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شبکه های  مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر

 اجتماعی مجازی

 
 3، فیروزه فتح اللهی2، فریبا درتاج*1مریم رجبیان ده زیره

 

 چکیده:

ای ههدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه 

امل کلیه شروش تحقیق کمی و از نوع مقایسه ای  می باشد. جامعه آماری در این پژوهش اجتماعی مجازی است. 

ش نمونه ه با استفاده از روک می باشد 95-96در سال تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه دختر مدارس تهران 

گیری در زار اندازهاربر( انتخاب شدند. ابنفر غیرک 50نفر کاربر و  50از آن ها ) نفر 100 گیری در دسترس، تعداد 

ل داده های ( می باشد. به منظور تجزیه و تحلی1984این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو)

بین تنهایی  میزان احساساده گردید. نتایج نشان دادکه در واریانس چند متغیره استفو تحلیل  آزمون تی مستقل

د ندارد دو گروه از دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجو

(05/0<Pدر .)  ختر کاربر دزان دانش آموبین دو گروه از میزان احساس تنهایی عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی

احساس  میزانبنابراین در  (.P>05/0و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد )

 اوت وجود ندارد. دو گروه دانش آموزان دختر کاربرو غیر کاربر تفبین تنهایی و مولفه های آن)عاطفی و اجتماعی( 
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 مقدمه

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری پیشرفته از اصلی ترین سرمایه گذاری های جدید قلمداد می 

گردد. اکنون بیش از چهار دهه از اختراع اینترنت می گذرد و جهان شاهد رشد بسیار چشمگیر این پدیده بوده 

(. امروزه یکی از فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. 1395)مغنی زاده و وفایی نجار، است 

( و در تنها چند دهه اخیر، میلیارد ها نفر با 2011، 1ما در عصر شبکه ها زندگی می کنیم. )هانسن و همکاران

ان گستر، زندگی شان را تغییر داده اند. ما از استفاده خالقانه از رسانه های اجتماعی و با اتصال به شبکه ای جه

شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنیم تا دوستان و خانواده مان را به خود نزدیک تر کنیم، به همسایگان 

 (.2011)هانسن و همکاران،  و هم دانشگاهیان دسترسی یابیم، به بازار محصوالت و خدمات نیرو بخشیم

مطرح  1960ای اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت متحده آمریکا  در سال نخستین بار بحث شبکه ه

راه اندازی  2تخستین سایت شبکه اجتماعی با نام سیکس دیگریس)شش درجه( 1997شد، پس از آن در سال 

بود که مفهوم شبکه های اجتماعی به طور گسترده با  1387(. در سال 1393سلمانی،  شد )فتحی، وثوقی و

ور اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آن قدر سریع رشد کرد که پس از برزیل حض

 (. 1393اسالمی و جمال،   )مجردی، و آمریکا، ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد

.شبکه 1( شبکه های اجتماعی به دو صورت تعریف شده است: 2016)3بر اساس تعریف دیکشنری آکسفورد 

.وب سایت اختصاصی یا برنامه های دیگر که به کاربران امکان برقراری 2ای از تعامالت اجتماعی و روابط شخصی، 

ارتباط با یکدیگر از طریق ارسال اطالعات، نظرات، پیام ها، تصاویر و .. می دهد. در هر دو تعریف از واژه شبکه 

است. شبکه های اجتماعی سرویس هایی هستند که به افراد های اجتماعی بر شبکه ای از تعامالت تأکید شده 

. یک پروفایل عمومی یا تقریبا عمومی را در یک محیط اینترنتی بسازند که شامل بخشی از 1اجازه می دهند: 

مشخصاتی است که فرد مایل است دیگران در مورد او بدانند و در صورت تمایل عکس شخص نیز در آن وجود 

ز دوستان خود و تمام کاربرهای این شبکه را در اختیار داشته باشند و برای یافتن دوستان قدیمی . لیستی ا2دارد. 

. امکان نظر دادن بر روی نوشته ها و عکس های دوستان خود و 3خود و ایجاد روابط جدید از آن استفاده کنند.

