
 
 

 

 

 

 

 

 

 

)علومتربیتی(ختگانیفصلنامهپیامفره 
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کاربرغیروکاربردخترآموزاندانشتنهاییاحساسمیزانمقایسه
مجازیاجتماعیهایشبکه

  اللهی فتح فیروزه/  درتاج  فریبا/   زیره ده رجبیان مریم
 

 چکیده
هدا اصلی پژوه  حاضر مقایسه میزان احساس تنهایی دان  آموزان دختر کاربر و غیر کاربر 

. جامعه آماری در این باشد می ای مقایسهروش ترقیق کمی و از نوع عی مجازی است. اجتما های شبکه

 باشد می 10-17شامل کلیه دان  آموزان اول متوسطه دختر مدارس تهران در سال ترصیلی پژوه  

نفر  06نفر کاربر و  06) ها آناز  نفر 166 که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد

گیری در این پژوه  پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل و  انتخاب شدند. ابزار اندازه غیرکاربر(

و ترلیل واریان  یند  آزمون تی مستقل های داده. به منیور تجزیه و ترلیل باشد می( 1184) رنشاو

دختر  متغیره استفاده گردید. نتایج نشان دادکه در میزان احساس تنهایی بین دو گروه از دان  آموزان

(. در میزان P>60/6اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد ) های شبکهکاربر و غیر کاربر 

احساس تنهایی عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی بین دو گروه از دان  آموزان دختر کاربر و غیر 

یزان احساس بنابراین در م (.P>60/6اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد ) های شبکهکاربر 

عاطفی و اجتماعی( بین دو گروه دان  آموزان دختر کاربرو غیر کاربر تفاوت ) آن های مؤلفهتنهایی و 

 وجود ندارد.

 اجتماعی مجازی، دان  آموزان دختر. های شبکهاحساس تنهایی، احساس تنهایی،  کلیدی: واژگای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طباطبایی مهعال دانشگاه، تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی، مس ول نویسنده ،

 araei.mahmood@gmail.com 61128441133: تماس شماره. تهران

 ارومیه ،ارومیه دانشگاه، تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی. 

 تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه ،تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، آموزشی مدیریت ارشد کارشناس. 
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 مقدمه
جدید  های گذاریسرمایه  ترین اصلیه از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری پیشرفت

و جهان شاهد رشد بسیار  گذرد می. اکنون بی  از یهار دهه از اختراع اینترنت گردد میقلمداد 

نوین،  های فناوری(. امروزه یکی از 1310یشمگیر این پدیده بوده است )مغنی زاده و وفایی نجار، 

( 2611، 1. )هانسن و همکارانکنیم میزندگی  ها کهشب. ما در عصر باشد میاجتماعی مجازی  های شبکه

 ای شبکهاجتماعی و با اتصال به  های رسانهنفر با استفاده خالقانه از  میلیاردهاو در تنها یند دهه اخیر، 

تا دوستان و  کنیم میاجتماعی مجازی استفاده  های شبکه. ما از اند دادهرا تغییر  شان زندگیجهان گستر، 

کنیم، به همسایگان و هم دانشگاهیان دسترسی یابیم، به بازار  تر نزدیکا به خود ر مان خانواده

 (.2611)هانسن و همکاران،  مرصوالت و خدمات نیرو بخشیم

 1176در سال  اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت مترده آمریکا های شبکهنخستین بار برث 

ش  ) دیگری شبکه اجتماعی با نام سیک  تخستین سایت  1116مطرح شد، پ  از آن در سال 

 های شبکهبود که مفهوم  1386(. در سال 1313سلمانی،  راه اندازی شد )فتری، وثوقی و 2درجه(

اجتماعی به طور گسترده با حضور اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی 

 ایران سومین کشور حاضر در اورکات شدآن قدر سریع رشد کرد که پ  از برزیل و آمریکا، 

 (.1313اسالمی و جمال،  )مجردی،

اجتماعی به دو صورت تعریف شده  های شبکه( 2617)3بر اساس تعریف دیکشنری آکسفورد 

دیگر  های برنامهسایت اختصاصی یا  وب .2از تعامالت اجتماعی و روابط شخصی،  ای شبکه .1است: 

، تصاویر و.. ها پیامارتباط با یکدیگر از طریق ارسال اطالعات، نیرات، که به کاربران امکان برقراری 

از تعامالت تأکید شده است.  ای شبکهاجتماعی بر  های شبکه. در هر دو تعریف از واژه دهد می

 تقریباً . یک پروفایل عمومی یا 1: دهند میهستند که به افراد اجازه  هایی سروی اجتماعی  های شبکه

یک مریط اینترنتی بسازند که شامل بخشی از مشخصاتی است که فرد مایل است عمومی را در 

. لیستی از 2دیگران در مورد او بدانند و در صورت تمایل عک  شخص نیز در آن وجود دارد. 

