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چکیده
خصلت ويژه همبستگي اجتماعي ماهيت گروهي آن است .كه همبستگي ،عامل تضمينكنندهي وحدت آنهاست .به همين دليل ،تغيير صور
همبستگي تابع انواع اجتماع است .نوع همبستگي را در شرايط متفاوت ،متغييرهاي بيروني تعيين مي كنند .در اين تحقيق شبکه هاي
اجتماعي مجازي مورد تحقيق قرار مي گيرد.اين پژوهش با بهرهگيري از روش اسنادي و پيمايشي انجام شد.جامعهآماري تحقيق حاضر شامل
دانشجويان پيام نور اردبيل است كه با استعالمي كه از دانشگاه به عمل آمد شامل  15000نفر ميباشند .براي به دست آوردن حجم نمونه
از فرمول كوكران استفاده كرديم .بر اين اساس و با توجه به اينکه جامعه آماري ما  15000نفر است ،حجم نمونه  050نفر راشامل ميشد .
واحد تحليل در اين تحقيق فرد ميباشد .در اين تحقيق از روش نمونهگيري خوشهاي طبقهاي با حجم نامتناسب استفاده شده است .يافتههاي
اين پژوهش حاكي از اين است كه تفاوت همبستگي اجتم اعي دانشجويان كه از شبکه هاي اجتماعي استفاده مي كنند معني دار مي باشد
در اين فرضيه  t=-2/003ميباشد .در فرضيه تبادل اطالعات بدون سانسور با همبستگي 0/072تاييد شد .در فرضيه ميزان استفاده كاربران
از شبکه هاي اجتماعي با همبستگي  0/603تاييد شد .در فرضيه تعامالت فرهنگي با همبستگي  0/600تاييد شد .در فرضيه دو گروه استفاده
كنندگان از شبکه هاي اجتماعي بين همبستگي اجتماعي آنها هيچ تفاوت معني داري مشاهده نشد .در فرضيه تعامالت با شخصيت هاي
فرهنگي و اجتماعي تفاوت معني داري وجود نداشت .در فرضيه تعامالت داخل و خارج كشور دانشجويان تفاوت معني داري مشاهده نشد.
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مقدمه و بیان مسئله