 (. 1394سلیمانی، به نقل از همچنین چت کردن را دارند )

( در آماری که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات منتشر شده است. 1396ی مهر)به گزارش خبرگزار

نفر  100درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و میزان مشترکان موبایل باند پهن نیز به ازای هر 18/52

یران( به نقل از نفر اعالم شده است. همچنین نتایج نظرسنجی ایسپا)مرکز افکار سنجی دانشجویان ا 2/20ایرانی 

 17تا  12درصد گروه سنی  67سال و  29تا  18درصد جوانان  81نشان داد،  95سایت خبری تابناک در بهمن 
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سال در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. در بین ایرانیان بیشترین عضویت مربوط به شبکه اجتماعی تلگرام 

قبال گسترده نسل دانش آموز و دانشجو از این فناوری میلیون عضویت این آمار نشان دهنده است 24می باشد با 

 جدید است.

وجوانان نتعامل با دیگران و یادگیری از طریق تجربه، یکی از روش های مطلوب برای رشد فکر و اجتماعی 

یگران کم شده، است اما زمانی که نوجوان زمان زیادی را با اینترنت سپری می کند، انگیزه اش برای تعامل با د

ساس انایی کمتری در حفظ دوستی های واقعی داشته، وقت کمتری را صرف صحبت با خانواده نموده و احتو

وجه به پیشرفت (. امروزه با ت1394تنهایی و انزوا روز به روز در او گسترش می یابد )فرهادی نیا و همکاران، 

دست به  ت که بیشتر مردم با آنتکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، یک پدیده شایع در جهان احساس تنهایی اس

ر حال افزایش گریبان هستند؛ به طوری که نیاز به خدمات مشاوره ای در کیلینیک های روانشناختی روز به روز د

 است. 

انسان به طور طبیعی موجودی اجتماعی است و تمایل به ارتباطات بین فردی از بدو تولد یا مرگ با او همراه 

است. ارضای نیاز به تعلق داشتن مستلزم داشتن تمایالت  "تعلق داشتن"نیاز انسان به است. این تمایل بر اساس 

مثبت و زیاد با دیگران در یک موقعیت با دوام است که موجب خشنودی طرفین می شود. در نتیجه، افرادی که 

آشفتگی هایی  در ایجاد روابط رضایت بخش با دیگران مشکل دارند، دچار نوعی احساس کمبود می شوند که در

ای کوتاه دارد اما در فلسفه، ادبیات و  مانند احساس تنهایی تجلی می یابد. این احساس در روانشناسی سابقه

 (. 2008، 1به نقل از کرواس و پارلو1968اند. )هانکوک،  توان یافت که به آن پرداختهمذهب آثار بسیاری را می 

اس و رابطه فرد با دیگران کاذب باشد، به نحوی که تجربه عاطفی احساس تنهایی زمانی به وجود می آید که تم

مشترکی برای این رابطه دو جانبه فرد با دیگران متصور نباشد و انسان در فرایند تماس با دیگران، ارتباط حقیقی 

خ (. احساس تنهایی تجربه ناخوشایندی است که در پاس2012، 2و صمیمانه نداشته است )ون هالست و همکاران

 (.1982، 3به نارسایی های کمی یا کیفی در روابط اجتماعی ظاهر می شود )پپالو و پرلمان

تنهایی به ویژه میان دانش آموزان و دانشجویان یک مشکل مدیدی برای مشاوران و درمانگران بوده است )کرن، 

ی دارند، اثر می گذارد. اگر (. عوامل محیطی، روانی و اجتماعی متفاوتی بر عملکرد افرادی که احساس تنهای2005

افراد نتوانند در محیط طبیعی یک رابطه خوب برقرار کنند، ممکن است برای پر کردن این خال عاطفی به شبکه 

( و 1993)4های اجتماعی مجازی پناه ببرند. در زمینه ارتباط بین اینترنت و احساس تنهایی، رینگلد

بین اینترنت و تعامالت اجتماعی، بهکامی روانی و احساس تنهایی  ( اولین محققانی بودند که ارتباط1995)5ترکل
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از  حداز  بیش دةستفاا که ندداد ننشا دخو یلگودر ا( 1998)1و همکاران اتکر سپسرا به تصویر کشیدند. 

