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Abstract
Aim: The main purpose of the present study was to investigate the students’ information sharing
behavior in the universities of South Khorasan Province in the social network sites of Instagram,
Telegram, and WhatsApp.
Methodology: This research was of an applied type and was conducted through a survey
method. The study population consisted of all the students of universities affiliated to the Ministry of
Science, Research and Technology in South Khorasan Province in Iran who were studying in the
academic year of 2018-2019 with a minimum experience of six months in using one of the social
network sites of Telegram, Instagram or WhatsApp.
Findings: Only about 33% of the respondents have used social network sites for less than an
hour during 24h. The rate of use has been more than three hours in 24h for about 24.5% of the
respondents. Nearly 50 percent of respondents have used social network sites for more than three
years, and only about 13 percent have experienced using these networks between six months to a
year. Among the social network sites surveyed, respondents mostly used Telegram to share
information. The results showed that students shared information on social network sites more than
average. In choosing a social network, there was no significant difference between the information
sharing behavior of male and female students and students of different fields of study, but there was a
significant difference between the information sharing behavior of students of different educational
levels. In addition, the results showed that there was a significant difference between sharing
economic, personal, and family, art, and sports information by male and female respondents. There
was also a significant difference between economic, cultural- social, and religious information shared
by students in different fields of study on social network sites. There was a significant difference
between respondents of different educational levels regarding economic, entertaining, occupationalprofessional, cultural-social, religious, artistic, and sports information shared in social network sites
Conclusion: Students spend a lot of time sharing information on social network sites.
Keywords: Information Sharing, Students, Virtual Social Networks, Instagram, Telegram,
WhatsApp, South Khorasan.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان دانشگاههای استان خراسان جنوبی در شبکههای
اجتماعی مجازی اینستاگرام ،تلگرام و واتساپ بود.
روششناسی :این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شد .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان
دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در استان خراسان جنوبی است که در سال تحصیلی 8931-8935
مشغول به تحصیل بودند و حداقل شش ماه تجربه استفاده از یکی از شبکههای اجتماعی مجازی تلگرام ،اینستاگرام یا واتساپ را
داشتند .حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم برابر  912نفر لحاظ گردید .پاسخگویان به روش طبقهای
تصادفی غیرنسبتی انتخاب شدند .در مجموع  15/02( 997درصد) پرسشنامه تکمیل شد.
یافتهها :نشان داد که دانشجویان بیشتر از حد متوسط به اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی مجازی مورد
بررسی اقدام کردند .بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان زن و مرد و دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف در این
شبکهها تفاوت معناداری یافته نشد ،اما بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری
مشاهده شد .افزون بر این ،نتایج نشان داد که بین برخی از انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط پاسخگویان زن و مرد،
حوزههای تحصیلی مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف در این شبکهها تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :دانشجویان زمان زیادی صرف اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی مجازی مینمایند .از اینرو
عدم توجه به رفتارهای اشتراکگذاری اطالعات توسط دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی موجب نقصان در توانایی
ایشان در استفاده از ابزارهای ارتباطی علمی خواهد شد که این مسئله میتواند عقبماندگی علمی جامعه ایران را در زمان حاضر
به دنبال داشته باشد.
کلیدواژهها :اشتراکگذاری اطالعات ،دانشجویان ،شبکههای اجتماعی مجازی ،اینستاگرام ،تلگرام ،واتساپ ،خراسان جنوبی.
 .1پژوهش حاضر برگفته از :رساله دکتری با عنوان :بررسی رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی مبتنی
تاریخ دریافت 0277/13/09 :؛ تاریخ پذیرش0277/14/01 :
بر نظریه سرمایه اجتماعی است.
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 .9مقدمه

انسان برای هر کاری که انجام میدهدّ ،نیت یا هدف خاصی را دنبال میکند .این ّنیات ممکن

است آشکار یا غیرآشکار باشند (داورپناه ،0232 ،ص .)39به عبارتی دیگر ،رفتارهای انسان از
انگیزهها و نیازهای او سرچشمه میگیرند .انسان همواره نیازهای گوناگونی دارد و برای برآوردن
نیازهایی که اهمیت بیشتری در زندگی او دارند ،تالش میکند .نیازهای اطالعاتی نیز میتواند زاده
سائقهای انسانی ،رشد جسمی و ذهنی ،شرایط محیطی و تحصیلی باشد (نوکاریزی و داورپناه،
 ،0231ص.)032
شواهدی مبنی بر اینکه افراد ،منبع غنی اطالعات هستند ،از همان نخستین پژوهشهای
تعامل اطالعاتی انسان مطرح بوده است .از اینرو اکثر افراد بخش عمدهای از اطالعات مورد نیاز
خود را از طریق ارتباطات شخصی به دست میآورند .فعالیت ّ
مکمل گرفتن اطالعات ،همان
اشتراکگذاری اطالعات است .اگر شخص «الف» اطالعات را از شخص «ب» بگیرد ،میتوان
گفت که شخص «ب» اطالعات را با شخص «الف» به اشتراک گذاشته است (فیدل،0274 ،
ص .)30بنابراین ،رفتار اشتراکگذاری اطالعات ،شکلی از تعامل اطالعاتی انسان به شمار
میرود.
طی دهههای اخیر بررسی رفتار اطالعیابی کاربران موضوع پژوهشهای بسیاری در داخل
/http://stim.qom.ac.ir

و خارج از کشور بوده است (احمدی و یاری .)0272 ،با وجود این باید توجه داشت که
بین اطالعیابی و اشتراکگذاری اطالعات تفاوتی اساسی وجود دارد .در حالی که اطالعیابی
فراگردی است که طی آن فرد اطالعاتی را که متناسب با دیدگاههای شخصی اوست ،بازیابی

