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مدل مفهومی استفاده از فضاي اینترنت توسط مخاطبان

اسالمی آموزشی و استادیار دانشگاه آزادعضم هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي،هاشمیشهنازدکتر
واحد تهران مرکزي

)ه مسئول مکاتباتنویسند(عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی سازمان مرکزيفرکوش،دیندارفیروز دکتر
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران،مرویلیلیال احمدي

دهیچک
کند که بتوانند تمام براي کاربران فراهم میفضایی راشمول اینترنت به عنوان یک پدیده جهان

. هر میزان که بخواهند دریافت کنندهر کجا و بهواطالعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان
دانشجویان  در بیناینترنت به عنوان فضاي مجازي،عوامل مؤثر بر استفاده از به بررسی پژوهش حاضر

ها از ابزار گردآوري داده. همبستگی است–روش پژوهش از نوع توصیفی . پردازدمیندانشگاه تهرا
با توجه به مبانی تهیه شده که% 88) لفاي کرونباخآ(با ضریب پایاییساختهطریق پرسشنامه محقق

ی، مدت زمان استفاده، پایگاه اجتماعی خانواده، پایگاه اقتصادي ارتباطده عامل سواد یازنظري تحقیق، 
رضایت و خشنودي محل دسترسی به اینترنت،خانواده، اعتماد به فضاي مجازي، دسترسی به اینترنت،

جامعه مورد . در نظرگرفته استزندگی به عنوان متغیر مستقل از خدمات، سن، جنسیت و محل
فرمول است و حجم نمونه بر اساس دانشجو،30000،مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه تهران 

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اینترنت نشان داد که از . در نظر گرفته شده استدانشجو379کوکران،
ی، مدت زمان استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی خانواده، اعتماد به ارتباطسواد گانهدهیازبین عوامل 

فضاي رضایت و خشنودي از خدماتمحل دسترسی به اینترنت، فضاي مجازي، دسترسی به اینترنت، 
رابطه مستقیم دارند و عوامل سن و پایگاه فضاي مجازي، جنسیت و محل زندگی با استفاده از مجازي

.رابطه ندارندفضاي مجازياده با استفاده ازاقتصادي خانو
، رضایت و خشنودي ، سواد ارتباطی، اینترنتفضاي مجازي:واژگان کلیدي

1389اسفند18: تاریخ دریافت مقاله
1390اردي بهشت 15: تاریخ پذیرش نهایی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\١٩٤

شم
ل ش

سا
 /

ره شما
هم

یزد
س

 /
تان

ابس
ت

139
0

139
0

مقدمه
، سیستم ارتباط الکترونیکی جدیدي شکل گرفت که از ترکیب 1990در نیمه دوم دهه 

ویژگی این . ودهمگانی جهانی و سفارشی و ارتباط کامپیوتري تشکیل شده بهاي رسانه
.هاي مختلف و توانایی بالقوه آن براي ارتباط متقابل بودسیستم جدید ترکیب رسانه

این سیستم جدید قلمرو ارتباط الکترونیکی را به کل زندگی از خانه تا کارخانه، از مدرسه 
ا هها و شرکت، دولت1990تا اواسط دهه . تا بیمارستان و از تفریحات تا مسافرت گسترش داد

در سراسر جهان براي کسب جایگاهی در ایجاد سیستم جدید که ابزار قدرت، منبع بالقوه 
امان از یکدیگر سبقت اي بیشد در مسابقهسود سرشار، و نماد فوق مدرنیته محسوب می

، معاون رئیس جمهور، برنامه زیرساخت ملی اطالعات را 1گورالدر امریکا آلبرت. گرفتندمی
"در ژاپن، شوراي مخابرات . یکم تجدید کندوبري امریکا را در قرن بیستآغاز کرد تا ره

را "اصالحات الزم براي حرکت به سوي جامعه داراي خالقیت فکري در قرن بیست و یکم
اي را پیشنهاد کرد و از وزارت پست و مخابرات خواسته شد استراتژي ایجاد سیستم چندرسانه

: 1388مانوئل کاستلز، . (ژاپن از ایاالت متحده تدوین کنددر ژاپن براي جبران عقب ماندگی
422(

اگر پس از ابداع صنعت چاپ در عصر انقالب صنعتی ذخایر فرهنگی قابلیت تکثیر انبوه 
یافت و به طور فراگیر در دسترس قرار گرفت، اینک در عصر ارتباطات و با استفاده از 

طقه خاصی تعلق داشت در معرض دید جهانی هاي نوین همه آنچه پیش از این به منفناوري
ها را درنوردیده است و اجتماعی عناصر فراملی قلمرو ملی دولت. شودبه اشتراك گذاشته می

این همه، محصول پدیداري، . دهدکند و دهکده جهانی را شکل میها را بومی جهانی میشدن
هاي بستر اساسی منشاستقرار و گسترش فضاي مجازي به سرکردگی اینترنت به عنوان 

متقابل است؛ جهانی که هر چند نام مجازي را بر دوش دارد، اما امروزه وجوهی از واقعیت را 
سازد و مباحثی را که پیش از این منحصر به جهان واقعی بود به درون خود نیز مجسم می

ی؛ دولت، تا انواع هاي برخاسته از دل مدرنیته از بارزترین و بزرگترین آن، یعننهاد. خواندفرامی
هاي حقوقی هستند که به علت پا گرفتن این فضا ها از جمله بخشکوچکتر آن مانند سازمان

رسانی و سایر کارکردهاي خود تجدید نظر کنند و تناسب ناچار باید در نحوه استقرار، خدمت
)5: 1385عاملی،.(جدیدي به ابعاد حضورشان دهند

هاي اطالعاتی آن، به ویژه اینترنت و ماهواره منجر به راههاي ارتباطی جدید و بزرگوريافن
ها در اقصی نقاط جهان شده و تحولی کیفی در نحوه تحول در شدت و میزان ارتباط انسان

بدین معنی که امروزه با استفاده از اینترنت و با. ها با یکدیگر ایجاد کرده استارتباط انسان

1 -Albert al gore
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یري از انبوهی از اطالعات در کمترین زمان ممکن و گحضور در این بزرگراه، امکان بهره
ظهور این .اي نسبتاً کم فراهم آمده استنوشتاري و دیداري با هزینه،برقراري ارتباط گفتاري

اي منشاء تحوالت عدیده،اما پس از ظهور، خود،چه خود معلول تحوالتی چند بودهپدیده اگر
.ه استشد

جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسائل و وري اطالعات درابا گسترش فن"
امروزه انسان مدرن کسی است که به اطالعات .اي نیز به وجود آمده استهاي تازهضرورت

. شوده اطالعات نه یک ضرورت که یک قدرت محسوب میبدسترسی داشته باشد و دسترسی 
ي بشري بیش از پیش اهمیت هاعنوان مراکز قدرت انسان و تمدندر این میان شهرها به

توان به در شرایطی می. آورندوجود میهاي مجازي آن بهشهر الکترونیک را سازمان.اندیافته
ها با یکدیگر و شهروندان به صورت الکترونیکی یک شهر لقب مجازي را داد که ارتباط سازمان

گسترش ارتباطات ي جهانی اینترنت وامروزه دسترسی آسان به شبکه.برقرار شده باشد
هاي مختلف از طریق دنیاي مجازي، بستري مناسب براي الکترونیکی بین افراد و سازمان

