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چکیده
در حال حاضر فضای مجازی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان و نوجوانران تبردیل
شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از شربکههرای اجتمراعی مجرازی
(شبکههای موبایلی) با روابط اجتماعی دانشآموزان به انجام رسیده است.
این پژوهش به لحاظ هدف ،از انواع کاربردی -توصیفی و تبیینی بوده و با توجه به ماهیرت
تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است .جامعره آمراری شرامل کلیره دانرشآمروزان مقطرع
متوسطه در منطقه 11آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 95-96می باشد .نمونهگیری بره
شیوه طبقه بندی متناسب (با پایه تحصیلی و جنسیت) و تصادفی سراده صرورت گرفتره و تعرداد
نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 374 ،نفر برآورد شده است .مهمترین نتایو تحقیرق بیرانگر
اینست که نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موبایلی بر عضویت در گرروههرای مجرازی،
تعامالت و روابط اجتماعی مجازی تأثیر مثبت معنرادار دارد .عضرویت در گرروههرای مجرازی برر
افزایش دوستی و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد ،اما وابستگی زیاد به اینترنت بر کاهش
روابط واقعی با اطرافیان تاثیر منفی معنادار دارد .افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان برر افرزایش
دوست و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد .همچنین نوع استفاده از شربکههرای اجتمراعی
مجازی موبایلی بر انزوا و نیز آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی تأثیر معنادار ندارد .اما آشنایی برا
دوستان بزهکار اینترنتی بر همنشینی افتراقی تأثیر مثبت معنادار دارد.
واژه ای کلیدی :فضای مجازی ،شبکه اجتماعی ،روابط اجتماعی ،دانشآموز
 -1اسوووتادیار دانشوووگا فرهنگیوووان،پردیا شوووهیدچمران شوووهر تهوووران (نویسوووند مسوووئول):
Hosseindehghan42@gmail.com
 -2استادیار دانشگا فرهنگیان ،پردیا شهید مقصودی شهرهمدان morovatbr@gmail.com
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مقدمه
جهان طی چند سال اخیر قدم به دنیای جدیدی تحرت عنروان «وب  »1و در ادامره
«وب  »2گذاشته که ظرف مدت زمان اندکی« ،وب  »2بره سربب امکران ارتبراط تعراملی
دوسویه مورد اسرتقبال کراربران فضرای سرایبری قررار گرفتره اسرت و از ایرن جهرت بره
محبوبترین نوع وبسایتها بدل شده و کاربران ،بخش قابل توجهی از وقرت خرود را بره
این شبکهها اختصاص دادهاند .شواهد و مطالعرات صرورت گرفتره حراکی از آن اسرت کره
میزان استفاده از اینترنت و شبکههای مجازی چنان رو به گسترش است که نسرل کنرونی
را نسلپ شبکه نام نهادهاند.
از زمانی که «وب» به جامعه انسانی راه یافته کسی تصور این مقدار از تغییر و تحول
را نداشت تا حدی که به رغم آسیبهای ناشی از آن تصور دنیای بدون وب دشروار اسرت.
چرا که کاربران با وجود امکاناتی مانند الین ،واتس آپ ،تانگو ،بیتالک ،فیسبروک ،تروئیتر،
لینکداین ،مای اسپیس ،اینستاگرام ،تلگرام ،ایمو و دیگر شربکههرای مجرازی ،مریتواننرد
قسمت عمدهای از ساعات زندگی خود را در این فضاها بگذرانند و از کاربردهرای مختلرف
آن بهرهمند شوند و از این طریق با دیگران ارتباط برقرار کرده و اوقات فراغت خود را نیرز
از این طریق سپری نمایند .اما به نظر میرسد این وسیله ارتبراطی ،علیررغم کارکردهرای
مؤثر و مفید خود ،مشکالتی را نیز به وجود آورده باشد.
فلسفه وجودی شبکه های اجتماعی ،تشکیل و پیوند گروه های اجتمراعی برر محرور
اشتراکات اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است ،اما نکته قابل تأمل این اسرت کره
برخالف گذشته که کاربران در فضای تعاملی همچون چت ،کمتر شخصیت و هویت خرود
را به درستی اعالم میکردند و به دلیل عدم اعتمراد الزم بررای برازگو کرردن حقیقرت ،از
نامها و شخصیتهای مستعار استفاده میکردند ،برعکس در این فضا  ،با شرکلگیرری وب
سایتهای شبکه اجتماعی مانند مرای اسرپیس ،اینسرتاگرام ،تلگررام و...کراربران تاحردی
صداقت الزم را جهت پیدا کردن دوستان قدیمی ،لذت استفاده از علم و ...به همراه اعتماد
واقعی به دست آوردند .در این تحقیق با اذعان به ایرن واقعیرت کره موضروع شربکههرای
اجتماعی و آثار و پیامدهای آن بسیار گسترده است ،سعی شده بره بررسری نروع و میرزان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی (شبکههای موبایلی) توسط دانش آمروزان مردارس
مقطع متوسطه منطقه  11شرهر تهرران پرداختره شرود و مقروالتی همچرون عضرویت در
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گروههای مجازی ،افزایش حمایت عاطفی و دوستیها و افزایش تعامالت مجرازی و واقعری
ایشان با اطرافیان (خانواده ،اقوام ،دوستان و مربیان آموزشی) و همچنرین نحروهی ارتبراط
آنان با افراد خانواده و دیگرران مرورد واکراوی و تحقیرق قررار گرفتره و درصرورت امکران،
راهکارها و پیشنهادات عملی از این دستاوردها ارائه شود.
ضرورت و ا داف تحقیق
امروزه ورود شبکههای اجتماعی مجازی به زندگی شخصی و اجتماعی افراد ،بسیاری
از معادالت مربوط به روند جامعهپذیری ،فرهنگپذیری و نحوه تعامالت اجتماعی آنهرا را
تغییر داده است و با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی به ویژه جوانان و نوجوانان
از شبکههای اجتماعی مجازی ،مسائل مربوط به ایرن شربکههرا جهرت اتخراذ تصرمیمات
صحیح و برنامهریزی دقیق ،مورد توجه مسئوالن فرهنگی و آموزشری و نیرز والردین قررار
گرفته است.
بر این اساس میتروان گفرت کره پتانسریلهرای مثبرت و کاربردهرای مفیردی کره
جنبه های گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و تسرریع ،تسرهیل و خالقیرت را
برایش به ارمغان آورده ،بخشی از تواناییهای معجزهآسای این شبک جهانی است .اما ایرن
شبک جهانی و در حال گسترش ،روی دیگری نیز دارد و آن وجود خطرات بالقوهای اسرت
که گاهی میتواند به خساراتی بزرگ و جبرانناپذیر مبدل شود .بره طرور کلری ،گسرترش
اینترنت در جامعه موجب بروز فرصت هرایی جهرت افرزایش آگراهی افرراد و حتری ایجراد
اشتغال برای برخی از افراد شده است ،ولی تهدیداتی نیز به همراه دارد .با حضور اینترنت،
عالوه بر وجود دنیای واقعی و الگوهای ارتباط سنتی در آن ،فضراهای مجرازی نیرز ایجراد
شدهاند که نحوة تولید ،انتقال و مصرف اطالعات در آنهرا دیگرر بره شریوة سرنتی صرورت
نمیپذیرد و این الگوها ،کامالا دگرگون شدهاند .گسترش فضاهای مجازی مانند انواع دیگرر
تحوالت و پیشرفتها ،پیامردها و آثرار مثبرت و منفری گونراگونی را در جامعره و زنردگی
کاربران این گونه فضاها ایجاد کرده است.
اما از آنجایی که در حال حاضر فضای مجازی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتبراطی
در سطح جامعه و جهان تبدیل شده و برای بسیاری از افراد استفاده از این فضای مجازی،
به یکی از امور ضروری روزمره تبدیل شده و همچنین دسترسی افراد بره فضرای مجرازی
آسانتر گردیده تا جایی که حتی نوجوانان نیز به راحتی به این فضا دسترسری دارنرد ،بره
