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  چکیده

ها هستند که این روزها در  سایت نسل جدیدي از وب، هاي اجتماعی شبکه
ها بر  گونه سایت این. اند شبکه جهانی اینترنت قرار گرفتهکانون توجه کاربران 

اي از کاربران  دسته، هرکدامکنند و  مبناي تشکیل اجتماعات آنالین فعالیت می
، تر به عبارت ساده. آورند هاي خاصی گرد هم می اینترنتی را با ویژگی

 که دانند هاي اجتماعی دوطرفه می اي از رسانه هاي اجتماعی را گونه شبکه
گذاري محتوا  امکان دستیابی به نحوه جدیدي از برقراري ارتباط و به اشتراك

عضو ، ها نفر از کاربران اینترنت امروزه میلیون .اند در اینترنت را فراهم آورده
باشند و بخشی از فعالیت آنالین روزانه  صدها شبکه اجتماعی متفاوت می
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پژوهش حاضر  .دهند ام میها انج خود در فضاي اینترنت را در این سایت
 شناختیِ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان دختر بررسی جامعهباهدف 
مورد  . است شده هاي اجتماعی مجازي انجام هاي شهرکرد به شبکه دبیرستان

جامعه آماري این پژوهش را کلیه  .استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است
 مشغول 93- 94 در سال تحصیلی آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد که دانش

دهد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  تشکیل می، به تحصیل بودند
ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از  داده.  است شده نفر برآورد390

اعتبار ابزار . آوري گردید اي جمع اي چندمرحله گیري خوشه شیوه نمونه
ایی مورد تأیید قرار گرفت و براي سنجش پایایی وسیله روش اعتبار محتو به

ها از  وتحلیل داده منظور تجزیه به. از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد
آزمون تعقیبی ، آزمون تحلیل واریانس، پیرسون، هاي آماري اسپیرمن آزمون
 نتایج نشان داد :ها یافته. رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد، توکی
میزان استفاده ، آموزان اجتماعی والدین دانش پایگاه اقتصادي، یه تحصیلیبین پا

سادگی و سهولت ، هاي اجتماعی زمان عضویت در شبکه مدت، از اینترنت
نیاز ، )دوستان و خانواده(میزان استفاده اطرافیان، هاي اجتماعی استفاده از شبکه

گرایش به گرایش به جنس مخالف  با ، انزواي اجتماعی، به پیشرفت
بین . داري وجود داشت هاي اجتماعی مجازي رابطه مستقیم و معنی شبکه

هاي اجتماعی مجازي رابطه معکوس و  انزواي اجتماعی با گرایش به شبکه
گرایش به   بینداري  تفاوت معنیشد کهمشخص اما  ، داري وجود داشت معنی
نتایج رگرسیون  .دارد ن وجودهاي تحصیلی هاي اجتماعی مجازي در رشته شبکه

سادگی ، گام نشانگر تأثیر معنادار پنج متغیر میزان استفاده از اینترنت به گام
هاي   عضویت در شبکهزمان مدت، هاي اجتماعی مجازي استفاده از شبکه

هاي اجتماعی مجازي در گرایش  و میزان استفاده اطرافیان از شبکه، اجتماعی
ت که در این میان میزان استفاده از هاي اجتماعی مجازي اس نوجوانان به شبکه

هاي اجتماعی  تري را در تبیین متغیر گرایش به شبکه اینترنت نقش بیش
با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهاي مستقل . کند مجازي ایفا می
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هاي اجتماعی   درصد از واریانس متغیر گرایش به شبکه1/52توانند  می
  .مجازي را تبیین کنند

عوامل ، هاي اجتماعی مجازي شبکه، گرایش : کلیديهاي هواژ
  شهر شهرکرد، نوجوانان، اینترنت، شناختی جامعه

  
  مقدمه و بیان مسئله

نویز  م توسط دانشگاه ایلی1960هاي اجتماعی مجازي نخستین بار در سال  مفهوم شبکه
شانی م شبکه اجتماعی مجازي به ن1997ازآن در  پس.  مطرح شدآمریکادر ایالت متحده 

SixDegrees.comبستري ، ترین شکل آن هاي مجازي در ساده شبکه.  آغاز به کار کرد
هایی که به افراد متصل هستند  بین گروه، است براي ایجاد روابط مشخص مانند دوستی

. کند کل افراد سرایت می درنتیجه ارتباطات اجتماعی از آن فرد به شبکه و از شبکه به
هایی است که به کاربران  سایت اي از وب سایت یا مجموعه وب، شبکه اجتماعی مجازي

هاي خود را با یکدیگر به اشتراك  افکار و فعالیت، ها مندي عالقه، دهد امکان می
هاي   ازجمله شبکه4»پادکست« و 3»یوتیوب«، 2»توئیتر«، 1»بوك فیس«، وبالگ. بگذارند

هاي نوینی  ازجمله رسانهها  این شبکه). 1389، رحمان زاده(اجتماعی مجازي هستند
ها  اند بسیار بیش از سایر رسانه هاي خاص خود توانسته باشند که به دلیل ویژگی می

از . خصوصاً نوجوانان و جوانان را در سراسر جهان به خود جلب کنند، توجه مخاطبان
هاي  اینترنت نسلی از نوجوانان را پرورش داده است که دانش و مهارت، سویی دیگر

هایی را عرضه  ها نیز ارزش این مهارت،  فناوري اطالعات دارندهاي درزمین پیچیده
کند که یادگیري از طریق تجربه و ایجاد نوعی فرهنگ در فضاي دیجیتال را حمایت  می
که جوانان و نوجوانان  و ازآنجایی. کند و ترجیحات اجتماعی خاص خود را دارد می
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هاي  رو شناخت شبکه ازاین، دهند کیل میبخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را تش
  شده  مهم تبدیلهها به یک دغدغ اجتماعی مجازي و دالیل گرایش به این نوع از سایت

، ها  شبکهنیا. باشد شناختی می هاي عمیق جامعه است که نیازمند دقت نظر و موشکافی
 و ها تیمحدود آن به جبران قی از طرتوانند یاند که کاربران م  کردهجادی را اییفضا

ارتباطات و انتقال ،  تعامالتي برای و به فرصتدازند خود بپری زندگی واقعيموانع فضا
دهد که  یها نشان م یبررس). 561: 1994، وایزرمن و فاوست( ابندی دست شانیها امیپ

 ، وی الندوزیو، ایپد یکیو، ویباد، اهوی، وبیوتی، بوك سیف،  گوگليها سایت وب
  سالانی جهان تا پابرتر تیسا  وب10، بیبه ترتترییو تو 9آمازون، وتبلوگ اسپ

حداقل ، تیسا  وب12 نی اانیکه در م  حال آن). 114:1390، جعفرپور( باشند ی م2016
 يها  شبکهگاهی جاهشود که نشان دهند ی مشاهده مي مجازینام چهار شبکه اجتماع

 يها  شبکهنیتر معروف. هاست  آنه عالقزانی در جذب کاربران و مي مجازیاجتماع
اسپیس و در  توییتر و ماي، بوك اند از فیس عبارت،  جهانيشورها کانی در میاجتماع

بوك  سایت فیس، و بر اساس آخرین اطالعات.  کلوب دات کام استزیداخل کشور ن
ي دهایترین سایت است و بیشترین حجم ترافیک را در بازد پربیننده، بعد از گوگل

 از بانفوذترین یکیها   شبکهنیاکه   ازآنجایی).117:1390، جعفرپور( داردروزانه 
 خود قرار ریثأ بشر را تحت تی هستند همه ابعاد زندگی ارتباطدی جديها يفناور
 و ی ارتباطي فناورنیثر از اتأ ما می و جمعي فرداتینوعی همه ابعاد ح به اند؛ و داده

                                                
1. Googla 
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8. Blogspot 
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 در سبک ینیادی بنراتیی تغی اجتماعيها شبکه ). ،1376 :21هالن (هاست ي فناورریسا
 بر توانند یها م  شبکهنیا، کنند یم جادی و فرهنگ جوامع مختلف ای اجتماعیزندگ

 روابط با جنس مخالف را نیها و همچن  بگذارند و پوشش آنریثأ افراد جامعه تاتیادب
 يدادهایرو انی بيها برا  شبکهنی از ایاع اجتميها کاربران شبکه.کند یدگرگون م

 از ای و کنند ی استفاده مها نی و مانند ای اجتماعيها تیموقع، خاطرات،  خودیزندگ
 این   و بهپردازند ی به گفتگو مگرانی با ددشانی به اشتراك گذاشتن افکار و عقاقیطر

 همزمان ).34: 1388، یعامل(کنند ی مهینوعی تخل احساسات گوناگون خود را به، ترتیب 
ها دامنه   شبکهنی استفاده از ازی نرانیدر ا،  در جهانی اجتماعيها هبا گسترش شبک

آثار و شواهد ،  از تعداد کاربران وجود نداردیقیاگرچه آمار دق.  استافتهی يا گسترده
جمله   از؛یرانی کاربران اانیتوجهی در م ها نفوذ قابل  شبکهنی که ادهد یموجود نشان م

 خود را در يها  و دغدغهها ینگران، دارند اهداف ی که سعداردنوجوانان و جوانان 
اما ، باره وجود ندارد  دراینی مشخصیهرچند آمار رسم.  بازتاب دهندي مجازيفضا

 3 و 10در حدود ، بی را به ترتتریی و توبوك سی فیرانیکارشناسان تعداد کاربران ا
 کلوب حدود تی سازی نی داخلی اجتماعيها  شبکهانیدر م .اند  برآورد کردهنفر ونیلیم
دهنده به  تواند شکل  اینترنت میاز سویی). 39:1392، يشاورد(  عضو داردونیلی م3

فضاهاي که   آنجایی و از. هاي فرهنگی جدید زندگی اجتماعی جوانان باشد ویژگی
گذاري کلیپ  وبالگ یا سایت به اشتراك، سایت یک شبکه اجتماعی دیجیتال مانند وب

اند و سعی  نوجوانان را هدف گرفته، هاي تجاري هستند کت شریتدر مالک، و عکس
نوجوانان با استفاده از این ، در همین زمان. ها را شکل دهند دارند الگوهاي مصرف آن

مانند تولید یا تأمین محتویات اینترنت را در ، شوند و نقشی مهم فضاها توانمند می
یک رویکرد .کنند ترده پیدا می و گسیمخاطبان جهان، گیرند و با خالقیت خود دست می

