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 هدانشکد ،روستایی توسعه و ارتباطات ،ترویج گروه ،کشاورزی آموزش و ترویج رشته دانشیار -1
 ایران ،زنجان دانشگاه ،کشاورزی

 زنجان دانشگاه ،کشاورزی آموزش و ترویج رشته دکتری مقطع دانشجوی -2
 زنجان دانشگاه ،کشاورزی آموزش و ترویج رشته ارشدکارشناسی شجویدان -3
 

 دهیچک
 کشاورزی آموزش در مهمی نقش ،فراگیری یهاروش و آموزش یسازآسان با مجازی اجتماعی یهاشبکه

 اهدانشگ کشاورزی مهندسی دانشجویان رفتار در فناوری پذیرش مدل تحلیل ،تحقیق این کلی هدف .دارند
 وعن از پژوهش .بودها آن پژوهشی و آموزشی یهاتیفعال در مجازی اجتماعی هایشبکه کاربرد به نسبت زنجان

 سال در زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان یهمه مطالعه مورد یجامعه .شد انجام ارتباطی -علّی
 هانمونه (.n=151) شد برآورد کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم (.=1112N) بودند 1392-95 تحصیلی

 بود هاداده آوریگرد اصلی ابزار ،ساخته محقق نامهپرسش .شدند انتخاب تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش با
 و آزمونشیپ انجام با آن پایایی و زنجان دانشگاه کشاورزی یعلمئتیه اعضای از نظرسنجی با آن روایی که

 تحلیل تجزیه SPSS و AMOS یافزارهانرم با هاداده (.ɵ=73/1 - 19/1) شد تأیید ،تتا پایایی ضریب گیریاندازه
 هایشبکه از استفاده متغیر تغییرپذیری از صددر 17 ،داد نشان مسیر تحلیل از آمده دست به نتایج .شدند

 از درصد 21 ،چنینهم .شودمی تبیین مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده قصد توسط ،مجازی اجتماعی
 اجتماعی هایشبکه به نسبت نگرش متغیر توسط مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده قصد متغیر تغییرپذیری

 ود توسط نیز مجازی اجتماعی هایشبکه به نسبت نگرش ییرپذیریتغ از درصد 21 و است شده تبیین مجازی
  .است شده تبیین شده درک کاربرد آسانی و شده درک سودمندی مستقل متغیر
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 مقدمه
 ،دسترسی در سریعی بسیار روند 21 سده آغاز از

 به نسبت جامعه در دانش و اطالعات ایجاد و استفاده
 این عامل بسیاری .است شده ایجاد گذشته هایدهه

 و اطالعات فناوری بودن دسترس در ،را سرعت
 ،همکاران و ویلسون) دانندمی جاهمه در ارتباطات

 طوربه ارتباطات و اطالعـات فنـاوری (.2115
 کرده نفـوذ جامعـه هـایبخش یهمه در ایفزاینـده

 مـردم مرهروز زندگـی از ناپذیریجدایی بخـش و
 در سرعت این (.2112 ،بابالوال و بانکول) اسـت شـده
 امروز جوانان .است یتربیش شتاب دارای جوانان میان

 اعضای یا دیجیتال عصر بومیان عنوانبه توانمی را
 به دیجیتال عصر در آنان .کرد توصیف اینترنت نسل
 یفناور با تعامل در ،اولیه هایسال از و اندآمده دنیا

  (.2115 ،همکاران و میلوسویک) هستند دیجیتال
 به همراه تلفن و اینترنت ،اجتماعی هایشبکه

 تواننمی آن بدون که چیزی و جهانی هایرسانه
 ویژهبه امر این .اندشدهتبدیل ،کرد عمل مطلوب طوربه

 و افکار بیان برای دهندمی ترجیح که جوانان برای
 از مختلف یهاموضوع مورد در خود نظرهای
 است تررایج ،کنند استفاده کوتاه هایکامنت

  (.2116 ،همکاران و اکیکویک)
 از یکی به یمجاز یاجتماع یهاشبکه امروزه

 جهان و جامعه سطح در یارتباط ابزار ترینمهم
 اریانفج چنین .اندافتهی یفراوان شهرت و شدهتبدیل

 ،مجازی هایشبکه امکانات و اجتماعی هایرسانه از
 یهامؤسسه در فراگیران برای یادگیری جدید هایراه

 ،همکاران و نیا جوادی) است آورده فراهم را دانشگاهی
  (.2115 ،همکاران و میلوسویک ؛2112

 اندازهبه یانهیشیپ واقع در اجتماعی هایشبکه
 دوران آن از البته .دارد بشری جمعی زندگی تاریخ

 شبکه .است کرده طی را تکاملی روندی تاکنون
 شودمی گفته یاجتماع روابط از بخشی به یاجتماع

 ،هاآن قیطر از و کندیم متصل گرانید به را فرد که
 هایشبکه .شودیم وصل مردم از یتربیش شمار به

 ،راخبا تبادل ،اطالعات میتقس در دنتوانمی ،یاجتماع

 ابزار هانیا مانند و گرانید مورد در وگوگفت انجام
  (.1391 ،راد محسنیان) دنباش مهمی
 ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه تعریفی در

 کاربرانها آن در که است شده بیان ییهاوقعیتم
 ،کرده یمعرف را خود تا کنندیم دایپ فرصت

 دیگران با و داده بروز را خود یتیشخص یهایژگیو
 بوید) کنند حفظ را ارتباطات نیا و کنند برقرار ارتباط

 هایشبکه( 2119) براید مک (.2117 ،الیسون و
 اجازه مردم به که دانسته یهایپایگاه را یاجتماع

 کنش دیگران با و کنند بیان را خود باورهای دهندیم
 ،نیز دیگری تعریف در .باشند داشته یاجتماع
 است یهایپایگاه مجموعه ،یمجاز یاجتماع هایشبکه

 انیبی به و هافکر ،هاعالقه توانندمی کاربران آن در که
 هب رویاروی گونهبه گرانید با را خودشان هایفعالیت
 یک در (.1391 ،روشن و لشکریان) بگذارند اشتراک
 را مجازی اجتماعی هایشبکه توانمی ،کلی تعریف
 مرزهای از فراتر هاییتعامل که دانست مجازی فضایی

