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 چكيده

هاي اجتماعي و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آنها، مطالعه در خصوص اين  رشد روزافزون شبكه
ها را حايز اهميت و ضرورت كرده است، بر اين اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسي  رسانه
 هاي اجتماعي در ميان نوجوانان و جوانان شهر هاي ناشي از عضويت و فعاليت در شبكه آسيب

ساله اردبيل تشكيل  30تا  15جامعه آماري پژوهش را نوجوانان و جوانان  اردبيل بوده است.
اي انتخاب شده و با  اي چندمرحله گيري خوشه نفر به روش نمونه 380كه از ميان آنها  دهند مي

اند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين ميزان عضويت و  روش پيمايشي مورد مطالعه قرار گرفته
خطر افتادن اينترنتي، بحران هويت، به  ، اعتيادافت تحصيليهاي اجتماعي با  فعاليت در شبكه

، همبستگي مستقيم وجود دارد به اين معنا كه هر تمركز نداشتنو  يريگ گوشهجسمي،  سالمت
هاي اجتماعي بيشتر باشد، اين عوارض افزايش بيشتري  اندازه ميزان عضويت و فعاليت در شبكه

هاي اجتماعي با  د. همچنين بين ميزان عضويت و فعاليت نوجوانان و جوانان در شبكهياب مي
عواطف خانوادگي و ارتباطات واقعي كاربران همبستگي معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه 

هاي اجتماعي بيشتر باشد، ميزان عواطف خانوادگي و  چه ميزان عضويت و فعاليت در شبكه هر
 ن كمتر خواهد شد.ارتباطات واقعي آنا
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 مقدمه

1اجتماعي هاي رسانه
اينترنتـي   كـاربران  آفاليـن  و آناليـن  زنـدگي  در اخير هاي سال در 

 ت.اس پذيرفته أثيرت آنها از نيز اجتماعي ارتباطات هاي شكل كه اند بوده تأثيرگذار آنچنان

 تبـديل  مـردم  از بسـياري  زنـدگي  ناپـذير  جـدايي  بخـش  به امروزه هاي اجتماعي رسانه

 مختلفـي  اهداف با هاي اجتماعي،    رسانه از بخشي اجتماعي به عنوان هاي شبكه .اند شده

 هـاي  از شـبكه  بعضي امروزه .اند كرده جذب خود به بسياري را كاربران و اند شده ايجاد

 يـك  بـه  خـود  دارنـد،  كـه  هايي كاربري با و دهند مي ارائه كه هايي سرويس با ياجتماع

 واقعـي  دنيـاي  در مختلـف  وقـايع  بـر  عميقـي  اثـرات  و انـد  شـده  تبـديل  خبري رسانه

آنهـا عضـويت دارنـد،     در كه همچنين بر زندگي افرادي اجتماعي هاي شبكه .اند گذاشته

 انـواع  سازماندهي قبيل از اهدافي با كلي رطو به اجتماعي هاي شبكه .تأثيرگذارند بسيار

 گذاشـتن  اشـتراك  بـه  اجتمـاعي،  هـاي  مشـاركت  توسـعه  مجـازي،  اجتماعي هاي گروه

 اينترنتـي  هدفمنـد  تبليغـات  و اعضـا  محتوا از سوي اعضا، ايجاد از سوي ها مندي عالقه

 .شوند مي ايجاد

اربران قـرار  هاي جديدي هسـتند كـه در مركـز توجـه كـ      هاي اجتماعي پايگاه شبكه

 آورنـد   هـاي خـاص گـرد هـم مـي      اي از كاربران را بـا ويژگـي   اند و هركدام دسته گرفته

هاي فردي، ارتبـاط فـرد    هاي اجتماعي ارتباط شبكه). 48، ص 1391(آقا بابايي و تاجي، 

هركدام  ود نده هاي اجتماعي و ساختار خانواده را تحت تأثير قرار مي در خانواده، حوزه

 رسـاني  ها، اطـالع  انتقال سريع داده د.نآثار منفي و مثبتي به همراه دار ،ر شاخهاز اين چها

هاي اجتماعي و فضاي  هاي مهم شبكه دسترسي راحت به كاالهاي مورد نياز از ويژگيو 

حوصـلگي در بيـرون از فضـاي     كمرنگ شدن حيـا، اعتيـاد اينترنتـي، بـي     .مجازي است

تمركـز بـه دليـل سـرعت بـاالي تبـادل        تننداشـ گيري و  مجازي، افت تحصيلي، گوشه

 بـر  تسـلط  گرايـي، كـاهش   واقعي، مـتن  ارتباطات كاهـش كاهش احساسات،اطالعات، 

جسـمي و   سـالمت  خطر افتادن نوشتن، بحران هويت، به و خواندن كالمي، هاي مهارت

                                                      

1. social media 
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هـاي   اسـتفاده از شـبكه   هـاي ناشـي از   و آسيب ازجمله آثار منفيهاي جايگزين  دريافت

هـاي   توانند در سـايه شـبكه   افراد مينيز . در حوزه خانوادگي هستندو اجتماعي مجازي 

از  اين انتقـال تجربيـات،   كه اجتماعي از تجربيات يكديگر استفاده كنند، اما ممكن است

ارتباط با افراد خانواده را تضـعيف   ديگر، و از طرف دهدگرايي را افزايش  مصرف طرفي

ازي، فرصتي را بـراي ارتبـاط بـا دوسـتان و اجتمـاعي      هاي مج شبكهدر عين حال،  .كند

اي مثبت است؛ اما ظرفيت پـذيرش هنجارهـا را در    د و اين نكتهنكن شدن افراد فراهم مي

ـ آور هاي مختلف را در افراد به وجود مـي  و امكان تغيير سوگيري برند مي افراد باال د تـا  ن

هـا از دسـت بدهـد     شـبكه  هـايش را در ايـن   از ارزش بسياريآنجا كه ممكن است فرد 

 .)6، ص 1391آبادي،  حسين(

عامل مهمـي در اثرگـذاري بـر افكـار      ،هاي جمعي رسانه بخصوصها،  مروزه رسانها

شوند. ارتباط از طريـق فضـاي    دهي به رفتارهاي اجتماعي محسوب مي عمومي و جهت

كـرده   توجهي در بين نسل جوان جامعـه مـا پيـدا    هاي اخير جايگاه قابل مجازي در سال

