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شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت
(مطالعهی گروهی از نوجوانان شهر کرج)
تاریخ دریافت2312/22/22 :

3

تاریخ پذیرش2312/21/21 :

چکیده
پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر استفادهی نوجوانان  22تا
 21ساله از اینترنت صورت گرفته ،به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری اطّالعاات،
توصیفی-پیمایشی است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  222نفار محاسابه شاده و روش
نمونهگیری ،طبقاهبنادی نامتناساو و تداادفی سااده اسات .ابازار اصالی گاردآوری دادههاا نیاز
پرسشنامهی محقّقساخته بوده که روایی آن به روش اعتبار صوری و پایاایی آنباا آلفاای کرونباا
( )ɑ=2/12تأیید شده است .همچنین تحلیل دادهها با آمار توصیفی و تحلیلای (کاای دو ،پیرساون،
 tمستقل و تحلیل عاملی) صورت گرفته است .یافتهها نشان میدهد بین جنسیّت نوجوانان و میزان
استفادهی آنها از اینترنت ،رابطهی معناداری وجود ندارد .عوامل مؤثّر بر استفادهی این گروه سانّی
از اینترنت نیز «تقویت و توساعهی ارتباطاات اجتمااعی»« ،جلاو توجّاه و هویّاتیاابی»« ،کساو
توانمندیهای روز»« ،تجربهی آزادی و برابری»« ،تجرباهی تنهاایی و آراماش» و «دوساتدار کااربر
بودن این فضا» شناسایی شده که به جز عوامل دوم و سوم ،در سایر عوامل ،بین دختاران و پساران
تفاوت معناداری بهدست آمده است.
واژههای کلیدی :اینترنت ،فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،نوجوانان ،شهر کرج.

 2این مقاله ،برگرفته از بخشی از پایاننامهی کارشناسی ارشد نویسندهی اوّل است که به راهنمایی نویسندهی دوم در دانشاااه هنار
تهران انجام شده است.
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مقدّمه و طرح مسأله
تاریخ بشر پس از سپری کردن سه عدر کشاورزی ،صانعت و اطّالعاات ،اکناون در آساتانهی
ورود به عدر جدیدی از حیات خود است .در این عدر دیجیتال که بهسرعت در حاال تبادیل باه
رسانههای ارتباطی ،بر همهی فعّالیّتهای مهمّ نوجوانان از جمله بازی و فراغت ،روابط خاانوادگی
و اجتماعی ،مدرسه ،تحدیالت و آموزش غلباه کارده (کاانون آسایایی خبرناااری و ارتباطاات،2
 )12 :2221و در دههی گذشته ،منجر به افزایش زمان حضور آنها در فضاهای مجازی شده است.
در این فضا که بدنهای فیزیکی نمیتوانند مالقاات رو در رو داشاته باشاند و بارخالف فضااهای
سنّتی عمومی در جهان فیزیکی ،به شهروندان توانایی یافتن راههای جدید بارای تعامال اقتداادی،
سیاسی و اجتماعی را میدهد (کمپ و چیئن ،)2 :2222،3مهمترین ابزارهای مورد استفاده ،اینترنت،
بازیهای رایانهای ،تلویزیون ،ماهواره و تلفن همراه هستند.
اینترنت بهعنوان یکی از این رسانههای نوین ،میتواند به ارضای نیازهای جدیاد و یاا ارضاای
نیازهای قبلی با روشهای جدید بپردازد (کریشاناترای 2و همکااران .)21 :2221 ،ایان تکنولاو ی
ارتباطی برای کاربران خود ،شایوهی ارتبااطی جدیاد و منعطفای را فاراهم کارده کاه انعطااف در
ارتباطات را افزایش و هزینهی ارتباطات را کاهش میدهد (باستانی و لوالیی .)1 :2312 ،بناابراین،
حضور در فضای مجازی این رسانه به کاربران فرصتهای بیشماری میدهد و به هار انادازه کاه
این فرصتها و خشنودیهای ناشی از استفاده از اینترنت افزایش یابد ،کاربران بیشتار باه سامت
این پدیدهی نوین سوق خواهند یافت؛ برای مثال ،تداخل طبقه با جنسیّت و جغرافیا در ایان فضاا
میتواند محیط آزادکنندهای برای نوجوانان پدید آورد و وابستای به زمان و مکان و مرزبندیهاای
رایج جنسیّتی و اجتماعی موجود در جامعه را در فرهنگ آنها کمرنگ سازد (ذکایی.)21 :2312 ،
این ابزار به نوجوانان این توانایی را میدهد که بدون نیاز به تحرّک و جابجایی فیزیکی ،فضایی
جذاب و مهیّج داشته باشند؛ فضایی که به سابو عوامال متعادّد اجتمااعی -فرهناای باه یکای از
مهمترین فضاهای عمومی نوجوانان برای گرد آمدن و برقراری تعاامالت اجتمااعی باا هامسااالن
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تبدیل شده (بوید )2 :2222 ،2و به حدّی در زندگی آنها نفوذ کرده است که قادر نیساتند باه یا
روز زندگی بدون آن بیندیشند؛ چنانکه در اروپا حدود  23درصد از نوجوانان ،بیش از  22سااعت
در هفته از اینترنت استفاده میکنند (سکادسویا 2و همکااران )222 :2222 ،و در اساترالیا بایش از
 12درصد از نوجوانان بین  22تا  21سال ،از خانه به اینترنت دسترسی دارند (مرکز آمار اساترالیا،3
هزار نفر گزارش شده (آمار جهانی اینترنت )2222 ،2و رسانهها را قاطعانه میتوان اولویّت نخسات
نوجوانان ایرانی برای جستجوی سرگرمی دانست (ذکایی.)21 :2312 ،
بنابراین در شرایط حاضر ،پیشرفت تکنولو ی و ظهور فضای مجازی اینترنت چنان تاأثیری بار
الاوی فراغتی نوجوانان امروزی گذاشته است که محقّقاان رشاتههاای مختلا

باه بررسای تاأثیر

استفادهی قابل توجّه از این رسانه بر فعّالیّتها ،رواباط اجتمااعی و جهاانبینای نسالهاای جاوان
گرایش یافتهاند (مچ)22 :2221 ،2؛ زیرا بهنظر میرسد میزان و نحوهی استفادهی آنها از این رسانه
به حدّی رسیده که امروزه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی آن را میتوان بهعناوان یا

