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چکیده
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در ايران به طور محسوسی افزايش يافتهه اباهاد ملت هن زیه ی
اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است .ه ف از اين مقاله ،بررسی میزان اسهتفاده از شهبکهههای اجتمهاعی
مجازی عوامل موثر بر آن در میان دایشجوما مان دایشگاه فرهنگیان است .دادهها با استفاده از پیمهايش
تحت ب به شیوه یمویه یری چن مرح های با تا اد یمویه  911یفر در سال  0391ردآ ری ش  .یتهاي
یشان داد شبکههای اجتماعی ت گرام ،اتسآپ اينستا رام از جم ه پرطرف ارترين شهبکهههای اجتمهاعی
مجازی در بین پاسلگويان میباشن  .اکثريت آیها با استفاده از ت فن همراه ديتای وشی شلصی در اين
شبکههای مجازی حضور پی ا میکنن  .ح د ییمی از پاسلگويان بین د تا چهار ساعت در شبایهر ز زمان
خود را صرف استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میکنن  .یتاي ر رسهیون چن ایهه تح یهل مسهیر
یشان داد که مهمترين متغیرهای تأثیر ذار بر میزان استفاده از شبکههای اجتمهاعی مجهازی ،بهه ترتیه ،
رايش ،یگرش ،اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی میباشن .
واژه های كلیدی :فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،اعتماد ،جنسیت ،دایشجوما مان.

* مقاله فوق مستلرج از طرح پژ هشی با عنوان «بررسی میزان رايش اختصاص قت دایشجو ما مان به
شبکههای اجتماعی » است که با حمايت مالی دایشگاه فرهنگیان در سال  0391ایجام ش ه است.
b.sabzeh@cfu.ac.ir
 0استاديار ر ه ع وم تربیتی دایشگاه فرهنگیان تهران (یويسن ه مسئول)
rassadeghi@ut.ac.ir
 2دایشیار جمایت شناسی ،دایشک ه ع وم اجتماعی ،دایشگاه تهران
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مقدمه
در جاماه اطالعاتی امر ز ،استفاده سترده از فنا ریهای ج ي  ،جز مولفههای ایکاریاپذير
زی ی محسوب میشود افراد یاچار هستن برای ایجام اموری یظیر کس
برقراری ارتباط

اطالعات موردییاز،

غیره از رسایههای ملت ن استفاده یماين  .در سالهای اخیر ،در بین
0

رسایههای ارتباطی اطالعاتی ،شبکههای اجتماعی مجازی سترش زيادی يافته است مورد
توجه اقشار ملت ن جاماه قرار رفته است ،به یحوی که تا اد زيادی از افراد هر جاماه ،عضو
به طور م ا م ر زایه از آنها به داليل ملت فی استفاده

شبکههای اجتماعی مجازی هستن

میکنن  .بوي  )2116(2ماتق است شبکههای اجتماعی مجازی با داشتن قاب یت اداره هويت
شلصی

تاامالت توسط خود کاربران ،باعث جذب

فنا ریهای ارتباطی ش ه است (قاضییوری

متمايز ش ن اين شبکهها از ساير

همکاران .)22 :0393 ،قاب یتها

کارکردهای

متنوع شبکههای اجتماعی مجازی از قبیل ايجاد پر فايل شلصی ،ايجاد ر ه در حوزههای
خاص ،تبادل پیامهای فردی

ر هی ،ارتباط با د ستان

آشنايان ،کا ش در مقولههای

مشلص ،مناظره رسایهای ،تولی محتوای ي ئويی ،فهرستبن ی عاليق ،ییازها

بازدي ها،

ايجاد بالگ شلصی يا حرفهای غیره باعث افزايش محبوبیت میزان استفاده از آنها ش ه
است (خاییکی بابايی.)12 :0391،
استفاده م ا م از شبکههای اجتماعی مجازی ،میتوای تمامی ابااد زی ی

جنبههای

اجتماعی افراد کاربر را تحت تاثیر قرار ده (بودر ز

جوایوک،3

ملت ن ر ایی ،عاطفی

 .)2106شبکههای اجتماعی مجازی ،ابااد ملت ن سبک زی ی جوایان در د ران مااصر را
دستلوش د ر وییهای اساسی کردهای  .استفاده از اين شبکهها ،در اقع ،مصرف توأمان زمان،
فضا محتوای یمادين است که هرسه از بنیانهای سبک زی ی در عصر کنوییای  .از اينر ،
سبک زی ی جوایایی که به صورت ر زمره در یر فراين تولی
مارض د ر وییهای قابل توجهی قرار می یرد؛ تولی
از تولی
موزهها

مصرف مجازی هستن  ،در

مصرف مجازی در شبکهها ،با کاستن

مصرف فرهنگی غیرمجازی یظیر مطالاه کتاب ،ر زیامه ،تماشای تئاتر

بازدي از

حتی فاالیتهای هنری ،سبک زی ی فرهنگی کاربران را به صورت مستقیم متأثر

میسازد (فاض ی0316 ،؛ ذکايی حسنی  .)0396حضور عضويت در اين شبکهها به میزان
1 Social networks
2 Boyd
3 Bodroza & Jovanovic

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 3  ...

قابل توجهی جنبههای ملت ن زی ی ،سبک کیفیت زی ی (عب یزاده احم ی ب وطکی،
 ،)0396هويت اجتماعی (احم پور

قادرزاده0319،؛ ع وی

همکاران0311،؛ مه یزاده

عنبرين ،)0311،رفتارهای فراغتی (کفاشی پیرج ی ی0390 ،؛ صادقی فسائی عرفان منش،
 ،)0391ر ابط خایواد ی (صادقیفسائی عرفانمنش )0391 ،را تحتتاثیر قرار دادهای  .از
اينر  ،سترش شبکههای اجتماعی مجازی سب ايجاد ته ي ها فرصتهای متا دی در ابااد
ملت ن زی ی ایسانها شتهای که در صورت آ اهی استفاده صحیح میتواین به عنوان يک
در غیر اين صورت به عنوان يک ته ي به شمار خواهن آم .

فرصت ت قی شوی

شبکه های اجتماعی مجازی به اشکال ملت فی دستهبن ی ش های  .در يک طبقهبن ی،
شبکه های اجتماعی مجازی براساس سايت محوری يا کاربرمحوری دستهبن ی ش های .
همچنین ،د مایار مااشرتپذيری شبکه ای (يا همان ارتباطات شبکهای ایواع فاالیتهای
مبتنی بر فراغت)
مبنای شکل یری
توئیتر ،3يوتیوپ

0

غنی بودن رسایه (يا همان چن رسایه ای بودن

تنوع در اشکال محتوا)

دستهبن ی ایواع شبکههای اجتماعی ماین فیسبوک ،0لینک اين،2
غیره ردي ه است( ،2101، Kaplan and Halinبه یقل از ذکايی

حسنی .)00 :0392 ،با ظهور ت فن های هوشمن همراه ،شبکههای اجتماعی یظیر فیسبوک،
اق ام به راهای ازی یرم افزارهای ارتباط اجتماعی بر پايه اينتریت همراه یمودی که امر زه
سترش زيادی يافته ایواع ملت فی داری  .اتسآپ ،2ت گرام ،6الين ،1اينستا رام 1غیره از
جم ه محبوبترين آیها هستن .
امر زه شبکههای اجتماعی مجازی ،به طور ج ی به فضاهای آموزشی
موسسات آموزشی
اساتی

دایشگاهها در کشور ییز ر د پی ا کردهای

آکادمیک یظیر

به طور ستردهای توسط

دایشجويان مورد استفاده قرار می یری  .چنایچه امر زه شاه هستیم ،اساتی

دایشجويان ییز هماین ساير کاربران شبکههای اجتماعی مجازی عال ه بر داليل عمومی پیوستن
به شبکههای اجتماعی مجازی ،یظیر سر رمی تفريح ،دیبال کردن عاليق مشترک ،ارتباط با