دهـي بـه    ابعاد مختلف زندگي افراد تأثيرگذارند. در شـكل  برهاي اجتماعي  است. شبكه

 تـأثير  نيـز اجتمـاعي و سياسـي جوامـع     ،ابعـاد اقتصـادي   بـر هويت نقش دارند و حتي 

انـد،   گذارند. امروزه با توجه به نقشي كـه تـاكنون در ابعـاد مختلـف زنـدگي داشـته       مي

با توجه به اهميت فضاي مجازي در توسـعه جوامـع، در    ت.توان آنها را ناديده گرف نمي

وري اطالعات و ارتباطات توجه زيادي شده اسـت.  اهاي اخير به فن جامعه ما نيز در سال

يـابي آن   بـه ريشـه   اسـت  ي جدي وجود دارد كه ضـروري يها آسيب زمينه،ولي در اين 

را  87شـور جهـان رتبـه    ك 187از اينترنت در بين  يمند كشور ما از نظر بهره«پرداخت. 

اتحاديه جهاني مخابرات جزء كشورهاي متوسط بـه شـمار    يبند دارد كه بر اساس طبقه

دهنـد و ميـانگين    كنندگان اينترنت را قشر جوان تشـكيل مـي   درصد استفاده 35. رود يم

 ).1384(صادقيان، » دقيقه در هفته است 52صرف شده براي اينترنت 

جوانـان ايرانـي   نوجوانـان و  ما بـه سـرعت در ميـان    در كشور  اجتماعيهاي  شبكه 

ـ يا« كه اند چنان محبوب شده » انـد  هـا كسـب كـرده    رتبـه سـوم را در ايـن شـبكه     هـا  يران
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اينترنت، فضاي ذهني جوانـان را اشـغال كـرده و از     يا ). فرهنگ رسانه1386 (ستارزاده،

والـدين روي فرزنـدان    تر، نمايانگر نقش خانواده در كنار اين ابر رسانه است كه آن مهم

 توانـد  يهاي نوظهور م بروز آسيب .خود تا چه حد كنترل تربيتي و نظارت اخالقي دارند

 يزير هاي اجتماعي و رواني باشد. به همين دليل، برنامه نوع جديدي از آسيب ساز نهيزم

ـ نما يهـاي نوظهـور الزم و ضـروري مـ     براي شناسايي، پيشگيري و كاهش آسيب در . دي

 پـالس،  ، اينستاگرام، گوگـل بوك سيفهاي اجتماعي مورد مطالعه،  اضر، شبكهپژوهش ح

 اصـلي  هـدف و با توجه به آنچه بيان شد،  شود يمهاي موبايلي را شامل  كلوب و شبكه

 ها در ميان هاي ناشي از عضويت و فعاليت در اين شبكه پژوهش حاضر شناسايي آسيب

 است. نوجوانان و جوانان شهر اردبيل

 ي پژوهشها هيفرض

 وجود دارد. يو افت تحصيلي رابطه معنادار هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 1

 وجود دارد. يرابطه معنادار اعتياد اينترنتيو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 2

 وجود دارد. يرابطه معنادار واقعي ارتباطاتو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 3

 وجود دارد. يرابطه معنادار پذيري هويتي انعطافو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 4

رابطـه  جسمي  سالمت خطر افتادن بهو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 5

 وجود دارد. يمعنادار

 .وجود دارد يگيري رابطه معنادار گوشهو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان . 6

رابطـه  كـاهش عواطـف خـانوادگي    و  هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شبكهبين ميزان . 7

 وجود دارد. معناداري

 پيشينه پژوهش

ـ «عنوان  را با يا ) مطالعه1388( رانهمكابيگي و  محمد  بـر  اينترنـت  بـه  وابسـتگي  أثيرت

كـه بـر اسـاس     اند انجام داده »اراك پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي وضعيت

وابستگي به اينترنت با تعداد واحدهاي افتاده، تعداد واحدهاي گذرانـده، افـت    نتايج آن،
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هاي اخير، ترم تحصـيلي و مشـروطي در طـول دوره تحصـيل ارتبـاط       معدل كل در ترم

 .درداري نشان دا امعن

 از اسـتفاده  ميـزان  رابطـه « عنـوان ي با ا مطالعه) نيز طي 1392فر و همكاران ( تمنايي

 اعتيـاد  كه بين اند دادهنشان » كاشان دبيرستاني آموزان دانش تحصيلي پيشرفت با اينترنت

 دارد. وجود آماري دار معنا رابطه درصد اطمينان، 99با  تحصيلي پيشرفت و اينترنت به

بررسي رابطه بين اسـتفاده  «) در پژوهشي با عنوان 1391برات دستجردي و صيادي (

نـور   ي پيـام ها دانشگاههاي اجتماعي با اعتياد اينترنتي و افسردگي در دانشجويان  از شبكه

هاي اجتمـاعي و اعتيـاد بـه اينترنـت      اند كه بين استفاده از شبكه نشان داده» شهر اصفهان

 دارد. ي وجوددار معنارابطه 

 و مجـازي  اجتمـاعي  هـاي  شـبكه «) در پژوهشي با عنوان 1390معمار و همكاران (

 نسـل  نسـلي،  يبنـد  ميتقسـ  يك بر اساس اند كه به اين نتيجه دست يافته »هويت بحران

 يهـا  نسـل  از بـيش  و دهد تشكيل مي ايران در مجازي را فضاي بيشترين كاربران سوم

 مجـازي  فضـاي  .قـرار دارد   يمجـاز  اجتماعي يها شبكهاز  ناشي آثار معرض در ديگر

 ايـن  و آورده وجـود  بـه  جوانـان  از يا گستردهطيف  ميان در را هويت بحران از نوعي

 تعـادل  نحـوي  بـه  و شـده  سـبب  را ي هويتيها يناهمگون فردي، هاي نهيزم دربحران، 

 است. كرده متأثر را اجتماعي

 يا بـا اعتيـاد بـه اينترنـت در نمونـه      مت عمـومي البا بررسي ارتباط سـ  )1387(زايي  ناستي

 سـالمت اه سيستان و بلوچستان و با استفاده از آزمـون  گويان دانشجدانش نفر از 833متشكل از 

در  بخصـوص كـاربران معتـاد بـه اينترنـت (     سـالمت كـه  رسـيده اسـت   ه جبه اين نتي عمومي

 قرار دارد.خطر معرض  در بيشتر اضطراب و افسردگي) نسبت به كاربران عادي يها رگروهيز

انـد كـه افـزايش تنهـايي، بـا       ي بيان كـرده ا مطالعه) نيز در 2000( 2و رودگرز 1يانگ

كاهش در پيوندها و ارتباطات اجتماعي زنـدگي واقعـي بـه دليـل اسـتفاده از اينترنـت،       

 مطابقت دارد.