بلکه ، صورت آنچه دنیاي جدیدي خلق کرده است تر این است که با اینترنت نه به دقیق

                                                
1. Hollan 
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، اینترنت فضایی براي فعالیت است. رو شویم صورت بازتابی از شرایط اجتماعی روبه به
) تلفن و مراهتلفن ه، چهره به چهره( اما کارکرد آن محدود به افزودن ابزارهاي موجود

هر ، تجربه نشان داده. )  ،2004ي و مؤدبرمن( هاست جایگزین آن، و در برخی موارد
، یافته بسته به توسعه و دگرگونی جوامع انسانی افزایش، میزان نیاز به برقراري ارتباط

نوع این وسایل نیز متأثر از این توسعه و نیز تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی و 
هرکدام از اختراعات و ابداعات فنی گوناگونی که در .  استشده تر متفاوت، فناوري

ترکیب و طبیعت ، اند هاي انسانی پدید آمده  انتقال و انتشار پیامهزمین در، طول تاریخ
یک پدیده استثنایی ، البته تحول وسایل ارتباطی. اند وسایل ارتباطی را دگرگون ساخته

: 1383، نژاد معتمد( رود ي به شمار مینیست و جزئی از جریان کلی تحول تاریخ بشر
یابد و بشر وارد عصري جدید که با عنوان  بنابراین این فرایند ادامه می). 228-227

ها که از دیدگاه  عصر دوم رسانه. شود می، گردد گذاري می ها نام عصر دوم رسانه
 طریق از،  شدهگیري نوع جدیدي از جامعه نیز همراه پردازان با ظهور و شکل نظریه

  شدهتلویزیون و تلفن ظاهر، اي با رایانه هاي جدید ارتباطی ماهواره ادغام تکنولوژي
ها و فرهنگ خاصی هستند که  حامل پیام، هاي الکترونیکی جدید رسانه، رو ازاین. است

هاي جدید  از میان این رسانه. یابد ها نیز انتشار می ها و فرهنگ پیام، ها با گسترش آن
هاي اجتماعی مجازي اشاره  گیري شبکه قش حساس فضاي مجازي و شکلتوان به ن می
همچنین الزم به ذکر است که شهر شهرکرد هماهنگ با کل  ).52: 1380، مهرداد( کرد

نتیجه  مسائلی که در. هاي متعدد دوران گذار مواجه بوده است  و چالشمسائلکشور با 
 از هجوم زندگی جدید و مدرن تضاد زندگی به شکل گذشته و سنتی با نیازهاي ناشی

بررسی مشکل فوق ضروري و ، در هر شهر و استان، مسلماً در هر نقطه از ایران. است
 هدورکه در ، براي دختران نوجوان شهرکردي، راه تجدد ایستادن در نیمه. حیاتی است

هاي  حالتی دوگانه داشته است؛ از طرفی آنان از یوغ سنت، گیري شخصیت هستند شکل

                                                
1. Beraman 
2. Moody 
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اند و از طرفی ممکن است دچار تنش در زندگی خانوادگی   شدهرها، یرپاگو دست 
و اگر این تعارض و کشمکش ادامه پیدا کند و نتوانند نسبتی متعادل بین این دو . شوند

شود و درنهایت شاید  ها موجب بروز استرس و تضاد می این چالش در آن، برقرار نماید
وپرورش کل استان   از سویی دیگر نظام آموزش.سو کشیده شود به شکل افراطی به یک
 به یکمتر توجه، ي مجازيگذاري فضا در عرصه سیاست، چهارمحال و بختیاري

 در آموزان شهرکردي  و نیز دالیل گرایش دانش مخاطبانی و اجتماعی ارتباطيازهاین
تعداد هاي دقیقی از  و نیز باید یادآور شد که یافتهدارند  مجازي يها  به شبکهوستنیپ

هاي اجتماعی مجازي بودند و چرایی عضویت در این  آموزانی که عضو شبکه دانش
عنوان یک طرح  در دسترس نبود همین مسئله باعث شد تا این پژوهش به، ها شبکه

تحقیقاتی از سوي دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی نیروي انتظامی استان چهارمحال و 
که هر   آنجایی گیرد و نیز باید یادآور شد ازبختیاري مورد پژوهش و حمایت قرار 

هاي دقیق آماري است و در این پژوهش امکان دسترسی به  پژوهشی نیاز به داشتن داده
این جامعه آماري فراهم بود و پژوهشگر نیز عضوي از اعضاي همین شهر و آشنا به 

 حاضر هاي شخصیتی و خلقیات جامعه آماري بوده سعی بر آن شد تا پژوهش ویژگی
در عصر ، هاي اجتماعی مجازي که شبکه  آنجایی و از. در بین این قشر انجام گیرد

حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحوالت اجتماعی بر عهده داشته و این 
ها و تحوالت در  کننده جریان راهنما و کنترل، وسایل منشأ بسیاري از تحوالت معاصر

گویی به این پرسش است  این هدف پژوهش حاضر پاسخشوند بنابر جهان محسوب می
در بین هاي اجتماعی مجازي  شناختیِ سبب گرایش به شبکه که چه عوامل جامعه

  است؟ شدههاي شهر شهرکرد آموزان دختر دبیرستان دانش
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  پیشینه پژوهش
  تحقیقات داخلی )الف

هاي  انگین گرایش به شبکهاند که می یافته به این نتیجه دست، )1394(فرزانه و همکاران 
هاي  اجتماعی مجازي در حد متوسط رو به باال است و میانگین گرایش به شبکه

آموزان با پایگاه اقتصادي اجتماعی پایین کمتر از  اجتماعی مجازي در بین دانش
هاي خانواده  همچنین هر چه دیدگاه. آموزان با پایگاه اقتصادي اجتماعی باال است دانش
متغیرهاي . شود هاي اجتماعی مجازي کمتر می میزان گرایش به شبکه، شدتر با منفی

هاي اجتماعی مجازي و  دیدگاه خانواده نسبت به شبکه، مستقل میزان اعتماد اجتماعی
) هاي اجتماعی مجازي شبکه( پایگاه اقتصادي اجتماعی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته

  . داشته است
، نشان داد که متغیرهاي مستقل محیط آموزشی) 1393(هاي تحقیق پاینده  یافته

 دارند و ریتأثهاي اجتماعی  منطقه سکونت در گرایش دانشجویان به شبکه، دوستان
هاي اجتماعی دارند اما متغیر مستقل  رابطه معناداري با متغیر وابسته گرایش به شبکه

هاي اجتماعی نشان  بکه معناداري را با متغیر وابسته گرایش به شهرابطمحیط خانواده 
  . نداد

به این نتیجه رسیدند که بین زمان استفاده از اینترنت ) 1385(محسنی و همکاران 
اي معنادار و معکوس وجود  روز و انزواي اجتماعی پاسخگویان رابطه در طول شبانه

  شدههمچنین استفاده جمعی و گروهی از اینترنت موجب کاهش انزواي اجتماعی. دارد
  .گردد استفاده اجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزواي اجتماعی می، مچنینه. است

 از نوجوانان تهرانی 70/0در پژوهشی نشان داد که بیش از ، )1386( مهدي زاده
 ساعت از 2روز بیش از  طور متوسط در شبانه به اینترنت و ماهواره دسترسی داشته و به

دهند و توسعه امکانات در فضاهاي  یاوقات خود را به آن جهت سرگرمی اختصاص م
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روابط اجتماعی و انتقال اخبار و ، یابی دوست، مجازي به گسترش امکان گفتگو
  . اطالعات انجامیده است

هاي  در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در سال، )1383( عبدالهیان و جوکار
باال رفتن سطح ،  شدنصنعتی، شهرنشینی: هاي نهادي و اجتماعی چون اخیر با دگرگونی

، تغییر در سبک زندگی، افزایش حضور زنان و دختران در جامعه، سواد و تحصیالت
و نیز گسترده شدن روزافزون ) اینترنت، ماهواره( هاي ارتباطی گسترش روزافزون رسانه

دوستی و روابط دختران و پسران یافته است و ، هاي حضور زنان و مردان مکان
  . اري از جوانان و نوجوانان به داشتن چنین روابطی گرایش دارنداي که اقش گونه به

حاکی از آن بود که بین ) 1393( پور و همکاران هاي پژوهش عدلی یافته
میزان مشارکت و فعالیت و استفاده هدفمند از ، میزان استفاده، زمان عضویت مدت
انجام (هدفمند   غیره معکوس و معنادار وجود دارد اما بین استفادهبوك رابط فیس
بوك و انزواي  از فیس) بوك هاي آنالین و دیدن صفحات غیراخالقی در فیس بازي

  .همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد، اجتماعی
نشان داد هر چه قدر گرایش به ) 1390( نتایج پژوهش علیزاده و ایزدي

میزان گرایش هاي موقت نظیر توجه به جنس مخالف بیشتر باشد به همان  یابی دوست
  . شود تر می به چت کردن نیز افزون

هاي   نیازها و انگیزههواسط در پژوهشی نشان داد که افراد به) 1393( مرادي
هاي اجتماعی براي برطرف کردن  مختلفی که دارند از کارکردهاي مختلف شبکه

 وسیع هاي متعدد براي برطرف کردن طیف لذا وجود قابلیت، کنند نیازهایشان استفاده می
  .هاي اجتماعی اولویت دارد نیازهاي مخاطبان براي شبکه

اند که گمنامی کاربران در این  به این نتیجه رسیده) 1383( دهقان و نیکبخش
شود و آنچه را که در دنیاي  ها می ها باعث بازي نقش و خود افشایی باالتر آن اتاق
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رقراري ارتباط در محیط مجازي کنند و ب ابراز می، واقعی امکان بازگو کردنش را ندارند
  . سازد گیري روابط صمیمانه آماده می زمینه را براي شکل

  
  تحقیقات خارجی  )ب

انـزواي  : در پژوهـشی بـا عنـوان      ،  )2009(  و همکاران  مپتونها  هاي پژوهش   یافته
هـاي نـوین    هاي جدید؛ حاکی از آن اسـت کـه اسـتفاده از فنـاوري          اجتماعی و فناوري  

شـود   باطی همچون تلفن همراه و اینترنت باعث انـزواي اجتمـاعی نمـی   اطالعاتی و ارت 
کاربران اینترنت . شوند ها می ها باعث درگیري یا مشارکت اجتماعی آن      بلکه این فناوري  

پیونـدهاي  ،  هـاي اجتمـاعی مجـازي       ها و مطالب خود در شـبکه        از طریق انتشار عکس   
  . سازند  میبرقراراي با دوستان خود  صمیمانه
مشخص گردید که ارتباطـات بـا دوسـتان    ، )2009(  و همکاران مطالعه پمپک در  

