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ی:مطالعهموردیدرتعامالتاجتماعیمجازیهاشبکهیهاچالش

تهرانیهارستانیدانشآموزاندب

  شاه بابا  یمنوچهر عل
دانشگاه آزاد  ،یگروه ارتباطات واحد تهران مرکز یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یاسالم


 .رانیتهران. ا ،یباطبائدانشگاه عالمه ط ،یاجتماع یزیر برنامه اریدانش   یفیغالمرضا لط



   یمحمدرضا رسول
تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه ارتباطات واحد تهران مرکز اریدانش

 .رانیا

  چکیده
ناپذيرازیجدايیجزئفرديازنوعمجازي،بههاياجتماعیوبرقراريارتباطاتمیانامروزهحضورشبکه

هايمطالعهحاضرتبیینرابطهبینچالشهدفموزانبدلشدهاست.دانشآژهيوبههازندگیبیشترانسان
هاشبکه است. بوده دبیرستانی آموزان دانش اجتماعی تعامالت با اجتماعی ،پژوهشيآمارجامعهي
اساسحجمنمونهدرنیبرهمبودهاست.8931آموزانمقطعدبیرستانشهرتهراندرنیمهاولسالدانش

يبهشیوهریگنمونهنفربهدستآمد.913هبهجمعیتآماريوبراساسفرمولکوکراناينتحقیقباتوج
شد. شیوه پژوهش، اين در هادادهتصادفیانجام دو گرديد آوريجمع میدانی و ايکتابخانه به يبرا.

نوعازختهسامحققنامهپرسشيیروا.شداستفادهساختهمحققپرسشنامهازيپیمايشیهادادهيآورجمع
نتايجبراساسشد.ديیتأپايايیپرسشنامهتوسطآزمونآلفايکرونباخايبودهاست.يوسازهصوراعتبار
کیفیتساختارنیبدرصد39نانیاطمبا،رسونیپیهمبستگبيضرآزمون و رابطه کیفیت متغیرهاي
رابطهچنینانزواياجتماعیدرآنانهاياجتماعیبااختاللدرتعامالتاجتماعیدانشآموزانوهمشبکه
داریمعن داردوجودمنفیومعکوس تحل. متغديمشخصگردونیرگرسلیدر روابط»ریدو کیفیت

وابستهریمتغراتییدرصدازتغ8/34ومجموعاًمانندیمیدرمدلباق«ايکیفیتساختارشبکه»و«ايشبکه
.کنندیمنییراتب

.یاجتماع یانزوا ،یساختار، تعامل اجتماع تیفیرابطه، ک تیفیک ،یاجتماع هایشبکه :ها واژهکلید
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https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=92015&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C
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مقدمه 

ايراهايجديد،مسائلتازهوسیلهفناوريفضايتعاملیوکنشگرينوينانسانیبهايجاد

حوزه رواندر انسانی، ارتباطات فرهنگ، سیاست، آوردهي پديد و... اجتماعی شناسی

پد و مفاهیم پیدايش روانيدهاست. مجازي، قدرت چون روابطهايی مجازي، شناسی

شکل اطالعاتدر نقشفناوري ايفاي پیامدهاي از و... مجازي گفتمان گیريمجازي،

انسان تعامل و نوين اينترنتاست.-فضايکنشگري محیط فضايمجازيدر در انسان

ی،الگويرفتاريانسانهايیچونفضايذهنشناسانهبهفضايسايبربرمقولهرويکردروان»

وکامپیوتر،تخیل،هويتوشخصیتو...تأکیددارد.ازديدگاهمطالعاتارتباطینیزاين

هايفضايکنشگريجديددرقالبمفاهیمیچون؛فرآيندهايارتباطات،ابزارهاوپیامد

(.79-8938:77)خانیکیوبابايی،«گیردمیارتباطموردبررسیقرار

هايزيرازتعامالتواقعیتمیزداد:توانباويژگیتماعیمجازيرامیتعامالتاج

پذيرياي،انعطافهايجايگزين،واپاشیرسانهپذيريهويتی،دريافتمتنگرايی،انعطاف

هاي(.دراينحالبهدلیلفقدانسرنخ8919قاسمی،هايمساويشده)شاهموقت،جايگاه

محور، متن تعامالت در فضايمیاجتماعی در ارتباطات منفی پیامدهاي به بايست

هاياجتماعیتقلیلهاياجتماعیمجازيکهدرقالبمدلسرنخکنشگريجديددرشبکه

اينمدلاستداللمیRSC)8يافته در نمود. توجه موردبحثقرارگرفتهاست، شودکه(

سرنخ میکاهش مشکل را افراد میان تعامل کنترل اجتماعی، درنتیجه،ساهاي و زد

میوگفت سیالیتکمتريبرخوردار از بهگو که بهشود نیاز نیستو راحتیقابلتنظیم

رفتارهاي و قوانین سوي از افراد بر کمتري فشار عبارتديگر به دارد؛ تالشبیشتري

ترازتعامالتدرارتباطچهرهمناسبوجوددارد؛بنابراينتصمیماتگروهیاغلبافراطی

باشندبیشتراستاستواحتمالاينکهافرادرفتاريپرخاشگرانهبايکديگرداشته4هرهبهچ

 (.8931وديگران،9)ترلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reduced Social Cues 

2. Face to Face 

3. Trollo 



 099 |  همکارانوشاه بابا  یمنوچهر عل

گروه همه واگرچه جوانان گروه اما دارند گرايش مجازي فضاي به سنی هاي

بیش اموراتخود ساير همساالنو وسايلمجازينوجوانانجهتارتباطاتبا ازپیشاز

(.براساسگزارشوضعجهانیAcar, 2015:36-37کنند)ينترنتاستفادهمیخصوصابه

 بین در ايران اينترنتدر41اينترنت، از استفاده کاربران بیشترين نخستداراي کشور

،میزانرشدکاربران4183تا4111قراردارد.همچنینطبقاينگزارشازسال81جايگاه

 Internetنفراست)19714798اربراناينترنتنیزحدوددرصدبودهوک318/43اينترنتی

World State, 2019:2مجازي فضاي از استفاده مختلف ابعاد در رشد میزان اين .)

