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چکیده :این پژوهش به مطالعه چگونگی رابطـه اینترنـت و پیونـدهای اجتمـاعی در شـبهه ففتگـوی مرکـ ی
جوانان دانشجو پرداخته است .در این پیمایش 989 ،دانشجوی دختـر و پسـر دانشـگاه شـیراز در سـه مططـ
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا با روش نمونـه فیـری تصـادفی چنـد مرهلـه ای انتخـا و بـه سـئوا ت
پرسشنامه پاسخ داده اند .چارچو نظری مطالعه ،ترکیبی از نظریات فرانووترو ،بری ولمن و هایثورنث ویـت در
با پیوندهای قوی و ضعیف و شبهه های اجتماعی افراد بوده است .به منظور مطالعه دقیق تر چگونگی رابطـه
اینترنت و شبهه ففتگوی مرک ی دانشجویان ،دو بعد استفاده تعاملی (تعـامالت بـرخ ) و غیرتعـاملی(اسـتفاده
عمومی) از یهدیگر متمای شده اند .نتایج پژوهش هاکی از آن است که پیوندهای موجـود در شـبهه ففتگـوی
مرک ی افراد بیشتر از نوع پیوندهای قوی بوده است تا ضعیف؛ و شبهه آنها از دامنـه (تنـوع) کمـی برخـوردار
بوده است .در مجموع ،زنان ،افراد متاهل ،دانشجویان مطط دکتری و طبطه متوس دارای بیشترین پیونـدهای
قوی به نسبت دیگران بوده اند .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده های تعاملی از اینترنت با پیونـدهای قـوی؛
و استفاده های غیرتعاملی با پیوندهای ضعیف موجود در شبهه ففتگوی مرکـ ی همبسـتگی مثبـت و معنـادار
دارد .همچنین اینترنت توانسته است دوستان مجازی افراد را اف ایش دهد که از نوع پیوندهای ضعیف خارج از
شبهه ففتگوی مرک ی هستند .اما هیچ کدام از ابعاد اینترنت با اندازه شبهه ففتگوی مرک ی و دامنـه شـبهه
رابطه معنا دار نداشته است .در مجموع به نظر می رسد که اینترنت تغییری در سـاختار شـبهه مرکـ ی افـراد
بوجود نیاورده و افراد اعضاء شبهه ففتگوی مرک ی خود را از طریق اینترنت انتخا نمی کنند؛ بلهـه اینترنـت
بیشتر وسیله ای است برای در تماس بودن با پیوندهای از قبل موجود در شبهه ففتگوی مرک ی جوانان.
واژگان کلیدی :اینترنت ،پیوندهای قوی ،پیوندهای ضعیف ،شبهه ففتگوی مرک ی ،جوانان دانشجو.
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مقدمه
این مطاله به اهمیت هضور اینترنت در زندفی جوانان و چگونگی تاثیر فذاری آن بر شبهه ارتباطی آنهـا مـی
پردازد و از این منظر به پژوهش در این باره می پردازد .توضیح آنهـه بـرای قسـمت ب رفـی از تـاریخ بشـر،
ارتباطات اجتماعی انسان آنچنان پر فراز و نشیب نبوده است؛ ارتباطات انسـانی محـدود بـه زمـان و مهـان
خاص ،شفاهی و رو در رو و در مطیاسی کوچک و به تعبیـر بـری ولمـن در جعبـه هـای کوچـک( 1ولمـن،0
 )0880و معدود جریان داشته است .از نیمه دوم قرن بیستم و همراه با ظهور و فسترش اینترنت و فنـاوری
های نوین ارتباطی سرعت این تغییرات بهطور ف اینده ای سرسام آور شده است .آمارها هاکی از آن است که
امروزه جوانان ایرانی  05تا  39ساله با  00/7درصد ،با ترین درصد کاربران اینترنت را به خود اختصاص مـی
دهند .3در همین راستا طبق برخی تخمین ها ،در ایران بیش از  90میلیون کاربر اینترنـت وجـود دارد کـه
ضریب نفوذ آن  57/7درصد برآورد می شود .)0815( 9ظهور اینترنت و ورود آن به عرصه زنـدفی روزمـره،
تعامالت اجتماعی انسان ها را وارد مرهله ای جدید و ناشناخته نموده است .برای پرداختن به ایـن موضـوع
ابتدا نشان می دهم که چه مساله ای مبنای پژوهشی این مطاله بوده است تا راه برای پرداختن به آن از منظر
نظری و با استفاده از داده ها امهان پذیر شود.
طرح مساله
با فسترش ف اینده اینترنت از دهه  48میالدی به ایـن سـو ،همـواره ایـن پرسـش در محافـل علمـی علـوم
اجتماعی مطرح بوده است که اینترنت و فناوری های نوین ارتباطی چگونه زندفی اجتماعی افراد را متحـول
نموده و چه تغییراتی را در تعامالت اجتماعی برجای فذاشته است .در پاسخ به این پرسش به طور کلی دو
دیدفاه متضاد با یهدیگر مطرح شده است؛ دیدفاه اول که از سابطه بیشتری نی برخـوردار اسـت ،مبتنـی بـر
فرضیه جایگ ینی است و معتطد است زمانی را که افراد به صورت برخ (آنالین) سپری میکننـد جـایگ ین
تعامالت روزمره آنها با خانواده و دوستان می شود؛ دنیـای مجـازی افـراد را در خـود هـبک مـی کنـد و در
مجموع به ان وای اجتماعی و فرسودفی سرمایه اجتماعی آنها منتهی مـی شـود (کـرات و دیگـران1440 ،5؛
 ،0888مک فرسن و دیگران0880 ،0؛ فیشر و متسون0884 ،7؛  .)0818 ،اما در برابر دیدفاه مذکور ،با شمار
ف اینده و رو به رشدی از تحطیطات اخیر مواجه هستیم که معتطدند اینترنت نه تنها منجر به تنهـا تـر شـدن
انسان ها نشده است بلهه در پاره ای از موارد به مهملی بـرای ارتباطـات اجتمـاعی بـدل شـده اسـت و نیـ
