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چکیده
هنگام بحرانها باید از تأثيرگذاري سلبریتيها و شبكههاي اجتماعي به منظور آموزش مردم براي چگونگي
مواجهه با آن و مشاركت همگي به نحو مقتضي بهره جست .شبكههاي اجتماعي در زمان شيوع بيماري كووید
 19بسيار فعال بودند .در چنين شرایطي ،آموزش مردم و جلب مشاركت آنها به طور هدفمند از چنان حساسيتي
برخوردار است كه همه چيـز تعيـينكننده ميشود و یا ممكن است مخاطرهآميزگردند .در تحقيق حاضر از
نظریه كاركردگرایي رسانهها و مدل جذابيت به عنوان اعتبار منبع بهره گرفته شد .نمونه پژوهش حاضر 386
كاربر اینستاگراماند كه صفحات سلبریتيها را دنبال ميكنند و براي سنجش متغيرها از پرسشنامه محقق ساخته
و از آزمون رگرسيون براي آزمون فرضيهها استفاده شده است .سلبریتيها از نظر پاسخگویان افراد جذابي
هستند كه صفحات خود را با ارائه مطالب جدید به روز ميكنند آنها بيشترین تأثير بر متغيرآموزش یعني
تغيير نگرش مردم به ميزان  63درصد و كمترین تأثير را بر تغيير رفتار مردم به ميزان  16درصد دارند .سلبریتيها
همچنين بر متغير مشاركت مردم در بحران كرونا با بيشترین تأثير بر شركت داوطلبانه مردم براي رعایت
پروتكلهاي بهداشتي به منظور مقابله با شيوع بيماري كووید  ،19به ميزان  39درصد و كمترین تأثير بر فعاليت
فرایند در تصميم گيري به ميزان  25درصد داشتهاند .بنابراین استفاده از سلبریتيها به عنوان سرمایه نمادین در
مدیریت بحرانها از طریق جلب مشاركت داوطلبانه مردم در برنامههاي تدوین شده و آموزش با بيشترین
عامل در تغييرنگرش ميتوانند نقش ایفا كنند.

 .1دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قشم ،ایران.
 .2عضو هيأت علمي گروه علوم ارتباطات اجتماعي ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول) Ali_phd1970@yahoo.com
 .3استاد مدعو گروه علوم ارتباطات اجتماعي ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قشم ،ایران  -عضو هيأت علمي
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :اينستاگرام ،سلبريتي ،آموزش ،مشاركت اجتماعي.

مقدمه
شيوع بيماري كرونا و مشكالت بهوجود آمده ناشي از آن در هفتههاي اخير ،آسيب جدي
به اقشار مختلف جامعه وارد آورده و معضالت متعددي چون انزوا ،ترس ،عدم اطمينان و
امنيت ،گسترش بيكاري و فقر را ایجاد كرده است از این رو تمامي نهادها و سازمانها با
همكاري مردم باید براي مبارزه با بيماري و عدم شيوع آن با اتخاذ سازوكارهاي مناسب،
تماميتواند خود را به كار گرفته تا كشور از این بحران و ایپدمي عبور كند.
به لحاظ موضوعي بحرانها در زمينههاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و نظامي
تقسيمبندي شدهاند .بحران اجتماعي از این نگاه زماني بوجود ميآید كه اختالالتي در جامعه
پدید آید كه تعادل عمومي ،عملكرد بهنجار و معمول حيات اجتماعي را به مخاطره اندازد؛
این بحران نشان از فقدان توانایي سامانیابي و تامين و حفظ نظم اجتماعي است (تاجيک،
 .)1384از نظر سطوح بحران نيز بحرانها در سه سطح فردي ،ساماني و اجتماعي رخ ميدهند؛
از این منظر بحران اجتماعي بحراني است در سطح جامعه و در حيطهاي فراتر از موضوعات
فردي یا سازماني شكل ميگيرد و عموم یا افراد زیادي درگير آن ميشوند (وردينژاد و
رشتياني.)1388 ،
آنچه در همه انواع بحرانها حائز اهميت و شایسته توجه است موضوع مدیریت آنها
است ،دانشمندان زیادي به كنترل و اداره آن توجه نموده و روشهاي متفاوتي را براي مقابله
با انواع بحرانها پيشنهاد دادهاند (رضواني .)1385 ،حكومتها در هنگام بحرانهاي
اجتماعي ،راهبردهایي را براي مواجهه با آنها اتخاذ ميكنند اما ضروري است كه این
راهبردها قبل از بحران تدوین شوند ،این راهبردها عبارتند از پيشنگر بحران ،شناسایي
مقولههاي بحرانزا ،برنامهریزي براي پيشگيري بحران ،شناسایي ماهيت بحران ،عمليات حل
بحران و اقدامات جدید در محيط اجتماعي (سگر و همكاران 1998 ،به نقل از شولتز
وهمكاران.)1395 ،
محققان تمایل دارند هر كدام بر یک عنصر خاص از اجزاي فرآیند مدیریت بحران
تمركز كنند .ميتراف و شریواستاو ( )1987بر حسابرسي بحران ،نلسون-هارچلر ( )1986بر
تيمهاي مدیریت بحران ،ترویت و كلي ( )1989بر برنامههاي مدیریت بحران ،ریلي ()1987
بر آمادگي در مقابل بحران ،اشریدر ( )1990بر یادگيري از وقایع ناگوار ،پاوچانت و ميتراف
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( )1992بر فعاليتهاي الزم براي آمادگي در مقابل بحران تمركز كردهاند (به نقل از كمالي
و ميرزایي .)1396 ،در هر صورت باید فرآیندي از مدیریت بحران مطرح شود كه همه عناصر
فوق را در بر داشته باشد اما جلب مشاركت مردم و انجام درست مشاركتشان با آموزش
صحيح و به موقع تحقق ميیابد و رسانهها به عنوان واسطه وارد عمل ميشوند .استفاده از
تمام ظرفيتهاي اجتماع و رسانهاي در بحرانهاي اجتماعي ضروري است وآنچه كه در این
مقاله به طور خاص در نظر دارد شبكه اجتماعي اینستاگرام به عنوان شبكه اجتماعي پر طرفدار
به عنوان كانال ارتباطي بين مردم و سلبریتيها و سلبریتيها به عنوان منبع پيام مطرح است.
چهره یا سلبریتي 1به شخصي اطالق ميشود كه معموالً در زمينههاي هنر ،جنگ ،علم،
ورزش ،رسانه ،مدل ،سياست ،ادبيات ،مذهبي و نظایر آن در یک جامعه یا فرهنگ عامه
داراي سرشناسي و معروفيت باشد .چنين شخصي به راحتي از طریق مردم به ویژه قشر جوان
قابل شناسایي است و به رسميت شناخته ميشود .چهرهها اغلب از طریق رسانههاي جمعي به
ویژه تلویزیون ،سينما ،نشریات و شبكههاي اجتماعي به سرشناسيشان افزوده ميشود و علت
آن پرداختن زیاد به موضوعات چهرهها در رسانهها در جهت تغذیه مطالب نشریات و
پایگاههاي خبري ميباشد ،كه منجر به درآمدزایي براي آنها ميگردد.یک چهره ممكن
است از راههایي منفي نظير اختالس ،رسوایي جنسي ،اعتياد ،خشونت وغيره و حتي به صورت
تهمت به آنها كه نزد مردم غيرقابل پذیرش هستند نيز مشهورتر گردد .چهرهها سوژه هميشگي
رسانهها و مردم جهت ایجاد شایعه و به چالش كشيدن هستند (ویكي پدیا).
اینستاگرام :اینستاگرام2یک شبكه اجتماعي بسيار كاربردي براي روایت انواع
داستانهاي تصویري است و ميتواند در زمينههاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
اینستاگرام این امكان را به كاربران خود ميدهد كه عكسها و ویدئوهاي خود را در دیگر
شبكههاي اجتماعي نظير فيسبوک ،توئيتر ،تامبلر و فليكر به اشتراک بگذارند .كاربران این
شبكه ميتواندند از فيلترهاي دیجيتال براي عكسهایشان استفاده كنند ( فرومر.) 2011 ،
حداكثر زمان براي ویدئوهاي اینستاگرام  15ثانيه بود كه از اواسط سال  2016این زمان به
 60ثانيه افزایش پيدا كرد.