هاوتهديداتیباشد.تواندهمراهبافرصتمی

دهدتاهستندکهبهاشخاصاينامکانرامی4خدماتآنالينی8هاياجتماعیشبکه

يکچ در داشتهبتوانند را خود شخصی صفحه بههارچوبمعین را خودشان و باشند

باافرادديگرحفظکردهوعالوهبرديگرانمعرفینمايند.بدين وسیلهارتباطخودشانرا

تشکیلارتباط به  ,Boyd & Ellison)ترهستندهاياجتماعیجديدوبزرگاينقادر

شبکه(.2007 گستدرواقع، ساختارهايی محدوديتیها هیچ بدون که هستند باز و رده

کرده ويژگیگسترشپیدا و میاند دارا درونخود شبکههايجديديرا ابزارباشند. ها

بهنقلازعلیقلیانوهمکاران،Castells, 2005هايمختلفهستند)مناسبیبرايفعالیت

8913)

پیام معاصر اجتماعی حیات بر جديد ارتباطی تکنولوژي درورود و داشته دهايی

هايمثبتومنفیدرشکلونوعارتباطاتافرادبهوجودآوردههاياخیردگرگونیدهه

دگرديسی جنسيا ارتباطاتبیندو نحوه و شکلنوع تغییر اينپیامدها ازجمله است،

آن9صمیمیت بین محمدزاده، و )کنعانی است بوده به8939ها مثبت،(. آثار موازات

شبکه چتهاي به جوانان و نوجوانان گرايش عشق3هاومراجتماعی مجازي،، هاي

ارائه با پسران، و دختران از سوءاستفاده و شخصیتکالهبرداري دروغین،ي هاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social network 

2. On line 

3. transformation of intimacy 

4. Chat Room 
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استازدواج موجبشده منفی جنبه از نیز را اخاذي سرقتاطالعاتو اينترنتی، هاي

(.8931)قاسمیومحمدزاده،

بارشدو8هاياجتماعیمجازيالعاتیوارتباطیهمچونشبکههاينويناطفناوري

هايمتفاوتیدربارهآنبهوجودباشندوديدگاهتوسعهخوددارايآثارمثبتومنفیمی

هايمختلفیهايمجازيوجنبههايمختلفینشانگرارتباطبینشبکهاست.پژوهشآمده

 ,Kerant Patterson Lundmark, Kiesler،1997)4اجتماعیهمچونافسردگی–روانی

Mukopadhyay&Scherlis9نفسپايین(،باورهاوافکارمنفیوعزت(Caplan, 2002،

2007 Caplan&High؛ ،Davis, 2001 احساسLaRose, Mastro, Eastin, 2001؛ ،)

2002)3تنهايی ،Caplan 2003؛ ،Nalwa&Anandاضطراب ،)9(2005 ،Caplanو )

(وجوددارد.Caplan،2005هاياجتماعی)کاهشدرمهارت

شدهونظربهاهمیتموضوعتعامالتاجتماعیوکنشارتباطیبراساسمطالبذکر

دقیق بررسی است الزم چالشنوجوانان، از شبکهتري در تعامل اجتماعیهاي هاي

چالشدانش میان که است پژوهشاين پرسشاصلی بنابراين شود. انجام يهاآموزان

 ايوجوددارد؟آموزانچهرابطههاياجتماعیوتعامالتاجتماعیدانششبکه

 مطالعات پیشین

هايمثبتی)سرعتگیريازآن،جدايازجنبهازحدفضايمجازيوبهرهگستردگیبیش

همراهداردباگو(کهبهوهايپايینمبادلهاطالعاتوسهولتگفتتبادلاطالعات،هزينه

مخت آسیبانواع از لفی روانی به_هاي استاجتماعی همراه نوجوان براي ويژه

اريکسون و نِلسون کوينی، 1)استوچدالی، ،4189 بوشمن، و ديلون بارلِت4189؛ .)7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. virtualSocial network 

2. Depression 

3. Low Self esteem 

4. loneliness 

5. Anxiety 

6. Stokhdale, L. A., Coyne, S. M., Nelson, D. A., & Erickson, D. H 

7. Barllet, Ch, P 
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کوزوکو4189) و اوزدِمیر آک، بیان4189)8(؛ آسیب( فضايمجازيبا هايکردندکه

 احساستنه_روانی افسردگی، نظیر زيادي مشکالتهويتی،اجتماعی اضطراب، ايی،

ويژهبرايقشرنوجوانانومحیطیبه_اختاللدررشداجتماعی،کاهشروابطاجتماعی

(درپژوهشخويشازتأثیرمنفیفضاي8938يزد)جوانانهمراهاست.ربیعیومحمدزاده

بهسمتانزواياجمجازيواينترنتبرروابطاجتماعینوجوانانوگرايشآن تماعیها

هايفضايمجازيدرنوجوانانترينآسیبکردندکهيکیازمهمگزارشکردندوبیان

باشد.هامیهاوکاهشمیزانتعامالتاجتماعیآنگیريوانزواياجتماعیآنگوشه

ايباعنوان:تأثیرسازوکارهايارتباطیاينترنتبر(درمقاله8938خانیکیوبابايی)

نشگرانفضايسايبرايرانبهبررسیتأثیرونقشسازوکارهايتعاملیالگوهايتعاملک

گیريالگوهايدسترسی،کنشگريوبیانیوکنشگرانفضايسايبرايراناينترنتدرشکل

جامعهآماري؛کنشگرانفعالهاوشبکهشاملوبالگستان هاياجتماعیفارسیپرداختند.

ارائه سرويس چهار وبالگدر اصلی شبکهدهنده سايت چهار و فارسی هاينويسی

بینالگوهايکنشگري که نتايجپژوهشنشانداد اجتماعیفضايسايبريايرانبودند.

