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Abstract 
Using social networks has become a social problem in our country. The 

present study titled "Sociological Explanation of the use of Social 

Networking among students of the Farhangian University of Ilam aimed to 

investigate this problem amongst college students. The method of this study 

was a survey and a researcher-made questionnaire was used to collect data. 

The instrument validity was determined using Cronbach’s Alpha coefficient. 

The statistical society included all 600 students from the Farhangian 

University of Ilam and the sample size was determined 234 people and 

examined by the Morgan table. Findings show that there is a meaningful 

relationship between Self-Disclosure (/65), Spending Leisure Time (/57), 

Democratic Structure of Networks (/55), Learning and Exchange 

Experiences (/56), Attachment and Maintenance of Relationships (/56), 

Feeling of Social Isolation (/54), The Role of Reference Groups (/50), Need 

for Information (/42), Promoting Innovation (/47), and Media Persuasion 

(/42). Regression analysis shows that 57% of the total variance of the use of 

social networks among students of Farhangian University of Ilam 

(R2=%57), with self-closure, spending leisure time, learning and exchange 

of experiences, familiarity with the concept of social networks, the role of 

the reference groups, democratic structure of social networks and place of 

residence is predictable. 

Keywords: social networks, the use of social networks, teacher students. 
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)موردمطالعه  یاجتماع یها مصرف شبکه یجامعه شناخت نییتب

 (المیا انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ

 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم -یفرهنگ یشناس جامعه یدکتر یدانشجو   یسعداله عزت

 

 واحد زنجان یدانشگاه آزاد اسالم یگروه علوم اجتماع یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد   یاله صدف حیذب

 

  چکیده
باحاضرپژوهش.اجتماعیتبديلشدهاستمسئلهيکحاضربهدرحالياجتماعیدرکشورماهاشبکهمصرف

وباهدفتبیین"ياجتماعیدرمیاندانشجوياندانشگاهفرهنگیانايالمهاشبکهیمصرفشناختجامعهتبیین"عنوان

 پرسشنامةباهادادهيآورجمعاينمسئلهدربیندانشجويانانجامشدهاست.روشاينپژوهشپیمايشیوشناخت

آماريشاملجامعة.استصورتگرفتهضريبآلفايکرونباخازبااستفادهبزاراتعییناعتبارانجامگرفت.محققساخته

فرهنگیاناستانايالمانينفردانشجو066تمامی براساسنمونهوحجمدانشگاه ونیینفرتع432جدولمورگان،

يقرارگرفتندیموردبررس /(65فراغت)/(گذراناوقات06)يیخودافشااستکهبینآنانگریبيپژوهشهاافته.

/(احساسانزواي60روابط)وحفظ/(دلبستگی60)اتیتجربوتبادل/(يادگیري66ها)شبکهکیساختاردموکرات

/(24)يارسانه/(اقناع25)ينوآور/(اشاعه24اطالعات)کسببهازین/(66مرجع)هايگروه/(نقش62)یاجتماع

اساسداردمعناداروجودرابطة بر ازکل65درمجموعتحلیلرگرسیونی. اجتماعیيهاشبکهمصرفواريانس%

(R
2
هاي،آشنايیبامفهومشبکهاتی،گذراناوقاتفراغت،يادگیريوتبادلتجربيیخودافشابامتغیرهاي،(%57=

.یاستنیبشیپقابلمحلسکونتوهاياجتماعیهايمرجع،ساختاردموکراتیکشبکهاجتماعی،نقشگروه

دانشجو معلمان. ،یاجتماع یها مصرف شبکه ،یاجتماع یها شبکه :ها واژهکلید
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مقدمه

 ارتباطاتوتعامالتانسانیازرهگذرتوسعهندةيفزاجهاندرعصرکنونیشاهدگسترش

گسترش هاشبکهو مفهوم است. اجتماعی شبکةي سال در بار نخستین 4562اجتماعی

 کارکرد، ماهیت، در تاکنون زمان آن از اهدافاينهاتیقابلمطرحگرديد. هاشبکهو

یبهبررسیروابطاجتماعاجتماعیشبکهدرعلوميبهوقوعپیوستهاست.اعمدهتغییرات

پردازدیمهاسازمانانسانیوهايگروهبینافراد، معنايامروزينآناجتماعیدرشبکة.

امجموعه امکانهاسيسروياز افکار،گذاراشتراکيمبتنیبروباستکه يعاليق،

فراهمهاتیفعال ،گرانيود)معمارآوردیموتوصیفاتعمومیوخصوصیاشخاصرا

4354 :461.) ارهیزنجهاشبکهاين با پیوندها ارتباطاتو غياز افرادریحضور فیزيکی

باهمدرآننهچهرهبهچهرهبلکههاگروهمجازياستکهارتباطافرادودريکمکان

وامکاناتهاتیقابلکمیووتوسعه.گسترشابديیموازطريقاينترنتامکانباواسطه

 اين هاشبکهارتباطی و افراد گسترده مختلفدرهايگروهاقبال کشورهاي در انسانی

ازدورابهدنبالداشتهاست.درايراننیزباگذشتکمترهاآناستفادهومصرفمحتواي

 کاربرد و رواج از هاشبکهدهه اين هاشبکهياجتماعی، اقبال ندةيفزابا ژهيوبهکاربران

آمارهايموجودحدودبراساسيکهاگونهبهاندشدهدانشجويانودانشآموزانمواجه

درصد26کهاينرقمبیشازکنندیمراماستفادهاجتماعیتلگازشبکهچهلمیلیونايرانی

 است. اساسمجموعکاربرانتلگرام فناورتوسطرئیسشدهارائهآمارهايبر ويمرکز

میانکاربرانايرانیعضواينشبکهازيديجیتالوزارتفرهنگوارشاداسالمیهارسانه

آموزانهستندشجويانودانشسالکهبیشترآناندان41-45درصدراجوانان54رسانپیام

ازحاضراستفاده(.درحال4356مرداد4شخصی،مصاحبه)م.موسويان،دهندیمتشکیل

متفاوتیازسوييهاباواکنشماهادرکشورهاومصرفمحتواوتولیداتآنشبکهاين

هایرانونگهاتیگاهحساسمردم،نهادهاومؤسساتنظارتیوفرهنگیمواجهبودهاست.

به موضوع اين با مواجهه ويااندازهدر فیلترينگ بحث نظارتی نهادهاي که است

دولتفةیهارامطرحوپیگیريمقابلهباآنراوظمحدوديتدسترسیکاربرانبهاينشبکه
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هاياجتماعیباعثتبديل.پیامدايننوعنگاهبهمصرفشبکهدانندیونهادهايفرهنگیم

يکنظامینوعبهموضوع استکه حالتی اجتماعی مسئله است. شده اجتماعی مسئله

م يکپارچگی سوء دچار محیطی تند تغییرات به پاسخ در حداقلگرددیاجتماعی و

اشدرمعرضتهديداساسیيهاسازگاريمتقابلمیاناجزاءتشکیلدهندةآنوياساخت

مسئلهاجتماعیدرجوامعمعاردیگیقرارم صربهدلیلتحوالتعمیقفنیوجمعیتیو.

اجتناب تحوالتامري اين از ناشی روزافزون و همیشگیشدهريناپذتغییراتشتابان و

درحال نداشتکهیاست. وجود اجتماعی مسئله نام به چیزي اساساً گذشته جوامع در

ماعیوجودهفترويکردنسبتبهمسائلاجتیشناسدرجامعه(.4356:30،36معیدفر،)