دوستان خود و تمام کاربرهای این شبکه را در اختیار داشته باشند و برای یافتن دوستان قدیمی خود و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hansen&Et al 

2. Six degrees 

3. Oxford English Dictionary 
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دوستان خود و  های عک و  ها نوشته. امکان نیر دادن بر روی 3دید از آن استفاده کنند.ایجاد روابط ج

 (.1314همچنین یت کردن را دارند )به نقل از سلیمانی، 

( در آماری که از سوی اترادیه جهانی مخابرات منتشر شده 1317) مهربه گزارش خبرگزاری 

سی دارند و میزان مشترکان موبایل باند پهن نیز به خانوار ایرانی به اینترنت دستر درصد 18/02است. 

مرکز افکار سنجی ) ایسیانفر اعالم شده است. همچنین نتایج نیرسنجی  2/26نفر ایرانی  166ازای هر 

 21تا  18درصد جوانان  81نشان داد،  10دانشجویان ایران( به نقل از سایت خبری تابناک در بهمن 

اجتماعی عضویت دارند. در بین ایرانیان  های شبکهسال در  16 تا 12درصد گروه سنی  76سال و 

میلیون عضویت این آمار نشان دهنده  24با  باشد میبیشترین عضویت مربوط به شبکه اجتماعی تلگرام 

 استقبال گسترده نسل دان  آموز و دانشجو از این فناوری جدید است.

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

برای تعامل با  اش انگیزه، کند مینوجوانان است اما زمانی که نوجوان زمان زیادی را با اینترنت سیری 

واقعی داشته، وقت کمتری را صرا صربت با  های دوستیدیگران کم شده، توانایی کمتری در حفظ 

)فرهادی نیا و همکاران،  یابد میز به روز در او گسترش خانواده نموده و احساس تنهایی و انزوا رو

(. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، یک پدیده شایع در جهان 1314

احساس تنهایی است که بیشتر مردم با آن دست به گریبان هستند؛ به طوری که نیاز به خدمات 

 ز به روز در حال افزای  است.در کیلینیک های روانشناختی رو ای مشاوره

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

است. ارضای نیاز به تعلق داشتن  "تعلق داشتن"با او همراه است. این تمایل بر اساس نیاز انسان به 

وقعیت با دوام است که موج  خشنودی مستلزم داشتن تمایالت مثبت و زیاد با دیگران در یک م

. در نتیجه، افرادی که در ایجاد روابط رضایت بخ  با دیگران مشکل دارند، دیار شود میطرفین 

. این احساس در یابد میمانند احساس تنهایی تجلی  هایی آشفتگیکه در  شوند مینوعی احساس کمبود 

یافت که به آن  توان میات و مذه  آثار بسیاری را کوتاه دارد اما در فلسفه، ادبی ای سابقهروانشناسی 

 (.2668، 1نقل از کرواس و پارلو به 1178. )هانکوک، اند پرداخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Krause-Parello 
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که تماس و رابطه فرد با دیگران کاذب باشد، به نروی که  آید میاحساس تنهایی زمانی به وجود 

نباشد و انسان در فرایند تماس تجربه عاطفی مشترکی برای این رابطه دو جانبه فرد با دیگران متصور 

(. احساس تنهایی 2612، 1با دیگران، ارتباط حقیقی و صمیمانه نداشته است )ون هالست و همکاران

 شود میکمی یا کیفی در روابط اجتماعی هاهر  های نارساییتجربه ناخوشایندی است که در پاسچ به 

 (.1182، 2)پیالو و پرلمان

وزان و دانشجویان یک مشکل مدیدی برای مشاوران و درمانگران تنهایی به ویژه میان دان  آم

(. عوامل مریطی، روانی و اجتماعی متفاوتی بر عملکرد افرادی که احساس 2660بوده است )کرن، 

. اگر افراد نتوانند در مریط طبیعی یک رابطه خوب برقرار کنند، ممکن است گذارد میتنهایی دارند، اثر 

اجتماعی مجازی پناه ببرند. در زمینه ارتباط بین اینترنت و  های شبکهعاطفی به  خألبرای پر کردن این 

( اولین مرققانی بودند که ارتباط بین اینترنت و 1110)4( و ترکل1113)3احساس تنهایی، رینگلد

و  اتکر سی تعامالت اجتماعی، بهکامی روانی و احساس تنهایی را به تصویر کشیدند. 