1. Celebrity
2 .Instagram
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بيش از  300ميليون كاربر جهاني در طول هر ماه به صفحه اختصاصي خود در اینستاگرام
سر ميزنند و روزانه  75ميليون كاربر از خدمات آن استفاده ميكنند .به طور كلي  21درصد
كاربران اینترنتي جهان با اینستاگرام درگير هستند و جوانان بزرگترین گروه مخاطبان این
مجموعه اند ( وبسایت آلسكا.) 2015 ،
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي در آخرین آمارگيري خود در پایان سال 97
تعداد كاربران اینترنت در ایران را  74ميليون و  518هزار اعالم كرده است .وب سایت
استاتيستا نيز در گزارشي تعداد كاربران ایراني اینستاگرام را حدود  24ميليون نفر اعالم كرده
است .به عبارت دیگر ،حدود  32درصد از كاربران اینترنت در ایران ،در اینستاگرام نيز فعال
هستند .این تعداد كاربر ،به معناي استفاده  30درصد از جمعيت ایران از اینستاگرام است
(استاتيس.)1399 ،
آموزش :پيشرفتهاي حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با تحول رسانهاي،
حوزههاي زیادي را تحت تأثير خود قرار داده است .با پيدایش شبكههاي اجتماعي ،از جمله
شيوه ارتباط ،تفكر ،دانش ،عمل و در یک سخن ،زندگي اجتماعي انسانها را تغيير داده
است ( سامپایو و همكاران .)2008 ،استفاه از این شبكهها جزء جدایي ناپذیري از زندگي
افراد در جامعه شده است .عصر دانایي یـا عـصر اطالعات آموزشي متفاوت از آنچه در
گذشته وجود داشته است ،ميطلبد در مقابله با بحرانها مسئوليت یادگيري را مسئوليت
شخصي تلقي ميكنند ،و افراد شخصاً رفتار خود را كنترل ميكنند با توجههارگریورز( 1
" )2003جامعه ي شبكه اطالعاتي "2جامعهاي یادگيرنده مي باشد .این فناوريها همچون
شبكه اجتماعي اینستاگرام به ارائه محتواي آموزشي براي عدم شيوع ویروس كرونا نيز
پرداخته است.
هابرماس ( )1981براین باور است كه در وجود انسان ،نيازهاي اساسي و اصلي وجود
دارد كه همه افراد كامال آزاد این نيازها را در خود احساس ميكنند و این نيازها از طرف
هركس كه صميمانه وارد گفتمان عملي شود ،ضرورتا برآورده خواهد شد .بنابراین ،در
محيطهاي تعاملي مانند اینترنت و تلفن همراه كه فضاي احساسي دوسویه و روابط صميمانهتر
است ،افراد به راحتي ميتوانند نيازهاي خود را مطرح كنند و فضاي گفتمان و مباحثه را
1. Hargreaves
2. knowledge society

مطالعه موردي بین آموزش و مشاركت اجتماعی افراد با استفاده ...

