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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان و دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی(
تلگرام ،اینستاگرام ،واتسپ و توییتر و موارد دیگر چون سروش ،فیسبوک ،ایتا و  ) ..توسط
دانشجویان پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد دانشگاه
فرهنگیان مشهد بود .در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب
نوع رشته 493 ،نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .به منظور جمعآوری
اطالعات از پرسشنامه استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه به روش نظرخواهی از
صاحبنظران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان  3/19درصد تایید شد .جهت
تحلیل دادهها از شاخص میانگین ،استفادهگردید .مطابق یافتههای پژوهش حاصل09/2 ،
درصد دانشجویان پسر و  15/2درصد دانشجویان دختر به مقدار زیاد از شبکههای اجتماعی
مجازی در طول شبانهروز استفاده میکنند .همچنین دانشجویان این دو پردیس از شبکه
اجتماعی تلگرام نسبت به سایر شبکههای اجتماعی مجازی به میزان بیشتری استفاده میکنند
که این میزان در دانشجویان پسر  41درصد و در دانشجویان دختر  90درصد به دستآمد.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،مقایسه استفاده از شبکههای اجتماعی.

تاریخ دریافت مقاله – 1055/9/12 :تاریخ پذیرش مقاله1055/4/24 :
 2عضو هیأت علمی پردیس شهید هاشمی نژاد ،دانشگاه فرهنگیان ،مشهد ،ایران(نویسنده مسئول)
zohresaneii@yahoo.co.uk

