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 چکیده

عمومی در بین مجازی های اجتماعی شبکهناخت، درک و استفاده از شنحوه سی برراین پژوهش هدف 
پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه روش  .استکارشناسی ارشد  دورهدانشجویان 

است که به شیوه  43-43در سال تحصیلی دانشگاه خوارزمی تهران دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 
 6محقق ساخته است که پرسشنامه  . ابزار پژوهشدانتخاب شدندانشجو  931تصادفی، تعداد  گیرینمونه

ها بر اساس داده تحلیل و تجزیه .است را بررسی کردهمجازی اجتماعی  یهاشبکهمقوله مربوط به 
نشان داد  هایافته انجام گرفت. 31نسخه  SPSSآماری  افزارنرماز طریق دو ویتنی یو و خی-های منآزمون

های میزان حساب. است دانشجویان %66در بین مجازی اجتماعی  ترین شبکهمحبوب بوکفیسکه 
 ۀشدکنترلهای نشان داد که حساب دوبرابر است اما آزمون خی تقریباً یطورکلبهو کنترل نشده  شدهکنترل

 اکثر هدف اصلیشدۀ دانشجویان پسر است. های کنترلاز حساب معناداری بیشتر طوردانشجویان دختر به
اجتماعی های میزان استفاده از شبکه می است.ها، تفریح و سرگرر پیوستن به این شبکهد دانشجویان

های از امکانات و ویژگی دانشجویان شجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.نبین دا ،مجازی
ترین اثر . منفیها ندارنداطالع هستند یا تمایلی به استفاده از آنها دارند بیاین شبکهکه  یفردمنحصربه

تواند به روند تحصیلی می که ها استصرف زمان زیاد در این شبکه اجتماعی مجازیهای ناشی از شبکه
ار مختلف آن و آث اجتماعی مجازیهای رسانی در خصوص استفاده از شبکهطالعها آسیب برساند. اآن
 ها کمک کند.ز این شبکهگیری بهتر اجلوگیری از رکود تحصیلی در بهره تواند عالوه برمی

                                                      
)نویسینده مسیلول،    . استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسیی و علیوم تربیتیی، دانشیگاه خیوارزمی     9

m.kian44@yahoo.com) 

 شناسی، دانشگاه خوارزمیکارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش 3.

 دانشگاه خوارزمی  علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و  شناسی،استاد گروه علم اطالعات و دانش 3.
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 توییتر.، گوگل پالس، بوکفیس، اجتماعی مجازیهای شبکه واژگان کلیدي:

 مقدمه

و  در سراسر جهان است یاطالعات محملترین اینترنت بزرگ ،در عصر اطالعات

ویژگی چشمگیر، در  این .شودمحسوب میقدرتمندترین رسانۀ ارتباطی و ابزار آموزشی 

مشهود  کامالً و روابط اجتماعی جستجوگران اطالعات برقراری ارتباط های علمی،فعالیت

برای افزایش  پدید آمد که وباینترنت، ظهور  پس از .(9366)ضیایی پرور و عقیلی،  است

 به وجود 39وب  بعد از وب، بود.اینترنت ایجاد شده  منابع موجود در و ساماندهی اییکار

 شد مطرح 3اوریلی توسط 3119سال  دردو  ست. وبوب سنتی ا یافتۀتوسعهنمونۀ  آمد که

ارتباط  برقراری تعامل ونداشتن امکان  که سنتی وب محدودیتترین مهمبرای رفع و 

به کرد، اما بعد از را در این محیط منفعل میکاربران  این محدودیت پدید آمد. ،بود متقابل

توا توسط کاربران نیز به تولید مح و ، مشارکت، همکاریتعامل امکان 3آمدن وب  وجود

 هایسایت ،3وب  3افزارییکی از بسترهای نرم .(9343، زاده)ذوالقدر و قاسم وجود آمد

ظهور یافتند و روند تکاملی  41از اواخر دهۀ ها این شبکههستند.  اجتماعی مجازی شبکه

 درواقع .د پیشرفت و بهبود امکانات آن هستیما امروز ادامه داشته و هر روز شاهها تآن

فراگرفته و در  همانند سیالبی هستند که جوامع را اجتماعی مجازیهای های شبکهسایت

 .(3116، 9حال پیشروی هستند )بوید و الیسون

 یهاشبکهمحیط اطالعاتی هوشمند نوین، حاصل ظهور و نهادینه شدن تدریجی 

است )هاشمی و انسانی قرن جدید  هاییتفعالاجتماعی مجازی مبتنی بر وب در کلیه 

روابط اجتماعی  دهند تابه افراد اجازه می اجتماعی مجازیهای شبکه(. 9343سلطانی فر، 

ن نیاز به حضور در بدو کهیطوربه ،سازندممکن  (5)مجازی طور غیر فیزیکیرا به خود

، 6)بورگاتی و کراس را داشته باشدامکان برقراری ارتباط  موردنظرشانجمع یا موقعیت 

                                                      
1. web 2.0 

2. O’Reilly 

3. platforms 

4. Boyd and Ellison 

5. virtual 

6. Borgatti and Cross 
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این  متخصصان موردقبولهنوز تعریفی که ، هااهمیت باالی این سایت باوجود .(3113

امکان  داشتن ،است موردتوافق هاآن در بین اکثریت اما آنچه ،باشد وجود ندارد حوزه

 ها از طریق ایجاد یکگونه شبکهگذاری محتوا در این، تعامل و به اشتراکبرقراری ارتباط

ساختن شبکۀ  منظوربهان دیگر کاربری هایحساب آن بانمودن  متصلو  9کاربری حساب

 کاری، روابطتوانند برای مسائل ها میاین سایت .(9349شخصی است )شهابی و بیات، 

و به  ، تفریح و سرگرمیخود مشابه هایمندیها و عالقهاحساسی، شناسایی افراد با ویژگی

گیرند قرار می مورداستفاده استگذاری عالیق مانند: موسیقی، ورزش، هنر یا سیاشتراک

 هایفعالیتاز  یکی عنوانبه هاشبکه این از استفاده افراد از برای بسیاری(. 3193، 3)حَمَد

