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 بازنمایی گرایش های کاربران ایرانی 
در شبکه اجتماعی تلگرام 

 )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های جزیره کیش(
محمد�احسان�خرامید��

کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
kharamid@gmail.com

چکید�ه
اجتماعی  شبکه  در  ایرانی  کاربران  گرایش هاي  بازنمایی  تحقیق  این  هدف 
تلگرام است. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و برای جمع آوری داده ها 
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و اعتبار پرسشنامه توسط 
اساتید و متخصصین مربوط مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری این تحقیق شامل 
361 نفر از دانشجویان دانشگاه های جزیره کیش است و جهت انتخاب آن ها از 
روش نمونه گیري تصادفی طبقه بندی شده، استفاده شده است. جهت تجزیه و 
تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین گرایش های کاربران به 
استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با سودمندی ادراک شده، اعتماد به شبکه، 
سهولت استفاده، روزامدی و کاربر پسند بودن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان�کلیدی
شبکه های اجتماعی، علل گرایش به شبکه، آسیب ها و مزایای شبکه ها، تلگرام.

مقدمه
شمار  افزایش  و  اینترنت  افزون  روز  رشد  با 
کاربرانی که به اینترنت متصل می شوند، لزوم 
بررسی تأثیر اینترنت بر زندگی اجتماعی کاربران 
اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اینترنت به عنوان 
یک وسیله ارتباطی چند رسانه ای که در درون 
خود دنیایی از اطالعات را جای داده و چندین 
رسانه مثل تلویزیون، وسایل چاپی، تلفن و ... را 
در درون خود ادغام کرده، خصوصیات شرایط 
پیچیده ای را برای کاربران ایجاد کرده است، به 
نحوی که اینترنت در هر محیطی با هر میزان 
مصرف می تواند بر مخاطبین خود تأثیر خاص 
خود را داشته باشد. اینترنت همچنین به عنوان 
یک رسانه دو طرفه عمل کرده و بین پیام دهنده 

و پیام گیرنده تعامل صورت می گیرد.
فضاي مجازي مکاني است که فرد مي تواند 
وارد  به آن  را  واقعي خود  فعالیت هاي دنیاي 
کند. از خصوصیات بارز این فضا بي مکاني و 
مکاني،  فاصله  رفتن  بین  از  است.  بي زماني 
افزایش بي سابقه توان انسان ها براي مبادله و 
مراوده با یکدیگر فرایند هویت یابي جمعي افراد 
را دگرگون کرده است. )منتظرقائم، 1۳11: ۳1( 
مسئله اصلي اینجاست که با وجود تمامي مزایا 
و معایبي که در کاربرد شبکه هاي اجتماعي 
از  بسیاري  که  داشت  اذعان  باید  است،  مؤثر 
جنبه هاي فضاي شبکه هاي اجتماعي مجازي و 
پایگا ه هایي که در قالب رسانه هاي اجتماعي کار 
مي کنند، هنوز ناشناخته و مکتوم مانده است. 
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با توجه به اهمیت رسانه هاي نوین اجتماعي 
توسعه  در  جدایي ناپذیر  جزئي  عنوان  به  که 
نگاه هاي  ایفا مي کنند،  ارتباطي نقش  جامعه 
شبکه هاي  مدیریت  و  دسترسي  به  متفاوتي 
اجتماعي وجود دارد. از این رو، به نظر مي رسد 
شناخت صورت مسئله و چیستي رسانه هاي 
نوین اجتماعي و شبکه هاي مجازي مي تواند در 
بهره مندي از ابزارهایي که آثار مثبت و منفي 
آن ها به چگونگي تربیت و میزان آگاهي کاربران 
برمي گردد، مؤثر افتد. از این منظر، شناخت و 
درک شبکه هاي اجتماعي از مهم ترین گام هایي 
از ظرفیت  استفاده حداکثري  براي  که  است 
جامعه  منافع  جهت  در  اجتماعي  رسانه هاي 
مي توان برداشت. در این میان، با توجه به حجم 
استفاده جوانان از شبکه هاي اجتماعي مجازي، 
بررسي رابطه بین عواملی مؤثر بر گرایش به 
استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و تمایل 
به استفاده در دانشجویان به عنوان نمایندگان 

