
 

 

ن،
يرا

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ان
ست

زم
و 

یز
پاي

م،
دو

ه 
ار

شم
م، 

شت
 ه

ره
دو

69
31

ص 
 ،

60
9

-
62

1
 

های  اجتماعی مجازی بر  رویه از شبکه تاثیر استفاده غیر متعارف و بی

  (کرمانشاهمورد مطالعه  )های  اجتماعی وانان به ناهنجاریجگرایش 

  تورج رستمی ، فردین منصوری،  اکبر طالب پور

 9/01/99: تاريخ پذيرش  9/8/99: تاريخ دريافت

 چکیده 
 مجازی اجتماعی های  شبکه از رویه بی و متعارف غیر حقیق حاضر با بررسی تأثیر استفادهت

ها و  سیبهای اجتماعی، سعی در شناسایی آ در گرایش جوانان شهر کرمانشاه به ناهنجاری
 تحقیق انجام روش .های ناشی از استفاده از این فناوری ارتباطی نوین دارد ناهنجاری
شهر کرمانشاه  ساله 1 تا  51جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان . باشد می پیمایشی

برای برآورد . نفر بوده اند  511  ، 31 5بر اساس سرشماری سال  که تشکیل داده اند
نفر برآورد  71 گردید و بر این اساس حجم نمونه  استفادهاز فرمول کوکران حجم نمونه 
مختلف در حوزه  های  به منظور تنظیم مدل نظری و فرضیات تحقیق از نظریه .شده است

نتایج تحقیق نشانگر آن است که ؛  .ایمعلوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی بهره گرفته
 شدن رنگ کم خانوادگی، تنش جنسی، انحراف ایی،؛ مدگر اجتماعی یها یناهنجار
 یها شبکه از متأثر تنهایی و انزوا و ریپذ بیآس دوستی هویت، بحران دینی، یها ارزش

همچنین نتایج . دارد وجود باالتر در بین پاسخگویان و متوسط حد مجازی، در اجتماعی
ی اجتماعی ها شبکهه از دهد؛ که ارتباط معنادار قوی بین استفادآزمون فرضیات نشان می

توان اذعان داشت  می با توجه به نتایج تحقیق. اجتماعی وجود دارد های  مجازی و ناهنجاری
 های  مجازی در گرایش جوانان مورد مطالعه به انواع ناهنجاری های  که استفاده از شبکه

 .اجتماعی نقش داشته اند
اعی، گرایش، بحران هویت، شبکه اجتماعی مجازی، ناهنجاری اجتم: کلیدی واژگان
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 مقدمه 

ی اجتمباعی در  هبا  شببکه به نحوی که این  خورده است وندیپ یاجتماع یها شبکهبا  ی مدرن امروزیزندگ
را تحبت   زیب چ همبه  یطبورکل  بهو  میمفاه ، ی، معانها حوزه یتمام وستهیپ هم بهو  دهیتن درهم یارتباطات قالب
در حبال دگرگبون سباختن     مبدرن  ارتباط انسان تیاساس فعال مثابه به یا شبکهطات ارتبا. اند دادهقرار  ریتأث

. نمبوده انبد   یو بوم را جهان یجهان را بوم به دیگر سخن این ارتباطات امروزه است یهمه ارتباطات انسان
، دنب گیر اجتمباعی قبرار مبی    یهبا  رسبانه  هبای   رمجموعبه یز به عنوان یکی ازاجتماعی یها شبکهاصطالح 

جدید ارتباطی چون اینترنبت و   یها شبکهپیدایی  واسطه بهکالن هستند که  یمیمفاه اعی،اجتم یها نهرسا
افبراد و   قیب ببر عال  نترنبت یحباکم ببر ا   یمکبان  یبب به علت  یاجتماع یها شبکه. اند آمدهتلفن همراه پدید 

همگبانی    مشبارکت  اجتمباعی ببر پایبه    یهبا  شببکه  درواقع، اند شدهنهاده  انیبن ی مشارکت کنندهها گروه
کبه   یا رسبانه در  تیفعال یو هدف برا زهیبا فراهم کردن انگ یشبکه اجتماع یها تیسا وب نیا. اند بناشده

 یمحورهبا  نیتبر  عمده. کشند یم نیآنال یایافراد را به دن یا ندهیفزا طور بهداشته،  یکم تیجذاب نیازا شیپ
. در ارتباط با مخاطبب اسبت   تالیجیو د نیامکانات آنال استفاده همزمان از یا رسانه دیجد یها یفنّاور نیا

شود بصورتی که در اثبر تمباس ببا ایبن      می یرفتار مخاطب در برابر رسانه دچار دگرگون د،یجد ارتباط نیدرا
 یساختار جادیباعث ا هیدوسورابطه  نیا. شود یم لیمنفعل به مخاطب فعال تبداز یک فرد مخاطب  عرصه

 یدوستانه امکبان برقبرار   یها طیمحبا خلق  یشبکه اجتماع هر چند. شود یم ها نهرسا دیدر نسل جد نینو
، امبا در کنبار امتیازهبایی کبه     انبد  آوردهکاربران خود به ارمغبان   یرا برا یاجتماع یارتباط و وفاق در زندگ

پیامدهای منفی ، تواند  می نوین های  رویه و اعتیاد گونه از این رسانه بی ی اجتماعی دارند، استفادهها شبکه
 گبر ید عببارت  به، دنآورزیادی را در زندگی افراد به وجود  های  ی بین نسلی و بطور کلی نابهنجاریها چالش

 باشبند؛  یمب به تهدید  شدن لیتبددر حال  ها شبکهرویه از این  بی امروزه در جامعه ما استفاده غیر متعارف و
 آتی خواهبد شبد، امبا شناسبایی ایبن تهدیبدها       های  تهدیدی که در صورت عدم شناسایی منجر به بحران

 .تلقی شود ها آنتواند گامی مؤثر در راستای کاهش یا حذف  می

 بیان مسأله 
ای در حبال  ه سبمت جامعبه شببکه   فنّاورانبه بب   -تحوالت بسبیار عظبیم علمبی    یرجوامع مختلف تحت تأث

