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:چکیده
چون هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی همدر عصر حاضر، فناوري

ویژه هاي اجتماعی مجازي نقش مهمی در زندگی افراد بهاینترنت و شبکه
به همین خاطر، بسیاري از اندیشمندان اجتماعی این .  کنندجوانان ایفا می

هاي اجتماعی مجازي زندگی نت و شبکهکنند که اینترمسئله را مطرح می
دهند، اما در چگونگی این تغییر و مثبت و منفی بودن آن افراد را تغییر می

استاین امر يپژوهش حاضر مطالعههدف نظر وجود دارد؛ بنابراین اختالف
بوك باعث انزواي اجتماعی کاربران ي اجتماعی فیسکه آیا حضور در شبکه

شود؟ نوشتار ترش روابط اجتماعی کاربران خود میشود؟ یا باعث گسمی
گیري داوطلبانه و در صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونهحاضر به

ساخته صورت گرفته اینترنتی محقق ينامهگیري از پرسشدسترس و بهره
بوك شهر فیسسال کاربر18- 34ان ي آماري پژوهش را جوانجامعه. است

بین مدت که اکی از آن استهاي پژوهش حیافته. دهندیتبریز تشکیل م
ي زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت، استفاده

ي معکوس و معناداري وجود بوك و انزواي اجتماعی رابطهمند از فیسهدف
هاي آنالین و دیدن انجام بازي(مند ي غیر هدفدارد؛ اما بین استفاده

،بوك و انزواي اجتماعیاز فیس) بوكی در فیسصفحات غیراخالق
.همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد

بوك، انزواي اجتماعیهاي اجتماعی مجازي، فیسشبکه:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
ویکدیگرباتعامل افراد.استهاانسانمیانارتباطاتوروابطهماناجتماعیزندگی

ودسترسـی بـراي شـرایط الزم اجتمـاعی بستر مبادالتعنوانبهاجتماعیروابطبرقراري
کهاز منابعیبرخورداريبرايو الزمضروريشرطدر واقع،.کنندمیفراهمرامنابعمینتأ

کننـد، مـی مینأتـ راافرادعاطفیوابزاري، اطالعاتینیازهاياجتماعیمبادالتبه صورت
موجـب آنبـر گـذار ثیرأتـ عوامـل واجتماعیروابطمیتاه.استاجتماعیروابطداشتن
ممکـن کـه هـایی شناخت آسیب. استشدهخصوصایندربسیاريگیري مطالعاتشکل
از یکـی .اسـت دادهاختصاصخودبهرابسیاريتحقیقاتنمایندتهدیدرااین روابطاست
.باشدروابط میاینربهاي نوین اطالعاتی و ارتباطیفناوريمحتملها خطراتآسیباین

هاي اجتماعی مجـازي    هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون اینترنت و شبکه        فناوري
همـراه بهبسیاري راتهدیداتونویدهاوتجربه کردهراچشمگیريرشداخیرهايدر سال
هـاي هـا و جنـبش  دموکراسیازپشتیبانیاجتماعی،جدیدهايهمبستگیایجاد.اندداشته

ایجـاد آسـایش بیـشتر،  وبهتـر زنـدگی نویـد جدیـد، هـاي ارزشخلـق جدیـد، جتماعیا
پاشـیدن از هـم چـون تهدیـداتی واخبـار وتر اطالعـات سریعتبادلتر،فراوانهايفرصت
هـا،  فرهنـگ خـرده وهـا سـلیقه افراطـی شـدن قطعـه قطعـه همـسایگی، سنتیهايشبکه

انـزواي اجتمـاعی،  افـزایش اجتماعی،ي ایهسرمکاهشکودکان،بهغیراخالقیهايآموزش
و پیدایش مفاهیمی چـون  اینترنتبهاعتیادمشارکت اجتماعی،کاهشنظمی،بیگسترش

هاي نوین اطالعاتی و ارتبـاطی هـستند   فناوريشدهشمردهثیراتأتجملههویت مجازي از
).10-1383:11دریفوس، (

1مالت انسانی، اندیشمندانی چون استونثیر فضاي مجازي بر روابط و تعا    أت يدر زمینه 

تعامـل بـا مقایـسه در»پهناي باند پـایین «اي با رسانهعنوانبهمجازيفضايمعتقدند که 
آرزوهـاي  وتخیـل تفسیر،فرایندهايکردندخیلبرايرافرصت بیشتريچهرهبهچهره

الکترونیکـی اطاتارتبمعتقد است2همچنین میلر.آوردمیفراهمگفتگو،درتعاملطرفین
اگرکهکندوضع میرسومی مخصوصورا با آدابتعاملهايچارچوبازجدیدييدامنه

هـاي  و چالشهااما فرصتفقیرترندفیزیکیحضورباوواقعیدنیايتعامالتازآشکاراچه
ذکایی و خطیبـی، (کنند میفراهمکنونیدنیايدرخودنمایاندنوارائهراهدرراجدیدي
1385 :180-178.(

بینی کرد که   توان پیش در واقع، با توجه به سرعت تحوالت پیرامون فضاي مجازي، می          
تدریج جـایگزین روابـط واقعـی    بوك بههاي اجتماعی مجازي همچون فیس   اینترنت و شبکه  

1 Stone
2 Miller
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جا که زندگی اجتماعی بـر اسـاس همـان روابـط و             ها در زندگی روزمره شوند و از آن       انسان
هایی که ممکن است این روابط را تهدیـد     شود، شناخت آسیب  میان انسانی بنا می    ارتباطات

ها و تهدیداتی که برخـی اندیـشمندان بـدان اشـاره     یکی از آسیب  .کنند حائز اهمیت است   
تـدریج جـایگزین   هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی بـه اند آن است که استفاده از فناوري   داشته

از دیـدگاه ایـن متفکـران اینترنـت و     .گـردد زنـدگی روزمـره مـی      هـا در  روابط واقعی انسان  
هاي اجتماعی مجازي ابزاري هستند که از طریق ایجاد و فراهم آوردن فضایی سـایبر               شبکه

براي ایجاد رابطه، افراد را از دردسر رو به رو شـدن بـا دیگـران و قـرار گـرفتن در وضـعیت            
هـدف  بـه همـین خـاطر       ). 73: 1385محـسنی و همکـاران،    (سـازند   جهان واقعی رها می   

اجتمـاعی   يحـضور در شـبکه     بینکه آیا    استهاگویی به این پرسش   پاسخ حاضر پژوهش
بـوك موجـب تـضعیف    فـیس آیا که و این؟اي وجود داردبوك و انزواي اجتماعی رابطه   فیس

شود؟پیوندهاي افراد می

پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی) الف

مثبـت بـین افـسردگی و       يحاکی از وجود رابطه    ،)1385(نادي   هاي سجادیان و  یافته
نت در کاربران نوجوان و جـوان اسـت   انزواي اجتماعی با مدت زمان معمول استفاده از اینتر    

).33-38: 1385سجادیان و نادي، (
ــسه ،)1385(پورشــهریاري  ــه مقای ــشی ب ــاعی و  يدر پژوه ــزواي اجتم ــسردگی، ان اف

هـاي  یافته. کاربر اینترنتی پرداخته است   آموزان دختر کاربر و غیر    ارتباطات خانوادگی دانش  
کـاربران در سـه متغیـر افـسردگی، انـزواي          دهد که بین گروه کاربران و غیـر       وي نشان می  

.اجتماعی و ارتباطالت خانوادگی، تفاوت معناداري وجود ندارد
اینترنتازوانانجياستفادهمیزانبیننشان داد کهخودپژوهشدر،)1385(نادمی 

نیـز آنـان اضطرابمیزانوداردوجودمعنادارمثبتهمبستگیآناندراحساس تنهاییو
اعتمادمیزانواینترنتازجواناناستفادهمیزانبینکهدریافتوي همچنین.استبیشتر

