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 ماعی های اجت عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان به شبکه

 1 )مطالعه نوجوانان شهرک اکباتان(

 2علی شاملو محمودی 

 چکیده

های اجتماعی )مطالعه نوجوانان شهرک بررسی عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان به شبکه  حاضر بهمطالعه 

هایی هستند که از یک سایت ساده های اجتماعی مجازی، سایت پردازد. منظور از شبکهاکباتان( می

جستجوگر به اضافه امکاناتی مانند چت، ایمیل و امکاناتی دیگر تشکیل شده است و به مانند موتور 

دهد. در این پژوهش برای سنجش میزان جذب گذاری مطالب را امکان میکاربران خود اشتراک

ای استفاده شده که نامه محقق ساختههای اجتماعی و علل مؤثر بر آن از پرسشنوجوانان به سمت شبکه

است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان « استفاده و رضامندی»ای آن برگرفته از نظریه متغیره

نمونه  2۰۰داد. نمونه آماری با روش نمونه در دسترس و با حضور  سال شهرک اکباتان می 18تا  12

های  شبکه دهد که بین میزان استفاده نوجوانان از آمده نشان می دستهای به انجام شد. تحلیل داده

رابطه معنادار « سرگرمی و گریز از واقعیت»، و «هویت شخصی»، «روابط شخصی»اجتماعی و نیاز به 

های  های این پژوهش، میان میزان استفاده نوجوانان از شبکه وجود دارد. این درحالی است که طبق یافته

 رابطه معنادار دیده نشد.« آگاهی و نظارت بر محیط»اجتماعی و نیاز به 

 ، شهرک اکباتان.های اجتماعی، نوجوانی نظریه استفاده و رضامندی، شبکه های كلیدی: واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باتشکر از استاد راهنما سرکار خانم دکتر آنی میرزاخانیان و استاد مشاور سرکار خانم دکتر ناهید کردی اساتید  1

ام این کار همراهی با هیات علمی دانشکدده ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق که در اتم و اعضای

 اند. بنده داشته

  shamloo.ali22@yahoo.comکارشناس ارشد ارتباطات  2
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 مقدمه 

ترین مراکز توجه کاربران اینترنت است. این یکی از کانونی 1«های اجتماعیشبکه»امروزه 

 دهد وهای مختلف را کنار هم قرار میاجتماعات آنالین، کاربرانی با عالیق مشترک در حوزه

 دهد.امکان ارتباط دو طرفه و اشتراک محتوا در فضای مجازی را به این کاربران می

میالدی در دانشگاه ایلینویز مطرح شد. هفده سال بعد  196۰اولین بار سال  این مفهوم

آغاز به کار کرد. فیسبوک، توییتر، یوتیوب و اینستاگرام از  2«سیکس دیگرس»شبکه مجازی 

-اجتماعی هستند و همواره جوانان و نوجوانان بیشترین کاربران شبکههای ترین شبکهمعروف

توانند از اند که کاربران میهای اجتماعی فضایی را ایجاد کردهاند. شبکههای اجتماعی بوده

نوعی سبک  ها و موانع فضای واقعی زندگی خود بپردازند و بهطریق آن به جبران محدودیت

های فکری و سیاسی و اجتماعی خود آرزوها و تمایالت و گرایشزندگی مورد نظر خود، عالیق، 

 گذارند.را به نمایش می

های گوگل، فیسبوک، یوتیوب، یاهو، سایتنشان داده است، وب 2۰16ها تا سال بررسی

(. این 114: 139۰اند )جعفرپور، های جهان بودهسایتویکیپدیا، آمازون و توییتر از برترین وب

انند تغییرات بنیادینی در سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد ایجاد کند. ادبیات توها میشبکه

ها، روابط آنان با جنس مخالف و درک آنان از جهان ایجاد کنند. از آنجایی که افراد، پوشش آن

رسد الگوی مصرف های بزرگ تجاری است، به نظر میها غالباً در اختیار شرکتمالکیت این شبکه

 ها در طی زمان تغییر خواهد کرد. واسطه این شبکه و فرهنگی نوجوانان به اقتصادی

درصد و تعداد کاربران  53براساس آخرین آمار منتشرشده ضریب نفوذ اینترنت در ایران 

(. 1396میلیون نفر است )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  43اینترنت در کشور نزدیک 

درصد کاربران اینترنت  65های ارتباطات کشور،  پایش شاخص های نظام برمبنای آخرین بررسی

با توجه به  (.1396های اجتماعی هستند )سازمان فناوری اطالعات ایران، در ایران عضو شبکه

های همراه و عدم کنترل محتوای آن برای نوجوانان واسطه تلفن ضریب نفوذ گسترده اینترنت به

نادرست از این رسانه پتانسیل آن را دارد که اثرات پذیر، استفاده عنوان گروهی آسیب به

 ای بر نوجوانان و بر روابط آنان با همساالن و خانواده آنان بگذارد.  کننده ویران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Social networks 

2 SixDegrees.com 
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، «هویت شخصی»، «روابط شخصی»چهار متغیری که در پژوهش حاضر بررسی شد، 

ریه استفاده و بود. طبق نظ« آگاهی و نظارت بر محیط»، و «سرگرمی و گریز از واقعیت»

های اجتماعی و این عوامل رابطه شد که بین استفاده نوجوانان از شبکهرضامندی تصور می

وجود دارد؛ یعنی، نوجوانان ما از هر متغیر که به آنان رضامندی بیشتری بدهد، بیشتر استفاده 

های شبکهواسطه  رسید آن بود که نوجوانان مانند سایر اقشار بهکنند. آنچه به نظر میمی

توانند روابط شخصی خود را گسترش دهند، یا حفظ و ادامه دهند. همچنین اجتماعی می

توانند درون خود یا هویت شخصی خود را بروز بدهند. همچنین واسطه امکانات این شبکه می به

 واسطه امکانات آن از واقعیت جاری در جامعه فرار کنند و همچنین از جامعه آگاهی توانند بهمی

پیدا کرده و بر محیط خود نظارت داشته باشند. دغدغه و مسئله این پژوهش فهم میزان توانایی 

 های اجتماعی برای برآورده کردن این نیازهاست. شبکه

 چهار فرضیه این پژوهش عبارت است از:

های اجتماعی و میزان استفاده از شبکه« آگاهی و نظارت بر محیط»فرضیه اول: بین نیاز به 

 میان نوجوانان شهرک اکباتان رابطه معنادار وجود دارد. در

های اجتماعی در میان و میزان استفاده از شبکه« روابط شخصی»فرضیه دوم: بین نیاز به 

 نوجوانان شهرک اکباتان رابطه معنادار وجود دارد.

ان های اجتماعی در میو میزان استفاده از شبکه« هویت شخصی»فرضیه سوم: بین نیاز به 

 نوجوانان شهرک اکباتان رابطه معنادار وجود دارد.

های و میزان استفاده از شبکه« سرگرمی و گریز از واقعیت»فرضیه چهارم: بین نیاز به 

 اجتماعی در میان نوجوانان شهرک اکباتان رابطه معنادار وجود دارد.

 مبانی نظری تحقیق 

های است. این نظریه جزو نظریهنظریه استفاده و رضامندی مبنای نظری تحقیق حاضر 

ها تأثیر مطلق دارند. این کردند رسانهاست. محققان ابتدا گمان می« های ارتباطیتأثیر پیام»

های ارتباطات جمعی بود، فاصله میان دو دوره زمانی که دوره آغازین مطالعات و پژوهش

نه نقش اصلی در شد محتوای رساگرفت. در این دوران تصور میجنگ جهانی را دربرمی

رسد، دربرابر محتوای واحد ها میفرایند تأثیرپذیری دارد و مردمی که محتوای رسانه به آن
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-دهند و تأثیر رسانه بر مردم فوری و مستقیم است )مهدیواکنش یکسانی نشان می

داند و معتقد است مخاطبان براساس نیازها این نظریه مخاطب را فعال می1 (.52: 1392زاده،

داند، انتخاب ای را که برای ارضای نیازهای خود بهتر میها و برنامههای خود رسانهانگیزهو 

 (. 224: 1386کند )فیسک،

میالدی دارد. زمانی که 194۰های  های سال رویکرد استفاده و رضامندی ریشه در پژوهش

)اسولیوان و  پرداختندهای احساسی می مخاطبان سریال  در آمریکا به بررسی مسئله رضامندی

خواهند ( و بر این چارچوب استوار است که مردم محتوایی که از رسانه می416: 1385دیگران،

صورت فعال، به  وبیش به کنند. فرض اصلی آن این است که افراد مخاطب، کمرا انتخاب می

 دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را برای آنان فراهم کند. درجه این خشنودی به

اس کنند که محتوای واقعی نیاز تر احسنیازها و عالیق افراد بستگی دارد، افراد هرقدر بیش

 شود.تر میکند، احتمال انتخاب آن محتوا بیشها را برآورده می آن

 ( به ترتیب چنین است:1993پنج فرض بنیادین نظریه استفاده و رضامندی از نظر رابین)

رای هدف و انگیزه هستند. این رفتار هدفمند برای ها دامردم در استفاده از رسانه .1

 مخاطبان سودمند است و پیامدهایی برای مخاطبان و جامعه دارد.