هبایی  جوامع با چبالش این . فناوری استثر از أای است که ساختار آن متای، جامعهجامعه شبکه. اند حرکت
نهادهبایی نظیبر دولبت و     یو شبالوده شبکن   یریپبذ  یزهبای جدیبد، تمبا   چون نابرابری اجتمباعی، هویبت  

های اجتماعی در پژوهش، خالقیت، تعامبل و همزیسبتی جهبانی،    هایی چون نقش اینترنت و شبکه فرصت
هبا انسبجام   رسبد ببه علبت وجبود ایبن چبالش      یبه نظر م. اندرو شده گیری هویت سیال و غیره روبهشکل

. توسعه مانند ایران متزلزل شده است خصوص در کشورهای درحال به شبکه ایاجتماعی و هویتی در جامعه 
کند و تر می با گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی دنیای اجتماعی افراد را بسیار بزرگ شدن یفرایند جهان

 (.83 5، قادر زادهاحمد پور و )آورد ها به وجود می نیایی را در آنشدن چنین د یراحساس کنترل ناپذ
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 طور به هاایرانی میان در اجتماعی، بعنوان ابزارهای جامعه شبکه ای، هایشبکه اینترنت و از استفاده
 سلاین ن فاصله و دارد زیادی شیوع ایرانی جوانان میان در یژهو به اینترنت،. است یافته یشافزا یتوجه قابل

 تحقیقات بیشتر که نیست عجیب بنابراین،است؛  در استفاده از اینترنت فاحش تر یمیقد هاینسل سایر با
بنا بر  .دارد تعلق جوان نسل به ایران در اینترنت کاربران اکثریت دهدمی نشان اینترنت مورد درشده  انجام
 در دیگر هاینسل از بیش و بوده انایر در اینترنتی کاربران بیشترین سوم نسل نسلی، بندیتقسیم یک

 (.511 -511: 87 5ربیعی،. )گیرند می قرار های اجتماعی یازجمله ناهنجار اینترنت، از ناشی آثار معرض
فضای  پر کردنهای جدید رفتار اجتماعی برای  یوهشطوالنی شدن دوره جوانی و نوجوانی، رواج 

اجتماعی، اهمیت یافتن سبک زندگی و سیاست ی متداول ها شکافشدن  رنگ کمزندگی، فردی شدن و 
های  ینهزم ازجملهی سنتی همسایگی و نوسازی شهری ها شبکهیدگی پاش ازهمزندگی برای جوانان، 

متأثر از رشد  روندهادر کنار این  آنچه. اند دادهای هستند که شرایط جدید را پیش روی جوانان قرار  یاصل
 .ازپیش حفظ و ایجاد تنوع در اوقات فراغت برای جوانان است یشب است، اهمیت ذکر قابلی جدید ها رسانه

 الشعاع تحتی اجتماعی توانسته است فرهنگ فراغت و اجتماع فراغت را نیز ها شبکه باواسطهارتباطات 
 تا آورد می فراهم امکانی که هستند هایی پایگاه مجموعه یا پایگاه مجازی اجتماعی های شبکه. قرار دهد
 هم دیگران و بگذارند اشتراک به دیگران با را خودشان های فعالیت و افکار ها، مندی عالقه توانندب کاربران

 وب بر مبتنی هایسرویس از ایمجموعه اجتماعی، شبکه یک. شوند سهیم آنان با را ها فعالیت و افکار این
 ایجاد خود برای یخصوص یا عمومی توصیفات که آورد می فراهم اشخاص برای را امکان این که است
 میان از و بگذارند اشتراک به ها آن با را خود منابع کنند، برقرار ارتباط شبکه اعضای دیگر با یا کنند،

کنند، گمنامی، سرعت ارتباطات و سیال  استفاده جدید اتصاالت یافتن برای افراد، دیگر عمومی توصیفات
الگوهای ارتباطی و دوست بابی جوانان بر جای ی را در روابط جنسیتی و ا گستردهبودن آن پیامدهای 

ی از جوانان پدید ا دستهی را برای ا آزادکنندهتواند فضای  یمتداخل طبقه با جنسیت و جغرافیا . گذارد یم
ی ها شبکههمچنین . سازد رنگ کمهای رایج جنسیتی و اجتماعی را در فرهنگ جوانان  یمرزبندآورده و 

ی محسوس و عینی، تغییر ها مشارکتلیل سرمایه اجتماعی، انزوا و بریدگی از اجتماعی مجازی عموماٌ به تق
ی آموزش موزاییکی و سو بهی، سوگیری جوانان ا شبکهی آشنا به اجتماعات ها گروهروابط از اجتماعات و 

 یسون،ال و بوید) انجامد یمسازی  وار تودهیجه و درنت ها فرهنگ خردهها و  یقهسلشدن افراطی  قطعه قطعهنیز 
 117 : 5 .) 

ی اجتماعی ها شبکهرویه از  بی یرات استفاده غیر متعارف وتأثبا توجه به موارد فوق تحقیق حاضر با بررسی 
رویه از  بی یر استفاه غیر متعارف وتأثین تر مهماست که  سؤالمجازی در جوانان در پی پاسخگویی به این 

 های اجتماعی در شهر کرمانشاه چیست؟ یهنجارنای اجتماعی مجازی در گرایش جوانان به ها شبکه

 ضرورت و اهداف تحقیق

ی اجتمباعی و تبالش در   هبا  شببکه ضرورت مطالعه و بررسی آثار و پیامدهای منفی استفاده غیر متعارف از 
 در الکترونیکبی  ارتباطبات  هبای  یژگیوشود که بدانیم  یمزمانی نمایان  ها آنجهت کاهش یا از بین بردن 
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 ناشناس عمل، کرده است ؛ سرعت فراهم کاربران برای را رودررو روابط با متفاوت شرایطی مجازی فضای

 کند یمفراهم  مکان و نژاد قوم، طبقه، جنسیت، چون الزامات از فارغ را مشابهی و یکسان فضای ...و ماندن

 کباربران  ببرای  افتند، یم اتفاق فضا این در که تعامالتی. کند می ایجاد کاربران برای را متفاوتی تجارب که

 حقیقبی ببا   دنیبای  در را ها آن تعامالت و رفتار تواند یم که کندایجادمی جدیدی گرایش و اینترنتی ذهنیت