                                                      

1. Young       2. Rodgers 
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كه هر قـدر اسـتفاده    اند دادهي نشان ا مطالعه) در 2000و همكاران ( 1همچنين سندرز

 .شود يماينترنت بيشتر باشد، ميزان افسردگي و انزواي اجتماعي نيز بيشتر  از

 چارچوب نظري

 .انـد  مطـرح  كـردن  اجتمـاعي  مهـم  بسـيار  عوامـل  از يكـي  عنـوان  بـه  همگاني هاي رسانه

اي،  مـاهواره  نـوين  هـاي  رسـانه  و تلويزيـون  بويژه و مجالت ادواري، نشريات ها، روزنامه

و  اجتمـاعي  مختلـف  هـاي  گـروه  وسـيع  استفاده مورد هر روزه ديجيتالي،و  الكترونيكي

 آنـان را  عقايـد  و نگرش و گيرند مي قرار جوانان و نوجوانان كودكان، هاي نسل ازجمله

 اي هاي رسـانه  برنامه تأثير هاي بسياري، دهند. در اين زمينه، پژوهش مي قرار تأثير تحت

 اين تحقيقـات از  بيشتر هنوز اگرچه«. اند كرده تحليل بزرگساالن و كودكان  نگرش بر را

 گونـاگوني  جمعي انواع هاي رسانه كه كرد انكار توان نمي اما نيستند قطعي استنباط نظر

(گيـدنز، ترجمـه   » دهنـد  مـي  انتقـال  ها) را ارزش و هنجارها يژه محتوا (بو و اطالعات از

 ).88، ص 1377صبوري، 

كلـي   هاي نگرش مخاطبان، براي تجربه هاي چارچوب كننده فراهم عنوان به ها رسانه«

 .كننـد  مـي  ايجاد امروزي جوامع در جامعه افراد توسط اطالعات تفسير براي اي فرهنگي

واكـنش   آن بـه  نسـبت  كـرده،  تفسـير  را اجتماعي زندگي افراد كه را هايي شيوه ها رسانه

» كننـد  مـي  ريزي قالب اجتماعي، زندگي از ما تجربه به دادن نظم كمك دهند، با مي نشان

كودكـان،   پـذيري  جامعـه  جريـان  در ). بنابراين479، ص 1377(گيدنز، ترجمه صبوري، 

 و هـا  ارزش كـه  معنـا  بـه ايـن   كننـد،  مي ايفا اساسي نقش ها رسانه جوانان، نوجوانان و

 درونـي  را آن و دهنـد  مـي  انتقـال  جديـد  نسـل  به را اجتماعي و هنجارهاي خانوادگي

 و مطالعه مورد همه از بيش آن تأثيرات جمعي، ارتباط فراگرد يها ميان جنبه از .كنند مي

 هـا،  پژوهش از اي عمده بخش هدف .دارد زيادي داليل امر اين .گرفته است قرار بحث

 كه دهند انجام را كاري تا شود استفاده مردم در نفوذ براي ها رسانه كه از است بوده اين

 و بحـث  موجـب  كـه  ديگـري  عمـده  دليـل  .ندهند انجام است عادي ممكن حالت در
                                                      

1. Sanders 
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 ماننـد  هـا  رسـانه  بـد  آثار از ترس شده است، جمعي هاي رسانه تأثيرات درباره پژوهش

 هـاي  رسـانه  تـأثيرات  درباره مطالعات پرحجم .است پرخاشگري و تفاوتي بي خشونت،

 هـا،  رسـانه  تأثيرات بررسي ، از اين گذشته .است بسيار از اندكي تنها كودكان، بر جمعي

و  1بـوده اسـت (وينـدهال    امري مفيـد  جامعه، در ها رسانه نتايج و اهميت ارزيابي براي

 ).29، ص 1992همكاران، 

2پيـاتيال  را» ارتباط تأثير«از  اساسي تعريف يك
ارتبـاطي   تـأثير «اسـت:   كـرده  ارائـه  

يـا   باشـد  فرد ذهن در چيزي ارتباطي، فراگرد پيامد عنوان به كه شود مي حادث هنگامي

 ).125، ص 1977» (بود يا نبود چيز آن داشت، نمي وجود فراگرد اگر كه نباشد

 كاشت  هينظر با تقدم حق ،اند پرداخته ها رسانه درازمدت آثار به كه ييها هينظر ميان در

 بـر  تلويزيـون  بـويژه  هـا  رسـانه  درازمـدت  و تـدريجي  آثـار  كه بـر  ) است1994( 3گربنر

 واقعيـت  آنـان از  يسـاز  مفهـوم  و طـراف ا دنيـاي  از مخاطبـان  ذهنـي  تصوير يريگ شكل

ـ نظر بـراي  اصـلي  شاهد .كند يم ديتأك اجتماعي  منـد  نظـام  محتـواي  تحليـل  از كاشـت   هي

 همكـارانش  و گربنـر  از سـوي  متوالي سال چندين طي آمده كه دست به تلويزيون امريكا

 در هتـوده بلكـ   تشـكيل  در نـه  ها رسانه اهميت كه كند يم استدالل گربنر .است شده انجام

 يها نظام از استفاده با و اين امر رويدادهاست به و نگريستن انتخاب مشترك يها راه خلق

ـ  عملـي  فناوري، بر مبتني پيام  جهـان  فهـم  و نگريسـتن  مشـترك  يهـا  راه و بـه  شـود  يم

وفـاق   مورد به نسبت و يكسان هاي روايت دارند گرايش ژهويب ها رسانه درواقع .انجامد يم

كننـد   پـذير  فرهنگ آن، با سازگار نيز را خود مخاطبان و ارائه دهند را عياجتما واقعيات از

