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 چکیده

طررر مسورسری اارشايا يااتره ع اهمراد مزتدری ز ر  ی         های اجتماعی مجازی در ايررا  هره  استفاده از شبکه 

هرای اجتمراعی   هررسری میرشا  اسرتفاده از شربکه    ، هر   از ايرم ملا ره   . اجتماعی را تست تأثیر قرار داده است

هرا هرا اسرتفاده از پیمرايا     داده. مجازی ع عرامل مرثر هر آ  در میا  دا شجرممدما  دا شگاه ارهنگیرا  اسرت  

 تراي   .  رردآعری شر    0091 فرر در سرال    911ای ها تم اد  مر ره   یری چن مرحده هتست عب ع هه شیره  مر

هرای اجتمراعی   آپ ع اينورتا رام از جمدره پرطرار ارتريم شربکه    عاتر  ، های اجتماعی تدگرام شا  داد شبکه

ر ايرم  اکثريت آ ها ها استفاده از تدفم همرراه ع ديترای  رشری شزدری د    . هاشن مجازی در هیم پاسزگريا  می

رعز زمرا   ح عد  یمی از پاسزگريا  هیم دع تا چهرار سراعت در شربا ه   . کنن های مجازی حضرر پی ا میشبکه

 تاي  ر رسیر  چن  ا ه ع تسدیرل موریر  شرا     . کنن های اجتماعی مجازی میخرد را صر  استفاده از شبکه

،  ررايا ، هره ترتیر   ، ی اجتمراعی مجرازی  هرا داد که مهمتريم متغیرهای تأثیر ذار هر میشا  استفاده از شبکه

   .  هاشن های اجتماعی مجازی میع اعتماد هه شبکه،  گرش

   .دا شجرممدما ، جنویت، اعتماد، های اجتماعی مجازیشبکه، : اضای مجازیكلیدیهای  واژه
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 مقدمه

ر اپذير ز   ی های ا کاجشع مر فه، های ج ي استفاده  وترده از اناعری، در جاممه اطالعاتی امرعز

هرقراری ، شرد ع ااراد  اچار هوتن  هرای ا جام امرری  ظیر کو  اطالعات مررد یازمسورب می

های ارتباطی ع در هیم رسا ه، های اخیردر سال. های مزتدی استفاده  ماين ارتباط ع غیره از رسا ه

رجه اقشار مزتدی  وترش زيادی يااته است ع مررد ت 0های اجتماعی مجازیشبکه، اطالعاتی

های اجتماعی عضر شبکه، هه  سری که تم اد زيادی از ااراد هر جاممه، جاممه قرار  راته است

( 2110) 2هري . کنن هه داليل مزتدفی استفاده می هامجازی هوتن  ع هه طرر م اعم ع رعزا ه از آ 

ع تمامالت ترسط  های اجتماعی مجازی ها داشتم قاهدیت اداره هريت شزدیممتل  است شبکه

 های ارتباطی ش ه استها از ساير اناعریهاعث جذب ع متمايش ش   ايم شبکه، خرد کارهرا 

های اجتماعی مجازی از ها ع کارکردهای متنرع شبکهقاهدیت. (22: 0090،  رری ع همکارا قاضی)

، دی ع  رعهیهای ارتبادل پیام، های خاصدر حرزه ايجاد  رعه، قبیل ايجاد پرعاايل شزدی

تر ی  مسترای ، ایمناظره رسا ه، های مشزصکاعش در ملر ه، ارتباط ها دعستا  ع آشنايا 

ای ع غیره هاعث ايجاد عهالگ شزدی يا حراه،  یازها ع هازدي ها، هن ی عاليقاهرست، عي ئريی

  .(12: 0091، خا یکی ع هاهايی) ها ش ه استااشايا مسبرهیت ع میشا  استفاده از آ 

های ترا   تمامی اهماد ز   ی ع جنبهمی، های اجتماعی مجازیاستفاده م اعم از شبکه

. (2100، 0هردرعز ع جرا رک) عاطفی ع اجتماعی ااراد کارهر را تست تاثیر قرار ده ، مزتدی رعا ی

اهماد مزتدی سبک ز   ی جرا ا  در دعرا  مماصر را دستزرش ، های اجتماعی مجازیشبکه

اضا ع ، مدر  ترأما  زما ، در عاقع، هااستفاده از ايم شبکه. ا  های اساسی کردهد ر ر ی

سبک ، رعاز ايم. ا  های سبک ز   ی در عدر کنر یمسترای  ماديم است که هرسه از هنیا 

در ممرض ، ز   ی جرا ا ی که هه صررت رعزمره در یر اراين  تر ی  ع مدر  مجازی هوتن 

ها کاستم از تر ی  ع ، ها یرد؛ تر ی  ع مدر  مجازی در شبکهرجهی قرار میهای قاهل تد ر ر ی

ها ع حتی تماشای تئاتر ع هازدي  از مرزه، رعز امه، مدر  ارهنگی غیرمجازی  ظیر مطا مه کتاب

، ااضدی) سازدسبک ز   ی ارهنگی کارهرا  را هه صررت موتلیم متأثر می، اما یتهای هنری

ها هه میشا  قاهل ترجهی بکهحضرر ع عضريت در ايم ش. (0090 ؛ ذکايی ع حونی0010

هريت ، (0090، زاده ع احم ی هدرطکیعب ی) سبک ع کیفیت ز   ی، های مزتدی ز   ی جنبه

                                                           
1. Social networks 

2. Boyd 
3. Bodroza & Jovanovic 



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

171 
عوامل مؤثر بر میزان 

های  استفاده از شبکه
 اجتماعی مجازی ...

 

، (0011، زاده ع عنبريم؛ مه ی0011، ؛ عدری ع همکارا 0019، احم پرر ع قادرزاده) اجتماعی

ع رعاهط ، (0091، ؛ صادقی اوائی ع عراا  منا0099، کفاشی ع پیرجدیدی) راتارهای اراغتی

 وترش ، رعاز ايم. ا  تاثیر قرار داده( را تست0091، منااوائی ع عراا صادقی) خا راد ی

های متم دی در اهماد مزتدی ز   ی های اجتماعی مجازی سب  ايجاد ته ي ها ع ارصتشبکه

ترا ن  هه عنرا  يک ارصت تدلی سیح میا   که در صررت آ اهی ع استفاده صها  شتها وا 

 . شر   ع در غیر ايم صررت هه عنرا  يک ته ي  هه شمار خراهن  آم 

-شبکه، هن یدر يک طبله. ا  هن ی ش ههای اجتماعی مجازی هه اشکال مزتدفی دستهشبکه

ع ممیار د، همچنیم. ا  هن ی ش همسرری يا کارهرمسرری دستههای اجتماعی مجازی هراساس سايت

-های مبتنی هر اراغت( ع غنیای ع ا راع اما یتيا هما  ارتباطات شبکه) ایپذيری شبکهمماشرت

هن ی  یری ع دسته تنرع در اشکال مسترا( مبنای شکل ای هرد  عيا هما  چن رسا ه) هرد  رسا ه

  ردي ه است ع غیره 9يرتیرپ، 0ترئیتر، 2 ینک ايم، 0هرکهای اجتماعی ما ن  ای ا راع شبکه

(Kaplan and Halin ،2101 ،00: 0092، هه  لل از ذکايی ع حونی) .های هرشمن  ها ظهرر تدفم

ااشارهای ارتباط اجتماعی هر پايه  ا  ازی  رماق ام هه راه، هرکهای اجتماعی  ظیر ای شبکه، همراه

، 0تدگرام، 2آپعات . ر  اينتر ت همراه  مرد   که امرعزه  وترش زيادی يااته ع ا راع مزتدفی دا

 . تريم آ ها هوتن ع غیره از جمده مسبرب1اينوتا رام، 1اليم

هه طرر ج ی هه اضاهای آمرزشی ع آکادمیک  ظیر ، های اجتماعی مجازیامرعزه شبکه

ای ترسط اساتی  ا   ع هه طرر  وتردهها در کشرر  یش عرعد پی ا کردهمرسوات آمرزشی ع دا شگاه

اساتی  ع دا شجريا   یش ، چنا چه امرعزه شاه  هوتیم.  یر  مررد استفاده قرار میع دا شجريا  

های های اجتماعی مجازی عالعه هر داليل عمرمی پیرستم هه شبکههما ن  ساير کارهرا  شبکه

ارتباط ها دعستا  ع ، د بال کرد  عاليق مشترک،  ظیر سر رمی ع تفريح، اجتماعی مجازی

شر   که از مناهع ع امکا ات های اجتماعی مجازی میه ايم د یل جذب شبکهآشنايا  ع غیره؛ ه

چنا چه در . (2110، هرعای) آ ها هرای دستیاهی هه اطالعات ع ا جام مبادالت عدمی ههره  یر  

                                                           
1. Facebook 
2. Linkedin 
3. Twitter 
4. Youtube 
5. WhatsApp 
6. Telegram 
7. Line 
8. Instagram    
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های ااشايا ا گیشه، در یر ش   هیشتر دا شجريا  ها درعس، تسلیلات ه ست آم ه است

