد و با افزایش انگیزه تمایل بیادگیری سیار  بر، (. همچنین1226، )فاگان

الگو  های مرتبط باپژوهش در(. 1222، )ونکاتش و همکاران شودیماستفاده از فناوری بیشتر 

ز جدا ا، فناوریادراک استفاده از  زانیم»به شکل  بردنلذت ، فناوری اطالعاتپذیرش 

 ی؛ که دارا(2661، )دیویس و همکاران شده استتعریف« بینیقابل پیش یامدهایهرگونه پ

 یسیار در شمار و یادگیری بردن لذت نیرابطه مثبت ب .است یادگیری سیاربر  میمستق ریثأت

، ؛ لویس1226، )وانگ و همکاران قرارگرفته است دأییت مورد یریادگی یهاطیاز مح

حاضر انگیزه تحت عنوان  پژوهش در. (1229، 1؛ رامان و دون1229، 2ریان و پارنهام، فرسول

فرض ، یجهدرنت .شده استتعریف یادگیری سیار یبرا تلفن همراه استفاده از زلذت برآمده ا

 (.1226 ،)فاگان با یادگیری سیار است و معناداری رابطه مثبت یکه انگیزه دارا شودیم

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.، : بین انگیزه و یادگیری سیارفرضیه چهارم پژوهش

، شد مطرح یظرن یهایادگیری سیار که در چارچوب بحث انگیزه بر میمستق ریبر تأث افزون

است  ملکردو امید به ع با امید به تالش یرابطه مثبت و معنادار یاست که انگیزه دارا بیانقابل

 (ردنبانگیزه )لذت ، پذیرش فناوری اطالعات یالگو مرتبط با یهاپژوهش در(. 1226، )فاگان

ذیرش در نظریه یکپارچه پ (امید به تالش) شدهبا سهولت استفاده ادراک یرابطه معنادار دارای

افزون بر (. 1222، ونکاتش و دیویس ؛2666، 9)ونکاتش و اسپیراست ، و استفاده از فناوری

ه شکل ب یفناور رشیبر پذ تواندیاز آن دارد که انگیزه م تیحکا مبانی نظری بررسی، آن

نظریه یکپارچه پذیرش و  در ()امید به عملکرد شدهادراک یسودمند قیاز طر میرمستقیغ

پیشینه پژوهش نیز (. 1226، 9ساچر و روث، آیاگاری، )گروتأثیرگذار باشد ، استفاده از فناوری

با نظام  در ارتباط شدهادراک یانگیزه و سودمند نیا ینب و معناداری رابطه مثبت نشان داد که

 یکه انگیزه دارا شودیمفرض ، نیبنابرا؛ (1229، 2)یی و هوانگ وجود دارد یریادگی تیریمد

 (.1226، )فاگان امید به عملکرد است و مثبت بر امید به تالش ریثأت

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.، : بین انگیزه و امید به تالشفرضیه پنجم پژوهش
                                                           

1. Lewis, Fretwell, Ryan & Parnham 
2. Raman & Don 
3. Venkatesh & Speier 
4. Gerow, Ayyagari, Thatcher & Roth 
5. Yi & Hwang 
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 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.، : بین انگیزه و امید به عملکردفرضیه ششم پژوهش

ی ونکاتش و هاپژوهشسن و جنس به پیروی از ، 2با توجه به الگوی شماره ، همچنین

 د.گرفته ش در نظرمتغیرهای کنترلی  عنوانبه( 1222) 2و بارانیک ( و اسپکتور1229همکاران )

ثر گذاشته ا یریادگی و یاددهی ندیاست که بر فرا یکل یموضوع، یادگیرینقش سن در 

 نیست بمعتقد ا برخی پژوهشگرانمتفاوت شده است.  ییهاهیسبب عرضه نظر، جهیو درنت

، برخی دیگر کهیدرحال ؛(2601، 1)بریر دوجود ندار یریادگیدر  یتفاوت، مختلف نیسن

، 9وگاردز)ب ردیگیو کارآمدتر صورت م ترعیسر، افراد با سن کمتردر  یریادگی ندیفرا

 تیکم ،سن شیافزا یدر پ کندیمبیان  که نیز وجود دارد یسوم هینظر، حوزه نیدر ا(. 1222

 رانگیب نیشیمطالعات پ، همچنین .(2661، 9)سیر و جرماین ابدییم شیافزا یریادگی تیفیو ک

