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عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام در 

 شگاه فردوسي مشهدهاي آموزشي در بين دانشجويان دان فعاليت
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 چكيده

ناپذير زندگي بسياري از دانشجويان هاي اجتماعي و از آن جمله تلگرام، جزء جداييامروزه، شبكه
هاي آموزشي و ها در زمينه فعاليتاند و اين در حالي است كه استفاده دانشجويان از اين شبكه شده

ترين درسي بسيار ناچيز است. بر اين اساس و با در نظر گرفتن اهميت قصد رفتاري به عنوان قوي
كننده رفتار افراد، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بـر قصـد اسـتفاده از      بيني متغير پيش

آماري  هاي آموزشي در ميان دانشجويان انجام گرفته است. جامعهشبكه اجتماعي تلگرام در فعاليت
هاي كشاورزي دانشگاه فردوسـي مشـهد   نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته 767پژوهش را 
اند.  اي، با انتساب متناسب انتخاب شده گيري طبقه نفر از آنان با روش نمونه 196اند كه  تشكيل داده

داشت ذهنـي از  دهد كه متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده و همچنين بر نتايج نشان مي
جذابيت استفاده و نگرش اثر مثبت و معناداري بر قصد اسـتفاده دانشـجويان از شـبكه اجتمـاعي     

 .اند هاي آموزشي داشتهتلگرام در فعاليت
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 مقدمه

وقـوع   راي دسترسـي بـه اينترنـت بـه    در دو دهه اخير، افزايش پرشتابي در شمار افراد دا

تـر شـده   هاي كاربردي اينترنت براي كاركردهاي مختلـف گسـترده  پيوسته و دامنه برنامه

اي كه استفاده جهاني از اينترنـت و   )، به گونه120، ص 2015و همكاران،  1است (وانگ

گرفتـه  و آموزش  وكار كسبهاي زندگي انسان را از  هاي كاربردي آن تمامي جنبه برنامه

). يكـي از  212، ص 2013، 2تأثير قرار داده است (ايسيك  تحتهاي اجتماعي  تا فعاليت

نوعي اجتماع  منزله بههاي اجتماعي هستند كه هاي شبكه هاي كاربردي، سايت اين برنامه

اي دهند تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند، در طيـف گسـترده  مجازي به كاربران اجازه مي

ي اجتماعي يا تفريحي درگير شوند و اطالعات مورد نياز يا دلخواه خـود را  هااز فعاليت

هـاي   هاي اجتمـاعي، سـايت   ). شبكه120، ص2015به دست آورند (وانگ و همكاران، 

روند كه در آنهـا افـرادي كـه از نظـر زمـاني و مكـاني از        به شمار مي 3اجتماعي مجازي

را با يكديگر سهيم شوند و بـا سـاير    شانقيعالتوانند يكديگر جدا هستند، به راحتي مي

هـاي   ). در ميان شـبكه 70، ص 2007و همكاران،  4افراد به تبادل اطالعات بپردازند (كو

ها، شبكه ارتباطي تلگرام است كـه از نظـر جـذب     اجتماعي مختلف، يكي از جديدترين

كاربر به سرعت در حال رشد و گسترش است؛ اين شبكه كه بـه صـورت يـك برنامـه     

هـاي  ميالدي بـه جمـع شـبكه    2013باز طراحي و ساخته شده، نخستين بار در سال  متن

هـاي   فـرد همچـون راه   هاي منحصربه ارتباطي و اجتماعي راه يافت. داشتن برخي ويژگي

ها، امنيت بسيار بـاال و حفـظ حـريم خصوصـي      تر، امكانات بهتر در گروه ارتباطي كامل

تلف با حجم زياد و سرعت باالي ارسـال و دريافـت   هاي مخكاربران، امكان ارسال فايل

اطالعات، سبب شد تا تلگرام به سرعت جـاي خـود را بـه عنـوان يـك ابـزار ارتبـاطي        

). با توجه 72-74، صص 1394محبوب و قدرتمند در ميان كاربران باز كند (اسماعيلي، 

 هشـبك  نيپرطرفـدارتر بـه   اجتمـاعي تلگـرام   هشـبك اينـك   هاي ياد شده، همبه مشخصه
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اي كه در حـال حاضـر بـه طـور      است، به گونهمردم ايران تبديل شده  مياناجتماعي در 

ميليون نفر از آنان كاربر فعـال بـه شـمار     15ميليون نفر عضو است كه  22 داراي تقريبي

). به هر حـال، آنچـه مسـلم اسـت، تـأثيرات رو بـه       1، ص1394روند (فيروزآبادي،  مي

هـاي  همچون تلگرام منجر به تغييرات محسوسـي در شـيوه  هاي اجتماعي افزايش شبكه

و همكـاران،   1توزيع اطالعات و ارتباط افراد، گسـترش مرزهـاي فرهنگـي (ميلوسـويچ    

) و بـه طـور   22، ص  2013، 3و گرانت 2هاي كاربران (گيكاس)، عادت577، ص 2015

، ) شـده اسـت كـه در ايـن ميـان     520، ص 2015، 4كلي، سـبك زنـدگي افـراد (بايسـن    

ي اجتمـاعي و امكانـات   هـا  رسـانه نبـوده و انفجـار    اهـاي آموزشـي نيـز مسـتثن     فعاليت

هـا و مؤسسـات   هاي يـادگيري نـويني را بـراي دانشـجويان دانشـگاه      سازي، شيوه شبكه

 ).92، ص  2012، 6و براير 5آموزشي به ارمغان آورده است (چن

ـ    هاي شبكهها و قابليتبا وجود ظرفيت ويژه تلگـرام بـراي   هاي اجتمـاعي مختلـف ب

ها حـاكي از آن اسـت كـه تلگـرام بـراي بيشـتر       توسعه فضاهاي آموزشي، نتايج بررسي

) و از ايـن فضـا بـراي    2، ص 1394كاربران در ايران جنبه سرگرمي دارد (فيروزآبادي، 

شـود؛ اهميـت ايـن مسـئله بـا در نظـر       هاي آموزشي به نحو مطلوب استفاده نمـي هدف

سال كشور در شبكه اجتمـاعي   18درصد از جمعيت باالي  5/37گرفتن اينكه در حدود 

) و بـه طـور   1، ص 1394، مركـز افكارسـنجي دانشـجويان ايـران    تلگرام عضو هستند (

 از وقـت خـود را بـه   سـاعت  از كاربران تلگرام، روزانه بيش از يك درصد  50متوسط، 

اسـت.   نـدان دوچ)، 2، ص 1394(فيروزآبادي،  دهنداختصاص مي شبكهحضور در اين 

اي كه زاهد بابالن و همكاران اين موضوع در مورد دانشجويان نيز صادق است؛ به گونه

ناپذير زنـدگي بسـياري از   هاي اجتماعي جزء جدايي) تأكيد دارند؛ امروزه، شبكه1393(

هـا سـپري   اند و آنان بخش قابل توجهي از وقت خود را در ايـن شـبكه   دانشجويان شده

كننـدگي دارد و در زمينـه   استفاده دانشجويان از تلگرام بيشتر جنبه سرگرمكنند؛ البته، مي
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ريـزي بـه   هاي آموزشي و درسي بسيار ناچيز اسـت. در چنـين شـرايطي، برنامـه    فعاليت

هاي تلگرام به عنوان يـك شـبكه اجتمـاعي مفيـد و     منظور شناساندن امكانات و قابليت

ناپذير به نظـر  هاي آموزشي، امري اجتنابيتتشويق دانشجويان به استفاده از آن در فعال

هاي علمـي دقيـق بـويژه    رسد و اين موضوع در وهله نخست، از طريق انجام بررسيمي

پـذير اسـت تـا    هاي اجتماعي امكـان شناخت متغيرهاي اثرگذار بر قصد استفاده از شبكه

وزشـي  هـاي آم بتوان به صورت هدفمنـد بـراي توسـعه اسـتفاده از تلگـرام در فعاليـت      

ريزي كرد. با توجه به مطالب اشاره شده، هدف اصلي از پژوهش حاضر، بررسـي   برنامه

هاي آموزشـي در ميـان   عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام در فعاليت

 دانشجويان بوده است.

