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گی ساخت و  «ای مقیاس مجازَورزی شبکه»سنجی  های روانبررسی ویژ
 1حسن بلند

 (982-942)صفحات   28/21/9911_ تاریخ پذیرش:  82/99/9912تاریخ دریافت: 

  چکیده
گیری میزان مشارکت  یابی به ابزاری روا و معتبر برای اندازه این پژوهش با هدف دستهدف: 

روش این پژوهش بهه ححها   روش:( انجام گرفت. SNSهای اجتماعی مجازی ) افراد در شبکه
ها )طرح پژوهش( از  های تحقیق و توسعه و به ححا  شیوه گردآوری داده هدف جزو پژوهش

پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان شهال  بهه تحصهی   -نوع توصیفی
کههه بهها روش  9918-15در سهها   گههیون بودنههد  ای چنههد  فی خوشهههگیری تصههاد نمونههه»دانشهههاه 
په  از ، ای از پرسشههای مهرتب  نفر بعنوان نمونهه انتاهاش شهدند. مجموعهه 151، «ای مرحله

دسهت آمهده بهرای  های به در اختیار اعضای گروه نمونه قرار گرفت و داده، تأیید روایی صوری
ههای برآمهده از  ی اکتشهافی )بهر مبنهای داده با روش تحلی  عاملی بهه شهیوه، تعیین روایی سازه

آزمهودنی( مهورد  751ههای برآمهده از  ی تأییدی )بر اساس داده آزمودنی( و سپ  به شیوه 422
ها در میهان  گویهه فهراهآ آمهد کهه گویهه 94در نهایت مقیاسی بها  ها: یافتهپردازش قرار گرفت. 

مبادحههه »گویههه( و  5« )شههدت مشههارکت»، گویههه( 82« )شههناختی هیجان/ مبادحههه»سههه عامهه  
درصهد از واریهان   59/48، بر روی هآ، گویه( توزیع شده بودند. این سه عام  5« )فرهنگ

نتهای  بررسهی پایهایی )همسهانی درونهی(  هرای  بهه کهرد. بهر مبنهای  ک  پرسشنامه را تبیهین می
مبادحهه هیجهان/ »بهود کهه از میهان آنهها  12/2تها  29/2های مقیهاس بهین  دست آمده برای موحفه

دارای بیشترین  ری  شاخص همسهانی درونهی بهود و په  از آن بهه ترتیه ل مبادحهه « شناخت
کلههی پرسشههنامه نیههز  بههه دسههت  18/2فرهنههگ و شههدت مشههارکت قههرار گرفتنههدل همسههانی درونههی 

های  شههبکهگیری میههزان مشههارکت در  بههرای انههدازه« ای مقیههاس مجههازورزی شههبکه» نتیجههه:. آمههد
  اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است.، اجتماعی مجازی از روایی

مقیهههاس مشهههارکت در ، های اجتمهههاعی مجهههازی شههبکه، های اجتمهههاعی رسهههانه : دیهههلکههها   واژه
 های اجتماعی شبکه

                          

گنن   ، دانوننه م اد ونن ع   ومنن ب انسنن نا، گننه م ومنن ب ته و ننا   ئونن   م، دکتنن م ئونن   م، . )نویسننه م ئسنن    1 ،  شنن ، دانوننه م 
 hassanboland@guilan.ac.ir  ا .ای
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 مقدمه
کره از آغراز پدیردآیی اینترنرت در اجرزار مختلرف زنردگی آدمیران  تغییرات شرگفت آوری 

که برخی )مانند بری ولمن استاد دانشگاه تورنترو و چنا، ایجاد شده گسترده است  ن ژر  و 
یرررد از نرررامبرداران ایرررن قلمررررو( آن را فقرررو برررا اختررررا  چررراپ قابرررل مقایسررره دانسرررته ، اند )جاو

کاسرررتلز از جامعه3117 اینترنرررت را ، ی ارتباطرررات ی حررروزه برجسرررته شناسررران (. امانوئرررل 
کررره  شرررمار مررریکهکشررانی از یرررک محررریو ارتبررراطی جدیرررد بررره  از طریرررق ارتباطرررات »... آورد 

بره نروعی تمرام جوامرع انسرانی را در جهرانی مجرازی )بره ، پیچیده میان اقصی نقران جهران
اجتمراعی و ، سیاسری، تجراری، عنوان جهان دوم( درگیر ساخته است و با ابعاد اقتصرادی

واقعری  سراالری در جهران اجتمراعی گرایی و فن ی اطاعرت بره روحیره، فرهنگی خا  خود
یان، فرد )بابایی« دامن زده است  (.3121، گنجی و حیدر

ترین  ی اثرگرررذاری اینترنرررت را هرررم از لحرررا  عمرررق )ترررا سرررطح خصوصررری آنچررره دامنررره
گیررری )تررا سرررطح ملرری و جهررانی( وسرررعت  هررای انسررانی( و هررم از لحرررا  دایررره کنش ی فرا

ینری تغییرر پرارادایم 1های جمعری رسانه، بخشیده است مبتنری برر  مجرازی اسرت. ولمرن و ر
گوشری، های اجتماعی شبکه، ای شدن را حاصل سه انقالب شبکه های همرراه  اینترنرت و 

کرره برره ظهررور یررک  می انجامیررده اسررت )ولمررن و  2«سیسررتم عامررل اجتمرراعی جدیررد»داننررد 
ینی های جمعی مجرازی را   (؛ شاید بتوان رسانه3127، به نقل از رضایی و غالمزاده 2632، ر

 گانه دانست.  های سه برآیند این انقالب
دو ترررن از هرررای  برررا نوآوری 3272بررره معنرررایی از سرررال ، های مجرررازی اجتمررراعی رسرررانه

ی جدیررد بررا  اسررتادان دانشررگاه دوک آغرراز شررد ولرری شررکل عررام و امررروزی آن تررا اوایررل هررزاره
های  رسرررانه»تعویرررق افتررراد.  بررره 2665در « فیسررربوک»و  2661در « مرررای اسرررپی »انررردازی  راه

کره برر بنیادهرای  گروهی از برنامه، جمعی مجازی کاربردی مبتنری برر اینترنرت هسرتند  های 
یایی و فنرررری  محتواهررررای »اند و امکرررران تولیررررد و تبررررادل  سرررراخته شررررده« وب دو»ایرررردئولوژ

                          
1. Social media. 
2. The New Social Operating System. 
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ی های اجتمرراع (. در رسررانه03: 2636، 2)کرراپالن و هنلررین« آورنررد را فررراهم می 1«کاربرسرراخته
کره محتواهرایی را برا یکردیگر  مجازی اوالو شبکه کاربران متصل به یکدیگر وجود دارند  ای از 

فرریلم و...( نهایترراو توسررو ، عکرر ، گذارنررد و ثانیرراو ایررن محتواهررا )ماننررد مررتن برره اشررتراک می
های  های آشررنای رسررانه پرردیا از نمونررهیوتیرروب و ویکرری، اند. فیسرربوک کرراربران تولیررد شررده

 (.2667، ازی هستند )بوید و الیسوناجتماعی مج
تروان از  های اجتمراعی مجرازی را می یا شربکه 3(SNSهای اجتماعی ) های شبکه وبگاه