-مردم برای برآورده ساختن نیازها یا امیال خود از منابع و محتوای ارتباطی استفاده می .2

برای ها برای کسب رضایت یا منفعت مانند جستجوی اطالعات کنند. استفاده از رسانه

 تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است. 

شناختی واسطه رفتار ارتباطی است. رفتار ارتباطی پاسخی به عوامل اجتماعی و روان .3

شناختی مانند تعامل میان فردی، های اجتماعی و روانها به میانجی وضعیترسانه

 های اجتماعی و شخصیت است. مقوله

شکال ارتباط برای انتخاب توجه و استفاده مخاطب، رقابت وجود ها و دیگر ابین رسانه .4

ای و ارتباط میان فردی، برای برآورده ساختن دارد. به عبارتی بین اشکال ارتباط رسانه

 ها رابطه وجود دارد. نیازها و خواسته

اری ها نفوذ و تأثیرگذها و افراد، معموالً افراد در مقایسه با رسانهدر روابط بین رسانه .5

 (.77و76: 1392زاده،بیشتری دارند )مهدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بازگشتند و پس از آن نیز هند رسانهمحققان ارتباطات در دوره سوم نظریه پردازی خود به تاثیر قدرتم  1
 های قائل به تاثیر حاصل از مذاکره یا توافق را )دوره چهارم( تدوین کردند. نظریه
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توان در چهار مقوله اصلی ها را میهای مخاطب در استفاده از رسانهمجموع نیازها و انگیزه 

جای داد: آگاهی و نظارت، روابط شخصی، هویت شخصی و سرگرمی و گریز از واقعیت 

 (.78و77)همان

توانند در ها میگورویچ معتقد است رسانه در این زمینه فیسک براساس آراء بلومر، کاتز و

موقعیتی که مخاطبان دچار تنش و کشمکش هستند، آرامش تولید کنند. در زمانی که 

مخاطبان نسبت به مسائلی طالب آگاهی هستند، برای آنان اطالع کسب کند. در زمانی که 

های و زمانی که ارزشرسانی مکمل یا جایگزین ارائه دهند  مخاطبان نیاز دارند به آنان خدمت

ها را تأیید و تقویت کنند و در زمانی که مخاطبان شود، آن ارزشمعینی در جامعه مطرح می

های اجتماعی بندیها برای ابقای عضویت گروهتوقع دارند با محتواهایی خاص آشنا شوند، رسانه

 (.224: 1386دهند )فیسک،ها تجربه مشترک ارائه میارزشمند به آنان از طریق رسانه

مخاطبان است. مفهوم فعالیت مخاطب، « فعالیت»ایده محوری نظریه استفاده و خشنودی 

دهد. انگیزه استفاده ها را نشان میگیری داوطلبانه و انتخابی مخاطبان در استفاده از رسانهجهت

فهم است.  کنند، قابلمخاطبان از یک رسانه نیز بر پایه نیازها و اهدافی که مخاطبان بیان می

شود، این نیازها دارای ابعاد طور معمول با نیازهای فرد آغاز می رویکرد استفاده و خشنودی به

ها از نیازها مختلف شناختی، عاطفی، شخصی و اجتماعی هستند. براساس این رویکرد، انگیزه

-رسانه دهند. بنابراین به همان نسبت کهها را تشکیل میهای کنشی آنشوند و جنبهناشی می

-کنند، موجبات رضایتمندی مخاطبان را نیز فراهم میها را برآورده میها این نیازها و انگیزه

شود که نتیجه شناختی باعث ایجاد نیازهایی میکند. طبق این رویکرد زمینه اجتماعی و روان

جب تنوع و های جدید است و این امر، موهای جمعی یا رسانهها، انتظارات و توقعات از رسانهآن

های اجتماعی شود، چنانکه مخاطبان براساس پیش زمینهگوناگونی الگوی عرضه رسانه می

ها مانند اقتصادی و فرهنگی خود، برای برآورده شدن نیازهایشان از محتوای گوناگون رسانه

کنند کننده و تفریحی استفاده میرسانی یا خبری و مطالب سرگرم های آموزشی، اطالعبرنامه

یک « گرایانهنفع»، «تعمدی»، «گزینشگرانه»توان گفت مخاطب فعال (. می1394متانی، )

 (.49: 139۰کند تا از محتوای آن استفاده کند )آذری، رسانه را انتخاب می

اند، توضیحاتی کوتاه های اجتماعی بررسی و تحلیل شدهاز آنجا که در پژوهش حاضر شبکه

ای مجازی در پرتو در دسترس قرار دادن اطالعات وسیع و درباره فضای مجازی الزم است. فض
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دهد. این فضا، تعامل تری میسریع، به فرد قدرت نمادین بیشتر و امنیت روانی گسترده

کند، و در عین حال در افراد انزوای اجتماعی، توافق اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی  ایجاد می

واسطه خصوصیات و  اپذیر است و در عین حال بهنکند. فضای مجازی کنترلاجتماعی ایجاد می

شمار مرئی و شدت تحت کنترل ساختارهای بی اش، بههای مستحکم تکنولوژیکی چارچوب

-های ملی و محلی است و از سوی دیگر تضعیفکننده هویتنامریی است. فضایی که تقویت

 (. Horst, 2012: 68) و همزمان مروج هویتی جهانی و فرامحلی کننده آن

فضای مجازی فاقد وجود عینی، واقعی و فیزیکی است، اما در نهایت قادر به ایجاد تغییراتی 

عمیق در ساختار عینی و ذهنی جوامع بشری معاصر است. فضای مجازی عنوانی برای دنیایی 

های جدید ارتباطی است، که بیش از دو سابقه و نوظهور در عصر پیدایش و گسترش رسانهکم

ها و توان فضای مجازی را جهان ارتباط متقابل رایانهگذرد. میز رواج آن در جهان نمیدهه نیز ا

(. بنابراین اینترنت فقط مجموعه به Miller, 2012: 152ها دانست )جامعه حاصل از این ارتباط

های زندگی و ها نیست بلکه فضایی فراتر از آن و پیونددهنده جهانای از رایانههم پیوسته

 ن اجتماعی است.عامال

شود. بدون شک نخستین وجه مفهوم فضا در مقایسه مفهوم مکان توصیف و تعریف می

تمایزی که در جریان مقایسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتظار این دو واسطه در درک 

( در کتاب 1383محمدی )طور که گلمکان برای ما موجودات فیزیکی ناممکن است. همان

دارد، در حقیقت فضا دال بر در مقایسه مکان با فضا بیان می« رهنگ و هویتشدن، ف جهانی»

جایی بسیار دشوارتر از جا و مکان دال بر جایی معین است و از همین روست که تصور همه همه

جایی خاص است. مکان دارای محتواست، ولی فضا نوعی خالء است؛ مکان دارای دو بعد است، 

پذیر ولی فضا مفهومی نامتناهی بعدی است. مکان مفهومی مرزهدر حالی که فضا مفهومی س

است. مکان همواره به تثبیت و تصلب گرایش دارد ولی فضا سیالیت و رهاشدگی. تمام 

 خصوصیات باال را فضای مجازی دارد. 

های های جهان و ارتباطفضای مجازی جهانی نو و موازی با جهان واقعی و مخلوق رایانه

ها، ت. جهانی )یا فضایی( که در آن انباشت جهانی از دانش، سرگرمی، شاخصبین آنان اس

تر انباشتی از عامالن انسانی تغییر یافته و دگرگون شده ها و نیز از همه مهمها، کنشمقیاس

 (.Anderson,1996:65شکل یافته است )
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کنشی که با  اینترنت امکان نوع جدیدی از کنش متقابل بین آدمیان را ایجاد کرده است.

