
1
 

واکاوی علل گرایش جوانان شهر زنجان به شبکه های 
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رسانه ه��ای اجتماعی مج��ازی به طور فزاینده ای برای برقراری ارتباط، یادگی��ری و همکاری مورداستفاده قرار 
می گیرن��د و برای برخی از افراد به یک عادت بالق��وه مشکل ساز و اعتیادآور تبدیل شده اند. از این رو، شناسایی 

علل گرایش افراد به این شبکه ها ضرورت دارد. 
پژوه��ش حاض��ر با هدف شناسای��ی علل گرایش جوان��ان به شبکه ه��ای اجتماعی مجازی ب��ه روش پدیدار 
شناختی تفسیری انجام شد. جامعه مورد مطالعه، دختران و پسران عضو شبکه های اجتماعی شهر زنجان بودند. 
نمونه بررسی شده 15 نفر از جامعه مورد نظر بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب 
شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده های کیفی به دست آمده گردآوری، ثبت، کدگذاری و 

طبقه بندی شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کالیزی استفاده شد.
تحلی��ل تج��ارب مشارکت کنندگ��ان در مصاحبه ها نش��ان داد 13 عامل جذابیت و تازگ��ی، احساس تنهایی، 
هیجان خواه��ی، سرکوب مشکالت فردی، حفظ و ت��داوم روابط صمیمی، تسهیل روابط بین فردی، ابراز وجود، 
سرگرمی و وقت گذرانی، آموزش و یادگیری، اطالع رسانی و اطالع گیری، تجارت الکترونیکی، همنوایی گروهی 

و صرفه جویی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی مؤثر بوده اند.
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بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود دختران و پسرانی که به شبکه های اجتماعی مجازی اعتیاد دارند مورد 
ارزیاب��ی روان شناختی قرارگیرن��د، مشکالت آنها از قبیل احساس تنهایی و سرکوب درمان شود و هیجان خواهی 

آنها با روش های دیگری تعدیل گردد. 
ع��الوه بر آن علل گرایش مثبت جوانان مانند حفظ و تداوم روابط صمیمی، تسهیل روابط بین فردی، آموزش 
و یادگی��ری، اطالع رسان��ی و اطالع گیری، تجارت الکترونیک��ی و صرفه جویی از ط��رف خانواده ها و نهادهای 

اجتماعی مورد توجه و تقویت قرار بگیرد.

واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی، جوانان و پدیدار شناسی
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مقدمه 
العات، امکانات 

ّ
رش��د ف��ن آوری در قرن بیست و یکم باع��ث دگرگونی زندگی افراد شده است. ف��ن آوری اط

زی��ادی در عرصه های علمی، اجتماعی و اقتص��ادی ایجاد کرده که دسترسی به اینترنت از شاخص های مهم آن 
است )سلیمانی، سعدی پور و اسدزاده، 1395(. اینترنت به دلیل دسترسی و استفاده آسان، هزینه کم و گمنامی 
العات، ارسال ایمی��ل، تارنماهای گفتگو، 

ّ
کارب��ران مورد توج��ه قرار گرفته و کارب��ران از آن برای جستج��وی اط

بازی ه��ای آنالین )برخط(، گ��وش دادن به موسیقی و تماشای فیلم استف��اده می کنند )یوسف جمال، حمیدی، 
جالل��ی فراهانی و رجب��ی، 1396(. در سال های اخیر اینترنت کاربرد وسیعی یافت��ه و به بخشی از فعالیت های 
روزم��ره اف��راد تبدیل شده است. دسترسی آسان به اطالعات مورد نی��از در هر زمینه و مطلع شدن از رویدادهای 
مه��م در هرنقط��ه از جه��ان، توسط اینترنت ممکن ش��ده )فنگ و وانگ، وانگ و حسی��ان1، 2019 و مرتضایی و 
رحیمی ن��ژاد، 1395( و ای��ن امر منجر به افزایش روز افزون استفاده از آن در دنیا گردیده است. بر اساس گزارش 
موسس��ه هوت سوئیت2 در س��ال 2019، 4/39 میلیارد کاربر اینترنت وجود داشته ک��ه این رقم در مقایسه با ماه 
ژانویه 2018، 366 میلیون )9 درصد(، افزایش داشته است. درایران میزان استفاده از اینترنت در سال 2019 در 

در مقایسه با سال 2018، 29 درصد افزایش داشته است )موسسه هوت سوئیت، 2019(.
امروزه با گسترش اینترنت، نسل جدیدی از روابط که به  خوبی توانسته در زندگی مردم نفوذ کند، شبکه های 
اجتماع��ی مجازی هستند )افشاری، افشاری، میرزایی و کنگ��اوری، 1394(. مهمترین و موفق ترین شبکه های 
اجتماع��ی که بیشتری��ن طرفدار      را دارن��د، شبکه های فیسبوک3، توئیت��ر4، الین5، وایبر6، وات��س آپ7، تلگرام8، 
یوتی��وب9 و اینستاگ��رام10 هستند که در مدت زمان کوتاهی رشد کرده و روز ب��ه روز به محبوبیتشان در بین مردم 
اف��زوده می شود )لی و لی،112010(. شبکه های اجتماعی مجازی، ب��رای تارنماهای اینترنتی به کار می روند که 
اف��راد ب��ا عضویت در آنها، امکان دستیابی به اطالعات سایر اعضا، ب��ه اشتراک گذاری تولیدهای متنی، صوتی، 
تصویری، تشکیل گروه هایی بر اساس عالیق مشترک با برخی از دیگر اعضا را دارند )بشیر و افراسیابی، 1391(. 
ای��ن شبکه ه��ا، شکل نوینی از ارتباط  هستند که نگرش و رفتارهای جدیدی به وجود آورده، رشد روزافزون داشته 
و در زندگ��ی افراد نفوذ کرده اند )صادق زاده، 1396(. در ای��ن شبکه ها فضاهایی به وجود می آید که اشخاص با 
دوست��ان جدید آشنا می شوند و همچنین دوستان قدیمی خود را پی��دا می کنند، عقاید، نظرات، عکس، ویدئو و 
الع می یابند و بدون توجه به 

ّ
صدای خود را باهم به اشتراک می گذارند، از خبرها و رویدادها در هر زمینه ای اط

مرز، فرهنگ، زبان و جنس به تبادل اطالعات و تعامل با همدیگر می پردازند. به این افراد، »کاربران شبکه  های 
1. Feng, Wong, Wong & Hossain
2. Hootsuite
3. Facebook
4. Twitter
5. Line
6. Viber
7. WhatsApp
8. Telegram
9. YouTube
10. Instagram
11. Lee & Lee
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اجتماعی« می گویند )کامرون و ماساکارنس1، 2020؛ عقیلی و پوری، 1390(.
شبکه های اجتماعی اینترنتی، با استقبال فراوانی از سوی جوانان مواجه شده اند؛ به طوری که آن ها بخش قابل 
توّجه��ی از اوقات خ��ود را در این شبکه ها سپری می کنند )مارنگو، پلت��ی و سیتانی2، 2020؛ کریک، ارسالن، 
ستینکیا و مهمت،3 2015(. بر اساس گزارش موسسه هوت سوئیت، در سال 2019، 3/484 میلیارد کاربرفعال 
رسانه های اجتماعی مجازی وجود داشته که این رقم در مقایسه با سال 2018، 288 میلیون )9 درصد(، افزایش 
پی��دا ک��رده است. 24 درصد از کارب��ران با هدف کسب و ک��ار از شبکه های اجتماعی استف��اده کرده اند. میزان 
استف��اده از شبکه ه��ای اجتماعی مج��ازی در سال 2019 در ایران در مقایسه با س��ال 2018، 18 درصد افزایش 
داشته است. در سال 2014 متوسط استفاده کاربران شبکه های اجتماعی مجازی در طول شبانه روز یک ساعت 
و 37 دقیق��ه ب��وده که در س��ال 2019، به 2 ساعت و 16 دقیق��ه افزایش یافته است- که برابر ب��ا یک هفتم زمان 

