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چکیده
تحقیقات متعددی درباره رابطه اینترنت و انزوای اجتماعی در بین گروههای گونااگون و بار
اساس روش های متفاوت انجام شده است از ایان رو هاد

از پاژوه

حاضار باه کاار گیاری

روش فراتحلیل به منظور تحلیل وترکیب نتایج مطالعاات صاورت گرفتاه پیراماون ارتباا میاان
اینترنت انزوای اجتماعی اسات .باه منظاور انجاام فراتحلیال حاضار  92پاژوه
سالهای 9931تا  9931و با هد

مارتب کاه در

ارزیابی ارتبا میان اینترنات و انازوای اجتمااعی انجاام و در

فصلنامههای معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند ،انتخاب شدند .پژوه هاای برگزیاده باه روش
پیمایشی و به کارگیری ابزار پیمایشی در جامعه های آماری گوناگون و بر اساس سنجه های پایاا
به انجام رسیدهاند .در گام نخست ارزیابی پژوه هاای منتخاب مفروضاات همگنای و خطاای
انتشار مورد بررسی قرار گرفتند که یافته هاا حکایات از نااهمگنی انادازه اثار و عادم ساوگیری
انتشار مطالعات مورد بررسی داشت .در مرحله دوم ضریب اندازه اثار و نقا

تعادیل کننادگی

متغیر جنسیت با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار  CMAمورد ارزیابی قرار گرفت .یافتهها نشان
* نویسنده مسؤول

niazim@kashanu.ac.ir
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دادند اندازه اثر یا ضریب تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی معادل ( )1/294است کاه بار حساب
نظام تفسیری کوهن این میزان تاثیری در حد کم ارزیابی میشاود .همچناین باا در نظار گارفتن
جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده این ضریب بارای ماردان ( )1/193بااتتر از زناان ()1/246
ارزیابی شد .در مجموع نتایج پژوه

نشان داد که اینترنت بر انزوای اجتماعی اثر گذار اسات

اگرچه این میزان در بین مردان بیشتر از زنان است.
واژههای کلیدی :اینترنت ،انزوای اجتماعی ،جنسیت ،اندازه اثر ،فراتحلیل.
مقدمه و بیان مسأله
به واسطه رشد روزافزون فن آوریها و آثار حاصل از آن ،تغییر و تحاول دائمای باه واقعیات
انکارناپذیر حیات اجتماعی بدل شده است ازجمله مصادیق این نوآوریها میتاوان باه ظهاور و
اشاعه فنّاوریهای ارتباایی و ایالعااتی اشااره کارد .ظهاور پدیادهای باه ناام اینترنات گاردش
ایالعات را ذر سطح جهان شدت بخشیده است .تا اواس دهه  31اکثر شبکه های اجتمااعی باه
اینترنت منتقل شد و کامپیوترها از حالت شخصی خارج شادند .پیادایی صاور ناوین ارتباا در
شبکه های بزرگ کامپیوتری فضاهای بدون مرز رواب اجتماعی جدیاد گشاته اسات .فضااهای
بدون مرز رواب اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد .بادین ساان فنّااوری هاای ناوین ایالعاات
اقصاای نقااا عااالم را در شاابکههااای جهااانی بااه یکاادیگر پیونااد داده و ارتبایااات کااامپیوتری،
مجموعه گسترده ای از اجتماعات مجازی را به وجاود آورده اسات (دوران .)9939 ،اساتفاده از
شبکههاای اینترنات از دهاه  31سارعت بااتیی باه خاود گرفات ،باهیاوریکاه یباق مطالعاات
انجام شده ،تعداد کاربران اینترنت هرماهه به یور متوس حادود  91درصاد افازای یافتاه اسات
(نجفی )9939 ،به نظر کاست لر ( )2119در آغاز هزاره سوم میالدی و با باروز پاارادایم جدیاد
مبتنی بر فن آوری های ایالعاتی و ارتبایی ،همه کشورهای جهان به یاور مساتقیم و غیرمساتقیم
در معرض تغییرات ساختاری قرار خواهند گرفت .این نوع فنآوری باهخاودیخاود ،نسابت باه
نهادها و فرآیندهای اجتماعی عامل تعیین کننده محسوب نمای شاود ،بلکاه در مااتری
کن

متقابل بین ساختارهای اجتماعی و کنشگران ،نق

به همین خایر در مرکز کن

پیچیاده

یک عامل واسطهای را ایفا مایکناد و

انسانی قرار میگیرد (حسنی.)9932 ،
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با افزای

رشد اینترنت و کااربران اینترنتای لازوم بررسای تااثیر اینترنات بار زنادگی اجتمااعی

کاربران اجتنابناپذیر به نظر میرسد .اینترنت بهعنوان یک وسیله ارتبایی چندرساانهای کاه در
درون خود دنیایی از ایالعات را جایداده و چندین رسانه مثل تلویزیون ،وسایل چاپی ،تلفان و
 ...را در درون خود ادغام کرده ،خصوصیات شرای پیچیاده ای را بارای کااربران ایجااد کارده
است ،بهنحویکه اینترنت در هر محیطی با هر میزان مصر

مایتواناد بار مخایباان خاود تااثیر

خاص خود را داشته باشد .اینترنت همچناین باه عناوان یاک رساانه دویرفاه عمال کارده و باین
پیام دهنده و پیام گیرنده تعامل صورت می گیرد به گفته جیمز اسالویت« :اینترنات در مقایساه باا
ظهور سایر رسانههای الکترونیکی که بهصورت یک پدیده گسترشیافتاه ،الگوهاای متفااوت و
متداول ارتبایی ،از قبیل رادیو و تلویزیون را به شکل یک شبکه تعاملی گسترده ،درهامآمیختاه
است» (اسلویت.)9 :9931 ،
علیرغم جنبههای مثبت ،از قبیال جنباههاای آموزشای ،ارائاه خادمات ارتباایی و ماواردی
ازاین دست ،اینترنت با توجه به ناوع اساتفاده از آن دارای جنباه هاای منفای نیاز هسات .اساتفاده
کنترل نشده از رایانه ،تکامل فیزیکی و رشد اجتماعی و روانای جاوان و نوجاوان را در معارض
خطر قرار میدهد .اینترنت اماروزه جایگااه ویاژهای در سااختار زنادگی اجتمااعی پیاداکرده و
پدیده ای است که تأثیرات زیادی بر جنبه های مختلف آن ازجمله بر بنیانی ترین نهاد اجتمااعی-
خانواده-گذاشته اسات .مطالعاات نشاان مای دهاد :اساتفاده از اینترنات باه علات اینکاه فعاالیتی
زمان گیر است ،می تواند بر رواب اجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با خاانواده اش تااثیر
بگذارد و حتی آن را کاه

دهد (جوادی.)9939 ،

اهمیت رواب اجتماعی و عوامل تاثیر گذار بر آن موجب شکل گیری مطالعاات بسایاری در
این خصوص شده است .شناخت آسیب هایی که ممکان اسات ایان روابا را تهدیاد کناد نیاز
تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است .یکی از این آسیب ها خطرات محتمل فنّااوری
بهیور خاص رسانهها بر این رواب بوده اند .رسانهها و تاثیر آنهاا بار نظاام ارتباایی میاان افاراد
بحث ها و تحقیقات بسیاری برانگیخته است .فنّاوری هاای ارتباایی باهخصاوص پا

از اختاراع

دستگاه چاپ در عصر جدید به میدان آمدن رادیو و تلویزیون نگرانی هایی برای جامعه شناساان
در خصوص اثرات اجتماعی آنها به دنبال داشته است .این رسانههای جدید هار یاک در آغااز
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پیدای

