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به  انیدانشجو شیدر گرا ینقش عوامل  روان شناخت

 یمجاز یفضا

  زاده یرضو نینورالد دیس
علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه گروه  اریاستاد

 .رانیا ،تهران ،ئیطباطبا
 

  یعبدالمالکپروانه 
واحد تهران  یکارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالم

 .رانیتهران، ا، شمال

  چکیده
دهندوتاحدودیمارابهخوداختصاصمیازلحظاتزندگیتوجهبخشقابليمجازيوفضانترنتيا

ياستفادهورضامندهيبرنظریمبتنقیتحقنيانظريچارچوب.اندرادگرگونساختهیروابطانسانياديز

فرضاصلینظري کمۀاست. مخاطبان، ورضامنديايناستکه دنبالتصوربهشیوباستفاده به فعّال،

گرا کند. فراهم رضايترا بیشترين که هستند فضاشيمحتوايی تعبيمجازيبه وهينظرریبه استفاده

(یاضطراباجتماع،يیافراد)احساستنهایشناختان(ورویارتباطيازهایبهعواملاجتماعی)ن،يرضامند

اگرددیبازم بررسزینقیتحقني. دنبال گراکورنقشعواملمذیبه فضاانيدانشجوشيبر يمجازيبه

ياستفادهشدهاست.جامعهآمارشيمایازروشپقیبهاهدافتحقیابیدستيپژوهشبراني.دراباشدیم

نفر083وحجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکراندهندیملیدانشگاهآزادتشکانيرادانشجوقیتحقنيا

نتاديگردنییتع بقیتحقجي. که داد اجتماع،يیاحساستنهانینشان نیاضطراب ویارتباطيازهایو

فضاشيگرا تحلیهمبستگيمجازيبه در دارد. متغديمشخصگردونیرگرسلیوجود احساس»ریدو

مانندیمیدرمدلباق«یارتباطيازهاین»و«يیتنها تبریمتغراتییدرصدازتغ88ومجموعاً نییوابستهرا

 .کنندیم

 .یارتباط یازهاین ،یاضطراب اجتماع ،ییتنها ،یمجاز یبه فضا شیگرا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

همهساختارهاوندواآوردهايازاجتماعاتمجازيرابهوجودايمجموعهارتباطاترايانه
(.امروزهباورود8083:38کاستلز،«)اندفرآيندهايماديومعنويبشررادگرگونساخته

اطالعات عصر شبکه8به جامعه فضايمجازيکشیده2ايو به تعامالتاجتماعیافراد ،
 مرادي، است)رسولیو 8038شده بسترفضايمجازيو88: ارتباطاتاجتماعیبر و )

ب میاينترنت شامل را ما غیررسمی و رسمی تعامالت از مهمی شبکهخش هايشود.
ايکنندهرکدام،دستهاجتماعیمجازيکهبرمبنايتشکیلاجتماعاتآنالينفعالیتمی

(.8030کاروحالج،آورند)محکمهايخاصگردهممیازکاربراناينترنتیراباويژگی
هايسازيانددرجريانازبینکاربرانخودتوانستههايرايگانهاباعضوگیرياينشبکه

نقشیاساسیبرعهدهداشتهباشند)رمضانی، 8032مختلف، پديدهرسانهاجتماعی،88: .)
فناوريبه مولود عرصهعنوان ارتباطی، و اطالعاتی دگرگونهاينوين هايکنشگريرا

آشکارتر هنگامی دگرگونی، اين ابعاد و اهمیت است. يکسومیساخته از که شود
تعامل در رسانه اين عینی سیاسیتأثیرهاي پیامدهاي و اجتماعی آن-هاي هااجتماعی

هايسازوکاهايارتباطیموردتوجهقرارگیردوازسويديگربهنقشکنشگرانوويژگی
 (8033:30توجهشود)خانیکیوبابايی،

روايازمخاطبانروبهدهندکهباتودههاياجتماعیبهکاربراناينامکانرامیشبکه
میان جديد روابط ايجاد ضمن هويتشان، افشاي عدم جهت به که بدونشوند فردي،

ديدگاه بیان به قادر )اخوان،محدوديت باشند خود نظرات و 8030ها ويژگی2: هاي(.
کاربرانآندراقشارمختلفجامعههرروزبیشترشده تا وبهفضايمجازيسببشده

تمامیطیف فراگیر و امريرايجوشکلیگسترده به و برگرفته در را جامعه اقشار و ها
 عمومیدرجامعهتبديلشوند.

شبکه وامروزه آغازشده که است دوّمی زندگی مجازي، فضاي اجتماعی هاي
ناديدهگرفتچناننمی وآمارهايپراکندهداخلیوخارجیزنیکهگمانهتوانآنرا ها

قابل تعداد ممنوعیت، وجود با استکه آن از عضوحاکی ايرانی، کاربران از توجهی
شبکه همکاران، و پور )عدلی هستند مجازي اجتماعی 8032هاي به83: توجه با و )

هادرتمامیساعاتروزتسهیلشدهوهايهوشمند،دسترسیبهاينشبکهگستردگیتلفن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Information Age 

2. Network Society 
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دهند.هااختصاصمیياديازوقتروزانهخودرابهآنتوجهیازمردم،زمانزبخشقابل
اينگستردگیسببشدهتاشاهددگرگونیدرسبکزندگیافراددرتعامالتروزمره

ايبهشناختاينمسئلهوعللياپیامدهايباشیم.بههمیندلیلپژوهشگراننیزتوجهويژه
.آندارند

فضايمجاز به برگرايشافراد پژوهشگرانازعواملمؤثر متنوعهستندو يبسیار
پرداختهديدگاه مسئله اين به گوناگونی روانهاي رويکردهاي در مسائلاند. شناختی،

پیامد»عنوانوهمبه«علّت»عنوان،همبه«سالمتوبهداشتروان»مربوطبه استفادهاز«
هايمجازي،موردتوجهپژوهشگرانبودهاست.شبکه
سالمتر» مفهوم شامل خوب»وان، بودناحساسدرونی کارآمدي« از اطمینان و

اتکابه وابستگیبینخود، ظرفیترقابت، شکوفايیتوانايینفس، خود هايبالقوهنسلیو
(.8030میرکمالی،«)فکريوهیجانیاست

قابل متفاوتی عوامل چارچوبسالمتروان، بررسیودر و بحثهستند و طرح
بههمیندلیلدرپژوهشحاضراددريکپژوهشامکانمطالعههمهاينابع پذيرنیست.