که اندعبارتدارد؛ رويکرد شناسبیآساز: اجتماعی، اجتماعی،سازمانیبکرديروی ی

ي،رويکردانگزنی،رويکردانتقاديورويکردرفتارکج،رويکردهاارزشتضادکرديرو

اجتماعی.گرابرساخت جامعهيی که4یشناخترويکرد اصلی راهبر ايده عبارتاستاز

اومنعکسکنندیلیلازآنپیرويموتحيسازمفهوم وهادهيکنندهمجموعهخاصیاز

(.4356:36،45رابینگتونوواينبرگ،مربوطبهطبیعتمردموجامعهاست)يهاهیفرض

هايکمسئلهاجتماعیوضعیتیاستکهخواهواقعیياخیالی،درچارچوبتضادارزش

 که اجتماعی هنجارهاي برخی از قابلتخلفی تعداد استیتوجهمورداحترام افراد از

می جامعهمحسوب عمومی رويکرد اساس اين بر مسائلیشناختشود. همه تبیین براي

م هايیيافتکهويژگیهرنوعمسئلهاجتماعیاست.درتضادارزشتوانیاجتماعیرا

یتمفروضاينتضادهادرعدمموفقیتافراددرتوافقبرسراينموضوعکهيکوضع

)رابینگتونشودمسئلهاجتماعیاستياخیرودراينکهبرايحلآنچهبايدکردمتجلیمی

ونگرانینهادهاينظارتیوفرهنگیدرکشورهاتیرغمحساس(.به4356:56وواينبرگ،

 اينشبکهما، از بهاستفاده قابلها تبادلهاتیعلتساختار، ومزايايامنیتیوفضايآزاد

 عقايدهرروز ابديیمافزايشاطالعاتو سنجیگزارشآخريننظرسنجی. افکار مرکز

استکهازآنمنتشرشدحاکی56سالدراسفندماهنتايجآن(کهايسپا)رانيدانشجويانا

صدردرتلگرامشبکهودارندعضويتاجتماعیهايشبکهدرنفرششايرانی46هراز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sociology Approach 
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کردهتحصیلافرادمیانازنیزعضوافرادبیشترينوارددقراراجتماعیهايشبکه

براهستنددانشگاهی ومرد%66اساسني. شبکهانزن%64ان هاياجتماعیايرانیعضو

ياجتماعیهستند.هاعضوشبکه%ايرانیان06حدوددرمجموعگفتتوانیمیعنيهستند؛

.اندیهاياجتماعشبکهيکیازعضوحداقلدانشگاهیانايران%12نظرسنجیينابراساس

( ايسپا، 46/44/50سايت هدف(. دانشگاهدرجامعة دانشجومعلمان يعنی پژوهش اين

فرهنگیانايالمنیزازمنظرشغلی)دانشجو(وسنی)جوان(درقلمرواينآمارهاقراردارند.

اهمیت عنايتبه با اينقشر درجامعهوجايگاه درژهيوبهايرانیو آموزشیو نظام در

 تربیت، و تعلیم استفادهعرصه عضويتو نسبتبه نگرانی وحساسیتو هدفمند غیر

؛چراکهدينمایتاحديقابلتوجیهممجازيهاياجتماعیآنانازمحتوايشبکهنامحدود

پیامددانشجومعلمانبرعملکردتحصیلیاينموضوعکهرودیدرحالحاضربیمآنم

 را آنان و باشد داشته بهنامطلوب توجه يهامهارتاز و وشغلی الزامات و تحصیلی

احرفههنجارهاي اساسانجام اين بر دارد. باز تجربیهاپژوهشي مطالعاتنظريو و

 مسئله اين منظوربهپیرامون و تأثیرگذار عوامل درارائةشناخت الزم تدابیر و راهکار

ياجتماعیوبهدنبالآنکاهشهاشبکهفنامحدودوغیرهدفمندراستايکاهشمصر

سؤاالت.رسدیمبردانشجومعلمانمهموضروريبهنظرهاآنآثاروپیامدهاينامطلوب

درمصرف چهعواملی-4از:اندعبارتهاستآناساسیکهاينپژوهشدرصددپاسخبه

میزان-4؟مؤثرهستندشگاهفرهنگیانايالمياجتماعیدربیندانشجومعلماندانهاشبکه

هرکداممیزانتأثیر-3ياجتماعیچگونهاست؟هاشبکهبامصرفهمبستگیاينعوامل

چهاندازهاست؟ياجتماعی(هاشبکه)مصرفازاينعواملدرتبیینمسئله

 هدفاصلی  پژوهشاين مصرفشناختجامعهتبیین بینهاشبکهی در اجتماعی ي

دانشگاهفرهنگیاناستانايالماست. دانشجومعلمان

از:اندعبارتياينپژوهشهاهیفرض

4 نظر به مصرفرسدیم. به گرايشدانشجومعلمان و خودافشايی يهاشبکهبین

 اجتماعیرابطهمعناداريوجودداشتهباشد.
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4 نظر به مصرفرسدیم. به گرايشدانشجومعلمان اوقاتفراغتو گذران بین

ياجتماعیرابطهمعناداريوجودداشتهباشد.هاشبکه

3 نظر به دموکراتیکرسدیم. ساختار گرايشهاشبکهبین و اجتماعی ي

ياجتماعیرابطهمعناداريوجودداشتهباشد.هاشبکهدانشجومعلمانبهمصرف

2 نظر به نرسدیم. مصرفبین به گرايشدانشجومعلمان کسباطالعاتو به یاز

ياجتماعیرابطهمعناداريوجودداشتهباشد.هاشبکه

دانشجومعلمانبهمصرفشيوگرابینيادگیريوتبادلتجربیاترسدیم.بهنظر6

ياجتماعیرابطهمعناداريوجودداشتهباشد.هاشبکه

 چارچوب نظری

ومطالعاتنظريهاپژوهشمطالعاتپیشینبیانگرايناستکهنگاهیبهادبیاتموضوعو

وهمکندیمينخستینخودراتجربههاقدمياجتماعیهنوزهاشبکهوتجربیدرمورد

علمیجهتنيازا جامع تدوينيکنظريه تا خصوصاستکه ياجتماعیهاشبکهدر

يکنونیوآتیقرارگیردبايدهاپژوهشلیوتحلهيتجزمجازيکهبتواندمبنايتئوريکیو

ماند. بهمنتظر جهت فقدانهمین در مدون علمی تئوري خصوصيک مصرفدر

ياجتماعیچونانهاشبکهيرايجدرموردهاهينظربهاتکاياجتماعیناگزيرازهاشبکه

ارتباطاتيرايجهاهينظرنظريموضوع،بهنییدرتبعبارتیبهيکرسانهارتباطیهستیم.

وآيزنبخردانة)کنشهيبرنظرپژوهشايناساسیاتکايمیاننيدرااستنادشدهاست.

 نظريههينظردووفیشباين(، ارتباطات: نظريهوکاتز()الیهوخشنوديواستفادهمهم

.استفلور(ديوروکیچ)بالهارسانهبهوابستگی

نظرفیشباينوآيزنديدگاهاز گرايشهيدر ازنظاميکمعنیبهکنشبخردانه،

درنظاماين.باشدیمخودمحیطيهادهيپدبهنسبتفرديکاعتقاداتوتمايالت،عقايد

وقوامدارايشیوبکموردیگیمشکلتجربیاتومحیطیتأثیراتپیدروزمانطول

اتفاقنظرانصاحبماهیتگرايشبیندرمورد(.اگرچه4354:5پور،رفیع)باشدیمدوام

 ندارد، وجود امانظر مفهوم اين مرکبآنان سهرا از عاطفعنصرشناختی، رفتاری يو
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بهفردنسبتواکنشپاسخ)(سهنوع4550وآکر)رزيما.برترا،دانندی(مآمادگیعملی)

 ذکر را پديده( اندکردهيک شناخت: )آگاهی، دانشی درک، ارزيابی،)یاحساس(،

حیترج عملی(.)يرفتار(، برمبناگرايش دانش نیز آلپورت نظريه آگاهي و فرد وی

يعلمیمعرفمناسبیجهتسنجشهاشرفتیدرپيکپديدهازنقشدرکاونیهمچن

(بر4311:444یلويه،وسفيوسفیلويه،ي).ديآیمحساببهآنپديدهفردازبعدشناختی

نظريهکنشبخردانه،اساس رفتار پکنشيا عوامليارهیزنجیدر میبهاز وديآوجود

حلقة نقصدماقبلبروزرفتار، مانجاميکرفتاراست.تیو برداشتگونهنياتوانیلذا

که هدفمندنمود رفتار خاصبرانگیخته هدفی به رسیدن میل با عمدتاً و شودیمبوده

يداريپد(.4315:426،420ي،وثمرینصرتی،عماني،ازصبورنقلبه،بالنچاردهرسی،)

شيگرابهرفتاروهنجارذهنی.شيگراوجوددومتغیرديگراست:خودتابعقصدونیت

کنشگرانخودمنظرازرفتارآن،طیکهاستشخصیفرديمتغیريکرفتاريکيسوبه

نفوذوفشاراجتماعیاستکهشخصآنکنندةنیزمنعکسهنجارذهنی.شودیمارزيابی

تئوريمبتنیبراينفرضاستکهنيا.کندیموادراک(احساسرفتارکار)رابراييک

رفتارهدفمندرادربارةاطالعاتدردسترسهیکلهاآن.کنندیمطورمنطقیعملافرادبه

گیرندتصمیممیطورمنظمارزيابیمیکنندسپسبراساساستداللخودآوريوبهجمع

خودنوبةبهگرايش(54:4356کیا،فروتننواح،)کهعملیراانجامدهندياانجامندهند.