1 Facebook
2 Linkedin
3 Twitter
4 Youtube
5 WhatsApp
6 Telegram
7 Line
8 Instagram
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د ستان آشنايان غیره؛ به اين دلیل جذب شبکههای اجتماعی مجازی میشوی که از منابع
امکایات آیها برای دستیابی به اطالعات ایجام مبادالت ع می بهره یری (بر فی.)2116 ،
چنایچه در تحقیقات ب ست آم ه است ،در یر ش ن بیشتر دایشجويان با در س ،افزايش
ایگیزههای ياد یری ،ارائه منابع درسی شلصی ش ه رش مهارتهای کار ر هی مشارکتی،
صرف هزينه کم برای دسترسی به اطالعات ،اشتراک یظرات اي هها با ديگران به راحتی
سهولت همچنین ابزاری برای ارتباط پیوی در حوزههای ملت ن ،از جم ه داليل رايش
اختصاص قت آیها به استفاده از شبکههای اجتماعی ذکر ش ه است (خ ی ی.)60 :0390 ،
بنابراين ،امر زه شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان ابزارهای اجتماعی ياد یری ،فرصتهايی
ارزشمن برای ياد یری موضوعات ملت ن در بستری اجتماعی از طريق ايجاد فضای ياد یری
آیالين بوجود آ رده (ع یآبادی همکاران )301 :0396 ،توایستهای میزان ياد یری دایشجو
ما مان ،تاامالت همچنین ک یه فراين آموزشی پژ هشی را تحتتاثیر قرار دهن .
از اينر  ،با توجه به ر ی توساه شبکههای اجتماعی مجازی در دایشگاهها همچنین توجه
ر زافز ن جاماه ع می به اين ابزار ق رتمن تاام ی ،به دست آ ردن اطالعات صحیح دقیق
درخصوص میزان استفاده دایشجو ما مان از شبکههای اجتماعی مجازی ،در امر بریامهريزی
سیاست ذاری

در جهت پیشبرد اه اف آموزشی سطوح خرد

کالن ،از اهمیت بسزايی

برخوردار است .در اين راستا ،اين مقاله به دیبال پاسخ به اين سوال است؛ دایشجوما مان به چه
میزان

از ک امیک از ایواع شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنن

همچنین عوامل

موثر بر میزان استفاده از آن ک امن ؟.

پیشینه تحقیق
در خصوص استفاده دایشجويان از شبکههای اجتماعی مجازی تحقیقات ملت فی در داخل
خارج از کشور صورت رفته است که در اينجا به چن مورد از آیها به اختصار اشاره میشود.
جها ،چیتنیس چیتنیس  )2109( 0در پژ هشی به بررسی میزان صرف قت دایشجويان د ره
کارشناسی کارشناسیارش در شبکههای ملت ن مجازی ،تا اد د ستان ( اقای مجازی) در
شبکههای اجتماعی ،یوع رايش داليل استفاده آیها از شبکههای اجتماعی مجازی پرداخته
است .یتاي اين مطالاه یشان داد که اکثر کاربران حضور چشمگیری در شبکه اجتماعی
1 Jha, Chitnis & Chitnis

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 2  ...

فیسبوک یسبت به ساير شبکهها داری  .در الگوی رفتاری استفاده از شبکههای مجازی توسط
دایشجويان د ره کارشناسی با دایشجويان کارشناسیارش تفا ت ماناداری جود دارد .دلیل
استفاده دایشجويان از شبکههای اجتماعی مجازی ،فقط پ زدن با د ستان ییست ،ب که آیها
به منظور برقراری ارتباط ،شبکهسازی استفاده حرفهای در آیها عضو ش های .
یا وتی ،سینگ

الر ،)2109( 0در تحقیقی با عنوان تفا تههای جنسهیتی در ایگیهزهههای

استفاده از سايتهای شبکههای اجتماعی یشاد دادی که مصرفکنن ان يا کاربران زن ،بیشهتر
از مصرفکنن ان مرد از فیسبوک برای جستجوی اطالعات استفاده میکنن  .آیها اغ
تحقیق ياد یری چیزهای ج ي

بهرای

بحث در مورد محصوالت بریه های ملت هن همچنهین

بلاطر سهولت راحتی در به دست آ ردن اطالعهات دربهاره چیزههای موردییهاز از فهیسبهوک
استفاده میکنن  .ویزالس ،اسکو لوپیس )2109(2در تحقیقی به بررسهی یظهر دایشهجويان
درباره شبکه ههای اجتمهاعی آیاليهن پرداختهه یتهاي ب سهت آمه ه حهاکی از یگهرش مثبهت
دایشجويان به شبکههای اجتماعی بوده است .در اقع دایشجويان جنبههای مثبهت شهبکهههای
اجتماعی را بیشتر از جنبههای منفی آن ارزيابی کردهای .
مطالاه آیام اقبال ،اس ع ی،

کایوال اقبال )2101(3در خصوص کاربرد

تاثیر رسایههای

اجتماعی بر دایشجويان دایشگاه سار ودا پاکستان یشان داد با جود اينکه رسایههای اجتماعی
ياد یری ،کارايی ،مهارت سطح آ اهی دایشجويان را بهبود بلشی های  ،اما تأثیرات منفی بر آیها
ییز داشتهای  .همچنین اختالف مانیداری بین د جنس در اين عوامل جود دارد .همچنین یتاي
یشان داد که تفا ت ماناداری بین ر ه های سنی استفاده از رسایههای اجتماعی جود دارد.
کوالی يراج  )2100( 0در پژ هشی با عنوان تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک
زی ی دایشجويان دختر پسر به اين یتاي دست يافت که شبکههای اجتماعی بر سبک زی ی
دایشجويان تأثیرات قابل مالحظهای داری  .شبکه های مجازی بر یوع تفريح ،تغذيه ،رزش
ایتلاب موسیقی دایشجويان مورد بررسی تأثیر ذار است .همچنین در اين تأثیرات میان
دایشجويان زن مرد تفا تی جود ی اشته است .بیشترين استفاده دایشجويان از اين شبکه ها،
شامل پیامرسایی ،ارسال عکس فی م مواردی از اين قبیل بوده است .شايان ذکر است یوع

1 Noguti, Singh, & Waller
2 Gonzalez, Gasco, & Llopis
3 Anam Iqbal, Asad Ali, Kanwal Iqbal
4 Kulandairaj
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استفاده از شبکههای مجازی ییز بر سبک زی ی کاربران اثر ذار بوده است به طوری که استفاده
تفريحی از اين شبکهها با اثرات یامط وب بر سبک زی ی همراه بوده است ،اما استفاده صرفاً
ارتباطی از شبکههای يادش ه تأثیری بر سبک زی

ی دایشجويان ی اشته است.

همکاران ،)2100(0در مطالاه خود اظهار داشتن که بین رسایههای اجتماعی

کالپی

یمرات دایشجويان رابطه جود دارد .دایشجويایی که قت خود را در رسایههای اجتماعی صرف
میکنن  ،یسبت به ساير دایشجويان که قت کمتری را صرف رسایههای اجتماعی میکنن ،
یمرات پايینتری کس
فیسبوک

میکنن  .کیرشنر

کارپینسکی )2101(2ییز در پژ هشی با عنوان

عم کرد دایشگاهی یشان دادهای که کاربران فیسبوک ،ما ل کمتری یسبت به

ساير دایشجويان داری
رحیمی

همچنین در طول هفته ،ساعات کمتری را درس میخواین .