و«2اضطراباجتماعی»،«8احساستنهايی»طورمشخص،متغیرهايبرخیازاينابعادوبه
اند.برهمیناساس،سؤالاصلیتحقیقايناستموردبررسیقرارگرفته«0نیازهايارتباطی»

نی و اجتماعی اضطراب تنهايی، احساس ازکه استفاده در حد چه تا ارتباطی ازهاي
هاياجتماعیمؤثراند؟شبکه

سازانکشور،پاسخبهاينعنوانآيندهازسويديگرباتوجهبهاهمیتدانشجويانبه
پرسشدرخصوصدانشجويان،بهيکدغدغهمهمتبديلشدهاست؛بنابرايندرتحقیق

هاياجتماعیختیمؤثربراستفادهازشبکهشناحاضربهدنبالشناختابعادوعواملروان
يافته هستیم. دانشجويان ودر خصوصکمبودها در ما آگاهی به يکسو از تحقیق هاي

نسبتبهشناختیدانشجويانکمکمینیازهايروان شناختما به ازسويديگر کندو
هاکمکخواهدکرد.هاياجتماعیوعللاستفادهازآنشبکه

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Feeling loneliness 

2. Social Anxiety 

3. Communicative Needs 
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 اهمیت تحقیقضرورت و 

گذاريفضايمجازي،توجهچندانیبهنیازهايرسدکهدرعرصهسیاستچنینبهنظرمی

نوري و )کیا است نشده مجازي فضاي به پیوستن در مخاطبان اجتماعی و روانی

هاياجتماعیهايینوينهمچونشبکه(برخوردهايسلبیباپديده8038:880مرادآباديی،

روشناختنخواهدبود،بلکهاثراتیمعکوسنیزخواهدداشت.ازاينتنهامفیدمجازي،نه

میجنبه مجازي فضاي در افراد مشارکت و فعالیت گوناگون بههاي تواند

هايصحیحوعلمیدراينحوزهکمکنمايد.گذاريسیاست

شناختیوعنوانيکعاملروانوجهممیزهاينپژوهش،توجهبهنیازهايارتباطیبه

روانتل عوامل از ديگر متغیرهاي از برخی با آن بهفیق ازشناختی استفاده علل عنوان

گرفتهاست.شناختیشکلهايمجازياستکهازتلفیقرويکردهايارتباطیوروانشبکه

اندوهايمجازيپرداختههابهپیامدهاياستفادهازاينترنتوشبکههمچنینبیشترپژوهش

هايمجازيکمترموردتوجهبودهاست.هشبکهبررسیعللگرايشب

 اهداف تحقیق

شناختیمؤثربرگرايشدانشجويانبهفضايهدفکلیاينتحقیقشناختعواملروان

انداز؛مجازياستدراينچهارچوباهداففرعیتحقیقعبارت

شناختمیزاناستفادهدانشجويانازفضايمجازي -

یندانشجويانشناختمیزاناحساستنهايیدرب -

 شناختمیزاناضطراباجتماعیدربیندانشجويان -

شناختنقشاحساستنهايیدرگرايشدانشجويانبهفضايمجازي -

شناختنقشاضطراباجتماعیدرگرايشدانشجويانبهفضايمجازي -

 شناختنقشنیازهايارتباطیدرگرايشدانشجويانبهفضايمجازي -
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 های تحقیق فرضیه

هابهفضايمجازيرابطهوجوددانشجويانوگرايشآن«احساستنهايی»بیناحتماالً .8

دارد.

2.  بینمیزان اضطراباجتماعی»احتماالً گرايشآن« و فضايمجازيدانشجويان به ها

رابطهوجوددارد.

هابهفضايمجازيرابطهوجوددانشجويانوگرايشآن«نیازهايارتباطی»احتماالًبین .0

دارد.

 ی بر ادبیات تحقیقمرور

 نظریه استفاده و رضامندی

کهگیرندمیشکلفرديساليقوعالئقنیازها،شباهتمبنايبراغلبها،مخاطبانرسانه

استفاده»تفکرمتعلقبهمکتبپژوهشیبانامشیوۀاين.داردشناختیروانيااجتماعیمنشأ

رضا يمندتييا کوايل، )مک 8088است نظر833-830: رضامندي»يۀ(. و «استفاده

)کاتزهویال»يیکايشناسآمرازجامعهايهباردرمقالنینخست  فرض8383« (مطرحشد.

صورتفعّال،بهدنبالبهشیوباستفادهورضامنديايناستکهمخاطبان،کمۀاصلینظري

فراهمکند.درج واينرضايتبستگیبهنیۀمحتوايیهستندکهبیشترينرضايترا ازها

کندنیازآنانرابرآوردهمییعالئقافراددارد.افرادهرقدربیشتراحساسکنندکهمحتواي

است)وکهناياحتمال بیشتر انتخابکنند را محتوا نداليآن همکاران، 8083و :282-

280.)

تابعرفتار رسانه از استفاده به ایمربوط از دارادهیعقنياست رسانه هر يکه

مینیمعهايیژگيو باعث که )مککواشودیاست شود انتخاب مخاطب ل،يتوسط

دستشود،یکهبهاوعرضهميیومحتواهایارتباطيمجارانی(.مخاطب،ازم8088:003

انتخاب انگیبه و کردنمسائلزندیمدارزهیآگاهانه تجربه رسانه، از پسعلتاستفاده ی.