انسان تعاملی نظام در دسترسی و اين-بیانی ارتباطی سازوکارهاي و اينترنت در انسان

همچنیننتايجآزمون نشاندادکهمیزانفناوريرابطهمثبتوجوددارد. اينرابطهدرها

(.8938حدکماست)خانیکیوبابايی،

( شبکه8933قیاسی از استفاده تأثیر بررسی در بر( محور موبايل اجتماعی هاي

کاربرانازشبکهسالمتاجتماعینشانمی مدتدهدبیننوعاستفاده زمانهايمجازي،

هاياجتماعیباوايشبکهاستفاده،مشارکتوفعالبودنکاربرانوواقعیتلقیکردنمحت

داروجوددارد.هايآنرابطهمنفیومعنیسالمتاجتماعیومؤلفه

زاونوعکاربرياستفادهآسیب»(،درپژوهشیباعنوان8934عطادختوهمکاران)

«آموزاندبیرستانیورابطهآنباعملکردتحصیلیوانگیزشپیشرفتتلفنهمراهدردانش

زاازتلفنهمراهباعملکردتحصیلیوانگیزشپیشرفترابطهستفادهآسیبنشاندادندکها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ak, S., Ozdemir, Y., & Kuzucu. Y 
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هم دارد. انگیزشپیشرفتدانشمنفی بین استفادهچنین، وآموزان همراه تلفن از کننده

داريوجوددارد.کنند،تفاوتمعنیآموزانیکهازآناستفادهنمیدانش

هاياجتماعیمبتنیضريبنفوذشبکه(نیزدربررسی8939آقاياريهیروهمکاران)

برتلفنهمراهوتأثیرآنبرسالمتاجتماعیدانشجويانبهايننتیجهرسیدندکهمیانگین

شبکه در غیرعضو و عضو افراد اجتماعی غیرعضوسالمت افراد نفع به اجتماعی هاي

ازشبکهمتفاوتومعنادارمی بینمیزاناستفاده همچنین، مؤلفههايمجباشد. هايازيبا

سازوارياجتماعیومشارکتاجتماعیوهمچنینشاخصکلسالمتاجتماعیرابطه

 منفیومعناداروجوددارد.

،باعنوانفراتحلیلرابطهبیناينترنت(8931نتايجپژوهشمحسننیازيوهمکاران)

زهاثرياضريبتأثیرنامهنشاندادانداوانزواياجتماعیبهشیوهپیمايشوباابزارپرسش

استکهبرحسبنظامتفسیريکوهناينمیزان483/1اينترنتبرانزواياجتماعیمعادل

می ارزيابی درحدکم بهتأثیري جنسیت نظرگرفتن در با همچنین و متغیرشود عنوان

(ارزيابیشد.درمجموع431/1/(،باالتراززنان)993کنندهاينضريببرايمردان)تعديل

نتايجپژوهشنشاندادکهاينترنتبرانزواياجتماعیاثرگذاراستاگرچهاينمیزاندر

تراززناناست.بینمردانبیش

منادي) درتاجو به8937صادقزاده، پژوهشخود در شناختانگیزه( هايمنظور

سیدندکهاينستاگرام،باتکنیکمصاحبهبههفتموردرازدانشآموزاندختردراستفاده

انداز:تازگیونوظهوربودناپلیکیشناينستاگرام،تشويقدوستانوهمساالن،درعبارت

هايقديموآغازروابطجرياناخبارواطالعاتقرارداشتن،اوقاتفراغت،تداومدوستی

جديد،ابرازخويشتنوفرارازواقعیتوآرامشيافتن.

ررويکاربراناينترنتیدرآمريکانشاندادند(باپژوهشیب4113گونچاروآدامز)

ازاندازهازاينترنتباافزايشاحساستنهايیوافسردگیوکاهشروابطکهاستفادهبیش

(نیزبهايننتیجهرسیدکهرويآوردنبه4113گونهکهرملی)اجتماعیرابطهدارد.آن
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رشدارتباط براي بزرگی مانع اينترنتی و غیرحضوري نظیرمهارتهاي اجتماعی هاي

نفساست.احساسات،کنترلاحساساتوبرقراريروابطعاطفیواعتمادبه

 ادبیات نظری پژوهش

پژوهش از انگیزهبسیاري بررسی به که شبکههايی در عضويت براي افراد هايهاي

هايکاربرانراتأمینها،همهنیازدهندکهاينشبکهاند،نشانمیاجتماعیمجازيپرداخته

تعاملمی رهايی، کنجکاوي، معاشرتی، اطالعاتی، نیازهاي سرگرمی، براي افراد کنند.

می حضور فضا اين در وقت گذاران و اجتماعی همکاران، و )فالحی (.4181يابند

توانندبهافزايشارتباطاتانسانیآوردندوستانمیهاياجتماعیاگرچهباگردهمشبکه

ترکند،امابرروابطدوستیافرادندوروابطدوستیافراددورازهمرامستحکمکمککن

توانبهاينمواردهاياجتماعیمینزديکبههمتأثیرمنفیدارد.ازعوارضتربیتیشبکه

ها،عدماشارهنمود:درگیرشدنزودهنگامکودکانبامسائلغیرمربوطباگروهسنیآن

ايخانوادگیواجتماعی،منحرفشدنتوجهازاهدافزندگیواقعی،هپايبنديبهارزش

نابوديخالقیت،مقايسهپیوستهخودباديگران،کاهشروابطبینافرادفامیلودوستان،

(.8938سازيکاذب)شکربیگی،هاياجتماعی،اسطورهنبودحريموحرمتدرشبکه

نمايندشناختیراايجادمی-عاطفیهاياجتماعیباايجادحساعتماد،کانالیشبکه

شبکه اين کاربران بین روابط بر بااليی تأثیر وبکه و اينسايتها دارند.هايی چنینی

بدينترتیبشکل چراکه بودنداراياهمیتزيادياست، دلیلفراگیر به گیرياعتماد

شبکه جامعهموجباتگسترشگرايشبه افراد سطحوسیعیاز فراهمهاياجتماعیدر

به و ايروزافزونمیدرپیتوسعهصورتپیآورده لی، )لیو اينشبکه4181يابند ها(.