ترین دلیـل اسـتفاده دانـشجویان از     مهم، اند که در حال حاضر در دسترس نبوده      ،  قدیمی
هـا و بـازه گـسترده     سهولت کار بـا ایـن شـبکه   . هاي اجتماعی مجازي بوده است      شبکه

هـا جهـت پیـدا     ده دانشجویان از این شـبکه  ترین دلیل استفا    مهم،  ها  اطالعاتی این پایگاه  
  . کردن دوستان قدیمی است

فردي  هاي قوي منحصربه تواند دوستی می، نشان داد که اینترنت، )) 2008بریگل
هاي عمیق را افزایش   در اینترنت دوستی شده هاي مکاتباتی نوشته کنش.را افزایش دهد

  . کند و دوستانش را بیشتر میدهد و دقت در انتخاب و خصوصیات شخصی هر فرد  می
پذیرش مدل پذیرش فناوري در بین نوجوانان نـروژي را بررسـی   ،  ) )2003ثرین

 هیفرضـ کرده و با تمرکز بر رفتار و توان پذیرش مـدل پـذیرش فنـاوري بـر مبنـاي دو            
 را  هـا  يفنـاور عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش ایـن           ) سهولت کاربرد و سـودمندي    (،  اساسی

                                                
1. Hampton 
2. Pempek 
3. Brigel 
4. Thrane 
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 او مبنی بـر وجـود رابطـه بـین مـدل             هیفرضبر اساس نخستین    . تبندي کرده اس    تقسیم
عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش     ، هـا   پذیرش فناوري و کاربران بـراي پـذیرش ایـن فنـاوري           

هاي مربـوط   و ویژگی، هاي کاربر ویژگی، هاي مدل پذیرش فناوري    اند از ویژگی    عبارت
د احساس نیاز به مدل     وجو،   دوم هیفرضدر  . به ارتباط بین مدل پذیرش فناوري و کاربر       

 پذیرش فناوري و وجود امکانات براي پذیرش آن دو شرط اساسی پـذیرش برشـمرده              
مدل پـذیرش  ، کاربر، ها و امکانات و دیگري خواسته،  یکی(او ماتریس دوبعدي  . اند  شده

را در شش طبقه عوامل مؤثر بر پذیرش مدل پذیرش فناوري را ارائـه کـرده و         ) فناوري
  . ر را عاملی مؤثر بر پذیرش مدل پذیرش فناوري دانسته استنیز درآمد خانوا

وخو و   خلقریتأث"اي تحت عنوان  در مطالعه) 2008(  و همکارانپورنساکولوانیچ
 سعی داشتند تا "انگیزه اینترنت بر روي رضایت از ارتباطات آنالین و نزدیکی رابطه

اي استفاده از اینترنت و تعامل و ه انگیزه، تنهایی،  عدم تمایل به برقراري ارتباطریتأث
کنندگانی  مشارکت، صورت کلی به. رضایت از ارتباطات اینترنتی و آنالین را نشان دهند

شان را  کردند و احساسات شخصی از رایانه استفاده می، گیرند که مورد پاداش قرار می
ینترنت براي یی که از اها آن، عالوه بر این. دادند  نشان مینشانیآنالنسبت به شریک 

 را به احساساتشانکردند و قصد داشتند تا  اهداف خود شکوفایی و محبت استفاده می
  . اند  احساس رضایت داشتهنشانیآنالاز ارتباطات ، دیگران نشان دهند

  
  مبانی نظري پژوهش

، تئوري ارزیابی برنامه رسی، در این پژوهش ازنظریات ذیل که شامل نظریه کاشت
نظریه دیگران مهم و نظریه ، نظریه اتکینسون، نظریه انتظار تالش، تنظریه اینگلهار

توان استنباط کرد که هر  بر اساس نظریه کاشت می.  است شده انزواي اجتماعی استفاده
هاي اجتماعی افزایش یابد  میزان استفاده و میزان فعالیت در شبکه، زمان چه مدت

                                                
1. Pornsakulvanich  
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توان استنباط   اساس تئوري ارزیابی رسی میبر. احتمال اثرپذیري کاربران نیز بیشتر شود
 متعلق به کدام طبقه اجتماعی هستند تأثیرات این کهآموزان بر اساس  کرد که دانش

با کمک از دیدگاه . پذیرند هاي اجتماعی مجازي می متفاوتی از اینترنت و شبکه
اي تحت تأثیر فراینده، نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف، اینگلهارت

هاي مرجعی  در گروه، ویژه در دوران نوجوانی به،  که دختران شدهپذیري انگاشته جامعه
اساس نظریه  بر. پذیرند چون خانواده و دوستان آن را تجربه کرده و از آن تأثیر می

هاي اجتماعی  توان استنباط کرد که سادگی و سهولت استفاده از شبکه انتظارِ تالش می
دهد و افزایش این میزان را باید با   آن را نیز تحت تأثیر قرار میمیزان کاربرد، مجازي

بر اساس نظریه . هاي مجازي همراه دانست افزایش قصد رفتاري براي استفاده از شبکه
اتکینسون نیاز به پیشرفت یک ویژگی نسبتاً باثبات و دائمی براي رسیدن به موفقت 

هاي  میزان گرایش به شبکه، یشرفتبر اساس این نظریه با افزایش نیاز به پ. است
هاي  ارزش،  دیگران مهمهینظر اساس برو . یابد اجتماعی مجازي نیز افزایش می

یک مالك در نظر ،  براي افرادها آنآشنایان و خانواده با توجه به مطلوبیت ، دوستان
ین اگر  تطبیق دهند؛ بنابراها آني خود را با ها ارزش کنند یم و افراد سعی شود یم گرفته

عنوان یک ارزش  هاي اجتماعی مجازي به استفاده از شبکه، آموزان دانشدر بین اطرافیان 
  . بیشتر خواهد شدها شبکه به این ها آنگرایش ، مهم باشد

ها در سطح شناختی بوده  یکی از اشکال اثر رسانه،  یا پرورش گربنرنظریه کاشت
تواند به  تا چه حد می، ها معرض رسانهو مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در 

شکل دهد؟ نظریه کاشت با اشاعه براي ارائه ، باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی
که ، هایی باشد دهنده تأثیر بلندمدت رسانه  است؛ تا نشان شدهتبیین، الگویی از تحلیل

  ). 336: 1390، احمدزاده کرمانی( کنند عمل می، اساساً در سطح برداشت اجتماعی

                                                
1. Cultivation Theory  
2. Gerbner 
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کند و مبتنی  ها اشاره می این نظریه ازجمله نظریاتی است که به تأثیر محدود رسانه
  : بر اصول زیر است

شرط الزم و کافی براي تأثیرگذاري بر ، طورمعمول هاي همگانی به  رسانه-1
ها تنها از طریق سایر عوامل که نقش واسطه را  بلکه آن، روند مخاطب به شمار نمی

  . توانند داراي تأثیر باشند می، نندک بازي می
کننده  هاي همگانی در فرایند تأثیرگذاري بر مخاطب تنها نقش تقویت  رسانه-2

مانند ( فرایندهاي انتخابی: اي شامل این عوامل واسطه. کنند شرایط موجود را بازي می
  خود را در معرضاین کهانتخاب مخاطب براي ، ادراك توسط مخاطب، قدرت انتخابی

قانون حداقل ، فرایندهاي گروهی داللت دارد) یک رسانه قرار دهد و انتخاب نگهداري
محور بحث گربنر این است که اهمیت ، در واقع). 161: 1380، هرمز( شود اثر نامیده می

هاي مشترك در انتخاب مسائل و موضوعات و  ها بیشتر در ایجاد شیوه تاریخی رسانه
هاي مشترك محصول استفاده  این شیوه.  وقایع استچگونگی نگریستن به رخدادها و

از تکنولوژي و نظام ارائه پیام است که نقش واسطه را به عهده دارند و به دیدي 
گربنر محصول چنین فرایندي را . شود مشترك و درك مشترك از جهان اطراف منجر می

هاي  ه دیدگاهها متمایل به ارائ ازنظر وي رسانه. نامد کاشت الگوهاي مسلط ذهنی می
ها بر اساس  وبیش یکسان از واقعیت اجتماعی هستند و مخاطبان آن شکل و کم هم
بر اساس ). 392: 1384، سورین و تانکارد( شوند چنین مکانیسمی فرهنگ پذیر می این

هاي  و ویژگی، زمان عضویت مدت، توان استنباط کرد که میزان استفاده نظریه کاشت می
پایه تحصیلی و رشته تحصیلی ، پایگاه اقتصادي اجتماعیچون ( فردي و اجتماعی

هاي اجتماعی مؤثر باشد و هر  آموزان به شبکه گرایش دانش تواند در می) آموزان دانش
هاي فردي و  زمان و میزان استفاده افزایش یابد و هر چه ازنظر ویژگی چه مدت

. اربران بیشتر استاحتمال اثرپذیري ک، اجتماعی در سطح باالیی از اجتماع  باشند
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و در سطح پایینی از اجتماع قرار ، زمان کاهش یابد مدت، برعکس هر چه میزان استفاده
  .کمتر خواهد بود، ها احتمال تأثیرپذیري بر روي آن، گرفته باشند

، پور به نقل از رفیع( رسی و همکارانش: تئوري مربوط به ارزیابی برنامه رسی
هاي   ضمن اشاره به محدودیت1»ها ارزیابی برنامه« در کتابشان تحت عنوان)1372
در ، هاي علوم اجتماعی در جهت یافتن متغیرها و مشکالت و موانعی که درنتیجه تئوري

ها وجود دارد چند دسته از  ها و برنامه سازمان، نهادهاارزیابی تأثیرات راه بررسی و 
  : کنند متغیرهایی را که الزم هستند ذکر می

  ، )تأهل، وضعیت اقتصادي، میزان تحصیالت، جنس، مانند سن( ي فرديها   ویژگی-1
  ، )ها میزان تحصیالت والدین و شغل آن، مانند درآمد خانوار( هاي خانوادگی  ویژگی-2
 ها بر اساس تقسیمات کشوري هاي مجتمع هاي واحد سازمانی و ویژگی ویژگی -3

  ). نرخ رشد، عیتجم، وضعیت جغرافیایی، ها شهرستان، مانند روستاها(
هایی که  آموزان و یا آن توان حدس زد که مثالً دانش با توجه به آنچه گفته شد می

