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  و تعامالت بین فردي) چت(بررسی رابطه بین تعامالت اینترنت 

  
 امراهللا امانی کالریجانی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

، تهران، گروه ارتباطات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، مهدي غضنفري مقدم کارشناس ارشد ارتباطات
 ایران

  چکیده
در مبـانی نظـري ایـن    . بر تعامالت بین فردي دانشجویان کاربر اینترنـت اسـت  ) چت(بررسی آثار استفاده از اینترنت، دف این تحقیقه

وبر و هابرماس که صاحب نظر در بحث کنش و تعـامالت اجتمـاعی مـی    ، هومنز، پیتر بالو، گیدنز: تحقیق از نظریات دانشمندانی نظیر
ارچوب نظري نیز از نظریه تعامل استاد مسعود چلبی که بر اساس آجیل پارسونز می باشد بهره گرفته شـده  باشند استفاده شده و در چه

و ) چت(که تالش شده است مفاهیم و متغیرها با یکدیگر تلفیق و به وسیله آن سازوکار علّی پیوند دهنده چگونگی استفاده از اینترنت
  . مورد بررسی قرار گیرد، ه عنوان متغیر وابستهبر ابعاد تعامالت بین فردي ب میزان تاثیر آن

جمعیت آماري ایـن تحقیـق   . این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه گردآوري شده اند
ز آنهـا کـه کـاربر    نفـرا  300تعـداد  ، شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهـن مـی باشـند کـه از جمعیـت آمـاري تحقیـق       

داده هاي این تحقیق بـا  . اطالعات مورد نیاز تحقیق از آنها گردآوري شده است با استفاده از فرمول کوکران می باشند) چت(اینترنت
بـراي پـردازش و   . رگرسیون و تحلیل مسـیر تحلیـل شـده اسـت    ، چندمتغیره، دو متغیره، استفاده از روش هاي تحلیل کمی تک متغیره

  . استفاده شده است SPSSنرم افزار 19العات از نسخه تحلیل اط
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  مقدمه
اصطالحاً به این عمـل  . از منظر جامعه شناسان هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوي فرد دیگر همراه باشد

ابطـه  دراین صورت میان این دو شـخص یـک ر  . شود متقابل دوسویه تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته می
  . اجتماعی برقرار می گردد

امـا  . انسان نیز موجودي اجتماعی است و در تعامل با دیگر انسان هاست که می تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد
برقـراري و حفـظ   ، از آن جا که پیچیده ترین کنش ها نیز در همین تعامالت اجتماعی بین انسان هـا ایجـاد مـی شـود    

انسان در نهاد خود پذیراي تمـام انسـان هـاي دیگـر     . د یکی از دشوارترین کارها محسوب می شودارتباط سالم بین افرا
است اما در گذر زمان و به علت کسب تجربیات مختلف به میزان زیادي ایـن بـاور را از دسـت مـی دهـد و در وضـعیت       

  . نامناسب به برقراري ارتباط با دیگران می پردازد
در برخورد با غیر خود نیاز شدیدي به ارتباط دارد و تنها از این طریـق اسـت کـه نیازهـاي     انسان در زندگی اجتماعی و 

 . فردي و اجتماعی خود نظیر نیاز به احساس امنیت و میل به رشد را برآورده می کند
 بیان مساله

رند که اینترنت تـاثیر مثبـت   عده اي بر این باو. دو بینش وجود دارد، درباره تاثیر اینترنت بر ارتباطات و تعامالت انسانی
در سمت دیگـر عـده اي هسـتند کـه     . در روابط انسانی داشته است و باعث افزایش ارتباطات در بین افراد گردیده است

آنها بر این باورند که افزایش ارتباطات با استفاده از اینترنت به صـورت  . تاثیرات اینترنت بر ارتباطات را منفی می انگارند
: 1386، گیـدنز (. کاهش ارتباطات فیزیکی و رو در روي شده واین مسئله نیـز باعـث انـزوا گردیـده اسـت     باعث ، مجازي

682(  
رایانه هـا و وسـایل    عده اي که نسبت به تاثیرات اینترنت خوش بین هستند تنها گروه هایی نیستند که به دنبال فروش

در . ین باورند که اینترنت باعث تحـول جهـان شـده اسـت    بلکه بسیاري از جهانگردان نیز بر ا، مربوط به اینترنت هستند
جهان امروز تعامل و ارتباط بیش از پیش در حال گسترش است و اینترنت به عنوان شتاب دهنده اي براي این تعامالت 

نـاظران  ) 44: 1380، اسـلوین (. سـازد  عمل می کند که تقاضا هاي کنترل متقابل و استفاده از اطالعـات را برطـرف مـی   
دنیاي اینترنت را پشتوانه شکل هاي نوین ارتباطات الکترونیکی می دانند که باعث تکامـل  ، ب مثبت تاثیرات اینترنتقط

اینترنت باعث می شود که افراد در هنگام کار یـا سـفر   . گردد و تقویت روابط و تعامالت فیزیکی و رو در روي کنونی می
مـی کنـد کـه     این ارتباطات به آنها کمـک . وبستگان خود در ارتباط باشندآشنایان ، دوستان، در خارج بتوانند با خانواده