 هاي آموزشيهاي اجتماعي در فعاليتچارچوب نظري كاربرد شبكه

هــاي اجتمــاعي در چنــد ســال گذشــته و برخــورداري از پيــدايش و محبوبيــت شــبكه
هايي مانند كم هزينه بودن توليد محتوا در آنهـا، سـبك ارتبـاطي متمـايز، فـراهم       ويژگي

كــردن محــيط مناســب بــراي توليــد محتــوا از ســوي كــاربر، حــس مالكيــت محتــوا و 
ي از ) سبب شده است تـا از نظـر بسـيار   124، ص 1394زاده، اي بودن (مكي چندرسانه

هـاي آموزشـي مناسـب    ها براي اسـتفاده در زمينـه  پژوهشگران و صاحبنظران، اين شبكه
). ايــن 101، ص2012، 2ســلوينو  2015و همكــاران،  1تشــخيص داده شــوند (حميــد

ها به طور جدي مـورد توجـه قـرار گرفتـه و اقـداماتي بـراي       موضوع در برخي دانشگاه
دريس و يـادگيري آغـاز شـده اسـت (حميـد و      هاي ت ها در فعاليتاستفاده از اين شبكه

 ).2، ص 2015همكاران، 
هاي اجتماعي مانند تلگرام، از طريـق پشـتيباني از تعامـل، حمايـت از ارائـه و      شبكه

دريافت بازخورد؛ همچنين تقويت ارتباط بين افراد، به بهبود فراينـد يـادگيري و كسـب    
مسـئله در فراگيـران كمـك     هاي اساسي ماننـد تفكـر انتقـادي، خالقيـت و حـل     مهارت

هـاي اجتمـاعي مجـازي    ). از طريـق شـبكه  30، ص 1394كنند (آرياني و همكـاران،   مي
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هـاي ديگـر   دانشجويان قـادر بـه سـاختن پروفايـل، تسـهيم اطالعـات، ديـدن يادداشـت        
هـا بـه اسـتادان    ). اين شـبكه 25، ص 2007و همكاران،  1دانشجويان و غيره هستند (جاوا

ضمن دريافت اطالعات مورد نياز دربـاره دانشـجويان، فراينـد يـادگيري     كنند تا كمك مي
). 215، ص 2013تري پشتيباني كننـد (ايسـيك،   فعال و اجتماعي آنان را به نحو مطلوب

توانند با يكديگر و با استادان، بـه نحـوي سـريع ارتبـاط     دانشجويان از طريق تلگرام مي
 موقـع ه بـ ختلـف درسـي و كالسـي    برقرار كنند و بـه يكـديگر در خصـوص مسـائل م    

تواننـد عـالوه بـر انتقـال مـواد و      رساني كنند. با استفاده از تلگرام دانشجويان مـي  اطالع
هاي كالسي خود را بـه اسـتادان،   هاي درسي به ساير دانشجويان، تكاليف و فعاليت فايل

مـين  ). بـه ه 2016و همكـاران،   2ارسال و از آنها بازخورد دريافت كنند (سـاري مطلـق  
منوال، تلگرام امكانات مناسبي را براي معرفي موضوعات و منـابع اطالعـاتي مـرتبط بـا     

دهد و امكان دريافت اطالعات  موضوع تدريس، در اختيار دانشجويان و استادان قرار مي
آورد (چـراغ ماليـي    جديد و مورد نياز را بدون محدوديت براي اعضاي گروه فراهم مي

توانند با طرح نظر خود در فضاي . همچنين، دانشجويان مي)37، ص 1393و همكاران، 
هاي گروهي و پرسش و پاسخ پيرامون مسائل عمومي شبكه و با كمك استادان در بحث
). بــا تســهيل 1221، ص 2012و همكــاران،  3درســي و كالســي شــركت كننــد (ارويــن
الت رسـمي و  هاي اجتماعي، دانشجويان تعامهمكاري و انجام كار تيمي از طريق شبكه

هـاي  دهند و ضمن كار كردن بـر روي پـروژه   خود را با يكديگر گسترش مي غيررسمي
دهند (حميـد و   درسي مشترك، آنها را براي استفاده، در اختيار دانشجويان ديگر قرار مي

). افزون بـر ايـن مـوارد، تصويرسـازي محتـواي درسـي بـراي        3، ص 2015همكاران، 
)، افــزايش اعتمــاد بــه نفــس، انگيــزه و مهــارت 214 ، ص2013دانشــجويان (ايســيك، 

يادگيري دانشجويان، ارائه مواد درسي شخصي شده و مستقل شدن دانشـجو در جريـان   
)، ايجاد فضايي براي كالس مجازي به عنـوان  4، ص 2011، 5و فيرپو 4 يادگيري (راچمن

مك به اسـتادان  )، ك2015نوآورانه از فرايندهاي آموزشي (ميلوسويچ و همكاران،  حمايت
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هاي تدريس مناسب بر اساس عاليق دانشجويان، تقويـت  براي انتخاب و استفاده از روش
)، از 31، ص 1393تفكر انتقادي و يادگيري پروژه محور تيمي (چراغ ماليي و همكـاران،  

روند. در مجموع، با توجه به مطالـب   ديگر كاربردهاي تلگرام در آموزش عالي به شمار مي
طور كه چراغ هاي آموزشي، همانهاي پرشمار كاربرد تلگرام در فعاليته و زمينهاشاره شد

توانـد منجـر بـه    ) تأكيد دارند، استفاده از تلگرام در اين حوزه مي1393ماليي و همكاران (
 توانمندسازي استادان و دانشجويان و در نتيجه بهبود سطح كيفيت يادگيري شود.

 مدل بسط يافته پذيرش فناوري

هاي آموزشي، ارزش هاي اجتماعي در فعاليتبا وجود اهميت و مزاياي استفاده از شبكه
ها به ميزان قابـل تـوجهي بـه مشـاركت مـداوم و قصـد       و پايداري استفاده از اين شبكه

ها و توصـيه اسـتفاده از آن بـه ديگـران     كاربران براي استفاده شخصي خود از اين شبكه
) با تأكيد بر اين نكتـه  2001( 2). پريس51، ص 2015ن، و همكارا 1بستگي دارد (چانگ

هاي اجتماعي در حفظ كاربران خود با ناكامي مواجه شده و به افزايد، برخي از شبكهمي
ها ، ضروري است تا به شناخت انگيزهرو  نيا ازاند. صورت شهر ارواح مجازي در آمده

هـاي اجتمـاعي پرداختـه شـود     بكهو متغيرهاي تأثيرگذار بر قصد استفاده كاربران از شـ 
هـاي  ). در اين زمينه، پژوهشگران با استفاده از مـدل 51، ص 2015(چانگ و همكاران، 

هاي پرشماري را بـراي شـناخت عوامـل مختلـف اثرگـذار بـر ميـزان        گوناگون پژوهش
هـا، مـدل   تـرين ايـن مـدل   اند كه يكي از جامعهاي اجتماعي انجام دادهاستفاده از شبكه

