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 گروه علوم اجتماعی ، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران1

 بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران گروه علوم اجتماعی ، واحد2

 *)نویسنده مسؤل(

 
 چکیده

 است. این فضای تغییرات اجتماعی در بین جوانانترین ابزارها برای های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمفضای مجازیِ شبکه

د در مواجهه با این فضا و تکثر منابع دچار کند. افراهای مختلف معنایی را ایجاد میمجازی عرصه وسیعی از اطالعات و نمود

 و مجازی فضای از کاربران استفاده مدّت بین رابطه تحقیق پیش رو با هدف تبیین شوند.می تغییرات اجتماعی در زندگی
به روش پیمایشی  1394 -1395 تحصیلی سال در بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان میان در اجتماعی تغییرات

 ایخوشه گیرینمونه است و از روش آمده دست به 377 معادل کوکران فرمول از پژوهش این در نمونه انحام پذیرفت که حجم

  وابسته متغیر( پرسشنامه 35) پرسشنامه شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که آلفای استفاده

آمد که در نهایت متغیرهای موثر توانسته دستبه درصد 74/0لی ک طوربه نامهپرسش درصد و آلفای 76/0( اجتماعی تغییرات)
بینی کنند. و همچنین متغیر مدت زمان تغییرات موجود را پیشد درص a460/0 با ضریب تعیین اجتماعی اند بر تغییرات

مدت زمان استفاده از  و متغیر 395/0و متغیر مدت زمان استفاده از واتس آپ با بتای  326/0استفاده از اینستاگرام با بتای 

توانست بر متغیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود و  330/0و متغیر مدت زمان استفاده از الین با بتای  291/0تلگرام با بتای 
بیشترین تأثیر را متغیر مدت زمان استفاده از واتس آپ و کمترین تاثیر مدت زمان استفاده از تلگرام بر تغییرات اجتماعی را 

  ه است.داشت
 

 های مجازی، تغییرات اجتماعی.اینستاکرام، واتس آپ، تلگرام، الین، شبکههاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

ای در حال تکنولوژیک به سمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه -جوامع مختلف تحت تأثیر تحوالت بسیار عظیم علمی
هایی چون ای، جوامع با چالشر آن متاثر از فناوری است. در جامعه شبکهای است که ساختاای، جامعهاند. جامعه شبکهحرکت

هایی چون نقش اینترنت و شکنی نهادهایی نظیر دولت، و فرصتهای جدید، تمایزپذیری و شالودهنابرابری اجتماعی، هویت

اند. به نظر رو شدهره رو به گیری هویت سیال و غیهای اجتماعی در پژوهش، خالقیت، تعامل و همزیستی جهانی، شکلشبکه

ها انسجام اجتماعی و هویتی در جامعه اطالعاتی و به خصوص در کشورهای در حال توسعه رسد به علت وجود این چالشمی
را بسیار  یند جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی دنیای اجتماعی افرادآمانند ایران متزلزل شده است. فر

های اجتماعی مجازی به لحاظ آورد. شبکهوجود میها بهناپذیر شدن چنین دنیایی را در آند و احساس کنترلکنبزرگتر می

عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیایی در درون مرزهای ملی، تبدیل شدن به یک ارتباط خصوصی و 
های زمینه و اندبدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شدهای بیوسیلهبه شخصی و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوی مراجع قدرت،

 (.1389رجبی، ) اندوجود آوردهها و نهادهای قدرت را در جوامع بهتأثیرگذاری خارج از کنترل دولت

رهای گیری نسل جدیدی از ابزاامروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره، شاهد شکل

اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو و به طور کلی، ارتباط دو سویه فراهم آورده است. 
ای است که امکان برقراری ارتباطات چندسویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را گیری اینترنت محاورهوب، ناظر به شکل

که وب امکان استفادة افراد از منابع عظیم اطالعاتی را از طریق شبکه جهانی اینترنت و ارسال و  فراهم ساخته است. در حالی

های اجتماعی اینترنتی، به کرد، وب بر مبنای محاوره دائمی میان کاربران اینترنت شکل گرفت. شبکهدریافت ایمیل فراهم می
ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار و تأمین ر مختلف جامعه بهترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشاعنوان مهم