صر  هشينه ، های کار رعهی ع مشارکتیشزدی ش ه ع رش  مهارتارائه مناهع درسی ، ياد یری

ها ها ديگرا  هه راحتی ع سهر ت ع همچنیم اي ه ع  ظرات اشتراک، کم هرای دسترسی هه اطالعات

از جمده داليل  رايا ع اختداص عقت آ ها هه ، های مزتدیپیر   در حرزه ارتباط ع هرای اهشاری

های امرعزه شبکه، هناهرايم. (00: 0099، خدیدی) ذکر ش ه استهای اجتماعی استفاده از شبکه

هايی ارزشمن  هرای ياد یری ارصت، عنرا  اهشارهای اجتماعی ياد یریاجتماعی مجازی هه

 مرضرعات مزتدی در هوتری اجتماعی ع از طريق ايجاد اضای ياد یری آ اليم هرجرد آعرده

تمامالت ع ، ا   میشا  ياد یری دا شجر ممدما ته( ع ترا و091: 0090، آهادی ع همکارا عدی)

  . تاثیر قرار دهن همچنیم کدیه اراين  آمرزشی ع پژعهشی را تست

ها ع همچنیم ترجه های اجتماعی مجازی در دا شگاهها ترجه هه رع   ترسمه شبکه، از اينرع

عات صسیح ع دقیق هه دست آعرد  اطال، رعزااشع  جاممه عدمی هه ايم اهشار ق رتمن  تمامدی

ريشی ع در امر هر امه، های اجتماعی مجازیدرخدرص میشا  استفاده دا شجر ممدما  از شبکه

از اهمیت هوشايی ،  ذاری ع در جهت پیشبرد اه ا  آمرزشی سطرح خرد ع کال سیاست

ه چه ايم ملا ه هه د بال پاسخ هه ايم سرال است؛ دا شجرممدما  ه، در ايم راستا. هرخرردار است

کنن  ع همچنیم عرامل مرثر های اجتماعی مجازی استفاده میمیشا  ع از ک امیک از ا راع شبکه

 . هر میشا  استفاده از آ  ک امن ؟

 پیشینه تحقیق  

های اجتماعی مجازی تسلیلات مزتدفی در داخل ع در خدرص استفاده دا شجريا  از شبکه

، جها. شردهه چن  مررد از آ ها هه اختدار اشاره میخارج از کشرر صررت  راته است که در اينجا 

( در پژعهشی هه هررسی میشا  صر  عقت دا شجريا  دعره 2109) 0 چیتنی  ع چیتنی 

عاقمی ع مجازی( در ) تم اد دعستا ، های مزتدی مجازیارش  در شبکهکارشناسی ع کارشناسی

های اجتماعی مجازی پرداخته شبکه رع  رايا ع داليل استفاده آ ها از ، های اجتماعیشبکه

ضرر چشمگیری در شبکه اجتماعی  تاي  ايم مطا مه  شا  داد که اکثر کارهرا  ح. است

های مجازی ترسط در ا گری راتاری استفاده از شبکه. ها دار  هرک  وبت هه ساير شبکه ای 

د یل . عجرد داردارش  تفاعت ممناداری دا شجريا  دعره کارشناسی ها دا شجريا  کارشناسی

                                                           
1. Jha, Chitnis & Chitnis 
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هدکه آ ها هه ، الط  پ زد  ها دعستا   یوت، های اجتماعی مجازیاستفاده دا شجريا  از شبکه

 . ا  ای در آ ها عضر ش هسازی ع استفاده حراهشبکه، منظرر هرقراری ارتباط

هرای  هرای جنوریتی در ا گیرشه   در تسلیلی ها عنررا  تفراعت  ، (2109) 0سینگ ع عا ر،  ا رتی

هیشرتر از  ، کنن  ا  يا کارهرا  ز های اجتماعی  شاد داد   که مدر های شبکهاده از سايتاستف

آ هرا اغدر  هررای    . کننر  هرک هرای جوتجری اطالعات اسرتفاده مری  کنن  ا  مرد از ای مدر 

تسلیق ع ياد یری چیشهای ج ي  ع هسث در مرررد مسدررالت ع هر ر های مزتدری ع همچنریم      

هررک  تی در هه دسرت آعرد  اطالعرات درهراره چیشهرای مررد یراز از اری       هزاطر سهر ت ع راح

( در تسلیلی هره هررسری  ظرر دا شرجريا      2109) 2 اسکر ع  رپی ،  ر شا  . کنن استفاده می

های اجتماعی آ اليم پرداخته ع  تاي  ه ست آم ه حاکی از  گرش مثبت دا شجريا  درهاره شبکه

هرای اجتمراعی را   های مثبرت شربکه  در عاقع دا شجريا  جنبه .های اجتماعی هرده استهه شبکه

 .  ا  های منفی آ  ارزياهی کردههیشتر از جنبه

های ( در خدرص کارهرد ع تاثیر رسا ه2101) 0ع کا رال اقبال، اس عدی، مطا مه آ ام اقبال

های اجتماعی که رسا هاجتماعی هر دا شجريا  دا شگاه سار ردا پاکوتا   شا  داد ها عجرد ايم

اما تأثیرات منفی هر ، ا  مهارت ع سطح آ اهی دا شجريا  را ههبرد هزشی ه، کارايی، ياد یری

. داری هیم دع جن  در ايم عرامل عجرد داردهمچنیم اختال  ممنی. ا  آ ها  یش داشته

 هایسنی ع استفاده از رسا ههای  همچنیم  تاي   شا  داد که تفاعت ممناداری هیم  رعه

 . اجتماعی عجرد دارد

 اجتماعی مجازی هر سبک ز   یهای  ( در پژعهشی ها عنرا  تاثیر شبکه2109) 9 کرال  يراج

 ز   ی سبک هر اجتماعی هایياات که شبکه پور هه ايم  تاي  دست ع دختر دا شجريا 

 ع زشعر، تغذيه، تفريح  رع هر مجازیهای  شبکه. دار   ایمالحظه تأثیرات قاهل دا شجريا 

 میا  تأثیرات همچنیم در ايم. است تأثیر ذار هررسی مررد دا شجريا  مرسیلی ا تزاب

، ها شبکه ايم از دا شجريا  استفاده هیشتريم. است   اشته عجرد تفاعتی مرد ع ز  دا شجريا 

  رع است ذکر شايا . است قبیل هرده ايم از مراردی ع ایدم ع عک  ارسال، رسا یمپیا شامل

 استفاده که طرری هه است هرده اثر ذار ز   ی کارهرا  سبک هر  یش مجازی هایشبکه از دهاستفا

                                                           
1. Noguti, Singh, & Waller 
2. Gonzalez, Gasco, & Llopis 
3. Anam Iqbal, Asad Ali, Kanwal Iqbal 
4. Kulandairaj 
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 صرااً استفاده اما، است هرده همراه ز   ی سبک  امطدرب هر اثرات ها هاشبکه ايم از تفريسی

 . است   اشته دا شجريا  ز   ی سبک تأثیری هر يادش ه هایشبکه از ارتباطی

های اجتماعی ع در مطا مه خرد اظهار داشتن  که هیم رسا ه، (2100) 0کا پی ع ع همکارا 

های اجتماعی صر  دا شجريا ی که عقت خرد را در رسا ه.  مرات دا شجريا  راهطه عجرد دارد

، کنن های اجتماعی می وبت هه  ساير دا شجريا  که عقت  کمتری را صر  رسا ه، کنن می

(  یش در پژعهشی ها عنرا  2101) 2کیرشنر ع کارپینوکی. کنن تری کو  می مرات پايیم

مم ل کمتری  وبت هه ساير ، هرکا   که کارهرا  ای هرک ع عمدکرد دا شگاهی  شا  داده ای 

 . خرا ن ساعات کمتری را درس می، دا شجريا  دار   ع همچنیم در طرل هفته

های کردهای شبکه( در تسلیق خرد درهاره کار0091) رحیمی ع صبرری خورعشاهی

من  هنری ع سالمت عالقه، اجتماعی  شا  داد   ز ا  هیا از مردا  هه مرضرعات ارهنگی

من  هه هیشتر عالقه، هوتن  ع در ملاهل مردا   یش همچر  آ چه از  ذشته ممرع  ما  ه

شرد هرچه هر سطرح تسدیدی ااشعده می. تاريزی ع عرزشی هوتن ، اقتدادی، مرضرعات سیاسی

میشا  استفاده از مطا   سر رمی ع هنری ع جرک کاسته ش ه ع همچنیم ها ااشايا سطرح  از

مجرديم هیا از . ياه تسدیدی استفاده از مرضرعات تاريزی سیاسی ع تجاری ااشايا می

هنری ع سر رمی هوتن  ع در ملاهل متاهدیم ، من  ع پیگیر مرضرعات ارهنگیمتاهدیم عالقه

 . سیاسی ع سالمت هوتن ، عات اقتدادیمن  مرضرهیشتر عالقه

های شبکه از استفاده  سره ع میشا  هیم در تسلیق خرد در خدرص راهطه (0090) حی ريا 

داد که   شا  تسدیدی عمدکرد ع مزا ی جن  ها ارتباط، تنهايی احواس، زعدرس هدرغ، اجتماعی

