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پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی مجازی

و عوامل جمعی همچون هویت اجتماعی ،هویت دینی ،هویت ملی ،اعتماد اجتماعی و  ...بر کمیت و کیفیت
استفاده از شبکههای اجتماعی بررسی میشود .روش تحقیق توصیفیـ پیمایشی است که دادههای آن ،با استفاده
از پرسشنامه محققساخته 18 ،تا 30ساله جمعآوری شد .اعتبار ابزار ،از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  384نفر تعیین شد ،که
این تعداد از میان جوانان  18تا 30سالة ،شهر گرگان انتخاب شدند .یافتههای استنباطی ،رابطهای معکوس را بین
کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی با هویت اجتماعی ،دینی و ملی کاربران نشان میدهد .بدین معنا که افزایش
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی ،موجب کاهش هویت اجتماعی ،دینی و ملی کابران میشود؛ همچنین بین
کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی با هویت اجتماعی ،دینی و ملی ،رابطهای مثبت به دست آمده است .بدین
ترتیب ،مادامی که کاربران نسبت به محتوای مورد استفادة خود در شبکههای اجتماعی توجه کرده و اقدام به
انتخاب و گزینش آگاهانه میکنند ،سطح هویت اجتماعی ،دینی و ملی آنان نیز افزایش مییابد .عالوه بر این،
با افزایش سن ،کاربران آگاهانه و هدفمند اقدام به انتخاب ،استفاده و عضویت در شبکههای اجتماعی میکنند.