بیداری کاربران است )موسسه هوت سوئیت، 2019(.
شبکه ه��ای اجتماعی مجازی دارای مزایایی از جمله قرار گرفتن در معرض رویدادهای جاری، ایجاد روابط 
اجتماعی و تقویت شبکه های اجتماعی حامی هستند. همچنین این شبکه ها برای ارتقای سالمت عمومی مردم 
با اطالع رسانی درست درباره کاهش شیوع بیماری های همه گیر )ریهم و همکاران4، 2019( و اضطراب همراه 
آن و کم��ک در ایج��اد بینش صحیح در نظ��رات و برداشت های مردم از سالمتی مفی��د هستند. آنها همچنین در 
گاهی از مشارکت  مواقع بحران با ایجاد ارتباطات بین فردی سریع از طریق انتشار اطالعات، هشدارهای اولیه، آ
عموم��ی و واکنش سری��ع امدادگران را در مناطق آسیب دیده در برابر فاجع��ه امکان پذیر می سازند )هاشیموتو و 
اوهاما5، 2014 و فینچ و همکاران6، 2016(. شبکه های اجتماعی برای ارتقای حقوق اجتماعی عموم مردم و یا 
گروهی خاص نیز مفیدند )یی، زاهو، نگیون و وانگ7، 2020(. در سوی دیگر شبکه های اجتماعی چالش های 
ناخواست��ه ای از جمل��ه انتشار سری��ع شایعات و انباشت اطالع��ات و اخبار نامعتبر و تأیی��د نشده )یی، شارج-

ایلدی��ن، اسپیتزب��رگ و وو8، 2019(، سوء استف��اده از حریم شخصی افراد و کالهبرداری )ی��ی، زاهو، نگیون و 
وان��گ، 2020(، تأثی��ر منفی بر سالمت روان اس��ت. برخی از مطالعات نشان داده اند ک��ه کودکان، نوجوانان و 
جوانانی که زمان زیادی را برای شبکه های اجتماعی مجازی صرف می کنند، بهزیستی روان شناختی پایین تری 
دارن��د )ب��رای مثال تونگ و مارتین9، 2020؛ کلی، زیناالواال، بوکر و ساکر10، 2019؛ تونگ و کمپبل11، 2019، 
تون��گ، مارتی��ن و کمپبل، 2018(. پژوهش ها نش��ان می دهند که استفاده زی��اد از شبکه های اجتماعی مجازی 

1. Cameron & Mascarenas
2. Marengo, Poletti & Settanni
3. Kirik, Arslan, Çetinkaya & Mehmet
4. Riehm
5. Hashimoto & Ohama
6. Finch et al.
7. Ye, Zhao, Nguyen & Wang
8. Sharag-Eldin, Spitzberg & Wu
9. Twenge, & Martin
10. Kelly, Zilanawala, Booker, & Sacker
11. Campbell
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منج��ر به افسردگ��ی )پری مارک، سوانیر، گیورگیپ��والس، آالند و فاین1، 2009؛ مکک��را، گتینگس و پورسل 2، 
2017؛ وی��دال، الکسمپ��ا، میلر و پ��الت3، 2020( و اضطراب )توسب و اینسکت��ر4، 2015؛ کلس، مککرا و 

گریلیش،5 2020( در کاربران می شود.
ب��ر طب��ق نظریه خ��ود تعیین گری6، نیاز به شایست��ه بودن، اقتدار و ارتب��اط، در گرایش کارب��ران به شبکه های 
اجتماعی مؤثر هستند، عالوه بر آن ویژگی های شخصیت )روان رنجورخویی7، خودشیفتگی(، شناخت )افکار 
خودآیند، عزت نفس(، یادگیری )تقویت، یادگیری اجتماعی(، فرهنگ و خانواده )وایونی و ماکسام8، 2020( از 
عوامل مؤثر دیگر هستند. پژوهش ها عالوه بر بررسی پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، به علل 
گرای��ش افراد به این شبکه ها نیز پرداخته اند. ایجاد و حفظ رواب��ط بین فردی صمیمانه )کامرون و مسکارناس9؛ 
2020(، روان رنجوری و برونگرایی با واسطه دریافت بازخورد اجتماعی و تعداد دریافت الیک )مارنگو، پولتی 
و ستان��ی،10 2020(، احساس تنهایی و گشودگی به تجربه )اسکو  ی��س، ویلیامز و ویس11؛2012(، برون گرایی 
و احس��اس تنهایی خانوادگی )رای��ان، تریسی، زنوس و سوفیا12؛2011(، برون گرای��ی و روان رنجوری )آمچیا-

هامبورگر و وینیتزکی13، 2010(، کم رویی و اضطراب اجتماعی باال )اور، رز، سی سک، آرسنو و سیمرینگ،14 
2009(، خ��ود کنترلی پایین، انگیزه سرگرم��ی و خود ابرازی )خانگ، کیم و کیم15؛2013(، نیاز به خود ابرازی 
و جستج��وی حمایت اجتماعی )شن و بردیزکا و لی��و16، 2015( از علل گرایش کاربران به شبکه های اجتماعی 

مجازی بوده است.
در ای��ران نی��ز پژوهش فرقانی و مهاج��ری )1397( نشان داد که تغییر در سبک خری��د، تغییر در شیوه گذران 
اوقات فراغت، تغییر در تعامل و ارتباط های رو در روی کاربران، تغییر سلیقه در نوع پوشش، تغییر در دکوراسیون 
و اثاثی��ه من��زل، تغیی��ر در شیوه تغذیه و تغیی��ر در خودآرایی با می��زان استفاده از شبکه ه��ای اجتماعی مجازی و 
تلف��ن همراه رابطه وجود دارد. پژوهش ص��ادق زاده )1396( نشان داد احساس تنهایی، فقدان حمایت اجتماعی 
و افسردگ��ی از عوامل وابستگ��ی به شبکه های اجتماعی مج��ازی هستند. یافته های پژوه��ش بشرپور، دشتی و 
عطادخت )1395( نشان داد که دو ویژگی شخصّیتی خود شیفتگی و خود  ابرازگری در وابسته شدن به شبکه های 
اجتماع��ی آنالی��ن، نسبت به اف��راد غیروابسته به طور معن��اداری باالست. در مطالعه شهاب��ی و قدسی )1391( 
1. Primack, Swanier, Georgiopoulos, Aland & Fine
2. McCrae, Gettings & Purssell
3. Vidal, Lhaksampa, Miller & Platt
4. Toseeb & Inkster
5. Keles, McCrae & Grealish
6. self-determination theory
7. neuroticism
8. Wahyuni & Maksum
9. Cameron & Mascarenas
10. Marengo, Poletti & Settanni
11. Skues, Williams & Wise
12. Ryan, Tracii, Xenos & Sophia
13. Amichai-Hamburger, & Vinitzky
14. Orr, Ross, Sisic, Arseneault & Simmering
15. Khang, Kim & Kim
16. Shen, Brdiczka & Liu
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مشخص شد که تسهیل در روابط بین فردی فعلی، احیای روابط قدیمی، ایجاد و حفظ روابط با دوستان از علل 
گرای��ش کاربران ج��وان شهر تهران به شبکه های اجتماعی است.. با توجه ب��ه تمهیدات یاد شده، هدف پژوهش 
حاض��ر شناسایی علل گرایش جوان��ان شهر زنجان به شبکه های اجتماعی مجازی ب��وده و به دنبال پاسخ به این 

سؤال است:
علل روان شناختی گرایش جونان به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس روش کیفی و مصاحبه های انجام 

شده با آنها، کدام اند؟

روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاضر از نظر ماهیت، یک مطالعه کیفی از نوع پدی��دار شناسی1 با رویکرد تفسیری2 است. تمامی 
جوانان شهر زنجان در سال 1398 که در یک یا چند شبکه اجتماعی عضویت داشته و روزانه حداقل سه ساعت 
را ب��ه گذران��دن اوقات خود در شبکه ه��ای اجتماعی صرف کرده و به اصطالح مبتال ب��ه اعتیاد مجازی بوده اند، 
جامعه  آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند  و گلوله برفی تا رسید به اشباع 

نظری3 ادامه پیدا کرد.
مصاحبه ه��ا از ش��روع مقدمات تا تحلیل نتایج و کشف مقوله ه��ا، در طول یک دوره سه ماهه، از اردیبهشت  
تا تیرماه سال 1398 انجام شد. همه  مصاحبه ها در زمان مناسب و با اتخاذ تمهیدات الزم جهت ایجاد فضایی 
آرام و مطلوب صورت گرفت. از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه ها با یک سؤال در مورد 
علل و انگیزه های گرایش به شبکه های اجتماعی شروع می شد. به طور ثابت اّولین سؤال این بود: »توضیح دهید 
که به چه دالیلی و از کدام شبکه ها اجتماعی استفاده می کنید؟«. در ادامه سؤال بعدی از مشارکت کننده پرسیده 
می ش��د و ای��ن روند تا آخرین سوال ادامه  داشت. زمانی که مشارکت کنن��ده از موضوع اصلی فاصله می گرفت، 
العات بیشتر 

