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                          چکیده
هاي گیري شبکهها است. عصري که در آن شکلعصر شبکه، عصر حاضر

هاي ارتباطي زیادي را به عرصه گسترده شیوهگوناگون اجتماعي آنالین، 
است. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباطات اجتماعي معرفي کرده 

عي هاي اجتمارابطه بین حمایت اجتماعي ادراک شده با استفاده از شبکه
مجازي در دانشجویان شهر قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 

اي گیري تصادفي خوشهنفر از دانشجویان است که به روش نمونه 082
پرسشنامه چند وجهي حمایت ابزار پژوهش اي انتخاب شدند. چند مرحله

از تجزیه  نتایج حاصلاجتماعي و پرسشنامه اعتیاد به فیسبوک برگن بود. 
ریب همبستگي پیرسون و تحلیل استفاده از ض ها باو تحلیل داده

که بین نمره کلي حمایت اجتماعي ادراک رگرسیون چندمتغیري نشان داد 
ي خانواده و هاي حمایت اجتماعي از سوشده و همچنین زیرمقیاس
هاي اجتماعي رابطه منفي و معناداري وجود اطرافیان با استفاده از شبکه

(. همچنین بین حمایت اجتماعي از سوي دوستان با >28/2Pدارد )
(. P>28/2معناداري وجود ندارد ) هاي اجتماعي رابطهاز شبکه استفاده

 همچنین نتایج رگرسیون گام به گام حاکي از آن است که حمایت
هاي اجتماعي را به طور تواند واریانس استفاده از شبکهاجتماعي مي

 7/4(. بدین صورت که =β ،842/1-t =-086/2معنادار تبیین کند )
ر هاي اجتماعي به وسیله متغیدرصد واریانس مربوط به استفاده از شبکه

 حمایت اجتماعي از سوي دوستان تبیین شد.

هاي اجتماعي ، شبکهدراک شدهحمایت اجتماعي ا های کلیدی:واژه

 مجازي

 

 

 

Abstract   
The current era is the era of networks. An era, in 
which many new ways are introduced to the vast 
field of social communications by formation of 
various online social networks. This study aimed 
to investigate the relationship between perceived 
social support and usage of social networks in the 
students of Qazvin University. The research 

samples, consisting of 210 students in academic 
year 2015-2016, were selected by Multistage 
Random Cluster Sampling. The research tools 
consisted of Multi-Faceted Social Support Scale 
and Bergen Facebook Addiction Scale. Data 
analysis with Pearson Correlation Coefficient, 
Multivariate Regression Analysis showed that 
there is a significant negative relationship 
between the usage of social networks and the 

total score of perceived social support as well as 
social support from family and friends (P < 0.01). 
There is no significant correlation between 
consumption of social networks and perceived 
social support from friends (P > 0.01); however, 
the results from Stepwise Regression showed that 
social support can explain well the variance of 
the use of social networks (t=-3.190, B=-0.0216); 
i.e. %4/7of the variance related to the 
consumption of social networks was explained 
by the social support from friends factor. 
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 مقدمه                        
توان آن را کره مجازي نامید )اکبري با ظهور فضاي مجازي کره جدیدي به جهان اضافه شده است که مي

اي است که همه ساکنان پنج قاره دیگر ساکن (. دنیاي مجازي یا قاره ششم، قاره8140،تبار و اسکندري پور
ه آنهایي رود کشتابناک علم و انتقال اطالعات به مدد گسترش ارتباطات به سمتي مي آن هستند. سرعت

که در پنج قاره نیت هرگونه فعالیتي را دارند، باید در قاره ششم سهمي براي خود در نظر گیرند 
هاي اجتماعي هستند که از ارتباطات انساني تشکیل ، شبکه. بخشي از این دنیاي مجازي(8144)مصریان،

توان به دنیاي امروز مي هاي اجتماعي مجازي را در شرایط کنونيشبکه(. قدرت 0224اند )دسگوپتا، شده
یک انفجار ارتباطي تشبیه کرد که باعث شده ارتباط وسیعي را میان افراد و شهروندان ایجاد کند که در 

هاي ژوهشگر آلماني شبکههایدمان پ (.8140پذیر نبود )افراسیابي،دنیاي واقعي، با این وسعت امکان
 اي از الگوهاي تماس هستندهاي اجتماعي مجازي گونهشبکه"کند: گونه تعریف مياجتماعي مجازي را این

اي توسط یک پایگاه فني و زیرساخت اینترنت مورد ها و ارتباطات بین عوامل شبکهکه در آنها تعامل
اشد که تواند عنصري پیونددهنده بقه یا نیاز مشترک ميها هدف، عالگیرد. در این شبکهپشتیباني قرار مي

شود تا عوامل مرتبط حتي بدون حضور فیزیکي احساس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقي باعث مي
کنند که اینترنت روابط میان افراد را با برخي محققان اظهار مي .(0282)هایدمان، اندقرار گرفته
از بزرگترین  کنند. یکيتر ميهاي ارتباط اجتماعي را قويبخشند و شبکهميهاي پیشرفته بهبود تکنولوژي

رود و یک مکان مجازي براي هاي فضا و زمان فراتر مينقاط قوت اینترنت این است که از محدودیت
توانند روابط اجتماعي خود را با دیگران حفظ کنند آورد که از طریق آن افراد ميمالقات فراهم مي

(. انسان موجودي ذاتا اجتماعي است که بقاي وي در گرو زندگي با دیگر انسانها 0220ریسي، )پاپاچا
(. از آنجا 0221کنند )برون، هایي از روابط اجتماعي زندگي ميباشد. از این منظر افراد در درون شبکهمي

زمان  باشد و افراد درهاي اجتماعي ميترین دلیل استفاده کاربران از شبکهکه برقراري ارتباط که اصلي
توانند ارتباط بر قرار کنند، در بسیاري از موارد منجر به استفاده افراطي افراد، به کمي با افراد متعدد مي