 یریادگیبر  یفیعض اریبس ریتأث یسالو بزرگ یسالانیم نیدر سن تینکته است که جنس نیا

 (.1222، بوگاردزوجود ندارد ) انو پسر اندختر نیب یتفاوت چیداشته و ه

اغومیان و ب، بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که برای نمونه در میان پژوهشگران داخلی

ابداری دانشجویان رشته حس و تسلط ناکافی استادان که در پژوهشی دریافتند (2962ی )میرح

آموزش  عنوان مانع پیشرفتعاملی بوده که به ترینمهم، فناوری اطالعات به زبان انگلیسی و

( نیز دریافتند که 2969پرتوی و ابراهیمی )، همتی، نیهمچن .دیآیم حسابحسابداری به

 آموزش و بوده سنتی رویکرد، هادانشگاه در حسابداریبر آموزش  حاکم رویکرد

 ،افزون بر آن. ردیگینم صورت پژوهشی و اخالقی دیدگاه باها دانشگاه در حسابداری

 در آموزش رشته حسابداری در نوین و اخالقی آموزش معیارهای که شد مشخص

مدی و مح، باغومیان، پژوهشی دیگر در است. سطح نیترنییپا در ارائه حال در، هادانشگاه

رشته حسابداری بر رویکرد و  هایکتابها و پژوهش بیان داشتند که (2969زاده )عرب

های آموزشی که ارتباط کمی با بازار کار حسابداران دارند. برنامه کنندیالگوهایی تمرکز م

عملی  یهانبهج که کنندیم تأکید هایینظریه بر، هارشته حسابداری نیز در بیشتر دانشگاه

                                                           
1. Spector & Brannick 
2. Brière 
3. Bogaards 
4. Cyr & Germain 
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وختگان آمبرای دانش توانندینمهایی چنین آموزش، بدین ترتیبد. برای دانشجویان ندارن

 ،. در پژوهشی دیگر نیز باغومیانکامل مفید باشندای گونهحسابداری در بازار کار به

بین عامل شخصیتی توانایی برقراری ارتباط و  که( نشان دادند 2969دری و خرمین )رجب

 ،وسیله مصاحبهبرقراری ارتباط به، چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباط شفاهی

ابطه مستقیم و ر، ارائه و یادگیری لهیوسمکالمه و برقراری ارتباط به لهیوسبرقراری ارتباط به

مترین وسیله ارائه و کراری ارتباط بهمعناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به برق

ل بین عامل شخصیتی میزان تحم، مربوط به برقراری ارتباط شفاهی است. همچنین، میزان

( 2961) ی قشقایی و مشایخهاافته. یابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد

( فرایندهای 2در واحد حسابداری دارای پنج سطح ) یریپذ ندیبلوغ فرانیز نشان داد 

و خودکار  یسازکپارچهی( 9)، ( توسعه رسمی سازی فرایندها1226، )فاگان، غیررسمی

مدیریت فرایندهای ، هایراستا کردن فرایندها با استراتژ( هم9)، کردن فرایندهای اصلی

به عالی( است. بلوغ فناوری ( بهبود مستمر فرایندها )از خوب 2غیررسمی و استثناها و )

( 1)، حسابداری مالی یا دفترداری یافزارها( نرم2اطالعات نیز طی دارای پنج سطح )

( 9یکپارچه ) یافزارنرم یکارها( راه9)، اداری و بازرگانی، مالی یافزارنرم یکارهاراه

 وعی است.مبتنی بر هوش مصن یافزارنرم یکارها( راه2مبتنی بر نگرش و ) یکارهاراه

در پژوهش خود ، (1221) 2رأس ی خارجی نیز نشان داد که برای نمونههاپژوهشبررسی 

ی هافتهای یادگیری پرداخت. یهاتیاولویی برقراری ارتباط و توانابه بررسی روابط بین 

ل بیشتری به تمای، یی برقراری ارتباط باالتری دارندتواناپژوهشی وی نشان داد دانشجویانی که 

