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 بررسی رابطه  بین ویژگی های  ابزار  مور و بن باسات 
 و  پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 

میان دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر اهواز 
چکیده 

ــه نحــوة گــردآوري داده هــا، توصیفي-پیمایشــی و از نــوع  ــا توجــه ب ــه لحــاظ هــدف، کاربــردي، ب تحقیــق حاضــر ب
هم بســتگي اســت. جامعــۀ آمــاری کلیــۀ دانش آمــوزان مقطــع دبیرســتان در شــهر اهــواز بودنــد کــه از ایــن تعــداد 400 
نفــر بــرای حجــم نمونــۀ آمــاری بــا نمونه گیــری خوشــه ای تصادفــی تعییــن شــدند. داده هــای موردنیــاز بــا اســتفاده از ابزار 
پرســش نامه جمــع آوری شــده اســت. در بخــش  اســتنباطی،  از آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون بــرای آزمــون فرضیات 
و روش تحلیــل مســیر بــرای آزمــون مــدل مفهومــی و ســنجش اثــر مســتقیم متغییرهــا اســتفاده شــده اســت. یافته هــای 
 p>0/05 پژوهــش نشــان داد کــه تمامــی متغیر هــای مســتقل ویژگی هــای ابــزار موروبــن باســات در ســطح معنــاداری
بــا پذیــرش شــبکه های اجتماعــی رابطــۀ معنــادار و مســتقیمی دارنــد. طبــق نتایــج به دســت آمدة متغیــر، مزیــت نســبی 
دارای بــار عاملــی 0/36، تصویــر دارای بــار عاملــی 0/27، داوطلبانه بــودن دارای بــار عاملــی 0/42، مشــاهده پذیری دارای 
ــار  ــج دارای ب ــار عاملــی 0/39، نمایــش نتای ــار عاملــی 0/46، ســازگاری دارای ب ــری دارای ب ــار عاملــی 0/36، آزمون پذی ب
عاملــی 0/38، ســهولت اســتفاده دارای بــار عاملــی 0/33 بــر پذیــرش شــبکه های اجتماعــی هســتند. در رابطــۀ چندگانــه، 
ــرش  ــر پذی ــج ب ــش نتای ــرای نمای ــی 0/01 را ب ــار عامل ــن ب ــت نســبی و کمتری ــرای مزی ــی 0/34 ب ــار عامل بیشــترین ب
شــبکه های اجتماعــی دارنــد. میــزان هم بســتگی 0/161 بیــن دو متغیــر وضعیــت اقتصــادی خانــواده و پذیــرش فنــاوری 

شــبکه های اجتماعــی بیانگــر هم بســتگی ضعیــف بیــن ایــن دو متغیــر اســت. 

کلمات کلیدی: 
پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی، ابزار موروبن باسات، دانش آموزان دبیرستان شهر اهواز. 
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مقدمه
اجتماعی  شبکه های   ،2 وب  پرکاربرد  ابزارهای  از 
بین  تعامل های  و  روابط  شبکه ها  این  است؛  پیوسته 
اطالعات  و  یوآرال  رایانه ها،  سازمان ها،  گروه ها،  افراد، 
هماالثا، و  )الکشمی  می کنند.  ارزیابی  و  ترسیم   را 
 2016( شبکه های اجتماعی ابزار هایی هستند که کاربران 
ایجاد پروفایل های  اطالعات شخصی  با  را قادر می سازند 
و دعوت از دوستان و همکاران به منظور دسترسی به آن 
پروفایل ها و ارسال ایمیل و پیام فوری به یکدیگر، باهم 
ارتباط داشته باشند؛ این پروفایل های شخصی شامل هر 
است.  وبالگ  و  ویدئو، صوت  فایل عکس،  اطالعات،  نوع 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  کاربران  از  بخشی  امروزه 
پژوهشگران حوزه های گوناگون علمی هستند که از منابع 
و امکانات آن برای دستیابی به اطالعات و انجام مبادالت 
با  اجتماعی  شبکه های  بنابراین،  می گیرند؛  بهره  علمی 
ویژگی های خود، زمینۀ ارتباط های علمی جدید را فراهم 
می آورند و به عنوان روش هایی برای جایگزینی روش های 
دگرگون   کردن  حال  در  زیرا  می شوند؛  مطرح  سنتی 
پژوهشگران  میان  اطالعات  تبادل  و  تعامل  روش های 
امروزه   )1395 صالحی،  و  رحیمی  )میرزایی،  هستند. 
فناوری و نوآوری های مربوط به آن به یکی از مهم ترین 
شده  است؛  تبدیل  سازمان ها  راهبردی  محیط  عناصر 
مهم ترین  از  کاربران  ازسوی  فناوری  پذیرش  ازاین رو، 
عوامل موفقیت یک نوآوری است. )مالحسینی و فروزانفر، 