الگوهای ارتباطی را تغییر داده است ( ولمن و جولیا1444 ،؛ همپتون 0و ولمـن0881 ،؛ رابینسـون0818 ،4؛
وانگ 18و ولمن0818 ،؛ فریفین0818 ،11؛ عباسی شوازی و همایون .)1343 ،ویلیام  10در توصـیف تنـاق
های موجود در این باره معتطد به کمبود تحطیطات طولی کنترل شده درباره تاثیرات اجتماعی اینترنت مـی-
باشد .او علت بنیادین این تناقضات را استطرار الگویی از تحطیطات پیشین در ذهن پژوهشگران می دانـد کـه
باعث نادیده فرفتن تاثیرات و استفاده های فونافون از رسانه ها ،از جانب آنها می شود ( ویلیام .)0880 ،
همانگونه که مش نی بیان می کند در مجموع شواهد تجربی به دست آمده هـاکی از ایـن اسـت کـه
رسانه های اجتماعی راه ارتباطی مهملی برای تعامل با پیوندهای از پیش موجود ارائه می دهند .افرادی کـه
دارای بیشترین همایت ها و مشارکت های اجتماعی هستند ،بیشترین اسـتفاده ارتبـاطی از اینترنـت را نیـ
دارند (مش.)0815 ،
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تا کنون پژوهش های بسیاری برای آشهار ساختن ابعاد و پیامدهای فونافون می ان استفاده از اینترنت
بر روی تعامالت اجتماعی انسان ها ،انجام شده است که بیشتر آنها با محوریت ان وا یا عدم ان وای انسان بوده
است .اما اینهه استفاده از رسانه های اجتماعی همچون اینترنت فارغ از بحث جایگ ینی روابـ و یـا مهمـل
بودن آن؛ چه رابطه ای با کم و کیف پیوندهای اجتماعی افراد دارد امری مهم و مورد توجه مطاله هاضر است؛
چراکه پیوندهای اجتماعی نطش مهمی را در شبهه های اجتماعی افراد ایفا مـی کننـد و تغییـر و دفرفـونی
کمیت و کیفیت این شبهه ها می تواند نطش مهمی در تغییرات کالن اجتماعی داشـته باشـد (هورتـو نک و
همهاران .)98 :1349 ،منظور از شبهه اجتماعی مجموعه رواب پیچیده میان افراد در نظام اجتماعی اسـت
( بات.)1471 13،
محططان در مطالعه هاضر ،عالوه بر ترسیم وضعیت شبهه اجتماعی جوانان دانشجو ،بـه دنبـال مطالعـه
رابطه می ان استفاده از اینترنت (استفاده تعاملی ،و استفادهغیر تعاملی) با شـبهه ففتگـوی مرکـ ی و پیونـد
های جوانان دانشجو بوده اند .در واق پاسخگویی به این سئوا ت  :اینترنت ،ارتباط با چه کسانی را تسهیل
کرده و ارتباط با چه کسانی را فروکاهیده است؟ آیا اینترنت دامنه شبهه اجتماعی افراد را اف ایش می دهد؟
اساسا ،اینترنت چه نوع ارتباطی با پیوندهای ضعیف و قوی افراد دارد؟
شبکه گفتگوی مرکزی؛ ترکیبی از پیوندهای ضعیف و قوی
طی سه دهه اخیر شبهه ففتگوی مرک ی 19یهی از مهمترین مفاهیم در مطالعه شبهه های اجتمـاعی
بوده است ( اسمال .)0813 ،15شبهه ففتگوی مرک ی متشهل از افرادی است که فرد مسائل مهم خود را بـا
آنها در میان می فذارد ( اسمال و همهاران )0815 ،در سـال هـای اخیـر مطالعـات زیـادی بـر روی شـبهه
ففتگوی مرک ی و تغییرات آن انجام فرفته است ،مک فرسون معتطد اسـت کـه بعـد از فذشـت دو دهـه از
 1405تا  0889شبهه ففتگوی مرک ی آمریهاییان از  0/49نفر به  0/80نفر کاهش یافته است (مک فرسون،
 .)0880بهراستی ،شبهه ففتگوی مرک ی افراد از چه کسانی تشهیل شده است؟ برت معتطد است که شبهه
ففتگوی مرک ی افراد بر پایه صمیمیت و عواطف میان آنها شهل فرفته است ( برت .)1409 ،10اما اسـمال
با به چالش کشیدن این نظریه ،به آزمون مجدد آن پرداخته است .نتایج مطالعه اسمال بیانگر اینست که 95
درصد از افراد تشهیل دهنده شبهه ففتگوی مرک ی ،هیچ پیوند عاطفی با فرد ندارند و به عبارتی بخشـی از
پیوندهای ضعیف می باشند (اسمال .)0813 ،از این رو می توان ففت که شبهه ففتگوی مرک ی افراد طیفی
از رواب عاطفی و غیر عاطفی ،ضعیف و قوی را در بر می فیرد اما آنچه محوریت دارد مهم بودن افراد در این
شبهه است.
17
هایثورنث ویت تعریفی از «پیوند » ارائه می دهد که طبق آن پیوند عبارت است «از زمانی کـه بـین
افرادی که باهم ارتباط دارند محلی از مبادله یا به اشتراک فذاری مناب وجود دارد ،از قبیل کـا  ،خـدمات،
همایت های اجتماعی یا اطالعات؛ در اینصورت شاهد وجود یک پیوند هسـتیم» .برقـرار کـردن ارتبـاط راه
اصلی نگه داشت پیوند می باشد و رسانه ها نی تسهیل کننده ارتباطات می باشند .هر نوع تغییری در رسانه
می تواند منجر به تغییر پیوندها و سپک تغییر در شبهه اجتماعی افراد شود ( هایثورنث ویت .)0880 ،10در
این هوزه مطالعاتی ،پیوندهای اجتماعی از طریق اطالق برخی ویژفی ها به آنها ،به دو نوع پیوندهای قـوی و
پیوندهای ضعیف تطسیم بندی شده اند که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.
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پیوندهای ضعیف
پاتنام 14در ارائه تعریفی از سرمایه اجتماعی « به پیوندهای میان افراد -شبهه های اجتماعی اشاره دارد