هاسالک ، پولویلوب -فرناندز، های آرکوئرویافته بر اساس .دهندیمحالت یادگیری فعال نشان 

تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان ، ی برقراری ارتباطهاوهیش( بین 1222) 1و جویکسا

باط و برقراری ارتبا افزایش توانایی ، گریدعبارتبهرابطه معناداری وجود دارد. ، حسابداری

کوپر و ، امسوبرامانی، مرزوکیهای یافته، . همچنینابدییممیزان یادگیری افزایش ، تحمل ابهام

 ،متغیرهای نگرش بین معناداری و مستقیم رابطه ( نشان داده است که1220) 9دالپورتاس
                                                           

1. Russ 
2. Arqueroa, Fernández-Polvillob, Hassallc & Joyceca 
3. Marzuki, Subramaniam, Cooper & Dellaportas 
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وجود ، ی حسابداریاحرفهحمایت مدیران و خودکارآمدی آموزش اخالق ، حمایت همکاران

ی احرفهرابطه مستقیمی را بین خودکارآمدی آموزش اخالق  پژوهشنتایج ، دارد. همچنین

 گیئسبرز و، نشان داد. ساندائو، ی حسابداریاحرفهحسابداری و گسترش آموزش اخالق 

وجب آموزش سیار م، ( نیز دریافتند که در دانشجویان کارشناسی حسابداری1226) 2روئلوفسن

 .شودیمزش دانشجویان و بهبود عملکرد آنان افزایش کیفیت آمو

ی مفید و ارزشمندی در حوزه آموزش هاپژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان داد اگرچه 

و استفاده  شریاثر پذ ییشناسااما تاکنون در ایران پژوهشی که به ، است شدهحسابداری انجام

شاهده نشده ی پرداخته باشد محسابدار انیدر دانشجو اریس یریادگیبر  افتهیتوسعه یاز فناور

، هافتهاالزم است این موضوع موردبررسی قرار گیرد و بتوان بر اساس ی، است که درنتیجه

 ی بهتری انجام داد.هایزیربرنامه

 روش

ستگی همب -توصیفی هاداده لیوتحلهیتجزهدف کاربردی و از حیث  ازلحاظپژوهش حاضر 

است. برای آزمون فرضیه پژوهش  شدهانجامی ساختار معادالتبوده و با استفاده از روش 

 استفاده شد. 11نسخه  Smart PLSافزار نرمنیز از روش معادالت ساختاری در 

. است میدانی و یاکتابخانه یهاروش از ترکیبی، اولیه اطالعات گردآوری یهاروش

جه . با تودندهیمیل جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان حسابداری کشور تشک

 حدودی تا و سخت، مختلف یهایپراکندگ با ذکرشدهافراد  دسترسی به کل کهنیابه 

نه برای محاسبه حجم نمو، بنابراین؛ تعداد جامعه آماری نامشخص فرض شد، است غیرممکن

های طیف انحراف معیار برای داده δاستفاده شد.  1در جامعه نامشخص از رابطه شماره 

در سطح  Z، است. همچنین 990/2برابر با  2ای حاصل از رابطه شماره گزینه 2لیکرت 

به میزان ، و دقت برآورد که در مخرج کسر دوم قرار دارد 69/2درصد برابر با  62اطمینان 

حجم نمونه حدود  1با توجه به رابطه شماره ، جهیدرنت(. 2916، قیومیو فعال مؤمنیاست ) 2/2

 69نامه به شیوه حضوری در استان فارس و پرسش 90، ید. در ادامهآمی به دستنفر  202

                                                           
1. Sandu, Giesbers & Roelofsen 
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آزاد ، ولتیی دهادانشگاهپرسشنامه به شیوه مجازی و با استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف 

 11پیام نور و علمی کاربردی سطح کشور تکمیل شد که در حدود ، غیرانتفاعی، اسالمی

ی هامنظور کنترل این موضوع که آیا نتایج پرسشنامهبه است. موردنظردرصد حجم نمونه 

میانگین دو مرحله )مراحل ، اثر بگذارد پژوهش یهاافتهیبر  توانستیدریافت نشده م

با توجه به مقدار معناداری این مقایسه شد.  T از طریق اجرای آزمون حضوری و مجازی(

 گردی افرادرت پاسخگویی گفت در صو توانیم، درصد است 2که کمتر از ( 22/2آزمون )

