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 چکیده

در بین (تلگرام)تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مصرف شبکه اجتماعی  "باعنوانمقاله حاضر برگرفته از نتایج یک پژوهش پیمایشی 

اهداف این پژوهش،سنجش متغیروابسته)گرایش به مصرف شبکه های اجتماعی(،بررسی روابط بین است. "دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ایالم

 .مؤثربرمصرف شبکه های اجتماعی دربین دانشجو معلمان استمتغیرهای مستقل اصلی ومستقل زمینه ای بامتغیروابسته وتحلیل مسیرعوامل 

-59در سال  استان ایالم دانشگاه فرهنگیان در نفر شامل تمامی دانشجومعلمان پسر و دختر مشغول به تحصیل 066جامعه آماری این پژوهش 

نفر دختر و بر اساس روش نمونه گیری  06و  نفر پسر 409شامل  ،مورگان-نفر بر اساس جدول کرجسی 439می باشد. جمعیت نمونه تعداد  59

و برای تعیین اعتبار ابزار از  بوده طبقه بندی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت

استفاده شده است. نیکویی برازش مدل نظری نشان  SPSSاز بسته آماری  نیز لیل داده هاح. برای تضریب آلفای کرونباخ  استفاده شده است

، R)2=%(57گاه فرهنگیان نشدر بین دانشجویان داشبکه اجتماعی تلگرام گرایش به مصرف  %90در مجموع  (𝛽) بتا می دهد که بر حسب ارزش

(، نقش %3اجتماعی ) هایشبکهمفهوم (، آشنایی با %0(، یادگیری و تبادل تجریبات )%44(، گذران اوقات فراغت )%44بستگی به خودافشایی )

کاهش  در جهتبرخی راهکارهای پیشنهادی دارد.  (%4محل سکونت ) و (%0اجتماعی ) هایشبکه(، ساختار دموکراتیک %0گروههای مرجع )

آگاهی بخشی به جوانان ازسطح خانواده تادانشگاه، جتماعیوا آموزش مهارتهای فردی: اجتماعی عبارتنداز هایشبکه دانشجومعلمان در حضورزمان 

 توجه بهوآموزشهای عمومی درموردآثارمصرف نامحدودشبکه های اجتماعی،پرهیزازسانسوروگزینش درفرآینداطالع رسانی دررسانه های دولتی،

 جذاب سازی وتنوع درتولیدبرنامه های مبتنی برفراغت وسرگرمی دررسانه های ملی واستانی.

 .،دانشجو معلمانرسانه های دولتی ،های اجتماعیشبکه مصرفشبکه های اجتماعی ،ها: هواژ کلید
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 مقدمه

 بیان مسأله 
 هایشبکهو مصرف محتوا و تولیدات آنها در کشور ما سابقه ای کمتر از دو دهه دارد؛ اما در همین مدت مصرف  ی اجتماعیهاشبکهاستفاده از 

گاه حساسیت ها و نگرانی ها در  اجتماعی مجازی با واکنش های متفاوتی از سوی مردم، نهادها و مؤسسات نظارتی و فرهنگی مواجه بوده است.

ری را مطرح و پیگی هاشبکهمواجهه با این موضوع به اندازه ای است که نهادهای نظارتی بحث فیلترینگ و محدودیت دسترسی کاربران به این 

له أاجتماعی باعث تبدیل آنها به نوعی مس هایشبکهنند. پیامد این نوع نگاه به مصرف دامقابله با آن را وظیفه ی دولت و نهادهای فرهنگی می 

می گردد و به تغییرات تند محیطی دچار سوء یکپارچگی  است که یک نظام اجتماعی در پاسخ یتمسأله اجتماعی حال شده است. 1اجتماعی

اش در معرض تهدید قرار می گیرد. مسأله اجتماعی در جوامع حداقل سازگاری متقابل میان اجزاء تشکیل دهنده ی آن و یا ساختهای اساسی

و جمعیتی و تغییرات شتابان و روزافزون ناشی از این تحوالت امری اجتناب ناپذیر و همیشگی شده است. معاصر به دلیل تحوالت عمیق فنی 

در جامعه شناسی هفت رویکرد نسبت به مسائل  (.4359اجتماعی وجود نداشت )معیدفر،  مسألهرحالیکه در جوامع گذشته اساساً چیزی به نام د

عبارت است از ایده راهبر اصلی که مفهوم سازی و تحلیل از آن پیروی می کنند و منعکس کننده  2اجتماعی وجود دارد. رویکرد جامعه شناختی

به عنوان هاارزشدر چارچوب تضاد (. 4356ینبرگ، اینگتون، وبرابوط به طبیعت مردم و جامعه است )مجموعه خاصی از ایده ها و فرضیه های مر

تی است که خواه واقعی یا خیالی، تخلفی از برخی هنجارهای اجتماعی که مورد احترام ، یک مسأله اجتماعی وضعییکی ازهفت رویکردمربوط

بر این اساس رویکرد عمومی جامعه شناختی برای تبیین همه مسائل اجتماعی را می توان در . شودمیتعداد قابل توجهی از افراد است محسوب 

این تضادها در عدم موفقیت افراد در توافق بر سر این موضوع که یک وضعیت  اجتماعی است. مسألهویژگی هر نوع  هفت کایی یهاارزشتضاد 

به رغم تقابل ها و  (.1390ینگتون و واینبرگ، ب)را شودمیاجتماعی است یا خیر و در اینکه برای حل آن چه باید کرد متجلی  مسألهمفروض 

به علت ساختار، قابلیت ها و مزایای  هاشبکهاجتماعی در ایران باید پذیرفت که استفاده از این  هایشبکهتضادهای موجود در نگرش به مصرف 

. به استناد نتایج تحقیقات خارجی و پژوهش شودمیامنیتی و فضای آزاد تبادل اطالعات و عقاید هر روز با اقبال بیشتری از سوی کاربران مواجه 

ی اجتماعی هستند )مراد هایشبکهنان را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دهند بیشترین مشتریان های داخلی، قشر جوان جامعه که اکثر آ

نفر زن  466نفر و از هر  99فر مرد ایرانی  466به استناد آمارهای ارائه شده از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران از هر  )4353ان،و دیگر

اجتماعی هستند. در این  هایشبکهبر اساس همین آمارها دانشگاهیان بیش از سایر اقشار عضو ی هستند. اجتماع هایشبکهنفر عضو  94ایرانی 

میلیون کاربر  45اجتماعی پیام رسان تلگرام نیز با  شبکهاجتماعی هستند.  هایشبکهدرصد بیشترین مصرف کنندگان  94میان قشر دانشجو با 

دقیقه )نیم ساعت( است که این رقم در  36یانگین جهانی استفاده از فضای مجازی در جهان روزانه اجتماعی است. م شبکهدر ایران محبوبترین 

اجتماعی  هایشبکهساله نیز حداقل عضو یکی از  45-45درصد جوانان 04برابر میانگین جهانی است.  46ساعت در روز یعنی حدود  9-5ایران 

جامعه هدف این پژوهش یعنی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ایالم نیز از منظر شغلی )دانشجو( (.43/0/59پنجشنبه -)خبرگزاری مهرهستند. 

