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 چکیده

و کاربردهای مثبت  موبایلیهای اجتماعی  این مقاله به بررسی رابطه بین مهارت کاربران در استفاده از شبکه
 385 ای، ای چند مرحله خوشهگیری  نمونه روش از استفاده با پژوهش این برایپردازد.  و منفی آن می
هر چه سطح مهارت  که نشان داد نتای آوری شد.  ساخته بین جوانان شهر یزد توزیع و جمع پرسشنامه محقق

نیز افزایش یافته و هرچه سطح  موبایلیهای اجتماعی  شبکهکاربر افزایش یابد، میزان کاربردهای مثبت 
همچنین یابد.  افزایش می موبایلیهای اجتماعی  شبکهمهارت کاربر کاهش پیدا کند میزان کاربردهای منفی 

درصد از  14کاربردهای مثبت و درصد واریانس  33عی موبایلی های کاربر در استفاده از شبکه اجتما مهارت
یابی معادله ساختاری  بر این نتای  مدل . عالوهکند را تبیین میموبایلی های اجتماعی  شبکه کاربردهای منفی
های برازش داللت بر مطلوبیت مدل معادله  ها به مدل برقرار است و شاخصبرازش دادهنشان داد که 
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 . مقدمه1

 انسان زندگی های در حوزه شگرفی تحوالت ای شبکه جامعه و اطالعات عصر به ورود

 های فناوری مهمترین از یکی و جدید رسانه عنوان به اینترنت است. آورده به وجود معاصر

 نوین ای زمینه و ارتباطات فرارفته و رسانه سنتی الگوهای های محدودیت از ای جامعه شبکه

های اجتماعی  (. شبکه182: 1391آبادی،  )کیا و نوری مراداست  گشوده عرصه این در
و تاکنون به  2003، در روند تکاملی خود تا سال 90مجازی از زمان ظهور در اواخر دهه 

، دسترسی به حجم زیادی زمان هم و غیر زمان همجاد امکان برقراری ارتباط سریع واسطه ای
های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسیاری  از اطالعات و انتشار گسترده آن کاربرد

ها کاربر را از سراسر دنیا به خود جلب  را در این زیست جهان جدید رقم زده و توجه میلیون
گفت آنها  توان می مجازی اجتماعی های شبکه تعریف در(. 2: 1391ات، نمودند )شهابی و بی

 امکاناتی شدن اضافه با موتور جستجوگر مانند ساده سایت یك از که هستند هایی سایت

دهند  می ارائه خود کاربران به را گذاری اشتراک خاصیت امکانات دیگر و ایمیل چت، مانند
 اینترنت کاربر میلیون گردهمایی صدها محل ها شبکه (. این1: 1393)افراسیابی و شیری، 

پردازند  می اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ و زبان، جنس مرز، به توجه بدون که است
های اجتماعی جانشینی برای روابط در  (. امروزه شبکه84: 1392)یزدخواستی و همکاران، 

های  ویژگی شبکه مهمتریناند.  منظور تعامل و ارائه اطالعات بین افراد شدهدنیای واقعی به
ای که این فضا به  گونه اجتماعی موبایلی شکل عمومی این فضا بین کاربران آن است، به

رسانی  نوعی برای همگان باز و در دسترس است. کاربرد شبکه اجتماعی تلفن همراه پیام
های گوناگون تبادل  ها، تصاویر، ویدئوها و اسناد را در قالب توانند پیام است و کاربران می

 (. 25: 1396زاده و همکاران،  کنند )ولی
های منفی شبکه  توان پیامد های اجتماعی نمی مندی نسل جوان به شبکه با وجود عالقه

گیری و تروی  شایعات و اخبار کذبی  اجتماعی را ندیده گرفت. پیامدهای منفی چون شکل
شود،  که توسط برخی از اعضای این شبکه و با اهداف خاص و اغلب سیاسی منتشر می

های واقعی اجتماع، تأثیرات منفی  و دور ماندن از محیطنقض حریم خصوصی افراد، انزوا 
گونه  ین، اخیری اهالسا(. اما با وجود معایب موجود در 5-6: 1389پور،  رفتاری )سلیمانی

د جووینترنت در اجتماعی اصدها سایت شبکة که  چنانند انی یافتهاواسایتها محبوبیت فر
نند اجتماعی میتوی ایایی که شبکههاامزجمله و ازنها عضو شوید در آنید اند که میتودار
از حفاظت ی، همفکرو خالقیت ء تقای، ارسرمایة فکراز حمایت ء و تقاارشته باشند دا
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و پشتیبانی ی کاهش هزینههاداری، فاوشد رنهایتاً و حفظ ء و تقان، ارمازسات طالعاا
ر ماس آساامیباشند. بروز آن مشکل به محض براز گاهی و آسفر ی هزینههاف حذزش، موآ

ان، صرف بررکای سواز ینترنت ر در احضون مازکل درصد از 19، 2011ه اکتبر منتشر شد
 6، 2007گردد، این در حالی است که این میزان در مارس  های اجتماعی می فعالیت در شبکه

، 2017شود براساس اعالم گوگل در سال  مشاهده می 1که در جدول  چنانست. ده ابودرصد 
سایت پربیننده دنیا قرار  10بوک، یوتیوب و توئیتر در لیست  اعی چون فیسهای اجتم رسانه
 اند. داشته

 (Top 1000 Sites, 2017) 2017ل سا، در نیای دترین سایتهاه. پربینند1جدول
 یکتا )نفر(ة یدکنندزدبااد تعد سایت رتبه

1 google.com 592/900/233 

2 facebook.com 240/856/203 

3 amazon.com 648/895/193 

4 youtube.com 344/333/184 

5 wikipedia.org 832/626/149 

6 twitter.com 576/531/132 

7 yahoo.com 600/216/116 

8 ebay.com 072/234/99 

9 nytimes.com 568/462/95 

10 reddit.com 544/259/85 

بر آنکه موجب  استفاده از این ابزار عالوهای گذراست؟  ها پدیده آیا محبوبیت این سایت
گیری  و جوانان را به انزوا و گوشه گردد رنگ شدن روابط اجتماعی و عاطفی در جامعه می کم
شود در سلیقه و نگاه جوانان انحراف ایجاد شده و با بعضی از  کشاند، باعث می می

ها اکثریت جوانان کشور دچار یاس و دلسردی شوند. از  های انجام شده در این شبکه حرکت
تند، مردم های سنتی حائز اهمیت فراوان هس طرف دیگر شهرهای مذهبی که در آنها ارزش

های اجتماعی مجازی  در این شهرها پیوند عمیقی با یکدیگر دارند. اما امروزه با وجود شبکه
پیوندهای سنتی پیشین تا حدودی تضعیف شده است و به نوعی مردم در وضعیت سنت و 

های اجتماعی موبایلی جدید موجب شده است تا مردم  ویژه نفوذ شبکه اند به مدرن قرار گرفته
کم از عرصه اجتماعات در جهان واقعی غافل گردند. این  ز پیش منزوی شوند و کمبیش ا

شود و حتی جوانانی که  ویژه قشر جوان می تأثیرات مخرب شامل حال تمام اقشار جامعه به
تر و  های سنتی کنند با وجود داشتن خانواده تر مثل یزد نیز زندگی می در شهرهای مذهبی

https://www.quantcast.com/measure/google.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/google.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/facebook.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/facebook.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/amazon.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/amazon.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/youtube.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/youtube.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/wikipedia.org?country=US
https://www.quantcast.com/measure/wikipedia.org?country=US
https://www.quantcast.com/measure/twitter.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/twitter.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/yahoo.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/yahoo.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/ebay.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/ebay.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/nytimes.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/nytimes.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/reddit.com?country=US
https://www.quantcast.com/measure/reddit.com?country=US
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ب شهر دارالعباده را با خود به همراه داشته باشند، این تأثیرات تر که منجر شده لق مذهبی
ها آنها  های کافی در استفاده از این فناوری در صورت داشتن مهارت اماترند.  عمیق

بر این از ریزه  کارکردهای مثبت و مفید بیشتری را برای این ابزار قائل خواهند شد. عالوه
توان به  ای را می نند که چه رفتار و اعمال ناهنجارگونهدا های این فضاها باخبرند و می کاری