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نظر میرسد که انجام پژوهشی در این راستا ضروری و مفید باشد .از سوی دیگر مشراهده
میشود که هر روزه میانگین سنی کاربران شبکههای اجتماعی به شردت کراهش یافتره و
بخش عمدهای از اوقات دانش آموزان -به عنوان بخش عمدهای از جمعیرت کشرور -را بره
خود اختصاص داده است .از این رو ،پرداختن به مسائلی که مربوط به این قشر عظیمری از
جامعه به عنوان آینده سازان کشور میباشد ،از ضروریات است.
مبان نظری
«ژان کازنو» درباره قدرت وسایل ارتباط جمعی مینویسد :این اندیشه در نظر مرردم
رواج یافته که وسایل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و مریتواننرد افکرار فلسرفی و
سیاسی را منقلب نموده و شکل تازهای بدان بخشند و به اختیار ،تمامی رفتارها را هردایت
نمایند .در این صورت انسانها خود به عنوان عاملی در راه حراست از مواریث ،هنجارهرا و
قوانین جامعه تجلی میکنند و وسایل ارتباط جمعی سریع ،قدرتمند و مؤثر در راه ترأمین
این منظور هستند.
«کراتز»« ،بالمرر» و «گرورویچ» برداشرتی کارکردگرایانره از« نظریره اسرتفاده و
خوشنودی» ارائه میدهند .نیازهایی که از رسانههای جمعی انتظار دارد و منجر میشرود
به الگوهای متفاوت مواجهه با رسرانه کره نتیجره آن خوشرنودیهرای مررتبط برا نیراز و
پیامدهای دیگری است که اغلب ناخواسته است (سورین و تانکرارد .)1380 ،مخاطرب در
این رویکرد فعال است از این جهت که به دنبال رضایتمندی است(.آقابابایی.)3 :1387،
نظریه دو جهانی و دو فضایی شردنپ «عراملی» نیرز برراین بنیران اسرتوار اسرت کره
«شبکهای شدن جامعه امروز ،معنای همهچیز و هر چیزی را مورد بازاندیشری قررار داده و
مفاهیم تازه ای را نیز ایجاد کرده است» (عاملی .)14 :1388 ،افراد در چنین فضایی که به
صورت جهانی در محل خود زندگی میکنند ،با جهان اجتماعی و به دنبال آن با ارزشهرا،
هنجارها ،آیینها و امور تازهای مواجه و آشنا میشوند (همان.)23 :
طرفداران نظری شبکه براین باورند که وجود شبکههای اجتماعی به صرورت حرایلی
در مقابل فشارهای درونی عمرل میکنند ،بره نحروی کره برا فرراهم آوردن حمایرتهرای
عاطفی ،دوستیها و فرصتهایی برای اعمال اجتماعی معنادار در قالب سررمایه اجتمراعی،
اثر بسیار مهم و مؤثری بر عزت نفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگیها
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دارد و درنهایت به احساس سالمت روانری افرراد جامعره منجرر مریشرود .بره نظرر آنهرا
شبکههای اجتماعی ،نوعی سرمایه اجتماعی برای کاربران فراهم میآورند.
از نگاهی دیگر محیط تعاملی اینترنت را میتوان فضایی در نظر گرفت کره بره سران
حوزه عمومی هابرماس کاربران به راحتی در آن بره گفرتوگرو مریپردازنرد .در ایرن فضرا
همچنین کاربران نیازها ،مسرائل و مشرکالت خرود را مطررح و انررژی عراطفی را در ایرن
محیطها مصرف مینمایند که این تخلیه انرژی احتماالا برر ارزشهرای خرانواده و ارتبراط
اعضای خانواده با یکدیگر میتواند مؤثر واقع شود (یزدخواستی و همکاران.)37 :1392 ،
بنظر کاستلز آنچه که شبکههای اجتماعی سایبر را از شبکههرای اجتمراعی فیزیکری
متمایز میسازد ،نه بنیانهرای نظرری آنهرا ،بلکره متفراوت برودن بسرتر و سرازوکارهای
ارتباطی و شیوه تعامل است .شبکههای اجتماعی سایبر ،یکی از بسترهای زندگی در عصرر
اطالعاتاند که روابط رسمی و دیوانساالرانه از آنها رخت بربسته و تعامل در آنها آسانتر
شده است( .کاستلز  .)20 : 2009 ،وی ویژگیهای ایرن شربکه هرا را انعطرافپرذیری بره
معنای توانایی بازسازی ،مطابق تغییرات محیطی و توجه به اهداف ،در عین تغییر اجزاء ،و
یافتن اتصالهای جدید ،مقیاسپذیری ،قابلیت انبساط یا انقباض اندازه شبکه میداند.
براساس تحقیقات صورت گرفته در حوزه «شبکههای اجتماعی»در داخل و خرارج از
کشور نتایو متفاوتی-تاثیرات منفی و مثبت -حاصل شده است :یافتههای برخی مطالعرات
بیانگر این است که استفاده نادرسرت از شربکههرای اجتمراعی مجرازی و در کرل فضرای
مجازی میتواند وابستگی زیاد به اینترنت ،و افرزایش بزهکراری اینترنتری و دوسرتیهرای
ناسالم با جنس مخالف را به همراه داشته باشد (معمرار و همکراران ( ،)1391،عردلی پرور
.)1391،
گوستا و مش ()2012در پژوهشی نشان میدهند که دانشآموزانی که معموالا مردت
زمان زیادی از اینترنت استفاده میکنند ،با والدین خرود دچرار مشرکل مریشروند و ایرن
مسأله بر کیفیت ارتباط آنها اثر میگذارد .دانشآموزان در تمام سنین ممکن است تا حد
نزول نمرههای درسی و به هم خوردن روابط دوستانه خود ،در اینترنت زمان صرف کننرد.
نتایو پژوهش اوداکی و کالکان ( )2010نشان دادند کره اسرتفاده از اینترنرت برا تنهرایی،
اضطراب ،عدم محبوبیت رابطه معناداری دارد و در دانشآموزان پسر این مشکالت بیش از
دختررران اسررت .گروسسررک و همکرراران ( )2011در تحقیقرری درخصرروص اسررتفادههررای
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دانشررگاهی از فیسرربوک اشرراره کررردهانررد بیشررترین مرروارد اسررتفاده دانشررجویان شررامل
اسررتفادههررای اجتمرراعی نظیررر :در تمرراس بررودن بررا خررانواده ،دوسررتان و آشررنایان ،برره
اشتراکگذاری و تگ کردن (نامگذاری) عکسها و مشرارکت در فعالیرتهرای اجتمراعی و
داوطلبانه است و کمتر برای اهداف آموزشی از این شبکه بهره گرفته شرده اسرت .ادمونرد
اوکالهاما ( )2010در پژوهشی نشان داد که در میان نیازهرای روحری ˚ روانری ،نیراز بره
رقابت و استقالل برا میرزان اسرتفاده از فیسربوک همبسرتگی مثبرت داشرته و فیسربوک
توانسته است تعادلی میان نیازهرای اجتمراعی و روانری کراربران ایجراد کنرد (بره نقرل از
برارخوس و تاشرریرو .)137 :2010 ،نرری و همکرراران ( )2009در پژوهشری برره ایررن نتیجرره
رسیدند دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت داشتند ،میزان براالیی از افسرردگی و اضرطراب را
دارا بودند و عواملی همچون خانواده تکوالده ،سن دانشجو ،محرل اقامرت و احسراس غربرت
همگی رابطه معناداری با اعتیاد به اینترنت دارند .نتایو پرژوهش کریم و همکراران ()2009
نشان دادند افرادی که منزوی هستند و از مهارتهای اجتماعی خوبی برخروردار نیسرتند،
بیش از سایرین استفاده اجباری از اینترنت را دارند که تبعات زیادی را بر زندگی آنهرا بره
همراه داشته ،آنها بیش از پیش منزوی میشوند و فعالیتهای سالم اجتماعیشران مخترل
میشود .کیهان و کیهان ( )2008در پژوهشی بر روی دانشجویان دانشگاه ترکیه نشان دادند
که تنهایی و افسردگی پیشبینی کنندههرایپ مشرکلزا برودن اسرتفاده از اینترنرت هسرتند.
«تنهررایی» برره عنرروان مهررمترررین متغیررر پرریشبینرریکننررده و «افسررردگی» برره عنرروان
پیشبینیکننده دوم شناسایی شدند .سنز و همکاران ()2003در پژوهشی به بررسی مصررف
رسانههای جمعی در بین دانش آموزان اسپانیایی پرداختند .یافتهها نشانگر این هسرتند کره
حدود90درصد نوجوانان دارای تلفن همراه هستند و به طور میانگین به میزان  49دقیقره در
