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چکیده
در پژوهش حاضر سعي شده است با بررسي دقيق پژوهشهاي انجام شده در خصوص تابع تقاضـا
روشي براي استخراج توابع تقاضاي ارتباطات ميان فردي در شبکههاي اجتماعي ارائـه شـود تـا بـا
مدلسازي ریاضي دقيق امکان مطالعه رفتار کاربران در فضاي مجازي و مدیریت آسيبهاي احتمالي
فراهم آید .بر این اساس واحد تحليل در این مطالعه کاربران شبکههاي اجتماعي در نظر گرفته شده
است .پس از مدلسازي روش استخراج تابع تقاضا در محيط فعاليت رسانههاي اجتماعي بـهمنظـور
بررسي امکان اجراي روش پيشنهادي در فضاي واقعي اطالعـات مربـوب بـه  621نفـر از کـاربران
شبکههاي اجتماعي جمعآوري شد و بعد از بررسي اوليه  120نفر انتخاب شدند .همچنـين اطالعـات
الزم براي اجراي مدل پيشنهادي براساس پرسشنامه محققساخته (با ضریب  CVRو اسپيرمن قابـل
قبول) جمعآوري شد .روش اسـتخراج توابـع تقاضـا رگرسـيون طيرخطـي لمـاریتمي و المـوریتم
جستجوي طيرخطي تکبعدي بوده است .یافتهها نشان داد کـه بـا ترکيـب ایـن دو روش آمـاري و
ریاضي ميتوان توابع تقاضا را براي شبکههاي اجتماعي و ارتباطات رودررو استخراج کرد.
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مقدمه

اینترنت را باید بزرگترین سامانهای دانست که تاکنون بهدست انسان طراحی ،مهندسیی
و اجرا شده و بهسرعت تبدیل به بخشی از زندگی روزمره بشریت شده است (اکبری و
همکاران 1395 ،و برقه1و مککنا .)2004 2،این فضا که امروزه با عنیوان فضیای مجیازی
مورد مطالعه قرار میگیرد ،منجر بیه رشید ارتباطیات الکترونیکیی شیده و اثیرات قابیل
توجهی بر فعالییتهیای روزمیره انسیان داشیته اسیت (عروجیی و تقییییاره 1391 ،و
حنفی زاده و همکاران .)2014 ،یکی از این ابعاد رشدیافته ،شبکههای اجتمیاعی هسیتند
که بهعنوان بخشی از این ساختار الکترونیکی ،از گرههایی (عموماً فیردی ییا سیازمانی)
تشکیل میشوند که از طریق یک یا چند نوع خاص از وابستگی در فضای وب یا تلفین
همراه به هم متصل شدهاند (منتظر و گلشنی روستا .)1392 ،عالوه بر اثرات مثبیت ایین
تغییرات ،به گزارش خبرگزاری صداوسیما ( )1395افزایش استفاده از اینترنت ،بیهوییهه
شبکههای اجتماعی موبایلی ،در کنار اشتغال به کار طوالنی افراد ،موجب دوری اعضای
جامعه از یکدیگر شده است .بهگونهای که با وجود نزدیکی فیزیکی ،افیراد جامعیه گیاه
فاصله عاطفی و معنوی زیادی را از یکدیگر تجربه میکنند و کمترین مراوده و گفتگوی
همدالنه را باهم دارند .این موضوع آسیبهیایی را در جامعیه پدیید آورده کیه در کنیار
سایر عوامل مخرب در روابط اجتمیاعی ،موجیب سسیتی بنییاد ارتباطیات اجتمیاعی و
کمرنگ شدن صمیمیت میان اعضای آن شده است و بستر شکاف نسلی را فراهم کیرده
است؛ اما شاید مهمتر از پرداختن به مزایا و معاییب ایین حیوزه از ارتباطیات دیجیتیال
اجتماعی ،این سؤال باشد که آیا بشر توانسته است این شیوه جدید از رفتار اجتماعی را
بهدرستی بشناسد؟ طبق مطالعات انجام شده ،کمتر پهوهشی بهطور مشخص ،این رفتیار
را بهصورت ریاضی و دقیق مورد نقد و بررسی قرار داده است .اقتصاد رفتاری رشیتهای
است که میتواند رفتارهای انسانی را بهصورت مدلهای ریاضی ،شبیهسیازی و تحلییل
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کند .به همین سبب ،در این مطالعه براساس نظریههای اقتصاد رفتاری سعی شیده اسیت
که تابع تقاضای شبکههای اجتماعی و ارتباطات رودررو کشف شود و نوع ارتباط مییان
این دو تابع مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ تا بتوان با شیناخت عمییق از گسیترش ایین
رویداد نوین در روابط میان فردی به کنترل آسیبهیای احتمیالی آن پرداخیت .بیر ایین
اساس ،در ادامه ،با نگاهی به مطالعات موجود در خصوص استخراج تابع تقاضیای کیاال
و خدمات به معرفی مدل پیشنهادی برای بیرآورد تیابع تقاضیای شیبکههیای اجتمیاعی
پرداخته خواهد شد.
پیشینه پژوهش

بندگی منفرد ( )1391پهوهشی را با عنوان «تحلیل محتوای مضامین فرهنگیی و اجتمیاعی در
شبکههای اجتماعی» انجام داده است که یافتههای آن نشان می دهید کیه در جامعیه بررسیی
شده ،زنان بیشتر از مردان عضو فیی بیو انید و بیشترشیان حیدود  25سیال سین دارنید.
همچنین افراد تحصیلکرده بیشترین قشر کاربران و مخاطبان فی بو را تشکیل میدهند.
براساس نتایج پهوهش زنگوئی ( )1391مشخص شید؛ مییان متغیرهیای جنسییت و
متغیرهای ارائه اطالعات تحصیلی و اطالعات تاریخ تولد ،محتوای بخش «درباره من» و
محتوای عک های بارگذاری شده در پروفایل کیاربران فیی بیو رابطیه وجیود دارد.
همچنین میان متغیرهای وضعیت تأهل و متغیرهای محتوای بخش درباره مین ،تعیداد و
محتوای عک های بارگذاری شده و رعایت حجاب اسالمی در عک هیای بارگیذاری
شده ،رابطه برقرار است .نتایج آمارهای این پهوهش نشان میدهد کیه بازنمیایی هوییت
مجازی به تفکیک دو متغیر جن

و وضعیت تأهل متفاوت است.

کوثری ( )1386در پهوهشی بیا عنیوان «جهیان فرهنگیی کیاربران ایرانیی در شیبکه
دوستیابی اورکات» نشان داد که کاربران ایرانی ،بعد از برزیل و امریکا ،رتبه دوم را در
این سایت دوستیابی دارند .نتایج این پهوهش نیز نشان میدهید مجیردان شیش برابیر
بیشتر از متأهالن ،در این شبکه عضویت دارند؛ تعداد کاربران زن بیشتر از کیاربران میرد
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است و میانگین سنی کاربران نسبت به وبالگهیا بیاالتر اسیت؛ نزدییک بیه  54درصید
کاربران نیز  17تا  22سال سن دارند؛ مهمترین دلیل حضور در شبکه ،پیدا کردن دوست
و بعد از آن ،پیدا کردن شریک فعال برای زندگی بوده است از میان عالیق فرهنگی نییز
سه حوزه موسیقی ،فیلم و ادبیات بیشتر از دیگر حوزهها برای جوانان جالب بوده است.
توتو )2010(1پهوهشی را بیا عنیوان «خودافشیایی در فیی بیو ؛ تحلییل محتیوای
پروفایل کاربران امریکایی و کنییایی» انجیام داده اسیت .در ایین پیهوهش  50پروفاییل
فی بو

بررسی شده است .هدف از انجام ایین پیهوهش دریافیت نیوع اطالعیات بیه

اشترا

گذاشته شده از سوی کاربران دو کشور بوده است .این پهوهش نشان مییدهید

که کاربران شبکههای مجازی از طریق بارگذاری عک هایی بهجز عک

شخصی خیود

در پروفایل ،ایدهآل ذهنیشان را برای دیگران به نمایش میگذارند و این با هویت و نام
آنان فرسنگها فاصله دارد.
هام2و همکارانش ( )2011مقالهای را با عنوان «تحلیل محتوای عک هیای پروفاییل
فی بو

در مجله کامپیوتر در رفتار انسانی» بیه چیا

رسیاندهانید .در ایین پیهوهش،

ساخت هویت و نقش جنسیت در استفاده از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی بررسیی و
عک های پروفایل کاربران مرد و زن شبکه فی بو

باهم مقایسه شیده اسیت .تعیداد

عک های بارگذاری شده در پروفاییل و محتیوای عکی هیا در ایین پیهوهش تحلییل
شدهاند و پهوهشگران دریافتهاند که میان تعداد عکی هیای بارگیذاری شیده و جین
کاربران رابطه معناداری وجود دارد .شرکتکنندگان در این پهوهش ،دانشجویان مذکر و
مؤنث بین  18تا  23سال بودهاند ،اما میان محتوای عک

