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 چکیده

بیگانگی جمعی در این نوشتار به معناي کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی 
هاي اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندي، دوستی،  به ارتباط ممکن در شبکه

این فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از  .یگی استهمکاري و همسا
این اثر در شرایط  .اي بر بیگانگی جمعی دارد  ارتباطات مجازي، اثر دوگانه:که

که در شرایط  طوالنی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است درحالی
نتایج . ستکوتاه بودن سابقه ارتباط و جنسیت مردانه ارتباط گیرنده، افزاینده ا

نفره تصادفی از  160هاي اجتماعی یک نمونه  وارسی فرضیه بر روي شبکه
                                                

  yousofi@um.ac.ir            ). نویسنده مسئول(اجتماعی دانشگاه فردوسی  دانشیار گروه علوم *

 دکتراي جامعه شناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسی مـشهد و  مـدیر کـل برنامـه ریـزي فرهنگـی و             **
 com.gmail@kamalojaghloo                 .اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
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 بیگانگی این کهاول  :دهد  ساله و باالتر ساکن شهر مشهد نشان می16 افراد
 این کهدوم  .مجموع باالست شهر مشهد، در هاي اجتماعی جمعی در شبکه

ر بیشتبه چهره در تراکم روابط مجازي بسیار بیشتر از تراکم روابط چهره 
ها با بیگانگی   تراکم ارتباط مجازي در همه شبکهاین کهسوم  .هاست شبکه

بینی، افزایش ارتباط مجازي در   برخالف پیشسرانجامو . جمعی ارتباط ندارد
 .هاي خانوادگی و دوستی سبب کاهش بیگانگی جمعی شده است شبکه

، تراکم ارتباط  بیگانگی جمعی، تراکم ارتباط مجازي:واژهاي کلیدي
  هاي اجتماعی چهره به چهره، چگالی ارتباط چهره به چهره، شبکه

  
  مقدمه

یک شرط ، هاي اجتماعی که روابط و پیوندهاي قوي در بین اعضاي شبکه  حالی در
ها به  ها و احساس تعلق آن ضعیف شدن رابطه، هاست ضروري براي دوام و بقاء آن

سو موضوع  رو از یک ازاین. هاست شبکه سبب فرسایش تدریجی و زوال ،یکدیگر
 در میان افراد و ها  که داللت روشنی بر تقویت پیوندها و دلبستگی"یگانگی"

و از سوي دیگر مفهوم رقیب آن یعنی ) 1375، چلبی (هاي اجتماعی دارد گروه
با محیط  افراد  که حاکی از انفصال و ضعیف شدن پیوندهاي ذهنی و عینی"بیگانگی"

، است)  ،1976کوهن ؛1370، به نقل از محسنی تبریزي  ،1988میچل( پیرامون
یگانگی . شوند شناسی محسوب می همواره از موضوعات محوري در ادبیات جامعه

 روابط " قرینگی"و"تراکم"اجتماعی بیشتر داللت بر بهبود روابط اجتماعی یا تشدید 
، در مقابل ).1388،  همکاران؛ یوسفی و1375، چلبی (میان اعضاي شبکه اجتماعی دارد
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هاي  بعد عینی ناظر به وضعیتی است که روابط اعضاي شبکه جمعی در بیگانگی
) 2002،  و همکارانکستن باوم (رو به ضعف گذاشته، گفته اجتماعی با دو صفت پیش

  .یافته باشد آنان کاهش)  ،1984کاستلز(و یا عالئق جمعی 
که  اند  منفی بیگانگی جمعی تأکید کردهشناسی بر آثار تحقیقات عدیده جامعه

برخی آن را مانع . نماید می ضرورت مطالعه بیگانگی و عوامل موجده آن را بیشتر
؛ سبب فرسایش سرمایه اجتماعی و مانع بازتولید ) ،2000فیگوئرا( توسعه و مشارکت

 تضعیف، ) ،1986کلرمن (تقویت احساس تنهایی ؛) ،1986بوردیو (روابط اجتماعی
چلبی و امیر  (احساس عجز، س اجتماعیأافزایش ی، )1375، چلبی (تحمل اجتماعی

 به نقل از  ،2001فورست و کینز (افزایش گمنامی و تشدید فردگرایی، )1383، کافی
تشدید  و)  ،1998روموندو (تضعیف وفاداري اجتماعی ؛)1388، یوسفی وهمکاران

 .دانند می) 1388، ادري و همکارانن ؛ ،2003ساسول(تفاوتی اجتماعی سیاسی  بی

ــسته   ــؤثر دان ــل متعــددي در ایجــاد بیگــانگی جمعــی م ــدا  شــدهبعــالوه عوام  .ن
ــل  ــرج زیم ــون ج ــزاري و  ) )1372برخــی همچ ــت اب ــلطه عقالنی ــشه آن را در س ری

برخـی آن را  ، نماینـد  مـی  ویـژه در شـهرهاي مـدرن جـستجو       اي بـه    غلبه روابط مبادلـه   
، بـه نقـل ازگیـدنز        ،1938ویـرث  (دایی فـضایی  تحرك زیـاد جغرافیـائی و جـ        در

ضـــعیف شـــدن ، ) ،1979ولمـــن (؛ شهرنــشینی مـــدرن و صـــنعتی شـــدن )1373
                                                

1. Kestnbaum     2. Castelles 
3. Figueira     4. Bourdieu 
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ــاعی  ــاد اجتمـ ــا (اعتمـ ــا ؛ ،2001روس ؛ ،1999زتومکـ ــاهش ، ) ،2000گامبتـ کـ
هــا  و برخـی آن را بــه غلبــه فـضاي جریــان  ، ) ،1983فریــدنبرگ (رضـایت اجتمــاعی 
ــازي ــط مج ــتلز (و رواب ــام27:1389، کاس ــرات  ؛ ،1995؛ پاتن ــاران6ک  ؛1998، و همک
ــوس  ــی و هلیگی ــه )  ،2002ن ــان ب ــرف زم ــن   و ص ــورت آنالی ــگ (ص ــی و اربین ، ن