ّ
ب��ا طرح جمله ه��ای هدایت کننده، سعی می شد به موضوع اصلی هدایت گ��ردد. جهت کسب اط

و روش��ن سازی مطالب مطرح شده، در طول مصاحب��ه از سؤال های کاوشی مانند »می توانید در این باره بیشتر 
توضی��ح دهی��د؟«، »می شود منظورتان را واضح ت��ر بیان کنید؟«، »می توانید مثالی بزنی��د؟« و ... استفاده شد. 
مدت هرمصاحبه  بین 40 تا 60 دقیقه بود. ابتدا دو مصاحبه به صورت آزمایشی و سپس پانزده مصاحبه تا زمان 
رسی��دن به اشباع داده ها انجام شد. برای تحلیل داده ه��ا از روش تحلیل کالیزی4 استفاده گردید. فرآین�د هف�ت 

مرحل�ه ای تحلیل کالیزی در این پژوهش به صورت زیر به کار رفت:
1. توضیحات شرکت کننده، به دقت مطالع��ه ش��دند. ب��رای این منظ��ور تم��ام مصاحبه ها ضبط و سپس بر 

روی کاغذ پیاده سازی ش�دند. در گام بع�دی برای کسب معانی، آنه�ا چن�دین ب�ار خوان�ده شدند. 
2. مرحل��ه استخراج جمالت مه��م: در این مرحل�ه، عب�ارات یا جمالت�ی ک�ه ب���ه ط�ور مستقیم به پدیده مورد 

نظ�ر مرب�وط ب�ود، از مصاحبه ها استخراج گردید.

1. phenomenological
2. interperetive
3. data saturation
4. Colaizzi method
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 3. مرحل��ه فرموله کردن مع�ان��ی ش�ناخته شده: در این قسمت، معنی ه�ر جمل���ه مه�م استخراج و در حاشیه 
د« شناخته شدند. در پژوهش حاضر 

ُ
متن مصاحبه، یادداشت گردید. اینها به عنوان معانی م�نظم ش�ده یا »ک

جمله ه��ا، بنده��ا و کل متن هر مصاحبه به عنوان واحدهای تحلیل، برای شناسایی کدهای اّولّیه به کار گرفته 
شدن��د. نح��وه  رسیدن به کده��ای اّولّیه بدین صورت بود که ه��ر یک از مصاحبه ها پس از پی��اده سازِی متن 
آنها، به صورت جمله به جمله مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیام اصلی یا مفهوم کلیدی که در هر یک از 
عبارات مستتر بود، استخراج و ثبت می شد. این کار برای هر بند و کل متن هر مصاحبه نیز انجام گردید. در 
 قابل استفاده به عنوان 

ً
برخ��ی از جمله ه��ا، مصاحبه شوندگان از اصطالحاتی استفاده می کردند ک��ه مستقیما

د بود و در برخی از موارد، مفهومی مستتر در جمله ها، بندها و کل متن وجود داشت که پژوهش گر با 
ُ
یک ک

توجه به هدف مصاحبه شونده، مفهومی را به آن نسبت می داد و به عنوان یک کد اّولّیه در نظر گرفته می شد. 
دها، در ذیل 

ُ
د با سایر ک

ُ
کدهای اّولّیه پس از هر مصاحبه پاالیش گردید و با توجه به سنخیت و تجانس هر ک

ی��ک مفهوم کالن  قرار گرفت و این فرایند بارها تکرار شد. برای روشن سازی، مقوله بندی و رفع تناقض های 
موج��ود در تفسیر، فرایند بازگش��ت مکّرر به متون صورت گرفت. با انجام 15 مصاحبه، داده ها اشباع شدند 

و مصاحبه ها به اتمام رسید.
 4 . مرحل��ه دست��ه بن��دی داده ها: م��ورد قبلی برای ه��ر مصاحبه تک�رار ش���د و انب�وه مع�انی استخ��راج شده به 
ص�ورت خوش�ه موض�وعات )تم ه��ا(، به دو شیوه س�ازمانده�ی شدند: ال��ف( این خوش��ه موض��وعات، 
ب����ه پروتکل ه��ای اولیه ارجاع داده شدند ت�ا روایی آنها مورد بررسی و تأیید قرار گیرند؛ ب( تناق���ضاتی در 
ب���ین و یا درون خوشه ها: در این مرحله، ممکن بود اختالفاتی در داخل و یا بین خوشه ها دیده شود. بعضی 
از موض��وع��ات ممک����ن ب��ود ب����ا م��وارد دیگ��ر هم خوش��ه نباشند یا به ط�ور کام�ل ب���ا دیگ�رم��وارد 
مرب����وط نباش��د. در این م��وارد ب��ه پروتکل های اولیه مراجع��ه و با مطالع�ه بیشتر مصاحبه ها به ریشه آن 

معانی پی برده می شد و تصمیم الزم برای دس�ته بن�دی آنه�ا اتخ�اذ می شد.
 5. تلفیق نت�ایج در قال�ب یك توص�یف جامع: در این مرحله یك توص�یف ج�امع از خوشه نتایج تهیه گردید.

 6. بیانی��ه ص��ری��ح و روش��ن از س��اختار اساس�ی پدیده م�ورد مطالع�ه: در نهایت ب�ا فرموله ک�ردن توص�یف 
ج�ام��ع پدی��ده مورد مطالعه یك تصوی��ر کلی از ساختار ذاتی پدیده که علل گرای��ش به شبکه های اجتماعی 

مجازی ب�ود، ارائ��ه گردید.
 7. اعتبارسنجی نهایی یافته ها: با رج�وع به چند نفر از ش�رکت کنن�دگان و پرس�ش از آن��ان در م��ورد نت��ایج، 

از ص��حت یافت��ه ه��ا اطمینان حاصل شد.
به منظ��ور رعای��ت اخ��الق در پژوهش ابتدا به تم��ام شرکت کنندگان اطالع داده شد ک��ه در یک کار پژوهشی 
شرکت دارند و شرکت در آن اختیاری می باشد. همچنین اهداف پژوهش، رعایت صداقت و امانت داری علمی، 
گاهان��ه برای شرکت در پژوهش، ناشناس ماندن مشارکت کنندگ��ان و محرمانه نگه داشتن اطالعات،  رضای��ت آ

برای آنها تشریح شد.
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یافته های پژوهش
صات جمعّیت شناختی افراد مشارکت کننده در پژوهش

ّ
جدول 1: مشخ

ف
شغلتحصیالتسنجنسّیتردی

وضعیت 
تأهل

نام شبکه هایی که در آن 
عضویت دارند

مدت زمان 
عضویت بر 
حسب سال

میزان استفاده 
روزانه بر اساس 

ساعت

7 تا 38تلگراممجرددانشجوکارشناسی ارشد مامایی29مؤنث1

25مؤنث2
کارشناسی ارشد 

روان شناسی
25تلگرام و اینستاگراممجرددانشجو

مجرداستاد دانشگاهدکتری30مؤنث3
تلگرام، واتس آپ و 

اینستاگرام
3 تا 44

مجردفاقد شغلدیپلم18مؤنث4
تلگرام، واتس آپ و 

اینستاگرام
24

6 تا 47اینستاگرام و تلگراممجردمربی ورزشکارشناسی تربیت بدنی25مؤنث5

34تلگرام و اینستاگراممتأهلفاقد شغلکارشناسی ارشد مدیریت27مؤنث6

23تلگرام، اینستاگرام و ایمومجردفاقد شغلدیپلم18مؤنث7

مجردفاقد شغلکارشناسی ارشد ژنتیک25مؤنث8
تلگرام، اینستاگرام، ایمو، 

وایبر
5 تا 36

33اینستاگرام و تلگراممتأهلمربی  ورزشکارشناسی زبان27مؤنث9

27اینستاگرام و تلگراممجردهنرمندکارشناسی کامپیوتر28مذکر10

15تلگرام و اینستاگراممجردآرایشگرکارشناسی عمران30مذکر11

28تلگراممجردآزادکارشناسی عمران30مذکر12

35تلگرام و اینستاگراممتأهلآزادکارشناسی عمران30مذکر13

24تلگراممجرددانشجوکارشناسی عمران30مذکر14

3 تا 36تلگرام و وی چتمجرددندانپزشکدکترا25مذکر15

همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود، از 15 مشارکت کننده در پژوهش، 9 شرکت کننده )60 درصد( 
مؤن��ث و 6 شرک��ت کننده )40 درص��د(، مذکر بودند. از نظ��ر سطح تحصیالت، 13/33 درص��د دارای دیپلم، 
46/66 درص��د کارشناس��ی، 33/33 درصد کارشناس��ی ارشد و 6/66 درصد دارای م��درک دکتری بودند. 80 
درص��د از مشارک��ت کنندگ��ان مجرد و 20 درص��د متأهل بودند. مشارک��ت کنندگان در پژوه��ش در شبکه های 
تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، ایمو1، وایبر و وی چت2 عضویت داشتند که در این بین عضویت در تلگرام بیشتر 