روز از اینترنت استفاده مینمایند .پسران ترجیح میدهنرد کره بیشرتر بره گشرت و گرذار و
دانلود بازی بپردازند و دختران عالقه بیشتری به چت و ارسال ایمیل از خود نشان میدهنرد.
لیونگ و لی( )2002در مطالعات خود برر روی افرراد 15ترا 65سراله هنرگکنگری نتیجره
میگیرد که ابعاد لذتجویی ،اجتمراعی برودن ،جسرتجوی اطالعرات برا بعرد اطالعراتی و
احساسی حمایت اجتماعی به طور معناداری رابطه دارند .پیترر دل ( )2001برر ایرن براور
است که اینترنت نیز همچون فناوریهای دیگرر سربب کرمتحرکری شرده و ترالش بررای
برقراری روابط با دیگران در دنیای واقعی را کاهش میدهد که میتواند منجرر بره انرزوای
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اجتماعی شود .بولن و هری ( ) 2000بره ایرن نتیجره رسریدند کره هرچره جوانران زمران
بیشتری را با اینترنت سر کنند ،زمان کمتری را صرف محیط اجتماعی واقعیشان خواهند
کرد .به عالوه آن که جوانان معتراد بره اینترنرت هماننرد سرایر معترادان ،دچرار عالیرم و
شاخصههای اعتیاد مشخص هستند .نورمن نای ( )2000استاد دانشگاه اسرتفورد براسراس
مطالعات خود اظهار میدارد هر چه قدر میزان استفاده از اینترنت افزایش یابد افراد زمران
کمتری را با دوستان و فامیل میگذرانند ،کمتر به خرید رفته یا حتی کمتر تلویزیون نگاه
میکنند .یانگ ()1998در مطالعهای که انجام داد ،دریافرت کره  80درصرد از پاسرخگویران،
کاربران وابسته به اینترنت بودند که انگارههای رفتار معتادانه قابرل تروجهی را از خرود برروز
دادند .وی خاطر نشان میسازد که وابستگی به اینترنت ،گسستها و انقطاعهای شردیدی در
زندگی تحصیلی ،اجتماعی ،مالی و شغلی مشرارکتکننردگان ایجراد کررده اسرت .گرینفلرد
( )1998در مطالعهای که روی کاربران اینترنت انجام داد مشاهده کرد که عمدهترین مواد
مصرفی اینترنت عبارتند از :اتاقهای چت ،هرزهنگاری ،خرید آنالین و نامره الکترونیکری.
هم چنین حدود یک سوم از مشارکتکنندگان در این مطالعه اظهار داشتهاند که آنهرا از
اینترنت به عنوان یک روش فرار از وضع همیشگی و یا تغییر خلق و خرویشران اسرتفاده
میکنند .یاسمینژاد ،آزادی و امویی ( )1390در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتنرد
که فضای مجازی میتواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد .به طوری کره امرروزه،
بخش عمدهای از جرایم مربوط به حوزة کرامپیوتر ،اینترنرت و فضرای مجرازی اسرت کره
امنیت اجتماعی را هدف قرار دادهاند .مصطفوی کهنگری ()1393هرم برا مطالعره برر روی
دانشجویان دانشگاه پیام نور نشان داد که اسرتفاده از اینترنرت تراثیر مسرتقیم برر انرزوای
اجتماعی استفادهکنندگان دارد.
این در حالی است که برخی از پژوهشها به جنبههرای مثبرت و مفیرد شربکههرای
اجتماعی نظر داشتهاند و از شربکههرای اجتمراعی بره عنروان ابرزاری جهرت جمرع آوری
دادههای مفید یاد میکنند (ردموند )2010 ،و برخی دیگر ،شبکههای اجتماعی را ابرزاری
جهت تسهیل و حمایت از فعالیرتهرای پژوهشری مریداننرد (مریالن و بررومیو.)2011 ،
براساس مطالعات صورت گرفته ،میزان و نروع اسرتفاده از شربکههرای اجتمراعی مجرازی
پیامرردهای مثبترری چررون بهبررود برنامررهریررزیهررای آموزشرری و پژوهشرری (صررائمی و
همکاران )1393،و بهبود فرایند ارزیابی کاربران (ودارز )2011 ،را در پی داشته اسرت کره
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این مهم از تعامالت واقعی در فضای مجرازی حاصرل شرده اسرت .افرزایش حمایرتهرای
عاطفی از سوی خرانواده و دوسرتان نیرز از پیامردهای مثبرت بهررهگیرری از شربکههرای
اجتماعی مجازی است که در نهایت این مهم میتوانرد بهبرود سررمایه اجتمراعی (آذری و
امیدوار( ،)1391 ،اخوان مالیری و همکاران )1393،و بهبود شادکامی در افراد را به همراه
داشته باشد (اخوان مالیری و همکاران )1393 ،و بهبود گروه در فضای مجرازی بسرته بره
نوع استفاده (آموزشی یا پژوهشی) میتواند بهبود وضعیت درسی در دانشآموزان را سبب
شود که همه این موارد میتواند از پیامدهای مثبت بهررهگیرری از شربکههرای اجتمراعی
مجازی باشد .ولمن و همکاران ( )2001نیز گزارش کردهاند اینترنت نه تنها روابط اولیه برا
دوستان و اقوام را به طور آنالین بهبود میبخشد ،بلکه روابط آفالین را هم زیاد میکند که
مثال آن روابط رودررو و روابط تلفنی است .همچنین نتایو برخی تحقیقات بیانگر اینسرت
که بهرهگیری از فضای مجازی منجر به ایجراد تعرادل میران نیازهرای اجتمراعی و روانری
کاربران شده است و اینترنت نقش مثبتی در زندگی مردم داشته است( .ادمونرد اوکالهامرا
 2010،به نقل از بارخوس و تاشیرو )2010 ،و دست آخر این که تحقیقات نشان داده کره
پیدایش فضای مجازی جنبههای مثبت دیگری نیز داشته است به عنوان مثال شرماری از
شبکههای اجتماعی ،در سالهای اخیر ظهور پیدا کردهاند که امکران سراخت شربکههرای
تخصصی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهند( .بتولی و نظری .)1393 ،بنابراین میتروان
گفت که فضای مجازی صرفاا اثرات منفی نداشته ،و مریتروان برا برهکرارگیری آنهرا در فرآینرد
آموزشی و یا درمانی ،از آنها به طور بهینه استفاده نمود ( تیکلیهایمانوت و هاچمن.)2011 ،
جمعبندی دیدگاههای مطرح شده نمایانگر تاثیر وسیع پیشرفت تکنولوژی و توسرعه
ارتباطات از طریق رسانههای نوین همچون اینترنت و شبکههای مجازی برر تمرامی ابعراد
زندگی مردم است .در این میان ،کودکان و نوجوانان امروزی ،بیش از سایرین تحرت ترأثیر
این رسانهها بوده و استفاده از آن به بخشی جدایی ناپرذیر از زنردگی آنهرا تبردیل شرده
است .عالوه بر این ،استفادهی نوجوانان از این رسانهها بره عنروان ابرزار سررگرمی ،امکران
تجربه فضاهای عینی را تا حدی از آنان سلب نموده اما از سوی دیگر دستاوردهای مثبتری
نیز به دنبال داشته است.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر در سال  1395صورت گرفتره و از نروع مقطعری مریباشرد .از لحراظ
هدف ،از انواع کاربردی -توصیفی و تبیینی بروده و برا توجره بره ماهیرت تحقیرق از روش
پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری شامل کلیه دانرشآمروزان مقطرع متوسرطه در
منطقه 11آموزش و پرورش تهران میباشد که بالغ برر  13331نفرر هسرتند (مرکرز آمرار
ایران .)1390 ،نمونهگیری به شیوه طبقهبندی متناسب (برا پایره تحصریلی و جنسریت) و
تصادفی ساده صورت گرفته و تعداد نمونه نیرز برا اسرتفاده از فرمرول کروکران 374 ،نفرر
برآورد شده است.
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ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است و برای بررسی روایی آن از روش اعتبرار
صوری (بر پایه قضاوت اساتید مجرب و کارشناسان خبره) استفاده شده است تا برا اعمرال
دیدگاههای اصالحی آنان ،برداشت یکسانی از سئواالت بدست آید .پایایی پرسشنامهها نیز
بوسیله آزمون آلفای کرونباخ ( )�= 0/753مورد تأیید قرار گرفرت .نترایو ضرریب پایرایی
پرسشنامه و ابعاد آن در ذیل آمده است:
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جدول هماره  :1ضریب پایای پرسشنامه و ابعاد آن
ابعاد