اگرچــه در مــورد اخیــر برخــی از تحقیقــات . انــد شــهرها نــسبت داده در کــالن) 2002
برعکس به اثر یگانـه کننـده ارتباطـات مجـازي نظـر دارنـد و معتقدنـد کـاربران زیـاد             

و هــم در ) 2003،  و همکــارانکــوئن (بــا اجتمــاع تمــاس بیــشتري دارنــد، اینترنــت
ــی ــط محل ــی  رواب ــر م ــط دور درگی ــم در رواب ــراي   و ه ــت ب ــردم از اینترن شــوند و م

ــی   ــتفاده م ــی و رودررو اس ــاس تلفن ــد تم ــون (کنن ــنهمپت ). 1999 و 2002،  و ولم
فــن و ویــژه تل  اســت کــه رونــد رو بــه گــسترش وســایل ارتبــاطی بــه  حــالی ایــن در

ــال ــت در س ــر   اینترن ــه چه ــره ب ــط چه ــر رواب ــاي اخی ــت  هه ــاً تح ــاعی را قوی  اجتم
دسترســی بــه تلفــن ثابــت ، 1394آن چنانکــه در ایــران در ســال . تــاثیرقرارداده اســت

ــراه در ســال % 92 ــوذ تلفــن هم ــاي  و ضــریب نف ــب 1394 و 1392، 1389ه ــه ترتی  ب
ــت  % 9/77و % 2/67، 9/53% ــوذ اینترن ــریب نف ــال 11و ض ــا در س  و 1392، 1389ي ه

ــب  1394 ــه ترتیـ ــت % 3/45و % 30، %9/15 بـ ــوده اسـ ــران   (بـ ــار ایـ ــز آمـ ، مرکـ
تغییــرات ضــریب نفــوذ ، دهــد  نــشان مــییادشــدهطــور کــه آمارهــاي  همــان12).1394

                                                
1. Sztompka      2. Ross 
3. Gambeta      4. Friedenberg 
5. Putnam      6. Kraut 
7. Nie & Hillygus     8. Erbring 
9. Quan       10. Hampton 
11. http://www.jahannews.com 

-نتایج آمارگیري برخورداري خانوارها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات   



  

  
  

  
 199     ...   آثار ارتباطات مجازي بر بیگانگی جمعی

در نمونـه موردمطالعـه ضـریب       .  اسـت   شـده   برابـر  3 سـال تقریبـاً      5اینترنت در طول    
ــوده اســت1390نفــوذ اینترنــت در ســال  ــایین ب ــسیار پ ــه ب در گــزارش کــه  طــوري  ب

ــت " ــوذ اینترن ــدیریت ضــریب نف ــوذ  در ایــن ســال"ســامانه م  بیــشترین ضــریب نف
آذربایجــان غربــی و ، اصــفهان، اردبیــل، هــاي تهــران  اســتان بــهبــه ترتیــب، اینترنــت
 و  درصــد اســت10کمتــر از ،  اســتان کــشور26در یافتــه اســت و   اختــصاصگــیالن

بـه همـین دلیـل اسـتفاده از     . اسـتان اسـت   26استان خراسان رضوي نیز یکـی از ایـن         
  . است شده تلفن ثابت و تلفن همراه شاخص روابط مجازي در نظر گرفته

نوشتار حاضر درصدد است ضمن ارائه تصویري از وضعیت بیگانگی جمعی در 
هاي اجتماعی این  م و کیف روابط مجازي در شبکهبر کّ نوسانات آن را با تکیه، مشهد
  .تبیین نماید شهر

  
  طرح نظري

هاي  ها و کانال روابط اجتماعی را مبدل به جریان، انقالب در نظام ارتباطات و اطالعات
قرار داده   همه ابعاد زندگی شهري را تحت تأثیر"ها فضاي جریان"الکترونیک کرده و 

معناي اجتماعی ، اند  شدهمکان بی توزیع و مصرف، در این فضاي جدید که تولید .است
هاي گفتگو که مستلزم  هاي رودررو و سنت رفته و تماس زیادي ازدستحد  مکان تا

ها یا  ی ضعیف گردیده و افراد فقط از طریق شبکهیحضور در مکان است در چنین فضا
توان آن را فضاي  این فضا که می. کنند می وسایل ارتباطی جدید باهم ارتباط برقرار

تاریخ و ، خود حاصل کار دم ازی کامل مریتدریجاً به جدا، بیگانگی جمعی نامید
بیات و ). 1389، کاستلز ؛1383، به نقل از ممتاز 1984، کاستلز(انجامد  فرهنگ می
در تحقیق خود جایگزین شدن برقراري ارتباط با مخابرات و ) 1394(منوچهري 

                                                
- Space of flowsهاي میکروالکترونیک است که فـضاي    منظور جریان اطالعات و مبادالت از طریق شبکه

  ).64، 1381، ممتاز(آورد  خاص خود را به وجود می
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گسترش روابط  عوامل تهدیدکنندهاز جاي ارتباط چهره به چهره را یکی  اینترنت به
نظران مختلفی معتقدند روابط  همسو با این دیدگاه صاحب. اند بی کردهمجازي ارزیا

معتقد است ) )1382چنانکه برتون. گردد مجازي سبب تضعیف پیوندهاي اجتماعی می
 هاي اجتماعی استفاده از اینترنت منجر به تضعیف پیوندهاي اجتماعی قوي درون شبکه

، ویتل (فیزیکی از جامعه بکشاندگیري و انزواي  تواند فرد را به گوشه  و میشده
ماهیت ، کند اینترنت اجتماع را تضعیف می ).116:1385،  به نقل از دوران278:1997

غفلت کاربران از خانواده و خویشاوندان   اینترنت ممکن است باعثفراموش کننده
اینترنت ابزاري است که باعث  ).2002، نی و هیلگوس ؛2001، کرات و همکاران (شود
  ).1995، پاتنام (شود تحلیل رفتن زندگی اجتماعی می ایش بیگانگی اجتماعی وافز

ارتباطات مجازي تدریجاً به تقویت که نظران معتقدند  برخی صاحب، برعکس
تعامالت اینترنتی موجب ) 1979 (مطابق نظریه ولمن. پیوندهاي اجتماعی منجرمی گردد