ها رقم زد، اما در مقابل افراد بدون مهارت کاربردی و سواد اطالعاتی از  واسطه این فناوری
بینی کنند. یکی از  روی نبودن اطالعات الزم کارکرد منفی را نیز شاید نتوانند پیش

 الزم های مهارت ای رسانه سواد ای است. رسانههای مهارت کاربر، برخورداری از سواد  مؤلفه
 دیدگاهی حال عین در و آموزد می ها رسانه با آگاهانه و ارتباطی متفکرانه برقراری برای را

کند )کیا و  می فراهم های اجتماعی شبکه ای رسانه های پیام به نسبت نقادانه و تحلیلی
نش فناوانه است که براساس آن یکی دیگر از ابعاد مهارت کاربر دا (.1393همکاران، 
 استفاده توانند می دیجیتالی و دانش فناورانه است که سواد فراگیری با تنها شهروندان
 اولیه اطالعات شامل این دانش که چرا باشند داشته دیجیتالی جدید های فناوری از مناسبی
 و احتمالی های آسیب و جدید های فناوری کارگیری به نحوه و ها فرصت ها، قابلیت درباره
 افزایش مهارت کاربران بنابراین، (.1393شاد،  دهقان و پرست آنها است )حق با مقابله نحوه
 ها دولت و سیاسی فعاالن غیرانتفاعی، های سازمان اجتماعی، فعاالن های دغدغه از یکی به

مجازی، آموزش های  هالمللی رسان بینهایی چون اتحادیه  است و در قالب اتحادیه شده تبدیل
وسیما و شورای عالی فضای مجازی به اهداف مختلفی ازجمله آموزش ارتقاء و پرورش، صدا

فرضیه اصلی این با توجه به اهمیت موضوع  های اجتماعی توجه دارند. مهارت کاربران شبکه
های مهم و تأثیرگذار بر کاربرد  های کاربری، یکی از مؤلفه پژوهش آن است که مهارت

گردند و هرچه کاربران، سودمندی و سادگی کاربرد  های اجتماعی مجازی تلقی می شبکه
که در ادامه به آزمون این  سیستم را بیشتر بدانند، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت

 . فرضیه پرداخته خواهد شد

 پیشینه پژوهش .2

گردد.  رجی ارائه میهای تحقیقات داخلی و خا در این قسمت از پژوهش نتای  و یافته
ای و تجربه  ( در بررسی خود باعنوان رابطه سواد رایانه1395العابدینی ) زندوانیان و زین

های اجتماعی مجازی در دانشجویان دختر دانشگاه یزد به این نتیجه رسیدند که سواد  شبکه
 منفی دارد. ای با مزایای چت، رابطه مثبت و پست الکترونیکی با مزایای پیامك رابطه رایانه
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های اجتماعی بر آموزش و  ای باعنوان نقش شبکه در مطالعه( 1395و همکاران ) حسینی
های  یادگیری کاربران با تکیه بر مدیریت فناوری به این نتیجه رسیدند که استفاده از شبکه

طور سنجیده )به موقع و به اندازه و  اجتماعی مجازی فواید بسیاری دارد ولیکن باید به
ویژه بر یادگیری و  انه( از آن استفاده شود تا بتوان از اثرات سوء آن بر زندگی افراد بهآگاه

های  های مثبت رسانه شود از جنبه روند تحصیلی افراد پیشگیری کرد. همچنین پیشنهاد می
سایبریك در امر آموزش و ارتقای یادگیری کاربران در سنین مختلف )کودکان، نوجوانان و 

ثمرین و جعفری  زاده های مجازی و تصویری بهره گرفت. باقر ر قالب آموزشبزرگساالن( د
های اجتماعی در توسعه حقوق  بررسی نقش شبکهدر پژوهشی که با عنوان ( 1395)

های اجتماعی مورد  به این نتیجه دست یافتند که بین استفاده از شبکه شهروندی انجام دادند
قوق مدنی، سیاسی و اجتماعی( رابطه معناداری مطالعه و توسعه حقوق شهروندی )شامل ح

به  های اجتماعی در عصر اطالعات شبکه( در بررسی خود باعنوان 1394ملکیان ) وجود دارد.
های اجتماعی و آگاهی اینترنتی رابطه معناداری  این نتیجه رسید که بین گرایش به شبکه

 وجود دارد.
در  ابتدایی دوره آموزان دانش زیسته تجارب عنوان با ( پژوهشی1394کیان ) و توکلی

 است آن از حاکی پژوهش های یافته دادند. انجام بنیان اجتماعی موبایل های شبکه زمینه

 آشنا اجتماعی های شبکه با اعضای خانواده طریق از ابتدا پایین سنین در کودکان که

 کودکان که مرورزمان اما به دارند، ها شبکه این در فضای حاکم به مثبتی دید و شوند می

فضای  در مناسب بسترسازی عدم دلیل به شوند می اجتماعی های شبکه کاربر خودشان
 نسبت منفی کاربری و نگرش نامناسب، مطالب و ها عکس ها، فیلم با آنها مواجه و مجازی

 کنند. می اجتماعی پیدا های شبکه به
های اجتماعی و  ( نیز در پژوهشی باعنوان رسانه1394بصیریان جهرمی و همکاران ) 

مدیریت بحران، نقش تلفن همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی به این نتیجه رسیدند که 
های همراه هوشمند به ماهیت کنشگری در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  تلفن

های همراه در مدیریت  جتماعی همگرا شده در تلفنهای ا فرهنگی و همچنین آثار رسانه
 پردازند.  بحران می
های اجتماعی مجازی را در قالب آموزش  ( استفاده از شبکه1393مالیی و همکاران ) چراغ
ها مورد بررسی قرار دادند. نتای  این پژوهش نشان داد که استفاده از این  ها و چالش فرصت

ویکرد تحقیق، تحلیل و خالقیت، قوه قضاوت مستقل و تواند به برانگیختن ر ابزار می
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گرایانه منجر  خودآگاهی انتقادی در دانشجویان و در نهایت ایجاد محیط یادگیری ساخت
های اجتماعی؛ چالش در تعریف افکار  شبکهای باعنوان  ( مطالعه1393رضائیان ) شود.

یش تولید محتوا، اشتراک انجام داد و براساس نتای  تحقیق چندسویگی پیام، نما عمومی
پیام، مشارکت در ساخت پیام، تشکیل کلوپ پیام یا تصویر و رای گذاشتن پیام را از 

پایان  2گیرد که وب  های اجتماعی مجازی دانسته و نتیجه می های شبکه مهمترین ویژگی
 لوهان مبنی بر رسانه همان پیام است و به جای آن باید گفت مخاطب همان پیام ت وری مك

ای، چندی است که با  گری متمرکز افکار عمومی در جهان شبکه است. بنابراین، هدایت
ای  افکار شبکه»اند  های اجتماعی قادر شده تردید جدی مواجه شده و به جای آن شبکه

( در پژوهشی 2016همکاران ) و 1کنند. ناونتا« یافته باور عمومیت»را جایگزین « شده
تلفن همراه و اثرات آن بر سالمت روانی، خواب و عملکرد باعنوان الگوی استفاده از 

در میان افراد مورد مطالعه استفاده از تلفن آموزان به این نتیجه رسیدند که  تحصیلی دانش
داری با مشکل بیدار شدن از خواب، بیدار  همراه در شب بسیار بود و این امر رابطه معنی

شکل در غلظت خون، افزایش در شدن زمان خستگی، کاهش در عادات مطالعه، م
  ها داشته است. های از دست رفته و دیر رفتن برای کالس کالس

گذاری اطالعات در  بررسی اشتراک(، در پژوهشی باعنوان 2015) 2نامهو و چولمو
به بررسی جوامع اطالعاتی های اجتماعی: با استفاده از ت وری پیوند و سرمایه اجتماعی  شبکه
های اجتماعی تلفن همراه در کشور کره جنوبی پرداختند. نتای  این پژوهش نشان داد  شبکه

رد و آنها را با بحران گذا های اجتماعی تأثیر بسیار زیادی بر هویت می وابستگی به شبکه
 کند. رو می هویتی روبه بی

