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 دهیچک

اسحت هحه توجحه بحه  ن      یمسحلهه مممح   هحا  امیح ، دقت به صححت پ  یمجاز یاجتماع یها در شبکه امینشر/بازنشر پ: با توجه به امکان مقدمه

و  یابیح ارز ،یابیح و باز یاطالعحات  ازیح ن صیتحوان هحاربران در تشح     ،گحر ید سحویی . ازشود یها م شبکه نیا یاعتماد به محتوا شیموجب افزا

هحا    ن دقحت  زانیح م بحر  یاجتماع یها هاربران شبکه یسواد اطالعات تأثیردنبال فمم  به ،شود. پژوهش حاضر مییتهق مممهاربست اطالعات 

 است. یاجتماع یها منتشره در شبکه یها امینسبت به صحت پ

ب حش صححت    برای زمون هرونباخ  جی. نتابوده و صحت اطالعات یدو قسمت مربوط به سواد اطالعات  شامل نامه : پرسششناسی روش

 300نامحه بحه     شحد. پرسحش   یدو ححوزه بررسح   نینظران ا براساس نظر صاحب ییبوده. روا 875/0 یب ش سواد اطالعات و 894/0اطالعات 

 شد. ینامه گرد ور پرسش 165تهگرام ارسال و  یهاربر شبکه اجتماع

 یریبحه هحارگ  »شحاصص  هحاربران،  ی شحاصص سحواد اطالعحات    7در حد متوسط اسحت  در   اه هاربران شبکه ی: سطح سواد اطالعاتها افتهی

در  . ( اسحت 47/3مقحدار )  نیهمتحر  یدارا« وجحو  جسحت  یهحا  گاهیو پا یمنابع اطالعات یابیارز»( و ممارت 76/3) مقدار نیشتریب «اطالعات

 نیانگیح بحا م « هننحده  ت صص نقل»مقدار،  نیو همتر 73/3 نیانگیبا م« سالمت»مقدار مربوط به  نیشتریصصوص دقت به صحت اطالعات ب

 است.   54/3

و دو و دقحت بحه صححت اطالعحات رابطحه       کیح هاربران گروه  یسواد اطالعات نیب رمن،ی زمون اسپ جیاساس نتارب نیهمچن گیری: نتیجه

و دو رابطحه   کیح هحاربران گحروه    یهحا از سحو   شحبکه  نیح توجه به صحت اطالعات منتشره در ا زانیم نیدارد. ب یداردهه شدت هم دوجو

 .دارد یوجود دارد هه شدت هم یمعنادار

 .نترنتیا ،صحت اطالعات ی،سواد اطالعات ی،مجاز یاجتماع یها : شبکهها هدواژیکل
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 همقدم

همحه روزه در   افحراد  و هسحتیم  اطالعحاتی  منحابع  و فناوری در زیادی های پیشرفت شاهد هه حاضر عصر در

هستند، دسترسی و استفاده بمینه از اطالعات  تماس در پیشرفته دنیای این با محل هار و تحصیل یا زندگی روزمره

 به دسترسی توانایی اطالعاتی، منابع درست شناسایی توانایی اطالعاتی سواد. »اهمیت دارد بسیار اطالعاتی یا سواد

 (.14: 1386 پریرخ، در از پور اسماعیل و جوهار) « نماست از استفاده هدفمند توانایی وها   ن

هحا   یابحد و ایحن شحبکه    های اجتماعی مجازی انتقال محی  اطالعات، بیشتر از طریق شبکه هه امروزه  نجاییاز

هَتحز و   بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد امکان برقراری ارتباط بحا شحمار فراوانحی از افحراد دیگحر     

هنگحی و اقتصحادی را   هحای زمحانی، مکحانی، سیاسحی، فر     ،  فحار  از مححدودیت  (Katz & Aspden, 1997)  سپدِن

های اجتمحاعی ارتبحاط تنگحاتنگی ححاهم        لذا بین سواد اطالعاتی و شبکه (Kraut, et al., 2002)هِروت  دهند می

 است. 

یافحت. انتقحال    دسحت  فراوانحی  اطالعحات  به مجازی اجتماعی شبکه یک در عضویت با توان می روزها این

عادی اسحت و روزانحه حجحم زیحادی از اطالعحات صححیح و       های اجتماعی مجازی امری  اطالعات از طریق شبکه

 شود. نادرست از طریق این مجاری ارتباطی بین افراد م تهف با سطح  گاهی و سواد م تهف منتشر می

دچار شک و تردید ها   ن اعتبار از اطمینان برای افراد هه هستیم فیهترنشده بیشتری اطالعات شاهد روز هر

شده در  ی حصول اطمینان از ابزاری استفاده هنند. مسلهه صحت اطالعات منتشره و بازتولیدهستند و باید بتوانند برا

 مجحازی  اجتماعی های شبکه در های اجتماعی مجازی مورد شک و تردید جدی قرار دارد. بنابراین هاربران شبکه

 فراینحد  شحدن   دار صدشحه  موجحب   ن، نداشتن باشندهه  داشته را ناصحیح از صحیح اطالعات تش یص توانایی باید

 .شود می دیگران به درست و صحیح اطالعات ارسال

 از تحوان  نمحی   ،ایحن  وجود بدون هه طوری به نیست  پوشیده هس هیچ بر اطالعاتی نیز سواد امروزه اهمیت

 و دارنحد  را ممارت این چقدر افراد هه این فمم برای. مقصد رسید به و یافت را صود راه اطالعات عظیم حجم میان

 بحه  نسحبت  هحاربران،  در ممحارت  ایحن  سحنجش  بر عالوه باید هنند، می استفاده  ن از چقدر صود روزمره زندگی در

 .هنیم تأمل جامعه در جریان است، در ها شبکه این توسط اطالعات انتقال روزافزون افزایش با هه اثراتی

انجحام شحده   هحا    ن و مفاهیم محرتبط بحا   های زیادی در زمینه سواد اطالعاتی، شبکه های اجتماعی پژوهش

 های اجتماعی با سواد اطالعاتی منتشرهنندگان اما رابطه بین صحت اطالعات تولید یا بازتولید شده در شبکهاست  

مورد توجه قرار نگرفته است. مفاهیمی مانند  لودگی اطالعاتی نیز در پیشینه هحا محورد بررسحی قحرار گرفتحه      ها   ن

 ای مطالعه در( Chamberlian, 2009چمبرلین ) عنوان نمونه گاتنگی با صحت اطالعات دارند. بهناست هه ارتباط ت

 و فحراوان  اطالعحات  تولیحد  بحرای  هانالی عنوان به توییتر معرفی با «اطالعات  لودگی برای مسیری توییتر» عنوان با
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 چنحین  پیوسحتن  وقوع به در قدرتمند ابزاری را  ن اطالعات، هردن  لوده در  ن غیرعمدی و عمدی نقش توصیف

 Manuel Cuadradoa ,Eugenia) پحونز  نتحرو مُ و مولینحا  زروئِح  هحادرادو،  لئِمانو پژوهش .هند می معرفی ای پدیده