دراینترنـت بـه وابـستگی چـه هریعنیدارد،وجودمعنادارهمبستگی منفیآناننفسبه
.کندمیپیداکاهشآنانبه نفساعتمادمیزانباشد،بیشترانانجو

حـاکی از آن اسـت کـه بـین زمـان      ،)1385(هاي پژوهش محـسنی و همکـاران   یافته
معنـادار معکوسـی وجـود    يروز و انزواي اجتماعی رابطـه استفاده از اینترنت در طول شبانه   

.گرددش انزواي اجتماعی میهمچنین استفاده اجتماعی از اینترنت موجب کاه؛دارد
احـساس واجتمـاعی حمایـت ادراكنقـش بررسـی به،)1388(سلیمی و همکاران 

مستقیمطوربهاجتماعیحمایتادراكکهدریافتندوپرداختهکاربران اینترنتدرتنهایی
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تنهاییاحساسهمچنین،؛استاینترنتازاستفادهضعیفی برايمنفیيکنندهبینیپیش
ازاسـتفاده میـزان واجتمـاعی حمایـت بین ادراكايواسطهنقشاجتماعیودگیخانوا

).81-102: 1388سلیمی و همکاران، (دارند اینترنت
اجتمـاعی در    ياي سـرمایه  در پژوهشی به تحلیل مقایسه     ،)1390(موسوي و حدادي    

ين سـرمایه  ها حـاکی از آن اسـت کـه بـی          هاي آن یافته. اندجهان واقعی و مجازي پرداخته    
فـضاي مجـازي     .مستقیمی وجـود دارد    ياجتماعی در جهان واقعی و جهان مجازي رابطه       

اجتماعی افراد   يهمان حجم سرمایه   يکنندهعنوان یک فضاي تعاملی اینترنتی، منعکس     هب
اجتماعی افـراد را کـاهش یـا     يبدین معنا که فضاي مجازي، سرمایه     .در دنیاي واقعی است   

حجـم   يدهندههد بلکه حجم این سرمایه در جهان مجازي کم و بیش بارتاب           دافزایش نمی 
).110-129: 1390موسوي و حدادي، (جتماعی افراد در دنیاي واقعی است ايسرمایه

شناسی فـضاي مجـازي؛     آسیب :در پژوهشی تحت عنوان    ،)1391(ربیعی و محمدزاده    
نـشان دادنـد کـه اسـتفاده         ؛دانشجویان ثیر استفاده از اینترنت بر انزواي اجتماعی      أبررسی ت 

ر مـستقیمی بـر انـزواي اجتمـاعی اسـت      ثیأدرصد داراي تـ 24اجتماعی از اینترنت با بتاي   
).41-60: 1391ربیعی و محمدزاده، (

نـشان داد کـه سـاعات کـاربري و اهـداف           ،)1391(فـرد   زادههاي روحانی و علـی    یافته
دانـشجویان،  و تـداوم تنهـایی در بـین غیـر         کاربري در بین دانشجویان و سـاعات کـاربري          

فـرد،  زادهروحانی و علی(عناداري براي احساس تنهایی بودند   م يکنندهبینیمتغیرهاي پیش 
1391 :25-12.(

هـاي  حاکی از آن است که جوانان فعالیت در شبکه         ،)1391(بیات   هاي شهابی و  یافته
داننـد و ایـن     تان فـضاي واقعـی مـی      اجتماعی مجازي را فرصتی براي بیشتر بودن بـا دوسـ          

اعـضاي  . آورندها امکان زنده شدن ارتباطات قدیمی را در عین دوري مکانی فراهم می      شبکه
مـشترك بـا     يهاي اجتماعی اینترنتی حس تعلق به گروه و داشـتن عالقـه و عقیـده              شبکه

فـضاي  همچنـین جوانـان فعالیـت در         .کننـد دیگران را ادراك و از آن احساس رضایت می        
هـا امکـان   داننـد و بـا ایـن شـبکه    ها را جایگزینی مناسب براي اوقات تنهایی خود میشبکه

).151-180: 1391شهابی و بیات، (آورند اوقات بیکاري را فراهم میسپري کردن 
ثر بـر انـزواي اجتمـاعی جوانـان     ؤدر پژوهشی به بررسی عوامل مـ  ،)1392(حقیقتیان  

ش وي نـشان داد کـه بـین اسـتفاده از اینترنـت بـا انـزواي                  هاي پـژوه  یافته. پرداخته است 
).87-97: 1392حقیقتیان، (بطه مستقیم و معنادار وجود دارداجتماعی را

اجتمـاعی کـاربران     يدر پژوهشی به سـنجش سـرمایه       ،)1392(عبداللهیان و کرمانی    
اسـت کـه     هـا بیـانگر ایـن     هـاي آن  یافتـه .انـد بوك پرداختـه  اجتماعی فیس  يایرانی شبکه 

هـا را در ایـن شـبکه        اجتمـاعی آن   يتواند میزان سـرمایه   بوك می تحصیالت افراد در فیس   
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بوك از مـشارکت مـدنی و سیاسـی        اجتماعی باالتر در فیس    يافراد با سرمایه  . افزایش دهد 
.باالتري در دنیاي واقعی برخوردارند

بـه تبیـین همبـستگی    1بر اساس فرضیات الیسون،)1392(انصاري  عبداللهیان و شیخ  
اجتماعی کاربران ایرانـی     يبوك و افزایش سرمایه   مثبت بین افزایش شدت استفاده از فیس      

آماري این پژوهش در روش آنالیـن کـاربران اینترنـت و در            يجامعه. اندبوك پرداخته فیس
ج نتـای . آموزان ساکن تهران که کاربر اینترنت هستند، در نظر گرفته شد          روش آفالین دانش  

اجتمـاعی  يبـوك و سـرمایه  دهد که بین افزایش شدت اسـتفاده از فـیس       تحقیق نشان می  
. بوك همبستگی مثبت وجود دارد    اجتماعی نگهدارنده کاربران فیس    يپیوندبخش و سرمایه  
ك پیونـدهاي ضـعیف را      بـو اجتمـاعی فـیس    يها این است که شـبکه     دستاورد پژوهش آن  

).1-26: 1392انصاري، عبداللهیان و شیخ(کند تقویت می

تحقیقات خارجی) ب
واینترنـت بـه افـراد دالیـل گـرایش  خـصوص در،)2003(2گروهـول پژوهشنتایج

از کـامپیوتر اسـتفاده صـرف راوقت زیاديکهافراديدادنشان،آنازاعتیادآورياستفاده
چـون افـراد ایـن واقـع، در.مواجهنـد مـشکالتی بازندگیدرکههستندکسانیکنند،می

رورو بهآنهاباحتیکهنیستندمایلوندارندزندگیدرشانمشکالتبارغبتی به برخورد
نـشان  خـود مطالعـات در3کاتز و رایـس .پردازندمیاینترنتدرفعالیت اعتیادآوربهشوند،
وشدهآنهاافزایشباعثدهد،کاهشراتعامالت اجتماعیکهآنجايبهاینترنتکهدادند

).15: 2004تی، هارگی(اجتماعی منجر شده استيسرمایهازجدیديبه نوع
کـاربري مقـدار بـا اوالً میزان تنهاییکهدریافتپژوهشیانجامطی،)2006(4چانهو

نویـسی، وبـالگ کننـد در میتنهاییاحساسکمترکهافراديثانیاًونداردارتباطیوبالگ
. دهندمینشانو خوبمثبتبیشترراخود

نفـس عزتکاهشوتنهاییاحساسکهنشان دادپژوهشینیز در،)2007(5هانیون
.داردارتباط مستقیموبالگکاربريبا