هدرغ  مزا ی ع جن  ها ارتباط، یتنهاي احواس ها اجتماعی هایشبکه از استفاده  سره ع میشا  هیم

( در تسلیق خرد ها عنرا  0092) خاراهی ماسر ه. دارد عجرد ممناداری راهطه دخترا  در زعدرس

های اجتماعی  شا  دادکه هیم میشا  هرقراری  هررسی میشا  ع  رع استفاده دا شجريا  از شبکه

. ی مجازی راهطه عجرد داردهای اجتماع ارتباط ع دعستی پاي ار ع میشا  استفاده از شبکه

های اجتماعی ع میشا  استفاده از آ  راهطه عجرد  رسا ی ع ارتباط آسا  شبکه همچنیم هیم اطالع

(  یش در مطا مه خرد  شا  داده است که مهمتريم د یل استفاده از 0099) خدیدی. دارد

های از شبکهسر رمی است ع هیم میشا  استفاده ، های اجتماعی در هیم دا شجريا  شبکه

                                                           
1. Kalpidou et al 
2. Kirschner&  Karpinski 
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داری های اجتماعی راهطه ممنیهای اطالعاتی شبکهعيژ ی، تم اد دعستا ، مم ل، اجتماعی

 . عجرد دارد

ای ها عنرا  میشا  ع  سره استفاده ( در مطا مه0099) دعستصر تی ع طا  ، کاظمی

که رايگا  اجتماعی مجازی در شهر مشه   شا  داد   های  دا شجريا  دا شگاه ارهنگیا  از شبکه

شرد ع ه   عم ه استفاده از ها میهای اجتماعی هاعث ما   اری آ ها در ايم شبکههرد  شبکه

هرقراری ارتباط ها ، تبادل اطالعات، پرکرد  اعقات اراغت، ترتی  اع ريتهه، های اجتماعیشبکه

مه میشا  ع ( در مطا 0090) خ اياری ع همکارا . ع پیشنهاد عضريت دعستا  هرده است، ديگرا 

 آ   شا  داد  که مؤثر هر عرامل ع دا شجريا  هیم در های اجتماعی مجازی رع استفاده از شبکه

رشته  ع جنویت، آسا  ارتباط ع رسا یاطالع، اعتماد میشا ،  وترد ی ع تنرع چر  هیم متغیرهايی

 . دارد عجرد راهطه مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میشا  ع دا شجريا  تسدیدی

های کارهرد ع  وترد ی رعزااشع  شبکه، مطا مات ا جام ش ه همگی دال هر اهمیت، رعاز ايم

 تاي  ايم تسلیلات تاثیر . هاشن اجتماعی مجازی در سطح دا شگاه ع در هیم دا شجريا  می

يم آ چه در ا. ا  های مزتدی ز   ی دا شجريا   شا  دادههای اجتماعی مجازی را در جنبهشبکه

میشا  ع  رع استفاده دا شجرممدما  دا شگاه ارهنگیا  ع عرامل ، تسلیق م  ظر قرار  راته است

 . مرثر هر آ  است که  لا کدی ی در  ظام آمرزشی ع ترهیتی کشرر را هرعه ه خراهن   رات

 چارچوب نظری 

 نظریه گرایش آیزن و فیش باین

در قا ر   . پردازد می هر راتار ثر ذاری  رايا( هه تبییم ا0911)  ظريه  رايا آيش  ع ایا هايم

ع هرعز راتار ع يا ا جام عمل ترجه  مررد؛  ،  اهت ا هاي  هه آماد ی ع يا  رايا، ايم ا گری تبییم راتار

راترار در پری   ، هره  ظرر آ  هرا   . مل ّم هرخرد راتار ع عمل است، زيرا  رايا ع آماد ی هرای راتار

قد  ع  یت هررای ا جرام يرک راترار     ، حدله ماقبل هرعز راتار. آي  ای از عرامل هه عجرد می ز جیره

 ررايا هره راترار يرک     . اسرت « هنجار ذهنی»ع «  رايا هه راتار» یت  یش تاهع دع متغیّر . است

متغیّر اردی ع شزدی است ع متغیّر هنجار ذهنی هیا گر  فرذ ع اشار اجتماعی است کره شرزص   

 .  کن  ادراک می آ  را هرای ا جام داد  کاری احواس ع

. های ديگری هوتن  های  رايا هه راتار ع هنجار ذهنی  یش تست تأثیر متغیّر هريک از متغیّر

متغیّرر  . اسرت « ارزيراهی ااير ه  »ع « ا تظار ااير ه »تست تأثیر دع متغیّر «  رايا هه راتار»متغیّر 
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پی رعی از »هم ع  یش ا گیشه هه عيژه ااراد م،  «ا تظار ديگرا »تست تأثیر دع متغیّر « هنجار ذهنی»

عاهوته هه « آيش  -ایا هايم »اق ام هه کنا هاترجه هه  ظريه ، هناهرايم . است« ا تظارات ديگرا 

ترا   فرت: میرشا  ع  ررع     دعملر ه است:  رايا هه آ  مرضرع؛ همچنیم هنجار ذهنی؛ يمنی می

ترأثیر  سرت کره آ   یرش تسرت    اهرا   مجازی را تسرت ترأثیر  ررايا آ    های  استفاده ااراد از شبکه

 . پیرمرا  ارد قرار داردهای  هنجارها ع ارزش، اردیهای  عيژ ی

هرای   های ارتبراط جممری هررای اهرم رسرا ه       ظريه، عالعه هر  ظريه  رايا آيش  ع ایا هايم

 ظريره  ، سرازی   ظريره هرجورته  ،  ع خشنردی  اجتماعی مطرح ش ه است که شامل؛  ظريه استفاده

 ظريره اسرتفاده ع   ، در ايرم میرا   . (0090، شرد ع  ) ه کاشرت ع  ظريره مرارپی     ظرير ، هن ی قاب

 .  شردع  ظريه کاشت هه عنرا  مبا ی  ظری پژعها ترضیح داده می، خشنردی

1نظریه استفاده و خشنودی
 

ايرم مرضررع را مطررح کرد ر  کره      ، ( ها ارائره  ظريره اسرتفاده ع خشرنردی    0991) 2هالمر ع کاتش

د بال مستراهايی هوتن  که هیشتريم خشنردی را هررای   هه صررت امال ههکم ع هیا ، مزاطبا 

ااراد هر ق ر هیشتر . هه  یازها ع عالئق آ ا  هوتگی دارد، درجه خشنردی ااراد. کن می آ ا  اراهم

کره آ  مستررا را   احتمرال ايرم  ، کننر   یاز آ ا  را هررآعرده مری  ، که مسترای عاقمی احواس کنن 

اجتمراعی  های  ااراد هه د بال شبکه، هوتگی هه  یازها ع عاليق، از اينرع. است ترهیش، ا تزاب کنن 

، عينر ال ع همکرارا   ) که هیشرتريم رضرايت ع خشرنردی از آ هرا داشرته هاشرن       ، مجازی هوتن 

ع  یازهرای آ هرا   هرا   مزاطبا  موئرل ا تزاب رسا ه هرای هرآعرد  خراسته، هر ايم اساس. (0011

( ع سا گرا  ممتل  ر  اجتماعرات   0912) ع همکارا  0مک کرئیل. ت هوتن هرای رسی   هه رضاي

. اجتماعی مجازی هوتن های  مجازی هه عاسطه راع  یازهای کارهرا  عامل عضريت آ ها در شبکه

هريت هزشی ع  ظرارت ع  یراز هره    ، رعاهط شزدی، ( کژرعی0912) از  ظر مک کرئیل ع همکارا 

آ ها ممتل    ها ترجه هه اينکه هرقرراری  . اجتماعی هوتن های  بکهاطالعات از  یازهای مرتبط ها ش

هنراهرايم  ، رعاهط اجتماعی ع  رعهی در سنیم  رجرا ی ع جرا ی از اهمیت خاصی هرخررردار اسرت  

تفريسری ع يرا آمرزشری    ، کراری ، رعز در اضای عرزشیهای همواال  که در ساعاتی از شبا ه رعه

هره  . در ايجاد ا گری راتراری همر يگر تاثیر رذار هورتن     ، ذرا ن  ازجمده دا شگاه ها هم عقت می

                                                           
1. Uses and gratifications theory (UGT)  
2. Blamr and Katz 
3. McQuail 
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پايگراه اقتدرادی ع غیرره    ،  رژاد ، قرمیرت ، عبارت ديگر ع ه زيادی از دا شجريا  اارغ از جنوریت 

هرای اجتمراعی   تاثیر اشار  رعه دعستا  ع ها ه   همنررايی ع همکراری  رعهری در شربکه    تست

