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 چكيده

گـذرد، موضـوع مـورد عالقـه      هاي اجتماعي كه زمان چنداني هم از پيدايش آنها نمـي  بررسي شبكه
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 مقدمه و بيان مسئله

 گونـاگون  هـاي  شـبكه  گيري شكل آن در كه عصري .كنيم زندگي مي ها  شبكه عصر ما در
 اطـات ارتب گسـترده  عرصـه  به نويني رساني عاطال و ارتباطي هاي شيوه آنالين، اجتماعي
ر جهـان معاصـر كـه    ). د10 ، ص1391(ميرمحمد صادقي،  كرده است معرفي اجتماعي

ها همه چيز را در تسخير خـود در   است و رسانه» عصر اطالعات و ارتباطات«موسوم به 
ها بر كسي پوشـيده نيسـت. يكـي از كاركردهـاي      رسانه اين اند؛ كاركرد و اهميت آورده

رساني و پوشش خبري اسـت.   ، اطالع1اجتماعي مجازي هاي شبكهبويژه ها و  ويژه رسانه
هـاي مختلـف اعـم از     پوشـش خبـري كامـل در زمينـه     فـراهم آوردن ها با  اين مجموعه

سـمت اهـداف خـود     بـه را افكار عمـومي  دارند اجتماعي، سياسي، اقتصادي و...، سعي 
زي در هاي اجتمـاعي مجـا   رساني شبكه . از اين رو، شناخت نحوه اطالعدهي كنند جهت

 .)1391 (نصرتي،رسد  به نظر ميحوادث و تحوالت جهاني، الزم و ضروري  خصوص
 روابـط  از عصـر جديـدي   در اطالعـاتي،  هـاي  فناوري و ها رسانه تأثير تحت امروزه

 همـراه  به اطالعاتي هاي فناوري كه و امكاناتي سايبر فضاي ظهور .بريم مي سر به انساني
 اسـتفاده  دوران، ايـن  در است. داشته دنبال به را هايي ابوسك و آرزوها اميدها، اند، آورده

 اكنـون  هـم  كنـد.   مـي  پيدا بيشتري روز محبوبيت روز به مجازي، اجتماعي هاي شبكه از
ان يـا   اس ام يـا  يـاهو،  ماننـد  بزرگـي  هاي پرتال از بعد اجتماعي، هاي شبكه هاي سايت

بـه   .اند شده اينترنتي خدمات ترين پراستفاده به تبديل گوگل، مانند جستجويي موتورهاي
هاي جهاني  هاي نوين اطالعات، نقاط دور عالم را در شبكه فناوري 2تعبير مانوئل كاستلز

اي از جوامع مجازي را به وجـود   اي مجموعه دهند، ارتباطات رايانه ه همديگر پيوند ميب
بشـر دگرگـون   آورند كه در نتيجه آن، همه ساختارها و فراينـدهاي مـادي و معنـوي     مي
 ).1390شوند (به نقل از نورمحمدي، مي

هـا و افـراد مختلـف بـا      اي اسـت كـه گـروه    فضاي مجازي، دنياي وسـيع و پيچيـده  
 در اين فضا» زندگي«كنند. واژه  ها، باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگي مي گرايش

ي و شـايد بيشـتر، بـر    به اشتباه به كار نرفته است چرا كه توأمان و همگام با دنياي واقعـ 
توانـد   سـت كـه فـرد مـي     گذارد. فضاي مجازي مكـاني  وجود آدمي و باورهايش اثر مي
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مكـاني   هاي دنياي واقعي خود را به آن وارد كند. از خصوصيات بارز اين فضا بي فعاليت
ها بـراي مبادلـه    سابقه توان انسان زماني است. از بين رفتن فاصله مكاني، افزايش بي و بي
يابي جمعي افراد را دگرگـون كـرده اسـت(منتظرقائم،     اوده با يكديگر فرايند هويتو مر

 ).231 ، ص1381

 هـاي  شـبكه  كـاربرد  در كـه  معايبي و مزايا تمامي با وجود كه اينجاست اصلي مسئله
 هـاي  شـبكه  فضـاي  هـاي  جنبـه  از بسـياري  اذعان داشت كه بايد است، مطرح اجتماعي
 هنـوز  كننـد،  مـي  كـار  اجتمـاعي  هـاي  رسانه قالب در كه يهاي پايگاه و مجازي اجتماعي
 عنوان به كه اجتماعي نوين هاي رسانه اهميت به توجه با .است مانده مكتوم و ناشناخته

بـه   متفـاوتي  هـاي  نگـاه  كنند، مي نقش ايفا ارتباطي جامعه توسعه در ناپذير جدايي جزئي
 رسد شناخت نظر مي به رو، ينا هاي اجتماعي وجود دارد. از دسترسي و مديريت شبكه

 در توانـد  هـاي مجـازي مـي    هاي نوين اجتماعي و شبكه چيستي رسانه و مسئله صورت
 ميـزان آگـاهي   و تربيـت  چگـونگي  به آنها منفي و مثبت آثار كه ابزارهايي مندي از بهره

هـاي اجتمـاعي از    منظـر، شـناخت و درك شـبكه    ايـن  گردد، مؤثر افتد. از كاربران برمي
 هـاي اجتمـاعي در   استفاده حداكثري از ظرفيت رسـانه  براي كه است هايي گام رينت مهم

ها اين موضـوع   هاي گسترده شبكه قابليت توان برداشت. با وجود مي جامعه منافع جهت
هاي اجتمـاعي فعـال داخلـي     و شبكه داردمهم و پديده نو در كشور ما مورد غفلت قرار 

، به صورت جدي مـورد حمايـت قـرار    ندشو ميبخش خصوصي مديريت  از جانبكه 
هـاي   ، همچنين به دليل شرايط سياسي در ايران و مشاركت كم مردم در عرصهگيرند نمي

شوند كه كـاربران ايرانـي    هاي اجتماعي مجازي به عنوان فضايي تلقي مي عمومي، شبكه
ر مشاركت فعالي در آن دارند و از اين طريق بـه تبـادل اطالعـات و ارتباطـات خـود د     

پردازنـد. عضـويت افـراد در     هاي متنوعي مانند مذهبي، اجتماعي، سياسي و ... مـي  زمينه
هـاي اجتمـاعي نشـان دهنـده      هاي موجود در اين شـبكه  ها و استفاده از برنامه اين گروه

هاي متنوع است. اين مطالب كه فراگيري اين پديـده را در   عاليق و ساليق آنان در زمينه
در  كنـد.  ضرورت مطالعه و پژوهش در اين عرصه را دو چندان مـي دهد،  ايران نشان مي

هاي اجتماعي مجازي در پيشـبرد اهـداف جوانـان     اين ميان، با توجه به اهميتي كه شبكه
هاي اجتماعي مجـازي مـورد    دارند، بررسي عوامل مؤثر بر ميزان و نوع استفاده از شبكه

 استفاده دانشجويان امري ضروري است.
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 اهداف مقاله

هـاي اجتمـاعي مجـازي در بـين      و نوع استفاده از شبكه بررسي ميزان هدف اصلي مقاله.
مشهد بوده است. همچنين درصدد است تا به اهـداف   9دانشجويان دانشگاه آزاد منطقه 

 تر زير دست يابد: جزئي
هاي اجتماعي مجازي و اعتمـاد   شناخت رابطه بين ميزان و نوع استفاده از شبكه -

 ها به شبكه
هاي اجتمـاعي مجـازي و تنـوع و     شناخت رابطه بين ميزان و نوع استفاده از شبكه -

   ها گستردگي شبكه

هــاي اجتمــاعي مجــازي و  شـناخت رابطــه بــين ميــزان و نــوع اسـتفاده از شــبكه   -
   ها رساني شبكه اطالع
هاي اجتمـاعي مجـازي و ارتبـاط     شناخت رابطه بين ميزان و نوع استفاده از شبكه -
 ها شبكهآسان 
هـاي اجتمـاعي مجـازي و     شناخت رابطه بـين ميـزان و نـوع اسـتفاده از شـبكه      -