گیرتررررین رسرررانه کررره امرررروزه یکررری از شرررکل فرا های رایرررج  های اجتمررراعی مجرررازی دانسرررت 
درصرررد از امریکائیررران از  76نزدیرررک بررره  دهرررد. ارتباطرررات اجتمررراعی انسرررانها را تشرررکیل می

گرام ، درصررد از نوجوانرران 72کننررد و  سرربوک اسررتفاده میفی کرراربر شرربکه اجتمرراعی اینسررتا
یره 2632، 4هستند )گراملیچ گرزارق فایننشرال تریبیرون در فور  25ایرران برا ، 2631(. بر اساس 

کاربر فعال گرام، میلیون  کراربران اینسرتا کشرور جهران ، به لحا  فزونری   در جایگراه هفتمرین 
میلیرون در  22در جایگراه ششرم و ژاپرن برا ، میلیرون 20که روسریه برا  ایستاده است در حالی

کراربر  766میلیرون  57(؛ واتساپ برا 2631، 5جایگاه هشتم قرار دارد )فایننشال تریبیون هرزار 
میلیرون و  57ترین شربکه اجتمراعی مجرازی اسرت و تلگررام برا  در میان ایرانیران پراسرتفاده

کاربر در جایگاه دوم قرا 216   (.3122، ر دارد )نوین هابهزار 

  تر وبگرراه اجتمرراعی مجررازی )یررا نررام مرسرروم  ( در تعریررف شرربکه2631) 6الیسررون و بویررد
پایهSNSاجتماعی:   شبکه کار که در آن اوالو اعارا  ای می ارتبان شبکه 7ی ( آن را یک  دانند 

ای منحصر به فرد و برای دیگر اعارا قابرل تشرخیص باشرند ثانیراو  8)پروفایل(  دارای شناسه
گیری باشرد ثال راو اعارا  ارتباطات هر عاو با دیگر اعاار برای بقیه قابل تشخیص و دنبرال

                          
1. User Generated Contents. 
2. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. 
3. Social Network Sites. 
4. Gramlich, J. 
5. Financial Tribune 
6. Ellison, N. B., & Boyd, D. 
7. platform. 
8. profile. 
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کنند و با یکدیگر به اشتراک بگذارنرد؛  کاربرساخته را تولید و/یا مصر   بتوانند محتواهای 
( و بررررای مشررراهده 2667بررره بویررد و الیسرررون ) ی تعربرررف فررروق برررای بحررر  در بررراب پیشررینه

( 3121ای از تعرراریف مختلررف شرربکه اجتمرراعی مجررازی برره خررانیکی و خجیررر ) سرریاهه
 مراحعه شود. 

ها  پژوهشگران تراثیر مشرارکت در ایرن شربکه، های اجتماعی مجازی پ  از رواج شبکه
، (2635، 1کایپرررایننی ماننرررد عرررزت نفررر  )فررراران و شرررناخت روانرا برررر برخررری از متغیرهرررای 

هزیسررتی  شخصرریت و تظرراهرات ، (2637، و همکرراران 3)وردوایررن 2یشررناخت رواناحسرراس ب 
گلردنبر  شیوه، (2633، 4آن )گلسینگ کوبی و  ( و مروارد 2635، 5های ارتبان و پیوسرتگی )یرا

بررسری و تحلیرل قررار دادنرد. در ایرران نیرز تحقیقراتی در ایرن ، بسریار دیگرری را مرورد پرژوهش
کرره وارسرری ارتبرران میرران حاررور در شرربکهزمینرر های اجتمرراعی و  ه برره انجررام رسرریده اسررت 

، (3120، پور ارتبران برا همسراالن )سرعدی، (3121قاسمی و برندگی ، پور تصور بدن )عدلی
، قاسرررمی و حیررردری، قائررردی، هرررای ورزشررری )ایرررزدی کیفیرررت رابطررره و رفترررار هرررواداران تیم

تغییرررر سررربک زنررردگی )فرقرررانی و ، (3121، عملکررررد خرررانواده )حسرررینی و مرررؤمنی، (3121
اند. البتررره در اختیرررار داشرررتن ابرررزاری قابرررل اعتمررراد بررررای  ( از ایرررن دسرررته3127، مهررراجری

رزی شررررربکه»یرررررا ، های اجتمررررراعی مجرررررازی گیری حارررررور درشررررربکه انررررردازه  6«ای مجررررراروش
تررالق ، نیررازی ضررروری برررای تحقیررق در ایررن زمینرره بررود؛ برره همررین دلیررل از همرران اوان پیش

 های مرتبو آغاز شد.  برای طراحی و ساخت مقیاس
های  گیری مشرررارکت در شررربکه ترین مقیررراس انررردازه نخسرررتین و همچنررران پراسرررتفاده

، 8اسررتینفیلد و لمرر ، )الیسرون 7(FBI« )مقیرراس شردت اسررتفاده از فیسرربوک»، اجتمراعی
                          
1. Faraon, M., & Kaipainen, M. 
2. Psychological Well-Being. 
3. Verduyn, P. 
4. Gosling, S. D. 
5. Yaakobi, E., & Goldenberg, J. 
6. SNS Engagement  
7. Face Book Intensity Scale. 
8. Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. 
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کرره برره فیسرربوک منحصررر می2667 کرره  1شررود و  ( اسررت  برره ی آن نگرررق  گویرره 0گویرره دارد 
کره فررد در فیسربوک ، ی دیگر گویه 2فیسبوک و  رفتارهای عینی مرتبو )ماننرد مردت زمرانی 

هرای  سنجد. تقدم این مقیاس سربب شرده اسرت ترا بسریاری از پژوهش حاور دارد( را می
های اجتماعی مجازی دیگرر یرا  ی نفون و تاثیر فیسبوک منحصر شود و شبکه بعدی به دایره

از ایرررن دایرررره بیررررون افترررد )سیگرسرررون و ، در معنرررای عرررامهای اجتمررراعی مجرررازی  شررربکه
ی اسررتفاده از  مقیرراس یکپارچرره»، (2631و همکررارانش ) 1گرروارنری-؛ جنکینررز2637، چنررگ
 های دانشرجو و در تالشری بررای رفرع اشرکاالت با آزمودنی 2(SMUIS« )های اجتماعی رسانه

FBI  کردنررد و آن را برررای  31بررا هایی غیررر از فیسرربوک نیررز  کهگیری شررب انرردازه»گویرره طراحرری 
از  3(SNAIS« )ای  اجتمررررراعی مقیررررراس شررررردت فعالیرررررت شررررربکه«. »مناسرررررب دانسرررررتند

کرررره بررررا مشررررارکت  مقیاس آمرررروز و برررررای  آزمررررودنی دانش 236هررررای نسرررربتا جدیرررردی اسررررت 
پایررره هرررای شررربکه انررروا  مختلفررری از فعالیت»گیری  انررردازه کار های  ای اجتمررراعی آنالیرررن برررا 

 گویه طراحی شده است. 35( با 1)  « متفاوت
بیشرتر ، در آغراز 4گیری حاور در فاای مجازی )مجارورزی( در ایران تالق برای اندازه

گزارشری از نگررق عمومراو منفری  های آسیب به سوی سنجش جنبه شناختی متمایرل شرد؛ 
( 3127ترروان در جنادلرره و رهنمررا) مرری های نرروین بررر خررانواده را پژوهشررگران برره ترراثیر رسررانه