تی ارتباطات اینترنتی منجر به شود و ح درهم تنیدگی دو فضاي مجازي و واقعی می
کند تا با اجتماعات پرت  تماس اینترنتی مردم را بهتر قادر می .شود ارتباطات رودررو می

، بارلو (عالیق مشترك را توسعه داده و تماس محلی را گسترش دهند و پراکنده
 ده ش  عنوان نظریه اجتماع حفظباتوان از آن  که می ،) ،2001؛ ولمن و فرانک1995

 کند یادکرد یعنی شبکه کامپیوتري همانند یک شبکه اجتماعی افراد را به هم مرتبط می
 پایین ههاي تماس با خانواده و خویشان را با هزین تنها فرصت اینترنت نه). 2002، ولمن(

بر تعداد ،  آگاهی اعضاي شبکه از نیازهاي یکدیگرهبلکه درنتیج، سازد پذیر می امکان
در این معنا اینترنت  ).3:2001، ولمن و فرانک (افزاید  و تلفنی میارتباطات رودررو

مردم عمدتاً از اینترنت براي حفظ تماس با اعضاي اجتماع  .کند اجتماع را تقویت می

                                                
1. Burton 
2. Wittel 
3. Immerse 
4. far-flung 
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ها  در این راستا نتایج برخی از پژوهش).  ،2002هاس-ولمن و کوئن (کنند استفاده می
 منبع ارزشمندي براي تقویت ،تلفن همراهدهد که برقراري ارتباط از طریق  نشان می

 .)2005، ؛ رید و رید2008، لینگ (هاي اجتماعی است پیوندهاي فرد در شبکه

هاي ارتباط آنالین و آفالین تأکید  هاي جدید به استفاده همزمان از روش نظریه
در اجتماعات  .گیرند  بهره می"دورگهاجتماعات "کنند و براي توضیح آن از مفهوم  می

کنند و با اشکال  خود را حفظ می اعضا همزمان ارتباطات فیزیکی و مجازي، دورگه
و ابزار مبتنی بر ) ...فاکس و، مانند تلفن(ابزار سنتی ، هاي چهره به چهره چندگانه ارتباط

شبکه . پردازند به تعامل می) هاي اجتماعی هاي چت و شبکه اتاق، مانند ایمیل(وب 
 یعنی اعضاء ، باشد شده د قبل از خلق اجتماع آنالین تثبیتتوان روابط میان اعضا می

 موجودشان را گسترش بدهند تا آن هاجتماع فیزیکی سطح تماس چهره به چهر
  ).Gaved & Mulholland, 2005: 2 (فضاهاي آنالین را نیز در برگیرد

همچنان که در مقام نظر اثر دوگانه ارتباطات مجازي بر پیوندهاي قوي اجتماعی 
رابرت کرات و . کنند نیز این دوگانگی را تأیید می سوابق تجربی، ورد تأکید قرارگرفتهم

به اثر دوگانه ارتباطات مجازي بر روابط چهره  با انجام تحقیق طولی) 2001(همکاران 
به این ) 2001 (ولمن و فرانک. دنگذار صحه می، ي اجتماعیها و دلبستگی به چهره
کند حتی  هاي غیراجتماعی درگیر می نترنت مردم را با فعالیترسند زمانی که ای نتیجه می

مشارکت سیاسی و زندگی ، ها سازمان، تواند آنان را از اجتماع بیش از تلویزیون می
، در مقابل زمانی که مردم از اینترنت براي ارتباط با دوستان، خانوادگی دور کند
 ابزاري براي ساختن و حفظ سرمایه آنگاه اینترنت، کنند ها استفاده می خویشان و سازمان

تنها بر اثر ) 2002، نی و دیگران(حال برخی از تحقیقات  درعین .اجتماعی است
پارکز و  (ویژه اینترنت بر پیوندهاي اجتماعی و برخی کننده ارتباطات مجازي به تضعیف

                                                
1. Haase 
2. Hybrid communities 
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 2002،  و ولمنبأس، به نقل از چن، 2000، ؛ پیمایش جغرافیاي ملی ،1996فلوید
نباید . کننده آن تأکیددارند تقویت آثار بر) 1385، سرشت ؛ پاك2002، س و ولمنها و

ازنظر دور داشت که اثر ارتباطات مجازي بر روابط نزدیک و چهره به چهره برحسب 
به نقل از  2000 (چنانکه نتایج پیمایش جغرافیاي ملی. گردد شرایط ارتباط تعیین می

 فاصله مکانی روي نوع ارتباط تأثیر ،دهد مینشان ، )2002، هاس-ولمن و کوئن
زمان استفاده  با افزایش مهارت و مدتکه دهد  نشان می) 2001(تحقیق کرات  .گذارد می

اند  نشان داده) 2001 (ولمن و فرانک. شود درگیري اجتماعی کاربر بیشتر می، از اینترنت
، کنند ها استفاده می سازمانخویشان و ، وقتی کاربران از اینترنت براي ارتباط با دوستان

برخی تحقیقات نشان . انجامد ها می این ارتباط مجازي به تقویت سرمایه اجتماعی آن
چنانچه زنان بیشتر از مردان .  جنسیت در برقراري نوع ارتباط تاثیردارد کهدنده می

ن تلفن و اینترنت براي تقویت روابط متقابل خود با خانواده و دوستا تمایل دارند از
دهد  و ارتباطات مجازي اجازه می) 81:1386، باستانی و صالحی هیکویی (استفاده کنند

 . انزوا غلبه کنندرزنان ب

سه ، بندي کلی در خصوص اثر ارتباطات مجازي بر بیگانگی جمعی دریک جمع
 نخست دیدگاهی که ارتباطات مجازي را سبب :توان از هم متمایز نمود دیدگاه را می

، ؛ برتون1984، کاستلز (داند اجتماعی یا تشدید بیگانگی جمعی میتضعیف روابط 
دوم دیدگاهی ). 1995، ؛ پاتنام2002، نی و هیلگوس ؛1998، ؛ کرات1997، ؛ ویتل1382