کلیدواژه :شبکههای اجتماعی ،عوامل فردی ،عوامل جمعی ،جوانان ،گرگان.
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در بین جوانان شهر گرگان انجام شده است .برای دستیابی به این هدف ،تأثیر عوامل فردی نظیر سن و جنسیت
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عصر حاضر را عصر فناوری اطالعات و ارتباطات میخوانند .در این بین اینترنت ،به عنوان یکی از
وسایل ارتباط جمعی ،با اهمیتترین و در عین حال تأثیرگذارترین ابزاری است که مورد استقبال
عموم مردم در جهان قرار گرفته است .از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبان خود میدهد؛
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ( )Virtual Social networksرو به گسترش است؛ چراکه
در جامعة کنونی ،تعامالت اجتماعی کاهش یافته و افراد به دنبال جایگزینی برای آن هستند .بر این
اساس شبکههای اجتماعی ،با عنوان فضای مجازی تعامل اجتماعی ،میتوانند جایگزینی مناسب
برای تعامالت از دست رفته انسانی باشند.
چنانچه گفته شد ،این شبکههای اجتماعی مبتنی بر وب هستند .کاربران در این فضا بعد از
ایجاد پروفایل و طی مراحل عضویت ،با حضور و مشارکت در این فضا و با استفاده از امکانات
و قابلیتهای شبکه همچون :اشتراکگذاری تصویر ،متن ،لینک و  ...با افراد دیگر ارتباط برقرار
میکنند .در واقع افراد در شبکههای اجتماعی مجازی ،عالقهها ،افکار و فعالیتهای خود را با
دیگران به اشتراک میگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم میشوند.
به طور کلی در تعریف شبکههای اجتماعی میتوان گفت :شبکههای اجتماعی سایتهایی
هستند که از یک سایت مانند موتور جستوجوگر با اضافه شدن تاالر گفتوگو ،پست الکترونیکی
و دیگر تسهیالت ،به کاربران خود امکان اشتراکگذاری محتواهای مورد نظرشان را میدهند .در
واقع شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی
شدهاند و کاربران از طریق اطالعاتی که روی پروفایل خود قرار میدهند ،مانند تصویر خود،
اطالعات شخصی ،عالیق و  ...بهراحتی امکان برقراری ارتباط با سایرین را مییابند .بر اساس آنچه
گذشت ،رشد و توسعة رسانههای الکترونیکی در دنیای امروز به گونهای است که به نظر میرسد
عصر جدیدی در حوزة اجتماعی و روابط انسانی پیش روباشد؛ عصری که در آن مفاهیم زمان
و مکان به شکل قابل توجهی تغییر کرده و انقالبی فراگیر در عرصة ارتباطات انسانی به وجود
آمده است .رسانههاي جديد ،مجموعة متمايزي از فناوريهاي ارتباطات بوده که ديجيتالي بودن
و دسترسي گسترده براي استفاده شخصي از ويژگيهاي مشترك آن است (مهدیزاده.)1392 ،
تحوالت فناورانه در عرصة ارتباطات و الکترونیکی شدن خدمات مورد نیاز افراد جامعه به گونهای
شگفتانگیز توسعه یافته و عمومیت آن موجب شده تا برخی از متخصصان عنوان “اجتماع
دیجیتالی ـ شهروند دیجیتالی” )Digital Community-Digital Citizen( ،را برای بیان شرایط و
1
روابط جدید اجتماعی به کار برند.
نکتة حائز اهمیت اینجاست که ارتباط ما با همه افراد ،به ویژه آنهایی که از شبکه روابط ما دورتر
هستند ،به دلیل استفاده از فناوری دیجیتال افزایش یافته است .این دگرگونی در روابط اجتماعی
چند نسل اخیر از انسانها ،بهخصوص در سالهای اخیر به دلیل انقالبی سهگانه که در این حوزه
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ت از :به کارگیری خطوط
روی داده ،بهشدت افزایش یافته است .اجزای این انقالب سهگانه عبار 
پرسرعت اینترنت ،قابلیت اتصال تلفن همراه و دستگاههای قابل حمل به اینترنت و پشت سر نهادن
گروههای محدود (مجموعهای از حلقههای بسته و مرتبط به هم اجتماعی) و حضور در شبکههای
چندگانه اجتماعی است .نتیجه این انقالب را میتوانیم فردگرایی شبکهای بنامیم؛ زیرا شبکههایی
که روابط میان اعضای آن چندان قوی و نزدیک نیست ،در حال پیشی گرفتن از گروههایی است
که میان اعضای آن رابطهای قوی وجود دارد و نیز سلسله مراتب سنّتی را ،که تاکنون شکل غالب
تعامل اجتماعی بوده ،داراست .به بیان دیگر ،در دنیای فردگرایی شبکهای ،تمرکز بر خانواده ،واحد
شغلی ،محله یا گروه اجتماعی نیست ،بر فرد است .هر شخص بنا به نیازهای خود شبکهای را شکل
میدهد و آن را از طریق پست الکترونیک و فهرست نام یا نام مستعار ،در تارنماها و شبکههای
اجتماعی در رایانه یا تلفن همراه خود حفظ میکند .اهمیت رسانهها در عصر جدید از آن جهت
است که اگر تا یک دهه پیش فرهنگها و خرده فرهنگهای جوانان و نوجوانان حول مصرف،
بهویژه در عرصههای مربوط به پوشش و موسیقی قرار داشت ،در حال حاضر فناوریهای ارتباطی
تعاملی و مجازی ،بهویژه اینترنت و تلفن همراه ،الزاماتی جدی برای خرده فرهنگهای ایشان پدید
آوردهاند( .ذائرثابت و فردی)1391 ،
این درحالی است که سرعت باال در ارتباط میان مسافتهای طوالنی ،دامنة دسترسي وسیع
و ظرفیتهای ارتباطی بسیار قوی ،ظرفيت ذخيره بسیار زیاد نسبت به رسانههای چاپی و آنالوگ
از ویژگیهای رسانههای جدید است؛ همچنین برخورداری از دقت باالی اطالعات ارسالی در
مقایسه با تلفن یا ارتباطات چهرهبهچهره ،امکان گزينشگري در ارتباط با افراد ،تعامل دوسویه و
ترکیب محرکهای کلیدی و حواس انسانی در برقراری ارتباط ،به همراه پایین بودن حفاظت از
حريم خصوصي کاربران را میتوان سایر ویژگیهای رسانههای جدید دانست (اکبریتبار.)1392 ،
از طرف دیگر اگرچه تا مدتی قبل ،استفاده از امکانات ساده تلفن همراه همچون تماس و پیامک
نظرهای فراوانی در حوزة علوم انسانی مطرح میکرد ،اما ظهور تدریجی شبکههای اجتماعی
مجازی طی یک دهه و فراگیر شدن استفاده از نرمافزارهای اجتماعی مرتبط روی تلفنهای همراه
در کمتر از دو سال ،پدیدهای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تازهترین آمار استفادهکنندگان از شبکههای مجازی و اینترنت در سراسر جهان نشان میدهد،
در هر دقیقه  1300کاربر جدید تلفن همراه 6 ،میلیون بازدید از فیسبوک در کنار  277هزار ورود
به فیسبوک 320 ،حساب کاربری جدید توییتر به همراه  100هزار توییت و همچنین  1/3میلیون
بازدید فیلم از سایت یوتیوب انجام میشود .این آمار نشان میدهد که در همین یک دقیقه بیش از 2
میلیون جستوجو در گوگل 20 ،میلیون بازدید عکس در فلیکر و  204میلیون نامة الکترونیکی در
حال ارسال است .از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که تعداد دستگاههای متصل به اینترنت
معادل جمعیت هفت میلیاردی جهان است ،که پیشبینی میشود این رقم به دو برابر افزایش یابد
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(ناظمی .)1393 ،آمار اعالم شده از وضعیت دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات کشور در
سال  1394نیز نشان میدهد که  ۲۵میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد .همچنین طبق این
بررسی ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه در کشور 61/5درصد است و تهران با ضریب نفوذ
71/2درصد بیشتر مشترکان تلفن همراه را در خود جای داده است .آخرین آمار به دست آمده در
کشور از نفوذ بیسابقة شبکههای اجتماعی مجازی تلفن همراه در میان مردم خبر میدهد72 .درصد
از جوانان  18تا  20سال75 ،درصد از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و در مجموع 53درصد از
مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکههای اجتماعی تلفن همراه هستند( .ایسپا)1394 ،
بر این اساس و با توجه به شمول و فراگیری استفاده از شبکههای اجتماعی از سوی عموم
مردم ،خاصه جوانان ،باید بدین نکته توجه ویژهای کرد که چه عواملی بر استفادة مردم از شبکههای
اجتماعی تأثیرگذار هستند؟ در این میان مطالعة نقش عوامل فردی و خانوادگی و همچنین نقش
عوامل اجتماعی در کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی حائز ضرورت اجتماعی و علمی
مهمی است که شایستة بررسی است .لذا در این تحقیق تالش میشود تا شناخت دقیقی از عوامل
فردی (جنسیت ،سن) و اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،هویت دینی ،هویت ملی ،هویت قومی) مؤثر
بر استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی حاصل شود .بنابراین میتوان ،سؤال اصلی تحقیق را این
گونه مطرح کرد :استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی ،در دو بُعد کمی و کیفی ،متأثر از کدام
عوامل فردی و اجتماعی است؟
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پیشینة تجربی تحقیق
تحقیقات صورت گرفته در ایران ،به صورت کلی و نامنسجم به موضوع شبکههای اجتماعی و
ارتباط آن با سایر مفاهیم پرداختهاند؛ به طوری که تعداد مقاالت و پژوهشهایی که با موضوع
بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی هستند ،کم و
انگشت شمار است .در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره میشود.
مکیزاده ( )1394به بررسي عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکههاي اجتماعي در بين کاربران
دانشگاهي پرداخته است .براي رسيدن به اين هدف ،چهار مفهوم جريان ارتباطي را ،که شامل
تمرکز ،فرار از واقعيتها يا رهايي ،تعامل اجتماعي و درک لذت است ،بر قصد استفاده کاربران
شبکههاي اجتماعي مورد بررسی قرار داده است .يافتههاي به دست آمده از آزمون فرضيهها نشان
داده که درک لذت ،فرار از واقعيتها و تعامل اجتماعي از عوامل تأثيرگذار بر قصد استفاده کاربران
از شبکههاي اجتماعي است.
معینیکیا و همکاران ( )1394به بررسی اهداف و انگیزههای دانشجویان از کاربست شبکههای
اجتماعی مجازی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که 28/6درصد از دانشجویان به صورت
روزانه از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .به طور متوسط39 ،درصد روزانه حداقل یک
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ساعت و 16/9درصد نیز به طور متوسط ،روزانه دو ساعت از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
81/8درصد از دانشجویان حداقل در یکی از شبکههای اجتماعی عضو هستند که در این میان
فیسبوک با 63/88درصد بیشترین کاربر را دارد .کاربست استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
عمومی با هدف تعامل با دوستان 58/8درصد بیشترین و کاربست این گونه جوامع مجازی با هدف
انجام کارهای پنهانی و خصوصی با 5/5درصد ،کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند .بیشترین
درصد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دختر ،حوزههای تفریحی و
سرگرمی و علمی ـ پژوهشی بوده؛ این در حالی است که در میان دانشجویان پسر بیشترین استفاده
در زمینه علمیـ پژوهشی و سپس سرگرمی گزارش شده است.
فرزانه و شهابالدینی ( )1394در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شبکههای
اجتماعی مجازی پرداختهاند .نتایج آزمونهای این پژوهش نشان میدهد که بین گرایش به
شبکههای اجتماعی مجازی ،برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به
این معنی که میانگین گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی در بین دانشآموزان با پایگاه اقتصادی
اجتماعی پایین ،کمتر از دانشآموزان با پایگاه اقتصادی اجتماعی باال است .همچنین بین متغیرهای
میزان اعتماد اجتماعی و دیدگاههای خانواده با میزان گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی رابطة
مثبت و مستقیم وجود دارد .به طوری که هر چه دیدگاه خانواده منفیتر باشد ،میزان گرایش به
شبکههای اجتماعی مجازی کمتر میشود .بین میزان اعتقادات با گرایش به شبکههای اجتماعی
مجازی رابطه منفی وجود دارد .در نهایت ،نتایج تحلیل رگرسیونی نشان میدهد که 35/9درصد
از تغییرات میزان گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی به متغیرهای مستقل مربوط میشود و
متغیرهای میزان اعتماد اجتماعی ،دیدگاه خانواده نسبت به شبکههای اجتماعی مجازی و پایگاه
اقتصادی اجتماعی تأثیر بیشتری دارند.
خدایاری و همکاران ( )1393به بررسي ميزان و نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي
پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که 55/3درصد از دانشجويان دانشگاه مشهد ،کمي
از شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنند .بين متغيرهايي چون تنوع و گستردگي ،ميزان اعتماد،
اطالعرساني و ارتباط آسان ،جنسيت و رشتة تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي رابطه وجود دارد.
آقانوری ( )1390در پژوهشی به بررسی انگیزه و تمایالت کاربران اینترنتی برای عضویت
در فیسبوک و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی پرداخته است .نتایج حاصل نشان داد که بین میزان
سرمایه اجتماعی کاربران شبکههای اجتماعی با میزان استفاده از آن ارتباط معناداری وجود دارد
و این همبستگی در حد باالیی است ،همچنین بین استفاده از اینترنت (شبکه اجتماعی) و سرمایه
اجتماعی (اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفة آن) ارتباط وجود دارد و میزان این ارتباط نیز
متوسط است.