ها جاری بود، فرق دارد. در گذشته رسانه وظایف رسانه عصر اول آنچه در عصر اول رسانه

توانند کرد. مخاطبان میداد و به افراد بیشماری پیام یکسانی را منتقل میارتباطات را انجام می

-و شبکه کنند به آن پاسخ بدهند. اینترنت و فضای مجازیدر حینی که پیامی را دریافت می

شدت افزایش یافته اند اطالعات و دانشی که در دسترس افراد است، بههای اجتماعی باعث شده

ها کاربر به آن دسترسی داشته باشند. کریس روجک در کتاب مطالعات فرهنگی و میلیون

ای برای کند و معتقد است دسترسی به منابع تازه( به تأثیرات این امر اشاره می139۰)

ای در گسترش جامعه مدنی  های مختلف تحول عمدهو مبادله اطالعات در زمینه گردآوری

 ای از اطالعات را به شهروندان ارائه داده است. ایجاد کرده است و منبع گسترده

 های اجتماعیشبکه

های خبری،  های جمعی منحصر به مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیست. سایتامروز رسانه

ای مانند فیسبوک، توییتر، گوگل پالس، وایبر، های اجتماعی رسانی و رسانه بیلبوردهای اطالع

 2های اجتماعی نام دارند، متکی به وب  ها که رسانهاند. این رسانهتلگرام، و اینستاگرام نیز رسانه

اند، با یکدیگر در دهند محتواهایی را که خود تولید کردهبوده و به کاربران خود امکان می

 اجتماعی به اشتراک بگذارند.  هایشبکه

هایی که های مجازی بستری است برای ایجاد روابط مشخصی مانند دوستی بین گروهشبکه

به افراد متصل هستند که در نتیجه ارتباطات اجتماعی از آن فرد به شبکه و از شبکه به کل 

هایی با امکاناتی های اجتماعی سایتشبکه(. 1396کند )کریمیان و همکاران،افراد سرایت می

گذاری محتوا بین توان به اشتراکها میمانند چت، ایمیل هستند به نحوی که به واسطه آن

 کاربران دست یافت.

های نوین ارتباطی در ساختار تعامالت و ارتباطات انسانی دگرگونی بنیادینی ظهور فناوری

تبع  دهد که بهن و مکان گسترش میایجاد کرده است و امکان ارتباطات انسانی را به فراتر از زما

(. 1393شود )اخوان مالیری و دیگران، های اجتماعی مجازی میآن سبب به وجود آمدن شبکه

اجتماعی را امکان تعامل گسترده کاربران با یکدیگر  ترین ویژگی شبکهتوان مهمترتیب می این به
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که مستقیم با آنان ارتباط دارند مرتبط تنها با کاربرانی  های اجتماعی نهدانست. افراد در شبکه

 توانند با دوستان هر عضو نیز وارد تعامل بشوند. شوند، بلکه از طریق پروفایل سایر اعضا میمی

های جدی روی معموالً نوجوانان و جوانان اولین اقشاری هستند که نسبت به تکنولوژی

کنند و های اجتماعی طی میر شبکهدهند. آنان اوقات فراوانی از روز خود را دخوش نشان می

ها و نظرات آنان نیز متأثر از این فضا خواهد بود. معموالً سبک زندگی آنان شامل رفتارها، نگرش

های سنی دیگر دانش و مهارت بیشتری در نوجوانان و جوانان در سراسر جهان از سایر گروه

 های جدید و استفاده از آن دارند. زمینه رسانه

 جوانینو

دانند. نوجوانی بر پایه تغییرات فیزیکی، می 1مرحله انتقال از کودکی به جوانی را دوران نوجوانی

شود و غالباً در این تعاریف بر پریشانی و سرگردانی نوجوانان تأکید روحی و اجتماعی تعریف می

با یک فرد  رو نیستید وآور این است که دیگر با یک کودک روبهشود. بلوغ در نوجوانان پیاممی

 (.13: 138۰اید )فونتنل، بالغ مواجه شده

نوجوانی در التین به معنی رشد کردن تا بزرگسالی است و در معنای انگلیسی رشد کردن 

سالگی نیز تعریف  2۰سالگی و حتی تا  18تا  11های تا رسیدن به بلوغ. دوره نوجوانی را سال

سالگی را  18تا  15سالگی را نوجوانی و  14تا  12شناسان، تر روانکنند. در مطالعات قدیمیمی

اند. در ایران سازمان ملی جوانان دوره نوجوانی را بخش اول جوانی سنین جوانی معرفی کرده

سال که پایان قطعی جوانی است اختصاص داده  29تا  11تلقی کرده و شمول آن را به افراد 

 (. 1384کار، است )ابریشم

گوید باید از آنان محافظت و داند و میهجده سال را کودک مییونیسف همه افراد زیر 

سال بدون توجه به جنسیت، اصل و نسب،  18مراقبت شود. براساس این پیمان هر شخص زیر 

های احتمالی نیاز به مراقبت و حفاظت دارد. این پیمان برای عملی کردن مراقبت دین یا ناتوانی

« بیشترین نفع کودکان»، اقداماتی کرد که «تبعیض»ون و حفاظت از کودکان معتقدند باید بد

حق حیات و بقا و »گذاشته شود و « احترام»های کودکان را تأمین کند و همچنین به دیدگاه

 دانیم. سالگی می 18تا  12در تحقیق حاضر ما نوجوانی را فاصله 2آنان تأمین شود.« رشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Adolescence 
2 https://www.unicef.org/iran/fa/children_youth_2692.html 
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خانواده و مدرسه است. دورانی که با  نوجوانی دوران ورود جوانان به اجتماعاتی به جز

تواند به اجتماعات مجازی و بسیار دور از خانواده و های مجازی میدسترسی نوجوانان به رسانه

اش چه به لحاظ فرهنگی و چه به جغرافیایی بپیوندد. همین امر مصادیق محافظت از  مدرسه

علیه کودکان و نوجوانان  کودکان و نوجوانان را گسترش داده است و امروزه محو خشونت

حفاظت از آنان در فضای مجازی مهم است. منظور از محافظت از آنان، محافظت کودکان و 

های  نوجوانان در برابر خطراتی مانند زورگویی، آزار و اذیت آنالین و همچنین سوءاستفاده

 جنسی است. 

وهفت درصد جمعیت کنند. بیستامروز، بیش از یک میلیارد نوجوان در دنیا زندگی می

ها و همچنین نمایان شدن جوانان و . بررسی تاریخی حضور و ظهور رسانه1ایران نوجوان هستند

دهد، ( نشان می373:1379عنوان زود پذیرندگان تکنولوژی )راجرز و شومیکر، نوجوانان به

قرار هنگامی که این دو مهم همراه هم شوند )یعنی جوان و نوجوانی در مسیر پذیرش رسانه 

 شود.هایی رو به رو میگیرد(، جامعه همواره با چالش

نوجوانان از زمان بلوغ تا مرحله پختگی، با خانواده و فضای عاطفی حاکم برآن، گروه 

های جدید از رو هستند. در این میان، میزان استفاده نوجوانان از رسانهبهها روهمساالن و رسانه

شود که زندگی عنوان زندگی دوم یاد می که از این رسانه بهای است جمله تلفن همراه به گونه

 (.1385اول )از جمله خانواده( را به مخاطره انداخته )عاملی،

در برخی موارد بروز پدیده شکاف نسلی مانع تحقق ارتباط مؤثر بین نوجوانان و والدین 

ای پیدا زاینده(. همچنین در این دوره، گروه همساالن اهمیت ف113:1386شود )ذکایی،می

یابند و وابستگی نوجوانان به خانواده کند،تا جایی که همساالن حکم گروه مرجع را میمی

هایی چون پذیری، ارزشای که گروه همساالن در جریان جامعهیابد، به گونهکاهش می

کند )محسنی، داشتن تلفن همراه و مهارت ارتباط برقرار کردن را به نوجوانان منتقل می

آورند که استفاده ها نیز در این میان نیازهایی را در نوجوانان به وجود می(. رسانه118: 1382

از تلفن همراه یکی از این نیازهای مخلوق رسانه است. نیازی که روز به روز در بین نوجوانان 

 یابد. یابد و استفاده از آن گسترش میتعمیق می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://www.unicef.org/iran/fa/hiv_aids.html 
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 شهرک اكباتان

تواند ت و ثروت دارد و نمیمجازی نیاز به سطح باالی تحصیالکاستلز معتقد است ارتباط 

(. انتخاب نوجوانان 417: 138۰های فاقد تحصیالت و ثروت را در بر بگیرد )کاستلز، توده

شهرک اکباتان به دلیل تمکن مالی نوجوانان این شهرک است که آنچه مد نظر کاستلز است 

 دهد. را پوشش می

شمسی شهرک  5۰سازی بخش خصوصی ایران در دهه نترین مجموعه آپارتما بزرگ

اکباتان بود. این شهرک در غرب تهران واقع است. مهندسان آمریکایی این شهرک را طراحی 

سال تخمین زده  3۰۰کردند و اغلب مصالح آن نیز از خارج از کشور وارد شد. عمر مفید آن 

ها ن نظامیان بود. این ساختمانشده است. ساخت آن ده سال طول کشید و در آغاز محل اسکا

ریشتری مقاومت دارند و اطراف آن فضای سبز کافی است. اولین واحدهای آن در  9تا زلزله 

به کارمندان دولتی واگذار شد و پس از انقالب ساخت اکباتان با تغییراتی که  1356سال 

هر فاز شامل چند بلوک  منطبق بر طراحی اولیه نبود، ادامه یافت. شهرک اکباتان سه فاز دارد و

 مدرسه دارد. 8و هر بلوک نیز چند ورودی دارد. اکباتان 

هایی که ما از سازمان آمار در مورد شهرک اکباتان به دست آوردیم کفایت متأسفانه داده

کرد تا متوجه شویم تعداد دقیق نوجوانان شهرک اکباتان یا جامعه آماری این پژوهش چند نمی