توان براي استفاده از فضاي مجازي اما نسلی که می. رسیدن به این هدف را فراهم کرده است
)اینترنت و تلفن همراه(چرا که جوانان مشتاقان فضاي مجازي . آماده کرد جوانان هستند

.توان آنان را براي ورود به شهر مجازي آماده کردهستند و با آموزش و بسترسازي مناسب می
فضایی که بتوان در آن امور را با سرعت بیشتر انجام داد و زمان مفید زندگی را به جاي اتالف 

ها و مراکز خرید، به آسایش و استراحت اختصاص داد، سازمان، هاهاي ادارهدر ترافیک و صف
)1388،میرزایی سروکالیی.("بسیاري از فراد جامعه را حل کندتواند دغدغۀ می

درصد اقتصاد 75دهد که در حال حاضر کلیه امور فرهنگی و سیاسی و آمارها نشان می"
از سوي . هاي اطالعات و ارتباطات قرار دارندکشورهاي توسعه یافته تحت تاثیر تکنولوژي

کنند و ها براي توسعه برنامه ملی خود استفاده مینولوژيدیگر کشورهایی که از این تک
".کنند به شدت در حال افزایش استکشورهایی که به صورت مناسب از آنها استفاده نمی

) 104: 1386زارعیان، (
:دهدي اینترنت خود را به دو شکل نشان میهال و وینو بري معتقدند که قابلیت خالقانه"
.کندیدي براي مشارکت فرهنگی فراهم میاینترنت فرصت جد- 1
اي است که به سادگی در دسترس جوانان است و آنها به واسطه آن اینترنت رسانه- 2

ها و عالئق خود را شناسایی کرده و در راستاي پیشبرد و تامین آنها تالش توانند هویتمی
).Benet،2006 :72(کنند

نقشی عمیق یافته، الگوي اشاعه آن بر برخی از هر چند اینترنت در روابط اجتماعی کنونی
ي صنعتی در جوامع پیشرفته. ورزدعوامل جدید نابرابري مرتبط با سن و دانش تاکید می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\١٩٦

شم
ل ش

سا
 /

ره شما
هم

یزد
س

 /
تان

ابس
ت

139
0

139
0

برخی از اشکال قطعی دانش تنها از طریق فرایند کسب و انباشتن آن طی سالیان و در نتیجه 
هاي جدیدي مثل ش تکنولوژيدر عوض دان. آیندسالی و پیري به دست میدر سنین میان

نسل جوان فقط به اینترنت . جوانان وابسته است) نسل جوان(اینترنت به شکلی کامالً قوي به 
بلکه در مقایسه با دیگر کاربران بزرگسال از اینترنت براي اهداف متفاوتی مثل ،دسترسی ندارد

هاي گروهی عالیتهاي اجتماعی و فسازي جنبشارتباطات الکترونیک با دوستان، شبکه
البته . دهدی الگوهاي تعامل شخصی را تغییر مییهاچنین فعالیت. کنندسیاسی استفاده می

تر اجتماعی و گردش بسیار سریع و موثر اطالعات، فراهم آورنده پتانسیلی براي تغییر وسیع
Willis(سیاسی از طریق نظم بخشی سریع و مجهزسازي تعداد زیادي از افراد جامعه است

،2006.(
هاي جدید را به است که تحول رسانهتکنولوژياینترنت از جمله مظاهر مدرن عرصه 

براي کاربران راشمول امکان و فرصتیاینترنت به عنوان یک پدیده جهان. ارمغان آورده است
هر کجا و به هر وکند که بتوانند تمام اطالعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمانفراهم می

اي با برتري رسانه در جهان امروز فرهنگ رسانه،بنابراین. میزان که بخواهند دریافت کنند
مرکز ثقل این تاثیر روي . گذار در جامعه استترین فرهنگ تاثیرراگیرترین و مسلطفاینترنت 

بخش قابل توجهی از ،به عبارتی دیگر. نوجوانان و جوانان است،یعنی؛نسل در حال رشد
تواند به رشد دهد این ارتباط میانان امروز را ارتباطات با اینترنت تشکیل میزندگی جو

هایی که جوانان را با نظام نوین جهانی و مهارت؛هاي مختلف یادگیري منجر شودمهارت
)1384:13عاملی،( .کندضرورت جهانی شدن آشنا و سازگار می

اهداف تحقیق
ت این قلمرو و عوامل موثر در استفاده از آنها به هدف از این بررسی این است که با شناخ

سازي در این زمینه کمک کنیم تا با توجه به جمعیت جوان کشور و امکانات فرهنگ
نامتناسب با این جمعیت، که در فضاي واقعی وجود دارد، استفاده از فضاي مجازي را در میان 

حال پیشرفت است و حتی در فضاي جدیدي که در دنیا به سرعت در . جوانان تشویق کنیم
و این خود . بسیاري از کشورها شهرهاي واقعی را تبدیل به شهرهاي مجازي کرده است

.جویی در وقت و مکان را موجب شده استصرفه
مقاله، سخن از فضاهاي مجازي است که به صورت محدود در ایران وجود دارد، در این 

هر مجازي، شهر مجازي و یا شهر الکترونیک با توجه به تعریف ش.  ولی در حال گسترش است
هاي داده و خدمات دولتی و بخش شهري است که امکان دسترسی شهروندان به پایگاه

فضاي الکترونیکی بخش . آوردساعته و هفت روز هفته فراهم می24خصوصی را به صورت 
رائه خدمات با کند و زمینه الزم را براي اوسیعی از خدمات خود را از طریق وب ارائه می
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هاي مکانی و زمانی کیفیت باال، سریع و کم هزینه از طریق مجازي و صرف نظر از محدودیت
).83: 1386الیداوي و قپانچی، ( سازد فراهم می

روزي ارائه نشود، ولی در شاید در کشور ما این امکانات با این اندازه و یا به صورت شبانه
بخشی از زمان وجود دارد که استفاده از آن موجب ها این امکانات در برخی از بخش

.شودجویی در زمان و کاهش هزینه میصرفه
بندي بررسی خواهیم کرد تا بدانیم عواملی در این تحقیق، جوانان را با توجه به این دسته

که در گرایش و استفاده از قلمروهاي اطالعاتی مثل دولت الکترونیک، شهرهاي مجازي، 
هاي مجازي، انواع اطالعات علمی مجازي، حتی ازي، بازار، تجارتخانههاي مجآموزش

.کنندکدامندهاي مجازي تشویق میسرگرمی
اهداف کلی

شناخت عوامل مؤثر بر میزان استفاده جوانان ایرانی از فضاي مجازي
اهداف جزئی

هاي موجود در کشور براي استفاده جوانان از امکانات فضاي شناسایی محدودیت
فرضیات

و میزان استفاده از فضاي ) و تلفن همراهاستفاده از اینترنتتوانایی( بین سواد ارتباطی.1
.مجازي رابطه معناداري وجود دارد

بین مدت زمان استفاده از  اینترنت و میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري .2
.وجود دارد

اي مجازي و میزان استفاده از فضاي بین رضایت و خشنودي از خدمات موجود در فض.3
.مجازي رابطه معناداري وجود دارد

.میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود داردپایگاه اقتصادي وبین.4
.میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود داردپایگاه اجتماعی وبین.5
میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه بین اعتماد به خدمات در فضاي مجازي و.6

.معناداري وجود دارد
.بین دسترسی به اینترنت و میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود دارد.7
بین محل دسترسی به اینترنت و میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود .8
.دارد

.زي رابطه معناداري وجود داردبین سن و میزان استفاده از فضاي مجا.9
.بین جنس و میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود دارد.10
.بین محل زندگی و میزان استفاده از فضاي مجازي رابطه معناداري وجود دارد.11
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میزان استفاده از فضاي مجازي: متغیر وابسته
ه آن با متغیرهاي مستقل پژوهش متغیر وابسته مهمترین متغیر پژوهش است که رابط

.گیردمورد بررسی قرار می
در این پژوهش منظور از میزان استفاده از فضاي مجازي عبارت است از بررسی میزان 

از فضاهاي مجازي موجود در ایران ) دانشجویان دانشگاه تهران(استفاده افراد جامعه آماري 
.جازي، آموزش مجازي و غیرهمانند بانکداري مجازي، شهرداري مجازي، فراغت م

پایگاه ،پایگاه اقتصادياعتماد به خدمات موجود در فضاي مجازي، : متغیرهاي مستقل
، خشنودي و رضایت از اینترنت، مدت زمان استفاده از اینترنت، سواد ارتباطی، اجتماعی

.دسترسی به اینترنت، محل دسترسی به اینترنت، سن، جنسیت و محل زندگی
ینترنت در جهانتاریخچه ا

اي از آژانسبه عنوان پروژه1960اینترنت به عنوان یک شبکه آزمایشی در اواخر دهه 
بعداًاستفاده از اینترنت . هاي تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا آغاز به کار کردپروژه

ارتباطی هاي دیگر گسترش پیدا کرد و به این ترتیب زمینه تأسیس و ایجاد شبکه به حوزه
دهد که در سراسر جهان کاربران اینترنت رو به آمارها نشان می. قدرتمند جهانی فراهم شد

افزایش هستند با این حال، در این زمینه سهم کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه بیشتر از 
به طور کلی اینترنت هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی . نیافته استکشورهاي توسعه

اینترنت نقش مهمی در تحوالت هویتی و فرهنگی و . نونی ما را دگرگون کرده استجهان ک
. پدیدار شدن جهانی شدن فرهنگی ایفا کرده است

اینترنت شبکه ارتباطی و اطالعاتی قدرتمندي است که در وهله اول به عنوان یک طرح 
اي از آژانس وان پروژهبه عن1960این شبکه در اواخر دهه . تحقیقاتی نظامی آغاز به کار کرد

در وزارت دفاع آمریکا آغاز شد و یک شبکه ARPA(2(هاي تحقیقاتی پیشرفته پروژه
آزمایشی بود که هدف آن دادن مجوز براي دریافت امتیازهاي تحقیقاتی به دانشمندان بود تا 

.با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
هاي تحقیقاتی براي موارد بر بحثبه زودي دریافتند عالوه ARPAاعضاي کمیته شبکه 

هنگامی که افراد بیشتري از مزایاي ارتباط . توان از شبکه استفاده کردبسیار دیگري نیز می
در . افزایش یافتARPAکنندگان اتصال به شبکه  الکترونیکی مطلع شدند، تعداد درخواست

مرکز 12تصال حدود بنا نهاده شد که طرح اNSF (3(، بنیاد علمی ملی 1980اواخر دهه 

٢ ADVANCED RESEARCH PROJECT AGENCY
٣ NATIONAL SCIENTIFIC FOUNDATION
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عالوه بر این، طرحی براي اتصال تعدادي شبکه . ریزي کردسوپرکامپیوتر را با خطوط سریع پی
.ارائه شدNSFاي به شبکه ناحیه

هاي گذاري شد، بعضی از شبکهدر این طرح توسعه جدید، که توسط دولت سرمایه
ادي و تجاري نمودند و شبکه از به افراد ع4) اکانت(اي شروع به فروش شماره حساب ناحیه

هاي تجاري امکانات هنگامی که اینترنت مشهورتر شد، سازمان. انحصار محققان دولتی درآمد
بیشتري براي دستیابی به اینترنت ارائه کردند، به نحوي که عالوه بر محققان افراد عادي نیز 

در نتیجه، . فاده کنندبتوانند در اینترنت شماره حساب داشته باشند و از این شبکه است
مدیري .( پذیر شددهی نوینی یافت و استفاده از آن با سهولت بیشتري امکاناینترنت سازمان

1376 :5(
تاریخچه اینترنت در ایران

ارتباط . پیشگام ارتباط ایران با اینترنت موسسه مطالعات فیزیک نظري و ریاضی است
صورت ) EARN(قیقات دانشگاهی اروپا ایران با اینترنت از طریق عضویت در شبکه تح

این . ایران با یک خط استیجاري به دانشگاه وین در اتریش متصل شد1371در سال . گرفت
کنندگان اولیه از اینترنت استفاده. به یک اتصال اینترنتی کامل تبدیل شدبعداًخط ارتباطی 

مرکز تحقیقات فیزیک تحقیقاتی بودند که همگی بهمؤسساتبیشتر مراکز دانشگاهی و 
هاي اخیر نقاط اتصال اینترنتی در ایران به سرعت رشد پیدا در طول سال. نظري متصل بودند

اي که در حال حاضر ایران جزو کشورهایی است که باالترین درصد رشد کرد؛ به گونه
ه هاي ارائرشد دسترسی به اینترنت را از طریق آمار شرکت. دسترسی به اینترنت را دارد

توان به خوبی کننده خدمات اینترنتی، به ویژه در شهرهاي بزرگ ایران همچون تهران می
)37-46: 1380میردامادي،. ( مالحظه کرد

کاربرد اینترنت
الن اولمان بر این باور است که اینترنت به عنوان یک رسانه، شیوه خاصی از بودن را بر ما 

افزارها و گرفتن در مقابل کامپیوتر و انواع نرمر سان که افراد با قرابدین. کندتحمیل می
اینترنت با . کنندها، خود را فردي کرده و نمودهاي خود را در دنیاي کامپیوتر تجزیه میسایت

هاآنفردي شده را براي کامالًدهد نوعی تجربه هزاران انتخابی که پیش روي کاربران قرار می
کند بدون اینکه ه مجازي را به کاربران پیشنهاد میاینترنت تعهد یک تجرب. کندتضمین می

خرید از خانه، مسافرت از خانه، کار از خانه و یا حتی : را از هم بگسلدهاآنزندگی آف الین 

٤ Account
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یاد 5"شهري شدن خرد"توان به عنوان از این روند می. از خانهپزشکروانمالقات با 
).Biggs,2000،32-33(کرد

روي منفی2روي مثبت و 1: کنند اینترنت دو رو داردمیاشاره 6باراك و کینگ
. داشتنی و غنی استدر روي مثبت اینترنت امري مدرن، پیشرفته، مترقی، کارامد، دوست

توانند به کمک آن به منابع گوناگون اطالعاتی اینترنت تکنولوژي باارزشی است که مردم می
با یکدیگر تعامل نموده و از این طریق هایشاندست یابند و براي رفع نیازها و خواسته

