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Abstract: Charitable activities have long been of
interest to all human societies. Performing
charitable activities and helping others are
admirable and recommended in all cultures. This
is done regardless of the individuals' class, and
social and financial position and its examples can
be found in the literature and culture of any
society. In the past, this was done more by faceto-face recognition or introducing a trusted
individual. Today, social networks play an
important role in humans' life. They have
changed human interactions in the family
environment, among friends, and in the work
environment. Nowadays, social networks play a
significant role in the everyday interactions of
people. The increasingly growth of this network
confirms its impact on human life aspects. The
main question in this research is: What are the
effects of social networks on charitable
activities? The current research was conducted
with the aim to answer this question and
investigate the effect of social networks on
charitable activities. Accordingly, the effect of
social networks on awareness, acceptance and
implementation aspects was investigated. This
research was done using survey method, and a
questionnaire was used in order to collect data.
Sample size was calculated to be 210 individuals
from three districts of Tehran city using Cochran
method. Research sample was selected based
on socio-economic factors. The obtained results
show that there is a relationship between
different aspects of social networks with
charitable activities at three levels of awareness,
acceptance and implementation..
Keywords: Social networks, charity activities,
collective goodness.

 ف عالیت های خیر يه از دير باز مورد تو جه ت مامی جوامع:چک یده
انساااانی بوده اسااان ان اع فعالیتهای خیر و کمک به هم نوع در
 اين امر،تمامی فرهنگها کاری پ سنديده و تو صیه شده می با شد
فارغ از طبقه و موقعین اجتماعی و مالی افراد صاااورت میگرفته
.که نمونههای آنرا در ادبیات و فرهنگ هر جامعه ای میتوان يافن
در گذشااته اين امر بیشااتر توسااش شااناخن هره به هره و يا
 شااابهه های اجتماعی.معرفی فردی معتمد صاااورت میگرفن
امروزه نقش مهمی در زندگی انسااانها دارند شاابهه های اجتماعی
، محیش کار، میان دوسااتان،تعامالت انسااانی را در محیش خانواده
 شااابهه های اجتماعی امروزه نقش بسااازايی در.تغییر داده اند
تامالت روزمره مردع دارد رشااد روز افزون اين شاابهه مويد تاثیر
 سوال ا سا سی در اين.گذاری آن بر شئون زندگی ان سان ا سن
تحقیق اين اسااان که شاااب هه های اجت ماعی ه تاثیراتی بر
فعالیتهای خیريه دارد؟ پژوهش حاضاار با هد يافتن پاسااب به
اين پرسااش درصاادد يافتن رابطه تاثیر شاابهه های اجتماعی با
 در اين را ستا تاثیر شبهه.فعالیتهای خیريه صورت گرفته ا سن
 پذيرش و جرا مورد بررساای قرار، های اجتماعی در ابعاد آگاهی
