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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته با یادگیری سیار در دانشجویان
حسابداری بود .این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی -همبستگی بوده و جامعه آن دانشجویان حسابداری
مقاطع و دانشگاههای مختلف کشور بودند که  292نفر با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
برای سنجش متغیرها نیز از پرسشنامه استاندارد فاگان ( )1226پس از تائید روایی و پایایی استفاده شد.
همچنین ،دوره زمانی موردمطالعه ،سال تحصیلی  2961-2960است .برای آزمون فرضیهها نیز از تحلیل
معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته و یادگیری
سیار رابطه مثبت و معنادار ( 12درصد) در سطح اطمینان  62درصد وجود دارد .سایر یافتهها نیز نشان داد که
بین امید به تالش و یادگیری سیار ( 90درصد) ،بین امید به عملکرد و یادگیری سیار ( 92درصد) ،بین تأثیرهای
اجتماعی و یادگیری سیار ( 12درصد) ،بین انگیزه و یادگیری سیار ( 26درصد) ،بین انگیزه و امید به تالش
( 02درصد) و بین انگیزه و امید به عملکرد ( 09درصد) رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان  62درصد
وجود دارد .همچنین ،اثر معنادار سن و جنس بر یادگیری نیز مشاهده نشد .باوجودآنکه پژوهشهای آموزش
حسابداری تاکنون چندان متمرکز بر پیادهسازی یادگیری سیار نبودهاند ،استفاده از ابزارهای الکترونیکی
شخصی از قبیل گوشیهای هوشمند برای یادگیری روبه گسترش است و متناسب با نیازهای اجتماعی کنونی
بوده که این مهم انگیزه دانشجویان و رضایتمندی نسبت به محتوای یادگیری را ارتقا میبخشد.