توانند بدون به طوري که امروزه صدها میلیون نفر از مردم می. شان را بهبود بخشندزندگی
ترین گونه محدودیت زمانی، مکانی و حمل و نقل اطالعات زیادي را کسب کنند، از تازههیچ

به هم بریزند از روي میزشان مطالعه هاي دنیا را بدون اینکهخبرهاي دنیا آگاه شوند و روزنامه
اینکه بلیط هتل و هواپیما ذخیره کرده و ماشین اجاره نمایند، در بازارهاي تاًینهاکنند و 

ها و از موزهگذاري کنند، معامالت بانکی انجام دهند، بورس تحصیلی بگیرند،جهانی سرمایه
کت کنند، رویدادهاي ورزشی را نگاه اي شرهاي حرفهها بازدید کنند، در کنفرانسنمایشگاه

اما رویه . شناسی شرکت کنند و غیرههاي روانکنند، به دوستان نامه بدهند و در انواع تست
منفی اینترنت این است که اینترنت یک هیوال و اهریمن مجازي است که قادر است به انحاي 

وابسته به سن، عتاًیطبکیفیت این دو شق در افراد: گوناگون زندگی مردم را نابود کنند
اما با این حال آنچه . هاي شخصیتی مرتبط نوسان داردتحصیالت، تجربه کامپیوتر و ویژگی
شود هاي فردي تبیین نمیتوسط ویژگیصرفاًهاي قطبی مسلم است این است که این نگرش

Barak and King,2000.(هاي ماهوي نت نیز در ارتباط استها و ویژگیبلکه با قابلیت
:12                    (

منوچهر محسنی نیز معتقد است که امکاناتی که به وسیله این پدیده در دسترس قرار 
با اتصال به . شمار است و هر لحظه از نظر کیفی و کمی در حال ارتقا هستندگیرد، بیمی

سیاسی، ادبی، توان با دیگران رابطه برقرار کرد؛ از اطالعات علمی، فنی،شبکه اینترنت می
ها نفوذ کرد، فیلم یا ترین کتابمند شد؛ به دوران اوراق غیرقابل دسترستاریخی و غیره بهره

نوار ویدئویی مورد عالقه خود را تماشا کرد؛ براي افراد بسیاري در زمان کوتاهی نامه ارسال 
کرد؛ عملیات هاي بزرگ خرید هاي مختلف پرداخت؛ از فروشگاهکرد؛ به آموزش خود در رشته

ها متجلی متنوع بانکی انجام داد و غیره خالصه رویاي قدیمی بشر که در بسیاري از افسانه
.( شده بود؛ یعنی، سفر به اقصی نقاط در زمانی بسیار کوتاه، کم و بیش تحقق بخشید

)15: 1380محسنی، 

٥ Suburbanization
٦ Barak and king
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تاریخچه و کاربرد تلفن همراه
وکارمحلخانه،دربرقراري ارتباطکانامنوینتلفن همراه به عنوان یک تکنولوژي

بهارتباطاتاین نوعبهراثابتخطوطباسنتیارتباطاتافرادکهکندمیفراهمراخیابان
تصویري ومتنیپیامموبایلازاستفادهبامردم.انددادهتغییرسیمبیتکنولوژيواسطه
هروورزشینتایجواخبارازقطریاینازوشوندمیوصلاینترنتبهکنند،میارسال

همراهتلفن.هستنداتصالدرجاهمهووقتهمهدراینکهمهمتر. مطلع شوندرویدادي
باواسطهارتباطیابزاراین. استامروززندگیارتباطیپرکاربردترین وسیلهوترینشخصی
کهتفاوتاینبا. استبین فرديراه دورازارتباطاتکنندهتسهیلتلفنمثلدرست

هايگزینهآن وجودبرعالوهواستشدهمرتفعابزارایندرمکانیوزمانیهايمحدودیت
ابزار اینآثارالبته،.استکردهمتمایزتلفنازکامالًراآنارتباطی،کاربردازغیررفاهی
باارتباطاتبلکهشود،نمیمحدودمکانیوزمانیهايمحدودیتحذفبهتنهاجدید
ومازلونیازهايسلسلهدرهم.دهدمیشکلجدیديارتباطیهمراه فضايتلفنواسطه

برايارتباطینیازهايازايمجموعهو خوشنودياستفادهچونارتباطیهاينظریههم
.گیریممیبهرهمتفاوتیاز ابزارهايآنکردنمرتفعبرايکهاستشدهبرشمردههاانسان
)نفس، خودشکوفاییعزتامنیت،حس(نیازهااینرفعوسایلینمؤثرترازهمراهتلفن
همینومیان فرديارتباطاتبامختلفسطوحدرانسانیهايخواستونیازهااین.است

بهمنجرارتباطیوسایلگاهی.استخوردهگرهجمعیارتباطوسایلازگیريطور بهره
دوستان خانواده،باارتباطمثلآننوعهردرمیان فرديتحکیم ارتباطاتیاتثبیتایجاد،

وتازهارتباطاتگیريشکلشرایطهمراهمختلف تلفنامکاناتامروزه،.شودمیهمکارانو
کردهفراهمرامکانیزمانی وهايمحدودیتبدونقبلیارتباطاتتحکیموتثبیتگاه

)1389جهان امروز،(.است
چارچوب نظري تحقیق
نودينظریه استفاده و خش

هاي اصلی هستند که در هاي استفاده جوانان از فضاي مجازي زمینهدالیل و انگیزه
این رویکرد براي اولین بار توسط الیهو کاتز . شودرویکرد استفاده و خشنودي به آنها توجه می

ها براي ارضاي نیازها و دارد که مخاطب از رسانهمطرح شده و بیان می1970در دهه 
هدف اصلی این رویکرد تحقیق در چگونگی انتخاب، دریافت . کندن استفاده میهایشاخواسته
کاتز، بالمر و گورویچ برداشتی کارکردگرایانه از .ها استمخاطبان رسانهالعملهاي عکسو شیوه

هاي شود به ریشهدهند که این رویکرد مربوط مینظریه استفاده و خوشنودي ارائه می
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کند و هاي جمعی ایجاد میجتماعی نیازهایی که انتظارات از رسانهشناسی ااجتماعی و روان
هاي مرتبط با نیاز شود به الگوهاي متفاوت مواجهه با رسانه که نتیجه آن خوشنوديمنجر می

مطالعات نشان داده ). 423: 1380سورین .(هاي دیگري است که اغلب ناخواسته استو پیامد
ایجاد منزلت اجتماعی ، یابیهویت، ارتباطات فردي، تنظار، سرگرمی، که جستجوي اطالعات

.هاي متداول هستندفاکتورهاي مکرر رضامندي، و یادگیري
نظران معتقدند که نیازهاي فرد، بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادي اندیشمندان و صاحب

شود که عرضه آنها نسبتاها را براي آن چیزهایی قائل میوي است، شخص بیشترین ارزش
.بنابراین استفاده افراد از اینترنت بر حسب دو عامل است. کمتر است

.کنند شرایط اجتماعی و اقتصادي که افراد در آن زندگی می- 1
.مهمترین نیاز اساسی و اولیه افراد- 2