 هویبت،  ببا  ببازی  در کباربران  ببرای  را بیشبتری  انگیبزه  توانبد  یم اینترنتی ارتباطات. مواجه سازد تغییراتی

همچنین . است کمتر آن در شرمندگی ریسک که سازد مفراه یرواقعیغ ارائه تصویری و آزمایشی رفتارهای
 خصوصبی  و شخصی فضایی ایجاد با افراد برای را جدیدی خلوت داشتن امکان ارتباطی نوین های یفناور
 ببا  و کننبد  یمب  برقبرار  ارتبباط  یکبدیگر  ببا  افبراد  فضبا  این در. کند می فراهم افراد برای فضای مجازی در

 رواببط  از یا گسبترده  شببکه وگو  گفت یها اتاق و اجتماعی یها شبکه مانند امکانات اینترنت از یریگ بهره
 سبنتی  یها شبکه یدگیپاش ازهم موجب یجتدر به امر این. است کنترل یرقابلغ که گیرد یم شکل افراد میان
روز ساز ب ینهزمکند که  می ایجاد افراد برای واقعی جهان از جدا هایی یتهو و شود یم همسایگی مانند روابط

یی هبا  حبل  راهبنابراین ضرورت شناخت این اثرات و ارائه ؛ شود یمهای اجتماعی دیگری در افراد  یناهنجار
 (.83 5، قادرزادهاحمد پور و )شود  یمبرای جلوگیری از آن احساس 

رویه از  بی بررسی تأثیر استفاده غیرمتعارف ومطالعه  قیتحق نیا یهدف اصل با توجه به موارد فوق
، خانوادگی، های  ینهدرزم ،های اجتماعی یناهنجاری اجتماعی مجازی در گرایش جوانان به اه شبکه

باشد در کنار هدف اصلی فوق اهدافی ویژه زیر نیز در انجام تحقیق حاضر  می هویتی، ارتباطی، جنسی،
 مدنظر قرار گرفته است؛

 .بر انزوای اجتماعی جوانان ی اجتماعی مجازیها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -
 .ی اجتماعی مجازی بر بحران هویت جوانان ها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -
 .جنسی انحرافاتی اجتماعی مجازی بر ها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -
 .ی خانوادگی جوانانها تنش ی اجتماعی مجازی برها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -
 .ی اجتماعی مجازی بر مدگرایی جوانانها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -
ی دینی ها ارزششدن  رنگ کمی اجتماعی مجازی بر ها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -

 . جوانان
 .پذیر جوانان یبآسهای  یدوستتماعی مجازی بر ی اجها شبکهرویه از  بی تأثیر استفاده غیرمتعارف و -

 پیشینه تجربی و چهارچوب تئوریک
 پیشینه تحقیق در دو بخش پیشینه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است؛

ی عضویت ها زهیانگدر مطالعه ای ، با موضوع اهداف و ( 35 5)شهابی و بیات پیشینه داخلی؛. الف

جوانان شهر تهران، نشان  دادند؛ توسعه کیفیت و کمیت در  بامطالعهعی مجازی ی اجتماها شبکهکاربران در 
به این . ی استا شبکهی اجتماعی از عوامل مهم روی آوردن جوانان تهرانی به کنش گری ها کنشروابط و 

با  یینوا همی اجتماعی مجازی را امکانی برای ادامه همراهی و ها شبکهمعنا که کاربران جوان، فعالیت در 
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بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی، . دانند ینمی اجتماعی مجازی را سیاسی ها شبکهو  پندارند یمحلقه دوستان 
ی خود ها تجربه، عواطف و ها دگاهیدی باورها، زیر برونبه  توانند یم تر راحتبدین معنا که کاربران در این فضا 

ی کاربران جوان از عضویت در ها زهیانگز دیگر اهداف و ی عمومی، تفریح، ارسان اطالعی و ابی اطالع. بپردازند
بر اساس این مطالعه، دلیل و انگیزه مهم دیگر جوانان، برقراری ارتباط با غیر ایرانیان است . هاست شبکهاین 

 (.35 5شهابی و بیات، .)کند که تمایل به ایجاد بستری چند فرهنگی را تداعی می
ی اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان ها شبکهه ای با موضوع در مطالع(  3 5)بشیر و افراسیابی

. آن، سرگرمی است نیتر مهمکه  شوند یمی مجازی ها شبکهنشان دادند؛ جوانان با اهداف متنوعی عضو 
ی اجتماعی، ارتباط ها تیفعالی اجتماعی مجازی و نحوه اختصاص وقت به دیگر ها شبکهمیان عضویت در 

، مورد اعتراض دیگر ها شبکهاز این  ازحد شیبی مند بهرهکه برای  اند کرده اشارهن جوان کاربرا. وجود دارد
یی مانند رابطه با ها مؤلفهی اجتماعی اینترنتی با ها شبکهمیان عضویت در . اند قرارگرفتهاعضای خانواده 

مجازی و  ی اجتماعیها شبکهو بین عضویت در  جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی
ی اجتماعی اینترنتی و سبک ها شبکههمچنین بین عضویت در . سبک زندگی جوانان ارتباط وجود دارد
 (. 3 5: بشیر، افراسیابی.)زندگی مجازی جوانان رابطه وجود دارد

 اجتماعی شبکه به دانشجویان گرایش با مرتبط عوامل عنوان با پژوهشی در (35 5)کیا و مرادآبادی
 در. اند پرداخته مجازی اجتماعی های شبکه به ایران و آمریکا دانشجویان گرایش علل بررسی به بوک، فیس
 مهم های ژورنال در شده چاپ معتبر مقاله 58 بررسی به ای کتابخانه و اسنادی روش با نخست تحقیق، این

 گیری نمونه روش با و پیمایش روش با ادامه در و پرداخته آمریکایی، دانشجویان گرایش علل درباره جهان
 مرحله در تحقیق این نتایج .اند پرداخته بوک فیس به ایرانی دانشجویان گرایش علل بررسی به هدفمند،

 قدیمی، روابط حفظ جدید، روابط ایجاد شده، انجام های پژوهش میان از بندی مقوله یک از بعد اول،
 دادند تشخیص آمریکایی دانشجویان عضویت دالیل ترین مهم را سرگرمی و اطالعات اخبار، وجوی جست