که مرجع تأمین بسیاری از های اجتماعی اینترنتی عالوه بر ایناند. شبکهنیازهای متناسب با زندگی اجتماعی ایشان تبدیل شده

های که همزمان با انجام سایر فعالیت کنندنیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می

اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. بر اساس تعریف صدیق بنای، 
ند و ای است که برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیع و مستمر هستهای اجتماعی، واژهشبکه»

 (.1387)صدیق بنای،  روددهند، به کار مییک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل می

ها امکان رود که افراد با عضویت در آنهای اینترنتی به کار میوی معتقد است، این واژه امروزه بیشتر برای نامیدن پایگاه
گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل كها، به اشترادستیابی به اطالعات سایر اعضا، آشنایی با عالیق آن

 (.1387)صدیق بنای،  کنندهایی بر اساس عالیق مشترك با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا میگروه

  ندارنااد، زیااادی خیلاای عماار کااهایاان بااا کااه هسااتند اجتماااعی روابااط فضااای از جدیاادی نساال مجااازی فضااای

 فضاای در متفااوت اجتمااعی هایگروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم. کنند باز جا مردم زندگی در خوبی به اندتوانسته
 هاایروش امروزه. کنندمی برقرار ارتباط هم با طریق این از واقعی، دنیای در دور بسیار هایفاصله از و اندآمده هم کنار مجازی

 هاا،باازی و هاپایگاه وب ها،روم چت کوتاه، هایپیام الکترونیک، تپس. است یافته افزایش اینترنت طریق از دیگران با ارتباطی

 اینترنات از دنیاا سراسار در نفار میلیون چهارصد به نزدیک روزانه. اند شده اجتماعی روابط حفظ و گسترش برای هاییروش
 هاای ارتبااط اصالی عیب شاید. تاس دیگران با اجتماعی ارتباط برقراری اینترنت، اصلی کاربردهای از یکی و کنندمی استفاده

-تعامل در شنیداری و بصری های نشانه از بنابراین، و است استوار متن بر اساساً مجازی، فضای در ارتباط که است آن اینترنتی

 مجاازی، فضاای ای،مااهواره هایشابکه باا مواجاه خاود فرهنگای سابد در ایرانی خانواده امروزه .است بهره بی رو در رو های

 از بعضای. انادگرفته هادف را خاانواده در تأثیرگذاری فرآیند از بخشی خود نوبه به کدام هر که است غیره و مدرن هایرسانه
 ایان هایبرناماه مشاترك پیاام و اسات نهااده خاانواده مقوله بر را خود تمرکز تمام تخصصی طور به که ایماهواره هایشبکه

 باه همساران خیانات سازی عادی خانواده، ساختار مقابل در گسیخته ولجام سامانیب هایخانواده ترویج": از عبارتند هاشبکه
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 دادنجلاوه عاادی و ازدواج جای به باشیهم فرهنگ ترویج ازدواج، از پیش پسر و دختر جنسی روابط دادنجلوه عادی یکدیگر،

 (.1391شکربیگی، ) دختران برای جنین سقط

شود ینترنتی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر، سبب میهای اجتماعی ابنابراین، جذابیت شبکه

های اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوط به جوانان، به عنوان یک پرسش جدی برای تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه
هایی داشته باشیم که تاکنون با وری بر پژوهشپژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود. از این رو، الزم است ابتدا مر

این موضوع انجام گرفته است و در نهایت، با انجام پیمایشی اینترنتی در میان اعضای یک شبکه اجتماعی اینترنتی بومی که با 

جزیه و تحلیل ای از جامعه مجازی ایرانی با همان تنوع فرهنگی باشد، و تبرخورداری از وسعت اعضا تا حدودی بتواند نمونه
های اجتماعی اینترنتی و های ناشی از پیمایش تالش خواهیم کرد درك درستی از رابطه میان عضویت و حضور در شبکهداده

  جوانان به دست آوریم.ارتباط بین فردی 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گیارد. ایان ناام ای جدید ارتبااطی را دربار مایهفضای مجازی در واقع نامی است که تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری

طاور کاه کااترین هاایلس (. همان2005، 1( ابداع شد )هولمز1984نخستین بار بوسیله ویلیام گیبسون در رمان نورومانسر )
های های مبتنی بر فناوری انجام شده در دههدهد دیدگاه گیبسون خودبخود به وجود نیامده بود و دگرگونی( نشان می1996)