 0کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید هاشمی نژاد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
نزدیک به سه دهه است که فضای مجازی ،به عنوان یک رسانه ضروری برای برقراری
ارتباطات ،تحقیقات دانشگاهی ،تفریح و سرگرمی و مبادله اطالعات در میان اقشار مختلف
جامعه بهویژه جوانان و دانشجویان مورد استفاده قرارگرفتهاست( پیکانیان و فرهادی:1054 ،
 .)61در واقع فضای مجازی( سایبری) قلمرو وسیع ،گسترده ،بکر و جدیدی است که
فرصتهای گوناگونی را در اختیار افراد قرارمیدهد (زندوانیان و همکاران الف.)159 :1052 ،
فضای مجازی تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوریهای جدید ارتباطی را دربرمیگیرد .این
نام نخستین بار به وسیلهی ویلیامگیبسون1در رمان نورومانسر )1560( 2ابداع شد(به نقل از
شاهقاسمی .)1069 ،فضای مجازی ،فضایی غیرواقعی است که استفادهکنندگان شبکه
الکترونیک در آن ساکن شدهاند .در واقع ،ویژگی اصلی فضای مجازی ،ارتباط است ،که از
طریق آن مفهوم جدیدی از خود و جامعه بهوجود میآید( به نقل از زندوانیان ب.)04 :1050 ،
واژهی مجازی عبارتی است که در دنیای اینترنت ،رسانهها و ارتباطات بسیار شنیده میشود و
از اوایل دهه  1553میالدی مورد استفاده پژوهشگران قرارگرفت (عطاران.)120 :1060 ،
در واقع میتوان گفت“ :فضای مجازی یک شبکهی گسترده جهانی است که شبکههای متعدد
رایانهای و همچنین رایانههای شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و
قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل میکند ”(فرخ نیاو لطفی.)59 :1053،
همچنین شبکههای اجتماعی مجازی 0پدیدهای نوظهور در فضای مجازی است که امکان ایجاد
ارتباطات مجازی و کسب اطالعات را فراهم میکنند (خدایاری و همکاران.)141 :1050 ،
فضای مجازی جهان پیچیدهای از افراد مختلفی با گرایشهای متفاوتی است که این گروهها در
کنار هم و در تعامل با یکدیگر زندگی میکنند .در واقع از آنجا که دنیای مجازی همگام با
دنیای حقیقی بر وجود آدمی و گرایشهایش تأثیر میگذارد ،میتوان از واژهی زندگی در سایبر
اسپیس 0استفادهکرد .به عبارت دیگر فضای مجازی محلی برای وارد کردن و دخالت دادن
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دنیای واقعی در آن است (منتظر قائم .)201 :1060 ،مجازی شدن با عبور از مرزهای دنیای
واقعی به نیرو محرکه ای برای تغییر سبک زندگی بشری و باالتر از آن به عاملی برای تغییر
سبکهای فکری و رفتاری آدمی تبدیلشدهاست (اوحدی« .)5 :1063 ،همچنین طبق نظر
مک لوهان ، 1فناوری ارتباطات ،جهان را به صورت یک دهکده جهانی درآوردهاست .امروزه
فضای مجازی تعداد زیادی از دهکدههای جهانی با اجتماعات مجازی را به وجودآوردهاست که
فاقد محدودیت زمان و مکان هستند( ».خدایاری و همکاران.)141 :1050 ،
با توجه به پیشرفت جوامع کنونی ،نیاز به ابزار ارتباطاتی نیز گسترش مییابد و بر این اساس
میتوان گفت با پیشرفت جوامع بشری و ابزار و لوازم مجازی ارتباطی؛ میزان استفاده از
برنامههای فضای مجازی نیز افزایش مییابد .با مطالعه اسناد گذشته مشاهدهشدهاست ،افزایش
میزان استفاده از فضای مجازی در جوامع دانشگاهی بیشتر است( خدایاری و همکاران:1050 ،
.)141
در واقع با گستر ش فناوری ارتباطات ،جوانان و به ویژه دانشجویان شناخت بیشتری از فضای
مجازی به ویژه تلگرام ،اینستاگرام ،توییتر و واتسپ و غیره حاصل کردهاند و به تبع گسترش
امکانات فضای مجازی ،استفاده بیشتری از آن مینمایند (درگاهی و رضوی.)1064 ،
تحقیقات قبلی عمدتاً به تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی دانشجویان و
دانش آموزان ،تأثیر فضای مجازی بر هنجارها و چارچوب خانواده و اثرات مخرب دیگری چون
هک ،جعل ،خیانت ،طالق ،گردش اطالعات و غیره و پرداختهاست( پیکانیان و فرهادی:1054 ،
 60و محسنیتبریزی و هاشمی .)143 :1053 ،با توجه به میزان استفاده و تنوع و گوناگونی
ابزار های فضای مجازی و گسترش کاربردهای آن ضروری است با انجام پژوهشهای گسترده،
جوامع علمی با آن آشنا شوند .بدیهی است با روشن شدن این موضوع ،انگیزه افراد از عضویت و
میزان استفاده آنان از شبکههای اجتماعی مجازی ،نیازهای گوناگون آنان اعم از نیاز به
برخورداری از فضای مطلوب علمی ،تفریحی و اوقات فراغت ،ارتباط سریع با اقصینقاط جهان و
غیره مشخص خواهد شد و در نتیجه آگاهی از این نیازها می توان به طور مطلوبتری به آنها
پاسخ داد .فضای مجازی در کنار خوبیها و فوایدی که دارد ،کاستیها ،نقصها ،آسیبها و
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خطراتی را نیز میتواند در بر داشته باشد و افراد جامعه بهویژه دولتمردان ،سیاستگذاران،
اولیا و مربیان و والدین باید از آن آگاه باشند( فاضلی.)1066 ،
فضای مجازی به عنوان ابزاری که در عصر حاضر به میزان بیشتری مورد تقاضای افراد به ویژه
جوانان است ،بر اکثر جوانب جوان دانشجو که پیوسته در پی کسب اطالعات و ایجاد ارتباطات
گسترده و سریعتری است اثر میگذارد ،این اثرات اعم از بعد هویتی ،شخصیتی ،اخالقی ،دینی،
اجتماعی و غیره است .این طور که مشاهده شده ،این تأثیرات گاه با رویکرد مثبت ،گاه با
رویکرد منفی و گاه میانه است( خدایاری و همکاران.)141 :1050 ،
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته بیشتر به مسئله تأثیرات منفی استفاده از فضای مجازی
پرداخته اند ،ضرورت دارد تحقیقات بیشتری در این زمینه صورتگیرد تا بدین طریق بتوان بر
عوامل منفی و مشکلساز آن فائق آمد ( محسنیتبریزی و هاشمی .)143 :1053 ،بسیاری از
کاربران ایرانی ،به ویژه دانشجویان در فضای شبکههای مجازی فعالیت دارند و اطالعات
گوناگونی را در جنبههای گوناگون علمی ،اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی وغیره با یکدیگر مبادله
میکنند .اگاهی از تنوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میتواند به این مهم کمک
نماید.
براتی و دیگران ( )191 :2316معتقدند عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط و
سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد .همچنین شاوردی ( )13 :1054اظهار می دارد شبکه های
اجتماعی مجازی به مانند شبکه های اجتماعی واقعی می تواند دارای پیامدهای متفاوت باشد.
بازخورد مثبت ارتباطاتی که در این شبکه شکل می گیرد یک سرمایه اجتماعی است .شبکه
های اجتماعی مجازی زمینه ایجاد فضای تعامل افراد با عالیق مشترک را خارج از محدودیت
های مکانی و زمانی ،بدون دغدغه و ازاد فراهم می اورند .کاربران فضای مجازی با به اشتراک
گذاشتن ایده ها ،اخبار ،نظرات و غیره در اشکال چند رسانه ای حجم باالیی از اطالعات را با
دیگران مبادله می کنند .این تعامالت می تواند در شکل سازنده به عنوان سرمایه اجتماعی
تلقی گردد و جامعه از نتایج ان بهره ببرد .اگر این فضا نتواند بستر مناسبی برای شکل گیری
سرمایه ی اجتماعی باشد و اثرات آن اعتماد ،مشارکت و حمایت و تعامل را تضعیف کند
تاثیزات نا مطلوبی بر روابط کاربران در فضای مجازی و به دنبال آن در فضای واقعی خواهد
داشت.
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اذربخش ( )54 :1051رسانه های اجتماعی را امیزه تکنولوژی و تعامل اجتماعی برای خلق
ارزش جمعی می داند.
از نظر چییونگ  1و دیگران ( )1006 : 2311نیز استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی یک
قصد جمعی است که به وسیله ی گروهی از مردم که هر یک نقش خود را به تنهایی و در عین
حال با یکدیگر و به طور مستمر اجرا می کنند.
2