 جنسيت دانشجويان

 پيشينه پژوهش

هـاي اجتمـاعي    بررسـي تحليـل شـبكه   «) پژوهشي بـا عنـوان   1390تبار ( اكبر اكبري علي
ـ  .انجام داده است» مجازي  ا رشـد و گسـترش روزافـزون و    در اين پژوهش آمده است ب

هــا  رســانهايــن هــاي متعــدد  وجــه مشــترك گونــه ،هــاي اجتمــاعي رســانهســرعت  پــر
صورت  به اينافراد استفاده كننده است،  از سويمحور بودن آنها و توليد محتوا  مخاطب

بـا   ،هر فرد محتوايي را كه خود توليد يا انتخاب كرده اسـت  ،هاي اجتماعي كه در رسانه
كـه   3و يوتيوب 2بوك ، فيس1الكساپايگاه رهاي گذارد. بنا بر آما ديگر افراد به اشتراك مي

هاي جهـان   بعد از گوگل پر بازديدترين سايت هستند،هاي اجتماعي  هايي از رسانه گونه
هـاي اجتمـاعي هسـتند كـه      هـايي از رسـانه   هاي اجتماعي مجـازي گونـه   اند. شبكه بوده

رتبـاط بـا شـمار    و به فـرد امكـان برقـراري ا    دارند بيشترين شباهت را به جامعه انساني
فرهنگـي و  سياسـي،  هـاي زمـاني، مكـاني،     بسياري از افراد ديگر را فارغ از محـدوديت 
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تــوان همچــون  هـاي اجتمــاعي را مـي   اينكـه شــبكه توجـه بــه  دهنـد. بــا   اقتصـادي مــي 
زندگي موازي با زندگي نوعي اي از جامعه در نظر گرفت كه افراد در آن به  زيرمجموعه

بايـد  كننـد،   پردازند و با افراد ديگر ارتبـاط برقـرار مـي    قعي ميبيروني خود در جامعه وا
هـاي مختلـف    هاي اجتماعي و استفاده از گونـه  كه افراد با حضور در شبكه تصريح كرد

 از مزاياي حضور در اين اجتماع مجـازي نظيـر حمايـت اطرافيـان     ،هاي اجتماعي رسانه
جوانـب   و بسـياري از  شـوند  مـي اطالعات، عواطـف و احساسـات برخـوردار     دريافت

در ايـن   ،زندگي واقعي خود را كه نيازمند حضور فيزيكي افراد در كنار يكديگر نيسـت 
  .آورند به دست مياجتماعات مجازي 
 »هاي اجتماعي بر هويـت  بررسي نقش شبكه«) پژوهشي با عنوان 1389رويا حكيمي (

بـوك) بـر    (بـويژه فـيس   يهاي اجتمـاع  شبكه تأثير مطالعه بهاين پژوهش . انجام داده است
 چگونه باعث بوك فيس كند كه اين نكته را بررسي مي و پردازد مي كُردي هويت و فرهنگ

 محلـي  جهـاني  اسـتفاده، نظريـه   مـورد  شود. نظريه كُردها مي ميان در مشترك حس هويتي
1رابرتسون شدن

 اجتمـاعي  هـاي  گيـري شـبكه   فضاي مجازي و شكل گسترش با كه است 
بـا جهـاني    پيونـد  در كُردي هويت دادن قرار از هدف است. پيدا كرده اجرو پيش از بيش
 جهـاني  شـدن، هـويتي   جهـاني  عصر در كُردي هويت شود، داده نشان كه است اين شدن

  است قرارگرفته توجه مورد گذشته از و بيش است محلي

گيـري   بـوك بـر شـكل    بررسي نقش و تـأثير فـيس  «) با عنوان 1389پوري (  پژوهش
به روش اسـنادي و  » هاي اجتماعي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان امور رسانه شبكه

هـاي اجتمـاعي    در اين پژوهش اشـاره شـده اسـت شـبكه    . اي انجام شده است كتابخانه
دهند كه افراد در جامعه جديد زندگي كنند و در عين حـال از مزايـاي    مجازي اجازه مي

ايي كه روابط چهره بـه چهـره و همدالنـه    كاميونيتي يا جماعت هم برخوردار شوند؛ ج
انـد   شناسان اخيـر سـعي كـرده    عاطفي در كنار روابط اقناعي قرار مي گيرد. اغلب جامعه

(جامعه و جماعت) را با يكديگر تركيـب   3و كاميونيتي 2هاي قابل دفاع سوسايتي ويژگي
مـومي يـا   معتقد است قلمرو عمـومي كـه او آن را سـپهر ع    4كنند. براي مثال، هابرماس

هـا،   خانـه  هايي مانند قهـوه  خواند، در عصر مدرن احيا شده و در مكان عرصه عمومي مي
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هـاي   ها و محافل بحث و گفتگو تجلي كـرده اسـت. بـه ايـن معنـي، شـبكه       خانه قرائت
هاي امروزي  اي ميان جامعه و دولت هايي در وضعيت مدرن و واسطه اجتماعي، جماعت

 شوند.   به امور عمومي ميهستند كه وارد مسائل مربوط 

هـاي   پژوهش همچنـين در صـدد بررسـي ديـدگاه بـومي و مقايسـه آن بـا ديـدگاه        
هـاي اجتمـاعي مجـازي در مناسـبات      صاحبنظران خارجي نسبت به تنوع كاركرد شبكه

هاي مكتوب كارشناسان در زمينه علوم و فناوري ارتباطـات   اجتماعي بوده است. ديدگاه
هـاي اجتمـاعي كـاربران     و با نتايج نظرسنجي از كاربران شـبكه  مورد بررسي قرار گرفته

 مقايسه شده است.
هاي سياسي كاربران  بازنمايي گرايشبررسي «) با عنوان 1389پژوهش زهره رجبي (

كه به روش پيمايشـي   » بوك هاي اجتماعي مجازي، مطالعه موردي فيس ايراني در شبكه
دهنـده ايـن اسـت كـه داليـل       ي پژوهش نشـان ها نتايج حاصل از يافته انجام شده است.

هـاي مختلـف بـويژه در زمينـه سياسـت در وب سـايت        خودگشودگي افـراد در زمينـه  
بوك و همچنـين فضـاي    بوك به دليل فضاي آزادي كه در فيس هاي اجتماعي فيس شبكه

هـا شـكل گرفتـه بـود، منجـر بـه        واقعي روزهاي منتهي به پايـان انتخابـات در خيابـان   
 ري كاربران و آشكارا ابراز كردن عاليق و عقايدشان شده است. اظها خود
نيز عنوان مقالـه ديگـري اسـت كـه     » هاي اجتماعي بازاريابي از طريق شبكهبررسي «

ارزش و ) نوشته است. مقالـه بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه        1385( حسين جليليان
بيشتر از اينكه  ،هاي ديگر همانند همه رسانه ،ها هاي اجتماعي براي سازمان كاربري شبكه

ها در مقابل آنها و ميزان  به ماهيت خود آن رسانه بستگي داشته باشد، به رويكرد سازمان
هـاي   بـا تشـريح مفهـوم شـبكه     ،. در ايـن مقالـه  وابسته استبرداري مناسب از آنها  بهره

ها و سـپس بحـث در مـورد     اين شبكه در خصوص آن، به تحليلهايي  اجتماعي و مثال
هـاي   هاي اجتماعي پرداخته شده است. بازاريابي از طريق شبكه ازاريابي از طريق شبكهب