در هر مکانی که امکان دسترسی به اینترنت برای  کهیطوربهشود یم گرفته در نظر روزمره

 ترقشر جوان این افراددر بین  کنند.های خود را چک میاشته باشد حسابها وجود دآن

 دارند اجتماعی مجازیهای تری برای استفاده از شبکهیاق بیشاشت ،ویژه دانشجویان، بهجامعه

وآورانۀ خود را از این طریق نهای توانند ایدهدانشجویان می (.3193، 3)کومار و نیراج

آن را  تر به اشتراک بگذارند و نظرات دیگران را نسبت به آن دریافت کرده وساده

فرصت پیدا  فرادها استند که در آنه اییهکان، ماجتماعی هایشبکهبنابراین  .بپرورانند

 اداده، ب روزخود را ب خصیتیش هایویژگی نموده، معرفی ار ودخ هایایده ات نندکمی

شناخت رفتار و  روینازا نمایند. حفظ ارتباطات را این و کردهبرقرار  ارتباط سایرین

گیری ها )میزان ساعات استفاده، میزان بهرهاستفاده از این شبکه دردانشجویان های گرایش

...( بسیار حائز اهمیت است و نتایج حاصل از  گیری آموزشی ومثبت و منفی، میزان بهره

تری را ها ایجاد کند و بستر مناسبتواند دید و شناخت بهتری نسبت به این شبکهمی ،آن

 ها فراهم کند.ز این شبکهگیری بهتر ابرای بهره

و به دلیل  شدهناپذیر جامعۀ بشری عضو جدایی اجتماعی مجازیهای امروزه شبکه

 روزههمهو  دهند از محبوبیت باالیی برخوردارندقرار می کاربرانشانامکاناتی که در اختیار 

                                                      
1. account 

2. Hamade 

3. Kumar and Neeraj 
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دانشجویان ها و اهدافی که انگیزه .(3191و دیگران،  9)موریس گیرندقرار می مورداستفاده

شود تا حد زیادی بر کند و موجب استفاده از آن میمی یبترغها این شبکهرا به پیوستن به 

ن قشر از جامعه شده ما پوشیده است. همچنین نوع اطالعاتی که سبب ایجاد عالقه در بین ای

پاسخی است که در این پژوهش سعی شده تا گامی در جهت شناخت هرچه جزء مسائل بی

ها و شناسایی گرایش ن موارد برداشته و درکی تا حد امکان جامع از آن حاصل کند.بهتر ای

عمیق از  یتواند بینشمی اجتماعی مجازیهای ای دانشجویان در استفاده از شبکههنگرش

حاصل در بهبود  یجنتابرای ما فراهم کند، بنابراین  جامعه ها و استفادۀ این قشراین شبکه

هینه دانشجویان کمک خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین و کارایی و استفادۀ ب

سی ارشد دانشگاه خوارزمی از جویان مقطع کارشناشنناسایی میزان شناخت و استفادۀ داش

 است. اجتماعی مجازیهای شبکه

تواند برقراری ارتباط بین ها میدر دانشگاه هاشبکهاز حداقل کاربردهای این 

ها به بحث و گفتگو در رابطه با ها و اساتید باشد و از این طریق آندانشجویان، همکالسی

 شده است ییدتأتجارت و آموزش  همچنین برخی از مزایای آن در مباحث درسی بپردازند.

 اجتماعی مجازیهای های اندکی دربارۀ شبکهدر ایران پژوهش(. 3191، 3)ماستروماتلو

پژوهش خود تحت  (، در9349شهابی و بیات ) .ویژه در بین دانشجویان انجام شده استبه

به این نتیجه  "های اجتماعی مجازیهای عضویت کاربران در شبکهاهداف و انگیزه"عنوان 

تسهیل روابط فعلی و احیای ارتباطات دوستانه قبلی به آن  منظوربهرسیدند که اکثر کاربران 

ین تمایل جوانان برای برقراری دانند. همچناند و فضای مجازی را سیاسی نمیروی آورده

 است. اجتماعی مجازیهای های پیوستن به شبکهارتباط با افراد غیر ایرانی از دیگر انگیزه

های اجتماعی مجازی بر استفاده از شبکه یرتأث"در پژوهشی تحت عنوان  از سوی دیگر

یگران و د نیاجوادیکه  "عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشجویان با معدل و عملکرد  که نجام رساندند، به این نتایج دست یافتند( آن را به ا9349)

اجتماعی های تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل باالتر، بیشتر از شبکهتحصیلی پایین

                                                      
1. Morris 

2. Mastromatteo 
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های درصد دانشجویان پس از ورود به دانشگاه در شبکه 4/50و  کنند،استفاده می مجازی

های رسانی در خصوص استفاده از شبکهاطالع روینازا شوندعضو می جتماعی مجازیا

در ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه پیشنهاد  را اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن

میزان مشارکت دانشجویان "ای با عنوان ( در مقاله9349رسولی و مرادی ) اند.کرده

دانشجویان  به این نتایج رسیدند که، اکثر "های اجتماعیهارتباطات در تولید محتوای رسان

 9کنند که میزان این استفاده معموالً بیش از رشتۀ ارتباطات هر روز از اینترنت استفاده می

 اجتماعی مجازیهمچنین بیشتر دانشجویان عضو شبکۀ  ساعت در یک روز است.

ایرانی سابقۀ عضویت  یاجتماعی مجازهای از شبکه یکیچههستند و در  بوکفیس

کند کسب ها تشویق میها را به استفاده از این شبکهترین دلیلی که آنمهم ندارند.