نتایـج مطالعـات محققان نشـان داده اسـت که افراد بـا حضور در شـبکههای اجتماعی و اسـتفاده
از گونههای مختلف رسـانههای اجتماعی از مزایـای حضـور در اجتمـاع مجـازی ،نظیـر حمایـت
اطرافیان ،اطالعـات ،عواطف و احساسـات ،برخوردار میشوند و اغلـب تصویر واقعی زندگی خـود را
کـه نیازمنـد حضور فیزیکـی افراد در کنـار یکدیگر نیست در اجتماعات مجازی به اشتراک میگذارند.
)Cohen & Wills, 1985; D
(ِ iner et al., 1999; Gove & Geerken, 1977; Mirowsky & Ross, 1989
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سـارینا لـی و شوچو ( )Sarina Lee & Shu chu, 2013در تحقیقـی بـا عنوان“ جهتگیریهای
سـبک زندگی و بهرهگیـری از فناوریهای اینترنتمحـور در تایوان” بـه دنبـال بررسـی رابطـه
بیـن جهتگیریهـا و هدفگذاریها در زمینة سـبک زندگـی با اسـتفاده از نُهگونـة مختلـف
فناوری اینترنتمحـور ،شـامل آپتیوی ،کابل دیجیتـال ،پست الکترونیک ،پیامهـای کوتـاه
اینترنتـی(چـت) ،فیسبوک ،اسـکنرها ،لپتاپهـا ،چاپگرها و رایانههای شـخصی در تایوان بوده
اسـت .نتایـج این پژوهش نشان داده کـه جهتگیریهـای سـبک زندگـی ،متغیـر قدرتمنـدی
بـرای پیشبینی اسـتفاده از فناوریهای اطالعاتمحـور و یـا سـرگرمیمحور بوده اسـت؛ اما
ی کننـده خوبـی بـرای اسـتفاده از فناوریهای ارتباطـات بیـن اشخاص نیسـت .بـه
پیشبین 
عالوه بـر اسـاس نتایج مشـخص شـده کـه گرچـه ویژگیهـا و متغیرهـای جمعیتشـناختی،
قدرتمندتریـن متغیـر بـرای تمایزگـذاری بیـن اسـتفادهکنندگان و کسـانی است که از ایـن
فناوریها اسـتفاده نمیکننـد ،امـا اسـتفاده از رسـانههای جمعی ،متغیـر پیشبینیکننـدة خوبی
بـرای این موضوع نبوده اسـت.
بر اسـاس آمار مؤسسـة تحقیقات اینترنت پیو در  9فوریه  2012و با تمرکز بر نحوة اسـتفاده
از شـبکههای اجتماعی مجازی صورت گرفت ،منتشر و اعالم شد کـه 85درصـد از بزرگسـاالنی
کـه از رسـانههای اجتماعی اسـتفاده میکنند ،بیـان کردهاند مـردم در شـبکههای اجتماعـی
مجـازی رفتـاری مهربـان دارنـد ،در عیـن حال و همزمـان 49درصـد بیان کردهانـد که رفتارهـای
خشـونتآمیز و زننده را در ایـن شـبکهها دیدهانـد؛ کـه معمـوالً بـا بیتوجهـی از کنـار آن رد
میشـوند .بر اسـاس آمار این گـزارش64 ،درصد از افرادی کـه بـه اینترنـت دسترسـی دارند
از شـبکههای اجتماعی مجـازی اسـتفاده میکنند ،امـا در این میان ،بزرگسـاالن (افـراد بـاالی
 18سـال و کمتـر از  30سـال) بیشـترین درصـد اسـتفاده کنندگان را تشـکیل میدهنـد .بـر
اسـاس گـزارش دیگـری از همین مؤسسـه ،که در مارس  2013منتشـر شـده ،اسـتفادة روزافزون
نوجوانـان و جوانـان از تلفنهای هوشـمند ،همچنین اسـتفادة آنهـا از ایـن فناوری را جهـت
اتصال به اینترنـت افزایش داده ،به نحوی که از هر چهار نوجـوان ،یک نفر گفته اسـت کـه اغلـب
از تلفـن همـراه هوشـمند خود برای اتصـال به اینترنـت بهره میگیـرد .از هـر چهار نوجوان،
یک نفـر تبلت رایانهای دارد (23درصد) که با همة بزرگسـاالنی کـه تبلت دارند قابـل مقایسـه
اسـت و 93درصـد از نوجوانـان یـک رایانه در خانـه دارند و یا بـه رایانة یکـی از اعضای خانواده