چییونگ و دیگران ( )1006 : 2311به نقل از آزجن اظهار می دارند دالیل استفاده از شبکه
های اجتماعی به عنوان عوامل محرک بر رفتار افراد تاثیر می گذارند بنابراین آگاهی از دالیل
استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند به برخورداری از ویژگی های آن منجر شود.
این پژوهش درصدد است میزان استفاده از فضای مجازی(تلگرام ،اینستاگرام ،واتس اپ ،توییتر
و غیره) و تنوع(علمی ،آموزش ،کسب اطالعات اخبار ،تفریح و سرگرمی ،تماس با دوستان و
همکالسیها ،دغدغههای مربوط به شغل) و دالیل استفاده از فضای مجازی به لحاظ تنوع و
گستردگی را توسط دانشجویان بررسی و مقایسه کند.
از لحاظ نظری ،امین دهقان و حمامی ( )92 :1060تنوع و گستردگی شبکههای اجتماعی را
به عنوان وسیلهای فناورانه و اجتماعی دارای ابعاد و جوانب گستردهای برای اطالعات و
ارتباطات میدانند.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که دانشجویان پسر پردیس شهید بهشتی و
دانشجویان دختر پردیس شهید هاشمینژاد مشهد به چه میزان و از کدام نوع از شبکههای
اجتماعی مجازی و برای چه منظوری استفاده میکنند؟
پیشینه پژوهش
با توجه به پیشرفت سریع علوم در عصر حاضر ،جوامع مختلف در صورت پیشرفت فناوری که
نتیجهی آن پیشرفت رسانههای آن جامعه است ،پیشرفت خواهندکرد .در واقع میان جوامع و
شبکههای اجتماعی مجازی رابطه دو سویه حکمفرماست (آذری .)1011 ،به بیان دیگر فضای
مجازی جهان را به دهکدهای جهانی تبدیل میکند که به واسطه سرعت ،تنوع و فراگیر بودن
آن از بعد مکان و زمان بیحدومرز است (چاوشیان و جوافشانی.)1060 ،
Cheung
Azjen
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از جمله تحقیقاتی که حول این موضوع صورت گرفتهاست ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
صانعیمهری و همکاران(  )1054در مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس
شهید هاشمینژاد مشهد ،میزان و تنوع استفاده از فضای مجازی را مورد پژوهش قرار میدهد.
بر اساس یافتههای این پژوهش 00/2،درصد دانشجویان این پردیس استفاده کمی از فضای
مجازی میکنند .همچنین  90درصد دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده میکنند و
بیشترین مورد استفادهی شبکههای اجتماعی برای تماس با دوستان و همکالسیها بودهاست
که طبق یافتههای این پژوهش بهطور میانگین  0/6درصد محاسبه شد ،همچنین در میان
مقوله های تنوع استفاده،کمترین میزان استفاده از فضای مجازی مربوط به مقوله رفع
دغدغههای شغلی بودهاست.
زنجانیزاده و جوادی( )109 :1060در مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در
بین دانشآموزان دبیرستانی ناحیه  0مشهد در سال تحصیلی  1060 -1062اظهار میدارند
کاربران اینترنتی پسر بیشتر از دختران میباشند .همچنین در میان استفاده از محیطهای
مختلف اینترنت ،چت بیشترین و دسترسی به اطالعات اقتصادی -اجتماعی کمترین زمان را در
بین دختران و پسران به خود اختصاص دادهاست.
مطالعه خلیلی ( )41 :1050در مورد استفاده دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از
شبکههای اجتماعی ،نشان میدهد که اکثریت دانشجویان از شبکههای اجتماعی استفاده
میکردند و وایبر و الین پرترجیحترین و توییتر کمارجح ترین شبکه بودهاست .همچنین مهم
ترین دلیل استفاده از شبکه های اجتماعی سرگرمی ذکر شده است .نتایج تحقیق نیز نشان می
دهد دانشجویان معتقدندکه با استفاده از شبکه های اجتماعی میتوانند تا حدود زیادی
اطالعات روز امدی در زمینه های مختلف کسب کنندو شبکه های اجتماعی می تواند تا
حدودی اطالعات مورد نیازشان را در موضوعات مورد عالقه ارائه دهد.
نتایج تحقیق خدایاری ( )141 :1050در باره میزان و تنوع استفاده از فضای مجازی در میان
دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه  5شهر مشهد حاکی از آن است که  99/0دانشجویان دانشگاه
آزاد مشهد در حد پایینی از طیف میزان استفاده از فضای مجازی قراردارند .همچنین بیشترین
مورد استفادهی پاسخگویان ابتدا از فیسبوک و بعد از آن از ویکی پدیا بودهاست .در این
تحقیق میان متغیرهایی چون تنوع و گستردگی ،میزان اعتماد ،اطالع رسانی و ارتباط آسان،
جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ارتباط
45
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معناداری وجود دارد و بیشترین میزان تأثیر مربوط به متغیر اطالعرسانی و ارتباط آسان در
شبکههای اجتماعی بیانشدهاست.
اذر بخش ( )54: 1051انگیزه های حضور کاربران در شبکه های اجتماعی را دیده شدن ،جزئی
از شبکه های اجتماعی بودن ،مشارکت ،ارائه محتوا و ارتباط بیان می کند .همچنین برخی از
ویژگی های شبکه های اجتماعی را دسترسی و وسعت ،هزینه کم ،جمع گرایی و شبکه سازی
انسانی ،چند رسانه ای بودن ،تعامل گرایی ،بهره گیری بدون نیاز به تخصص ،ارتباط فوری و
پیوستگی و مداومت ذکر کرده است.
نتایج تحقیق چییونگ و همکاران (1006 : 2311و  )1003در مورد دالیل استفاده دانشجویان
از شبکه اجتماعی فیس بوک نشان می دهد که حضور اجتماعی مهم ترین دلیل و برقراری
ارتباط فوری و ارتباط با دوستان نیز از دالیل مهم استفاده از شبکه های اجتماعی بوده است.
همچنین دانشجویان عضویت در شبکه های مجازی که افراد حضور بیشتری دارند را ترجیح
داده اند.
براتی و همکاران (192 :2316و  )190به نقل از چوسونیل 1استفاده اسان و بدون محدودیت
زمانی را مهم ترین دلیل برای استفاده از شبکه های اجتماعی عنوان کرده است .همچنین در
تح قیقی که این محققین بر روی دانشجویان دانشگاه همدان انجام داده اند مهم ترین دلیل