خود تا مدتی چال هاای اجتمااعی ایجااد کاردهاناد و باه تادریج کاه تثبیاتشادهاناد،

نگرانیها کمتر شاده اسات .ظهاور اینترنات باهمثاباه یاک رساانه (ماککوایال )93 :2111 ،در
سالهای اخیر رشد حیرتانگیازی داشاته اسات (ماک اوایال 2111 ،وات )9333 ،و نویادها و
تهدیدات بسیاری را به همراه داشته است (پوش نوارن بااوم( )2112 ،کاراوت 9333 ،کیسالر،
 2112باران.)496 :2114 ،
یکی از تهدیداتی که برخی محققان بدان اشاره داشته اناد آن اسات کاه اساتفاده از اینترنات
بهتدریج جایگزین رواب واقعی انا

آنهاا در زنادگی روزماره مایگاردد .از دیادگاه ایشاان

اینترنت ابزاری است که از یریق ایجاد و فراهم آوردن فضایی مجازی برای ایجاد رابطاه ،افاراد
را از دردسر روبه رو شدن با دیگران و قارار گارفتن در وضاعیت جهاانی واقعای رهاا مای ساازد
(محسنی ،دوران ،سهرابی.)79 :9931 ،
اینترنت سامانهای جهانی از شبکههای رایانهای باههامپیوساته اسات کاه اشاکال جدیادی از
تعامل بین ان

آنها را از یریق پیامرسانی فوری و شبکههای اجتماعی باه وجاود آورده اسات.

انزوای اجتماعی دارای دو بعد ذهنی و عینی است که با درگیری اجتماعی ،انساجام اجتمااعی و
سرمایه اجتماعی ،ازخودبیگانگی ،احساس تنهایی و کنارهگیری نزدیکی مفهومی دارد .اینترنات
به عنوان یک فنّاوری ارتبایاتی نوین ،امکان ایجاد ارتبایاات و تعاامالت باین افاراد را تساری و
آسان نمود اما می تواند این تعامالت را کاه

داده و موجب انزوای اجتماعی آن ها را رقام زده

است.
مبانی نظری
در این بخ

ابتدا مفاهیم اینترنت و انزوای اجتمااعی باه عناوان متغیرهاای مساتقل و وابساته

موردبررسی قرارگرفته است .ساپ

رابطاه باین دو مفهاوم فاو در قالاب رویکردهاای نظاری

تشریح شده است .تعریف مفهومی اینترنت :اینترنات ساامانه ای جهاانی از شابکه هاای رایاناه ای
به هم پیوسته است که از پروتکل «مجموعه پروتکل اینترنت» بارای ارتباا باا یکادیگر اساتفاده
میکنند باهعباارتدیگار اینترنات شابکههاسات کاه از میلیاونهاا شابکه خصوصای ،عماومی،
دانشااگاهی ،تجاااری و دولتاای در اناادازههااای محلاای و کوچااک تااا جهااانی و بساایار باازرگ
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تشکیل شده است که با ارائه وسیعی از فناوری های الکترونیکی و نوری به هام متصال شاده اناد.
اینترنت دربرگیرنده منااب ایاعااتی و خادمات گساتردهای اسات کاه برجساتهتارین آنهاا وب
جهان گستر و رایانامه است .سازمان ها ،مراکاز علمای و تحقیقااتی و مؤسساات متعادد ،نیازمناد
دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وبگاه ،دستیابی از راه دور وی پی ان ،انجام تحقیقاات
و یا دوباره تعریف شدهاناد و خادماتی جدیاد همچاون صادا روی پروتکال اینترنات تلویزیاون
پروتکل اینترنت ظهور کردند .انتشار روزنامه نیز به صورت وبگااه ،خاورا
تغییر شکل داده است .اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین ان

وب و وب نوشات

آن هاا را از یریاق پیاام رساانی

فوری ،تاتر گفتگو و شابکه هاای اجتمااعی باه وجاود آورده اسات .از نگااهی دیگار اینترنات
مجموعه پایان پذیری از پایگاه های داده است کاه ایالعاات مختلاف و متناوع فاردی و جمعای
ان

آن ها را در خود جم آورده است و هرروز نیز گسترش می یابد .هماین تعریاف باه خاوبی

فرصتها و نیز تهدیدهایی را که در ورای آن نهفته است ،نشان مایدهاد پتانسایلهاای مثبات و
کاربردهای مفیدی که جنباه هاای گونااگون زنادگی انساان را تحات تااثیر قارارداده و تساری ،
تسهیل و خالقیت را برای

به ارمغان میآورد ،بخشی از تواناییهاای معجازهآساای ایان شابکه

است ،اما روی دیگر سکه خطرات بالقوه آن است و از آنجاکه دانا

فنای سااختار و عملکارد

این شبکه چندان مخفی و دور از دسترس نیست ایان خطارات مای توانناد باه خسااراتی بازرگ
مبدل شوند .اینترنات دنیاای مجاازی حاصال از انقاالب دیجیتاالی اسات (معینای)917 :9936 ،
اینترنت سیستم عظیم و جهانی متشکل از انسان ،ایالعات و رایانه است (عباادی )17 :9939 ،در
دنیای امروز انقالب فناوریهای ارتباایی-ایالعااتی(-مااهواره و اینترنات) جنباههاای مختلاف
زندگی انسان را تحت تاثیر قرارداده است (نقیب السادات.)1 :9931 ،
فناوری ایالعات دربردارنده سختافازار ،نارمافازار ،انساان افازار و شابکه افازار اسات کاه
فرآیند پویای ایالعات ،در قالب اثربخشی این فنّاوری امکان پذیر است( .مادا )2119 ،اینترنات
انقالب عظیم در دنیای ارتبایات است کاه مارز جغرافیاایی نمای شناساد( .لنار )2119 ،تعریاف
اینترنت به دلیل سیال باودن آن دشاوار اسات (کاساتیگن .)73 :9333 ،ازنظار دیمیگاو اینترنات
شبکه های الکترونیکی از شبکه هاایی اسات کاه خاناه هاا و دفااتر کااری را باه یکادیگر متصال
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می سازد و مردم از آن برای تبادل پست الکترونیک ،مشارکت در فضاهای تعااملی گونااگون و
مشاهده سایتهای ایالعاتی شبکه گسترده جهانی «بهره میگیرند (دیمیگو.)2119 ،
مک اوایل اینترنت را چنین تعریف می کند« :نظام گسترده جهانی شبکه های به هم پیوسته که
با استفاده از زیرساخت ارتبایات دور در حال حاضر شمار زیادی از انواع مبادتت و ارتبایاات
کامپیوتری را پشتیبانی می کند و دربرگیرنده رایزنی بانک های ایالعاتی ،سایت ها و صفحه های
وب ،برهم کن هایی به صورت گفتگو ،پست الکترونیک و انواع مختلفای از معاامالت ماالی و
تجاااری الکترونیااک اساات» (مااک اوایاال .)113 :2111 ،در عصااری کااه فاارا ارتبایااات نامیااده
می شود ،به سختی میتوان منکر متغیری چنین قدرتمند در عرصه زندگی بشر شد .اگرچه بناا باه
تعریفی فناوری سازمان دهی دان