اینترنتی را سبب گسترش و تقویت روابط اجتماعی یا بویژه که ارتباطات مجازي 
؛ 2001، ؛ ولمن1979، لمن؛ و1995، بارلو(گیرد  می نظر تضعیف بیگانگی جمعی در

تري که اثر ارتباطات مجازي را  و دیدگاه سوم و مهم) 2002، 2 دیگران ولمن و
؛ 2001، کرات (شود اي براي آن قائل می مفروض به شرایط درنظرگرفته و اثر دوگانه

                                                
1. Parks & Floyd 
2. Chen 
3. Boase 
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، که ازجمله شرایط مفروض و مداخله کننده) 2005، گئود و مالهلند ؛2001، فرانک
بر اساس نتایج . گیري ارتباط مجازي و سابقه ارتباط است جهت، یرندهجنسیت ارتباط گ

تحقیقات تجربی طولی رابرت کراوت مدعی شد که استفاده از اینترنت موجب کاهش 
 اجتماعی پیرامون فرد و افزایش احساس هاش و کوچک شدن حلق ارتباط فرد با خانواده

اي انجام تحقیق مجدداً به جمعیت هاي بعد بر او در سال. گردد تنهایی و افسردگی می
نتایج تحقیق  .یابد گردد و به نتایج عکس نتایج تحقیق قبلی دست می نمونه پیشین برمی

هاي الزم را یافتند و زمان بیشتري از   مهارتاین کهاز دهد که همان افراد پس نشان می
او نتایج  .نددرگیري اجتماعی باالتري دار، آشنایی و کار آنان با اینترنت گذشته است

یعنی  ).2001( منتشر کرد »بازنگري پارادوکس اینترنت « عنوانبااي  این مقاله را در مقاله
دهد که زمان عامل مهمی در این زمینه  بندي نتایج تحقیقات کراوت نشان می جمع
  .است

دهد که زنان بیشتر از مردان تمایل دارند از اینترنت   همچنین تحقیقات نشان می
 کننداستفاده براي تقویت روابط متقابل موجودشان با خانواده و دوستان  فنمانند تل

دهد  ارتباط اینترنتی اجازه می ).2003، ولمن و کلمنت، کندي، 2002 بونوا وکراوت(
یعنی وقتی جنسیت با ارتباط مجازي ترکیب ). 2002، میاتا (زنان به انزوا غلبه کنند

جمعی و در مردان باعث افزایش بیگانگی در زنان باعث کاهش بیگانگی ، شود می
  .شود جمعی می

 1اساس آن شکل  توان مطرح کرد و بر  ذیل را میفرضیه اساسی بر این اساس 
  .نمود را ترسیم
این اثر در شرایط . اي بر بیگانگی جمعی دارد اثر دوگانه، ارتباطات مجازي"

ر شرایط کوتاه بودن سابقه اثر کاهنده و د، طوالنی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه
  ".اثر افزاینده داشته باشدتواند  می، ارتباط و جنسیت مردانه ارتباط گیرنده
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  مدل نظري تحلیل بیگانگی جمعی نمودار -1شکل 
  

  
  
   

  
  
  

صورت فلش  ها به در نمودار مدل نظري بیگانگی جمعی اثر هریک از عامل
 . است شده رت فلش دوشاخه نشان دادهصو ها به مستقیم و اثر ترکیبی آن

  
  روش تحقیق

سال  هاي مورد استناد این نوشتار برگرفته از یک تحقیق پیمایشی است که در داده
 باالتر ساکن و  سال16افراد  یادشدهجمعیت آماري تحقیق  .گرفته است   انجام1390

 "اي دمرحلهگیري چن نمونه" روشبه  نفرند که 160 نمونه  تعداد. هستندشهر مشهد
  .اند انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفته

بیگانگی جمعی است که شاخص بیگانگی جمعی در این ، متغیر وابسته تحقیق
خانواده   پاسخگو با عضوي ازهو قرینگی روابط چهره به چهر تحقیق از ترکیب چگالی

                                                
1. multi-stasge sampling 

-   ساله و 16 فرد 4 بلوك بطورتصادفی انتخاب و در هر بلوك با   40،  هاي آماري شهر مشهد     از بین بلوك  ابتدا 
  .مصاحبه بعمل آمده است، باالتر ساکن به روش تصادفی منظم

3. density 

 بیگانگی جمعی

 سابقه ارتباط مجازي

 جنسیت ارتباط گیرنده

 میزان ارتباط مجازي
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 بیشترین  که، خویشاوندان صمیمی، دوستان صمیمی، همکاران و همسایگانشبه ستاکی
چگالی رابطه برحسب میانگین .  شده است اند، تعیین سه ماه گذشته با او داشته رابطه را در

 شده  هاي اجتماعی محاسبه تعداد واقعی به میانگین تعداد ممکن رابطه با اعضاي شبکه
 ماه اخیر چند بار به 3براي محاسبه چگالی روابط ابتدا از پاسخگو پرسیده شد که در . است

هاي اجتماعی رفته است و همچنین پرسیده شد که فرد مقابل  دار هریک از اعضاي شبکهدی
عدد  (سپس تعداد روابط متقابل واقعی به روابط مورد انتظار. چند بار به دیدار او آمده است

براي محاسبه قرینگی رابطه ابتدا از پاسخگو پرسیده .  ماهه تقسیم شد3در یک دوره ) ثابت
هاي اجتماعی رفته است و  ه اخیر چند بار به دیدار هریک از اعضاي شبکه ما3شد که در 

سپس میانگین تعداد . همچنین پرسیده شد که فرد مقابل چند بار به دیدار او آمده است
  شده ضرب100رابطه فرد با دیگران بر میانگین تعداد رابطه دیگران با فرد تقسیم و در 

اعضاي شبکه،  نبه یا نبود رابطه در بین تعداد فراوانی ازجا است اما به دلیل وجود روابط یک
نمونه دچار افت شدید شده و این مانع از تشکیل شاخص بیگانگی از طریق چگالی و 

عنوان شاخص  ها به  عدم چگالی رابطه در هر یک از شبکهبنابراین. قرینگی شده است
  .بیگانگی جمعی منظور شده است