69/

ایجاد نمایند و طي این مباحثه افكار و باورهاي جدیدي شكل ميگيرد كه باعث تغيير زیست
جهان افراد خواهد شد ( استيون. )1380 ،گانيه آموزش را مجموعه اي از رویدادهاي “به
عمد ترتيب داده شده” مي داند كه براي حمایت از فرایندهاي دروني یادگيري ،طراحي شده
است( گانيه.)1374 ،
جميز گلس ،مشاركت اجتماعي را اینگونه تعریف ميكند« :مشاركت شهروندان
عبارت است از فراهم ساختن فرصتهایي براي شهروندان براي شركت كردن در تصميمات
دولتي یا فرایندهاي برنامهریزي» (گالس .)1979 ،اوكلي براي تعریف مشاركت ،به بيان سه
تفسير در مورد مشاركت ميپردازد كه عبارتند از :مشاركت به عنوان سهم داشتن؛ مشاركت
به عنوان سازماندهي؛ مشاركت به عنوان توانمندسازي (سليمي .)1389 ،به عبارت دیگر،
اوكلي و مارسدن ،از مشاركت اجتماعي سه تفسير ارائه دادهاند .1 :شركت داوطلبانه مردم
در برنامههاي عمومي؛  .2برانگيختن احساسات مردم و افزایش درک و توان شهروندان؛ و
 .3دخالت در فرایندهاي تصميمگيري ،اجرا و سهيم شدن عامه مردم در منافع .تفاسير
مطرحشده توسط اوكلي و مارسدن را از لحاظ اهميت دادن به مردم و حقوق آنان ،ميتوان
در سه سطح (مشاركت پایين) تفسير اول( ،مشاركت متوسط) تفسير دوم و (مشاركت باال)
تفسير سوم بيان كرد (رضادوست و همكاران.)1388 ،
اهداف ویژه مشارکت مردمی :آرنستاین پنج هدف ویژة مشاركت مردمي را چنين
بر شمرده است:
الف ـ مبادلة اطالعات :مبادله اطالعات مرحلهاي است كه مردم و برنامهریزان یا مسئوالن
برنامهها با هدف تبادل نظر و اشتراک مساعي گرد هم ميآیند.
ب ـ آموزش :آموزش مرحلهاي گسترده از مبادلة اطالعات است .در این مرحله هدف فقط
اطالعرساني نيست ،بلكه فراهمآوردن جزئياتي دربارة چگونگي انجام برنامه و آموزش است.
پ ـ جلب حمایت :این مرحله دربردارندة فعاليتهایي همچون ایجاد محيط مناسب براي
اجراي سياستها و طرحهاي پيشنهادي یا حل اختالف بين دولت و مردم و یا بين مردم است.
در زمينه اهداف خاص مبادلة اطالعات ،آموزش و جلب حمایت ،مردم به طور مستقيم در
تصميمگيري دخالت داده نميشوند ،بلكه در این گيرودار نظرات رسمي و اداري مطرح و
بحث ميشوند.
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ت ـ كمک به تصميمگيري :این هدف و هدف بعدي بيشتر به شيوهها و زمينههاي مختلف
تصميمگيري مربوط ميشوند و اینكه دخالت نظرهاي مردم در تصميمگيري باید به چه
ترتيب باشد.
ث ـ رأيگيري و لحاظكردن رأي مردم در تصميمگيري :مقصود این بخش ،تالش براي
شناخت نظرهاي مردم دربارة یک موضوع و دخالت آن در تدوین برنامه است ،به صورتي
كه طرحها نشاندهندة خواستههاي جمع باشد.
وظيفة مهم در برنامهریزي مشاركت مردمي ،تطبيق اهداف ویژه برنامه با شيوههاي مشاركت
مردم در برنامه است (صادقيفر1383 ،و طایفي.)1372 ،
قادري و همكاران ( )1392داشتن آگاهي و آموزش كاركنان سازمانها ،شركتها و
افراد جامعه جهت رویارویي با بحران از مهمترین نتایج این تحقيق است.
شریفي ( )1389رسانههاي جمعي با توجه به نقش بي بدیلشان ،ميتوانند سهم ارزندهاي
در ایجاد فرهنگ آمادگي و مقابله با وقوع بحران ،ایفا كنند .همچنين با توجه به نقشهاي
اطالع رساني،آموزش و فرهنگ سازي و كنترل اجتماعي ميتوانند بحرانها را تا حد زیادي
كنترل و مدیریت كرده و ميزان خسارتهاي مالي و جاني را در منطقه اي كه حوادث در آن
اتفاق مي افتد را كاهش داده .بين مدیریت بحران طبيعي سيل و ترویج روحيه تحمل و مدارا
ميان مردم منطقه حادثه دیده از طریق رسانههاي محلي رابطه معنادار وجود دارد - .بين
مدیریت بحران طبيعي سيل و افزایش حس مشاركت شهروندان از طریق رسانههاي محلي
رابطه معنادار وجود دارد .ین مدیریت بحران طبيعي سيل و اعتمادآسيب دیدگان از كنترل
بحران از طریق رسانههاي محلي رابطه معنادار وجود دارد - .بين مدیریت بحران طبيعي سيل
و ایجاد نظم و امنيت از طریق رسانههاي محلي رابطه معنادار وجود دارد - .بين مدیریت
بحران طبيعي سيل هدایت افكار عمومي از طریق رسانه محلي رابطه معنادار وجود دارد .
لطيفي و همكاران ( )1391مهمترین عامل درمدیریت بحران سطح آمادگي جامعه و
شهروندان درمواجهه با سوانح است اطالعات جامع و فراگير كليد آمادگي د ربرابر سوانح
است و رسانهها نوین مانند اینترنت تلفن همراه و غيره همواره درخط مقدم فراهم آوردن و
ارایه این اطالعات هستند این رسانهها با رصد دقيق و تيزبينانه ي تحوالت و پایش مداوم
افكار عمومي ميتواندد بيشتر به وظيفه پيش بيني بحران بپردازد همچنين با كاركردهاي
آموزش و هدایت افكار عمومي ميتواند به شيوههاي مختلفي از جمله فرهنگ سازي و مصون
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سازي مخاطبان آرام سازي فضاي جامعه و استفاده ازشيوههاي القایي و اقناعي براي تأثير
گذاري برذهن و عواطف مخاطبانش به پيشگيري از وقوع بحران كمک به سزایي نماید.
حسيني و معماري ( )1393در مقالهاي با عنوان بررسي روشهاي ایجاد نگاه پيشگيرانه در
رسانهها در خصوص مدیریت بحران بيان داشتند كه آمارهاي سازمان ملل متحد حاكي از
آن است كه در  20سال گذشته ،حدود چهار و نيم ميليارد نفر از ساكنان كره زمين تحت
تأثير حوادث ناشي از مخاطرات طبيعي قرار گرفته اند و روند وقوع این حوادث نيز به دليل
گسترش بي برنامه شهرها وتخریب محيط زیست رو به افزایش است .هر چند هم اكنون
تالشهاي فراواني در سطح بين المللي در حوزه كاهش خطر پذیري حوادث طبيعي در
جریان است ،اما این برنامهها با دو چالش اساسي روبرو هستند -1:دولتها كه گاهي
برنامههاي كاهش خطرپذیري با منافع شان در تضاد است -2 .مردم كه به دليل كمبود آگاهي
الزم ،همراهي خوبي با این برنامهها ندارند.مطمئنا ابزار رسانه به عنوان عاملي اثرگذار در
برنامههاي مدیریت بحران ،ميتواندد از یک سو با فشار بر دولتها و از سوي دیگر با آموزش
و هدایت افكار عمومي ،سالهاي پر خطر آتي را مدیریت كند.
یزدان آبادي و همكاران ( )1394رسانهها در زمان وقوع بحران و مد یریت بحرانهاي
رخ داده ،از ابزارهاي كارآمد و بهنگام مي باشند .د ر زمان بحران،نقش رسانههاي جمعي به
عنوان قدرتمند ترین ابزار مدیریت افكار عمومي از اهميت بيشتري برخورد ار است دميرچي
و علي اكبري ( )1395در مقاله اي بيان داشتند كه رسانهها به بازسازي فرهنگ ،افكار و عقاید
موجود در جامعه مي پردازند و به آنها استحكام مي بخشند ،از این نگاه ،رسانهها نگرش مردم
را تغيير نميدهند ،بلكه روي شناخت آنها تأثير مي گذارند ،یعني به مردم مي گویند چه
موضوعاتي مهم به نظر ميرسند .در این خصوص ،رسانهها با ایفاي نقش سازنده در عرصه
فرهنگ سازي ميتواندند؛ با آموزش مستقيم و غيرمستقيم ،شيوههاي مقابله با بحرانها را در
مراحل مختلف بحران نقش مهمي ایفا كنند .دهقاني ،معصومي و ملک ثابت ( )1395لذا به
كار گيري سيستم اطالعرساني انبوه جهت پاسخگویي و آگاه سازي مردم بسيار ضروري
است .از سوي دیگر اطالعات نادرست ميتواندد تهدیدي براي امنيت عمومي است.
شفافسازي ،پاسخگویي و اطالع رساني صحيح و به موقع توسط مدیران بحران به واسطه
رسانههاي جمعي سبب ميشود مردم اطالعات مناسب دریافت كنند .با آموزش خبرنگاران
و اصحاب رسانه توسط سازمانهاي درگير در مدیریت بحران ميتواند كاركرد رسانهها در
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هر یک از مرحلهي بحران ،شامل آموزش و آگاهسازي پيش از بحران ،خبررساني ،آموزش
و همراهسازي در حين وقوع بحران و تحليلگري و آرامشبخشي پس از بحران را ارتقا داد.
موالیي ( )1395در تحقيقي به این نتيجه رسيد كه گسترش رسانههاي اجتماعي در ایران
به سبب ایجاد فضاي رسانه اي غيررسمي و افزایش قدرت مخاطبان فرصت قابل توجهي
براي رشد فرهنگ سلبریتي ایجاد كرده است .در این ميان اینستاگرام كه یک شبكه اجتماعي
آنالین موبایلي مبتني بر اشتراک گذاري عكس و ویدئو است ،نقش قابل توجهي داشته
است .از سویي ماهيت تصویري این شبكه اجتماعي بستر مناسبي براي گردش فرهنگ
سلبریتي فراهم آورده و از سوي دیگر فيلتر نبودن این ابزارِ شبكهاي ،فرصت حضور مجاز و
رسمي را هم براي سلبریتيها و هم كاربران فراهم آورده است .در نتيجه براي نخستين بار
جامعه ایراني شاهد حضور گسترده سلبریتيهاي ورزشي و هنري در قالب كاربران رسانههاي
اجتماعي در اینستاگرام بود.
شمس مشهدي و كفاشي ( )1396در پژوهشي به این نتيجه رسيدند كه نوع برنامههاي
نمایش داده شده و ميزان زمان صرف شده از سوي تماشاگران بر چهار بعد (مشاركت
اجتماعي) بعد آگاهي ،تصميم گيري ،مشاركت داشتن و رضایتمندي تأثير چشمگيري داشته
است.
عبداللهيان و زهرایي ( )1397تحقيقي با این سوال اساسي انجام داد كه با وجود حدود
 23/5ميليون كاربر ایراني در اینستاگرام ،معلوم نيست كه فعاليت در اینستاگرام ،موجب ایجاد
منافع حاصل از روابط كاربران ميشود یا خير؟ .وآیا سرمایه اجتماعي توليد شده كاربران
اینستاگر ام ،نسبت به سرمایه اجتماعي غيركاربران اینستاگرام تفاوت معناداري دارد .مقایسه
ميانگينها ،گویاي این است كه ميانگينهاي سرمایه اجتماعي دو گروه عضو در اینستاگرام
و غيرعضو در اینستاگرام ،تفاوت معناداري با یگدیگر نداشته است ،این بدین معناست كه
سرمایه اجتماع ي مجازي افراد عضو در اینستاگرام ،بيشتر از سرمایه اجتماعي افراد غير عضو
نيست ،همچنين سرمایه اجتماعي مجازي پيوندبخش و پيوندمدار با این دو بعد سرمایه
اجتماعي افراد غيركاربر اینستاگرام تفاوتي ندارد ،ولي ميزان اعتماد در محيط واقعي ،بيشتر
از محيط اینستاگرام است .این كاهش اعتماد در اینستاگرام ،به نظر ناشي از عدم مجاورت
فيزیكي در این محيط مجازي است.
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نتایج پژوهش سهراب زاده و همكاران ( )1397بيان گر آن است كه كنشگران ایراني
در فضاي مجازي ،شبكه اینستاگرام را بستري براي نمایش زندگي روزانه ،اشتراک گذاري
جنبههاي جذاب بدني و ارائه گزارشي از تفریحات و لذتهاي فردگرایانه ميدانند .بنابراین،
استراتژيهاي نمایشي كنشگران در شبكه اجتماعي اینستاگرام ،بيشتر در جهت بازنمایي
سبک زندگي مدرن است.
نتایج تحقيق فتحي و جعفري ( )1396نشان داد كه بين مصرف رسانهاي و سبک زندگي
رابطه وجود دارد .همچنين بين ميزان مصرف رسانههاي دیجيتال با مصرف فرهنگي ،مصرف
مادي ،رفتار سياسي و دینداري همبستگي مستقيم وجود دارد.
مطالعه محمودي ميمند و خسروآبادي ( )1396نشان داد اعتبار سلبریتي حامي برند با
ابعاد تخصص ،جذابيت و قابل اعتماد بودن رابطه معنيداري با اعتماد برند و ارزش ویژه برند
دارد .رابطه اعتماد برند با ارزش ویژه برند نيز معنيدار بود.
زارع و روهنده ( )1394نشان داد بين هریک از متغيرهاي رضایتمندي اجتماعي ،رسانة
جمعي ،درآمد و جنسيت با مشاركت اجتماعي  -سياسي هم رابطة معنادار مشاهده شد.
نتایج تحقيق ساعي ارسي و قبادي ( )1390نشان مي دهد كه ميزان تأثير و نحوه استفاده از
شبكههاي فارسي بر ابعاد مختلف رفتار متفاوت است.به عبارتي ميزان استفاده از شبكههاي
فارسي ماهوارهاي تأثيري بر مشاركت اجتماعي پاسخگویان ندارد ،در حالي كه نحوه ي
استفاده از برنامههاي شبكههاي فارسي ماهواره اي بر مشاركت اجتماعي تأثير دارد و آن را
افزایش مي دهد .سعيدي و همكاران ( )1390نشان دادند كه بين ميزان استفاده از اینترنت با
مشاركت اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد اما بين مكان و ميزان استفاده از اینترنت،
قابليت و پتانسيل اینترنت به عنوان حوزه عمومي ،ميزان استفاده از اینترنت با سطوح مشاركت
اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد و در مجموع یافتهها نشان مي دهد بين اینترنت و
مشاركت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج تحقيق اردكاني و همكاران(  )1390نشان داد كه بين ميزان استفاده از رسانههاي
جمعي و ميزان مشاركت اجتماعي دانشجویان رابطه معني داري وجود دارد؛ با افزایش ميزان
استفاده از رسانههاي جمعي ،ميزان مشاركت اجتماعي هم بيشتر ميشود .بين نوع رسانههاي
جمعي و ميزان مشاركت اجتماعي هم رابطه وجود دارد به نحوي كه كساني كه از اینترنت
و رسانههاي جمعي بيشتر استفاده مي كنند ،مشاركت اجتماعي بيشتري دارند.
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بحرانها و مباحث مرتبط با آن طي سالهاي اخير مورد توجه اندیشمندان ،حكومتها
و رسانه قرار گرفته است (وندرال .)2001 ،وقوع جریانات پيشنگري نشدهاي چون
اعتصابات اقشار مختلف جامعه ،بيكاري مضاعف ناشي از تحریم و از همه مهمتر نمونه متاخر
آن یعني ویروس كرونا (كویيد  )19بر جامعه اهميت این موضوع را مضاعف ساخته است.
بحران از هر نوعي ميتواند موجبات بينظمي و ناامني را فراهم آورد ،بخصوص بحرانهاي
اجتماعي كه ميتوانند زمينهساز سایر بحرانها نيز باشند .در هنگام بحران ،زمان ارزشهاي
فوقالعادهاي پيدا ميكند و صرف چنين زماني جهت مقابله با بحران ،ميتواند تبعات آن را
جبرانناپذیر و غيرقابل بازگشت گرداند به عبارتي عدم توجه به بازآفریني نظم موجب بروز
نوعي اختالل و بينظمي و تشدید آنتروپي مثبت در سيستم بحران زده ميشود (اش راس،
.)50 :2004
نگاهي به بحران شيوع ویروس كرونا در جهان در طرح مسئله ،ما را با این واقعيت روبرو
ميكند كه هيچ بحراني شبيه به بحرانهاي دیگر نيست ليكن تشابهات قابل مالحظهاي بين
آنها وجود دارد .كشف و درک این تشابهات كليدي جهت برنامهریزي براي رویارویي با
بحران و تخفيف اثرات سوء آن ضروري است .هرگز نباید از شناسایي بحرانهاي بالقوه فارغ
و غافل شد .بحرانهایي كه از منشاءهایي مشابه رخ ميدهد ميتواند سرنخهاي جدیدي براي
تكميل برنامهریزي بحران در ابعاد ناشناخته قبلي به دست دهد.
اگرچه بحرانها داراي اهميت چند وجهي بوده و در سطوح مختلف قابل تحليلاند اما
همه آنها با آموزش و ایجاد آگاهي بين مردم و جلب مشاركت انها براي مواجه عقالني و
موثر با ان مرتبط بوده و مي توان گفت هر بحراني آموزش و جلب مشاركت مردم را طلب
ميكند در این مقاله كوشش سلبریتيها به عنوان سرمایههاي نمادین در اموزش به مردم و
جلب مشاركت آنها مورد توجه قرار گرفته است.