اطالعات،يجستجولیازقبی)مسائلشودیمیناشیوروانیاجتماعطياستکهازشرا
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برآوردنايها)حلآنيورشد(وبرایاجتماعيریانحرافتوجه،فراگ،یتماساجتماع

.شودمیها(مخاطبدستبهدامنرسانهازهاین

نتیجۀکهشودمینیازهايیباعثشناختیروانواجتماعیهاياينرويکردريشهطبق

رسانهآن انتظاراتاز هارسانهعرضهالگوهايگوناگونیسببکهاستجمعیهايها

ه،ينظرناياساسبر(.8083:93زاده،مهدي)انجامدمینیازهاشدنبرآوردهبهوشودمی

ریغايمیحسکنندکهرسانه،بهطورمستقشتری.هرقدرافرادبردگیینشأتمازیازنزهیانگ

ونداليبهاستفادهازآنخواهندداشت)ويشتریبليتماشود،یمازیموجبرفعنم،یمستق

ی(.بهطورخالصهطبقرويکرداستفادهوخشنودي،عواملاجتماع8039:830همکاران،

هادرفضايمجازيکاربرانبهاينترنتورفتارآنباصلیجذهاينهیزم،یشناختوروان

هستند.

 نظریه نمایشی

گرايشافرادبهفضايمجازي»توانددرتحلیلهايیکهمیازنظريهيکی کاربردداشته«

است.2آروينگافمن«8نظريهنمايشی»باشد

می نظريه اساساين اينترنتچارچوببر گفت، درتوان را جديدي تعاملی هاي

علی استکه ساخته فرديمهیّا خود،هايذاتیرغممحدوديتبرقراريارتباطاتمیان

قرارفرصت کاربران اختیار واقعیدر خود براينمايششخصیتو نیز هايجديديرا

ابداعمعانیمی نگهداريو خلق، موضوعنظريهنمايشیگافمن، اياستکهفهمیدهد.

می ما واقعیتبه بهمشترکاز که برايارائهدهد جمعی( چه فرديو )چه مردم وسیله

؛بهنقلازايمانوKivisto,2008اقعیتايجادشدهاست)تصويريمشترکوواحدازو

(.8033مرادي،

نام فعالیتفردبراينمايشخوددرفضايیبه صورت«صحنه»ازديدگاهگافمن،

شود.تقسیممی«صحنهپشت»و«رويصحنه»گیردوچارچوبصحنهخودبهدوبخشمی

اينمايشخوددرمحیطرسمیآمادهجايیاستکهافراداسبابالزمرابر«صحنهپشت»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dramaturgical Theory 

2. Erving Goffman 
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مردمدرپشتمی تواننداحساساتورفتارهايخودراترهستندومیصحنهراحتکنند.

هارامجازمالحظگیصحنه،همهرفتارهايغیرمحترمانهوبیکنند.مناطقپشتآزادانهابراز

می )گیدنز، می8080کنند بازي را نقشی فردي هرگاه تلويح(. تماشاگرانکند، از اً

گذاردوخواهدتاباورکنندکهاوواقعاًدارايهمانخصوصیاتیاستکهبهنمايشمیمی

می ايفا که مینقشیرا ادعا تلويحاً که دارد نتايجیرا همانتأثیرگذاريو وکند، شود

(.8088:889ظاهرهستند)جاليیپور،اندکهبهگونهطورکلیامورهمانبه

«گرايشبهفضايمجازي»تواندمبنايیرابرايتحلیلعللنمايشیگافمنمینظريه

بهوجودآورد.

فضايمجازيشرايطوفرصتآزادانه برايبروزبراساسايننظريه، خود»ايرا

آوردوافرادوفارغازدسترسیسايرينپديدمی«صحنهپشت»درفضايیهمچون«واقعی

و«خودواقعی»ترتیببهدلیلپنهانماندناينآزادترند.به«نمايششخصیتخويش»براي

اضطراب»کاهش عالقه« ارزيابیديگران، فضايمجازيبیشترناشیاز منديکاربرانبه

توانفرضکردافراديکهازاضطراباجتماعیبیشتريبرخوردارندشود؛بنابراينمیمی

 یدارند.هاياجتماعگرايشبیشتريبهاستفادهازشبکه

 مطالعات پیشین

خصوصشبکه در تحقیق پیشینه تحقیقاتاينبررسی بیشتر که داد نشان هاياجتماعی

اندوتحقیقاتهاياجتماعیيااينترنتپرداختهاستفادهازشبکه«پیامدهاي»حوزهبهمطالعه

دهايآنبودههاياجتماعیکمترازمطالعهپیامبراستفادهازشبکه«عواملمؤثر»مربوطبه

اندوهابهبررسیعواملجمعیتشناختیتوجهکردهاست.دراينحوزهنیزبیشترپژوهش

بودههاياجتماعیکمترازديگرپژوهششناختیمؤثربراستفادهازشبکهعواملروان ها

(درتحقیقخودنشاندادندکهعواملیهمچونگرايش8030است.مراديوسعیدزاده)

ترينعلتدرمهم«احساستنهايی»هايموقتنظیرتوجهبهجنسمخالفويابیبهدوست

دانش میگرايش اينترنت به همايونآموزان و شوازي پژوهش نتايج اساس بر باشند.

هاياجتماعیدرحالتعامبهکاهش(استفادهازتلفنهمراهوعضويتدرشبکه8030)
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انزواياجتماعی» عاملیمی« 8083)انجامد. عنوان پژوهشیبا در عللگرايشجوانان»(

ترينعللگرايشبهشبکهاجتماعیبهايننتیجهرسیدکهمهم«بوکايرانیبهشبکهفیس

بوکسرگرمی،حفظروابطقديمیوايجادروابطجديداست.فیس

( سهل8038گنجی میزان متغیر چهار داد، نشان خود تحقیق در گیريخانواده،(

92فرهنگبزهکاري،انزواطلبی،میزاناعتقاداتمذهبیومیزانعضويتدرخردهمیزان

(نیزدر8089معیدفروهمکاران) نمايند.راتبیینمی«اعتیاداينترنتی»درصدتغییراتمتغیر

هاعنوانيکیازمسائلاجتماعیپرداختند.آنتحقیقیبهمطالعهپديدهاعتیادبهاينترنتبه

استفادهاعتیادگونهازاينترنتدربینبرخیازنوجوانانوجوانان،بامسائلیماننددريافتند

مسئولیت ناکارآمديعدم اجتماعی، حمايت فقدان اجتماعی، انزواي اجتماعی، پذيري

نتايج معکوسدارد. ارتباط احساسخودارزشی با و مستقیم ارتباط کاري و تحصیلی

درخصوصبررسیرابطهاحساستنهايیبانوعاستفاده(8082تحقیقمشايخوبرجعلی)