، های اجتماعیتمامل کارهرا  در رسا ه، اساس ايم  ظريههر . کنن مجازی عرعد ع عضريت پی ا می

قاهل ترضریح اسرت ع  یازهرای کرارهرا      ، هر  هايی که از آ ها میاغد  هه عاسطه کارهرد ع استفاده

  رد ر  های اجتمراعی مجرازی مسوررب مری    ها از شبکهعامل اصدی عضريت ع میشا  استفاده آ 

ا ورجام هزرا   ، عراطفی ، ا   یش هه  یازهای شناختیسا گر. (091: 0912مک کرئیل ع همکارا )

ع  یازهای راع تنا هه عنرا  مهمتريم  یازها ع عرامل  ررايا  ، ا وجام هزا اجتماعی، شزدی

؛ ااشا ی ع همکارا  0090، شهاهی ع هیات) کنن  می اجتماعی اشارههای  ااراد هه عضريت در شبکه

 یاز هه مررد تايیر   ،  یاز هه پیر   ها ديگرا ، ارتباط یاز هه ، شناسی اجتماعیاز منظر رعا . (0091

ها ع عرامدی هوتن  کره  دعستی ع غیره از جمده ا گیشه رع،  یاز هه ق رت، ح  رقاهت، قرار  راتم

های اجتمراعی مجرازی   از جمده حضرر در شبکه، های اجتماعی یری اما یتهه  رعی هاعث شکل

، (  یش ها مراردی  ظیر پیر ر جريی 0910) 0مرری. (0012، تبريشی ع همکارا مسونی)  رد  می

پیشررات ع غیرره را از جمدره  یازهرايی     ، مهرعرزی،  مايا،  ریسدطه، رعید با ه، ياهیخريشتم

 . ممرای کرد که هر راتارهای اجتماعی ااراد تاثیر ذار است

 2نظریه كاشت

نا متلاهرل میرا  رسرا ه ع    ترسمه پیر ا کررده اسرت هرر کر      0 ظريه کاشت که ترسط جرج  رهنر

ارض اساسی ايم  ظريه ايم است . پردازد می،  ذارد می مزاطبات ع تاثیری که رسا ه هر مزاطبا 

آ  رسرا ه  هرای   که هیم میشا  مراجهه ع استفاده از رسا ه ع عاقمیرت پنر اری در مستررا ع هر امره    

خاص هاعرث  ای  ه ها رسا همتمادی مراجههای  هه ايم صررت که ساعت. ارتباط موتلیم عجرد دارد

داعیه ايم  ظريره ايرم اسرت    ، هناهرايم. شرد می مرااق ها مسترای رسا ههای  ايجاد  گرش ع دي  اه

ای  که مراجهه ها رسرا ه ای  هه شیره،  یرد می که استفاده از رسا ه ها متغیرهای ديگر در تمامل قرار

 هرر هرخری ترأثیری  زراهر   ذاشرت      اثر قری خراهر  داشرت ع  ها  هر هرخی از ااراد ع  رعه، خاص

 . (0091ااشا ی ع همکارا  )

  

                                                           
1. Murray 
2. Cultivation Theory 
3. Gerbner 
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 مدل تحلیلی پژوهش .1نمودار 

های میشا  استفاده ااراد از شبکه، هر اساس  ظريه  رايا آيش  ع ایا هايم، از اينرع

های اجتماعی ( ع میشا   رايا ااراد هه شبکه0ارضیه ) تأثیر  گرشاجتماعی مجازی تست

ارضیه ) ای ع اشارهای اجتماعی  ظیر جنویتع همچنیم متغیرهای زمینه، (2ه ارضی) مجازی

های ( ع  رع  گرش عا  يم هه شبکه2ارضیه ) تسدیالت عا  يم، (9ارضیه ) ( ع میشا  دين اری0

های  یش اعتماد هه شبکه، هر اساس  ظريه استفاده ع خشنردی . ( است0ارضیه ) اجتماعی مجازی

. (1ارضیه ) ده  می اجتماعی مجازی را ااشاياهای  شا  استفاده از شبکهمی، اجتماعی مجازی

 هه  رايا آ ها هر مجازی هایشبکه ااراد در عضريت زما  م ت، کاشت  ظريه اساس هر، همچنیم

، ياه  ااشايا اجتماعی هایشبکه زما  عضريت در م ت چه هر ع است اثر ذار مجازیهای  شبکه

 . (1ارضیه ) ياه های اجتماعی مجازی ااشايا میز شبکهمیشا   رايا ع استفاده ا

 هاروش تحقیق و داده

ها استفاده از اهشار پرسشنامه مسلق ساخته ها  کمی ع پیمايا است ع داده، رعش تسلیق مطا مه

هرای . تست عب( در میا  دا شجر ممدما   ردآعری ش ه است) هه شیره مجازی 0091در سال 

تم اد ، 0091احتما ی ع خرشه ای( استفاده ش ؛ در سال ) ای  مرحده مر ه  یری از رعش چن

ها . استا  کشرر مشغرل هه تسدیل هرد   00پردي  ع مرکش آمرزشی در  91دا شجر در  91000

میزان استفاده 

های از شبکه

اجتماعی 

 مجازی

 ایعوامل جمعیتی و زمینه

جنسیت 

 ینداریمیزان د 

 تحصیالت والدین 

  نگرش والدین به

شبکه های اجتماعی 

 مجازی

عضویت و اعتماد به شبکه 

 های اجتماعی مجازی

مدت زمان عضویت 

میزان اعتماد 

 

های نگرش به شبکه

 اجتماعی مجازی

های گرایش به شبکه

 اجتماعی مجازی
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، عجرد   اشت اهت ا هر اساس پهنه هن ی ترسمه ایها  ترجه هه اينکه امکا  هررسی همه استا 

، خراسا  رضری، اارس، تهرا های  استا ، ن  ع هر ايم اساسدر پن  خرشه قرار  راتها  استا 

دخترا ه ) کرما  ع آذرهايجا  غرهی ا تزاب ش    ع در هر استا   یش دع پردي  يا مرکش آمرزشی

 فر  02021ها  تم اد دا شجرممدما  ايم استا . ع پورا ه( موتلر در مرکش استا  ا تزاب ش   

 . یق مسورب ش   هرد که هه عنرا  جاممه آماری تسل

 99تم اد  مر ه ها استفاده از  رم ااشار مساسبه  مر ه ع در  ظر  راتم ممیار ضري  اطمینا  

هرای ا  ازه  9. 0ها در  ظر  راتم ضري  .  فر تمییم ش  001درص  هراهر ها  2درص  ع خطای 

ح عد . دي  فر تمییم  ر 911تمییم ش  که هر مبنای ريشش احتما ی  190طرح تم اد  مر ه 

اطالعات ، مز عش ع  اتمامهای  پرسشنامه تکمیل  ردي  اما ها کنار  ذاشتم پرسشنامه 0111

ترزيع تم اد  مر ه در هرک ام از مراکش .  فر مررد تجشيه ع تسدیل قرار  رات 911مرهرط هه 

 . شهری هر اساس تم اد دا شجرممدما  ا جام ش 

پرسشنامه هرد که شامل پن  هزا هرد؛ هزا ها  ههما طرر که اشاره ش  اهشار  ردآعری داد

 00(؛ هزا دعم شامل 0ج عل ) های اجتماعی است ريه درهاره  گرش هه شبکه 02اعل شامل 

سئرال درهاره  2(؛ هزا سرم شامل 0ج عل ) های اجتماعی است ريه درهاره  رايا هه شبکه

سئرال درهاره میشا  ع  9امل های اجتماعی است؛ هزا چهارم شم ت زما  ع اعتماد هه شبکه

سئرال درهاره  21های اجتماعی است ع در  هايت هزا پنجم شامل  سره استفاده از شبکه

های آماری از آزمر ، هاهرای تجشيه ع تسدیل داده. های جممیت شناختی پاسزگريا  استعيژ ی

 . ه است ظیر ر رسیر  چن متغیره ع تسدیل مویر( استفاده ش ) ترصیفی ع استنباطی

 اجتماعیهای  تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای نگرش و گرایش به شبکه -1جدول 

 تعریف عملیاتی تعریف نظری متغیر

مقدار 

آلفای 

 كرونباخ

نگرش به 

های  شبکه

اجتماعی 

 مجازی

 گرش عبارتوت از ترکیبی 

که  هايی هیجا  ع ها هاعر از

شزص را پیشاپیا آماده 

اشیا ع ، کن  تا هه ديگرا  می

های مزتدی هه شیره   رعه

 مثبت يا منفی  گاه کن 

 گویه: 12

 تماس در هرای خرهی هویار راه، اجتماعی هایهشبک .0

 هوتن  يک يگر ها ااراد هرد 

 ها ااراد ارتباط ع اتدال اجازة اجتماعی هایشبکه .2

 دهن می را مشاهه ساليق ع عاليق

 رعاهط ايجاد در مهمی  لا های اجتماعی شبکه .0
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 تعریف عملیاتی تعریف نظری متغیر