 گذاری اشتراک به توان می بوک، فیس به ایرانی دانشجویان پیوستن علل ترین مهم از دوم، مرحله در و
 اطالعات بر مخاطب کنترل توانایی شبکه، در اطالعات آزاد جریان ارتباط، در آزادی اخبار، و اطالعات
 .(11 -585: 35 5وکیا، رادآبادیم.)کرد اشاره شبکه در اصولی برابری و شخصی

اجتماعی مجازی بر سبک  های  تأثیرات شبکه نهیدرزمی ا مطالعهدر (  3 5)اکبری تبار و هزار جریبی
و نشان   پرداختهنظری تحقیقات خارجی در این حوزه   لیفرا تحلزندگی و اوقات فراغت جوانان با 

جدید از زندگی، تحت تأثیر حضور در فضای مجازی برای  یها وهیشی جدید از تعامل و ارتباط و ها گونهدادند؛
ی اجتماعی مجازی، تأثیرات عدیده و ها شبکهنتیجه دیگر حاکی از آن است که . است جادشدهیاجوانان 
 (. 3 5ی، بیهزارجراکبری تبار و )دارد ی بر زندگی جوانان و چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنان چندوجه

 روان تأثیر( 5331 – 5331) طولی تحقیق یک در همکارانش و کرات روبرت پیشینه خارجی؛.ب

 انواع به ابتدا خود گزارش در آنان. اند سنجیده( خانوار  7 در) نفر 513 بر را اینترنت اجتماعی و شناختی
 گرفتن و حیث از) اینترنت با تلویزیون تشابه تشریح با و اند پرداخته اینترنت از استفاده های  شیوه
نتیج .اند داده قرار بررسی مورد را مشابه پیامدهای ،(آنها ارتباطی وجه حیث از) اینترنت با تلفن و( عاتاطال
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 تعادلی شکل چگونگی به ، اینترنت از اجتماعی های  استفاده منفی یا مثبت این تحقیق نشان دادند؛ آثار
 شخصی قوی پیوندهای عموما. کند می برقرار افراد ضعیف و قوی پیوندهای میان اینترنت که دارد بستگی

 و ایجاد در را فیزیکی قرابت اهمیت بالقوه طور به اینترنت. شوند می حمایت فیزیکی قرابت وسیله به
 اینترنت تلفن، حتی یا رودررو تعامل برخالف. دهد می کاهش قوی اجتماعی پیوندهای شبکه نگهداشت

 از غالبا افراد. ندارد بستگی طرفین میان فاصله هب که آورد می فراهم اجتماعی تعامل براییی ها فرصت
 حال عین در اما،. کنند می استفاده اند، داشته موجود پیش از روابط که آنانی با تماس حفظ برای اینترنت
 ارتباط کاهش با اینترنت از بیشتر استفاده نتیج همچنین نشان دادند؛ . کنند می برقرار نیز خط بر تازه روابط

 آنان تنهایی و افسردگی افزایش و آنان، اجتماعی دایره اندازه کاهش خانوار، در خانواده اعضای با پاسخگو
 (.1 -7 : 5کراوت نقل به 87 5:کوثری) بود همراه

 را ذهنی تجارب انواع امکان مجازی در مطالعات خود نشان داده است؛ واقعیت( 115 ) تامپسون
 واقعیت به زعم تامپسون توانایی. کنند  متوقف یا منقطع را لطهس مدرن تواند انواع می که  سازد می فراهم
 خود  خاص، کامپیوتری واسطه با محیط یک در توانند می اشخاص  و است نهفته خودش فراگرد در مجازی

 غیرطبیعی جهت در تواند می راه، این کارکردهای  و مجازی واقعیت بنابراین،. کنند بازسازی را جهان و
دروغین از سایر  های  کند، به نحوی که افراد با هویت عمل شده داده طبیعی هویتهای بارهدر فرضی  کردن

 آنها که  چیزی به  دقیقا توانند می مردم مجازی گفتگوی اتاقهای  در. .مخاطبین سوء استفاده نمایند
این . (115 پسون،تام)شوند تبدیل ببینند، را آنها دیگر  مردم خواهند می چطور دقیقا یا باشند خواهند می

 .بیشماری را برای مخاطبین به همراه داشته باشند های  تواند ناهنجاری می فرایند در بطن خود
  مخالف  جنس دو بین اینترنتی روابط شد؛ مدعی  سیال عشق پدیده کردن مطرح با(  11 )  باومن

 ماهیت دلیل به روابط ایبن و شود مبی انبجام ها رسانه سایر واسطه با که است روابطی از متفاوت بسیار
 سنتی مفاهیم که این به  نسبت  باومن. کنند می تهدید را بشریت زندگی  شدت  به ها آنب دروغبین و مبجازی
 مبحیط ایبن در جبسمی تماس امکان عدم.کند می نگرانی ابراز اند، شده تضعیف واقعی عشق و وفاداری
 مجازی است معتقد  اشنایدر  اما  است اشکال بی رواببطی ینچبن  که  کنند فکر افراد برخی شود می باعث
 و دوم زنبدگی نوعی به  مجازی روابط هرحال به و نیست آن بودن اشکال بدون روابط،نشانه این بودن

 ببدنی تماس اینترنت در که ایده این و گمنامی آنی، تحرّکی،ارضای کم.شوند می محسوب فبرد مبخفی
 .( 11 باومن)شود می اینترنتی روابط سمت به افراد گسترده آوردن روی شود،باعث نمی انجام

 شبکه یک با که  تورنتو حومه -  نتویل ناحیه در تحقیقی در ( 11 )1ولمن بری و همپتن کیت
 و اینترنت، از استفاده  شهری، اشتغال اجتماعی، های  شبکه مطالعه به – بود شده تجهیز   پرسرعت

 به مصاحبه از استفاده با) پیمایشی روش دو به تحقیق این درها  داده گردآوری. دپرداختن سکنه ایستارهای
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 نعمت از برخورداری بدانند خواستند می ایشان. گرفت صورت میدانی نگاری قوم و) کامپیوتر کمک
 دوستان، با افراد شخصی بین روابط انواع بر اثری چه پرسرعت، بسیار و مجانی اینترنت به دسترسی
 بندی جمع چنین اجتماع، سرشت دار دامنه بحث بر سریعی مرور آنان با گذارد؟ می همسایگان و بستگان