از سایر شبکه ها بود.
تحلی��ل 15 مصاحب��ه اخذ شده از مشارک��ت کنندگان نشان داد که 13 عام��ل در گرایش جوانان به شبکه های 

اجتماعی مجازی نقش دارند. در ادامه ضمن معرفی هر عامل، شواهدی از مصاحبه ها ارائه شده است.

1. IMO
2. Wechat
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ابیت و تازگی1
ّ

جذ
اینترن��ت و فضای مجازی از ابت��دا برای کاربرانش جذاب بوده است. تغییراتی ک��ه به طور مستمر در سخت 
 ب��ا قابلیت های جدیدی همراه می کند. برخی از 

ً
افزاره��ا و ب��ه تبع آنها نرم افزارها ایجاد می شود، کاربران را دائما

ای��ن شبکه ها با امکانات گرافیکی کاربر پسند و فراهم کردن ارتباطات دوسویه وتعاملی و چند سویه توانسته اند 
بسی��اری از کارب��ران را ب��ه خود جذب کنن��د )ابوالحسنی و همک��اران، 1396(. در ادامه شواه��دی از مصاحبه 

شوندگان در این زمینه ارائه شده است:
شاه��د 1: »اول به خاط��ر اینکه این شبکه ها جذاب هستن��د و مطالب سرگرم کننده و جذاب��ی دارند و راحتی 

ارتباط با اطرافیانم چون نه هزینه ای دارد نه زحمت رفتن و آمد«. 
شاه��د 2: »ب��رای برقراری ارتباط صوتی و تصویری با دوست��ان بخصوص راه دور، چت کردن، ارسال عکس 
و به اشت��راک گذاشتن تصاویر ب��ا دیگران، دیدن عکس های دیگران حتی بازیگران و دیدن ویدیوهای ارسال شده 

توسط دوستان و غریبه ها و همچنین دریافت اخبار روزانه«. 
شاه��د 3: »شبکه ه��ای مث��ل واتساپ و تلگ��رام که من عضوشون هست��م، به خاطر سهول��ت در دسترسی به 

اطالعات و عالقه مندی هایم، برای من خیلی جذاب هستن«.
احساس تنهایی2

یکی از مهم ترین دالیل ایجاد روابط بین فردی، احساس تنهایی است. احساس تنهایی تجربه  ناخوشایندی 
اس��ت ک��ه در پاسخ ب��ه نارسایی های کّمی و کیفی در رواب��ط اجتماعی پدیدار می شود )ویل��ر، ریس و نزلک3، 
2018 و تای��ن4، 2019(. دو نوع تنهایی وجود دارد: تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی. تنهایی عاطفی از فقدان 
دلبستگ��ی صمیمان��ه و نزدیک به شخص دیگر ناشی می شود، اما تنهایی اجتماع��ی از فقدان شبکه ای از روابط 
اجتماع��ی ب��ه وجود می آید )دی توماس و سپین��ر5، 1993(. سه ویژگی مشترک ای��ن تعاریف عبارت اند از: 1- 
احس��اس تنهایی ناشی از کاستی در روابط اجتماع��ی فرد است؛ 2- تجربه ای روانی و ذهنی است که با انزوای 
فیزیک��ی شناسای��ی نمی شود؛ 3- یک وضعی��ت روانی ناخوشایند و فشارآور است که خ��ود مانند محرکی برای 
تالش در جهت فائق آمدن بر آن عمل می کند )یانگ،6 2019(. بنابر این فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
ب��ا توجه به سهول��ت دسترسی، یکی از منابع غنی جبران احساس تنهایی برای اف��راد است. در ادامه شواهدی از 

مصاحبه شوندگان در این زمینه ارائه شده است:
شاهد 1: »با عضویت در شبکه های اجتماعی از تنهایی و بی حوصله گی در می آیم و خودم را با این شبکه ها 

سرگرم می کنم و اینجوری حس می کنم که دیگه تنها نیستم«. 
شاه��د 2: »چ��ون تنها هستم و سرگرمی ه��ای زیادی برای گ��ذران اوقات فراغت نداشت��م و همچنین در گیر 

مشکالت بودم، برای دوری از آنها عضو این شبکه ها شدم«. 
1. Charm & novelty
2. loneliness
3. Wheeler, Reis & Nezlek
4. Tian et al.
5. DiTommaso & Spinner
6. Yang
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شاه��د 3: »احس��اس تنها بودن و نیاز به اینکه در اجتماع باشم ت��ا بتوانم با دیگران بخصوص دوستانم ارتباط 
برقرار کنم، به عضوّیت شبکه های اجتماعی مجازی درآمدم«.

هیجان خواهی1
هیجان خواه��ی ب��ا عن��وان »نیاز ب��ه تج��ارب و احساسات گوناگ��ون، پیچیده، بدی��ع و بی سابق��ه و تمایل به 
خطر جوی��ی« تعریف شده است )زانگ، کیو، تائو و ژو2، 2019(. طبق نظر زاکرمن3 )1994(، هیجان خواهی 
حالت��ی اس��ت که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متن��وع، جدید و پیچیده است. فرد هیجان خواه تحریک 
 در جستجوی راه هایی برای افزایش 

ً
بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می شود و مرتبا

انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است.
 به نظر می رسد یکی از منابعی که افراد می توانند به راحتی هیجان خواهی خودشان را بروز دهند، شبکه های 

 بر این مدعاست: 
ِّ

اجتماعی است. شواهد ارائه شده دال
شاه��د 1: »اولش به خاطر کنجک��اوی از اینکه این شبکه ها به چه منظور استفاده می شوند، چه خدماتی ارائه 
می دهن��د. وقتی ک��ه فهمیدم کاربران شبکه هایی مثل اینستاگرام، می توانند از خود عکس و فیلم بین مخاطبان به 

اشتراک بگذارند، بیشتر کنجکاو شدم تا عکس ها و فیلم های آن ها را ببینم«. 
: زمانی که دوستانم جشن می گیرند یا به میهمانی میرن 

ً
شاهد 2: »کنجکاو بودن نسبت به مسائل دیگران مثال

و لباس های��ی ک��ه می پوشند و از خود عکس و فیلم می گیرند و در صفحه های مجازی به اشتراک می گذارن، رو 
دوست دارم ببینم«.

 شاهد 3: »وقتی عضو این شبکه ها شدم هرروز کنجکاو می شوم که ببینم آشنایان چه عکس هایی می گذارن؟ 
کجا می روند؟ چیکار می کنند؟ در زندگیشون چی می گذره«.

