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تعامالت و جوانب مختلف زندگی افراد جامعه به ویژه جوانان را تحت  ،امروزه شبکه هاي اجتماعی مجازي

 از همـدان  استان جواناناستفاده  ف، میزان و نحوهپژوهش حاضر به منظور شناسایی اهدا. تأثیر قرار داده اند

و نیز تأثیر این شبکه ها بر چهار متغیر حجاب و عفاف، هویت دینی و فـردي،   مجازي یاجتماع هاي شبکه

 اسـتان  سـال  29 تـا  14 افـراد  هیـ کلجامعه آماري پژوهش را . تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا اجرا شد

و  کـوکران  فرمـول  از استفاده با بود که نفر 430 شامل پژوهش يآمار نمونه حجم. دادند یم لیتشک همدان

 محقـق  پرسشـنامه  پـژوهش،  يریگ اندازه ابزار. شد محاسبهبا روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي 

آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بـا   ییمحتوا که روایی بود کرتیل اسیمق با ساخته

نتایج نشان داد که شبکه هاي اجتماعی . به دست آمد 71/0استفاده از روش آلفاي کرونباخ مقدار قابل قبول 

مهم ترین هدف  ،تلگرام رتبه نخست نفوذ در بین جوانان استان همدان را دارا می باشد و تفریح و سرگرمی

 يمجـاز  یاجتمـاع  يهـا  شبکه که دهند یم نشان ها افتهی. هدف استفاده از شبکه هاي اجتماعی بوده است

،اختالل در هویت فردي و دینی و سستی تعامل افراد با خانواده هـاي   عفافباعث کاهش رعایت حجاب و 

 از شـان یا ییرهـا منجـر بـه     همچنین این یافته ها نشان داد که شبکه هاي اجتماعی مجازي. خود می شوند

  .ی شودم آنان یاجتماع مشارکت و یآگاه سطح رفتن باالتر و يفرد يانزوا
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  مقدمه

 گونـاگون  تکنولـوژیکی  تحـوالت  شـاهد  هـا  حـوزه  بیشتر در شبکه اي، جامعه و اطالعات عصر به ورود با

 از محـدودیت  ،1ارتباطات انقالب دستاوردهاي مهم ترین از یکی و جدیداي  رسانه مثابه به اینترنت .هستیم

 وابسـته  هاي و شبکه اینترنت طریق هم اکنوان از. است رفته فراتر ارتباطات در پخش و الگوهاي چاپ هاي

 2الکترونیکـی  رسـانه هـاي  )1394بابـایی،  (آمده است وجود به واقعی جهان موازات به جدیدي جهان آن به

 چنین در. می کنند عرضه مخاطبان این به را نمادین محتواي از مجموعه هایی و دارند گسترده اي مخاطبان

مـی   منتقــل  الکتــرونیکی  واسطــه هـاي   طریق از همه گیرد، فرهنگ هامی  شکل ٣مجازي فضاي شرایطی

جوامع مختلـف  بدین ترتیب، ).1394مجتهدي ،.(می کنند پیدا تازه اي معانی مکـان و زمان مفاهیـم و شوند

   حرکـت  5اي جامعـه شـبکه   یا 4یبه سمت جامعه اطالعات ی و فناورانهعلم یمعظ یارتحوالت بس تأثیرتحت 

  . می کنند

 مفـاهیمی  شـکل گیـري   اجتماعی به عنوان یکی از خدمات برجسته فضـاي مجـازي باعـث    شبکه هاي     

 دور چنـدان  نـه  گذشـته اي  در کـه  مفـاهیمی  ؛اسـت  شـده   6سایبري فضاي در اعتماد و صمیمیت همچون

 این در. هستند خودگزین ارتباطاتی اجتماعی، هاي شبکه ارتباطات. بود رؤیا یک در حد آن تحقق و دستیابی

 و طرفـه  دو صـورت  بـه  7هـا  پیـام . اسـت  بیشتر ها پیام دریافت و توزیع تولید، در افراد نقش ارتباطی سبک

 خـود  محبوبیـت  و قدمت به توجه با هاي اجتماعی شبکه .آید می در چرخش به افراد مجموعه بین 8تعاملی

 شـدن  دسـت  بـه  دسـت  و شایعات شدن منتشر با مقابله در کاربران می توان حضور که هستند جایی اولین

ـ  یمـ  مقابلـه  موارد با این خود شخصی ابتدا در صفحات کاربران. کرد مشاهده را منطق بدون مضامین د کردن

 پرسـش  افـراد  بـین  در اجتمـاعی  هاي شبکه فراگیر و سریع ، اما گسترش)228: 2009 همکاران، و 9پمپک(

   .است آورده پدید وجامعه براي کاربران آنها احتمالی پیامدهاي درباره را هایی

در دانشگاه  1960عنوان شبکه اجتماعی اینترنتی یا وب محور با قالب امروزي براي نخستین بار در سال     
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نخستین سایت شبکه اجتمـاعی بـه    1997در ایاالت متحده آمریکا مطرح شد و پس از آن در سال  1ایلینویز

را به کاربرانش داد تا آنها  بتوانند فهرستی از دوستان شان ایجـاد   3د پروفایلاجازه ایجا 2نام سیکس دگریس

بعـد از آن، انفجـار تجـارت در    . ایجاد کنند که این سایت به دلیل عدم موفقیت، بعد از سه سال متوقف شد

و  5، اورکـات 4باعث به وجود آمدن شبکه هاي اجتماعی استر فرند 2002وب سایت هاي اجتماعی در سال 

دسترسی عمومی مردم به  2006در سال . و رشد قارچ گونه این سایت ها در فضاي مجازي شد 6اینو لینکد

اسـتفاده               8در دانشـگاه هـاروارد   7به فیس بوك آزاد شد، زیرا قبل از آن، این سایت تنها به صـورت پـایلوت  

  ).1390افتاده،( همچنین توییتر نیز در این سال پا به عرصه شبکه هاي اجتماعی گذاشت. می شد

هجـري شمسـی بـا حضـور      1383مفهوم شبکه هاي اجتماعی در ایران به طور گسترده در حدود سـال      

در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی به قدري سریع رشد کرد که پس از  شبکه اورکات

ایتی بود که توسط یکی از مهندسـان  اورکات س. ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد ،برزیل و آمریکا