   )682: 1386، گیدنز(. جدایی ودوري را راحت تر تحمل کنند
این افراد بر این باورند کـه هـر قـدر مـردم اوقـات      . در سمت دیگر عده اي با دیدگاه منفی نسبت به اینترنت قرار دارند 

الت رایانه اي صرف کنند و کارها و فعالیت هاي خـود را از طریـق فضـا هـاي مجـازي      بیشتري را براي ارتباطات و تعام
با توجه به ایـن  . براي تعامل با یکدیگر در دنیاي فیزیکی وقت و فرصت کمتري اختصاص خواهند دهند، پیگیري نمایند

. راد اجتماعی فزاینده منتج شودبعضی جامعه شناسان بیم از آن دارند که گسترش فناوري اینترنت به انزوا و انف، موضوع
آنان استدالل می کنند که دسترسی فزاینده به اینترنت باعث شده است که مردم اوقات مفیـد خـود را بـراي خـانواده و     

هم چنین اینترنت باعث شده است که مرز بین کار و خانه کم رنگ تر گـردد و ایـن نکتـه    . دوستان کم تر صرف نمایند
بسیاري از کارکنان کارهاي نا تمام محل کار خود را از قبیل باز کـردن صـندوق   . ی شده استباعث تصرف زندگی خانگ

تماس و تعامل انسانی کم تر شده و روابط ومناسـبات  ، بر اساس استدالل آنها. در خانه انجام می دهند، پست الکترونیک
تغییـر کـرده و سـرگرمی هـایی مثـل       شکل هاي تفریح و سرگرمی انسـان هـا  . شخصی بین افراد رو به انحالل می رود

مطالعه کتاب و تماشاي تئاتر از زندگی افراد پاك می گردد و در کل چهارچوب زندگی اجتماعی سسـت و ضـعیف مـی    
 )683: 1386، گیدنز(. شود
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اینترنـت نیـز هماننـد    . و روابط فـردي و اجتمـاعی گـردد    امروزه هیچ کس نمی تواند منکر تاثیرات اینترنت بر تعامالت
می تواند بـه یـک آسـیب    ، همانطور که بسیاري از جامعه شناسان نظیر کرات اشاره کردند، بسیاري از فناوري هاي دیگر

اما با وجود تمام تاثیرات منفی که ذکر شد تاثیرات مثبت اینترنت بسیار بیشتر از تاثیرات منفـی  . اجتماعی تبدیل گردد
ان بر این باورند که اینترنت باعث افزایش ارتباطات و تعامالت انسـانی  همانطور که بسیاري از جامعه شناس. آن می باشد

افراد عالوه بـر اینکـه مـی    . شده است، از طریق ایجاد امکانات برقراري ارتباط در سراسر جهان به طور همزمان و یکسان
ا بسیاري از افراد با پیشینه هـاي  بلکه می توانند ب، توانند با خانواده و دوستان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار نمایند

اینترنـت انسـان هـا را بـا     . مختلف در کشور هاي متفاوت دنیا ارتباط برقرار نموده و با آنها به بحث و تبادل نظر پردازند
در واقع در اینترنت مرز وجود ندارد و همـه  . اخالقیات و آداب و رسوم مختلف جهانی آشنا می کند، تفکرات، فرهنگ ها
به امید روزي که مرز هـا و فاصـله هـا در جهـان و تعـامالت      . هان واحد به ارتباط و تعامل با یکدیگر مشغولنددر یک ج

  . فیزیکی نیز حذف گردد
به همین خاطر نیز فهم بررسی رابطه میان اینترنت و تعامالت بین آنان می تواند بیانگر فرصت انگاري یا تهدید پنـداري  

رواج  بخشـی ازپیامـد هـاي    ایـن پـژوهش در عـین حـال مـی توانـد      . یر گذار جامعه باشداینترنت در میان این قشر تاث
 . تکنولوژي هاي ارتباطی را آشکار سازد

  پرسش هاي تحقیق
  و تعامالت بین فردي آنها رابطه وجود دارد؟) چت(کاربران از اینترنت ) مدت مواجهه ( آیا بین مدت استفاده -1
  و تعامالت بین فردي آنها رابطه وجود دارد؟) چت(کاربران از اینترنت ) زان مواجهه می( آیا بین میزان استفاده -2
 و تعامالت بین فردي آنها رابطه وجود دارد؟) چت(کاربران از اینترنت ) محتواي مواجهه ( آیا بین نوع استفاده -3
  فردي آنها رابطه وجود دارد؟و تعامالت بین ) چت(آیا بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از اینترنت  -4
و تعامالت بـین فـردي آنهـا رابطـه وجـود      ) چت(آیا بین میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت -5

  دارد؟
از سوي کاربران و تعامالت بین فردي آنها رابطه وجود ) چت(آیا بین واقعی تلقی کردن محتواي سایت هاي اینترنت  -6