انـزواي  :در پژوهـشی بـا عنـوان   ،)2009(و همکـاران  6هـاي پـژوهش هـامپتون   یافته
وین اطالعـاتی   هاي ن حاکی از آن است که استفاده از فناوري        ؛هاي جدید اجتماعی و فناوري  

شـوند بلکـه ایـن      و ارتباطی همچون تلفن همراه و اینترنـت باعـث انـزواي اجتمـاعی نمـی               

1 Ellison
2 Grohol
3 Kats & Rise
4 Chun Ho
5 Hanyun
6 Hampton
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قکـاربران اینترنـت از طریـ     .شـوند ها باعث درگیري یا مشارکت اجتماعی آنهـا مـی         فناوري
اي بـا  هاي اجتمـاعی مجـازي، پیونـدهاي صـمیمانه        ها و مطالب خود در شبکه     انتشار عکس 

.سازندرار میدوستان خود برق

پژوهشچارچوب نظري 
انزواي اجتماعی از لحاظ مفهومی در تقابل با درگیري اجتمـاعی، انـسجام اجتمـاعی و      

گیـري نزدیکـی    اجتماعی قرار دارد و با ازخود بیگانگی، احساس تنهـایی و کنـاره             يسرمایه
اجتمـاعی را    يهاي خود از سویی مفهوم سرمایه     در واقع، محققان در بررسی    .مفهومی دارد 

بـا  هوم انـزواي اجتمـاعی را در تقابـل    در تقابل با مفهوم انزواي اجتماعی و از سوي دیگر مف 
افزایش و کـاهش     کهبه طوري اند؛  سازي کرده اجتماعی، توصیف و شاخص    يمفهوم سرمایه 

بـه  . باشـد و بـالعکس  کاهش و افزایش انزواي اجتمـاعی مـی    ياجتماعی به منزله   يسرمایه
هاي اجتمـاعی بـر     ثیرات احتمالی اینترنت و شبکه    أاطر در ادامه به بیان برخی از ت       همین خ 
. هاي مربوطه در سه گروه قابل تفکیک هستنددیدگاه. شوداجتماعی اکتفا میيسرمایه

وژي برتـر اسـت، از یـک    شان در حال تبدیل شدن به یـک ایـدئول     گروه اول که دیدگاه   
از نظـر آنهـا دنیـاي      . ر تعارض به دنیـاي قـدیمی اسـت        گویند که د  سخن می » دنیاي تازه «

آنهـا   ).21: 1382برتـون،   (قدیمی خواهد شـد     » دنیاي واقعی «مجازي به تدریج جایگزین     
هـاي  اینترنـت و شـبکه     .کنـد معتقدند که اینترنت به تـرویج تغییـرات مثبـت کمـک مـی             

یق مشترك و غلبـه بـر      آوردن فضاي مالقات براي افراد داراي عال      اجتماعی مجازي با فراهم   
شـوند، گفتگـوي آزاد   هاي مکان و زمـان، موجـب تجدیـد حیـات اجتمـاعی مـی         محدودیت

دهنـد و اقـدام جمعـی را    اندازهاي چندجانبه را ارائه می    دهند، چشم دموکراتیک را رواج می   
تـدریج بـه فـضاي فیزیکـی        روابط شکل گرفته در فضاي اطالعاتی بـه       .سازندپذیر می امکان

شـود کـه ترکیبـی از تعـامالت     کند و به اشکال نوینی از اجتماع منتهی مـی        پیدا می تسرّي  
اي و  هواداران این گروه معتقدند که اینترنت ارتباطـات شـبکه         . اي دارد اي و غیرشبکه  شبکه

هـاي تمـاس بـا      از این دیدگاه اینترنـت نـه تنهـا فرصـت          . دهداي را گسترش می   شبکهغیر
آگاهی اعضاي شـبکه     يکند، بلکه نتیجه  پایینی فراهم می   يینهدوستان و خویشان را با هز     

ـ ولمـن و کـوان  (افزایـد رو و تلفنـی آنهـا مـی   دراز نیازهاي یکدیگر، بر تعداد ارتباطات رو
).1-3: 2002هس، 

هـستند کـه بـه هـواداران جامعـه      1لوهـان در رأس این گروه روشنفکرانی از تبار مـک      
گرایـی  موضع آنان اغلب آغشته بـه نـوعی مـذهب         .اندشده اطالعات و سپس اینترنت مبدل    

نظـران ایـن گـروه    از جملـه صـاحب   . قرار دارنـد  در این دسته    » بنیادگرایان اینترنت «. است

1 Mc Luhan
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وي این بود که تغییري ـ از تولید کاال به  ياساس نظریه. اشاره نمود1توان به دانیل بلمی
، دارنلـی و فـدر  (ایـن تغییـر تولیـد دانـش اسـت      خدمات ـ به وقوع پیوسته و اساساً  يارائه

1384 :25-24  .(
هاي اجتماعی مجازي موجـب افـول       بکهگروه دوم اعتقاد دارند استفاده از اینترنت و ش        

هاي اجتماعی و اینترنت مـانع توجـه   از نظر آنان استفاده از شبکه    .اجتماعی است  يسرمایه
شـان  ، از میزان ارتباطات مستقیم    اي آنها ت شبکه شود؛ زیرا تعامال  افراد به اجتماع واقعی می    

هـاي عمیـق،    ه ندرت بـه تـرویج دوسـتی       بوکی ب پیوندهاي اینترنتی و فیس   .گیردپیشی می 
هـاي مـادي واقعـی منتهـی        کمـک  يو ارائـه  ) مانند حمایـت عـاطفی    (غیر ملموس    يارائه
دهـد، بلکـه    ا را کاهش مـی    هکار با اینترنت نه تنها زمان پرداختن به سایر فعالیت         .شوندمی

کاربران، نشان   يانجام شده درباره   يمطالعه. داردتوجه افراد را از محیط اطراف خود باز می        
یابـد و  دهد که با افزایش استفاده از اینترنت، تماس اجتماعی خارج از شبکه کاهش مـی        می

ي رنـت پیونـدها   چـه اینت  اگر. افزایداین وضعیت بر احتمال افسردگی و احساس تنهایی می        
تـر خـارج از     هم زمـان تعـامالت عمیـق      جا که   دهد، اما از آن   اي را افزایش می   ضعیف شبکه 

يهمـه . سـازد هاي فکري افراد را محدود مـی      اندازدهد افق دید و چشم    شبکه را کاهش می   
هـا در اینترنـت بـا       بیشتر فعالیت .کاربران اینترنتی و فضاي مجازي ماهیت اجتماعی ندارند       

کـامپیوتري  . گیـرد انفـرادي صـورت مـی    جستجوي اطالعات یا پرداختن به تفریحات        هدف
افـراد کـار را بـه    .تواند مرز منزل و محل کار را بر هـم بزنـد        کردن و استفاده از اینترنت می     

ها مشغول انجام یـک کـار       یر فعالیت منزل بیاورند و به جاي ارتباط با خانواده، دوستان و سا          
، ناآگاهی یا صـرفاً خـشم، بـا نـوعی           ه از متفکران منتقد از سر شناخت      این گرو .خاص شوند 

. ورزندجدید اطالعاتی مخالفت می    هايفناوري يمقاومت غیرفعال، پنهانی اما مؤثر با اشاعه      
هـا بـر    این قبیـل ضـدِیت    . شودبراي برخی از مردم، فن، خیلی زود معادل گناه شمرده می          

). 21: 1382، برتون(ها تکیه دارد أویلی از این ارزشهاي مذهبی یا حداقل توجود ارزش
هابرمـاس در اوایـل     . اشاره کـرد   2توان به هابرماس  نظران این گروه می   از جمله صاحب  

يوي معتقـد اسـت افـول حـوزه    . را طـرح کـرد   »3عمـومی  يحوزه«مفهوم 1960يدهه
ــه رشــد رســانه  عمــومی و بخــش ــه ب ــستی جامع ــاي پژبخــش شــدن پسامدرنی وهــی و ه

