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Abstract: The main purpose of the present study was to assess the effect
of the students’ information sharing behavior in social network sites on
different features of social capital. This research was an applied one for
which survey method was employed. The population consisted of all the
students studying at the universities in South Khorasan Province affiliated
to the Ministry of Science, Research and Technology in the academic
year of 1397-1398 (2018-2019). The students were supposed to have
a minimum experience of six months in using one of the social network
sites such as Telegram, Instagram or WhatsApp. The sample size was
384, which was calculated through the Cochran formula for the unknown
population. To test the conceptual model of research and the hypotheses,
the Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling and
SmartPLS (version 2) were used. The results of the conceptual model of
the study confirmed a positive and significant relationship between the
students’ information-sharing behavior in social network sites and their
social capital and all its four characteristics (interactional, structural,
functional and normative). The results also indicated that the demographic
variables of gender, field of study and educational level had no significant
effect on the relationship between information-sharing behavior in social
network sites and social capital.
Keywords: Information Sharing Behavior, Social Network Sites, Social
Capital, Students
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چكيــده :هــدف اصلــي پژوهــش حاضــر ســنجش تأثیــر رفتــار اشــتراکگذاری
دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ویژگیهــای مختلــف
ســرمایة اجتماعــی اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و بــ ه روش
پیمایشــی انجــام شــد .جامعــة پژوهــش شــامل کلیــة دانشــجویان دانشــگاههای
زیــر پوشــش «وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» در اســتان خراســان جنوبــی
اســت کــه در ســال تحصیلــی  1398-1397مشــغول بــه تحصیــل بودنــد و حداقــل
شــش مــاه تجربــة اســتفاده از یکــی شــبکههای اجتماعــی مجــازی «تلگــرام»،
«اینســتاگرام» یــا «واتســاپ» را داشــتند .حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران
بــرای حجــم جامعــة نامعلــوم برابــر  384نفــر لحــاظ گردیــد .بهمنظــور بررســی
مــدل مفهومــی پژوهــش و آزمــون فرضیههــا از روش مدلســازی معــادالت
ســاختاری بــا رويكــرد حداقــل مربعــات جزئــي و نرمافــزا ر «اســمارت پ ـیالاس»
نســخة  2اســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش حاضــر در مجمــوع نشــان داد کــه رفتــار
اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی
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بــر ســرمایة اجتماعــی ایشــان و هــر چهــار ویژگــی مــورد بررســی آن (تعاملــی ،ســاختاری ،کارکــردی و
هنجــاری) تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد .یافتههــای پژوهــش همچنیــن حاکــی از ایــن بــود کــه متغیرهــای
جمعیتشــناختی جنســیت ،حــوزة تحصیلــی و مقطــع تحصیلــی بــر رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری
اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی اثرگــذار نیســت.
كليدواژههــا :رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،ســرمایه اجتماعــی،
دانشــجویان
 .1مقدمه

شــبکههای اجتماعــی مجــازی در ســالهای اخیــر در کانــون توجــه کاربــران اینترنــت قــرار

گرفتــه و بــه بخــش جداییناپذیــر زندگــی بیشــتر افــراد تبدیــل شــدهاند ،بهگونــهای کــه تعــداد

افــراد اســتفادهکننده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی در سراســر جهــان بهســرعت در حــال

افزایــش اســت .در ایــن میــان دانشــجویان نیــز از جملــه کاربــران عمــدة شــبکههای اجتماعــی
مجــازی در ایــران هســتند و بررس ـیها حاکــی از آن اســت کــه اکثریــت آنهــا در ایــن شــبکهها

عضویــت دارنــد (خلیلــی 1394؛ معینیکیــا و همــکاران .)1394

یکــی از رفتارهــای عمــدة کاربــران در شــبکههای اجتماعــی مجــازی کــه در قلمــرو

علــم اطالعــات و دانششناســی قــرار میگیــرد ،رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات اســت.

اشــتراکگذاری اطالعــات مؤلفــهای مهــم از رفتــار اطالعاتــی انســان اســت و آن رامیتــوان
بهعنــوان عملــی تعریــف کــرد کــه اطالعــات را بــرای دیگــر اعضــای جامعــه ،کــه ممکــن اســت
بــه آن نیــاز داشــته باشــند ،دســترسپذیر میســازد (.)Gardoni, Spadoni, and Vernadat 2000

اشــتراکگذاری اطالعــات پدیــدة پیچیــدهای اســت کــه ابعــاد بســیاری را شــامل میشــود

( .)Du 2014افــزون بــر ایــن ،اشــتراکگذاری اطالعــات فراگــردی یکســویه نیســت ،بلکــه مبادلــة

اطالعــات ممکــن اســت چندیــن فــرد را شــامل شــده و بــرای هــر یــک مفیــد واقــع شــود (Cannon

 .)and Perreault 1999در واقــع ،اشــتراکگذاری اطالعــات فعالیتــی ضــروری در همــة کارهــای

گروهــی اســت و بــه پیونــد دادن گروههــا و جوامــع کمــک شــایانی میکنــد (.)Gitonga 2013

بنابرایــن ،میتــوان انتظــار داشــت کــه بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات افــراد در شــبکههای

اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی آنهــا رابطـهای وجــود داشــته باشــد ،زیــرا ســرمایة اجتماعی

رفتــار گروهــی را مــورد تشــویق قــرار میدهــد و باعــث میشــود کــه اعمــال جمعــی کارآمدتــر

باشــند (.)Totterman and Widen-Wulff 2007
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«ایزرایــل و رانــدز» ویژگیهــای شــبکه جهــت ســنجش ســرمایة اجتماعــی را در ســه گــروه

دســتهبندی کردهانــد:

ویژگیهای ساختاری  :اندازه ،ترکیب  ،و تراکم
1

2

3

4

ویژگیهای تعاملی :5شیوة تماس ،فراوانی تماس ،صمیمت ،6و دوام رابطه

7

ویژگیهای کارکردی :8انواع حمایت (.)Israel and Rounds 1987

«اعتمــاد» مؤلفــهای کلیــدی در ســنجش ســرمایة اجتماعــی بــه حســاب میآیــد و بــه ایــن

مؤلفــه در نظریــة ســرمایة اجتماعــی بهدلیــل تأثیــرش بــر جامعــة مدنــی تأکیــد زیــادی میشــود

(پیراهــری « .)1388فرانــک» بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل شــبکه در دو ســطح فــردی و جمعــی

شــاخصهایی را بهمنظــور اندازهگیــری ســرمایة اجتماعــی مطــرح کــرد .یکــی از شــاخصهای

مهــم وی نیــز هنجارهــای اعتمــاد بــود .بــرای ســنجش ایــن شــاخص بهطــور کلــی ،بایــد بررســی

کــرد کــه فــرد تــا چــه انــدازه بــه شــبکه و اعضــای آن اعتمــاد دارد (.)Franke 2005

در خــارج از کشــور پژوهشهایــی در زمینــة رابطــة رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات

کاربــران در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت (Kim, Lee

 .)and Elias 2015; Liou et al. 2016بــا وجــود ایــن ،بایــد توجــه داشــت کــه اشــتراکگذاری

اطالعــات پدیــدهای وابســته بــه بافــت اســت و عوامــل مؤثــر بــر آن بــا توجــه بــه زمینــهای کــه

در آن اشــتراکگذاری اطالعــات رخ میدهــد ،متفــاوت اســت (.)Kim, Lee and Elias 2015

افــزون بــر ایــن ،تفــاوت در اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ممکــن اســت بافــت فرهنگــی

داشــته باشــد ( .)Tian 2016نتایــج برخــی از مطالعــات موجــود دربــارة شــبکههای اجتماعــی مجــازی
حاکــی از ایــن اســت کــه افــراد در فرهنگهــای مختلــف معمــوالً از شــبکههای اجتماعــی مجــازی
بــ ه شــیوههای متفــاوت اســتفاده میکننــد ( .)Wijesundara 2014; Li & et al. 2018بنابرایــن ،بــا

توجــه بــه شــرایط خــاص اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم بــر جامعــة ایــران نمیتــوان نتایــج حاصــل از
پژوهشهــای انجامشــده در خــارج از کشــور را شــاخصی بــرای رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات

دانشــجویان ایرانــی در شــبکههای اجتماعــی مجــازی قــرار داد.

نتایــج برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در حــوزة شــبکههای اجتماعــی مجــازی حاکــی

از آن اســت کــه بــهلحــاظ متغیرهــای جمعیتشــناختی جنســیت ،حــوزة تحصیلــی و ســطح
3. composition

2. size

1. structural characteristics

6. intimacy

5. interactional characteristics

	4. density

8. functional characteristics

	7. durability
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تحصیــات بیــن رفتارهــای کاربــران در ایــن شــبکهها تفاوتهایــی وجــود دارد (مــرادی و
همــکاران 1393؛ خلیلــی 1394؛ Chakraborty, Vishik, and Raghav Rao 2013; Ramaswami et

; .)al. 2014بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهــای مذکــور بــه نظــر میرســد کــه در بررســی رابطــه

بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در ایــن شــبکهها و ســرمایة اجتماعــی توجــه

بــه ایــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ضــروری باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بهدلیــل کارکردهــای ارتباطــی و تعامالتــی قــوی ،در محیطهــای دانشــگاهی دارای
مزایــای بســیار هســتند ،بررســی رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در ایــن شــبکهها

و تأثیرگــذاری آن بــر ســرمایة اجتماعــی آنهــا میتوانــد بــه متولیــان آمــوزش عالــی کشــور

کمــک کنــد کــه درک بهتــری از رفتارهــای دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی داشــته
باشــند .افــزون بــر ایــن ،آگاهــی از تأثیرگــذاری رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان

در شــبکههای مجــازی بــر ویژگیهــای مختلــف ســرمایة اجتماعــی میتوانــد بــه طراحــان

شــبکههای اجتماعــی مجــازی داخلــی در فراهمنمــودن بســترهای الزم جهــت جــذب کاربــران،
بهویــژه دانشــجویان کمــک شــایانی نمایــد .امــا در ایــن راســتا مشــخص نیســت کــه تــا چــه حــد
رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان ایرانــی در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة

اجتماعــی ایشــان تأثیــر میگــذارد؟ رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان ایرانــی در ایــن

شــبکهها کدامیــک از ویژگیهــای ســرمایة اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؟ تــا چــه
حــد متغیرهــای جمعیتشــناختی (جنســیت ،حــوزة تحصیلــی و ســطح تحصیــات) در رابطــه
بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة

اجتماعــی نقشآفریــن هســتند؟ از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر بــرای یافتــن پاســخی مناســب بــراي
ایــن ســؤالها و ســؤالهای مشــابه طراحــی شــد.