 نآ در که ندآور فراهم افراد برای فرهنگی و جغرافیایی
 ،سیما ،آوا قالب در را هاعالقه و باورها ،هافکر توانمی

  .گذاشت اشتراک به متن و فیلم
 ویژگی سه دارای مجازی اجتماعی هایشبکه

 تعاملی -3 و عضو پر -2 یاچندرسانه -1 :اندیاصل
  (.1391 ،راد محسنیان)

 مختلفی کارکردهای دارای اجتماعی هایشبکه
 هایگروه دهیسازمان ،کارکردها این از برخی .هستند

 اشتراک به ،اجتماعی هایمشارکت توسعه ،اجتماعی
 محتوا ایجاد ،اعضا توسط هامندیعالقه گذاشتن

 ندهست ...و اینترنتی هدفمند تبلیغات ،اعضا توسط
 با ارتباط چون یهایمورد (.1392 ،آذرگون و صبوری)

 و حیتفر ،یاجتماع یهاقانون یریادگی ،دیگران
 یهاسبب نیترمهم از هاتجربه انتقال و یسرگرم

 و نیا جوادی) است هاشبکه گونهنیازا افراد استفاده
 حتی هاشبکه این از ،گاهی (.2112 ،همکاران

 و لشکریان) شودمی استفاده نیز سیاسی یهاباهدف
  (.1391 ،روشن

 دمانن مجازی اجتماعی هایشبکه رفته پیش نفوذ
 در وجهیت شایان تغییرهای تلگرام و توییتر ،بوکسیف

 فرهنگی هنجارهای مرزهای از گذر و اطالعات انتشار
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 بسیار راهکی از افراد به اطالعات هیارا و کرده ایجاد
 ،همکاران و میلوسویک) است کرده فراهم را متفاوت
 را مردم توان ،توانندیم اجتماعی هایشبکه (.2115

 استفاده با و کرده افزون اطالعات آوردن دست به در
 ،فردی بین یهاتعامل ،متنوع کاربردی هایبرنامه از

 دهند ارتقا را محتوا گذاریاشتراک به و ارتباطات
 هایشبکه خدمات زیرا ،(2113 ،همکاران و داویسون)

 یک ایجاد اجازه کاربران به آنالین خدمات با اجتماعی
 و دیگر کاربران با ارتباط ،فردی یهایژگیو بخش
 ،ژونگ) دهدمی را شبکه این طریق از محتوا انتقال
2112.)  

 تربیش و جوانان که اندداده نشان هاآمار
 هایگروه از مهمی و بزرگ بخش دانشجویان

 61 تا 11 و دهندمی شکل را اجتماعی هایشبکه
 کنندمی استفاده مجازی هایشبکه از روز در دقیقه

 تربیش ،مثال برای (.1392 ،آذرگون و صبوری)
 دارند سن سال 35 از ترکم ،بوکفیس کاربران

 هاشبکه این از استفاده (.1391 ،روشن و لشکریان)
 زمان کاهش باعث ازجمله ،دارد نیز پیامدهایی

 لیتحص روند در اختالل سبب و انیدانشجو یمطالعه
 یمنف مهم یهایرگذاریتأث ازجمله .شودیم آنان
 توانمی ،انیدانشجو نیب در ویژهبه ،هاپایگاه گونهاین
 اما ؛کرد اشاره آنان در تنش و نگرانی شیافزا به

 نداشته یمنف یهایاثرگذار تنها یاجتماع هایشبکه
 از ،یآموزش ندیفرا درها آن کارگیریبه با توانمی و

 یآموزش یهاهدف جهت در نهیبه گونهبهها آن
 (.2112 ،همکاران و نیا جوادی) کرد استفاده

 یاجتماع هایشبکه از دانشجویان و آموزاندانش
 و انفرادی کارهای در خود تحصیل به کمک عنوانبه

 به هاتن هاشبکه این کارکرد .کنندیم استفاده یگروه
 یمبتن آموزش توانیم و شودینم محدود یرساناطالع

 زارعی) کرد ریزیطرح هاسایت این در را شبکه بر
  (.1392 ،قربانیان و زوارکی

 برقراری شیوه یحت مجازی اجتماعی هایشبکه
 یهاسطح در تدریس روش و استاد و شاگرد ارتباط

 لیشک به ،است کرده دگرگون هم را یتحصیل مختلف
 از ونبیر به را خود یادگیری فرآیند دامنه فراگیران که

 هایشبکه از و اندداده گسترش کالس هایمحدوده

 خلق فرایند در کلیدی عامل یک عنوانبه یاجتماع
 کندیم استفاده محتوا گذاریاشتراک به و دانش

 باید امروزی مدرسان (.1392 ،همکاران و خزایی)
 و دانش انتقال فرایند کارگیریبه با را خود ارتباط
 با متناسب رفته پیش تدریس هایراهبرد تنظیم
 و میلوسویک) بخشند بهبود را دانشجویان زندگی

 اجتماعی هایشبکه که تغییرهایی (.2115 ،همکاران
 همین به و بوده بنیادی ،آورندمی وجود به مجازی

 برای آموزشی هایسازمان ژهیوبه و هاسازمان سبب
 رقابت یدرصحنه این که برای و خود دوام حفظ

 جدیدترین از ،ناچارند باشند داشته حضور
 طحس باالترین به تا کنند استفاده فناوری دستاوردهای

 ایگوی آمارها .کنند پیدا دست خود هایتوانایی بهبود
 به را زیادی کاربران اجتماعی هایشبکه که است آن

 از جزئی را هاشبکه این کاربران و اندکرده جذب خود
 برای گرانآموزش رو همین از اندکرده خود زندگی

 از ایدب فراگیران کشاندن مشارکت به و ارتباط برقراری
  (.1391 ،ناصری و آیتی) کنند استفاده هاشبکه این

 و دانشجویان تعاملی هایفعالیت از استفاده
 به تواندمی اجتماعی هایشبکه طریق از مدرسان

 (.2112 ،بوزو) کند کمک یادگیری نتایج بهبود
 و اندجوان اجتماعی هایشبکه کاربران از بسیاری
 هستند دانشگاه دانشجویان شانتربیش درواقع