بـود، ایـن پایگـاه را بـه      10او که دانشجوي دکتراي علوم کامپیوتر در دانشگاه استنفورد. طراحی شد 9گوگل

  ).50-52:1393افراسیابی(صورت یک شبکه اجتماعی اینترنتی طراحی کرد 

 بـا  .بـه تصـویر مـی کشـند     را شبکه مؤثر کارکرد پیچیده، اطالعاتی جامعه یک بستر در اجتماعی هاي شبکه

 درون شبکه ها، سازمان میان هاي متعدد شامل شبکه شبکه هاي از را ترکیبی جامعه تر، می توان دقیق نگاهی

 از اطالعـات  فرامرزي تصور نمـود کـه   هاي شبکه و نیز رایانه اي شبکه هاي شخصی، هاي شبکه سازمانی،

 اسـتفاده  مـورد  نیز نظارت براي مناسبی بستر عنوان به تواند می اطالعات این لذا. شود می جاري آنها طریق

  ). 2010، ١١برتوت و گریمز(گیرد  قرار

نیـز مطـرح مـی     ١٢شبکه هاي اجتماعی در سیر پیشرفت تکنولوژیک خود به عنوان رسانه هاي اجتماعی    

 یجمعـ  يهـا  رسـانه  از بعـد  که هستند رسانه از يا گونه باید گفت یاجتماع يها رسانهدر تعریف  .شوند

 نیا در که معنا نیبد ؛آورندی م فراهم را آن کننده افتیدر و امیپ دکنندهیتول انیم تعامل امکان و افتهی ظهور
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 و ارسـال  نـد یفرآ فرستنده، ام،یپ با فعاالنه و ایپو تعامل به و نبوده منفعل ام،یپ رندهیگ ای و مخاطب ها رسانه

 افـراد  بـه  که دارد را آن بازنشر و یارسال امیپ در راتییتغ جادیا امکان و پردازدی م امیپ ارائه بستر و افتیدر

).    170: ١،2000پوتنـام ( دهـد  بازنشـر  را خـود  يفکـر  يهـا  آمـوزه  و هـا  شهیاند با شده بیترک یامیپ گرید

جدیدترین مدل تقسیم بندي . تقسیم بندي ها و مدل هاي گوناگونی از رسانه هاي اجتماعی ارائه شده است

ترسیم شده است که رسانه هاي اجتماعی را به هفت گروه اصلی تقسیم  2011رسانه هاي اجتماعی در سال 

به عنوان مثال، وبالگ ها، میکـرو  . در هر گروه چند نوع مختلف از این رسانه ها قرار می گیرند. کرده است

اسـاس ایـن    بـر  .اري شده انـد وبالگ ها و ویکی ها، همگی در یک دسته و با عنوان ابزارهاي انتشار نامگذ

، هفت گونه اصلی رسانه هاي اجتماعی و مهمترین مصداق هاي هر نوع در حال حاضر به شرح دسته بندي

  ).1394حسینی،(بیان شده اند  1زیر هستند که در شکل 

  )1394حسینی، (چشم انداز رسانه هاي اجتماعی :1نمودار 

         
 مـی  اجـازه  افـراد  بـه  که هستند آنالینی خدمات اجتماعی، هاي شبکه باید گفت اجتماعیدر تعریف شبکه 

 کنند، معرفی دیگران به را خود باشند، داشته را خود شخصی پروفایل معین و مشخص سیستم یک در دهند

 ارتباطشان توانند می افراد طریق این از. کنند برقرار ارتباط دیگران با و بگذارند اشتراك به را شان اطالعات

در ).  2012، ٢بویـد و  الیسـون  ( دهنـد  شکلنیز  را اجتماعی جدیدي هاي ارتباط و نندک حفظ را دیگران با

جمع بندي تعاریف شبکه هاي اجتماعی می توانیم آنها را در دو مقوله فنی و جامعه شناختی ارتبـاطی قـرار   

بنا شده انـد مـی    2٣بنیاد وب محصول فناوري هاي مبتنی بر اینترنت که بر ،در نگاه فنی این شبکه ها. دهیم

                                                           
١ Putnam 
٢ Boyd , Ellison, 
٣ Web ٢ 

هفت گونه  

اصلی رسانه  

هاي اجتماعی  

ابزارهاي انتشار  

ابزارهاي به  

اشتراك گذاري   

ابزارهاي بحث  

ابزارهاي  

تجارت  ابزارهاي  

موقعیت  

ابزارهاي شبکه  

سازي اجتماعی 

ابزارهاي بازي  

اجتماعی   
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محتواي تولیدي بوسیله افراد و روابط حال از تعامـل ایجـاد شـده     ،باشند و از نگاه جامعه شناختی ارتباطی

  ).٣،2012و شاپینو ٢،پالنگر ١برتون( بوسیله اشتراك محتواي ارسالی در بستر شبکه ها می باشد

 معنادار شانیبرا يزیچ چه و هستندکسی  چه نکهیا از مردم درك به تیهو. است يچندبعدی ت مفهومیهو

 منـابع  ریسـا  بـر ینی شکل می گیرد کـه  مع اتیخصوص با وندیپی در تلق و درك نیا. می شود مربوط ،است

ــا ــاولو ییمعن ــد تی ــب شناســان جامعــه .دارن ــه دوبخــش  اغل ــت را ب                   ی و شخصــی تقســیم اجتمــاعهوی

   .)1397موالیی ،روشندل اربطانی ، ( می کنند

ـ  بهدیگران  طرف از که استی هایی ژگیو يمعنا بهی اجتماع تیهو ـ ا. ی شـود مـ  داده نسـبت  فـرد  کی  نی

 در .ینی اساسا چه کسـی اسـت  مع شخص هریی تلقی کرد که نشان می دهد ها نشانهی ها را می توان ژگیو

ـ فیک و اتیخصوص نیهمدیگري مربوط می کند که  افراد به را مذکور شخصگی ها ژیو نیا حال، نیع  اتی

چگونه شبیه دیگران  افراد کهمی کنند  مشخص وی دارند جمع بعد ،یاجتماع يها تیهو نیهمچن .را دارند

ی بـه  شخصـ  تیهو .یکدیگر متمایز می کند از مجزا و جداي افراد عنوان به رای ما را شخص تیهو .هستند

 و مـان  شـتن یخو از يفـرد  بـه  منحصـر شخصی است که از طریق آن معناي یگانه و  نیتکو و رشدمعناي 