 .2مدل مفهومی پژوهش

در پژوهــش حاضــر تأثیــر رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای

اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی و ویژگیهــای آن (ویژگیهــای ســرمایة اجتماعــی

مطرحشــده توســط «ایزرایــل و رانــدز» ،همچنیــن ،هنجارهــای اعتمــاد مطرحشــده توســط

«فرانــک») مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

از ویژگیهــای ســاختاری ،شــاخصهای انــدازة شــبکه و ترکیــب شــبکه مهــم هســتند ،امــا

از آنجــا کــه ســنجش شــاخص تراکــم شــبکه بهدلیــل پیچیدگــی و چنــد ســطحی بــودن روابــط در
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شــبکههای اجتماعــی مجــازی دشــوار اســت ،در اینجــا از بررســی آن صــرف نظــر شــد .منظــور از
انــدازة شــبکه تعــداد افــرادی اســت کــه فــرد در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــا آنهــا در ارتبــاط
و تعامــل اســت .ترکیــب شــبکه نیــز بیانگــر نســبتهای مختلــف هــر فــرد بــا دیگــر افــراد حاضــر

در شــبکههای اجتماعــی مجــازی اســت کــه در ایــن پژوهــش شــامل اســتادان ،اعضــای خانــواده،
خویشــاوندان نزدیــک و دور ،دوســتان ،غریبههــا ،همســایگان ،و همــکاران و همکالس ـیها بــود.

بررســیهای صورتگرفتــه در ایــن زمینــه حاکــی از آن اســت کــه افــرادی کــه دارای شــبکة
گســترده و متنوعــی از مخاطبــان هســتند ،نســبت بــه افــرادی کــه دارای شــبکة کوچکتــر و

یکدســتتری هســتند ،از ســرمایة اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد (Valenzuela, Park and Kee

.)2009

ویژگیهــای تعاملــی شــامل شــاخصهای فراوانــی تمــاس ،صمیمــت ،شــیوة تمــاس و دوام

رابطــه اســت .شــاخص شــیوة تمــاس ب ـهروش برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای شــبکه اشــاره دارد کــه

در دنیــای واقعــی شــامل ارتبــاط رو در رو ،تمــاس تلفنــی ،تمــاس از طریــق نامهنــگاری و نظایــر
آن میشــود .از آنجــا کــه در شــبکههای اجتماعــی مجــازی شــیوههای تمــاس از تنــوع زیــادی

ن پژوهــش از بررســی ایــن شــاخص نیــز صــرف نظــر شــد .شــاخص دوام
برخــوردار نیســت ،در ایـ 
رابطــه نیــز بهدلیــل اینکــه نمیتــوان ســنجة دقیقــی را بــرای اندازهگیــری آن در فضــای مجــازی

مشــخص کــرد ،در ایــن بررســی لحــاظ نشــد .منظــور از صمیمیــت ،احســاس نزدیکــی و خودمانــی

بــودن بــا اعضــای شــبکههای اجتماعــی مجــازی مــورد مطالعــه اســت .فراوانــی تمــاس نیــز بـه تعــداد
دفعاتــی اشــاره دارد کــه فــرد بــا دیگــر افــراد حاضــر در شــبکههای اجتماعــی مجــازی ارتبــاط پیــدا
میکنــد.

بهطــور کلــی ،ویژگیهــای تعاملــی نظیــر فراوانــی تمــاس و میــزان صمیمــت در ایجــاد

ســرمایة اجتماعــی بــرای افــراد مؤثــر هســتند ،زیــرا ســرمایة اجتماعــی – برخــاف دیگــر شــکلهای

ســرمایه ،از ســرمایة فیزیکــی و ســرمایة انســانی گرفتــه تــا ســرمایة اقتصــادی -بــدون حضــور دیگران
پدیــد نمیآیــد .بــر ایــن اســاس ،ســرمایة اجتماعــی تنهــا زمانــی شــکل میگیــرد کــه اوالً در یــک

محیــط اجتماعــی معیــن (محیــط واقعــی یــا محیــط مجــازی) انســانهایی در برابــر یکدیگــر قــرار
گرفتــه باشــند و ثانیـاً میــان آنهــا رابطـهای شــکل گرفتــه باشــد .در واقــع ،ســرمایة اجتماعــی بخشــی
از رابطــة اجتماعــی و در بطــن آن نهفتــه اســت و میــزان آن در فراگــرد یــک رابطــة اجتماعــی

میتوانــد افزایــش یــا کاهــش یابــد (اجتهــادی .)1386

از ویژگیهــای کارکــردی ،انــواع حمایتهــای دریافتــی و ارائهشــده بــه دانشــجویان در
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شــبکههای اجتماعــی مجــازی مــورد توجــه اســت .افــراد حمایتهــای متنوعــی را از اعضــای
شــبکة اجتماعــی خــود دریافــت میکننــد و حمایتهــای متنوعــی را نیــز از اعضــای شــبکة
اجتماعــی خــود بــه عمــل میآورنــد (گیویــان و غالمــی ناصرآبــادی  .)1388البتــه ،حمایــت

اجتماعــی مجــازی دارای کیفیتــی متفــاوت از حمایــت اجتماعــی واقعــی اســت .زیــرا در حمایــت
اجتماعــی مجــازی اعضــای گــروه نمیتواننــد مالقــات فیزیکــی داشــته باشــد (محســنی .)1386

ب ـه عقیــدة «ولمــن» اینکــه پیوندهــای اجتماعــی چــه نــوع حمایتــی را ارائــه میکننــد ،از اهمیــت
بهســزایی برخــوردار اســت (« .)Wellman 1992باســتانی» انــواع حمایتهــای اجتماعــی را در شــش
گــروه دســتهبندی کــرده اســت :مشــاوره 1،کمــک عاطفــی ،2همنشــینی ،3خدمــات ،4کمــک مالــی

5

و اطالعــات شــغلی .)Bastani 2001( 6در ایــن پژوهــش نیــز ایــن شــش نــوع حمایــت اجتماعــی در
قالــب حمایتهــای ارائهشــدة فــرد بــه دیگــر افــرا ِد حاضــر در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و نیــز

حمایتهــای دریافتــی فــرد از دیگــر افــراد حاضــر در ایــن شــبکهها مــورد بررســی قــرار گرفــت.
از دیــدگاه ســرمایة اجتماعــی« ،اعتمــاد» عامــل مهمــی در تمایــل بــه اشــتراکگذاری اطالعات

اســت .زمانــی کــه دو طــرف در آغــاز بــه یکدیگــر اعتمــاد میکننــد ،تمایــل بیشــتری بــرای
بهاشــتراکگذاری منابــع خــود بــدون هیــچ نگرانــی از مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــن ایــن منابــع

از طــرف مقابــل دارنــد (انبارکــی ،جــوکار و ابراهیمــی  .)1395در ایــن پژوهــش هنجارهــای اعتمــاد

در قالــب ویژگیهــای هنجــاری مطــرح شــده و رابطــه آن بــا رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات
دانشــجویان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن خصــوص دیــدگاه «فرانــک» مــورد توجــه

بــوده و همانطــور کــه پیشتــر مطــرح شــد ،اعتمــاد از دیــدگاه وی شــامل دو شــاخص «اعتمــاد

بــه شــبکه» و «اعتمــاد بــه اعضــای شــبکه» اســت (.)Franke 2005منظــور از اعتمــاد بــه اعضــا میــزان
اعتمــادی اســت کــه فــرد بــه واقعــی و صــادق بــودن اعضــای شــبکههای اجتماعــی مجــازی دارد.

