
 91، بهار 5 ي ، شماره2 ي  دورهي، اجتماعيشناس  روانيها پژوهش

12 

 و يانوـ وبالگ در دانشجيرـ و كاربيياس تنهاـه احسـرابط
  ويانـيردانشجغ

  12/3/91: تاريخ پذيرش مقاله    30/10/90: تاريخ دريافت مقاله

  1يريحانه سادات روحان
  2فرد يزادهسوسن عل

  چكيده
ـ    ي در برقـرار   ي اساسـ  يازهـاي  از ن  يكيرفع احساس تنهايي     :مقدمه  بـوده و از     ي فـرد  ين روابـط ب

 ي، ارتبـاط  يدامروزه با گسترش امكانات جد    .  است ي رفتار اجتماع  يين ناخودآگاه مهم در تب    هاي  يزهانگ
 ي فردين از روابط بيعنوان بخش  روابط بهين و اگيرند ي از روابط در فضاي مجازي شكل مياريبس

 ي را در فـضا    ي و روابط مجـاز    يي احساس تنها  ين پژوهش قصد دارد تا رابطه ب      ينا. شوند ي م حمطر
  . قرار دهديسه مورد مطالعه و مقايردانشجو با كاربران دانشجو و غيسيوبالگ نو
 در دسترس انتخاب شده     يريگ  با روش نمونه  )  مرد 317 زن و    278( نفر   595به اين منظور،     :روش

جهت . شناختي پاسخ دادند   و پرسشنامه جمعيت  ) نسخه سوم ( UCLAو به مقياس احساس تنهايي      
  . استفاده شديري چندمتغيون و رگرسيرسون پي همبستگيبها از ضر  دادهيل و تحليهتجز

 ي و ساعات كاربر   يان دانشجو ين در ب  ي و اهداف كاربر   ي نشان داد كه ساعات كاربر     يج نتا :ها  يافته
 يي احساس تنهـا   ي برا داري  ي كننده معن  بيني  يش پ يرهاي متغ يردانشجويان، غ ين در ب  ييو تداوم تنها  

  . نبودداري ي كننده معنبيني يش پير در هر دو گروه متغتي كه جنسينضمن ا. بودند
 اسـت كـه     يي وبالگ و احساس تنها    يدهنده ارتباط ساعات كاربر     حاصله نشان  يجنتا :گيري  هنتيج

 يـژه  امـر، توجـه و     يـن ا.  كاربران وبالگ باشد   ي و اجتماع  ي عاطف يريپذ يب آس يد مؤ تواند  ي امر م  ينا
 معطـوف سـاخته و      ي مجـاز  ي فـضا  كننـده   يتبر عوامل حما  متخصصان را به غلبه عوامل خطرساز       

  .طلبد ي را مكننده حفاظت يها  برنامهيطراح
  .ي مجازي فضايشناس وبالگ، احساس تنهايي، روان :ها كليدواژه
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Relationship between loneliness feeling and weblog using 
among students and non students 

Rayhane Sadat Rouhani, Susan Alizadehfard 

Abstract 
Introduction: Reducing loneliness is one of the essential requirements in 
making interpersonal relations, and an important unconscious motivation 
in explaining social behavior. Today, many relationships are established 
in virtual space as a new communication possibilities and as a kind of 
interpersonal interactions. This study intends to investigate the relation 
between loneliness and virtual relationships among blogers who are  
university students and none- students users. 
Method: For this purpose, 595 users (278 f & 317 m) were selected 
according to convernience and their loneliness level was measured by 
UCLA Loneliness Scale. At the end, two groups of students and no-
students blog users were compared based on their loneliness scores. 
Results: All collected data were analyzed through regression technique. 
Final results showed that allocation of time and purposes of blog using 
for students, and allocation of time and length of loneliness for non-
students group were significant variables in predicting loneliness level. 
The gender, however, was not a significant variable in the two groups. 
Conclusion: Findings indicate significant relationship between time 
spending of blog users and loneliness level. This can suggest emotional and 
social vulnerability of blog users. It demands more experts’ attention and 
protective planning in order to decrease risk factors of bloggers’ lonliness. 
Keywords: blog, loneliness, virtual environment, students, non-students. 
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 مقدمه

ظهور رسانه و امكانات ارتباطي جديد، جامعه انساني و شكل تعـامالت آن را چنـان دسـتخوش                  
تحقيقات بسياري قرار گرفتـه      دگرگوني نموده كه پيامدهاي مثبت يا منفي رسانه موضوع مطالعات و          

ملي وجود  هايي بدبينانه، خوشبينانه و گاه تعا       هاي نظري متفاوتي در اين خصوص با نگاه        ديدگاه. است
يكي از اين نظريات بدبينانه معتقد است در روابط مجازي كه حضور متجـسد و ملمـوس فـرد                   . دارند

، ترجمه فارسـي  2001، 3دريفوس( گيرد  صميمي و نزديك هرگز شكل نمي مقابل وجود ندارد، رابطه
مجـازي بـا    تـر معتقدنـد روابـط افـراد در فـضاي              هاي خوشبينانه  در همين حال، نظريه   ). 1383نژاد،  

