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چکـیده
در این مقاله سعی شده است با استفاده از نظریه نظریه پردازان انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانواده نظير سيمن،
مرتن ،گيدنر ،کاستلز ،کلمن و نظریه پيوند اجتماعی هيرشی ،رابطه بين تکنولوژیهای نوین ارتباطی (اینترنت ،ماهواره،
کامپيوتر و تلفن همراه) و سرمایه اجتماعی (آگاهی ،اعتماد و مشارکت) و انزوای اجتماعی (عزلت گزینی ،بی تحرکی و
مصرف گرایی) مورد بررسی تجربی قرار گيرد .جامعه آماری در این تحقيق دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه یک شهر
تهران در سال تحصيلی  5981-89بوده اند و سؤاالت پرسشنامه به صورت خود اجرا پاسخ داده شده است .روش این
پژوهش از گونه مطالعات کاربردی علی-مقایسه ای یا پس رویدادی است و از تکنيک پيمایش بهره می گيرد .محاسبات
آماری این پژوهش از طریق نرم افزار  SPSSانجام شده و سپس بر اساس ضریب همبستگی اسپيرمن مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفته است .در نهایت ،اعتبار (روایی) ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پایایی ابزار سنجش بوسيله
ضریب آلفای کرونباخ  2715مورد تایيد قرار می گيرد.

واژگـان کلـیدی :تکنولوژی های نوین ارتباطی ،سرمایه اجتماعی ،انزوای اجتماعی

 -5کارشناس ارشد جامعه شناسی
 -5استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
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 -1مقدمه
این مقاله با عنوان نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطی (اینترنت ،ماهواره ،نوت بوک ،کامپيوتر و تلفن همراه) با هدف بررسی این
پدیده نوظهور و سرمایه اجتماعی در انزوای اجتماعی فرزندان در خانواده در دبيرستان های منطقه  5شهر تهران سال تحصيلی
 5989-5981پرداخته تا مناسبات بين والدین و فرزندان را در ارتباط با این پدیده مورد مطالعه قرار دهد .در بخش توصيفی ،این
مسئله بررسی می شود که آیا در خانواده های اشاره شده بين موضوع مورد مطالعه و انزوای اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ و در بخش
تبيينی با استفاده از نظریه هایی که در این رابطه است مبانی نظری مورد بررسی قرار می گيرد.

 -2بیان مسئله
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مسئوليت والدین در دوره فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به فرزندانشان موضوع جدید و چالش برانگيزی است .همانطور
که والدین در دوران رشد فرزندان خود از بدو تولد ،در هر مقطع زمانی با توجه به وضعيت فرزندشان خطرهای بالقوه را شناسایی و
راهکارهای امنيت فرزندشان را پيدا می کنند ،قدم گذاردن بچه ها در دنيای فناوری اطالعات ،مقطعی از رشد کودکان تلقی می
شود ،ارتباطات هم باید مناسبات شایسته خود را داشته باشد .در مطالعه ای که محمد نژاد انجام داده است ( ،)5992به این نکته
توجه شده که نوجوانان به طور ویژه ای در معرض خطر هستند؛ چون بدون نظارت ،آنالین می شوند و احتماالً بيشتر از دیگران در
بحث های آنالین در مورد دوستی ،ارتباطات و مسائل جنسی شرکت می کنند و تمام این موارد زمينه ای را برای انزوای آنها از
ارتباطات درون خانوادگی فراهم می آورد.
انزوای اجتماعی را که محصول عدم تعلق اجتماعی است می توان در طيف گسترده ای از حاالتی مانند بی تفاوتی ،نادیده
انگاری ،احساس عدم ارتباط و غيره مشاهده کرد (توسلی .)59:5995 ،گاه انزوا که در ارتباط با احساس ناامنی و ترس پدید می آید،
خود می تواند براثر بی اعتمادی و کناره گيری از تعامالت اجتماعی موثر واقع گردد (چلبی ،پيشين .)11:زمانی که افراد با محيط
های تهدید کننده مواجه می شوند ممکن است واکنش های مختلفی از خود نشان دهند ازجمله عدم اطمينان به دیگران ،دوری
جستن از مکان های خاص ،اخذ تدابير حفاظتی ،تغييرفعاليت های روزمره ،کاهش مشارکت در فعاليت های اجتماعی و ...که خود بر
انزوای اجتماعی افراد موثر واقع می شوند (چلبی وامير کافی .)8:5999،در واقع انزوا و جداشدن از کليه جریانها و رخدادهای حيات
اجتماعی ،صورت و وجهی از بيگانگی است که در آن انسان در فضای کامالً جدا از همه چيز ،در جهان درونی خود غرق و بدون
توجه به دیگران حيات می گذراند.
به گفته مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان 12 ،درصد از کاربران و استفاده کنندگان اینترنت و رایانه در ایران را کودکان
زیر  51سال تشکيل می دهند که بيشترین وقت خود را صرف استفاده از اینترنت و رایانه می کنند (اميدی .)5999 ،براساس آمار
وگزارش ها ،بيش از 82ميليون وب سایت در فضای مجازی وجود دارد و ساالنه بيش از 8ميليون وب سایت به این تعداد افزوده می
شود .آمارها نشان می دهند که  9درصد این سایت ها ،سایت های هرزه نگار و غير اخالقی و 81درصد آنها سایت های علمی،
اجتماعی و اقتصادی با مطالب خوب وارزنده اند (نژاد بهرام وکمالی چيرانی .)5998 ،می توان گفت استفاده از تکنولوژی های مدرن
نقش مهمی در تحول روابط به ویژه در خانواده ها پدید آورده است .در جوامعی که استفاده از تکنولوژی هایی مانند کامپيوتر،
اینترنت و شبکه های ماهواره ای بطور روز افزون در جریان است ،برخی مناسبات و روابط تحت الشعاع این مهم قرار گرفته به
طوری که گاه ،حتی نسل های قدیمی تر مانند والدین در خانواده ها را نيز وادار به کسب توانایی الزم جهت ورود به این جوّ
تکنولوژیک کرده است.
آمار تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در ایران نشان می دهد بين سال های  5222تا  ،5229تعداد کاربران اینترنتی در ایران
بيش از  9522درصد افزایش یافته است ودر حال حاضر به بيش از 55/1ميليون نفر بالغ می شود (شاه قاسمی .)5991 ،نتایج
تحقيقات انجام شده در ایاالت متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در ميان جوانان ،بيش از هرگروه سنی دیگری است.
کودکان نيز به عنوان گروه سنی متفاوت در شمار رو به فزونی کاربران اینترنت قرار می گيرند و در سال  ،5221بيش از  11ميليون
کودک وارد فضای سایبر شده اند (علوی وهمکاران .)5998 ،در این راستا محققين بر اساس یافته های مطالعاتی خود معتقدند که
برغم کارکردهای مثبت فناوری های نوین ارتباطی ،ماهيت برخی تکنولوژی های ارتباطی ماهيتاً در درون خود کارکرد هایی منفی
را نيز به ویژه در بين والدین فرزندانمان دارد ،که یکی از بارزترین آنها افزایش انزوای اجتماعی خانواده هاست .آنها بر این باورند که
نوجوانان و جوانانی که به استفاده افراطی از اینترنت وسایر تکنولوژی های مدرن ارتباطی می پردازند پس از مدتی ارتباط خود را با
جهان واقعی قطع نموده و به انزوا می گرایند.
کشور ایران ،بی تردید در آستانه ورود به جامعه اطالعاتی جهانی است که در آینده ای نه چندان دور بيشتر از امروز به