  ).1386، ٤گیدنز(می کنیم خلق خود رامونیپ جهان با مان مناسبت

 نـژاد،  شـامل  هسـتند  وابسـته  هـم  بـه  عناصـر شکل از تعدادي مت يا دهیچیپ يساختارهاهویت ملی و دینی 

 چهـار  بـه  حـداقل  تـوان هویت ملی و دینی را  مـی  . قانون و استیس اقتصاد، قلمرو، دین و مذهب فرهنگ

، ز نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، زبـان مذهب و نمادهاي دینی که ا :ند ازا تقسیم کرد که عبارت عنصر

زبان و فرهنـگ و در   گوناگون يها جنبه شرفتیپ بهکه یی است ها سازمان شاملتاریخ و عوامل نهادي که 

  ).1397موالیی ، وروشندل اربطانی (نهایت هویت منجر می گردد

 و يفـرد  یزنـدگ  سـبک  بر آنها ریتأث و نقش و يمجاز یاجتماع يها شبکه مورد در یمختلف يها پژوهش

علت گـرایش و نحـوه اسـتفاده جوانـان از شـبکه هـاي اجتمـاعی        درباره . است گرفته انجام افراد یاجتماع

ـ نشان می دهد که ) 1395(سجادي هاي پژوهش  یافته  ،یاجتمـاع  ياقتصـاد  گـاه یپا ت،یـ قوم يرهـا یمتغ نیب

ـ  رابطـه هـاي اجتمـاعی    شبکه از استفاده نحوه با فرد تحصیالت و يندارید ـ  و دارد وجـود  يدار یمعن  نیب

گرایش جوانـان  علل در مورد ) 1389(عاملی پژوهش ،چنینهم .ستین معنادار رابطه استفاده نحوه و مذهب
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  ، حاکی ازانجام شده گیري از روش کیفی و مصاحبه عمیق بـا بهرهکه ایرانی به شبکه اجـتماعی فـیس بوك 

است که بیشترین دلیل استفاده کاربران از فیس بوك، حفظ ارتباط بــا دوسـتان و آشـنایان و جسـتجوي       آن

در پژوهشی بـه بررسـی اهـداف و    ) 1391( و بیات شهابی همچنین،. تهاي قدیمی اس دوستان و همکالسی

  نشـان   هـا  آن  هـاي  یافتـه . اند هاي اجتماعی مجازي پرداخته هاي عضویت جوانان شهر تهران در شبکه انـگیزه

حفـظ ارتباطـات    قدیمی، ایجاد و  روابط فعلی، احیاي ارتباطات  تـسهیل  مـنظور  دهد کـه اکثر کاربران به می

  .دانند هاي اجتماعی مجازي را سیاسی نمی فضاي شبکه د وان دوستانه بدان روي آورده

 عفاف و حجاب با یاجتماع يها شبکه از استفاده زانیم نیب که دهد یم نشان) 1396( يوقار پژوهش جینتا

 بـا  یزنـدگ  سبک و یخانوادگ روابط ،یفرهنگ هیسرما ،يندارید نیب نیهمچن. دارد وجود يدار یمعن رابطه

 و ٢تلگـرام  ،١نسـتاگرام یا از اسـتفاده  شیافزا با که گونه نیبد ؛دارد وجود يدار یمعن رابطه عفاف و حجاب

 از کـه  يافراد نیب در و میهست پژوهش نیا يآمار نمونه نیب در عفاف و حجاب تیرعا کاهش شاهد ٣نیال

 پـژوهش  يهـا  افتـه ی. باشـد  یم معکوس رابطه نیا ،کنند یم استفاده کمتر ای کنند ینم استفاده ها شبکه نیا

ـ  کـه  دهـد  یم نشان  یاجتماع يها بحران و تیهو لهئمس مورد در) 1395( ينوروز و يواحد ،یشامان  نیب

 رابطـه  آنهـا  یفرهنگـ  تیـ هو و يمجـاز  یاجتماع يها شبکه از تهران شهر 12 منطقه جوانان استفاده زانیم

ـ م اسـتفاده،  زانیم حضور، زمان مدت مؤلفه چهار در که شکل نیبد ؛دارد وجود يمعنادار  بـودن  فعـال  زانی

 یفرهنگـ  تیـ هو تیوضع با يمجاز یاجتماع يها شبکه يفضا در محتوا نمودن یتلق یواقع زانیم و کاربر

 ،کنـد  یمـ  دایـ پ شیافزا مؤلفه چهار نیا چه هر یعنی -دارد وجود معکوس جهت در دار معنا رابطه جوانان

 و جـاه  رفعـت  قـات یتحق بـا  راسـتا  هم خود پژوهش در آنها. ردیگ یم قرار مخاطره در شتریب یفرهنگ تیهو

 بـر  گـذار  ریتـأث  یعـامل  یاجتمـاع  يهـا  شبکه که کنند یم انیب) 1388( يقادر و یقاسم و) 1387( يشکور

 و تیفعال و مشارکت زانیم استفاده، زانیم ت،یعضو زمان مدت شیافزا با و هستند جوانان یاجتماع تیهو

. شـود  یمـ  فیتضع کاربران ینید و یمل تیهو ها شبکه نیا در شده ارائه مطالب يمحتوا کردن یتلق یواقع

 عضـویت  ریتأث تحت کاربران، جنسیتی هویت که اند داده نشان خود پژوهش در) 1395(يبدر و پور یعدل

 و یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  در عضـویت  زمان مدت بین همچنین،. دارد قرار يمجاز یاجتماع يها شبکه در

 بـا  یعنـی  خـورد؛  یمـ  چشم به معکوسی همبستگی جنسیتی، هویت و یاجتماع يها شبکه از استفاده میزان

 هویـت  ،یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  از اسـتفاده  میـزان  و یاجتمـاع  يها شبکه در عضویت زمان مدت افزایش

                                                           
١ Instagram 
٢ Telegram 
٣ Line 
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 يریرپـذ یتأث از حـاکی ) 1389( زاده قادي و احمدپور پژوهش يها افتهی. شود می تضعیف کاربران جنسیتی

 اسـت؛  سایبر فضاي در تعامل از وشناختی مناسکی اعتقادي، پیامدي، تجربی، گانه پنچ ابعاد در دینی هویت

 در تعامـل  و فرهنـگ  شدن جهانی کمابیش تاثیرات دهنده نشان سایبر فضاي در بیشتر تعامل که يا گونه به