پروفایل و جن

هیی رابطیه

معناداری دیده نشده است.
یافتههای پهوهش بوید3و الیسون )2007(4نیز حیاکی از آن اسیت کیه جنسییت ،بیر
1
. Thotho
2
. Hum
3
. Boyd
4
. Ellison

تدوین روش برآورد تابع تقاضاي شبکههاي اجتماعي با رویکرد غيرخطي 211 

مشارکت کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی تأثیر میگذارد .پسران جوان نسبت بیه
دختران جوان تمایل بیشتری به فعالیت در شبکهها دارنید امیا دختیران بیا سینین بیاالتر
نسبت به پسران با سن باالتر ،دو برابر بیشتر از دختران همسیال خیود بیرای تعامیل بیا
جن

مخالف در شبکهها حضور مییابند و کمتر عالقیهمنید بیه مالقیات افیراد جدیید

هستند؛ همچنین دختران بیشتر از پسران همسال خود به استفاده از این شیبکههیا بیرای
ارتباط با دوستان خود عالقه دارند.
درباره تأثیر جنسیت ،الرسن )2009(1نییز در مطالعیه خیود دریافیت کیه تعامیل در
شبکهها میتواند به تکرار و حفظ دوستیها کمک کند امیا دختیران بییش از پسیران بیه
نظرهای دریافت شده و اینکه از سوی چه کسی ارسال شده است ،توجیه مییکننید .بیر
این اساس به نظر میرسد که رابطیه معنیاداری مییان ویهگییهیای جمعییتشیناختی و
چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی وجود دارد؛ اما آیا دلیل اسیتفاده از شیبکههیای
اجتماعی هم در گروههای گوناگون متفاوت است؟
در این خصوص یافتههای پهوهش عاملی ( )1389در مورد دالییل گیرایش جوانیان
ایرانی به شبکه اجتماعی فی بو با بهرهگیری از روش کیفی و مصاحبه عمیق ،حیاکی
از آن است که بیشترین دلیل استفاده کاربران از فی بو  ،حفیظ ارتبیاط بیا دوسیتان و
آشنایان و جستجوی دوستان و همکالسیهای قدیمی است.
عدلیپور ( )1391نشان داده است که اکثر جوانان بهمنظور تقویت و حفظ روابط فعلی ،احیای
ارتباطات قدیمی ،ایجاد و گسترش روابط دوستانه (دوستیابی) ،تفریح و سرگرمی ،کسب اخبیار
و اطالعات ،اطالعرسانی همگانی ،خودافشاگری و تخلیه عاطفی و هیجانی همچنین کسب هویت
جهانی یا مدرن به فی بو روی آوردهاند و فضای آن را سیاسی نمیدانند.
پهوهش شهابی و بیات ( )1391نیز نشان میدهد که اکثر کاربران بیهمنظیور تسیهیل
روابط فعلی ،احیای ارتباطات قدیمی ،ایجاد و حفظ ارتباطات دوسیتانه بیه شیبکههیای
اجتماعی مجازی روی آوردهاند و این فضا را سیاسی نمیدانند.
1
. Larsen

  212پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 1پياپي  / )97بهار 1398

همچنین لنهیارت1و میدن )2007(2در پهوهشیی پیرامیون دربیاره دالییل کیاربران بیه
شبکههای اجتماعی مجازی در ایاالتمتحده ،نتیجیه گرفتیهانید کیه  55درصید نوجوانیان
پروفایلهای شبکهای دارند و صفحات آنان در این شیبکههیا شیامل خودگشیودگی قابیل
مشاهده ،ساده و صمیمانه و تعاملهایی است که رفتارشان را به تصویر میکشد .یافتههیای
آنها نشان میدهد که  91درصد کاربران شبکههای اجتماعی ،از این شبکههیا بیرای حفیظ
روابط با دوستانی استفاده میکنند که با آنها رفتوآمد مکرر دارند و  82درصید بیه دنبیال
حفظ روابط با کسانی هستند که با آنها رفتوآمد ندارند ،ضمن اینکیه  72درصید آنیان از
شبکههای مجازی برای ایجاد و پیگیری طرحهای اجتماعی بهره میگیرند.
در پایان جوینسون )2008(3نیز در مطالعهای ،به دنبال این هدف کیه چیه چییزی در
سایتهای مورد نظر وجود دارد کیه شخصیی را تحرییک بیه مانیدن در فضیای شیبکه
میکند ،اقدام به مصاحبه با کاربران شبکهها کرده است تا خصوصیات شخصی ،باورهیا،
ارزیابی رفتار ،نیازها و عوامل انگیزشی آنان را شناسایی کند .این پهوهش نشان میدهید
که حفظ تماس دلیل اصلی استفاده از فی بو است.
براساس مطالعات نظری بررسی شده میتوان با کمک فضای مجازی به مطالعه رفتار
کاربران پرداخت .این کاربران تقریباً در تمامی مطالعات ،بازه سنی بین  20تا  25سال را
داشتهاند .طبق نتایج بهدست آمیده ،جنسییت ،سین و تحصییالت بیر رفتیار در فضیای
مجازی مؤثر است و مردان مجرد  6برابر بیشتر از متأهالن در شبکههای اجتماعی عضیو
هستند .مهمترین دلیل استفاده از شبکههای اجتماعی ،ارتباطات مییان فیردی اسیت کیه
برای اولین بار انجام شده است .از طرفی رفتارهیای ارتبیاطی در شیبکههیای اجتمیاعی
بسیار ساده و قابل مشاهده است .از دیگر دستاوردهای این بخش مییتیوان بیه حضیور
فعالتر پسران جوان در شبکههای مجازی اشاره کرد .در پاییان آنکیه ،مطالعیات پیشیین
نشان میدهد ارتباطات میان فردی در شبکههای اجتماعی بهصورت روزافزون در حیال
1. Lenhart

2
. Madden
3
. Joinson

تدوین روش برآورد تابع تقاضاي شبکههاي اجتماعي با رویکرد غيرخطي 213 

رشد است و از آنجا که زمان (بهعنوان بودجه در ارتباطات) محدود است ،ایین افیزایش
استفاده ،جایگزین سایر روشهای ارتباطی ،بهخصوص روابط حضوری شیده اسیت .از
طرفی بهدلیل کمتر بودن استهال ها ،شیوه مجازی جیذابیت بیشیتری در مییان کیاربران
خواهد داشت؛ اما نظیر قطعیی در ایین خصیوص نیازمنید مطالعیات رفتیاری براسیاس
نظریههای اقتصادی است که در مدیریت رسانه بهصورت مجزا در اقتصاد رسیانه میورد
مطالعه قرار میگیرد .براساس مسئله پهوهش حاضر ،مفهومشناسی تقاضیا در ارتباطیات
میان فردی میتواند تصمیم گیرندگان این حیوزه از علیوم ارتباطیات را ییاری دهید .در
ادامه ،سعی شده است که این مفهوم و سیایر مفیاهیم تشیکیلدهنیده چیارچوب نظیری
پهوهش معرفی شوند.
چارچوب نظری پژوهش

مفهومشناسي تقاضا
تقاضا بهصورت کلی ،مقدار کاال یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامیل در
هر دوره از سوی مصرفکننده خریداری یا مصرف میشود .باید توجه داشت که تقاضا
با نیاز متفاوت است و بخشی از نیازها با توجه به قیمت ،درآمد و سایر عوامل مؤثر ،بیه
تقاضا تبدیل می شوند .بر ایین اسیاس ،مقیدار تقاضیای از هیر کیاال از سیوی هیر فیرد
بهصورت ) QxD=f (Px،Py،I،A،Eتعریف میشود (سالواتوره ،ترجمه سیبحانی.)1380 ،
اگر در این رابطه بقیه عوامل مؤثر بر تقاضا بهجز قیمت کاال ثابیت فیرش شیوند ،تیابع
تقاضا تابعی است که رابطه قیمت کاال و مقدار تقاضای آن را نشان میدهد (سیالواتوره،
ترجمه سبحانی .)1380 ،هرگاه هر یک از شرایط تغییر کند ،کل منحنی تقاضا جابیهجیا
میشود .بهطور معمول ،تغییر در تقاضا به دو دسته تقسیم میشود:

 تغيير در مقدار تقاضا؛ که بهدلیل تغییر در قیمت کاال بهوجود میآید و با حرکیت

بر روی منحنی تقاضا نشان داده میشود (سالواتوره ،ترجمه سبحانی.)1380 ،

 تغيير در تقاضا؛ این تغییر بهدلیل تغییر در عوامل مؤثر بر تقاضا بهجز عامل قیمت

صورت میگیرد که باعث جابهجایی منحنی تقاضا میشود که به این جابهجیایی ،تغیییر
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در تقاضا نیز گفته میشود .از طرفی ،هنگامیکه درآمد پولی یک فیرد افیزایش میییابید
(سایر عوامل ثابت) بهطور معمول ،بر تقاضای او برای یک کیاال نییز افیزوده مییشیود.
یعنی فرد با همان قیمت مقدار بیشتری از کاال را در واحد زمان خریداری خواهد کیرد؛
بنابراین اگر درآمد فرد افزایش یابد ،منحنی تقاضای او برای آن کاال به سمت باال انتقیال
خواهد یافت (سالواتوره ،ترجمه سبحانی .)1380 ،همچنین تغییر در سلیقه فرد در مورد
یک کاال موجب جابهجایی منحنی تقاضای او برای کیاال مییشیود .بیرای مثیال ،تماییل
بیشتر به تماشای فیلم در سینما ،باعث جابیهجیایی منحنیی تقاضیای فیرد بیرای سیینما
(جابه جایی به سمت راست و باال) خواهد شد و بیرعک  ،در صیورت کیاهش تماییل
شخص به سینما ،منحنی تقاضای او به سمت پایین انتقال مییابد .حال اگر قیمت کاالی
جانشین (شرکت در کنسرت موسیقی) افزایش یابد ،منحنی تقاضای فرد برای ییک کیاال
به سمت باال منتقل میشود و اگر قیمت کاالی مکمل (هزینه پارکینیگ سیینما) افیزایش
یابد ،منحنی تقاضای آن کاال به سمت پایین انتقال مییابد.
روشهاي برآورد تابع تقاضا
در تمامی الگوهیای اقتصادسینجی تخمیین تیابع تقاضیا ،متغییر قیمیت از جایگیاه وییههای
برخوردار بوده است؛ پ

از مطالعه مبانی نظری اقتصیاد میدیریت ،مشیخص مییشیود کیه

روشهییای جمییعآوری اطالعییات بییرای بییرآورد تییابع تقاضییا بییه دو شیییوه مصییاحبه بییا
مصرفکنندگان (رفتارسنجی) و مطالعات تجربیات بازار (برآوردهیای آمیاری) تقسییمبنیدی
شده است (بریگام و پاپیاس ،ترجمیه موسیوی الغیروی )155-153 :1365 ،کیه در تمیامی
مطالعات اقتصادی از روش دوم بهره برده شده است .مهیمتیرین دلییل کیاربرد بیشیتر روش
دوم را میتوان وجود اطالعات اقتصادی ،هزینه کم و سهولت اجرا دانست اما نتایج حاصیل
از آن بهسختی قابلتعمیم به زمانی دیگر است .طبق یافتههای نظری ،دقیت روش اول بیشیتر
گزارش شده است (بریگام و پاپاس ،ترجمه موسیوی الغیروی .)155:1365-153 ،در روش
اول باییید نییوع رابطییه میییان متغیرهییا ،شیییوه جمییعآوری اطالعییات ،تعییداد نمونییه و روش
نمونهگیری پهوهش مشخص شود که نیاز به بررسی پیشینه پهوهشی مشابه دارد .بیرای ایین
منظور در جدول  15 ،1مطالعه پهوهشی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
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جدول  .1بررسی پیشینه تجربی جهت کشف روش مطلوب برای استخراج تابع تقاضای
شبکههای اجتماعی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

روش تحقیق
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
توصتتی س -پیمایشتتسر
فد
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر ف د
همبس؛ سر
زمانسر ف د
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
پتتهوهث ثانویتتهر ی ت
یس؛ماتیک
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر ف د
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس
همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس

14

ب نامهریز ی خطسر
بهینه یابسر رف؛ار نجس

15

همبستتت؛ سر تتت
زمانسر اکولوژیکس

تعداد
نمونه

جمعآوری
اطالعات

پیشفرض
برای توابع

25

م کز آمار

ل اری؛مس

57

م کز آمار

خطس

280

پ شنامه

ل اری؛مس

35

م کز آمار

ل اری؛مس

32

م کز آمار

ل اری؛مس

20

ا ناد
ازمانس

ل اری؛مس

26

ا ناد
ازمانس

ل اری؛مس

5

ا ناد
ازمانس

ل اری؛مس

تتتتت

م ور منابع

ی خطس

33

م کز آمار

ل اری؛مس

31

م کز آمار

ل اری؛مس

25

م کز آمار

ی خطس

52

م کز آمار

خطس

409
نمونه
هم ن

پ شنامه

ی خطس

مه بانس1393 ،

41

م کز آمار

ی خطس

محمدزاده و
همکاران1394 ،

منبع
آرمن و همکاران،
1394
الم و همکاران،
1394
حسینس جبلس و
همکاران1393 ،
فط س و
همکاران1393 ،
رنجب و همکاران،
1393
دریساو بهمن شی
و همکاران1395 ،
اثنسعش و
مسنن مظ ،
1394
مهدو و
همکاران1395 ،
عباد و همکاران،
1395
و
عس
نورمحمد 1394 ،
زرانهاد و نوروزانس،
1384
زرانهاد و منصور ،
1390
وره امس و
موحدیان1395 ،
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براساس یافتههای جدول  1به نظر میرسد پیشفرش لگاریتمی و غیرخطی بودن بر
روابط میان متغیرها غالب بوده و مهمترین مرکز اطالعیاتی بیرای جمیعآوری اطالعیات
مرکز آمار ایران است .براساس شرایط مسئله پهوهش حاضیر پییشفیرش لگیاریتمی و
غیرخطی بودن روابط احتمالی میان متغیرهای مورد مطالعه مفروش داشیته شید؛ امیا در
خصوص پایگاه اطالعاتی شایان ذکر است کیه اطالعیات مربیوط بیه متغیرهیای میورد
مطالعه در این پهوهش در هی بانک اطالعاتی وجیود نیدارد؛ ازایینرو ،روش دوم کیه
پرسشنامه است ،مورد استفاده قرار گرفت .از دیگر یافتههای بهدست آمده مییتیوان بیه
سطح پهوهش اشاره کرد که براساس ابزار «پرسشنامه» باید «فردی» در نظر گرفته شیود.
همچنین براساس مبانی نظری استخراج تابع تقاضا ،روش رفتارسینجی (براسیاس توابیع
بیتفاوتی) از دقت بیشتری برخوردار است کیه بیا توجیه بیه تاریخچیه کیاربری آن در
دوران معاصر (مهربانی )1393 ،مورد استفاده پهوهش حاضر است 1.برای افیزایش دقیت
در تحلیل اطالعات رفتاری نیز روش بهینهیابی غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته است.
این روش کمک میکند تا نقاط تعادل مصرفکنندگان با دقت بیشتری استخراج شوند.
روششناسی پژوهش

پهوهش از نظر اطالعات اولیه بوده و در سطح فردی ،با منطیق قیاسیی و در مقطعیی از
زمان انجام شده است .از آنجا که قدرت سنجش و اندازهگیری کمی با مقیاس فاصیلهای
برای متغیرهای پهوهش وجود دارد ،پهوهش بهصورت کمی انجام شده اسیت .بیهدلییل
تشخیصی بودن متغیرهای مستقل پهوهش ،پهوهشگر قدرت دخالت در رفتار کاربران را
نداشته و فقط به سنجش و اندازهگیری رفتارهایشان پرداخته اسیت .ازایینرو ،مییتیوان
گفت که پهوهش بهصورت مشاهدهای انجام شده است .بهموجب بررسی توان اجراییی
 .1براساس جستجوی پایگاههای علمی توسط پهوهشگران حاضر ،در چهار سال گذشته ،به جیز پیهوهش مهربیانی
( )1393مطالعهای که به مقایسه این دو روش و یا معرفی روش جدید پرداخته باشد ،انجام نشیده اسیت .ارزییابی
ادبیات تحقیق نشان میدهد روش برآوردهای آماری براساس رویدادهای پیشین در بازار تنها روش استخراج تیابع
تقاضا در مطالعات تجربی است؛ که منابع نظری دقت این روش را کمتر از روش رفتارسینجی مییداننید .بررسیی
تحلیلی ی مقایسهای این ادعا خارج از تعهد محققین حاضر بوده و مطالعهای مستقل را میطلبد.
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مدل پیشنهادی ،تعداد  621نفر از دانشجویان پسر شهر تهران بهصورت داوطلبانه میورد
ارزیابی قرار گرفتند .پ