ايودهیافکارعمومیدرسطوحمختلفملی،منطقهگیريوجهتنقشمهمیدرشکل

پیدايششبکه4181کنند)ذکايیوکاتبی،جهانیبازيمی با از(. استفاده هاياجتماعی،

آموزانشدهاستناپذيرياززندگیبسیاريازدانشجويانودانشجدايیهاجزءاينشبکه

هايوبررويکلیهجوانبزندگی،ازجملهمیزانمطالعه،عملکردتحصیلیوسايرمهارت

(.4181هاتأثیرمستقیمداشتهاست)فالحیوهمکاران،تحصیلیآن
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هاتعامالتودکهدرآنايازالگوهايتماسهستنهاياجتماعیمجازيگونهشبکه

فنیوزيرساختاينترنتموردپشتیبانیارتباطاتبینعواملشبکه ايتوسطيکپايگاه

می اينشبکهقرار در مشترکمیگیرد. نیاز يا عالقه هدف، تواندعنصريپیونددهندهها

باعثمی فیزيکیاحساسکنندکهدرباشدکه عواملمرتبطحتیبدونحضور تا شود

(.8،4181:4اند)هايدمانکاجتماعوجمعحقیقیقرارگرفتهي

ريشه رضامندي، و استفاده رويکرد اساس روانبر و اجتماعی باعثهاي شناختی

نتیجۀآننیازهايیمی انتظاراتازرسانهشودکه هايجمعیاستکهسببگوناگونیها

:8913انجامد)مهديزاده،میشودوبهبرآوردهشدننیازهاهامیالگوهايعرضهرسانه

ازنیازنشأتمی13 انگیزه براساسايننظريه، هرقدرافرادبیشترحسکنندکه(. گیرد.

شود،تمايلبیشتريبهاستفادهازآنطورمستقیمياغیرمستقیم،موجبرفعنیازمیرسانه،به

(.8971:839خواهندداشت)ويندالوهمکاران،

عنوانمبنايیبرايتحلیلدراينپژوهشبهکارتواندبهرکهمیرويکردنظريديگ

 نظريهحوزهعمومیهابرماساست. حوزهعمومیموردنظرهابرماسفضايیگرفتهشود،

افرادبهشیوهعقالنیبتوانندبهبحثبپردازندودراينبحثبهتوافقی»استکهدرآن

اينمحیط در افراد و بهبرسند بتوانند بحثها اين قدرتدر شرکتکنند، برابر هاطور

هاافرادبتوانندهامطرحشود،دراينبحثدخالتیندارد،هرموضوعیبتوانددراينبحث

توانبهآنهاهمیشهبازاستوهمیشهمیمسائلخصوصیخودرامطرحکنند،اينبحث

(.8919:19)آزادارمکیوامامی،«رجوعکردودربارهآنبحثکرد

مهم عمومیاز حوزه میابزارهايارتباطیدر درترينموضوعاتقلمداد که شود

شودهاياجتماعیکهدرآنبهاشتراکاطالعاتپرداختهمیحوزهعمومیمجازيشبکه

می محسوب حوزه اين ارتباطی همکاران،ابزارهاي و )محسنی 8931شوند (؛81:

هايمجازيزمینهمناسبیزهعمومیاستکهشبکهديگر،گفتگومؤلفهاساسیحوعبارتبه

توانندازطريقآنبهگفتگووايکهشهروندانمیگونهرود.بهبرايظهورآنبهشمارمی

بدين و بپردازند موردعالقه موضوعات و مسائل پیرامون استفادهتعامل براي صورت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Heidemann 
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(.37و8934:31همکاران،مشترکازاطالعات،فرصتبرابرداشتهباشند)يزدخواستیو

اجازه افراد به عمومی حوزه در مؤثر ساختن برقرار ارتباط آسان امکان اساس، اين بر

ازشنودهياخوانندهمنفعلبهسخنگويیبالقوهومشارکتمی کنندهدريکدهدخودرا

نقیب و )سیدعلوي سازند تبديل 8938السادات،گفتگو عمومی843: حوزه درواقع، .)

کنندوفضايیاطالعاتیايجادمی-هايارتباطیازي،فضايیتصورياستکهفناوريمج

زمینه بودن صورتدارا در گروه يا فرد هر که باز و فراخ الزم،استبسیار ابزار و ها

تواندبهدرونآنراهيابد،پساينفضادرواقعنوعیحوزهعمومیاستکههابرماسمی

مکال قلمرو همچون يکتوافقآنرا معطوفبه و اجبار و زور از گفتگويفارغ يا مه

(.8938:898السادات،کند)سیدعلويونقیبعملیتعريفمی

بینش هم مخاطبان به وابستگی نظريهنظريه دربردارد. پژوهش اين براي را هايی

کهايبزرگ،متوسطوکوچشناختیبرروابطِبیننظامعنوانيکنظريهبوموابستگیبه

عنوانيکساختارارگانیکشناختی،جامعهرابهکند.نظريهبومهاتمرکزمیواجزايآن

بینبخشتلقیمی ارتباطِ هاياجتماعیوتبیینهايخُردوکالننظامکندودرصددفهمِ

هابرحسباينروابطاست.نظامرسانهيکبخشمهمازتاروپودرفتارهريکازبخش

جامعه گروهاجتماعیِ افراد، با رابطه داراي و مدرن سازماني نهادهايها، ديگر و ها

(.914-9:8313)ديفلوروبالروکیچ،«اجتماعیاست

هادارندواينهايمتفاوتیبهرسانهايننظريهحاکیازآناستکهافرادوابستگی

یبهفرهنگهاازشخصیبهشخصديگر،ازگروهیبهگروهديگروازفرهنگوابستگی

يجديد،بسیاريازاَعمالزندگیوتجارت،يافتهيتوسعهديگرمتفاوتاست.درجامعه

هاياعتماداستومخاطبانوابستگیزياديبهاطالعاترسانهمستلزماطالعاتتازهوقابل

 تانکارد، و )سورين دارند )389:8918جمعی ويندال سون و کوايل مک .)8911،)