 است. در پژوهش حاضر نيز بر روي همين مدل تمركز شده است. 3ش فناوريپذير

بينـي  ) بـراي تبيـين و پـيش   1989( 4مدل پذيرش فناوري را نخسـتين بـار، ديـويس   

و  6بـين فـيش  5پذيرش فناوري اطالعات ارائه كرد. مبناي اين مدل، نظريه عمل مسـتدل 

افـراد در شـرايط مختلـف بـه     ) بود كه در آن فرض اصلي بر اين است كه 1975( 7آيژن

كنند؛ آنها تمامي اطالعات قابل دسترس در مورد يك رفتار خـاص  طور منطقي عمل مي

                                                      

1. Chang       2. Preece       3. technology acceptance model 

4. Davis        5. theory of reasoned action  

6. Fishbein      7. Ajzen 
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كنند، همچنـين، بـا در نظـر گـرفتن پيامـدها و      را گردآوري و به شكل منظم ارزيابي مي

گيرند كه فعـاليتي را انجـام دهنـد يـا     ها، بر اساس استدالل خود تصميم مينتايج فعاليت

كند كه رفتـار  ). اين مدل فرض مي226، ص 2004و همكاران،  1جام ندهند (پيكارانينان

شود و قصد رفتاري نيـز تحـت    بيني مييك فرد از طريق قصد او براي انجام رفتار پيش

تأثير دو عامل نگرش نسبت به نتايج رفتار و هنجارهاي ذهني قـرار دارد. بـا توجـه بـه     

بينـي رفتارهـاي   تدل، بويژه محدود بودن آن به پيشهاي نظريه عمل مسبرخي از ضعف

اي توجهي به نقش عوامل بيروني، مدل پذيرش فناوري كه شكل تغيير يافتـه  ارادي و بي

بيني پذيرش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا     از نظريه عمل مستدل است، براي پيش

مسـتدل بـا دو مؤلفـه    ها يا متغيرهاي اعتقاداتي نظريـه عمـل    كننده جايگزين كردن تعيين

از  3فناوري و برداشـت ذهنـي از سـهولت اسـتفاده     2كليدي برداشت ذهني از مفيد بودن

). بـه عبـارت ديگـر، بـرخالف نظريـه عمـل       67، ص 1388فناوري ارائه شد (رضايي، 

هـاي  كننـده مستدل، مدل پذيرش فناوري از متغير هنجار ذهني به عنوان يكـي از تعيـين  

بيني باورها، تنها از دو باور نكرده و به جاي استفاده از فرمول پيشقصد رفتاري استفاده 

بيني نگرش افراد نسبت به يك  برداشت ذهني از مفيد بودن و سهولت استفاده براي پيش

). در ايـن نظريـه،   190، ص1392نسـب و همكـاران،   فناوري بهره برده است (طباطبايي

ه انجام رفتار هدف تعريف شده اسـت،  نگرش كه به عنوان احساس مثبت يا منفي دربار

ضرب باورهاي نگرشي (احتمال ذهني فرد درباره اينكه انجام رفتار هدف نتيجـه   حاصل

i         را در پي خواهد داشت) در ارزيـابي آن پيامـدها (پاسـخ ارزيابانـه روشـن نسـبت بـه

ين و بشود (فيش نتيجه) است و به طور مستقيم بر روي قصد رفتاري افراد مؤثر واقع مي

) در حالي كه خود تحت تأثير دو متغير كليدي برداشت ذهنـي از  216، ص 1975آيژن، 

). در 218، ص 2001، 5و كـيم  4مفيد بودن و سهولت استفاده از فناوري قرار دارد (مـون 

اي كه شخص باور دارد اسـتفاده از يـك    اين مدل، برداشت ذهني از مفيد بودن به درجه

شـود، بسـتگي دارد. بـه     جام وظـايف و كارهـاي او مـي   فناوري خاص موجب تسهيل ان

                                                      

1. Pikkarainen       2. perceived usefulness       3. perceived ease of use 

4. Moon           5. Kim 
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منزله ميزان درك فـرد از راحتـي و    همين منوال، برداشت ذهني از سهولت استفاده نيز به

شود كه عالوه بر اثـر مسـتقيم بـر نگـرش،     سهولت استفاده از فناوري در نظر گرفته مي

اده از فنـاوري تحـت تـأثير    تواند برداشت ذهني افراد را نيز در مورد مفيد بودن اسـتف مي

ترين  مستقيم خود قرار دهد. با وجود اهميت مدل پذيرش فناوري به عنوان يكي از مهم

هاي ارائه شده در حـوزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بـه مـوازات پيشـرفت        نظريه

هاي اطالعاتي جديد و به منظور تكميل و تطبيـق مـدل پـذيرش فنـاوري بـراي      فناوري

)، در 191 ، ص1392نسـب و همكـاران،   هـا (طباطبـايي  ورد ايـن فنـاوري  كاربرد در مـ 

هاي بعدي، اين مدل مورد بررسي بيشتري قرار گرفت و با اضافه شـدن برخـي    پژوهش

 1متغيرها بسط داده شد؛ يكي از اين متغيرهاي اصلي، متغير برداشـت ذهنـي از جـذابيت   

هـاي  العاتي جديد همچون شـبكه هاي اطهاي فناوري فناوري بود كه با توجه به ويژگي

اجتماعي براي افزايش شناخت از رفتار استفاده افراد به مدل اضافه شد. برداشت ذهنـي  

از جذابيت فناوري به باور فرد در مورد اينكه كار كردن با يـك فنـاوري تـا چـه انـدازه      

اره كننـده اسـت، اشـ   كند يا برايش جذاب و سـرگرم  هاي دروني او را برآورده ميانگيزه

). اين متغير ضمن اينكه خـود تحـت تـأثير برداشـت     218، ص 2001دارد (مون و كيم، 

ذهني از سهولت استفاده از فناوري قرار دارد، به طور مستقيم بـر روي نگـرش و قصـد    

 ).50 ، ص2015رفتاري اثرگذار است (چانگ و همكاران، 

 پيشينه تجربي پژوهش

هاي نظـري ارائـه شـده در    ترين مدلرجستهبدون ترديد، مدل پذيرش فناوري يكي از ب
بينـي  رود كه داراي قدرت تبييني بااليي بـراي پـيش   حوزه فناوري اطالعات به شمار مي

و  2هـاي اطالعـاتي اسـت (دال   اي از فنـاوري قصد اسـتفاده كـاربران از طيـف گسـترده    
هـاي  هـاي اخيـر، در پـژوهش   ) و بـه همـين دليـل، در سـال    844، ص 1998همكاران، 

) در پژوهشـي  1992كار گرفته شده است. براي نمونه، ديويس و همكاران ( شماري بهپر
با استفاده از مدل پذيرش فناوري نشان دادند كه مفيد بودن فناوري و لـذت كـار بـا آن،    
                                                      

1. perceived playfulness       2. Doll 
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هــر دو بــر قصــد اســتفاده از فنــاوري اطالعــات تأثيرگذارنــد. بــه طــور مشــابه، نتــايج 
گرش، مفيد بودن و سهولت استفاده از فنـاوري از  هاي ديگر گوياي آن بود كه ن پژوهش

هـاي اطالعـاتي مختلـف ماننـد     هـا و نظـام  عوامل تأثيرگذار بر قصد استفاده از فنـاوري 
هــاي همــراه )، فنــاوري17، ص  2015و همكــاران،  1هــاي دوركــاري (چنــگفنــاوري

، 2016 و همكاران، 3هاي هوشمند (ما)، تلفن519 ، ص2016و همكاران،  2(سانچزپريتو
هـاي تـدريس و يـادگيري (عبدالـه و     هاي اجتمـاعي در فعاليـت   ) و بويژه رسانه62ص 
و حميــد و  2015؛ چانــگ و همكــاران،  2016، 6و ســاگالم 5؛ آكــارلي2016، 4وارد

