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 چکیده 
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 مقدمه

ها از طريق رايانه و وسايل مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافیای  از ارتباطات درونی انسان یامجموعه به  1فضای مجازی

 و عرصه تغییر در را مهمی و عمده نقش حاضر عصر در مجازی، اجتماعی یهاشبکه (. 1395، انيدعاگو) شودیفیزيکی گفته م

 در تحوالت و هاانيجر کنندهکنترل و راهنما تحوالت معاصر، از بسیاری منشأ  وسايل اين و دارندعهده بر اجتماعی تحوالت

اين ابزارها بر فرهنگ و  ریاز تأث توانینم کارکردهای مثبت اين رسانه باوجود(. 1389)رحمانزاده،  .شوندی م محسوب جهان

پوشی کرد. امپريالیزم فرهنگی به وجود آمده در فضای مجازی توسط صهیونیزم و کشورهای وابسته  آينده فرهنگی جوامع چشم

ی به افکار دهجهت و  جانبههای موجود بشری با شگردهای خاص و متنوع جهت سلطه همه به آن و تهاجم به انواع فرهنگ 

بايستی در برابر اين نوع کارکردها؛  .روندی؛ ازجمله کارکردهای منفی به شمار می خودهاارزشو  عمومی به سمت اهداف

بنابراين آثار و پیامدهای فرهنگی ؛ شتريزی منسجم داها و همچنین برنامهآگاهی، شناخت صحیح از نقش و عملکرد آن

 (.1395، ی اجتماعی مجازی نیز اهمیت و موضوعیت يافته است )احدزادههاشبکه 

های  آسیب وجود دارد.دانش آموزان ما به خصوص در بین  های اجتماعی ناشی از فضای مجازی در کشور افزايش آسیب

تواند فرصت باشد. چنانچه به خوبی از آنها  نوپديد مردم جامعه را نشانه گرفته است. فضای مجازی و افزايش تکنولوژی هم می

خواهد در بین دانش آموزان مشکالت در جامعه و بخصوص  اين صورت باعث بروز بسیاری ازاستفاده شود مفید است و در غیر 

در حال حاضر جامعه ما با گسترش تکنولوژی و دسترسی آسان به اطالعات از طريق فضای مجازی روبرو است به طوری . بود

د کاری کنیم که اين تکنولوژی ها آثار منفی بر که امکان مقابله با آنها وجود ندارد و ما نمی توانیم مانع آن شويم بلکه باي

افزايش تکنولوژی ناشی از فضای مجازی مانند اينترنت، ماهواره و تلفن همراه هم . نداشته باشد بخصوص دانش آموزانجامعه و 

نجام دهیم می تواند فرصت باشد و هم تهديد و چنانچه از اين تکنولوژی ها استفاده درستی کنیم و برنامه ريزی مناسبی ا

تبديل به فرصت می شود و در غیر اين صورت تهديدی جدی خواهند بود. سرعت، جذابیت، تنوع دامنه انتشار، حجم باال، 

ما به حساب آيد و روز  دانش آموزانخنثی و پنهان بودن از جمله ويژگی های فضاهای مجازی است که می تواند تهديدی برای 

ما در يک هجمه ای قرار  دانش آموزان فضای مجازی مرز نمی شناسد، بر همین اساس . گیردرا در بر می  دانش آموزانبه روز 

آموزش در جنبه های فردی و اجتماعی، . ها ما را نشانه گرفته و از آن استفاد کند دارند که دشمن می تواند از اين فضا ارزش

ت که می توان در صورت استفاده درست از فضای از جمله آثار مثبتی اس …ارتقاء کیفیت زندگی، ارائه خدمات مناسب و 

گرايش به ارزش های غربی، انزوای اجتماعی، خشونت و . . .  د.مجازی بهره برد و مانع افزايش آسیب های اجتماعی نو پديد ش

 .ما در گیر آن شده اند دانش آموزانکه  آسیب هايی هستند 

در جهت پاسخگويی به اين سوال اساسی که آيا میزان آسیب های با توجه به مباحث مطرح شده، اين تحقیق تالشی است  

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده  دانش آموزاناجتماعی بین دو گروه از 

 نمی کنند( متفاوت است؟

)مورد نگرش دانش آموزان به فضای مجازی و آسیب های اجتماعی آن  مطالعه، اين اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

 عی اين تحقیق عبارت بودند از:و عالوه بر هدف اصلی اهداف فر است (، دانش آموزانمطالعه

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و  دانش آموزانـ بررسی تفاوت بین میزان انزوای اجتماعی بین دو گروه از 

 کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(.

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می  دانش آموزانـ بررسی تفاوت بین میزان رفتارهای خشونت آمیز بین دو گروه از 

 کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(. 

)کسانی که از فضای مجازی استفاده  دانش آموزانبین میزان گرايش به ارزش های غربی بین دو گروه از  ـ بررسی تفاوت

 می کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(. 
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)کسانی که از فضای مجازی استفاده می دانش آموزان ـ بررسی تفاوت بین میزان سازگاری اجتماعی بین دو گروه از 

 کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(. کنند  و

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می  دانش آموزانـ بررسی تفاوت بین میزان گرايش به هويت ملی بین دو گروه از 

 کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(. 