ی اجتماعــی مجــازی در
اعتمــاد بــه شــبکه نیــز بیانگــر میزانــی اســت کــه فــرد بــه توانایــی شــبکهها 
ِ
اطالعــات بهاشتراکگذاشتهشــده بهصــورت صحیــح و ایمــن اطمینــان دارد.
نگهــداری

در ایــن پژوهــش متغیــر ســرمایة اجتماعــی بــر اســاس نمــرات حاصل از ســنجش چهــار ویژگی

ســرمایة اجتماعــی مــورد بررســی (ویژگیهــای ســاختاری ،ویژگیهــای تعاملــی ،ویژگیهــای

کارکــردی ،و ویژگیهــای هنجــاری) اندازهگیــری شــده اســت .متغیــر رفتــار اشــتراکگذاری
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3. emotional aid

2. companionship

	1. advice

6. job information

5. financial aid

4. services

ﺰاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي در ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪﺻـﻮرت ﺻـﺤﻴﺢ و اﻳﻤـﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن

رد.
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در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي

رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
ﻫﻨﺠﺎري(
وﻳﮋﮔﻲ
کو
ﻛﺎرﻛﺮدي،
وﻳﮋﮔﻲـﻫﺎي
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ،
مجــازی
اجتماعــی
ـبکههای
در شـ
ـجویان
ﻫﺎيـات دانشـ
اطالعـ
گذاری
ـوط بــه اشــترا
ـات نیــز مرب
ﺧﺘﺎري ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎياطالعـ

ـات »نیــز
ـور از اطالع
ـوده و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲهشــان بـ
ـای روزمر
تهـ
در فعالی
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
اﻃﻼﻋﺎتو «واتســاپ»
ﮔﺬاريــتاگرام»
ـرام»« ،اینس
ﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ «تلگـ
واﺗﺴﺎپ« در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮامـ« و
منظ«ـ» ،
ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﺠﺎزي »
ﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
اﺷﺘﺮاك
هــر آن چیــزی اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بیــن افــراد رد و بــدل میشــود.
ي روزﻣﺮهﺷﺎن ﺑﻮده و ﻣﻨﻈﻮر از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺮ آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد رد و ﺑﺪل ﻣﻲﺷﻮد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده در خصــوص ویژگیهــای مختلــف ســرمایة
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان د
اجتماعــی و ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــران در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و بــا در
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪل
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف
نظــرو ﺑﺎ در
ﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي
شــد.
ﺷﻜﻞ،1،1طراحــی
شــکل
قالــب
پژوهــش در
مفهومــی
پژوهــش ،مــدل
گرفتــنﻧﻈﺮاهــداف

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ

 .3پیشینة پژوهش

اﺳﺖ.ــلاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫ
های ﻛﺸﻮر
داﺧﻞ
ﻣﺠﺎزيشـدر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
درـرزﻣﻴﻨﺔ
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪدر داخ
ﺻﻮرتــازی
اجتماعــی مج
ـبکه
در زمینــة
ﻫﺎيزیــادی
ﺷﺒﻜﻪـای
پژوهشهـ
زﻳﺎدياخیـ
ﻫﺎيلهای
ﭘﮋوﻫﺶ ســا
در

انگیزههــای
ـزان اسـ
ـاطﻫﺎبــا می
اﻳﻦارتبـ
درـا در
شهـ
ﺣﺮﻳﻢــن پژوه
ﺣﻔﻆاکثــر ای
اﺳﺘﻔﺎدهـه ،اسوــت.
ـورت گرفتـ
اﺳﺘﻔﺎده،ـور صـ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان کشـ
ﻫﻤﻜﺎران 1392؛ ﻣﺮادي
ـتفاده،ﻧﻴﺎ و
)ﺟﻮادي
ﺑﻮدهـاﻧﺪ
ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي
اســتفاده ،و حفــظ حریــم خصوصــی در ایــن شــبکهها بودهانــد (جوادینیــا و همــکاران 1392؛
ﻤﻜﺎران 1393؛ ﺧﻠﻴﻠﻲ 1394؛ داﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 1394؛ ﻛﻴﺎن ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﻼل و رﻳﺎﺣﻲﻧﻴﺎ  .(1394اﻣﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮان
مــرادی و همــکاران 1393؛ خلیلــی 1394؛ داســتانی و همــکاران1394؛ کیــان ،یعقوبــی مــال و
ریاحینیــا  .)1394امــا پیرامــون رفتارهــای اطالعاتــی کاربــران در ایــن شــبکهها پژوهشهــای
اندکــی در داخــل کشــور انجــام شــده و تنهــا چنــد پژوهــش بــه موضــوع اشــتراکگذاری دانــش
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در ایــن شــبکهها پرداختهانــد (انــاری ،عاصمــی و ریاحینیــا 1392؛ امیــری ،انتظــاری و مرتجــی

1395؛ سعادتنســب ،تاجالدینــی و ســلیمانینژاد  .)1395در پژوهــش «عبیــدی» نیــز رفتــار
اطالعاتــی کاربــران شــبکههای اجتماعــی مجــازی مبتنــی بــر تلفــن همــراه بــا تأکیــد بــر جنبههــای

روانی-اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود (عبیــدی .)1395

در پژوهشهــای انجامشــده در خــارج از کشــور موضــوع اشــتراکگذاری اطالعــات در

شــبکههای اجتماعــی مجــازی بهطــور قابــل توجهــی مــورد مطالعــه بــوده اســت .در ایــن پژوهشهــا
موضوعاتــی از قبیــل انــواع اطالعــات بهاشــتراکگذاشتهشــده (Ramaswami, et al. 2014; Chia,

 )Geow amd Khoo 2015عادتهــای اشــتراکگذاری اطالعــات (Chakraborty, Vishik, and Rao

 )2013و انگیزههــای اشــتراکگذاری اطالعــات در ایــن شــبکهها (Oh and Syn 2015; Ghaisani,
and Munajat 2017

 )Handayaniمــورد بحــث قــرار گرفتهانــد.

برخــی از ایــن پژوهشهــا بــر اســاس نظریــة ســرمایة اجتماعــی طراحــی شــده و در آنهــا

رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات کاربــران بــر مبنــای برخــی از شــاخصهای مطــرح در ایــن

نظریــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .البتــه ،در ایــن پژوهشهــا بیشــتر رابطــة بیــن ویژگیهــای

ســاختاری و هنجــاری ســرمایة اجتماعــی بــا رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات کاربــران در
شــبکههای اجتماعــی مجــازی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،و بــه ویژگیهــای تعاملــی و کارکــردی

ســرمایة اجتماعــی کمتــر توجــه شــده اســت (Steijn and Schouten 2013; Kim, Lee and Elias

 .)2015; Gupta and Dhami 2015; Kang and Namkung 2016; Liou et al. 2016در خصوص تأثیر

شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی و ویژگیهــای آن تاکنــون پژوهشهــای

زیــادی ،هــم در داخــل و هــم در خــارج کشــور انجــام شــده اســت .نتایــج اکثــر ایــن پژوهشه ـا

بیانگــر تأثیــر مثبــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی و ویژگیهــای

آن بودهانــد (آذری و امیــدوار 1391؛ عبداللهیــان ،زاهــدی و شــیخانصــاری 1392؛ عطایینــژاد

1392؛ ســامات 1394؛ عدلیپــور و دیگــران 1394؛ دهقــان و مــروت 1397؛ Pang 2018؛
;.)Stutzman 2011; Lin, Zhang and Li 2016; Tian 2016; Phua, Jin and Kim 2017

 .4فرضیهها

1 .1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة
اجتماعــی آنهــا تأثیــر دارد.
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 .1-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر
ویژگیهــای تعاملــی ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.

 .2-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر
ویژگیهــای ســاختاری ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.

 .3-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر
ویژگیهــای کارکــردی ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.

 .4-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر
ویژگیهــای هنجــاری ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.

2 .2جنســیت ،رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.

3 .3حــوزة تحصیلــی ،رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ | ﻧﺎرﻣﻨﺠﻲ و دﻳﮕﺮان

اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.

4 .4مقطــع تحصیلــی ،رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای
 .4ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي و ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪﻃ
اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.
ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 .5روش پژوهش

 .5روش ﭘﮋوﻫﺶ

ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و بــهروش پیمایـ ِ
ـش تحلیلــی انجــام شــده اســت .جامعــة

ﻛﻠﻴﺔفنــاوری»
ـات و
تحقیقـ
ﺟﺎﻣﻌﺔعلــوم،
«وزارت
پوشهــش
های زیــر
ﺶِــگاه
ﭘﻴﻤﺎﻳدانش
ـجویان
دانشـ
ـامل کلی
پژوهــش شـ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي
ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
روش
اﺳﺖــةو ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮدي
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع
در اســتان خراســان جنوبــی بــود کــه در ســال تحصیلــی  1398-1397مشــغول بــه تحصیــل بودنــد و
ﭘﻮﺷﺶ »وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري« در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  1398-1397ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
حداقــل شــش مــاه تجربــة اســتفاده از یکــی شــبکههای اجتماعــی مجــازی «تلگــرام»« ،اینســتاگرام»
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي »ﺗﻠﮕﺮام«» ،اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام« ﻳﺎ »واﺗﺴﺎپ« را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻃ
یــا «واتســاپ» را داشــتند .بــا توجــه بــه اینکــه اطــاع دقیقــی از تعــداد ایــن دانشــجویان وجــود
ـورتﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺘﻔ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺣﺠﻢ
ﻛﻮﻛﺮانـ«ـمﺑﺮاي
ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﺔهصـ
نامعلــوم ب
جامعــة
ﻓﺮﻣﻮلبـ»ـرای حج
«کوکــران»
ﺣﺠﻢـول
ﺗﻌﻴﻴﻦاز فرمـ
ﺑﺮاينمونــه
حجــم
وﺟﻮدتعییــن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنبــرای
دﻗﻴﻘﻲ از ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ نداشــت،

1394ـد((:ســرمد ،بــازرگان و حجــازی :)1394
ـتفاده شـ
ﺷﺪ )ﺳﺮﻣﺪ ،ﺑﺎزرﮔﺎن وزیــر اسـ
ﺣﺠﺎزي
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  384ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮﻧﺴﺒﺘﻲ از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ،ﻓﻨﻲ
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همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بــر اســاس فرمــول مذکــور حجــم نمونــه برابــر  384نفــر

در ایــن پژوهــش لحــاظ گردیــد .نمونــه بــهروش طبق ـهای تصادفــی غیرنســبتی از جامعــة مذکــور
انتخــاب شــد .طبقــات مــورد نظــر در جامعــة مــورد بررســي حوزههــاي تحصيلــي (علــوم انســاني،

علــوم پايــه ،فنــی و مهندســي ،و کشــاورزی) بودنــد و نســبت حضــور دانشــجويان در نمونــة آمــاري

در چهــار حــوزة مــورد بررســي برابــر در نظــر گرفتــه شــد.

ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامة محققســاخته بــود .از آنجــا کــه ســنجش روایــی و پایایــی

پرسشــنامه جزئــی از مراحــل بررســی بــرازش مــدل اندازهگیــری در روش مدلســازی معــادالت

ســاختاری بــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی اســت ،توضیحــات مربــوط بــه ســنجش روایــی و

پایایــی در ایــن بخــش ارائــه شــده اســت .پرسشــنامة يادشــده در بيــن دانشــجویان مــورد نظــر در
دانشــگاههای مــورد بررســي و بــه تعــداد حجــم نمونــه توزيــع شــد .پــس از پيگيريهــاي مكــرر

در مجمــوع  91/15( 350درصــد) پرسشــنامه بازگردانــده شــد .از ایــن تعــداد 15 ،پرسشــنامه تــا حــد

زیــادی ناقــص بودنــد بهگونـهای کــه اســتفاده از آنهــا امکانپذیــر نبــود .بنابرایــن ،بــا حــذف ایــن

پرسشــنامهها 87/24( 335 ،درصــد) پرسشــنامة باقیمانــده جهــت تحلیــل دادههــا مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت.

بهمنظــور بررســی مــدل مفهومــی پژوهــش و آزمــون فرضیههــا از روش مدلســازی معــادالت

ســاختاری بــا رويكــرد حداقــل مربعــات جزئــي و نرمافــزار «اســمارت پـیالاس 1نســخة  »2اســتفاده

گردیــد .پژوهشــگران دالیــل متعــددی را بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار ذکــر نمودهانــد کــه
مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از :مناســببودن بــرای نمونههــای کوچــک ،قابلیــت اســتفاده بــرای

دادههــای غیرنرمــال ،و امــکان اســتفاده از مدلهــای اندازهگیــری بــا یــک شــاخص (Henseler,

.)Ringle and Sinkovics 2009

تحليــل بــهروش مدلســازي معــادالت ســاختاري بــا رويكــرد حداقــل مربعــات جزئــي

داراي ســه مرحلــة اصلــيِ  )1بــرازش مــدل اندازهگيــري (روابــط بيــن ســؤاالت و متغيــر پنهــان)،

 )2بــرازش مــدل ســاختاري (روابــط بيــن متغيرهــاي پنهــان) ،و  )3بــرازش مــدل كلــي (مجمــوع
مدلهــای اندازهگیــری و ســاختاری) اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود.

)3. CV-communality (CV-Com
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1. Smart PLS

5. divergent validity

4. convergent validity
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 .6برازش مدل اندازهگيري (روابط بين سؤاالت و متغير پنهان)

بــرازش مــدل اندازهگيــري بــا شــاخصهای معنــاداری بــار عاملــی ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ،

ضریــب پایایــی ترکیبــی ،2کیفیــت مــدل اندازهگیــری ،3روایــی همگــرا 4و روایــی واگــرا 5مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت.

معنــاداری بــار عاملــی بیــن گویههــا و متغیرهــای پنهــان :بــار عاملــی مقــدار عــددی اســت کــه

میــزان شــدت رابطــة بیــن یــک متغیــر پنهــان و متغیــر آشــکار مربوطــه را طــی فراینــد تحلیــل مســیر
مشــخص میکنــد .مقــدار بــار عاملــی قابــل قبــول هــر یــک از متغیرهــای مشــاهدهپذیر بــا متغیــر

پنهــان مربوطــه حداقــل  0/4اســت ( ،)Hulland 1999کــه در اینجــا مقــدار بــار عاملــی اســتاندارد

شــده و آمــارة تــی بیــن هــر یــک از گویههــا و متغیرهــای پنهــان مربــوط بــه خودشــان در تمامــی
مــوارد بهترتیــب بیشــتر از  0/4و  1/96بهدســت آمــد.

ضریــب آلفــای کرونبــاخ :ضریــب آلفــای کرونبــاخ شــاخصی ســنتی بــرای بررســی پایایــی یــا
ســازگاری درونــی بیــن متغیرهــای مشــاهدهپذیر در یــک مــدل اندازهگیــری محســوب میگــردد.

ســازگاری درونــی نشــانگر میــزان همبســتگی بیــن یــک ســازه و شــاخصهای مربــوط بــه آن اســت.

شــاخص قابــل قبــول بــودن بــرای ایــن شــاخص کــه نشــاندهندة پایایــی مــدل اندازهگیــری اســت،

حداقــل  0/7اســت (حنفــیزاده و زارع رواســان  .)1391همانطــور کــه در جــدول  ،1مشــاهده

میشــود مقــدار آلفــای کرونبــاخ تمامــی متغیرهــای مرتبــة اول ،دوم و ســوم در حــد قابــل قبــول و

بیشــتر از  0/7اســت.

ضریــب پایایــی ترکیبــی :بــرای بررســی همســانی درونــی مــدل اندازهگیــری در «پــیالاس» از

شــاخص مدرنتــری بــه نــام پایایــی ترکیبــی اســتفاده میشــود .ایــن شــاخص توســط Werts, Linn

) and Joreskog (1974معرفــی شــده اســت .در صورتــی کــه مقــدار پایایــی ترکیبــی بــرای هــر ســازه

بیشــتر از  0/7شــود ،بیانگــر پایــداری درونــی مناســب مــدل اندازهگیــری اســت کــه در اینجــا میــزان
ایــن ضریــب بــرای تمامــی متغیرهــا بیشــتر از  0/7بهدســت آمــد (جــدول .)1
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جدول  .1نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و کیفیت مدل اندازهگیری
نوع سازه

کیفیت مدل
اندازهگیری

سازههای پژوهش

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

مرتبة سوم

سرمایة اجتماعی

0/99

0/99

0/67

0/67

مرتبة دوم

ویژگیهای ساختاری

0/99

0/99

0/93

0/92

مرتبة اول

اندازة شبکه

0/98

0/99

0/96

0/91

مرتبة اول

ترکیب شبکه

0/99

0/99

0/93

0/92

مرتبة دوم

ویژگیهای تعاملی

0/95

0/96

0/63

0/63

مرتبة اول

صمیمیت

0/94

0/96

0/77

0/77

مرتبة اول

فراوانی تماس

0/98

0/99

0/92

0/92

مرتبة دوم

ویژگیهای هنجاری

0/99

0/99

0/88

0/87

مرتبة اول

اعتماد به شبکه

0/97

0/98

0/87

0/87

مرتبة اول

اعتماد به اعضا

0/98

0/98

0/90

0/90

مرتبة دوم

ویژگیهای کارکردی

0/98

0/98

0/72

0/71

مرتبة اول

حمایت دریافتی

0/99

0/99

0/96

0/95

مرتبة اول

حمایت ارائهشده

0/96

0/97

0/73

0/72

مرتبة اول

رفتار اشتراکگذاری اطالعات

0/95

0/96

0/71

0/71

*

**

* ســازة مرتبــه اول مســتقیماً توســط ســؤاالت پرسشــنامه ســنجیده میشــود ،ولــی ســازههای مرتبــة دوم از
مجمــوع چندســازة مرتبــة اول ایجــاد میشــود.

** شــاخص میانگیــن واریانــس استخراجشــده «اِیویای» 1بــرای ســازههای مرتبــة دوم و باالتــر بهصــورت
دســتی محاســبه میگــردد.

کیفیــت مــدل اندازهگیــری :کیفیــت مــدل اندازهگیــری توســط شــاخص اشــتراک یــا روایــی

متقاطـع محاســبه میشــود .ایــن شــاخص در حقیقــت توانایــی مــدل مســیر را در پیشبینــی متغیرهــای
مشــاهدهپذیر از طریــق مقادیــر متغیــر پنهــا ِن متناظرشــان میســنجد .چنانچــه ایــن شــاخص عــدد
مثبــت را نشــان دهــد ،مــدل اندازهگیــری از کیفیــت الزم برخــوردار اســت .بــرای بررســی کیفیــت

کل مــدل ،میانگیــن ایــن شــاخص محاســبه میشــود .چنانچــه ایــن شــاخص مثبــت باشــد ،کل مــدل
اندازهگیــری از کیفیــت مناســبی برخــوردار خواهــد بــود (محســنین و اســفیدانی  .)1396همانطــور
)1. Average Variance Extracted (AVE
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کــه در جــدول ،1مشــاهده میشــود ،مقــدار شــاخص کیفیــت مــدل اندازهگیــری بــرای تمامــی
متغیرهــای مــورد بررســی مثبــت ،و میانگیــن کل ایــن شــاخص برابــر  0/82بهدســت آمــد کــه

نشــاندهندة کیفیــت مطلــوب مــدل اندازهگیــری اســت.