) در 2015) و چانگ و همكاران (2001) هستند. همچنين، مون و كيم (2015همكاران، 
متغيرهاي اشاره شـده، متغيـر برداشـت ذهنـي از     مطالعات خود نشان دادند كه افزون بر 

داري با نگرش نسبت بـه فنـاوري و قصـد    اجذابيت فناوري نيز داراي رابطه مثبت و معن
 گذارد. استفاده از آن است و نگرش نسبت به فناوري بر قصد استفاده از آن تأثير مي

 مدل نظري پژوهش

قصـد اسـتفاده از شـبكه     در قالب هدف اصلي پژوهش؛ شامل بررسي عوامـل مـؤثر بـر   

هاي آموزشي در ميان دانشجويان و بر مبنـاي مـرور ادبيـات    اجتماعي تلگرام در فعاليت

ترسـيم شـد. شـايان ذكـر      1نظري و تجربي انجام گرفته، مدل نظري پژوهش در شكل 

است كه به دليل جامع بودن و استحكام تئوريكي و آزمون در شـرايط مكـاني و زمـاني    

)، در ايـن  48، ص 2015هـاي گونـاگون (چانـگ و همكـاران،     فناوريمختلف پيرامون 

)، چانـگ و  2001پژوهش از مدل بسط يافته پذيرش فناوري كه از سوي مـون و كـيم (  

 ) ارائه شده، براي بررسي قصد استفاده از تلگرام استفاده شده است.2015همكاران (

 

 

                                                      

1. Cheng       2. Sanchez-Prieto       3. Ma 

4. Ward        5. Acarli             6. Saglam 
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 مدل نظري پژوهش -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش حاضر عبارت از:ترين فرضيه ر مبناي مدل نظري پژوهش، مهمب

هـاي آموزشـي، اثـر    : برداشت ذهني از سهولت استفاده از تلگرام در فعاليت1فرضيه 

 مثبت و معناداري بر برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده از آن دارد.

هـاي آموزشـي، اثـر    ليت: برداشت ذهني از سهولت استفاده از تلگرام در فعا2فرضيه 

 مثبت و معناداري بر برداشت ذهني از جذابيت آن دارد.

هـاي آموزشـي، اثـر    : برداشت ذهني از سهولت استفاده از تلگرام در فعاليت3فرضيه 

 مثبت و معناداري بر نگرش نسبت به استفاده از آن دارد.

هاي آموزشي، اثر ت: برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده از تلگرام در فعالي4فرضيه 

 مثبت و معناداري بر نگرش نسبت به استفاده از آن دارد.

: برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده از تلگرام، اثـر مثبـت و معنـاداري بـر     5فرضيه 

 هاي آموزشي دارد.قصد استفاده از آن در فعاليت

وزشـي، اثـر   هاي آم: برداشت ذهني از جذابيت استفاده از تلگرام در فعاليت6فرضيه 

 مثبت و معناداري بر نگرش نسبت به استفاده از آن دارد.

قصد استفاده از 
تلگرام در 

 هاي آموزشي فعاليت

نگرش نسبت به 

 استفاده از تلگرام

برداشت ذهني از 
سهولت استفاده از 

 تلگرام

برداشت ذهني از 
مفيد بودن استفاده 

 از تلگرام

برداشت ذهني از 
جذابيت استفاده از 

 تلگرام
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: برداشت ذهني از جذابيت استفاده از تلگرام، اثر مثبت و معناداري بر قصد 7فرضيه 

 هاي آموزشي دارد.استفاده از آن در فعاليت

: نگرش نسبت به استفاده از تلگرام، اثر مثبت و معناداري بر قصـد اسـتفاده   8فرضيه 

 هاي آموزشي دارد.از آن در فعاليت

 شناسي پژوهشروش

اين پژوهش از لحـاظ امكـان كنتـرل متغيرهـا، غيرآزمايشـي و توصـيفي، از نظـر روش        

ها، پيمايشي به شـمار   ها، ميداني و در نهايت، به لحاظ قابليت تعميم يافته گردآوري داده

هـاي  كارشناسي ارشد رشته نفر از دانشجويان 767رود. جامعه آماري اين پژوهش را  مي

 1دهند كه با استفاده از جـدول بارتلـت    كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل مي

 109اي كه اند. به گونه نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده 196)، 2001و همكاران (

 نفر دانشجوي دختر براي انجام تحقيق انتخاب شدند. 87نفر دانشجوي پسر و 

هــا در ايــن پــژوهش، پرسشــنامه بــود كــه افــزون بــر بخــش   گــردآوري داده ابــزار

هايي مرتبط با سنجش برداشت ذهنـي  هاي فردي، در بخش اصلي شامل پرسش مشخصه

از جذابيت استفاده از تلگرام (چهار پرسش)، برداشت ذهنـي از مفيـد بـودن اسـتفاده از     

تلگـرام (چهـار پرسـش)،    تلگرام (سه پرسش)، برداشـت ذهنـي از سـهولت اسـتفاده از     

نگــرش نســبت بــه اســتفاده از تلگــرام (ســه پرســش) و قصــد اســتفاده از تلگــرام در  

شد و بـراي سـنجش آنهـا از طيـف ليكـرت پـنج        هاي آموزشي (سه پرسش) مي فعاليت

). شـايان ذكـر   2) استفاده شـد (جـدول   5تا كامالً موافق=  1سطحي (از كامالً مخالف= 

هاي مرتبط با پنج بخـش اصـلي اشـاره شـده و تـدوين      است كه براي استخراج پرسش

پرسشنامه، ابتدا منابع مرتبط مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت، با توجـه بـه ارتبـاط،    

) و 2015سادگي و كاربردي بودن مقياس استفاده شده در مطالعات چانگ و همكـاران ( 

ين پرسشنامه اسـتفاده  )، از اين مطالعات براي تدو2015همچنين ميلوسويچ و همكاران (

                                                      

1. Bartlett 
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هاي برداشت ذهنـي از جـذابيت، برداشـت    هاي مرتبط با مؤلفهشد، به نحوي كه پرسش

ذهني از مفيد بودن، برداشت ذهني از سهولت استفاده و قصد استفاده، از تحقيق چانـگ  

) و مؤلفه نگرش نسبت به استفاده از تلگـرام، از مطالعـات چانـگ و    2015و همكاران (

) اسـتخراج شـد. بـا توجـه بـه اينكـه       2015) و ميلوسويچ و همكاران (2015همكاران (

هـاي  محدوده موضوعي مطالعات اشاره شـده، بـه صـورت كلـي و در برگيرنـده شـبكه      

ها با زمينه مورد پـژوهش  سازي پرسشاجتماعي به صورت عام بودند، به منظور متناسب

آموزشـي)، برخـي تغييـرات    هـاي  (يعني استفاده از شبكه اجتمـاعي تلگـرام در فعاليـت   

هاي پرسشنامه انجام گرفت. در مرحله بعد، به بررسي روايـي منطقـي   ضروري در گويه

پرسشنامه در قالب روايي ظاهري و محتوايي پرداخته شد، به نحوي كه پرسشنامه اوليـه،  

پس از تدوين در اختيار پنج نفر از كارشناسان و متخصصـان در حـوزه موضـوع مـورد     

گرفت و از نظر معيارهاي مختلف روايي ظـاهري اعـم از رعايـت دسـتور      پژوهش قرار

ها و قرار گرفتن آنها در جاي مناسب خود، اسـتفاده از  زبان، دقيق و مرتبط بودن پرسش

ها و واضح بودن معاني آنها، مناسب بودن مقياس سـنجش  هاي مناسب براي پرسشواژه

ن حساسيت در پاسخگويان، ساده بودن ها، ايجاد نكرد دار نبودن پرسش ها، جهت پرسش

و امكان پاسخگويي آسان به آنها و نيز معيارهاي مرتبط با روايي محتوايي؛ شـامل كـافي   

هاي اصلي مفاهيم مورد مطالعه گيري جامع جنبه ها و اندازهبودن كميت و كيفيت پرسش

يش قـرار  )، بررسي شد و بر اساس نظر آنان مورد ويـرا 13، ص 1385(مهرگان و زالي، 

گرفت. پس از تأييد روايي ظاهري و محتوايي ابزار پژوهش، در مرحلـه بعـد، از طريـق    

آزمون و محاسبه مقادير آلفاي كرونباخ، به بررسي پايايي پرسشـنامه پرداختـه    انجام پيش