تکنولوژی های ارتباطی نوین مجهز خواهد شد .آمار های روبه رشد استفاده از اینترنت ،شبکه های ماهواره ای ،تلفن های همراه و
کاربری های گوناگون ارتباطی آن ،بيانگر این امر هستند .این آمارها نشان می دهند که ميليون ها نفر در جامعه ایران می توانند از
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کامپيوتر استفاده کنند که بخش عمده ای از این افراد نوجوانان و جوانان هستند (چاوشيان .)51:5995 ،تقریبا تمام این کاربران از
طریق اینترنت به فضای نامحدود عرضه و مصرف اطالعات دسترسی دارند که تعداد آنها هر لحظه در حال افزایش است .گسترش
تکنولوژی های مدرن در ميان نسل امروز شتابی بی سابقه را نشان می دهد .به جرات می توان گفت هيچ ابزار یا فناوری دیگری
پيش از این ،قادر نبوده است در چنين مدت کوتاهی تحولی چنين عظيم در زمينه های گوناگون اجتماعی ایجاد کند و جامعه را
بدین گونه زیر نفوذ خود آورد .اما رویکردهای مختلفی در ارتباط با این تغييرات وجود دارد که برخی آنها را مثبت و برخی دیگر آن
را مخرب و منفی تلقی می کنند؛ آن چنان که مانند سيلی ویرانگر به زودی همگان را با خود خواهد برد و مناسبات و ارزش های
اجتماعی را نابود خواهد ساخت .برخی نيز بر این باورند که این تکنولوژی ها به منزله ی فرصتی نيک است که اگر آموزش الزم با
آن همراه نشود و استفاده مفيد از آن صورت نگيرد ،به نوعی تهدید تبدیل خواهد شد .چرا که تکنولوژی های ارتباطی امروز ابزاری
هستند که هم جنبه آگاه کننده و هم کنترل کننده دارند و از طرفی تاکيد فراوانی بر آزاد بودن اطالعات و آزادی اخبار دارند .در
واقع ،رسانه های ارتباطی از زمان پيدایش یا اختراع تاکنون ،نه تنها اثرات و نقش های گوناگون و متفاوتی داشته اند بلکه با شعاع
فراگير فعاليتشان ،دنيای پيرامون انسان و حتی حيات و هستی اجتماعی انسان ها را نيز دچار تغيير کرده اند.
وسایل ارتباطی جمعی در سطح وسيعی از زندگی انسان ها نقش دارند و پر واضح است که پيام های این وسایل ارتباطی تنها
حاوی اطالعات خبری نيست ،بلکه تنظيم کننده احساسات و تامين کننده اميال نفسانی است و از این فراتر اینکه ارزشهای سنتی و
باورهای اکتسابی فرد را نيز چنان تحت الشعاع قرار می دهند که افراد بدون آنکه دریابند تحت تاثير وکنترل آنها در آمده اند .از نظر
رینگولد ،اجتماع مجازی نسخه تکنولوژی اجتماع سنتی است .وی برآن است که تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی به ما فرصت
بازسازی اجتماعات را در عصر جدید می دهند ،اجتماعاتی که به واسطه تحوالت تکنولوژیک جدید آسيب دیده اند .آنچه از دست
رفته است ،اکنون می تواند به کمک صفحه کليد ،مانيتور ،پردازشگر و مودم مجددا ساخته شود (اميرکافی.)555:5999 ،
در این رابطه همانگونه که در ادامه این گزارش اشاره شده ،نظریه پردازان انتقادی ،نقدهای مهمی را برآنچه صنعت فرهنگی
می خوانند وارد کرده اند ،یعنی بر ساختارهای عقالنی و دیوان ساالرانه ای نظير تلویزیون که مهار فرهنگ نوین و حتی انسان های
نوین را در دست دارند .صنعت فرهنگی که معموال فرهنگ توده ای را توليد می کند از سوی این مکتب به عنوان فرهنگ جهت
داده شده ،غير خودجوش ،چيز وارد شده و ساختگی نه به عنوان چيز واقعی تعریف شده است (استيونس552،5918 ،؛ ریبرز.)5919 ،
در اوایل یا اواسط قرن بيستم آراء نقادانه نسبت به تکنولوژی های ارتباطی ورسانه ای حاکی از این بوده اند که این فناوری ها
توانایی عمل خودمختارانه افراد را از بين می برند .در قرن بيست ویکم ،با پيدایش اینترنت وابداع روش های نوین ارائه اطالعات
وبرنامه ها ،این امر صورتهای مختلفی پيدا کرده است (تاميسون.)81،5919 ،
بر اساس آماری که مجله گاردین ارائه کرده است ایران زمانی با داشتن نزدیک به  1ميليون و  122هزار استفاده کننده اینترنت
و بعد از اسرائيل باالترین ميزان استفاده از اینترنت را در خاورميانه داشته است (حبيبی نيا .)5991 ،ضریب نفوذ اینترنت در ماه ژوئن
 5228به  92/2درصد و تعداد کاربران اینترنت در ایران به  59ميليون نفر رسيده است .این در حالی است که بر اساس همين آمار،
ایران در سال  5225با ضریب نفوذ  1/1ميليون نفر بوده است .همچنين آمار کاربران اینترنت در جهان در ماه ژوئن  5228به حدود
یک ميليارد و  288ميليون نفر و ضریب نفوذ اینترنت در جهان به طور متوسط به  58درصد رسيده است .این در حالی است که
متوسط ضریب نفوذ اینترنت در  91کشور آسيایی  59/1درصد و تعداد کاربران اینترنت در این منطقه  128ميليون نفر بوده است.
همين آمار در مورد منطقه خاورميانه نيز به ترتيب  59/1درصد و معادل  89ميليون نفر است .به این ترتيب با تجزیه و تحليل این
آمار میتوان اذعان داشت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسيا و متوسط جهانی باالتر است (نژاد بهرام وکمالی چيرانی،
.)591:5998
همچنين براساس طرح بررسی رفتارهای فرهنگی ایرانيان ،بيش از  81درصد تهرانی ها حداقل دارای یک دستگاه تلویزیون
بوده و به طور متوسط حدود  81دقيقه در روز تلویزیون در هر خانه روشن است و سرانه  585دقيقه در روز تلویزیون تماشا می شود.
همچنين  99درصد مردم رادیو داشته که این ميان  92/8درصد رادیو داخلی گوش می کنند و ميانگين گوش دادن به رادیو 99
دقيقه است .حال اگر به این رسانه ها ،ماهواره ها و اینترنت اضافه شود می توان شاهد مواجهه ی افراد با سبک های زندگی
مختلف و غالبا نامتعارف و دور افتادن از خود واقعی خود و تبدیل شدن به انسان های منزوی یا از خود بيگانه بود .با در نظر گرفتن
آنچه اشاره شد ،تعداد زیاد کاربران اینترنت به عالوه کاربران شبکه های ماهواره ای و تلفن های همراه و تاثيرات گسترده ای که
این فناوری ها در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد دليل اصلی پرداختن به این پژوهش بوده است تا بهتر بتوان
اثرات جامعه شناختی این پدیده های جدید را شناسایی و در صورت امکان به مقابله با آن پرداخت .با توجه به اینکه خانواده ها به
عنوان کانونی برای تربيت و جامعه پذیری فرزندان محسوب می شوند و این عقيده کارشناسان که استفاده از تکنولوژی های جدید
و مدرن در صورتی که بطور افسار گسيخته وارد حيات خانوادگی شود و با مدیریت صحيح همراه نشود منجر به دور شدن اعضای
خانواده از یکدیگر ،جدایی از جامعه و رشد و گسترش فردگرایی و انزوای اجتماعی خواهد شد (هندری و دیگران .)5995:15 ،در این
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پژوهش به تأثير جدید از جمله اینترنت ،کامپيوتر ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای در ایجاد انزوا در خانواده ها ،عدم مشارکت
فرزندان در امور خانواده ،ترجيح دادن تنهایی و دوری از دوستان و خویشان پرداخته شده است.