آلفای کرونباخ

عضویت در گرو های مجازی

0/78

افزایش حمایت عاطفی

0/73

افزایش دوستیها

0/725

افزایش تعامال

مجازی با اطرافیان

0/729

افزایش تعامال

واقعی با اطرافیان

0/80

آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی

0/71

وابستگی زیاد به اینترنت

0/82

همنشینی افتراقی

0/71

کاهش رواب واقعی با اطرافیان

0/78

کل پرسشنامه

0/753

همانطور که مندرجات جدول شماره 1نشان میدهرد ضرریب پایرایی پرسشرنامه و
ابعاد آن باالی 0/70است از اینرو پایایی پرسشنامه و ابعادش مورد تأیید قررار مریگیررد.
تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه و اثبات یا رد فرضیات پژوهش نیز از طریرق نررمافرزار
 SPSSV20و لیزرل و با کمک آزمونهای همبستگی ،تی دو و تحلیل مسیر صورت گرفته
است.
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جدول هماره :2ت زیع میزان استفاده از هبکه ای م بایل به تفکیک جنسیت
دختران

شبکه های

پسران

موبایلی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

تلگرام

76

37/1

81

47/9

اینستاگرام

72

35/1

59

34/9

الین

41

20

15

8/9

واتا اپ

7

3 /4

7

4/1

فیسبوک

7

3 /4

5

3

سایر

2

1

2

1/2

205

100

169

100

مجموع

نتایو توصیفی جدول شماره 2بیانگر این است که میزان استفاده دختران و پسران از
شبکههای موبایلی تا حدودی نزدیک به هم میباشد .اما نوع شبکه مورد اسرتفاده برا هرم
متفاوت است .درحالیکه بیشترین استفاده پسران در مقایسه با دخترران از شربکه تلگررام
(47.9درصد) ،واتس آپ(4.1درصد) و سایر شربکههرای موبرایلی (1.2درصرد) مریباشرد،
بیشترین استفاده دختران در مقایسه با پسران در شربکههرای اینسرتاگرام (35.1درصرد)،
الین (20درصد) و فیسبوک (3.4درصد) میباشد.
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جدول هماره :3مبستگ مابین ن ع استفاده و عض یت در گروه ای مجازی
علمی-