هـاي ارتبـاطی متعـدد ربـط دارد         پذیري سریع این همه اطالعات از طریـق کانـال         دسترس
).29: 1384، دارنلی و فدر(

تواند افـراد   نظران این رویکرد معتقدند که فضاي مجازي به دو دلیل می          در کل صاحب  
دارد که این پتانـسیل در اینترنـت وجـود   نخست آن. هاي اجتماعی محروم سازدرا از تماس  

1 Daniell Bell
2 Habermas
3 Public Sphere
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هاي اجتماعی حقیقی شـود کـه معمـوالً در          که به واسطه تعامالت مجازي، جایگزین تماس      
هر چـه انـسان بـه تنـوع         . گیر است که وقت خورد و دوم این   معامالت اقتصادي به چشم می    

همجواري مجازي بیشتر توجه کند و بیشتر آن را فرا گیرد، وقت کمتري را به کـسب و بـه             
: 1384بـاومن،   (دهـد   زم براي همجواري غیرمجازي اختـصاص مـی       هاي ال کارگیري مهارت 

عقیده دارند که استفاده از شبکه درگیري فرد در          1از طرفی بعضی همچون دریفوس    ). 109
این امر به نوبه خود درك فـرد از واقعیـت و از   . دهددنیاي فیزیکی و اجتماعی را کاهش می   

رسد، هر چه بیشتر از شبکه  به نظر می  در حقیقت   . دهدمعناي زندگی خودش را کاهش می     
کـشاند کـه    معنـاي آنهـایی مـی     کنیم، ما را به درون دنیاي غیرواقعی، تنها و بی         استفاده می 

: 1383فـوس،   یدر(خواهند از همه دردسرهایی که بـدن میـراث بـر آن اسـت بگریزنـد                 می
161.(

میـزان اسـتفاده،   توان استنباط کرد که مدت زمـان عـضویت،   بر اساس این دیدگاه می  
بـر میـزان     بوكفیساجتماعی   يمیزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از شبکه         

توان گفت هـر چـه مـدت زمـان عـضویت،      در واقع می. ثر استؤانزواي اجتماعی کاربران م   
تمال تأثیرپذیري کاربر بیشتر    اح ،افزایش یابد  بوكفیسمیزان استفاده و مشارکت کاربر در       

بـوك فـیس عکس هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و مشارکت کـاربر در              ت؛ بر اس
.احتمال تأثیرپذیري وي کمتر خواهد بود،کاهش یابد

آنان معتقـد  . گروه سوم بر این باور هستند که فضاي مجازي داراي نقش تکمیلی است        
ب کـاهش یـا    هاي اجتماعی مجـازي موجـ     هستند قضاوت در مورد این که اینترنت و شبکه        

اینترنـت  . کندچوب زندگی شخص، معنا پیدا میشود در چار  اجتماعی می  يافزایش سرمایه 
هـاي  تدریج زندگی در شبکه، همانند فعالیـت      شود و به  زندگی روزمره ادغام می    يدر چرخه 

اي تـدریجی موجـب تـداوم و گـسترش          این فناوري به شـیوه    .شودخارج از شبکه تلقی می    
و » مکـان بـه مکـان     «هـاي   بـه شـبکه   » در بـه در   «هـاي   یان فردي از شبکه   انتقال روابط م  

هاي چهره به چهره و تلفنی تداوم پیدا خواهـد          اگر چه تماس  . شودمی» شخص به شخص  «
هاي نقش اینترنت در پیوند میان افراد حاضر در موقعیت  يها در نتیجه  کرد، ولی این تماس   

ایـن احتمـال وجـود دارد کـه         .شودتکمیل می  هاي هم پیمان  جغرافیایی مختلف و سازمان   
نقش اینترنت در حفظ پیوندهاي موجـود مـؤثرتر از نقـش آن در ایجـاد پیونـدهاي جدیـد             

ولمن و کـوان (اجتماعی خواهد شد   يسرمایه يکنندهباشد، در این صورت اینترنت تکمیل     
).1-3: 2002هس، ـ

شناسـی  گونـه یکدروي. شاره کردتوان به ولمن انظران این گروه میاز جمله صاحب
دستازاجتماع) الف: کند که عبارتند ازمیصحبتاجتماعنوعسهازانسانیاجتماعاتاز

1 Dreyfus
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پـژوهش حاضـر   موضـوع بهسومگونه.شدهآزاداجتماع) شده و جحفظاجتماع) رفته، ب
نقـل  وحمـل وسـایل ظهورکهاستآنمعنايولمن به» اجتماع آزاد شده«. استمرتبط
و جغرافیـا بـه رافردو وابستگیتعلقاینترنت،وهمراهتلفنمثلنوینتکنولوژيوسریع،

. اسـت شـده کمترانسانیارتباطاتدرمکانوزماننقشتعبیري،بهوساختهمحل کمتر
خـود جدیـدي اشکالدراجتماعبلکهاست،شدهنابوداجتماعکهنیستبدان معنااما این

اینترنـت ولمـن اعتقادبه).2001ولمن، (کند میاجتماعی، بازتولیدهايشبکهطریق ازرا
ولمـن واقعدر.داردوجوداینترنتدرمتنوعیبسیارامکانات.نیستارتباطیابزاریکتنها
و چـت ایمیـل، اجتمـاعی مثـل  هـاي اسـتفاده : شـمارد برمیرااز اینترنتاستفادهگونهدو

مردماینترنتکهزمانی. بازيوموسیقیدانلودوگرديوبمثلیاجتماعهاي غیراستفاده
ازراآنـان توانـد مـی تلویزیـون ازبـیش حتیکند،میاجتماعی درگیرغیرهايفعالیتبارا

کـه زمـانی مقابـل در. کنـد دور خـانوادگی زندگیوسیاسیمشارکتها،سازماناجتماع،
کننـد، آنگـاه  مـی اسـتفاده هـا سـازمان وخویشانن،دوستاباارتباطبراياینترنتازمردم

، و فرانـک ولمـن (خواهـد  اجتمـاعی سرمایهحفظوساختنبرايابزاريچونهماینترنت
ارتباطـات اجتمـاعی  افـزایش در جهتکامالًرااثرات اینترنتولمنواقع،در).30: 2001
بـدین ترتیـب،  .داند، میشودمیآن ازکهاياستفادهنوعتابعراآنبلکهکند،نمیارزیابی
تواندمی)بوكنوع استفاده از فیس(تحقیقموضوعابعادبرخیتبییندرنیزولمنينظریه
.نمایدکمک

مدل نظري پژوهش:1شکل 
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نوع استفاده 
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میزان 
فعالیت در 
فیس بوك
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هاي پژوهشفرضیه
يهبوك و انزواي اجتماعی رابط    اجتماعی فیس  يبین مدت زمان عضویت در شبکه     -1

.اداري وجود داردمعن
يبـوك و انـزواي اجتمـاعی رابطـه        اجتماعی فـیس   يبین میزان استفاده از شبکه    -2

.معناداري وجود دارد
بـوك و انـزواي   اجتمـاعی فـیس    يبین میزان مشارکت و فعالیت کاربران در شبکه       -3

.معناداري وجود داردياجتماعی رابطه
بوك و انزواي   اجتماعی فیس  ياده از شبکه  بین نوع انگیزه و هدف کاربران در استف       -4

.معناداري وجود داردياجتماعی رابطه

پژوهششناسیروش
جایی که فضاي مجازي داراي مکان خاصـی در دنیـاي واقعـی نیـست و فـضایی                  از آن 

اي و مجازي و با لحاظ کردن این نکته که دسترسـی بـه کـاربران متنـوع و                   است بین رایانه  
بوك عمالً در دنیاي واقعی به علـت پراکنـدگی جغرافیـایی            تماعی فیس اج يمتفاوت شبکه 