هاي هم سـهيم شـده، از         احساسات انساني همراه است و كاربران عليرغم دوري فيزيكي، در هيجان          
 پردازند هاي دنياي حقيقي مي ها و واكنش ها، كنش كنند و به همه فعاليتيكديگر حمايت عاطفي مي

ز راه دور را    در واقع پيشرفت رسانه، نوع جديدي از صـميميت و رابطـه ا            ). 144.، ص 1386خانيكي،  (
در مقابل اين دو    ). 149.، ص 1386خانيكي،  (ايجاد كرده كه اساساً بر ناهمجواري مكاني استوار است          

ديدگاه با يك نگاه تعاملي، مهمترين پيامد ارتباطات نـوين ايجـاد ارتبـاط اجتمـاعي بيـشتر در كنـار                     
ه تمركززدايـي شـده بـه       اين تضاد، محصول پيوستگي ارتباطات دوطرف     . انزواي اجتماعي بيشتر است   

  ). 1385دوران، (آيد  حساب مي
احساس تنهايي به   .  است 4هاي بين فردي، احساس تنهايي      يكي از مهمترين داليل ايجاد ارتباط     

نوعي كاستي در روابط انساني و تعامالت بين فردي ناكافي اشاره دارد كـه ممكـن اسـت از كيفيـت               
اس تنهايي تعاريف گوناگوني ارائـه شـده اسـت؛ مـثالً،            از احس . نامطلوب و نابسنده روابط ناشي شود     

ويـن  ). 2010، 6ليپتـال (داند  آن را فقدان ادراك شده روابط اجتماعي رضايتبخش مي      ) 1980 (5يونگ
دهد كه فرد روابط ماشـيني، مكـانيكي و           معتقد است احساس تنهايي زماني روي مي      ) 1989 (7تراب

اين ). 1376رضوان خواه،   ( احساس تعلق و صميميت كند       كاذب با ديگران داشته باشد، بدون آن كه       
و بـراي برخـي     ) تنهايي عـاطفي  (احساس ممكن است براي برخي افراد نتيجه فقدان روابط عاطفي           

هـوكلي، بـراون و     (باشـد   ) تنهـايي اجتمـاعي   (ديگر نتيجه عدم ارتباطات اجتماعي كافي با ديگـران          
يي به معناي تنها بودن نيست، بلكه به معناي احـساس           از نگاه برخي، احساس تنها    ). 2004،  8جاكوپو

عدم تعلق است و از اين رو آن را هشداري براي تالش بيـشتر جهـت برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران                        
  ).2009جاكوپو، (كنند  قلمداد مي

 احساس تنهـايي ناشـي از       -1: توان اينگونه خالصه نمود     سه ويژگي مشترك اين تعاريف را مي      
اي روانـي و ذهنـي اسـت كـه بـا انـزواي فيزيكـي                   تجربـه  -2ط اجتماعي فرد است،     كاستي در رواب  
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 يك وضعيت رواني ناخوشايند و فشارآور است كه خود ماننـد محركـي بـراي                -3شود،    شناسايي نمي 
  ).1990، 9ليتنبرگ(كند  تالش در جهت فائق آمدن بر آن عمل مي

طفي يـا عـدم اطمينـان و امنيـت در         از آنجا كه احساس تنهايي ناشـي از فقـدان دلبـستگي عـا             
، براي فائق آمدن بر آن نيز الزم است تا          )2006،  10رايت، برت و استرانگمن   (مناسبات اجتماعي است    

تـر كـردن      انـد كـه غنـي       تحقيقات نيز نشان داده   . هر دو شكل روابط اجتماعي و عاطفي توسعه يابند        
يي عـاطفي و اجتمـاعي را كـاهش دهـد           تواند هر دو نوع احساس تنهـا        روابط اجتماعي و عاطفي مي    

معتقد است كيفيت روابط اجتماعي نسبت به       ) 2009(جاكوپو  ). 2003،  11جاكوپو، هوكلي و برنستون   (
  .وجود و يا تعداد اين روابط، مهمتر است

شـد، امـا بـا پيـشرفت          اگرچه در گذشته حضور فيزيكـي شـرط تعامـل مطلـوب محـسوب مـي               
شـود،    تـر مـي     تر و پرسـرعت     گرديد تا در دنيايي كه هر روز پيچيده       هاي ارتباطي انسان قادر       آوري  فن

با اينحال، آنچه كـه مهـم       . بدون حضور فيزيكي به برقراري و حفظ رابطه و تعامل با ديگران بپردازد            
رسد آن است كه اين طريقه تعامل كه گاه هيچ نوع حضور فيزيكي را در بر ندارد، به واقع                     به نظر مي  

تواند موثر باشد، يا به عكس مجازي بـودن آن ممكـن               رفتن احساس تنهايي مي    در كاهش و از بين    
گيري از امكانـات ارتبـاطي همچـون          به عبارت ديگر، بهره   . است با افزايش اين احساس همراه شود      

گـذارد و در مقابـل        وبالگ كه فرد از طريق آن هر آنچه را كه در درون دارد با ديگران در ميان مـي                  
اي   ها و راهكارهاي آنان سود جويد، چه رابطـه          زخورد مثبت و منفي آنان و گاه همدردي       تواند از با    مي