صبوری خسر شاهی( )0391در تحقیق خود درباره کارکردهای شبکههای

اجتماعی یشان دادی زیان بیش از مردان به موضوعات فرهنگی ،هنری
هستن

سالمت عالقهمن

در مقابل مردان ییز همچون آیچه از ذشته مار ف مای ه ،بیشتر عالقهمن به

موضوعات سیاسی ،اقتصادی ،تاريلی

رزشی هستن  .هرچه بر سطوح تحصی ی افز ده

میشود از میزان استفاده از مطال سر رمی هنری جوک کاسته ش ه همچنین با افزايش
سطوح تحصی ی استفاده از موضوعات تاريلی سیاسی تجاری افزايش میياب  .مجردين بیش
از متاه ین عالقهمن

پیگیر موضوعات فرهنگی ،هنری سر رمی هستن

در مقابل متاه ین

بیشتر عالقهمن موضوعات اقتصادی ،سیاسی سالمت هستن .
حی ريان ( )0396در تحقیق خود در خصوص رابطه بین میزان یحوه استفاده از شبکههای
اجتماعی ،ب وغ ز درس ،احساس تنهايی ،ارتباط با جنس ملالن عم کرد تحصی ی یشان داد که
بین میزان یحوه استفاده از شبکههای اجتماعی با احساس تنهايی ،ارتباط با جنس ملالن
ب وغ ز درس در دختران رابطه ماناداری جود دارد .خارابی ماسوله ( )0392در تحقیق خود با
عنوان بررسی میزان یوع استفاده دایشجويان از شبکههای اجتماعی یشان دادکه بین میزان
د ستی پاي ار

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه جود

برقراری ارتباط

دارد .همچنین بین اطالعرسایی

میزان استفاده از آن

ارتباط آسان شبکههای اجتماعی

رابطه جود دارد .خ ی ی ( )0390ییز در مطالاه خود یشان داده است که مهمترين دلیل
استفاده از شبکههای اجتماعی در بین دایشجويان ،سر رمی است

بین میزان استفاده از
1 Kalpidou et al
2 Kirschner& Karpinski

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 1  ...

شبکههای اجتماعی ،ما ل ،تا اد د ستان ،يژ یهای اطالعاتی شبکههای اجتماعی رابطه
مانیداری جود دارد.
کاظمی ،صولتی

یحوه استفاده

طال د ست( )0390در مطالاهای با عنوان میزان

دایشجويان دایشگاه فرهنگیان از شبکه های اجتماعی مجازی در شهر مشه یشان دادی که
رايگان بودن شبکههای اجتماعی باعث مای اری آیها در اين شبکهها میشود

ه ف عم ه

استفاده از شبکههای اجتماعی ،بهترتی ا لويت ،پرکردن ا قات فراغت ،تبادل اطالعات ،برقراری
ارتباط با ديگران،

پیشنهاد عضويت د ستان بوده است .خ اياری

همکاران( )0393در

مطالاه میزان یوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در بین دایشجويان عوامل مؤثر بر
آن یشان دادی که بین متغیرهايی چون تنوع

سترد ی ،میزان اعتماد ،اطالعرسایی ارتباط

آسان ،جنسیت رشته تحصی ی دایشجويان میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
رابطه جود دارد.

از اينر  ،مطالاات ایجام ش ه همگی دال بر اهمیت ،کاربرد

سترد ی ر زافز ن شبکه-

های اجتماعی مجازی در سطح دایشگاه در بین دایشجويان می باشن  .یتاي اين تحقیقات
تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی را در جنبه های ملت ن زی ی دایشجويان یشان دادهای .
آیچه در اين تحقیق م یظر قر ار رفته است ،میزان
فرهنگیان

یوع استفاده دایشجوما مان دایشگاه

عوامل موثر بر آن است که یقش ک ی ی در یظام آموزشی

برعه ه خواهن

تربیتی کشور را

رفت.

چارچوب نظری و فرضیههای پژوهش
نظریه گرایش آیزن و فیش باین
یظريه رايش آيزن فیش باين ( )0911به تبیین اثر ذاری رايش بهر رفتهار مهی پهردازد .در
قال اين الگوی تبیین رفتار ،ابت ا باي به آماد ی يا رايش  ،بهر ز رفتهار يها ایجهام عمهل
توجه یمود؛ زيرا رايش آماد ی برای رفتار ،مق ّم برخود رفتار عمل اسهت .بهه یظهر آن هها،
رفتار در پی زیجیره ای از عوامل به جود میآي  .ح قه ماقبل بر ز رفتار ،قص

ییت برای ایجام

يک رفتار است .ییت ییز تابع د متغیّر « رايش به رفتار» «هنجار ذهنی» اسهت .هرايش بهه
رفتار يک متغیّر فردی شلصی است متغیّر هنجار ذهنی بیایگر یفوذ فشار اجتماعی اسهت
که شلص آن را برای ایجام دادن کاری احساس ادراک میکن .
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هريک از متغیّر های رايش به رفتار هنجار ذهنی ییز تحت تأثیر متغیّر های ديگهری هسهتن .
متغیّر « رايش به رفتار» تحت تأثیر د متغیّر «ایتظار فاي ه» «ارزيابی فايه ه» اسهت .متغیّهر
«هنجار ذهنی» تحت تأثیر د متغیّر «ایتظار ديگران»  ،به يژه افراد مهم ییز ایگیزه «پی ر ی
از ایتظارات ديگران» است .بنابراين ،اق ام به کنش باتوجهه بهه یظريهه «فهیش بهاين  -آيهزن»
ابسته به د مقوله است :رايش به آن موضوع؛ همچنین هنجار ذهنی؛ يانهی مهیتهوان فهت:
میزان یوع استفاده افراد از شبکه های مجازی را تحت تأثیر رايش آن هها اسهت کهه آن ییهز
تحتتأثیر يژ ی های فردی ،هنجارها ارزش های پیرموان فرد قرار دارد.

عال ه بر یظريه رايش آيزن فیش باين ،یظريههای ارتباط جمای بهرای فههم رسهایهههای
اجتماعی مطرح ش ه است که شامل؛ یظريه استفاده خشنودی ،یظريه برجسته سهازی ،یظريهه
قاببن ی ،یظريه کاشت یظريهه مهارپیچ (شه

ن .)0396 ،در ايهن میهان ،یظريهه اسهتفاده

خشنودی ،یظريه کاشت به عنوان مبایی یظری پژ هش توضیح داده میشود.
نظریه استفاده و خشنودی

1

بالمر کاتز )0901(2با ارائه یظريهه اسهتفاده خشهنودی ،ايهن موضهوع را مطهرح کردیه کهه
ملاطبان ،کم بیش به صورت فاال به دیبال محتواههايی هسهتن کهه بیشهترين خشهنودی را
برای آیان فراهم میکن  .درجه خشنودی افراد ،به ییازها عالئق آیان بستگی دارد .افراد هر ق ر
بیشتر احساس کنن که محتوای اقای ،ییاز آیان را برآ رده میکنن  ،احتمال اينکه آن محتهوا
را ایتلاب کنن  ،بیشتر است .از اينر  ،بستگی به ییازها عاليهق ،افهراد بهه دیبهال شهبکه ههای
اجتماعی مجازی هستن  ،که بیشهترين رضهايت خشهنودی از آیهها داشهته باشهن ( ينه ال
همکاران .)0311 ،بر اين اساس ،ملاطبان مسئول ایتلاب رسایه بهرای بهرآ ردن خواسهته هها
ییازهای آیها برای رسی ن بهه رضهايت هسهتن  .مهک کوئیهل

3

همکهاران ( )0912سهایگوان

ماتق ی اجتماعات مجازی به اسطه رفع ییازهای کاربران عامل عضهويت آیهها در شهبکه ههای
اجتماعی مجازی هستن  .از یظر مک کوئیل همکاران ( )0912کژر ی ،ر ابط شلصی ،هويهت
بلشی یظارت ییاز به اطالعات از ییازهای مهرتبط بها شهبکه ههای اجتمهاعی هسهتن  .آیهها
ماتق ی با توجه به اينکه برقراری ر ابهط اجتمهاعی

ر ههی در سهنین یوجهوایی جهوایی از

اهمیت خاصی برخوردار است ،بنابراين ر ههای همساالن که در ساعاتی از شبایهر ز در فضهای
)1 Uses and gratifications theory (UGT
2 Blamr and Katz
3 McQuail

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 9  ...