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
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در حالی که انزوا ،احساسی است که توسط برخی افراد گاها در مرحله ای از زندگی تجربه می شود ،عمومی و تداوم یا حاد
شدن آن ،می تواند منجر به سبک های زندگی ناسالم و مشکالتی برای سالمت روان مانند افسردگی ،اختالل در ارتباطات ،تغذیه،
یا اعتياد به مواد مخدر یا الکل شود .افرادی که دارای انزوای شدید هستند ،می توانند در گير رفتار های منفی شوند و از آنجا که
جامعه شناسان به طور عمده به تبيين از هم گسيختگی روابط اجتماعی و گسست رابطه فرد با جامعه یا اجتماع یا سایر ساختار های
اجتماعی توجه دارند ،پرداختن به این موضوع ضرورت و اهميت می یابد .فرض بر این است که رسانه های ارتباطی بویژه رسانه
هایی نظير ماهواره ،اینترنت و غيره با ورود به خانه ها و تسلط بر ذهن مخاطبان خود ،در آنها چيزی را ایجاد می کنند که می
خواهند .بنابر این ،فرد نسبت به خود ،نسبت به جامعه و اجتماع خود و نسبت به فرهنگ خود بيگانه و منزوی شده و دیگر نمی تواند
و یا به سختی می تواند با واقعيت پيرامون خود کنار بياید (حصاری.)55 :5999،
به نظر می رسد که در کنار ظهور تکنولوژی ها و رسانه های جدید تغييرات دیگری مانند طوالنی شدن دوره جوانی و نوجوانی،
فردی شدن ،اهميت یافتن سبک زندگی برای جوانان ،از هم پاشيدگی شبکه های سنتی و نوسازی شهری از جمله زمينه های
اصلی هستند که شرایط جدیدی را پيش روی جوانان قرار داده اند .این تحوالت تکنولوژیکی عالوه بر تأثير بر ذوق ،سليقه و نياز
ارتباطی آنها ،گذراندن اوقات فراغت آنها را نيز تحت تأثير قرار داده است .دو فرایند «رسانه ای شدن» و «خانگی شدن» توصيف
کننده گذران بخش عمده ای از فراغت جوانان در جوامع مدرن است .جوانان فراغت خود را بيش از پيش در خلوت سپری می کنند
و برای سرگرم شدن به طور فرآیندهای به رسانه های جدید متکی هستند (ذکایی؛  .)52:5999در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت
گسترده در زمينه کامپيوتر و ارتباطات ،تغييرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حيات بشری به دنبال داشته است .انسان همواره
از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حيات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهيل زندگی
انسان مطرح شده اند .در ساليان اخير ،فن آوری های اطالعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی یاد
می شود ،بيشترین تأثير را در حيات بشریت داشته اند .دنيای ارتباطات و توليد اطالعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه
شاهد همگرایی آنان بيش از گذشته با یکدیگر بوده ،بگونه ای که داده ها و اطالعات به سرعت و در زمانی غير قابل تصور به
اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گيرد (مه پویان.)81 ،5992 ،
بنابراین با توجه به اهميتی که نهاد خانواده و ارتباطات خانوادگی در جامعه ما دارد ،انجام پژوهشی در رابطه با تأثير رسانه ها بر
انزوای خانواده ها ،آن هم در شهر تهران به عنوان کالن شهری که جمعيت بسياری را از اقوام و فرهنگ های گوناگون و مختلف
در خود جای داده است و ارتباطات اجتماعی ميان آنها روز به روز کم تر می شود ،ضروری می نماید.