از ارزیابی اولیه ،براساس پاسخ سیؤال اول پرسشینامه (کیه در

جدول  4در بخش متغیرهای کنترلی ارائه شده است) 120 ،نفر بهعنوان نمونیه انتخیاب
شدند .براساس نظر دالور ( ،)1396طبیبی و همکاران ( )1397ویمر و دومینیک (ترجمه
سیدامامی )1389 ،این اقدام کمک میکند تا اثرات متغیرهای مشتبهکننده کنتیرل شیده و
در سنجش و اندازهگیری پارامترهای توابع اقتصادی مورد نظیر ،خطیایی رخ ندهید .در
خصوص تعداد نمونه نیز ،به موجب اینکه میانگین تعداد نمونه در مطالعیات پیشیین 72
عضو بوده است (براساس یافتههای جدول  ،)2در این پهوهش به منظور حفیظ ویهگیی
نرمال بودن متغیر وابسته ،بهعنوان شرط تحلیل همبستگی (که براساس یافتههای آزمیون
کلموگروف اسمیرونوف در جدول  ،2تمامی مقادیر سطح معنیاداری بیشیتر از  %5بیوده
که نشاندهنده نرمال بودن متغیرهای وابسته پهوهش است) ،برای هر گروه  30نمونه در
نظر گرفته شد و در کل  120نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .این میزان نمونیه نسیبت بیه
میانگین مطالعات پیشین  %67بیشتر است.
جدول  .2یافتههای آزمون کلموگروف اسمیرونوف برای هشت متغیر وابسته مورد مطالعه
زمان
(ثانیه)
1440
10800
7200
3600

متغیر
متتتدم زمتتتان ارتبتتتا
میانف د
مدم زمان ارتبا مجاز
متتتدم زمتتتان ارتبتتتا
میانف د
مدم زمان ارتبا مجاز
متتتدم زمتتتان ارتبتتتا
میانف د
مدم زمان ارتبا مجاز
متتتدم زمتتتان ارتبتتتا
میانف د
مدم زمان ارتبا مجاز

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آماره
آزمون

سطح
معناداری

30

0/094 1991.8271 3954.1027

0/2

30

0/098 2766.2952 6033.2418

0/2

30

1673.829 4263.3113

0/098

0.2

30

0/144 2098.9166 3800.6184

0/112

30

0/127 1287.8307 2368.5349

0/2

30

0/103 1301.5066 2567.0097

0/2

30

0/151 549.18909 1167.2895

0/079

30

0/096 557.47677 1301.0843

0/2

به منظور همگنسازی جامعه مورد مطالعه و افزایش اعتبار درونی پیهوهش ،افیرادی
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که گزینه «غیره» را در هر یک از بخشهای سؤال اول پرسشنامه (بخشهای ایین سیؤال
در نمودار  1مشخص شده است) انتخاب کرده بودنید ،حیذف شیدند .بیر ایین اسیاس
میتوان روش نمونهگیری را در این مطالعه غیراحتمالی معرفی کرد.
نمودار  .1طرح غربالگری اعضای داوطلب برای کنترل متغیرهای مشتبهکننده و انتخاب
اعضای جامعه

20

25

1

4

بهموجب یافتههای نظری ،متغیرهای سین ،وضیعیت تأهیل ،درآمید ماهانیه ،محیل
زندگی ،دسترسی به اینترنت ،زندگی ،سطح تحصییالت و دلییل اسیتفاده از شیبکههیای
اجتماعی ،با نقش مستقل ،مشتبهکننده ،کنترل بیا شییوه انیدازهگییری کمیی ،گسسیته دو
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ارزشی و مقیاس اسمی مورد سنجش قرار گرفت .همچنین مدت زمان فراغت آزمیودنی
در شبانه روز بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل ،مشتبهکننده و تعدیلگیر بیا شییوه
اندازهگیری کمی ،گسسته چند ارزشی و مقیاس فاصیلهای سینجیده شید .ارتبیاط مییان
فردی و ارتباط در شبکههای اجتماعی مجازی ،بهعنوان متغیرهای اصلی میورد مطالعیه،
زمانی را نشان میدهد که فرد برای ارتباط بیا سیایر افیراد در اوقیات فراغیت ییکروز
کاری ،صرف میکند .این زمان در پیهوهش حاضیر بیه ثانییه مطالعیه شیده و براسیاس
درصدی از زمان فراغت فرد ،مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین منظیور از تقاضیا
مقدار زمانی است که فرد از اوقات فراغت خود به ارتباطیات مییان فیردی حضیوری و
مجازی اختصاص میدهد .بودجه ،در پهوهش حاضر برای زمان بازتعریف شده اسیت.
منظور از خط بودجه نیز مجموع نقاط زمانی اختصاصیافته بیه ارتباطیات مییان فیردی
حضوری و مجازی است که براساس میزان اوقات فراغت در ساعات فعالییت فیرد (در
ساعات اداری یا فعالیت حرفهای) محاسبه شده است.
براساس روش پهوهش ،به منظور بررسی روابط مدل مفهیومی ،همیانگونیه کیه در
بخش قبلی مشخص شد ،پرسشنامه ای طراحی شده است کیه در مییان اعضیای جامعیه
توزیع گردیده است .در این پرسشنامه که  5بخش دارد ،پهوهشگر با پرسیش و بررسیی
اطالعات تلفن همراه هوشمند آزمودنی ،تغییر در متغیرهیای مسیئله را سینجیده اسیت.
طبق متغیرهای شناسایی شده ،برای دستیابی به اهداف پهوهش ،بخش اول بیا شیرح 10
سؤال به کنترل متغیرهای مشتبهکننده میپردازد .در بخش دوم کیه  3سیؤال دارد ،میدت
زمان فراغت تخصیصیافته بیه روابیط مییان فیردی حضیوری ،اسیتفاده از شیبکههیای
اجتماعی و سایر اقدامات شخصی مورد سنجش قرار گرفتیه اسیت .در بخیش سیوم از
پرسشنامه سعی شده است تا آزمودنی شبکههای اجتماعی را که در آن حساب کیاربری
دارد ،بیان کند و در بخش چهارم ،براساس بحیث میدیریت انیریی و زمیان ،بیه زمیان
مصرفشده برای هر یک از شبکههای اجتمیاعی کیه امیروزه تمامیاً دارای نسیخه قابیل
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نصب در تلفنهای همراه با هر نوع سیستم عامل ،اعم از ای .او .اس 1،.اندرویید2و بلیک
بری3هستند ،پرداخته شده ،تقریباً تمامی کاربران شبکههای مجازی از تلفن همیراه خیود
استفاده میکنند .در بخش  5پرسشنامه دلیل استفاده از شبکههای اجتماعی مورد سنجش
قرار گرفته و در نهایت ،پهوهشگر با  5بخش و  16سیؤال بیه سینجش و انیدازهگییری
متغیرهای پهوهش پرداختیه اسیت .در ایین پیهوهش بیرای افیزایش رواییی پرسشینامه
اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

 شناسایی مصادیق هر متغیر با توجه به تعریف آن
 مطالعه پرسشنامههای مشابه ،مقاالت ،کتابها و مجالت
 استفاده از نظر استادان و نیز کارشناسان علوم ارتباطات و مدیران رسانهای کشور

 توزیع ابتدایی پرسشنامه میان تعدادی از کارشناسان رسانهای و اعمال نظرهای اصالحی
براساس دیدگاههای به دست آمده از گروههای یاد شده (با توضیح اهداف آزمیون و
ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آنها ،از کارشناسان خواسته شید تیا
هریک از سؤاالت را براساس طیف سهبخشی «گویه ضروری است»« ،گویه مفید اسیت
ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبنیدی کننید) ،در محاسیبه شیاخص
الوشه ابتدا از نظر کارشناسان متخصص در زمینه محتوای ابزار پهوهش اسیتفاده شید و
سپ

نسبت روایی محتوایی مورد محاسبه قرار گرفت .استاندارد تعریف شده برای ایین

شاخص براساس  15خبره 0/49 ،مشخص شده است که براساس یافتههای جیدول  3از
روایی مطلوبی برخوردار است.