 پیماي شی و ابزار گردآوری،روش تحقیق اين پژوهش.گرفته ا سن
 نمونه آماری اين پژوهش با استفاده از. پرسشنامه اسن،اطالعات
 نفر از سه منطقه از شهر تهران تعیین گرديد210 روش کوکران
 نتايج.که با توجه به عوامل اقت صادی و اجتماعی انتخاب شده اند
اين پژوهش ن شان می دهد بین ابعاد مختلف شبهههای اجتماعی
 پذيرش و اجرا ارتباط،با فعايتهای خیريه در ساااه ساااط آگاهی
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بیان مسئله
خیريه يا نیهوکاری هرگونه ياریرسانی به افراد يا موجودات نیازمند آن اسن .کمک مالی و دادن پول يا
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ديگر کمکهای مادی به تهیدستان با انگیزههای انساندوستانه نیز نیهوکاری اسن .نیهوکاری در اديان
و مهاتب فهری مختلف ،کاری پسنديده و سفارش شده اسن.
فعالیتهای خیريه و نیهوکاری که در هر جامعه ای رخ میدهد همانند پديده های خیر ،متأثر از عقايد،
ارزش ها ،فرهنگ و آداب و رسوع آن جامعه اسن .از اين رو ،يهی از جلوه ها و نمودهای مشارکن اجتماعی
و فعالین های خیريه در فرهنگ اسالمی ،سنن وقف اسن (صديقی ارفعی)1391 ,
شواهد نظری و ت ربی نشان می دهند ،کنشهای خیرخواهانه ی انسان ها تا حدود زيادی ريشه در باورها
و اعتقادات شهروندان دارد و باورهای فرهنگی و اجتماعی در گرايش های نوع دوستی و رفتارهای
داوطلبانه و نیهوکارانه ی شهروندان مؤثر اسن .برگر  0معتقد اسن شهروندانِ با اعتقادات مذهبی قوی
در مقايسه با سايرين ،مشارکن بیش تری در فعالیتهای ديريه و کمک به قشرهای آسیب پذير و نیازمند
داشته اند
رسانههای همگانی امروزه يهی از مهمترين منابع تولید ارزش هايی همچون اعتماد و مشارکن
اجتماعیاند .رايزمن معتقد اسن رسانه های همگانی حالن ايستای دنباله روی و همرنگی اجتماعی را
خنثی میکنند و افراد را بر می انگیزاند تا شخصاً در مسائل اجتماعی درگیر شوند و در زندگی سیاسی
مشارکن پیدا کنند.
برخی از نظريه پردازان هداين را آن قدر قوی میداند که معتقد اسن رسانهها قادرند فرهنگ را مانند
يک شبه واقعین همچون کاال در تبلیغات تولید کنند و يک فرا واقعین را به عنوان فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی جايگزين نمايند( .اخترمحققی  ,کامران  & ,کفاشی )1391 ,
براساس آمارهای موجود ٤00 ،میلیون نفر در دنیا از نرعافزار وی ن برای نکردن و ارسال صوت و
تصوير به صورت کامال رايگان استفاده میکنند که براساس گفته محمود واعظی ،يک درصد اين کاربران
معادل هار میلیون نفر ايرانی هستند ،به تعبیری اين اپلیهیشنها هر کداع بیش از يکمیلیون بار توسش
کاربران ايرانی بازار بارگذاری شده اسن به اعتقاد فعاالن ،شمار کاربران اپل از بارگذاری اين برنامههای
کاربردی به بیش از  300هزار نفر میرسد که با احتساب شمار مشترکان ،برنامههای کاربردی اندرويد،
به نظر میرسد بالغ بر  1،٥میلیون ايرانی عضو اين شبهههای اجتماعی هستند( .رکورداری کاربران ايرانی
در شبهههای اجتماعی موبايلی)139٤ ,
يهی از منابع سه گانه اطالعات؛ رسانههای جمعی هستند که عالوه بر تولید اطالعات ،تفسیر و آموزش را
نیز همراه آن می کند .کاهش اعتماد به بعضی نهادها ،ممهن اسن ناشی از قدرت فزآينده رسانه ها ،به
عنوان منبع و تفسیر کننده اطالعات باشد.