رزشی ،کاری ،تفريحی يا آموزشی ازجم ه دایشگاه با هم قت می ذراینه  ،در ايجهاد الگهوی
رفتاری هم يگر تاثیر ذار هستن  .به عبارت ديگر ع ه زيادی از دایشهجويان فهارغ از جنسهیت،
قومیت ،یژاد ،پايگاه اقتصادی غیره تحهت تهاثیر فشهار هر ه د سهتان بها هه ف همنهوايی
همکاری ر هی در شبکههای اجتماعی مجازی ر د عضويت پی ا میکننه  .بهر اسهاس ايهن
یظريه ،تاامل کاربران در رسایههای اجتماعی ،اغ

به اسطه کاربرد استفادههايی که از آیهها

میبری  ،قابل توضیح است ییازهای کاربران عامل اصه ی عضهويت میهزان اسهتفاده آنهها از
شبکههای اجتماعی مجازی محسوب می ردی (مک کوئیل همکهاران .)001 :0912سهایگوان
ییز به ییازهای شناختی ،عاطفی ،ایسجام بلش شلصی ،ایسجام بلش اجتماعی ،ییازهای رفع
تنش به عنوان مهمترين ییازها عوامل رايش افراد به عضويت در شبکه های اجتماعی اشهاره
می کنن (شهابی بیات0390 ،؛ افشایی همکاران  .)0391از منظهر ر انشناسهی اجتمهاعی،
ییاز به ارتباط ،ییاز به پیوی با ديگران ،ییاز به مورد تايی قهرار هرفتن ،حهس رقابهت ،ییهاز بهه
ق رت ،یوعد ستی غیره از جم ه ایگیزهها عوام ی هستن که بهه یهوعی باعهث شهکل یهری
فاالیتهای اجتماعی ،از جم ه حضور در شبکههای اجتماعی مجازی می ردی (محسنیتبريزی
همکاران .)0312 ،موری )0913(0ییز با مواردی یظیر پیوی جويی ،خويشتنيهابی ،دیبالههر ی،
س طه ری ،یمايش ،مهر رزی ،پیشرفت غیره را از جم ه ییازهايی مارفی کرد که بر رفتارهای
اجتماعی افراد تاثیر ذار است.
نظریه كاشت

2

یظريه کاشت که توسط جرج ربنر 3توساه پی ا کرده اسهت بهر کهنش متقابهل میهان رسهایه
ملاطبات تاثیری که رسایه بر ملاطبان می ذارد ،می پردازد .فرض اساسی اين یظريهه ايهن
است که بین میزان مواجهه استفاده از رسایه

اقایت پنه اری در محتهوا بریامهه ههای آن

رسایه ارتباط مستقیم جود دارد .به اين صورت که ساعت های متمادی مواجههه بها رسهایه ای
خاص باعث ايجاد یگرش دي اه های موافق با محتوای رسایه می شود .بنهابراين ،داعیهه ايهن
یظريه اين است که استفاده از رسایه با متغیرهای ديگر در تاامل قرار می یرد ،به شیوه ای که
مواجهه با رسایه ای خاص ،بر برخی از افراد
یلواه

ر ه ها اثر قوی خواه داشت بر برخی تهأثیری

ذاشت (افشایی همکاران .)0391
1 Murray
2 Cultivation Theory
3 Gerbner
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نمودار  -1مدل تحلیلی پژوهش

از اينر  ،بر اساس یظريه رايش آيزن فیش باين ،میزان استفاده افراد از شبکههای اجتماعی
مجازی تحتتأثیر یگرش (فرضیه  )0میزان رايش افراد به شبکههای اجتماعی مجازی (فرضیه
،)2

همچنین متغیرهای زمینهای

فشارهای اجتماعی یظیر جنسیت (فرضیه )3

میزان

دين اری (فرضیه  ،)0تحصیالت ال ين (فرضیه  )2یوع یگرش ال ين به شبکههای اجتماعی
مجازی (فرضیه  )6است .بر اساس یظريه استفاده خشنودی ،ییز اعتماد به شبکههای اجتماعی
مجازی ،میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را افزايش می ده (فرضیه  .)1همچنین،
بر اساس یظريه کاشت ،م ت زمان عضويت افراد در شبکههای مجازی بر رايش آیها به شبکه های
مجازی اثر ذار است هر چه م ت زمان عضويت در شبکههای اجتماعی افزايش ياب  ،میزان
رايش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی افزايش میياب (فرضیه .)1

روش تحقیق و دادهها
ر ش تحقیق مطالاه ،کمی

پیمايش است

داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق

ساخته در سال  0391به شیوه مجازی (تحت ب) در میان دایشجو ما مان ردآ ری ش ه
است .برای یمویه یری از ر ش چن مرح ه ای (احتمالی خوشه ای) استفاده ش ؛ در سال
 ،0391تا اد  01063دایشجو در  91پرديس مرکز آموزشی در  30استان کشور مشغول به
تحصیل بودی  .با توجه به اينکه امکان بررسی همه استان ها جود ی اشت ابت ا بر اساس
پهنهبن ی توساهای ،استان ها در پن خوشه قرار رفتن
فارس ،خراسان رضوی ،کرمان آذربايجان غربی ایتلاب ش ی

بر اين اساس ،استانهای تهران،
در هر استان ییز د پرديس يا

مرکز آموزشی (دخترایه پسرایه) مستقر در مرکز استان ایتلاب ش ی  .تا اد دایشجوما مان
اين استان ها  02021یفر بود که به عنوان جاماه آماری تحقیق محسوب ش ی .

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 00  ...

تا اد یمویه با استفاده از یرم افزار محاسبه یمویه در یظر رفتن مایار ضري اطمینان 99
درص

خطای  2درص برابر با  631یفر تایین ش  .با در یظر رفتن ضري

 0,0برای ای ازه

طرح تا اد یمویه  193تایین ش که بر مبنای ريزش احتمالی  911یفر تایین ردي  .ح د
 0111پرسشنامه تکمیل ردي اما با کنار ذاشتن پرسشنامه های مل ش یاتمام ،اطالعات
مربوط به  911یفر مورد تجزيه

تح یل قرار رفت .توزيع تا اد یمویه در هرک ام از مراکز

شهری بر اساس تا اد دایشجوما مان ایجام ش .
همایطور که اشاره ش ابزار ردآ ری داده ها پرسشنامه بود که شامل پن بلش بود؛ بلش
ا ل شامل  02ويه درباره یگرش به شبکههای اجتماعی است (ج ل )0؛ بلش د م شامل 36
ويه درباره رايش به شبکههای اجتماعی است (ج ل )0؛ بلش سوم شامل  2سئوال درباره
م ت زمان اعتماد به شبکههای اجتماعی است؛ بلش چهارم شامل  9سئوال درباره میزان
یحوه استفاده از شبکههای اجتماعی است

در یهايت بلش پنجم شامل  21سئوال درباره

يژ یهای جمایت شناختی پاسلگويان است .برای تجزيه

تح یل دادهها ،از آزمونهای

آماری توصیفی استنباطی (یظیر ر رسیون چن متغیره تح یل مسیر) استفاده ش ه است.

متغیر

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

نگرش به شبکههای اجتماعی مجازی

جدول  .1تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای نگرش و گرایش به شبکه های اجتماعی

یگرش عبارتست از
ترکیبی
از با رها هیجانهايی
که شلص را
پیشاپیش آماده
میکن تا به ديگران،
اشیا ر ههای
ملت ن به شیوه مثبت
يا منفی یگاه کن
(هوکسما همکاران،
)0312

 12گویه:
 .0شبکههای اجتماعی ،راه بسیار خوبی برای در تماس بودن افراد با
يک يگر هستن
 .2شبکههای اجتماعی اجازة اتصال ارتباط افراد با عاليق ساليق مشابه
را میدهن
 .3شبکههای اجتماعی یقش مهمی در ايجاد ر ابط اجتماعی دارد
 .0برای افراد مهم است در شبکههای اجتماعی دربارة خودشان فاالیت
هايشان بنويسن
 .2شبکههای اجتماعی ،مکانهای مناسبی برای اشتراک دایش هستن
 .6مطال موجود در شبکههای اجتماعی در ر زآم سازی دایش مؤثر
است
 .1شبکههای اجتماعی مکایی قابل اعتماد برای اشتراک دایش هستن
 .1استنادات ع می منتشرش ه در شبکههای اجتماعی ماتبر است
 .9جود شبکههای اجتماعی جهت توساه ع می الزم ضر ری است
 .01در استفاده از شبکههای اجتماعی باي یگران حريم خصوصی بود ()-
 .00صحت اعتبار منابع مطال در شبکههای اجتماعی مورد تردي
است()-
 .02استفاده از شبکههای اجتماعی اتالف قت است()-