بوك در فضاي اجتماعی فیسيیک کاربر شبکه   يباشد و اصوالً مطالعه   پذیر نمی آنان امکان 
تر است، در ایـن پیمـایش از تکنیـک       تر و پربازده  کاربري و در محیط مورد مطالعه، شایسته      

آماري این پیمایش نیز شـامل جوانـان         يجامعه.است اینترنتی استفاده شده   يپرسشنامه
در پیمـایش فـوق بـه علـت     .بوك اسـت اجتماعی فیسيسال کاربر شبکه 18-34تبریزي  

گیري مشخص و پراکنـدگی جمعیـت   گونه چارچوب نمونه موجود و در دسترس نبودن هیچ     
ي در دسـترس و     هـا احتمـالی بـا اسـتفاده از نمونـه        گیـري غیـر   آماري مورد نظر، از نمونـه     

این پژوهش در ابتدا بـراي نزدیـک سـه           يدر واقع پرسشنامه  . داوطلبانه استفاده شده است   
بعد،  يبوك شهر تبریز فرستاده شد و در مرحله       اجتماعی فیس  يهزار نفر از کاربران شبکه    

هاي بازگشته و تکمیل شده توسط کاربران، با توجه به تعریف جمعیت آمـاري              از پرسشنامه 
پرسـشنامه مـورد     384دار در نهایت    هاي ناقص و مشکل   هش و پس از حذف پرسشنامه     پژو

الزم به توضیح است که این حجم نمونـه بـا توجـه بـه عـدم                 . قرار گرفت  استفادهارزیابی و   
اطالع درست از تعداد واقعی جمعیت آماري مورد مطالعه و متعاقب آن عدم امکان اسـتفاده      

م نمونـه، بـه طـور تجربـی و بـا عنایـت بـه حجـم نمونـه در             هاي رایج تعیین حج   از فرمول 
.هاي مشابه انتخاب شده استپژوهش

ازمتغیرهـا سـنجش دررفتـه بکـار هايطیفاعتبارتأمیندر پژوهش حاضر، جهت
بـا متغیرهرکهصورتبدین؛استفاده شده استو همچنین اعتبار صوريمحتواییاعتبار

عملیـاتی يصـورت یـک سـازه   بـه هـاي نظـري  سـازه ودموجونظرياز تعاریفاستفاده
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طراحی توسط دو نفرازپسپرسشنامههمچنین؛)محتواییاعتبار(شده است بنديمفهوم
بـراي سـنجش  ؛ و نیـز )صورياعتبار(استگرفتهقرارمورد تأییدشناسیاز اساتید جامعه

براي تمـام متغیرهـا  . ه استمیزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد
.استنشان داده شده1این محاسبات در جدول .دست آمدبه7/0میزان آلفا بیش از 

براي متغیرهاي پرسشنامهK.M.Oيضرایب آلفاي کرونباخ و آماره:1جدول 
K.M.Oمیزان آماره آلفاي کرونباختعداد گویهابعادمتغیر

1081/070/0ي اجتماعی فردي شبکهدامنه
1879/075/0میزان منابع موجود در شبکه انزواي اجتماعی

1776/080/0میزان روابط فرد

تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم
بوكشبکه اجتماعی فیس) الف

هایی هستند که امکانـاتی فـراهم       هاي اجتماعی مجازي سایت یا مجموعه سایت      شبکه
هـاي خودشـان را بـا دیگـران بـه      ها، افکار و فعالیـت منديعالقه آورند تا کاربران بتوانند   می

يیـک شـبکه  . ها را با آنان سـهیم شـوند  اشتراك بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت    
هاي مبتی بر وب است کـه ایـن امکـان را بـراي اشـخاص           اي از سرویس  اجتماعی، مجموعه 

اي خود ایجاد کنند، یا بـا دیگـر اعـضاي         آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی بر      فراهم می 
ها بـه اشـتراك بگذارنـد و از میـان توصـیفات      شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن     

).212: 2007بوید و الیسون، (عمومی دیگر افراد، براي یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند
راد عـضو   اف. اشاره نمود  بوكتوان به فیس  هاي اجتماعی مجازي می   ترین شبکه از مهم 

هاي خود را به اشـتراك بگذارنـد، پیغـام بفرسـتند، چـت کننـد،            توانند عکس بوك می فیس
هاي خود و دیگران بنویـسند،      گذاري کنند، روي وال   ها را براي خود و دیگران عالمت      عکس

هـاي گروهـی بـه      هاي خـود را در بحـث      ها شوند، گروه جدیدي ایجاد کنند، ایده      عضو گروه 
براي عملیاتی  . بوك بازي کنند  ها را اضافه کنند و در فیس      انواع درخواست  اشتراك بگذارند، 

:هاي زیر استفاده شده استیوك از معرفاجتماعی فیسيکردن متغیر شبکه
عبارت است از مـدت زمـانی کـه فـرد بـه عـضویت               : بوكزمان عضویت در فیس    مدت

بـوك در   ربران در فـیس   در پژوهش حاضر؛ مدت زمان عضویت کـا       . بوك در آمده است   فیس
از یـک سـال تـا       -3از شش ماه تا کمتر از یک سـال،           -2کمتر از شش ماه،      -1: پنج طبقه 

بنـدي  از سه سال تا بیـشتر، دسـته     -5از دو سال تا کمتر از سه سال،          -4کمتر از دو سال،     
.شده است
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از روز کـه فـرد   عبـارت اسـت از مـدت زمـانی از شـبانه         : بـوك میزان استفاده از فـیس    
بـوك در  در پژوهش حاضر؛ میزان دسترسـی کـاربران بـه فـیس    . کندبوك استفاده می  فیس

بیشتر از نـیم     -3بین پانزده دقیقه تا نیم ساعت،        -2کمتر از پانزده دقیقه،      -1: شش طبقه 
از دو سـاعت تـا   -5از یک ساعت تـا کمتـر از دو سـاعت،    -4ساعت تا کمتر از یک ساعت،  

.بندي شده استاز سه ساعت تا بیشتر، دسته-6کمتر از سه ساعت و 
بـه میـزان درگیـري تعامـل        : بـوك مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فـیس         

در پژوهش حاضر، بـراي سـنجش میـزان مـشارکت و     . شودبوك اطالق میکاربران در فیس  
-1: تهـاي ذیـل اسـتفاده شـده اسـ     بوك از شاخص  فعال بودن کاربران در استفاده از فیس      

هـا و   فقـط خوانـدن وال     -2هـاي شخـصی دوسـتان،       هـا و آلبـوم    هـا، عکـس   دیدن پروفایل 
اغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روي وال و موضوعات           -3موضوعات به بحث گذاشته شده،      

دنبـال کـردن     -5هـاي عـضو،     هشروع یک بحث تازه در بین گرو       -4به بحث گذاشته شده،     
اخبـار و موضـوعات اجتمـاعی و    دنبال کـردن لینـک  -6اخبار و موضوعات سیاسی، لینک

.فرهنگی
به میزان عالقه، نیاز و شرایطی اطـالق      : بوكانگیزه و هدف کاربران در استفاده از فیس       

در پژوهش  . دهدبوك سوق می  اجتماعی فیس  يشود که کاربران را به استفاده از شبکه       می
بـوك در دو نـوع      افـراد در اسـتفاده از فـیس       هـاي   حاضر، تفاوت در نیازها، اهداف و انگیـزه       

:شودگیري به شرح ذیل منعکس میجهت
اي فعـال و هدفمنـد اشـاره        گیري به رفتار رسـانه    این نوع جهت  : مندگیري هدف جهت