يافتن ارتباطات بین استفاده از شبهه های اجتماعی و فعالیتهای خیريه حايز اهمین اسن را که در
صورتی که بتوانیم رابطه بین فعالیتهای خیريه و ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی را شناسايی کنیم
افزايش داد.
تعاریف مفاهیم
رسانه
رسانه وسیله ای اسن که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوع مورد نظر خود (پیاع) را به گیرنده منتقل
می کند .به عبارت ديگر ،رسانه وسیله حامل پیاع از فرستنده به گیرنده اسن .کتاب ،روزنامه ،م لّه،
عهس ،فیلم ،نوار صوتی و تصويری ،راديو ،تلويزيون ،ماهواره و  ...نمونه هايی از رسانه هستند( .
امیرتیموری)1377 ,
رسانه های جمعی عالوه بر ويژگی های مشترک ،هر يک دارای مزيّن ها و محدودين های خاص خود
هستند .اما درباره ويژگی های مشترک وسايل ارتباط جمعی ،سادنی مید1می گويد :ويژگی های ذيل
وسايل ارتباط جمعی را به ابزاری منحصر به فرد تبديل کرده اند:
 )1تعداد گیرندگان وسايل ارتباط جمعی نسبتا زياد اسن.
 )2ترکیب گیرندگان بسیار متنوّع اسن.
 )3با ارسال پیاع از طريق وسايل ارتباط جمعی ،نوعی تهثّر پیاع به وجود می آيد.
 )٤توزيع پیاع سريع اسن.
 )٥هزينه برای مصر کننده کم اسن (محسنیان راد)1380 ,
شبکه های اجتماعی
شبهه های اجتماعی مفهوع جديدی نیستند .انسان ها از قرنها پیش که گرد آتش مینشستند و برای
يهديگر داستان میگفتند در حال تشهیل شبهه های اجتماعی بودند.اما یزی که باعث شده اسن امروز،
شبهه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند ،به وجود آمدن ابزارهای دي یتال و کمک
آنها به توسعه شبهه های اجتماعی بوده اسن.بنابراين ،برای تعريف شبهه های اجتماعی بايد ابتدا سه
مفهوع را از يهديگر تفهیک کنیم:
 )1شبهه های اجتماعی به عنوان شبهه ای از ارتباطات انسانی؛
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 )2سرويسهای اي اد و توسعه شبهه های اجتماعی

1

 )3سرويسهای دي یتال اي اد و توسعه شبهه های اجتماعی(2شبهه اجتماعی)139٥ ,
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شبهه های اجتماعی ساختارهايی اجتماعی اند که از گروه های عموماً فردی يا سازمانی تشهیل شده ،و
بر اساس وابستگی ها و عاليق گوناگون به هم متصل هستند .اصطالح "شبهه های اجتماعی" را برای
نخستین بار ی ای بارنز 3در سال  19٥٤طرح کرد و از آن پس به سرعن به شیوهای کلیدی در تحقیقات
و مطالعات جامعه شناسی مدرن ،روانشناسی اجتماعی ،مطالعات سازمانی ،مديرين و  ...بدل گشن.
پیشرفن فناوری اطالعات و ارتباطات ،افزون بر ابزارهای برقراری ارتباط ،تأثیری مستقیم بر گونگی،
گستره ،و فرهنگ ارتباط میان اعضای شبهه ها داشته اسن .آنچه سبب شده نین شبهه هايی از موقعین
خوبی برخوردار شوند ،رنگ و بوی اجتماعی آنهاسن؛ را که انسان موجودی اجتماعی اسن( .شبهه های
اجتماعی اينترنتی) 1389 ,
افراد فراوانی در سرتاسر جهان ،از شبهه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای بیان ديدگاه و گفتمان
خود در مورد مسائل مختلف استفاده می کنند .اين شبهه ها می توانند نوعی فعالین مدنی را برای
شهروندان به وجود بیاورند .شهروندان سعی می کنند خود را به اين شبهه های م ازی متصل سازند و
از آن به عنوان محملی برای اظهار نظر در مورد عرصه های گوناگون زندگی استفاده نمايند؛ به بیان ديگر،
شبهه های اجتماعی عرصه ای را به وجود آورده اند که فضای مناسبی برای ابراز هوين گروه های محروع
اجتماعی فراهم کرده اسن .اين عرصه عمومی نوين ،از جهن توجه به گروه هايی که به داليل مختلف ،از
جمله بُعد مهانی و محرومین های ديگر ،نمی توانند در عرصه عمومی مشارکن داشته باشند ،حايز اهمین
اسن.گسترش اين شبهه های نوين اجتماعی ،فضای مناسبی برای بیان هوين گروه های پراکنده فراهم
آورده اسن .اکنون اين اجتماعات اين امهان را يافته اند که به مدد ارتباطات ،هوين جمعی خود را به
نوعی تقوين کنند .اين امر به خصوص در کشور ما که دارای وسعن سرزمینی فراوان و تنوع قومیتی
گوناگون اسن ،می تواند مورد توجه قرار گیرد تا از طريق اين شبهه های اجتماعی ،امهان تبادل فرهنگی
میسرتر گردد.از مزين های شبهه های اجتماعی ،امهان انتقال سريع اطالعات در آن ها اسن .همچنین
اين امهان مردع را قادر می سازد که در حین هر کاری ،از اطالعات باخبر گردند .افزون بر اين ،کاربران
در هزاران گروه و شبهه اجتماعی می توانند به راحتی موضوعات مورد عالقه و تخصصی خود را پیدا کنند
و در آن ها عضو شوند .به نوعی رسانه در اين جا در خدمن مخاطب و در تعامل دقیق با وی قرار دارد.
همچنین از منظر اقتصادی ،شبهه های اجتماعی قادر به اي اد پول هستند .اين کار از طريق حق عضوين
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يا تبلیغات و همچنین اي اد رابطه مستقیم بین خريدار و فروشنده امهان پذير خواهد بود .امروزه ،نزديک
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ارتباطات :هد اولیه مشارکن کنندگان در فضای سايبرنتیک اسن.