سرکوب مشکالت فردی4
گ��اه و ارادی است ک��ه در آن فرد خواسته ه��ا و امیال خود را مه��ار می کند یا به طور  سرک��وب، فراین��دی خودآ
موقت خاطرات ناراحت کننده را کنار می گذارد و به آن ها فکر نمی کند )پک و ویتلو،5 2019(. یکی از ابزارهای 
در دست��رس ب��رای سرکوب مسائل درون فردی، عضوی��ت در شبکه های مجازی است، زیرا ک��ه فرد با گذراندن 
وق��ت خود در این شبکه ها به نوعی وج��ود استرس یا دیگر مشکالت فردی را در خود سرکوب می کند. در ادامه 

شواهدی از مصاحبه شوندگان در این زمینه ارائه شده است:
شاهد 1: »از دیدن مطالب خنده دار و جوک ها خوشحال می شم، می خندم و برای مدتی از مشکالتم و فکر 

کردن به آنها دور می شوم و استرسی که دارم برطرف می شود«. 
شاه��د 2: »در ک��ل حّس خوب��ی دارم، چون از وقت��ی که از شبکه ه��ا استفاده می کنم، مشک��الت و مسائل 

1. sensation seeking
2. Zhang, Qu, Tao & Xue
3. Zuckerman
4. suppress the problem
5. Peck & Whitlow
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روزمره ام را فراموش می کنم و آرامش پیدا می کنم«.
 شاهد 3: »وقتی با شبکه های مجازی کار می کنم، کمتر به مشکالتم فکر می کنم و استرسم کمتر می شود«.

حفظ و تداوم روابط صمیمی1
نی��از به صمیمیت ک��ه یک نیاز پیشرفت��ه جهانی و بیولوژیک��ی در تمامی انسان هاست. موض��وع مشترک در 
تحقیق��ات مربوط ب��ه صمیمیت حاکی از آن است ک��ه صمیمیت، یک احساس خ��ود بی پرده گویی، نزدیکی و 
شریک شدن در دنیای خصوصی فرد دیگراست )مک گرا2، 2010(. شبکه های مجازی یکی از ابزارهای مناسب 

 بر این مدعاست:
ّ

برای حفظ و تدام روابط صمیمی کاربران با دوستان و بستگان است. شواهد ارائه شده دال
شاه��د 1: »از طری��ق شبکه های اجتماعی مج��ازی، بیشتر و راحت ت��ر با دوست��ان و خویشاوندانم که کمتر 
همدیگ��ر را مالق��ات می کنیم، در ارتباطم و دوستان دوران مدرسه را که همدیگر را گم کرده بودیم، از طریق این 

شبکه ها همدیگر را پیدا کردیم و با هم در تماسیم حتی آنهایی که در ایران نیستند«. 
شاه��د 2: »...و اینک��ه با عضویت در این شبکه ها میتون��م از اخبار و دوستان باخبر شوم و با دوستان و فامیل 

در ارتباط هستم«.
 شاهد 3: »پیدا کردن و جویای حال دوستان و همکالسی های قدیمی می شوم«.

تسهیل روابط بین فردی3
روابط بین فردی، توانایی برقراری رابطه با دیگران در جهت برآورده نمودن نیازها و خواسته ها، به شکل مؤثر 
است و افراد به وسیله آن اطالعات و احساسات خود را از طریق پیام های کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان 
می گذارن��د و تب��ع آن روابط با دیگران تقویت و سالمت روانی و اجتماعی اف��راد تأمین می شود )آدامز و جونز4، 
1999(. به نظر می رسد امروزه شبکه های اجتماعی یکی از ابزار در دسترس برای برقراری روابط با دیگران شده 

 بر این مدعاست:
ِّ

است، به طوری که شواهد ارائه شده دال
شاه��د 1: »ب��ا تلگرام تماس تصویری با فامیل ها می گیرم. به خصوص آنهایی که نمی تونم هرروز ببینمشان و 

از هم دور هستیم«. 
شاه��د 2: »نی��از به برقراری ارتباط با دوستان و خویشاوندانم بود، چون ه��رروز تا شب سرکار هستم و زمان 
زی��ادی ب��رای دید و بازدید با آنها را ندارم و مجبورم از طری��ق شبکه های مجازی به راحتی با آنها در ارتباط باشم 

تا بتوانم این نیازم را بر طرف کنم«. 
شاه��د 3: »از طری��ق تلگرام می تونم به راحتی با آنه��ا در ارتباط باشم و نیازی نیس��ت وقت زیادی را صرف 

حاضر شدن و بیرون رفتن از خانه کنم«.
ابراز وجود5

جرأت من��دی، توانای��ی افراد جهت برق��راری روابط بین فردی مناسب در تعام��الت اجتماعی است. مهارت 

1. intimate relationships
2. McGraw
3. interpersonal relationships
4. Adams & Jones
5. assertiveness
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جرأت من��دی ف��رد را قادر می سازد تا افکار، احساسات و ارزش های خ��ود را درباره  یك موقعیت به طور آزادانه، 
مستقی��م و با احترام به احساس��ات و ارزش های اشخاص دیگر بیان کند. این مهارت بر حقوق فرد، ضمن توّجه 
کید دارد )وارد و هالند1، 2018(. برخی از افراد ب��رای غلبه بر خجالت در عالم واقعیت و  ب��ه حق��وق دیگران، تأ
افزایش مهارت های جرأت مندی در روابط بین فردی، سعی می کنند این اجتناب را در شبکه های مجازی جبران 

 بر این مدعاست:
ِّ

کنند و از این نظر حس خوبی دریافت کنند. شواهد ارائه شده دال
شاه��د 1: »از طری��ق این شبکه ها دیده می ش��وم و از اینکه مورد تعریف و تحسی��ن دیگرانم، لذت می برم«. 
شاه��د 2: »م��ن در گذشته وقتم را با خانواده ام و دوستانم می گذران��دم و همچنین به تحصیل مشغول بودم. بعد 
از اتم��ام دوره دانشگ��اه، شغلی انتخاب کردم و مشغول به ک��ار شدم، ولی زیاد در جامعه حضور نداشتم با اینکه 
شغل��م در ارتب��اط با مردم است و تا ح��دودی کمرو و خجالتی هستم. ولی از وقتی ک��ه فهمیدم از طریق فضای 
مجازی می توانم ارتباط بیشتری با مردم داشته باشم، این برایم خوب و راحت تر است که بدون تماس رو در رو، 

می توانم با افراد معاشرت کنم و ارتباطم را با آنها به این گونه حفظ کنم«. 
شاه��د 3: »من با تحصیالت کارشناسی ارشد، فردی گوشه گیر و منزوی و تا حدی تنها و خجالتی هستم که 
زی��اد در اجتماع حض��ور فعالی ندارم و کمتر با دوستانم در ارتباط هستم. به همی��ن دلیل گرایش به این شبکه ها 

پیدا کردم«.
سرگرمی و وقت گذرانی

اوق��ات فراغ��ت به عنوان ی��ک پدیده و حتی گاه��ی اوقات در بعض��ی جوامع به عنوان ی��ک مسئله  فرهنگی، 
اجتماع��ی و حتی سیاسی، موضوع مشترک بین تمام��ی قشرهای جامعه است و تحت تأثیر مسائل و موضوعات 
مختلف��ی می باش��د که یکی از آنها شبکه ه��ای اجتماعی مجازی است. امروزه شبکه ه��ای اجتماعی مجازی به 
منزله رسانه همیشه و همه جا، با توجه به توانمدی های باقوه و بالفعل و گسترده شان، به سرعت در حال گسترش 
هستن��د و جوان��ان از آن ب��رای انگیزه های مختل��ف از جمله گذراندن وق��ت و ایجاد سرگرم��ی استفاده می  کنند 

 بر این مدعاست:
ِّ

)کاروانی، آتش افروز، 1395(. شواهد ارائه شده دال
شاه��د 1: »نی��از به شاد شدن، خندیدن از طری��ق تماشای فیلم و تصاویر خن��ده دار و گذراندن وقتم و نیاز به 
دیده ش��دن، چون عالقه زیادی دارم که عکس های سلفی بگیرم و در اینستاگرام به اشتراگ بگذارم و نظرات افراد 

را در مورد خودم بدانم. چون وقتی نظرات مثبت می شود خیلی انرژی می گیرم و لذت می برم«. 
شاه��د 2: »نیاز به سرگرم شدن و گذران وقت به خص��وص زمان هایی که حوصله کاری را ندارم و یا از انجام 

کار خسته شده ام به این شبکه ها پناه می برم و وقتم را با آن می گذرانم«. 
شاه��د 3: »چ��ون در اوقات فراغتم هی��چ برنامه و تفریح خاصی ندارم و تلویزیون ه��م نگاه نمی کنم، از این 

گاهی از اوضاع و آخرین اخبار ایران و جهان استفاده می کنم«. شبکه ها برای سرگرمی و آ
آموزش و یادگیری