 نشان گربنر از پژوهش آمده به دست نتايج ).99، ص 1385كوئيل، ترجمه اجاللي،  (مك

 بـه  منجـر  كه كسب كرده ها ناانس روزمره زندگي در محوري جايگاهي تلويزيون ؛دهد يم

 تجربـه  جـاي  واقعيـت،  مورد در شيها اميپ و است شده ها ناانسنمادين  محيط بر آن غلبه

 از پيـام تلويزيـون   گربنـر،  نظـر  بـه  .است گرفته را جهان شناخت وسايل ساير و شخصي

 عنـوان  بـه  در نهايت اش يميدا تكرار دليل به اما دارد فاصله واقعيات از اساسي، يها جنبه

). 400، ص 1385اللي، كوئيل، ترجمه اج مكشود ( يمپذيرفته  جامعه وفاق مورد ديدگاه

                                                      

1. Windahl       2. Piatila       3. Gerbner 
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 كنـد  يم تماشا تلويزيون روز در چهار ساعت عادي بيننده كه كند يم يادآوري همچنين او

 اسـتدالل  كاشـت  پـردازان  هينظر .است بيشتر هم اين از پرمصرف اما ميزان تماشاي بيننده

 آنها .دارد انباشتي و متراكم اما ميرمستقيغتدريجي،  ،درازمدت اثرات تلويزيون كه كنند يم

 كه بيشتر شود يم ديده ييها نگرش كاشت عنوان به تلويزيون زياد ؛ تماشايكنند يم ديتأك

واقعـي   جهـان  بـا  تا است هماهنگ ،كشند يم تصوير به تلويزيوني يها برنامه كه جهاني با

 ).66، ص 1389زاده،  (مهدي

 مدل مفهومي پژوهش

 .شود يمهاي مجازي ارائه  ت در شبكهشناسي عضويت و فعالي مدل زير به منظور بررسي آسيب

 پژوهش نظريمدل  ـ1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فعاليت در  عضويت

 هاي اجتماعي شبكه

 افت تحصيلي

 

 گيري  گوشه

 

 جسمي سالمت خطر افتادن به

 

 بحران هويت

 

 واقعي ارتباطات كاهـش

 

 اعتياد اينترنتي

 

 دگيكاهش عواطف خانوا
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 شناسي پژوهش روش

 ايـن  بـر . است پيمايشي تحقيق آن روش و همبستگي توصيفي ـ  نوع از پژوهش حاضر

 پژوهش (فعاليـت  متغيرهاي كه ساخته بوده پرسشنامه محقق نيز يريگ اندازه ابزار اساس،

 به عنـوان متغيـر  آن  از ناشي هاي آسيب و مستقل متغيربه عنوان  ياجتماع هاي شبكه در

 .داده است قرار سنجش مورد وابسته) را

را شـامل   ساله شـهر اردبيـل   15ـ30نوجوانان و جوانان  ،جامعه آماري اين پژوهش 

. نفر بـوده اسـت   115000برابر با  1390سرشماري سال  بر اساسشود كه تعداد آنها  مي

با استفاده از فرمول برآورد حجـم نمونـه    و ي با توجه به جامعه آماريحجم نمونه آمار

 شده است.نفر محاسبه  380كوكران 

كـه   صـورت   نيا. به ستي اا چندمرحلهاي  گيري در اين پژوهش خوشه روش نمونه

با توجه به گستردگي و پراكندگي جغرافيايي جوانان در شـهر اردبيـل، شـهر بـه چهـار      

شرق و غرب) تقسيم و از هر منطقه، متناسب با تعـداد جمعيـت    منطقه (شمال، جنوب،

 ها نيز به صورت تصادفي بوده است. انتخاب شده است. انتخاب نمونه ها نمونه

 هاي پژوهش يافته

 59 درصـد زن،  43و  درصد از پاسخگويان مرد 57شناختي،  ي جمعيتها افتهبر اساس ي

درصد ديـپلم،   29صد از آنان، زيرديپلم، در 17 .اند بوده متأهل درصد 41 و مجرد درصد

درصد از پاسخگويان  31اند.  درصد هم ليسانس و باالتر بوده 81و  پلميد فوقدرصد  16

درصـد هـم    33سال و  25تا  21درصد در فاصله سني  36سال،  20تا  15در بازه سني 

هاي  شبكه درصد از پاسخگويان عضو 54اند. همچنين  قرار داشته 30تا  26در بازه سني 

 هاي اجتماعي عضو عضويت ندارند. از شبكه كدام چيهدرصد در  46و  اجتماعي هستند

، ميانگين و انحراف معيار افـت تحصـيلي   شود يممشاهده  1كه در جدول  طور همان

هاي اجتماعي و در نوجوانـان و جوانـاني كـه عضـو      در نوجوانان و جوانان عضو شبكه

هـاي   افت تحصيلي در افرادي كه عضو شـبكه  دهد يمن نيستند، نشا هاي اجتماعي شبكه
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اجتماعي هستند، بيشتر است. ميانگين و انحراف معيار اعتياد اينترنتي در جوانـان عضـو   

هـاي اجتمـاعي نيسـتند،     هاي اجتماعي و در نوجوانان و جواناني كه عضـو شـبكه   شبكه

مـاعي هسـتند، بيشـتر    هـاي اجت  ؛ اعتياد اينترنتي در افرادي كه عضو شـبكه دهد يمنشان 

هاي اجتمـاعي و   است. ميانگين و انحراف معيار ارتباطات واقعي در جوانان عضو شبكه

؛ ارتباطـات  دهـد  يمـ نيستند، نشان  هاي اجتماعي در نوجوانان و جواناني كه عضو شبكه

هاي اجتماعي هستند، پايين است. ميـانگين و انحـراف    واقعي در افرادي كه عضو شبكه

ي و در اجتمــاعهـاي   خــانوادگي در نوجوانـان و جوانــان عضـو شــبكه   معيـار عواطـف  

 و ؛ احساسـات دهـد  يمـ نيستند، نشان  هاي اجتماعي نوجوانان و جواناني كه عضو شبكه

 هاي اجتماعي هستند پايين است. خانوادگي در افرادي كه عضو شبكه عواطف

 هاي اجتماعي عضو شبكهمتغيرهاي پژوهش در ميان نوجوانان و جوانان عضو و غير ـ 1جدول 

متغيرهاي 

 پژوهش

 هاي اجتماعي غير عضو شبكه هاي اجتماعي عضو شبكه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 86/0 17/2 98/0 11/3 افت تحصيلي

 59/0 52/2 55/0 57/3 اعتياد اينترنتي

 54/0 5/3 58/0 11/3 ارتباطات واقعي

 69/0 64/2 71/0 01/3 بحران هويت

 59/0 32/1 6/0 41/1 خطرات جسمي

گيري و  گوشه

 نداشتن تمركز
31/2 66/0 25/2 68/0 

 59/0 33/3 67/0 83/2 عواطف خانوادگي

ي سـنجيده  ا فاصـله در سـطح   رهـا يمتغتوجه بـه اينكـه    باي پژوهش ها هيفرض آزمون در

 استفاده شده است.   اند، براي بررسي رابطه بين آنها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون شده

 يدار و افت تحصـيلي رابطـه معنـا    هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان  فرضيه اول:

 وجود دارد.