 .کردیآمده تغییری نمدستنتایج به، نیز

 .2رابطه 
6670
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6
/

)min()max(
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xx



 

 .1رابطه 
170

10

6670961
2

22

2

2

2
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( استفاده شد. 1226نامه فاگان )برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش، همچنین

، سؤال 2امید به عملکرد ، سؤال 9امید به تالش ، سؤال 9ی یادگیری سیار شامل هانامهپرسش

 نامهبود. در بخش ابتدایی پرسش سؤال 9انگیزه شامل ، و همچنین سؤال 9اجتماعی  تأثیرهای

ژوهش نامه پپرسیده شد. پرسش دهندگانپاسخجنس و دانشگاه مورد تحصیل از ، نیز سن

تادان اسی و هماهنگ کردن آن با محیط و شرایط کشور به کمک سازیبوم، پس از ترجمه

 و اهریظ ها برای بررسی اعتبارنامهپرسش، چنینقرار گرفت. هم مورداستفاده، حسابداری

مختلف تأیید شد. گفتنی است در  نظرانصاحباستادان دانشگاه و  لهیوسبه محتوایی

، «موافق»، «به گونه کامل موافق»ی هانهیگزی با انهیپنج گزها از طیف لیکرت نامهپرسش

استفاده شد. الزم به ذکر است که تالش  «به گونه کامل مخالف»و  «مخالف»، «بدون نظر»

وتاهی در رابطه با متغیرهای پژوهش توضیح ک، شد قبل از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان

 به آنان داده شود.
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 هاافتهی

 یهانامهپرسش بهدهندگان پاسخنفر از  291است از  شدهارائه 2طور که در جدول همان

نفر دانشجوی  12 دهندگانپاسخاز ، همچنین اند.بوده نفر مرد 09 و زن نفر 99، پژوهش

 .اندبودهنفر دانشجوی کارشناسی  09نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  90، دکتری

 دهندگانپاسخ. اطالعات 1جدول 

 جمع زن مرد نوع دانشگاه

 92 22 29 دولتی

 21 12 92 آزاد اسالمی

 21 6 6 غیرانتفاعی

 16 29 22 پیام نور

 21 0 2 علمی کاربردی

 291 99 09 جمع

12/10  میانگین   

99/9  انحراف معیار   

یل قرار وتحلمورد تجزیهفن حداقل مربعات جزئی فرضیه پژوهش با استفاده از ، در ادامه

 گرفت. در روش حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است:

نشان داده  بار عاملی لهیوسبه مشاهدهقابل. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر 2 

باشد رابطه  9/2مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از  بار عاملیشود. می

 9/2تا  9/2بار عاملی بین ، شود. همچنیننظر میشده و از آن صرفضعیف در نظر گرفته

 باشد خیلی مطلوب است. 9/2از  تربزرگاست و اگر  قبولقابل

باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای ، . زمانی که همبستگی متغیرها شناسایی شد1 

( 2استراپ بوتی )خودگردان سازهای شده از روشهای مشاهدهبررسی معناداری همبستگی

 خودگردان سازیاز روش ، شود. در این مطالعهاستفاده می 1فینا جکو یا برش متقاطع 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Jacknife 
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درصد اگر مقدار  2دهد. الزم به ذکر است در سطح خطای می ارائهرا  tاستفاده شد که آماره 

 شده معنادار است.های مشاهدههمبستگی، باشد 69/2از  تربزرگ t-value استراپبوتآماره 

 ایدو  قیاز طر صهیچند خص ای کی هرگاهاست.  شدهمحاسبهروایی همگرا نیز ، همچنین 

دو شاخص مهم اعتبار را  هایریگاندازه نیا نیب یهمبستگ، شود یریگچند روش اندازه

 یریگرا اندازه یواحد صهیکه خص ییهانمرات آزمون نیب ی. اگر همبستگکندیفراهم م

از  نانیاطم یبرا یهمبستگ نیوجود ا .استاعتبار همگرا  یپرسشنامه دارا، باال باشد کندیم