که هنجارهای عمل متطابل و امانت در آن شهل می فیرد » ( پاتنام .)10 :0888 ،وی پیوندها را به دو بعـد
تطسیم می کند؛ بعد پیوندبخش 08و بعد پیوندمدار .01در این نظر ،بعد پیوندبخش ،افـراد فونـافون از بخـش
های مختلف جامعه را در برمی فیرد .بعد پیوندبخش سرمایه اجتماعی ،میان دارایی خـارجی فـرد و انتشـار
اطالعات ،پیوندی برقرار می کند و همچنین به فسترش هویت های فسترده تر و اعمال متطابل بیشتر منجر
می شود ( پاتنام .)0888 ،این بعد در نظریه فرانووتر )1473( 00پیوند ضعیف 03نامیده شده است.
فرانووتر با طرح نظریه قدرت پیوندهای ضعیف 09به مطالعه سازوکار ارتباطات میان افراد و کیفیت این
رواب می پردازد (فرانووتر .)1473 ،طبق نظر او « استحهام یک پیوند مبتنی بر ترکیبی از می ان زمانی که
یک فرد برای آن صرف می کند ،شدت اهساسات ،صمیمت و خدمات متطابل می باشد» (فرانـووتر.)1473 ،
بنابراین پیوند ضعیف شامل افرادی می شود که فرد با آنها کمترین رابطه را داراسـت .فرانـووتر کارکردهـای
مهمی برای پیوندهای ضعیف بر می شمارد از جمله؛ توسعه دایره ارتباطی فرد و به تب آن توسـعه الگوهـای
ارتباطی او ،پیوند زدن میان افرادی که با یهدیگر رابطه ای ندارند و همچنین تشهیل پل های ارتباطی محلی
که موجب پیوند فرد با ساختار اجتماعی ب رفتری می شود (فرانووتر .)1473 ،وی در توصـیف کارکردهـای
پیوندهای ضعیف معتطد است؛ آنها واسطه ای برای ادغام فرد در شبهه های اجتماعی موجود در جامعه مـی
باشد و نطشی هیاتی در ادغام فرد در جامعه مدرن بر عهده دارند (فرانووتر.)1403 ،
با محوریت یافتن فناوری های نوین ارتباطی همچون اینترنت در ارتباطات اجتماعی افراد ،انتظـار مـی
رود که پیوندهای قوی و ضعیف در تعامالت برخ آنها نی هضور داشته باشند .بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه
پیوندهای ضعیف در شبهه اجتماعی افراد دارند ،این امر مهم است که بدانیم می ان و نطش پیوندهای قوی و
ضعیف در شبهه ففتگوی مرک ی افراد چگونه است و این پیوند ها چه رابطه ای با استفاده از اینترنت دارنـد.
برخی پژوهش های انجام شده هاکی از آنست که میان پیونـدهای ضـعیف فـرد بـا میـ ان اسـتفاده آنهـا از
00
اینترنت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (چن .)0813 ،05چن بیان می کند افرادی که پیونـدهای قـوی
بیشتری در شبهه ففتگوی مرک ی خود دارند ،مدت زمان بیشتری را نی به اسـتفاده از اینترنـت و تعـامالت
برخ اختصاص می دهد .او همچنین معتطد است تنها تعداد کمی از مطالعات اخیر معتطدنـد کـه فنـاوری
های ارتباطی جدید موجب تخریب و تهدید پیونـدهای ضـعیف مـی شـوند (همـان .)0813 ،همپتـون نیـ
تصدیق می کند که اینترنت نطشی مهمل برای تطویت ارتباطات و تعامالت میان افراد ایفا می کند (همپتون
و دیگران .)0819 ،رینی و ولمن نی در همین راستا اذعان میدارند اینترنت به هفـ تمـاس بـا پیونـدهای
ضعیفتر دوستان ،خویشاوندان ،همسایگان و همهارانی که افراد به آن هـا ن دیـک نیسـتند ،کمـک مـی کنـد
(رینی 07و ولمن.)0810 ،
پیوندهای قوی
فرانووتر در توصیف پیوندهای قوی بیان می کند که پیوندهای قوی ،ارتباط میان افـراد را بـا دوسـتان
صمیمی و خویشاوندان خود به وجود می آورند (فرانووتر .)1473 ،مردسن و کمپل نی در تعریف پیوندهای
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قوی بر شاخص های همگونی اجتماعی ،فراوانی تعداد تمـاس هـای متطابـل و صـمیمیت تاکیـد مـی کننـد
(مردسن و کمپل .)1409 ،پاتنام بعد پیوندمدار را به لحاظ جامعه شناختی به یک چسب بسیار قوی تشبیه
می کند و معتطد است ،ففتگوی اینترنتی 00از یک طرف می تواند بـه ایجـاد بعـد پیونـدبخش بیانجامـد و از
سوی دیگر به ایجاد بعد پیوندمدار منجر شود .پاتنام معتطد است دو بعـد پیونـدبخش و پیوندمـدار سـرمایه
اجتماعی ،در واق دو روی یک سهه هستند که هم مان با یهدیگر وجود دارند ،وجود یهی نافی وجود دیگری
نمی باشد ،بلهه هرکدام به نسبت کمتر یا بیشتر در رواب افراد وجود دارند (پاتنام.)0888 ،
هایثورنث ویت به ترسیم الگوهایی از نحوه استفاده افراد از رسانه ها می پردازد و در این باره بیان مـی
کند که در جایی که با پیوندهای قوی سروکار داریم افراد کاربرد رسانه ها را با نوع پیوند خود وفق می دهند
و از رسانه ها در جهت پشتیبانی بیشتر از پیوند قوی بهره می برند .آنها این آمادفی را دارند که رسانه جدید
را به عنوان مهمل نیاز خود در پیوند قوی به کار برند ( هایثورنث ویت .)0880 ،با توجه به مباهـث نظـری
با می توان فرضیات زیر را در رابطه با پرسش های تحطیق طرح کرد:
 :1می ان استفاده غیرتعاملی و تعاملی از اینترنت با پیوندهای ضعیف رابطه دارد.
 :0می ان استفاده غیرتعاملی و تعاملی از اینترنت با پیوندهای قوی رابطه دارد.