باشد و  محلی نباید لزوما اجتماع که کشیدند پیش را بحث این برخی سو این به 5371 دهه از که کنند می
 محلی فضای آن هن کند، می تعریف را اجتماع که است  بخش هویت و  پذیر اجتماع حمایتی، تعامالت این
 از طیفی از اینترنت، که بود قرار این از تحقیق محتوای دستاورد.دهند می روی آن در تعامالت این که

 در ندرت به روابط،. کند می حمایت  نسبی و اجتماعی ، عاطفی ، ابزاری ضعیف، و قوی اجتماعی پیوندهای
 در کنارخط و برخط تعامالت از ترکیبی ورتص به بلکه مانند، می محدود و محفوظ صرف کامپیوتری ارتباط
 (.111 :83 :همپتون و ولمن) آیند می

 هویت با متفاوت مشخص طور به مجازی محیط در نشان دادند؛ هویت(  11 )5مطالعات پراپروتنیک
 دراش  واقعی هویت از است مختار شخص. دارد وجودها  محیط بین تفاوت زیرا است؛ واقعی محیط در

 او که دهد می شکل مسیری در را هویتش شخص مجازی، محیط در. نکند یا کند ستفادها مجازی محیط
 تحمیل دیگران به را هویتش او دیگر، عبارت به. بگذارد نمایش به دیگران مقابل در را آن خواهد می
 حس زمان، -فضا فشردگی هم به: کند می بیان را اجتماعی های  شبکه و اینترنت ویژگی سه تامبا. کند می

 هر است ضروری که باشیم داشته توجه باید تغییریافته، جماعت و شده محو محدودههای و مکان نکردن
  (.5:  11  پراپروتنیک،) باشد گرفته قرار خاص زمان یا فضا یک در انسانی

 دنیای است، امروز، شده دگرگون کامال دیجیتالی دنیای در فضا و مکان به زعم پراپروتنیک ماهیت
 مفهوم زمان،. است شده دشوار بسیار دو آن تفکیک که رفته فرو هم در چنان مجازی دنیای اب واقعی

 از را خود دیروز زمانی و مکانی خلوص و شده ادغام هم در شدت بهها  فرهنگ. ندارد را گذشته مکانمند
 فضای در نمندزما و مکانمند فرهنگ و زمان -مکان بند در هویت که است طبیعی بنابراین،. داده اند دست
 دسته یک: کرد تقسیم دسته دو در را گمنامی از ناشی های-بحران بتوان شاید شود بحران دچار جدید
 میکنند یاد دیجیتالی اضطراب به آن از که است مجازی فضای با انسان مواجهه از ناشی کلی های  بحران

 طبیعی، اضطراب: دوره سه به را اضطراب وی. باشد می مجازی های  هویت از ناشی های  بحران دوم، و
 ارتباطات صنعت ظهور از ناشی که است اضطرابی دیجیتالی اضطراب. کند می تقسیم دیجیتالی و صنعتی
 ناتوانی گرفتار را انسان که ندانستنی هاست وها  دانستنی از انبوهی با مواجهه و اطالعات انفجار و همزمان

 فردی بین ارتباطات حوزه در هم و فردی درون ارتباطات هحوز در هم تعادلی بی و ارتباط مدیریت در
 (.7 :  11  پراپروتنیک،. )دهد می تشکیل را انسان عینی و بیرونی جهان که کند می

 به ،«جوانان  هویتی خود رشد بر اینترنت تأثیر»  عنوان با خود مطالعه در( 117 )  همکارانش و النگ
 که داد نشان تحقیق این نتایج. پردازند می چینی نوجوانان دیفر هویت گیری شکل در اینترنت تأثیرات
 درک از جدیدی های  شیوه بلکه است، گذاشته تأثیر هویت رشد از بعد چهار بر تنها نه اینترنت کاربرد
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 از استفاده که شد داده نشان بررسی این در. است شده مشاهده آنان میان در نیز هویت بندی صورت
 عنوان به نیز هویت رشد و شده فهم سایبرنتیک محیط در تجربیات دریافت جهت وشیر مثابه به اینترنت
 (. :  3 5 تبار، محمد میر و قاسمی -پور علی)  گردد می درک خود، از معین مفهوم یک به تعهد میزان

  به منظور ارتباطی الگوهای و  تلگرام پروفایل های  با مطالعه داده( 113 ) کاراهالیوس و 5گیلبرت
تواند مورد سوء  می به علت سهولت دسترسیها  نشان دادند؛ این داده دوستان بین روابط دقیق بینی پیش

استفاده افراد قرار گرفته و بعنوان یک نیروی محرک برای وسوسه افراد به منظور سوء استفاده از اطالعات 
 (.113 :51 :ای گیلبرت و کی کاراهالیوس)دیگران قرار گیرد 

 غربی، های  قدرت نفوذ با ترکیب در مجازی اجتماعی های  شبکه که دهد می نشان(  15 )   تیلر
 و جهان در ستیز و تضاد ایجاد سبب حرکت این که اند کرده آغاز جهان سازی همگن سوی به را حرکتی
 وی همچنین. است شده شانهای  سنت و ملی هویت تضعیف و شکست سوی بهها  ملت برخی حرکت
 با تعامل در دنیا سراسر در توجهی قابل افراد مجازی اجتماعی های  شبکه این واسطه به که است معتقد

 دادن دست از خصوص در و اند شده رو به رو بیگانه عقاید و فرهنگ با و اند گرفته قرار یکدیگر
 (. ::  3 5 تبار، محمد میر و قاسمی -پور علی) اند کرده خطر احساس شان دینی و ملی های  هویت
 حریم در مورد زیادی های  اجتماعی نگرانی های  نشان داد در باب استفاده از شبکه(  15 ) گلبک 

 .شود می مطرح... خصوصی مخاطبین از جمله؛ دست یابی به اطالعات، سوء استفاده، داده کاوی و
 .مؤثر واقع شوند اجتماعی های  توانند در گرایش افراد مخاطب به ناهنجاری می که هر کدام ( 1 : 15 گلبک؛)

