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تاریخ دریافت مقاله1399/7/1 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/11/12:

ش��بکه های اجتماعی از رس��انه های نوین به شمار می روند که بر پایه مش��ارکت همگانی بناشده اند .در حال
حاض��ر ،کاربران به وی��ژه جوانان روزانه زمان قابل توجه��ی را در فضای مجازی می گذرانن��د؛ به گونه ای که این
شبکه ها به عاملی تأثیرگذار بر بسیاری از مؤلفه های زندگی افراد تبدیل شده اند .پژوهش حاضر به منظور شناسایی
اهداف ،میزان و نحوه اس��تفاده جوانان اس��تان همدان از ش��بکه های اجتماعی مجازی و نیز تأثیر این شبکه ها بر
چهار متغیر گرایش دینی ،اخالق ،پیش��رفت تحصیلی و اوقات فراغت جوانان انجام شد .جامعه آماری پژوهش
را کلیه افراد  18تا  35س��ال استان همدان تش��کیل می دادند .حجم نمونه آماری پژوهش شامل  412نفر بود که
با اس��تفاده از فرمول کوکران محاس��به شد .ابزار اندازه گیری پژوهش ،پرسش��نامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت
بود که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت .همچنین ،پایایی پرسش��نامه با استفاده از
روش آلفای کرونباخ مقدار قابل قبول  0/79به دست آمد .یافته های پژوهش حاکی از تأثیر منفی این شبکه ها بر
گرایش های دینی و اخالق جوانان ،اثر مثبت آن بر فعالیت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و عدم معنی داری
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در زمینه تأثیر ش��بکه های اجتماعی بر اوقات فراغت جوانان می باش��د .نتایج نش��ان می ده��د که اغلب جوانان
روزانه بین  2-1س��اعت را صرف اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی می کنند .همچنین ،شبکه اجتماعی تلگرام،
واتس��اپ ،اینستاگرام ،ایتا و س��روش پالس در صدر پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی خارجی و داخلی قرار
دارند و چت و جستجو در اینستاگرام بیشترین فراوانی رفتار جوانان را در این شبکه ها تشکیل می دهند.
واژگان کلیدی :جوانان ،شبکه اجتماعی ،گرایش های دینی ،اخالق ،پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت
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مقدمه

عص��ر اطالع��ات و جامع��ه ش��بکه ای عن��وان جهان امروزی اس��ت ک��ه تعامل��ی ش��دن ،1انعطاف پذیری،2
5
جهانی سازی 3و مجازی سازی 4مهم ترین ویژگی های آن است (مبارکی و شرفی .)1398،فناوری های ارتباطی
و اینترنت ،6پدیده هایی در حال رشد هستند که همه روزه تعداد کاربران آنها افزایش پیدا می کنند (آیتاک.)2018،7
8
از سال  ،1990رسانه های جدید بر مبنای اینترنت مفهوم جدیدی از مکان را تولید کردند که «فضای مجازی»
نامیده ش��ده اس��ت .این فضا ،دنیای جدید و عجیبی اس��ت که در جای دیگری قرارگرفته و ویژگی هایی برای آن
ً
قائل هستیم که ازآنچه ما «دنیای واقعی» 9می نامیم ،کامال متفاوت است (فرقانی ،مظفری و کیهان .)1398،در
حیطه فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی 10یکی از شگفت انگیزترین پدیده هاست .فیس بوک ،11اینستاگرام،12
پیام رس��ان های مختل��ف و موارد دیگر زمینه را برای ارتباط افراد با یکدیگ��ر فراهم می کنند .بارزترین ویژگی این
ش��بکه ها را می توان اطالعات و اخباری که در آن ها منتش��ر می ش��ود ،دانس��ت (نعمتی فر و صفورایی پاریزی،
.)1398
عنوان ش��بکه اجتماعی اینترنتی یا وب محور با قالب امروزی برای نخس��تین بار در سال  1960در دانشگاه
ایلینویز 13در ایاالت متحده آمریکا مطرح شد و پس از آن در سال  1997نخستین سایت شبکه اجتماعی به نام
س��یکس دگریس 14اجازه ایجاد پروفایل 15را به کاربرانش داد تا آن ها بتوانند فهرس��تی از دوستانش��ان ایجاد کنند.
گس��ترش مفهوم تجارت در وب س��ایت های اجتماعی در سال  2002باعث به وجود آمدن شبکه های اجتماعی
اس��تر فرند ،16اورکات 17و لینکداین 18و رش��د قارچ گونه این س��ایت ها در فضای مجازی ش��د .در سال ،2006
دسترس��ی عمومی مردم به فیس بوک آزاد ش��د ،زیرا قبل از آن ،این س��ایت تنها به صورت پایلوت 19در دانش��گاه
هاروارد 20استفاده می گردید .توییتر نیز در همین سال پا به عرصه شبکه های اجتماعی گذاشت (قراباغی ،یوسفی
افراش��ته و صالحی .)1397،مفهوم ش��بکه های اجتماعی در ایران به طور گسترده در حدود سال  1383هجری
1. Becoming interactive
2. Flexibility
3. Globalization
4. Virtualization
5. Communication technologies
6. Internet
7. Aytac
8. Cyberspace
9. real world
10. Social Media
11. Facebook
12. Instagram
13. University of Illinois
14. Six degrees
15. Profile
16. Esther Friend
17. Orkut
18. LinkedIn
19. pilot
20. Harvard University
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شمس��ی با حضور ش��بکه خارجی «اورکات» در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی به قدری
سریع رشد کرد که پس از برزیل و آمریکا ،ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد(افراسیابی.)1393 ،
شبکه های اجتماعی به کاربران 1این امکان را می دهند که محتوای اطالعاتی را جهت انتشار در سایت ها،
وبالگ ها 2و ش��بکه های اجتماعی ایجاد کنند .کاربر شبکه های اجتماعی می تواند خالق اطالعات ،تفسیرکننده
ی��ا بازنگر اطالعات در جامعه اجتماعی باش��د (دئ��و .)2014،3همچنین ش��بکه های اجتماعی در جهت رونق
کس��ب وکار از طریق تحقیق و توس��عه محص��ول ،فروش ،بازاریاب��ی و ارائه خدمات به مش��تری می توانند نقش
س��ودمندی را ایفا کنند( .جیتونگا )2013،4به کارگیری شبکه های اجتماعی مزایای مختلفی را برای کاربر فراهم
می کند؛ مانند تس��هیل همکاری بین دوستان ،گسترش ارتباطات انسانی و افزایش بهره وری شرکت ها در جهت
توسعه ارتباط با مشتریان (جانگ 5و همکاران.)2017،
ش��بکه های اجتماعی مجازی نیز همانند س��ایر پدیده های جدید فناوری اطالعات ،تعریف جامعی ندارد.
با وجود این ،بیش��تر صاحب نظران و پژوهشگران از ش��بکه های اجتماعی مجازی به عنوان مکانی مجازی برای
برق �راری ارتب��اط و به اش��تراک گذاری محتوا یاد می کنند که بر تمام جنبه های زندگی افراد تأثیر گذاش��ته اس��ت
(کین )2014،6در واقع ،ش��بکه های اجتماعی مجازی باعث تقویت و گس��ترش ارتباطات اجتماعی در فضای
اینترنتی می شوند .کاربران اطالعاتی مانند عکس ،اطالعات شخصی ،عالیق و محل کار خود را بر روی صفحه
ش��خصی خود قرار می دهند که این اطالعات باعث تقویت و گس��ترش ارتباطات در فضای مجازی می ش��وند
(یرموالیوا 7و همکاران.)2009،
ش��بکه های اجتماع��ی مج��ازی ،گونه هایی از رس��انه های اجتماعی اند که بیش��ترین ش��باهت را به جامعۀ
انس��انی دارن��د و فارغ از محدودیت ه��ای زمانی ،مکانی ،سیاس��ی و فرهنگی ،امکان ارتباط با ش��مار زیادی از
افراد را به فرد می دهند .لذا آس��یب های اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی که زمان چندانی هم از پیدایش آن ها
نمی گذرد ،به موضوع موردعالقۀ بس��یاری از پژوهشگران تبدیل شده است .همگام با رشد شبکه های اجتماعی
مجازی ،در رابطه با اس��تفاده افراطی و وابس��تگی افراد به ویژه نوجوانان و جوانان به این ش��بکه ها نوعی نگرانی
جدی به وجود آمده است (گرنت ،پوتنزا ،وینستین وگورلیك .)2010 ،8پژوهش های انجام شده نشان دهنده این
اس��ت که در جهان به صورت تقریبی بیش از  301میلیون نفر از نوعی وابس��تگی افراطی به شبکه های اجتماعی
رن��ج می برند؛ به طوری که این وابس��تگی به ش��کل معن��اداری در فعالیت های روزانه فرد ایج��اد اختالل می کند
(تادنی و چانگ .)2018،9بر طبق نظریات جدید ،وابس��تگی به ش��بکه های اجتماعی اش��اره به استفاده افراطی
1. users
2. Sites and blogs
3. Du
4. Gitonga
5. Chang
6. Kin
7. Yermolayeva
8. Grant, Potenza, Weinstein, Gorelick
9. Thadani, Cheung
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از این ش��بکه ها دارد که موجب بی قراری فرد در زمان عدم دسترس��ی و ترس از نبود این ش��بکه ها می شود (بپتا،
یراملی ،کاردال و گوپینات .)2015،1وابستگی به اینترنت با نشانه هایی همچون اضطراب و تفکرهای وسواسی
همراه می باش��د افراد وابسته در انجام فعالیت های روزانه خود دچار اشکال می شوند و نمی توانند عدم دسترسی
به ش��بکه های اجتماعی را کنترل کنند (کاس و گریفت .)20152،در زمینه اس��تفاده از رس��انه ها و ش��بکه های
اجتماعی مجازی نظریه هایی توسط صاحبنظران ارائه شده اند که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:
•نظریه اهلی سازی تلفن هوشمند
یکی از مشهورترین نظریه های موجود در زمینه تحلیل رسانه های اجتماعی مبتنی بر موبایل ،نظریه ای است
که با عنوان «اهلی س��ازی تلفن هوش��مند» 3ارائه شده است .نظریه اهلی سازی پیش از این در حوزه رسانه های
صوت��ی و تصوی��ری مورد توجه بوده اس��ت (دی روور ،نیکو و باومن .)2016،4نظریه پرورش یافته اهلیس��ازی
بر س��ه فرض اس��توار اس��ت -1 :کنش��گران فعال؛  -2مصرف رس��انه؛  -3بس��تر اجتماعی (فرقانی ،مظفری و
کیه��ان .)1398،فرآیند اهلی س��ازی فناوری درزمینه ش��بکه های اجتماعی دو بعد ف��ردی و اجتماعی دارد :بعد
اجتماع��ی اهلی س��ازی به کارکرد فناوری در پیش��برد روابط اجتماعی اش��اره دارد .در س��طح ف��ردی نیز فناوری
رس��انه ای ج��دا از قابلیت های رواب��ط اجتماعی در نظر گرفته ش��ده و فرد باید با ابزار فن��اوری در موقعیت های
ش��خصی و روزم��ره زندگ��ی ارتباط برقرار کند و ن��وآوری برای اهلی ش��دن نیازمند به راه یافتن در س��احت های
شخصی زندگی نیز هست (فرقانی و بدیعی.)1394،
5
•نظریه گلوله جادویی
نظریه «گلوله جادویی» اش��اره بر این دارد که رس��انه های گروهی تأثیر مس��تقیم ،فوری و قدرتمندی بر روی
مخاطبان دارند .این نظریه معتقد اس��ت که رس��انه ها تأثیر بسیار قوی ،عمیق و یکنواختی بر روی سطح وسیعی
از مخاطب��ان دارند که می توان با ارس��ال مس��تقیم پیام همانند ش��لیک کردن یک گلوله و ی��ا تزریق یک آمپول در
آنان از طریق طراحی یک پیام مش��خص ،آنان را وادار به عکس العمل نمود و پاس��خ دلخواه و مورد انتظار را از
آنان دریافت کرد .نظریه گلوله جادویی بر این باور اس��ت که پیام همانند یک گلوله اس��ت که از دهانه یک تفنگ
6
(یک رس��انه) به مغز یک نفر (مخاطب یا دریافت کننده) ش��لیک می شود(ساروخانی.)98 :1394،مک گوایر
این نظریه را گسترش داد و مدلی برای آن ارائه نمود .او فرایند اثر پیام رسانه ای بر مخاطب را دارای شش مرحله
به ش��رح ش��کل  1صورت بندی نمود (متانی ،رئیسی نافچی و تقی زاده .)1398 ،بر مبنای این نظریه ،شبکه های
اجتماعی در حال حاضر با شلیک و تزریق اطالعات مدنظر در ذهن و جان مخاطبان اثرگذاری فراوانی دارند و
درنهایت باعث شکل گیری رفتار مدنظر مدیران این شبکه ها در بین مخاطبان این شبکه ها می شوند.
1. Bipeta, Yerramilli, Karredla, Gopinath
2. Kuss, Griffiths
3. Domestication of smartphones and mobile
4. de Reuver, Nikou, Bouwman
5. Magic bullet theory
6. McGuire
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شکل  :1مدل اثر پیام رسانه ای بر مخاطب مک گوایر(متانی ،رئیسی نافچی و تقی زاده)1398 ،