بساتر

جدید ،جایازین فضاهای عینی (شهری ،محلّی و  ،)...بهویژه برای گروه سنّی نوجوان (با توجّه باه
استفادهی بیشتر آنها از فضای مجازی و نیز نیاز بیشتار آنهاا باه برخاورد و تعامال روزاناه باا
دوستانشان) دانست؛ مسألهای که عالوه بر غیرفعّال ،فردی و خدوصی کردن الاوی فراغتی آنهاا،
زمان کلّی حضورشان در فضاهای غیرمجازی را محدودتر کرده و با سلو تجربهی فضاها و روابط
عینی از آنها ،امکان دارد به مرور از دلبستای و تعلّق آنها باه ریشاههاای مکاانی خاود بکاهاد.
جونز 1و همکارانش ( )221 :2223این مسأله را به معنای به خطر افتادن ارتباط بچّهها باا طبیعات،
محیط بیرونی و هوای آزاد میدانند .بنابراین ،با در نظر گرفتن اهمّیّت این مسأله -نه تنهاا از حیا
توجّه به سالمت جسم و روان نوجوانان ،بلکه بهعنوان تهدیدی برای هویّت اجتماعی و محلّی آن-
ها -مقالهی حاضر میکوشد جایااه این رسانه و عوامل استفاده از آن را از نظر جنسایّت ،در میاان
نوجوانان  22تا  21سالهی کرجی مورد بررسی قرار دهد.
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پیشینهی پژوهش
تحقیقات مرتبط با ریشهیابی و بررسای عوامال و جاذّابیّتهاای اساتفاده از اینترنات در میاان
گروههای سنّی مختل

از جمله نوجوانان و تحلیل جنسیّتی این عوامل ،محدود است امّا مطالعاات

در تحقیقات انجامشده در داخال کشاور ،تریاوه ( )2311در تحقیقای باا عناوان «روانشناسای
بچّههای مجازی» ،دریافته است که کسو و کش

هویّات ،جادایی از خاانواده و والادین و آزادی

مطلق موجود در فضای مجازی ،از مهمترین دالیل جذب شادن بچّاههاا باه آن اسات .بار پایاهی
پژوهش کیا و نوری مرادآبادی ( )2312تحتعنوان «عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکهی
اجتماعی فیسبوک »2نیز اشتراک اطّالعاات و اخباار ،آزادی در ارتبااط ،جریاان آزاد اطّالعاات در
شبکه ،توانایی کنترل مخاطو بر اطّالعات شخدی و برابری اصولی در شابکه ،مهامتارین عوامال
مرتبط با این مسأله هستند .همچناین شاهابی و بیاات ( )2312در بررسای «اهاداف و انایازههاای
عضویّت کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی» به این نتیجه رسیدند که مهمترین اهداف جواناان
تهرانی در این زمینه عبارت است از :تقویت و توسعهی ارتباطات اجتماعی ،باروز خاود واقعای و
تخلیهی عاطفی ،اطّالعیابی و اطالعرساانی عماومی ،دیادهباانی اجتمااعی و سیاسای ،سارگرمی و
تفریح ،کسو توانمندیهای روز و دریچهای به فضای جهانی.
در خارج از کشور نیز کائوت 2و همکاارانش ( )2111در بررسای دالیال اساتفاده از اینترنات،
مواردی چون لذّت باردن ،کساو اطّالعاات درباارهی عالیاق و سارگرمیهاای خاود ،آگااهی از
رویدادهای محلّی و اخبار ،بازی ،دانلود موسیقی و گوش دادن به آن ،برقراری ارتباط با نقااط دور،
برقراری ارتباطات محلّی ،دریافت کم های شخدی یا اطّالعات درسی ،آشنایی باا افاراد جدیاد،
چت و گفتاو ،پیوستن به ی

گروه و اثرگذاری بر اعضای آن ،دریافت اطّالعاات شاغلی و انجاام

کار ،دریافت اطّالعات دربارهی محدوالت خاص ،خریاد و تبلیا و فاروش محداوالت را ماؤثّر
دانستند .نگ 3و همکارانش ( )2221در تحقیقی باا عناوان «رفتاار و ارتباطاات اجتمااعی آنالیان
نوجوانان :شکلگیری روابط در اینترنت» ،دریافتند که مواردی چاون نیااز باه تنهاایی ،سارگرمی و
بهدست آوردن اطّالعات ،بیشترین انایزهی نوجوانان را برای استفاده از اینترنت تشکیل میدهناد.
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لی 2در سال  2222در بررسی «انایزههای مربوط به استفاده از اینترنت در باین نوجواناان کارهای»،
به اهمّیّت کسو عزّت نفس ،جلو حمایت عاطفی والدین ،دلبستای به دوستان و افازایش تعاداد
آنها در این زمینه اشاره کرده است .جیهان 2نیز در سال  2223در «بررسی انایازههاای اساتفاده از
اینترنت در نوجوانان» ،عواملی همچون کسو اطّالعات ،چت و گفتاو ،گذران وقت آزاد با استفاده
وارگهیس 3و همکارانش ( )2223در پژوهشی تحتعنوان «استفادهی نوجوانان از رسانههاای
شبکهای اجتماعی» به این نتیجه رسیدند که برقراری ارتباط ،کسو آرامش ،اتّدال یافتن با دیااران
و دوستدار کاربر بودن محیط این شبکهها ،دارای اهمّیّت بسیاری در جذب نوجوانان به اساتفاده از
آنهاست .بوید نیز در سال  2222در جدیدترین تألی

خود با عنوان «پیچیدگی زنادگی اجتمااعی

نوجوانان مجازی» ،مهمترین جذّابیّتهای فضای مجازی برای نوجوانان را مواردی همچون تاالش
برای بهحساب آمدن بهعنوان بخشی از این جهاان ،ارتبااط باا ساایر ماردم ،برخاورداری از آزادی
حرکت ،داشتن فضایی خدوصی برای خود ،تداوم فضای مجاازی ،در دساترس و قابال مشااهده
بودن محتوای آن در همه جا ،قابلیّت و سهولت پخش مطالو در آن و قابلیّات جساتجوی افاراد و
اطّالعات ،بیان کرده است.
مبانی نظری پژوهش
بررسی تاریخچهی اینترنت نشان میدهاد کاه پیادایش آن باه اوایال دهاهی  2122در آمریکاا
برمیگردد (کوهن آلماگور .)22 :2222 ،2ابزاری که ابتدا ی

سرویس اضاطراری بارای ارتباطاات

نظامی بوده و تحتعنوان پرو هی آرپانت ،توسّط آ انس تحقیق و پرو ههاای پیشارفته 2در وزارت
دفاع آمریکا ایجاد شده (نیالماالر و چیترا ،)222 :2221 ،2مدّت زیادی اسات کاه باهعناوان میادان
اطّالعات شناخته شده و از جغرافیا و تاریخ فراتر رفته است و ابزاری برای امکانبخشای و ارتقاای
ارتباطات تلقّی میگردد (اسالنیدو و منکساز .)2312 :2221 ،1در واقا ،،همانناد رادیاو در دهاهی
 2122و تلویزیون در سالهای  ،2122امروزه نیز اینترنت باهسارعت باه بخشای جاداییناپاذیر از
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از اینترنت در تخت ،سرگرمی و خنده ،بازی کردن و کارهای درسی را مطرح نموده است.