روش
تحقيق حاضر از نظر دستيابي به هدف از نوع كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي از
نوع همبستگي و از نظر شيوه گردآوري اطالعات از نوع پيمایشي است .جامعه آماري این
تحقيق شامل تمامي كاربران ایراني شبكه اجتماعي اینستاگرام به تعداد نامحدود است.
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با استفاده از جدول كرجسي و مورگان تعداد  384نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب
گردید .گفتني است نمونهگيري به شيوه غير تصادفي هدفمند صورت گرفت .در این تحقيق
براي تعيين اعتبار پرسشنامه اوليه تنظيم شده در اختيار استاد راهنما و متخصصان رشته علوم
ار تباطات و رسانه قرار گرفت تا در رابطه با اینكه سؤاالت مطرح شده ،آنچه را كه مد نظر
است ،اندازه گيري ميكند یا خير؟ اظهار نظر نمایند .سپس نظرات اساتيد و صاحبنظران در
پرسشنامه لحاظ و تغييرات الزم در سؤاالت به وجود آمد و پرسشنامه به تایيد آنها رسيد.
همچنين براي اندازهگيري پایایي از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .روش
كرونباخ براي محاسبه انسجام دروني ابزار اندازهگيري یا مقياسها به كار ميرود .براي
محاسبه پایایي پرسشنامهها در بين  10درصد جامعه نمونه مورد مطالعه اجرا شده و پس از
محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ و قابل قبول بودن آن پرسشنامهها در بين جامعه مورد مطالعه
توزیع گردید ميانگين پایایي سنجهها  0/89ميباشد .نتایج ضریب آلفاي متغيرهاي تحقيق در
جدول زیر نشان داده شده است:
جدول .1ضرايب آلفای كرونباخ متغیرهای تحقیق
متغير