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و  آموزاندانش ـ بررسی تفاوت بین میزان اعتقادات دينی بین دو گروه از 

 کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند(. 

 و بیان می کند که داليل کاتزاستفاده شد.  هابه رسانه تئوری استفاده و لذت کاتز و نظريه وابستگیاز  در زمینه ادبیات تحقیق

 توجه هاآن  به و خشنودی استفاده در رويکرد که هستند های اصلیزمینه  مجازی فضای از دانش آموزان های استفادهانگیزه

 برای هارسانه از مخاطب که داردمی بیان و شده مطرح 1970 دهه کاتز در الیهو توسط بار اولین برای رويکرد اين شود.می

های شیوه دريافت و انتخاب، چگونگی در تحقیق رويکرد اين اصلی هدف کند.می استفاده هايشانو خواسته  نیازها ارضای

 دهندمی ارائه خوشنودی و استفاده از نظريه کارکردگرايانه برداشتی گورويچ و بالمر است. کاتز، هارسانه العمل مخاطبانعکس

 ايجاد های جمعیرسانه  از انتظارات که نیازهايی اجتماعی روانشناسی و های اجتماعیريشه  به  شودمی مربوط رويکرد اين که

 ديگری پیامدهای نیاز و با های مرتبطخوشنودی  آن نتیجه که رسانه با مواجهه متفاوت الگوهای به شودمی و منجر کندمی

 (.1381است )سورين و تانکارد،  ناخواسته اغلب که است

مخاطبان نیازها و آرزوهای خود را در کرد که ای اين فرض را مطرح میرويکرد استفاده و لذت، نسبت به تأثیرات رسانه

ها را کنند مخاطبان پیامدهند. اين نیازها و آرزوها هستند که تعیین میای دخالت میهای رسانهفرايند درک معنا و مفهوم پیام

کنند، ها چه مینهکنند، به اينکه مردم با رساها با مردم چه میچگونه درک و دريافت کنند. در واقع کانون توجه از اينکه رسانه 

تواند در مخاطبی که برای آن پیام ای هم نمیترين پیام رسانهتغییر يافت. چنین رويکردی به اين معناست که حتی پر مفهوم

يابد، تحولی ايجاد کند. رويکرد استفاده و لذت بر آن است که در چهارچوب محیط اجتماعی و فکری خود کاربردی نمی

خواهند ببینند و تر از هر چیز است و مردم براساس اين عوامل آنچه را می اجتماعی مخاطبان مهمها، عاليق و نقش ارزش 

ها برای اهداف شخصی کنند. رويکرد استفاده و لذت بر سه فرض اصلی استوار است؛ اول اين مردم از رسانهبشنوند، انتخاب می

ها را معرفی کنند و سوم اينکه به رغم تفاوت میان توانند آن می شناسند وکنند. دوم، مردم اين اهداف را میخود استفاده می

ها پیدا کرد. های مشترک را در میان آن ها از رسانه، اين امکان وجود دارد که بتوان برخی زمینه افراد از نظر استفاده آن 

عین حال دريابند که چرا و چگونه است ها را بشناسند و تعريف کنند و در ی مردم از رسانهمحققانی کوشیدند تا موارد استفاده

های اند که مردم به چهار نوع مختلف، از برنامهشوند. محققان به اين نتیجه رسیده های مختلفی عالقمند میکه مردم به رسانه

 برند:ها لذت میکنند و از آنای استفاده میرسانه

های زندگی روزمره خود ورند تا مخاطبان از محدوديتآها عامل گريز هستند. برای مثال امکانی فراهم میـ رسانه1

 های زندگی شخصی خود را کنار بگذارند.ها و تشويشبگريزند و برای مدت کوتاهی هم که شده نگرانی

شوند و مردم با ها مبدل به همراهان زندگی میهای رسانهآورند و برخی شخصیتها نوعی ارتباط فردی پديد میـ رسانه2

 باط عمیقی برقرار کنند.ها ارتآن 

ها برای برخی از مخاطبان منبع کنند و محتوای برنامهها در توسعه گسترش هويت شخصی نقش مهمی بازی میـ رسانه3

کسب آگاهی و اطالعات است. سرانجام اينکه منبع شناخت و آگاهی از رويدادهای جهانی هستند و مخاطب را از اتفاقات 

 (.1386کنند )ويلیامز، پیوندد، مطلع میان به وقوع میای که در سراسر جهروزمره

ها، اين نظريه وابستگی ابتدا به وسیله سندرا بال راکیچو ملوين دی فلوير مطرح شد. مانند نظريه کاربردها و کامیابی

ضعف، رويکرد سیستمی کند. اين نويسندگان برای غلبه بر اين نقطه های علّی نظريه اولیه تقويت را رد میرويکرد نیز فرضیه

تر اجتماعی مطرح ها و نظام گسترده ای يکپارچه بین مخاطبان رسانهوسیعی را در پیش گرفتند. آنان در الگوی خويش، رابطه

ها براين باورند که شرط مهم برای بروز اثرات، میزان کردند. دی فلور و بال روکیچ در الگوی خويش درباره وابستگی به رسانه



دست آوردن مهم نسبت به آن احساس وابستگی های ارتباطی است، مجرايی که مردم برای به بعضی رسانه وابستگی به