واژههای کلیدی :امید به تالش ،امید به عملکرد ،حسابداری ،فناوری ،یادگیری سیار
 .2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .1دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،بندرعباس ،ایرانHosrado@gmail.com .
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مقدمه
در طول دهههای گذشته ،مجموعهای از عوامل پیچیده مرتبط با هم مانند تغییر در بازار کار،
تغییر در تقاضا برای نیروی کار ،سرعت توسعه فناوری اطالعات ،افزایش شمار دانشجویان
و افزایش روند بینالمللی شدن ،منتهی به افزایش تقاضا برای انعطافپذیری ،پاسخگویی و
دانشجو محوری در آموزش عالی شده است (گائبل ،ژانگ ،بونسکو و استبر.)1221 ،2
همچنین ،استفاده از فناوری اطالعات در امر آموزش از دهه  ،2662زمانی که اندیشمندان
برای نخستین بار شروع به مطالعه در خصوص کالسهای درس الکترونیک و اکتشاف
توانمندیهای تحولآفرین حاصل از یادگیری از راه دور از طریق فناوری کردند ،تاکنون از
بسیاری جهتها تغییر کرده است (فاگان .)1226 ،1در طول سالیان اخیر روشهای آموزشی
نوینی پدید آمده است که میتواند به پشتوانه فناوری ،کارآمدی بیشتری داشته باشد
(اسپانجرز و همکاران1222 ،9؛ دلوزیر و رهودز1229 ،9؛ گائبل و همکاران.)1221 ،
امروزه ،تلفنهای همراه یکی از عناصر مهم در نظامهای یادگیری از طریق پیوند بین
مدرسان ،یادگیرندگان و محتوای آموزشی در هر نقطه و زمان است (وو و همکاران،2
 .)1221تلفنهای همراه میتواند دسترسی راحت به سیستمهای مدیریت یادگیری که پشتیبان
رشد سریع اقدامها و تالشهای آموزشی است را فراهم آورند (هوانگ ،یانگ ،تاسی و
یانگ .)1226 ،9درحالیکه تلفنهای همراه میتوانند طیف گستردهای از مزایا را برای مربیان
آموزشی ،یادگیرندگان و سازمانها فراهم کند ،در مقابل میتواند مانع پیشروی تالشهای
نوآورانه شود ،زیرا گاهی اوقات تلفن همراه از سوی دانشجویان بهعنوان ابزاری سودمند
برای یادگیری تلقی نمیشوند (تینگ .)1221 ،0توأم با تکامل و توسعه استفاده از تلفن همراه
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برای یادگیری تحت عنوان یادگیری سیار 1و تداوم تسهیل تغییرهای بنیادین در عرصه
1. Gaebel, Zhang, Bunescu &Stoeber
2. Fagan
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6. Hwang, Yang, Tasi & Yang
7. Ting
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آموزشی ،درک بهینه عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار در عرصه یادگیری بیشازپیش
اهمیت خواهد یافت (لیاو و هوانگ.)1221 ،2
یادگیری سیار بخش مهمی از فرآیندهای یادگیری دانشجویان در محیطهای پیرامونی و
بهویژه خارج از کالس درس است (رودیگر و پیس .)1221 ،1باوجودآنکه پژوهشهای
آموزش حسابداری تاکنون چندان متمرکز بر پیادهسازی یادگیری سیار نبودهاند ،استفاده از
ابزارهای الکترونیکی شخصی از قبیل گوشیهای هوشمند برای یادگیری روبه گسترش است
که متناسب با نیازهای اجتماعی کنونی بوده و همچنین ،انگیزه دانشجویان و رضایتمندی
نسبت به محتوای یادگیری را ارتقا میبخشد (جنو ،گریتنس ،واندویک و دسی.)1221 ،9
در بررسی عوامل انگیزهبخش برای رفتار انسانی ،نظریه خود تعیین گری 9بین نقش ایفا
شده از طریق انگیزش بیرونی و انگیزش درونی تمایز قائل میشود (دسی و رایان.)2612 ،2
انگیزش بیرونی به انجام عمل در راستای پاسخگویی به هدفی بیرونی (مانند بهبود عملکرد
شغلی) گفته میشود و بدین ترتیب ،منعکسکننده انگیزه لذتگرایانه 9متمرکز بر دستیابی
به اهداف است .الگوی پذیرش فناوری اطالعات( 0دیویس )2616 ،1و نظریه یکپارچه
پذیرش و استفاده از فناوری( 6ونکاتش ،موریس ،دیویس و دیویس )1229 ،22که بهمنظور
بررسی پذیرش فناوری در محیطهای کاری طراحی و عرضهشدهاند ،به عوامل انگیزهبخش
توجه زیادی نمیکنند و بررسی عوامل انگیزهبخش در یادگیری سیار نیز بسیار حیاتی است
(فاگان .)1226 ،الزم به ذکر است که نقش انگیزه در طیف وسیعی از رفتارهای انسانی
(واترمن ،اسچوارتز و کونتی )1221 ،22ازجمله پذیرش سیستمهای اطالعات (فاگان ،نیل و
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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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ولدریج )1221 ،2بسیار مهم است و درنتیجه ،این پژوهش به شناسایی اثر نظریه یکپارچه
پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته بر یادگیری سیار در دانشجویان حسابداری میپردازد
و در آن نقش انگیزه نیز موردتوجه قرار گرفته است .درنتیجه ،سؤال پژوهش به این صورت
قابلطرح است که آیا نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته بر یادگیری
سیار در دانشجویان حسابداری تأثیرگذار است؟ درصورتیکه این نظریه اثرگذار است،
شدت و جهت اجزای آن به چه سمتی است؟ پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسشهای
ذکرشده است .همچنین ،با توجه به گسترش شیوههای آموزشی نوین در رشته حسابداری،
اهمیت دارد تا پژوهشهایی در این زمینه صورت گیرد و درک بهتری از آنها به دست آید.
افزون بر آن ،ازآنجاکه یادگیری سیار تاکنون در رشته حسابداری موردبررسی قرار نگرفته
است ،ضروری است که این پژوهش صورت گیرد .همچنین ،استفاده از نظریه یکپارچه
پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته (فاگان )1226 ،نیز برای اولین بار در حسابداری در
محیط ایران صورت گرفته است که بر نوآوری پژوهش میافزاید.
یافتههای این پژوهش میتواند درک یادگیری سیار را تقویت کند و درعینحال ،دارای
کاربرد عملی برای مدرسان و سازندگان نرمافزارها در راستای پشتیبانی و حمایت از
برنامههای یادگیری سیار باشد .افزون بر آن ،ازآنجاکه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از
فناوری بهمنظور بررسی پذیرش و استفاده از فناوریهای مرتبط با کار از سوی کارکنان در
محیطهای سازمانی طراحی و عرضهشده است ،پژوهش حاضر میتواند در راستای
تعمیمپذیری برای بهکارگیری نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در دیگر عرصهها
نیز مفید واقع شود.
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در ادامه ،ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرحشده و سپس ،روش پژوهش ،یافتهها
و بحث و نتیجهگیری آورده میشود.
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،بر مبنای الگوی پذیرش فناوری اطالعات
(دیویس )2616 ،قرار دارد که نوعی الگوی نظری مطرحشده بهمنظور مطالعه نگرش کاربران
1. Fagan, Neill & Wooldridge
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فناوریهای اطالعات است .لی ،کوزار و الرسن )1229( 2با بررسی  222مقاله که از الگوی
پذیرش فناوری اطالعات بهره برده و در طول  21سال انتشاریافته بود ،تصریح کردند که
«الگوی پذیرش فناوری اطالعات بهعنوان تأثیرگذارترین و پرکاربردترین نظریه برای تشریح
پذیرش سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده قرارگرفته است» .امروزه نیز الگوی پذیرش
فناوری اطالعات برای مطالعه در خصوص پذیرش فناوری در بسیاری از محیطها ازجمله در
عرصههای آموزشی کاربرد دارد (نیکو و اکونومیدز .)1220 ،1نظریه یکپارچه پذیرش و
استفاده از فناوری در دل خود الگوی پذیرش فناوری اطالعات و هفت الگوی دیگر را تلفیق
کرده است (شامل نظریه عمل منطقی ،9الگوی انگیزش ،9نظریه رفتار برنامهریزیشده،2
الگوی ترکیبی پذیرش فناوری اطالعات و نظریه رفتار برنامهریزیشده ،9الگوی استفاده از
کامپیوتر شخصی ،0نظریه انتشار نوآوری 1و نظریه شناختی اجتماعی .6برای کسب اطالعات
بیشتر پیرامون الگوهای ذکرشده به مطالعه رضایی ( )2911مراجعه شود) که بهکرات در
پژوهشهای فناوری مورداستفاده قرارگرفتهاند .در نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از
فناوری به شکل نظری بحث شده است که بر اساس آن ،الف -امید به عملکرد ،22امید به
تالش 22و تأثیرهای اجتماعی 21عوامل تعیینکننده فرد در راستای پذیرش فناوری است و
ب -شرایط تسهیل گر 29بیانگر زیرساختهای الزم برای استفاده و کاربردهای فناوری است
(ونکاتش و همکاران .)1229 ،نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بهمنظور بررسی
پذیرش و کاربرد فناوری ازجمله استفاده از تلفن همراه و آثار آن مورداستفاده قرارگرفته
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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
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12. social influences
13. facilitating conditions
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است (وانگ ،وو و وانگ .)1226 ،2بررسی پژوهشهای پیشین حکایت از آن دارد که این
نظریه بهتازگی بهعنوان پرکاربردترین الگو از حیث پذیرش و استفاده در حوزه فناوری
اطالعات برشمرده شده است (ونکاتش ،سیکس و ژانگ.)1222 ،1
این پژوهش با مبنا قرار دادن نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری که نمایانگر و
شاخص تلفیق الگوهای نظری پرکاربرد استفادهشده برای بررسی پذیرش و استفاده از
فنآوری است ،با استناد به پژوهش فاگان ( )1226از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از
فناوری توسعهیافته استفاده میکند که در آن به انگیزه توجه خواهد شد ،زیرا با استناد به
دیویس ،باگازی و ورشو ،)2661( 9انگیزه بر استفاده از فناوری مؤثر است .در ادامه ،شکل
 2الگوی پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
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مبانی نظری مربوط به فرضیههای پژوهش در ادامه آورده شده است.
امید به تالش .در نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،امید به تالش تحت عنوان
«میزان سهولت ناشی از استفاده از سیستم» تعریفشده است (ونکاتش و همکاران )1229 ،و
عامل تعیینکننده و مستقیم یادگیری سیار تلقی میشود (فاگان .)1226 ،این سازه مانند
1. Wang, Wu & Wang
2. Venkatesh, Sykes & Zhang
3. Davis, Bagozzi & Warshaw
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سهولت استفاده ادراکشده 2در الگوی پذیرش فناوری اطالعات است (دیویس.)2616 ،
سهولت استفاده ادراکشده ،احتمال ذهنی شکلگرفته در کاربران درباره آسانی استفاده از
یک سیستم وابسته به فناوری اطالعات است ،بهاینترتیب که هر چه یک سیستم نیاز به تالش
کمتری برای یادگیری و استفاده از آن داشته باشد ،بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد .در این
حالت چنین به نظر میرسد که هر چه استفاده از سیستمی برای کاربران مفیدتر و آسانتر
باشد ،توسط آنها بیشتر موردپذیرش قرار میگیرد (دیویس و همکاران .)2661 ،در پژوهش
حاضر امید به تالش تحت عنوان باور فرد به سهولت استفاده از تلفن همراه در راستای
یادگیری سیار تعریفشده است .درنتیجه ،فرض میشود که امید به تالش تأثیر مثبت و
معناداری بر یادگیری سیار خواهد داشت (فاگان.)1226 ،
فرضیه اول پژوهش :بین امید به تالش و یادگیری سیار ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