 :3می ان استفاده غیرتعاملی و تعاملی از اینترنت با دامنه (تنوع) شبهه افراد رابطه دارد.
:9می ان استفاده غیرتعاملی و تعاملی از اینترنت با شبهه ففتگوی مرک ی افراد رابطه دارد
 :5می ان استفاده غیرتعاملی و تعاملی از اینترنت با تعداد دوستان مجازی افراد رابطه دارد.
روش شناسی پژوهش
روش تحطیق مورد استفاده در این پژوهش ،پیمایش بوده است .داده ها به وسیله پرسشنامه خود ایفـا
جم آوری شده و جامعه آماری تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز در مطاط کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترا (جمعا  19000نفر ) بوده اند .هجم نمونه مطالعه بر اساس فرمول کوکران و جدول
لین  988نفر تعیین شد که به شیوه نمونهفیری تصادفی چنـد مرهلـه ای  -طبطـهبنـدی شـده سـهمیهای
متناسب با توجه به دانشهده ،مطط تحصیلی و جنسیت -انتخا شدند .تعداد  911دانشـجو پرسشـنامه را
تهمیل کرده اند که از این تعداد  7پرسشنامه ناقص بوده و هذف شده اند؛ در نهایت پاسخ های 989دانشجو
(148.مرد و 019زن) مورد تج یه و تحلیل قرار فرفته است.
در این تحطیق متغیر وابسته شامل ابعادی چون اندازه ی شبهه ففتگوی مرک ی افراد ،دامنه (تنوع) در
شبهه ی ففتگوی مرک ی ،تعداد پیوندهای اجتماعی افراد که شامل پیوندهای قوی و پیونـدهای ضـعیف
می شود و دوستان صمیمی مجازی می باشد .اندازه ی شبکه ی گفتگوی مرکززی بـه وسـیله ی تعـداد
افرادی که هر فرد در یک سال فذشته مسائل مهم زندفی خویش را با آنها در میان فذاشته ،محاسـبه شـده
است .متغیر دیگر دامنه و یا تنوع در شبکه گفتگوی مرکزی می باشد .از این جهت برای تعیـین متغیـر
تنوع در شبهه ی ففتگوی مرک ی با تاثیر از تحطیق اسمال ( .)0813بـه ارائـه فهرسـتی شـامل  10ف ینـه
شامل همسر ،والدین ،برادر /خواهر ،سایر خویشاوندان ،دوست دختر /دوست پسر ،دوستان همجنک ،همهـار،
روهانی ،مشاور روانشناس ،مددکار اجتماعی ،اساتید دانشگاه /معلم سـابق و همسـایه بـوده اسـت .سـنجش
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کیفیت پیوندهای اجتماعی افراد از طریق فراوانی تماس و ارتباط آنها با شبهه ی ففتگوی مرک ی خـود و از
طریق یک طیف  4ف ینه ای (شامل ف ینه های کمتر از یک بار در سال ،سالی یک بـار ،چنـد بـار در سـال،
ماهی یک بار ،چند بار در ماه ،دو هفته یک بار ،یک بار در هفته ،چند بار در هفته و هر روز) سـنجیده شـده
است .بنابراین ف ینه های دو هفته یهبار ،یهبار در هفته ،چند بار در هفته و هر روز به عنوان پیوندهای قوی
و بطیه به عنوان پیوندهای ضعیف در نظر فرفته شده است .تعداد پیوندهای قوی از مجموع ف ینه هایی که
ذکر شد ،محاسبه شده است و تعداد پیوندهای ضعیف نی از مجموع سایر ف ینه ها محاسـبه شـده اسـت.
برای سنجش متغیر دوستان مجازی و دوستان مجازی صمیمی از پاسـخگو خواسـته شـده اسـت تـا در
مطابل این ف ینه تعداد دوستان مجازی خود را ذکر نماید و بگوید چند تن از این دوستان مجـازی دوسـتان
صمیمی هستند.
متغیرهای مستطل در این تحطیق عبارت است از می ان اسـتفاده غیرتعـاملی(عمـومی) از اینترنـت 04و
استفاده تعاملی (ارتباطات برخ  ) 38می باشد ،که در اولی ،بیشتر استفاده های اطالعاتی منظـور اسـت و در
دومی ،استفاده برای تعامل برخ با دیگران .متغیر استفاده تعـاملی بـا طیـف لیهـرت پـنج ف ینـه ای و از
مجموع موارد فرستادن و دریافت ایمیل ،عضویت و فعالیت در شبهه های اجتماعی و پرداختن به ففتگوهای
برخ (چت) تشهیل شده است و متغیر می ان استفاده غیرتعاملی ،عبارت بوده اند از ،خواندن اخبـار ،انجـام
بازی های اینترنتی ،دانلود یا تماشای موسیطی یا فیلم ،استفاده از موتورهای جسـتجوفر ،پـرداختن بـه امـور
دینی از طریق اینترنت بوده است .زم به ذکر است وزن همه ی فویه های سنجیده یهسان و بدون وزن در
نظر فرفته شده است.
یافته ها
همانطور که عنوان شد ،پاسخگویان به صورت تصـادفی از میـان دانشـجویان سـه مططـ کارشناسـی،
کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شیراز انتخا شدند که  53درصـد را زنـان و  97درصـد آنـان را مـردان
تشهیل داده اند .از نظر مطط تحصیلی ،اکثریت پاسخ فویان ( 07/0درصد) در مطط کارشناسی مشغول به
تحصیل بوده اند .از سوی دیگر ،بیش از نیمی از پاسخگویان ( 51/7درصد) ساکن خوابگاه هـای دانشـجویی
دانشگاه شیراز بوده اند .در این میان ،اکثریت پاسخگویان ( 01/1درصد) به لحاظ طبطاتی خود را متعلق بـه
طبطه متوس دانسته اند و به لحاظ قومیتی اکثریت پاسخگویان به قومیت فارس ( 75/9درصد) تعلق داشته
اند.
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جدول شماره -1توصیف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
تعداد پاسخگویان