کند فاقد کنند، توان بیشتری را برای ايجاد اثرات دارد، مجرايی که تفاوتی با مجاری ديگر ندارد و اطالعاتی که فراهم میمی

 (.1384زاده و جوادی، اهمیت است )زنجانی

ها را ها و میزان وابستگی به رسانهی فلور در اين مدل، میزان ثبات ساختاری نظام اجتماعی، کم و کیف رسانهروکیج و د

اند ها معرفی کردهبا يکديگر در وابستگی متقابل در نظر گرفته و آثار شناختی، عاطفی و رفتاری را نتیجه تعامل توأمان آن

 (.1381)سورين و تانکارد، 

اند. ها وابستهمنظور رفع نیازها و رسیدن به اهداف، به اطالعات رسانه ريه آن است که مخاطبان بهمحور اصلی اين نظ

های بنیادی الگوی کاربردهاست. يک فرد ممکن است با دو منبع گوناگون وابستگی مواجه شود و رويکردی که مطابق با ايده

ای از کارکردها نظیر ها برای مجموعه ت به کار رفته است. رسانهشان کند. تعداد و مرکزيت )اهمیت( کارکردهای اطالعاتجربه 

تر از روند. بعضی از اين کارکردها برای هر گروه مشخص از مردم، مهمکار میهای دولت و تفريح و سرگرمی بهنظارت بر فعالیت

تر اطالعاتی را که برای اين گروه مهم طور که آن رسانه،يابد. همانديگران است و وابستگی گروه به اطالعات رسانه افزايش می

 سازد.است، فراهم می

منبع دوم وابستگی، ثبات اجتماعی است. زمانی که تغییر اجتماعی و درگیری باالست، تشکیالت بنیادی اعتقادات و 

مواقعی، وابستگی به  سازند مجدداً ارزيابی و انتخاب کنند. در چنینگیرند. که مردم را مجبور میها مورد چالش قرار میتمرين

ها يابد. در مواقع ديگر، وقتی که ثبات اجتماعی باال و تفسیر پايین است، وابستگی به رسانهها برای اطالعات افزايش میرسانه

های اجتماعی را که چهارچوب کافی برای درک و فهم عمل و گريز فراهم طور خالصه، واقعیت ممکن است کاهش يابد. به 

ها ممکن است ها وابسته هستند، اين پیامها به اطالعات دريافتی از رسانهرند و زمانی که مخاطبان در اين روشسازند، ندامی

 (.1384چند تأثیر اصالحی داشته باشند )لتیل جان، 

رار ها با مخاطبان تعامل برقهای رسانهدهد که نهادهای اجتماعی و سیستمارتباطی نشان می الگوی کاربردها و وابستگی

های گوناگون و منابع غیر شود که رسانههای افراد را برانگیزانند. اين به نوبه خود باعث میسازند تا نیازها، عاليق و انگیزهمی

های گوناگون منتهی شود. بنابراين براساس نظريه وابستگی، افرادی ای را انتخاب کنند، که همین ممکن است به وابستگیرسانه

طور شناختی، مؤثر و رفتاری تحت تأثیر آن بخش قرار خواهند گرفت. شوند به ها وابسته میی از رسانهاکه به بخش ويژه

روند. يا کار میها برای ارضای نیازهای مخصوصی بهيابد که انواع مخصوصی از محتوای رسانهوابستگی خود زمانی گسترش می

عنوان گريز يا اختالل  عنوان آداب و رسوم، برای پر کردن وقت يا به طور عبارت بهها به زمانی که اشکال مخصوصی از رسانه

های مختلف از کنند و هر فرد ممکن است در زمینه ها رفع میهای مختلف نیازهايشان را با رسانهاستفاده شوند. افراد به شکل

 طور متفاوت استفاده کند.ها به رسانه

وسیله فرهنگ يا شرايط اجتماعی گوناگون شکل  ست، بلکه ممکن است بهعالوه براين، نیازهای فرد همیشه فردی نی

ها به عوامل خارجی مشروط که ممکن است در اختیار افراد  های افراد از رسانهها و استفادهعبارت ديگر، نیازها، انگیزه گیرد. به

ای های غیر رسانههستند، در گسترش جايگزين ها چگونه قابل استفادهنباشند. اين عوامل خارجی برای اينکه نشان دهند رسانه

خاطر هنجارهای خاصی در گروه اجتماعی به طور مثال يک نوجوان ممکن است به کنند. به ديگر محدوديت و موانع ايجاد می

 ه از رسانهتر در دسترس باشند، سود دريافتی بیشتر خواهد شد و استفادها سريعطور کلی هرچه رسانهموسیقی وابسته شود. به 

ترين جايگزين کار کردن مناسب هرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی پذيرفته باشد، به احتمال بیشتر استفاده از آن رسانه 

ای واحد کمتر عالوه فرد هرچه بیشتر جايگزين )گزينه( برای ارضای نیازهايشان داشته باشد، به رسانه محسوب خواهد شد. به

شناختی های روانهای کارکردی به هر حال فقط موضوع انتخاب فرد يا حتی موضوع ويژگیگزينه وابسته خواهد بود. تعداد

 (.1384شود )لتیل جان، های مخصوص نیز محدود میوسیله عواملی نظیر در دسترس بودن رسانه نیست، بلکه به