 ک چند دختر و پسر در آن ساکن هستند. نفر است و به تفکی

 پیشینه تحقیق 

 تحقیقات داخلی و خارجی

های بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه»( در پژوهش 1394فرزانه و همکاران )

های اجتماعی مجازی در به این نتیجه رسیدند که میانگین گرایش به شبکه« اجتماعی مجازی

آموزانی با پایگاه اقتصادی  گاه اقتصادی اجتماعی پایین کمتر از دانشآموزانی با پایبین دانش

های تر باشد، میزان گرایش به شبکهاجتماعی باالست و هرچه دیدگاه خانواده به این فضا منفی

شود. متغیرهای مستقلی مانند میزان اعتماد اجتماعی، دیدگاه خانواده نسبت مجازی کمتر می

ازی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته های اجتماعی مجبه شبکه

( در پژوهش خود ثابت کرد که متغیرهای 1393های اجتماعی داشته است. پاینده )شبکه
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های مستقل محیط آموزشی، دوستان و منطقه سکونت در گرایش دانشجویان به شبکه

های اجتماعی دارند، اما ابسته گرایش به شبکهاجتماعی تأثیر دارند و رابطه معناداری با متغیر و

های اجتماعی متغیر مستقل محیط خانواده رابطه معناداری با متغیر وابسته گرایش به شبکه

های مختلفی و انگیزه ا( به این نتیجه رسید که افراد به واسطه نیازه1393نشان نداد. مرادی )

برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده  های اجتماعیکه دارند از کارکردهای مختلف شبکه

های متعدد برای برطرف کردن طیف وسیع نیازهای مخاطبان برای کنند. وجود قابلیتمی

( به این نتیجه رسید که از بین عوامل 1391های اجتماعی اولویت دارد. احسان شهیر )شبکه

ها و ستفاده از این شبکهترین دلیل سهولت اهای اجتماعی اصلیجذب کاربران ایرانی به شبکه

ترین درجه احساس در اولویت بعد، احساس لذت بردن است. این پژوهش معتقد بود در پایین

( 139۰های اجتماعی بود. پژوهش علیزاده و ایزدی )سودمندی از بین عوامل جذب به شبکه

باشد، به های موقت نظیر توجه به جنس مخالف بیشتر یابینشان داد هر قدر گرایش به دوست

( در پژوهشی نشان 1386زاده )شود. مهدیتر میهمان میزان گرایش به چت کردن نیز افزون

درصد نوجوانان تهرانی به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند و روزانه به طور  7۰داد که بیش از 

تصاص متوسط بیش از دو ساعت از اوقات خود را به استفاده از این دو رسانه برای سرگرمی اخ

-ویابی، روابط اجتماعی و انتقال اخبار و اطالعات و گفتها از این فضا برای دوستدهند. آنمی

( در بررسی جایگاه مصرف اینترنت 1386سرشت )کنند. سلیمان پاکگو با دیگران استفاده می

( به این نتیجه 1385جوانان متوجه شد که این جایگاه فراغتی است. محسنی و همکاران )

روز و انزوای اجتماعی پاسخگویان یدند که بین زمان استفاده از اینترنت در طول شبانهرس

ای معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین استفاده جمعی و گروهی از اینترنت موجب رابطه

( نشان داده است ضعف یا قوت عملکرد 1385شود. جلیل فیروزی )کاهش انزوای اجتماعی می

ضای واقعی در میزان گرایش جوانان به استفاده از فضای مجازی اثرگذار نهادهای دینی در ف

( به این نتیجه رسیدند که گمنامی کاربران در فضای مجازی 1385بخش )است. دهقان و نیک

گیری روابط صمیمانه  شود. همچنین این فضا زمینه شکلباعث خودافشاگری بیشتر کاربران می

مجید شمسه به این نتیجه رسید که هر چه میزان استفاده از  کند.برای کاربران را فراهم می

کند ولی هایشان کاهش پیدا میها افزایش یابد ارتباطات میان فردی نوجوانان با خانوادهبازی

 دهد. دهد، بلکه گسترش میها رابطه نوجوانان با یکدیگر را کاهش نمیبازی
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های نوین اطالعاتی و ه از فناوری( نشان دادند که استفاد2۰۰9هامپتون و همکاران)

ها باعث درگیری و مشارکت اجتماعی شود، بلکه این فناوریارتباطی باعث انزوای اجتماعی نمی

های مجازی با دوستان ها و مطالب خود در شبکهشود. کاربران با انتشار عکسبیشتر کاربران می

( این بود که دانشجویان 2۰۰9مکاران )کنند. نتیجه پمپک و های برقرار میخود پیوند صمیمانه

ها دسترسی های اجتماعی برای ارتباط با دوستان قدیمی خود که در حال حاضر به آناز شبکه

ترین دلیل استفاده کاربران های اجتماعی مهمکنند. سهولت استفاده از شبکهندارند، استفاده می

 جوان است.

 شناسیروش

و شیوه اجرا، پیمایش است. از آنجا که در « تبیینی-صیفیتو»پژوهش حاضر با توجه به هدف 

نیاز به روابط »، «نیاز به آگاهی و نظارت بر محیط»این پژوهش رابطه میان متغیرهای 

عوامل جذب »و « نیاز به سرگرمی و گریز از واقعیت»و «  نیاز به هویت شخصی»، «شخصی

-توان آن را پژوهشی توصیفی می است، لذا« های مجازی نوجوانان شهرک اکباتان به شبکه

تبیینی از نوع همبستگی قلمداد کرد و از آنجایی که تحقیق موجود به توصیف نوجوانان و 

خواهد آنچه هست را مورد بررسی قرار دهد، از نوع  شرایط آنان پرداخته است و در حقیقت می

« علل»ررسی شود. همچنین این پژوهش از آنجایی که به بتحقیقاتی توصیفی محسوب می

پردازد، پژوهشی تبیینی است. همچنین این پژوهش های مجازی میجذب نوجوانان به شبکه

های جامعه آماری درمورد هر یک از متغیرها را  شود. زیرا ویژگی یک پیمایش نیز محسوب می

 مشخص خواهد کرد. « پرسشنامه»وسیله  به

اقعی و منظم خصوصیات یک هدف محقق از انجام تحقیقات پیمایشی، توصیف عینی، و

کند تا آنچه  دیگر، محقق در این گونه تحقیقات سعی می عبارت موقعیت یا یک موضوع است. به

گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کند و نتایج عینی از موقعیت  را بدون هیچ« هست»

دانش (. این تحقیق با روشن کردن رابطه مذکور، آگاهی و 1386بگیرد )سیدعباس زاده، 

گذاران عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان را نسبت به متغیرهای مذکور سیاست

های آنان کمک آموزان و خانواده های تربیتی و ارتباطی دانشریزیافزایش داده و به بهبود برنامه

تواند تلقی شود. روش کند. بر این اساس، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی نیز می می
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های در دسترس انتخاب گیری در این پژوهش از نوع میدانی است و در این پژوهش نمونه نمونه

 سال شهرک اکباتان است.  18تا  12اند. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان شده

نفر برآورد شد. از طرفی با  133حداقل حجم نمونه با توجه به جدول جسی مورگان معادل 

نفر است )پاشا شریفی و  2۰۰های همبستگی م نمونه مطلوب در پژوهشتوجه به این که حج

ساله شهرک اکباتان توزیع شد تا در  18تا 12پرسشنامه میان نوجوانان 25۰(، تعداد 138۰شریفی، 

  پرسشنامه حتماً باقی بماند. نمونه 2۰۰های ناقص دست کم تعداد نهایت پس از حذف پرسشنامه

 ساله شهرک اکباتان به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند.  18تا  12آماری از میان نوجوانان 

های اجتماعی و علل در این تحقیق برای سنجش میزان جذب نوجوانان به سمت شبکه

ای استفاده شده که متغیرهای آن برگرفته از نظریه نامه محقق ساختهمؤثر بر آن از پرسش

سشنامه محقق ساخته مبتنی بر تحقیقات پیشین استفاده و رضامندی است. در این تحقیق، پر

؛ بصیریان 1389؛ افتخاری، 1391؛  اسکندری، 1391؛ محمدی، 1386گویی،  است )حق

 است. ( 1393؛ چغازردی، 1388جهرمی، 

استفاده « اعتبار محتوا»گیری پرسشنامه خود از  این پژوهش برای سنجش اعتبار ابزار اندازه

صورت صوری روایی  شناسی بهاساتید علوم ارتباطات و جامعه کرده است. همچنین چندتن از

 دارد. « صوری»و هم اعتبار « محتوا»نامه را تأیید کردند. بنابراین این پژوهش هم اعتبار پرسش

 ها  پایایی و نرمال بودن داده

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ 

سویی سؤاالت پرسشنامه است. در  پوشانی و هم فاده شده است. این ضریب بیانگر میزان هماست