 آذر جاللـی . شـود  یمـ  مشـاهد  محسوسـی  طـور  بـه  ایران در آن پیامدهاي و است دانشجویان سایبر فضاي

 از برخـی  بـه  دسـتیابی  صـدد  در »مجـازي  فضـاي  در دینـی  هویت بازنمایی« عنوان با یپژوهش در) 1384(

 دهـد  یم نشان يو پژوهش يها افتهی. است بوده جوان کاربران هویت بر مجازي فضاي در حضور راتیتأث

 روي و مجـازي  هـاي  ظرفیـت  یـا  دینداري و دینداران اندیشه بین مناقشات وجود بین معناداري رابطه  که

 مرکـز  توسـط  که یتحقیق به خود پژوهش در) 1388( يمحمد. دارد وجود يمجاز فضاي به جوانان آوردن

 ارتباطـات  شـدن  کـم  کـه  دهـد  یمـ  حیتوض و کرده اشاره  شده، انجام) ایسپا( ایران دانشجویان افکارسنجی

 سـبک  تغییر و اجتماعی هاي شبکه با ارتباط در که است مسائلی از دیگر یکی دوستان، درمیان چهره به ه چهر

 یـا  دوسـت  کـه  افـرادي  3/64 کـه  است آن از حاکی تحقیق، این نتایج. کرد اشاره آن به باید جوانان زندگی

 مالقات هم با دوستی از پس 7/35 تنها و اند نکرده مالقات ها آن با دوستی از پس اند، داشته اینترنتی دوستان

 بـین  در خـانواده  هـاي  ارزش بـر  اینترنـت  تأثیر بررسی دنبال به خود پژوهش در) 1389( کفاشی. اند داشته

 بـه  دانشـجویان  دسترسـی  شـامل  مسـتقل  متغیرهـاي . بـود  تحلیلی نظري الگوي یک دستیابی و دانشجویان

 فضاي اینترنت، تعاملی محیط اینترنت، به آنها وابستگی میزان اینترنت، از دانشجویان بیشتر استفاده اینترنت،

 محـیط  در آنهـا  شدن پذیرفته گروهی، مناظره و بحث در دانشجویان شدن وارد احساسی، روابط صمیمیت،

 اسـتفاده  مـورد  در خـانواده  اطـالع  میـزان  اینترنـت،  در بـودن  گمنام از رضایتشان احساس اینترنت، تعاملی

 یـک  وجـود  از پژوهش این نتایج. بودند خانواده هاي ارزش وابسته متغیر و اینترنتی هاي محیط از فرزندان

  . داشت حکایت وابسته متغیر و مستقل هاي متغیر بین در معکوس رابطه

دارد کـه    وجـود   اي مـورد نظره که چه چـیزي در سـایت  هدف  این بااي  نیز در مطالعه) 2008( ١جوینسون

هـا نمـوده و    بــا کـاربران شـبکه     مــصاحبه   کند، اقدام بــه  را تحریک به ماندن در فضاي شبکه می شخص

ایــن  .  اســت   و عوامل انگیزشی افراد را شناسایی کـرده  ، نیازها رفتار  ، باورها، ارزیابی شخصی  خصوصیات

  . است  بوك دلیل اصلی استفاده از فیس  ،پژوهش تعیین نمود که حفظ تماس

                                                           
١ Joinson 
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عنوان تفاوت هاي جنسیتی در استفاده از شـبکه هـاي    با پژوهشی )٢،2012مارتینز ووارتمننقل از ( ١ازمنم

مشخص کردن اهداف شخصی استفاده از شـبکه هـاي    ،مطالعههدف او از این  .را انجام داده است  اجتماعی

پـژوهش مـذکور     نتـایج   تحلیـل  .اجتماعی با تمرکز بر تفاوت هـاي مـمکن در بین زنان و مردان بوده است

برقراري ارتباط، ایجاد روابط جدیـد، اسـتفاده    شاملبه چهار بخش  را می توان که اهداف استفادهنشان داد 

جنسیت   بین  داري در تـفاوت هاي معنی. تقسیم کرد براي اهداف آکادمیک و پیگیري دسـتور کـار مشخص

، بـود ه تفاوت در ایجاد مخاطبـان جدیـد بـه نــفع مـردان      ک درحالی -دگردیشده یافت یاد در همه اهداف 

   .بودتفاوت ها در سه هدف دیگر کاربران به نفع زنـان 

 از بیش را جوانان ویژهه کابران خود ب ٣زندگی هاي سبک فناوري ها، گونه که پیشتر اشاره شد، این همان    

 جوانـان  کـه  اسـت  ایـن  توجه جالب مسئله بنابراین .اند داده تغییر سنتی هاي سایر گروه زندگی هاي سبک

در فضـاي کنـونی    ،به عبارت دیگر. دهند می فناوري وفق با شرایط حاکم در جهان مبتنی بر را خود چگونه

 یبضـر  یشافـزا و نیـز   6اینستاگرام و 5اپ واتس ،4توییتر هایی مثل شبکه به کاربران جامعه که شاهد گرایش

ـ افـراد جامعـه    یندر ب ٧همراه هوشمند يبه خصوص با تلفن ها یاجتماع ينفوذ شبکه ها جوانـان   ویـژه ه ب

. گرفـت  یـده ناد یرياز کارگزاران جامعه پذ یکیرا به عنوان  یاجتماع يتوان کارکرد شبکه ها ینمهستیم، 

 شبکه از همدان استان جواناناستفاده  بدین منظور  پژوهش حاضر به منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه

آنان با بررسی میزان تأثیر ایـن شـبکه هـا بـر چهـار متغیـر        و چالش هاي پیش روي مجازي یاجتماع هاي

  . حجاب و عفاف، هویت دینی و فردي، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا انجام گرفت

 پژوهشروش شناسی 

در یک پـژوهش مـی باشـد و     ها ترین اصول ومعیار از مهم ،انتخاب یک روش تحقیق علمی و قابل اطمینان

  مطالعـه . رسیدن به اهداف علمی مورد نظر بدون انتخاب یک روش صحیح و منطقـی امکـان پـذیر نیسـت    

 بـه  شیگـرا  تیوضعحاضر از نمونه مطالعات توصیفی پیمایشی بوده که در سطح استانی به دنبال شناسایی 