فرا ی مجازی و سبک زنـدگی جوانان: ی اجتماع هاشبکه ( تحقیقی با عنوان 1395ذکايی و حسنی )در زمینه پیشینه تحقیق 

ی اجتماعی بر سبک هاشبکه تأثیرات  نهیدرزم شدهانجامی هاپژوهش. نگاه اجمالی به انددادهی پیشین انجام هاپژوهش لیتحل



 لیفرا تحلکه شناخت داليل آن عمدتاً از طريق  هاستآننتايج متفـاوت و در برخی موارد متناقض  دهندهنشانزندگی جوانان، 

مسیر است. بـدين منظـور، پـس از پـااليش اولیـه مقاالت، شانزده مقاله علمی ـ پژوهشی مرتبط به موضوع از طريق پايگاه 

  ل ی حلفرا تی و نتیجه شناختی شناختروش ی مختلف، در سه سطح نظری، ارهایمعاطالعات علمی مگیران انتخاب و بر اسـاس 

داشتن نقاط قوت، متأثر از نقاط  رغمبه شدهانجامی هاپژوهشنشـان داد کـه  لیفرا تحلآمده از  بددستشدند. تصوير کلی 

از اين  آمدهدستبهی موجود در نتايج هاتناقضو  هاتفاوتتوضـیحی بـر  تواندیمی هسـتند کـه شناختروش ضعف نظری و 

ی اجتماعی هاشبکه انسـجام د ر شـاخص سـازی سـبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم باشد. پراکندگی و عـدم  هاپژوهش

استفاده از  رغمبهی به اعتبار ابزار، تعمیم نتايج توجهکمی نظری، هاچارچوب ی نسبت به شناسروشی افتادگپسمجازی، 

به تفکیک  هاه یفرضی و عدم آزمون ی اجتماعی به روش ذهنهاشبکهی غیر احتمالی، ارزيابی تأثیر ریگنمونهی هاروش

 هستند. شدهانجامی هاپژوهشدر  مشاهدهقابلنقاط ضعف  ازجمله، هاشاخص

فناوری اطالعات و شیوه زندگی: ارزيابی ( تحقیقی با عنوان 2016پیشینه خارجی تحقیق، افشین و همکاران ) نهیدرزم

انجام دادند.  رژيم غذايی، فعالیت فیزيکی، چاقی، دخانیات و مصرف الکلمداخالت اينترنتی و موبايل برای بهبود  سیستماتیک

از فناوری اطالعات . شده استاين مطالعه با هدف بررسی، سنتز و ارزيابی مدارک علمی در مورد اثربخشی سیستماتیک انجام

بر سبک تلفن همراه، شخصی  و نترنتاي ریتأث .است شدهاستفاده جديد و ارتباطی برای کاهش خطر ابتال به بیماری غیرانسانی

 قلب انجمن معیارهایبررسی شد.  رژيم غذايی، فعالیت بدنی، چاقی، مصرف دخانیات و يا مصرف الکل زندگی افراد از قبیل

. است شدهيیشناسا مربوطه گزارش 224 مورد، 8654 از. استشده استفاده شواهد قدرت یبندرتبه و ارزيابی برای آمريکا

 بررسی اين. بخشدیم بهبود سال 1 تا را مهم زندگی سبک رفتارهای همراه، تلفن و اينترنتی نتايج نشان داد که مداخالت

های اش »تنش( در مطالعه2012ديويس ) .کندیم پشتیبانی را پايداری ارزيابی برای درازمدت مداخالت به سیستماتیک نیاز

های خود بیانگری در تجربه آنالين«، به های جوانان درباره خطرات و فرصتهای اطالعاتی؛ ديدگاههويتی در عصر شبکه

هويت و تصوراتی که جوانان درباره خود بیانگری در تجربه آنالين دارند،  مسئلهی ديجیتال بر روی هایفنّاورچگونگی تأثیر 

های ساله که به مدت طوالنی در زمان مصاحبه با رسانه 25تا  15جوان  24های عمیقی که با پردازد. او از طريق مصاحبه یم

را از هويت در   تصورات خودشان  شدهیطراحکنندگان در اين مصاحبه مثل فیلم کردند، پرداخت. شرکت ديجیتالی فعالیت می

طور در چهارچوب تصورات ذهنی جوانان به افتهيسازمانهای ند. او از طريق مصاحبهتجربه آنالين و غیر آنالين ارائه نمود

ها و تجربه خود و همسانی در های هويتی در میان گوناگونی شناختتنش دادن وفقهای جوانان را برای خالصه استراتژی 

ای شده اطالعات دريافت نمود. اين چهارچوب تصورات ذهنی شامل تعهد به هويت خود، تعهد به هنجارهای روابط عرصه شبکه 

ای بر روی تعدد کنندهی سطح گسترده اجتماعی که کارکرد ضمنی محدودهاارزشبین شخصی، هنجارهای تجربه آنالين و 

در  را خودشانگیرند ها تصمیم میآن کهیوقتکنندگان در تجربه آنالين، باشد. او دريافت که شرکتتجربه به خود دارند، می

 دهند.ها را تغییر میای شده اطالعات ابراز کنند، وزن هريک از اين حوزههای شبکهاين عرصه