برای مقاصد علمی به کار می رود (باتر ،)27 :9333 ،اما نباید

زوایای منفی و ناهنجار آن را نادیاده گرفات .اماروزه رساانههاای جمعای کای از پیچیادهتارین
عناصر قابل یرح در انحرافات اجتماعی هستند .توسعه اینترنت فراهم کننده پشتوانه مادی مناسب
برای گسترش فردگرایی شبکهای بهعنوان الگوی مسال جامعاهپاذیری اسات (کاساتلز:2119 ،
 .)999اگرچااه اینترناات امااروزه ماننااد تلفاان یااک نیاااز اساساای محسااوب نماایشااود ،امااا دارای
خصوصیاتی است که سبب جذب جوانان میشود (اساکینر )9 :2119 ،و زماان زیاادی نخواهاد
گذشت که اهمیت آن به اهمیت تلفن برسد (مکنا.)27 :2111 ،
تعریف مفهومی انزوای اجتماعی :به یور خالصه انزوای اجتماعی وضعیتی اسات کاه در آن
رواب اجتماعی و حمایت اجتماعی نهفته در آن است .انازوای اجتمااعی از حیاث مفهاومی در
تقابل با درگیری اجتماعی ،انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی قرار دارد و باا ازخودبیگاانگی،
احساس تنهایی و کنارهگیری نزدیکی مفهومی دارد .برخی انزوای اجتماعی را با تأکیاد بار بعاد
ذهنی موردتوجه قرار می دهند و انفکا

ارزشای فارد از ارزش هاای پذیرفتاه شاده اجتمااعی و

مطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی می دانند .از یر

دیگر برخی باه جنباه عینای

پیوندهای اجتماعی فرد با خانواده ،دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتمااعی را فقادان
این رواب تعریف می کنند (محسنی .)31 :9931 ،به عبارت دیگر انزوای اجتماعی وضعیتی است
که در آن رواب اجتماعی و حمایت اجتمااعی نهفتاه در آن اسات .انازوای اجتمااعی مفهاومی
است که در حوزههای گوناگون جامعهشناسای شاهری (کلینزبارگ ،)31 :2119 ،نظریاه کان
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متقابل نمادین (توتی  )13 :9339 ،و نظریه هایی ازخودبیگانگی (باتای و وایزبرگ)31 :2119 ،
بدان پرداخته شده است (محسنی .)931 :9931 ،اینترنت به عنوان یک فنّااوری ارتبایااتی ناوین،
امکان ایجاد ارتبایات و تعامالت بین افراد را تسهیل کرده است این نوع ارتبایاات گرچاه فارد
را به سمت تعامل در شبکه ها پی

برده و از گروه ها مکانی دور کارده اسات و موجباات غناای

شبکه و تعامالت اجتماعی افراد را به وجود آورده اسات ،اماا لزوماا انازوای اجتمااعی آن هاا را
رقمزده است .همچنین با توجه به دیدگاههای برخی که معتقدند فنّااوریهاای ناوین ،ارتبایاات
افراد را تسهیل کرده اما به دلیل اینکه ارتبایات شبکهای سطحی است و عمق چندانی ندارد.
تعاریف متغیر انازوای اجتمااعی :انازوای اجتمااعی وضاعیتی اسات کاه د آن شاخص فاقاد
پیوندهای کافی جهت جذب حمایت و مناب اجتماعی اسات (سااروخانی .)31 :9932 ،انازوای
اجتماعی با استفاده از نظریه سیمن با شاخص هایی چون عدم احساس اهمیت ازنظار دیگاران و
عدم مشارکت در فعالیتهای جامعه اندازهگیری میشود.
احساس تنهایی (بعد ذهنی انزوای اجتماعی) :کل رمن معتقد است احساس تنهاایی از نقاص
در رواب نزدیک و اختالل یا انسجام اجتماعی ناشی میشود( .کل رمن)31 :9336 ،
احساس اجتماعی تجربه ای ذهنی و نامطلوب است که به دنبال نقص (چه باه لحاا کمای و
چه به لحا کیفی) در شبکه رواب اجتماعی ایجاد می گردد .احسااس تنهاایی در تفااوت میاان
سطح تماس های اجتماعی که فرد انتظار دارد یا خواستار آن است و میزانی که او به یور واقعای
از آن برخوردار است ،ریشه دارد .فردی که دچار احساس تنهاایی اسات ،قادرت در

پاایینی

دارد ،از جانب دیگاران یردشاده اسات ،فاقاد الگوهاای اجتمااعی مناساب بارای فعالیات هاای
مطلوب هست ،فعالیت های خاص که ح

انسجام و فرصت هایی برای نزدیکی احساسی فراهم

می کند .یاس اجتماعی و احساس عجز :این احساس ناامیدکننده ای را ترسیم می کند و احسااس
منفی افراد را نسبت به آینده نشان می دهد و هرقدر در سطوح مختلف شابکه روابا اجتمااعی،
جامعه رواب امدادرسانی در ابعاد مختلف معرفتی (راهنمایی ،مشاوره ،آموزش) ،مادی (کمک
اقتصادی) ،عایفی (همدردی) و منزلتی (اعاده کرامت انسانی) بیشتر باشد ،به همان نسبت میزان
یاس اجتماعی و احساس عجز کاه

مییابد (چلپی.)31 :9971 ،
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یاس اجتماعی و احساس عجز به عنوان انتظارات منفای نسابت باه آیناده یاا فقادان احسااس
مثبت به آن تعریف می شود .در فضای مفهومی ناامیدی ،عدم پی بینی آیناده ،فقادان انگیازه و
نوعی دلسردی بهیور کامل آشکار است (علاینقای و محماودی  .)31 :9931میازان اساتفاده از
اینترنت در یول شبانه روز :این متغیار باه سانج

میازان اساتفاده کنشاگران اجتمااعی در یاول

شبانهروز اشاره دارد.
مبانی نظریهها
آنتونی گیدنز :عقاید مربو به تأثیرات اینترنت برکن

متقابل اجتمااعی در دو مقولاه کلای

جای می گیرند .در یک سمت ناظران و مفسرانی هستند که دنیای اینترنت را پشتوانه شکل های
نوین رواب الکتریکی میدادند که تعاملهای چهره به چهره کناونی را یاا تقویات و یاا تکمیال
می کنند .افراد به هنگام سفر و یا کار در خارج می توانند با استفاده از اینترنت باه یاور مرتاب باا
دوستان و بستگان خوی

در ارتبا باشند دوری و جادایی قابال تحمال تار مای شاود .اینترنات

امکااان شااکلگیااری انااواع نااوین ارتبااا  ،روابا و مناساابات را نیااز فااراهم ماایآورد .کاااربران
بی نام ونشان شبکه می توانند در چت روم باهم مالقاات کارده و دربااره موضاوعات موردعالقاه
خوی

گفتگو کنند .این تماسهای مجازی گاه تبدیل به دوستیهای تمامعیار میشاود و حتای

به مالقات حضوری میانجامد .بسیاری از کاربران اینترنت عضو اجتماعات فعال اینترنت هساتند
که به لحا کیفی متفااوت از اجتماعااتی کاه آناان در دنیاای یزیادی سااکن آن هساتند دارد.
دان

پژوهانی که اینترنت را افزوده مثبتی باه تعامال انساانی مای دانناد .ایان اساتدتل را مطارح

می کنند که اینترنت موجب وسعت و پرماایگی شابکه هاای اجتمااعی ماردم مای شاود (گیادنز،
.)631 :9936
آفونسو
استفاده از اینترنت سبب بدبختی ،انزوای اجتماعی ،تنهایی ،دوری از خاانواده و باهیاورکلی
کاه