کند که به انتخاب و استفاده از محتواي رسانه بـراي هـدف خـشنودي نیازهـایی ماننـد                  می
ها، پیـدا کـردن دوسـتان دوران کـودکی و           و همکالسی برقراري ارتباط با دوستان، آشنایان      
هـاي  ، تـشکیل گـروه و شـرکت در بحـث    )یـابی دوسـت (قدیمی، پیداکردن دوستان جدیـد   

گـذاري عکـس، ویـدئو و غیـره بـا دیگـران       گروهی، بیان احساسات و افکار خود، به اشتراك      
.شودمنجر می

کنـد کـه   اي اشـاره مـی  نهگیري به رفتار رسـا این نوع جهت: مندهدفگیري غیرجهت
، و دیدن صـفحات و  )هاي آنالینبازي(و سرگرمی کمتر هدفمند و فعال است و براي تفریح       

.روداخالقی به کار میویدئوهاي غیر

انزواي اجتماعی) ب
انزواي اجتماعی حالت یا وضعیتی است که در آن شخص فاقد پیوندهاي کافی جهـت               

بعد . بر این اساس انزواي اجتماعی شمل دو بعد است   .جذب حمایت و منابع اجتماعی است     
.شـود وي مربوط میيشبکهيعبارت دیگر دامنهاجتماعی پیرامون فرد یا ب    ياول به شبکه  
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بعـد دوم  . اجتماعی فـرد و تنـوع نهفتـه در آن اسـت    يشبکهيشبکه شامل اندازهيدامنه
مین آن را فـراهم  أشـبکه امکـان تـ   انزواي اجتماعی مربوط به میزان حمایتی است که ایـن    

بنابراین براي سنجش میـزان انـزواي اجتمـاعی          ؛)88: 1385محسنی و همکاران،    (کند  می
اجتمـاعی فـرد را      يمیزان روابط، اندازه، تنوع و میزان حمایت اجتمـاعی نهفتـه در شـبکه             

.هاي انزواي اجتماعی استابعاد و معرفيدهندهنشان2جدول . سنجیدیم

هاي انزواي اجتماعیابعاد و معرف:2جدول
معرفبعدمفهوم

تعداد دوستانشبکهياندازه يشبکهيدامنه
...تنوع دوستان از حیث جنس، تحصیالت، قومیت وتنوع شبکهاجتماعی فرد

آمدن ناراحتیهمدلی و همدردي زمان پیشحمایت عاطفی
راهنمایی و مشورتيگیري و ارائهکمک در تصمیماطالعات و مشورت دادن

قرض دادن پول زمان نیازکمک مالی
و گذاربیرون رفتن براي گشتهمراهی و مشارکت

میزان منابع 
موجود در شبکه

نقلیه هنگام نیازيقرض دادن وسیلهخدمات کوچک و بزرگ
فی فرد با اعضاي خانوادهروابط فکري و عاطروابط خانوادگی

محله خودرسمی فرد با افراد همروابط غیرروابط محلی

انزواي 
اجتماعی

میزان روابط فرد
روابط رسمی فرد با افراد دیگرروابط فرامحلی

هاي پژوهشیافته
57درصـد پاسـخگویان را مـردان و       43هاي توصیفی پـژوهش بیـانگر آن اسـت          یافته

سـال و    20-24سخگویان در گروه سنی     بیشترین تعداد پا   .دهنددرصد را زنان تشکیل می    
.سـال اسـت  23سال قرار دارند و میانگین سنی آنهـا  30-34کمترین تعداد در گروه سنی    

درصـد  41درصـد کـاردانی،   21درصـد پاسـخگویان دیـپلم،       9از نظر وضـعیت تحـصیلی،       
درصد پاسخگویان دانـشجو،    48؛ارشد و دکتري هستند   درصد کارشناسی  29کارشناسی و   

.دار هستنددرصد نیز خانه12درصد شاغل و 22درصد بیکار، 18
. نـشان داده شـده اسـت   3بوك در جـدول  توزیع مدت زمان عضویت کاربران در فیس      

شود، از میان کاربران مورد مطالعه در این پژوهش         گونه که در این جدول مالحظه می      همان
درصد از 3/18سال،   1ماه تا کمتر از      6درصد از  3/13ماه،   6درصد کمتر از     6/8ترتیب  به
سـال  3درصـد از  8/33سال و 3سال تا کمتر از 2درصد از    26سال،   2سال تا کمتر از      1

.اندبوك بودهسال عضو فیس3تا بیشتر از 



93تابستان ، 4، شمارههشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 146

بوكتوزیع کاربران بر حسب مدت زمان عضویت در فیس:3جدول 
درصدفراوانیبوكمدت زمان عضویت در فیس

336/8ماه6تر از کم
513/13سال1ماه تا کمتر از 6از 
703/18سال2سال تا کمتر از 1از 
10026سال3سال تا کمتر از 2از 
1308/33سال3سال تا بیشتر از 3از 

384100کل

. نـشان داده شـده اسـت       4بـوك در جـدول      توزیع میـزان اسـتفاده کـاربران از فـیس         
شود، از میان کـاربران مـورد مطالعـه در پـژوهش            ر این جدول مالحظه می    گونه که د  همان

درصد بین پانزده دقیقه تا کمتـر از     6/15درصد کمتر از پانزده دقیقه،       9/7ترتیب  حاضر به 
درصد از یـک سـاعت تـا    4/23ساعت تا کمتر از یک ساعت، درصد از نیم2/31نیم ساعت،  

درصد از سه سـاعت      9/8عت تا کمتر از سه ساعت و        درصد از دو سا    12کمتر از دو ساعت،     
.کردندبوك استفاده میتا بیشتر از سه ساعت از فیس

بوكتوزیع کاربران بر حسب میزان استفاده از فیس:4جدول 
درصدفراوانیبوكکاربران از فیسيمیزان استفاده

309/7کمتر از پانزده دقیقه
606/15ساعتمبین پانزده دقیقه تا کمتر از نی

1202/31ساعت تا کمتر از یک ساعتاز نیم
904/23از یک ساعت تا کمتر از دو ساعت
5012از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت

349/8از سه ساعت و بیشتر
384100کل

3/22بـوك، بـه ترتیـب    از نظر میزان مشارکت و فعالیت کاربران در اسـتفاده از فـیس         
درصد نیز داراي    6/36درصد متوسط و     2/41راي میزان مشارکت و فعالیت پایین،       درصد دا 

همچنین از نظر نوع انگیـزه و هـدف          بوك بودند؛ اده از فیس  مشارکت و فعالیت باال در استف     
درصـد نیـز     19منـد و    گیري هدف درصد داراي جهت   81بوك،  کاربران در استفاده از فیس    

.بوك بودندر استفاده از فیسمند دهدفگیري غیرداراي جهت
هاي متغیر انزواي اجتماعی در پژوهش حاضر، سه شاخص میزان روابـط فـرد،              شاخص

نتـایج مربـوط بـه       .اجتماعی فرد و میزان منـابع موجـود در شـبکه اسـت             يشبکه يدامنه
و بیـشترین    20دهد که کمترین میزان این متغیـر        شاخص کمی انزواي اجتماعی نشان می     
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يدهد که متوسط انزواي اجتماعی در بین نمونـه        میانگین نیز نشان می   .است 65آن  مقدار  
اسـت کـه نـشان    -42/0دست آمده  ضریب چولگی به  .است 9/45) نفر 384(مورد بررسی   

.دهد انزواي اجتماعی پاسخگویان کمتر از میانگین استمی

توصیف متغیر انزواي اجتماعی:5جدول 
انزواي اجتماعیشبکه اجتماعیيدامنهمنابع موجود در شبکهبطمیزان رواهاآماره

34/1319/2314/509/45میانگین
10/525/633/689/8انحراف استاندارد
-98/042/0-60/0-43/0ضریب چولگی

13120کمینه
20355065بیشینه

ضیه بود که بـه منظـور       اراي چهار فر  طور که قبالً هم گفته شد، پژوهش حاضر د        همان
قسمت، بـه   استفاده شده که در این       سیکندالبررسی صحت و سقم این فرضیات از آزمون       