 )1397
تعامالت  و  کارکردها  به دلیل  اجتماعی  شبکه های 
و  دانشگاهیان  از  زیادی  شمار  موردتوجه  خود  گستردة 
با  این شبکه ها که عمدتاً  قرار گرفته اند.  محققان صنایع 
کارکردهای مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند، ساختارها 
هدف  به  بسته  که  دارند  منحصربه فردی  ویژگی های  و 
طراحی آن ها، می توانند طیف وسیعی را دربرگیرند. اصطالح 
بارنز ای.  بار جی.  برای نخستین  را  اجتماعی   شبکه های 
 در سال 1954 طرح کرد.  شبکه های اجتماعی مجازی 
بیشترین  که  هستند  اجتماعی  رسانه های  از  گونه ای 
شباهت را به جامعۀ انسانی دارند و به فرد امکان برقراری 
ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر، فارغ از محدودیت های 

زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می دهند. 
شکست  یا  موفقیت  میزان  تعیین   )1392 )اکبری تبار، 
خدمات فناوري جدید، مبتني بر نرخ پذیرش فناوري ازسوي 
شافي، و  )راجرز  است.  استفاده کننده  جامعۀ  و   کاربران 

 )1983 
بنابراین، افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و موفقیت 
آن ها مدیون عامل مهم پذیرش و استفادة کاربران از این 
عوامل  درک  تسهیل  برای  نظریه پردازان  شبکه هاست. 
اطالعات،  فناوري  پذیرش  در  کاربران  رفتار  بر  مؤثر 
ویژگی های مختلفی را مطرح کرده اند. یکی از نظریه های 
نظریۀ  جدید،  فناوری های  و  نوآوری  پذیرش  در  موجود 
در  راجرز  نظریه هاي  مبناي  بر  که  است  نوآوري  اشاعۀ 
سال 1995 در زمینۀ تحقیقات انتشار نوآوري ارائه شد و 
ویژگي هایي از نوآوري را که توسط موروبن باسات در سال 
1991 ارائه شده بود و از نقطه نظر سیستم هاي اطالعات 
مي کند.  بیان  بود،  گرفته  قرار  موردقضاوت  مدیریت 
نوآوری اشاعۀ  نظریۀ  در  نوآوری  ادراکي   هشت مشخصۀ 

تصویر،  استفاده،  سهولت  نسبی،  مزیت  از:  عبارت اند   
آزمون پذیری  سازگاری،  نتایج،  نمایش  مشاهده،  قابلیت 
اقتصادی  وضعیت  تحقیق  این  در  داوطالبانه.  استفادة،  و 
بررسی  نیز  اجتماعی  شبکه های  پذیرش  بر  خانواده 
می شود. ازجمله نظریه پردازانی که تأثیر این ویژگی ها در 

پذیرش فناوری را نشان دادند، می توان بیان داشت:
پذیرش  در  که  است  ویژگی هایی  از  مشاهده 
پژوهش های  در  ادعا  این  دارد؛  مثبت  تأثیری 
کیگان مک   ،)2003( راجرز  توسط   پیشین 
تأیید  به   )1391( نظری  و   )2006( دیویس   ،)2006(  
استفاده  از ویژگی های دیگر درک سهولت  رسیده است. 
در  که  است  سازگاری  و  نسبی  مزیت  و  فناوری  از 
 ،)1995( تاد  و  تیلور  که  است؛  مؤثر  فناوری  پذیرش 
کلین و  توماتزکی   ،)2003( راجرز   ،)1993(  دیویس 

 )1982( و نظری )1391( در پژوهش های خود این تأثیر 
 مثبت را نشان داده اند. آزمون پذیری یک نوآوری از دید استیونز
گوستافسون و  ساری  و   )2003( راجرز   ،)2000(   

بود.  خواهد  مؤثر  نوآوری  پذیرش  در   )1994(  
و  آگاهانه  رفتار   ،)1975( فیشبن  و  آجزن  نظر  از 
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 بررسی رابطه بین ویژگی های ابزار مور و بن باسات و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 
میان دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر اهواز 

پذیرش  برای  کاربردی  و  فوق العاده  تأثیر  داوطلبانه 
استفادة  از  به دست آمده  نتایج  و  جدید  فناوری های 
استاچوایز بی.  آیرون  داراست.  را  فناوری   این 
)2011( اظهار داشته است که تصویر و مشاهدة نتایج در 

پذیرش فناوری تأثیرگذار خواهد بود.
مطالعاتي  حوزه هاي  مهم ترین  از  دانش آموزي  حوزة 
ورود  مسئلۀ  داشت.  آن  به  ویژه ای  توجه  باید  که  است 
از  یکي  همواره  اجتماعی  و شبکه های  مجازي  فضاي  به 
مهم ترین چالش هاي نظام آموزش وپرورش و دستگاه هاي 
مسئول در برقراري نظم و امنیت به شمار مي آید. گرایش و 
تأثیرپذیری افراد جامعه به هریک از این رسانه های مدرن 
دانش آموزان  قشر  و  است  در حال گسترش  به مرورزمان 
که  روان شناختي ای  خصوصیات  جهت  به  نوجوانان  و 
مي آیند؛  به شمار  جامعه  گروه هاي  اثرپذیرترین  از  دارد، 
برندینگ، وب سایت  در  موجود  آمارهاي  طبق   چراکه 
دانش آموزان  را  کشور  کل  جمعیت  درصد   20 حدود   
تشکیل مي دهند. قبل ازآنکه اقدامي در جهت جلوگیري و 
پیشگیري از گرایشات و یا تشویق و ترغیب دانش آموزان 
به شبکه های اجتماعی صورت پذیرد، باید ارتباط عوامل 
مؤثر بر پذیرش این شبکه های اجتماعی و علت موفقیت 
بین  در  خارجی  اجتماعی  شبکه های  باالی  پذیرش  و 
نوجوانان و دانش آموزان و ویژگی های شبکه های اجتماعی 
و  قابل مشاهده بودن  و  نسبی  مزیت های  و  سهولت  نظیر 
نمایش  و  آن ها  آزمودن  یا  آن ها  استفادة  اختیاری بودن 