استفاده از شبکه های مجازی را سرگرمی عنوان کرده اند.
نتایج تحقیق شاوردی ( )45 :1054در مورد سرمایه اجتماعی واقعی و مجازی دختران
دانشجوی دانشگاه های شهر تهران حاکی از ان است که دختران در استفاده از شبکه های
مجازی گرایش بیشتری به شبکه های خانوادگی و خویشاوندی دارند.
جوادی نیا و همکاران( )432 :1051و پمپک 2و دیگران ( )204 :2335در تحقیقات خود
بیشترین دلیل استفاده دانشجویان را از شبکه های اجتماعی ارتباط با دوستان قدیمی ذکر
کرده اند .همچنین جوادی نیا و همکاران( )432 :1051سهولت کار با شبکه های اجتماعی و
بازده گسترده اطالعاتی این پایگاه ها را از دالیل مهم استفاده دانشجویان از این شبکه ها ذکر
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کرده اند .پمپک 1و دیگران ( )204 :2335نیز اظهار داشته اند در شبکه اجتماعی فیس بوک
دختران به مقدار بیشتر نسبت به پسران عکس به اشتراک می گذارند.
پیکانیان(  )61 :1054در پژوهشی به بررسی رابطهی اعتیاد به اینترنت ،میزان استفاده از
پیامرسانهای آنالین و خیانت اینترنتی به عنوان پیشایند طالق در زوجهای در آستانهی طالق
و مطلقهی شهر اصفهان پرداختهاست .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین اعتیاد به
اینترنت و طالق در زوجهای در آستانه طالق و مطلقه رابطه معناداری وجوددارد در حالی که
میان میزان استفاده از پیامرسانهای آنالین ،خیانت اینترنتی و طالق در زوجهای در آستانه
طالق و مطلقه رابطه معناداری وجودندارد .مطابق یافتههای این پژوهش اعتیاد به اینترنت،
احتمال بروز خیانت و در پی آن طالق را بهدنبال خواهدداشت.
در پژوهش دیگری با عنوان« تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانشآموزان» به صورت مطالعه
موردی که محسنیتبریزی و هاشمی (  )191 :1053در مورد دانشآموزان دبیرستانهای شهر
اراک انجام دادهاند ،نتایج تحقیق نشانداده که پرسششوندگان تأثیر اینترنت را بر آموزش
( افزایش باورها ،انتخاب نوع و مدل لباس و سر و صورت ،شیوههای بهتر زندگیکردن) موثر
دانستهاند و برعکس تأثیر اینترنت را بر روی روابط خانوادگی (اعتیاد اینترنتی ،کاهش توجه
والدین ،کاهش مشورتها و گفتگوها) بسیار کمتأثیر دانستهاند .همچنین پرسششوندگان تأثیر
اینترنت بر عقاید مذهبی (نشر عقاید ،گرایش به مراسم مذهبی و ارزشهای دینی) را موثر
دانستهاند .بر اساس یافتههای تحقیق متغیرهای مدت استفاده ( 02درصد) ،زبان استفاده
(24درصد) ،مدت زمان آشنایی ( 15درصد) و زمینه استفاده کاربران از اینترنت ( 16درصد)
بیشترین میزان تأثیرگذاری بر هویت اجتماعی آنان را دارند.
همچنین شهابی ( )191 :1051در پژوهش خود با عنوان« شبکههای اجتماعی مجازی و
کاربران جوان از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان وطنی» به دالیل حضور کاربران جوان
ایرانی در شبکههای اجتماعی مجازی با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به آنها پرداخته
است .یافته ها حاکی از آن است که از نظر کاربران ،فضای مجازی به طور مثال فیسبوک ،به
عنوان فضایی برای تسهیل ارتباطات خود ،تجدید روابط قدیمی و همچنین ایجاد روابط
دوستانه جدید ،سرگرمی و تفریح ،نظارت اجتماعی و سیاسی ،تخلیه عاطفی ،فرار از تنهایی،
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خوداظهاری ،محدودیت گریزی و غیره است .طبق نتیجهای که از این پژوهش حاصل شده،
فیس بوک عالوه بر بعد ابزارگونه و فناورانه آن پدیدهای فرهنگی_ اجتماعی نیز است.
در پژوهش دیگری با عنوان« فضای مجازی و هویت جهانی» که توسط صبوریخسروشاهی و
آذرگون (  )1 :1051انجام شدهاست به مطالعهی هویت جهانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
واحد تهران شرق پرداختهشدهاست .نتایج حاصل از این تحقیق نشانمیدهد که رابطه معنادار
میان هویت جهانی و میزان استفاده از فیسبوک وجود دارد و همچنین هویت جهانی به
تناسب نوع استفاده کاربران از فیسبوک متفاوت است.
در مطالعه موردی خدامرادی ( )199 :1050که با هدف بررسی میزان استفاده از فضای مجازی
بر ارزشهای خانواده در معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان ایالم
صورتگرفته؛ ارزشهای خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده کمی میکنند
یا اصال استفاده نمیکنند مشترک است ،ارزشهای خانوادگی در میان کاربران فضای مجازی
متناسب با مدت زمان استفاده از آن متفاوت است ،همچنین این ارزشها با توجه به نوع
استفاده از فضای مجازی تفاوت دارد.
طبق نتایج ،بیشترین تفاوت میانگین ارزشهای خانوادگی مربوط به افرادی است که از شبکه
اجتماعی مجازی برای بحث علمی بهره میجویند و کمترین تفاوت مربوط به افرادی است که
از این فضا برای چت استفاده میکنند.
فضای مجازی آنچنان دامنه وسیعی دارد که تحقیقات انجام شده تاکنون نتوانستهاست تمام
جوانب و موضوعات مختلف آن را تجزیه و تحلیل و شناسایی نماید و با توجه به اهمیتی که در
زندگی و ارتباطات افراد به ویژه جوانان و دانشجویان و حتی نسلهای آینده دارد ،الزم است
بهقدری در این حیطه مطالعه و پژوهش نمود و به شناسایی ابعاد و جوانب گوناگون فضای
مجازی پرداخت و از ظرفیتهای مثبت آن بهرهمند شد.
اهداف پژوهش
هدف کلی :مقایسه میزان و دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در دانشگاه فرهنگیان
در دو پردیس پسرانه شهید بهشتی و دخترانه شهید هاشمینژاد است.
اهداف جزئی - :بررسی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
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-