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت919............................

زندگی تبدیل شده ،در خانهها ،مدارس ،کتابخانهها ،بازارها و کافیشاپها برای کار و بازی وجاود
دارد (برمر )222 :2222 ،2و تا حدّ زیادی زندگی مردم را تغییر داده است؛ زیرا ابزاری برای تاأمین
فراغت ،سرگرمی و ارتباطات شخدی است؛ رابطهی جدیدی را در پیوندهای اجتماعی وارد کارده
در این میان ،کودکان و نوجوانان مدرن ،اوّلین نسلی هستند کاه باا حضاور اینترنات باهعناوان
بخشی از زندگی روزانهی خود بزرگ میشوند (برمر )222 :2222 ،و اساتفادهی آنهاا از اینترنات
حتّی بیشتر از بزرگساالن است (سابرهمانیام 2و همکااران .)222 :2222 ،تحقیقاات حااکی از آن
است که نوجوانان  22تا  21ساله بیشترین استفاده را از اینترنات دارناد و از فعّاالتارین کااربران
شبکههای اجتماعی مجازی 3هساتند (آن)2232 :2222 ،2؛ بارای نموناه ،در آمریکاا  13درصاد از
نوجوانان به اینترنت دسترسی داشته 13 ،درصد از آنها از سایتها و شبکههای اجتمااعی اساتفاده
میکنند (سالموند و پورسل )21 :2222 ،2و در سال  ،2221متوسّط زماان اساتفادهی آنهاا در مااه
حدوداً  22ساعت و  22دقیقه محاسبه شده اسات (شارکت نیلساون .)1 :2221 ،2عاالوه بار ایان،
استفاده از تلفنهای همراه هوشمند در بین نوجوانان  22تا  21سالهی آمریکاایی کاه  32درصاد از
آنها از  22سالای به جای لپتاپ از آن استفاده میکنند ،رشادی اساسای داشاته و دسترسای باه
اینترنت از طریق موبایل را فراگیر کارده اسات (ماساکرونی و اولفساون .)2 :2223 ،1در اروپاا 23
درصد از نوجوانان ،بیش از  22ساعت در هفته از اینترنت استفاده میکنند (سکادسویا و همکاران،
 )222 :2222و در استرالیا بیش از  12درصد از نوجوانان بین  22تا  21سال ،از خاناه باه اینترنات
دسترسی دارند (مرکز آمار استرالیا.)2 :2222 ،
در ایران نیز تعداد کلّ کاربران اینترنت ،از  222هزار نفر در ساال  2222باه  22میلیاون و 122
هزار نفر در ساال  2222افازایش یافتاه (آماار جهاانی اینترنات )2222 ،و بسایاری از کودکاان و
نوجوانان جامعه ،مجذوب جذّابیّتهای منحدر به فرد آن شدهاند .مسلّماً به مرور زمان و باا رشاد
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و نوعی شیوهی زندگی را میطلبد که در آن هیچگاه ارتباط قط ،نمیشود (برتون.)21 :2312 ،
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تکنولو یهای کامپیوتری و تواناییهای ارتباطی ،به تعداد این افاراد در هماهی کشاورهای جهاان
افزوده خواهد شد (هیندوجا و پاتچین.)222 :2221 ،2
نوجوانان با اهدافی نظیر ارسال ایمیل و چت ،تکالی

درسی ،بازی و گوش دادن باه موسایقی،

دریافت اطّالعات ورزشی یا پزشاکی-درماانی ،سارگرمی و خریاد ،از اینترنات اساتفاده مایکنناد
فعّالیّتهای تفریحی بوده (لی )221 :2221 ،و مواردی چون بازی کردن و ارتباط از طریاق پیاام را
شامل میشود (رابرتز 3و همکاران.)22 :2222 ،
از سویی تحقیقات انجامشده ،نمایانار تفاوتهای جنسیّتی چشامگیار در اساتفاده از اینترنات
است و نشان میدهد که نوجوانان پسر در مقایسه با دختاران ،سااعات بایشتاری آنالیان هساتند
(سیپال 2و همکااران2222 :2222 ،؛ وناگ 2و همکااران .)2222 :2222 ،باه نظار برخای دیاار از
محقّقان ،حتّی اگر دختران و پسران زمان یکسانی را نیز در اینترنت ساپری کنناد ،در فعّالیّاتهاای
اینترنتی آنها تفاوتهای جنسیّتی وجود دارد؛ به این معنا که پسران احتمال بیشتری دارد که زمان
آنالین خود را تنهایی و برای بازیهای خشونتآمیاز آنالیان ساپری کنناد ،در حاالیکاه دختاران
احتماالً بیشتر زمان آنالین خود را صرف تعامالت اجتماعی مینمایناد (کِلای1 :2223 ،2؛ نیاول و
گرگور .)22 :2222 ،1در واق ،،پسران بیشتر برای بازی و جستجو در اینترنت و دختاران بایشتار
برای برقراری ارتباطات ،از فناوری اطّالعات استفاده میکنند (پونامکی 1و همکااران.)221 :2221 ،
در مجموع دختران و پسران ،ارتباطات اجتمااعی آنالیان خاود را باا کما

تنظیماات خدوصای

همچون ایمیل یا چت ،با دوستانی که عضاوی از زنادگی روزاناه یاا مجاازی آنهاا هساتند و باا
پرداختن به موضوعات نسبتاً معمولی ولی خودمانی (مانند صحبت دربارهی دوساتان ،غیبات و )...
توصی

میکنند (گروس.)233 :2222 ،1

محبوبیّت و استفاده از سایتهای شبکهای اجتماعی مانند فیسباوک نیاز حاوزهی جدیادی از
تعامالت اجتماعی و خویشاوندی را در میاان نوجواناان خلاق کارده و ارتباطاات آنالیان در ایان
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(پاستور .)2 :2222 ،2برخی نیاز اعتقااد دارناد هادف عمادهی نوجواناان در اساتفاده از اینترنات،

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت913............................