اي از اینترنت هستند که بر اساس الگوي استفاده کاربران بیشتر به دنبال آن نوع استفاده
همچنین هر چه  یک . باشدبالمر و کاتز بیشترین خشنودي را براي آنها داشتهو خشنودي 

نوع کاربرد از اینترنت رضایت بیشتري را براي افراد داشته باشد افراد به مراتب بیشتر از آن 
)31: 1385گنجی، .(کننداستفاده می

مدل استفاده "ی نوع1968کنند که در سال بالمر و کاتز از دو پژوهشگر سوئدي یاد می
: گیرداین مدل عناصر زیر را در برمی. اندرا پیشنهاد کرده"و خشنودي

گردد که معنی آن این است که بخش مهمی از استفاده از مخاطب فعال محسوب می
.شودها معطوف به هدف فرض میرسانه

ي ابتکار عمل ادر فرایند ارتباط جمعی، مخاطب در امر ساختن ارضاي نیاز و انتخاب رسانه
.زیادي دارد
.کنندها با دیگر منابع ارضاي نیاز رقابت میرسانه

ها بندي نیازهاي متعددي براي طبقههاي مربوط به استفاده و خشنودي، راهدر نوشته
سخن "تاخیري"و"فوري"هاي برخی، از خشنودي. آیدهاي مخاطب به دست میوخشنودي

) تفریحی( اطالعاتی آموزشی و تخیلی فراغتی"ها رااند بعضی دیگر خشنوديگفته
)425-424:همان.(اندخوانده

یا عدم ( دانند که افراد براي ارتباط ها را ابزاري میرسانه) 1973(کاتز، گورویچ و هاس 
عمدتا (هاي نیاز را از نوشته35آنها . دهندخود با دیگران مورد استفاده قرار می) ارتباط
هاي جمعی گرفته و آنها را در پنج هاي اجتماعی و روانشناختی رسانهدرباره کارکرد) نظري

:این پنج دسته عبارتند از. دسته قرار دادند
)کسب اطالعات،آگاهی و شناخت( نیازهاي شناختی
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)بخش یا زیبایی شناسانهتجارب عاطفی، لذت( نیازهاي عاطفی
)پایگاهتقویت اعتبار، اعتماد، ثبات و( بخش شخصینیازهاي انسجام

)426: همان) (فراغت و آسایش(نیازهاي گریز از تنش)4
در فضاي مجازياستفاده و خشنودي

استشدهمهمیاریبسی جهاني رسانهبهلیتبدنترنتیانکهیاخصوصدری اندکدیترد
درراماي هاتیقابلویی توانا) CMC(شودیمانجاموتریکامپتوسطی کهارتباطات. داردوجود
هايتکنولوژنیا.استدادهشیافزاي تصورقابلریغي هاروشبارامادانشزینوالتتعام

وکندیمترروانرسانهنیاازراافراداستفادهکهاستیی هاالمانازي ترعیوسدانشازمندین
هددانشانخیتارگذاردیمریتاثرفتارشاني روبررسانهنوعنیاازآنهااستفادهچگونهنکهیا

(.شوندیمموجبراي دیجدي هازهیانگوي خرسندزانیماغلبنینوي هارسانهکهاست
Angelman،2000(

کند و توانایی مخاطب است که مخاطب محتواي رسانه را انتخاب میمعتقد) 1959(کاتز 
سازي مخاطب، نظریه او با اینگونه مفهوم. شده استقبالً تصور میبیش از آن است که

این نظر امروزه پس از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم . را مطرح کرد"7اده و خشنودياستف"
رویکرد استفاده وخشنودي هم مثل سایر رویکردها براي . زیادي داردطرفداران و مخالفان

این رویکرد به دلیل ماهیت . هاي نوین ارتباطی کاربرد داردانسانی فناوريارزیابی پیامدهاي
ترین رویکردهاي ارتباطی در فضاي مجازي محسوب است، یکی از موفقمحورآن که مخاطب

دارد این شود به دلیل افزایش تنوع و همچنین باال رفتن قدرت انتخاب مخاطب احتمالمی
انسانی فضاي هاي مختلفهاي چندي تقسیم شود تا بتواند جنبهرویکرد در آینده به شاخه

).2000همان(.مجازي را توصیف کند
مدل مفهومی تحقیق

در علوم . آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات استمدل رابطه بین تئوري و کار جمع
هاي تجربی ها و عالئم هستند؛ یعنی، خصوصیات بعضی پدیدهها شامل نشانهاجتماعی مدل

.شودبه طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می) شامل اجزاء و ارتباطات آنها(
ها ها و شاخصبه طور خالصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه

زکریایی(کند آوري اطالعات مورد نیاز براي آزمون فرضیه را تسهیل میکه کار انتخاب و جمع
هاي هاي استخراج شده از چارچوبمدل تحلیلی نوعی نمودارسازي براي متغیر). 50، 1378

مدل مفهومی تحقیق پیوندهاي درونی میان ).  1386، مختار پور(نظري تحقیق است

٧ Use and Gratification
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. دهد که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارندمتغیرهایی را نشان می
کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را  پدیدآوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می

هاي موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت بیازماییم و درك خود را در زمینه پویایی
).81: 1386اوماسکاران ،( گیرد بهبود بخشیم 

هاي موجود در ادبیات موضوع درباره عوامل مؤثر بر استفاده با توجه به عنوان تحقیق و یافته
-از فضاي مجازي، چهارچوب نظري این تحقیق به صورتی آمده که راهنماي محقق در جمع

ارائه شده 1- 3جزیه و تحلیل اطالعات است، لذا به صورت یک مدل مطابق شکل آوري و ت
.است

مدل مفهومی تحقیق) 1-3شکل 

میزان استفاده از فضاي 
)اینترنت(مجازي

سواد ارتباطی

مدت زمان استفاده

از خدماترضایت

تصادي پایگاه اق
خانواده

پایگاه اجتماعی 
خانواده

اعتماد به خدمات

دسترسی به اینترنت

سن

جنسیت

محل زندگی

محل دسترسی به 
اینترنت
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گیرينمونهروش
استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران نفر با 380از بین اعضاي این جامعه آماري تعداد 

.اندهشداز نوع در دسترس انتخاب اتفاقیاي و به شیوه به روش سهمیه
اي و  اتفاقی در گیري ترکیبی یعنی سهمیهدر این تحقیق با استفاده از روش نمونه

ها براي تکمیل هاي غیر احتمالی است از دانشجویان دانشکدهدسترس که یکی از روش
:پردازیمگیري میدر اینجا به تشریح این روش نمونه. ها استفاده شدنامهپرسش

هاي تحصیلی به چهار شاخه ادبیات و علوم انسانی، هنر، ابتدا دانشجویان بر اساس رشته
علوم و فنی تقسیم سپس  افراد نمونه در هر دانشکده  به صورت اتفاقی براي پر کردن 

.پرسشنامه انتخاب شدند
: 1)هاي در دسترسنمونه(ري اتفاقی آسان نمونه گی

در این نوع پژوهش محقق از آنجا که سریعا به اطالعات مورد نظر احتیاج دارد افرادي را 
.کند که در دسترس باشندبه عنوان نمونه انتخاب می

روش تحقیق 
هاي ها، هم از روشهاي به دست آمده از نمونهدر این تحقیق، براي تجزیه و تحلیل داده