 و معرفی ،بنابراین ؛( 2116 ،همکاران و اکیکویک)
 پشتیبانی عنوانبه مجازی درس هایکالس اجرای

 سنتی یهاروش بر غلبه برای آموزش روند در نوآورانه
 است ضروری ،است داشته وجود تاکنون که آموزش

  (.2115 ،همکاران و موسوی)
 هب نسبت ییهایبرتر مجازی اجتماعی یهاشبکه

 1وب در کهدرحالی .دارند گذشته دوره یهایفناور
 گسترش توجهی شایان طور به اطالعات به دسترسی

 آنالین یهامنبع از جدیدی انواع 2وب ،یافته
 یهاجامعه ،هاوبالگ ،اجتماعی هایشبکه هایسایت)

 اجازه کاربران به که است کرده فعال را( مجازی
 ندکن اقدام هادگاهید گذاشتن اشتراک به برای دهدمی

 هایپیشرفت این (.2115 ،همکاران و میلوسویک)
 واقع مؤثر بسیار آموزشی زمینه در تواندمی فناوری

 حال در هامؤسسه و هاآموزشگاه ،امروز به تا .شوند
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 در دگرگونی و فناورانه هایپیشرفت از بسیاری تجربه
 به پاسخگویی برای خود تدریس یهاروش بهبود

 با عالقه بسیار که جوان نسل رشد به رو نیازهای
 هستند ،دارند اجتماعی هایرسانه از استفاده

  (.2116 ،همکاران و اکیکویک)
 یهاشبکه از جهان رفته یشپ یهادانشگاه

 و کنندیم یتوجه یانشا استفاده یمجاز یاجتماع
 ،دخو یآموزش هاییاستس یراستا در هادانشگاه یحت

 یهاشبکه ساخت در گذارییهسرما به مبادرت
 Kapounovaet) کنندیم خود یژهو یمجاز یاجتماع

al. , 2014.) هب ،یجادا امکان ،هاشبکه ینا 
 یبرا را هادگاهید و اطالعات تبادل ،یگذاراشتراک

 ،دهوشمن همراه یهاتلفن یا و یانهرا واسطهبه یرانفراگ
 (.Corcoran and Duane, 2016) آورندیم فراهم

 استدالل( 2112) همکاران و ینیآلبرگ ،بارهنیدرا
 شایان نقش یمجاز یاجتماع یهاشبکه که کنندیم

 ینب در دانش انتقال و علمی یفوظا انجام در یتوجه
 (.Friedman et al. 2014) کنندیم یفاا یرانفراگ

 راه از یرانفراگ یجمع یهاتعامل ،ینا بر افزون
 توسعه هاییانبن ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه

 یاعضا و یرانفراگ ینب در را یمشارکت یهامهارت
 خود نوبه به امر ینا که آوردیم وجود به یعلمئتیه

 ینب در یادگیری و آموزش در هارابطه ژرفایی موجب
 یمجاز یاجتماع یهاشبکه ،رونیازا .شودیم یرانفراگ
 به توانیم آن یاری به که هستند قابلیتی یدارا

 یادگیری امر در یآموزش یهافرصت انواع سازییادهپ
 از یبرخ (.Homanova et al. , 2016) پرداخت

 یاجتماع یهاشبکه از استفاده یاصل یهاسبب
 ؛رانیفراگ یگرد با ارتباط :از ندعبارت آموزش در یمجاز

 ؛بودن یگانرا نسبت به ؛باال سرعت ؛هاآموزه تبادل
 ؛یتقادان یهروح یتتقو ؛یرانفراگ یلیتحل توان یشافزا
 یتوتق و یلتشک و ؛یاییجغراف یهامرز از عبور ییتوانا
 یهاشبکه ،چنینهم (.Pirouz, 2016) یجمع خرد

 در هاییینهزم یجادا سبب توانندیم یمجاز یاجتماع
 یبانیپشت جمله از یآموزش مرکز یک یهابرنامه

 ؛روزانه یعلم هاییتفعال :پژوهش و آموزش
 یکارها در فعال حضور ؛یشخص خاص هاییتفعال

 رد یبتغ هنگام به یآموزش یمحتوا یابیباز ؛هدفمند
 فیتکال یریتمد ؛یرفراگ خانواده با ارتباط ؛کالس

 ویژه موارد یتخصص آموزش و یرانفراگ
(Homanovaet al. , 2016.)  

 با بشری یهاجامعه همه در عالی آموزش نظام
 در را جامعه رهبران و رانیمد ،افراد یتخصص تربیت

( 1391 ،ناصری و آیتی) سازدمی آماده هابخش همه
 نسانیا نیروی به نیاز ،توسعه برای نیز کشاورزی بخش

 ویاندانشج این تربیت در باید هادانشگاه و دارد توانمند
 برای عالی آموزش نظام .باشند داشته کافی تالش

 از تواندمی خود هایآموزش بهبود و کیفیت افزایش
 هایشبکه ازجمله نوین هایفناوری که فرصتی

 یبررس .کنند استفاده ،اندکرده فراهم مجازی اجتماعی
 یاجتماع هایشبکه کاربرد زمینه در دانشجویان رفتار
 این از رسمی استفاده آغاز برای راهنمایی تواندمی

 عالی آموزش در آموزشی ابزاری عنوانبه هاشبکه
  .باشد

 ،اجتماعی هایشبکه و جوانان بین رابطه
 انجوان آنالین هایفعالیت در که پرشماری یهاقیتحق

 و اکیکویک) است کرده جذب را گیردمی صورت
 بررسی هدف با یپژوهش در (.2116 ،همکاران

 فناوری پذیرش مدل یهاسازه بین درونی یهارابطه
 ریآسانگ مسیر ضریب که دادند نشان تایجن ،دیویس
 شدهادراک سودمندی بر ،اینترنت کاربرد شدهادراک

 ،تاینترن شدهادراک سودمندی مسیر ضریب ،اینترنت
 گرشن مسیر ضریب ،اینترنت کاربرد رفتاری نیت بر

 ردکارب رفتاری نیت بر اینترنت کاربرد به نسبت
 بر ترنتاین کاربرد رفتاری نیت مسیر ضریب و اینترنت
 یهابیضر اما اندبوده معنادار اینترنت واقعی کاربرد
 آسانگری و اینترنت شدهادراک سودمندی مسیر
 اربردک به نسبت نگرش بر اینترنت کاربرد شدهادراک

 رفتاری نیت چنینهم .باشدنمی معنادار اینترنت
 واقعی کاربرد واریانس از درصد 31 اینترنت کاربرد

 ،ینیالدقطب ده یاحمد) است دهکر تبیین را اینترنت
1319.)  