شبکهها به بخشی جداییناپذیر از زندگی نوجوانان تبدیل شده اسات (پاارک 2و همکااران:2222 ،
 .)2122این شبکهها ،گونهای از الاوهای ارتباطی هستند که در آنها تعامل و تمااس باین عوامال،
توسّط ی

پایااه فنّی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی قرار میگیارد و هادف ،عالقاه یاا نیااز

عوامل مرتبط حتّی بدون حضور فیزیکی ،احساس کنند کاه در اجتمااعی حقیقای قارار گرفتاهاناد
(هایدرمن.)2 :2222 ،2
طبق جدیدترین آمار منتشر شده ،فیسبوک ،لینکادین ،3پینترسات ،2اینساتاگرام 2و تاوییتر 2باه
ترتیو محبوبترین سایتهای شبکهای اجتماعی در بین مردم آمریکا شناخته شادهاناد (داگان 1و
همکاران .)2 :2222 ،در مجموع نیز در کلّ دنیا ،فیسبوک ،اورکات 1و مای اساپیس 1از مهامتارین
شبکههای اجتماعی هستند .در این میان ،فیسبوک بهعنوان پرکاربردترین رسانهی اجتمااعی ماورد
استفاده بین نوجوانان  23تا  21سالهی آمریکایی (با  12درصاد آرا) (لنهاارت ،)2 :2222 ،22شااهد
افزایش چشمگیر تعداد کاربران فعّال خود از  22میلیاون نفار در ساال  2222باه  112میلیاون نفار
کاربر روزانهی فعّال ،در سال  2222بوده است (فیسبوک .)2222 ،تحقیقاات نشاان مایدهاد کاه
استفاده از این شبکهی اجتماعی فقاط زماانی مایتواناد احسااس تنهاایی نوجواناان در رواباط باا
همساالن خود را کاهش دهد که هدف از استفاده از آن ،پیدا کردن دوستان جدید باشاد (تپارز 22و
همکاران .)1 :2222 ،در مجموع ،وابستایای که درون این گروهها شکل گرفتاه ،ممکان اسات در
خارج از فضای مجازی وجود نداشته باشد ،امّا در هر صورت تا درجاات متفااوتی واقعای اسات.
نوجوانان در این شبکهها فعّالیّت میکنند تا روابط اجتماعی جدیدی برقرار کنند؛ افارادی را کاه باا
آنها اشتراک سلیقه دارند ،بیابناد و نیاز افارادی را بارای قارار گذاشاتن پیادا کنناد (اشانایدر 22و
همکاران .)121 :2222 ،امّا آنچه واقعاً این سایتها را منحدر به فارد ماینمایاد ،ایان اسات کاه
1
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مشترک افراد در این شبکهها میتواند عندری پیونددهنده محساوب گاردد کاه موجاو مایشاود
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کاربران را قادر میکند تا ارتباطات اجتماعی خود را از طریق صفحات شخدیشان آشاکار ساازند
(نقیوالسادات و قدابی.)223 :2312 ،
جم،بندی دیدگاههای مطرحشده نمایانار تأثیر وسی ،پیشرفت تکنولو ی و توسعهی ارتباطاات
از طریق رسانههای نوین همچون اینترنت بر همهی ابعاد کودکان و نوجوانان امروزی اسات؛ زیارا
جداییناپذیر از زندگیشان تبدیل شده است .در کشور ما نیز اگرچه دسترسی محدود به برخای از
این تکنولو یها و فراگیر نبودن آنها ،در کنار دورهی زمانی نسبتاً کوتاهِ رواج آنها ،امکان قضاوت
در خدوص آثار مثبت یا منفیشان را دشوار میسازد (ذکایی ،)21 :2312 ،باا وجاود ایان ،واضاح
است که سایتها و شبکههای اجتماعی ،زندگی ما را پیچیده کردهاند .بنابراین نوجوانان امروزی در
جامعهای هستند که زندگی عمومی در آن بهسرعت در حال تغییر است و برای رشد کاردن و باال
شدن باید به این امکانات عمومی دسترسی یابند ،امّا دسترسی آنها مرتّباً محدود میگاردد .باا ایان
حال ،این تکنولو ی و شبکههای عمومی ،از بین نخواهند رفت .از این رو ،ما بهعنوان یا

جامعاه

باید بدانیم چاونه به نوجوانان آموزش دهیم که ساختارهای اجتماعیای را که نسابتاً باا آن غریباه
هستیم ،کنترل کنند؛ زیرا حتّی اگر اکنون دسترسی نوجوانان را به این تکنولو ی و شبکهها محادود
کنیم ،در بزرگسالی با آنها مواجه خواهند شد .شاید به جای تالش برای متوقّ

کردن نوجواناان

یا تعیین نظم خاص برای استفادهی آنها ،باید از آنچه نوجوانان در حال تجربه هساتند ،بیااموزیم
(بوید .)231 :2221 ،بنابراین ،بررسی جایااه این رسانه در زنادگی نوجواناان کشاورمان و تحلیال
جنسیّتی عوامل و جذّابیّتهای مؤثّر بر اساتفاده از آن توسّاط ایان گاروه سانّی ،از اهمّیّات بااالیی
برخوردار است.
فرضیّههای پژوهش
 .2بین جنسیّت نوجوانان و میزان استفادهی روزانهی آنهاا از اینترنات ،رابطاهی معنااداری وجاود
دارد.
 .2بین سنّ نوجوانان و میزان استفادهی روزانهی آنها از اینترنت ،رابطهی معناداری وجود دارد.
 .3بین جنسیّت نوجوانان و عوامل مؤثّر بر استفادهی آنهاا از اینترنات ،رابطاهی معنااداری وجاود
دارد.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:54 +0430 on Tuesday April 13th 2021

کودکان و نوجوانان بیش از دیاران تحتتأثیر این رسانهها قرار دارند و استفاده از آنها باه بخشای

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت919............................

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توصیفی بوده و روش تحقیاق نیاز پیمایشای اسات .جامعاهی
آماری تحقیق ،نوجوانان  22تا  21سالهی ساکن در محلّهی رجاییشهر کرج (باا توجّاه باه امکاان
وجود زیرساختهای الزم برای تأمین اینترنت در این محلّه) بودهاند .ابزار اصلی گردآوری دادههاا،
پرسشنامهی محقّقساخته بوده و حجم نمونههای پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 222 ،نفر
محاسبه شده است (با مقادیر  q=p=2/2 ، Z=2/12و  .)d=2/222روش نمونهگیری نیز طبقاهبنادی
نامتناسو (بر اساس گروه سنّی و جنسی) و تدادفی ساده بوده اسات .تجزیاه و تحلیال دادههاا از
طریق نرمافزار  SPSSV20و با کم

آمار توصیفی و تحلیلی (کای دو ،پیرسون T ،مستقل و تحلیال

عاملی) صورت گرفته است .برای بررسی اعتبار و روایی پرسشناماه از روش اعتباار صاوری (بار
پایهی قضاوت استادان و کارشناسان خبره) استفاده شده تا با اعمال دیادگاههاای اصاالحی آنهاا،
برداشت یکسانی از سؤاالت بهدست آید .پایایی یا قابلیّت اعتماد پرساشناماه نیاز باا روش آلفاای
کرونبا بررسی شده ( )ɑ=2/11و مورد تأیید قرار گرفته اسات .در اداماه ،پاس از اجارای تحلیال
عاملی و دستهبندی شاخصها ،آلفای کرونبا به تفکی