 (.2004، 2نقش زیادی در ظهور این اصطالح داشت )به نقل از ویتاکر 1990و 1980

دهد که ظهور فضای مجازی در واقع درست بعد از پایان جناگ جهاانی دوم و باا راه افتاادن ماوج ( نشان می2002فلیشی )
 (. 2004های جدید کامپیوتری در فرم اولیه آن اتفاق افتاد )به نقل از ویتاکر، فناوری

های شخصی را های متعدد و حتی رایانهای در اندازههای مختلف رایانهفضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی است که شبکه

های ارتبااط راه دور کند. فناوریهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل میها و نرم افزارافزاربا استفاده از سخت

 (.1384دهند )دهقان، تشکیل میاساس فضای مجازی را 
گیار و ارزان شادن ایان هر چند برخی از این فناوری ها مانند تلگراف و تلفن در اوایل قرن نوزدهم اختراع شده بودند اما همه 

فناوری ها و باالرفتن توان فنی آنها که شرط اصلی ظهور فضای مجازی است در چند سال اخیر اتفاق افتاده اسات. ویتااکر در 

کند که حدود بیست میلیون نفر آن را از تلوییون تماشا کردند. وضیح این مسئله به رویداد تاجگذاری ملکه انگلستان اشاره میت
شد، در این چند ماه دستگاه برآورد می 600000ها در انگلستان تا قبل از چند ماه مانده به مراسم که تعداد تلویزیوندر حالی

گیری و های بعد رفته رفته به شکلهای ارتباطی در سالیون درانگلستان خریداری شد. شیوع فناوریتقریباَ همین تعداد تلویز

بوسایله  1948ظهور فضای مجازی منجر شد. کلمه فضای مجازی )سایبر اسپیس( از درون کلمه سایبرنتیکس کاه در ساال 

رود کاار مایهاای پیچیاده باهت و در مورد سیساتمنوربرت وینر ابداع شده بود پدید آمد. سایبرنتیکس علم نظریه کنترل اس
 (.2004)ویتاکر، 

نتایج  انجام دادند.« بررسی انزوای اجتماعی کاربران اینترنت شهر اصفهان»ای با عنوان مطالعه، (1383) آتش پور و نادی

تر است. هم چنین کاربران یشها بسال از سایر گروه 20-30تحقیق نشان داد که میزان سندرم اعتیاد به اینترنت در گروه سنی
های اختالل افسردگی و پارانویید مشخص شدند و کار کردن با اینترنت را به هم نشینی با خانواده و گردش رفتن معتاد با نشانه

نت و مندی آنان به اینترتواند عاملی در عالقهدادند. به عالوه مشخص شد، نوع و سبک تفکر کاربران نیز میبا دیگران ترجیح می

 نوع رفتارهای آنان باشد. 

بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتمااعی »ای با عنوان (، مطالعه1390روحانی و تاری )
 در تنترن ای به اعتیاد میزان که، است حاکی ها یافته از حاصل انجام دادند. نتایج« دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران

                                                                 
1 Holmes 
2 Whittaker 
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 انگیازه و اینترنت به اعتیاد میزان بین نیست؛ متفاوت مازندران استان و روستاهای شهرها متوسطه پسر و دختر آموزان دانش

 دارد، وجاود معکاوس دار معنی رابطه مازندران استان روستاهای و شهرها متوسطه پسر مقاطع و دختر آموزان دانش تحصیلی

 مازندران استان روستاهای و شهرها متوسطه مقاطع پسر و دختر آموزان دانش در اجتماعی دو رش اینترنت به اعتیاد میزان بین

 .نیامد دست داری به معنی رابطه

ساله شاهر تهاران باه  12ا  18آموزان ( در پژوهشی با عنوان سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش1384فیضی )

دهاد آموزان پرداخته است. نتیجاة پاژوهش فیضای نشاان میهای فراغتی دانشسبک بین استفاده از اینترنت و بررسی رابطة

شان دچار آفت و اختالل شاده؛ اند که روابط خانوادگیاند، خود اظهار داشتهافرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده
سبت به اینترنت و استفاده زیاد از اینترنت، متفاوت است. تر و مؤثرتر شده است. نگاه کاربران نها، گستردهاما روابط دوستانة آن