. هاي آمار استنباطی استفاده شده استآمار توصیفی و هم از روش
هاي آمار توصیفی مورد آزمون قرار در واقع ابتدا متغیرهاي تحقیق را به کمک روش

در آمار استنباطی این تحقیق، به منظور بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر بر استفاده از . ایمداده
از آنجایی که مولفه . تگی اسپیرمن و فی استفاده خواهد شدهاي همبسفضاي مجازي از آزمون

هاي ههاي مستقل که از نوع دادهاي ترتیبی است بنابراین براي مولفهوابسته از نوع داده
اي و ترتیبی است، از آزمون اسپیرمن و براي متغیرهاي اسمی از آزمون فی استفاده فاصله

.شده است
1آزمون فرضیه  شماره -

بین سواد ارتباطی با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین دانشجویان : اول فرضیه
.داري وجود دارددانشگاه تهران رابطه معنی
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جدول دو بعدي سواد ارتباطی و میزان استفاده از اینترنت

سواد ارتباطی
1 2 3 4 مجموع

فراوانی 14 29 0 0 431

درصد درصد32,6 درصد67,4 درصد0 درصد0 درصد100
فراوانی 15 93 82 46 2362
درصد درصد6,4 درصد39,4 درصد34,7 درصد19,5 درصد100

فراوانی 0 68 11 25 104

میزان 
استفاده از فضاي 

مجازي

3
درصد درصد0 درصد65,4 درصد10,6 درصد24,0 درصد100

فراوانی 29 190 93 71 مجموع383

درصد درصد7,6 صددر49,6 درصد24,3 درصد18,5 درصد100

99اطمیناناسپیرمن در سطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار درصد، = فرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچونآمدهدستبه0,004

میزان ود ارتباطیسوابینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضوردصفر
آزموناینبراياسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجوداستفاده از اینترنت

سطحدرتحقیقاولفرضیهترتیببدین. استمستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,275
.دشویمتأیید% 99اطمینان

ننتیجه آزموضریب همبستگیsigنوع آزمونتعداد1فرضیه 

تایید فرضیه.000.275اسپیرمن383...رابطه سواد ارتباطی با میزان استفاده

2آزمون فرضیه شماره 
بین مدت زمان استفاده از اینترنت با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین دانشجویان 

داري وجود دارتهران رابطه معنیدانشگاه
ت و میزان استفاده از فضاي مجازي جدول دو بعدي  مدت زمان استفاده از اینترن

مدت زمان استفاده از اینترنت
>2 >6 10-6 <10 مجموع

فراوانی 6 5 32 0 431
درصد درصد14,0 درصد11,6 درصد74,4 0 درصد100

فراوانی 19 65 77 75 2362
درصد درصد8,1 درصد27,5 ددرص32,6 درصد31,8 درصد100

فراوانی 14 5 60 25 104

میزان 
استفاده از 
فضاي مجازي 

3
درصد درصد13,5 درصد4,8 درصد57,7 درصد24,0 درصد100

فراوارنی 39 75 169 100 مجموع383
درصد درصد10,2 درصد19,6 درصد44,1 درصد26,1 درصد100

99اطمیناناسپیرمن درسطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار درصد، = فرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,009

مدت زمان استفاده از بینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضوردصفر
همبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجودمیزان استفاده از فضاي مجازيواینترنت
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فرضیهترتیببدین. استمستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,132آزموناینيبرااسپیرمن
.دشویمتأیید% 99اطمینانسطحدرتحقیقاول

نوع تعداد2فرضیه 
آزمون

sig ضریب
همبستگی 

نتیجه 
آزمون

رابطه مدت زمان استفاده از اینترنت با میزان 
...استفاده

تایید فرضیه.009.132اسپیرمن383

3آزمون فرضیه شماره 
بین رضایت و خشنودي از اینترنت با میزان استفاده از فضاي مجازي : فرضیه فرعی سوم

.داري وجود دارددر بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه معنی
میزان رضایت از فضاي مجازي و استفاده از فضاي مجازي

رضایت از اینترنت

1 2 3 3 مجموع
فراوانی 13 30 0 0 431

درصد درصد30,2 درصد69,8 درصد0 درصد0 دصد100

فراوانی 6 147 76 7 2362

درصد درصد2,5 درصد62,3 درصد32,2 درصد3,0 درصد100
فراوانی 14 35 42 13 104

میزان 
از استفاده

فضاي مجازي

3

درصد درصد13,5 درصد33,7 درصد40,4 درصد12,5 درصد100
فراوانی 33 212 118 20 مجموع383

درصد درصد8,6 درصد55,4 درصد30,8 درصد5,2 درصد100

درصد،99اطمینانآزمون اسپیرمن درسطحانجامباشودمیجدول دیدهدرکهطور همان
Sigمقدار  = وردصفرفرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,007
میزان ومدت زمان استفاده از اینترنتبینمعنادارييرابطهیعنی،؛میریپذیمرامقابلفرض

اینبراياسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجوداستفاده از فضاي مجازي
درتحقیقفرضیه سومترتیببدین. باشدیممستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,372آزمون
.شوددر ذیل جدول آماري مربوط به این فرضیه ارائه می. گرددیمیدتأی% 99اطمینانسطح

نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد3فرضیه 
رابطه رضایت و خشنودي با میزان 

...استفاده
تایید فرضیه.007.372اسپیرمن383

4آزمون فرضیه شماره 
با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین بین پایگاه اقتصادي خانواده : فرضیه چهارم

.دانشجویان دانشگاه تهران رابطه معناداري وجود دارد
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جدول دو بعدي پایگاه اقتصادي و میزان استفاده از فضاي مجازي
پایگاه اقتصادي

1 2 3 4 مجموع
فراوانی 0 16 27 0 431
درصد درصد0 ددرص37,2 درصد62,8 درصد0 درصد100

فراوانی 7 118 97 14 2362
درصد درصد3,0 درصد50,0 درصد41,1 درصد5,9 درصد100

فراوانی 0 37 53 14 104

میزان 
استفاده از 

فضاي مجازي

3
درصد درصد0 درصد35,6 درصد51,0 درصد13,5 درصد100

فراوانی 7 171 177 28 مجموع383
درصد درصد1,8 درصد44,6 درصد46,2 درصد7,3 درصد100

درصد،95اطمیناناسپیرمن درسطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار  = 0,05Sigمقدارچون. آمددستبه0,110 صفرفرضلذا،باشدیم<

زان میوپایگاه اقتصاديبینمعنادارييرابطهیعنی. کنیمرد میرامقابلفرضوپذیرفته
اینبراياسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. ندارداستفاده از فضاي مجازي وجود

درتحقیقچهارمفرضیهترتیببدین. نیستمستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,082آزمون
.شوددر ذیل جدول آماري مربوط به این فرضیه ارائه می. گرددیمرد% 95اطمینانسطح

نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزموندادتع4فرضیه 

رد فرضیه.110.082اسپیرمن383...رابطه پایگاه اقتصادي با میزان استفاده

5آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین پایگاه اجتماعی خانواده با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین : فرضیه پنجم 

.اري وجود دارددانشجویان دانشگاه تهران رابطه معناد
جدول دو بعدي پایگاه اجتماعی و میزان اعتماد به فضاي مجازي