) a= 000/0( يمعنـادار ) و سطح r=344/0نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون (
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نشـان  و افـت تحصـيلي    هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شبكهميزان رابطه بين  خصوص در

فعاليـت در  ميـزان  همبستگي مثبتـي بـين    P>01/0در سطح خطاي كمتر از  كه دهد يم

 تـوان  يمـ درصد اطمينان  99با  نابراينوجود دارد. بو افت تحصيلي  هاي اجتماعي شبكه

بـا  و افـت تحصـيلي    هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شـبكه ميزان اذعان داشت كه دو متغير 

كاهش) در يكـي از ايـن دو متغيـر در     تغيير (افزايش يا هرگونهيكديگر ارتباط دارند و 

بين نوجوانان و جوانان، موجب تغيير (افزايش يا كاهش) در ديگري خواهد شد. به اين 

هاي مجازي فعاليت بيشتري داشته باشند، به همان ميزان دچـار   معني كه هرچه در شبكه

 شوند. افت تحصيلي مي

 هاي اجتماعي ليت در شبكهفعاميزان نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين  ـ2جدول 

 و افت تحصيلي

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

000/0 
** 

344/0 
R اي فاصله –اي  فاصله پيرسون 

ــزان  ــت در ميـــ فعاليـــ

و  هــاي اجتمــاعي شــبكه

 افت تحصيلي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 رابطـه  اينترنتـي  اعتيـاد  و اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  در فعاليـت  ميزان : بينفرضيه دوم

 .دارد وجود يدار معنا

) a= 000/0( يمعنـادار ) و سطح r=385/0نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون (

نشـان   اينترنتـي  اعتيـاد و  هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شبكهميزان رابطه بين  خصوص در

همبسـتگي مثبـت و    P>01/0دو متغيـر در سـطح خطـاي كمتـر از     كه بين اين  دهد يم

اذعـان داشـت كـه دو متغيـر      تـوان  يمدرصد اطمينان  99با  نابراينمستقيم وجود دارد. ب

 هرگونـه با يكديگر ارتباط دارند و  اينترنتي اعتيادو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهميزان 
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، موجـب  نوجوانـان و جوانـان  در بين  تغيير (افزايش يا كاهش) در يكي از اين دو متغير

هـاي   تغيير (افزايش يا كاهش) در ديگري خواهد شد. به اين معني كه هر قدر در شـبكه 

 شوند. مي اينترنتي مجازي فعاليت بيشتري داشته باشند، به همان ميزان دچار اعتياد

 ياجتماع هاي شبكه در فعاليت نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ميزان ـ3جدول 

 اينترنتي اعتياد و

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

000/0 ** 385/0 R يا فاصله -ي ا فاصله پيرسون 

 در فعاليــــت ميــــزان

 و اجتمـاعي  هاي شبكه

 اينترنتي اعتياد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

رابطـه   واقعـي  ارتباطـات و  هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شبكهين ميزان ب :فرضيه سوم

 .وجود دارد يدار معنا

) a= 05/0( يمعنـادار ) و سـطح  r= -165/0نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون (

 واقعـي  ارتباطـات و  هـاي اجتمـاعي   فعاليت در شـبكه ميزان رابطه بين  خصوص در

همبسـتگي   P>05/0طح خطـاي كمتـر از   كه بين اين دو متغير در سـ  دهد يمنشان 

اذعان داشت كه دو متغير  توان يمدرصد اطمينان  95با  نابراينمعكوس وجود دارد. ب

با يكديگر ارتبـاط دارنـد و    واقعي ارتباطاتو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهميزان 

نوجوانـان و  تغيير (كاهش يـا كـاهش) در يكـي از ايـن دو متغيـر در بـين        هرگونه

، موجب تغيير (كاهش يا كاهش) در ديگري خواهد شد. بـه ايـن معنـي كـه     نجوانا

هاي مجازي فعاليت بيشتري داشته باشند، به همان ميـزان ارتباطـات    هرچه در شبكه

 .ابدي يمواقعي آنان كاهش 
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 هاي شبكه در نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ميزان فعاليت ـ 4جدول 

 واقعي ارتباطات و اجتماعي

 سطح

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

05/0 *165/0- R يا فاصله - يا فاصله پيرسون 
هاي  ميزان فعاليت در شبكه

 واقعي ارتباطاتو  اجتماعي

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 پـذيري هـويتي   انعطـاف و  اي اجتمـاعي ه فعاليت در شبكهبين ميزان : فرضيه چهارم

 وجود دارد. يدار رابطه معنا

) a= 000/0( يمعنـادار ) و سطح r=370/0نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون (

 پـذيري هـويتي   انعطـاف و  هاي اجتمـاعي  فعاليت در شبكهرابطه بين ميزان  خصوص در

همبستگي مسـتقيم   P>01/0كه بين اين دو متغير در سطح خطاي كمتر از  دهد يمنشان 

اذعـان داشـت كـه دو متغيـر ميـزان       تـوان  يمدرصد اطمينان  99با  نابراينوجود دارد. ب

بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد و      پـذيري هـويتي   انعطـاف و  هاي اجتماعي فعاليت در شبكه

، نوجوانـان و جوانـان  تغيير (افزايش يا كاهش) در يكي از اين دو متغير در بين  هرگونه

 ير (افزايش يا كاهش) در ديگري خواهد شد.موجب تغي

 هاي نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ميزان فعاليت در شبكه ـ 5جدول 

