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 رامگاینستااجتماعی  شبکه افراد از استفاده مدّت بين رابطه بررسی
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 ران)نویسنده مسؤل(گروه علوم اجتماعی ، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ای

  

 

 

محور و بر پایۀ هنجارهای های اینترنتی اجتماعهای اجتماعی مجازی که نسلی نو از سامانهشبکه :چکیده

باشند. در ایران نیز از بدو پیدایش جوامع غربی هستند در حال گسترش روزافزون در تمامی نقاط جهان می

ای اجتماعی، نسل جدیدی از هشبکه. زونی بوده استها مخاطبان آن در کشور پیوسته رو به فاین شبکه

اند. این گونه های جهانی اینترنت قرار گرفتههایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکهپایگاه

ای از کاربران اینترنتی با ویژگی خاص کنند و هر کدام دستهها بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت میپایگاه

دانند که امکان دستیابی به های اجتماعی میرسانهای از های اجتماعی را گونهآورند. شبکهمی را گرد هم

های شبکه. اندشکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده

اند، بر این اساس مقاله  های ارتباط جمعی در عصر کنونیرسانه ترین ابزار ومدرن ترین واجتماعی از مهم

پرداخته است.  اجتماعی تغییرات شبکه اجتماعی اینستاگرام و افراد از استفاده مدّت بین رابطه فوق بررسی

است. ابزار گردآوری اطالعات  آمده دست به 733 معادل کوکران فرمول از پژوهش این در نمونه حجم

 درصد و آلفای 37/0( اجتماعی تغییرات) وابسته غیرمت( پرسشنامه 73) پرسشنامه پرسشنامه بود که آلفای

آمد. در نهایت متغیر مدت زمان استفاده از اینستاگرام با بتای  دستبه درصد 37/0کلی  طوربه نامهپرسش

 توانست بر متغیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود. 727/0

 شبکه اجتماعی، اینستاگرام، تغییرات اجتماعی.  :هاواژه کلید

 

 مقدمه

های دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده کاربران قرار های مختلف و نو در امتداد رسانه  هر روز وسایل ارتباطی جدید با قابلیت

ای نیز هستند، بنابراین از آنجایی که این دسته از رسانه های نو های مختلفی را دارند و اکثراً چند رسانهگیرد که قابلیتمی

اند. سده اول هزاره سوم میالدی را می توان ها را راحت و آسان کردهای هستند دسترسییل ارتباطی چند رسانهظهور جزو وسا
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برای  5جی ای بارنز 5473عصر دگرگونی ارتباطات و شکل گیری گونه های تازه ای از ارتباطات جهانی دانست. درسال 

ی از رشته ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می کنند و این برای الگوهای «شبکه های اجتماعی»نخستین بار از اصطالح 

الگوها به صورت رایج در میان عموم و دانشمندان علوم اجتماعی به کار می رود. البته مفهومی با عنوان شبکه های اجتماعی 

 (.5740)قدیمی،  ا مطرح شددر دانشگاه ایلی نیوز در ایاالت متحده امریک 5470اینترنتی با قالب امروزی اولین بار درسال 

 و سازی گروه امکان که هستند موبایلی های اپلیکیشن کنیمهای اجتماعی یاد میامروزه آنچه که از آن به عنوان شبکه

های اجتماعی واقعی شبکه تداوم مجازی، اجتماعی هایشبکه دیگر عبارت به. دارند همراه به را افراد بین عالیق سازی مشترک

اند، خود بسترساز های اجتماعی واقعی شکل گرفتهی اجتماعی مجازی که بر بستر شبکههابراین پدیده جدید شبکههستند. بنا

توانند کنند و میاند، این شبکه ها در جریان وقایع اجتماعی به سرعت شکل گرفته و سریع عمل میهایی شدهایجاد گروه

تر باشد و ضریب های اینترنتی اش گستردهای زیر ساختر قدر جامعهفضای اجتماعی را به واکنش وادارکنند. بنابراین ه

های اجتماعی بیشتر و گذاری شبکههای مجازی بیشتر و تأثیرگیری شبکهشکل امکان باشد، بیشتر آن در اینترنت نفوذ