های  های شبکه استفاده از سایتعنوان ( در مطالعه خود با2014) 3االسیری و همکاران 
به این نتیجه دست یافتند که  های قابلیت تعامل بر ویژگی اجتماعی و تأثیر فناوری

مجازی کاربران را به برقراری های  های جدید و شبکه های باالی فناوری گستردگی و قابلیت
نتای  پژوهش آنها نشان داد تأثیر استفاده از  . ارتباط و توسعه روابط قادر ساخته است

های اجتماعی بر روی معاشرت، تمرکز و ارتباطات اجتماعی بسیار قوی و  ها و شبکه فناوری
 .  دار بوده است معنی

                                                           
1. Naveenta 

2. Namamo & Chulmo 

3. Al-Asiri et al
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های  انداز مهارت ستان واقعی: چشم( در تحقیق اهمیت دو2014) 1الییك خان و همکاران
بوک به شناسایی عواملی برآمدند که  اینترنت بر همکاری علمی غیررسمی نوجوانان در فیس

های علمی غیررسمی مانند درخواست کمك کردن، بحث در مورد کارهای مدرسه  همکاری
 690ش کرد. براساس پیمای بینی می بوک پیش و یافتن منابع مرتبط با کالس را در فیس

آموز دبیرستانی، دریافتند که عملکرد تحصیلی، حمایت ادراک شده از دوستان  دانش
بوک را  های سطح باال در اینترنت همکاری علمی در فیس بوکی واقعی و مهارت فیس
 کند. بینی می پیش

ای در آموزش و  اندازی از سواد رسانه خود به بررسی چشم  ( در مقاله2011) 2مارتین
های فعال در فضای مجازی و پیوسته با توجه به  جدید به خصوص رسانه های رسانه
ای را چارچوبی برای تنظیم حجم بسیار اطالعات و  پردازد و سواد رسانه های پیشین می مقاله

 کند.  راهی برای تشویق یادگیرندگان در عصر دیجیتال معرفی می

برنامه درسی ا سواد رسانه در مرتبط ب افزودن میزان دروسبا ای  مطالعه( 2005) 3پانگ
های حاصل از پژوهش نشان داد که افرادی  بر جوانان سنگاپور انجام داده است، یافتهرسانه 

ای شرکت کرده بودند میزان آگاهی بیشتر و تفکر  های آموزش سواد رسانه که در دوره
 داشتند.  ،مزبور شرکت نکرده بودندهای  انتقادی باالتری نسبت به افرادی که در دوره

 . مباني نظري3

های برجسته ارتباطات در دنیای معاصر این است که در مقیاس جهانی  یکی از ویژگی
های ارتباطی  های اجتماعی مجازی، یکی از جدیدترین فناوری پذیرد. شبکه صورت می

های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  دهندگان فضای جهانی در حوزه ارائه
به کاربران برای حفظ روابط اجتماعی موجود، پیداکردن دوستان جدید، تغییر و  هستند که

کنند و زمینه عضویت، فعالیت  ها کمك می ها و شریك و سهیم شدن در تجربه تکامل سایت
(. مشارکت 2-3: 1391آورند )شهابی و بیات،  و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می

های ارتباطی  شود به یکی از رسانه ه افزایش است و گفته میجوانان در آنها نیز هر روز رو ب
اند. کاربران جوان ایرانی نیز از این بستر ارتباط جهانی  ویژه برای جوانان تبدیل شده ارجح به

                                                           
1. Laik Khan et al 

2. Martin 

3. Pang 
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ای  سابقه کننده با استقبال کم کننده و نفی های متفاوت تأیید به دور نمانده و در میان دیدگاه
 کنند. جتماعی مجازی را تجربه میهای ا حضور در فضای شبکه

عنوان شبکه مورد بررسی قرار گرفت و  با ظهور دیدگاه شبکه، جامعه به 1970در سال 
 . ای به مطالعه فرامحلی و فرامرزی نامحدود تغییر یافته است محله مطالعه همسایگی و هم

دیدگاه  . شود ها نمی براساس این دیدگاه، جامعه وجود دارد ولی محدود به همسایگی و محله
کند و روش  های تحلیلی، جامعه را از همسایگی مجزا می شبکه در مقایسه با سایر دیدگاه

گسترش وسایل  . هاست مفیدی برای مطالعه جامعه بدون محدود کردن آن به نواحی و محله
... باعث شد که ارتباطات از  فناوری ارتباطی جدید مثل اینترنت، ماهواره وحمل و نقل و 

بنابراین براساس این دیدگاه، جامعه از بین نرفته بلکه  . چارچوب محل زندگی افراد فراتر برود
عنوان شبکه فردی مورد بررسی قرار گیرد )توسلی و امانی  رها شده است و باید به

  . (59: 1391کالریجانی، 
صورت حایلی در  های اجتماعی به طرفداران نظریة شبکه براین باورند که وجود شبکه

های عاطفی،  نحوی که با فراهم آوردن حمایت کنند، به مقابل فشارهای درونی عمل می
دار در قالب سرمایه اجتماعی، اثر بسیار  هایی برای اعمال اجتماعی معنی ها و فرصت دوستی

ها دارد و در  نفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگی مهم و مؤثری بر عزت 
  . (2000 شود )کارولین،  نهایت به احساس سالمت روانی افراد جامعه منجر می

های نظری و مطالعاتی مربوط به جامعه  طور کلی دیدگاه شبکه در مقایسه با سایر گرایش به
 دارای سه امتیاز است: 

های خویشاوندی یا سایر  ها و گروه افراد لزوماً با همسایه از این فرض که .1
کند و این امکان را فراهم  های محدود در کنش متقابل هستند اجتناب می همبستگی

سازد که طیف وسیعی از روابط، در همه جا و با مس ول کردن همه افراد که این روابط را  می
یدگاه ضد همسایگی و ضد مجاورت نیست، این د . دهند، مورد مطالعه قرار گیرند شکل می

  . داند بلکه مجاورت مسکونی را تنها یك بعد از جامعه می
ها، از روابط بین فردی تا  قابلیت آن برای مطالعه پیوندها و ارتباطات در همه مقیاس .2
های کالن بسیار زیاد است و امکان تحلیل ارتباطات زندگی روزمره را در بطن تغییرات  نظام

  . سازد جتماعی عظیم میسر میا
های کمی و کیفی را برای فهم، توصیف، تحلیل،  ای از روش این دیدگاه مجموعه .3

  . (43: 1388کند )کامران و رشادی،  های فردی را فراهم می ترکیب، ساختار و عملکرد شبکه
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صلی در ولمن معتقد است مسأله ا . پردازان این دیدگاه ولمن است از مهمترین نظریه
 . های تعاملی هستند شبکه دهنده ساخت جامعه،  دیدگاه شبکه روابط است و واحدهای تشکیل

که « پیوندها»ای از  و مجموعه« اعضای شبکه»عنوان یك شبکه، از  ساخت اجتماعی به
ها  اعضای شبکه . سازد تشکیل شده است ها را به هم متصل می افراد، کنشگران و گروه

ها و... باشند )باستانی و  های حقوقی و یا سازمان ها، نهادها و موجودیت د، گروهتوانند افرا می
هستند و دیدگاه شبکه با مطالعه « ارتباط»های اصلی شبکه  بلوک . (49: 1386همکاران، 

پردازد و ضمن  ای از افراد، به تحلیل ساخت اجتماعی می روابط اجتماعی موجود بین مجموعه
کند، الگوی روابط موجود در ساخت را نیز مورد توجه قرار  وجه میاینکه به کل ساخت ت

ای این است که به جای تأکید بر کنشگران و  بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه . دهد می
  . کند عنوان واحد تحلیل، به ساختار روابط کنشگران توجه می شان به های فردی ویژگی

های نوین اطالعاتی و تجدید سازمان  بازگوکننده فناوریاصطالس جامعة اطالعاتی نیز 
جامعه، درباره جریان اطالعات است. جامعه اطالعاتی قبل از هر چیز مولود پیوندهای 