ارتباط با

تماس

سرگرمی و

آموزشی و

جنس

عضویت در

عضویت در

مخالف

گروه مجازی

گروه

عضویت در

مجازی

گروه مجازی

0/496

0/427

0/630

0/089

0/241

0/000

0/000

0/000

0/086

0/000

374

374

374

374

374

تلفنی و
عضویت در
گروه
مجازی
همبستگی
پیرسون
درجه
معناداری
تعداد

چت و
عضویت
در گروه
مجازی

جدول شماره 3در راستای اثبات یا رد فرضیه اول پژوهش مبنی بر رابطه مابین نروع
استفاده از شبکههای موبایلی و عضویت در گروههای مجازی میباشد و نشان میدهد کره
درجه معناداری ( )p=0/000برای تماس تلفنی ،چت ،سرگرمی و ارتباط با جنس مخرالف
کوچکتر از ( )p <0/05است ،از اینرو فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .میرزان همبسرتگی
به ترتیب میان متغیرهای تماس تلفنری ( ،)0/496چرت ( ،)0/427سررگرمی ( ،) 0/630و
ارتباط با جنس مخالف ( )0/241با عضویت در گروههای مجازی نشانگر این اسرت کره برا
افزایش استفاده از هرکدام از موارد 5گانره فروق ،میرزان عضرویت در گرروههرای مجرازی
افزایش مییابد.
همچنین با توجه به نتایو جردول ،درجره معنراداری ( )p=0/086بررای بهررهگیرری
علمی-آموزشی از ( )p>0/05بزرگتر است؛ در نتیجه میان بهرهگیری از مطالرب علمری-
آموزشی و عضویت در گروههای مجازی رابطه معنادار وجود ندارد.
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جدول هماره :4مبستگ مابین ن ع استفاده و افزایش حمایت عاطف با اطرافیان
تماس
تلفنی و
افزایش
حمایت
عاطفی
همبستگی
پیرسون

تعداد

چت و

سرگرمی و

افزایش

افزایش

حمایت

حمایت

عاطفی

عاطفی

علمی-
آموزشی و
افزایش
حمایت
عاطفی

ارتباط با
جنس
مخالف و
افزایش
حمایت
عاطفی

0/732

0/617

0/831

0/002

0/359

374

374

374

374

374

نتایو حاصل از جدول شماره 4ضریب همبستگی مابین تماس تلفنی ،چرت ،سررگرمی
و ارتباط با جنس مخالف با افزایش حمایت عاطفی را نشان میدهد .برا توجره بره آزمرون
همبستگی مابین سرگرمی و افزایش حمایت عاطفی ( ،)0/831همبستگی مابین تماس تلفنی و
افزایش حمایت عاطفی ( ،)0/732همبستگی مابین چرت و افرزایش حمایرت عراطفی ( ،)0/617
همبستگی مابین ارتباط با جنس مخالف و حمایت عاطفی ( )0/359مریتروان گفرت کره هرگراه
استفاده از شبکههای موبایلی به منظور سرگرمی ،چت ،تماس تلفنی و ارتبراط برا جرنس مخرالف
افزایش یابد ،حمایت عاطفی نیز افزایش مییابد .باتوجه به سطح معناداری ( )/000با 99درصد
اطمینان می توان گفت که بین این چهار متغیر برا متغیرر وابسرته ،همبسرتگی معنراداری
وجود داشته و تصادفی نبوده فلذا نتایو آن قابل تعمیم به جامعه آماری است .همچنین برا
توجه به اینکه درجه معناداری ( )p=0/974بررای متغیرر بهررهگیرری علمری-آموزشری از
( )p >0/05بزرگتر است ،درنتیجه مابین بهره گیری علمی-آموزشری و افرزایش حمایرت
عاطفی رابطه معنیدار وجود ندارد.
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جدول هماره :5مبستگ مابین ن ع استفاده و افزایش دوست

همبستگی
پیرسون
درجه

ا با اطرافیان

علمی-

ارتباط با

آموزشی و

جنس مخالف

افزایش

و افزایش

دوستیها

دوستیها
0/667
0/000

تماس تلفنی و

چت و

سرگرمی و

افزایش

افزایش

افزایش

دوستیها

دوستیها

دوستیها

0/569

0/306

0/427

-0/267

0/000

0/000

0/000

0/000

معناداری
تعداد

374

374

374

374

374

در جدول شماره  5با توجه به اینکه درجه معناداری ( )p=0/000مابین نوع اسرتفاده
از شبکههای موبایلی و افزایش دوستیها ،کوچکترر از ( )p </05اسرت فلرذا همبسرتگی
معناداری مابین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته وجود دارد .از اینرو فرضریه سروم نیرز
مورد تأیید قرار میگیرد .بدین ترتیب میزان همبسرتگی مرابین تمراس تلفنری و افرزایش
دوستیها 0/569میباشد ،میرزان همبسرتگی مرابین چرت و افرزایش دوسرتیهرا 0/306
میباشد ،میرزان همبسرتگی مرابین سررگرمی و افرزایش دوسرتیهرا  0/427مریباشرد و
همچنین همبستگی مابین ارتباط با جنس مخالف و افرزایش دوسرتیهرا  0/667گرزارش
شده است که همگی نشان از رابطه مستقیم با متغیر وابسته دارد .البته میزان همبسرتگی
مابین بهرهمندی علمی-آموزشی و افزایش دوستیهرا  -0/267کره جهرت معکروس دارد؛
یعنی هرگاه استفاده از شبکههای موبایلی به منظور استفاده علمی-آموزشی افزایش یابرد،
میزان دوستیها کاهش مییابد.
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جدول هماره :6مبستگ مابین ن ع استفاده و افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان
ارتباط با
تماس تلفنی و