الت اجتماعی افراد را های موبایل مدت زمانی است که مناسبات و تعامهای اجتماعی با ورود اپلیکیشنشدیدتر است. شبکه

های اجتماعی مجازی به عنوان نوعی فناوری تلقی شده و بسته به نوع استفاده از بیش از بیش تحت تأثیر قرارداده اند شبکه

گیرد. روند اثر بخشی شبکه های اجتماعی درجامعه به سواد آن تأثیرات و پیامدهای مثبت یا منفی آن مورد بررسی قرار می

اد رسانه ای مردم بستگی دارد. طبیعتاً اگر در این بارۀ اطالعات مثبتی نداشته باشند به سمت جنبه های منفی دیجیتالی و سو

های بومی و باال بردن ضریب امنیتی استفاده از ای شهروندان، مانند ایجاد شبکهشوند. بنابراین باال بردن سواد رسانهکشیده می

های اجتماعی را زنان ها و شبکهکاربران رسانه . با توجه به اینکه بیشترین مخاطبان ودهدها را کاهش میاین ابزارها، آسیب

، 2و همکاران رایندینگز) شودهای منفی به نسل آتی میای زنان مانع انتقال پیامدهند، باال بردن سطح سواد رسانهل میتشکی

2002) . 

 جزیی به که طوری به. کنندمی ایفا جهان سرتاسر مردم وابطر در مهمی بسیار نقش اجتماعی هایامروز، شبکه دنیای در

 نمودن کوتاه و تسهیل هاشبکه این پیدایش اساس که است حالی در این. اندشده تبدیل مردم بیشتر زندگی از ناپذیرجدایی

 خود مشتاقان خیل بر روز به روز نوظهور چندان نه پدیده این نیز ایران در. گرددمی تلقی جامعه افراد میان ارتباطی مسیر

 داشتند، اما هاشبکه این از استفاده چگونگی و ماهیت به نسبت کمی شناخت افراد دور چندان نه گذشته در شاید. افزایدمی

 اطالعات تبادل و هم صحبت با هاشبکه این به راجع مردم متفاوت طیف که هستیم آن شاهد روزمره زندگی در روزها این

 (.5740احمدی، زنند )می حرف آن سواد، ازبی و پیر، باسواد و مرد، جوان و زن از جامعه در مختلف اتطبق. نمایندمی

ای در حال تکنولوژیک به سمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه -جوامع مختلف تحت تأثیر تحوالت بسیار عظیم علمی

هایی چون ای، جوامع با چالشفناوری است. در جامعه شبکهای است که ساختار آن متاثر از ای، جامعهاند. جامعه شبکهحرکت

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

اند. به نظر دهرو شگیری هویت سیال و غیره رو به های 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

یند جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی دنیای اجتماعی افراد را بسیار آمانند ایران متزلزل شده است. فر

                                                           
1 Barnes 
2 Ridings and et al 
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های اجتماعی مجازی به لحاظ آورد. شبکهوجود میها بهناپذیر شدن چنین دنیایی را در آنلکند و احساس کنتربزرگتر می

عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیایی در درون مرزهای ملی، تبدیل شدن به یک ارتباط خصوصی و 

-زمینه و اندبدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شدهیای بوسیلهشخصی و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوی مراجع قدرت، به

 (.5734رجبی، ) اندوجود آوردهها و نهادهای قدرت را در جوامع بههای تأثیرگذاری خارج از کنترل دولت

جاام  هایی داشته باشیم که تاکنون با این موضوع انجام گرفته است و در نهایت، با اناز این رو، الزم است ابتدا مروری بر پژوهش

پیمایشی اینترنتی در میان اعضای یک شبکه اجتماعی اینترنتی بومی که باا برخاورداری از وساعت اعضاا تاا حادودی بتواناد        

های ناشی از پیمایش تالش خاواهیم کارد   ای از جامعه مجازی ایرانی با همان تنوع فرهنگی باشد، و تجزیه و تحلیل دادهنمونه

جواناان باه دسات آوریام.     ارتباط باین فاردی   های اجتماعی اینترنتی و ضور در شبکهدرک درستی از رابطه میان عضویت و ح