های شبکه تر دانشجویان از. بیشیابی و ارتباط با دوستان استاطالعات و اخبار، دوست

در ها از تولید محتوا آن یلدلترین چندان استفادۀ علمی ندارند و اصلی اجتماعی مجازی

هایی ایران هم پژوهش از در خارج ، سرگرمی و تفریح است.اجتماعی مجازیهای شبکه

و استفاده  درک"حت عنوان ت (3193)تحقیق حَمَدها آن ۀازجملکه  شدهانجامدر این زمینه 

که در کویت اجرا شد، نشان داده شد که،  "های اجتماعی در بین دانشجویاناز شبکه

استفاده  اجتماعی مجازیهای سرگرمی از شبکه اهداف تفریح وبرای  دانشجویان بیشتر

ترین دالیل این امر است. ها یکی از اصلیتن تجربه در استفاده از این شبکهکنند و نداشمی

اجتماعی های از کیفیت اطالعات موجود در شبکه همچنین دانشجویان برای آگاهی

اجتماعی های م خصوصی در شبکهورت شناساندن حرینیاز به آموزش دارند. ضر مجازی

در نیز ( 3191) 9پارک های این تحقیق است.به دانشجویان یکی دیگر از یافته مجازی

در بین  اجتماعی مجازیهای تفاوت شناخت و استفاده از شبکه"پژوهشی با عنوان 

علمی در  یأتهیافت که دانشجویان نسبت به اعضای  "علمی یأتهدانشجویان و اعضای 

تر هستند و دانشجویان لیسانس بیشتر از خدمات پروفایل فعال اجتماعی مجازیای هشبکه

 مورداستفادهدانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر خدمات عام را  کهیدرحالکنند استفاده می

توسط  اجتماعی مجازیهای شناخت و استفاده از شبکه"ای با عنوان در مقاله دهند.قرار می

                                                      
1. Park 
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ه این نتیجه رسیدند که ( ب3191) 3هنیفه و سومپتا توسط "9الیکوتکدانشجویان دانشگاه 

ها آگاه هستند و از آن اجتماعی مجازیهای دانشجویان از شبکه اتفاقبهاکثریت قریب 

کنند. همچنین دانشجویان نشان دادند که نداشتن برای برقراری روابط دوستانه استفاده می

تر بیش چراکهاست  اجتماعی مجازیهای شبکهترین نگرانی امنیت و حریم خصوصی مهم

های تعیین استفاده از شبکه"همچنین  کنند.ها عکس و نام واقعی خود را استفاده میآن

عنوان  "رسانیدر بین دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع اجتماعی مجازی

و  داده استنجام در بین دو دانشگاه ا 9131در سال  3الدایهانی است که دیگر پژوهشی

افزارهای است که اکثریت دانشجویان از هر دو دانشگاه از وجود نرم قرارینازانتایج آن 

ها، به کنند. وبالگها استفاده میآگاه هستند و از آن اجتماعی مجازیشبکه 

گذاری ویدیو، کارهای مشارکتی، برقراری ارتباط و ایجاد شبکۀ شخصی میانگین اشتراک

، استفاده از برخطهای ها دربارۀ فعالیت. همچنین شناخت آنداشته استمرات را باالترین ن

ها در آن ای که آنتوجهی با موسسهها رابطۀ قابلافزارهای اجتماعی و موانع استفادۀ آننرم

نیز جامعۀ پژوهشی تحت عنوان  9دانشجویان دانشگاه سیکیم حال تحصیل هستند ندارد. در

 3193بودند که در سال  "یشبکه اجتماعهای ها از سایتستفادۀ آندرک دانشجویان و ا"

ترین سایت در محبوب بوکفیسانجام شد. در این پژوهش مشخص شد که  کومارتوسط 

دانشجویان نشان دادند که امنیت و  عالوهبهاست.  یشبکه اجتماعهای مقایسه با دیگر سایت

بازهم اکثریت  وجودینبااها است اما های اصلی آننگرانی ۀازجملحفظ حریم خصوصی 

 یهاپرسش بنابراین کنند.ها در پروفایل خود از نام و عکس واقعی خود استفاده میآن

 از: اندعبارتاساسی پژوهش حاضر 

 ؟چیست اجتماعی مجازیهای شبکه در دانشجویان موردعالقهمیزان و اطالعات  .9

 ؟اندکدم اجتماعی مجازیهای بکهاز ش استفادۀ دانشجویان و منفی مثبتپیامدهای  .3

                                                      
1. Calicut 

2. Haneefa and Sumitha 

3. Al-Daihani 

4. Sikkim University 
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، تأهل جنسیتو متغیرهای  اجتماعی مجازیهای آیا بین استفادۀ دانشجویان از شبکه .3

 وجود دارد؟ رابطه و اشتغال

 شناسیروش

جامعۀ است. انجام گرفته  تحلیلی و به روش پیمایشی کاربردی از نوع تحقیق حاضر

هستند و نمونۀ  تهران دانشگاه خوارزمی ارشد یکارشناسدانشجویان مقطع  ، کلیۀپژوهش

 ، ریاضی و کامپیوترادبیات، یتیعلوم تربهای روانشناسی و دانشکده دانشجویان موردمطالعه

اطالعات از آوری و برای جمع شدهانجام ایگیری به روش تصادفی طبقهنمونههستند. 

 بررسی متون، وجه بهپرسشنامه با ت سؤاالت. شده استاستفاده ای محقق ساخته پرسشنامه

 قسمت اول اند.بخش طراحی شده 6و در بندی ها و اهداف این پژوهش صورتپیشینه

حضور در  های، سالتأهل)جنسیت، دانشکده، وضعیت  9مربوط به مشخصات دموگرافیک

 اجتماعی مجازیهای قسمت دوم در رابطه با شبکه شغلی( بود.طع تحصیلی و وضعیت مق

های کاربری است. قسمت سوم برای شدگی حسابو همچنین کنترل راستفاده و محبوبپ

شناخت اهداف دانشجویان )تفریح و سرگرمی، تقویت ارتباطات فعلی، بازیابی ارتباطات 

. بخش چهارم شده استطراحی  اجتماعی مجازیهای از پیوستن به شبکه قبلی و غیره(

و دفعاتی  3ندکنخود را چک می یحساب کاربر)دفعاتی که  برای آگاهی از میزان استفادۀ

طراحی  اجتماعی مجازیهای از شبکه (3نگارندکه مطلبی را در حساب کاربری خود می

های از شبکه )اثرات مثبت و اثرات منفی( شناسایی اثرات استفاده باهدفبخش پنجم  شد.