روایــی همگــرا :اعتبــار همگــرا زمانــی وجــود دارد کــه امتیــازات بهدســتآمده از دو ابــزار در

مــورد یــک مفهــوم ،همبســتگی زیــادی بــا هــم داشــته باشــند .بهعبــارت دیگــر ،منظــور از روایــی

همگــرا ســنجش میــزان تبییــن متغیــر پنهــان توســط متغیرهــای مشــاهدهپذیر اســت کــه بــا شــاخص

میانگیــن واریانــس استخراجشــده ســنجیده میشــود .حداقــل مقــدار قابــل قبــول بــرای ایــن
یای» تمامــی
شــاخص  0/5اســت .همانطــور کــه در جــدول  ،1مشــاهده میشــود ،مقــدار «اِیو 
متغیرهــای مــورد بررســی باالتــر از حــد مــرزی  0/5اســت (حنف ـیزاده و زارع رواســان .)1391

روایــی واگــرا :روایــی واگــرا میــزان رابطــة یــک ســازه بــا شــاخصهایش در مقایســة رابطــة آن

ســازه بــا ســایر سازههاســت کــه در اینجــا از طریــق آزمــون «فورنل–الرکــر» 1ســنجیدهشــد .در
ایــن روش روایــی واگــرا وقتــی قابــل قبــول اســت کــه میــزان «اِیویای» بــرای هــر ســازه بیشــتر از

واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازههای دیگــر (یعنــی مربــع مقــدار ضرایــب همبســتگی بیــن

ســازهها) در مــدل باشــد ( .)Fornell and Larcker 1981جــدول  ،2نتایــج بررســی روایــی واگــرا
را نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،مقــدار جــذر «اِیویای» متغیرهــای پنهــان

در پژوهــش حاضــر کــه در خانههــای موجــود در قطــر اصلــی ماتریــس قــرار گرفتهانــد ،از مقــدار

همبســتگی میــان آنهــا کــه در خانههــای زیریــن و راســت قطــر اصلــی تنظیــم شــدهاند ،بیشــتر
ن رو ،میتــوان اظهــار داشــت کــه در مــدل مــورد بررســی ،ســازهها (متغیرهــای پنهــان)
اســت .از ایـ 

تعامــل بیشــتری بــا ســؤاالت همــان ســازه دارنــد تــا بــا ســازههای دیگــر .بــه بیــان دیگــر ،روایــی
واگــرای مــدل در حــد مناســبی اســت.

1. Fornell and Larcker
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جدول  .2نتایج روایی واگرای متغیرهای پنهان مرتبة اول بهروش «فورنل و الرکر»
اعتماد به اعضا

اعتماد به شبکه

اندازة شبکه

ترکیب شبکه

حمایت ارائهشده

حمایت دریافتی

رفتار اشتراکگذاری

صمیمیت

فراوانی تماس

اعتماد به اعضا

0/95

اعتماد به شبکه

0/78

0/93

اندازة شبکه

0/75

0/74

0/98

ترکیب شبکه

0/74

0/74

0/77

0/96

حمایت ارائهشده

0/71

0/73

0/54

0/54

0/85

حمایت دریافتی

0/79

0/78

0/75

0/75

0/71

0/98

رفتار
اشتراکگذاری

0/53

0/55

0/40

0/40

0/72

0/53

0/84

صمیمیت

0/49

0/51

0/54

0/54

0/70

0/49

0/65

0/87

فراوانی تماس

0/75

0/74

0/78

0/79

0/54

0/76

0/40

0/54

0/96

*متغیرهای پنهان مرتبه دوم و باالتر در این جدول وارد نمیشود.
 .7برازش مدل ساختاري (روابط بين متغيرهاي پنهان)

در ایــن قســمت بــرازش مــدل ســاختاری بــا شــاخصهای ضریــب مســیر (بتــا) و مقادیــر

معنــاداری آن ،ضریــب تعییــن  ،R2شــاخص  ،Q2شــاخص افزونگــی 1مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
ضریــب مســیر بتــا و معنــاداری آن :شــاخص اول بررســي بــرازش مــدل ســاختاري ،ضريــب مســیر

بتــا و مقــدار معنــاداری آن بیــن متغیرهــای پنهــان اســت .چنانچــه مقــدار بهدســتآمده بیشــتر از

 1/96باشــد ،رابطــه در ســطح خطــای  0/05تأییــد میشــود (حنفــیزاده و زارع رواســان .)1391
همانطــور کــه در جــدول  ،3مالحظــه میشــود ،مقــدار  tمحاسبهشــده بیــن متغیرهــای مســتقل

و وابســته بزرگتــر از  1/96بــوده و در ســطح  95درصــد معنــادار اســت .ایــن موضــوع بیانگــر

1. redundancy
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مناســب بــودن مــدل ســاختاری اســت.
شــاخص ضریــب تعییــن ( :)R2دوميــن شــاخص بررســي مــدل ســاختاري ،ضريــب  R2مربــوط بــه

متغيرهــاي پنهــان درونزا (وابســته) در مــدل اســت و نشــاندهندة تأثيــر يــك متغيــر بــرونزا بــر

يــك متغيــر درونزاســت کــه ســه مقــدار  ،0/33 ،0/19و  0/67بهترتیــب بهعنــوان مقاديــر ضعيــف،

متوســط و قــوي  Rدر نظــر گرفتــه ميشــوند .هرچــه  Rمربــوط بــه ســازههاي درونزاي يــك مــدل
بيشــتر باشــد ،نشــان از بــرازش بهتــر مــدل اســت ( .)Henseler, Ringle and Sinkovics 2009مقــدار
2

2

 R2بــراي متغيــر درونزای ســرمایة اجتماعــی برابــر  0/409و در حــد متوســط قــرار دارد .بهعبــارت

دیگــر ،مقــدار  R2بــرای ســرمایة اجتماعــی بیانگــر ایــن مفهــوم اســت کــه رفتــار اشــتراکگذاری
اطالعــات توانســته اســت  40/9درصــد از تغییــرات ســرمایة اجتماعــی را بهتنهایــی پیشبینــی کننــد

و بقیــة تغییــرات آن مربــوط بــه ســایر متغیرهــا و عواملــی اســت کــه در مــدل نیامــده اســت.

شــاخص  :Q2ســومین شــاخص بررســي مــدل ســاختاري اســت كــه توســط «اســتون و گيســر» 1معرفــي

شــده اســت .ایــن شــاخص قــدرت پيشبينــي مــدل در متغيرهــاي وابســته را مشــخص ميكنــد .بــه

اعتقــاد آنهــا مدلهايــي كــه داراي بــرازش بخــش ســاختاري قابــل قبــول هســتند ،بايــد قابليــت
پيشبينــي شــاخصهاي مربــوط بــه ســازههاي درونزاي مــدل را داشــته باشــند .بديــنمعنــا كــه

اگــر در يــك مــدل ،روابــط بيــن ســازهها بهدرســتي تعريــف شــده باشــند ،ســازهها قــادر خواهنــد

بــود تأثيــر كافــي بــر شــاخصهاي يكديگــر گذاشــته و از ايــن راه فرضيههــا بهدرســتي تأییــد

شــوند .مقــدار  Q2در مــورد تمامــي ســازههاي درونزا را ســه مقــدار  ،0/15 ،0/02و  0/35بهعنــوان

قــدرت پيشبينــي كــم ،متوســط و قــوي تعييــن میکنــد ( .)Geisser 1975مقــدار  Q2بــرای متغیــر
درونزای ســرمایة اجتماعــی برابــر  0/26بهدســت آمــده اســت .لــذا ،بــا توجــه بــه دســتهبندی شــدت

قــدرت ایــن شــاخص میتــوان اظهــار داشــت کــه مــدل حاضــر از قــدرت پیشبینــی متوســطی در

خصــوص تغییــرات ســرمایة اجتماعــی برخــوردار اســت.

شــاخص افزونگــی :ایــن شــاخص از حاصلضــرب مقادیــر اشــتراکی ســازهها در مقادیــر  R2مربــوط

بــه آنهــا بهدســت میآیــد و نشــانگر مقــدار تغییرپذیــری شــاخصهای یــک ســازة درونزاســت
کــه از یــک یــا چنــد متغیــر بــرونزا تأثیــر میپذیــرد .ایــن شــاخص مقــدار میانگیــن افزونگیهــای

مربــوط بــه ســازههای وابســته در یــک مــدل اســت و بــا  Redنشــان داده میشــود .هرچــه مقــدار
1. Stone and Geisser
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 Redبیشــتر باشــد ،نشــان از بــرازش مناس ـبتر بخــش ســاختاری در یــک پژوهــش دارد (داوری و

رضــازاده  .)1393در اینجــا مقــدار  Redبهدس ـتآمده بــرای متغیــر ســرمایة اجتماعــی  0/27اســت.
جدول  .3نتایج شاخصهای برازش مدل ساختاری
مسیر

رفتار اشتراکگذاری  سرمایة اجتماعی

ᵝ

T_value

R2

Q2

Red

0/639

3/440

0/409

0/26

0/27

 .8برازش مدل كلي (مجموع مدلهای اندازهگیری و ساختاری)

بــراي بررســي بــرازش مــدل كلــي تنهــا يــك شــاخص بــه نــام «جـیاُاِف» 1وجــود دارد .حــدود
شــاخص «ج ـیاُاف» بیــن صفــر و یــک بــوده و ســه مقــدار  ،0/25 ،0/01و  0/36بهعنــوان مقاديــر
ضعيــف ،متوســط و قــوي بــراي «ج ـیاُاف» معرفــي شــده اســت .ایــن شــاخص ،مجــذور ضــرب
دو مقــدار متوســط مقاديــر اشــتراكي 2و متوســط ضریــب تعییــن 3اســت (Wetzels, Odekerken-
 .)Schroder, and van Oppen 2009همانطــور کــه در جــدول  ،4مشــاهده میشــود ،شــاخص
«ج ـیاُ ِ
اف» ایــن مــدل  0/84بهدســت آمــد کــه بیانگــر مطلوبیــت کلــی مــدل اســت.
جدول .4نتایج برازش کلی مدل
GOF =√ Communalities × R2

0/84

Communalities

R2

0/83

0/85

 .9یافتهها

در این بخش به آزمون فرضیههای اصلی و فرعی پژوهش پرداخته میشود.