• نظریه کاشت
نظریه «کاش��ت یا پرورش» جورج گربنر ،2برکنش متقابل میان رس��انه و مخاطبانی که از آن رس��انه استفاده
می کنند و نیز بر چگونگی تأثیرگذاری رس��انه ها بر مخاطبان تأکید دارد .فرض اساس��ی این نظریه آن اس��ت که
بین میزان مواجهه و اس��تفاده از رس��انه و واقعیت محتوا و برنامه های آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به این
صورت که س��اعت های متمادی مواجهه با رس��انه باعث ایجاد نگرش موافق با محتوای رس��انه می شود (بایلی
و اوجالنکی .)76: 2010،3نظریه کاش��ت برای اش��اعه الگویی از تحلیل ،تبیین شده است تا نشان دهنده تأثیر
ً
بلندمدت رس��انه هایی باش��د که اساسا در س��طح برداش��ت اجتماعی عمل می کنند .در واقع ،محور بحث این
است که اهمیت تاریخی رسانه ها بیشتر در ایجاد شیوه های مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگی
نگریس��تن به رخدادها و وقایع اس��ت .این شیوه های مشترک محصول اس��تفاده از فناوری و نظام ارائه پیام است
که نقش واس��طه را به عهده دارد و به دید مش��ترک و درک مشترک از جهان اطراف منجر می شود .گربنر محصول
چنین فرایندی را «کاشت الگوهای مسلط ذهنی» می نامد (لتیل جان .)1394،بر اساس نظریه کاشت ،می توان
اس��تنباط کرد ک��ه میزان اس��تفاده و مدت زمان عضویت در ش��بکه های اجتماعی و واقعی تلق��ی کردن محتوای
ش��بکه های اجتماع��ی اینترنت��ی بر هویت فرهنگ��ی کاربران مؤثر اس��ت .می توان گفت هر چه میزان اس��تفاده و
مدت زمان عضویت در ش��بکه ها اجتماعی افزایش یابد ،احتمال تأثیرپذیری کاربر بیشتر است .برعکس هر چه
میزان ،مدت زمان اس��تفاده و مدت زمان عضویت در ش��بکه های اجتماعی کاهش یابد ،احتمال تأثیرپذیری وی
کمتر خواهد بود (عدلی پور و همکاران.)83: 1393،
1
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• نظریه ساخت یابی
نظریه «س��اخت یابی» گیدنز ازجمله نظریه های مهم علوم ارتباطات اجتماعی اس��ت که می توان از آن در
تبیین تأثیر شبکه ها اجتماعی بر ارزش های اجتماعی استفاده کرد .بر اساس این نظریه ،هرچند ساختارها توسط
کنش و کردارها اجتماعی آدمیان ساخته می شود ،ولی برخی مواقع رفتار و کنش آدم ها را تحت تأثیر قرار می دهد
و همین ط��ور ،کن��ش و کردار آدمیان بر روی س��اختارها تأثیر می گذارن��د و باعث تغییر ،تولی��د و بازتولید آن ها
می شوند .در نظریه ساخت یابی ،فرد و ساخت نظام اجتماعی در زمان و مکان به همدیگر ارتباط پیدا می کنند و
قلمرو مطالعات علوم اجتماعی بررسی اعمال اجتماعی است که در پهنه زمان و مکان نظم پیدا کرده اند .گیدنز
به وضوح بر اهمیت کردار اجتماعی بسیار تأکید می کند .همچنین با اطمینان به این امر اعتقاد دارد و می داند که
رفتار اغلب به صورت های کامل بازتولید می رود ،اما از این مس��ئله نیز آگاه اس��ت که تغییر و تحریف در کردار،
بخش��ی از زندگی اجتماعی است؛ یعنی هر رس��م و روال اجتماعی دربرگیرنده فرصت ها و موقعیت هایی است
که امکان نوآوری را فراهم می کند و کردار در هر موقعیتی دارای امکاناتی است که می تواند نتایج تعجب برانگیز
را به بار آورد .با اس��تفاده از نظریه س��اخت یابی گیدنز می توان استنباط کرد که هر چه کاربران به فعالیت بازتابانه
و مشارکت جویانه در شبکه اجتماعی بپردازند ،بیشتر در تولید معنا سهیم هستند و لذا احتمال تأثیرپذیری آن ها
بیشتر است ،ولی هر چه کاربران منفعل و غیر مشارکت جویانه در شبکه اجتماعی حضور یابند ،کمتر در بازتولید
معنا سهیم هستند و احتمال تأثیرپذیری آن ها کمتر خواهد بود (فرامرزیانی ،هاشمی و فرهنگی .)133 :1395،
در ح��وزه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی مج��ازی و تأثیر آن ب��ر نوجوان��ان و جوانان در ابع��اد مختلف،
پژوهش های متعددی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود:
موس��وی ( )1399در پژوهش��ی با عنوان «شیوع اعتیاد به اینترنت و وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی در نوجوانان و جوانان ایرانی در س��ال  »97گزارش می کند که ش��یوع کلی اعتیاد شدید به اینترنت2/4 ،
درصد و برحسب جنسیت در پسران 2/9 ،درصد و در دختران 2 ،درصد و برحسب گروه های سنی در نوجوانان،
 2/5درصد و در جوانان 2/3 ،درصد است.
توکلی و منصور لکورج ( )1399در پژوهش خود با عنوان «تأثیر ش��بکه های اجتماعی در تغییر ویژگی های
شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب» گزارش داده اند که  47درصد از تبیین واریانس
مربوط به تغییر ویژگی های ش��خصیتی و انزوای فردی دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب متأثر
از شبکه های اجتماعی است.
ب��ور ،بلی��اد و ژیان باقری ( )1399در پژوهش خود با عنوان «اعتیاد به ش��بکه های اجتماعی بر اس��اس روان
بنه های ناسازگار و تحریف های شناختی با میانجی گری جو عاطفی خانواده در دانشجویان» گزارش داده اند که
تحلیل معادله های ساختاری نشان می دهد افرادی كه دچار خأل عاطفی هستند ،با گرایش افراطی به شبکه های
اجتماعی ،خأل و نیاز خودشان را به صورت مصنوعی پاسخ می دهند.
نعمت��ی ف��ر و صفورای��ی پاری��زی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «بررس��ی تأثیر اس��تفاده از ش��بکه های
1