 فضای مجازی و جوانان
ای در جامعبه آمریکبایی طراحبی     بببراساس مببصرف رسبانه    M و نسل Y نسل ، X نسل  مفاهیمچند  هر

ایبران    در حال حاضر قابل تعمبیم ببه نسبل جبوان    Y معتقدند که مفهوم نسل برخی  با وجود این، .اند شده
هبا اسبتفاده از اینترنبت     آن اند که وجه مشترک همبه  برشمرده شده Y  های خاصی برای نسل ویژگی .است

هبا نتیجبه شبده     نسبل از رسبانه    هبر   اسبتفاده   بنبدی نسبلی از   ایبن نبوع طبقبه    که گفته شد، است و چنان
توقع زیباد از خبود، توقبع زیباد از      ببراستفاده از ایبنترنت،  را عبالوهY های نسل ویژگی (111 )1آرمور.است

معطوف به هبدف بودن   آموختن  برای  وقفه موفق شدن به صورت سریع،تالش بیتالش برای  کارفرمایان،
هنجارهبا و تبالش ببرای حببفظ       از  همچنین او هوش اقتصادی،تغییرخواهی،تمایل به عدم تبعیبت .داند می

  همیشبگی   را همراهبان  Y هبم نسبل   (118 )1پبرز  .دانبد  مبی  Y های نسبل  تبعادل را هبم از دیگر ویژگی
  تأثیرپبذیری .تلویزیون برای این نسل همه چیز نیست X و مبعتقد است برخالف نسل   داند  مبی  کامپیوترها

  از  هم ویبژگی دیبگر ایبن نسبل اسبت کبه پبرز معتقبد اسبت ایبن تأثیرپبذیری بسبیار بیشبتر            هماالن  از
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و   کنبد  ره مبی همچنین پرز به هبوشیاری اجتماعی این نسبل اشبا   .ای است های رسانه تأثیرپذیری از آگهی
اندازه   همان  برای او ببه گذرد، چه در اطراف مبی است برای این نسل شغل همه چبیز نیست بلکه،آن  معتقد

ببر   .خواننبد  مبی    توجبه   هبای کوتباه   این نسل را نسل مجازی و با دوره (113 ) و ریوز 5شورت.اهمیت دارد
 باشند؛ یم از قرار زیر Y های عمدهء نسل اساس پژوهش حاضر ویژگی

شود و بنابراین اگر قرار  بر مبنای مصرف اینترنتی تعریف مبی اصوالً  نسل  این استفاده از اینترنت، (الف
 .استفاده از اینترنت ویژگی اصلی خواهد بود شکل بگیرد، Y نسل  جایی  در  باشد

ه اجتماعی وضعیت که این گرو  معناست  بدان  این.جوانان این نسل تغییرخواه هستند.تغییرخواهی (ب
این مسئله .کنند برای ایبجاد تبغییر استفاده می  خود  ای های رسانه پذیرند و از توانایی موجود را نمی

 .شود منتهی می Y به ویژگی سوم نسل

در برخی .به لحاظ سیاسی با وضعیت حال حاضر مشکل دارند  نسل  جوانان این.ناهمسازی سیاسی (پ
 .منجر شود  هم  ن است به اعمال غبیر قبانونی و تخریبممک  ناهمسازی  موارد این

های  برای این نسل ناهنجاری .دهند نسل به مسائل اجتماعی اهمیت می  این  جوانان .مسئولیت اجتماعی (ت
 .اجتماعی مسئولند  مشکالت  نیست بلکه همه در برابر  دیگران  اجتماعی مسائلی مربوط به

  نویسندگان مثل جوینسون  برخی، نیستند  هیچ عنوان جدید  به  وظهورن  های در مورد رسانه  نگرانی
، رادیو و تلویزیون، سبینما، های نوین مبثل روزنبامه رسانه، تاریخی دهند که در هر دورهء می  نشان( 111 )

خواهیم   متوجه، اه رسانه  تاریخ  نگاهی به  ببا  در کشور ما هبم. اند غربی ایجاد کرده  جوامع  هایی را در نگرانی
 . مسئله جدیدی نیستاصال ً، های جدید سیاسی و اجتماعی ورود رسانه، از اثرات فرهنگی  شد که نگرانی

ای در  در مبیان جبوانان ایران رواج یافت و بالفاصله محبوبیت فزاینده میالدی5371دهه   اواخر  در  اینترنت
. توانند از ایبنترنت اسبتفاده کبنند سواد نمی سواد یا کم راد بیاف، های سنتی برخالف رسانه. میان آنان پیدا کرد

های  سواد الزم ببرای کبار ببا رسانه از تر ای داردکه به مراتب پیچیده نیاز به نوع جدیدی از سواد رسانه  ینترنتا
نشان . دکنن درصد کباربران اینترنت در خاورمیانه در ایران زندگی می 1 امبروزه ببیش از . پیشین است

که ایرانیان  درحالی، اند خبود را ببا شرایط روز جهان وفق داده  خوبی  جوانان نسل انفجار جمعیت به  که  دهد می
رتبه ، خاورمیانه  کشور  در میان شش، در حدود شش دهه پیبش انبجام داده ببود  در تحقیقی که دانیل لرنر

اینترنت در میان ، که دیدیم چنان :شاهراه اطالعاتی . ه بودندها کسب کرد استفاده از رسانه  میزان  آخر را در
به جوانان   اینترنت. کرد  توان ببرای این امر ذکر دالیل مبتفاوتی مبی. جوانان ایران رسانه پرطرفداری است

 . ( 11 ، 1سیلوراستون)فکرانشان جماعت تشکیل دهبند  کند تا با سایر هم کمک می
 مسائل، اجتماعی  عواقب  دهد تا ببدون هبراس از به جوانان ایران امکان می، تدر اینترن  گمنامیویژگی

دهدکه  مبینبشان (85 5)مهدوی . عاطفی و پزشکی خود را ببا مبشاوران در میان گبذارند، عقیدتی
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تر از فضای واقعی  در اینترنت خیلی راحت، روابط جنسی ی چونبرانگیز سؤاالت حبساسیت به، ایرانیان
و   5بست ؛ 8 5، و تاتار  قائم  منتظر) دهد می  ی را افزایشعاجتما  سرمایه، روابط اینترنتی. دهند می  خپاس