تحصیل :نه تنها تحصیالت رسمی با فضای م ازی د ار دگرگونی می شود ،بلهه بسیار فراتر
می رود؛ نوعی آموزش لذت بخش که همراه با سرگرمی اسن ،اي اد می شود.



تفري و سرگرمی :فضای م ازی ،تفننی بديع و هی ان انگیز اسن؛ ه به طور مستقیم و ه
به وسیله ابزار آنالين تفري و سرگرمی و ه به وسیله بازی های رايانه ای و البته تلفن های
همراه و يا شرکن در ن های مورد عالقه .به عالوه ،دسترسی آسان به انواع هنرها و ابزارهايی
که امهان ت ربه آن ها در زندگی واقعی وجود ندارد ،از عوامل جذابین بخش فضای م ازی
هستند.



تسهیل امور :فضای م ازی با امهان ارتباط از راه دور ،پژوهش ،نامه نگاری ،ان اع معامالت و
حتی کار کردن ،به تسهیل امور روزانه افراد می پردازد.



ت ارت الهترونیک :خريد الهترونیهی و بانهداری الهترونیهی ،از جمله مهم ترين انواع ت ارت
الهترونیهی جديد هستند که پیش تر ،با اين کیفین امهان پذير نبوده اسن( .واحدی فرد,
)139٤

اعتماد اجتماعى

1

اعتماد در قانون انگلیسى  -آمريهائى ارتباط بین اشخاص اسن در شرايطى که يهى داراى قدرت و
مديرينو دارايى و ديگرى خواهان بهرهبرى از اين امتیازات اسن.تردى گوير 2اعتماد اجتماعى را پايه و
اساس زندگى توأع با اخالق  -مسئولین و نیهوئى مىداند ومعتقد اسن پیوندهاى اجتماعى در سايه
اعتماد شهل گرفته و ساخته مىشود .اودر کتاب «اعتماد اجتماعىو ارتباطات انسانى» وجود و عدع وجود
اعتماد را در مناسبات اجتماعى انسانها مطرح مىکند .او نقش اعتماد را در روابش بین پزشهان و بیماران
و يا سیاستمداران و نهادها مورد مطالعه قرار مىدهد( .اختر محققی)138٤ ,
فرانسیس فوکوياما اين نوع اعتماد ساختگى از نظر گويررا در تقسیم بندى منابع سرمايه اجتماعى
دردسته منابع ساخته شده و عقالنى قرار مىدهد« .نهايىترين شهل ساخن بندى عقالنى را
دولنهاىکمونیستى نظیر اتحاديه جماهیر شوروى (سابق) و ین بر عهده داشتند  . ...بلشويکها نه تنها
امیدوار بودند که نهادهاى رسمى سیاسى و اقتصاى را جمع گرا کنند ،بلهه عالوه بر آن مىخواستند يک
1 Social Trost
Trudy Govier