نتایج را موردبررسی قرار داد. 
تا  است  آن  درصدد  حاضر  پژوهش  بنابراین، 
موروبن باسات  ابزار  ویژگی های  بین  آیا  که  کند  بررسی 
نسبی،  مزایای  آزمون پذیری، مشاهده پذیری،  )سازگاری، 
داوطلبانه بودن، تصویر، سهولت استفاده، نمایش نتایج( با 
پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان 
وجود  معناداری  رابطۀ  اهواز  شهر  در  دبیرستان  مقطع 
دارد؟ با توجه به آنچه بیان شد، فرضیه های زیر نیز تبیین 

شده است:
1- بین مزیت نسبی شبکه های اجتماعی و پذیرش 
مقطع  دانش آموزان  توسط  اجتماعی  شبکه های  فناوری 

دبیرستان در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 

2- بین تصویر شبکه های اجتماعی و پذیرش فناوری 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 

در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
3- بین داوطلبانه بودن استفاده از شبکه های اجتماعی 
و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان 
مقطع دبیرستان در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
4- بین مشاهده پذیری شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 

در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
5- بین آزمون پذیری شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 

در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  سازگاری  بین   -6
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 

در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
7- بین نمایش نتایج شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 

در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  سهولت  بین   -8
مقطع  دانش آموزان  توسط  اجتماعی  شبکه های  پذیرش 

دبیرستان در شهر اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد. 
نظریۀ  که طبق  متغیرهای مستقل  پژوهش،  این  در 
خواهند  تأثیر  جدید  فناوری  پذیرش  در  موروبن باسات 
آزمون پذیری،  نسبی،  مزیت  سازگاری،  شامل  گذاشت، 
نتایج  نمایش  داوطلبانه بودن،  تصویر،  مشاهده پذیری، 
فناوری  پذیرش  وابسته،  متغیر  هستند.  سهولت  و 
بینگ جان  پل  است.  اجتماعی(  )شبکه های   جدید 
پذیرش  مدل  بررسی  برای  خود  مقالۀ  در   )2013(   
موروبن باسات مدل مفهومی ای را پیشنهاد کرده است که 
در این تحقیق از این الگو برای بررسی اثر متغییرها برروی 

پذیرش شبکه های اجتماعی استفاده شده است.

پذیرش شبکه های اجتماعی
تِم  هفت   ،)1398( کیوانی  داخلی  پژوهش های  در   
اصلی یا همان عوامل مؤثر در فرهنگ یادگیری الکترونیکی 
 SCRM استقرار  و  اطالعات  فناوری  پذیرش  جهت  در 
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است؛ این هفت تم عبارت اند از: عوامل ساختاری، عوامل 
رفتاری، عوامل محیطی، فرایند ها، خروجی، اثر و پیامد. 
زنجانی )1397( نیز عادت، انگیزة وابسته به لذت، شرایط 
عوامل  مهم ترین  از  را  کارآمدی  خود  و  تسهیل کننده 
قصد استفاده از شبکه های اجتماعی براساس تئوری های 
میزان پذیرش فناوری و شناخت شبکۀ اجتماعی در میان 
دهقان/   عادل پور  و  مصلح  عبدالمجید  دانست.  کاربران 
)1394( نشان دادند که سهولت استفاده از تجارت سیار 
بر نگرش کاربران و تمایل آنان به استفاده از تجارت سیار 
تأثیر مثبت و معناداري دارد. میزان تأثیر سهولت استفاده 
از تجارت سیار بر نگرش کاربران و تمایل آن ها به استفاده 
ترتیب 0/19 و 0/22 است که نشان  به  از تجارت سیار 
می دهد متغیر سهولت استفاده از تجارت سیار به ترتیب 
تمایل  و  نگرش  متغیرهاي  تغییرات  از  درصد   22 و   19
کاربران به استفاده از تجارت سیار را توجیه می کند. نتایج 
حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که سطح سازگاري 
سودمندي  و  استفاده  سهولت  بر  سیار  تجارت  با  فردي 

درک شدة تجارت سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد. 
و همکاران )1394(  فرزانه  پژوهش  نتایج  همچنین، 
که  می دهد  نشان  میانگین  مقایسۀ  آزمون  داد  نشان 
برحسب  مجازی  اجتماعی  شبکه های  به  گرایش  بین 
دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  اقتصادی-اجتماعی  پایگاه 
بین  اجتماعی مجازی در  به شبکه های  میانگین گرایش 
کمتر  پایین،  اقتصادی-اجتماعی  پایگاه  با  دانش آموزان 
باالست.  اقتصادی-اجتماعی  پایگاه  با  دانش آموزان  از 
فناوری  دادند  نشان   )1394( همکاران  و  تقوی نژاد 
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  توسط  اجتماعی  شبکه های 
اسالمی واحد اهواز شامل عوامل بیرونی، برداشت ذهنی 
دانشجویان از سهولت استفاده، برداشت ذهنی دانشجویان 
از منفی بودن، نگرش دانشجویان نسبت به استفاده، قصد 