 -4اهداف پژوهش
 -5شناسایی ميزان استفاده فرزندان از اینترنت (چت ،ایميل ،شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک ،توئيتر ،تلگرام ،اینستاگرام
و غيره ،بازیهای آنالین و  )...و تأثير آن بر انزوای آنها از خانواده
 -5شناسایی ميزان استفاده فرزندان از ماهواره و تأثير شبکه های ماهواره ای (سریال و فيلم ،موزیک ،برنامه های ورزشی،
علمی و سياسی) بر مشارکت آنها در فعاليتهای خانواده
 -9شناسایی ميزان استفاده فرزندان از تلفن همراه (پيامک ،اینترنت ،گيم و  )...و تأثير آن بر اعتماد فرزندان به خانواده
 -8شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی اینترنت بر انزوای اجتماعی و آگاهی فرزندان
 -1شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه بر انزوای اجتماعی و مشارکت فرزندان
 -2شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای بر انزوای اجتماعی و اعتماد فرزندان به خانواده

 -5پیشینه پژوهش
براساس بررسی های به عمل آمده ،مطالعات زیادی بر روی تأثير تکنولوژی های جدید ارتباطی بر انزوای اجتماعی در خانواده
انجام شده است .به ویژه بررسی ها نشان می دهند که پژوهشی که مستقيما به عنوان پژوهش حاضر پرداخته باشند انجام نشده
است .از این رو در زیر به برخی از پژوهش هایی که به موضوع این پژوهش نزدیک هستند اشاره شده است .بخش اول مربوط به
مطالعات داخلی و بخش دیگر بررسی پيشينه مطالعات خارجی را در بر می گيرد.
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 -5محسنی و همکاران ( )5999در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در
ميان کاربران کافی نت های تهران) از نظریه شبکه به عنوان پایه نظری پژوهش استفاده کرده و با مطالعه بر روی  522نفر از
کاربران کافی نت ها طی یک نمونه گيری سهميه ای -اتفاقی این نتيجه را به دست آوردند که ميان زمان استفاده از اینترنت در
طول شبانه روز و انزوای اجتماعی رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد .همچنين استفاده اجتماعی از اینترنت ،موجب کاهش
انزوای اجتماعی می گردد.
 -5پورشهریاری ( )5998در موضوع مقایسه افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و
غيرکاربر اینترنتی دبيرستان های تهران ،با بهره گيری از پرسشنامه ارتباطات خانوادگی ،آزمون افسردگی  CDIو مقياس انزوای
اجتماعی  UCLAجهت جمع آوری اطالعات استفاده کردند .تحقيق در دو مرحله صورت گرفت .در مرحله اول ،داده های مطالعه
در پی نمونه گيری خوشه ای تصادفی مرکب از  551دانش آموز دختر دبيرستانی (551کاربر و  555غيرکاربر اینترنتی) به دست آمد.
نتایج نشان داد بين گروه کاربران و غير کاربران در سه متغير افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی ،تفاوت معناداری
وجود ندارد .در مرحله دوم با توجه به نتایج موجود از ميان کاربران اینترنتی (ميانگين  52ساعت یا بيشتر ) 51 ،دانش آموز به روش
تصادفی انتخاب شده و با  52دانش آموز غير کاربر در سه متغير ذکر شده مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشانگر تفاوت معنادار بين
دو گروه در هر سه متغير بود.
 -9گل شکوه ( )5982در پژوهشی با عنوان رابطه بين گوشه گيری اجتماعی ،افسردگی و اضطراب با اختالالت خواب در
کاربران اینترنت شهر اهواز ،با مطالعه بر روی نمونه ای به تعداد  922نفر از کاربران شهر اهواز که به صورت در دسترس انتخاب
شدند نشان داد که بين انزوای اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب با اختالالت خواب زنان و مردان رابطه معنی داری وجود دارد.
 -8یافته های سليمی و همکاران ( )5985در پژوهشی با عنوان ارتباطات اینترنتی در زندگی بررسی نقش ادراک حمایت
اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت با بررسی  892دانشجو شامل  551دانشجو دختر و  555دانشجوی پسر از دانشگاه
های شهر شيراز حاکی از آن بود که ادراک حمایت اجتماعی به طور مستقيم پيش بينی کننده منفی ضعيفی برای استفاده از
اینترنت است .همچنين احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی ،نقش واسطه ای بين ادراک حمایت اجتماعی و ميزان استفاده از
اینترنت دارند .نکته مهم اینکه احساس تنهایی خانوادگی ميزان استفاده از اینترنت را به گونه مثبت و احساس تنهایی اجتماعی
ميزان استفاده از اینترنت را به گونه منفی پيش بينی می کرد .نتایج ،موید نقش واسطه گری احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی
در پيوند حمایت اجتماعی و ميزان استفاده از اینترنت بود .در مجموع یافته ها اهميت نقش حمایت اجتماعی و احساس تنهایی را در
ميزان استفاده از اینترنت نشان داد.
 -1نوابخش و همکاران ( )5985در پژوهشی با عنوان بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغيير هویت جوانان  51-58سال استان
مازندران با نمونه گيری از نوع ترکيبی (خوشه ای چند مرحله ای ،تصادفی ساده) این نتایج را اعالم کردند که :گرایش جوانان به
استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير هویت فردی آنان مؤثر است جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير هویت گروهی
آنان مؤثر است .بين جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های فرهنگی موثر است .گرایش جوانان به استفاده از
اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های دینی آنان مؤثر است ،و گرایش جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های
اجتماعی آنان مؤثر است.
 -2احمدی و همکاران ( )5989در مطالعه ای با عنوان بررسی آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت ،بازی های رایانه ای و
ماهواره) بر تربيت اجتماعی ،با تأکيد بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبيرستانهای تهران ،به روش نمونه گيری تصادفی چند
مرحله ای  599نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان مناطق  5و  59تهران را انتخاب کردند .نتایج ،رابطه معناداری
را بين استفاده از فن آوری های نوین و سازگاری دانش آموزان آشکار نکرد .اما نشان داد که با افزایش مدت زمان استفاده از
اینترنت و بازیهای رایانه ای شاهد بهبود سازگاری خواهيم بود ،همچنين با توجه به منفی بودن جهت رابطه متغيرهای ميزان
تماشای ماهواره و ميزان سازگاری می توان نتيجه گرفت که با افزایش مدت زمان تماشای ماهواره سازگاری دانش آموزان کاهش
خواهيم یافت.
 -1نژاد بهرام و کمالی چيرانی ( )5988در مطالعه ای با عنوان بررسی ابعاد فرهنگی -اجتماعی کنترل والدین بر استفاده
فرزندان از اینترنت (تحليل کنترل والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت) اشاره کردند که کنترل مستقيم فرزندان به مدد تکنولوژی
های نرم افزاری اگرچه می تواند در کوتاه مدت والدین را از محتویات جستجوهای اینترنتی فرزندان مطلع کند اما در دراز مدت
آسيب های جدی در پی دارد ،از جمله این که فرزندان اعتماد خود را به والدین از دست می دهند یا فرایند آزادی خواهی و
اعتمادسازی در آنها دچار تناقضاتی خواهد شد .براساس نتایج این مطالعه و مرور نظریات مرتبط در حوزه فرهنگ ،آموزش ،هژمونی
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و دموکراسی محققين ادعا کردند که مقوله کنترل در تربيت فرزندان باید با رویکردی نو در جامعه از سویی و خانواده ها از سوی
دیگر بازبينی شود.
 -9زنجانی زاده اعزازی و جوادی ( )5981در مطالعه ای با عنوان بررسی تأثير اینترنت بر ارزش های خانواده در بين دانش
آموزان دبيرستانی ناحيه  9مشهد ،به منظور بررسی تأثير اینترنت ،از نظریات ارتباط جمعی ،پویایی گروه ها و کنش ارتباطی
هابرماس استفاده و با روش پيمایشی و نمونه گيری خوشه ای  829نفر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که  %81دانش
آموزان از اینترنت استفاده می کنند ،ميانگين ميزان استفاده از اینترنت  889دقيقه در هفته بوده و ميزان استفاده از چت با 551
دقيقه در هفته بيشترین ميانگين را در ميان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است .در تحليل رگرسيون چندمتغيره با
وارد کردن تمام متغيرها ،تأثير اینترنت بر ارزش های خانواده  52%بوده است .همچنين در تحليل رگرسيون چند متغيره با وارد
کردن تمام متغيرها ،تاثير دسترسی به اینترنت بر ارزشهای خانواده معنی دار نشد.
 -8نتایج پژوهش کفاشی ( )5981در مطالعه ای با عنوان بررسی تاثير اینترنت بر ارزشهای خانواده ،به روش پيمایشی و نمونه
ای معادل 998نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که با روش نمونه گيری طبق بندی شده متناسب با حجم و در
نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انجام شد ،بر وجود یک رابطه آماری معکوس در بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته
حکایت داشته است .متغيرهای مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت ،استفاده بيشتر دانشجویان از اینترنت ،ميزان وابستگی
آنها به اینترنت ،محيط تعاملی اینترنت ،فضای صميمت ،روابط احساسی ،وارد شدن دانشجویان در بحث ومناظره گروهی ،پذیرفته
شدن آنها در محيط تعاملی اینترنتی  ،احساس رضایتشان از گمنام بودن در اینترنت ،ميزان اطالع خانواده در مورد استفاده فرزندان
از محيط های اینترنتی و متغير وابسته ارزش های خانواده است.
 -52مشایخ و برجعلی ( )5981در بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبيرستانی
به این یافته ها دست یافتند که بين احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبيرستانی و چت کردن با اینترنت رابطه معنی داری
وجود داشته ولی این نوع رابطه در مورد دانش آموزان پسر دبيرستانی تایيد نشد .بين احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت،
رابطه معنی داری دیده نشد .نتيجه نهایی ارتباط بين احساس تنهایی و چت کردن را نشان داد .البته محققان خاطر نشان کردند
برای اینکه مشخص شود که آیا این دو می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند ،باید مطالعات بيشتری بشود.
 -55احمدی نوده و همکاران ( )5982در بررسی نقش عوامل خانوادگی در نوع و ميزان استفاده از اینترنت که پژوهشی
توصيفی و همبستگی بود ،تعداد  8511نفر از دانش آموزان دبيرستان های سراسر کشور را به روش نمونه گيری خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب کردند .ابزار جمع آوری اطالعات عبارت بود از پرسشنامه اطالعات دموگرافيک ،وضعيت خانوادگی ،ميزان و
چگونگی استفاده از اینترنت .نتایج نشان داد ميزان استفاده از اینترنت برای دوست یابی ،دانلود عکس و فيلم ،چت ،دانلود آهنگ،
بازی و کليپ به ترتيب  95% ،95% ،25% ،95% ،%82 ،91/9%بود.
 -55دوران ( )5982در پژوهش خود ،به تأثيرات فضای سایبرنتيک بر هویت پرداخته است .وی کار خود را با این پرسش
بنيادین آغاز می کند« :آیا تعامل از طریق فضای سایبرنتيک ،تعامل اجتماعی طرف های تعامل را متأثر می سازد؟» ،به طور خاص
«آیا تجربه فضای سایبرنتيک بر هویت خانوادگی فرد تأثير دارد؟» و «آیا تجربه فضای سایبرنتيک بر هویت ملی فرد اثر می
گذارد؟» .محقق در ادامه با پرداختن به تئوری های فضای سایبرنتيک ،و همچنين هویت ارتباط نظری مستقيمی را ميان ارتباط و
هویت (با واسطه گری عوامل اجتماعی) برقرار می سازد .برای بررسی فرضيات از روش پيمایش استفاده شده است و  592نفر از
دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان گروه آزمون و  592نفر از دانشجویان همين دانشگاه به عنوان گروه شاهد پرسشنامه تحقيق را
تکميل نمودند .نتایج این پژوهش به طور خالصه نشان داد که بين هویت خانوادگی ،ميان فضای سایبرنتيک و تقویت هویت
هماالن ،ميان فضای سایبرنتيک و هویت ملی رابطه ای وجود ندارد.
 -59آتش پور و آقایی ( )5981در مطالعه ای با عنوان اثرات استفاده از اینترنت در رشد و انزوای اجتماعی کاربران شهر
اصفهان ،سبک تفکر کاربران اینترنت را با استفاده از پرسشنامه استرن برگ مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقيق آنان نشان داد
تنها بين سن کاربران با سبک تفکر قضاوت نگر رابطه وجود دارد ،ولی بين سبک تفکر مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همچنين افراد دارای شغل آزاد از نظر تفکر هرج و مرج طلب نمرات بيشتری نسبت به دانشجویان ،دانش آموزان و کاربران کامپيوتر
بدست آوردند.
 -58پاشایی ثابت و همکاران ( )5981در مطالعه ای با عنوان تجربه جوانان از زندگی با اینترنت :مطالعه کيفی ،از روش کيفی
پدیدار شناسی تفسيری استفاده کردند .روش اصلی جمع آوری اطالعات در این مطالعه مصاحبه های نيمه سازمان یافته با  55جوان
ایرانی وابسته به اینترنت بود که از طریق نمونه گيری هدفمند انتخاب شدن ،تجزیه و تحليل داده های حاصل با روش درون مایه
ای بنر انجام شد .در یافته های این محققان به طور کلی  8درون مایه اصلی و  9درون مایه فرعی از نتایج این پژوهش استخراج
شد .درون مایه های اصلی عبارتند از -5 :دنيای اینترنت به عنوان ایده آل مجازی جوانان؛  -5اینترنت و تغيير در سبک زندگی؛ -9
اینترنت حصاری برای تنهایی؛  -8اینترنت و تغيير در وضعيت جسمی۔ روانی .نتيجه آنکه اینترنت با داشتن شرایط دل انگيز و کاذب

