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 چکیده

)شهرستان  خراسان رضویهای اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان در مرکز استان نقش شبکه"مطالعه حاضر با عنوان 

باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، استفاده، توصیفی از نوع پیمایشی می به انجام رسیده است. در این رابطه روش تحقیق مورد "مشهد(

برای  اند.ها شهر مشهد مراجعه نمودهنتبه کافی 1535باشند که در سال ساله شهرستان مشهد می 53تا  11کلیه نوجوانان و جوانان 

 355داد نفر برآورد شده که در پایان تع 355گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه تعداد نظر، از شیوه نمونه انتخاب حجم نمونه مورد

ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده بعمل آمده و آوری دادهو برای جمع حلیل نهایی مدنظر قرار گرفته استتپرسشنامه تایید شده و در

د قابل قبولی ارزیابی شده است. نتیجه کلی بدست آمده گویای این است که، میزان تاثیر عضویت در حمه درروایی و پایایی این پرسشنا

رفت و آمد ) های اجتماعیانتخاب فعالیت" های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهرستان مشهد در سه شاخصشبکه

موسیقی، عکاسی ) العادههای فوقهای تفریحی و ورزشی و انتخاب آموزشعالیت، انتخاب ف...(با دیگران، برگزاری جشن تولد، مسافرت و

های دیگر، مقداری از جامعه و در شاخصدر حد متوسط  "انتخاب رنگ لباس مورد عالقه"تر از حد متوسط جامعه، در شاخصبیش "...(و

 .باشدحد متوسط جامعه کمتر می

 

زندگی، نوجوان و جوان، شهر مشهدشبکه اجتماعی مجازی، سبک  :کلمات کلیدی  
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 طرح مسئله

سازند. استفاده از واژه رسانه اجتماعی، به آن دسته از ابزارهای اینترنتی اشاره دارد که افراد را به ارتباط و تسهیم اطالعاتی قادر می  

اند. در این اجتماعی، نقشی اساسی در ارتباطات و اطالعات ایفا کردههای ای نوظهور است. طی دهه اخیر، رسانهرسانه اجتماعی، پدیده

 اند مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند. های اجتماعی مجازی توانستهمیان، شبکه

ک های اجتماعی کوچگیری گروهها از آغاز شکلای اشاره داشته باشد. انسانهای اجتماعی، مفهومی نیست که به پدیده تازهشبکه  

آن  "هایگره"ها، به مثابه ها و سازمانها از افراد، گروهاند. ساختار این شبکههای اجتماعی گوناگونی شرکت داشتهو بزرگ، در شبکه

)عاملی، های محلی متقابل را داشته باشندتوانند انواع گوناگونی از وابستگیها، در ارتباط با یکدیگر میتشکیل شده است که این گره

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره و برقراری ارتباطات در مقیاسی جهانی، اما در دنیای امروزی، با گسترش به (.1500

های اجتماعی مجازی در کنند. شبکههای اجتماعی مجازی رخ نمایان میبه صورت تعاملی و بدون در نظر گرفتن مکان و زمان، شبکه

اند. این محبوبیت و طرفداری از بوده "های اینترنت پایهرسانه"های ترین گونهترین و پرمخاطبهمواره جزو جذاب "کساال"بندی پایگاه رتبه

های سایتسایت جهان در فهرست الکسا، هفت مورد جزو وبنیز از ده وب 2115ای است که در سال های اجتماعی مجازی، به گونهشبکه

 (.2115؛ به نقل از: الکسا، 1532)خانیکی و بصیریان جهرمی، های اجتماعی مجازی هستندشبکه

ها، افکار و فعالیت مندیگذاری عالقهای است که به کاربرانی که تمایل به اشتراکهای اجتماعی مجازی، سایت یا مجموعهشبکه  

فضایی برای پیدا کردن دوستان جدید هستند به های اجتماعی مجازی در عین اینکه دهد. شبکهخود با دیگران دارند، این امکان را می

ها هایی برای تبادل نظر هستند که در آندهند که با دوستان قدیمی خود نیز ارتباط برقرار کنند. همچنین مکانافراد این امکان را می

هایی در دنیای مجازی  کلی، مکانبه طور  مجازی های اجتماعیگذارند. شبکهافراد، عقاید و نظرهای خود را با یکدیگر به اشتراک می

های مختلف کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینهها خود را به طور خالصه معرفی میهستند که مردم در آن

های جمعی را دارا سانههای رفردی و کانال های بینهای اجتماعی هر دو ویژگی کانالآورند. در واقع، اکنون شبکهمورد عالقه فراهم می

-جود آمده و همان حالتی که به عنوان تعاملی از آن یاد میسویه اطالعات از فرد به جمع، تغییر بههستند. به عبارت دیگر، در ماهیت یک

 شود، ایجاد شده است.