 این تحقیق پایایی ابزار تحقیق به شرح زیر است: 

 . آلفای كرونباخ1جدول شماره 

 آلفای كرونباخ ها تعداد گویه ها مقیاس

 ٪91 12 رضایتمندی مورد انتظار

 ٪93 16 شده رضایتمندی کسب

 ٪81 4 «گاهی و نظارت بر محیطآ»مقیاس 

 ٪81 4 «روابط شخصی»مقیاس 

 ٪66 4 «نیاز به هویت شخصی»مقیاس 

 ٪87 4 «نیاز به سرگرمی و گریز از واقعیت»مقیاس 

 ٪87 16 کل پرسشنامه
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 ها . چولگی و كشیدگی داده2جدول شماره

 تعداد 
 كشیدگی چولگی

 انحراف معیار آماره انحراف معیار آماره

 ۰.342 ۰.37۰ ۰.172 - ۰.616 2۰۰ هاگویهكل 

کوئیل از رضایتمندی، چهار شاخص اطالع و آگاهی، سرگرمی، استفاده  طبق تعریف مک

شده در نظر گرفته شده  های رضایتمندی کسب عنوان شاخص اجتماعی و هویت شخصی به

ها  این گویه. طراحی کردیمگویه  2۰ها پنج گویه و در مجموع  است. برای هر یک از این شاخص

در قالب یک پیوستار لیکرتی در اختیار پاسخگویان قرار گرفته است تا نظر خود را درباره هریک 

 شده در پرسشنامه، اظهار کنند.  گانه تعبیه های پنج ها در قسمت از این گویه

های آمار توصیفی مانند  های حاصل از این پژوهش از روش وتحلیل داده برای تجزیه

های پراکندگی )دامنه تغییرات،  گرایش مرکزی )نما، میانه و میانگین(، شاخصهای  شاخص

ها های مناسب برای سطح سنجش دادهآمار استنباطی شامل آزمونو   واریانس، انحراف معیار(

استفاده شد.  SPSSافزار آماری آوری شده از نرمهای جمع وتحلیل داده شود. جهت تجزیهمی

 در نظر گرفته شد. 0/01α=و نیز  0/05α=داری  ها سطح معنی هضمناً برای کلیه فرضی

 های تحقیقیافته

 ها توصیف داده

 سن 

است و بیشترین فراوانی مربوط به  16است. میانه سن ایشان  15.87میانگین سن پاسخگویان 

 1.91و انحراف معیار آن معادل با  3.67ها در این متغیر معادل  است. واریانس داده 18سن 

سال بوده است. کل  18سال  و بیشترین آن  12ت. کمترین سن در میان پاسخگویان اس

 اند.  نفر بوده 2۰۰پاسخگویان 

 مقطع تحصیلی 

میانه مقطع تحصیلی پاسخگویان در دسته کالس دهم قرار دارد.  بیشترین فراوانی مربوط به 

 اند.  نفر بوده 2۰۰دانشگاهی بوده است. کل پاسخگویان  مقطع تحصیلی پیش
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 جنس 

درصد از کل جمعیت را  51.5فراوانی،  1۰3بیشترین فراوانی مربوط به جنس مذکر است که با 

 97به خود اختصاص داده است. کمترین میزان فراوانی نیز مربوط به جنس مؤنث است که با 

 درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده است. 48.5فراوانی، 

 رشته تحصیلی

اند؛ این گروه با  انی مربوط به کسانی است که هنوز به مقطع انتخاب رشته نرسیدهبیشترین فراو

درصد کل جمعیت را به خود اختصاص داده است. کمترین میزان فراوانی نیز  35فراوانی،  7۰

درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص  2.5فراوانی،  5مربوط به رشته هنرستان است که با 

 داده است. 

 های اجتماعی در روز  تفاده از شبکهمیزان اس

است و  2.3۰است. میانه میزان استفاده ایشان  3.54میانگین میزان استفاده پاسخگویان 

ها در این متغیر  ساعت در روز است. واریانس داده 2بیشترین فراوانی مربوط به میزان استفاده 

میزان استفاده در میان است. کمترین  3.27و انحراف معیار آن معادل با  1۰.7۰معادل 

 ساعت در روز بوده است.  18دقیقه در روز  و بیشترین میزان استفاده  1۰پاسخگویان 

 « آگاهی و نظارت بر محیط»نیاز به 

 «آگاهی و نظارت بر محیط». توزیع نمرات برحسب نیاز به 3جدول شماره

 

آگاهی و »نیاز به 

 «نظارت بر محیط

 

 واریانس نما میانه میانگین
نحراف ا

 معیار 
 كل بیشترین كمترین

2۰.43 21.۰۰ 21 12.76 3.57 5 25 2۰۰ 

« آگاهی و نظارت بر محیط»چنانچه در جدول فوق آمده است، میانگین نمره نیاز به 

قرار داشته و بیشترین فراوانی نیز  21بوده است. میانه این متغیر روی عدد  2۰.43پاسخگویان 

بوده و انحراف معیار آن  12.76ها در این متغیر معادل  نس دادهواریااست.  21مربوط به نمره 
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بوده است. کل  25و بیشترین نمره  5است. کمترین نمره پاسخگویان  3.57معادل با 

 اند. نمودار هیستوگرام این متغیر در ذیل آمده است: نفر بوده 2۰۰پاسخگویان 

 « روابط شخصی»نیاز به 

 «روابط شخصی»سب نیاز به . توزیع نمرات برح4جدول شماره 

 نیاز به

 «روابط شخصی»

 واریانس نما میانه میانگین
انحراف 

 معیار 
 كل بیشترین كمترین

18.42 19.۰۰ 19 19.۰۰ 4.36 5 25 2۰۰ 

پاسخگویان « روابط شخصی»چنانچه در جدول فوق آمده است، میانگین نمره نیاز به 

قرار داشته و بیشترین فراوانی نیز مربوط به  19بوده است. میانه این متغیر روی عدد  18.42

بوده و انحراف معیار آن معادل با  19.۰۰ها در این متغیر معادل  واریانس دادهاست.  19نمره 

 2۰۰بوده است. کل پاسخگویان  25و بیشترین نمره  5است. کمترین نمره پاسخگویان  4.36

 آمده است:اند. نمودار هیستوگرام این متغیر در ذیل  نفر بوده

 « هویت شخصی»نیاز به 

 «هویت شخصی». توزیع نمرات برحسب نیاز به 5جدول شماره

 نیاز به

 «شخصی هویت»

 کل بیشترین کمترین معیار انحراف  واریانس نما میانه میانگین

17.۰5 17.۰۰ 19 18.91 4.34 5 25 2۰۰ 

پاسخگویان « صیهویت شخ»چنانچه در جدول فوق آمده است، میانگین نمره نیاز به 

قرار داشته و بیشترین فراوانی نیز مربوط به  17بوده است. میانه این متغیر روی عدد  17.۰5

بوده و انحراف معیار آن معادل با  18.91ها در این متغیر معادل  واریانس دادهاست.  19نمره 

 2۰۰یان بوده است. کل پاسخگو 25و بیشترین نمره  5است. کمترین نمره پاسخگویان  4.34

 اند. نمودار هیستوگرام این متغیر در ذیل آمده است: نفر بوده
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 « سرگرمی»نیاز به 

 «سرگرمی». توزیع نمرات برحسب نیاز به 6جدول شماره

 نیاز به

 «سرگرمی»

 كل بیشترین كمترین معیار انحراف  واریانس نما میانه میانگین

19.61 2۰.۰۰ 24 19.83 4.45 7 25 2۰۰ 

پاسخگویان « هویت شخصی»جدول فوق آمده است، میانگین نمره نیاز به چنانچه در 

قرار داشته و بیشترین فراوانی نیز مربوط به  2۰بوده است. میانه این متغیر روی عدد  19.61

بوده و انحراف معیار آن معادل با  19.83ها در این متغیر معادل  واریانس دادهاست.  24نمره 

 2۰۰بوده است. کل پاسخگویان  25و بیشترین نمره  7اسخگویان است. کمترین نمره پ 4.45

 اند. نمودار هیستوگرام این متغیر در ذیل آمده است: نفر بوده

و میزان « آگاهی و نظارت بر محیط»ی نیاز به  . مقادیر ضریب همبستگی برای رابطه7جدول شماره

 های اجتماعی استفاده از شبکه

 نتیجه داریسطح معنا مقدار ضریب نام ضریب

 عدم وجود رابطه ۰66. 13۰. ضریب همبستگی پیرسون

( ۰66/۰( و سطح معناداری آن )13۰/۰با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

های اجتماعی  و میزان استفاده از شبکه« آگاهی و نظارت بر محیط»توان گفت بین نیاز به  می

ر که بیانگر عدم وجود رابطه معنادار آماری میان رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین فرضیه صف

