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چکیده:
شبکههای اجتماعی ،از مهمترین و مدرنترین ابزارها و رسانههای ارتباط جمعی هستندکه نقش جدی و تأثیرگذار این گونه پایگاههای اینترنتی را در
اطالعرسانی سریع و گسترده نمی توان نادیدهگرفت .هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی عوامل اجتماعی بر میزان گرایش به شبکههای اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاه پیام نور است .روش تحقیق از نوع پیمایشی _ توصیفی میباشد .متغیرهای مستقل تحقیق شامل :محیط آموزشی ،محیط خانواده،
دوستان ،منطقه سکونت و متغیر وابسته نیزگرایش به شبکههای اجتماعی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزکوهپایه در سال
3232میباشند که از بین آنها  311نفربه عنوان حجم نمونه تحقیق ،باروش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامهای که محقق
ساخته ،برای گردآوری اطالعات کمک گرفتهشدهاست که اعتبار وروایی گویهها نیز تایید شد .جهت تحلیل دادهها از نرم افزار  spssاستفادهشدهاست.
یافتههای تحلیل آماری نشان میدهدکه فرضیههای :محیط آموزشی ،دوستان ،منطقه سکونت در گرایش دانشجویان به شبکههای اجتماعی رابطه معناداری
دارند و فرضیه محیط خانواده در گرایش دانشجویان به شبکههای اجتماعی رابطه معناداری ندارد.

کلید واژهها :شبکه اجتماعی ،محیط آموزشی ،فضای مجازی ،رابطه اجتماعی
The Survay Social Facturs Effacts to Attend of Social Networks (The Case Study: Student of Payamnoor
)University