 ،يفرد و ینید تیهو عفاف، و حجاب بر ها شبکه نیا تأثیر یبررس بر تأکید با مجازي یاجتماع هاي شبکه

 وجز هدف، لحاظ به پژوهش نیا. باشد می همدان استان جوانان نیب در انزوا و یافسردگ و خانواده با تعامل

                                                           
١ Mazman 
٢ Martínez & Wartman 
٣ Life styles 
٤ Twitter 
٥ Whatsapp 
٦ Instagram 
٧ Smart phones 
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الزم به ذکر است طبق . کلیه جوانان استان همدان می باشند آنآماري   جامعه و است کاربردي يها پژوهش

بر اسـاس آخـرین   . شوند سال جوان محسوب می 29تا  14اعالم رسمی وزارت ورزش و جوانان کلیه افراد 

روش نمونه گیري هم . نفر اعالم شده است 627442جمعیت جوان استان همدان  ،سرشماري صورت گرفته

 بدین صورت که در ابتدا تمامی شهرستان هاي استان همـدان بـه   ؛اي بود به صورت خوشه اي چند مرحله

سه خیابان  ،سپس در خوشه دوم بر اساس نواحی شهري مشخص شده عنوان خوشه اول در نظر گرفته شد

بـه تعـداد مشـخص شـده      ،از ناحیه شهري انتخاب و در خوشه سوم نیز در بین جوانان ساکن در سه محله

در نفـر    430در نهایـت  ، حجم نمونـه  فرمول کوکران محاسبه از طریق گفتنی است با. پرسشنامه توزیع شد

  . نظر گرفته شد

و  گرفـت  قـرار  یبررسـ  مـورد  پـژوهش  ينظـر  یمبان ابتدا اطالعات، يآور جمع ابزار هیته و ساخت يبرا

 ییمحتـوا  یـی روا . شـد محقق ساخته استفاده هاي  پرسشنامهها از  آوري اطالعات و داده براي جمعدرنهایت 

 شبکه هاي اجتماعی مجازي حوزه در نظر صاحب افراد از نفر ده يبازخوردها و نظرات اساس بر پرسشنامه

درصـد   10همچنین براي به دست آوردن پایایی پرسشنامه ها ابتدا پرسشنامه ها در بین حدود  .آمد دست به

به دست  71/0مقدار قابل قبول  با میزان پایایی آن ،از افراد جامعه توزیع و با استفاده از روش آلفاي کرونباخ

اف استفاده و شرایط مربـوط  گفتنی است در پرسشنامه مذکور میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی، اهد.آمد

به حجاب و عفاف، هویت فردي، تعامل خانوادگی و افسردگی و انزوا در این شبکه ها مورد بررسـی قـرار   

  .گرفت

، پرسشنامه ها در بین افراد نمونه توزیع و پس از تکمیل و گردآوري، از سنجش و تایید روایی و پایایی پس

در  دو سطح توصـیفی و اسـتباطی    spss تحلیل داده هاي آماري افزارداده هاي مورد نیاز با استفاده از نرم 

  .مورد تحلیل قرار گرفت

  یافته هاي پژوهش 

 .ابتدا برخی از داده ها به صورت توصیفی گـزارش مـی شـود    ،به منظور تحلیل داده هاي حاصل از پژوهش

همچنین براي بررسی معنی داري هر یک از گویه هاي مربوط به وضعیت شبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي و    

  . هاي پژوهش پاسخ داده می شود تک نمونه اي به سؤال tجوانان با استفاده از آزمون 
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دهد کـه   محبوب ترین شبکه هاي اجتماعی مورد استفاده نشان می موردنتایج به دست آمده از پژوهش در 

به عنوان همه گیرترین شبکه استفاده می کنند و پـس از آن رتبـه    ١درصد از پاسخ دهندگان از  تلگرام 7/96

درصد از پاسخ دهندگان از آن استفاده می کنند و جایگـاه سـوم    47تعلق دارد که حدود   ٢دوم به اینستاگرام

  .درتعلق دا 8/18با ضریب نفوذ  ٣نیز به پیام رسان واتس آپ

تفـریح و  نشان داد که اهداف جوانان از استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي در خصوص نتایج  ،چنینهم

ی،  علمـ ی، خانوادگهدف هاي  ،پس از آن .سرگرمی اولین هدفی است که پاسخ دهندگان دنبال می کرده اند

ی و در نهایـت  ابیـ  دوسـت ی، مـذهب ی، لیتحصی، ورزشي، هنری، شغلي، اقتصادی آموزشي، خبری، اجتماع

ی به عنوان آخرین اولویت در هدف استفاده افراد از شبکه هاي اجتمـاعی مجـازي بیـان شـده     اسیس آگاهی

  .است

توصیف جوانان استان همدان از شرایط فرهنگی حاکم بر جو عمومی شبکه هاي اجتمـاعی پـر بازدیـد بـر     

 نیانگیمتایج حاصل در واقع نمایش ن .نمایش داده شده است  1در جدول مبناي متغیر هاي کلیدي پژوهش 

ي است کـه از پاسـخ بـه سـؤاالت     مجاز يها شبکه یفرهنگ تیوضع به مربوط يها هیگو اریمع انحراف و

توصیف وضعیت موجود و همچنین رعایت این عنصر از سوي خود فـرد و بـا در نظـر     موردپرسشنامه در 

  .به دست آمده است 3گرفتن میانگین نظري 

  میانگین و انحراف معیار گویه هاي مربوط به وضعیت فرهنگی شبکه هاي مجازي :1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  گویه  ردیف  متغیر

حجاب و 

 عفاف

 31/1 25/3  .در شبکه هاي اجتماعی مفاهیم دینی همچون حجاب و عفاف رعایت می شود  1

 04/1 21/2  .رعایت می کنمدر شبکه هاي اجتماعی مفاهیم دینی همچون حجاب و عفاف را   2

 12/1 34/2  .پوشش افراد در زندگی واقعی آنها تأثیر زیادي از شبکه هاي اجتماعی می پذیرد  3

 22/1 64/3  .نوع پوشش من در زندگی واقعی از شبکه هاي اجتماعی الگو گرفته می شود  4

هویت 

  افراد 

 21/1 80/3  .دارند همه افراد با مشخصات واقعی در شبکه هاي اجتماعی حضور  5

 26/1 40/2  .دهد تري با دیگران را می دنیاي مجازي به من امکان برقراري روابط اجتماعی آسان  6