 خود بررسـی در ،(1391) زرافشـانی و سـلیمانی
  نشــان فنــاوری پذیــرش مــدل از اســتفاده بــا
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 ( 1919 ،همکاران و داویس) فناوری پذیرش مدل -6 نگاره

 سـودمند از ذهنـی برداشـت متغیرهـای که ندداد
 ریأثت اطالعات فنـاوری از اسـتفاده بـه نگـرش و بـودن
 از اسـتفاده بـه تصمیـم بـر داریمعنی و مثبـت

 زا اســتفاده بــه تصمیـم .داشـتند اطالعات فنـاوری
 داریمعنی و مثبــت ریتأث نیــز اطالعات فنــاوری

 ،چنینهم .داشـت اطالعات فنـاوری از اسـتفاده بـر
 فنــاوری از اســتفاده آســانی از ذهنــی برداشــت
 فنــاوری از اســتفاده بــه نگــرش بــر اطالعات
  .داشــت داریمعنی و مثبــت ریتأث اطالعات

 خدمات پذیرش ینهیزم در دیگر یتحقیق در
 مفهومی مدل از استفاده با که الکترونیکی مالیات
 پذیرش که شده داده نشان است شده انجام دیویس
 آسانگری متغیرهای با الکترونیکی مالیات خدمات
 از هاستفاد بودن سودمند ،اینترنتی خدمات از استفاده
 کیمل) دارد مستقیم و مثبت رابطه اینترنتی سامانه
 با ارتباط در یتحقیق (.1391 ،همکاران و نجفدر

 شهر متوسطه دبیران میان اطالعات فناوری پذیرش
 از آسان و ساده استفاده درک که داد نشان اصفهان

 وب فناوری پذیرش بر را تأثیر نیتربیش فناوری این
  (.1393 ،همکاران و یعقوبی) دارد دبیران توسط

 در خود تحقیق در ،(2112) همکاران و ثونگ
 ددادن نشان ،ایکتابخانه هایفناوری پذیرش ینهیزم
 هایعامل از استفاده آسانگری و سودمندی از درک که

 دهبو ایکتابخانه هایفناوری پذیرش کنندهتبیین
 داده نشان ،(2111) همکاران و هسو تحقیق .است
 استفاده آسانگری و شده درک سودمندی که است

 فناوری از استفاده برای افراد قصد روی بر شده درک
  .است مؤثر

 مورد در گوناگونی هایینظریه و مختلف هایمدل
 هاینوآوری از استفاده و اشاعه ،تصویب ،پذیرش
  (.2115 ،همکاران و میلوسویک) دندار وجود فنّاورانه

 یکی( 1 نگاره) ( 1TAM) 1 یفناور پذیرش دلم
 رد دیویس توسط بار نخستین که است هامدل این از

 روانشناسی زمینه در پژوهش برای 1919 سال
 توسط ایگسترده طوربه مدل این .شد مطرح یاجتماع

 عمل تئوری .گیردمی قرار استفاده مورد محققان
 فرضیه دو 3شدهریزی برنامه رفتار تئوری و 2مستدل

 لقخ به منجر که هستند اجتماعی روانشناسی ایپایه
TAM شدند.  
 برای فرد یک تصمیم که دهدمی نشان مدل این
 دیسودمن ژهیوبه ،رفتاری باور دو به فنّاوری از استفاده

 بستگی 5 ،شده درک استفاده آسانگری و 2شده درک
 یک شده درک سودمندی که کندمی مطرح و دارد

 نآ شده درک استفاده آسانگری تأثیر تحت ،فناوری
 یک برای فناوری یک از استفاده هرقدر زیرا .دارد قرار
 هب سودمندتر فرد برای فناوری آن ،باشد ترآسان فرد
 اب کاربران کههنگامی ،پایه این بر .رسید خواهد نظر
 از ایمجموعه ،شوندمی روروبه جدیـد یفّناور یک

 و زمان زمینه در انآن یریگمیتصم بر هاعامل
 دگذارمی تـأثیر یفنّـاور آن کارگیریبه چگـونگی

  (.2115 ،لی و وینسنت)
 به نسبت فرد نگرش بر دیویس ازنظر که عاملی دو

  :از عبارتند هستند اثرگذار فناوری

قصد 
 استفاده

 نگرش استفاده

 استفاده یآسانگر
 درک شده

 سودمندی

 درک شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 نامهپرسش هایخشب پایایی -6 جدول
 پایایی ضریب مقیاس گویه شمار نشانگر بخش

 79/1 لیکرت طیف A 5 شده درک سودمندی
 73/1 لیکرت طیف O 2 شده درک استفاده یآسانگر
 19/1 لیکرت طیف N 2 نگرش

 72/1 لیکرت طیف M 3 استفاده قصد
 73/1 لیکرت طیف U 3 استفاده

 زیاد خیلی :5 ........کم خیلی :1 :طیف توضیح

 
 شخص یک باور میزان بهکه  شده درک سودمندی 

 ردک عمل بـر آن تأثیر و فناوری بـودن یکاربرد از
 شده ادراک سودمندی ،درواقع. شودمی مربوط یو

 که این از ،فناوری یککننده استفاده ذهنی انتظار
 بهبود را وی عملکرد ،خاص فنّاوری آن از استفاده
 . است ،بخشد

 ورتص میـزان بـهکه  شده درک استفاده آسانگری 
 اسـتفاده یآسان و کم رنجی از فرد انتظار میزان و
 ،همکاران و داویس) است مربوط فناوری از

1919.)  
 بر که هستند ییهاعامل نیز بیرونی یمتغیرها
 شده درک استفاده آسانگری و شده درک سودمندی

 ره شامل توانندمی بیرونی متغیرهای .گذارندمی اثر
 ،اجتماعی ،سازمانی یهاعامل مانند عاملی نوع