استفاده و به کارگیری شبکه های اجتماعی است. 
تأثیر  داد  نشان  پژوهشی  در   )2020( تالوکدر)1( 
عملکردی،  تناسب  عملکرد،  به  امید  اجتماعی، 

1-  Talukder

 
 
 
 
 

 
 اجتماعیهای پذیرش شبکه

 
 
 

 
  (2013) پل جان بینگ ( به نقل از1991باسات ) بن مور و تیدیای مفهومی: الگوی شکل

 در الکترونیکی یادگیری فرهنگ در مؤثر عوامل همان یا اصلی متِ هفت ،(1398کیوانی ) داخلیهای در پژوهش
 عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل :از نداعبارت تم هفت این است؛ SCRM استقرار و اطالعات فناوری پذیرش جهت

 خود و کنندهتسهیل شرایط لذت، به وابسته انگیزۀ ( نیز عادت،1397زنجانی ) .پیامد و اثر خروجی،ها، یندفرا محیطی،
 شناخت و فناوری پذیرش میزانهای تئوری براساس اجتماعیهای شبکه از استفاده عوامل قصد ترینمهم از را کارآمدی

 کهنشان دادند ( 1394) عادل پوردهقان /پور دهقانعادلعبدالمجید مصلح و کاربران دانست.  میان در اجتماعی شبکۀ
 میزان دارد. معناداری و مثبت تأثیر سیار تجارت از استفاده به آنان و تمایل کاربران نگرش بر سیار تجارت از استفاده سهولت

 22/0و  19/0ترتیب  به سیار تجارت از استفاده بهها آن تمایل و کاربران نگرش بر سیار تجارت از استفاده سهولت تأثیر
 و نگرش متغیرهای تغییرات از درصد 22 و 19 به ترتیب سیار تجارت از استفاده سهولت متغیر دهدمی نشان که است

 سازگاری سطح که دهدمی نشان مسیر تحلیل از حاصل نتایج .کندمی توجیه را تجارت سیار از استفاده به کاربران تمایل
  دارد. معناداری و مثبت تأثیر سیار تجارتشدۀ درك سودمندی و استفاده بر سهولت سیار تجارت با فردی

دهد که بین می میانگین نشان آزمون مقایسۀ ( نشان داد1394) نتایج پژوهش فرزانه و همکاران ،همچنین
اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین گرایش به -ماعی مجازی برحسب پایگاه اقتصادیاجتهای گرایش به شبکه

با پایگاه آموزان دانشکمتر از  ،اجتماعی پایین-صادیبا پایگاه اقتآموزان دانشاجتماعی مجازی در بین های شبکه
 دانشجویان توسط اجتماعیهای شبکه فناوری( نشان دادند 1394) نژاد و همکارانتقویست. اجتماعی باال-اقتصادی

 پذیریآزمون

 پذیریمشاهده

 تصویر

  بودنداوطلبانه

 سازگاربودن

 سهولت استفاده

 نمایش نتایج

 مزیت نسبی استفاده

 شکل: الگوی مفهومی  ای دی تی موروبن باسات )1991( به نقل از پل جان بینگ )2013( 
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پذیرش  با  لذت جویی  انگیزة  و  خود  به  تحقق بخشیدن 
عالوه براین،  دارد؛  مثبت  رابطۀ  اجتماعی  شبکه های 
اضطراب فناوری و مقاومت در برابر تغییر، تأثیرات مهم 
اما منفی بر پذیرش شبکه های اجتماعی دارد. وحدت)1( 
از  استفاده  به  نسبت  نگرش  که  داد  نشان  نیز   )2020(
شبکه های اجتماعی یک واسطۀ کامل در سه مسیر مدل 
تأثیر واسطه ای  از بین عوامل بی شمار فقط سن  است و 
در مسیر مفید بودن درک شده به نگرش نسبت به استفاده 
از شبکه های اجتماعی دارد. لی)2( )2019( نیز نشان داد 
لذت  اجتماعی،  روابط  قدرت  و  اجتماعی  تعامالت  که 
درک شده از پذیرش را افزایش می دهد و لذت درک شده 
تأثیر مهمی در قصد استفاده دارد تا سودمندی درک شده 

که عنصر اصلی پذیرش فناوری است. 