حدچهتا(معلماندانشجو)نجايادرکنشگرانيعنی:فايدهانتظار-4:باشدیمبعددوداراي

دارندوفايدهانتظار(اجتماعیهايشبکهمصرفبهگرايش)خاصپديدهيارفتاريکاز

که:فايدهارزيابی-4کندیمياجتماعیمسائلآنانراحلهاشبکهکنندمصرففکرمی

درخیر؟ياداردفايدهاونظربهرفتارياپديدهاينآياکهکندیمارزيابیشخصآنطی

ینیزذهنهنجارریمتغ؟داندیمياجتماعیرادارايفايدههاشبکهآيادانشجومصرفنجايا

انتظارپیرويازانتظاراتديگران.زةیانگوگرانيدانتظار:شودیمخودبهدوعاملتفکیک

هايمرجعچگونهبهاينمعنیاستکهرفتارخاصیازسويديگرافرادوگروهگرانيد

داشت؟ خواهند فرد خصوصرفتار نظريدر چه ديگران و يازرویپارزيابیمیشود
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افراددرخصوصاعتقاداتنیزبهاينمعنیاستکهبراييکشخص،انتظاراتديگران

(4315:420رفتاراوتاچهحداهمیتدارد؟)صبوريوديگران،

ازکههستندافراديهارسانهمخاطبانکاتزالیهوخشنوديواستفادهنظريهاساسبر

دارداحتمالکهکنندیمانتخابوطلبچیزياستگرفتهقراربرابرشاندرکهارتباطی

باشدمفیدبرايشان ازمردمچراکهاستاينرضامنديواستفادهةينظراساسیپرسش.

اجمالبهکهپاسخی؟رندیگیمکاربهمنظوريچهبرايراهاآنوکنندیماستفادههارسانه

اطالعاتکسببرايمردمکهاستاينشودیمداده سازگاري، آرامش، وراهنمايی،

ازهويتيریگشکل رسانهشخصی، )یماستفادهها مککنند کوايل، مهدنقلبه ياز

وارتباطاتبهکارکردگرايانهرويکردياتخاذبارضامنديواستفادهةي(.نظر4354زاده،

.داندیممخاطبيهازهیانگونیازهاساختنبرآوردهراهارسانهنقشنيترمهمرسانه،

:استکردهمشخصرارضامنديواستفادهةينظربنیادينفرضپنجرابین

4 رسانهازاستفادهدرمردم. هستندانگیزهوهدفدارايها هدفمنديرفتارچنین.

.داردجامعهوخودشانبرايپیامدهايیواستسودمندهاآنبراي

استفادهارتباطیمحتوايومنابعخود،ازامیاليانیازهاساختنبرآوردهبرايمردم.4

اطالعاتجستجويازجملهمنفعتيارضايتکسبمنظوربه،هارسانهازاستفاده.کنندیم

.استشخصیمشکالتومسائلحلوترديدوشکتقلیلبراي

پاسخیارتباطیرفتار.استارتباطیرفتارواسطةی،شناختروانواجتماعیعوامل.3

فردي،مقولهمیانتعاملمانندیشناختروانواجتماعیيهاتیوضعمیانجیِبههارسانهبه

.استشخصیتواجتماعی

مخاطب،رقابتاستفادةوانتخاب،توجهارتباط،براياَشکالديگروهارسانهبین.2

داردوجود بینبه. برايمیانارتباطويارسانهارتباطاَشکالعبارتی، برآوردهفردي،

.داردوجودرابطههاخواستهونیازهاساختن

6 رسانهبینروابطدر. معموالًوها رسانهبامقايسهدرافرادافراد، ونفوذها

(.4354زاده،يازمهدنقلبهرابین،دارند)بیشتريتأثیرگذاري
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مقولةچهاردرتوانیمراهارسانهازاستفادهدرمخاطبيهازهیانگونیازهامجموع

:دادجاياصلی

4 نظارتوآگاهی. بهمردم: وپیراموندنیايازاطالعاتواخبارکسبمنظور

.کنندیماستفادههارسانهخويش،ازاجتماعیمحیطبرنظارت

4 شخصیروابط. فراينددرمردم: رسانهارتباط، تلقیخودنینشهموهمراهراها

.کنندیماستفادهديگرانباوگوگفتوارتباطبراييارسانهمحتوايازوکنندیم

ورفتاريالگوهايخودآگاهی،يافتنکسببرايهارسانهازمردم:شخصیهويت.3

.کنندیماستفادهشخصیيهاارزشتقويت

2 واقعیتازگريزوسرگرمی. رسانهازمردم: ازگريزوشدنسرگرمبرايها

(44/2/54مهديزاده،.)کنندیماستفادهعاطفیةیتخلوروزمرهزندگیمشکالت

بهارتباطمقاصدواهدافيجابهتوجهکانوننظريهايندر مقاصدگر،

برايکارکردهايیچهیجمعارتباطکهداردآندرسعیواستمعطوفکنندهافتيدر

عاملواجتماعی،متغیرویشناخترواننیازهاينظريهايندر.کندیمعرضهمخاطبافراد

رسانهازاستفادهکنندهنییتع رسانهازخاصیمحتوايياها )شوندیمشمردهها سورين،.

(4354:245تانکارد،

دهدیمقرارموردتوجهراومخاطبانجامعه،هارسانهنظريهوابستگیرسانهروابطبین

نیازهايمخاطبازجملهداشتناطالعات به اشاره با سوکيازيپیراموندادهايازروو

ومنفعلهارسانهيوابستهبهعنصررااوونیزندانستنوگريزازواقعیاتازسويديگر،

کهاعتقادانداينبرهارسانهبهوابستگیةينظرطرحبافلورديوروکیچ.بالکندیمفرض

بهشخصیازهایوابستگاينودارندجمعیيهارسانهبهمتفاوتیيهایوابستگافراد

ازشخصی .کندیمتفاوتديگرفرهنگبهفرهنگیازوديگرگروهبهگروهیديگر،

بهزياديوابستگیمخاطبانجديدشهريجامعةدرطورخاصبهکهکنندیماستداللآنان

وزندگیاعمالازبسیاريجديدافتةيتوسعه.درجامعةدارندجمعیيهارسانهاطالعات

قابلوتازهاطالعاتمستلزمتجارت استاعتماد رسانهسهرابطهبرنظريهاين. ،هاگانه
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مخاطبانها)رسانهواحدسهاينازيکهردردارد.تأکیدجامعهومخاطبان (جامعهو،

رسانهوابستگیمیزانکاهشياافزايشدرعواملی کنندیمدخالتها يکدر. جامعه،

وبیتضادمیزانتغییر،درجامعههرگاه.استتغییراتوی،تضادنظمیبمیزانمهمعنصر

 ابهام برايرفع مردم کسبنظمیافزايشيابد اطالعاترسانهو به وابستگیاطمینان ها

می يبیشتروارسانهتعدادومحوريتکارکردهاياطالعاتاندازههرکنند.بیشتريپیدا

گسترده افزايش مخاطبان وابستگی میزان باشد نیازهراندازه.ابديیمتر میزان و دامنه

 اطالعات به ارسانهمخاطبان میزان باشد بیشتر شانیوابستگي است.هارسانهبه بیشتر

(.243-4354:240وتانکارد،سورين)

 گذشته بر مطالعاتمروری 

اعتنايیدرخصوصپشتوانهوبنیاننظريمتقنوقابلتوانینمحاضردرحالآنکهرغمبه

ياپراکندهومطالعاتهاپژوهشتجربیحوزةدرامانمودياجتماعیارئههاشبکهمصرف

ياجتماعیبهانجامرسیدهاستکههاشبکهتوسطمحققانايرانیوغیرايرانیدرمورد

آن غالبدر محور و علل شبکههازهیانگها، از استفاده در کاربران وي اجتماعی هاي

مطالعاتبیشازهمهنيدراياجتماعیبرکاربرانبودهاست.هاشبکهیآثاروپیامدبررس

شبکه از استفاده مخاطباندر عللوعواملفرديکاربرانو شدهبه هاياجتماعیتوجه

شبکه ساختار نیز و عوامل و علل شناختی جامعه تحلیل و تبیین به کمتر و هاياست

هاشبکهاجتماعیازجملهساختارمشارکتیودموکراتیک امنیتاطالعات، هاآننقش،

 يادگیري، تجربیاتو شبکههايگروهنقشدرتبادل در گرايشمرجع در تأثیرآن و ها

مصرفاين ازاينهاشبکهمخاطبانبه است، شده پرداخته نظر پژوهشرسدیمجهتبه

ياجتماعیهاشبکهیوچرايیمصرفشناختجامعهيهانییتبخأليتاحدودحاضربتواند

مطالعهنيدراچراکهدينمادانشجويانراپرژهيوبهکاربرانانیدرمیشناسجامعهازمنظر

مصرف بر مؤثر عوامل کنار عواملهاشبکهدر به عوامل، اين شناختی جامعه تبیین و

ومخاطبانرابهدنبالداشتهاستنیزاشارههاکهاقبالروزافزونکاربرانساختاريشبکه

 از برخی به ادامه در است. انجامهاپژوهشگرديده آني نتايج و وشده ايران در ها
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:شودیمکشورهايديگراشاره