2
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انديشمندان پنج کارکرد مهم را برای فضای م ازی برمی شمارند (وايتل:)1997 ،
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انسان شورايى طراز نوين بیافرينند که از منافع شخصى خودخواهانه تغییر مسیر دهد و به سمن سعادت
تمامىبشرين جهن يابد  . ...ت ربه برنامه هفتاد ساله به اين عظیمى در زمینه سازندگى اجتماعى ،با
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شهسن کاملرو به رو شد و همه اين را مىدانند .میلیاردها روبل و سال ها نیروى انسانى براى ترويج و
تبلیغ و اجتماعىکردن سوگیرانه من ر به اين شد که جمعین خودخواهتر ،در هم رفتهتر و فردگراتر از
دوره قبل از بلشويکها شدند»( .فوکوياما )1379 ,
آنتونى گیدنز1اعتماد را «اتهاء يا اطمینان به نوعى کیفین يا صفن يک شخص  -یز يا اطمینان به
حقیقن يک گفته اسن» (گیدنز )1377 ,
گیدنز در تفسیرى که از دنیاى مدرن دارد جايگاه خاصى رابراى اعتماد قايل اسن شايد بتوان گفن او
در بین انديشمندان اجتماعى  -سیاسى مشخصترين فردىاسن که با صراحن حرکن به سوى توسعه را
از منظراعتماد مى نگرد .او شهل اعتماد در جوامع مدرن رامتفاوت از جوامع پیش از مدرن مىداند و
«اعتماد فعال» را معرفى مىکند .را که به طور مثال در جهانقديم فقش حدود سى سال پیش اگر شما
مرد يا زن بوديد نقشهاى معینى را در جامعه داشتید که رابطه شما را تثبین مىکردند و اين رابطهها
بر مبناى همان نهادهاى از پیش مستقر بنا مىشد .اما اکنون بايد روابش را بر مبناى ارتباط ساخن .يعنى
بايد اعتماد ديگرى را جلب کرد.
همبستگى اجتماعى
همبستگى اجتماعى در زبان التین معادل  social solidarityبه کار رفته اسن .و در لغن به معناى
وحدت ،وفاق و وفادارى اسن که ناشى از عاليق ،احساسات ،همدلى و کنش هاى مشترک اسن .در مورد
همبستگى اجتماعى تعاريف مختلفى ارائه شده اسن ،از جمله:احساس مسئولین متقابل بین ند نفر يا
ند گروه که از آگاهى و اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهاى انسانى و برادرى بین انسانها به طور
کلى و حتى وابستگى متقابل حیات و منافع آنها باشد ...به زبان جامعه شناختى همبستگى پديده اى را
مى رساند که بر پايه آن در سط يک گروه يا يک جامعه ،اعضا به يهديگر وابسته اند و به طور متقابل
نیازمند يهديگر هستند( .نصرآبادی)
مشارکت عمومى
درخصوص مشارکن تعريفهاى متعددى ارائه شده اسن از جمله:مشارکن عبارت اسن از قبول همهارى
آگاهانه و از روى میل و اراده براى رسیدن به يک هد خاص .به عبارتى ديگر شرکن همراه با اختیار در
يک عمل جمعى توأع با تعهد با مسئولین برمبناى استفاده از اطالعات و فرصن ها مى باشد.آگوسن
کنن ،جامعه شناس فرانسوى ،مالک شهل گیرى وفاق و همبستگى اجتماعى را بر توافق اذهان آدمیان
Anthony Giddens