امهم و ايدهصلیترين منابعترين به مخاطبان بودنِ وابسته را وابستگیمخاطبان ينظريه

گیرينسبتبهرويدادهاياجتماعیذکرهايجمعیبرايدانستنوجهتاطالعاتیِرسانه

کنند.می



 9999زمستان |  02شمارة |سال ششم  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه | 092

 شوند:براساسايننظريه،افرادبهخاطردونیازبهرسانهوابستهمی

 ازتحوالتورويدادهايجامعهنوين(نیازبهداشتناطالعات)اطالع-8

 هايطنزدراوقاتفراغتو...(نیازبهندانستنوگريزازواقعیات)برنامه-4

هايمدرنزندگیشهريهستندکهازسويیداشتناطالعاتايندونیازازپديده

هاراهبیشتروازسويديگر،گريزازواقعیتونیازبهداشتناوقاتفراغتدرحضوررسان

نیازبهوجودمی رفعيکنیاز، با و نیازهايافرادتداومدارد براساسايننظريه، آورد.

بايدتوسطرسانهديگريمطرحمی که میزانشود باشد، بیشتر نیازها هرچه شود. رفع ها

هابررفتارونگرششودوهرچهمیزانوابستگیبیشترباشد،تأثیررسانهوابستگیبیشترمی

گذارداشخاصبیشترخواهدشد.درايننظريهپیامبررفتار،دانشونگرشافرادتأثیرمی

شوندواعتیادپیداالعملخاصیوابستهمیومخاطبانتنهاحسانفعالدارندوبدونعکس

هاياجتماعیهمبرفرهنگ،رفتار،استفادهازشبکه(.دراينمیان8914کنند)زارعیان،می

میعقايد، تأثیر نگرشافراد و افکار همکاران، )يانگو سبک4183گذارد و شیوه ،)

می تغییر را برزندگی و ودهد نوجوانان خصوصاً آرايشافراد پوششو انتخابنوع

زماناستفادهوباافزايشمدت(8931جوانانتأثیرگذاراست)محسنیتبريزيوهاشمی،

يابد.افزايشمیها،میزانتأثیرنیزازاينشبکه

نظريهبري رسانهوِلمنيکیاز حوزه در بررسیپردازان به هاياجتماعیاستکه

رسانه اين رسانهتأثیرات که است معتقد و پرداخته جامعه در تغییرها با اجتماعی هاي

اندودرپیآننوعیازفردگرايیبهالگوهايارتباطی،تعامالتاجتماعیراتقويتکرده

کهکندازآنجايیايايجادشدهکهمکملارتباطاتاست.ويمطرحمیفردگرايیشبکهنام

هاياجتماعیدرجامعههاياجتماعینقشفعاالنهدارند،تأثیراترسانهمخاطباندررسانه

ارتباطات اينرسانهاجتماعیتابعنوعو از افراد است)نوربخشوصحراگرد،استفاده ها

8937:9.)
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 ظری تحقیقمدل ن

هاياجتماعیشبکهتعامالتاجتماعی

اختاللدرتعامالتاجتماعی



انزواياجتماعی

ايکیفیتروابطشبکه



ايکیفیتساختارشبکه

 پژوهش ی. مدل مفهوم9شکل شماره 

 ها فرضیه

شبکه - روابط دانشکیفیت اجتماعی تعامالت اختالل بر معناداراي اثر آموزان

بهاينمعنیکهکیفیتپايینروابطشبکه زايآنتوسطايوتجربهعواملآسیبدارد.

 شود؛آموزانباعثاختاللدرتعامالتاجتماعیآنانمیدانش

آموزاناثردارد.بهايبراختاللدرتعامالتاجتماعیدانشرشبکهکیفیتساختا -

شبکه ساختار پايین کیفیت که معنی آسیباين عوامل تجربه و توسطاي آن زاي

 شود؛آموزانباعثاختاللدرتعامالتاجتماعیآنانمیدانش

معنیکهآموزاناثردارد.بهاينايبرانزواياجتماعیدانشکیفیتروابطشبکه -

شبکه روابط آسیبکیفیتپايین عوامل تجربه و دانشاي توسط آن باعثزاي آموزان

 شود؛هايانزواياجتماعیآنانمیافزايشمؤلفه

شبکه - انزواياجتماعیدانشکیفیتساختار اينمعنیايبر به دارد. آموزاناثر

آموزانباعثآنتوسطدانشزايايوتجربهعواملآسیبکهکیفیتپايینساختارشبکه

 شود.هايانزواياجتماعیآنانمیافزايشمؤلفه

 شناسی پژوهشروش 

پژوهشحاضرازنظرهدفکاربرديوازنوعپژوهشتوصیفیوروشپیمايشیاست.

دانش آماريپژوهشحاضر سالجامعه اول نیمه در تهران شهر دبیرستان مقطع آموزان
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اساسحجمنمونهدراينتحقیقباتوجهبهجمعیتآماريوبربرهمینبودهاست.8931

گیريبهشیوهتصادفیانجامشد.نفربهدستآمد.نمونه913اساسفرمولکوکران

شیوهداده دو به اينپژوهش، در میدانیجمعکتابخانهها برايايو آوريگرديد.

نامهمحققساختهشد.روايیپرسشهايازپرسشنامهمحققساختهاستفادهآوريدادهجمع

و ارتباطات علوم حوزه متخصصان و استادان توسط )تأيیدشده صوري اعتبار نوع از

پايايیپرسشنامهتوسطآزمونآلفايکرونباختأيیدمشاوره(واعتبارسازه ايبودهاست.