 سحساا به منجر ینترنتاز ا حداز  بی  دةستفاا که ندداد ننشا دخو یلگودر ا( 1118)0همکاران

 ایرز ؛شد معرفی ینترنتاز ا حداز  بی  دةستفاا آوردةفر انعنو به تنهایی سحساا .شود می تنهایی

 .کند میدور  ندگیز قعیوا بطرا از روا انبررکا

 یاجتماع هیسرما نیر رابطه بد ییاحساس تنها گریانجینق  م( پژوهشی با عنوان 1317) منصوری

به استفاده   یگراو ییاحساس تنها نینشان داد که بی انجام داد. نتایج نشان اجتماع کهیبه ش  یو گرا

 رابطه معنادار وجود دارد. انیدر دانشجو یاجتماع های شبکهاز 

بلوغ  ،یاعاجتم های شبکهو نروه استفاده از  زانیم نیرابطه ب( پژوهشی با عنوان 1317) حیدریان

در دان  آموزان دختر متوسطه  یلیارتباط با جن  مخالف و عملکرد ترص ،ییاحساس تنها زودرس،

و نروه استفاده از  زانیم نیپژوه  نشان داد: الف( ب نیا جینتا انجام داد. اول شهرستان آبدان

استفاده از  زانیم نیوجود دارد. ب( ب یدر دختران رابطه معنادار ییبا احساس تنها یاجتماع یها شبکه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vanhalst&Et al 

2. Peplau&perlman 

3. Rheingold 

4. Turkle 

5. Kraut&Et al 
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 زانیم نیوجود ندارد ج( ب یابطه معنادارربا ارتباط با جن  مخالف در در دختران  یاجتماع یها شبکه

 .وجود دارد یبا بلوغ زودرس در دختران رابطه معنادار یاجتماع یها کهاستفاده از شب

 ییساس تنهاو اح یتیشخص یها یژگیو سهیبا عنوان مقا ی( پژوهش1310) سواریو  نوندیحس

نمرات  نیانگینشان داد که م ها افتهیانجام دادند.  یاجتماع یها شبکه رکاربریکاربر و غ انیدانشجو

از  یاجتماع یها کاربر شبکه انیدر دانشجو ییبازبودن و احساس تنها تیشخص ،ییگرا برون تیشخص

مشاهده  یمعنادار یاوت آمارنمرات آنان تف نیانگیم نیبوده و از آن جهت ب شتریب رکاربریغ انیانشجود

 شد.

اجتماعی بر  های شبکه( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از 1314نورانی و همکاران )

بین استفاده از نشان داد که  ها یافتهاعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دان  آموزان انجام داد. 

اری مشاهده نشد. در بین دختران و پسران در اجتماعی و احساس تنهایی رابطه معنی د های شبکه

در بین دو گروه با اعتیاد باال و پایین  ت.اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داش های شبکهاستفاده از 

 .اینترنت تفاوت معنی دار در میزان احساس تنهایی وجود داشت

در کاربران  ییو احساس تنها یاضطراب اجتماع سهیمقا( پژوهشی با عنوان 1311مرمدیان )

در دان   ییاحساس تنها زانیم نیب پژوه  نشان داد که جینتا انجام دادند. کاربران ریو غ نترنتیا

در  یاضطراب اجتماع نیب نیم ینه وجود دارد. یکاربر تفاوت معنادار ریو غ نترنتیآموزان کاربرا

 وجود دارد. یتفاوت معنادار زیکاربرن ریو غ نترنتیدان  آموزان کاربرا

شخصیتی، سالمت روان، احساس  های ویژگی( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین 1311رستمی )

مطالعه موردی فی  بوک( در بین دانشجویان ) مجازیاجتماعی  های شبکهتنهایی با میزان استفاده از 

یی در شخصیتی، سالمت روان و احساس تنها های ویژگیشهر تهران انجام داد. نتایج نشان داد که بین 

بین دانشجویان عضو و غیر عضو در فی  بوک تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد 

که بین وجدانی بودن و استفاده از فی  بوک رابطه رگرسیونی مثبت و بین احساس تنهایی و استفاده از 

 فی  بوک رابطه رگرسیونی منفی وجود دارد.

بر احساس افسردگی و تنهایی  تأثیر اجتماعی: های رسانهرد ( پژوهشی با عنوان کارب2618)1جسن

افسردگی یا  که احساس کنند میدرصد از مردم ادعا  01انجام داد. نتایج نشان داد که در مجموعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jensen 
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نیمی از پاسچ دهندگان حداقل در برخی موارد احساس  تقریباًتنهایی نداشتند. به این معنی که 

ترقیق نشان داد افرادی که درآمد بیشتری دارند کمتر احساس  های هیافتافسردگی و تنهایی دارند. 

اجتماعی باعث افزای  احساس افسردگی و  های رسانه های سایت. کابرد کنند می افسردگی و تنهایی

 .شود نمیتنهایی 

شبکه اجتماعی  های سایت( پژوهشی با عنوان تأثیر تنهایی در استفاده از 2617)1رعنایی و همکاران

فتارهای مرتبط با آن انجام دادند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری درزمان صرا شده در و ر

اجتماعی مجازی وجود ندارد، اما  های شبکهشبکه اجتماعی و همچنین دالیل استفاده از  های سایت

نیستند  رفتارهای اینترنتی نشان داد یک تفاوت معنی داری بین افرادی که تنها هستند و افرادی که تنها

 وجود دارد.