                                                
- اصطالح خانواده شبه ستاکی )Stem family(   شـناس   ده سـتاکی لوپلـه جامعـه   برگرفته از اصـطالح خـانوا

دور از ، هـاي بوجـود آمـده در جوامـع     اي دارد که جوانان در اثر دگرگـونی      اشاره به خانواده   که. فرانسوي است 
). 71:1369، ؛ وثوقی166:1389، ساروخانی(کنند اما در همه لحظات حساس در خانه حاضرند  خانواده زندگی می

جدا از خانواده .... اشتغال و، تحصیل، اکی مدنظر است که به دلیل ازدواجدر این تحقیق عضوي از خانواده شبه ست
 .کرده و پاسخگو با او بیشترین رابطه را داشته است زندگی می

-     هـا   ی است که اعضاي شـبکه یها  شبکه،دوستی و همسایگی، هاي خویشاوندي در این تحقیق منظور از شبکه
ترین عضو شبکه بیان  هایش را با در نظر گرفتن صمیمی  است که پاسخده ش گو خواسته از پاسخ. باهم رابطه دارند

خویـشاوندان صـمیمی و همـسایگان    ، هاي دوستان صمیمی شبکه، ها بنابراین در این تحقیق منظور از شبکه   . کند
 .گویان  نه همه پاسخ،اي است که افراد شاغل عضو آن هستند  و منظور از شبکه همکاران شبکه،صمیمی است
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سابقه استفاده از ارتباط ، تراکم ارتباط مجازيمتغیرهاي مستقل تحقیق شامل 
تراکم ارتباط چهره به چهره برحسب تعداد دفعات ارتباط . مجازي و جنسیت است

 . است شده است و با میانگین ارتباط دو طرف برآورد شدهواقعی طرفین سنجیده
با پاسخگو ) تلفن ثابت و همراه(همچنین ارتباط مجازي برحسب فراوانی تماس تلفنی 

همکاري و ، دوستان صمیمی، خویشاوندان، اعضاي بیرونی خانواده شبه ستاکی
براي سنجش این متغیر از پاسخگو . است  شدهسه ماه گذشته سنجیده همسایگان در

از  هاي اجتماعی  ماه اخیر چند بار با هریک از اعضاي شبکه3 است که در  شدهپرسیده
که  است  شده و همچنین پرسیده، استطریق تلفن ثابت و تلفن همراه تماس گرفته

  میانگین.با او تماس گرفته است فرد مقابل چند بار از طریق تلفن ثابت و تلفن همراه
سابقه استفاده از .  است شده عنوان تراکم ارتباط مجازي در نظر گرفته ها به این تماس

 همراه ارتباط مجازي نیز برحسب تعداد سنوات برخورداري از تلفن ثابت و تلفن
  .گردیده است برآورد،  و با میانگین سنوات شدهسنجیده

تبع آن مقیاس روابط مجازي  و به) اي رابطه(اعتبارسنجی مقیاس بیگانگی جمعی 
از ) 1شکل (براي آزمون فرضیه اساسی تحقیق . گرفته است به روش اعتبار محتوا انجام

  . است شده  استفادهتکنیک تحلیل کوواریانس
  

  ها یافته
  اي پاسخگویان ینهزمهاي  یژگیو

،  زنیانپاسخگو% 52 . استبدست آمده پاسخگوي نمونه 160ي حاضر از ها داده
% 75 آنان شاغل و %40,6.میانه تحصیلی آنان نیز دیپلم است  و34,9ها  میانگین سن آن

 165 میانگین درآمد سرانه خانوار آنان . نفراست4,1بعد خانوار پاسخگویان ؛ اند متأهل
 %50 درآمد سرانه تقریباً  یعنی،باشد  هزار تومان می133زار تومان در ماه بوده و میانه ه

ازلحاظ دسترسی به وسایل . باشد هزار تومان می 133از خانوارهاي مشهدي کمتر از 
                                                

1. Analysis of covariance 
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.  دسترسی به اینترنت دارند%13,1  همراه وتلفن% 80,6 داراي تلفن ثابت، %91,9ارتباطی 
و . سال است 3,6 و 8,8همراه به ترتیب ات دسترسی به تلفن ثابت و انگین سنوبعالوه می

از بین سه کانال مهم  .باشد روز می شبانه دقیقه در 6میانگین استفاده از اینترنت تقریباً 
ترین کانال ارتباطی با اعضاي بیرونی  مهم، ) تلفنی و اینترنتتماسحضوري،  (ارتباطی

؛ همکاران با %78,1تلفنی؛ با خویشاوندان صمیمی با  تماس% 32,5خانواده شبه ستاکی با 
ترین کانال ارتباطی  مالقات حضوري است و مهم% 31,2، و همسایگان صمیمی با 30,6%

  .باشد هم حضوري و هم تماس تلفنی می% 48,2با دوستان صمیمی با 
  

  و عوامل آن میزان بیگانگی جمعی
 در سه ماه اخیرهاي اجتماعی شهر مشهد ههاي بیگانگی جمعی به تفکیک شبک آماره -1جدول 

  ها شبکه
 متغیرها

  شبه خانواده
 61=ستاکی 

خویشاوندان 
 136=صمیمی

دوستان 
 90=صمیمی

همسایگان  65=همکاران
 50=صمیمی

تراکم ارتباط چهره به 
 چهره

10,5 9,1 14 4,49 13,24 

قرینگی ارتباط چهره به 
 چهره

42,8 66,4 66,8 84,1 74 

اط چهره به چگالی ارتب
 چهره

0,35 0,15 0,23 0,15 0,23 

بیگانگی  (یعدم چگال
 )جمعی

0,65 0,85 0,77 0,85 0,77 

                                                
-باشد سه ماه اخیر می، هاي تراکم ارتباط چهره به چهره در این جدول  دامنه زمانی آماره. 