 

 روش تحقیق

کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر  جامعه آماری تحقیق  .شد انجام پیمايشی صورت به و همبستگی نوع از حاضر پژوهش

  357دانش آموز دختر( می باشد که از بین آنها  تعداد  2483نفر دانش آموز پسر و  2150نفر ) 4633خلخال به تعداد 

ز جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای  نفر دانش آموز دختر( با استفاده ا 191نفر دانش آموز پسر و  166نفر)

. بدين صورت که در مرحله اول تعداد دانش آموزان هر مدرسه را به کل متناسب با حجم به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند

م، شود. در مرحله دوجامعه آماری تقسیم کرده و سپس با ضرب در کلّ حجم نمونه، سهم هر مدرسه از حجم نمونه برآورد می

کالس از هر  2يا  1گذاری کرده و بر حسب حجم نمونه مورد نیاز آن مدرسه، بصورت تصادفی های هر مدرسه را شمارهکالس

ترين تکنیک مورد استفاده در که رايج  ها توزيع شد. در اين تحقیق از تکنیک پرسشنامهمدرسه را انتخاب، و سپس پرسشنامه

روايی پرسشنامه با استفاده از  گرفته شد.کتابخانه ای بهره تحقیق پیمايشی است استفاده شد. برای گردآوری اطالعات از روش 



و  75/0 اعتبار صوری و محتوايی بدست آمد. همچنین قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته

 بدست آمد. 78/0برای متغیرهای مستقل به طور میانگین 

 

 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی
 تفکیک نمونه بر حسب میانگین متغیرهای مستقل و وابسته(: 1جدول )

 

 پاسخ ها تعداد سؤاالت مینیمم ماکسیمم میانگین متغیرها

 5 15 18 75 4949/50 عدم سازگاری
 5 6 6 30 3929/22 زندگی غربیگرايش به سبک 

 5 6 10 30 0357/22 خشونت 
 5 8 8 40 9949/25 انزوای اجتماعی
 5 19 24 90 1480/65 اعتقادات مذهبی

 5 14 22 67 9439/45 هويت ملی
 5 1 1 5 7755/3 های اجتماعی شبکه میزان استفاده از

 

 

 های استنباطییافته

 فرضیه اول

میزان انزوای اجتماعی بین دوگروه از دانش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی که از فضای  

 مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان انزوای اجتماعی در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 2) جدول

 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس T سطح معنی داری

000/0  844/0  294/9  14/6  3163/26  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 36/4  6735/25  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 

 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 844/0برابر  T( اندازه 2مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به میزان انزوای اجتماعی  رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم يعنی  استفاده شبکه های اجتماعی مجازیاينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

از  انزوای اجتماعی در بین کسانی کهاستفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکسانی که از 

 استفاده کرده اند بیشتر است. شبکه های اجتماعی مجازی

 

 فرضیه دوم

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی که  دانش آموزانمیزان رفتارهای خشونت آمیز بین دو گروه از  

 از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان رفتارهای خشونت آمیز در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 3) جدول

 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس T سطح معنی داری

028/0  184/1  077/6  80/2  3163/22  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 77/3  7551/21  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 



 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 184/1برابر  T( اندازه 3مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با رفتارهای خشونت آمیز میزان  رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

تفاده کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم اس شبکه های اجتماعی مجازیتوجه به اينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

در بین کسانی رفتارهای خشونت آمیز استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکسانی که از 

 استفاده کرده اند بیشتر است. شبکه های اجتماعی مجازیاز  که

 

 

 فرضیه سوم

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی  دانش آموزانمیزان گرايش به ارزش های غربی بین دو گروه از  

 که از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان گرايش به ارزش های غربی در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 4) جدول

 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس T سطح معنی داری

000/0  122/8  772/3  43/3  01/23  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 35/4  78/21  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 

 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 122/8برابر  T( اندازه 4مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با گرايش به ارزش های غربی میزان  رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

استفاده کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم  شبکه های اجتماعی مجازیتوجه به اينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

در بین گرايش به ارزش های غربی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکسانی که از 

 استفاده کرده اند بیشتر است. شبکه های اجتماعی مجازیاز  کسانی که

 

 فرضیه چهارم

و کسانی که از از فضای مجازی استفاده می کنند  )کسانی که دانش آموزانمیزان سازگاری اجتماعی بین دو گروه از  

 فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان سازگاری اجتماعی در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 5) جدول

 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس T سطح معنی داری

000/0  961/10  460/2  56/10  97/57  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 41/8  02/43  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 

 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را   05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با961/10برابر  Tاندازه  (5مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به سازگاری اجتماعی میزان  رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

ه کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم کسانی استفاد شبکه های اجتماعی مجازیاينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

از  در بین کسانی کهسازگاری اجتماعی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکه از 

 استفاده کرده اند بیشتر است. شبکه های اجتماعی مجازی

 

 فرضیه پنجم  



)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی که از  دانش آموزانمیزان گرايش به هويت ملی بین دو گروه از  

 فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان گرایش به هویت ملی در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 6) جدول

سطح معنی 

 داری

T متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس 

000/0  623/6-  050/0  78/0  73/7  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 73/0  49/49  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 