دربیندانشآموزان«احساستنهايی»ازاينترنتدربیندانشآموزاننشاندادکهبین

معنی رابطه اينترنت با کردن چت و دبیرستانی کراتدختر دارد. وجود داري

(Kreutz,2009که نوجوانانی که رسید نتیجه اين به خود تحقیق در تماس( هاياز

کناره اينترنتبهگیريمیاجتماعی از برايکنند ابزاري واقعیت»عنوان از فرار استفاده«

می همچنین، انزواياجتماعی»نمايند. بینافرادمی« اينترنتیدر گرددباعثتشديداعتیاد

2333:2)لیموهمکاران، 8033بهنقلازارجمندوهمکاران، ساندرزوهمکا38: ران(.

Sanders, et al, 2002)ايبینکاربران)بامصرفمالحظه(نشاندادندهیچتفاوتقابل

نتايج نداشت. مادرومیزانافسردگیوجود يا پدر نظرارتباطبا از اينترنت( زياد کميا

می میزاننشان استولی مرتبط ضعیفاجتماعی پیوند اينترنتبا از زياد استفاده دهد

(.لنهارتو8033اينترنتباافسردگیارتباطچندانیندارد)افشانیوهمکاران،استفادهاز

شبکه به کاربران گرايش علل درباره تحقیقی در آمريکايی پژوهشگر دو هايمادن

اياالت اجتماعیمجازيدر دريافتندکه اينسايت38متحده، برايدرصدکاربراناز ها

استفاده دوستانخود میحفظروابطبا کسانی22کنند، دنبالحفظروابطبا به درصد
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هاياجتماعیدرصدبرايايجادوپیگیريطرح32وآمدندارندوهارفتهستندکهباآن

سايت اين میاز بهره )ها مطالعهLenhart & Madden, 2007گیرند در جويسون اي(.

ازفیس افراد (.Joinson, 2008ست)بوکادريافتکهحفظتماسدلیلاصلیاستفاده

( اوکالهاما انگیزه2383ادموند بررسی به پژوهشی در روان( اجتماعیهاي و شناختی

نتايجاينپژوهشنشانداد،فیسکاربرانفیس بوکتوانستهاستتعادلیبوکپرداخت.

فرزانهوشهاب(میاننیازهاياجتماعیوروانیکاربرانايجادکند نتايج8033الدينی، .)

(درخصوصداليلگرايشافرادبهاينترنتواستفادهGrohol, 1999) پژوهشگروهول

کنند،اعتیادآورازآن،نشاندادافراديکهوقتزياديراصرفاستفادهازکامپیوترمی

مواجه مشکالتی با زندگی در که هستند بهکسانی رغبتی چون افراد اين واقع، در اند.

پردازندبهفعالیتاعتیادآوردراينترنتمی مشکالتشاندرزندگیندارند،روشدنباروبه

 (.8033)افشانیوهمکاران،

 بندی مفهومی و نظریجمع

،«هاياجتماعیمجازيعللگرايشبهشبکه»هاوتحقیقاتمرتبطبابنديازنظريهدرجمع

هاييمجازيبهريشهتوانگفتبراساسنظريهاستفادهورضامنديگرايشبهفضامی

روان نیازهايآناجتماعیو شدن برآورده به و بازمیشناختیافراد هنگامیها کهگردد.

کنندگانآن،گرايشيکرسانهيامحتوايشپاسخگوينیازافراداستمخاطبانيااستفاده

بیشتريبهاستفادهازآنرسانهخواهندداشت.

هايهاياجتماعیمجازيچارچوبن،شبکههمچنینبراساسنظريهنمايشیگافم

میان ارتباطات برقراري براي را جديدي میتعاملی قرار کاربران اختیار در دهد.فردي

پشت ماندنايعملمیصحنهفضايمجازيهمانند پنهان دلیل به افراد آن در که کند

گونهکهدانهآنناشیازعدمارزيابیتوسطديگران،آزا«اضطراب»وکاهش«خودواقعی»

می را همینسببعالقهدوستدارندخود به و فضايمجازينمايانند به منديکاربران

شود.بیشترمی
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هايمراديوسعیدزادهپیشینهتجربیتحقیقنیزنشانداد،احساستنهايیدرپژوهش

(8030( برجعلی و مشايخ ،)8082( کرات گنجی2333(، تحقیقات در انزواطلبی و )

(8038( معیدفر ،)8089( همايون شوازيو کرات)803(، مشکالت2333(، از فرار و )

( گروهول تحقیق در می2330زندگی اينترنت به افراد گرايش تشديد باعث گردد.(

)2338(جويسون)2333تحقیقاتساندرز) اوکالهاما (2333(ولنهارتومادن)2383(

تقويتتماس حفظيا نشاندادند، اينترنتونیز از استفاده بر عواملمؤثر ديگراناز با

فضايمجازياست.

شناختیهايروانهايپیشینبیانگرآناستکهمؤلفههاوپژوهشبندينظريهجمع

هاياجتماعیمجازيهستند.دراينواجتماعیازعواملمهمومؤثربراستفادهازشبکه

ايی،اضطراباجتماعی،نیازهايارتباطیازهايمهمیهمچوناحساستنهچارچوبسازه

شوند.عللگرايشدانشجويانبهفضايمجازيمحسوبمی

 ماندن پنهان دلیل به که دارد اشاره نکته اين به نیز گافمن واقعی»نظريه خود و«

اضطراب»کاهش عالقه« فضايمجازي، در توسطديگران ارزيابیشدن از منديناشی

بهفضايمجازيبیشترمیاباجتماعیرنجمیکاربرانیکهازاضطر بنابراينبرند، شود؛

بهاستفادهازشبکهتوانگفت،اضطراباجتماعیافرادباگرايشآنمی هاياجتماعیها

 رابطهدارد.