هايتأثیراستفادهازشبکه"درتحقیقیکهباروشمطالعهمورديشاهديوباعنوان

اجتماعیبرعملکردتحصیلیدانشجوياندانشگاهعلومپزشکیبیرجنددردوگروهشاهد

توسطعلیرضاجوادي(40ازوباالتر(وگروهمورد)دارايمعدلکمتر40)دارايمعدل

 همکاران و سالنیا 4356در که مشخصگرديد شد، عضويتنيترمهمانجام داليل

 اجتماعی شبکه در بااندعبارتدانشجويان ارتباط سرگرمی، قبلی، دوستان با ارتباط از

جديد. دوست کردن پیدا کنونی، يبردوستان هاافتهاساس تحقیق اين درصد06ي

گرديدکهدانشجويانبا.همچنینمشخصاندداشتهباشبکهاجتماعیآشنايیانيگوپاسخ

بوکفیسنسبتبهدانشجويانبامعدلوعملکردباالتر،بیشترازترنيیپامعدلوعملکرد

 (.4356:35ی،نيعابد،انیعرفان.)جوادينیا،کنندیماستفاده

عنوان پژوهشیپیمايشیبا اجتماعی"در شبکه هويتاجتماعیبوکفیستأثیر بر

توسطحبیبصبوري4354درسالکه"ندانشگاهآزاداسالمیدانشجوياموردمطالعه)

 آذرگون نسرين و فیسباهدفخسروشاهی در حضور میزان تأثیر نوعبررسی بوکو

جهانی(انجامشد،-ملی-دينی-درابعادچهارگانههويتاجتماعی:)قومیازآناستفاده

فیس از استفاده داليل دستآمد: به نتايج اين کردناندعبارتترتیببوکبه پیدا از

 با اطالعات تبادل قديمی، تماشايهايگروهدوستان )سرگرمی(، چتکردن مختلف،

اخبار،ارسالاطالعاتبرايديگران،جستجوياطالعاتعلمی.براساسمطالعةتصاوير،

 تحقیق اين 56نتايج آشنايی مجازي فضاهاي با پاسخگويان )صبوري.اندداشتهدرصد

 (.4354:3روشاهی،آذرگون،خس

 پیمايشی توصیفی پژوهشی عنواندر شبکههازهیانگ"با از استفاده هايمجازيي

"اجتماعی ديگران و توسطشهابمرادي سالکه دانشجويان4356-4354در بین در

 سمنان حجمدانشگاه با 366نمونه و تعدادباهدفنفر کاربران، تقريبی تعداد بررسی

تقريبیدوستانودوستانجنسمخالففاکتورهايانگیزشیوتفاوتدخترانوپسران

بوکدلیلجذبمخاطببهفیسنيترمهمکاربرانجامگرفت،مشخصشدکهعنوانبه
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آربعدخودافشاگرياست. شدندرورغوطهآنداليلیهمچونبهبودوضعیتفردي،

وسرگرمیدرگرايشپاسخگويانی،حفظروابطگذرانوقتسانه،جستجوياطالعات،ر

دوسومدراينپژوهشمشخصگرديدکه.اندبودههايمجازيمؤثربهاستفادهازشبکه

 (.4353:56مراديوديگران،).کنندیمهايمجازياستفادهدانشجويانازشبکه

عنوان با پژوهشینظريپیمايشیکه کنشاجتماعی"در فضاهايمجازيبر تأثیر

346نمونهباحجمتوسطساروخانیوديگران"جواناندانشجويدخترباتأکیدبراينترنت

تبريزدرسال40-45نفرازدانشجويان بهدستانجامشدايننتايج4315سالهدانشگاه

 کنشاجتماعیپاسخگويان برخالفآمد: از تأهل،يفرديچوهایژگيوتصور نسن،

میزانتحصیالتوعواملیچونمیزانساعاتوهزينهاستفادهوزمینهکاربرداينترنتمتأثر

يهاتفاوتياجتماعیدارايماهیتهدفمندبودهوهاکنشنیستودلیلآنايناستکه

 همراه به شخصیتی، وهاطیمحشناختی، اجتماعی نهادهاي قبیل از واقعی اجتماعی ي

هاارزش بروز اعتقاداتدر است.هاآنو بیندرمؤثر اينتحقیقهمچنینمشخصشد

دارد. وجود ضعیفی همبستگی و معنادار رابطه کنش اشکال و اينترنت عمومی حوزه

(.4311:434ینژاد،عربی،توسل)ساروخانی،

چرادانشجويان"وهمکارانباعنوانتوسطماتئولی4644درپژوهشیکهدرسال

 مفیساز برانجام"؟کنندیبوکاستفاده مؤثر عوامل میان از که مشخصگرديد شد،

فیس از استفاده عواملیهمچونحفظواهدافکاربراندر نگهداشتروابطبینبوک،

تصم در اجتماعی روابط بهبود و تفريح و سرگرمی ازيریگمیفردي، استفاده براي

(.Lee, Chiu, Cheung, 2012: 1342).اندعواملبودهةیترازبقبوکمهمفیس

،موانعومزايايدرآندرپژوهشیکه4644ويوسفزيديهدرسالجاللاشرف

موردبررسشبکهکاربردِ تربیترا تعلیمو دادهیهاياجتماعیدر عواملیچوناندقرار ،

سهولتريپذانعطاف قابلیتتکرار، دسترسیي، اجتمايریکارگبهدرراو درعیشبکه

انددانستهتأثیرگذاروپرورشآموزش زعمبه. ياجتماعیهمچنینهاازشبکهآناناستفاده

مهارت ارائه يادگیري، براي جديد راهکارهاي يادگیريقابليهاابداع افزايش انتقال،
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است داشته دنبال به را اجتماعی پرورش و ديجیتالی هويت ايجاد سازنده،

(Ashraf,Zaidieh,2012: 20.)

منظوربررسینیازهايکاربران(درپژوهشیکهبه4665)پارکوهمکاراندرسال

داد نشان گرفت صورت آن تنوع کسبندو بودن، اجتماعی چون نیازهايی رفع که

فعالیت و مشارکت اصلی داليل ازجمله سرگرمی و تفنن خويش، شناخت اطالعات،

(Park,Kee,Valenzuela,2009: 729.)هاياجتماعیاستدانشجوياندرشبکه

مطالعه )يادر سال در همکاران وانگو توسط رسانة4644که تأثیر مورد در )

پیدايشدنیايجديد، اجتماعیبردانشجويانصورتگرفتنشاندادهشدکهجذابیت،

دانشجويان بر اجتماعی رسانه تأثیر باعث که هستند عواملی از فشار کاهشاسترسو

(.(Wang, Chen,Liang,2012: 8-11.شوندیم

هاياجتماعیمشخصپمپکوهمکاراندرزمینهداليلاستفادهازشبکهمطالعةدر

دلیلنيترمهمگرديدکهارتباطاتبادوستانقديمیکهدرحالحاضردردسترسنبودند

است.استفادة بوده اجتماعی شبکه از شبکهدانشجويان اين با کار بازدهسهولت و ها

داليلاستفادهدانشجويانجهتپیداکردندوستانازجمله،هاگاهيپاگستردهاطالعاتیاين

.(Pempek,Yermolayeva,Calvent,2009: 231-232باشد)یمقديمی

 ی پژوهششناس روش

جامعةآماري4پیمايشی،وازلحاظروشيکاربردبهلحاظهدف،پژوهشحاضر است.