هاي  ثروت بیشتري دارند هر یک ممکن است تأثیرات متفاوتی از اینترنت و شبکه
 منظور بررسی و مطالعه منظم موارد یاد به، بنابراین. اجتماعی مجازي را پذیرفته باشند

  .  از متغیرهاي مذکور در تئوري رسی و همکارانش استفاده کردتوان می، شده
  بر اساس نظریه اینگلهارت تغییرات ارزشی از سنتی به:رونالد اینگلهارت

 ازجمله آثار مهم،  عقالنی و تغییر و تحول در سبک زندگی مدرن–سکوالر
، دیدهچنانکه بررسی این پ، هاي اخیر است  فرهنگی در دهه-هاي اجتماعی دگرگونی

روز  هاي اجتماعی روزبه راهی براي تعیین نگرش افراد بوده و اهمیت آن براي تحلیل
شدن و فرایندهاي مدرنیزاسیون با تأثیر بر فرهنگ  در این زمینه جهانی. یابد افزایش می

و با ، هاي افراد را تحت تأثیر خود قرار داده ها و نگرش ارزش، فرهنگ ذهنی، عینی
 ها مؤثر است بر تغییر نگرش و رفتار انسان، ها در سرتاسر جهان ارزشها و  مبادله ایده
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، با کمک از دیدگاه اینگلهارت، بنابراین در این زمینه). 21: 2000، اینگلهارت و بیکر(
پذیري  تحت تأثیر فرایندهاي جامعه، نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف

هاي مرجعی چون خانواده  در گروه،  نوجوانیویژه در دوران به،  که دختران شدهانگاشته
ها و هنجارهاي  این فرایند ارزش. پذیرند و دوستان آن را تجربه کرده و از آن تأثیر می

سان  فرهنگی جامعه را در قالب الگوهاي رفتاري هنجارمند به افراد منتقل کرده و بدین
گیرند که به نیازهاي زیستی و  یافراد از این راه یاد م. دهد ها را به یکدیگر پیوند می نسل

گویند تا به  پاسخ،  باشد شده اي که ازنظر اجتماعی پذیرفته گونه به، اجتماعی خود
 هشناسان در هم از دیدگاه جامعه. هنجارها و اهداف فرهنگی آسیب نرسد، ها ارزش

 اما با افزایش. پذیري در دوران کودکی است خانواده سازه بنیادین جامعه، ها فرهنگ
، گیدنز( یابند پذیري افراد می هاي گروهی نقش مهمی در جامعه بسیاري از سازه، سن

تحت تأثیر ، بنابراین نگرش مثبت دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف). 103: 1381
هاي سنتی  ها و ارزش تغییرات ارزشی مدرن و سکوالر قرار دارد که مخالف با آموزه

.  روابط بین دو جنس استهیت مدرن افراد درزمینباره بوده و حاکی از هو دراین
بر ، هاي سکوالر در میان دختران هاي مدرن و دیدگاه ذکر است رشد و نفوذ ارزش قابل

ها و پایبندي دینی آنان مؤثر بوده و نگرش آنان نسبت به رابطه با  ارزش، میزان اعتقادات
شکل ، بررسی سبک زندگی، همچنین با بروز مدرنیسم. سازد جنس مخالف را متأثر می

نگرش و رفتار افراد بوده و تغییر و تحول آن از ، ها اجتماعی نوینی براي تعیین ارزش
، از این نظر. هاي اخیر است  فرهنگی در دهه-هاي اجتماعی آثار مهم دگرگونی

تحت تأثیر مدرنیزاسیون ، هاي نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف ویژگی
هاي ساختاري مدرنیته مربوط بدان  هاي زندگی و دگرگونی  تحول سبک که شدهانگاشته

توان چنین انگاشت که هرقدر نگرش خانواده  رو می ازاین. را با یکدیگر پیوند زده است
فرایندهاي ، تر باشد و دوستان دختران نسبت با رابطه با جنس مخالف مطلوب
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مدرن بوده و نگرش آنان را نیز متأثر پذیري آنان در نهاد خانواده و دوستان بیشتر  جامعه
 ).101: 1391، سیدان( نماید می

 که با  شده اي از سهولت تعریف عنوان درجه انتظارِ تالش به: نظریه انتظارِ تالش
میزان کاربرد ، هاي اجتماعی کاربرد سیستم همراه است؛ چراکه سهولت استفاده از شبکه

این میزان را باید با افزایش قصد رفتاري براي دهد و افزایش  آن را تحت تأثیر قرار می
همچنین در ). 681: 2007، الگاتنی و دیگران(هاي مجازي همراه دانست استفاده از شبکه

؛ )396: 2008، ویلز و دیگران(تواند تأثیرگذار باشد  فرد نیز میهمیزان تجرب، این رابطه
تواند  گیرند و سن نیز می ر میکمتر تحت تأثیر سهولت استفاده قرا، تر کاربران باتجربه

 هانعطاف و سهولت استفاد، پذیري قابلیت درك،  وضوحهدیدگاه کاربران را دربار
 . تحت تأثیر قرار دهد، فنّاوري هدف

 کار مید واژه دیگران مهم را براي افرادي به، به نظر اسچافر:  دیگران مهمهنظری
این نظریه بیشتر ناظر به . ندباش افراد مهم می» خود«برد که اغلب در توسعه می

زندگی خانوادگی . باشد نزد افراد می، گیري شخصیت و مخصوصاً مفهوم خود شکل
وسیله روابط گوناگون  دیگران به. کند انحاءمختلف با افراد دیگري ارتباط پیدا می افراد به
تحت همسایگی و روابط دوستانه شبکه روابط متقابل اعضاء خانواده را ، شغلی، فامیلی

هاي  قدر که ارتباط اعضاء خانواده با محیط بدیهی است همان. دهند تأثیر قرار می
احتمال تأثیرگذاري دیگران نیز بر زندگی ، شود هاي دیگر بیشتر می گوناگون و خانواده

شخص تحت تأثیر افرادي قرار ، پذیري در روند جامعه. تواند بیشتر باشد ها می آن
اي از  گیرد و یا به جهت پاره ها فرامی ها را مستقیماً از آن شگیرد که هنجارها و ارز می

ها دارد و شخص براي  ها با خصوصیات همان افراد تمایل بیشتري به پذیرش آن ارزش
چیز را بر اساس  ها را مبنا قرار داده و همه رفتار آن، قضاوت رفتارهاي اجتماعی

هاي اجتماعی  فراد از دیدگاه گروهاین ا. کند الگوهاي رفتاري افراد مرجع ارزیابی می
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با در نظر گرفتن ). 39-41: 1375، مهدوي( شوند عنوان گروه مرجع شخص تلقی می به
توان گفت که طرز  می» دیگران مهم«روابط عاطفی بین والدین و فرزندان در بحث از 

هاي  گرایش و. احساسات و تمایالت والدین براي فرزندان حائز اهمیت است، نگرش
تمایالت و احساسات والدین و سایر اشخاص ، ها تواند تحت تأثیر گرایش ندان میفرز
) استادان(معلمان، روابط عاطفی بین دوستان، عالوه بر والدین. باشد) براي فرزندان(مهم

بسا میزان  ها و تمایالت وي گردد و چه تواند منجر به تغییر گرایش و فرد نیز می
توان گفت  بنابراین می. بطه بین والدین و فرزندان باشداثرگذاري این رابطه بیش از را

  .هاي جوانان تأثیرگذار هستند که دیگران مهم در گرایش
 انسجام،  از حیث مفهومی در تقابل با درگیري اجتماعی:انزواي اجتماعی

احساس تنهایی و ،  اجتماعی قرار دارد و با ازخودبیگانگیهو سرمای، اجتماعی
هاي خود از سویی مفهوم  محققان در بررسی، در واقع.  مفهومی داردگیري نزدیکی کناره
 اجتماعی را در تقابل با مفهوم انزواي اجتماعی و از سوي دیگر مفهوم انزواي هسرمای

اند؛  توصیف و شاخص سازي کرده،  اجتماعیهاجتماعی را در تقابل با مفهوم سرمای
 کاهش و افزایش انزواي همنزل  اجتماعی بههکه افزایش و کاهش سرمای  طوري به

هاي اجتماعی  در مورد تأثیرات احتمالی اینترنت و شبکه. باشد و بالعکس اجتماعی می
تفکیک است که از میان این سه   شناسی قابل  اجتماعی سه گروه دیدگاه جامعههبر سرمای

ازي ولمن بر این باور است که فضاي مج.  اشاره داشتولمنتوان به نظریه  می، دیدگاه
 اینترنت و این کهوي معتقد است قضاوت در مورد . داراي نقش تکمیلی است

شود در   اجتماعی میههاي اجتماعی مجازي موجب کاهش یا افزایش سرمای شبکه
 زندگی روزمره ادغام هاینترنت در چرخ. کند معنا پیدا می، چارچوب زندگی شخص

. شود هاي خارج از شبکه تلقی می همانند فعالیت، تدریج زندگی در شبکه شود و به می
اي تدریجی موجب تداوم و گسترش انتقال روابط میان فردي از  این فناوري به شیوه

اگرچه . شود می» شخص به شخص«و » مکان به مکان«هاي  به شبکه» در دربه«هاي  شبکه
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 هها درنتیج ولی این تماس، هاي چهره به چهره و تلفنی تداوم پیدا خواهد کرد تماس
هاي جغرافیایی مختلف و  قش اینترنت در پیوند میان افراد حاضر در موقعیتن

این احتمال وجود دارد که نقش اینترنت در حفظ . شود پیمان تکمیل می هاي هم سازمان
در این صورت ، پیوندهاي موجود مؤثرتر از نقش آن در ایجاد پیوندهاي جدید باشد

). 1-3: 2002،  هس-ولمن و کوان( هد شد اجتماعی خواه سرمایهکنند اینترنت تکمیل
کند که  وي در یک گونه شناسی از اجتماعات انسانی از سه نوع اجتماع صحبت می

.  شدهاجتماع آزاد)  و ج شده اجتماع حفظ) ب، رفته اجتماع ازدست) الف: اند از عبارت
ي ولمن به معنا»  شدهاجتماع آزاد«. گونه سوم به موضوع پژوهش حاضر مرتبط است

و تکنولوژي نوین مثل تلفن همراه و ، ونقل سریع آن است که ظهور وسایل حمل
نقش ، تعلق و وابستگی فرد را به جغرافیا و محل کمتر ساخته و به تعبیري، اینترنت