ترین اجزاء  افزاری متعددی است که ریشه در ساختار فنی ـ اجتماعی آن دارد و از مهم سخت
ها و اطالعات )متن،  تمام صور داده 1نتوان به مواردی مانند: دیجیتال شد این ساختار می

سازی و  قدرت ذخیرهة های شخصی، توسع صدا، تصویر، ویدئو(، عمومیت استفاده از رایانه
HTMLای مانند  های نوین رایانه دیجیتال، پیدایش زبان

های  ، توسعه تمامی اجزاء شبکه2
ی آنها در ساختاری به نام ها و...( باالخره پیوند همگ مخابراتی )کابل نوری، ماهواره، تلفن

سازد اشاره  اینترنت که شبکه را عمالً از دیوارهای قبلی )سازمان محلی، ملی و...( رها می
 .(Moon & Kim, 2001: 219) کرد

 و دانش اقتصاد، 3اطالعاتواژه جامعه اطالعاتی و مفاهیم شبیه به آن یعنی عصر 
کند که برای تولید انواع کاال و خدمات وابستگی زیادی به کاربرد  ای را توصیف می جامعه

 فناوری اطالعات دارد.
های ارتباطی مانند اینترنت در عضوگیری و گسترش قدرت  مانوئل کستلز به نقش فناوری

اطات را های اجتماعی شکل اجتماعی نوینی از ارتب شبکه . کند های اجتماعی اشاره می جنبش
شود و  صورت انفرادی تولید و دریافت می ای است؛ اما به به وجود آورده که در عین حال توده

                                                           
1. Digitalization 

2  . Hypertext Markup Language 

3  . Information Age 
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های اجتماعی تبدیل  با این همه، در سراسر جهان به ابزاری در خدمت جنبش . گذارد تأثیر می
هی کنندگان این ابزار جدید، بسی  و سازمان د ها تنها استفاده شود؛ اگرچه این جنبش می

  . نیستند
 است: زیر های ویژگی دارای کاستلز نظر مورد« ای شبکه جامعه»

های تجاری،  بنگاه و ها شرکت میان رقابت و وری ه بهر آن در که اطالعاتی اقتصاد .1
به معرفت، دانش، اطالعات،  دیگر زمان هر از بیش کشورها و اقتصادی های حوزه و مناطق

 ؛ است متکی شده اطالعات این پردازش برای الزم و فناوری
 استراتژیك مسلطی های برگیرنده فعالیت در و است واقعیت یك که جهانی . اقتصاد2

 تراز در را کارهای اقتصادی و ساز انواع پیوسته هم به واحد یك مقام در قادرند که است

 آورند؛ اجرا در مورد به واقعی زمان به ای سیاره مقیاس و جهانی
است و  تشکیالت و سازمان از ای تازه نوع که ی ا شبکه اقتصادی های . فعالیت3

 ؛ چند ملیتی های شرکت آید، همانند شمار می به جهانی اقتصادی فعالیت  مشخصه
 کار؛ انجام و اشتغال ساختار در . تحول4
 اطالعات؛ به دسترسی میزان براساس تقابل های قطب ظهور .5

 مجازی؛ واقعیت فرهنگ . بروز6

 سیاسی؛ های کنش و تعامالت در ها رسانه نقش شدن برجسته. 7

 فضا(؛ و زمان فضا )جدایی و زمان معانی شدن عوض .8
 .  (2000ها )به نقل از کاستلز،  ملت  دولت ـ تضعیف .9

های جدید،  هایی چون نابرابری اجتماعی، هویت ای، جوامع با چالش در جامعه شبکه
هایی چون نقش اینترنت و  ایی نظیر دولت، و فرصتشکنی نهاده تمایزپذیری و شالوده

گیری هویت  زیستی جهانی، شکل های اجتماعی در پژوهش، خالقیت، تعامل و هم شبکه
ها، انسجام  رسد به علت وجود این چالش اند. به نظر می رو شده به سیال و غیره رو

توسعه مانند اجتماعی و هویتی در جامعه اطالعاتی و به خصوص در کشورهای در حال 
 (.85: 1396پور و زمانی،  ایران متزلزل شده است )تقی

 شدن زیاد با حاضر حال معتقدند در (2015) 1دایك ون و دیورسن بر این ون عالوه

 هوشمند و...( نوعی های کرد )گوشی پیدا دسترسی اینترنت به آنها با توان می که هایی وسیله

                                                           
1. Van Deursen, & Van Dijk 
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 سطح مهارتی، این دسترسی به ویژه در نوع است پدید آمده دیجیتال حوزه در مادی شکاف

 ون و دیورسن ون گردد. می بر دارند اینترنت از استفاده در افراد که های مختلفی مهارت به

 طبقه دو در را های اجتماعی اینترنت و شبکه از استفاده به مربوط های دایك مهارت

 مهارت عملکردی از عبارتند محور ابزار های مهارت اند. کرده ارائه محور محتوا و ابزارمحور

 و گشت معمولی )توانایی مهارت و است( الزم اینترنت با کار برای که پایه های )مهارت
 )سواد مهارت اطالعاتی از عبارتست نیز محور محتوا های مهارت اینترنت(. در گذار

 حل راه یافتن اینترنت برای از استفاده )توانایی استراتژیك مهارت و اطالعات( جستجوی

  .(Van Deursen, & Van Dijk, 2009 2010, 2011)  ممکن شکل ترین بهینه در ها مشکل

 نظری این چارچوب عنوان به را (2015دایك ) ون و دیورسن ون پیشنهادی سطح ما

 قرار استفاده مورد تغییراتی با را آنها تحقیق اهداف به توجه با ولی کنیم می انتخاب تحقیق

 تحقیق، این در دیجیتالی شکاف از منظور که دهیم تذکر باید اول وهله در داد. خواهیم

 بنابراین است. های اجتماعی موبایلی هوشمند و شبکه همراه تلفن پایه بر دیجیتالی شکاف

 هوشمند همراه تلفن به وسیله استفاده های اجتماعی، شبکه از استفاده از منظور ما اینجا در

 ها شبکه این کاربران باالی تعداد و ایران در اجتماعی های اهمیت شبکه به توجه با است.

شکاف دیجیتالی و استفاده  در مهم عوامل از یکی ای کاربران را شبکه مهارت کشور، ما در
 توانایی و آشنایی ای، شبکه مهارت از دانیم و منظور منفی و مثبت از شبکه اجتماعی می

 است. اجتماعی های شبکه از در استفاده کاربر

 روش پژوهش. 4

این تحقیق از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری جوانان شهر یزد بودند که براساس 
نفر است. حجم نمونه براساس جدول  278090، تعداد کل آنها 1395سالنامه آماری سال 

ای  لهای چند مرح گیری خوشه گیری از روش نمونه نفر تعیین شد. برای نمونه 385مورگان، 
 استفاده شد.
ها از طریق دو روش اعتبار محتوایی و  ها پرسشنامه بود که اعتبار آن آوری داده ابزار جمع

محرز گردید به همین منظور ابتدا پرسشنامه اولیه طراحی   ای )از طریق تحلیل عامل( سازه
ور و چهار نفر از ای( پس از آن پرسشنامه در اختیار استادان راهنما و مشا گردید )اعتبار نمونه

صاحبنظران این حوزه قرار داده شد و نظرهای اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال شد )اعتبار 
صوری(. بدین ترتیب این پرسشنامه از اعتبار محتوایی برخوردار است. به منظور اطمینان 
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انگر تأیید تحلیل عامل تأییدی انجام شد که نتای  آن بی 1آموس افزار بیشتر با استفاده از نرم

 مطلوبیت اعتبار ابزار بود. 