1. Giddens’s Structuration Theory
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اجتماعی بر حجاب و پوش��ش کاربران ب��ا تأکید بر ابعاد دین داری (مورد مطالعه :کاربران زن ش��بکه اجتماعی
اینس��تاگرام)» به این یافته ها رس��یده اند که استفاده از ش��بکه های اجتماعی بر ابعاد اعتقادی و مناسکی (مربوط
ب��ه متغیر دین داری) تأثیر مس��تقیم دارند و میزان اعتماد به ش��بکه های اجتماعی و میزان رضایت از ش��بکه های
اجتماعی بر بعد پیامدی مربوط به متغیر دین داری به ترتیب دارای بیشترین اثر گذاری هستند.
یاریگ��ر روش و هم��کاران ( )1398در پژوه��ش خود با عنوان «اس��تفادۀ آس��یب زا از ش��بکه های اجتماعی
مجازی در مادران جوان» به این نتایج رس��یدند که رضایت زناش��ویی و رابطه مادر -کودک در اس��تفاده آسیب زا
و مش��کالت رفتاری نقش واس��طه ای معنادار دارند .در بخش دیگری از این پژوهش که به صورت کیفی انجام
گرفت ،یافته های نتایج کمی مورد تأیید قرار گرفت و نش��ان داد که وابس��تگی به ش��بکه ها در ارتباط با همس��ر و
فرزند مداخله می کند و سبب ایجاد مشکالت رفتاری در کودکان می شود.
فروتنی و بحرانی( )1398در پژوهش��ی دیگر با عنوان «س��نجش تأثیر ش��اخص های روان��ی و عملکردی بر
تمایل دانش��جویان به اس��تفاده از شبکه های اجتماعی» تأثیر سه ش��اخص را بر تمایل دانشجویان به شبکه های
اجتماعی تأیید کردند .از بین شاخص های عملکردی ،دو شاخص ارزش و اعتماد و از بین شاخص های روانی،
منافع و باورهای مش��ترک بر میزان اس��تفاده دانشجویان از ش��بکه های اجتماعی تأثیر معناداری دارند ،ولی تأثیر
سایر شاخص ها معنادار نبود.
در بخش ارتباط با جنس مخالف نیز پژوهش هایی انجام گرفته است؛ از جمله طالعی و همکاران ()1398
در پژوهش «آسیب شناسی ارتباط با جنس متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی :یک مطالعه پدیدارشناسی
با نوجوانان» گزارش کرده اند که ش��بکه های اجتماعی مجازی س��بب تس��هیل هر چه بیش��تر ارتباط نوجوانان با
جنس متفاوت و تقویت این روابط می شوند و زمینه را برای ارتباط آن ها در دنیای واقعی و پیامدهای آسیب زای
آن فراهم می کنند.
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی در زمینه ه��ای مختلفی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت؛ به عن��وان مثال،
روزبهانی ،س��اروخانی و پروین ( )1398در پژوهش��ی با عنوان «بررس��ی جامعه ش��ناختی مصرف ش��بکه های
اجتماع��ی مجازی و تس��امح قومی در بین ش��هروندان تهرانی (با تأکی��د بر گفتگوی اجتماع��ی)» به این نتیجه
رسیدند که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ،امکان برقراری ارتباط و گفتگو را به عنوان سازوکاری مناسب
جهت تقویت پیوندهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی بی��ن خرده فرهنگ ها و نیز قومیت های یک جامعه فراهم
می نمایند و در نتیجه تسامح بین آن ها را ارتقا می بخشند.
حس��ین پور و بش��یرى ( )1397در پژوهش��ی با عنوان «رابطه اس��تفاده از شبکه پیام رس��ان تلگرام در گرایش
جوانان به جرائم اخالقی» به این یافته ها رسیدند که محتواى شبكه اجتماعى تلگرام در تبلیغ سبک های زندگى
غرب��ى ،اطالع رس��انی نامطلوب ،تروی��ج بی بندوباری ،کم رنگ ك��ردن ارزش های مذهب��ى و تضعیف نظارت
خانوادگى تأثیر داشته است.
ش��بکه های اجتماعی همانن��د دیگر حوزه های مربوط ب��ه زندگی اجتماعی ،برروی فعالیت های آموزش��ی و
تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیز اثر گذار بوده اند .الواری و مقامی ( )1397در پژوهشی با عنوان «بررسی
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تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی» نشان
دادن��د ک��ه اجتماع یادگیری (مجازی) بر مهارت های اجتماعی تأثی��ر دارد و آن را افزایش می دهد؛ چنان که بین
میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر،
دانشجویانی که با روش اجتماع یادگیری آموزش دیده اند ،از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار بوده اند.
یافته ه��ای پژوه��ش مالمیر و هم��کاران ( )1395با عنوان «تاثیر ش��بکه های اجتماعی مجازی بر پیش��رفت
تحصیلی و یادداری دانش��جویان پرس��تاری در آموزش زبان انگلیس��ی» نشان داد میزان پیشرفت تحصیلی و یاد
داری دانشجویانی که زبان انگلیسی را از طریق شبکه اجتماعی مجازی آموزش دیدند ،بیش تر از میزان پیشرفت
تحصیلی یاد داری دانشجویانی بود که به روش سنتی زبان انگلیسی را آموزش دیدند.
امامی ریزی ( )1395در پژوهش خود با عنوان «تأثیر اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی بر پیش��رفت
تحصیلی دانش��جویان» نشان داده است که بین نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که کاربر عادی شبکه های
اجتماعی و دارای اعتیاد به شبکه های اجتماعی خفیف و دارای اعتیاد به شبکه های مجازی شدید تفاوت معنادار
وجود دارد.
دامنه تاثیر ش��بکه های اجتماعی بس��یار گس��ترده است و پژوهش��گران متعددی با توجه به حیطه تخصصی و
زمین��ه علمی خ��ود به این موارد گس��ترده پرداخته اند .به عن��وان نمونه ،خانیکی و خجیر ( )1397در پژوهش��ی
با عنوان «نقش ش��بکه های اجتماعی مجازی در توس��عه جامعه مدنی ایران» ،به شناس��ایی نقش مثبت و منفی
ش��بکه های اجتماعی مجازی در توس��عه جامعه مدنی ایران و میزان اس��تفاده از هریک از آن ها بین فعاالن مدنی
شهر تهران پرداخته اند.
در زمینه تاثیرات اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی بر روی گرایش های دینی نی��ز پژوهش های زیادی انجام
گرفته اس��ت .از جمله ش��ریفی و شهرستانی ( )1396در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطۀ بین میزان استفاده
از ش��بکه های اجتماعی مجازی موبایلی(تلگرام) با رفتار و اخالق اجتماعی کاربران با رویکرد دینی فرهنگ در
دانش��گاه آزاد اس�لامی» گزارش کرده اند که بین میزان اس��تفاده از تلگرام و ّ
متغیرهای آسیب به روابط خانوادگی،
روابط جنس��ی نامناسب ،عدم رعایت ادب و عدم خود واقعی ،رابطۀ معنادار مشاهده شد .نتایج به دست آمده از
پژوهش حاکی از آن است که استفاده از تلگرام تأثیر نامطلوبی بر رفتار و اخالق اجتماعی کاربران دارد.
در پژوهش دیگری با عنوان «بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب بر هویت دینی دانشجویان دهۀ
دوم و س��وم انقالب اس�لامی (مورد مطالعه :دانشگاه های همدان)» نیز موس��یوند و همکاران ( )1396گزارش
می دهند که کاربس��ت مؤلفه های شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب 62 ،درصد از تغییرات هویت دینی را تبیین
می کند که از بین شاخص های تشکیلدهندۀ هویت دینی ،شاخص های احساسی و اعتقادی به ترتیب باالترین
اولویت ه��ا و ش��اخص پیامدی از پایینتری��ن اولویت برخوردار اس��ت .بنابراین ،بین میزان اس��تفادۀ کاربران از
شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و هویت دینی آنان رابطۀ معناداری وجود دارد.
دامنه پژوهش ها در زمینه تربیت دینی به عنوان یکی از حوزه های حس��اس در ارتباط با ش��بکه های اجتماعی
گس��ترده اس��ت؛ از جمله پژوهش هدایتی و همکاران ( )1395با عنوان «آسیب شناس��ی ش��بکه های اجتماعی
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مجازی موبایل محور درزمینه تربیت دینی» نش��ان می دهد هر چه مدت زمان عضویت ،میزان اس��تفاده ،میزان
مش��ارکت و فعال بودن دانش آموزان در اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی موبایلی افزایش پیدا می کند ،از میزان
تربیت دینی شان کاسته می شود.
حساسیت به شبکه های اجتماعی و رصد کردن تاثیر آن ها بر زندگی اجتماعی در حوزه های مختلف محدود
به جامعه ایرانی نیس��ت و در کش��ورهای مختلف این ش��بکه ها و تاثیرات اجتماعی آن ها با دقت نظر بررس��ی
می ش��ود .از جمله در کشور پاکس��تان ،عباس 1و همکاران( )2019در پژوهش خود بر دانشجویان دانشگاه های
