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Abstract 
Objectives: The purpose of this study is to identify the perception of Telegram and 

Instagram use by graduate students of Allameh Tabataba'i University using the uses and 

gratification expectancy model.  
Methods: The research consisted of an analysis of data collected via surveys. The overall 

statistical population was the 2,200 postgraduate students of the Faculty of Psychology and 

Educational Sciences of Allameh Tabataba'i University. The sample size was 327 based on a 
Morgan table; data were collected using two researcher-designed questionnaires. In the first 

stage, to select the most applied mobile social media by students, they were asked to determine 

which of the social media based on mobile phones they use the most. The collection revealed 
that Telegram and Instagram were the most used among students. A second questionnaire was 

developed to collect data about these two mobile social media usage. The data were analyzed 

using the Kolmogorov-Smirnov test, a factor analysis test to confirm the validity of the 
questions and identify key factors of each component, and the structural equation modeling 

technique was used. 
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Results: 41.90% of respondents were male and 53.52% of them were female. The age of 

most respondents (52.60%) is between 20 and 25 years old and the lowest (3.67%) is over 35 

years old. The use of Telegram (46.15%) was greater than Instagram usage (30.77%). The 

highest average use of Telegram and Instagram was 1 to 3 hours a day. Analysis of variables 
showed that while the satisfaction with information sharing using Instagram was stronger than 

Telegram, with a path coefficient of 0.209, the satisfaction with the effect of perceived pleasure 

using Telegram was higher than Instagram, with a path coefficient of 0.266. There were no 
significant differences in the other variables: social interaction, spending time, self-reporting, 

and media attractiveness. They have also stated that using the telegram makes them feel more 

relaxed, gives them a sense of worth, and reinforces individual values in them. 
Conclusions: The results showed that graduate students used both media for different 

purposes such as social interaction, spending time, and self-reporting, and despite the filtering of 

Telegram, no significant difference was observed between the use of Telegram and Instagram, 
and almost both media was equally sought after by users. The respondents addressed that they 

can meet their information needs without the help of others on these social media, so they have 
been able to expose their interests and desires to others. They think that social media provides 

information to other people without censorship, therefore, they may cause a kind of 

transparency in society. 

 

Keywords: Telegram, Instagram, Social media usage, Uses and gratification expectancy 

model. 
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 چکیده

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان   هدف پژوهش حاضر شناسایی درک کاربرد رسانههدف: 
گاه عالمه طباطبائی تهران با مدل انتظار استفاده و رضامندی تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش

 است. 
ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل   این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده :  روش

ران بوده و شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ته  نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روان 9911
نفر معین گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است. جهت تعیین  398حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد 

اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روایی سؤاالت و برای  -ها از آزمون کلموگروف  نرمال بودن داده
 یابی معادالت ساختاری استفاده شد.  لکردن عوامل کلیدی هر مؤلفه از فن مد  مشخص

تر از تلگرام   (، قوی912/1گذاری اطالعات در اینستاگرام با ضریب مسیر )  ها نشان داد که به اشتراک  یافته نتایج:
تر از اینستاگرام است. هیچ   (، قوی966/1مندی لذت ادراک شده از تلگرام با ضریب مسیر )  است. همچنین رضایت

دهی و   داری بین اینستاگرام و تلگرام در دیگر متغیرها شامل تعامل اجتماعی، گذران وقت، خود گزارشاختالف معنا
 ها، مشاهده نشد.   جذابیت رسانه

                                                           
های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه توسط دانشجویان تحصیالت   درک کاربرد رسانهنامه کارشناسی ارشد، با عنوان:   پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

 است. اه عالمه طباطبائی با مدل انتظار استفاده و رضامندیتکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگ

توسط  های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام  (. درک کاربرد رسانه1041، طاهره؛ گلینی مقدم، گلنسا؛ علیپور حافظی، مهدی )پور  خلیل استناد به این مقاله:
 .104-117(: 1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتاستفاده و رضامندی.  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی با مدل انتظار

DOI: 10.22091/stim.2020.6131.1464 
 99/08/7022تاری    خ پذیرش:  ؛  90/08/7022تاری    خ اصالح:  ؛  08/08/7022 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
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نتایج نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی از هر دو رسانه مورد مطالعه، برای اهداف مختلف از  گیری:  نتیجه
کنند و با وجود فیلتر بودن تلگرام، تفاوت معناداری   دهی استفاده می  ندن و خود گزارشجمله تعامل اجتماعی، وقت گذرا

 بین کاربرد تلگرام و اینستاگرام مشاهده نشد و تقریباً هر دو رسانه به یک میزان رضامندی کاربران را به دنبال داشتند. 

 

های اجتماعی،   های اجتماعی، شبکه  رضامندی، رسانهتلگرام، اینستاگرام، مدل انتظار استفاده و  ها: کلیدواژه

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشگاه عالمه طباطبائی.
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 مقدمه. 1

ترین دستاوردهای انقالب اطالعاتی است که معنای جدیدی   های اجتماعی یکی از مهم  رسانه
نظرسنجی انجام شده  کند. براساس  برای ارتباطات و تغییرات در تعامالت اجتماعی ایجاد می

زن  222نفر و از هر  55مرد ایرانی،  222توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، از هر 
درصد از مردم ایران حدأقل عضو  53های اجتماعی هستند و در مجموع   نفر عضو رسانه 52ایرانی 

 (.2335باشند )وفایی،   های اجتماعی می  یکی از رسانه
های اجتماعی   عات انجام شده، قشر جوان جامعه، استفاده بیشتری از رسانهبراساس مطال

(. همچنین، به نظر 2334زاده اقدم و همکاران،   ؛ رسول2336فرد،   کنند )کوپایی و بشارتی  می
های اجتماعی جوان جامعه، دانشجویان و به ویژه دانشجویان تحصیالت   رسد یکی از گروه  می

دهند. از سوی دیگر، دسترسی به   های اجتماعی را مورد استفاده قرار می  انهتکمیلی هستند که رس
شود.   های اجتماعی از طریق تلفن همراه باعث سهولت دسترسی و استفاده بیشتر از آنها می  رسانه

های اجتماعی قابل دسترس   اگر تصور کنیم که بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به رسانه
م و اینستاگرام در تلفن همراه خود دسترسی دارند، این سوال محتمل است که این مانند تلگرا

های اجتماعی مختلف، کدام   های اجتماعی دارند؟ از میان رسانه  دانشجویان چه درکی از رسانه
های اجتماعی   دهند؟ ارزیابی آنها از عملکرد رسانه  یک را بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می

های اجتماعی قابل دسترس در تلفن همراه رضایت   کارگیری رسانه  ه چه میزان از بهچیست؟ ب
های اجتماعی به چه میزان   کنند؟ رسانه  دارند؟ از این استفاده چقدر احساس خشنودی می

کنند؟ این قشر از جامعه تا چه حد قصد ادامه استفاده از   انتظارات آنها را از فناوری نوین برآورده می
 های اجتماعی دارند؟  انهرس

 بیان مسأله . 6

های اجتماعی تاثیر زیادی بر زندگی افراد دارند؛ به عنوان مثال   دهند که رسانه  تحقیقات نشان می
های   دهد تاثیر نقاط قوت رسانه  تحقیقی در شیراز درباره سبک زندگی اعضای کتابخانه نشان می

های عمومی بیشتر از نقاط ضعف آن است و   ن کتابخانهاجتماعی، بر سبک زندگی از دیدگاه کاربرا
های اجتماعی،   های بیرونی رسانه  توان از این نقاط قوت استفاده بهینه کرد. همچنین تاثیر فرصت  می

(. در پژوهش دیگری که با 2334از تهدیدهای آن بر سبک زندگی بیشتر است )بیات و منوچهری، 
های عالمه   معۀ دانشجویی: فهم زیسته دانشجویان دانشگاهسبک زندگی موبیتال در جا»عنوان 
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« موبیتال»یا « در حرکت و دیجیتال»با هدف شناخت سبک زندگی « طباطبائی و صنعتی شریف
های دیجیتال همراه،   انجام شد، این نتیجه به دست آمد که تجربۀ زیستۀ دانشجویان از کاربری دستگاه