مقدار آلفای
كرونباخ
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متغیر
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تعریف نظری
رايشها
دربر یری هی فکر،
احساس یحوه دل-
خواه رفتار یسبت به
موضوع رايش
هستن  ،لی آیچه در
تایین رفتار دخالت
داری عبارتن از:
تمايل فرد به ایجام آن
رفتار ،هنجارهای
اجتماعی ،عادتهای
پیام های مورد ایتظار
رفتار ،تجارب پیشین
تأثیر ایتظار در
موقایتهای قب ی
است(کريمی.)0396 ،

تعریف عملیاتی

مقدار آلفای
كرونباخ

 63گویه:
 .0استفاده از شبکههای اجتماعی برايم لذتبلش سر رمکنن ه است
 .2خوای ن صفحات شبکههای اجتماعی ،ر زایه ،قت زيادی از من می-
یرد
 .3من به فنا ريهای ر ز ماین وشی موبايل ،اينتریت غیره ،ابسته
هستم
 .0زمایی که یمیتوایم به شبکههای اجتماعی دسترسی داشته باشم،
یاراحت میشوم
 .2بسیاری از فاالیتهای ر زایهام را در شبکههای اجتماعی به اشتراک
می ذارم
 .6قتی در شبکههای اجتماعی ییستم ،احساس میکنم از د ستایم قطع
ارتباط کردهام
 .1ترجیح می هم عم تا اًز طريق شبکههای اجتماعی با ديگران ارتباط
برقرار کنم
 .1مطال ع می را از شبکههای اجتماعی کس می کنم
تجربیات ارزشمن خود را در
 .9تمايل دارم يافتههای ع می
شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارم
 .01عالقهمن به استفاده از تجربیات دایش ديگران از طريق شبکههای
اجتماعی هستم
 .00از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه د ستان بیشتری
پی ا کنم
 .02از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه بین مردم بیشتر
شناخته شوم
 .03از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه مردم اطالعات
بیشتری در مورد من داشته باشن
 .00از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه رابطهای د ستایه
عاشقایه داشته باشم
 .02از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه اطالعاتی درباره
عاليق خاص خودم به ديگران ب هم
 .06شبکه های اجتماعی فرصت خود ابرازی را برايم فراهم میکن
 .01در شبکه های اجتماعی می توایم خصوصیات عاليق خودم را عنوان
کنم
 .01از مردم ایتظار دارم به خاطر اضافه کردن عکسهای ج ي م در شبکه
های اجتماعی مرا د ست ب اری
 .09بررسی آلبومهای عکس  /ي يو خودم /ملاطبم اشلاص ثالث در
شبکه های اجتماعی بلشی از زی ی من است
 .21من آلبومهای تصويری /ي يويی را در شبکه های اجتماعی ا ر به ر ز
باشن دائما چک می کنم
 .20از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم برای اينکه برای اينکه آلبوم
عکس /ي يوی باضی از افراد خاص را پی ا کنم
 .22شبکه های اجتماعی به من احساس تا ق به يک ر ه می ه
 .23شبکه های اجتماعی به ذران ا قات در جريان عادی ر ز کمک می-
کن
 .20شبکه های اجتماعی برايم قت ذرایی فراهم میکن
 .22قتی کار بهتری برای ایجام دادن ی ارم شبکه های اجتماعی به ذران
قت کمک میکن
 .26ب ن اينکه متوجه شوم قت زيادی را برای چک کردن آلبومهای
عکس ي ئو در شبکه های اجتماعی سپری میکنم
 .21شبکه های اجتماعی چیزهای زيادی را که میخواهم ببینم در
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تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 03  ...

یافتهها
در اين بلش از مقاله ابت ا به ارائه توصین متغیرهای جمایتی -زمینهای سپس متغیرهای
مرتبط با شبکههای اجتماعی مجازی (یوع میزان استفاده) ،پرداخته در یهايت ،یتاي تح یل
چن متغیره از عوامل موثر بر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ارائه میشود.
توصیف ویژگیهای جمعیتی نمونه
همانطور که در ج ل  2یشان داده ش ه است  60درص یمویه مورد بررسی را دختران 36
درص را پسران تشکیل دادی  .میایگین سنی دایشجوما مان مورد بررسی  21/0سال بوده
اکثر آیها ،ح د  16درص  ،در زمان بررسی مجرد بودهای  92 .درص از پاسلگويان دایشجوی
مقطع کارشناسی3 ،درص کاردایی  2درص کارشناسی ارش بودهای  .بررسی ترکی

قومی

دایشجوما مان یشان داد  21درص از آیها ،فارس زبان 23 ،درص ترک زبان ،لرها کردها ییز
با 6/2

 2درص  ،شمالیها با  3درص

ر ه قومی یمویه مورد مطالاه را تشکیل دادهای .

خاستگاه  13درص از پاسلگويان شهر فقط  01درص ر ستا بوده است .بیشتر پاسلگويان
يانی در ح د  33درص در تهران تحصیل میکردی  .با از تهران ،شهرهای مشه
هر ک ام با  22درص  ،ار میه کرمان با  00درص محل تحصیل پاسلگويان بودهای .
جدول  .2ویژگیهای جمعیتی نمونه مورد بررسی1631 ،

جنسیت

سن

ضایت تاهل

قومیت

تعداد

درصد

مرد

212

63/6

زن

321

36/0

 09-01سال

316

30/1

 20-21سال

001

09/1

باالی  22سال

006

06/2

مجرد

113

12/9

متاهل

021

00/0

فارس

200

26/1

ترک

202

23/6

لر

21

6/3

کرد

02

0/1

ی ک مازیی

20

2/0

ساير

21

6/3

شیراز

 00فص نامه ایجمن ايرایی مطالاات فرهنگی ارتباطات  /یشريه آنالين سال 0010

خاستگاه شهری يا
ر ستايی
مقطع تحصی ی

شهر محل تحصیل

تعداد

درصد

شهر

100

12/1

ر ستا

026

01/3

کاردایی

26

2/9

کارشناسی

123

90/1

کارشناسی ارش

20

2/3

تهران

311

33/3

مشه

211

22/2

کرمان

011

00/0

شیراز

211

22/2

ار میه

011

00/0

عضویت و دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی
بر اساس اطالعات ج ل  3ح د  10درص از پاسلگويان از ت گرام 13 ،درص از اتساپ 63
درص از اينستا رام استفاده میکنن  .در مقايسه 00 ،درص از ايمو 9 ،درص از توئیتر 2 ،درص
از فیسبوک فقط  2درص پاسلگويان از لینک ين استفاده میکنن  .همچنین یتاي یشان داد
بیشتر پاسلگويان ( 63درص ) به سی ه ديتای وشی شلصی به اينتریت متصل میش ی 20 ،
درص با مودم شلصی 03 ،درص با ایفای دایشگاه 2 ،درص از ديتای وشی د ستان کمتر
از  0درص از کافییت برای اتصال به اينتریت استفاده کردهای  .ح د د سوم پاسلگويان از
ت فن همراه برای حضور در شبکههای اجتماعی مجازی

 02درص از لپتاپ استفاده می-

کردی  .عال ه بر اينها ،یتاي یشان داد بیشتر پاسلگويان ( 21درص ) ش ها بین ساعت  09تا
 ،20ح د  20درص پاسلگويان عصرها ( 06تا  9 ،)09درص صبحها (ساعت  6تا 1 ،)02
درص ظهرها (ساعت  02تا )06

فقط  0درص ییمه ش ها (ساعت  0تا  )6از شبکههای

اجتماعی مجازی استفاده میکردی .
در ارتباط با م ت زمان عضويت در شبکههای اجتماعی مجازی یتاي یشان داد يک سوم
پاسلگويان ( 33درص ) بین  0تا  3سال 31 ،درص بین  3تا  2سال 22 ،درص

 2سال

بیشتر در مقابل تا اد کمی از پاسلگويان (ح د  1درص ) کمتر از  6ماه  1درص مابقی
ییز بین  6تا  02ماه در شبکه های مجازی عضويت داشتن .