 هويتي يريپذ انعطاف و اجتماعي

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

000/0 ** 370/0 R يا فاصله -ي ا فاصله پيرسون 

ــ  ــزان فعاليــــ ت در ميــــ

و  هـــاي اجتمـــاعي شـــبكه

 پذيري هويتي انعطاف

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 سـالمت  خطـر افتـادن   بـه و  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان : فرضيه پنجم

 .وجود دارد يدار رابطه معناجسمي 

) a= 04/0( يمعنادارسطح ) و r=150/0نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون (

 سـالمت  خطر افتـادن  بهو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهرابطه بين ميزان  خصوص در

همبسـتگي   P>05/0كه بين اين دو متغير در سطح خطاي كمتر از  دهد يمنشان جسمي 

اذعـان داشـت كـه دو متغيـر      تـوان  يمدرصد اطمينان  95با  نابراينمستقيم وجود دارد. ب

با يكديگر ارتباط جسمي  سالمت خطر افتادن بهو  هاي اجتماعي ت در شبكهفعاليميزان 

نوجوانـان و  تغيير (افزايش يا كاهش) در يكي از اين دو متغيـر در بـين    هرگونهدارند و 

، موجب تغيير (افزايش يا كاهش) در ديگري خواهد شد. به اين معني كه هرچـه  جوانان

شته باشند به همان ميزان سالمت جسمي آنـان  هاي اجتماعي دا فعاليت بيشتري در شبكه

 .افتد يمبه خطر 

 اجتماعي هاي شبكه در ـ نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ميزان فعاليت6جدول 

 جسمي سالمت خطر افتادن به و

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

04/0 *150/0 R يا اصلهف -ي ا فاصله پيرسون 

 هاي شبكه در ميزان فعاليت

 خطر افتـادن  به و اجتماعي

 جسمي سالمت

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 نداشـتن گيـري و   گوشـه و  هاي اجتمـاعي  فعاليت در شبكهبين ميزان : فرضيه ششم

 وجود دارد. يدار رابطه معنا تمركز

) a= 01/0( يمعنـادار ) و سـطح  r=241/0گي پيرسون (نتايج حاصل از آزمون همبست

 دهـد  يمـ نشان گيري  گوشهو  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهرابطه بين ميزان  خصوص در

همبسـتگي مسـتقيم وجـود دارد.     P>01/0كه بين اين دو متغير در سطح خطاي كمتـر از  
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هـاي   يـت در شـبكه  فعالاذعان داشـت كـه دو متغيـر     توان يمدرصد اطمينان  95با  نابراينب

تغييـر (افـزايش يـا كـاهش) در      هرگونهبا يكديگر ارتباط دارند و گيري  گوشهو  اجتماعي

يكي از اين دو متغير در بين نوجوانان و جوانان، موجـب تغييـر (افـزايش يـا كـاهش) در      

هاي اجتماعي داشـته   ديگري خواهد شد. به اين معني كه هر قدر فعاليت بيشتري در شبكه

 .شود يمآنان نيز بيشتر و نداشتن تمركز  گيري وشهگباشند، 

 هاي شبكه در نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ميزان فعاليت ـ 7جدول 

 گيري و نداشتن تمركز گوشه و اجتماعي

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

01/0 **241/0 R يا فاصله -ي ا فاصله پيرسون 

ــت در   ــزان فعاليــ ميــ

و  هـاي اجتمـاعي   شبكه

 گيري گوشه

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

عواطف خـانوادگي  و كاهش  هاي اجتماعي فعاليت در شبكهبين ميزان : فرضيه هفتم

 وجود دارد. يدار رابطه معنا

) a= 05/0( يمعنـادار ح ) و سـط r=0-/197نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسـون ( 

كـاهش عواطـف    و هـاي اجتمـاعي   فعاليـت در شـبكه  رابطـه بـين ميـزان     خصوص در

 P>05/0كـه بـين ايـن دو متغيـر در سـطح خطـاي كمتـر از         دهـد  يمنشان  خانوادگي

اذعـان   تـوان  يمـ درصد اطمينـان   95با  نابراينهمبستگي منفي و معكوس وجود دارد. ب

بـا   عواطـف خـانوادگي  كـاهش  و  هـاي اجتمـاعي   كهفعاليت در شـب داشت كه دو متغير 

تغييـر در يكـي از ايـن دو متغيـر در بـين نوجوانـان و        هرگونـه يكديگر ارتباط دارند و 

جوانان، موجب تغيير (افزايش يا كاهش) در ديگري خواهد شد. به اين معني كه هرچـه  

 ف خـانوادگي عواطـ هاي اجتماعي داشته باشند، به همان ميزان  فعاليت بيشتري در شبكه

 .شود يمآنان كمتر 
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 و اجتماعي هاي شبكه در ـ نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين فعاليت8جدول 

 كاهش عواطف خانوادگي

سطح 

 يدار معنا

مقدار 

 رابطه
 آماره

نوع 

 همبستگي
 متغيرها مقياس متغيرها

05/0 *197/0- R يا فاصله -ي ا فاصله پيرسون 

ــت در   ــزان فعاليــ ميــ

و  اعيهـاي اجتمـ   شبكه

كـــــاهش عواطـــــف 

 خانوادگي

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 گيري بحث و نتيجه

 هـاي  شـبكه  در فعاليـت  ميـزان  بـين  مسـتقيمي  نتايج پژوهش نشـان داد كـه همبسـتگي   

 نوجوانـان و جوانـان، در   هرچـه  كـه  معني به اين. دارد وجود تحصيلي افت و اجتماعي

شـوند. در   مي تحصيلي افت دچار بيشتر باشند، داشته بيشتري فعاليت مجازي هاي شبكه

هاي اجتمـاعي   آموزان و دانشجوياني كه درگير شبكه دانشگفت؛  توان يمتبيين اين يافته 

گردد. از  مي رشانيگ بانييابد و افت تحصيلي گر شوند، تمركزشان بر درس كاهش مي مي

هـاي اجتمـاعي    منفـي عضـويت و فعاليـت در شـبكه    يكي از پيامدهاي  توان يماين رو، 

نتيجـه ايـن    مجازي را كاهش انگيزه تحصيلي يا نمره درسي و ترك تحصيل عنوان كرد.