ها   است. اگرچه این تجربه در آن« زمان  ی و ناخشنودی همخشنود»گونۀ احساس   تجربۀ متناقض
های دیجیتال همراه ایجاد کرده، اما   و احساسی دوگانه نسبت به دستگاه« ناهماهنگی شناختی»

انتخاب »کنند با   ها سعی می  اند. آن  هایی برای کاهش این ناهماهنگی یافته  دانشجویان، استراتژی
های   افع خود را از این سبک زندگی جدید، به حداکثر برسانند و از آسیبمن« خودکنترلی»و « عقالنی

ها و جامعه،   آن تا حد ممکن دور بمانند. همچنین، مشخص شد که هر سه عامل دانشجویان، دستگاه
شبکه، بهتر از  -گر  نامیم، نقش دارند. نظریۀ کنش  می« سبک زندگی موبیتال»دهی به آنچه   در شکل

 (.2337تواند وضعیت موجود را تبیین کند )ذکایی و نزاکتی رضاپور،   ها می  سایر دیدگاه
های اجتماعی در   بررسی نقش شبکه»(، در پژوهشی به 2335میرزایی، رحیمی و مرادی )

درصد دانشجویان بیش از یک ساعت  72های پژوهش نشان داد   پرداختند. یافته« تبادالت علمی
درصد  7/66های اجتماعی، تلگرام با   کنند. از بین شبکه  ی استفاده میهای اجتماع  در روز از شبکه

ترین ابزار مورد استفاده   درصد مهم 8/63بیشترین استفاده را بین پاسخگویان داشت. تلفن همراه با 
 های اجتماعی است.   برای دسترسی به شبکه

ادراک  یه سودمنددهد ک  ( نشان می2335) یخان یو موس ی، البرزیدرینتایج پژوهش ح
طور غیرمستقیم و نگرش   ادراک شده به یلیهای تکم  شده، سهولت استفاده ادراک شده و قابلیت

ان به یل دانشجویم بر تماین و لذت ادراک شده به طور مستقیآنال یهای اجتماع  نسبت به شبکه
 گذارد.   تأثیر می یهای اجتماع  استفاده از شبکه

های   ترین عوامل جذابیت شبکه  (، در پژوهشی نشان دادند که مهم2336پور )  زمانی و تقی
، «ای  های نوین رسانه  استفاده از فناوری»، «یابی  رسانی و اطالع  اطالع»اجتماعی تلفن همراه 

، «تقویت ارتباطات گروهی»، «تسهیل در روابط دوستان و آشنایان»، «تسهیل در روابط خانوادگی»
گاهی  تقویت ارزش» بود که « های تفریحی و سرگرمی  استفاده از فرصت»و « های شخصی  ها و آ

 در این پژوهش به آن پرداخته شده است. 
های   بررسی کاربرد رسانه»(، در پژوهشی به 2337بیات، اسفندیاری مقدم و علیپور حافظی )

پرداختند. نتایج این پژوهش « المللی  بینهای دانشگاهی و فراتحلیل مقاالت   اجتماعی در کتابخانه
های دانشگاهی بسیار متنوع است و   های اجتماعی در کتابخانه  نشان داد کاربردهای گوناگون رسانه

های دانشگاهی انتظار داشت، در   های اجتماعی در کتابخانه  توان از رسانه  بیشتر کاربردهایی که می
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های روزمره   های اجتماعی گوناگون در فعالیت  ده است. رسانهها اشاره ش  مقاالت بررسی شده به آن
 اند.  های دانشگاهی نقش داشته  کتابخانه

های اجتماعی با   ای کاربران رسانه  پژوهش دیگری با هدف شناسایی و تحلیل سواد رسانه
یانگین نفر(. نتایج پژوهش نشان داد، م 652مطالعه موردی کاربران تلگرام در ایران انجام شد )

به ترتیب برابر است با تحلیل پیام  02ای کاربران از نمره   شده سطح سواد رسانه  های بررسی  شاخص
(، 535/22(، تفسیر پیام )676/22دهی ) (، خودنظم033/20جویی پیام )  (، حقیقت355/20)

ماعی ای کاربران رسانه اجت  ( که در مجموع سواد رسانه232/22( و توضیح )246/22کنجکاوی )
ای در جنسّیت کاربران یکسان نبود. عالوه بر این،   است. همچنین سطح سواد رسانه 357/22برابر 

ای   تفاوت معناداری بین تحصیالت و رشته تحصیلی و نوع دانشگاه کاربران با سطح سواد رسانه
ها   ای آن  ها وجود داشت. همچنین رابطه مستقیمی )مثبت( بین سن کاربران با سطح سواد رسانه  آن

ای کاربران مشاهده   و رابطه معکوسی )منفی( بین میزان استفاده از رسانه اجتماعی و سواد رسانه
( و میزان استفاده از 027/2زمان دو متغیر تحصیالت به میزان )  شد. با توجه به آزمون رگرسیون، هم

های   ای در رسانه  سواد رسانه ای بودند. در نهایت سطح  کننده سواد رسانه  ( تبیین-586/2تلگرام )
درصد است  567/2اجتماعی )رسانه اجتماعی تلگرام( در بین کاربران در حد متوسط، حدود 

 (.2337کاظمی،  باقرزاده و فر، خجسته  )نعمتی
های اجتماعی   (، در پژوهشی کیفی به بررسی اثرگذاری رسانه2337کیهان، فرقانی و مظفری )

دو قوم ُکرد و ترک پرداختند. نتایج نشان داد که عامل اصلی در اثرگذار  بر هویت قومی دانشجویان
های موبایلی تلگرام و اینستاگرام بر هوّیت قومی، همان متغیرهای مکانیزمی یا عوامل   بودن رسانه

بر آنها تأکید داشت. به عبارت دیگر، تنها در  1اجتماعی و محیطی بوده است که تد رابرت گر
گذارند که دانشجویان از نظر متغیرهای   رسانه بر هوّیت قومی دانشجویان اثر می شرایطی این دو

های خاصی باشند. در شرایطی که دانشجویان   اجتماعی مذکور، دارای ویژگی -محیطی و سیاسی
سیاسی، ظرفیت اقدام  -های قومی  فرهنگی، انگیزه -های قومی  ادراک باالیی نسبت به برجستگی

تواند به عنوان یک ابزار   های قومی داشته باشند، تلگرام می  ها و هزینه  فرصتسیاسی و  -قومی
های   هوّیت قومی آنها را تحت تأثیر قرار داده و تقویت کند، اّما در شرایطی که آنها نسبت به مقوله

                                                           
1. Ted Robert Gurr 
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د؛ اجتماعی و سیاسی فوق خنثی باشند، استفاده بیشتر از تلگرام، تأثیری بر هوّیت قومی آنها ندار
چرا که در چنین شرایطی، کاربران مذکور در برابر محتواهای قومی قرار نخواهند گرفت و لذا 

 هوّیت قومی آنها نیز دچار نوسان نخواهد شد.
های   های شبکه  بررسی درک هدف استفاده از برنامه»(، در پژوهشی به 0228) 1کین، کیم و تان

د. نتایج نشان داد که لذت درک شده و هنجار ذهنی پرداختن« ها  اجتماعی موبایل در سراسر فرهنگ
های اجتماعی تلفن همراه برای هر   های شبکه  ترین محرکه قصد کاربران برای استفاده از برنامه  مهم

داری در مورد اثرات ریسک حریم خصوصی و هنجار ذهنی بر قصد   دو کشور است. تفاوت معنی
 ها مشاهده نشد.  های اجتماعی تلفن همراه در فرهنگ  بکههای ش  کاربران برای استفاده از برنامه

های شبکه اجتماعی موبایل بر   (، در پژوهشی به تأثیر استفاده از برنامه0228) 2عبدالرحیم و احمد
زندگی اجتماعی دانشجویان )روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و آگاهی اجتماعی( پرداختند. نتایج 

=میانگین( 03/3های کاربردی شبکه اجتماعی موبایل در درجه متوسط )  نامهنشان داد که تأثیر کلی بر
ك درجه یب در حد یاز مسائل موجود به ترت یو آگاه ی، ارتباط خانوادگین، رابطه اجتماعیبود. همچن

