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هاي اجتمـاعی، ارضـاي نیازهـا و احـساس همنـوایی بـا            زمان عضویت در شبکه     مجازي، مدت 

هـاي اجتمـاعی مجـازي     هاي اجتماعی مجازي در گرایش نوجوانان به شـبکه  دوستان از شبکه 
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 طرح مسئله

هاي اجتماعی اینترنتی، زندگی دومی است که آغازشـده   امروزه ورود به فضاي مجازي شبکه  
ها و آمارهـاي پراکنـده داخلـی و خـارجی      زنی که گمانه  توان آن را نادیده گرفت چنان       و نمی 

ن ایرانـی، عـضو   تـوجهی از کـاربرا   حاکی از آن است کـه بـا وجـود ممنوعیـت، تعـداد قابـل       
هاي اجتماعی  شبکه). 89: 1392عدلی پور و همکاران، (هستند هاي اجتماعی مجازي      شبکه

، »قابلیـت دسترسـی دائـم     «همچون  ها و خصوصیات فراوانی       مجازي به دلیل داشتن قابلیت    
، »تــشدید شــدن واقعیــت«، »ســیال بــودن«، »جهــانی بــودن«، »فرازمــانی«، »فرامکــانی«
و غیره، فضاي مناسبی را براي بیان آراء و عقایـد در اختیـار کـاربران               » ي بودن ا  چندرسانه«

هـا توسـط دوسـتان،     البته امکان گذاشتن اظهارنظر بر روي مطالب این شبکه     . دهند  قرار می 
اي از  بـه همـین دلیـل عـده      . کنـد   هـاي اجتمـاعی مجـازي را دوچنـدان مـی            اهمیت شبکه 

هـاي اجتمـاعی مجـازي ظرفیـت و تـوان             اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدنـد کـه شـبکه        
تواننـد از طریـق ایـن     هـا مـی   گیري حوزه عمومی مجازي را دارا هستند و کـاربران آن   شکل
هاي اینترنتی به گفتگو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات مختلف بپردازند و باعـث           شبکه
موافقـت بـا یـک    توانند در مخالفت یـا   همچنین کاربران می  . گیري افکار عمومی شوند     شکل

به عبارتی نظرات کاربران   . مسئله و موضوع اجتماعی و سیاسی دست به کنش مناسب بزنند          
تواند با ایجاد فضاي گفتگو بین افراد و در نهایت شکل دادن به افکار عمومی، منجـر بـه                   می

  ). 89: 1392عدلی پور و همکاران، (شود گیري حوزه عمومی مجازي  شکل
 هستند همـه   ی ارتباط دی جد يها ي از بانفوذترین فناور   یکیها    بکه ش نیاکه    از آنجایی   

 ی و جمعـ ي فـرد اتینوعی همه ابعاد ح به اند و  خود قرار دادهری بشر را تحت تأث  یابعاد زندگ 
 از يا دهیـ چیهـا مجموعـه پ      شبکه نیا. هاست ي فناور ری و سا  ی ارتباط ي فناور نیثر از ا  تأما م 

بـا    و) ،1376 :21هالن( تبادل اطالعات دارند     گریکدی که با    ند هست يتر  هاي کوچک   شبکه
 فـا ی ایهـاي مختلـف نقـش اساسـ     اند در جریان سازي     از کاربران، توانسته   گانی را يریعضوگ
 دوسـتان و همفکـران   انیـ  م يا   نظـام شـبکه    ي قدرت برقرار  ،ها   شبکه نی بارز ا  یژگیو. کنند

اکثـر افـراد از    . )24:1388 ،یلـ یعقضیایی پور و    (مند است     صورت منظم و سامان     کاربران به 
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شناسـند، اسـتفاده    عنوان ابزاري براي برقراري و حفظ ارتباط با افـرادي کـه مـی        اینترنت به 
هـاي   کنـد، سـایت   ترین ابزارهاي اینترنتی که به ایـن امـر کمـک مـی      یکی از مهم  . کنند  می

هـا در اصـطالح    باشند که به آن    هاي اجتماعی می    شبکه
SNS) اجتمـاعی هـاي  سـایت  وب  (

هـاي آنالیـن بـا     شود، که در آن افراد در یک جامعه مجـازي بـه برقـراري ارتبـاط                 گفته می 
طبـق گـزارش تحقیقـاتی کـه        . پردازنـد   چنین یافتن دوستان جدید مـی       دوستان خود و هم   

هـاي اجتمـاعی اسـتفاده     صورت گرفته است بیشتر از نیمی از کاربرهاي اینترنتـی از شـبکه      
هایی هستند که به افـراد اجـازه          هاي اجتماعی سرویس    شبکه .)5: 1391رستمی،   (کنند  می
 عمومی یا تقریباً عمومی را در یک محیط اینترنتـی بـسازند کـه             یک پروفایل . 1: دهند  می

شامل بخشی از مشخصاتی است که فرد مایل است دیگران در مورد او بداننـد و در صـورت              
 تمام کاربرهاي ایـن شـبکه را در اختیـار    فهرستی از دوستان خود و    . 2 تمایل عکس شخص  

  قدیمی خود و ایجاد روابط جدیـد از آن اسـتفاده کننـد      داشته باشند و براي یافتن دوستان     
 چنین چـت کـردن را دارنـد    هاي دوستان و هم ها و عکس  امکان نظر دادن بر روي نوشته     . 3
)Steinfeld, 2008: 434-445 .(  

دیجیتال، نوجوانانی هستند که به دلیل بزرگ شدن از سویی دیگر نسل شبکه یا اهالی  
 پیـشینیان خـود دارنـد     ها و رفتارهاي متفاوتی نسبت به       با اینترنت و کاربردهاي آن، گرایش     

)Prensky, 2001: 1-6( .منـد بـه فعالیـت     بـین و عالقـه   عنوان افرادي خـوش  نسل شبکه به
ور شدن در این فرهنگ  غوطه. ندشو گروهی که استعداد زیادي در فناوري دارند، شناخته می

طبـق ایـن   . دهـد  شدت تحت تـأثیر قـرار مـی    ها و عالیق نوجوانان را به غنی فناوري، مهارت 
دهنـد؛   کنند و اطالعات را مورد پردازش قرار مـی   دیدگاه، نوجوانان به گونه متفاوتی فکر می      

هـا در کـسب    آن. نـد کن زنند و با دیگران ارتبـاط برقـرار مـی    طور فعال دست به تجربه می  به
خواهنـد تولیدکننـده    انـد و مـی   اي مـشتاق   هـاي چندرسـانه     هاي الزم بـراي نمـایش       مهارت

ترتیـب،   ایـن  بـه ). Prensky, 2001: 1-6 (کننـده آن  اي باشند، نـه صـرفاً مـصرف    چندرسانه
اي در زمینـه   هاي پیچیده اینترنت نسلی از نوجوانان را پرورش داده است که دانش و مهارت       

کند که یادگیري از طریـق   هایی را عرضه می  ها نیز ارزش    ري اطالعات دارند، این مهارت    فناو

                                                
1. social Network site 
2. profile 
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کنـد و ترجیحـات اجتمـاعی     تجربه و ایجاد نوعی فرهنگ در فضاي دیجیتال را حمایت مـی     
که جوانان و نوجوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعـه           خاص خود را دارد و از آنجایی      

هاي اجتماعی مجازي و دالیل گرایش به این نوع  رو شناخت شبکه یندهند، ازا   را تشکیل می  
هاي عمیق  شده است که نیازمند دقت نظر و موشکافی      ها به یک دغدغه مهم تبدیل       از سایت 

باید توجه داشت که در جامعه در حال گـذر ایـران            از سویی دیگر،    . باشد  شناختی می   جامعه
مواجه است، پژوهش اجتماعی در جهـت  ... گی و که با مسائل عدیده اجتماعی، فکري، فرهن   

ریزي توسعه، از اهمیت و ضرورت خاصی برخـوردار   تولید اطالعات علمی مورد نیاز در برنامه    
  . است

هاي اجتماعی   طور که ذکر گردید در جامعه امروز ما، گرایش به اینترنت و شبکه              همان
یانه شخصی راها،  ه بیشتر خانواده دار فضاي مجازي چنان رایج شده ک        عنوان سکان   مجازي به 

دارند و اعضاي خانواده، بخـش زیـادي از وقـت خـود را در اسـتفاده از ایـن فـضاها سـپري           
سـواد و   هـاي اجتمـاعی اعـم از زن و مـرد، بـی      کنند و فضاي مجازي در میان همه گروه   می