پایگاه اجتماعی
1 2 3 4 مجموع

فراوانی 25 18 0 0 431

درصد درصد58,1 درصد41,9 درصد0 درصد0 100
درصد

فراوانی 43 132 61 0 2362
درصد درصد18,2 درصد55,9 درصد25,8 درصد0 100

درصد
فراوانی 14 44 40 6 104

میزان استفاده از 
فضاي مجازي

3
درصد درصد13,5 درصد42,3 درصد38,2 درصد5,8 100

درصد
فراوانی 82 194 101 6 مجموع383

درصد درصد21,4 درصد50,7 درصد26,4 درصد1,6 100
درصد

99اطمینانمن درسطحآزمون اسپیرانجامباشودمیجدول دیدهدرکهطور همان
Sigمقدار درصد، = فرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,009

میزان پایگاه اجتماعی بابینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضوردصفر
ینابراياسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجوداستفاده از فضاي مجازي
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درتحقیقپنجمفرضیهترتیببدین. باشدیممستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,401آزمون
.شوددر ذیل جدول آماري مربوط به این فرضیه ارائه می. گرددیمتأیید% 99اطمینانسطح

نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد5فرضیه 

تایید فرضیه.009.401اسپیرمن383...ادهرابطه پایگاه اجتماعی با میزان استف

6آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین اعتماد به فضاي مجازي با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین : فرضیه ششم

.  ران رابطه معناداري وجود دارددانشجویان دانشگاه ته
دول دو بعدي اعتماد به فضاي مجازي و میزان استفاده از فضاي مجازيج

اعتماد
1 2 3 مجموع

فراوانی 12 14 17 431
درصد درصد27,9 درصد32,6 درصد39,5 درصد100

فراوانی 0 122 114 2362
درصد درصد0 درصد51,7 درصد48,3 درصد100

فراوانی 0 44 60 104

میزان 
استفاده از فضاي 

مجازي

3
درصد درصد0 درصد42,3 درصد57,7 درصد100

فراوانی 12 180 191 مجموع383
درصد درصد3,1 درصد47,0 درصد49,9 درصد100

99اطمیناناسپیرمن درسطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار درصد، = فرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,005

بین اعتماد به فضاي مجازي بامعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضوردصفر
اسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجودمیزان استفاده از فضاي مجازي

ششم فرضیهترتیبدینب. باشدیممستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0,322آزموناینبراي
در ذیل جدول آماري مربوط به این فرضیه ارائه . دشویمتأیید% 99اطمینانسطحدرتحقیق

.شودمی
نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمون6فرضیه 

تایید فرضیه.005.322اسپیرمن...رابطه اعتماد به فضاي مجازي با میزان استفاده

7اره آزمون فرضیه فرعی شم
بین دسترسی به اینترنت با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین : فرضیه هفتم 

.داري وجود دارددانشجویان دانشگاه تهران رابطه معنی
جدول دو بعدي دسترسی به اینترنت و میزان استفاده از فضاي مجازي

دسترسی به اینترنت

1 2 مجموع
راوانیف 24 19 431

درصد درصد55,8 درصد44,2 درصد100

میزان استفاده 
از فضاي مجازي

2 فراوانی 192 44 236
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درصد درصد81,4 درصد18,6 درصد100

فراوانی 90 14 1043

درصد درصد86,5 درصد13,5 درصد100

فراوانی 306 77 مجموع383

درصد درصد79,9 درصد20,1 درصد100

99اطمینانفی درسطحآزمونانجامباشودمییدهد1جدولدرکهطورهمان
Sigدرصد،مقدار = صفرفرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,004

میزان دسترسی به اینترنت بابینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضورد
آزموناینبرايهمبستگی فیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجوداستفاده از فضاي مجازي

سطحدرتحقیقهفتمفرضیهترتیببدین. باشدیممستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم1,22
.دشویمتأیید% 99اطمینان

نوع تعداد7فرضیه 
آزمون

sig ضریب
همبستگی 

نتیجه 
آزمون

رابطه دسترسی به اینترنت با میزان 
...استفاده

د فرضیهتایی004.1,22فی383

8آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین محل دسترسی به اینترنت با میزان استفاده ازفضاي مجازي در بین : فرضیه هشتم

.داري وجود دارددانشجویان دانشگاه تهران رابطه معنی
دول دو بعدي محل استفاده از اینترنت و میزان استفاده از فضاي مجازي

اعتماد
خانه دانشگاه مجموع

فراوانی 6 37 431
درصد درصد14,0 درصد86,0 درصد100

فراوانی 66 170 2362
درصد درصد28,0 درصد72,0 درصد100

فراوانی 26 78 104

میزان استفاده 
از فضاي مجازي

3
درصد درصد25,0 درصد75,0 درصد100

فراوانی 98 285 مجموع383
درصد درصد25,6 درصد74,4 درصد100

درصد، 99اطمینانفی درسطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطورهمان
Sigمقدار = وردصفرفرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,008
میزان محل دسترسی به اینترنت بابینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرض

آزموناینبرايهمبستگی فیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجودزياستفاده از فضاي مجا
سطحدرتحقیقهفتمفرضیهترتیببدین. باشدیممستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم0591

.دشویمتأیید% 99اطمینان
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نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد8فرضیه 

تایید فرضیه.008.591فی383...میزان استفادهرابطه محل دسترسی به اینترنت با

9آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین سن با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین دانشجویان دانشگاه تهران : فرضیه نهم

.داري وجود داردرابطه معنی
جدول دو بعدي سن و میزان استفاده از فضاي مجازي

سن
22-18 26-22 34-30 38-34 مجموع

فراوانی 17 17 4 3 411
درصد درصد41,5 درصد41,5 درصد9,8 درصد7,3 درصد100

فراوانی 58 78 76 13 2252
درصد درصد25,8 درصد34,7 درصد33,8 درصد5,8 درصد100

فراوانی 38 35 27 2 102

میزان 
استفاده از فضاي 

مجازي

3
درصد درصد37,3 درصد34,3 درصد26,5 درصد2,0 درصد100

فراوانی 113 130 107 18 مجموع368

درصد درصد30,7 درصد35,3 درصد29,1 درصد4,9 درصد100

95اطمیناناسپیرمن درسطحآزمونانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار درصد، = فرضالذ،باشدیم<0,05Sigمقدارچون. آمددستبه0,451

سن با میزان استفاده بینمعنادارييرابطهیعنی. رد می کنیمرامقابلفرضوپذیرفتهصفر
آزموناینبراياسپیرمنهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازونداردوجوداز فضاي مجازي

.دشویمرد% 95اطمینانسطحدرنهم تحقیقفرضیهترتیببدین،باشدیم0,039
نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد8فرضیه 

رد فرضیه.451.039اسپیرمن383...رابطه سن با میزان استفاده

10آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین جنسیت با میزان استفاده ازفضاي مجازي در بین دانشجویان دانشگاه : فرضیه دهم

.داري وجود داردتهران رابطه معنی
و میزان استفاده از فضاي مجازيجدول دو بعدي جنسیت

جنسیت
زن مرد مجموع

فراوانی 19 20 391
درصد درصد48,7 درصد51,3 درصد100
فراوانی 133 91 2242
درصد درصد59,4 درصد40,6 درصد100
فراوانی 47 48 95