 روش تحقیق

هاهايتوصیفیوکمّیاستوبهلحاظروشگردآوريدادهتحقیقحاضرازنوعپژوهش

پیمايشیازنوعهمبستگیقراردارد.درزمرهمطالعات

هايآماريبااستفادههايتحقیقبااستفادهازپرسشنامهگردآوريشدوآزمونداده

وتحلیلقرارگرفتند.باتوجهبهاينکهدانشجويانازمحاسبهوموردتجزيهspssافزارازنرم

موردتوجهپژوهشگرانمختلفاقشارمهموتأثیرگذارجامعههستندهموارهمسائلآن ها

دهند.همچنینباتوجهبهبودهاستلذاجامعهآمارياينتحقیقرادانشجويانتشکیلمی

بهترياينکهاکثردانشجوياندانشگا هآزاد،ساکنشهرتهرانهستندوازوضعمالینسبتاً
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نیزبرخوردارندجامعهآماريتحقیقبردانشجوياندانشگاهآزادتمرکزيافتهاست.باتوجه

نفر28380بهاينکهدرزماناجرايتحقیقتعداددانشجويانمذکور)واحدشمال(مجموعاً

گیريعنواننمونهانتخابشدند.روشنمونهنفربه083بودندبااستفادهازفرمولکوکران

باشد.ايمیتحقیقنیزازنوعتصادفیطبقه

 تعریف مفاهیم و متغیرها

مرکبازسهعنصرشناختی،عاطفیورفتارياست.«گرايش»گرايشبهفضايمجازي:

التاوهايفرددربارهچیزي،ازاحساساتدربارهآنچیزوتمايبدينمعنیکهشناخت

می تأثیر آن برايعملنسبتبه )يوسفیلويه، 8088پذيرد برايسنجشمفهوم828: .)

فضايمجازي» گرايشبه از« شناختافراد میزان و آگاهی )سطح شناختی بعد سه از

فضايمجازي(،احساسی)میزانعالقه،اعتمادووابستگیعاطفیفردبهفضايمجازي(و

رفتاري)میزانفعالیتو براياينمنظور شد. استفاده 23حضورفرددرفضايمجازي(

اند.سؤالطرحشدکهسهبعدمذکورراموردسنجشقرارداده

هايکمّیوکیفیدرشناختیاستکهناشیازنارسايیاحساستنهايی:حالتیروان

می افراد اجتماعی موقعیتروابط احساسدر اين باشد. از کمتر روابط که میزانهايی

کندوممکناستدرهريابد،بروزمیدلخواهفرداستياصمیمیتموردنیازاوتحققنمی

(احساستنهايیعدموجودروابطاجتماعی8389دادهوتجربهشود.بهنظروود)سنیرخ

می فردگوشزد به مناسبرا وهمکاران، 8033کند)رحیمزاده اينپژوهش823: در .)

احسا سنجش شاخصبراي از استفاده )با ساخته محقق پرسشنامه از تنهايی هايس

سؤالباطیفپنجقسمتیلیکرتاستفادهشد.8استاندارد(و

شناختیافرادبرايبرقراريارتباطاجتماعینیازهايارتباطی:بهمعناينیازهايروان

گرانهستند.درهايجديدبرقراريارتباطباديهاياجتماعیمجازيازشیوهاست.شبکه

8ايمحققساختهموردسنجشقرارگرفتوپژوهشحاضراينسازهازطريقپرسشنامه

ايلیکرتآنراموردارزيابیقراردادند.سؤالباطیفپنجگزينه
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سعیمی کندازموقعیتاضطراباجتماعی:فردمبتالبهاضطراباجتماعیمعموالً

نمايد.گرانموردارزيابیقرارگیرداجتنابمیخاصیکهدرآنممکناستازسويدي

اين يوسفی، آقا و )دلیر نگرانهستند جمع در حضور از افراد 8033گونه اين38: در .)

تحقیقبرايسنجشاضطراباجتماعیازپرسشنامهمحققساختهوپنجسؤالباطیفپنج

ايلیکرتاستفادهشدهاست.گزينه

 هااعتبار و پایایی سنجه

پرسشنامهمقدماتیدراختیارچندينتنازاساتیدرشتهبرايسنجشاعتبارسنجه هايها،

جامعهروان صوريسنجهشناسیو اعتبار گرفتتا گیرد.شناسیقرار قرار تأيید مورد ها

نفرازافراديکهبخشیاز03همچنینبرايسنجشپايايی،طیيکآزمونمقدماتیبا

ودندتکمیلگرديدکهاندازهضريبآلفايکرونباخبرايگرايشجمعیتآماريتحقیقب

برايسازهاحساستنهايی802/3بهفضايمجازي برايسازهاضطراباجتماعی38/3، ،

هايموردبررسیازمیزانبود؛بنابراينشاخص32/3وبرايسازهنیازهايارتباطی333/3

باشند.بیبرخوردارمیهاازهمبستگیدرونیمناسپايايیباالوگويه

 های تحقیق یافته

شوند.هايتحقیقدردوبخشتوصیفیواستنباطیارائهمیيافته

 های توصیفیالف( یافته

 بیندانشجويان، از که داد نشان 33نتايجتحقیق و مرد می89درصد زن باشند.درصد

23افرادموردمطالعهدرصدمتأهلبودند.میانگینسنی23درصدافرادمجردو83همچنین

سالبود.