بررسی تأثیر جنسیت در میزان استفاده از فضای مجازی،

-

بررسی موارد استفاده از فضای مجازی

-

بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی

روششناسی تحقیق
مطالعه حاضر از نوع پژوهش توصیفی _ پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان پردیس پسرانه شهید بهشتی( 106نفر) و پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد مشهد(
 490نفر) بود که در سال تحصیلی  51 _56با دامنه سنی  20 _ 16سال در این دو پردیس
مشغول به تحصیل بودند.
جدول شماره  :1جامعه آماری مورد مطالعه در تحقیق
جامعه آماری
رشته

دخترانه شهید
هاشمی نژاد

پسرانه بهشتی

علومتربیتی

226

029

شیمی

125

03

ریاضی

51

21

فیزیک

15

26

زیستشناسی

19

21

تربیتبدنی

130

133

زبانانگلیسی

03

11

آموزشاستثنائی

06

43

مجموع

106

490

جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد و
در نهایت نمونه کل به تعداد  493نفر از میان دانشجویان این دو پردیس ،حاصل شد .نیمی از
حجم نمونه تحقیق را دانشجویان پسر و نیم دیگر را دانشجویان دختر تشکیل دادند.
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جدول شماره  :2درصد حجم نمونه مورد مطالعه در تحقیق
رشته

حجم نمونه

علومتربیتی

05/19

علومپایه

00/54

تربیتبدنی

10/95

آموزشاستثنائی

1/14

زبانانگلیسی

2/50

مجموع

133

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفادهگردید .سواالت پرسشنامه در سـه
بخش طراحی گردید :بخش اول در مورد میزان استفاده روزانه از شبکههای اجتمـاعی مجـازی
شامل  1سوال بود .این سواالت در مقیاس طیـف لیکـرت  9گزینـهای بـه صـورت خیلـیزیـاد
(بیشتر از  0ساعت) ،زیاد ( 0تا  0ساعت) ،متوسط (دو تا سه ساعت) ،کم (یک تا دو سـاعت) و
خیلیکم(کمتر از یک ساعت) بود ،بخش دوم پرسشنامه شـامل مـوارد اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی توسط دانشجویان بود و شامل  4گویه علمـی ،آموزشـی ،اطالعـات و اخبـار ،تفـریح و
سرگرمی ،تماس با دوستان و همکالسیها و رفع دغدغههای شغلی بود که در طیف  0گزینهای
زیاد ،متوسط و کم مورد سوال قرارگرفت و بخـش سـوم دیـدگاه دانشـجویان در مـورد دالیـل
استفاده از شبکههای اجتماعی پرسش گردید این بخش شامل  13سوال در طیف پنج گزینهای
کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم شامل دسترسی به اطالعات متنوع و
متکثر ،تنوع دیدگاهها و بیان آزادانه ایدهها و آشنایی با افکار و عقاید گوناگون؛ دسترسی آسـان
و کم هزینه ،ارتباط سهل با افراد و عدم کنترل دولت ،گسترش ارتباطات ،آشنایی با فرهنـگ و
آداب و رسوم کشورهای مختلف و به عنوان دریچهای برای آشنایی با جهان مدرن بود.
روایی محتوایی و روایی صوری پرسشـنامه بـه روش نظرخـواهی از صـاحبنظـران بـه صـورت
جداگانه و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  3/19تایید شد .همانطور که در جدول 1
مشاهده میشود ،یافتههای حاصل از آزمون کرونباخ نشاندهنـده ایـن اسـت تمـام متغیرهـای
تحقیق ،آلفای باالتر از  13درصد دارند و این به این معناست گویـههـای در نظـر گرفتـه شـده
برای سنجش هر یک از متغیرها در این پژوهش از همبستگی درونی باالیی برخوردارند و بـرای
سنجش متغیرهای مورد نظر مناسباند.
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جدول شماره :0ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

مقدار آلفا

تنوع و گستردگی شبکههای اجتماعی

3/14

اطالع رسانی و ارتباط آسان

3/11

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

3/13

نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

3/16

به منظور تحلیل دادهها از آمار توصیفی (درصد  ،میانگین و انحراف معیار) توسط نرم
افزار  excelاستفاده شد.

یافتهها
میزان استفاده روزانه از شبکههای اجتماعی مجازی
جدول شماره  0درصد استفاده روزانه دانشجویان پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس
دخترانه شهید هاشمینژاد را نشان میدهد.
جدول شماره :0درصد استفاده روزانه از شبکههای اجتماعی مجازی
زیاد
( 0تا 0
ساعت)

متوسط
(  2تا 0
ساعت)

کم
( 1تا 2
ساعت)

خیلیکم
(کمتر از 1
ساعت)

میزان زمان مورد استفاده خیلیزیاد
(بیشتر از
 0ساعت)
درصد استفاده از فضای مجازی
پردیس پسرانه شهید بهشتی

%09/2

%26/9

%11/1

%13

%15/2

پردیس دخترانه شهید
هاشمینژاد

%15/0

%4/1

%13/0

%23

%00/2

یافتهها نشان میدهند (مطابق جدول 40/1 )0درصد از دانشجویان پردیس پسرانه شهید
بهشتی به میزان خیلیزیاد و زیاد از فضای مجازی  25/2درصد از دانشجویان این پردیس به
میزان خیلیکم و کم از فضای مجازی استفاده میکنند .درحالیکه در پردیس دخترانه شهید
هاشمینژاد  29/0درصد دانشجویان به میزان خیلیزیاد و زیاد و  40/2درصد دانشجویان این
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پردیس به میزان خیلیکم و کم از فضای مجازی استفاده میکنند .چنانکه مشاهده میشود
دانشجویان پسر به میزان بیشتری از فضای مجازی نسبت به دانشجویان دختر استفاده
میکنند.
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
جدول شماره  9درصد استفاده دانشجویان پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس دخترانه
شهید هاشمینژاد از انواع مختلف شبکههای اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرارگرفتهاست.
جدول شماره :9درصد استفاده دانشجویان از انواع مختلف شبکههای اجتماعی مجازی
نوع شبکه اجتماعی