تحصیل کرده قشر جوانان حائز اهمیت است. 
پدیده اي  اینترنت،  ویژه  به  مجازي  فضاهاي 
بسیار جدید بوده و چندان تجربه اي وجود ندارد 
که بتواند موضوع پژوهش هاي دقیق و معتبر 
قرار گیرد. عالوه بر این تغییرات تکنولوژیک 
پژوهش هایی  بیشتر  که  است  سریع  آنچنان 
براي  دیگر  شده  انجام   1۹8۰ دهه  در  که 
روندهاي اجتماعی دهه 1۹۹۰ و همین طور 
براي دهه هاي اخیر، یعنی دقیقا همان لحظه 
تاریخی اي که فرهنگ نوین ارتباطی در حال 

شکل گیري است، کاربردي ندارند.
مطالعات انجام شده در ایران، مریم رفعت جاه 
تأثیر  موضوع  خود  مقاله  در  شکوري  علی  و 
و شخصی  اجتماعی  هویت  روي  بر  اینترنت 
و  داده،  قرار  مطالعه  مورد  را  جوان  دختران 
یافته هاي پژوهش نشان می دهد بین دخترانی 
که از این امکانات استفاده می کنند و آن هایی 
که استفاده نمی کنند به لحاظ هویت دینی، 

قومی، شخصی تفاوت معنی داري وجود دارد.
آزیتا پورطرق عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان 
استفاده از اینترنت و تأثیر آن را مورد بررسی 

اطالعاتی،  انقالب  وي  نظر  به  و  داده  قرار 
فرصت ها و تهدیدهایی را به همراه دارد. 

گاهي کاربران شبکه هاي اجتماعي براي کاهش 
استرس، به گشت بر خط مي پردازند تـا خـود 
از  »فـرار  کننـد.  دور  ناخوشـایند  حالت  از  را 
واقعیـات )رهـایي(« جنبـه اي از احساسات است 
که به کاربران اجازه مي دهد به طـور موقـت از 
همـه چیـز فـارغ شـوند )متویک و همکاران، 
2۰۰1: 42(. رهایي )فرار( به معناي میزاني است 
کـه کـاربران آزادي از فعالیت هاي خسـته کننـده 
و گریـز از روزمرگـي را درک مـي کننـد. )بـالخ 
و همکاران، 1۹۹4( بنابراین، شبکه هاي اجتماعي 
را مي توان شکلي از احساس متمرکـز در واکنش 
به فعالیت هاي خسته کننده در نظر گرفت که 
کاربران به منظور رهایي از این نوع فعالیت ها به 
سوي آن جلب مي شوند و از آن استفاده مي کنند. 
»قصد استفاده«، به میزان احتمال به کارگیري 