ميـان شـركت    ،شود و اين تعامل بايد به طور مستمر اجتماعي با ارتباط و تعامل آغاز مي
هــاي اجتمــاعي  شــبكه و مشــتريان بــالقوه و بالفعــل آن برقــرار باشــد. رفتــار مطلــوب 

 شود.  هاي اجتماعي محسوب مي كهترين عنصر موفقيت در شب كليدي
بررسي تأثير فضـاي سـايبرنتيك بـر هويـت     «اي با عنوان  ) نيز مقاله1383بهزاد دوران (

هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي بـا فـراهم آوردن امكـان     ارائه داده است: فناوري »اجتماعي
ده، عـالوه بـر   هاي تازه، هويت بخشي اي كه افراد و جوامع را در قالب پيدايش جامعه شبكه
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ها، نگرش آنـان را نسـبت بـه خـود، ديگـران و       قواعد حاكم بر ارتباط و تعامل ميان انسان
هاي نوين ارتباطي، سلسـله مراتـب مرزهـاي گروهـي را      جهان تغيير داده است. آثار رسانه

 كنند. هاي آنان را دستخوش تغيير مي سازند و به اين ترتيب، هويت نزد افراد دگرگون مي
عنـوان  » ي انتقال هويـت فرهنگـي در عصـر فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات      بررس«

ايـن   اند. ميالدي انجام داده 2005و همكارانش در سال  1يوكو پاتريك پژوهشي است كه
پژوهش به روش كيفي انجام گرفته و از جمله نتايج مهم آن، اين است كه بين اينترنـت  

يكي از عوامل و منابع رو به گسـترش و  و هويت فرهنگي، رابطه وجود دارد و اينترنت 
هايي كـه اينترنـت    شود. فيجيايي همچنين تأثيرگذار بر هويت فرهنگي مهاجران تلقي مي

را براي ارتباط با افراد هموطن خود و يا اعضاي خانواده به كـار گرفتـه بودنـد و يـا از     
فيجيايي خود  هاي مربوط به كشور خود استفاده كرده بودند توانسته بودند هويت سايت

را حفظ كنند و برعكس، آنهايي كه ارتباطشان با افراد خانواده يا همـوطن كـاهش يافتـه    
شـان تضـعيف    كردند، هويـت فرهنگـي   هاي خارجي استفاده مي بود و يا بيشتر از سايت

 ).1388 زاده، (به نقل از مهدي شده بود

 مباني و چارچوب نظري 

هـاي مجـازي را    ازي، كه امكان تشكيل اجتمـاع هاي نوظهور در فضاي مج يكي از پديده
رونـده در تغييـرات    هاي اجتماعي مجـازي هسـتند از نيـروي پـيش     كند، شبكه فراهم مي

هاي پاياني قرن بيسـتم، بـا وقـوع     شوند. در دهه اجتماعي و سياسي جوامع محسوب مي
هـاي   انقالب اطالعات و گسترش روزافزون دسترسي جوامع مختلف به اينترنت و شبكه

هاي نظري بسياري صرف يافتن الگوي مناسب براي مطالعـه اينترنـت،    اي، كوشش رايانه
اين اهميت و ضرورت، در ادامه، برخـي   ابعاد و تأثيرات سياسي و اجتماعي آن شد. بنابر

 شود. هاي اجتماعي مجازي آورده مي از نظريات مطرح در زمينه شبكه
هر عصر، ماهيت جامعـه آن عصـر را تعيـين     هاي كند كه رسانه استدالل مي 2لوهان مك

اي همزمـان بـا رشـد فنـاوري بـوده اسـت.        لوهان، پيشرفت هر جامعه كنند. از نظر مك مي

                                                      

1. Yuko Patrick        2. Mc Luhan 
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اثر پذيرفته و بر آنهـا اثـر    ـ  از حروف الفبا تا اينترنت ـها و فناوري   جوامع انساني از رسانه
و معتقد است كه تاريخ از طريـق  داند  هاي ارتباطي را عصاره تمدن مي اند. وي رسانه نهاده
هـا آنچـه را در يـك دوره     شـود. رسـانه   هاي غالب در هر عصر و زماني هدايت مـي  رسانه

كنند. او به عنـوان منـادي ايـده     رسد، تعيين مي افتد و با اهميت به نظر مي تاريخي اتفاق مي
وري بـر  ، تـأثيرات شـگرف فنـا   »وسـيله پيـام اسـت   «دهكده جهاني، با بيان اين جمله كـه  

). مفهـوم  1377شود (ترجمه آذري،  هاي اجتماعي را يادآور مي الگوهاي رفتاري و ساخت
عبارت ياد شده در اين نكته مشهود است كه در واقع، ايـن وسـيله يـا فنـاوري اسـت كـه       

كنـد. در ايـن ميـان،     دهـد و اداره مـي   مقياس، صورت جامعه و اعمال انساني را شكل مـي 
 هاي پيشرفت فناورانه بشر در حوزه اطالعاتي و ارتباطاتي است. لوهترين ج اينترنت از مهم

لوهان، فناوري ارتباطات، جهـان را بـه صـورت يـك دهكـده جهـاني        طبق نظر مك
هاي جهاني با اجتماعـات مجـازي    درآورده است. امروزه اينترنت تعداد زيادي از دهكده

تند. (كاسـتلز، ترجمـه   را به وجود آورده است كه فاقد محـدوديت زمـان و مكـان هسـ    
 ).1384چاوشيان و جوافشاني، 

نيز به عنوان يكي ديگر از منابع فكري مـرتبط بـا ايـن پـژوهش     » حوزه عمومي«نظريه 
هـا در تغييـرات    هاي نظري براي بررسي تـأثير رسـانه   ترين تالش مطرح است، يكي از مهم

اسـت. حـوزه   سياسي و اجتماعي، مفهوم حوزه عمومي است كـه هابرمـاس طـرح كـرده     
عمومي درواقع، ايده يا مفهومي هنجاري است كـه در چـارچوب كلـي نظريـه هابرمـاس      

وگو جاي دارد. از ديـدگاه هابرمـاس، حـوزه عمـومي      درباره كنش ارتباطي و اخالق گفت
نظـر دربـاره    تواننـد بـه تبـادل    بخشي از حيات اجتماعي اسـت كـه در آن شـهروندان مـي    

گيري افكـار   ه خبر عمومي بپردازند. نتيجه اين امر، شكلموضوعات و مسائل مهم مربوط ب
عمومي است: مقصود ما از حوزه عمومي، قبل از هر چيز قلمرويـي از زنـدگي اجتمـاعي    

(ترجمـه   شـود، مـي توانـد شـكل بگيـرد      است كه در آن، آنچه به افكار عمومي منجر مـي 
ارتبـاطي حـوزه   ). يكي از موضوعات مهـم در حـوزه عمـومي، ابزارهـاي     1383 محمدي،

ماس، از آنجا كه محدوده جامعه جديد، فقـط امكـان حضـور     عمومي است. از ديدگاه هابر
هاي همگـاني بـه    سازد، رسانه پذير مي فيزيكي تعداد به نسبت اندكي از شهروندان را امكان

). در صـورت  1385(دالگرن، ترجمه شـفقي،   اند نهادهاي اصلي حوزه عمومي تبديل شده
حوزه عمومي، ارتباط و مفاهمه ميان افراد، مستلزم ابزار معيني براي پـراكنش   گسترده بودن
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گذاري است. ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي، به دو بخش اطالعـات   و انتشار عقيده و اثر
سـازند و اطالعـات    ها، امكان برقراري ارتباط را مهيا مـي  شوند. رسانه ها تقسيم مي و رسانه

تـرين رسـانه،    گذارند بر اين اساس، در عصر اطالعـات مهـم   ر ميموجود را به اشتراك نظ
هاي نوين اطالعات و ارتباطات است كه تحوالت بنيادين در تمـامي ابعـاد قلمـرو     فناوري