مجازی ،به خصوص برای جوانان ،می تواند باعث گسيختگی تمام ابعاد زندگی آنها شده و ارتباطات سازنده این سنين را به عمق
انزواطلبی و تنهایی بکشاند که نتيجه استفاده افراطی از این تکنولوژی است .این نتيجه ،لزوم تالش همگانی برنامه ریزان آموزشی
و پژوهشی و گسترش فرهنگ استفاده درست از این تکنولوژی را یادآوری می کند.

 -2-5پژوهش های خارجی
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 -5در یک پژوهش دراز مدت  5ساله (کراوت و همکاران ،سال  ،)5228به خانواده هایی که به طور تصادفی انتخاب شده
بودند کامپيوتر و آموزش استفاده از آن ارائه شد ،بعد از یک تا دو سال ،استفاده فزاینده از اینترنت با کاهش ارتباط خانوادگی و
محافل اجتماعی محلی همراه بود ،عالوه بر این شرکت کنندگان در این تحقيق ،به تنهایی و افسردگی روزافزون دچار شده بودند.
افزایش تنهایی و کاهش حضور اجتماعی به ویژه در نوجوانان دیده شد .این یافته ها ،اهميت تحقيق در زمينه استفاده از اینترنت
توسط نوجوانان را روشن می سازد ،به ویژه این که استفاده از آن در بين این گروه سنی رو به افزایش است .در سال  5228تقریباً
 55%از نوجوانان  59تا  51ساله (که به اینترنت دسترسی داشتند) ،از خدمات اینترنت استفاده کردند .گروه سنی  55تا  51ساله
کاربران اینترنت که در سال  %2/1 ،5225بود ،در سال  5221به  %95/8و در مورد گروه سنی  59تا  51ساله به بيش از  %12رسيد.
هدف از تحقيق حاضر ،بررسی تائيرات احتمالی استفاده از اینترنت بر نوجوانان است .انتظار می رود سطح باالی استفاده از اینترنت
با ميزان نامطلوب ارتباط و همچنين درجات افسردگی مرتبط باشد .نتایج نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت با پيوند ضعيف
اجتماعی مرتبط است .برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند ،به طور قابل مالحظه ای با مادر و دوستانشان ارتباط
بيشتری دارند .این نتایج جهت گيری خاصی را نشان نمی دهند .مثالً نمی توان گفت که آیا نوجوانان دارای ارتباطات ضعيف
اجتماعی به طرف فعاليت اینترنتی ارتباطات اجتماعی را کاهش می دهد.
این محققان ( )5228دریافتند که استفاده بيشتر از اینترنت با پيامد کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بوده است و استفاده زیاد
از اینترنت برای اهداف ارتباطی نيز با کاهش مقدار چرخه ارتباط اجتماعی ،محلی و راه دور همراه خواهد بود .همچنين نتایج این
تحقيق که بر روی خانواده ها انجام گرفت نشان داد ،افرادی که بيشتر از اینترنت استفاده کرده اند تنهایی آنها افزایش یافته است،
به عالوه اینکه استفاده از اینترنت برای افزایش افسردگی و عقب نشينی از زندگی واقعی عجين بوده است.
تحقيقات تجربی رابرت کراوت در سال های اخير مورد استناد اکثر پژوهشگران این حوزه بوده است .وی می گوید مطابق
یافته هایش ارتباط ميان فردی کاربرد غالب اینترنت در منازل است (کراوت وهمکاران .)5228 ،او در سال های 5228-5222
مطالعه طولی معروفی انجام داد که طی آن امکانات رایانه ای برای  588نفر در  19خانواده مهيا کرد و تغييراتی را که به واسطه
حضور اینترنت در این خانواده ها به وجود آمد مشاهده کرد .نتایج این تحقيق در مقاله ای تحت عنوان «پارادوکس اینترنت
تکنولوژی اجتماعی که موجب کاهش عضویت افراد در گروه های اجتماعی و خوشبختی آنان می گردد؟» منتشر شد و کراوت طی
آن مدعی شد که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده اش و کوچک شدن حلقه اجتماعی پيرامون فرد و احساس
تنهایی و افسردگی می گردد .بنابر نتایج این تحقيق استفاده از اینترنت به ميزان دو ساعت در هفته به مدت دو سال موجب کاهش
متوسط اندازه شبکه اجتماعی پاسخگویان شد (کراوت و همکاران .)5228 ،این تحقيق بحث های فراوانی برانگيخت و کسانی که
به اینترنت نگاهی انتقادی دارند عمدتاً نيم نگاهی به این تحقيق دارند .اما کراوت در سال های بعد مجدداً به جمعيت نمونه پيشين
بازگشت و دوباره همان افراد را پس از چند سال مورد مطالعه قرار داد و با شگفتی نتایج تحقيق را عکس نتایج پيشين مشاهده کرد.
نتایج تحقيق نشان داد که همه افراد پس از اینکه مهارت های الزم را یافتند و زمان بيشتری از آشنایی و کار با اینترنت آنها گذشته
است درگيری اجتماعی باالتری دارند .او نتایج این تحقيق را در مقاله ای تحت عنوان «بازنگری پارادوکس اینترنت» منتشر کرد
که مجدداً توجه بسياری را به خود برانگيخت .به طور خالصه کراوت به دنبال کاوش اثرات روی نحوه ارتباطات اجتماعی افراد و
تبعات روانی آن بوده است.
 -5مطالعات آفونسو (  )5252:518خاطر نشان می کند که استفاده از اینترنت سبب ایجاد احساس بدبختی ،انزوای اجتماعی،
دوری از خانواده و بطور کلی کاهش سالمت روانی می شود .این دوری از خانواده و دوستان نوعی حالت روانی است که به آن
انزوای اجتماعی می گویند.
 -9ميچ ( )5255دریافت که استفاده از اینترنت یک فعاليت زمانبر است ،پس می تواند مدت تعامل نوجوان با خانواده اش را
کاهش دهد .ميچ در مطالعه دیگری به این نتيجه رسيد 12درصد خانواده ها در زمانی که «آنالین» هستند کمتر با هم صحبت می
کنند و  85درصد شرکت کنندگان تمایل به یادگيری رفتار ضد اجتماعی در این مدت داشته اند.
 -8شوتون ( )5255در مطالعه اش نشان داد که کاربران کامپيوتر ،تمایل چندانی به یادگيری مهارتهای اجتماعی از خود نشان
نمی دهند.
 -1یانگ ( )5259بيان می دارد ،افزایش تنهایی با کاهش در پروندها و ارتباطات اجتماعی زندگی واقعی با افزایش استفاده از
اینترنت مطابقت دارد.
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 -2شاپيرا و همکاران ( ،)5258برای یافتن ویژگی های روانشناختی افرادی که دارای وابستگی به اینترنت بودند 52،فرد
تایوانی ( 55مرد و  8زن) را انتخاب کردند .نتایج نشان داد که تمام این آزمودنی ها بر طبق مالکهای دارای اختالل کنترل تکانشی
و همچنين  DSM-IVیک دوره زمانی نيز دارای عالئم محور یک ( اختالالت بالينی به استثنای اختالالت رشد و شخصيت
بودند) 58 .نفر از آنان نيز یک دوره عالنم دو قطبی زا در طول زندگی تجربه کرده بودند( .نقل از نادی و آتش پور)5988:12،
 -1موراهان و همکاران ( )5251برای سنجش ميزان شيوع و رابطه آسيب شناختی استفاده از اینترنت در بين دانشجویان
دانشگاههای تایوان ،به این نتيجه رسيدند که مردان بطور متوسط نمرات باالتری را در عالئم آسيب شناسی استفاده از اینترنت
نسبت به زنان بدست می آوردند.
 -9سندرز و همکاران ( )5252در پژوهشی نشان دادند که استفاده مداوم از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی در بين
نوجوانان همراه است .براساس پژوهش کریستوفر ساندرز با عنوان «نقش استفاده از اینترنت در افسردگی و انزوای اجتماعی
نوجوانان» گروه های کاربران زیاد و کم اینترنت مورد مقایسه قرار گرفتند .تحليل مجذور خی نشان داد که این گروه از نظر برخی
عوامل دموگرافيک مانند جنس ،نژاد و جایگاه اقتصادی اجتماعی با یکدیگر تفاوتی ندارند .هر یک از دو گروه کاربران زیاد و کم
اینترنت با مستقل  tاز نظر درجات ارتباط و افسردگی مقایسه شدند .کاربران کم مصرف اینترنت در مقایسه با کاربران زیاد آن به
طور چشمگيری رابطه ای بهتر با مادران و دوستانشان داشتند ،اما هيچ تفاوت قابل مالحظه ای بين کاربران کم و کاربران زیاد
اینترنت از نظر ارتباط با پدر و ميزان افسردگی وجود نداشت .نتایج نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت با پيوند ضعيف اجتماعی
مرتبط است برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند ،به طور قابل مالحظه ای با مادر و دوستانشان ارتباط بيشتری
دارند .این نتایج جهت گيری خاصی را نشان نمی دهند .مثالً نمی توان گفت که آیا نوجوانان دارای ارتباطات ضعيف اجتماعی به
طرف فعاليت اینترنتی ارتباطات اجتماعی را کاهش می دهد .ميزان استفاده از اینترنت با افسردگی ارتباطی ندارد.

 -6مدل نظری تحقیق

 -7فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل نظری مذکور ،فرضيه های تحقيق عبارتند از:
 -5بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -5بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و عدم اعتماد اجتماعی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -9بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد .
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 -8بين استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و عدم آگاهی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -1خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو موجب انزوای اجتماعی می شود.
 -2زمان بر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی موجب عدم مشارکت اجتماعی ميشود.
 -1استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی سبب عدم اعتماد اجتماعی فرزندان ميشود.

 -8روش پژوهش
طرح این تحقيق به لحاظ هدف از نوع پژوهش توسعه ای است و روش این پژوهش که از گونه مطالعات کاربردی است ،على
 مقایسه ای یا پس رویدادی است و از تکنيک پيمایش بهره می گيرد که براساس اهدافی که در این روش دنبال می شود ( دالور )5982:525،سعی می شود اهداف پژوهشی پيگيری شود.

 -9ابزارهای اندازه گیری و شیوه اجرای آنها

 -11روش اجرای پژوهش
پس از این که پرسشنامه ها به تعداد الزم تکثير شد ،با مراجعه به دو دبيرستان مذکور ،ابتدا برای دانش آموزانی که داوطلب
تکميل پرسشنامه شده بودند توضيح داده شد که اطمينان داشته باشند هيچ یک از اطالعات آن ها در پرسشنامه در اختيار کسی
قرار نخواهد گرفت و کامال محرمانه خواهد ماند ،ضمناً گفته شد که برای اطمينان بيشتر نيازی به ذکر نام افراد در فرم نيست.
سپس از آن ها سوال شد که آیا تکنولوژی های ارتباطی جدید ( موبایل ،ماهواره ،کامپيوتر و اینترنت) استفاده می کنند یا خير و بر
اساس پاسخ ها ،دانش آموزان به دو دسته کاربران و غير کاربران این تکنولوژی های ارتباطی جدید تقسيم شدند .به دانش آموزان
غيرکاربر فقط مقياس گویه ای محقق ساخته انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی و خانوادگی داده شد و به دانش آموزان کاربر،
همين مقياس به عالوه پرسشنامه ای با گویه هایی که در مورد مقدار و چگونگی استفاده آن ها از آن تکنولوژی های ارتباطی
جدید ( موبایل ،ماهواره ،کامپيوتر و اینترنت) بود .سپس پرسشنامه ها گردآوری شد و در پایان با توجه به تعدادی از پرسشنامه های
ناقص یا به طور کامل تکميل نشده تعداد  515پرسشنامه برای تحليل مناسب تشخيص داده شد که از این تعداد  91مورد متعلق
به دانش آموزان کاربر و  81مورد مربوط به دانش آموزان غيرکاربر بوده است.
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برای بررسی موضوع تحقيق از ميان روش های مختلف جمع آوری اطالعات ،مناسب ترین تکنيک ابزار پرسشنامه حضوری
محقق ساخته تشخيص داده شده که در این مقاله از آن استفاده شد و سعی شد اعتبار و روایی آن بدقت سنجيده شود .الزم به ذکر
است که پرسشنامه مربوط به سنجش انزوای اجتماعی با گویه های مشخص تدوین شد که بوسيله دانش آموزان کاربر تکنولوژی
های ارتباطی جدید تکميل گردید و همچنين پرسشنامه اصلی که شامل چند گویه اضافی در مورد مقدار و چگونگی استفاده کاربران
از این تکنولوژی های ارتباطی جدید ( موبایل ،کامپيوتر ،ماهواره و اینترنت) بوده و در اختيار دانش آموزان کاربر قرار گرفت .