سیسـتم از سـوي فـرد گفتـه مـي شـود. 
تلگرام

پیام  رسان  سرویس  یک  تلگرام  پیام  رسان 
متن باز چندسکویی مبتنی بر رایانش ابریاست. 
تصاویر،  پیام ها،  می توانند  تلگرام  کاربران 
ویدئوها و اسناد )همه انواع پرونده ها پشتیبانی 
می شود( خود ویرانگر و رمزنگاری شده تبادل 
کنند. تلگرام رسما برای اندروید، ویندوزفون و 
آی اواس )از جمله تبلت ها و دستگاه های بدون 
نرم افزار  کاربران  است.  دسترس  در  وای فای( 
امکان تبادل پیام، عکس، ویدئو و فایل تا حجم 
1.۵ گیگابایت را دارند. تلگرام توسط دو برادر با 
نام های پاول دورف و نیکالی دورف به بازار آمد. 
پاول دورف برادر کوچک نیکالی دورف است 
و سازمان غیرانتفاعی کارآفرینی در آلمان دارد 
که پشتیبان مالی پروژه است. تلگرام توسط یک 
سازمان غیر انتفاعی آلمانی متعلق به کارآفرین و 
نیکوکار روس پاول دورف اداره می شود. تلگرام 
نسخه کامپیوتر خود را نیز ارائه داده که این امر 
سهولت دسترسی برنامه نویسان برای کدنویسی 
ربات ها را در تلگرام افزایش داده است. سازندگان 
تلگرام بر امنیت برنامه خود تأکید بسیاری دارند. 
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در نوامبر سال 2۰14 یک جایزه سیصد هزار 
دالری برای یافتن باگ بر روی تلگرام اعالم شد، 
که خود نشان از اطمینان برنامه نویسان تلگرام 
دارد. این مسابقه در فوریه 2۰1۵ بدون برنده 

خاتمه یافت. )ویکی پدیا( 
پیشینه پژوهش

با  معینی کیا و همکاران )1۳۹4( در پژوهشی 
عنوان بررسی اهداف و انگیزه های دانشجویان از 
کاربست شبکه های اجتماعی مجازی به این نتایج 
دست  یافتند که کاربست شبکه های اجتماعی با 
هدف تعامل با دیگران بیشترین درصد را دارد 
و کاربست آن ها با هدف انجام کارهای پنهان و 
خصوصی کمترین درصد را به خود اختصاص داده 
است و دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر 

از شبکه های مجازی استفاده می کنند.
مکی  زاده )1۳۹4(، در پژوهشی با عنوان بررسی 
شبکه های  از  استفاده  قصد  بر  مؤثر  عوامل 
اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. به این 
نتایج دست  یافتند که درک لذت، فرار از واقعیات 
و تعامل اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر قصد 

استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی است. 
با  پژوهشی  در   ،)1۳۹۳( همکاران  و  مرادی 
عنوان انگیزه  های استفاده از شبکه های مجازی 
که  یافتند،  دست  نتایج  این  به  اجتماعی، 
فیس بوک  به  مخاطب  دلیل جذب  مهم  ترین 
خودافشاگری است، دومین انگیزه بهبود وضعیت 
فردی، سومین انگیزه غوطه ور شدن در رسانه، 
چهارمین انگیزه بهبود وضعیت فردی، پنچمین 
انگیزه وقت  گذرانی، ششمین انگیزه حفظ روابط 

و هفتمین انگیزه سرگرمی بود. 
ذوالقدر و قاسم  زاده )1۳۹2(، در پژوهشی با 
عنوان بررسی انگیزه های کاربران در استفاده 
از رسانه های اجتماعی )مطالعه موردی کاربران 
نتایج  این  به  فیس بوک(  اجتماعی  شبکه 
نیازهای  میان  از  کاربران  که  دست یافتند، 
و  اجتماعی  شناختی،  )سرگرمی،  چهارگانه 
نیازهای  رفع  برای  شخصی(  هویت  کسب 
شبکه  از  شخصی  هویت  کسب  و  اجتماعی 

اجتماعی فیس بوک استفاده می کنند. 

محبی و زمانی )1۳۹2(، در پژوهشی با عنوان 
به  کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع 
کارشناسي مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس 
بعثت: استفاده از مدل پذیرش فناوری، به این نتایج 
دست یافتند که مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر 
متغیر وابسته را به شرح زیر اولویت بندی نمود: 
تصمیم به استفاده از اینترنت، نگرش به استفاده 
از اینترنت، سودمندی استفاده از اینترنت )مفید 