رایی مجازی، در معادالت گهای اجتماعی مجازی با اجتماعهستند. شبکه 2های وبهای اجتماعی مجازی، محصول فناوریشبکه   

های اجتماعی مجازی های مختلف، جذب شبکهها نفر از سراسر دنیا با انگیزهکنند و میلیونای جهان امروز، نقشی اساسی بازی میرسانه

الب مختلف در قالب اند. با توجه به آنکه امکان بارگذاری مطاند که در این میان، کاربران نوجوان و جوان، استقبال بیشتری نشان دادهشده

های مختلف و متفاوت، قابلیت بازتاب در این فضا را دارند، های اجتماعی مجازی وجود دارد و اندیشهمتن، تصویر، موسیقی و فیلم در شبکه

زندگی نوجوانان و تواند نمود خود را در امکان تغییرهای مختلف برای زندگی کاربران در این فضا برقرار است. این تغییرات و تاثیرات می

های فرهنگی، اجتماعی، دینی، هویتی و شیوه و سبک زندگی به شکلی دو چندان ترین کاربران این فضا در عرصهجوانان به عنوان فعال

به کشف  یابی، انگیزه پیشرفت، تمایلهای خاص دوره نوجوانی و جوانی مانند نیاز به هویتتوان گفت، ویژگیای که مینمایان کنند، به گونه

طلبی و گرایش به همگام شدن با های عاطفی، تنوعهای تحصیلی و شغلی، نیاز به تفریح و شادیامور ناشناخته، عالقه به یافتن فرصت

های اجتماعی مجازی( را در بین نوجوانان هایی است که مطلوبیت استفاده از این رسانه)اینترنت و شبکههای جهانی، از جمله زمینهنوآوری

 (.1531)جواهری و باقری، بخشدجوانان شدت میو 

های اجتماعی مجازی تاثیرات وسیعی را در سی، بیانگر این مطلب بود که شبکهبیشبکه بی 2112نتایج نظرسنجی ژانویه سال   

-بحث این بود که فناوریاند. این شبکه در آن سال، یک موضوع را برای بحث در تارنمای خود انتشار داد. عنوان سبک زندگی افراد داشته
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کنندگان در بحث، داستان زندگی خود را با توجه به های ارتباطی جدید چگونه سبب تغییر سبک زندگی شما شده است؟ بیشتر شرکت

زن و 211ها شده است؟ عصر دیجیتال مطرح کرده و به این موضوع پرداختند که اینترنت و فضای مجازی چگونه موجب تغییر زندگی آن

ها ها تحلیل محتوا شود. یافتهرد به طور تصادفی از میان کسانی که به این پرسش پاسخ داده بودند، انتخاب شدند تا نظرات آنم211

یابی و مسائل استخدامی و ها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوستنشانگر این بود که بیشتر افراد معتقد بودند اینترنت در مسیر زندگی آن

 (.2112سی، بی)بیها تکیه کنند. همین امر سبب ایجاد تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آنها شده استآن توانند بهشغلی می

های اجتماعی اینترنتی، موضوعی است که ذکایی نیز به آن توجه ساخت و بازسازی سبک جدیدی از زندگی در میان اعضای شبکه  

های های جدیدی را فراهم سازند که خود به کنش و انتخابوارهگیری عادته شکلتوانند زمینارتباطات مجازی می"کرده و معتقد است: 

هایی صورت ها جابجاییکشاند و در نتیجه در آنهای قبلی را به چالش میوارههای جدید، عادتوارهشود. ظهور عادتمتفاوتی منتهی می

های متنوعی، مبنای تعریف میدان و امکان عمل فرد را ماند، با این حال شیوهترتیب اگرچه اساس فرآیند بازآفرینی باقی میگیرد. بدینمی

 (.1501)ذکایی، "فراهم می سازد

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی نوجوانان و جوانان را بیشتر آنچه ضرورت توجه به رابطه میان عضویت و حضور در شبکه   

-اش به عضویت در شبکهبه دلیل جذابیت ساختار این جوامع و ارضای نیازهای اجتماعی ای است که قشر نوجوان و جوان،کند، عالقهمی

های اجتماعی اینترنتی با شبکه "( در ارتباط با این موضوع این طور معتقد است که: 1503های اجتماعی اینترنتی دارد. نجفی سوالری)

های سنی مذکور را به سمت خود جذب کرده و موسسان جوامع ، گروهارضای همزمان نیازهای عقلی، منطقی و عاطفی نوجوانان و جوانان

)نجفی "برندمجازی، از این فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مدنظر خود در قالب نرم و پنهان، نهایت استفاده را می

 (.1503سوالری، 

اینترنتی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، زندگی به سبک  های اجتماعیدر دنیای امروز، با گسترش فرهنگ عضویت در شبکه  