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

989
989
349

8
8
8

4
18
08

0/00
8/70
3/00

1/90
0/85
0/4

345
305

8
8

0
08

0/30
5/49

1/00
13/4

300
989

8
8

188
03

1/93
11/30

7/99
9/75

استفاده تعاملی برخ

989

8

19

5/03

3/50

سن پاسخگویان

989

17

35

00/00

3/84

تحصیالت دانشگاهی

347

1

10

3/47

1/44

پیوند قوی
پیوند ضعیف
شبهه ففتگوی مرک ی
تنوع در شبهه
تعداد دوستان مجازی
دوستان صمیمی مجازی
استفاده غیر تعاملی

همانگونه که در جدول شماره  1مشهود است ،دامنه سنی پاسخگویان 17 ،تا  35سال بوده و میانگین
سنی آنها  00/0سال می باشد .میانگین پیوند های ضعیف پاسخگویان  8/70و میانگین پیوندهای قوی آنان
 0/00می باشد .زم به ذکر است  05/0درصد از پاسخگویان هیچ پیوند ضعیفی در شبهه ففتگوی مرکـ ی
خود نداشته اند و  04درصد از پاسخگویان بین  1تا  3پیوند ضـعیف در شـبهه ی ففتگـوی مرکـ ی خـود
داشته اند .همچنین  15/1درصد از پاسخگویان پیوندی قوی ،در شبهه ی ففتگوی مرک ی خود نداشته اند؛
در هالیهه  01/1درصد از پاسخگویان بین  1تا  3پیوند قوی در شبهه ففتگوی مرک ی خود داشته اند .این
بدین معناست که پیوندهای موجود در شبهه ففتگوی مرک ی دانشجویان بیشتر از نوع پیوندهای قوی بـوده
است و افرادی که از صمیمت کم و یا اهمیت کمـی برخـوردار بـوده انـد در شـبهه ففتگـوی مرکـ ی آنهـا
جایگاهی نداشته اند .همچنین میانگین تنوع در شبهه ی پاسخگویان  0/30بوده و بدین معناسـت کـه هـر
پاسخگو به طور میانگین بیشتر از  0نفر از افراد مختلفی که در پرسشنامه مطـرح شـده بـود را در شـبهه ی
ففتگوی مرک ی خود داشته است .عالوه بر این ،میانگین تحصیالت دانشگاهی (تعداد سـالهای تحصـیل در
دانشگاه) پاسخگویان  3/47سال بوده است .میانگین می ان استفاده از اینترنت  11/30و میـانگین اسـتفاده
تعاملی  5/03بوده است .همچنین  0/4درصد از پاسخگویان هیچ استفاده تعاملی از اینترنت نداشته اند.
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جدول شماره  -2توصیف پیوندهای اجتماعی پاسخگویان بر اساس برخی از متغیرهای تحقیق
پیوندهای قوی

ویژگی متغیر

شبکه گفتگوی مرکزی

پیوندهای ضعیف

میانگین انحراف کمینه بیشینه میانگین انحراف کمینه بیشینه میانگین انحراف کمینه بیشینه
معیار
مرد