بودن( و آسانی استفاده از اینترنت. 
بشیر و افراسیابی )1۳۹1(، در پژوهشی با عنوان 
این  به  ایران،  در  اجتماعی  رسانه های  کارکرد 
نتایج دست  یافتند که نخست، جوانان مهم ترین 
استفاده کنندگان از رسانه هاي اجتماعي هستند؛ 
دوم، استفاده از اینترنت و رسانه هاي اجتماعي 
اینترنتي نه تنها مهم ترین فعالیت ایشان در اوقات 
فراغت است، بلکه بیشتر جوانان وقت قابل توجهي 
اینترنتي  را به حضور در شبکه هاي اجتماعي 
نسبت به سایر فعالیت هاي اجتماعي اختصاص 
مي  دهند؛ همچنین، بر اساس نتایج این مطالعه 
یادگیري مطالب جدید، سرگرمي، عضویت و 
فعالیت در گروه هاي متناسب با سالیق فردي، 
دوست یابي و کسب اخبار به ترتیب، بیشترین 
کارکردهاي  اول  اولویت  عنوان  به  را  فراواني 

رسانه هاي اجتماعي در ایران دارا هستند.
عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1۳۹1( نوری  و  کیا 
عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه های 
اجتماعی، به این نتایج دست  یافتند که عواملی 
نظیر اشتراک اطالعات و اخبار، آزادی در ارتباط، 
جریان آزاد اطالعات در شبکه، توانایی کنترل 
مخاطب بر اطالعات شخصی و برابری اصولی 
در شبکه، در پیوستن دانشجویان به این شبکه 

نقش اساسی داشته است. 
شهابی و بیات )1۳۹1(، در پژوهشی با عنوان 
در  کاربران  عضویت  انگیزه های  و  اهــداف 
شبکه های اجتماعی مجازی )مطالعه ای درباره 
جوانان شهر تهران(، به این نتایج دست  یافتند 
روابط  تسهیل  منظور  به  کاربران  اکثر  که 
فعلی، احیای ارتباطات قدیمی، ایجاد و حفظ 
ارتباطات دوستانه بدان روی آورده اند و فضای 
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شبکه های اجتماعی را سیاسی نمی دانند.
با  پژوهشی  در  و همکاران )1۳۹۰(،  ارجمند 
عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر 
بر میزان گرایش به اینترنت در بین دانشجویان 
دانشگاه پیام  نور شهرستان شوش دانیال، به 
این نتایج دست یافتند که متغیرهاي میزان 
ارتباطات  میزان  خانوادگي،  روابط  در  اعتماد 
و  قومي  و  مذهبي  باورهاي  میزان  دوستانه، 
مقطع تحصیلي همبستگي و رابطه معناداري 

با میزان گرایش دانشجویان به اینترنت دارند.
با  پژوهشی  در   ،)2۰14( همکاران  و  شاویر 
جوانان:  در  اجتماعی  رسانه های  تأثیر  عنوان 
نتایج  این  به  بهاوالپور.  شهر  موردی  مطالعه 
از  پاسخ دهندگان  اکثر  که  یافتند  دست 
شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند، و برای 
خواندن کتاب از شبکه های اجتماعی استفاده 
با  از طریق شبکه های اجتماعی  می نمایند و 

یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.
با عنوان  چوو و سیندر )2۰1۳(، در پژوهشی 
استفاده از یک وب سایت شبکه اجتماعی برای 
جذب جوانان کانادا برای تحقیقات پزشکی، به 
این نتایج دست  یافتند که تبلیغات فیس بوک یک 
روش مقرون به  صرفه برای استخدام جوانان است. 
وایلز و همکاران )2۰12(، در پژوهشی با عنوان 
تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی از دوران 
کودکی و جوانی: یک بررسی سیستماتیک، به 
این نتایج دست  یافتند که دوستی نقش مهمی 
در شکل  دادن به رفتار و فعالیت های جسمانی 