تأثير سلبریتي

مشاركت اجتماعي

آموزش

ابعاد

آلفاي كرونباخ

ميزان استفاده از صفحات اینتساگرام سلبریتيها

0/86

جذابيت سلبریتيها

0/82

ميزان ارائه مطالب جدید

0/79

ميزان آگاهي سلبریتيها

0/72

مشاركت داوطلبانه

0/81

افزایش درک و توان

0/78

دخالت در فرایند تصميم گيري

0/75

نگرش

0/85

شناخت

0/80

كنترل رفتار

0/73

براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه آنالین استفاده شده است .پرسشنامه براي
 3800كاربر ارسال شد .پرسشنامه با مجموع  40سوال ،شامل سواالت بسته است كه برخي از
آنها با درجهبندي پنجگانه ليكرت ،بر پيوستاري از خيلي كم ،كم ،تاحدودي ،زیاد و خيلي
زیاد تنظيم شد .از آنجا كه براي پاسخ به سواالت از طيف ليكرت استفاده گردید كه طيف
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مجموع نمرات است ،امتياز مجموع نمرات براي دستيابي به ميزان فعاليت پاسخگویان قابل
محاسبه است و هر یک از گویههاي مربوط به مولفهها ،از خيلي كم تا خيلي زیاد ،امتياز  1تا
 5داده ميشود كه مجموع نمراتي كه هر فرد از گویهها ميگيرد ،نمایانگر دیدگاه فرد در
خصوص موضوع مورد پژوهش خواهد بود .روش گردآوري دادهها ،روش پيمایش آنالین
وارونه است .در گردآوري مباني نظري و ادبيات پژوهش موضوع ،از منابع كتابخانه اي نظير
مقاالت ،بررسي پایان نامهها و پژوهشهاي موجود و مرتبط با موضوع استفاده شده است.
همچنين در این تحقيق از ابزار پرسشنامه آنالین براي جمع آوري دادهها استفاده شد .پرسش
نامه شامل تعدادي سؤال در زمينه اندازهگيري ارزیابي پاسخدهندگان از پارامترها ،طرز
فكرها ،برداشتها و ویژگي آنها ميباشد .براي گردآوري دادهها ،از پرسشنامه استاندارد
در قالب طيف ليكرت استفاده شد.

نتایج
به منظور ارائه تصویر روشنتري از ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد پژوهش،
اطالعات جمعيتي آنها ارائه ميگردد 217 .زن ( 56/3درصد) و  169مرد ( 43/8درصد)
پاسخگویان پرسشنامه را شكل داده اند137 .متاهل ( 35/4درصد) و  64/6( 249درصد)
مجرداند .بيشترین پاسخگویان در سن  48/8( 26-35درصد) ،سن  33/4( 15-25درصد) و
باالي  36سال ( 17/8درصد) پاسخگویان را تشكيل داده اند.
ميزان استفاده كاربران از اینستاگرام سلبریتيها :ميزان استفاده كاربران نقش زیادي در
تأثيرپذیري آنها از سلبریتيها دارد بر این مبنا از پاسخگویان پرسيده شده است كه شما به
طور ميانگين چند بار در هفته به صفحات اینستاگرام سلبریتيها مراجعه ميكنيد؟
جدول  .2توزيع افراد بر اساس میزان استفاده از اينستاگرام سلبريتيها
ميزان استفاده از
اینستاگرام

هر روز

هفته اي
دوبار

هفته اي یكبار

هر دو هفته
یكبار

جمع

فراواني

97

126

115

47

386

درصد

20/4

25/5

34/7

19/4

100

درصد تجمعي

20/4

45/9

79/6

100

77/
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بيشترین كاربران یعني  34/7درصد كاربران اینستاگرام حداقل هفتهاي یكبار به صفحات
سلبریتيها مراجعه ميكنند و كمترین آنها یعني  19/4درصد هر دو هفته یكبار صفحات
سلبریتيها را بازدید ميكنند.
تأثير سلبریتيها :تأثير سلبریتيها با سه سوال سنجيده شده است كه به شرح زیر است:
در بحث تأثير سلبریتيها یكي دیگر از شاخصها مربوط به ميزان جذابيت سلبریتيها ،ميزان
ارائه مطالب جدید و آگاهي و اطالعات آنهاست.
جدول  .3توزيع میزان تأثیر گذاری سلبريتيها
خيلي

تا

كم

كم

حدودي

زیاد

خيلي
زیاد

فراواني

25

72

84

134

71

درصد

6 /5

18/6

21/8

34/9

18/2

مطلبي جدید براي

فراواني

57

90

55

144

40

ارائه كردن

درصد

14/7

23/2

14/3

34/4

10/4

فراواني

117

94

65

80

30

درصد

30/3

جذابيت

افراد آگاهياند

24/4

16/8

20/7

معدل

جمع
386

3 /4

100
386

3 /1

100
386

2 /5

7 /8

100

براساس جدول  3پاسخگویان علت تأثير گذاري سلبریتيها را ميزان جذابيت آنها با
معدل  3/4از نمره  5دانستهاند و بعد از با معدل  3/1ارائه مطالب جدید و متنوع توسط
سلبریتيها دانستهاند اما ميزان آگاهي آنها معدل  2/5دادهاند.
جدول  .4توزيع افراد بر اساس میزان مشاركت
خيلي
كم

كم

تا
حدودي

زیاد

خيلي
زیاد

شركت داوطلبانه

فراواني

32

36

79

114

125

(سطح اول)

درصد

8 /4

9 /2

20/5

29/5

32/4

افزایش درک و توان

فراواني

61

79

72

75

99

(سطح دوم)

درصد

15/9

20/4

18/6

19/5

25/6

فراواني

88

79

72

83

64

معدل

جمع
386

3/68

100
386

3 /2
2/89

100
386
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فعاليت در فرایند
تصميمگيري (سطح

100
درصد
22/9

سوم)

18/6

20/5

16/6

21/4

بر اساس جدول  ،4پاسخگویان معتقدند كه بيشترین تأثير سلبریتيها در ایجاد مشاركت
در سطح اول یعني ایجاد شركت داوطلبانه با معدل  3/7و بعد درسطح دوم مشاركت یعني
افزایش درک و توان كاربران با معدل  3/2و در اخر مشاركت در سطح سوم یعني فعاليت
در فرایند تصميم گيري با معدل  2/89دانستهاند.
جدول  .5توزيع افراد بر اساس میزان آموزش
خيلي
كم
نگرش

شناخت

كنترل رفتار

كم

تا
حدودي

زیاد

خيلي
زیاد

فراواني

24

44

109

126

83

درصد

6

11/4

28/3

32/6

21/7

فراواني

55

60

103

105

63

درصد

14/3

15/6

26/7

27/3

16/1

فراواني

61

72

57

143

53

درصد

15/7

18/6

14/7

37/2

13/8

جمع

معدل

386
3 /5

100
386

3/16

100
386

2/86

100

بر اساس جدول  ،5به نظر پاسخگویان سلبریتيها در تغييرنگرش كاربران اینستاگرام با
معدل  3/5از نمره  ،5افزایش شناخت كاربران با معدل  3/16و كنترل رفتار كاربران با معدل
 2/86تأثير گذارند.
تحليل رگرسيون بين متغيرهاي پژوهش :فرضيه اول :سلبریتيها در ایجاد مشاركت
داوطلبانه كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير
مستقل با متغيرایجاد مشاركت داوطلبانه به عنوان متغير وابسته در معادله رگرسيون وارد شدند
كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  .6تحلیل رگرسیون همزمان بین تأثیر سلبريتيها و ايجاد مشاركت داوطلبانه
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