( مشاهده شد. تحلیل وسایل سه ُبعد با ابزارهای نظری، اختالف 26/3، 3/3، 42/3ب ی)به ترت
برای جنس و سطح تحصیالت تفاوت  Tهای   نفع هر ُبعد نشان داد. تحلیل آزمون داری را به  معنی
 داری برای متغیر گذر زمان وجود دارد.   داری در هر دو متغیر نشان نداد، در حالی که تفاوت معنی  معنی

های اجتماعی:   های بازاریابی رسانه  درک تأثیر فعالیت»(، در پژوهشی به بررسی 0223) 3چن و لین
های   پرداختند. نتایج نشان داد که فعالیت« مندیواسطه شناسایی اجتماعی، ارزش درک شده و رضایت

ش درک های اجتماعی به طور غیرمستقیم بر رضایت از طریق شناسایی اجتماعی و ارز  بازاریابی رسانه
گذارد. در عین حال، شناسایی اجتماعی و ارزش درک شده، به طور مستقیم بر رضایت   شده تأثیر می

 دهد.  گذارند که پس از آن، قصد پیوستن، قصد مشارکت و قصد خرید را تحت تأثیر قرار می  تأثیر می
تماعی مبتنی بر های اج  درک استفاده از رسانه»(، نیز در پژوهشی به بررسی 0227) 4گان و تان

های تائید انتظار و   پرداختند. با تلفیق تئوری« تلفن همراه با استفاده از مدل انتظار استفاده و رضامندی
                                                           

1. Qin, Kim & Tan 

2. Abdelraheem & Ahmed 

3. Chen & Lin 

4. Gan & Tan 
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توسعه دادند که « مدل انتظار استفاده و رضامندی»همچنین استفاده و رضامندی آنان مدلی را به نام 
های   کاربران بر تداوم استفاده از رسانه دهد چگونه کاربردپذیری ادراک شده و رضامندی  نشان می

 047های تجربی از یک پیمایش آنالین از   اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه تأثیرگذار است. یافته
های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه با میزان رضامندی   دهنده نشان داد که تداوم استفاده از رسانه  پاسخ

ای و خشنودی ادراک شده است، تعیین   ، جذابیت رسانهگذاری اطالعات  که شامل به اشتراک
های   شود. عالوه بر این، تائید انتظارات و سودمندی ادراک شده که از طریق استفاده قبلی از رسانه  می

گذاری   آید، تأثیر فراوانی بر رضامندی از به اشتراک  اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه به دست می
ای دارد. برعکس،   شده، تعامل اجتماعی، گذران وقت و جذابیت رسانهاطالعات، خشنودی ادراک 

 ای و تعامل اجتماعی دارد.  سهولت استفاده ادراک شده، تأثیر ضعیفی بر رضامندی از جذابیت رسانه
های اجتماعی مبتنی بر   (، در چین به موضوع درک استفاده از رسانه0227پژوهش گان و تان )
 2«نظریه تائید انتظار»و  1«نظریه استفاده و رضامندی»ها در پژوهش خود، تلفن همراه پرداخت. آن

ارائه دادند که  3«مندی  مدل انتظار استفاده و رضا»را به هم ترکیب نموده و مدل جدیدی به نام 
 مبنای پژوهش حاضر قرار گرفت.

تباطات ارائه شده یک نظریه ارتباطی برای تحلیل ار« استفاده و رضامندی»شاید بتوان گفت نظریه 
های اجتماعی صورت است، اما از آنجایی که در شرایط امروز، ارتباطات بسیاری از طریق رسانه

ه که ین نظریشود. ا  های اجتماعی استفاده می  گیرد، لذا، از این نظریه در تحلیل ارتباطات در رسانه  می
داند و   ها می  ها را کاربر فعال رسانه  قائل است، آن ینقش فعال یهای اجتماع  برای کاربران رسانه

(. 0222، 4کند )جر و دیویس  ها فراهم می  های کاربران رسانه  کشف انگیزه یبرا یلیتحل یچارچوب
ن پرسش در یکنند؟ ا  ن پرسش است که مردم چگونه رسانه را مصرف مییه درصدد پاسخ به این نظریا

 «. بر مردم دارد؟ یریرسانه چه تأث»پرسد   که میقات رسانه است یج در تحقین سؤال رایمقابل ا
برای  5یک نظریه غالب است که در حوزه نظام اطالعاتی« نظریه تائید انتظار»از سوی دیگر، 

شود. نظریه تائید انتظار قصد دارد تا با بررسی سه ساختار   دار استفاده می  بینی رفتارهای ادامه  پیش
                                                           

1. Uses and Gratification Theory 

2. Expectation confirmation Theory 

3. Uses and Gratification Expectancy Model 

4. Jere & Davis 

5. Information system 
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تفاده قبلی از نظام اطالعاتی، سودمندی ادراک شده به عنوان اصلی تائید انتظارات از طریق اس
 انتظارات پس از تصویب و رضایت کاربر نسبت به نظام اطالعاتی، توضیح داده شود. این نظریه
 بر این فرض استوار است که این تأیید، تأثیر قابل توجهی بر سودمندی ادراک شده و رضایت

گذارد. همچنین،   قصد تداوم استفاده از نظام اطالعاتی، تاثیر میکاربر دارد که در نهایت این امر بر 
شود. مطالعات متعددی نظریه تائید   مندی کاربر توسط سودمندی ادراک شده تعیین می  رضایت

انتظار را برای بررسی رفتارهای پیوسته سیستم اطالعاتی مانند پورتال وب، فناوری اطالعات، 
های   اند تا تداوم رفتارها را با توجه به پیام  مینه تلفن همراه به کار گرفتهخدمات آنالین و یادگیری در ز

های تلفن همراه و خدمات داده تلفن همراه، مورد بررسی قرار دهند.   فوری تلفن همراه، برنامه
 (، درباره استفاده از رسانه مبتنی بر0227ای از این نوع مطالعات، مطالعه گان و تان ) نمونه

 های قبلی وجود  چت است. پیش از این دو نفر نیز به دلیل انتقاداتی که بر نظریه  راه ویتلفن هم
را ارائه داده « انتظار استفاده و رضامندی»نیز مدل ترکیبی  1داشت، افراد دیگری مانند شین و موندی

 بودند.
در حوزه فناوری  «نظریه تائید انتظار»و « استفاده و رضامندی»کارگیری وسیع نظریه   با وجود به

برای سنجش دقیق « استفاده و رضامندی»اند که نظریه   اطالعات، منتقدان بر این عقیده
بر ارزیابی « نظریه تائید انتظار»ها، بسیار ساده است، در حالی که   مندی مخاطب از رسانه  رضایت

عدم تأثیر باورهای  های اطالعاتی، و  شناختی کاربران از نحوه بهبود عملکردشان به واسطه سیستم
(. در پاسخ به این 0222کاربران بر انگیزه آنها برای استفاده از تکنولوژی خاص، تمرکز دارد )شین، 

( این دو مدل را ترکیب کردند. مدل جدید، 0222( و شین )0228انتقادات، موندی و همکاران )
دهد و بر این نکته تاکید   ش میهای اصلی استفاده و رضامندی را با توجه به ابعاد آن گستر  انگاره

شود. از سوی دیگر،   دارد که مخاطب چه انتظاری از رسانه دارد و چگونه برای رسانه ارزش قائل می
مندی به عنوان یک تأثیر روانشناختی در ارتباط با ارزیابی شناختی، از عدم توازن عملکرد   رضایت

های اجتماعی، از جمله به   استفاده از رسانه توانند با  شود. افراد می  مورد انتظار تعریف می
گذاری اطالعات، گذار زمان، لذت ادراک شده و تعامل اجتماعی لذت ببرند. مدل   اشتراک

 قابل مشاهده است. 2مفهومی تحقیق در شکل شماره 
                                                           

1. Shin & Mondi  



 117 ...اینستاگرام و تلگرام اجتامعی هایرسانه درک کاربرد

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 
 (2117مدل مفهومی پژوهش، برگرفته از پژوهش گان و تان ) -1شکل 

ه حاضر به دنبال این است که درک دانشجویان از دو رسانه با توجه به مدل مفهومی، مطالع
اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه را در ایران، در میان دانشجویان تکمیلی مورد بررسی قرار دهد. 