اناجراشد.نفرازدانشجوي31ايدوبارهبرروييدوهفتهشدبهاينصورتکهبافاصله

به عنوانشاخصضريبپايايیسپسضريبهمبستگیبیننمراتحاصلازدوباراجرا

آمدهضريبپايايیبرايکلمقیاسبرابردستشد.براساسنتايجبهمقیاسدرنظرگرفته

وبرايزيرمقیاسکیفیتساختار198/1اي،برايزيرمقیاسکیفیترابطهشبکه118/1

تعاملاجتماعی734/1ايشبکه ضريبپايايیبرايمتغیراختاللدر براي714/1بود. و

آمدهاست.دستبه113/1انزواياجتماعی

 تعريف عملیاتی متغیرهای پژوهش

شبکهای:کیفیت روابط شبکه بیرونیروابطدر هاياجتماعیهمانپیوندهايدرونیو

شبکه در تأثیراتحضور ازهستند. را اجتماعی جوامعهاي در خود روابط نوع طريق

مجازيبهظهورگذاشتهوازديگرسوبرخیازاينتأثیراترادرزندگیخوددرجهان

برايسنجشکیفیتروابطشبکهخارجبهعرصهنمايشمی ايازمقیاسمحققگذارند.

سؤالاستفادهشدهاست.81ساختهبا

ربراندرانتخابشبکهاجتماعیجذبيکیازعواملیکهکاای:کیفیت ساختار شبکه

سازدتابتواندباکند،نوعامکاناتوشرايطیاستکهآنشبکهبرايکاربرفراهممیمی

برايسنجشکیفیتساختار کند. برقرار ارتباط شبکه از بیرون و شبکه اعضايدرون

سؤالاستفادهشدهاست.84ايازپرسشنامهمحققساختهباشبکه
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ايناجتماعی:تعامالت  چالشدر دومقاله در اجتماعی تعامالت درهاي اختالل بعد؛

هايشودوبرايهرکدامشاخصفرايندتعامالتاجتماعی؛وانزواياجتماعیبررسیمی

است:معینیبهشرحزيرتعیینشده

تعمیمهای اختالل در تعامالت اجتماعی:شاخص فردي، اعتماد در واختالل يافته

اعی؛اختاللدرانسجاماجتماعی،اختاللدرمشارکتارتباطیاجتم

احساسهای انزوای اجتماعی:شاخص ناتوانی، و عجز احساس تنهايی، احساس

معنايیازخودبیگانگی،احساسبی

 های پژوهش يافته

 بیندانشآموزانموردمطالعه، از درصد99درصدپسرو39نتايجتحقیقنشاندادکه

بودند استدختر بوده انسانی علوم تحصیلی رشته از دانشآموزان تعداد بیشترين که

دهدکههاياجتماعیمجازينشانمیدرصد(.مقايسهدرصدفراوانیاستفادهشبکه1/93)

آموزرابهترتیباينستاگرام،تلگراموفیسبوکدارد.هرسهشبکه،بیشترينکاربردانش

.برايناساسنزديکبهنیمیازدانشوداختصاصدادهاستبیشازنیمیازافرادرابهخ

شاخص در )آموزان عملکرديهستند اختالل داراي خود تعامالتاجتماعی 9/34هاي

حدود را31درصد(. انزواياجتماعیدرسطحمتوسطوزياد درصدازدانشآموزان،

ايخود،دارايروابطوکهآموزاندرروابطشبدرصددانش99اند.نزديکبهتجربهکرده

ايرابهسطحپايینیتنزلدادهاست.اندکهکیفیتروابطشبکهزابودهعناصرآسیب

ايوتعامالتبرايبررسیوجودونوعرابطهبینمتغیرهايروابطوساختارشبکه

آموزانوبررسیفرضیاتپژوهشازآزمونضريبهمبستگیپیرسونواجتماعیدانش

دنب اسمیرنفبه آزمونکلموگروفـ ابتدا در گرديد. رگرسیونخطیاستفاده الآناز

بهجهتبررسیپیرويداده توزيعنرمال، از همانها شد. طورکهدرجدولزيرکاربرده
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اينپژوهشازتوزيعنرمالپیروي متغیرهايموردبررسیدر نتايجنشانداد است، آمده

کنند.می

 ها از توزيع نرمالکلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده نتايج آزمون .9جدول 

 میانگین متغیر
انحراف

معیار

مقدار

 zآماره

سطح

 داریمعنی
نتیجه

نرمال48/9911/1889/8983/1ايروابطشبکه

 نرمال31/9138/8334/1484/1ايساختارشبکه

 نرمال71/9831/8311/1479/1اختاللدرتعامالتاجتماعی

 نرمال84/3378/1379/8911/1انزواياجتماعی

باتوجهبهدرادامهآزمونضريبهمبستگیپیرسونبرايبررسیفرضیهپژوهشاجراشد.

داريدرآزمونضريبهمبستگیپیرسونومقايسهآنبامیزانخطايمجازسطوحمعنی

19/1 اطمینان 33با بین پیشدرصد شبکهبمتغیرهاي )روابط پژوهش ساختارینِ و اي

رابطهشبکه آماري نظر از اجتماعی( انزواي و اجتماعی )تعامالت مالک متغیرِ با اي(

گانهتحقیقبهاين3هايمعکوسومنفیوجوددارد.برايناساسفرضیهازنوعدارمعنی

میزشوندکهکیفیتپايینروابطوساختارشبکهشکلتأيیدمی انباالياختاللدرايبا

تعامالتاجتماعیوانزواياجتماعیدردانشآموزانموردمطالعههمراهاست.