 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با -623/6برابر  T( اندازه 6مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه گرايش به هويت ملی میزان  رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

اده کرده اند کمتر از میانگین گروه دوم کسانی استف شبکه های اجتماعی مجازیبه اينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

از  در بین کسانی کهگرايش به هويت ملی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکه از 

 استفاده کرده اند کمتر است. شبکه های اجتماعی مجازی

 

 فرضیه ششم

)کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند  و کسانی که از  دانش آموزانمیزان اعتقادات مذهبی بین دو گروه از  

 فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.
 دانش آموزانمیزان اعتقادات مذهبی در بین دو گروه از  میان T-Testآزمون (: 7) جدول

 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واريانس T سطح معنی داری

000/0  122/8-  643/19  64/6  29/59  از فضای مجازی استفاده می کنند   152 

 66/12  01/71  از فضای مجازی استفاده نمی کنند   205 

کمتر است لذا می توان فرض صفر  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با  -122/8برابر  T( اندازه 7مطابق با جدول )

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه اعتقادات مذهبی میزان  را رد کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

کرده اند کمتر از میانگین گروه دوم کسانی  استفاده شبکه های اجتماعی مجازیبه اينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

شبکه از  در بین کسانی کهاعتقادات مذهبی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازیکه از 

 استفاده کرده اند کمتر است. های اجتماعی مجازی

 

 بحث و نتیجه گیری

برای آزمون فرضیه اول )میزان انزوای اجتماعی بین دو گروه از دانش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند و  -

اندازه کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند متفاوت است( از آزمون تی تست مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که 

T  کمتر است لذا می توان فرض صفر را رد کرد. يعنی واريانس دو  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 844/0برابر

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به اينکه میانگین گروه اول میزان انزوای اجتماعی  گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

شبکه های از میانگین گروه دوم يعنی کسانی که از  استفاده کرده اند بیشتر شبکه های اجتماعی مجازیيعنی کسانی که از 

شبکه های اجتماعی از  انزوای اجتماعی در بین کسانی کهاستفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  اجتماعی مجازی

 استفاده کرده اند بیشتر است. مجازی

نش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می برای آزمون فرضیه دوم )میزان رفتارهای خشونت آمیز بین دو گروه از دا -

کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند متفاوت است.( از آزمون تی تست مستقل استفاده کرديم. نتايج نشان 

رد. يعنی کمتر است لذا می توان فرض صفر را رد ک 05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 184/1برابر  Tاندازه داد که 



با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به اينکه رفتارهای خشونت آمیز میزان  واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

استفاده کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم کسانی که از  شبکه های اجتماعی مجازیمیانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

شبکه از  در بین کسانی کهرفتارهای خشونت آمیز استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  ازیشبکه های اجتماعی مج

نظريه وابستگی بال روکیچ و دی فلور نتايج فرضیه های باال را تايید می  استفاده کرده اند بیشتر است. های اجتماعی مجازی

توان استدالل کرد که هرچه وابستگی به اينترنت و فضای مجازی فلور میبا توجه به نظريه وابستگی بال روکیچ و دی  کند.

ها، احساسات و رفتارهای مخاطبان را تغییر دهد، بیشتر است. بیشتر باشد، اين احتمال وجود دارد که اين وابستگی، شناخت

، طول مدت دسترسی و همچنین توان مدت زمان استفاده از اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازیهمچنین از اين نظريه می

ها و عنوان متغیر مستقل جهت تأثیر بر آسیب هايی مانند خشونت، افت تحصیلی، اعتیاد به بازیمداومت استفاده از آن ها را به

 های فرهنگی به کار برد.روابط اجتماعی و ارزش

نش آموزان )کسانی که از فضای مجازی برای آزمون فرضیه سوم )میزان گرايش به ارزش های غربی بین دو گروه از دا -

استفاده می کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است.( از آزمون تی تست مستقل استفاده کرديم. 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را   05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با 122/8برابر  Tاندازه نتايج نشان داد که 

با يکديگر تفاوت دارند. با گرايش به ارزش های غربی میزان  کرد. يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظرد 

استفاده کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم  شبکه های اجتماعی مجازیتوجه به اينکه میانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

در بین گرايش به ارزش های غربی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  ی مجازیشبکه های اجتماع کسانی که از 

نظريه کاستلز نتیجه اين فرضیه را تايید می کند.  استفاده کرده اند بیشتر است. شبکه های اجتماعی مجازیاز  کسانی که

های اطالعات بر زندگی اجتماعی گسترش تکنولوژی تر از آن، اثرات های ارتباطی و مهممانوئل کاستلز اثرات گسترش رسانه

های سیاست و فرهنگ نیز کاماًل تحت تأثیر نظر کاستلز، عالوه بر حوزه اقتصاد، حوزهها را بررسی کرده است. بهانسان

ز جامعه ها پديدار شده يا در حال پديدارشدن است. کاستلهای عظیمی در آنهای اطالعاتی قرار گرفته و دگرگونیتکنولوژی 

ای که تمامی عناصر آن به واسطه تکنولوژی اطالعاتی در هم نامد؛ يعنی جامعهای میکنونی را تحت عنوان جامعه شبکه 

