
 

 

 از شبکه اجتماعی و مهارت اجتماعی دانشجویان استفادهرابطه بین 

 2ینیحس زهرا، 1ینیزهرا حس

 فناوری آموزش و یادگیری

 117تا  91ص ، 99زمستان ، 9شماره ، سومسال 

 72/79/99تاریخ دریافت: 

 79/70/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ان های اجتماعی دانشجویهای اجتماعی با مهارتبررسی رابطه بین استفاده از شبکه پژوهش حاضر باهدف

یک پژوهش همبستگی است. جامعه ، کاربردی و ازنظر نوع روش، است. این پژوهش ازنظر ماهیت شده انجام

موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده 

مشغول به تحصیل  1292-94و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی  شناسیروان

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته  نفر از 117کوکران با استفاده از فرمول ، بودند. حجم نمونه در این پژوهش

پرسشنامه ، هاری دادهگیری شدند. ابزار گردآوای نمونهتکنولوژی آموزشی بودند که به روش خوشه

اجتماعی ماتسون بود؛ که روایی شبکه اجتماعی توسط چند  شبکه اجتماعی و پرسشنامه مهارت ساختهمحقق

به دست آمد. روایی پرسشنامه مهارت  %09تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات سنجیده شد و پایایی آن 

به دست آمد. برای  %92همچنین پایایی آن  د واجتماعی ماتسون توسط چند تن از کارشناسان سنجیده ش

لیل آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تح، از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، هاتحلیل داده

اد که بین ها نشان دزمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهرگرسیون چند متغیره استاندارد به شیوه هم

 و معنادار وجود دارد. های اجتماعی رابطه مثبتان و استفاده از شبکهمهارت اجتماعی دانشجوی

  مهارت اجتماعی ،فضای مجازی، اجتماعی شبکه :کلیدی هایواژه

  

                                                           

1. تهران، ایران.واحد تهران جنوب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس یدانشجو، 

hosseinizahra12@yahoo.com 

 ،تهران، ایران.واحد تهران جنوب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش یتکنولوژگروه  یاراستاد. 2
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 مقدمه

انسان موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است و بدون داشتن رابطه 

یگر . از سوی دکندانویه خود را برآورده تواند نیازهای اساسی و ثنمی، اجتماعی با دیگران

رسد نیازهای انسان و میزان برآورده شدن آن با میزان و شکل برقراری ارتباط با به نظر می

ری های برقرادیگران ارتباط دارد. واقعیت این است که رابطه میان نیازهای انسان و مهارت

یکی از عناصر ، های اجتماعیارتباط با دیگران دور از ذهن نیست. از سوی دیگر مهارت

 (.2772، 1ها بوده و هست )ویکی لیرناجتماعی شدن و اجتماعی بودن آدمی در کلیه فرهنگ

 است که در مقیاس جهانی دنیای معاصر این ارتباطات در های برجستهیکی از ویژگی

ن یهای اجتماعی هستند که بیشترای از رسانههای اجتماعی گونهپذیرد. شبکهصورت می

با شمار فراوانی از افراد دیگر  شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط

 ،دهند )کرواتفرهنگی و اقتصادی را می، سیاسی، مکانی، های زمانیفارغ از محدودیت

 یهای ارتباطترین فناورییکی از جدید عنوانبههای اجتماعی (. شبکه2717، 2و بنوا کیسلر

فرهنگی و سیاسی ، اجتماعی، های متعدد اقتصادیحوزه فضای جهانی در دهندگانارائه

 ،هستند که به کاربران برای حفظ روابط اجتماعی موجود برای پیدا کردن دوستان جدید

فعالیت و  ،کنند و زمینه عضویتها کمک میها و سهیم شدن در تجربهتغییر و تکامل سایت

 (.2717، 2آورند )ماسارین را فراهم میمشارکت هدفمند کاربرا

. نندکممکن است تعامالت اجتماعی در خانه را تسهیل ، های وابسته نیزرایانه و فناوری

هایی برای مداخله و نفوذ فرصت، ها نیاز داردازآنجاکه استفاده از رایانه برخی از آموزش

یگر افتد. جنبه دت اتفاق میآید که تعامالت اجتماعی در طی این مداخالدیگران فراهم می

اینکه رایانه ممکن است تعامالت اجتماعی را با افراد بیرون از خانه از طریق پست الکترونیک 

(. یک شبکه اجتماعی یک ساختار 2771، 4و گروکمن اینترنت افزایش دهد )مریسن

شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از یلتشکهایی اجتماعی است که از گره

                                                           
1. Wickelyren, W.  
2. Kraut, R., Kiesler, S. & Boneva, B.  
3. Massari, L.  
4. Merisin, M. & Krugman, D.  
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تحلیل  کشورها و ... باشند. در، هاسازمان، توانند افرادها میبستگی به هم متصل هستند. گرهوا

ها یا سرایت بیماری، های وبلینک، تجارت، خویشاوندی، هادوستی، تبادالت مالی، شبکه

که در فضای که این شبیهنگامهایی اغلب بسیار پیچیده هستند و مسیرهای هواپیمایی ساختار

 (.1292، شود )باستانیشبکه اجتماعی مجازی نامیده می، باشد 1سایبر

ت یافته ارتباطات بدون مرز و فاصله در اینترنهای اجتماعی یکی از اشکال تکاملشبکه

شوند و با تجمیع های اجتماعی محسوب میهای اجتماعی از نوع رسانهباشند. شبکهمی

. امکان نندکارند حداکثر نیاز کاربران را فراهم های اینترنتی تالش دهای سایر سرویسقابلیت