منتخب ،با عنوان «تأثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار یادگیری در آموزش پایدار» این گونه گزارش داده اند که این
مطالعه برای بررس��ی رفتار دانشجویان در استفاده از رس��انه های اجتماعی ،از نظریه رضایت اجتماعی استفاده
می کند .یافته ها نش��ان داد که استفاده از رس��انه های اجتماعی در پاکستان عالوه بر جنبه های مثبت بر پیشرفت
تحصیلی ،تأثیر منفی بر رفتار دانشجویان دارد.
اگرچه تفاوت های فرهنگی و اعتقادی در بین کشورها و جوامع مختلف ،موضوع های پژوهش را تحت تاثیر
ق �رار می ده��د ،اما در همه جوامع ش��بکه های اجتماعی و تاثیر گذاری آن ها ب��ر روی جنبه های مختلف زندگی
اجتماعی با حساسیت دنبال می شود.
2
در پژوهش��ی که توس��ط فو ،زی��و ،ژوآ و یو ( )2018با عن��وان «اختالل در جهت گی��ری در جوانان مبتال به
اعتیاد به اینترنت :شواهدی از توجه در تکالیف شبکه محور» انجام گرفت نتایج نشان داد بسیاری از مردم برای
مدیریت و دور ش��دن ازاحساس��ات ناخواسته خود ،همچون استرس ،تنهایی ،افس��ردگی و اضطراب به اینترنت
و ش��بکه های مجازی روی می آورند .آن ها اینترنت را آس��ان ترین راه برای خروج از این احساس��ات می دانند كه
همین نقطه آغاز وابستگی به اینترنت است .با توجه به یافته های پژوهش اگرچه کاربران برای رهایی از تنش ها به
س��مت شبکه های اجتماعی گرایش پیدا می کنند ،ولی در ادامه تحت تاثیر استفاده افسارگسیخته ،این گرایشها
به اعتیاد به شبکه های اجتماعی و به طور کلی اینترنت منجر می شود.
3
از دیدگاهی دیگر با موضوع پذیرش شبکه های اجتماعی به عنوان یک دستاورد نوآورانه ،چن و کئو ()2017
در تحقی��ق خود ب��ا عنوان «مقاومت در برابر ن��وآوری و پیامدهای راهبردی رس��انه های اجتماعی» به این نتیجه
رس��یدند که بر اس��اس دیدگاه ّ
سنتی ،دانش دارایی بسیار با ارزشی است و اگر دارندگان دانش ،بر این باور باشند
که با اشتراك دانش ،چیز با ارزشی به دست نخواهند آورد ،در مقابل این رفتار مقاومت خواهند کرد.
ب��ا نگاه��ی به پژوهش های انجام ش��ده در زمینه تاثیر گذاری ش��بکه های اجتماعی ش��اید بت��وان گفت تاثیر
این ش��بکه ها بر روی زندگی خانوادگی از بیش��ترین فراوانی برخوردار اس��ت .در این راس��تا مك دانیل ،دروینو
كرونز )2017( 4در پژوهشى با عنوان «رفتارهای مرتبط با خیانت و رضایت زناشویی در سایت های رسانه های
اجتماعی» به این نتیجه رس��یده اند كه رسانه های اجتماعى مجازى مسیرى یكنواخت براى رفتارهایى كه ممكن
1. Abbas
2. Fu, Xu, Zhao, Yu
3. Chen, Kuo
4. Mc Daniel, Drouin, Cravens
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است به صورت بالقوه به روابط زوجین صدمه بزند ،فراهم می کند -مثل برقرارى ارتباط با یك دوست جایگزین
كه ممكن است منجر به ایجاد تعارض ،شكاف در رابطه و درنهایت طالق شود.
دیری نپایید که نظام های آموزش��ی در کش��ورهای مختلف تحت تاثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفتند و این
تاثیر گذاری هم با نگاه خوشبینانه مورد استقبال قرار گرفت و هم با نگاه آسیب شناسی به تاثیرات این شبکهها در
عملک��رد تحصیل��ی یادگیرندگان و دیگر مخاطبان مد نظر قرار گرفتند .پژوهش چیزوبا )2017( 1با عنوان «تأثیر
س��ایت های ش��بکه های اجتماعی 2بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانش��گاه پلی تکنیک ابیا در نیجریه» نشان
می دهدکه بیش��تر ش��رکت کنندگان در پاسخ به سؤال های پرسش��نامه تأیید کردند که3SNSها در مباحث درسی
ب �رای آن ها تأثیر مثبت می گ��ذارد .این تأثیرگ��ذاری در عملکرد تحصیلی به ویژه ازنظر بحث با همکالس��ی ها،
ارتباط با استاد راهنما یا مدرس و تقسیم تکالیف بوده است.
نتایج پژوهش تازر 4و همکاران( )2017با عنوان «بررس��ی تأثیر اس��تفاده از رسانه های اجتماعی بر پیشرفت
دانش��گاهی و نگرش های آینده نگر بر دانش��جو معلمان» نش��ان می دهدکه دانش��جو معلم��ان آینده نگرکه دارای
حس��اب های کاربری برای استفاده از رسانه های اجتماعی هستند در مقایسه با دانشجو معلمان که هیچ حساب
رسانه اجتماعی ندارند ،نمرات بهتری در آزمون های پیشرفت تحصیلی کسب می کنند.
کارپینس��کی 5و همکاران ( )2016در پژوهش��ی با عنوان «کاوش در اس��تفاده از سایت شبکه های اجتماعی
و عملکرد علمی در میان دانش��جویان دانش��گاه های ایاالت متحده و اروپا» به این نتیجه رس��یدند که بین میزان
استفاده از این رسانه ها و تفکر عمیق و اهمیت به اهداف اخالقی زندگی ،ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
راسل و كلیتون )2014( 6پژوهشى با عنوان «چرخه سوم :تأثیر استفاده از شبكه اجتماعى توییتر در رابطه با
خیانت و طالق» انجام داده اند .نتایج پژوهش آن ها نش��ان می دهد كه اس��تفاده افراطى از توییتر می تواند منجر
به افزایش میزان مناقشه در میان همسران شود .چنین شرایطى می تواند بسترساز اختالف میان همسران و جدایى
منجر به طالق گردد.
کمپل )2012( 7در پژوهش��ی با عنوان «رابطه بین اس��تفاده از ش��بکه اجتماعی فیس بوک و دین داری در بین
بزرگ ساالن» گزارش داده است که استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک باعث تضعیف دین داری (گرایش دینی،
اعتقادات دینی و میزان پایبندی دینی) کاربران آن می شود.
یافته ه��ای تیلر )2012( 8در پژوهش��ی با عنوان «ش��بکه های اجتماعی و جهانی ش��دن» نش��ان می دهد که
ش��بکه های اجتماعی مجازی در ترکیب با نفوذ قدرت های غربی ،حرکتی را به س��وی همگن س��ازی جهان آغاز
کرده اند که این حرکت س��بب ایجاد تضاد و س��تیز در جهان و حرکت برخی ملت ها به سوی شکست و تضعیف
1. Chizoba
2. SNS
3. Social Networking Service
4. Tezer
5. Karpinski
6. Russell, Clayton
7. Campbell
8. Tyler
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هویت ملی و سنت هایشان شده است.
همانگونه که اش��اره شد ،شبکه های اجتماعی یکی از پرطرفدارترین رسانه ها هستند که مخاطبان بسیاری به
ً
ویژه از قشر جوان دارند .افراد در شبکه های اجتماعی می توانند هویتی کامال دلخواه داشته باشند و بر پایه همان
هویت دلخواه ،ارتباط مجازی خود را با دیگران گس��ترش دهند .لذا با توجه به اس��تقبال گسترده کاربران اینترنتی
به وی��ژه جوان��ان از ش��بکه های اجتماعی و افزای��ش ضریب نفوذ ش��بکه های اجتماعی به خصوص با گس��ترش
تلفن های همراه هوش��مند در بین افراد جامعه به ویژه جوانان نمی توان کارکرد ش��بکه های اجتماعی را به عنوان
یک��ی از کارگ �زاران جامعه پذیری نادیده گرفت و یا حذف نمود ،بلکه باید با تعامل درس��ت با این پدیده نوظهور
مواجه ش��د ت��ا از این طریق بت��وان از الگوپذیری های متفاوت و آس��یب های بنیادین بر جامع��ه ،نهاد خانواده و
جوانان جلوگیری نمود .در پژوهش حاضر مهم ترین مس��ئله پاس��خ به دو پرسش اساسی است :نخست ،بررسی
میزان گرایش جوانان اس��تان همدان به شبکه های اجتماعی مجازی و دیگری ،فرصت های احتمالی و چالش ها
و آسیب های احتمالی از سوی این شبکه ها برای جوانان ا که در قالب سؤاالت زیر مطرح خواهد شد:
1.1آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دینی جوانان تأثیر دارد؟
2.2آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اخالق جوانان تأثیر دارد؟
3.3آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی جوانان تأثیر دارد؟
4.4آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اوقات فراغت جوانان تأثیر دارد؟
بر اساس سؤاالت فوق و با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیات زیر مطرح شدند:
1.1استفاده از شبکه های اجتماعی بر گرایش دینی کاربران جوان تأثیر دارد.
2.2استفاده از شبکه های اجتماعی بر اخالق کاربران جوان تأثیر دارد.
3.3استفاده از شبکه های اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی کاربران جوان تأثیر دارد.
4.4استفاده از شبکه های اجتماعی بر اوقات فراغت کاربران جوان تأثیر دارد.
همچنین ،در این پژوهش از مدل مفهومی زیر استفاده شده است:
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شکل  :2مدل نظری پژوهش