کنند، آن را ابازار اطالعااتی و ارتبااطی کسانی که در مراحل اولیة استفاده از اینترنت هستند یا از آن به میزان کم استفاده می

ه از آن را بارای سارگرمی اناد، اساتفادمهمی دانسته و برعکس بیشتر کاربرانی کاه مادت بیشاتری از اینترنات اساتفاده کرده

  .انددانسته
 که بودند اینترنت به کاربران وابسته گویان، پاسخ از درصد 80که  دریافت داد، انجام که ای مطالعه (، در1998) 3یانگ و تانگ

 و هاا سساتگ اینترنت، به وابستگی که سازد می خاطر نشان وی دادند. بروز خود از را توجهی قابل معتادانه رفتار های انگاره

 است. کرده ایجاد کنندگان مشارکت شغلی و مالی تحصیلی، اجتماعی، زندگی در شدیدی های انقطاع
 دانشاگاه دانشجویان بین از اینترنت استفاده شناختی آسیب رابطه و شیوع میزان سنجش (، برای2000) 4موراهان و همکاران

 به نسبت اینترنت از استفاده شناسی آسیب عالیم در را رات باالترینم متوسط طور به مردان که رسیدند نتیجه این به تایوان،

 .آوردند دست به زنان
 

 های تحقیقفرضیه

 . دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و اینستاگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر به .1
 . دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و آپ واتس از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر به .2

 . دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و تلگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر به .3

 .دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و الین از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر به .4
 

 قیقروش تح
آوری اطالعات در حیطه ی علوم انسانی، همانا پرسشنامه استفاده ترین و متداولترین وسیله جمعدر این پژوهش از معمولی

بینی وقایع و شرایط (. به همین لحاظ برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته، حال، و یا پیش1385شده است )عباس زاده، 

 (. 1385ند)سیف نراقی، کنآینده از پرسشنامه استفاده می

تشاکیل  1394 -1395بندرعباس در سال تحصیلی  واحد اسالمی آزاد دانشگاه جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان
نفر  18652بندرعباس اخذ شده، جامعه آماری دانشجویان  اسالمی واحد آزاد دهند. طبق آماری که از دایره آموزش دانشگاهمی

بندرعباس از فرمول کوکران به دست  واحد اسالمی آزاد دانشگاه ه در این پژوهش برای انتخاب دانشجویانحجم نمونباشد. می

گیری خوشه ای در این پژوهش از روش نمونهاست.  آمده دست به 377آمده است. که طبق فرمول کوکران حجم نمونه معادل 
شده، شانس برابر و مستقلی جهات انتخااب شادن دارناد.  ی تعریفاستفاده شده است، در این روش هر یک از اعضای جامعه

 منظور از مستقل این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر نداشته باشد. 

                                                                 
3 Yang Tung 
4 Morahan and et al 
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یک در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به بررسی این امر پرداخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ هر چه به یک نزد

درصد و  76/0پرسشنامه( متغیر وابسته )تغییرات اجتماعی(  35باشد قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر است. آلفای پرسشنامه )

 دست آمد.درصد به 74/0طور کلینامه بهآلفای پرسش

 

 های تحقیقیافته

 نظر مورد جامعه از علمی گیرینمونه طریق از( جامعه میانگین) جامعه پارامترهای برآورد منظور به استنباطی آمار هایروش
 اصوال و است جامعه پارامترهای باره در مقداری بیان یک آماری فرضیه. است فرض آزمون آغاز نقطه آماری فرضیه. رودمی بکار

 خالف فرض و( H0) صفر فرض دسته دو به آماری فرضیه. است دشوار آزمون یک انجام امکان آماری فرضیه داشتن بدون

(HA )و( نمونه) کوچک گروه یک از آمده بدست اطالعات تحلیل و تجزیه جهت استفاده مورد آماری هایآزمون. شودمی بیان 
بکار رفته  آزمون. شوندمی تقسیم پارامتری گروه یک به متغیرها گیریاندازه مقیاس به توجه با نظر مورد جامعه به آن تعمیم

 . باشدیمنس یک طرفه و رگرسیون و در نهایت تحلیل مسیر در این تحقیق شامل آزمون آنالیز واریا

 وجاود رابطاه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و اینستاگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر فرضیه اول تحقیق: به