کرر ، هررا در ایررن زمینرره ترین مقیاس رد. یکرری از نخسررتین و چرره بسررا پراسررتفاده شرردهمشرراهده 
کره ابتردا از طریرق تطبیرق اسرتفاده 5(IAT« )آزمون اعتیاد بره اینترنرت» ی  اسرت. ایرن آزمرون 

 «قماربررازی آسرریبناک»افراطرری از اینترنررت بررا 
گررروه اخررتالالت مهررار تکانرره( بررر 6 )اختاللرری از 

( DSM IV« )هررای روانرری هنمررای تشخصرری آمرراری بیماریچهررارمین ویراسررت را»مبنررای 

                          
1. Jenkins-Guarnieri, M. A. 
2. Social Media Use Integration Scale. 
3. Social Activity Intensity Scale. 
4. Digital Engagement. 
5. Internet Addiction Test. 
6. Pathological gambling. 
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، 1آغراز شرده برود )یانرگ« پرسش تشخیصی»با هشت ، (3221، )انجمن روانپزشکی امریکا
در  IATب(. 3221، گویررره مبررردل شرررد )یانرررک 26( نهایتررراو بررره مقیاسررری برررا 210الرررف: 3221

گوتسرررتام کشرررورهای جهررران ماننرررد نرررروژ )جانسرررون و  و  3یرررا )فرررراروایتال، (2665، 2برخررری از 
یرررردیانتو، (2661، و همکرررراران 4فرانسرررره )خزعررررل، (2667، همکرررراران گریفیرررر  و ، امریکررررا )و
کشورهایی دیگر 2633، 5بروندسن ، لکرانی -«ربان مختلرف 37پژوهش به  21بر مبنای )»( و 

یابی شده است. در ایران این مقیاس توسو علروی و همکراران 2635، 6راجرز و چاپرول ( بار
گویرره بیشررتر از آزمررون اصررلی( نهایترراو بررا  2گویرره ) 22دانشررجو و بررا  211مشررارکت ( بررا 3112)

تصرنیف و همسرانی درونری( و روایری افتراقری ، ی پایرایی )بازآزمرایی پنج عامرل و سره انردازه
گرفررت. نسررخه یررابی قرررار  کوترراه شررده مررورد بار ی ایررن مقیرراس را نیررز امیررری و سررپهریان آنر  ی 

کرده( اخیررررررراو روایی/اعتبا3127) شررررررناختی  ی آسیب انررررررد. توجرررررره برررررره جنبرررررره رسررررررنجی 
یررابی و « مجررارورزی» و حاررور در جهرران مجررازی موجررب شررد تررا پژوهشررگران ایرانرری بررر بار

کنند و عرالوه برر آزمرون اعتیراد بره اینترنرت یانرگ ساخت مقیاس ، هایی در این زمینه تمرکز 
ی اعتیرراد برره شررنامهپرس»گرانرره و تشخیصرری فررراهم آیررد؛  هررای غربال ای از مقیاس مجموعرره

گیررر اسررتفاده ، فرررد جنتی، )علرروی GPIUS»7ی آسرریبناک از اینترنررت(  اینترنررت )مقیرراس فرا
، )علرروی CIUS »8گونه از اینترنررت ی وسررواس مقیرراس اسررتفاده»، (3111، مراثرری و رضرراپور

یابی اعتیراد اینترنتری چرن  پرسشنامه»، (3112، اسالمی و رضاپور، فرد جنتی  CIAS»9ی ارر
های  پرسشرررنامه اعتیررراد بررره شررربکه»، (3123، نمیرانیررران و صرررالحی، صرررالحی، نی)رمارررا

ی  پرسشررنامه»، (3121، پرروالدی و بحرینرری، احمرردی )خواجه« اجتمراعی مبتنرری بررر موبایررل

                          
1. Young, K. S. 
2. Johansson, A., & Gotestam, K. G. 
3. Ferraro, G. 
4. Khazaal, Y. 
5. Widyanto, L., Griffiths, M. D., & Brunsden, V. 
6. Laconi, S., Rodgers, R. F., & Chabrol, H. 
7. Generalized Pathological Internet Use Scale. 
8. Compulsive internet use Scale. 
9. Chen Internet Addiction Scale. 
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 مقیرراس اعتیرراد برره»، (3120، )متقرری و صررفایی IAUQ»1زا از اینترنررت  ی آسرریب اسررتفاده

   اند. ( از این جمله2637، مکارانو ه 3)لین BSMAS»2های اجتماعی برگن  رسانه
شناختی سرنجش  ی آسیب جنبه های موجود به سمت گیری مقیاس با توجه به جهت

کرره تررالق برررای طراحرری و سرراخت مقیاسرری روا و معتبررر برررای  برره نظررر می، مجررارورزی رسررد 
های اجتمرررراعی  عمومرررراو و مشررررارکت در شرررربکه، گیری حاررررور در فاررررای مجررررازی انرررردازه

گونرره، خصوصرراو ، مجررازی کرره فقررو بررر جنبرره برره  ، شررناختی منحصررر نباشررد های آسیب ای 
گیری میررزان  های اجتمرراعی برررای انرردازه ی شرربکه هررای حرروزه اهمیررت دارد. در واقررع پژوهش

کرده های محقق بیشرتر از پرسشرنامه، مشارکت فردایی و ، انرد )ماننرد رهبرر سراخته اسرتفاده 
( 3127، و فرقررانی و مهرراجری 3127 ،رسررولی و عقیلرری، دالور، ؛ طاهریرران3120، شررهریاری

کرروچکی حجررم نمونرره های روق کرره خررالی از دشررواری کررردن برره ، شررناختی )ماننررد  بسررنده 
کاسرتی پایایی به عنوان معیار روایی و اعتبار و...( نیست. های فروق و برا توجره بره  عالوه برر 

که مشارکت در شبکه ذیر از های اجتماعی مجازی به بخشی روزانره و جداناپر این حقیقت 
کره پژوهشرگران بررای پژوهیردن  اثرر  می، زندگی غالب مردم تبدیل شده است تروان پرذیرفت 

ک یری از وجوه  .. بره .فرهنگری و، شرناختی جامعه، تربیتری، یشرناخت رواناین متغیر مهم بر 
گیری نیازمندند. با توجه بره همره مروارد براال هرد  از ایرن  ای قابل اعتماد برای اندازه وسیله

گیری میررررزان مشررررارکت در  فررررراهم آوردن ابررررزار سنجشرررری روا و معتبررررر برررررای انرررردازه پرررژوهش
   های اجتماعی مجازی است. شبکه

 روش پژوهش

گرررد هرای  ایرن پرژوهش از لحرا  هرد  جرزو پژوهش تحقیرق و توسرعه و بره لحرا  شریوه 
باشررد. از روق روایرری سررنجی  پیمایشرری بررا پرسشررنامه مرری –آوری داده هررا از نررو  توصرریفی 

                          
1. Internet Abusive Use Questionnaire.  
2. Bergen Social Media Addiction Scale. 
3. Lin, C. 
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از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی برای بررسری روایری ، توایی برای بررسی روایی محتواییمح
کرونباخ برای بررسی پرسی پایایی پرسشرنامه اسرتفاده شرده اسرت.   2سازه و از روق آلفای 