امید به عملکرد .در چارچوب نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،امید به عملکرد
تحت عنوان «میزان باور فرد به مفید بودن استفاده از سیستم در راستای دستیابی به منفعت در
عملکرد شغلی» تعریفشده و بهعنوان یک عامل تعیینکننده در یادگیری سیار فرض شده است
(ونکاتش و همکاران .)1229 ،این سازه با سودمندی ادراکشده 1در الگوی پذیرش فناوری
اطالعات مشابهت دارد .سودمندی ادراکشده ،احتمال ذهنی شکلگرفته در کاربران درباره
مفید بودن سیستمهای وابسته به فناوری اطالعات است .بهاینترتیب که هر چه آن سیستم
عملکرد کاری آنها را در بسترسازمانی بهبود بخشد ،مفیدتر است و درنتیجه ،بیشتر
مورداستفاده قرار میگیرد (دیویس .)2616 ،پژوهشهای مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و
استفاده از فناوری ،وجود رابطه مثبت بین امید به عملکرد و یادگیری سیار در محیطهای
آلسونیبات1222 ،9؛ دکمان1222 ،2؛ توسونتاس ،کاراداگ و اورهان .)1222 ،9در پژوهش
1. perceived ease
2. perceived usefulness
3. Raman & Don
4. Althunibat
5. Decman
6. Tosuntas, Karadag & Orhan
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یادگیری مختلف را گزارش داده است (وانگ و همکاران1226 ،؛ رامان و دون1229 ،9؛
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حاضر ،امید به عملکرد تحت عنوان میزان باور فرد به مفید بودن استفاده از تلفن همراه برای
یادگیری سیار در راستای فعالیتهای آموزشی تعریفشده است .درنتیجه ،فرض میشود که
امید به عملکرد تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سیار خواهد داشت (فاگان.)1226 ،
فرضیه دوم پژوهش :بین امید به عملکرد و یادگیری سیار ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
تأثیرهای اجتماعی .در نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،تأثیرهای اجتماعی تحت
عنوان «میزان ادراک فرد به این مسئله که دیگر افراد مهم باور دارند وی باید از سیستمی
جدید استفاده کند» ،تعریفشده و بهعنوان یک عامل تعیینکننده در یادگیری سیار تلقی
میشود (ونکاتش و همکاران .)1229 ،این سازه مانند هنجار اجتماعی 2در الگوی ثانویه
پذیرش فناوری اطالعات است (ونکاتش و دیویس .)1222 ،1هنجارهای اجتماعی،
نشاندهنده فشار خارجی دریافتی برای استفاده یا عدم استفاده از فناوری است .بررسی
پژوهشهای مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،وجود رابطه مثبت بین
تأثیرهای اجتماعی و یادگیری سیار در محیطهای گوناگون یادگیری را گزارش دادهاند
(وانگ و همکاران1226 ،؛ رامان و دون1229 ،؛ دکمان1222 ،؛ توسونتاس و همکاران،
 .)1222در پژوهش حاضر ،تأثیرهای اجتماعی تحت عنوان میزان ادراک افراد به اینکه دیگر
افراد مهم باور دارند آنها باید از تلفن همراه برای یادگیری سیار استفاده کنند ،تعریفشده
است ،بنابراین ،فرض میشود که تأثیرهای اجتماعی دارای اثر مثبتی بر یادگیری سیار است
(فاگان.)1226 ،
فرضیه سوم پژوهش :بین تأثیرهای اجتماعی و یادگیری سیار ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
انگیزه .در نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری پیشبینیشده است که امید به تالش،
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امید به عملکرد و تأثیرهای اجتماعی دارای تأثیر مستقیم بر یادگیری سیار باشند .باوجوداین،
انگیزه بهعنوان عاملی مهم در پذیرش فناوری برشمرده شده است و میتواند دارای تأثیر
مستقیم بر یادگیری سیار باشد (برون و ونکاتش .)1222 ،9در الگوی ثانویه پذیرش فناوری
اطالعات ،انگیزه تحت عنوان عامل لذت بردن در استفاده از فناوری تعریفشده است
1. social norm
2. Venkatesh & Davis
3. Brown & Venkatesh
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(فاگان .)1226 ،همچنین ،بر یادگیری سیار نیز اثر مستقیم دارد و با افزایش انگیزه تمایل به
استفاده از فناوری بیشتر میشود (ونکاتش و همکاران .)1222 ،در پژوهشهای مرتبط با الگو
پذیرش فناوری اطالعات ،لذت بردن به شکل «میزان ادراک استفاده از فناوری ،جدا از
هرگونه پیامدهای قابل پیشبینی» تعریفشده است (دیویس و همکاران)2661 ،؛ که دارای
تأثیر مستقیم بر یادگیری سیار است .رابطه مثبت بین لذت بردن و یادگیری سیار در شماری
از محیطهای یادگیری مورد تأیید قرارگرفته است (وانگ و همکاران1226 ،؛ لویس،
فرسول ،ریان و پارنهام1229 ،2؛ رامان و دون .)1229 ،1در پژوهش حاضر انگیزه تحت عنوان
لذت برآمده از استفاده از تلفن همراه برای یادگیری سیار تعریفشده است .درنتیجه ،فرض
میشود که انگیزه دارای رابطه مثبت و معناداری با یادگیری سیار است (فاگان.)1226 ،
فرضیه چهارم پژوهش :بین انگیزه و یادگیری سیار ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
افزون بر تأثیر مستقیم انگیزه بر یادگیری سیار که در چارچوب بحثهای نظری مطرح شد،
قابلبیان است که انگیزه دارای رابطه مثبت و معناداری با امید به تالش و امید به عملکرد است
(فاگان .)1226 ،در پژوهشهای مرتبط با الگوی پذیرش فناوری اطالعات ،انگیزه (لذت بردن)
دارای رابطه معناداری با سهولت استفاده ادراکشده (امید به تالش) در نظریه یکپارچه پذیرش
و استفاده از فناوری ،است (ونکاتش و اسپیر2666 ،9؛ ونکاتش و دیویس .)1222 ،افزون بر
آن ،بررسی مبانی نظری حکایت از آن دارد که انگیزه میتواند بر پذیرش فناوری به شکل
غیرمستقیم از طریق سودمندی ادراکشده (امید به عملکرد) در نظریه یکپارچه پذیرش و
استفاده از فناوری ،تأثیرگذار باشد (گرو ،آیاگاری ،ساچر و روث .)1226 ،9پیشینه پژوهش نیز
نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین این انگیزه و سودمندی ادراکشده در ارتباط با نظام
تأثیر مثبت بر امید به تالش و امید به عملکرد است (فاگان.)1226 ،
فرضیه پنجم پژوهش :بین انگیزه و امید به تالش ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1. Lewis, Fretwell, Ryan & Parnham
2. Raman & Don
3. Venkatesh & Speier
4. Gerow, Ayyagari, Thatcher & Roth
5. Yi & Hwang
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مدیریت یادگیری وجود دارد (یی و هوانگ)1229 ،2؛ بنابراین ،فرض میشود که انگیزه دارای
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فرضیه ششم پژوهش :بین انگیزه و امید به عملکرد ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین ،با توجه به الگوی شماره  ،2سن و جنس به پیروی از پژوهشهای ونکاتش و
همکاران ( )1229و اسپکتور و بارانیک )1222( 2بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد.
نقش سن در یادگیری ،موضوعی کلی است که بر فرایند یاددهی و یادگیری اثر گذاشته
و درنتیجه ،سبب عرضه نظریههایی متفاوت شده است .برخی پژوهشگران معتقد است بین
سنین مختلف ،تفاوتی در یادگیری وجود ندارد (بریر)2601 ،1؛ درحالیکه برخی دیگر،
فرایند یادگیری در افراد با سن کمتر ،سریعتر و کارآمدتر صورت میگیرد (بوگاردز،9
 .)1222در این حوزه ،نظریه سومی نیز وجود دارد که بیان میکند در پی افزایش سن ،کمیت
و کیفیت یادگیری افزایش مییابد (سیر و جرماین .)2661 ،9همچنین ،مطالعات پیشین بیانگر
این نکته است که جنسیت در سنین میانسالی و بزرگسالی تأثیر بسیار ضعیفی بر یادگیری
داشته و هیچ تفاوتی بین دختران و پسران وجود ندارد (بوگاردز.)1222 ،
بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که برای نمونه در میان پژوهشگران داخلی ،باغومیان و
رحیمی ( )2962در پژوهشی دریافتند که تسلط ناکافی استادان و دانشجویان رشته حسابداری
به زبان انگلیسی و فناوری اطالعات ،مهمترین عاملی بوده که بهعنوان مانع پیشرفت آموزش
حسابداری بهحساب میآید .همچنین ،همتی ،پرتوی و ابراهیمی ( )2969نیز دریافتند که
رویکرد حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاهها ،رویکرد سنتی بوده و آموزش
حسابداری در دانشگاهها با دیدگاه اخالقی و پژوهشی صورت نمیگیرد .افزون بر آن،
مشخص شد که معیارهای آموزش اخالقی و نوین در آموزش رشته حسابداری در
دانشگاهها ،در حال ارائه در پایینترین سطح است .در پژوهشی دیگر ،باغومیان ،محمدی و
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عربزاده ( )2969بیان داشتند که پژوهشها و کتابهای رشته حسابداری بر رویکرد و
الگوهایی تمرکز میکنند که ارتباط کمی با بازار کار حسابداران دارند .برنامههای آموزشی
رشته حسابداری نیز در بیشتر دانشگاهها ،بر نظریههایی تأکید میکنند که جنبههای عملی
1. Spector & Brannick
2. Brière
3. Bogaards
4. Cyr & Germain
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برای دانشجویان ندارند .بدین ترتیب ،چنین آموزشهایی نمیتوانند برای دانشآموختگان
حسابداری در بازار کار بهگونهای کامل مفید باشند .در پژوهشی دیگر نیز باغومیان،
رجبدری و خرمین ( )2969نشان دادند که بین عامل شخصیتی توانایی برقراری ارتباط و
چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباط شفاهی ،برقراری ارتباط بهوسیله مصاحبه،
برقراری ارتباط بهوسیله مکالمه و برقراری ارتباط بهوسیله ارائه و یادگیری ،رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به برقراری ارتباط بهوسیله ارائه و کمترین
میزان ،مربوط به برقراری ارتباط شفاهی است .همچنین ،بین عامل شخصیتی میزان تحمل
ابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .یافتههای قشقایی و مشایخ ()2961
نیز نشان داد بلوغ فرایند پذیری در واحد حسابداری دارای پنج سطح ( )2فرایندهای
غیررسمی( ،فاگان )1226 ،توسعه رسمی سازی فرایندها )9( ،یکپارچهسازی و خودکار
کردن فرایندهای اصلی )9( ،همراستا کردن فرایندها با استراتژیها ،مدیریت فرایندهای
غیررسمی و استثناها و ( )2بهبود مستمر فرایندها (از خوب به عالی) است .بلوغ فناوری
اطالعات نیز طی دارای پنج سطح ( )2نرمافزارهای حسابداری مالی یا دفترداری)1( ،
راهکارهای نرمافزاری مالی ،اداری و بازرگانی )9( ،راهکارهای نرمافزاری یکپارچه ()9
راهکارهای مبتنی بر نگرش و ( )2راهکارهای نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است.
بررسی پژوهشهای خارجی نیز نشان داد که برای نمونه رأس ،)1221( 2در پژوهش خود
به بررسی روابط بین توانایی برقراری ارتباط و اولویتهای یادگیری پرداخت .یافتههای
پژوهشی وی نشان داد دانشجویانی که توانایی برقراری ارتباط باالتری دارند ،تمایل بیشتری به
حالت یادگیری فعال نشان میدهند .بر اساس یافتههای آرکوئرو ،فرناندز -پولویلوب ،هاسالک
حسابداری ،رابطه معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش توانایی برقراری ارتباط و
تحمل ابهام ،میزان یادگیری افزایش مییابد .همچنین ،یافتههای مرزوکی ،سوبرامانیام ،کوپر و
دالپورتاس )1220( 9نشان داده است که رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای نگرش،
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و جویکسا )1222( 1بین شیوههای برقراری ارتباط ،تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان

1. Russ
2. Arqueroa, Fernández-Polvillob, Hassallc & Joyceca
3. Marzuki, Subramaniam, Cooper & Dellaportas
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حمایت همکاران ،حمایت مدیران و خودکارآمدی آموزش اخالق حرفهای حسابداری ،وجود
دارد .همچنین ،نتایج پژوهش رابطه مستقیمی را بین خودکارآمدی آموزش اخالق حرفهای
حسابداری و گسترش آموزش اخالق حرفهای حسابداری ،نشان داد .ساندائو ،گیئسبرز و
روئلوفسن )1226( 2نیز دریافتند که در دانشجویان کارشناسی حسابداری ،آموزش سیار موجب
افزایش کیفیت آموزش دانشجویان و بهبود عملکرد آنان میشود.
بررسی پیشینه پژوهش نشان داد اگرچه پژوهشهای مفید و ارزشمندی در حوزه آموزش
حسابداری انجامشده است ،اما تاکنون در ایران پژوهشی که به شناسایی اثر پذیرش و استفاده
از فناوری توسعهیافته بر یادگیری سیار در دانشجویان حسابداری پرداخته باشد مشاهده نشده
است که درنتیجه ،الزم است این موضوع موردبررسی قرار گیرد و بتوان بر اساس یافتهها،
برنامهریزیهای بهتری انجام داد.