های اجتماعی های اجتماعی اینترنتی، به سرعت در حال گسترش است. این وضعیت در اثر افزایش روزافزون کاربران اینترنت و شبکهشبکه

کننده در میان کلیه تارنماهای جهان به استناد یدبوک از نظر میزان بازداینترنتی به وجود آمده است. کسب رتبه دو توسط تارنمای فیس

های روزمره ما کنیم که در فعالیتآمار آلکسا، شاهدی بر این مدعاست. در روابط اجتماعی روزمره، معموالً ما فقط با کسی رابطه برقرار می

ه تلفنی و یا رفتن به مکانی همراه با آن شخص تواند به صورت مکالمه رو در رو، ارسال پیامک، مکالمدخیل باشد. این روابط اجتماعی می

رسد امروزه رشد ورزیم، اما به نظر میها مبادرت میهایی هستند که معموالً در زندگی روزمره به آنباشد. این گونه ارتباطات، فعالیت

جوامع مجازی را در بین نوجوانان و های اجتماعی اینترنتی، پیدایش سبک جدیدی از زندگی به نام سبک زندگی کاربران اینترنت و شبکه

های های اجتماعی مجازی، سبک جدیدی از زندگی بوده که همه فعالیتجوانان در پی داشته است. این شیوه زندگی آمیخته با شبکه

انسانی جامعه ما را دهد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه، نوجوانان و جوانان بخش مهم و بزرگی از سرمایه روزمره را تحت تاثیر قرار می

هایی در دیگر سطوح دهند، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این نسل از این ظرفیت برخوردار است که منشاء دگرگونیتشکیل می

له های اجتماعی مجازی در سبک و شیوه زندگی نوجوانان و جوانان دارند، به مسئ جامعه باشند. از این رو توجه به تاثیراتی که این شبکه

های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان در مهمی تبدیل شده است. لذا در این راستا، مطالعه حاضر، به بررسی نقش شبکه

 مرکز استان خراسان رضوی)شهرستان مشهد( پرداخته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های پذیرد. شبکهاین است که در مقیاسی جهانی صورت میهای برجسته ارتباطات و اطالعات در دنیای معاصر، یکی از ویژگی 

های متعدد اقتصادی، های ارتباطی و اطالعاتی، ارائه دهندگان فضای جهانی در حوزهاجتماعی مجازی، به عنوان یکی از جدیدترین فناوری

ها ن دوستان جدید، تغییر و تکامل سیاستاجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که به کاربران برای حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کرد

 ,Massari)آورندکنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم میها کمک میشدن در تجربهو شریک و سهیم

2111: p1 .)های ارتباطی، فعل و انفعالگونه جوامع مجازی، با کارکردهای متفاوت، سازماندهی خدمات و تلفیق ابزارهای اطالعاتی و این

های مختلف، ها نفر از سراسر دنیا با انگیزهغیرخطی را ترویج داده، کاربردها و محتوای وب را برای کاربران ساده نموده و با جذب میلیون
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شود یش است و گفته میها نیز هر روز روبه افزاسازند. مشارکت نوجوانان و جوانان در آنمفهوم جامعه مجازی را بیش از پیش متصور می

 (.Pelling & White, 2113: p1)اندهای ارتباطی و اطالعاتی ارجح به ویژه برای نوجوانان و جوانان تبدیل شدهبه یکی از رسانه

کننده، های متفاوت تاییدکننده و نفیکاربران نوجوان و جوان ایرانی نیز از این بستر ارتباط جهانی به دور نمانده و در میان دیدگاه  

ها از یک سو به واسطه کنند. در دو سال اخیر این شبکههای اجتماعی مجازی را تجربه میای، حضور در فضای شبکهسابقهبا استقبال کم

به  های نوآورانه و منحصر به فرد، مورد اقبال اصحاب ارتباطات و نوجوانان و جوانان نوگرا قرار گرفته و از سوی دیگر،ها، پتانسیلقابلیت

های بالقوه در شرایط خاص همچون تحوالت قبل و بعد از انتخابات نهم های ناشی از همان ظرفیتواسطه نهادهای دولتی بابت فرصت

به لحاظ قانونی ممنوع شده است. به هر صورت ورود به فضای  1500ها از خرداد جمهوری، تقبیح، طرد و دسترسی به برخی از آنریاست

ها و آمارهای پراکنده داخلی و خارجی زنیتوان آن را نادیده گرفت چنانکه گمانهدگی دومی است که آغاز شده و نمیای، زنمجازی شبکه

های فیلترشده هستند. سایت خبری عصر ایران، رغم ممنوعیت، تعدادقابل توجهی از کاربران ایرانی، عضو شبکهحاکی از آن است که علی

میلیون نفر 3 "پرشین بالگ"دهند وبالگمیلیون نفر، مدیر سرویس12تا1اجتماعی فیس بوک را در داخل کشور تعداد کاربران ایرانی شبکه 