اما این بدان معنا نیست که اجتماع .  است شدهزمان و مکان در ارتباطات انسانی کمتر
، هاي اجتماعی شکال جدیدي خود را از طریق شبکهبلکه اجتماع در ا،  است شدهنابود

. به اعتقاد ولمن اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست). 2001، ولمن( کند بازتولید می
در واقع ولمن دو گونه استفاده از . امکانات بسیار متنوعی در اینترنت وجود دارد

هاي   و استفادهچت، هاي اجتماعی مثل ایمیل استفاده: شمارد اینترنت را برمی
زمانی که اینترنت مردم را با . گردي و دانلود موسیقی و بازي غیراجتماعی مثل وب

تواند آنان را از  حتی بیش از تلویزیون می، کند هاي غیراجتماعی درگیر می فعالیت
در مقابل زمانی که . مشارکت سیاسی و زندگی خانوادگی دور کند، ها سازمان، اجتماع

آنگاه ، کنند ها استفاده می خویشان و سازمان، ت براي ارتباط با دوستانمردم از اینترن
ولمن و ( اینترنت همچون ابزاري براي ساختن و حفظ سرمایه اجتماعی خواهد بود

ولمن اثرات اینترنت را کامالٌ در جهت افزایش اطالعات ، در واقع). 30: 2001، فرانک
. داند می، شود اي که از آن می  نوع استفادهبلکه آن را تابع، کند اجتماعی ارزیابی نمی

 ولمن نیز در تبیین برخی از ابعاد موضوع تحقیق نوع استفاده از هنظری، بدین ترتیب
  .تواند کمک نماید می) هاي مجازي شبکه
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  ها فرضیه
هاي شهرکرد و گرایش به  آموزان دختر دبیرستان  بین پایه تحصیلی دانش -

  .جود داردهاي اجتماعی رابطه و شبکه
هاي شهرکرد و گرایش به  آموزان دختر دبیرستان  بین رشته تحصیلی دانش -

  . هاي اجتماعی رابطه وجود دارد شبکه
هاي اجتماعی مجازي و گرایش به این  زمان عضویت در شبکه  بین مدت-

  . ها رابطه وجود دارد شبکه
هاي شهرکرد  انآموزان دختر دبیرست  بین گرایش به جنس مخالف در بین دانش -

  . هاي اجتماعی رابطه وجود دارد با میزان گرایش به شبکه
هاي شهرکرد با میزان  آموزان دختر دبیرستان  بین انزواي اجتماعی در بین دانش -

  . هاي اجتماعی رابطه وجود دارد گرایش به شبکه
 هاي اجتماعی مجازي رابطه  بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش به شبکه-

  .وجود دارد
ها  به  آموزان با میزان گرایش آن  بین پایگاه اقتصادي اجتماعی والدین دانش-

  .هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد شبکه
ها  هاي اجتماعی مجازي با گرایش به این شبکه  بین سادگی استفاده از شبکه-

  .رابطه وجود دارد
 مجازيهاي اجتماعی   شبکه بین احساس نیاز به پیشرفت با میزان گرایش به-

  .رابطه وجود دارد
هاي  و گرایش به شبکه) دوستان و اعضاي خانواده(  بین میزان استفاده اطرافیان-

  .اجتماعی رابطه وجود دارد
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  شناسی پژوهش روش
مقطعی؛ به لحاظ ، به لحاظ معیار زمان، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، مطالعه حاضر

منظور تدوین پیشینه نظري و  و به. پهنانگر است، لحاظ وسعتکاربردي و به ، ماهیت
جمعیت آماري .  است شده بهره گرفته) اسنادي( اي سوابق تجربی از روش کتابخانه

دهند که در سال  آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد تشکیل می کلیه دانشتحقیق را 
تی از اداره کل  مشغول به تحصیل بودند که بر اساس آمار دریاف93-94تحصیلی 

 نفر بوده است حجم نمونه با استفاده 2627ها  تعداد کل آن، وپرورش شهرکرد آموزش
اي  خوشه، گیري در این تحقیق روش نمونه.  نفر مشخص شد390 2، از فرمول کوکران

پرسشنامه . نامه است پرسش، ابزار مورد استفاده در این مطالعه.  بوده استاي چندمرحله
آوري   براي جمع-،  آن در مراحل مقدماتی تحقیق و پایاییاعتبارپس از احراز 

ابتدا ، به همین منظور.  در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت-هاي مورد نیاز داده
هایی استفاده شوند که متغیرها را بسنجند و یا  سعی شد براي متغیرهاي مستقل گویه

 .قین و استادان دیگر کمک گرفته شودها از نظرات محق براي انتخاب بهترین گویه
در ضمن براي سنجش متغیر .  استبنابراین اعتبار تحقیق حاضر از نوع محتوایی

 براي .از پرسشنامه استاندارد استفاده شدهاي اجتماعی مجازي  شبکهگرایش به ، هوابست
 هاي  در راستاي پاسخگویی به سؤال شده آوري هاي آماري جمع وتحلیل داده تجزیه

رگرسیون ، پیرسون، آماري اسپیرمنهاي  آزموناز  spssافزار  به کمک نرمپژوهش 
   .چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد

                                                
1. Survey 
2 .Cochran 
3. Multistage Cluster 
4. Validity 
5. Reliability 
6. Content Validity        
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 . است شده براي سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده
ستگی  بوده بنابراین همب70/0 مقدار آلفاي تمام متغیرها باالتر از این کهبا توجه به 
  .دیگر ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است عبارت ها باال و به درونی گویه

  
   ضرایب پایایی متغیرهاي مختلف تحقیق-1جدول

 متغیر نوع متغیر تعداد گویه آلفاي کرونباخ

  گرایش به جنس مخالف  مستقل  9  96/0
  انزواي اجتماعی  مستقل  11  70/0
  هاي اجتماعی تفاده از شبکهسادگی اس  مستقل  8  87/0
  میزان استفاده اطرافیان  مستقل  2  61/0
  نیاز به پیشرفت  مستقل  8  85/0
 هاي اجتماعی مجازي گرایش به شبکه  وابسته  13  93/0

 

  هاي توصیفی یافته
  سن پاسخگویان

 سنان برحسب ی پاسخگویع فراوانی توز-2 جدول

  درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  تعداد  گروه سنی
  2,1  2,1  2,1  8   سال14
  15,9  13,8  13,8  54  سال15
  45,6  29,7  29,7  116   سال16
  72,6  26,9  26,9  105   سال17
  97,7  25,1  25,1  98   سال18
  100  2,3  2,3  9   سال19

   100  100  390  جمع کل
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 8/13،  ساله14از پاسخگویان )  نفر8( درصد2,1دهد؛   نشان می2جدول 

 17)  نفر105( درصد26,9،  ساله16)  نفر116( درصد29,7،  ساله15)  نفر54(درصد

  . سال سن دارند19)  نفر9( درصد2,3 ساله و 18)  نفر98( درصد25,1، ساله

  

سال ١۴ سال١۵ سال١۶ سال١٧ سال١٨ سال١٩

2.1
13.8

29.7 26.9 25.1

2.3

Chart Title
Series1

  
  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن -1نمودار 

  
  هاي استنباطی  یافته

هاي شـهرکرد و گـرایش    ستانآموزان دختر دبیر   بین پایه تحصیلی دانش   : 1فرضیه  

  . هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد به شبکه
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تأثیر پایه تحصیلی بر خروجی آزمون تحلیل واریانس براي آزمون تفاوت  -3جدول 
  ي اجتماع مجازيها شبکهگرایش به 

  میانگین مربعات
بین   میانگین  سطوح  متغیر

  گروهی
 گروهی درون

F  
سطح 

  داري معنی

اول 
  دبیرستان

7/38  

دوم 
  دبیرستان

44/38  

سوم 
  دبیرستان 

08/39  

پایه 
  تحصیلی

چهارم 
  دبیرستان

93/33  

444/548  128/132  151/4  007/0  

  
) =007/0P( داري و سطح معنی) =2/4F( مقدار، با توجه به اطالعات جدول فوق

هاي تحصیلی  فراد با پایها  بینداري شود که تفاوت معنی  مشخص میبنابراین، باشد می
 تأیید 1 بنابراین فرضیه شماره .وجود داردهاي اجتماعی  مختلف در گرایش به شبکه

 استفاده شد که نتایج آن آزمون تعقیبی توکیتر از  براي بررسی دقیق. شود می
  صورت بوده است بدین
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 ها  خروجی آزمون تعقیبی توکی براي مقایسه زوجی میانگین-4جدول 

)I( )J( 
  نیانگیم اختالف
)I-J( 

 خطاي معیار
 سطح

 يدار یمعن

چهارم 
  دبیرستان

 034/0 8/1 -8/4  اول دبیرستان

چهارم 
  دبیرستان

 021/0 6/1 -5/4  دوم دبیرستان

چهارم 
  دبیرستان

  -2/5  سوم دبیرستان 
7/1 

014/0 

  
یر هاي جدول باال نشانگر این است که افراد چهارم دبیرستان در مقایسه با سا داده

  )P < 05/0( داري دارند تأثیر معنی، هاي تحصیلی پایه
هاي شهرکرد و گرایش      آموزان دختر دبیرستان     بین رشته تحصیلی دانش    :2فرضیه  

  .هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد به شبکه
  

تأثیر رشته تحصیلی بر خروجی آزمون تحلیل واریانس براي آزمون تفاوت  -5جدول 
   اجتماعی هاي گرایش به شبکه

  میانگین مربعات
  میانگین  سطوح  متغیر

 گروهی درون  بین گروهی
F  

سطح 
  داري معنی

  55/34  انسانی
  65/36  تجربی
  61/38  ریاضی

  50/38  فنی

رشته 
  تحصیلی

  26/39  کار و دانش

660/180  747/130  382/1  240/0  



  

  
  

  
 193    ...   شناختی عوامل مرتبط با گرایش به بررسی جامعه

) =240/0P( داري و سطح معنی) =4/1F(مقدار، با توجه به اطالعات جدول فوق
هاي  گرایش به شبکه  بینداري شود که تفاوت معنی  مشخص میبنابراین، باشد می

  .شود  تأیید نمی2 بنابراین فرضیه شماره .داردن وجود هاي تحصیلی اجتماعی در رشته
هاي اجتماعی و گرایش به این  زمان عضویت در شبکه  بین مدت:3 فرضیه

  .ود داردها رابطه وج شبکه
  

هاي  زمان عضویت در شبکه  خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر مدت-6جدول 
   اجتماعی