روش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث تجزیهوتحلیل دادهها توصیفی -همبستگی
بوده و با استفاده از روش معادالت ساختاری انجامشده است .برای آزمون فرضیه پژوهش
نیز از روش معادالت ساختاری در نرمافزار  Smart PLSنسخه  11استفاده شد.
روشهای گردآوری اطالعات اولیه ،ترکیبی از روشهای کتابخانهای و میدانی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان حسابداری کشور تشکیل میدهند .با توجه
به اینکه دسترسی به کل افراد ذکرشده با پراکندگیهای مختلف ،سخت و تا حدودی
غیرممکن است ،تعداد جامعه آماری نامشخص فرض شد؛ بنابراین ،برای محاسبه حجم نمونه
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در جامعه نامشخص از رابطه شماره  1استفاده شد δ .انحراف معیار برای دادههای طیف
لیکرت  2گزینهای حاصل از رابطه شماره  2برابر با  2/990است .همچنین Z ،در سطح
اطمینان  62درصد برابر با  2/69و دقت برآورد که در مخرج کسر دوم قرار دارد ،به میزان
 2/2است (مؤمنی و فعالقیومی .)2916 ،درنتیجه ،با توجه به رابطه شماره  1حجم نمونه حدود
 202نفر به دست میآید .در ادامه 90 ،پرسشنامه به شیوه حضوری در استان فارس و 69
1. Sandu, Giesbers & Roelofsen
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پرسشنامه به شیوه مجازی و با استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای دولتی ،آزاد
اسالمی ،غیرانتفاعی ،پیام نور و علمی کاربردی سطح کشور تکمیل شد که در حدود 11
درصد حجم نمونه موردنظر است .بهمنظور کنترل این موضوع که آیا نتایج پرسشنامههای
دریافت نشده میتوانست بر یافتههای پژوهش اثر بگذارد ،میانگین دو مرحله (مراحل
حضوری و مجازی) از طریق اجرای آزمون  Tمقایسه شد .با توجه به مقدار معناداری این
آزمون ( )2/22که کمتر از  2درصد است ،میتوان گفت در صورت پاسخگویی افراد دیگر
نیز ،نتایج بهدستآمده تغییری نمیکرد.
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همچنین ،برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه فاگان ( )1226استفاده شد.
پرسشنامههای یادگیری سیار شامل  9سؤال ،امید به تالش  9سؤال ،امید به عملکرد  2سؤال،
تأثیرهای اجتماعی  9سؤال و همچنین ،انگیزه شامل  9سؤال بود .در بخش ابتدایی پرسشنامه
نیز سن ،جنس و دانشگاه مورد تحصیل از پاسخدهندگان پرسیده شد .پرسشنامه پژوهش
پس از ترجمه ،بومیسازی و هماهنگ کردن آن با محیط و شرایط کشور به کمک استادان
حسابداری ،مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ،پرسشنامهها برای بررسی اعتبار ظاهری و
محتوایی بهوسیله استادان دانشگاه و صاحبنظران مختلف تأیید شد .گفتنی است در
«بدون نظر»« ،مخالف» و «به گونه کامل مخالف» استفاده شد .الزم به ذکر است که تالش
شد قبل از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان ،در رابطه با متغیرهای پژوهش توضیح کوتاهی
به آنان داده شود.
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پرسشنامهها از طیف لیکرت پنج گزینهای با گزینههای «به گونه کامل موافق»« ،موافق»،
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یافتهها
همانطور که در جدول  2ارائهشده است از  291نفر از پاسخدهندگان به پرسشنامههای
پژوهش 99 ،نفر زن و  09نفر مرد بودهاند .همچنین ،از پاسخدهندگان  12نفر دانشجوی
دکتری 90 ،نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  09نفر دانشجوی کارشناسی بودهاند.
جدول  .1اطالعات پاسخدهندگان
نوع دانشگاه