Abstract:
Social networks are the most modern tools and media in a serious role and influence of these sites in a quick and
comprehensive information can not be attention.The aim of the present study was to investigate the social factors on
the social networking trend among students is the PNU .The research is a descriptive survey.
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Independent variables include: learning environment, family, friends, place of residence and the dependent variable
is social networks.The population of the study, Payamnoor University message in 3135 which destroyed them as a
sample size of 311 individuals, were selected by random sampling method. In this study, the researcher made
questionnaire to gather information to help item also approved credit .The apply spss software for data analysis.
Data analysis shows that the hypotheses: the learning environment, school, place of residence at student orientation
to social networks and the assumption of a significant relationship between family environment is a significant
relationship between students' tendency to social networks.
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مقدمه:
از مهمترین اهداف کاربران برای پیوستن به شبکههای اجتماعی مجازی پیگیری روابط دوستی و فامیلی و وابستگیهای خانوادگی است که در این بخش
انگیزه انسجامبخشی اجتماعی نامیده میشود .از آنجا که روابط گروهی در سنین نوجوانی و جوانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همساالن اوقاتی از
شبانهروز را در فضای آموزشی ،ورزشی ،کاری و تفریحی با هم میگذرانند در ایجاد الگوی رفتاری یکدیگر نقش مهمی ایفا میکنند ،چنانچه اظهارات کاربران
نیز حاکی از آن است که حضور جوانان در شبکههای اجتماعی مجازی ،به دنبال فشار گروه دوستان و به انگیزه همکاری و همنوایی با آنان انجام شدهاست.
بنابراین یکی از دالیل عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی ،حس تعقل به یک گروه ،بودن در میان آنان و عضو آنها تلقی شدن است .در سایه تعامالت
شبکهای به رغم فاصله فیزیکی ،نزدیکی عاطفی اعضا نیز احساس میشود.
میتوان مطمئن بود که دوستان قدیمی محفوظاند و شاید هم از همیشه نزدیکتر شدهاند .عالوهبراین ،انتخابگری و گزینشگری کاربر فرصت تعامل
اجتماعی خارج از تیررس والدین و استقالل در روابط اجتماعی را متفاوت از هنجارهای جامعه به ویژه برای کاربران کم سن و سال فراهم میکند.
از صحبتهای کاربران چنین استنباط میشود که روابط شبکهای برای بسیاری از جوانان حکم تداوم ،تحکیم و تکمیل فعالیتهای واقعی را دارد .ضمن آنکه
ظرفیتهای تنوع شبکه از جمله گفتگو ،بازیهای متعدد ،تبادل موسیقی ،محتوا ،عکس و  ...در بسط کمیت روابط و ارتقای کیفیت آنها نقش به سزایی دارد.
از نگاه کاربران جوان مشارکتکننده در این پژوهش ،شبکه های اجتماعی فرصت تفنن و شوخی با دوستان را فراهم آورده و از این راه فضایی مفرح و شاد
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برای گذراندن وقت و رفع خستگی تلقی میگردد .به زعم این کاربران با بهرهگیری از فضای شبکه ،تجربه فراغتی مشترک و لذتبخشی که سازگار با
گرایشهای دوران جوانی است با انگیزه شخصی ،انتخاب و در کنار فعالیتهای روزمره دنبال میشود.
همچنین خود واقعی و دلخواه کاربر ،در قالب رفتار ارتباطی و اعالم نرراتی که در جامعه واقعی برای حفظ ظاهر و همراهی با دیدگاههای مسلط ،هنجارهای
اجتماعی موجود کمتر و یا اصال بروز دادهنشدهاند فارغ از هرگونه فشار فرصت عرضه مییابند .از این رو برای عده زیادی از اعضا ،فعالیت در شبکه،
اطالعاتیابی نامحدود ،کنجکاوی در زندگی دوستان و آشنایان ،سرگرمی در دسترس ،تفریحی کمهزینه و گاهی منشاء اثر که از یک سو به شادی ،رضایت و
تجدید روحیه کاربر از سوی دیگر به اعتماد به نفس و حس توانمندی به عاملیت فردی وی میانجامد .همچنین در برخی موارد تالش جمعی را به منرور نیل
به حقیقت رغم میزند .به طور مثال ،انتشار اخبار ،ایدهها ،قیاس و تطبیق شنیدهها و مستندات تصویری ،در بین اعضا به واکنش سریع و صریح جمعی نسبت
به برخی از مسائل شده به گونه ای از کنترل غیر رسمی از پایین به باال را در جامعه جاری و ساری میکند .بنابراین تمام ساعاتی را که این جوانان در این
شبکهها سپری میکنند را نمی توان وقتگذرانی بیهوده محسوب کرد.
این فعالیت مجازی دائم و یا حاشیهای برای جوانان مجردی که با انواع استرسها و اضطرابهای دورا ن تحصیل ،سربازی ،بازارکار و  ...درگیر هستند و یا
جوانانی که در دورانگذار از وضعیت تجرد به تاهل هستند و به تازگی با به عهدهدار شدن وظایف شغلی و مسئولیتهای خانوادگی در شرایط اقتصادی امروز،
برای تامین هزینههای زندگی ،فعالیتهای تفریحی آنان محدود شدهاست جایگاه ویژهای مییابد .بنابراین انتخاب آزادانه ،میزان مشارکت با میل و رغبت در
جمع دوستان ،خود بودن و یا گمنام بودن اعضا در میان جستجوی صفحات گفتگوها و اظهارنررها ،تبادل بیپرده احساسات و نررها تعدیل و تشویقها و
دلهرهها بدون مشکالت اجتماعی که گاه در ابرازنرر رودررو دیده میشود کنشگری و رضایتمندی جوانان را تحتالشعاع قرار داده و از مهمترین محرکها
برای تداوم فعالیت کاربران محسوب میشود.
بنابراین دیده میشود در فضای شبکه ،برخی از کاربران جوان به انگیزه زندگی به سبک مورد عالقه خود ،که در فضای واقعی قدرت اعمال آنرا ندارند و با
دنبال کردن شکل متفاوتی از روابط گستردهتر ،در فضای وسیعتر با افراد بیشتر ،به عضویت و مشارکت در شبکههای اجتماعی مجازی روی میآورند .همراه
بودن با مهارتهای روز دنیا نیز از جمله محرکهایی است که جوانان بسیاری را به فعالیت در این شبکهها رهنمون میکنند .از این رو عاملی در عرصه
فعالیتهای شخصی تعامالت اجتماعی ،محیط تحصیلی و حرفهای ،کسب توانمندیها ،استاندارها و مهارت های قرن بیست و یکم و در نهایت تجربه زیست
یک زندگی مدرن تحقق یافته و به منرور ایجاد لذت و رضایت بیشتر ،تداوم می یابد .اما در این میان مراقبت و نرارت والدین ،بر شبکه روابط دوستی ،امور
تحصیلی ،ازدواج و اشتغال جوانان و پیوندهای اجتماعی و خویشاوندی و محلهای ،هنجارهای اجتماعی ،مذهبی و حتی طبقهای موجود ،از نرر جوانان
محدودیتی تلقی میشود که با گسترش دامنه تعامالت و ارتباطات شبکهای با افراد غیر همجنس ،غیر هم کیش ،هم وطن و هم مسلک به اصطالح دور زده