هر عامال محاسابه شاده اسات (جادول

شمارهی دو).
یافتهها
توصیف یافتهها
 21درصد از پرسششوندگان را دختران و  22درصد را پسران تشکیل میدهند .از نظار سانّی،
نوجوانان  22تا  21ساله و  21تا  21ساله ،هری

 31درصد و نوجوانان گروه  22تاا  22ساال نیاز

 22درصد از پاسخدهندگان را دربرمیگیرند.
نحوهی دسترسی نوجوانان به اینترنت
 11درصد از پرسششوندگان به صورت نامحدود (همیشای) و  22درصد به صورت محدود
به اینترنت دسترسی دارند .همچنین  12درصد از آنها با ابزارهای الکترونیکی قابل حمل
(تلفنهای همراه هوشمند یا تبلت) و بنابراین ،همه جا دارای دسترسی به اینترنت هستند.
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دسترسی همهی ساکنان محلّه به اینترنت پرسرعت باه سابو وضاعیّت اقتداادی مناساو آنهاا و
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مدت زمان استفادهی نوجوانان از اینترنت در شبانهروز
در مجموع  31درصد از نوجوانان روزانه بیش از  2ساعت و  12درصد از آنها بیش از 2
ساعت از وقت خود را در اینترنت سپری میکنند .البتّه در گروه سنّی  21تا  21سال 11 ،درصد
روزانه بیش از  2ساعت و  22درصد بیش از  2ساعت از اینترنت استفاده مینمایند که آمار قابل
مجموع ،استفاده از اینترنت در میان نوجوانان خردسالتر ،به میزان کمتر و کنترلشدهتری صورت
میگیرد (شکل شمارهی ی ).

شکل شمارهی یک -متوسّط زمان استفادهی نوجوانان از اینترنت در روز
(مأخذ :ناارندگان)

جذّابیّتهای استفاده از اینترنت برای نوجوانان
شکل شمارهی دو ،میاناین تأثیر هری
میدهد.

از گویهها را بر استفادهی نوجوانان از اینترنات نماایش
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توجّهی است و بخش زیادی از اوقات فراغت و ساعات بیداری آنها را شامل میشود .در

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت917............................
دختران

پسران

امکان ارتباط با نقاط دور و فضای جهانی

امکان مشارکت اجتماعی سیاسی

رف ،نیاز به آرامش و تنهایی

امکان دریافت کم های شخدی یا درسی

برابری همه افراد در آن

کم هزینه بودن

تالش برای به حساب آمدن و اثبات…

بروز خود واقعی (هویت) و تخلیه عاطفی

جلو توجه با اشتراک گذاری فیلم و…

ناشناس و مجهول بودن در فضا

یادگیری و استفاده آسان

امکان دریافت اطالعات درباره مسائل…

حس تجربۀ فضایی خدوصی و بدون…

دسترسی راحت و آسان به آن

پیدا کردن دوستان قدیاامی

سرگرم شدن و وقتگذرانی

مالقات با افراد جدید

وجود آزادی مطلق در ارتباطات

گفتاو و تعامل با دوستان و همساالن

شکل شمارهی دو -میانگین تأثیر هریک از گویهها بر استفادهی نوجوانان از اینترنت
(مأخذ :ناارندگان)

شکل شمارهی دو ،حاکی از آن است که جذّابیّت مواردی چون «گفتاو و تعامل باا دوساتان و
همساالن»« ،سرگرم شدن و وقتگذرانی»« ،پیدا کردن دوستان قدیمی»« ،دسترسی راحت و آساان»،
«جلو توجّه با اشتراکگذاری فیلم یا عکس»« ،برابری همهی افراد»« ،امکاان دریافات کما هاای
شخدی یا درسی» و «امکان ارتباط با نقاط دور و فضای جهانی» ،برای دختران بایشتار از پساران
است .در زمینهی مواردی چون «مالقات با افراد جدید»« ،امکان دریافت اطّالعات دربارهی مساائل
جدید» و «بروز خود واقعی و تخلیهی عاطفی» نیز به لحاظ توصایفی ،تفااوتی باین ایان دو گاروه
جنسی وجود ندارد.
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تحلیل یافتهها
رابطهی متغیّرهای زمینهای با میزان استفاده از اینترنت
نتایج جدول شمارهی ی

که در راستای بررسی رابطهی متغیّرهای زمینهای (جنس و سان) باا

میزان استفادهی روزانهی نوجوانان از اینترنت است ،نشان میدهد بین متغیّر جنسیّت و این مقولاه،
همبستای و رابطهی معناداری دیده میشود (در سطح معناداری .)2/222
جدول شمارهی یک -بررسی رابطهی متغیّرهای زمینهای با میزان استفاده از اینترنت
آزمون همبستگی

فرضیّه

ضریب

سطح معناداری

بین جنسیّت نوجوانان و میزان استفادهی
روزانهی آنها از اینترنت ،رابطهی معناداری

کای اسکوئر

2/331

2/131

وجود دارد.
بین سنّ نوجوانان و میزان استفادهی روزانهی
آنها از اینترنت ،رابطهی معناداری وجود دارد.

پیرسون

2/231

2/222

عوامل مؤثّر بر استفاده از اینترنت و اولویّتبندی آنها
با توجه به لزوم ارائهی ی

دستهبندی معقول و متناسو (با گروه مورد مطالعه) از شاخصهای

مورد بررسی ،در این بخش از پژوهش ،از تحلیل عااملی اساتفاده شاده اسات .تحلیال عااملی باه
مجموعهای از فنون آماری اشااره دارد کاه هادف مشاترک آنهاا ارائاهی مجموعاهای از متغیّرهاا
برحسو تعداد کمتری متغیّر فرضی است (جیآن و مولر .)22 :2312 ،نتاایج اوّلیّاهی ایان تحلیال
برای دادههای پژوهش حاضر نشان میدهد که آمارهی بارتلت در سطح  2/22و احتمال بیش از 11
درصد ،معنادار بوده است و استفاده از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ،مناسو تلقّی مایشاود.
مقدار شاخص  KMOنیز برابر با  2/122بهدست آمده که حاکی از کفایات نموناهگیاری و تناساو
تعداد متغیّرها و نمونهها برای اجرای تحلیل عاملی است .در جدول شمارهی دو ،مشخّداات مادل
عاملی خروجی از نرمافزار  SPSSارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،در مجموع شش
عامل مقدار ویژهی باالتر از ی

دارند که  22درصد از تغییرات واریانس را توضیح میدهند.
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رابطهی معناداری وجود ندارد (به دلیل سطح معناداری باالتر از  ،)2/22امّاا باین متغیّار سان و آن،

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت915............................
جدول شمارهی دو -مجموع واریانس تبیینشدهی عوامل مؤثّر بر استفاده از اینترنت در نوجوانان
مؤلّفه یا

آلفای

عامل

کرونبا

مجموع مجذور بارهای چرخشیافتهی نهایی

2

2/12

3/323

21/222

21/222

2

2/12

2/122

22/222

21/1.1

3

2/11

2/221

1/221

32/311

2

2/11

2/222

1/121

22/212

2

2/12

2/211

1/121

22/222

2

2/12

2/221

1/222

21/232

برای نامگذاری این عوامل نیز از بار عاملی در ماتریس دورانیافتهی مدل اساتفاده مایشاود و
امتیازات باالی  2/2مالک عمال قارار مایگیرناد .البتّاه مرحلاهی ناامگاذاری عوامال را مایتاوان
دشوارترین مرحلهی تحلیل عاملی دانست؛ زیرا مالک آشکار و صریحی در این زمینه وجود نادارد
و با یقین کامل نمیتوان گفت که متغیّرهای مرتبط با هریا
نشان میدهند.