ضریب   متغیر مستقل
  اسپیرمن

سطح 
  معناداري

 تعداد

زمان عضویت در  مدت
 هاي اجتماعی شبکه

392/0 000/0 390 

  
شود ضریب اسپیرمن مربوط به دو متغیر   مشاهده می6طور که در جدول  همان

 و 392/0ها برابر  هاي اجتماعی و گرایش به این شبکه زمان عضویت در شبکه مدت
دهنده آن   کمتر بوده که نشان05/0که از سطح خطا  است 000/0داري برابر  سطح معنی

 ضریب این که به توجه با. است ارتباط معناداري میان این دو متغیر وجود دارد

ارتباط مستقیم و معناداري بین ، است تثبم عالمت متغیر داراي دو بین این همبستگی
هاي اجتماعی بیشتر  زمان عضویت در شبکه  یعنی هر چه مدت.دو متغیر وجود دارد

  . یابد هاي اجتماعی افزایش می ها براي عضویت و گرایش به شبکه باشد تمایل آن
هاي  آموزان دختر دبیرستان  بین گرایش به جنس مخالف در بین دانش:4فرضیه 

 . هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد  به شبکهها آن با میزان گرایش شهرکرد
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  گرایش به جنس مخالف خروجی ضریب همبستگی پیرسون متغیر -7جدول 
ضریب   متغیر مستقل

  همبستگی
 تعداد  سطح معناداري

گرایش به جنس 
  مخالف

255/0 000/0 390 

  
تگی پیرسون برابر شود ضریب همبس گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

 05/0 است چون میزان سطح معناداري از  شده000/0داري برابر   و سطح معنی255/0
آموزان با میزان  کمتر است بنابراین بین میزان گرایش به جنس مخالف در بین دانش

 معناداري وجود دارد یعنی هر چه هرابطهاي اجتماعی مجازي  ها به شبکه گرایش آن
هاي مربوط به برقراري رابطه دوستی با جنس مخالف نظر  به گویهآموزان نسبت  دانش

هاي اجتماعی  تمایل بیشتري به عضویت و گرایش به شبکه، مساعدتري داشته باشند
بین گرایش به جنس مخالف : این که مبنی بر 4بنابراین فرضیه شماره . مجازي دارند

هاي اجتماعی مجازي   به شبکههاي شهرکرد با میزان گرایش آموزان دختر دبیرستان دانش
  .شود تأیید می، رابطه وجود دارد

هاي شهرکرد با  آموزان دختر دبیرستان  بین انزواي اجتماعی در بین دانش:5فرضیه 
  .  هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد گرایش به شبکه

  
  آموزان انزواي اجتماعی دانش خروجی ضریب همبستگی پیرسون متغیر  -8جدول 

ضریب   یر مستقلمتغ
  همبستگی

 تعداد  سطح معناداري

 389 018/0 -120/0  انزواي اجتماعی 
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شود ضریب همبستگی پیرسون برابر  گونه که در جدول فوق مالحظه می همان
با . دار است  است یعنی این رابطه معنی شده018/0داري برابر   و سطح معنی-120/0

هر چه سطح انزواي اجتماعی گردد که  توجه به منفی بودن ضریب مشخص می
بنابراین . یابد هاي مجازي کاهش می ها به شبکه گرایش آن، آموزان بیشتر باشد دانش

هاي  آموزان دختر دبیرستان بین انزواي اجتماعی دانش: این که مبنی بر 5فرضیه شماره 
   .ودش تأیید می، هاي اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد شهرکرد با میزان گرایش به شبکه

هاي اجتماعی مجازي   بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش به شبکه:6فرضیه 
  .رابطه وجود دارد

  
  میزان استفاده از اینترنت خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن  متغیر -9جدول 

 تعداد  سطح معناداري  ضریب اسپیرمن  متغیر مستقل

 390 000/0 598/0 میزان استفاده از اینترنت
  

شود ضریب همبستگی اسپیرمن برابر   مالحظه می7که در جدول ور ط همان
 کمتر بوده که 05/0که از سطح خطا  است 000/0داري برابر  و سطح معنی598/0
. دهنده آن است بنابراین ارتباط مستقیم و معناداري  میان این دو متغیر وجود دارد نشان

روز بیشتر   اینترنت در طول یک شبانهاز آموزان استفاده دانش به این معنا که هرچه میزان
  . یابد هاي اجتماعی مجازي افزایش می ها نیز به شبکه گرایش آن، باشد

هـاي    آموزان دختر دبیرستان     بین پایگاه اقتصادي اجتماعی والدین دانش      :7فرضیه  
  . ها رابطه وجود دارد ها به این شبکه شهرکرد با میزان گرایش آن

  
  پایگاه اقتصادي اجتماعی والدینمبستگی پیرسون متغیر  خروجی ضریب ه-10جدول 

 تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل

 384 001/0 164/0 اقتصادي اجتماعی والدینپایگاه 
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شود ضریب همبستگی پیرسون برابر  گونه که در جدول فوق مالحظه می همان
 001/0داري برابر  سطح معنی این کهدهد ضمن   که رابطه مستقیمی را نشان می164/0
هر چه پایگاه اقتصادي ، به عبارتی.  استمعناداربنابراین این رابطه مثبت و .  استشده

هاي اجتماعی  ها نیز به شبکه گرایش آن، آموزان باالتر باشد اجتماعی والدین دانش
 به گرایش بیشتري، آموزانی که داراي پایگاه باالتري هستند مجازي بیشتر است و دانش

  . هاي اجتماعی مجازي دارند شبکه
هـاي   هاي اجتماعی بـا گـرایش بـه شـبکه            بین سادگی استفاده از شبکه     :8فرضیه  

  . اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد
  
  هاي اجتماعی سادگی استفاده از شبکه خروجی ضریب همبستگی پیرسون متغیر -11جدول 

 تعداد  معناداري سطح  همبستگی ضریب  متغیر مستقل

 390 000/0 534/0 هاي اجتماعی سادگی استفاده از شبکه

  
شود ضریب همبستگی پیرسون برابر  گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

داري برابر   سطح معنیاین کهدهد ضمن   است که رابطه مستقیمی را نشان می534/0
 چه سادگی توان نتیجه گرفت که هر بنابراین می.  استمعنادار است این رابطه 000/0

  . یابد ها نیز افزایش می هاي مجازي بیشتر باشد گرایش به این نوع از شبکه کار با شبکه
هاي شهرکرد و  آموزان دختر دبیرستان     بین نیاز به پیشرفت در بین دانش       :9 فرضیه

  . ها رابطه وجود دارد ها به این شبکه گرایش آن
  

  یشرفت نیاز به پ ضریب همبستگی پیرسون متغیر -12جدول 
 تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل

 390 000/0 295/0 نیاز به پیشرفت
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ضریب همبستگی پیرسون بین نیاز به ، دهد که  نشان می10اطالعات جدول 
باشد که   می295/0هاي اجتماعی مجازي برابر با  پیشرفت و میزان گرایش به شبکه

 و 000/0داري برابر با   سطح معنین کهایدهد ضمن  رابطه مستقیمی را نشان می
، رابطه مستقیم معناداري بین دو متغیر وجود دارد، باشد می) p>/001( تر از کوچک

میزان گرایش به ، بدین معنی که هر چه فرد بیشتر احساس نیاز به پیشرفت کند
  . یابد و برعکس هاي اجتماعی مجازي نیز افزایش می شبکه

هاي  و گرایش به شبکه) دوستان و خانواده( اده اطرافیان بین میزان استف:10فرضیه
  . اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد

  
دوستان و ( میزان استفاده اطرافیان خروجی ضریب همبستگی پیرسون متغیر -13جدول 

  )خانواده
 تعداد  سطح معناداري   همبستگیضریب  متغیر مستقل

 390 000/0 295/0 میزان استفاده اطرافیان

  
 و 295/0که ضریب همبستگی پیرسون برابر ، دهد العات جدول باال نشان میاط

دهنده آن   کمتر بوده که نشان05/0که از سطح خطا  است 000/0داري برابر  سطح معنی
دوستان و (میزان استفاده اطرافیاناست که ارتباط مثبت و معناداري میان دو متغیر 

 یعنی هرچقدر میزان . وجود داردجازيهاي اجتماعی م و گرایش به شبکه) خانواده
هاي  آموزان نیز به شبکه گرایش دانش، استفاده افراد خانواده و دوستان  افزایش یابد

  .یابد اجتماعی مجازي افزایش می
هاي   رگرسیون چندگانه براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر گرایش به شبکه -

  اجتماعی مجازي
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 متغیر مستقل تأثیر 5، معادله رگرسیون در  شدهاز مجموع متغیرهاي وارد
میزان ، از بین متغیرهاي باقیمانده در مدل رگرسیون. اند داري بر متغیر وابسته داشته معنی

هاي  زمان عضویت در شبکه سادگی استفاده از شبکه و مدت، استفاده از اینترنت
زها درمجموع هاي اجتماعی و ارضاي نیا اجتماعی و میزان استفاده اطرافیان از شبکه

  .اند ي اجتماعی مجازي داشتهها شبکهبیشترین اثر را بر متغیر گرایش به 
  

    رگرسیون تأثیر متغیرهاي اثرگذار بر متغیر وابسته-14جدول 
 ضرایب استاندارد ن

  شده
  متغیر

B 
خطاي 
  معیار

ضرایب 
شداستاندارد

  )Beta( ه
T 

سطح 
  داري معنی

  000/0  694/10  417/0  133/0  419/1  میزان استفاده از اینترنت
  000/0  080/7  293/0  082/0  583/0  سادگی استفاده

زمان عضویت در  مدت
  هاي اجتماعی شبکه

088/1  333/0  124/0  271/3  001/0  

 044/0  024/2  087/0  061/0  124/0  احساس نیاز به پیشرفت

میزان استفاده اطرافیان از 
  هاي اجتماعی شبکه

403/0  238/0  063/0  697/1  091/0  

  
متغیر میزان استفاده از اینترنت در بین متغیرهاي ، بر اساس اطالعات جدول باال

  .بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد، مستقل
 

   شده ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین  چندگانه همبستگی ضریب
754/0  569/0  558/0  

                                                
1. R 
2. R Square 
3. Adjusted R Square 
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 درصد از 8/55توان با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهاي مستقل می
مابقی تغییرات . هاي اجتماعی مجازي را توضیح داد واریانس متغیر گرایش به شبکه
 متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان گرایش بودن يچندبعدمتغیر وابسته به دلیل پیچیده و 

 نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این حساب بههاي اجتماعی مجازي و  به شبکه
  . رگذار هستندمتغیر تأثی
 

  تحلیل مسیر
 تعیین چگونگی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از منظور به

در جدول زیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي .  است شده تحلیل مسیر استفاده
  . است شدهمستقل بر متغیر وابسته تحقیق نشان داده

  
ت مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل تحقیق بر گرایش به  اثراهمحاسب نتایج -15 جدول

  هاي اجتماعی شبکه
  ضرایب اثر

اثر   نام متغیر
  مستقیم

 کل  اثرغیرمستقیم

  467/0*  146/0*  321/0*  سادگی استفاده 
  445/0*  -  445/0*  میزان استفاده از اینترنت

ي ها شبکهزمان عضویت در  مدت
  اجتماعی

**127/0  -  **127/0  

  099/0*  -  099/0*  یزان استفاده اطرافیانم
  095/0*  -  095/0*  احساس نیاز به پیشرفت

   درصد95معنادار در سطح *  درصد           99معنادار در سطح ** 
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 درصد 46ها با   که متغیر سادگی استفاده از شبکهدهد یمنتایج جدول فوق نشان 
. باشد یمي اجتماعی ها شبکهداراي بیشترین تأثیر بر گرایش به ، اثرگذاري کل

.  درصد اثر غیرمستقیم است14 درصد اثر مستقیم و 32که این متغیر داراي  طوري به
 درصد اثر مستقیم و بدون اثر غیرمستقیم دومین متغیر در 44میزان استفاده از اینترنت با 

ي ها شبکهزمان عضویت در   مدتبه ترتیبمتغیرهاي دیگر . باشد یمتحلیل مسیر 
 درصد و احساس نیاز به پیشرفت 10 اطرافیان با هاستفادمیزان ،  درصد12تماعی با اج
  .باشد یم درصد 9با 

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي  در این پژوهش ما در پی بررسی عواملی هستیم که مرتبط با گرایش به شبکه
این پژوهش توانست به ،  شده اجتماعی مجازي است و با توجه به متغیرهاي مطرح

در مورد کارایی این پژوهش باید .دست پیدا کند، ایجی که مورد انتظار بوده استنت
به لحاظ نقشی که در نهاد خانواده ایفا خواهند نمود و ، اذعان داشت که  دختران امروز

رو  ازاین، اي هستند ها در تربیت فرزندان جامعه نیازمند توجه ویژه همچنین نقش آن
، نوید برخورداري از نسل سالم، ها در سنین نوجوانی ل آناهتمام و تالش در مورد مسائ

توان به حال  تغییرات فرهنگی را نمی، از طرفی. دهد خالق و پرتحرك را در آینده می
مانند ، هاي ارزشی متفکران عرصه اجتماعی بر این باورند که دگرگونی. خود رها کرد

اصالً ملموس ، محدودزمان  در صورت دقت و تمرکز در یک، حرکت سایه و آفتاب
شوند  مردم و مسئولین جامعه متوجه می، چندان طوالنی اما با حرکت زمانی نه. نیستند

، از طرفی دیگر). 233: 1376،  پوریعرف( اند و اکنون کجا هستند که کجا بوده
، جاي فرهنگ خود باشیم يجاشناسی   بازبینی و آسیبدرصددکه مرتب  درصورتی

جهت و سوي تغییرات براي جامعه ما حالتی مثبت داشته ،  باشیمتوانیم امید داشته می
مستلزم داشتن تصویري از ، ریزي و مدیریت در امور جوانان  برنامههرگونه. باشد
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در این .  اندازهاي آتی در هر دو بعد کمی و کیفی استچشمهاي موجود و  گرایش
ی و رفتاري دختران هاي تغییرات گرایش مسیر الزم است براي شناخت عوامل و ریشه

با تأکید بر لزوم ، همچنین این پژوهش. هاي منظمی صورت گیرد پژوهش، نوجوان
پاسخ به سؤال ، تحقیقات بیشتر که فهم کنش جوانان را در متن خودشان تسهیل کند

است مطالعه بر روي تمایالت و ،  دختران نوجوان در شهرکردهغیبت مطالعات درزمین
شناختی هرچند اجمالی از متد ، تواند انان در این شهر میهاي رفتاري نوجو گرایش

هاي مرتبط با امور جوانان  تا مراکز و سازمان، علمی از نوجوانان این شهرستان ارائه دهد
 100با گذر حدود ، و نیز باید یادآور شد. را در اتخاذ راهکارهاي مناسب یاري رساند

ن آشنایی آن با غرب همچنان رابطه سنت و یعنی از زما، سال از تجربه مدرنیته در ایران
ایران امروز دچار ، شود عنوان یک مشکل تلقی می مدرنیته در جامعه ایرانی به

گرایی و پیامدهاي آن در جامعه و سایر نهادهاي  هاي زیادي ناشی از مدرن دگرگونی
باشد و نشانگر آن است که جامعه ایرانی تا حد زیادي در راه تجدد  اجتماعی می
هاي اساسی در حال  این تغییرات در حد ظواهر نیست بلکه ساخت. پیشرفته است

هاي ناشی از  و به دنبال آن بازاندیشی در اعمال و رفتار و تمایالت و خواسته، تغییرند
تغییر در رفتار و نیازهاي . تجددگرایی در افراد بر اساس نتایج تجربی اتفاق افتاده است

هاي تغییرات گسترده فرهنگی  ها و مؤلفه ها یکی از نشانه آننوجوانان و نحوه برآوردن 
همچنان که گیدنز و . گیري است  در حال گذار ایران در حال شکلهجامعاست که در 

گیري  کننده جهت ین عامل تعیینتر مهمها   اینگلهارت معتقدند تمایل به تغییر در ارزش
. هاي جامعه است الت و دگرگونیوسوي تحو رفتار افراد و درنتیجه تأثیرگذار بر سمت

 جدید ارتباطی هاي فناوري معلول مجازي که اجتماعی هاي شبکه از سویی دیگر و
 افراد زندگی هاي جنبه تمامی در اي گسترده تحوالت باعث، باشند می اینترنت مخصوصاً

 ها آن کاربران تعداد بر نیز هرروز که مجازي اجتماعی هاي شبکه در عضویت. اند گشته
 با تصویري و گفتاري، نوشتاري ارتباطات در ها شبکه این که نقشی و شود می افزوده
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 روابط در کیفی تحول باعث، دارند ها شبکه این اعضاء هاي یابی دوست و کم هزینه
 معنادار و مثبتی بین پایگاه هرابطنتایج نشان داد که  .گردد می افراد روحیات و اجتماعی
هرچه پایگاه اقتصادي . هاي اجتماعی وجود دارد ش به شبکه اجتماعی و گرای-اقتصادي

هاي اجتماعی  ها نیز به شبکه گرایش آن، آموزان افزایش یابد اجتماعی والدین دانش
گرایش بیشتري ، آموزانی که داراي پایگاه باالتري هستند گردد و دانش مجازي بیشتر می

ضیه تأیید شد؛ در تبیین این امر بنابراین این فر. هاي اجتماعی مجازي دارند به شبکه
ارتباطات بیشتري دارند ،  اقتصادي باالتر- گفت که افراد داراي پایگاه اجتماعیتوان یم

عضویت در ،  ارتباطات خود را گسترش دهندتوانند یمیی که این افراد ها راهو یکی از 
 از اینترنت و و نیز نتایج بیانگر آن است که بین میزان استفاده. ي مجازي استها شبکه

 هاستفاد معناداري وجود دارد؛ هرچه میزان هرابط، ي اجتماعی مجازيها شبکهگرایش به 
ي مجازي ها شبکه به ها آنگرایش ، آموزان از اینترنت در طول روز بیشتر باشد دانش

همچنین . همخوانی داشت، )1391( ي عدلی پورها افته؛ این نتیجه با یابدی یمافزایش 
 معناداري هرابط، ي اجتماعی مجازي و گرایش به آنها شبکهن عضویت در زما بین مدت

، هاي اجتماعی مجازي عضو باشد زمان بیشتري در شبکه هرچه فرد مدت. وجود دارد
، )1391( هاي عدلی پور این نتیجه با یافته.  بیشتر استها شبکهگرایش او به این 

باعث ، هاي متمادي نه در ساعتمواجهه با رسا،  کاشتهینظربر اساس . هماهنگ بود
؛ در واقع این امر یک اثر ذهنی شود یمي موافق با محتوا و گرایش به آن ها دگاهیدایجاد 

بنابراین . گویند کند که به آن کاشت الگوهاي مسلط ذهنی می در فرد ایجاد می
باعث ، ي اجتماعی مجازي و میزان استفاده از اینترنتها شبکهزمان عضویت در  مدت

 .ي اجتماعی مجازي خواهد شدها شبکهي گرایش فرد در جهت استفاده از ریگ کلش
ي ها شبکههمچنین نتایج حاکی از آن است که گرایش به جنس مخالف با گرایش به 

هاي  آموزان نسبت به گویه هر چه دانش.  مثبت و معنادار داردهرابطاجتماعی مجازي 
تمایل ، ف نظر مساعدتري داشته باشندمربوط به برقراري رابطه دوستی با جنس مخال

بنابراین این فرضیه . هاي اجتماعی مجازي دارند بیشتري به عضویت و گرایش به شبکه
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، )1390(علیزاده و ایزدي ، )2008(ي تحقیق بریگل ها افتهتأیید شد؛ این نتیجه با ی
 هیظرنبر اساس . هماهنگ بود) 1383( دهقان و نیکبخش) 1383( عبداللهیان و جوکار

توجهی از دختران نسبت به  توان دریافت رفتار و نگرش درصد قابل اینگلهارت می
، هاي مدرنیسم است عمیقاً تحت تأثیر عوامل و مؤلفه، دوستی و روابط با جنس مخالف

نقش مهمی در طرح هویت شخصی ، ها روابط شخصی و دوستی، که این ارتباطات چنان
 اجتماعی مجازي نقش یک محرك را دارد که فرد را هاي بنابراین شبکه.آنان یافته است

ي پژوهش  ها افتههمچنین ی .کند یم دوستی با جنس مخالف تحریک هرابطبراي ایجاد 
ي اجتماعی ها شبکهي اجتماعی و گرایش به ها شبکهنشان داد بین سادگی استفاده از 