میشوند تا بر گزینشگری ،اکان کنشگری نامحدود ،حس تجربهگرایی ،گریز از کنترل و نو خواهی نسل جوان در عصر جدید مهر تاییدی باشند.
بیان مسئله :
فضای مجازی دنیای وسیع و پیچیدهای است که گروهها و افراد مختلف با گرایشها ،باور ها و اعتقادات گوناگون در آن زندگی میکنند .واژه «زندگی» در این
فضا به اشتباه به کار نرفتهاست چرا که این دنیا توأمان و همگام با دنیای واقعی و شاید بیشتر بر وجود آدمی و باورهایش اثر میگذارد .فضای مجازی مکانی
است که فرد میتواند فعالیتهای دنیای واقعی خود را واردکند .از خصوصیات بارز این فضا بیمکانی و بیزمانی است .از بین رفتن فاصله مکانی و افزایش
بیسابقه توان انسانها برای مبادله و مراوده با یکدیگر فرایند هویتیابی جمعی افراد را دگرگون کردهاست (منتررقائم.)3233 ،
از سوی دیگرتکنولوژیهای نوین و فناوری اطالعات منجر به تغییرات و دگرگونیهای بسیاری در زندگی بشر شده و از این طریق منشأ تحوالت عمدهای در
دانستههای بشری گردیده ،در عصر ارتباطات الکترونیک مفاهیم نیز دچار تغییر و تحول شدهاند که یکی از این مفاهیم که دچار تغییر و تحوالت گسترده
شده ،مفهوم «هویت» است .تحوالت الکترونیک این مفهوم را از حالت بسته و چهارچوب بندی شده سنتی خارج ساختهاست .تکنولوژیهای نوین ارتباطی
سراسر جهان را فراگرفتهاند و از طریق شبکههای جهانی و ایجاد جوامع شبکهای ارتباطات دوسویه و تعاملی را بین مخاطبان این فضا شکل دادهاند .در این
میان هویت در این فضا به عنوان عامل سازماندهنده در جوامع اطالعاتی به طور برجستهای حائز اهمیت است و از این طریق یعنی با ابراز هویت در
محیطهای مجازی به شیوههای مختلف و متنوع ،جوامع مجازی سازماندهی میشوند و امکان و فرصتی برای ابراز و اظهار خود به دست میآورند .در جهان
امروزی ،شبکههای اجتماعی یکی از مهمترین ارکان اطالعرسانی و فرهنگسازی هر جامعه به شمار میآید .این شبکهها به افراد جامعه کمک میکند تا در
مسیر وخطمشی معین خود موفقتر و با آگاهی واطالعات بیشتری حرکت کنند .شبکههای اجتماعی دارای کارکردهای متفاوت و متعدد ،در دو بعد مثبت و
منفی هستند .این شبکهها میتواند به افراد کمک کند تا در مسیر درست و صحیح حرکت کنند وبستر پیدایش هنجارها و ارزشهای تازه اجتماعی و تغییر
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در شیوه رفتار افراد را فراهم نمایند که میتوان به نقش رسانهها در پیدایش عادات تازه ،شکلگیری فرهنگهای جدید منطقهای و جهانی و تغییر در رفتار و
خلقوخوی انسان نیز اشاره نمود .اینترنت ،یکی از رسانههای مهم و امروزی است که نقش مهمی در ارتباطات جمعی و فرامنطقهای ایفا میکند .این پدیده
مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و با سرعت زیاد در اطالعرسانی و تبادل اطالعات و ایجاد حلقههای ارتباطی ایفای نقش میکند  .شبکههای اجتماعی از
مهمترین ومدرنترین ابزارها و رسانههای ارتباط جمعیاند .نقش جدی و تأثیرگذار این گونه پایگاههای اینترنتی و در اطالعرسانی سریع و گسترده ،جایگاه
ویژهای را برای این دسته از پایگاهها به وجود آوردهاست .یکی از پیامدها و نتایج مهم حضور و مشارکت کاربران در این شبکهها ،فراهمآوری زمینه
مشارکتهای جمعی و بحرانها و یا در نقطه مقابل ،مهار آن است (اکبری.)3233 ،
افراد در قالب شبکههای اجتماعی میتوانند هویتی کامالً دلخواه داشته باشند و بر پایه همان هویت خودساخته و البته بعضاً دروغین ،ارتباط مجازی خود را با
دیگران گسترش دهند .جنبههای مختلف این هویت کامالً در اختیار فرد است و بدون نگرانی از واقعیتها و ارزیابی دیگران ،فرد میتواند هر چه را که
میخواهد ،در این هویت منعکس کند .شبکههای اجتماعی ،با قابلیتهای که در اختیار فرد قرار می دهد مانند ایجاد محیطی شخصی ،انتخاب دوستان ،آزادی
در بیان نررات و مخالفت با نررات دیگران ،آزادی در استفاده از تفریحات مختلف و ...حسی از کنترل شخصی و اراده فردی را به کاربر خود منتقل میکند.
این آزادی عمل و حس کنترل ،یکی از اصلیترین دالیل گرایش افراد بخصوص جوانان به شبکههای اجتماعی است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی بر میزان گرایش به شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میپردازد ،عدم بیتوجهی برخی از
والدین به چالشهای جوانان و هم صحبت نشدن با آنان در موضوعات پیشروی و به نوعی به حساب نیاوردن وی در خانواده موجب گوشهگیری فرد جوان
گردیده که جهت جبران این کمبود به گذراندن اوقات تنهایی خود با گروه همساالن یا روی آوردن و استفاده از تلویزیون و بازیهای کامپیوتری میپردازد که
در صورت بیمحتوا بودن این برنامهها و تکرار بازیها باعث به تکاپو افتادن فرد برای رهایی از این تنهایی و یافتن شیوهی جدید برای سرگرم کردن خود
میانجامد .با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سهل و آسان بودن دسترسی به رایانه و گوشیهای قابلیتدار ،نرم افزارها و برنامههای پشتیبانی کننده در دنیای
امروز خود به خود امکان گرایش و عضویت در انواع شبکههای اجتماعی فراهم می آید و جوانان دورمانده از مصاحبت با افراد خانواده و دوستان شایسته،
تشویق به استفاده از این شبکهها بدون توجه به پیامدها و اثرات مفید و مضر آن میگردند .با توجه به گرایش روز به روز دانشجویان و جوان به این شبکهها و
استفادههای گوناگون از آن ما را بر آن میدارد تا با بررسی و علتیابی عوامل گرایش ،ریشهی کمبودها و کاستیهای این نسل را جستجو کرده و از رویآوری
به این شبکهها که به دلیل جبران برخی از کمبودها و مسائل خانوادگ ی و اجتماعی توسط جوانان صورت میگیرد و موجب پر نمودن کاذب این شکاف
می گردد جلوگیری کرد .با ایجاد فضای سالم برای جوانان و به خصوص دانشجویان محیطی فراهم آوریم که جوانانمان با شناخت معایب و محاسن این
شبکهها در صورت استفاده از آن در جهت پیشرفت و ارتقاء سطح علمی خود استفاده کنند نه کاستیهای اجتماعی و خانوادگی خود را بااین شبکهها پر
کنند .بنابراین در این تحقیق بر آنیم که چه عوامل اجتماعی باعث گرایش دانشجویان به شبکههای اجتماعی میگردد؟
پیشینه تحقیق:
گوستا و مش ( )3133در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان» نشان داد که ارتباط اینترنتی و میزان استفاده از این فنآوری به
صورت منفی با ادراک نوجوانان از کیفیت ارتباط با فامیل رابطه دارد .یافتهها نشان میدهند که نوجوانانی که معموالً از اینترنت استفاده میکنند با والدین
خود دچار مشکل هستند و این مسئله بر کیفیت ارتباط آنها اثر می گذارد .دانش آموزان در تمام سنین ممکن است تا حد نزول نمرههای درسی و به