 معرفی ینترنتاز ا حداز  بیش دةستفاا آوردةفر انعنو به تنهایی سحساا .دشو می تنهایی سحساا به منجر ینترنتا

 کند. میدور  ندگیز قعیوا بطرا از روا انبررکا ایرز ؛شد

 شیراو گ یاجتماع هیسرما نیدر رابطه ب ییاحساس تنها گریانجینقش م( پژوهشی با عنوان 1396منصوری)

 یشبکه ها به استفاده از شیگراو ییاحساس تنها نینشان داد که بی انجام داد. نتایج نشان اجتماع کهیبه ش

 رابطه معنادار وجود دارد. انیدر دانشجو یاجتماع

 زودرس، بلوغ ،یاجتماع یو نحوه استفاده از شبکه ها زانیم نیرابطه ب( پژوهشی با عنوان 1396حیدریان)

 ن آبداندر دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستا یلیارتباط با جنس مخالف و عملکرد تحص ،ییاحساس تنها

 ییاحساس تنها با یاجتماع یهاو نحوه استفاده از شبکه زانیم نیشان داد: الف( بپژوهش ن نیا جینتا انجام داد.

ا جنس مخالف در با ارتباط ب یاجتماع یهااستفاده از شبکه زانیم نیوجود دارد. ب( ب یدر دختران رابطه معنادار

رس در دختران با بلوغ زود یاجتماع یهاکهاستفاده از شب زانیم نیوجود ندارد ج( ب یابطه معنادارردر دختران 

 . وجود دارد یرابطه معنادار

اربر ک انیدانشجو ییو احساس تنها یتیشخص یهایژگیو سهیبا عنوان مقا ی( پژوهش1395)یو سوار نوندیحس

 تیشخص ،ییگرابرون تینمرات شخص نیانگینشان داد که م هاافتهیانجام دادند.  یاجتماع یهاشبکه رکاربریو غ

ده و از آن بو شتریب رکاربریغ انیانشجواز د یاجتماع یهاکاربر شبکه انیدر دانشجو ییبازبودن و احساس تنها

 مشاهده شد. یمعنادار ینمرات آنان تفاوت آمار نیانگیم نیجهت ب

 ر اعتیاد به( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی ب1394نورانی و همکاران )

که های اجتماعی و بین استفاده از شبنشان داد که  یافته هااینترنت و احساس تنهایی در دانش آموزان انجام داد. 

جتماعی تفاوت احساس تنهایی رابطه معنی داری مشاهده نشد. در بین دختران و پسران در استفاده از شبکه های ا

زان احساس تنهایی و پایین اینترنت تفاوت معنی دار در میدر بین دو گروه با اعتیاد باال  ت.معنی داری وجود داش

 .وجود داشت

 ریو غ نترنتیدر کاربران ا ییو احساس تنها یاضطراب اجتماع سهیمقا( پژوهشی با عنوان 1391محمدیان )

 ریو غ نترنتیرادر دانش آموزان کارب ییاحساس تنها زانیم نیب پژوهش نشان داد که جینتا انجام دادند. کاربران

 زیکاربرن ریغ و نترنتیدر دانش آموزان کاربرا یاضطراب اجتماع نیب نیم چنه وجود دارد. یکاربر تفاوت معنادار

 وجود دارد. یتفاوت معنادار

( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، سالمت روان، احساس تنهایی با 1391رستمی )

مجازی)مطالعه موردی فیس بوک( در بین دانشجویان شهر تهران انجام داد. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
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نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی، سالمت روان و احساس تنهایی در بین دانشجویان عضو و غیر عضو 

یس بوک در فیس بوک تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین وجدانی بودن و استفاده از ف

 رابطه رگرسیونی مثبت و بین احساس تنهایی و استفاده از فیس بوک رابطه رگرسیونی منفی وجود دارد.

( پژوهشی با عنوان کاربرد رسانه های اجتماعی:تأثیر بر احساس افسردگی و تنهایی انجام داد. 2018)1جسن

اس  افسردگی یا تنهایی نداشتند. به این درصد از مردم ادعا می کنند که احس 51نتایج نشان داد که در مجموعه 

معنی که تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان حداقل در برخی موارد احساس افسردگی و تنهایی دارند. یافته های 

تحقیق نشان داد افرادی که درآمد بیشتری دارند کمتر احساس افسردگی و تنهایی  می کنند. کابرد سایت های 

 زایش احساس افسردگی و تنهایی نمی شود.رسانه های اجتماعی باعث اف

( پژوهشی با عنوان تأثیر تنهایی در استفاده از سایت های شبکه اجتماعی و رفتارهای 2016)2رعنایی و همکاران

مرتبط با آن انجام دادند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری درزمان صرف شده در سایت های شبکه اجتماعی و 

از شبکه های اجتماعی مجازی وجود ندارد، اما رفتارهای اینترنتی نشان داد یک تفاوت همچنین دالیل استفاده 

 معنی داری بین افرادی که تنها هستند و افرادی که تنها نیستند وجود دارد.