ین یافته با نتایج ا.  معنادار وجود دارد؛ بنابراین این فرضیه تأیید شدهرابط، مجازي
هرچه سادگی کار ، از سویی دیگر. همخوانی داشت)2009(  و همکارانپمپکتحقیق 

 بیشتر ها شبکهگرایش افراد به این نوع ، ي اجتماعی مجازي بیشتر باشدها شبکهبا 
 در صورت بروز انتظار لگریتسهشرایط ،  انتظار تالشهینظربر اساس . خواهد شد

ي اجتماعی بر روي کاربرد این ها شبکه واقع سهولت استفاده از در. ابدی یمتالش نمود 
 با افزایش قصد رفتاري براي ها شبکه تأثیرگذار است و افزایش کاربرد این ها شبکه

 حاکی از آن است که ها افتهی و نیز .ي اجتماعی مجازي همراه استها شبکهاستفاده از 
هاي اجتماعی مجازي  گرایش به شبکه معناداري بین میزان استفاده اطرافیان و هرابط

ي اجتماعی مجازي ها شبکه افراد خانواده و دوستان از هاستفادوجود دارد؛ هرچه میزان 
 بیشتر خواهد شد؛ بنابراین ها شبکهآموزان نیز نسبت به این  گرایش دانش، افزایش یابد

، دوستانهاي  ارزش،  دیگران مهم اینگلهارتهینظراین فرضیه تأیید شد؛ بر اساس 
 گرفتهیک مالك در نظر ،  براي افرادها آنآشنایان و خانواده با توجه به مطلوبیت 

 تطبیق دهند؛ بنابراین اگر در ها آني خود را با ها ارزش کنند یم و افراد سعی شود یم
عنوان یک ارزش  هاي اجتماعی مجازي به استفاده از شبکه، آموزان دانشبین اطرافیان 

                                                
1. Pempek 
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همچنین نتایج نشان داد که  . بیشتر خواهد شدها شبکه به این ها آن گرایش، مهم باشد
 معنادار و معکوس هرابط، ي اجتماعی مجازيها شبکهبین انزواي اجتماعی و گرایش به 

گردد که هر چه سطح انزواي  وجود دارد و با توجه به منفی بودن ضریب مشخص می
یابد و  هاي مجازي کاهش می  شبکهها به گرایش آن، آموزان بیشتر باشد اجتماعی دانش

  و همکارانمپتونها درنتیجه این فرضیه تأیید شد؛ این یافته با نتایج تحقیق. برعکس
. همخوانی داشت، )1385( محسنی و همکاران، )1393( عدلی پور و همکاران، )2009(

خارجی هاي داخلی و  توان به این نکته اشاره کرد که برخالف بیشتر پژوهش بنابراین می
 و  شده هاي مجازي بر انزواي اجتماعی کاربران آن انجام که در رابطه با تأثیر شبکه

، شود هاي مجازي باعث انزواي اجتماعی می گویاي این نکته هستند که استفاده از شبکه
هاي مجازي عامل ایجاد  صراحت بیان کرد که شبکه توان به اینجا و در این پژوهش می

 معکوس با هرابطها  بین کاربران نیست بلکه استفاده از این شبکهانزواي اجتماعی در 
و در آخر نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است . انزواي اجتماعی کاربران آن دارد

هاي اجتماعی مجازي   معنادار و مثبتی بین نیاز به پیشرفت و گرایش به شبکههرابطکه 
هاي اجتماعی مجازي نیز  زان گرایش به شبکهمی، با افزایش نیاز به پیشرفت. وجود دارد
. شود این فرضیه تأیید می،  شده پس با توجه به نتایج حاصل. یابد و برعکس افزایش می

، هاي نوین بویژه اینترنت و فضاهاي مجازي بنابراین با عنایت به نقش حساس رسانه
ترغیب . 1: شود پیشنهادهایی اجرایی و پژوهشی براي محققان و مسئوالن ارائه می

نظران و مجریان به همکاري با محققان در اجراي تحقیقات علمی مرتبط با  صاحب
این مطالعه تنها بر روي مقطع متوسطه صورت گرفته . 2 فضاهاي اجتماعی مجازي

شود مطالعاتِ آینده عمومیت بیشتري را در نظر بگیرند تا قادر باشند کاربرد  پیشنهاد می
اي براي ارتقاء  جاي اقدامات قهري باید برنامه به. 3. اشته باشندهاي بیشتري د و پیشنهاد

خانواده و نهادهاي ، ها هاي الزم به نوجوانان از طریق رسانه آموزش. فرهنگی داشت

                                                
1. Hampton 
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هاي ناشی از این  اي در افزایش مهارت جوانان و کاهش آسیب نقش سازنده، آموزشی
آنچه از اهمیتی مضاعف ، این میاندر . 4هاي ارتباطی را در بر خواهد داشت  فناوري

ها را از طریق  اند تا آن توجه به نیازهایی است که افراد در تالش، برخوردار است
  .                        تأمین و ارضا کنند، هاي اجتماعی مجازي شبکه

  
  منابع 

 نشر : تهران، بازاندیشی در فرهنگ و رسانه). 1390(. اهللا روح، احمدزاده کرمانی
 .چاپار

  تناسب ، بررسی رابطه تجربه کار با رایانه). 1387(. محمد، الدینی احمدي ده قطب
 ،  رایانه شدهلذت ادراك، اضطراب رایانه، خودکارآمدي رایانه،  فناوري-تکلیف

طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی ، هاي مدل پذیرش فناوري دیویس سازه
  .واحد انار

  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان گرایش به .)1393( .محبوبه، پاینده 
، )نور کوهپایه مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه پیام(  اجتماعیيها شبکه

، شماره سوم، سال اول، المللی علوم رفتاري و مطالعات اجتماعی کنفرانس بین
  .93بهار 

  رشی مـؤثر بـر پـذ   يرهـا ی متغی و بررس  یمفهوم شناس  ).1390(. محمود،  جعفر پور 
فـصلنامه  . هـا  نهـاد در آن   مـردم يهـا   و نقش سازمان   ي مجاز ی اجتماع يها  شبکه

  .)52(شماره، سال چهاردهم، جیمطالعات بس
 مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط "): 1385(. علیرضا و مرسده نیکبخش، دهقان

فصلنامه ، "زنی اینترنتی هاي گپ گیري روابط صمیمانه در اتاق شکل: مجازي
  .6شماره ، سال دوم، یرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ا
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 هاي اجتماعی مجازي در عصر  کارکرد شبکه، )1389(. سیدعلی، رحمان زاده
   . شماره اول پیش، سال اول، شدن فصلنامه مطالعات راهبردي جهانی، شدن جهانی

 انشگاه مرکز چاپ و انتشارات د: تهران. توسعه و تضاد). 1376(. فرامرز، پور رفیع
  .شهید بهشتی

 سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی). 1372(. فرامرز، رفیع پور ،
مرکز تحقیقات و : تهران. فارس و خراسان، پژوهشی در سه استان اصفهان

  .بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی
 وابط با بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دختران نسبت به ر). 1391(. فریبا،  سیدان

 دانشگاه  ادبیات و علوم انسانیهمجله علوم اجتماعی دانشکد، جنس مخالف
  .)اول( شماره: فردوسی مشهد

 ترجمه، هاي ارتباطات نظریه). 1384(.  جیمز دبلیو تانکارد؛ورنر جی،  سورین: 
  .انتشارات سیماي شرق: تهران، علیرضا دهقان

 ها و  فرصت ت؛ی و قومياز مجی اجتماعيها شبکه ).1392(. نهیتهم، يشاورد
  .)4( شماره ،ستمی سال ب،ی ارتباطيها فصلنامه پژوهش. رو شی پيدهایتهد

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به ). 1390(. حسین، فرشته و ایزدي، علیزاده
مجموعه مقاالت همایش ، )با تأکید بر استفاده نامتعارف( چت در شهر بابل

دفتر تحقیقات کاربردي و معاونت ، نوپدیدهاي اجتماعی  اي آسیب منطقه
  .اجتماعی نیروي انتظامی استان مازندران

 پژوهشکده مطالعات : تهران. هاي علمی  مجازي شبکه). 1388( .سعید رضا، عاملی
  .ی و اجتماعیفرهنگ

 بررسی عوامل اجتماعی ). 1394(. راضیه، الدینی  فالحتی شهاب؛اهللا سیف، فرزانه
آموزان دختر  دانش: مطالعه مورد(هاي اجتماعی مجازي  بکهمؤثر بر گرایش به ش
، سال اول، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، )دوره دوم شهر بابل

  .شماره یک
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 نشر نی: تهران، منوچهر صبوري: ترجمه، شناسی جامعه). 1381(. آنتونی، گیدنز.  
 ن نحوه استفاده از بررسی رابطه میا"). 1386(. شراره و الهه عبدالهی، مهدي زاده

، "در میان جوانان تهرانی) ولنتاین(اینترنت و ماهواره با برگزاري روز دوستی 
  .)9(شماره ، سال سوم، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 تهران. عوامل مؤثر بر رضایت زن و شوهر). 1375(. محمدصادق، مهدوي :
  . مبتکران

 1393(. ن، رادبخــش. ن، حــاجلو. ف، ارثــی انکیــ. م، پــور رجــب. ش، مــرادي.( 
 در دانـشگاه   فصلنامه فرهنـگ  . هاي مجازي اجتماعی    هاي استفاده از شبکه     انگیزه

  .10شماره ، اسالمی
 بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انـزواي        ،  )1385(. منوچهر و همکاران  ،  محسنی

مجلــه ، ) تهــرانهـاي  نــت در میـان کــاربران کـافی  (اجتمـاعی کـاربران اینترنــت   
  .4شماره ، دوره هفتم، شناسی ایران جامعه

 تهـران ، جمعـی  و مفـاهیم ارتبـاط   اي بـر نظریـات   مقدمه). 1380(. هرمز،  مهرداد :
  .پژوهشی فاران -مؤسسه فرهنگی

 انتشارت دانـشگاه عالمـه     : تهران،  جمعی  وسایل ارتباط ). 1383(. کاظم،  نژاد معتمد
  .یئطباطبا

 تهـران ، جمعـی  اي بـر نظریـات و مفـاهیم ارتبـاط     مقدمه ).1380(. مهرداد،  هرمز :
  .انتشارات فاران

   محمدرضـا آیـت اهللا زاده   :ترجمـه . راهنماي جامع اینترنت. )1376(. رلیهـا  ،  لنها 
  .کانون نشر علوم :تهران. شیرازي
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