از عوامال ،چاه واقعیّات مشاترکی را
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تقویت و توسعه روابط

پیدا کردن دوستان قدیمی

2.122

اجتماعی

مالقات و آشنایی با افراد جدید

2.122

گفتاو و تعامل با دوستان و هم ساالن

2.212

ناشناس و مجهول بودن در فضا

2.132

تالش برای به حساب آمدن و اثبات توانایی ها

2.123

جلو توجه با اشتراک گذاری فیلم وعکس

2.212

بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی

2.221

امکان دریافت اطالعات در مورد مسائل

2.121

جلب توجه و هویّت یابی

عوامل مؤثّر بر
استفاده نوجوانان

کسب توانمندی های روز

کرجی از اینترنت
تجربه آزادی و برابری

تجربه تنهایی و آرامش

دوستدار کاربر بودن فضا

های شخدی یا درسی

دریافت کم

2.121

ارتباط با نقاط دور و جهانی

2.122

کم هزینه بودن

2.112

امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی

2.112

برابری همه افراد در این فضا

2.222

رف ،نیاز به آرامش و تنهایی

2.122

سرگرم شدن و وقت گذرانی

2.121

تجربه ی فضایی خدوصی و بدون والدین

2.122

دسترسی راحت و آسان به آن

2.213

یادگیری و استفاده آسان

2.212

شکل شمارهی سه -نامگذاری عوامل و بارهای عاملی بر اساس ماتریس دورانیافته
(مأخذ :ناارندگان)

همانگونه که در شکل شمارهی سه مشاهده میشود ،عامل اوّل ،تقویت و توساعهی ارتباطاات
اجتماعی (با تبیین  21/1درصد از واریانس کل)؛ عامل دوم ،جلو توجّه و هویّاتیاابی (باا تبیاین
 22/3درصد از واریانس)؛ عامل سوم ،کسو توانمندیهای روز (با تببین  1/2درصد از واریاانس)؛
عامل چهارم ،تجربهی آزادی و برابری (با تبیین  1/1درصاد از واریاانس)؛ عامال پانجم ،تجرباهی
تنهایی و آرامش (با تبیین  1/1درصد از واریانس) و عامل ششم نیز دوساتدار کااربر باودن فضاای
مجازی (با تبیین  1/2درصد از واریانس) ،نامگذاری شده است.
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وجود آزادی مطلق در ارتباطات

2.122

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت959............................

تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر استفاده از اینترنت
برای مقایسهی میاناین عوامل استفادهی نوجوانان از اینترنت برحسو جنسیّت آنها ،از آزماون
 tمستقل استفاده شده است.

ردیف

جنسّیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دوستدار کاربر بودن

پسر

222

3/222

2/122

فضای مجازی

دختر

222

3/222

2/122

مقدار

آرامش

دختر

222

2/132

2/111

-2/22

221

2/221

2/22

221

2/222

2/21

221

2/223

2/32

221

2/222

T

تجربهی تنهایی و

پسر

222

3/222

2/122

درجهی آزادی

برابری

دختر

222

2/223

2/222

سطح معناداری

تجربهی آزادی و

پسر

222

2/121

2/222

واریانس

روز

دختر

222

2/122

2/221

نا برابر

2

کسو توانمندیهای

پسر

222

2/131

2/221

برابر

2

یابی

دختر

222

2/121

2/223

برابر

2

جلو توجّه و هویّت-

پسر

222

2/123

2/122

2/21

221

2/111

برابر

3

روابط اجتماعی

دختر

222

2/231

2/222

برابر

2

تقویت و توسعهی

پسر

222

2/211

2/221

2/22

222/222

2/222

برابر

2

عامل

نتایج این تحلیل نشان میدهد که در همهی این عوامال شاشگاناه باه جاز عامال اوّل ،ساطح
میاناین پسران بیشتر از دختران است .در زمینهی آزمون لوین 2نیز تنها سطح معناداری عامال اوّل
کمتر از  2/22است ،لذا دربارهی سایر عوامل ،فرض تساوی واریانسها در نظر گرفته میشود .بناا
بر این فرض ،در خدوص عوامل «جلاو توجّاه و هویّاتیاابی» و «کساو توانمنادیهاای روز»،
علیرغم وجود تفاوت در میاناین بین پسران و دختران در این زمینه ،مقدار  tبهدست آمده معنادار
نبوده و بیانار آن است که میاناین این عوامل در بین دختران و پسران تفاوت معناداری با یکادیار
Levene’s Test for Equality of Variances

1
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ندارد .امّا در زمینهی عوامل «تقویت و توساعهی رواباط اجتمااعی»« ،تجرباهی آزادی و براباری»،
«تجربهی تنهایی و آرامش» و «دوستدار کاربر بودن فضا» به دلیل سطح معنااداری کامتار از ،2/22
تفاوت معناداری به لحاظ میاناین وجود دارد .این مسأله حاکی از آن است کاه امکاان «تقویات و
توسعهی روابط اجتماعی» در فضای اینترنت ،برای دختران از اهمّیّت بیشتری برخوردار اسات تاا
آزاد و برابر و نیز دوستدار کاربر بودن ،دارناد .تفااوتهاای معناادار حاصال از تحلیال ،در شاکل
شمارهی چهار نمایش داده شدهاند.

پسران
دختران

تقویت و توسعه روابط اجتماعی
5
4

3
2
1

تجربهی آزادی و برابری

0

دوستدار کاربر بودن فضا

تجربهی تنهایی و آرامش

شکل شمارهی چهار -میانگین عوامل دارای تفاوت معناداری بین دختران و پسران نوجوان
(مأخذ :پرسشنامه)

بحث و نتیجهگیری
اینترنت بهعنوان رسانهای مدرن ،نه تنها کاربردهای فراوانی در زندگی روزمرّهی بشر دارد ،بلکه
واجد ویژگیهای خاص و منحدر به فردی است که جذّابیّت آن را صد چندان مایکناد (تااجی و
وردینژاد .)22 :2312 ،این جذّابیّتها موجو شده است که در سالهای اخیر بخش قابل تاوجّهی
از فراغت نوجوانان در جوام ،مختل  ،صرف حضور و گذران وقات در فضاای مجاازی اینترنات
شود .در واق ،،این رسانهی نوین چنان در زندگی نوجوانان نفوذ کرده که بهنظر نمیرسد آنها قادر
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پسران .امّا پسران نسبت به دختران توجّه بیشتری به امکان تجربهی تنهاایی و آراماش در فضاایی

شناسایی و تحلیل جنسیّتی عوامل مؤثّر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت953............................