 نصربستادر  زیمجا یها شبکه به داـعتیا یاـه هکنند بینیپیش  انعنو با هشیو( پژ2014) 3میلوسویچ

 بیش دةستفاا با باال تنهایی ساحسا و ییاگرو درون  ایینـپ یمدرآکادخو ،نفس تعز مانند ملیاعو که یافتنددر

 .  تـسا رتبطـم زیاـمج یاـه بکهـشاز  دـحاز 

( پژوهشی باعنوان بررسی ارتباط بین انتخاب شبکه های اجتماعی دانشجویان 2013)4دایگو و همکاران

دانشکده ی علوم تربیتی و احساس تنهایی آنان انجام داد. نتایج نشان داد که روابط معناداری بین نمرات احساس 

ات احساس تنهایی تنهایی دانشجویان و انتخاب شبکه های اجتماعی وجود دارد و همچنین بیان شده است که نمر

 دانشجویان بر اساس استفاده ی دانشجویان از تعداد شبکه های اجتماعی افزایش می یابد. 

ها و تسهیالتی که اینترنت برای افراد ارائه کرده، تاثیرات نامطلوبی نیز به همراه داشته است. با  عالوه بر مزیت

ی بیش از حد از اینترنت از موارد مهم و نان استفادهدر بین مسائل و مشکالت روانی اجتماعی جواتوجه به اینکه 

خلقی، اساسی است که مانند تمام اعتیادهای دیگر با عالئمی از قبیل اضطراب، احساس تنهایی، افسردگی، کج

همراه است. این نوع اعتیاد نیز نه فقط پیامدهای روانی اجتماعی دارد، بلکه در   ... ضعف اعتماد به نفس و

کند. نبود روابط پایدار و صمیمی های زیادی را بر جوانان تحمیل میسمی، مالی و فرهنگی نیز آسیبهای ججنبه

های گوناگون زندگی، زمینه را برای گرایش با دیگران، نداشتن اعتماد به نفس و به طور کلی، شکست در عرصه

زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های بروز آسیب های نوظهور می تواند . کندآموزان به اینترنت فراهم میدانش

                                                           
1. Jensen 

2. Ranaeiy&Et al 

3. Milosovic-Dordvic 

4. Duygu&Et al 
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. بنابراین ضروری است تا میزان احساس تنهایی سنجیده شود تا مشخص شود که آیا شبکه اجتماعی و روانی باشد

اجتماعی زمینه ساز مشکالت روانی اجتماعی مانند احساس تنهایی است و میزان احساس تنهایی را تغییر می 

میزان احساس تنهایی در دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیرکاربر دهد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه 

شبکه های اجتماعی مجازی انجام گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است آیا یین میزان احساس تنهایی و 

مولفه های آن)اجتماعی و عاطفی( در دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی 

 مجازی تفاوت وجود دارد.

 روش پژوهش

اول  دانش آموزان هیشامل کل یاست. جامعه آمار یا سهیمقا یو از نوع عل یکم یهاپژوهش حاضر از پژوهش

 ینفر برا۱۵حداقل _بود که براساس نظر متخصصان  95-96 یلیمتوسطه دختر مدارس تهران در سال تحص

نفر از  100تعداد جینتااعتبار  شی( جهت افزایا سهیمقا_ی)عل قیروش تحق تیو ماه (1385)دالور،  –هرگروه 

 یرینه گ( با روش نمویمجاز یاجتماع رعضوینفرغ 50و  یمجاز یاجتماع ینفر عضو شبکه ها 50دانش آموزان )

 یا جمع آورشد و داده ه عیآن ها توز نیب ییدر دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه احساس تنها

  قرار گرفت. لیو تحل هیومورد تجز

 به منظور اندازه گیری متغییرهای پژوهش از پرسشنامه احساس تنهایی استفاده شد:

( استفاده 1984)1در پژوهش حاضر از مقیاس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو :(SLFCپرسشنامه احساس تنهایی)

سؤال آن انحرافی است و به موضوعات مورد عالقه آزمودنی ها مربوط  8سؤال است که  24شد. این مقیاس دارای 

 16است. اما در نمره گذاری مقیاس احساس تنهایی از آن ها استفاده نمی شود. بنابراین سؤال های اصلی مقیاس  