مینماید (کولثاو ،0770 ،1ص ،)263اشتراکگذاری اطالعات را میتوان به عنوان عملی تعریف

کرد که اطالعات را برای دیگر اعضای جامعه که ممکن است به آن نیاز داشته باشند ،فراهم

میآورد (گاردونی ،اسپدونی و ورنادات ،3111 ،٤ص .)332این اطالعات شامل دیدگاهها،
پیشنهادات و پاسخ به سؤالهایی است که توسط دیگران برجسته شده است .اشتراکگذاری
اطالعات هم چنین عمل تدارک پاسخی مفید به درخواست اطالعات تعریف شده است (رافائلی و
1. Kuhlthau
2. Gardoni, Spadoni & Vernadat
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رابن ،3111 ،1ص .)62کالو ٤و همکاران نیز رفتار اشتراکگذاری اطالعات را به منزله مبادله
اطالعات بین دو طرف تعریف میکنند که باعث میشود یک طرف به اطالعات جمعآوری یا
نگهداری شده توسط طرف دیگر دسترسی یابد ( ،3103ص .)47

از دیدگاه تالجا )3113( 3اشتراکگذاری اطالعات را میتوان به عنوان تسهیم اطالعات از قبل

فراهم شده ،شامل تبادل اطالعات فعال و صریح و نیز اطالعات کمتر هدفگرا و ضمنی تعریف
نمود .به عقیده وی رفتار اشتراکگذاری اطالعات ،تبادل اطالعات آشکار و نهان بین افراد،

گروهها ،سازمانها و فناوریها را توصیف میکند .به عقیده گیتونگا )3102( ٢در اشتراکگذاری
اطالعات توجه به چهار مؤلفه زیر ضروری است:
ـ چه چیزی را به اشتراک بگذاریم؟
ـ با چه کسی به اشتراک بگذاریم؟
ـ چگونه به اشتراک بگذاریم؟
ـ چه زمانی به اشتراک بگذاریم؟
گرچه تعاریف ارائه شده از رفتار اشتراکگذاری اطالعات بسیار ساده هستند ،ولی این به مفهوم
ساده بودن اشتراکگذاری اطالعات نیست .اشتراکگذاری اطالعات موضوعی متغیر بوده و تحت
تأثیر اثرات محیطی مختلفی قرار دارد .اطالعات ممکن است در سطوح متفاوتی در فضاهای
محتوای مورد درخواست به اشتراک گذاشته شود .کیفیت و قابلیت اعتماد اطالعات به اشتراک
گذاشته شده ،و پذیرش ،درستی و تمایل به درخواست آن ،همگی متغیر هستند (رافائلی و رابن،
ً
 ،3111ص .)62از اینرو مطالعه رفتار اشتراکگذاری اطالعات کاربران مسیری نسبتا جدید برای
پژوهشهای حوزه رفتار اطالعاتی به شمار میرود (دو ،3104 ،5ص.)0313

طی دو دهه گذشته ،رسانههای اجتماعی نظیر وبالگها ،ویکیها و به ویژه شبکههای
1. Rafaeli & Raban
2. Calo
3. Talja
4. Gitonga
5. Du
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اجتماعی مجازی به سرعت گسترش یافتهاند ،به طوری که این شبکهها به بخش جداییناپذیر
زندگی بیشتر افراد تبدیل شده اند .در ایران نیز شواهد حاکی از رشد روزافزون این شبکهها است و
دانشجویان از جمله کاربران عمده شبکههای اجتماعی مجازی در ایران محسوب میشوند و
بررسیها حاکی از آن است که اکثریت آنها در این شبکهها عضویت دارند (خلیلی0274 ،؛
معینیکیا و همکاران .)0274 ،از اینرو شبکههای اجتماعی مجازی به تدریج جایگزین رسانههای
سنتی در امر به اشتراکگذاری اطالعات شدهاند (اوساتویی ،3102 ،1ص .)3632با توجه به
فضای گسترده و پراکنده حاکم بر شبکههای اجتماعی مجازی به نظر میرسد رفتار اشتراکگذاری
اطالعات کاربران در این شبکهها نسبت به دنیای واقعی قدری پیچیدهتر باشد.
تاکنون وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان دانشجویان ایرانی در برخی از
پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است (جوادینیا و همکاران0273 ،؛ خلیلی0274 ،؛ داستانی و
همکاران0274 ،؛ کیان ،یعقوبی مالل و ریاحینیا .)0274 ،پژوهشهای اندکی نیز به بررسی
رفتار اطالعاتی ایشان در این شبکهها پرداختهاند (نویدی0274 ،؛ عبیدی .)0271 ،اما تاکنون
رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان در این شبکهها به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته
است .البته در خارج از کشور پژوهشهایی پیرامون رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان

در این شبکهها انجام شده است (راماسامی و همکاران3104 ،٤؛ کیم ،لی و الیس3101 ،3؛
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هجلی و لین3106٢،؛ رفیق .)3109 ،5به هر حال ،باید توجه داشت که نتایج برخی از مطالعات
موجود درباره شبکههای اجتماعی مجازی حاکی از این است که افراد در فرهنگهای مختلف
ً
معموال از شبکه های اجتماعی مجازی به شیوه متفاوتی استفاده میکنند (ویژسوندرا3104 ،6؛