رگرسيون

2948/744

df
1

ميانگين
مجذورات
2957/759

F
92/153

سطح
معناداري
0/001

2

R

R2

0/629

0/386

R

تعدیل شده
0/392

مطالعه موردي بین آموزش و مشاركت اجتماعی افراد با استفاده ...
باقيمانده

4491/587

385

كل

7428/482

386

79/

31/720

براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده( )92/153در سطح( )P≥0/01معنادار است و
 %39واریانس مربوط به تغيير ایجاد مشاركت داوطلبانه به وسيله تأثير سلبریتيها تبيين
ميشود( ،)R2 = 0/392با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر
ارایه گردیده است.
جدول  .7ضرايب معادله پیشبیني ايجاد مشاركت داوطلبانه به وسیله تأثیر سلبريتيها
مدل

ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

-5/821

2/308

تأثير سلبریتيها

0/405

0/042

ضرایب معيار بتا
0/627

t

معنيداري p

-2/782

0/012

9/518

0/001

ضرایب رگرسيون تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل نشان ميدهد كه تأثير

سلبریتيها ( ،)P≥0/000ميتواند واریانس شركت داوطلبانه را به صورت معنيدار تبيين
كنند .ضریب تأثير سلبریتيها ( )β= 0/627با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه تأثير سلبریتيها
با اطمينان  0/99ميتواند تغييرات مربوط به ایجاد مشاركت داوطلبانه را پيشبيني كند.
بنابراین سلبریتيها تأثير معنيداري بر نوع مشاركت سطح اول یعني ایجاد مشاركت داوطلبانه
دارند و این تأثير به ميزان  39درصد است.

فرضيه دوم :سلبریتيها در افزایش درک و توان كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند.
براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل با افزایش درک و توان كاربران به عنوان
متغير وابسته ،متغيرها در معادله رگرسيون وارد شدند كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده
است.
جدول  .8تحلیل رگرسیون بین تأثیر سلبريتيها با افزايش درك و توان كاربران ايراني
2

منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

رگرسيون

1828/354

باقيمانده

4251/341

df
1
385

ميانگين
مجذورات
1809/354
29/101

F
61/298

سطح
معناداري
0/001

R

R2

0/538

0/305

R

تعدیل
شده
0/295

فصلنامة روانشناسی تربیتی ،سال شانزدهم ،شمارة  ،56بهار 1399

/ 80
كل

6061/402

386

براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده( )61/298در سطح( )P≥0/01معنادار است و
 %30واریانس مربوط به افزایش درک و توان كاربران ایراني به وسيله تأثير سلبریتيها تبيين
ميشود( ،)R2 = 0/295با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر
ارایه گردیده است.
جدول  .9ضرايب معادله پیشبیني افزايش درك و توان كاربران اينستاگرام به وسیله تأثیر سلبريتيها
مدل

ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

2/108

2/215

تأثير سلبریتيها

0/317

0/052

ضرایب معيار بتا
0/539

t

معنيداري p

0/952

0/319

7/648

0/000

ضرایب رگرسيون تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل نشان ميدهد كه تأثير
سلبریتيها ( ،)P≥0/000ميتواند واریانس افزایش درک و توان كاربران را به صورت معني-

دار تبيين كنند .ضریب تأثير سلبریتيها ( )β= 0/539با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه تأثير
سلبریتيها با اطمينان  0/99ميتواند تغييرات مربوط به افزایش درک و توان كاربران را

پيشبيني كند .بنابراین سلبریتيها تأثير معنيداري بر افزایش درک و توان كاربران دارند .و
این تأثير به ميزان  30درصد است.
فرضيه سوم :سلبریتيها در فرایند تصميمگيري كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند
براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل با فرایند تصميمگيري كاربران به عنوان
متغير وابسته در معادله رگرسيون وارد شدند كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  .10تحلیل رگرسیون بین تأثیر سلبريتيها بر فرايند تصمیمگیری كاربران
مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

رگرسيون

8837/424

1

2291/415

باقيمانده

32347/268

385

168/489

كل

41178/453

386

F
26/523

سطح
معناداري
0/001

R2
R

R2

0/458

0/254

تعدیل
شده
0/248

81/
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براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده( )26/523در سطح( )P≥0/01معنادار است و %25
واریانس مربوط با فرایند تصميمگيري كاربران به وسيله مولفه تأثير سلبریتيها تبيين ميشود(0/248
=  ،)R2با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر ارایه گردیده است.
جدول  .11ضرايب معادله پیشبیني تأثیر سلبريتيها بر فرايند تصمیمگیری كاربران
مدل

ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

2/69

2/68

تأثير سلبریتيها

0/67

0/47

ضرایب معيار بتا
310/0

t

معنيداري p

11/32

0/001

6 /5

0/001

ضرایب رگرسيون متغير مستقل (تأثير سلبریتيها) نشان ميدهد كه تأثير سلبریتيها

( ،)P≥0/000ميتواند واریانس متغير بر فرایند تصميمگيري كاربران را به صورت معنيدار
تبيين كنند .ضریب تأثير سلبریتيها ( )β= 0/310با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه تأثير
سلبریتيها با اطمينان  0/99ميتواند فرایند تصميمگيري كاربران را پيشبيني كند .بنابراین
سلبریتيها تأثير معنيداري بر فرایند تصميمگيري كاربران دارند كه این ميزان  25درصد
است.
فرضيه چهارم :سلبریتيها در تغيير نگرش كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند.
براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل با متغير تغيير نگرش به عنوان متغير وابسته
در معادله رگرسيون وارد شدند كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  .12تحلیل رگرسیون همزمان بین تأثیر سلبريتيها و تغییر نگرش
2

منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداري

R

R2

رگرسيون

2459/134

1

2458/125

244/426

0/001

0/786

0/635

باقيمانده

1426/428

385

10/142

كل

3891/548

R

تعدیل
شده
0/633

386

براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده ( )244/426در سطح( )P≥0/01معنادار است و
 %63واریانس مربوط به تغيير نگرش به وسيله تأثير سلبریتيها تبيين ميشود (،)R2 = 0/635
با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر ارایه گردیده است.

فصلنامة روانشناسی تربیتی ،سال شانزدهم ،شمارة  ،56بهار 1399

/ 82

جدول  .13ضرايب معادله پیشبیني تغییر نگرش وسیله تأثیر سلبريتيها
مدل

ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

0/089

1/352

تأثير سلبریتيها

0/368

0/021

ضرایب معيار بتا
0/782

t

معنيداري p

0/078

0/926

15/567

0/001

ضرایب رگرسيون تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل نشان ميدهد كه تأثير

سلبریتيها ( ،)P≥0/001ميتواند تغييرنگرش فردي را به صورت معنيدار تبيين كنند .ضریب

تأثير سلبریتيها ( )β= 0/782با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه تأثير سلبریتيها با اطمينان
 0/99ميتواند تغييرات مربوط به تغييرنگرش را پيشبيني كند .بنابراین سلبریتيها تأثير معني-
داري بر تغيير نگرش كاربران دارند .و این تأثير به ميزان  63درصد است.
فرضيه پنجم :سلبریتيها در افزایش شناخت كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند.
براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل با متغير افزایش شناخت به عنوان متغير
وابسته در معادله رگرسيون وارد شدند كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  .14تحلیل رگرسیون همزمان بین متغیرهای تأثیر سلبريتيها و افزايش شناخت
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

رگرسيون

5879/638

1

5878/638

باقيمانده

1237/574

385

87/321

كل

18321/371

386

R2

سطح

F

R

R2

0/558

0/320

معناداري

66/654

0/001

تعدیل
شده
0/316

براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده( )66/654در سطح( )P≥0/01معنادار است و
 %32واریانس مربوط به افزایش شناخت به وسيله تأثير سلبریتيها تبيين ميشود(= 0/316
 ،)R2با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر ارایه گردیده است.
جدول  .15ضرايب معادله پیشبیني افزايش شناخت وسیله تأثیر سلبريتيها
مدل

ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

17/246

3/526

تأثير سلبریتيها

0/524

0/069

ضرایب معيار بتا

0/524

t

معنيداري p

4/623

0/001

8/129

0/001
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ضرایب رگرسيون تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل نشان ميدهد كه تأثير
سلبریتيها ( ،)P≥0/001ميتواند واریانس افزایش شناخت را به صورت معنيدار تبيين كنند.