  .با احساس تنهايي دارد
 معتقد است همه اشكال ارتباط بر مبناي توليد و مصرف نشانه ها اسـتوارند، در نتيجـه                  12كاستلز

، 1380 خاكبـاز،    ، ترجمـه عقيليـان و     1999كاستلز،  (شود همواره مجازي است       واقعيتي كه تجربه مي   
هـاي    وي اصطالح مجاز واقعي را به جاي واقعيت مجازي براي توصـيف محـيط             ). 431-432.صص
به گفته وي ارتباطات مجازي رايانه، الگوهـاي        . برد  كار مي  سازي شده با ابزارهاي كامپيوتري به       شبيه

دهد تا فعالتر بـوده و       هاي اجتماعي به آنها امكان مي       اجتماعي پيشين را تقويت كرده و با بسط شبكه        
بايد توجه داشت كه به دليـل عـدم محـدوديت ايـن قبيـل               . در هر زماني به برقراري ارتباط بپردازند      

هاي اقليت و حتي طرد شده بتوانند پيرامون عالئـق و             ارتباطات، احتمال بيشتري وجود دارد كه گروه      
، 1380 عقيليـان و خاكبـاز،       ، ترجمـه  1999كاسـتلز،   (اهداف مشترك خود وارد جامعه مجازي شـوند         

جوامع مجازي، همچون روابط دنياي حقيقي از چـسبندگي و بـه هـم پيوسـتگي                ). 413-422.صص
شـوند    عيني برخوردار است و حتي گاهي به دليل همين نزديكي به دنياي حقيقـي نيـز كـشيده مـي                   

  ).1388الوندي، (

                                                           
9 Leitenberg 
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روابـط ممكـن در فـضاي        ددبه تعـ   »14كثرت اجتماعي «نيز با بيان مفهوم     ) 2004 (13جان سولر 
مجازي اشاره كرده و معتقد است اگرچه در فضاهايي همچـون وبـالگ، سـاير افـرادي كـه عاليـق                    

كنـيم، فـضاي مجـازي بـا دارا بـودن دو              مشتركي با ما دارند را شناسايي و به سوي خود جذب مـي            
رغ از موقعيـت    و با وجود فاصـله مكـاني و فـا         » 15ها  تساوي در وضعيت  «و  » برابري مكاني «ويژگي  

سـولر بـا    . دهـد   به همه افراد فرصتي برابر براي تعامل مـي        ... اقتصادي، اجتماعي، جنسيتي، نژادي و    
گويد كه اين نوع روابط از ديد برخي نسبت           نگاهي خاص بر روابط مجازي نوشتاري مانند وبالگ مي        

تـر  ين نوع روابـط سـريع     اگرچه صميميت در ا   . تر است   بيني و امن    به روابط چهره به چهره قابل پيش      
توان دريافت كه     به اين ترتيب، مي   . گيرد، اما ممكن است به آساني و سريع نيز از بين برود             شكل مي 

روابط در فضاهاي مجازي ممكن است ضعيف و سطحي بوده و يا به اندازه روابـط حقيقـي از قـوت                     
  .برخوردار باشند

هاي فضاي ارتبـاط مجـازي ايـن سـؤال مطـرح             با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن ويژگي          
منـدي از فـضاهاي مجـازي         شود كه آيا احساس تنهايي مي تواند عامل مهمي در كاربري و بهـره               مي

هاي صورت گرفته در خصوص اثر اينترنت و احساس تنهـايي             به طوركلي، پژوهش  . مانند وبالگ باشد  
در خـصوص داليـل     ) 2003 (16گروهـول پـژوهش   براي مثال، نتايج    . اند  دست داده نتايج متفاوتي را به   

 افرادي كه وقت زيادي را صرف استفاده از         نشان داد آن  از  گرايش افراد به اينترنت و استفاده اعتيادآور        
 اين افراد چـون رغبتـي       ،در واقع .  كساني هستند كه در زندگي با مشكالتي مواجهند        ،كنند  كامپيوتر مي 

ـ          به برخورد با مشكالتشان در زندگي ند        بـه فعاليـت    ،رو شـوند   هارند و مايل نيستند كه حتي با آنهـا روب
دريافـت افـرادي كـه دچـار اعتيـاد          در مطالعه خود    ) 1999 (17اورزاك .پردازند  اعتيادآور در اينترنت مي   

خجالتي و دچار افـسردگي يـا        كمرو، تنها، شوند و افرادي      مياينترنتي هستند به سادگي خسته و ملول        
 در مطالعاتش بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه نوجوانـاني كـه از        )1999( 18كرات . هستند انواع ديگر اعتياد  

كنند، از اينترنت به عنوان ابزاري بـراي فـرار از واقعيـت اسـتفاده                گيري مي   هاي اجتماعي كناره   تماس
اعتياد اينترنتي عبارت اسـت از اسـتفاده بيمارگونـه و           ) 1998 (19 گلدبرگ پژوهشبر اساس    .نمايند مي