 چاه  برناماه اجتمااعی اینساتاگرام    در شاده  ارائاه  محتاوای  از افاراد شود،  مشخص که است این پژوهش این در مسئله اساسی

 افاراد تغییارات اجتمااعی    روی بر یامدهایپی و آثار چه برنامه اجتماعی اینستاگرام تر واضح صورت به یا پذیرند؟می را تأثیراتی

 دارد؟

 

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و 

گاترین رایندینگز و همکارانش شبکه های اجتماعی مجازی را گروهی از مردم با منافع و عملکردهای مشترک تعریف می کنند 

ق یک مکاان یاا مکاانیزم مشاترک باا      که به طور منظم و در دوره زمانی مشخصی به صورت سازمان یافته در اینترنت و از طری

  .(2002 ،و همکاران )رایندینگز یکدیگر ارتباط دارند

توان باه هار مجموعاه یاا سیساتم درون      را می5شبکه واژه .اجتماع تشکیل شده است بخش شبکه و وهای اجتماعی از دشبکه

ا چند نظام در محدوده مکان و زمان است و نسبت دادکه هدف آن به اشتراک گذاشتن یک قابلیت یا توانایی بین دو ی 2پیوندی

شبکه، مجموعه ای از اشیاءیا دساتگاه هاایی مانناد:     :مانی ندارد. در واقع می توان گفتدرحالت مطلوب ، محدودیت مکانی و ز

یاام فاوری و   ها عناصر ارتباطی مانند ایمیل ، تابلوی پیام، پتلفن، فکس ورایان است که به هم متصل اند. در این دست از پایگاه

 (. 5734 ،)علیمرادیای شنیداری، دیداری و نوشتاری با هم به صورت ترکیبی در یک جا وجود دارند گپ با وسایل رسانه

های خاص حول موضوعی توان در دو گروه عمومی و خاص قرار داد. شبکهبندی میترین تقسیمهای اجتماعی را در سادهشبکه

هاا و  های اجتماعی عماومی کااربران اینترنتای باا انگیازه     ربران شان نیز کم است، ولی در شبکهاند و تعداد کاویژه شکل گرفته

ها هر نوع کااربری  کنند. در این شبکهها دنبال میشان را از طریق این پایگاهاهداف مختلف حضور دارند و شبکه سازی مجازی

ها اغلاب باه   ترین کاربران این نوع شبکهیدا کرد، تعداد معروفها پتوان درآنحضوردارد و اغلب دوستان و آشنایان برخط را می

هاای اجتمااعی عماومی در دنیاای اینترنات      تارین شابکه  رسد. فیس بوک، اورکات و مای اسپیس مهمچندصد میلیون نفر می

 (.5740)قدیمی، هستند

گیارد. ایان ناام    د ارتبااطی را دربار مای   های جدیواقع نامی است که تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری فضای مجازی در

طاور کاه کااترین هاایلس     (. هماان 2003، 7( ابداع شد )هاولمز 5437نخستین بار بوسیله ویلیام گیبسون در رمان نورومانسر )

                                                           
1 network 
2Interconnected 
3 Holmes 
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هاای  های مبتنی بر فناوری انجام شده در دههدهد دیدگاه گیبسون خودبخود به وجود نیامده بود و دگرگونی( نشان می5447)

 (.2007، 5نقش زیادی در ظهور این اصطالح داشت )به نقل از ویتاکر 5440و 3054

افتاادن ماوج   از پایاان جناج جهاانی دوم و باا راه     دهد که ظهور فضای مجازی در واقع درست بعاد  ( نشان می2002فلیشی )

 (. 2007های جدید کامپیوتری در فرم اولیه آن اتفاق افتاد )به نقل از ویتاکر، فناوری

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

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

 (.5737، دهقاندهند )میاساس فضای مجازی را تشکیل 

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 افتااده اسات. ویتااکر در    

کند که حدود بیست میلیون نفر آن را از تلوییون تماشا کردند. ین مسئله به رویداد تاجگذاری ملکه انگلستان اشاره میتوضیح ا