تن از متخصصان و اساتید نمونه آماری بررای بررسری محتروایی بودنرد. جامعره آمراری بررای 
کتشافیبررسی روایی سازه و بر گریالن بودنرد. بره  دانشجویان دانشرگاه، رسی پایایی و ا هرای 

کفایت می 31الی  36ازای هر سوال  نفرر در نظرر  32کنرد بره همرین خراطر بره ازای هرر سروال  نفر 
گرررفتن ریررزق تعررداد  کرره بررا در نظررر  از دانشررجویان واجررد شرررایو داوطلررب  3657گرفترره شررد 

هرا  ها عبرارت از دانشرکده اب شدند. خوشهای انتخ گیری خوشه همکاری به صورت نمونه
..( بودنررد. .کافرره تریررا و، آزمایشررگاه، سررایت، هررای مختلررف هررر دانشررکده )بلرروک و بخررش

های ورود به پژوهش شامل دانشجوی همان واحد دانشرگاهی شراغل بره تحصریل در  مالک
کامررل برررای مشررارکت در پررژوهش و مررالک، 20-27سررال تحصرریلی  هررای خررروج  رضررایت 

، داشرتن شررایو جسرمی سرخت، عردم تمایرل بره همکراری، انشرجوی آن دانشرگاهنبودن د
یررادی از سررواالت بررود. برررای اجرررای مالحظررات اخالقرری برره افررراد  پاسررخ نرردادن برره تعررداد ر
کامالو محرمانه خواهد بود و اسرمی از آنهرا  که اطالعات آنها  کننده توضیح داده شد  شرکت 

بنررابراین بررا اعررالم رضررایت وارد پررژوهش شرردند. برررای در رونررد پررژوهش آورده نخواهررد شررد 
( اسرتفاده شرده اسرت. 3112، دالور، 2663، 1طراحی سواالت پرسشنامه از شیوه )آلرن و یرن

تعراریف و دالیرل اسرتفاده از ، هرای شخصریتیویژگری، هرامرحله اول: در این مرحله سیاهه
گ شرربکه رفترره در ایررن زمینرره هررای اجتمرراعی مجررازی و حاررور در آنهررا و تحقیقررات صررورت 

هایی از علررل و/یررا دالیررل حاررور و اسررتفاده از ایررن  گررردآوری شررد و بررر مبنررای آنهررا سرریاهه
سرواالتی برررای بررسرری ، ها و عوامررل تأثیرگرذار در ایررن حروزه فررراهم آمرد. در مرحلرره دوم شربکه

کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی مجرازی و حارور در آنهرا طراحری شرد ترا  افزایش یا 
کنشبت کررد. سرپ  از  ها را پیش های مختلرف مررتبو برا مشرارکت در ایرن شربکه وان  بینری 

گروه نفررر از دانشررجویان و غیررر دانشررجویان( بررا  15تررا  1هررایی بررا تعررداد متفرراوت )از  میرران 
، در مقایسه با دوستان و آشرنایان و اطرفیران خرود، شما(«  استفاده از یک پرسش غربالگرانه

                          
1. Allen, M. J., & Yen, W. M. 
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گرام کهچقدر در شرب، در مجمو  ، فیسربوک، تلگررام، های اجتمراعی مجرازی ماننرد اینسرتا
کم«.. حاور دارید.واتساپ و یراد، متوسرو، ؟  یراد(، ر ترن از دانشرجویان و غیرر  21، بسریار ر

یراد»دانشجویان  با مشرارکت  یراد»و « ر عالقمنرد بره مشرارکت در پرژوهش انتخراب ، «بسریار ر
افراد منتخب و با حرذ  و حرک و اصرالی ی غیرساختارمند  انفرادی با  شدند. با مصاحبه

کره در نهایرت پر  از فرآینرد  57، های مورد استفاده مجموعه پرسش پرسش استخراج شرد 
هررا پررر  از  پرسرررش فرررآهم آمررد. پاسرررخ 56، وارسرری روایرری صررروری )کرره در ریررر آمرررده اسررت(

گم شرده )بره شررن انردک برودن  21گردآوری وارد نرم افزار اس پی اس اس  ترا  2شد و مقادیر 
هررای هررر پاسررخ دهنررده برره هررر سررازه )متغیررر مکنررون  پاسررخ( بررا اسررتفاده از میانرره پاسررخ 1

کنارگرررذاری پرسشرررنامه، وابسرررته( یرررادی از  جرررایگزین و در انتهرررا بعرررد از  کررره تعرررداد ر هرررایی 
 پرسشنامه وارد پژوهش و تحلیل ها آغاز شد. 272سواالتشان پاسخ داده نشده بود تعداد 

گزینره، که برای پاسخ به هر پرسرش ها موظف بودند آزمودنی ی  گانه های هشرت یکری از 
کرم»، «هیچ یا تقریبا هیچ» یراد»، «بیشرتر از متوسرو»، «کمترر از متوسرو»، «کرم»، «بسریار  ، «ر
یرراد» کننررد؛« همیشرره یررا تقریبررا همیشرره»و « بسرریار ر گزینرره ارزق را انتخرراب  هررای  برررای هررر 

   داده شد.اختصا 1-7-0-1-5-1-2-3عددی به ترتیب معادل: 

 ها یافته
 شناختی های جمعیت . یافته1

کننده در این پژوهش به طور میرانگین  272  15ترا  31سرال )از  22دانشجوی مشارکت 
که  کننردگان در  0/21درصد زن؛  17درصد مرد و  52سال( سن داشتند  درصد از شرکت 

ها  کننرردهدرصررد از مشررارکت  2/26 درصررد در مقطررع فرروق لیسرران ؛ 5/3مقطررع لیسرران  و 
 35، ی علررروم انسرررانی درصرررد از دانشرررجویان از دانشرررکده 17درصرررد متأهرررل؛  2/2مجررررد و 

ی  درصررد از دانشررکده 7، ی علرروم پایرره درصررد از دانشررکده 1، ی فنرری درصررد از دانشررکده
 ها بودند. کشاورزی و بقیه از سایر دانشکده
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 . روایی 2

کره ثابرت شرو روایی پرسشنامه با این هد  انجام می د ابرزار پرژوهش بره طرور دقیرق شرود 
کرره برررای سررنجش آن سرراخته شررده اسررت. بررسرری روایرری ابررزار  همرران چیررزی را مرری سررنجد 

روق ، پژوهش دو بخش دارد: روایی محتوایی و روایری سرازه. بررای بررسری روایری محتروایی
کیفری انجرام مری بررای بررسری ایرن ، شرود. در پرژوهش حاضرر آماری وجود ندارد و به صورت 

سرنجی  های ارتباطرات و روان تن از اساتید رشته 2ز روق سی وی آی استفاده شد. روایی ا
گرفتنرد و برر مبنرای بازخوردهرای  اندرکاران شبکه و دست های مجرازی طرر  مشرورت قررار 

گرفررت و  56نهایترراو روایرری محترروایی ، اصررالحی و نظرررات تکمیلرری پرسررش مررورد تاییررد قرررار 
کرره سررواالت پرسشررنامه کررافی و  قرردرت توضرریح، افیت و روانرری الزمشررف، پذیرفترره شررد  دهی  

ی مررورد نظرر را دارد. در روق سرری وی  گیری  قابررل قبرول برررای سرنجش خصیصره تروان انردازه
 طراحی و برای نظر خواهی به متخصصان فرستاده شد. 3ای مطابق جدول  پرسشنامه، آی

  CVIنمونه پرسشنامه  -1جدول 

 گویه ها
ضروری 

(NA) 
ضروری با انجام 
 (NBاصالحات جزیى )

ضروری با اصالحات 
 (NCکلی )

ضروری نیست 
(ND) 

اصالحات 
 مدنظر

1-....... 
2-........ 
3-........ 
. 
. 
. 