باشند به ی

روز زندگی بادون آن بیندیشاند .بناابراین ،بررسای جایاااه ایان رساانه در زنادگی

نوجوانان کشورمان و شناسایی عوامل و جذّابیّتهای استفاده از آن برای این گروه سنّی ،از اهمّیّات
باالیی برخوردار است .پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی همین مسأله در میان دختاران و پساران
نتایج یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد کاه  31درصاد از نوجواناان روزاناه بایش از 2
ساعت و  12درصد از آنها بیش از  2ساعت از وقت خود را در فضاای مجاازی اینترنات ساپری
میکنند .البتّه در گروه سنّی  21تا  21سال 11 ،درصد روزانه بیش از  2ساعت و  22درصد بیش از
 2ساعت از اینترنت استفاده میکنند که بخش قابل تاوجّهی از اوقاات فراغات و سااعات بیاداری
آنها را شامل میشود .نتایج یافتههای تحلیلی نیز حاکی از نبودِ رابطهی معنادار بین متغیّر جنسایّت
و میزان استفادهی روزانهی نوجوانان از اینترنت اسات .ایان یافتاهی پاژوهش باا نتاایج حاصال از
پاژوهش حاااجیزاده میمنادی و علاایآباادی ( ،)2313سااابرهمانیام و همکااران ( ،)2222گااروس
( ،)2222مرکز آمار استرالیا ( ،)2222وین  2و همکاران ( )2222و لنهارت ( )2222مبنای بار نباودِ
رابطهی معنادار بین جنسیّت نوجوانان و میزان استفادهی آنها از اینترنت ،همسو باوده و باه تأییاد
آنها میپردازد .در عوض ،با نتایج پاژوهش کریشاناترای و همکااران ( ،)2221ناگ و همکااران
( ،)2221لی ( ،)2222ونگ و همکاران ( )2222و جیهان ( )2223در این زمیناه مغاایرت دارد .امّاا
بین سنّ نوجوانان و این مقوله (میزان استفاده از اینترنت) ،رابطهی معناداری بهدست آمده است.
عالوه بر این ،بر اساس نتایج تحلیل عاملی ،عوامل مؤثّر بر استفادهی این گروه سنّی از اینترنات
نیز «تقویت و توسعهی ارتباطات اجتماعی»« ،جلو توجّه و هویّتیاابی»« ،کساو توانمنادیهاای
روز»« ،تجربهی آزادی و برابری»« ،تجربهی تنهایی و آرامش» و «دوستدار کااربر باودن ایان فضاا»
شناسایی شده است .این بخش از یافتههای پژوهش باا نتاایج پاژوهش شاهابی و بیاات ( )2312و
وارگهیس و همکاران ( )2223که برقراری ،تقویت و توسعهی ارتباطاات اجتمااعی را مهامتارین
اهداف نوجوانان برای استفاده از اینترنت و عضویّت در شبکههای اجتماعی مجازی بیان کاردهاناد،
همسو بوده و به تأیید آنها میپردازد .از سوی دیار ،متغیّرهای قرارگرفته در این عامل (تقویات و
توسعهی ارتباطات اجتماعی) که بهتنهایی حدود  21درصد از واریانس کل را تبیاین مایکنناد ،بار

Vink

1

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:54 +0430 on Tuesday April 13th 2021

 22تا  21سالهی کرجی انجام شده است.
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اساس آمار توصیفی ،از مهمترین جذّابیّتهاای اساتفاده از اینترنات بارای نوجواناان هساتند .ایان
متغیّرها عبارتند از:
 .2گفتاو و تعامل با دوستان و همساالن :ایان شااخص باه لحااظ توصایفی و باا میااناین ،2/21
بهعنوان اوّلین جذّابیّت فضای مجازی اینترنت برای جلو حضور پاسخگویان ذکار شاده اسات .در
نشان میدهد که این گروه سنّی همیشه به دنبال انطباق و ارتباط با دیار همساالن هستند (دنایس،2
 .)2 :2122در واق ،،آنها نیاز دارند با دوستان خود باشند تا بیشتر دربارهی خود و نقاش و ارزش
خویش در جامعه بیاموزند .صحبت کردن با همساالن ،اغلو فرصتی برای نوجوانان است تا بتوانند
حریم رفتار قابل قبول را بیابند (الرسون و ریچاردز .)222 :2111 ،2به همین سبو ترجیح میدهناد
از بزرگسااالن دوری کنناد (رافاائلی و داکات .)221 :2111 ،3آنهاا باه فرصاتی بارای تعامال و
برخوردهای اجتماعی روزانه با همساالن و به دور از دیار گروههای سنّی ،نیاز دارند (فون بریدو،2
 .)22 :2222بنابراین اینترنت و بهویژه شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان پرکااربردترین فضااهای
اینترنتی در سالهای اخیر ،با تسهیل امکان برقراری این تعامالت برای نوجوانان -در سطحی وسی،
و فراتر از محدودیّتهای زمان و مکان -هر روز نوجوانان را بیشتر به خود جذب مایکنناد و باا
تأمین این نیاز حیاتی برای آنها جذّابتر میشوند.
 .2مالقات و آشنایی با افراد جدید :این شاخص نیز به لحاظ توصیفی و با میاناین  ،2/23باهعناوان
دومین جذّابیّت فضای مجازی اینترنت توسّط نوجوانان مورد اشاره قارار گرفتاه اسات .تحقیقاات
مختل

صورتگرفته در این زمینه از جمله تحقیق دیویس )2222( 2نیز نشان میدهد که برقاراری

ارتباطات آنالین با افراد جدید موجو افزایش حسّ تعلق و خود افشاگری در نوجوانان میشود .از
سوی دیار ،نوجوانانی که نمیتوانند در میان همساالنشان جایی برای خود ایجااد کنناد ،احسااس
ضع

و اندوه روانی آنها افزایش مییابد (بدار 2و همکاران ،)112 :2222 ،بنابراین ممکان اسات