آزمــون فرضیــة  .1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی
بــر ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.
همانطــور کــه در نمــودار  ،1مشــاهده میشــود ،ضریــب اثــر رفتــار اشــتراکگذاری

اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی دانشــجویان بــه میــزان 0/639
بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری برابــر ( 3/62جــدول  )5و از 1/96

بیشــتر اســت ،ميتــوان گفــت کــه ايــن ضريــب مســير در ســطح خطــاي  0/05معنـادار اســت؛ يعنــي
3. R Square Average
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بــا احتمــال  95درصــد رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی آنهــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.

جدول  .5نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات و
سرمایة اجتماعی
فرضیة 1

ﺛﻴﺮﮔﺬاري رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ | ﻧﺎرﻣﻨﺠﻲ و دﻳﮕﺮان

رفتار اشتراکگذاری اطالعات  سرمایةاجتماعی

ضريب مسیر ()B

مقدار تی ()t-value

نتيجه

0/639

3/62

تأیید

نمودار  .1مدل با ضرایب مسير استانداردشده مربوط به فرضية اول
ﻧﻤﻮدار  .1ﻣﺪل ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اول

آزمــون فرضیــة  .1-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر ویژگیهــای تعاملــی ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.

ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ بــر
مجــازی
شــبکه
اطالعــات در
گذاری
رفتــار اشــتراک
ضریــب
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄ
اجتماعــیﻫﺎي
هایﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺠﺎزي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
ﮔﺬارياثــراﻃﻼﻋﺎت
ن ﻓﺮﺿﻴﺔ  .1-1رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاك
ویژگیهــای تعاملــی ســرمایة اجتماعــی بــهمیــزان  0/602بــرآورد شــده اســت (جــدول  .)6مقــدار

عــدد معنــاداری ایــن رابطــه برابــر  3/532و از  1/96بیشــتر اســت .بنابرایــن ،ميتــوان گفــت کــه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻣﻴﺰان 602
ﺳﺮﻣﺎﻳ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻫﺎي
ﻣﺠﺎزيبهﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ـايﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
اﻃﻼﻋﺎتـ در
اﺷﺘﺮاك
95ﺔ درصــد
احتمــال
ـر ،بــا
وﻳﮋﮔﻲدیگـ
عبــارت
دار اســت.
 0/05معنـا
ـطح خطـ
ﮔﺬاريمســير در س
ضريــب
ﺿﺮﻳﺐ اﺛﺮ رﻓﺘﺎر ايــن

ویژگیهـ
ـازی ،بــر
ـی مجـ
اجتماعـ
ـجویان3/دروشـازـبکه
راﺑﻄﻪدانشـ
اﻳﻦــات
اطالع
کگذاری
رفتـ(.ـار اشـ
ﮔﻔﺖـایﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴ
ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺖ.
هایﺑﻴﺸﺘﺮ
1/96
ﺑﺮاﺑﺮ 532
ﻣﻌﻨﺎداري
ﻣﻘﺪارـتراﻋﺪد
رد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 6

ﻄﺢ ﺧﻄﺎي  0/05ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  95درﺻﺪ رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋ

ي ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد.
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تعاملــی ســرمایة اجتماعــی آنهــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
جدول  .6نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری بین رفتاراشتراکگذاری اطالعات و
ویژگیهای تعاملی
فرضیة 1-1

ضريب مسیر ()B

مقدار تی ()t-value

نتيجه

رفتار اشتراکگذاری اطالعات  ویژگیهای تعاملی

0/602

3/532

تأیید

آزمــون فرضیــة  .2-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر ویژگیهــای ســاختاری ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.
ضریــب اثــر رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر

ویژگیهــای ســاختاری ســرمایة اجتماعــی  0/407اســت (جــدول  .)7بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار

عــدد معنــاداری ایــن رابطــه از  1/96بیشــتر اســت ( ،)t=2/832بنابرایــن ،ميتــوان گفــت کــه ايــن

ضريــب مســير نیــز در ســطح خطــاي  0/05معنـادار اســت .بهعبــارت دیگــر ،بــا احتمــال  95درصــد

رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ویژگیهــای
ســاختاری ســرمایة اجتماعــی آنهــا نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.

جدول  .7نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات و
ویژگیهای ساختاری
فرضیة 2-1

ضريب مسیر ()B

رفتار اشتراکگذاری اطالعات  ویژگیهای ساختاری 0/407

مقدار تی ()t-value

نتيجه

2/832

تأیید

آزمــون فرضیــة  .3-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر ویژگیهــای کارکــردی ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.
همانطــور کــه در نمــودار  ،4مشــاهده میشــود ،ضریــب اثــر رفتــار اشــتراکگذاری

اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ویژگیهــای کارکــردی ســرمایة اجتماعــی

دانشــجویان بــهمیــزان  0/779بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری
برابــر ( 4/422جــدول  )8و از  1/96بیشــتر اســت ،ميتــوان گفــت کــه ايــن ضريــب مســير در ســطح

خطــاي  0/05معنــادار اســت .بــهبیانــی دیگــر ،بــا احتمــال  95درصــد رفتــار اشــتراکگذاری

اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ویژگیهــای کارکــردی ســرمایة
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اجتماعــی آنهــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
جدول  .8نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات و
ویژگیهای کارکردی
فرضیة 3-1

ضريب مسیر ()B

مقدار تی ()t-value

نتيجه

رفتار اشتراکگذاری اطالعات  ویژگیهای کارکردی

0/779

4/224

تأیید

آزمــون فرضیــة  .4-1رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر ویژگیهــای هنجــاری ســرمایة اجتماعــی تأثیــر دارد.
ضریــب اثــر رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر

ویژگیهــای هنجــاری ســرمایة اجتماعــی  0/545بهدســت آمــد (جــدول  .)9بــا توجــه بــه اینکــه

مقــدار عــدد معنــاداری ایــن رابطــه نیــز از  1/96بیشــتر اســت ( ،)t=3/395بنابرایــن ،ميتــوان گفــت

کــه ايــن ضريــب مســير نیــز در ســطح خطــاي  0/05معن ـادار اســت .بهعبــارت دیگــر ،بــا احتمــال

 95درصــد رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر
ویژگیهــای هنجــاری ســرمایة اجتماعــی ایشــان نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.

جدول  .9نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات و
ویژگیهای هنجاری
فرضیة 4-1

ضريب مسیر ()B

مقدار تی ()t-value

نتيجه

رفتار اشتراکگذاری اطالعات  ویژگیهای هنجاری

0/545

3/395

تأیید

آزمــون فرضیــة  .2جنســیت رابطــه بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای
اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.
ضریــب اثــر تعدیلگــر جنســیت در رابطــة رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای

اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی در جــدول  ،10نشــان داده شــده اســت ( .)B=-0/315بــا

توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری برابــر بــا  0/443و از  1/96کمتــر اســت ،ميتــوان گفــت

کــه ايــن ضريــب مســير در ســطح خطــاي  0/05معنــادار نیســت .بــهبیانــی دیگــر ،بهاحتمــال 95

درصــد متغیــر جنســیت نتواســته اســت رابطــه بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در
شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل کنــد.
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جدول  .10برآوردضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری اثر تعدیلگر جنسیت بین رفتار
اشتراکگذاری اطالعات و سرمایة اجتماعی
فرضیة 2

ضريب مسیر ()B

رفتار اشتراکگذاری اطالعات* جنسیت  سرمایة اجتماعی

-0/315

مقدار تی ( )t-valueنتيجه

رد

0/443

آزمــون فرضیــة  .3حــوزة تحصیلــی رابطــه بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در
شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.
همانطــور کــه جــدول  ،11نشــان میدهــد ،ضریــب اثــر تعدیلگــر حــوزة تحصیلــی در

رابطــة رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی

بــهمیــزان  0/030بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری برابــر بــا 0/150

و از  1/96کمتــر اســت ،ميتــوان گفــت کــه ايــن ضريــب مســير در ســطح خطــاي  0/05معن ـادار

نیســت .بنابرایــن ،بــا احتمــال  95درصــد میتــوان گفــت متغیــر حــوزة تحصیلــی نتواســته اســت
رابطــه بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و

ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل کنــد.