لی 7و همکاران .)3103 ،بنابراین ،با توجه به شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی حاکم
بر جامعه ایران ،نمیتوان نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور را
1. Osatuyi
2. Ramaswami & et al.
3. Kim, Lee & Elias
4. Hajli & Lin
5. Rafique
6. Wijesundara
7. Li
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معیاری برای رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان ایرانی در شبکههای اجتماعی مجازی
قرار داد.
در برخی از پژوهشهای انجام شده در حوزه شبکههای اجتماعی مجازی ،نتایج حاکی از آن
است که به لحاظ متغیرهای جمعیتشناختی جنسیت ،حوزه تحصیلی و سطح تحصیالت

تفاوتهایی بین رفتارهای کاربران در این شبکه ها وجود دارد (چاکرابورتی ،ویشک و رقو رو،1

3102؛ راماسامی و همکاران3104 ،؛ مرادی و همکاران0272 ،؛ خلیلی .)0274 ،با توجه به
نتایج پژوهشهای مذکور به نظر میرسد در بررسی رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان در
این شبکهها نیز توجه به این متغیرهای جمعیتشناختی ضروری است.
براساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا»
تلگرام ،اینستاگرام و واتساپ به ترتیب پراستفادهترین شبکههای اجتماعی مجازی در میان ایرانیان
میباشند (ایسپا .)0279 ،افزون بر این ،نتایج برخی از پژوهشهای انجام شده در خصوص
استفاده دانشجویان ایرانی از شبکههای اجتماعی مجازی نشان میدهد که شبکههای اجتماعی
اینستاگرام ،تلگرام و واتساپ از جمله شبکههای اجتماعی مجازی پراستفاده در میان دانشجویان
هستند (عبیدی0271 ،؛ میرزایی ،رحیمی و مردای؛ 0271؛ یعقوبی ،نجفلو و محمدی،
.)0276
مجازی پرمخاطب مورد بررسی قرار گرفت.
اما در این راستا مشخص نیست که:
 )0دانشجویان تا چه حد به اشتراکگذاری اطالعات در این شبکهها اقدام مینمایند؟
 )3آیا بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مرد و زن ،دانشجویان حوزههای
تحصیلی مختلف و نیز مقاطع تحصیلی مختلف در این شبکهها تفاوتی وجود دارد؟
 ) 2آیا بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط دانشجویان زن و مرد ،حوزههای
تحصیلی مختلف و مقاطع مختلف تفاوتی وجود دارد ؟
از اینرو در پژوهش حاضر برای یافتن پاسخی مناسب برای این سؤالها و سؤالهای مشابه،
1. Chakraborty, Vishik & Raghav Rao
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رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان دانشگاههای استان خراسان جنوبی در این شبکهها مورد
بررسی قرار گرفت.
 .2پیشینه پژوهش
عادتهای اشتراکگذاری اطالعات کاربران بزرگسال در فیسبوک توسط چاکرابورتی ،ویشک
و رقو رو ( )3102بررسی شد .نتایج نشان داد که بزرگساالن مرد از همتایان زنشان بیشتر تحت
تأثیر دوستان فیسبوکی خود در به اشتراک گذاشتن اطالعات بودند.
انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده نیز در فیسبوک توسط راماسامی و همکاران ()3104
بررسی شد .نتایج نشان داد که متداولترین نوع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران به
ترتیب شامل اطالعات مربوط به سرگرمی و اطالعات مربوط به غذا بود .همچنین در این پژوهش
اختالف قابل مالحظهای به لحاظ سطح تحصیالت و جنسیت در انواع اطالعات به اشتراک
گذاشته مشاهده شد .به طوری که دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر اطالعات سرگرمکننده را به
اشتراک گذاشته بودند .زنان بیشتر اطالعات مرتبط با خرید و ُمد ،اما مردان بیشتر اطالعات
ورزشی را به اشتراک گذاشته بودند.
همچنین ویژگیهای رفتار اشتراکگذاری اطالعات کاربران در فیسبوک توسط چیا ،گوو و
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خو )3101( 1مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد به غیر از روزآمدسازیهای شخصی،
موضوع ُپستهای فیس بوک ،به ترتیب کاهش فراوانی ،عبارت بودند از :سرگرمی (به خصوص طنز
و موسیقی) ،غذا (به خصوص عکسها و پیوند به وبگاههای مربوط به مواد غذایی) ،درس زندگی
و نقل قول ،سالمت (به طور عمده نکات بهداشتی/شیوه زندگی و مشاوره در مورد مسائل بهداشت
عمومی) ،حیوانات خانگی و اخبار.
رفتار اشتراکگذاری اطالعات شخصی دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی توسط

رافیق )3109( ٤بررسی شد .نتایج نشان داد دانشجویان بیشتر اطالعات شخصی خود از قبیل نام،
نام خانوادگی ،و مؤسسه آموزش عالی که در آن حضور داشتند ،را در این شبکهها به اشتراک
گذاشته اند .با وجود این دانشجویان زن در افشای اطالعات شخصی خود در این شبکهها نسبت به
1. CHia
2. Rafique
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دانشجویان مرد محتاطتر بودند.