ضریب تأثير سلبریتيها ( )β= 0/524با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه تأثير سلبریتيها با
اطمينان  0/99ميتواند تغييرات مربوط به افزایش شناخت را پيشبيني كند .بنابراین سلبریتي-
ها تأثير معنيداري بر افزایش شناخت كاربران دارند .و این تأثير به ميزان  32درصد است.
فرضيه ششم :سلبریتيها در تغيير رفتار كاربران اینستاگرام تأثير معناداري دارند..
براي تعيين تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل با متغير تغيير رفتار كاربران به عنوان متغير
وابسته در معادله رگرسيون وارد شدند كه نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  .16تحلیل رگرسیون همزمان بین تأثیر سلبريتيها بر تغییر رفتار كاربران اينستاگرام
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

ميانگين

df

مجذورات

رگرسيون

5624/257

1

6621/243

باقيمانده

34529/654

385

181/259

كل

41529/678

386

سطح

F

معناداري

36/259

0/001

R2
R

R2

تعدیل
شده

0/412

0/162

0/157

براساس این نتایج ميزان  Fمشاهده شده ( )36/259در سطح ( )P≥0/01معنادار است و %16
واریانس مربوط بر تغيير رفتار كاربران اینستاگرام به وسيله تأثير سلبریتيها تبيين ميشود (= 0/157
 ،)R2با توجه به معنيدار بودن رگرسيون معادله پيشبيني در جدول زیر ارایه گردیده است.
جدول  .17ضرايب معادله پیشبیني بر تغییر رفتار كاربران اينستاگرام به وسیله تأثیر سلبريتيها
ضرایب B

خطاي معيار

مقدار ثابت

12/459

3/269

تأثير سلبریتيها

0/573

0/094

مدل

معنيداري p

ضرایب معيار بتا

t
3/521

0/001

0/421

6/269

0/001

ضرایب رگرسيون تأثير سلبریتيها به عنوان متغير مستقل نشان ميدهد كه تأثير
سلبریتيها ( ،)P≥0/001ميتواند واریانس بر تغيير رفتار كاربران اینستاگرام را به صورت
معنيدار تبيين كنند .ضریب تأثير سلبریتيها ( )β= 0/421با توجه به آمارة  tنشان ميدهد كه
تأثير سلبریتيها با اطمينان  0/99ميتواند بر تغيير رفتار كاربران اینستاگرام را پيشبيني كند.
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بنابراین سلبریتيها تأثير معنيداري بر بر تغيير رفتار كاربران اینستاگرام دارند .و این تأثير به
ميزان  16درصد است.

بحث و نتیجهگیری
شبكههاي اجتماعي در مراحل مختلف بحران بيتردید نقش منحصر به فردي دارند و
اصوالً در دنياي پيچيده امروزي و با توجه به مختصات و جایگاه سلبریتيها به درستي و
سهولت بحرانها را مـدیریت كـرد .سلبریتيها نه تنها ميتوانند با آگاهي بخشي و آموزش
چگونگي مواجهه با بحرانها را در جامعه گسترش دهند ،بلكه حتي ،ميتوانند به ایجاد
مشاركت داوطلبانه و افزایش درک و توان مردم به مدیریت بحران یاري رسانند.
پيشنهاد ميشود كه سياستگذاران رسانه اي و فرهنگي با توجه به تأثيري كه سلبریتيها
دارند بيشتر به آنها بها دهد و سعي نماید مطابق با نيازهاي روز از این قشر به عنوان سرمایه
نمادین بهره الزم را در تأثيري گذاري بر مردم به خصوص هنگام بحرانها ببرند .در همه
جاي دنيا سلبریتيها به عنوان سرمایه نمادین جامعه شناخته ميشوند به جاي مخالفت با آنها،
برخورد فرهنگي یا قضایي ميتوان از حضور و محبوبيتشان در انواع رسانهها خصوصاً
شبكههاي اجتماعي آنها را مدیریت نمود .در مرحله اول با تدوین اصول و سياستگذاري
اطالعرساني ،محورهاي آموزش و زمينههاي مشاركت و چگونگي مشاركت مردم آنها را
هدایت كرد.
از سلبریتيها خواسته شود كه فيلمهاي كوتاه ،عكسها ،مطالب جذاب و استوريهاي
مناسب خود در اینستاگرام مطابق با نيازهاي روز جامعه در زمان بحران تهيه نمایند باعث
آموزش مناسب و جلب مشاركت آنها براي كنترل بحرانها شوند.
كليه فعاليتهاي داوطلبانه نياز به نقش سلبریتيها را دارد فرهنگ فعاليتهاي داوطلبانه
با استفاده از قدرت تاثير سلبریتيها به منظور شكل گيري ،گسترش ،اپيدميو سرعت بخشي
صورت ميگيرد همه جاي دنيا نيز همه فعاليتهاي داوطلبانه را از طریق تاثيرگذاري
سلبریتيها فرهنگ سازي ميكنند متأسفانه در این زمينه بسيار ضعيف عمل كردیم و عمدتاً
افراد شاخص سلبریتيها را در فرهنگ داوطلبانه ایجاد نكردهایم.
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سازمانهاي مردم نهاد ميتوانند در زمينههاي گوناگون از ابعاد گوناگون نقش
سلبریتيها بهره بگيرند به طور نمونه ورزشكاران ،بازیگران ،نقاشان در زمينههاي مرتبط با
حوزه خودشان نقش محوري و كليدي و جذبكنندگي را ایفا كنند و خودشان سمبل شوند.
ال وزارت
هر سلبریتي با ایفاي نقش در امور مردم پسند سمبلي براي مردم باشند مث ً
بهداشت یا سازمان اهدا خون یا وزارت كار و تعاون حمایت ،نشان و هویت خود را با تعدادي
از سلبریتيها نزدیک كنند .به طوري كه هر زمان چهره یک سلبریتي نمایان شد هم بفهمند
نياز به خون دادن از اولویتها جامعه حاضر است و این فعاليت در قبل از بحرانها ،مدیریت
در زمان بحران را آسانتر و هموارتر خواهد كرد.
سازمانهاي مسئول برنامههاي فرهنگي ،اجتماعي ،و تبليغاتي نظير صدا و سيما ميتوانند
با استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهشهاي مشابه از رفتار كاربران شبكههاي اجتماعي
آگاه شوند و برنامههایي در این راستا (معرفي سلبریتيها به شكل واقعي و اینكه زندگي
واقعي چيزي فراتر از زندگي در دنياي مجازي است) تهيه و پخش كنند.