 -11جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مطالعه حاضر شامل دانش آموزان پسر کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های نوین ارتباطی دبيرستان های منطقه یک
تهران در سال تحصيلی  5981-5989بودند .در مرحله اول نمونه گيری با استفاده از روش خوشه ای تصادفی ،تعداد دو دبيرستان
پسرانه منطقه مذکور از جامعه آماری بدليل استفاده بيشتر از تکنولوژی های نوین انتخاب شد و در مرحله دوم با بهره گيری از
نمونه گيری خوشه ای در دسترس تعداد  515نفر از پسران مدارس منتخب پرسشنامه محقق ساخته این تحقيق را تکميل کردند.
هدف این بود که دو گروه از دانش آموزان کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های ارتباطی جدید با هم مقایسه شوند تا رابطه احتمالی بين
انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی با استفاده از این تکنولوژی ها سنجيده شود.

 -12تعریف عملیاتی متغیرها
تکنولوژی های ارتباطی جدید :در این تحقيق ،تکنولوژی هایی مانند اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای به
عنوان تکنولوژی های جدید ارتباطی شناخته می شوند.
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دانش آموزان کاربر و غیرکاربر تکنولوژی های ارتباطی جدید :در این تحقيق ،دانش آموزان کاربر تکنولوژی های
ارتباطی جدید ،افرادی را شامل می شوند که در هر شبانه روز از اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند و
دانش آموزان غير کاربر افرادی را در بر می گيرد که از این تکنولوژی ها استفاده نمی کنند.
مصرف تکنولوژی ( مقدار زمان صرف شده) :به مقدار زمانی که از افراد نمونه از اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های
ماهواره ای استفاده می کنند گفته می شود.
سرمایه اجتماعی :عبارت است از کسب اعتبار و منزلت توسط فرد در جامعه ساکن آن که پاسخگوی این پرسشنامه به
گویه های آن از شماره  5تا  52بخش دوم پرسشنامه پاسخ داده است.
انزوای اجتماعی :تعریف عملياتی انزوای اجتماعی عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخ گوی پرسشنامه این پژوهش به
گویه های مربوط به این متغير به دست می آورد.
خصلت عدم تحرک :عبارت است از مجموعه نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه های مربوط به متغير
به دست می آورد که با  9گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است :
به نظرم ویژگی های استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره ) فرصت ارتباط های رودررو با خانواده را
نمی دهد.
دوری کردن من از خانواده ام ربطی به تکنولوژی ها ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) ندارد.
استفاده از تکنولوژی های ارتباطی (اینترنت ،موبایل و ماهواره ) باعث بی تحرکی و دوری از ارتباط با افراد خانواده ام شده
است.
زمان بر بودن استفاده از تکنولوژی ها ارتباطی :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این
پژوهش به گویه های مربوط به این متغير به دست می آورد که با  5گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
انقدر از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) استفاده می کنم که فرصتی برای ارتباط مناسب با خانواده ام را
ندارم.
فکر می کنم استفاده از بعضی از این تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) آنقدر وقت می گيرد که دیگر به
خانواده ام نمی رسم.
احساس پیوند ضعیف خانوادگی و عدم مشارکت در امور روزمره خانواده :عبارت است از مجموعه نمره ای که
پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه های مربوط به این متغير به دست می اورد که با  8گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار
گرفته است :
ارتباط صميمانه ای در خانواده ام وجود دارد.
فکر می کنم رابطه افراد خانواده ام با یکدیگر خوب است به جز با من.
همه یا بعضی از افراد خانواده ام به من بی توجهی می کنند.
وقتی در خانه هستم کسی به من کاری ندارد.
فقدان مسئولیت پذیری و عدم اعتماد :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه
های مربوط به این متغير به دست می آورد که با دو گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
نسبت به خانواده و جامعه اعتماد چندانی ندارم.
به عنوان فرزند خانواده خودم را ملزم به انجام کار خاصی نمی بينم .
نسبت به وقایع اطرافم آگاهی ندارم.
بعضی از افراد خانواده ام من را آدم بی مسئوليتی می دانند.
احساس ارزشمندی :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گونه های مربوط به این
متغير به دست می آورد که با گویه های ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
به خودم و شخصيتم احترام زیادی می گذارم.
به نظر خودم آدم به درد بخوری نيستم.
کاش فرد مهمی برای خانواده و جامعه ام بودم.

 -13روش آماری
با توجه به فرضيه های پژوهش ،در تحقيق حاضر در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی ،استفاده شده است .پس از تکميل
پرسشنامه تحقيق پاسخ های به دست آمده کدگذاری و داده های جمع آوری شده استخراج و به تناسب اهداف و پرسشهای آزمون
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های آماری مورد استفاده قرار گرفت .محاسبات الزم از طریق نرم افزار  SPSSانجام شد .داده های استخراج شده از پرسشنامه در
نهایت باید مورد تجزیه و تحليل های آماری دقيق و گسترده ای قرار گيرد تا از مجموع ارقام و جداول و نمودار های آماری آن
بتوان تحليلی کارامد را در پاسخ به پرسش ها با نتيجه گيری نهایی از مساله مورد پژوهش به عمل آورد.

 -14اعتبار ( روایی ) ابزار پژوهش
در گام نخست ،در تعيين اعتبار سنجه های مربوط به متغيرهای اصلی این پژوهش ،از روش اعتبار محتوا استفاده شد.
مهمترین مالحظه خاص در این نوع اعتبار سنجی آن است که معرف ها تا چه ميزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند( .دواس ،
 )5912 :28در پژوهش سعی شد تا متغيرهای پژوهشی کامال منطبق بر تعاریفی باشد که به وسيله پژوهشگران و صاحب نظران
علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و شاخص های الزم برای شناسایی جوانب گوناگون آن برهمين مبنا عملياتی شوند .در
گام بعد برای بهره گيری از گام اعتبار صوری پژوهش ،پرسشنامه طراحی شده آغازین در اختيار تعدادی از متخصصان قرار گرفت
تا با گردآوری ارزیابی و داوری آن ها مشخص شود که ابزار سنجش پژوهش تا چه اندازه قابليت آن را دارد که متغيرهای مدنظر در
این پژوهش را مورد سنجش قرار دهد .مجموع آنچه در توافق آرای متخصصان به دست آمد در پرسشنامه مورد توجه و اصالح
دقيق قرار گرفت و از این نظر اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها حاصل شد.

 -15پایایی ابزار پژوهش
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پایایی مساله ای کمی تکنيکی است و بيشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازه گيری را به دقت و صحتی پدیده یا صفت
مورد نظر را اندازه گيری می کند( .کالنتری  )19 :5919 ،به همين منظور آزمون مقدماتی به عمل آمد و با گزارش آزمون آلفای
کرونباخ مبنی بر پایایی تست ها ،بر اساس تعداد  82پرسشنامه اجرا شده در جامعه آماری پایایی تحقيق مورد سنجش قرار گرفت.
اعتماد یا پایایی نه کمی و تکنيکی است و بيشتر ناظر به این سوال و بيشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازه گيری با چه دقت
و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه می کند  .ضریب آلفای کرونباخ از عموميت بيشتری در این روش برخوردار است .اصوال
این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه گيری با مقياس ها به کار می رود .زمانی که مقياسی از نوع ليکرت وجود داشته
باشد و محقق بخواهد از طریق متغيرهای مختلف یک مفهوم پيچيده را اندازه گيری کند برای سنجش انسجام درونی مقياس می
توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد .اگر مقدار به دست آمده از آماره آلفای کرونباخ بيشتر از  12درصد باشد پایایی ابزار اندازه
گيری ،قابل قبول تلقی می گردد .اما عالوه بر الفای کرونباخ گزینه ای وجود دارد که نشان می دهد با حذف هر یک از متغيرها چه
تغييری در مقدار آلفا ایجاد می گردد .ضریب آلفای کرونباخ برای متغيرهای مورد مطالعه با توجه به متغيرهای در نظر گرفته شده را
نشان می دهد .مقدار ضریب آلفا برای ابزار سنجش  2/15می باشد که از پایایی برخوردار است.

 -16داده های توصیفی
نمونه این تحقيق به تفکيک شامل دانش آموزان پسر کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های ارتباطی دبيرستان های منطقه یک
تهران در سال تحصيلی  5981-5989به تعداد  515نفر از پسران مدارس منتخب ( 92کاربر و  1غيرکاربر) بود .مشخصات مربوطه
به متغيرهای زمينه ای الزم به شرح ذیل می باشد:
با توجه به این که این مطالعه بر روی دانش آموزان پسر دبيرستانی انجام شد ،جنسيت تمام نمونه تحقيقی ،مرد بوده است.
حداقل سن پاسخ دهندگان  52سال و حداکثر  59سال بوده و ميانگين سنی پاسخ دهندگان در حدود  51سال قرار داده است.
تحصيالت پدر پاسخ دهندگان ،مقطع دیپلم دارای بيشترین فراوانی و سایر موارد به ترتيب ليسانس ،سيکل ،راهنمایی ،ابتدایی
و موارد دیگر بوده است .در نسبت های تحصيالت مادر پاسخ دهندگان نيز ،مقطع دیپلم ،ليسانس ،سيکل ،راهنمایی ،ابتدایی و موارد
دیگر به دست آمد.
بيش از  21%نمونه تحقيق در منزل مسکونی زندگی می کردند که والدینشان مالک آن بوده اند 58% ،پاسخ دهندگان به
صورت مستاجر ،رهن یا اجاره سکونت داشتند و  %8هم به سایر موارد اشاره کردند .در مورد شغل پدر پاسخ گویان ،مشاغل آزاد
( )%28و کارمندی ( )51%و سایر موارد ( )%8دارای بيشترین فراوانی و شغل مادر پاسخ دهندگان ،بيشترین فراوانی متعلق به خانه
دار ( )18%و پس از آن مشاغل کارمندی ( )%58و سایر موارد ( )1%بوده است .
 55نفر معادل  5578درصد از چت  98 ،نفر معادل  8178درصد از ارسال ایميل  51 ،نفر معادل  5878درصد از شبکه های
اجتماعی و  5نفر معادل  575درصد از بازی های آنالین  8 ،نفر معادل  5272درصد از اینترنت برای استخراج مطالب درسی استفاده
می کنند.
01