شد، در این چناد مااه   دستگاه برآورد می 700000ها در انگلستان تا قبل از چند ماه مانده به مراسم که تعداد تلویزیوندر حالی

گیاری و  های بعد رفته رفته به شکلسال های ارتباطی درانگلستان خریداری شد. شیوع فناوریتقریباَ همین تعداد تلویزیون در

بوسایله   5473ظهور فضای مجازی منجر شد. کلمه فضای مجازی )سایبر اسپیس( از درون کلماه ساایبرنتیکس کاه در ساال     

رود کاار مای  هاای پیچیاده باه   ماورد سیساتم   نوربرت وینر ابداع شده بود پدید آمد. سایبرنتیکس علم نظریه کنترل است و در

 (.2007)ویتاکر، 

ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان باا  »ای تحت عنوان (، مطالعه5733سجادیان و نادی )

دگی و انزوای اجتمااعی باا   انجام دادند. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین افسر« مدت زمان روزانه معمولی کاربری اینترنت

مدت زمان معمول استفاده از اینترنت در کاربران نوجوان و جوان است. نتایج نشان داد که استفاده بیش از حد از اینترنت مای  

 تواند برای سالمت، رشد روانی و رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان خطر آفرین باشد.  

انجام داد.  «اصفهان شهر جوانان فرهنگی هویت بر فیسبوک اجتماعی شبکه تأثیر»با عنوان ای ، مطالعه(5745) قاسمی

 اینترنتی از پرسشنامه گیریبهره و دسترس در و داوطلبانه گیری نمونه روش از استفاده با و پیمایشی صورت بهوی پژوهش 

 ( تشکیل می دهند، نتایجنفر 272با نمونه)  5745محقق ساخته می باشد جامعه آماری کاربران جوان فیس بوک در سال 

 و فیسبوک در کاربران فعالیت و مشارکت میزان و استفاده عضویت، میزان مدت زمان بین که است آن از حاکی حاضر پژوهش

 فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک مطالب محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت

 .دارد ودوج مثبتی معنادار رابطه

های بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر ارزش»ای با عنوان (، مطالعه5737زنجانی زاده و محمدی جوادی )

 کاربران که دهد می نشان تحقیق نتایجانجام دادند. « مشهد 7آموزان دبیرستانی مدارس دولتی ناحیه خانوار در بین دانش

 تمایل الکترونیکی پست و چت به بیشتر تکنولوژی این از مناسب گیری بهره های شیوه به کافی هیآگا عدم دلیل به اینترنت

 هفته در دقیقه 523 با چت از استفاده میزان و بوده هفته در دقیقه 743 اینترنت از استفاده میانگین که طوری به اند داشته

 است. داده اختصاص خود به اینترنت از استفاده انواع میان در را میانگین بیشترین

 
                                                           

1 Whittaker 
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 فرضیه تحقیق 

 دارد وجود رابطه اجتماعی تغییرات و اینستاگرام اجتماعی شبکهاز افراد  استفاده مدّت بین رسدمی نظر به. 

 

 روش تحقیق

ه آوری اطالعات در حیطه علوم انسانی، همانا پرسشنامه استفاده شدترین وسیله جمعترین و متداولدر این پژوهش از معمولی

بینی وقایع و شرایط (. به همین لحاظ برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته، حال، و یا پیش5733است )عباس زاده، 

 (. 5733کنند)سیف نراقی، آینده از پرسشنامه استفاده می

تشکیل  5747 -5743بندرعباس در سال تحصیلی  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان جامعه آماری این پژوهش را کلیه

 53732بندرعباس اخذ شده، جامعه آماری دانشجویان  اسالمی واحد آزاد دهند. طبق آماری که از دایره آموزش دانشگاهمی

بندرعباس از فرمول کوکران به  واحد اسالمی آزاد دانشگاه باشد. حجم نمونه در این پژوهش برای انتخاب دانشجویاننفر می

در این تحقیق با استفاده از آلفای  است. آمده دست به 733کوکران حجم نمونه معادل  که طبق فرمول. دست آمده است