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 02  ...

جدول  .6وضعیت عضویت و دسترسی پاسخگویان به شبکه های اجتماعی مجازی
تعداد

درصد

شبکه های اجتماعی عضو (تعدادپاسخ معتبر=)113
ت گرام

106

10/2

اتساپ

130

12/1

اينستا رام

612

61/3

ايمو

023

03/9

توئیتر

11

1/1

فیسبوک

02

2/0

لینک ين

01

0/9

نحوه اتصال به اینترنت و دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی (تعداد پاسخ معتبر=)111
229

63/1

ديتای وشی شلصی
مودم شلصی

091

20/0

ای فای دایشگاه

002

03/1

ديتای وشی د ستان

06

0/1

کافی یت

1

1/1

ابزار مورد استفاده شما برای حضور در شبکههای اجتماعی مجازی (تعداد پاسخ معتبر=)138
ت فن همراه

611

16/2

لپ تاب

029

00/2

رايایه/کامپیوتر

21

6/0

تب ت

20

2/1

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی (تعداد پاسخ معتبر=)138
صبح (ساعت  6تا )02

11

9/1

ظهر (ساعت  02تا )06

61

6/1

عصر (ساعت  06تا )09

200

23/1

ش (ساعت  09تا )20

216

26/9

ییمه ش (ساعت  0تا )6

33

3/1

مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی (تعداد پاسخ معتبر=)388
کمتر از  6ماه

60

1/0

 6ماه تا  0سال

63

1/1

 0تا  3سال

310

33/0

 3تا  2سال

210

31/0

 2سال بیشتر

091

22/1
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میزان اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی
در خصوص اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی یتاي ج ل  0یشان داد ح د ییمی از
پاسلگويان ( 01درص ) تاح دی 23 ،درص کم 01 ،درص خی یکم  1درص اصالً به اين
شبکهها اعتماد ی اشتن  .در مقابل ع ی رغم استفاده زياد از اين شبکهها ،فقط  6درص اعتماد
زيادی به شبکههای اجتماعی مجازی داشتن .
جدول  .4میزان اعتماد پاسخگویان به شبکههای اجتماعی مجازی
میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی

تعداد

درصد

اصالً

29

6/6

خی ی کم

029

01/1

کم

200

23/0

تاح دی

001

06/0

زياد

23

2/9

تا اد یمویه

911

011/1

دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
بر اساس اطالعات ج ل  2ح د يک چهارم پاسلگويان ( 23درص ) از شبکههای مجازی در
سبک ا قات فراغت

ذران قت 06 ،درص سبک موسیقی 01 ،درص در سبک رزش9 ،

درص در سبک دکوراسیون منزل
زی ی سالم

 9درص ديگر هم در سبک خري  1 ،درص درسبک

به اشتی از شبکههای مجازی الگوبرداری کردهای  .ح د  6درص در سبک

پوشش درص  2 ،درص سبک آرايش خودآرايی ،درص کمی از پاسلگويان ( 3درص ) برای
سبک مراسم ازد اج از شبکههای اجتماعی الگو برداری کردهای .
عال ه براين ،مهمترين داليل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ب ين صورت بوده است؛
بیشتر پاسلگويان ( 11درص ) ،ارتباط با یزديکان
دريافت

ارسال اطالعات

د ستان را مطرح کردهای  61 .درص

اخبار 21 ،درص جستجوی مطال

مورد ییاز 32 ،درص تبادل

ع می 30 ،درص ارتقای دایش عمومی 21 ،درص پی ا کردن د ستان ق يمی  01,2درص
تشکیل شبکههای آیالين را بهعنوان داليل استفاده از شبکههای مجازی عنوان کردهای  .در
مقابل 01 ،درص جهت بازیهای آیالين 1 ،درص پر کردن خال تنهايی
درص ) رابطه با جنس ملالن از شبکه های مجازی استفاده کردهای .

درص کمی (3

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 01  ...

جدول  .5كاربرد و انگیزه استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی مجازی
تعداد

درصد

ابعاد الگوبرداری شده از شبکه های اجتماعی (تعداد پاسخ معتبر=)178
211

23/1

سبک ا قات فراغت

ذران قت

سبک موسیقی

000

06/2

سبک رزش

16

9/9

سبک دکوراسیون منزل

19

9/0

سبک خري

11

1/9

سبک زی ی سالم به اشتی

60

1/0

سبک تاذيه

20

6/2

سبک پوشش

21

2/1

سبک آرايش خودآرايی

01

2/2

سبک مراسم ازد اج

29

3/3

م رايی

00

0/6

ساير

21

3/0

مهمترین دالیل استفاده از شبکه های اجتماعی (تعداد پاسخ معتبر=)138
ارتباط با یزديکان د ستان

612

11/1

دريافت ارسال اطالعات اخبار

293

66/6

جستجوی مطال مورد ییاز

211

21/0

301

30/1

ارتقای دایش عمومی

312

30/3

ارتقای دایش تلصصی

212

32/1

پی ا کردن د ستان ق يمی

209

21/1

تشکیل ر ه ها شبکه های آیالين

062

01/2

بازی های آیالين

90

01/6

پر کردن خال تنهايی

13

1/2

رابطه با جنس ملالن

20

2/1

ساير داليل

20

2/0

تبادل ع می(با اساتی

محققان)
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میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
در خصوص میزان استفاده پاسلگويان از شبکههای اجتماعی مجازی یتاي ج ل  6یشان می-
ده که ح د ییمی از پاسلگويان ( 02درص ) بین د تا چهار ساعت در شبایهر ز زمان خود
را در شبکههای اجتماعی مجازی می ذراین  01 ،درص کمتر از د ساعت

در یهايت 06

درص بیشتر از چهار ساعت در شبایهر ز در شبکههای اجتماعی مجازی حضور داری .
جدول  .3توزیع میزان استفاده پاسخگویان از شبکههای مجازی در طول شبانهروز
مدت زمان استفاده از شبکههای مجازی

تعداد

درصد

کمتر از ییم ساعت

31

3/3

ییم تا يک ساعت

000

02/3

يک تا د ساعت

200

23/0

د تا سه ساعت

223

20/1

سه تاچهار ساعت

013

21/3

چهار تا پن ساعت

61

1/6

پن ساعت بیشتر

10

1/2

تا اد یمویه

911

011,1

نتایج تحلیل چندمتغیره
در ج ل  1با استفاده از ضراي

ر رسیویی م ل تح یل مسیر ،مکاییزم اثر ذاری متغیرهای

مستقل بر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مشلص ش ه است .بر اين اساس ،در میان 1
متغیر مستقل مورد بررسی ،اثر ذاری میزان تحصیالت ال ين ضاینترين بوده است .در مقابل،
مهمترين متغیر تأثیر ذار بر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان رايش به
شبکههای اجتماعی مجازی بوده است در مرتبه با ی یگرش به شبکههای اجتماعی مجازی
است .پس از آن در مرتبه سوم ،اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی قرار دارد .یمودار 2
مسیر اثر ذاری متغیرها را یشان میده .

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 09  ...

جدول  .7ارزیابی تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم ،و كلی عوامل موثر بر میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی
متغیّر مستقل
رايش به شبکه های اجتماعی مجازی

تأثیر
مستقیم
**1/319

یگرش به شبکه های اجتماعی مجازی

*

اعتماد به شبکه های اجتماعی مجازی

**

جنسیت(مرجع زن)

**

یگرش ال ين به شبکه های اجتماعی مجازی

**

م ت زمان عضويت در شبکه های اجتماعی مجازی

**
*

1/110
1/021
1/009
1/030
1/022

تأثیرات غیرمستقیم
1/210
1/113
1/102
1/122
1/136

تأثیر

رتبه

كل

اثر

1/313

0

1/212
1/200
1/090
1/019
1/021

2
3
0
2
6

میزان دين اری

-1/111

-1/162

-1/003

1

میزان تحصیالت ال ين

1/106

1/106

1/162

1

یکته * :مانادار در سطح  1,12درص

** مانادار در سطح  1/10درص
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نمودار  ،2نمودار مسیر تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته تحقیق
یکته * :مانادار در سطح  1,12درص

** مانادار در سطح  1/10درص

بحث و نتیجهگیری
شبکههای اجتماعی ،به دلیل کارکردها

تاامالت سترده خود ،مورد توجه شمار زيادی از

دایشگاهیان ،از جم ه دایشجوما مان قرار رفته
بنابراين تحقیق حاضر به مطالاه میزان

کاربران زيادی را جذب خود کرده است.