 و افزاریسخت ویژگی مانند فناوری هایویژگی
 استفاده در دیگر افراد هایکمک و آموزش ،افزارینرم
 از افراد ذهنی هایبرداشت بر که دنباش فناوری از

 اطالعات یفناور از استفاده آسانی و بودن سودمند
 در ،البته (.1919 ،همکاران و داویس) گذارندیم تأثیر
 از ،تحقیق هایپیچیدگی کاهش سبب به تحقیق این

 ستا شده نظرصرف تحقیق بیرونی متغیرهای سنجش
 دانشگاه کشاورزی دانشجویان رفتار بررسی برای و

 متغیرهای حذف با فناوری پذیرش مدل ،زنجان
  .است گرفته قرار بررسی مورد بیرونی

 شناسیروش
 -علّی نوع از و کمی ماهیت دارای تحقیق این
 کاربردی تحقیقات جزو هدف نظر از که است ارتباطی

 محقق نامهپرسش اطالعات گردآوری ابزار .است
 تحقیق این مطالعه مورد آماری جامعه .بود ساخته
 زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان شامل

 ،آب مهندسی ،کشاورزی آموزش و ترویج هایرشته در
 ،خاکشناسی ،غذایی صنایع ،نباتات اصالح و زراعت
 یتحصیل سال در طیور و دام و پزشکیگیاه ،باغبانی

 استفاده با نمونه حجم (.=1112N) بودند 92-1393
 =p,q ,5/1) شد برآورد نفر 151 ،کوکران فرمول از

96/1, Z= 15/1D=.) روش از استفاده با هانمونه 
 دادن قرار مدنظر و تصادفی ایطبقه گیرینمونه

  .شد گزینش گرایش هر در دانشجویان شمار تناسب
 ،هاداده آوریگرد برای پژوهش اصلی ابزار
 بخش هفت دارای که بود ساخته محقق نامهپرسش

 نظرسنجی از ابزار محتوایی روایی تأیید برای .بود
 توسعه و ارتباطات ،ترویج گروه علمیهیئت اعضای

 نظرصاحب کارشناسان و زنجان دانشگاه روستایی
  .شد استفاده
 از ،نامهپرسش اول بخش پایایی تعیین برای

 لیتکمی تحصیالت دانشجویان از نفر 31 با آزمونپیش
 یپایای ضریب محاسبه و تحقیق اصلی نمونه از خارج

 این که به توجه با (.ɵ=73/1 - 19/1) شد استفاده تتا
 رباالت مکنون یرهایمتغ هایگویه از یک هر عاملی بار
 اعتبار از مدل که گفت توانیم ،بود 51/1 برابر و

  (.1 جدول) بود برخوردار همگرا
 نسخه SPSS افزارنرم ،هاداده لیتحل و هیتجز در

 و نهکمی ،درصد ،میانگین از توصیفی بخش برای ،21
 فن از بخش برای AMOS افزارنرم و بیشینه

  .شد استفاده ساختاری هایمعادله سازیمدل

 هایافته
 ینترکم .بود سال 22 دانشجویان سنی میانگین

 در آنان سن ینتربیش و سال 11 ،دانشجویان سن
 مقطع در دانشجویان از درصد 71 .بود سال 35 حدود

  تحصیالت مقطع در افراد از درصد 1/21 و کارشناسی
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 روزشبانه درها آن از استفاده زمانمدت و مجازی اجتماعی هایشبکه در دانشجویان عضویت -2 جدول

 اجتماعی شبکه
 عضویت

 خیر  بلی
 درصد فراوانی میانگین درصد فراوانی

 3/7 11 79/2 7/92 139 تلگرام
 3/61 92 59/1 7/31 51 اینستاگرام

 3/73 111 37/1 7/26 21 الین
 1/15 126 11/1 9/12 22 وایبر

 7/79 111 21/1 1/21 31 آپ واتس
 1/11 121 15/1 2/11 27 بوکفیس

 5/92 135 16/1 5/7 11 یوتیوب
 3/95 123 12/1 7/2 7 توییتر

 1/96 122 111/1 1/2 6 چت وی

 یساختار مدل برازش ییکوین یهاشاخص -4 جدول
 قیتحق

 شاخص
df

x 2

 
IFI CFI GFI RMSEA 

 ≥3 استاندارد
≤ 
91/1 

≤ 
91/1 

≤ 
91/1 11/1 ≤ 

 171/1 15/1 91/1 91/1 91/1 شدهگزارش

 
 27ز ی بیش ااندک. بودند تحصیل به مشغول تکمیلی
 درصد را زنان 53و حدود  مرد دانشجویان ازدرصد 
 هایرشته در ترتیب به دانشجویان .دادند تشکیل
 و زراعت ،(درصد 21) کشاورزی آموزش و ترویج
 7/12) دامی علوم ،(درصد 7/12) نباتات اصالح
 آب مهندسی( درصد 7/12) باغبانی علوم ،(درصد

 صنایع ،(درصد 7/11) شناسیخاک ،(درصد 7/11)
( درصد 7/11) پزشکیگیاه و( درصد 7/11) غذایی

 گینمیان طور به دانشجویان .بودند تحصیل به مشغول
 از ،ساعت 91/2 معیار انحراف با ساعت 17/5 حدود

 در (آن مانند و تپ لب ،گوشی با عام طوربه) اینترنت
 هک ندداد نشان نتایج .کنندمی استفاده روزشبانه
 یاندانشجو توسط گذاشته اشتراک به مطالب تربیش
 یادب متن و شعر ،(درصد 5/15) یسرگرم و طنز

 علمی مطالب ،(درصد 5/13) کتاب ،(درصد 9/21)
 اخبار و ،(درصد 6/19) یآموزش مطالب ،(درصد 6/23)

  .است( درصد 1/6) روز
 یمجاز اجتماعی هایشبکه میان از که داد نشان نتایج

 هایهشبک از را استفاده نیتربیش دانشجویان مختلف
 93 به کینزد .دارند اینستاگرام و تلگرام اجتماعی

 در درصد 7/31 و تلگرام در دانشجویان از درصد

 هایشبکه ینترکم و دارند عضویت اینستاگرام
 رتوییت ،هستند عضوها آن در دانشجویان که اجتماعی