-     هاي مورد بررسی هر شـبکه اسـت    تفاوت تعداد پاسخگویان هر شبکه به دلیل تفاوت افراد مشمول وضعیت
، هـاي خویـشاوندان   همچنین در شبکه. اند  شدهحاظهاي شبه ستاکی ل   فقط خانواده ،  که در شبکه خانواده     طوري  به

 .اند  شدهافراد صمیمی و در شبکه همکاران فقط افراد شاغل لحاظ، همسایگان، دوستان

- زیرا استفاده از قرینگی به دلیل وجود تعداد باالي روابط .  است شده  معیار بیگانگی در نظر گرفته،عدم چگالی
 .شود ها می ماهه اخیر منجر به کاهش فراوان نمونه زمانی سهجانبه و نبود رابطه در دوره  یک
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  :1هاي جدول  بر اساس آماره
تراکم روابط چهره به چهره در سه ماه اخیر در بین دوستان صمیمی باالتر از  -1

دارها را که شاغالن در بیرون از محیط کار کمترین دی درحالی. هاي دیگر است شبکه
 .دارند

 و 0,85هاي خویشاوندان صمیمی و همکاران با  بیشترین بیگانگی در شبکه -2
 بوده و در شبکه 0,77هاي دوستان صمیمی و همسایگان صمیمی با  بعد در شبکه

  .هاي دیگر است خانواده شبه ستاکی بیگانگی کمتر از شبکه
بکه همسایگان شبکه همکاران و بعد در ش قرینگی ارتباط چهره به چهره در -3

که در شبکه خانوادگی قرینگی پایین است زیرا اعضاي دور از  درحالی. صمیمی باالست
کنند معموالً بیشتر به دیدار خانواده  خانواده شبه ستاکی که در شهر دیگري زندگی می

هاي سفر کمتر به دیدار عضو دور از  آیند و اعضاي دیگر به دلیل تعداد باال و هزینه می
هاي همسایگان صمیمی و همکاران معموالً ارتباط در  در شبکه. روند  میخانواده

شود بنابراین قرینگی روابط از شروط ضروري ارتباط  طرفه بودن قطع می صورت یک
در شبکه خویشاوندان صمیمی و دوستان  .رسد است پس قرینگی باال منطقی به نظر می

این را  .و همکاران کمتر استهاي همسایگان صمیمی  صمیمی قرینگی نسبت به شبکه
 زیرا در ،وسایط نقلیه و فرهنگ جامعه مرتبط دانست، شود با متغیرهاي تفاوت سنی می

رود جوانان به  هاي خویشاوندي انتظار می روابط بین اعضاي مسن و جوان در شبکه
 تر بیشتر به دیدار افراد مسن، دسترسی به وسایط نقلیه و تأکید مذهب، دلیل تحرك باال

هاي دوستان صمیمی نیز به دلیل صمیمیت باال براي افراد  در شبکه .بروند تا عکس آن
ها دیدارها بوجود  وآمدها خیلی مهم نیست و بر اساس پیشامدِ موقعیت تالفی رفت

 .آید می
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  هاي اجتماعی شهر مشهد هاي عوامل مؤثر بر بیگانگی جمعی به تفکیک شبکه آماره -2جدول 
     1ها  شبکه               

 متغیرها 

   شبه خانواده
 61=ستاکی

  خویشاوندان
 136=صمیمی

  دوستان
 90=صمیمی

  همکاران
65= 

  همسایگان
 50=صمیمی

 12,3 13,3 13,4 11,9 12,9 )سال (يمجازسابقه استفاده از ارتباط 

 3,1 18,5 35,0 15,3 34,3 تراکم ارتباط مجازي

 
هاي استفاده از تلفن  ارت از میانگین سالعب سابقه استفاده از ارتباط مجازي که -

پاسخگویان  ها وضعیت مشابهی دارد یعنی تقریباً در همه شبکه ،ثابت و همراه است
 .کنند  سال است که از تلفن استفاده می13 تا 12تقریباً 

خانواده شبه ستاکی  مربوط به شبکه، بیشترین ارتباط مجازي در سه ماه اخیر -
  .ل زندگی اعضاي خانواده شبه ستاکی در شهرهاي دیگر استهم به دلی شود و آن می

  
 تحلیل چندگانه بیگانگی جمعی

   منعکس4 و 3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه بیگانگی جمعی در جداول 
  :شود  اشاره میها به نتایج عمده آندر ادامه است که شده

دهد  ها نشان می ه بیگانگی جمعی در تمام شبک شده  معناداري کل مدل تصحیح-1
تراکم ارتباط مجازي و سابقه استفاده از ،  جنسیت: متغیر مستقل شامل5 که اثر همزمان

ارتباط مجازي و اشکال ترکیبی متغیرهاي جنسیت و سابقه ارتباط مجازي با تراکم 
  .ارتباط مجازي بر بیگانگی جمعی کامالً معنادار است

                                                
-             هـاي مـورد بررسـی هـر شـبکه اسـت         تفاوت تعداد پاسخگویان هر شبکه به دلیل تفاوت افراد مـشمول وضـعیت، 
 انـد  شده همچنین خویشاوندانی در نظر گرفته. اند هاي شبه ستاکی لحاظ شده   که در شبکه خانوادگی فقط خانواده       طوري  به

در شبکه همکاران شاغالن . اند که دوستان صمیمی دارند شده که باهم رابطه دارند، در شبکه دوستی کسانی در نظر گرفته     
 .هاي خود رابطه دارند اند که با همسایه اند و در شبکه همسایگی پاسخگویانی لحاظ شده شده  در نظر گرفته
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درصـد از تغییـرات بیگـانگی     44که دهد   نشان می  شده   ضریب تعیین محاسبه   -2
 30،  درصـد در شـبکه خویـشاوندان صـمیمی       5،  جمعی در شبکه خانواده شبه سـتاکی      

درصـد در شـبکه    20درصد در شبکه همکاران و  10،  درصد در شبکه دوستان صمیمی    
  .شود  تبیین می، در مدل شدههمسایگان صمیمی توسط متغیرهاي منفرد و ترکیبی منظور

  : در مدل شده متغیر منظور5  از مجموع-3
در شبکه خانواده شبه ستاکی اثر منفرد متغیر تراکم ارتباط مجازي و اثر تعاملی  -