 تعیین قصد بهبخش ششم  یتدرنهاو  در بین دانشجویان تدوین شد. اجتماعی مجازی

در این  ی، تجاری، سیاسی و غیره()تفریحی، علم دانشجویان ۀموردعالقاطالعات و مطالب 

ای در این تحقیق شامل گیری تصادفی طبقهنمونه ها در پرسشنامه قرار گرفته است.شبکه

، ادبیات، یتیعلوم تربروانشناسی و  یهادانشکدهاز  ارشد یکارشناسدوره دانشجوی  931

صورت بود که در هر ریزی به این زمی بود. برنامهدانشگاه خوارریاضی و کامپیوتر 

                                                      
1. Demographic 

2. Viewing 

3. Posting 
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پسر( دانشجویان پرسشنامه به  31دختر و  یانپرسشنامه به دانشجو 31پرسشنامه ) 91دانشکده 

پرسشنامه را در بین دانشجویان هر دانشکده توزیع  91تکمیل شود. اگرچه محقق بیش از 

پرسشنامه از هر دانشکده در  91ناقص شود. اما فقط های احتماالً کرد تا جایگزین پرسشنامه

این  دانشکده برای 3پرسشنامه از  931 درمجموعاند. بنابراین قرار گرفته مدنظراین تحقیق 

 پژوهش به کار گرفته شد.

شد.  ییدتأ یریگاندازهعلوم تربیتی و سنجش و  یهارشتهاساتید وایی پرسشنامه توسط ر

پرسشنامه توسط  31(، پس از تکمیل =09/1αآلفای کرونباخ )ضریب  از طریق پایایی آن

  شد. ییدتأدانشجویان 

 هایافته

فاقد شغل دانشجویان  %60مشغول به کار بودند و  %93 دانشجویان این پژوهش،در بین 

مشاغلی را که تمایل دارند در یا دانشجویان برای یافتن شغل تمایل زیادی ندارند بودند. 

 آورد به دست( 3193) حَمَد آنچهاین نتایج با  .آورند به دستتوانند ند نمیها فعالیت کنآن

دلیل نداشتن شغل در دوران دانشجویی را رفاه مالی دانشجویان در  . ویخوانی داردهم

 اعالم 3199در سال  9IMF آماری که بر اساسکشور کویت  چراکه داندکشور کویت می

اما دلیل آن به کشور ما  .قرار دارد ورهای جهاندر رتبه یازدهم کش مالی ازنظر کرد،

 .(9جدول هستند)مجرد  %0/66، دانشجویان اتفاقبهاکثریت قریب  نیست. یمتعمقابل

 اجتماعی مجازی یهاشبکه عضو انیدانشجومشخصات . 1 جدول

 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت

 مرد

 زن

 جمع

61 

61 

931 

51 

51 

911 

 سال تحصیلی

 سال اول

 سال دوم

 ترسال سوم و بیش

93 

03 

5 

36 

61 

9 

 93 96 شاغل وضعیت شغلی

                                                      
1. International Monetary Fund 
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 کاربی

 جمع

919 

931 

60 

911 

 وضعیت تأهل

 مجرد

 متأهل

 دیگر

916 

93 

9 

0/66 

5/93 

6/1 

 دانشکده

 روانشناسی

 ریاضی

 ادبیات

91 

91 

91 

3/33 

3/33 

3/33 

از دانشجویان پرسیده ، اجتماعی مجازیهای بکهترین شبرای شناسایی محبوب و پراستفاده

نتایج نشان داد که  .های متنوع شناسایی شودها در شبکههای کاربری آنشد تا حساب

شبکۀ  است. ینترپراستفادهدر بین دانشجویان  %66با میزان عضویت  9بوکفیسشبکۀ 

 قرار گرفته است. %6ا تنها ب 3توییتر یتدرنهاجایگاه دوم را دارد و  %90با  3گوگل پالس

 اجتماعی مجازیسه شبکه  یرازاینغهای دیگری در شبکهدانشجویان  %36 همچنین

وییتر ( در کشور کویت انجام داد و در آن ت3193حَمَد ) آنچهاین نتایج با  عضویت دارند.

ترین محبوب 9( که در آن اورکات3191شبکۀ قالب بود و همچنین با نتایج هنیفه و سومپتا )

( که دانشجویان 3193اما با نتایج پژوهش کومار )بود تفاوت دارد.  اجتماعی مجازیبکۀ ش

اجتماعی ترین شبکۀ محبوب بوکفیسو در آن  قرار داده بود یبررس موردکشور هند را 

ها را در بین یزات و شباهتاین نتایج تما تطابق دارد. در بین دانشجویان بود مجازی

 دهد.ملل مختلف نشان می و عالیق را درها فرهنگ

 دانشجویان موردعالقه اجتماعی مجازی یهاشبکه فراوانی .2جدول 

 درصد فراوانی پاسخ موضوع

 بوکفیس
 66 913 بله

 99 90 خیر

 تریتوی
 6 4 بله

 43 999 خیر

                                                      
1. Facebook 

2. Google Plus 

3. Twitter 

4. Orkut 
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 گوگل پالس
 90 56 بله

 53 69 خیر

 هاشبکهسایر 
 36 39 بله

 09 64 خیر

های شان در شبکههای کاربریدانشجویان بر روی حساب عیت کنترلوض 3جدول 

دهند تا به همه اجازه می دانشجویان %61 را به تصویر کشیده است. اجتماعی مجازی

تنظیمات حریم  یاندانشجو %91 فقط کهیدرحالکنند،  یترؤشان را های کاربریحساب

سترسی بتوانند به آن د دوستانشاناند که تنها کرده یدهسازمانشان را طوری صوصیخ

انشجویان از مسائل مربوط به حریم آگاهی یا عدم توجه دداشته باشند. این نتایج نا

 (.3جدول دهد )را نشان می اجتماعی مجازیهای بکهخصوصی در ش

 انیدانشجو نیب در یکاربر یهاحساب کنترل تیوضع. 2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 مرد
 93 99 شدهکنترل