در یک سو، تا  "کامالً همین طور است "درجه ای از   5قیاس سؤال می باشد.. نمره گذاری سؤال ها روی یک م

از سوی دیگر صورت می گیرد. عالوه بر آن، تعدادی از سؤال ها در جهت مخالف با سایر  "اصالً این طور نیست"

در سؤال دوستان زیادی  "همیشه این طور است"سؤال ها نمره گذاری می شوند؛ به عنوان مثال اگر به گزینه 

دریافت می کند. دلیل این  5نمره   "کسی ندارم که با او حرف بزنم"تعلق گیرد؛ این گزینه در سؤال  1نمره دارد، 

در هر صورت نشانگر بیشترین میزان احساس تنهایی در هر کدام از سؤال ها باشد )چاری  5تغییر آن است که نمره 

و مؤلفه احساس تنهایی عاطفی و احساس (. پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران دارای د1381و خیر، 

سؤال آن مربوط به تنهایی اجتماعی است.  6سؤال آن مربوط به تنهایی عاطفی و  10تنهایی اجتماعی است. 

-8-16-10-4مربوط به احساس تنهایی عاطفی است و سؤاالت  12-14-6-20-17-3-18-24-21-9سؤاالت 

قیاس احساس تنهایی آشر و همکاران در پژوهش مربوط به تنهایی اجتماعی است. اعتبار م 1-22

( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ SLFSبه دست آمد. اعتبار مقیاس احساس تنهایی ) 88/0( 2010)2ولیماالی

، برای خرده مقیاس احساس 84/0محاسبه شد. نتایج نشان داد که اعتبار مقیاس احساس تنهایی برای کل مقیاس 

                                                           
1. Asher,Hymel&Renshaw. 

2. Vellymalay 
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به دست آمد که رضایت بخش می  71/0و برای خرده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی نیز ، 82/0تنهایی عاطفی 

:  احساس تنهایی در  72تا  48: احساس تنهایی در دانشجویان پایین است. نمره بین  48تا  24باشند.نمره بین  

، 11، 7، 5، 2ؤال های : احساس تنهایی در دانشجویان باال است. س  72دانشجویان متوسط است و نمره باالتر از 

به صورت  22و 16، 10، 8، 4، 1گویه های انحرافی و سرگرم کننده هستند و سؤال های  23و 19، 15، 13

 معکوس نمره گذاری می شوند.
 

 یافته های پژوهش
: یافته های توصیفی مربوط به احساس تنهایی و مؤلفه های آن1جدول  

 غیر کاربر کاربر 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

73/40 احساس تنهایی  70/4  96/41  84/5  

58/19 تنهایی اجتماعی  77/5  48/19  89/6  

24/21 تنهایی عاطفی  51/3  48/22  47/3  

 

و در گروه  70/4و  73/40( نشان می دهد میانگین  انحراف معیار احساس تنهایی در گروه کاربر به ترتیب 1جدول )

و  77/5و  58/19می باشد. میانگین  انحراف معیار تنهایی اجتماعی در گروه کاربر به ترتیب  84/5و  96/41غیر کاربر 

و  24/21انحراف معیار تنهایی عاطفی در گروه کاربر به ترتیب   می باشد. میانگین 89/6و  48/19در گروه غیر کاربر 

 می باشد.  47/3و  48/22و در گروه غیر کاربر  51/3

بین احساس تنهایی دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی فرضیه اصلی: 

  تفاوت وجود دارد.

 احساس تنهایی در گروه های کاربر و غیر کاربرجهت مقایسه میزان  t: آزمون 2جدول 

 آزمون تی مستقل لوین Fآزمون  

F SIG T درجه آزادی ( سطح معنی داریSIG) تفاوت میانگین ها 

 -20/1 25/0 98 -13/1 واریانس ها برابر فرض شده اند

 -20/1 25/0 35/93 -13/1 واریانس ها برابر فرض نشده اند

تفاوت معنی  25/0و سطح معنی داری  98و درجه آزادی T=-13/1نشان می دهد آزمون تی مستقل با ( 2جدول )

داری را بین دو گروه دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کابر شبکه های اجتماعی مجازی در میزان متغیر احساس 

یزان احساس تنهایی در بین دانش آموزان اول (. فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت در مP>05/0نشان نمی دهد ) تنهایی

 متوسطه دختر کاربر و غیر کابر شبکه های اجتماعی مجازی است تأیید می شود. 
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بین احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های  (:1فرضیه )