سالمت روانی است .دوری از خانواده و دوستان ناوعی حالات روانای اسات کاه باه آن

انزوای اجتماعی می گویند تنهایی و از دست دادن حمایات هاای اجتمااعی ،دو متغیار (دو بعاد)
نشاندهنده انزوای اجتماعی هستند (آفونسو.)33-911 ،9333 ،
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گرانواوتر
در رهیافت نظریه شبکه ،بار اهمیات پیونادهای سسات تأکیاد مای ورزد .او میاان پیونادهای
«نیرومند» مانند پیوندهای میان افراد و دوستان و نزدیکانشان و پیوندهای میان افراد و آشنایانشان
تمایز قائل میشوند .وی عقیده دارد :فردی که پیوندهای سست برخوردار نباشد ،خاودش را در
گروه جلوگیری میکنند و به افراد گروه اجازه مایدهناد تاا در جامعاه گساتردهتار بهتار ادغاام
شوند .هرچه گرانواوتر بر اهمیت پیوندهای سست تأکید می ورزد بی درنگ این را نیاز آشاکار
میسازد که «پیوندها نیز بیارزش نیستند» (رتیرز.)174-173 :9974 ،
فرئزن
اینترنت به دو دلیل می تواند افاراد را از تمااس اجتمااعی محاروم ساازد .نخسات آنکاه ایان
پتانسیل در اینترنت وجود دارد که به واسطه تعامالت مجازی ،جایگزین تماس اجتماعی حقیقای
شود که به یورمعمول در معامالت ،اقتصادی به چشم مای خاورد و دوم اینکاه وقات گیار اسات
(همت آبادی .)16 :9937 ،هرچه انسان به تنوع همجواری مجازی بیشتر توجه کند وقت کمتری
را به کسب و بهکارگیری مهارتهاای تزم بارای هامجاواری غیرمجاازی اختصااص مایدهاد
(مصطفوی.)43 :9939 ،
هربرت دریفوس
استفاده از شبکه اینترنت درگیری فرد در دنیای فیزیکی و اجتماعی را کاه
امر به نوبه خود در

فرد از واقعیت و از معنای زندگی خودش را کااه

می دهاد .ایان

خواهاد داد .باه نظار

میرسد ،هرچه بیشتر از شابکه اساتفاده مایکنایم ماا را باه دنیاایی غیرواقعای ،تنهاا و بایمعناای
آن هایی می کشاند که باه یورمعماول در معاامالت اقتصاادی باه چشام مایخاورد و دوم اینکاه
وقت گیر است (همت آبادی .)16 :9937 ،هرچه انسان به تنوع همجاواری مجاازی بیشاتر توجاه
کند وقت کمتری را به کسب و باهکاارگیری مهاارتهاای تزم بارای هامجاواری غیرمجاازی
اختصاص میدهد (دریفوس.)969 :9939 ،
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نظریه استفاده و بهرهمندی
یکی از پیامدهای ظهور فنّاوری های نوین ارتبایی ،این است که به احتمال بایاد نظریاه هاایی
داشته باشیم که تأکید بیشتری بر شیوه های استفاده افراد مخایب ارتبایات جمعی داشاته باشاند.
این تغییر ممکن است اهمیت بیشتری به رویکرد استفاده و بهره منادی در مطالعاه ارتباا جمعای
بدهد (سورین .)92 :9934 ،فرض اصلی اساتفاده و بهاره منادی ایان اسات کاه افاراد مخایاب،
کم وبی

به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که بیشاترین خشانودی را فاراهم کناد .درجاه

این بهره مندی (خشنودی) بستگی به نیازها و عالیق افراد دارد .افراد هرچاه قادر بیشاتر احسااس
کنند که محتوای رسانه ها ،نیاز آنان را برآورده می کند ،احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند
بیشتر است (وین دال.)27 :9976 ،
نظریه مارپیچ سکوت
یکی از نظریه هایی که بی

از نظریه های دیگر به رسانه های جمعی قدرت مای دهاد ،نظریاه

(مارپیچ سکوت) است که الیزابت نوئل نئومان ( )9379-9331آن را مدون کرده است .ماارپیچ
سکوت در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز افراد درباره توزیا افکاار عماومی حادس هاایی
میکنند .آنها سعی میکنند تعیین نمایند آیا در اکثریت قرار دارند یا خیار ،ساپ

مایکوشاند

تعیین نمایند آیا تغییر افکار عمومی در جهت موافقت با آن هاست یا خیر .اگر احساس کنناد در
اقلیت قرار دارند گرای

پیدا می کنند که درباره موضوع سکوت کنناد .اگار فکار کنناد تغییار

افکار عمومی در جهت فاصله گرفتن از آن هاست ،گرای

پیدا می کنند در خصاوص موضاوع

ساکت بمانند .هرچه بیشتر ساکت بمانند افراد دیگر بیشتر احساس م

کنند که دیدگاه خااص

عرضه نشده است و بیشتر ساکت میمانند (تانکارد.)963 :9936 ،
هابرماس
استفاده از اینترنت موجب انزوای اجتماعی می شود .استفاده از اینترنت ماان توجاه افاراد باه
اجتماع واقعی شده زیارا تعاامالت شابکه ای آن هاا ،ازنظار میازان ارتبایاات مستقیمشاان پیشای
می گیرد .پیوندهای اینترنتی به تدریج به دوساتی عمیاق ارائاه منااب غیرملماوس (مانناد حمایات
عایفی) و ارائه کمک مادی واقعی منتهی میشود (محسنی.)39 :9931 ،
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مک لوهان
هواداران ایالعاتی و اینترنت و در رأس آنها مک لوهاان و دانیال بال از یاک دنیاای تاازه
سخن می گویند که در تعارض با دنیای قدیمی است .دنیای مجازی یا دنیای شبکه ها که فضاای
سایبری نیز نامیده مایشاود ،باهتادریج جاایگزین دنیاای واقعای مایشاود( .برتاون)9932 :29 ،
اینترنت بهتدریج به تغییرات مثبت کمک میکند .اینترنت با فراهم آوردن فضای مالقاات بارای
افراد دارای عالیق مشتر

و غلبه بار محادودیت هاای مکاان و زماان ،موجاب تجدیاد حیاات

اجتماعی میشود ،گفتگوی آزاد و دموکراتیک را رواج میدهد ،چشامانادازهای چندجانباه را
ارائه میدهد و اقدام جمعی را امکانپذیر میسازد .در این دیدگاه اینترنت ناهتنهاا فرصاتهاای
تماس با دوستان و خودشان را با هزینه پایین فراهم کند ،بلکه درنتیجه آگاهی اعضاای شابکه از
نیازهای یکدیگر ،بر تعداد ارتبایات رودررو تلفنی به آنها میافزاید( .ول من)9-4 :2119 ،
دانیل بل
اساس نظریه وی این بود که تغییری از تولید کات به ارائه خدمات به وقاوع پیوساته و اسااس
این تغییر تولید است (بل  .)26-21 :9936اینترنت افراد را از همبستگی و پیوندهای همسایگی و
خویشاوندی آزادکرده و شبکه ها را به جای عضاویت در گاروه گساترش داده اسات( .ول مان،
 .)9337بنابراین بهزعم ول من ،فنّاوریهای نوین ارتبایی لزوما منجر باه فارد کااه

ارتبایاات

افراد و انزوای اجتماعی نخواهد شد ،گرچه افراد از کن هاای چهاره باه چهاره و عضاویت در
گروه ها دور کرده است اماا تعاامالت آن هاا را باا شابکه ای گساترده تار از افاراد کاه باه لحاا
جغرافیایی پراکنده اند تسهیل کرده است و حتی به معکوس کردن ارتبا کم با جامه منجر شده
است بهعبارتدیگر دیدگاه ول من ،ترس از عدم تعامل افراد در اجتماع را با یک بازی حاصال
جم صفر مطرح می کند .اینترنت تنها یکی از راه هایی است که افراد مشابه باا یکادیگر ارتباا
برقرار میکنند (ول من و جولیا.)9333 ،
لین و کاستلز
اینترنت دارای نق
یا افزای