مقدار 

آلفای 

 كرونباخ

، هرکوما ع همکارا )

0012) 

 دارد اجتماعی

 درهارة های اجتماعیشبکه در هرای ااراد مهم است .9

 هنريون  هايشا  اما یت ع خردشا 

های مناسبی هرای  مکا ، های اجتماعی شبکه .2

 اشتراک دا ا هوتن 

های اجتماعی در  مطا   مرجرد در شبکه .0

 رعزآم سازی دا ا مؤثر است

های اجتماعی مکا ی قاهل اعتماد هرای  شبکه .1

 اشتراک دا ا هوتن 

های اجتماعی  استنادات عدمی منتشرش ه در شبکه .1

 ممتبر است

های اجتماعی جهت ترسمه عدمی الزم  شبکهعجرد  .9

 ع ضرعری است

های اجتماعی هاي   گرا  در استفاده از شبکه .01

 (-) حريم خدرصی هرد

های  صست ع اعتبار مناهع ع مطا   در شبکه .00

 (-) اجتماعی مررد تردي  است

 های اجتماعی اتال  عقت است استفاده از شبکه .02

(-) 

گرایش به 

های  شبکه

 اجتماعی

 مجازی

، ی اکرها درهر یر  ه رايا

خراه احواس ع  سره دل

 راتار  وبت هه مرضرع

ع ی آ چه ،  رايا هوتن 

در تمییم راتار دخا ت 

دار   عبارتن  از: تمايل ارد 

، هه ا جام آ  راتار

-عادت، هنجارهای اجتماعی

های پیام های مررد ا تظار 

  تجارب پیشیم ع، راتار

های تمرقمی تأثیر ا تظار در

 .(0090، کريمی) قبدی است

 گویه: 63

هزا ع های اجتماعی هرايم  ذت استفاده از شبکه .0

 کنن ه استسر رم

 عقت، رعزا ه، اجتماعی هایشبکه صفسات خرا    .2

  یردمی مم از زيادی

 اينتر ت، مرهايل  رشی ما ن  رعز اناعريهای هه مم .0

 هوتم عاهوته، غیره ع

 های اجتماعی شبکه هه ترا م می که زما ی .9

 شرممی  اراحت، هاشم داشته دسترسی

های  شبکه در را امرعزا ه اما یتهای از هویاری .2

  ذارممی اشتراک هه اجتماعی

 احواس،  یوتم های اجتماعی شبکه در عقتی .0

 امکرده ارتباط قطع دعستا م از میکنم
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 تعریف عملیاتی تعریف نظری متغیر

مقدار 

آلفای 

 كرونباخ

 اجتماعی هایشبکه طريق اًز عم تا می هم ترجیح .1

 کنم ارهرقر ارتباط ديگرا  ها

 های اجتماعی کو  مطا   عدمی را از شبکه .1

 کنم می

های عدمی ع تجرهیات ارزشمن   تمايل دارم يااته .9

 های اجتماعی هه اشتراک هگذارم خرد را در شبکه

من  هه استفاده از تجرهیات ع دا ا ديگرا   عالقه .01

 های اجتماعی هوتم از طريق شبکه

اينکه کنم هرای های اجتماعی استفاده میاز شبکه .00

 کنم پی ا هیشتری دعستا 

کنم هرای اينکه های اجتماعی استفاده میاز شبکه .02

 شرم شناخته هیشتر مردم هیم

کنم هرای اينکه های اجتماعی استفاده میاز شبکه .00

 هاشن  داشته مم مررد در هیشتری اطالعات مردم

کنم هرای اينکه های اجتماعی استفاده میاز شبکه .09

 داشته هاشم اشلا هع ای دعستا ه عراهطه

کنم هرای اينکه های اجتماعی استفاده میاز شبکه .02

 ه هم ديگرا  هه خردم خاص عاليق درهاره اطالعاتی

 هرايم را خرد اهرازی اجتماعی ارصتهای  شبکه .00

 کن می اراهم

 ع خدرصیات ترا م می اجتماعیهای  در شبکه .01

 کنم عنرا  را خردم عاليق

-عک  کرد  اضااه خاطر هه دارم ا تظار مردم از .01

 ه ار   دعست مرا اجتماعیهای  ج ي م در شبکه های

 ع خردم/ مزاطبم / عي ير عک  هایآ برم هررسی .09

از  اجتماعی هزشیهای  در شبکه  ثا ث اشزاص

 است مم ز   ی

های  را در شبکه عي يريی تدريری/ هایآ برم مم .21

 کنم می چک دائما هاشن  رعز هه ا ر اجتماعی

کنم هرای اينکه تماعی استفاده میهای اجاز شبکه .20

 را خاص ااراد از همضی عک / عي يری آ برم اينکه هرای

 کنم پی ا
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 تعریف عملیاتی تعریف نظری متغیر

مقدار 

آلفای 

 كرونباخ

 يک هه تمدق احواس مم اجتماعی هههای  شبکه .22

 می ه   رعه

 جريا  در اعقات  ذرا  اجتماعی هههای  شبکه .20

 کن می کمک رعز عادی

-می اراهم  ذرا ی اجتماعی هرايم عقتهای  شبکه .29

 کن 

های    ارم شبکه داد  ا جام هرای ههتری ارک عقتی .22

 کن می کمک عقت  ذرا  هه اجتماعی

 چک هرای را زيادی عقت شرم مترجه اينکه ه ع  .20

اجتماعی های  ع عي ئر در شبکه عک  هایآ برم کرد 

 کنمسپری می

-می که را زيادی اجتماعی چیشهایهای  شبکه .21

 میگذارد اختیارم در هبینم خراهم

 هرايم مزتدفی موائل اعی درهارهاجتمهای  شبکه .21

 کن می اراهم اطالعات

 اينکه کنم هرای می اجتماعی استفادههای  از شبکه .29

 کنم د بال را  ريم اناعريهای

 اينکه کنم هرای می اجتماعی استفادههای  از شبکه .01

 را دهن ه آراما ج ي  عي ئريی آ برمهای يا عک 

 هیاهم

 اينکه هرایکنم  می اجتماعی استفادههای  از شبکه .00

 عاطفی شرم اجتماعی يا حمايت ديگرا  ترسط

 اينکه کنم هرای می اجتماعی استفادههای  از شبکه .02

 هاشم داشته آين ه پیرامر  ههتری ا تظارات

 کنم هرای می اجتماعی استفادههای  ز شبکه .00

 میشناسم که اارادی ها ارتباط هرقراری

 اعضای ها که شردمی اجتماعی هاعثهای  شبکه .09

 جمع شريم هم دعر دعستا م ع ادهخا ر

 کنن اجتماعی سر رمم میهای  شبکه .02

 اجتماعی هرايم  سظات خرشی را رقمهای  شبکه .00

 ز ن  می
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 ها یافته

ای ع سپ  متغیرهای زمینه -در ايم هزا از ملا ه اهت ا هه ارائه ترصیی متغیرهای جممیتی

 تاي  تسدیل ، پرداخته ع در  هايت، ع میشا  استفاده( رع ) های اجتماعی مجازیمرتبط ها شبکه

 . شردهای اجتماعی مجازی ارائه میچن متغیره از عرامل مرثر هر میشا  استفاده از شبکه

 های جمعیتی نمونهتوصیف ویژگی

 00درص   مر ه مررد هررسی را دخترا  ع  09 شا  داده ش ه است  2طرر که در ج عل هما 

سال هرده ع اکثر  9/21میا گیم سنی دا شجرممدما  مررد هررسی . شکیل داد  درص  را پورا  ت

درص  از پاسزگريا  دا شجری ملطع  92. ا  در زما  هررسی مجرد هرده، درص  10ح عد ، آ ها

هررسی ترکی  قرمی . ا  درص  کارشناسی ارش  هرده 2درص  کاردا ی ع 0، کارشناسی

 رها ع کردها  یش ها ، درص  ترک زها  20، اارس زها ، از آ هادرص   21دا شجرممدما   شا  داد 

خاستگاه . ا  درص   رعه قرمی  مر ه مررد مطا مه را تشکیل داده 0ها ها شما ی، درص  2ع  2/0

هیشتر پاسزگريا  يمنی در . درص  رعستا هرده است 01درص  از پاسزگريا  شهر ع الط  10

شهرهای مشه  ع شیراز هر ک ام ها ، هم  از تهرا . کرد  درص  در تهرا  تسدیل می 00ح عد 