Ruiz-Molina , Juan D. Montoro-Pons, 2012 )تحرویج  بحرای  اجتمحاعی  هحای  شحبکه  و عهمحی  رقابت» عنوان با 

 هحای  شحبکه  های همیحا  اسحت هحه تحأثیر     از جمهه پژوهش «دانشگاه دانشجویان میان در اطالعاتی سواد و فناوری

 در والنسحیا  دانشگاه دانشجویان روی بر را فناوری از استفاده توانایی و اطالعاتی سواد بررسی همچنین و اجتماعی

 همچنحین  و 1توئنتی اجتماعی  شبکه طریق از  موزشی فیهم تحقیق، این انجام برایها   ن .هرده است بررسی اسپانیا

 شحبکه  دو  بحو   فحیس  و تحوئنتی  دهد می نشان تحقیق این نتایج. هردند توزیع دانشجویان بین در را ای نامه پرسش

 امکانحات  از استفاده بیشترین پیام ارسال و  نالین یوگو گفت همچنین. است دانشجویان بین در محبو  اجتماعی

 اهمیت» تکنولوژی، و اطالعاتی سواد از دانشجویان در  صصوص در. است دانشجویان بین در ها سایت و  این

 برصحوردار  امتیحاز  باالترین از «اطالعات اهمیت» و  «جدید های تکنولوژی اهمیت» ،«اطالعات هسب برای اینترنت

 .است شده در  همتر دانشجویان سوی از «افزارها نرم از استفاده»  ن صالف بر. است بوده

صحورت ویحژه بحر سحواد اطالعحاتی       به( Jana Varlejs & Eileen Stec, 2014ک )ستِاِ لییناِ و جزوارلِ جانا

 راها   ن هه طوری به  موزان دانش اطالعاتی سواد بر مؤثر عوامل» عنوان با تحقیقی هرده و در موزان تمرهز دانش

 بحرای  الزم ممحارت  با را  موزان دانش اند مدارس توانسته  یا هه  این بررسی به «دهند انتقال دانشگاه به دبیرستان از

 محدارس  هتابحداران  هحه  است  ن از حاهی تحقیق این در  مده دست به نتایج صیر؟ یا هنند تربیت دانشگاه به ورود

 در  محوزان  دانحش  بحه  بتوانند هه هایی فرصت و هنند مشارهت معهمان با بتوانند هه دارند قرار موقعیتی در ندرت به

 . است محدود هنند، همک اطالعاتی سواد های ممارت

محارات توپحال اوغهحو    . انحد  برصی از پژوهشگران سواد اطالعاتی را با میزان استفاده از فناوری مرتبط دانسته

(Tapaloglu, Tekkanat, 2015 )اطالعاتی سواد سطح و اطالعات فناوری از استفاده میزان» عنوان با تحقیقی در» 

 فنحاوری  از اسحتفاده  در سحواد  سحطح  و اطالعحات  تکنولوژی صصوص در سواد سطح بین طرفه رابطه دو بررسی به

 و هارشناسححی مقطححع در التحصحیل  فححار  دانشححجوی 200 پحژوهش،  ایححن  محاری  نمونححه هححه انحد  پرداصتححه اطالعحات 

 در تحصحیل  ححال  در دانشحجویان  تحقیحق،  ایحن  در. بحوده اسحت   2تراهیا  دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان

 در معنحاداری  تفحاوت  شحده،  گرفتحه  هحای   زمحون  طبحق  بر اینکه نکته دیگر و اند نداشته مشکهی «مسلهه حل» ممارت

 وجحود  هحامپیوتر  توسحط  اطالعحات  فنحاوری  از اسحتفاده  زمان مدت و ها فناوری و ها توسعه ممارت تحهیل و تجزیه

 بحا  بهکحه    یحد  نمی دست به تجربه با ها ممارت توسعه هه داد نسبت گونه این را واقعیت این توان می هه است نداشته

 .شود می ایجاد  موزش

                                                 
1. Tuenti 

2. Trakya 
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های پیرامونی سواد  تری نسبت به بررسی پرداصتن پژوهشگران به سواد اطالعاتی در ایران تاری چه قدیمی

ایحن  نسحبت داد. در   1370اطالعاتی داشته است. شروع پژوهش در حوزه سحواد اطالعحاتی را بایحد بحه اوایحل دهحه       

 سنجش به پژوهش صود درها   ن گیرد. ها قرار می در زمره اولین (1378) زاده مقدس و پریرخ صصوص، پژوهش

 سحواد » عنحوان  بحا  پحژوهش  ایحن . اند پرداصته فردوسی دانشگاه تکمیهی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد میزان

 بحه  مجمحز  پحژوهش،  محورد  دانشحجویان : داد نشحان  «اطالعحاتی  سحواد  هسحب  چگونگی پیرامون پژوهشی: اطالعاتی

 مسهط ها ممارت این به صود هتابداران ابتدا است شده پیشنماد پژوهش این در و نیستند اطالعاتی سواد های ممارت

 . بپردازند دانشجویان به  موزش به سپس و شوند

اند هحه سحواد    هردهبرصی از پژوهشگران به صورت ویژه بر  موزش سواد اطالعاتی متمرهز شده و تالس 

 سواد  موزش طرح» عنوان با( 1387) هار اطالعاتی را با محیط های یادگیری از راه دور تهفیق هنند. پژوهش نیک

 سحواد  صصوص در جالب توجمی نتایج به هاست هه از جمهه این پژوهش «دور راه از  موزش محیط در اطالعاتی

 در بایحد  هحه  اسحت  اطالعحاتی  سحواد  هحای  ممحارت  مسحتهزم  نحوین  هحای  فنحاوری  هارگیری هب: است  رسیده اطالعاتی

 .شود ارائه دانشجویان به درسی واحدهای قالب در و  تهفیق دور راه از  موزش درسی های برنامه

هحای   هحای اجتمحاعی در برصحی از پحژوهش     های مجازی و شبکه ایجاد ارتباط بین سواد اطالعاتی و محیط

را باید در زمره اولین هسانی به شمار  ورد هحه  ( 1388) عقیهی و پرور . ضیاییداصهی مورد توجه قرار گرفته است

 اجتمحاعی  هحای  شحبکه  نفحوذ  بررسی باعنوان پژوهشی» های اجتماعی را مورد توجه قرار داده و در میزان نفوذ شبکه

 انحواع  از یکحی  عضحو  ایحران  در اینترنحت  هحاربران  درصد 78 هه رسید یافته این به «ایرانی هاربران میان در مجازی

 بحر  عحالوه  مجحازی  اجتماعی های شبکه ایران در اینترنت هاربران اغهب برای و هستند مجازی اجتماعی های شبکه

 .دارد نیز را اصبار و اطالعات هسب هارهرد یابی، دوست هارهرد

عنحوان نمونحه،    هنحد. بحه   هحا جهحب توجحه محی     ایجاد ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی نیز در پیشینه