جهتگیری نظريههای اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذيرش اهمیت فزاينده همبستگی اجتماعی در شکل دادن به هويت شخصی و
اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظريه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است .به نظر گیدنز رسانهها نقش مهمی در تبلیغ
همبستگی اجتماعی مختلف دارند از نظر دورکهیم همبستگی عبارت است از پیوند موجود بین تمام افراد يک جامعه (ديلینی0131،
 )022:و اين پیوند متناسب با نوع اجتماع يا جامعه به وسیله مفاهیمی از جمله فرهنگ ،گروه نخستین ،طبقه غیرخودی ،سازمانهای
غیردولتی ()NGOها تقويت میشود .دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی از دو نوع همبستگی صحبت میکند؛ همبستگی
مکانیکی مبتنی بر تشابهها و در آن وجدان جمعی با وجدان تکتک اعضای جامعه همانند است و همبستگی ارگانیکی که در مقابل
همبستگی مکانیکی قرار دارد و مبتنی بر تفاوتها و تقسیم کار است (دورکیم.)041: 0131،
جامعه ما در طی يک قرن گذشته شاهد تحوالت اجتماعی بوده است که يکی از نتايج آن گسترش و تعمیم تمايزات و تفاوتهای
اجتماعی است و اين تفاوتها عمدتاً بیرونی بودهاند .آنچه مسلم است اين تحوالت مفاهیم اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج
ساخته و جامعه ما ديگر تا حد زيادی اختصا صات يک اجتماع سنتی را ندارد به زعم دورکهیم همبستگی اجتماعی در اين جوامع
مبتنی بر تفاوت ها و تقسیم کار است .بدين ترتیب با بررسی همبستگی اجتماعی میان اعضايی که در سطوح و طبقات مختلف جامعه
قرار گرفتهاند و دارای فرهنگ متفاوتند ،میتوان تصويری از اين امر به دست آورد که تا چه حد همبستگی میان افراد جامعه الگومند
و پیشبینیپذير و منظم است .نکته ديگر اينکه در جامعه شبکه های اجتماعی نوينی شکل گرفته و میگیرد و شبکه های اجتماعی
هدف يا اهداف معینی را دنبال میکنند که میتواند رابطه مستقیمی با همبستگی اجتماعی داشته باشد .در سال  0491نخستین بار بحث
شبکه های اجتماعی در دانشگاه ايلی نیوز در ايالت متحده آمريکا مطرح شد ،پس از آن در  0441نخستین سايت شبکه اجتماعی به
آدرس اينترنتی  SixDegress.comراهاندازی شد .اما بعد از سال  5115انفجار تجارت در وب سايتهای شبکه اجتماعی مانند
 Lindedinو  Orkutو  Friendestreو ...باعث تحول عظیم در اين عرصه و شکوفايی شبکههای اجتماعی شد .اما در ماه آوريل
سال  ،5113فیس بوک با ايجاد صفحههای اصلی وب سايت خود به زبانهای مختلف باعث شد که اين وب سايت  021درصد در
سال گذشته رشد داشته باشد .فیسبوک میگويد  392میلیون کاربر الاقل هفتهای يک بار از فیسبوک استفاده میکنند .به جز دو
کشور روسیه و چین ،فیسبوک در ساير کشورهای جهان بزرگترين و پرتعدادترين شبکهی اجتماعی محسوب
میشود) Deutschewelle,2012).
عدهای در ايران اين نظر را دارند که نظام سلطه و دشمنان کشور بعد از اينکه توانايی خويش برای ضربه زدن به نظام در جنگ سخت
و خاموش کردن چراغ عدالت خواهی در اين کشور نا امید شدند ،شیوهای تازه را برای اعمال فشار بر اين نظام انتخاب کردهاند،
شیوهای که به علت خاموش و بیصدا بودنش و نداشتن تلفات فیزيکی به «جنگ نرم» شهرت يافت؛ جنگی که به مراتب سختتر و
پیچیدهتر از جنگ سخت است .آنها مدعی اند که اگر در تعريف جنگ نرم ،تعريف جنگی که با هدف تغییر باورهای دينی،
ايدئولوژيک و ارزشهای دينی و همچنین تضعیف همبستگی اجتماعی به معنای عام جامعهشناختی آن را بپذيريم ،اين نکته بیشتر
برای ما روشن می شود که دشمنان جمهوری اسالمی ايران از همان ابتدای انقالب در اين عرصه ورود نمودهاند .اينها شبکههای
اجتماعی را بستر مناسب برای کسانی میدانند که در پی پیاده نمودن اهداف خاص خويش هستند و اعتراضات سال  33را آشکارترين
سرمايهگذاری آنها جهت ضربه زدن به نظام عنوان میکنند و برای مبارزه با آنها در جريان جنگ نرم و در جبهه سايبری ،و جهت بی
اثر نمودن توطئههای دشمنان« ،شبکه اجتماعی حامیان واليت» و همچنین «ارتش سايبری» را به عنوان اولین شبکه اجتماعی با گرايش
تخصصی پاسداری از آرمان¬های جمهوری اسالمی ايجاد کردند.
در کشورمان ايران در مورد شبکه¬های اجتماعی و قدرت آن زياد شنیدهايم اما کمتر در مورد آن مطالعه تجربی و همه جانبهای
صورت گرفته است .روابط اجتماعی انسان ها تاثیر زيادی بر روحیه ،گرايش سیاسی ،سر زندگی سیاسی و اجتماعی و حتی روابط
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عشقی ما دارند .نه فقط ديگران ما را متاثر میسازند بلکه ما هم آنها را متاثر ساخته و زندگی آنها را شکل میدهیم .اين فقط اطرافیان
نیستند که از ما تأثیر میگیرند بلکه اين تأثیر تا سه مرحله امتداد پیدا میکند .نه فقط دوستان که دوستان دوستان و دوستان دوستان
دوستان نیز در اين سپهر ج ای دارند .به اين شکل شادی و سرزندگی يا اندوه و افسردگی هر يک از ما نه فقط دوستان ما که دوستان
دوستانمان و دوستان دوستان دوستانمان را متأثر میسازد .در گسترهی سیاست و جامعه ،بسیاری شبکههای اجتماعی را بسان بديل و
جايگزين سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی می بینند .نا امید از شکل گیری احزاب ،اتحاديههای صنفی و نهادهای مدنی ،آنها چشم
امید به شبکههای اجتماعی دوختهاند تا مردم بتوانند بدون پرداخت هزينهی قابل توجهی گرد خواستها و اهداف معینی جمع شوند.
در سال های اخیر تا حد زيادی جو بسیار سنگین و مشکوکی نسبت به شبکههای اجتماعی بوجود آمده است و همین شرايط باعث
شده تا نوعی «فوبیا» يا هراس بیمارگونه روانی نسبت به آن ايجاد شود که در اثر آن «شک و ترديد» و ديدن «خطر» در همه جا ايجاد
شده است .فوبیا بیش از هر کجا در جايی ما را به وحشت میاندازد که کمترين شناخت را از آن داشته و کمترين کنترل را نیز داشته
باشیم .دو شرطی که محیط مجازی هر دو را دارد .نه ما و نه هیچ کس نمیتواند ادعا کند که شناختی کامل از شبکه دارد زيرا بنابر
تعريف ،اين نوعی فناوری است که بر اساس ابهام و همچون يک اَبر مبهم و نوعی نظام فازی ابداع و رشد کرده است و اشراف بر
آن وجود ندارد .امروز میبینم که بزرگترين قدرت های که خود اين شبکه را تاسیس و مراکز اصلی آن را در دست دارند ،گاه از
برخورد با تروريست ها روی آن ناتوانند ،اين حاصل عدم شناخت است .عدم توانايی به کنترل کامل و کاهش نسبی اين کنترلها نیز
به نظر جزيی الينفک از رشد و توسعه شبکههای مجازی است( .فکوهی)0141 ،
بر اين اساس يکی از مهمترين وجوه عملکرد شبکه¬های اجتماعی ،تاثیرات منفی و مثبت آنها در عرصه اجتماعی است .به همین
سبب نقش شبکههای اجتماعی در زندگی ،بويژه تاثیر اين پديده بر همبستگی اجتماعی دانشجويان بايستی مورد توجه محققان قرار
گیرد .اين موضوع میتواند يکی از نقاط پیوند رشتههای جامعهشناسی و ارتباطات به شمار آيد؛ از اين رو تحقیق در اين زمینه ماهیتی
عمدتاً میان رشتهای دارد .جهتگیری نظريههای اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذيرش اهمیت فزاينده همبستگی اجتماعی در شکل
دادن به هويت شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظريه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است (نوذری.)1 :0134،
اينکه شبکههای اجتماعی تا چه حد می توانند تاثیرگذار باشد و چه تغییراتی را در عناصر مختلف جامعه بوجود میآورند ،مخاطبان
عمده اين شبکهها چه کسانی هستند و چه نوع استفادهای از اين شبکهها میکنند نیازمند تحقیقات و بررسیهای مداوم است تا روند
تغییرات و جنبه های مختلف تاثیرات آن مورد توجه قرار گیرد ،بايد بررسی شود که با ورود شبکههای اجتماعی چه تغییراتی در
سطوح مختلف جامعه و زندگی افراد بوجود میآيد و آيا میتوان ورود شبکهها و کاربرد آنها را به گونهای کنترل نمود تا تعارضات
اجتماعی و فرهنگی ناشی از ورود آنها را به حداقل برساند .از طرفی از آنجايی که دانشجويان يک جامعه مستعدترين قشر جامعه به
حساب میآيند و ريسکپذيری باالتری نسبت به بقیه قشرها دارند و با اين گونه تغییرات آسانتر روبرو میشوند بنابراين اين وظیفه بر
دوش محققان و کارگزاران است که منشاء تغییرات و تاثیر آنها را شناسايی کنند و برنامههايی جهت سازماندهی و کنترل بهتر اين
تغییرات ارائه دهند.
در تحقیق حاضر قصد داريم تا به اين پرسشها پاسخ دهیم که  - )0رابطه شبکههای اجتماعی مجازی با همبستگی اجتماعی چگونه
است؟  - )5آيا استفاده يا عدم استفاده از شبکههای اجتماعی با همبستگی اجتماعی رابطه دارد؟  – )1همبستگی اجتماعی دانشجويان
پیام نور اردبیل چگونه است؟
مبانی نظری

دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی ،از دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی صحبت میکند .همبستگی مکانیکی ناشی از
همانندی است و در آن وجدان جمعی با وجدان فردی يکايک اعضای جامعه منطبق است .در مقابل همبستگی مکانیکی ،همبستگی
ارگانیکی قرار میگیرد که نه از راه همانندی افراد جامعه بلکه از تفاوتهايشان پرورش میيابد .اينگونه همبستگی ناشی از تقسیم
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کار اجتماعی است .به زعم دورکیم در همبستگی ارگانیک ،وجدان جمعی و هويت جمعی در مقابل هويتهای گروهی و وجدان
گروهی انعطافپذير است ،چرا که در اين جوامع صحبت کردن از يک نوع هويت جمعی که منطبق با هويت تمامی افراد و گروههای
جامعه باشد ،بیهوده است .در جوامع معاصر ،ما شاهد هويتهای جمعی مختلفی هستیم که از طريق مذهب مدنی با همديگر پیوند
خورده و يک کل واحدی را تشکیل دادهاند .دورکیم اصناف را منبع هويتيابی مختلف افراد در جوامع معاصر
میداند(دورکیم.)49 :0194،
جامعه سنتی« ،بدوی» جامعه همبستگی مکانیکی است ،جامعهای است که در آن اجزای فردی به دلیل تشابهشان وحدت يافتهاند ،اين
جامعهای است که در آنجا آگاهی جمعی مطلق است ،که در آنجا فقط «نوع» يا شخصیتی جمعی وجود دارد که در آن افراد
تشکیلدهنده کامالً آمیخته شدهاند يا کامالً حل شدهاند .جذب تصوير تکراری است که دورکیم به کار میبرد ،جامعه سنتی فرد را
به طور کامل جذب میکند ،استقالل افراد نسبت به گروه واقعیت دستنخورده نیست ،زيرا فرد در ابتدا در گروه جذب میشود،
جامعه کامالً جمعی يا کمونیسم با دلب ستگی خاصی که فرد را در گروه به عبارت ديگر جزء را در کل جذب میکند ،توصیف
میشود .در اين نوع جامعه زندگی اجتماعی تا حد امکان مطلق است ،زيرا در هیچ کجا فرد از اين کاملتر در گروه جذب نمیشود.
فرد در جامعه سنتی جای کمی اشغال میکند و ارزش کمی دارد ،زيرا به طور نسبتاً کامل جذب گروه بسیار يکپارچه میشود در
واقع دورکیم جوامع پست تر را متهم به يکپارچگی اجتماعی بیش از حد نیرومند و بر عکس متهم به فرديت ناکافی میکند .افراد به
دلیل شباهتشان با يکديگر پیوند میيابند و اين شباهت هويت میشود :آنان مثل هماند؛ و در يک هويت يگانه مشترک گروهی
ادغام میشوند .جامعه جمعی با همانندی 0توصیف میشود(له مان99:0132،؛دورکیم.)94:0131،
خصلت ويژه همبستگی اجتماعی ماهیت گروهی آن جمعی است که همبستگی عامل تضمینکنندهی وحدت آنهاست ،به همین
دلیل ،تغییر صور همبستگی تابع انواع اجتماعی است .همبستگی در درون خانواده يک چیز است و در جوامع سیاسی چیز ديگر؛
احساس همبستگی ما نسبت به میهنمان مانند احساس همبستگی رومیان نیست .به مدينهشان يا همبستگی ژرمنها نسبت به قبايلشان
نیست .و اين تفاوتها همچون تفاوتهايی اجتماعیاند و علل اجتماعی دارند .پس درک آنها جز از راه بررسی تفاوتهای آثار
اجتماعی همبستگی امکان پذير نیست ،پس اگر تفاوت آثار اجتماعی را ناديده بگیريم ،تمامی انواع همبستگی با هم آمیخته خواهد
شد و تفکیک آن ها از هم میسر نخواهد بود و فقط آن امری که در همهی آنها مشترک است ،يعنی گرايش عمومی به همبستگی
که همیشه و همهجا يکسان است و زايیدهی هیچ نوعی اجتماعی خاص نیست ،مورد توجه قرار خواهد گرفت .چنین نتیجهای هم
چیزی جز انتزاع مجرد نیست و همبستگی به صورت مجرد فینفسهاش در هیچ جايی ديده نمیشود ،آنچه در واقع میبینیم و شاهد
حیات آنیم ،عبارت است از صور خاصی همبستگی خانوادگی ،همبستگی حرفهای ،همبستگی مالی ،همبستگی ديروز ،همبستگی
امروز و مانند اينها(دورکیم.)99:0131،
نظريه استفاده و رضايتمندی کاتز و بلومر ()1791