، همگرا ییروا یاست. برا یضرور، سنجدیشود م دهیسنج دیآزمون آنچه را با کهنیا

باشد. در  0/2و روایی مرکب نیز باید باالتر از  2/2باید باالتر از  استخراج انسیوار نیانگیم

 .دهدیمی این بخش را نشان هاافتهی 1جدول ، ادامه

 . روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش2جدول 

کرونباخ یآلفا متغیر شدهاستخراج انسیوار  مرکب ییروا   

021/2 یادگیری سیار  291/2  011/2  

112/2 امید به تالش  916/2  002/2  

019/2 امید به عملکرد  219/2  120/2  

069/2 تأثیرهای اجتماعی  922/2  062/2  

112/2 انگیزه  990/2  196/2  

پایایی  ازنظربنابراین ، است 0/2از  تربزرگآلفای کرونباخ تمامی متغیرها  ازآنجاکه

 2/2از  تربزرگنیز  شدهاستخراجتمامی متغیرها مورد تأیید است. مقدار میانگین واریانس 

شود. مقدار روایی مرکب نیز در حد مطلوب و روایی همگرا نیز تأیید می، است؛ بنابراین

 است. 0/2باالتر از 

پژوهش بر اساس یک ساختار علی با روش  یهاهیرابطه متغیرهای موردبررسی در فرض

شده است. الگوی ارائه 1شکل  حداقل مربعات جزئی آزمون و الگوی کلی پژوهش در

مشاهده با متغیر پنهان( و الگوی مسیر )روابط گیری )رابطه هر یک از متغیرهای قابلاندازه

ضریب تعیین که  دهدمینشان  1 شده است. شکلمتغیرهای پنهان با یکدیگر( نیز محاسبه

معیاری است که برای متصل کردن بخش ضریب تعیین است.  129/2پژوهش به میزان کلی 
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یری رود و نشان از تأثگیری و بخش ساختاری الگوسازی معادالت ساختاری بکار میاندازه

ارد. نکته ضروری در اینجا این است که دزا زا بر یک متغیر دروندارد که یک متغیر برون

های هشود و در مورد ساززا )وابسته( الگو محاسبه میهای درونتنها برای سازهتعیین ضریب 

 هایمربوط به سازهضریب تعیین زا مقدار این معیار صفر است. هرچه قدر مقدار برون

 دهنده برازش بهتر الگوی پژوهش است.نشان، زای یک الگوی بیشتر باشددرون

 
 الگوی کلی پژوهش . روش حداقل مربعات جزئی2شکل 

شکل با روش بوت استراپ محاسبه شد که در  tداری روابط نیز آماره ابرای سنجش معن

 شده است.ارائه 9



040 

 ... در سیار یادگیری با فناوری از تفادهاس و پذیرش رابطه 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

 
 استراپ بوتالگوی کلی پژوهش با روش  t. آماره 3شکل 

های مربوط به بار خالصه یافته، است Smart PLSافزار در این الگو که خروجی نرم

که در این شکل  طورشده است. همانروابط متغیرهای پژوهش ارائهعاملی استاندارد 

های پژوهش به جز در رابطه با متغیرهای در همه فرضیه است آماره آزمون شدهمشخص

دهد بوده و نشان می 69/2درصد یعنی  2در سطح خطای  tمقدار بحرانی از  تربزرگ، کنترلی

بین متغیرهای مورد آزمون  درصد 62با اطمینان ، بنابرایناست؛  معنادار شدهمشاهدههمبستگی 

این است که  دهندهنشانکه  وجود داردرابطه مثبت و معناداری  ی پژوهشهاهیفرضدر 

 .ی پژوهش را رد کردهاهیفرض توانینم

 گیریبحث و نتیجه

ی گذشته با توجه به شیوع استفاده از هاسالدر  در امر آموزش اطالعات یفناوراستفاده از 

ی هوشمند هاهمراهبه گسترش است. تلفن  روازآنفناوری با تغییرهایی همراه بوده و استفاده 

یادی ز موردتوجهی تازگبهنیز یکی از مصادیق فناوری است که اهمیت آن در امر آموزش 
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نوان یادگیری سیار است. استفاده از تلفن همراه در امر آموزش که تحت ع قرارگرفته