 36 96 کنترل نشده

 زن
 36 39 شدهکنترل

 33 36 کنترل نشده

وضعیت نگرانی دانشجویان دختر و پسر نسبت به وضعیت حریم خصوصی حساب 

نشان داد که  آزمون خی دو و نتایج شدبررسی  اجتماعی مجازیهای شان در شبکهکاربری

 معناداریو نشده تفاوت  شدهکنترلکاربری  یهاحسابدر میان دانشجویان دختر و پسر 

 طوربهشان های کاربریدختران دانشجو بر روی حساب کنترل یگردوجود دارد به عبارت 

 کنندهیینتع %33جنسیت به میزان  یعنی معناداری بیشتر از کنترل دانشجویان پسر است.

توان نتیجه گرفت که می بنابراین .(9جدول است )و نشده  شدهکنترلکاربری  یهاحساب

ها حساس هستند و دختران بیش از پسران نسبت به حفظ حریم خصوصی خود در این شبکه

( بیان کرد اختالف دارد، 3193کومار ) آنچهکنند. این نتایج با کنترل بیشتری را اعمال می

زیرا نتایج او نشان داد که اکثر دانشجویان هندی نسبت به حفظ حریم خصوصی خود 

 دهند.وجهی ندارند و معموالً نام و عکس واقعی خود در آن قرار میت
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 کاربری دانشجویان یهاحسابدرباره  خی دو نتایج آزمون .4جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی ارزش نوع آزمون

 111/1 9 64/93 خی دو پیرسون

 111/1  33/1 یرتأثضریب 

 اجتماعی مجازیهای تن به شبکهشجویان از پیوساهداف اصلی داندر این پژوهش 

از پیوستن و استفاده مشخص شده است. از دانشجویان خواسته شد تا دلیل یا دالیل خود را 

نفر  46است که اکثریت دانشجویان  قرارینازا آمدهدستبهبیان کنند. نتایج  هااز این شبکه

برای ری از موارد اند و در بسیاود را تفریح و سرگرمی اعالم کردهدرصد( هدف خ 61)

 کهیدرحال (5)جدول کنند یمراجعه م اجتماعی مجازیهای گذراندن اوقات خود به شبکه

پیوستن به  ترین هدف و انگیزه برای( برقراری ارتباطات دوستانه را اصلی3191پارک)

در راستای شناخت اهداف  عالوه بر این ی کرده است.معرف اجتماعی مجازیهای شبکه

( از دید اجتماعی به 9343) زادهقاسمضیایی پرور و  ،اجتماعی مجازیهای پیوستن به شبکه

ترین انگیزۀ اند و رفع نیازهای اجتماعی و کسب هویت شخصی را مهماین موضوع پرداخته

 کنند.معرفی می اجتماعی مجازیهای اعضای شبکه

 اجتماعی مجازی هایشبکه در دانشجویان عضویت هدف. 5 جدول

 در صد فراوانی فراوانی  اتموضوع

 تفریح و سرگرمی
 61 46 بله

 31 39 خیر

 تقویت ارتباطات فعلی
 63 09 بله

 36 96 خیر

 قبلیبازیابی اطالعات 
 59 65 بله

 96 55 خیر

 یرساناطالعو  یابیاطالع
 51 61 بله

 51 61 خیر

 کسب توانمندی روز
 99 53 بله

 56 60 خیر

 سایر اهداف
 39 34 بله

 06 49 خیر
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 چند بارروزی  %33نتایج نشان داد که : اجتماعی مجازیهای میزان استفاده از شبکه

توان این دو را کنند که میبار چک میروزی یک %36کنند، را چک می حسابشان

زنند. شان سر میهای کاربریطور مرتب به حسابواحد دانست که به گروهی عنوانبه

هایشان را بار حسابیکای نیز هفته %91و بار روز یک هرچنددانشجویان  %36همچنین 

طور نامنظم به گروهی که به عنوانبهتوان کنند، که این دو گروه را نیز میچک می

 .(6)جدول  فی کردزنند معرمی خودسرهای کاربری حساب

 اجتماعی مجازی یهاشبکه در انیدانشجو( اشتننگ و مشاهده) استفاده زانیم. 6جدول 

 متغیرها
 مشاهده

 درصد تعداد

 نگاشتن

 درصد تعداد

 چند بار در روز

 بار در روزیک

 بار در چند روزیک

 بار در هفتهیک

 سایر موارد

36 33 

39 36 

95 36 

99 91 

5 9 

3 3 

93 91 

99 30 

90 99 

99 30 

های خود را چک های کاربریسابپس از بررسی میزان دفعاتی که دانشجویان ح

کنند، میزان دفعاتی که کاربران مطلبی )متن، عکس، ویدئو و غیره( را در حساب می

بار در یک %91و  چند بارروزی  %3 قرار گرفت که یموردبررسنگارند شخصی خود می

وز بار در چند رتعداد دانشجویانی که یک کهیدرحالگذارند روز مطلبی را به اشتراک می

تعیین شد.  %99،گذارندبار در یک هفته مطلبی را به اشتراک مییک که ییهاآنود ب 30%

که خود ها بیشتر به دنبال مشاهده و خواندن هستند نه اینبنابراین دانشجویان در این شبکه

( 3191مطلبی را بنگارند و به اشتراک بگذارند. این نتیجه با مشاهدات کاناگاول و والیوم )