در  زیمجا های شبکه به دایعتیا های کننده بینیپی   انعنو با هشیو( پژ2614) 2میلوسویچ

 تنهایی ساحسا و ییاگرو درون  ایینیپ یمدرآکادخو ،نف  تعز مانند ملیاعو که یافتنددر نصربستا

 .تیسا رتبطیم زیایمج های شبکهاز  دیحاز  بی  دةستفاا با باال

اجتماعی  های شبکه( پژوهشی باعنوان بررسی ارتباط بین انتخاب 2613)3کاراندایگو و هم

علوم تربیتی و احساس تنهایی آنان انجام داد. نتایج نشان داد که روابط معناداری  ی دانشکدهدانشجویان 

اجتماعی وجود دارد و همچنین بیان شده  های شبکهبین نمرات احساس تنهایی دانشجویان و انتخاب 

 های شبکهدانشجویان از تعداد  ی استفادهکه نمرات احساس تنهایی دانشجویان بر اساس است 

 .یابد میاجتماعی افزای  

و تسهیالتی که اینترنت برای افراد ارائه کرده، تاثیرات نامطلوبی نیز به همراه  ها مزیتعالوه بر 

ی بی  از حد  ی جوانان استفادهدر بین مسائل و مشکالت روانی اجتماعداشته است. با توجه به اینکه 

از اینترنت از موارد مهم و اساسی است که مانند تمام اعتیادهای دیگر با عالئمی از قبیل اضطراب، 

همراه است. این نوع اعتیاد نیز نه  ... خلقی، ضعف اعتماد به نف  و احساس تنهایی، افسردگی، کج

های زیادی  ای جسمی، مالی و فرهنگی نیز آسی ه فقط پیامدهای روانی اجتماعی دارد، بلکه در جنبه

کند. نبود روابط پایدار و صمیمی با دیگران، نداشتن اعتماد به نف  و به طور  را بر جوانان ترمیل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ranaeiy&Et al 

2. Milosovic-Dordvic 

3. Duygu&Et al 
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آموزان به اینترنت فراهم  های گوناگون زندگی، زمینه را برای گرای  دان  کلی، شکست در عرصه

. اجتماعی و روانی باشد های آسی زمینه ساز نوع جدیدی از  اندتو مینوههور  های آسی بروز . کند می

بنابراین ضروری است تا میزان احساس تنهایی سنجیده شود تا مشخص شود که آیا شبکه اجتماعی 

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

یسه میزان احساس تنهایی در دان  آموزان اول متوسطه دختر . پژوه  حاضر، با هدا مقادهد می

اصلی پژوه  این است آیا یین  سؤالاجتماعی مجازی انجام گرفته است.  های شبکهکاربر و غیرکاربر 

اجتماعی و عاطفی( در دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و ) آن های مؤلفهمیزان احساس تنهایی و 

 ماعی مجازی تفاوت وجود دارد.اجت های شبکهغیر کاربر 

 

 روش پژوهش

دان   هیشامل کل یاست. جامعه آمار ای مقایسه یو از نوع عل یکم یها پژوه  حاضر از پژوه 

بود که براساس نیر متخصصان  10-17 یلیآموزان اول متوسطه دختر مدارس تهران در سال ترص

( جهت ای مقایسه_ی)عل قیترق روش تیو ماه (1380)دالور،  –هرگروه  یبرا نفر 10حداقل _

 06و  یمجاز یاجتماع های شبکهنفر عضو  06نفر از دان  آموزان ) 166 تعداد جینتااعتبار   یافزا

در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند و  یری( با روش نمونه گیمجاز یاجتماع رعضوینفرغ

 قرار گرفت. لیو ترل هیومورد تجز یجمع آور ها دادهشد و  عیتوز ها آن نیب ییپرسشنامه احساس تنها

 به منیور اندازه گیری متغییرهای پژوه  از پرسشنامه احساس تنهایی استفاده شد:

در پژوه  حاضر از مقیاس تنهایی آشر، هایمل و  :(SLFC) تنهاییپرسشنامه احساس 

ت و به سؤال آن انررافی اس 8سؤال است که  24( استفاده شد. این مقیاس دارای 1184)1رنشاو

 ها آنمربوط است. اما در نمره گذاری مقیاس احساس تنهایی از  ها آزمودنیموضوعات مورد عالقه 

روی یک  ها سؤال.. نمره گذاری باشد میسؤال  17 اصلی مقیاس های سؤال. بنابراین شود نمیاستفاده 

از سوی  "ستاصالً این طور نی"در یک سو، تا  "کامالً همین طور است " از ای درجه 0مقیاس 

نمره گذاری  ها سؤالدر جهت مخالف با سایر  ها سؤال. عالوه بر آن، تعدادی از گیرد میدیگر صورت 

 1در سؤال دوستان زیادی دارد، نمره  "همیشه این طور است"؛ به عنوان مثال اگر به گزینه شوند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Asher,Hymel&Renshaw. 
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. دلیل این کند میدریافت  0نمره  "کسی ندارم که با او حرا بزنم"تعلق گیرد؛ این گزینه در سؤال 

 ها سؤالدر هر صورت نشانگر بیشترین میزان احساس تنهایی در هر کدام از  0تغییر آن است که نمره 

(. پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران دارای دو مؤلفه احساس تنهایی 1381باشد )یاری و خیر، 

سؤال آن مربوط  7ه تنهایی عاطفی و سؤال آن مربوط ب 16عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی است. 