1

از دیگر پژوهشهای انجام شده در این حوزه میتوان به پژوهشهای اوه و سین ()3101

و گایسانی ،هاندایانی و موناجات )3109( ٤پیرامون انگیزههای اشتراکگذاری اطالعات در

این شبکهها ،و پژوهشهای کیم ،لی و الیس ( ،)3101گپتا و دمی )3101( 3و کنگ و نامکونگ

٢

( )3106درباره روابط بین اشتراکگذاری اطالعات در این شبکهها و سرمایه اجتماعی اشاره
کرد.
همانطور که پیش تر اشاره شد در داخل کشور پژوهشی به طور خاص در این زمینه صورت
نگرفته است .اگرچه مباحث مذکور در پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور مورد بررسی
قرار گرفتهاند ،اما از آنجایی که تفاوت در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ممکن است
پسزمینه فرهنگی داشته باشد (تیان ،)3106 ،5بنابراین ،نمیتوان نتایج حاصل از پژوهشهای
انجام شده در خارج از کشور را برای رفتار اشتراکگذاری اطالعات کاربران ایرانی نیز مورد استفاده
قرار داد.
 .9فرضیهها
 )0بین نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجو یان در شبکههای اجتماعی مجازی و نمره
متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات تفاوت معناداری وجود دارد.
تفاوت معناداری وجود دارد.
 )2بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف در شبکههای
اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 )4بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در شبکههای
اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
1. Oh & Syn

2. Ghaisani Handayani & Munajat
3. Gupta & Dhami

4. Kang & Namkung
5. Tian
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 )3بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مرد و زن در شبکههای اجتماعی مجازی
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 ) 1بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان زن و مرد در شبکههای اجتماعی
مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 )6بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف در
شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 )9بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در
شبکههای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
 .4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد .جامعه پژوهش شامل کلیه
دانشجویان دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در استان خراسان جنوبی بود
که در سال تحصیلی  0273-0279مشغول به تحصیل بودند و حداقل شش ماه تجربه استفاده از
یکی شبکههای اجتماعی مجازی تلگرام ،اینستاگرام یا واتساپ را داشتند .با توجه به اینکه اطالع
دقیقی از تعداد این دانشجویان وجود نداشت ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای حجم
جامعه نامعلوم به صورت زیر استفاده شد (سرمد ،بازرگان و حجازی :)0274
=n
)

( )
)

(
(

=n
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همانطور که مشاهده میشود ،براساس فرمول مذکور ،حجم نمونه برابر  234نفر در این
پژوهش لحاظ گردید .نمونه به روش طبقه ای تصادفی غیرنسبتی از جامعه مذکور انتخاب شد.
طبقات مورد نظر در جامعه مورد بررسی حوزههای تحصیلی (علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی
مهندسی ،و کشاورزی) بودند و نسبت حضور دانشجو یان در نمونه آماری در چهار حوزه مورد
بررسی برابر در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که از سه بخش مجزا تشکیل شده بود .در
بخش نخست پرسشنامه ،چند سؤال در مورد و یژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان ارائه شد.
در بخش دوم پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شده بود که میزان اشتراکگذاری هر یک از انواع
اطالعات را در شبکههای اجتماعی براساس طیف پنج گز ینهای لیکرت (هرگز ،به ندرت ،گاهی
اوقات ،اکثر اوقات و همیشه) مشخص نمایند .در بخش سوم پرسشنامه سؤاالتی پیرامون رفتار
اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان در شبکههای اجتماعی مجازی طرح گردید .این بخش در
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مجموع شامل  01سؤال بود و پاسخگویان باید براساس طیف پنج گز ینهای لیکرت میزان موافقت یا
ً
مخالفت خود را با عبارات مذکور بیان میکردند و نمره  0تا  1میگرفتند (=0کامال مخالفم و
ً
 =1کامال موافقم).
جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد (سرمد ،بازرگان و حجازی ،
 .) 0274لذا ،پرسشنامه تهیه شده از طریق پست الکترونیکی برای تعداد پنج نفر از استادان و
صاحبنظران حوزه علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاههای مختلف کشور ارسال گردید و از
آنها خواسته شد ،نظر خود را در مورد روایی این پرسشنامه ارائه کنند.
پس از گردآوری نظرات آنها ،پرسشنامه ابتدایی با استفاده از توصیههای ایشان اصالح
شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد  1/331بدست
آمد.
پرسشنامه یاد شده در ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی  0273-0279در بین دانشجویان
مورد نظر در دانشگاههای مورد بررسی و به تعداد حجم نمونه توزیع شد .پس از پیگیریهای
مکرر در مجموع  70/01( 211درصد) پرسشنامه بازگردانده شد .از این تعداد  01پرسشنامه تا حد
زیادی ناقص بودند به گونهای که استفاده از آنها امکانپذیر نبود .بنابراین ،با حذف این
پرسشنامهها 39/34( 221 ،درصد) پرسشنامه باقی مانده جهت تحلیل دادهها مورد استفاده قرار
برای توصیف و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار آماری علوم اجتماعی(اسپیاساس)

1

استفاده شد .سطح اطمینان  %71برای همه آزمونهای آماری مورد استفاده در این پژوهش جهت
تعیین معناداری یافتهها به کار برده شده است.
 .5یافتهها
نخستین متغیرهای مورد بررسی در جامعه پژوهش ،دانشگاههای محل تحصیل و حوزه
تحصیلی پاسخگو یان بود که یافتههای حاصل در جدول توافقی زیر گزارش شده است .از میان
شش دانشگاه مورد بررسی ،دانشگاه بیرجند با  %63/9دارای بیشترین تعداد پاسخگو ،و دانشگاه
بزرگمهر با  %2/6دارای کمترین تعداد پاسخگو بود.
)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
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گرفت.
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جدول  -1توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل و حوزه تحصیلی پاسخگویان
حوزه تحصیلی