عنایت به اهمیت شغلی این قشر دانشجویی که در آینده سکاندار پرورش و آموزش نوجوانان و لمرو این آمارها قرار دارند. با )جوان( در ق سنیو 

اجتماعی تا حدی قابل توجیه می نماید؛  هایشبکهعضویت و استفاده آنان از محتوای  نسبت بهی دانش آموزان جامعه هستند؛ حساسیت و نگران

اجتماعی توسط دانشجومعلمان بر عملکرد تحصیلی آنان پیامد نامطلوب  هایشبکهمصرف نامحدود  هبیم آن می رود ک  چراکه در حال حاضر

سؤال اساسی دراین پژوهش آن است که چه عواملی  حالو تربیتی به چالش بکشد. داشته باشد و تالش آنان را برای توسعه مهارتهای شغلی

 نقش هرکدام از این عوامل در تبیین مسأله چه اندازه است؟ ومجازی مؤثر هستند درگرایش دانشجومعلمان به مصرف شبکه های اجتماعی 
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 موضوع وضرورت اهمیت

 

، امکانات تعاملی قابل مالحظه ای را برای کاربران اینترنتی فراهم ساخته و پیام رسان اجتماعی به عنوان نوعی رسانه ی اجتماعی های شبکه

بر روابط و مناسبات اجتماعی کاربران  هاا عنایت به این موضوع که این شبکهمشارکت شهروندان را در برخی فرآیندها تسهیل نموده است.  اما ب

ت ها و کنکاش و پژوهش پیرامون ماهیتأثیر مستقیم دارند ، بر این اساس لزوم شناخت این شبکه نیز ده کنندگان از آنها در دنیای واقعیو استفا

شکل گیری، کارکرد و نوع تعامالت  ناشی از مصرف آنها بیش از پیش احساس می شود، چرا که تبادل اطالعات، اندیشه ها و ویژگی های فردی 

ها این شبکه مصرف قرار داده است،  از طرفی تربیتی ها نگرانی های جدی را فرا روی خانواده ها ومراکز و نهادهایکاربران در این شبکهو عمومی 

چون اعتیاد مجازی، نقض حریم خصوصی کاربران، افشای اطالعات شخصی و محرمانه ی افراد، و سوء استفاده از کودکان و نوجوانان یی آسیب ها

به دنبال داشته است.  این آسیب ها و مخاطرات بویژه برای نسل جوان جامعه که عمدتاً دانش آموزان و دانشجویان هستند نهادهای تربیتی  را نیز

ی جدی وتکاپودرجهت رفع این چالشها واداشته است.ازجمله اقدامات دولت برای پیگیری ورصد عملکرد این شبکه ها چالشهاو آموزشی را با 

نشان دهنده ی اهمیت نیزترکیب اعضای این دوشورا درکشوراست. وشورای سیاستگذاری فضای مجازی  فضای مجازی ای  عالیتشکیل شور

درکناراقدامات دولت انجام پژوهشهای علمی براین اساس . مسئوالن ومتولیان جامعه است های اجتماعی ونوع استفاده ازآنهاازنگاهموضوع شبکه 

 بادرنظرگرفتن مصرفنیز به عنوان یک قدم و . انجام پژوهش حاضرمصرف این شبکه هایک ضرورت اساسی است ومطالعات کالن ملی درخصوص

 اهمیت وضرورت دارد:شبکه های اجتماعی ازسوی دانشجومعلمان به عنوان یک مسأله،به دالیل زیر

 بی توجهی وغفلت دانشجویان نسبت به هنجارها والزامات شغلی وحرفه ای. -

 مصرف غیرهدفمند شبکه های اجتماعی برعملکرد تحصیلی وشغلی دانشجومعلمان. تأثیرمنفی -

شناخت عوامل مؤثربرگرایش دانشجویان به مصرف شبکه های اجتماعی وتسهیل برنامه ریزی مسئوالن برای مدیریت صحیح وبهینه استفاده  -

 ازشبکه ها.

 وتحقیقات آینده. استفاده ازنتایج پژوهش توسط محققان وپژوهشگران درمطالعات -

 تحقیقپیشینه  ادبیات ومروري بر             

 پیشینه تجربی             

 :الف( پژوهش هاي داخلی             

های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم تأثیر استفاده از شبکه "در تحقیقی که باروش مطالعه موردی شاهدی و با عنوان

(توسط 11وباالتر(وگروه مورد)دارای معدل کمتراز 11نفرازدانشجویان دردوگروه شاهد)دارای معدل  012وباجمعیت نمونه  "بیرجندپزشکی 

انجام شد، مشخص گردید که مهمترین دالیل عضویت دانشجویان در شبکه اجتماعی عبارتند  1932علیرضا جوادی نیا وهمکاران درسال 

رگرمی، ارتباط با دوستان کنونی، پیدا کردن دوست جدید و استفاده از تجربیات دیگران.  .  بر اساس یافته های از ارتباط با دوستان قبلی، س

همچنین مشخص گردیدکه دانشجویان بامعدل وعملکردپایین  اند. درصد پاسخگویان با شبکه اجتماعی آشنایی داشته 16این تحقیق 

 (.  1932ند. ) جوادی نیا و همکاران، یشترازفیسبوک استفاده می کنترنسبت به دانشجویان بامعدل وعملکردباالتر،ب
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که درسال "تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت اجتماعی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی"در پژوهشی پیمایشی با عنوان  

جویان دانشگاه آزاداسالمی باهدف بررسی نفرازدانش 062توسط حبیب صبوری خسروشاهی ونسرین آذرگون باجمعیت نمونه  1930

جهانی( انجام شد، این نتایج به دست  -ملی -دینی -تأثیرمیزان حضوردرفیسبوک ونوع استفاده ازآن درابعاد چهارگانه هویت اجتماعی:)قومی

ی(، ای مختلف، چت کردن )سرگرمآمد: دالیل استفاده از فیسبوک به ترتیب عبارتند از پیدا کردن دوستان قدیمی، تبادل اطالعات با گروهه

درصد پاسخگویان  32بر اساس نتایج این تحقیق  دیگران، جستجوی اطالعات علمی.تماشای تصاویر، مطالعه ی اخبار، ارسال اطالعات برای 

 (. 1930با فضاهای مجازی آشنایی داشته اند.  )صبوری خسرو شاهی ، آذرگون، 

-1931که توسط شهاب مرادی ودیگران درسال "های مجازی اجتماعییزه های استفاده از شبکهانگ "در پژوهشی توصیفی پیمایشی باعنوان

نفروباهدف بررسی تعدادتقریبی کاربران،تعدادتقریبی دوستان ودوستان جنس 922در بین دانشجویان دانشگاه سمنان باحجم نمونه 1932

انجام گرفت، مشخص شد که مهمترین دلیل جذب مخاطب به فیسبوک مخالف فاکتورهای انگیزشی وتفاوت دختران وپسران به عنوان کاربر

خود افشاگری است.  بعد ار آن دالیلی همچون بهبود وضعیت فردی، غوطه ور شدن در رسانه، جستجوی اطالعات، وقت گذرانی، حفظ 

پژوهش مشخص گردید که دو سوم های مجازی مؤثر بوده اند.  در این روابط، و سرگرمی در گرایش پاسخگویان به استفاده از شبکه

 (1939) مرادی و دیگران،  .های مجازی استفاده می کننددانشجویان از شبکه

  توسط "تأثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی جوانان دانشجوی دختر با تأکید بر اینترنت "در پژوهشی نظری پیمایشی که با عنوان     

انجام شد این نتایج بدست آمد: کنش  1931ساله دانشگاه تبریز در سال  11-03نفرازدانشجویان  916 باحجم نمونهساروخانی ودیگران 

اجتماعی پاسخگویان بر خالف تصور از ویژگی های فردی چون سن، تأهل، میزان تحصیالت و عواملی چون میزان ساعات و هزینه استفاده 

است که کنش های اجتماعی دارای ماهیت هدفمند بوده و تفاوت های شناختی، و زمینه کاربرد اینترنت متأثر نیست و دلیل آن این 

شخصیتی، به همراه محیط های اجتماعی واقعی از قبیل نهادهای اجتماعی و ارزش ها و اعتقادات در بروز آنها مؤثر است.  در این تحقیق 

 (.1933،) ساروخانی و دیگران.مبستگی ضعیفی وجود داردهمچنین مشخص شد بین حوزه عمومی اینترنت و اشکال کنش رابطه معنادار و ه

 :ب( تحقیقات خارجی           

شد،    انجام  ؟ "چرا دانشجویان از فیسبوک استفاده می کنند"و همکاران با عنوان  1لی اتئوتوسط م 4644در پژوهشی که در سال      