کرونباخ به بررسی این امر پرداخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ هر چه به یک نزدیک باشد قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر 

 37/0طور کلینامه بهدرصد و آلفای پرسش 37/0پرسشنامه( متغیر وابسته )تغییرات اجتماعی(  73است. آلفای پرسشنامه )

 دست آمد.هدرصد ب

 

 های تحقیقیافته

 آمار توصیفی

 جامعه یاعضا کیکایاز مشخصات  یکه حاک باشدیو... م یمیترس شیها، نماداده یبندو طبقه میتنظ 5یفیموضوع آمار توص

کند و اطالعات به دست آمده به می فیه را توصگروه، همان گرو کیاطالعات حاصل از  یفمورد بحث است. در آمار توصی

 : شودیها استفاده مداده یسازخالصه یبرا یفیاز سه روش در آمار توص ی. به طور کلشودیداده نم میجات مشابه تعمدسته

 استفاده از جداول .5

 استفاده از نمودار .2

 ها باشند. از داده یمهم اتیدهنده خصوصخاص که نشان یریمحاسبه مقاد .7

 

 متغیر جنسیت توزیع فراوانی: 1جدول

 متغیر جنسیت فراونی درصد فراوانی

 پسر 207 3/37

 دختر 537 2/77

 جمع 733 0/500

 

                                                           
1 Descriptive statistics 



 63-77، ص 1931،  بهمن 1، جلد 02روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0042 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

07 

 

 

درصد از پاساخگویان دختار هساتند.     2/77درصد از پاسخگویان پسر و  3/37 شوددیده می ،5شماره  جدولدر گونه که همان

 اغلب پاسخگویان مرد هستند.  

 

 اینستاگرام از کاربران استفاده مدّت یع فراوانیتوز: 2جدول

 اینستاگرامبرنامه اجتماعی  ازافراد  استفاده متغیر مدّت فراونی درصد فراوانی

 ساعت 2تا  5بین  573 3/73

 ساعت 7تا  7بین  523 0/77

 ساعت 3تا  7بین  74 0/57

 ساعت 3تا  7بین  72 5/55

 ساعت 3باالتر از  27 5/7

 جمع 733 0/500

 

 

 3/73شود دیده می اینستاگرامبرنامه اجتماعی  از افراد استفاده گونه که جدول متغیر مدّتهمانو  2با توجه به جدول شماره 

از  ساعت 7تا  7بین  درصد از پاسخگویان 0/77اند و ساعت از اینستاگرام استفاده کرده 2 تا 5 درصد از پاسخگویان بین

درصد از  5/55اند و ساعت از اینستاگرام استفاده کرده 3 تا 7 درصد از پاسخگویان بین 0/57اند و اینستاگرام استفاده کرده

ساعت از اینستاگرام  3 از درصد از پاسخگویان باالتر 5/7اند و ساعت از اینستاگرام استفاده کرده 3 تا 7 پاسخگویان بین

از پاسخگویان به این گویه  3/0اند. ضمنا اینستاگرام استفاده کردهساعت از  2 تا 5 اند. اغلب پاسخگویان بیناستفاده کرده

 اند. پاسخ نداده

 آمار استنباطی

 نظر مورد جامعه از علمی گیرینمونه طریق از( جامعه میانگین) جامعه پارامترهای برآورد منظور به استنباطی آمار هایروش

 و است جامعه پارامترهای باره در مقداری بیان یک آماری فرضیه. است فرض آزمون آغاز نقطه آماری فرضیه. رودمی بکار

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

 کوچک گروه کی از آمده بدست اطالعات تحلیل و تجزیه جهت استفاده مورد آماری هایآزمون . شودمی بیان( HA) خالف

 آزمون. شوندمی تقسیم پارامتری گروه یک به متغیرها گیریاندازه مقیاس به توجه با نظر مورد جامعه به آن تعمیم و( نمونه)

 . باشدیمبکار رفته در این تحقیق شامل آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون و در نهایت تحلیل مسیر 

 .دارد وجود رابطه اجتماعی تغییرات و اینستاگرام اجتماعی شبکه از افراد استفاده مدّت نبی رسدمی نظر فرضیه تحقیق: به