( موردمطالعه افراد اکثر يک( درحد92طبقنتايجتحقیق)جدولشماره درصد(

متوسط
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 یمجاز یبه فضا شیگرا زانیافراد با توجه به م یفراوان عیتوز -9جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان گرایش به فضای مجازی

28/38/3بسیارکم

338/8323کم

2098/928/82متوسط

920/893/38زياد

99/8833بسیارزياد

083833833جمع

نتايجتحقیقنشانمی فضايمجازيگرايشدارند. به دو( احساس»دهد)جدولشماره

درصد(متوسطيازياداست.83اکثريتافرادموردمطالعه)«تنهايی

 ییاحساس تنها زانیافراد با توجه به م یفراوان عیتوز -3جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان احساس تنهایی

38/88/8بسیارکم

328/888/82کم

8838/339/82متوسط

8889/382/33زياد

228/8833بسیارزياد

083833833جمع

افرادموردمطالعههمچنیننتايجتحقیق)جدولشمارهسه(نشاندادکهنیمیاز

 توزیع فراوانی افراد با توجه به میزان اضطراب اجتماعی -2جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان اضطراب اجتماعی

988/898/89بسیارکم

8283/003/33کم

8283/029/82متوسط

389/820/38زياد

883/3833بسیارزياد

083833833جمع
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نیز«نیازهايارتباطی»متوسطيازياددارند.نتايجتحقیقدرخصوص«اضطراباجتماعی»

نیازهايارتباطی مشخصکرد، چهار( حدمتوسطيا30)جدولشماره در درصدافراد

زياداست.
 توزیع فراوانی افراد با توجه به میزان نیازهای ارتباطی -1جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان نیازهای ارتباطی

833/03/0بسیارکم

882/208/29کم

8802/3838متوسط

338/838/33زياد

288/8833بسیارزياد

083833833جمع

 های استنباطیب( یافته

بر عالوه خواهیمپرداختتا بینمتغیرها بررسیرابطه به نتايجتحقیق، اينبخشاز در

 ساختن فرضیهمشخص تحقیق، موضوع از بیشتري ابعاد و نیزوجوه تحقیق هاي

موردسنجشقرارگیرند.

 رابطه جنسیت و گرایش به فضای مجازی

بین داد، فضايمجازينشان گرايشبه بینجنسیتو خصوصرابطه در نتايجتحقیق

 جنسیتوگرايشدانشجويانبهفضايمجازيرابطهمعناداروجودندارد.

 بررسی گرایش به فضای مجازی برحسب جنسیت -5ه جدول شمار

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت
خطای استاندار 

 میانگین
t sig 

89888.2382.308.333پسر
3.3893.383

28288.2982.993.83دختر
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 سطحمعناداريآزمون به توجه میt(383/3با فضاي( میانگینگرايشبه گفت، توان

به همندارد بینمردانوزنانتفاوتمعناداريبا بینجنسیتوعبارتمجازيدر ديگر،

گرايشبهفضايمجازيرابطهمعناداروجودندارد.

 رابطه وضع تأهل و گرایش به فضای مجازی

برايبررسیرابطهبینمتغیروضعتأهلوگرايشبهفضايمجازي)جدولشمارهشش(،

ايمورداستفادهقرارگرفت.دونمونهtآزمون

 بررسی گرایش به فضای مجازی برحسب وضع تأهل -6جدول شماره 

وضع 

 تأهل
 انحراف معیار میانگین تعداد

خطای استاندار 

 میانگین
t sig 

03082.8382.833.320مجرد
3.883.333

3838.3882.8038.33متأهل

 بهسطحمعنادارياينآزمون)tطبقنتايجآزمون توجه با می3.333و توانگفتکه(

متأهل و بینمجردها فضايمجازيدر طبقمیانگینگرايشبه متفاوتاست. هم با ها

میداده شش، شماره بینهايجدول در فضايمجازي گرايشبه میانگین گفت، توان

بیشترازمتأهل بههمیندلیلمیمجردها استو بهفضايتوها انگفتگرايشمجردها

هااست.مجازيبیشترازمتأهل

 رابطه سن و گرایش به فضای مجازی

دهد.جدولشمارههفترابطهبینگرايشبهفضايمجازيوسندانشجويانرانشانمی

 همبستگی بین سن و گرایش به فضای مجازی -7جدول شماره 

 گرایش به فضای مجازی متغیر

سن

r290 3 پیرسون
  

 

3.333سطحمعناداري

088تعداد
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است-3.290آمدهبرابربادستدهدمیزانهمبستگیبهطورکهنتايجتحقیقنشانمیهمان

شودکهبیندومتغیرمعناداراستوبنابراينمشخصمی3.38کهدرسطحخطايکمتراز

همچنینبات وجهبهمنفیبودنضريبسنوگرايشبهفضايمجازيرابطهوجوددارد.

ايناساسمیپیرسونمی بر دارد بیندومتغیررابطهمعکوسوجود توانتوانگفتکه

شود.هابهفضايمجازيبیشترمیگفتهرچقدرسنافرادکاهشيابدمیزانگرايشآن

 رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

متغیرهايمستقلومتغیروابستهتحقیق)گرايشبههايجدولشمارههشت،رابطهبینداده

دهند.فضايمجازي(رانشانمی

082/3آمدهبیناحساستنهايیوگرايشافرادبهفضايمجازيدستمیزانهمبستگیبه

می از درسطحخطايکمتر ازاين38/3باشدکه است. بیناحساستنهايیومعنادار رو

م رابطه مجازي فضاي بهگرايشبه توجه با بنابراين دارد؛ وجود جهتعنادار و اندازه

می بههمبستگی گرايشبیشتري دارند بیشتري تنهايی احساس که افرادي گفت، توان

فضايمجازينیزدارند.