برای بهتر شدن ،برقراری تعامالت اجتماعی با افراد جدید (دیویس )212 :2222 ،و افازایش عازّت
نفس خود در این زمینه ،به اینترنات روی آورناد ( و)22 :2222 ،1؛ زیارا اینترنات و باهخداوص
1
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همین راستا ،تحقیقات مختلفی که تاکنون در زمینهی شناخت نیازهاای نوجواناان انجاام شاده نیاز
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شبکههای اجتماعی مجازی ،این امکان را به افراد میدهد که در فضایی محاورهای و عمادتاً بادون
ارتباط چهره به چهره ،با افراد جدید و ناآشنا رابطه برقرار کنند و تواناییهای خود را در این زمینه،
در فضایی با سرعت باال و قیمت نسبتاً کم (اخوان مالیری و همکاران ،)2 :2313 ،با فشاار روانای
 .3وجود آزادی مطلق در ارتباطات (حذف مرزبندیهای جنسیّتی) :ایان شااخص نیاز باا میااناین
 ،2/32سومین جذّابیّت اینترنت برای نوجوانان عنوان شده است .این مسأله با توجّه باه هنجارهاای
ارزشی موجود در زمینهی ارتباط دختران و پسران در فضاهای شهری کشاور ماا باهخاوبی توجیاه
میشود .در واق ،،فضای مجازی اینترنت و شبکههای اجتماعی آن ،با سانّتشاکنی و تاا حادودی
بیتوجّهی نسبت به هنجارها و ارزشهای سنّتی جامعهی ایرانی-اسالمی ،به نوجوانان این آزادی و
امکان را میدهند که بهراحتی و بدون محدودیّت ،با گروه جنسی مخال

خود تعاامالت و رواباط

دوستانه برقرار کنند ،به همین سبو از جذّابیّت خاصّی در میان نوجواناان برخوردارناد؛ بار اسااس
تحقیقات مختل

از جمله پژوهش فون بریدو ( ،)22 :2222برای این گروه سنّی بسیار مهامّ اسات

که برای بهبود ارتباطات خود با محیط ،در برخی فعّالیّتهای گروهی و دستهجمعی مشارکت کنناد
و از فرصت معاشرت با همساالن خود از هر دو گروه جنسی لذّت برناد تاا مهاارتهایشاان را در
زمینهی تعامالت اجتماعی ارتقا دهند و مشکالتشان را حل کنند.
عالوه بر این موارد ،مقایسهی جنسیّتی عوامل استفاده از اینترنت نشان داده که پسران نسبت باه
دختران توجّه بیشتری به امکان تجربهی تنهایی و آرامش در فضایی آزاد و برابر و حتّی با هاویّتی
نامعلوم و مجهول ،دارند؛ مسألهای که ترکل )2112( 2از آن با عنوان گمنامی و حاذف نشاانههاای
فیزیکی کاربر یاد میکند و با احتساب آن بهعنوان یکی از ویژگیهای خاصّ فضای مجازی ،اعتقاد
دارد به کاربران و از جمله پسران این اجازه را میدهد که باهآساانی نقاشهاای متعادّد ،دلخاواه و
متفاوتی را در زمانهای گوناگون و با تنظیمات مختل ِ دلخواه و مورد پسند خود بازی کنند.
یافتهی مهمّ دیار پژوهش را میتوان این مسأله دانست که دختران نوجوان بایشتار از پساران
همسنّ و سال خود از اینترنت برای تقویت و توسعهی ارتباطات اجتماعی خویش استفاده میکنند.
شاید بتوان این مسأله را متأثّر از دیدگاههای مسالّط و هنجارهاای اجتمااعی-فرهناای موجاود در
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کمتر و حتّی گاهی با هویّت مجهول یا متفاوت (راسل ،)21 :2221 ،2مح

زنند.
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زمینهی حضور فردی/گروهی دختران جوان در فضاهای خارج از خانه دانست .همچنین با نااه باه
آرای گافمن میتوان استدالل کرد که فضای مجازی اینترنت با چارچوبهای تعاملی جدیادی کاه
در برقراری ارتباطات بینفردی مهیّا ساخته ،علیرغام محادودیّتهاای ذاتای خاود ،فرصاتهاای
جدیدی را برای نمایش شخدیّت در اختیار دختران قرار میدهد که فارغ از هرگونه فشار یا کنترل
نکرده ،در آن بنمایانند .در واق ،،ماهیّت غیر رو در روی ارتباطهای الکترونیکی اینترنتای ،انایازهی
بیشتری را برای حضور و فعّالیّت آنها فراهم میآورد؛ زیرا ریس

شرمندگی در آن کمتار اسات

(ذکایی .)22 :2313 ،این مسأله ضمن وجود تفاوتهای فرهنای ،باا نتاایج یافتاههاای پوناامکی و
همکاااران ( ،)2221کِلاای ( )2223و نیااول و گرگااور ( )2222هاامسااویی دارد ،امّااا در عااین حااال
نارانکننده نیز است؛ زیرا همانگونه که گیدنز ( )213 :2311نیز مطرح میکند« ،هر قدر مردم زمان
بیشتری را صرف ارتباطهای رایانهای میکنند و کارهای خود را بیشتر از طریق فضاهای مجازی
به انجام میرسانند ،شاید وقت کمتری را به تعامل با یکدیار در دنیای فیزیکی اختدااص دهناد».
بنابراین افزایش استفادهی دختران از اینترنت به منظور برقراری روابط اجتماعی با دیااران ،ممکان
است به مرور از تمایل آنها به حضور در فضاهای شهری و محیطهای جمعی بکاهد .ایان مساأله
در شکلگیری هویّت فردی و جمعی آنها تأثیر منفی خواهد داشت؛ زیرا آنها برای رشد بهعناوان
فردی با اعتماد به نفس ،متعادل و با هویّت جمعی ،نیازمند فضاهای عمومی و نیمهعماومی هساتند
تا بتوانند تنوّعی از روابط و نقشهای اجتماعی را در آن مشاهده و تجربه کنناد (چااوال و ماالون،2
.)222 :2223
در مجموع الزم است دربارهی میزان و نحوهی استفاده از اینترنت ،آماوزش و آگااهی الزم باه
والدین و نوجوانان (بهویژه دختران) داده شود؛ زیرا همانطور کاه بویاد ( )231 :2221نیاز مطارح
میکند ،این تکنولو ی و شبکههای عمومی از بین نخواهند رفت .بنابراین ما بهعناوان یا

جامعاه

باید بدانیم چاونه به نوجوانان آموزش دهیم که ساختارهای اجتماعیای را که نسابتاً باا آن غریباه
هستیم ،کنترل کنند؛ چرا که حتّی اگر اکنون دسترسی نوجوانان را باه ایان تکنولاو ی و شابکههاا
محدود کنیم ،در بزرگسالی با آنها مواجه خواهند شد .شاید به جای تالش بارای متوقّا

کاردن

نوجوانان یا تعیین نظم خاص برای استفادهی آنها ،باید از آنچه نوجوانان در حال تجربه هساتند،
بیاموزیم.
Chawla & Malone
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بیرونی میتوانند خودِ واقعی یا خودِ دلخواهشان را که کمتر بروز یافته و یا اصالً فرصت بروز پیادا
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