ي ا مطالعـه فـر در   ) همسو است. تمنـايي 1392فر و همكاران ( ي تمناييها افتهفرضيه با ي

 درصد اطمينان 99با  تحصيلي پيشرفت و اينترنت به اعتياد است كه بين  دادهخود نشان 

همكـاران  بيگـي و   محمـد با نتايج پـژوهش   ها يافته اين دارد. وجود آماري دار معنا رابطه

 سو است.هم )1388(

فعاليـت در  ميـزان  رابطه بين  خصوص درنتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون 

خطـاي  كه بين اين دو متغير در سطح  دهد يمنشان  اينترنتي اعتيادو  هاي اجتماعي شبكه

به ايـن معنـي كـه هـر قـدر      همبستگي مثبت و مستقيمي وجود دارد.  P>01/0كمتر از 
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هاي مجازي فعاليت بيشـتري داشـته باشـند، بيشـتر دچـار       در شبكه نوجوانان و جوانان

نتايج فرضيه ياد شـده بـا نتـايج پـژوهش بـرات دسـتجردي و        شوند. مي اينترنتي اعتياد

انـد كـه بـين     پژوهش خود به ايـن نتيجـه رسـيده   ) همسو است. آنان در 1391صيادي (

ي وجود دارد. در تبيـين  دار معناهاي اجتماعي و اعتياد به اينترنت رابطه  استفاده از شبكه

هاي اجتماعي وب، نسل جديدي از امكانات وب هسـتند   گفت؛ شبكه توان يماين يافته 

بـر مبنـاي    هـا  تيسـا  گونه نيااند.  كه امروزه در كانون توجه كاربران اينترنت قرار گرفته

يي از كاربران اينترنت را كـه  ها دستهكنند و هركدام  تشكيل اجتماعات برخط فعاليت مي

 درواقـع  ها شبكه گونه نياآورند.  هاي مشترك هستند، گرد هم مي داراي عاليق يا ويژگي

را نوعي رسانه اجتماعي هستند كه شيوه جديدي از برقراري ارتباط و اشتراك اطالعات 

 .كنند يماند و نوعي رضايتمندي را در كاربران ايجاد  كرده ريپذ امكاندر اينترنت 

فعاليـت در  ميـزان  رابطه بين  خصوص درنتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون 

كـه بـين ايـن دو متغيـر در سـطح       دهد يمنشان  واقعي ارتباطاتو  هاي اجتماعي شبكه

به اين معني كه هرچه جوانـان  وجود دارد. همبستگي معكوس  P>05/0خطاي كمتر از 

هاي مجازي فعاليت بيشتري داشته باشند، به همان ميزان ارتباطات واقعي آنـان   در شبكه

) همسو است. 2000نتيجه ياد شده با نتايج پژوهش سندرز و همكاران ( .ابدي يمكاهش 

ـ   اند دادهي نشان ا مطالعهآنان نيز در  ت بيشـتر باشـد، ميـزان    كه هر قدر اسـتفاده از اينترن

 .شود يمافسردگي و انزواي اجتماعي نيز بيشتر 

 در فعاليـت  بـين  رابطـه در خصـوص   پيرسـون  همبسـتگي  آزمـون  از حاصـل  نتايج

 خطـاي  سطح در متغير دو اين بين كه دهد يم نشان هويت بحران و اجتماعي هاي شبكه

ي معمـار و  ها افتهبا ي دارد. نتيجه اين فرضيه وجود مستقيم همبستگي P>01/0 از كمتر

 و مجازي اجتماعي هاي ) همسو است. آنان در پژوهشي با عنوان شبكه1390همكاران (

بيشـترين   سـوم  نسـل  نسـلي،  يبنـد  ميتقس يك بر اساس اند كه نشان داده هويت بحران

از  ناشي آثار معرض در ديگر يها نسل از بيش و هستند ايران در مجازي فضاي كاربران

 ميان در را هويت بحران از نوعي مجازي فضاي .قرار دارند  يمجاز تماعياج يها شبكه
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 فـردي  هـاي  نـه يزم در هويـت  بحران اين و آورده وجود به جوانان از يا گستردهطيف 

 در اسـت.  كرده متأثر را اجتماعي تعادل نحوي به و شده سبب را ي هويتيها يناهمگون

هـاي حضـور در اينترنـت پنهـان كـردن       گييكي از ويژگفت كه  توان يمتبيين اين يافته 

ـ بـا هو  كـس  و هرچراكه اين فضا ناشناخته است  هويت واقعي خود است. واقعـي   تي

قرار گيرد بنابراين مجبـور اسـت    سوءاستفادهوارد فضاي سايبر شود، ممكن است مورد 

ي كـه دوران  نوجوانـاني و جـوان  با ويژگي دوران  نيو اكند  را پنهانهويت واقعي خود 

و  هـا  ارزششود، بسيار در تضاد است. جوان كه به دنبال كشف  ي محسوب ميابي تيهو

بسيار خطرناك است. پـس بايـد    كه كند يمي را دروني ضدارزشي كردن آنهاست، درون

 اين موضوع را به نوجوانان و جوانان يادآور شد.

 در فعاليـت  بـين  رابطـه در خصـوص   پيرسـون  همبسـتگي  آزمـون  از حاصـل  نتايج

 متغير دو اين بين كه دهد يم نشان جسمي سالمت خطر افتادن به و اجتماعي هاي شبكه

 هـر  كـه  معنـي  به اين. دارد وجود مستقيم همبستگي P>05/0 از كمتر خطاي سطح در

آنـان   جسـمي  سالمت باشند، داشته اجتماعي هاي شبكه در بيشتري فعاليت جوانان قدر

) همسـو  1387(زايـي   ناسـتي با نتايج پـژوهش   نتيجه ياد شده .افتد يم خطر به نيز بيشتر

كـه   ه رسـيد جـ مت عمومي با اعتياد به اينترنت به اين نتيالبررسي ارتباط س در است. او

اضـطراب و افسـردگي)    يهـا  رگـروه يدر ز بخصوصكاربران معتاد به اينترنت ( سالمت

 قرار دارد.معرض خطر  در بيشتر نسبت به كاربران عادي

فعاليـت در  رابطـه بـين    خصـوص  درن همبسـتگي پيرسـون   نتايج حاصـل از آزمـو  

كـه بـين ايـن دو متغيـر در سـطح       دهـد  يمنشان  نيز گيري گوشهو  هاي اجتماعي شبكه