نام دانشگاه محل
تحصیل

علوم انسانی

فنی مهندسی

علوم پایه

جمع

کشاورزی

2

%9/1

80

بزرگمهر

82

%9

8

%2/9

8

%2/9

2

بیرجند

92

%82/8

11

%83/5

01

%1/2

%10/5 082 %02/7 10

پیام نور

89

%9/3

7

%8/7

85

%7/8

0

%2/1

95

%88

صنعتی بیرجند

2

2

2

2

08

%1/9

2

2

08

%1/9

%1/8

2

2

2

2

2

2

05

%1/8

فنی حرفهای

2

2

2

2

01

%1/2

2

2

01

%1/2

جمع

12

%07/8

50

%08/7

37

%01/2

997 %07/8 12

%822

علمی کاربردی 05

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،حوزههای تحصیلی در جامعه مورد پژوهش
(براساس رشته تحصیلی پاسخگو یان) به چهار دسته کلی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،و
کشاورزی تقسیم شده است .هرچند پرسشنامهها در بین دانشجو یان هر حوزه تحصیلی به طور
مساوی تقسیم شد ،اما یافتهها حاکی از آن است که بیشترین پرسشنامههای دریافتی قابل استفاده
از نمونه مورد بررسی مربوط به حوزه فنی مهندسی ( 33/4درصد) و کمترین آن مربوط به حوزه
علوم پایه ( 30/1درصد) بود.
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وضعیت توزیع فراوانی مقطع تحصیلی و جنسیت دانشجویان شرکتکننده در این پژوهش نیز
در جدول  3ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود بیش از نیمی از پاسخگویان (12/4
درصد) را دانشجویان زن تشکیل میدادند .به لحاظ مقطع تحصیلی ،بیشترین تعداد پاسخگویان
متعلق به مقطع کارشناسی ( 42/6درصد) ،و کمترین تعداد پاسخگویان مربوط به مقطع کاردانی
( 03/3درصد) بودند.
جدول  -2توزیع فراوانی مقطع تحصیلی و جنسیت پاسخگویان
مقطع تحصیلی
جمع

جنسیت
کاردانی

کارشناسی

دکتری

کارشناسی ارشد

زن

81

%7/2

78

%87/0

22

%88/3

52

%02/3

853

%79/2

مرد

07

%5/7

37

%01/2

01

%5/1

82

%9

871

%21/1

جمع

29

%80/1

821

%29/1

11

%83/5

12

09/3

997

%822
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مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی توسط پاسخگویان ،میزان استفاده از این
شبکهها در طول شبانهروز ،و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی مورد مطالعه جهت
اشتراکگذاری اطالعات نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در نمودارهای  3 ،0و  2ارائه شده
است.

نمودار  -1مدت زمان استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی مجازی

همانطور که از دادههای نمودار  0مشخص است نزدیک به  11درصد پاسخگویان بیش از سه
سال از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده کردهاند و تنها حدود  02درصد بین شش ماه تا یک

نمودار -2میزان استفاده روزانه پاسخگویان از شبکههای اجتماعی مجازی

دادههای نمودار  3بیانگر این است که تنها حدود  22درصد پاسخگویان کمتر از یک ساعت
از شبکههای اجتماعی مجازی در طول شبانهروز استفاده کردهاند ( 03/34درصد کمتر از نیم
ساعت ،و  31درصد بین نیم یا یک ساعت).
میزان استفاده حدود  34/1درصد از پاسخگویان نیز از این شبکهها بیش از سه ساعت در طول
شبانهروز بوده است.
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سال تجربه استفاده از این شبکهها را داشتهاند.
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اکثر اوقات

گاهی اوقات

بندرت

هرگز

نمودار  -3میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی مجازی جهت اشتراکگذاری اطالعات

از دادههای نمودار  2مشخص است ،از میان سه شبکه اجتماعی مجازی مورد بررسی
پاسخگویان بیشتر از تلگرام جهت اشتراکگذاری اطالعات استفاده میکردند .شبکه اجتماعی
مجازی واتساپ دارای کمترین میزان استفاده در بین دانشجویان جهت اشتراکگذاری اطالعات
بود ،به طوری که نزدیک به  21درصد از پاسخگویان هرگز از این شبکه اجتماعی مجازی جهت
اشتراکگذاری اطالعات استفاده نکرده بودند.
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نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان با استفاده از آزمون آماری
کولموگوروف-اسیمرنوف مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)2نتایج آزمون آماری مذکور نشان
میدهد که توزیع نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات در نمونه مورد مطالعه نرمال نیست
(.)p=1/110
جدول  -3آزمون نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات در نمونه مورد مطالعه
فراوانی

902

میانگین

98/73

انحراف استاندارد

1/100

Kolmogorov-Smirnov Z

8/131

p-value

2/228

آزمون فرضیه  :0بین نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان در شبکههای اجتماعی
مجازی و نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات تفاوت معناداری وجود دارد.
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با توجه به عدم نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اطالعات اشتراکگذاری اطالعات در نمونه

مورد بررسی (جدول  )2به منظور آزمودن این فرضیه از آزمون عالمت 1استفاده شد .بررسی تفاوت
بین نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات نمونه مورد مطالعه و نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری
اطالعات ( )21نشان داد که نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات اکثر پاسخگویان بیشتر از نمره
متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات بود (جدول .)4
جدول  - 4فراوانی وضعیت نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان
نسبت به نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات
فراوانی

نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگو < نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات

31

نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگو > نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات

027

نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگو = نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات

85

جمع

902

نتایج آزمون آماری (جدول  )1نیز بیانگر این بود که تفاوت بین نمرات رفتار اشتراکگذاری
اطالعات پاسخگویان و نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات ( )21در سطح  1/11معنادار
بود (.)p=1/111
جدول  -5آزمون معناداری تفاوت بین نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان

نمره رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگو  -نمره متوسط رفتار اشتراکگذاری اطالعات
z

-1/23

p-value

2/222

آزمون فرضیه  :3بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مرد و زن در شبکههای
اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
در این مورد نیز با توجه به اینکه توزیع نمرات رفتار اطالعات اشتراکگذاری اطالعات در