 .)75ـ 76 ، صص1385حيات بشري ايجاد كرده است (هابرماس، ترجمه پوالدي، 
نظريات حـوزه ارتباطـات   ) يكي ديگر از 1993( 1هوارد رينگولد» اجتماع مجازي« نظريه

است كه با پژوهش حاضر ارتباط دارد، مطابق اين نظريه، اجتماعات مجـازي در حـال رشـد    
تـر مـردم    توانند در احياي ابعاد از دست رفته دموكراسي و ايفاي نقـش جـدي   در اينترنت مي

در فرايند سياسي به شهروندان كمك كنند. رينگولد كه در خصوص اجتماعـات مجـازي بـا    
نويسد: در اجتماعات مجـازي، مـردم همـه چيـز را      يكردي خوشبينانه كار كرده است، ميرو

دهنـد. او بـه روشـي تقريبـاً سـنتي، ايـن اجتماعـات را         درست مانند زندگي واقعي انجام مي
كند كه براي برقراري ارتباطات پويا، در حوزه اهداف يـا   هاي خود تعريفي توصيف مي شبكه

وقتي در فضاي مجازي، افراد به حد كفايـت بـا   «گويد:  مي اند. او  يافتهاي سازمان  عاليق ويژه
كننـد، جوامـع    جا، براي مدت كافي بـه ايـن نـوع ارتباطـات تكيـه مـي        احساسي بسنده و به

 ).  1380باوه،  ، ترجمه گيلوري و راد2(به نقل از اسلوين» نمايند مجازي ظهور مي
هويـت و  «شـود، نظريـه    ي مطـرح مـي  هاي اجتماع نظريه ديگري كه در حوزه شبكه

تـوان نظريـات موجـود در بـاب هويـت و فضـاي        است در مجموع مي» فضاي مجازي
 مجازي را به سه دسته بسيار كلي تقسيم كرد:

 )5و استون4؛ توركل3هاي اجتماعي با رويكرد مثبت (نظريه شري الف) نظريه

گيـري خـود    كلبراساس نظريه توركل در باب رابطه حضور در فضاي مجـازي و شـ  
هـاي چنـد    كننـدگان در ميـدان   مدرن در بين كاربران فضاي مجازي بويژه شركت پست

 كاربردي به مثابه فضايي مجازي براي گفتگو، بازي نقـش و تعامـل بـا سـايرين بايـد      
به طور مداوم و منظم باشد. البته توركل در ارائه اين نظريه تنها نبوده و بسياري ديگر 

گانه در فضاي  ه استون، در شرح و بسط نظريه ظهور خودهاي چنداز متفكران از جمل
                                                      

1. Howard Rhengold       2. Slevin       3. Sherry 

4. Turkel               5. Ston 
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اند. وي معتقد است؛ فضاي مجازي در حال سوق دادن مـا   مجازي او را همراهي كرده
مدرن بر مبناي تمايز و پراكندگي است، چرا كـه حضـور در فضـاي     به فرهنگي پست

هـاي   ف نشـانه هاي خاص آن، ازجمله امكـان گمنـامي و حـذ    مجازي به دليل ويژگي
هـاي متعـدد و متفـاوتي را در     دهد كه به آساني نقـش  فيزيكي به خود كاربر اجازه مي

ايـن،   هاي مختلف و با تنظيمات مختلف مورد دلخواه و پسند خود بازي كند. عالوه بر زمان
بخش است چرا كه به خود كـاربر   فضاي مجازي از نظر وي تا حدودي فضايي رهايي

كاره  كننده و در مجموع، همه ن واحد، خالق، بازيگر، كارگردان، تهيهدهد در آ  اجازه مي
دارد؛ از نظر وي، صـفحه   طور كه خود وي اظهار مي نمايش مطلوب خود باشد. همان

ها و تمـايالت عقالنـي يـا     نمايش رايانه در حقيقت، موقعيتي جديد براي تحقق خيال
نيز معتقد است فضاي مجـازي   ). استون1996نيازهاي غريزي كاربران است (توركل، 

در مقايسه با تعامل چهـره بـه چهـره فرصـت     » پهناي باند پايين«اي با  به عنوان رسانه
بيشتري را براي دخيل كردن فرايندهاي تفسير، تخيل و آرزوهاي طرفين تعامل در گفتگو، 

ــي ــراهم م ــل،   ف ــل از تورك ــه نق ــدگاه  1995آورد (ب ــلي دي ــه اص ــوع، درونماي ). در مجم
 هايي چـون توركـل و اسـتون پيرامـون تـأثيرات هـويتي حضـور در فضـاي         درنيستپسام

بخش است كـه   مجازي، حول اين محور شكل گرفته كه فضاي مجازي، فضايي رهايي
هـاي   هـاي ديگـر و شـكوفايي جنبـه     به كاربر اجازه رهايي از بدن و بسياري از محدوديت

 ).1386 (كوثري، دهد ندن آنها نبود، ميمختلف خود را كه پيش از اين قادر به بيان و نمايا

 )5و تاملينسون 4؛ باومن3؛ دريفوس2؛ كاتز1(نظريه وين هاي اجتماعي با رويكرد منفي نظريه ب)

اين دسته از نظريات شامل تركيبـي از نظريـات و رويكردهـاي بـه نسـبت بدبينانـه بـه        
يـات بـه طـور    تأثيرات حضور در فضاي مجازي بويژه در ابعاد هـويتي اسـت. ايـن نظر   

شكل ها  مدرنيست بينانه پسا پراكنده و در انتقاد از نظريات و رويكردهاي به نسبت خوش
چـالش   پـردازان بـه آن پرداختـه و آن را بـه     اند. مسئله نخست كه اين دسـته از نظريـه   گرفته

) گمنـامي را  1998( بخش اسـت. كـاتز   اند، مسئله گمنامي به عنوان امكاني رهايي كشيده
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دانند كه بر اساس توافق افراد شكل گرفتـه اسـت. دنيـاي مجـازي      اجتماعي مي اي سازه
شايد محاسبه ناپذيرتر از دنياي روزمره باشد امـا در مجمـوع، بـر پايـه همـان قواعـد و       

طريـق   قراردادهاي اجتماعي دنياي واقعي شكل گرفته است. در حقيقت، فضاي مجازي نيـز از 
). 1388 زاده، بـه نقـل از مهـدي   شـود (  كنترل و اداره مي منابع قدرت اقتصادي و سياسي واقعي

هـاي خـاص    اند، مربـوط بـه ويژگـي    شناسان به آن پرداخته مسئله ديگري كه اكثر آسيب
تعامالت و ارتباطات در دنياي مجازي اسـت. آنـان معتقدنـد كـه تعـامالت مجـازي در       

واقعي وي بـويژه از   نهايت، منجر به انزواي اجتماعي و كاهش تعامالت كاربر در دنياي
شود و عموماً استفاده بيشـتر از اينترنـت، بـا كـاهش ارتباطـات       لحاظ عمق و كيفيت مي

خصوص از نوع ارتباطات نزديك و صميمي با اعضـاي خـانواده، دوسـتان    ه اجتماعي ب
توان دريفوس، فيلسـوف و   نزديك و غيره همراه است. از نظريه پردازان اين رويكرد مي

و منتقـد بـزرگ فضـاي مجـازي؛ بخصـوص      » نگاه فلسفي بـه اينترنـت  «نگارنده كتاب 
 تعامالت مجازي در دنياي معاصر، باومن و تاملينسون نام برد.