روششناسیپژوهش

مطالع��ه حاض��ر به لحاظ هدف ،جزو پژوهش های كاربردی و ازلحاظ ماهی��ت ،در زمره مطالعات توصیفی
است که به دنبال شناسایی وضعیت گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر بررسی تأثیر این شبکه ها
بر گرایش دینی ،اخالق ،پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت در بین جوانان استان همدان می باشد .جامعه آماری
این پژوهش کلیه جوانان استان همدان می باشند .بر اساس تصویب «شورای عالی جوانان» مورخه 1397/9/11
کلیه افراد  18تا  35س��ال جوان محس��وب می شوند 1و بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته جمعیت جوان
اس��تان همدان  627442نفر اعالم ش��ده است .روش نمونه گیری هم به صورت خوش��ه ای چندمرحله ای بود.
حجم نمونه آماری موردنیاز بر اس��اس فرمول کوکران محاس��به و در نهایت  430نفر به عنوان گروه نمونه در نظر
گرفته شدند.
به منظور س��اخت و تهیه اب �زار جمع آوری اطالعات ،ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررس��ی قرار گرفت و
درنهایت برای جمع آوری اطالعات و داده ها ،از پرسش��نامه های محقق س��اخته استفاده شد .روایی پرسشنامه با
اس��تفاده از فن روایی محتوایی بر اس��اس نظرات و بازخوردهای ده نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ش��بکه های
اجتماعی مجازی به دست آمد .همچنین برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه در بین حدود 10
درصد از افراد جامعه توزیع و با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی آن مقدار قابل قبول  0/79به دست
آمد .شکل  ،3نمودار اجرای روش پژوهش را نمایش می دهد:
1. https://iqna.ir/fa/news/3768972
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شکل  :3نمودار اجرای روش پژوهش

یافتههایپژوهش

ب��ه منظور تحلی��ل داده های حاصل از پژوهش ابت��دا جدول های توزیع فراوانی و توصیفی گزارش ش��ده اند.
همچنین برای بررسی معنی داری هر یک از گویه های مربوط به وضعیت شبکه های اجتماعی مجازی و جوانان
عالوه بر جدول توصیفی ،با اس��تفاده از آزمون  tتک نمونه ای به س��ؤال های پژوهش پاس��خ داده ش��د .جدول ،1
توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش را برحسب شهر محل زندگی نشان می دهد:
جدول  :1توزیع فراوانی نمونه برحسب شهر
ردیف

شهر

فراوانی

درصد فراوانی

ردیف

شهر

فراوانی

درصد فراوانی

1

همدان

110

25/6

6

رزن

32

7/4

2

مالیر

74

17/2

7

کبودرآهنگ

35

8/1

3

نهاوند

45

10/5

8

بهار

30

7/0

4

اسدآباد

35

8/1

9

تویسرکان

29

6/7

5

رزن

32

7/4

10

فامنین

40

9/3

مجموع:

430
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همان گونه که مش��اهده می شود ،بیش��ترین فراوانی با تعداد  110نفر از همدان و کمترین فراوانی با تعداد 29
نفر از تویس��رکان بوده اس��ت .جدول  ،2توزیع فراوانی نمونه برحسب شبکه های اجتماعی مورد استفاده را نشان
می دهد:
جدول  :2توزیع فراوانی نمونه برحسب شبکه های اجتماعی مورداستفاده
ردیف

عنوان

فراوانی

درصد فراوانی

ردیف

عنوان

فراوانی

درصد فراوانی

1

تلگرام

416

96/7

6

الیکی

35

8/1

2

واتساپ

405

94/18

7

تانگو

26

6/0

3

اینستاگرام

390

90/8

8

توییتر

22

5/1

4

فیس بوک

53

12/3

9

ایتا

16

3/7

5

الین

38

8/8

10

سروش پالس

15

3/48

با توجه به اینکه در اینجا هر ش��رکت کننده بیش از یک گزینه را می توانس��ت انتخاب کند ،مجموع پاس��خ ها
بیش از مجموع پاس��خ دهندگان اس��ت .داده های جدول بیانگر آن است که پراستفاده ترین شبکه تلگرام است که
 96/7درصد از پاسخ دهندگان از آن استفاده کرده اند .رتبه دوم به واتساپ تعلق دارد که حدود  94/18درصد از
پاسخ دهندگان از آن استفاده می کنند .جدول  ،3بیانگر اهداف جوانان در استفاده از شبکه های اجتماعی است:
جدول  :3اهداف استفاده از شبکه های مجازی
ردیف