تکمیلی است ،معتقدند قضاوت در مورد اینکه اینترنت موجاب کااه

انزوای اجماعی میشود در چهارچوب زندگی شخصی ،معنا پیدا میکند اینترنات در

حرفه زندگی روزمره ادغام می شود و به تدریج زندگی در شبکه ،همانند فعالیت های خارجی از

 / 916فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)93پاییز 9936

شبکه تلقی میشود .این فناوری به شیوهای تدریجی موجب تداوم و گسترش انتقال رواب میاان
فردی از شبکههای دربهدر به شبکههای مکان به مکان و شخص به شخص میشود.
زیمل و تونیس
با نگاه ساختاری انزوا را پدیده ای تاریخی و مرتب با فرآیندهای مدرنیته مانند دنیوی شدن،
دموکراتیک شدن ،سارمایه داری ،فردگرایای ،جامعاه تاوده ای ،شاهر گرایای تحلیال کاردهاناد
(پریجی و هنسون)2194 ،
کلود فیشر
مشهودترین توسعه چهل سال اخیر نوآوری های فنّاوراناه باوده اسات .ماشاین هاای مادرن و
هواپیما ،ایمیل ،موبایل ،پیامهاای متنای ،لیناکهاای ویادئویی و وب ساراچههاای شابکهساازی
اجتماعی گسترش و سرعت روزافزونی یافته اند و هزینه تعامالت اجتماعی را کاساته اناد (فیشار،
.)4 :2113
ول من
فنّاوری و رسانه های نوین اجتماعی شیوه های زندگی و ارتبا افراد با یکادیگر و معناایی را
که از این ارتبایات سرچشمه میگیرد را عمیقا تغییر دادهاند (ول من ،2112 ،مارش.)2192 ،
ترکل
برقراری ارتبا به واسطه اینترنت لزوما یک ارتبا تمام معنا نیست و پتانسیل کاه

معنا در

این نوع ارتبا وجود دارد( .پریجی و هنسون.)2194 ،
رویکرد شبکهای
بنابراین نظریه ول من نقطه عزیمت خود را دگرگونی الگوهاای ارتباایی افاراد از گاروه باه
شبکه قرار می دهد .تحولی که به واسطه رسانههای نوین ارتبایی مانناد اینترنات و موبایال اتفاا
افتاده است بنابراین اینترنت دگرگونی و تحول باه سامت زنادگی در شابکه هاا را توساعه داده
است تا گروه ها در این نوع شبکه ها پیوندهای از پیوندهای نزدیک ،جهانی ،چهره باه چهاره باه
پیوندهای انعطا پذیرتر ،ناپیوسته تر با مکان باه لحاا جغرافیاایی پراکناده و بادون مارز تغییار
می یابد .ول من معتقد است توسعه و گسترش فنّاوری های شبکه های ارتبایی رایانه ای و رشاد و
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گسترش شبکه های اجتماعی ظهور» فرا گرایای شابکه ای «را باه ارمغاان آورده اسات (ول مان،
.)2119
ایده فردگرایی شبکه ای به الگوهای ارتبایی در حال دگرگونی افراد ایال می شود کاه در
آن افاراد دیگار بارای برقاراری ارتباا  ،کسااب حمایات اجتمااعی و پیگیاری عالیاق خاود بااه
اجتماعات محلی و کوچک و ارتبایات چهره به چهره متکی نیستند ،بلکاه باه تعاداد زیاادی از
شبکههای مجازی که بهیور جغرافیایی پراکنده متکیاند و دسترسی به آنهاا از یریاق اینترنات
فراهمشده اسات( .هماان) یاک شابکه اجتمااعی مجموعاهای از افاراد (از ساازمانهاا تاا دیگار
شبکه های اجتماعی) است که به واسطه مجموعه ای از ارتبایات معنادار اجتماعی باه هام متصال
شدهاند.
رابطه اینترنت و انزوای اجتماعی
اینترنت به مثابه یک رسانه اجتماعی تعامالت انسانی را ماورد تااثیر قارارداده اسات .آفونساو
اینترنت را دلیل ایجاد انزوای اجتماعی و دوری از خانواده می داند و از دیادگاه فرئازل اینترنات
به دو دلیل می تواند افراد را از تماس اجتماعی دور بدارد یکی از این نظر که تعاامالت مجاازی
در اینترنت جایگزین تماس اجتماعی واقعی و حقیقی می شود .دوم از این نظر که وقات زیاادی
از افراد را می گیرد آن ها را از تماس اجتماعی واقعی دور می سازد .از دیدگاه هربرت دریفاوس
استفاده از شبکه اینترنت درگیری فرد در دنیای فیزیکی و اجتماعی را کاه

می دهد .هابرماس

نیز استفاده از اینترنت را موجب انزوا می داند که مان توجاه افاراد باه اجتمااع واقعای مایشاود
بنابراین از دیدگاه ول من ،فنّاوری و رسانههای نوین اجتماعی شیوههای ارتبا افراد با یکادیگر
را عمیقا تغییر دادهاند.
روش تحقیق
پژوه

حاضر از نوع فرا تحلیل است ،در پژوه

فرا تحلیل ،پژوهشگر با ثبت ویژگی ها و

یافتههاایی از پاژوه هاا در چهاارچوب مفااهیم کمای ،آنهاا را آمااده اساتفاده از روشهاای
نیرومند آمااری مایکناد (دتور )9934 ،و نتاایج جدیاد و منساجم را باا اساتفاده از روشهاای
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نیرومند آماری استخراج مای کناد .روش ماذکور خاود مرکاب از چناد مرحلاه اسات :تعریاف
موضوع پژوه  :موضوع پژوه

حاضر بررسای رابطاه باین میازان اساتفاده از اینترنات (متغیار

مستقل) با انزوای اجتماعی (متغیر وابسته) است .جما آوری نظاام مناد مطالعاات انجاام شاده در
زمینه موضوع موردنظر :جامعه آماری پژوه

همه پژوه های انجامشده در ایران در سالهای

 9931-9931خورشاایدی بااا موضااوع مشااابه تحقیااق حاضاار اساات کااه دریکاای از پایگاااههااای
ایالعات علمی جهاد دانشگاهی ،مجالت تخصصی نورمگز بانک ایالعاات نشاریات کشاور و
مرکز اسناد و مدار

علمی ایران نمایه شده باشند .ایان پاژوه

مطالعااه را شااامل ماایشااود .غربااال مطالعااات و گاازین

تاا قبال از مرحلاه غرباال91 ،

مطالعااات مناسااب :باارای غربااالگری و

نمونه گیری از جامعه یادشده 92 ،سند پژوهشی که حاائز شارای و ماال

هاای اولیاه همچاون

داشتن اولیه همچون داشتن ضریب همبستگی ،سطح معنی داری و مشاخص باودن حجام نموناه
بودند ،گزین

و برای ترکیب کمی نتایج و به دست آوردن نتیجه آمارگیری شدند .گردآوری

ایالعات تزم از هر یک از مطالعات :فهرست ایالعات که از مطالعات ماذکور اساتخراج شاده
است شامل موارد زیار اسات :ایالعاات عماومی (ناام نویسانده ،ساال انتشاار ،جامعاه آمااری)،
ایالعات مربو به متغیرهای پژوه

(ضریب همبستگی و سطح معنای داری) و حجام نموناه و

شیوه نمونه گیری .در این مرحله عالوه بر گردآوری داده ها ،هر یک از مطالعات کدبنادیشاده
و برای مرحله بعدی در نرمافزار  CMAوارد شد .محاسبه انادازه اثار :روش اصالی فارا تحلیال
مبتنی بر ترکیب نتایج است که معموت پ