 )3و گافمن 2؛ تامپسون1رو (نظريه ميلر هاي اجتماعي ميانه ج) نظريه

در اين قسمت در مجموع، از بين نظريات تلفيقي متعدد؛ براي نمونه دو رويكـرد كـامالً   
اوت به هويت و فضاي مجازي را شرح خواهيم داد. رويكـرد نخسـت، رويكـرد بـه     متف

گيري و ارائه خود در فضاي مجازي در چارچوب نظريه نمايشـي گـافمن و    نحوه شكل
رويكرد دوم، رويكرد نوين به خود در دنياي مدرن كنوني و در پرتو ظهـور و گسـترش   

ارائه «لر در مقاله معروف خود با عنوان اي. مي هاي جديد و افزايش تعامالت رسانه رسانه
در پـي  » گـافمن در اينترنـت  «و بـا نـام فرعـي    » و نماياندن خود در زندگي الكترونيكي

توضيح نحوه ارائه خودهاي مجازي در فضاي مجازي بـا اسـتفاده از چـارچوب نظريـه     
نمايش گافمن و نظريات وي در باب نحوه ارائه خود در زنـدگي روزمـره اسـت. ميلـر     

هاي تعامـل را بـا آداب و    معتقد است؛ ارتباطات الكترونيكي دامنه جديدي از چارچوب
كند كه اگر چه آشكارا از تعامالت دنياي واقعي؛ با حضـور   رسومي مخصوص وضع مي

هاي جديـدي را در راه ارائـه و نمايانـدن خـود در      ها و چالش فيزيكي فقيرترند، فرصت
توان گفـت كـه افـراد در فضـاي      ر وي در مجموع ميكنند. از نظ دنياي كنوني فراهم مي

                                                      

1. Miller            2. Thompsone        3. Guffman 
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آل خويشتن را تا حـدودي در اختيـار دارنـد،     مجازي، فرصت ارائه خود مطلوب و ايده
توانند پشت صحنه فرد در دنياي واقعي يـا تركيبـي از پشـت صـحنه و      خودهايي كه مي

صحنه  تواند در حكم جلوي جلوي صحنه وي باشند. فضاي مجازي در اين معنا هم مي
). رويكـرد آخـر،   1995خود و ديگران و هم در حكم پشت صحنه آنـان باشـد. (ميلـر،    

 و كـاتز اسـت.   1رويكرد استفاده و رضامندي به اينترنت برگرفته از نظريات مك كوئيـل 
نيز مشهور است، به جـاي پيـام،   » ها روابط مخاطب رسانه«اين نظريه كه به عنوان نظريه 

كننده رسانه را بـه   برخالف نظر تأثيرات شديد رسانه، مصرفكند و  بر مخاطب تأكيد مي
كند. ايـن رويكـرد، مخاطبـان را افـرادي      جاي بيان رسانه، به عنوان نقطه آغاز فرض مي

كنند؛ نـه افـرادي كـه منفعـل و      ها استفاده مي داند كه از مفهوم و محتواي رسانه فعال مي
هـاي رسـانه و    ده و رضامندي، بين پيـام تحت تأثير رسانه هستند؛ بنابراين رويكرد استفا

مستقيمي فرض نكرده و معتقد است مخاطب از ميان مجاري ارتبـاطي و    تأثيرات، رابطه
شود، بر اساس نوعي مالك، دست به انتخابي آگاهانـه و   محتواهايي كه به وي عرضه مي

جلـدي در   زيـر اين نظريه با فاصله گرفتن از ديدگاه منفعل و ايسـتاي  . زند دار مي انگيزه
كنـد. مخاطـب فعـال متشـكل از      ها، بر مخاطب فعال تأكيد مـي  خصوص تأثيرات رسانه

هـا، از ميـان طيـف     هـايي از رضـامندي   افرادي است كه فعاالنه در جستجوي مجموعـه 
كوئيـل در چـارچوب همـين     شده هستند. مك  شده و استفاده  اي گزينش داد رسانه برون

هاي گوناگون سعي در فراهم كردن آنهـا   ها به شيوه رسانهنظريه، نيازهاي مخاطب را كه 
 داند:   براي رضامندي مخاطب دارند، از اين قرار مي

 سرگرمي .1
 هويت شخصي .2
 نظارت .3
 روابط شخص .4
 
 

                                                      

1. McQuail 
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 مدل تحليلي پژوهش ـ1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش فرضيه

هـا   جتماعي مجازي و نـوع اسـتفاده از ايـن شـبكه    هاي ا . بين تنوع و گستردگي شبكه1
 رابطه وجود دارد. 

هاي اجتماعي مجـازي و ميـزان اسـتفاده از ايـن      . بين ميزان اعتماد داشتن به شبكه2
 ها رابطه وجود دارد. شبكه
 هاي اجتماعي مجـازي و ميـزان اسـتفاده از    رساني و ارتباط آسان شبكه . بين اطالع3

 د دارد.رابطه وجو ها اين شبكه
 هاي اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد. . بين جنسيت دانشجويان و ميزان استفاده از شبكه4
هـاي اجتمـاعي مجـازي     . بين رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شـبكه 5

 رابطه وجود دارد.

 

ميزان و نوع استفاده از 

 هاي اجتماعي شبكه

رساني و ارتباط  اطالع

 هاي اجتماعي آسان شبكه

تنوع و گستردگي 

 هاي اجتماعي شبكه

اعتماد داشتن به 

 هاي اجتماعي شبكه

 رشته تحصيلي

 جنسيت
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 شناسي روش

انـد از:   هاي پژوهشي كه به تناسب از آنها در پژوهش حاضر استفاده شده، عبـارت  روش
اي: براي شناخت وضعيت موجـود و بـراي دسـتيابي بـه مـدل       روش اسنادي و كتابخانه

نظري، شفاف شدن واقعيت اجتماعي و آگاهي از پيشينه و ادبيات پژوهش از روش بـاال  
بنـدي،   هـا، طبقـه   آوري داده استفاده شده اسـت. روش توصـيفي پيمايشـي: بـراي جمـع     

 شي استفاده شده است.از روش پيمايو تحليل آنها  توصيف

خـواهيم   در هر بررسي آماري ، جامعه شامل عناصري اسـت كـه مـي    جامعه آماري
هايي به عمل آوريم . كار مهم پژوهش اين اسـت كـه بـا دقـت و بـه       باره آن استنباط در

صورت كامل، حجم جامعه را تعريف كند. تعريف جامعه بايد به صورت توصيف دقيق 
سازند. جامعه آماري اين پـژوهش را   ه تعلق دارند و آن را ميعناصري باشد كه به جامع

ايـن   درگيـرد.   مـي  مشـهد در بـر   9دانشجويان دانشگاه آزاد جامع و بسيار بزرگ منطقه 
بنـدي، محـل تحصـيل و     اي تصـادفي و معيـار طبقـه    گيري به شيوه طبقه پژوهش، نمونه

اي كـوكران   گيـري طبقـه   جنسيت بوده است. براي تعيين حجم نمونـه از فرمـول نمونـه   
 است.   نفر 396استفاده شده كه برابر با 

اسـتفاده شـده اسـت. اطالعـات      spssهـا از نـرم افـزار     براي توصيف وتحليل داده
آوري شده، با استفاده از دو نوع آماره توصيفي و استنباطي مورد مطالعه و بررسـي   جمع

ن، ميانه، واريانس و انحراف معيـار  هاي ميانگي اند. در بخش توصيفي، از آماره قرار گرفته
استفاده شـده اسـت. در بخـش اسـتنباطي نيـز متناسـب بـا سـطوح سـنجش متغيرهـا،           

دو و تحليـل رگرسـيون    هاي آمـاري ضـريب همبسـتگي پيرسـون ، آزمـون خـي       آزمون
 چندگانه به كار گرفته شده است.