1

مى داند و معتقد اسن که جامعه به وجود نمى آيد ،مگر آنهه اعضاى آن اعتقادات واحدى داشته باشند.
افهار بر جهان حهومن مى کند و جهان را دگرگون مى سازد .به بیان ديگر ،همه دستگاههاى اجتماعى
اسن .امیل دورکیم جامعه شناس ديگر فرانسوى نیز معتقد اسن که همبستگى اجتماعى و وفاق ملى
براساس ارزش ها و قواعد اخالقى و پذيرش اين ارزش ها از جانب اکثرين افراد جامعه صورت مى گیرد
و نقش کم رنگ مذهب در جامعه و فردگر ايى در جوامع جديد ،آفن بزرگ وفاق اجتماعى اسن.
(نصرآبادی)
روش پژوهش
در اين تحقیق به اقتضای موضوع و با توجه به امهانات پژوهش روش پیمايش به منزله مناسب ترين و
روش اصلی پژوهش و روش اسنادی نیز مهمل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود.
هر روش پژوهش اگر بدرستی و با آموزش کافی که از قبل در نظر گرفته شده بهار گرفته شود ،توانايی
پرداختن و شهافتن موضوع را بدرستی خواهد داشن .اساساْ آنطور که ماکس وبر نیز بر آن تاکید دارد
موضوع پژوهش تعیینکننده روش پژوهش خواهد بود.
روش پژوهش تعیینکننده تهنیک (فن) بهار رفته در کسب اطالعات اسن .از آن ا که اطالعات مورد نیاز
پژوهش هم در بعد نظری اسن و هم در بعد جامعه آماری ،لذا فن اصلی پژوهش پرسشنامه و مصاحبه و
فن تهمیلی کتابخانهای اسن.همچنین در اکثر پژوهشهای در زمینه سرمايه اجتماعی از فن پرسشنامه
استفاده گرديده همانند پژوهشهای بانک جهانی که به صورت پرسشنامهای مفصل تهیه گرديده بود.در
اين پژوهش پس از بررسی و بهرهگیری از پرسشنامههای تدوين شده در اين زمینه ،پرسشنامهای تهیه و
در آن انواع پرسشهای باز و بسته بر اساس نیاز و با توجه به اهدا و فرضیات پژوهش آورده شده اسن.
ابزار تحقیق
از آن ا که اطالعات مورد نیاز پژوهش با توجه به تعاريف عملیاتی تحقیق هم در بعد نظری اسن و هم در
بعد جامعه آماری ،لذا ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه اسن .ابزار اين پژوهش يک پرسشنامه بر اساس
تحقیقات پیشین پژوهشگر و شامل  60گويه اسن.
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براساس عقايد بنا شده اند و بحران هاى س یاسى جوامع امروزى ناشى از هرج و مرج فهرى آدمیان
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ویژگیهای جمعیت آماری تحقیق
در اين تحقیق جمعین آماری شهروندان بزرگسال 19تا  6٥سال شهر تهران میباشند که ح م نمونه
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 210نفر میباشد نوع نمونه گیری اتفاقی می باشد که بصورت تصادفی در مناطق مختلف شهر از حیث
شمال  ،مرکز و جنوب در خیابانها مراکز خريد و رفن و آمد انتخاب شده اند.
روشهای آماری پژوهش
پس از بررسی روشهای آماری و با توجه به موضوع و فرضیات و ار وب تئوريک پژوهش نوبن به ارائه
روش های آماری اسن .اين پژوهش برای شناخن نظرات پاسخگويان ملزع به استفاده از جداول توزيع
فراون ،ضرايب همبستگی ،آزمون پیرسون برای توضی و تفسیر دادهها بوده اسن.
اعتبار و پایائی پژوهش
اعتبار و پايائی پژوهش از ابزارهای مهم و حیاتی هر پژوهش به حساب میآيند .که به کمک آنها میتوان
به نتايج بدسن آمده از پژوهش اعتماد کرد.بوسیله اعتبار پژوهش میتوان به نتی ه بدسن آمده از پژوهش
اطمینان کرد.
اعتبار محتوا
اعتبار محتوا به معنای استفاده از ابزارهای سن ش معتبر در ساير پژوهشهای مشابه اسن .در پژوهش
حاضر نیز با استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهشهای پیشین سعی گرديده اسن اعتبار محتوايی
پژوهش حاضر حفظ گردد.
پایائی پژوهش
برای محاسبه پايانی پژوهش روشهای مختلفی وجود دارد .در پژوهش حاضر پايائی پژوهش به روش
آلفای کرنباخ صورت گرفته اسن .مناسبترين روش برای سن ش روايی طیف لیهرت آلفا اسن که مبتنی
بر ماتريس همبستگی بینگويهای اسن.