     

     

     

 
گویرره، سررپ  براسرراس فرمررول ریررر کررل  گویرره و برررای  هررا  مقرردار سرری وی آی برره ازای هررر 

گرر مقردار سری وی آی بریش از  آن پرذیرفتی اسرت )حراجی  برود روایری 72/6محاسبه شرد. ا
 (.3126، زاده و اصغری
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گویره هرا بره ازای ، مقدار سری وی آی محاسربه شرده در پرژوهش کرل  متخصرص  2بررای 
یراد برودن  13/6پاسخ دهنده  گویره بره سربب ر بود. شایان نکر است از آوردن سی وی آی هر 

کل بسنده شده است. تعداد آن پرهیز شده و فقو به نکر سی وی  آی 
دانشررجو تحلیررل عرراملی انجررام شررد و در مرتبرره  06پرسررش ابترردا بررر روی  56بعررد از تاییررد 

یاد پایایی از پرسشنامه حرذ  شردند و پرسشرنامه  0اول  سوال به علت پایین بودن بسیار ر
 سوال تغییر داده شد. 15نهایی به 

کتشررافی و تاییرردی روایرری سررازه: برررای بررسرری روایرری سررازه نیررز از روق تح لیررل عرراملی ا
که یافته کتشافی ابتردا  استفاده شد   566های آن در ادامه خواهند آمد. برای تحلیل عاملی ا
کتشرافی و تاییرد عامرل  دانشجو به پرسشنامه ها پاسخ دادند و بعد از انجام تحلیل عاملی ا

 پاسخ دادند. ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی دانشجوی دیگر به پرسشنامه 172، ها

ای از روق تحلیرررل عررراملی  بررره منظرررور اسرررتخراج عوامرررل مربرررون بررره مجرررارورزی شررربکه
کتشرافی اسرتفاده شرد. معیرار اسرتخراج عوامرل برا اسرتفاده از نمرودار اسرکری و ارزق ویرژه  ا
گرفرت و همچنرین جهرت  یرابی قررار  که با روق چرخش واریماک  مورد ارر باالتر از یک بود 

کفای کفایرت نمونره بررداری n=566ت نمونره )بررسی مناسبت و  یرت بارتلرت و  کرو ( از آزمرون 
KMO  که مقردار  KMOاستفاده شد؛ انجام تحلیل به روق تحلیل عناصر اصلی نشان داد 
کره  15/6برابر با  کره مقردار براال و مناسربی اسرت و بیرانگر ایرن مطلرب اسرت  به دسرت آمرد 

کیسررر وقترری مقرردار ضرررایب قابررل ترروجهی هسررتند و طبررق نظرر، ضرررایب همبسررتگی  KMOر 
 (.  3116، ها توان عاملی شدن دارند )هومن داده، باشد 0/6بزرگتر از 

بررررای تعیرررین عوامرررل از معیرررار ارزق ویرررژه بررراالتر از یرررک و نمرررودار اسرررکری )سرررنگریزه( 
کرره ایررن آزمررون واجرررد  کرره در مجمرررو   1اسررتفاده شررد. نتررایج بیررانگر آن برررود  عامررل اسررت 

کل پرسشنامه مجارورزی شبکه درصد 71/50 یان   کردند.  از وار  ای را تبیین 
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گویرره ک رر  هررای  هررای عامررل یررک پیرامرون هیجرران و اسررتفاده از شرربکه برا توجرره برره اینکرره ا
به همین دلیل عامرل اول مبادلره هیجران/ شرناخت نامگرذاری شرد. ، چرخند مجازی می

م شردت مشرارکت ارایره ای برا نرا دومین عامل پرسشرنامه محقرق سراخته مجرارورزی شربکه
گویرره کرره بیشرتر برره نقررل و  هرای مربررون بره عامررل دوم در مرری شرد؛ و بررا بررسری و تفکررر در  یرابیم 

بنابراین با استناد بره پیشرینه تحقیرق عامرل سروم ، انتقال اطالعات و فرهنگ ها اشاره دارد
گذاری شد.   با نام مبادله فرهنگ نام 

یرران  ریررر مشررخص ایررت سرروال ابترردایی سرره عامررل  15کرره  براسرراس جرردول تبیررین وار
درصرررد از  71/50باشرررند و ایرررن سررره عامرررل در مجمرررو   مررری 3دارای ارزق ویرررژه بررراالتر از 
یان  مجارورزی شبکه یران  12/13کنند عامل اول  ای را تبیین می وار  2عامرل دوم ، از وار

یان  مجارورزی شبکه 32/0درصد و عامل سوم   کنند. ای را تبیین می درصد از وار

 جدول واریانس تبیین شده کلی -2ول جد

 عناصر
مجموع مجذور بارهای عاملی  ویژه اولیههای  ارزش

 استخراج یافته
مجموع مجذور بارهای عاملی 

 چرخش یافته

 کل
درصد 
یان   وار

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
یان   وار

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
یان   وار

درصد 
 تجمعی

1 75/36 12/13 12/13 75/36 12/13 12/13 71/0 12/32 12/32 
2 60/1 66/2 06/56 60/1 66/2 06/56 02/5 12/31 05/11 
3 61/2 32/0 71/50 61/2 32/0 71/50 51/5 62/31 71/51 

 

گویرره هررا و بارهررای عرراملی )برراالتر از  کرردام از آنهررا در 1/6عوامررل و  کرونبرراخ هررر  ( و آلفررای 
 امده است.  1جدول 

کرره دامنرره  مرری نشرران 1جرردول  بارهررای عرراملی خرررده مقیرراس مبادلرره هیجرران/ دهررد 
 56/6ترا  72/6شردت مشرارکت ، 17/6/ ترا 13مبادله فرهنگ از ، 13/6تا  16/6شناخت از
 برآورد شد. 
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کرونباخ -3جدول  ماتریس عناصر چرخش یافته و آلفای 

 شماره سواالت
 مبادله فرهنگ شدت مشارکت مبادله هیجان/شناخت

کرونباخ کرونباخ کرونباخآلفای  آلفای   آلفای 
 26/6 130/6 131/6 
22 16/6   
11 75/6   
22 02/6   
25 01/6   
26 05/6   
12 01/6   
16 06/6   
2 12/6   
33 10/6   
2 15/6   
2 13/6   
3 13/6   
22 51/6   
25 50/6   
5 52/6   
14 53/6   
34 53/6   
10 12/6   
15 17/6   
32 15/6   
20  72/6  
13  71/6  
6  07/6  
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 شماره سواالت
 مبادله فرهنگ شدت مشارکت مبادله هیجان/شناخت

کرونباخ کرونباخ کرونباخآلفای  آلفای   آلفای 
5  07/6  
31  01/6  
1  11/6  
4  56/6  
24   13/6 
15   76/6 
30   07/6 
12   10/6 
12   11/6 
23   51/6 
21   17/6 