مدت زمان  بین  شود که   اول تا چهارم تحقیق مطرح می      يدر فرضیه .شودها پرداخته می  آن
اده در اسـتف الیت و نوع انگیزه و هدف کاربران       میزان استفاده، میزان مشارکت و فع     عضویت،  
نتـایج  .معنـاداري وجـود دارد     يبوك و انـزواي اجتمـاعی رابطـه       اجتماعی فیس  ياز شبکه 

میـزان اسـتفاده، میـزان       دهد کـه بـین مـدت زمـان عـضویت،          ها نشان می  حاصل از آزمون  
يبوك و انـزواي اجتمـاعی رابطـه   مند در استفاده از فیسمشارکت و فعالیت، استفاده هدف    

بـا افـزایش مـدت زمـان عـضویت، میـزان           به عبارت دیگر،    .داردمعکوس و معناداري وجود     
، بـوك منـد کـاربران در اسـتفاده از فـیس    هدفياستفاده، میزان مشارکت و فعالیت، انگیزه 

هـاي  انجام بازي (مند  غیرهدف ياما بین استفاده   .کندانزواي اجتماعی افراد کاهش پیدا می     
بــوك و انــزواي اجتمــاعی از فــیس) وكبــآنالیــن و دیــدن صــفحات غیراخالقــی در فــیس
غیـر  يعبـارت دیگـر بـا افـزایش اسـتفاده         همبستگی مستقیم و معناداري وجـود دارد؛ بـه        

.کندبوك، میزان انزواي اجتماعی کاربران افزایش میمند از فیسهدف

هاي پژوهشآزمون فرضیه:6جدول
آزمون فرضیهسطح معناداريمقدارمتغیر

یید فرضیهأت000/0-35/0و انزواي اجتماعیمدت زمان عضویت 
یید فرضیهأت001/0-30/0میزان استفاده و انزواي اجتماعی

یید فرضیهأت004/0-33/0بوك و انزواي اجتماعیمیزان مشارکت و فعالیت در فیس
یید فرضیهأت000/0-39/0بوك و انزواي اجتماعیمند از فیسهدفياستفاده

یید فرضیهأت28/0005/0مند و انزواي اجتماعیهدفرغیياستفاده
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهـاي مـستقل بـر متغیـر           
يمـدل رگرسـیونی چنـد متغیـره        7جدول  . شودوابسته به تحلیل رگرسیونی پرداخته می     

.دهدانزواي اجتماعی کاربران را نشان می

انزواي اجتماعی کاربرانيچند متغیرهمدل رگرسیونی:7جدول 
ضرایب استاندارداستانداردضرایب غیر متغیرها

Bخطاي استانداردBeta
سطح معناداريtمقدار 

005/0-11/2-04/025/0-10/0مدت زمان عضویت
011/0-25/2-03/026/0-12/0میزان استفاده

001/0-20/3-05/029/0-14/0مشارکت و فعال بودن
000/0-94/3-04/031/0-17/0منداستفاده هدف

11/002/022/099/1031/0مندهدفاستفاده غیر

منـد از   هـدف  يدهنـد کـه متغیـر اسـتفاده       هاي موجود در جدول فوق نشان می      آماره
ن بیشتر از سایر متغیرهاي مستقل دیگر بر انزواي اجتماعی کاربرا          -31/0بوك با بتاي    فیس

دهـد  جهت تأثیر این متغیر نیز منفی است است و این مطلب را نشان مـی               .گذاردثیر می أت
بوك، میزان انزواي اجتماعی کاربران کاهش پیـدا        مند از فیس  هدف يکه با افزایش استفاده   

بعـد از  -29/0بوك با بتـاي  عالوه بر این، متغیر میزان مشارکت و فعالیت در فیس   .کندمی
. ثیرگـذاري را بـر انـزواي اجتمـاعی کـاربران دارد           أمنـد، بیـشترین ت    هدف يفادهمتغیر است 

بـوك بـا    ، مدت زمان عـضویت در فـیس       -26/0همچنین، متغیرهاي میزان استفاده با بتاي       
غیـر  يدر متغیـر اسـتفاده     .ثیر دارنـد  أبه ترتیب بر انزواي اجتماعی کاربران ت       -25/0بتاي  
بر انزواي اجتمـاعی مثبـت اسـت و ایـن مطلـب را نـشان                 ثیر این متغیر  أمند، جهت ت  هدف

بوك، انزواي اجتماعی کاربران افزایش     مند از فیس  غیرهدف يدهد که با افزایش استفاده    می
متغیـر  تغییراتاند که متغیرهاي مستقل تا چه حد توانسته     براي مشخص شدن این   . یابدمی

هاي تحلیل رگرسیونی انزواي اجتمـاعی     ها و آماره  شاخص ،پژوهش را تبیین کنند    يوابسته
.نشان داده شده است8کاربران در جدول 

هاي تحلیل رگرسیونی انزواي اجتماعی کاربرانها و آمارهشاخص:8جدول 
سطح معناداريضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیین

23/018/0001/0

اسـت و ایـن   23/0بـا  شود، ضریب تعیین برابـر    گونه در جدول فوق مالحظه می     همان
ي درصـد از تغییـرات انـزواي اجتمـاعی کـاربران را متغیرهـا              23کند که   مطلب را بیان می   
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همچنین، با توجه به سطح معنـاداري بدسـت آمـده کـه              کنند؛موجود در معادله تبیین می    
توان به این نکته پی برد که متغیرهاي مستقل بر انزواي اجتمـاعی             است، می  01/0کمتر از   

.اندر داشتهثیأت
مدل با اسـتفاده از  .ساختاري پژوهش حاضر ترسیم شده است يدر ادامه، مدل معادله   

شود که متغیـر پنهـان وابـسته یعنـی انـزواي            رسم گردیده و مالحظه می     AMOSافزار  نرم
در ایـن مـدل، پـنج ضـریب همبـستگی مـشاهده             . اجتماعی از سه بعد تشکیل شده اسـت       

بـوك بـر انـزواي اجتمـاعی        اجتمـاعی فـیس    يمستقل یعنی شبکه   ثیر متغیر أشود که ت  می
، میزان  -24/0، میزان استفاده    -21/0متغیر مدت زمان عضویت      .دهندکاربران را نشان می   

19/0منـد  و استفاده غیرهدف   -30/0مند  ، استفاده هدف  -27/0مشارکت و فعالیت کاربران     
.ثیر دارندأبر انزواي اجتماعی کاربران ت

ي ساختاريمدل معادله:2شکل 

تـرین معیارهـاي    ، تعـدادي از مهـم     9در جـدول     .برازش مدل بطور کلی خوب اسـت      
توان گفت که   طور کلی می  هب .ها و مقدارش در مدل مفروض آمده است       برازش و تفسیر آن   

دهد بنابراین مدل ترسیم شده، نشان می      ؛هاي برازش مدل قابل قبول هستند     عمده شاخص 
.ها پوشش داده شوندتوانند تا حدودي با نظریههاي تجربی ما میدادهکه 
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معیارهاي برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول:9جدول 
معیار برازش 