 شود. دو متغیر است، پذیرفته شده و فرضیه یک رد می

و میزان استفاده از « روابط شخصی»ی نیاز به  . مقادیر ضریب همبستگی برای رابطه8جدول شماره

 های اجتماعی شبکه

 نتیجه سطح معناداری مقدار ضریب نام ضریب

 وجود رابطه ۰۰۰. 3۰5. نضریب همبستگی پیرسو

( و سطح معناداری آن 3۰5/۰آمده ) دست با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به

های اجتماعی در  و میزان استفاده از شبکه« روابط شخصی»توان گفت بین نیاز به  ( می۰۰۰/۰)
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با تغییرات  «روابط شخصی»رابطه معنادار وجود دارد. یعنی تغییر در میزان نیاز به  ٪99سطح 

بودن  های اجتماعی همراه است. همچنین باتوجه به مثبت معنادار در میزان استفاده از شبکه

جهت است. یعنی هرچه میزان نیاز به  توان گفت که تغییرات این دو متغیر هم مقدار ضریب می

 . های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود بیشتر باشد، میزان استفاده از شبکه« روابط شخصی»

بنابراین فرضیه صفر که بیانگر عدم وجود رابطه معنادار آماری میان دو متغیر است، رد شده 

 شود.  و فرضیه یک پذیرفته می

و میزان استفاده از « هویت شخصی»ی نیاز به  . مقادیر ضریب همبستگی برای رابطه9جدول شماره

 های اجتماعی شبکه

 نتیجه سطح معناداری مقدار ضریب نام ضریب

 وجود رابطه ۰16. 169. ضریب همبستگی پیرسون

( ۰16/۰( و سطح معناداری آن )169/۰با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

های اجتماعی در سطح  و میزان استفاده از شبکه« هویت شخصی»توان گفت بین نیاز به  می

با تغییرات « شخصیهویت »رابطه معنادار وجود دارد. یعنی تغییر در میزان نیاز به  95٪

بودن  های اجتماعی همراه است. همچنین باتوجه به مثبت معنادار در میزان استفاده از شبکه

جهت است. یعنی هرچه میزان نیاز به  توان گفت که تغییرات این دو متغیر هم مقدار ضریب می

 بود.  های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بیشتر باشد، میزان استفاده از شبکه« هویت شخصی»

بنابراین فرضیه صفر که بیانگر عدم وجود رابطه معنادار آماری میان دو متغیر است، رد شده 

 شود.  و فرضیه یک پذیرفته می

و « سرگرمی و گریز از واقعیت»ی نیاز به  . مقادیر ضریب همبستگی برای رابطه10جدول شماره

 های اجتماعی میزان استفاده از شبکه

 نتیجه سطح معناداری مقدار ضریب نام ضریب

 وجود رابطه ۰۰1. 234. ضریب همبستگی پیرسون

( و سطح معناداری آن 234/۰آمده ) دست با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به

های  و میزان استفاده از شبکه« سرگرمی و گریز از واقعیت»توان گفت بین نیاز به  ( می۰۰1/۰)

سرگرمی و »وجود دارد. یعنی تغییر در میزان نیاز به رابطه معنادار  ٪99اجتماعی در سطح 
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های اجتماعی همراه است.  با تغییرات معنادار در میزان استفاده از شبکه« گریز از واقعیت

جهت  توان گفت که تغییرات این دو متغیر هم بودن مقدار ضریب می همچنین باتوجه به مثبت

بیشتر باشد، میزان استفاده از « از واقعیت سرگرمی و گریز»است. یعنی هرچه میزان نیاز به 

های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین فرضیه صفر که بیانگر عدم وجود رابطه  شبکه

 شود. معنادار آماری میان دو متغیر است، رد شده و فرضیه یک پذیرفته می

های  ان از شبکهدهد که بین میزان استفاده نوجوان آمده نشان می دستهای به تحلیل داده

رابطه « سرگرمی و گریز از واقعیت»، و «هویت شخصی»، «روابط شخصی»اجتماعی و نیاز به 

های این پژوهش، میان میزان استفاده  معنادار وجود دارد. این درحالی است که طبق یافته

 نشد. رابطه معنادار دیده« آگاهی و نظارت بر محیط»های اجتماعی و نیاز به  نوجوانان از شبکه

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 فرضیه اول

های اجتماعی در و میزان استفاده از شبکه« آگاهی و نظارت بر محیط»بین نیاز به 

 میان نوجوانان شهرک اكباتان رابطه معنادار وجود دارد.

( و سطح معناداری آن 13۰/۰آمده ) دست با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به

 صل چهارم بررسی شد، این فرضیه با اختالف اندک تأیید نشد. ( که در ف۰66/۰)

در تبیین این یافته الزم است به مدعیات اصلی نظریه استفاده و رضامندی توجه کرد. این 

کنند و برای چه منظوری ها استفاده می چرا مردم از رسانه»نظریه در پاسخ به این سؤال که 

وید مردم برای کسب راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطالعات گ می«  گیرند؟ ها را به کار میرسانه

 کنند. ها استفاده میگیری هویت شخصی، از رسانهو شکل

ها را برآورده کنند، به همان میزان ها این نیازها و انگیزهبنابراین به هر میزان که رسانه

« فعال بودن» کنند. فرضیه اصلی نظریه استفاده و رضامندیرضایت مخاطبان را فراهم می

 کند. وجوی محتواهایی است که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم میمخاطبان برای جست

طبق نظریه استفاده و رضامندی، مردم برای برآورده ساختن نیازها یا امیال خود از منابع و 

نند ها برای کسب رضایت یا منفعت ماکنند. استفاده از رسانهمحتوای ارتباطی استفاده می

جستجوی اطالعات برای تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است 
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 (. 77و76: 1392زاده، )مهدی

معتقدند که مردم در « استفاده و رضامندی»پردازان  برخالف نظریه وابستگی، نظریه

  روند.  ها می ها منفعل نیستند، بلکه برمبنای نیازهای خود به سراغ رسانه استفاده از رسانه

در این نظریه آن است که مردم برای کسب « آگاهی و نظارت بر محیط»منظور از نیاز به 

کنند  ها استفاده می اخبار و اطالع از دنیا و نظارت بر محیط اجتماعی خود از رسانه

 (.78و  77: 1392زاده، )مهدی

ستند. کارهایی ها تنها منبع ارضا کننده افراد نی کند که رسانه با این همه، فیسک تأکید می

ها برای ارضا کردن  تواند مانند رسانه مانند گردش در ایام تعطیل، ورزش و رقص هر یک می

 (. 224: 1386نیازهای مخاطبان استفاده شود )فیسک،

های اجتماعی و  بنابراین در تبیین این یافته که بین میزان استفاده بیشتر نوجوانان از شبکه

رابطه معناداری دیده نشده است، یا نوجوانان شهرک « ت بر محیطآگاهی و نظار»میزان نیاز به 

اکباتان برای رفع نیاز به کسب اخبار و اطالع از دنیا و نظارت بر محیط اجتماعی خود، از 

کنند؛ و یا اساساً این نیاز در میان این  های اجتماعی استفاده می های دیگری غیر از شبکه راه

 جمعیت ضعیف است. 

 های زیر همسوست:  با نتایج پژوهشاین یافته 

های کاربران در  بررسی انگیزه»در پژوهشی باعنوان (. 1392زاده عراقی ) ذوالقدر و قاسم

که با « بوک( های اجتماعی )مطالعه موردی کاربران شبکه اجتماعی فیس استفاده از رسانه

نفری که از طریق  13۰ی ا گیری از روش پیمایش و پرسشنامه برخط و با استفاده از نمونه بهره

گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، بدین نتیجه رسیدند که نیازهای شناختی  نمونه

 بوک ندارد.  )نیاز به آگاهی و نظارت بر محیط( ارتباط معنادار با میزان استفاده از فیس

ران در های عضویت کارب اهداف و انگیزه»در پژوهشی باعنوان ( 1391شهابی و بیات )

پدیدارشناختی و با تکنیک مصاحبه عمقی -که با روش کیفی« های اجتماعی مجازی شبکه

منظور تسهیل روابط فعلی، احیای  ساختار انجام شد، به این نتیجه رسیدند که کاربران به بدون

ه اند و درنتیجه نیاز ب ها روی آورده روابط قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به این شبکه

 اند.  های اجتماعی ندانسته آوری به شبکه را دلیل روی« آگاهی و نظارت بر محیط»
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در ( 1393ای است که مرادی و همکاران ) نتایج این پژوهش همچنین مغایر با نتیجه

بدان دست یافتند. « های مجازی اجتماعی های استفاده از شبکه انگیزه»تحقیقی با عنوان 

صیفی پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان در سال صورت تو تحقیق مذکور که به

ترین دلیل  نفر انجام شد، به این نتیجه دست یافت که مهم 3۰۰و با حضور  91-139۰تحصیلی 

درصد است ؛ دومین انگیزه بهبود  72/ 56جذب مخاطب به فیسبوک خود افشاگری با میزان 

؛ چهارمین  41/68در رسانه است که  ور شدن ؛ سومین انگیزه غوطه 5/69وضعیت فردی با 

؛ ششمین انگیزه  46/52گذرانی با  ؛ پنجمین انگیزه وقت 54/53انگیزه جستجوی اطالعات با 

 درصد است.  35/35؛ و هفتمین انگیزه سرگرمی با  8/37حفظ روابط با 

 فرضیه دوم

نوجوانان  های اجتماعی در میان و میزان استفاده از شبکه« روابط شخصی»بین نیاز به 

 شهرک اكباتان رابطه معنادار وجود دارد.