مربوط به احساس تنهایی  12-14-7-26-16-3-18-24-21-1به تنهایی اجتماعی است. سؤاالت 

مربوط به تنهایی اجتماعی است. اعتبار مقیاس احساس  22-1-8-17-16-4عاطفی است و سؤاالت 

اعتبار مقیاس احساس تنهایی  به دست آمد. 88/6( 2616)1تنهایی آشر و همکاران در پژوه  ولیماالی

(SLFS با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ مراسبه شد. نتایج نشان داد که اعتبار مقیاس احساس )

، و برای خرده مقیاس 82/6، برای خرده مقیاس احساس تنهایی عاطفی 84/6تنهایی برای کل مقیاس 

: 48تا  24 بین نمره .باشند یمبه دست آمد که رضایت بخ   61/6احساس تنهایی اجتماعی نیز 

احساس تنهایی در دانشجویان متوسط  :62تا  48احساس تنهایی در دانشجویان پایین است. نمره بین 

 11، 10، 13، 11، 6، 0، 2 های سؤال: احساس تنهایی در دانشجویان باال است. 62است و نمره باالتر از 

به صورت  22 و 17، 16، 8، 4، 1 های السؤگویه های انررافی و سرگرم کننده هستند و  23 و

 .شوند میمعکوس نمره گذاری 

 

 پژوهش های یافته

 آن های مؤلفهتوصیفی مربوط به احساس تنهایی و  های یافته: 1 جدول

 غیر کاربر کاربر 

 انرراا معیار میانگین انرراا معیار میانگین

 84/0 17/41 66/4 63/46 احساس تنهایی

 81/7 48/11 66/0 08/11 تنهایی اجتماعی

 46/3 48/22 01/3 24/21 تنهایی عاطفی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vellymalay 
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و  63/46انرراا معیار احساس تنهایی در گروه کاربر به ترتی   میانگین دهد می( نشان 1جدول )

انرراا معیار تنهایی اجتماعی در گروه  . میانگینباشد می 84/0و  17/41و در گروه غیر کاربر  66/4

انرراا معیار  . میانگینباشد می 81/7و  48/11و در گروه غیر کاربر  66/0و  08/11کاربر به ترتی  

 .باشد می 46/3و  48/22و در گروه غیر کاربر  01/3و  24/21تنهایی عاطفی در گروه کاربر به ترتی  

 های شبکهبین احساس تنهایی دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر فرضیه اصلی: 

 زی تفاوت وجود دارد.اجتماعی مجا

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

 آزمون تی مستقل لوین Fآزمون  

F SIG T  درجه

 آزادی

سطح معنی داری 

(SIG) 

تفاوت 

 ها میانگین

برابر فرض  ها واریان 

 اند شده

81/1 16/6 13/1- 18 20/6 26/1- 

رابر فرض ب ها واریان 

 اند نشده

13/1- 30/13 20/6 26/1- 

و سطح معنی داری  18درجه آزادی  و T=-13/1آزمون تی مستقل با  دهد می( نشان 2جدول )

 های شبکهتفاوت معنی داری را بین دو گروه دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کابر  20/6

(. فرض صفر که بیانگر عدم P>60/6) دهد نمیشان ن اجتماعی مجازی در میزان متغیر احساس تنهایی

 های شبکهتفاوت در میزان احساس تنهایی در بین دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کابر 

 .شود میاجتماعی مجازی است تأیید 

بین احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر  (:1فرضیه )

 اجتماعی مجازی تفاوت وجود دارد. های بکهشکاربر 
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 احساس تنهایی در دو گروه های مؤلفه های نمره: نتایج ترلیل واریان  یندمتغیره بر روی 3جدول 

فرضیه درجه  F مقدار نام آزمون

 آزادی

خطای درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 611/6 16 2 36/2 64/6 آزمون اثر پیالیی

آزمون المبدای 

 ویلک 

10/6 36/2 2 16 611/6 

 611/6 16 2 36/2 64/6 آزمون اثر هتلینگ

آزمون بزرگترین 

 ریشه

64/6 36/2 2 16 611/6 

 

احساس تنهایی در دو  های مؤلفه( نتایج ترلیل واریان  یند متغیره بر روی نمرات 3جدول )

. دهد میرا نشان اجتماعی مجازی  های شبکهگروه دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر 

 (.P>60/6)غیر معنی دار است  611/6بر دو گروه با سطح معناداری  ها مؤلفهاثر ترکی  خطی این 

اجتماعی مجازی  های شبکهیعنی در بین دو گروه دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر 

ندارد و فرض صفر تأیید وعاطفی تفاوت معنی داری وجود  در هر دو مؤلفۀ احساس تنهایی اجتماعی

. پ  در نتیجه نیازی به انجام ترلیل واریان  تک متغیری در متن ترلیل شود میو فرض پژوهشی رد 

 واریان  یند متغیری نیست.