شود که افراد به ارتباط در فضاي مجازي ها شده است و باعث ميخصوص نوجوانان و جوانان از این شبکه
ي ها را تهدید کند )ذکایتواند سالمت رواني آن، این امر ميبیش از ارتباط در فضاي واقعي عالقمند شوند

توان فرض کرد که اینترنت براي افراد ( مي0222(. از طرفي طبق مدل هامبرگر و آرتزي )0280وکتیبي، 
کند. گمنامي برخط، حضور نداشتن فیزیکي دیگران و رو در رو و یک محیط اجتماعي آرماني فراهم مي

دهد تا تعامل اجتماعي خود را کنترل کنند )جوکار و همکاران، ا به کاربران اجازه ميهواقعي نبودن تماس
 ها و ارتباطات اجتماعي زندگيدارند که افزایش تنهایي با کاهش در پیوند(. یانگ و ردگرز بیان مي8111

دگي و عقب زایش افسرواقعي با استفاده از اینترنت مطابقت دارد، به عالوه این که استفاده از اینترنت با اف
(. در ایران دانشجویان پس از 8141نشیني از زندگي واقعي عجین بوده است )برات دستجردي و صیادي، 
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اي زماني حساس از مراحل رشد خود، براي ادامه طي مراحل دبیرستان و قبولي در امتحان کنکور، در بازه
(. 8140شوند )جوادنیا و همکاران، گاه وارد ميتحصیالت عالي به محیطي اغلب به دور از خانواده، به دانش

زا است )پیروي و همکاران، اي استرسدوره تحصیلي دانشگاهي به واسطه حضور عوامل متعدد، دوره
(. 8140یابد )جوادنیا و همکاران، ها در دوران دانشجویي بروز بیشتري مي(. لذا تاثیرات این گونه شبکه8114

اي میان عوامل تنش زاي زندگي و بروز مشکالت جسمي و یفاي نقش واسطهحمایت اجتماعي از طریق ا
رواني و همچنین تقویت شناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش بقا و بهبود کیفیت زندگي 

(. همراه با تحوالت رشد 8141به نقل از حلوایي پور و نصرت آبادي،  ; 0222شود )سوارز و همکاران، مي
ي در هیچ گیرد، ولتري به خود ميهاي پیچیدهیابد و به تدریج شکلحمایت اجتماعي نیز تحول مينیاز به 

یاز تر شدن نهاي مهم پیچیدهدهد. شاید یکي از علتاي از زندگي این نیاز اهمیت خود را از دست نميبرهه
رات یرا همراه با تغییهاي اجتماعي او باشد. زبه حمایت اجتماعي، مقتضیات رشدي فرد و گسترش شبکه

ییرات، شود. به رغم این تغهاي اجتماعي مختلف نیز دستخوش دگرگوني ميرشدي نحوه ي ارتباط با شبکه
 تواند به عنواندر همه حال مي "آنچه مهم است ضرورت وجود این جنبه از روابط اجتماعي است که تقریبا

هاي ناگوار مصون دارد و شخص را از پیامد هاي فشار آور عمل کندسپري در مقابل حوادث و رویداد
 (. 8114)رستمي و احمدنیا، 

حمایت اجتماعي به رفتارهاي حمایتي و منابع پیوندهاي اجتماعي که شامل حمایت هیجاني، صمیمیت،       
توان در دو گروه: (. حمایت اجتماعي را مي0228شود، اشاره دارد )هریس، تعامل مثبت و حمایت مادي مي

قرار داد )گارنفسکي و همکاران  0حمایت اجتماعي ادراک شده -0، و 8حمایت اجتماعي دریافت شده -8
شود، زیرا به تعامالت میان (. حمایت اجتماعي دریافت شده، بعد رفتاري حمایت اجتماعي تلقي مي0224،

گردد و تلقي ميفردي وابسته است. در مقابل حمایت اجتماعي ادراک شده، بعد شناختي حمایت اجتماعي 
ها ارزشمند است عبارت است از ادراک فرد در مورد اینکه مورد محبت و عالقه دیگران قرار دارد و براي آن

(. در حقیقت حمایت اجتماعي ادراک شده به این نکته 8142)به نقل از شهیاد، بشارت، اسدي و علي پور، 
(. اما درک حمایت 0282سب هست یا خیر )گالکتي، اشاره دارد که آیا روابط موجود از نظر فرد کافي و منا

ر تتر است. به عبارت دیگر، درک و نگرش فرد نسبت به حمایت دریافت شده مهماز دریافت آن بسیار مهم
اي که درک مناسب از (. به گونه8148باشد )میکاییلي و همکاران، از میزان حمایت ارائه شده به وي مي

رد زا براي فتواند گرایش به رفتارهاي آسیبخانواده، دوستان و افراد خاص ميهاي دریافت شده از حمایت
 (.8144و جامعه را کاهش دهد )محمدي و همکاران، 

                                                           

8 Received social support 
0 Perceived social support 
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هاي اجتماعي آنالین ي شبکههاي اجتماعي نظریات متفاوتي ایراد شده است، اما در حوزهدر حوزه شبکه
هابرماس، نظریه شبکه و به خصوص ولمن و همچنین باشد. بر این اساس، به نظریات نظریات محدود مي

هابرماس، از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور کنیم. از دیدگاه نظریه اینگهارت اشاره مي
جب هاي همگاني و اینترنت موسازد، رسانهفیزیکي تعداد به نسبت اندکي از شهروندان را امکان پذیر مي

به نقل از حکیم آرا و  ;8111اند )دالگرن، ترجمه شفقي، گاني را پدیدار ساختهبرقراري محیط تعاملي هم
ند توانگوییم که در آن کاربران ميهایي ميهاي تعاملي در اینترنت، به محیط(. محیط8140همکاران، 

خن س هاي تعاملي اینترنت بحث شرایط آرمانيارتباط دو طرفه برقرار نمایند، مانند چت. در فضاي محیط
توان آن را بدین گونه مطرح کرد، هابرماس معتقد است که نیازهاي یابد و ميهابرماس تحقق ميمورد نظر 