طور كه از نتـايج منـدرج     آورده شده است. همان 1شد كه نتايج حاصل از آن در جدول 

بود كـه   75/0ها بيشتر از مقادير آلفاي كرونباخ براي تمامي بخش پيداست، 1در جدول 

حكايت از مناسب بودن پايايي ابزار تحقيق داشت. افزون بر موارد اشاره شده، به منظور 

ها و پيش از بـرآورد مـدل   بررسي روايي و پايايي پرسشنامه در مرحله اصلي تحليل داده
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)، 1امل روايي قـانوني، همگـرا و تشخيصـي   ساختاري تحقيق، به بررسي روايي سازه (ش

(تحليـل عـاملي    3گيريو برازش مدل تحقيق از طريق برآورد مدل اندازه 2پايايي تركيبي

تأييدي مرتبه اول) پرداخته شد. در خصوص روايي قانوني، با توجه بـه اينكـه ضـرايب    

ار تحقيـق نيـز   همبستگي بين پنج متغير مكنون مورد مطالعه مثبت و معنادار شده بود، ابز

). در زمينـه  80، ص1394شـريف و مهـدويان،   برخوردار از روايي قانوني بـود (پهلـوان  

مشخص اسـت، بـر پايـه سـه معيـار بـار        1گونه كه از نتايج جدول روايي همگرا، همان

برابـر و   AVE(4، ميـانگين واريـانس اسـتخراج شـده (    5/0تـر از   عاملي برابر يا بـزرگ 

، 2010و همكاران،  5(هير 7/0تر از  ) برابر و بزرگCRي تركيبي (و پاياي 5/0تر از  بزرگ

)، ابزار تحقيق روايي همگراي مناسبي داشت. در مورد روايي تشخيصي، بـا در  678ص 

نظر گرفتن اينكه مقدار ميانگين واريانس استخراج شده براي پـنج متغيـر مكنـون مـورد     

قـادير ميـانگين مجـذور واريـانس     گيري كلـي پـژوهش، از م  مطالعه در قالب مدل اندازه

بـين تمـامي متغيرهـاي     MSV(7و حداكثر مجذور واريانس مشترك ASV(6 )مشترك (

)، ابزار پژوهش از روايـي  81، ص 1394شريف و مهدويان، تر بود (پهلوان مكنون بزرگ

). در ادامه، بـه منظـور بررسـي پايـايي ابـزار      1تشخيصي مناسبي برخوردار بود (جدول 

از پايايي تركيبي استفاده شد؛ از آنجا كه مقـادير آن بـراي هـر يـك از پـنج       پژوهش نيز

بودند، ابزار پـژوهش پايـايي مناسـبي داشـت      7/0تر از  متغير مكنون مورد بررسي بزرگ

هاي ميداني از ). در نهايت، براي آزمون درست بودن مدل و برازش آن با داده1(جدول 

، 1ر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده در جـدول       هاي برازندگي استفاده شد كه بشاخص

هـا بـا اسـتفاده از    داده ليـ وتحل هيـ تجزگيري در سطح مطلـوبي بـود.   برازش مدل اندازه

 انجام گرفت. AMOSو  SPSSافزارهاي  نرم

                                                      

1. nomological, convergent and divergent validity       2. composite reliability 

3. measurement model       4. Average Variance Extracted  

5. Hair                   6. Average Shared Squared Variance 

7. Maximum Shared Squared Variance 
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خالصه نتايج به دست آمده در مورد روايي و پايايي ابزار پژوهش و  ـ1جدول 

 گيري پژوهشبرازش مدل اندازه

ن متغير مكنو

 (نماد)

 متغير آشكار 

 (نماد در مدل)
 بار عاملي

هاي روايي و شاخص

 پايايي

ــتفاده از  ــد اسـ قصـ

تلگـــــــــــرام در 

هاي آموزشي  فعاليت

 (قصد)

اگر ممكن باشـد، مـن دوسـت    

دارم كه به طور مداوم از تلگرام 

هــاي آموزشــي و   در فعاليــت

درسي در آينـده اسـتفاده كـنم    

 ).1قصد (

857/0 

781/0=Cronbach’s 

Alpha 
585/0=AVE 

806/0=CR 

324/0=MSV 

231/0=ASV 

در صورت فراهم بودن شـرايط،  

من دوست دارم كـه اسـتفاده از   

هاي آموزشي و تلگرام در فعاليت

 ).2قصد ام بيشتر باشد ( درسي

790/0 

من قصـد دارم كـه اسـتفاده از    

هاي آموزشـي  تلگرام در فعاليت

و درسي را به ساير دانشجويان 

 ).3قصد ه كنم (نيز توصي

629/0 

ــه  نگــرش نســبت ب

تلگـــــــــــرام در 

هاي آموزشي  فعاليت

 (نگرش)

من عالقه زيادي به اسـتفاده از  

هاي آموزشـي  تلگرام در فعاليت

 ).1نگرش خود دارم (

925/0 

753/0=Cronbach’s 

Alpha 
569/0=AVE 

793/0=CR 

236/0=MSV 

125/0=ASV 

به نظر من، تلگرام يك فرصت 

ول و بهبود در مناسب براي تح

ــت ــي در  فعاليـ ــاي آموزشـ هـ

شـود  ها محسـوب مـي  دانشگاه

 ).2نگرش (

701/0 

كـنم تلگـرام يـك    من فكر مي

شبكه شخصي / اجتماعي بوده 

هاي آموزشـي  و نبايد در فعاليت

 ).3نگرش كار گرفته شود ( به

599/0 
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 1جدول ادامه 

متغير مكنون 

 (نماد)

 متغير آشكار 

 (نماد در مدل)
 مليبار عا

هاي روايي و شاخص

 پايايي

ــي از   ــت ذهن برداش

مفيد بودن اسـتفاده  

از تلگــــــــرام در 

هاي آموزشي  فعاليت

 (مفيد بودن)

تواند منجر به استفاده از تلگرام مي

ـادگيري     بهبود آمـوزش و سـطح ي

مـــن در خصـــوص موضـــوعات 

 ).1بودن مختلف درسي شود (مفيد 

891/0 

812/0=Cronbach’s 

Alpha 
664/0=AVE 

854/0=CR 

324/0=MSV 

192/0=ASV 

ــراي    ــبي ب ــزار مناس ــرام اب تلگ

هـاي  كمك به پيشرفت فعاليت

شود  تحصيلي من محسوب مي

 ).2بودن (مفيد 

849/0 

ــه مــن در تلگــرام مــي ــد ب توان

تر و دسترسي به اطالعات دقيق

ــه ــي  ب ــي و آموزش ــر درس روزت

 ).3بودن كمك نمايد (مفيد 

691/0 

ــي از   ــت ذهن برداش

اســتفاده از ســهولت 

تلگـــــــــــرام در 

هاي آموزشي  فعاليت

 (سهولت)