 ماتریس همبستگی بین متغیرها -8جدول شماره 

 
احساس 

 تنهایی

اضطراب 

 اجتماعی

نیازهای 

 ارتباطی

گرایش به فضای 

 مجازی

232 83احساستنهايی
  

 3 888
  

 3 082
  

 

232 3اضطراباجتماعی
  

 8 3 883
  

 3 208
  

 

888 3نیازهايارتباطی
  

 3 883
  

 8 3 932
  

 

گرايشبهفضاي

مجازي
3 082

  
 3 208

  
 3 932

  
 8 

%33داري%)**(سطحمعنی38داري)*(سطحمعنی

اضطراباجتماعیوگرايشبهفضايمجازيآمدهبیندستهمچنینمیزانهمبستگیبه

توانگفتبینرومیمعناداراست.ازاين38/3باشدکهدرسطحخطايکمترازمی280/3
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اضطراباجتماعیوگرايشبهفضايمجازيهمبستگیوجوددارد؛بنابراين،افراديکه

.دارندازاضطراباجتماعیباالتريبرخوردارندگرايشبیشتريبهفضايمجازي

هايتحقیق،مقدارضريبهمبستگیبیننیازهايارتباطیوعالوهبراين،طبقيافته

معناداراست.38/3باشدکهدرسطحخطايکمترازمی932/3گرايشبهفضايمجازي

نیازهاي افراد، هرچقدر که معناست بدان و است مستقیم مثبت نوع از همبستگی اين

هابهفضايمجازيبیشتراست.ايشآنارتباطیبیشتريدارندگر

همپس تأثیر بررسی براي مرحله، ازازاين وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي زمان

(آمدهاست.0-3الی8-3)3رگرسیونچندگانهاستفادهشدکهنتايجآندرجدولشماره

تقلودهدهمبستگیبینمتغیرهايمساستکهنشانمی32/3ضريبهمبستگیچندگانه

درصداز8/88دهدکهاستونشانمی888/3متغیروابستهبسیارباالست.ضريبتعیین،

تغییراتمتغیروابستهيعنیگرايشبهفضايمجازيتوسطمتغیرهايمستقلتحقیقتبیین

استودرسطحخطايکمترازيکدرصدF،88/803شوند.همچنینمقدارآزمونمی

توانندتغییراتمتغیرهندهآناستکهمتغیرهايمستقلتحقیقمیدمعناداراستکهنشان

وابستهراتبییننمايند.

احساس»زمانمتغیرهايمستقل،دومتغیرهمچنینمشخصشدکهپسازورودهم

تأثیرمعناداردارند؛«گرايشبهفضايمجازي»برمتغیروابسته«نیازهايارتباطی»و«تنهايی

 متغیر اجتماعیاضطرا»اما ب می« خارج مدل میاز همچنین بینشود. از گفت، توان

گرايشبهفضاي»بیشترينتأثیررابرمتغیر«نیازهايارتباطی»متغیرهايموردبررسی،متغیر

دارد.«مجازي

 نتایج رگرسیون چند متغیره -9-1جدول 

R R square Adj R square خطای استاندارد برآورد 

027/7 888/3883/388/8
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 نتایج رگرسیون چند متغیره -3-1جدول 

 نتایج رگرسیون چند متغیره -2-1جدول 

 گیری بحث و نتیجه

نقش و ظهور عرصه مجازي رسانهفضاي فضايآفرينی کنشگران است. اجتماعی هاي

 قوانین و قواعد میسايبر، سر پشت را واقعی و فیزيکی فضاي بر باحاکم و گذارند

کنند.گذاريمیسازوکارهايمتفاوتی،سطحومحدودهروابطوتعامالتخويشراپايه

ويژگیشبکه ضمنهاياجتماعیسايبرياز و برخوردارند تمرکز عدم و بودن هايباز

انعطاف با را اجتماعی کنترل باال، ايمنی و روبهچالشپذيري جدي کردههاي اندرو

 بابايی، دلیلتنوعدرفرمومحتوايرسانه8033)خانیکیو به و کاربردپذيري( هاياي،

متنوعیداشتهوپاسخگوينیازهايمتنوعکاربرانخودهستند.

هايترينعرصههاياجتماعیمجازياکنونبهيکیازگستردهبههمیندلیلشبکه

ها،رفتاروعواملروانیوعاطفیاندوگسترشفراگیرآنشدهتبديلارتباطاتاجتماعی

متأثرازخودساختهوبخشاعظماليه هاياجتماعیرادرگیرهاوگروهافرادرادرعمیقاً

شناختیمؤثربراستفادهاند.تحقیقحاضرسعیبرآنداشتهاستتاعواملروانخودنموده

شبکه داز را اجتماعی دانشجويان،هاي يعنی جامعه تأثیرگذار و مهم اقشار از ريکی

فضاي گرايشبه رضامندي، و استفاده نظريه تعبیر به دهد. قرار تحلیل و موردبررسی

 F Sig مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

8/0238802/83838رگرسیون
88/8033.333

8/0380903988/83باقیمانده

 متغیرها
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t Sig 
B بتا خطای استاندارد 

39/889/3203/308/9333/3 احساس تنهایی

88/388/339/39/88/3 اضطراب اجتماعی

23/280/3923/338/83333/3 نیازهای ارتباطی
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به روانمجازي و ارتباطی( )نیازهاي اجتماعی عوامل به يکرسانه، افرادمثابه شناختی

گردد.)احساستنهايی،اضطراباجتماعی(بازمی

نظريه ماندن پنهان دلیل به که دارد اشاره نکته اين به نیز واقعی»گافمن خود و«

اضطراب»کاهش عالقه« فضايمجازي، در توسطديگران ارزيابیشدن از منديناشی

شود.برند،بهفضايمجازيبیشترمیکاربرانیکهازاضطراباجتماعیرنجمی

می بنابراين افراد اجتماعی اضطراب گفت آنتوان گرايش ازبا استفاده به ها

هاياجتماعیرابطهدارد.شبکه

اينتحقیقبرسنجشرابطهعواملروان توجهبهمبانینظريمذکور، شناختیبابا

هاوگرايشدانشجويانبهفضايمجازيمتمرکزبودهاست.برايناساس،کاربرانرسانه

ومحتوايیهستندکهبیشترينرضايتراصورتفعّالبهدنبالرسانههاياجتماعیبهشبکه

توانگفتشناختی(برايشانفراهمسازد.برايناساسمی)بهسببعواملاجتماعیوروان

احساستنهايی»افراديکهبههردلیلیاز » اضطراباجتماعی»ويا دررنجهستندويا«

تمايلوگرايشبیشتريبهاستف هاياجتماعیادهازشبکهنیازهايارتباطیبیشتريدارند،

دارند.