منابع
اردكاني مریم ،اصغر كيا علي و حسيني پاكدهي عليرضا )1390( ،عنوان بررسي نقش بهره
مندي از رسانههاي جمعي در ميزان مشاركت اجتماعي دانشجویان دانشكدههاي
دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایي .پایاننامه دانشگاه عالمه طباطبایي،دانشكده
علوم اجتماعي،گروه علوم ارتباطات اجتماعي .1390
تاجيک ،محدرضا ( .)1384مدیریت بحران ،نشر فرهنگ گفتمان ،چاپ دوم.
حسيني ،مازیار ( .)1387مدیریت بحران ،موسسه نشر شهر ،چاپ اول.
حسيني ،محمد و معماري ،سيمين ( )1393بررسي روشهاي ایجاد نگاه پيشگيرانه در رسانهها
در خصوص مدیریت بحران .ششمين كنفرانس بين المللي مدیریت جامع بحران.
دميرچي ،رضا ،علي اكبري ،شهناز ( .)1395مدیریت بحران با تأكيد بر نقش رسانه در

فرهنگ سازي(مورد مطالعه شبكههاي استاني رسانه ملي) .هشتمين كنفرانس بين المللي
مدیریت جامع بحران.
دهقاني ،آرزو؛ معصومي ،غالمرضا و ملک ثابت ،سيده سمانه ( .)1395مدیریت رسانه در
اطالع رساني در بحران و بالیاي طبيعي ،سومين همایش مدیریت رسانه.
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رضا دوست ،كریم؛ حسين زاده ،علي حسين و عابدزاده حميد ( )1388بررسي عوامل موثر
در مشاركت اجتماعي شهروندان ،جامعه شهري شهر ایالم ،جامعه شناسي كاربردي3 ،
(.110-97 ،)35
رضواني ،حميد رضا .)1385( ،مدیریت بحران سازماني ،تدبير.20-25 .170 ،
روزنتال ،آریل و پائول تيهارت و مایكل تي ( .)1381مقابله با بحرانها ،مدیریت بالیا،
شورشها و تروریسم( ،ترجمه محمد علي ستاري فقيهي) ،فصلنامه دانش انتظامي4 ،
(.58-65 ،)4
روشندل اربطاني ،طاهر و حيدري ،علي .)1397( .طراحي مدل سياستگذاري سازمان تامين
اجتماعي ایران ،فصلنامه رفاه اجتماعي..65-51 ،)59( 18 ،
زارع ،بيژن و روهنده ،مجيد .)1394( .بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت اجتماعي –

سياسي مطالعه اي در باب شهروندان باالي  18ساله شهر كرج .مجلة مطالعات اجتماعي
ایران.87-64 ،)2( 9 ،
ساعي ارسي ،ایرج و قبادي ،عيسي .)1390( .بررسي آثار استفاده از برنامههاي شبكههاي
فارسي ماهواره اي بر رفتار اجتماعي جوانان ،فصلنامه علوم رفتاري.93-75 ،)7( 3 ،
سعيدي ،اسالم پناه ،دارابي ،مرادي مخلص .)1390( ،بررسي رابطه بين ميزان استفاده از

اینترنت با مشاركت اجتماعي دانشجویان پيام نور استان كرمانشاه .همایش ملي صنایع
فرهنگي و نقش آن در توسعه پایدار .
سليمي ،معصومه .)1392( .نقش مـدیریت توسـعه انسـاني در بهـره وري نيـروي انسـاني،
ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علمي وفرهنگي كار و جامعه.47-155،55 ،
سهراب زاده ،مهران؛ واحدیان ،مرتضي و پيري ،حسن .)1397( .تحليل پدیدارشناختي
نمایش مصرف و سبک زندگي در شبكههاي اجتماعي آنالین (مطالعه موردي:
كاربران اینستاگرام) ،نشریه اسالم و مطالعات اجتماعي.22-1 ،)3( 3 ،
سيف ،علي اكبر ،1397 ،روانشناسي پرورشي،تهران :نشر دوران.

شریفي ،طيبه .)1389( .بررسي نقش رسانههاي محلي در مدیریت بحرانهاي طبيعي (مورد
سيل) در استان گلستان از دیدگاه روزنامهنگاران استان .پایاننامه كارشناسيارشد ،رشته
علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز ،دانشكده علوم اجتماعي و
روانشناسي.
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شمس مشهدي ،تهمينه و كفاشي مجيد )1396( .تأثير رسانههاي ملي بر سرمایه اجتماعي با
تأكيد بر مشاركت اجتماعي ،مجله پژوهش اجتماعي.117-129 ،34 ،
شولتز ،ف .اوتز ،ز .و گریتز ،آ .)1395( .آیا رسانه پيام است؟ واكنشها و برداشتها از
ارتباطات بحران به وسيله توئيتر ،وبالگ و رسانههاي سنتي ،ترجمه حسين امجدي،
فصلنامه نقد كتاب.231-211 ،)10( 3 ،
صادقي فرد ،ناصر ،نقوي ،سيد علي( .)1383مدیریت مشاركتي ،تهران ،مركز آموزش و
تحقيقات صنعتي ایران.
ضامني ،سعيد و سيد مرتضي دادخواه حقيقي ( .)1384ساختار مدیریت بحران سازمان تامين
اجتماعي ،دومين همایش علمي تحقيقي امداد و نجات ،تهران :موسسه آموزش عالي
علمي –كاربردي هالل ایران.

طایفي ،علي .)1372( ،توسعه منابع انساني ،مجموعه مقاالت نيروي انساني متخصص –
تهران ،دانشگاه صنعتي اميركبير ،چاپ اول.
عبداللهيان ،حميد و زهرایي ،محمدرضا .)1397( .مطالعه ميزان سرمایه اجتماعي كاربران
ایراني اینستاگرام ،فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي.11-1 ،)4( 36 ،
فتحي ،حبيب اله و جعفري ،علي .)1396( .رابطه مصرف رسانه اي با تغيير سبک زندگي

(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي) ،فصلنامه مطالعات رسانههاي نوین،9 ،
..22-32
قادري ،وریا ،مهناز ایرواني و محمدعلي فرنيا ) 1392( .بررسي رابطه بين هوش فرهنگي

مدیران با بهره وري شعب بانک مسكن شهرستان اروميه ،فصلنامه مدیریت
بهرهوري.55-25 ،33،
كمالي ،یحيي و ميرزایي ،جالل ( )1396مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران ،ژاپن ،هند
و تركيه ،فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي.245-269 ،)25( ،7 ،
گانيه ،آر .ام ،لسلي جي .بریگز ،والتر دبليو ویگر؛ ،1374اصول طراحي آموزشي ،تاليف
ترجمه خدیجه عليآبادي .تهران :نشر دانا. ،
لطيفي ،محمد فرید؛ اسدي ،امي حسين و طهراني ،هادي .)1391( .ننقش رسانههاي نوین در
مدیریت بحران .دومين كنفرانس ملي مدیریت بحران.
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مالمير ،مهدي .)1397( .چگونه سلبریتيها نقش گروه مرجع را ایفا ميكنند؟ به روز شده در
سایت:
در
بازیابي
قابل
،1397
شهریور
16
تاریخ
http://www.iribnews.ir/fa/news/

محمودي ميمند ،محمد و خسروآبادي ،مليحه .)1396( .مطالعه رابطه اعتبار شخصيتهاي
مشهور (سلبریتي) باارزش ویژه برند با نقش ميانجي گرانه اعتماد برند ،دو ماهنامه
بررسيهاي بازرگاني.74-59 ،)86( 15 ،
مکكویل ،دنيس )1388( .درآمدي بر نظریه ارتباطات اجتماعي ،مترجم پرویز اجاللي،
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر وارتباطات.
موالیي ،محمد مهدي .)1395( .گردش فرهنگ سلبریتي در رسانههاي اجتماعي :مطالعه
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