 ضريب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات پژوهش .4جدول 

متغیرهایپژوهش
همبستگی

پیرسون
نتیجهداریمعنی

رابطهمعکوس134/1111/1اختاللتعاملاجتماعیايکیفیتروابطشبکه

رابطهمعکوس318/1111/1اختاللتعاملاجتماعیايیتساختارشبکهکیف

رابطهمعکوس919/1114/1انزواياجتماعیايکیفیتروابطشبکه

رابطهمعکوس943/1117/1انزواياجتماعیايکیفیتساختارشبکه
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همپس برايبررسیتأثیر ازاينمرحله، متغیر متغیرهايمستقلبر اختاللدرزمان وابسته

-9الی8-9)9تعامالتاجتماعیازرگرسیونچندگانهاستفادهشدکهنتايجآندرجدول

9 چندگانه ضريبهمبستگی است. آمده می19/1( نشان بیناستکه همبستگی دهد

تعديل ضريبتعیین باالست. وابسته متغیر متغیرهايمستقلو نشان348/1شده، استو

درصدازتغییراتمتغیروابستهيعنیاختاللدرتعامالتاجتماعیتوسط8/34دهدکهمی

استودرسطحF،52/112شوند.همچنینمقدارآزمونمتغیرهايمستقلتحقیقتبیینمی

نشان استکه معنادار يکدرصد از متغیرهايمستقلخطايکمتر استکه آن دهنده

تبییننمايند.توانندتغییراتمتغیروابستهراتحقیقمی

دومتغیرهمچنینمشخصشدکهپسازورودهم کیفیت»زمانمتغیرهايمستقل،

«اختاللدرتعامالتاجتماعی»برمتغیروابسته«ايکیفیتساختارشبکه»و«ايرابطهشبکه

تريدرپیشبنیاينقشبسیارمهمتأثیرمعناداردارند.همچنینمتغیرکیفیترابطهشبکه

(.-937/1کند)ضريببتاتعاملاجتماعیايفامیاختالل

 نتايج رگرسیون چند متغیره .9جدول 

R R squareAdj R squareخطایاستانداردبرآورد

650/0422/0421/046/5

 نتايج رگرسیون چند متغیره .2جدول 

 نتايج رگرسیون چند متغیره .5جدول 

 

F Sigمجذورمیانگیندرجهآزادیمجموعمجذورات

6/2351432/10326رگرسیون
52/1120.000

5/2725038020/70باقیمانده

متغیرها
ضرایباستانداردشدهضرایباستانداردنشده

t Sig
B بتاخطایاستاندارد

000/0-28/5-08/0347/0-01/1 ایکیفیتروابطشبکه
1/0-05/1-03/0112/0-24/0ایکیفیتساختارشبکه
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 گیری بحث و نتیجه

هاياجتماعیاست.مندباشد،مهارتهايمهمیکههرفردبايدازآنبهرهيکیازمهارت

دانند.بهمعنیمیهاياجتماعیراباسازگارياجتماعیهم(مهارت4119اسلبیوگوارا)

ويژهدربعدسايرافرادبههامهارتاجتماعیيعنیتوانايیبرقراريارتباطمتقابلبانظرآن

کهدرهنجارهايجامعهموردقبولودارايارزشباشد.طورياجتماعی،به

هايمجازيدارايکارکردهايمثبتومنفیهستندکهبابايدتوجهداشتکهشبکه

فرهنگ و میآموزشصحیح آن کاربران بهسازي راتوان ارتباطی عقالنیت آن وسیله

)فرخ داد لطفی،نگسترش و 8931یا دراين33: .) است معتقد تامپسون اگر»ارتباط

بايداينديدگاهراخواهیمتأثیرفرهنگیرسانهمی هايارتباطیدرجهانرادرککنیم،

رسانه با مواجهه که بگذاريم ترکشیوهکنار به يکسره پذيرشها و هايسنتیزندگی

خوداسلوب در شد، خواهد منجر زندگی مدرن رسانههاي با موضعمواجهه هیچ ها

تنهادرجهتچالشوتضعیفتواننههايارتباطیرامیرويارويیباسنتنیست،رسانه

بهارزش بلکه سنتی، باورهاي و سنتها تحکیم و گسترش مورداستفادهمنظور نیز ها

(.8911:493)تامپسون،«قرارداد

مبنی4119)8هاياينپژوهشاينديدگاهنیکلیيافته براينکهعالقهاجتماعی(را

احساس با شبکههمراه در داشتن مشارکت و همکاري پذيري، تعلق به مربوط هاي

اجتماعیوحمايتشدنتوسطآن،باسالمتجسمیوروانیارتباطمثبتداردراتأيید

نشانهمی عدمتعلقايبرکند.اختاللدرتعاملاجتماعیوافزايشانزواياجتماعیعمدتاً

اينشرايطنمی در است. مشارکتاجتماعیکاربران حمايتو نوع؛ از ارتباطاتی توان

اشتراک هماجتماعی، همدلیو احساسشادمانیدرگذارياطالعات، نوايیگروهیو

هاياجتماعیراانتظارداشت.فضايشبکه

آسیبپژوهش استفاده بین آنالينها اجتماعی رفتار و اينترنت مشکالتیزاي و

،احساستنهايیواضطراباجتماعیهمبستگیمثبترا4همچونفقدانحمايتاجتماعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nick Leigh 
2. Social support 
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می )نشان 2007Caplan&2005دهند ، 2000،Morahan& Schumacherپژوهش .)

(2013 ،Gunuc, Doganاينترنتدر به اعتیاد و حمايتاجتماعی بین ارتباط درباره )

کههراندازهدهدکهرابطهمنوجواناننشانمی بدينمعنا عکوسبینايندووجوددارد.

حمايتاجتماعیبیشترباشدنوجوانگرايشکمتريدراستفادهازاينترنتدارد.