 
که سرواالت 1براساس جدول  ، 37، 30، 31، 35، 33، 36، 2، 1، 7، 1، 2مشخص است 

سرررروال( روی عامررررل اول دارای بررررار عرررراملی  26) 15و  11، 12، 22، 21، 27، 20، 21، 22
که باالترین بار عاملی مربرون بره سروال  کمتررین برار عراملی  16/6برا مقردار  21بوده  اسرت و 

 7) 13، 26، 31، 0، 1، 5، 3برود. همچنرین سرواالت  15/6با برار عراملی  12مربون به سوال 
کره براالترین  برا  26برار عراملی مربرون بره سروال سوال( روی عامل دوم دارای بار عاملی بودند 

کمترین بار عاملی مربون به سروال  72/6بار عاملی  . همچنرین 56/6برا برار عراملی  5بود؛ و 
سرروال( روی عامررل سرروم دارای بررار عرراملی بودنررد  7) 16و  25، 21، 23، 32، 31، 32سرواالت 
 بود.  13/6دارای باالترین بار عاملی با میزان  25که سوال 

کره  1ی پایرایی )همسرانی درونری( نیرز در جردول نتایج بررس ارایره شرده اسرت. همرانطور 
 26/6ترا  13/6هرای مقیراس برین  دهنرد ضررایب بره دسرت آمرده بررای مولفره نتایج نشان مری

که مقادیر مناسبی به شرمار مری « مبادلره هیجران/ شرناخت»هرا  رونرد. از میران مولفره است 
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ه و پررر  از آن بررره ترتیرررب؛ مبادلررره دارای بیشرررترین ضرررریب شررراخص همسرررانی درونررری برررود
کلرری پرسشررنامه هررم  فرهنررگ و شرردت مشررارکت قرررار مرری برره  22/6گیرنررد. همسررانی درونرری 

 دست آمد.
 5نتایج مربون به ماتری  همبستگی و میانگین و انحررا  معیرار سره مولفره در جردول 

 آورده شده است.

 اه میانگین و انحراف استاندارد عامل، ماتریس همبستگی -4جدول 
 انحراف استاندارد میانگین 4 3 2 1 عامل ها

 15/31 33/17    3 مبادله هیجان/ شناخت -1

 13/1 11/20   3 51/6 شدت مشارکت -2

 17/1 17/37  3 12/6 01/6 مبادله فرهنگ -3

 61/21 13/366 3 71/6 76/6 21/6 نمره کل -4
 باشند. می 63/6در سطح معناداری 

 

کتشافی بره دسرت آوردن عامرلبعد از انجام تحلیل  هرا مجرددا پرسشرنامه را در  عاملی ا
هررا تحلیررل عرراملی تاییرردی را بررا  دانشررجو قرررار دادیررم و بعررد از جمررع آوری داده 172اختیررار 

کره  سرنجه نیکرویی بررازق ارایره مری 31استفاده از نرم افرزار لیرزرل انجرام دادیرم. لیرزرل  دهرد 
کرررارد ، (. در ایرررن پرررژوهش3220، و چررروی بررسررری حرررداقل سررره سرررنجه ضرررروری اسرررت )جا

شرراخص نیکررویی برررازق ، (GFIشرراخص نیکررویی برررازق )، هررای مجررذور خرری شرراخص
گرفتنرررد. مقرررادیر GFIشررراخص بررررازق تطبیقررری )، (AGFIتطبیقررری ) ( مرررورد اسرررتفاده قررررار 

گررر بررازق مناسررب مرردل اسررت. مقرردار مناسررب  و  GFI ،AGFIکروچکتر مجررذور خرری نشرران 
CFI کی از برازق مناسب است )گارسونهر چقدر به یک نزدیکت  (.  2665، ر باشند حا
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 برازش مدلهای  شاخص -5جدول 

 برازشهای  شاخص
سطح 
معنی 
 داری

ریشه خطای 
میانگین 
مجذورات 
 تقریب

شاخص 
نیکویى 
 برازش

شاخص 
تعدیل 
شده 
نیکویى 
 برازش

شاخص 
نیکویى 
 تطبیقی

شاخص 
نیکویى 
 بهنجار

 P RMSEA GFI AGFI CFI NFI عنوان آماری
 12/6 26/6 07/6 73/6 623/6 663/6 مقادیر مشاهده شده

 
که مدل دارای برازق مطلوب می 1با توجه به اطالعات جدول  گفت   باشد. می توان 

 گزارق شده است. 0مقدار تی و سطح معنی داری در جدول ، تخمین پارامتر

گویه، تخمین پارامتر -6جدول   پرسشنامههای  مقدار تی و سطح معنی داری 
 سطح معنی داری مقدار تی تخمین پارامتر گویه ها
2 31/3 15/31 663/6 
3 21/6 23/35 663/6 
2 21/6 17/31 663/6 
2 35/3 22/35 663/6 
5 20/3 36/37 663/6 
10 20/3 31/32 663/6 
11 30/3 20/22 663/6 
14 71/6 10/36 663/6 
15 21/6 21/35 663/6 
16 37/3 77/30 663/6 
12 61/3 12/30 663/6 
22 01/6 06/31 663/6 
25 22/6 16/35 663/6 
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 سطح معنی داری مقدار تی تخمین پارامتر گویه ها
26 01/6 25/36 663/6 
22 35/3 03/26 663/6 
22 12/3 10/23 663/6 
25 31/3 06/31 663/6 
32 21/6 22/35 663/6 
33 75/6 21/32 663/6 
34 11/6 33/35 663/6 
1 61/3 13/30 663/6 
4 75/6 03/36 663/6 
5 37/3 37/31 663/6 
6 25/3 21/26 663/6 
13 21/3 02/23 663/6 
20 67/3 65/31 663/6 
31 25/3 12/32 663/6 
12 63/3 10/35 663/6 
12 21/6 17/30 663/6 
15 60/3 22/35 663/6 
21 21/6 12/32 663/6 
23 61/3 52/30 663/6 
24 22/6 21/32 663/6 
30 26/3 11/37 663/6 
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 مقدار تی بارهای عاملی -1نمودار 
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 گیری بحث و نتیجه

گیری میررررزان مشررررارکت در  هررررد  از ایررررن پررررژوهش تهیرررره مقیاسرررری بررررومی برررررای انرررردازه
کره ویژگیهای  شبکه ی قابرل قبرولی  سرنجانه هرای روان اجتماعی مجرازی اسرت بره نحروی 

 برخوردار باشد.
گرفرت. روایری محتروا و روایری ، به جهت تعیرین روایری ایرن مقیراس سرازه مرورد نظرر قررار 

وارسرری روایرری صرروری   هررای از اطالعررات برره دسررت آمررده از روق، برررای بررسرری روایرری محترروا
کتشرافی و تأییردی( سرود  استفاده شد و بررای وارسری روایری سرازه از روق تحلیرل عراملی )ا

کار گویه مقیاس مجارورزی شبکه، برده شد. حاصل  که  آن در میران سره عامرل های  ای بود 
 وریع شده بودند.ت

عامررل ، «ی هیجان/شررناخت مبادلرره»عامررل اول برره ، ی ایررن مقیرراس گانه از عوامررل سرره
 شود.  مربون می« شدت مشارکت»و عامل سوم به « ی فرهنگ مبادله»دوم به 