  .تراکم ارتباط مجازي و سابقه ارتباط مجازي بر بیگانگی جمعی معنادار است
یک از متغیرهاي منفرد  هاي خویشاوندان صمیمی و همکاران اثر هیچ در شبکه -

  .جمعی معنادار نیستو ترکیبی بر بیگانگی 
در شبکه دوستان صمیمی فقط اثر متغیر تراکم ارتباط مجازي بر بیگانگی  -

  .دار است جمعی معنی
 .در شبکه همسایگان صمیمی فقط اثر متغیر جنسیت بر بیگانگی جمعی معنادار است -

  
 هاي اجتماعی بیگانگی جمعی در شبکه آزمون اثرات بین فردي -3 جدول

  اجتماعیيها شبکه

خانواده شبه 
  61=ستاکی

خویشاوندان 
  136=صمیمی

دوستان 
  90=صمیمی

همسایگان   65=همکاران
  50=صمیمی

  

مقدار 
  اف

  معنی

 داري
مقدار 

  اف
  معنی
 داري

مقدار 
  اف

 معنی
 داري

مقدار 
  اف

  معنی
 داري

مقدار 
  اف

 معنی
 داري 

 شده  مدل تصحیح
  0,01  3,2  0,04  2,4  0,000  8,9  0,03  2,4  0,000  10,4  بیگانگی جمعی

عرض از مبدأ بیگانگی 
  0,000  61,1  0,000  84,4  0,000  128,5  0,000  858,2  0,000  117  جمعی

  0,02  5,2  0,4  0,51  0,48  0,5  0,48  0,49  0,37  0,8  جنسیت مرد

  0,5  0,45  0,7  0,1  0,01  4,69  0,48  0,5  0,000  18,5  تراکم ارتباط مجازي
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  0,6  0,23  0,84  0,03  0,32  0,98  0,86  0,03  0,4  0,74 سابقه ارتباط مجازي

*تراکم ارتباط مجازي   
  0,63  0,23  0,9  0,01  0,87  0,025  0,43  0,62  0,08  3,19 جنسیت

* تراکم ارتباط مجازي
  0,77  0,09  0,13  2,25  0,6  0,27  0,73  0,11  0,01  6,4  سابقه ارتباط مجازي

ضریب تعیین مدل 
  0,20  0,10  0,30  0,05  0,44  بیگانگی جمعی

    
ها بر بیگانگی   تأثیر نسبی هریک از متغیرها و اشکال ترکیبی آن4 جدولدر 

  :شود  به نتایج عمده آن اشاره میدر ادامهجمعی در مدل درج گردیده که 
) -3,5 (در شبکه خانواده شبه ستاکی اثر نسبی تراکم ارتباط مجازي با مقدار -1

صورت مرد بودن ارتباط بیش از اثر متغیر ترکیبی تراکم ارتباط مجازي و جنسیت در 
یعنی هردو متغیر بر بیگانگی جمعی اثر کاهنده دارند به  .باشد می) -2,53(گیرنده با 

الزم به  .شود عبارتی افزایش تعامالت مجازي باعث تقویت ارتباط چهره به چهره می
 بیگانگی ،که ارتباط گیرنده مرد باشد توضیح است که افزایش ارتباط مجازي درصورتی

که ارتباط گیرنده زن باشد بیگانگی جمعی را  دهد و درصورتی را کاهش میجمعی 
هاي خویشاوندان صمیمی و  یک از متغیرها در شبکه ضرایب اثر هیچ. دهد افزایش می

  .همکاران معنادار نیست
 .باشد  می-2,49در شبکه دوستان صمیمی اثر نسبی تراکم ارتباط مجازي  -2

 اثر کاهنده دارد درواقع افزایش تعامالت مجازي یعنی این متغیر بر بیگانگی جمعی
  .شود باعث تقویت ارتباط چهره به چهره می

 در شبکه همسایگان صمیمی بر 2,27 جنسیت در حالت مرد بودن با مقدار -3
 .زن بودن اثر کاهنده دارددر حالت بیگانگی جمعی اثر فزاینده و 

                                                
-به معناي تعامل دو متغیر است*  عالمت. 
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 هاي اجتماعی عی در شبکه تخمین تأثیر نسبی عوامل مؤثر بر بیگانگی جم-4 جدول

  اجتماعیيها شبکه

خانواده شبه 
  61=ستاکی

خویشاوندان 
  136=صمیمی

دوستان 
  90=صمیمی

همسایگان   65=همکاران
  50=صمیمی

  متغیرها

 یرتأث
 نسبی

   معنی
 داري

 یرتأث
  نسبی

  معنی
 داري 

 یرتأث
  نسبی

  معنی
 داري 

 یرتأث
  نسبی

  معنی
 داري 

 یرتأث
  نسبی

  معنی
 داري 

زمبدأبیگانگی عرض ا
  جمعی

11,7  0,000  28,78  0,000  11,97  0,000  6,32  0,000  7,06  0,000  

    0,89  0,37  0,7  0,48  0,71-  0,48  0,72-  0,47  2,27  0,03جنسیت مرد 
  0,59  -0,53  0,9  -0,1  0,01  -2,49  0,63  -0,47  0,001  -3,5  تراکم ارتباط مجازي

  0,63  -0,48  0,84  -0,19  0,32  -0,99  0,86  0,17  0,39  -0,0005  يسابقه ارتباط مجاز
 *ارتباط مجازي تراکم

  جنسیت
2,53-  0,01  0,79-  0,43  0,16  0,87  0,12  0,9  0,47-  0,63  

 تراکم ارتباط مجازي 
  مجازي ارتباط  سابقه*

1,78  0,08  0,34-  0,73  0,52  0,6  1,5  0,13  0,3-  0,77  

  
  گیري  و نتیجهبحث

. ینترنت در میان پاسخگویان بسیار پایین استنوشتار حاضر نشان داد که ضریب نفوذ ا
رابطه مجازي ، بنابراین در این مقاله استفاده از تلفن ثابت و همراه براي برقراري ارتباط

هاي اجتماعی تراکم ارتباط مجازي بیشتر از تراکم  شبکه بیشتردر  . است شدهمحسوب
گی جمعی مشهود احساس بیگان، ها بین شبکه  در، پسارتباط چهره به چهره است

                                                
-سبی برحسب آماره  تأثیر نt گردد که از تقسیم بتا بر خطاي معیار  برآورد می)(t= آید بدست می. 