میلیون نفر برآورد نموده 11آموزی و فرهنگیان کشور نیز تعداد کاربران ایرانی فیس بوک را و رئیس فناوری و اطالعات سازمان بسیج دانش

ها و چرایی گرایش ها، کاربرد آنهای موافق و مخالف در خصوص چیستی این شبکهو دیدگاه و همچنان نظرها(. 1531)عصر ایران، است

ها و شود و هر یک نقشها بر سبک و شیوه زندگی اعضا طرح میها و همچنین تاثیر این شبکهکاربران ایرانی به عضویت در این شبکه

 شوند. هایی را برای این فضا و کاربران آن متصور میقابلیت

های اجتماعی مجازی، سرعتی شگرف به از سویی دیگر، امروزه ارتباطات و پیوندهای اجتماعی در بستر فناوری ارتباطات و شبکه  

آفرینان اصلی و پیشتازان این موج هستند، خود گرفته و زمان و مکان را درنوردیده است. این در حالی است که نوجوانان و جوانان که نقش

های های اجتماعی مجازی و داشتن الگویی ملی و دینی در این راستا نیاز دارند. گسترش شبکهبه شناختن این شبکهبیش از هر زمان 

المللی، های پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات تبادل اطالعات و تعامالت در سطح بیناجتماعی مجازی و زیرساخت

ها و ارتباطات شده است که معموالً تزلزل و ابهام در اصول و اخالق و آداب اجتماعی را با خود ساز درهم تنیدگی شدید بین فرهنگزمینه

برای کاربر به همراه آورده است. فضای مجازی به دلیل گمنامی، سرعت و سهولت، مشارکت آسان عاطفی را جایگزین مشارکت و معاشرت 

فضای مناسبات میان افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان برجای گذاشته است. جدای  رو در روی اجتماعی کرده و نوعی رابطه غیرحقیقی را بر

هایی است که این فضا برای کاربران خود پدید آورده گرایی، آسیبها، بی ثباتی، بی هویتی، افسردگی، بیهودهاز منافع انکارناپذیر این شبکه

هایی روی های روانی و فطری خود، به چنین محیطای از نیازها و خواستهعهیازی به مجمواست. این در حالی است که جوان در پی دست

سازد، آورد. جوانی را در نظر بگیرید که به دلیل درک نشدن از سوی محیط اجتماعی خویش، ذهن و دل پاک خود را درگیر فضایی میمی

های اجتماعی مجازی بایستی ن معنا نیست که این نوع از شبکهناراحت حرف بزند، بیندیشد و بگوید و خود را در آن بیابد. البته این بدا

حذف شوند، بلکه بایستی از ظرفیت گسترده آن در رشد فرهنگی، همگرایی اجتماعی و توسعه دانش، بهره برد و مهارت تعامل درست در 

ارتباطات و تعامالت، این ظرفیت را در جهت رشد های این نوع از ها و آسیباین زمینه را در وجود جوان نهادینه ساخت تا با کسر زیان

 جامعه به خدمت گرفت.

 

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

 مشهد شهر جوانان و نوجوانان زندگی سبک بر اجتماعی هایبررسی و مطالعه نقش شبکه . 

 اهداف جزئی

 مشهد شهر جوانان و نوجوانان زندگی سبک بر اجتماعی هایشبکه در عضویت تاثیر بررسی و مطالعه میزان . 

 سبک بر اجتماعی هایشبکه در اعضا جنسیت، سن و میزان تحصیالت تاثیر میزان بررسی و مطالعه تفاوت بین 

 . مشهددر شهر  هاآن زندگی
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 ها از جمله نوع وسیله استفاده از اینترنت، میزان استفاده از اینترنت، اولین فعالیت با بررسی و مطالعه برخی شاخص

 های اجتماعی و ... .اینترنت، بهترین شبکه اجتماعی ایرانی، بیشترین فعالیت در شبکهورود به 

 سواالت پژوهش

  گیرند؟ای را برای استفاده اینترنت بیشتر به کار میچه وسیله مشهدنوجوان و جوانان شهر 

  چگونه است؟ مشهدمیزان استفاده از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان شهر 

  در هنگام ورود به اینترنت چه است؟ مشهداولین فعالیت نوجوانان و جوانان شهر 

  های اجتماعی فعالیت دارند؟بیشتر در کدام شبکه مشهدنوجوانان و جوانان شهر 

  چه است؟ مشهدبهترین شبکه اجتماعی ایرانی در بین نوجوانان و جوانان شهر 

 چه است؟ مشهدهای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر بیشترین فعالیت در شبکه 

 تا چه اندازه است؟ مشهدهای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر استفاده از شبکه 

  اند؟های اجتماعی ضربه روحی دیدهتا چه اندازه از شبکه مشهدنوجوانان و جوانان شهر 

 چه است؟ مشهددر بین نوجوانان و جوانان شهر های اجتماعی بزرگترین آسیب استفاده از شبکه 

 

 فرضیات پژوهش

 درحد متوسط است مشهدهای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهر میزان تاثیرعضویت در شبکه. 