یافررت  عامررل اول )مبادلرره یررع و ابررراز و ارسررال و در ی هیجان/شررناخت( برره تولیررد و تور
نررراراحتی و ماننررد اینهرررا( و ، خنررده، دوسرررتی، اتشررکلهای مختلفرری از هیجررران )احساسرر

آمرررروزق و ماننررررد اینهررررا( اختصررررا  ، مشررررورت، نظرررررات، اخبررررار، شررررناخت )اطالعررررات
و « د؟یرنکمی احساسرات ابرراز اجتمراعی یها شبکه در اندازه چه تا»هایی مانند  دارد.گویه

گرفتن مشورت در زمینه»   ی اسرتفادهاجتمراعهای  مختلف از شبکههای  تا چه اندازه برای 
چرره »و « کنررد؟ های اجتمرراعی چقرردر شررما را ناراحررت می محتویررات شرربکه» و « کنیررد؟ مری

در ایررن « کنیررد؟ مری افررت اخبرار اسررتفادهیا دریرراجتمراعی برررای ارسرال های  مقردار از شرربکه
های اجتمراعی مجرازی برا متغیرهرای هیجرانی و  گیرند. مشارکت در شبکه دسته جای می

ها ممکرن اسرت برر روابرو عراطفی  ای م ال عارویت در ایرن شربکهبر، عاطفی ارتبان دارند
( یرا برر میرزان و دوام روابرو دوسرتانه بیفزاینرد 2633، 1تأثیر نامطلوبی بگذارند )الفنسرتن و نرولر

کنرد  روابو مشارکت، ( اعتماد2635، و همکاران 2)وانگ جویانه و رضایت از زندگی را مترأثر 
                          
1. Elphinston, R. A., & Noller, P. 
2. Wang, J. L. 
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کرری، )ولنررزوئال های اجتمرراعی مجررازی برررای  همچنررین اسررتفاده از شرربکه (.2662، 1پررارک و 
یافت دانش یره ها و آموزق در -ای مترداول تبردیل شرده اسرت )گارسریا هرای مرورد نیراز بره رو
گارسا کریم  چنان، (2631، ؛ حمید و همکاران 2631، سانچز-مارتین و  گرزارق  که بر مبنرای 
العرررات مرررورد نیررراز بررره ایرررن درصرررد مررروارد بررررای یرررافتن اط 21(کررراربران در 2635و همکررراران )

  کنند. ها مراجعه می شبکه
کررراربر در شررربکه عامرررل دوم )شررردت مشرررارکت( بررره انررردازه های اجتمررراعی  ی مشرررارکت 

کره از همران آغراز سراخت « شدت مشرارکت»شود.  مجازی مربون می از معیارهرایی اسرت 
گونی تعریرف شرد. ال مطرری و بره شریوه، گیری مشارکت های اندازه مقیاس گونرا ، یسرونهای 

( در ساخت نخستین و معروفتررین مقیراس سرنجش مشرارکت در 2667استنفیلد و لم  )
را « شرردت»، (FBIهای اجتمرراعی مجررازی )مقیرراس شرردت اسررتفاده از فیسرربوک:  شرربکه

کار خود قرار دادند و آن را با تعداد  شردت ، مدت زمان حاور در شربکه، «دوستان»مبنای 
مطررابق  (3616)  ، یری  شرربکه در زنرردگی روزانررهگ پیونررد عرراطفی بررا شرربکه و میررزان جررای

که فرد در شربکه، «ای مقیاس مجارورزی شبکه»دانستند. در عامل سوم  های  مقدار زمانی 
کنش یافررت  اجتمرراعی حاررور دارد و نیررز برخرری  هررای شرراخص و رایررج )ماننررد ارسررال و در

گرفتره شرده هایی از شردت مجرارورزی شربکه متن( به عنوان شاخص انرد )نگراه  ای در نظرر 
گویرره2632، 2کنیررد برره تررورل و سرررنکو د ین هسررتیرره آنالکرر یچرره مقرردار از زمرران»هایی ماننررد  (. 

چررره مقررردار از اوقرررات فراغرررت شرررما صرررر  »و « شرررود؟ یم یاجتمررراع یها هکصرررر  شرررب
 شوند. به این عامل مربون می« شود؟ می اجتماعیهای  شبکه

، تی از فرهنرررگ )کترررابی فرهنرررگ( بررره تبرررادل شرررکلهای متفررراو عامرررل سررروم )مبادلررره
گویره، موسیقی چقردر بررای دسترسری »هایی ماننرد  مذهب و مانند اینها( اختصا  دارد. 

چقرردر برررای امررور مررذهبی از »و « کنیررد؟ های اجتمرراعی اسررتفاده می برره موسرریقی از شرربکه
عنوان  تولید و مصر  موسیقی به به عنوان م ال« کنید؟ های اجتماعی استفاده می شبکه

                          
1. Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K. F. 
2. Turel, O., & Serenko, A. 
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ی میرران شررنوندگان و هنرمنرردان در اثررر مواجهرره بررا  ی فرهنگرری رایررج( و رابطرره هیررک فرررآورد
از هررر لحررا  تغییررر ، های اجتمرراعی مجررازی خصوصرراو  های جمعرری عمومرراو و شرربکه رسررانه

کنیرررد بررره  (.2633، و لررری و همکررراران 2631، نرررورث و اسرررترالیا، کرررراوس کررررده اسرررت )نگررراه 
کترررراب، های تولیررررد تغییراترررری از همررررین دسررررت در شرررریوه شررررناخت ، عرضرررره و مصررررر  

کرراران صررنعت نشررر شرربکه برره یررک الررزام ، های اجتمرراعی و تعامررل بررا آن را برررای دسررت انرردر 
کرررده اسرررت )جررراروارد و هلرر  ورزی نیرررز  در امرررور مربرررون برره دیرررن (.2635، 1حیرراتی تبررردیل 

، های ارتبررران برررا روحانیررران توجهی از جهررران اهرررل ایمررران از جملررره شررریوه هرررای قابرررل بخش
کتابهررای دینرری و از ایررن ، های نررو بررا غیرمؤمنرران و پرسشررهای و پاسررخ  مواجهرره دسترسرری برره 

گذاشرته شبکه، قبیل اند )نگراه  های اجتماعی مجازی تأثیرات عمیق و ماندگاری بر جای 
کنش (. در مورد سایر فرآورده2667، 2کنید به نایلند و نیر های فرهنگی نیرز نقرش اثرگرذار  ها و 

 ی قابل انکار نیست.های اجتماعی مجاز شبکه
های اجتمررراعی مجرررازی و  هرررای مشرررارکت در شررربکه اغلرررب قریرررب بررره اتفررراق مقیاس

کل گروه، مجارورزی در  اند )سیگرسرون  ی دانشجویی ساخته شده نمونههای  با استفاده از 
یاسررن 2637، و چنررگ و بررر همررین ، ( و پررژوهش حاضررر نیررز اینگونرره اسررت2631، 3و نیررز اندر

تروان  ر روایی بیرونی پژوهش را باید در نظر داشت. از این مقیراس میاین محدودیت د، مبنا
کلیرره های اجتمرراعی  هررا در شرربکه ی مشررارکت آزمودنی هررای مرررتبو بررا انرردازه ی پژوهش در 
 ( بهره برد.SNSمجازی )