یوع استفاده دایشجوما مان از شبکههای اجتماعی

مجازی عوامل موثر بر آن پرداخته است .يافتههای ب ست آم ه از تحقیق یشان داد که شبکه-
های اجتماعی ت گرام ،اتسآپ اينستا رام از جم ه پرطرف ارترين شبکههای اجتماعی مجازی
در بین دایشجوما مان هستن  .اکثريت آیها با استفاده از ت فن همراه خود با استفاده از ديتای
وشی شلصی در اين شبکههای مجازی حضور پی ا میکنن

ساعات با از ظهر ش

پیک

حضور آیها در شبکههای اجتماعی مجازی است .همچنین بیشترين میزان استفاده
دایشجوما مان از شبکههای اجتماعی مجازی ،بین د تا چهار ساعت در طول شبایهر ز بوده
است .بنابراين ،شبکههای اجتماعی مجازی یظیر ت گرام ،اتسآپ اينستا رام بهدلیل امکایات،
قاب یتها

دسترسی آسان مورد استفاده اکثر دایشجويان قرار رفته است .تا اد زيادی از

ر ههای د ستان ،ر ههای ع می ،فرهنگی ،هنری

حتی سر رمی باعث ش ه تا

دایشجوما مان بهعنوان کاربران ثابت اين شبکهها باشن  .آیها عال ه بر اينکه در طول ر ز به

تأثیر اعتماد اجتماعی خایواده بر یشاط اجتماعی ما مان متأهل 20  ...

دلیل پیگیری موضوعات ع می درسی همچنین ارتباط با اساتی

همکالسیهای خود از

شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنن  ،در ساعات استراحت ییز به طور قابل توجهی در
شبکههای اجتماعی مجازی ملت ن حضور داری  .آ اهی توجه از اين موضوع ،زا يه ج ي ی
به موضوع بهره یری از قاب یتهای شبکههای اجتماعی مجازی ،در راستای مرتفع یمودن
همچنین جهت دادن به خواستهها

ییازهای ملت ن دایشجوما مان

ییازهای فراغتی آیان

می شاي  .اهمیت اين موضوع بریامهريزی در اين زمینه ،زمایی ضر ری به یظر میرس که
بحث اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی مطرح میشود .یتاي به دست آم ه ،در خصوص
میزان اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی یشان داد که اکثر دایشجوما مان ع یرغم استفاده
حضور زياد در شبکههای اجتماعی مجازی ،به میزان کمی به اين شبکهها اعتماد داری  .ع م
اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی میتوای به زعم لی

لی )2101( 0یاشی از تنشهای

موجود بین ارزشهای پذيرفته ش ه توسط فرد جاماه اطالعاتی مجازی باش که میبايست
بریامههايی در جهت رسی ن به تاادل پويا در اين زمینه اتلاذ اجراء ردد.
همچنین يافتههای ب ست آم ه در خصوص داليل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
در یزد دایشجوما مان به ترتی
اطالعات

ا لويت ،شامل ارتباط با یزديکان د ستان ،دريافت ارسال

اخبار ،جستجوی مطال

موردییاز ،تبادل ع می ،ارتقای دایش عمومی ،پی اکردن

د ستان ق يمی ،تشکیل شبکه های آیالين ،بازیهای آیالين ،پر کردن خالء تنهايی بوده است.
یتاي ب ست آم ه در اين زمینه ،همسو با یتاي اکثر تحقیقات صورت رفته درباره شبکههای
اجتماعی مجازی است که یشان میده که دایشجوما مان ییز هماین ساير کاربران شبکههای
اجتماعی مجازی ،در جنبههای ملت ن زی ی از قبیل :سبک کیفیت زی ی (عب یزاده
احم ی ب وطکی ،)0396 ،هويت اجتماعی (احم پور قادرزاده0319،؛ ع وی همکاران0311،؛
مه یزاده عنبرين ،)0311،یحوه ذرای ن ا قات فراغت(کفاشی پیرج ی ی0390 ،؛ صادقی
فسائی

عرفان منش ،)0391 ،ذائقه موسیقايی،

ر ابط خایواد ی (صادقی فسائی

منش )0391 ،ایتلاب پوشاک ،یوع پوشش ،شیوه بیان ،رفتار سیاسی

عرفان

غیره تحت تاثیر

شبکههای اجتماعی مجازی قرار رفتهای .
عال ه بر اينها ،آزمون عوامل موثر بر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی یشان داد
که دایشجوما مایی که یگرش مثبت

رايش بیشتری به شبکههای اجتمهاعی مجهازی داریه ،
1 Lee & Lee
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زمان بیشتری را صرف استفاده از شبکههای اجتماعی میکنن  .یتاي ب ست آم ه بها مطالاهات
همکاران ( ،)2100رحیمی صبوری خسر شاهی(،)0391

جها همکاران( ،)2109کالپی

خ اياری همکاران( )0390همسو میباش  .از اينر  ،دایشجوما مایی که یگرش مثبت

رايش

زياد به شبکههای اجتماعی مجازی داری  ،در عمهل ییهز زمهان بیشهتری را صهرف شهبکهههای
اجتماعی مجازی میکنن  .مطابق با یظريه «استفاده رضايتمن ی» درجه خشنودی

رايش

افراد یسبت به شبکههای اجتماعی مجازی براساس ییازها عاليهق آیهان مشهلص مهیشهود
هرچق ر افراد بیشتر احساس کنن که محتوای شبکههای اجتمهاعی مجهازی ،ییازههای آیهان را
برآ رده میکن  ،آیها زمان بیشتری را به آن اختصهاص مهیدهنه

دفاهات بیشهتری در طهول

شبایهر ز به آیها مراجاه میکنن .
همچنین ،یتاي ب ست آم ه یشان داد افرادی که م ت زمهان بیشهتری عضهويت در شهبکه
های اجتماعی داری  ،زمان بیشتری را صرف استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میکننه  .از
اينر  ،با افزايش م ت زمان عضويت افراد در شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی ،هذران قهت در
شههبکههههای اجتمههاعی مجههازی افههزايش مههیياب ه  .سههوچیتا همکههاران(  ،)2109افشههایی
همکهههاران( ،)0396تهههواليی همکهههاران( ،)0396خهههارابی ماسهههوله( ،)0392فرقهههایی
مهاجری( ،)0396دارابی مجی ی قهر دی( )0396ییز در تحقیقات خود ،همراستا با یتاي اين
تحقیق یشان دادهای  .از اينهر  ،حضهور طهوالیی مه ت در شهبکهههای اجتمهاعی ،باعهث ايجهاد
ابستگی شکل یری عادات در کاربران می ردد آیها طبق عادات به طور منظم پرریهگتهر
زمان بیشتری را به شبکههای اجتماعی مجازی اختصاص میدهن .
یتاي بررسی یشان داد میزان اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی با زمان صرف ش ه در
شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مثبت

ماناداری دارد .دایشجوما مایی که میزان اعتماد

بیشتری به شبکههای اجتماعی داری  ،زمان بیشتری را صرف شبکههای اجتماعی مجازی می-
کنن  .تحقیقات د ی

يامین

0

( ،)2102ایزالز ،اسکو

لپوپس ،)2109(2هنیفه

سومپتا ،)2100(3افشایی همکاران( ،)0396رحیمی صبوری خسر شاهی( ،)0391خ اياری
همکاران( ،)0393فالحتی شهاب ال ينی(،)0390

کاظمی

همکاران( )0390همراستا با

یتاي اين تحقیق یشان دادهای که میزان اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی ،بر میزان
1 Devi and Yamin
2 Gonzalez, Gasco, & Llopis
3 Hanifa and Sumpta
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استفاده آیها از اين شبکه ها تاثیر ذار است .از جم ه عوام ی که میتواین سب

افزايش اعتماد

به شبکههای اجتماعی مجازی در بین دایشجو ما مان شوی  ،حضور د ستان
احساس همنوايی با آیان ،تبادل اطالعات
اساتی

آشنايان،

همچنین حضور افراد ماتم دایشجويان ،یظیر

ای يشمن ان حوزههای ملت ن ،در اين شبکهها است.