( و سطح معناداری آن 3۰5/۰آمده ) دست با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به

 شود.  توان گفت این فرضیه تأیید می ( می۰۰۰/۰)

طبق نظریه استفاده و رضامندی، مردم برای برآورده ساختن نیازها یا امیال خود از منابع و 

ها برای کسب رضایت یا منفعت مانند کنند. استفاده از رسانهای ارتباطی استفاده میمحتو

جستجوی اطالعات برای تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است 

 (.77و76: 1392زاده، )مهدی

ها را همنشین خود  منظور از روابط شخصی نیز آن است که مردم در فرایند ارتباط، رسانه

کنند وگو با دیگران استفاده می ای برای ارتباط و گفتکنند و از محتوای رسانه تلقی می

  (.78و  77: 1392زاده، )مهدی

توان گفت که هرقدر میزان  بنابراین طبق نظریه استفاده و رضامندی در تبیین این یافته می

ن استفاده ایشان از نوجوانان به ارتباط و گفتگو با دیگران بیشتر باشد، میزا  نشده نیاز ارضاء

 های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.  شبکه

 های زیر همسوست: ی این پژوهش با دستاورد پژوهش یافته



  1398پاییز / و دوم  سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 128
 

 

های مجازی  های استفاده از شبکه انگیزه»در تحقیقی با عنوان ( 1393مرادی و همکاران )

بین صورت توصیفی پیمایشی در  بدان دست یافتند. تحقیق مذکور که به« اجتماعی

نفر انجام شد، به  3۰۰و با حضور  91-139۰دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 

ترین دلیل جذب مخاطب به فیسبوک خود افشاگری است با  این نتیجه دست یافت که مهم

ور  ؛ سومین انگیزه غوطه 5/69درصد؛ دومین انگیزه بهبود وضعیت فردی با  72/ 56میزان 

؛ پنجمین  54/53؛ چهارمین انگیزه جستجوی اطالعات با  41/68شدن در رسانه است که 

؛ و هفتمین انگیزه  8/37؛ ششمین انگیزه حفظ روابط با 46/52گذرانی با  انگیزه وقت

 درصد است.  35/35سرگرمی با 

های عضویت کاربران در  اهداف و انگیزه»در پژوهشی باعنوان ( 1391شهابی و بیات )

پدیدارشناختی و با تکنیک مصاحبه عمقی -که با روش کیفی« یهای اجتماعی مجاز شبکه

منظور تسهیل روابط فعلی، احیای  ساختار انجام شد، به این نتیجه رسیدند که کاربران به بدون

 اند.  ها روی آورده روابط قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به این شبکه

های کاربران در  بررسی انگیزه»ی باعنوان در پژوهش(. 1392زاده عراقی ) ذوالقدر و قاسم

که با « بوک( های اجتماعی )مطالعه موردی کاربران شبکه اجتماعی فیس استفاده از رسانه

نفری که از طریق  13۰ای  گیری از روش پیمایش و پرسشنامه برخط و با استفاده از نمونه بهره

نتیجه رسیدند که کاربران برای رفع گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، بدین  نمونه

 کنند. بوک استفاده می نیازهای اجتماعی و کسب هویت شخصی از شبکه اجتماعی فیس

 فرضیه سوم 

های اجتماعی در میان نوجوانان و میزان استفاده از شبکه« هویت شخصی»بین نیاز به 

 شهرک اكباتان رابطه معنادار وجود دارد. 

( و سطح معناداری آن 169/۰آمده ) دست مبستگی پیرسون بهبا توجه به مقدار ضریب ه

 شود.  های آماری فصل چهارم تأیید می توان گفت که این فرضیه با بررسی ( می۰16/۰)

در نظریه استفاده و رضامندی آن است که مردم از « هویت شخصی»منظور از نیاز به 

های شخصی استفاده ویت ارزشها برای کسب خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و تق رسانه

 (.78و  77: 1392زاده، کنند )مهدی می
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طبق نظریه استفاده و رضامندی، فرد محتوای رسانه را برای ارضای نیازهایش انتخاب می

 (.1394کند )متانی، 

توانند در موقعیتی که ها میفیسک براساس آراء بلومر، کاتز و گورویچ معتقد است رسانه

و کشمکش هستند، آرامش تولید کنند. در زمانی که مخاطبان نسبت به  مخاطبان دچار تنش

مسائلی طالب آگاهی هستند، برای آنان اطالع کسب کند. در زمانی که مخاطبان نیاز دارند به 

های معینی در جامعه مطرح رسانی مکمل یا جایگزین ارائه دهند و زمانی که ارزش آنان خدمت

و تقویت کنند و در زمانی که مخاطبان توقع دارند با محتواهایی  ها را تأیید شود، آن ارزش می

های اجتماعی ارزشمند به آنان از بندیها برای ابقای عضویت گروه خاص آشنا شوند، رسانه

 (.224: 1386دهند )فیسک، ها تجربه مشترک ارائه میطریق رسانه

آن میزان استفاده نوجوانان   وسیلهتوان به توان گفت یکی از دالیلی که می بنابراین می

نشده ایشان به کسب خودآگاهی،  های اجتماعی را تبیین کرد، نیاز ارضاء شهرک اکباتان از شبکه

های شخصی است. یعنی هرقدر نیاز نوجوانان به کسب یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزش

میزان استفاده  های شخصی بیشتر باشد،خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزش

 های اجتماعی نیز بیشتر است.  ایشان از شبکه

 های پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش زیر همسوست:  یافته

های کاربران در  بررسی انگیزه»در پژوهشی باعنوان (. 1392زاده عراقی ) ذوالقدر و قاسم

که با « وک(ب های اجتماعی )مطالعه موردی کاربران شبکه اجتماعی فیس استفاده از رسانه

نفری که از طریق  13۰ای  گیری از روش پیمایش و پرسشنامه برخط و با استفاده از نمونه بهره

گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، بدین نتیجه رسیدند که کاربران برای رفع  نمونه

 کنند. بوک استفاده می نیازهای اجتماعی و کسب هویت شخصی از شبکه اجتماعی فیس

 ضیه چهارم فر

های اجتماعی در و میزان استفاده از شبکه« سرگرمی و گریز از واقعیت»بین نیاز به 

 میان نوجوانان شهرک اكباتان رابطه معنادار وجود دارد.

( و سطح معناداری آن 234/۰آمده ) دست با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به

 شود.  های آماری فصل چهارم تأیید می یتوان گفت که این فرضیه طبق بررس ( می۰۰1/۰)
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، «تعمدی»، «گزینشگرانه»توان گفت مخاطب فعال  طبق نظریه استفاده و رضامندی، می

(. 49: 139۰کند تا از محتوای آن استفاده کند )آذری، یک رسانه را انتخاب می« گرایانهنفع»

ع میزانی است که آن رسانه ی یک فرد از یک رسانه، تاب معناست که میزان استفاده این بدان

 سازد.  نیازی خاص از فرد را برطرف می

این «. سرگرمی و گریز از واقعیت»یکی از نیازهایی که در این نظریه مطرح است، نیاز به 

نیاز بدان معناست که مردم از رسانه برای سرگرمی و گریز از مشکالت زندگی روزمره و تخلیه 

 (.78و  77: 1392ده،زا کنند )مهدیعاطفی استفاده می

های  آن میزان استفاده نوجوانان شهرک اکباتان از شبکه  وسیلهتوان به یکی از دالیلی که می

نشده ایشان به سرگرمی و گریز از مشکالت زندگی روزمره  اجتماعی را تبیین کرد، نیاز ارضاء

ره بیشتر باشد، است. یعنی هرقدر نیاز نوجوانان به سرگرمی و فرار از مشکالت زندگی روزم

 های اجتماعی نیز بیشتر است.  میزان استفاده ایشان از شبکه

 های پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش زیر همسوست:  یافته

های مجازی  های استفاده از شبکه انگیزه»در تحقیقی با عنوان ( 1393مرادی و همکاران )

پیمایشی در بین دانشجویان بدان دست یافتند. تحقیق مذکور که به صورت توصیفی « اجتماعی

نفر انجام شد، به این نتیجه دست  3۰۰و با حضور  91-139۰دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 

درصد؛  72/ 56بوک خود افشاگری است با میزان  ترین دلیل جذب مخاطب به فیس یافت که مهم

سانه است که ور شدن در ر ؛ سومین انگیزه غوطه 5/69دومین انگیزه بهبود وضعیت فردی با 

؛ 46/52گذرانی با  ؛ پنجمین انگیزه وقت 54/53؛ چهارمین انگیزه جستجوی اطالعات با  41/68

 درصد است.  35/35؛ و هفتمین انگیزه سرگرمی با  8/37ششمین انگیزه حفظ روابط با 
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 منابع 
 ه موردی سازی در سازمان صداوسیما؛ مطالع تحلیل ارتباطی برنامه( »1384کار، مریم )ابریشم

 لیسانس، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.  نامه فوق سازی ویژه نوجوانان، پایان برنامه

 (1393اخوان مالیری، فائزه، نوغانی، محسن و مظلوم خراسانی ،)«های اجتماعی مجازی و شبکه

 .24-1، مجله رسانه و فرهنگ، سال چهارم، شماره دوم، صص «شادکامی

 ( مخاطب شناسی رادیو، تهران: مرکز آموزش صداوسیما. 139۰آذری، غالمرضا ،) 

 ای و اعتماد اجتماعی )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه  مصرف رسانه (.1391سکندری، سمانه )ا

شناسی، بابلسر، دانشکده علوم انسانی و  نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه مازندران(، پایان

 اجتماعی.