1
. ios

2
. Android

3
. Black Berry
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جدول  .3مقدار  CVRبرای سؤاالت ابزار پژوهش

ضروری است

گویه

ولی ضروری نیست

گویه مفید است

ضرورتی ندارد

گویه

در زمتتتان ف ا تتتت
بتت ا هتت یتتک از
اقتدامام روبت و تته
قدر از زمان ختود را
ای اقدامام
اخ؛صاص مسدهید؟
در کدام یک از شتبکه هتا اج؛متاعس حستا
کارب دارید؟
بخث مدی یت ان ژ گوشس همت اه شتما ته
مقدار از ان ژ مص فشتده را بته شتبکههتا
اج؛ماعس تخصیص داده ا ت؟
دلیتتل ا تت؛ اده شتتما از شتتبکههتتا اج؛متتاعس
کداماند؟

الوشه

م؛غی ها کن؛ ل

ن
وضعیت تأهل
شغل
درآمد ماهانه
د ؛ س به این؛ نت
نوع زندگس
محل زندگس
طح تحصیالم
مدم زمان ف ا ت
دلیل ا ؛ اده از
شبکهها اج؛ماعس
روابط میان ف د
ا ؛ اده از شبکهها
اج؛ماعس

ضریب

سؤال

بخش

تعداد خبرگان پاسخدهنده

پاسخ

12
14
13
15
14
14
13
15
14

0
0
2
0
1
1
1
0
0

3
1
0
0
0
0
1
0
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

0/6000
0/8667
0/7333
1/000
0/8667
0/8667
0/7333
1/000
0/8667

14

0

1

15

0/8667

13

1

1

15

0/7333

14

1

0

15

0/8667

13

0

2

15

0/7333

12

1

2

15

0/6000

14

1

0

15

0/8667

13

1

1

15

0/7333
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همچنین در پهوهش حاضر از طریق توزییع پرسشینامههیا بیین  30نفیر از اعضیا و
توزیع مجدد آنها بیا فاصیله زمیانی  15روز بیا اسیتفاده از آزمیون ضیریب همبسیتگی
اسپیرمن ،پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت .همبسیتگی بیین پاسیخ سیؤاالت
پرسشنامه در دو بازه زمانی به شرح جدول  4مشخص شده است.
جدول  .4مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن برای پاسخهای سؤاالت ابزار پژوهش

سؤال
1
1/2
2/2
3/2
3
4
5
میان ین کل
پ شنامه

آزمون اسپیرمن
ضریب همبستگی
0/8153
0/8497
0/8154
0/8552
0/8198
0/8080
0/8516

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

تعداد نمونه
30
30
30
30
30
30
30

0/8307

براساس یافتههای جدول  ،4ضرایب همبستگی اسپیرمن برای تمامی سؤاالت بیشیتر
از  %80ی بهعنوان مرز قبول پایایی ابزار پهوهش (دالور)1396 ،ی بیوده و در سیطح %95
معنادار است .این یافته نشان میدهد که ابزار پهوهش پایایی قابل قبولی دارد و بنیابراین
پرسشنامه از اعتبار و پایایی الزم برخوردار است.
در هنگام تحلیل اطالعات براساس طرح پهوهش ،از دو شیوه توصیفی و همبسیتگی
استفاده شده است .بر این اساس ،از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی غیرخطیی و
بهینهیابی (بهموجب نظریه های اقتصاد خرد و رفتارسنجی) بهره برده شده اسیت چراکیه
منحنیهای بیتفاوتی در اقتصاد ،رابطهای درجه دوم و لگاریتمی دارند و نقیاط تعیادلی
وضعیت بهینه رفتاری را برای مخاطبان نشیان مییدهنید (محتشیم دولتشیاهی.)1372 ،
مهمترین نرمافزار به کار رفته ،اکسل ( 2010برای اجرای الگوریتم جستجوی تکبعیدی
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(هیلیر و لیبرمن ،ترجمه مدرس و آصفوزیری )1381 ،در فضای برنامهریزی ریاضیی)
و ( 20 spssبرای اجرای آزمونهای آماری و تحلیل توصیفی دادهها) بوده است.
یافتههای پژوهش

بهموجب دستیابی به تابع تقاضا براساس روش رفتارسنجی ،ابتدا باید منحنیهای بییتفیاوتی
و نقاط تعادل مصرفکننده در هنگام تغییرات درآمدی و قیمتیی اسیتخراج شیود تیا پی

از

انتقال مختصات نقاط به نمودار دوبعدی قیمت ی مقدار توابع تقاضا بیهدسیت آیید .بیر ایین
اساس در ادامه محاسبات به تفکیک بخشهای معرفیی شیده ،ارائیه شیده اسیت .در بخیش
بعدی ،براساس متغیرهای زمان فراغت در شبانهروز( ،میزان زمانی کیه فیرد بیرای ارتباطیات
میان فردی مجازی ،ارتباطات میان فردی حضوری و سایر اقدامات فردی صیرف مییکنید)،
سعی شده است تا تابع بیتفاوتی از اقدامات در شبانهروز و تابع تقاضیا در شیبانهروز بیرای
ارتباطات میان فردی حضوری و مجازی استخراج شود .براساس اطالعیات بیهدسیت آمیده،
جامعه مورد مطالعه در  4بخش براساس زمان فراغت در شبانهروز گروهبندی شده است کیه
برای استخراج توابع در گامهای بعدی ضرورت دارد.
استخراج منحنيهاي بيتفاوتي
برای استخراج منحنی بیتفاوتی ،جامعه مورد مطالعه ،براساس زمان فراغت طبقیهبنیدی
شد .این اقدام باعث شد که براساس ادبیات پهوهش بتوان فرش کرد گروههای همگین
از نظر زمان فراغت از ارتباطات اجتماعی خود مطلوبییت ثیابتی دارنید .بیا ایین فیرش
اطالعات مربوط به زمان حضور در شبکههای مجازی و ارتباط میان فردی برای افیرادی
که در یک روز کاری یک ،دو ،سه و چهار ساعت فرصت بیرای ارتباطیات انسیانی آزاد
دارند ،براساس توابع غیرخطی لگاریتمی ،درجه دوم و درجه سوم ،آمیخته ،توانی ،رشید
و نمایی ارتباطسنجی شدند .یافتهها براساس خروجی نرمافزار  spssبه شرح جیدول 6
مشخص شده است .یافتههای این بخش بهترتیب ضریب همبستگی ،آماره فیشر ،درجیه
آزادی اول و دوم و سطح معناداری را نشان میدهند .در صیورتی کیه سیطح معنیاداری
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برای هر تابع کمتر از  5درصد باشد ،تحلیل رفتار متغیرها با رابطه هدف معنیادار اسیت.
همچنین اگر سطح معناداری برای چنید تیابع کمتیر از  5درصید باشید ،تیابعی بیرازش
بیشتری خواهد داشت که دارای سطح معناداری کمتر یا آماره فیشر بزرگ باشد.
جدول  .5بررسی معناداری رابطه غیرخطی میان زمان حضور در شبکههای مجازی و ارتباط
میان فردی
پارامتر

زمان فراغت

ضریب همبستگی

آماره فیشر

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

ضریب همبستگی

آماره فیشر

Quadratic

درجه آزادی 1

0/00
0/01
0/02
Cubic
Compound 0/00
0/01
Power
0/00
Growth
Exponential 0/00
Logarithmic 0/00
0/00
Quadratic
0/01
Cubic
Compound 0/00
0/02
Power
0/00
Growth
Exponential 0/00
Logarithmic

0.44
0/50
0/54
0/36
0/31
0/36
0/36
0/58
0/61
0/64
0/33
0/34
0/33
0/33

22.17
13/58
9/96
15/94
12/53
15/94
15/94
38/45
20/66
15/08
14/02
14/59
14.02
14/20

درجه آزادی 2

غیرخطی

1
2
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

28
27
26
28
28
28
28
28
27
26
28
28
28
28

سطح معناداری

2

1
2
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

28
27
26
28
28
28
28
28
27
26
28
28
28
28

تابع

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

زمان فراغت

1

0/30
0/31
0/32
0/30
0/23
0/30
0/30
0/27
0/38
0/38
0/26
0/19
0/26
0/26

12.15
6/06
4/09
12/15
8/54
12/15
12/15
10/55
8/26
5/37
9.68
6.36
9/68
9/68

پارامتر

3

4

از آنجا که منحنی لگاریتمی دارای آماره فیشر بزرگتری است (و معنادار) ،بهعنیوان
رابطه ریاضی مفروش برای رابطه غیرخطی میان زمان حضور در شبکههیای مجیازی و
ارتباط میان فردی در هر چهار بازه زمان فراغت در نظر گرفته میشود .براساس جیدول
 6که از خروجیهای نرمافزار  spssاست ،معادله منحنیهای بیتفاوتی را به این شیرح
میتوان استخراج کرد:
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جدول  .6ضرایب معادله منحنیهای بیتفاوتی برای زمان حضور در شبکههای مجازی و
ارتباط میان فردی

پارامتر
ساعت
1
2
3
4

ضریب
ثابت
3752.30
8217.33
30417.97
30184.30

ضریب
متغیر
356.88751.273216.772984.95-

آماره فیشر
12/15
10/55
22/17
38/45

سطح
معناداری
0/00
0/00
0/00
0/00

عبارات زیر رابطه ریاضی منحنیهای بیتفاوتی را برای چهار بازه زمانی نشان میدهد.
عبارت ()1