اساسي یا اصیل معیني وجود دارد که تمامي افراد کامالً آزاد، آنها را دارند و این نیازها توسط هر کس که 
به نقل از حکیم آرا و  ;8112)استیون، صمیمانه وارد یک گفتگوي عملي شود، ضرورتاً کشف خواهد شد 

-الخصوص در محیط تعاملي اینترنت افراد به(. با توجه به این که در محیط اینترنت علي8140همکاران،

احثه گیري یک فضاي گفتمان و مبتوانند نیازهاي خود را مطرح کنند، این طرح نیازها باعث شکلراحتي مي
افزاید روابط میان گویندگان و شنوندگاني گیرد. هابرماس ميکل ميشده و در این مباحث افکار جدیدي ش

شود تا یکي دیگر از کارکردهاي گفتار که همان شیوه یا کاربرد که از توان ارتباط برخوردارند، موجب مي
زبان عادي تلفیق شده است، وارد عمل گردد و در کاربرد توصیفي زبان هر گفتار کنش نوعي دربردارنده 

نده هاي درونیم را براي شنومیمیت یا صداقتي است که با آن من گوینده احساسات، نیازها و نیتقول ص
ن و هاي مکنم، درست همین طور است که گفتار شنونده را به دنیاي دروني احساس ما و انگیزهابراز مي

بکه، تعداد افرادي (. بر اساس نظریه ش8174کشاند )هابرماس، هاي من ميهمینطور به ارزیابي صحت گفته
گتر سازد. هرچه اندازه شبکه بزرباشند، اندازه شبکه را ميکه در شبکه فرد وجود دارند و با فرد در ارتباط مي

هاي متنوع شود. بنابراین، تنوع روابط، طیف وسیعي از حمایتباشد، امکان دسترسي فرد به منابع بیشتر مي
من، منبع حمایت و اینکه چه نوع پیوندهایي، چه نوع حمایتي را آورد. به نظر ولرا براي افراد فراهم مي

وستي هایي با تراکم پایین دکنند، از اهمیت بسزایي برخوردار است. ولمن معتقد است که، شبکهفراهم مي
کنند و این بخاطر حفظ پیوندهایي است که دوستان، با دیگر اعضاي تري را فراهم ميو همراهي بیش
ي و شود، تراکم نیست، بلکه ارتباط و پیوستگنظر ولمن آن چیزي که منتهي به حمایت مي شبکه دارند. به

شود، یعني انواع ارتباطات با پیوندهاي بین اعضا شبکه تامین کننده تماس است که موجب حمایت مي
جه در (. نظریه دیگر مورد تو8141به نقل از اوجي و همکاران ، ;8440باشد )ولمن، حمایت بین اعضا مي

هاي اجتماعي مجازي، متعلق به اینگهارت و همکارانش است که تحت عنوان فرضیه کمیابي بحث شبکه
مطرح است. فرضیه کمیابي مبتني بر سلسله مراتب نیازهاي مازلو است، مفهوم سلسله مراتب مازلو در ساده 

نیازهاي ذهني و اجتماعي ترین صورت خود به رضایت عمومي اشاره دارد. نیازهاي مادي ارضاء نشده بر 
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تقدم دارد. فرق اساسي بین نیازهاي مادي و طبیعي و ایمني و نیاز اجتماعي وجود دارد. سلسله مراتب 
تي ترین نیاز به نیازهاي فیزیولوژیک و زیسشود، پائیننیازهاي مازلو به صورت یک هرم در نظر گرفته مي

و احترام مطرح است. بر طبق نظر اینگهارت شخص  است. در مرحله بعد نیاز به امنیت، نیاز به عشق
شود که عرضه آنها نسبتاً کم است )همان منبع(. اگر ها را براي آن چیزهایي قائل ميبیشترین ارزش

وجه توان بیان کرد که با تگونه ميهاي اجتماعي مجازي مرتبط سازیم، اینبخواهیم این نظریه را با شبکه
هاي هاي اجتماعي مجازي رفع این نیازها را در محیطمازلو، کاربران شبکه به سلسله مراتب نیازهاي

یت شوند، فراتر رویم از موضوع اهمکنند، پس هرچه از نیازهایي که به بقا مربوط مياینترنتي جستجو مي
شود وده ميشود و بر اهمیت نیازهاي فرامادي مانند نیاز به احترام و ابراز نظر افزنیازهاي مادي کاسته مي

ط هاي فردي بازتاب محییابند. بنابراین، اولویتو نیازهایي که در سطح باالي هرم قرار دارند، تحقق مي
ها شود که عرضه آنها را براي آن چیزهایي قائل مياجتماعي و اقتصادي وي است، شخص بیشترین ارزش

فرهنگي  ها و بافت اجتماعيبر حسب محدودیتتوان گفت که فرد نسبتاً کم است. با توجه به این نظریه مي
دهد )به نقل از هاي اجتماعي مجازي را شکل مياش از شبکهکند، نوع استفادهکه در آن زندگي مي

 (.8141مالیي،
درخواست  بر موثر خانوادگي و فردي ( در پژوهشي تحت عنوان عوامل8141اوجي، زارع و کردي )      

دانشجو نشان دادند که بین حمایت اجتماعي و  122مجازي در بین  هايشبکه از اجتماعي هايحمایت
 هاي اجتماعي رابطه وجود دارد.استفاده از شبکه

-( در پژوهشي نشان دادند که بین حفظ روابط با دیگران و استفاده از شبکه8141مرادي و همکاران )      

ي هاي اجتماعهاي استفاده از شبکهر یکي از انگیزههاي اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد، به عبارت دیگ
 حفظ روابط بین فردي است.