 -17جداول توزیع فراوانی و درصدها
 -1-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی در مورد انواع استفاده از اینترنت
گزینه
چت
ارسال ایميل
شبکه های اجتماعی
بازی های آنالین
استخراج مطالب برای درس هایم
بدون پاسخ
جمع

درصد
5578
8178
5878
575
5272
522

فراوانی
55
98
51
5
8
5
92

 -2-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی درباره موارد استفاده از تلفن همراه
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گزینه
پيامک
گيم
اینترنت
دیدن عکس و فيلم
بدون پاسخ
جمع

درصد
9179
5272
5172
9979
522

فراوانی
92
8
59
99
5
92

 -3-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی درباره موارد استفاده از ماهواره
گزینه
سریال ها و فيلم های سينمایی
موزیک و ترانه
برنامه های ورزشی
برنامه های علمی
برنامه های اجتماعی یا سياسی
بدون پاسخ
جمع

درصد
59
8571
5271
578
179
522

فراوانی
59
98
51
5
2
8
92

 -4-17مقدار صرف وقت کاربر برای استفاده از تلفن همراه
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

فراوانی
52
18
55
5
92

درصد
5572
2579
5878
575
522

فراوانی
9
85
91
2
92

درصد
971
8979
8271
1
522

 -5-71استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

 -6-17استفاده از اینترنت و کامپیوتر
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

91

فراوانی
9
82
85
5
92

درصد
971
8271
8171
579
522

 -7-17صرف وقت زیاد برای استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ارتباط آن با روابط کاربر با اعضای
خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :وقتی که صرف کامپيوتر و اینترنت می کنم اجازه نمی دهد تا بيشتر بتوانم با
خانواده ام باشم و باعث عدم مشارکت در کار گروهی با خانوادگی شده است.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
8
85
58
55
92

درصد
5271
8171
5178
58
522

 -8-17استفاده از موبایل و ارتباط آن با فاصله از افراد خانواده و عدم اعتماد طرفین
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :آنقدر با موبایلم مشغولم که از خانواده ام فاصله گرفته ام و به آن ها اعتماد ندارم.

 -9-17تماشای شبکه های ماهواره ای
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :وقتی که به تماشای شبکه های ماهواره ای می گذرانم اجازه نمی دهد تا بيشتر
بتوانم با خانواده ام باشم و باعث عدم آگاهی از امور روزمره خانواده می شود.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
55
51
55
92

درصد
9275
5878
9578
58
522
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گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
58
51
5
95
59
92

درصد
5279
9578
575
92
5175
522

 -11-17استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره و کامپیوتر)
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :به نظرم ویژگی های استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل ،
ماهواره و کامپيوتر) فرصت مشارکت در مراسم مذهبی را با خانواده به من نمی دهد.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
55
51
59
92

درصد
9578
5579
5875
5271
522

 -11-17استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و عدم ارتباط با خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی باعث بی تحرکی و دوری از ارتباط با
خانواده ام شده است.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
58
51
59
9
2
92

درصد
5178
5875
5271
879
1
522
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 -12-17استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره ) و نداشتن فرصت
برای ارتباط مناسب با اعضای خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :آنقدر از تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره و کامپيوتر) استفاده می
کنم که فرصتی برای مشارکت فعاليت های فوق برنامه مدرسه ندارم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
55
51
92

درصد
5271
5178
5878
9578
522

 -13-17محدودیت فرصت به دلیل استفاده زیاد از تکنولوژی های ارتباطی
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :فکر می کنم استفاده از بعضی از این تکنولوژی ها ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل ،
ماهواره و کامپيوتر ) آنقدر وقت می گيرد که نسبت به ميزان زحمت های والدین خود آگاهی ندارم.
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گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
5
59
58
92

درصد
5271
5178
575
5278
9971
522

 -14-17عدم ارتباط صمیمانه
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :ارتباط صميمانه ای در خانواده ام وجود دارد.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
8
98
1
51
59
92

درصد
5271
9871
179
5875
5175
522

 -15-17رفتار نامناسب افراد خانواده با کاربر اینترنت
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :فکر می کنم رابطه افراد خانواده ام با یکدیگر خوب هست جز من.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظر
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
55
95
55
52
55
92

درصد
5878
9175
58
5572
5579
522

 -16-17بی توجهی افراد خانواده به کاربر
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :عالقه ای به مشارکت در فعاليت های اجتماعی محله ندارم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظر
موافقم
کامال موافقم
جمع

90

فراوانی
55
92
9
52
55
92

درصد
5878
9878
971
5979
58
522

 -17-17عدم مشاوره و اعتماد
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :بدليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی در خانواده به کسی اعتماد ندارم و
مشاوره نمی گيرم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
8
58
51
92

درصد
5278
5875
871
5178
5178
522

 -18-17احساس عدم اعتماد کاربر نسبت به اعضای خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :نسبت به اعضای خانواده ام اعتماد ندارم.

 -19-17احساس عدم مسئولیت نسبت به انجام کاری برای دیگران
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به عنوان فرزند خانواده ،خودم را ملزم به انجام کار خاصی نمی بينم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
52
2
52
59
92

درصد
5972
9275
1
5979
528
522

 -21-17بیتفاوتی نسبت به وقایع اطراف
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :نسبت به وقایع اطرافم بی تفاوت نيستم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
52
9
51
52
92
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گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
92
52
55
52
92

درصد
5278
8578
5572
58
5572
522

درصد
5572
9275
971
9578
5979
522

 -21-17بی حوصلگی نسبت به خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :اغلب اوقات دوست دارم تنها باشم و حوصله خانواده ام را ندارم.
گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

فراوانی
59
59
1
95
9
92

درصد
5271
5278
179
9175
879
522

 -22-17بی حوصلگی نسبت به مشارکت های جمعی
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به دليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی نيازی نمی بينم به جشن و
مهمانی بروم.
99

فراوانی
9
51
59
95
52
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
879
5879
5175
9175
5972
522

 -23-17احساس عدم مسئولیت توسط کاربر
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به دليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی فکر می کنم هر کسی
مسئول کار و زندگی خودش است.
فراوانی
58
55
51
59
55
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
5279
5878
5879
5271
5579
522

 -24-17غیر مهم بودن اهداف خانواده و عدم اعتماد به آن ها
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توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :اهداف اعضای خانواده برایم اهميت ندارد.
فراوانی
2
58
59
58
58
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
1
5279
9572
5575
5575
522

 -25-17عدم آگاهی نسبت به امور خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره  ،کامپيوتر)
باعث شده است از اخبار مربوط به خانواده و فاميل آگاهی نداشته باشم.
گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
جمع

فراوانی
55
51
58
58
92

درصد
5878
5879
5178
5178
522

 -18یافته های استنباطی ( آزمون فرضیه ها)
فرضیه  -7بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت ،کامپيوتر و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و کامپيوتر و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و انزوای اجتماعی و عزلت گزینی دانش آموزان "
متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/899
2/28
92

مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/899و در سطح  2/28معنی دار است و رابطه مستقيم مثبت
بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و کامپيوتر بيشتر می شود انزوای اجتماعی
دانش آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  89درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه قابل تعميم
92

است .بنابراین فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " استفاده از تکنولوژی از تباطی اینترنت و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد
می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2789در سطح متوسط ارزیابی می شود.
فرضیه  -۲بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همرات و انزوای اجتماعی سز مایه اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی سرمایه اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی و عدم اعتماد طرفين "
متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن
همراه

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/155
2/295
92

مطابق ارقام مذکور در جدول ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/155و در سطح  2/295معنی دار است و رابطه مستقيم مثبت
بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه بيشتر می شود انزوای اجتماعی دانش
آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  15درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه قابل تعميم است .
بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين" استفاده از تکنولوژی ازتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد می
شود .شدت ارتباط این دو متغير( )2/15در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.

متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی شيکه
های ماهواره ای

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/198
2/259
92
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فرضیه  -۳بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه وجود
دارد .
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه وجود
ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش
آموزان "

مطابق ارقام مذکور در جدول ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/198و در سطح  2/259معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای بيشتر می شود انزوای
اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  19درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه
قابل تعميم است .
بنابر این فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " استفاده از تکنولوژی ازتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی دانش
آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2/19در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
فرضیه  - 4بين ميزان استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و مشارکت گروهی دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
انزوای اجتماعی به تفکيک گروه کاربر و غير کاربر با استفاده از مقایسه ميانگين ها
متغير

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

انزوای اجتماعی

گروه کاربر
گروه غير کاربر

92
21

88712
19788

557129
17589

انحراف معيار از
ميانگين
57911
27918

جدول باال ميانگين ميزان انزوای اجتماعی گروه کاربر در مقایسه با گروه غيرکاربر را نشان می دهد .در این صفت ،گره کاربر از
ميانگين  82و گروه غير کاربر از ميانگين  19برخوردارند  .بنابراین تفاوتی در صفت در دو گروه مشاهده نمی شود.

92

انزوای اجتماعی و سرما به اجتماعی

تفاوت به تفکيک گروه کاربر و
غير کاربر

درجه آزادی

سطح معنی داری دو دامنه

تفاوت مياگين ها

تفاوت انحراف استاندارد

سطح معنی داری

نابرابری
واریانس

حد باال

597221

27222

فاصله اطمينان
 81درصد

F

T

حد پایين

برابری
واریانس

آزمون لون برای
برابری واریانس ها

آزمون مقایسه ميانگين ها برای گروه های مستقل

557212

515

27222

52711

57155

597155

587515

557918

..59871

27222

52711

57251

517111

597828
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فرضیه  -5خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رو در رو و مشارکت گروهی موجب انزوای
اجتماعی می شود.
فرض صفر :خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رو در رو و مشارکت گروهی و انزوای اجتماعی
دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو و انزوای اجتماعی
دانش آموزان" .
متغير
خصلت عدم تحرک تکنولوژی های
ارتباطی با جلو گيری از ارتباطات رو در رو

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/228
2/291
92

مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/228و در سطح  2/291معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هراندازه عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو بيشتر
می شود انزوای اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد  .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  82درصد موارد این امر امکانپذیر است
و این نتيجه قابل تعميم است  .بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با
جلوگيری از ارتباطات رودررو و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2/22در سطح متوسط
به باال ارزیابی می شود.
فرضیه  -6زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی موجب انزوای اجتماعی و عدم مشارکت گروهی می شود.
فرض صفر :بين زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين " زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی و عدم مشارکت گروهی دانش
آموزان"
متغير
خصلت عدم تحرک تکنولوژی های
ارتباطی با جلو گيری از ارتباطات رو در رو

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/825
2/291
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مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/825و در سطح  2/291معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد  .به عبارت دیگر هراندازه زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی بيشتر می شود  ،انزوای
اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد  .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  82درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه
قابل تعميم است  .بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی
دانش آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )./82در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
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 -19نتایج حاصله
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 -5بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد با توجه به نتيجه
بدست آمده بين تکنولوژیهای ارتباطی و انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد این نتيجه مؤید تحقيقات رایت و
همکارانش ( )5225است با استناد به نظریه کلمن یافته های آنها نشان می هد که سرمایه اجتماعی خانوادگی در طول زمان ميزان
انزوای اجتماعی را کاهش می دهد و تأثيرات بدرفتاری را تعدیل می کند سرمایه اجتماعی خانواده منتهی به سطوح وسيع و قابل
اهميتی از اعتقادات اخالقی در مقابل انزوای اجتماعی می شود بدین صورت از طریق محدود کردن کنشها با افراد که به صورت
مرتب از تکنولوژیهای نوین استفاده می کنند یعنی هر اندازه استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی یشتر باشد انزوای اجتماعی دانش
آموزان افزایش می یابد اما نه درصد در صد بلکه در  89درصد از موارد این امر امکانپذیر و قابل تعميم است و شدت ارتباط این دو
متغير ( )%89در سطح متوسط ارزیابی می شود.
 -5بين استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و عدم اعتماد اجتماعی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد هر اندازه استفاده از
تکنولوژیهای ارتباطی بيشتر باشد ميزان اعتماد اجتماعی پایينتر می شود و دانش آموزان منزوی تر می شوند این نتایج مؤید این
نظر کلمن است که روابط و تعامالت درون خانواده به ویژه حضور والدین می تواند نقش مؤثر در انزوای اجتماعی و عدم اعتماد
طرفين داشته باشد و نقش کنترلی را بر روی فرد نشان می دهد به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی بيشتر سبب انزوای
بيشتر می شود و در  15درصد از موارد مذکور امکانپذیر است و شدت ارتباط بين این دو متغير ( )%15در سطح متوسط به باال
ارزیابی می شود .نتایج تحقيق در تأیيد تحقيق رایت و فيتزپاتریک نشان می دهد ارتباط فرزندان با والدین در کاهش انزوا مؤثر
است.
 -9بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی شبکه های ماهواره ای و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد
که براساس نتایج بدست آمده فرضيه مورد تأیيد قرار گرفته این نتایج بين استفاده مستمر از تکنولوژیها و انزوا و عدم آگاهی فرد
نشان می دهد که روابط و ارتباطات اجتماعی و پيوندهای بيرون خانواده بر ميزان انزوای اجتماعی جوانان نقش دارد طبق نظر
هيرشی مشغوليت به درجه ای اشاره دارد که در آن افراد درگير فعاليتهای گوناگون انجام می دهند این فرضيه در  19درصد از موارد
امکانپذیر است و قابليت تعميم دارد بنابراین فرضيه پژوهشی بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و انزوا و عدم اعتماد دانش
آموزان تایيد می شود شدت ارتباط این در متغير ( )2/19در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
 -8بين ميزان استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و مشارکت گروهی دانش رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد که
براساس نتایج بدست آمده این فرضيه مورد تأیيد قرار گرفته و نشان می دهد که هر اندازه دانش آموز از تکنولوژیهای نوین ارتباطی
استفاده نماید بدليل عدم تحرک در کارهای گروهی کمتر مشارکت دارد سطح معنی داری در دامنه ( )2/222که زیر  %1است با
فاصله اطمينان  81درصد حکایت از تفاوت ميزان استفاده از تکنولوژیهای نوین و عدم مشارکت گروهی دارد.
 -1خصلت عدم تحرک تکنولوژیهای نوین با انزوای اجتمای و عدم مشارکت گروهی رابطه مستقيم و معنی دار وجود دارد این
فرضيه نشان می دهد هر اندازه فرد بيشتر از تکنولوژیهای نوین استفاده کند به طور طبيعی از جامعه جدا و منزوی گردیده که این
امر نيز سبب عدم مشارکت در فعاليتهای محله و گروهی می شود بين این سه متغير  2/822و در سطح  %91معنی دار است و در
 22درصد از موارد فوق این امر امکانپذیر است و قابليت تأیيد را دارد شدت ارتباط بين آنها ( )%22در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 -2زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و آگاهی افراد ارتباط معکوس و معنی دار وجود دارد ضریب همبستگی
این در متغير  825%و در سطح  91%معنی دار است به عبارت دیگر مرانداز ،استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی زمانبر باشد ميزان
آگاهی افراد از محيط پيامون کمتر می شود و این امر نه در صد درصد بلکه در  82درصد از موارد امکانپذیر است و قابل تعميم می
باشد و این فرضيه تأیيد می شود به نظر هيرشی اگر فردی جداگانه این باور را داشته باشد که درگير شدن هرگونه خاصی از رفتارها
کار درستی نيست مشارکت در آن رفتارها برای او دور از تصور خواهد بود در مقابل کسانيکه اعتماد و وفاداری ضعيف نسبت به
اخالق و مشارکت خانوادگی دارند تمایل بيشتری دارند (سليمی .)5992:128

 -21نتیجه گیری
پس از اجرای آزمون و فرضيات تحقيق مشاهده شد که متغيرهای سرمایه اجتماعی و انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معنی
داری با تکنولوژیهای نوین ارتباطی دارند .همانگونه که پانتام معتقد است مهمترین شکل سرمایه اجتماعی خانواده است (پانتام
 .)19 :5222سرمایه اجتماعی موجود در درون خانواده که باعث می شود سرمایه انسانی بزرگترها در دسترس جوانان قرار گيرد هم
به حضور بيشتر بزرگترها در خانواده و هم به توجه آنان به جوانان بستگی دارد .غيبت بزرگترها کمبود ساختاری در سرمایه اجتماعی
خانواده است حتی اگر بزرگترها حضور داشته باشند ولی ارتباط قوی نداشته باشند باز هم خانواده فاقد سرمایه اجتماعی است (فيلد
 )12 :5222چارچوب نظری کلمن جایگاه برتری به خانواده به عنوان شکل برتر آنچه سازمانهای اجتماعی بدوی می نامند می دهد
92

که این سازمان به خاطر این حقيقت که ریشه های آن در روابط ایجاد شده از طریق تولد فرزند نهفته است متمایز می گردد کلمن
باور داشت که اضمحالل خانواده و سایر اشکال سازمان بدوی به انتقال مسئوليت جامعه پذیری اوليه به سازمان های ساخته شده
ای از قبيل مدارس شده است.

تشکر و قدردانی
بدین وسيله ،از اساتيد گرا نقدر جناب آقای دکتر بهرام بيات و سرکار خانم دکتر شهناز صداقت زادگان که ما را در انجام این
تحقيق یاری رساندند ،کمال تشکر را داریم.
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