 دارد؟
  تحقیق ادبیات

ایـن رابطـه در جـر    . فرایند کنش متقابل اجتماعی ساز وکاري است که بر پا یۀ آن رابطۀ میان انسان ها شکل می گیـرد 
این فرایند در واقع یک ساز وکار یا مکانیزمی اسـت کـه   . یان فراز و فرود کنش متقابل تداوم می یابد یا متوقف می شود

. معه انسانی و تداوم این پدیده هاي اجتماعی را در گذر زمان توضـیح دهـد  می تواند چگونگی شکل گیري گروه ها و جا
دو کنشـگر حضـور   ، دست کـم ، جریان یافتن یا به کار افتادن این ساز وکار در گرو آن است که در صحنۀ کنش متقابل

صحنۀ کنش متقابـل   با پیدایش و گسترش فن آوري ها تنها به) به تعبیر گیدنز(که یابند و این دو کنشگر در این صحنه
  . در برابر یکدیگر قرار گیرند و نه در کنار هم، چهره به چهره یا رو در رو محدود نمی شود

کنش متقابل از آنجا یک فر ایند اجتماعی نیز محسوب می شود زیرا دو ذهن انسانی را در برابر یکدیگر قرار می دهـد و  
انسانی جایی است که در آن عضوهاي جامعـه دربرابـر هـم قـرار مـی      جامعۀ ، به این ترتیب. آنها را باهم درگیر می کند

  . گیرند و به گونه اي متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند
  فضاي مجازي

ایـن  . تخیلی ویلیام گیبسون با نـام نیورومنسـر مطـرح شـد     –در رمان علمی  194واژه فضاي مجازي اولین بار در سال 
ثـروت و قـدرت از   ، داده هـا ، روابـط ، جایی کـه در آن واژه هـا  ، ح براي توصیف یک فضاي خیالی به کار برده شداصطال

آنچـه را کـه شـیوه    ، به طور کلـی امـروزه  . (Vrooman, 2002:1) طریق ارتباطات بواسطه کامپیوتر پدیدار می شوند
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با سفت سایبر نام می برند و بـه فضـاي رایانـه اي کـه      ،زندگی و تفکر مرتبط با تکنولوژي نوین اطالعاتی در رابطه باشد
  . )200: 1380، محسنی(فضاي سایبرنتیک یا فضاي مجازي می گویند ، سازنده یک فضاي جغرافیایی مجاز است

بـدون در نظـر گـرفتن    ، این فضا در حقیقت ارتباط داخلی عمده اي افراد بشر را از طریق کامپیوتر و ارتباطـات راه دور  
به بیان دیگر؛ فضاي مجازي جهان ذهنی اطالعات و شبکه هاي الکترونیکی است که از . اي فیزیکی به عهده داردجغرافی

طریق اینترنت قابل دسترسی است و اغلب با حیطه اي ناشناخته مقایسه می شـود کـه داراي مرزهـاي نامحـدود اسـت      
فنـی و اجتمـاعی   ، نگر اینترنت در تمامی ابعاد فرهنگـی در زبان جاري انفورماتیک این واژه بیا. )18: 1380، میردامادي(

: 1380، محسـنی (، بدون آنکه فرد ناچار باشد محل خـود را تـرك کنـد   ، فضایی که محل مراجعه و تفرج است. آن است
بسـته و  ، بلکه فضایی است کامالً تعریف شده، همچنین فضاي مجازي حیطه اي نامشخص و بی حد و مرز نیست. )200

: بندیکت فضاي مجازي را این گونـه تعریـف مـی کنـد    . )18: 1380، میردامادي(مولفه هاي معین و مشخص متشکل از 
سـرزمین پـر از داده هـا و    ، قانون و تجربـه ، ساخته شده در گرداگرد اجماع و دگرگونی، یک جغرافیاي مشترك ذهنی((

تقسیم ، تبادل، کنسرت نامرئی از جستجو، وتبا میلیون ها صدا و چشم هایی در سک، با مواد ذهنی و خاطرات، دروغ ها
  (Benedikt, 1991: 2) رویاها و مشاهده سادگی ها

  اینترنت
اینترنت وسیله اي ارتباطی و فضاي سایبرنتیک محیطی است که امکان تولید فضا را براي کسانی که بـه صـورت مـادي    

فـراهم  ، ا در تولید و ساخت آن با مشکل مواجـه ان فرهنگی قادر به ایجاد فضایی تعاملی نبوده و ی –در قالبی اجتماعی 
اگرچـه بـین   . اینترنت نه فقط یک محیط بلکه چندین محیط محسوب می شـود . )109: 1380، میردامادي(آورده است 

با این حال هر کـدام داراي ویژگـی هـاي خـاص     ، انواع محیط هاي گوناگون اینترنت همپوشانی هاي فراوانی وجود دارد
بـا یکـدیگر   ، اثراتی که تجربه این محیط ها بر رفتار کابران دارنـد ، و از نظر برخی مشخصه هاي بنیادین خود می باشند

اینترنت بیشتر به مجموعـه اي از مکـان هـاي مجـازي شـباهت دارد کـه در هـري ك از آن افـرادي         . متفاوت می باشد
، داستان تعریف کنند و با یکدیگر شـوخی کننـد  ، با هم کار کنند، می توانند تبادل داده نمایند، دلبستگی هاي مشترك

