
 

 

ل ارتباطی اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائۀ مدبررسی هوش 

 های اجتماعیکاربران شبکه

4، کامران یزدانبخش3، حبیب صبوری خسروشاهی2، نازنین ملکیان1فرزاد سهیلی
 

 88/2/78، تاریخ تایید:4/8/79تاریخ دریافت:

 چکیده

های جدید ارتباطی، ساختار تعامالت و ارتباطات انسانی را دچار تغییرات بنیادین کرده و با شکلپیدایش فناوری

دادن نوع جدیدی از تعامالت، ارتباطات انسانی را به فراتر از زمان و مکان گسترش داده است. از جمله این فناوری

فردی از نوع های اجتماعی مجازی هستند که امروزه حضور در این فضا، و برقراری ارتباطات میانهای نوین، شبکه

است. مطالعۀ حاضر، قصد دارد ویژه جوانان بدل شده ها به ناپذیر از زندگی بیشتر انسانمجازی، به جزیی جدایی

های اجتماعی را بررسی کند. جامعۀ آماری اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکهرابطۀ بین هوش 

باشد که تعداد  می 79ـ  79دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی  84442تحقیق، 

های ای انتخاب شدند. دادهگیری تصادفی طبقهاساس نمونه اساس فرمول کوکران و برجم نمونه بر نفر ح 499

وسیلۀ های نوع ارتباطات مجازی به( و داده2008پرسشنامۀ استاندارد ترومسو ) اجتماعی با استفاده ازهوش 

ها و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل یافتهآوری گردید. برای ساخته با احتساب روایی و پایایی جمعپرسشنامه محقق

ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تأیید روابط بین و بررسی روابط بین متغیر 28SPSSافزار از نرم

اساس نتایج است. بر  و معادالت ساختاری استفاده شده 28AMOSافزار  گیری از نرم ها در قالب مدل اندازهمتغیر

های هوش اجتماعی، پردازش اطالعات درصد بین متغیر 79ستگی پیرسون، با اطمینان آزمون ضریب همب

دار از نوع مستقیم و مثبت اجتماعی و مهارت اجتماعی با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطۀ معنیاجتماعی، آگاهی 

با متغیر نوع ارتباطات  94/0اساس مدل معادالت ساختاری، متغیر هوش اجتماعی با ضریب تأثیر وجود دارد. بر 

 مجازی رابطه دارد. 

 های اجتماعی، شبکه هایبران شبکهمجازی، کار مجازی، نوع ارتباطات اجتماعی، ارتباطاتهوش واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

ای را در ههای جدید، مسائل تازوسیلۀ فناوری گری نوین انسانی به ایجاد فضای تعاملی و کنش

شناسی اجتماعی و... پدید آورده و با گسترش  حوزۀ سیاست، فرهنگ، ارتباطات انسانی، روان

ها پیش روی  ای از مفاهیم و پژوهشهای تازههای اجتماعی مجازی، حوزهافزون شبکهروز

شناسی  هایی چون قدرت مجازی، رواناست. پیدایش مفاهیم و پدیده شدهمحققان گشوده 

های ایفای نقش فناوری اطالعات در شکلزی، روابط مجازی، گفتمان مجازی و... از پیامدمجا

انسان در فضای مجازی در محیط اینترنت است. گری نوین و تعامل انسان ـ  گیری فضای کنش

توجه قرار گری مجازی مورد شناسانه و ارتباطی به موضوع کنش در این پژوهش، دو رویکرد روان

هایی چون فضای ذهنی، الگوی شناسانه به فضای سایبر بر مقوله رویکرد روان»ت. اسگرفته 

رفتاری انسان و کامپیوتر، تخیل، هویت و شخصیت و... تأکید دارد. از دیدگاه مطالعات ارتباطی 

ها و پیامدهای ارتباطات، ابزارگری جدید در قالب مفاهیمی چون؛ فرایند نیز این فضای کنش

 (. 99ـ  99: 8478)خانیکی و بابایی، « گیردبررسی قرار میموردهای ارتباط 

پذیری هویتی، گرایی، انعطافهایی چون؛ متن توان با ویژگی ارتباطات مجازی را می

های مساوی شده از موقت، جایگاه پذیریای، انعطافهای جایگزین، واپاشی رسانه دریافت

منزلۀ نوعی  های اجتماعی مجازی بهشبکه(. »8489قاسمی، ارتباطات واقعی تمیز داد )شاه

ای دهند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، در طیف گستردهاجتماع مجازی به کاربران اجازه می

« کنندشوند و اطالعات مورد نیاز یا دلخواه خود را کسبهای اجتماعی درگیر  از فعالیت

.(Wang, Jackson, Wang &et, 2015:120)  های مجازی افراد در این  ن انواع کنشپیرامو

شود، کاربران در  کاری مشغول میطور که در مراکز خرید هرکس به ها، درست همانشبکه

شدن دور یکدیگر دارند،  ای جمعهای متعددی برهای اجتماعی هم هدففضای عمومی شبکه

مکاری، به اساس، پشتیبانی از یکدیگر، هجمله مذاکره در مورد هویت، شایعات بیاز

روند تا ساعتی خوش های جنسی و... و گاهی نیز به آنجا میگذاری اطالعات، شوخی  اشتراک

محور، به پیامدهای اجتماعی در تعامالت متندلیل فقدان سرنخ (. البته بهAhn, 2011بگذارنند )

 های اجتماعی مجازی که در قالبگری جدید در شبکه های منفی ارتباطات در فضای کنش

بایست توجه است، می گرفته بحث قرار ( موردRSC)8های اجتماعی تقلیل یافتهمدل سرنخ

های اجتماعی، کنترل تعامل میان افراد را شود که کاهش سرنخ مدل، استدالل می این نمود. در
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راحتی قابل شود که به گو از سیّالیت کمتری برخوردار میوسازد و در نتیجه، گفتمشکل می

دیگر، فشار کمتری بر افراد از سوی قوانین  عبارت ظیم نیست و نیاز به تالش بیشتری دارد. بهتن

تر از تعامالت در ارتباط این تصمیمات گروهی اغلب افراطیبرهای مناسب وجود دارد. بناو رفتار

بیشتر  است و احتمال اینکه افراد، رفتاری پرخاشگرانه با یکدیگر داشته باشند، 8چهرهبهچهره

ها، های غیرکالمی مانند ژستمدل هرگونه مواجهۀ ارتباطی بدون سرنخ اساس ایناست. بر 

(. موضوع 8470، 4و لنگل4، تومیک2تر است )ترلوای مسلماً دشوارحرکات بدن و بیانات چهره

های ارتباطی شکل یافته در  هویت، افشای هویت و هویت مجازی از دیگر موارد مهم در کنش

ای ارتباط میان خود و خودآشکاری دگرگون های اجتماعی مجازی است. در فضای رایانهشبکه

حرکت هستند )ترلو،  الین و هویت مجازی خود درشود و مردم، آزادانه میان هویت آف می

خاصیت گمنامی در فضای مجازی، به »( معتقد است 8779) 9(. ترکل8470تومیک و لنگل، 

« را محقق کنند نشدۀ خود جو نشده و محققوهای جست دهد تا بخشیامکان را م کاربران این

 های دیگر ورود تکنولوژی ارتباطی جدید بر(. از جمله پیامد889: 8474زاده و توفیقی، )مهدی

 9شکل نوع و نحوۀ ارتباطات بین دو جنس یا دگردیسی صمیمیت حیات اجتماعی معاصر، تغییر

 (. 8479زاده، ی و محمداست )کنعانبین آنها بوده 

عنوان عنصر مهم در مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی و بهمقولۀ هوش اجتماعی نیز به

توجه است. هوش اجتماعی را یک های مربوط به تعامالت ارتباطی، مورد ویژه در بررسی

کنند )رضایی و یمعنای عملکرد عاقالنه در روابط انسانی تعریف م را بهدانند و آن توانمندی می