- شود که مقدار   در جدول مالحظه میtدلیل آن ،  است شده براي متغیر جنسیت در صورت زن بودن منظور ن
زن (حاصل جمع بتاهاي دو حالت ) مانند جنسیت با دو حالت زن و مرد بودن(این است که در متغیرهاي تصنعی 

درج مقـدار بتـاي   ، بنابراین با اعالم مقدار بتاي جنسیت در صـورت مـرد بـودن   . برابر با یک است   ) و مرد بودن  
 .شود  توضیح زاید در نظر گرفته میspssجنسیت در صورت زن بودن در خروجی 
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ها  عنوان نشانه بیگانگی شبکه چنانچه فقدان چگالی روابط چهره به چهره را به، است
  . است0,5هاي اجتماعی باالي  در اغلب شبکه مقدار آن، منظور کنیم

دوستان ،  خانواده شبه ستاکیهتحلیل چندگانه بیگانگی جمعی در سه شبک
ر همزمان منفرد متغیرهاي تراکم و اثکه دهد  نشان می صمیمی و همسایگان صمیمی

سابقه ارتباط مجازي و اثر ترکیبی تراکم ارتباط مجازي با جنسیت و سابقه ارتباط 
 درصد از تغییرات بیگانگی جمعی در این 20 و 30، 44به ترتیب  مجازي با جنسیت

هاي  در شبکهیادشده این در حالی است که اثر عوامل . نماید ها را تبیین می شبکه
اثر تراکم ارتباط ، حال درعین. اعتنا نیست چندان قابل، یشاوندان صمیمی و همکارانخو

بیگانگی جمعی در شبکه خانواده شبه ستاکی و دوستان صمیمی بیش  مجازي بر کاهش
  .هاست از دیگر شبکه

و ) 1995(پاتنام ، )1992 (والتر، )1382(برتون ، )1984 (این یافته با نظرکاستلز
، اند تعامالت مجازي از طریق تلفن که مدعی) 2001 (یه تحقیق کراتهاي اول یافته

دهد  سنت گفتگو و ارتباط رودررو با خانواده و اطرافیان را کاهش می، و اینترنت موبایل
  .ناسازگار است، کند و درنتیجه بیگانگی جمعی را تشدید می

 پتون و ولمنوهم) 1996 (پارکز و فلوید، )2001 (نظریه ولمن و همکاران اما با
تنها  ها اینترنت نه  زیرا ازنظر آن،سازگار است) 1385 (هاي تحقیق دوران و یافته) 2002(

بلکه ، سازد پذیر می  پایینی امکانههاي تماس با دوستان و خویشان را با هزین فرصت
بر تعداد ارتباطات رودررو و تلفنی ،  آگاهی اعضاي شبکه از نیازهاي یکدیگرهدرنتیج
همچنین با نظریه اجتماعات دورگه . شود  و یگانگی جمعی نیز تقویت می شده افزوده

 اعضا همزمان ارتباطات فیزیکی و مجازي، نیز همسو است زیرا در اجتماعات دورگه
ابزار سنتی ، چهره به چهره :کنند و با اشکال چندگانه ارتباط چون خود را حفظ می

هاي  هاي چت و شبکه اتاق، مانند ایمیل(و ابزار مبتنی بر وب ) مانند تلفن و فکس(
  ).2:2005، گئود و مالهلند (کنند کنش متقابل می) اجتماعی
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همسو و با بخشی از آن ) 1997 (هاي پژوهش با بخشی از نظریه ویتل یافته
طرف فرد را به  تواند ازیک فضاي ارتباطات مجازي می زیرا ازنظر وي .ناهمسو است

بالقوه ،  فیزیکی بکشاند و از طرف دیگر استفاده از اینترنتهگیري و انزوا از جامع گوشه
پیوندهاي  ها و هرکس دیگري که با کاربر دوستان قدیمی و همسایه، تماس با خانواده

  .کند اجتماعی دارد را تسهیل می
دهد که جنسیت در حالت مرد بودن در شبکه  نتایج این تحقیق نشان می

  .زن بودن اثر کاهنده دارددر حالت ثر فزاینده و همسایگان صمیمی بر بیگانگی جمعی ا
همچنین تعامل مرد بودن و تراکم ارتباط مجازي در شبکه خانواده شبه ستاکی بر 

و تعامل زن بودن و تراکم ارتباط مجازي بر بیگانگی جمعی  اثر کاهنده بیگانگی جمعی
 .اثر فزاینده دارد

 زنان بیشتر از این کهیقات مبنی بر هاي برخی از تحق  یافته،بنابراین نتایج تحقیق
مردان تمایل دارند از اینترنت مانند تلفن براي تقویت روابط متقابل موجودشان با 

کند  ید نمیی تا را)1386، باستانی و صالحی هیکویی (خانواده و دوستان استفاده کنند
جازي در شبکه هاي این تحقیق اثر تعاملی زن بودن و تراکم ارتباط م زیرا بر اساس یافته

  . است شدهخانواده شبه ستاکی باعث افزایش بیگانگی جمعی زنان
  
  منابع

سرمایه اجتماعی شبکه و «، )1386 (.مریم،  صالحی هیکویی؛سوسن، باستانی -
تعاملی و کارکردهاي شبکه اجتماعی زنان ، هاي ساختی بررسی ویژگی :جنسیت

 .30شماره ، نامه علوم اجتماعی، »و مردان تهران
 :ترجمه، آیین اینترنت تهدیدي براي پیوند اجتماعی ،)1382 (.فلیپ، رتونب -

 .امیرکبیر :تهران، اصغر سرحدي و همکاران علی
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 هاي اجتماعی در نقش رسانه«، )1394. (روح اله، محمد کریم و منوچهري، بیات -
مطالعه ، (sowt)هاي عمومی با تحلیل سوات  سبک زندگی اعضاي کتابخانه

پاییز ، 3شماره ، سال اول، هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه، رازموردي شهر شی
1394.  
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