  . )40-50: 1382، واالس(پیرامون سیاسیت به ببحث بپردازند و یا بازي کامپیوتري انجام دهند 
اینترنت فقط ابـزاري الکترونیـک   . نمادین و تجربه هاي فردي متفاوت است، سپهر مجازي آمیخته اي از سه عنصر مادي

دنیاي مجازي حاصـل از انقـالب دیجیتـالی    ، دیجیتال کردن پیام ها نیست؛ بلکه فراتر از آن با قابلیت هاي تازه اي براي
ارزش هـاي اجتمـاعی را متحـول مـی سـازد و      ، تصویري نوین از جهان عرضه می کند، است که همانند سایر انقالب ها

وسـایل  ، ماهواره اي –د رایانه اي امکاناتی را براي نمایش خویشتن در مقابل دیگري فراهم می آورد و فناوري هاي جدی
  . )110: 1386، علمداري(آن را محیا می کند 

مواجهه افراد آسان تر مـی شـود و امکـان مواجهـه ي غیـر      ، با توجه به اینکه در اینترنت فاصله از میان برداشته می شد
یگر شکل می گیرد کـه در  بدین ترتیب جامعه شبکه اي براساس تعامل شرکت کنندگان با یکد. حضوري فراهم می آید

در اینترنت افراد صـرفاً در رده تولیـد کننـده یـا مصـرف      . اطالعات رد و بدل می شود، آن بدون نیاز به مالقات حضوري
بلکه می توانند هر دو نقش را همزمان داشته باشند و اینترنت به عنوان واسطه ارتباطی میان آنهـا  ، کننده قرار نمیگیرند

این امـر؛ یعنـی اینکـه فـرد مـی توانـد بـه        . ت الزم را در این زمینه در اختیار آنان قرار می دهدعمل می کند و تسهیال
اینترنت را از شکل یک رسانه متعـارف خـارج مـی    ، انتخاب خود نقش مصرف کننده یا تولید کننده اطالعات را ایفا کند

: 2000، اسـمیت (سطه میان افراد بوجود می آورد این امر محیطی آنارشیک را براي تبادل نسبتاً بدون میانجی و وا. کند
در سـه  «کنـد و قـادر اسـت     اینترنت تجارب جدیدي به فرد عرضه می. )113: 1384، علمداري(به نقل از معینی ) 194

  . (Rheingold, 1999: 282) تغییراتی ایجاد نماید»تعامل میان فردي و زندگی سیاسی، سطح مختلف فردي
  چهارچوب نظري تحقیق 
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ر هر تحقیق علمی محقق به منظور علمی شدن فضاي تحقیق و همچنین به منظور مشـخص شـدن مسـیر تحقیـق و     د
عدم سردرگمی و چند گانگی در یک تحقیق لزوماَ می بایست از تئوري ها و نظریه هایی که در حوزه تحقیقـات علمـی   

دن فضاي تحقیق از این تئوري هـا و نظریـه هـا    دیگر بیان گردیده و تایید شده استفاده نماید ما نیز به منظور علمی ش
استفاده نموده و بعد از بیان مبانی نظري و ادبیات تحقیق اساس کار خود را برپایه تئوري مطرح در حوزه تعامالت بـین  

هد فردي بنا می گذاریم در واقع روند تحقیق ما به گونه اي است که از میان انبوه نظریه ها که در مبانی نظري بیان خوا
  :گردید از نظریه ذیل استفاده می کنیم

چلبی به منظور بررسی تعامالت اجتماعی درصدد ارائه یک دیدگاه ترکیبی است و : نظریه تعامل اجتماعی مسعود چلبی
  . به این منظور از مدل آجیل پارسونز سود می جوید

و بـدین منظـور از   ، ترکیبـی اسـت   چلبی به منظور بررسی تعامالت و تعارضـات اجتمـاعی درصـدد ارایـه یـک دیـدگاه      
  )16: 1375، چلبی(. به عنوان یک وسیله تحلیلی سود می جوید "چارچوب آجیل پارسونزي"

چلبی موضوعات فرد و جامعه را به عنوان دو عنصر اساسی سازنده جامعه در سطح خرد و کالن می پندارد و بیـان مـی   
  . است "اظهاري"و  "بزاريا"دارد که از نظر تحلیل تعامل داراي دو وجه عمده 

در فضاي محدود کلمه سـنخ عـالی   . تعامل براي کنشگر و دیگري جنبه کامالًابزاري دارد، در تعامل با وجهه صرفاً ابزاري
با توجه به فراوانی این نـوع از تعامـل بیشـتر داراي خصـلت تصـادفی و مشـروط       . چنین تعاملی نوعی مبادله سرد است

  )17، همان(. هستند
در روابط مبادله اي . حسابگرانه و فردگرایانه است، عمل متقابل به مثل، این نوع از تعامل را می توان خودخواهانه اشکال

، رقابت آمیـز ، زوال بخش، بالقوه، ابزاري افراد نسبت به یکدیگر احساس غریبی می کنند و نوع روابط نسبتاَ ناپایدار است
با توجه به ویژگی تعامالت ابزاري این نکته مشهود اسـت کـه   . ی بر زور استخصومت زا و تضاد آلود و پرخاشگرانه مبتن