يافتههای تحقیق یشان داد که بین جنسیت میزان اختصاص قت به شبکههای اجتماعی
مجازی ،رابطه مانادار جود دارد .به عبارت ديگر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
دایشجوما مان پسر بیشتر از دایشجوما مان دختر بوده است .یتاي مطالاه دارابی(،)0396
خ اياری همکاران ( ،)0393مرادی همکاران( )0393ساير مطالاات ییز بر جود تفا ت
مانادار بین زیان مردان در استفاده از شبکههای اجتماعی اشاره کردهای .
همچنین يافتههای تحقیق یشان داد ،هر چه میزان دين اری دایشهجوما مان افهزايش پیه ا
میکن  ،میزان استفاده از شبکهههای اجتمهاعی کهاهش مهیيابه  .دایشهجوما مایی کهه سهطح
دين اری باالتری داری در مقايسه با دایشجوما مایی که سطح دين اری پايینتری داریه  ،زمهان
کمتری را صرف شبکههای اجتماعی مجازی کهرده ایه  .ايهن يافتهه همسهو بها یتهاي تحقیقهات
فالحتههی شهههاب ال ه ينی( ،)0390احمه پور قههادرزاده( ،)0319ع ههوی همکههاران(،)0319
مه یزاده عنبرين( )0311بوده است.
بطور ک ی ،امر زه شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان ابزارهای اجتماعی ياد یری،
فرصتهايی ارزشمن برای ياد یری موضوعات ملت ن در بستری اجتماعی
فضای ياد یری آیالين بوجود آ ردهای (ع یآبادی

از طريق ايجاد

همکاران )301 :0396 ،که توایسته است

میزان ياد یری دایشجو ما مان ،محیط دایشگاه ،تاامالت

همچنین ک یه فراين آموزشی

پژ هشی را تحت تاثیر قرار دهن  .همچنین توجه آ اهی از اين موضوع که خود دایشجويان به
عنوان ما مان یسل آين ه ،به چه میزان به چه یحوی از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده
میکنن  ،برای مجامع ع می

تصمیم یری ان از اهمیت يژهای برخوردار است .به عبارت

ديگر ،با توجه به ر ی توساه شبکههای اجتماعی مجازی در دایشگاهها

همچنین توجه

ر زافز ن دایشجوما مان جاماه ع می به اين ابزار ق رتمن تاام ی ،اطالعات صحیح دقیق
درخصوص میزان یوع استفاده دایشجوما مان از شبکههای اجتماعی مجازی ،سب

تسهیل در

امر بریامهريزی سیاست ذاری در راستای رسی ن به اه اف آموزشی خرد کالن خواه ش .
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 دارابی ،محم  .0396.بررسی یقش شبکه های اجتماعی در تمايل دایشجويان به تغییر سبک زی ی.
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ع وم ارتباطات مطالاهات رسهایه ،بهه راهنمهايی دکتهر یسهیم
مجی ی قهر دی .دایشگاه آزاد اسالمی اح تهران مرکز.
 ذکايی ،محم سای

حسنی ،محم حسین .0392.شبکهههای اجتمهاعی مجهازی سهبک زیه ی

جوایان :فراتح یل پژ هشهای پیشین .فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی .سهال ششهم .شهماره
بیست د م .صص  ،1-22بهار.
 ذکايی ،محم سای

محم حسین حسنی ( .)0396شبکه های اجتماعی مجهازی سهبک زیه ی

جوایان :فراتح یل پژ هش های پیشین ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگای ،شهماره  ،22صهص
.1-22
 رحیمی ،حمی  .0391.بررسی کارکردهای شبکه های اجتماعی درمیهان شههر ی ان تهرایهی مهورد
مطالاه شبکه اجتماعی ت گرام .پایان نامه كارشناسی ارشد .به راهنمهايی دکتهر حبیه صهبوری
خسر شاهی .دایشگاه آزاد اسالمی اح تهران شرق .قیام شت
 ش

ن ،پا يکا ( .)0396رسانه های اجتماعی :اصول و كاربردها ،ترجمهه حسهین حسهنی ،یشهر

ثاییه.
 شولتز ،د ان شولتز ،سی یی آلن .0391 .یظريههای شلصیت .ترحمه يحیی سی محم ی .تههران:
يرايش
 شهابی ،محمود بیات ق سی ( .)0390شبکه ههای اجتمهاعی مجهازی کهاربران جهوان :از ته ا م
زی ی اقای تا تجربه جهان طنی ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،شماره .69
 صادقی فسائی ،سهیال عرفان منش ،ايمان  .0391.تفا تهای جنسیتی در ادغام اجتماعی فنها ری
های ج ي با ا قات فراغت یوجوایان :ترجیح يا تحمیل؟ زن در فرهنو و هنار ،د ره  ،01شهماره
يک ،صص  ،002-023بهار.
 عب ی زاده ،رضا احم ی ب وطکی ،حاجی محمه  .0391.مطالاهه رابطهه اسهتفاده از شهبکه ههای
اجتماعی اتس آپ ت گرام با سبک زی ی دایشجويان رشهته ههای ع هوم اجتمهاعی دایشهگاه آزاد
اسالمی اح ع وم تحقیقات تهران ،نشریه مطالعات جامعه شناسی ،سهال دههم ،شهماره سهی
هشتم ،صص  ،61-03بهار.
 ع یآبادی ،خ يجه ،رجبیان ده زيره ،مريم ،درتاج ،فريبا .0396 .بررسی رابطه بین میزان اسهتفاده از
شبکههای اجتماعی مجهازی راهبهرد خهودتنظیمی در دایهشآمهوزان .دوماهناماه راهبردهاای
آموزش در علو پژشکی ،صص  ،302-321آذر دی ماه.

0010  یشريه آنالين سال/  فص نامه ایجمن ايرایی مطالاات فرهنگی ارتباطات26

 فصلنامه تحقیقاات، تصويری از سبک زی ی فرهنگی جاماه دایشهجويی.)0316(  محم، فاض ی
.012-091  صص،0  د ره،فرهنگی ایران
 تجربهه زيسهته: فراين اه ی سازی تکنولهویی رسهایه ای.0392. بهار، محم مه ی ب يای، فرقایی
، سهال ا ل، فصلنامه مطالعات رسانه هاای ناوین، جوایان ايرایی در پذيرش ت فن همراه هوشمن
. زمستان،011-033  صص،0 شماره
 چالش ها، بررسی الزامات.0393 .  یفیسه ر شنی سای،  رضايی ییک، سی سر ش، قاضی یوری
 فصلنامه تحقیقاات،قاب یت های شبکه های اجتماعی کنش ران م يريت فنا ری یوآ ری ايران
. تابستان،13 -09  صص،2  شماره، دوره هفتم،فرهنگی ایران
 ذرایه ن ا قهات فراغهت زیهان در فضهای مجهازی (شههر. 0390. زهرا،پیرج ی ی

 محی،کفاشی



. زمستان،012-023  صص. ویژه نامه زن و جامعه.)تهران
 فصالنامه. ترجمه سهای مهه ی کنهی.» «ارتباطات جمای فرهنگ.0313 . دییس، مک کوئیل
.061-030 صص

.)61( شماره چهارم، سال پایزدهم،رسانه

 ترجمهه، كااربرد نظریاه هاای ارتباطاات.)0311(  جین ا لسون، بنو سیگنايزر، سون،ين ال
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