 ها تعريف نظري و عملي متغير

ع اسـتفاده در پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه       منظـور از ميـزان و نـو    تعريف عملياتي.
كننـد. ايـن    هايي استفاده مـي  دانشجويان به طور متوسط، به چه ميزان و از چه نوع شبكه

هـاي   شوند كه ميزان و نوع استفاده از شـبكه  متغيرها از طريق چهار شاخص سنجيده مي
شوند كه هر  ال ميؤكنند. هر يك نيز شامل چندين س گيري مي اجتماعي مجازي را اندازه

كـم، كـم، متوسـط، زيـاد و      هـا، يـك مقيـاس پـنج درجـه اي (خيلـي       الؤكدام از اين س
 گيرد. مي بر زياد) را در خيلي
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گستردگي شبكه هاي اجتماعي(اينترنت) به عنوان يـك پديـده    تنوع و تعريف نظري.
اي اسـت (جيمـز    اجتمـاعي، داراي جوانـب و كاركردهـاي متنـوع و گسـترده      -فناورانه

   ).52 ، ص1384دهقان و حمامي، امين نلي، ترجمه دار
تواننـد بـه    منظور از تنوع و گستردگي اين است كه دانشجويان مـي  تعريف عملياتي.

اطالعات متنوعي دست پيدا كنند و قدرت انتخاب بيشـتري داشـته باشـند. در پـژوهش     
سـه   هاي اجتمـاعي مجـازي،   حاضر، براي سنجش متغير مستقل تنوع و گستردگي شبكه

اي  هـا، يـك مقيـاس پـنج درجـه      معرف مورد استفاده قرار گرفته، هر كدام از اين معرف
 شود. موافقم) را شامل مي مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و بسيار (بسيار

كند: توقع صريح از ديگـري   را به اين صورت تعريف مي رابينز اعتماد .تعريف نظري
ترجمـه   فتار، در كـردار و تصـميم گيـري هـا (رابينـز،     طلبي در گ براي احتراز از فرصت

 ).142 ، ص1382پارساييان و اعرابي، 
منظـور از اعتمـاد در پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه دانشـجويان          تعريف عملياتي.

توانند به راحتي به كسب و تبادل اطالعـات يـا گفتگـو بـا يكـديگر بپردازنـد. بـراي         مي
هاي اجتماعي مجازي، شـش معـرف مـورد     شبكهسنجش متغير ديدگاه اعتماد داشتن به 

مخـالفم،   اي (بسـيار  كه هر كـدام از آنهـا يـك مقيـاس پـنج درجـه       گيرد استفاده قرار مي
 شود. موافقم) را شامل مي مخالفم، نظري ندارم، موافقم و بسيار

سـازي، گـردآوري، ذخيـره و پـردازش      رسـاني، علـم مناسـب    اطـالع  تعريف نظري.
ساختن اطالعات، بازيابي و انتقال اطالعـات اسـت (ويكـري و    اطالعات، دسترس پذير

 ).21 ، ص1380ويكري، ترجمه فرج پهلو،
رساني و ارتباط آسان در پژوهش حاضر ايـن اسـت    منظور از اطالع .تعريف عملياتي

تـر   تري به اطالعات دارند و ارتباطات آنها راحـت  كه دانشجويان دسترسي بيشتر و آسان
رساني و ارتبـاط آسـان، هفـت معـرف      براي سنجش متغير اطالع است. در اين پژوهش،
اي  هـا، يـك مقيـاس پـنج درجـه      گيـرد؛ هـر كـدام از ايـن معـرف      مورد استفاده قرار مي

 شود. موافقم) را شامل مي مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و بسيار (بسيار
االت بـه  ؤاست و س ساخته در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ،آوري اطالعات جمع ابزار

براي تعيين روايـي پرسشـنامه، از روش    .اند طور عمده در قالب طيف ليكرت طراحي شده
 محتوايي يا صوري و براي تعيين پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.  
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هـاي حاصـل از آزمـون كرونبـاخ      شود، يافتـه  مالحظه مي 1طور كه در جدول  همان
هـاي در   درصد دارند، يعني گويه70متغيرهاي تحقيق، آلفاي باالتر از  دهند كليه نشان مي

نظر گرفته شده براي سنجش هر يك از متغيرها از همبستگي دروني بااليي برخوردارنـد  
 اند. و براي سنجش متغيرهاي مورد نظر مناسب

 ضريب آلفاي كرونباخ ـ1جدول 

 مقدار آلفا متغير

 75/0 يهاي اجتماع تنوع و گستردگي شبكه

 70/0 هاي اجتماعي اعتماد داشتن به شبكه

 77/0 رساني و ارتباط آسان اطالع

 69/0 هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبكه

 73/0 هاي اجتماعي مجازي نوع استفاده از شبكه

 اي ها و توصيف متغيرهاي زمينه يافته ـ2جدول 

 توضيح اي زمينه متغير

 درصد زن4/44يان مرد و درصد پاسخگو 6/55 جنسيت

 هاي سني گروه
سال و بيشترين فراوانـي درگـروه    45ميانگين سني پاسخگويان

 .سال است 26تا 18سني 

 آنان متأهل هستند.درصد 5/27مجرد و درصد پاسخگويان  5/72 هلأوضعيت ت

 درصد بيكارند.48و  درصد پاسخگويان شاغل 5/50 نوع فعاليت

 رشته تحصيلي
درصد گرايش علـوم تجربـي   6/31يش علوم انساني، درصد گرا4/42

 درصد گرايش رياضي دارند.26و 

 وضعيت مسكن 
ــه 9/10هســتند،  درصــد دانشــجويان بــومي8/59 درصــد در خان

 . سكونت دارند..درصد در خوابگاه و .9/11دانشجويي، 
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 هاي اجتماعي مجازي  ميزان استفاده از شبكه

هـاي اجتمـاعي    از شـبكه  انشجويان استفاده كمـي  درصد د3/55 كه دهد ها نشان مي يافته
درصـد ديگـر از   1/13درصد در حد متوسـط اسـت و   6/31مجازي دارند، ميزان استفاده 

هـاي اجتمـاعي بـه     اكثر پاسخگويان از شبكه كنند. در نتيجه ها زياد استفاده مي اين شبكه
 كنند. استفاده مي ميزان كمي 

 جازيهاي اجتماعي م تنوع استفاده از شبكه

درصـد از  9/10بـوك،   درصـد از پاسـخگويان از فـيس   7/19دهنـد كـه    ها نشان مـي  يافته
درصـد از اطالعـات   9/10تـوييتر،   درصـد از 9/10اوركـات،   درصد از1/12اسپيس،  ماي

 كننـد.   پـديا اسـتفاده مـي    ويكـي  درصـد از 9/13و   كلـوپ  درصـد از 9/10ها،  همكالسي
 اند. بوك استفاده كرده اعي فيسدر نتيجه، اكثر پاسخگويان از شبكه اجتم

 هاي اجتماعي هاي تنوع و گستردگي شبكهشاخص

بـا   »علمـي «بيشـترين ميـانگين مربـوط بـه گويـه       كـه  دهند مي نشان 3 جدول هاي يافته
بـا   »هـا  تماس با دوستان و همكالسـي « و كمترين ميانگين مربوط به گويه 76/3ميانگين 
 بوده است. 44/2 ميانگين

 هاي اجتماعيتنوع و گستردگي شبكهبا  مرتبط هاي شاخص ـ3جدول 

ي ها پاسخ به گويه
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 76/3 0 0 5/2 23 8/69 7/4 علمي

 39/3 0 0 5/2 3/58 6/36 5/2 آموزشي

 43/3 0 0 7/17 2/25 52 8/4 كسب اطالعات و اخبار

 47/2 5/2 7/17 6/35 21 7/2 5/2 تفريح و سرگرمي

 44/2 3/2 2/18 4/16 1/57 8/5 0 ها تماس با دوستان و همكالسي

 55/2 0 1/35 5/2 4/39 2/16 8/6 وكار جستجوي شغل و كسب
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هـاي اجتمـاعي را نشـان    با تنـوع و گسـتردگي شـبكه    مرتبط هاي شاخص 4جدول 
 ستند.هاي اين متغير موافق ه دهد كه بيشتر پاسخگويان ما بيان كردند با گويه مي