مرد

زن

جمع

دولتی

29

22

92

آزاد اسالمی

92

12

21

غیرانتفاعی

6

6

21

پیام نور

22

29

16

علمی کاربردی

2

0

21

جمع

09

99

291

میانگین

10/12

انحراف معیار

9/99

در ادامه ،فرضیه پژوهش با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .در روش حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است:
 .2قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده
میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  2/9باشد رابطه
ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .همچنین ،بار عاملی بین  2/9تا 2/9
قابلقبول است و اگر بزرگتر از  2/9باشد خیلی مطلوب است.
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 .1زمانی که همبستگی متغیرها شناسایی شد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .برای
بررسی معناداری همبستگیهای مشاهدهشده از روشهای خودگردان سازی (بوت استراپ)2
و یا برش متقاطع جک نایف 1استفاده میشود .در این مطالعه ،از روش خودگردان سازی

1. Bootstrap
2. Jacknife
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استفاده شد که آماره  tرا ارائه میدهد .الزم به ذکر است در سطح خطای  2درصد اگر مقدار
آماره بوتاستراپ  t-valueبزرگتر از  2/69باشد ،همبستگیهای مشاهدهشده معنادار است.
همچنین ،روایی همگرا نیز محاسبهشده است .هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا
چند روش اندازهگیری شود ،همبستگی بین این اندازهگیریها دو شاخص مهم اعتبار را
فراهم میکند .اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که خصیصه واحدی را اندازهگیری
میکند باال باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار همگرا است .وجود این همبستگی برای اطمینان از
اینکه آزمون آنچه را باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا،
میانگین واریانس استخراج باید باالتر از  2/2و روایی مرکب نیز باید باالتر از  2/0باشد .در
ادامه ،جدول  1یافتههای این بخش را نشان میدهد.
جدول  .2روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