 .دارد
 تغییرات و اینستاگرام از کاربران دهاستفا مدّت نیب، بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 1با توجه به جدول شماره 

 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 

 اجتماعی تغییرات و اینستاگرام از كاربران استفاده مدّت : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین1جدول 

ن میانگی F آماره سطح معناداری

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر منبع تغییرات

 استفاده مدّت میان گروهی 610/24 3 203/8 644/5 001/0

 از کاربران

 اینستاگرام

 درون گروهی 267/539 371 454/1

 کل 877/563 374 

 

 وجاود رابطاه جواناان، میان در اجتماعی راتتغیی آپ وواتس از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر بهفرضیه دوم تحقیق: 
 آپ وواتاس از کااربران اساتفاده مادّت نیب، بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 2با توجه به جدول شماره  .دارد

 د.گیردرصد مورد تایید قرار می 95تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  اجتماعی تغییرات
 

 میان در اجتماعی تغییرات و آپ واتس از كاربران استفاده مدّت : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین2جدول 

 جوانان

میانگین  F آماره سطح معناداری
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 متغیر منبع تغییرات

 از کاربران استفاده مدّت میان گروهی 917/24 4 229/6 290/4 002/0

 درون گروهی 117/540 372 452/1 آپ تسوا

 کل 034/565 376 

 
 .دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و تلگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر بهفرضیه سوم تحقیق: 

تفاوت معناداری وجود  اجتماعی تغییرات و تلگرام از کاربران استفاده مدّت نیببر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 

 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 
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 جوانان میان در اجتماعی تغییرات و تلگرام از كاربران استفاده مدّت : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین3جدول 

میانگین  F آماره سطح معناداری

 مجذورات

 درجه

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر منبع تغییرات

002/0 
 

 استفاده مدّت میان گروهی 797/25 4 449/6 449/4

 درون گروهی 238/539 372 450/1 تلگرام از کاربران

 کل 034/565 376 

 

 .دارد وجود رابطه جوانان، نمیا در اجتماعی تغییرات و الین از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر بهفرضیه چهارم تحقیق: 

 تغییرات و الین از کاربران استفاده مدّت بین، بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 4با توجه به جدول شماره 
 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  اجتماعی

 

 جوانان میان در اجتماعی تغییرات و الین از كاربران استفاده مدّت لیز واریانس یک طرفه بین: آزمون آنا4جدول 

میانگین  F آماره سطح معناداری

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر منبع تغییرات

006/0 

 

 استفاده مدّت میان گروهی 983/20 4 246/5 654/3

 درون گروهی 309/528 368 436/1 الین از کاربران

 کل 292/549 372 

 

اند بر متغیرهای موثر توانسته شودیمگونه که در جدول آزمون تحلیل رگرسیون مشاهده ، همان5با توجه به جدول شماره 

بینی کنند. به عبارتی متغیرهای مستقل موثر تغییرات موجود را پیشد درص a460/0با ضریب تعیین  اجتماعی تغییرات
متغیرهایی ز را تبیین کنند و مابقی تأثیرات ناشی ا اجتماعی درصد از تغییرات مربوط به تغییرات a460/0به اندازه د انتوانسته

 است که در این تحقیق لحاظ نشده است. 

 

 های اجتماعی مجازی و تغییرات اجتماعی: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون شبکه5جدول 

Method =Enter Enter رهاروش ورودی متغی 

212/0R=  ضریب همبستگی چندگانه 
a460/0= 2R ضریب تعین 

194/0adj= 2R ضریب تعین تعدیل یافته 

14985/1S.E=  خطای معیار 

896/123= aANOVA تحلیل واریانس 
b000/0Sig=  سطح معناداری 

 

ر مدت زمان استفاده از اینستاگرام متغی گرددیمتحلیل رگرسیون مشاهده ل گونه که در جدو، همان6با توجه به جدول شماره 

و  291/0و متغیر مدت زمان استفاده از تلگرام با بتای  395/0با بتای  آپواتس و متغیر مدت زمان استفاده از 326/0با بتای 
ا متغیر توانست بر متغیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود و بیشترین تأثیر ر 330/0متغیر مدت زمان استفاده از الین با بتای 