 سپاسگزاری
که بزرگوارانه و با دقت پردازق آماری پرژوهش ، بدینوسیله از سرکار خانم دکتر شاطریان 

، موحردی، بحرانری، هرا و آقایران همچنرین از خانم .سپاسرگزارم، رد بازنگری قررار دادنردرا مو

                          
1. Hjarvard, S., & Helles, R. 
2. Nyland, R., & Near, C. 
3. Andreassen, C. S. 
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 ضمیمه
 «ای مجازورزی شبکهمقیاس »

گویه توضیح: همه  شوند: گذاری می ها به صورت مستقیم و به شکل ریر نمره ی 

یچ
و ه یبا

 تقر
چ یا

هی
 

کم
یار 

بس
 

 کم

سو
متو

ر از 
کمت

سو 
متو

ر از 
شت

بی
 

یاد
ر

یاد 
ار ر

سی
ب

و   یبا
 تقر

ه یا
یش

هم
شه

همی
 

3 2 1 5 1 0 7 1 

 
 است.متغیر  272تا  15ی هر آزمودنی بین  به این ترتیب نمره

 ای مقیاس مجازورزی شبکه
، یاجتمرراع یها هکا شرربیرر یاجتمرراعی مجررازهای  ریررر منظررور از شرربکه یها در پرسررش

گرام نهررا هسررتند. لطفرراو یالیررن و ماننررد ا، گوگررل پررالس، فیسرربوک، تلگرررام، واتسرراپ، اینسررتا
نرد؛ ک ی  مرکت شرما را بهترر مرنعیره موقعکرد ییررا انتخراب بفرما یا نهیگز، هر پرسش یبرا

گزیتررریکنزد، دید داشررتیررهرگرراه ترد ها پاسررخ  د و لطفرراو برره تمررام پرسررشیررنکنرره را انتخرراب ین 
 م.ین پژوهش سپاسگزاریشما در ا یارکد. از همیده
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1 
های  صرر  شربکهچه مقدار از اوقرات فراغرت شرما 

         شود؟ اجتماعی می

2 
های اجتمررراعی بررررای برقرررراری  چررره مقررردار از شررربکه

         کنید؟ تماس تلفنی استفاده می

های اجتمرررراعی چقرررردر شررررما را  محتویررررات شرررربکه 3
 کند؟ زده می متعجب و شگفت

        

کرررره آنالیررررن هسررررتید صررررر   4 چرررره مقرررردار از زمررررانی 
 شود؟ های اجتماعی می شبکه

        

5 
کررره بررره یکررری از  قبرررل از خرررواب چقررردر احتمرررال دارد 

 های اجتماعی سری بزنید؟ شبکه
        

6 
چه مقدار برای برقراری ارتبان با دوسرتان و آشرنایان 

 کنید؟ های اجتماعی استفاده می از شبکه
        

2 
گررررفتن مشرررورت در زمینررره های  ترررا چررره انررردازه بررررای 

اجتمررررررراعی اسررررررررتفاده های  مختلرررررررف از شرررررررربکه
 کنید؟ می

        

2 
های اجتمرررراعی برررررای یررررافتن  چرررره انرررردازه از شرررربکه
 کنید؟ دوست استفاده می

        

5 
های اجتمررررراعی ابررررررراز  ترررررا چرررررره انررررردازه در شرررررربکه

         کنید؟ احساسات می

10 
های اجتمرراعی برررای ارسررال یررا  چرره مقرردار از شرربکه

         کنید؟ دریافت اخبار استفاده می

های اجتمررررراعی بررررررای ارسرررررال و  چقررررردر از شررررربکه 11
 کنید؟ دریافت محتویات صوتی استفاده می

        

12 
کترررراب از شرررربکه های  چقرررردر برررررای دسترسرررری برررره 

 کنید؟ اجتماعی استفاده می
        

13 
های اجتمرررررررراعی برررررررررای  چررررررره مقرررررررردار از شررررررربکه

 کنید؟ ارسال/دریافت عک  استفاده می
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14 

اندازه برای کسب اطالعرات و مشرورت جهرت تاچه 
گوشری تلفرن ، مبلمان، خرید اقالم زندگی )تلویزیون

های اجتمرررررراعی اسررررررتفاده  همررررررراه و...( از شرررررربکه
 کنید؟ می

        

چرررره مقرررردار از ارتبرررران ، های اجتمرررراعی در شرررربکه 15
 کنید؟ ی صوتی/ تصویری استفاده می زنده

        

         دهید؟ نظر می های اجتماعی چقدر در شبکه 16

12 
های  هرررررررای بیشرررررررتر در شررررررربکه داشرررررررتن مخاطب

         چقدر برایتان مهم است؟، اجتماعی

های  چقررردر بررررای دسترسررری بررره موسررریقی از شررربکه 12
 کنید؟ اجتماعی استفاده می

        

های اجتمرراعی  چقرردر برررای امررور مررذهبی از شرربکه 15
 کنید؟ استفاده می

        

20 
های اجتمرررررررراعی برررررررررای  مقرررررررردار از شررررررربکهچررررررره 

 کنید؟ های متنی استفاده می ارسال/دریافت پیام
        

21 
گروه های مختلرف یرک  چه مقدار برای عاویت در 

 کنید؟ شبکه اجتماعی اقدام می
        

22 
های اجتمررراعی  بررررای بررره روز برررودن چقررردر از شررربکه

         کنید؟ استفاده می

23 
اجتماعی برای اطال  سرریعتر از های  چقدر از شبکه

         کنید؟ اخبار استفاده می

24 
کررردن چقرردر از شرربکه های اجتمرراعی  برررای خریررد 

         کنید؟ استفاده می

چرره مقرردار برررای برقررراری ارتبرران بررا اقرروام و فامیررل از  25
 کنید؟ های اجتماعی استفاده می شبکه

        

26 
های اجتماعی بر شرما  شبکهتا چه اندازه محتویات 

 گذارند؟ تأثیر می
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22 
های اجتمرررراعی چقرررردر شررررما را  محتویررررات شرررربکه

 کند؟ ناراحت می
 

        

22 
های اجتمرررراعی  چقرررردر برررررای خندیرررردن از شرررربکه

 کنید؟ استفاده می
        

25 
گرفتن آموزق های شغلی یا تحصیلی از  چقدر برای 

         کنید؟ میهای اجتماعی استفاده  شبکه

30 
های اجتمرررررررراعی برررررررررای  چررررررره مقرررررررردار از شررررررربکه

 کنید؟ ارسال/دریافت فیلم استفاده می
        

31 

چرره مقرردار برررای برقررراری ارتبرران بررا همکرراران و/یررا 
های اجتمرررراعی اسررررتفاده  ها از شرررربکه همکالسرررری

 کنید؟ می
        

32 

های اجتمراعی جهرت انجرام  ترا چره انردازه از شربکه
مررررتبو برررا شرررغل و یرررا تحصررریل اسرررتفاده  کارهرررای

 کنید؟ می
        

33 
گررررفتن ترفنررردها و مهارتهرررای ویرررژه از  چقررردر در یررراد 

         کنید؟ های اجتماعی استفاده می شبکه

های اجتمرراعی برررای ابررراز عالقرره برره  چقرردر از شرربکه 34
 کنید؟ شخصی دیگر استفاده می

        

 

 
 
         