Y=3752.296   356.88  LN  X  

عبارت ()2

Y=8217.325   751.27  LN  X  

عبارت ()3

Y=30417.971   3216.768  LN  X  

عبارت ()4

Y=30184.302   2984.945  LN  X  

استخراج نقاب تعادل در منحنيهاي بيتفاوتي براساس خط بودجه زماني
در این بخش برای الگو اطالعیات اوقیات فراغیت ییک تیا چهیار سیاعت ،فراینید
جستجوی تکبعدی غیرخطی (با استفاده از نرمافزار اکسل) به منظور دستیابی بیه نقطیه
تعادل زمانی برای منحنی بیتفاوتی اوقات فراغت انجام گرفت .در این فرایند سعی شید
تا نقاط مشتر میان منحنی بیتفاوتی و خط بودجه زمانی کاربران بهدست آید که نقطه
تعادل مصرفکنندگان را در زمان اوقات فراغت نشان میدهد .براساس یافتیههیا ،مییزان
زمان بهینه در نقطه تعادل برای اوقات فراغت افرادی که در روز بهطیور مییانگین ،ییک
ساعت زمان فراغت دارند 705 ،ثانیه یا تقریباً  12دقیقه است که طبق رفتار جامعه میورد
مطالعه  %35این زمان یا  4.11دقیقه را به ارتباط شیبکهای و  %34ییا  3.99دقیقیه را بیه
ارتباط حضوری میپردازند .یافتهها برای سه گروه زمانی دیگیر نییز در جیدول  7ارائیه
شده است که با دیدگاهی مشابه قابل توصیف است.

  226پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 1پياپي  / )97بهار 1398
جدول  .7مختصات نقطه تعادل زمانی برای منحنی بیتفاوتی براساس تغییرات درآمدی

705.11246

Y
Interpersonal
communication
1563.473416

Income

X
N Presence on social
networks
1
460.9135796

1390.7827

3189.667458

806.0936303

2

2686.8026
3242.8232

4887.277781
6492.468322

2798.256527
2799.256527

3
4

نمودار  .2نقاط تعادلی برای منحنی بیتفاوتی در چهار بازه زمانی فراغت براساس تغییرات درآمدی

براساس یافتهها ،مشخصات نقاط تعادلی به شرح جیدول  7اسیتخراج شیده اسیت.
براساس مختصات بهدست آمده می توان نمودار انگل را که اثر تغییرات زمان بیر مقیدار
تقاضا را برای ارتباطات فیردی حضیوری و شیبکهای نشیان مییدهید ،بیهدسیت آورد.
نمودارهای  3و  4که از انتقال نقاط تعادل به نمیودار دوبعیدی درآمید زمیانی و مقیدار
تقاضا برای دو شیوه ارتباطی حضوری و مجازی بهدسیت آمیدهانید ،پی

از اسیتخراج

معادله خط و منحنی تقریبی بیا ضیریب تعییین حیداکثری ،نمودارهیای انگیل را نشیان
میدهند .این عملیات در فضای نرمافزار اکسل  2010انجام شده است.
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نمودار  .3منحنی انگل برای حضور در شبکههای اجتماعی

نمودار  .4منحنی انگل برای ارتباطات میان فردی

بهموجب اینکه شیب منحنیهای انگل مثبت اسیت ،مییتیوان ادعیا کیرد اسیتفاده از
شبکههای اجتماعی و ارتباطات میان فردی حضیوری در جامعیه میورد مطالعیه ،نییازی
نرمال محسوب میشود .نکته قابل توجه اینکه براساس مقایسه دو منحنی انگل میتیوان
گفت ارتباط در شبکههای اجتماعی نسبت به ارتباطیات مییان فیردی حضیوری نییازی
لوک

یا تجملی محسوب میشود؛ چراکه با افزایش زمان فراغت ،اعضای جامعه میورد

مطالعه میل بیشتری به ارتباطات میان فردی حضوری نشان میدهند .بر ایین اسیاس ،بیا
وجود اینکه هر دو نوع نیاز کامالً نرمال هستند ،رفتار کاربران مورد مطالعه حیاکی از آن
است که شیب منحنی انگل برای ارتباطات میان فردی در فضای مجازی تندتر اسیت .از
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طرفی ،در صورت مفروش دانستن چرخه عمر محصول یا خدمت میتوان ادعا کرد که
استفاده از شبکه های اجتماعی زودتر از ارتباطات میان فردی حضیوری بیه خیدمت ییا
نیازی پست تبدیل میشود .بهنوعی میتوان گفت که بیا وجیود قیدمت روابیط انسیانی
حضوری همچنان این رفتار از مطلوبیت بیشتری برخوردار است .با توجیه بیه آنچیه از
شیب دو منحنی انگل مشخص شد ،مییتیوان گفیت کیه دلییل حضیور در شیبکههیای
اجتماعی بهجای ارتباطات حضوری ،نبود زمان کافی برای روابط میان فردی است.
استخراج نقاب تعادل در منحنيهاي بيتفاوتي براساس تغييرات قيمتي
در این بخش ،براسیاس الگیوی اطالعیاتی اوقیات فراغیت  10800 ،7200 ،3600و
 14400ثانیه بار دیگر فرایند جستجوی تکبعدی غیرخطی به منظور دسیتیابی بیه نقطیه
تعادل زمانی با فرش برابری زمان الزم برای ارتباط حضوری و شبکهای انجیام گرفیت.
در صورت تکرار این فرایند برای نسبتهای قیمتی جداول  8و  ،9میتوان نمودارهیای
متقابل بیتفاوتی و خطوط بودجه زمانی را استخراج کرد.
جدول  .8اطالعات الگوریتم جستجوی تکبعدی غیرخطی برای دستیابی به نقطه
تعادل براساس تغییرات قیمتی ارتباطات میان فردی حضوری

3600
7200
10800
14400
6262.00 6262.00 6262.00 6262.00
18142.97 19957.27 21953.00 24148.30
1827.47 1827.47 1827.47 1827.47
%100.00 %100.00 %100.00 %100.00
%100.00 %72.27
%56.01
%45.77

free time
Income
AI
BI
Price(X)AVER
Price(Y)AVER
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جدول  .9اطالعات الگوریتم جستجوی تکبعدی غیرخطی برای دستیابی به نقطه
تعادل براساس تغییرات قیمتی ارتباطات میان فردی در شبکههای اجتماعی

3600
7200
10800
14400
12250.48 12250.48 12250.48 12250.48
18142.97 19957.27 21953.00 24148.30
1827.47 1827.47 1827.47 1827.47
11.48
7.59
3.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

free time
Income
AI
BI
Price(X)AVER
Price(Y)AVER

نمودار  .5نقاط تعادلی برای منحنی بیتفاوتی در چهار بازه زمانی فراغت براساس
تغییرات قیمت ارتباطات میان فردی

نمودار  .6نقاط تعادلی برای منحنی بیتفاوتی در چهار بازه زمانی فراغت براساس
تغییرات قیمت ارتباطات میان فردی

براساس نقاط مشتر میان منحنیهای بیتفاوتی و خطوط بودجه زمانی چهار نقطیه
بهدست آمد که مبنای تعیین تابع تقاضا خواهد بود و در ادامه به آن پرداخته شده است.
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استخراج تابع تقاضا از طریق نقاب تعادلي در منحنيهاي بيتفاوتي
با استفاده از نقاط تعادلی بهدسیت آمیده از جیداول  8و  ،9اطالعیات جیدول زییر
استخراج میشود و میتوان نمودار دوبعدی قیمت (نرخ زمان مصرفی برای هر ارتبیاط)
و تقاضا را برای ارتباطات میان فردی حضوری و شبکهای یا مجازی ترسیم کرد.
جدول  .10مختصات نقطه تعادل زمانی برای منحنی بیتفاوتی براساس تغییرات
قیمت ارتباطات میان فردی

Py
1
0.723
0.560
0.458

Y
Interpersonal
communication
4634.862663
6615.714537
8814.816856
11783.27712

X
Presence on
social networks
1622.487172
1481.152766
1325.159189
868.0159153

n
1
2
3
4

جدول  .11مختصات نقطه تعادل زمانی برای منحنی بیتفاوتی براساس تغییرات
قیمت حضور در شبکههای اجتماعی

X
Y
Presence on
Interpersonal
PX
social networks communication
460.9135796
6934.73808
11.484
461.9135796
8745.074856
7.588873362
501.1728146
10591.72974
3.3
1792.490064
10458.08815
1

n
1
2
3
4
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نمودار  .7تابع تقاضای ارتباطات میان فردی