 از استفاده ازنظر .هستند( %1/2) چت وی و( 7/2%)
 در میانگین طوربه دانشجویان نیز اجتماعی هایشبکه
 ماعیاجت شبکه از نیز را استفاده نیتربیش روزشبانه
 ایهشبکه از استفاده میانگین (.2 جدول) دارند تلگرام

 با ساعت 25/2 دانشجویان میان مجازی اجتماعی
  .بود ساعت 23/3 معیار انحراف

 چندین ساختاری معادله مدل ارزیابی برای
 شامل هاشاخص این .دارد وجود برازش یشناسه
 برازندگی ،(χ2/df) نسبی اسکوئر یکا ،χ2 هایشاخص
 لویس -توکر ،(CFI) 7تطبیقی برازش ،(IFI) فزاینده

TLI برآورد دوم ریشه شاخص ،هاآن ترینمهم و 
 آزمون برای .است( RMSEA) 1بیتقر خطای واریانس
 از ،میدانی هایداده با آن برازش و مدل بودن درست

 مجاز مقدار .شد استفاده برازش مختلف هایشاخص
 و IFI، CFI هایشاخص برای ،مدل مطلوب برازش در

TLI شاخص برای و 9/1 از تربیش میزان RMSEA 
 آرمانی چنینهم .بود مطلوب میزان 11/1 از ترکم

 معناداری سطح دارای اسکوئر یکا مقدار که است
 سبین اسکوئر یکا ،نسبی مقدار و نباشد 15/1 از بیش

  (.2117 ،هو) باشد 3 از ترکم نیز
-افتهی و شد اجرا 2 نگاره شرح به یساختار مدل

 ییکوین از شده برآورد مدل که دندا نشان قیتحق یها
 (.3 جدول) است برخوردار یقبول شایان برازش

 .بود ./95 با برابر( CR) ترکیبی پایایی میزان چنینهم
 71/1 از باالتر و مساوی مقدار این که به توجه با

  است یبیترک پایایی مطلوب میزان یدهندهنشان
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 قیتحق یساختار مدل -2 نگاره

. ستا قبول شایان شدهمحاسبه ترکیبی پایایی مقدار
دل م این در نیز شده استخراج واریانس میانگین مقدار
 مقدار با مقایسه در که بود( AVE = 512/1) با برابر

 توانیم ،(51/1 از تربیش یا و مساوی) قبول شایان
 ره این که به توجه با .است قبولی قابل مقدار گفت

 دهش استخراج واریانس میانگین ،عاملی بار شاخص سه
 اییرو داشتند قرار مطلوبی حد در ترکیبی ییایپا و

  .بود باال تحقیق این در همگرا
 صددر 17 ،شودمی دیده 2 نگاره در که گونههمان

 یهاشبکه از استفاده وابسته متغیر تغییرپذیری از

 توسط زنجان کشاورزی دانشجویان توسط اجتماعی
 از درصد 21 ،چنینهم .شودمی تبیین استفاده قصد

 گرشن متغیر توسط استفاده قصد متغیر تغییرپذیری
 نگرش تغییرپذیری از درصد 21 و است شده تبیین

 و شدهادراک سودمندی مستقل متغیر دو توسط نیز
 آسانگری .شد تبیین شدهادراک کاربرد آسانگری

 بــر نیز فنــاوری از اســتفاده در شدهادراک کاربرد
 و مثبــت ریتأث فنــاوری از اســتفاده بــه نگــرش

  (.2 جدول) داشــت داریمعنی

 

 پژوهشی و یآموزش یهاتیفعال در اجتماعی یهاشبکه کاربرد یساختار مدل یونیرگرس یهابیضر -3 جدول
 کشاورزی دانشجویان

 متغیر
 مقدار

 راستانداردیغ
 استاندارد یخطا

 یونیرگرس بیضر
 استاندارد

 نسبت مقدار
 بحرانی

 سطح
 دارییمعن

 استفاده قصد
 

 11/1 31/2 21/1 23/1 11/1 استفاده

 نگرش
 

 11/1 21/3 29/1 23/1 11/1 استفاده قصد

 شدهادراک سودمندی
 

 19/1 66/1 21/1 12/1 23/1 استفاده قصد

 شدهادراک استفاده یآسانگر
 

 13/1 11/2 21/1 12/1 12/1 نگرش

 سودمندی
 

 11/1 11/3 21/1 19/1 21/1 نگرش

 آسانگری
 

 97/1 13/1 11/1 13/1 11/1 سودمندی

  R2 =21/1 ؛نگرش R2 =21/1 ؛استفاده قصد R2 =17/1 ؛استفاده
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 ( ادهاستف) مستقل یمتغیرها مسیر تحلیل – 5 جدول
 جمع غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 11/1 11/1 - شده درک سودمندی
 12/1 12/1 - شده درک استفاده یآسانگر
 21/1 21/1 - نگرش

 21/1 - 21/1 استفاده قصد

 
 جمع و میرمستقیغ ،مستقیم اثر ،5 جدول در

 وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای یهایاثرگذار
 اثر به توجه با .است شده آورده ،(استفاده) نهایی

 مشخص ،اثر جمع تیدرنها و غیرمستقیم و مستقیم
 رب را اثر ینتربیش استفاده قصد متغیر که است

 ،ازآنپس .دارد مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده
 درک استفاده آسانگری ،نگرش مستقل متغیرهای

 قرار بعدی هایرتبه در شده درک سودمندی و شده
 ندیسودم که است داده نشان تحقیق نتایج .گیرندمی

 و نگرش ،شدهادراک کاربرد آسانگری ،شده درک
 هایشبکه فناوری پذیرش روی بر استفاده به تصمیم

 میرمستقیغ یا و مستقیم طوربه مجازی اجتماعی
  .هستند اثرگذار

 یریگجهینت و بحث

 ترینمهم از یکی به یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 دارای و شده لیتبد جهان و ایران در یارتباط هایابزار

 هایرسانه از انفجاری چنین .هستند یفراوان شهرت
 جدید هایراه ،مجازی هایشبکه امکانات و اجتماعی
 ار دانشگاهی یهامؤسسه در فراگیران برای یادگیری