نگهداشت روابط بین فردی،  همچون حفظ و یاستفاده از فیسبوک، عواملمشخص گردید که از میان عوامل مؤثر بر اهداف کاربران در 

 mtthew lee et)سرگرمی و تفریح، و بهبود روابط اجتماعی در تصمیم گیری برای استفاده از فیسبوک مهمتر از بقیه ی عوامل بوده اند.

al,2012) 
اجتماعی در تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار داده اند  هایشبکه کاربردِ درآن، که در پژوهشی 4644درسال ویوسف زیدیه2جالل اشرف

ال، رت های قابل انتقااجتماعی ابداع راهکارهای جدید برای یادگیری، ارائه ی مه شبکهبکارگیری نرم افزارهای  به این نتیجه رسیده اند که

 (.ashraf and zaidieh,2012)دنبال داشته استافزایش یادگیری سازنده، ایجاد هویت دیجیتالی و پرورش اجتماعی را به 

ان داد که رفع نیازهایی شدر پژوهشی که به منظور بررسی نیازهای کاربران و تنوع آن صورت گرفت ن( 4665)درسال 4و والنزوال 3نامسوکی

 یهاشبکهچون اجتماعی بودن، کسب اطالعات، شناخت خویش، تفنن و سرگرمی از جمله دالیل اصلی مشارکت و فعالیت دانشجویان در 

 (namsu,k and Valenzuela,2009)اجتماعی است.

اعی بر دانشجویان صورت گرفت نشان داده شد که ( در مورد تأثیر رسانه ی اجتم4644و همکاران در سال ) 5در مطالعه ای که توسط وانگ

wang et )جذابیت، پیدایش دنیای جدید، کاهش استرس و فشار از عواملی هستند که باعث تأثیر رسانه اجتماعی بر دانشجویان می شوند. 

al,2012.) 
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ارتباطات با دوستان قدیمی که در حال  های اجتماعی مشخص گردید کهدر مطالعه ی پمپک و همکاران در زمینه دالیل استفاده از شبکه

ترده  ها و بازده گسحاضر در دسترس نبودند مهمترین دلیل استفاده ی دانشجویان از شبکه اجتماعی بوده است.  سهولت کار با این شبکه

 (pempek et al,2009)  اطالعاتی این پایگاه ها، از جمله دالیل استفاده دانشجویان جهت پیدا کردن دوستان قدیمی می باشد

 

 

 
 پژوهش )با تأکید بر تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق( پیشینه نظري           

  :تبیین کننده متغیر وابسته هايتئوري           

گرایش به معنی یک نظام از تمایالت، عقاید و  (:2مارتین فیشباین -1سک آیزنی)آ (تلگرام )اجتماعی های شبکهگرایش به مصرف 

اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد. این نظام در طول زمان و در پی تأثیرات محیطی و تجربیات شکل می گیرد و 

به  مردمدلیل انجام می شوند که  (. این دو صاحبنظر معتقدند اکثر رفتارها به این4304ور، پکم و بیش دارای قوام و دوام می باشد )رفیع 

از این  (.4305به انتخاب می زنند )محسنی،  نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول پاره ای از نتایج و بریدن از برخی دیگر دست

لقی موجود طرز ت گاه گرایش به سوی یک رفتار یک متغیر فردی شخصی است و طی آن کنشگران یک رفتار یا پدیده را از نظر نگرش یاددی

د: شمورد ارزیابی و تقلید قرار می دهند که آیا رفتار یا پدیده مذکور خوب است یا بد؟ بر این اساس گرایش به نوبه خود دارای دو بعد می با

ار فایده انتظ اجتماعی( هایشبکهیده خاص )گرایش به مصرف دانتظار فایده: یعنی کنشگران )دانشجو معلمان( تا چه حد از یک رفتار یا پ-4

ارزیابی فایده: که طی آن شخص ارزیابی می کند که آیا این پدیده یا رفتار به نظر او فایده داشته )دارد( یا خیر؟. در مجموع این -4دارند، 

الیهو  3ودیاستفاده و خشن نظریهبر اساس  (.او می داند )رفیع پور، همان منبعنظریه گرایش فرد نسبت به رفتار را تعیین کننده رفتار اصلی 

مخاطبان رسانه ها افرادی هستند که از ارتباطی که در برابرشان قرار گرفته است چیزی طلب و انتخاب می کنند که احتمال دارد  4کاتز 

دارد  سعی در آنو  برایشان مفید باشد. در این نظریه کانون توجه به جای اهداف و مقاصد ارتباط گر، به مقاصد دریافت کننده معطوف است

های روانشناختی و اجتماعی، (. در این نظریه نیاز4354رد، اورین، تانکسارتباط جمعی چه کارکردهایی برای افراد مخاطب عرضه می کند ) که

 متغیر و عامل تعیین کننده استفاده از رسانه ها یا محتوای خاصی از رسانه ها شمرده می شوند.

 :تبیین کننده متغیرهاي مستقل اصلی هايتئوري        
این نظریه با ایجاد جامعه توده وار مخالف است و در مقابل از حق کاربرد رسانه : (5مک کوایل س)دنیاجتماعی  هایشبکهساختار دموکراتیک 

اء بین منبع رلت تبادل آها در مقیاس های کوچک اجتماعی دفاع می کند. در این نظریه به تنوع رسانه ای، کوچک بودن مقیاس آن، سهو

پیام و مخاطبان، محلی بودن انتشار و پیوندهای افقی ارتباطات در سطوح مختلف جامعه اهمیت می دهد. از دیدگاه مک کوایل اصول کلی 

 نیازهایاین نظریه عبارتند از: شهروندان و گروههای اقلیت حق دسترسی به رسانه ها )حق ارتباط( و حق استفاده از رسانه ها را بر اساس 

 واقعی و ارادی خود دارند، سازماندهی و تهیه تولید محتوای رسانه ها نباید تحت کنترل تمرکز سیاسی یا دولتی باشد. گروهها، سازمانها و

هووارد رینگولد بر این عقیده  (.4355مهدی زاده،، به نقل از مک کوایلجماعت های محلی باید از رسانه های خاص خود برخوردار باشند )

شرکت در اجتماعات مجازی از فشارهای ناشی از وفق دادن خود با انتظارات گروهی و جمعی در دنیای واقعی کاسته و آزادی است که 

 (.4354آذرگون، ،بیشتری را به فرد در جهت تحقق خود مطلوب و تعامل با سایرین مطلوب خود وی به او می بخشد )خسروشاهی
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برای اوقات فراغت چند ویژگی بر شمرده است: روابط انسانی در  2چارلز آبوچر .:زر(یتر-)آ. بوچر 1های اجتماعیشبکه در اوقات فراغتگذران 

، موجب بروز شودمیافزایش مهارت  ث، باعشودمیآن آزاد است، عالقه ی فرد در آن مطرح است، به طور خصوصی و یا میل شخصی انجام 

از منظر جامعه شناختی فراغت واقعیتی کامالً جدید است که همزمان با جامعه ی صنعتی  (.4309)آ. بوچر،  شودمیخالقیت و اظهار وجود 

چیده و ماهیتی پی صنعتی ا بیکاری قرن گذشته نیست. این مفهوم در جامعه یبو پدیده ی شهرنشینی به وجود آمده است و قابل مقایسه 

اوقات فراغت  3زریتبه زعم ر(. 4350ارچگی رهنمون سازد )جلیلی،یکپناهمگون پیدا کرده است، درحالیکه می بایست اعضای جامعه را به 

یک مفهوم فرهنگی و جزئی از نظام فرهنگی است و در ارتباط با حوزه ی نظام شخصیتی در پی تحقق مطلوبیت فردی اعضای جامعه بوده، 