: 1380، آیـه کـانی  (. آنها نمی توانند بستر مناسبی براي اعتماد ایجاد کنند بلکه برعکس بی اعتمادي را تقویت می کنند
16(  

. بعد اظهاري تعامـل اسـت  ، می گردددوام و متشکل شدن تعامالت ، اما آنچه افراد را به هم پیوند می دهد و باعث تکرار
از طریـق تعامـل   ، به عبارتی تعامل هدف است نـه وسـیله  . از بعد اظهاري تعامل فرد حایز ارزش درونی یا مصرفی است

  . یا گروه اجتماعی شکل می گیرد "اجتماع"اظهاري است که ما یا 
بـا عنایـت بـه    . و نسبتاً پایدار تعـامالت نمـود  با تشکیل ما یا گروه مشترك است که می توان سخن از انگاره هاي منظم 

چهار نوع تعامل را بر اساس مدل آجیل پارسونزي از هم تمییز می دهـد کـه   ، طبقه بندي فوق چلبی به صورت تحلیلی
  چهار نوع تعامل بر اساس مدل آجیل پارسونز: جدول :عبارتند از

  
A 

  مبادله اي
G 

  قدرت
I 

  گفتمانی
L 

  ارتباطی

  
خواسـته  ، در تعامل قدرت دستورات و در روابط گفتمانی اطالعات. کاال و خدمات تبادل می شود، بادله ايدر تعامالت م

به تفاهم رد و بدل می شود و نهایتاً در روابـط اجتمـاعی حـق و تکلیـف و عاطفـه      ، انتظارات و اندیشه جهت رسیدن، ها
  . مبادله می شود

با یکدیگر بـراي رسـیدن   ) یا ارتباطی(اجتماعی افراد در یک نظم تعاملی به طور کلی چلبی اعتقاد دارد که در یک نظام 
  . همدلی و همبستگی در یک نظام اجتماعی می شود، مشارکت، که منجر به همفکري، مشترك قرار دارند "ماي"به 

وابسـتگی  اجتمـاعی موجـب انسـجام و     در چنین نظامی افراد اساساً تعهد و تعلق به یکدیگر داشته و گسترش تعـامالت 
و بـه  . صمیمیت برخوردار هستند، دوستی، و افراد در چنین نظمی از پیوندهاي قوي. عاطفی و اعتماد اجتماعی می شود
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روابـط کالمـی جانشـین    ، تدریج بیشتر پله هاي ارتباطی در شبکه تعامالت جامعه گسـترش یافتـه و معاشـرت پـذیري    
  . پرخاشگري و جامعه ستیزي و جامعه گریزي می گردد

  فرضیه هاي تحقیق
  . کاربران از اینترنت و تعامل فردي آنها رابطه وجود دارد) مدت مواجهه ( بین مدت استفاده -1
  . کاربران از اینترنت و تعامالت فردي آنها رابطه وجود دارد) میزان مواجهه ( بین میزان استفاده -2
  . تعامل فردي آنها رابطه وجود دارد کاربران از اینترنت و) محتواي مواجهه ( بین نوع استفاده -3
  . بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از اینترنت و تعامل فردي آنها رابطه وجود دارد -4
  . بین میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت و تعامل فردي آنها رابطه وجود دارد -5
  . ي اینترنت از سوي کاربران و تعامل فردي آنها رابطه وجود داردبین واقعی تلقی کردن محتواي سایت ها -6
  . اجتماعی کاربران اینترنت و تعامل فردي آنها رابطه وجود دارد -بین ویژگی هاي فردي -7
  
  روش تحقیق 

ه استراتژي اي که این تحقیق به کار می بندد استراتژي پژوهشی قیاسی است چرا که تحقیق حاظر در پی بررسی فرضی
طبق نظر پوپر مشاهدات همیشه از یک دیدگاه خاص بـه  . هایی است که از دل نظریات مرتبط با تحقیق اخذ شده است

عمل می آید و همواره داراي یک چارچوب مرجع و مجموعه اي از چشمداشت هاست که اندیشه مشـاهده بـدون پـیش    
در قسمت مبـانی نظـري بـه    ، استفاده می شوددر پژوهش حاضر از روش تحقیق ترکیبی . فرض را غیر ممکن می سازد

  . پیمایشی استفاده می شود، صورت کتابخانه اي و در قسمت جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحقیق
  جامعه آماري

شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که در حال حاضر در این دانشگاه ، جامعه آماري در این بخش
غول به تحصیل می باشند؛ جامعه آماري کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحـد رودهـن را در بـر    مش

می گیرد که در طول روز یا هفته بخشی از زمان خود را به اینترنت اختصاص داده و به عنوان یـک کـاربر اینترنتـی بـه     
  . حساب می آیند

  
  تعیین حجم نمونه

با توجه به اینکه جامعه آماري مـا  . نه گیري در پژوهش حاضر به روش غیر احتمالی قضاوتی استبه طور کلی روش نمو
متشکل از افرادي است که به طور میانگین بخشی از آن احتمال دارد با بحـث اینترنـت آشـنا بـوده و بـه عنـوان کـاربر        