نمونه مورد بررسی نرمال نبود (جدول  )2از آزمون ناپارامتریک من-وینی ٤استفاده شد .نتایج
1. Sign Test
2. Mann-whitney
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آزمون مذکور (جدول  )6حاکی از این بود که در سطح  1/11بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات
دانشجویان مرد و زن در این شبکهها تفاوت معناداری وجود نداشت.
جدول  -6آزمون معناداری تفاوت بین نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات
پاسخگویان مرد و زن
رفتار اشتراکگذاری اطالعات
من ـ وینی

80971/7

Z

-2/255

p-value

2/199

آزمون فرضیه  :2بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف
در شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به عدم نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اطالعات اشتراکگذاری اطالعات در نمونه

مورد بررسی (جدول  )2به منظور آزمودن این فرضیه از آزمون کروسکال والیس 1استفاده شد که
نتایج آن در جدول  9آمده است .یافتهها نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات رفتار اشتراکگذاری
اطالعات دانشجو یان چهار حوزه تحصیلی مورد بررسی (علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،و
کشاورزی) در سطح  1/11وجود نداشت (.)p=1/114
جدول  -7آزمون معناداری تفاوت بین
/http://stim.qom.ac.ir

نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان حوزههای تحصیلی مورد مطالعه
رفتار اشتراکگذاری اطالعات

2

5/177

درجه آزادی

9

p-value

2/272

آزمون فرضیه  :4بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در
شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
در این مورد نیز با توجه به عدم نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اطالعات اشتراکگذاری
1. Kruskal-Wallis
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اطالعات در نمونه مورد بررسی ،از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتایج آن در جدول 3
آمده است .یافتهها حاکی از این بود که تفاوت معناداری بین نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات
دانشجو ی ان مقاطع تحصیلی مختلف (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) در سطح
 1/11وجود داشت (.)p=1/110
جدول  -8آزمون معناداری تفاوت بین نمرات رفتار اشتراکگذاری اطالعات پاسخگویان
مقاطع تحصیلی مختلف
رفتار اشتراکگذاری اطالعات

2

87/281

درجه آزادی

9

p-value

2/228

آزمون فرضیه  :1بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان زن و مرد در شبکههای
اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط پاسخگویان در شبکههای اجتماعی مجازی در
 01گروه شامل اطالعات اقتصادی ،سرگرمکننده ،سیاسی ،شخصی و خانوادگی ،شغلی -حرفهای،
علمی -آموزشی ،فرهنگی -اجتماعی ،مذهبی ،هنری و ورزشی طبقهبندی گردید و همانطور که
ندرت ،گاهی اوقات ،اکثر اوقات و همیشه مورد سؤال قرار گرفت.

جهت آزمون این فرضیه از خیدو 1و ضریب وی کرامر ٤استفاده شد .نتایج مندرج در جدول 7

نشان داد که تنها در مورد اطالعات اقتصادی ،شخصی و خانوادگی ،هنری و ورزشی به اشتراک
گذاشته شده در شبکههای اجتماعی مجازی بین پاسخگویان زن و مرد در سطح  1/11تفاوت
معناداری وجود داشت (جدول .)7
میزان ضریب وی کرامر نیز که بیانگر شدت همگنی بین جنسیت و نوع اطالعات است ،در هر
چهار مورد ضعیف بود.
1. 2

2. Cramer V
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جدول  -9آزمون معناداری تفاوت بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط پاسخگویان زن و مرد
نوع اطالعات

اقتصادی
سرگرمکننده

سیاسی
شخصیوخانوادگی
حرفهای
شغلی -
جنسیت
علمی-آموزشی
فرهنگی-اجتماعی
مذهبی
هنری
ورزشی

2

درجه آزادی

2

p-value

V

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

77/701
7/081
2/117
72/037
8/911
0/277
73/920
8/291
70/714
34/088

0/020
0/898
0/091
0/071
0/082
0/288
0/008
0/087
0/038
0/000

0/784
0/001
0/092
0/797
0/788
0/728
0/201
0/709
0/718
0/322

آزمون فرضیه  :6بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان حوزههای تحصیلی
مختلف در شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت آزمون این فرضیه از آزمون خیدو و ضریب وی کرامر استفاده شد .نتایج مندرج در
جدول  01نشان داد که تنها در مورد اطالعات اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و مذهبی به اشتراک
گذاشته شده در شبکههای اجتماعی مجازی در سطح  1/10تفاوت معناداری بین پاسخگویان
حوزه های تحصیلی مختلف وجود داشت .میزان ضریب وی کرامر در هر سه مورد بیانگر ضعیف
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بودن میزان این تفاوت بود.
جدول  -01آزمون معناداری تفاوت بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده
توسط پاسخگویان حوزههای تحصیلی مختلف
نوع اطالعات

اقتصادی
سرگرمکننده

سیاسی
شخصیوخانوادگی
حرفهای
شغلی -
حوزه تحصیلی
علمی-آموزشی
فرهنگی-اجتماعی
مذهبی
هنری
ورزشی