پردیس پسرانه
شهید بهشتی

پردیس دخترانه شهید
هاشمینژاد

تلگرام

%41

%90

اینستاگرام

%00/1

%21/0

واتسپ

%0/0

%10/1

توییتر

%1

%1/1

سایر موارد( سروش،
فیسبوک ،ایتا و غیره)

%1

%2/6

یافتهها نشان میدهد (مطابق جدول  )9که در پردیس پسرانه شهید بهشتی مشهد  41درصد
پاسخگویان از تلگرام 00/1 ،درصد از اینستاگرام 0/0 ،از واتسپ 1 ،درصد از توییتر و  1درصد
از موارد دیگری استفاده میکنند .در حالی که در پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد  90درصد
از پاسخگویان از تلگرام 21/0 ،درصد از اینستاگرام 10/1 ،درصد از واتسپ 1/1،درصد از توییتر
و  2/6درصد از سایر موارد استفاده میکنند .در نتیجه اکثر پاسخگویان در هر دو پردیس از
شبکه اجتماعی تلگرام استفاده میکنند و میزان استفاده از این شبکه اجتماعی در پردیس
پسرانه شهید بهشتی کمی بیشتر از پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد است .همچنین
دانشجویان هر دو پردیس پسرانه و دخترانه استفاده بسیارکمی از مواردی چون سروش،
فیسبوک ،ایتا و غیره دارند.
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موارد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
جدول  0و  9شاخصهای مرتبط با متغیر تنوع استفاده از شبکههای مجازی را نشان میدهد.
این بخش شامل  4گویه علمی ،آموزشی ،اطالعات و اخبار ،تفریح و سرگرمی ،تماس با دوستان
و همکالسیها و رفع دغدغههای شغلی است که در طیف  0گزینهای زیاد ،متوسط و کم مورد
سوال قرارگرفتهاست.
جدول شماره :4درصد موارد استفاده از شبکههای اجتماعی در پردیس پسرانه شهید بهشتی
پاسخ به گویهها

زیاد

متوسط

کم

انحراف معیار

علمی

%16/1

%23/2

%41/1

%1/4

آموزشی

%94/6

%00/0

%5/6

%2/9

اطالعات و اخبار

%06/5

%00/9

%21/4

%2/1

تفریح و سرگرمی

%99

%03/4

%10/0

%2/0

تماس با دوستان و همکالسیها

%45/6

%22/1

%1/9

%2/4

رفع دغدغههای شغلی

%93/0

%24/4

%20/1

%2/0

جدول شماره :1درصدموارد استفاده از شبکههای اجتماعی در پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد

پاسخ به گویهها
علمی
آموزشی
اطالعات و اخبار
تفریح و سرگرمی
تماس با دوستان و
هایهاشغلی
رفع دغدغه
همکالسی

زیاد
%91/1
%90/2
%00/2
%90/0
%44
%20/2

متوسط
%00/2
%06/2
%01/5
%29
%23/5
%01/0

کم
%5/1
% 6/ 4
%20/5
%23/4
%10/1
%09/0

انحراف
معیار%
2/ 0
%2/0
%2/2
%2/0
%2/9
%1/1

یافتههای جدول  4و  1نشان می دهد که در پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس دخترانه
شهید هاشمینژاد بیشترین مورد استفاده مربوط به گویه« تماس با دوستان و همکالسیها» و
کمترین مورد استفاده در پردیس شهید بهشتی مربوط به گویه « علمی» با میانگین  1/4درصد
و کمترین مورد در پردیس شهید هاشمینژاد مربوط به گویه « رفع دغدغههای شغلی» با
میانگین  1/1درصد بودهاست .مطابق جدول  4و  ،1میزان استفاده از فضای مجازی جهت رفع
نیازهای مربوط به حیطه علمی در پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد بیشتر از پردیس پسرانه
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شهید بهشتی است .میزان استفاده از فضای مجازی جهت رفع نیازهای مربوطه به حیطه
آموزشی ،حیطه تفریح و سرگرمی و حیطه تماس با دوستان و همکالسیها در هر دو پردیس
تقریباً به یک میزان است؛ اما در پردیس شهید بهشتیکمی بیشتر است .میزان استفاده از
فضای مجازی جهت رفع نیازهای مربوطه به حیطه اطالعات و اخبار در هر دو پردیس تقریباً به
یک میزان است اما میزان استفاده از این مورد در پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد اندکی،
بیشتر است .در نهایت میزان استفاده از فضای مجازی جهت رفع نیازهای مربوطه به حیطه
رفع دغدغههای شغلی در پردیس پسرانه شهید بهشتی بیشتر از پردیس دخترانه شهید
هاشمینژاد است.
دیدگاه دانشجویان در مورد دالیل استفاده از شبکه های اجتماعی
جهت بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی  13گویه در
طیف  9گزینه ای بسیار موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و بسیار مخالفم طراحی و در
اختیار دانشجویان قرار گرفت .
جهت مقایسه و بررسی بهتر نتایج در مورد نظرات موافق و مخالف در خصوص دیدگاه
دانشجویان در مورد دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجموع نظرات دانشجویان در دو
طیف کامالً موافقم و موافقم با یکدیگر و همچنین مجموع نظرات در دو طیف مخالف و کامالً
مخالف نیز با یکدیگر در جدول  6تجمیع شدند.
در جدول  6دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در مورد دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی با
یکدیگر مقایسهشدهاست .یافتهها نشان میدهدکه بیشتر پاسخگویان هر دو پردیس با گویههای
این متغیر موافق هستند .در واقع به عقیده دانشجویان پسر و دختر در این دو پردیس،
شبکههای اجتماعی مجازی اطالعات متنوع و متکثری در ابعاد و زمینههای گوناگون در اختیار
افراد میگذارد ،تنوع در دیدگاهها سبب میشود فرد با نقطه نظرات گوناگون مواجه شود و
بهترین دیدگاه را برگزیند و نیز شبکههای اجتماعی مجازی فضایی را ایجاد میکنند تا افراد
بتوانند به صورت آزادانه به بیان عقاید خود بپردازند و با افکار و ایدههای دیگران آشنا شوند.
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مقایسه انحراف معیار پردیس پسرانه شهید بهشتی ( )2/95و پردیس دخترانه شهید
هاشمینژاد ( )2/94نشان میدهد که پراکندگی بسیار کمی بین دیدگاه دانشجویان دختر و
پسر وجود دارد.
جدول شماره :6مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی در
پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد
پاسخ به گویهها