هدف استفاده

میانگین رتبه

ردیف

هدف استفاده

میانگین رتبه

1

تفریح سرگرمی

4/94

8

شغلی

8/32

2

خانوادگی

6/12

9

هنری

8/35

3

علمی

6/65

10

ورزشی

8/38

4

اجتماعی

7/23

11

تحصیلی

8/68

5

خبری

7/23

12

مذهبی

8/70

6

آموزشی

7/27

13

دوست یابی

9/37

7

اقتصادی

7/95

14

سیاسی

18/86

در این سؤال از پاسخ دهندگان خواسته شده بود 14 ،گزینه مربوط به هدف استفاده از شبکه های مجازی را بر
اساس اولویت های خود از نمره ( 1مهم ترین اولویت) تا نمره ( 15کم ترین اولویت) رتبه بندی کنند .همان طور
که در جدول مش��خص است ،برای تفریح و س��رگرمی میانگین رتبه های داده شده به این گزینه  4/94بوده است
که بر اس��اس انتخاب بیش��ترین عدد  1و کمترین رتبه میانگینی محسوب می ش��ود .درواقع می توان گفت تفریح
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و س��رگرمی ،اولین هدفی اس��ت که پاس��خ دهندگان دنبال می کرده اند .پس از آن ،هدف های خانوادگی ،علمی،
اجتماعی ،خبری ،آموزش��ی اقتصادی ،ش��غلی ،هنری ،ورزش��ی ،تحصیلی ،مذهبی ،دوس��ت یابی و در نهایت
هدف سیاسی به عنوان آخرین اولویت در هدف استفاده افراد از شبکه های اجتماعی مجازی بیان شده است.
جدول  ،4توزیع فراوانی افراد نمونه را بر اس��اس میزان س��اعات اس��تفاده از شبکه های مجازی در روز نشان
می دهد:
جدول  :4میزان ساعات استفاده از شبکه های مجازی
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ردیف

ساعات استفاده در روز

فراوانی

درصد
فراوانی

ردیف

ساعات استفاده در روز

فراوانی

درصد
فراوانی

1

کمتر از  1ساعت

93

21/6

5

 4تا  5ساعت

45

10/5

2

 1تا  2ساعت

103

24/0

6

 6تا  7ساعت

24

5/6

3

 2تا  3ساعت

58

13/5

7

بیش از  7ساعت

41

9/5

4

 3تا  4ساعت

66

15/3

430

100/0

مجموع

در جدول باال ،درصد فراوانی و درصد تراکمی مشخص ش��ده است .رایج ترین میزان استفاده  1تا  2است که
توسط  103نفر معادل  24درصد انتخاب شده است.
در جدول  ،5نتیجه رتبه بندی انواع استفاده از شبکه های مجازی توسط پاسخ دهندگان مشخص شده است:
جدول  :5انواع حالت های استفاده از شبکه های مجازی
ردیف

هدف استفاده

میانگین رتبه

ردیف

هدف استفاده

میانگین رتبه

1

چت با دوستان

2/95

5

پیگیری افراد معروف

5/03

2

مطالعه

3/71

6

پیگیری مطالب طنز

4/92

3

عکس و فیلم

3/74

7

مدیریت صفحه ،گروه ،کانال

5/42

4

پیگیری دوستان

4/43

8

بی هدف

5/85

در این س��ؤال پرسش��نامه از پاس��خ دهندگان خواسته ش��ده بود 8 ،گزینه مربوط به نوع اس��تفاده از شبکه های
مجازی را رتبه بندی کنند .همان طور که در جدول مش��خص است برای مثال گزینه اول مربوط به چت است که
کمترین رتبه ای که به آن داده شده است  1و بیشترین رتبه آن  8بوده است .میانگین رتبه های داده شده به این گزینه
 2/95بوده اس��ت که کمترین رتبه محسوب می شود .درواقع می توان گفت بیشترین شکل استفاده از شبکه های
مجازی ،چت است.
در جدول  6نتایج به دس��ت آمده از توصیف جوانان اس��تان همدان از ش �رایط فرهنگی حاکم بر جو عمومی
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ش��بکه های اجتماع��ی پربازدید در اس��تان همدان بر مبن��ای متغیرهای کلیدی پژوهش آمده اس��ت .الزم به ذکر
است که نتایج حاصل درواقع نمایش میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وضعیت فرهنگی شبکه های
مجازی است که از پاسخ به سؤاالت پرسشنامه در زمینه توصیف وضعیت موجود و همچنین رعایت این عنصر
از سوی خود فرد و با در نظر گرفتن میانگین نظری  3به دست آمده است.
جدول  :6میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وضعیت گرایش دینی ،اخالق ،پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت جوانان در
شبکه های مجازی
متغیر

گرایش دینی

اخالق

پیشرفت
تحصیلی

اوقات
فراغت

ردیف

گویه

میانگین

انحراف
معیار

1

همه افراد در شبکه های اجتماعی حدود دینی را رعایت می کنند.

3/39

1/31

2

من در شبکه های اجتماعی حدود دینی را رعایت می کنم.

2/47

1/19

3

هدف برخی افراد و محتواها در شبکه های اجتماعی ،حمله به اعتقادات
دینی است.

3/49

1/24

4

در شبکه های اجتماعی محتواهای غیراخالقی منتشر نمی شود.

3/42

1/35

5

اغلب افراد در شبکه های مجازی حریم های اخالق را رعایت می کنند.

3/02

1/30

6

در شبکه های اجتماعی ،حریم خصوصی افراد را به خطر می افتد.

2/54

1/22

7

افراد مختلف ممکن است با عضویت در شبکه های اجتماعی درگیر نوع
نادرستی از فرهنگ ارتباطاتی با جنس مخالف شوند.

2/15

1/04

8

با استفاده از شبکه های اجتماعی ،دانش آموزان و دانش جویان می توانند
به یادگیری بپردازند.

2/29

1/04

9

استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی باعث افت تحصیلی دانش آموزان
و دانش جویان می شود.

2/34

1/14

10

شبکه های اجتماعی می توانند باعث تبادل اطالعات تخصصی و عمومی
افراد با یکدیگر شوند.

2/34

1/45

11

در اوقاتی که در بین جمع خانواده و دوستان هستم مایلم از شبکه های
اجتماعی استفاده نمایم.

3/12

1/28

12

بیشتر اوقات فراغت خود را به بررسی محتوای شبکه های اجتماعی
می پردازم.

3/10

1/29

13

پرداختن به شبکه های مجازی من را از انجام برنامه های جدی زندگی ام
بازمی دارد.

2/99

1/31

14

بازدید از شبکه های اجتماعی ،بخش بزرگی از برنامه زندگی من است.

3/12

1/36

15

دوستانم در شبکه های اجتماعی هرروز برایم پیام می گذارند.