های اجتماعی از نقطه نظر کاربران، خشنودی،   ترین مسأله این پژوهش، ادراک و کاربرد رسانه  مهم
 ها است.  م استفاده از این رسانهها در تداو  رضایت و قصد آن

 اهداف پژوهش. 3

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چگونگی درک دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
های اجتماعی مبتنی   شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی از کاربرد رسانه  دانشکده روان

 هداف فرعی عبارتند از:بر تلفن همراه با مدل انتظار استفاده و رضامندی است. ا
 های اجتماعی پراستفاده و مبتنی بر تلفن همراه توسط جامعه پژوهش،  شناسایی رسانه 
 های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه توسط جامعه پژوهش،  شناسایی وضعیت استفاده از رسانه 
 مبتنی بر تلفن همراه های اجتماعی   کارگیری رسانه  شناسایی وضعیت کاربرد ادراک شده از به

 توسط جامعه پژوهش،

 های اجتماعی مبتنی بر تلفن   کارگیری رسانه  شناسایی وضعیت سودمندی ادراک شده از به
 ها،  همراه توسط جامعه پژوهش و رضامندی آن

 های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه   شناسایی وضعیت سهولت استفاده ادراک شده از رسانه
 ها.  پژوهش و رضامندی آنتوسط جامعه 
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 ها  فرضیه. 1

های اجتماعی و در راستای تقویت   با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد استفاده از رسانه
گذاری اطالعات   حاضر به دنبال بررسی این نکته است که به اشتراک ها، پژوهش  نتایج حاصل از آن

بخشی اجتماعی(،   تعامل اجتماعی )رضایت )رضایت شناختی(، لذت ادراک شده )رضایت عاطفی(،
ها )لذت بردن از   دهی )لذت ادغام فردی( و درخواست جذابیت رسانه  گذر زمان، خود گزارش

های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و انتظارات   تواند استفاده کاربران از رسانه  فناوری( تا چه اندازه می
ژوهش تالش کرده است به این موضوع بپردازد که وضعیت درک کاربرد ها را برآورده سازد. لذا، این پ  آن

شناسی و   های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روان  رسانه
 علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی با مدل انتظار استفاده و رضامندی چگونه است؟

های اجتماعی در میان دانشجویان   اهده موارد استفاده از رسانهبر این اساس و با توجه به مش
 های پژوهش عبارتند از:  دانشگاه عالمه طباطبائی، فرضیه

گذاری اطالعات، خشنودی ادراک شده، تعامل اجتماعی،   رضامندی در قالب به اشتراک. 2
های   اوم استفاده از رسانهها تأثیر مثبتی بر قصد تد  دهی و جذابیت رسانه  گذران وقت، خود گزارش

 اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.
های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر رضامندی جامعه پژوهش   کارگیری رسانه  به. 0
 دارد.

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر سودمندی ادراک شده   کارگیری رسانه  به. 3
 ژوهش دارد.توسط جامعه پ

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر سهولت استفاده ادراک شده   کارگیری رسانه  به. 4
 توسط جامعه پژوهش دارد.

کارگیری   ها از به  سودمندی ادراک شده توسط جامعه پژوهش تأثیر مثبتی بر رضامندی آن. 5
 های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.  رسانه
ها از   سهولت استفاده ادراک شده توسط جامعه پژوهش تأثیر مثبتی بر رضامندی آن. 6

 های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.  کارگیری رسانه  به
اند   چت مطالعه انجام داده-الزم به ذکر است که گان و تان در چین بر روی رسانه اجتماعی وی

های   و نگارندگان پژوهش حاضر بر این تصور بودند که با توجه به تفاوت دو کشور و نیز نوع رسانه
اربرد چت که ک-  اجتماعی رایج در ایران، نتایج متفاوت خواهد بود. در پژوهش حاضر به جای وی
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 زیادی در میان کاربران ایرانی ندارد، دو رسانه تلگرام و اینستاگرام براساس تحقیق اولیه انتخاب
 شدند. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

به اینکه تلفن همراه یکی از وسایل ارتباطی پرطرفدار و پرکاربرد در بین مردم مخصوصًا  نظر
های دیداری،   های مختلف رسانه  د که از قابلیتده  ها این امکان را می  قشر جوان است و به آن

شنیداری، نوشتاری و گفتاری در یک دستگاه استفاده کنند، پس، سهولت و سودمند بودن این 
ترین زمان و تالش، بهترین کارایی را از   ها باید مورد توجه قرار گیرد تا کاربران بتوانند در کم  دستگاه

 این زمینه در بیشتری های  بررسی موارد، این به توجه با و دستگاه ارتباطی خود داشته باشند
کیفیت و باال بردن  یارتقا یبرا نیز را پژوهش راهکارهایی نتایج رسد. همچنین  می نظر به یضرور

 خواهد کنند، پیشنهاد  ها در زندگی خود استفاده می  رضایت کاربران که هر روز بیشتر از این فناوری
تواند منجر به   های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه توسط دانشجویان می  رسانه کرد. درک کاربرد در

 ها شود.  استفاده بهتر و بهینه از این ابزارها در فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه

 روش پژوهش. 2

آوری اطالعات استفاده شده   در پژوهش حاضر از روش پیمایشی و از پرسشنامه جهت جمع
پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه گان و تان با توجه به اهداف تحقیق حاضر، تهیه و تنظیم  است. این

است. جامعه آماری پژوهش شامل  2338و بهار  2337ها، زمستان   شد. تاریخ توزیع پرسشنامه
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی است   دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روان

گیری تصادفی ساده و براساس جدول   باشند. تعداد حجم نمونه با استفاده از نمونه  نفر می 0022که 
 نفر تعیین شد.  307مورگان تعداد 

های اجتماعی مورد استفاده در بین   ای درباره رسانه  در واقع، پیش از شروع، پرسشنامه
اربرد را داشتند، یعنی تلگرام و ای که بیشترین ک  دانشجویان توزیع شد و براساس نتایج، دو رسانه

ها از آزمون   اینستاگرام برای بررسی بیشتر انتخاب شدند. جهت بررسی نرمال بودن داده
سازی   اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روایی سؤاالت و مشخص -کلموگروف

رسی برازش مدل تحقیق، با یابی معادالت ساختاری جهت بر  عوامل کلیدی هر مؤلفه و از فن مدل
ها های گویه  آوری شده استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از نظر خوانایی و رفع ابهام  های جمع  داده

ها اعمال شد. برای بررسی پایایی   های آناز نظرهای چند نفر از متخصصان استفاده و دیدگاه
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 یب آلفایضر 2ده است. در جدول شمارهنفر استفاده ش 332ه با حجم یپرسشنامه از یک نمونه اول
 کرونباخ محاسبه شد.

 های پژوهش  جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص -1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت شبکه اجتماعی شاخص

 لذت ادراک شده
 تلگرام

3 
893/1 

 835/1 اینستاگرام

 گذشت زمان
 تلگرام

3 
856/1 

 834/1 اینستاگرام

 اجتماعیتعامل 
 تلگرام

4 
868/1 

 854/1 اینستاگرام

 مندی  رضایت
 تلگرام

51 
821/1 

 868/1 اینستاگرام

 سهولت استفاده درک شده
 تلگرام

3 
879/1 

 819/1 اینستاگرام

 سودمندی ادراک شده
 تلگرام

6 
888/1 

 877/1 اینستاگرام

 قصد ادامه دادن
 تلگرام

7 
864/1 

 849/1 اینستاگرام

 254/1 مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

کرونباخ محاسبه  یب آلفایزان ضرایمشخص است، م 2 های جدول شماره  طور که از داده  همان
 دهنده اعتبار پرسشنامه است.   بوده که نشان 7/2تر از   شده در تمامی موارد بزرگ

 ها  یافته. 7

شناختی جامعه پژوهش از جمله جنسّیت و سن را   جمعیتهای   ویژگی 3و  0جداول شماره 
 دهند.  نشان می

 از نظر جنسیت دهنده  پاسخ افراد توزیع فراوانی -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 21/45 538 مرد