  ،( مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه 1385جان، ساندرز، دانی و جان فیسک )اسولیوان، تام، هارتلی

 میرحسن رئیس زاده، تهران: فصل نو. 

 ( 1389افتخاری، احمد .) بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به رسانه ملی )مطالعه موردی

ده ادبیات و شناسی، اصفهان، دانشک نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شهرستان کاشمر(، پایان

 علوم انسانی.

 ( 1388بصیریان جهرمی، حسین .) بررسی مقایسه میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسالمی

های خبری و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی  سایت ایران و اخبار وب

شد رشته ارتباطات، تهران، نامه کارشناسی ار های وابسته به وزارت علوم شهر تهران، پایان دانشگاه

 دانشکده صداوسیما.

 ( روش138۰پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن .)  ،های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: سخن

 چاپ دوم.

 های رفتار فراغتی جوانان (، بررسی جایگاه مصرف اینترنت در سبک1386سرشت، سلیمان )پاک

 طات.ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتبا

 ( 1393پاینده، محبوبه  ،)«های اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان گرایش به شبکه

المللی علوم رفتاری و )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه(، کنفرانس بین

 .93مطالعات اجتماعی، سال اول، شماره سوم، بهار 

 های سی و بررسی متغیرهای مـؤثر بـر پـذیرش شبکهمفهوم شنا»(،  139۰پور، محمود، )جعفر

، فـصلنامه مطالعات بسیج، سال «هـانهاد در آن ی مردمهـااجتماعی مجازی و نقش سازمان

 .52چهاردهم، شماره 
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 ( بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، بررسی تأثیر حضور در 1385جلیل فیروزی، شقایق )

ری هویت دینی کاربران جوان، رساله کارشناسی ارشد گیهای دینی مجازی بر شکلگروه

 شناسی، تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.  جامعه

 ( 1385دهقان، علیرضا و مرسده نیکبخش ،)«مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل-

ایرانی مطالعات فرهنگی و ، فصلنامه انجمن «زنی اینترنتیهای گپگیری روابط صمیمانه در اتاق

 ارتباطات، سال دوم، شماره شش.

 (فرهنگ مطالعات جوانان، تهران: موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول. 1386ذکایی، محمدسعید ) 

 های کاربران در استفاده از (. بررسی انگیزه1392زاده عراقی، مرتضی )ذوالقدر، حسین؛ قاسم

های ارتباطی، بوک(، پژوهش اجتماعی فیس ران شبکههای اجتماعی )مطالعه موردی کاربرسانه

 .58-35، صص 75شماره 

 (رسانش نوآوری1379راجرز، اورت و فلومید شومیکر )اهلل ها، رهیافتی میان فرهنگی، ترجمه عزت

 کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: مرکز نشر دانشگاهی شیراز.  

 ( 139۰روجک، کریس .)،علوی، تهران: انتشارات ثانیه. ترجمه پرویز مطالعات فرهنگی 

 ( 1386سیدعباس زاده، میرمحمد .)های عملی تحقیق در علوم انسانی، ارومیه، انتشارات  روش

 دانشگاه ارومیه.

 ( 1383شمسه، مجید« )ای و ارتباطات میان فردی های رایانهبررسی رابطه استفاده از بازی

 اجتماعی، دانشگاه تهران.  لیسانس، دانشکده علوم نامه فوق ، پایان«نوجوانان

 ( اهداف و انگیزه1391شهابی، محمود؛ بیات، قدسی .)های اجتماعی های عضویت کاربران در شبکه

، سال 1391ارتباطات، زمستان  -ای درباره جوانان شهر تهران(، مطالعات فرهنگمجازی )مطالعه

 .86-61، صص 52سیزدهم، شماره 

 ( 1391شهیر، احسان« )های اجتماعی مل مؤثر بر جذب کاربران ایرانی به شبکهشناسایی عوا

لیسانس، دانشکده  نامه فوق پایان« مجازی خارجی، مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک

 مدیریت، دانشگاه تهران.

 ( فردگرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی فردگرایی و هویت گلوبال، 1385عاملی، سعیدرضا )

 . مجله رسانه، شماره دو

 ( بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به چت در شهر  139۰علیزاده، فرشته و ایزدی، حسین ،)

های اجتماعی ای آسیببابل )با تأکید بر استفاده نامتعارف(، مجموعه مقاالت همایش منطقه

 نوپدید، دفتر تحقیقات کاربردی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران.
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 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش »(، 1394الدینی، راضیه )ااهلل؛ فالحتی شهابففرزانه، سی

آموزان دختر دوره دوم شهر بابل(، دو فصلنامه های اجتماعی مجازی )مورد مطالعه: دانشبه شبکه

 مشارکت و توسعه اجتماعی، سال اول، شماره یک.

 (کلیدهای رفتار با نوجوانان، متر138۰فونتنل، دن )زاده، تهران: موسسه جم مسعود حاجی

 انتشارات صابرین. 

 (درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی، تهران:1386فیسک، جان )  دفتر مطالعات و

 ها. توسعه رسانه

 ( 138۰کاستلز، مانوئل و اینس، مارتین ،)ترجمه حسین گفتگوهایی با مانوئل كاستلز ،

 هران: نشر نی.چاووشیان و لیال جوافشانی، ت

 ( 1396کریمیان، کبری؛ پارسامهر، مهربان و افشانی، سیدعلیرضا ،)«شناختی عوامل  بررسی جامعه

های نوین، سال سوم، ، فصلنامه مطالعات رسانه«های اجتماعی مجازیمرتبط با گرایش به شبکه

 .2۰8-169، صص1۰شماره 

 ن: نشر نی.، تهراشدن، فرهنگ، هویت جهانی(، 1383محمدی، احمد )گل 

 ( الگوهای مصرف تلویزیون1394متانی، مهرداد )زبانان در میان زنان، مجله  ای فارسیهای ماهواره

 .14۰-111، صص2، شماره 13شناختی زنان، سال مطالعات اجتماعی و روان

 ( 1385محسنی، منوچهر و همکاران  ،)« بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انـزوای اجتمـاعی

شناسی ایران، دوره های تهـران(، مجلـه جامعه نت ن اینترنـت )در میـان کـاربران کافیکـاربرا

 .4هفتم، شماره 

 (مقدمات جامعه1382محسنی، منوچهر ،) .شناسی، تهران: انتشارات دوران 

 ( 1391محمدی، نریمان .)های ماهواره کردی و هویت قومی  رسانه مدرن و برساخت هویت )کانال

نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات جوانان، بابلسر، دانشکده علوم انسانی و  ، پایانکردهای ایران(

 اجتماعی.

  مـرادی، شهاب، رجـب پـور، مجتبی، کیـان ارثـی، فرحناز، حـاجلو، نادر، رادبخـش، ناهید

های مجازی اجتماعی، فصلنامه فرهنـگ در دانـشگاه های استفاده از شبکه(، انگیزه1393)

 .1۰، شماره اسالمی

 (. 1393در؛ رادبخش، ناهید)پور، مجتبی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ حاجلو، نامرادی، شهاب؛ رجب

های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسالمی، سال چهارم، شماره های استفاده از شبکه انگیزه

 .118-95دهم،صص 
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 حوه استفاده از اینترنت و ماهواره بررسی رابطه میان ن»(، 1386زاده، شراره و الهه عبدالهی )مهدی

، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی «با برگزاری روز دوستی )ولنتاین( در میان جوانان تهرانی

 . 9و ارتباطات، سال سوم، شماره

 های انتقادی،تهران: های رایج و دیدگاههای رسانه: اندیشه( نظریه1392زاده، محمد)مهدی
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