( معتقد است؛ هوش اجتماعی 8479نیا و همکاران )به نقل از حکیمی 9(. هاید8484زاده، خلیل

کند )حکیمی شود که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می های فردی اطالق میبه توانایی

توانایی ذهنی ( هوش اجتماعی را 8720) 8ثورندایک ادوارد(. »8479نیا، پورافکاری و غفاری، 

عنوان  است. وی نیز هوش اجتماعی را به داند که از هوش انتزاعی و هوش فنی متمایزمی

( نیز هوش 8784)8و تیزاک 7کند. فوردتوانایی رفتار عاقالنه در روابط انسانی تعریف می
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کنند: توانایی فرد برای به انجام های رفتاری چنین تعریف میاجتماعی را برحسب پیامد

 (.  (Dong, Koper & Collaco, 2008: 163« اندن اهداف مربوط در شرایط اجتماعیرس

اساس مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع هوش اجتماعی در روابط اجتماعی و کنش بر

الین ایران انجام شود. تری از رفتار کاربران در جامعه آن ارتباطی افراد الزم است بررسی دقیق

های اجتماعی ان هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکهپژوهش، رابطۀ می در این

سازی ارتباطی کاربران و تعامالت آنها در جهت توسعۀ شده تا در نهایت بتوان به مدل بررسی

این پرسش های شبکۀ اجتماعی پرداخت. بنابرنظریه بومی برای ارتباطات و جوانان در محیط

های  تعامالت ارتباطی مثبت و منفی با برخی ویژگی است که میان اصلی پژوهش، این

 ای وجود دارد؟رابطههای اجتماعی مانند هوش اجتماعی چهشناختی کاربران شبکه روان

 پیشینۀ پژوهش

شناسی  شناسی و روانهای مورد عالقۀ محققان جامعهمطالعات پیرامون فضای مجازی از حوزه

التی درخصوص نقش هوش اجتماعی در تعامالت های اخیر، مقا اجتماعی است. در سال

طور مشخص به بررسی هوش  آن به اجتماعی افراد منتشر شده است، اما مطالعاتی که در

اجتماعی در حوزۀ ارتباطات مجازی افراد بپردازند )چه در داخل و چه در خارج از کشور( به

های در حال توسعه )از جمله ها در کشور اند. البته سهم این پژوهششده  صورت محدود انجام

سازی شبکه»تحقیقی که با عنوان  است. در یافته های توسعهمراتب کمتر از کشور ایران(، به

و  2یوسفتوسط عادل بن «: از هوش هیجانی تا هوش هیجانی سایبری2اجتماعی در وب

است:  مدهشد، آمنتشر « های مدیریت اطالعاتسیستم»( در ژورنال 2088)4یوسفحمیده بن

های هوش مورد استفادۀ افراد در آن بافت و محیط و شکل 2اوالً، ما تعامالت اجتماعی در وب»

عنوان یک ساختار دیگر برای توضیح کنیم. ثانیاً، هوش هیجانی سایبری را بهرا توصیف می

یجانی های بین نظریۀ هوش هکنیم. ما بر تفاوتتعامالت اجتماعی مبتنی بر اینترنت مطرح می

کنیم تأکید ارائه شد و هوش هیجانی سایبری که ما پیشنهاد می 9و مایر 4که توسط سالووی

رسد در هر مرحله مردم توانایی یکسانی برای بیان و مدیریت عواطف و داریم. به نظر می

 (.(Adel BenYoussef & Hamida Ben Youssef, 2011:21-22« احساسات خود ندارند
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 های شبکۀ اجتماعی برسایت اطالعات؛ اثر علم هایپیشرفت»یک مطالعۀ مروری با عنوان 

 8، که توسط جون آهن«اختالفات فعلی و هانوجوانان: نظریه علمی روی توسعۀ اجتماعی و

( منتشر شد به تشریح چارچوب نظری مورد استفاده برای درک نوجوانان و اثر سایت2088)

تنهایی عامل پردازد. بر اساس نتایج این پژوهش؛ فناوری به( میSNS)2اجتماعی هایهای شبکه

های های فنی و زیرساخت حال ویژگیهای اجتماعی همانند رفاه و یادگیری نیست، با اینپیامد

های  گذارد. عالوه بر توجه دقیق به ویژگیرفتار کاربر تأثیر می های اجتماعی برهای شبکهسایت

های اجتماعی،  حساب آورد. نوجوانان ویژگیان. اس. باید عوامل اجتماعی را هم بهفنی اس. 

اند. این عوامل انسانی الین کردهروانی و عاطفی که در حال حاضر دارا هستند را وارد جامعه آن

سازی باشند تا بر چگونگی شبکههای اجتماعی مربوطه در تعامل میهای شبکهبا پلتفرم سایت

 (.  Ahn,2011ی ارتباط افراد تأثیر بگذارد )و برقرار

توسط  «هوش اجتماعی، عزت نفس و حساسیت ارتباط میان فرهنگی»تحقیقی با عنوان 

دهد حساسیت ارتباط شده است، که نشان می ( انجام2008کینگ ون دانگ و همکاران )

شود.  ایجاد میوسیله فاکتورهای بسیاری از جمله هوش اجتماعی و عزت نفس فرهنگی به میان

فرهنگی  در این تحقیق، برای بررسی رابطۀ میان هوش اجتماعی و حساسیت ارتباط میان

عالوه، رابطۀ میان عزت نفس و  کار رفت. به دانشجوی دورۀ کارشناسی به 487ای شامل  نمونه

ری ند که از نظر آماری رابطۀ معنادافرهنگی بررسی شد. نتایج، نشان داد حساسیت ارتباط میان

فرهنگی وجود دارد و اینکه هوش اجتماعی بیشتر  میان هوش اجتماعی و حساسیت ارتباط میان

کند. همچنین هر دو بُعد فرهنگی را توجیه می درصد پراکندگی در حساسیت ارتباط میان 80از 

فرهنگی  طور معناداری با حساسیت ارتباط میانعزت نفس؛ یعنی احترام به خود و خودباوری به

 (.(Dong, Koper & Collaco, 2008 ط بودندمرتب

روان در دیوان عالی محاسبات تأثیر هوش اجتماعی مدیریت بر سالمت»پژوهشی با عنوان 

چاپ رسیده است. این المللی به ( در یک ژورنال بین2089وسیله مهدی اسدی )، به«کشور

نجام شد. جمعیت نمونه شامل همۀ مدیران پژوهش، با استفاده از روش تحقیق همبستگی ا

تصادفی به طورشخص به889رسیدند، نفر می 899دیوان محاسبات کشوری بود که مجموعاً به 

داد که ارتباط معناداری بین هوش عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان 
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روان مدیران در دیوان المتهای اجتماعی( و ساجتماعی )خودتنظیمی، خودآگاهی و مهارت

 (. Asadi, 2016عالی محاسبات وجود دارد )

الین و اینستاگرام )مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در هویت آن»تحقیقی با عنوان 

( انجام شد. این پژوهش به بررسی 8479توسط سمانه سامانی و اعظم فراهانی )« اینستاگرام(

دگی و هویت خود، توسط کاربران اپلیکیشن تلفن همراه گذاری زنچگونگی نمایش و اشتراک

دانشجوی دورۀ لیسانس به روش  80است. در این تحقیق، متن اینستاگرام اینستاگرام پرداخته 

های این پژوهش، مشخص تصادفی و هدفمند انتخاب و تحلیل شد. مطابق یافتهگیری غیرنمونه

کنند و یک رسانه، برای نمایش خود استفاده میعنوان شد که کاربران اینستاگرام از عکس به