در شبکه های اجتماعی دارد. 
اثر  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2۰11( آهن 
توسعه  در  اجتماعی  شبکه های  سایت های 
علمی و اجتماعی نوجوانان، به این نتایج دست 
استفاده کنندگان  بیشترین  جوانان  که   یافت 
اجتماعی هستند. و شبکه های  از شبکه های 
توسعه  در  مثبتی  نقش  می توانند  اجتماعی 

علمی و اجتماعی جوانان داشته باشند. 
با  پژوهشی  در   ،)2۰۰۹( چیترا  و  نیالماالر 
مطالعه  جامعه:  و  جدید  رسانه های  عنوان 
روی  بر  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  مورد  در 

جوانان هندی، به این نتایج دست  یافتند که 
شبکه های اجتماعی آنالین ارتباطات را در بین 
جوانان تسهیل می کنند. و جوانان از این طریق 

می توانند با یکدیگر رابطه برقرار نمایند. 
لنهارت و مدن )2۰۰7(، در پژوهشی با عنوان 
نوجوانان، حریم خصوصی و شبکه های اجتماعی 
 ۵۵ که  یافتند  دست   نتایج  این  به  آنالین، 
اجتماعی  پروفایل های شبکه  نوجوانان  درصد 
دارند و صفحات جوانان در این شبکه ها شامل 
صمیمانه  ساده،  مشاهده،  قابل  خودگشودگی 
و تعامل هایی است که رفتار آنان را به تصویر 

می کشد. 
روش تحقیق

این پژوهش از نظر روش جمع آوري اطالعات، 
آزمون فرضیه و نتیجه گیري از نوع توصیفي است. 
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي و از 
نظر روش، جمع آوري اطالعات، آزمون فرضیه 
و نتیجه گیري از نوع توصیفي پیمایشي است. 
جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانشجویان 
دانشگاه هاي جزیره کیش هستند. حجم نمونه 
به روش کوکران و با مقدار خطاي ۰.۰۶ و سطح 
احتساب جمعیت ۶ هزار  و  داری ۰.۰۵  معنا 
نفري دانشجویان دانشگاه هاي مستقر در جزیره 
مدل  است.  گردیده  محاسبه  نفر  کیش ۳۶1 
مفهومی تحقیق با توجه به مقاالت مطالعه شده 

در این زمینه به این صورت است:

سودمندي 
ادراك شده

اعتماد 
به شبکه

روزآمدی 
ارتباط

گرایش 
کاربران

سهولت 
استفاده

کاربر 
پسند بودن

نمودار ۱. مدل مفهومی
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یافته های تحقیق

نتایج نشان دادند که ۶1 درصد از افرادی که 
مورد پرسش قرار گرفتند؛ مرد و ۳۹ درصد از 
آن ها را زنان تشکیل دادند. همچنین نتایج نشان 
داد که ۵۳ درصد )1۹1 نفر( کارشناسی و ۳2 
درصد )117 نفر( مدرک کارشناسی ارشد و 1۵ 
درصد )۵۳ نفر( مدرک دکتری داشته اند. نتاج 
آزمون کلموگروف- اسمرینوف به شرح زیر است: 

فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: میان گرایش کاربران به شبکه 
شده  ادراک  سودمندي  و  تلگرام  اجتماعي 

ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: میان گرایش کاربران به شبکه 
ارتباط  اجتماعي تلگرام و اعتماد به شبکه ها 

معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: میان گرایش کاربران به شبکه 
اجتماعي تلگرام و روزآمدی ارتباط معناداری 

وجود دارد.
فرضیه چهارم: میان گرایش کاربران به شبکه 
ارتباط  استفاده  سهولت  و  تلگرام  اجتماعي 

معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: میان گرایش کاربران به شبکه 
ارتباط  بودن  پسند  کاربر  و  تلگرام  اجتماعي 