0/31
0/04

کارشناسی

مقطع

ارشد

0/55
0/00

تحصیلی

دکترا

تاهل

مجرد

3/05
0/55
3/15
0/45

جنسیت

زن

متاهل

معیار
3/99
0/33

0/87

8
8

18
18

8/41
8/00

معیار
1/57
1/00

8
8

08
10

8
8

0/80

8
8

18
18

8/01
8/00

1/94
1/10

8
8

4
7

3/07
3/05

3/80
0/99

8
8

08
10

0/00

8
8
8
8

18
18
18
18

8/05
8/70
8/41
8/75

1/50
1/90
1/30
1/90

8
8
8
8

7
4
7
4

9/5
3/77
9/0
9/15

3/00
0/4
0/00
0/09

8
8
8
8

15
08
18
08

1/4

8
8

18
18

8/74
8/04

1/9
1/09

8
8

0
4

3/00
9/15

0/70
3/00

8
8

08
08

18

8/01

1/30

8

0

3/74

0/05

8

08

0

8/00

8/99

8

1

3/99

1/49

1

0

1/44
1/41

1/45

0/09
0/14

رابطه

در رابطه

عاطفی

عدم رابطه

0/97
3/01

0/35

متوسط

0/5

1/40

8

پایین

3/11

0/19

8

باال

طبقه
اجتماعی

4
7

3/43
3/74

مبتنی بر نظریات و تحطیطات این هوزه مطالعاتی ،پیوندهای ضعیف ،قوی و شـبهه ففتگـوی مرکـ ی
افراد بر اساس متغیرهایی مانند جنسیت ،وضعیت تاهـل ،تحصـیالت ،قومیـت و طبطـه اجتمـاعی مـیتوانـد
متفاوت باشد که این متغیرها در جدول شماره  0آمده است و میـانگین تعـداد پیونـدهای قـوی و ضـعیف و
همچنین شبهه ففتگوی مرک ی آنها به نمایش فذاشته شده است.
نتایج نشان می دهد که ،جنسیت متغیری است که می تواند تفاوت هـایی را در نـوع پیونـدهای افـراد
ایجاد کند .همانطور که مشهود است ،پیوندهای زنان نسبت به مردان پیوندهایی قوی تری هسـتند .بـدین
معنا که تعداد پیوندهای ضعیف در میان مردان بیشتر است و عمق پیوندهایی که آنـان ایجـاد مـی کننـد از
عمق پیوندهای زنان کمتر است .با این وجود شبهه ففتگوی مرک ی مردان به نسبت زنان ب رفتر است.
تحصیالت نی عاملی است که می تواند تفاوت هایی را در شبهه افـراد و پیونـدهای آنـان ایجـاد کنـد،
هرچه از مطط کارشناسی به سمت دکترا پیش می رویم می ان پیوندهای قوی بیشتر شده و شبهه ففتگوی
مرک ی افراد ب رفتر می شود .بطوریهه ،میانگین پیوندهای قوی دانشجویان دکترا ( میانگین=  )3/05بـیش
از دانشجویان دو مطط دیگر است .همچنین میانگین شبهه ففتگوی مرک ی (میانگین=  )9/5آنها نی بیشتر
از سایر مطاط می باشد.
همچنین میانگین پیوندهای قوی بین افراد متاهل (میانگین=  )3/15بیشتر از میانگین پیوندهای قوی
در بین مجردهاست (میانگین=  .)0/55به عبارتی زندفی متاهلی افراد را به سمت ایجاد رابطههـای پایـدارتر
سوق می دهد .همین روند را می توان در افرادی که درفیر یک رابطه عاطفی هستند نی به نوعی مشـاهده
کرد .پاسخگویانی که در پاسخ به این سوال که « آیا در هال هاضر درفیـر رابطـه صـمیمی یـا عاشـطانه بـا
شخص دیگری می باشید؟» ف ینه بلی را انتخا کرده اند پیوندهای قوی بیشتری (میانگین=  )0/45نسـبت
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به کسانی که ف ینه خیر را انتخا کرده اند (میانگین=  )0/97دارند .این امر اعم از متاهل یـا مجـرد بـودن
می باشد .به طور کلی تر می توان اینگونه بیان کرد که افر افراد درفیر رابطه ای عاشطانه با شـخص خاصـی
باشند ،از آنجایی که این دست از رواب نیازمند تعهد دو طرفه و رابطه ای عمیق و عاطفی میباشد ،لذا افراد
را به سمت ایجاد پیوندهایی قوی تر با دیگران هدایت می کند و از پیوندهای ضعیف آنان می کاهد.
همچنین ،پاسخگویانی که خود را متعلق به طبطه متوس دانسـته انـد در مطایسـه بـا سـایر طبطـات
اجتماعی به طور میانگین از پیوندهای قوی کمتری برخودارند .این در هالی است که پاسخگویانی که خـود
را متعلق به طبطات با دانسته اند بیشترین پیوندهای قـوی را دارنـد و بعـد از آنهـا و بـا فاصـله ای انـدک،
پاسخگویان طبطه پایین قرار دارند .این یافته را می توان در امتـداد نظریـه فرانـووتر دانسـت .فرانـووتر در
نظریه خود در توجیه کارکرد پیوندهای ضعیف تاکید می کنند که وجود این نوع پیوندها در شبهه ارتبـاطی
افراد ،فرصت دسترسی آنها به بازار کار و همچنین فرصت تحرک طبطاتی فسترده تر را برای آنها فراهم مـی
آورد (فرانووتر )1403 ،که به نظر می رسد در طبطه متوس بیشتر است.
جدول شماره  -3ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته
تعامالت

استفاده غیر

تعداد

تعداد

شبکه

دامنه(تنوع)

تعداد

تعداد دوستان

برخط

تعاملی(عمومی)

پیوندهای

پیوندهای

گفتگوی

شبکه

دوستان

صمیمی

ضعیف

قوی

مرکزی

مجازی

مجازی

-

تعامالت برخط
استفاده غیر
تعاملی(عمومی)
تعداد پیوندهای

**

8/99
-8/00

*

8/18

ضعیف
تعداد پیوندهای

*

8/18

8/88

-8/87

قوی
شبکه گفتگوی

8/805

8/890

**

**

8/09

8/97

مرکزی
دامنه(تنوع)