کنش متقابل، هویت خود را گذارند و در یک حریم خصوصی خود را در این فضا به اشتراک می

 (. 8479سازند )سامانی و فراهانی، می باز

 نظری پژوهش ادبیات

 ارتباطات مجازی

معنای فضای تعاملی  زی بهکنند. فضای مجازندگی می« فضای مجازی»کاربران اینترنت در 

دهند. در گیرد که اینترنت را تشکیل میهایی شکل میاست که توسط شبکۀ جهانی رایانه

تواند نسبت به هویت، جنسیت و مکان دیگران مطمئن باشد. کس نمی فضای مجازی، هیچ

است. شناسان مطرح ساخته های مهمی برای جامعهگسترش اینترنت در سراسر جهان، پرسش

اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه است؛ از میان برداشتن مرزهای میان 

پذیر ساختن ای برای ارتباطات و تعامل، و امکانامر جهانی و امر محلی، ایجاد مجراهای تازه

کنندۀ  قدر که ایجادای، اما در عین حال، همانصورت شبکه انجام وظایف هرچه بیشتری به

انگیز برای کشف جهان اجتماعی است، تهدیدی برای تخریب روابط و تازه و هیجانهای فرصت

 (. 8487اجتماعات انسانی نیز هست )گیدنز، 

در ورای استفاده از ارتباطات کامپیوتری برای روابط اجتماعی غیررسمی و همچنین »

اند. بر ی شدههای ابزاری از این سیستم، ناظران، متوجه پدیدۀ تشکیل جوامع مجازاستفاده

معنای شبکۀ الکترونیک ارتباطات متقابل  ، جامعۀ مجازی، معموالً به8گلدطبق استدالل راین

کند و پیرامون عالقه یا هدف مشترکی تشکیل شده  اش را خود تعریف میاست که محدوده

                                                           
1 Ryan Gold 
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های مبتنی ای از سرویسیک شبکۀ اجتماعی مجازی، مجموعه(. 420: 8482، 8)کاستلز« است

آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای  بر وب است و این امکان را برای اشخاص فراهم می

 (.(Boyd & Ellison:2007کنند  خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار

و مناسبات را فراهم ط ـبرواوین ـناع وـنگیری ان شکلمکااینترنت است که اگیدنز معتقد 

یا د و شومیدیل ـتبر عیام تماهای ستیدوه ـبزی اـمجی هاای که گاهی تماسگونهآورد بهمی

ل اـفعت اـجتماعاو ـعض، ینترنتان ابررکاری از یاـبسانجامد. های رودررو میمالقاته ـحتی ب

ی نیان در دناآست که اجتماعاتی وت از ااـمتف، یـکیفظ اـه لحـه بـتند کـی هسـینترنتا

 (. 8487)گیدنز، ستند هن آن فیزیکی ساکنا

های اجتماعی در این با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص ارتباطات مجازی در شبکه

باشد. در حوزۀ نظریات کنش  پژوهش یکی از نظریات مرتبط، نظریۀ کنش متقابل نمادین می

ریۀ او گرایی است. نظ پردازان تعامل ترین نظریه یکی از معروف 2متقابل نمادین، اروینگ گافمن

تواند  گوی روزمره و نیز مکالمات تلفنی است، اما میورو در گفتدراگرچه عمدتاً دربارۀ ارتباط رو

معرفی خود در »توجه قرار بگیرد. وی در کتاب ای تعامل و ارتباط نیز موردبرای اشکال رسانه

کردن ها برای عمل داند که افراد و گروههایی می(، معرفی خود را شیوه8770)4«زندگی روزمره

گیرند. گافمن برای فهم تعامالت اجتماعی روزمره، کار میو بیان و معرفی خودشان به دیگران به

کند. او با استفاده از استعاره نمایش، زندگی استفاده می 4«نمایش»از یک استعاره هنری یعنی 

های مختلف ر صحنههای متعددی را دکند که در آن، هریک از ما نقش اجتماعی را توصیف می

« داریمکنیم و برای هر مخاطبی، نسخۀ نسبتاً متفاوتی از خودمان عرضه میاجتماعی بازی می

(. امروزه برای تحلیل روابط اجتماعی و تحوالت رفتاری در 824ـ  829: 8472زاده، )مهدی

ن گافم(. »8474توجه است )سرابی، شدت موردای، نظریۀ نمایش گافمن بهجامعۀ شبکه

تولید و تشدید ای بازگونه تعامالت روزمره، در تعامالت رسانهکند که ویژگی نمایش استدالل می

های رسانه الفی در کتاب موضوعات اصلی در نظریه(. دن 829: 8472زاده، )مهدی« شود می

9«شدۀ اینترنتی ایتعامالت رسانه»نویسد: ( می2009)
، 9اسپیسهایی مثل مایسایتدر وب 

اسپیس است. کاربران مایچهره شده بهکنندگی، جایگزینی برای تعامالت چهرهجای تشدید به

(. هرlaughey, 2007: 84« )دهندها قرار میشکل صمیمانه با دیگر پروفایلهایشان را بهپروفایل
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های جدید شناسی فنّاوری چند گافمن مطلبی دربارۀ فنّاوری اطالعات و آثار اجتماعی و روان

های وی در حوزۀ مطالعات جامعۀ اطالعاتی توجۀ های اخیر، به نظریه است، اما در سالننوشته 

است داده  های هویت در فضای مجازی را تحت تأثیر قرارای که نظریهگونهاست. بهویژه شده 

کند که هویت آن چیزی نیست که ما هستیم، هویت،  (. گافمن تصریح می8489)شاهمیری، 

سازیم و از طریق انتخاب لباس، اشیاء و رفتار به آن جامه عمل میت که ما میچیزی اس

(. گافمن بر مدیریت هویت شخصی در تعامالت اجتماعی تأکید 8489پوشانیم )شاهمیری: 

ویژه در حوزۀ فنّاوری اطالعات و ارتباطات در دو دهۀ دارد. از سویی تحوالت تکنولوژیکی به

است. بر این اساس، امروزه تحقق نقشهای جامعه را تغییر شکل داده ها و ساختاراخیر بنیان

است )سرابی، های اجتماعی مجازی تسریع شده ها در شبکههای مختلف و تمایز میان این نقش

مطالعات فضای مجازی و مشخصاً تحت های محورهای اخیر، یکی از پرسش (. در سال8474

ن ادعا کرد فضای مجازی، پشت صحنۀ بروز اجتماعی و توا تأثیر گافمن این است که آیا می

(. در این پژوهش نیز یک 8474فضای عینی، جلوی صحنۀ بروز اجتماعی است؟ )سرابی، 

های بازیگران توان تأثیرگذاری رفتار بررسی مهم متأثر از این نظریه، این است که چگونه می

 یص داد. های مجازی را مدیریت و هویت مجازی افراد را تشخشبکه

یافتن  ای، و با هدف کاهشالین در جامعۀ شبکهحال، برای ارزیابی اطالعات آندر این

های اجتماعی گونۀ بازیگران شبکهآمیز، ضمن توجه به رفتارهای نمایشهای مخاطره فعالیت

هایی را پیرامون موضوعات رفتار ارتباطی  (. روشDonath, 2007: 3) 1دهیمجازی، نظریۀ عالمت

دهد که افراد دهی، یک چارچوب برای درک این موضوع ارائه میدهد. نظریۀ عالمترائه میا

دهند. تئوری عالمتچگونه اطالعات را بر روی پروفایل سایت شبکۀ اجتماعی خود ارائه می

دهی به بررسی چگونگی توسعه هویت و اعتماد در نتیجه معرفی افراد توسط خودشان در سایت

دنبال توضیح این  دهی، به(. نظریۀ عالمتAhn,2011پردازد )اجتماعی میهای های شبکه

بیشتر اطالعاتی که افراد می»کند. مسئله است که چه چیزی صداقت در ارتباط را حفظ می

طور الین)، بهصورت آنچهره و چه بهبه صورت چهره خواهند در مورد دیگران بدانند )چه به

های قابل درکی  ها و فعالیت ها، که ویژگیبنابراین ما برسیگنال مستقیم قابل مشاهده نیست.