چارچوب نظری
رویکرد تناقضآمیـز و همراه با ستیز هویتهاي خرد و کـالن کاسـتلز ( )Castellsبیـان
مـیدارد کـه هویـت برسـاخته و سازماندهندة معناست .فرضیة اساسی او این است که به طور
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دسترسـی دارنـد .بـر اسـاس تحقیقـات ایـن مؤسسـه ،نوجوانـان و جوانانـی کـه از شـبکههای
اجتماعی مجـازی اسـتفاده میکنند ،اطالعاتی بسـیار بیشـتر از سـایر گروهها و اقشـار سـنی در
این شـبکهها به اشـتراک میگذارند .بر اسـاس نتیجة یکی از گزارشهای این مؤسسـه که در
 21می  2013منتشـر شـده ،نوجوانان نسبت به گذشته ،اطالعات بسـیار بیشـتری را در پروفایل
شـبکههای اجتماعی خود منتشـر میکننـد ،گرچـه آنهـا در فیسبوک از تنظیمـات شـخصی و
حریـم خصوصـی اسـتفاده کرده و اطالعـات را بـه صـورت عمومی منتشـر نمیکننـد ،امـا
بـا تعـداد زیـادی از دوسـتان خود این اطالعـات را به اشـتراک میگذارنـد؛ اغلب آنها اظهار
داشـتهاند کـه نگران دسترسـی اشـخاص ثالـث به اطالعات خود نیستند .اسـتفادة ایـن نوجوانان
از شـبکه اجتماعی مجـازی میکروبالگینگ ( )Microbloggingتوییتر به 24درصـد رسـیده کـه
در سـال  ،2011این میزان 16درصد بوده اسـت ،و از این شـبکه معموالً برای ارائه شـرح حـال
مختصر و کوتاه از وضـع فعلـی خـود در بازههـای زمانـی کوتاه اسـتفاده میکننـد .شصتدرصـد
از نوجوانانی که از فیسبوک اسـتفاده میکننـد پروفایلهـای خـود را در حالـت شـخصی حفظ
کردهانـد و اغلب آنها به توانایی خود در کنترل تنظیمـات پروفایـل خـود اطمینان دارند و همچنین
تجارب مثبتی از فعالیت در شـبکه اجتماعـی مجازی داشـتهاند52 ،درصد از آنهـا ذکر کردهاند
کـه اتفاقات شـبکه اجتماعـی مجازی به آنها احسـاس خوبی داده و اعتماد به نفس آنها را باال
برده اسـت.
چـن و مارکـوس ( )Chen & Marcus, 2012در مقالـهای بـا عنـوان“ خود اظهـاری دانشـجویان
در فیسبوک :سـنجش متغیرهای شـخصیتی و خـودکنترلی” بـه مطالعـة ایـن موضـوع پرداختهانـد
کـه چگونـه میتـوان نظریههای موجـود در خصـوص خوداظهـاری را بـه فضـای مجـازی و
آنالین ،در حیطه آموزش عالی و مؤسسـههای آموزشـی تعمیم داده و اسـتفاده دانشمحور و دیگر
اسـتفادههای دانشـجویان از شناخته شـدهترین شـبکههای اجتماعـی مجـازی (فیسبوک) را
مورد بررسـی قـرار دهد .نتایـج نشـان داده اسـت کـه افراد اطالعات خود را در فضـای مجـازی
و در حالت حضـوری متفاوت اظهار میکنند .و هر دو متغیر شـخصیت و فرهنـگ ،مهـم و
تأثیرگذار هسـتند .نتایج همچنین نشـان داد که دانشـجویان معموالً از فیسبوک برای حفظ روابـط
شـخصی فعلیشـان اسـتفاده میکننـد و از امکانـات و تنظیمات حریم خصوصی برای کنتـرل
خوداظهـاری و اطالعات منتشرشدهشـان در شـبکه اجتماعـی مجـازی به دقت و بـا انتخاب خـود
بهره میبرند.
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کلی ،اینکه چـه کسـی و بـه چه منظوري هویت جمعی را بر میسازد ،تا حد زیادي تعیـینکننـدة
محتـواي نمـادین هویت مورد نظر و معناي آن براي کسانی است که خود را با آن یکی میدانند یا
خـود را بیرون از آن تصور میکنند .به عبارت دیگر ،فرد یا هویت محلی ـ سنّتی را انتخاب کرده
یا به هویت جهانی روي میآورد .بنابراین ،کاستلز بین آنچه جهانی شدن نامیده مـیشـود و آنچه
شکلگیري هویتهاي جمعی است توازي نمیبیند و به تکثـر مسـالمتآمیـز هویتهاي جمعی
خرد و کالن اعتقاد ندارد؛ بلکه نوعی تناقض و سـتیز بـین هویـتهـاي جمعی خرد یا محلی و
روند جهانی شدن را بـاور دارد .عـالوه بـر اینهـا ،کاسـتلز الگـویی از جامعه اطالعاتی ارائه میدهد
که در آن نقش رسانهها بسیار کلیـدي اسـت و در واقع رسانهها هستند که این نوع جدیـد از جامعـه
را بازتولیـد مـیکننـد .در ایـن نظـام اجتماعی ،نقش اساسی را فناوریهای ارتباط جمعی بازي
میکننـد و رسانهها و صاحبان آنها لحـن گفتمـان ،سبک زندگی و همة ارزشهاي اجتماعی را
تعریف مـیکنند( .کاستلز)1380 ،
در مقابـل آنتـونی گیـدنز ( )Giddensبـه همزیستی هویتهاي خُ رد (در سطح محلی) و
کالن (در سطح جهـانی) اعتقـاد دارد .گیدنز معتقد است ،تحوالت جهانی از دهه  1980به بعد،
شاهد همنشینی هویتهـاي جمعـی اسـت .فراینـد جهانی شدن و در کنار آن محلیگرایی و
خاصگرایی ،صحنة همزیستی و تـوازي ایـن دو گفتمان در جهان امروز است .از اینرو ،ملتها در
حالیکه در شکل دادن بـه یـک هویـت کالن و جهانی سهیماند ،به طـور همزمـان خواهـان حفـظ
اسـتقالل و تحدیـد و تـدقیق مرزهاي هویتیاند .بر این اساس جهانی شدن ،در واقع به معنـاي
در هم گره خوردن رویدادها و روابط اجتماعی سرزمینهاي دوردست با تـار و پود موضـعی یـا
محلی سرزمین دیگری است؛ پدیدهاي کـه مـیتـوان آن را نـوعی تالقـی حاضـر و غایـب دانست.
گسترش جهـانی تجـدد را بایـد برحسـب فراینـد ارتبـاط بـین اوضـاع و احـوال دوردست و
تغییرپذیري مزمن شرایط و تعهدات محلی مـورد توجـه قـرار دهـیم .پدیـده جهانی شدن را
بایـد بـه شـیوهاي متقابـل در نظـر گرفـت؛ شـیوهاي کـه بـه موجـب آن رخدادهاي متباین یا
حتی متضاد در بطن یکدیگر به وجود میآیند و همزیستی میکنند .تقابل عوامل محلی و جهانی
پایـههـاي اساسـی اسـتدالل و احتجـاج بحـث مـا هسـتند (تامپسون17 :1997 ،؛ متیوز.)2000 ،
حتـی در بخـشهـاي پیشرفته جهان نیز ماهیت زندگی روزمره به طور مستمر تحت تأثیر پیوند
عناصر محلی و جهانی تحول مییابـد .در واقـع ،جهـانی شـدن هویـت از یـک سـو وابسـته بـه
گسـترش رسانههاي جمعی و ارتباطات عمومی است و از سوي دیگر ارتباطات عمـومی منـوط
بـه شکلگیري هویت عام است (توسـلی و قاسـمی .)1383 ،گیـدنز در ارتبـاط بـا تـأثیر رسانهها
میگوید با جهانی شدن رسانههاي ارتباط جمعی راههاي تازهاي براي انتخـاب در برابر شخص
قرار میگیرد .تلویزیون از طریق کنـار هـم قـراردادن موقعیـت و حـالتهای گوناگون ،شکلها و
نمادهاي تازهاي به وجود میآورد که شیوههاي زندگی تـازهاي را القـا میکند( .عریضی)1385 ،