 هاي اجتماعيبا تنوع و گستردگي شبكه مرتبط هاي شاخص ـ4جدول 

 ها گويه

ار
سي

ب
  

م
فق

وا
م

 

م
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وا
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د
ي ن
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از طريق شبكه اجتماعي مجازي اطالعـات متنـوع،   

 گيرد. متكثر و متفاوتي در اختيار افراد قرار مي
9/35 9/41 2/22 0 0 

اجتمـاعي مجـازي باعـث     ها در شـبكه  تنوع ديدگاه

 شود. افزايش قدرت انتخاب فرد مي
5/2 8/53 5/22 2/21 0 

هـا بـه    در شبكه اجتماعي مجازي امكان بيـان ايـده  

ــده  ــا اي ــه و آشــنايي ب هــا، افكــار و و  صــورت آزادان

 هاي ديگران وجود دارد. سليقه

9/19 6/57 7/17 8/4 0 

هـاي   ر اعتماد داشتن به شـبكه با متغي مرتبط هايشاخص از هريك ارزيابي 5جدول 
حضـور در فضـاي   «دهد. بيشترين پاسخگويان بـا ايـن گويـه كـه      نشان مي اجتماعي را

ذهنـي   -هاي اجتماعي مجازي و ارتباط با افراد مختلف و متفاوت باعث تغييرات فكـري  شبكه
 اند.   ، مخالف بوده»در من شده است

 هاي اجتماعيبه شبكهبا متغير اعتماد داشتن  مرتبط هايشاخص ـ5جدول 

 ها گويه
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هاي اجتماعي مجازي اغلب باعـث   شبكه

 شود. كاهش احساسات در افراد مي
5/4 1/5 4/36 54 0 10/26 

اي  هـاي اجتمـاعي مجـازي رسـانه     شبكه

ــراي     ــري را ب ــت براب ــه فرص ــتند ك هس

 كنند. ر فراهم ميگفتگوي افراد با همديگ

5/2 5/77 7/17 3/2 0 30/38 
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 5جدول ادامه 

 ها گويه
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امكان ناشناس بودن افراد در گفتگوهـاي  

اينترنتي به راحت بودن آنهـا در گفتگوهـا   

 كند. كمك مي

0 9/42 0/38 5/2 4/16 0758/3 

ي مجازي هيج مـانع  هاي اجتماع در شبكه

ــاره     ــو درب ــراي گفتگ ــزي ب ــط قرم و خ

 موضوعات مورد عالقه وجود ندارد.

0 5/2 1/38 7/40 7/18 2449/2 

توانـد   در فضاي اينترنتي هيچ كـس نمـي  

 نظر خود را به ديگران تحميل كند.
0 3/53 5/21 23 3/2 2576/3 

هاي اجتماعي مجازي در عين حال  شبكه

اطالعـات   كه ابزار مفيـدي بـراي كسـب   

 توانند مخرب باشند. هستند مي

2/22 7/40 5/2 6/34 0 051/35 

هاي اجتماعي مجازي  حضور در فضاي شبكه

ـاوت باعـث       ـا افـراد مختلـف و متف و ارتباط ب

 ذهني در من شده است. -تغييرات فكري

2 5/21 2/18 3/58 0 6717/2 

ني و ارتبـاط آسـان   رسـا  با متغير اطالع مرتبط هاي شاخص از يك هر جدول ارزيابي
 هاي مربوط به اين متغير موافق هستند. دهد كه بيشتر پاسخگويان ما با گويهنشان مي

 رساني و ارتباط آسان تغير اطالعبا م مرتبط هاي شاخص ـ6جدول 
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تواننـد بـا كمتـرين هزينـه بـه       افراد مـي 

ي اجتمـاعي مجـازي دسترسـي    هـا  شبكه

 داشته باشند.

5/2 9/37 2/18 6/36 8/4 
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 6جدول ادامه 
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هـاي اجتمـاعي مجـازي     از طريق شـبكه 

تـر   دسترسي به اطالعات بيشـتر و آسـان  

 شده است.

1/38 4/40 9/18 5/2 0 

طريــق  ارتبــاط افــراد بــا يكــديگر از    

هاي اجتماعي مجازي بسيار آسـان   شبكه

 شده است؟

7/40 9/38 0 5/20 0 

هــاي اجتمــاعي مجــازي بهتــرين  شــبكه

انـد   رسانه براي كساني هستند كـه مايـل  

خارج از نظارت دولت بـا ديگـران گفتگـو    

 كنند.

5/10 2/22 9/18 4/38 2/10 

اند  هاي اجتماعي مجازي باعث شده شبكه

ــن از جو  ــات م ــه ارتباط ــف ك ــب مختل ان

 گسترش پيدا كند.

0 8/59 2/22 9/17 0 

هاي اجتماعي مجازي اين امكان را  شبكه

براي من فراهم كرده است كه با افـرادي  

هـاي مختلـف    از ساير كشورها و فرهنگ

 ارتباط برقرار كنم.

0 8/56 2/23 2 9/17 

هاي اجتماعي مجازي براي بسياري  شبكه

اي رو به  حكم دريچه از كاربران ايراني در

 اند. جهان مدرن

23 8/56 2/18 0 0 

 ها) هاي پژوهش (آزمون فرضيه تحليل يافته

هاي اجتماعي مجازي و ميزان اسـتفاده از   گستردگي شبكه بين تنوع و .آزمون فرضيه اول
 ها رابطه وجود دارد. اين شبكه

شدت همبستگي بين ايـن دو متغيـر از طريـق آزمـون ضـريب همبسـتگي پيرسـون        
دهنـده همبسـتگي بـين دو متغيـر      به دست آمده است، كه نشـان  165/0ه و برابر محاسب



 v187  هاي اجتماعي مجازي ... ميزان و نوع استفاده از شبكه

درصـد گفـت كـه     95 توان با اطمينـان  ) مي=010/0sigاست؛ با توجه به ميزان خطاي (
 .شود ييد ميأفرضيه محقق تو است همبستگي بين دو متغير معنادار 

اي اجتماعي ه ضريب همبستگي پيرسون ميزان تنوع و گستردگي شبكه ـ7جدول 

 هاي اجتماعي مجازي مجازي با ميزان استفاده از شبكه

 آماره
 متغير مستقل متغير وابسته

sig همبستگي 

010/0 165/0 
هــاي  ميـزان اسـتفاده از شـبكه   

 اجتماعي مجازي
هـاي   گسـتردگي شـبكه   تنوع و

 اجتماعي مجازي

هـاي  ده از شـبكه هـا و ميـزان اسـتفا   بين ميزان اعتمـاد بـه شـبكه    آزمون فرضيه دوم.
 اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد. 

شدت همبستگي بين ايـن دو متغيـر از طريـق آزمـون ضـريب همبسـتگي پيرسـون        
دهـد.   دست آمده است كه همبستگي بين دو متغير را نشان مـي  به 269/0 محاسبه و برابر

بستگي درصد گفت كه هم95توان با اطمينان  ) مي=000/0sigبا توجه به ميزان خطاي (
 شود. ييد ميأفرضيه محقق تو است بين دو متغير معنادار 

هاي مجازي با ميزان  ضريب همبستگي پيرسون ميزان اعتماد به شبكهـ 8جدول 

 هاي اجتماعي مجازي استفاده از شبكه

 آماره
 متغير مستقل متغير وابسته

sig همبستگي 

000/0 269/0 
هــاي  ميــزان اســتفاده از شــبكه

 زياجتماعي مجا
 ها ميزان اعتماد به شبكه

هـاي   رساني و ارتباط آسان و ميـزان اسـتفاده از شـبكه    بين اطالع آزمون فرضيه سوم.
 اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد.