  گروه را مستحکم پیوندهای درون، تواند ببه وسیله امکانات خود بدین معنا که اینترنت مبی، (111 ،  کروگر
  اتحاد  توان انتظار داشت که در این صورت می .شود اعتماد بین اعضا بیشتر می، و در نتیجه این پیوند  نماید

توانند  می  اعضا، گروه  شدن  با قدرتمند. ها مبنجر گردد ها افبزایش یبابد و به بیشتر شدن قدرت آنب بین آن
شکاف جنسیتی در ، در مورد جوانان  همچنین. دروابط اجتماعی خود را افزایش داده و کیفیت آن را باال ببرن

و   سورین)هاست ینترنت بسیار کمتر از میزان شکاف جنسیتی در دسترسی به سایر رسانهاستفاده از ا
که زنان ایرانی به شدت به   این ویژگی اینترنت بباعث شبده . (111 ، 1و دیگران ؛کلی115 ،  تانکارد

ایرانی از ها خواهیم دید که زنان  در بخش بررسی وبالگ بعداً. نویسی روی بیاورند سمت اینترنت و وبالگ
از . اند ها حرکت کرده گاهی جلوتر از آن  پای مردان و حتی پابه، نویسی در ایران ابتدای رواج پدیده وبالگ

 . هایی هم مواجه کرده است اینترنت جوانان ایرانی را با چالش، سبوی دیبگر
و با  یج شده استبسیار را، که باومن از آن تحت عنوان عشق سیال یاد کرده است ای پدیده ، در ایران

، های آینده که در سال  بینی کرد توان پیش به راحتی می، تر تبوسعه ایبنترنت ببه مناطق دوردست و سنتی
در واقع جوان ایرانی در خانواده سنتی . کرد  خواهد  پیدا  ای گستره و عبمق آثبار آن افزایش قابل مالحظه

به سختی با ، مخالف را  جنس  ببرای ببرقراری ارتبباط با دردسر فضای مجازی  امکانات ارزان و کم، پیرامون
کاهش نرخ   بینی پیش  به  خود این واقبعیت خبودبه. دردسرهای ازدواج پرهزینه سنتی عوض خواهد کبرد

ای ببا  رسبانه  اینترنت، که گفته شد چنان. شود های آتی منجر می ازدواج در میان جوانان ایرانی در سال
  بنابراین طبیعی است. هاست امکانات آن  های پیش از خود و واجد تمام اوت از تمامی رسانهامبکاناتی متف

این . کنند ظرف مدت کوتاهی به لحاظ آگاهی از دیگران فاصله بگیرند که از ایبن رسبانه استفاده می  کسانی
 . آن منجر شود  از های پیش تر شدن شکاف نسلی میان نسل سوم و نسل تواند ببه بزرگ شکاف آگباهی مبی

 اجتماعی مجازی و بحران هویت های  شبکه
، گبذار جوامبع در حبال  . توجه به یک نکته مهم ضروری است، تبیین بحران هویت در فضای مجازیبرای 
های هویت دوره تاریخی خود معبادل ببا دوره صبنعتی    در حال سپری کردن و مواجه شدن با بحران عمدتاً

شبدن و فضبای مجبازی در فراینبد      هبای جهبانی  طور گریزناپذیر با پدیده به، این حالبا . اندشدن اروپا بوده
زای هویتی را حمل نوعی از عناصر بحران، دوره تاریخی جدید نیز همراه خود. اندارتباطات نوین مواجه شده

ن طبی  شود که این کشورها همزمبان ببدو  تر میجا پیچیده کند و مسئله کشورهای درحال توسعه از آنمی
کننبد کبه ناشبی از روهبم افتبادگی دو دوره       های تو در توی هویتی را تجربه میدوره تاریخی خود بحران
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های مربوط به هویت را باید در جایگباه تباریخی خبود    سیاست، (7 : 115 ) 5به نظر کاستلز. تاریخی است
درت آن اسبت کبه نیبروی    مؤلفه فضای مجبازی و قب  ، یکی از عوامل مهم در تاریخ و جغرافیا. بررسی کرد

شدن  جهانی. اجتماعی و فرهنگی است، های تاریخیها و فراوردهبخش هویت و بسیاری دیگر از پدیدهقوام
هبا  اندیشه، باورها، هاای مفهومی است که تغییرات و تحوالتی را در برداشتنیز روندی تاریخی و دگرگونی

شدن و فضبای  جهانی. ویت فرهنگی را نیز فرا گرفته استها به همراه دارد و دامنه آن ههای ملتو سلیقه
، های مختلف به نوعی دائماً در حال ایجاد تغییر در باورهبا ها و دادهمجازی به طور مداوم و گسترده با شیوه

سباز  ترین عامل هویبت بسیاری معتقدند مهم. ها و حتی نیازها هستندداشت چشم، هاارزش، عقاید، هاانگاره
هبر چنبد   ، و این معناست که دائماً در عصر اطالعات در حافظه تاریخی جوامع دستخوش تغییر ست«معنا»

کاستلز با توجه به اهمیت معنا در عصر اطالعات و تالش کنشگران مختلبف اجتمباعی   . گرددمی، تدریجی
نهادهبای   دهد که از سبوی قرار می« کارکرد»آن را در تقابل با مفهوم قدیمیِ ، جهت نیل به معنایی خاص

شود این هویت ناشی از هنجارهای اجتماعی است و وابسته به روابط و ترکیبب و چیبنش   مسلط اعمال می
دست خبود آنهبا از    هویت منبع معنا برای خودکنشگران است و به. های جامعه استنهادها و سازمان، افراد

 . (  : 115 ، کاستلز)شود ساخته می، رهگذر فرایند فردیت بخشیدن

قانونی هم  بی قانونی نیست همان گونه که بی آنومی ضرورتاً معادلاجتماعی؛  های نجارناه

اما گاهی هم قوانین . است( عموم وخصوص من وجه)نسبت ، نسبت این دو . ضرورتاً معادل آنومی نیست
، در برخی از جوامع. گیرد می یعنی نقض غرض صورت. زنند می رفتارهای نابهنجار را دامن، جاری