ي مختلف ها هایی در جنبه  باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است و موجب ایجاد دگرگونی         
هـاي اجتمـاعی مجـازي جـزء سـبک       زندگی افراد شده است و استفاده از اینترنت و شـبکه          

 لیتنها به دل  نهیهاي اجتماع  مطالعه شبکه  تی اهم لیدالاز جمله   . زندگی آنان گردیده است   
اند، بلکه آمارهـا نـشان    افتهی نترنتی کاربران اانیها امروزه در م  شبکهنی است که ا   یگاهیجا
 اری حجـم بـس  سی اسـپ يبوك و ما     مانند فیس  یهاي اجتماع    شبکه نی از ا  ی که برخ  دده یم

 نیـ  روزمـره ا ی نفـوذ و گـسترش در زنـدگ    نیاند و ا     از کاربران را به خود جذب کرده       ییباال
 یحتـ .  اسـت ردهها بدل کـ   روزانه آنی از زندگیها را به بخش کاربران واردشده و عمالً شبکه 

 هـا  تی سـا نیـ  در اتی کـاربران نباشـد، عـضو   نیـ عـال بـودن ا   ف ی بـه معنـ    یت عضو نیاگر ا 
 بر هم خـوردن نظـم حـوزه    قی افراد از طر  ی در تعامالت اجتماع   ی دگرگون یدهنده نوع   نشان

ـ  از مشخـصات هو یها بخـش   شبکهنی از کاربران اياریبس. هاست  آن ی و عموم  یخصوص ، تی
 و  گذارنـد  ی مـ  انیـ م در خود را با عمـوم دوستانـشان         ی شخص یزندگ از   ییها  عکس و جنبه  
 یرنـد پذ ی و ارتباطاتـشان مـ  هـا  ی تداوم دوستي مقبول برایعنوان راه  را به  يارتباطات مجاز 

   ).4:1390مرادي، (
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خصوص نـسل جـوان مـا اغلـب      رسد که برخی از کاربران ایرانی به چنین به نظر می   هم
کنند، کـه خـود ایـن      میها مراجعه     یابی به این نوع از سایت       براي استفاده از امکانات دوست    

که جامعه ایران درگذر از سنت به مدرنیته اسـت و ایـن             یکی آن . تواند عللی داشته باشد     می
گردد و  خواهد راه زندگی خود را خود تعیین کند و به دنبال سبک زندگی غربی می  نسل می 
 دارد پس او سـعی بـر آن  . هایی که در نظر او موجه و در نظر جامعه او ناموجه است              دوستی

چنـین بـا چنـین     سـواد بـوده و هـم    که به دور از چشم بخش سنتی جامعه که اغلب هم بی       
اي  پیش برود و خود را در چنین جامعـه    هاي خود به    امکاناتی مواجه نیستند در سمت ارزش     

رود از تنهایی به درآورد و خأل خود را بتواند تا بـه حـدي      پیش می   که به سمت فردگرایی به    
ـ  ا در از طـرف دیگـر،       ).59:1389،  خلیلی (پر کند   ي فـضا يگـذار    در عرصـه سیاسـت     ران،ی

ـ ی مخاطبـان ا   ی و اجتماع  ي روانی ازهای به ن  ی کمتر توجه  ي،مجاز ویـژه نوجوانـان و        بـه  ،یران
 در ي بـه تحـوالت فنـاور   ی نگـاه خنثـ  . شده استیهاي اجتماع  به شبکهوستنیجوانان در پ  
 شیگـرا  دالیلمخاطبان و  روانی - ی اجتماعيازهای به نیتوجه ی و بدی جد يها  عرصه رسانه 

 ي را بـرا نـه ی بلکـه زم کنـد،  ی عوامل دور منی ا یتنها ما را از شناخت علم       ها نه    شبکه نیبه ا 
فـراهم  ) ستیـ  مـا ن ی از مواقع همسو با منـافع ملـ     ياریکه در بس  (ها     شبکه نیتأثیرگذاري ا 

هـاي    شبکهتی عصر اطالعات و اهم     در دی جد يها ي با توجه به ورود فناور     ن،یبنابرا. آورد یم
 پـژوهش حاضـر بررسـی    سؤال ویژه نوجوانان، ها بر مخاطبان، به   آن ریو تأث ی مجازي   ماعاجت

  نوجوانـان دختـر  شیگـرا  روانـی بـا    -ویـژه عوامـل اجتمـاعی       رابطه بین عوامل مـرتبط، بـه      
  مجازي بوده است؟ یهاي اجتماع  به شبکههاي شهرکرد دبیرستان

  
  پیشینه پژوهش

 از استفاده افزایش و بوده باال ارتباطی وسایل از استفاده نشان داد میزان) 1395 (وراکبرانپ
  .است ارتباط در باالتر استرس و اضطراب افسردگی، نمرات با وسایل این

 بر ،حاکی از آن بود که مجذوب شدن) 1393( اکبري و همکاران ي مطالعهها یافته
شده و   داشت و سودمندي ادراكری کاربران تأثشده  رضایت، سهولت و سودمندي ادراك

  .بوك شده بود ها از فیس قصد استفاده آن  رضایت کاربران منجر به
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 که دختران و پسران در میزان استفاده از ندنشان داد) 1393(مرادي و همکاران 
  .هاي مختلف با یکدیگر تفاوت داشتند بوك باانگیزه فیس

 عضویت و همراه تلفن از استفاده ،)1393 (ایونهم و بر اساس نتایج پژوهش شوازي
  .انجامد می اجتماعی انزواي کاهش به عام حالت در اجتماعی هاي شبکه در

 دوستان سن، جنس، تعداد نشان داد بین) 1392(نتایج حاصل از پژوهش نجارزاده 
 تعداد تأهل، وضعیت تحصیالت، سطح دوستی، پذیرش مجازي، دوستان به نگرش مجازي،

هاي  شبکه از کاربران استفاده نحوه و سیاسی هاي مذهبی، گرایش هاي گرایش و ندانفرز
  . داردوجود رابطه مجازي

 اجتماعی کاربران هیسرما، در پژوهشی به سنجش )1392 (یکرمانعبداللهیان و 
ها بیانگر این است که تحصیالت  هاي آن یافته. اند بوك پرداخته  اجتماعی فیسشبکهایرانی 
افراد با . ها را در این شبکه افزایش دهد  اجتماعی آنهیسرماتواند  بوك می در فیسافراد 

واقعی بوك از مشارکت مدنی و سیاسی باالتري در دنیاي  سرمایه اجتماعی باالتر در فیس
  .برخوردارند

 به تبیین همبستگی ، بر اساس فرضیات الیسون)1392 (عبداللهیان و شیخ انصاري
بوك و افزایش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی  شدت استفاده از فیسمثبت بین افزایش 

جامعه آماري این پژوهش در روش آنالین، کاربران اینترنت و در . اند بوك پرداخته فیس
نتایج . آموزان ساکن تهران که کاربر اینترنت هستند، در نظر گرفته شد روش آفالین، دانش

 بوك و سرمایه اجتماعی پیوند دت استفاده از فیسدهد که بین افزایش ش تحقیق نشان می
. بوك همبستگی مثبت وجود دارد بخش و سرمایه اجتماعی نگهدارنده کاربران فیس

بوك پیوندهاي ضعیف را تقویت  ها این است که شبکه اجتماعی فیس دستاورد پژوهش آن
  ).1-26: 1392عبداللهیان و شیخ انصاري،  (کند می

 "اینترنت، زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی"اي با عنوان  اله، در مق)1386 (اصغري
. گیرد دار و عمیقی در اینترنت شکل می با روش توصیفی به این نتیجه رسید که روابط معنی

این روابط از پایداري و دوام برخوردارند و به دلیل خاصیت ویژه اینترنت، یعنی عدم 

                                                
1. Ellis0n 
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ند ظاهر، نوع برخورد و شخصیت، افراد تمایل اي مان کننده هاي تعیین تأثیرگذاري عامل
  .بیشتري به برقراري رابطه در اینترنت دارند

 هاي شبکه يامدهای پشناسی جامعه تحلیل« عنوان در پژوهشی با ،)1391 (عدلی پور
 بین که نشان داد »اصفهان دانشگاه دانشجویان اجتماعی هویت بر مجازي اجتماعی

 کردن تلقی واقعی و کاربران فعالیت و مشارکت میزان ،ه استفادمیزان ،تی عضوزمان مدت
تمایل به استفاده از این  و بوك فیس اجتماعی شبکه کاربران سوي از بوك فیس محتواي