معناداری وجود دارد.
بنابراین نتایج آزمون فرضیه ها تحقیق به طور 

کلی در جدول 2 قابل مشاهده است.
یافته هاي تحقیق 

با توجه به آزمون های آماری انجام گرفته در 
گرایش  بین  قوی  همبستگی  تحقیق،  این 
کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و سودمندي 
نتایج  با  نتیجه  این  شد.  تأیید  شده  ادراک 
تحقیق محبی و زمانی )1۳۹2(، که در تحقیق 
توسط  اینترنت  کارگیری  به   عنوان  با  خود 
آموزش  مرکز  کارشناسي  مقطع  دانشجویان 

کاربر پسندسهولتروزآمدیاعتمادسودمندیگرایش به تلگرام
۳۶1۳۶1۳۶1۳۶1۳۶1۳۶1تعداد

۳.۰22۵2.۶7۶۰۳.182۵۳.۵۳۰۰4.۳12۵۳.4187میانگین
1.۰۰۳21۰.821811.۰۰۹۳۳۰.۹11۶۰۰.۶1۰۶۹۰.۵871۶انحراف معیار

1.1111.11۵1.۰8۳1.2۶۵1.۵۹۹۰.4۶۹مقادیر کلموگروف- اسمینرف
۰.17۰۰.1۶۶۰.1۹2۰.۰82۰.۰۹۰۰.۹81سطح معناداری

جدول ۱. نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف تك نمونه اي پیرامون تعیین نرمال بودن داده ها 

نتیجه آزمون فرضیهعدد معنی داریفرضیات تحقیق
فرضیه اول: میان گرایش کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و سودمندي 

تأیید**۰.۵۵1ادراک شده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: میان گرایش کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و اعتماد به 
تأیید**۰.۶۶8شبکه ها ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: میان گرایش کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و روزآمدی 
تأیید**۰.721ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: میان گرایش کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و سهولت 
تأیید**۰.۶۵۳استفاده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم: میان گرایش کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و کاربر پسند 
تأیید**۰.824بودن ارتباط معناداری وجود دارد.

جدول ۲. نتایج آزمون فرضیه ها
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یافتند،  نتیجه دست  این  به  جهاد کشاورزی 
که یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر 
گرایش کاربران به فضای مجازی، سودمندی 

استفاده از آن است، همسو است.
در این تحقیق، همبستگی قوی بین گرایش 
اعتماد  و  تلگرام  اجتماعي  شبکه  به  کاربران 
به شبکه ها تأیید شد که این نتیجه با نتیجه 
در  که   ،)1۳۹4( فالحتی  و  فرزانه  تحقیق 
تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل اجتماعی 
مؤثر بر گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی 
در میان دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم 
شهر بابل؛ به این نتیجه دست یافتند که متغیر 
میزان اعتماد اجتماعی تأثیر قابل توجهی در 
میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی 

دارند، همسو است.
با توجه به آزمون های آماری انجام گرفته در این 
تحقیق، همبستگی قوی بین گرایش کاربران به 
شبکه اجتماعي تلگرام و روزآمدی تأیید شد؛ 
بنابراین نو بودن، خالق بودن و ابتکاري بودن 
تلگرام باعث جذب جوان ها به این پدیده شده 
یا  زمینه همسو  در  پژوهشی  است، هر چند 

ناهمسو بودن این فرضیه یافت نشد.
در این تحقیق، همبستگی قوی بین گرایش 
کاربران به شبکه اجتماعي تلگرام و سهولت 
نتایج  با  نتیجه  این  که،  شد  تأیید  استفاده 
تحقیق محبی و زمانی )1۳۹2( که در تحقیق 
توسط  اینترنت  کارگیری  به   عنوان  با  خود 
آموزش  مرکز  کارشناسي  مقطع  دانشجویان 
یافتند،  نتیجه دست  این  به  جهاد کشاورزی 
که یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر 
سهولت  مجازی،  فضای  به  کاربران  گرایش 