 دانشححجویان در اطالعححاتی سححواد بححا انتقححادی رابطححه تفکححر عنححوان بححا تحقیقححی در( 1393) همکححارانش و مححرادی

 رابطحه  اطالعحاتی  سحواد  بحا   ن هحای  زیرمؤلفحه  و انتقادی تفکر ممارت بین هه اند شده نائل ممم این به پزشکی عهوم

 وابسحته  انتقادی تفکر فرایند به پزشکی عهوم های رشته دانشجویان در اطالعاتی سواد ارتقای بنابراین  دارد مستقیم

 . است

هحای اجتمحاعی را بایحد یکحی از پیامحدهای بالفصحل ورود هحاربران بحه          گیری شایعات بر بستر شحبکه  شکل

گونحه هحه در پحژوهش حاضحر نیحز تولیحد و بازتولیحد شحایعات و اطالعحات           های اجتماعی قهمداد هرد. همحان  شبکه

به صحورت   1395 سال در شمابی و های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، پژوهش ترهمان ر شبکهنادرست د

بحوده   این نشانگر پژوهش های یافته و متمرهز شده « ن پذیرش در مؤثر اجتماعی عوامل و شایعه» موضوع ویژه بر
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 رابطحه ( شحایعه  منبحع  موضحوع،  ابمحام  موضحوع،  اهمیحت ) مستقل متغیرهای با( وابسته متغیر) شایعه پذیرش هه است

 بتحا  ضحریب  میحزان  بحا ( سیاسحی ) موضحوع  اهمیحت  463/0بتحا  ضحریب  میزان با موقعیت  ثار شاصص. دارد یمعنادار

. دارنحد  شحایعه  پحذیرش  در را تحأثیر  بیشحترین ( 344/0) بتحا  ضحریب  میحزان  با( مردم) شایعه منبع شاصص و( 392/0)

 یمعنحادار  رابطحه  شحایعه  پحذیرش  با تحصیالت و سن متغیرهای بین هه است داده نشان نیز فردی های مؤلفه بررسی

 . نشده است مشاهده یمعنادار رابطه شایعه پذیرش با شغل و جنسیت بین ولی دارد وجود

هحای اجتمحاعی مجحازی و سحواد      صصحوص شحبکه  تعحدادی از تحقیقحات انجحام شحده در     با مروری چند بحر 

صورت انفرادی به پژوهش در حوزه سواد اطالعاتی، ارتباط  ن  وهشگران بهنتیجه گرفت هه پژتوان  اطالعاتی می

سو و پحژوهش در زمینحه مفحاهیمی ماننحد      یک از های  موزش سواد اطالعاتی های مجازی و همچنین طرح با محیط

د پرداصته انحد، امحا صحالژ پژوهشحی جحدی در فمحم هحارهرد سحوا        ها   ن های اجتماعی، میزان نفود و تأثیرات شبکه

ویژه از منظر تأثیر بر صحت محتوای اطالعات تولیحد و بازتولیحد شحده در ایحن      های اجتماعی به اطالعاتی در شبکه

دنبال پرداصتن به این مسلهه و رفع صالژ پژوهشی جدی در ایحن ححوزه    شود. پژوهش حاضر به ها احساس می شبکه

 یاز سحو  منتشحره  یهحا  امیح هاربران بر صححت پ  یاطالعات سواداست. فرض اصهی این پژوهش این است هه میزان 

 داری وجود دارد. ارابطه معن  ی)اعم از نشر یا بازنشر(اجتماع یها در شبکهها   ن

رنحده  یصحت اطالعات منتشر شده نداشته باشحند، بحه پذ   صیتش  یبرا یاگر هاربران سواد و شناصت هاف

ی وسحاصتگ  مستندریاطالعات گاه غ نیدامه به بازنشر همو در ا شوند یم لیها تبد رسانه یمنفعل اطالعات و ادعاها

هحاربران   یبحرا  ازهحا ین نیتحر  یاز ضحرور  یکح ی دیح را با یسحواد اطالعحات  ه اساس پرداصتن به مسحله  نیبرا .پردازند یم

هحاربران بحر    یسحطح سحواد اطالعحات    تحأثیر  یبررس قیتحق نیهدف از انجام ا ،رو نیادانست. از یاجتماع یها شبکه

حاضحر   شپژوه مییبگو دیبا میهن انیتر ب قیدق میاست. اگر ب واه یاجتماع یها صحت اطالعات منتشره در شبکه

 یمنتشحره از سحو   یهحا  امیح بر صحت پ زانیهاربران تا چه م یاطالعات سوادهه  ال پاسخ دهدؤساین در نظر دارد به 

  تأثیر دارد؟ یمجاز یاجتماع یها در شبکهها   ن

 و اهثر امکانات زنند یسر مها   ن روزانه به هه عضو هستند یدر چند شبکه اجتماع ینترنتیهاربران ا یبرص

تنما به صفحه  یعضو باشند و هراز چندگاه شبکه کیممکن است تنما در  گرید یو برص رندیگ یهار م را بهها   ن

شحان از   و نحوع اسحتفاده   زانیح برحسحب م  ینترنتح یهحاربران ا  زیح دو گحروه ن  نیح ا نیب  صودشان مراجعه هنند. یش ص

 یهحا  شحان بحا شحبکه    را برحسحب نحوع مواجحه    ینترنتی. هاربران ارندیگ یقرار م یعیوس فیدر ط یاجتماع یها شبکه

تهگحرام   یهه در شبکه اجتمحاع  یرانیپژوهش هاربران ا نیاند. در ا هرده یبند م تهف دسته یها به شکل یاجتماع

 ایح  صوانند یم تهف را م یاطالعات یها امیو حداقل پ زنند یم دو بار به  ن سر ای کی یا تههفعضو هستند و حداقل 

قحرار   یمحورد بررسح   هننحد،  یارسحال مح   گحران ید یبرا رییبدون تغ دهیرس یها امیپ ای هنند یم دیرا صود تول ییها امیپ
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 یم تهف در شحبکه اجتمحاع   یها و هانال ها هشده هاربران در گرو یاند. با توجه به تنوع و تعدد هاربران، سع گرفته

 .ردیقرار گ یتهگرام مورد بررس یمجاز

بحر دقحت در صححت اطالعحات      یتحأثیر سحواد اطالعحات    تحر  قیدق یبمتر و بررس سهیجمت مقا قیتحق نیا در

در  یتفحاوت ههح   کیح  یدارا گحو  پاسحخ نامحه، افحراد    بحا توجحه بحه سحلواالت پرسحش      ،یاجتمحاع  یها هاربران شبکه

 .است هرده لیو دو تبد کیرا به دو گروه ها   ن هستند هه ها امینشر/بازنشر پ

 ایح اند و اقحدام بحه نشحر     دقت نکرده یاجتماع یها در شبکه ها امیهستند هه به صحت پ یهاربران کی گروه