فرهنگیانشاغلبهتحصیلدردانشجومعلماندختروپسرةیدراينپژوهشکل دانشگاه

کهبراساساعالممعاونتآموزشوپژوهشايندانشگاهباشندیم56-50ايالمدرسال

)066تعداد اند.حجمنمونهباعنايتبهمحیطنفردختر(بوده416نفرپسر(و)246نفر:

تخابگرديدهکهازاينتعدادننفرا432تحقیقوجامعةآماريبراساسجدولمورگان

پژوهشازايندريریگ.روشنمونهدهندینفررادخترانتشکیلم56نفرراپسرانو402

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Survey 
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برايجمعباشدیم4يبندنوعطبقه استنادمدلنظرييآور. اينپژوهشبه اطالعاتدر

تحقیقيهاهیتحقیقوفرض نبود نیز يهاشبکهاستاندارددرخصوصمصرفپرسشنامةو

 از طیفاجتماعی، مبناي بر ساخته محقق پرسشنامة لیکرتي(انهيگز)پنج 4رنسیس

تحلیليعنیياسازهاعتبارازپرسشنامهاعتبارتعیینبراياست.استفادهشدهعنوانابزاربه

است.گرديدهاستفادهعاملی متغیرهايسنجشنیکوئیباهدفعاملیتحلیلطريقاز

-ماير-کیزريبردارنمونهکفايتِآزمونيعنیباهممرتبطروشدوبرتحقیق،مبتنیاصلی

دادهتقلیلتکنیکيااکتشافیعاملیتحلیلعنوانبهاُلکین بارتلتکرَويتِآزمونوها

بودنمناسبتعیینبرايتوانیم،هادادهتلخیصتکنیکيايديیتأعاملیتحلیلعنوانبه

يیصوريومحتوايیاينپرسشنامه(.روا462-4350:460دِواس،نمود)هاگويهمجموعة

 اساتید سوي شناسجامعهاز و پايايیشناسروانی میزان تعیین گرفت. قرار تأيید مورد ی

کرونباخ)پرسشنامه(ابزاريهاشاخص آلفاي ضريب از استفاده با (         )نیز

جمععیت پساز است. گرديده هاپرسشنامهيآورین به، پرسشنامه در مندرج اطالعات

 .تگرفتهاسقراروپردازشلیوتحلهيموردتجزSPSSکمکبستهآماري

 های مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق تحلیل پایایی گویه .3جدول 

 (Reliability Statistics) قیهای متغیرهای اصلی تحق آماره پایایی گویه

 3اصلی تحقیق یرهایمتغ
(Vi/Y) 

 تعداد

 4ها گویه

آلفای 

 5کرونباخ

 وضعیت

 6پایایی

قبول4654/6اجتماعیيهاگرايشبهمصرفشبکهYمتغیروابسته

يرهایمتغ

مستقل

V1 قبول51/6 46خودافشايی 

V2قبول53/6 46گذراناوقاتفراغت 

V3 قبول16/6 46ساختاردمکراتیک 

V4 قبول55/6 46نیازبهکسباطالعات 

V5 قبول 13/6 46احساسانزواياجتماعی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stratified 

2. R. likert 

3. Original Variables 

4. N of Items 
5. Cronbach's Alpha 

6. Alpha ≥0.70 
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 (Reliability Statistics) قیهای متغیرهای اصلی تحق آماره پایایی گویه

 3اصلی تحقیق یرهایمتغ
(Vi/Y) 

 تعداد

 4ها گویه

آلفای 

 5کرونباخ

 وضعیت

 6پایایی

V6قبول 14/6 46يادگیريوتبادلتجربیات 

V7 قبول 54/6 46دلبستگیوحفظروابط 

V8 قبول 16/6 46هايمرجعنقشگروه 

V9 قبول 10/6 46اشاعهنوآوري 

V10قبول 16/6 46يااقناعرسانه 

 تحقیق یها افتهی

 موجود اساسارقام جدولبر در آماري)4شماره کلنمونه تعداد 432از 5/45نفر(،

ساکنانيگوپاسخدرصد4/46.دهندیمدرصدراپسرانتشکیل4/56درصدرادخترانو

و ازتعدادکلنمونهآماري1/52روستا درصدرا4/15درصدآنانساکنشهرهستند.

درصداعالم0/53.درمیانپاسخگويانانددادهدرصدرامتأهلینتشکیل1/44مجردينو

گوشیتلفنباقابلیتدرصدآنان5/54کهبهاينترنتدسترسیدارند.ازاينتعداداندکرده

ا اينترنتاستفاده اندداشتهز پاسخگويان کل بین از .3/56 اعالم بااندنمودهدرصد که

 هاشبکهمفهوم ياجتماعیآشنايیدارند. 0/56از پاسخگويانیکه شبکهدرصد يهااز

درصدآنان3/26بهدانشگاهوازورودقبلدرصدآنان5/62،کنندیماجتماعیاستفاده

از.میانگیناستفادهاندکردهياجتماعیراتجربههاشبکهدهازبهدانشگاهاستفاازورودپس

ساعتدرازسهکمترکنندهاستفادهدرصدازپاسخگويان3/00ياجتماعیبرايهاشبکه

درصد55یسندرصدآنانبیشترازسهساعتبودهاست.بهلحاظ1/33وبرايروزشبانه

.اندداشتهسالسن42درصدباالي3وسال42ريزپاسخگويان

 ی(ا نهیزممتغیرهای ) انیپاسخگوی فردی ها یژگیو .2جدول 

 (یا نهی)متغیرهای زم (0) (1)

مرد زن 4/56 جنسیتپاسخگويان 5/45 4 

شهر روستا 1/52 محلسکونت 4/46 4 

همینشهر/بومی ديگر/غیربومیشهر 4/20 وضعیتمهاجرت 1/63 3 
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 (یا نهی)متغیرهای زم (0) (1)

متأهل مجرد 1/44 تأهلوضعیت 4/15 2

بلی خیر 0/53 دسترسیبهاينترنت 2/0 6

بلی خیر 5/54 نترنتيابودنگوشیتلفنباقابلیتاستفادهازدارا 4/1 0

بلی خیر 3/56 اجتماعیيهامفهومشبکهآشنايیبا 5/2 5

بلی خیر 0/56 اجتماعیيهاشبکهاستفادهاز 2/5 1 

بعدازورودبه

دانشگاه
بهدانشگاهورودقبلاز 3/26 اجتماعیيهاشبکهزمانشروعاستفادهاز 5/62 5 

روز شب 0/32 اجتماعیيهازماناستفادهازشبکه 2/06 46 

ساعت3بیشتراز ساعت3کمتراز 1/33 اجتماعیيهاشبکهمتوسطزماناستفادهاز 4/00 44

سال42بیشتراز سال42تا %3  44 سنپاسخگويان %55

نفر2بیشتراز نفر2-4 %06 بعدخانوار %36 43 

)بیشازپردرآمد

هزار666
0/33 

هزار666)تامتوسط

تومان(
42 درآمد 2/00

 استنباطی یها افتهی

ا اصلینيدر متغیرهايمستقل بین  [ تحقیق: اوقاتV1)يیافشاخود گذران فراغت(،

(v2 ساختار بهکسبV3)کیدمکرات(، نیاز احساسانزوايv4اطالعات)(، یاجتماع(،

(V5يادگیريوتبادل دلبستگیوحفظv6)اتیتجرب(، نقشV7روابط)(، هايگروه(،

( v8مرجع اشاعه V9)ينوآور(، اقناع )] (v10)يارسانه(، وابسته متغیر مصرفو

(يعنیهرقدرمیزانH1وجوددارد)مستقیمرابطةنسبتاًشديدطوربه(،ياجتماعیهاشبکه

 06/6)يیافشاخود اوقات گذران میزان ،)( 65/6فراغت ساختار میزان کیدمکرات(،

کسباطالعات)66/6) به نیاز میزان احساسانزواي24/6(، میزان (،62/6)یاجتماع(،

يادگیري تبادلمیزان حفظروابط)60/6تجربیات)و دلبستگیو میزان نقش60/6(، ،)

شتریب(24/6ي)ارسانه(،میزاناقناع25/6)ينوآور(،میزاناشاعه66/6جع)مرهايگروه

آنگاه؛شود مصرف به هاشبکهگرايشدانشجويان نY)یاجتماعي میزانبهزی( همان

 بیشترمیشود.