مخالفم

موافقم
پردیس شهید
بهشتی

پردیس شهید
هاشمینژاد

پردیس شهید
بهشتی

پردیس شهید
هاشمینژاد

دسترسی به اطالعات متنوع ،متکثر و متفاوت

%42/1

%94/6

%01/0

%00/2

تنــوع دیــدگاههــا و افــزایش قــدرت انتخــاب
افراد

%40/59

%95/2

%04/39

%03/6

بیان و اشنایی با ایدهها به صورت آزادانه

%11/99

%42/19

%26/09

%01/29

دسترسی با کمترین هزینه

% 43/6

% 14/0

% 05/2

% 20/1

دسترسی به اطالعات بیشتر و آسانتر

%12/5

% 65/1

% 21/1

% 13/5

ارتباط آسان افراد با یکدیگر

% 61/0

% 52/0

% 16/1

% 1/1

بهتــرین رســانه بــرای کســانی کــه مایــلانــد
خارج از نظارت دولـت بـا دیگـران گفـتوگـو
کنند.

% 95/5

% 06/5

% 03/1

% 41/1

گسترش ارتباطات از جوانب مختلف

% 66/0

% 65/9

% 11/4

% 13/9

امکان ارتباط با افراد سایر کشورها و فرهنگها

% 96/4

% 62/5

% 01/0

% 11/1

به عنوان دریچهای روبه جهان مدرن.