انحد و   دقحت هحرده   هحا  امیهستند هه به صحت پ یاند و گروه دو هاربران بدون توجه به صحت  ن هرده ام،یبازنشر پ

 .دان بدون توجه به صحت  ن نکرده امیبازنشر پ ایتاهنون اقدام به نشر 

های اجتماعی،  بدون محدودیت صاصی برای افراد م تهف با هر نوع سواد و  محتوا در شبکه امکان تولید

راد واقحف شحویم.   ت صصی فراهم است. نکته ممم این است هه بتوانیم در این بین به این اهداف و نیات صاص افح 

پحذیرش   در جمحت  را هحاربران  طحوری هحه   بحه  اسحت   هحا بسحیار مشحکل    هحا در شحبکه   شناصت و فمم ما از این پیحام 

 تش یص را صحیح اطالعات ها، پیام انبوه میان از بتوانند باید افراد یعنی هند می ابمام دچار مطهب  ن بودن صحیح

 .دهند

 شحایعه  نحوعی  شحود،  محی  دسحت  بحه  دست اجتماعی های شبکه هاربران توسط روزانه هه هایی پیام از بسیاری

هسحتند و بحدون    در بمتحرین حالحت بایحد بگحوییم نادرسحت      یا شوند و می پ ش و ارسال صاصی اهداف با هستند و

 شوند. منتشر میها   ن شناصت از صحت

 پردازیم: این پرژوهش میهای  در ادامه به بیان فرضیه

 و وثحو   بحه  توجحه  بحدون  هحه  اجتمحاعی  های شبکه اطالعات منتشر شده از سوی هاربراناول: بین صحت  فرضیه 

 .دارد وجود معناداری ها رابطه اطالعاتی  ن سواد و هنند می اصبار بازنشر یا و انتشار به اقدام اطالعات صحت

 و وثحو   بحه  توجحه  بحدون  هحای اجتمحاعی هحه    اطالعات منتشر شده از سوی هاربران شبکه صحت فرضیه دوم: بین

 هحا رابطحه   اطالعحاتی  ن  سواد هنند و نمی اصبار بازنشر یا و انتشار به اقدام هه اجتماعی های شبکه اطالعات صحت

 .دارد وجود معناداری

 مسحتقیم  رابطحه  مجحازی  اجتمحاعی  هحای  شحبکه  هحاربران  تحصحیالت  سطح و اطالعاتی سواد سطح بین: سوم فرضیه

 دارد. وجود معناداری
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 شناسی روش

دو ب شحی بحرای گحرد وری اطالعحات اسحتفاده       نامه این پژوهش هه از نوع هاربردی است از یک پرسش

شحده از   شده است هه ب ش اول، سواد اطالعاتی هاربران  و ب ش دوم، میزان دقحت بحه صححت اطالعحات منتشحر     

هحای   اطالعاتی، پحژوهش  های اجتماعی را در بر می گیرد. با توجه به اینکه در حوزه سواد سوی هاربران در شبکه

هحای   نامحه  های استانداردی در این حوزه وجود دارد. در این ب ش از پرسحش  نامه متعددی صورت گرفته و پرسش

اسححتفاده ( 1390) ی( و سححبحان1392) یو دهقححان یزی(، نوهححار1394سححاز) زرهاسححتفاده شححده در تحقیقححات گذشححته 

 سحواد  ابعحاد  و نامحه، عناصحر   سحاصته اسحت. در پرسحش    نامه محقق ، پرسش«صحت اطالعات»است و در ب ش  شده

 :شد تفکیک زیر های دسته به اطالعاتی

 2و1 هحای  گویه)اطالعاتی  نیاز تش یص با مرتبط عناصر شامل: اطالعاتی سواد مقدماتی های ممارت. الف

 وجحو  جسحت  هحای  پایگاه و اطالعاتی منابع ارزیابی ،(نامه پرسش 4 و3 های گویه) مسلهه/ سؤال تدوین ،(نامه پرسش

 .(نامه پرسش 6 و 5های گویه)

 8 و7 هحای  گویحه )شحده   بازیحابی  ارزیحابی  بحا  محرتبط  عناصحر  شحامل : اطالعحاتی  سحواد  پایحه  هحای  ممارت.  

 14 و13 هحای  گویحه ) اطالعات  بازیابی ،(نامه پرسش  12 و 11 ،10 ،9 های گویه) اطالعات یابی مکان ،(نامه پرسش

 .(1394 ساز، زره( )نامه پرسش 16 و15 های گویه)اطالعات  هارگیری به ،(نامه پرسش

 هننحده  نقحل  ت صحص »و  «سحالمت مطهحب  » ،«مطالحب  بودن مستند» اصهی  شاصص 3برای صحت اطالعات 

 2 هننحده بحا   نقل سؤال و ت صص 8 سالمت با شاصص سؤال، 6 مطالب با بودن مستند هه در نظر گرفته شد «مطهب

  سؤال بازنمایی شد.

دلیحل   هحای اجتمحاعی مجحازی بحوده اسحت هحه بحه        جامعه  ماری این پژوهش، شامل تمامی هاربران شحبکه 

گحروه یحا هانحال     20نامه حاضر به طور مجحازی در بحین هحاربران      ماری، پرسشبودن جامعه  نامحدود و نامش ص

freeonlinesurveysیت سحا صورت  نالیحن از طریحق    نامه به یی پرسشگو پاسختوزیع شد و برای راحتی افراد جمت 
1 

هحای متنحوع انت حا  شحوند تحا       ها و گروه طراحی و به افراد ارسال گردید. سعی بر  ن بود هه افراد عضو در هانال

نامه ارسالی برای  پرسش 300باشیم. از بین  های صود داشته بتوان همه نوع هاربر در این شبکه اجتماعی را در نمونه

های صودسحنجی   سؤالعهت عدم هماهنگی بین پاسخ  به نامه پرسش 35شد هه   نامه بازگردانده پرسش 210هاربران 

نمایحت ایحن    قابل استفاده بودند و از نمونه  ماری ایحن پحژوهش ححذف و در   غیرهای  های عینی جزو داده و پرسش

 داده صحیح انجام شد. 165پژوهش با 

                                                 
1. https://freeonlinesurveys.com 

https://freeonlinesurveys.com/
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ابزار، ضریب  لفای  ن از روایی محتوایی صوری و برای تعیین پایایی  ها نامه پرسشمنظور تعیین روایی  به

و بحرای ب حش سحواد اطالعحاتی      894/0برای ب ش صحت اطالعحات مقحدار    محاسبه شد. ضریب  لفای هرونباخ

نامه این پژوهش در دو ب ش سواد و صححت اطالعحات از پایحایی      مد. لذا پرسش دست به 875/0 لفای هرونباخ 

 . الزم برصوردار بوده است

 ها یافته

ی محدر   هحای اجتمحاعی مجحازی )تهگحرام( دارا     درصد از هحابران شحبکه  50 شان داد،ها ن بندی داده جمع

درصد دیحپهم  4/2، در مقطع دهتری 1/9را افرادی در مقطع هارشناسی، ها   ن درصد37هارشناسی ارشد هستند و 