جدول  .11نتایج برآوردضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری اثر تعدیلگر حوزة تحصیلی بین
رفتاراشتراکگذاری اطالعات و سرمایة اجتماعی
فرضیة 3

ضريب مسیر
() B

مقدار تی
()t-value

نتيجه

رفتار اشتراکگذاری اطالعات* حوزة تحصیلی  سرمایة اجتماعی

0/030

0/150

رد

آزمــون فرضیــة  .4مقطــع تحصیلــی رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در
شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری تعدیــل میکنــد.
ضریــب اثــر تعدیلگــر مقطــع تحصیلــی در رابطــة رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در

شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی  -0/003اســت (جــدول  .)12بــا توجــه بــه

اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری ایــن رابطــه از  1/96کمتــر اســت ( ،)t=0/010بنابرایــن ،ميتــوان

گفــت کــه ايــن ضريــب مســير نیــز در ســطح خطــای  0/05معن ـادار نیســت .بهعبــارت دیگــر ،بــا
احتمــال  95درصــد متغیــر مقطــع تحصیلــی نتواســته اســت رابطــة بیــن رفتــار اشــتراکگذاری

اطالعــات دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی را بهطــور معنــاداری
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تعدیــل کنــد.
جدول  .12نتایج برآورد ضریب مسیر استانداردشده و عدد معناداری اثر تعدیلگر مقطع تحصیلی بین
رفتاراشتراکگذاری اطالعات و سرمایة اجتماعی
فرضیة 4

ضريب مسیر ()B

رفتار اشتراکگذاری اطالعات* مقطع تحصیلی  سرمایة اجتماعی -0/003

مقدار تی
()t-value

نتيجه

0/010

رد

 .10بحث و نتیجهگیری

نتایــج پژوهــش در مجمــوع نشــان داد کــه رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در

شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی آنهــا تأثیــری مثبــت دارد .بــهبیانــی دیگــر،

رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در ایــن شــبکهها منجــر بــه افزایــش ســرمایة اجتماعــی آنهــا
شــده اســت .ایــن موضــوع بــا نتایــج برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه کــه بیانگــر

وجــود رابطــة مثبــت بیــن میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی
خ انصــاری 1392؛ ســامات 1394؛ عدلیپــور و همــکاران
اســت (عبداللهیــان ،زاهــدی و شــی 

1394؛  )Phua 2017; Pang 2018مطابقــت دارد ،اگرچــه نتایــج برخــی پژوهشهــا حاکــی از ایــن
اســت کــه مهمتریــن دلیــل اســتفادة دانشــجویان ایرانــی از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،ســرگرمی

اســت (جوادینیــا و همــکاران 1392؛ خلیلــی 1394؛ داســتانی و همــکاران 1394؛ و کیــان ،یعقوبــی

مــال ،و ریاحینیــا  .)1394امــا بــه نظــر میســد کــه روابــط ایجادشــده بــر اثــر اشــتراکگذاری

اطالعــات در ایــن شــبکهها منجــر بــه ارتقــای ســرمایة اجتماعــی آنهــا نیــز میگــردد و ســرگرمی

هــدف اصلــی و عمــده نبــوده اســت .افــزون بــر ایــن ،از آنجــا کــه روابــط و تعامــات اجتماعــی

شــاخصترین مؤلفــة ســرمایة اجتماعــی اســت (توســلی و موســوی  ،)1384بــه نظــرمیرســد کــه

قابلیتهــای مناســبی کــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی بهمنظــور برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا
افــراد دیگــر در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد ،در تأثیرگــذاری رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات

دانشــجویان در ایــن شــبکهها بــر ســرمایة اجتماعــی آنهــا تــا حــدودی مؤثــر بــوده اســت.

یافتههــای پژوهــش همچنیــن نشــان داد کــه تأثیــر رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات

دانشــجویان در ایــن شــبکهها بــر هــر چهــار ویژگــی ســرمایة اجتماعــی نیــز مثبــت و معنــادار اســت.

بیشــترین ضریــب اثــر مربــوط بــه ویژگیهــای کارکــردی ( )B=0/779و کمتریــن آن مربــوط بــه

ویژگیهــای ســاختاری ( )B=0/407بــود .ویژگیهــای ســاختاری شــامل شــاخصهای انــدازة
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شــبکه و ترکیــب شــبکه اســت .یافتههــای پژوهــش «کیــم ،لــی و الیــاس» حاکــی از آن بــود کــه
رابطــة معنــاداری بیــن انــدازة شــبکة اجتماعــی افــراد و رفتارهــای اشــتراکگذاری اطالعاتشــان

در شــبکههای اجتماعــی مجــازی وجــود نــدارد ( .)Kim, Lee and Elias 2015امــا در برخــی از
پژوهشهــابیــن انــدازة شــبکة کاربــر در «فیسبــوک» و ســرمایة اجتماعــی رابطــة معنــاداری یافــت

شــده بــود (آذری و امیــدوار 1391؛ عطایینــژاد  .)1392البتــه ،در پژوهــش «آذری و امیــدوار» بیــن

تجانــس دوســتان کاربــر در «فیسبــوک» و ســرمایة اجتماعــی رابطــة معنــاداری مشــاهده نشــده بــود
(آذری و امیــدوار  .)1391در پژوهــش «کنــگ و نامکونــگ» نیــز مشــخص شــد کــه انــدازة شــبکة
اجتماعــی کاربــر بهطــوری غیرمســتقیم بــر اهــداف اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای

اجتماعــی مجــازی تأثیــر معنــاداری دارد ( .)Kang and Namkung 2016از آنجــا کــه بــه نظــر

میرســد بیشــترین روابــط دانشــجویان در ایــن شــبکهها بــا دوســتان و همکالسیهایشــان اســت،
بنابرایــن ،در صورتیکــه انــدازة شــبک ه و ترکیــب شــبکة دانشــجویان گســترش یابــد ،افزایــش
ســرمایة اجتماعــی ایشــان نیــز محقــق خواهــد شــد.

یافتههــای پژوهــش حاضــر پیرامــون بــاال بــودن ضریــب اثــر رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات

دانشــجویان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ویژگیهــای کارکــردی ســرمایة اجتماعــی
تقریبـاً بــا نتایــج برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه مطابقــت دارد (دهقــان و مــروت

1397؛  .)Stutzman 2011; Tian 2016; Lin, Zhang and Li 2016بــه نظــر میرســد کــه بــا توجــه
بــه گســترش اســتفاده از اینترنــت بهویــژه شــبکههای اجتماعــی مجــازی حمایتهــای متقابــل

کاربــران از یکدیگــر در ایــن محیــط بهتدریــج افزایــش یافتــه اســت و بســیاری از افــراد بهدلیــل
ویژگیهــای خــاص ایــن شــبکهها از جملــه ارزانــی و قابــل دســترس بــودن ترجیــح دادهانــد از
ایــن رســانهها جهــت ارائــه یــا دریافــت حمایتهــای اجتماعــی نظیــر مشــاوره و حمایــت عاطفــی

اســتفاده نماینــد .امــا اینکــه آنهــا در رونــد اشــتراکگذاری اطالعــات در ایــن شــبکهها بیشــتر از
چــه افــرادی حمایــت میکننــد یــا از حمایــت چــه افــرادی بهرهمنــد میشــوند ،موضوعــی اســت

کــه در پژوهشهــای آتــی بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد.

یافتههــای مربــوط بــه فرضیههــای دوم ،ســوم و چهــارم پژوهــش نشــان داد کــه متغیرهــای

جمعیتشــناختی جنســیت ،حــوزة تحصیلــی و مقطــع تحصیلــی بــر رابطة بیــن رفتار اشــتراکگذاری
اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســرمایة اجتماعــی اثرگــذار نبودنــد .گرچــه نتایــج
برخــی پژوهشهــا حاکــی از ایــن بــود کــه بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی و رفتارهــای کاربــران

در شــبکههای اجتماعــی مجــازی رابطــة معنــاداری وجــود دارد (مــرادی و همــکاران 1393؛ خلیلــی
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1394؛  ،)Chakraborty, Vishik and Rao 2013; Ramaswamiet et al. 2014امــا در ســوی دیگــر،
یافتههــای پژوهــش «عبیــدی» بیانگــر ایــن بــود کــه متغیرهــای مقطــع تحصیلــی و حــوزة تحصیلــی

بــر میــزان «رفتــار اطالعاتــی» کاربــران در ایــن شــبکهها تأثیــری نداشــت (عبیــدی  .)1395بــه

نظــر میرســد کــه بــا متداولشــدن اســتفاده از ایــن شــبکهها در زندگــی روزمــرة دانشــجویان،
تفاوتهــای ناشــی از متغیرهــای جمعیتشــناختی مذکــور کمرنــگ شــدهاند .بــ ه بیانــی دیگــر،

همــگان اکنــون در هــر مقطــع تحصیلــی امــکان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی را دارنــد و بــه

وفــور از آنهــا اســتفاده میکننــد.