2

درجه آزادی

2

p-value

V

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

23/989
70/002
71/392
71/300
29/820
78/039
24/898
28/804
79/489
79/230

0/027
0/239
0/730
0/738
0/714
0/700
0/070
0/004
0/011
0/083

0/708
0/247
0/733
0/732
0/003
0/731
0/780
0/717
0/740
0/740
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آزمون فرضیه  :7بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده دانشجویان مقاطع تحصیلی
مختلف در شبکههای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت آزمون این فرضیه نیز از آزمون خیدو و ضریب وی کرامر استفاده شد .نتایج جدول 00
نشان داد که در مورد اطالعات اقتصادی ،سرگرمکننده ،شغلی -حرفهای ،فرهنگی -اجتماعی،
مذهبی ،هنری و ورزشی به اشتراک گذاشته شده در شبکههای اجتماعی مجازی در سطح 1/10
تفاوت معناداری بین پاسخگویان مقاطع تحصیلی مختلف وجود داشت .هرچند که میزان ضریب
وی کرامر در تمامی این موارد بیانگر ضعیف بودن میزان تفاوت بود.
جدول  -00آزمون معناداری تفاوت بین انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده
توسط پاسخگویان مقاطع تحصیلی مختلف
نوع اطالعات

درجه آزادی

2

p-value

V

اقتصادی

72

34/082

0/007

0/788

سرگرمکننده


72

27/028

0/043

0/741

سیاسی

72

20/248

0/083

0/743

شخصیوخانوادگی

72

70/888

0/208

0/728

حرفهای
شغلی -

72

22/029

0/031

0/700

علمی-آموزشی

72

1/322

0/838

0/088

اجتماعی

72
72

27/080
34/348

0/000

0/741

0/007

0/781

هنری

72

20/071

0/073

0/787

ورزشی

72

38/327

0/000

0/791

مذهبی

 .6نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد دانشجویان بیشتر از حد متوسط به اشتراکگذاری اطالعات
در شبکههای اجتماعی مجازی مورد بررسی اقدام نمودهاند .دادههای نمودار  2نیز حاکی از این
بود که حدود  67درصد پاسخگویان بیش از یک ساعت از این شبکهها در طول شبانهروز استفاده
کردهاند .نتایج دیگر پژوهشهای انجام شده در داخل کشور نیز نشان میدهد که اکثر دانشجویان
به طور متوسط بیش از یک ساعت از این شبکهها استفاده کردهاند (مجردی ،اسالمی و جمال،
0131؛ معینیکیا و همکاران0131 ،؛ داستانی و همکاران0130 ،؛ میرزایی ،رحیمی و مرادی،
0130؛ محمدامینی .)0136 ،از اینرو شاید بتوان گفت که دانشجویان از جمله کاربران اصلی
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مقطع تحصیلی
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شبکههای اجتماعی مجازی در ایران محسوب میشوند و میزان استفاده آنها از این شبکهها جهت
اشتراکگذاری اطالعات قابل توجه است.
در پژوهش حاضر بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مرد و زن در شبکههای
اجتماعی مجازی تفاوت معناداری مشاهده نشد .در برخی از پژوهشهای انجام شده در این حوزه
نیز بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات کاربران زن و مرد در این شبکهها تفاوتهایی گزارش شده
بود (قنبریان0270 ،؛ چاکرابورتی ،ویشک و رقو رو3102 ،؛ راماسامی و همکاران3104 ،؛ هجلی

و لین3106 ،؛ رفیق3109 ،؛ وانگ 1و همکاران )3109 ،اما در برخی از پژوهشها نیز تفاوتی بین
رفتارهای کاربران براساس جنسیت مشاهده نشده است (بیلگیهان ،پنگ و کندامپولی3104 ،٤؛

ایلیمی و پرساد .)3104 ،3شاید تفاوتهای موجود در نتایج پژوهشهای پیشین پیرموان تفاوت یا
عدم وجود تفاوت بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات کاربران مرد و زن در این شبکهها ناشی از
عوامل فرهنگی دخیل در اشتراکگذاری اطالعات و حتی تفاوت در میزان استفاده زنان و مردان از

این شبکهها در فرهنگهای مختلف باشد.
یافتههای پژوهش حاکی از عدم وجود تفاوت معناداری بین نمرات رفتار اشتراکگذاری
اطالعات دانشجو یان چهار حوزه تحصیلی مورد بررسی بود .در پژوهش عبیدی ( )0271نیز
مشخص شد که حوزه تحصیلی بر میزان متغیر «رفتار اطالعاتی» دانشجویان در این شبکهها
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تأثیری ندارد .اما در پژوهش خلیلی ( )0274تفاوت معناداری در میانگین استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی بین دانشجویان چهار حوزه مورد بررسی (علوم ،علوم انسانی ،فنی و مهندسی ،و
کشاورزی) گزارش شده بود .به نظر میرسد تفاوت مشاهده در پژوهش خلیلی ( )0274مربوط به
ً
سالهای نخست استفاده فراگیر از این شبکه ها در میان دانشجویان است .در این سالها احتماال
میزان استفاده از این شبکه ها در میان دانشجویان حوزه فنی مهندسی به ویژه رشتههای مرتبط با
فناوری اطالعات و رایانه به دلیل آشنایی بیشتر با این شبکهها نسبت به دانشجویان سایر حوزهها
قدری بیشتر بوده است.
در این پژوهش بین رفتار اشتراک گذاری اطالعات پاسخگویان مقاطع تحصیلی مختلف در
1. Wang
2. Bilgihan, Peng & Kandampully
3. Elaimi & Persaud
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شبکه های اجتماعی مجازی نیز تفاوت معناداری یافته شد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهشهای عبیدی ( )0271و ایلیمی و پرساد ( )3104مبنی عدم تأثیرگذاری سطح تحصیالت
دانشجویان بر رفتارهای اطالعاتی آنها در شبکه های اجتماعی مجازی مطابقت نداشت .با وجود
این نتایج پژوهش راماسامی و همکاران ( )3104حاکی از این بود که اختالف قابل مالحظهای به
لحاظ سطح تحصیالت در انواع اطالعات به اشتراک گذاشته توسط کاربران در این شبکهها وجود