استف��اده از فناوری ه��ای نوی��ن مج��ازی در فرآین��د یاددهی-یادگی��ری اجتناب ناپذی��ر اس��ت. از جمله این 
فناوری ه��ا، استفاده و به کارگیری شبکه های اجتماعی مجازی اس��ت. این شبکه ها به واسطه چند زمینه ای بودن 
1. Ward & Holland
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کاربردهایش��ان، می توانند با ارائه محتوای آموزش��ی، زمینه یادگیری در حوزه های مختلف را برای کاربران فراهم 
آورن��د )مالمی��ر، زارع، فیض آبادی و ساریخانی،  1395و رضایی، زارع��ی و طهرانی، 1397(. استفاده کاربران 

مورد مصاحبه حاکی از استفاده  آنها از محتوای ارائه شده برای آموزش در حیطه های مختلف است.
 باید در کالس های مربوط به شغلم شرکت کن��م که در آن آموزش های ویژه 

ً
شاه��د 1: »نیاز شغلی ک��ه حتما

ب��رای ارتق��ای مهارت در شغلم ارائه می شود؛ ولی هم هزین��ه باالیی دارد و هم وقت کافی برای شرکت در آنها را 
 این کالس ها در شهرهای بزرگ انجام می گیرد و رفت و آمد برایم سخت است. اّما با وجود این 

ً
ندارم که معموال

برنامه ها کارم راحت شده است و این مشکالت را ندارم«.
 شاه��د 2: »کسب اطالعات کاری و علمی، اجتماعی، معرفت��ی، دینی و باخبر شدن از برگزاری کنگره های 
گاهی در زمینه سب��ک زندگی از طریق پیگیری  علم��ی در حیط��ه شغلم و شرکت در آنهاس��ت. همچنین کسب آ

کانال های روان شناسی، آرایشی و مد لباس«. 
شاه��د 3: »یادگی��ری مهارت های زیادی که برای آموختن آنها باید به کالس های متعددی بروم و این امر نیاز 
به صرف هزینه زیاد و وقت کافی دارد. مهارت هایی مثل آرایش کردن، سفره آرایی و به اقتضای شغلم باید به روز 
باشم و چون شغلم آموزش است، باید خودم هم در کالس های تخصصی حرفه ام شرکت کنم که نیازمند زمان 
کاف��ی و هزین��ه باالیی است ولی به جای آن، این آموزش ها را در شبکه های مجازی و بدون صرف وقت و هزینه 

زیاد، آموزش می بینم«.
اطالع رسانی و اطالع گیری

شبکه ه��ای اجتماع��ی، نسل جدیدی از پایگاه هایی هستند که این روزه��ا در کانون توجه کاربران شبکه های 
جهان��ی اینترن��ت قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها آنالین فعالیت می کنن��د و هرکدام دسته ای از کاربران اینترنتی 
ب��ا ویژگی خاص را گرد هم می آورند. شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه های اجتماعی می دانند که امکان 
دستیاب��ی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند )کریمیان، 

پارسامهر و افشانی، 1396(. مشارکت کنندگان در پژوهش در این مورد شواهدی را ارئه کرده اند:
شاهد 1: »یکی از اهدافم این بوده که از برنامه های دانشگاه و کالس ها باخبر شوم و با اساتید در زمینه درسی 
 گروه های ک��اری که در آن تشکیل شده و از این طریق در 

ً
در ارتب��اط باش��م. از تلگرام برای اطالعات گرفتن مثال

ارتباط با کارم اطالع رسانی می شود«. 
گاه می شوم و  شاه��د 2: »مطالب علمی و درسی ارس��ال می کنم. از کنگره های آموزشی که برگزار می شود، آ

به بقیه اطالع رسانی می کنم«. 
شاه��د 3: »ازطریق به اشتراک گذاشتن عکس های خودم، برقراری ارتباط با همکالسی ها و دوستانم و گروه 

درسی که تشکیل داده ایم و مطالب درسی در آنجا می گذاریم«. 
شاهد 3: »با خواندن اخبار روزمره، نسبت به قبل بیشتر از وقایع رخ داده باخبر می شوم«.

تجارت الکترونیکی1
تج��ارت الکترونیک��ی به فرآیند خرید، فروش، انتقال یا تبادل محص��والت، خدمات و یا اطالعات از طریق 
1. electronic commerce
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شبکه ه��ای کامپیوتری از جمله اینترنت گفته می شود. در بین مصاحبه های انجام شده بیشتر افراد درگیر تجارت 
الکترونیکی از نوع تجارت )خرید و فروش کاال( بوده اند که شواهد آن در ادامه ارائه شده است:

شاهد 1: »از طریق کانال های خرید و فروش در فضای مجازی، اقالم ضروریمان را با قیمت های مناسب و 
پایی��ن، خری��داری می کنیم و برخی از وسایل هامون را در آن به فروش می گذاریم و این طوری کمی از نظر مالی 

مشکل مان برطرف می شود«. 
شاه��د 2: »از نظ��ر مالی هم به دلیل گ��ران بودن اجناس در مغازه ه��ا، از خرید اینترنتی ک��ه ارزان تر هستند، 
استف��اده می  کن��م؛ در اینستاگرام هم فعالیت اقتصادی دارم، از پیج های��ی که کاال برای فروش می گذارند، خرید 

می کنم که قیمتشان مناسب تر از قیمت بازار است«. 
شاهد 3: »در تلگرام کانالی دارم که از طریق آن مطالب آموزشی مربوط به کارم را به اشتراک می گذارم و افراد 

را تشویق به شرکت در کالس هایی که دارم، می کنم و از این طریق هم درآمدزایی می کنم«.
همنوایی1

همنوای��ی را تغیی��ر در رفتارها یا باورهای فرد در نتیجه فشار غیرمستقیم افراد گروه یا جامعه و یا تغییر در رفتار 
و عقای��د شخ��ص در نتیج��ه اعمال فشار واقعی یا خیال��ی از طرف فرد یا گروهی دیگر از م��ردم تعریف کرده اند 
)وان لن��گ، کروگالنسک��ی و هیگینس 2، 2011(. در ادامه شواهدی از مصاحبه شوندگان در این زمینه ارائه شده 

است:
شاه��د 1: »دوستان ای��ن شبکه ها را معرفی کردند. زمانی که عضو تلگرام نب��ودم دوستان و فامیل مدام از من 
سؤال می کردند که چرا تلگرام را نصب نمی کنی و اینکه اگر نصب کنی اینجوری بیشتر می تونیم با هم در ارتباط 
باشی��م و مطال��ب مفیدی را با هم به اشت��راک بگذاریم. گروه آشپزی، خبر، طن��ز و خیلی کانال های دیگه هست 
ک��ه می تونی ازشون استفاده کنی و خیلی به درد می خوره. آنقدر دوستان و فامیل گفتند که منم باالخره تلگرام رو 

نصب کردم«. 
شاه��د 2: »چون شبکه های اجتماعی مجازی در بین مردم جامعه همه گیر شده است و به گونه ای همه از آن 

استفاده می کنند، من هم نسبت به این برنامه ها کنجکاو شدم و آن را نصب کردم«. 
شاهد 3: »دوستان و آشنایانم از شبکه های مجازی خیلی تعریف می کردند. چون دیدم همه عضو شبکه های 

اجتماعی مجازی هستند. منم از روی کنجکاوی و عقب نماندن از جامعه، این برنامه ها رو نصب کردم«.
صرفه جویی

شبکه ه��ای اجتماع��ی به کاربران خود اج��ازۀ ساختن پروندۀ شخص��ی، ارسال و دریافت پی��ام، به اشتراک 
گ��ذاری اطالعات و تعامل با دیگر کاربران را داده  ان��د. شبکه های اجتماعی به دلیل تسریع و تسهیل دسترسی 
ب��ه خدم��ات و امکانات فراهم شده برای کاربران با طرح ها، رنگ ها و امکانات فراوانی ازجمله عرضۀ خدمات 
تج��اری و تبلیغاتی، منجر ب��ه صرفه جویی در زمان و هزینه شده اند )ریان��ی قیزقاپان، زاهد بابالن، محمدی و 
معین��ی کی��ا، 1396(. شواهدی که از مشارکت کنندگان در ادامه ارائ��ه می شود، حاکی از انگیزه صرفه جویی در 

1. conformity
2. Van Lange, Kruglanski & Higgins
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استفاده از شبکه های اجتماعی است:
شاهد 1: »...و هم اینکه به جای صرف هزینه رفت و آمد به فروشگاه ها، می توانم از طریق کانال های خرید 

و فروش کاال، لوازم مورد نیازم را خریداری کنم«. 
شاهد 2: »از این شبکه ها بیشتر برای خرید کردن و آموزش دیدن بدون صرف هزینه و وقت استفاده می کنم«. 
شاه��د 3: »در گذشت��ه برای خرید لباس به فروشگاه های داخل شه��ر مراجعه می کردم که هم زمان زیادی و 
ه��م هزینه بیشتری صرف می شد، ولی با آمدن شبکه ه��ای مجازی و خرید اینترنتی می توانم اقالم مورد نظرم را 

انتخاب کنم و با پرداخت هزینه آنالین، آن را سفارش دهم و درب منزل دریافت کنم«.