شـامل افـسردگي، احـساس      (گيـري     ي از اينترنت كه معيارهايي همچون تحمل و عالئم كناره         وسواس
  بر اساس نتـايج مطالعـه      .هاي مهم آن هستند     از شاخصه  ...)تنهايي، اضطراب، ضعف اعتماد به نفس و      

  درصد از آنها نيز سابقه اضـطراب 34سابقه افسردگي و به اينترنت   درصد از معتادان     54 )1998(نگ  اي
 كه بروز اعتياد اينترنتي     دريافت پيرامون اعتياد اينترنتي     يا در مطالعه ) 1996(نگ  اي. دان  و نگراني داشته  

                                                           
13 John Suler 
14 Social multiplicity 
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16 Grohol 
17 Orzac 
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19 Goldberg 
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ي از زندگي زناشويي، مشكالت كاري، مشكالت       تنارضاي:  دارد كه عبارتند از    علت عمده ريشه در هفت    
  .مالي، عدم امنيت، اضطراب، دعواهاي خانوادگي و زندگي محدود اجتماعي

رنجـور و درون      در پژوهشي دريافتند كه افـراد روان      ) 2003 (20 آرتزي - هامبورگر و بن   -يچايآم
بينـي    گرا ارتباطات اينترنتي را بر ارتباطات چهره به چهره ترجيح داده و ميزان تنهايي در زنان پـيش                 

الً طي انجـام پژوهـشي دريافـت كـه او         ) 2006 (21چانهو .ري اينترنت در آنان است    كننده ميزان كارب  
كنند   ميزان تنهايي با مقدار كاربري وبالگ ارتباطي ندارد و ثانياً افرادي كه كمتر احساس تنهايي مي               

در پژوهـشي نـشان     ) 2007 (22 هانيون .دهند نويسي، خود را بيشتر مثبت و خوب نشان مي          در وبالگ 
اداگنـو،  گو. داد كه احساس تنهايي و كاهش عزت نفس با كـاربري وبـالگ ارتبـاط مـستقيم دارنـد                  

از رنجورخـويي     دريافتند كه جنسيت، ميزان پذيرنـدگي تجـارب تـازه و روان           ) 2008 (23اوكدي و اينو  
در تحقيقي دريافت كه سـن،     ) 2011 (24هالنبو. دار كاربري وبالگ هستند   هاي معني پيش بيني كننده  

گ را تعيـين     درصد از تغييرات ميزان كاربري وبـال       13جنسيت، تنهايي، خودافشايي و هدف كاربري،       
  . كنند مي

بين ميزان استفاده جوانان از اينترنـت و احـساس   در پژوهش خود اعالم نمود كه       ) 1385 (نادمي
 وي  .بيـشتر اسـت   نيـز   ميزان اضـطراب آنـان      و  دار وجود دارد    يتنهايي در آنان همبستگي مثبت معن     

د به نفس آنـان همبـستگي       بين ميزان استفاده جوانان از اينترنت و ميزان اعتما        كه   همچنين دريافت 
 ميزان اعتماد بـه     ، يعني هر چه وابستگي به اينترنت در جوانان بيشتر باشد          ،دار وجود دارد  يمنفي معن 

 اينترنـت  بـه  كاربران درصد 30) 1386( در بررسي درگاهي و رضوي .كندكاهش پيدا مينفس آنان 

 خود، با احساس بيگانگي مانند جتماعيا -رواني رفتارهاي از مختلفي درجات آنها همه و داشته اعتياد

 رفتـار  و گرايي درون گريزي، اجتماع اجتماعي، ناهنجار رفتار امور، انجام در ناتواني و ضعف احساس

ميـان  در پژوهشي دريافتند كه ) 1385(محسني، دوران و سهرابي . دادندمي خود نشان از را احساسي
دار وجـود دارد و همچنـين اسـتفاده         ابطـه منفـي معنـي     زمان استفاده از اينترنت و انزواي اجتماعي ر       

بين احـساس   ) 1382( مشايخ و برجعلي     .شوداجتماعي از اينترنت موجب كاهش انزواي اجتماعي مي       
سـليمي،  . دار نبـود داري يافتند كه اين يافته در پسران معني     تنهايي دختران و چت كردن رابطه معني      

ش ادراك حمايـت اجتمـاعي و احـساس تنهـايي در كـاربران              به بررسي نق  ) 1388(پور    جوكار و نيك  
 ضعيفي منفي  كنندةبيني پيش مستقيم طور به اجتماعي حمايت  پرداخته و دريافتند كه ادراكاينترنت

 بـين  اي واسـطه  اجتماعي نقش و خانوادگي تنهايي همچنين، احساس. اينترنت است از استفاده براي

بين ) 1386(قاسم زاده، شهرآراي و مرادي . دارند اينترنت اده ازاستف ميزان و اجتماعي حمايت ادراك
ي كـه اصـالً كـاربر    گروهـ  كاربران معتاد به اينترنت يا غيرمعتاد به اينترنـت بـا     تنهايي و عزت نفس   