 معناداری ها تفاوت های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی آنبین میزان تاثیر جنسیت، سن و میزان تحصیالت اعضا در شبکه

 .وجود ندارد

 

 تعریف عملیاتی متغیرها

 سبک زندگی

انتخاب سایت مورد عالقه، انتخاب شبکه رادیویی و ": هایی همچوندر این مطالعه، منظور از سبک زندگی عبارت است از شاخص  

رفت )های اجتماعیعالقه، انتخاب فعالیتتلویزیونی مورد عالقه، انتخاب رنگ لباس موردعالقه، انتخاب فضای تفریحی، انتخاب کتاب مورد 

موسیقی، عکاسی )العادههای فوقهای تفریحی و ورزشی، انتخاب آموزش، انتخاب فعالیت...(و آمد با دیگران، برگزاری جشن تولد، مسافرت و

 ردنظر، سنجیده شده است.که با استفاده از پرسشنامه مو "...(حضور یا عدم حضور در جامعه و)و انتخاب پیشنهادهای رفتاری ...(و

 شبکه اجتماعی

بوک، توییتر، یوتیوب، اورکات، کلوب و... مدنظر های اجتماعی مجازی داخلی و خارجی از جمله فیسدر این مطالعه، کلیه شبکه     

 اند.بوده

 

 مقدار آزمون

 )یعنی در حد متوسط( در نظر گرفته شده است.5.3در این مطالعه، مقدار آزمون عدد 

 

 شناسی پژوهشروش
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، 1535در سال  مشهدباشد. کلیه نوجوانان و جوانان شهر روش تحقیق مورد استفاده در مطالعه حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می

گیری از آن به صورت تصادفی ساده انجام شده است و بعد از تعیین حجم نمونه، تعداد دهندکه نمونهجامعه آماری پژوهش را تشکیل می

-پرسشنامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع 355جامعه آماری توزیع شده و در پایان تعداد  پرسشنامه در بین 355

ساخته استفاده به عمل آمده است. که برای سنجش عملکرد آن، از روایی محتوایی و برای تعیین ضریب ها از پرسشنامه محققآوری داده

شناختی و همچنین تحلیل سواالت و فرضیات پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای توصیف جمعیت پایایی، از روش ضریب

راهه استفاده به عمل آمده و تحلیل واریانس یک tهای آمار توصیفی و استنباطی از جمله فراوانی، درصد و میانگین، و همچنین از آزمون

 انجام شده است.  21ورژن  spssافزار فاده از نرماست. ضمناً تمام محاسبات آماری با است

 شناختی پاسخگویانتوصیف جمعیت

جدول زیر وضعیت توصیفی پاسخگویان از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیالت، میزان تحصیالت پدر و میزان تحصیالت مادر را 

 دهد.براساس فراوانی و درصد نشان می

 

 میزان تحصیالت مادر ان تحصیالت، میزان تحصیالت پدر وحسب جنسیت، سن، میزپاسخگویان بر: توزیع فراوانی و درصد 1جدول 

 جنسیت

 کل بدون پاسخ مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

213 3/31 212 2/23 2 2/1 355 111 

 سن

 کل بدون پاسخ 01تا01 سال01تا01 سال01تا01 سال01تا11 سال11تا11

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

22 1/2 211 0/31 100 5/53 55 2/1 11 2/5 2 2/1 355 111 

میزان 

 تحصیالت

آموز دانش

 راهنمایی

آموز دانش

 دبیرستان
 بدون پاسخ ارشد و باالتر کارشناسی فوق دیپلم دیپلم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

0 3/1 153 5/23 125 0/21 31 3/11 111 1/51 21 2 2 0/1 

میزان 

تحصیالت 

 پدر

 بی سواد
خواندن و 

 نوشتن
 بدون پاسخ ارشد و باالتر کارشناسی فوق دیپلم دیپلم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

51 0/3 151 2/22 251 5/25 20 3 11 5/11 51 3/3 2 2/1 

میزان 

تحصیالت 
 بی سواد

خواندن و 

 نوشتن
 بدون پاسخ ارشد و باالتر کارشناسی فوق دیپلم دیپلم
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 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی مادر

21 1/0 111 51 222 22 23 2/3 32 0/3 11 2/5 3 3/1 

 

 تبیین سواالت و فرضیات:

 گیرند؟ای را برای استفاده اینترنت بیشتر به کار می( نوجوان و جوانان شهر مشهد چه وسیله1سوال 