کردند، هاي اجتماعي استفاده ميزن که از شبکه 818( در پژوهشي بر روي 8441ال باسین، چن و کوپر )
 هاي اجتماعي و حمایت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.نشان دادند که بین استفاده از شبکه

اي نشان داد، دانشجویاني که نسبت به روابط اجتماعي دل نگران و کمرو ( در مطالعه0227لئونگ )      
کنند. به عبارت دیگر، استفاده مي کنند، بیش از دیگران از پیام کوتاههستند، و از روابط رو در رو پرهیز مي

 ک استفاده مي کنند.دانشجویاني که نیاز به حمایت اجتماعي دارند، بیش از سایرین از پیام
( در پژوهشي رابطه بین پیامک و حمایت اجتماعي را بررسي کردند. آنها به 0227هارلي و همکاران )      

 در طول زندگي دانشجویي کمک تواند به بهبود روابط اجتماعياین نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعي مي

 (.0224افزایش دهد )ین، کرده و حمایت همساالن را
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ابعاد استفاده از پیامک و حمایت ( در پژوهشي تحت عنوان 8142) د، پاکدامن، اسدي و شیرعلي پورشهیا
دانشجو نشان دادند که بین حمایت اجتماعي و استفاده از پیامک رابطه  017اجتماعي ادراک شده در بین 

 معناداري وجود دارد.
نفر و در هر  8418161481جهان در هر ماه م برطبق آمار ارائه شده تعداد کاربران  0288در سال       
کاربر  7و در هر ثانیه  474و در هر دقیقه  011476و در ساعت  6111441و در هر روز  417141821هفته

 :Mam (.8140جدید به شبکه جهاني وب اضافه شده است )حکیم آرا و همکاران،
 کاربران شمار بود، شده اعالم 42 سال از شیپ که یيآمارها اساس بر مهر، يخبرگزار گزارش به نیهمچن

 نیهمچن. بود شده برآورد درصد 01/41 رانیا در نترنتیا نفوذ بیضر و نفر هزار 646 و ونیلیم 10 نترنتیا
 سال 04 از کمتر افراد را رانیا در کنندگان استفاده از درصد 11 که است شده مشخص شده ارائه آمار از

 استفاده مراه،ه تلفن از استفاده با نترنتیا به اتصال شیافزا حال در روند به توجه با که دهند يم لیتشک
 انجام لزوم  موارد نیا که افتی  خواهد شیافزا اریبس يسن رده نیا در يمجاز ياجتماع يها شبکه از

هاي گوناگون در (. پژوهش8140،يبیهزارجر تبارو ياکبر) کند يم اثبات را نهیزم نیا در قیدق مطالعات
 هاي موفقیت درترین جنبههاي مختلف در ارتباط با فضاي مجازي نشان داده است که یکي از مهمحوزه

دنیاي مجازي، شناخت بیشتر کاربران اینترنتي است تا به این طریق بتوان محیطي مطلوب جهت استفاده 
، 8اوکینزد نیز ارائه داد )هتواند منجر به انحطاط کاربران شوبهینه از این فضا و پیشگیري از عواملي که مي

 (. لذا مطالعه حاضر در پي دستیابي به اهداف زیر است: 8144به نقل از دالور و ودودي، ; 0228

هاي اجتماي مجازي در بررسي رابطه میان حمایت اجتماعي ادراک شده و ابعاد آن با استفاده از شبکه
 دانشجویان 

 بر اساس حمایت اجتماعي ادراک شده در دانشجویان هاي مجازيبیني میزان استفاده از شبکهپیش
 

 روش
باشد و از نظر دستکاري متغیرها، پژوهش حاضر از جمله تحقیقات توصیفي و از نوع همبستگي مي

باشد. جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به از حیث هدف از نوع بنیادي مي و غیرآزمایشي
 122ي آماري با توجه به فرمول کوهنباشد. حجم نمونهشهر قزوین مي 44ترم تحصیلي مهر  تحصیل در

د. براي اي استفاده شرحلهم اي چندنفر برآورد شد و براي نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفي خوشه
 4 گیري تصادفيهاي شهر قزوین فراهم شد، سپس با روش نمونهاین منظور، ابتدا لیستي از دانشگاه

مقطع تحصیلي یک کالس  -رشته و مقطع تحصیلي انتخاب شدند و از هر رشته 0ه از هر دانشگاه دانشگا

                                                           

8 Hawkins 
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نفر براي بیان  12هاي همبستگي حجم نمونه حداقل صورت تصادفي انتخاب شد. از آنجا که در پژوهشبه
ها شنامهنفر بر اساس فرمول کوهن به پرس 122(، بدین ترتیب 8142چگونگي رابطه ضرورت دارد )دالور،

پاسخ دادند. در هنگام اجرا توضیحات مبني بر اختیاري بودن همکاري و دریافت پرسشنامه به شرکت 
و در  ها توزیع شدمندي از همکاري شرکت کنندگان پرسشنامهکنندگان ارائه شد. پس از کسب رضایت

اتي راجع به ضرورت دقت ها محرمانه است. نکادامه توضیح داده شد که اطالعات بدست آمده از پرسشنامه
ي پاسخدهي به در پاسخدهي و اهمیت تکمیل تمام سواالت پرسشنامه بیان شد و در خصوص نحوه

هاي الزم ارائه شد، همچنین به سواالت و ابهامات شرکت کنندگان بدون القاي ها راهنمایيپرسشنامه
کاري و صبوري شرکت کنندگان آوري و از همها جمعپاسخي خاص جواب داده شد. در پایان پرسشنامه

پرسشنامه توزیع شده تعدادي پرسشنامه به علت مخدوش بودن  122عمل آمد.از تعداد قدرداني و تشکر به
 پرسشنامه مورد تحلیل آماري قرار گرفت.  082و یا عدم بازپس، حذف شدند و 

 ابزار

ایت مقیاس چندوجهي حم(: MSPSS) مقیاس چندوجهی حمایت اجتماعی ادراک شده

توسط زیمت و همکاران براي ارزیابي ادراک آزمودني از کفایت منابع  8411اجتماعي ادراک شده در سال 
حمایت اجتماعي شامل خانواده، دوستان و فرد مهم در زندگي آزمودني ساخته شده است. این ابزار یک 