 10/1 68/2  .معرفی کنم کند تا خود و تجربیاتم را دنیاي مجازي من را ترغیب می  7

 16/1 27/2  .ابراز می کنند، دارندافراد در دنیاي واقعی رفتار متفاوتی با آنچه در شبکه هاي اجتماعی   8

 32/1 19/2  .دارم با مشخصات واقعی در شبکه هاي اجتماعی حضورمن   9

تعامل با 

  خانواده

 30/1 23/3  .حضور افراد در شبکه هاي اجتماعی بر کاهش تعامالت خانوادگی تأثیر ندارد  10

 65/1 06/3  .تأثیر نداردحضور من در شبکه هاي اجتماعی بر کاهش تعامالت خانوادگی   11

 28/1 47/2  .ست، سست شدن ارکان خانواده هایکی از پیامدهاي حضور در شبکه هاي اجتماعی  12

                                                           
١ Telegram 
٢ Instagram 
٣ WhatsApp 
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 21/1 68/2  .مشکلی با استفاده خانواده ام از شبکه هاي اجتماعی ندارم  13

افسردگی 

  و انزوا

14  
مجازي را افزایش می شبکه هاي اجتماعی، میزان و کیفیت تعامالت اجتماعی در فضاي 

  .دهند
55/2 18/1 

15  
 یواقع یاجتماع يها-تیفعال به میرمستقیغ ای میمستق صورت به یاجتماع هاي شبکه ياعضا

  .شوند یم بیترغ
70/2 08/1 

16  
شبکه هاي اجتماعی باعث انزوا و کاهش سطح مراودات اجتماعی در زندگی اجتماعی می 

  .شوند
68/2 10/1 

 18/1 94/2  .افراد در شبکه مجازي پیدا می کنند باعث جبران تنهایی آنها می شونددوستانی که   17

18  
استفاده از شبکه هاي اجتماعی به من حس آرامش بیشتري از فعالیت در جهان واقعی را 

  .دهد می
06/3 23/1 

19  
حس بدي خواهم  ،اگر یک یا دو ساعت نتوانم از محتواي شبکه هاي اجتماعی آگاهی یابم

  .داشت
18/3 28/1 

در . اسـت  3حـد وسـط   . میانگین و انحراف معیار براي گویه هاي پرسشنامه مشخص است ،در جدول باال

بوده اند و با گویه هـایی کـه میـانگین     موافق دهندگان با آنها دارند، پاسخ 3گویه هایی که میانگین کمتر از 

است و بیانگر این است  25/3داراي میانگین  1گویه  شماره . بیشتري کرده اند مخالفتاعالم  ،دارند 3باالي 

که به طور کلی پاسخ دهنگان بر این باور بوده اند که در شبکه هاي اجتماعی مفاهیم دینی همچون حجـاب  

را است که در واقع نشان می دهد افراد خود  21/2داراي میانگین  2گویه شماره . و عفاف رعایت نمی شود

بیانگر این است پاسخ دهنـدگان بـر ایـن     3گویه شماره . در رعایت حجاب و عفاف مقید گزارش کرده اند

گویه شـماره  . ردیپذ یم یاجتماع يها شبکه از يادیز تأثیر آنها یواقع یزندگ در افراد پوششباور بوده اند 

 يهـا  شبکه از یواقع یزندگ در  خودشان پوشش نوعبیانگر این است پاسخ دهنگان بر این باور بوده اند  4

 يهـا  شـبکه  در یواقعـ  مشخصات با افراد همهبیانگر این است  5گویه شماره . است گرفتهن الگو یاجتماع

بیانگر این واقعیت است که  6گویه شماره . و از هویت هاي جعلی استفاده می کنند دارندن حضور یاجتماع

گویه شماره  ،و در ادامه دهد یم را گرانید با يتر آسان یاجتماع روابط يبرقرار امکان آنها به يمجاز يایدن

ـ به دیگـران   را شان اتیتجرب و خود تا کند یم بیترغ را آنها يمجاز يایدنموید این نکته است که  7  یمعرف

 رفتـار  یواقع يایدن در باید گفت که پاسخ دهندگان معتقدند که دیگران 9و  8گویه شماره  مورددر  .نمایند

 بـا و البته شخص خودشان این گونـه نبـوده و    دارند کنند، یم ابراز یاجتماع يها شبکه در آنچه با یمتفاوت

 12و  11و  10همچنین افراد در گویه هاي شـماره  . نددار حضور یاجتماع يها شبکه در یواقع مشخصات

 حضور، بیان داشته اند که  با خانواده ها در فضاي مجازي استتشریح شرایط تعامل افراد پیرامون که  13و 

 يامـدها یپ از یکـ و ی دارد تـأثیر  یخـانوادگ  تعـامالت  کاهش بر یاجتماع يها شبکه دردیگر  افراد خود و 
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ولی در عین حـال و بـا آگـاهی از ایـن      ،هاست خانواده ارکان شدن سست ،یاجتماع يها شبکه در حضور

در بررسی گویـه  . مشکلی هم با حضور افراد خانواده خود در شبکه هاي مجازي اجتماعی ندارند ،وضعیت

ـ م ،یاجتماع يها شبکهبه این نتیجه می رسیم که  افراد معتقدند   19تا  14شماره  ـ فیک و زانی  تعـامالت  تی

ـ فعال بـه  میرمسـتق یغ ای میمستق صورت به یاجتماع يها شبکه ياعضاو  دهند یم شیافزا رای اجتماع -تی

 سـطح  کـاهش  و انزوا باعث یاجتماع يها شبکهولی در عین حال  ،شوند یم بیترغ یواقع یاجتماع يها

 شبکه در افراد که یدوستان ،و براي  پاسخ به این انزوا شوند یم یاجتماع یزندگ در ی فرداجتماع مراودات

 از اسـتفاده نکته مهم دیگر اینکه افراد معتقدنـد کـه    .شوند یم آنها ییتنها جبران باعث کنند یم دایپ يمجاز

ـ  اگـر و  دهـد  یمن را یواقع جهان در تیفعال از يشتریب آرامش حس آنها به یاجتماع يها شبکه  دو ایـ  کی

  .داشت ندنخواه يبد حس ند،ابی یآگاه یاجتماع يها شبکه يمحتوا از ندنتوان ساعت

تـأثیر اسـتفاده از شـبکه     زیر در مورد فرضیه هاي  ،2اساس تحلیل نتایج ارائه شده در جدول  در ادامه و بر