(،وضعیت6/6محلسکونت))[يانهیزممستقليرهایمتغدراينتحقیقبینبرخی
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(،قابلیتاستفادهازاينترنت44/6(،دسترسیبهاينترنت)-/0وضعتأهل)(،63/6مهاجرت)

( تلفنهمراه اجتماعی)-/60توسطگوشی شبکه مفهوم با آشنايی از45/6(، استفاده ،)

(،زماناستفادهاز-/603(،شروعزماناستفادهازشبکهاجتماعی)46/6شبکهاجتماعی)

اجتماعی) سن)-/65شبکه ،)662 -/61)ربعدخانوا/(، )زانیم(، متغیر](-/46درآمد و

مصرف به )گرايشدانشجويان هاشبکهوابسته رابطه هیچ اجتماعی( وجودمعناداري ي

يهاشبکهيهیچتأثیريبرگرايشدانشجويانبهمصرفانهیزميعنیاينمتغیرهاي؛ندارد

H0اجتماعی) بینبرخیمتغیرهايمستقل اما ندارند مدت45/6ت))جنسی [يانهیزم( ،)

 شبکه از داردرابطةضعیفطوربه] (46/6)یاجتماعاستفاده وجود مستقیم اين؛ يعنی

برمیزانگرايشدانشجويان] )جنسیت،مدتاستفادهازشبکهاجتماعی([يانهیزممتغیرهاي

(.H1ياجتماعیتأثیرمیگذارند)هاشبکهبهمصرف

 و متغیر وابسته )مصرف شبکة اجتماعی( اصلین متغیرهای مستقل بیهمبستگی  .1جدول 
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 مصرف شبکة اجتماعی(ای و متغیر وابسته ) زمینههمبستگی بین متغیرهای  .0جدول 
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46/6-651/6-662/6464/6656/6603/6-454/6456/6665/6-442/656/636/625/645/6

مصرف

شبکه

اجتماعی

،گذران(V1)متغیرهايخودافشايیوستهیپهمبراساسمعادلهمجذوررگرسیونباتأثیربه

هاياجتماعی،آشنايیبامفهومشبکه(V6)،يادگیريوتبادلتجربیات(V2)اوقاتفراغت

(X117)هايمرجع،نقشگروه(V8)محلسکونت،(V112)هاي،ساختاردموکراتیکشبکه

(V3)اجتماعی مقدار م65، تغییردر اجتماعیزانی% ینیبشیپلقابتلگراممصرفشبکة

%مربوطبهسهممتغیر44،(V1)افشايید%مربوطبهسهممتغیرخو44استکهازاينمیزان

3%،(V6)%مربوطبهسهممتغیريادگیريوتبادلتجربیات0،(V2)گذراناوقاتفراغت

شبکه مفهوم با آشنايی سهم به مربوط اجتماعی، ساختار5هاي متغیر سهم به مربوط %

%مربوط65،.(X112)%مربوطبهسهممتغیرمحلسکونت4/6(،V3ها)دموکراتیکشبکه

گروه نقش متغیر سهم به مرجع مستقلباشدیم(V8)هاي متغیرهاي بین از بنابراين ؛

متغیرخودافشايی بهمدلرگرسیونیبیشترينسهممربوطبه استکهدر(V1)واردشده

 )مثبت/ مستقیم مفزايناارتباط با يهامصرفشبکهزانیده( دانشجوياناجتماعی بین در

است.
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R
2
yxi = βi ryx


= β1 ryx1 + β2 ryx2 + β3 ryx3 + β4 ryx4 + β5 ryx5 + β6 ryx6 + β7 ryx7

= (0/324)(0/650) + (0/221)(0/573) + (0/113)(0/558) + (0/135)(0/190) + 

(0/137)(0/504) + (-0/123)(-0/049) + (0/128)(0/549)
= 0/211 + 0/127 + 0/026 + 0/063 + 0/069 + 0/113 + 0/070= 0/572 


 (y)بر متغیر وابسته  (vi/xiمجذور رگرسیون عوامل مؤثر ) .3 معادله

:گفتتوانیم(،Y(برمتغیروابسته)Vi/Xiبرمبنايتحلیلمسیرعواملمؤثر)

 طبقتأثیر:مستقیموآشکاربرمتغیروابستهتأثیردارندصورتبهمتغیرهايیکهصرفاً

 متغیرهاي )آشکار( واردشدهمستقیم رگرسیونی: مُدل تغییر-4در يکواحد ازاي به

گشودگی() )خود افشايی خود میزان در مصرفV1)مثبت( به دانشجويان گرايش ،)

هاشبکه Y)یاجتماعي میزان به يافت36( خواهد )افزايش( تغییر واحد، (H1).درصد

توانیمگريدعبارتبه نقش به باتوجه افشايی36گفت خود سهم درصدي

گرايشدانشجويانبهمصرف ياجتماعی،ارتقاءخواهدهاشبکه)خودگشودگی(؛متعاقباً

(متغیرهايواردشدهدرمُدلرگرسیونی:بهازايوآشکارطبقتأثیرمستقیم)4(H1).يافت

 )مثبت( تغییر مصرفV2اوقاتفراغت)درگذرانيکواحد به گرايشدانشجويان ،)

β= (0/211 ( خود افشاییv1 

V2گذران اوقات فراغت β= (0/127) 

β= (0/026) یادگیری و تبادل تجربیات (V6 

β= (0/063) آشنایی بامفهو م X117 

β= (0/069  ی مرجع )هاگروهنقشV8 

X112 ( 3محل سکونت%-) 

میزان 

مصرف 

ی هاشبکه

 اجتماعی

(Y) 

v3  ی اجتماعی هاشبکهساختاردموکراتیکβ= 

(0/070) 
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به4(H1).يافت(خواهددرصدواحدتغییر)افزايش44(بهمیزانYياجتماعی)هاشبکه

گرايشد )روستا(، سکونت محل متغیر در )منفی( تغییر يکواحد بهازاي انشجويان

بهمیزانY)یاجتماعيهاشبکهمصرف تغییر)افزايش(خواهديافت44( .درصدواحد،

3(H1)َکه)آشنا(،گرايششبمفهومبايیآشنابهازاييکواحدتغییر)مثبت(درمتغیر

بهمیزانY)یاجتماعيهاشبکهدانشجويانبهمصرف تغییر)افزايش(46( درصدواحد،

شبکهازاستفادهشروعبهازاييکواحدتغییر)مثبت(درمتغیرزمان2(H1.)خواهديافت

(Yياجتماعی)هاشبکهی)قبلازورودبهدانشگاه(،گرايشدانشجويانبهمصرفاجتماع

تغییر)افزايش(4بهمیزان )افتيخواهددرصدواحد، .H1)گفتتوانیمگريدعبارتبه

ی)قبلازوروداجتماعشبکهازاستفادهشروعدرصديسهممتغیرزمان44باتوجهبهنقش

 که)آشنا(،نقششبمفهومبايیآشنادرصديافزايشسهممتغیر46/6بهدانشگاه(،نقش

درصديافزايش44/6درصديافزايشسهممتغیرمحلسکونت)روستا(ونیزنقش 44/6

او گذران میزان سهم مصرف به دانشجويان گرايش متعاقباً فراغت، يهاشبکهقات

 .اجتماعی،ارتقاءخواهديافت

 صرفاً که دارندمیرمستقیغصورتبهمتغیرهايی تأثیر وابسته متغیر بر تأثیر: طبق

میرمستقیغ مدلواردشدهمتغیرهاي )خوددر خودافشايی مسیر از رگرسیونی:

بهمیزانV1گشودگی() میزانگرايشدانشجويانبهمصرف30(، درصدواحد)مثبت(،

)هاشبکه اجتماعی Yي )افزايش( تغییر دستخوش خواهد( )قرار ؛(H1گرفت

62/6بهنقشباتوجهدرصديسهمخودافشايی30گفتدربسترتوانیمگريدعبارتبه

نقشاختاردمکراتیک،درصديسهمس65/6نقشدرصديسهمگذراناوقاتفراغت،

46/6 نوآوري، درصديسهمدلبستگیوحفظروابط،61/6نقشدرصديسهماشاعه

درصديسهم63/6نقشدرصدي)منفی(سهممتغیرمحلسکونت)روستا(،63/6نقش

3ی)کمترازاجتماعازشبکهاستفادهمدتدرصديسهم63/6نقشمتغیرجنسیت)زن(،

میزانگرايش2يسهممتغیربُعدخانوار)کمترازدرصد63/6نقشساعت(، نفر(متعاقباً

ياجتماعی،ارتقاءخواهديافت.هاشبکهدانشجويانبهمصرف
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( فراغت اوقات گذران مسیر V2از به میزان46زانیم(، )مثبت(، واحد درصد

 مصرف به )هاشبکهگرايشدانشجويان اجتماعی قرار(Yي )افزايش( تغییر دستخوش

درصديسهمگذراناوقات46گفتدربسترتوانیمگريدعبارت؛به(H1خواهدگرفت)