به نظـر مـن، يـادگيري نحـوه     

استفاده از تلگرام و امكانات آن 

 ).1سهولت آسان است (

797/0 

774/0=Cronbach’s 

Alpha 
512/0=AVE 

805/0=CR 

152/0=MSV 

087/0=ASV 

ــي   ــواري خاص ــدون دش ــن ب م

ــي ــرام در  مــ ــوانم از تلگــ تــ

ــت ــود   فعالي ــي خ ــاي آموزش ه

 ).2سهولت استفاده كنم (

559/0 

ــراي    ــافي ب ــارت ك ــن از مه م

هاي استفاده از امكانات و برنامه

مختلف تلگرام برخوردار هستم 

 ).3سهولت (

683/0 

كـنم  به طور كلي، مـن فكـر مـي   

ـاده   تلگرام يك شبكه اجتماعي س

بوده و استفاده از آن نياز به مهارت 

 ).4سهولت فني خاصي ندارد (

799/0 
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 1جدول ادامه 

متغير مكنون 

 (نماد)

 متغير آشكار 

 (نماد در مدل)
 بار عاملي

هاي روايي و شاخص

 پايايي

ــي از   ــت ذهن برداش

جــذابيت اســتفاده از 

تلگـــــــــــرام در 

هاي آموزشي  فعاليت

 (جذابيت)

ــام    ــرام، انجـ ــتفاده از تلگـ اسـ

هاي آموزشي و درسـي را   فعاليت

تـــر و بـــراي مـــن جـــذاب  

كــرد تــر خواهــد كننــده ســرگرم

 ).1جذابيت (

872/0 

842/0=Cronbach’s 

Alpha 
 642/0=AVE 

876/0=CR 

228/0=MSV 

130/0=ASV 

ــرام در  ــتفاده از تلگــــ اســــ

هاي آموزشي و درسـي،   فعاليت

تـر و  منجر بـه مطالعـه عميـق   

برانگيخته شـدن بيشـتر حـس    

ــد   ــد ش ــن خواه ــاوي م كنجك

 ).2جذابيت (

841/0 

توانـد بـه   استفاده از تلگرام مي

و تمركـز بيشـتر مـن بـر      دقت

هــاي آموزشــي و روي فعاليــت

 ).3جذابيت درسي كمك كند (

636/0 

شود  استفاده از تلگرام سبب مي

هاي درسي بـراي  انجام فعاليت

ــه كــاري مفــرح و شــاد   مــن ب

 ).4جذابيت تبديل شود (

834/0 

ص برازندگي شاخ، 926/0ميزان انطباق= شاخص ، 284/1اسكوير نسبي=  كايهاي برازش: شاخص

دوم  هريشـ ، 974/0لـويس=   -، شـاخص تـوكر  979/0= شاخص برازندگي فزاينده 979/0= تطبيقي

، شـاخص بـرازش   053/0، ريشه ميانگين مربعات باقيمانده= 038/0= برآورد واريانس خطاي تقريب

 732/0مقتصد هنجار شده= 

 هاي پژوهشيافته

ختاري پژوهش به اجـرا درآمـد.   هاي پژوهش، مدل سادر اين بخش براي آزمون فرضيه

هـا بـا اسـتفاده از دو    متغيـره داده  البته، پيش از اجراي مدل ساختاري، به بررسي نرمال بودن چند
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شاخص چولگي و كشيدگي پرداخته شد كه با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده، دامنـه مقـادير       

+ تعيـين  791/1تـا   -254/1+ و شاخص كشيدگي بين 887/0تا  -489/1شاخص چولگي بين 

هـاي پـژوهش نشـان     ها نرمال بودند. در زمينه برازش نيكـويي، يافتـه  شد و بر اين اساس، داده

شـاخص  ، 634/1اسـكوير نسـبي=    كايدادند كه مدل برآورد شده داراي برازش مطلوبي بود (

، 953/0 =شاخص برازندگي فزاينـده ، 952/0= شاخص برازندگي تطبيقي، 908/0ميزان انطباق= 

، ريشـه  057/0= دوم بـرآورد واريـانس خطـاي تقريـب     هريش، 942/0وكر ـ لويس=  شاخص ت

). بـا توجـه بـه    725/0، شاخص برازش مقتصد هنجار شده= 078/0ميانگين مربعات باقيمانده= 

نتايج پژوهش مشخص شد كه چهار متغير برداشت ذهني از سهولت، مفيـد بـودن و جـذابيت    

درصـد از واريـانس قصـد اسـتفاده      51ن، در حـدود  تلگرام و نگرش نسـبت بـه اسـتفاده از آ   

 ).2كنند (شكل  هاي آموزشي تبيين ميدانشجويان از تلگرام را در فعاليت

 مدل ساختاري پژوهش با ضرايب رگرسيوني استاندارد شده -2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/0 

Z1 

86/0 

77/0 

61/0 

 قصد

74/0 

59/0 

37/0 

 1قصد

 2قصد

 3قصد

e1 

e2 

e3 63/0 

65/0 

46/0 

30/0 

 سهولت

81/0 

79/0 

68/0 

55/0 

e13 

e12 

e11 

e10 

 4سهولت

 3سهولت

 2سهولت

 1سهولت

48/0 

e9 

72/0 

e8 

79/0 

e7 

 مفيد بودن
10/0 

Z3 

89/0 69/0 85/0 

 1دبودنمفي 2مفيدبودن 3مفيدبودن

33/0 
Z2 

36/0 

e6 

49/0 

e5 

84/0 

e4 

 نگرش

92/0 60/0 70/0 

 1نگرش 2نگرش 3نگرش

0

Z4 

84/0 84/0 87/0 64/0 

76/0 

e14 

70/0 

e15 

41/0 

e16 

70/0 

e17 

 1جذابيت 4جذابيت 3جذابيت 2جذابيت

 جذابيت

33/0 

36/0 

17/0 

26/0 21/0 

25/0 

28/0 

31/0 
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با توجه به مناسب بودن ساختار كلي مدل برآورد شـده، در ادامـه، بـه بررسـي ضـرايب      

گونـه كـه از نتـايج    هاي پژوهش پرداخته شد. در اين باره، همانبه منظور آزمون فرضيهمسير 

بـراي تمـامي روابـط     1پيداست، با توجه به اينكه مقدار نسـبت بحرانـي   2مندرج در جدول 

بود، هـر هشـت فرضـيه اصـلي      96/1تر از  مورد بررسي در قالب مدل نظري پژوهش بزرگ

البتـه، شـايان ذكـر اسـت كـه بـر اسـاس ميـزان ضـريب          پژوهش مورد تأييد قـرار گرفـت.   

رگرسيوني استاندارد شده كه نشان دهنده شدت اثر است، متغير برداشت ذهني از مفيد بـودن  

-ρ=002/0هـاي آموزشـي، داراي بيشـترين تـأثير بـر متغيرهـاي نگـرش (       تلگرام در فعاليت

value، 279/0=β) 001/0) و قصد استفاده از تلگرام=ρ-value، 361/0=β.بود ( 

 هاي پژوهشنتايج به دست آمده درباره آزمون فرضيه ـ2جدول 

 هافرضيه

رد
دا

تان
س

را
غي

ر 
دا
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 000/0 708/3 066/0 312/0 245/0 مفيد بودن --->سهولت 
تأييد 

 فرضيه

 047/0 984/1 062/0 174/0 124/0 جذابيت --->سهولت 
تأييد 

 فرضيه

 008/0 962/2 105/0 253/0 311/0 نگرش --->سهولت 
تأييد 

 فرضيه

 002/0 131/3 126/0 279/0 396/0 نگرش --->مفيد بودن
تأييد 

 فرضيه

 001/0 188/4 084/0 361/0 351/0 قصد --->مفيد بودن
تأييد 

 فرضيه

                                                      

1. Critical Ratio 
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 016/0 410/2 094/0 214/0 227/0 نگرش --->جذابيت
تأييد 

 فرضيه

 001/0 235/3 082/0 262/0 272/0 قصد---> جذابيت
تأييد 

 فرضيه

 001/0 827/3 061/0 329/0 232/0 قصد --->نگرش
تأييد 

 فرضيه

 گيري بحث و نتيجه

اين پژوهش با هدف اصلي بررسي عوامل مـؤثر بـر قصـد اسـتفاده از شـبكه اجتمـاعي       

هاي آموزشي در ميـان دانشـجويان انجـام گرفتـه اسـت. نتـايج نشـان        تلگرام در فعاليت

هنـي از  دهد كه برداشت ذهني از سهولت استفاده، اثر مثبت و معناداري بر برداشت ذ مي

هـاي  مفيد بودن و جذابيت استفاده از تلگرام و نگرش نسبت به استفاده از آن در فعاليت

، دانشجويان به دليل تجربـه و سـابقه قبلـي در اسـتفاده از     درواقعآموزشي داشته است. 