نمودار  .8تابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکههای مجازی

طبق نمودار  7و  8الگوی توابع نشان میدهد که کاربران برای رفع هر دو نیاز در جامعیه
مورد مطالعه رفتاری طبیعی دارند .از دیگر یافتههای این بخش میتوان بیه تفیاوت شییب دو
تابع تقاضا اشاره کرد .براساس این اختالف میتوان نتیجه گرفت کیه اعضیای جامعیه میورد
مطالعه با افزایش زمان ارتباط میان فردی حضوری نسبت به ارتباط میان فردی در شبکههیای
اجتماعی کاهش بیشتری را در ارتباطاتشان ایجاد میکنند .بهعبارت دیگر ،ارتباط میان فیردی
حضوری کششپذیرتر از ارتباط میان فردی در شبکههای اجتماعی است.
با استفاده از اطالعات بهدست آمده از نقاط تعادلی ،میتوان نمودار دوبعیدی قیمیت
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ارتباط میان فردی حضوری (نرخ زمان مصرفی برای هر ارتباط میان فردی حضوری) و
تقاضا برای ارتباطات میان فردی در شبکههای اجتماعی را ترسیم کرد .شیب این نمودار
گویای نوع ارتباط این دو نیاز ارتباطی در جامعه مورد مطالعه است.
نمودار  .9تحلیل کشش ارتباطی تقاضا برای ارتباطات میان فردی در شبکههای اجتماعی

به موجب مثبت بودن شیب خط نمودار فوق میتوان ادعا کرد کیه دو نییاز جانشیین
یکدیگر هستند .بهعبارت دیگر ،می توان گفت که جامعیه میورد مطالعیه از شیبکههیای
اجتماعی بهعنوان جانشینی برای ارتباطات حضوری بهره میبرد.
بحث و نتیجهگیری

براساس نتایج پهوهش های بندگی منفرد ( ،) 1391زنگوئی ( ،)1391الرسن (،)2009
بوید و الیسون ( ) 2007جنسیت ،وضعیت تأهل و تحصییالت بیر مصیرف اینترنیت
مؤثرند و به این ترتیب ،در پهوهش حاضر این دو متغیر کنتیرل شیده انید .براسیاس
یافته های پهوهش حاضر ،گرایش به استفاده از شبکههای اجتم اعی نسبت به روابیط
حضوری بیشتر است .یافته های پهوهشهیای عیاملی ( ،)1389عیدلی پیور (،)1391
شهابی و بییات ( ) 1391همچنیین جوینسیون ( )2008حفیظ ارتبیاط بیا دوسیتان و
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آشنایان را عامل این گرایش می دانند؛ نتایج پهوهش حاضر نشان می دهید کیه ایین
روابط به مرور افزایش خواهد یافت و جایگزین روابط حضوری خواهد شد .لنهارت
و مدن ( )2007نیز در پهوهشیی پیرامیون دالییل گیرایش کیاربران بیه شیبکه هیای
اجتماعی مجازی در ایاالت متحده ،نشان داده اند  82درصید از کیاربران شیبکههیای
اجتماعی ،به دنبال حفظ روابط با کسانی هستند که با آنها رفت وآمد ندارند.
مارشال )1890(1مطرح کرده است که روش آمار مقایسیهای بیرای اسیتخراج توابیع
تقاضا و تحلیل در ارتباط با «نقطه تعادل اولیه مصرفکننده» مؤثر است .این پهوهش نیز
براساس نظیر ایین پهوهشیگران از روشهیای آمیاری بهیره بیرده اسیت .راپوپیورت2و
همکاران ( )1998و مدن و سیویج )1998(3تعدادی از عوامل مؤثر بر تقاضیای اینترنیت
را با استفاده از تکنیک مدلسازی لوجیت شناسایی کردهاند که با نتایج پیهوهش حاضیر
مغایرت دارد .براساس یافتههای گوپتا4و همکاران در سیال  ،1998زمیان بیرای کیاربران
اینترنت بهعنوان یکی از ویهگیهای مهم تقاضای خدمات اینترنتی بهحسیاب مییآیید و
این ،نتیجهای است که پهوهش حاضر نیز آن را نشان مییدهید .راپوپیورت و همکیاران
( ،)2003آیزنر5و والدون )2001(6همچنین کمپی )2000(7با اسیتفاده از ابیزار پرسشینامه
توانسته اند به استخراج اطالعات الزم در خصوص تابع تقاضا و کشش قیمتی دسترسیی
سریعتر به اینترنت بپردازند که در پهوهش حاضر نیز با الگیویی مشیابه بیهدسیت آمیده
است .در پهوهشهای فراهانی ( )1388و یانگ )2005(8برای دستیابی به تیابع تقاضیای
اینترنت و تلفن همراه براساس اطالعات ثبتشیده در پایگیاههیای اطالعیاتی اقیدام بیه
مدل سازی شده است کیاری کیه در پیهوهش حاضیر ،بیهدلییل نبیود اطالعیات سیرور
1
. Marshall
2
. Rappoport
3
. Savage
4
. Gupta
5. Eisner
6
. Waldon
7
. Campi
8
. Zhang
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شبکه های اجتماعی در ایران و شخصی بودن بخش بیاالیی از اطالعیات امکیان تحقییق
نیافت؛ اما فاروغ ( )2010و مهربانی ( )1393شیوه پیمایشیی را بیرای میدلسیازی تیابع
تقاضا پیشنهاد کردند که نتایج نشان داد شیوهای مطلوب است.
براساس مدل نظری پهوهش ،متغیرهایی همچون سن ،شیغل ،سیطح درآمید ،تأهیل،
محل و شیوه زندگی ،دسترسی به نت ،مدت زمان و دلیل حضور در شبکهها مییتواننید
نیاز افراد را به ارتباطات میان فردی تغییر دهند .اینگونه اثیرات براسیاس مبیانی نظیری
علوم روانشناسی و عصبشناسی سال هاسیت کیه میورد مطالعیه قیرار دارد .در علیوم
شناختی رفتار پیامد نیاز است؛ در صورت تعمیم این ارتباط به مسئله پیهوهش حاضیر،
نیاز به ارتباطات میان فردی شکلدهنده رفتار ارتباطی افیراد خواهید بیود ،رفتیاری کیه
امروزه در دو فضای مجازی و واقعی شکل میگیرد .اگر براسیاس نظرییههیای اقتصیاد
رسانه این دو نوع رفتار ،عاملی برای شکلگیری دو نوع خدمت در نظیر گرفتیه شیوند،
باید مطالعه شود که رابطه میان این دو خدمت چگونه است .طبق یافتیههیای بیهدسیت
آمده از تحلیل کشش ارتباطی تقاضا مشخص شده است که این دو خدمت در رفع نییاز
ارتباطات میان فردی جانشین یکدیگرند .براساس یافتههای نظری ،در اقتصیاد رسیانه و
اقتصاد فرهنگی ،تنها منبع با ارزش زمان است .ازاین رو ،در پهوهش حاضر سیعی شیده
است زمان فراغت افراد بهعنوان تنها منبع درآمدی آنیان در نظیر گرفتیه شیود و اثیرات
احتمالی آن بر رفتار ارتباطی جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .ایین اقیدام بیرای
اولین بار بهصورت کامالً کمی مورد استفاده قیرار گرفیت .نمیودار انگیل و یافتیههیای
حاصل از آن نشان می دهد که بیا افیزایش زمیان فراغیت ،حضیور افیراد درشیبکههیای
اجتماعی و برقراری ارتباط میان فردی حضوری افزایش مییابد .طبق اصیول حیاکم بیر
اقتصاد خرد میتوان هر دو خدمت را نرمال (در مقابل پست) فرش کرد ،امیا شییب دو
تابع انگل حاکی از آن است که حضور در فضای واقعیی بیرای ارتباطیات مییان فیردی
نسبت به خدمت جانشین خود لوک

محسوب مییشیود .همچنیین پی

از اسیتخراج

توابع تقاضا برای دو خدمت ارتباطی در فضای مجازی و واقعی مشخص کرد که رفتیار
جامعه مورد مطالعه در تقاضای هر دو خدمت کامالً طبیعی است و با افزایش هزینهکیرد
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زمان تقاضای ایشان برای ارتباطات مییان فیردی کیاهش میییابید؛ امیا ایین کیاهش در
تقاضای ارتباطات در فضای واقعی شدیدتر است؛ از مهمترین محدودیتهای پیشروی
پهوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 سنجش اثر شبکههای اجتماعی در ارتباطات میان فردی و زندگی کاربران یکیی از

مشکالت پهوهشگران پیشین بوده است که بهموجب تشابه (نظری تئوریک) مفهوم اثیر،
در مقاله حاضر نیز این محدودیت وجود دارد.

 براساس نظر پهوهشگران پیشین ،سنجش مفهوم «نیاز» ،امری دشوار است .با تمیام

تالشهای صورت گرفته از سوی پهوهشگر ،همچنان نمیتوان بهصیورت قطعیی بییان
کرد که آنچه بهعنوان نیاز به ارتباطات میان فردی مورد سنجش قرار گرفته است ،مفهوم
کامل را نشان میدهد.