 پیدا افزایش متغیرها این میزان هرچقدر یعنی. دارد وجود مثبتی معنادار رابطه ها، شبکه
  .شود می بیشتر نیز کاربران شی گراکند، می

علل گرایش جوانان ایرانی به شبکه «عنوان ، در پژوهشی با )1389( یعامل
 کاربر فعال مصاحبه زمان در شوندگان مصاحبه به این نتیجه رسید که تمام» بوك فیس
 حفظ سرگرمی، بوك فیس اجتماعی شبکه به گرایش علل ترین مهم پژوهش این در. بودند
 به نتایج تعمیم مدعی پژوهش این حال، بااین. شد ذکر جدید روابط ایجاد و قدیمی روابط
  .نبود بوك فیس کاربران تمام

 شبکه در ایرانی کاربران فرهنگی با عنوان جهان پژوهشی در ،)1386 (يکوثر
 این نتایج بر اساس. است داده قرار بررسی مورد را کاربران فرهنگی عالئق اورکات، اجتماعی

 ادبی، -هنري هاي اجتماع نیز و میغیربو موسیقی، فیلم، ادبیات هاي تحقیق، حوزه
 زندگی شریک یافتن و یابی دوست و بوده اعضاء موردتوجه جنسی و  تفریحی- سرگرمی

 یک اتخاذ بر محقق رو ازاین. است شبکه این به ایرانی کاربران پیوستن علت ترین مهم
  .کند می تأکید کشور در شمول همه و مناسب هویتی سیاست

نشان داد میزان استفاده جوانان ) 2016(دیکو و سینگ نتایج حاصل از پژوهش سی
. هاي سنی دیگر است هاي اجتماعی بسیار باالتر از استفاده گروه  سال از شبکه29 تا 18

ي از ریرپذیتأثکنند و  هاي اجتماعی و اینترنتی استفاده می زنان بیشتر از مردان از شبکه
  .ادار استهاي مجازي با سن و جنسیت داراي رابطه معن شبکه

آموز مورد مطالعه،   نفر دانش1000دریافتند از مجموع ) 2016(ناونتا و همکاران 
ها تلفن همراه خود را با هدف برقراري ارتباط در شرایط اضطراري،   درصد آن4/76

که دیگر افراد  کنند، و درحالی ها و ارتباط با خانواده و دوستان استفاده می هماهنگی فعالیت
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در میان افراد مورد مطالعه . کنند نیز استفاده می... دانلود بازي، موسیقی، فیلم، و از آن براي 
داري با مشکل بیدار شدن از  استفاده از تلفن همراه در شب بسیار بود و این امر رابطه معنی

خواب، بیدار شدن در زمان خستگی، کاهش عادات مطالعه، مشکل افزایش غلظت خون، 
  .ها داشته است رفته و دیر رفتن براي کالس ستهاي ازد افزایش کالس

اي بین کاربران با  مالحظه نشان دادند هیچ تفاوت قابل) 2002(ساندرز و همکاران 
 نتایج نشان  .نداشتوزیاد اینترنت ازنظر ارتباط با پدر و میزان افسردگی وجود  مصرف کم

بط است ولی میزان استفاده از دهد استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مرت می
  .ندارد با افسردگی ارتباط چندانی نترنتیا

 هـاي   شـبکه  بـه  کـاربران  گـرایش  علل پیرامون تحقیقی در ،))2007مدن و لنهارت
 اي  شـبکه  هاي  پروفایل نوجوانان درصد 55 گرفتند نتیجه ،متحده  االتی ا در مجازي اجتماعی

 و صمیمانه، ساده، مشاهده، قابل خودگشودگی شاملها    شبکه این در جوانان صفحات و دارند
 91 کـه  کنـد   مـی  دیی تأ آنان هاي  یافته. کشد  می تصویر به را آنان رفتار که است هایی  تعامل
 دوسـتان  بـا  روابـط  حفـظ  بـراي  هـا   سایت این از اجتماعی، شبکه هاي  سایت کاربران درصد
 روابـط  حفظ دنبال به درصد 82 و ددارن مکرر وآمد  رفت ها  آن با که کنند  می استفاده کنونی

 هـا   سایت این از آنان درصد 72 این که  ضمن ندارند، وآمد  رفت ها  آن با که هستند کسانی با
  .گیرند می بهره اجتماعی هاي طرح پیگیري و ایجاد براي

، در خصوص دالیل گرایش افراد به اینترنت و )) 2003نتایج پژوهش گروهول
 نشان داد افرادي که وقت زیادي را صرف استفاده از کامپیوتر استفاده اعتیادآور از آن،

در واقع، این افراد چون رغبتی . اند کنند، کسانی هستند که در زندگی با مشکالتی مواجه می
رو شوند،  ها روبه شان در زندگی ندارند و مایل نیستند که حتی با آن به برخورد با مشکالت

 در مطالعات خود نشان دادند که کاتز و رایس. پردازند میبه فعالیت اعتیادآور در اینترنت 
ها شده و به نوع  که تعامالت اجتماعی را کاهش دهد، باعث افزایش آن جاي آن اینترنت به

  ).Hargiti, 2004: 15 (جدیدي از سرمایه اجتماعی منجر شده است
                                                

1. Lenhart 
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3. Grohol 
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  مبانی نظري پژوهش
  نظریه نیاز

، به فراغت و آسایش نیاز دارد و از نگرانی جوان ازنظر روحی، معنوي، جسمی و مادي
هاي اجتماعی مجازي با قابلیت باالي خود در جذابیت و ایجاد شور و   شبکه .استگریزان 

 وقتی  .دنکشان یمهیجان، جوان را در پی رسیدن به نشاط و فرح درونی، به سمت خود 
 هر کاري که به نیت آن شود، جدا از جوان وارد دنیاي اینترنت و فضاي مجازي اجتماعی می

 افزون بر این مطلب،  .سترو وگذار نیز روبه وارد دنیاي مجازي شده، با نوعی ویژگی گشت
هاي  آفرین در متن اطالعات شبکه هاي شادي ها و سوژه ها و عکس گذاري نوشته اشتراك

م کننده را فراه اي بسیار مناسب و تحریک اجتماعی، براي تفریح و نشاط ایشان، زمینه
   . )95: 1393حسینی، (آورد  می
  

  نظریه شبکه
 در ی حائلصورت به اجتماعی هاي شبکه وجود که باورند براین شبکه هی نظرطرفداران

عاطفی،  هاي حمایت آوردن فراهم با که ينحو بهکنند،   میعمل درونی فشارهاي مقابل
 بسیار اجتماعی، اثر هسرمای قالب در دار معنی اجتماعی اعمال براي هایی فرصت و ها دوستی

 در و دارد ها افسردگی و مشکالت با مقابله توان افزایش و افرادنفس   عزتبر مؤثري و مهم
   . )2000 کارولین،  (شود می منجر جامعه افراد روانی سالمت احساس به نهایت

  
  نظریات مربوط به گرایش و انگیزش

طور  ها به قدند گرایش معت و مک دانیل، هایرالمب: گیري گرایش شکل) الف
کند و  هاي افراد را احاطه می اند، نظام ارزشی، گرایش ها مرتبط نزدیکی با باورها و ارزش

 اونیس  و مکهویر. کند استانداردهاي خوب و بد و درست و غلط فرد را منعکس می

                                                
1. Lamb 
2. Hair 
3. Mcdaniel 
4. Hoyer 
5. Mac Innis 
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ها یعنی  آید سه منبع گرایش ها به میان می گویند وقتی صحبت از فراگیري ارزش می
  .اختی، احساسی و رفتاري باید امتحان شوندشن

ها بر   گرایش و فیش باینطبق نظر مارتین: گیري بعد شناختی گرایش  شکل-1
ها بر اساس اطالعات خارجی مثل  دیگر گرایش عبارت گیرند و به اساس باورها شکل می

عنوان تجربه و  آیند و در حافظه شخص به به وجود می... اخبار، تبلیغات، نظرات دوستان و 
  .شوند آگاهی ذخیره می

هویر و مک اونیس معتقدند تجربه یک احساس : گیري بعد احساسی گرایش  شکل-2
احساسات فردي نیز . هاي ما کمک کند گیري گرایش تواند به شکل یا موقعیت احساسی می

  .دهد ها را شکل می عامل دیگري است که گرایش
توانند  ویر و مک اونیس معتقدند افراد می ه:گیري بعد رفتاري گرایش  شکل-3
  ).18: 1382لویه،  یوسفی (خاص شکل دهند) عمل (هایی را بعد از انجام یک رفتار گرایش