                                                           
20 Amichai-Hamburger & Ben-Artzi 
21 Chun Ho 
22 Hanyun 
23 Guadagno, Okdie & Eno 
24 Hollenbaugh 
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در  آنـان    هـاي اجتمـاعي    مهـارت همچنـين،   . اوردنـد داري بـه دسـت ني     ي، تفاوت معن  اينترنت نبودند 
داري يوستانه، ترس از رابطه بـا همـساالن و برتـري طلبـي تفـاوت معنـ      هاي رفتارهاي نوع د  لفهؤم

و ميزان سركشي آنهـا     ديگر  از دو گروه    به اينترنت   معتادان  رفتارهاي اجتماعي نامناسب    ، ولي   نداشت
 .دار از كاربران معمولي بيشتر بودينيز به طور معن

عـدم وجـود    ي پوشـش    با توجه به مطالـب ذكـر شـده، ايـن پـژوهش قـصد دارد تـا در راسـتا                    
مندي   ي بين كاربري و بهره      رابطهبه بررسي اين مطلب بپردازد كه       هاي كافي در اين زمينه،        پژوهش

 و ايــن رابطــه بــين دانــشجويان و از محــيط مجــازي وبــالگ و احــساس تنهــايي چگونــه اســت؟
  غيردانشجويان چه تفاوتي دارد؟

 روش

 آماري پژوهش عبارت بود از كليـه افـراد    جامعه. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي است      
اي متـشكل از      از جامعه آماري مـذكور نمونـه      . كنند   سال كه در شهر تهران زندگي مي       30 تا   20بين  
از كـل افـراد نمونـه،       . گيري در دسترس انتخاب شدند      با روش نمونه  )  مرد 317 زن و    278( نفر   595

 نفر و تعداد زنان و مردان غيردانـشجو بـه           204 و   106تعداد زنان و مردان دانشجو به ترتيب برابر با          
 نفر بود كه با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس، تفاوت معناداري بـين               113 و   172ترتيب برابر با    

 براي اجراي پژوهش، بعـد از انتخـاب    ).= F 35/2 و p 01/0(ها مشاهده نشد  ميانگين سني گروه
عات جمعيت شناختي به افراد داده شده و سپس از آنان خواسته شـد              افراد نمونه، ابتدا پرسشنامه اطال    

  . تا به پرسشنامه سنجش احساس تنهايي پاسخ گويند

  ابزار پژوهش
  :شود هاي زير بود كه به شرح آنها اشاره مي ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

مـك  هـا بـه ك      هـاي جمعيـت شـناختي آزمـودني         داده:  پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي    -1
نام بوده    اين پرسشنامه خود اجرا و بي     . دست آمد اي كه توسط پژوهشگر تنظيم شده بود، به         پرسشنامه

و شامل اطالعاتي در زمينه جنسيت، سن، سـاعات كـاربري وبـالگ در هفتـه و هـدف مراجعـه بـه                       
 . ها بود وبالگ

اس تنهايي  در اين پژوهش به منظور بررسي ميزان احس       : سنجش احساس تنهايي   پرسشنامه   -2
ايـن  ). 1996،  25راسـل ( نسخه سـوم اسـتفاده شـد         UCLAافراد از مقياس سنجش احساس تنهايي       

گذاري شـده و بيـشترين نمـره حاصـل از ايـن        بندي ليكرت نمره     پرسشي بر حسب درجه    20مقياس  
در . نمره باالتر، بيانگر شدت بيشتر احـساس تنهـايي اسـت          . باشد   مي 20 و كمترين نمره     80مقياس  

                                                           
25 Russell 
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مزمن يا  (، تداوم تنهايي    )با نام تك سؤال حجت    (عنوان شاخص    به 21 پرسشنامه، پرسش شماره     اين
چند «در پاسخ به اين تك سؤال ). 1998حجت و كراندال، (دهد   را مورد سنجش قرار مي    ) گذرا بودن 

) 2،  ام  تا به حال احساس تنهايي نكرده     ) 1:  گزينه وجود دارد   6» كنيد؟  وقت يكبار احساس تنهايي مي    
از چهار ماه پيش تـا كنـون        ) 3طور نبوده است،    ام، اما در چند ماه اخير اين        قبالً احساس تنهايي كرده   

بيشتر از چند سال است     ) 5ام،    از حدود يك سال پيش اين احساس را داشته        ) 4احساس تنهايي دارم،    
زينه اول، عدم حـس     انتخاب يكي از سه گ    . هميشه اين احساس را دارم    ) 6كه اين احساس را دارم و       

دهد، در حاليكه انتخاب يكي از سه گزينـه دوم،            تنهايي يا احساس تنهايي گذرا و موقتي را نشان مي         
اين مقياس در سراسر دنيـا همـواره        ). 1376رضوان خواه،   (نشان دهنده احساس تنهايي مزمن است       

.  نـشان داده اسـت     94/0 تـا    89/0پايايي بااليي را از نظر ضريب همساني دروني با آلفايي در دامنـه              
 و  89/0 و ضريب بازآزمـايي      88/0ضريب آلفاي كرونباخ    ) 1980 (26براي مثال راسل، پپالئو و كرتونا     