کاربران بیشتر به دنبال آن نوع استفادهايی از اینترنت و فضای مجازی هستند ،که بر اساس الگوي
استفاده و خشنودي بالمر و کاتز ،بیشترین خشنودي را براي آنها داشته باشد .همچنین هر چه یک
نوع کاربرد از اینترنت رضایت بیشتري را براي افراد به دنبال داشته باشد ،آنها به مراتب بیشتر از آن
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در نظریة کنترل اجتماعی ،نظارت اجتماعی مجموعه فراگردهای جامعهپذیری و بهویژه فشاری
است که افراد از جانب سایرین در جامعه حس میکنند و این فشار باعث میشود تا رفتار آنها در
جهت همرنگی و متابعت از جامعه باشد و انسجام جامعه حفظ شود (کازنو .)1377 ،بر این اساس
اجتماعی شدن از راههای گوناگون صورت میپذیرد و رفتار انسانی از عوامل مختلف بومشناختی،
شرایط ،ارزشها و معیارهای فرهنگی ،آداب و رسوم ،سنّتها و  ...متأثر میشود .همان طور که
پارک میگوید :اشکال نظارت اجتماعی اساس ًا شامل سه نوع فراگرد است .نخست اشکال ابتدایی
نظیر برگزاری شعائر و مراسم ،حیثیت و اعتبار ،روحیه دنبالهروی که بیشتر از غریزه و میل طبیعی
به زندگی ناشی میشود تا نیروی عقالنی؛ نوع دوم مجموعه نهادهای مذهبی ،حقوقی ،سیاسی،
اقتصادی؛ و نوع سوم افکار عمومی است (همان) .اما در جوامع پیشرفتة کنونی ،رسانهها و وسایل
ارتباط جمعی نقشی اساسی در نظارت اجتماعی یافتهاند و این نظارت ،بیش از پیش از حالت
فردی خارج شده است .ژرژ گورویچ با تمیز کانونها ،شکلها و وسایل از یکدیگر در این زمینه،
به تجزیه و تحلیل نظارت اجتماعی ،وضوح و روشنی بیشتری داده است .در مواردی کانونهای
نظارت اجتماعی ،میتوانند جامعه کل و یا افراد و گروهها باشند .سازمانهای پخش پیام هم بدون
شک ،جزیی از کانونها هستند .از سویی وسایل ارتباط جمعی به نسبتی که بر زندگی جمعی اعمال
نظارت (نظم) میکنند ،بر افکار عمومی هم به نحوی تأثیر میگذارند که جامعه کل خود را در آن
متراکم ساخته و به اطراف پرتوافکنی میکند .حتی مشکل است در جامعة عصر الکترونیک ،فردی
بتواند بدون استفاده از کانون رسانهها ،نقش رهبر را ایفا کند .در مجموعه این کانونها و اشکال و
وسایل ،رسانهها ،فنون ارتباطات و پخش پیام ،نقش کلیدی به عهده دارند( .همان)
در نظریه استفاده و خشنودي ،کاتز ،بالمر و گورویچ ( )Katz & Blamr & Gurevichبرداشتی
کارکردگرایانه ارائه میدهند که به ریشههاي اجتماعی و روانشناسیـ اجتماعی نیازهایی منجر
میشود که انتظار میرود رسانههاي جمعی برآورده کنند ،همچنین در مواجهه با رسانه ،الگوهای
متفاوتی میدهند که نتیجة آن خشنوديهاي مرتبط با نیاز و پیامدهاي دیگري است و اغلب
ناخواسته هستند .اندیشمندان و صاحبنظران معتقدند که نیازهاي فرد ،بازتاب محیط اجتماعی و
اقتصادي وي است ،شخص بیشترین ارزش را براي چیزهایی قائل میشود که عرضة آنها به نسبت
کمتر است .بنابراین استفاده افراد از اینترنت و فضای مجازی بر حسب دو عامل قابل تبیین است:
 .1شرایط اجتماعی و اقتصادي که افراد در آن زندگی میکنند؛
 .2مهمترین نیاز اساسی و اولیه افراد.

استفاده میکنند( .گنجی)138۵ ،
کاتز ،گورویچ و هاس ،در سال  1973رسانهها را ابزاري میدانند که افراد براي ارتباط یا عدم
ارتباط خود با دیگران مورد استفاده قرار میدهند .آنها  3۵نیاز را از نوشتههاي عمدت ًا نظري درباره
کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانههاي جمعی گردآوری کرده و آنها را در چند دسته قرار
دادهاند:
زیباییو شناسانه)؛
بخش یا
عاطفی ،لذت
(تجارب
یازهاي عاطفی
 .2 .1ن
شناخت)؛
آگاهی
اطالعات،
(کسب
شناختی
نیازهاي
پایگاه)؛شناسانه)؛
زیبایی
 .2نیازهاي عاطفی (تجارب عاطفی ،لذتبخش یا
 .3نیازهاي انسجامبخش شخصی (تقویت اعتبار ،اعتماد ،ثبات و
 .3نیازهاي انسجامبخش شخصی (تقویت اعتبار ،اعتماد ،ثبات و پایگاه)؛
 .4نیازهاي گریز از تنش (فراغت و آسایش)( .گنجی)1385 ،
 .4نیازهاي گریز از تنش (فراغت و آسایش)( .گنجی)138۵ ،
کاتز ( )1959معتقد است که مخاطب ،محتواي رسانه را انتخاب میکند و توانایی مخاطب بیش از آن است که قبالً
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کاتز ( )19۵9معتقد است که مخاطب ،محتواي رسانه را انتخاب میکند و توانایی مخاطب بیش از
تصور میشد .این رویکرد به دلیل ماهیت مخاطبمحور بودن یکی از موفقترین رویکردهاي ارتباطی در فضاي
آن است که قب ً
ال تصور میشد .این رویکرد به دلیل ماهیت مخاطبمحور بودن یکی از موفقترین
.)1390نظریههاي
همکاران،استفاده از
نظري تحقیق با
شودچارچوب
بنـابراین،
همکاران.)1390 ،
در (هاشمی
ارتباطیشود
محسوب می
مجازي
بنـابراین،
(هاشمی و
محسوب می
فضاي ومجازي
رویکردهاي
استفاده
گیدنز،
نظریههای
تحقیق
اجتماعی بهو ماهیت
کنترلاین نظریهها
نظریة ترکیب
است .دلیل
کاسـتلز ،شده
خشنودي تدوین
استفادهوازاستفاده و
کنترلبا اجتماعی
نظرينظریة
چارچوب گیدنز،
کاسـتلز،
و خشنودی تدوین شده است .دلیل ترکیب این نظریهها به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق حاضر
موضوع و اهداف تحقیق حاضر مربوط میشود؛ چراکه برآنیم تا عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر استفاده جوانان از
مربوط میشود؛ چراکه برآنیم تا عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفادة جوانان از شبکههای
کنیم.
کیفیکیفی
بعدوکمّی و
اجتماعی
شبکه
بررسیکنیم.
بررسی
دو رابعددر کدو ّمی
هايرا در
اجتماعی

مدل تحﻠیﻠی
اعتماد

عوامل اجتماعی

هویت ملی

کمیت استفاده از
شبکههای اجتماعی
کیفیت استفاده از
شبکههای اجتماعی

اجتماعی
هویت دینی

هویت قومی

استفاده شبکههای
اجتماعی

طبقه اجتماعی
عوامل فردی

جنسیت
سن

روششناسی

روششناسی

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است .حجم نمونه ،مطابق با فرمول کوکران

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است .حجم نمونه ،مطابق با
 384نفر محاسبه شد ،که از میان جامعه آماري پژوهش (کلیه جوانان  18تا 30ساله شهرستان گرگان) با روش
فرمول کوکران  384نفر محاسبه شد ،که از میان جامعه آماری پژوهش (کلیه جوانان  18تا 30ساله
نمونهگیري تصادفی طبقهاي ،انتخاب شدند .متغیرهاي مستقل این پژوهش تحت عنوان عوامل فردي و اجتماعی،

عبارت از :جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،هویت دینی ،هویت ملی و هویت قومی هستند؛ متغیر

شهرستان گرگان) با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،انتخاب شدند .متغیرهای مستقل این
پژوهش تحت عنوان عوامل فردی و اجتماعی ،عبارت از :جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،هویت دینی ،هویت ملی و هویت قومی هستند؛ متغیر وابسته نیز شبکههای اجتماعی
است که در دو بُعد کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق ،از روش اعتبار صوری استفاده شده است .بدین صورت که
پرسشنامه پس از طراحی ،در اختیار استادان و متخصصان حوزة علوم اجتماعی قرار گرفت تا نظر
خود را اعالم کنند .همچنین جهت سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که
مقدار آن برای هر یک از مفاهیم کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی  ،0/764کیفیت استفاده از
شبکههای اجتماعی  ،0/749اعتماد اجتماعی  ،0/732هویت دینی  ،0/762هویت ملی  0/721و
هویت قومی  0/711به دست آمد.
دادهها پس از گردآوری و استخراج به وسیلة نرمافزار ویژه تحلیل دادهها در علوم اجتماعی
( )SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این راستا جهت گزارش نتایج یافتههای توصیفی
از روشهای آمار توصیفی و شاخصهای گرایش به مرکز همچون میانگین و برای ارائة یافتههای
تحلیلی نیز از روش آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش و نرمال بودن توزیع متغیرها استفاده
شده است.