همخوردن روابط دوستانه آنها در اینترنت زمان صرف کنند (بینام.)3 ،
چی هونگ و همکارانش ( ) 3114در پی کشف متغیرهای تأثیرگذار در اعتیاد اینترنتی دانشجویان تایوانی به این نتیجه رسیدند که پسران بیشتر از دختران به
اعتیاد اینترنتی دچار هستند ،عمده اعتیاد آن ها به بازی های اینترنتی است .همچنین سن دانشجویان پسر ،پایه تحصیلی آنان با اعتیاد اینترنتی آنان رابطه
معنیداری نشان می دهد (بینام.)3 ،
علیزاده و ایزدی ( ،)3231تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به چت در شهر بابل» به روش پیمایشی انجام دادند .نتایج گویای این
موضوع است که هرچه قدر گرایش به دوستیابیهای موقت نریر توجه به جنس مخالف بیشتر باشد به همان میزان گرایش به چت کردن نیز افزونتر
میشود .هرچه والدین در خصوص مباحث رایانهای به ویژه چت کردن اطالع چندانی نداشتهباشند گرایش به چت کردن افزایش مییابد .هرچه فرد برای
تنوعگرایی ارزش بیشتری قایل شود به همان میزان گرایش به چت کردن نیز افزایشمی مییابد .ناشناس بودن وعدم کشف هویت فرداز سوی دیگران
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برگرایش به چت کردن جوانان موثر و دارای بستگی باال و مثبتی است .هزینه پایین چت کردن بر گرایش به چت کردن جوانان مؤثر و دارای همبستگی باال و
مثبتی است و نهایتاً اینکه پایین بودن ریسک خطر گرفتاری در چت بر گرایش به چت کردن جوانان مؤثر و دارای همبستگی باال و مثبتی است (بینام.)2 ،
یاسمینژاد ،آزادی و امویی ( )3231در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که فضای مجازی میتواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قراردهد ،زیرا
اینترنت با وجود این که میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطالعرسانی به کار گرفته شود تا آنجا که گاهی از آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام
بردهمی شود ،ولی این فناوری مدرن با تمام فوایدی که دارد ،تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر داشته است .به طوری که امروزه ،بخش عمدهای از
جرایم مربوط به حوزهی کامپیوتر ،اینترنت و فضای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قراردادهاند (بینام.)2 ،
کاظممزینانی تحقیقی را در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی و هویت دینی کاربران را با استفاده از روش پیمایشی مورد انجام داده است .این پژوهش،
در دانشگاههای سطح شهر تهران ،و در بین دانشجویان رشتهها و دورههای مختلف تحصیلی ،صورت گرفته است .تحلیل یافتههای این مطالعه که هویت دینی
کاربران در پنج حیطه :احساس ،باور و اعتقاد ،روابط صمیمی با خانواده ،عملکرد آموزشی والدین در حوزه دین و پایبندی والدین به ارزشها و اعتقادات دینی
مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد ،نشان از آن دارد که صرف حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تضعیف هویت دینی کاربران تأثیر معناداری
ندارد؛ ولی نوع استفاده از این شبکه ها ،از نرر استفاده کاربردی و یا تفریحی ،مدت زمان طوالنی حضور در این شبکهها و همچنین هدف استفاده کاربران از
این شبکه ها به عالوه طبقه و پایگاه اجتماعی آنان ،در تضعیف هویت دینی کاربران و تمایل آنان در حرکت از هویت سنتی و اصیل دینی به سوی هویت
بازتابی و مدرن تأثیرگذار بوده و حداقل اینکه هویت اصیل کاربران را در برخی از حیطهها دچار تشکیک میکند  .به نرر ایشان ،پذیرش حضور در این
شبکهها ،گریزناپذیر است؛ اما با یک آسیبشناسی جامع و برنامهریزی درست و استفاده از همه ظرفیتهای ارتباطی ،میتوان از آن به عنوان یک فرصت در
جهت تقویت هویت دینی بهره جست (بینام.)2 ،
مبانی نظری :
اصطالح شبکههای اجتماعی را برای نخستین بار چیایبارنز در سال  3345طرح کرد و از آن پس بهسرعت به شیوهای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل
گشت .در تئوری شبکه اجتماعی سنتی ،یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میشود که یک مجموعهای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و
سازمانها که بهوسیله مجموعهای از روابط معنیدار اجتماعی بههم متصلاند و با هم در به اشتراکگذاشتن ارزشها تعامل دارند .شکل سنتی خدمت شبکه
اجتماعی بر انواع روابط همچون دوستی ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات
کامپیوتر واسط متمرکز است (معمار)3233 ،
در عـصـر فراصنعتى ،قدرت در دست کسانى است که شبکههاى ارتباطى و اطالعاتى را در اختیار خود دارند (تافلر.)3216 ،
شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاههایی هستند که امکانی فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با
دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت ها را با آنان سهیم شوند .یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای از سرویسهای مبتی بر وب است که
این امکان را برای اشخاص فراهم میآورد که توصیفات عمومی یا خصو صی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود رابا
آن ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند (.)Boyd & Elison, 3111
شبکههای اجتماعی ،پیشینهای به قدمت حیات بشر داشته و پیوندی آشکار با همزیستی اجتماعی انسان ها در کنار یکدیگر دارند .آنچه قابلیت شبکههای
اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایز میسازد ،بسترشکلگیری شبکههای اجتماعی و مکانیزمهای ارتباطات درونی آنها است .این قابلیتها ،توانایی
تغییر در معادالت سنتی قدرت را نصیب این شبکهها نموده است.
 برای تعریف شبکه های اجتماعی مجازی ،ابتدا باید به تعریف مفاهیم شبکه و اینترنت پرداخت؛ چون از یک سو شبکه ،نقش بنیادی در توصیف جامعه درعصر اطالعات ایفا میکند و از سوی دیگر ،شبکههای اجتماعی مجازی ،صورتهای تکامل یافتهی اینترنت است که از درون آن پدیدار شده است« .شبکه،
مجموعهای از نقاط اتصال یا گروه های به هم پیوسته است .نقطه اتصال یا گره ،نقطهای است که در آن یک منحنی خود را قطع میکند .اینکه نقطه اتصال
چه چیزی است ،مشخصاً به نوع شبکههای مورد نرر بستگی دارد» .برای مثال ،سیستمهای تلویزیونی ،استودیوهای تولید سرگرمی ،مراکز گرافیک رایانهای،
گروههای خبری و دستگاه های متحرک تولید ،ارسال و دریافت عالیم شبکه جهانی رسانههای جدید هستند که کانون بیان فرهنگی و افکار عمومی در عصر
اطالعات میباشند (کاستلز. )3231 ،
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بهطورکلی در تعریف شبکههای اجتماعی میتوان گفت شبکههای اجتماعی سایت هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن
امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراکگذاری را به کاربران خود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی ،محل گردهمایی صدها میلیون
کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند .در واقع شبکه های اجتماعی برای افزایش و تقویت
تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شدهاند .به طورکلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار میگیرد مانند :عکس کاربر ،اطالعات شخصی
و عالیق (که همه اینها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میآورد) برقراری ارتباط تسهیل میگردد .کاربران میتوانند پروفایلهای دیگران را ببینند و
از طریق برنامههای کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (.)Pemek & etal, 3113
هابرماس نقش رسانه های جمعی و سایر نهادهای اطالعاتی را در جامعه بهعنوان سه کار اصلی تشکیلدهنده ،محافظ و سالم سازنده حوزه عمومی
برمیشمارد ،منتهی اضافه میکند که در اواخر سده بیستم ،حاکمیت مطلق اندیشههای مبتنی بر نفعپرستی بنگاههای اقتصادی ،جهانیشدن اقتصاد،
خصوصیسازی ،مقرارتزدایی و تکقطبی شدن حاکمیت قدرتهای بینالمللی سبب نابودی حوزه عمومی شده است .هابرماس از این پدیده بهعنوان
«فئودالیسازی دوباره» نام میبرد (وبستر .)3231 ،وی معتقد است که تراهر این وضعیت از تغییرات در سیستمهای ارتباط جمعی ناشی میشود .در طول
سده بیستم ،رسانههای جمعی به سازمانهای سرمایهداری انحصاری تبدیل شدهاند و از رهگذر آن سهم رسانهها بهعنوان ناشران معتبر اطالعات در قلمرو
حوزه همگانی کاهش و در حین این که به بازوی منافع سرمایهداری تبدیل شده اند ،به سمت افکار عمومی فئودالی و فاصله گرفتن از فناوری و عرضه
اطالعات درست ،تغییر ماهیت دادهاند.
هابرماس برای بسط تئوری خود و تشریح کامل آن از مفهومی تحت عنوان «مدیریت اطالعات» استفاده میکند و از مدیریت اطالعات بهعنوان نشانهای از
نابودی حوزه عمومی یاد می کند .او همچنین ترویج تبلیغات ،اقناع ،مدیریت افکار عمومی و رشد سرسامآور آگهیهای بازرگانی را دلیلی بر غلبه غیرسازنده
محتوای رسانههای جمعی و از میان رفتن حوزه عمومی می داند .به اعتقاد او این روند در نهایت به انقیاد افکار عمومی در تار و پود امور بیارزش خواهد
انجامید .در نهایت هابرماس سه جنبه از مدیریت اطالعات را که شامل بستهبندی ،ارعاب و سانسور است ،همراه با بازارپوشیهای دولت که آن روی دیگر
چنین سکهای میشناسد بهعنوان عوامل عمده در نابودی حوزه عمومی بر اثر مدیریت اطالعات تلقی میکند.
بنابراین ،میتوان گفت که هابرماس نسبت به نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی و نرام اطالعرسانی مدرن در تقویت حوزه عمومی و گفتگوهای آزاد و
انتقادی ،دیدگاه تاییدآمیزی ندارد ،زیرا ارتباطات گسترده معاصر را حاوی مقدار زیادی اطالعات تحریفشده میداند که بر اصول تجاری و سرگرمیهایی
تکیه دارند که ابتذال و گریز از واقعیت ،محتوای اصلی آنها را تشکیل میدهد .هابرماس رفع این معضل را در این میبیند که با گسترش عقالنیت ارتباطی
و سیطره آن بر عقالنیت ابزاری زمینهای ایجاد شود که در آن حوزه عمومی از رشد و پویایی الزم برخوردار شده به طوری که یک نوع وفاق تفاهمی بر سر
اصول و قواعد جمعی عام حاصل شود که این امر خود زمینهساز شکل گیری نوعی هویت جمعی عام اقناعی ،در سطح جهانی خواهد بود ( Habermas,
.)3333
گفتگو عنصر مرکزی حوزه عمومی هابرماس است .بهعبارت دیگر از طریق گفتگو است که افکار عمومی شکل میگیرد و از این طریق حوزه عمومی
میتواند به وظیفه اصلی خود یعنی نقد سیاست های دولت بپردازد و موجب عقالنیشدن آنها گردد .اما گفتگو در حوزه عمومی هنگامی نقش رهاییبخش
خود را ایفا خواهد کرد که شرایط زیر برقرار باشند )3 :عقالنی -انتقادی بودن محتوای گفتگو؛  )3گفتگو درباره موضوعات مدنی مشترک شهروندان نه
موضوعات خصوصی؛  )2نادیده گرفتن تمایزات و تفاوت ها و در مقابل مشارکت افراد در گفتگوها همچون افراد برابر؛  )5محدود بودن فرآیند گفتگو به
شکلگیری افکار عمومی و  )4ترجیح یک حوزه عمومی یکپارچه ،که رسیدن به وفاق در آن امکانپذیر باشد بر تنوع و تعدد حوزههای
عمومی(.)Mcarthy, 3313
شبکه اجتماعی:
سایت هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراکگذاری را به
کاربران خود ارائه میدهند .شبکه های اجتماعی ،محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به
تعامل و تبادل اطالعات میپردازند (سلطانیفر.)3233 ،
محیط خانواده :
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محلی است که مجموعهای از افرادی در کنار هم زندگی میکنند و معیار همزیستی و همبستگی آنهادو چیز است :قرابت یا زوجیت.
دوست :
دوستی ( ) Social Friendاصطالحی است که اشاره به توصیفی از سطح رابطه بین دو یا چند موجود اجتماعی دارد.
رابطه دوستانه معموالً شامل درک دوجانبه ،احترام و محبت بوده و شامل همنشینی ،معاشرت و گفتگوی انسان با افرادی که به آنها عالقه و محبت دارد،
میشود .این دوستی و ارادت و محبت یا بی واسطه و مستقیم است و یا مجازی و نیازمند واسطی است که انسان به وسیله آن به دوست دستیابی داشته
باشد.
منطقه مسکونی :
مسکن اسم مکان است بر وزن مَفعَل به معنای محل آرامش و سکونت که از ماده سَکَن به معنی آرامش میآید و در اصطالح به مکانی میگویند که انسان
در آن زندگی می کند .در لغت نامه دهخدا مسکن چنین معنی شده :جای باشش و خانه ،منزل و بیت ،جای سکونت و مقام ،جای آرام . ...مسکن یک
مفهوم آمارى است شامل محل زندگى و سکونت یک یا چند خانوار ،و واحدمسکونی عبارت است از یک ساختمان یا قسمت مستقلى از ساختمان که محل
سکونت یک یا چند خانوار معمولى باشد .مسکن و واحد مسکونى ممکن است به صورت انفرادى باشد یا جمعی ،یعنى یک یا چند خانوار یک یا چند نفرى
را در برگیرد.
محیط آموزش :
به مکانی حقوقی یا غیر حقوقی که فرد جهت کسب مهارت در آنجا حضور مییابد و دارای کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی است .
فرضیههای تحقیق :
 به نرر میرسد بین گرایش به شبکههای اجتماعی و پیشرفت خانواده رابطه معناداری وجود دارد. به نرر میرسد بین گرایش به شبکههای اجتماعی و نوع دوستان رابطه معناداری وجود دارد. به نرر میرسد بین گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی و منطقه سکونت رابطه معناداری وجود دارد. -به نرر میرسد بین گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی و محیط آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.