 را بـراي آن گـزارش نمـوده         89/0 و ضريب بازآزمـايي      88/0ضريب آلفاي كرونباخ    ) 2007(هانيون  
براي ايـن مقيـاس اعـالم كـرده          را   78/0ضريب آلفاي كرونباخ    ) 1373(در ايران نيز داورپناه     . است
 و ضـريب    80/0 نفري، ضـريب آلفـاي       30 در اين پژوهش نيز با اجراي آن بر روي يك گروه             .است

  . دست آمد پس از دو هفته به93/0بازآزمايي 

  ها يافته
هاي آماري مربوط به متغيرهاي احساس تنهايي و ساعات كاربري وبـالگ             پس از استخراج داده   

هـاي مـستقل       گـروه  tهاي دانشجو و غيردانشجو از آزمون        ين متغيرها در گروه   جهت بررسي تفاوت ا   
  .  به نمايش درآمده است1استفاده شد كه خالصه نتايج آن در جدول 

دهد، نمرات متغيرهاي احساس تنهـايي و سـاعات كـاربري در             نشان مي  1طور كه جدول     همان
 به عبارت ديگر، ميانگين احساس تنهـايي در  .داري داردهاي دانشجو و غيردانشجو تفاوت معني      گروه

  .است گروه غيردانشجو و ميانگين ساعات كاربري در گروه دانشجو بيشتر

هاي دانشجو و غيردانشجو در متغيرهاي احساس تنهايي  براي تفاوت گروه tنتايج آزمون  - 1 جدول
  و ساعات كاربري وبالگ

  ها گروه  ساعات كاربري  احساس تنهايي
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  27/3  57/9  02/10  75/45  دانشجو
  44/4  23/7  02/16  86/53  غيردانشجو
   = P = 102/3t = 047/0      P = 825/2t         021/0  نتايج آماري

                                                           
26 Peplau & Curtona 



 يردانشجويان و غيان وبالگ در دانشجوي و كاربرييرابطه احساس تنها

20  

در ادامه نتايج متغير هدف از كاربري وبالگ و شاخص تداوم احـساس تنهـايي بررسـي شـده و                    
  .  آورده شده است3 و 2في مربوط به آنها در جدول هاي توصي آماره

  هاي نمونه فراواني اهداف كاربري وبالگ در گروه - 2 جدول

برقراري   سرگرمي  اطالعات  اخبار  ها گروه
  روابط

تنهايي و 
  كل  دلتنگي

  310  25  35  80  100  70  )فراواني(دانشجو 
  100  06/8  29/11  80/25  25/32  58/22  )درصد(دانشجو 

  285  105  65  70  25  20  )وانيفرا(غير دانشجو 
  100  84/36  80/22  56/24  77/8  01/7  ) درصد(غير دانشجو 

  هاي نمونه  فراواني و درصد پاسخ به سوال شاخص تداوم تنهايي در گروه - 3 جدول

چندسال   هميشه  ها گروه
چهار ماه  يكسال اخير  اخير

  كل هرگز  قبال  اخير

  310  50  94  69  26  36  35  )فراواني(دانشجو 
  100 12/16  32/30  25/22  38/8  61/11  29/11  )درصد(دانشجو 

  285  37  82  17  59  57  33  )فراواني(غير دانشجو 
  100 98/12  77/28  96/5  70/20  20  57/11  )درصد(غير دانشجو 

جهت بررسي رابطه بين ساعات كاربري، اهداف كابري، تـداوم تنهـايي و جنـسيت بـا احـساس                   
ن از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه خالصـه نتـايج            تنهايي در دانشجويان و غيردانشجويا    

  . ارائه شده است4آن در جدول 
  ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش در دانشجويان و غيردانشجويان - 4 جدول

 متغير مالك 
  بين متغير پيش

در  احساس تنهايي
 دانشجويان

در احساس تنهايي 
 غيردانشجويان

  773/0(**)  723/0(**) ساعات كاربري
  138/0(**)  612/0(**) ف كاربرياهدا

  929/0(**)  39/0(**) تداوم تنهايي
  -133/0(**)  -194/0(**) جنسيت

  .دار است معني) p>01/0(همبستگي در سطح 
، ساعات كاربري، اهداف كاربري و تداوم تنهايي با احـساس تنهـايي در              4بر اساس نتايج جدول     

دارنـد، امـا جنـسيت بـا احـساس          ) p>01/0(دار   دانشجويان و غيردانشجويان همبستگي مثبت معني     
  .دارد )p>01/0(دار  تنهايي در دانشجويان و غيردانشجويان همبستگي منفي معني
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بيني كنندگي ساعات كاربري، اهداف كاربري، تداوم تنهايي و           همچنين جهت بررسي نقش پيش    
ري هم زمان اسـتفاده     جنسيت در احساس تنهايي دانشجويان و غيردانشجويان از رگرسيون چندمتغي         

  . ارائه شده است5شد كه خالصه نتايج آن در جدول 

  خالصه نتايج رگرسيون چندمتغيري براي پيش بيني احساس تنهايي  - 5 جدول
  هاي دانشجو و غيردانشجو در گروه