آیتم است.  4ون داراي شود و هر خرده آزمخرده آزمون مي 1آیتمي است که شامل  80مقیاس خودگزارشي 
اي از کامال مخالفم تا کامال موافقم طراحي شده گذاري بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهي نمرهشیوه

به نقل از شهیاد  ;8448اند )داهلم و همکارن، است. محققان روایي و پایایي آزمون را مطلوب گزارش کرده
که این پرسشنامه از ثبات دروني و پایایي بازآزمایي  (. بسیاري از تحقیقات نشان دادند8142و همکاران، 

تا  40/2و  41/2تا  18/2هاي غیر بالیني باالیي برخوردار است. میزان پایایي این پرسشامه را در نمونه
هاي این پرسشنامه در این هاي بالیني بدست آوردند. مقدار آلفاي کرونباخ خرده مقیاسدر نمونه 44/2

به نقل از حلوایي پور و نصرت آبادي،  ; 0282، 8به دست آمده است )یاداو 14/2و  74/2پژوهش بین 
نفر از دانشجویان شهر قزوین  12ماده این پرسشنامه بر روي  80(. در پژوهش حاضر اعتبار و پایایي 8141

 (.8144به دست آمد )کریمي رباني1  187/2با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه و عدد

( به منظور سنجش 0281: این مقیاس توسط تورشم، برنبورگ و پالسن )اعتیاد به فیسبوکمقیاس 

آیتمي است که هر سه  81دهي اعتیاد به فیس بوک طراحي شده است. این ابزار یک مقیاس خودگزارش
و  ي اصلي اعتیاد: بارز بودن، تغییر خلقدهد. شش مولفهمورد یکي از شش عنصر اصلي اعتیاد را نشان مي

 1ها به سواالت به شکل طیف لیکرت باشد. پاسخ آزمودنيگیري، اختالف و عود ميخوي، تحمل، کناره

                                                           

8 Yadav 
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 10/2بازآزمون طي سه هفته  -و ضریب پایایي براي آزمون 11/2باشد که عبارتند: ضریب آلفا اي ميدرجه
ونگ، رینبوتي، -جونگ(. در پژوهشي توسط 0280گزارش شده است )اندرسن، تورشم، برنبرگ و پالسن، 

هاي ( از این مقیاس براي سنجش اعتیاد به شبکه0284تس، )-اچ هو، سیسیلیال، وي چان، سامسون
اجتماعي استفاده شده است. این پرسشنامه براي اولین بار در ایران توسط محقق و همکارش اجرا شد. 

رسشنامه از پایایي مطلوبي برخوردار بدست آمد. در نتیجه پ 140/2نفر برابر با  12آلفاي کرنباخ آن روي 
 (.8144رباني،است و اجراي آن بر روي کلیه افراد نمونه مطلوب است )کریمي 

 
 هایافته

 0و رگرسیون گام به گام 8پژوهش روش ضریب همبستگي پیرسون هايبه منظور تجزیه و تحلیل داده
شناختي و توصیفي شرکت کنندگان ارائه هاي جمعیت مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه برخي از ویژگي

درصد( مرد هستند.  0/01نفر) 11درصد( زن و  1/74نفر ) 817نفر شرکت کننده  082شده است: از کل 
باشد. سال مي 81سال، کمینه آنها  18سال، بیشینه سن آنها  0/07میانگین سني شرکت کنندگان معادل 

باشند. همچنین بیش از ( متاهل مي0/46نفر ) 47د، درصد( مجر1/11نفر ) 881از کل شرکت کنندگان، 
درصد( 4/88نفر ) 04درصد( کارداني و 4/10نفر ) 11نیمي از شرکت کنندگان تحصیالت کارشناسي، تعداد 

ر اساس هاي اجتماعي مجازي بنتایج توزیع پاسخ شرکت کنندگان عضو شبکه باشند.کارشناسي ارشد مي
درصد در  4/8درصد در ظهر و  1/1درصد در عصر،  6/1ت شبانه روز، در اغلب اوقا 1/11در شب،  شاخص

هاي کنند. همچنین نتایج پاسخ شرکت کنندگان عضو شبکههاي اجتماعي استفاده ميطول صبح از شبکه
درصد  7/06ها در طول یک شبانه روز نشان داد که اجتماعي بر اساس شاخص مدت زمان استفاده از شبکه

 1/02درصد بین دو تا سه ساعت،  1/81درصد بین یک تا دو ساعت،  08تر از یک ساعت، ها کماز آزمودني
هاي درصد بیشتر از پنج ساعت در طول یک شبانه روز از شبکه 6/81درصد بین سه تا پنج ساعت و 

مدت  هاي اجتماعي بر اساسکنند. نتایج توزیع پاسخ شرکت کنندگان عضو شبکهاجتماعي استفاده مي
ماه و کمینه عضویت  14ماه، بیشینه عضویت  14/81حاکي از آن است که میانگین زمان عضویت عضویت 

شان داد هاي مختلف ننتایج توزیع پاسخ شرکت کنندگان بر اساس شاخص عضویت در شبکه ماه است. 1
( درصد 81/80نفر ) 01درصد( عضو دو شبکه،  14/02نفر ) 40عضو یک شبکه،  درصد( 42/16نفر ) 71که 

عضو چهار شبکه یا بیشتر بودند. بر اساس نتایج بدست آمده نمره  درصد(21/18نفر ) 64عضو سه شبکه و 
(، حمایت ادراک شده از 41/4( و انحراف استاندارد )14/41کلي حمایت اجتماعي ادراک شده با میانگین )

                                                           

8 -Pearson correlation 
0 -stepwise regression 
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شده از سوي اطرافیان  (، حمایت ادراک11/1( و انحراف استاندارد )00/81سوي خانواده با میانگین )
( و انحراف استاندارد 11/81(، حمایت ادراک شده از سوي دوستان )84/4(و انحراف استاندارد )76/84)
آمده، حاکي از این است که شرکت کنندگان از حمایت اجتماعي ادراک شده مطلوبي در (  بدست78/1)