شدت همبستگي بين ايـن دو متغيـر از طريـق آزمـون ضـريب همبسـتگي پيرسـون        
تگي بين دو متغير دست آمده است كه حكايت از وجود همبس  به 121/0محاسبه و برابر 

درصـد گفـت كـه    95مي توان با اطمينـان  ) =040/0sigدارد. با توجه به ميزان خطاي (
 .شود ييد ميأفرضيه محقق تو است همبستگي بين دو متغير معنادار 
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رساني و ارتباط آسان با ميزان  ضريب همبستگي پيرسون ميزان اطالع ـ9جدول 

 هاي اجتماعي مجازي استفاده از شبكه

 رهآما
 متغير مستقل متغير وابسته

sig همبستگي 

040/0 121/0 
هــاي  ميــزان اســتفاده از شــبكه

 اجتماعي مجازي
 اطالع رساني و ارتباط آسان

هاي اجتماعي بين جنسيت دانشجويان و ميزان استفاده از شبكه .آزمون فرضيه چهارم
 مجازي رابطه وجود دارد.

اي مستقل محاسبه و  ق آزمون تي دو نمونهشدت همبستگي بين اين دو متغير از طري
كمتـر  05/0و چـون از   024/0 به دست است. همچنين سطح معنـاداري  -0263/2 برابر

و اسـت  درصد گفت كه همبستگي بـين دو متغيـر معنـادار    95توان با اطمينان  مياست، 
 شود. ييد ميأفرضيه محقق ت

سيت و ميزان استفاده از اي مستقل پيرامون جن دو نمونهtنتايج آزمون  ـ10جدول 

 هاي اجتماعي مجازي شبكه

 جنسيت
 ميزان استفاده

 P-value آزادي درجه tمقدار آماره  معيار انحراف ميانگين تعداد

 59620/8 6763/8 173 مرد
0263/2- 389 024/0 

 48788/12 1972/11 218 زن

 بحث و نتيجه گيري

 موضوع مورد عالقه بسياري از دانشجويان هاي اجتماعي مجازي، با توجه به اينكه شبكه
 گذرد، و پژوهشگران حوزه علوم ارتباطات اجتماعي است و عمر چنداني هم از آن نمي

در طيف وسيعي از روابط، از روابـط شخصـي گرفتـه تـا      هاي نوظهور كاربرد اين شبكه
اعي و هـاي اجتمـ   روابط جهاني، اين پديده را تبديل به يك سوژه تمام عيار در پژوهش
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اين پژوهش با هدف بررسي ميزان و نـوع اسـتفاده دانشـجويان از     اي كرده است. رسانه
 هاي اجتماعي مجازي صورت گرفته است. شبكه

هـاي اجتمـاعي    در اين مقاله، متغير وابسته پژوهش، ميزان و نـوع اسـتفاده از شـبكه   
اي اجتمـاعي  هـ  مجازي بوده است. متغيرهاي مستقل نيز شامل: تنوع و گستردگي شـبكه 

هـاي اجتمـاعي    رساني و ارتباط آسان شبكه ها، اطالع مجازي و نوع استفاده از اين شبكه
هـاي اجتمـاعي مجـازي و     ها، اعتماد داشـتن بـه شـبكه    مجازي و ميزان استفاده از شبكه
 شود. هاي اجتماعي مجازي مي جنسيت و ميزان استفاده از شبكه

هـاي   جش متغير ميزان اسـتفاده از شـبكه  هاي سن هاي حاصل از بررسي شاخص يافته
دانشـجويان دانشـگاه آزاد    اجتماعي مجازي حاكي از آن است كـه ايـن ميـزان در ميـان    

درصد بوده است. بنابراين، ميـزان اسـتفاده دانشـجويان    3/55مشهد در حد كم،  9منطقه 
اي هـ  مشهد در حد كم بوده اسـت. متغيـر نـوع اسـتفاده از شـبكه      9دانشگاه آزاد منطقه 

بـوك،   درصـد از پاسـخگويان از فـيس   7/19دهنده آن اسـت كـه    اجتماعي مجازي نشان
درصـد از  9/10از تـوييتر   9/10درصـد از اوركـات،   1/12درصد از مـاي اسـپيس،   9/10

پـديا اسـتفاده    درصـد از ويكـي  9/13درصـد از كلـوپ و   9/10هـا،  اطالعات همكالسي
ـ  هاي حاصل از آزمون فرضيه اند. يافته كرده ـ  هاي پ ثير معنـادار چهـار   أژوهش حـاكي از ت

رساني  هاي اجتماعي مجازي، اطالع متغير مستقل پژوهش يعني: تنوع و گستردگي شبكه
هاي اجتماعي و  ميزان اعتماد داشتن به شبكه هاي اجتماعي مجازي، و ارتباط آسان شبكه

آزاد  جنسيت بر متغير وابسته پژوهش يعني: ميزان ونـوع اسـتفاده دانشـجويان دانشـگاه    
هاي اجتماعي مجازي بوده است. بنـابراين،   مشهد از شبكه 9 جامع و بسيار بزرگ منطقه

هـاي   فرضيه پژوهش رابطه معناداري وجود دارد و شدت همبستگي در فرضيه بين چهار
هـاي   مختلف متفاوت است. نتايج حاصل از اين پژوهش با نتـايج مطالعـات و پـژوهش   

) 1389( ) و رجبــي1389پــوري (  احســان )،1383ن ()، دورا1390تبــار ( پيشــين اكبــري
 اينترنـت،  هـاي  و فنـاوري  ابزارها پيشرفت توان گفت كه كلي مي طور به همخواني دارد.

 ابـزاري بـراي   بـه  تبـديل  روزمـره  و تفريحـي  يك ابزار قالب از را اجتماعي هاي شبكه

 بـه   شـده  جـام ان زمينـه  ايـن  در كـه  هايي برخي از پژوهش است. كرده متقابل تعامالت

 در آنهـا  بـويژه نقـش   كننـد،  مـي  ايفـا  امروز دنياي در اجتماعي هاي شبكه كه هايي نقش

همچنين با توجه به پيشينه نظـري يـاد شـده،     اند. اشاره كرده اجتماعي، تعامالت ساختار
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هاي با نظريه دهكده جهاني ، نظريه حوزه عمومي، نظريـه   نتايج حاصل از آزمون فرضيه
، نظريه استفاده و رضامندي و نظريات هويت و فضاي مجازي همخواني اجتماع مجازي

ـ   رساني رسانه كيد بسياري بر اطالعأدارد، اين نظريات ت ثيرات اجتمـاعي گسـترش   أهـا، ت
بخـش اجتماعـات    هاي ارتباطي جديد در جهـان مـدرن كنـوني و فضـاي رهـايي      رسانه

 كند. ييد ميأوامل را تثير بسيار زياد اين عأمجازي دارند؛ نتايج حاصل نيز ت

رسـاني و   توان مربـوط بـه متغيـر اطـالع     ثير را ميأبا توجه به نتايج، بيشترين ميزان ت
 هاي اجتماعي مجازي دانست. ارتباط آسان در شبكه

 پيشنهادها

هـاي اجتمـاعي مجـازي در     هـاي شـبكه   هايي كه وب سايت پژوهش در زمينه فرصت -
هـا از   دهند و تغيير نگاه به ايـن نـوع شـبكه    ان قرار مياختيار كاربران ايراني و جامعه اير

 تهديد به فرصت

هاي اجتماعي و تـالش بـراي شـناخت     ها و امكانات شبكه پژوهش درباره قابليت -
 نيازهاي حال حاضر جوانان و فرهيختگان ايراني به جاي ايجاد محـدوديت بـراي آنـان   

مناسب بـراي اسـتفاده بهتـر از     ريزي رسد اين پژوهش فرصت برنامه همچنين به نظر مي
هاي  هاي اين فضا را در حيطه شناخت عاليق و ساليق كاربران شبكه امكانات و فرصت

 دهد. اجتماعي مجازي، در اختيار جامعه دانشگاهي قرار 
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