درصدي)منفی(سهم63/6درصديسهمخودافشايی،نقش62/6بهنقشباتوجهفراغت؛

هدرصديسهمنیازب66/6ی)بعدازدانشگاه(،نقشاجتماعشبکهازاستفادهشروعزمان

درصدي62/6نقشدرصديسهماحساسانزواياجتماعی،62/6کسباطالعات،نقش

 در نوآوري اشاعه هاشبکهسهم نقش اجتماعی، 64ي وضع6/ متغیر سهم درصدي

(بومی)مهاجرت منفی)درصدي66/6نقش، ونقش(متأهل)سهممتغیروضعیتتأهل(

میزانگرايش(خیر)اينترنتسهممتغیردسترسیگوشیبه(منفی)درصدي64/6 ،متعاقباً

 ياجتماعی،ارتقاءخواهديافت.هاشبکهدانشجويانبهمصرف

 مستقیم، تأثیر بر عالوه تأثیرمیرمستقیغصورتبهمتغیرهايیکه وابسته متغیر بر نیز

:گفتتوانیمعواملمؤثربرمتغیروابسته،میرمستقیغطبقمجموعاثراتمستقیمو:دارند

اوقاتفراغت)335/6دافشايی)خو گذران و )402/6( )H1 بدونصورتبه(، و آشکار

 مصرف به دانشجويان گرايش میزان بر بسزايی تأثیر )هاشبکهواسطه، اجتماعی (Yي

(و466/6که)شبمفهومبايیآشنا(،متغیر-423/6.متغیرمحلسکونت)4خواهندداشت.

 زمان شبکهاستفادهشروعمتغیر )اجتماعاز H1()423/6ی بدونصورتبه(، و آشکار

 مصرف به دانشجويان گرايش میزان بر بسزايی تأثیر )هاشبکهواسطه، اجتماعی (Yي

داشت دمکراتیک).خواهند کسباطالعات)600/6ساختار به نیاز احساس663/6(، ،)

يهارشبکهد(،اشاعهنوآوري613/6روابط)وحفظ(،دلبستگی420/6انزواياجتماعی)

مهاجرتوضع،(-645/6)سکونت(،متغیرمحل632/6)تیجنسریمتغ(،623/6اجتماعی)

استفادهمدت(،-642/6)نترنتيابهیگوشیدسترس(،-625/6)هلأتتیوضع(،642/6)

شبکه 634/6)یاجتماعاز و 645/6)بعدخانوار( صورتبه( و بستر)باواسطهپنهان در

درصديسهمخودافشايی30/6دربسترودرصديسهمگذراناوقاتفراغت656/6

(خواهندداشتY)یاجتماعيهاشبکهتأثیربسزايیبرمیزانگرايشدانشجويانبهمصرف
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(H1). 

عنوانمتغیرهايباقیماندهيابیرونیياخارجازمدل،هیچتأثیريبرمتغیرهايیکهبه

ندارن وابسته متغدمتغیر )یاصليرهای: ارسانهاقناع يادگیريهايگروهنقشي، ومرجع،

بری،هیچنقشیاجتماعازشبکه:استفادهيشاملانهیزميمستقلرهای(ومتغتجربیاتتبادل

(.H0ياجتماعیندارند)هاشبکهگرايشدانشجويانبهمصرفزانیم

 ی اجتماعیها شبکهتحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مصرف  .5جدول 

عوامل مؤثر بر گرایش 

دانشجویان به مصرف 

 اجتماعی یها شبکه

( عوامل مؤثر بر میزان β) مسیر بیضرا ریانواع تأث

 یاجتماع یها گرایش دانشجویان به مصرف شبکه

(Y) 
مجموع اثرات 

مستقیم و غیرمستقیم 

مصرف  عوامل بر

 شبکه

 میمستق ریتأث

 عوامل مؤثر

بر مصرف 

 (Yشبکه )

 هر در عوامل مؤثر میرمستقیغ تأثیر

اجتماعی  یها بر مصرف شبکه مسیر

(Y) 

 میزان خود افشایی

(V1 ) β=0/299 

میزان گذران 

اوقات فراغت 

(V2 )β=0/219 

کار
آش
ي
رها

تغی
م


خودافشايی

(631/6(=)454/6)

(445/6) 
335/ 

 445/6 گذراناوقاتفراغت
(626/6(=)464/6)

(455/6) 
402/6 

)شهر/محلسکونت

روستا(
443/6-645/-424/6-

مفهومشبکهآشنايیبا

اجتماعی
466/6 466/6 

زمانشروعاستفادهاز

)قبل/شبکهاجتماعی

بهورودازبعد

دانشگاه(

461/6
(636/6-=)

(461/6-()445/6)
653/6

ان
پنه
ي
رها

تغی
م



ساختاردمکراتیک

 اجتماعیيهاشبکه


(600/6(=)446/6)

(455/6)
600/6

 663/6(422/6(=)663/6)نیازبهکسباطالعات
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عوامل مؤثر بر گرایش 

دانشجویان به مصرف 

 اجتماعی یها شبکه

( عوامل مؤثر بر میزان β) مسیر بیضرا ریانواع تأث

 یاجتماع یها گرایش دانشجویان به مصرف شبکه

(Y) 
مجموع اثرات 

مستقیم و غیرمستقیم 

مصرف  عوامل بر

 شبکه

 میمستق ریتأث

 عوامل مؤثر

بر مصرف 

 (Yشبکه )

 هر در عوامل مؤثر میرمستقیغ تأثیر

اجتماعی  یها بر مصرف شبکه مسیر

(Y) 

 میزان خود افشایی

(V1 ) β=0/299 

میزان گذران 

اوقات فراغت 

(V2 )β=0/219 

(445/6)

احساسانزواي

اجتماعی


(463/6(=)320/6)

(455/6)

(623/6(=)451/6)

(445/6)
420/6

يادگیريوتبادل

تجربیات


حفظدلبستگیو

روابط


(613/6(=)455/6)

(455/6)
613/6

  هايمرجعنقشگروه

اشاعهنوآوري
(623/6(=)450/6)

(445/6)
623/6 

 يااقناعرسانه

)زن/مرد(جنسیت
(632/6=)

(444/6()455/6)
632/6

)روستا/محلسکونت

شهر(


(645/6-(=)466/6-)

(455/6)
645/6-

مهاجرتوضع

/بومی(یربومی)غ


(642/6(=)465/6)

(445/6)
642/6

)مجرد/وضعیتتأهل

متأهل(


(625/6-=)

(443/6-()445/6)
625/6-

بهگوشیدسترسی

)خیر/بله(نترنتيا


(642/6-=)

(444/6-()445/6)
642/6-

استفادهازشبکه

)خیر/بله(یاجتماع
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عوامل مؤثر بر گرایش 

دانشجویان به مصرف 

 اجتماعی یها شبکه

( عوامل مؤثر بر میزان β) مسیر بیضرا ریانواع تأث

 یاجتماع یها گرایش دانشجویان به مصرف شبکه

(Y) 
مجموع اثرات 

مستقیم و غیرمستقیم 

مصرف  عوامل بر

 شبکه

 میمستق ریتأث

 عوامل مؤثر

بر مصرف 

 (Yشبکه )

 هر در عوامل مؤثر میرمستقیغ تأثیر

اجتماعی  یها بر مصرف شبکه مسیر

(Y) 

 میزان خود افشایی

(V1 ) β=0/299 

میزان گذران 

اوقات فراغت 

(V2 )β=0/219 

شبکهمدتاستفادهاز

3)کمترازاجتماعی

ساعتو3ساعت/

بیشتر(


(634/6=)

(461/6()455/6)
634/6

نفر/4-2)بعدخانوار

نفر(2بیشتراز


(645/6=)

(615/6()455/6)
645/6

هردرمجموعاثراتغیرمستقیمعواملمؤثر

(Y) اجتماعیيهامیزانمصرفشبکهبرمسیر
30/6 656/6

 یریگ جهیو نتخالصه 

ياجتماعیبههاشبکهمصرف حالرسانامیپيهارسانهعنوان در اقبال با گستردةحاضر

زياديازظهوروشیوعزمانمدتآنکهرغمبهمانیزدرکشورمخاطبانمواجهشدهاست.

هرروزهاآنمصرفوجودنيبااگذردینمارتباطاتمجازيحوزةياجتماعیدرهاشبکه

نوعنگاهودرحالافزاي نهادهاينظارتیوفرهنگیباکارکردهاياينمواجهةشاست.