مخاطبان اغلب بر مبنای شباهت نیازها ،عاليق و ساليق فردی شکل می گیرند که منشاء اجتماعی يا روان شناختی دارد ،اين شیوه
تفکر متعلق به مکتب پژوهشی با نام « استفاده يا رضايتمندی يا بهره وری وخرسندی» است(مک کوايل) .اين رويکرد اولین بار در
مقاله ای از کاتز( )0424توصیف شد ،چیزی که کاتز آن را با سوال «مردم با رسانه ها چه می کنند؟» آغاز کرد «.کاتز » چنین می
گويد :ريشه های اجتماعی وروانشناختی باعث نیازهايی می شودکه نتیجه آنها به انتظارات از رسانه های جمعی می انجامد .سابقه
رويکرد رضامندی واستفاده :سابقه تحقیق رضامندی از رسانه ها بر میگردد به گزارش تحقیقاتی«راديو و صفحه کتاب» در سال
 0491که در آن روزها ،انتظار می رفت با آمدن راديو ،رسالت آموزش از انحصار رسانههای چاپی در آيد ولی نتايج تحقیق اين
انتظار را رد کرد ،يکی از مطالعات اولیه اين رويکرد به پژوهش «هرتاهرزوگ» در سال  0499بر میگردد که با زنان خانهداری که
1- conformity
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هر روز سريالهای راديويی را گوش میکردند ،در مورد داليل استفاده از راديو مصاحبه کرد .از جمله اين داليل کنجکاوی ،رضايت،
آسودگی عاطفی و منجی برای حل مشکالت بود .همچنین برنارد برلسون مطالعه جامعی در اين مورد در سال  0492انجام داد و
عکس العمل مردم نیويورک را در قبال اعتصاب روزنامهها بررسی کرد ،مردم داليل استفاده از روزنامه را پرکردن اوقات فراغت،
احساس به جای قهرمانان داستانهای روزنامه بودن و ...ذکر کردند .مرحله دوم تاريخی رويکرد استفاده رضامندی ،کاربردی کردن
متغییرهای جامعه شناختی که مهمترين آنها گونه شناسی السول برای بیان کارکردهای رسانه هاست که معتقد بود کارکرد رسانه ها
شامل :نظارت بر محیط ،مربوط کردن بخشهای مختلف جامعه به يکديگر (همبستگی) و انتقال میراث فرهنگی است و رايت در سال
0491کارکرد سرگرمی را به آن اضافه کرد .مرحله سوم تاريخی الگوی کاتز ،بلومر و گورويچ بود که دراين مرحله شکل گرفت
و گامی به سوی رويکردی که با آن می شد انگیزه ها وانتظارات مخاطب را با هم مرتبط ساخت). ( Ritzer,2004;14
رضايتذالنتمندی و بهره وری ،توسعه و تعمیم نظريه گزينش و محدود بودن تاثیر وسايل ارتباط جمعی ،هر سه نظريه معتقد است،
مخاطب خود تصمیم می گیرد ،چه برنامهای را و از کدام وسیله ارتباطی انتخاب کند؟ اين رويکرد به دنبال علل و انگیزههايی است
که مخاطب را وا می دارد ،به طرق مختلف و اشکال گوناگون از رسانه استفاده نمايد و بدان وسیله به ارضاء خود بپردازد و هدف
اصلی ما در اينجا چگونگی انتخاب ،دريافت و شیوه عکس العمل مخاطبان رسانه هاست .اين نظريه می گويد مخاطب به نیاز خود
آگاهی دارد ،بنابراين فرايند انتقال پیام پنج ويژگی دارد:
 0ـ مخاطب فعال است 5 .ـ رسانه ها با خود رقابت می کنند تا نیاز مخاطبان را بر آورده سازند 1 .ـ مخاطب جستجوگر است يعنی
برای تامین نیازها و رضايت خودش روش های مختلفی را تجربه می کند 9 .ـ مخاطبان از نیاز خود آگاه هستند و برای تامین نیازهای
خود آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کنند 2 .ـ مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خود ،آگاهانه رسانه موردنظر را انتخاب
می کنند.
آنچه تعیین کننده میزان تمايل فرد به وسايل ارتباط جمعی است ،اين است که فرد از رسانه چه میخواهد و در آن به دنبال چه می
گردد .چند ويژگی در اين نظريه ديده میشود که آن را از ساير نظريهها متمايز میکند :ويژگی اول :اين است که اين نظريه مخاطب
را مرکز توجه قرار میدهد و چندان اعتنايی به فرستنده ندارد .ويژگی دوم :که مرتبط با ويژگی اول است ،برخالف نظريه های
فرستنده محور که مخاطب را منفعل و پذيرنده تلقی میکنند مخاطب را فعال و انتخاب کننده به حساب میآورد .ويژگی سوم :اين
است که نیازهای روان شناختی و اجتماعی را متغییر و عامل تعیین کننده استفاده از رسانهها يا محتوای خاصی از رسانهها در نظر
میگیرد .و ويژگی آخر :اينکه خشنودی مخاطب را پیامد يا نتیجه استفاده در نظر میگیرد که درپی انتخاب فعاالنه محتوا توسط
مخاطب حاصل می شود ،بنابراين به جای تاکید و توجه اصلی به اثرهای ناخواسته بر مخاطب که در خیلی از نظريهها مورد تاکید
است ،بر نتیجهای تاکید میکند که خواست و نیاز خود مخاطب است ،البته در اينجا پیامدهای ناخواستهای هم ممکن است از استفاده
از رسانهها حاصل شود ولی به عنوان امری فرعی در نظر گرفته میشود.
افراد به رسانه روی می آورند تا  5پاداش کسب کنند -0 :پاداش آنی مثل حوادث و رويدادها ( نیاز به داشتن اطالعاتی که در زندگی
جاری و روزمره مؤثراست ) -5 .پاداشهای آتی ،خدمات و مقولههای آموزشی و درازمدت ( نیاز به يافتن شغل و جستجوی آگهیها،
استفاده های آموزشی و  .) ...مهمترين انتقادی که واردشده به نظريه نیازجويی اين است که تاثیر رسانه را بر ايجاد نیازها و تامین آنها
ناديده می گیرد.
الگو وعناصر رويکرد استفاده و رضامندی :کاتز ،بلومر و گورويچ معتقد بودند ريشه های اجتماعی و روانی افراد باعث ايجاد نیازهايی
می شود که سبب می شود افراد از رسانه ها توقعات و انتظاراتی داشته باشند و اين کار باعث گوناگونی و تنوع در عرضه رسانه ها
می شود و در ادامه باعث بر آوردن نیازهای مخاطب می شود.
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 .0در اين نظريه مخاطب فعال محسوب می گردد و استفاده او هدفی را دنبال میکند ،محققان طرفدار اين رويکرد ابعاد فعال
بودن مخاطب را نیز ذکر کرده اند ،تعمدی ب ودن :که مبتنی بر استفاده هدفمند و برنامه ريزی شده از رسانه است.انتخابی
بودن که «خود را آگاهانه در معرض رسانه قرار دادن» تعريف کرده اند و سودمندی :بهره اجتماعی يا روان شناختی استفاده
کننده از رسانه.
 .5در فرآيند ارتباط جمعی مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضای نیاز و انتخاب رسانه ای ابتکار عمل زيادی به خرج می دهد
و رسانه ها با ديگر منابع ارضای نیاز رقابت می کنند.
 .1از ديگر عناصر اين رويکرد می توان به رضايت هم اشاره کرد ،يعنی دريافت پیام از رسانه برای مخاطب هم بايد رضايت
بخش باشد ،يعنی رسانه بايد برای کسب رضايت مخاطب چه محتوايی داشته باشد که اين خود سبب رقابت رسانه ها می
شود.
بنابراين استفاده از رسانه ،تابعی است از اين عقیده که هر رسانه خاص دارای ويژگی های معینی است که باعث می شود انتخاب هر
رسانه توسط مخاطب به معنای ارزشیابی مثبت يا منفی او باشد(2006 , Stephen V, Monsma.
نظريه کاشت جرج گربنر ()1791