ترین نظریه را در زمینه گرایش،   مشهورترین و مهم: نظریه فیش باین و آیزن )ب
ارتین فیش باین  م1967در سال ) 9: 1372پور،  رفیع (اند  کرده ارائهباین و آیزن فیش

در سال .  ارائه کرده بود)reasoned behavior model (شکل اولیه این تئوري را با عنوان
کردند قطعاً   فیش باین و همکارش آیزن تئوري اولیه را اصالح کردند و ادعا می1975

بینی را حل  وبیش نهایی است و این که همه مشکالت اصلی تئوري گرایش و پیش کم
شان را اصالح کردند و به آن عنوان   مجدداً نظریه1980یش باین و آیزن در سال ف. اند کرده

بینی و درك رفتار  باین و آیزن این تئوري براي پیش به عقیده فیش. عمل مستدل دادند
رو  افراد است، فرض اساسی این رهیافت آن است که، افراد در کل منطقی هستند و ازاین

ها  آن. کنند ها رفتار خاص را انجام دهند ارزیابی می ن که آننتیجه اعمالشان را قبل از ای
اي خاص،  معتقدند که کاربرد مستقیم این فرض این است که قصد فرد براي رفتار در شیوه

طور مستقیم با رفتار  کننده کنش اوست، به عبارتی یک رفتار از روي قصدهایی که به تعیین
  :تار تابع دو عامل استقصد به رف. شود بینی می مرتبط است، پیش
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کننده درجه ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد از رفتار   گرایش افراد رفتار؛ که ارائه - 1
  .است

شود و فرد   هنجار ذهنی افراد؛ که از باورهایی که براي فرد مهم است تشکیل می- 2
  .کند چه عاملی را باید انجام بدهد فکر می

بینی کننده مقاصد رفتارند و  ها پیش  گرایشبر اساس این شیوه، هنجارهاي ذهنی و
بینی رفتار، اساساً به قوت ارتباط بین قصد رفتار و رفتار بستگی  ها براي پیش توانایی آن

باین و آیزن معتقدند رابطه نزدیکی میان گرایش و قصدهاي رفتاري وجود دارد و  فیش. دارد
: 1383لویه،  یوسفی (ار وجود دارداي قوي میان قصدهاي رفتار و رفت طور مشابه رابطه به

19(. 

  کاشت نظریه
، بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبان و تأثیري که 2یا پرورش گربنر 1نظریه کاشت

فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان . گذارد، تأکید دارد رسانه بر مخاطبان می
هاي آن رسانه ارتباط   برنامهمواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداري در محتوا و

اي خاص باعث  هاي متمادي مواجهه با رسانه به این صورت که ساعت. مستقیم وجود دارد
در واقع نظریه پرورش با تعیین . شود هاي موافق با محتواي رسانه می ایجاد نگرش و دیدگاه

کند تا به سازوکار  عه میها، میزان تأثیر را مطال هاي مورد استفاده از رسانه میزان و نوع برنامه
ها   نظریه کاشت یکی از اشکال اثر رسانه).58: 1392کیخائی،  (و نحوه تأثیر دست پیدا کند

ها، تا  در سطح شناختی بوده و مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه
اشت با تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شکل دهد؟ نظریه ک چه حد می

دهنده تأثیر بلندمدت  اشاعه براي ارائه الگویی از تحلیل، تبیین شده است، تا نشان
 احمدزاده کرمانی، (کنند هایی باشد که اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می رسانه
ها بیشتر در  در واقع، محور بحث گربنر این است که اهمیت تاریخی رسانه). 336: 1390

مشترك در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها و هاي  ایجاد شیوه
هاي مشترك محصول استفاده از فناوري و نظام ارائه پیام است که  این شیوه. وقایع است

                                                
1. Cultivation 
2. Gerbner 
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نقش واسطه را بر عهده دارند و به دیدي مشترك و درك مشترك از جهان اطراف منجر 
  . نامد الگوهاي مشترك ذهنی میگربنر محصول چنین فرایندي را کاشت . شود می

وبیش یکسان از واقعیت  شکل و کم هاي هم ها متمایل به ارائه دیدگاه از نظر وي رسانه
. شوند چنین سازوکاري فرهنگ پذیر می ها بر اساس این اجتماعی هستند و مخاطبان آن

در ارائه پیام ها به دلیل نظم و هماهنگی که  گوید، رسانه رود که می جا پیش می گربنر تا آن
دهنده  ها را شکل که باید آن طوري دارند، قدرت اثرگذاري فراوانی دارند، به در طول زمان
گربنر بعدها در پاسخ به انتقادات وارده بر نظریه کاشت مبنی بر لحاظ . جامعه دانست

 وي دو. نکردن سایر متغیرهاي متداخل بر کاربران، این نظریه را مورد تجدیدنظر قرار داد
با این مفاهیم این . کرد را به این نظریه اضافه» 2تشدید«و » 1جریان اصلی«مفهوم 
اي خاص، نتایج متفاوتی را براي  شود که میزان مواجهه با رسانه ها در نظر گرفته می واقعیت

دهد که میزان مواجهه  جریان اصلی هنگامی رخ می. هاي اجتماعی مختلف در بردارد گروه
دهد که اثر  ها منجر شود و تشدید، زمانی روي می ها در گروه رن دیدگاهبا رسانه، به تقا

اکنون داعیه ). 392: 1384سورین و تانکارد،  (کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر شود
گیرد، به  این نظریه این است که استفاده از رسانه با متغیرهاي دیگر در تعامل قرار می

ها اثر قوي خواهد داشت و بر  خاص، بر برخی از افراد و گروهاي  اي که مواجهه با رسانه شیوه
میزان،  (گربنر معتقد است زمانی که شخص متغیرهاي دیگر. برخی تأثیري نخواهد گذاشت

مانده که قابل  زمان کنترل کند، اثر باقی را هم) هاي فردي و اجتماعی نوع، مدت و ویژگی
توان استنباط  بر اساس نظریه کاشت می. تاي خاص باشد، نسبتاً کم اس انتساب به رسانه

هاي مجازي بر گرایش  زمان استفاده از شبکه ها و مدت زمان عضویت در شبکه کرد که مدت
زمان، میزان استفاده و میزان فعالیت  هاي مجازي مؤثر است و هر چه مدت کاربران به شبکه

برعکس هر چه . یشتر استهاي اجتماعی افزایش یابد احتمال اثرپذیري کاربران ب در شبکه
هاي اجتماعی کاهش یابد، احتمال  زمان و میزان فعالیت در شبکه میزان استفاده، مدت

  .تأثیرپذیري کاربران، کمتر خواهد بود
  

                                                
1. Mainstream 
2. Resonance 
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  نظریه اتکینسون
عنوان تعارض بین نزدیک شدن به تکالیف و تمایل به  اتکینسون رفتار پیشرفت را به

او معتقد است که این دو تمایل متضاد تحت تأثیر . کند دور شدن از تکالیف تعریف می
اولین عامل باثبات مؤثر در تمایل به نزدیک شدن به تکالیف، انگیزه . عوامل مختلف هستند

نیاز به . دهد سوي تکالیف پیشرفت سوق می این نیاز، افراد را به. پیشرفت است یا نیاز به
او نیاز به پیشرفت . سیدن به موفقت استپیشرفت یک ویژگی نسبتاً باثبات و دائمی براي ر

فرض بر این است که . کند عنوان ظرفیت تجربه غرور پس از موفقیت تعریف می را به
دو متغیر . کند ها دور می کشاند یا از آن سوي تکالیف می متغیرهاي موقعیتی نیز افراد را به

وفقیت و انتظار احساس کشاند، انتظار م سوي تکالیف پیشرفت می موقعیتی که افراد را به
فرض بر این است افرادي که در یک تکلیف خاص انتظار موفقیت دارند در . غرور است

زیاد به  احتمال مقایسه با افرادي که نسبت به موفقیت خود اطمینان کمتري دارند، به
مقدار غرور مورد نیاز یا به قول اتکینسون، ارزش مشوقی . شوند تر می تکالیف نزدیک

اتکینسون معتقد است که بعد از موفقیت . ، به انتظارات افراد از موفقیت ارتباط داردموفقیت
غرور بیشتري تجربه ) تکالیفی که در آن احتمال موفقیت کم است (در یک تکلیف دشوار،

تکلیفی که در آن احتمال موفقیت زیاد  (شود تا بعد از موفقیت در یک تکلیف آسان، می
 شود گیري می عموالً از طریق آزمون اندریافت موضوع اندازهنیاز به پیشرفت م). است