 دیپهم  هستند. درصد فو 2/1و 

 

 
 یاجتماع یها کاربران شبکه التیسطح تحص یدرصد عیتوز. 1نمودار
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۰/۰۰ ۵/۰۰ ۱۰/۰۰ ۱۵/۰۰ ۲۰/۰۰ ۲۵/۰۰ ۳۰/۰۰ 

 دانشجو
 هارمند

 پژوهشگر، مت صص شبکه،، سرباز، بیکار
 هتابدار

 هیات عهمی دانشگاه و مدرس، پزشک و پرستار
  زاد

۲۷/۴۴ 
۵/۴۹ 

۱۸/۹۰ 
۱/۸۳ 
۱/۲۲ 
۰/۶۱ 

۷/۳۲ 
۳/۶۶ 
۴/۸۸ 

۳/۰۵ 
۵/۴۹ 

۱/۸۳ 

 های اجتماعی بر اساس شغل وزیع درصدی کاربران شبکه. ت2نمودار

 با (. دانشجویان2 نمودار )های گوناگون اجتماعی را در برگرفته است  نمونه  ماری افراد م تهف از طیف

  زاد شحغل  دارای هحه  افحرادی  و معهمحان  هتابحداران،  هارمنحدان، . اند داده تشکیل را هاربران بیشترین درصد44/27

. انحد  داشحته  هحاربران  درمیحان  درصحد را  49/5 و 32/7 ،90/18ترتیحب  های بعدی قرار دارنحد هحه بحه    هستند، در رتبه

 هحاربران  از درصحد 66/3. اند داده تشکیل را درصد4/ 88 پرستاران پزشکان و عهمی هیلت اعضای، دانشگاه مدرسان

 و طراححان  محدیران،  درصحد 05/3. اند تشکیل داده عمران ممندسان و معماران داران هستند هه همین میزان را  صانه

. انحد  داده تشحکیل  را درصحد 83/1 صبرنگحاران . بودنحد  هحامپیوتر  عهحوم  مت صصان و هامپیوتر نویسان برنامه همچنین

 بحه  متعهحق  نیحز  درصحد  یحک  از همتحر . بودنحد   درصحد  22/1  بیکار افراد و سربازان شبکه، مت صصان پژوهشگران،

 هستند. گذاری سرمایه مشاوران یا ناشران

هننحد، بیحان شحده اسحت.      ، زمانی را هه هاربران صرف حضور در شبکه اجتماعی تهگحرام محی  3در نمودار 

ساعت از وقت صود را درطحول یحک شحبانه روز در ایحن      3درصد از افراد بین یک تا  85/40اساس این نمودار،  بر

سحاعت و  5درصد افراد بحیش از  02/14همتر از  ن ، درصد از افراد یک ساعت و  61/25هنند.  ها صرف می شبکه

 هنند. های اجتماعی می ساعت از وقت صود را به طور روزانه صرف شبکه 5تا  3درصد از افراد بین 80/12
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نامحه پحژوهش    دهند، از طریق پرسحش  های اجتماعی بازنشر/ نشر می شبکههایی هه هاربران در  تعداد پست

هحای   پسحت در شحبکه   15تحا   1درصد از افحراد روزانحه بحین    71/81برطبق نمودار زیر  مورد بررسی قرار گرفت  هه

درصد 66/3هنند.  ه تولید یا بازنشر میپست را ب 25تا  15درصد از افراد بین 32/7گذارند.  تماعی به اشترا  میاج

 35پست و همتر از یک درصد بین  35تا  25درصد بین 22/1گذارند و  پست را به اشترا  می 50از افراد بیش از 

 هنند. پست را بطور روزانه تولید یا بازنشر می 50تا 

 های اجتماعی های نشر/بازنشرشده توسط کاربران در شبکه . توزیع درصدی تعداد پست4نمودار

 

 

میزان دقت هاربران بر صحت اطالعات و همچنین سواد اطالعحاتی هحاربران را در جحداول    اطالعاتی در صصوص 

 زیر ببینید.
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 های اجتماعی در طول روز. توزیع درصدی میزان وقت صرف شده کاربران در شبکه3نمودار 
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 های اجتماعی و سواد اطالعاتی کاربران . میزان دقت کاربران بر صحت اطالعات در شبکه1جدول 

 

تحوان   همه متغیرهای بیان شده بیشتر از سطح متوسط هستند. برطبق جحدول بحاال محی    1مطابق جدول شماره

بحودن، سحالمت وت صحص     های محرتبط بحا صححت اطالعحات هحه شحامل مسحتند        بیان داشت: توجه هاربران به  یتم

است بیشتر از مطهو  بوده است. از میحان ایحن سحه شحاصص همتحرین توجحه هحاربران بحه ت صحص          هننده پیام  نقل

 است.  54/3هننده پیام با میانگین  نقل
 . میزان سواد اطالعاتی کاربران2جدول 

 

شحاصص، بیشحتر از متوسحط     7شود: میزان سواد اطالعاتی هابران در همه  مشاهده می 2همچنین در جدول 

و بعد از  ن شاصص تش یص نیاز اطالعاتی بحا   76/3هارگیری اطالعات دارای بیشترین میانگین،  است. شاصص به

و  47/3دارای میحانگین   وجو جستای ه قرار دارد. از طرفی شاصص ارزیابی منابع اطالعاتی و پایگاه 74/3میانگین 

 همترین میانگین را دارد. 

میانگین دقت هاربران بر صحت اطالعات و سحواد اطالعحاتی در دو گحروه یحک و دو      3در جدول شماره 

است هه با اینکه از گروه یک  86/3بیان شده است. برطبق این جدول در گروه دو، میانگین هل صحت اطالعات

دسحت   در حیطه متوسحط اسحت. در صصحوص سحواد اطالعحاتی در گحروه دو، ایحن نتیجحه بحه          بیشتر است ولی هنوز

است، ولی هنوز در حیطه متوسحط اسحت. یعنحی ممکحن      61/3است هه میانگین سواد اطالعاتی در گروه دو،   مده

دقحت  هحای اجتمحاعی    است افراد دارای سواد اطالعاتی باالیی نباشند، ولی به صححت اطالعحات منتشحره در شحبکه    

مقیاس                          

 شاخص آماری                 
 میانگین شاخص آماری

 اطالعاتصحت 

 72/3 بودن مستند

 73/3 سالمت

 54/3 هننده ت صص نقل

 شاخص آماری

 مقیاس
 میانگین شاخص آماری

 سواد اطالعاتی

 74/3 تش یص نیاز اطالعاتی

 63/3 تدوین سؤال/مسلهه

 47/3 وجو های جست ارزیابی منابع اطالعاتی و پایگاه

 51/3 شده ارزیابی اطالعات بازیابی

 53/3 یابی اطالعات مکان

 60/3 بازیابی اطالعات
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گیحری   های اجتماعی تأثیر چشحم  به صحت اطالعات در شبکهها   ن هنند و سواد اطالعاتی افراد در میزان دقت می