فرمولبندی اين نظريه حاصل تحقیقات گستردهای است که گربنر و ديگران( )0431پیرامون اثرات تلويزيون انجام دادند .به باور
گربنر و همکارانش ،تلويزيون با نفوذ فراگیر در بین خانوادهها مبادرت به کاشت جهانبینی ،نقشها و ارزشهای رايج در ذهن آنان
مینمايد(سورين و تانکارد .)0139 ،گربنر به انجام تحقیقاتی تحت عنوان«شاخصهای فرهنگی» برای مطالعه اينکه چگونه تماشای
تلويزيون بر باورها و ديدگاههای بینندگان در مورد جهان واقعی ،تاثیر میگذارد میپردازد .بنابراين پژوهش مربوط به کاشت در
درون سنت تاثیر قرار میگیرد.
گروه آننبرگ استدالل میکند که در آمريکا ،تلويزيون دستهای پیامها را که بازتاب جريان اصلی فرهنگ آمريکا است ،انتقال
میدهد .اين گروه معتقد است پژوهشهای سنتی اثرات ،از هدف اصلی تلويزيون يعنی مستهیل کردن جريانهای گوناگون در يک
جريان اصلی ثابت و مشترک غفلت میکنند .بنابر نظريه کاشت ،تلويزيون در کارکرد گزارشگری خود ،گرايش به ابالغ پیامهای به
هم پیوستهای دارد که درسهای يکسانی را مکررا به نمايش در میآورند.
فراگرد کاشت تاثیر گوناگون دارد .تاثیر عمدهای که موضوع مطالعات زيادی بوده است«تصوير دنیای اطراف است» .گربنر و
همکارانش دريافتند کسانی که خیلی زياد از تلويزيون استفاده میکنند در مقايسه باکسانی که کمتر به تماشای تلويزيون میپردازند
دنیا را بیشتر ناامن میبینند .تلويزيون آمريکا ،زندگی در دنیای خشن را نمايش میدهد و آنهايی که زياد از تلويزيون استفاده میکنند
دنیای واقعی را نیز به همان اندازه خشن میبینند .بنابه نظر صاحبنظران در عرصه نظريه کاشت ،تلويزيون بیش از هر رسانه ديگری،
انديشهها ،سبک زندگی و روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شکل میدهد .چه ،اين رسانه بیش از رسانههای ديگر در زندگی
روزمره مردم حضور دارد .تلويزيون در نگاه گربنر ،سازنده محیط نمادين است چنانکه مک کوايل و وينداهال نوشتهاند نظريه کاشت،
تلويزيون را نه يک پنجره به روی جهان يا منعکسکننده آن ،بلکه جهانی در خود میداند(.رفیع پور)051 :0135،
گربنر به دنبال اين است که بداند چگونه نظام ارتباط جمعی به فرهنگ مربوط میشود فرهنگی که از آن رشد میکند و با آن حرف
میزند .يعنی رسانه برداشتها و ارزشها را در يک فرهنگ میپروراند ،آنها خلقشان نمیکنند؛ بايد تاکنون موجود باشد؛ اما فرهنگ
را میپروراند ،ترجیح میدهند و کمک میکنند که ارزش هايشان را حفظ کند و انطباق دهد ،آن را بین اعضايش می گستراند ،و
بنابراين اعضا را با آرای جمع و میان ذهنیت پیوند میدهد .کاشت اشارهای است به فرايند متراکم و انباشتی باورهايی که تلويزيون
درباره واقعیت اجتماعی ،در اذهان عمومی پرورش میدهد .واژه«متراکم و انباشی» برای فهم اين نظريه مهم است زيرا نظريه پردازان
کاشت مدعیاند تماشای تلويزيون در مدت زمان طوالنی ،بر باورها و جهانبینی بینندگان تاثیر میگذارد.
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بدين لحاظ گربنر ،با افزودن دو مفهوم«روند کل» و «تشديد» ،در تئوری جديد تجديد نظر نمود .روند کلی بدين معنی است که ظاهرا
تفاوت های ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی در میان تماشاگران پروپاقرص تلويزيون رو به کاهش میگذارد و تماشای زياد ،به
همگرايی ديدگاهها و نگرشها در گروه می انجامد .تشديد آن وضعیتی است که در آن تجارب پاسخگويان در زندگی واقعی با
تجارب تصوير شده در جهان تلويزيون هماهنگ است و ظاهرا اين وضعیت اثر پرورشی را بیشتر میکند .در پاسخ به اين سوال که
چه داليل و شواهدی برای توانايی تلويزيون برای کاشت جهانبینی ساختگی و مصنوعی وجود دارد؟ نظريه پردازان کاشت دو
مکانیزم را برای تبیین فرايند کاشت ،تبیین میکنند -0 .جريان اصلی -5تشديد.
جريان اصلی :جريان اصلی اشارهای است به تاثیرات تلويزيون در تثبیت و يکسانسازی ديدگاهها در داخل جامعه .اگر برنامههای
تلويزيونی ،خشونت را بیشتر به تصوير بکشند ،بینندگان باور میکنند که جهان واقع به همان اندازه خشن است .تعبیر و تفسیر تلويزيونی
شده زندگی ،به عنوان يک جريان اصلی رايج میشود و نفوذ میکند.
تشديد :تشديد زمانی روی میدهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر میشود .برای مثال ،تماشاگران پر مصرف اعم از
مردان و زنان بیشتر از تماشای کم مصرف احتمال دارد بپذيرند که ترس از جنايت يک مشکل جدی است .اما گروهی که با تاکید
بیشتری اين نظر را قبول دارند ،گروه زنان از تماشاگران پر مصرف است زيرا به نظ میرسد شکنندگی خاص آنها در برابر جنايت ،با
تصوير جهان پر جنايت عرضه شده در تلويزيون ،همساز و تشديد میشود(مهدیزاده.)31 :0131 ،
روش شناسی

اين پژوهش با بهرهگیری از روش اسنادی و پیمايشی انجام خواهد شد.جامعهآماری تحقیق حاضر شامل دانشجويان پیام نور اردبیل
است که با استعالمی که از دانشگاه به عمل آمد شامل  02111نفر میباشند .برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده کرديم .بر اين اساس و با توجه به اينکه جامعه آماری ما  02111نفر است ،حجم نمونه  521نفر راشامل میشد .واحد تحلیل
در اين تحقیق فرد میباشد .در اين تحقیق از روش نمونهگیری خوشهای طبقهای با حجم نامتناسب استفاده شده است.
روايی و پايايی تحقیق
جدول  :0ضريب آلفای گويههای مربوط به هر يک از متغیرها
گويه ها
آلفای
کرونباخ

همبستگی

تعامالت

تعامالت

تعامالت داخل و خارج

تعامل با شخصیت های

تعامالت بدون

اجتماعی

فرهنگی

سیاسی

کشور

فرهنگی و ...