درصد از پاسخگویان در پژوهش، چنین  51طور نشان داد که، این وسیله استفاده از اینترنتها در رابطه با نوع نتایج تجزیه و تحلیل داده  

درصد هم برای استفاده از اینترنت، از  25.5تاپ شخصی استفاده میکنند. و حدود اند که برای استفاده از اینترنت، از لپاظهار داشته

های بعدی جای  هر کدام به ترتیب، در رتبه موبایل و کامپیوتر رومیزی شخصی گیرند.بهره می خانواده اعضای سایر با مشترک کامپیوتر

اند و بعد از آن کامپیوتر از موبایل بهره گرفته درصد(، برای استفاده از اینترنت 22.1دارند. اما در مطالعه استان خوزستان، اکثر پاسخگویان)

 عه حاضر، تقریباً در یک جهت نیستمقایسه با نتایج مطالمشترک با سایر اعضای خانواده جای داشته است که در 

 ( میزان استفاده از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد چگونه است؟0سوال 

اند درصد از پاسخگویان اظهار داشته 25.1ها نشان داد که، در رابطه با میزان استفاده پاسخگویان از اینترنت، نتایج تجزیه و تحلیل داده  

-اند که از اینترنت به میزان زیاد استفاده میطور پاسخ دادهدرصد هم این 21.0باشد. ها از اینترنت در حد متوسط میکه میزان استفاده آن

درصد هم میزان استفاده از  22اند. و تقریباً درصد هم میزان استفاده از اینترنت را در حد خیلی زیاد توصیف کرده 22.3کنند، حدود 

باشد جهت میاند. که در مقایسه با نتایج با مطالعه استان خوزستان در این زمینه، کامالً همینترنت را در حد کم و خیلی کم ارزیابی نمودها

 کند.و نتایج آن را در این زمینه تایید می

 اولین فعالیت نوجوانان و جوانان شهر مشهد در هنگام ورود به اینترنت چه است؟( 0سوال 

اند که با ورود از پاسخگویان، بر این اعتقاد بوده 23.5ها در رابطه با اولین فعالیت با ورود به اینترنت، توجه به نتایج تجزیه و تحلیل دادهبا 

ن اند که اولیدرصد از پاسخگویان، گفته 21.0دهند، این است که به دنبال مطالب علمی هستند. به اینترنت، اولین فعالیتی که انجام می

شوند، حدود های اجتماعی میدرصد وارد شبکه 21.5باشند. ها با ورود به اینترنت، این است که به دنبال اخبار و اطالعات میفعالیت آن

درصد از پاسخگویان  3.2شوند. و فقط ها با ورود به اینترنت، این است که در آن سرگرم میاند که اولین فعالیت آندرصد هم گفته 21.1

باشد. اما در مطالعه استان خوزستان، تقریباً نیمی از هدف میها با ورود به اینترنت، پرسه زدن بیاند که اولین فعالیت آنداشته اشاره

درصد هم اولین  3.2شوند و های اجتماعی میها با ورود به اینترنت، این است که وارد شبکهاند که اولین فعالیت آنپاسخگویان معتقد بوده

 جهت نیست.اند. که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر در این رابطه همفعالیت خود را با ورود به اینترنت، پرسه زدن بی هدف دانسته

 های اجتماعی فعالیت دارند؟نوجوانان و جوانان شهر مشهد بیشتر در کدام شبکه( 4سوال 

درصد از پاسخگویان بیان  33.1ها نشان داد که، د؟، نتایج تجزیه و تحلیل دادههای اجتماعی فعالیدر رابطه با این سوال که در کدام شبکه

اند که در شبکه اجتماعی توییتر درصد از پاسخگویان اظهار داشته13.3بوک فعال هستند. بعد از آن، اند که در شبکه اجتماعی فیسداشته

عدی جای داشتند. در مطالعه استان خوزستان هم اکثریت پاسخگویان باشند. ایستاگرام، کلوب و افسران به ترتیب در مراتب بفعال می

جهت با درصد از پاسخگویان را در بر گرفته است که کامالً هم 33بوک فعالیت دارند که تقریباً اند که در شبکه اجتماعی فیساظهار داشته

 .باشدمطالعه حاضر می

 نوجوانان و جوانان شهر مشهد چه است؟بهترین شبکه اجتماعی ایرانی در بین ( 1سوال 
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کنندگان، شبکه اجتماعی درصد از مشارکت 55.0ها در رابطه با بهترین شبکه اجتماعی ایرانی، نشان داد که، نتایج تجزیه و تحلیل داده

افسران را به عنوان بهترین درصد از پاسخگویان، شبکه اجتماعی  23.1اند. کلوب را به عنوان بهترین شبکه اجتماعی ایرانی توصیف نموده

-نما را به عنوان بهترین شبکه اجتماعی ایرانی ارزیابی کردهدرصد هم شبکه اجتماعی فیس 12.1اند و شبکه اجتماعی ایرانی معرفی کرده