عامل و برای ت یرهغفکران و همکاران و هم، آشنایان، های اجتماعی از دوستانتشکیل شبکه

، چت ،گذاشتن یادداشت، تبادل ارتباطات از طرق مختلف ازجمله ایجاد پروفایل شخصی

ه این نیاز است و تمایل بشر بترین اشتراک گذاشتن اطالعات و اخبار از مهم، ارسال فیلم

وی را بر آن داشت تا محیط اینترنت را به یک ، اجتماعی بودن و اجتماعی زندگی کردن

ب وجامعه مجازی تبدیل کند. این مهم اکنون با توسعه محیط مجازی در قالب وب معناگرا )

ت ه اسکردهای اجتماعی مجازی ظهور در ساختار شبکه، ( و ایجاد رابطه تعاملی22

 (.1299، زاده)مهرابی

های اجتماعی مهارت، مند باشدهای مهم که هر فردی باید از آن بهرهیکی از این مهارت

معنی های اجتماعی را با سازگاری اجتماعی هم( مهارت2772) 2و گوارا است. اسلبی

یر افراد اها مهارت اجتماعی یعنی توانایی برقراری ارتباط متقابل با سدانند. به نظر آنمی

که در هنجارهای جامعه موردقبول و دارای ارزش باشد. از طوریبه، یژه در بعد اجتماعیوبه

شده است که فرد را قادر های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموختهنگاهی دیگر مهارت

های نامعقول اجتماعی خودداری کند. بخش داشته و از واکنشبا دیگران رابطه اثر کندمی

، تقاضای کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، کمک کردن، و مشارکت با دیگران همکاری

 .تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن

                                                           
1. syber 
2. web 2 
3. Slaby, T. & Guara, T.  
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های مختلفی های اجتماعی کارکردمعتقدند که مهارت، (2774) 1و اسجوبرگ انگلبرگ

 کنند و برخی دیگررشد اجتماعی را تسهیل می، های اجتماعیبرخی از مهارت، دارند

ای از رفتارها از های اجتماعی طیف گستردهبخشند. مهارتی را بهبود میفرد ینبهای بافت

تمایل به ، تههای مفید و شایسارائه پاسخ، قبیل توانایی شروع ارتباط مؤثر و مناسب با دیگران

پرهیز از تمسخر و قلدری و زورگویی به ، گرانههمدالنه و یاری، رفتارهای سخاوتمندانه

 (.2777، 2و اسمیت کو، فیوو، شود )ماتسونان را شامل میدیگر

 ،پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است

عنوان ی بهاجتماعای هگذار بوده است. شبکهاین تغییر بر نحوه تعامل افراد با یکدیگر نیز تأثیر

ای هتنها تأثیر عمیقی بر جنبهها و امکانات خود نهباقابلیت، هاترین این ابزاریکی از مهم

 المثعنوانهای مختلف بهبلکه در زمینه، اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذارده

 ،کاربرد فراوان یافته است. یک شبکه اجتماعی، تجارت و قانون، پزشکی، وپرورشآموزش

ورد آاین امکان را برای اشخاص فراهم می های مبتنی بر وب است کهای از سرویسمجموعه

باط یا با دیگر اعضای شبکه ارت، که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند

ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر منابع خود را با آن، برقرار کنند

، های اجتماعیکهشب، یگربرای یافتن اتصاالت جدید جستجو کنند. بر اساس تعریفی د، افراد

دهند در یک سیستم مشخص و معین پروفایل خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه می

 اطالعاتشان را به اشتراک، خود را به دیگران معرفی کنند، شخصی خود را داشته باشند

ا دیگران را ب توانند ارتباطشانبگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند. از این طریق افراد می

 (.2770، 2و الیسون های اجتماعی جدیدی را شکل دهند )بویدحفظ کرده و همچنین ارتباط

تشکیل اجتماعات مجازی فراهم  ای بستر تعامالت انسانی را از طریقتکنولوژی رایانه

روابطی انتخابی هستند و ، شودهای نوین ایجاد میتکنولوژی براثرروابطی که  آورده است.

هایی از اجتماعات مجازی همانند شبکه .خواهندکند که مینزدیک می باهمکسانی را  فقط

 ها متعدد و متحرک هستند.کنند این شبکهروابط هستند و از مفروضات فضایی عبور می

                                                           
1. Engel berg, E. & Sjoberg, L.  
2. Matson, J. L., Fee, V. E., Coe, D. A. & Smith, D.  
3. Boyd, M. & Ellison, M. B.  
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 باشند.و دارای شرکای خاص می رادارنددالیل وجودی خاص خود ، اهدافی دارند هرکدام

و  های متعددی تعلق دارندها به گروهاعضا آن چراکه، کنندمی تالقی باهمیی درجاها شبکه

 .(1291، سازنده روابط متعددی هستند )محسنی

( با پژوهشی روی کاربران اینترنتی در آمریکا نشان 2779) 1و آدامز در همین راستا گونچار

و کاهش روابط  یازاندازه از اینترنت با افزایش احساس تنهایی و افسردگیشبدادند که استفاده 

است  گیر( دریافت که استفاده از اینترنت یک فعالیت زمان2779) 2اجتماعی رابطه دارد. مچ

اش را کاهش دهد. مچ در مطالعه دیگری به این تواند مدت تعامل نوجوانان با خانوادهپس می

د و کننصحبت می باهمی که آنالین هستند کمتر درزمانها درصد خانواده 97نتیجه رسید که 

 اند.هی در این مدت داشتضداجتماعکنندگان تمایل به یادگیری رفتارهای درصد شرکت 41

او با بررسی فضای عمومی ، ای پیرامون فیس بوک انجام داد( در مطالعه1291اسکندری پور )