 79/73 587 زن

 72/4 57 بدون پاسخ

 511 398 جمع کل
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دهنده مرد   درصد افراد پاسخ 32/42مشخص است،  0های جدول شماره   طور که از داده  همان
 ها زن هستند.   درصد آن 50/53و 

 از نظر سن دهنده  پاسخ افراد توزیع فراوانی -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 61/79 61/79 589 سال 97تا  91

 16/88 46/94 71 سال 31تا  96

 37/29 92/57 71 سال 37تا  35

 19/26 68/3 59 سال 37باالی 

 511 27/3 53 بدون پاسخ

  511 398 جمع کل

 62/50دهنده )  پاسخ مشخص است، سن اکثر افراد 3های جدول شماره   طور که از داده  همان
 سال است. 35درصد( باالی  67/3ها )  ترین آن  سال و کم 05تا  02درصد( بین 

های اجتماعی در طول   آمار توزیع و درصد فراوانی مدت زمان استفاده از شبکه 4شماره  جدول
 دهد.  روز نمونه آماری پژوهش را نشان می

 های اجتماعی در طول روز  زمان استفاده از شبکه  برحسب مدت دهنده  پاسخ افراد توزیع فراوانی -4جدول 

 زمان استفاده  مدت
 اینستاگرام تلگرام

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 27/54 42 86/53 47 ساعت 5کمتر از 

 26/77 573 79/73 587 ساعت 3تا  5

 69/55 37 43/58 78 ساعت 6تا  4

 92/57 71 82/2 39 ساعت 6بیشتر از 

 54/9 8 71/7 57 بدون پاسخ

 511 389 511 389 جمع کل

مشخص است، نمونه آماری پژوهش، از تقسیمات  4شماره های جدول   طور که از داده  همان
 50/53های اجتماعی در طول روز، با بیشترین درصد فراوانی )  مدت زمان استفاده از شبکه

ساعت از تلگرام،  6درصد( بیشتر از  73/3ترین درصد فراوانی ) ساعت و کم 3تا  2درصد( بین 
 60/22ترین درصد فراوانی )  ساعت و کم 3تا  2درصد( بین  36/55بیشترین درصد فراوانی )

 کنند.  ساعت از اینستاگرام استفاده می 6تا  4درصد( بین 
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ها، از آمار کّمی برای بررسی هر متغیر )لذت ادراک شده، گذشت زمان، تعامل   در تحلیل داده
ختلف در گویه م 28ها( از   گذاری اطالعات و جذابیت رسانه  دهی، اشتراک  اجتماعی، خود گزارش

ای لیکرت استفاده   ای به صورت طیف پنج گزینه  گیری رتبه  سطح سنجش ترتیبی و در سطح اندازه
 دهد.  های توصیفی متغیرهای مختلف را نشان می  یافته 5شده است. جدول شماره 

 متغیرهای مورد مطالعه یفیآمار توص -5جدول 

 
شبکه 

 اجتماعی
 میانگین

انحراف 

 اریمع
 نهیشیب نهیکم یدگیکش یچولگ مد انهیم

 58/4 43/9 199/5 -679/1 43/3 78/3 358/1 71/3 تلگرام کارگیری رسانه اجتماعی به

 58/4 73/5 -627/1 -875/1 71/3 71/3 666/1 39/3 اینستاگرام کارگیری رسانه اجتماعی به

 76/4 87/5 -355/1 -489/1 73/3 71/3 796/1 49/3 تلگرام مندی  رضایت

 65/4 87/5 152/1 -617/1 99/3 44/3 771/1 41/3 اینستاگرام مندی  رضایت

 7 5 -929/1 -857/1 4 33/3 289/1 57/3 تلگرام شده لذت ادراک

 7 5 355/1 -858/1 68/3 66/3 878/1 61/3 اینستاگرام شده لذت ادراک

 7 5 737/1 -644/1 33/3 66/3 782/1 47/3 تلگرام گذشت زمان

 7 5 579/1 -727/1 33/4 66/3 251/1 72/3 اینستاگرام گذشت زمان

 7 5 -378/1 -462/1 4 71/3 161/5 76/3 تلگرام تعامل اجتماعی

 7 5 721/1 -797/1 4 4 235/1 67/3 اینستاگرام تعامل اجتماعی

 7 5 -183/1 -746/1 4 4 591/5 71/3 تلگرام دهی خودگزارش

 7 5 394/5 -854/1 33/3 66/3 823/1 78/3 اینستاگرام دهی  خودگزارش

 7 33/5 168/1 -988/1 68/3 66/3 678/1 77/3 تلگرام گذاری اطالعات  اشتراک

 7 5 -683/1 471/1 33/9 66/9 154/5 21/9 اینستاگرام گذاری اطالعات  اشتراک

 7 97/5 -394/1 -672/1 4 71/3 796/1 34/3 تلگرام ها جذابیت رسانه

 7 97/5 -762/1 178/1 3 3 763/1 91/3 اینستاگرام ها جذابیت رسانه

 7 5 944/1 -754/1 68/3 66/3 269/1 45/3 تلگرام سهولت استفاده ادراک شده

 7 5 -177/1 -767/1 4 66/3 153/5 45/3 اینستاگرام سهولت استفاده ادراک شده

 73/4 68/5 -187/1 -861/1 4 66/3 835/1 46/3 تلگرام سودمندی ادراک شده

 7 5 -487/1 -663/1 7 73/3 596/5 78/3 اینستاگرام ادراک شده سودمندی

 71/4 91/5 -177/1 -659/1 41/3 41/3 881/1 57/3 تلگرام دادن قصد ادامه

 7 5 -562/1 -687/1 97/4 71/3 238/1 37/3 اینستاگرام دادن قصد ادامه

ها، از روش معادالت ساختاری   دادههای پژوهش با توجه به نرمال بودن   برای بررسی فرضیه
 استفاده شده است.
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گذاری اطالعات، خشنودی ادراک شده، تعامل   مندی در قالب به اشتراک  رضایت فرضیه اول:
ها تأثیر مثبتی بر قصد تداوم استفاده از   دهی و جذابیت رسانه  اجتماعی، گذران وقت، خود گزارش

 های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.  رسانه

 اول نتایج ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه -6جدول 

 ردیف

 مسیر

 نوع رسانه
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-

value 

نتیجه 

 آزمون

 tمقدار آماره 

مقایسه 

 ضرایب مسیر
 به متغیر از متغیر

5 
گذاری   اشتراک

 اطالعات

قصد تداوم 
 استفاده

 رد 865/1 164/1 147/1 تلگرام
177/9- 

 تائید 343/3 147/1 912/1 اینستاگرام

 درک شدهلذت  9
 تائید 139/4 166/1 966/1 تلگرام

139/9 
 رد 875/5 173/1 124/1 اینستاگرام

 تعامل اجتماعی 3
 تائید 785/9 172/1 581/1 تلگرام

177/5 
 رد 514/5 167/1 187/1 اینستاگرام

 گذشت زمان 4
 رد 736/5 166/1 515/1 تلگرام

387/1- 
 تائید 918/9 165/1 537/1 اینستاگرام

7 
خود 
 دهی  گزارش

 تائید 769/9 167/1 568/1 تلگرام
428/1 

 تائید 139/9 161/1 593/1 اینستاگرام

6 
جذابیت 

 ها  رسانه

 تائید 641/9 166/1 583/1 تلگرام
122/5- 

 تائید 487/4 161/1 985/1 اینستاگرام

( و اینستاگرام 248/2مسیر تلگرام )دهد که مقادیر ضریب   نشان می 6های جدول شماره   یافته
گذاری اطالعات بر قصد تداوم استفاده، در اینستاگرام   ( بوده و میزان تأثیرگذاری اشتراک023/2)

دهنده   ( نشان234/2( و اینستاگرام )066/2تر از تلگرام است. مقادیر ضریب مسیر تلگرام )  قوی
تر از اینستاگرام   د تداوم استفاده در تلگرام قویاین است که میزان تأثیرگذاری لذت درک شده بر قص

( در متغیر تعامل 275/2( و اینستاگرام )272/2است. با توجه به مقادیر ضریب مسیر تلگرام )
( در گذشت زمان، ضریب مسیر 235/2( و اینستاگرام )222/2اجتماعی، ضریب مسیر تلگرام )

( و 273/2دهی، ضریب مسیر تلگرام )  ارش( در خود گز203/2( و اینستاگرام )267/2تلگرام )
کند که میزان تأثیرگذاری بر قصد تداوم   ها مشخص می  ( در جذابیت رسانه072/2اینستاگرام )

 استفاده در هر دو رسانه تلگرام و اینستاگرام یکی است.