 از ارجخ ویژهبه پیرامونی و یهاطیمح در به یادگیری دانشجویان، ردیگیمقرار  مورداشاره

 هب نسبت مندیرضایت دانشجویان و زهیانگ، اشاره دارد. این روش آموزشی درس کالس

 چهکپاری هیاثر نظر ییشناسا. هدف پژوهش حاضر دهدیمافزایش  را یادگیری محتوای

ی است که بدارحسا انیدر دانشجو اریس یریادگیبر  افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذ

ی مختلف مورد آزمون قرار گرفت. هادانشگاهنفر از دانشجویان مقاطع و  292با کسب نظر 

 افتهیتوسعه یو استفاده از فناور رشیپذ کپارچهی هینظریافته کلی پژوهش نشان داد که بین 

درصد وجود دارد. یافته کلی پژوهش  12رابطه مثبت و معناداری در سطح  اریس یریادگی و

همسو با پژوهش ساندو و ، که بیانگر اهمیت یادگیری سیار در رشته حسابداری است

 ( است.1226همکاران )

رفت مورد آزمون قرار گ اریس یریادگیبه تالش و  دیامدر فرضیه اول پژوهش رابطه بین 

درصد وجود  99رابطه مثبت و معناداری در سطح  ذکرشدهن دو متغیر و نشان داده شد که بی

شان داد با افزایش ن هاافتهاست که ی ستمیسهولت استفاده از س زانیمدارد. امید به تالش بیانگر 

 یهناحتمال ذ یادگیری سیار افزایش خواهد یافت. بدین معنا که هرچه، سهولت یادگیری

 یبه تالش کمتر ازین ستمیسفناوری بیشتر باشد و  استفاده از اافراد در رابطه بگرفته در شکل

ی هافتهایادگیری سیار افزایش خواهد یافت. ی، و استفاده از آن داشته باشد یریادگی یبرا

دهد که ها نشان می( است. این یافته1226این بخش از پژوهش همسو با پژوهش فاگان )

 ی در آموزشمؤثرتواند گام در استفاده میافزایش سهولت ، توسعه امیدواری و همچنین

 سیار باشد.

ن قرار را مورد آزمو اریس یریادگیبه عملکرد و  دیامفرضیه دوم پژوهش نیز رابطه بین 

درصد بین دو  92وجود رابطه مثبت و معنادار در سطح  دهندهنشانی این فرضیه هاافتهداد. ی

 یدر راستا ستمیبودن استفاده از س دیفرد به مف باور زانیممتغیر است. امید به عملکرد بیانگر 

بودن  دیگرفته در کاربران درباره مفشکل ذهنیت ی ودر عملکرد شغل منفعتبه  یابیدست

 یعملکرد کار دهندگانپاسخفناوری اطالعات از دیدگاه هر چه ، درنتیجهاست.  یفناور

ز همسو با نی هاافتهبخش از ی یادگیری سیار افزایش خواهد یافت. این، را بهبود بخشد هاآن
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دکمان ، (1222آلسونیبات )، (1229رامان و دون )، (1226ی وانگ و همکاران )هاپژوهش

دهد که مواردی مانند ( است. این بخش نیز نشان می1222( و توسونتاس و همکاران )1222)

قش ن، ونیهای پیرامخودباوری و ارزشمند قلمداد کردن امور توسط فرد و همچنین فناوری

 ای در توسعه آموزش سیار دارد.ارزنده

تأثیرهای اجتماعی نیز به میزان باور سایرین برای استفاده از فناوری جدید توسط افراد اشاره 

آزمون قرار  را مورد اریس یریادگیو  یتأثیرهای اجتماع نیبدارد که فرضیه سوم پژوهش رابطه 

سطح  رابطه مثبت و معناداری در ذکرشدهی این فرضیه نشان داد که بین دو متغیر هاافتهداد. ی

ی هایفناورهرچه دیدگاه سایرین نسبت به استفاده از  دهدیمدرصد وجود دارد که نشان  12

نیز همسو  اهافتهیادگیری سیار افزایش خواهد یافت. این بخش از ی، جدید در وی تقویت شود

، (1222آلسونیبات )، (1229رامان و دون )، (1226وانگ و همکاران ) هایپژوهش یهاافتهبا ی

توان دریافت هرچه فرد از دیدگاه ( است. می1222( و توسونتاس و همکاران )1222دکمان )