 مدل تحلیل باهدف تحقیق این .است آورده فراهم
 گاهدانش کشاورزی دانشجویان رفتار در فناوری پذیرش
 مجازی اجتماعی هایشبکه کاربرد به نسبت زنجان
  .گرفت انجام
 رصدد که گفت باید هاداده لیتحل و هیتجز پایه بر
 در دانشجویان از( درصد 93 به نزدیک) ییباال بسیار
 طوربه و دارند عضویت مجازی اجتماعی هایشبکه

 زا استفاده به روزشبانه در ساعت چهار حدود میانگین
 از استفاده میزان اما ؛پردازندمی اجتماعی هایشبکه

 هدف با دانشجویان میان در اجتماعی هایشبکه این
، است( درصد 6/23) پایین علمی و آموزشی استفاده

 چهار نیانگیم از دقیقه 56 حدود یا ساعت 922/1)
 دکارآم مدیریت در دانشجویان رسدمی نظر به (.ساعت

 عملکرد یادگیری برای استفاده برای سودمند و
 تمالیاح ضعف دو از نشان این البته .اندنداشته مطلوبی

 مجازی اجتماعی هایشبکه در این که اول .است
 یرسانه این به هنوز آموزشی هایسازمان و نهادها

 استقبال و نشده توجه آموزشی ابزار عنوانبه مهم
 .اندانگاشته نادیده را ابزار این از دانشجویان گسترده

 آموزشی هدف با استفاده در دانشجویان میلیبی ،دوم
 گفت توانمی صورت این در که است پژوهشی و

 زنی آموزشی فناوری یک عنوانبه ابزار این از چنانچه
 ملکردع و کیفیت دارای ،کاربرد این ،باشد شدهاستفاده

 ودخ بر را دانشجویان توجه نتوانسته و نبود یمطلوب
  .کند جلب

 اجتماعی هایشبکه از واقعی استفاده تحقق
 وسطت نیز استفاده قصد و استفاده قصد توسط مجازی
 اربردک آسانگری که داد نشان هنتیج .شد تبیین نگرش
 نگــرش بــر فنــاوری از اســتفاده در شدهادراک

 داریمعنی و مثبــت ریتأث فنــاوری از اســتفاده بــه
 ـانیزرافش و سـلیمانی تحقیقات نتایج با که داشــت

 یهاشبکه چنانچه درواقع .است همسو( 1391)
 در آموزشی استفاده هدف با بومی مجازی اجتماعی
 آسانگری داشتن نظر در با چنینهم و هادانشگاه

 هب زیادی سطح تا تواندمی ،شود ایجاد یریکارگبه
 یآموزش یهاشبکه یریکارگبه در مثبت نگرش ایجاد

 این از کاربرد آموزش دیگر سوی از .کند کمک مجازی
 تولید ،اطالعات یگذاراشتراک به و مجازی یهاشبکه
 و رهغی ،تصویری ،صوتی گوناگون یهاصورت به محتوا

 سطتو باید که است مهمی بسیار امر نیز یسازفرهنگ
 رقرا مدنظر دانشگاهی گذاراناستیس و ریزان برنامه
 آسانگری ،شده درک سودمندی چنینهم .شود گرفته
 یرو استفاده به تصمیم و نگرش ،شده ادراک کاربرد

 طور به مجازی اجتماعی هایشبکه فناوری پذیرش
 با نای که هستند اثرگذار میرمستقیغ یا و مستقیم

 ،(1319، )الدینی قطب ده احمدی تحقیقات نتایج
 و نجفدر ملکی ،(1391) زرافشـانی و لیمانیسـ

 ثونگ ،(1393) همکاران و یعقوبی و( 1391) همکاران
 سودمندی از درک .است همسو( 2112) همکاران و

 است مهمی مسئله آموزش امر در اجتماعی یهاشبکه
 کهییآنجا از .باشد اثرگذار تواندمی افراد نگرش بر که

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/147760/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c_%d8%af%d9%87_%d9%82%d8%b7%d8%a8_%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
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 شجویاندان استفاده بر میرمستقیغ صورتبه نیز نگرش
 ،است مؤثر آموزشی یهاهدف با اجتماعی یهاشبکه از

 مثبت یهاجنبه زمینه در یسازفرهنگ بنابراین
 سودمند بسیار تواندمی مجازی اجتماعی یهاشبکه
  .شود واقع

 واقعی استفاده که است آن دهندهنشان موضوع این
 غیرمستقیم طوربه مجازی اجتماعی هایشبکه از

 .تاس مجازی اجتماعی هایشبکه بر نگرش تأثیر تحت
 باهدف ابزار این از استفاده امروزه این که به توجه با

 مک بسیار دانشجویان میان در علمی مطالب یادگیری
 تنها دهدیم نشان تحقیق نتایج کهیطوربه است

 توسط شده گذاشته اشتراک به مطالب درصد 6/19
 باهدف اغلب و باشدیم علمی مطالب دانشجویان

 استفاده هاشبکه این از گذرانیوقت و سرگرمی
 یهاشبکه که بدانند باید افراد از بسیاری ،شودمی

 وقت و اجتماع کردن نابود برای مجازی اجتماعی
 ات اندآمده اجتماعی هایشبکه این بلکه ،نیستند
 .دبیاورن همراه به خود با را یتربیش آسودگی و آرامش
 دمندسو هایجنبه به و نکند تغییر نگرش این چنانچه
 در است ممکن ،نشود آورده روی ابزار این از استفاده

 تواندمی که ایجادشده آن به نسبت منفی نگرش آینده
 آموزش در ابزاری استفاده برای بازدارنده یک عنوانبه
 که داد نشان چنینهم نتایج .باشد یادگیری و

 شده درک سودمندی و شده درک استفاده آسانگری
 عیاجتما هایشبکه بر نگرش هاشبکه این به نسبت

 برای هک گفت باید عبارتی به .اندکرده تبیین را مجازی
 اعیاجتم هایشبکه این به نسبت مثبت نگرش ایجاد
 از دسودمن استفاده برای دانشجویان سازیآگاه به باید
 ،هایریگجهینت این به توجه با .کرد تأکید هاشبکه این