که در این بین حمایت اجتماعي ادراک شده  همه ابعاد شامل خانواده، دوستان و اطرافیان برخوردار هستند
گردد میانگین نمره میزان مشاهده مي 4طور که در جدول باشد. همچنین هماناز سوي خانواده بیشتر مي

 است.              10/81و انحراف استاندارد  44/16هاي اجتماعي، استفاده از شبکه
   

 های اجتماعیاستفاده از شبکهحمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد آن با : ضرایب همبستگی 1جدول  
حمایت نمره کلي   

 اجتماعی

حمایت اجتماعی از 

 سوی خانواده

حمایت اجتماعی 

 از سوی دوستان

حمایت اجتماعی 

از سوی 

 اطرافیان

 هايازشبکهاستفاده
 اجتماعي

867/2- 
22./ 

086/2- 
22./ 

281/2- 
22./ 

818/2- 
22./ 

 

                 P≤0/01 
 

ستفاده احمایت اجتماعي ادارک شده و ابعاد آن با نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه بین 
دهد که بین نمره کلي حمایت اجتماعي و همچنین ابعاد هاي اجتماعي در جدول باال نشان مياز شبکه

هاي اجتماعي رابطه منفي و معناداري دارد با استفاده از شبکهحمایت اجتماعي از سوي خانواده و اطرافیان 
(28/2P<و بین حمایت اجتماعي از سوي دوستان با استفاده از شبکه ،)جود معناداري و هاي اجتماعي رابطه

(. این بدان معنا است که هرچه میزان ادراک فرد از حمایت اجتماعي افزایش یابد، به میزان P>28/2ندارد )
 کند.هاي اجتماعي مجازي استفاده مياز شبکه کمتري

 
 

 بینی  میزان استفاده از : رگرسیون چندمتغیری گام به گام در پیش2جدول 

 های اجتماعی بر اساس حمایت اجتماعیشبکه
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هاي اجتماعي در هاي آماري رگرسیون گام به گام حمایت اجتماعي استفاده از شبکههخالصه مشخص
هاي اجتماعي به وسیله حمایت درصد واریانس مربوط به استفاده از شبکه 7/4دهد که نشان مي 0جدول

ین متغیر دهد که ااجتماعي نشان مياجتماعي از سوي دوستان تبیین شد. ضرایب رگرسیون متغیر حمایت 
(086/2-= (βهاي اجتماعي را به طور معنادار تبیین کند.تواند واریانس استفاده از شبکهمي 

 

 گیریبحث و نتیجه
نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي هدف اول پژوهش حاضر نشان داد که بین نمره کلّي حمایت 

هاي اجتماعي ماعي از سوي خانواده و اطرافیان با استفاده از شبکهاجتماعي و همچنین ابعاد حمایت اجت
خصوص حمایت رابطه منفي و معناداري دارد، بدین معني که هر قدر دانشجویان حمایت اجتماعي و به

نند. نتایج کهاي اجتماعي استفاده مياجتماعي از سوي خانواده را بیشتر درک و تجربه نمایند، کمتر از شبکه
 هاي اجتماعي رابطهاکي از آن است بین حمایت اجتماعي از سوي دوستان با استفاده از شبکهدیگر ح

معناداري وجود ندارد، بدین معني که دریافت و درک کم یا زیاد حمایت اجتماعي از سوي دوستان، تغییري 
دف اول هاي هیافتهکند. در تبیین هاي اجتماعي در بین دانشجویان ایجاد نميدر میزان استفاده از شبکه

مول در شتوان گفت نیاز و تمایل به ارتباط و تعامل با همنوعان، نیازي قدرتمند و جهانپژوهش حاضر مي
هاي مثبت برقراري ارتباط با دیگران دریافت حمایت (. یکي از پیامد8116میان انسانها است )نظري،

 ش گذاشتن به احساسات و اعمالِ افراد واجتماعي است. حمایت اجتماعي به نگرانِ دیگران بودن، ارز

گردد )ساچد، فراهم کردن اطالعات الزم یا منابع معتبر براي آنها به منظورحل مشکالتشان اطالق مي
(. همچنین به معني مراقبت، محبّت، عزّت، تسلّي و کمکي است که از منابع حمایت اجتماعي دریافت 0226

اعي ادراک شده، ادراک فرد در مورد اینکه مورد محبت و عالقۀ (. حمایت اجتم0221گردد )سارافین، مي
شود. همچنین نشانگر آگاهي فرد نسبت به وجود دیگران قراردارد و براي آنها ارزشمند است، را شامل مي

تواند به کمک آنها دسترسي داشته باشد دهند و در هنگام نیاز ميافرادي است که او را مورد توجه قرار مي
رسد که اگر هاي یاد شده از حمایت اجتماعي، به نظر مي(. با توجه به ویژگي0282ي و همکاران،)گوالکت

خصوص حمایت اجتماعي از سوي خانواده به افراد بیشتر در معرض تجربه و درک حمایت اجتماعي به
داف کي از اههاي اجتماعي روي خواهند آورد. زیرا یعنوان منبع اصلي حمایت، قرار گیرند، کمتر به شبکه

هاي اجتماعي ایجاد روابط بین فردي و تأمین نیازهاي عاطفي و روان شناختي است. لذا مهم استفاده شبکه
اي هاگر دانشجویان این نیازها را از طرف خانواده به میزان کافي دریافت و درک نمایند، کمتر به شبکه

اي اجتماعي هایت اجتماعي و استفاده از شبکهاجتماعي گرایش خواهند داشت. بنابراین، رابطه منفي بین حم
هاي ني شبکهبینتایج حاصل از ضرایب رگرسیون چندمتغیره براي بررسي میزان پیش دور از انتظار نیست.