روش پژوهش 
کاربردي  تحقیق  یک  هدف،  به لحاظ  حاضر  تحقیق 
محسوب مي شود و با توجه به نحوة گردآوري داده ها، در 
زمرة پژوهش هاي توصیفي-پیمایشی طبقه بندي مي شود. 
از میان روش هاي گوناگون پژوهش هاي توصیفي، ماهیت 
و روش این تحقیق از نوع پژوهش هاي هم بستگي است. 
دانش آموزان  کلیۀ  شامل  تحقیق  این  در  آماري  جامعۀ 
آمار  طبق  اهواز  شهر  است.  اهواز  شهر  دبیرستان  مقطع 
گرفته شده از ادارة کل آموزش وپرورش استان خوزستان 
دبیرستان  دارای 367  تحصیلی 1394-1395،  در سال 
دورة دوم است و آموزش وپرورش اهواز به 4 ناحیه تقسیم 
 12000 شامل  تحقیق  این  آماری  جامعۀ  است.  شده  
دانش آموز دبیرستانی است. در این پژوهش برای تعیین 
حجم  تعیین  برای  کوکران  فرمول  از   )n( نمونه  حجم 
کوکران  فرمول  از  استفاده  با  است.  شده  استفاده  نمونه 
اقدام به تعیین حجم نمونه کردیم که با توجه به فرمول 
زیر، حجم نمونه 372 نفر به دست آمد. به منظور افزایش 
آماري  نمونۀ  حجم  به  دیگر  نفر   50 نمونه گیري،  دقت 
افزوده شد و حجم نمونۀ آماري به 422 نفر افزایش یافت 
 22 حدوداً  پرسش نامه ها  جمع آوری  و  توزیع  از  بعد  که 

1-  Vahdat
2-  Lee

شد  گذاشته  کنار  تکمیل،  در  نقص  علت  به  پرسش نامه 
و 400 پرسش نامۀ دیگر موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. 

نمونه گیري  روش  به  حاضر  تحقیق  آماري  نمونۀ 
و  اهواز  شهر  منطقۀ   4 از  تصادفی  طبقه ای  خوشه ای 
مدارس متوسطۀ آن انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات 
پرسش نامه است. پرسش نامۀ متغیرهای مستقل براساس 
پرسش نامۀ مدل پذیرش فناوری موروبن باسات )2001( 
و با مطالعۀ نوشتار پژوهشگران پیشین ازجمله تقوی نژاد 
و  روایی  و  است  شده  تهیه   )1391( نظری  و   )1393(
پایایی پرسش نامه در این پژوهش آزموده خواهد شد. این 
لیکرت  درجۀ   5 طیف  در  سؤال   55 شامل  پرسش نامه 
خیلی  و  مخالفم  ندارم،  نظری  موافقم،  موافقم،  )خیلی 
مخالفم( تهیه شد. نمره گذاری به این صورت بود که برای 
خیلی مخالفم عدد 1، مخالفم عدد 2، نظری ندارم عدد 3، 
موافقم عدد 4 و خیلی موافقم عدد 5 در نظر گرفته شد. 
سپس با کمک نرم افزار اس پی اس اس)3( و با استفاده 
از ضریب هم بستگی پیرسون)4( برای تأیید یا رد فرضیه ها 
و از معادالت ساختاری برای آزمون مدل و سنجش تأثیر 
هریک از مؤلفه ها بر متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار 

آموس)5( موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. 

یافته های پژوهش 
معناداری  سطح  در   P  >0/001 مقدار  به  توجه  با 
عامل  بین  بنابراین،  تأیید می شود؛  پژوهش  فرض   0/05
شبکه های  پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  نسبی  مزیت 
اجتماعی رابطۀ معنا داری وجود دارد؛ شدت این رابطه نیز 

0/36 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P  >0/001 مقدار  به  توجه  با 
0/05 فرض پژوهش پذیرفته می شود؛ بنابراین، بین عامل 
تصویر شبکه های اجتماعی و پذیرش شبکه های اجتماعی 
رابطۀ معنا داری وجود دارد؛ شدت این رابطه نیز 0/27 و 

در جهت مستقیم است.
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار   به  توجه  با 
0/05 فرض پژوهش پذیرفته می شود؛ بنابراین، بین عامل 
3-  spss
4-  pearson 
5-  Amous

 بررسی رابطه بین ویژگی های ابزار مور و بن باسات و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 
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جدول  1: پایایی گویه ها
الفایکرونباختعدادگویههامفهوم

40/702داوطلبانه

160/777مزیتنسبی

150/754سازگاری

40/803تصویر

80/721سهولتاستفاده

40/834اثباتنتایج

50/812مشاهده

40/711آزمایش

60/851پذیرششبکههایاجتماعی

550/826کلپرسشنامه

جدول 2: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ اّول 
نتیجۀ آزمون-PValueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/36مزیتنسبی>---پذیرششبکههایاجتماعی
)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 3: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ دوم 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/27تصویر>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 4: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ سوم 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/42داوطلبانهبودن>---پذیرششبکههایاجتماعی

 )منبع: داده های پژوهش( 

جدول 5: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ چهارم
نتیجه آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/36قابلیتمشاهده>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش( 
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داوطلبانه بودن استفاده از شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شدت  دارد؛  وجود  معنا داری  رابطۀ  اجتماعی  شبکه های 

این رابطه نیز 0/42 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
0/05 فرض پژوهش پذیرفته می شود؛ بنابراین، بین عامل 
پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  مشاهده پذیری  قابلیت 
شدت  دارد؛  وجود  معنا داری  رابطۀ  اجتماعی  شبکه های 

این رابطه نیز 0/36 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
0/05 فرض پژوهش پذیرفته می شود؛ بنابراین، بین عامل 
شبکه های  پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  آزمون پذیری 
اجتماعی رابطۀ معنا داری وجود دارد؛ شدت این رابطه نیز 

0/46 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
بین  بنابراین،  می شود؛  پذیرفته  پژوهش  فرض   0/05