های موجود در آن و با استفاده از روش های اجتماعی اینترنتی از طریق مطالعه هویتشبکه

های عنوان شهروندان جامعه مجازی هویترافی بر این باور است که کاربران در این فضا بهنتنوگ

های ههای اجتماعی را که بیشتر با سالیق فرهنگی و در سازیافته و شبکه فردمنحصربهاجتماعی و 

. دکنیید و تعیین آن مدرتهدعنوان اقامتگاه رسمی خود انتخاب کرده و سعی ها مطابق است بهآن

راجتماعی یغی اجتماعی در ایجاد رفتارهای هاشبکهنتایج این پژوهش نشان داد استفاده افراد از 

 یرگذار نبوده است.تأث طلبیبرتری وافراد و رفتارهای تکانشی و پرخاشگری 

های ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که روی آوردن به ارتباط2774) 2رملی

کنترل  ،های اجتماعی نظیر احساساتبزرگی برای رشد مهارتیرحضوری و اینترنتی مانع غ

( در پژوهشی 2772) 4و تسای داند. لینمی نفساعتمادبهو  احساسات و برقراری روابط عاطفی

التری نمرات با، جویی در هیجانمخاطره آموزان معتاد به اینترنت در بعدنشان دادند که دانش

ی کارهاهبدستمستقیم  طوربهگاه لیکن خودشان هیچ ،آوردند به دستاز افراد غیر معتاد 

های اجتماعی را در زمان متصل بودن خطرناک و تجارب هیجانی نزده بودند و تنها بازداری

                                                           
1. Goanchar, N. & Adams, J.  
2. Mesch, G. S.  
3. Ramli, R.  
4. Lee, S. & Tessai, W.  
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( در پژوهش طولی خود بروی نوجوانان 2772) 1و کیو به اینترنت نقض کرده بودند. لی

فاده از اینترنت در توسعه و روابط بر نقش مثبت است 2777تا  1999های سنگاپوری بین سال

 ید کردند.تأکدوستانه و تأثیر فضای آن بر خانواده و دوستان 

عنوان سویی به های اجتماعی از( در مقاله خود دریافتند که شبکه1292عقیلی و جعفری )

ی برای کاربران اینترنتی توجهقابلاجتماعی امکانات تعاملی  هایهای رسانهیکی از گونه

اسالمی  .اندبرخی فرایندها مؤثر بوده در افزایش مشارکت شهروندان در اند وم کردهفراه

 جایگاه اخیر هایسال در اجتماعی های( در پژوهش خود دریافت که شبکه1292)

 .اندیافتهراه فضای مجازی هایترینپربیننده رده به و اندیداکردهپ اینترنت در یتوجهقابل

است و همچنین  رشد به رو همچنان دنیا سراسر در اجتماعی هایکهشب هایسایت به گرایش

بت های اجتماعی افراد ارتباط مثهای اجتماعی و مهارتنتایج نشان داد بین استفاده از شبکه

ای پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه ( در1292و افراسیابی ) وجود دارد. حسینی

ای هاعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان و مهارتهای اجتمجدی میان عضویت در شبکه

( در پژوهشی نتیجه 1292یزدیخواستی و کیخائی )، پور یعدلوجود دارد. ، اجتماعی مناسب

ی هاگیرند که هرچند ارتقای امکان برقراری ارتباط و دادوستد اطالعات در شبکهمی

اما محدود ، دهدتقا میهای اجتماعی مناسب را اراجتماعی مجازی امکان گفتگو و مهارت

ها اوریگونه فنهای مرتبط با اینهم است. محدودیت موردنظر اساساً از توزیع نابرابر امکان

ها را مخدوش شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگناشی می

واسطه حوزه عمومی مجازی که پدید به، های اجتماعی مجازیشبکه، کند. درواقعمی

( در پژوهش 1299کنند. رضانیا )ها را محدود و مخدوش میگفتگو میان فرهنگ، آورندیم

ا و ارتباط ب های ارتباطی و اجتماعی مناسب کاربران اینترنتیخود نشان داد که مهارت

ها در فضای مجازی است. پژوهش کاروایداز همساالن تا حد زیادی تحت تأثیر روابط آن

 از رایانه یعنی کار با استفاده رایانه و ساالنبزرگگیری که بهره حاکی از آن بود، (2774)

                                                           
1. Lee, W. & Cyo, C.  
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یجه رنتدنفس و خودکارآمدی و پایین آوردن اضطراب و منجر به افزایش اعتمادبه، اینترنت

 شود.افزایش رضایت از زندگی می

نظران در مورد های مختلفی است و صاحبهای اجتماعی دارای ابعاد و مؤلفهمهارت

های اجتماعی را شامل چهار و مهارت های متفاوتی دارندای مهارت اجتماعی دیدگاههمؤلفه

خود  مانندهای عاطفی مهارت، های تعاملیمهارت، ای مثل مشاهدهپایه هایبعد مهارت

 داند.های شناختی میافشایی و تشخیص احساسات خود و مهارت

 داند:یمشامل موارد زیر  ی راهای اجتماعهای مهارت( مؤلفه2779الویت و گرشامپ )

 (:2777ی مهارت اجتماعی ماتسون )هامؤلفهها یا یاسمقداری. خرده خویشتن، قاطعیت، همکاری

های اجتماعی مناسب: عامل اول مهارت اجتماعی مناسب است که از رفتارهای ( مهارت1

گران و ردن نام دیبه کار ب، مؤدب بودن، اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران

 گیرد.اشتیاق به تعامل با دیگران به طریق مفید و مؤثر را در برمی

رفتارهای غیراجتماعی یا جسارت نامناسب است ، اجتماعی: عامل دوم( رفتارهای غیر2

داهای ایجاد ص، خرده گرفتن بر دیگران، کاریکتک، که رفتارهایی مانند دروغ گفتن

 شود.زیر قول زدن را شامل میکننده و ناهنجار و ناراحت

( پرخاشگری یا تکانشی عمل کردن: عامل سوم یا تکانشی عمل کردن و سرکش بودن 2

 دارد.دندگی و لجبازی را در بریا یک، آسانی عصبانی شدناست که رفتارهایی از قبیل به

ان زیاد طلبی یا اطمینبرتری، طلبی یا اطمینان زیاد به خود داشتن: عامل چهارم( برتری4

 ،به خود داشتن است و دربردارنده رفتارهایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پز دادن

 یز و خود را برتر از دیگران دیدن است.چهمهتظاهر به دانستن 

 گیری است کهگوشه، رابطه با همساالن یا حسادت، ( رابطه با همساالن: عامل پنجم9

 رتباط و حسادت است.تنهایی و عالقه به ا، دربردارنده

ها و جوامع های اجتماعی یکی از عناصر اجتماعی شدن افراد در کلیه فرهنگمهارت

د. ولی انهای قبل برای تغییر رفتار مطرح بودهها از سوی متخصصان از دههاست. این مهارت

هانی های سازمان بهداشت جو در برنامه دار مطرحهای اجتماعی نظامها با مهارتاین آموزش
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ای اصلی برای های اجتماعی را یک مرحلهمهارت 1راکز 1991خوانی نداشت. در سال هم

 هاست که سازمان جهانیسازگاری با افراد با دنیای جدید معرفی کرد. از طرف دیگر سال

های زندگی مطرح یرمجموعه مهارتز عنوانبه های اجتماعی رارویکرد مهارت 2یونیسف

 (.1299، )دهستانی اندکرده

لف در بین قشرهای مخت، ایجاد ارتباط منظوربهاجتماعی  کاربرد شبکه حاضردر عصری 

ی به یابدست باهدفمردم در حال افزایش و گسترش است. بر همین اساس بسیاری از افراد 

واند تکنند که این فضای ارتباطی میمی های اجتماعی استفادههای ارتباطی از شبکهفرصت

جای بگذارد. پیشرفت در فناوری اطالعات های اجتماعی افراد بهددی بر مهارتتأثیرات متع

اد با این تغییر بر نحوه تعامل افر، راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است

و  بوکی فیسهای اجتماعبا توجه به پرمخاطب بودن شبکه گذار بوده است.یکدیگر نیز تأثیر

ها هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از قایسه با سایر شبکهدر م اینستاگرام

در این پژوهش تالش شده ، های اجتماعی دانشجویان استهای اجتماعی و مهارتشبکه

های های مختلف مهارتهای اجتماعی بر اساس مؤلفههای اجتماعی با مهارتارتباط بین شبکه

 های زیر هستیم:ین پژوهش درصدد بررسی فرضیهاجتماعی بررسی و سنجیده شود. در ا

 د داردمثبت وجو های اجتماعی مناسب رابطههای اجتماعی و مهارتبین استفاده از شبکه -

د های اجتماعی مناسب رابطه مثبت وجوهای اجتماعی و مؤلفه مهارتبین استفاده از شبکه -

 دارد.

 د دارد.اجتماعی رابطه منفی وجوغیرهای اجتماعی و مؤلفه رفتارهای بین استفاده از شبکه -

های اجتماعی و مؤلفه پرخاشگری و رفتارهای تکانشی رابطه منفی بین استفاده از شبکه -

 وجود دارد.

تن رابطه اطمینان زیاد به خود داش، طلبیهای اجتماعی و مؤلفه برتریبین استفاده از شبکه -

 منفی وجود دارد.

 مؤلفه رابطه با همساالن رابطه مثبت وجود دارد. های اجتماعی وبین استفاده از شبکه -

                                                           
1. Rock, N.  
2. unicef 
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های اجتماعی مجازی در دنیای امروز در این پژوهش به دلیل اهمیت نقش شبکه

ها در مقایسه با بودن آن پرمخاطببا توجه به  2اینستاگرام و 1بوکهای اجتماعی فیسشبکه

های اجتماعی دانشجویان تها را با میزان مهارشده است و رابطه آن ها انتخابسایر شبکه

بررسی شده است و این پژوهش در پی آن هست تا مشخص کند که آیا بین استفاده از 

 ای وجود دارد؟های اجتماعی رابطههای اجتماعی و مهارتشبکه

 روش

های دهنده میزان استفاده از شبکهتواند نشانمی پژوهشهای این که یافتهبا توجه به این

با توجه به ، پژوهش حاضر، باشدجامعه  های اجتماعی دراط آن با مهارتاجتماعی و ارتب

به  4همبستگی پژوهشو ازنظر نوع روش یک  2کاربردی پژوهشیک ، هدف و ماهیت آن

آید. جامعه موردنظر کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشکده شمار می

بودند که  1292-1294 احد تهران جنوب در سالو علوم تربیتی دانشگاه آزاد و شناسیروان

 از پژوهشنفر بود. با توجه به اینکه این  112ها تعداد آن، بر اساس گزارش مسئول مربوطه