درافراداست.«احساستنهايی»ترينعواملگرايشبهفضايمجازي،يکیازمهم

هاياجتماعیرابطهدارددراينتحقیقمشخصشدکهاحساستنهايیبااستفادهازشبکه

(گنجی8030(،شوازيوهمايون)8030وايننتیجهبانتايجتحقیقاتمراديوسعیدزاده)

(وساندرز2333(،وکرات)8082(مشايخوبرجعلی)8089(،معیدفروهمکاران)8038)

(منطبقاست.2332وهمکاران)

احساستنهايیبهمعنايادراکفردازفقدانرابطهباديگراناستکهشاملعناصر

اخوشايندوايناصلیومهمیماننداحساسنامطلوبفقدانياازدستدادنهمدم،جنبه

منفیداشتهوباازدستدادنسطحکیفیروابطباديگرانمتناظراست.درواقعاحساس

احساستنهايیپیامدهايروان افراديکه و دارد دنبال به اجتماعیبرايفرد و شناختی

هايديگراينخألراپوششدهندکهاستفادهازکنندازروشتنهايیبااليیدارندسعیمی
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اينشیوهشبکه بنابراينمیهاياجتماعیمجازييکیاز است؛ توانگفتافراديکهها

زياديازشبکه بیشتراحساستنهايیاستفاده زندگیواقعیخود هاياجتماعیدارنددر

برند.خودسودمی«تنهايی»عنوانابزاريبرايپرنمودنهاياجتماعیبهکنندوازشبکهمی

تواندبهيکخألتواندمثبتباشدوآناينکهفضايمجازيمیيهمیاينمسئلهازيکزاو

براحساستنهايیخودغلبهکنندوعاطفیدرافرادپاسخدهدوبهآن هاکمککندتا

هاينوينبهيکروابطاجتماعیخودراحفظياتقويتنمايندوازطريقاستفادهازرسانه

دستيابند.رضايتمنديناشیازگريزازتنهايی

دانشجويانباگرايشبهفضاي«نیازهايارتباطی»نتیجهمهمديگراينتحقیقرابطه

(جويسون2333(،لنهارتومادن)8083مجازياست.اينيافتهبانتايجتحقیقاتعاملی)

(مطابقتدارد.برايناساس،هرچهنیازارتباطیافراد8030(مراديوسعیدزاده)2338)

 شبکهبیشتر از استفاده تمايلبیشتريبه فضايمجازيباشد، درواقع، هايمجازيدارند.

می فراهم افراد براي میشرايطی که ياکند حفظکرده را خود اجتماعی روابط توانند

گسترشدهند.

کنندتاافرادباهاياجتماعیفضاوفرصتیفراهممیبراساسنظريهگافمن،شبکه

نگه خپنهان پشتداشتن )در واقعی ارزيابیود و کنترل گزند از مجازي( فضاي صحنه

خودرادنبالنمودهو«نیازهايارتباطی»دورازاضطراب،آزادانهديگرانمصونماندهوبه

هاياجتماعیازخودبروزدهند.حتیرفتارهايیدورازمالحظاتومحدوديت

آنکهبرخیاستفادهازفضايمجازيرغمهمچنیننتايجاينتحقیقنشاندادکهعلی

دهندوابعادوپیامدهايمنفیآنراراازرويکرديانتقاديوبدبینانهموردتوجهقرارمی

کاهشبرخیازمشکالتنمايیمیبزرگ استدرکمکبه فضايمجازيقادر کنند،

روانروان مشکالت برخی از که مواقعی در افراد و باشد مؤثر افراد شناختیشناختی

می رنج تنهايی( احساس می)همچون بهبرند مجازي فضاي از عاملتوانند عنوان

خودسودبرند.«نیازهايارتباطی»کنندهمشکالتورفعتعديل
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 ها پیشنهاد

هاياجتماعیگاهیازتوانگفتبرخالفنظرمنتقدان،کاربردشبکهطبقنتايجتحقیقمی

پحیثروان اجتماعی، بنابراينشناختیو دارد؛ همراه به زندگیافراد یامدهايیمثبتدر

توانندکمکنمايندتاعالوهبرشناختآثارمنفی،طرفانهدراينحوزهمیهايبیپژوهش

رسانه کاربرد مثبت آثار به تانسبت شود حاصل بیشتري شناخت مجازي هاي

تآثاروابعادمثبتاستفادههايمناسبیدرجهتکمکردنآثارمنفیوتقويريزيبرنامه

ازفضايمجازيصورتگیرد.

شبکه حوزه بودن جديد به توجه گسترشبا و مجازي فضاي و اجتماعی هاي

می توانابعادبیشتريازاينحوزهدرروزافزونآنوافزايشسرعتتغییراتاجتماعی،

گروهگروه قومی، شغلی، جنسیتی، سنی، موردهاي ... و تحصیلی محققانهاي بررسی

جامعهروان ازشناسی، دانشوشناختما اقتصاديقرارگیرندتا علومسیاسیو شناسی،

عواملياپیامدهاياستفادهکاربراندراينحوزهافزايشوارتقاءيابد.

هايکیفینیزچنینشودباروشباتوجهبهابعادپنهانرفتارهايانسانیپیشنهادمی

هايژرفانگر،ابعادوزوايايپنهاناينپديدهشوندتادرقالبپژوهشهايیانجامبررسی

ارزيابیوبررسیگردد.همچنینباتوجهبهاينکهنتايجتحقیقنشاندادنداحساستنهايی

بهعاملمهمیدرگرايشافرادبهفضايمجازياستبنابرايناهمیتوتوجهخانواده ها

گفتگ براي مناسب زمانی میاختصاص فرزندان با تنهايیو احساس کاهش در تواند

روزهادرساعاتیمناسبازشبانهشودخانوادهفرزندانمؤثرباشد.برايناساسپیشنهادمی

افزايشدهند.بدونترديدگفتگوهادورهمجمعشدهوکنش هايگفتگومحورخودرا
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