عامل سازگاری شبکه های اجتماعی و پذیرش شبکه های 
اجتماعی رابطۀ معنا داری وجود دارد؛ شدت این رابطه نیز 

0/39 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
بین  بنابراین،  می شود؛  پذیرفته  پژوهش  فرض   0/05
عامل قابلیت نمایش نتایج شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شدت  دارد؛  وجود  معنا داری  رابطۀ  اجتماعی  شبکه های 

این رابطه نیز 0/38 و در جهت مستقیم است. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
بین  بنابراین،  می شود؛  پذیرفته  پژوهش  فرض   0/05
پذیرش  و  اجتماعی  از شبکه های  استفاده  عامل سهولت 
شدت  دارد؛  وجود  معنا داری  رابطۀ  اجتماعی  شبکه های 

این رابطه نیز 0/33 و در جهت مستقیم است. 
تحلیل مسیر مدل پژوهش 

رابطۀ چندگانه بین ویژگی های ابزار موروبن باسات و 

جدول 6: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ پنجم 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/46آزمونپذیری>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 7: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ ششم 

نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/39سازگاری>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 8: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ هفتم 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/38نمایشنتایج>---پذیرششبکههایاجتماعی
)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 9: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری فرضیۀ هشتم 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معنادار است0/001<0/33سهولتاستفاده>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش(
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پذیرش شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان. 
رابطۀ  برای  پژوهش  مدل  مسیر  تحلیل   ،10 نمودار 

چندگانه در حالت تخمین استاندارد. 
معناداری  سطح  در   P>0/001 مقدار  به  توجه  با 
مزیت   ،0/23 شدت  با  داوطلبانه بودن  عوامل  بین   ،0/05
و  با شدت 0/19  استفاده  با شدت 0/34، سهولت  نسبی 
آزمون پذیری شبکه های اجتماعی با شدت 0/28 با پذیرش 
شبکه های اجتماعی رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. 

بررسی سؤال پژوهش 
اقتصادی  وضعیت  بین  آیا  پژوهش:  این  سؤال 
توسط  اجتماعی  شبکه های  فناوری  پذیرش  و  خانواده 
رابطۀ  اهواز  شهر  در  دبیرستان  مقطع  دانش آموزان 

از  فرضیه  این  آزمون  جهت  دارد؟   وجود  معناداری 
آمارة پیرسون استفاده شده است؛ چراکه سطح سنجش 
نتیجۀ  است.  فاصله ای  وابسته  و  مستقل  متغیرهای 
در جدول شماره 11  فرض  این  با  رابطه  در  آزمون  این 
وضعیت  متغیر  دو  بین  براین اساس،  است؛  قابل مشاهده 
اقتصادی خانواده و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 
توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان اهواز 
اطمینان،  درصد   99 و   sig>0/001 معناداری  سطح  با 
 H0 فرض بنابراین،  دارد؛  وجود  مثبتی  و  معنادار  رابطۀ 
در رابطه با این دو متغیر رد می شود و فرض H1 تأیید 
می شود؛ به عبارتی، بین متغیرهای موردبررسی هم بستگی 
اقتصادی  وضعیت  هرچه  یعنی  دارد؛  وجود  مستقیمی 
اجتماعی  فناوری شبکه های  پذیرش  باشد،  بهتر  خانواده 

  تحلیل مسیر مدل پژوهش
  آموزاناجتماعی توسط دانشهای بن باسات و پذیرش شبکه ابزار مور وهای چندگانه بین ویژگی رابطۀ

 
  چندگانه در حالت تخمین استاندارد ۀتحلیل مسیر مدل پژوهش برای رابط ،10نمودار 

 

 

 

 

 

 

 داری : بررسی ضرایب استاندارد و معنی10جدول 
 آزمون نتیجۀ Value P- ضریب مسیر 

 معنادار است <001/0 23/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->داوطلبانه 
 معنادار است <001/0 34/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->مزیت نسبی 

 معنادار نیست 11/0 15/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->سازگاری 
 معنادار نیست 78/0 02/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->تصویر 

های پذیرش شبکه --->سهولت استفاده 
 اجتماعی

 معنادار است <001/0 19/0

 معنادار نیست 86/0 01/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->نمایش نتایج 
 معنادار نیست 67/0 02/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->مشاهده 
 معنادار است <001/0 28/0 اجتماعیهای پذیرش شبکه --->آزمایش 

  های پژوهش(داده :)منبع 

 

نمودار 10، تحلیل مسیر مدل پژوهش برای رابطۀ چندگانه در حالت تخمین استاندارد 
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جدول 10: بررسی ضرایب استاندارد و معنا داری 
نتیجۀ آزمون-P Valueضریب مسیر

معناداراست0/001<0/23داوطلبانه>---پذیرششبکههایاجتماعی

معناداراست0/001<0/34مزیتنسبی>---پذیرششبکههایاجتماعی

معنادارنیست0/150/11سازگاری>---پذیرششبکههایاجتماعی

معنادارنیست0/020/78تصویر>---پذیرششبکههایاجتماعی

معناداراست0/001<0/19سهولتاستفاده>---پذیرششبکههایاجتماعی

معنادارنیست0/010/86نمایشنتایج>---پذیرششبکههایاجتماعی

معنادارنیست0/020/67مشاهده>---پذیرششبکههایاجتماعی

معناداراست0/001<0/28آزمایش>---پذیرششبکههایاجتماعی

)منبع: داده های پژوهش( 

جدول 11: ضریب هم بستگی بین وضعیت اقتصادی خانواده و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 
پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 