 افراد از برنامه اجتماعی استفاده مدّت نیببر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس ، 7با توجه به جدول شماره 

درصد مورد تایید قرار  43رضیه فوق در سطح اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فاجتماعی  تغییرات و اینستاگرام

 .گیردمی
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 تغییرات و اینستاگرام اجتماعی شبکهاز افراد  استفاده مدّت آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین: 3جدول 

 اجتماعی

 F آماره سطح معناداری
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 متغیر منبع تغییرات

005/0 777/3 

 استفاده مدّت میان گروهی 750/27 7 207/3

 شبکه از افراد

 اجتماعی

 اینستاگرام

 درون گروهی 273/374 735 737/5

 کل 333/377 737 

 

متغیر مدت زمان استفاده از اینستاگرام با بتای  گرددیممشاهده  (3)جدول شماره  تحلیل رگرسیونل گونه که در جدوهمان

 .غیر تغییرات اجتماعی موثر واقع شودتوانست بر مت 727/0

 

 و تغییرات اجتماعی اجتماعی اینستاگرام شبکهآزمون تحلیل رگرسیون  ریبض: 5جدول

 متغیر مستقل T beta S. E b مقدار سطح معناداری

 مقدار ثابت 272/2 775/0  237/7 000/0

 استفاده از اینستاگرام 720/0 042/0 727/0 333/7 000/0

 

 

هاى ساختاری است. هدف تحلیل روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل یا 5یرتحلیل مس

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

غیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین مت

کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است. ضرایب مسیر براساس و پیشینه تحقیق استوار است. تحلیل مسیر بیان مى

متغیر مدت  ددگریمتحلیل رگرسیون مشاهده ل گونه که در جدوهمانضریب استاندارد شده رگرسیون محاسبه مى شود. 

 ر تغییرات اجتماعی موثر واقع شود.توانست بر متغی 727/0زمان استفاده از اینستاگرام با بتای 

 

 

 

 تحلیل مسیر :1نمودار 

 

                                                           
1 path analysis 

تغییرات 

 اجتماعی

استفاده از 

 اینستاگرام

779/7 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ل افراد با پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است، این تغییر بر نحوه تعام

ترین آن های ارتباطی است که برجستهیکدیگر نیز تاثیرگذار بوده است. یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم، ظهور فناوری

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

ها و امکانات خود تاثیرات عمیقی بر عنوان یکی از مهمترین این ابزارها، با قابلیتای اجتماعی بههشوند. شبکهشناخته می

های اجتماعی مجازی رو به گسترش اند. استفاده جوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاردهجنبه

ین و پرتعدادترین گروه نسلی ایران، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای تر، 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

با ابعاد مختلف شخصی، اجتماعی، ای از عوامل ثبات و همبستگی است و هویت چنان که گفتیم، هویت در درون هر جامعهآن

 ، هر یک تأثیرات زیادی در دوام و بقا و استمرار جامعه دارند.ملی و دینی

اجتماعی  تغییرات و اینستاگرام شبکه اجتماعی از افراد استفاده مدّت نیببر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس 

گونه که از همان .گیرددرصد مورد تایید قرار می 43ر سطح اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه فوق د

ینج و تونج، ونج، ، همسو و هم جهت با پیشینه تحقیق که توسط میلوارد براون تحقیق آید فرضیههای آماری بر میآزمون

مرکز ، مسعود کوثری، یرج فیضیادر خارج از ایران و ج، سندرز و همکاران، بولن و هری لی و چنج، نلوا و اناند، چک و لیون

 باشد. انجام پذیرفت، میدر ایران  ...و ( ابراهیمی و همکارانشخدیجه ناظری، افکارسنجی دانشجویان ایران

های احتمالی و بهره برداری از آثار مثبت های اجتماعی از آسیبدر پایان، چند پیشنهاد کلی جهت مصون ماندن کاربران شبکه

 گردد: می ها ارائهاین شبکه

 های اجتماعی مخرب؛های اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه با شبکهاندازی شبکه. ایجاد و راه5

 .سازی. آموزش و فرهنج2
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