واریانس استخراجشده

روایی مرکب

یادگیری سیار

2/021

2/291

2/011

امید به تالش

2/112

2/916

2/002

امید به عملکرد

2/019

2/219

2/120

تأثیرهای اجتماعی

2/069

2/922

2/062

انگیزه

2/112

2/990

2/196

ازآنجاکه آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از  2/0است ،بنابراین ازنظر پایایی
تمامی متغیرها مورد تأیید است .مقدار میانگین واریانس استخراجشده نیز بزرگتر از 2/2
است؛ بنابراین ،روایی همگرا نیز تأیید می شود .مقدار روایی مرکب نیز در حد مطلوب و
رابطه متغیرهای موردبررسی در فرضیههای پژوهش بر اساس یک ساختار علی با روش
حداقل مربعات جزئی آزمون و الگوی کلی پژوهش در شکل  1ارائهشده است .الگوی
اندازهگیری (رابطه هر یک از متغیرهای قابلمشاهده با متغیر پنهان) و الگوی مسیر (روابط
متغیرهای پنهان با یکدیگر) نیز محاسبهشده است .شکل  1نشان میدهد که ضریب تعیین
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باالتر از  2/0است.

کلی پژوهش به میزان  2/129است .ضریب تعیین معیاری است که برای متصل کردن بخش
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اندازهگیری و بخش ساختاری الگوسازی معادالت ساختاری بکار میرود و نشان از تأثیری
دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد .نکته ضروری در اینجا این است که
ضریب تعیین تنها برای سازههای درونزا (وابسته) الگو محاسبه میشود و در مورد سازههای
برونزا مقدار این معیار صفر است .هرچه قدر مقدار ضریب تعیین مربوط به سازههای
درونزای یک الگوی بیشتر باشد ،نشاندهنده برازش بهتر الگوی پژوهش است.

شکل  .2روش حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش

برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا روش بوت استراپ محاسبه شد که در شکل
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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 9ارائهشده است.
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شکل  .3آماره  tالگوی کلی پژوهش با روش بوت استراپ

در این الگو که خروجی نرمافزار  Smart PLSاست ،خالصه یافتههای مربوط به بار
عاملی استاندارد روابط متغیرهای پژوهش ارائهشده است .همانطور که در این شکل
مشخصشده است آماره آزمون در همه فرضیههای پژوهش به جز در رابطه با متغیرهای
کنترلی ،بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  2درصد یعنی  2/69بوده و نشان میدهد
همبستگی مشاهدهشده معنادار است؛ بنابراین ،با اطمینان  62درصد بین متغیرهای مورد آزمون
در فرضیههای پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که نشاندهنده این است که

بحث و نتیجهگیری
استفاده از فناوری اطالعات در امر آموزش در سالهای گذشته با توجه به شیوع استفاده از
فناوری با تغییرهایی همراه بوده و استفاده ازآنرو به گسترش است .تلفن همراههای هوشمند
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نمیتوان فرضیههای پژوهش را رد کرد.