مدل
مقدار حاصل در 

وضعیت تفسیرسطح قابل قبولمدل مفروض
پذیرش

نیکویی برازش 
)GFI(93/00)تا ) عدم برازش

)برازش کامل(1

95/0نزدیک به مقدار 
کننده یک برازش مطلوب منعکس

است

قابل 
قبول

نیکویی برازش 
اصالح شده 

)AGFI(
تا ) عدم برازش(92/00

)برازش کامل(1

95/0مقدار نزدیک به 
کننده یک برازش مطلوب منعکس

است

قابل 
قبول

ریشه میانگین 
مربعات خطاي 

برآورد 
)RMSEA(

یک برازش 08/0از مقدار کمتر05/0تر از کوچک04/0
دهدخوب را نشان می

قابل 
قبول

توکر لوئیس 
)TLI(96/00)تا ) عدم برازش

)برازش کامل(1

95/0مقدار نزدیک به 
کننده یک برازش مطلوب منعکس

است

قابل 
قبول

شاخص برازش 
هنجار شده 

)NFI(
تا ) عدم برازش(92/00

)برازش کامل(1

95/0مقدار نزدیک به 
نده یک برازش مطلوب کنمنعکس

است

قابل 
قبول

کاي اسکوئر 
نسبی 

)CMIN/DF(
5تا 09/31

دهنده ضعف نشان1مقدار کمتر از 
5برازش و مقدار بیشتر از 

کننده نیاز به بهبود استمنعکس

قابل 
قبول

شاخص برازش 
هنجار شده 

)PNFI(مقتصد 
قابل 60/0یا 50/0باالتر از 57/0

قبول

شاخص برازش 
بیقی مقتصد تط

)PCFI(
قابل 60/0یا 50/0باالتر از 60/0

قبول

گیريبحث و نتیجه
کـه گـاه   هاي نوین بسیار فراگیر شده است، بـه طـوري  در عصر حاضر استفاده از رسانه    
هـا یکـی از     شدن رسانه دیجیتالی .کندممکن جلوه می  زندگی بدون آنها سخت و حتی غیر      

ـ      پیامدهاي تکنولوژیک ارتباطی     گـسترش  . وجـود آمـده اسـت    ه  است که در دنیاي جدید ب
هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی در اکثر سطوح جامعه منجر به انتقال بخش بزرگی از              فناوري

این روند به شکستن الگوهاي سنتی       .ارتباطات سنتی رو در رو به فضاي مجازي شده است         
سترش حجم روابـط آنالیـن رسـیده    هاي اینترنتی و گ هاي انسانی به ایجاد دوستی    از تماس 
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هاي اجتماعی مجازي یک ارتباط طبیعی و محیطـی  براي این افراد، اینترنت و شبکه      .است
همچنین یکـی از مـسائل مهمـی کـه     کنند؛از اوقات خود را صرف آن می       است که بسیاري  

اعی و  آید، میزان انـزواي اجتمـ     هاي اجتماعی در جهان امروز به چشم می       گرفتاري يدرباره
پناهی مضاعف و عـدم  گسستگی حاصل از آن است که از لحاظ ذهنی در انسان احساس بی          

منـدي از زنـدگی ایجـاد    امنیت و اعتماد و از این طریق احساس محرومیت و عـدم رضـایت          
چند مشکل اساسـی بـراي جامعـه اسـت،       يکنندهاین مسئله به خودي خود ایجاد     . کندمی

اش وارد شدن به روابط اجتماعی که به نحوي نیازهاي اساسی   چرا که از یک طرف فرد را از       
هـاي  سـازد و از طـرف دیگـر، امکـان فـراهم آمـدن زمینـه             کند، محـروم مـی    را برطرف می  

).58: 1391ربیعی و محمدزاده، (برد همبستگی اجتماعی را از بین می
فاده، بین مدت زمان عـضویت، میـزان اسـت        دهد که   هاي پژوهش حاضر نشان می    یافته

بوك و انـزواي اجتمـاعی      مند در استفاده از فیس    هدف يمیزان مشارکت و فعالیت، استفاده    
به عبارت دیگر، با افزایش مـدت زمـان عـضویت،            .معکوس و معناداري وجود دارد     يرابطه

منـد کـاربران در اسـتفاده از        هـدف  يمیزان اسـتفاده، میـزان مـشارکت و فعالیـت، انگیـزه           
منـد  هـدف غیـر  ياما بـین اسـتفاده     .کنداجتماعی افراد کاهش پیدا می     بوك، انزواي فیس

بـوك و انـزواي   از فـیس ) بوكاخالقی در فیس  هاي آنالین و دیدن صفحات غیر     انجام بازي (
عبارت دیگر با افزایش استفاده غیر     اجتماعی همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد؛ به       

در واقع، با توجه به      .کندي اجتماعی کاربران افزایش می    بوك، میزان انزوا  مند از فیس  هدف
بـوك بـر انـزواي اجتمـاعی     اجتمـاعی فـیس  يتوان گفت که شـبکه دست آمده می  نتایج به 

اجتمـاعی  يثیر منفی است، بدین معنا که حضور در شـبکه      أگذارد و این ت   ثیر می أکاربران ت 
ـ         فیس ه تعبیـر دیگـر افـزایش ارتباطـات         بوك بطور کلی موجب کاهش انزواي اجتماعی یا ب

هـاي پـژوهش محـسنی و همکـاران         ها در راسـتاي یافتـه     این یافته  .شوداجتماعی فرد می  
و و هـامپتون ) 1392(انـصاري  عبـداللهیان و شـیخ  ، )1391(، ربیعی و محمـدزاده  )1385(

پـژوهش اسـت کـه نـشان         يشده در پیـشینه   هاي مطرح و سایر پژوهش  ) 2009(همکاران  
.معکوسی وجود دارديد بین استفاده از اینترنت و انزواي اجتماعی رابطهدادن

هـاي  گـروه اول نزدیـک اسـت کـه معتقدنـد کـه شـبکه              يحاصله به نظریـه    ينتیجه
اجتماعی مجازي با فراهم آوردن فضاي مالقات براي افراد داراي عالیق مشترك و غلبـه بـر               

شـوند، گفتگـوي آزاد   اجتمـاعی مـی  هاي مکان و زمـان، موجـب تجدیـد حیـات        محدودیت
دهنـد و اقـدام جمعـی را    اندازهاي چندجانبه را ارائه می    دهند، چشم دموکراتیک را رواج می   

تـدریج بـه فـضاي فیزیکـی        روابط شکل گرفته در فضاي اطالعاتی بـه       . سازندپذیر می امکان
بـی از تعـامالت   شـود کـه ترکی  کند و به اشکال نوینی از اجتماع منتهی مـی        تسرّي پیدا می  
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هـاي  بـسیاري از هـواداران ایـن گـروه معتقدنـد کـه شـبکه             .اي دارد شبکهاي و غیر  شبکه
.دهنداي را گسترش میشبکهاي و غیراجتماعی مجازي ارتباطات شبکه

بـوك باعـث    اجتمـاعی فـیس    يهاي پژوهش بیانگر این است که شـبکه       چه یافته اگر
بـوك  شود، اما فـیس   کاربران خود می  رتباطات اجتماعی   کاهش انزواي اجتماعی یا افزایش ا     

ثیر داشته باشد، با ایجـاد تغییراتـی در  أکه در افزایش یا کاهش روابط اجتماعی ت  بیش از آن  
در . هاي تعامل اجتماعی را تنوع بخشیده است      اجتماعی، صورت  يتر رابطه در اشکال سنتی  

هاي اجتمـاعی مجـازي موجـب انـزواي         هکهاي موجود، استفاده از شب    واقع، برخالف نگرانی  
اجتمـاعی   يسـرمایه  باعث تقویت اند بلکه ارتباطات افراد را گسترش داده و         اجتماعی نشده 

کـه میـزان   بوك بـیش از آن ماعی فیساجتيرسد استفاده از شبکهنظر می به.اندها شده آن
به ایـن معنـا   .کرده استارتباطات اجتماعی را تغییر داده باشد، نوع و سبک آن را دگرگون      

، جنسیت، نژاد و قومیت را به سـمت         هاي انتسابی مانند سن   هاي مبتنی بر ویژگی   که تعامل 
ک زندگی، هنجارهاي مـشترك و عالئـق        هاي اکتسابی نظیر سب   هاي مبتنی بر ویژگی   تعامل

.داوطلبانه سوق داده است
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