چت و

افزایش

افزایش

تعامالت

تعامالت

مجازی

مجازی

سرگرمی و
افزایش تعامالت
مجازی

علمی-آموزشی

جنس

و افزایش

مخالف و

تعامالت

افزایش

مجازی

تعامالت
مجازی

همبستگی
پیرسون
درجه

0/386

0/390

0/539

0/033

0/174

0/000

0/000

0/000

0/520

0/001

معناداری
تعداد

374

374

374

374

374

نتایو حاصل از جدول شماره 6بیانگر همبستگی مابین متغیرهای مستقل به اسرتثنای
یک متغیر با متغیرهای وابسته میباشد .با توجه بره آزمرون پیرسرون ،میرزان همبسرتگی
مابین متغیرهای مستقل با وابسته بدین شرح میباشد :همبستگی مابین تمراس تلفنری و
افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان 0/386است ،همبستگی مابین چت و افزایش تعامالت
مجازی با اطرافیان  0/390میباشد ،همبستگی مابین سرگرمی و افزایش تعامالت مجرازی
 0/539میباشد ،همبستگی مابین ارتباط با جنس مخالف و افزایش تعرامالت مجرازی برا
اطرافیان  0/174میباشد که همگی نشان از آن دارد که افزایش نوع استفاده از شبکههای
موبایلی موجبات افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان میگردد .اما بررعکس رابطره مرابین
بهرهگیری علمی-آموزشی و افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان معنرادار نبروده و ممکرن
است ناشی از تصادف و شانس باشد.
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جدول هماره :7مبستگ مابین ن ع استفاده و آهنای با دوستان بز کار اینترنت
سرگرمی و

علمی-آموزشی

ارتباط با جنا

تماس تلفنی و

آشنایی با

و آشنایی با

مخالف و آشنایی

دوستان بزهکار

دوستان بزهکار

با دوستان

اینترنتی

اینترنتی

بزهکار اینترنتی

-0/098

-0/049

-0/021

-0/062

-0/053

0/047

0/344

0/681

0/229

0/303

آشنایی با
دوستان بزهکار
اینترنتی
همبستگی
پیرسون
درجه

چت و آشنایی
با دوستان
بزهکار اینترنتی

معناداری
تعداد

374

374

374

374

374

با توجه به نتایو جدول شماره  7درجه معنراداری بررای تمرامی اشرکال اسرتفاده از
شبکههای موبایلی-به استثنای تماس تلفنری -از  5درصرد بزرگترر ( )p >0/05اسرت ،در
نتیجه فرض صفر ( ) پذیرفته میشود و فرض یک ( ) رد میشرود ،از ایرنرو فرضریه
«مابین نوع استفاده از شبکههای موبایلی و آشرنایی برا دوسرتان بزهکرار اینترنتری رابطره
معنیدار وجود دارد» ،به جز یک مورد رد میشود.
جدول هماره 8مبستگ مابین ن ع استفاده و کا ش روابت واقع با اطرافیان
تماس تلفنی

سرگرمی و

علمی-آموزشی

ارتباط با جنس

کاهش روابط

و کاهش روابط

مخالف و کاهش

واقعی

واقعی

روابط واقعی

-0/339

-0/450

-0/340

0/109

-0/157

0/000

0/000

0/000

0/036

0/002

374

374

374

374

374

و کاهش

چت و کاهش

روابط

روابط واقعی

واقعی
همبستگی
پیرسون
درجه
معناداری
تعداد
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نتایو جدول شماره  8بیانگر این است که هرچقردر اسرتفاده از شربکههرای مجرازی
بیشتر باشد ،روابط واقعی با اطرافیان کاهش مییابد .مثالا افزایش تماس تلفنری منجرر بره
کاهش روابط واقعی میگردد ( .)-0/339هرچقدر میرزان اسرتفاده از چرت افرزایش یابرد،
منجر به کاهش روابط واقعی میشود ( .)-0/450هرچقدر میزان سرگرمی در شربکههرای
موبایلی بیشتر باشد ،کاهش روابط واقعی اتفراق مریافترد ( .)-0/340همچنرین هرچقردر
ارتباط با جنس مخالف افزایش یابد ،منجر به کاهش روابرط واقعری مریگرردد (.)-0/157
همبستگی مابین ارتباط برا جرنس مخرالف و کراهش روابرط واقعری ( -0/157معکروس)
میباشد .اما هرچقدر بهرهمندی علمی و آموزشی افزایش یابد ،منجر به بهبود روابط واقعی
میگردد.

جدول هماره :9میزان استفاده بر حسب جنسیت آزم ن ت دونم نهای مستقل
تعداد

سیت

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

میزان

زن

205

3/27

1/020

0/0712

استفاده

مرد

169

2/88

1/229

0/0945

طبق مندرجات جدول شماره 9مشاهده میشود که میانگین دو جامعه با یکدیگر متفراوت
هستند.
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جدول هماره:10بررس تفاوت پاسخ به ان اع استفاده بر حسب جنسیت

آزمون
برابری

T-testبرای بررسی میانگین ها

واریانس
ها
سطح
 Fمعنی t
داری
برابری

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

بازه اطمینان %95
تفاوت
میانگینها

5/766 0/263 1/255

خطا
مینیمم
372

ماکزیمم

0/325 0/0928 0/53508 0/000

0/17

تماس واریانس ها
تلفنی

نابرابری

0/719 0/350 0.0938 0/53508 0/000 338/930 5/699

واریانس ها
برابری
چت

5/748 0/000 36/447

372

0/687 0/336 0/0890 0/51194 0/000

واریانس ها
نابرابری

0/695 0/328 0/0934 0/51194 0/000 258/502 5/481

واریانس ها
برابری
سرگرمی

7/394 0/000 15/091

372

1/110 0/643 0/1186 0/87713 0/000

واریانس ها
نابرابری

1/114 0/639 0/1208 0/87713 0/000 324/855 7/259

واریانس ها
علمی-

برابری

آموزشی واریانس ها

9/530 0/100 2/731

1/118 0/736 0/0973 0/92735 0/000 372
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نابرابری

1/120 0/734 0/0980 0/92735 0/000 346/368 9/457

واریانس ها
ارتباط
با جنس
مخالف

برابری

-0/130 -0/531 0/1018 -0/33113 0/001 372 -3/252 0/001 10/767

واریانس ها
نابرابری

-0/127 -0/534 0/1035 -0/33113 0/002 328/187 -3/197

واریانس ها

همانطوریکه مالحظه میشود جدول شماره 10به بررسی تفاوت واریانس دو جامعه و
آزمون تساوی میانگینها میپردازد و نتایو حاصله بیانگر سطح معنیداری در آزمون
برابررری واریررانسهررا برررای متغیرهررای «تمرراس تلفنرری» و «بهرررهگیررری علمرری-
آموزشی»می باشد که بزرگتر از  0/05درصد هستند ،درنتیجه فرض برابرری واریرانسهرا
برای آنها پذیرفته میشود.
سطح معنیداری برای متغیرهای «چت کردن»« ،سررگرمی» و «ارتبراط برا جرنس
مخالف» ،در آزمون برابری واریانس کوچکترر از  0/05درصرد مریباشرد ،بنرابراین فررض
برابری واریانسها رد میشود .با مالحظه اعداد مربوط به میانگینها متوجه میشرویم کره
سطح معنیداری میانگینها نیز برای آنها کوچکتر از  0/05میباشرد ،در نتیجره ادعرای
عدم تساوی میانگینها رد میشود و میانگین استفاده از اینترنت به منظور چت ،سررگرمی
و ارتباط با جنس مخالف در گروه دختران و پسران با یکدیگر تفاوت معنریدار دارنرد .بره
طور کلی نتایو بیانگر این است که میانگین چت در دختران بیشتر از پسران و برابر 4/26
می باشد .همچنین میانگین سرگرمی در دختران بیشتر از پسران و برابرر  4/33مریباشرد.
اما میانگین ارتباط با جنس مخالف در پسران بیشتر از دختران و برابر  3/22میباشد.