عنوان نمونه آماری به نفر به 117برحسب محاسبه با فرمول کوکران ، نوع همبستگی است

 ونه آماری از بین دانشجویانصورت که تعدادی از این نمای انتخاب شدند. بدینروش خوشه

به ، صورت غیرحضوری از طریق ارسال ایمیلحاضر در کالس و تعداد دیگری به

 های موردنظر پاسخ دادند.پرسشنامه

 از، های موردنظرهای اجتماعی و گردآوری دادهبرای برآورد میزان استفاده از شبکه

شده است. ورت بسته پاسخ مطرحصای استفاده شد که سؤاالت آن بهساختهمحققپرسشنامه 

 ،میزان حضور و عضویت، مؤلفه میزان آشنایی 9ای در گزینه 9گویه  19این پرسشنامه دارای 

پیام در شبکه  برچسب زدن و دریافت و ارسال، پسندیدن، اشتراک، هدف از عضویت

شنایی با آبوک/ اینستاگرام است. آزمودنی در این پرسشنامه ابتدا باید میزان اجتماعی فیس

                                                           
1. facebook 
2. instagram 
3. applied 
4. Correlation research 
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تعامل و دریافت و ارسال ، هدف از عضویت، میزان حضور و عضویت، های اجتماعیشبکه

ه اجتماعی روایی شبک ؛ کهکندبوک و اینستاگرام را مشخص پیام در شبکه اجتماعی فیس

گزارش  %09توسط چند تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات به دست آمد و پایایی آن 

( 1992های اجتماعی ماتسون )ان مهارت اجتماعی از پرسشنامه مهارتشد. برای سنجش میز

رفتارهای ، های اجتماعی مناسبمؤلفه )مهارت 9ای در گزینه 9گویه  91که دارای 

طلبی و رابطه با همساالن( استفاده شد و روایی برتری، تکانشی عمل کردن، غیراجتماعی

 %91از کارشناسان خبره و پایایی آن پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون توسط چند تن 

 سنجیده شد.

 ها در دو سطح توصیفی و استنباطیوتحلیل دادهبه تجزیه، هانامهآوری پاسخپس از جمع

ای ههای اجتماعی و مهارتصورت که برای رابطه بین استفاده از شبکهپرداخته شد بدین

 ایت برای بررسی نقشاجتماعی دانشجویان آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون درنه

تغیره از تحلیل رگرسیون چند م، های اجتماعیهای اجتماعی در تبیین استفاده از شبکهمهارت

 شده است.زمان استفادهاستاندارد به شیوه هم

 هایافته

انحراف  صورت میانگین وهای اجتماعی بهنتایج حاصل از اجرای پرسشنامه استفاده از شبکه

ای اجتماعی ههای گروه نمونه برای استفاده از شبکهمینه و بیشینه نمرهاز معیار و همچنین ک

 شده است.نمایش داده 1به تفکیک در جدول  های آنو مؤلفه

 های آنهای اجتماعی و مؤلفههای استفاده از شبکههای توصیفی نمرهخالصه یافته .1جدول 

 بیشینه کمینه معیار از انحراف میانگین هامتغیر

 17 2 799/2 99/1 شناییآ

 19 4 119/4 94/9 حضور

 17 2 991/1 92/0 هدف

 29 17 192/2 10/10 تعامل

 27 4 991/2 11/11 دریافت
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 بیشینه کمینه معیار از انحراف میانگین هامتغیر

 47 14 292/1 19/29 بوکفیس

 47 12 771/0 74/20 اینستاگرام

 09 29 124/12 99/92 کل

شود میانگین استفاده از شبکه اجتماعی ن مشاهده میهای دانشجویابا توجه به نمره

دو  tبوک است )هرچند این میزان تفاوت بر اساس نتایج آزمون اینستاگرام بیشتر از فیس

 گروه همبسته تفاوت معناداری نیست(.

صورت میانگین و های اجتماعی ماتسون بهنتایج حاصل از اجرای پرسشنامه مهارت

های های گروه نمونه برای استفاده از مهارتین کمینه و بیشینه نمرهانحراف از معیار و همچن

 شده است.نمایش داده 2های آن به تفکیک در جدول اجتماعی و مؤلفه

 های آنهای اجتماعی و مؤلفههای استفاده از مهارتهای توصیفی نمرهخالصه یافته .2جدول 

 هبیشین کمینه معیار از انحراف میانگین هامتغیر

 97 42 919/9 10/04 مناسب اجتماعی هایمهارت

 40 11 992/9 01/19 غیراجتماعی رفتارهای

 99 12 290/9 72/22 تکانشی رفتارهای و پرخاشگری

 27 0 791/9 99/11 طلبیبرتری

 47 19 149/2 22/24 همساالن با رابطه

 191 124 992/12 11/199 های اجتماعیمهارت

های اجتماعی دانشجویان باالتر شده و نظر ماتسون مهارتمشاهدهبر اساس نتایج حاصل 

حاصل از پرسشنامه خود را باالتر از  119 تا 112های بین از متوسط و باال است. ماتسون نمره

است که باالتر  124های اجتماعی کمینه نمره مهارت، متوسط و خوب گزارش کرده است

 عی باال در دانشجویان است.دهنده مهارت اجتمابوده و نشان 112از 

 در ادامه بررسی شده است: هاهای استنباطی فرضیهداده

های : فرضیه اول پژوهش حاضر وجود رابطه مثبت بین مهارتپژوهشبررسی فرضیه اول 

( بیانگر رابطه sig=777/7و  R= 042/7های اجتماعی بود. نتایج )اجتماعی و استفاده از شبکه
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های ههای اجتماعی و استفاده از شبکیب همبستگی بزرگ بین مهارتمثبت و معنادار با ضر

 اجتماعی بود که تأییدکننده این فرضیه پژوهشی بود.