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر رضامندی جامعه   کارگیری رسانه  به فرضیه دوم:
 پژوهش دارد.
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 نتایج ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه دوم -7جدول 

 ردیف

 مسیر

 نوع رسانه
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-

value 

نتیجه 

 آزمون

 tمقدار آماره 

مقایسه 

 ضرایب مسیر
 به متغیر متغیراز 

5 

قصد 
تداوم 
 استفاده

گذاری   اشتراک
 اطالعات

 رد 895/5 163/1 517/1 تلگرام
999/1 

 رد 746/5 177/1 172/1 اینستاگرام

9 
لذت درک 

 شده

 تائید 898/2 147/1 489/1 تلگرام
154/1 

 تائید 384/2 171/1 485/1 اینستاگرام

 تعامل اجتماعی 3
 تائید 797/9 187/1 577/1 تلگرام

772/5- 
 تائید 577/8 181/1 375/1 اینستاگرام

 گذشت زمان 4
 تائید 774/7 174/1 356/1 تلگرام

968/1 
 تائید 671/7 179/1 926/1 اینستاگرام

7 
خود 
 دهی  گزارش

 تائید 976/9 168/1 571/1 تلگرام
761/9- 

 تائید 159/6 165/1 379/1 اینستاگرام

6 
جذابیت 

 ها  رسانه

 تائید 888/4 172/1 974/1 تلگرام
127/1 

 تائید 247/4 176/1 986/1 اینستاگرام

( در 283/2( و اینستاگرام )228/2، مقادیر ضریب مسیر تلگرام )7های جدول   با توجه به یافته
( در متغیر 472/2اینستاگرام )( و 470/2گذاری اطالعات؛ ضریب مسیر تلگرام )  متغیر اشتراک

( در متغیر تعامل اجتماعی؛ 352/2( و اینستاگرام )288/2لذت درک شده؛ ضریب مسیر تلگرام )
( در متغیر گذشت زمان؛ ضریب مسیر تلگرام 036/2( و اینستاگرام )326/2ضریب مسیر تلگرام )

تداوم استفاده در هر دو  ها، بر قصد  ( در متغیر جذابیت رسانه076/2( و اینستاگرام )084/2)
دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بین دو رسانه اجتماعی است.   رسانه تلگرام و اینستاگرام، نشان
( حاکی از آن است که میزان 380/2( و اینستاگرام )252/2مقادیر ضریب مسیر تلگرام )

 ر از تلگرام است.ت  دهی بر قصد تداوم استفاده از اینستاگرام قوی  تأثیرگذاری خود گزارش

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر سودمندی   کارگیری رسانه  به فرضیه سوم:
 ادراک شده توسط جامعه پژوهش دارد.

 نتایج ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه سوم -8جدول 

 مسیر
 نوع رسانه

ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-value 

نتیجه 

 آزمون

مقایسه  tمقدار آماره 

 به متغیر از متغیر ضرایب مسیر

کارگیری   به
 رسانه اجتماعی

سودمندی 
 درک شده

 تائید 488/56 138/1 655/1 تلگرام
887/5 

 تائید 471/54 145/1 753/1 اینستاگرام
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و ( 622/2دهد که با توجه به مقادیر ضریب مسیر تلگرام )  نشان می 8های جدول   یافته
کارگیری رسانه اجتماعی بر سودمندی درک شده در   (، میزان تأثیرگذاری متغیر به523/2اینستاگرام )

 هر دو رسانه تلگرام و اینستاگرام، تفاوت معناداری بین دو رسانه اجتماعی وجود ندارد.

ولت های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، تأثیر مثبتی بر سه  کارگیری رسانه  به فرضیه چهارم:
 استفاده ادراک شده توسط جامعه پژوهش دارد.

 نتایج ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه چهارم -1جدول 

 مسیر
 نوع رسانه

ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-value 

نتیجه 

 آزمون

مقایسه  tمقدار آماره 

 به متغیر از متغیر ضرایب مسیر

کارگیری   به
 رسانه اجتماعی

استفاده سهولت 
 درک شده

 تائید 556/54 145/1 779/1 تلگرام
566/5 

 تائید 842/51 177/1 719/1 اینستاگرام

( و اینستاگرام 580/2دهد که مقادیر ضریب مسیر تلگرام )  نشان می 3های جدول   یافته
در هر  کارگیری رسانه اجتماعی بر سهولت استفاده درک شده  (، میزان تأثیرگذاری متغیر به520/2)

 دو رسانه تلگرام و اینستاگرام تفاوت معناداری بین دو رسانه اجتماعی وجود ندارد.

ها از   سودمندی ادراک شده توسط جامعه پژوهش تأثیر مثبتی بر رضامندی آن فرضیه پنجم:
 های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.  کارگیری رسانه  به

 برای بررسی فرضیه پنجمنتایج ارزیابی مدل ساختاری  -11جدول 

 ردیف
 مسیر

 نوع رسانه
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-value 

نتیجه 

 آزمون

مقایسه  tمقدار آماره 

 به متغیر از متغیر ضرایب مسیر

5 

 سودآوری
درک 
 شده

گذاری   اشتراک
 اطالعات

 تائید 711/6 164/1 457/1 تلگرام
714/1- 

 تائید 788/8 172/1 477/1 اینستاگرام

 لذت درک شده 9
 تائید 264/5 172/1 557/1 تلگرام

185/1- 
 رد 771/5 167/1 599/1 اینستاگرام

 تعامل اجتماعی 3
 تائید 826/9 187/1 912/1 تلگرام

169/5- 
 تائید 533/4 181/1 357/1 اینستاگرام

 گذشت زمان 4
 تائید 455/7 161/1 398/1 تلگرام

512/9 
 تائید 737/9 169/1 547/1 اینستاگرام

7 
خود 
 دهی  گزارش

 تائید 142/4 181/1 974/1 تلگرام
362/1- 

 تائید 687/4 167/1 391/1 اینستاگرام

6 
جذابیت 

 ها  رسانه

 تائید 443/4 168/1 928/1 تلگرام
149/1- 

 تائید 418/4 167/1 315/1 اینستاگرام
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دهد که متغیر سودآوری درک شده بر متغیرهایی با مقادیر ضریب   نشان می 22های جدول   یافته
گذاری اطالعات، مقادیر ضریب   ( در متغیر اشتراک488/2( و اینستاگرام )428/2مسیر تلگرام )

( در متغیر لذت درک شده، مقادیر ضریب مسیر تلگرام 200/2( و اینستاگرام )225/2)مسیر تلگرام 
( 084/2( در متغیر تعامل اجتماعی، مقادیر ضریب مسیر تلگرام )328/2( و اینستاگرام )023/2)

( و 037/2دهی، مقادیر ضریب مسیر تلگرام )  ( در متغیر خود گزارش302/2و اینستاگرام )
دهنده   ها، در هر دو رسانه تلگرام و اینستاگرام نشان  ( در متغیر جذابیت رسانه322/2اینستاگرام )

( و 307/2عدم وجود تفاوت معناداری بین دو رسانه اجتماعی است. مقادیر ضریب مسیر تلگرام )
دهنده این است که میزان تأثیرگذاری متغیر سودآوری درک شده بر   ( نشان245/2اینستاگرام )

 تر از اینستاگرام است.  ر تلگرام قویگذشت زمان د

ها   سهولت استفاده ادراک شده توسط جامعه پژوهش تأثیر مثبتی بر رضامندی آن فرضیه ششم:
 های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد.  کارگیری رسانه  از به