 نتیجه گیری
، باورها، اعتقادات ها گرای و افراد مختلف با  ها گروهاست که  ای پیچیدهو  عیوس یایدن یمجاز یفضا

 یمجاز یاجتماع های شبکه. امروزه کنند می یدر آن زندگ گریت و گوناگون دمتفاو های ویژگیو 

 ای شبکه ارتباطاتقرار داده است.  تأثیررا ترت  زیهمه ی یو به طور کل میمفاه ،ی، معانها حوزه یتمام

است. عوامل  یارتباط انسان، در حال دگرگون ساختن تمام ارتباطات انسان تیاساس فعال مثابهیبه 

 کنیم میما در درون خودمان احساس  کیکه هر  ییاحساس تنها زانیمانند م یتیو شخص یعاطف
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 نیا یریشکل گ یبرا یابانتخ های راه نیو هم ین یفرد نینوع رفتار ما در روابط ب یبر رو تواند می

 یفرد نیو ب یفرد یرفتارها یبر رو ییاحساس تنها نکهیداشته باشد. با توجه به ا یمهم تأثیرروابط 

رفتار انسان در  ینیب  یپ یکه برا باشد می یگذار است و امروزه از جمله عوامل تأثیر اریبس

و به دنبال آن استفاده از  نترنتیاستفاده از ا یو از طرف شود میمختلف به کار برده  های موقعیت

سرعت  به رانیجوانان و نوجوانان سراسر جهان و از جمله ا نیبه خصوص در ب یاجتماع های شبکه

 یمعرف ینترنتیا های سایت نیروزها به عنوان پر کاربردتر نیکه ا یاست به طور  یرو به افزا

 نیا یکاربرها شتریدر شناخت ب اما ر تواند می ییهمچون احساس تنها یعوامل ی، بررسشوند می

 یجتماعا های سایتمثبت  راتیتاث میعوامل کمک خواهد کرد تا بتوان نیکمک کند. شناخت ا ها شبکه

عوامل  نیآن را با حذا ا یمنف راتیتا تاث میتالش کن نی. همچنمیده  یکاربران آن افزا نیرا در ب

مقایسه میزان احساس تنهایی در (. پژوه  حاضر، با هدا 1317)رستمی و فرح بخ ،  میکاه  ده

 فته است.اجتماعی مجازی انجام گر های شبکهدان  آموزان اول متوسط دختر کاربر و غیر کاربر 

که بین میزان احساس تنهایی در بین دو گروه دان  آموزان  دهد میاصلی پژوه  نشان  فرضیه

اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد  های شبکهاول متوسطه دختر کاربر و غیر کاربر 

(60/6<(P  ( و رعنایی و 2618) ج (، 1311) رستمی. نتایج مربوط به فرضیه اول با پژوه

(، حسینوند 1317) حیدریان(، 1317) منصوریو با پژوه   ( هماهنگ و همسوست2617) ارانهمک

( و دایگو 2614) همکاران(، میلوسویچ و 1311) مرمدیان(، 1314) موحد(، صادقی 1310) سواریو 

 (1311) رستمیپژوه   جینتا گفت توان می. در تبیین این فرضیه باشد می( ناهمسو 2613) همکارانو 

 ریعضو و غ انیدانشجو نیدر ب ییسالمت روان و احساس تنها ،یتیشخص های ویژگی نیداد که ب نشان

که در  ( نشان داد2618) ج همچنین پژوه  وجود ندارد.  یبوک تفاوت معنادار  یعضو در ف

 تقریباً که  یمعن نینداشتند. به ا ییتنها ای یافسردگ که احساس کنند میدرصد از مردم ادعا  01مجموعه 

 قیترق های یافتهدارند.  ییو تنها یموارد احساس افسردگ یاز پاسچ دهندگان حداقل در برخ یمین

 های سایت. کابرد کنند می ییو تنها یدارند کمتر احساس افسردگ یشتریکه درآمد ب ینشان داد افراد

 .شود نمی ییو تنها یاحساس افسردگ  یباعث افزا یاجتماع های رسانه
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. او داند میاز عوامل ایجاد احساس تنهایی را سنج  منفی خود و دیگران  ( یکی1113)1برگر

بین  در سنج  خود و دیگران هنگام رو یارویی احتماالً کنند میافرادی که احساس تنهایی  گوید می

حاضرند  گیرند می. افرادی که در احساس تنهایی نمره باالیی کنند میفردی، خیلی سفت و سخت عمل 

خودشان خود را قبول ندارند، یطور دیگران  ها آنرا دوست ندارند. وقتی  ها آندیگران  ثابت کنند که

را قبول داشته باشند؟ این انتیارات منفی همچنین ممکن است که افراد تنها را به اینجا  ها آنباید 

اجتماعی بکشاند که هر نشانه کویکی را به عنوان طرد تفسیر کنند. این دیدگاه منفی درباره تعامالت 