 براساس طرح پهوهش جامعه مورد مطالعه محدود و اعضا براسیاس نمونیهگییری

غیراحتمالی انتخاب شدهاند.
در پایان پیشنهاد میشود که براساس محیدودیت سینجش نییاز بیه ارتباطیات مییان
فردی ،پهوهشگران آتی به مطالعه این مفهیوم اهتمیام ورزنید و بیا تشیکیل گروهیی از
متخصصان روانشناسی و علوم ارتباطات در خصیوص تعرییف مفهیوم نییاز در فراینید
ارتباط میان فیردی بیه مطالعیه بپردازنید .در پاییان ،بیهموجیب اینکیه میدل سینجش و
اندازه گیری توابع اقتصادی در این پهوهش برای اولین بار در حوزه اقتصاد رسانه با یک
گروه محدود ،طراحی و اجرا شده است ،پیشنهاد میشود که پهوهشگران آتیی براسیاس
طرح پهوهش حاضر ،جامعه گستردهای را بیا اعضیای همگین در طییفهیای مختلیف
جمعیتشناختی ،انتخاب کنند.
منابع

اثنی عشری ،هاجر و مسنن مظفری ،مهدیه .)1394( .برآورد تابع تقاضای برق روستایی
با کاربرد مدل خود توضیح با وقفههیای گسیترده (مطالعیه میوردی روسیتاهای
شهرستان زابل) .راهبردهاي توسعه روستایي.)1(2 ،
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اکبری ،محسن؛ زاهدفر ،کامران و ایاغ ،زهیرا .)1395( .در اعتمیاد اولییه کیاربران بیه
شبکههای اجتمیاعی .فناوري اطالعـات و ارتباطـات ایـران (انجمین فنیاوری
اطالعات و ارتباطات ایران).81-94 ،)27-28( 8 ،
آرمن ،سیدعزیز؛ منصوری ،سیدامین و فرحبخیش و ایمیان .)1394( .بیرآورد و مقایسیه
تابع تقاضا و کشش کاالهای مصرفی در گروههای کم درآمد و با درآمید بیاال در
مناطق شهری (کاربرد داده های ادغام شده در سیسیتم تقاضیای تقریبیاً اییدهآل).
اقتصاد کالن.2-20 ،)20(10 ،
بریگام ،یوجین و پاپیاس ،جیمیز .)1365( .اقتصـاد در مـدیریت (ترجمیه علییاصیغر
موسوی الغروی) .تهران :نشر دانشگاهی.
بندگی منفرد ،سیعیده .)1391( .تحليـل محتـواي مضـامين فرهنمـي و اجتمـاعي در
شبکههاي اجتماعي (مورد پژوهشـي :فـيسبـو

و جوانـان شـهر تهـران).

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران.
حسینی جبلی ،سیدهصدیقه؛ آرینخصال ،آیدین؛ بارونی ،محسن؛ حیدری ارجلو ،پروانه
و خاکیان ،مهدی .)1393( .تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماریهیای خیاص
در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال  .1392بهداشت و توسعه.)2(4 ،
خبرگزاري صداوسيما .)1395( .تأثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجیازی بیر روابیط
اعضای خانواده از نگاه کارشناسان .تهران.
دریساوی بهمن شیر ،حسین؛ سعیدی ،سیدناصر و کعبی ،عامر .)1395( .تخمیین تیابع
تقاضای حملونقل درییایی کیاال در بنیدر خرمشیهر بیا اسیتفاده از روشهیای
اقتصادسنجی .صنعت حملونقل دریایي.)1(2 ،
دالور ،علی .)1396( .مباني نظري و عملي پـژوهش در علـوم انسـاني و اجتمـاعي.
تهران :رشد.
رنجبر ،همایون؛ دائیکریمزاده ،سعید و موسویاصل ،سیدامیرحسین .)1393( .بیرآورد تیابع
تقاضای واردات گروه دارویی آنتی بیوتیک در ایران .مدیریت بهداشت و درمان.6 ،
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زرانهاد ،منصور و منصوری ،سیدامین .)1390( .تعیین سیاختار واقعیی تقاضیا از طرییق
سیستم تقاضیای تقریبیاً اییدهال بیاک

ی کیاک

آشییانهای ییا غییر آشییانهای.

پژوهشهاي اقتصادي.)2(12 ،
زرانهاد ،منصور و نوروزانی ،سهراب .)1384( .تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نییروی
کار در صنایع استان خوزستان .پژوهشهاي اقتصادي ایران.)25( 7 ،
زنگوئی ،فرنوش .)1391( .بازنمـایي هویـت مجـازي دانشـجویان شـهر تهـران در
شبکه هاي اجتماعي مجازي؛ مطالعه موردي :کاربران فـيس بـو  .پاییان نامیه
کارشناسی ارشد ،پردی

نیمهحضوری دانشگاه عالمه طباطبائی.

سالم ،علیاصغر؛ عیواطفی همیت ،محمید و حشیمت الیواعظین ،سییدمهدی.)1394( .
برآورد تابع تقاضای خطی تقریباً اییدهآل چیوب سیوخت در منیاطق روسیتایی
جنگلهای شمال ایران .جنمل ایران انجمن جنملباني ایران.)1(7 ،
سالواتوره ،دومینیک .)1380( .تئوري و مسائل اقتصاد خرد (ترجمه حسین سیبحانی).
تهران :نی.
شهابی ،محمود و بیات ،قدسیی .)1391( .اهیداف و انگییزههیای عضیویت کیاربران در
شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعهای درباره جوانیان شیهر تهیران) .مطالعـات
فرهنگ و ارتباطات.)20( 13 ،
طبیبی ،سیدجمالالدین؛ ملکی ،محمدرضا و دلگشایی ،بهرام .)1397( .تدوین پایاننامه
طرح پژوهشي و مقاله علمي .تهران :فردوس.
عاملی ،سعیدرضا .)1389( .مطالعات انتقادي استعمار مجازي امریکا .تهران :امیرکبیر.
عبادی ،جعفر؛ مهدوی ،غدیر و حائری ،مجتبی .)1395( .تبیین تابع تقاضا بیمیه عمیر و
پ انداز (با رویکرد نظری) .پژوهشنامه بيمه.)2( 31 ،
عدلیپور ،صیمد .)1391( .تحليل جامعهشناختي تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بـر
هویت اجتماعي جوانان شهر اصفهان .پاییاننامیه کارشناسیی ارشید ،دانشیکده
ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان.
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عروجی ،فاطمه و تقیی ییاره ،فتانیه .)1391( .تحلییل محتیوایی و سیاختاری تاالرهیای
گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و بهکارگیری آنهیا در
مکانیزمهای گروهبندی .فناوري اطالعات و ارتباطات ایـران (انجمین فنیاوری
اطالعات و ارتباطات ایران).1-7 ،)11-12( 4 ،
عسگری ،حشمت اله و نورمحمدی ،روحاله .)1394( .برآورد تابع تقاضای حامیلهیای
عمده انریی بخش کشاورزی استان ایالم با استفاده از سیسیتم تقاضیای تقریبیاً
ایدهآل .پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي.)2(1 ،
فراهانی ،طیبه .)1388( .جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت :یک مطالعه تجربیی
در ایران .تحقيقات اقتصادي.181-192 ،86 ،
فطرس ،محمدحسن؛ صحرایی ،راضیه و یاوری ،معصومه .)1393( .برآورد تابع تقاضای انریی
بخش حملونقل جادهای ایران .1357-1392 ،سياستهاي راهبردي و کالن.)7( 2 ،
کوثری ،مسعود .)1386( .جهان فرهنمي کاربران ایراني اینترنت در شبکه دوستیابي
اورکات .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
محتشم دولتشاهی ،طهماسب .)1372( .اقتصاد خرد .تهران :کسرائی.
محمدزاده ،پرویز ،بهبودی ،داود و حکمتی فرید ،صمد .)1394( .مقایسه تطبیقی سیستمهیای
مختلف تقاضا تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری .تحقيقات اقتصادي.)1(50 ،
منتظیر ،غالمعلیی و گلشینی روسیتا ،مهرابعلیی .)1392( .طراحیی چیارچوب معمییاری
اطالعاتی برای بهکارگیری شبکههیای اجتمیاعی در نظیام آمیوزش عیالی اییران.
فناوري اطالعات و ارتباطات ایـران (انجمین فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات
ایران).42-23 ،)18-17( 5 ،
مهدوی ،غدیر؛ گودرزی ،آتوسا و موسویزاده ،سیدهفاطمه .)1395( .بیرآورد تیابع تقاضیای
بیمه حوادث (مطالعه موردی :شرکت بیمه ایران) .پژوهشنامه بيمه.)1( 31 ،
مهربانی ،وحید .)1393( .درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند :یک الگوی نظری بیدیل و
برخی شواهد .تحقيقات اقتصادي.)1( 49 ،
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