سطحمعناداری)sig(وضعیت اقتصادی خانواده )r(ضریبهمبستگی تعداد

>0/001 0/161 400

توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان اهواز 
نیز بیشتر است. میزان هم بستگی بین دو متغیر وضعیت 
اقتصادی خانواده و پذیرش فناوری شبکه های اجتماعی 
توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان اهواز 
این دو  بیانگر هم بستگی ضعیف بین   161/0 =rبا مقدار

متغیر است. 

بحث و نتیجه گیری 
امروزه شبکه های اجتماعی، مهد تمدن ها و فرهنگ های 
مختلف بشری است. وجود زبان های مختلف در رسانه های 
اجتماعی، امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم می کند 
که می توانند فرهنگ حاکم بر جامعۀ خود را به معرض دید 
عموم بگذارند. بر اثر تغییر و تحوالت و انقالب های رخ داده 
در تکنولوژی و روند استفاده از آن در دنیا و ظهور فناوری 
اطالعات و ارتباطات، روند گذران وقت اقشار سنی مختلف 
نیز تغییر پذیرفته است؛ دراین میان، جوانان و نوجوانان جزو 
اّولین اقشاری هستند که نسبت به تکنولوژی های جدید 

روند  آن ها می شوند.  و جذب  داده  نشان  اشتیاق  و  اقبال 
استفاده از اینترنت و به خصوص رسانه های اجتماعی اخیراً 
به شدت افزایش یافته است و گونه های خاص از رسانه های 
اجتماعی که شباهت زیادی به زندگی اجتماعی واقعی بشر 
تا حد زیادی  داشته و در آن روابط و تعامالت اجتماعی 
اجتماعی  شبکه های  همان  )که  است  شده  شبیه سازی 
است.  گرفته  قرار  مخاطبان  مورداقبال  هستند(،  مجازی 

)سهرابی، 1389( 
بین  رابطۀ  بررسی  پژوهش،  این  در  ما  اصلی  هدف 
فناوری  پذیرش  و  موروبن باسات  ابزار  ویژگی های 
اجتماعی میان دانش آموزان مقطع دبیرستان  شبکه های 
هشت  از  ما  هدف،  این  بررسی  برای  است؛  اهواز  شهر 
کرده ایم.  استفاده  پژوهش  این  در  سؤال  یک  و  فرضیه 
فرضیات  کلیۀ  شد،  اشاره  پیش ازاین  همان طورکه 
گرفتند؛  قرار  موردتأیید  آماري  آزمون  به وسیلۀ  پژوهش 
ابزار  ویژگی های  میان  معناداري  ارتباط  به بیان دیگر، 
مشاهده پذیری،  آزمون پذیری،  )سازگاری،  موروبن باسات 
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استفاده،  سهولت  تصویر،  داوطلبانه بودن،  نسبی،  مزایای 
اجتماعی  شبکه های  فناوری  پذیرش  با  نتایج(  نمایش 
توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر اهواز وجود 
دارد. با توجه به ویژگی های ابزار موروبن باسات و ارتباط 
معنادار آن با پذیرش شبکه های اجتماعی، می توان بیان 
کرد که هرچه درک دانش آموزان در مورد مزایا و منافع 
همان  به  شود،  بیشتر  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

اندازه میزان پذیرش و به کارگیری نیز بیشتر می شود. 
این   ،2 جدول  در  اّول  فرضیۀ  نتایج  به  توجه  با   -
 ،)1391( همکاران  و  نظری  تحقیقات  نتایج  با  پژوهش 
بی استاچوایز  آیرون   ،)1390( همکاران  و  کهن  پروین 
و   )1983( راجرز   ،)2011( همکاران  و  لی   ،)2011(

فیشبن و آجزن )1975( همخوانی دارد. 
- با توجه به فرضیۀ دوم و مطابق جدول 3، بین تصویر 
موجود در شبکه های اجتماعی و پذیرش فناوری شبکه های 
اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان 
اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد؛ این یافته با نتایج تحقیقات 

آیرون بی استاچوایز)1( )2011( همخوانی دارد. 
- در فرضیۀ سوم مطابق جدول 4، مشخص شد بین 
پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  داوطلبانه بودن 
مقطع  دانش آموزان  توسط  اجتماعی  شبکه های  فناوری 
دبیرستان در شهرستان اهواز رابطۀ معناداری وجود دارد که 
این یافته با تحقیق آیرون بی استاچوایز )2011( همخوانی دارد. 
- با توجه به نتایج جدول 5 و فرضیۀ چهارم، مشخص 
پذیرش  و  اجتماعی  شبکه های  مشاهده پذیری  بین  شد 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 
یافته  این  دارد؛  معنادار وجود  رابطۀ  اهواز  در شهرستان 
و  کهن  پروین   ،)1391( همکاران  و  نظری  تحقیقات  با 
همکاران )1390(، آیرون بی استاچوایز )2011(، لی)2( و 

همکاران )2011( همخوانی دارد. 
- با توجه به نتایج جدول 6 و فرضیۀ پنجم، مشخص شد 
بین آزمون پذیری شبکه های اجتماعی و پذیرش شبکه های 
اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان 
اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد؛ که این یافته با نتایج مطالعات 

1-  Aaron B. Stachewicz
2- Yi-Hsuan Lee, Yi-Chuan Hsieh and Chia-Ning Hsu 

نظری و همکاران )1391(، آیرون بی استاچوایز )2011(، لی 
و همکاران )2011( همخوانی دارد. 