احساستنهايیبهمعنايادراکفردازفقدانرابطهباديگراناستکهشاملعناصر

ايناخوشايندونبهاصلیومهمیماننداحساسنامطلوبفقدانياازدستدادنهمدم،ج

منفیداشتهوباازدستدادنسطحکیفیروابطباديگرانمتناظراست.درواقعاحساس

احساستنهايیپیامدهايروان افراديکه و دارد دنبال به اجتماعیبرايفرد و شناختی

هايديگراينخألراپوششدهند)رضويزادهکنندازروشتنهايیبااليیدارندسعیمی

(.8933:813وعبدالمالکی،

هاياجتماعیبرمتغیرشودکهمتغیرکیفیترابطه/ساختارشبکهازنتايجاستنباطمی

و نتايجتحقیقکیو اينراستا در متوسطیاست. تعاملاجتماعیدارايتأثیر اختاللدر

( )4181همکاران همکاران و تايسر ،)4183( همکاران و تريد همچنین، و ن4183( یز(

تعامالتاجتماعیبیانگررابطهمنفیومعکوسبینمیزاناستفادهازشبکه هايمجازيبا

شکل اساساينتحقیقات، بر است. فضايمجازيموجبکاربران گیرياجتماعاتدر

تدريجمنجربهکاهشسالمتاهمیتشدناجتماعاتجهانواقعیشدهوبهرنگوبیکم

گردد.اجتماعیدرجامعهمی

شواهديمبنیبرنقشاعتیادبهگوشیهوشمنددرکاهشروابطاجتماعیوکیفیت

انزواياجتماعیوتجربهاحساستنهايیدرکاربراناينترنتبه آمدهاست.دستدوستی،

بايدايننکتهتوجهداشتکهآسیبدرعملکرد8939)فقیهآرام؛ابراهیمیوضرغام، .)

سطحفرديومبتنیبرسالمتعملکرداجتماعیمحدودساخت،اجتماعیرانبايدصرفاًبه

آسیب موجود شواهد کنشچراکه سطح در را درهايی تغییر شکل به و اجتماعی هاي

نشانداده اند)فرقانیومهاجري،سبکتعامالتاجتماعیوروابطبینفرديدرجامعه

8937.) 
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 مشکالت که است آن از حاکی متعددي مطالعات ونتايج اينترنت از استفاده

روانیواجتماعیهمراهاستوارتباطمعناداريشبکه اختالالتعملکردِ هايمجازيبا

شبکه و شدن ازخودبیگانه و افسردگی تنهايی، داردبین وجود اينترنتی مجازي هاي

(ozdemir Et al, 2014:284(احمدي و راد نتايجپژوهشاسمعیلی .)8931 عنوان( با

ب شبکهارتباط به اعتیاد اختالالتروانین و آنالين اجتماعی بینهاي داد نشان شناختی

ازشبکه هايمجازيواجتماعیوافسردگیوخودبیگانگیواضطرابومیزاناستفاده

ترباشدرضايتازهاياجتماعیومجازيبیشرضايتاززندگیبامیزاناعتیادبهشبکه

افراديزندگیکاهشمی تروقتخودراصرفگذراندنباشبکهمجازيکهبیشيابد.

هايمجازيبههايمجازيدارندارتباطدرشبکهکنندوبهدلیلاعتیاديکهبهشبکهمی

دنیايواقعیترجیحمی بیشارتباطدر دلیلاينکه به و صرفروابطدهند وقتشانرا تر

گیرندندگیغیرمجازيخويشقرارمیتراززنماينددرموقعیتتنهاترومنزويآنالينمی

اضطرابمی خستگیذهنیو ارتباطهیجانی، قطع به منجر بیگانگیکه اينامر و شود

آورد.اجتماعیفردنسبتبهجامعهرابهوجودمی

به دستیابی و نیازها برخی تأمین براي افراد دفلور، و راکیچ وابستگی نظريه طبق

هاشوندوبرانگیختهشدنايننیازهاوانگیزههاوابستهمینهاهدافخاصیکهدارندبهرسا

دراستفادهازرسانه،خودمشروطبهيکدستهعواملبیرونیاستکهممکناستتحت

دانش میان اين در نباشد. هم افراد بهکنترل دختر استآموزان ممکن مختلف طور

باشبکه هايمختلفازندوهمچنیندرزمینههاياجتماعیموبايلیرفعکننیازهايشانرا

طورمتفاوتیاستفادهنمايد.درحقیقتايجادوابستگیبیشتربهرسانهسببهابهاينشبکه

هرچهوابستگیرسانهافزايشاحتمالتأثیرگذاريمی ايدرارتباطبايکپیامشودزيرا

ارهايکاربرانراتغییردهدويژهبیشترباشد،ايناحتمالکهپیام،شناخت،احساساتورفت

بیشتراست.
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 .79-17بهار،صص

( پروانه. عبدالملکی، سیدنورالدين، زاده، روان(.8933رضوي گرايشنقشعوامل در شناختی
.31-17,(49)1هاينوين،عاترسانهمطالدانشجويانبهفضايمجازي.

doi: 10.22054/nms.2021.33212.513 

جیمز) ورنروتانکارد، 8334سورين، دکترعلیرضا)چاپپنجم(.هايارتباطاتنظريه(. ترجمه:

(.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.8913دهقان)

)شاه احسان 8919قاسمی، زمینه»(. بر مجمروري فضاي تأثیر نظريههاي بر ارتباطاتازي ،«هاي
 .7-3،پايیزوزمستان.صص4شماره8،دورهمجلهجهانیرسانه،نسخهفارسی

هايمجازيوتغییررابطهبینمیزاناستفادهازشبکه،(8937فرقانی،محمدمهدي،مهاجري،ربابه)
.493-434،صص:89،شماره3هاينوين،دورهمطالعاترسانهدرسبکزندگیجوانان،

هايروانیاجتماعیناشیازآسیب»(.8939فقیهآرام،بتول؛ابراهیمی،زهرا؛وضرغام،محسن.)
واينترنتدرمیاندانشجويانبه «کارگیريتلفنهمراه فناورياطالعاتوارتباطاتدر.

.888-891(.صص9)1.علومتربیتی

مجیدومقدم علی)قاسمی، 8931زاده، ازشبکههايتفاوت»(. هاياجتماعیجنسیتیدراستفاده
دبیرستان موردي )مطالعه منطقه تهران(9هاي پژوهش،«شهر روانفصلنامه شناسیهاي

 .89-93،دورهپايیز،صص47ي،شمارهاجتماعی

ايوتجربهعشقسیال،مطالعههايشبکهتماس»(.8939کنعانی،محمدامینومحمدزاده،حمیده)
،شماره3،دورهفصلنامهتحقیقاتفرهنگیايران«.ياندختردانشگاهگیالنکیفیدانشجو

 .889-839،صص99،شمارهپیاپی8
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