و هنجارها، تأمین  هاارزشی اجتماعی شدن، انتقال اکارکرد عمده آن عالوه بر تأمین نیازهای فراغتگران، نوعی کارکرد اجتماعی در راست

 (.4354حیات اجتماعی و ایجاد تعادل و توازن در نظام اجتماعی است. )سنایی، 

و همکاران وی معتقدند خودفاش سازی از ویژگی های بسیار با  5مارکمن :آگوچی(-هندریک -)مارکمن های اجتماعیشبکه در 4خودافشایی

اظهار می دارد  6اهمیت کارکرد روانی خوب به شمار می رود و در حکم نشانه سالمت و ابزاری برای کسب شخصیت سالم است. هندریک

ا نمی توانند به وجود آنها پی ببرند یا کردن کالمی و غیر کالمی برخی از جنبه های خود هستند که دیگران بدون کمک م افشاخودافشایی 

 پیش بینی است آنها را بفهمند. وی بر آن است که در یک رابطه صمیمی و پایدار، خودافشایی عمیق تر از یک رابطه سطحی و غیرقابل

به کارکردهای خودافشایی اشاره نموده است و برخی از آنها را اینگونه برشمرده است: غلبه بر ترس، باز  7آگوچی. (4359)شعاع کاظمی، 

 جستجوی وجود اشتراکروابط، تسهیل ابراز خود، افزایش اطالعات شخصی،  پیشبردکردن باب گفتگو، ابراز دیدگاه خود، انتقال تجارب، 

 (. 4359پورحسین،به نقل از 4 4554آگوچی،)

واقعیت جامعه را چونان شبکه ای از نیروها در  9گئورک زیمل :کوهن(-سیمن-)زیمل اجتماعی هایشبکهو  8ساس انزوای اجتماعیاح

ی تنها بودن نیست، آدم مسألهنظر می گیرد که در تعامل با هم هستند. به زعم وی انزوای فرد نیز پدیده ای کامالً اجتماعی است. انزوا لزوماً 

انزوای اجتماعی واقعیتی فکری است که در آن  10هیچگاه منزوی تر از وقتی نیست که در انبوهی از افراد بیگانه حضور درد. از دیدگاه سیمن

گانگی فرهنگی بر آن است که انزوای اجتماعی معادل بی 11فرد عدم تعلق و انفصال کامل را با ارزشهای مرسوم جامعه احساس می کند. کوهن

انزوا به معنی فقدان  12و حاکی از تفاوت عقاید افراد منزوی با )دوستان، خویشاوندان و هموطنان( درباره موضوعات مهم است. از نظر یوریک

 (. 4359پیوندهای اجتماعی میان افراد است )چلبی، 

 یادگیری نظریهاز جمله نظریات مهم مربوط به آثار اجتماعی رسانه ها  :)بندورا( های اجتماعیشبکه در یادگیری و تبادل تجربیات

است. بر اساس این نظریه انسانها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند صرفاً از تجربه و  13اجتماعی آلبرت بندورا

، 4660 مک کوایل،ژه از طریق رسانه های جمعی آموخته می شوند )مشاهده مستقیم یاد نمی گیرند، بلکه عمده آنها بطور غیر مستقیم و بوی

 (. به زعم وی رسانه های جمعی بخصوص رسانه های تصویری منبع اصلی یادگیری اجتماعی هستند. 4355 مهدی زاده،به نقل از 
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مخاطبان به رسانه  3وابستگی نظریه 2و دی فلور 1بال روکیچ :دی فلور( -)بال روکیج اجتماعی هایشبکهنیاز به کسب اطالعات در 

تقاد است که افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه های جمعی دارند و این وابستگی عوابستگی بر این ا نظریههای جمعی را مطرح کرده اند. 

د به طور خاص مخاطبان ها در میان افراد، گروهها و فرهنگ های مختلف متفاوت است. آنان استدالل می کنند که در جامعه ی شهری جدی

وابستگی شدیدی به اطالعات رسانه های جمعی دارند و بسیاری از امورات ضروری زندگی افراد مستلزم اطالعات تازه و قابل اعتماد است. 

ش ان پوشو نیاز به رسانه هایی که تو شودمیدر جوامع پیچیده مدرن شهری حجم باالیی از اخبار پیرامون مسائل موضوعات مختلف تولید 

. در نتیجه انواع رسانه ها با کارکردهای مختلف شکل می گیرند. بر اساس این نظریه هر شودمیاین جریانات را داشته باشند بیشتر احساس 

ان اندازه تعداد و محوریت کارکردهای اطالعات رسانه ای و نیز دامنه و میزان نیاز مخاطبان به اطالعات افزایش یابد به همان اندازه میز

 (.4354، نگارد)سورین و تا شودمیتگی آنها به اطالعات رسانه ها بیشتر بسوا

در تعریف این مفهوم می گوید:  5نظریه دلبستگی جان بالبی ضعوا :)جان بالبی( های اجتماعیشبکه در و حفظ روابط 4دلبستگی

دلبستگی عبارت است از جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش. اگرچه در نگاه اول این مفهوم به دوران خاصی از زندگی فرد مربوط 

ر کند به گونه ای که د اما این نظریه در مجموع انسانها را موجوداتی اجتماعی با ظرفیت باالی برقراری ارتباط با همدیگر معرفی می شودمی

بی دلبستگی پیوندی جهان شمول است و در لفقدان این ارتباط، زندگی و حیات اجتماعی آنان در معرض خطر قرار می گیرد. به زعم با

سالی گهسته اصلی نظام دلبستگی را که در بزر ولیو آنان به نوعی تحت تأثیر پیوندهای دلبستگی شان هستند.  شودمیتمام انسانها یافت 

است از یک رابطه ی امن با فردی که به او احساس دلبستگی می کنیم و به ما پاسخهای مثبت  نیز تداوم می یابد، امنیت می داند که عبارت

. وی معتقد است افراد برای رشد سالم نیاز به پیوند عاطفی دارند و دلبستگی این نیاز را با شودمیمی دهد و موجب اعتماد به نفس در ما 

  (.44:44، 45/9/55در سایت دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی،  ، فرد پاسخ می دهد )مریم خسرویانیایجاد امنیت برای 

مشهورترین نظریه پرداز در مورد اقناع رسانه ای است. اقناع با  7ولنداکارل ه :)کارل هاولند( اجتماعی هایشبکهدر  6اقناع رسانه ای

و  دنهدف تأثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان صورت می گیرد به نحوی که آنان بتوانند در نهایت به پیام آوران پیام های ارتباطی تبدیل شو

که در آن یک منبع شواهد و نتایجی را بیان  شودمیتباطی تعریف رده است. اقناع به عنوان فرآیند ارت ارتباطات شمیاز این جهت اقناع غا

 (.4354، وردی نژاد، به نقل از 4664، ماسونمی کند و هدف وی غالب آمدن بر دریافت کننده است تا در وی تغییر ایجاد نماید )

. ه ی دلخواه یعنی اقناع را به دنبال داشته باشداندیشمندان حوزه ی ارتباطات برآنند که ارتباط مؤثر و موثق آنگونه ارتباطی است که نتیج

(.  با گسترش و تنوع اطالعات تولید شده و نیز عملکرد رسانه ها از 4359متعالی نیز بنامیم )متولی،  در این صورت می توانیم آن را ارتباط

دودیت اطالعات تولید شده را با هدف یک طرف و محدودیت های ذهنی مخاطبان از سوی دیگر، رسانه ها تالش می کنند به رغم این مح

نماید. البته در این فرایند تنها بیداری ذهنی شرط نیست بلکه فرار ذهنی نیز نباید رخ دهد. چنانچه  ءتغییر نگرش مخاطبان به ذهن آنان القا

ی نشینند، ابتدا بدان توجه می کنند رسانه ای پیام مهمی را بدون توجه به ساز و کار ذهن آدمی منتقل کند، انسانها در مقابل رسانه ها م