 های اجتماعیهای اجتماعی و مهارتضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .3جدول 

همبستگی ضریب سطح معناداری  فرضیه 

777/7  042/7  اجتماعی هایتمهار و اجتماعی هایشبکه 

: بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مشاهده پژوهشبررسی فرضیه دوم 

های اجتماعی رابطه مثبت معنادار شود بین مهارت اجتماعی مناسب و استفاده از شبکهمی

(271/7 =R  721/7و =sig وجود دارد. درنتیجه رابطه مثبت بین مهارت اجتماعی مناسب و )

 شود.های اجتماعی تائید میاز شبکهاستفاده 

 بهای اجتماعی مناسهای اجتماعی و مهارتضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .4جدول 

 فرضیه همبستگی ضریب سطح معناداری

 مناسب اجتماعی هایمهارت و اجتماعی هایشبکه 271/7 721/7

تماعی فی بین رفتارهای غیراج: فرضیه سوم پژوهش رابطه منپژوهشبررسی فرضیه سوم 

 R=  -104/7های اجتماعی بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون )و استفاده از شبکه

ر های اجتماعی تفاوت معنادا( بین رفتارهای غیراجتماعی و استفاده از شبکهsig= 777/7و 

 رفت.بنابراین فرضیه سوم نیز مورد تائید قرار گ، وجود داشت 7779/7در سطح 

 های اجتماعی و رفتارهای غیراجتماعیضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .5جدول 

همبستگی ضریب سطح معناداری  فرضیه 

777/7  104/7-  غیراجتماعی رفتارهای و اجتماعی هایشبکه 

: چهارمین فرضیه پژوهشی وجود رابطه منفی بین پژوهشبررسی فرضیه چهارم 

ستگی های اجتماعی بود. نتایج آزمون همبای تکانشی و استفاده از شبکهپرخاشگری و رفتاره

( نشان دادند که بین این دو متغیر رابطه منفی معنادار sig= 777/7و  R= -974/7) پیرسون

 شود.وجود داشته و این فرضیه نیز تائید می
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 تکانشی ری و رفتارهایهای اجتماعی و پرخاشگضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .6جدول 

همبستگی ضریب سطح معناداری  فرضیه 

777/7  974/7-  تکانشی رفتارهای و پرخاشگری و اجتماعی هایشبکه 

: بر اساس نتایج حاصل فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر وجود پژوهشبررسی فرضیه پنجم 

 قرار گرفت. نتایج دهای اجتماعی نیز مورد تائیطلبی و استفاده از شبکهرابطه منفی بین برتری

(479/7-  =R  777/7و =sig) ی اجتماعی هاطلبی و استفاده از شبکهنشان دادند که بین برتری

 وجود دارد. 7779/7رابطه منفی و معنادار در سطح 

ان زیاد به طلبی و اطمینهای اجتماعی و برتریضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .7جدول 

 خود داشتن

عناداریسطح م همبستگی ضریب   فرضیه 

777/7  479/7- اجتماعی هایشبکه  داشتن خود به زیاد اطمینان و طلبیبرتری و   

= 777/7و  R=  221/7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون )پژوهشبررسی فرضیه ششم 

sig) ی اجتماعی هاحاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین رابطه با همساالن و استفاده از شبکه

بین ، تمبنی بر ارتباط مثب، دهنده تائید آخرین فرضیه پژوهشبود که نشان 7779/7در سطح 

 است.، های اجتماعیرابطه با همساالن و استفاده از شبکه

 های اجتماعی و رابطه با همساالنضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه .8جدول 

 فرضیه همبستگی ضریب سطح معناداری

 همساالن با رابطه و اجتماعی هایشبکه 221/7 777/7

ر مورد های پژوهش حاضنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون تمامی فرضیه بنا بر

تائید قرار گرفتند. حال با توجه به وجود این روابط با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چند 

ن در های آای اجتماعی و مؤلفههزمان( به بررسی نقش مهارتمتغیره استاندارد )به شیوه هم

 های اجتماعی پرداخته شد.تبیین استفاده از شبکه
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 های اجتماعیخالصه مدل مهارت .9جدول 

 متغیر ضریب همبستگی ضریب تعیین انحراف از میانگین F آماره سطح معناداری

 های اجتماعیمهارت 099/7 129/7 291/0 172/21 777/7*

*P 7779/7>  

( فرض 7779/7> P) Fشود سطح معناداری آزمون مالحظه می 9جدول  طور که درهمان

های کند. تحلیل رگرسیون حاکی از قابلیت مهارتبودن رابطه بین متغیرها را تائید می خطی

های اجتماعی است. بر اساس ضریب تعیین اجتماعی در تبیین واریانس استفاده از شبکه

 کند.های اجتماعی را تبیین مییانس استفاده از شبکهاز وار %14آمده مهارت اجتماعی دستبه

 های اجتماعیهای اجتماعی با مهارتبینی استفاده از شبکهضرایب رگرسیون برای پیش .11جدول 

سطح 

 معناداری
 t آماره

 بتا

 استانداردشده

 میانگین از انحراف

 نشده استاندارد

 داستاندار بتا

 نشده
 مدل

 ثابت مقدار 941/29 122/11  291/2 771/7

 مناسب اجتماعی هایمهارت 142/7 177/7 799/7 410/1 199/7

 غیراجتماعی رفتارهای -297/1 199/7 -999/7 -449/0** 777/7

 شیتکان رفتارهای و پرخاشگری 741/7 129/7 727/7 211/7 019/7

 طلبیبرتری -192/7 112/7 -209/7 -722/4** 777/7

 همساالن با رابطه 109/7 212/7 272/7 114/2* 772/7

*P< 779/7  ** P< 7779/7  

های یون چند متغیره استاندارد مشاهده شد که مهارترگرسبر اساس نتایج آزمون تحلیل 

های اجتماعی از واریانس( برای استفاده از شبکه %14بینی کننده مناسبی )تبیین اجتماعی پیش