 .اجتماعی مجازی تفاوت وجود دارد

تحلیل واریانس چندمتغیره بر روی نمره های مؤلفه های احساس تنهایی در دو گروه: نتایج 3جدول   

 سطح معناداری خطای درجه آزادی فرضیه درجه آزادی F مقدار نام آزمون

04/0 آزمون اثر پیالیی  37/2  2 97 099/0  

95/0 آزمون المبدای ویلکس  37/2  2 97 099/0  

04/0 آزمون اثر هتلینگ  37/2  2 97 099/0  

04/0 آزمون بزرگترین ریشه  37/2  2 97 099/0  

 

( نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روی نمرات مؤلفه های احساس تنهایی در دو گروه دانش آموزان اول 3جدول )

متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی را نشان می دهد. اثر ترکیب خطی این مؤلفه ها بر دو گروه 

یعنی در بین دو گروه دانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر  (.P>05/0)غیر معنی دار است   099/0با سطح معناداری 

و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی در هر دو مؤلفۀ احساس تنهایی اجتماعی  وعاطفی تفاوت معنی داری وجود ندارد 

ر متن تحلیل و فرض صفر تأیید و فرض پژوهشی رد می شود. پس در نتیجه نیازی به انجام تحلیل واریانس تک متغیری د

 . واریانس چند متغیری نیست

 نتیجه گیری

 یها یژگیها، باورها، اعتقادات و و شیاست که گروه ها و افراد مختلف با گرا یا دهیچیو پ عیوس یایدن یمجاز یفضا

و به  میمفاه ،یحوزه ها، معان یتمام یمجاز یاجتماع یکنند. امروزه شبکه ها یم یدر آن زندگ گریمتفاوت و گوناگون د

ارتباط انسان، در حال  تیاساس فعال یبه مثابه  یشبکه ا ارتباطاتقرار داده است.  ریرا تحت تاث زیهمه چ یطور کل

ما در درون  کیکه هر  ییاحساس تنها زانیمانند م یتیو شخص یاست. عوامل عاطف یدگرگون ساختن تمام ارتباطات انسان

شکل  یبرا یابانتخ یراه ها نیو هم چن یفرد نیرفتار ما در روابط ب نوع یتواند بر رو یم میکن یخودمان احساس م

 ریتاث اریبس یفرد نیو ب یفرد یرفتارها یبر رو ییاحساس تنها نکهیداشته باشد. با توجه به ا یمهم ریروابط تاث نیا یریگ

شود  یمختلف به کار برده م یها تیرفتار انسان در موقع ینیب شیپ یباشد که برا یم یگذار است و امروزه از جمله عوامل

جوانان و نوجوانان سراسر  نیبه خصوص در ب یاجتماع یو به دنبال آن استفاده از شبکه ها نترنتیاستفاده از ا یو از طرف

 ینترنتیا یها تیسا نیروزها به عنوان پر کاربردتر نیکه ا یاست به طور شیبه سرعت رو به افزا رانیجهان و از جمله ا

شبکه ها کمک  نیا یکاربرها شتریدر شناخت ب اتواند ما ر یم ییهمچون احساس تنها یعوامل یشوند، بررس یم یمعرف

 شیکاربران آن افزا نیرا در ب یاجتماع یها تیمثبت سا راتیتاث میعوامل کمک خواهد کرد تا بتوان نیکند. شناخت ا

(. پژوهش 1396)رستمی و فرح بخش،  میامل کاهش دهعو نیآن را با حذف ا یمنف راتیتا تاث میتالش کن نی. همچنمیده

مقایسه میزان احساس تنهایی در دانش آموزان اول متوسط دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی حاضر، با هدف 

 مجازی انجام گرفته است.
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سطه دختر نشان می دهد که بین میزان احساس تنهایی در بین دو گروه دانش آموزان اول متو پژوهشاصلی  فرضیه 

رضیه اول با . نتایج مربوط به فP)>05/0)کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد 

 (،1396و با پژوهش منصوری) هماهنگ و همسوست( 2016( و رعنایی و همکاران)2018(، جس)1391پژوهش رستمی)

( 2014(، میلوسویچ و همکاران)1391(، محمدیان)1394(، صادقی موحد)1395(، حسینوند و سواری)1396حیدریان)

نشان داد  (1391پژوهش رستمی) جینتا ( ناهمسو می باشد. در تبیین این فرضیه می توان گفت2013و دایگو و همکاران)