2/63

1/33
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در جدول باال میانگین و انحراف معیار برای گویه های پرسش��نامه مش��خص اس��ت .حد وس��ط  3است .در
گویه هایی که میانگین کمتر از  3دارند ،پاس��خ دهندگان با آن ها موافق بوده اند و با گویه هایی که میانگین باالی
 3دارند ،اعالم مخالفت بیشتری کرده اند.
گویه شماره  1دارای میانگین  3/39است و بیانگر این است که به طورکلی پاسخ دهنگان بر این باور بوده اند
که در ش��بکه های اجتماعی گرایش دینی افراد تضعیف می گردد.گویه ش��ماره  2دارای میانگین  2/47اس��ت که
درواقع نش��ان می دهد افراد خود را در رعایت ش��ئون دینی مقید گزارش کرده اند .گویه شماره  3بیانگر این است
ً
پاسخ دهندگان بر این باور بوده اند که در شبکه های اجتماعی عده ای از افراد تعمدا به انتشار محتوای غیراخالقی
می پردازند.
گویه ش��ماره  4بیانگر این اس��ت پاس��خ دهندگان معتقدند که محتواهای غیراخالقی به وفور در این شبکه ها
دیده می ش��ود .گویه ش��ماره  5بیانگر این اس��ت پاس��خ دهندگان بر این باور بوده اند که افراد در این ش��بکه ها به
رعایت حدود اخالقی اهمیت کمتری می دهند .گویه ش��ماره  6بیانگر این است که پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
حریم خصوصی افراد در شبکه های مجازی به خطر نمی افتد .گویه شماره  7بیانگر این واقعیت است که دنیای
مجازی به آن ها امکان برقراری روابط اجتماعی آسان تری با جنس مخالف را می دهد.
گویه شماره  8بیانگر این است که پاسخ دهندگان معتقدند با استفاده از شبکه های اجتماعی ،دانش آموزان و
دانش��جویان می توانند به یادگیری بپردازند.گویه شماره  9بیانگر این است که پاسخ دهندگان بر این باور بوده اند
که استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی باعث افت تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان می شود.
گویه ش��ماره  10بیانگر این است که پاس��خ دهندگان اعتقاد دارند شبکه های اجتماعی می توانند باعث تبادل
اطالعات تخصصی و عمومی افراد به یکدیگر ش��وند .گویه ش��ماره  11دارای میانگین  3/12اس��ت و بیانگر این
است که به طورکلی پاسخ دهنگان بر این باور بوده اند که در بین جمع خانواده و دوستان از شبکه های اجتماعی
کم تر استفاده می کنند .گویه شماره  12دارای میانگین  3/10است که در واقع نشان می دهد بیشتر اوقات فراغت
خود را به بررسی محتوای شبکه های اجتماعی نمی پردازند.
گویه شماره  13بیانگر این است پاسخ دهندگان بر این باور بوده اند که حضور در شبکه های اجتماعی افراد را
از انجام برنامه های جدی زندگی بازمی دارد .گویه شماره  14بیانگر این است که بازدید از شبکه های اجتماعی،
بخش بزرگی از برنامه زندگی آن ها نیست و گویه شماره  15نشان می دهد که دوستان این افراد به صورت روزانه
برای آن ها پیام ارسال نمی کنند.
در ادامه و بر اس��اس تحلیل نتایج ارائه ش��ده در جدول  ، 7به س��ؤال های پژوهش در زمینه تأثیر اس��تفاده از
شبکه های اجتماعی مجازی پاسخ داده می شود و فرضیات مطروحه مورد آزمون قرار می گیرند.
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جدول  :7نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای مقایسه میانگین به دست آمده برای گویه گرایش دینی ،اخالق ،پیشرفت تحصیلی و اوقات
فراغت جوانان
مقدار  tنظری3 :

ردیف

مؤلفه

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه
آزادی

سطح
معنی داری

1

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
گرایش دینی جوانان

2/87

0/71

-3/60

429

*0/00

2

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
اخالق جوانان

2/56

0/76

-11/89

429

*0/00

3

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
پیشرفت تحصیلی جوانان

3/27

0/71

7/00

429

*0/00

4

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
اوقات فراغت جوانان

2/99

0/80

-0/23

429

0/15

به منظور ارائه پاس��خ به س��ؤاالت پژوهش در زمینه تأثیر استفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی بر  4متغیر
گرای��ش دین��ی جوانان ،اخالق جوانان ،پیش��رفت تحصیلی و اوقات فراغت ،با اس��تفاده از آزمون  tتک نمونه ای
به بررس��ی و تحلیل یافته های پژوهش پرداختیم .گفتنی اس��ت که بنا بر نظر کارشناسان و متخصصان ،میانگین
نظری  3برای پاس��خ به س��ؤاالت در نظر گرفته ش��د .همچنین برای قضاوت درباره اینکه میانگین به دس��ت آمده
ً
برای هر مؤلفه با میانگین نظری یا حد وس��ط  3دارای تفاوت معنی دار و قابل تعمیم به کل جامعه اس��ت یا صرفا
دارای تف��اوت جزئی و غیرقابل تعمیم اس��ت ،آزمون آماری  tتک نمونه ای یک��ی از بهترین آزمون ها خواهد بود.
نتایج این آزمون در جدول  7آمده است .در این جدول میانگین و انحراف معیار ،مقدار  ،tدرجه آزادی و سطح
معنی داری مش��خص اس��ت .موافقت و مخالفت با گویه هایی که سطح معنی داری برای آن ها از  0/05پایین تر
اس��ت را می ت��وان ب��ه کل جامعه تعمیم داد .همچنین مقادیر  tمنفی نش��انه پایین بودن میانگین به دس��ت آمده از
میانگین نظری (موافقت با تأثیر منفی آن) و مقادیر  tمثبت بیانگر بیشتر بودن میانگین آن مؤلفه نسبت به میانگین
نظری ( 3موافقت با تأثیر مثبت آن) است.
سؤال اول :آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دینی جوانان تأثیر دارد؟
با توجه به یافته های جدول  ،7مقدار  tبه دس��ت آمده برابر با  -3/60و سطح معنی داری  0/00نشان می دهد
که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی عامل تضعیف گرایش دینی در بین جوانان می باشد و فرض پژوهش
مبنی بر تأثیر اس��تفاده از شبکه های مجازی بر گرایش دینی جوانان تایید می گردد -البته این اثرگذاری به صورت
منفی است.

89

مه ناتسا ناناوج تغارف تاقوا و یلیصحت تفرشیپ ،قالخا ،ینید شیارگ رب یزاجم یعامتجا یاه هکبش ریثأت یسررب

90

سؤال دوم :آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اخالق جوانان تأثیر دارد؟
طبق نتایج جدول  ،7مقدار  tبه دست آمده برابر با  -11/89و سطح معنی داری  0/00نشان می دهد که استفاده از
شبکه های اجتماعی مجازی عامل قوی در ایجاد اختالل اخالق در بین جوانان است و فرض پژوهش مبنی بر تأثیر
استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش اخالق جوانان تائید می گردد -البته این اثرگذاری به صورت منفی است.
سؤال سوم :آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی جوانان تأثیر دارد؟
با توجه به یافته های جدول  ،7مقدار  tبه دس��ت آمده برابر با  7/00و س��طح معنی داری  0/00نشان می دهد
که جوانان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی را عامل افزایش پیش��رفت تحصیلی خود می دانند و فرض
پژوهش مبنی بر تأثیر استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش اخالق جوانان تائید می گردد -البته این اثرگذاری
به صورت مثبت است.
سؤال چهارم :آیا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اوقات فراغت جوانان تأثیر دارد؟
طبق نتایج جدول  ،7مقدار  tبه دس��ت آمده برابر  -0/23و س��طح معنی داری  0/15نشان می دهد که جوانان
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را عامل تأثیرگذاری بر کم و کیف اوقات فراغت خود نمی دانند و میانگین
به دس��ت آمده هم تفاوت معنی داری با حد متوسط پاس��خ ها ندارد .در واقع باید گفت پاسخ دهندگان موافقت یا
مخالفت خاصی با این گویه ابراز نکرده اند و فرض پژوهش مبنی بر تأثیر استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش
اوقات فراغت جوانان تایید نمی گردد.