بـوك، وايبـر، تـوييتر و برخـورداري از سـواد       هاي اجتماعي پيشين همچون فـيس شبكه

)، در كار با تلگرام احساس سـهولت،  61، ص 1394بيشتر (خليلي،  اياي و رسانهرايانه

هـاي  اعتماد به نفس و خودكارآمدي دارند و قادرند از اين شبكه براي پيشرفت فعاليـت 

تحصيلي خود استفاده كنند؛ نتيجه اين امر نيـز ذهنيـت مطلـوب دانشـجويان از تلگـرام      

وزشي و درسي است. افـزون بـر ايـن،    هاي آمابزاري مفيد براي كمك به فعاليت منزله به

شود تا دانشجويان به هنگام اسـتفاده از ايـن   احساس سهولت در كار با تلگرام سبب مي

رسانه نه تنها دچار ترس و اضطراب نشوند، بلكه در تعامل با آن به احساس رضـايت و  
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وه لذت بيشتري دست يابند و تلگرام را يك شبكه اجتماعي جذاب در نظر بگيرند. عـال 

هاي پژوهش نشان داد كه برداشت ذهني از سهولت اسـتفاده، بـه    بر نتايج ياد شده، يافته

هـاي  تواند نگرش دانشجويان را نسبت به استفاده از تلگـرام در فعاليـت   طور مستقيم مي

هـاي آكـارلي و سـاگالم    آموزشي تحت تأثير قرار دهد و اين نتيجه، بـا نتـايج پـژوهش   

) همخــواني دارد. در حقيقــت، برداشــت ذهنــي از 2015( )، حميــد و همكــاران2016(

شـناختي،  شود تا دانشجويان به لحـاظ ذهنـي و روان  سهولت استفاده از تلگرام سبب مي

ادراك مساعدتري نسبت به تلگرام پيدا كنند و عالقه و گرايش بيشتري به اسـتفاده از آن  

تـوان نتيجـه   ه گفته شد، ميهاي درسي و آموزشي نشان دهند. با توجه به آنچدر فعاليت

گرفت كه متغير برداشت ذهني از سهولت استفاده از تلگرام يك متغير اصلي در افـزايش  

رود كه  هاي آموزشي به شمار ميقصد رفتاري دانشجويان براي استفاده از آن در فعاليت

ضروري است بـه طـور جـدي مـورد توجـه قـرار گيـرد و تـالش شـود تـا از طريـق            

هـاي انبـوهي چـون    هـاي عمـومي بـويژه بـا كمـك رسـانه       و ارائه آموزشرساني  اطالع

تلويزيون و راديو، شكاف آگاهي در ميان مخاطبان كاهش يابد و اطالعـات الزم از بعـد   

هاي آموزشي در اختيـار   فني و فرهنگي درباره نحوه استفاده مناسب از تلگرام در فعاليت

همچنـين، در ايـن زمينـه توجـه بـه سـاير       نفع قـرار گيـرد.    دانشجويان و ساير افراد ذي

هـا، مجـالت،    هـاي چـاپي ماننـد خبرنامـه     اي بويژه اسـتفاده از رسـانه   راهكارهاي رسانه

اطالعات مورد نياز به دانشجويان  ارائهترويجي به منظور  -ها و نشريات آموزشيكتابچه

مهمـي در   توانـد نقـش بسـيار   مدت مـي  هاي آموزشي كوتاهها و كارگاه و برگزاري دوره

هـاي  بهبود سطح آگاهي و كمك به دانشجويان در تسهيل استفاده از تلگـرام در فعاليـت  

 آموزشي ايفا كند.

بر اساس نتايج پژوهش مشخص شد كه برداشـت ذهنـي از مفيـد بـودن اسـتفاده از      

تلگرام داراي اثر مثبت و معناداري بر نگرش نسبت به استفاده از تلگرام و قصد اسـتفاده  

) 1394گونه كه ذكايي و حسني (هاي آموزشي است. در اين باره، هماندر فعاليتاز آن 
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 1هـاي جديـد جديـد   هاي اجتمـاعي همچـون تلگـرام، جـزء رسـانه     تأكيد دارند، رسانه

هـايي همچـون فعـال بـودن كـاربر بـه       شوند كه برخورداري آنها از ويژگيمحسوب مي

اي باال، امكـان اشـتراك سـريع    شبكه شرتمعااي و محتوا، غناي شبكه دكنندهيتولعنوان 

ها با هزينه كم و ساير موارد، آنها را به عنوان ابزاري نيرومند و مفيـد بـراي   نظرها و ايده

استفاده در امور آموزشي مطرح ساخته و سبب شده است تا دانشجويان به عنـوان يكـي   

، سـطح عملكـرد   هـاي اجتمـاعي  از كاربران اصلي بتوانند با كمك ايـن دسـته از رسـانه   

هاي پژوهش نيز نشـان   طور كه يافتهآموزشي خود را افزايش دهند. نتيجه اين امر، همان

مندي بيشتر آنهـا بـه    دهد ايجاد نگرش مساعد در دانشجويان نسبت به تلگرام، عالقه مي

ي ايـن شـبكه   ريكارگ بههاي خود و در نهايت، قصد باالتر براي  استفاده از آن در فعاليت

)، چنـگ و همكـاران   2016هـاي عبدالـه و وارد (  هـا بـا نتـايج پـژوهش     ين يافتهاست. ا

رسـد كـه معرفـي و     ) همخواني دارد. بـا توجـه بـه ايـن موضـوع، بـه نظـر مـي        2015(

هاي تلگرام به عنوان يك رسانه اجتمـاعي مفيـد و سـازگار    سازي مزايا و قابليت برجسته

بهتر، بهبـود سـطح سـواد اطالعـاتي و      هاي آموزشي و به عبارتبراي كاربرد در فعاليت

هاي اجتماعي از طريق سازوكارهاي مختلـف؛ اعـم    اي دانشجويان در حوزه رسانهرسانه

هاي رسمي با دعـوت از  ها و سمينارهاي علمي، برگزاري سخنرانياز برگزاري كنفرانس

تـي  هـاي اينترن هـا و سـايت  هاي اجتماعي، معرفي پايگاهافراد متخصص در حوزه رسانه

هاي اجتماعي به دانشجويان، تهيـه و توزيـع   معتبر فعال در حوزه مباحث مرتبط با رسانه

هاي فشرده آموزشي، تدوين و توزيع بروشورها و پوسـترهاي آموزشـي و    ها و لوحفيلم

هـاي آموزشـي مـرتبط بـه دانشـجويان از طريـق تلفـن همـراه         ترويجي و ارسال پيامك

هـاي  دانشـجويان بـراي اسـتفاده از تلگـرام در فعاليـت     تواند در بهبود قصد رفتـاري   مي