در مجمــوع ،بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات دانشــجویان در

شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر ســرمایة اجتماعــی ایشــان پیشــنهاد میگــردد کــه متولیــان
آمــوزش عالــی کشــور برنامهریزیهــای الزم جهــت اســتفادة مؤثــر از ایــن شــبکهها در برنامههــای

آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان را بــدون توجــه بــه تفاوتهــای مربــوط بــه جنســیت ،حــوزة

تحصیلــی و مقطــع تحصیلــی انجــام دهنــد .ایــن امــر افــزون بــر اعتــای برنامههــای آموزشــی و
پژوهشــی دانشــگاهها میتوانــد رشــد و شــکوفایی فــردی و اجتماعــی دانشــجویان ،و بهتبــع آن

رشــد فرهنــگ اجتماعــی جامعــه را نیــز بهدنبــال داشــته باشــد .بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت رفتــار
ِ
مجــازی مــورد بررســی (اینســتاگرام،
اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی
تلگــرام و واتســاپ) بــر ویژگیهــای هنجــاری ســرمایة اجتماعــی (اعتمــاد بــه اعضــا و اعتمــاد بــه

شــبکه) ،بــه متولیــان شــبکههای اجتماعــی مجــازی داخلــی نیــز پیشــنهاد میگــردد کــه در رفــع
موانــع اجتماعی-روانــی اســتفاده از شــبکههای داخلــی ،کــه بــه نظــر میرســد بیشــتر ناشــی از

عــدم اعتمــاد بــه ایــن شــبکهها باشــد ،تــاش ویــژهای نماینــد .افــزون بــر ایــن ،بــا توجــه بــه تأثیــر
مثبــت رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای مــورد بررســی بــر ویژگیهــای تعاملــی و

ســاختاری ســرمایة اجتماعــی پیشــنهاد میگــردد متولیــان شــبکههای اجتماعــی مجــازی داخلــی در
فراهــمآوردن بســترهای ســختافزاری و نرمافــزاری مناســب ،بــه شــاخصهای مربــوط بــه ایــن

ویژگیهــا ،بهخصــوص انــدازة شــبکه و فراوانــی تمــاس توجــه ویــژهای نماینــد .ایــن امــر افــزون
بــر بهبــود کاربرپســندی ایــن شــبکهها ،کــه ممکــن اســت جــذب حداکثــری کاربــران را بهدنبــال
داشــته باشــد ،در ارتقــای ســرمایة اجتماعــی حاصــل از رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات کاربــران
در ایــن شــبکهها نیــز مؤثــر خواهــد بــود.
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حنفــیزاده ،پیــام ،و احــد زارعرواســان .1391 .روش تحلیــل ســاختارهای چندســطحی بــا اســتفاده از نرمافــزار
 .SmartPLSتهــران :ترمــه.
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دهقــان ،حســین و بــرزو مــروت .1397 .بررســی رابطــة میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــا روابــط
اجتماعــی دانشآمــوزان .علــوم خبــری .130-103 :25
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گیویــان ،عبــداهلل ،و احمــد غالمــی ناصرآبــادی .1388 .ســرمایة اجتماعــی شــبکه و اینترنــت :بررســی ویژگیهــای
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محسنی ،منوچهر .1386 .جامعهشناسی جامعه اطالعاتی؛ ویرایش دوم .تهران :دیدار.

محســنین ،شــهریار ،و محمدرحیــم اســفیدانی .1396 .معــادالت ســاختاری مبتنــی بــر رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی
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مــرادی ،شــهاب ،مجتبــی رجبپــور ،فرحنــاز کیــان ارثــی ،نــادر حاجلــو ،و ناهیــد رادبخــش .1393 .انگیزههــای
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References
Bastani, S. 2001. Middle class community in Tehran: Social network, social support and marital
relationships. Ph.D. dissertation. University of Toronto.
Cannon, J. P. J., and W. D. Perreault. 1999. Buyer-seller relationships in business markets. Journal of

629

3  | شمارة35  | دورة1399 بهار

Marketing Research 36 (4): 439–460.
Chai, S., S. Das, and H. R. Rao. 2011. Factors affecting bloggers’ knowledge sharing: An investigation
across gender. Journal of Management Information Systems 28 (3): 309-342.
Chakraborty, R., C. Vishik, and H. Raghav Rao. 2013. Privacy preserving actions of older adults on
social media: Exploring the behavior of opting out of information sharing. Decision Support System
55 (4): 948-956.
Chia, J., J. C. L. Geow, and C. S. G. Khoo. 2015. Characteristics of information shared on Facebook:
An exploratory study. In proceedings of the 6th international conference on Asia-Pacific library and
information education and practice, Manila, Philippines, October 28-30, 2015. http://www.ntu.edu.
sg/home/assgkhoo/papers (accessed May 8, 2018).
Du, J. 2014. The information journey of marketing professionals: Incorporating work task-driven
information seeking, information judgments, information use, and information sharing. Journal of
the Association for Information Science and Technology 65 (9): 1850–1869.
Fornell, C., and D. F. Larcker. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables
and measurement error. Journal of marketing research 18: 39-50.
Franke, S. 2005 Measurement of social capital reference document for public policy research,
development, and evaluation. Toronto: Canada.
Gardoni, M., M. Spadoni, and F. Vernadat. 2000. Harnessing non-structured information and knowledge
and know-how capitalisation in integrated engineering: Case study at aerospatiale matra.
Concurrent Engineering 8 (4): 281–296.
Geisser, S. 1975. The predictive sample reuse method with applications. Journal of the American
Statistical Association 70: 320-328.
Ghaisani, A. P., P. W. Handayani, and Q. Munajat. 2017. Users’ Motivation in Sharing Information on
Social Media. Procedia Computer Science 124: 530–535.
Gitonga, M. M. A. 2013. Information sharing among humanitarian organizations in Kenya. M.A. thesis.
University of Nairobi.
Gupta, A., and A. Dhami. 2015. Measuring the impact of security, trust and privacy in information
sharing: A study on social networking sites. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice
17 (1): 43-53.
Henseler, J., C. M. Ringle, and R. R. Sinkovics. 2009. The use of partial least squares path modeling in
international marketing. Advances in international marketing 20: 277-320.
Hulland, J. 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four
recent studies. Strategic Management Journal 20 (2) 195–204.
Israel, B. A., and K. A. Rounds. 1987. Social networks and social support: A synthesis for health
educators. In W. B. Ward, S. K. Simonds, P. D. Mullen, and M. Becker (editors). Advances in health
education and promotion: A research annual (Vol. 2: 311 -351). Greenwich, CN: Jai Press Inc.
Kang, J. W., and Y. Namkung. 2016. Restaurant Information Sharing on Social Networking Sites: Do
Network Externalities Matter? Journal of Hospitality & Tourism Research 40 (6): 739-763.
Kim, J., C. Lee, and T. Elias. 2015. Factors affecting information sharing in social networking sites
amongst university students: Application of the knowledge-sharing model to social networking sites.
Online Information Review 39 (3): 290-309.
Li, Y., X. Wang, X. Lin, and M. Hajli. 2018. Seeking and sharing health information on social media: A
net valence model and cross-cultural comparison. Technological Forecasting & Social Change 126:
28-40.
Lin, X., D. Zhang, & Y. Li. 2016. Delineating the dimensions of social support on social networking sites
and their effects: A comparative model. Computers in Human Behavior 58: 421–430.

630

 | نارمنجی و دیگران... بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی مجازی بر سرمایة

Liou, D. K, W. H. Chih, L. C. Hsu, and C. Y. Huang. 2016. Investigating information sharing behavior:
the mediating roles of the desire to share information in virtual communities. Inf Syst E-Bus Manage
14 (2): 187-216.
Oh, S. and S. Y. Syn. 2015. Motivations for sharing information and social support in social media:
A comparative analysis of Facebook, Twitter, Delicious, YouTube, and Flickr. Journal of the
Association for Information Science and Technology 66 (10): 2045-2060.
Pang, H. 2018. Understanding the effects of WeChat on perceived social capital and psychological
well-being among Chinese international college students in Germany. Aslib Journal of Information
Management 70 (3): 288–304.
Phua, J., S. V. Jin, and J. I. Kim. 2017. Uses and gratifications of social networking sites for bridging and
bonding social capital: A comparison of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. Computers in
Human Behavior 72: 155-122.
Ramaswami, C., M. Murugathasan, P. Narayanasamy, and C. S. G. Khoo. 2014. A survey of information
sharing on Facebook. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5
September, 2014: Part 1. http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isicsp8.html (accessed Feb. 3, 2018).
Steijn, W. M. P., and A. P. Schouten. 2013. Information sharing and relationships on social network sites.
Cyberpsychology, Behaviour, & Social Networking 16 (8): 582-587.
Stutzman, F. D. 2011. Networked Information Behavior in Life Transition. Ph.D. dissertation. University
of North Carolina.
Tian, X. 2016. Network domains in social networking sites: expectations, meanings, and social capital.
Information, Communication & Society 19 (2): 188-202.
Totterman, A., and G. Widen-Wulff. 2007. What a social capital perspective can bring to the understanding
of information sharing in a university context. Information Research, 12 (4). http://InformationR.net/
ir/12-4/colis/colis19.html. (accessed May 2, 2018).
Valenzuela, S., N. Park, and K. Kee. 2009. Is there social capital in a social network site? Facebook
use and college students’ life satisfaction, trust, and participation1. Journal of Computer-Mediated
Communication 14 (4): 875-901
Wellman, B. 1992. Which types of ties and networks provide what kinds of social support. Advances in
group processes 9: 207-235.
Werts, C. E., R. L. Linn, and K. G. Joreskog. 1974. Intraclass reliability estimates: testing structural
assumptions. Educational and Psychological Measurement 34 (1): 25-33.
Wetzels, M., G. Odekerken-Schroder, and C. van Oppen. 2009. Using PLS Path Modeling for Assessing
Hierarchical Construct Models:Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly 33 (1): 177-195.
Wijesundara, T. R. 2014. Motivations and usage patterns of social networking sites: exploring cultural
differences between United States & Sri Lanka.
Canadian
Social
Science
10 (6): 176-185.
x ﺷﻤﺎرة
| xx دورة
| 13 xx
X

سید مهدی نارمنجی

 دانشـجوی دکتـری علـم اطالعـات و دانششناسـی در،1363 متولـد سـال

 ایشـان هماکنـون رئیـس اداره امـور کتابخانههـا و.دانشـگاه خوارزمـی اسـت

.همکاریهـای اداره کل کتابخانههـای عمومـی خراسـان جنوبـی اسـت

 تعامـل انسـان و اطالعـات و کتابخانههـای عمومـی از جملـه،رفتـار اطالعیابـی
.عالیق پژوهشـی وی اسـت

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ اﺳ،1363 ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﻧﺎرﻣﻨﺠﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
، رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﺑﺎﺑﻲ.اداره اﻣﻮر ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي اداره ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ
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