دارد .در پژوهشهای شبیر ،اقبال و صفدر )3104( 1و جین )3109( ٤نیز رابطه معناداری بین
سطح تحصیالت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی گزارش شد .با توجه به اینکه
نتایج برخی از پژوهشهای انجام شده در این حوزه حاکی از این است که انگیزه اصلی استفاده از
این شبکهها توسط کاربران سرگرمی است (مرادی و همکاران0272 ،؛ خلیلی0274 ،؛ داستانی و
همکاران0274 ،؛ کیان ،یعقوبیمالل و ریاحینیا 0274 ،؛ توالیی ،صباغی و نظافتی0276 ،؛

ِشفر3113 ،3؛ هوانگ و سو ،)3103 ،٢به نظر میرسد دانشجویان مقاطع تحصیلی پایینتر به
ً
ویژه کاردانی به دلیل اوقات فراغت بیشتری که دارند ،احتماال زمان بیشتری را صرف
اشتراکگذاری اطالعات در این شبکهها مینمایند.
وجود تفاوت معنادار بین اطالعات اقتصادی ،شخصی و خانوادگی ،هنری و ورزشی به اشتراک
گذاشته شده توسط دانشجویان زن و مرد در شبکههای اجتماعی مجازی در پژوهش حاضر با نتایج
همکاران ( )3104نتایج نشان داد زنان بیشتر اطالعات مرتبط با خرید و مد را به اشتراک
گذاشتهاند ،در حالی که مردان بیشتر اطالعات ورزشی را به اشتراگ گذاشته بودند .یافتههای
پژوهش رافیق نیز حاکی از این بود که دانشجویان زن در افشای اطالعات شخصی خود در این
شبکهها نسبت به دانشجویان مرد محتاطتر بودند.
در این پژوهش مشخص شد تنها بین اطالعات اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و مذهبی به
اشتراک گذاشته شده توسط دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف در شبکههای اجتماعی
1. Shabir, Iqbal & Safdar
2. Jain
3. Schaefer
4. Huang & Su
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پژوهش راماسامی و همکاران ( )3104و رافیق ( )3109مطابقت داشت .در پژوهش راماسامی و
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ً
مجازی تفاوت معناداری وجود داشت .شاید از آنجایی که این نوع اطالعات عمدتا با مباحث
درسی برخی از رشتههای تحصیلی حوزه علوم انسانی مرتبطتر است ،بیشتر توسط دانشجویان
این حوزه در این شبکه ها به اشتراک گذاشته شده است .اما بین اطالعات اقتصادی ،سرگرمکننده،
شغلی -حرفهای ،فرهنگی -اجتماعی ،مذهبی ،هنری و ورزشی به اشتراک گذاشته شده توسط
دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود
داشت .نتایج پژوهش راماسامی و همکاران ( )3104حاکی از این بود که احتمال بیشتری وجود
دارد دانشجویان مقطع کارشناسی اطالعات سرگرمکننده را به اشتراک بگذارند .با توجه به اینکه
بین انواع بیش تری از اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط پاسخگویان مقاطع تحصیلی
مختلف در این شبکهها تفاوت معناداری وجود داشت ،به نظر میرسد توجه به متغیر مقطع
تحصیلی در بررسی رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان از اهمیت بیشتری برخوردار
است.
در مجموع میتوان گفت که دانشجویان زمان زیادی صرف اشتراکگذاری اطالعات در
شبکههای اجتماعی مجازی مینمایند .از اینرو عدم توجه یا کم توجهی به رفتارهای اشتراکگذاری
اطالعات دانشجویان شبکههای اجتماعی مجازی در راستای رسیدن به اهداف آموزشی ،پژوهشی و
فرهنگی در سطح کالن ،موجب نقصان در توانایی ایشان در استفاده از ابزارهای ارتباطی علمی
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خواهد شد که این مسئله میتواند عقبماندگی علمی جامعه ایران را در زمان حاضر به دنبال داشته
باشد .این در حالی است که فراهم کردن زمینه مناسب جهت استفاده مؤثر از این شبکهها در میان
دانشجویان میتواند رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی آنان را به دنبال داشته باشد.
از اینرو پیشنهاد میگردد اشتراکگذاری اطالعات از طریق شبکههای اجتماعی مجازی در
برنامههای درسی دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد .این موضوع شاید بتواند بهبود کیفیت اطالعات
به اشتراک گذاشته در این شبکهها توسط دانشجویان را به دنبال داشته باشد .افزون بر این الزم است
متولیان امور فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاهها در اجرای برنامههای خود به این شبکهها توجه
ویژهای نمایند و اشتراکگذاری اطالعات در این شبکهها را به مسیرهایی هدایت نمایند که نه تنها
کمترین آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته باشد ،بلکه با اشتراکگذاری اطالعات با ارزش
منجر به رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی ایشان گردد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر،
همچنین پیشنهاد میگردد در برنامهریزی جهت استفاده از این شبکهها در برنامههای آموزشی،
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پژوهشی و فرهنگی دانشگاهها به تفاوتهای جمعیتشناختی بین دانشجویان به ویژه سطح
تحصیالت ایشان توجه گردد.
به متولیان شبکههای اجتماعی مجازی نیز پیشنهاد میگردد به تفاوتهای جمعیتشناختی
مربوط به انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط دانشجویان در این شبکهها توجه ویژه
نمایند .این موضوع میتواند به بهبود کاربرپسندی این شبکهها و بهتبع آن ،جذب حداکثری کاربران
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از سوی این شبکهها منجر شود.
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