اجتماعي از طریق حمایت اجتماعي ادراک شده و ابعاد آن مشخص کرد که حمایت اجتماعي از سوي 
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 بیني کند، بدین معني که اگر دانشجویان از سويماعي را پیشهاي اجتدوستان توانست استفاده از شبکه
هاي اجتماعي در آنها کاهش همساالن و دوستان حمایت اجتماعي دریافت نمایند، میزان استفاده از شبکه

 یابد.مي
(؛ لئونگ 8441ال باسین، چن و کوپر ) هاي مطالعاتنتایج حاصل از هدف دوم پژوهش حاضر با یافته    

به نقل  0281(؛ گاالنت )0281(؛ هارلود و همکاران )0221) (؛ جوینسون0227؛ هارلي و همکاران )(0227)
عدلیپور (؛ 8142شهیاد، پاکدامن، اسدي و شیرعلي پور )(؛ 8114 ((؛ عاملي0281از مارتین و دي مات، 

زارع و کردي،  (؛ اوجي،8148(؛ رسول زاده اقدم، عدلي پور و زیني وند )8148بیات ) و (؛ شهابي8148)
 (، هماهنگ است.8141)

اي ههایي از رسانههاي اجتماعي مجازي گونهتوان گفت شبکههاي پژوهش حاضر ميدر تبیین یافته     
اجتماعي هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انساني دارند و به فرد امکان برفراري ارتباط با شمار 

واقعي  هاي دنیايهاي زماني، مکاني، سیاسي، فرهنگي و فعالیتودیتبسیاري از افراد دیگر را فارغ از محد
(. 8141زماني است )خدایاري و همکاران،مکاني و بيخود را به آن وارد کند. از خصوصیات بارز این فضا بي

 افراد از روابط میان ايمجموعه توصیف براي هاياستعاره عنوان به را اجتماعي شبکۀ مفهوم دانشمندان

 ساخت دهندةتشکیل و واحد است اجتماع در موجود روابط مسئله مهمترین دیدگاه، این در برند.کار ميبه 

 تحلیل در روي، همین از .شودمي آن فرض مقیاس ترینکوچک در ايرابطه نظام نوعي حداقل با جامعه

 صفات و خصوصیات بر تکیه تا شودمي تأکید هابین گروه رابطۀ و محتوا و شکل بر بیشتر شبکه،

 هايویژگي وجود با حتي فردي، پیامدهاي و اجتماعي که فرآیندهاي است آن بر دیدگاه این کنشگران.

 و تعریف اجتماعي هايشبکه در کنشگران بین روابط الگوي طریق از جنسیت، اساساً  مثل ثابت فردي
 تابع آن میزان و اجتماعي یت(. در سوي دیگر، حما8141شوند )مالیري، نوغاني و خراساني، مشخص مي

 برخوردار هاحمایت از اجتماعات و هادر گروه عضویت یا دیگران با پیوند درقالب فرد است. اجتماعي روابط

 اجتماعي عضویت و دیگران با اجتماعي روابط دامنه به هاحمایت از منديبهره میزان و گردد. نحوهمي

 سطوح دیگر و عاطفي، مالي هايوحمایت هامساعدت انواع از که است حال این دارد. در بستگي فرد

رسد که (. با توجه به تمهیدات یاد شده، به نظر مي8141گردد )اوجي، زارع و کردي، مي برخوردارد حمایت
اگر دانشجویان حمایت اجتماعي را در محیط طبیعي و زندگي روزمره را افراد از منابع مورد نظر دریافت 

هاي اجتماعي خواهند داشت. در گرایش به دریافت و جستجوي آن در فضاي مجازي و شبکهنمایند، کمتر 
هاي مشترک مانند نزدیکي به هم در چرخه این بین حمایت اجتماعي از سوي دوستان به دلیل ویژگي

بتي بر تواند اثرات مثزندگي فردي و خانوادگي، داشتن نیازهاي و مسائل مشترک و شبیه به یکدیگر مي
حمایت اجتماعي دریافت شده بر روي دانشجویان قرار دهد و به عنوان یک عامل محافظت کننده براي 

 هاي اجتماعي عمل نماید.استفاده زیاد از شبکه
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  هامحدودیت

ها در پاسخ به گیري در پژوهش حاضر فقط پرسشنامه بود، میزان دقت آزمودنياز آنجا که ابزار اندازه
گر نبود، و نمونه پژوهش حاضر را دانشجویان تشکیل دادند و تعمیم نتایج به پژوهشسواالت در اختیار 

 ها با احتیاط همراه است.ها و گروهسایر جمعیت

 پیشنهادها

-هاي بعدي، اثر جنسیّت در بررسي رابطه حمایت اجتماعي با استفاده از شبکهگردد در پژوهشپیشنهاد مي

هاي بعدي موضوع پژوهش حاضر، در بین دانش شود در پژوهشميهاي اجتماعي لحاظ گردد. پیشنهاد 
ي را در هاي اجتماعگردد که در پژوهش پیمایشي میزان استفاده از شبکهآموزان نیز اجرا گردد. پیشنهاد مي

هاي تحصیلي )شامل علوم انساني، علوم پایه، فني( مورد بررسي و مقایسه بین دانشجویان تفکیک رشته
شود در پژوهشي مشابه، در دو گروه مستقل متاهل و مجرد مقایسه و بررسي انجام پیشنهاد ميقرار بگیرد. 

هاي ناسازگار اولیه با قراردادن متغیر هاي بعدي بررسي رابطه حمایت اجتماعي و طرحوارهگیرد. در پژوهش
دالت میانجي )مانند صفات شخصیت، سالمت روان، تاب آوري، هوش هیجاني(، به صورت مدل معا

 ساختاري مورد بررسي قرار بگیرد.
 