 کهها بیان کردند هلند و هند را بررسی کرده بود مطابقت دارد. آنکشور انشجویان که د

در بین دانشجویان زیاد است اما  اجتماعی مجازیهای استفاده از شبکه زمانمدتاگرچه 

دانشجویان دختر و پسر در  تفاوت بین همچنین ها بیشتر منفعل بودند.در این محیط آن

 (:0در ادامه مشخص شده است )جدول  اجتماعی مجازی یاهشبکهمیزان استفاده از 
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 اجتماعی مجازی یهاشبکهدرباره تفاوت جنسیتی استفاده از  ویتنی -آزمون من .7جدول 
 جنسیت تعداد هامیانگین رتبه هامجموع رتبه ویتنی -من سطح معناداری

164/1 511/9961 51/3391 

51/3494 

96/55 

63/65 

61 

61 

931 

 مرد

 زن

 کل

در  ( و96/55پسر )در میان دانشجویان  اجتماعی مجازی یهاشبکهمیانگین استفاده از 

 آماری ازلحاظ نشان داد که ویتنی یو-من آزمون .است( 63/65دختر )میان دانشجویان 

در بین دانشجویان دختر  اجتماعی مجازیهای شبکهتفاوت معناداری بین میزان استفاده از 

 و پسر وجود ندارد.

 هایافتهبر اساس : اجتماعی مجازیهای شبکهدانشجویان در  موردعالقهعات اطال

اف تفریحی و هدارا برای  اجتماعی مجازیهای شبکهدانشجویان  %69 مشخص شد که

( مطابقت دارد. او 3193حَمَد )های یافتهبا یافته . این (6)جدول  کنندسرگرمی استفاده می

را تفریح  اجتماعی مجازیهای شبکهترین جاذبۀ انس مهمیافته بود که دانشجویان مقطع لیس

( که بر روی اعضای 3191پارک ) هاییافتهدانند. همچنین این نتایج با و سرگرمی می

د. او دریافت که برخالف اعضای ت علمی و دانشجویان انجام داده بود همخوانی دارهیأ

استفاده  اجتماعی مجازیهای هشبکعلمی، دانشجویان بیشتر برای اهداف تفریحی از  یأته

ها توان نتیجه گرفت که با باال رفتن سطح علمی افراد میزان گرایش آنبنابراین می کنند.می

یابد که آن نیز احتماالً از کاهش می اجتماعی مجازیهای به استفادۀ تفریحی از شبکه

 شود.رند ناشی میها داهای دیگری که این شبکهشناخت و آشنایی بیشتر افراد با ویژگی

 اجتماعی مجازیهای دانشجویان در شبکه موردعالقهاطالعات  .8جدول 
نوع 

 برنامه
 سایر فرهنگی علمی هنری تجاری تفریحی ورزشی سیاسی

 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله هاپاسخ

 916 93 90 03 96 09 96 09 913 90 33 40 60 53 69 34 فراوانی

 41 91 34 69 36 63 36 63 66 99 94 69 56 99 60 33 درصد
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 برای مشاهده و خواندن اجتماعی مجازیهای شبکه دانشجویان از %63سوی دیگر از 

برای اطالعات فرهنگی  %69اند، استفاده کردههنری و علمی امون اطالعات پیر

 %99، %99، ورزشی و سیاسی به ترتیب با تجاری، همچنین در ادامه اطالعات اندکاربردهبه

کند اطالعات برای دانشجویان ایجاد جذابیت می ترین عاملی کهقرار دارند و کم %33و 

ای از بخش عمده کهییازآنجا اند.آن را برگزیدهدانشجویان  %99است که تنها  تجاری

م عالقۀ اطالعات تجاری و تبلیغاتی است، عد اجتماعی مجازیهای محتوای شبکه

های تجاری این این است که دانشجویان در فعالیت ۀدهندنشاندانشجویان به این تبلیغات 

 ندارند. یتوجهقابلها نقش شبکه

ر چند دهۀ د اجتماعی مجازیهای شبکه: اجتماعی مجازیهای شبکهاستفاده  پیامدهای

 چراکهشود وده میها افزمحبوبیت آن میزان بر هرروزهاند و اخیر رشد بسیاری داشته

اثراتی را در  هاین شبکها اند. اما مسلماًمانی و مکانی را به حداقل رساندههای زمحدودیت

 9دانشجویان ازنظرمثبت و منفی که پیامدهای . گذارندکننده بر جای میبین جامعۀ استفاده

 (:4جدول از ) اندعبارتشود حاصل می اجتماعی مجازیهای در شبکه

 اجتماعی مجازی یهاشبکه از انیدانشجو ۀاستفاد از یناش یمنف و مثبت ثراتا. 9جدول 

 درصد تعداد متغیرها نوع اثر

 پیامدهای مثبت

 ارتباط بهتر با دوستان

 های اجتماعیمشارکت در فعالیت

 های فرهنگیمشارکت در فعالیت

 ارتباط بهتر با اقوام

 های ورزشیمشارکت در فعالیت

 وادهارتباط بهتر با خان

 های سیاسیمشارکت در فعالیت

 های آموزشیمشارکت در فعالیت

 سایر اثرات مثبت

919 

06 

59 

99 

99 

95 

39 

91 

39 

60 

63 

95 

30 

39 

93.5 

36 

33 

31 

 03 66 هاصرف زمان زیاد در این شبکه پیامدهای منفی

                                                      
بنابراین جمع کل درصیدها در ایین    ،اندداشتهانتخاب بیش از یک گزینه را  امکان . دانشجویان در پاسخ به این پرسش9

 .رودینممتغیر بکار 
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 نادیده گرفتن تکلیف و مطالعه

 از بین رفتن حریم خصوصی

 های اجتماعیحضور در فعالیت گرفتن یدهناد

 دوری از خانواده

 سایر اثرات منفی

09 

03 

30 

36 

39 

63 

69 

39 

33 

90 

کمک  دوستانشانها با ر آنها به روابط بهتبیان کردند که این شبکهدانشجویان  60%

مطابقت  (9349و شهابی و بیات ) (3191های هنیفه و سومپتا )کند. این نتایج با یافتهمی

ین نتیجه رسیدند که اکثریت دانشجویان برای برقراری ارتباطات دوستانه از به اها دارد، آن