به اين معني كه هرچـه جوانـان   همبستگي مستقيم وجود دارد.  P>01/0خطاي كمتر از 

 رتـر يگ گوشـه هاي اجتمـاعي داشـته باشـند، بـه همـان ميـزان        فعاليت بيشتري در شبكه

) همسو است. آنان نيـز  2000شوند. نتيجه اين فرضيه با پژوهش سندرز و همكاران ( مي

كه هر قـدر ميـزان اسـتفاده از اينترنـت بيشـتر باشـد، ميـزان         اند دادهي نشان ا مطالعهدر 

  .شود يمافسردگي و انزواي اجتماعي نيز بيشتر 



 v177 هاي اجتماعي ... هاي ناشي از عضويت و فعاليت در شبكه آسيب

فعاليــت در ين رابطــه بــ خصــوص در ايج حاصــل از آزمــون همبســتگي پيرســوننتــ

كـه بـين ايـن دو متغيـر در سـطح       دهد يمنشان  عواطف خانوادگيو  هاي اجتماعي شبكه

به اين معنـي كـه هرچـه    همبستگي منفي و معكوس وجود دارد.  P>05/0خطاي كمتر از 

هاي اجتماعي داشته باشـند، بـه همـان ميـزان      فعاليت بيشتري در شبكه نوجوانان و جوانان

و  1كرايـت ي هـا  افتـه . ايـن نتيجـه، ي  شـود  يمـ آنان كمتـر   وادگيو عواطف خان احساسات

انـد كـه اسـتفاده بيشـتر از      ي دريافتـه ا مطالعـه . آنـان در  كنـد  يم د) را تأيي2002همكاران (

اينترنت، با پيامدهاي كاهش ارتباطات خانوادگي همراه بوده و براي اهـداف ارتبـاطي نيـز،    

در تبيين ايـن  اه دور را در پي داشته است. كاهش مقدار چرخه ارتباط اجتماعي محلي و ر

و ... ديگـر از   اينترنت تلفن، دورنگار، طريق از ارتباط برقراري شدن آسان با يافته، امروزه

 افـراد  بين عواطف و احساسات تبلور منشأ در گذشته، كه هايي مالقات و ديدارها زحمت

: اند كرده ايجاد در جامعه ها) رسانه( ابزارها كه است محدوديتي اين و است شده كم بوده

 كازنو .گذارند يم تأثير آن ساخت بر و ابندي يم راه هم خانواده درون به مرور به ها رسانه 

 وسوسـه  اول، .سـازند  مـي  دگرگـون  را مـا  اعتقـادات  صورت دو به ها رسانه :معتقد است

ـ  مشـاركت  بـه  و كند مي گرفتار نوعي به ما را كه يريناپذ مقاومت  سـيل  دوم، و كشـاند  يم

 برخـي  از مرور نكنيم، به باور هم را اگر همه و شود يم كه از اين طريق جاري اطالعاتي

 در دهد كـاربران  همچنان كه نتايج اين پژوهش نشان مي .ميدار يبرم دست خود اعتقادات

 بـه  فضـاي مجـازي   در زنـدگي  هاي اجتماعي يا و شبكه اينترنت از روزافزون  استفاده پي

و به اين ترتيب، سـالمت   كنند يم پيدا آن به كاذب وابستگي و اعتياد نوعي ،طوالني مدت

، ابـد ي يمـ شـان كـاهش    ، عواطـف و احساسـات خـانوادگي   افتـد  يمـ جسمي آنان به خطر 

بـر اسـاس نتـايج ايـن      .شود يمشوند و هويت اجتماعي در آنان نيز تضعيف  مي تر يمنزو

 :شود يمپژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه 

هاي اجتماعي در ميـان نوجوانـان و جوانـان،     جه به گسترش استفاده از شبكهبا تو -

كه منجر به  ييها تيبر فعال ديبا تأك توانند يمي همانند تلويزيون و راديو جمع يها رسانه

                                                      

1. Kraut 
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شوند، به خانواده گوشـزد كننـد كـه     خانواده و انسجام آن مي ياعضا نيروابط ب شيافزا

در  توانـد  يمـ  ييهمچـون احسـاس تنهـا   و جوانـان  ن در نوجوانـا  يبروز احساسات منف

 .مؤثر باشد ها شبكهاز اين  متأثر نامطلوب يآنان به سمت رفتارها شيگرا

هـاي اجتمـاعي، مراكـز دانشـگاهي و      هـاي شـبكه   به منظور جلـوگيري از آسـيب   -

نهـاد   نيتـر  بزرگبه عنوان  مايصداوسها بخصوص سازمان  و رسانه ها خانوادهآموزشي، 

بپردازنـد تـا فرهنـگ     ي كالن و راهبرديها يزير برنامهي كشور، در اين زمينه به ا رسانه

هـاي اجتمـاعي، اينترنـت و امكانـات موجـود در آن جـايگزين        استفاده صحيح از شبكه

 ي غلط گردد.ها وهيش

هـاي   كـاربران شـبكه   ايـران،  ازجملـه  توسـعه  حـال  در كشـورهاي  در حاضر حال در -

از  مايصداوسـ ؛ از ايـن رو،  نيسـتند  برخـوردار  در اين زمينه كافي يا رسانه سواد از اجتماعي

 .بخشد ارتقا را مردم يا رسانه سواد تواند يم يي با محتواي آموزشي،ها برنامهطريق ساخت 

بـه   يليموبـا  يجتماعاهاي  مرتبط با شبكه يها پژوهش جياز نتا مايداوسص استفاده -

 بـا هـدف   ييويـ و راد يونيـ زيختلف تلوم يها برنامه يو بازطراح تيفيك يمنظور ارتقا

 .ها شبكه نيبا ا ييافزا هم

به ( يداريشن و ديداري هاي رسانه همچون ي استانيا رسانهي ها تيظرف از استفاده -

 ي اينترنتـي هـا  تيسـا  و نشـريات  مجالت، ،ها روزنامه عنوان مثال شبكه استاني اردبيل)،

 .اه خانوادهسايبري در بين  فرهنگ شدن نهادينه براي

 يليموبـا  يهاي اجتماع شبكه يو اجتماع يفرهنگ يامدهايپ يبه بررس شتريتوجه ب -

 .يآت يها در پژوهش كيو كالس
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