استهاشبکه مصرفباعثشده يکهاشبکهتا چونان ما کشور مسئلةياجتماعیدر

اجتماعیرخنمايدوشوراهايمختلفباترکیباتامنیتی،حقوقی،انتظامیوفرهنگیبراي

روتالشبرايشناختوبررسیعللهاشکلبگیرد.ازاينرصدوکاهشآثارنامناسبآن

اجتماعی،مسئلةمثابهبهازسويدانشجويانژهيوبههاومصرفآنهاشبکهعضويتدراين

بهيکضرورتپ تحقیقپیمايشیحاضر است. زینژوهشیتبديلشده تبیینباهدفکه

ياجتماعیدربیندانشجومعلماندانشگاهفرهنگیاناستانهاشبکهیمصرفشناختجامعه
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يتحقیقوبررسیمیزانهاافتهراستاست.نتايجحاصلازينیدرهمانجامگرفتهاستايالم

ياجتماعی(هاشبکهؤثر(ومتغیروابسته)مصرفهمبستگیبینمتغیرهايمستقل)عواملم

دموکراتیکدهدیمنشان ساختار اوقاتفراغت، گذران بینمتغیرهايخودافشايی، که

تبادلهاشبکه يادگیريو احساسانزواياجتماعی، بهکسباطالعات، نیاز ياجتماعی،

شديدرابطهطوربهياجتماعیهاشبکهتجربیات،دلبستگیوحفظروابطومصرف نسبتاً

مصرف گرايشبه افزايشمیزاناينمتغیرها يعنیبا دارد درياجتماعیهاشبکهوجود

شودیمدانشجويانبیشترانیم بیناينعواملمتغیرخودافشايیبا در بیشترينمیزان06. /

نپژوهشبینيدراگفتتوانیمهمبستگیبامتغیروابستهرابهخوداختصاصدادهاست.

 انهیزممتغیرهاي مصرف و هاشبکهي اجتماعی میانرابطةي از ندارد. وجود معناداري

ضعیفومستقیمرابطةياجتماعیهاشبکهي،تنهامتغیرجنسیتبامصرفانهیزممتغیرهاي

 متغیرهاي آشکار و مستقیم تأثیر طبق رگرسیونیواردشدهدارد. مدل در دانشجويان:

ياجتماعیراهاشبکهياجتماعیوزمانشروعاستفادهازهاشبکهی،آشنابامفهومربومیغ

وازمیزانبیشتريدرخودافشايیوگذراناوقاتاندکردهقبلازورودبهدانشگاهآغاز

 مصرفاندبودهفراغتبرخوردار بیشتر میزان از هاشبکه، اند.بودهياجتماعیبرخوردار

 اثرات مجموع طبق و وابستهمیرمستقیغمستقیم متغیر بر مؤثر عوامل پسر،: دانشجويان

بامفهومشبکه بیشازچهارنفر،آشنا با غیربومی،دارايبعدخانواده کهمجرد،شهري،

دارايگوشیباقابلیتدسترسیبهاينترنتکهاستفادهازشبکهاجتماعیراقبلازورودبه

وروزانهکم 3ترازدانشگاهآغازکرده وکنندیمياجتماعیاستفادههاشبکهساعتاز

 خودافشايی، بیشتريدر میزان اوقاتگذرانداراي دمکراتفراغت، بهکیساختار نیاز ،

نوآوريدر اشاعه حفظروابط، دلبستگیو احساسانزواياجتماعی، کسباطالعات،

هاشبکه اجتماعی اندبودهي م، زانیاز مصرفبیشتري برخوردارهاشبکهدر اجتماعی ي

مصرفاندبوده بر تحلیلعواملمؤثر بررسیو عطفبه با بینهاشبکه. ياجتماعیدر

ياينتحقیقهمسوبانتايجوهاافتهگفتيتوانیمدانشجومعلماندانشگاهفرهنگیانايالم،

هاپژوهشيهاافتهي "يداخلی: از بیندانشهاشبکهالگوياستفاده جويانياجتماعیدر
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مشهد پزشکی علوم "دانشگاه همکاران، و نیا 4356)جوادي ازهازهیانگ"(، استفاده ي

(،4354،گرانيود)مرادي"ياجتماعیمجازيدربیندانشجوياندانشگاهسمنانهاشبکه

" اجتماعیفیسشبکةتأثیر دانشگاه هويتاجتماعیدانشجويان اسالمبوکبر ،"یآزاد

آنوتنوعبررسینیازها"(وتحقیقاتخارجی:4354)صبوريخسروشاهیوآذرگون،

م "کاربرانانیدر همکاران، 4665)پارکو شبکه"(، از استفاده اجتماعیداليل "هاي

 همکاران، و 4665)پمپک فیس"(، از دانشجويان چرا استفاده و"کنندیمبوک )لی

 4644همکاران، ،)" رسانه دانشجويانتأثیر بر "اجتماعی همکاران، و (4644)وانگ

يپیشینداخلیوخارجیدرعضويتوهاپژوهش.بهعبارتیبرخیعواملکهدرباشدیم

،درتحقیقحاضراندشدهياجتماعیمؤثرشناختههاشبکهدانشجويانوکاربرانازاستفادة

به بیندانشجومعلمانياجهاشبکهبهمصرفشيدرگراعنوانعواملمهمنیز تماعیدر

.عالوهبرآندرتحقیقحاضردرکنارعواملمذکوربرخیمتغیرهاياندبودهتأثیرگذار

نیزدرمیزانگرايشبهمصرف اندبودهياجتماعیمؤثرهاشبکهديگر از:اندعبارتکه

رجعدرمهايگروهياجتماعی،نقشهاشبکهانزواياجتماعی،اشاعهنوآوريدراحساس

هاشبکه با آشنايی ساختارياجتماعیهاشبکهياجتماعی، محلسکونتدانشجويان، و

ياجتماعیکهدرمطالعاتوهادرشبکهيارسانهياجتماعی،اقناعهاشبکهدموکراتیک

يانشدهشناختهياجتماعیهاشبکهعنوانعواملمؤثردرمصرفپیشینبه يهاپژوهش و

 موردتوجه اهدافکاربراناندنگرفتهقرار بین استکه آن از حاکی تحقیق اين نتايج .

به )دانشجويان( کنندگانمصرفعنوان مخالفانهاشبکهمحتواي آنچه و اجتماعی ي

عنوانداليلمخالفتمطرحنهادهاينظارتیوامنیتیبهازجملهياجتماعیهاشبکهمصرف

دارد.ندينمایم وجود آشکار کامالً مصرفتفاوت که است اين است مسلم آنچه

يکهاشبکه کارکردهايدوگانهتواندیمارتباطینوينرسانةياجتماعیچونان واجد

يجامعههانگرشوهاتیذهنساختةبرهانیزباشدواطالقلفظمثبتومنفیدرموردآن

يهاتیظرفمزاياو،ازهاشبکهبهبهانهکارکردهاوپیامدهاينامناسباينتوانینماستو

هاآنفناورانة کاربران شغلی و اجتماعی و فردي نیازهاي رفع دانشجويانازجملهدر
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یکرد.پوشچشم

ينامطلوباينامدهایپبراساسنتايجحاصلازاينپژوهشدرجهتکاهشآثارو

:رسدیممسئلهبردانشجومعلمانپیشنهادهايزيرمطلوببهنظر

 بردیپیشنهادهای کار

يفردي،ارتباطیواجتماعیبهدانشجويان.هامهارتآموزش-

 .(ويژهدانشجويان)دردانشگاهيامشاورهیوشناختروانايجادمراکزخدمات-

يدوستیمناسبهاشبکهورودبهمنظوربهیبهدانشجويانابيدوستيهامهارتآموزش-

درفضايواقعی.

.فرهنگی،ورزشی،تفريحیجهتگذراناوقاتفراغتتوسعهوگسترشفضاهاي-

حقاستفادهاز)برخورداريازحقارتباطیرشيوپذيرسانهويژهدانشجوياناندازراه-

برايآنان.(يجمعیهارسانه

 پژوهشی پیشنهادهای

ونیازهايهاتياولودرتعیین اجتماعی يهاشبکه مصرف مسئلة نمودن ولحاظ توجه-

پژوهشی.

.کالنوملیدرسطحياجتماعیهاشبکهيمرتبطباهاپژوهشانجاممطالعاتو-

پیرامونمصرفهاپژوهشفراتحلیل- ياجتماعیدرهاشبکهومطالعاتصورتگرفته

.کشور

ياجتماعی.هاشبکهيمصرفامدهایپیمطالعاتوتحقیقاتپیشیندرموردشناسبیآس-
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