  نمونه
ها شاخص  

  متغير 
  بين پيش

سطح   R Fمربع 
 داري معني

B بتا  t 
سطح 

  داري معني

 0001/0 081/4 47/0 729/1 ساعات كاربري

 004/0 011/3 319/0 274/4 اهداف كاربري

 135/0 518/1 146/0 725/1 تداوم تنهايي
 دانشجويان

 جنسيت

604/0 97/320  0001/0  

265/4- 131/0-498/1-140/0 

 002/0 084/4 394/0 542/0 ساعات كاربري

 815/0 234/0 005/0 044/0 اهداف كاربري

 426/420001/0 928/0 698/5 تداوم تنهايي

غير 
 دانشجويان

 جنسيت

864/0 62/482  0001/0  

27/0- 013/0-583/0-56/0 

 تـداوم   ي، اهداف كـاربر   ي، ساعات كاربر  يرهاي متغ شود،  ي مشاهده م  6همان طور كه در جدول      
 يان دانشجويي احساس تنهايانس از وار60٪ شدند كه يل به طور همزمان وارد تحل  يت و جنس  ييتنها

 يبعـالوه بـر آن، سـتون ضـر        . كنند  ي م يين را تب  يردانشجويان غ يي احساس تنها  يانس از وار  86%و  
 به طـور    ي و اهداف كاربر   ي پژوهش، ساعات كاربر   يرهاي متغ يان كه از م   دهد  ي بتا نشان م   ارداستاند
 بـه طـور     ييتنها و تداوم    ي و ساعات كاربر   يان دانشجو يي احساس تنها  بيني  يش قادر به پ   داري  يمعن
  .باشند ي ميردانشجويان غيي احساس تنهابيني يش قادر به پداري يمعن

  گيري بحث و نتيجه
طـرف و    اين پژوهش قصد داشت تا با توجه به اهميت ارتباطات مجازي در دنياي امروز از يـك                

كه آيـا   نقش اساسي تنهايي در برقراري ارتباطات بين فردي از سوي ديگر، به اين سؤال پاسخ گويد                 
عبارت ديگـر ايـن       به مندي از محيط مجازي وبالگ و احساس تنهايي وجود دارد؟           اي بين بهره    رابطه

پژوهش بر آن بود تا رابطه بين احساس تنهايي و روابـط مجـازي را در فـضاي وبـالگ نويـسي بـا                        
  .كاربران دانشجو و غيردانشجو مورد مطالعه و مقايسه قرار دهد

 ساعات استفاده از وبالگ و نمره احساس تنهـايي در بـين گـروه                داد، طور كه نتايج نشان   همان
گيـري نمـود كـه الگـو و مـدل             توان چنين نتيجه   داري دارد و مي   دانشجو و غيردانشجو تفاوت معني    

تـوان    اين نتيجه را مـي    . كاربري وبالگ و ارتباط آن با احساس تنهايي در اين دو گروه متفاوت است             
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دانـشجويان داراي هويـت و نقـش        . ماعي افـراد در ايـن دو گـروه دانـست          ناشي از تفاوت نقش اجت    
اي هستند كه جامعه نيز براي اين دوره سني، چنين نقشي را بسيار مطلـوب و                  اجتماعي پذيرفته شده  

نتيجه آنكه اين ادراك نقـش اجتمـاعي در دانـشجويان سـبب كـاهش ادراك                . داند  پذيرفته شده مي  
فردي با همـساالن   عالوه، وجود زمينه برقراري روابط اجتماعي و بين  به. شوداحساس تنهايي آنها مي   

شود كه احساس تنهايي آنان كمتر از  نيز در آنها بيش از گروه غيردانشجو است و همين امر سبب مي
هاي خود    دوره  عموماً ارتباط افراد غيردانشجو با همساالن و هم       . كساني باشد كه اين شرايط را ندارند      

  .دانشجويان استكمتر از 
همين داليل سبب شده تا دانشجويان نه تنها براي رفع احساس تنهايي، بلكه به داليـل متعـدد                  

دهد بررسي اخبار و دريافت     چنانچه نتايج اين پژوهش نيز نشان مي      . ديگر به كاربري وبالگ بپردازند    
 رفع دلتنگي يا تنهايي     كه  اطالعات، بيشترين هدف كاربري وبالگ در بين دانشجويان بوده، در حالي          

  .و سرگرمي مهمترين دليل كاربري افراد غيردانشجو است
در ادامه، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه متغير ساعات كـاربري در هـر دو گـروه                    

ايـن نتيجـه بـا      . بيني نمره احساس تنهايي تعيين كننده بوده اسـت          دانشجو و غيردانشجو براي پيش    
، 1996؛ يانگ،   2007؛ هانيون،   1998؛ گلدبرگ،   1999؛ اورزاك،   1999گروهول،   (هاي  نتايج پژوهش 

در داخـل   ) 1382 و مـشايخ و برجعلـي،        1385نـادمي،   (در خارج از كـشور و       ) 2011 و هالنبو،    1998
در تبيين نتيجه . ناهمسو بوده است  ) 1386زاده،     و قاسم  2006چانهو،  (كشور همسو و با نتايج تحقيق       

اشاره كرد كه اعتقـاد دارد فـضاي مجـازي گـستره            ) 1996(توان به نظريه كاستلز       ، مي دست آمده به
تر بوده و در هر زماني كه بخواهند          دهد فعال   هاي اجتماعي را افزايش داده و به افراد امكان مي           شبكه