 ندارد.
 های مجازی و سواد اطالعاتی کاربران  . میانگین دقت کاربران بر صحت اطالعات در شبکه3جدول 

 در دو گروه یک و دو

 عدد میانگین

 48/3 گروه یکمیانگین هل صحت اطالعات در 

 86/3 میانگین هل صحت اطالعات در گروه دو

 57/3 میانگین هل سواد اطالعاتی در گروه یک

 61/3 میانگین هل سواد اطالعاتی در گروه دو

 

سحالمت و   بودن،هحای مسحتند   های اجتمحاعی بحه شحاصص    هدادن میانگین توجه هاربران شبک برای بمتر نشان

 4و  3گانه سواد اطالعاتی بحه دو شحکل    های هفت صحت اطالعات و شاصصصصوص هننده پیام در ت صص نقل

 توانیم مراجعه هنیم: می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اجتماعی های صحت اطالعاتی شبکه . میانگین شاخص3شکل 
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 های اجتماعی های سواد اطالعاتی کاربران شبکه . میانگین شاخص4شکل

 

 هنیم. مرور میهای مطرح شده را  در ادامه نتایج فرضیه

 و وثحو   بحه    توجحه  بحدون  هحه  اجتمحاعی  هحای  شحبکه  : بین صحت اطالعات منتشرشده از سوی هاربراناول فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطهها   ن اطالعاتی سواد و هنند می اصبار بازنشر یا انتشار به اقدام اطالعات صحت

داد: بین صحت  ها از  زمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج  زمون نشان  نبودن داده با توجه به نرمال

انحد،   و سواد اطالعاتی افرادی هه اقدام به انتشار و یا بازنشر اصبار بدون توجه به وثحو  و صححت اطالعحات هحرده    

باشحد، ایحن    محی  50/0 محده همتحر از    دسحت  هبح  بستگی همی وجود دارد، با توجه اینکه مقدار معناداررابطه مثبت و 

 (.p<01/0ت همتری برصوردار است )تفاوت از شد
 بستگی بین سواد اطالعات و صحت اطالعات  بستگی اسپیرمن برای هم نتیجه آزمون ضریب هم. 6جدول 

 در گروه یک

 1سواد اطالعاتی گروه  1صحت اطالعات گروه  

 صحت اطالعات

 **296/0 000/1 بستگی ضریب هم

 009/0 0 معناداری )دوسویه(

 76 76 تعداد

 سواد اطالعاتی

 000/1 **296/0 بستگی ضریب هم

 0 009/0 معناداری)دوسویه(

 76 76 تعداد

   0.01در سطح  یهمبستگ  **

 



 1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال                                         دانشگاه فردوسی مشمدنامه هتابداری و اطّالع رسانی، پژوهش 174

 و وثحو   بحه  توجحه  بحدون  های اجتمحاعی هحه    اطالعات منتشر شده از سوی هاربران شبکه صحت : بینفرضیه دوم

 رابطحه هحا    ن اطالعاتی سواد هنند، و نمی اصبار بازنشر یا و انتشار به اقدام هه اجتماعی های شبکه اطالعات صحت

 .دارد وجود معناداری

 یبحرا  یاجتمحاع  یهحا  و صحت اطالعحات منتشحره در شحبکه    یسواد اطالعات نیب رسونیپ بستگی هم زمون 

 7طبحق جحدول   رب ، هننحد  یهه بدون اطالع از وثو  و صحت اصبار اقدام به بازنشر و ارسال اطالعات نمح  یهاربران

وجود دارد، اما بحا توجحه بحه     یمعناداردر گروه دو، رابطه مثبت و  یصحت و سواد اطالعات نیاست هه ب گونه نیا

 برصحوردار اسحت   یدو از شحدت همتحر   نیح ا نیتفحاوت بح   ،است 50/0به دست  مده هه همتر از  بستگی هممقدار 

(5/0>p.) 
 بستگی بین سواد اطالعات و صحت اطالعات  بستگی اسپیرمن برای هم . نتیجه آزمون ضریب هم7جدول 

 در گروه دو

 2سواد اطالعاتی در گروه  2صحت اطالعاتی در گروه   

 صحت اطالعات

 254/0 * 000/1 بستگی ضریب هم

 019/0 0 معناداری)دو سویه(

 85 85 تعداد

 سواد اطالعات

 000/1 254/0 * بستگی ضریب هم

 . 019/0 معناداری)دوسویه(

 85 85 تعداد

تاله( قابل توجه است. 2) 0/05در سطح  یهمبستگ *  

 مسحتقیم  رابطحه  مجحازی  اجتمحاعی  هحای  شحبکه  هحاربران  تحصحیالت  سطح و اطالعاتی سواد سطح بین: ومس فرضیه

 دارد. وجود معناداری

نیحز در ایحن پحژوهش از    هحا    ن های اجتماعی و سحطح تحصحیالت   رابطه بین سواد اطالعاتی هاربران شبکه

پیرسون تعیین شد هه بر اساس این  زمون بین سواد اطالعاتی و سطح تحصیالت هاربران  بستگی همطریق  زمون 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
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 ی کاربران اطالعات سواد نیب بستگی هم یبرا رمنیاسپ بستگی هم بیضر آزمون جهینت. 8جدول 

 ها و مدرک تحصیلی آن

  
مدرک 

 تحصیلی
 سواد اطالعاتی

مدر  

 تحصیهی

 147/0 000/1 بستگی ضریب هم

سطح معناداری 

 )دوسویه(
0 059/0 

 165 165 تعداد

 سواد اطالعاتی

 000/1 147/0 بستگی ضریب هم

 0 059/0 سطح معناداری)دوسویه(

 165 165 تعداد

 

 گیری نتیجهبحث و 

گونحه   تحوان ایحن   هحای سحواد و صححت اطالعحات در قسحمت قبحل، محی        به جداول میحانگین شحاصص   باتوجه

عبحارتی نزدیحک بحه نسحبتا       های اجتماعی دارای سواد اطالعاتی بیشتر از متوسحط و بحه   داشت هه هاربران شبکه بیان

های مجازی نیز باالتر از  ههای صحت اطالعات منتشره در شبک مطهو  را دارند. همچنین توجه هاربران به شاصص

هند  ها و نزدیک به حیطه نسبتا  مطهو  است. این موضوع به ما گوشزد می های سواد اطالعاتی  ن میانگین شاصص

مارات به صحت اطالعات هاربران بیشتر توجه شود. در پژوهش  تا نسبت به هر دو موضوع سواد اطالعاتی و توجه

(  سطح سواد دانشجویان درصصوص تکنولوژی اطالعات و استفاده  Tapaloglu, Tekkanat2015 ,) توپال اوغهو 

های مرتبط با فنحاوری   است هه بر اساس  ن دانشجویان صود را در ممارت از این فناوری مورد بررسی قرار گرفته 