(. Donath, 2007: 3« )کنیمدهند، تکیه میشده افراد را نشان میهای پنهان هستند و ویژگی

کند. برای اینکه ها را مدل میها( و خصوصیتها )عالمتاین نظریه، ارتباط بین سیگنال

های تولید سیگنال باید بیشتر از مزایای آن باشد. اساس نهسیگنالی قابل اطمینان باشد، هزی

 (.  Donath, 2007ها و شرایطی است که وجود دارند )دهی، آنالیز انواع سیگنالنظریۀ عالمت
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های )سیگنال2های متداولو سیگنال8های ارزیابیالین دوناث، سیگنالدر نظریۀ ارزیابی آن

های این اساس، سیگنالاست. بر  الین تعمیم داده شدهقراردادی( برای ارزیابی اطالعات آن

بند صفتی و  های متداول در قیدشدت قابل اطمینان هستند. از طرف دیگر، سیگنالارزیابی به

های قراردادی یک ویژگی هستند. برخالف سیگنالکنند، نیستند. آنها نشانگرکه منعکس می

های صی را نداشته باشند، قادر به ایجاد سیگنالهای ارزیابی، افرادی که واقعاً صفت مشخ

طور های متداول بهکنند. بر اساس این نظریه، سیگنالمتداولی هستند که خالف آن را بیان می

 (. DeAndrea, 2014شوند )الین و برای تأثیرگذاری بر دیگران، ظاهر میهای آنرایج در سبک

 3هوش اجتماعی

های اجتماعی مجازی، یک موضوع مهم تباطی کاربران شبکههای ار برای بررسی انواع کنش

همین منظور یک شاخص قابل ارزیابی، هوش  های اجتماعی کاربران است. بهبررسی مهارت

های گوناگون باشد. برای تبیین جنبه اجتماعی است که یکی از متغیرهای اصلی این پژوهش می

های آن تأکید اصلی اما برای تشریح مؤلفه گرفته شده،هوش اجتماعی، از نظریات مختلفی بهره

باشد. گلمن معتقد است نحوۀ ارتباط ما با  ( می2009) 4بر مدل هوش اجتماعی دانیل گلمن

ای که ارتباط با دنیای اجتماعی برای ما  گونهدیگران، دارای ارزش و اهمیت فراوانی است، به

اجتماعی را معادل عملکرد عاقالنه در  توان هوش آورد، بر این اساس، میهشیاری به ارمغان می

هوش اجتماعی، تمام حیطۀ ارتباطات »عقیدۀ گلمن،  (. به8478روابط انسانی دانست )گلمن، 

 (. Goleman, 2006: 186« )شود انسانی با دیگر افراد و با جهان را شامل می

تعاریف دو جزء اند، اما همه این پردازان چندین تعریف از هوش اجتماعی ارائه داده نظریه

ـ پاسخ و سازش آنها با دیگران و شرایط اجتماعی )گُلِمَن، 2ـ آگاهی از دیگران؛ 8مشترک دارند: 

کند افرادی که از لحاظ اجتماعی  ( عنوان می8789(. مارلو ) 2008، کوب و همکاران، 2009

کنند. ربه میباهوش هستند، زندگی هدفمند و پربرکتی را در مقابل زندگی مختصر و انفعالی تج

مساوی پنداشت و هوش اجتماعی را چنین تعریف کرد:  9اجتماعیوی هوش اجتماعی را با توانش

کردن  فردی و عملتوانایی درک احساسات، افکار و رفتار اشخاص شامل خود فرد در شرایط میان»

 (.Dong, Koper & Collaco, 2008:(163-162« طور مناسب بر اساس آن درکبه
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های کند که در آن حوزه هوش اجتماعی گلمن بر وضعیت تعامل مؤثر تأکید میمدل 

کنیم( و مهارت اجتماعی )عملی که بر اساس آگاهی اجتماعی )آنچه دربارۀ دیگران حس می

شوند و تا بیان پیشرفته و پیچیدههای پایه شروع میدهیم( از تواناییآگاهی اجتماعی انجام می

 (. Goleman, 2006یابند )تر پایان می

 چارچوب نظری پژوهش

های نابهنجار در دنیای بخش و یا رفتارامروزه به همان اندازه که رفتارها و روابط بهنجار و توسعه

بود. ها تأثیرگذار باشد، در دنیای مجازی نیز مؤثر خواهد  تواند بر روابط و زندگی انسان واقعی می

های ارتباطی، آیا هوش رشد تکنولوژیبهگسترش رو  بنابراین بررسی این موضوع که در شرایط

ها باشد،  کنندۀ روابط مجازی انسانتسهیل تواند شناختی می عنوان یک فاکتور رواناجتماعی به

 گرفت. توجه محققین این پژوهش قرار مورد

های اظهاریهایی را برای درک و کنترل خودحلدهی( راهتئوری سیگنالینگ )عالمت

دهد. همچنین نظریۀ معرفی خود گافمن که به بیان شرایط الین ارائه میکنندۀ آن گمراه

پردازد، نمایش خود را از جمله شروط الزم برای جلب اعتماد طرف تسهیل روابط انسانی می

های های خاص شبکه دلیل ویژگیداند، اما بهمقابل ارتباط و برقراری یک رابطه مؤثر می

توانند به آشکارگی هویت جدیدی در این فضا و متفاوت با هویت  می ارتباطی مجازی افراد

است که گانه این امکان را فراهم کرده های الکترونیک چندزنند، پدیدۀ هویتواقعی خود دست

شناختی های جمعیت جدید، حتی با تغییر ویژگی بار خود را به یک صورتافراد بتوانند هر

دهند. بنابراین چگونگی مدیریت ... در فضای مجازی نشانهمچون جنسیت، تحصیالت، شغل و

تواند به دنیای  های مضر و نابهنجار که حتی دامنه این روابط میروابط در جهت کنترل رفتار

 واقعی نیز کشیده شود، مهم است. 

های تئوری سیگنالینگ مفید باشد، اما موضوع مهم دیگری قدری حلرسد راهنظر میبه

های تعیین قابلیت ها و هزینهتوانند سیگنال است و اینکه آیا همۀ افراد می مغفول مانده

عقیدۀ نگارندگان،  درستی ارزیابی کنند؟ بهالین را بهاطمینان اطالعات برای رفتارهای آن

کارگیری درست این های شخصیتی برای دریافت و به شناختی و برخی ویژگی فاکتورهای روان

ت اجتماعی ضروری است که از جمله آنها ویژگی هوش افراد است، اما در ها در تعامالسیگنال

دیگر،  عبارت توجه است که متمایز از هوش فنی و انتزاعی است. بهای از هوش مورد اینجا جنبه
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فردی مؤثر کاربران کمک کند و دهنده باشد که به تجربۀ میان تواند یاری آن بخشی از هوش می

بخش تحلیل است. در ادامه و در  شدهاز این هوش اجتماعی نامیده این همان است که پیش 

 گرفت. بررسی و ارزیابی قرار خواهد  ها این موضوع موردیافته

های مختلف هوش اجتماعی برابر نیستند، ها در مؤلفه حال اگر بپذیریم همۀ انساندر این

نیز برابر نخواهد بود. باید توجه داشت الین آنها گشایی اجتماعی آنهای مشکلبنابراین توانایی

است. به عبارتی، در فقدان ها تغییر یافته ها و ابراز توجهابرازیالین، شکل خودکه در شرایط آن

ها، های غیرکالمی مانند ژستهای اجتماعی و نبود شرایطی برای درک و دریافت سرنخسرنخ

سوی  الین بهافتد، کاربران آنقعی اتفاق میتغییر حاالت چهره و... همانند آنچه در دنیای وا

اند، تئوری های عاطفی و... سوق یافتهها، نوشتاراستفاده از تصاویر در پروفایل، انواع استیکر

ها تأکید دارد، از سویی همۀ اینها فاکتورهای مهارت سیگنالینگ بر درک درست این سرنخ

های فنی و انتزاعی از هوش که از جنبه شود. این جنبه اجتماعی هوش اجتماعی را شامل می

توان دریافت و ارزیابی گیرد. بنابراین نمیدرستی استعداد را نیز در بر میهوش متمایز است، به

بران را بدون توجه به الین کارهای آنابرازیهای ارتباطی و خودها در رفتاردرست سیگنال

 میزان و سطح هوش اجتماعی آنان، انتظار داشت. 