جدول  :5ضریب آلفای کرونباخ گویه های پژوهش

فعالین های خیريه (میزان آگاهی)

0,80

فعالین های خیريه (میزان پذيرش)

0,82

فعالین های خیريه ( اجرا)

0,76

آلفای کرونباخ بین صفر و يک در نوسان اسن و هر قدر به يک نزديهتر باشد نشانه اعتبار باالتر آن اسن
و هر قدر به صفر نزديک باشد دلیل بر کم بودن اعتبار آن اسن و ضريب آلفای قابلقبول برای يک
طیف آن اسن که باالی  % 70باشد .پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاى کرونباخ در دو مرحله صورت
گرفن.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول  :بین استفاده از شبکه های اجتماعی و فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) ارتباط
وجود دارد.
استفاده از شبکه های

فعالیتهای

اجتماعی

(میزان آگاهی)

0,823

1

0,000

خیریه

پیرسون
سط معناداری

210

210

تعداد

1

0,823

پیرسون

0,000

سط معناداری

210

تعداد

210

فعالیتهای

خیریه

(میزان آگاهی)

استفاده از شبکه های
اجتماعی

برای بررسی نتی ه فرضیه فوق با توجه به اينهه متغیر وابسته فعالیتهای خیريه (میزان آگاهی) در سط
شبهفاصلهای و متغیر مستقل استفاده از شبهه های اجتماعی در سط شبهفاصلهای میباشد از ضريب
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همبستگی پیرسون استفاده گرديد .اين ضريب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای يا نسبی را
محاسبه کرده مقدار آن بین  +1و  -1میباشد.
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نتايج بدسن آمده از جدول باال  sig=0.00بیانگر اين مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود
دارد همچنین میزان  r=0.823با توجه به مثبن بودن آن نشانگر آن اسن که تغییرات در هر دو متغیر
بطور هم جهن اتفاق میافتدو میتوان نتی ه گرفن که اين رابطه در سط  99درصد دارای اعتبار اسن.
فرضیه دوم  :بین استفاده از شبکه های اجتماعی و فعالیتهای خیریه (میزان پذیرش) ارتباط
وجود دارد.
استفاده از شبکه های اجتماعی

فعالیتهای خیریه (میزان
پذیرش)

0,801

1

0,000

پیرسون
سط معناداری

210

210

تعداد

1

0,801

پیرسون

0,000

سط معناداری

210

تعداد

210

فعالیتهای خیریه
(میزان پذیرش)

استفاده از شبکه
های اجتماعی

برای بررسی نتی ه فرضیه فوق با توجه به اينهه متغیر وابسته فعالیتهای خیريه (میزان پذيرش) در سط
شبهفاصلهای و متغیر مستقل استفاده از شبهه های اجتماعی در سط شبهفاصلهای میباشد از ضريب
همبستگی پیرسون استفاده گرديد .اين ضريب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای يا نسبی را
محاسبه کرده مقدار آن بین  +1و  -1میباشد.
نتايج بدسن آمده از جدول باال  sig=0.00بیانگر اين مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود
دارد همچنین میزان  r=0.801ب ا توجه به مثبن بودن آن نشانگر آن اسن که تغییرات در هر دو متغیر
بطور هم جهن اتفاق میافتدو میتوان نتی ه گرفن که اين رابطه در سط  99درصد دارای اعتبار اسن.

فرضیه سوم  :بین استفاده از شبکه های اجتماعی و فعالیتهای خیریه (میزان اجرا) ارتباط
وجود دارد.