اندازي يك كانال رسمي مشخص  آموزشي اثرگذار باشد. در اين زمينه، حتي ايجاد و راه

رسـاني از طريـق آن بـه منظـور تشـويق و هـدايت       براي دانشـگاه در تلگـرام و اطـالع   

باشد. تواند بسيار مفيد هاي آموزشي نيز ميدانشجويان براي استفاده از تلگرام در فعاليت

                                                      

1. New new media 
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هاي اشاره شده، بخش ديگري از نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد كـه متغيـر        افزون بر يافته

برداشت ذهني از جذابيت استفاده از تلگرام، داراي اثر مثبت و معناداري بر نگرش و قصد 

ـ   هـا بـا نتـايج پـژوهش     هاي آموزشي بود؛ اين يافتهاستفاده از آن در فعاليت گ و هـاي چان

، به همـان انـدازه كـه    حال) همخواني داشتند. به هر 2001)، مون و كيم (2015همكاران (

توانـد نگـرش    يك رسانه اجتماعي از جذابيت بيشتري براي كاربران برخوردار اسـت، مـي  

مساعدتري را در كاربران ايجاد كند و قصد استفاده از آنها را افزايش دهد. اين موضـوع در  

شـود، تـا    هاي اجتماعي محسوب مـي ي تلگرام كه از نسل جديد رسانهمورد شبكه اجتماع

كند؛ به نحوي كه برخورداري از محيط كاربري دوستانه و جـذاب   حدود زيادي صدق مي

هاي بزرگ، قابليت ارسال پيام شخصي به صـورت  و امكانات وسيعي همچون ايجاد گروه

و بويژه داشـتن   سوءاستفادهاز انبوه بدون ساخت گروه، امكان چت مخفي براي جلوگيري 

نسخه فارسي با ترجمه تمام امكانات، سبب شده است تا تلگرام در ميـان دانشـجويان بـه    

عنوان يـك رسـانه اجتمـاعي جـذاب و محبـوب شـناخته شـود و ايـن موضـوع، انگيـزه           

هاي آموزشي افزايش دهـد. همچنـين، بـر     دانشجويان را براي استفاده از تلگرام در فعاليت

هاي اين پژوهش مشخص شد كه نگرش نسبت به استفاده از تلگرام، اثر مثبت  يافته اساس

هـاي آموزشـي دارد. ايـن يافتـه بـا نتـايج        داري بر قصـد اسـتفاده از آن در فعاليـت   او معن

) همخـواني داشـت، ولـي بـا     2001)، مون و كـيم ( 2015هاي چنگ و همكاران ( پژوهش

بين طور كه فيش ) همسو نبود. در اين زمينه، همان2016هاي ما و همكاران ( نتايج پژوهش

) تأكيد دارند، نگرش نقش اساسي در ارزيابي مثبت يا منفي افـراد در مـورد   1975و آيژن (

واقع، از آنجا كـه نگـرش يـك     كند؛ در يك رفتار خاص و قصد آنان براي انجام آن ايفا مي

، بـه  ستاو نسبت به محيط اطراف اها، باورها و واكنش دهنده نحوه تفكر، ارزش فرد نشان

تواند قصد رفتاري وي را تحت تأثير قرار دهد. در اين خصوص، با توجـه   طور مستقيم مي

هاي آموزشـي نيـز رسـانه مفيـد و جـذابي بـراي        به اينكه شبكه اجتماعي تلگرام در زمينه

كنـد و   يرود، احساس خوشايند و ذهنيت مثبتي براي آنان ايجاد مـ  دانشجويان به شمار مي

تري بـراي اسـتفاده از تلگـرام در     به همين دليل ممكن است دانشجويان قصد رفتاري قوي

 هاي آموزشي از خود نشان دهند. فعاليت
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يك رسانه اجتمـاعي   مثابه بهتوان اذعان كرد كه شبكه اجتماعي تلگرام   در نهايت، مي

مي كـاربران بـا   هاي آموزشي مختلفـي همچـون تبـادل معلومـات عمـو      اثرگذار، از نقش

 مؤسساتهاي تخصصي و تحصيلي، مشاوره، پشتيباني از  رساني آموزش يكديگر، اطالع

زاده و همكـاران،   آموزشي حضوري و مجازي و سـاير مـوارد برخـوردار اسـت (عـزت     

هـا و  ) و ضروري است كه اين موضوع به عنوان يك فرصـت، از سـوي دانشـگاه   1394

ملي به رسميت شناخته شود تا با اتخـاذ رويكـردي    ربط، بويژه رسانه ساير نهادهاي ذي

فعاالنه، الزامات و بسترهاي الزم براي مديريت و تشويق دانشجويان و بهبود قصد آنـان  

 هاي آموزشي فراهم آيد. براي استفاده از اين شبكه در زمينه فعاليت

 منابع

). نقـش  1394ي. (علـ  ،خواه كيا، مهدي و خالق آرياني، ابراهيم؛ زاهد بابالن، عادل؛ معيني

هـاي پژوهشـي دانشـجويان تحصـيالت      هاي اجتماعي مجـازي در قابليـت   شبكه

 .26-39)، صص 2( 6، فصلنامه يادگيري الكترونيكي تكميلي.

، ماهنامه وب). از دهستان وايبر تا شهر تلگرام چه گذشت؟. 1394اسماعيلي، اميررضا. (

 .68-74، صص 166

سـازي معـادالت سـاختاري بـا     مدل). 1394وحيد. ( شريف، سعيد و مهدويان، پهلوان

AMOS.تهران: بيشه . 

هـاي   ). اسـتفاده از شـبكه  1393چراغ ماليي، ليال؛ كديور، پروين و صرامي، غالمرضـا. ( 

هاي نـوين  فصلنامه انديشه هـا. ها و چالش اجتماعي مجازي در آموزش: فرصت

 .29-51)، صص 3( 10، تربيتي

فصلنامه تعامل انسـان   هاي اجتماعي.فاده دانشجويان از شبكه). است1394خليلي، ليال. (

 .59-73)، صص 1( 2، و اطالعات

سـازي  هاي اجتماعي: مفهـوم ). رسانه1394ذكايي، محمدسعيد و حسني، محمدحسين. (

هـاي  فصـلنامه پـژوهش   شناسي (مطالعـه دانشـجويان دانشـگاه تهـران).    و گونه

 .77-95)، صص 4( 22، ارتباطي



60 v 1395 پاييز) / 87(پياپي  3سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

هـاي اطالعـات و   هـاي رايـج دربـاره پـذيرش فنـاوري     ). نظريه1388سعود. (رضايي، م

 .63-93)، صص 4( 16، هاي ارتباطيفصلنامه پژوهش ارتباطات.

اهميت ). 1393خواه، علي و آرياني، ابراهيم. ( كيا، مهدي؛ خالقزاهد بابالن، عادل؛ معيني

ـ    و ضرورت شبكه وزش و هاي اجتماعي مجازي به عنـوان ابـزاري بـراي آم

همـايش ملـي مهندسـي رايانـه و مـديريت فنـاوري       مجموعه مقاالت يادگيري. 

 شركت علم و صنعت طلوع فرزين. . تهران:اطالعات

). مقايسـه مـدل   1392نسب، سـيدمحمد؛ اردكـاني، سـعيد و نيكـزاد، فاطمـه. (      طباطبايي

پذيرش تكنولوژي و تئوري عمل مستدل در رابطه با پذيرش تبليغـات موبـايلي.   

 .181-196)، صص 4( 3، لنامه تحقيقات نوين بازاريابيفص

). 1394فـر، محمـد. (  اكبـر و سـلطاني   زاده، مستوره؛ ربيعي، علـي؛ فرهنگـي، علـي   عزت

هاي اجتمـاعي در ايفـاي نقـش آموزشـي از نظـر      بندي ميزان موفقيت شبكه رتبه
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