 . ا  درص  مسل تسدیل پاسزگريا  هرده 00ارعمیه ع کرما  ها ، درص  22

 1631، های جمعیتی نمونه مورد بررسیویژگی -2جدول 

 درصد تعداد 

 جنسیت
 0/00 212 مرد

 9/00 021 ز 

 سن

 1/09 010 سال 01-09

 1/99 991 سال 21-20

 2/00 090 سال 22هاالی 

 وضعیت تاهل
 9/12 110 مجرد

 0/09 021 متاهل

 قومیت

 1/20 200 اارس

 0/20 202 ترک

 0/0 21  ر

 1/9 92 کرد
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 درصد تعداد 

 9/2 20  یدک ع ماز ی

 0/0 21 ساير

خاستگاه شهری 

 یا روستایی

 1/12 199 شهر

 0/01 020 رعستا

 مقطع تحصیلی

 9/2 20 کاردا ی

 1/99 120 یکارشناس

 0/2 20 کارشناسی ارش 

شهر محل 

 تحصیل

 0/00 011 تهرا 

 2/22 211 مشه 

 0/00 011 کرما 

 2/22 211 شیراز

 0/00 011 ارعمیه

  های اجتماعی مجازیعضویت و دسترسی به شبکه

 00درص  از عاتواپ ع  10، درص  از پاسزگريا  از تدگرام 19ح عد  0هر اساس اطالعات ج عل 

درص  از  2، درص  از ترئیتر 9، درص  از ايمر 09، در ملايوه. کنن درص  از اينوتا رام استفاده می

همچنیم  تاي   شا  داد هیشتر . کنن درص  پاسزگريا  از  ینک يم استفاده می 2هرک ع الط ای 

ص  ها در 20، ش   درص ( هه عسیده ديتای  رشی شزدی هه اينتر ت متدل می 00) پاسزگريا 

درص   0درص  از ديتای  رشی دعستا  ع کمتر از  2، اای دا شگاهدرص  ها عای 00، مردم شزدی

ح عد دعسرم پاسزگريا  از تدفم همراه هرای . ا   ت هرای اتدال هه اينتر ت استفاده کردهاز کاای

 تاي  ، هر اينهاعالعه . کرد  تاپ استفاده میدرص  از  پ 02های اجتماعی مجازی ع حضرر در شبکه

درص  پاسزگريا   29ح عد ، 29تا  09ها هیم ساعت درص ( ش  21)  شا  داد هیشتر پاسزگريا 

 9( ع الط 00تا  02ساعت ) درص  ظهرها 1، (02تا  0ساعت ) هادرص  صبح 9، (09تا  00) عدرها

 . کرد  های اجتماعی مجازی استفاده می( از شبکه0تا  0ساعت ) هادرص   یمه ش 

های اجتماعی مجازی  تاي   شا  داد يک سرم در ارتباط ها م ت زما  عضريت در شبکه 

سال ع  2درص    22، سال 2تا  0درص  هیم  01، سال 0تا  0درص (  هیم   00) پاسزگريا 

درص  ماهلی  یش  1ماه ع  0درص ( کمتر از  1ح عد ) هیشتر ع در ملاهل تم اد کمی از پاسزگريا 

 . مجازی عضريت داشتن های  ماه در شبکه 02تا  0هیم 
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 اجتماعی مجازیهای  وضعیت عضویت و دسترسی پاسخگویان به شبکه -6جدول 

 درصد تعداد 

 (113تعدادپاسخ معتبر=) اجتماعی عضوهای  شبکه

 2/19 190 تدگرام

 1/12 109 عاتواپ

 0/01 012 اينوتا رام

 9/00 020 ايمر

 1/1 11 ترئیتر

 0/2 92 ایوبرک

 9/0 01  ینک يم

 (111تعداد پاسخ معتبر=) های اجتماعی مجازی نحوه اتصال به اینترنت و دسترسی به شبکه

 1/00 229 ديتای  رشی شزدی

 9/20 091 مردم شزدی

 1/00 002 عای اای دا شگاه

 1/0 00 ديتای  رشی دعستا 

 1/1 1 کاای  ت

 (138تعداد پاسخ معتبر=) های اجتماعی مجازیابزار مورد استفاده شما برای حضور در شبکه

 2/10 011 تدفم همراه

 2/09 029  پ تاب

 9/0 21 رايا ه/کامپیرتر

 1/2 29 تبدت

 (138تعداد پاسخ معتبر=) های اجتماعیزمان استفاده از شبکه

 1/9 11 (02تا  0ساعت ) صبح

 1/0 01 (00تا  02ساعت ) ظهر

 1/20 200 (09تا  00ساعت ) عدر

 9/20 210 (29تا  09ساعت ) ش 

 1/0 00 (0تا  0ساعت )  یمه ش 

 (388تعداد پاسخ معتبر=) های اجتماعی مجازیمدت زمان عضویت در شبکه

 0/1 09 ماه 0کمتر از 

 1/1 00 سال 0ماه تا   0

 9/00 010 سال 0تا  0

 9/01 219 سال 2تا  0

 1/22 091 سال ع هیشتر 2
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 های اجتماعی مجازی شبکه میزان اعتماد به

 شا  داد ح عد  یمی از  9های اجتماعی مجازی  تاي  ج عل در خدرص اعتماد هه شبکه

درص  اصالً  هه ايم  1کم ع درص  خیدی 01، درص  کم 20، درص ( تاح عدی 91) پاسزگريا 

درص  اعتماد  0الط  ، هادر ملاهل عدی رغم استفاده زياد از ايم شبکه. ها اعتماد   اشتن شبکه

  . های اجتماعی مجازی داشتن زيادی هه شبکه

 های اجتماعی مجازیمیزان اعتماد پاسخگویان به شبکه -4جدول 

 اجتماعیهای  میزان اعتماد به شبکه تعداد درصد

 اصالً 29 0/0

 خیدی کم 029 1/01

 کم 200 9/20

 تاح عدی 901 9/90

 زياد 20 9/2

 تم اد  مر ه 911 1/011

 های اجتماعی مجازیدالیل استفاده از شبکه

های مجازی در درص ( از شبکه 20) ح عد يک چهارم پاسزگريا  2هر اساس اطالعات ج عل 

 9، درص  در سبک عرزش 01، درص  سبک مرسیلی 00، سبک اعقات اراغت ع  ذرا  عقت

رسبک ز   ی درص  د 1، درص  ديگر هم در سبک خري  9درص  در سبک دکرراسیر  منشل ع 

درص  در سبک پرشا  0ح عد . ا  های مجازی ا گرهرداری کردهسا م ع هه اشتی از شبکه

درص ( هرای سبک  0) ع درص  کمی از پاسزگريا ، درص  سبک آرايا ع خردآرايی 2، درص 

 . ا  های اجتماعی ا گر هرداری کردهمراسم ازدعاج از شبکه

های اجتماعی مجازی ه يم صررت هرده است؛ از شبکه مهمتريم داليل استفاده، عالعه هرايم

درص  درياات  01. ا  ارتباط ها  شديکا  ع دعستا  را مطرح کرده، درص ( 11) هیشتر پاسزگريا 

 09، درص  تبادل عدمی 02، درص  جوتجری مطا   مررد  یاز 21، ع ارسال اطالعات ع اخبار

-درص  تشکیل شبکه 2. 01دعستا  ق يمی ع درص  پی ا کرد   21، درص  ارتلای دا ا عمرمی

درص   01، در ملاهل. ا  های مجازی عنرا  کردهعنرا  داليل استفاده از شبکههای آ اليم را هه
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درص ( راهطه ها جن   0) درص  پر کرد  خال تنهايی ع درص  کمی 1، های آ اليمجهت هازی

 . ا  مجازی استفاده کردههای  مزا ی از شبکه

های اجتماعی مجازی كاربرد و انگیزه استفاده پاسخگویان از شبکه -5جدول   

 درصد تعداد 

 (178تعداد پاسخ معتبر=) اجتماعیهای  ابعاد الگوبرداری شده از شبکه

 1/20 211 سبک اعقات اراغت ع  ذرا  عقت

 2/00 090 سبک مرسیلی

 9/9 10 سبک عرزش

 0/9 19 سبک دکرراسیر  منشل

 9/1 11 سبک خري 

 9/1 09 سبک ز   ی سا م ع هه اشتی

 2/0 29 سبک تمذيه

 1/2 21 سبک پرشا

 2/2 91 سبک آرايا ع خردآرايی

 0/0 29 سبک مراسم ازدعاج

 0/0 09 م  رايی

 0/0 21 ساير

 (138تعداد پاسخ معتبر=) اجتماعیهای  مهمترین دالیل استفاده از شبکه

 1/11 012 ارتباط ها  شديکا  ع دعستا 

 0/00 290 درياات ع ارسال اطالعات ع اخبار

 0/21 211 جوتجری مطا   مررد  یاز

 1/09 001 ها اساتی  ع مسللا () تبادل عدمی

 0/09 012 ارتلای دا ا عمرمی

 1/02 212 ارتلای دا ا تزددی

 1/21 299 پی ا کرد  دعستا  ق يمی

 2/01 002 آ اليمهای  ع شبکهها  تشکیل  رعه

 0/01 99 آ اليمی ها هازی

 2/1 10 پر کرد  خال تنهايی

 1/2 29 راهطه ها جن  مزا ی

 9/2 20 ساير داليل
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 های اجتماعی مجازیمیزان استفاده از شبکه