جتماعی داخلی، ا هم بهترین شبکه اند. در مطالعه استان خوزستاندرصد از پاسخگویان به این سوال پاسخی نداده 11.2اند. اما حدود 

 باشد.جهت میاند. که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر در این زمینه همنما قرار داشتهاست و بعد از آن، افسران و فیسکلوب بوده

 های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد چه است؟بیشترین فعالیت در شبکه( 1سوال 

درصد از  25.1طور نشان دادکه، ها اینهای اجتماعی، نتایج تجزیه و تحلیل دادهپاسخگویان در شبکهدر رابطه با بیشترین فعالیت 

درصد بیشترین فعالیت خود در  11.0اند. های اجتماعی را، خواندن مطالب دیگران عنوان کردهپاسخگویان، بیشترین فعالیت خود در شبکه

درصد از پاسخگویان 11.5دیگران، بیشترین فعالیت ( کارهای)زندگی در اند. کنجکاویههای اجتماعی را مطلب گذاشتن معرفی نمودشبکه

اند. که در مقایسه با نتایج مطالعه استان های اجتماعی عنوان داشتهدرصد هم چت را به عنوان بیشترین فعالیت در شبکه 1.3بوده است و 

 باشد.جهت میخوزستان در این زمینه هم

 های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد تا چه اندازه است؟از شبکهاستفاده ( 7سوال 

اند کنندگان عنوان کردهدرصد از مشارکت 10.0های اجتماعی، ها در رابطه با میزان استفاده از شبکهبا توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده

برداری های اجتماعی در حد کم و خیلی کم بهرهدرصد از پاسخگویان از شبکه 21.5کنند. های اجتماعی استفاده میکه گهگاهی از شبکه

(، تقریباً 1531کنند. در مطالعه بشیر و افراسیابی)های اجتماعی در حد زیاد و خیلی زیاد استفاده میدرصد هم از شبکه 31.0کنند و می

درصد در حد متوسط،  21اند. تقریباً های اجتماعی اختصاص دادهبکهدرصد از پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد وقت خود را به ش 32

جهت اند. که با مطالعه حاضر در این زمینه تقریباً همهای اجتماعی استفاده کردهدرصد هم در مقادیر کم و خیلی کم از شبکه 11و حدود 

های اجتماعی در حد زیاد و خیلی زیاد اند که از شبکههدرصد از پاسخگویان معتقد بود 23.1باشد. در مطالعه استان خوزستان هم، می

 باشد.جهت میکنند که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر در این زمینه تقریباً هماستفاده می

 اند؟های اجتماعی ضربه روحی دیدهنوجوانان و جوانان شهر مشهد تا چه اندازه از شبکه( 8سوال 

درصد از پاسخگویان، میزان  11.1ها نشان داد که، های اجتماعی، نتایج تجزیه و تحلیل دادهشده از شبکه در زمینه میزان ضربه روحی وارد

درصد از پاسخگویان هم این میزان ضربه  0.2اند. های اجتماعی را در حد کم و خیلی کم توصیف نمودهضربه روحی وارد شده از شبکه

درصد  11.1اند. در مطالعه استان خوزستان، ن را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهدرصد هم آ 13.3روحی را در حد متوسط و حدود 

اند که در مقایسه با نتایج مطالعه های اجتماعی را در حد کم و خیلی کم توصیف نمودهاز پاسخگویان، میزان ضربه روحی وارد شده از شبکه

 جهت است.حاضر در این زمینه تقریباً هم

 های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد چه است؟گترین آسیب استفاده از شبکهبزر( 9سوال 

درصد از پاسخگویان اظهار  21.1های اجتماعی، ها در رابطه با بزرگترین آسیب استفاده از شبکهبا توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده

درصد هم،  13.3گذرانی و درصد از پاسخگویان، وقت 13.3نامناسب میباشد. های اند که بزرگترین آسیب در این زمینه، دوستیداشته

دانند. انتشار تصاویر نامناسب، کاهش ارتباط با خانواده، افت درسی و های اجتماعی میانحراف فکری را بزرگترین آسیب استفاده از شبکه

های اجتماعی، خوزستان هم، بزرگترین آسیب استفاده از شبکه های بعدی جای داشتند. در مطالعه استانضرر به سالمتی و بدن در رتبه

 باشد.جهت میگذرانی و انحراف فکری بوده است که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر در این زمینه همهای نامناسب، وقتدوستی
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 های پژوهش در رابطه با فرضیه:نتایج تجزیه و تحلیل داده

نشان داد که، مقدار  ."در حد متوسط است بک زندگی نوجوانان و جوانان شهر مشهدهای اجتماعی بر سمیزان تاثیر عضویت در شبکه"

sig ( برای 5.51) باشد که این بیانگر این است که بین مقدار میانگین محاسبه شدهمی 1.115داری برای سبک زندگی کل یا سطح معنی