 مدل مفهومی تحقیق

 است. شده  عنوان مدل مفهومی پژوهش ارائه شکل زیر باتوجه به متغیرهای تحقیق به

 
 مدل مفهومی پژوهش
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 های پژوهشفرضیه

 فرضیۀ اصلی

های اجتماعی رابطۀ معنادار وجود بین هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه 

 دارد. 

 فرضیات فرعی

های اجتماعی عات اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکهـ بین پردازش اطال8

 رابطۀ معنادار وجود دارد. 

های اجتماعی رابطۀ معنادار ـ بین آگاهی اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه2

 وجود دارد. 

ر های اجتماعی رابطۀ معناداـ بین مهارت اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه4

 وجود دارد. 

شناختی )سن، جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، وضعیت های جمعیتـ بین مؤلفه4

 . های اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارداشتغال( و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه

 شناسی پژوهشروش

تحقیق علمی، نقش مهمی در دستیابی پژوهشگر به اهداف و نتایج  روش پژوهش در یک

مند یک چارچوب نظاماست تا بر اساس یک سعی شده کند. در این تحقیق، پژوهش ایفا می

از نظر بگیرد. پژوهش حاضر،  واقعیت معین و جریان اجتماعی مورد مطالعه و سنجش قرار

هدف کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی و روش پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 

باشد که در بازۀ  نفر می 84442به تعداد  79ـ  79ی در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه راز

( حداقل از یک شبکۀ اجتماعی مجازی تلفن 8479انجام این پژوهش )خرداد و تیرماه زمانی 

نفر مرد و  4898نفر در مقطع کارشناسی شامل  7708از این تعداد اند. همراه استفاده کرده

نفر  8989نفر مرد و  8884ارشد شامل مقطع کارشناسی نفر در 2977نفر زن، همچنین  9940

بر نفر زن در حال تحصیل بودند.  489نفر مرد و  490نفر در مقطع دکتری شامل  849زن، و 

تحقیق، با توجه به جمعیت آماری و براساس فرمول کوکران  همین اساس، حجم نمونه در این



  209 های اجتماعی هوش اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکهبررسی 

 

ای و بر اساس مقطع تحصیلی طبقه شیوۀ تصادفی گیری بهدست آمد. نمونهنفر به 499

 دانشجویان انجام شد. 

آوری گردید. برای جمع آوریجمع میدانی و ایکتابخانه پژوهش، به دو شیوۀ این در هاداده

های (، و برای داده2008های مربوط به هوش اجتماعی، از پرسشنامۀ استاندارد ترومسو )داده

شد.  ساخته استفاده اجتماعی از پرسشنامۀ محققهای نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه

سؤال است. روایی نسخۀ  82پرسشنامۀ نوع ارتباطات مجازی، دارای دو زیرمقیاس و در مجموع 

مقیاس هوش »فارسی مقیاس هوش اجتماعی ترومسو در مطالعات متعدد از جمله در پژوهش 

شده است. بر این اساس،  (، تأیید8487« )اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی نسخه فارسی

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ساختار سه عاملی مشابه با مقیاس اصلی را شناسایی کرد: »

درصد  97/49ها پردازش اطالعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی که این عامل

 (. 84: 8487)رضایی، « کردند واریانس کل را تبیین می

های سنجش نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه»ه ساخت روایی پرسشنامۀ محقق

، از نوع اعتبار صوری )تأییدشده توسط چهار استاد دانشگاه شامل؛ یک استاد «اجتماعی

شناسی و یک متخصص آمار( و اعتبار سازه شناسی، یک استاد روانارتباطات، یک استاد جامعه

ع ارتباطات مجازی توسط آزمون آلفای ای )تأیید ساختار عاملی مقیاس( است. پایایی مقیاس نو

نفر از دانشجویان  40ای دوباره بر روی شد به این صورت که با فاصله دو هفتهکرونباخ تأیید 

عنوان شاخص ضریب  بار اجرا بهشد. سپس ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو اجرا

و برای  898/0کل مقیاس برابر شد. در نتیجه، ضریب پایایی برای گرفته نظر پایایی مقیاس در

بود. نتایج  989/0و برای زیر مقیاس ارتباطات نابهنجار  828/0زیر مقیاس ارتباطات بهنجار 

 طور قابل قبولی پایاست. نشان داد پرسشنامه، به

در این تحقیق، از معادالت ساختاری برای طراحی مدل، استفاده شد و برای سنجش وجود 

ها از آزمون ضریب همبستگی از نوع معادالت ساختاری و برای برآورد و نوع رابطۀ بین متغیر

گردید. برای  استفاده (Multiple)مقدار یک متغیر بر اساس سایر متغیرها از رگرسیون چندگانه

و برای تأیید روابط بین متغیرها در قالب مدل  Spss21افزار ها از نرمتجزیه و تحلیل داده

 شد. استفاده AMOS21  افزار گیری از نرم اندازه
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 های پژوهشتعریف عملیاتی متغیر

 هوش اجتماعی

کردن متغیر هوش اجتماعی، از پرسشنامۀ هوش اجتماعی ترومسو  پذیربرای عملیاتی و سنجش

(TSISاستفاده )اند کرده( این پرسشنامه را تهیه2008)4و داهل 2، مارتین یوسن8گردید. سیلورا

مقیاس اندازه است. این مقیاس هوش اجتماعی را بر اساس سه خردهگزارشی که یک ابزار خود

ـ آگاهی 4( و SSـ مهارت اجتماعی )2(، SIPـ پردازش اطالعات اجتماعی )8کند: گیری می

 (. 8487( )رضایی، SAاجتماعی )

 نوع ارتباطات مجازی

ار و ارتباطات مضر بخش و بهنجبعد؛ ارتباطات توسعه در این پژوهش، نوع ارتباطات مجازی در دو

 است: های معینی به شرح زیر تعیین شدهشود و برای هرکدام شاخص و نابهنجار بررسی می

افشایی، حمایت اجتماعی، اشتراکبخش و بهنجار مجازی: خودهای ارتباطات توسعهشاخص

 گذاری اطالعات، همدلی و همنوایی گروهی، احساس شادمانی، ارتباط با دوستان آشنا. 