 و می گردند. از این نظر اقناع، عمق و پایداری آن از اهداف ذاتی ارتباطات انسانییرغم حضور فیزیکی می روند و باز اما بطور منظم و عل

یادگیری با رویکرد نظری تقویت است. وی  نظریهولند تغییر نگرش اصوالً تابع یک ا(. بر اساس رویکرد ه4353رسانه ای است )ساروخانی، 

معتقد بود نگرش ها اکتسابی هستند و هنگام یادگیری از طریق فرایندهای مشابه تغییر می کنند. به زعم وی اقناع همانند یک امر ذهنی 

بر این اعتقادند که رسانه ها  تکمله نظریه(. الزارسفلد و مرتن نیز در 4354، تانگاردبا عقاید، عقاید قالبی، و نگرش سروکار دارد )سورین و 

ر مکمل پدید آیند تا حرکت اندیشه و احیاناً اقناع و باید اهرم ها و عناصفی النفسه توان عقیده سازی یا تغییر نگرش ها را دارا نیستند، 

 (. 4353ی، خانصورت پذیرد )سارو

                                                           
11 Ball Rokeach 
2 D. Fleur 
3 Dependency Theory 
4 Attachment Theory 
55 John bowlby 
6 Media persuasion 
7 Carl havland 
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است. نظریه در مورد این است که افراد چگونه  2نظریه اورت ام.راجرزواضع این  :)اورت ام. راجرز( اجتماعی هایشبکهدر 1نوآوری اشاعه 

وری و اطالعات از طریق مشخص و در طول دوره ی زمانی آیندی است که از طریق آن نوآاطالعات را می پذیرند. مطابق این نظریه اشاعه فر

، 4، ترغیب3طالعات حاصل از نوآوری را در پنج مرحله: آگاهیمعین میان اعضای یک نظام اجتماعی انتشار می یابد. راجرز متعقد است افراد ا

و تثبیت اقتباس می کنند. در این نظریه فرض بر این است که نرخ پذیرش اطالعات و نوآوری ها با توجه  7، پذیرش6راجو ارزیابی، ا 5تصمیم

های راجرز رسانه های جمعی در مرحله ی اول یعنی . مطابق گفته شودمیبه برداشت افراد از خصلت های یک اطالعات یا نوآوری تعیین 

فرد در هر مرحله متفاوت از مرحله م وی تصمیمات و نگرش های عمرحله ی آگاهی و اطالع رسانی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. به ز

یرش اطالعات و نوآوری هاست. کاملی است، بدین معنی که هر مرحله پیش نیاز مرحله ی قبلی در فرایند پذتدیگر است و به گونه ای 

 (. 9/0/50 8)شکرخواه، آشنایی با اشاعه نوآوری ها. در سایت همشهری آنالین

رح برای نخستین بار مفهوم گروه مرجع را مط 10هیمن :رابرتسون( -مرتن -)هیمن های اجتماعیشبکه در 9نقش گروههای مرجع

خود بیشتر به گروههایی که با آنها در ارتباط اند تکیه دارند. به زعم وی رفتارهای در شکل دهی به نگرش های کرد. وی نشان داد که انسانها 

وب مرجع داشته باشد )محسنی، ی ناشی شود که شخص عضو آن نباشد ولی کم و بیش برای وی حالت چارچفرد ممکن است از گروه

گروههای مرجع را چونان یک نهاد اجتماعی در جامعه پذیر از نظریه پردازان شاخص این مفهوم با دیدگاهی کارکردگرایانه  11(. مرتن4306

و هنجارهای جامعه سهیم می داند. وی معتقد بود وجود گروه مرجع بر این مبناست که از نظر اجتماعی افراد تحت  هاارزشکردن و انتقال 

او بر ست که تصور فرد درباره ی برداشت دیگران از نیز معتقد ا 12تأثیر گروههایی قرار می گیرند که به گمان آنها اهمیت زیادی دارند. کولی

 13(. رابرتسون4354شمی، انوع نگاه و احساس او و در نتیجه رفتارها، نگرش ها و هنجارهای او تأثیر تعیین کننده دارند )صدیق سروستانی، ه

ارد و افراد برای مشورت و اخذ نظرات به شبکه نقشی حیاتی در زندگی اجتماعی انسانها د هاشبکهبر این باور است که گروههای مرجع مانند 

 اجتماعی هایشبکهصورت مداوم با سایر مردم و گروهها کنش متقابل دارند. این نوع ارتباط بصورت ه روابط خود مراجعه می کنند. افراد ب

 (.4356روابطی که فرد را بطور مستقیم و غیر مستقیم به سایر مردم پیوند می زند )صبوری خسروشاهی،  شبکهسازمان می یابند 

 :يازمینههاي تبیین کننده متغیرهاي مستقل تئوري       

از دیدگاه پیتر رسی و رابرت چین یکی از سؤاالت اساسی در مورد متغیرهای  (:پیتر رسی و رابرت چین) یازمینهمتغیرهای مستقل 

 در تحقیقات مورد استفاده قرار داد. آنان در این رابطه متغیرهای زیر با اطمینان آنها را جستجو کرد وآن است که چگونه می توان  ایزمینه

صفات خانوار -4وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی، قومیت، نوع شغل( صفات و ویژگی های فردی )سن، جنسیت، سواد، -4بر شمرده اند:  را

صفات واحد سازمانی )اندازه، سطوح دستوردهی و تصمیم -3)درآمد، برنامه زندگی، تعداد اعضاء خانوار، وضعیت مسکن، اموال، مشاغل( 

فات مجتمع ها بر اساس تقسیمات کشوری ص-9گیری، تعداد واحدها، تعداد نقش ها و فعالیت ها، نوع صفت، میزان بودجه، نرخ رشد( 

(. در این پژوهش متغیرهای 4304نرخ رشد، تراکم( )رفیع پور، وضعیت جغرافیایی، جمعیت،  سیاسی،)روستا، شهر، ساخت اقتصادی، ساخت 

ا بعبارتند از: جنسیت، سن، محل سکونت، مهاجر یا بومی بودن، سواد، وضعیت تأهل، دسترسی به اینترنت، دارا بودن گوشی با  ایزمینه

                                                           
1 Diffusion of innovation 
2 Everet M. Rogers 
3 knowledge 
4 Persuasion 
5 evolution 
6 performance 
7 confirment 
8 www.hamshahrionline.ir 
9 Reference group 
10 hyman 
11 Merton 
12 Cooley 
13 Robertson 
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ز اجتماعی، متوسط زمان استفاده ا هایشبکهاجتماعی، استفاده یا عدم استفاده از  هایشبکهقابلیت اتصال به اینترنت، آشنایی با مفهوم 

 )قبل یا بعد از ورود به دانشگاه(. هاشبکهخانوار، زمان شروع استفاده از  دبع، درآمد، هاشبکه

 اهداف تحقیق

دانشگاه  دانشجومعلمانمجازی در بین   های اجتماعیشناختی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف شبکهتبیین جامعه :الف( هدف اصلی            

 فرهنگیان استان ایالم. 