8/870

-8/885

**

*

*

**

شبکه
تعداد دوستان

8/10

0/15

**

8/30

**

8/50

8/05

8/05

**

8/04

-8/887

**

8/17

مجازی
تعداد دوستان

8/850

8/89

8/83

8/84

8/80

8/80

**

8/10

صمیمی مجازی
**

*

p < 0.01, p < 0.001

جدول شماره  3نشان دهنده ماتریک همبستگی تمامی متغیرهای مستطل و وابسته تحطیق است .در
این جدول نتایج آزمون پنج فرضیه اصلی تحطیق آمده که با آماره همبستگی پیرسون انجام شده است.
همان فونه که در جدول مشهود است تعداد پیوندهای ضعیف با می ان استفاده غیرتعاملی رابطه ای مثبت و
معنادار دارد ()r=8/18;P<0/01؛ بدین معنا که هرچطدر تعداد پیوندهای ضعیف افراد بیشتر باشد استفاده
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غیر تعاملی نی اف ایش می یابد .در هالیهه ،تعداد پیوندهای قوی با استفاده غیرتعاملی همبستگی معنادار
ندارد اما با ارتباطات برخ یا استفاده تعاملی رابطه ای مثبت و معنادار دارد ()r=8/18; P<0/01؛ بدین
معنی که به هر می ان تعداد پیوندهای موجود در شبهه افراد بیشتر باشد استفاده تعاملی(ارتباطات برخ )
آنها از اینترنت نی اف ایش می یابد.
همانطور که در جدول مشهود است ،بین دامنه شبهه افراد و هیچهدام از ابعاد استفاده از اینترنت
همبستگی معنادار و قوی وجود ندارد ،به بیان دیگر اینترنت نتوانسته است افراد مختلف و متنوعی را وارد
شبهه مرک ی افراد کند .همچنین نتایج هاکی از آن است که ،بین متغیر شبهه ففتگوی مرک ی با هیچ
کدام از متغیرهای اینترنت رابطهی معناداری مشاهده نشده است .استفاده از اینترنت همچنین میتواند
پیوندهای ضعیفی را در قالب دوستان مجازی به وجود آورد که وارد شبهه ففتگوی مرک ی افراد نمیشوند.
از می ان شدت همبستگی پیوندهای قوی افراد با شبهه ففتگوی مرک ی ( )r=0/64; P<0/001در
مطایسه با شدت همبستگی پیوندهای ضعیف ( )r=8/97; P<0/001می توان استنباط کرد که همبستگی
بسیار با یی بین شبهه ففتگوی مرک ی با پیوندهای قوی وجود دارد و شبهه ففتگوی مرک ی افراد عمدتا
متشهل از پیوندهای قوی است تا پیوندهای ضعیف .یافته قابل توجه دیگری که در این ماتریک وجود دارد
این است که از یهسو ،همراه با اف ایش استفاده غیرتعاملی( )r=8/15; P<0/01و ارتباطات برخ
( )r=8/10;P<0/01دوستان مجازی افراد نی اف ایش می یابند و از سوی دیگر ،همبستگی معنادار بین
دوستان مجازی با پیوندهای ضعیف ( )r=8/05; P<0/001افراد می باشد .به بیان دیگر ،دوستی هایی که
در فضای مجازی شهل می فیرد ،تنها در دایره پیوندهای ضعیف افراد باقی می مانند و به پیوندهای قوی
تبدیل نمی شوند .در مجموع ،نتایج نشان می دهند که از تمام فرضیه های طرح شده ،تنها دو فرضیه اندازه
و تراکم شبهه ففتگوی مرک ی جوانان دانشجو هیچ رابطه ای با می ان استفاده از اینترنت ندارد و رد می
شود ،بطیه فرضیه ها هداقل با یهی از متغیر های اینترنت (استفاده عمومی و یا ارتباطات برخ ) همبستگی
معنادار داشته اند.
بحث و نتیجه گیری
متفاوت و فراتر از آنچه بیشتر تحطیطات در هوزه اینترنت و رواب اجتماعی انجام داده اند و با سنجش
تعداد دوستان در شبهه اجتماعی از یهسو و از سوی دیگر اهساس تنهایی به مطالعه ان وا پرداخته اند (فیشر
و متسون0884 ،؛ استپانیهووا و دیگران0818 ،؛ وانگ 31و ولمن0818 ،؛ فریفین0818 ،30؛ عباسی شوازی و
همایون1343 ،؛ سلیمی و دیگران )1300 ،تحطیق هاضر با هدف مطالعه رابطه میان استفاده از اینترنـت بـا
پیوندهای قوی ،ضعیف و شبهه ففتگوی مرک ی جوانان دانشجو انجام شده است؛ به بیان دیگر ،پاسخ به این
سئوال اساسی که :پیوندهای قوی و ضعیف در شبهه ففتگوی مرک ی افراد چگونه است و این پیوند ها چـه
رابطه ای با اینترنت دارند؟
در این راستا ،تمی دو بعد استفاده از اینترنت (تعاملی و غیرتعاملی) مـا را بـه نتـایج متفـاوتی رسـانده
است .از یک سو بعد تعاملی و از سوی دیگر استفاده عمومی یا غیر تعاملی از اینترنت ،هریک به نوبـه خـود
جنبه های متفاوتی را از پیوندهای موجود در شبهه مرک ی جوانـان دانشـجو را بـر مـا آشـهار سـاخته انـد.
همچنان که در یافتهها مالهظه شد ،استفاده تعاملی و پیوندهای قوی جوانان دانشـجو همبسـتگی مثبـت و
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معناداری داشته اند .بدین معنا که با اف ایش استفاده تعاملی از اینترنت ،پیوندهای قـوی موجـود در شـبهه
افراد نی اف ایش می یابد .مطالعه هاضر در راستای مطالعات همپتون ( ،)0819چن ( ،)0813وانگ و ولمـن
( )0818نشان می دهد که استفاده تعاملی پیوندهای قوی از پیش موجود در شبهه افراد را نه تنهـا سسـت
نمی کند و از بین نمی برد بلهه به هف و تداوم آن نی کمک می کند .به نظـر مـی رسـد افـراد ،اسـتفاده
تعاملی را در جهت هف یا تحهیم رواب از پیش موجود در شبهه ففتگوی مرک ی خود به کار مـی فیرنـد.
بنابراین نه تنها موجب ان وا نمی شوند (عباسی شـوازی ،همـایون )1349 ،بلهـه موجـب افـ ایش ارتبـاط بـا
دوستان و شبهه رواب اجتماعی از پیش موجود آنها نی می شود.
از سوی دیگر یافتهها نشان داد که استفاده عمومی یا غیر تعاملی از اینترنت با پیوندهای قوی موجود
در شبهه ففتگوی مرک ی جوانان رابطه معناداری ندارد و بیشتر در میان افرادی رواج دارد که دارای
پیوندهای ضعیف بیشتری می باشند .مطالعه هاضر در راستای مطالعات دیگران ( دوناس و بوید0889 ،؛
چن )0813 ،نشان داد که که میان پیوندهای ضعیف جوانان دانشجو با می ان استفاده عمومی آنها از اینترنت
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما پیوندهای قوی آنها رابطه معناداری ندارد .اما باید در نظر داشت که
هتی پیوندهای ضعیف هم به دلیل کارکردهایی که دارند بسیار مهم هستند و دایره ارتباطی افراد را اف ایش
داده و موجب ادغام فرد در جامعه و پیوند با ساختارهای اجتماعی می شوند(فرانووتر .)1473 ،این بدین
معناست که هتی با استفاده غیرتعاملی که اب ارهای غیر تعاملی هستند نه تنها افراد دچار ان وا نمی شوند
بلهه با ایجاد و هف پیوندهای ضعیف ،فرد را در شبهه ای از ارتباطات هر چند سست نگه می دارد .چرا که
پیوندهای قوی مستل م صرف وقت و تعامل و صمیمیت است که استفاده غیرتعاملی چنین فرصت هایی را
فراهم نمی کند.
اینترنت هتی می تواند پیوندهای ضعیف جدیدی را به شبهه اجتماعی فرد بیف اید اما در هلطه محدود
شبهه ففتگوی مرک ی افراد قرار نگیرد .این یافته با مشاهده رابطه معنا دار اینترنت (در هر دو بعد) با تعداد
دوستان مجازی (غریبه هایی که صرفا دوست مجازی هستند) تائید می شود ،اما در سوی دیگـر ،منجـر بـه
اف ایش دوستان صمیمی مجازی نمی شود .به نظر می رسد که اینترنـت بطـور کلـی مـی توانـد پیونـدهای
ضعیفی را ایجاد کند ،این پیوندها پیوندهای مستحهم ،عمیق و هتی صمیمی واقعی نیستند.
از این امر می توان اینگونه استنباط کرد که جوانان دانشجو اعضاء شبهه ففتگوی مرک ی خـود را از
طریق اینترنت نمی یابند و پیوندهای ضعیف و معدود شهل فرفته در این فضا (در قالب دوستان مجـازی) را
در دایره محدود شبهه ففتگوی مرک ی خود راه نمی دهنـد .فرچـه برخـی دانشـجویان از داشـتن دوسـتان
مجازی ففته اند ،اما نتایج نشان داد این دوستی ها از نوع پیوندهای ضعیف بوده اند و رابطـه معنـا داری بـا
شبهه ففتگوی مرک ی دانشجویان نداشته اند .این بدین معناست که پیوندهای ضـعیف مجـازی در هاشـیه
شبهه ففتگوی مرک ی باقی می مانند و نمی توانند ساختارهای آن را دفرفون کنند .بنابراین اینطور میتوان
نتیجه فرفت که اینترنت وسیله ایاست برای در تماس بودن با پیوندهای از قبل موجود و نه وسیله ای برای
اف ایش ،کاهش و یا تغییر ساختار شبهه ففتگوی مرک ی جوانان دانشجو .نتایج همچنین هاکی از آن اسـت
که ،دانشجویان مورد مطالعه ،اعضاء شبهه ففتگوی مرک ی خود را از طریق اینترنت انتخا نمی کنند؛ بلهه
اینترنت بیشتر وسیله ای است برای در تماس بودن با پیوندهای از قبل موجود در شـبهه ففتگـوی مرکـ ی
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و پیتـر0887 ،؛ آهـن0810 ،؛ مانـافو و