یابی، های ارتباطات مضر و نابهنجار مجازی: قلدری، گریز از تنهایی و دوستصشاخ

و ترلو،  2088جنسی مجازی )آهن، الین، رفتارگمنامی، مزاحمت سایبری، پرخاشگری آن

 (. 8470تومیک و لنگل، 

 شد. در این پژوهش برای سنجش ارتباطات مجازی از  پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

 پژوهش هاییافته

 های توصیفییافته

های اصلی پژوهش ارائه شناختی و متغیرهای جمعیتتوصیف آماری پژوهش در دو بخش متغیر

نفر شرکت 499شناختی، از های جمعیتاساس نتایج حاصل از توصیف متغیراست. بر شده  

دربارۀ سن باشند. درصد مرد می 9/28درصد از کل نمونه زن و  9/98کننده در این پژوهش، 

درصد  8سال،  29تا  88درصد از کل نمونه بین  4/70پاسخگویان، نتایج حاکی از آن است که 

سال سن دارند.  48درصد بیشتر از  9/0سال و  49تا  48درصد بین  8/8سال،  49تا  28بین 

                                                           
1 Silvera 
2 Martinussen 

3 Dahl 
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ها دربارۀ مقطع تحصیلی کنندگان در گروه سنی جوان قرار داشتند. یافته بیشتر شرکت

 9/9ارشد و درصد کارشناسی 4/87درصد مقطع کارشناسی،  8/94دهد؛ یان نشان میپاسخگو

کنندگان مربوط کنند. بیشترین فراوانی شرکتدرصد از کل نمونه در مقطع دکترا تحصیل می

صورت تصادفی و از طبقات مختلف  های این پژوهش بهباشد. نمونه به مقطع کارشناسی می

 اند. تحصیلی انتخاب شده

طبقه ارائه شد. جمع  9رخصوص نوع ارتباط مجازی، تعدادی سؤال در طیف لیکرت با د

دهد که بین های اجتماعی را نشان میها، نمرۀ نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکهنمرات گویه

حداکثر نمره )ارتباط کامالً بهنجار(  90حداقل نمره )ارتباط کامالً نابهنجار( و نمرۀ  82نمرۀ 

اظهاری آنها، ارتباط کنندگان براساس نتایج خوددرصد از شرکت 9/48ها، د. بنابر یافتهقرار دار

( در شبکه84ـ  24درصد ارتباط تقریباً نابهنجار )نمره  7/48(، و 29ـ  49تقریباً بهنجار )نمره 

ای هتوان گفت، نوع ارتباطات بیش از نیمی از کاربران شبکه اند. میهای اجتماعی مجازی داشته

 اجتماعی مجازی از نوع ارتباطات تقریباً بهنجار است. 

طبقه ارائه شد. نتایج نشان  9دربارۀ شاخص هوش اجتماعی نیز سؤاالتی در طیف لیکرت با 

 9/9، 42تا  28درصد دارای نمرۀ هوش اجتماعی بین  8/0های پژوهش، داد از کل آزمودنی

درصد دارای  4/44، 84تا  94ای نمرۀ بین درصد دار 9/87، 94تا  44درصد دارای نمرۀ بین 

درصد دارای نمرۀ هوش  4/8و  829تا  809درصد دارای نمرۀ بین  9/28، 809تا  89نمرۀ بین 

ها در این پژوهش باشند. میانگین نمرۀ هوش اجتماعی آزمودنیمی 849تا  829اجتماعی 

تا  89مربوط به نمرات طبقۀ  هاباشد. بیشترین فراوانی نمرۀ هوش اجتماعی آزمودنی می 98/74

شده در مقیاس سنجش هوش اجتماعی ترومسو برابر است. باالترین نمرۀ در نظر گرفته 809

 است.  849

 های استنباطییافته

بران برای بررسی وجود و نوع رابطۀ بین متغیرهای هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کار

دنبال  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و به های اجتماعی و بررسی فرضیات پژوهششبکه

گیری و از  روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه گردید. تأییدآن از رگرسیون خطی استفاده

گرفت. در ابتدا آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی صورت AMOSافزار  طریق نرم
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است، نتایج ور که در جدول زیر آمده ط شد. همانکار برده ها از توزیع نرمال، بهپیروی داده

 کنند. داد متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی مینشان

 ها از توزیع نرمالـ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده 1جدول

 نتیجه داری سطح معنی zمقدار آماره انحراف معیار میانگین متغیر

 نرمال 490/0 894/0 989/0 20/2 باط مجازینوع ارت

 نرمال 409/0 799/0 999/0 84/2 هوش اجتماعی

 نرمال 094/0 284/8 824/8 99/4 اطالعات اجتماعی

 نرمال 499/0 784/0 828/8 90/4 آگاهی اجتماعی

 نرمال 294/0 089/8 798/0 20/4 های اجتماعیمهارت

برای بررسی فرضیات اجرا شد. با توجه به  در ادامه، آزمون ضریب همبستگی پیرسون

داری در آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه آن با میزان خطای مجاز سطوح معنی

بین پژوهش )هوش اجتماعی، پردازش همه متغیرهای پیشدرصد بین  79با اطمینان  09/0

ارتباطات مجازی(  اطالعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی( با متغیر مالک )نوع

عبارتی، هرچه هوش مستقیم و مثبت وجود دارد؛ به از نوعدار از نظر آماری رابطۀ معنی

های اجتماعی باالتر باشد، نوع ارتباطات مجازی آنها بهنجارتر خواهد اجتماعی کاربران شبکه

 بود و بلعکس. 

 ـ ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات پژوهش 2جدول

 پژوهشمتغیرهای 
مقدار ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 داری معنی
 نتیجه آزمون

وع
 ن

ی
جاز

ت م
طا

تبا
 ار

 000/0 998/0 هوش اجتماعی
وجود رابطۀ مستقیم و 

 مثبت

پردازش اطالعات 

 اجتماعی
978/0 000/0 

وجود رابطۀ مستقیم و 

 مثبت

 000/0 999/0 آگاهی اجتماعی
وجود رابطۀ مستقیم و 

 مثبت

 000/0 984/0 تماعیمهارت اج
وجود رابطۀ مستقیم و 

 مثبت
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های شناختی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکههای جمعیتمؤلفههمچنین رابطۀ بین 

اجتماعی بررسی گردید. به این منظور، با توجه به سطوح متغیرهای تحقیق از آزمون کای

اسکور )خی حاصل از آزمون کایداری اسکور )خی دو( استفاده شد. با توجه به سطوح معنی

گردد، درصد مشاهده می 79با اطمینان  09/0دو( و مقایسه آنها با میزان خطای مجاز 

یک از متغیرهای جمعیتغیراز متغیر جنسیت که با نوع ارتباطات مجازی رابطه دارد، هیچ به

ها نمیآزمودنی داری با نوع ارتباطات مجازیشناختی دیگر از نظر آماری دارای رابطه معنی

های زنی که در این پژوهش درصد از آزمودنی 9/48ها نشان داد؛ باشند. همچنین بررسی

درصد  9/49که  باشند، درحالیاند، دارای ارتباط نابهنجار و تقریباً نابهنجار میشرکت کرده

 باشند. آقایان دارای این نوع ارتباط می

 شناختی و نوع ارتباطات مجازی کاربرانجمعیت هایـ بررسی رابطۀ بین مؤلفه 3جدول

 نتیجه آزمون داری سطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو متغیرهای پژوهش

ی
جاز

ت م
طا

تبا
 ار

وع
ن

 

 رابطه وجود دارد 009/0 4 724/84 جنسیت

 مستقل هستند 792/0 82 920/4 سن

 مستقل هستند 924/0 8 287/9 وضعیت تأهل

 مستقل هستند 948/0 8 849/9 مقطع تحصیلی

 مستقل هستند 779/0 8 498/8 وضعیت اشتغال

 ها بر حسب جنسیت آنهاـ توزیع درصد فراوانی نوع ارتباط آزمودنی 4جدول 

 نوع ارتباط مجازی
 درصد فراوانی برحسب جنسیت

 زن مرد

 9/98 9/94 بهنجار و تقریباً بهنجار

 9/48 9/49 نابهنجار و تقریباً نابهنجار

 800 800 کل

 آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد، معادله رگسیون برابر است با:  دست همچنین نتایج به

 = نوع ارتباط مجازی  04/2+  4/0)هوش اجتماعی( 

گردید که معادله شده در جدول ضرایب رگرسیونی، مشاهده با توجه به ضریب تعیین ارائه

 نماید. بینی می درستی پیشانس را بهدرصد تغییرات واری 9/99آمده  دست خط به
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 هوش اجتماعی و نوع ارتباط مجازیـ معادله خط رگرسیون رابطۀ بین  2شکل 