 :جزئی ب( اهداف                

 های اجتماعی مجازی(. سنجش متغیر وابسته )گرایش به مصرف شبکه -

 های اجتماعی مجازی(. سنجش متغیرهای مستقل )عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف شبکه -

 سنجش رابطه بین متغیرهای مستقل )عوامل مؤثر( و متغیر وابسته )آزمون فرضیه های تحقیق(.  -

 ر متغیر وابسته )نیکویی برازش مُدل نظری تحقیق(. تحلیل مسیر عوامل مؤثر ب -

 

 

 :فرضیه هاي تحقیق

 :فرضیه هاي دو متغیره
ب سبین متغیرهای مستقل اصلی: )یادگیری و تبادل تجربیات، خودافشایی، احساس انزوای اجتماعی، نیاز به کمی رسد به نظر  .4

 هایشبکهدر ، نقش گروههای مرجع، اقناع رسانه ای ماعیاجت هایشبکهدلبستگی و حفظ روابط(، ساختار دموکراتیک ،اطالعات

 هشبکگرایش به مصرف )اجتماعی(، گذران اوقات فراغت و سرگرمی و تفریح( و متغیر وابسته  هایشبکهاجتماعی، اشاعه نوآوری در 

 رابطه معناداری وجود داشته باشد. (اجتماعی  های

درآمد، بعد  ،، درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت مهاجرت، محل سکونت ن)جنسیت، س :ایزمینهبین متغیرهای مستقل  می رسدبه نظر  .4

اجتماعی مجازی، متوسط زمان استفاده از  هایشبکهاجتماعی مجازی، استفاده از  هایشبکهخانوار، دسترسی به اینترنت، آشنایی با 

 وجود داشته باشد.رابطه معناداری و متغیرهای مستقل اصلی ام شبکه اجتماعی تلگر

ه ( رابطه معناداری وجود داشتاجتماعی های شبکهو متغیر وابسته )گرایش به مصرف  ایزمینهبه نظر می رسد بین متغیرهای مستقل  .3

 باشد.

 :فرضیه چندمتغیره      
 تلگرام شبکه اجتماعیمصرف  اصلی بر گرایش به مستقل و متغیرهای ایزمینهبه نظر می رسد )در یک معادله رگرسیون( متغیرهای مستقل 

 تأثیرمعناداری داشته باشد. در بین دانشجو معلمان 

 :روش تحقیق

در پژوهش حاضر که درصدد بررسی تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است از روش همبستگی یا همخوانی مبتنی 

سب ویژگی های واحد استفاده شده است. مزیت این روش نسبت به سایر روش ها آن است که  قدرت توصیف منا 1بر روش تحقیق پیمایشی

ی دقیق خصوصیات آنها به کمک استنباطات علمی را میسر می سازد. از طرفی دیگر توانایی خاص در گردآوری داده ها و تجزیه  تحلیل و مقایسه

جامعه (. 4300، 2دواس) داردموعه منظمی از داده ها یا ماتریس متغیرها بر حسب داده های موردی و تحلیل دستاوردهای تحقیق به عنوان مج

می باشند که بر اساس اعالم  59دانشگاه فرهنگیان ایالم در سال شاغل به تحصیل درآماری در این پژوهش کلیه دانشجو معلمان دختر و پسر 

نفر دختر( بوده اند. حجم نمونه با عنایت به محیط تحقیق و  456نفر پسر( و ) 946فر: )ن 066تعداد  این دانشگاه معاونت آموزش و پژوهش

نفر را دختران تشکیل می دهند. روش  06نفر را پسران و  409نفر اتخاب گردیده که از این تعداد  439جامعه آماری بر اساس جدول مورگان 

                                                           
1 Survey 
2 D,devaws 
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می باشد. برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش به استناد مدل نظری تحقیق و فرضیه های  1طبقه بندی عپژوهش از نواین نمونه گیری در 

اعتبار ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای به عنوان ابزار مد نظر قرار گرفته است.  2تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف رنسیس لیکرت

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎)کرونباخ   SPSSاطالعات مندرج در پرسشنامه به کمک بسته آماری  ،از جمع آوری پرسشنامه ها سین گردیده است. پعیت (70/≤

 .تگرفته اس قراریل و پردازش تحل موردتجزیه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یافته هاي تحقیق

 :آمار توصیفی
دد. تحقیق مشاهده نمی گرنگرش مثبت )خیلی زیاد، زیاد( و نگرش منفی )خیلی کم و کم( محسوسی نسبت به متغیرهای اصلی  4طبق جدول 

 بلکه دامنه ی تغییرات نمرات کلیه متغیرهای اصلی تحقیق در سطح بینابین )تا حددوی( قرار داشته است.

 
 : ترسیم نیمرخ و دامنه تغییر نمرات متغیرهاي اصلی تحقیق1جدول 

                                                           
1 Stratified 
2 R. likert 

 (Vi/Yمیانکین نمرات متغیر های اصلی تحقیق )  (Profile)ترسیم نیمرخ  

 (Vi/Yاصلی)متغیر هاي 
 تعداد

 گویه ها
  کم تاحدودی زیاد

 میانگین
4 3 2 1 0 

Y 21/2 4/0 0/1 1/11 5/32 0/0 10 های اجتماعی شبکهگرایش به مصرف  متغیر وابسته 

V1 

 متغیرهای

 مستقل

 33/1 1/2 2/25 3/10 4/12 0/0 10 میزان خود افشایی

V2 94/1 9/0 5/20 0/12 7/11 0/0 10 میزان گذران اوقات فراغت 

V3 93/1 9/0 9/17 4/13 3/12 0/0 10 میزان ساختار دمکراتیک 

V4 39/1 0/0 0/15 2/31 3/3 0/0 10 میزان نیاز به کسب اطالعات 

V5 30/1 7/4 3/24 4/51 1/14 0/0 10 میزان احساس انزوای اجتماعی 

V6 09/2 1/2 2/13 7/57 1/25 9/0 10 میزان انگیزه یادگیری تجربیات 

V7 30/1 9/0 2/22 1/72 3/4 0/0 10 میزان دلبستگی وحفظ روابط 

V8 73/1 0/0 1/23 1/75 3/1 0/0 10 میزان نقش گروه های مرجع 

V9 15/2 3/3 7/7 7/10 1/25 1/2 10 میزان اشاعه نوآوری 
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  :کوئی سنجش متغیرهاي اصلی تحقیقین
کوئی برازش مدل نظری از دیدگاه لی. جی. کرونباخ استفاده از ضریب پایایی است که به کمک آزمون تحلیل گویه ها یاز جمله روش های ن

همه  (9)جدول شماره  راین تحقیق وبراساس ارقام مندرج د( که در4300 دواس،)همزمان قابلیت اطمینان همبستگی گویه ها انجام می گیرد 

( برخوردارند. تکنیک مهم دیگر که جهت نشان دادن نیکویی برازش مدل alpha≥/70تغیرهای اصلی از پایایی قابل قبولی )مگویه ها در قالب 

است که به عنوان ابزار مهم اعتبار سازه ای در دسته بندی گویه ها و همبستگی  1نظری از اهمیت خاصی برخوردار است آزمون تحلیل عاملی

داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمون تحلیل عاملی  تقلیلاکتشافی یا تکنیک  عاملیگویه های مشابه در حد یک عامل به عنوان تحلیل 

-مایر-آزمون کفایت نمونه بردای کیزر -4ا در ماتریس همبستگی وجود دارد: دو روش مرتبط با هم برای تعیین مناسب بودن مجموعه گویه ه

در این تحقیق بر مبنای آزمون کفایت نمونه برداری )تحلیل عامل اعتباری یا  (.4354ودیگران،)سرمد 3آزمون تقریبی کرویت بارتلت-4،  2الکین

فی و اعتبار مطلوب در استفاده از گویه های مورد نظر و همچنین کفایت تکنیک تعمیم داده ها( کلیه متغیرهای اصلی تحقیق از برازندگی کا

KMO)نمونه برداری محتوایی برخوردار می باشند  یا تکنیک تلخیص داده ها(  تأییدیی املبر مبنای آزمون کرویت بارتلت )تحلیل ع .(70/≤

زم الکلیه ی متغیرهای اصلی تحقیق که بر مبنای مقدار تقریبی مجذور کای )کای اسکوئر( در سطح معناداری قابل قبول قرار گرفته اند از کفایت 

بر مبنای آزمون باشند. در ماتریس همبستگی گویه های مربوطه و احراز اعتبار سازه ای پرسشنامه ی تحقیق در جامعه آماری برخوردار می 

میم می صاسمیرنوف یک نمونه ای تحلیل توزیع نرمال متغیرهای اصلی تحقیق با توجه به مقدار پارامتر ضریب معناداری یا معیار ت-کولموگروف

 توان گفت کلیه متغیرهای اصلی تحقیق از همقوارگی و توزیع نرمال برخوردارند.