( نشان داد که 3193کنند، اما پژوهش حَمَد )استفاده می اجتماعی مجازیهای شبکه

 اجتماعی مجازیهای خانواده را بهترین ویژگی شبکه اعضای دانشجویان ارتباط بهتر با

مثبت  از عواملاجتماعی را  هاییتدر فعالرکت مشادانشجویان  %63همچنین  دانند.می

بیشتر به  دانشجویان توان نتیجه گرفت کهمی اند. بنابرایندانسته اجتماعی مجازیهای شبکه

با ها به دنبال برقراری ارتباط این فعالیت چراکهروزانۀ خود هستند  هایدنبال انجام فعالیت

های و فرصت رخدادها دانستن شود.می های اجتماعی محققدوستان و آگاهی از فعالیت

خاص مانند: عروسی، تولد، ارسال نامه و غیره و همچنین آگاهی از اخبار، حوادث روزانۀ 

ها . پس از ایناست اجتماعی مجازیهای شبکههای مثبت ترین ویژگیمهم ۀازجمل جامعه

اند. مشارکت در هآن را برگزیددانشجویان  %95 در فعالیت فرهنگی قرار دارد کهمشارکت 

ست که البته بیشتر در بین ا هاهای مثبت این شبکهمندیهای ورزشی نیز جزء عالقهفعالیت

ا برابر دانشجویان دختر این گزینه ر 3. دانشجویان پسر بیش از شودمیدانشجویان پسر دیده 

 که فقط های آموزشی استثر هم مربوط به مشارکت در فعالیتترین ااند. کمانتخاب کرده

آوردن  فراهمتسهیل و  تواناییها امکانات این شبکه کهیدرحالاند آن را انتخاب کرده 33%

اما آنچه تا حدودی  (.3191کاربردهای فراوانی را به اثبات رسانده است )ماستروماتلو، 

توان در راستای اهداف مینماید این نکته است که دانشجویان از کارهایی که مسلم می

ها های آموزشی در این شبکهتمایلی به انجام فعالیت یا ندارند وانجام داد آگاهی  آموزشی

ای است هکمترین گزین %39های سیاسی با فعالیت مشارکت در یتدرنها دهند.نشان نمی

های سیاسی در شبکه هایکه انتخاب شد که نشان از عدم تمایل دانشجویان به بیان بحث
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های فعالیت هند و غیره در کشورهای دیگر نظیر کویت، کهیالدرحدارد،  اجتماعی مجازی

 ای برخوردار است.از جایگاه ویژه اجتماعی مجازیهای سیاسی در شبکه

از دانشجویان خواسته شد تا یک یا چند اثر منفی در  در این بخش ،اثرات مثبت همانند

صرف دانشجویان  %3/03این نتایج نشان داد که  را برگزینند. اجتماعی مجازیهای شبکه

نادیده دانشجویان  %0/69اند. عالوه بر این ترین اثر دانستهها را منفیزمان زیاد در این شبکه

 یمحراز بین رفتن  هاآن %63 بعدازآنو با اختالف کمی  ،گرفتن مطالعه و تکلیف

 اجتماعی مجازیهای شبکهاند که از عضویت در را جزء اثرات منفی دانسته یخصوص

چک کردن  برای کهیهنگامجویان توان نتیجه گرفت که دانشبراین میبنا شود.منتج می

دهند که این زیادی را به آن اختصاص می زمانمدتکنند حساب کاربری خود اقدام می

هنیفه و سومپتا  آنچهالبته این نتایج با  شود.می و کاری نپرداختن به امور درسی سبب امر

منفی و نگرانی ترین عامل ارائه دادند همسو نیست، زیرا مهم ( در پژوهش خود3191)

شان های کاربریحفظ حریم خصوصی حساب اجتماعی مجازیهای دانشجویان در شبکه

 بیان کردند.

و میزان استفاده از  تأهلمیان وضعیت  مشخص شدن اینکه آیا منظوربههمچنین 

که  دهدیمنشان  91جدول  هاییافته خیر، یا رابطه وجود دارد اجتماعی مجازی یهاشبکه

 همبستگی ضریب بنابراین .است 945/1 برابر داریمعنی و 163/1 یهمبستگ ضریب

 اجتماعی مجازی یهاشبکهدانشجو و میزان استفاده از  تأهلوضعیت  میان و نیست دارمعنی

 ندارد. وجود معناداری رابطه

 اجتماعی مجازی یهاشبکهابطه تأهل و تعیین ر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن .11جدول 

کهمیزان استفاده شب تأهلوضعیت    نوع آزمون 

163/1  111/9  اسپیرمن 

945/1  معناداری سطح  

 تعداد 931 931

اجتماعی  یهاشبکهمیزان استفاده از  ازلحاظآیا بین شاغل و بیکار تعیین اینکه  منظوربه

 یهاشبکهمیانگین استفاده از  99س جدول د دارد یا خیر نیز بر اساتفاوتی وجو مجازی
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( 16/61) یکاربدر میان دانشجویان  (33/63شاغل )در میان دانشجویان  اجتماعی مجازی

آماری تفاوت معناداری بین میزان استفاده  لحاظ ازیو نشان داد که ویتنی-من آزمون .است