 و کمترین تاثیر مدت زمان استفاده از تلگرام بر تغییرات اجتماعی را داشته است.  آپواتس مدت زمان استفاده از
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 های اجتماعی مجازی و تغییرات اجتماعی: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون شبکه6جدول 

 متغیرهای مستقل T beta S. E b مقدار سطح معناداری

 مقدار ثابت 262/2 361/0  256/6 000/0

 استفاده از اینستاگرام 420/0 092/0 326/0 578/4 000/0

 استفاده از واتس آپ 517/0 079/0 395/0 541/6 000/0

 استفاده از تلگرام 377/0 071/0 291/0 299/5 000/0

 استفاده از الین 293/0 048/0 330/0 100/6 000/0

 

 تحلیل مسیر
هاى ساختاری است. هدف تحلیل ربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدلروش آماری کا یا 5تحلیل مسیر

اى از متغیرهاست. ساختن یک مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى )همکنشی یکجانبه یا کواریته( بین مجموعه

ه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلک
کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است. ضرایب مسیر براساس ضریب پیشینه تحقیق استوار است. تحلیل مسیر بیان مى

متغیر مدت زمان  گرددیمتحلیل رگرسیون مشاهده ل گونه که در جدوهماناستاندارد شده رگرسیون محاسبه مى شود. 

و متغیر مدت زمان استفاده از  395/0با بتای  واتس آپ و متغیر مدت زمان استفاده از 326/0ستفاده از اینستاگرام با بتای ا
توانست بر متغیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود و  330/0و متغیر مدت زمان استفاده از الین با بتای  291/0تلگرام با بتای 

و کمترین تاثیر مدت زمان استفاده از تلگرام بر تغییرات اجتماعی را  واتس آپ زمان استفاده ازبیشترین تأثیر را متغیر مدت 

 داشته است. 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است، این تغییر بر نحوه تعامل افراد با 
ترین آن های ارتباطی است که برجستهبوده است. یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم، ظهور فناوری یکدیگر نیز تاثیرگذار

دهنده فضای مجازی،  ترین عوامل تشکیلهای اجتماعی مجازی، اصلیهای اجتماعی است. اینترنت و شبکهاینترنت و شبکه

ها و امکانات خود تاثیرات عمیقی بر رین این ابزارها، با قابلیتعنوان یکی از مهمتهای اجتماعی بهشوند. شبکهشناخته می
های اجتماعی مجازی رو به گسترش اند. استفاده جوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاردهجنبه

ن، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای ترین و پرتعدادترین گروه نسلی ایرا، جوانان، پرجمعیتطور گریزناپذیری باشد و بهمی

 .مجازی هستند. وابستگی متقابل دو جهان مجازی و واقعی باعث تعامالت فردی و اجتماعی در قلمروهای زیادی شده است

ای از عوامل ثبات و همبستگی است و هویت با ابعاد مختلف شخصی، اجتماعی، چنان که گفتیم، هویت در درون هر جامعهآن
 ، هر یک تأثیرات زیادی در دوام و بقا و استمرار جامعه دارند.لی و دینیم

 وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و اینستاگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر فرضیه اول تحقیق: به

 .دارد
اجتماعی تفاوت معناداری  تغییرات و اینستاگرام از نکاربرا استفاده مدّت نیببر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 

 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95وجود دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 
 وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و آپ واتس از کاربران استفاده مدّت بین رسد می نظر بهفرضیه دوم تحقیق: 

  .دارد

                                                                 
5 path analysis  
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تفاوت معناداری  اجتماعی تغییرات آپ وواتس از کاربران استفاده مدّت نیبیج حاصله از آزمون تحلیل واریانس بر اساس نتا

 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95وجود دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 
 .دارد وجود رابطه جوانان، میان در تماعیاج تغییرات و تلگرام از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر بهفرضیه سوم تحقیق: 

تفاوت معناداری وجود  اجتماعی تغییرات و تلگرام از کاربران استفاده مدّت نیببر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 
 گیرد.درصد مورد تایید قرار می 95دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 

 .دارد وجود رابطه جوانان، میان در اجتماعی تغییرات و الین از کاربران استفاده مدّت بین رسدمی نظر بهفرضیه چهارم تحقیق: 