های هويت و فرهنگ پديدار شده يا در حال ظهور است. از يک های عظیمی در حوزهای دگرگونیاند. در چنین جامعهتنیده

حال گسترش به سراسر جهان و بسط هژمونی خود است و از سوی ديگر، در برابر  طرف فرهنگ مدرن ـ غالباً غربی ـ در

هايی در سراسر جهان ـ حتی در های دينی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی مقاومتهژمونی اين فرهنگ مدرن، در حوزه 

اطالعاتی سده  –قالب ارتباطی (. کاستلز معتقد است ان17: 1380يافته ـ پديدار شده است )کاستلز، هايی از جهان توسعهبخش

بیست و يک را بايد بسیار فراتر از صرف الکترونیکی کردن رابطه انسانها دانست. تکنولوژی های توين ارتباطی و اطالعاتی، با 

فراهم آوردن امکان پیدايی جامعه شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه هويت بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم 

 (.20و تعامل میان انسانها، بلکه ايستار ما را نسبت به خود، ديگران و جهان تغییر داده است )همان:بر ارتباط 

برای آزمون فرضیه چهارم )میزان سازگاری اجتماعی بین دو گروه از دانش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می  -

ت است ( از آزمون تی تست مستقل استفاده کرديم. نتايج نشان کنند و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاو

کمتر است لذا می توان فرض صفر را رد کرد.  05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با961/10برابر  Tاندازه داد که 

ارند. با توجه به اينکه با يکديگر تفاوت دسازگاری اجتماعی میزان  يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

استفاده کرده اند بیشتر از میانگین گروه دوم کسانی که از  شبکه های اجتماعی مجازیمیانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

شبکه های از  در بین کسانی کهسازگاری اجتماعی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازی

 استفاده کرده اند بیشتر است.  زیاجتماعی مجا

برای آزمون فرضیه پنجم )میزان گرايش به هويت ملی بین دو گروه از دانش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می  -

کنند  و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است( از آزمون تی تست مستقل استفاده کرديم. نتايج نشان 

کمتر است لذا می توان فرض صفر را رد کرد.  05/0شده که از  000/0معنی داری سطح  با -623/6برابر  Tاندازه داد که 



با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به اينکه گرايش به هويت ملی میزان  يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

رده اند کمتر از میانگین گروه دوم کسانی که از استفاده ک شبکه های اجتماعی مجازیمیانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

شبکه از  در بین کسانی کهگرايش به هويت ملی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازی

به اعتقاد تاملینسون، تا قرن هجدهم هويت ملی به شکلی نمايشی  استفاده کرده اند کمتر است. های اجتماعی مجازی

سازی متعلقات بوده است. واضح است که مفاهیم ملت و هويت ملی در معرض خطر فروپاشی ترين شیوة مدرن هماهنگموفق

های نوين به حدی است که پايداری اين شکل از  شدن از طريق رسانهالوقوع قرار ندارند، اما پويايی و پیچیدگی جهانیقريب

عنوان قدرتمندترين نیروی ین کرد. همان نیروی درونی که هويت ملی را بهتوان به مدت طوالنی تضمتعیین هويت را نمی

مان پیوند دهد، از هايی را که ما را به شکلی مطمئن به »خانه« ملیتواند برخی از رشته آور مدرنیته مطرح کرد، اکنون میالزام 

های وجود دارد، آن است که ازدياد موقعیتشود، شدن تهديد میهم بگسلد. حقیقتی که در ادعای هويت ملّی از سوی جهانی

(. وی همچنین بواسطه 150: 1387هايی را پیش روی برتری هويت ملی قرار دهد )کريمی بالن، تواند چالشهويتی می

 کند. های ارتباطی جديد، از امکان تحقق يک فرهنگ جهان وطنی هم ياد میگسترش تکنولوژی 

قادات مذهبی بین دو گروه از دانش آموزان )کسانی که از فضای مجازی استفاده می برای آزمون فرضیه ششم )میزان اعت -

کنند و کسانی که از فضای مجازی استفاده نمی کنند( متفاوت است( از آزمون تی تست مستقل استفاده کرديم. نتايج نشان 

ست لذا می توان فرض صفر را رد کرد. کمتر ا 05/0شده که از  000/0سطح معنی داری  با  -122/8برابر  Tاندازه داد که 

با يکديگر تفاوت دارند. با توجه به اينکه اعتقادات مذهبی میزان  يعنی واريانس دو گروه باهم برابر نیست و گروه ها از لحاظ

استفاده کرده اند کمتر از میانگین گروه دوم کسانی که از  شبکه های اجتماعی مجازیمیانگین گروه اول يعنی کسانی که از 

های شبکه از  در بین کسانی کهاعتقادات مذهبی استفاده نکرده اند است بنابراين می توان گفت  شبکه های اجتماعی مجازی

ها در ای الزارسفلد نیز بر نقش اندک يا محدود رسانهالگوی دو مرحله استفاده کرده اند کمتر است. اجتماعی مجازی

نهد. براين اساس، رسانه اگر تأثیر دارد، اين تأثیر تقويت باورها و اعتقادات موجود است. الگوی  گیری شخصی تأکید میتصمیم