( نتایج حاکی 17ای آن )جدول هبینی کنندگی مؤلفهاست. همچنین در خصوص قدرت پیش

طلبی و رابطه با همساالن به ترتیب دارای برتری، اجتماعیاز آن است که رفتارهای غیر

های اجتماعی های اجتماعی را داشتند. مهارتبیشترین سهم یگانه در تبیین استفاده از شبکه

تفاده از اس بینیمناسب و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی سهم یگانه معناداری در پیش

 های اجتماعی نداشتند.شبکه
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 و نتیجه گیری بحث

های اجتماعی دانشجویان های اجتماعی با مهارترابطه استفاده از شبکه، در پژوهش حاضر

ای هها حکایت از آن داشت که بین استفاده از شبکهموردبررسی قرار گرفت. درمجموع یافته

 .وجود داشت های اجتماعی رابطه مثبتاجتماعی با مهارت

زجمله: ا، های زیادی همسو بودبا پژوهش، نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول این پژوهش

های غیرحضوری و اینترنتی مانع ( نشان داد که روی آوردن به ارتباط2774پژوهش رملی )

کنترل احساسات و برقراری روابط ، های اجتماعی نظیر احساساتبزرگی برای رشد مهارت

( حاکی از آن بود 2779داند و همچنین نتیجه پژوهش گوانچر )نفس میتمادبهو اع عاطفی

ازاندازه از اینترنت با افزایش احساس تنهایی و افسردگی و کاهش روابط که استفاده بیش

 اجتماعی رابطه دارد.

 ،های زیادی همسو بودبا پژوهش، نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم این پژوهش

( نشان 1292طور مثال نتیجه پژوهش اسالمی )(. به1292اسالمی )، (2772) 1ازجمله: لی و کیو

های اجتماعی افراد ارتباط مثبت وجود دارد های اجتماعی و مهارتداد بین استفاده از شبکه

ا نادیده ها رتوان آننمی، اندو با توجه به نقشی که تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته

 و تأثیر بیشتری نیز خواهند داشت. گرفت و در آینده نقش

( که به 1292) همکارانعدلی پور و  نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم با نتایج پژوهش

های هرچند ارتقای امکان برقراری ارتباط و دادوستد اطالعات در شبکه، انداین نتیجه رسیده

اما محدود ، دهدمی های اجتماعی مناسب را ارتقااجتماعی مجازی امکان گفتگو و مهارت

ها اوریگونه فنهای مرتبط با اینهم است. محدودیت موردنظر اساساً از توزیع نابرابر امکان

ها را مخدوش شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگناشی می

واسطه حوزه عمومی مجازی که پدید به، های اجتماعی مجازیشبکه، کند. درواقعمی

 همخوانی دارد.، کنندها را محدود و مخدوش میگفتگو میان فرهنگ، ورندآمی

                                                           
1. Lee & Cyo 
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که  (1291نتیجه حاصل از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش با پژوهش اسکندری پور )

های اجتماعی در ایجاد رفتارهای غیراجتماعی افراد و نشان داد استفاده افراد از شبکه

 همسو است. بی تأثیرگذار نبوده استطلرفتارهای تکانشی و پرخاشگری و برتری

 ( و1291با نتایج پژوهش اسکندری پور )، نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم این پژوهش

نتیجه پژوهش کاروایداز حاکی از آن بود که ، مثالعنوان( همسو بود که به2774کاروایداز )

نفس یش اعتمادبهمنجر به افزا، ینترنتساالن از رایانه یعنی کار با استفاده رایانه و اگیری بزرگبهره

 شود.و خودکارآمدی و پایین آوردن اضطراب و درنتیجه افزایش رضایت از زندگی می

ود با نتایج چند پژوهش دیگر همسو ب، نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم این پژوهش

 ( حاکی1299( و پژوهش رضانیا )1292عقیلی و جعفری )، (2772مانند پژوهش لین و تسای )

ساالن و ارتباط با هم های ارتباطی و اجتماعی مناسب کاربران اینترنتیمهارت از آن بود که

 ها در فضای مجازی است.تا حد زیادی تحت تأثیر روابط آن

ای هطور که بیان شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکههمان

ه که با توجه بطوریجویان رابطه مثبت وجود دارد. بههای اجتماعی دانشاجتماعی و مهارت

وهش های مربوط به این پژها و بررسی پیشینهآمده در تمامی فرضیهدستهای بهتحلیل داده

عی های اجتماتواند آسیبهای اجتماعی در مواردی میهرچند استفاده از شبکه، مشخص شد

 اثرات مثبتی نیز به همراه داشته باشد.تواند حال میاما درعین، را در پی داشته باشد

در جامعه آماری دانشجویان مقطع ارشد مشخص کرد که استفاده از  پژوهشنتایج این  

ست. کمتر با اثرات منفی روبرو، های اجتماعی برای افرادی که در این رده سنی بودندشبکه

ها دارند هتفاده از این شبکها و شناختی که نسبت به نحوه اساحتماالً این افراد به علت آگاهی

توان نتیجه گرفت که در اند. درواقع میکمتر در روابط اجتماعی خود دچار آسیب شده

های اجتماعی های اجتماعی باعث بهبود مهارتاستفاده از شبکه، جامعه آماری مذکور

 .است دانشجویان بوده است و رفتارهای غیراجتماعی و منفی را در پی نداشته

های اجتماعی در امور های اجتماعی و شبکهشود از رسانهزمینه پیشنهاد می در این 

 طور ویژه در این زمینه امکانات و منابع کافیها استفاده شود و بهآموزشی و یا مثالً در سازمان