% 65/6

% 16/2

% 13/2

% 21/6

مطابق با اطالعات جدول شماره  6در موارد دالیل استفاده از شبکههای مجازی کمترین
اختالف بین دختران و پسران مربوط است به گویه" گسترش ارتباطات از جوانب مختلف" و
حدود  65درصد دختران و  66درصد پسران با ان موافق هستند .بیشترین توافق ( 65/6
درصد) در بین پسران مربوط است به گویه"شبکههای اجتماعی مجازی در حکم دریچهای رو
به جهان مدرن است" ولی در بین دختران مربوط است به گویه " ارتباط اسان افراد با
یکدیگر" .در گویههای " بهترین رسانه برای کسانی که مایلاند خارج از نظارت دولت با
دیگران گفتوگو کنند" و ” امکان ارتباط با افراد سایر کشورها و فرهنگها".بین دانشجویان
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دختر و پسر توافق کمتری نسبت به بقیه گویه ها وجود دارد .حدود  43درصد دانشجویان پسر
شبکههای اجتماعی را بهترین رسانه برای گفتوگو خارج از نظارت دولت میدانند در حالیکه
حدود  05در صد دانشجویان دختر با این امر موافقند .اما در مورد ارتباط با افراد از سایر
کشورها و فرهنگها دانشجویان دختر به نسبت پسران توافق بیشتری دارند .حدود  60درصد
دانشجویان دختر در مقابل حدود  95در صد دانشجویان پسر با این گویه موافقند.
بحث و نتیجهگیری
در جهان امروز تحت تاثیر فناوریهای اطالعاتی ،در عصر جدید از روابط انسانی به سر میبریم
و استفاده از شبکههای اجتماعی محبوبیت بیشتری پیدا کردهاست .در این میان جوانان به
دلیل استفاده گستردهای که شبکههای اجتماعی مجازی دارند؛ از جنبه علمی و آموزشی گرفته
تا ابعاد کسب اطالعات و اخبار ،تفریح و سرگرمی ،تماس با دوستان و همکالسیها و رفع
دغدغههای شغلی؛ بیشتر درگیر آن میشوند.
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان و دالیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی(
تلگرام ،اینستاگرام ،واتسپ و توییتر و موارد دیگر چون سروش ،فیسبوک ،ایتا و  ) ..توسط
دانشجویان پردیس پسرانه شهید بهشتی و پردیس دخترانه شهید هاشمینژاد دانشگاه
فرهنگیان مشهد است.
یافتههای پژوهش نشان می دهد دانشجویان پسر به میزان بیشتری از دانشجویان دختر از
شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق زنجانی زاده و
جوادی( )1060که کاربر ان اینترنتی پسران دبیرستانی را بیشتر از دختران یافتهاست همخوانی
دارد همچنین جعفری و دیانی ( )1065در مورد دانشجویان کارشناسی دانشگاه کابل نیز
درصد دانشجویان پسرکاربر اینترنتی را بیشتر از دختران گزارش کردهاست که با تحقیق حاضر
همخوانی دارد .همچنین در این تح قیق دانشجویان از تلگرام بیشترین استفاده را از بین انواع
مختلف شبکه های اجتماعی مجازی کرده اند نتایج تحقیق با نتایج تحقیق خدایاری ()1050
همخوانی ندارد عدم همخوانی می تواند به این دلیل باشدکه در هر دورهای شبکه های
اجتماعی با ایجاد جذابیتهای بیشتر کاربران را به سمت خود میکشانند و یکی از دالیل
محبوبیت رسانههای اجتماعی امکان تعامل و مبادله اطالعات با دیگران است( .خلیلی :1050
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 )13و اما کمترین استفاده از بین انواع مختلف شبکه اجتماعی مربوط به توییتر در این تحقیق
است و با نتایج تحقیق خدایاری( )1050و خلیلی ( )41 :1050همخوانی دارد.
همچنین بیشتر دانشجویان هر دو پردیس از شبکههای مجازی برای تماس با دوستان و
همکالسیهای خود استفاده میکنند .نتایج تحقیق زنجانیزاده و جوادی ( ،)1060نیز نشان
میدهد که میزان استفاده از محیطهای مختلف اینترنت چت بیشترین مقدار را به خود
اختصاص میدهدکه با تحقیق حاضر همخوانی دارد .نتایج تحقیق صانعیمهری ( )1054نیز
نشان میدهد دانشجویان به در حد زیاد برای تماس با دوستان و همکالسیهای خود از
شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .همچنین خلیلی( ،)49 :1050چییونگ و همکاران
( )1006 : 2311و جوادی نیا و همکاران( )432 :1051یکی از مهمترین دالیل استفاده
شبکههای اجتماعی را ارتباط با دوستان در بین دانشجویان میدانندکه با نتایج این تحقیق
همخوانی دارند .اما نتایج تحقیق جعفری و دیانی( )1065نشان میدهد که میزان استفاده
دانشجویان دانشگاه کابل از گروههای بحث کمترین میزان استفاده آن ها از اینترنت و بیشترین
استفاده آنها کاوش راهنماهای موضوعی میباشد شاید بتوان نتایج متفاوت را به استفاده
محدود از اینترنت به علت عدم وجود برق کافی در شهر کابل که در تحقیق مذکور به ان اشاره
شدهاست و نداشتن فرصت کافی برای پرداختن به موضوعات متفاوت دانست .همچنین
تفاوتهای فرهنگی میتواند در نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد.
بر اساس یافتههای تحقیق افراد میتوانند با کمترین هزینه و آسانترین راهها به بیشترین
اطالعات دستیابند .نتایج تحقیق جوادی نیا و همکاران( )432 :1051نیز سهولت کار با شبکه
های اجتماعی را از مهمترین دالیل ذکر کرده است .همچنین اذر بخش ( )54: 1051انگیزه
های ح ضور کاربران در شبکه های اجتماعی را دسترسی و وسعت و هزینه کم و ارتباط فوری
ذکر می کندکه با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
در این بیشترین توافق بین دختران و پسران مربوط است به گویه" گسترش ارتباطات از
جوانب مختلف" است که با نتایج تحقیق جوادی نیا و همکاران ( )432 :1051که بازده
گسترده اطالعاتی و ارتباطی را از دالیل مهم استفاده از شبکه های مجازی می داند همخوانی
دارد .اذر بخش ( )54: 1051نیز انگیزه های حضور کاربران در شبکه های اجتماعی را دیده
شدن ،جزئی از شبکه های اجتماعی بودن ،مشارکت ،ارائه محتوا و ارتباط و شبکه سازی
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انسانی بیان می کند که به نظر می رسد به معنای گسترش ارتباطات از جوانب مختلف است
بنابراین با نتایج تحقیق همخوانی دارد.
همچنین یافته های تحقیق حاضرحاکی از آن است که اکثر دانشجویان معتقدند از طریق
شبکههای اجتماعی مجازی اطالعات متنوع ،متکثر و متفاوتی در اختیار افراد قرار میگیرد و
باعث تنوع دیدگاهها شده و قدرت انتخاب به افراد میدهدکه با نتایج تحقیق خدایاری (
 )141:1050که در آن دانشجویان اظهار میدارند شبکههای اجتماعی اطالعات متنوعی در
اختیار افراد میگذارد و باعث تنوع دیدگاهها میشود و قدرت انتخاب و امکان بیان ایدهها را به
افراد میدهد ،همخوانی دارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد دختران توافق بیشتری در مورد ارتباط گیری اسان افراد
با یکدیگراز طریق شبکه های اجتماعی نسبت به پسران دارند شاید دلیل ان چنانچه تحقیق
شاوری ( )53 :1054نشان می دهد گرایش بیشتر دختران دانشجو به عضویت در گروه دوستان
باشد چرا که ارتباط گیری اسان به این امر کمک می کند .
با بررسی پژوهشهای گذشته مشاهده میشود در تحقیقات پیشین نیز نتایج مشابهی
گزارششدهاست ،در پژوهشهای پیکانیان و فرهادی ( ،)1054خدامرادی (،)1050
محسنیتبریزی و هاشمی ( )1053و درگاهی و منصور رضوی ( )1064که با پژوهش انجام
شده همخوانی دارند نیز به موضوع استفاده زیاد از فضای مجازی اشارهشدهاست.
با توجه به گسترش استفاده دانشجویان از فضای مجازی ضروری است تحقیقات بیشتری در
مورد میزان استفاده و تنوع و گوناگونی ابزارهای فضای مجازی در بین دانشجویان سایر
دانشگاهها صورتگیرد .همچنین انگیزه افراد از عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی مورد
تحقیق قرارگیرد .تحقیق در مورد میزان استفاده مثبت و منفی از شبکههای اجتماعی مجازی
توسط دانشجویان میتواند مفید باشد.
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