 توان میدر دوست یابی باشد. با توجه به این دیدگاه به آسانی  ها آنتوجیه کننده مشکل  تواند می

به دلیل نوعی نگاه منفی که در مورد افراد دیگر نسبت به  کنند میدریافت که افرادی که احساس تنهایی 

شبکه اجتماعی مجازی بیردازند، به استفاده از  کنند نمیخود دارند کمتر از افرادی که احساس تنهایی 

و  پردازند میکه افراد را به برقراری روابط جدید در آن  باشد مییرا که این مجیط یک مریط اجتماعی 

 ها آنکه دیگران نگاه خوبی نسبت به  کنند میتصور  کنند میبا توجه به افرادی که احساس تنهایی 

ایل به برقراری رابطه دارند و درنتیجه به میزان کمتر از را دوست ندارند کمتر تم ها آنندارند و در واقع 

را  ها پژوه این علت ناهمسو بون پژوه  حاضر با . کنند میاجتماعی مجازی استفاده  های شبکه

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

 611/6 یروه با سطح معناداربر دو گ ها مؤلفه نیا یخط  یاثر ترک فرضیه اول پژوه  نشان داد

دان  آموزان اول متوسطه دختر کاربر و غیر دو گروه  نیدر ب یعنی (.P>60/6) دار است یمعن ریغ

 یدار یتفاوت معن یوعاطف یاجتماع ییاحساس تنها ۀدر هر دو مؤلف اجتماعی مجازی های شبکهکاربر 

ج مربوط به فرضیه دوم پژوه  با نتای .شود میرد  یو فرض پژوهش دییوجود ندارد و فرض صفر تأ

( همسو و با پژوه  میلوسویچ و 2617) همکاران( و رعنایی و 2618) ج (، 1311) رستمیپژوه  

و  ییرعنانتایج پژوه   گفت توان می. در تبیین فرضیه دوم پژوه  باشد می( ناهمسو 2614) همکاران

و  یشبکه اجتماع های سایتدر  درزمان صرا شده یدار ی( نشان داد تفاوت معن2617) همکاران

 کینشان داد  ینترنتیا یرفتارها اماوجود ندارد،  یمجاز یاجتماع های شبکهاستفاده از  لیدال نیهمچن

 وجود دارد. ستندیکه تنها ن یکه تنها هستند و افراد یافراد نیب یدار یتفاوت معن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Burger 
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 عاطفیاحساس تنهایی  ( از احساس تنهایی و تمایز بین1163)1با توجه به سنچ نگاری وی 

 های شبکهفقدان صمیمیت و نزدیکی عاطفی با دیگران( و احساس تنهایی اجتماعی )فقدان روابط و )

اجتماعی مجازی  های شبکهکه مکانیزم احساس تنهایی در استفاده از  رسد میاجتماعی(، به نیر 

ای کاه  سطح تنهایی خود را (. همانطور که اشاره شد، افراد بر2611، 2متفاوت باشد )رایان و زنوس

( نشان دادند افرادی که احساس 2611) زنوس. رایان و کنند میدرگیر رفتارهای اجتماعی در اینترنت 

تنهایی خانوادگی دارند بیشتر کاربر فضای مجازی هستند و از نیر احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی 

ای مجازی احساس تنهایی باالتری دارند فقط این رابطه دیده نشد و این پی  بینی که غیر کاربران فض

شده است و این نتیجه قابل قبول است زیرا افرادی که در  تأییددر مورد احساس تنهایی اجتماعی 

کویک اجتماعی حضور داشته باشند انگیزه کمتری برای استفاده از فضای مجازی دارند. از  های شبکه

ن این خصیصه زندگی قابل تصور نیست، طبیعی است آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و بدو

اگر به هر دلیلی در دنیای واقعی نتواند با دیگران رابطه برقرار کند بهترین راه حضور در اجتماع به 

از  کنند می. افرادی که احساس تنهایی باشد میاجتماعی  های شبکهصورت مجازی و با استفاده از 

و از آن به عنوان ابزاری برای عی   کنند میرفتارهای اجتماعی طریق فضاهای مجازی خود را درگیر 

. فضای مجازی به عنوان راه حلی برای گسترش روابط اجتماعی افراد تنها کنند میپوشی استفاده 

و این نیاز به پیوندجویی منجر به  کند میو نیاز افراد تنها به پیوندجویی با دیگران را برطرا  باشد می

 همکارانمیلوسویچ و پژوه   نیعلت ناهمسو بودن با ا، شود مینت و فضاهای مجازی اعتیاد به اینتر

 عنوان داشت. یپژوهش های نمونه یاجتماع تیفرهنگ و موقع نیتفاوت ب توان می( را 2614)

انسان موجودیییچیده و دارای ابعاد مختلفی است که عوامل مختلفی به صورت مستقیم و غیر 

و عملکردهای او تأثیر خواهند داشت. روان شناسان معتقدند که رفتاری که هر  مستقیم بر روی رفتارها