- شا  می 0های اجتماعی مجازی  تاي  ج عل در خدرص میشا  استفاده پاسزگريا  از شبکه

رعز زما  خرد را تا چهار ساعت در شبا ه درص ( هیم دع 92) ده  که ح عد  یمی از پاسزگريا 

درص   00درص  کمتر از دع ساعت ع در  هايت  91،  ذرا ن های اجتماعی مجازی میدر شبکه

 . های اجتماعی مجازی حضرر دار  رعز در  شبکههیشتر از چهار ساعت در شبا ه

 روزبانههای مجازی در طول شتوزیع میزان استفاده پاسخگویان از شبکه -3دول ج

 های مجازیمدت زمان استفاده از شبکه تعداد درصد

0/0  کمتر از  یم ساعت 01 

0/02   یم تا يک ساعت 000 

9/20  يک تا دع ساعت 200 

1/29  دع تا سه ساعت 220 

0/21  سه تاچهار ساعت 010 

0/1  چهار تا پن  ساعت 01 

2/1  پن  ساعت ع هیشتر 19 

 تم اد  مر ه 911 1. 011

 یج تحلیل چندمتغیرهنتا

مکا یشم اثر ذاری متغیرهای ، ها استفاده از ضراي  ر رسیر ی ع م ل تسدیل مویر 1در ج عل 

 1در میا  ، هر ايم اساس. های اجتماعی مشزص ش ه استموتلل هر میشا  استفاده از شبکه

، در ملاهل. تريم هرده استاثر ذاری میشا  تسدیالت عا  يم ضمیی، متغیر موتلل مررد هررسی

میشا   رايا هه ، های اجتماعی مجازیمهمتريم متغیر تأثیر ذار هر میشا  استفاده از شبکه

های اجتماعی مجازی های اجتماعی مجازی هرده است ع در مرتبه هم ی  گرش هه شبکهشبکه

ویر م 2 مردار . های اجتماعی مجازی قرار دارداعتماد هه شبکه، پ  از آ  ع در مرتبه سرم. است

 . ده اثر ذاری متغیرها را  شا  می
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و كلی عوامل موثر بر میزان استفاده از ، غیرمستقیم، ارزیابی تأثیرات مستقیم. 7جدول 

 های اجتماعی  مجازیشبکه

 رتبه اثر
 تأثیر

 كل
 مستقیم تأثیرات غیر

 تأثیر

 مستقیم
 متغیّر مستقل

0 010/1 - 
 یاجتماعی مجازهای   رايا هه شبکه 019/1**

2 212/1 210/1 
 اجتماعی مجازیهای   گرش هه شبکه 110/1*

0 200/1 110/1 
 اجتماعی مجازیهای  اعتماد هه شبکه 021/1**

9 090/1 192/1 
 مرجع ز () جنویت 099/1**

2 019/1 122/1 
 اجتماعی مجازیهای   گرش عا  يم هه شبکه 009/1**

0 021/1 100/1 
 اجتماعی مجازیهای  م ت زما  عضريت در شبکه 022/1**

1 090/1- 102/1- 
 میشا  دين اری -111/1*

 میشا  تسدیالت عا  يم 100/1 190/1 102/1 1

 درص  10/1درص  ع ** ممنادار در سطح  12. 1 کته: * ممنادار در سطح     

 

 

 

*110/1 

 
میشا  

استفاده از 
های شبکه

اجتماعی 
 مجازی

ه  گرش ه
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اجتماعی 
 مجازی
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های شبکه

اجتماعی 
 مجازی
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 گیریبحث و نتیجه

شمار زيادی از مررد ترجه ، هه د یل کارکردها ع تمامالت  وترده خرد، های اجتماعیشبکه

. از جمده دا شجرممدما  قرار  راته ع کارهرا  زيادی را جذب خرد کرده است، دا شگاهیا 

های اجتماعی هناهرايم تسلیق حاضر هه مطا مه میشا  ع  رع استفاده دا شجرممدما  از شبکه

-شبکه های ه ست آم ه از تسلیق  شا  داد کهيااته. مجازی ع عرامل مرثر هر آ  پرداخته است

های اجتماعی مجازی آپ ع اينوتا رام از جمده پرطرا ارتريم شبکهعات ، های اجتماعی تدگرام

اکثريت آ ها ها استفاده از تدفم همراه خرد ع ها استفاده از ديتای . در هیم دا شجرممدما  هوتن 

یک کنن  ع ساعات هم از ظهر ع ش  پهای مجازی حضرر پی ا می رشی شزدی در ايم شبکه

همچنیم هیشتريم میشا  استفاده . های اجتماعی مجازی استحضرر آ ها در شبکه

رعز هرده هیم دع تا چهار ساعت در طرل شبا ه، های اجتماعی مجازیدا شجرممدما  از شبکه

، د یل امکا اتآپ ع اينوتا رام ههعات ، های اجتماعی مجازی  ظیر تدگرامشبکه، هناهرايم. است

تم اد زيادی از . دسترسی آسا  مررد استفاده اکثر دا شجريا  قرار  راته استها ع قاهدیت

هنری ع حتی سر رمی هاعث ش ه تا دا شجرممدما  ، ارهنگی، های عدمی رعه، های دعستا   رعه

که در طرل رعز هه د یل پیگیری آ ها عالعه هر ايم. ها هاشن عنرا  کارهرا  ثاهت ايم شبکههه

های های خرد از شبکهدرسی ع همچنیم ارتباط ها اساتی  ع همکالسی مرضرعات عدمی ع

های در ساعات استراحت  یش هه طرر قاهل ترجهی در شبکه، کنن اجتماعی مجازی استفاده می

زاعيه ج ي ی هه مرضرع ، آ اهی ع ترجه از ايم مرضرع. اجتماعی مجازی مزتدی حضرر دار  

در راستای مرتفع  مرد   یازهای مزتدی ، اجتماعی مجازی هایهای شبکه یری از قاهدیتههره

اهمیت .  شاي ها ع  یازهای اراغتی آ ا  میدا شجرممدما  ع همچنیم جهت داد  هه خراسته

رس  که هسث اعتماد هه ظر میزما ی ضرعری هه  ، ريشی در ايم زمینهايم مرضرع ع هر امه

در خدرص میشا  اعتماد هه ، هه دست آم ه  تاي . شردهای اجتماعی مجازی مطرح می شبکه

رغم استفاده ع حضرر زياد در های اجتماعی مجازی  شا  داد که اکثر دا شجرممدما  عدیشبکه

ع م اعتماد هه . ها اعتماد دار  هه میشا  کمی هه ايم شبکه، های اجتماعی مجازیشبکه

های مرجرد هیم  اشی از تنا (2101) 0ترا   هه زعم  ی ع  یهای اجتماعی مجازی می شبکه

هايی در هايوت هر امههای پذيراته ش ه ترسط ارد ع جاممه اطالعاتی مجازی هاش  که میارزش

 . جهت رسی   هه تمادل پريا در ايم زمینه اتزاذ ع اجراء  ردد

                                                           
1. Lee & Lee 
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های اجتماعی مجازی در های ه ست آم ه در خدرص داليل استفاده از شبکههمچنیم يااته

درياات ع ارسال ، شامل ارتباط ها  شديکا  ع دعستا ، جرممدما  هه ترتی  اع ريت شد دا ش

پی اکرد  ، ارتلای دا ا عمرمی، تبادل عدمی، جوتجری مطا   مررد یاز، اطالعات ع اخبار

. پر کرد  خالء تنهايی هرده است، های آ اليمهازی، آ اليمهای  تشکیل شبکه، دعستا  ق يمی

های همور ها  تاي  اکثر تسلیلات صررت  راته درهاره شبکه، ايم زمینه  تاي  ه ست آم ه در

های ده  که دا شجرممدما   یش هما ن  ساير کارهرا  شبکهاجتماعی مجازی است که  شا  می

زاده ع عب ی) های مزتدی ز   ی از قبیل: سبک ع کیفیت ز   یدر جنبه، اجتماعی مجازی

؛ 0011، ؛ عدری ع همکارا 0019، احم پرر ع قادرزاده) ماعیهريت اجت، (0090، احم ی هدرطکی

؛ صادقی 0099، کفاشی ع پیرجدیدی)  سره  ذرا    اعقات اراغت، (0011، زاده ع عنبريممه ی

صادقی اوائی ع عراا  ) ع رعاهط خا راد ی، ذائله مرسیلايی، (0091، اوائی ع عراا  منا

ع غیره تست تاثیر   راتار سیاسی، ه هیا شیر،  رع پرشا، (  ا تزاب پرشاک0091، منا

 . ا  های اجتماعی مجازی قرار  راته شبکه

های اجتماعی مجرازی  شرا  داد   آزمر  عرامل مرثر هر میشا  استفاده از شبکه، عالعه هر اينها

، هرای اجتمراعی مجرازی دار ر     که دا شجرممدما ی که  گرش مثبت ع  رايا هیشتری هه شربکه 

 تاي  ه سرت آمر ه هرا مطا مرات     . کنن های اجتماعی میصر  استفاده از شبکهزما  هیشتری را 