- با توجه به نتایج جدول 7 و فرضیۀ ششم مشخص 
شد بین سازگاری شبکه های اجتماعی و پذیرش فناوری 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 
در شهرستان اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد؛ این نتیجه 
با یافته های مطالعات نظری و همکاران )1391(، پروین 
کهن و همکاران )1390(، آیرون بی استاچوایز )2011(، 
راجرز )3()1983( و فیشبن و  لی و همکاران )2011(، 

آجزن )1975( همخوانی دارد. 
- با توجه به نتایج جدول 8 و فرضیۀ هفتم مشخص 
شد بین نمایش نتایج شبکه های اجتماعی و پذیرش فناوری 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 
در شهرستان اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد؛ که این یافته 

با مطالعۀ آیرون بی استاچوایز )2011( همخوانی دارد. 
- با توجه به نتایج جدول 9 و فرضیۀ هشتم مشخص 
شد بین سهولت استفاده از شبکه های اجتماعی و پذیرش 
شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان مقطع دبیرستان 
در شهرستان اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد؛ این نتیجه 
با نتایج مطالعات پروین کهن و همکاران )1390(، آیرون 
بی استاچوایز )2011(، راجرز )1983( و فیشبن و آجزن 

)1975( همخوانی دارد. 
نسبتاً  افرادی  می کند  تأیید  انجام شده  مطالعات 
فناوری را می پذیرند که به آزمون پذیری اهمیت بیشتری 
می پذیرند.  دیرتر  را  فناوری  که  کسانی  تا  می دهند 
زودپذیران بیشتر از ُکندپذیریان در جست وجوی اطالعات 
مربوط به فناوری هستند، زیرا به کاربردن و آزمون کردن 
این  از  استفاده  را می دهد که  اطمینان  این  فناوری  یک 
فناوری تا چه حد انتظارات آنان را برآورده می سازد؛ نتایج 
به دست آمده و قابل مشاهده بودن ناشی از فناوری نیز در 
میزان پذیرش مؤثر است. نتایج دیگر این تحقیق بیانگر 
این است که جوانان و نوجوانان ما با پذیرش شبکه های 
اوقات  از  زیادی  نسبتاً  زمان  فزاینده ای  به طور  اجتماعی 
فراغت خود را صرف شبکه های اجتماعی مجازی می کنند 
نظرات  و  نگرش ها  رفتارها،  شامل  آن ها  زندگی  و سبک 

3-  Rajerze
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اجتماعی  شبکه های  این  تحت تأثیر  آن ها  دیدگاه های  و 
مجازی تا حد زیادی تغییر می کند؛ ازاین رو و با توجه به 
نتایج به دست آمده از یافته های این تحقیق، پیشنهادها و 

راهکارهای این تحقیق به صورت زیر بیان می شود: 
از  استفاده  زمینۀ  در  والدین  می شود  پیشنهاد   -
پیشنهاد  فرزندانشان  به  و  بگیرند  پیش  دسِت  اینترنت، 
دهند که از میان همۀ سرگرمی ها و جذابیت های فضای 
مجازی چه چیزی را انتخاب کنند؛ شبکه هایی را پیشنهاد 
به  آن ها  برای  آموزشی  سرگرمی،  عین  در  که  دهند 
دیگر  شبکه های  به  نسبت  حداقل  یا  باشد  داشته  دنبال 
آسیب هایش کمتر باشد. این حضور در کنار فرزندان باید 
فعاالنه باشد نه منفعالنه و برنامۀ پیشنهادی باید با مطالعه 
انتخاب شود تا تحت الشعاع جذابیت های سایر شبکه ها و 

سرگرمی های انتخابی آن ها قرار نگیرد. 
باعث  تا  شود  اتخاذ  تدابیری  که  می شود  پیشنهاد   -
در  آن ها  والدین  و  دانش آموزان  رسانه ای  سواد  ارتقای 
ناهنجاری های  و  هنجارها  و  نبایدها  و  باید ها  از  استفاده 
بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی مجازی و همچنین 
ارتقای سطح آگاهی و آموزش دانش آموزان و والدین توسط 
نهادها و سازمان های مرتبط با امور آموزشی-فرهنگی، مورد 
اجتماعی  اینترنت و شبکه های  به ویژه  فناوری های جدید 
مستند  فیلم،  پخش  با  می توان  به عالوه  شود.  مجازی 
در  تلویزیون  و  رادیو  در  هشدار  و  آموزنده  آگهی های  و 
خصوص خطرات و تهدیدات ناشی از شبکه های اجتماعی 

مجازی مورداستفاده در سطح جامعه اقدام کرد. 
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