 
 

 
 های اجتماعی . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای مثبت شبکه1مدل شماره 

 

                                                           
1. Amos 
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های  بارهای عاملی مربوط به همه گویه 2برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 
مجازی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به های اجتماعی  ابعاد متغیر کاربردهای مثبت شبکه

های  های اجتماعی مجازی با گویه عبارت دیگر، همبستگی ابعاد کاربردهای مثبت شبکه
شوند؛ در نتیجه ابزار سنجش این متغیرها مربوط به این ابعاد در حد متوسط به باال برآورد می

 از اعتبار عاملی برخوردار است. 
 های اجتماعی  وط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای مثبت شبکه. برآورد مقادیر مرب2جدول 

 ها گویه ابعاد
 بار

 عاملی 
 واریانس

 شده تبیین 

 سطح
 معناداری 

تبادل 
 فرهنگی

ها  باعث آشنایی با آداب و رسوم دیگر ملت
 شود. می

78/0 61/0 001/0 

 001/0 58/0 76/0 شود. باعث تبادل فرهنگی بین جوامع مختلف می

باعث آشنایی با مراسم ملی و مذهبی اقوام مختلف 
 شود. می

53/0 28/0 001/0 

ابراز 
 احساسات

باعث سهولت در ابراز احساسات بویژه برای افراد 
 خجالتی شده است.

52/0 27/0 001/0 

باعث ایجاد فضای خصوصی برای بیان احساسات 
 شود. به دوستان می

50/0 25/0 001/0 

فضایی مناسب جهت درد و دل بدون باعث ایجاد 
 شود. ارتباط چهره به چهره می

46/0 21/0 001/0 

آگاهی 
 بخشی

باعث ایجاد آگاهی در خصوص موضوعات مختلف 
 شود. های مختلف می در زمینه

63/0 40/0 001/0 

باعث افزایش میزان دانش و آگاهی افراد از اخبار 
 شود. سراسر جهان بصورت آنالین می

71/0 50/0 001/0 

های  باعث افزایش دانش افراد درخصوص فناوری
 شود. روز دنیا می به

47/0 22/0 001/0 

های مختلف  باعث کسب آگاهی و مهارت
 گردد. فرهنگی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و.... می

37/0 13/0 001/0 

سهولت 
مبادله 
 اطالعات

باعث سهولت در تبادل اطالعات اداری و سازمانی 
 گردد. نقاط مختلف کشور میدر 

53/0 28/0 001/0 

ها و اطالعات آموزشی و علمی با  باعث تبادل داده
 شود. سایر کشورهای دنیا می

54/0 29/0 001/0 

باعث ایجاد فضای مناسب تبادل اطالعات سیاسی 
 گردد. می

48/0 23/0 001/0 
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های اجتماعی اربردهای مثبت شبکهمتغیر ک. برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد 2ادامه جدول   

 ها گویه ابعاد
  بار

 عاملی
 واریانس

 شده تبیین 
سطح 
 معناداری

کاهش 
 ها فاصله

باعث انتقال عکس و اطالعات مختلف 
بدون سپری شدن مدت زمان طوالنی 

 شود. می

56/0 31/0 001/0 

باعث ایجاد فضایی دوستانه برای ارتباط با 
 گردد. دوردست دنیا میدوستانمان در نقاط 

65/0 42/0 001/0 

باعث سهولت ارتباط آنالین با خانواده و 
 شود. روز می فامیل در هر ساعت از شبانه

56/0 31/0 001/0 

 سازی گفتمان

باعث ایجاد فضای فرهنگی برای گفتگو بر 
 شود. سر مسائل مختلف می

51/0 26/0 001/0 

فیلم باعث ایجاد فضایی برای نقد و بررسی 
 گردد. و هنر می

54/0 29/0 001/0 

های مجازی  باعث سهولت در ایجاد میزگرد
 شود. می

55/0 30/0 001/0 

های مختلف سیاسی  باعث تشکیل گروه
های مختلف  اجتماعی و بحث در زمینه

 گردد. می
61/0 37/0 001/0 

های  کمپین
 حمایتی

های موافق و مخالف با  باعث ایجاد کمپین
 شود. رویداد می یك فرد یا

45/0 20/0 001/0 

های  باعث ایجاد همدلی و تشکیل گروه
 گردد. های مردمی می حامی برای کمك

63/0 40/0 001/0 

های ملی برای دفاع از  باعث ایجاد کمپین
نمادهای ملی )خلی  فارس، مناطق 

 شود. کردنشین و...( می
68/0 46/0 001/0 

 تجارت مجازی

های تبلیغاتی برای  کانالباعث گسترش 
 شود اجناس مختلف موجود در بازار می

58/0 34/0 001/0 

باعث ایجاد فضایی برای فروش آنالین و 
 گردد. مجازی می

69/0 48/0 001/0 

باعث خرید و فروش قطعات و ابزار از 
 شود. سراسر دنیا می

52/0 27/0 001/0 

باعث گسترش مشاغل غیر حضوری و 
 گردد. میکسب درآمد 

50/0 25/0 001/0 
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 های اجتماعی . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه2مدل شماره 
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های  بارهای عاملی مربوط به همه گویه 3برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 
مطلوبی قرار دارند. به های اجتماعی مجازی در وضعیت  ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه

های  های اجتماعی مجازی با گویه عبارت دیگر، همبستگی ابعاد کاربردهای منفی شبکه
شوند؛ در نتیجه ابزار سنجش این متغیرها مربوط به این ابعاد در حد متوسط به باال برآورد می

 از اعتبار عاملی برخوردار است. 
 های اجتماعی  ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی3جدول 

 ها گویه ابعاد
 بار

 عاملی 
 اریانسو
 شده تبیین 

سطح 
 معناداری

تجارت 

 1احساسات
 

 001/0 49/0 70/0 شود. باعث صدمات روحی و روانی به فرد می

باعث افزایش درگیری احساسی در برابر دوستان مجازی 
 شود. می

72/0 52/0 001/0 

هایی همچون بلوغ زودرس در جوانان  شیوع ناهنجاریباعث 
 شود. می

67/0 45/0 001/0 

 001/0 53/0 73/0 شود. باعث وابستگی روانی به افراد غیر قابل اعتماد می

 001/0 56/0 75/0 شود. باعث صدمات روحی و روانی به فرد می

سبک 

زندگي 

 2بازانديشانه

خارجی و مصرفی باعث جذب جوانان به مصرف کاالهای 
 شود. می

54/0 29/0 001/0 

 001/0 50/0 71/0 شود. ها و اعتقادات مذهبی می باعث ایجاد اختالل در باور

باعث حضور ناگهانی در یك فضای باز بعد از 
 شود. های موجود درون خانواده می محدودیت

63/0 40/0 001/0 

ارتباط تر برای برقراری  شدن شرایط راحت  باعث فراهم
 شود. دوستانه با جنس مخالف می

61/0 37/0 001/0 

های روزمره و شخصی به  باعث افزایش نمایش فعالیت
 شود. ها می غریبه

54/0 29/0 001/0 

                                                           
های  فرض تجارت احساسات به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد در فضای مجازی بدون برآورده شدن پیش. 1

رابطه با دیگران برای به دست آوردن امتیازهای دهند و آن را در در  عمومی و اجتماعی، احساسات خود را بروز می

توان به  شود که از جمله آنها می برند. البته این امر منجر به پیامدهای خاصی برای آنان می اجتماعی بکار می

 های روانی، بلوغ روانی، صدمات روحی و ... اشاره کرد. وابستگی

آورند و  های جدید زندگی به دست می عات جدیدی از سبكطور مداوم اطال افراد در مواجهه با فضای مجازی، به. 2

های اساسی و بنیادین که قبالً در  فرض یابند. در مسیر این فرایند، افراد پیش تری برای گفت و شنود می فضای آزادانه

رات آهسته اما دهند. این فرایند گفتگوهای درونی، همراه با تغییزندگی عادی خود داشتند را مورد ارزیابی مجدد قرار می

 کند. ها تغییر می ای که سبك زندگی افراد به تدری  در پی این بازاندیشی گونه پیوسته در زندگی افراد است به
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 های اجتماعی . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه3ادامه جدول 

 ها گویه ابعاد
 بار

 عاملی 
 اریانسو
 شده تبیین 

سطح 
 معناداری

سبک ادامۀ 

زندگي 

 بازانديشانه

 001/0 42/0 65/0 شود. باعث ایجاد تشکیك در اعتقادات مذهبی افراد می

 001/0 45/0 67/0 شود. های سیاسی فرد می باعث تغییر در نگرش

 001/0  43/0 شود. باعث نافرمانی زن از شوهر می

روابط 

 موزايیکي

ارتباط کالمی )حرف زدن( با اعضای خانواده  باعث کاهش
 شود. می

46/0 21/0 001/0 

باعث تضعیف توانایی برقراری ارتباط نزدیك و مناسب در 
 شود. محیط واقعی می

50/0 25/0 001/0 

باعث عالقمندی به حضور در فضای مجازی به جای 
 شود. های حضوری می مهمانی

60/0 36/0 001/0 

وابستگي 

 رواني
 

 

شود فرد نتواند به راحتی از دنیای مجازی فاصله  باعث می
 بگیرد.