مایل به سمت آن ت، های نوین خود را کارآمد و مفیدتر بدانددیگران برای استفاده از فناوری

 یابد.یادگیری سیار نیز بهبود می، هبیشتری پیدا کرده و درنتیج

انگیزه بیانگر  .کردفرضیه چهارم پژوهش نیز رابطه بین انگیزه و یادگیری سیار را بررسی 

ی جدید است که موجب افزایش استفاده از یادگیری هایفناورتمایل ناشی از لذت بردن از 

درصد نشان داد  26در سطح ی این بخش نیز رابطه مثبت و معنادار را هاافته. یشودیمسیار 

( و لویس و 1229رامان و دون )، (1226ی وانگ و همکاران )هاپژوهش که همسو با

هرچه فرد لذت بیشتری از استفاده از ، شدهمطرح( است. درنتیجه مباحث 1229همکاران )

عه آموزش توس، تمایل بیشتری برای کار با آن خواهد داشت و درنتیجه، فناوری کسب کند

 را به همراه دارد. سیار

در فرضیه پنجم و ششم نشان داده شد که با افزایش انگیزه )تمایل ناشی از لذت ، همچنین

 02) مستیاز استفاده از س یسهولت ناش امید به تالش به معنای، ی جدید(هایفناوربردن از 

 یابیدست یاستادر ر ستمیبودن استفاده از س دیباور فرد به مفدرصد( و امید به عملکرد به معنای 

د سختی فر، با افزایش انگیزه، جهیدرنت. ابدییمدرصد( افزایش  09ی )در عملکرد شغل منفعتبه 
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و از دیدگاه وی کارایی فناوری در عملکرد  شودیماستفاده از فناوری جدید را کمتر متحمل 

 ( است.1226ی این بخش نیز همسو با پژوهش فاگان )هاافته. یابدییمشغلی او افزایش 

بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان داد که سن و جنسیت اثر معناداری بر یادگیری سیار ندارند. 

معنادار  ریتأثعدم ، . همچنین( است2601بریر ) معنادار نبودن اثر سن بر یادگیری همسو با پژوهش

که با افزایش و ( است. بدین معنا 1222پژوهش بوگاردز ) جنسیت بر یادگیری سیار نیز همسو با

ناشی از  واندتیمیادگیری سیار تفاوتی را ایجاد نخواهد کرد که ، کاهش سن یا تغییر جنسیت

 ها باشد.ی نوین در عصر حاضر برای همه سنین و جنسیتهایفناورگستردگی 

ز تا نسبت به افزایش استفاده ا شودیمدرسی و نهادهای مربوط توصیه  زانیربرنامهبه 

نوین در جامعه دانشگاهی حسابداری توجه بیشتری داشته باشند. به نهادها و ی هایفناور

نوین در  یهایفناوردر راستای گسترش استفاده از  شودیمی نیز پیشنهاد احرفهی هاانجمن

ا ی مرتبط بهاآموزش توانیم، ی کنند. افزون بر آنزیربرنامه، جامعه حسابداری کشور

دانشجویان حسابداری برای افزایش کیفیت آموزشی را پیشنهاد داد. ی نوین به هایفناور

ی زیادی برای وضعیت آموزش سیار در حرفه هاپژوهشتاکنون  نکهیابا توجه به ، همچنین

مسئولیت  ،رضایت شغلی، رابطه ابعاد شخصیتی شودیمپیشنهاد ، نشده استحسابداری انجام

ر جوسازمانی و سای، سالمت سازمانی، یزشانگ، استرس شغلی، تعهد کارکنان، اجتماعی

 ی آینده بررسی شود.هاپژوهشموارد نیز در 

محدودیت  .مواجه است ییهاتیها با محدودپژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش 

عمده این پژوهش عدم دسترسی حضوری به دانشجویان تمام نقاط کشور و محدود بودن 

 یهاتیمحدودفارس از دیگر  استانحضوری به دانشجویان حسابداری  دهندگانپاسخ

جدید بودن مفهوم یادگیری سیار نیز محدودیت دیگری است که ، پژوهش است. همچنین

 مشکل کرده بود. دهندگانپاسخیی را برای برخی از گوپاسخ
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