انگیزه اجتناب از شکست عامل باثبات مؤثر بر دور شدن از تکالیف ). 44: 1389رحیمی، (
 تعریف "ظرفیت تجربه شرمساري بعد از شکست"عنوان  انگیزه اجتناب از شکست به. است
شوند، انتظار شکست و انتظار  فت میهاي پیشر دو متغیر موقعیتی که مانع تالش. شود می

شده در  انگیزه اجتناب از شکست معموالً از طریق اضطراب تجربه. شرمساري است
ازنظر اتکینسون این دو موقعیت انگیزشی، . شود گیري می هاي پیشرفت اندازه موقعیت

ضاد عنوان نیروهاي مت نزدیک شدن به تکالیف و دور شدن از تکالیف، در تعارض بوده و به
اگر تمایل به دور شدن از تکالیف نیرومند باشد، فرد از تکالیف رو . شوند محسوب می

  ).127 - 130: 1379خداپناهی،  (گرداند می
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  نظریه روزن اشتیل
 ها به چند عامل مؤثر در آثار متفاوتش درباره کارآیی و ارزیابی سازمان روزن اشتیل

  :کند بر روي گرایش اشاره می) متغیر(
  :اي نیاز ارض- 
  : تجربه - 
   رضایت افراد - 
  شده؛  میزان دسترسی به اهداف تعیین - 
 به نقل از رفیع پور، Rosenstiel, 1972 & 1974 ( کارآیی بهتر براي حل مسائل - 
1372 :17.(  

در . نکات ذکرشده از سوي روزن اشتیل در واقع عوامل مؤثر بر روي گرایش هستند
باشند و  دو متغیر خیلی نزدیک و شبیه به یکدیگر می» رضایت«و » ارضاي نیاز «آن میان

توان در واقع  شده و کارآیی بهتر براي حل مسئله را نیز می میزان دسترسی به اهداف تعیین
تجربه  «اما.  آیزن در نظر گرفت–عنوان اجزایی از همان متغیر فایده در تئوري فیش باین به

هاي  عالوه بر این، واژه. تواند مفید باشد ا میه عنوان عامل مؤثر بر روي گرایش به» قبلی
زمینه تجربیات مثبت یا منفی کاربر  عنوان مقدمه و پیش ارضاي نیاز و رضایت افراد به

 .باشند می

   مکملنظریات
عنوان یک موجود طبیعی، انسان داراي خصوصیاتی است که او را از حیوانات  به

ت کمبود یا فقر غریزه از بدو تولدش به کمک او برعکس حیوانات، به عل. نماید متمایز می
شود،  این محتاج بودن تنها شامل تغذیه، لباس و مسکن نمی. ها محتاج است دیگر انسان

وسیله دیگران آن را ارضاء  بایست به کمک و به بلکه او یک نیاز اساسی دیگر دارد که می
... ازمند تماس، صحبت، درد دل او نی. شود نماید و عموماً به این نیاز اساسی کمتر توجه می

 تر نیازمند به روابط اجتماعی است که بدون آن قادر به زندگی نیست و یا به عبارت دقیق
 ).17: 1370رفیع پور، (

                                                
1. Rosenstiel 
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  نظریه نیازهاي مازلو
مراتب نیازها را در  شناس معروف، ایده سلسله روان) 1970 -1980 (آبراهام مازلو
به ). 357: 1384شولتز،  ( مطرح نمود1943در سال » انگیزه پیشرفت«کتاب خود به نام 

کننده  کننده و هدایت عقیده مازلو، هر فرد داراي تعدادي نیازهاي ذاتی است که فعال
اما رفتارهایی که ما . آییم ها به دنیا می اند یعنی ما با آن این نیازها غریزي. رفتارهاي اوست
این نیازها بر ). 172: 1384کریمی،  (هستندبریم، اکتسابی  ها به کار می براي ارضاي آن

  :گیرند اساس اهمیت، به ترتیب زیر قرار می
ترین نیازهایی  ترین و اساسی  این نیازها شامل ابتدایی: نیازهاي فیزیولوژیکی )1

مازلو عقیده داشت تا . مثل آب، هوا، غذا و خواب: هستند که براي ادامه بقا ضرورت دارند
  .گیرند ند بقیه نیازها در اولویت قرار نمیها برآورده نشو این

ها نیز براي بقا اهمیت دارند، اما به اهمیت نیازهاي   این: نیازهاي امنیتی )2
تمایل به داشتن شغل : اند از هایی از نیازهاي امنیتی عبارت نمونه. فیزیولوژیکی نیستند

  .خطر و سر پناهی در مقابل محیط ثابت، بیمه پزشکی، همسایگان بی
به . خاطر، عشق و عاطفه است این نیازها شامل وابستگی، تعلق: نیازهاي اجتماعی) 3

. عقیده مازلو این نیازها کمتر از نیازهاي فیزیولوژیکی و نیازهاي امنیتی، اساسی هستند
. کنند روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی به ارضاء این نیازها کمک می

  .اجتماعی، محلی و مذهبی نیز چنین اثري داردهاي  عضویت در گروه
شدن،   پس از ارضاي نیازهاي قبلی، نیاز به مورداحترام واقع: نیازهاي احترامی )4

این نیازها شامل نیاز به چیزهایی است که در احترام به خود، . یابد اي می اهمیت فزاینده
  .یابد هاي شخصی، شناخت اجتماعی و پیشرفت، انعکاس می ارزش

هاي  انسان. مراتب مازلو است  که باالترین نیازها در سلسله:نیازهاي خودشکوفایی) 5
توجه به عقاید دیگران و  مند به رشد شخصی، کم خودشکوفا، افرادي هستند خودآگاه، عالقه

مازلو عقیده داشت که این نیازها مشابه غرایز . هاي بالقوه خود مند به ارضاء توانایی عالقه
نیازهاي فیزیولوژیکی، امنیتی، . اي در رفتار انگیزشی دارند د و نقش عمدهانسانی هستن

اجتماعی و احترامی به نام نیازهاي کمبود یا نیازهاي کاستی هستند، به این معنی که این 
تر  برآورده کردن این نیازهاي سطح پایین. آیند نیازها به دلیل محرومیت به وجود می
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مازلو باالترین سطح هرم . یا پیامدهاي ناخوشایند اهمیت داردمنظور اجتناب از احساسات  به
نیازهاي رشد به دلیل کمبود یا محرومیت از چیزي به وجود . نامد نیازها را نیاز رشد می

 ).1389یار،  روان (آیند بلکه تمایل رشد از سوي یک فرد هستند نمی

  
  کللند نظریه نیازهاي اساسی مک

) 2به موفقیت، نیاز به دوستی و نیاز به قدرت؛ نیازهاي شخصی شامل نیاز ) 1
هر فعالیتی که بیشتر پاسخگوي نیازهاي فراگیران . نیازهاي فرهنگی) 3اي؛  نیازهاي وسیله

ها یا نیازهاي شخصی مانند نیاز به  انگیزه. کند باشد، انگیزش بیشتري را در آنان ایجاد می
دهند یا به عهده  ي که انجام مینیاز افراد در کسب موفقیت نسبی در امور (موفقیت

نیاز به ایجاد روابط دوستانه و متقابل بین فرد و سایر افراد  (نیاز به دوستی) گیرند می
همه ازجمله ) وسیله فرد نیاز به تحت تأثیر قرار دادن دیگران به (و نیاز به قدرت) ردیف هم

نیازهاي . پاسخ داده شودیافته  صورت منطقی و سازمان نیازهاي شخصی فرد است که باید به
هاي  نیازها یا ارزش. اي، نیاز دستیابی به یک هدف براي رسیدن به هدفی باالتر است وسیله

عنوان یک  ها و اولیا به ردیف ها، هم فرهنگی تأثیراتی هستند که فرهنگ، جامعه، سازمان
ز دستیابی به رضایت ناشی ا). 153: 1384فرادانش،  (گذارند هاي فرد می مجموعه بر انگیزه

رضایت یا . شود هاي مشابه در آینده می ها، باعث افزایش انگیزه فرد در تعقیب هدف هدف
تواند ناشی از ارزیابی مثبت درونی فرد از  آمیز کاري می نتایج حاصل از انجام دادن موفقیت

تر باشد امکان موفقیت آن  بخش هرقدر نتایج حاصله رضایت. شده باشد موفقیت کسب
  ).156: همان (شود ت در آینده بیشتر میفعالی