سانسور

%39

%30

% 31

%11

% 40

% 91

برای پايايی 0متغیرها از روش پايداری درونی (ضريب آلفا) استفاده شد ،يعنی با بررسی ضريب آلفای گويههای مربوط به هريک از
متغیرها و محاسبهی ضريب آلفای نسبتاً باالی آنها انسجام درونی باالی گويهها را تأيید میکند.
يافته ها

به نظر میرسد بین دو گروه از دانشجويان (دانشجويانی که از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند و دانشجويانی که از
شبکههای اجتماعی مجازی استفاده نمیکنند) و همبستگی اجتماعی آنان تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  :5شاخص های توصیفی استفاده از شبکه های اجتماعی
استفاده از شبکه های اجتماعی

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

بلی

13

2/5350

0/00214

1/05954

خیر

004

2/5121

0/09421

1/01150

1- Reliability
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جدول  :1آزمون لیون
 tمستقل

آزمون لیون

واريانس بین دو گروه
واريانس درون دو گروه

F

Sig
سطح معنیداری

1/121

1/222

t

df
درجه آزادی

Sig
سطح معنیداری

میانگین

1/514

042

1/131

1/19939

1/535

011/510

1/113

1/19939

با توجه به آزمون لیون سطح معنیداری برابر  Sig = 1/441است به عبارت ديگر واريانس بین دو گروه برابر است و سطح معنیداری
که برابر  sig = 1/222چون از  1/12بیشتر است نشانگر عدم تفاوت معنیداری بین دو گروه دانشجويان که از شبکههای اجتماعی
مجازی استفاده میکنند و جوانانی که از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده نمیکنند .بنابراين فرضیه  H0قبول میشود و فرضیه
 H1ابطال میشود طبق نظر بعضی از انديشمندان ،وسايل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه برای اولین
بار در تاريخ انسان پديد آورند .نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است  .طرفداران اين ديدگاه قدرت رسانه را با بمب اتمی
مقايسه می کنند که از آنها میتوان در راه خیر يا شر با تاثیری شگرف سود برد(.ساورخانی« )39:0193،ژان کاز نو» در اين باره می
نويسد  :اين انديشه در نظر مردم رواج يافت که وسايل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و می توانند افکار فلسفی و سیاسی را
منقلب نموده ،شکل تازه ای به آن بخشند و به اختیار تمامی رفتارها را هدايت نمايند(.کازنو )92:0192،اين عده بر ساز وکارهايی
چون هدايت از راه دور) ،(Telekinesisآدمک سازی) ،(Robotismاثر بلع و بويژه تاثیر بازتابهای شرطی تاکید میکنند و
معتقدند که درونی کردن ) (Internalizationهنجارها ،موجبات آشتی انسان را با خواست جامع فراهم می آورد .در اين صورت
انسان ها خود به عنوان عاملی در راه حراست از مواريث ،هنجارها و قوانین جامعه تجلی می کنند و وسايل ارتباط جمعی ابزاری
سريع ،قدرتمند و موثر در راه تامین اين منظور هستند( .ساورخانی .)39:0193،در هر روی مثل اينکه دانشجويان پیام نور اردبیل که
بیشترشان در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کننند.


تعامالت فرهنگی کاربران در شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان پیام نور مرکز اردبیل رابطه معنی داری
دارد.
جدول  :9آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و تعامالت فرهنگی
همبستگی پیرسون

همبستگی اجتماعی

تعامالت فرهنگی

0

**1/155

 Sigسطح معنیداری
جمع کل

1/119
11

14

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تعامالت فرهنگی) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده است (کالنتری.)43 :0131،اين آزمون در فاصله اطمینان  %44سنجش شده است سطح معنیداری
برابر  Sig = 1/119است که از سطح مورد نظر يعنی  1/12کمتر است نشاندهنده رابطه معنیداری بین تعامالت فرهنگی و همبستگی
اجتماعی میباشد و با توجه به ضريب همبستگی  1/155نشان می دهد که رابطه بین دو متغییر قوی و مستقیم است .در نتیجه با توجه
به اطالعات جدول فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تايید میشود .به عبارتی با افزايش میزان تعامالت فرهنگی ،سبک زندگی تغییر می
کند ( .تعامالت فرهنگی در شبکه های اجتماعی بر همبستگی اجتماعی جوانان موثر است ).


تعامالت سیاسی کاربران در شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان پیام نور مرکز اردبیل رابطه معنی داری
دارد.
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جدول  :2آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و تعامالت سیاسی
همبستگی اجتماعی

تعامالت سیاسی

0

1/052

همبستگی پیرسون
 Sigسطح معنیداری

1/531

جمع کل

14

11

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تعامالت سیاسی) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %42سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig = 1/531است
که نشاندهنده عدم رابطه معنیداری بین سبک زندگی و تعامالت سیاسی میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر 1/052
است که نشان دهنده شدت رابطه ضعیف بین متغیرهاست در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0تايید و فرضیه  H1ابطال
میشود .يعنی میزان تعامالت سیاسی در شبکه های اجتماعی بر همبستگی اجتماعی جوانان تاثیر ندارد .


تعامالت داخل کشور و خارج کشور کاربران در شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان پیام نور مرکز
اردبیل رابطه معنی داری دارد.
جدول  :9آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و تعامالت داخل و خارج کشور

همبستگی اجتماعی

تعامالت داخل و خارج کشور

0

1/091

همبستگی پیرسون
 Sigسطح معنیداری

1/550
13

جمع کل

31

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تعامالت داخل و خارج کشور) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است
از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %42سنجش شده است سطح معنیداری برابر = 1/550
 Sigاست که نشاندهنده عدم رابطه معنیداری بین همبستگی اجتماعی و تعامالت داخل و خارج کشور میباشد و همچنین میزان
همبستگی پیرسون برابر  1/091است که نشان دهنده شدت رابطه ضعیف بین متغیرهاست در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه
 H0تايید و فرضیه  H1ابطال میشود .يعنی میزان تعامالت داخل و خارج کشور در شبکه های اجتماعی بر همبستگی اجتماعی
جوانان تاثیر ندارد .