بتوانیم در وهله اول از دانشـجو سـوال کنـیم     اینترنت به حساب آیند در نتیجه ما باید نمونه گیري را انتخاب نماییم که
که آیا به عنوان کاربر اینترنت می باشد یا خیر که در صورت مثبت بودن جواب از آن نمونه مصاحبه به عمل آوریـم بـه   

در این بخش؛ همـان گونـه کـه در قسـمت تعیـین      . همین دلیل ناچاریم از روش غیر احتنمالی قضاوتی استفاده نماییم
دانشگاه آزاد اسـالمی  (نفر را به صورت قضاوتی و هدفمند از دانشجویان کاربر اینترنت 300نیز بیان گردید؛  حجم نمونه

  . انتخاب و از آنها پیرامون متغیرهاي تحقیق پرسش بعمل آمده است) واحد رودهن
  نتایج حاصل از ضریب آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه

  ضریب آلفاي کرونباخمقدار   تعدا گویه  فرضیات
  83/0  13  تعامل بین فردي

  78/0  9  مشارکت و فعال بودن
  81/0  2  میزان استفاده
  79/0  5  انگیزه استفاده

  84/0  3  واقعی تلقی کردن
  77/0  2  مدت استفاده

  84/0  7  نوع استفاده
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  :یافته هاي تحقیق
درصـد از   3. 41از پاسـخگویان را مـردان و    درصـد  7. 58دهـد   توزیع فراوانی افـراد بـا توجـه بـه جنسـیت نشـان مـی       

دهدکـه اکثریـت    نشـان مـی   همچنین توزیع فراوانی افراد با توجه به وضعیت تاهل. دهند پاسخگویان را زنان تشکیل می
و نیز توزیـع  . درصد از پاسخگویان نیز متاهل بودند 7. 37دهند و  درصد تشکیل می 3. 62افراد نمونه را مجردها معادل 

ی افراد با توجه به وضعیت فعالیت مشخص شد که بیشترین فراوانی درگروه شاغل داراي مشـاغل خصوصـی برابـر    فراوان
  . باشند درصد می7. 12درصد و کمترین گروه شاغل داراي مشاغل دولتی با  7. 49

راي تحصـیالت  در خصوص توزیع فراوانی افراد با توجه به وضعیت تحصیالت بیانگر آن است که اکثریـت پاسـخگویان دا  
. درصد از پاسـخگویان نیـز داراي مـدرك دکتـرا یودنـد      3. 1 درصد و تنها 7. 72در مقطع کارشناسی می باشند معادل 

سال اسـت و بزرگتـرین فـرد در نمونـه      20کوچکترین فرد از نمونه تحقیق  همچنین توزیع فراوانی افراد با توجه به سن
  . درصد می باشد 32معادل  29الی  25وه سنی مابین که بیشترین گر. سال سن دارد 47این تحقیق 

درصد از کل افراد در طبقه بینابین قرار  3. 58همانطور که جدول نشان می دهند بیشتر افراد یعنی : تعامل بین فردي
الی درصد از کل افراد گرایش بیشتري به تعامل ابزاري در تعامالت بین فردي دارند در ح 3. 23به طور کلی . می گیرند

جـدول توزیـع فراوانـی افـراد بـا      . درصد افراد نیز گرایش بیشتري به تعامل اظهاري در این نوع تعامالت دارند 3. 18که 
  توجه به تعامل بین فردي

  
  درصد  فراوانی  تعامل بین فردي

  4. 18  55  تعامل اظهاري باال
  3. 58  175  بینابین

  3. 23  70  تعامل ابزاري باال
  100  300  جمع

  
همانطور که یافته هاي تحقیق نشان می دهـد میـزان   :عات توصیفی شاخص مشارکت در استفاده از اینترنتاطال

درصد از کل می  44کسانی که مشارکت باالیی در اینتر نت دارند . مشارکت و فعال بودن افراد در اینترنت باال می باشد
درصـد افـراد نیـز در     41. درصد از کل نمونه می باشند 15باشند و کسانی که مشارکت پایین و خیلی پایین دارند تنها 

  . طبقه متوسط قرار می گیرند
  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس مشارکت در اینترنت

 درصد فراوانی مشارکت در اینترنت
 15 45 پایین

 41 123 متوسط
 44 132 باال

  100  300  جمع

درصد کل افراد میـزان اسـتفاده خیلـی     2مشخص است تنها همانطور که :اطالعات توصیفی شاخص میزان استفاده
  . درصد افراد میزان استفاده آنها خیلی باال می باشد 10پایینی از چت دارند و 

  
  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس میزان استفاده

 درصد فراوانی میزان استفاده
 3. 30 91 پایین

 29 87 متوسط
 7. 40 122 باال

  100  300  جمع

درصـد کـل افـراد انگیـزه اسـتفاده       3. 1همانطور که مشخص است تنهـا  :اطالعات توصیفی شاخص انگیزه استفاده
  . درصد افراد انگیزه استفاده آنها خیلی باال می باشد 2خیلی پایینی از چت دارند و 
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  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس انگیزه استفاده
 درصد فراوانی انگیزه
 14 42 پایین