از تبدیل آمارهها به شاخص ) (rو برآورد اندازه اثار

مورداستفاده قرار می گیرد .برای تحلیل استنبایی داده ها نیز ابتدا به بررسی مفروضات فرا تحلیل
پرداختهشده است ،بهنحاویکاه باه کماک نماودار قیفای و روش رگرسایونی اگار-همبساتگی
رتبهای بگ و مزومدارو  Nایمنای از خطاباه بررسای خطاای انتشاار و باا آزماون  Qباه بررسای
ناهمگونی مطالعات پرداخته شد .سپ

با توجه به ناهمگونی مطالعات موردبررسی مادل اثارات

تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر به کار گرفته شد .در جدول زیر ضمن برآورد
اثر تفکیکی پژوه هاای برگزیاده بار اسااس یاک مقیااس مشاتر  ،اثارات ترکیبای ثابات و
تصادفی کلی نیز مشخصشده است
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جدول  -1خالصه اطالعات مربوط به فرا تحلیل بر روی پژوهشهای نمونه
اندازه

ردیف

محقق

سال

9

ایلناز سجادیان

9931

243 .1

2

علیرضا محسنی

9933

177 .1

9

فرحناز مصطفوی

-913 .1 9939

-921 .2 -192 .1 -237 .1

4

منوچهر محسنی

9931

219 .1

161 .1

923 .1

333 .2

114 .1

1

علینقی اقدسی

9932

992 .1

192 .1

213 .1

214 .2

123 .1

6

امیر محمدی جو

9932

431 .1

419 .1

112 .1

421 .91

119 .1

7

محمدتقی عباسی

-929 .1 9939

-476 .2 -126 .1 -293 .1

199 .1

3

منصور حقیقتیان

-993 .1 9939

-997 .2 -193 .1 -296 .1

193 .1

3

سیما پور شهریاری 9936

912 .1

292 .1

469 .1

114 .1

119 .1

91

9932

271 .1

149 .1

479 .1

996 .2

129 .1

99

رضا نقیب السادات 9939

912 .1

269 .1

497 .1

973 .7

119 .1

92

9939

297 .1

913 .1

913 .1

113 .9

119 .1

اثرات

ترکیبی ثابت

293 .1

937 .1

219 .1

367 .92

119 .1

اثرات

ترکیبی تصادفی

294 .1

114 .1

962 .1

696 .2

113 .1

مریم مشایخ
علی ربیعی

اثر

حد پایین

حد بات

z-value

p-value

179 .1

499 .1

723 .2

116 .1

116 .1

641 .1

349 .92

119 .1
194 .1

بر یبق جدول ( )9در تمامی  92مطالعه مورد بررسی ارتبا میان میزان استفاده از اینترنات و
انزوای اجتماعی با ایمینان  33درصد معنادار بوده و بازرگتارین مقادار انادازه اثار مرباو باه
مطالعه محسنی ( )9931و کوچکترین مربو به مطالعه (حقیقتیان ( )-993 .1است .همچنین هار
دو اثرات تصادفی وثابت در سطح  9درصد معنادار هستند.
در گام نخست مطالعات مبتنی بر فرا تحلیل ،میبایست به بررسی مهمترین پای فارضهاای
این روش پژوهشی یعنی همگان باودن پاژوه هاای صاورت گرفتاه و بررسای خطاای انتشاار
پرداخته شود.
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بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجام شده
یکی از مفروضات اصلی فراتحلیل ،آزمون همگنی مطالعات است که به منظور بررسی ایان
مفروضه آزمون  Qبه کار گرفته می شود .نتایج حاصل از بررسای ایان آزماون در جادول ذیال
ارائه شده است.
جدول  -2نتایج حاصل از آزمون Q

شاخص آماری نتایج

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

آزمون Q

()Df

p-value

196 .244

99

119 .1

( )I-square5

119 .31

با توجه به نتایج حاصل از آزمون ( ،)P>19 .1 ،Q=196 .244باا ایمیناان  33درصاد فارض
صفر بر همگن بودن مطالعات انجاامشاده رد شاده و فارض نااهمگونی میاان پاژوه هاا تأییاد
میشود .باه بیاانی دیگار معناادار باودن شااخص  Qنشااندهناده وجاود نااهمگنی در انادازه از
پژوه های اولیه است اما ازآنجاکه این شاخص به افزای
افزای

تعداد اندازه اثر حسااس باوده و باا

تعداد اثر توان این آزمون برای رد همگنی بات میرود ،مجذور  Iشاخص دیگری اسات

که به همین منظور مورداستفاده قرار میگیرد .ضریب مجاذور  Iدارای مقاداری از صافرتا صاد
درصد است و درواق مقدار ناهمگنی را باهصاورت درصاد نشاان مایدهاد .هرچاه مقادار ایان
ضریب به  911درصد نزدیکتر باشد ،نشاندهنده ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پاژوه هاای اولیاه
است .نتایج حاصل از ضریب مجذور  Iمؤید این مطلب است که حدودا  37درصاد از تغییارات
کل مطالعات به ناهمگنی آنها مربو است بنابراین تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیسات
و باید از مدل آثار تصادفی بهمنظور ترکیب نتایج استفاده کرد .درواق این آزمون میگوید کاه
رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی ،بهشدت به لحا ویژگیهاا و مشخصاات
مطالعات متفاوت است و در این وضعیت بایاد از متغیرهاای تعادیل گار بارای مشاخص کاردن
واریان

و محل این تفاوتها استفاده شود.
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بررسی مفروضه خطای (تورش) انتشار
یکی دیگر از مفروضات اصلی فراتحلیل ،مفروضه خطای انتشاار اسات کاه ناشای از انتشاار
پژوه های چاپ شده و عدم انتشار پژوه های چاپ نشده و انواع خطاها میباشاد .از جملاه
مشکالتی که باعث مخدوش شدن اعتبار نتایج فراتحلیل میشود عدم دسترسی محقاق باه تماام
مطالعاتی است که در فاصله زمانی خاص در موضوع مورد بررسای انجاام شاده اناد .باه منظاور
بررسی این مفروضه از نمودار قیفی و روش رگرسیونی اِگار ،روش همبساتگی رتباه ای باگ و
مزومدار استفاده شده است.
نمودار قیفی
از جمله رایج ترین روشها به منظور بررسی خطای انتشار ،نمودار قیفی است .نماودار قیفای
مطالعات گردآوری شده به منظور بررسی خطای انتشاردر قسمت زیر ارائه شده است.
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0/00
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0/20
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0/0
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-1/5

-2/0

Fisher's Z

شکل  -1نمودار قیفی مبتنی بر خطای انتشار

نتایج حاصل از نمودار قیفی وارونه تقریبا تداعیکننده تقارن سنی مطالعات انجامشده است،
اما قضاوت صریحی در این مورد نمیتوان انجام داد و میبایست برای این منظور از آزمونهای
آماری مربویه (به روش رگرسیون خطی اگر و آزمون همبستگی بگ و مزومدار و  Nایمنی از
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خطا) استفاده شود .در این روش فرض صفر ( ) بیانگر متقارن بودن نمودار و عادم ساوگیری
انتشار و فرض خال

( ) بیانگر عدم تقارن نمودار قیفی و سوگیری انتشار است.