نیز یکی از مصادیق فناوری است که اهمیت آن در امر آموزش بهتازگی موردتوجه زیادی
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قرارگرفته است .استفاده از تلفن همراه در امر آموزش که تحت عنوان یادگیری سیار
مورداشاره قرار میگیرد ،به یادگیری دانشجویان در محیطهای پیرامونی و بهویژه خارج از
کالس درس اشاره دارد .این روش آموزشی ،انگیزه دانشجویان و رضایتمندی نسبت به
محتوای یادگیری را افزایش میدهد .هدف پژوهش حاضر شناسایی اثر نظریه یکپارچه
پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته بر یادگیری سیار در دانشجویان حسابداری است که
با کسب نظر  292نفر از دانشجویان مقاطع و دانشگاههای مختلف مورد آزمون قرار گرفت.
یافته کلی پژوهش نشان داد که بین نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسعهیافته
و یادگیری سیار رابطه مثبت و معناداری در سطح  12درصد وجود دارد .یافته کلی پژوهش
که بیانگر اهمیت یادگیری سیار در رشته حسابداری است ،همسو با پژوهش ساندو و
همکاران ( )1226است.
در فرضیه اول پژوهش رابطه بین امید به تالش و یادگیری سیار مورد آزمون قرار گرفت
و نشان داده شد که بین دو متغیر ذکرشده رابطه مثبت و معناداری در سطح  99درصد وجود
دارد .امید به تالش بیانگر میزان سهولت استفاده از سیستم است که یافتهها نشان داد با افزایش
سهولت یادگیری ،یادگیری سیار افزایش خواهد یافت .بدین معنا که هرچه احتمال ذهنی
شکلگرفته در افراد در رابطه با استفاده از فناوری بیشتر باشد و سیستم نیاز به تالش کمتری
برای یادگیری و استفاده از آن داشته باشد ،یادگیری سیار افزایش خواهد یافت .یافتههای
این بخش از پژوهش همسو با پژوهش فاگان ( )1226است .این یافتهها نشان میدهد که
توسعه امیدواری و همچنین ،افزایش سهولت در استفاده میتواند گام مؤثری در آموزش
سیار باشد.
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فرضیه دوم پژوهش نیز رابطه بین امید به عملکرد و یادگیری سیار را مورد آزمون قرار
داد .یافتههای این فرضیه نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار در سطح  92درصد بین دو
متغیر است .امید به عملکرد بیانگر میزان باور فرد به مفید بودن استفاده از سیستم در راستای
دستیابی به منفعت در عملکرد شغلی و ذهنیت شکلگرفته در کاربران درباره مفید بودن
فناوری است .درنتیجه ،هر چه فناوری اطالعات از دیدگاه پاسخدهندگان عملکرد کاری
آنها را بهبود بخشد ،یادگیری سیار افزایش خواهد یافت .این بخش از یافتهها نیز همسو با
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پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)1226رامان و دون ( ،)1229آلسونیبات ( ،)1222دکمان
( )1222و توسونتاس و همکاران ( )1222است .این بخش نیز نشان میدهد که مواردی مانند
خودباوری و ارزشمند قلمداد کردن امور توسط فرد و همچنین فناوریهای پیرامونی ،نقش
ارزندهای در توسعه آموزش سیار دارد.
تأثیرهای اجتماعی نیز به میزان باور سایرین برای استفاده از فناوری جدید توسط افراد اشاره
دارد که فرضیه سوم پژوهش رابطه بین تأثیرهای اجتماعی و یادگیری سیار را مورد آزمون قرار
داد .یافتههای این فرضیه نشان داد که بین دو متغیر ذکرشده رابطه مثبت و معناداری در سطح
 12درصد وجود دارد که نشان میدهد هرچه دیدگاه سایرین نسبت به استفاده از فناوریهای
جدید در وی تقویت شود ،یادگیری سیار افزایش خواهد یافت .این بخش از یافتهها نیز همسو
با یافتههای پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)1226رامان و دون ( ،)1229آلسونیبات (،)1222
دکمان ( )1222و توسونتاس و همکاران ( )1222است .میتوان دریافت هرچه فرد از دیدگاه
دیگران برای استفاده از فناوریهای نوین خود را کارآمد و مفیدتر بداند ،به سمت آن تمایل
بیشتری پیدا کرده و درنتیجه ،یادگیری سیار نیز بهبود مییابد.
فرضیه چهارم پژوهش نیز رابطه بین انگیزه و یادگیری سیار را بررسی کرد .انگیزه بیانگر
تمایل ناشی از لذت بردن از فناوریهای جدید است که موجب افزایش استفاده از یادگیری
سیار میشود .یافتهها ی این بخش نیز رابطه مثبت و معنادار را در سطح  26درصد نشان داد
که همسو با پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)1226رامان و دون ( )1229و لویس و
همکاران ( )1229است .درنتیجه مباحث مطرحشده ،هرچه فرد لذت بیشتری از استفاده از
فناوری کسب کند ،تمایل بیشتری برای کار با آن خواهد داشت و درنتیجه ،توسعه آموزش
همچنین ،در فرضیه پنجم و ششم نشان داده شد که با افزایش انگیزه (تمایل ناشی از لذت
بردن از فناوریهای جدید) ،امید به تالش به معنای سهولت ناشی از استفاده از سیستم (02
درصد) و امید به عملکرد به معنای باور فرد به مفید بودن استفاده از سیستم در راستای دستیابی
به منفعت در عملکرد شغلی ( 09درصد) افزایش مییابد .درنتیجه ،با افزایش انگیزه ،فرد سختی
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سیار را به همراه دارد.
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استفاده از فناوری جدید را کمتر متحمل میشود و از دیدگاه وی کارایی فناوری در عملکرد
شغلی او افزایش مییابد .یافتههای این بخش نیز همسو با پژوهش فاگان ( )1226است.
بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان داد که سن و جنسیت اثر معناداری بر یادگیری سیار ندارند.
معنادار نبودن اثر سن بر یادگیری همسو با پژوهش بریر ( )2601است .همچنین ،عدم تأثیر معنادار
جنسیت بر یادگیری سیار نیز همسو با پژوهش بوگاردز ( )1222است .بدین معنا که با افزایش و
کاهش سن یا تغییر جنسیت ،یادگیری سیار تفاوتی را ایجاد نخواهد کرد که میتواند ناشی از
گستردگی فناوریهای نوین در عصر حاضر برای همه سنین و جنسیتها باشد.
به برنامهریزان درسی و نهادهای مربوط توصیه میشود تا نسبت به افزایش استفاده از
فناوریهای نوین در جامعه دانشگاهی حسابداری توجه بیشتری داشته باشند .به نهادها و
انجمنهای حرفهای نیز پیشنهاد میشود در راستای گسترش استفاده از فناوریهای نوین در
جامعه حسابداری کشور ،برنامهریزی کنند .افزون بر آن ،میتوان آموزشهای مرتبط با
فناوریهای نوین به دانشجویان حسابداری برای افزایش کیفیت آموزشی را پیشنهاد داد.
همچنین ،با توجه به اینکه تاکنون پژوهشهای زیادی برای وضعیت آموزش سیار در حرفه
حسابداری انجامنشده است ،پیشنهاد میشود رابطه ابعاد شخصیتی ،رضایت شغلی ،مسئولیت
اجتماعی ،تعهد کارکنان ،استرس شغلی ،انگیزش ،سالمت سازمانی ،جوسازمانی و سایر
موارد نیز در پژوهشهای آینده بررسی شود.
پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه است .محدودیت
عمده این پژوهش عدم دسترسی حضوری به دانشجویان تمام نقاط کشور و محدود بودن
پاسخدهندگان حضوری به دانشجویان حسابداری استان فارس از دیگر محدودیتهای
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

044

پژوهش است .همچنین ،جدید بودن مفهوم یادگیری سیار نیز محدودیت دیگری است که
پاسخگویی را برای برخی از پاسخدهندگان مشکل کرده بود.
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