77/0 59/0 001/0 

باعث ایجاد احساس کالفگی )در صورت نبود اینترنت یا 
 شود. گوشی موبایل( می

67/0 45/0 001/0 

های  باعث احساس کمبود در صورت عدم دسترسی به شبکه
 شود. مجازی می

41/0 17/0 001/0 

هاي  آسیب

 فراگیر
 

باعث افزایش اختالفات بین زن و شوهر و درگیری بین آنها 
 شود. می

51/0 26/0 001/0 

های مختلط زن و مرد  باعث ایجاد عالقه به عضویت در گروه
 شود. می

49/0 24/0 001/0 

باعث کاهش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر 
 شود. می

65/0 42/0 001/0 

 001/0 39 62/0 شود. حریم روابط زناشویی و تخریب آن میباعث از بین رفتن 

 001/0 40 63/0 شود. شدن می باعث کم حوصلگی و زود عصبی

 001/0 41/0 64/0 شود. آمیز می باعث کاهش روابط مسالمت

شان  گذرانی با والدین باعث کاهش عالقه فرزندان به وقت
 شود. می

51/0 26/0 001/0 

 001/0 22/0 47/0 شود. اقتدار والدین نسبت به فرزندانشان می باعث از بین رفتن

باعث افزایش ارتباط با نامحرمان و توجیه دوست مجازی 
 شود. می

58/0 34/0 001/0 

 001/0 37/0 61/0 شود. می های چت شبانه و پنهانی باعث افزایش حضور در اتاق

 001/0 18/0 43/0 شود. باعث افزایش پرخاشگری و خشونت در افراد می
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 های اجتماعی . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه3ادامه جدول 

 ابعاد
 بار ها گویه

 عاملی 
 واریانس

 شده تبیین 

سطح 
 معناداری

روابط 

 فرازناشويي
 

 001/0 36 60/0 شود. باعث افزایش خیانت می

 001/0 47/0 70/0 شود. میباعث افزایش روابط نامشروع 

 001/0 35/0 59/0 شود. کاری بین زوجین می باعث امکان پنهان

 001/0 46/0 68/0 شود. باعث تحریك شهوت و وسوسه جنسی می

هويت 

 سیال

 001/0 33/0 57/0 شود. باعث کاهش اعتماد به نفس در افراد می

 001/0 29/0 54/0 شود. باعث افزایش اعتماد به نفس کاذب می

باعث همانندسازی خود با دیگران از نظر سبك 
 شود. پوشش و آرایش و... می

62/0 38/0 001/0 

باعث الگوشدن سبك زندگی غربی توسط جوانان )نوع 
 شود. پوشش و آرایش( می

43/0 18/0 001/0 

 جرايم

 سايبري

باعث تولید و انتشار مطالب زشت و نامناسب در فضای 
 شود. مجازی می

50/0 25/0 001/0 

باعث شیوع مطالب دارای محتوای غیراخالقی 
 شود. می

72/0 52/0 001/0 

 001/0 55/0 74/0 شود. باعث استفاده از ادبیات نامناسب برای گفتگو می

های نامناسب و غیرمتعارف میان  باعث ایجاد مکالمه
 شود. جوانان می

72/0 52/0 001/0 

از اطالعات محرمانه و  گیری با استفاده باعث شیوع باج
 شود. عکس دیگران می

62/0 38/0 001/0 

باعث سرقت و لو رفتن اطالعات محرمانه افراد 
 شود. می

45/0 20/0 001/0 

مشغولیت 

 افراطي

باعث از دست دادن زمان برای انجام کارهای مفید 
 گردد. می

50/0 25/0 001/0 

 001/0 22/0 47/0 شود. میباعث استفاده وقت و بی وقت از اینترنت 

 001/0 52/0 72/0 گردد. باعث دور شدن افراد از استراحت ذهنی می

ها و  باعث استفاده مکرر از تلفن همراه در همه جمع
 گردد. ها می مکان

78/0 61/0 001/0 

باعث وابستگی شدید به اینترنت و تلفن همراه 
 گردد. می

76/0 58/0 001/0 

 001/0 52/0 72/0 شود. اعتیاد اینترنتی در افراد میباعث ایجاد 
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 های کاربر . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر مهارت3مدل شماره 

 
های  بارهای عاملی مربوط به همه گویه 4برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 

دارند. به عبارت دیگر، همبستگی ابعاد های کاربر در وضعیت مطلوبی قرار  ابعاد متغیر مهارت
شوند؛ در های مربوط به این ابعاد در حد متوسط به باال برآورد می های کاربر با گویه مهارت

 ا از اعتبار عاملی برخوردار است.نتیجه ابزار سنجش این متغیره
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 های کاربر  . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر مهارت4جدول 

 ادابع
 ها گویه

 بار
 عاملی 

 واریانس
 شده تبیین 

 سطح
 معناداری 

حقوق 

شهروندي 

 مجازي
 

ها در مورد فضای مجازی باعث استفاده بهتر  ارایه آموزش
 شود. های اجتماعی مجازی می از شبکه

74/0 55/0 001/0 

ها و  داشتن اطالعات سایبری و اینترنتی خانواده
های  از شبکهکنندگان باعث استفاده بهتر  مصرف

 شود. اجتماعی مجازی می
76/0 58/0 001/0 

آموزش به جوانان و نوجوانان در خصوص چگونگی 
ارتباط در فضای مجازی و مدیریت رابطه باعث 

 شود. های اجتماعی مجازی می استفاده بهتر از شبکه
77/0 59/0 001/0 

آموزش قوانین و شگردهای مجرمانه به کاربران 
های اجتماعی مجازی  بهتر از شبکهباعث استفاده 

 شود. می
83/0 69/0 001/0 

آموزش جامع قبل از استفاده از فضای مجازی باعث 
 001/0 66/0 81/0 شود. های اجتماعی مجازی می استفاده بهتر از شبکه

دانش 

 فناورانه

داشتن مهارت در تنظیمات گوشی برای حفظ امنیت 
اجتماعی مجازی های  باعث استفاده بهتر از شبکه

 شود. می

85/0 72/0 001/0 

های  تشخیص محتوا و معنای استیکرها و شکلك
های اجتماعی  کاربردی باعث استفاده بهتر از شبکه

 شود. مجازی می
75/0 56/0 001/0 

روابط 

 موزايیکي

های  ها و کارکرد آنها در حوزه نسبت به انواع رسانه
 مختلف شناخت کافی دارم.

59/0 35/0 001/0 

شناخت کافی از چگونگی کشف درستی و نادرستی 
 اطالعات دارم.