های اجتماعی در راستای اهداف آموزشی و در نظر گرفته شود تا از خدمات و مزایای شبکه
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شکیل هایی تهای اجتماعی گروهشود در شبکهشود همچنین پیشنهاد می سازمانی استفاده

های آموزشی عضوگیری کرده و به فعالیت بپردازند شود که هدفمند باشند و تحت نظر نهاد

و درنهایت اگر با این پدیده نوظهور به شکل منطقی برخورد شود و درک درستی از امکانات 

ری یک س، که این پدیدهرغم اینتوان گفت علیمی ،و ابزارهای نهفته در آن حاصل شود

همی تواند به عامل مها میدر بیشتر زمینه، پیامدهای منفی را در بعضی از ابعاد به همراه دارد

های اجتماعی تبدیل گردد که پایه و اساس مهمی برای رشد و تعالی ابعاد مختلف مهارت

و  توان بنیان پیشرفترو مید بود. ازاینبرای تقویت و پویایی مهارت اجتماعی آنان خواه

یتی ترب، تواند به عهده نهادهای آموزشیگذاری کرد که این امر مهم میتوسعه جامعه را پایه

ور منظو درنهایت به رسانی و آموزش داده شوداطالع هاو فرهنگی و همچنین از طریق رسانه

های اجتماعی و به حداقل ر شبکهفعاالنه و هوشمندانه کاربران ایرانی د، حضور هدفمند

های آموزشی در همه شود دورهپیشنهاد می، رساندن تبعات نامطلوب فعالیت در این فضا

های آموزشی و شغلی و ویژه نوجوانان و جوانان در محیطبه، مربیان، سطوح برای والدین

 ها تعریف و ارائه شود.فرهنگسرا

 منابع

های اجتماعی مجازی بر مناسبات شناختی تأثیرات شبکه(. بررسی جامعه1292ش. )، احمدنیا

جهاد ، تهران، های اجتماعیهمایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه، خانوادگی

 پژوهشکده فناوری اطالعات.، دانشگاهی

نامه پایان ،های اجتماعی اینترنتیشبکه نگاری کاربران ایرانی شبکه(. 1291ا. )، اسکندری پور

 دانشکده صداوسیما.، ت رسانهکارشناسی ارشد مدیری

. زندگی مختلف ابعاد بر هاآن تأثیرات و اجتماعی هایشبکه بررسی(. 1291م. )، اسالمی

 نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه تهران.پایان

 دانشگاه الزهرا.، شناسی(. جزوه درس تحلیل شبکه در جامعه1292س. )، باستانی
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، های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانانشبکه(. 1291م. )، سیابیافرا و .ب، حسینی

 (،1)9، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ترین جامعه مجازی ایرانمطالعه موردی بزرگ

21-12. 

 ،های اجتماعیسازی انتشار تأثیرات اجتماعی در شبکهماکسیمم(. 1299س. م. )، درود

 .شریف تهران: دانشگاه صنعتی

 تهران: جیحون. .. چاپ اول(4ی زندگی )هامهارت(. 1290م. )، دهستانی

رفته برگ، مطالعه موردی تحلیل سایت گفتمان، اینترنت و حوزه عمومی(. 1299آ. )، رضانیا

 .WWW.HCCMR.COMاز سایت موسسه تحقیقاتی همشهری به آدرس: 

های خانواده در (. بررسی تأثیرات اینترنت بر ارزش1294ع.م. )، جوادیو  .ه، زنجانی زاده

 .141-129 (،2)1، ایران شناسیروان مجله. مشهد 2آموزان دبیرستان ناحیه بین دانش

فصلنامه علوم ، حوزه عمومی در فضای مجازی(. 1291ر. )، السادات نقیب و ،.م، سیدعلوی

 .191-179 (،90)19، اجتماعی

(. حوزه عمومی و گفتگو در فضای 1292ا. )، کیخائی و ،ب.، یزدخواستی، ص.، عدلی پور

 .171-91 (،21)4، ارتباطات _مطالعات فرهنگ، های اجتماعیمجازی شبکه

همایش ، های اجتماعیبررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه (.1292ع. )، جعفریو ، و. عقیلی

ده پژوهشک، جهاد دانشگاهی، تهران، های اجتماعیتخصصی بررسی ابعاد شبکه

 ،فناوری اطالعات

ساله شهر  12ـ  19آموزان سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش(. 1294ا. )، فیضی

 .هنر و ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ تهران:، تهران

ا هو رفتار آن نگرش، ان برحسب دانشآموزدانشیین سازگاری تب(. 1291ن. )، قربان نیا

ی درسی. یزربرنامهنامه کارشناسی ارشد رشته پایان، های اجتماعینسبت به شبکه

 دانشگاه آزاد واحد چالوس.

 . تهران: کتابدار.آوری اطالعاتفن(. 1291ح. )، محسنی

http://www.hccmr.com/
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ورزی بر  جرأت تأثیر آموزش(. 1299ی. )، عطاریو ، ف.، تقوی، م.، مهرابی زاده

، آموزان دخترطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشاض، های اجتماعیمهارت

 .1، (14)2، شناسیروانتربیتی و ، مجله علوم رفتاری

یابی نوجوانان در فضای مجازی بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست(. 1290خ. )، ناظری

 .عالمه طباطبایی دانشگاهنامه کارشناسی ارشد پایان، و غیرمجازی
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