ححل  » هه در ممارت دانستند. درحالی های اینترنت و اطالعات در سطح باالیی می در سطح اطالعات پایه و ممارت

در سطح صوبی نبودند. نکته قابل توجه دیگر این است هه بین مدت زمان استفاده از فناوری و توسحعه ایحن   « مسلهه

شود و از  ها به دانشجویان  موزش داده  هه باید استفاده از فناوری طوری ها ارتباط معناداری وجود ندارد. به ممارت

 ها در دانشجویان افزایش یابد.  توان انتظار داشت این ممارت طریق تجربه نمی

در توجه بحه   48/3در صصوص گروه یک و دو باید این نکته را بیان داشت هه افراد گروه یک با میانگین 

در سواد اطالعاتی در وضعیت بیشحترازحد متوسحط قحرار     57/3های اجتماعی و میانگین  صحت اطالعات در شبکه

و در حیطه سواد اطالعاتی  86/3های اجتماعی با میانگین  در شبکهدارند و گروه دو، در توجه به صحت اطالعات 

طورهه در قسمت باال بیان شحد:   نیز در وضعیت بیشتر از حد متوسط  ولی بیشتر از گروه دو قرار دارند. همان 61/3

هحا بحه    دقت  نرفت میانگین  هنند، انتظار می اند به دقت اطالعات توجه می هه اظمار داشته گروه دو با توجه به این
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توان بیان داشت توجحه هحاربران بحه     می 2صحت اطالعات نزدیک به حد مطهو  باشد. همچنین  بر اساس جدول 

است و از میان سه شاصص مسحتندبودن، سحالمت و ت صحص     های صحت اطالعات در حوزه متوسط بوده شاصص

باالترین میزان توجه و شحاصص   73/3میانگین  ها در شبکه اجتماعی با هننده پیام، توجه هاربران به سالمت پیام نقل

اسحت. وضحعیت    همترین توجه را از سوی هاربران به صود اصتصحاص داده  54/3هننده پیام با میانگین  ت صص نقل

ههحی در ححوزه    طور  مده در این پژوهش نیز به دست های اجتماعی بر اساس نتایج به سواد اطالعاتی هاربران شبکه

ن هفت شاصص از سواد اطالعاتی هه شامل تش یص نیحاز اطالعحاتی، تحدوین سؤال/مسحلهه،     متوسط است و در میا

یحابی اطالعحات، بازیحابی     وجو، ارزیابی اطالعحات بازیحابی شحده، مکحان     های جست ارزیابی منابع اطالعاتی و پایگاه

ارت را دارنحد و ایحن   هارگیری اطالعات بیشترین مم هارگیری اطالعات است، هاربران در مرحهه به اطالعات و به

رابطحه تفکحر   »( در تحقیقحی بحاعنوان   1393است. رحیمی و همکحارانش )  76/3شاصص در میان هاربران با میانگین

انحد هحه بحین ممحارت تفکحر انتقحادی و        به این ممم نائل شده« پزشکی انتقادی با سواد اطالعاتی در دانشجویان عهوم

دانیم یکی از عوامهی هه افراد را در  طور هه می ستقیم وجود دارد. همانهای  ن با سواد اطالعاتی رابطه م زیرمؤلفه

تحرین   هحای تفکحر انتقحادی اسحت و تفکحر انتقحادی یکحی از ممحم         هنحد، ممحارت   دسترسی به اطالعحات همحک محی   

هند. از اینکه  هایی است هه در هنار سواد اطالعاتی به هاربران برای تش یص درستی اطالعات همک می ممارت

تحوان داد   های اجتماعی مجازی از سطح سواد اطالعاتی باالیی برصوردار نیستند، این احتمال را محی  ران شبکههارب

 هه دارای تفکر انتقادی هم نیستند.

 مده در این تحقیق، بین سواد اطالعاتی و صحت اطالعات در هر دو گروه ارتباط  دست بر اساس نتایج به

ه مقدار  زمون، در هر دو گروه بین سواد اطالعاتی و صحت اطالعات منتشره معناداری وجود دارد ولی با توجه ب

 بستگی باالیی برصوردار نیستند. از هم

هحای اجتمحاعی مجحازی و سحطح      طورهه در قسمت قبل بیان شد، بین سواد اطالعاتی هاربران شحبکه  همان

صحوانی نحدارد    هحا هحم   واد اطالعحاتی  ن ها تفاوت معناداری وجود ندارد. میزان تحصیالت افراد با س تحصیالت  ن

توان انتظار داشت افراد با مدر  تحصیهی باال از نظر سحواد اطالعحاتی نیحز در سحطح بحاالیی قراردارنحد.        یعنی نمی

هرده، امری ضروری است، پحس بایحد    ویژه افراد تحصیل به اینکه داشتن سواد اطالعاتی برای همه افراد و به توجه با

هحه   هنحیم و هحم ایحن    تحری در واححدهای درسحی دانشحگاهی وارد     طور جحدی  ن ممارت ممم را بهبتوانیم  موزش ای

 عهیشا»( در تحقیقی با موضوع 1391تدابیری برای افزایش این ممارت در بین همه اقشار جامعه بیاندیشیم. شمابی )

اط بین پذیرش شایعه و ابمام است. شمابی ارتب به نتایج قابل توجمی رسیده «  ن رشیمؤثر در پذ یو عوامل اجتماع

در تحقیحق شحمابی بحین    اسحت.   هرده  در موضوع و همچنین ارتباط بین اهمیت موضوع و منبع شایعه را معنادار بیان

 ندارد. مؤلفه شغل و پذیرش شایعه ارتباط معناداری وجود 
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توئیتر مسیری برای »ن با عنوا  ) (Chamberlian, 2009 مده در تحقیق چمبرلین دست در مقایسه با نتایج به

گونه اظمار داشت: در این تحقیق با بررسی شبکه اجتماعی تحوئیتر بحه عنحوان یکحی از      ، باید این« لودگی اطالعات

های اجتماعی مجازی پرطرفدار و قدرتمند در دنیا، ایحن مجحرا بحه عنحوان یحک عامحل قحوی بحرای گسحترش           شبکه

هحای م تهحف بحرای     گیرد. استفاده از توئیتر بحرای سحازمان   می قرار اطالعات نادرست در بین هاربران مورد استفاده

پذیر است. درنتیجه، حوزه  های غیر واقعی و پرطرفدار امکان گسترش اطالعات درست و نادرست از طریق اهانت

اشحند.  شود،  گاه ب ها انجام می های اجتماعی باید از صطرات توزیع اطالعات غهط هه با استفاده از این هانال شبکه

 هند. باشد تا توزیع اطالعات درست را تضمین  داشته های م تهفی وجود باید استراتژی
 های اجتماعی   انتقال سریع اطالعات در شبکه تأثیر

 انقال  یعنی تمدن، اول موج. است استوار جمانشمول تمدن یا موج سه یا تاری ی مقطع سه بر تافهر نظریه

 سحاصتن  متزلحزل  هایمحان،  صحانواده  گسحی تن  ازهحم  بحا  سحوم  موج و صنعتی تمدن پیدایی یعنی دوم موج هشاورزی،