هویت دینی :هويت ديني عبارت است از ميزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطش با ديني خاص و
پيامدهاي ارزشي مثبتي که فرد براي اين تعلق و ارتباط قائل است و باالخره احساسات خاص
فرد نسبت به ديگراني که رابطهاي مشابه او با آن دین خاص دارند( .قادری)1386 ،
تعریف عملیاتی :جهت سنجش و عملیاتیسازی مفهوم هویت دینی گویههایی در قالب طیف
لیکرت طراحی شدهاند .مفهوم هویت دینی شامل پنج بُعد احساسی ،اعتقادی ،پیامدی ،مناسکی
و شناختی است که برای سنجش و ارزیابی هر یک از آنها سؤالهایی طراحی شده.
هویت ملی :از نظر جامعه شناسي ،به مثابه نوعي احساس تعهد و تعلق عاطفي نسبت به مجموعهاي
از مشترکات ملي جامعه است و موجب وحدت و انسجام ميشود .هویت ملی ابعاد مختلف
خردهفرهنگ ملي ،ديني ،جامعهاي ،انساني دارد و ويژگيهاي اصلي آن قابليت انعطاف اجزا و
بومي بودن ابعاد تشکیل دهنده آن است( .دولت آبادی و جهرمی)1392 ،
تعریف عملیاتی :در تحقیق حاضر مفهوم هویت ملی سه بُعد سیاسی ،تاریخی و فرهنگی دارد؛ که
سنجش آن به وسیلة گویههایی در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفته است.
هویت قومی :هويت قومي از ترکيب متنوع مؤلفههايی به وجود ميآيد؛ حتي در بسياري از موارد،
تنها يک مؤلفة متفاوت باعث ايجاد نوعي هويت قومي ميشود .بنابراين ،در بين اقوام مختلف،

چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی؛ زمینهها ...

تعریف مفاهیم

15

16
 /سال بیستونهم  /شمارة 4

مؤلفههاي قوميت با يکديگر تفاوت دارند و در هر گروه قومي ،هر يک از مؤلفهها درجة اهميت
متفاوتي دارند .مسئلة محوري در تعريف هويت قومي ،مؤلفهها و عناصر هويت قومي هستند.
بنابراين هويت قومي را بر بنياد شناسههاي فرهنگي نظير زبان ،مذهب ،آداب و رسوم و پيشينه
تاريخي تعريف ميکنند که از طريق آن افراد با تمام يا برخي از جنبشهاي هویتي يک گروه
پيوند ميخورند( .گلمحمدي1381 ،؛ به نقل از حیدری و شاوردی)1392 ،
تعریف عملیاتی :برای سنجش این مفهوم سؤالهایی نظیر اعالم قومیت ،گفتوگو با زبان محلی،
اشتراکگذاری اخبار و اطالعات با همزبان خود در فضای مجازی و  ...در قالب طیف لیکرت
طراحی شده است.
اعتماد اجتماعی :پاتنام در تعریف اعتماد بیان میدارد« :شما برای انجام کاری صرف ًا به دلیل این
که فردی (یا نهادی) میگوید آن را انجام خواهد داد ،به او اعتماد نمیکنید .بلکه شما تنها به
این دلیل به او اعتماد میکنید که با توجه به شناختتان از خلق و خوی او ،انتخابهای ممکن او،
تبعاتشان و توانایی او ،حدس میزنید که او انجام این کار را برخواهد گزید» (پاتنام.)1377 ،
تعریف عملیاتی :اعتماد اجتماعی در تحقیق حاضر متشکل از دو بُعد اعتماد بین شخصی و اعتماد
تعمیم یافته است که جهت عملیاتیسازی آن از گویههایی در قالب طیف لیکرت استفاده شده
است.
شبکههای اجتماعی :به طور کلی در تعریف شبکههاي اجتماعی میتوان گفت :شبكههاي اجتماعي،
جوامع آنالين به دست آمده از تعامل بين گروههاي همفکر و دوستان هستند که از ويژگي باز
بودن و عدم تمركز برخوردار است .بدين معنا كه آسيب ديدن يك عنصر يا گروه در شبكه ،آن
را متالشي نميكند؛ شبكههاي اجتماعي به طور مداوم به بازسازي و ترميم خود ميپردازند.
کاستلز ،ويژگيهاي اين شبکهها را انعطاف پذيري ،به معناي توانايي بازسازي ،مطابق تغييرات
محيطي و توجه به اهداف ،در عين تغيير اجزا و يافتن اتصالهاي جديد؛ مقياس پذيري ،قابليت
انبساط يا انقباض اندازه شبكه میداند که احتمال اختالل در شبكه را كاهش ميدهد؛ و قابليت
تداوم حيات آن را در نظر دارد که نشان از توانايي شبكهها است ،زيرا آنها يك مركزيت واحد
ندارند ،بلكه با پيكربندي در سطحي وسيع عمل ميكنند( .کاستلز2009 ،؛ به نقل از خانیکی و
بابایی)1390 ،
تعریف عملیاتی :در این تحقیق برای سنجش و عملیاتیسازی در باب شبکههای اجتماعی ،دو بعد
کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی مد نظر قرار گرفته است .در خصوص کمیت
استفاده از شبکههای اجتماعی ،مؤلفههایی همچون عضویت ،میزان تنوع حضور ،میزان سابقه
عضویت در شبکههای اجتماعی و برای کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی ،مؤلفههای هدف
از حضور ،اعتماد به محتوا ،حوزههای عالقمندی و  ...مد نظر قرار گرفتهاند؛ که برای سنجش
هر یک از آنها سؤالهایی طراحی شده است.

یافتهها
در بحث یافتههای توصیفی ،فراوانی مطلق هر دو جنس زن و مرد در جامعه نمونه برابر با  192و
فراوانی نسبی نیز50درصد است .میانگین سنی جمعیت نمونه  23/64به دست آمده که از مجموع
 384نفر ،تعداد  114نفر  29/7درصد در گروه سنی  18تا  22سال 165 ،نفر (43درصد)  23تا 26
سال و  105نفر (27/3درصد) در گروه سنی  27تا  30سال قرار گرفتهاند.
همچنین میانگین طبقة ذهنی پاسخگویان  1/519از میانگین فرضی  5و میانگین اعتماد اجتماعی
پاسخگویان در جامعه نمونه نیز  1/286از میانگین فرضی  5گزارش شده است .فراوانیهای مطلق
و نسبی متغیر اعتماد اجتماعی در گزینههای کم 0/5( 2درصد) ،متوسط 27/6( 106درصد) و زیاد
71/9( 276درصد) محاسبه شده است.
عالوه بر این ،تعداد  265نفر (69درصد) از هویتهای اجتماعی  264نفر (68/8درصد) از
هویت دینی 248 ،نفر (64/6درصد) از هویت ملی و  190نفر (49/5درصد) از هویتهای قومی
پاسخگویان در سطح پایین قرار گرفتهاند .همچنین میانگین هویت اجتماعی  ،1/284هویت دینی
 ،1/318هویت ملی  1/336و میانگین هویت قومی  1/433از  5محاسبه شده است.
جدول  .1رابطه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

هویت اجتماعی
هویت دینی
هویت ملی
هویت قومی

کمیت استفاده از شبکههای
اجتماعی

مقدار آزمون

سطح معناداری

0/140

**0/006

-0/162

**0/001

-0/105

*0/040

-0/095

0/064

اعتماد اجتماعی

-0/048

0/353

هویت اجتماعی

0/115

*0/024

0/101

*0/048

0/131

*0/010

0/039

0/447

-0/034

0/504

هویت دینی
هویت ملی
هویت قومی

کیفیت استفاده از شبکههای
اجتماعی

اعتماد اجتماعی

** در سطح  0/01خطا معنادار است
* در سطح  0/05خطا معنادار است
برای سنجش رابطه میان کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی ،هویت اجتماعی ،هویت دینی،
هویت ملی ،هویت قومی و اعتماد اجتماعی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است؛

چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی؛ زمینهها ...