 4گیری این متغیر از در ادامه، ساختار عاملی متغیر هوش اجتماعی بررسی و برای اندازه

ها تشافی بر تمامی سنجهتحلیل عاملی اک SPSS 21افزار  مؤلفه بهره گرفته شد. با استفاده از نرم

است که بیانگر  Bartlettـ  KMOدهندۀ نتایج حاصل از آزمون  صورت گرفت. جدول زیر نشان

 باشند.  های این سازه می بالمانع بودن انجام تحلیل عاملی بر روی داده

 Bartlettـ  KMOـ نتایج آزمون  5جدول

 KMO 994/0گیری معیار کفایت نمونه

 آزمون بارتلت

 889/249 دوکای 

 4 درجه آزادی

 000/0 داریسطح معنی

شده  تولید شده، از ماتریس همبستگی دوباره در ادامه برای بررسی تناسب عوامل استخراج

شد. این ماتریس، همبستگی بین عوامل را با استفاده از بار آنها بر روی عوامل بهره گرفته 

کند. مطابق جدول  اصلی بین متغیرها مقایسه می  شده محاسبه و آنها را با همبستگی استخراج

 مکنون را شناسایی و استخراج نماید.  زیر، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عامل

 ـ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 6جدول

 بار عاملی مؤلفه

 844/0 پردازش اطالعات اجتماعی

 994/0 آگاهی اجتماعی

 827/0 ماعیهای اجت مهارت
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نمایی روابط بین این عامل و  پس از شناسایی عامل مکنون هوش اجتماعی، درست

گیری و از  متغیرهای مشهود آزمون شد. این امر، با تأیید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه

هوش متغیر است،  آمده 9طور که در جدول  صورت گرفت. همان AMOSافزار  طریق نرم

 باشد.  های اجتماعی میبر نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه 94/0ارای تأثیر اجتماعی د

 ـ بررسی فرضیه پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری 7جدول

 فرضیه اصلی پژوهش
 میزان

 تأثیر

سطح 

 داری معنی

نتیجه 

 فرض

های بین هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه

 جود دارد.اجتماعی رابطه و
 تأیید 000/0 94/0

گیری متغیر مکنون هوش اجتماعی را در حالت تخمین استاندارد نشان ، مدل اندازه4شکل 

دهد. بارهای عاملی مدل، در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هریک از متغیرها و یا می

 دهد. ئه میها را توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را ارا گویه

 

 
 جتماعی در حالت تخمین استانداردگیری متغیر هوش اـ مدل اندازه 3شکل

های مربوط به بودن مدل هوش اجتماعی، از شاخص منظور بررسی مناسب در ادامه، به

آورند که محقق را دست میهای برازش، مقادیری آماری را بهبرازش مدل استفاده شد. شاخص

های برازش متعدد،  کنند. از میان شاخصتر یاری میتخاب الگوی مناسببرای تشخیص یا ان

ها محسوب کای است که در عین حال، پایه و اساس سایر شاخصترین آنها مجذورپرکاربرد



282 8477/ بهار  98 شماره/ انزدهمش سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

دهد. تر باشد، برازش بهتر الگو را نشان می کای به صفر نزدیکشود. هرچه مقدار مجذور می

کای تأثیرگذار هستند و مقدار آن را بزرگ میر مقدار مجذورحجم نمونه و تعداد روابط الگو ب

آید. در نتیجه، در کنار این دست نمیکای، نتایج مطلوب بهکنند؛ بنابراین با اتکا بر مقدار مجذور

 نیکویی هایشود. شاخص های دیگری نیز برای برازش الگوها استفاده میشاخص از شاخص

(، شاخص CFIتطبیقی ) (، شاخص برازشAGFI) ده یلتعد (، نیکویی برازشGFIبرازش )

های خوب، الگو (، برایIFI(، شاخص برازش افزایشی )NFIبرازش هنجارشده )بنتلر ـ بونت( )

می نشان را الگو برازش نسبتاً خوب نیز 8/0باالی  مقادیر و شوندمی تفسیر 79/0تا  70/0بین 

 این برازندگی ( برایRMSEA) تقریب مجذورات میانگین خطای شاخص ریشۀ دهد. همچنین

 قابل برازندگی 8/0تا  0/8خوب،  ، برازندگی8/0شد. براین اساس، مقادیر کمتر از مدل استفاده 

 دهد. می نشان را صفر، بیشترین برازندگی به تر مقادیر نزدیک و قبول

آن با دامنه باشد. با توجه به نتایج و مقایسه  دهندۀ نتایج تحلیل مدل می ، نشان8جدول 

گرفته و  های برازندگی مدل، در دامنۀ قابل قبول قرارقابل قبول مشخص شد، تمامی شاخص

آمده از نوع اشباع و  دست های گردآوری شده با مدل مطلوب است. مدل به بنابراین تناسب داده

 باشد.  برازندگی مدل نهایی هوش اجتماعی مورد تأیید می

 گیری متغیر هوش اجتماعیل اندازههای برازش مدـ شاخص 8جدول 

 عنوان شاخص مقدار دامنه مطلوب نتیجه 

0 تأیید مدل کایمجذور  
  

  
 9 0   

  
 

RMSEA< 09/0 مورد قبول ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  0 RMSEA 

 RMR ≥ 0 0 RMR تأیید مدل ریشه میانگین مربعات باقیمانده

GFI > 70/0 أیید مدلت نیکویی برازش  8 GFI 

AGFI > 89/0 تأیید مدل شاخص نیکویی برازش اصالح شده  8 AGFI 

NFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش هنجار شده )بنتلر ـ بونت (  8 NFI 

CFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش تطبیقی  8 CFI 

IFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش افزایشی  8 IFI 

گرفت.  بحث قرارل معادالت ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد مورددر ادامه، مد

، مشخص شد تمامی 7شده در جدول  آمده با دامنۀ مطلوب ارائه دست با مقایسه نتایج به

های  اند و بنابراین تناسب دادههای برازندگی مدل پژوهش در این دامنه قرار گرفته شاخص
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ت. لذا برازندگی مدل معادالت ساختاری تحقیق مورد تأیید گردآوری شده با مدل مطلوب اس

 باشد.  می

 های برازش مدل معادالت ساختاریـ شاخص 9جدول 

 عنوان شاخص مقدار دامنۀ مطلوب نتیجه 

0 تأیید مدل کایمجذور  
  

  
 9 799/8   

  
 

RMSEA < 09/0 مورد قبول ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  092/0 RMSEA 

 RMR ≥ 0 082/0 RMR تأیید مدل ریشه میانگین مربعات باقیمانده

GFI > 70/0 تأیید مدل نیکویی برازش  774/0 GFI 

AGFI > 89/0 تأیید مدل شاخص نیکویی برازش اصالح شده  799/0 AGFI 

NFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش هنجار شده )بنتلر ـ بونت(  774/0 NFI 

CFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش تطبیقی  779/0 CFI 

IFI > 70/0 تأیید مدل شاخص برازش افزایشی  779/0 IFI 

 
 ـ مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد 4شکل 

با متغیر نوع  94/0براساس مدل معادالت ساختاری، متغیر هوش اجتماعی با ضریب تأثیر 

ه دارد. همچنین متغیر هوش اجتماعی با سه مؤلفه خود شامل: اطالعات ارتباطات مجازی رابط

رابطه  84/0و  90/0، 88/0اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی به ترتیب با ضرایب 

عبارتی وزنی که سه متغیر اطالعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی در دارد. به



284 8477/ بهار  98 شماره/ انزدهمش سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

باشند. براساس الگوی فوق ۀ میزان هوش اجتماعی فرد میکنند الگوی پژوهش دارند، تعیین

 رابطه هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی یک سویه است. 