ترت تأثیر عوامل مهمی همچون عوامل مریطی، عاطفی و شخصیتی  دهد میفرد از خود نشان 

بر روی رفتارهای ما و شیوه و میزان برقراری ارتباط ما با افراد  تواند می. یکی از عواملی که باشد می

استفاده از اینترنت  قاعدتاً. کنیم میکه هر یک از ما احساس  باشد میگذار باشد میزان تنهایی دیگر تأثیر 

 جدیدی دنیای با معاصر، قرن در انساناجتماعی مجازی ترت تأثیر این عوامل قرار دارند.  های شبکهو 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Weiss 

2. Ryan&Xenos 
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 آن در از تا کند می قادر را بشر که دارد اختیار در امور بهینه پیشبرد برای هایی توانمندی مجازی

 استفاده نیامی حتی و درمان و بهداشت صنعتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های عرصه

 مستلزم فضا این از سودمند و صریح برداری بهره که است این است مسلم یه آن عین حال در ببرد؛

 پا فضا این به که کسانی شود. هایی آسی  باعث تواند می ها آن از که تخطی است هنجارهایی رعایت

 و اجتماعی شخصی، ناپذیر جبران هایی آسی  به نبینند، ابتالء صریری های آموزش اگر ،گذارند می

 اجتماعی، یها شبکه و دوستان گروه دیگر عبارت به .بود خواهد اجتناب قابل غیر خانوادگی

 اینترنت بنابراین،. هستند اینترنت از بیشتر استفاده به فرد دادن سوق برای منبعی خود

 شده ایجاد عاطفی خالء و خانوادگی تنهایی احساس با یا مقابله ای یوهش عنوان به تنها

رست شود، استفاده د ها آناگر از  اجتماعی. تنهایی احساس نه کند یم عمل خانواده جان  از

مریطی مناس  برای ارتباطات اجتماعی فراهم کنند. با توجه به اهمیت حیاتی  توانند می ها شبکهاین 

مقابله با تهدیدات فضای مجازی، تقویت مبانی خانواده است. تسهیل  های شیوهخانواده، یکی از 

ه، بستر سازی برای خانواد های آگاهی، افزای  ها خانوادهازدواج جوانان، تقویت شرایط اقتصادی 

 در تقویت مبانی خانواده مؤثر باشد. تواند میدینی  های ارزشترکیم 
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 منابع 

بلوغ زودرس،  ،یاجتماع های شبکهو نروه استفاده از  زانیم نیرابطه ب (.1317) حیدریان، خاطره. -1

ول در دان  آموزان دختر متوسیطه ا یلیارتباط با جن  مخالف و عملکرد ترص ،ییاحساس تنها

ان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علیوم تربیتیی و شهرستان آبدان

 روانشناسی.

شخصیتی، سالمت روان، احساس تنهایی  های ویژگی(. بررسی رابطه بین 1311) رستمی، سودابه. -2

ن دانشیجویان مطالعه موردی فیی  بیوک( در بیی) مجازیاجتماعی  های شبکهبا میزان استفاده از 

شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشیکده روانشناسیی و علیوم 

 تربیتی.

اجتمیاعی مجیازی تلفین  های شبکهرابطه بین مزیان استفاده از  بررسی (.1314) سلیمانی، مجید. -3

ان پسیر سیوم همراه با اهمال کاری ترصیلی، احساس تنهیایی و سیالمت روان در دانی  آمیوز

دبیرستان شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبیایی تهیران، دانشیکده علیوم 

 تربیتی و روانشناسی.

رابطیه بیین اسیتفاده از  بررسی« (. 1314) صادقی موحد. فریبا. فرجی، رباب. شیچ نورانی، مریم. -4

هفتمین همای  بین «. در دان  آموزاناجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی  های شبکه

 ، ایران، تهران.1314اردیبهشت  24تا  23المللی روانیزشکی کودک و نوجوان، 

 های شیبکهبررسیی رابطیه مصیرا (. »1313) فتری، سروش. وثوقی، منصور. سیلمانی، گیودرز. -0

یهارم،  ، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال«اجتماعی مجازی با سبک زندگی جوانان

 .71-88 صفراتشماره سیزدهم، 

(. 1314) فرهادی نیا، مسعود؛ ملکشاهی، فریده؛ جلیلوند، مانیا؛ فروغی، سعید و رضائی، سییمین. -7

بررسی ارتباط بین اعتباد بیه اینترنیت و سیالمت عمیومی دانشیجویان دانشیگاه علیوم پزشیکی »

دوره هفیدهم، شیماره یهیارم،  ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرسیتان،«لرستان

62-71. 

 های شیبکه از اسیتفاده وضیعیت بررسی»(. 1313. )سعید، علی و جمال، اسالمی. وحید، مجردی -6

، شیمالی خراسان انتیامی دان  فصلنامه، «شمالی خراسان استان دانشجویان بین مجازی اجتماعی

 .80-11 صص
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