شکل 1: مدل استخراجی علل گرایش جوانان شهر زنجان به شبکه های اجتماعی مجازی

بحث و نتیجه گیری
پژوه��ش حاض��ر با هدف علل گرای��ش جوانان به شبکه های اجتماعی مج��ازی در شهر زنجان در قالب یک 
ط��رح کیفی با روش پدیدار شناس��ی تفسیری انجام شد. نتایح تحلیل مصاحبه ه��ای انجام شده با 15 مشارکت 
ابیت و تازگی، احساس تنهایی، هیجان خواهی، سرکوب مشکالت فردی، 

ّ
کننده، مشخص کرد که 13عامل جذ

حفظ و تداوم روابط صمیمی، تسهیل روابط بین فردی، ابراز وجود، سرگرمی و وقت گذرانی، آموزش و یادگیری، 
اطالع رسان��ی و اطالع گی��ری، تج��ارت الکترونیکی، همنوای��ی و صرفه جویی در گرایش جوان��ان به شبکه های 

اجتماعی مجازی مؤثر هستند.
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ابیت و تازگی در پژوهش حاضربه عنوان یکی از انگیزه های جوانان به شبکه های اجتماعی 
ّ

مشخص شدن جذ
مجازی با نتایج مطالعه  فرقانی و مهاجری )1397(، انگیزه حفظ و تداوم روابط صمیمی با پژوهش های )کامرون 
و مسکارن��اس، 2020 و شهاب��ی و قدس��ی ،1391( انگیزه احس��اس تنهایی با مطالعات اسکو  ی��س، ویلیامز و 
وی��س)2012(، رای��ان، تریسی، زن��وس و سوفیا)2011( و ص��ادق زاده )1396(، انگیزهای ایج��اد و تسهیل در 
برقراری روابط بین فردی با پژوهش های مارنگو، پولتی و ستانی)2020(، آمچیا-هامبورگر و وینیتزکی)2010( 
و شهاب��ی و قدسی )1391(، انگیزه اب��راز وجود، سرگرمی و وقت گذرانی با مطالعه خانگ، کیم و کیم)2013(،  
انگیزه سرکوب مشکالت فردی با مطالعه اور، رز، سی سک، آرسنو و سیمرینگ )2009(، و انگیزه ابراز وجود، 
ب��ا پژوهش ه��ای شن و بردیزک��ا و لی��و)2015(، ص��ادق زاده )1396( و بشرپور، دشت��ی و عطادخت )1395( 

همسویی دارد.
در تبیی��ن انگی��زه جذابّیت و تازگی در گرایش جوانان به شبکه ه��ای اجتماعی مجازی می توان گفت در عصر 
حاض��ر ب��ا پیدایش فضای مج��ازی )انواع شبکه ه��ای اجتماعی( این فضا ب��رای افراد پدی��ده ای نوظهور است. 
شبکه ه��ای اجتماعی مجازی به دلی��ل امکانات کارب��ردی از قبیل تماس های صوتی و تصوی��ری در کوتاه ترین 
زم��ان با هرنقطه از جهان، خرید و فروش اینترنتی بدون نیاز ب��ه وقت  اضافی، وجود کانال های متنوع سرگرمی، 
آموزش��ی، اجتماعی، فرهنگ��ی، اقتصادی و سیاسی باعث ج��ذب مردم به سوی خ��ود شده است)ابوالحسنی و 
همک��اران، 1396(. در تبیین عامل احس��اس تنهایی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی، می توان 
گف��ت احساس تنهایی به نوعی کاستی در روابط انسانی و تعامالت  بین فردی ناکافی اشاره دارد که ممکن است 
از کیفی��ت نامطل��وب و نابسنده در روابط ناشی ش��ود. همچنین تداعی هیجان های منف��ی مانند دوست داشتنی 
نب��ودن، افسردگی و اضطراب می توان��د منجر به احساس تنهایی در افراد و در نتیج��ه گرایش آن ها به شبکه های 

اجتماعی مجازی شود.
در تبیی��ن عامل هیجان خواهی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی می توان گفت یکی از ابعاد 
شخصّیت��ی که افراد ب��ه میزان متفاوت��ی از آن برخوردارند، هیجان خواهی است. زاکرم��ن، هیجان خواهی را این 
گون��ه بیان می کند: »می��ل به هیجان ها و تجربّیات متنّوع، تازه، پیچیده، شدی��د و تمایل به مخاطره جویی بدنی، 
فه هیجان خواهی را معرفی کرد: هیجان زدگی 

ّ
اجتماع��ی، قانون��ی و مالی به خاطر چنین تجربه ای«. او چهار مؤل

و ماجراجوی��ی )میل به انجام فّعالّیت هایی که خط��ر، سرعت وتازگی را دربر دارد مثل چتربازی(، تجربه جویی 
لّیت های اجتماعی 

ّ
)جستج��و کردن تجربیات تازه از طریق مسافرت(، بازداری زدایی ) نی��از به آزاد بودن در فعا

ک��ه بازداری نشده اند( و حساسّیت نسبت به یکنواخت��ی ) تنفر از تجربه های تکراری، کارهای عادی، افراد قابل 
پیش بین��ی( )شولت��ز و شولت��ز، 2013، ترجمه سید محم��دی، 1398(. به نظر می رشد که ابع��اد تجربه جویی، 
ب��ازداری زدایی و حساسّیت نسبت به یکنواختی سه��م مهمی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی 

داشته باشد.
در تبیی��ن عام��ل سرکوب مشکالت فردی در گرای��ش جوانان به شبکه های اجتماع��ی مجازی می توان گفت 
تی کن��ار می گذارد و در مورد آنها فکر 

ّ
سرک��وب، فراین��دی است که در آن فرد خاطرات ناراحت کننده را برای مد
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نمی کن��د. این فرایند ارادی است. شبکه های اجتماعی یکی از بهترین محیط ها برای سرکوب مشکالت فردی و 
کنار گذاشتن مّوقت آنها از طریق وقت گذرانی طوالنی و روزانه در آن است. 

در تبیی��ن عامل تسهیل در رواب��ط بین فردی و حفظ و تداوم روابط صمیم��ی در گرایش جوانان به شبکه های 
اجتماع��ی مج��ازی می ت��وان گفت صمیمّی��ت الگوی رفت��اری مهمی ک��ه دارای جنبه های عاطف��ی، هیجانی و 
اجتماع��ی نیرومن��د است که بر پایه پذیرش )تجربه مثبت، هم سویی و براب��ری(، رضایت خاطر )تجربه مثبت، 
مشارک��ت و عش��ق( شکل می گیرد. صمیمّی��ت، توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بی��ان عواطف بدون بازداری 
تعریف شده  است. به نظر می  رسد در شبکه های اجتماعی به دلیل در دسترس بودن، افراد در هر زمان از شبانه 
روز می توانند با دوستان و اطرافیان خود تعامل برقرار کنند  و این روابط را مورد پیگیری و تداوم قرار دهند. بنابر 
 پایین عاملی است که می تواند افراد را در 