استفاده از آن است، همسو است. 
در این تحقیق، همبستگی بین گرایش کاربران 
به شبکه اجتماعي تلگرام و کاربر پسند بودن 
تحقیق  نتیجه  با  نتیجه  این  که  شد  تأیید 
با  پژوهش خود  در  نوری )1۳۹1( که  و  کیا 
عنوان عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به 
شبکه های اجتماعی؛ به این نتایج دست  یافتند 
اخبار،  و  اطالعات  اشتراک  نظیر  عواملی  که 

آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطالعات در شبکه، 
توانایی کنترل مخاطب بر اطالعات شخصی و 
برابری اصولی در شبکه و به طور کلی کاربر 
پسند بودن آن در پیوستن دانشجویان به این 
شبکه نقش اساسی داشته است، همسو است. 

پیشنهادهای تحقیق
استفاده مؤثر از ظرفیت های شبکه اجتماعی . 1

تلگرام در راستای افزایش فرهنگ سازی در 
کشور.

اجتماعی . 2 شبکه  ظرفیت های  از  استفاده 
تلگرام جهت دستیابی به اهداف تبلیغات و 

بازاریابی. 
اجتماعی . ۳ شبکه  ظرفیت های  از  استفاده 

بیشتر  یادگیری  و  آموزش  جهت  تلگرام 
عامه مردم به خصوص در جامعه ای که آمار 

مطالعه پایین است.
ایجاد کمپین های حفاظت از محیط زیست . 4

و امثال آن در شبکه اجتماعی تلگرام.
استفاده از این شبکه ها به عنوان منبعی از . ۵

افراد  تنهایی  عین  در  که  اجتماعی  روابط 
نیازهای اجتماعی آن ها را برآورده می سازد. 

منابع
مهدی . 1 کیا،  معینی   عادل؛  زاهد،  ابراهیم؛  آریانی، 

شبکه های  نقش   .)1۳۹4( علی.  خــواه،  خالق   و 
اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان 
یادگیری  دانشگاهی  مجله  تکمیلی،  تحصیالت 

الکترونیک؛ ۶ )2(: ۳۹ - 2۶.
باقر. . 2 ساروخانی،  و  فرح  ترکمان،  مریم؛  اسکافی، 

)1۳۹4(. اثر شبکه های اجتماعی بر طالق عاطفی در 
شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی 

مشهد، 12: 2۵۰ - 22۵.
اشتریان، کیومرث و امیرزاده، محمدرضا. )1۳۹4(. . ۳

بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  تأثیرات  بررسی 
تهران(،  شهر  موردی:  )مطالعه  سیاسی  مشارکت 

فصلنامه سیاست؛ 4۵ )4(: 841 - 82۵.
افشاری، معصومه؛ میرزایی، مریم؛ کنگاوری، مریم . 4

از  افشاری، مریم. )1۳۹4(. تجربیات دانشجویان  و 
پیامدهای شبکه های اجتماعی: یک مطالعه کیفی. 
مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت؛ 4 )۳(: 2۶۵ 

.2۶ -
اکبری، محسن؛ دوستار، محمد و هوشمند، میالد. . ۵

تهدیدهای  اولویت بندی  و  شناسایی   .)1۳۹4(
مجله  ملی،  امنیت  عرصه  در  اجتماعی  شبکه های 

سیاست دفاعی؛ 2۳ )۹۰(: 78 – ۵7.
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۶ . .)1۳۹4( اصحاب.  زاده،  حبیب   و  نجات  امیری، 

تحلیل وضعیت شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس 
مدل swot، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی؛ ۵ 

.7 - ۳۵ :)17(
باب الحوائجی، فهیمه و عطاردی، علیرضا. )1۳۹4(. . 7

رسانه های  اطالع رسانی  توانمندی های  مقایسه 
جمعی و شبکه های اجتماعی، فصلنامه تعامل انسان 