 
 ل )اعتبار( و تحلیل توزیع نرمال متغیرهاي اصلی تحقیقامتحلیل عتحلیل روایی )پایایی( و  -4جدول 

 

 متغیرهاي اصلی تحقیق
آلفاي 

 کرونباخ

سطح معناداري بر 

 KSاساس آزمون 

 آزمون

KMO 

 BTSآزمون بارتلت 

 مجذور کاي
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

Y 
 شبکهگرایش به مصرف 

 تلگرام
71/ 233/ 727/ 039/395 45 0 

1V 0 47 334/749 /347 /310 /73 خودافشایی 

2V 0 45 335/550 /751 /491 /73 گذران اوقات فراغت 

3V  0 45 110/191 /313 /470 /30 هاشبکهساختار دموکراتیک 

4V 0 45 717/571 /312 /315 /79 نیاز به کسب اطالعات 

5V 0 45 371/345 /377 /119 /33 احساس انزواي اجتماعی 

6V 0 45 590/130 /311 /432 /31 و تبادل تجربیات یادگیري 

7V 0 45 452/533 /731 /423 /72 دلبستگی و حفظ روابط 

8V 0 45 701/131 /792 /331 /30 نقش گروههاي مرجع 

9V 0 45 191/370 /352 /510 /31 اشاعه ي نوآوري 

10V 0 45 544/335 /345 /300 /35 اقناع رسانه اي 

                                                           
1 Factor Analysis 
2 Kmo 
3 Bts 

V10 33/1 3/4 3/27 1/49 5/17 9/0 10 میزان اقناع رسانه ای 
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 )آزمون فرضیه ها(آمار استنباطی 

 :(پیرسونضریب همبستگی ) هاي دومتغیرهفرضیهآزمون الف( 
بین متغیرهای مستقل اصلی )گذران اوقات فراغت، خود افشایی، ساختار  (4)جدول شمارهبر اساس ضریب همبستگی پیرسون .4

های اجتماعی، نیاز به کسب اطالعات، احساس انزوای اجتماعی، یادگیری و تبادل تجربیات، اشاعه نوآوری، اقناع دموکراتیک شبکه

 . )1H(جود دارد های اجتماعی به طور نسبتاً شدید رابطه مستقیم ورسانه ای( و گرایش به مصرف شبکه

های ای )جنسیت، مدت استفاده از شبکهبرخی متغیرهای مستقل زمینه(بین 3براساس ضریب همبستگی پیرسون)جدول شماره  .4

 های اجتماعی رابطه ضعیف و مستقیم وجود دارد.اجتماعی مجازی( و گرایش به مصرف شبکه

ای )محل سکونت، وضعیت مهاجرت، وضع مستقل زمینه بین برخی متغیرهای(3براساس ضریب همبستگی پیرسون)جدول شماره .3

های اجتماعی، متوسط زمان استفاده های اجتماعی، شروع زمان استفاده از شبکهتأهل، دسترسی به اینترنت، آشنایی با مفهوم شبکه

اعی( هیچ رابطه معناداری های اجتمهای اجتماعی، سن، بعد خانوار، میزان درآمد( و متغیر وابسته )گرایش به مصرف شبکهاز شبکه

 . H)0 (وجود ندارد

ساعت( و برخی متغیرهای مستقل  3های اجتماعی )بیش از ای )جنسیت، متوسط زمان استفاده از شبکهبین برخی متغیرهای زمینه .4

  .H)1(اصلی به طور ضعیف رابطه مستقیم وجود دارد 

 

 

 
 هاي اجتماعی(ه )گرایش به مصرف شبکههمبستگی بین متغیرهاي مستقل اصلی و متغیر وابست-2جدول 
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 :(رگرسیون) متغیرهفرضیه چندب( آزمون 
، V)6(، یادگیری و تبادل تجربیات V)2(، گذران اوقات فراغت V)1(بر اساس معادله مجذور رگرسیون با تأثیر بهم پیوسته متغیرهای خودافشایی 

اجتماعی  هایشبکه، ساختار دموکراتیک V)112(، محل سکونت V)8(، نقش گروههای مرجع X)117(اجتماعی  هایشبکهآشنایی با مفهوم 

)3(V متغیر خوافشایی  سهممربوط به  %44اجتماعی مجازی قابل تبیین است که از این میزان  هایشبکهتغییر در گرایش به مصرف  %90، مقدار

)1(V،44%  متغیر گذران اوقات فراغت سهم مربوط به)2(V ،0%  متغیر یادگیری و تبادل تجربیات سهم مربوط به)6(V ،3%  سهم مربوط به

متغیر محل سکونت سهم مربوط به  4/6%(، 3V) هاشبکهمتغیر ساختار دموکراتیک سهم مربوط به  %0اجتماعی،  هایشبکه آشنایی با مفهوم

)112(X ،6060%  متغیر نقش گروههای مرجع سهم مربوط به(V8)  .بنابراین از بین متغیرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیونی می باشد

ماعی اجت هایشبکهفزاینده( با گرایش دانشجویان به مصرف ااست. که در ارتباط مستقیم )مثبت/  V)1(افشایی مربوط به متغیر خودسهم بیشترین 

 مجازی است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (y)بر متغیر وابسته  i/xi(v(   سیون عوامل مؤثر: معادله مجذور رگر1کادر شماره 
ryxi iyxi = β2R 

7ryx7 + β6 ryx6 + β5 ryx5 + β4 ryx4 + β 3ryx 3+ β 2ryx 2+ β 1ryx 1= β 
= (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 
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 بحث ونتیجه گیري

β = (0/211)              
 (v1)افشاییخود  

                β = (0/127)              

   (V2)فراغت اوقات گذران

β = (0/026)                    

 (V6)و تبادل تجربیات یادگیری

 β = (0/063)                     

       (X117) "شبکه مفهوم با آشنایی "

β = (0/069)                      

 (       V8) نقش گروه های مرجع 

β=(0/113)       

 (       X112)" سکونت محل

 مصرف به دانشجویان گرایش

اجتماعی  هاي شبکه  

(Y)  

β = (0/070)     

 ( v3)شبکه هاي اجتماعی کراتیکودم ساختار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 
 

تحقیق باهدف تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثربرگرایش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان ایالم به مصرف شبکه های  این

،اهداف وسؤاالت اساسی پژوهش اجتماعی)تلگرام(انجام گرفته است.درفصل اول ضمن تبیین مسأله موردمطالعه،به اهمیت وضرورت انجام تحقیق

ته باتکیه برنظریه های جامعه شناسی و ارتباطات مرتبط با متغیروابسم با اشاره به تحقیقات ومطالعات تجربی پیشین، پرداخته شده است.درفصل دو

قیق وش تحشده است.درفصل سوم بااشاره به ر وتبیین نظری متغیرهاانجام نظری پژوهش تدوین ومتغیرهای مستقل اصلی وزمینه ای،چارچوب

 نفر 439به تعدادگیری)طبقه بندی( وچگونگی انتخاب حجم نمونه ازجامعه آماری)براساس جدول مورگان( روش نمونهدراین پژوهش)پیمایشی(و

بااستفاده ازضریب آلفای کرنباخ اقدام شده تعیین اعتبارآن )پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت (،نسبت به وابزارجمع آوری داده ها

وآزمون های آماری موردنیاز،نکویی سنجش متغیرهای اصلی   spssحاصل ازپرسشنامه بانرم افزاراست.درفصل چهارم باتجزیه وتحلیل داده های 

وتحلیل مسیرعوامل مؤثربرگرایش به مصرف شبکه های اجتماعی انجام گرفته است.درفصل پنجم بانتیجه گیری تحقیق،نیکویی برازش مدل نظری 