  
  کوئیل و سانگوان نظریه استفاده و خشنودي مک

 پیگیري مجازي اجتماعی هاي شبکه به پیوستن براي کاربران اهداف ترین مهم از
 نامیده اجتماعی بخشی انسجام انگیزه بخش این در که است فامیلی و دوستی روابط

 بوده برخوردار خاصی اهمیت از جوانی و نوجوانی سنین در گروهی روابط  ازآنجاکه.شود می
 هم با تفریحی و آموزشی، ورزشی، کاري فضاي در را روز شبانه از اوقاتی همساالن و
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 اظهارات چنانچه. کنند می ایفا مهمی نقش یکدیگر رفتاري الگوي ایجاد در گذرانند، می
 دنبال مجازي به اجتماعی يها شبکه در جوانان حضور که است آن از حاکی نیز کاربران

 از یکی  بنابراین.است شده انجام آنان با همنوایی و همکاري انگیزه به و دوستان گروه فشار
 آنان میان در گروه، بودن یک به تعقل مجازي حس اجتماعی هاي شبکه در عضویت دالیل

 ، نزدیکیفیزیکی فاصله رغم به اي شبکه تعامالت سایه است و در شدن تلقی ها آن عضو و
بر این اساس تعامل افراد با ) 1391شهابی و بیات،  (شود می احساس نیز اعضا عاطفی
. برند توضیح داده شود ها می هایی که از رسانه تواند از راه کاربرد و استفاده ها اغلب می رسانه

واسطه رفع  کوئیل و همکارانش و سانگوان معتقدند اجتماعات مجازي به در این میان مک
  .هاي مجازي هستند ها در شبکه ازهاي کاربران عامل عضویت آننی

  : اند از هاي اجتماعی عبارت کوئیل و همکاران برخی از نیازها درباره شبکه از نظر مک
همنشینی و  (روابط شخصی. 2، )رهایی از مشکالت و فراموشی مصائب عاطفی (کژروي. 1

  و ) ویت ارزش و کشف واقعیترجوع شخصی، تق (بخشی هویت. 3، )سودمندي اجتماعی
اي  گانه بندي پنج سانگوان نیز دسته). MacQuail et al, 1972) (نیاز به اطالعات (نظارت. 4

هاي  دهد و معتقد است اجتماعات مجازي ازجمله شبکه از نیازهاي کاربران ارائه می
 اي عاطفینیازه. 2، )کسب اطالعات، دانش و شناخت (نیازهاي شناختی. 1اجتماعی با رفع 

ارزشمندي، ایمنی،  (بخش شخصی نیازهاي انسجام. 3، )تجارب عاطفی و سرگرمی(
 نیازهاي انسجام. 4، )اند هاي فردي در ارتباط نفس و تمام نیازهایی که با ارزش اعتمادبه

نیازهاي رفع . 5و ) حس تعلق به یک گروه و عضو یک گروه تلقی شدن (بخش اجتماعی
ترین  از مهم) 166: 1391شهابی و بیات، ) (شکالت و امور تکرارينیاز به فرار از م (تنش

بنابراین در هر دو . هاي اجتماعی هستند عوامل گرایش افراد به عضویت در شبکه
توان رد پاي حس تعلق، همنشینی و همنوایی را در کنار سایر نیازهاي  بندي می تقسیم

  .برآورده شده جستجو کرد
  

  فرضیات پژوهش
هـاي     دبیرسـتان   نوجوانان دختر  شیگرا روانی با    -بین عوامل اجتماعی  : ژوهشفرضیه کلی پ  

 .مجازي رابطه وجود دارد یهاي اجتماع  به شبکهشهرکرد
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هـاي زیـر را    توان فرضـیه   بر چارچوب نظري و پیشینه پژوهش می        در مجموع با تکیه     
  .طرح نمود

  
  ها هاي پژوهش و منبع اخذ آن  فرضیه-1 جدول

  منبع   فرضیه
  نظریه کاشت  .ها رابطه وجود داردهاي اجتماعی مجازي و گرایش به آن زمان عضویت در شبکه ین مدتب

  نظریه کاشت  . رابطه وجود داردهابه آنهاي مجازي و گرایش  زمان استفاده از شبکه بین مدت
ماعی هاي اجت به شبکه آموزان آموزان با میزان گرایش دانش  بین میزان تحصیالت والدین دانش 

  .مجازي رابطه وجود دارد
نظریه استفاده و 

  خشنودي
  نظریه انتظار تالش  . رابطه وجود داردهابه آنهاي اجتماعی مجازي با گرایش  بین سادگی استفاده از شبکه

  نظریه اتکینسون  . رابطه وجود داردمجازيهاي اجتماعی  بین احساس نیاز به پیشرفت با میزان گرایش به شبکه

  .هاي اجتماعی رابطه وجود دارد اس همنوایی با دوستان و گرایش به شبکهبین احس
نظریه استفاده و 

  خشنودي

 رابطه هابه آنهاي اجتماعی مجازي و گرایش  وسیله شبکه آموزان به بین ارضاي نیازهاي دانش
  .وجود دارد

  نظریه روزن اشتیل
 نظریات مکمل

  )کللند مازلو، مک(
  

  روش پژوهش
روش گردآوري اطالعات، پیمایشی است . از نوع تحقیقات توصیفی است حاضر پژوهش

. که اطالعات الزم براي متغیرهاي تحقیق به کمک ابزار پرسشنامه به دست آمد طوري به
. اعتبار ابزار از نوع محتوایی بود و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد

آموزان دختر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه  انشکلیه دحاضر،  پژوهش آماري جامعه
حجم نمونه با استفاده از بودند که )  نفر2627 (93-94شهر شهرکرد در سال تحصیلی 

 پرسشنامه تکمیل و 390 نفر تعیین شد و نهایتاً جهت دقت بیشتر 385جدول مورگان 
 به ها داده. تخاب شدنداي ان اي چندمرحله گیري خوشه با روش نمونهها  نمونه. تحلیل گردید

در راستاي ارزیابی .  در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدSPSS افزار کمک نرم
رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر آماري اسپیرمن، پیرسون، هاي  آزمون از پژوهشفرضیات 

  .استفاده شد
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  اعتبار و قابلیت ابزار تحقیق
با توجه به . شده است  آلفاي کرونباخ استفاده براي سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از

توان گفت همبستگی   بوده بنابراین می70/0این که مقدار آلفاي تمام متغیرهاي یادشده باالتر از 
  .دیگر ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است عبارت ها باال و به درونی گویه

  
  یق ضرایب پایایی متغیرهاي مختلف تحق-2 جدول

 متغیر نوع متغیر تعداد گویه آلفاي کرونباخ

 هاي اجتماعی سادگی استفاده از شبکه مستقل 8 87/0

  احساس همنوایی با دوستان  مستقل  5  74/0
  نیاز به پیشرفت  مستقل  8  85/0
 ارضاي نیازها  مستقل  9  92/0

  هاي اجتماعی مجازي گرایش به شبکه  وابسته  13  93/0

  
  هاي توصیفی یافته
  پاسخگویانسن 

 درصد 8/13 ساله، 14از پاسخگویان )  نفر8 (درصد 1/2دهد؛   نشان می1نمودار شماره 
 ساله، 17)  نفر105 (درصد 9/26 ساله، 16)  نفر116 (درصد 7/29 ساله، 15)  نفر54(
  . سال سن دارند19)  نفر9 (درصد 3/2 ساله و 18)  نفر98 (درصد 1/25

سال ١۴ سال١۵ سال١۶ سال١٧ سال١٨ سال١٩

2.1
13.8

29.7 26.9 25.1

2.3

  
   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن-1مودار ن
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  هاي استنباطی یافته
ها رابطه  هاي اجتماعی و گرایش به این شبکه زمان عضویت شبکه  بین مدت:1 هیفرض
  .وجود دارد

  
  هاي اجتماعی و گرایش به آن ها زمان عضویت در شبکه  ضریب همبستگی اسپیرمن بین -3جدول 

  تعداد  ح معناداريسط  ضریب اسپیرمن  متغیر مستقل

  390  000/0  392/0  هاي اجتماعی زمان عضویت در شبکه مدت

  
شود ضریب اسپیرمن مربوط به دو متغیر   مشاهده می3طور که در جدول  همان

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

بین  همبستگی ضریب این که به توجه با. که رتباط معناداري بین این دو متغیر وجود دارد
ارتباط مستقیم و معناداري بین دو متغیر وجود  است، ثبتم عالمت متغیر داراي دو این