و اطالعات؛ 1 )4(: 2۹1 - 282.
8 . .)1۳۹4( طاهره.  امینی،  و  السادات  اشرف   بزرگی، 

بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي در تبادالت 
شهر  دولتي  دانشگاه هاي  کتابداران  مطالعه  علمي: 
 :)۳(  2 اطالعات؛  و  انسان  تعامل  فصلنامه  تهران، 

.1۳ - 2۳
توسلی، افسانه و جاللوند، انیسه. )1۳۹4(. استفاده . ۹

از اینترنت و تمایل به خود اظهاری )مطالعه موردی 
دانشجویان دختر یکی از دانشگاهای تهران(، فصلنامه 
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان؛ 1۳ )4(: 122 

.۹۵ -
جعفرپور، محمود. )1۳۹۰(. مفهوم شناسی و بررسی . 1۰

اجتماعی  شبکه های  پذیرش  بر  مؤثر  متغیرهای 
آن ها،  در  نهاد  مردم  سازمان های  نقش  و  مجازی 

فصلنامه مطالعات بسیج؛ 14 )۵2(: 148 - 1۰۹.
نقش . 11  .)1۳۹1( عبداهلل.  آقایی،  و  نیوشا  جعفری، 

شبکه هاي  بر  مبتنی  بازاریابی  در  عقیده  رهبران 
تخصصی  نشریه  ادبیات،  مرور  و  تحلیل  اجتماعی: 

مهندسی صنایع؛ 4۶ )1(: ۳8 - 27.
حقیقی، الهام و منظر، غالمعلی. )1۳۹4(. شناسایي . 12

عوامل مؤثر بر اعتمادسازي در شبکه هاي اجتماعي 
بر خط به کمک روش الکترو فازي، فصلنامه مدیریت 

فناوری اطالعات؛ 7 )4(: 74۰ - 71۵.
فتح  اهلل  زاده، فرحناز. )1۳۹4(. رسانه های اجتماعی و . 1۳

تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاری بر اذهان در قرن 
21. فصلنامه کتاب مهر؛ 18: ۶1 - 44.

کفاشی، مجید و فالحی، علی. )1۳۹۳(. تأثیر استفاده . 14
از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی 
جوانان شهر تهران، دوفصلنامه دین و ارتباطات؛ 21 

.1۳۵ - 1۶4 :)2(
1۵ . .)1۳۹1( مرتضی.  روشنی،  و  حمیدرضا  لشکریان، 

اجتماعي  شبکه  در  رواني  عملیات  و  رفتار  تغییر 
مجازي فیس بوک )با تکیه بر عوامل و منابع پنهان(. 
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی دانشگاه امام 

حسین. 1 )4(: 14۰ - 12۵.
1۶ . .)1۳۹۵( لیلی.  طاهری،  میر  و  سیامک  محبوب، 

از  ایرانیان  رضامندی  و  استفاده  گونه شناسی 
شبکه های اجتماعی کتاب محور گودریدز، فصلنامه 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران؛ ۳1 )۳(: 

.8۰۳ - 821
محبی، معصومه و زمانی، ناصر. )1۳۹2(. به  کارگیری . 17

اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسي مرکز 
آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت: استفاده از مدل 

پذیرش فناوری، مجله پژوهش های ترویج و آموزش 
کشاورزی؛ ۶ )2(: ۹۶ - 8۵.

مؤثر . 18 عوامل  بررسی   .)1۳۹4( فاطمه.  مکی  زاده، 
بین  در  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  قصد  بر 
پژوهش های  فصلنامه  یزد،  دانشگاه  دانشجویان 

ارتباطی؛ 22 )2(: 14۰ - 12۳.
تأثیر . 1۹ بررسي  الهه و دالور، علی. )1۳۹4(.  ودودی، 

ویژگي های  تغییر  در  مجازی  اجتماعي  شبکه های 
شخصیتي جوانان، فصلنامه روانشناسی تربیتی؛ 11 
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