 3. 35 106 متوسط
 7. 50 152 باال

  100  300  جمع

درصـد افـراد در    3. 34همانطور که مشخص است اکثریت افراد یعنی :اطالعات توصیفی شاخص واقعی تلقی کردن
درصد افـراد در حـد زیـاد و     17گروه کسانی قرار دارند که محیط چت را در حد کم و خیلی کم واقعی می دانند و تنها 

  . یط چت را واقعی تلقی می کنندخیلی زیاد مح
  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس واقعی تلقی کردن

 درصد فراوانی واقعی تلقی کردن
 3. 34 103 کم

 7. 48 146 متوسط
 17 51 زیاد
  100  300  جمع

. رنـد همانطور که نشان می دهند اکثر افراد در طبقه متوسط قـرار مـی گی  :اطالعات توصیفی شاخص مدت استفاده
نکته جالب این است که در گروه خیلی پایین هیچ فردي قرار نگرفته و این نشان می دهد که مدت استفاده اکثـر افـراد   

  . متوسط رو به باال می باشد
  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس مدت استفاده

 درصد فراوانی مدت استفاده
 3. 16 49 پایین

 3. 45 136 متوسط
 3. 38 115 باال

  100  300  جمع

همانطور که نتایج نشان مـی دهـد اکثـر افـراد در نـوع اسـتفاده از چـت تـا         :اطالعات توصیفی شاخص نوع استفاده
حدودي هدفمند عمل می کنند و نکته جالب اینکه هیچ فردي در نوع استفاده از چت کـامال بـدون هـدف عمـل نمـی      

  . کند
  جدول توزیع فراوانی افراد بر اساس نوع استفاده

 درصد فراوانی نوع استفاده
 8 24 بدون هدف

 3. 32 97 متوسط
 6. 59 179 هدفمند
  100  300  جمع

  
  آمار استنباطی
نتیجه می شودکه در سطح  ) 001. 0(و سطح معناداري )  199. 0(از مقدار به دست آمده همبستگی: 1فرضیه شماره 

دو متغیر درسطح ضـعیفی بـا هـم ارتبـاط     . بول می باشدخطاي کمتر از یک صدم معنادار است و فرضیه تحقیق مورد ق
دارند که نشان می دهد که افرادي که مدت بیشتري را در چت سپري می کنند گرایش بیشتري به جنبه ابزاري مبادله 

  . بین فردي دارند
ن دو متغیـر  در نتیجـه بـی   ) 001. 0(و سطح معناداري )  194. 0(از مقدار به دست آمده همبستگی : 2فرضیه شماره 

رابطه اي معنادار وجود دارد و رابطه بین دو متغیر میزان استفاده از اینترنت و تعامل بین فـردي در سـطح ضـعیف مـی     
  . باشد و فرضیه مورد آزمون پذیرفته می شود
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نتیجـه مـی شـود رابطـه      ) 003. 0(و سطح معنـاداري  )  173. 0(از مقدار به دست آمده همبستگی : 3فرضیه شماره 
فرضیه مورد آزمون پذیرفته می شود و بین نوع استفاده از اینترنت و تعامل ابزاري . ین دو متغیر رابطه اي معنادار استب

  . رابطه مستقیم و ضعیف وجود دارد
نتیجه مـی شـود بـین دو     ) 000. 0(و سطح معناداري )  328. 0( از مقدار به دست آمده همبستگی:  4فرضیه شماره 
و . دو متغیر در سـطح متوسـطی بـا هـم ارتبـاط دارنـد      . تفاده و تعامل بین افراد رابطه معنادار وجود داردمتغیرانگیزه اس

  . فرضیه تحقیق مورد قبول می باشد
نتیجه مـی شـود بـین دو     ) 000. 0(و سطح معناداري )  218. 0(از مقدار به دست آمده همبستگی : 5فرضیه شماره 

همبستگی دو متغیر میزان مشارکت و فعال بودن در اینترنت و تعامـل بـین فـردي در     متغیر رابطه معنادار وجود دارد و
  . فرضیه تحقیق مورد قبول می باشد در نتیجه. سطح متوسط رو به پایینی ارتباط وجود دارد

آن نشـان مـی دهـد کـه     )  659. 0(و سطح معناداري ) 026. 0( از مقدار به دست آمده همبستگی :  6فرضیه شماره 
  . رد می شود ن واقعی تلقی کردن و تعامل بین فردي افراد رابطه معنادار وجود ندارد و فرضیهبی

نتیجه می شود که تفاوت میانگین تعامل بین فردي مشاهده شده در بین مردان  tطبق نتایج آزمون  :7فرضیه شماره 
  . ین فردي رابطه اي وجود نداردو زنان به لحاظ آماري تفاوت معناداري نیست ودرنتیجه بین جنسیت وتعامل ب

طبق نتایج آزمون نتیجه می شود که تفاوت میانگین تعامل بین فـردي مجردهـا و   :وضعیت تاهل و تعامل بین فردي
  . متاهلین معنادار است بنابراین بین وضع تاهل و تعامل بین فردي رابطه وجود دارد