تعامالت کاربران با شخصیت های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان
پیام نور مرکز اردبیل رابطه معنی داری دارد.
جدول  :1آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و تعامل با شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

همبستگی پیرسون

همبستگی اجتماعی

تعامل با شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

0

1/041

 Sigسطح معنیداری
جمع کل

1/149
13

31

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تعامل با شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی) هر دو
فاصلهای ـ فاصله ای است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %42سنجش شده است سطح
معنیداری برابر  Sig = 1/149است که نشاندهنده عدم رابطه معنیداری بین سبک زندگی و تعامل با شخصیت های سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر  1/041است که نشاندهنده شدت رابطه ضعیف بین متغیرهاست در نتیجه
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با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0تايید و فرضیه  H1ابطال میشود .يعنی میزان تعامل با شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی در شبکه های اجتماعی بر همبستگی اجتماعی جوانان تاثیر ندارد .


بین همبستگی اجتماعی دو گروه مردان و زنان استفاده کننده از شبکه های اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول  ::3شاخص های توصیفی جنسیت

جنسیت

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

زن

22

13/9051

2/11239

1/99339

مرد

91

14/1411

2/99523

1/94931

جدول :4آزمون لیون

 tمستقل

آزمون لیون

واريانس بین دو گروه
واريانس درون دو گروه

F

Sig
سطح معنیداری

1/019

1/109

t

df
درجه
آزادی

Sig
سطح معنیداری

میانگین

-5/111

009

1/199

-1/11395

-5/103

001/442

1/192

-1/11395

با توجه به آزمون لیون سطح معنیداری برابر  Sig = 1/109است به عبارت ديگر واريانس بین دو گروه برابر است و با توجه به نتايج
آزمون  tمستقل در فاصله اطمینان  %42سطح معنیداری برابر  Sig = 1/199که نشاندهنده تفاوت معنیداری بین دو گروه جنسیت
است و همچنین  tبدست آمده برابر  t = -5/111با درجه آزادی  df = 009يعنی میانگین همبستگی اجتماعی زنان با میانگین همبستگی
اجتماعی مردان تفاوت معناداری دارد بنابراين فرضیه  H0رد میشود و فرضیه  H1با توجه به اطالعات موجود تايید میشود.


تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران در شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان پیام نور مرکز اردبیل رابطه
معنی داری دارد.
جدول  :01آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران

همبستگی پیرسون

همبستگی اجتماعی

تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران

0

*1/514

 Sigسطح معنیداری
جمع کل

1/101
13

31

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای
است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %42سنجش شده است سطح معنیداری برابر
 Sig = 1/101است که از سطح مورد نظر يعنی  1/12کمتر است نشاندهنده رابطه معنیداری بین تبادل اطالعات بدون سانسور
کاربران و همبستگی اجتماعی میباشد و با توجه به ضريب همبستگی * 1/514نشان می دهد که رابطه بین دو متغییر قوی و مستقیم
است .در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تايید میشود .به عبارتی با افزايش تبادل اطالعات بدون
سانسور کاربران  ،همبستگی اجتماعی تغییر می کند( .تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران در شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی
جوانان موثر است ) .اين فرضیه نشان میدهد که محدوديتهای ايجاد شده برای دسترسی راحت کاربران به شبکه های اجتماعی و
همچنین محدوديت های موجود در فضای آنالين ،منجر به اين شده که افرادی که از شبکه های اجتماعی استفاده می نمايند  ،در
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داخل اين شبکه ها سبک متفاوتی از زندگی خود را ارائه دهند .به اين صورت که اظهار نظر آزادانه  ،نقد منصفانه و تقويت روحیه
نقدپذيری خود را افزايش میدهند .از طرفی به دلیل محدوديت دسترسی به اطالعات آزاد بیشتر تمايل دارند اخبار و اطالعات خود
را از اين طريق به دست آورند.که همه اين موارد نوع همبستگی را تغییر می دهد يعنی از همبستگی مکانیکی به سمت همبستگی
ارگانیکی تغییر می يابد.


میزان استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی بر همبستگی اجتماعی دانشجويان پیام نور مرکز اردبیل رابطه معنی داری دارد.
جدول  :00آزمون پیرسون همبستگی اجتماعی و میزان استفاده کاربران

همبستگی پیرسون

همبستگی اجتماعی

میزان استفاده کاربران

0

*1/119

 Sigسطح معنیداری
جمع کل

1/111
13

31

با توجه به اينکه متغیر وابسته (همبستگی اجتماعی) و متغیر مستقل (تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای
است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %42سنجش شده است سطح معنیداری برابر
 Sig = 1/111است که از سطح مورد نظر يعنی  1/12کمتر است نشاندهنده رابطه معنیداری بین تبادل اطالعات بدون سانسور
کاربران و سبک زندگی میباشد و با توجه به ضريب همبستگی * 1/119نشان می دهد که رابطه بین دو متغییر قوی و مستقیم است.
در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تايید میشود .به عبارتی با افزايش تبادل اطالعات بدون سانسور
کاربران  ،همبستگی اجتماعی تغییر می کند( .تبادل اطالعات بدون سانسور کاربران در شبکه های اجتماعی بر همبستگی اجتماعی
جوانان موثر است ).
نتیجهگیری