نتایج همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار
آزمون همبستگی بگ و مزومدار ،همبستگی رتبه ای (تاوکندال) بین اندازه اثار اساتاندارد و
واریان

این اثرات را مشخص میکند .تفسیر این ضریب به این صورت است که در آن مقادار

صفر ،دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقت است و انحرا

از صافر از وجاود رابطاه حکایات

میکند .اگر عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار باشد ،انتظار این است کاه در ارتباا باا انادازه
اثر بزرگتر ،خطای استاندارد بیشتر مشاهده شود .نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی باگ و
مزومدار ،به منظور بررسی سوگیری انتشار به شرح جدول زیر است:
جدول  -3نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی رتبهای بگ و مزومدار
شاخص آماری نتایج

مقدار ضریب کندال ()tau

z-value

19191 .1

99791 .1

سطح معنیداری
p-value

33132 .1

بر یبق ایالعات جدول فو  ،مقدار تائوکال برابر با  19191 .1شده اسات کاه باا توجاه باا
توجه به مقدار معناداری ( )P=33132 .1میتوان اذعان داشت که اگرچه باین انادازه از و دقات
رابطه وجود دارد اما این رابطه معنادار نیست و فرض مبتنی بر تقارن بودن نمودار قیفای و عادم
رگرسیون انتشار تأیید میشود.
ضریب اندازه اثر
با توجه به اینکه پ

از بررسی مفروضات فراتحلیل این نتیجه حاصل شده کاه بایاد از مادل

اثر تصادفی به منظور ترکیب نتایج برای گزارش انادازه اثار اساتفاده شاود ،بناابراین در جادول
شماره ( )4گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفی ارائه شده است.
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جدول  -5اندازه اثر مطالعات رابطه بین اینترنت و انزوای اجتماعی
رابطه بین اینترنت و
انزوای اجتماعی

تعداد

اندازه اثر

مطالعات

()r

92

294 .1

حد پایین

حد بات

z-value

p-value

93314 .1

77116 .1

696 .2

113 .1

محاسبات آماری بیانگر این مطلب هستند که میاانگین انادازه اثار اینترنات (اثارات ترکیبای
تصادفی) بر انزوای اجتماعی در نمونه موردپژوه

( )294 .1است .ازآنجاییکه اندازه بارآورد

شده در محدوده ایمینان است ،بنابراین باید اذعان داشت که تاثیر اینترنت بر انازوای اجتمااعی
تأیید میشود .تزم به ذکر است برآورد نقطهای بهدستآمده ( )294 .1بار مبناای معیاار کاوهن
جدول شماره ( )3حاکی از اثر در حدکم هست بنابراین اینترنت در ساطح کمای مایتواناد بار
انزوای اجتماعی موثر باشد.
جدول  -6نظام تفسیر اندازه اثر کوهن
اندازه اثر

r

d

پایین

9 .1

2 .1

متوس

9 .1

1 .1

بات

1 .1

3 .1

با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و راست آزمایی مفروضات فرا تحلیال ساعی
بر این است که در راستای مشخص کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیلکننده استفاده شود تاا از
این یریق بتوان به تعیین واریان

بین مطالعات پرداخت.
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بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیر جنسیت
نتایج حاصل از بررسی متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده به شرح جدول زیر است.
جدول  -6نتایج حاصل از بررسی متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده
تعداد اندازه

اندازه اثر

اثر

ترکیبی ثابت

زنان

4

973 .1

493 .3

مردان

2

276 .1

113 .91

119 .1

کل

91

611 .1

377 .93

119 .1

جنسیت

اندازه اثرترکیبی

zvalue

Pvalue

691 .1

193 .1
119 .1
14 .1

Z value

P value

119 .1

246 .1
246 .1

131 .9

19 .1

931 .4

تصادفی

این جدول حاکی از این است که در بین زنان اندازه اثر مدل تصادفی ( )246 .1و در گاروه
مردان اندازه اثر مدل تصادفی ( )193 .1اسات کاه هار دو گاروه در ساطح  %9معناادار هساتند.
همچنین به یورکلی اندازه اثر تصادفی مردان و زنان ( )19 .1است .به بیانی دیگر میزان اساتفاده
از اینترنت (مردان) تاثیر بیشتری بر انزوای اجتماعی آنها به نسبت (زنان) داشته است.
نتیجهگیری
بهواسطه استفاده از شبکه اینترنت از دهه هشتاد سرعت بااتیی باه خاود گرفات ،باا افازای
رشد اینترنات و کااربران اینترنتای لازوم بررسای تااثیر اینترنات بار زنادگی اجتمااعی کااربران
اجتنابناپذیر می شود .اهمیت رواب اجتماعی و عوامل تااثیر گاذار بار آن ازجملاه رساانههاا و
بهویژه اینترنت موجب شکل گیری مطالعات بسیاری در این خصوص شده است و این امر سبب
شده است تا نق

اینترنت بر انزوای اجتماعی اهمیت فزونی یابد .در این پژوه

که بهصاورت

فرا تحلیل انجام گرفت با اساتفاده از مفروضاات ایان رویکارد تحلیلای و بررسای نااهمگونی و
خطای انتشار مطالعات به ارائه درکی جام تر برسیم و در گام نخسات و در بررسای مفروضاات
همگنی  92پژوه

موردنظر ،آزمون  Qبا ایمیناان  ،%33فرضایه صافر مبنای بار همگان باودن

مطالعات انجامشده را رد کرده و فرض ناهمگونی اندازه اثر پژوه ها را ماورد تأییاد قارارداد.
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رابطه میان میزان استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی از منپار ویژگایهاا مختصاات مطالعاات،
به شدت متفاوت و متغیر بوده و این امار لازوم توجاه باه متغیار تعادیل گار را پررناگتار جلاوه
می دهد .ارزیابی مفروضه خطای انتشار نیز نشان داد که فرضیه صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار
قیفی و عدم سوء گیری انتشار ،تأییدشده است .در تصدیق این مسئله ،محاسبه ضاریب ایمنای از
خطا بیانگر این مطلب بود که ( )/1111مطالعه دیگر تزم است صورت گیرد تا در نتاایج نهاایی
محاسبات خطاهایی رخ دهد در بعاد تحلیلای یافتاه هاا نشاان دادناد کاه میاانگین انادازه اثار یاا
تاثیرسازه ی ،اینترنت بر انزوای اجتماعی ،معادل( )1/294است که بر مبنای نظام تفسایر کاوهن،
بیانگر اندازه اثر در سطح کم است .از  92پژوه

موردبررسی باتترین اثر ( )177 .1مربو باه

مطالعات (علی رضاا محسانی) اسات و پاایینتارین انادازه اثار ( )-993 .1مرباو باه مطالعاات
(منصور حقیقیان) است .بهیورکلی میزان مصرفی اینترنت میتواناد عااملی باشاد بارای انازوای
اجتماعی و منجر به اختالل رابطهای در میان افراد جامعه میشوند و اختالل رابطهای یعنی پاایین
بااودن میاازان چگااالی ،قرینگاای ،تعاادد و شاادت تعااامالت اجتماااعی و تنااوع هویاات در روابا
اجتماعی است .در شرای اختالل رابطهای ،احترام متقابل اجتماعی و انطبا کااه

ماییاباد و

این اختالل رابطهای قادر است به انزوای اجتماعی ،افراد را از مشارکت رسامی و غیررسامی در
جامعه محروم ساخته ،مبادله و دل بساتگی اجتمااعی را کااه

دهاد و باعاث تضاعیف یاا قطا

مبادتت گرم و رواب گفتمانی میشود و اینترنت میتواند در روابا اجتمااعی واقعای اخاتالل
ایجاد نماید و رواب اجتماعی مجازی را شکل دهد و این رواب مجازی خاود مایتواناد سابب
انزوای اجتماعی شود.
منابع
 -9اقدسی ،علی نقی محمودی ،ایرج :)9931( .بررسی استفاده از اینترنات و انازوای اجتمااعی
(مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه آزاد اساالمی واحاد تبریاز) فصالنامه علاوم اجتمااعی
مطالعات جامعه شناسی ،شماره 99
 -2استیون ( .)9931خرد ،عدالت و نوگرایی مترجم :محمد حریری اکبری تهران :قطره
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 -9اسلوین ،ج ( .)9931اینترنت و جامعه مترجم :علای گیلاوردی و علای راد بااه ،تهاران نشار
کتابدار
 -4امیدوار ،صاارمی ( .)9939اعتیااد باه اینترنات (توصیف سابب شناسی پیشاگیری درماان و
مقیاسهای سنج