99

اجتماعی

آگاهی)

0,73

1

0,01

پیرسون
سط معناداری

210

210

تعداد

1

0,73

پیرسون

0,01

سط معناداری

210

تعداد

210

فعالیتهای خیریه
(میزان اجرا)

استفاده از شبکه
های اجتماعی

برای بررسی نتی ه فرضیه فوق با توجه به اينهه متغیر وابسته فعالیتهای خیريه (میزان اجرا) در سط
شبهفاصلهای و متغیر مستقل استفاده از شبهه های اجتماعی در سط شبهفاصلهای میباشد از ضريب
همبستگی پیرسون استفاده گرديد .اين ضريب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای يا نسبی را
محاسبه کرده مقدار آن بین  +1و  -1میباشد.
نتايج بدسن آمده از جدول باال  sig=0.01بیانگر اين مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود
دارد همچنین میزان  r=0.73با توجه به مثبن بودن آن نشانگر آن اسن که تغییرات در هر دو متغیر
بطور هم جهن اتفاق میافتدو میتوان نتی ه گرفن که اين رابطه در سط  99درصد دارای اعتبار اسن.
پیشنهادات
شبهه های اجتماعی با توجه به بستر گسترده و همگیر خود می توانند کمک زيادی در جلب مشارکتهای
مردمی در سطوح مختلف داشته باشند.
- 1دريافن کمههای مالی
دريافن کمههای مالی از مهمترين الويتهای موسسات خیريه اسن اين کمهها می تواند از طريق گستره
شبهه های اجتماعی صورت بگیرد .يک تحقیق در  Ipsosنشان داده 22درصد از کاربران شبهههای
اجتماعی درصورتی که دوستی را در صفحه فیسبوک يا تويیتر يک برند ببینند بیشتر احتمال دارد از
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آن خريد کنند .شبهه اجتماعی روی تصمیمات برای خريد تاثیر میگذارد و خیريهها میتوانند از اين
خاصین برای جمعآوری کمکهای مالی استفاده کنند.
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- 2دريافن مشاوره های حرفه ای
استفاده از تخصص افراد همواره در هر سازمانی مورد نیاز اسن سازمانها و موسسات خیريه با ارتباط گیری
در شبهه های متخصصین می توانند با آنها ارتباط برقرار کرده و از کمههای آنها بهره ببرند
- ٥دريافن کمک در حوزه تبلیغی و اطالع رسانی
بسیاری از نشريات و سايتهای خبری بخشی از فضای خود را به تبلیغات رايگان در حوزه خیر جمعی
اختصاص می دهند موسسات خیريه می توانند از امهانات اين بخش تبلیغی استفاده نمايند.
- 6دريافن کمک کننده های غیرنقدی
بسیاری از افراد لوازمی دارند که ديگر به کار آنها نمی آيد موسسات خیريه با درخواسن نیاز در شبهه
های اجتم اعی می توانند آنها را درخواسن نمايند تا به نیازمندان برسانند.
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ش ه اجتمایع .)1395( .تم االستداد من متممhttp://motamem.org/?p=12271 :
ش ه های اجتمایع ای رنت رنت .) 1389( .معارف .
صدی رق ارفیع ،فری رت همکاران .)1391( .قف آسیب ها ،چالش ها راهکارها .دانشگاه کاشان.
عیل ر
باق نرصآبادی( .بال تاري ببخ) .همبستگ اجتمایع مشارکت عمویم.
فرانس ب ب ب ب ب فوكويببامببا  .)1379( .پببا ببان نمم  ،امببا ببه اجتمببایع حس آن ( .المع ببا توسب ب ب ب ببیل،
ر
المتجمون) تهران :ر
نشجامعه ايرانيان.
محمدحسن امتتیموری .)1377( .رسانه های آمو رش .شتا  :ساسان.
مهدی محسنیان راد .)1380( .ارت اط شناش .تهران :ا ش.
مهدی ر
ر
محقق( .بهمن .)1384 ,اندا ه گتی امایه اجتمایع .حدیث ندگ.
اخت
ر
مهدي اخت ر
محقق  ،فريد ن كامران  ،مجيد ر
كساش  .)1391( .تاثت مطبوعات بر ضب ب ب ب ببعيت اما ه
ي
ي
اجتمایع .160-141 ،
اجتمایع) .پژ هش
اجتمایع جوانان شهر تهران (با تاكيد بر اعتماد
ي
ي
ي
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