  :مورد بررسی قرار گرفتهاي اجتماعی مجازي  

 .می شودجوانان در بین حجاب و عفاف  باعث کاهش رعایتشبکه هاي اجتماعی مجازي  .1

 .می شودهویت فردي و دینی جوانان  باعث ایجاد اختالل درشبکه هاي اجتماعی مجازي  .2

 .می گرددتعامل جوانان با خانواده ها  باعث کاهششبکه هاي اجتماعی مجازي  .3

 .می شودافسردگی و انزواي جوانان  باعث افزایششبکه هاي اجتماعی مجازي  .4

متغیـر   4تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بـر   مورددر  بررسی فرضیه هاي مطرح شده به منظور 

 از اسـتفاده  باحجاب و عفاف، هویت فردي و دینی، تعامل جوانان با خانواده ها و افسردگی و انزاواي افراد 

بـا اسـتفاده از   که الزم به ذکر است . بررسی و تحلیل یافته هاي پژوهش پرداختیم به يا نمونه تک t آزمون

همچنـین بـراي   . براي پاسخ به سؤاالت در نظر گرفته شـد   3میانگین نظري  ،نظر کارشناسان و متخصصان

داراي تفـاوت   3قضاوت درباره اینکه میانگین به دست آمده براي هر مؤلفه با میانگین نظري یا حـد وسـط   

آزمـون   ،معنی دار و قابل تعمیم به کل جامعه است یا صرفاً داراي تفـاوت جزئـی و غیرقابـل تعمـیم اسـت     

  .آمده است 2نتایج این آزمون در جدول . تک نمونه اي یکی از بهترین آزمون ها خواهد بود tآماري 

  

  

  



١٣ 
 

 3) حد وسط(اي براي مقایسه میانگین به دست آمده براي هر گویه با میانگین نظريتک نمونه tنتایج آزمون . 2جدول 

  میانگین  مؤلفه  ردیف
انحراف 

  معیار

  3: نظري tمقدار 

t  معنی داري سطح  آزاديدرجه  

  00/0* 429 -51/6  60/0  81/2  تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر حجاب و عفاف 1

 00/0* 429 -65/12  56/0  68/2  تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر هویت فردي و دینی  2

 00/0* 429 -38/3  77/0  89/2  تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر تعامل با خانواده  3

 00/0* 429 19/4  50/0  10/3  تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر افسردگی و انزواي جوانان  4

موافقـت و  . داري مشخص است، درجه آزادي و سطح معنیtمیانگین و انحراف معیار، مقدار   2در جدول 

تر است را می توان به کل جامعـه تعمـیم   پایین 05/0داري براي آنها از هایی که سطح معنیمخالفت با گویه

موافقت با تأثیر منفـی  (منفی نشانه پایین بودن میانگین به دست آمده از میانگین نظري tهمچنین مقادیر . داد

موافقت با تأثیر مثبـت  ( 3مثبت بیانگر بیشتر بودن میانگین آن مؤلفه نسبت به میانگین نظري  tو مقادیر ) آن

  .است) آن

حجـاب و   کاهش رعایـت  استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي برنقش نخست مبنی بر ض فر بررسیدر 

نشـان مـی دهـد کـه       00/0و سطح معنـی داري   ) -51/6(به دست آمده  t عفاف جوانان باید گفت مقدار 

بنـابراین   .عامل تضعیف حجاب و عفاف در بین جوانان مـی باشـد   ،استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي

 .ج به دست آمده فرض صفر را رد می کندنتای

استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر هویت فردي و دینی جوانـان   تاثیر دوم مبنی بر فرض بررسیدر  

نشان می دهد که اسـتفاده از شـبکه    00/0و سطح معنی داري  ) -65/12(به دست آمده  t باید گفت مقدار 

 .دي و دینـی در بـین جوانـان مـی باشـد     اختالل در  هویـت فـر   هاي اجتماعی مجازي عامل قوي در ایجاد

  .بنابراین نتایج به دست آمده فرض صفر را رد می کند

استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر تعامل جوانان و خـانواده هـا     نقشسوم مبنی بر  بررسی فرضدر 

نشان می دهد کـه اسـتفاده از شـبکه     00/0و سطح معنی داري  )  -38/3(به دست آمده  t باید گفت مقدار 

عامل پایین آمدن سطح  تعامل جوانان و خانواده ها و بـه تبـع آن ایجـاد مشـکالت      ،هاي اجتماعی مجازي

  .بنابراین نتایج به دست آمده فرض صفر را رد می کند .درون خانوادگی می باشد

 جوانـان  يانزوا و یافسردگمجازي بر چهارم مبنی بر تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتماعی  در بررسی فرض

نشان می دهـد کـه اسـتفاده از شـبکه       00/0و سطح معنی داري  ) 19/4(به دست آمده  t باید گفت مقدار 

عامل پایین آمدن سطح افسردگی جوانان و رهایی ایشان از انـزواي فـردي و بـاالتر     ،هاي اجتماعی مجازي
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بنابراین نتایج به دست آمده نمی تواند فرض صفر را  .باشدرفتن سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی آنان می 

  .رد نماید

  بحث و نتیجه گیري

 را اسـت  یـی همگرا همان که  شبکه موثر کارکرد پیچیده، اطالعاتی جامعه یک بستر در اجتماعی هاي شبکه

 هـا،  سـازمان  میـان  هاي شبکه: است متعدد هاي شبکه از ترکیبی جامعه تر، دقیق نگاهی با .دنکن می تصویر

 و مـرزي  فـرا  هاي شبکه ها این بر عالوه و يا رایانه هاي شبکه شخصی، هاي شبکه سازمانی، درون شبکه

 و اجتماعی هاي شبکه اجتماعی، هاي شبکه خروجی مطالعه اجتماعی، هاي شبکه در جمعی خرد .اطالعات

 جملـه  از صـمیمیت  و صـداقت  و اعتمـاد  مختلـف،  هاي فرهنگ انتقال گزینشگر، کاربران آنالین، تبلیغات

 .دارنـد  اختیار در انحصاري طور به را اینترنت بستر در موجود اجتماعی هاي شبکه که هستند هایی ویژگی