 / 122فصلنامه عل ب خبری ،هماره 25بهار 97

نم دار هماره:1نمایش بار ای عامل در مدل مفه م تحقیق (متغیر مستقل :ن ع
استفاده)

0

افزایش تعامالت
مجازی با اطرافیان

0

افزایش

عضویت در

.51

دوستی

.40

گروه های مجازی

0

0
.53

حمایت

0
.32

.50

ن

عاطفی

وع
استفاده

0
.25

تعامال

0

ت واقعی

.33

شبکه
های
اجتماع

.43

ی

روابط
اجتماعی

0

از

0
.46

مجازی
موبلیلی
موبایلی
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جدول هماره :11بار ای عامل و میزان تأثیر متغیر ای تحقیق بر
متغیر وابسته

یکدیگر
متغیر مستقل

عضویت در گروههای

میزان و نوع

تعامالتمجازی
فضای
واقعی

استفاده از شبکه

()ozviat
روابط اجتماعی

های

بار

سطح

معناداری

عاملی

معناداری

تأثیر

0/32

P<0/05

معنادار

0/33

P<0/05

معنادار

0/46

P<0/05

معنادار

P<0/05

معنادار

P<0/05

معنادار

افزایش دوستیها

مجازی
عضویت در گروه

0/51

حمایت عاطفی

های

0/50

افزایش تعامالت

فضای مجازی
افزایش دوستیها

0/40

P<0/05

معنادار

مجازی

حمایت عاطفی

0/53

P<0/05

معنادار

با اطرافیان
روابط اجتماعی

افزایش تعامالت

0/25

P<0/05

معنادار

مجازی
واقعی
تعامالت

0/43

P<0/05

معنادار

کاهش روابط واقعی

همنشینی افتراقی

-0/01

P<0/05

-

با اطرافیان

وابستگی زیاد به

-0/29

P<0/05

معنادار

اینترنت

مندرجات جدول شماره 11بارهای عراملی متغیرهرای موجرود در مردل مفهرومی را
نشان میدهد .با توجه به سطح معناداری مالحظه میشود:
نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موبایلی بر عضویت در گروههای مجرازی،
تعامالت و روابط اجتماعی مجازی تأثیر مثبت معنادار دارد.
عضویت در گروههای مجازی برر افرزایش دوسرتی و حمایرت عراطفی ترأثیر مثبرت
معنادار دارد  ،اما وابستگی زیاد به اینترنت بر کاهش روابط واقعی با اطرافیان ترأثیر منفری
معنادار دارد.
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افزایش تعامالت مجازی با اطرافیان بر افزایش دوست و حمایت عاطفی تأثیر مثبرت
معنادار دارد.
افزایش تعامالت مجازی وتعامالت واقعی بر روابط اجتماعی تأثیر مثبت معنادار دارد.
آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی بر وابستگی زیاد به اینترنت تأثیر معنادار ندارد.