روش تحقیق :
روش گردآوری اطالعات در این تحقیق ،روش توصیفی و پیمایشی میباشد .و از نرر نوع هدف کاربردی است.
جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیامنور مرکز کوهپایه تشکیل میدهند .طبق آخرین آماردر آذرماه  ،3232تعداد کل دانشجویان دانشگاه در
سال تحصیلی  35ـ  1100 ،3232نفر بودهاند که با استفاده از فرمول حجم نمونه  311نفر را به عنوان حجم نمونه با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و
پرسشنامه را بین آنان توزیع کردهایم.
برای جمعآوری اطالعات نیز از دو منبع استفاده شدهاست:
الف)کتابخانه:
در مبحث پیشینه تحقیق و مبانی نرری از کتاب  ،مقاله و  ...بهره گرفتهایم.
ب)پرسشنامه:
برای گرد آوری بخش دیگری از اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه از نوع محقق ساختهاست که سواالت آن به تایید اساتید فن (اعتبار
صوری) رسیده است و روایی آن سنجیده شده ودر بین پاسخگویان توزیع شده است.
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جدول  :1ضریب پایایی عوامل اجتماعی مؤثر به شبکههای اجتماعی
ضریب پایایی (الفای کرومباخ)

متغیر
محیط خانواده

07.0

دوستان

07.0

منطقه مسکونی

07.0

محیط آموزشی

07.1

یافتهها:
_توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت :
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

زن

53

53,4

3,1

مرد

41

41,4

53,4

مجموع

33

311,1

311,1

نمودار .1فراوانی جنسیت
با توجه به اطالعات جدول 41، 3درصد از پاسخگویان مذکر و 41درصد دیگر مونث میباشند .به علت تکمیل ننمودن پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان
دختر درصد فراوانی  53,4برای خانمها و برای آقایان  41,4میباشد .
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 توزیع به تفکیک سن دانشجویان :جدول .0فراوانی سن
تعداد متغیر

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد تجمعی

33

3

3,1

3,3

3,2

33

1

1,3

3,1

31,2

31

33

33,3

31,1

23,1

33

33

33,3

33,6

52,1

33

33

33,3

32,3

41,4

32

32

32,3

35,3

13,5

35

1

1,3

3,1

31,4

34

6

6,3

6,3

31,5

31

3

3,1

3,3

33,4

33

3

3,1

3,3

33,1

33

2

2,1

2,5

32,3

21

2

2,1

2,5

36,6

23

3

3,1

3,3

31,1

23

3

3,1

3,3

33,3

22

3

3,1

3,3

311,1

مجموع

31

31,3

311,1

گمشده

33

33,3

33

33

3,1
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نمودار .2فراوانی سن
همانطور که طبق جدول  2مشاهده میکنید ،فراوانی سنی دانشجویان شرکتکننده در این پژوهش از  33سال تا  22سال میباشد .که بیشترین رده سنی
پاسخگویان مربوط به گروه سنی  31سال میباشد .و ./.33از ثبت سن خود به دالیل مختلف خوداری کردهاند .