 بیحان  در. گذشحت  صواهحد  اثر ما همه بر هایمان ارزش شکستن هم در و مان سیاسی های سیستم هردن فهج اقتصادمان،

 هحا  شحرهت  تحالش  حقیقحت،  در محصحوالت  سحریع  تغییر و تنوع سوم موج جریان در است، معتقد تافهر نظریه، این

 عرضحه  طریحق  از بیشحتر  سحود  هسحب  نتیجحه  در و افحراد  در هاذ  نیازهای ایجاد و مشتریان هردن  موز دست برای

 (.1385 تافهر،) است اصتصاصی و قیمت گران هاالهای

 تسحریع  اطالعحات  انتقحال  و رقابحت  عهت به دوره این در افراد گیری تصمیم تافهر، سوم موج نظریه براساس

 تحر  سریع ها گیری تصمیم در نیز افراد شود، می باعث اجتماعی های شبکه طریق از اطالعات سریع انتقال. است شده

 ترفنحدهای  بحا  افحراد  شحود،  محی  باعحث  عوامحل  این همه. بگذارد اثر تصمیم هیفیت بر است ممکن این و هنند عمل

 هحه  اسحت  قحدری  بحه  ها جذابیت مجازی دنیای در هه باشد طور این شاید. بیفتند نادرست اطالعات دام در بیشتری

 به حتی دیگر هه است هرده صود به مشغول طوالنی های ل سا نمایت در و روز طول در متمادی های ساعت را افراد

 یحا  افحراد  چحه  بحرای  نفعحی  چحه  هحا  شبکه این در هاربران زیاد مشغولی هه اینجاست مسلهه. ندارند دقت ممم مسائل

 عمحدتا   نبردهحا  این. هستند اطالعات عصر در قدرت نبردهای فرهنگی، نبردهای» باشد؟  داشته تواند می هایی گروه

 تحمیحل  توانحایی  مثابحه  به قدرت،. نیستند قدرت صاحب ها رسانه اما گیرد  می صورتها   ن طریق از یا ها رسانه در

 و نمادهحا  اجتمحاعی،  شحگران هن هحه  اسحت  نمفتحه  نمادها ماهرانه هارگیری به و اطالعات مبادله های شبکه در رفتار،

 محددپور، ) «سحازند  محی   مرتبط هم به فکری هنندگان تقویت و گویان س ن نمادها، طریق از را فرهنگی های جنبش

1394.) 
 های اجتماعی  الگوی رفتاری کاربران در شبکه

 محورد  صاصحی  فرهنح   و اعتقادات تحمیل و ترویج برای ها رسانه از استفاده گفت توان می دیگر، بیانی به 

 بسحتری  هسحتند،  صاصحی  هحای  ویژگحی  دارای هحه  اجتمحاعی  های شبکه صصوص به ها رسانه و گیرد می قرار استفاده
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. بدهنحد  گسحترش  جامعحه  در را صحود  محدنظر  اطالعات و افکار ب واهند هه هستند هایی گروه و افراد برای مناسب

 های شبکه در رفتاری الگوی شود، بیان است بمتر اند. هرده عادت شبکه  ن مجازی محیط به ای شبکه هر هاربران

 حمایت را قدرت صواهان های گروه اطالعات، انتقال و ارسال با  هه است یکسان همابیش هاربران برای اجتماعی

 همحک  بحا  و فضحا  ایحن  در مشحارهت  بحا  عضحویت،  مراححل  و پروفایحل  ایجحاد  از بعد فضا این در هاربران. هنند می

 را صحود  فضحای  بیرونی، محتواهای به لینک یا محتوا متن، عکس، گذاشتن قبیل از سایت ای رسانه چند های قابهیت

 هحای  شحبکه  در صورت الگویی در  محده اسحت. هحاربران    ارسال پیام یا بازنشر  ن برای هاربران به .دهند می توسعه

 یحا ها   ن در تفکر نه و پردازند می اطالعات و اصبار بازنشر و ارسال به یکدیگر از برداری الگو با نوعی به اجتماعی

 .  ن بازنشر پیامدهای یا پیام این ارسال از هدف همچون تری ممم مسائل در دقت
 های رفتاری در اجتماع های اجتماعی مجازی بر الگو و ارزش تأثیر شبکه

 هحه   چحه   ن بیشحتر  هحا  انسان( Albert Bandura ،1986)  باندورا  لبرت اجتماعی یادگیری نظریه اساس بر

هحا   عمحده  ن  بهکحه  گیرنحد   نمحی  یاد مستقیم مشاهدة و تجربه از صرفا  ، دارند نیاز زندگی در عمل و راهنمایی برای

 بیشحتر  هحه  اسحت  ایحن  بانحدورا  اصهی ادعای. شود می  موصته جمعی های رسانه طریق از ویژه به و مستقیم طورغیر به

: 1389 ممحدیزاده، ) «شحود  محی  یادگرفتحه  بحرداری  الگحو  طریحق  از و رفتاردیگرانمشاهده  صورت به  دمی رفتارهای

150.) 

 به توجه بدون هه است شده هاربران برای الگویی مجازی اجتماعی های شبکه در م تهف اطالعات انتشار

  ن از دیگحر،  افحراد  سحوی  از( پیحام  بازنشحر ) رفتحار  ایحن  مشحاهده  با هاربران هه طوری به. شود می انجام پیام صحت

 را م تهحف  افراد سوی از دل واه بازصوردهای است، ممکن پیامی هر ارسال با اینکه به باتوجه و هرده الگوبرداری

 ارجحیحت  و شحود  محی  ایجحاد  هاربران در پیام انتقال و بازنشر یعنی عمل این تکرار برای الزم انگیزه هنند، مشاهده

 .گیرد می پیشیها   ن صحت و مطالب درستی همچون مسائهی به دقت از هار این انجام

 بحر  صحاص،  طحور  بحه  مجحازی  اجتمحاعی  های شبکه حاضر، درحال و طورههی به ها رسانه گفت توان می پس

 صاصحی  هحای  گروه و افراد شود، می باعث امر این. دارند سزایی به تأثیر جامعه در افراد عمهکرد و الگوها ها، ارزش

 و  شنا روند این با باید هه هستند هاربران این و باشند داشته  طهبانه منفعت های استفاده قدرتمند بستر این از بتوانند

 .باشند  داشته را  ن با رویارویی برای الزم سواد و اطالعات دارای

 جمحت  در امکحان  ایحن  از اینکحه  جحای  بحه  مجازی اجتماعی های شبکه هاربران هالن، سطح در اینکه نتیجه

 هحه  طحوری  انحد. بحه   شده  ن امکانات دیگر و مجازی فضاهای مجذو  هنند،  استفاده دیگران و صود بیشتر  گاهی

 انجام زیادی سرعت با هار این چرصه این در و است شده  الگو اطالعات صحت به دقت بدون  ن در ها پیام انتشار

 .شود می
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