ها براي   تمایل آنهاي اجتماعی بیشتر باشد زمان عضویت در شبکه  یعنی هر چه مدت.دارد
  .یابد هاي اجتماعی افزایش می عضویت و گرایش به شبکه

هاي اجتماعی مجازي و  آموزان از شبکه زمان استفاده دانش  بین مدت:2فرضیه 
  .ها رابطه وجود دارد این شبکه ها به گرایش آن

  
  به آن ها مجازي و گرایش هاي شبکهاستفاده از  بین زمان  ضریب همبستگی اسپیرمن-4جدول  

  تعداد  سطح معناداري  ضریب اسپیرمن  متغیر مستقل
  390  000/0  658/0  آموزان زمان استفاده دانش مدت
  

 و 658/0شود ضریب همبستگی اسپیرمن برابر   مالحظه می4که در جدول طور  همان
دهنده آن   کمتر بوده که نشان05/0که از سطح خطاي  است 000/0داري برابر  سطح معنی

به این معنا که هرچه . ارتباط مستقیم و معناداري بین این دو متغیر وجود دارداست که 
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ها نیز به  هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد، گرایش آن از شبکه آموزان استفاده دانش میزان
  .یابد ها افزایش می این شبکه

ا هاي شهرکرد ب    آموزان دختر دبیرستان     بین میزان تحصیالت والدین دانش     :3فرضیه  
  .ها رابطه وجود دارد ها به این شبکه میزان گرایش آن

  
  هاي مجازي و گرایش به شبکه ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تحصیالت والدین -5جدول 

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل
  384  000/0  117/0  میزان تحصیالت والدین دانش آموزان

  
 117/0شود ضریب همبستگی پیرسون برابر  ه می مالحظ5گونه که در جدول  همان

 شده 000/0داري برابر  دهد ضمن این که سطح معنی  رابطه مستقیمی را نشان میکهاست 
به عبارتی، هر چه میزان تحصیالت والدین .  استمعناداراست بنابراین این رابطه مثبت و 

  .اعی مجازي بیشتر استهاي اجتم ها نیز به شبکه باالتر باشد، گرایش آن آموزان دانش
هاي  هاي اجتماعی با گرایش به شبکه  بین سادگی استفاده از شبکه:4فرضیه 

  .اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد
  
  هاي اجتماعی و گرایش به آن ها  ضریب همبستگی پیرسون بین سادگی استفاده از شبکه-6جدول 

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل
  390  000/0  534/0  هاي اجتماعی ستفاده از شبکهسادگی ا

  
 534/0شود ضریب همبستگی پیرسون برابر   مالحظه می6گونه که در جدول  همان

 است 000/0داري برابر  دهد ضمن این که سطح معنی است که رابطه مستقیمی را نشان می
هاي   کار با شبکهتوان نتیجه گرفت که هر چه سادگی بنابراین می.  استمعناداراین رابطه 

  .یابد ها نیز افزایش می مجازي بیشتر باشد گرایش به این نوع از شبکه
هاي شـهرکرد و      آموزان دختر دبیرستان     بین نیاز به پیشرفت در بین دانش       :5 فرضیه

  .ها رابطه وجود دارد ها به این شبکه گرایش آن
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 هاي اجتماعی   گرایش به شبکهنیاز به پیشرفت و ضریب همبستگی پیرسون متغیر بین -7جدول 

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل
  390  000/0  295/0  نیاز به پیشرفت

  
دهد که، ضریب همبستگی پیرسون بین نیاز به پیشرفت   نشان می7اطالعات جدول 

 است که رابطه مستقیم 295/0هاي اجتماعی مجازي برابر با  و میزان گرایش به شبکه
اري بین دو متغیر وجود دارد، بدین معنی که هر چه فرد بیشتر احساس نیاز به معناد

  ).p>/001(یابد  هاي اجتماعی مجازي نیز افزایش می پیشرفت کند، میزان گرایش به شبکه
هاي   و گرایش به شبکهها یهمکالسبین احساس همنوایی با دوستان و : 6 هیفرض

  .اجتماعی مجازي رابطه وجود دارد
  
  هاي اجتماعی   ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر احساس همنوایی و گرایش به شبکه-8 جدول

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مستقل
  390  000/0  251/0  احساس همنوایی با دوستان

  
 و سطح 251/0دهد، که ضریب همبستگی پیرسون برابر   نشان می8اطالعات جدول 

دهنده آن است   کمتر بوده و نشان05/0که از سطح خطاي ست  ا000/0داري برابر  معنی
احساس همنوایی با دوستان و گرایش به که ارتباط مثبت و معناداري بین دو متغیر 

همنوایی با دوستان افزایش   یعنی هرچقدر احساس. وجود داردهاي اجتماعی مجازي شبکه
  .یابد ي افزایش میهاي اجتماعی مجاز آموزان نیز به شبکه یابد، گرایش دانش

هاي اجتمـاعی مجـازي و        وسیله شبکه   آموزان به    بین ارضاي نیازهاي دانش    :7 فرضیه
  .ها رابطه وجود دارد ها به این شبکه گرایش آن

  
 هاي اجتماعی مجازي ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر ارضاي نیازها و گرایش به شبکه -9جدول 

  تعداد  ريسطح معنادا  ضریب همبستگی  متغیر مستقل
  388  000/0  372/0  ارضاي نیازها
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 دو متغیر شود، ضریب همبستگی مربوط به  مشاهده می9طور که در جدول  همان
 و سطح 372/0هاي اجتماعی مجازي برابر  ارضاي نیازها و میزان گرایش به شبکه

ست دهنده آن ا  کمتر بوده و نشان05/0که از سطح خطاي  است 000/0داري برابر با  معنی
 بدین معنی که با افزایش ارضاي نیازهاي که ارتباط معناداري بین این دو متغیر وجود دارد

هاي اجتماعی مجازي نیز  هاي اجتماعی، میزان گرایش به شبکه وسیله شبکه آموزان به دانش
  .یابد افزایش می

  
 رگرسیون چندگانه براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر گرایش به  -

  ماعی مجازيهاي اجت شبکه
شده، رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرهاي مستقل  هاي مطرح بندي از آزمون در یک جمع

از مجموع متغیرهاي واردشده در معادله : شود  بررسی میگام به بر متغیر وابسته با روش گام
از بین متغیرهاي . اند داري بر متغیر وابسته داشته  متغیر مستقل تأثیر معنی5رگرسیون، 

هاي مجازي، سادگی استفاده از شبکه و  یمانده در مدل رگرسیون، میزان استفاده از شبکهباق
هاي اجتماعی و احساس همنوایی با دوستان و ارضاي نیازها  زمان عضویت در شبکه مدت

  .اند  اجتماعی مجازي داشتههاي شبکهدرمجموع بیشترین اثر را بر متغیر گرایش به 
  

  تغیرهاي اثرگذار بر متغیر وابستهرگرسیون تأثیر م -10جدول 
ضرایب استاندارد 

  متغیر  نشده
B معیار خطاي  

ضرایب 
 استانداردشده

)Beta(  
T 

سطح 
  داري معنی

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

  001/0  271/3  124/0  333/0  088/1  اجتماعیهاي  زمان عضویت در شبکه مدت
 044/0  024/2  087/0  061/0  124/0  ارضاي نیازها

  000/0  697/1  063/0  238/0  403/0  احساس همنوایی با دوستان
  

  4شده ضریب تعیین تعدیل  3ضریب تعیین  2ضریب همبستگی چندگانه

754/0  569/0  558/0  

                                                
1. Stepwise 
2. R 
3. R Square 
4. Adjusted R Square 
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هاي مجازي در  اده کاربران از شبکه، متغیر میزان استف10بر اساس اطالعات جدول 
با استفاده از واریانس ترکیب . بین متغیرهاي مستقل، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد

هاي   درصد از واریانس متغیر گرایش به شبکه57توان قریب  خطی متغیرهاي مستقل می
 يچندبعدل پیچیده و مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلی. اجتماعی مجازي را توضیح داد

 حساب بههاي اجتماعی مجازي و   متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان گرایش به شبکهبودن
  .نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند

  
  تحلیل مسیر

 تعیین چگونگی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از منظور به
 مشخص کردن سطح ،AMOS افزار نرمدلیل استفاده از . شده است  مسیر استفادهتحلیل

 هاي شبکهمعناداري اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر روي گرایش به 
در جدول زیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته . اجتماعی بود