اختالل اعتیاد به اینترنت) مشهد انتشارات تمرین

 -1ال .دریفوس .هیوبرت ( .)9939درباره اینترنت ترجمه :علی فارسی نژاد تهران :ساقی
 -6باقری ،فریبرز و ساسانی ،عشرت ( .)993بررسی و مقایسه ساختار انگیزش در کاربران  91تا
 23ساله معتاد به اینترنت و بهنجار در شهر تهران پژوه

در نظامهای اموزش ،شماره 4

 -7باومن ،زیگموند ( .)9934عشق سیال ترجمه عرفان ثابتی نشر ققنوس
 -3برتااون .)9932( ،ایااین اینترناات تهدیاادی باارای پیونااد اجتماااعی ترجمااه :علاای اصااغر
سرحدی تهران :امیر کبیر
 -3پور شهریاری ،مه سیما ( .)9936مقایسه افسردگی انزوای اجتماعی و ارتبایاات خاانوادگی
دان

اموزان دختر کاربر و غیار کااربر اینترنتای دبیرساتانهاای تهاران ،فصالنامه مطالعاات

روانشناختی شماره 2
 -91دتور ،علی( ،)9934روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران :انتشارات ویرای
 -99سجادیان ،ایلناز – نادی ،محمادعلی( ،)9931ارتباا باین افساردگی و انازوای اجتمااعی
کاربران اینترنت نوجوان وجوان بامدت زماان معماولی کااربران اینترنتای ،تحقیقاات علاوم
رفتاری شماره  7و 3
 -92سرمد ،زهره بازرگان و حجازی ( .)9931روش تحقیق در علوم رفتاری تهران :اگاه
 -99شجاعی ،محمد صاد ( .)9937روان شناسی و اسیب شناسای اینترنات ،فصالنامه علمای –
تخصصی روانشناسی در تعامل با دین ،سال اول :شماره اول
 -94محسنی تبریزی ،علی رضا – هویادا ،تدن – امیادی ،فایماه ( :)9933اساتغرا در فضاای
مجازی و عاوارض فاردی و روانای ان (پیماای
پژوه

کااربران جاوان اینترنات در شاهر تهاران)

نامه علوم اجتماعی ،سال چهارم شماره 9

 -91مصطفوی کهنگای ،فرحنااز ( ،) 9939اسایب شناسای تااثیر اساتفاده از اینترنات بار انازوای
اجتماعی دانشجویان ،علوم اجتماعی :جامعه شناسی مطالعات جوانان شماره 91
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 -96ربیعی ،علی – محمد زاده یزدی ،فرشته ( :)9932اسایب شناسای فضاای مجاازی (بررسای
تاثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان) فصلنامه راهبارد اجتمااعی فرهنگای
سال دوم
 -97محسنی ،منوچهر ،دوران ،بهزاد ،سهرابی ،محمدهاادی ( :)9931بررسای اثارات اساتفاده از
اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (کاربران کافی نتهای تهران) .فصالنامه علاوم
اجتماعی ،جامعه شناسی ایران ،شماره )23
 -93حسین زاده ،علی حسین ،مومبینی ،محمد علی ،فروتن کیا ،شهروز ( :)9939بررسی سرمایه
اجتماعی کاربران اینترنتی در فضای سایبر و غیر سایبر (ماورد مطالعاه :دانشاجویان دانشاگاه
شهید چمران اهواز) ،فصلنامه علوم اجتماعی :برنامه ریازی رفااه و توساعه اجتمااعی شاماره
(99علمی – پژوهشی)
 -93عباسی شوازی ،محمد تقی ،همایون ،پوریا ( .)9939رسانههای اجتماعی و رواب با انزوای
اجتماعی ،فصلنامه علوم اجتمااعی :مطالعاات فرهنگای و ارتبایاات :ساال دهام ،شاماره 96
(علمی – پژوهشی)
 -21غمامی ( ،)9934خطر سایبر برای کودکان ماهنامه اصاالح و تربیات ساازمان زنادانهاا و
اقدامات تامینی و تربیتی کشور شماره 7
 -29جااوادی ،علاای محمااد ( .)9939بررساای میاازان و نااوع اسااتفاده از اینترناات و تاااثیر ان باار
ارزشهای خانواده (در بین دان

اموزان دبیرستانهای مادارس ناحیاه  9مشاهد پایاان ناماه

دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی)
 -22دریفوس ،هربرت ( .)9939درباره اینترنت نگاهی فلسفی به اینترنت ترجمه علای مالیکاه
نشر گام نو تهران
 -29قادری ،هالله نبی زاده چپانه ،قسیم اسماعیل کوراناه ،احماد ( .)9939فصالنامه مطالعاات
ملی سال پانزدهم ،شماره 4
 -24محمدی جو امیر .)9932( .نق

اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشاجویان دانشاگاه

آزاد اسالمی واحد تهران مرکز فصلنامه مطالعات رسانه ای :سال هشتم شماره 22
 -21گیدنز ،انتونی ( .)9936مفاهیم جامعه شناسی مترجم :حسن چاوشیان تهران نشر نی
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 -26غفاری ،غالمرضاا نیاازی ،محسان ( .)9931جامعاه شناسای مشاارکت ،تهاران :انتشاارات
نزدیک
 -27ریتزر ،جرج ( .)9931نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،مترجم :علی رضا دهقان،
تهران انتشارات دانشگاه تهران
 -23سورین ( .)9936نظریههای ارتبایات ترجمه :علی رضا دهقان تهران :انتشاارات دانشاگاه
تهران
 -23ساروخانی ،باقر ( .)9932روشهای تحقیق در علوم اجتمااعی پژوهشاگاه علاوم انساانی و
مطالعات فرهنگی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 -91جواهری ،فایماه بااقری ،لایال ( .)9936تااثیر اساتفاده از اینترنات بار سارمایه اجتمااعی و
انسانی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت معلم تهاران ساال  91شاماره
 13و 13
 -99همت ابادی ،حمید رضا ( .)9937عوامل موثر بر میزان و چگونگی اساتفاده از اینترنات در
بین دان

اموزان شهر مشهد و تاثیر ان بر احساس تعلق به ایران پایان نامه کارشناسی ارشاد

دانشگاه فردوسی مشهد
 -92دواس ،دی ،ای ( .)9934پیمای

در تحقیقات اجتماعی ترجماه هوشانگ ناایبی تهاران:

نشر نی
 -99ذ کایی ،محمد سعید خطیبی فاخره ( .)9931اینترنت و تغییرات هویتی (پژوهشی در میاان
کاربران جوان حرفه ایی) فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگای و ارتبایاات ساال دوم
شماره 7
 -94کاساتلز مانویاال ( .)9931عصاار ایالعاات (اقتصاااد – جامعااه – فرهناگ) ترجمااه :حساان
چاوشیان ،تهران :یرح نو
 -91مشایخ ،مریم ( .)9939بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع اساتفاده از اینترنات در گروهای
از دان

اموزان دبیرستان نشریه تازهها علوم شناختی ،سال  31شماره یک

 -96وین دال ،س و دیگری ( .)9976کاربرد نظریههاای ارتبایات ترجماه :علای رضاا دهقاان
تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها
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