 از  فرهنگـی  هاي فرآورده انواع از بزرگی مخازن به تبدیل اینکه دلیل به ها شبکه این امروزه ،گرید يسو از

 اند، شده شان کاربران به متعلق غیرتصویري و تصویري هاي داده دیگر و ها فیلم ها، عکس نوشتارها، قبیل

 هـاي  حـوزه  ازجملـه  شـوند؛  می محسوب بشري دانش مختلف هاي حوزه در مهمی پژوهشی هاي عرصه

 علـوم  و تصـویري  هنرهـاي  دوسـویه  ارتباط از که تصویري شناسی جامعه همچون اي رشته میان مطالعاتی

 حـوزه،  ایـن . پـردازد  مـی  اجتماعی زندگی با تصویري عناصر رابطه تبیین به و گرفته نشئت شناختی جامعه

 فرهنـگ  از بخشی عنوان به را جوامع در شده تولید تصویري هاي گونه ازجمله تصویري مواد انواع مطالعه

 و هنجارهـا  گرید يها يفناور ریسا مثل هم یاجتماع يها شبکه متخصصان گفته به بنا .شود می شامل آنها

 یاجتماع و یفرهنگ روابط يریگ شکل و يمجاز یاجتماع يها شبکه .دارند را خود خاص يها يناهنجار

 دادن نشـان  و بـروز  يبرا فضا زین و اطالعات تبادل و کسب يبرا يدیمف ابزار که حال نیع در آن، قالب در

ـ ب بـه  .دباشـ  زین مخرب دتوان یم است آن ياعضا یفرهنگ تیهو  ابـزار  یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  گـر، ید انی

 يهنجارهـا  و هـا  ارزش و هـا  مؤلفـه  به يبندیپا عدم لیدل به فساد باعث تواند یم هم که است يقدرتمند

 بـا  نیبنـابرا  .آورد فـراهم  را افراد یواجتماع یفرهنگ ،یعلم رشد و میتعل و آموزش ابزار هم و شود جامعه

ـ م روابط و  گرفته شکل يمجاز يفضا در یزندگ از يدیجد شکل ،يمجاز یاجتماع يها شبکه  وجود  انی

لـذا  . است مانده يجا بر یاجتماع روابط بر يانکار رقابلیغ راتییتغ و  کرده تفاوت آن یسنت شکل با افراد

 و مجازي یاجتماع هاي شبکه به همدان استان جوانان شیگرا زانیم ییشناسا هم پژوهش نیا یاصل هدف
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. باشـد  یمـ  مورد از متغیر هاي کلیدي زنـدگی جوانـان   4تأثیرات استفاده از این شبکه ها بر  کردن مشخص

  :از ندا عبارت خالصه طور به که شد و بررسی طرحفرضیاتی  سئواالت و هدف نیا به دنیرس يبرا

 ؛ها عامل ستمیس برحسب جوانان نیب در استفاد مورد يمجاز یاجتماع يها شبکه مختلف يها گونه  

 پالس، گوگل ن،یال سبوك،یف آپ، واتس نستاگرام،یا تلگرام، یاجتماع يها شبکه که دهند یم نشان ها افتهی

  . هستند همدان استان جوانان نیب در يمجاز یاجتماع يها شبکه نیطرفدارتر پربه ترتیب  تانگو و بریوا

 ؛جوانان نیب در يمجاز یاجتماع يها شبکه از استفاده اهداف  

  بـه  همدان استان جوانان نیب در يمجاز یاجتماع يها شبکه از استفاده اهداف که دهند یم نشان يها افتهی

 یآگـاه  ،ياقتصـاد  ،یآموزشـ  ،یاجتمـاع  و يخبـر  يریگ بهره ،یعلم ،یخانوادگ ،یسرگرمو  حیتفر بیترت

  .است یاسیس تینها در و یابی دوست ،یمذهب ،یلیتحص ،یورزش ،يهنر ،یشغل

 ؛جوانان عفاف و حجاب تیوضع بر يمجاز یاجتماع يها شبکه نقش  

 یمنف تأثیرات جوانان و عفاف تیوضع بر يمجاز یاجتماع يها شبکه از استفاده که دهند یم نشان ها افتهی

  .گردد یم جوانان يبرا نهیزم نیا در یمشکالت جیترو باعث عمال و رددا

 ؛ینید و يفرد تیهو بر يمجاز یاجتماع يها شبکه نقش  

 رددا یمنف تأثیرات ینید و يفرد تیهو بر يمجاز یاجتماع يها شبکه از استفاده که دهند یم نشان ها افتهی

  .گردد یم جوانان يبرا نهیزم نیا در یمشکالت جیترو باعث عمال و

 ؛خانواده با تعامل بر يمجاز یاجتماع يها شبکه نقش  

 یمنفـ  تـأثیرات  خـانواده  با افراد تعامل بر يمجاز یاجتماع يها شبکه از استفاده که دهند یم نشان ها افتهی

  .گردد یم جوانان يبرا نهیزم نیا در یمشکالت جیترو باعث عمال و رددا

 ؛انزوا و یافسردگ بر يمجاز یاجتماع يها شبکه نقش   

مجازي عامل پایین آمدن سطح افسردگی جوانـان   یاجتماع يها شبکه از استفاده که دهند یم نشان ها افتهی

  .باالتر رفتن سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی آنان می باشدو رهایی ایشان از انزواي فردي و 
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The study is to identify the purpose, extent and method of using the youth of 
Hamadan province from virtual social networks and the challenges facing them 
by examining the impact of these networks on four variables of hijab and 
chastity, religious and individual identity, interaction with family and 
depression and isolation. The statistical population of this study was all 
individuals aged ١٤ to ٢٩ years old in Hamadan province. A researcher-made 
questionnaire was used to collect data, which was validated by experts and the 
reliability level of ٠٫٧١ was obtained using Cronbach's alpha method. T-test 
was used to analyze the data according to the level of measurement of variables. 
The results showed that Telegram has the first rank of influence among the 
youth and entertainment and entertainment has been the main purpose of using 
social networks. Findings with a significance level of ٠/٠٥ showed that virtual 
social networks reduce compliance with hijab and chastity, disturbing individual 
and religious identities, and weakness in the interaction of individuals with their 
families. The findings also indicated that virtual social networks do not have a 
significant effect on the degree of depression and individual isolation of young 
people. 

Keywords: Youth, Social Network, Veil and Chastity, Identity, Family 
Interaction and Depression 
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