متغیرمستقل

متغیروابسته

ضریب همبستگی اسپیرمن
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ف ـ اسمیرنف مشخص شد که توزیع دادهها غیرنرمال است .در
چراکه پس از اجرای آزمون کولموگرو 
نتیجه برای تحلیل رابطه متغیرها باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شود.
در قسمت ابتدایی جدول ،تحلیل رابطه کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی با متغیرهای مستقل ،با
توجه به مقدار آزمون و سطح معناداری محاسبه شده ،میتوان گفت که رابطه کمیت استفاده از شبکههای
اجتماعی و هویت اجتماعی در سطح خطای 5درصد و اطمینان 95درصد تأیید میشود .مقدار آزمون
 -0/140و سطح معناداری  0/006به دست آمده و منفی بودن مقدار آزمون ،حاکی از منفی بودن جهت
رابطه است .در واقع با افزایش میزان کمیت استفاده افراد از شبکههای اجتماعی ،هویت اجتماعی آنها
تضعیف میشود .هویت دینی با مقدار آزمون 0/162ـ و سطح معناداری  0/001و هویت ملی با مقدار
آزمون 0/105ـ و سطح معناداری  0/040با متغیر وابسته در سطوح خطای 5درصد و1درصد و اطمینان
95درصد و 99درصد ،رابطه معناداری به دست آورده است .اما چنانکه مالحظه میشود ،جهت هر دو
رابطه منفی به دست آمده است .بر این اساس با افزایش کمی استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی،
هویت دینی آنها تضعیف میشود.
بخش دوم جدول ،رابطه کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی با متغیرهای مستقل را مورد بررسی
قرار داده است .با توجه به مقدار آزمون  0/115و سطح معناداری  0/024در سطح خطای 1درصد و
اطمینان 99درصد ،رابطه میان کیفیت استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی و هویت اجتماعی
تأیید میشود .بدین ترتیب افزایش کیفیت استفادة پاسخگویان از شبکههای اجتماعی (میزان اعتماد به
محتوا ،توجه به اعتبار و مقبولیت اخبار و اطالعات و  )...با افزایش میزان هویت اجتماعی ایشان رابطه
مثبتی دارد .رابطة هویت دینی و ملی پاسخگویان با کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی ،نیز در سطح
خطای 1درصد و اطمینان 99درصد ،معنادار و مثبت به دست آمده است .مقدار آزمون رابطة هویت دینی
پاسخگویان با کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی  0/101ـ و سطح معناداری آن  0/048به دست آمده
است ،همچنین مقدار آزمون و رابطة هویت ملی پاسخگویان با کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی
 0/131ـ و سطح معناداری آن 10درصد است .این امر بدان معناست ،اگر پاسخگویان به کیفیت استفادة
خود از شبکههای اجتماعی توجه کنند ،هویت دینی و ملی ایشان افزایش مییابد.
جدول  .2تفاوت متغیرهای وابسته بر حسب جنسیت
متغیر مستقل

متغیر وابسته
کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی

جنسیت
کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی

آزمون  uمن ویتنی
طبقات

تعداد

میانگین

مرد

192

191/49

زن

192

193/51

مرد

192

196/34

زن

192

188/66

مقدار آزمون

سطح معناداری

-0/179

0/858

-0/678

0/497

جهت سنجش تفاوت متغیرهای وابسته بر حسب جنسیت از آزمون  -uمن ویتنی استفاده شده است .براساس
نتایج جدول چنانکه مالحظه میشود میانگین کمیت استفاده زنان از شبکههای اجتماعی  191/49و میانگین
استفاده مردان  193/51به دست آمده است .با توجه به سطح معناداری محاسبه شده ( ،)0/858میتوان گفت
میزان استفاده کمی زنان و مردان از شبکههای اجتماعی ،نسبت به یکدیگر متفاوت نیست .این نتیجه در مورد
کیفیت استفاده زنان و مردان از شبکههای اجتماعی نیز صادق است .چراکه میانگین کیفیت استفاده زنان از
شبکههای اجتماعی  196/34و مردان  188/66و سطح معناداری نیز  0/497به دست آمده است.
جدول  .3رابطه متغیرهای سن و طبقه ذهنی با متغیرهای وابسته
متغیر مستقل

متغیر وابسته
کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی

کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی

مقدار آزمون

سطح معنیداری

0/032

0/533

0/126

*0/014

-0/026

0/605

-0/004

0/935

سن

کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی
کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی

ضریب همبستگی اسپیرمن

طبقه اجتماعی

* در سطح  0/05خطا معنادار است
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جدول  .4نتایج رگرسیون کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی
متغیرهای مستقل

R2

F

Sig

DurbinWatson

Tolerance

VIF

جنسیت (زن)

0/043

0/388 0/864

0/957

1/045

سن

0/021

0/680 0/412

0/941

1/063

طبقه اجتماعی

0/035

0/488 0/694

0/939

1/064

0/001

0/987 0/016

0/948

1/055

هویت دینی

0/000 -4/152 -0/332

0/377

2/651

هویت ملی

0/048

0/566 0/574

0/345

2/896

هویت قومی

0/484 -0/700 -0/040

0/748

1/336

اعتماد اجتماعی 0/000 5/504 0/076

2/093

Beta

T

Sig

چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی؛ زمینهها ...

جدول باال ،رابطه متغیرهای کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی را با متغیر سن و طبقه
ذهنی نمایش میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،تنها ،بین کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی و
سن رابطه معناداری در سطح 1درصد و اطمینان 99درصد مشاهده میشود؛ که مقدار آزمون آن
 0/126و سطح معناداری آن  0/014به دست آمده است .اما با توجه به نتایج دیگر ،مالحظه میشود
که رابطهای میان کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و طبقه ذهنی وجود ندارد.