تـوان بـه    جان سولر نيز معتقد است در فضاي سـايبر مثـل وبـالگ، مـي    . به برقراري ارتباط بپردازند   
راحتي افرادي را كه عاليق مشتركي با ما دارند، شناسايي و به سوي خود جذب نمود و با آنها ارتباط                    

تري براي برقراري     هاي بيشتر و متنوع     از ديد وي، تركيب روابط حقيقي و مجازي فرصت        . برقرار كرد 
ور بعـضي در    اگـر چـه بـه بـا       . كنـد   هاي گوناگون افراد مختلف ايجـاد مـي         ارتباط متناسب با توانايي   

هاي اينترنتي جاي كيفيت خالي است، اما باز هم ممكن است اين امكان از طريق وبالگ ها                   دوستي
تـر و   برقرار شود، چرا كه به نظر برخي ديگر از جمله كاپالن فضاي مجـازي بـه دليـل آن كـه امـن       

 را بـه شـكلي      رسد، برخي عواقب احتمالي استفاده از آن همچون احساس تنهايي           تر به نظر مي     راحت
  ).  1389فيض اللهي، (كند  مؤثر تعديل مي

بينـي نمـره      عالوه، نتايج نشان داد كه عالوه بر ساعات كاربري، متغير ديگـري نيـز در پـيش                به
اين متغير در بـين دانـشجويان، هـدف از كـاربري وبـالگ و در                . احساس تنهايي تعيين كننده است    
 نشان دهنده اين موضوع است كه اگر هدف دانـشجويان           اين امر . غيردانشجويان تداوم تنهايي است   

توان كاربري وبالگ را نشانه احساس تنهايي آنـان دانـست،             از كاربري وبالگ رفع دلتنگي باشد، مي      
اما در مقابـل، غيردانـشجويان بـا هـر          . ليكن در ساير موارد اين امر ارتباطي با احساس تنهايي ندارد          

د و هرچـه زمـان كـاربري آنهـا بـا هـر هـدفي بيـشتر باشـد،                    هدفي ممكن است كاربر وبالگ باشن     
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در عـوض، در گـروه غيردانـشجويان متغيـر تـداوم            . دهنده احساس تنهايي بيشتر در آنها است       نشان
. بيني نمره احساس تنهايي تعيين كننده است        تنهايي است كه در كنار متغير ساعات كاربري در پيش         

شـود كـه آنهـا         تداوم تنهـايي در دانـشجويان سـبب مـي          اين امر نشان دهنده اين موضوع است كه       
كـار گيرنـد، امـا      شـان بـه     هاي ديگري به غير از كاربري وبالگ را براي رفع احـساس تنهـايي               روش

تري ماننـد پنـاه بـردن بـه فـضاي             اي منفعل   غيردانشجويان با تداوم احساس تنهايي روشهاي مقابله      
  . گزينند مجازي را برمي

عنـوان يـك روش     سازد كه اوًال كاربري وبالگ به       ي اين پژوهش نمايان مي    ها  در مجموع يافته  
 مجازي محـسوب   رود و از اين جهت جزو عوامل خطرساز كاربري فضاي   كار مي مواجهه با تنهايي به   

شود و ثانياً اين خطر در افرادي كه نقش اجتماعي محدودتري دارند حساستر است، چراكه آنان با                   مي
  . اي انفعالي خود، پذيرندگي بيشتري نسبت به فضاي مجازي دارند هاي مقابلهروش

ديگـر  از  همچنين  . در اجراي اين پژوهش، استفاده از نمونه در دسترس مهمترين محدوديت بود           
 اين امر   .استدانشجويان دوره كارشناسي    ها به    يمحدود بودن آزمودن  حاضر  هاى پژوهش    محدوديت

شود در تحقيقات آينده از       رو پيشنهاد مي    از اين . سازد  روبرو مى  يوارهاى پژوهش را با دش     تعميم يافته 
هاي كارشناسي ارشـد و دكتـري نيـز           گيري تصادفي استفاده شده و دانشجويان دوره        هاي نمونه   شيوه

 در پژوهش حاضر صرفا به رابطه بين متغيرها پرداخته شـد كـه ايـن رابطـه                  .مورد بررسي قرار گيرند   
هاي آتي بـه نقـش        شود كه در پژوهش     پيشنهاد مي .  متغيرهاي ديگري باشد   ممكن است تحت تاثير   

توجه شده و اين متغيرها     )  اجتماعي -مانند طبقه اقتصادي  (هاي شخصيتي و جمعيت شناختي        ويژگي
  .نيز مورد ارزيابي قرار گيرند

داخالت بـه  ها و م ريزي در برنامه شود كه مي پيشنهاد حاضر هاي پژوهش يافتهدر انتها بر مبناي 
ي جوانـان دربـاره     ارتقـاء سـطح آگـاه     هـايي در جهـت آمـوزش و           اين متغيرها توجه شـده و تـالش       

  . هاي مقابله با استرس صورت گيرد هاي برقراري ارتباط مؤثر اجتماعي و روش مهارت
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