  :شودمی پیشنهاد

 عالی آموزش ویژهبه آموزش در گونههمان
 یفناور این از اثربخش استفاده به نسبت کشاورزی

 مجازی یهاگروه تشکیل راستا این در .شود اقدام
 یهادرس در اجتماعی یهاشبکه بر مبتنی آموزشی

 در تلگرامی آموزشی یهاکانال ایجاد و دانشگاهی
 موردتوجه یستیبایم کشاورزی تخصصی یهادرس
 مدرسان میان در مثبت نگرش ایجاد برای .گیرد قرار

 آموزشی استفاده امکان به نسبت دانشجویان و
 دارد ضرورت ،مجازی اجتماعی هایشبکه از سودمند

 هاستفاد در مؤثر و مثبت تجربه دارای افراد از دعوت با
 علمی یهایسخنران قالب در هاشبکه این از آموزشی

  .شود اقدام بهتر و تربیش آموزشی یهاکارگاه و
 موبایل کاربردی و آموزشی یهایکاربر تولید

 یهاروش مانند) یکشاورز مختلف یهابخش در محور
 نآ انتشار و( ...و آفات با مبارزه ،پیوند و هرس ،آبیاری

 برای مجازی اجتماعی یهاشبکه بستر یقطر از
 اعیاجتم یهاشبکه قابلیت از آموزشی بهینه استفاده
 ازپیشیشب کشاورزی یهادانشکده در مجازی

  .گیرد قرار موردتوجه

 هانوشت یپ
1- Technology Acceptance Model 1 

(TAM1)  

2- Theory of Reasoned Action (TRA)  

3- Theory of Planned Behavior (TPB)  

4- Perceived usefulness 

5- Perceived ease of use 

6- Structural Model 

7- Comparative Fix Index 

8- Root Mean Square Error of 

Approximation 

 هامنبع
 آموزش ملی همایش اولین .آموزش و عمومی فرهنگ ،اجتماعی یهاشبکه (.1391) .م ،ناصری و .م ،یتیآ

  .صنعت و فناوری ،علم یگذاراستیس پژوهشکده :تهران .1212 ایران در
ینوآور .سیوید یفناور رشیپذ مدل یهاسازه نیب یساختار روابط (.1319) .م ،ینیالدقطب ده یاحمد

  .129-122 ،11 (.یتیترب علوم در تازه یهاشهیاند) یآموزش تیریمد یها
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 مقاالت مجموعه .پرورش و آموزش و اجتماعی هایشبکه (.1392) .ا ،زمانیان و .س ،خزایی ،.ا ،خزایی
 عالمه دانشگاه ،تهران .یادگیری و آموزش برای بستر یک :مجازی اجتماعی هایشبکه در ملی کنفرانس

  .طباطبایی
 انگلیسی زبان یادگیری بر مجازی اجتماعی هایشبکه ثیرتأ (.1392) .ح ،قربانی و .ا ،زوارکی زارعی

  .23-36 ،3 .یادگیری و آموزش فناوری .آموزاندانش
 کردستان استان کشاورزی هنرستانهای هنرآموزان رفتاری مدل تبیین (.1391) .ک ،زرافشانی و .ع ،سلیمانی

  .323-325 ،(2) 27 .اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامه .اطالعات فناوری از استفاده به تصمیم در
 مورد) اجتماعی هویت بر( بوک فیس) مجازی اجتماعی هایشبکه تأثیر (.1392) .ن ،آذرگون و .ح ،صبوری

  .21-1 ،21 .رسانه مطالعات مجله  (.اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان :مطالعه

  .شریف انتشارات :تهران .اقتصادی – اجتماعی تحقیقات در هاداده تحلیل و پردازش (.1312) .خ ،کالنتری

 رب تکیه با) بوک فیس مجازی اجتماعی شبکه در روانی عملیات و رفتار (.1391) .م ،روشن و .ف ،لشکریان
  .121-125 ،2 .یامنیت و حفاظتی هایپژوهش  (.پنهان منابع و عوامل

 مطالعه مورد :شرفتهیرپیغ یکشورها در همزمان حضور ،یاجتماع شبکه نسل سه (.1391) .م ،راد محسنیان
  .75-37 ،57 .اجتماعی علوم فصلنامه .رانیا

 کاربرد و پذیرش بر مؤثر عوامل تأثیر ررسیب (.1391)  .م ،روستا و  .ر ،شمیرانی رسولی ، .ع ،نجفدر ملکی
 (.تهران استان جنوب مالیاتی امور کل اداره مؤدیان موردی مطالعه) دیویس مدل اساس بر اطالعات فناوری

  .161 تا 135 ،62 .مالیات پژوهشنامه

 وب فناوری پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی (.1393) .ف ،آبادی نجف گوینده و .م ،اردکان ابویی ،.ط ،یعقوبی
  .11-22 ،9 .آموزش فناوری نشریه .3فناوری پذیرش مدل اساس بر متوسطه دبیران دیدگاه از 2
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Abstract 
Virtual social networks have an important role in agricultural education via facilitating 

teaching and learning. The purpose of this study is to analyze the technology acceptance model 

by agricultural students to use virtual social networks in educational activities at the University 

of Zanjan. The study was carried out by using a survey and causal-comparative method. The 

statistical population consisted of all the students at College of Agriculture, University of Zanjan 

in 2014-15 academic years (N= 1102). The sample size was estimated using Cochran's formula 

(n=150). Samples were selected applying stratified random method. The research tool was a 

questionnaire. Validity of the questionnaire confirmed by a panel of agricultural faculty members. 

A pilot study was conducted to determine the reliability of the research instrument and theta 

reliability coefficient was calculated (ɵ=0.73-0.89). Data were analyzed using SPSS and AMOS 

version 20. Results of path analysis showed that intend to use of virtual social networking 

explained 17 percent of the variation in using virtual social networks. Also, attitudes towards 

virtual social networks explained 21 percent of the variation in the variance intention to use virtual 

social networking, also two independent variables; perceived usefulness and perceived ease of 

use, explained 21 percent of the variation in attitude to virtual social network.  

 

Index Terms: Virtual Social Networking, Agricultural Students, Higher Education 

Agricultural Education, Technology Adaptation.  
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