و بـا سـطح معنـی     38. 5برابر بـا   Fمشخص است مقدار همانطور که از جدول : رابطه تحصیالت و تعامل بین فردي
به لحـاظ  ، به دست آمده است که نشان دهنده آن است که تفاوت میانگین هاي گروه هاي تحصیلی مختلف 00/0داري 
  . معنادار است ودرنتیجه فرض رابطه تحصیالت وتعامل بین فردي افراد پذیرفته می شود، آماري

  ین فردي گروه هاي تحصیلیجدول تحلیل واریانس تعامل ب

  
و بـا سـطح معنـی     57. 3برابـر بـا    Fهمانطور که از جدول مشخص است مقدار : وضعیت فعالیت و تعامل بین فردي

بـه لحـاظ   ، به دست آمده است که نشان دهنده آن است که تفاوت میانگین هاي گروه هاي شغلی مختلـف  01/0داري 
  . و در نتیجه فرض رابطه شغل و تعامل بین فردي افراد پذیرفته می شود. معنادار است، آماري

  
  جدول تحلیل واریانس تعامل بین فردي گروه هاي شغلی

( و سطح معناداري ) - 07. 0: پیرسون  r(از نتایج آزمون به دست آمده است  :بررسی رابطه سن و تعامل بین فردي
فردي افراد رابطه معنادار وجود ندارد و فرض رابطـه بـین سـن و     آن نشان می دهد که بین سن و تعامل بین)  213. 0

  . تعامل رد می شود

 F Sig  مجذور میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  00. 0  38. 5  42. 219  3  25. 658  تفاوت بین گروهی

      78. 40  296  93. 12071  تفاوت درون گروهی

 F Sig  مجذور میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  01. 0  57. 3  32. 148  3  96. 444  تفاوت بین گروهی

      5. 41  296  23. 12285  تفاوت درون گروهی
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بوده و نشـان مـی دهـد کـه بـه       172. 0از نتایج به دست آمده مشخص است ضریب همبستگی : تحلیل چند متغیره
  . متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تاثیر گذارند 172. 0مقدار 

  
  

تحقیق نشان داد که گرایش افراد به روابط و تعامالت اجتمـاعی بـا وجـه ابـزاري بـیش از       یافته هاي این :نتیجه گیري
با توجه به این یافته ها و مباحث نظري می تـوان اینگونـه اسـتنباط کـرد کـه روابـط اجتمـاعی        . وجه اظهاري آن است

ي مشخص و از پیش تعریف شـده  افرادي که گرایش آنها به فضاي مجازي باالست و باالخص افرادي که داراي انگیزه ها
روابطی خودخواهانه و حسابگرانه و مبتنی بر عمل متقابل می باشد کـه جنبـه هـاي منفعـت     ، اي در فضاي چت هستند

  . گرایانه کنش هاي اجتماعی در آنها باالست
اف و تضاد آلـود  بدون انعط، تعامالت مجازي و فضاي ابهام آلود آن روابط افراد را به سطحی از روابط خشک، محیط چت

تقلیل داده است که در آن هر فردي بدون در نظر گرفتن ارزش هاي درونی فرد مقابل صرفا بـه رابطـه بـه عنـوان یـک      
کاالي مصرفی نگاه می کند تا منافع شخصی اش تامین گردد و دقیقا زمانی که یک رابطه براي فرد سودي نداشته باشد 

  . ندارد و آن رابطه متالشی می شوداز طرف فرد دلیلی براي ادامه آن وجود 
داشت که اعتماد مبناي کنش اجتماعی سالم می باشد و در شرایطی که کنش هاي افراد از هـر گونـه جنبـه     باید توجه

سرمایه اجتماعی افـراد بـه پـایین    ، هاي اظهاري آن خالی شده است روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد مخدوش می شود
ا می کند و در چنین وضعیتی به قول هابر ماس عقالنیـت کـنش هـاي معقـول و هدفـدار بـر       ترین سطح آن تقلیل پید
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، کنش هاي ارتباطی چیره می شود و کنش هاي مبتنی بر رهایی از سلطه و ارتباط آزاد جاي خود را به روابط سـرکوبگر 
  . انعطاف ناپذیر و فاقد هر گونه بازاندیشی می دهد

گرایش هاي ابزاري دارند به طور قطع و یقین در هنگام نقش آفرینی در نقـش هـاي   افرادي که در سطح روابط شخصی 
ایـن وضـعیت مـی توانـد زمینـه اي بـراي گرایشـه بـه انـواع          . اجتماعی اینگونه روابط را مبناي عمل خود قرار می دهد

ا در سطح کالن آن بـه  ساختار شکنی ها و پیروي هاي کورکورانه باشد که سازمان اجتماعی ر، ناهنجاري هاي اجتماعی
  . مخاطره می اندازد
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 ابـراهیم ، رمحمـد و کـاظمی پـو   ، ترجمه توکل. دگرگونی هاي اجتماعی در جامعه اطالعاتی) 1384(ویلیام، داتل .
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