تفاوت معناداری وجود  اجتماعی تغییرات و الین از کاربران استفاده مدّت بینبر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 
 گیرد.یید قرار میدرصد مورد تا 95دارد بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 

 a460/0با ضریب تعیین  اجتماعی اند بر تغییراتمتغیرهای موثر توانسته شدهمانگونه که در آزمون تحلیل رگرسیون مشاهده 

درصد از تغییرات  a460/0به اندازه د انبینی کنند. به عبارتی متغیرهای مستقل موثر توانستهتغییرات موجود را پیشد درص

 متغیرهایی است که در این تحقیق لحاظ نشده است. ز را تبیین کنند و مابقی تأثیرات ناشی ا اجتماعی اتمربوط به تغییر
و متغیر مدت زماان  326/0متغیر مدت زمان استفاده از اینستاگرام با بتای  دیگردتحلیل رگرسیون مشاهده  گونه که درهمان

و متغیر مدت زمان استفاده از الین با  291/0 استفاده از تلگرام با بتای و متغیر مدت زمان 395/0با بتای  واتس آپ استفاده از

و  واتاس آپ توانست بر متغیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود و بیشترین تأثیر را متغیر مدت زماان اساتفاده از 330/0بتای 
آیاد هاای آمااری بار میانگونه که از آزمونکمترین تاثیر مدت زمان استفاده از تلگرام بر تغییرات اجتماعی را داشته است. هم

یناگ و توناگ، وناگ، لای و ، های اول، دوم، سوم و چهارم همسو و هم جهت با پیشینه تحقیق که توسط میلوارد براونفرضیه

ز مرکا، مساعود کاوثری، ایرج فیضایدر خارج از ایران و چنگ، نلوا و اناند، چک و لیونگ، سندرز و همکاران، بولن و هری و... 
باشد. در پایان پیشنهادات انجام پذیرفت، میدر ایران  ...و ( ابراهیمی و همکارانشخدیجه ناظری، افکارسنجی دانشجویان ایران

 گردد:زیر ارائه می

 زندگی جوانب تمامی که است شده پیچیده بشر امروز جامعه ی تاروپود در چنانآن، آن از حاصل هایفناوری و اینترنت .1

 پژوهش، تنها این و گیردمی بر در جمعی و فردیمیان ارتباطات تا گرفته تربیتی و فردی شناسیروان از را آدمی اجتماعی
 استفاده رابطه بررسی حوزه، باید این در کلی دید یک به رسیدن برای و است داده قرار مداقه مورد را آن از کوچکی بخش

 که گیرد قرار پژوهش مورد مجزا صورت به یک هر قومی یا و ایهفردی، عملی، ملی، منطق: هویت و اجتماعی هایشبکه از

 . شودمی پیشنهاد حوزه این دانشجویان به
 برخوردهای از دوربه و اجتماعی هایشبکه کامل شناسیآسیب کشور، با فرهنگی مدیران و متولیان که شودمی پیشنهاد .2

 . باشند داشته درازمدت ریزیبرنامه ملی ی رسانه طریق از هاخانواده آموزش به نسبت مقطعی و احساسی

 محوریپژوهش سوی به محوریحافظه خود، از آموزش هایسیاست تغییر با پرورش و آموزش وزارت که شودپیشنهاد می .3

 را آموزاندانش ایگونه روز، به هایفناوری از استفاده در و کنند حرکت آموزشی هایدوره با متناسب و مختلف سطوح در
 هایاستفاده در تفکر فرصت و شده نهادینه آنان وجود در استفاده نوع این که نماید اینترنت از کاربردی استفاده یردرگ

 . شود گرفته آنان از نامطلوب

 کردن محدود و مسدود برای ریزیبرنامه و گذاریسرمایه جای به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت که شودمی پیشنهاد .4
 و فرهنگ با متناسب محتوای تولید جهت در ریزیبرنامه و هزینه صرف به اجتماعی، نسبت هایکهشب به دسترسی میزان

 هایارزش یاشاعه ضمن محتوایی چنین تولید در کاربران نمودن درگیر و مشارکت با و اسالمی و ایرانی غنی هایارزش

 نموده کسب را بیشتری داخلی اعتماد هم تا باشد داشته ریزیبرنامه مجازی فضای گسترجهان تور ملی، در و دینی واالی

 . باشد برداشته تریعملی و مؤثرتر هایملی، گام و دینی هویت تقویت جهت در هم و
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