جوانان و تحهیم بخشیدن به آن (مش و تالمود0880 ،؛ والهنبـور
همهاران0819 ،؛ عطیلی و پوری1348 ،؛ شهریاری.)1340 ،
این امر به این دلیل است که ،شبهه ففتگوی مرک ی افراد بیشتر متشهل از پیوندهای قوی ،عاطفی و
صمیمی است که بر اعتماد و شناخت متطابلی بنا میشود که در تعامالت چهره به چهره شـهل مـی فیـرد و
فرد میتواند در مواق ل وم همایت هایی را دریافت کند ،از این رو ،پیوندهای ضـعیف چنـدان در آن جـایی
ندارند .اینترنت فرچه وسیله ای ارتباطی و تعاملی است اما به دلیل با واسطه بودن تعامالت ،فمنامی و عـدم
اعتماد کامل ،افراد نمی توانند از طریق آن به شناختی دقیق که بتواند پایه اعتماد متطابل و صمیمت واقعـی
را شهل دهد برسند ،از این رو ،نمی تواند پیوندهای قویای ایجاد کند که بـه دایـره تنـگ شـبهه ففتگـوی
مرک ی افراد با کارکردهای خاصش راه یابد .اینترنت ،در هد ایجاد پیوندهای ضعیفی باقی می ماند که نمـی
توانند به عنوان افراد مهم برای فرد تلطی شوند و کارکرد شبهه ففتگـوی مرکـ ی را بـرای فـرد ایفـا کننـد.
بنابراین ،چون یهی از مهمترین راههای نگه داشت پیوندهای شبهه مرک ی ،برقرار کردن ارتباط می باشـد و
رسانه ها نی تسهیل کننده اینگونه ارتباطات هستند ،افراد از آنها برای تحهیم رواب از پیش موجود استفاده
می کنند.
اما پرده ای دیگر از واقعیت را باید در عدم ارتباط معنادار اینترنت با دو متغیر مهم دامنه شبهه و اندازه
شبهه ففتگوی مرک ی جوانان دانشجو دید .همانطور که نتایج هاکی است ،بین اینترنـت بـا دامنـه شـبهه و
اندازه شبهه همبستگی معناداری وجود ندارد .برخالف نظر مش( )0815در با اف ایش اندازه و دامنه شبهه
افراد بواسطه اینترنت ،در این مطالعه دریافتیم اینترنت فرچه ممهن است ارتباط افراد موجـود در شـبهه در
قالب پیوندهای قوی و ضعیف را تسهیل و یا محدود کند ،اما نتوانسته است اندازه و ساختار شـبهه ففتگـوی
مرک ی افراد که تشهیل شده از افراد مهم است را تغییر دهد.
به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که اینترنت نه تنها موجب فروکاهش رواب افراد و یا
تغییر ساختار شبهه ففتگوی مرک ی از پیوندهای قوی به ضعیف و در نهایت ان وای اجتماعی نمی شود ،بلهه
میتواند از یهسو ،نطشی مهمل برای تطویت رواب و تعامالت میان افراد ایفا کند (همپتون و دیگران)0819 ،
و از سوی دیگر منجر به تطویت پیوندهای قوی و ضعیف موجود در شبهه شود؛ البته بر اساس نوع استفاده از
اینترنت این امر متفاوت است .بر طبق دیدفاه هایثورنث ویت ،می توان بیان کرد که ترسیم الگوهای نحوه
استفاده افراد از رسانه ها می تواند ما را به الگوهای پیوندهای اجتماعی افراد رهمنون کند ،جایی که با
پیوندهای قوی سروکار داریم افراد کاربری رسانه ها را با نوع پیوند خود وفق می دهند و از رسانه ها در
جهت پشتیبانی بیشتر از پیوند قوی بهره می برند (استفاده تعاملی) و از سوی دیگر جایی که با پیوندهای
ضعیف روبرو هستیم افراد در تطبیق نوع کاربری با پیوندهای خود بهره می فیرند(استفاده غیرتعاملی) .افراد
این آمادفی را دارند که رسانه جدید را به عنوان مهمل نیاز خود در پیوندهای اجتماعی به کار فیرند .از این
رو ،پیوندهای قوی با استفاده های تعاملی از اینترنت مرتب است و پیوندهای ضعیف با استفاده های
غیرتعاملی و عمومی .اما در کل ،اینترنت نه تنها موجب تضعیف پیوندها وکاهش اندازه شبهه و ان وای افراد
نمی شود بلهه مهمل ارتباطات و پیوندهای آنها عمل می کند.
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