تفاوت وجود دارد و مقدار اختالف مشاهده شده ناشی از شانس نیست و به لحاظ  باشد،می 5.31سبک زندگی کل با مقدار جامعه که عدد 

 لباس رنگ انتخاب"بجز شاخص هاهای سبک زندگی، تفاوت مشاهده شده در همه شاخصدار است. اما در رابطه با شاخصآماری معنی

های اجتماعی  رت که میزان تاثیر عضویت در شبکهصوباشد؛ بدیندار میناشی از شانس نیست و به لحاظ آماری معنی ،"عالقه مورد

 و تفریحی هایفعالیت ، انتخاب...(و مسافرت تولد، جشن برگزاری دیگران، با آمد و رفت)اجتماعی هایفعالیت انتخاب"های: درشاخص

میزان تاثیر  ،های دیگردر شاخصبیشتر از مقدار متوسط جامعه میباشد و  "...(و عکاسی موسیقی،)العادهفوق هایآموزش ورزشی و انتخاب

 عضویت کمتر از حد متوسط جامعه است. 

 دیگران، با آمد و رفت)اجتماعی هایفعالیت موردعالقه، انتخاب لباس رنگ انتخاب"های نتایج مطالعه استان خوزستان، در شاخص   

-اما در دیگر شاخص باشد.جهت با نتایج مطالعه حاضر نمی، هم"ورزشی و تفریحی هایفعالیت و انتخاب ...(و مسافرت تولد، جشن برگزاری

 باشد.جهت و همسو با مطالعه حاضر میها، نتایج مطالعه استان خوزستان، هم

ها تفاوت معناداری وجود های اجتماعی بر سبک زندگی آنبین میزان تاثیر جنسیت، سن و تحصیالت اعضا در شبکه"در رابطه با فرضیه: 

دار نیست و تفاوت گونه که نتایج مطالعه در فصل قبل نشان داد، تفاوت مشاهده شده در  دو متغیر جنسیت و سن معنیهمان "ندارد.

دار است. که در مقایسه با تفاوت مشاهده شده معنی اندکی که در این رابطه مشاهده شده ناشی از شانس است. اما در متغیر تحصیالت،

 کند.باشد اما در متغیر میزان تحصیالت، نتایج آن را رد میجهت میو متغیر جنسیت و سن همنتایج مطالعه استان خوزستان در د

 

 راهکارها و پیشنهادهای پژوهش

 کننده در این مطالعه در شهرستان مشهد، بر این اعتقاد طبق نتایج این مطالعه، بیش از نیمی از نوجوانان و جوانان مشارکت

باشند. لذا با داخلی)بومی(، یکی شبکه اجتماعی کلوب و یکی هم شبکه اجتماعی افسران میهستند که بهترین شبکه اجتماعی 

شود به این اندرکاران این دوشبکه، توصیه میتوجه به این، به مسئوالن مربوطه استان خراسان رضوی و همچنین به دست

 ها مطرح کنند.ا در این شبکهها توجه بیشتری نمایند و نیازها و خواسته های نوجوانان و جوانان رشبکه

 های اجتماعی مجازی در ها نشان داد که اکثر نوجوانان و جوانان اعضای شبکهدر مطالعه حاضر، نتایج تجزیه و تحلیل داده

گذاری را در مرتبه بعدی ها، به دنبال مطالب سرگرمی و تفریحی هستند و به اشتراکمرکز استان خراسان رضوی، در این شبکه

شود در این زمینه، اقدامات الزم را از طریق تلویزیون و اندرکاران مربوطه، توصیه میاند. لذا به مسئوالن و دستدادهجای 

 ها و... در دستور کار خود قرار دهند.ای، انتشار کتاب و مجالت، آموزش خانوادههای ماهوارهشبکه

 تواند های الزم میهای ارزشی و در عین حال دارای جذابیتگرایش های اجتماعی مجازی بومی و دارایبا توجه به اینکه، شبکه

مردان و مسئولین شود دولتهای اجتماعی مجازی باشد، لذا توصیه مییک امر مهم برای ترویج شعائر دینی از دریچه شبکه

 ها مبذول بدارند.های الزم را از این شبکهمربوطه حمایت

  های گسترده های ارتباطی و اطالعاتی بایستی پیمایشاینترنت و فضای مجازی و تکنولوژیبرای شناسایی روندهای استفاده از

-های سنی، جنسیت، میزان تحصیالت، میزان درآمد و اقتصاد، شغل، و... باشد و تفاوتشناختی که نشانگر سنین و ردهجمعیت

 نشان دهد، صورت بگیرد.ها در استفاده از این ابزارهای مجازی را های هر کدام از این گروه
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