 -توزیع به تفکیک وضعیت تاهل دانشجویان :

جدول  .4فراوانی وضعیت تاهل
فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد تجمعی

وضعیت تاهل
مجرد

34

34,3

34,3

36,3

متاهل

32

32,3

32,3

311,1

مجموع

33

311,1

311,1
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نمودار .0فراوانی وضعیت تاهل
در جدول  5وضعیت تاهل دانشجویان پاسخگو مشخص میگردد که درصد فراوانی  34,3را برای دانشجویان مجرد و درصد فراوانی 32,31را برای دانشجویان
متاهل نشان میدهد که نمایانگر باال بودن تعداد دانشجویان مجرد در جامعه آماری نیز میباشد.

 -توزیع به تفکیک نوع دسترسی دانشجویان به کامپیوتر :

جدول :1نوع دسترسی دانشجویان به کامپیوتر
فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد تجمعی

نوع دسترسی به کامپیوتر
شخصی

11

11,3

11,3

11,3

کافی نت

3

3,1

3,1

13,3

دوستان

2

2,1

2,1

33,3

استفاده عمومی در دانشگاه

36

36,3

36,3

33,1

مجموع

33

311,1

311,1
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نمودار  .4نوع دسترسی دانشجویان به کامپیوترنمودار فراوانی
طبق جدول  4از  33دانشجوی پاسخگو  11نفر استفاده از کامپیوتر شخصی  36نفر نیز به صورت استفاده عمومی در دانشگا ه و تعداد  2نفر زمان حضور در
منزل دوستان و  3نفر نیز به صورت حضوری در کافینت (ممکن است به علت عدم داشتن کامپیوتر) از کامپیوتراستفاده میکنند که در میزان در دسترس
بودن ابزار استفاده از شبکههای اجتماعی تاثیر باالیی دارد.

 توزیع به تفکیک میزان زمان استفاده از شبکههای اجتماعی توسط دانشجویان :جدول .0فراوانی میزان زمان استفاده از شبکههای اجتماعی
مدت استفاده

فراوانی

درصد

درصد فراوانی درصد تجمعی

کمتر از  3ساعت

43

43,4

43,4

46,6

ا ساعت تا  4ساعت

25

25,2

25,2

31,3

 6ساعت تا  33ساعت

4

4,3

4,3

36,1

 33ساعت به باال

5

5,1

5,1

311,1

مجموع

33

311,1

311,1
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%
مودار.1فراوانی میزان زمان استفاده از شبکههای اجتماعی
طبق دادههای جدول  6و نمایش نمودار  4بیشترین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان کمتر از  3ساعت با %43و کمترین زمان استفاده
 33ساعت به باال با  %4/3است .زمان استفاده از شبکههای اجتماعی با مقدار زمان  3تا  4ساعت و  6تا  33ساعت به ترتیب در رده دوم و سوم قرار میگیرد.

جدول شماره  :.به نظر میرسد بین گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی و محیط خانواده رابطه معناداری وجود دارد:
ضریب همبستگی

. 361

بررسی رابطه

پیرسون

گرایش به شبکههای اجتماعی

سطح معنا داری

. 333

تعداد نمونه

311

و محیط خانواده

در این فرضیه که از (مشاجره والدین درخانواده ،فرار از کارهای محوله در خانه ،عدم درک صحیح دانشجو توسط خانواده و اختالفات بین والدین) در
پرسشنامه طراحی شده جهت سنجش مورد استفاده قرار گرفته شده بود با ضریب  ./36درسطح معنا داری  ./.4مورد تایید قرار نمیگیرد.
جدول : .به نظر میرسد بین گرایش به شبکههای اجتماعی و نوع دوستان رابطه معناداری وجود دارد:
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ضریب همبستگی
بررسی رابطه
گرایش به شبکههای اجتماعی
و نوع دوستان

پیرسون

1,465

سطح معنا داری

1,111

تعداد نمونه

311

با استفاده از شاخص ( تنهایی درخانه ،برقراری رابطه با جنس مخالف،یافتن دوستان جدید) رابطه بین گرایش به شبکههای اجتماعی و نوع دوستان مورد
سنجش قرار گرفت که با ضریب  ./46در سطح معناداری  ./.3این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد و نشان میدهد که یکی از عوامل گرایش دانشجویان این
دانشگاه به شبکههای اجتماعی مجازی انتخاب و حضور نوع دوستان در زندگی ایشان میباشد.

جدول  : 9به نظر میرسد بین گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی و منطقهی سکونت رابطه معناداری وجود دارد:
ضریب همبستگی
بررسی رابطه
گرایش به شبکههای اجتماعی
و منطقه مسکونی

پیرسون
سطح معنا داری

تعداد نمونه

1,334

1,116

311

سنجش این فرضیه نیز بانوع منطقه سکونت( ،متراژ منزل مسکونی) مورد سنجش قرار گرفت که با ضریب  ./33در سطح  ./.3صدم اطمینان بر حسب سنجش
آزمون پیرسون مورد تایید قرار میگیرد.

جدول :10به نظر میرسد بین گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی و محیط آموزشی رابطه معناداری وجود دارد:
بررسی رابطه
گرایش به شبکههای اجتماعی
و محیط آموزشی