67/0 45/0 001/0 

توانم با مقایسه اطالعات جدید با اطالعات  می
 ام، به درک درست واقعیت برسم. قبلی

80/0 64/0 001/0 

الکترونیکی مانند پست الکترونیك و  امکانات
 ها هستند. پیامها راه مناسبی برای انتقال  سایت وب

41/0 17/0 001/0 

.   برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است
طیف هر بخش،  های هم های پرسشنامه نشان داده است که گزاره بررسی پایایی گویه

و باالتر به دست آمد  7/0های مختلف  . مقدار آلفا برای سازه  همبستگی درونی باالیی داشتند
 .   بسیار مناسب پرسشنامه استکه نشانگر پایایی 
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 هاي پژوهش . يافته5

 8/53درصد مرد و  2/46نفر نمونه مورد مطالعه که  385های کمی از بین  بررسی یافته
درصد از پاسخگویان  3/40دست آمده است. همچنین در این میان ه اند ب درصد زن بوده

درصد باقیمانده نیز  8/0دهند.   درصد را افراد متأهل تشکیل می 0/59تحقیق را افراد مجرد و 
های  بر این نتای  یافته اند. عالوه های زناشویی )بیوه، مطلقه و ...( بوده دارای سایر وضعیت
زیر دیپلم بودند. درصد از پاسخگویان تحقیق دارای تحصیالت  4/10توصیفی نشان داد، 

 9/4درصد لیسانس و در نهایت  4/37دیپلم،  درصد فوق3/15درصد در حد دیپلم،  9/31
 3/61لیسانس بودند. همچنین بین نمونه مورد مطالعه  درصد دارای مدرک تحصیلی فوق

ها حاکی از آن بود  یافته ،بر این اند. عالوه درصد، افرادی غیرشاغل بوده 7/38درصد شاغل و 
درصد از تلگرام،  7/72کنند،  درصد پاسخگویان بیشتر از اینستاگرام استفاده می 6/22 که،
درصد نیز بیشتر از شبکه اجتماعی سروش  6/2درصد تانگو و  0/1درصد واتساپ،  0/1

  .کنند استفاده می

 های فردی پاسخگویان . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی5جدول 
 درصد فراوانی گروه  متغیر

 جنس
 2/46 178 مرد

 8/53 207 زن

 میزان تحصیالت

 4/10 40 زیر دیپلم

 9/31 123 دیپلم

 3/15 59 فوق دیپلم

 4/37 144 لیسانس

 9/4 19 و باالتر فوق لیسانس

 وضعیت تأهل

 3/40 155 مجرد

 0/59 227 متأهل

 7/0 3 سایر

 وضعیت اشتغال
 7/38 149 شاغل غیر

 3/61 236 شاغل

 بیشترین شبکه مورد استفاده

 6/22 87 اینستاگرام

 7/72 280 تلگرام

 0/1 4 پاواتس

 0/1 4 تانگو

 6/2 10 سروش
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 1يابي معادله ساختاري مدل
های اجتماعی از  های کاربر روی کاربردهای مثبت و منفی شبکه برای سنجش تأثیر مهارت

 یابی معادله ساختاری استفاده شد. مدل

 
 های اجتماعی مجازی ی کاربر بر کاربردهای شبکه ها . مدل معادله ساختاری اثرات مهارت2-4شکل 

 

                                                           
1. SEM 
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بارهای عاملی مربوط به همه  6برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 
های متغیر کاربردهای مثبت در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عبارت دیگر،  مقیاس خرده

های مربوط به این متغیرها در حد مقیاسکاربردهای منفی با خردههمبستگی متغیرهای 
اعتبار عاملی برخوردار شوند؛ در نتیجه ابزار سنجش این متغیرها از  متوسط به باال برآورد می

 است.

 های اجتماعی مجازی برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای مثبت شبکه .6جدول 

 سطح معناداری شده تبیین واریانس بارعاملی مقیاسخرده

 001/0 23/0 48/0 تبادل فرهنگی

 001/0 29/0 54/0 ابراز احساسات 

 001/0 50/0 71/0 آگاهی بخشی

 001/0 41/0 64/0 سهولت مبادله

 001/0 50/0 71/0 کاهش فاصله

 001/0 52/0 72/0 سازی گفتمان

 001/0 42/0 65/0 های حمایتی کمپین

 001/0 46/0 68/0 تجارت مجازی

بارهای عاملی مربوط به همه  7برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 
های متغیر کاربردهای منفی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عبارت دیگر،  مقیاس خرده

های مربوط به این متغیر در حد متوسط به مقیاسهمبستگی متغیر کاربردهای مثبت با خرده
 شوند؛ در نتیجه ابزار سنجش این متغیرها از اعتبار عاملی برخوردار است.باال برآورد می

 های اجتماعی مجازی . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر کاربردهای منفی شبکه7جدول 

 سطح معناداری شده تبیین واریانس بارعاملی مقیاسخرده

 001/0 49/0 70/0 مشغولیت افراطی

 001/0 55/0 74/0 جرایم سایبری

 001/0 41/0 64/0 هویت سیال

 001/0 66/0 81/0 روابط فرازناشویی

 001/0 79/0 89/0 های فراگیر آسیب

 001/0 35/0 59/0 وابستگی روانی

 001/0 46/0 68/0 ارتباط موزاییکی

 001/0 61/0 78/0 سبك زندگی بازاندیشانه

 001/0 56/0 75/0 تجارت احساسات
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بارهای عاملی مربوط به همه  8برحسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره 
های کاربر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عبارت دیگر،  های متغیر مهارت مقیاس خرده

های مربوط به این متغیر در حد متوسط به مقیاسهای کاربر با خرده همبستگی متغیر مهارت
 ا از اعتبار عاملی برخوردار است.در نتیجه ابزار سنجش این متغیره شوند؛باال برآورد می

 های کاربر متغیر مهارت . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی8جدول 
 سطح معناداری شده تبیین واریانس بارعاملی مقیاسخرده

 001/0 16/0 40/0 ای سواد رسانه

 001/0 72/0 85/0 حقوق شهروند مجازی

 001/0 56/0 75/0 دانش فناوری

ها های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصشاخص
های پژوهش حمایت در مجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده

های برازش داللت بر ها به مدل برقرار است و شاخصشوند، به عبارت دیگر برازش داده می
 مدل معادله ساختاری دارند.مطلوبیت 

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری. برآورد شاخص9جدول 

 شاخص
 برازش مقتصد  برازش تطبیقی برازش مطلق 

CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 

 045/0 510/1 167 754/0 976/0 968/0 952/0 17/252 مقدار

های کاربر بر متغیر کاربردهای مثبت به  مهارت، اثر متغیر 10طبق نتای  جدول شماره 
(. بنابراین، فرض پژوهش مبنی بر اینکه متغیر p< 001/0لحاظ آماری معنادار است )

شود. با توجه به مقدار  های کاربر بر متغیر کاربردهای مثبت تأثیر دارد، تأیید می مهارت
شود، به این معنا که برآورد میای قوی  اندازه توان گفت این اثر به ( می58/0ضریب تأثیر )

تری نسبت به کاربرد مثبت  های کاربری بیشتری دارند، نگرش مثبت افرادی که مهارت
 های اجتماعی مجازی دارند. شبکه

های کاربر بر متغیر کاربردهای منفی نیز به لحاظ آماری  بر این اثر متغیر مهارت عالوه
های کاربر بر  وهش مبنی بر اینکه متغیر مهارت(. بنابراین، فرض پژp< 001/0معنادار است )

( -37/0شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر ) متغیر کاربردهای منفی تأثیر دارد، تأیید می
های  شود، به این معنا که افرادی که مهارت توان گفت این اثر نسبتاً متوسط برآورد می می
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اجتماعی مجازی را نیز بیشتر ارزیابی های  کاربری بیشتری دارند، کاربردهای منفی شبکه
 کنند. می

 

 های اجتماعی مجازی های کاربر بر متغیر کاربردهای شبکه . برآورد اثرات مهارت10جدول 

 C.R P ضریب تأثیر ضریب تعیین متغیر وابسته متغیر مستقل

 های کاربر مهارت
 000/0 299/5 58/0 33/0 کاربردهای مثبت

 000/0 849/4 37/0 14/0 کاربردهای منفی
 

 گیري . بحث و نتیجه6

های اجتماعی  این پژوهش به منظور مطالعه و بررسی رابطه مهارت کاربر و کاربردهای شبکه
های مذکور  مقیاسای  اعتبار محتوایی و سازهو بررسی موبایلی جوانان شهر یزد انجام گرفت 

ابتدا پرسشنامه اولیه طراحی گردید محرز گردید. به همین منظور با استفاده از تحلیل عامل 
ای( پس از آن پرسشنامه در اختیار استادان راهنما و مشاور و چهار نفر از  )اعتبار نمونه

نظران این حوزه قرار داده شد و نظرهای اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال شد  صاحب
تحلیل عامل تأییدی  1سآمو افزار )اعتبار صوری(. به منظور اطمینان بیشتر با استفاده از نرم

انجام شد که نتای  آن بیانگر تأیید مطلوبیت اعتبار ابزار بود. به عبارت دیگر بارهای عاملی 
های  های کاربر و کاربردهای شبکه هایی چون مهارت های ابعاد متغیر مربوط به همه گویه

ا از تغیرهاجتماعی مجازی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و در نتیجه ابزار سنجش این م
نفر نمونه مورد مطالعه که  385های کمی از بین  بررسی یافته اعتبار عاملی برخوردار است.