 منابع
 و و شادکامي رسانه مجازي اجتماعي هاي(. شبکه8141اخوان مالیري، فائزه، نوغاني، محسن، مظلوم خراساني، محمد )

 8-04(، 0)4فرهنگي،  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه فرهنگ،
 هاي اجتماعي و سبک زندگي جوانان، تهران: انتشارات سیماي شرق (. مطالعات شبکه8142افراسیابي، محمد صادق )

 فناوري توسعه مرز  :مجازي، تهران هايشبکه و هاي اجتماعي(. رسانه8140) ابراهیم پور، اسکندري اکبر، علي تبار، اکبري

 دیجیتال هايورسانه اطالعات

 زندگي سبک بر مجازي اجتماعي هاي شبکه تأثیرات باب در اي مطالعه( 8140. ) جعفر ، هزارجریبي ؛ اکبر ي عل تبار، اکبري
 از 8140 خرداد 86 در شده بازیابي. جوانان فراغت اوقات و

 http://www.onlinesna.com/wp-content/uploads/ 
social-networks-youth-akbaritabar@gmail.com- 

0-47-0221.pdf 

 از اجتماعي هايدرخواست حمایت بر موثر خانوادگي و فردي عوامل (. بررسي8141اوجي، فرزانه، زارع، زهرا، و کردي، ناهید )

  842-814(، 01)4ها، تهران،  مطالعات رسانه آزاد دانشجویان دانشگاه بین در مجازي هايشبکه
هاي اجتماعي بر اعتباد به اینترنت و افسردگي استفاده از شبکه(.بررسي رابطه بین 8148برات دستجردي، نگین، صیادي، سمیه )

 110-148(، 82) 1در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان،  مجله تحقیقات علوم رفتاري،  
 -(. ارتباط حمایت اجتماعي ادراک شده و احساس تنهایي اجتماعي8141بیرامي، منصور، موحدي، یزدان، و موحدي، معصومه )

،پیاپي  0) 1پژوهشي شناخت اجتماعي، پاییز و زمستان، -في با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویي،  فصلنامه علميعاط
6 ، )808-824  
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(. ارتباط بیین حمایت اجتماعي و سالمت روان در دانشجویان دانشگاه تهران،  8114پیروي، حمید، حاجبي، احمد، پناغي، لیلي )
 (0)6مت، مجله تحقیقات نظام سال

(. الگوي 8148جوادي نیا، سید علیرضا، عرفانیان، مرتضي، عابدیني، محمدرضا، عسگري، مجید، عباسي، علي، بیجاري، بیتا )
هاي اجتماعي مجازي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي بیرجند، مجله علمي پژوهشي طب و تزکیه، استفاده از شبکه

 14-44(، 00)0تابستان، 
هاي (. عوامل موثر بر جذب کاربران ایراني به شبکه8140مدعلي، شهیر، احسان،  روشن دل اربطاني، طاهر )حکیم آرا، مح

 814-862، 4مجازي خارجي، مجله امنیت ملي،  پاییز، سال سوم، 

جوبان (. سالمت روان و ارتباط آن با فشار رواني و حمایت اجتماعي در دانش8141حلوایي پور، زهره، نصرت آبادي، مهدي )
 41-14(،  8)1دانشگاه علوم پزشکي، مجله سالمت جامعه، 

 (8142(. روش تحقیق در روانشناسي و علوم تربیتي ، نشر ویرایش. )8142دالور، علي. )

هاي حمایت اجتماعي ادراک شده در پیش بیني سازگاري اجتماعي دانش (. تعیین مولفه8142رستمي، صباح، احمدنیا، شیرین )
 804-847(، 88)4مقطع دبیرستان شهر جوانرود،  فصلنامه پژوهش اجتماعي، تابستان، آموزان دختر 

         http://www.mehrnews.com/news/3721091  0/1/8144سایت خبري مهر، تاریخ مشاهده: 
در استفاده (. بررسي نقش ادراک حمایت اجتماعي و احساس تنهایي 8111سلیمي، عظیمه، جوکار، بهرام،  نیک پور، روشنک )

  18-820(، 1)1از اینترنت، مجله مطالعات روانشناختي،  
(. ابعاد استفاده از پیامک و حمایت اجتماعي ادراک 8142پور، اصغر )شهیاد، شیما، پاکدامن، شهال، اسدي، مسعود، و شیرعلي

 61-10(،11)1شده: یک همبستگي بنیادي، فصلنامه علوم روانشناختي،
هاي اجتماعي هاي ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعي ادراک شده با استفاده از شبکه(. رابطه طرحواره8144)کریمي رباني، مهدیه 

 مجازي در دانشجویان، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات قزوین
راهبردهاي شناختي و حمایت اجتماعي (. عوامل موثر بر رفتاراي پرخطر، 8144محمدي، لیال، تنها، زهرا، و رحماني، سوده )

 868-816،  04هاي نوین روانشناختي، سال دهم،  پاییز، شماره ادراک شده،  فصلنامه پژوهش
 07،روزنامه عصر ایران ،، قاره ششم و هنرهاي دیجیتال دنیاي امروز، هر شخص یک رسانه. ارتباطات(8144، علي )مصریان

از سایت: شرق  8144تیر 6یابي شده باز ، اردیبهشت، صفحه نخست اجتماعي
http://www.asriran.com/fa/news/396268/ 

هاي مجازي در رضایتمندي انتشار اخبار از دیدگاه کاربران اینترنتي شهر (. بررسي نقش شبکه8141مالیي نوشهر، حسین )
 تهران، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران 

اي (. نقش حمایت اجتماعي ادراک شده،  راهبردهاي مقابله8148مختارپور حبشي،  الهام،  میسمي،  سهیال ) میکاییلي،  نیلوفر، 
ي،  تابستان، هاي نو در روانشناسو تاب آوري در پیش بیني کیفیت زندگي بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، یافته

7(01 ،)87-1 
 نشرعلم انواده درماني، تهران:خ مباني زوج درماني و (.8116نظري، علي.)

 (. دگرگوني ساختاري حوزه عمومي )ترجمه جمال محمدي(، تهران:انتشارات افکار8114هابرماس، یورگن ) 
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