ً
این سهولت دسترسی، برقراری ارتباط تصویری و صوتی با هزینه نسبتا

برقراری  و حفظ روابط صمیمانه با اطرافیان ترغیب نماید.
در تبیی��ن عام��ل ابراز وج��ود در گرایش جوانان ب��ه شبکه های اجتماع��ی مجازی می توان گف��ت ابراز وجود 
عب��ارت  اس��ت از: بیان احساس��ات واقعی خود از جمله تحسی��ن و عشق، ایستادگی ب��رای گرفتن حق و حقوق 
شرع��ی و خ��ودداری از پذیرش درخواست های غی��ر منطقی )نوی��د و راتوس، 2007، مترج��م سّید محّمدی، 
1393(. شبکه ه��ای اجتماعی بست��ری برای انتشار افکار، عقاید، احساسات و رفتارهای��ی که افراد قادر به بروز 
آن در جامع��ه نیستن��د و در این فضا با گمنامی ابزار می کنند. در تبیین عامل سرگرمی و اوقات فراغت در گرایش 
جوان��ان به شبکه های اجتماعی مجازی می توان گفت اوقات فراغ��ت، عرصه خاصی از تجربه انسان به حساب 
ت و شادی را در پی دارد. اوقات فراغت برای 

ّ
قّیت، رضامندی، داشتن حق انتخاب، لذ

ّ
می آید که برای افراد خال

لّیت هایی است که 
ّ
م��ردم معان��ی مختلفی دارد، ولی در ک��ل، اوقات فراغت شامل سرگرمی ها، تفریح��ات و فعا

م��ردم در زمان آسودگی از ک��ار عادی با شوق و رغبت زمانی را به آن اختصاص می دهند )کاروانی و آتش افروز، 
1394(. از امکانات��ی که فض��ای مجازی برای کاربرانش فراهم آورده، سرگرمی ه��ای متعدد و بسیاری است که 

افراد برای گذراندن اوقات فراغت خود، از آن استفاده می کنند.
در تبیی��ن عام��ل آموزش و یادگیری در گرایش جوانان به شبکه ه��ای اجتماعی مجازی می توان گفت افراد در 
شبکه ه��ای این فض��ا کانال هایی را با عنوان آموزش و یادگیری از جمله: زبان، آشپزی، موسیقی و ایجاد کرده اند 
ک��ه کارب��ران با عضویت در آنها می توانند از مطالب منتشر شده استفاده کنند. از آنجایی که آموزش نیاز به مکان 
و زمان مشخصی نیست، افراد در شبکه های اجتماعی به راحتی و در هر زمان می توانند با تبادل ایده ها، نظرات، 
اطالع��ات، مناب��ع درسی و غیر درسی )منابع آموزش��ی( در موضوعات مختلف آم��وزش ببینند. در تبیین عامل 
اطالع رسان��ی و اطالع گی��ری در گرایش جوانان ب��ه شبکه های اجتماعی مجازی می ت��وان گفت، اطالع رسانی 
ب��ه تولید، گ��ردآوری، سازمان دهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال، تبدی��ل و کاربرد اطالعات مربوط می شود. 
ه��دف از اطالع رسانی، تهیه مجموعه اطالعاتی است ک��ه موجب پیشرفت می شود و روشی برای جمع آوری و 
انتقال دانش است. یکی از اهداف شبکه های مجازی، اطالع رسانی است. این فضا محلی برای انتشار خبرهای 
گوناگون در زمینه های مختلف اقصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری است که البته درست و غلط بودن 
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خبره��ای آن را نمی توان با اطمینان تأیی��د کرد و چه بسا خبرهای کذب و شایعه بسیاری هم در آن توسط کاربران 
منتشر می شود.

در تبیی��ن عامل تج��ارت الکترونیکی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماع��ی مجازی می توان گفت، ارائه 
خدم��ات به مشتریان از طریق مبادله دیجیتالی است که انجام هرگونه کسب و کار در سایت ها را شامل می شود 
)آق��ازاده و اسفیدان��ی، 1385(. افراد ب��رای فروش محصوالت خ��ود کانال هایی را در فضاه��ای مجازی ایجاد 
می کنند که در آن تصاویر محصوالت خود را همراه با توضیحات الزم منتشر می کنند. کاربران می توانند از این 

طریق اقالم مورد نیاز خود را خریداری کنند و حتی وسایل دست دوم خود را در آن به فروش بگذارند. 
در تبیین عامل همنوایی گروهی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی می توان گفت در همنوایی 
گروه��ی، تغییر در رفت��ار و باورهای فرد در نتیجه فشار غیرمستقیم افراد به گ��روه یا جامعه رخ  می دهد که نتیجه 
آن همن��وا شدن با گروه است و یکی از انواع نفوذ اجتماعی به شمار می رود که در آن به شیوه های مختلف تالش 
می ش��ود افراد به خواس��ت آنها رفتار کنند. این عام��ل متقابل است؛ یعنی افراد هرکدام به نوب��ه خود تأثیر گذار و 
تأثیر پذی��ر هستن��د. در روان شناس��ی اجتماعی دو دلیل عم��ده همنوایی گروهی بیان شده ک��ه عبارت اند از: 1- 
همنوایی گروه��ی اطالعاتی: در این نوع همنوایی، افراد به دلیل اینکه رأی جمع بر رأی آنان ترجیح دارد، بنابراین 
همنوایی گروه��ی اطالعاتی را تشکیل می دهند؛ 2-هنوایی گروهی هنجاری: در این نوع همنوایی فرد برای گریز 
از پیامدهای منفی یا به دست آوردن پیامد مثبت، با دیگران همنوا می شوند )عابدی، عریضی، لعلی و اسماعیلی، 

1391(. به نظر می رسد در شبکه های اجتماعی جوانان برای هردو نوع همنوایی راغب باشند. 
در تبیی��ن عامل صرفه جوی��ی در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مج��ازی می توان گفت که این عامل 
شام��ل م��وارد گوناگون است؛ از جمل��ه: صرفه جویی در زمان، انرژی و مالی ک��ه  صرفه جویی در زمان یکی از 
مهم تری��ن آنهاس��ت. شبکه های مجازی با ایجاد امکاناتی از قبیل فروشگاه ه��ای اینترنتی و ارتباط های صوتی و 

تصویری با هرنقطه از جهان، این نوع از صرفه جویی را برای کاربرانش فراهم  ساخته  است.
پژوه��ش حاضر ب��ا محدودیت هایی شامل انتخاب نمونه از یک شهر )زنج��ان( و یک قومیت )ترک(، فقدان 
امک��ان کنترل تمامی متغیرهای مداخله گر، فقدان اطالعات روانپزشک��ی و روان سنجی دقیق در مورد وضعیت 
روان��ی  مشاک��ت کنندگان در پژوهش، اتکای ص��رف به جمع آوری اطالعات از طری��ق مصاحبه مواجه بود که 
پیشنه��اد می شود در پژوهش های بعدی ضمن رفع آنها، با استف��اده و بررسی دقیق پیشینه روانپزشکی مشارکت 
کنندگ��ان، انتخاب نمون��ه  از شهر و قومیت های مختلف ب��ا میزان تحصیالت از پایین تری��ن سطح)ابتدایی( تا 

باالترین سطح )دکتری(، تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد. 
ب��ر اس��اس نتایج حاصله پیشنه��اد می شود با توّجه به اینک��ه متغیرهای احساس تنهای��ی، سرکوب مشکالت 
ت های گرای��ش به شبکه های 

ّ
ف��ردی، حف��ظ و تداوم رواب��ط صمیمی و تسهیل رواب��ط بین فردی که به عن��وان عل

اجتماعی مجازی در بین کاربران یافت شدند، از مداخالت روان شناسی در زمینه آموزش مهارت های اجتماعی 
ب��رای پیشگیری و بهبود این احساس، روابط اجتماع��ی و بهبود روابط خانوادگی بهره گیری شود. همچنین برای 
کاه��ش احس��اس تنهای، اشخاص می توانند در محیط های خانه با گست��رش تعامالت خود با یکدیگر از طریق 
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صحبت ک��ردن در مورد مشکالت و ناراحتی های خ��ود، رویدادهای روزمره، آرزوها و اهداف، عوامل خشنود و 
ناخشنود  کننده در کمک به یکدیگر بپردازند تا به احساس ارزشمندی برسند. همچنین اعضا خانواده می توانند با 
رفتن به تفریح و سرگرمی های دسته جمعی خانوادگی نظیر رفتن به گردش های یک یا چند روزه بیشتر به یکدیگر 
نزدی��ک شوند و احساس تنهایی را از خود دور کنند. همچنی��ن به جای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، 
ب��رای برطرف نم��ودن نیازهای هیجان خواهی، سرگرم��ی و وقت گذرانی می توان از گردش ه��ای ماجراجویانه و 

ورزش سود جست.
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