نتیجهگیری به مثابه جمعبندی
همانطوری که آمد شبکههای اجتمراعی صرحنهای فرراهم مریآورنرد کره کراربران
میتوانند از هر جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،نرژاد و قرومیتی در آن حضرور یافتره و بره
نقش آفرینی بپردازند و این به منزله ظهور کنشگری و عاملیرت فررد اسرت کره بررعکس
بسیاری از رسانههای دیگر ،میتواند در آن نقش آفرینی نماید و تأثیرگذار باشد ،اثر خلرق
کند ،نظر بدهد و به محتوای آن بیفزاید .با استفاده از نظریه ساختیابی گیردنز مریتروان
استنباط کرد که هرچه کراربران بره فعالیرت بازتابانره و مشرارکتجویانره در شربکههرای
اجتماعی بپردازند ،بیشتر در تولید معنا سهیم هستند و از اینرو احتمال تأثیرگذاری آنهرا
به عنوان «عاملیت» بیشتر است ،ولری هرچره کراربران منفعرل و غیرمشرارکتجویانره در
شبکه اجتماعی حضور یابند ،بیشتر در بازتولید معنا سهیم هستند و احتمرال تأثیرپرذیری
آنها کمتر خواهد بود.
نتایو حاصل از پژوهش بیانگر این است که با افزایش میزان استفاده از شربکههرایموبایلی ،حمایت عاطفی و دوستیها افزایش مییابد کره ایرن دو از محاسرن و پیامردهای
بهرهگیری از شبکههای موبایل است .این یافتهها همراستا با نظریه بهرهمندی و خشنودی
الیهوکاتز ( )2006است که بیان میدارد دالیل و انگیزههای جذب نوجوانان به اینترنرت و
رفتار آنها در فضای مجازی زمینههای اصلی هستند که در رویکرد بهرهمندی و خشنودی
به آنها توجه میشود .این نتایو همچنین مؤید پژوهش ادموند اوکالهاما ( )2010است که
بیان میدارد فیسبوک توانسته است تعادلی میان نیازهای اجتماعی و روانی کاربران ایجراد
کند و دوستیها و حمایتهای عاطفی در بین کاربران افزایش یابد .همچنین نتایو با ایرن
یافته پاتنام که سرمایه اجتماعی در شبکههای ارتباطات اجتمراعی درون گرروههرا و برین
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گروهها در اثر تداوم رابطه بین اعضای یک گروه و بین اعضای گروههرا تقویرت مریشرود،
همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش بیانگر این است کره برا افرزایش میرزان اسرتفاده از شربکههرایمجازی موبایلی ،تعامالت مجازی با اطرافیان افزایش مییابد که این نیز از پیامدهای برروز
فناوری هایی این چنین است .امروزه به دلیل ماهیت اسرتفاده از اینترنرت در گوشریهرای
هوشمند و شبکههایی همچون تلگرام و اینستاگرام که به صورت گروهری مریتروان در آن
حضور داشت ،تشکیل گروههای مجازی بیش از پیش امکانپذیر شده است و دانشآموزان
گروههایی را در قالب دوستی و خانوادگی تشکیل دادهاند که به واسطه تعامالت مجازی برا
دوستان و اطرافیان نیازهای عاطفی کمتری را احساس مریکننرد و ایرن سربب شرده کره
حمایت عاطفی بیشتری را گزارش کنند که این مهرم را مریتروان یرک پیامرد مثبرت در
شبکههای اجتماعی مجازی دانست.این یافته با نظریه کنش ارتباطی هابرماس هرمخروانی
دارد ،به نظر میرسد احساسات کاربران فضای مجازی باعث شرده کره روابرط برین افرراد
صمیمی شده به گونهای که نیازهای خود را بیان کننرد و انررژی عراطفی خرود را در ایرن
محیط مصرف کنند .البته نتایو حاصله با یافترههرای گوسرتا و مرش ( )2012هرمخروانی
ندارد؛ آنها بیان میدارند دانشآموزانی که معموالا مدت زمان زیرادی از اینترنرت اسرتفاده
میکنند ،با والدین خود دچار مشکل هستند و این مسرأله برر کیفیرت ارتبراط آنهرا اثرر
میگذارد.
اما از سوی دیگر نتایو تحقیق بیانگر ایرن اسرت کره برا افرزایش میرزان اسرتفاده از
شبکههای موبایلی ،روابط واقعی با اطرافیان کاهش مییابد .این از ماهیت فضرای مجرازی
است که معموالا روابط چهره به چهره را کاهش میدهد .به عنوان مثرال در گذشرته افرراد
برای مناسبتهای مختلف (به عنروان مثرال تبریرک و تسرلیت) بره صرورت حضروری برا
اطرافیان در ارتباط بودند،اما امروزه به وسیله شبکههای اجتماعی مجازی این مناسربتهرا
را در قالب پیام کوتاه به یکدیگر تبریرک و تسرلیت مریگوینرد کره نشراندهنرده کراهش
تعامالت واقعی با اطرافیان مریباشرد .ایرن یافترههرا برا نترایو پرژوهش نیلسرون ()1993
همخوانی دارد که معتقد است استفاده از اینترنت همچون تماشای تلویزیون در فررد عردم
تحرک ایجاد کرده و از ارتباطات رودررو جلوگیری میکنرد .ایرن نترایو مویرد یافترههرای
نورمن نای ()2000و بولن و هری ( ،)2000نیرز براسراس نترایو مطالعرات خرود گرزارش
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کردند هرچهقدر میزان استفاده از فضای مجازی ،افزایش یابد ،افراد در فضای واقعی زمران
کمتری را با دوستان و فامیل میگذرانند.
و دست آخر اینکه نوع استفاده از شبکههای موبایل بر حسب جنسیت متفاوت اسرت.در این بین ،دختران بیش از پسران برای چت و سرگرمی از شبکههرای مجرازی اسرتفاده
میکردند ،این در حالی است که پسران بیشتر از دختران برای ارتباط با جرنس مخرالف از
شبکههای اجتماعی مجازی استفاده مریکردنرد .ایرن نترایو مؤیرد دیردگاه لیونرگ و لری
( )2002است که لذتجویی را یکی از عوامل گرایش نوجوانران بره بهررهگیرری از فضرای
مجازی میداند که این مهم در نوع استفاده (سررگرمی ،چرت) مشرهود اسرت و بره دلیرل
لذتطلبی ،نوجوانان گرایش زیادی به این فناوریها دارند .همچنرین یافترههرای پرژوهش
حاضر از نظر تفاوت میرزان اسرتفاده برر حسرب جنسریت برا پرژوهش موراهران ()2000
هم خوانی دارد ،اما در این پرژوهش دخترران بریش از پسرران از فضرای مجرازی در قالرب
شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند که به نظر میرسد جرذابیت ایرن شربکههرا
برای دختران نوجوان مورد مطالعه بیش از پسران باشد.
به طورکلی و با توجه به یافتههای پژوهش حاضر بهرهگیری از شبکههرای اجتمراعی
مجازی در نوجوانان را نمیتوان همواره و همیشه به عنوان یک آسیب تلقی کرد چررا کره
پیامدهای مثبتی نیز دارد .امروزه برخالف گذشته ،محدودیتهای دسترسری کمترر شرده
است و والدین مریتواننرد در کنرار فرزنردان در شربکه هرای اجتمراعی مجرازی از جملره
شبکههای آموزشی-علمی عضویت داشته و در تعامل با هم باشند که این میتواند برا ایرن
نوع استفاده ،بیشتر یک پیامد مثبت باشد تا آسیبی کره در گذشرته بره دلیرل اسرتفاده از
اینترنت تنها در فضایی بسته و پشت میز رایانه برای فرد میسر بود .در این راستا پیشرنهاد
میشود والدین ضمن همراهی با نوجوانران در شربکههرای اجتمراعی ،نظرارت هدفمنرد و
مستمری بر عملکرد آنها در شبکههای موبایلی داشته باشند.
پیشنهاد میشود که والدین ضمن آشنا و آگاه نمودن فرزندان خرود برا قابلیرتهرا و
جذابیتهای شبکههای اجتماعی در کنار آسیبشناسی ،این امکان را برای نوجوانان فراهم
نمایند تا همچون سایر اقشار جامعه از آن بهرهمند شروند و در برین محصروالت فکرری و
فرهنگی گوناگون بتوانند دست بره گرزینش زده و از ایرن طریرق مرانع از حضرور آنهرا در
شبکههای اجتماعی مخرب شوند .یکی از این شبکهها میتواند شبکههای خانوادگی باشرد
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که کاربران به راحتی میتوانند در آن به گفت وگرو بپردازنرد و ضرمن ایجراد یرک فضرای
صمیمی ،ابراز احساسات در آن شکل گرفته و انررژی عراطفی خرود را در ایرن محریطهرا
مصرف نمایند که این تخلیه انرژی میتواند به تقویت روابط خانوادگی منجر شود.
در آخر اینکه گرایش افکار عمومی و به ویژه نوجوانان بره فضرای مجرازی فرینفسره
تهدید تلقی نمیشود ،چرا کره فلسرفه وجرودی شربکههرای اجتمراعی ،تشرکیل و پیونرد
گروههای اجتماعی بوده و میتواند پیامدهای مثبتی همچون بهبرود تعرامالت سرازنده برا
خانواده ،دوستان و اطرافیان را به همراه دارد و از این جهت باید به عنوان یک فرصرت بره
آن نگریست .اما برای تحقق این مهم ،ضرورت دارد تا دست اندرکاران و مردیران فرهنگری
کشور با برنامهریزی هدفمند و آیندهنگر ،ضمن وضع و تدوین قوانین و مقررات مربوط بره
فضای مجازی ،نظارت منطقی و مستمری توسط پلیس فتا صورت گیرد .در همرین راسرتا
ضروری است برنامه و نرمافزارهایی طراحی شود تا امکان دسترسی کاربران نوجروان را بره
برخی از شبکههای اجتماعی محدود نموده و یا در صرورت نیراز ،برا موافقرت و همراهنگی
والدین امکان دسترسی فراهم شود.
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