فاوت تبوک  سیعضو در ف ریعضو و غ انیدانشجو نیدر ب ییسالمت روان و احساس تنها ،یتیشخص یها یژگیو نیکه ب

که  کنند یدرصد از مردم ادعا م 51که در مجموعه  ( نشان داد2018همچنین پژوهش جس)وجود ندارد.  یمعنادار

ارد احساس مو یر برخاز پاسخ دهندگان حداقل د یمین بایکه تقر یمعن نینداشتند. به ا ییتنها ای یاحساس  افسردگ

  ییو تنها یدگدارند کمتر احساس افسر یشتریکه درآمد ب ینشان داد افراد قیتحق یها افتهیدارند.  ییو تنها یافسردگ

  شود. ینم ییو تنها یاحساس افسردگ شیباعث افزا یاجتماع یرسانه ها یها تیکنند. کابرد سا یم

را سنجش منفی خود و دیگران می داند. او می گوید افرادی که  ( یکی از عوامل ایجاد احساس تنهایی1993)1برگر

احساس تنهایی می کنند احتماال در سنجش خود و دیگران هنگام رو یارویی  بین فردی، خیلی سفت و سخت عمل می 

. وقتی آن کنند. افرادی که در احساس تنهایی نمره باالیی می گیرند حاضرند ثابت کنند که دیگران آن ها را دوست ندارند

ها خودشان خود را قبول ندارند، چطور دیگران باید آن ها را قبول داشته باشند؟ این انتظارات منفی همچنین ممکن است 

که افراد تنها را به اینجا بکشاند که هر نشانه کوچکی را به عنوان طرد تفسیر کنند. این دیدگاه منفی درباره تعامالت 

مشکل آن ها در دوست یابی باشد. با توجه به این دیدگاه به آسانی می توان دریافت که  اجتماعی می تواند توجیه کننده

افرادی که احساس تنهایی می کنند به دلیل نوعی نگاه منفی که در مورد افراد دیگر نسبت به خود دارند کمتر از افرادی 

چرا که این مجیط یک محیط اجتماعی می  که احساس تنهایی نمی کنند به استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بپردازند،

باشد که افراد را به برقراری روابط جدید در آن می پردازند و با توجه به افرادی که احساس تنهایی می کنند تصور می 

 کنند که دیگران نگاه خوبی نسبت به آن ها ندارند و در واقع آن ها را دوست ندارند کمتر تمایل به برقراری رابطه دارند و

 پژوهشاین علت ناهمسو بون پژوهش حاضر با ی اجتماعی مجازی استفاده می کنند. درنتیجه به میزان کمتر از شبکه ها

 موقعیت اجتماعی عنوان داشت.و  یفرهنگ ،یتیتفاوت جنس ها را می توان

 دار است یعنم ریغ  099/0 یمؤلفه ها بر دو گروه با سطح معنادار نیا یخط بیاثر ترک پژوهش نشان داداول فرضیه 

(05/0<P.) در هر  جازیمدانش آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی دو گروه  نیدر ب یعنی

 یرد م یو فرض پژوهش دییوجود ندارد و فرض صفر تأ یدار یتفاوت معن یوعاطف  یاجتماع ییاحساس تنها ۀدو مؤلف

مسو و ( ه2016( و رعنایی و همکاران)2018(، جس)1391با پژوهش رستمی) نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش شود.

ژوهش پنتایج  ( ناهمسو می باشد. در تبیین فرضیه دوم پژوهش می توان گفت2014با پژوهش میلوسویچ و همکاران)

 نینو همچ یشبکه اجتماع یها تیدرزمان صرف شده در سا یدار ی( نشان داد تفاوت معن2016و همکاران) ییرعنا

 نیب یدار یعنتفاوت م کینشان داد  ینترنتیا یرفتارها اماوجود ندارد،  یمجاز یاجتماع یاستفاده از شبکه ها لیدال

  وجود دارد. ستندیکه تنها ن یکه تنها هستند و افراد یافراد

                                                           
1. Burger 
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ن صمیمیت و نزدیکی ( از احساس تنهایی و تمایز بین احساس تنهایی عاطفی)فقدا1973)1با توجه به سنخ نگاری ویس

عاطفی با دیگران( و احساس تنهایی اجتماعی )فقدان روابط و شبکه های اجتماعی(، به نظر می رسد که مکانیزم احساس 