 د ندارد.ل و بیکار وجوغدر بین دانشجویان شا اجتماعی مجازیهای از شبکه

 اجتماعی مجازی یهاشبکهدرباره رابطه اشتغال و استفاده از . آزمون من ویتنی 11جدول 

 متغیر تعداد هامیانگین رتبه هامجموع رتبه ویتنی -من سطح معناداری

033/1 511/066 
51/9199 

51/6396 

33/63 

16/61 

96 

919 

931 

 شاغل

 بیکار

 کل

 بحث

 بعدازآنو  بوکفیس اجتماعی مجازیدانشجویان از شبکۀ  ها نشان دادند که اکثریتیافته

 بوکفیسدر کشور ما،  شدهانجامدر بیشتر تحقیقات  کنند.استفاده می گوگل پالس

توان گفت که شناخته شده است. بنابراین می اجتماعی مجازیترین شبکۀ محبوب عنوانبه

 گوگل پالس ازآنپس .در ایران است اجتماعی مجازیپرطرفدارترین شبکۀ  بوکفیس

ترین دلیل استفاده از آن استفادۀ دانشجویان از خدمات پیام قرار دارد که شاید مهم

و بیش از ها منفعل هستند اکثر دانشجویان در محیط این شبکه است. 9میلالکترونیک جی

د و به اشتراک بگذارند، ترجیح که بخواهند چیزی را در حساب شخصی خود بنگارناین

ه و بخوانند. را مشاهده کرد توسط سایر اعضا شدهگذاشتهبه اشتراک  هند بیشتر مطالبدمی

توان نتیجه گرفت که عالوه بر سرگرمی و برقراری ارتباط، دانشجویان از بنابراین می

همچنین  کنند.برای کسب اخبار و اطالعات هم استفاده می اجتماعی مجازیهای شبکه

ها استفاده ویان بیشتر برای اهداف تفریحی از این شبکهدانشج اند کهها نشان دادهیافته

اهداف آموزشی است که دلیل آن  برای ترین میزان استفادۀ دانشجویانکند و کممی

های کوچک شبکه زیراها باشد، انشجویان در استفاده از این شبکهتواند عدم تجربۀ دمی

های مفید موجود در این ی از گروهیک اندها ایجاد شدهدر داخل این شبکه که علمی

خود  های کوچک،نظر از شبکهصرف طالع هستند.ابی هاکه احتماالً از آن ها استشبکه

                                                      
1. Gmail Services 
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های خود دعوت کنند تا به ای را ایجاد کرده و از همکالسیشبکه تواننددانشجویان هم می

ها و ها، کتابخانههکالسی یا علمی بپردازند. دانشگااین شبکه بپیوندند و به طرح مباحث 

ها ین شبکهای که اعاتی هستند نیز با توجه به عالقهکه درگیر مباحث اطال یمؤسساتسایر 

ها پیوسته های شخصی، به این شبکهبا ایجاد شبکه تواننداند، میدر بین جوانان ایجاد کرده

ام دهند. و رسالت خویش را که همانا اشاعۀ هرچه بیشتر دانش است به بهترین نحو انج

را نیز ایفا کنند. البته در پژوهشی که مرادی و  وپرورشآموزشها باید نقش حیاتی آن

دانشگاهی  هایدر کتابخانه 3وب گیری از خدمات ( در رابطه با میزان بهره9341ن )دیگرا

 %9/6کشورهای خاورمیانه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که از حیث اشاعه تنها 

اطالعاتی هم هیچ کاری تاکنون صورت نپذیرفته است.  یدهسازمانو از حیث دانشجویان 

فوری هستند که در میان  هایرسانپیام خصوصتنها ابزارهای اشتراک اطالعات به

توان بیان کرد که می روینازا اند.مواجه شدهدانشجویان  %9/61 استقبالبا ها کتابخانه

بسیار اندک است و  اجتماعی مجازیهای انی در شبکهرسها و مراکز اطالعحضور کتابخانه

ویژه دانشجویان از ای که قشر جوان، بهها و عالقهاین شبکه هایفرصتجای دارد که از 

 شود. دهند به شکل بهتری استفادهنشان می خود

اجتماعی های شود برای شناخت و استفادۀ بهتر دانشجویان از شبکهپیشنهاد می بنابراین

 سرگرمی و قصد به صرف هایی اتخاذ شود تا دانشجویان از استفادهتصمیم، مجازی مجازی

شی که در های تجاری و آموز، نظیر قابلیتدیگر آن با کارکردهایتفریح رهایی یابند و 

های نیز آشنایی یابند. برگزاری کارگاه یید رسیدبه تأ (3191) پژوهش ماستروماتلو

ویژه در هنگام ورود دانشجویان به به و غیره توجیهی هایآموزشی، نصب پوستر، کالس

ای همچنین طراحی شبکه تری ببخشد.تواند به این امر شدت و صحت بیشمی دانشگاه،

های اخالقی موجود و مبتنی بر ارزشخوانی داشته ف کشور ایران همداخلی که با اهدا

 و خدماتشان هااین شبکه ۀکنندمصرفدر وضعیت کنونی ما تنها  نماید.ضروری می باشد

ها در حدی های آناما قابلیت اندیجادشدها در داخل کشورمان هاییهستیم، گرچه شبکه

 نبوده که بتواند جایگزین مناسبی باشد.
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مجازی بر  های اجتماعیشبکهاستفاده از  یرتأث (.9349، علیرضا و دیگران )یان یجواد

یرانی آموزش در مجلۀ اعلوم پزشکی بیرجند.  دانشگاهعملکرد تحصیلی دانشجویان 

 .93ش ، علوم پزشکی

های کاربران در استفاده (. بررسی انگیزه9343زاده عراقی، مرتضی )لقدر، حسین؛ قاسماذو

فصلنامه  (.بوکفیسهای اجتماعی )مطالعه موردی کاربران شبکه اجتماعی از رسانه

 .35-56، 3، سال بیستم، ش های ارتباطیپژوهش

ارتباطات در تولید  . میزان مشارکت دانشجویان(9349) رسولی، محمدرضا؛ مرادی، مریم

 .94سیزدهم، ش ، سال ارتباطات -مطالعات فرهنگ. های اجتماعیمحتوای رسانه

های ها عضویت کاربران در شبکه. اهداف و انگیزه(9349) مود؛ بیات، قدسیشهابی، مح

 .31سال سیزدهم، ش ، ارتباطات -رهنگمطالعات ففصلنامه اجتماعی مجازی. 

های اجتماعی و مجازی در بررسی نفوذ شبکه(. 9366) وحید ،عقیلی ؛، حمیدپرور یاییض

 .(61پیاپی ) 9 سال بیستم، ش، رسانه ۀفصلنام. میان کاربران ایرانی

های دانشگاهی در کتابخانه 3از وب  یریگبهره(. میزان 9341مرادی، شیما و دیگران )
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