 نتایج ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه ششم -11جدول 

 ردیف

 مسیر

 نوع رسانه
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد
T-value 

نتیجه 

 آزمون

 tمقدار آماره 

مقایسه 

 به متغیر از متغیر ضرایب مسیر

5 

سهولت 
ستفاده ا

درک 
 شده

گذاری   اشتراک
 اطالعات

 تائید 667/3 167/1 938/1 تلگرام
936/1 

 تائید 331/3 165/1 956/1 اینستاگرام

 لذت درک شده 9
 تائید 155/4 178/1 998/1 تلگرام

938/5 
 رد 464/5 164/1 595/1 اینستاگرام

 تعامل اجتماعی 3
 تائید 862/3 187/1 923/1 تلگرام

488/1- 
 تائید 957/4 179/1 346/1 اینستاگرام

 گذشت زمان 4
 تائید 218/9 161/1 521/1 تلگرام

159/1- 
 تائید 544/3 165/1 525/1 اینستاگرام

7 
خود 
 دهی  گزارش

 تائید 654/7 161/1 337/1 تلگرام
237/1 

 تائید 912/4 165/1 977/1 اینستاگرام

6 
جذابیت 

 ها  رسانه

 تائید 798/4 161/1 977/1 تلگرام
945/5- 

 تائید 679/4 163/1 326/1 اینستاگرام

دهد که میزان تأثیرگذاری متغیر سهولت استفاده درک شده در   نشان می 22های جدول   یافته
گذاری   ( در متغیر اشتراک026/2( و اینستاگرام )037/2متغیرهایی با مقادیر ضریب مسیر تلگرام )
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( در متغیر لذت درک شده، 202/2( و اینستاگرام )007/2اطالعات، مقادیر ضریب مسیر تلگرام )
( در متغیر تعامل اجتماعی، مقادیر 346/2( و اینستاگرام )033/2مقادیر ضریب مسیر تلگرام )

( در متغیر گذشت زمان، مقادیر ضریب مسیر 232/2( و اینستاگرام )232/2ضریب مسیر تلگرام )
دهی، مقادیر ضریب مسیر تلگرام   ( در متغیر خود گزارش058/2( و اینستاگرام )338/2م )تلگرا

ها، در هر دو رسانه تلگرام و اینستاگرام   ( در متغیر جذابیت رسانه336/2( و اینستاگرام )088/2)
 دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بین دو رسانه اجتماعی است.  نشان

 گیری  نتیجه. 8

گذاری اطالعات،   مندی در قالب به اشتراکفرضیه اول پژوهش که در مورد رضایتبراساس 
ها است، تأثیر   دهی و جذابیت رسانه  خشنودی ادراک شده، تعامل اجتماعی، گذران وقت، خود گزارش

امل های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام دارد. بنابراین، از بین عو  مثبتی بر قصد تداوم استفاده از رسانه
تر از تلگرام است و دانشجویان بیان   گذاری اطالعات از طریق اینستاگرام قوی  رضامندی، عامل اشتراک

تر اطالعات تصویری و صوتی و متنی بیشتر از   تر و سریع  گذاری و تبادل راحت  اند که برای اشتراک  کرده
تر از اینستاگرام است.   از تلگرام قوی کنند، ولی عامل لذت درک شده با استفاده  اینستاگرام استفاده می

های اجتماعی و اینکه لذت درک شده   همچنین براساس دیدگاه دانشجویان، برای تداوم استفاده از رسانه
کنند   گیرند و با استفاده از تلگرام آرامش بیشتری را احساس می  بیشتری را کسب کنند، از تلگرام بهره می

کند. از بین   ها تقویت می  های فردی را در آن  دهد و ارزش  بودن دست میها احساس ارزشمند   و به آن
دهی،   عوامل تأثیرگذار بر قصد تداوم استفاده، عوامل تعامل اجتماعی، گذشت زمان، خود گزارش

اند که هر دو   اند و دانشجویان بیان کرده  ها در هر دو رسانه به طور یکسان تأثیرگذار بوده  جذابیت رسانه
شوند. استفاده   ها می  کنند و باعث سرگرمی و نشاط در آن  ها را پر می  های اوقات فراغت آن  رسانه زمان

ها باعث برقراری ارتباط با دیگران شده و همچنین کنش متقابل اجتماعی را به همراه دارد و   از رسانه
هایی را که دارند   عالیق و قابلیت کنند باعث شده  ها استفاده می  های اجتماعی که از آن  اینکه رسانه

شناسایی کنند و بهتر بشناسند و درصدد تقویت این عالیق برآیند و بهتر بتوانند در فضای مجازی نقش 
ها نقش مؤثری داشته است. انتشار بدون سانسور   خود را ایفا کنند و در نهایت در بهتر شدن زندگی آن

های اجتماعی دارند.   مهمی در استفاده مداوم از رسانههای اجتماعی، نیز نقش   مطالب در رسانه
(، 2335(، میرزایی، رحیمی و مرادی )2336پور )  های زمانی و تقی  های پژوهش حاضر با یافته  یافته

 ( مطابقت دارد.0227( و گان و تان )0223چن و لین )
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تلگرام و اینستاگرام و های اجتماعی   کارگیری رسانه  براساس فرضیه دوم پژوهش که در مورد به
توان برداشت کرد که از میان   گونه می  تأثیر مثبت آن بر رضامندی جامعه پژوهش است، این

اند که رضایت کاربران را به همراه داشته   های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، هر دو توانسته  رسانه
های اجتماعی به دست   رسانه کارگیری  باشند و هر دو رسانه به یک میزان رضامندی را در به

اند که برای برآورده کردن نیازهای اطالعاتی در رابطه با   اند. همچنین دانشجویان بیان کرده  آورده
های اجتماعی   اند و رسانه  اخبار و خبرهای روز و همچنین نیازهای درسی از این دو رسانه بهره گرفته

های اجتماعی و برقراری ارتباط با افراد   . در رابطه با تعاملها باشند  اند پاسخگوی نیازهای آن  توانسته
اند ارتباطات را   ها با فراهم کردن امکاناتی نظیر ویدئو، صدا و متن توانسته  ها نیز این رسانه  و گروه
تر فراهم کنند تا افراد با یکدیگر چه به صورت گروهی و چه به صورت فردی با   تر و راحت  سریع

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام تأثیر مثبتی بر رضامندی   ارتباط باشند. بنابراین رسانهیکدیگر در 
های   اند. یافته  کاربران خود داشته و این دو رسانه هم پای هم در ایجاد رضایت کاربران تالش کرده

و تان ( و گان 0223(، چن و لین )2335های میرزایی، رحیمی و مرادی )  پژوهش حاضر با یافته
 ( مطابقت دارد.0227)

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و   کارگیری رسانه  براساس فرضیه سوم پژوهش که در مورد به
توان برداشت کرد که   گونه می  تأثیر مثبت بر سودمندی ادراک شده توسط جامعه پژوهش است، این

اند و بیان   سودمندی آن تأکید داشته کنند، بر  های اجتماعی استفاده می  دانشجویانی که از رسانه
های   های اجتماعی چه تلگرام و چه اینستاگرام باعث شده در هزینه  اند که استفاده از رسانه  کرده

های اجتماعی، عملکرد   صرفه است. همچنین با استفاده از رسانه  جویی شود و به  ها صرفه  آن
اعث افزایش کارایی در دانشجویان شده است. آموزشی و پژوهشی در دانشجویان باال رفته و ب

( و میرزایی، رحیمی و 2335) یخان یو موس ی، البرزیدریهای ح  های پژوهش حاضر با یافته  یافته
 ( مطابقت دارد.2335مرادی )

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام   کارگیری رسانه  براساس فرضیه چهارم پژوهش که در مورد به
توان برداشت   گونه می  سهولت استفاده ادراک شده توسط جامعه پژوهش است، این و تأثیر مثبت بر

کنند، بیان   های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام استفاده می  کرد که دانشجویانی که از رسانه
ز این اند ا  ها بدون هیچ مشکلی توانسته  اند که استفاده از تلگرام و اینستاگرام آسان است و آن  کرده

اند، بهره بگیرند.   ها برای مخاطب در نظر گرفته  ها استفاده کنند و از امکاناتی که این رسانه  رسانه
همچنین استفاده از امکانات رسانه اجتماعی روشن و قابل فهم و آسان بوده و باعث یادگیری آسان 
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( 2335) یخان یو موس یز، البریدریهای ح  های پژوهش حاضر با یافته  در افراد شده است. یافته
 ( مطابقت دارد.2335و میرزایی، رحیمی و مرادی )