(. همانطور که اشاره شد، افراد 2011، 2تنهایی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی متفاوت باشد )رایان و زنوس

( نشان دادند افرادی 2011درگیر رفتارهای اجتماعی در اینترنت می کنند. رایان و زنوس) برای کاهش سطح تنهایی خود را

که احساس تنهایی خانوادگی دارند بیشتر کاربر فضای مجازی هستند و از نظر احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی این 

تری دارند فقط در مورد احساس تنهایی رابطه دیده نشد و این پیش بینی که غیر کاربران فضای مجازی احساس تنهایی باال

اجتماعی تایید شده است و این نتیجه قابل قبول است زیرا افرادی که در شبکه های کوچک اجتماعی حضور داشته باشند 

انگیزه کمتری برای استفاده از فضای مجازی دارند. از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و بدون این خصیصه زندگی 

ر نیست، طبیعی است اگر به هر دلیلی در دنیای واقعی نتواند با دیگران رابطه برقرار کند بهترین راه حضور در قابل تصو

اجتماع به صورت مجازی و با استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. افرادی که احساس تنهایی می کنند از طریق 

از آن به عنوان ابزاری برای عیب پوشی استفاده می کنند.  فضاهای مجازی خود را درگیر رفتارهای اجتماعی می کنند و

فضای مجازی به عنوان راه حلی برای گسترش روابط اجتماعی افراد تنها می باشد و نیاز افراد تنها به پیوندجویی با دیگران 

علت ناهمسو بودن با ه اینترنت و فضاهای مجازی می شود، را برطرف می کند و این نیاز به پیوندجویی منجر به اعتیاد ب

عنوان  یپژوهش ینمونه ها یاجتماع تیفرهنگ و موقع نیتفاوت ب توانی م( را 2014میلوسویچ و همکاران)پژوهش  نیا

 داشت.

انسان موجودیپیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که عوامل مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی رفتارها 

د داشت. روان شناسان معتقدند که رفتاری که هر فرد از خود نشان می دهد تحت تأثیر عوامل و عملکردهای او تأثیر خواهن

مهمی همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می باشد. یکی از عواملی که می تواند بر روی رفتارهای ما و شیوه و 

اشد که هر یک از ما احساس می کنیم. قاعدتا  میزان برقراری ارتباط ما با افراد دیگر تأثیر گذار باشد میزان تنهایی می ب

 جدیدی دنیای با معاصر، قرن در انساناستفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی تحت تأثیر این عوامل قرار دارند. 

 هایی توانمندی مجازی فضای است. واقعی برخوردار دنیای با متمایزی های ویژگی از که شده، مواجه مجازی فضای نام به

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های عرصه آن در از تا کند می قادر را بشر که دارد اختیار در امور بهینه پیشبرد برای

 برداری بهره که است این است مسلم چه آن عین حال در ببرد؛ استفاده نظامی حتی و درمان و بهداشت صنعتی، فرهنگی،

 کسانی شود. هایی آسیب باعث می تواند آن ها از که تخطی است هنجارهایی رعایت مستلزم فضا این از سودمند و صحیح

 و اجتماعی شخصی، ناپذیر جبران آسیب هایی به نبینند، ابتالء صحیحی های آموزش اگر گذارند، می پا فضا این به که

 برای منبعی خود اجتماعی، هایه شبک و دوستان گروه دیگر عبارت به .بود خواهد اجتناب قابل غیر خانوادگی

 مقابله ای شیوه عنوان به تنها اینترنت بنابراین،. هستند اینترنت از بیشتر استفاده به فرد دادن سوق

 احساس نه کند می عمل خانواده جانب از شده ایجاد عاطفی خالء و خانوادگی تنهایی احساس با ای

اگر از آن ها استفاده درست شود، این شبکه ها  می توانند محیطی مناسب برای ارتباطات اجتماعی  اجتماعی. تنهایی

با توجه به اهمیت حیاتی خانواده، یکی از شیوه های مقابله با تهدیدات فضای مجازی، تقویت مبانی خانواده فراهم کنند. 

                                                           
1. Weiss 

2. Ryan&Xenos 
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افزایش آگاهی های خانواده، بستر سازی برای تحکیم است. تسهیل ازدواج جوانان، تقویت شرایط اقتصادی خانواده ها، 

 ارزش های دینی می تواند در تقویت مبانی خانواده مؤثر باشد.
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