  .شده است تحقیق نشان داده 
  

  هاي اجتماعی  اثرات متغیرهاي مستقل بر گرایش به شبکهمحاسبه نتایج -12 جدول
  ضرایب اثر

  نام متغیر
  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم

  کل

  455/0*  130/0*  319/0*  سادگی استفاده
  421/0*  -  15/0*  هاي مجازي میزان استفاده کاربران از شبکه

  117/0**  -  117/0**   اجتماعیهاي شبکهزمان عضویت در  مدت
  098/0*  -  098/0*  ارضاي نیازها

   درصد95معنادار در سطح     *   درصد99معنادار در سطح **  

  
 درصد 45ها با   که متغیر سادگی استفاده از شبکهدهد یم نشان 12نتایج جدول 

که  طوري به. باشد یم اجتماعی هاي شبکهاثرگذاري کل، داراي بیشترین تأثیر بر گرایش به 
میزان استفاده .  درصد اثر غیرمستقیم است13 درصد اثر مستقیم و 31 داراي این متغیر

 درصد اثر مستقیم و بدون اثر غیرمستقیم دومین متغیر 42هاي مجازي با  کاربران از شبکه
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 هاي شبکهزمان عضویت در  متغیرهاي دیگر به ترتیب مدت. باشد یمدر تحلیل مسیر 
  .دنباش یم درصد 10نیازها با  درصد و متغیر ارضاي 12اجتماعی با 

  
  گیري بحث و نتیجه

 اینترنت مخصوصاً جدید ارتباطی هاي فناوري معلول مجازي که اجتماعی هاي شبکه
 در عضویت. اند گشته افراد زندگی هاي جنبه تمام در اي گسترده تحوالت باعث باشند، می

 که نقشی و شود می افزوده ها آن کاربران تعداد بر نیز هرروز که مجازي اجتماعی هاي شبکه
 اعضاء هاي یابی دوست و کم هزینه با تصویري و گفتاري نوشتاري، ارتباطات در ها شبکه این
 ها افتهی .گردد می افراد روحیات و اجتماعی روابط در کیفی تحول باعث دارند، ها شبکه این

 اجتماعی ايه شبکه اجتماعی و گرایش به هاي شبکهنشان داد بین سادگی استفاده از 
از سویی دیگر، هرچه .  معنادار وجود دارد؛ بنابراین این فرضیه تأیید شدرابطهمجازي، 

 ها شبکه اجتماعی مجازي بیشتر باشد، گرایش افراد به این نوع هاي شبکهسادگی کار با 
 در صورت بروز انتظار تسهیلگر انتظار تالش، شرایط هینظربر اساس . بیشتر خواهد شد

 اجتماعی بر روي کاربرد این هاي شبکهدر واقع سهولت استفاده از . ابدی یم تالش نمود
 با افزایش قصد رفتاري براي استفاده ها شبکه تأثیرگذار است و افزایش کاربرد این ها شبکه

 معناداري رابطه حاکی از آن است که ها افتهی . اجتماعی مجازي همراه استهاي شبکهاز 
هاي اجتماعی مجازي  ها با گرایش به شبکه ستان و همکالسیبین احساس همنوایی با دو

هایشان نزدیک و  آموزان سعی کنند خود را به دوستان و همکالسی وجود دارد؛ هرچه دانش
 بیشتر خواهد شد؛ بنابراین این فرضیه تأیید ها شبکهنیز به این  تر کنند، گرایش آنان شبیه

هاي دوستان، آشنایان و خانواده با توجه   ارزش دیگران مهم اینگلهارت،هینظرشد؛ بر اساس 
 کنند یم و افراد سعی شود یم گرفته براي افراد، یک مالك در نظر ها آنبه مطلوبیت 

هاي   تطبیق دهند؛ بنابراین اگر در بین دوستان و همکالسیها آني خود را با ها ارزش
 شیگرا  ارزش مهم باشد،عنوان یک هاي اجتماعی مجازي به آموزان استفاده از شبکه دانش

 طرفی دیگر، نتایج بیانگر آن است که بین میزان از . بیشتر خواهد شدها شبکه به این ها آن
ها، رابطه معناداري وجود دارد؛ هر چه  هاي مجازي و گرایش به این شبکه استفاده از شبکه



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     234  

هاي مجازي  ها به شبکه ها بیشتر باشد، گرایش آن آموزان از شبکه میزان استفاده دانش
  . ، همخوانی داشت)1391 (هاي عدلی پور یابد؛ این نتیجه با یافته افزایش می

هاي متمادي، باعث ایجاد  بر اساس نظریه کاشت، مواجهه با رسانه در ساعت
شود؛ در واقع این امر یک اثر ذهنی در فرد  هاي موافق با محتوا و گرایش به آن می دیدگاه

زمان عضویت  بنابراین مدت. گویند شت الگوهاي مسلط ذهنی میکند که به آن کا ایجاد می
گیري  هاي مجازي، باعث شکل هاي اجتماعی مجازي و میزان استفاده از شبکه در شبکه

نتایج همچنین . هاي اجتماعی مجازي خواهد شد گرایش فرد در جهت استفاده از شبکه
 معنادار و رابطهماعی مجازي،  اجتهاي شبکهنشان داد که بین ارضاي نیازها و گرایش به 

هاي اجتماعی،  وسیله شبکه آموزان به با افزایش ارضاي نیازهاي دانش. مثبت وجود دارد
بنابراین این . برعکسیابد و  هاي اجتماعی مجازي نیز افزایش می میزان گرایش به شبکه

بر . نی داشت، همخوا)1393 (همکاران مرادي و قیتحقاین یافته با نتایج . فرضیه تأیید شد
اساس نظریه روزن اشتیل، چنانچه نیازهاي خاصی از شخص ارضا شود، این امر بااحساس 

 هاي شبکهبنابراین اگر نیازهاي فرد با . رضایت، خوشبختی و تجربیات مطبوع همراه است
  . و گرایش بیشتري خواهند داشتدنکن یم پیدا آنمجازي ارضا شود، حس مثبتی نسبت به 

  
  پیشنهادها

ویژه اینترنت و فضاهاي مجازي،  هاي نوین به ا عنایت به نقش حساس رسانهب
ترغیب . 1: شود پیشنهادهایی اجرایی و پژوهشی براي محققان و مسئوالن ارائه می

نظران و مجریان به همکاري با محققان در اجراي تحقیقات علمی مرتبط با فضاهاي  صاحب
شود  ي مقطع متوسطه صورت گرفته پیشنهاد میاین مطالعه تنها بر رو. 2 اجتماعی مجازي

هاي  مطالعاتِ آینده عمومیت بیشتري را در نظر بگیرند تا قادر باشند کاربرد و پیشنهاد
از آنجا که این پژوهش بین جنس مؤنث صورت گرفته پیشنهاد . 3. بیشتري داشته باشند

که در این صورت بسیار اي تطبیقی بین دو جنس مؤنث و مذکر انجام گیرد  شود، مطالعه می
جاي اقدامات قهري  به. 4باشد که یکی از کاستی این بررسی بوده است  مفید و ارزشمند می

ها،  هاي الزم به نوجوانان از طریق رسانه آموزش. اي براي ارتقاء فرهنگی داشت باید برنامه
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هاي   آسیباي در افزایش مهارت جوانان و کاهش خانواده و نهادهاي آموزشی، نقش سازنده
در این میان، آنچه از اهمیتی . 5هاي ارتباطی را در بر خواهد داشت  ناشی از این فناوري

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

 است تا پژوهش داراي آورده عمله محقق در انجام پژوهش حاضر، نهایت دقت را ب
 وجود بعضی از این عوامل خارج از دست پژوهشگر بود که  نقص کمتري باشد، اما با این

نتایج . 1. گردد ها اشاره می هایی در پژوهش شده است که به آن باعث ایجاد محدودیت
براین در باشد، بنا هاي شهرکرد می آموزان دختر دبیرستان پژوهش حاضر، محدود به دانش

پژوهش حاضر . 2کرد ها و مراکز آموزشی باید احتیاط  تعمیم نتایج آن به سایر دبیرستان
باشد و در تعمیم نتایج آن به سایر سطوح آموزشی باید  یممحدود به مقطع متوسطه 

باشد و  آموزان می ی از دانشنظرخواهجامعه آماري این پژوهش، محدود به . 3احتیاط کرد 
پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی . 4ج آن به سایر اقشار باید احتیاط کرد در تعمیم نتای

تر طولی در ارتباط با موضوع پژوهش  بوده و مطالعه در این زمینه نیازمند مطالعات دقیق
  .باشد حاضر می
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