درصد پاسخگویان  6/22اند حاکی از آن بود که،  درصد زن بوده 8/53درصد مرد و  2/46
درصد  0/1درصد واتساپ،  0/1درصد از تلگرام،  7/72کنند،  بیشتر از اینستاگرام استفاده می

  کنند. درصد نیز بیشتر از شبکه اجتماعی سروش استفاده می 6/2نگو و تا

 :کرد بیان توان می را زیر نتای  شد، گفته آنچه به باتوجه

و بیانگر آن است که مهارت کاربر یکی از  همراستاست تحقیق تجربی پیشینة با هایافته
بر  وهعالهای مهمی است که در تحلیل کاربردهای شبکه اجتماعی مجازی مؤثر است.  مؤلفه

ه کاربردهای شبکه اجتماعی است تأثیرگذار که پیشبینیکنند ملیابر عومهارت کاربر ین ا
اربردهای شبکه اجتماعی ی کهاریسك فاکتوبوده و متقابالً ارتباط بین عدم مهارت و سایر ر

؛ پانگ، 2015شده است )نامهو و چولمو، مانند هویت سیال، مشغولیت افراطی و ... تأیید 

                                                           
1. Amos 
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های اجتماعی  کننده کاربردهای شبکه تعیینمل اعواز یکی (. بنابراین مهارت کاربر 2005
  (.2011؛ مارتین، 1395است )حسینی و همکاران، 

منظور بررسی برازش مدل پیشنهادی نیز از چند شاخص استفاده شده است. بر پایه  به 
GFIقرارداد، مقدار 
1 ،TLI

CFIو  2
باشد تا مدل پذیرفته شود.  90/0تر از  باید برابر یا بزرگ 3

دهندة مطلوبیت برازش  شده است که نشان 9/0های مزبور بیشتر از  در مدل حاضر، شاخص
)در  5کوچکتر از  df/Cminاست، وجود  510/1محاسبه شده df/ Cmin مدل است. مقدار

گفته شده است( نشان دهنده برازش مناسب مدل است. همچنین  3برخی منابع کمتر از 
RMSEAمجذورات تقریب ) خطای میانگین ریشه

با توجه به دامنه  است. 045/0( برابر 4
شوند، پژوهش حمایت میهای  ها مدل مفروض تدوین شده توسط دادهمطلوب این شاخص

های برازش داللت بر مطلوبیت ها به مدل برقرار است و شاخصبه عبارت دیگر برازش داده
بر این با توجه به نتای  آزمون بررسی رابطه بین مهارت  عالوه مدل معادله ساختاری دارند.

کاربر بر  های کاربر و کاربردهای مثبت و منفی شبکه اجتماعی موبایلی، اثر متغیر مهارت
(. بنابراین، فرض پژوهش p< 001/0متغیر کاربردهای مثبت به لحاظ آماری معنادار است )

شود. با  می های کاربر بر متغیر کاربردهای مثبت تأثیر دارد، تأیید مبنی بر اینکه متغیر مهارت
شود، به ای قوی برآورد می اندازه توان گفت این اثر به ( می58/0توجه به مقدار ضریب تأثیر )

تری نسبت به  های کاربری بیشتری دارند، نگرش مثبت این معنا که افرادی که مهارت
های کاربر بر  عالوه بر این اثر متغیر مهارت های اجتماعی مجازی دارند. کاربرد مثبت شبکه

(. بنابراین، فرض p< 001/0متغیر کاربردهای منفی نیز به لحاظ آماری معنادار است )
های کاربر بر متغیر کاربردهای منفی تأثیر دارد، تأیید  بر اینکه متغیر مهارتپژوهش مبنی 

ای متوسط  توان گفت این اثر به اندازه ( می-37/0شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر ) می
های کاربری بیشتری دارند، کاربردهای  شود، به این معنا که افرادی که مهارت برآورد می
 کنند. عی مجازی را نیز بیشتر ارزیابی میهای اجتما منفی شبکه

بنابراین هر چه سطح مهارت کاربر افزایش یابد میزان کاربردهای مثبت شبکه اجتماعی  
یابد و هر چه سطح مهارت کاربر کاهش پیدا کند میزان کاربردهای منفی  نیز افزایش می

ملکیان هش وپژاصل از های ح با یافتهه مدآست دنتای  به یابد.  شبکه اجتماعی افزایش می

                                                           
1. Goodness of Fit Index 

2. Tucker-Lewis Index 

3. Comparative Fit Index 

4. Root Mean Square Error of Approximation
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های اجتماعی و آگاهی اینترنتی رابطه معناداری  ( که معتقدند بین گرایش به شبکه1394)
( نیز معتقدند بین استفاده از تلفن همراه 2016وجود دارد همسو بوده است. ناونتا و همکاران )

ی وجود دارد، آموزان رابطه منف و اثرات آن بر سالمت روانی، خواب و عملکرد تحصیلی دانش
استفاده از تلفن همراه در شب زیاد باشد این امر مشکل بیدار شدن از خواب، در واقع هر چه 

بیدار شدن زمان خستگی، کاهش در عادات مطالعه، مشکل در غلظت خون، افزایش در 
ها را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر  های از دست رفته و دیر رفتن برای کالس کالس

( نیز نشان دادند که گستردگی و 2014السیری و همکاران )ل از تحقیقات انتای  حاص
های مجازی، کاربران را به برقراری ارتباط و  های جدید و شبکه های باالی فناوری قابلیت

عالوه بر این نتای  پژوهش آنها نشان داد تأثیر استفاده از   توسعه روابط قادر ساخته است
ماعی بر روی معاشرت، تمرکز و ارتباطات اجتماعی بسیار قوی و های اجت ها و شبکه فناوری
 دارد. تحقیق حاضر مطابقت  ه درمدآها با نتیجه بدست یافتهین ا. که  دار بوده است معنی
د و مهارت شو مر مهم تلقی میایك کاربردهای شبکه اجتماعی ینکه ابا تبیین ط تبادر ار 

باید شود؛  میب محسوکاربردهای شبکه اجتماعی ر بار ثرگذامل اعو مهمتریناز یکی کاربر، 
های ابزار محور مثل مهارت  دسترسی مهارتی جوانان مانند مهارتکه هر چه  شتر داظهاا

های پایه که برای کار با اینترنت الزم است( و مهارت معمولی )توانایی  عملکردی )مهارت
های این فضاها باخبر باشند که  ریگشت و گذار در اینترنت( بیشتر باشد و جوانان از ریزه کا

ها رقم زد قادر خواهند بود  توان به واسطه این فناوری ای را می چه رفتار و اعمال ناهنجارگونه
تا در فضای شبکه اجتماعی مجازی کارآمدتر عمل کنند اما در مقابل افراد بدون مهارت 

منفی را نیز شاید نتوانند کاربردی و سواد اطالعاتی از روی فقدان اطالعات الزم کارکرد 
این  آید که پدید می دیجیتال حوزه در مادی شکاف نوعی بینی کنند. در این شرایط پیش

 که های مختلفی مهارت به سطح تر است و این مهارتی محسوس دسترسی شکاف در نوع

س سااین ابر  گردد. برمی های اجتماعی موبایلی دارند اینترنت و شبکه از استفاده در افراد
نوع کاربرد شبکه مر ار در اثرگذو اشاخص مهم  یكان به عنود مهارت کاربر شو مید پیشنها

د. گیرار جتماعی قراران اگذ  سیاستو توجه محافل علمی رد بیشتر مواجتماعی مجازی 
دن باالبرر مساعد به منظو یبسترد شو مید با توجه به نتای  مطالعه حاضر پیشنها ،ینابنابر
پذیری  ویژه آموزش و جامعه های الزم به آموزشیش افزاطریق کاربر از  ،ان مهارتمیز

 جوانان از دوران کودکی صورت گیرد.
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