نتایج حاصل ازیافته های تحقیق نشان می سئوالن وپژوهشگران ارائه شده است.ازیافته های تحقیق ،پیشنهادات کاربردی وپژوهشی جهت م

 شبکه فهومم با آشنا بومی، غیر که ایالم فرهنگیان دانشگاه دانشجویانِ: رگرسیونی مدل در شده وارد متغیرهای آشکار و مستقیم تاثیر دهدطبق

 خود)افشایی خود در بیشتری میزان از اند و آغازکرده دانشگاه به ورود از قبل را اجتماعی های شبکه از استفاده شروع زمان و اجتماعی های

 و مستقیم اثرات مجموع طبق. اند داشته اجتماعی های شبکه مصرف به بیشتری گرایش بوده اند برخوردار فراغت اوقات گذران و(گشودگی

 بکه،کهش مفهوم با آشنا ازچهارنفر، بابیش خانواده بعد دارای بومی، غیر شهری، مجرد، پسر، دانشجویان: وابسته متغیر بر مؤثر عوامل غیرمستقیم

 شبکه از ساعت 3 از کمتر روزانه و کرده آغاز دانشگاه به ورود از قبل را اجتماعی شبکه از استفاده که اینترنت به دسترسی قابلیت با گوشی دارای

 ات،اطالع کسب به نیاز دمکراتیک، ساختار فراغت، اوقات گذران ،(گشودگی خود)افشایی درخود بیشتری میزان  از کنند، می استفاده مجازی

 رفمص به نسبت آنان گرایش میزان اند، بوده برخوردار اجتماعی های شبکه در آوری نو اشاعه روابط، وحفظ دلبستگی اجتماعی، انزوای احساس

 است. بیشتربوده مجازی اجتماعی های شبکه

برمصرف شبکه های اجتماعی دربین دانشجومعلمان دانشگاه )متغیرهای مستقل اصلی ومستقل زمینه ای(مؤثرباعطف به تحلیل مسیرعوامل 

ربین د الگوی استفاده ازشبکه های اجتماعی"فرهنگیان ایالم ،می توان گفت یافته های این تحقیق درراستای نتایج ویافته های پژوهشهای داخلی:

انگیزه های استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی دربین دانشجویان "(،4356)جوادی نیاوهمکاران،"دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 ،)صبوری خسروشاهی"تأثیرشبکه اجتماعی فیسبوک برهویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاداسالمی"(،4354)مرادی ودیگران،"دانشگاه سمنان

دالیل استفاده ازشبکه های "(،4665)نامسوکی وهمکاران،"آن درمیان کاربرانبررسی نیازها وتنوع "(وتحقیقات خارجی:4354وآذرگون،

تأثیررسانه اجتماعی "،(4644)لی وهمکاران،"چرادانشجویان ازفیسبوک استفاده می کنند"(،4665)پمپک وهمکاران،"اجتماعی

درعضویت واستفاده دانشجویان  داخلی وخارجی درپژوهشهای پیشینبرخی عوامل که  ( می باشد.به عبارتی4644)وانگ وهمکاران،"بردانشجویان

های اجتماعی دربین  مصرف شبکه درگرایش بهتحقیق حاضر نیزبه عنوان عوامل مهم دروکاربران ازشبکه های اجتماعی مؤثر شناخته شده اند،

وپژوهش های پیشین به آنها اشاره  مطالعاتامادرتحقیق حاضردرکنارعوامل مذکوربرخی عوامل دیگرنیزکه در.انددانشجومعلمان تأثیرگذاربوده 

انزوای اجتماعی،اشاعه نوآوری درشبکه های اجتماعی،نقش   نشده است درگرایش به مصرف شبکه های اجتماعی مؤثربوده اند ازجمله:احساس 

ی اجتماعی،اقناع ،ساختاردموکراتیک شبکه هاای اجتماعی،ومحل سکونت دانشجویانگروه های مرجع درشبکه های اجتماعی،آشنایی باشبکه ه

 رسانه ای درشبکه های اجتماعی.

   پیشنهادهاي تحقیق

به  مطلوبدرشبکه های اجتماعی حضورزمان درجهت کاهش  برخی راهکارها و پیشنهادات ،با عنایت به تحلیل نتایج حاصل از یافته های تحقیق

 :نظر می رسد

 :کاربردي الف( پیشنهادهاي                

 .تادانشگاه ازخانواده مختلف درسطوح(وجوانان نوجوانان)افراد به واجتماعی فردی،ارتباطی مهارتهای آموزش -

 . مسئول نهادهای باحمایت( جوانان ویژه)ای ومشاوره روانشناختی ایجادمراکزخدمات -

 . خانوادگی ومناسبات روابط تقویت و بهبود درراستای ها خانواده وآموزش ریزی برنامه -

 درفضای واقعی. مناسب دوستی های شبکه منظورورودبه به وجوانان نوجوانان به دوستیابی ومهارتهای روشها آموزش -
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 .جوانان فراغت اوقات گذران جهت فرهنگی،ورزشی،تفریحی فضاهای وگسترش توسعه -

 .ورسمی دولتی های دررسانه وسرگرمی تفریحی های برنامه سازی وجذاب بخشی تنوع -

 .دولتی های رسانه در فراغت براوقات مبتنی تولیدی های برنامه ومهارتی ابعادآموزشی،تربیتی به توجه -

 .جمعیمحتوادررسانه های  وتوزیع درتولید دولتی نهادهای ونظارت دخالت کاهش -

 .ازسوی دولت واقشارجامعه گروهها همه برای( جمعی های ازرسانه استفاده حق)ارتباطی ازحق برخورداری پذیرش -

 .اطالع رسانی وسانسوردرفرآیند گزینش پرهیزازو رسمی ارتباطی رسانه های  رسانی آزاداطالع جریانحمایت از -

 .کشور قوانین براساس دولت ازسوی ای وماهواره رادیوتلویزیونی( غیردولتی)تخصصی وکانالهای ها شبکه ایجاد مجوز -

 .مجازی اجتماعی های درشبکه غیرهدفمند حضورواستفاده ونتایج آثار درمورد جوانان بویژه مردم همگانی آموزش -

 .جامعه هنری فرهنگی هاوسیاستگذاریهای ریزی دربرنامه واجتماعی فردی نشاط به توجه - 

 :پژوهشی ب( پیشنهادهاي          
 .فرهنگی نهادهای پژوهشی ونیازهای ها دراولویت اجتماعی های شبکه مصرف ی مسأله نمودن ولحاظ توجه - 

 .وملی کالن درسطح مجازی اجتماعی های باشبکه مرتبط های وپژوهش مطالعات انجام - 

 .درکشور اجتماعی های شبکه مصرف پیرامون گرفته صورت ومطالعات ها پژوهش فراتحلیل - 

 .درجامعه مجازی اجتماعی های شبکهغیرهدفمند  آثارمصرف درمورد پیشین وتحقیقات مطالعات شناسی آسیب - 
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 :آخذمو  منابع

 منابع فارسی
 93های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان، فصلنامه ی ره آورد نور، شماره (، شبکه4354بشیر حسین، افراسیابی، محمدصادق ) -4

 -3(، معرفی برخی شیوه های تبلیغاتی و ارتباطی با استفاده از یافته های روانشناختی، فصلنامه روانشناسی و 4350پورحسین، رضا ) -4

 .49-46، 4350تابستان.4اطالع رسانی، سال اول، شماره 

 .465-436، 4350، بهار35ماره ، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شدربسیج خواهران غنی سازی اوقات فراغتجلیلی مهناز  -9

 .3-34، 4353 .4، دوره پنجم، شماره ایران مهدی، تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی، مجله جامعه شناسیامیرکافی،چلبی، مسعود،  -9

 (، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشرنی.4300دواس، دیوید ) -0

(، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت اله صدیق سروستانی، 4356مارتین ) رابنینگتن، ارل، واینبرگ، -0

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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