ع ، (0091) رحیمی ع صبرری خورعشاهی، (2100) کا پی ع ع همکارا ، (2109) جها ع همکارا 

دا شجرممدما ی که  گرش مثبت ع  ررايا  ، از اينرع. هاش ( همور می0099) خ اياری ع همکارا 

های اجتماعی در عمل  یش زما  هیشتری را صر  شبکه، ی مجازی دار  های اجتماعزياد هه شبکه

درجره خشرنردی ع  ررايا اارراد     « منر ی استفاده ع رضرايت »مطاهق ها  ظريه . کنن مجازی می

شررد ع هرچلر ر   های اجتماعی مجازی هراساس  یازها ع عاليق آ ا  مشزص مری  وبت هه شبکه

- یازهای آ ا  را هرآعرده مری ، های اجتماعی مجازیهااراد هیشتر احواس کنن  که مسترای شبک

رعز هره آ هرا   دهن  ع دامات هیشتری در طرل شبا هآ ها زما  هیشتری را هه آ  اختداص می، کن 

 .  کنن مراجمه می

هرای    تاي  ه ست آم ه  شا  داد اارادی که م ت زما  هیشتری عضريت در شبکه، همچنیم

، رعاز ايرم . کنن های اجتماعی مجازی میا صر  استفاده از شبکهزما  هیشتری ر، اجتماعی دار  

هرای   رذرا  عقرت در شربکه   ، های اجتماعی مجازیها ااشايا م ت زما  عضريت ااراد در شبکه

، (0090) ااشرا ی ع همکرارا   ، (2109 ) سررچیتا ع همکرارا   . ياهر  اجتماعی مجازی ااشايا مری 
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داراهرری ع ، (0090) ارقررا ی ع مهرراجری، (0092) ر هخرراراهی ماسرر، (0090) تررراليی ع همکررارا 

از . ا ر  راستا ها  تاي  ايرم تسلیرق  شرا  داده   هم، (  یش در تسلیلات خرد0090) مجی ی قهرعدی

 یرری عرادات در   هاعث ايجاد عاهوتگی ع شکل، های اجتماعیحضرر طرال ی م ت در شبکه، اينرع

هرای  ترر زمرا  هیشرتری را هره شربکه     ظم ع پرر گ ردد ع آ ها طبق عادات هه طرر منکارهرا  می

  .  دهن اجتماعی مجازی اختداص می

های اجتماعی مجازی ها زما  صر  ش ه در  تاي  هررسی  شا  داد میشا  اعتماد هه شبکه

دا شجرممدما ی که میشا  اعتماد . های اجتماعی مجازی راهطه مثبت ع ممناداری داردشبکه

-های اجتماعی مجازی میزما  هیشتری را صر  شبکه، اعی دار  های اجتمهیشتری هه شبکه

0تسلیلات دعی ع يامیم. کنن 
 0هنیفه ع سرمپتا، (2109) 2 اسکر ع  پرپ ،  ا شا ش، (2102)  

خ اياری ع ، (0091) رحیمی ع صبرری خورعشاهی، (0090) ااشا ی ع همکارا ، (2100)

راستا ها ( هم0099) ع کاظمی ع همکارا  ،(0099) االحتی شهاب ا  ينی، (0090) همکارا 

هر میشا  استفاده ، های اجتماعی مجازیا   که میشا  اعتماد هه شبکه تاي  ايم تسلیق  شا  داده

را ن  سب  ااشايا اعتماد هه تاز جمده عرامدی که می. تاثیر ذار استها  آ ها از ايم شبکه

احواس ، حضرر دعستا  ع آشنايا ، شر  های اجتماعی مجازی در هیم دا شجر ممدما   شبکه

 ظیر اساتی  ع ، تبادل اطالعات ع همچنیم حضرر ااراد ممتم  دا شجريا ، همنرايی ها آ ا 

 . ها استدر ايم شبکه، های مزتدیا  يشمن ا  حرزه

های اجتماعی های تسلیق  شا  داد که هیم جنویت ع میشا  اختداص عقت هه شبکهيااته

های اجتماعی مجازی هه عبارت ديگر میشا  استفاده از شبکه. منادار عجرد داردراهطه م، مجازی

، (0090)  تاي  مطا مه داراهی. دا شجرممدما  پور هیشتر از دا شجرممدما  دختر هرده است

( ع ساير مطا مات  یش هر عجرد تفاعت 0090) مرادی ع همکارا ، (0090) خ اياری ع همکارا 

 . ا  های اجتماعی اشاره کردهردا  در استفاده از شبکهممنادار هیم ز ا  ع م

هر چه میرشا  دينر اری دا شرجرممدما  اارشايا پیر ا      ، های تسلیق  شا  دادهمچنیم يااته

دا شجرممدما ی که سطح دينر اری  . ياه های اجتماعی کاها میمیشا  استفاده از شبکه، کن می

زمرا  کمترری را   ، تری دار  که سطح دين اری پايیم هاالتری دار   در ملايوه ها دا شجرممدما ی

ايم يااته همور هرا  تراي  تسلیلرات االحتری شرهاب      . ا  های اجتماعی مجازی کردهصر  شبکه

                                                           
1. Devi and Yamin 
2. Gonzalez, Gasco, & Llopis 
3. Hanifa and Sumpta 
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 زاده ع عنبرريم ع مه ی، (0019) عدری ع همکارا ، (0019) احم پرر ع قادرزاده، (0099) ا  ينی

 . ( هرده است0011)

-ارصت، ی اجتماعی مجازی هه عنرا  اهشارهای اجتماعی ياد یریهاامرعزه شبکه، هطرر کدی

هايی ارزشمن  هرای ياد یری مرضرعات مزتدی در هوتری اجتماعی ع از طريق ايجاد اضای 

( که ترا وته است میشا  091: 0090، آهادی ع همکارا عدی) ا  ياد یری آ اليم هرجرد آعرده

تمامالت ع همچنیم کدیه اراين  آمرزشی ع پژعهشی را ، مسیط دا شگاه، ياد یری دا شجر ممدما 

همچنیم ترجه ع آ اهی از ايم مرضرع که خرد دا شجريا  هه عنرا  . تست تاثیر قرار دهن 

، کنن های اجتماعی مجازی استفاده میهه چه میشا  ع هه چه  سری از شبکه، ممدما   ول آين ه

ها ترجه ، هه عبارت ديگر. ای هرخرردار استعيژه یر   ا  از اهمیت هرای مجامع عدمی ع تدمیم

ها ع همچنیم ترجه رعزااشع  های اجتماعی مجازی در دا شگاههه رع   ترسمه شبکه

اطالعات صسیح ع دقیق درخدرص ، دا شجرممدما  ع جاممه عدمی هه ايم اهشار ق رتمن  تمامدی

-سب  توهیل در امر هر امه، زیهای اجتماعی مجامیشا  ع رع استفاده دا شجرممدما  از شبکه

 .  ذاری در راستای رسی   هه اه ا  آمرزشی خرد ع کال  خراه  ش ريشی ع سیاست
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 منابع

تسدیدری  ) تمامل در اضای سايبر ع تاثیر آ  هر هريت دينی جرا را  . 0019. قادرزاده امی  احم پرر مريم ع

، 0دعره . فرهنا  و جامعاه  ، پژوهش جواناان . ردسرتا ( درهاره  تاي  يک پیمايا در دا شگاه ک

 . پايیش ع زموتا ، 12-99صص . 2شماره 

هرای   عرامل مرثر هر  ررايا هره شربکه   . 0091. کبری، مهرها  ع کريمیا ، پارسامهر، سی عدیرضا، ااشا ی
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  مايه ش ه در سريدیکا هه  شا ی:. اجتماعی
 https://www. civilica. com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_197. html 

 احوراس ، هدرغ زعدرس، اجتماعیهای  شبکه از استفاده  سره ع میشا  هیم راهطه. 0090.  خاطره، حی ريا 

 سرتا  شهر اعل مترسرطه  آمرزا  دخترر  دا ا در تسدیدی عمدکرد ع مزا ی جن  ها ارتباط، تنهايی
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 . 10-90صص، 0شماره ، دعره اعل. ه اطالعاتیمطالعات جامع
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https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_197.html
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اجتمراعی  هرای   مطا مه راهطه استفاده از شبکه. 0091. حاجی مسم ، رضا ع احم ی هدرطکی، عب ی زاده
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-90صص ، شماره سی ع هشتم، سال دهم، نشریه مطالعات جامعه شناسی، عدرم تسلیلات تهرا 

 . ههار، 01

هررسری راهطره هریم میرشا  اسرتفاده از      . 0090. اريبرا ، درتاج، مريم، رجبیا  ده زيره، خ يجه، آهادیعدی

دوماهنامه راهبردهای آموزش . آمرزا جتماعی مجازی ع راهبرد خردتنظیمی در دا اهای اشبکه

 . آذر ع دی ماه، 092-021صص ، در علو  پژشکی
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