براساس فرضیه پنجم پژوهش که در مورد سودمندی ادراک شده توسط جامعه پژوهش و تأثیر 
گونه   های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام است، این  کارگیری رسانه  ها از به  مثبت بر رضامندی آن

های اجتماعی، تنها عامل گذشت زمان در   کارگیری رسانه  که از بین عوامل به توان برداشت کرد  می
تر از اینستاگرام بوده و تأثیر بیشتری در سودمندی ادراک شده دارد. همچنین دانشجویان   تلگرام قوی
 ها  کنند و برای آن  تر حس می  اند که در زمان استفاده از تلگرام، گذشت زمان را کم  بیان داشته

کنند و این تمایز در تلگرام شاید به دلیل   ها را بیشتر پر می  کننده است و اوقات فراغت آن  سرگرم
شود فردی که در گروه و یا کانالی   هایی است که در تلگرام ایجاد شده و باعث می  ها و گروه  کانال

جه نشود. ولی در مورد عضو است، با خواندن مطالب و یا چت کردن با افراد دیگر، گذر زمان را متو
دهی و   گذاری اطالعات، لذت درک شده، خود گزارش  سایر عوامل مانند تعامل اجتماعی، اشتراک

ها، میزان تأثیرگذاری اینستاگرام و تلگرام به یک اندازه بوده و تفاوت معناداری در   جذابیت رسانه
که اینستاگرام و تلگرام هر دو به یک اند   ها وجود نداشت. از سوی دیگر، دانشجویان بیان کرده  آن

صرفه   ها نیز به  ها تأثیرگذار هستند و در کاهش هزینه  اندازه در عملکرد دانشجویی و آموزشی آن
( و میرزایی، رحیمی 2335) یخان یو موس ی، البرزیدریهای ح  های پژوهش با یافته  هستند. یافته

 ( مطابقت دارد.2335و مرادی )
شم پژوهش که در مورد سهولت استفاده ادراک شده توسط جامعه پژوهش و براساس فرضیه ش

گونه   های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام است، این  کارگیری رسانه  ها از به  تأثیر مثبت بر رضامندی آن
های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام   کارگیری رسانه  توان برداشت کرد که دانشجویان در به  می
ها آسان و قابل درک بوده و این موضوع تأثیر   ها برای آن  اند و استفاده از این رسانه  کلی نداشتهمش

های اجتماعی مانند جذابیت   کارگیری رسانه  ها داشته است. همه عوامل به  مثبتی بر رضامندی آن
و خود  گذاری اطالعات، گذشت زمان، لذت ادراک شده  ها، تعامل اجتماعی، اشتراک  رسانه

دهی در هر دو رسانه یکسان بوده و تفاوتی بین تلگرام و اینستاگرام وجود نداشته است.   گزارش
های اجتماعی، احساس ارزشمند   اند که با استفاده آسان از رسانه  همچنین دانشجویان بیان کرده

کمک دیگران به  توانند بدون  اند و چون می  کنند و حس آرامش بیشتری را به دست آورده  بودن می
های خود را به معرض نمایش   اند عالیق و خواسته  نیازهای اطالعاتی خود دست پیدا کنند، توانسته

ها بسیاری از افراد به کسب مشاغل مورد عالقه خود روی   دیگران بگذارند و از طریق این رسانه
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سانسور در اختیار افراد دیگر  های اجتماعی، اطالعات را بدون  اند. از سوی دیگر، چون رسانه  آورده
گیرد تا مسئوالنی که در رأس امور هستند،   سازی در جامعه صورت می  دهند، نوعی شفاف  قرار می

با دقت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و اگر مشکلی در جامعه باشد، افراد با انتشار آن در 
های   ای این بخش پژوهش با یافتهه  رسانند. یافته  های اجتماعی به گوش مسئوالن می  رسانه

( مطابقت دارد، اما با 2335(، میرزایی، رحیمی و مرادی )2335) یخان یو موس ی، البرزیدریح
( همسو نیست. شاید عدم مطابقت این نتایج با نتایج گان و تان در 0227های گان و تان )  یافته

های اجتماعی یا تفاوت در نوع   ز رسانهچین، به دلیل تفاوت دو جامعه ایرانی و چینی در استفاده ا
 رسانه مورد مطالعه باشد.

های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام   کارگیری رسانه  با توجه به نتایج پژوهش حاضر در مورد به
ها برای سایر کاربران و در مناطق دیگر مورد   های اجتماعی برنامه  شود درک کاربرد شبکه  پیشنهاد می

 تایج مورد مقایسه قرار گیرند.بررسی شده و ن
ها در عملکرد آموزشی و   همچنین با توجه به نتایج به دست آمده و به ویژه نقش این رسانه

ها جهت خدمات آموزشی و   شود از ظرفیت موجود در این رسانه  پژوهشی دانشجویان پیشنهاد می
 ها، استفاده بیشتری صورت گیرد.  پژوهشی در دانشگاه
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 منـابـع
های دانشگاهی؛   های اجتماعی در کتابخانه  کاربرد رسانه(. 2337بیات، م.، اسفندیاری مقدم، ع.، علیپور حافظی، ح. )

 .365-327 (:24)4، های نوین  مطالعات رسانه .المللی  فراتحلیل مقاالت بین
های عمومی با تحلیل   انههای اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخ  (. نقش رسانه2334بیات، م.، منوچهری، ر. )

 .072-033(: 3)2، های نوین  مطالعات رسانه، مطالعه موردی: شهر شیراز. «سوات»

های اجتماعی   (. عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از شبکه2335حیدری، ح.، البرزی، م.، موسی خانی، م. )
 .63 -57(: 0)3 ،تعامل انسان و اطالعاتبه عنوان یك شبکه آموزش مجازی. 

(. سبک زندگی موبیتال در جامعۀ دانشجویی: فهم تجربۀ زیستۀ دانشجویان 2337ذکایی، م.، نزاکتی رضاپور، ف. )
 .78-65(: 26)4، های نوین  مطالعات رسانه های عالمه طباطبائی و صنعتی شریف.  دانشگاه

های   شناختی پیامدهای رسانه  (. تحلیل جامعه2334پور، ص. )  زاده اقدم، ص.، میرمحمدتبار، ا.، افشار، س.، عدلی  رسول
 .34-65(: 27)5، راهبرد اجتماعی فرهنگیهای جوانان ایرانی.   اجتماعی بر ارزش

لفن همراه از منظر کاربران. های اجتماعی ت  (. شناسایی عوامل جذابیت شبکه2336پور، ف. )  زمانی، ع.، تقی
 .72-45(: 0)8، پژوهی فرهنگی  جامعه

های جمعی و تأثیر آن بر هویت اجتماعی جوانان )مطالعه موردی جوانان   بررسی رسانه(. 2336کوپایی، م.، بشارتی فرد، ا. )
 (:2333تیرماه  08یخ دستیابی المللی فرهنگ و اندیشه دینی. قابل دسترس در )تار  ارائه شده در: کنگره بین شهر اهواز(.

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=90991  
. گیری هویت قومی دانشجویان  های اجتماعی موبایلی در شکل  نقش رسانه(. 2337کیهان، ا.، فرقانی، م.، مظفری، ا. )

 . 084-043(: 53)24، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

های اجتماعی در تبادالت علمی )مطالعه موردی   (. بررسی نقش شبکه2335میرزایی، م.، رحیمی، ص.، مرادی، م. )
 .232-228(: 2)23، رسانی کتابداری و اطالعدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی(. 

اجتماعی  های  رسانه کاربران ای  رسانه سواد سطح مطالعه(. 2337ه. )، کاظمی، باقرزاده، ح. فر، ن.، خجسته  نعمتی
 .275-243(: 26)4 های نوین،  مطالعات رسانه تلگرام(. اجتماعی شبکه کاربران موردی )مطالعه
  ، قابل دسترس در:3768203، شناسه خبر: خبرگزاری مهرمیلیون نفر عضو تلگرام هستند.  08(. 2335وفایی، ص. )

http://www.mehrnews.com/news/3768129 
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