ضریب همبستگی
پیرسون

1,441

سطح معناداری

1,111

تعداد نمونه

311
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در این فرضیه نیز محیط آموزشی بر حسب (مدت زمان استفاده از شبکههای اجتماعی ،بر قرای ارتباط علمی با اساتید ،نوع رشته تحصیلی دانشجو ،دسترسی
به اطالعات علمی) مورد آزمون و پرسش از دانشجویان قرار گرفته بود که طبق تحلیل نرر دانشجویان با ضریب  ./44در سطح  ./.3مورد تایید قرار گرفته
است .
نتیجهگیری :
تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی عوامل اجتماعی بر میزان گرایش به شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیامنور انجام گرفت.
بر این اساس حضور گروه دوستان در کنار دانشجو یکی از عواملی است که در گرایش دانشجو به این شبکهها نقش اساسی ایفا میکند .دانشجو با حضور
درکنار دوستان خود از فنا وریهای روز دنیا و ساخت و عضویت در انواع شبکهها مطلع میگردد و با کمک دوست خود به سمت این فناوریها کشیده
میشود .در گروههای همساالن و دوستان دانشگاه با استفاده از تکنولوژیهای به روز تلفن های همراه دسترسی به این امکانات و یافتن دوست برای اضافه
کردن به لیست شبکهی خود آسانتر میشود .د انشجو با حضور بیشتر در کنار دوستان نه حضور فیزیکی بلکه به صورت مجازی موجب فاصله گرفتن از اعضای
خانواده میگردد .ایجاد ارتباط با جنس مخالف و دوستیهای بی مورد و ناشناخته باعث افزایش دامنه دوستی ها در لیست مخاطبان دانشجو و جوانان ما در
شبکههای اجتماعی میگردد و دانشجو به جای پرداختن به امور مهم تر و پیشرفت و ارتقاء سطح یادگیری دروس به بررسی و هم صحبتی با مخاطبان خود
میپردازد .پدران و مادران نا آگاه از فعالیتهای فر زندان خود چه به علت داشتن مشغلههای کاری یا بی سوادی یا عدم اطالع از محیطها و شبکههای
اجتماعی نیز موجب دامن زدن به این گرایشها میگردند.
وجود و وفور امکانات در بعضی از مناطق نسبت به مناطق دیگر موجب آگاهی بیشتر دانشجویان ساکن در این مناطق و دسترسی آسانتر به این شبکهها نیز
می گردد .در مناطق مسکونی که به قول معروف پایین شهر که دارای سطح پیشرفت فرهنگی و اطال عات عمومی پایین یا خدمات و شهرسازی آموزشی
ضعیف تری دارد ممکن است که جوانان این مناطق اوقات فراغت خود را به جای صرف کردن و پرداختن به این شبکهها در مواردی دیگر مثل انجام امور خانه
و کمک به والدین یا پرداختن به مشاغل پاره وقت جهت دریافت دستمزد جهت گذراندن امور دانشگاه وتحصیالت صرف نمایند .یا اینکه به دلیل باال بودن
سطح رفاه و امکانات میزان استفاده از این تکنولوژی در برخی مناطق نسبت به مناطق سطح پایین بر اساس یافتههای این تحقیق بیشتر است.
یکی دیگر از آزمونهای مورد تای ید به محیط آموزشی و کیفیت آن میپردازد .رشته ی تحصیلی دانشجویان و نوع رابطه با دوستان محل آموزش و حضور
مربیانی که خود به گونهای به عضویت این شبکهها در آمدهاند بر میزان گرایش دانشجو تاثیر میگذارد .چه بسا دانشجو برای رابطه برقرارکردن سریع با مربی
و استاد خود یا برای تبادل علمی برخی نرریات و مسائل درسی با همکالسیهای خود این راه را به صرفه و مورد تایید قرار داده .یا میتوان گفت دانشجویانی
که در رشتهها ی درسی که در رابطه با فناوری و تکنولوژیهای روز علم کامپیوتر علم می آموزند دارای عضویتی بیشتر نسبت به دانشجویان دیگر باشند .نوع
محیط آموزشی و افرادی که در حال تحصیل در آن میباشند ی ا اساتید آنان در این رابطه موثراند  .پس میتوان نتیجه گرفت حضور دانشجو در محیط
آموزش مثل دانشگاه یا مکان و منطقهای که ایشان در آن زندگی میکند و موجب رشد فرهنگی و اجتماعی وی میگردد و انتخاب نوع دوستان چه همجنس
و چه غیر هم جنس طبق تحلیل این پژوهش نقش اساسی در گرایش دانشجویان این دانشگاه به شبکههای اجتماعی دارد .پس والدین یا مسئولینی که به هر
نحوی در خصوص رشد و بالندگی این دانشجویان و در جهت کمال علمی و ارتقاء سطح فرهنگی یا در همه زمینههای تعالی آنان اقدام به برنامهریزی
مینمایند باید به این سه شاخص یعنی گروه دوستان ،محیط آموزشی و منطقه مسکونی آنان توجه بیشتری نمایند و با به کارگیری ابزاری مناسب مثل بنرها
یا تابلوهای شهروندی که در نقاط مختلف مناطق مسکونی است یا کنترل و مشورت در خصوص گزینش دوستان توسط والدین و ارائه نکات مهم در این
انتخاب توسط مربیان و نیز کیفی نمودن سطح آموزش و محیطهای آموزش و تدوین کارگاههای آموزشی در خصوص شبکههای اجتماعی در مورد نحوه
مطلوب یا استفاده کردن یا نکردن از این شبکهها به یاری این جوانان بشتابند.
پس بنابر تحقیق انجام شده بر قراری ارتباط و انتخاب نوع دوستان و نیز نوع محل و منطقهای که در آن دانشجویان ساکن میگردند چه از نرر در دسترس
بودن امکانات رفاهی که توسط دولت در اختیار قرار گرفته یا میزان سطح فرهنگ استفاده از این شبکه ها در آن منطقه و نیز نوع محیط آموزش دانشجویان
در استفاده از این شبکهها تاثیر بهسزایی دارد ،که دولت و خانوادهها با تحلیل مفید بودن یا مورد آسیب قرارگرفتن دانشجویان در استفاده از این شبکهها با
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برنامه ریزی هرچه بهتر در استفاده کیفی از این فناوری در جهت رشد اخالقی اجتماعی فرزندان دانشجوی خود ونیز ارتقاء سطح علمی و بنیه به کارگیری و
طراحی و استفاده از دنیای اطالعات مدرن در دهکده جهانی بکوشند.
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