بحث و نتیجهگیری

امروز با رسانه ای شدن جهان اجتماعی ،این رسانه ها هستند که دگرگونی های ساختاری و فرهنگی عمیقی را
نه تنها در نهادهای اجتماعی ،بلکه در روابط اجتماعی بین انسان ها به وجود آورده اند .در همین راستا ،رسانه ها
به افراد این امکان را داده اند که با افرادی آن س��وی فضای اجتماعی خود ارتباط گرفته ،کنش��گری کنند و اش��کال
جدیدی از رابطه ،معنا ،عواطف و احساس��ات مرتبط با پیوندهای انس��انی محقق ش��ود .شبکه های اجتماعی به
عن��وان یک��ی از فعال ترین رس��انه های اجتماعی ،به دلیل جذابیت ذاتی بیش از س��ایر رس��انه ها مورد توجه قرار
می گیرند و اس��تفاده از آن ها روبه افزایش اس��ت .ش��بکه های اجتماعی مجازی ،بیشترین ش��باهت را به جامعۀ
انسانی دارند و فارغ از محدودیت های زمانی ،مکانی ،سیاسی و فرهنگی ،امکان ارتباط با شمار زیادی از افراد را
به فرد می دهند .لذا آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی که زمان چندانی هم از پیدایش آن ها نمی گذرد،
قابل تامل و با اهمیت هس��تند؛ چرا که این ش��بکه ها نیز مانند سایر شبکه های ارتباطی می توانند در جهت مثبت
و منفی به کار گرفته ش��وند .ش��بکه های اجتماعی مجازی فواید زیادی دارند ،اما آس��یب های ناش��ی از آن ها نیز
گریبان گیر جوانان و به طورکلی جامعه و خانواده ها شده است.
مقاله حاضر به دنبال شناسایی میزان گرایش جوانان استان همدان به شبکه های اجتماعی مجازی و مشخص
کردن تأثیرات اس��تفاده از این ش��بکه ها بر  4متغیر گرایش های دینی ،اخالق ،پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت
در زندگی جوانان می باشد.
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ابتدا گونه های مختلف ش��بکه های اجتماعی مجازی مورد اس��تفاده در بین جوانان اس��تان همدان شناس��ایی
ش��د .بر اس��اس یافته ها ،ش��بکه اجتماعی تلگرام با  ، 96/7پیام رس��ان واتس��اپ با  94/18و ش��بکه اجتماعی
اینس��تاگرام با  ، 90/08پرطرفدارترین ش��بکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان استان همدان هستند .در گام
دوم ،اهداف افراد از عضویت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه
یافته ها نش��ان داد که اهداف جوانان اس��تان همدان به ترتیب اهمیت عبارت اند از :تفریح و س��رگرمی ،اشتراک
محت��وای خانوادگی ،جس��تجو و بهره مندی علمی ،بهره گی��ری خبری و اجتماعی ،دریافت محتوای آموزش��ی،
افزایش ظرفیت های اقتصادی ،افزایش آگاهی ش��غلی ،تقویت جنبه های هن��ری ،آگاهی از محتوای برنامه های
ورزشی ،تامین اهداف تحصیلی ،دریافت محتوای مذهبی ،دوست یابی و درنهایت ،هدف سیاسی .در گام سوم،
بررس��ی زمان حضور افراد در این ش��بکه ها نشان داد بیشترین زمان حضور در شبکه های اجتماعی برای جوانان
 1تا  2ساعت با  24درصد از فراوانی است .زمان های کمتر از  1ساعت با  21/6درصد 3،تا  4ساعت با 15/3
درصد 2 ،تا  3س��اعت با  13/5درصد و  4تا  5س��اعت با  10/5درصد در رتبه های بعدی قرار دارند و متأس��فانه
 9/5درصد از جوانان هم بیش از  7ساعت از وقت خود را در شبانه روز در این شبکه ها سپری می کنند.
بررس��ی تأثیرات اس��تفاده این ش��بکه های اجتماعی بر گرایش های دینی جوانان نش��ان می دهند که استفاده
ً
از ش��بکه های اجتماع��ی مج��ازی بر وضعیت گرای��ش دینی جوانان تأثیرات منفی داش��ته و عم�لا باعث ترویج
مش��کالتی در ای��ن زمینه برای جوانان می گ��ردد .این نتیجه ب��ا یافته های پژوهش نعمتی ف��ر ،صفورایی پاریزی
( ،)1398عبدالرحمانى ،حس��ین پور و بشیرى ( ،)1397موس��یوند ،صفایی ،صفایی شکیب و ویسه ()1396
و کمپ��ل ( )2012همخوان��ی دارد .در تحلی��ل این نتیجه پژوهش می توان گفت که اس��تفاده آزاد از ش��بکه های
اجتماع��ی مج��ازی در جوانانی بیش��تر رواج دارد که اعتقادات و باورها و درنهای��ت تربیت دینی آن ها ضعیف تر
اس��ت .البته این مس��ئله از عوامل دیگری نیز سرچش��مه می گیرد؛ چ��ون به صورت منطقی رژی��م مصرف برای
محتوای رس��انه های اجتماعی طراحی و فراگیر نمی شود ،این رسانه ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی ،بیشتر
مروج فرهنگ مادی نگر و لذت جو و فردگرایانه هستند که یکی از جنبه های آسیب زای آن کاهش تعلقات دینی
و اخالقی در جوانان است.
یافته های پژوهش در مورد تأثیر اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی بر اخ�لاق جوانان گویای تأثیرات
منف��ی ای��ن عامل بر روی این متغیر اس��ت و این یافته با نتای��ج پژوهش های بور ،بلیاد و ژی��ان باقری (،)1399
طالع��ی و همکاران ( ،)1398روزبهانی ،س��اروخانی و پروین ( ،)1398عبدالرحمانى ،حس��ین پور و بش��یرى
( ،)1397شریفی و شهرستانی ( ،)1396مك دانیل ،دروینو و كرونز ( ،)2017کارپینسکیو همکاران ()2016
و راس��ل و كلیتون ( )2014همسویی دارد .می توان گفت حضور بیش ازحد در فضای مجازی ،از یک سو سبب
وق��ت گذاری کمت��ر برای خانواده و کاهش نظارت خانواده بر کنش های افراد می ش��ود و از س��وی دیگر ،وجود
روابط ناسالم در فضای مجازی ،فرد را به این شبکه ها وابسته می کند و باعث دریافت و یا ارسال محتوای خارج
از عرف و در فضای مجازی می شود که این امر به اخالق فرد آسیب می زند.
همچنی��ن یافته های این پژوهش نش��ان می دهند که اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی بر پیش��رفت
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تحصیل��ی جوان��ان تأثیرات مثب��ت دارد .یافته های پژوهش های ال��واری و مقام��ی ( ،)1397مالمیر و همکاران
( ،)1395امام��ی ری��زی کبرا ( ،)1395حج��ازی و هم��کاران ( ،)1395عباس و هم��کاران ( ،)2019چیزوبا
( )2017و ت��ازر و هم��کاران ( )2017مؤی��د ای��ن نتیجه پژوهش اس��ت .عام��ل تأثیرگذاری مثبت ش��بکه های
اجتماعی بر بهبود پیشرفت تحصیلی جوانان را می توان در ویژگی های اصلی شبکه های اجتماعی چون تعاملی
بودن ،مش��اركتی بودن و امكان اس��تفاده از محتوای چندرسانه ای دانست .در محیط های مجازی آموزشی ،افراد
خود مسئول یادگیری شان هستند و فعال اند که همین عوامل موجب بهبود پیشرفت می گردد.
یافت��ه این پژوهش در زمینه تأثیر اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی بر اوقات فراغت جوانان نش��انگر
تأثیرات مشخص مثبت و یا منفی نیست و این یافته با نتایج یافته های حاصل از پژوهش های موسوی (،)1399
توکل��ی و منص��ور لکورج ( ،)1399خانیکی و خجیر ( )1397وفو ،زی��و ،ژوآ و یو ( )2018که تا حدود زیادی
همخوان��ی دارد .در تحلیل این نتیجه نیز باید گفت که ش��بکه های اجتماع��ی در ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیر
می گذارند و تغییرات زیادی در زندگی و نحوه زندگی آنها ایجاد می کنند؛ از جمله می توانند تغییراتی بر س��بک
زندگی افراد ایجاد کنند و نوعی جدیدی از س��بک زندگی یا همان س��بک زندگی مجازی را به وجود آورند .یکی
از ابعاد س��بک زندگی که می توان گفت تا حدود زیادی تحت تأثیر ش��بکه های اجتماعی مجازی اس��ت ،اوقات
فراغت می باش��د .نکته اصلی اینجاس��ت که کاربرانی که از ش��بکه های اجتماعی مجازی برای پر کردن اوقات
فراغت خود اس��تفاده می کنند ،اغلب دو حالت دارند :یا به صورت بی هدف در ش��بکه های مختلف گش��ت زنی
می کنند و یا اینکه به صورت هدفمند ،اوقات فراغتش��ان را با توجه به ش��بکه های اجتماعی مجازی برنامه ریزی
می نمایند .بر این اساس ،نتیجه پژوهش مؤید تأثیرات مشخص مثبت و یا منفی در این زمینه نبوده است.
بدین ترتیب ،در دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن به وقوع پیوس��ته و بخش عظیمی از انس��ان ها به ویژه
جوانان در معرض پیامدهای آن قرارگرفته اند ،بس��یاری از متغیرها معنای گذشته خود را ازدست داده اند و شدت
و دامنه تغییرات به حدی اس��ت که در برخی موارد چالش ها و بحران های اجتماعی جدید را پدید آورده اس��ت.
ب��ا توج��ه به اهمیت این موضوع و ش��ناخت رابطه ش��بکه های اجتماعی مجازی و اوق��ات فراغت ،این پژوهش
نش��ان می دهد که فرآیند انتقال و نظ��ارت درزمینه ارزش ها ،باورها و رفتارها از خان��واده و اجتماعات محلی به
رس��انه های جمعی به ویژه رس��انه های اجتماعی ملی و بین المللی منتقل شده و برای جلوگیری و کاهش مسائل
احتمالی نیاز به یک برنامه ریزی هماهنگ و منطبق با این فرایند است.
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