 گیری بحث و نتیجه

های حاصل از مطالعات پیشینه، اگر هوش اجتماعی را معادل عملکرد عاقالنه در مطابق یافته 

ز دیگران و پاسخ و سازش آنها با هایی مثل آگاهی اروابط انسانی بدانیم، این هوش مؤلفه

دیگران و شرایط اجتماعی را دربر دارد. افرادی که از لحاظ اجتماعی باهوش هستند، تجربه 

شود. توسعه و  تری دارند که به پذیرش و سازش با دیگران منتهی میفردی مثبت و موفقمیان

کند. ن و مؤثر را فراهم میهای مختلف هوش اجتماعی در افراد، امکان تعامالت رواپرورش جنبه

روان مرتبط ابعادی از هوش اجتماعی مانند؛ ابراز وجود )که با جنبۀ عزت نفس در بحث سالمت

کردن بر طبق این  دادن به احتیاجات سایرین و عمل معنای اهمیت است(، ابراز توجه به

رتباطی کاربران دهی به نوع تعامالت ااحتیاجات، و درک همدالنه، امروزه نقش مهمی در جهت

دهی هویت مجازی کاربران و های هوش اجتماعی، در شکلهای اجتماعی دارد. این جنبهشبکه

های اجتماعی مجازی های ارتباطی در شبکهنیز چگونگی و میزان درک و تفسیر آنها از سیگنال

ی هاهای بخش پیمایش این پژوهش، هوش اجتماعی کاربران شبکهمؤثر است. براساس یافته

بخش بودن یا نابهنجار و مضر بودن اجتماعی با نوع ارتباطات مجازی آنها اعم از بهنجار و توسعه

 ارتباط مستقیم و تقریباً قوی دارد. 

یافته در بستر فضای مجازی، شکل جدیدی از تجربۀ زندگی را گری نوین شکل فضای کنش

صادی، سیاسی، فرهنگی و های اقتهای اجتماعی در تمامی حوزهپیش روی کاربران شبکه

است که براین اساس تعریف شکل جدیدی از هوش اجتماعی با عنوان اجتماعی قرار داده 

تواند ترکیبی از تعاریف و  رسد. این هوش، مینظر میمناسب به« هوش اجتماعی مجازی»

های تئوری سیگنالینگ دوناث ( و جنبه2009الزامات هوش اجتماعی مورد تأکید گلمن )

الین را تبیین کند، اما با تواند بخشی از تعامالت کاربران آن ( باشد. هوش اجتماعی می2009)

های ارتباطی جدید کاربران فضای مجازی، که متفاوت است از آنچه ها و مدلتوجه به چارچوب

های متفاوتی از نحوه تواند برجنبه مجازی میاجتماعیافتد، هوشکه در دنیای واقعی اتفاق می

 های مجازی تأکید داشته باشد. یریت تعامالت کاربران شبکهمد
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شود:  اجتماعی مجازی به این صورت پیشنهاد می هایی برای هوشبر این اساس، مؤلفه

الین )آگاهی از نالین(، آگاهی اجتماعی آالین )درک و کنترل اطالعات آنپردازش اطالعات آن

های مجازی، آگاهی از مسائل اجتماعی شبکههای اجتماعی های ارتباطی شبکه استراتژی

 اجتماعی مجازی(، مهارت اجتماعی مجازی )آداب معاشرت مجازی(. 

یکی دیگر از موضوعات مهم، توسعه هویت و اعتماد در نتیجه معرفی افراد توسط خودشان 

ها  سانکنندۀ بسیاری از انواع ارتباطات مجازی ان تواند تعیین های اجتماعی است که میدر شبکه

یابی، مزاحمت سایبری، قلدری مجازی و... باشد. از نوایی اجتماعی، دوستاعم از، همدلی، هم

های جدیدی را دربارۀ تابع ارتباطی رفتار مجازی توان فرضیه طریق این چارچوب جدید می

های آمیز مجازی مطابق با چارچوبهای مخاطره ترسیم کرد و اگر هدف کاهش یافتن فعالیت

تواند چارچوبی  اجتماعی مجازی میگی و هنجاری جوامع باشد، این تبیین جدید از هوشفرهن

 الین ارائه دهد. را برای فهم تولید و ارزیابی رفتارهای آن

الین های سایبری در فضای آنبرخی از پیامدهای رفتاری از جمله پرخاشگری یا مزاحمت

ها، های غیرکالمی مانند ژستکه سرنخدلیل عدم دیدن عاطفی است. در فضای ارتباطی  به

تواند به کاربران برای هدایت تعامالت کمک کند، میای چندان نمیحرکات بدن و بیانات چهره

بایست کاربر فضای مجازی بتواند با برخورداری از توانمندی شخصی در جهت کاهش فاصله 

است که ما در اینجا به  روانی موجود در فضای مجازی حرکت کند. این توانمندی همان هوشی

های اجتماعی مجازی را نسبت به گوییم. این هوش کاربر شبکهاجتماعی مجازی میآن هوش

های ارتباطی را دریافت و تواند بهتر بازخورد کند. فرد میالین، حساس میپیچیدگی موقعیت آن

الین و میان هویت آفتوانند  اند که مردم آزادانه میحالت کاربران متوجهکند. در اینتفسیر

 هویت مجازی خود در حرکت باشند. 

( را مبنی بر اینکه عالقه اجتماعی همراه با 2009)8های پژوهش، این دیدگاه نیک لییافته

های مربوط به تعلق پذیری، همکاری، و مشارکت داشتن در شبکۀ اجتماعی و احساس

کند؛ زیرا ت دارد، را تأیید میشدن توسط آن، با سالمت جسمی و روانی ارتباط مثب حمایت

ای بر عدم تعلق و نبود مشارکت اجتماعی باالی کاربران ارتباطات مجازی نابهنجار عمدتاً نشانه

گذاری اطالعات، توان ارتباطاتی از نوع؛ حمایت اجتماعی، اشتراکاست. در این شرایط، نمی

 اجتماعی را انتظار داشت.  هاینوایی گروهی و احساس شادمانی در فضای شبکههمدلی و هم

                                                           
1 Nick Leigh  
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اینکه فضای مجازی بستری برای بروز  های انتقادی نظری مبنی برنتایج این تحقیق، نگرانی

عبارتی بروز رفتارهای کند. بههای فرهنگی است را تأیید نمیهای نابهنجار و مخالف چارچوبرفتار

عی، و پردازش اطالعات اجتماعی نابهنجار همبستگی قوی با میزان آگاهی اجتماعی، مهارت اجتما

( که شرایط 8489های این تحقیق تأییدی است بر این دیدگاه مک کوایل )آنها دارد. یافته

 گذارد. اجتماعی و ساختار روانی افراد مشترکاً بر عادات کلی استفاده از رسانه اثر می

ای ارتباطی، تأییدی بر هگرایانه، آثار فناوریهای جبرهای این پژوهش برخالف دیدگاهیافته

گرایی اجتماعی است که بر اساس آن برای بررسی تأثیرات فناوری ارتباطی ما به موضع واقع

فهم روابط میان تکنولوژی، فرهنگ و تعامل اجتماعی نیاز داریم و تأثیرات سایر عوامل را نیز 

 باید در نظر گرفت. 

جنسیت با نوع ارتباطات مجازی است. نتایج این پژوهش، حاکی از وجود رابطۀ میان متغیر 

اند، دارای درصد باالتری از ارتباط نابهنجار و های زن که در این پژوهش شرکت کردهآزمودنی

اجتماعی دختران تر به پرورش هوش تقریباً نابهنجار نسبت به مردان بودند. بنابراین توجه جدی

 است. از سنین پایین در کنار پرورش سایر انواع هوش ضروری 
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