جهت سنجش و اندازهگیری میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای کمیت و کیفیت استفاده
جوانان از شبکههای اجتماعی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .در جدول باال ضریب تعیین
تعدیل شده و تحلیل واریانس ،به منظور وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
گزارش شده است؛ بدین منظور با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای تمامی متغیرها،
میتوان گفت :تمام متغیرهای مستقل مذکور با متغیر وابسته رابطه خطی دارند .طبق مندرجات
جدول  4مقدار آماره دوربينـ واتسون براي مدل رگرسيوني 2/093 ،به دست آمده است كه نشان
ميدهد باقيماندهها در رگرسيون مستقل هستند.
پس از ورود متغیرهای مستقل به معادله خطی رگرسیون طبق نتایج به دست آمده ،تنها هویت
دینی توانست 7/6درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند .بنابراین با توجه به مقادیر آزمون
و سطوح معناداری محاسبه شده در مورد تمام متغیرها ،مشخص شد سایر متغیرها بر متغیر وابسته
تأثیرگذار نبوده و باید از معادله رگرسیون خارج شود .بررسي آمارههاي همخطي از جمله تولرانس
و عامل تورم واریانس نیز در جدول نشان ميدهد اختالف بين ميزان تخمين زده شده و مقدار
واقعي ضرايب رگرسيون استاندارد شده زياد نيست.
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جدول  .5نتایج رگرسیون (کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی)
متغیرهای مستقل

R2

F

Sig

DurbinWatson
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Beta

T

Sig

Tolerance

VIF

جنسیت

0/055

1/055

0/292

0/957

1/045

سن

0/111

2/123

0/034

0/941

1/063

-0/449 -0/023 -0/023

0/939

1/064

0/432 -0/787 -0/041

0/948

1/055

هویت دینی

-1/190 -0/098 -0/098

0/377

2/651

هویت ملی

0/210

0/001

0/345

2/896

هویت قومی

-0/457 -0/027 -0/027

0/748

1/336

طبقه ذهنی
اعتماد اجتماعی 0/043 2/093 0/020

1/852

2/436

همانطور که مالحظه میشود جدول باال ،نتایج رگرسیون چندگانه کیفیت استفاده از شبکههای
اجتماعی را نمایش میدهد .با توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس و سطح معناداری آن ،میتوان
گفت رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته برقرار نیست؛ مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
0/2درصد به دست آمده است که با توجه به مقادیر استاندارد و سطح معناداری محاسبه شده ،این
متغیرها تنها 2درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی میکنند؛ همچنین وزن ضریب بتا نشان
میدهد هویت ملی و سن تقویت کنندة کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی هستند.

نتیجهگیری
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روند گسترش رسانههای دیجیتالی در دنیای امروز به گونهای سریع بوده که به نظر میرسد عصر
جدیدی در حوزه ارتباطات انسانی پیش رو باشد؛ در این عصر مفاهیم زمان و مکان به شکل
قابلتوجهی تغییر کرده و اهمیت خود را بیش از پیش از دست دادهاند .این امر ،از جمله ویژگیهای
حائز اهمیت رسانههاي جديد ،بهویژه اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی است .به طوری که
اين روزها از افزايش گرايش جوانان به شبکههاي اجتماعی مجازي ،به عنوان يک نگراني و چالش
اجتماعي ياد ميشود و کارشناسان به دنبال بررسي علل و عوامل زمينهساز اين گرايش افراطي
جوانان به شبکههاي اجتماعی مجازي هستند .در اين زمينه چند دسته از عوامل فردي ،خانوادگي
و اجتماعي بيان شده است که هر يک سهمي در بروز اين پديده دارند.
در این پژوهش عوامل فردی و اجتماعی که بر استفاده جوانان شهر گرگان از شبکههای
اجتماعی مجازی تأثیر دارند ،در دو بُعد کمیت و کیفیت پرداخته شده است .بنابراین هدف اصلی
ما شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی و چگونگی آن
است .نتایج حاصل از یافتههای توصیفی نشان داد که تعداد زنان و مردان برابر است ،میانگین سنی
جمعیت نمونه  23/64سال و طبقة ذهنی  1/519از میانگین فرضی  3به دست آمده است .میانگین
اعتماد اجتماعی پاسخگویان نیز در جامعه نمونه  1/286از میانگین فرضی  3گزارش شده؛ عالوه
بر این ،میانگین هویت اجتماعی  ،1/284هویت دینی  ،1/318هویت ملی  1/336و هویت قومی
پاسخگویان  1/433است .در نهایت نیز میانگین استفادة جوانان از شبکههای اجتماعی در بُعد
کمیت  1/701و در بُعد کیفیت  1/859از میانگین فرضی  3محاسبه شده است.
نتایج استنباطی پژوهش ،در باب تحلیل تأثیر متغیرهای اجتماعی (هویت اجتماعی ،هویت
دینی ،هویت ملی ،هویت قومی ،اعتماد اجتماعی و طبقة ذهنی) بر کمیت و کیفیت استفاده از
شبکههای اجتماعی بدین شرح بودهاند.
رابطة کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی و هویت اجتماعی در سطح خطای 5درصد و
اطمینان 95درصد و در جهت منفی تأیید شده است؛ و منفی بودن جهت رابطه بیانگر این واقعیت
است که با افزایش ک ّمی استفاده افراد از شبکههای اجتماعی ،هویت اجتماعی آنها تضعیف میشود.
نتایج نشان داد که هویت دینی و هویت ملی با کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه
معناداری دارند و جهت هر دو رابطه منفی است .بر این اساس با افزایش ک ّمی استفاده پاسخگویان
از شبکههای اجتماعی ،هویت دینی و ملی آنها تضعیف میشود .یافتههای پژوهش فرزانه و
شهابالدینی ( )1394وجود رابطه معکوس بین کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی و دینداری
(هویت دینی) را تأیید میکند ،که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
yyدر بحث رابطه کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی با هویت اجتماعی تأیید میشود .بدین
ترتیب که افزایش کیفیت استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی (میزان اعتماد به محتوا،
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توجه به اعتبار و مقبولیت اخبار و اطالعات و  ) ...موجب افزایش میزان هویت اجتماعی آنها
میشود.
yyهویت دینی و ملی پاسخگویان با کیفیت استفادة از شبکههای اجتماعی ،رابطه معنادار و مثبتی دارد.
yyاما طبقه ذهنی پاسخگویان بر استفادة ایشان از شبکههای اجتماعی در دو بُعد کمیت و کیفیت،
تأثیر معناداری ندارد؛ در حالیکه در پژوهش فرزانه و شهابالدینی ( )1394این رابطه معنادار
گزارش شده است .در نهایت نتایج حاکی از این است که اعتماد اجتماعی ،تأثیری بر استفادة
جوانان از شبکههای اجتماعی در دو بُعد کمیت و کیفیت نداشته است ،در حالیکه نتایج
پژوهش فرزانه و شهابالدینی ( ،)1394خدایاری و همکاران ( )1393و آقانوری ()1390
وجود رابطه معنادار بین استفاده از شبکههای اجتماعی و اعتماد اجتماعی را تأیید کردهاند ،که
با نتایج تحقیق حاضر همسویی ندارد.
yyنتایج استنباطی تحلیل تأثیر عوامل فردی (جنسیت و سن) بر کمیت و کیفیت استفاده از
شبکههای اجتماعی نیز بیانگر این نکته است که کمیت و کیفیت استفاده جوانان در نمونه از
شبکههای اجتماعی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری نداشته است .در این خصوص ،نتایج
پژوهش معینیکیا و همکاران ( )1394و خدایاری و همکاران ( )1393حاکی از تفاوتپذیری
استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب جنسیت بوده است .اما متغیر سن در باب کیفیت
استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیمی را داراست .در این زمینه ،نتایج
با یافتههای پژوهش سارینا لی ( ،)2013نتایج تحقیقات مؤسسه پیو ( )2012و چن و مارکوس
( )2012همسو و منطبق است.
در نهایت ،با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه میتوان گفت ،متغیرهای مستقل تنها
0/076درصد از تغییرات متغیر کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشبینی میکنند که با توجه
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