های موفقی از نظر اقتصادی يا ه از جامعه دارد و معتقد است که رهبران فکری الزاماً آدمگرايانای ديدگاهی کثرتدو مرحله

هايی از قشرهای مختلف جامعه باشند که به خاطر دانش و ذهن خالق خود مورد توانند آدممرتبه اجتماعی نیستند، بلکه می

گیرد و ها را در بستر شرايط اقتصادی در نظر مییر رسانهای اين است که تأثگیرند. نقطۀ قوت الگوی دو مرحلهاحترام قرار می

گذارند. بلکه در چهارچوب روابط اجتماعی است که نه تنها بر باورها و ها تأثیر مستقیمی بر افراد باقی نمیمعتقد است که رسانه

 دهند، تأثیر دارند.ها نشان میآنها و توجهی که به شوند، بلکه بر نحوة کاربردشان از رسانهديدگاههای مردم مؤثر واقع می

 

 پیشنهادها و ارائه راهکارها

 رگذار یتأثکاربران  انزوای اجتماعیبر  تواندیمی اجتماعی اينترنتی هاشبکه ی پژوهش میزان استفاده از هاافتهبر مبنای ي ـ 1

 اعتماد انقباض و است افزايش رو به و يافته رواج جامعه در منفی فردگرايی نوعی گفت، بايدانزوای اجتماعی  بحث درباشد. 

 جمعی نفع تعارض در کندیم سعی اجتماعی شرايط از منفی ادراک جهیدرنت فرد است. کرده تشديد را  فردگرايی اين اجتماعی

 و دادهازدست  را » ملی « به مای خود تعلق پس برساند آسیب ديگران به اگر حتی را برگزيند؛ خود نفع فردی، نفع با

اما ؛ يیگراجمع ی و تقويت سرمايه اجتماعی راهی است برای تقويت دهشکل .ابديیم کاهش او اجتماعی تعلق یطورکلبه

 ی عرضه گردد.ردولتیغ ی دولتی و هاسازمانسرمايه اجتماعی يک کاالی عمومی است بايد توسط  کهيیازآنجا

ی وجود داریمعنی اجتماعی اينترنتی و گرايش به سبک زندگی غربی رابطه هاشبکهبا توجه به اينکه بین میزان استفاده از  ـ 2

دارای   حالنیدرع ی ارزشی و هاشيگرای اجتماعی اينترنتی بومی و دارای هاشبکه بنابراين حمايت دولتمردان از  داشت،

 ی اجتماعی اينترنتی باشد.هاشبکه امر مهمی برای ترويج شعاير اسالمی از دريچه  تواندیمی الزم هاتیجذاب

 ، والدين و مسئوالن فرهنگی محلی و  کشوری بخصوص دانش آموزانای برای نوجوانان و ـ ضرورت يادگیری سواد رسانه3

 .پیشنهاد می شود



های های کاربرمحور داخلی به جای استفاده از لوگوی شبکههای معتبر ايرانی برای اعتبار بخشی به رسانهوب سايت -4

های اجتماعی پرشمار کشور خودمان در زيراخبار و مطالبشان استفاده اجتماعی خارجی و ضدايرانی فیلتر شده، از لوگوی شبکه 

 .نیز ابزارهای به اشتراک گذاری خود را تقويت کرده و در دسترس عموم قرار دهندهای اجتماعی ايرانی کنند و از طرفی شبکه

 منابع و مآخذ

اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان   یهامیزان و نوع استفاده از شبکه  یربررسی تأث(، 1395احدزاده، سیده زينب و عزيزخانی، اقباله )

روش تحقیق در (، 1395) داود ،دعاگويان  نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال.پايان ، شهر کلور

 . دانشگاه علوم انتظامی ر:ناش ،  فضای مجازی

ی  هاپژوهش   لیفرا تحلی اجتماعی مجازی و سـبک زنــدگی جوانان:  هاشبکه (،  1395)  نیمحمدحسحسنی،    ذکايی، محمد سعید و

 . 7-25فرهنگی، سال ششمريا، شماره بیست و دوم،    –پیشین، فصلنامه راهبرد اجتماعی  

، سال اول،  شدنی جهان، فصلنامه مطالعات راهبردی شدن یجهانی اجتماعی مجازی در عصر هاشبکه( کارکرد 1389رحمانزاده، علی )

 اول.   شمارهش یپ

مشهد،   3آموزان دبیرستانی ناحیه های خانواده در بین دانش (، بررسی تأثیر اينترنت بر ارزش 1384محمد )زاده، هما؛ جوادی، علی زنجانی

 . 2شناسی ايران، دوره ششم، شماره  مجله جامعه 

 های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. (، نظريه 1381سورين ورنر، تانکارد جیمز )

 (، عصر اطالعات: ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه: احد علیقلیان . افشین خاکباز،ج اول. تهران: طرح نو. 1380کاستلز، مانوئل )

نامه پژوهشکده تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام،  هش شدن و هويت فرهنگی، پژو(، جهانی 1387کريمی بالن، الهام )

 . 19شماره  

 های ارتباطات، ترجمه: مرتضی نوربخش و اکبر میرحسینی. تهران: جنگل، چاپ اول. (، نظريه1384لیتل جان استیفن )

 ها، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی. (، درک تئوری رسانه 1386ويلیامز، کوين )
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