نگرش به نوع رسانه بر اساس ترجیحات و ساليق :با توجه به دادههايی که در آمار توصیفی مشخص گرديد ،درصد افرادی که از
شبکه های اجتماعی مجازی جهت تعامالت علمی ،فرهنگی و اجتماعی استفاده میکنند متوسط رو به پايین است ( 34/4درصد
متوسط و پايین) .اين رقم نشان میدهد که افراد برای تعامالت علمی  ،فرهنگی و اجتماعی خود مرجع ديگری دارند و کمتر از شبکه
های اجتماعی مجازی برای ارتباط برقرار کردن با انجمنهای علمی و تبادل اطالعات علمی پژوهشی با دوستانشان استفاده می کنند
و معتقدند که شبکه های اجتماعی مجازی در ترغیب آنها برای فعالیت های علمی و فرهنگی خیلی موثر نمی باشد.
بیش از  34/4درصد از افراد از شبکه های اجتماعی مجازی برای تعامالت سیاسی خود استفاده نمیکنند .و ارتباط کمی از اين طريق
با احزاب برقرار می کنند .از طرفی تالش میکنند در شبکه های اجتماعی مجازی انتقادی به سیاست های جاری دولت و عملکرد
مسئولین دولتی نداشته باشند.
از لحاظ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برای تعامالت داخل و خارج از کشور کاربران شبکه اجتماعی مجازی نیز49/5 ،
درصد اعالم کردهاند که کمتر از اين طريق جهت تعمل با داخل و خارج استفاده می کنند .در رابطه با تعامل کاربران با شخصیت
های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی وضعیت به گونه ديگری است و تقريباً اکثريت پاسخگويان ( 93/9رو باال) جواب داده اند که
ارتباط و تعاملی با اساتید ،دانشجويان ،موسسات و دانشگاههای داخل و خارج کشور ندارند.
از لحاظ تعامالت بدون سانسور نیز اغلب پاسخگويان معتقدند که از شبکه های اجتماعی مجازی جهت کسب اطالعاتی که در داخل
ايران و از طريق رسانه های داخلی کمتر می توانند به انها دسترسی پیدا کنند استفاده می نمايند و از اين طريق راحتر و آزادانه تر به
ابراز نظر و عقايد خود میپردازند.
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يافته های استنباطی اين پژوهش حاکی از اين است که تفاوت همبستگی اجتماعی دانشجويان که از شبکه های اجتماعی استفاده می
کنند معنی دار می باشد در اين فرضیه  t=-2/003میباشد.
در فرضیه تبادل اطالعات بدون سانسور با همبستگی 1/514تايید شد .در فرضیه میزان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی با
همبستگی  1/119تايید شد .در فرضیه تعامالت فرهنگی با همبستگی  1/155تايید شد.
در فرضیه دو گروه استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی بین همبستگی اجتماعی آنها هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد .در
فرضیه تعام الت با شخصیت های فرهنگی و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود نداشت .در فرضیه تعامالت داخل و خارج کشور
دانشجويان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در هر روی کاستلز در بیان اهمیت تاثیر اينترنت از آن به عنوان ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی ياد می کند چرا که به
تدريج بیشتر شبکه ها را به يکديگر متصل کرد وتاريخ توسعه اينترنت و پیوستن ساير شبکه های ارتباطی به اين شبکه کمک زيادی
به درک ويژگی های فنی،سازمانی و فرهنگی اين شبکه می کند و به اين ترتیب ،راه را برای ارزيابی تاثیرات اجتماعی آن می

گشايد،درواقع اين آمیزه ای منحصر به فرد از استراتژی نظامی،همکاريهای عمده علمی و نوآوری ضد فرهنگی است(کاستلز:0131 ،
.)915
اين رويکرد ضد فرهنگی به تکنولوژی تاثیر مشابهی بر استراژی شبکه های افقی داشت که از مالحظات نظامی الهام گرفته بود  :اين
رويکرد ابزار تکنولوژيک را در اختیار هر کسی قرار می دادکه از دانش فنی و يک کامپیوتر شخصی برخوردار بود ،و ديری نپايید
که کامپیوترهای شخصی به نحو روز افزونی قوی تر و در عین حال ارزانتر شدند .ظهور کامپیوترهای شخصی و ارتباط پذيری شبکه
ها توسعه تابلوی اعالنات الکترونیکی يا سیستم بولتن بورد ( )BBSرا که نخستین بار در آمريکا و آنگاه در سرتاسر جهان ايجاد شد
تسريع کرد.
سیستمهای بولتن بورد مستلزم شبکه های کامپیوتری پیچیده نبود و تنها به کامپیوترهای شخصی ،مودم و خط تلفن احتیاج داشت.
بنابراين آنهابه تابلوی اعالنات الکترونیکی منافع و پیوندهای مختلف تبديل شدند و چیزی را ايجاد کردند که هاروارد راين گلد
«جوامع مجازی» می نامد(کاستلز، 0131،ص.) 900بر طبق اين استدالل جامعه مجازی ،معموالً به معنای شبکه الکترونیکی ارتباطات
متقابل است که محدوده اش را خود تعريف می کند و پیرامون عالقه يا هدف مشترکی تشکیل شده است ،گر چه در برخی مواقع،
ايجاد ارتباط فی نفسه به هدف تبديل می شود (کاستلز.)0131:951 ،
در هر حال خصلت ويژه همبستگی اجتماعی ماهیت گروهی آن جمعی است که همبستگی عامل تضمینکنندهی وحدت آنهاست،
به همین دلیل ،تغییر صور همبستگی تابع انواع اجتماعی است .پس درک آنها جز از راه بررسی تفاوتهای آثار اجتماعی همبستگی
امکان پذير نیست ،پس اگر تفاوت آثار اجتماعی را ناديده بگیريم ،تمامی انواع همبستگی با هم آمیخته خواهد شد و تفکیک آنها
از هم مسیر نخواهد بود و فقط آن امری که در همهی آنها مشترک است ،يعنی گرايش عمومی به همبستگی که همیشه و همهجا
يکسان است و زايیدهی هیچ نوعی اجتماعی خاص نیست ،مورد توجه قرار خواهد گرفت .چنین نتیجهای هم چیزی جز انتزاع مجرد
نیست و همبستگی به صورت مجرد فینفسهاش در هیچ جايی ديده نمیشود ،آنچه در واقع میبینیم و شاهد حیات آنیم ،عبارت
است از صور خاصی همبستگی خانوادگی ،همبستگی حرفهای ،همبستگی مالی ،همبستگی ديروز ،همبستگی امروز و مانند
اينها(دورکیم.) 99:0131،در نتیجه در فضای مجازی نیز خصلت گروهی وجود دارد و اين تفاوت ها وجود دارد که فضای مجازی
در برخی از شاخص ها همبستگی مکانیکی را تضعیف می کند و بر میزان شدت رابطه های فیس تو فیس اثر می گذارد .که اين
رويکرد آثار تضعیف کننده در اجتماعات و آثار تقويت کننده البته با تسامح در جوامع دارد .فضای مجازی يکی از شاخص های
دهکده جهانی است .در اين تحقیق نیز برخی از فرضیات تايید و برخی نیز رد شد .اين واريانس در تايید و رد فرضیات نشان دهنده
در گذار قرار گرفتن جامعه آماری مااز سنت به مدرنیته می باشد.
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