میزان استفاده از 
فضاي مجازي

3
درصد درصد49,5 درصد50,5 درصد100
فراوانی 199 159 مجموع358

درصد درصد55,6 درصد44,4 درصد100

99اطمینانفی درسطحانجام آزمونباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigدرصد،مقدار  = صفرفرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,000
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جنسیت با میزان استفاده از بینريمعنادايرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرضورد
0,685آزموناینفی برايهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجودفضاي مجازي

% 99اطمینانسطحدرتحقیقدهمفرضیهترتیببدین. استمستقیمرابطهنوعلذا،باشدیم
.دشویمتأیید

موننتیجه آزضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد9فرضیه 

تأیید فرضیه.008.685فی383...رابطه جنسیت با میزان استفاده

11آزمون فرضیه فرعی شماره 
بین محل زندگی با میزان استفاده از فضاي مجازي در بین دانشجویان : فرضیه یازدهم

.داري وجود دارددانشگاه تهران رابطه معنی
مجازيجدول دو بعدي محل سکونت و میزان استفاده از فضاي

محل سکونت
تهران شهرستان مجموع

فراوانی 35 6 411

درصد درصد85,4 درصد14,6 درصد100
فراوانی 123 104 2272
درصد درصد54,2 درصد45,8 درصد100

فراوانی 52 50 102

میزان 
استفاده از فضاي 

مجازي

3
درصد درصد51 درصد49 درصد100

فراوانی 210 160 مجموع370

درصد درصد56,8 درصد43,2 درصد100

درصد،99اطمینانآزمون فی درسطحانجامباشودمیدیده1جدولدرکهطور همان
Sigمقدار  = وردصفرفرضلذا،باشدیم>0,01Sigمقدارچون. آمددستبه0,005
دگی با میزان استفاده از فضاي محل زنبینمعنادارييرابطهیعنی. میریپذیمرامقابلفرض

،باشدیم0,647آزمون اینبرايفیهمبستگیضریبمیزانکهآنجاازو. داردوجودمجازي
تأیید% 99اطمینانسطحدرتحقیقیازدهمفرضیهترتیببدین. استمستقیمرابطهنوعلذا
.دشویم

نتیجه آزمونضریب همبستگی sigنوع آزمونتعداد10فرضیه 

تایید فرضیه.009.647فی383...رابطه محل زندگی با میزان استفاده

: گیري با توجه به چارچوب نظري تحقیقنتیجه
هاي الکترونیکی در شهرها ي اخیر با گسترش ابزارهاي ارتباطی، حجم فعالیتدر چند دهه

ها، کشورها هرچه دلیل افزایش در سرعت، دقت و امنیت در انجام فعالیتافزایش یافته و به
گیري ها شکلاند که نتیجه این فعالیتوري پیدا کردهابیشتر تمایل به استفاده از این فن

تر خدمات شهري به ي راحتترین هدف آن ارائهشهرها و دولت الکترونیک است که بزرگ
جویی در وقت و تحقق عدالت شهروندان و کاستن از حجم تردد در سطح شهر و صرفه
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این موضوع در شهرهاي بزرگ به دلیل وجود ترافیک .براي تمامی اقشار جامعه استاجتماعی
.استو آلودگی بسیار حائز اهمیت 

هاي تحقیق این تحقیق بر مبناي نظریه استفاده و خشنودي  انجام شد که یافته
.ها استدهنده مطابقت با این نظریهنشان

هاي ب، دریافت و شیوههدف اصلی این رویکرد تحقیق در چگونگی انتخا
کاتز،  بالمر و گورویچ برداشتی کارکردگرایانه از نظریه .ها استمخاطبان رسانهالعملعکس

هاي اجتماعی و شود به ریشهدهند که این رویکرد مربوط میاستفاده و خوشنودي ارائه می
و منجر کندهاي جمعی ایجاد میشناسی اجتماعی نیازهایی که انتظارات از رسانهروان
هاي مرتبط با نیاز و شود به الگوهاي متفاوت مواجهه با رسانه که نتیجه آن خوشنوديمی

). 423: 1380سورین  .(هاي دیگري است که اغلب ناخواسته استپیامد
هاي اصلی هستند که در هاي استفاده جوانان از فضاي مجازي زمینهدالیل و انگیزه

این رویکرد براي اولین بار توسط الیهو کاتز . شودا توجه میرویکرد استفاده و خشنودي به آنه
ها براي ارضاي نیازها و دارد که مخاطب از رسانهمطرح شده و بیان می1970در دهه 
.کندهایشان استفاده میخواسته

داري بین رضایت و خشنودي با توان گفت رابطه معنیبا توجه به آزمون فرضیه فوق می
ضریب همبستگی اسپیرمن براي این دو . ز فضاي مجازي وجود داردمیزان استفاده ا

با توجه به اینکه ضریب . داري وجود داردباشد و بین این دو متغیر رابطه معنیمی/.372متغیر
باشد، بنابراین رابطه بین رضایت و همبستگی بین این دو متغیر داراي عالمت مثبت می

بطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظري خشنودي با استفاده از فضاي مجازي، را
در صورتی که افراد از خدمات مختلفی که از طریق : توان آن را بدین شرح تفسیر نمودمی

گردد رضایت و خشنودي داشته باشند و بتوانند نیازهاي خود را بدون اینکه اینترنت ارائه می
ترنت کنند، برطرف کنند بالطبع بیشتر از زمان زیادي یا هزینه زیادي صرف استفاده از این
سنجش میزان رضایت کاربران از وضعیت .فضاي مجازي و امکانات آن استفاده خواهند کرد

تواند نشان دهندة کیفیت و به این دلیل مهم است که این میزان میفضاي مجازيخدمات 
کاربران ارائه تلف بهها و نهادهاي مخسازمانکمیت خدماتی باشد که در این زمینه از سوي 

اگر میزان رضایت باال باشد، کیفیت خدمات ارائه شده در اثر توجه مسئوالن در سطح . شودمی
وجود مشکالت و موانع در این کنندهمطلوبی قرار دارد و برعکس، میزان رضایت پایین، بیان

رفع موانع بهبود خدمات و برايزمینه است که به نوعی توجه بیشتر مسئوالن مربوط را 
.طلبدموجود می
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منابع 
انتشاراتتهران،دهقان،علیرضاترجمهارتباطات،هاينظریه.1386تانکارد،جیمزورنر،سورین،ـ

. دانشگاه
نو،طرحپایا،علیویراستار،1جلد).  ايشبکهجامعهظهور(اطالعاتعصر. 1388مانوئل،کاستلز،-

. تهران
شهريموردمطالعه: یکیالکترونشهرساختویطراح. 1386یقپانچنیسرحیاموریام،يداویالـ
. دومشمارهپنجم،سالان،یزبیبر

يشهرهاکالنيبرانیادیبنضرورتيمجازشهر: شهرشدنیفضائدو. 1384ـ عاملی،سعیدرضا، 
.نامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، در شماره بهار وتابستان، فصل3و2شماره رانیا

نوجوانان و : کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آنبررسی الگوي.1385احمد، ـ گنجی،
.نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعیتهران، پایانجوانان شهر
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