مطلوب و در عین حال دست یافتنی را  های  هدف، ختارهای اجتماعی به گونه ای است که کنشگرانسا
متعدد و متفاوتی را که با هم  های  هدف، یهای  سازمان ، یا در برخی موارد. نمی توانند شناسایی کنند

با ابهام روبه رو است ، همفهوم آنومی در جوامع بزرگ و پیچید. دهند می تباین دارند به اعضای خود را ارائه
توانند  می در صورتی که کاربرد آن در تشکیالت مدیریت یا در جوامع ساده از تعریف دقیق و روشن تری

 . برخوردار باشد
عدم جذب کامل افراد در درون نظام اجتماعی و کاهش قدرت : هنجاری عبارت است از  بی زمان وقوع

دورکیم ناهنجاری در . اجتماعی و تنازع درونی هنجارها های  یدگرگون، هنجارها به دالیلی نظیر انقالب
. داند می نظام مدرن را ناشی از از عدم سازگاری اجزا در همبستگی ارگانیک  و تقسیم کار پیچیده و فزاینده

 . ( 3 5: 51، بخارایی). گوناگون جوامع اند های  نمود انواع نظامات اجتماعی و حالت، انواع خودکشی ها
بین اهداف و )انحراف را ناشی از وجود شکاف در ساختار اجتماعی بین آرزوها و موفقیت عملی  نمرتو
و ها  ساختار فرصت. داند می در درون یک ساختار فرصتیها  متفاوت انسان های  و بسته به جایگاه( وسایل
و ناسازگارانه ( ایی، آیین گرنوآوری) اجتماعی منجر به بروز رفتارهای انحرافی غیر عادی های  موقعیت

متغیر دستیابی به وسایل نامشروع را به متغیر مرتون در ،  کلووارد. شود می (انزوا طلبی و طغیان گری)

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1Kastells 

2 Merton 

3 Cloward 
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را مترادف نابهنجاری (  الیناسیون))مفهوم  5مارکس. تبیین انحراف یعنی دستیابی به وسایل مشروع افزود
ناشی از تولید ( خود شدن بی از خود)ناسیون یا الی. دانست و آن را محصول تضاد طبقاتی عنوان داشت

خود شدن را دارای اشکال پنج  بی از خود، سیمن. سرمایه داری و به معنی تجسد و چیزوارگی انسان است
 - ، 1قدرتی بی - ، 1هنجاری بی -5(: 115 : 5 : و ان ام رای  جی اف گاسکی) داند می گانه زیر

 . 3نفرت -1و  8انزوا - ، 7بیهودگی و پوچی

 
 مدل تحلیلی تحقیق: 0مدل 

 فرضیات تحقیق
 مطرح شده و مدل نظری هفت فرضیه به شرح زیر در تحقیق مطرح شده است؛ های  با توجه به نظریه

ی اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  .5
 . دجوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دار

ی اجتماعی مجازی و انحرافات جنسی ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  . 
 . جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد

شدن  رنگ کمی اجتماعی مجازی و ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  . 
 . وجود دارد ی دینی جوانان شهر کرمانشاه رابطهها ارزش

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Marx 

2 Elination 

3 Gaski, J. F 

4 Ray, N. M 
5  Normlessness 
6  Powerlessness 
7  Meaninglessness 

8 Isolation 

9 Estrangement  
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ی اجتماعی مجازی و مدگرایی جوانان ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  . 
 . شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد

ی ها تنشی اجتماعی مجازی و ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  .1
 . دارد خانوادگی جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود

های  یدوستی اجتماعی مجازی و ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  .1
 . پذیر جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد یبآس

ی اجتماعی مجازی و بحران هویت ها شبکهرویه از  بی رسد بین استفاده غیر متعارف و یمبه نظر  .7
 . د داردجوانان شهر کرمانشاه رابطه وجو

 روش شناسی تحقیق
ساله 1 تا  51جامعه آماری پیمایش را کلیه جوانان ، بود میدانی اطالعات گردآوری برایمورداستفاده  روش

در ایبن تحقیبق    . نفر بودند  511  ، 31 5که بر اساس سرشماری سال  دهند یمشهر کرمانشاه تشکیل 
 . است دهش استفادهبرای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران 

 
 

 /z 5 .31                          :p=q    1/1                  :d     11:             31:  %ضریب اطمینان
    

     

 که نیادر پژوهش حاضر برای . نفر افزایش یافت 71 که به   استنفر  17 بنابراین نمونه مناسب    
شهر کرمانشاه انتخاب گردد و پرسشنامه نیز در مناطق مختلف شهر پخش  نمونه انتخابی از تمام مناطق

نواحی شهر کرمانشاه شامل  بر اساسنمونه . ی و سیستماتیک استفاده شدا خوشهی ریگ نمونهاز شیوه ، شود
 بود؛ 5جدول شماره

 کرمانشاه گانه سهبر مبنای نواحی  ها نمونهانتخاب  .1جدول 

 جمع احیه سهن ناحیه دو ناحیه یک نواحی

 71  نفر 31 نفر 31 نفر 31 های انتخابی نمونه

هایی که در  که گویه بیترت نیا به، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید  ها اسیمقبر ای سنجش روایی 
سنجد حذف  یه ای که موضوع دیگری را میگو عنوان بهی یک مقیاس جای نگرفتند ها عاملاز  کدام چیه

روش کار در این تکنیک . شده است استفادهاز تکنیک آلفای کرونباخ ، ها اسیمقش پایایی برای سنج . شدند
و در  شده شناختهباشد آن مقیاس ناپایا  81/1کمتر از  که یدرصورتبه این صورت است که آلفای یک مقیاس 

 . آلفا حذف نمود هایی را که در ناپایا بودن مقیاس تأثیر بیشتری دارند برای افزایش این صورت باید گویه
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 تعریف نظری متغیرهای مهم تحقیق
 و قومیبت ، نبژاد ، زببان ، دین مانند خویش هویت ساز عناصر از جامعه یا فرد که زمانی :هویت بحران

 از جامعه یک شناخت های  شاخص عنوان به را خود جایگاه هویتی عناصر یا و باشد نداشته آگاهی فرهنگ
 یک بحران، ضرورتا هویت بحران، بایندر اعتقاد به. شود می مواجه هویتی بحران با جامعه یا بدهدفرد دست
 . ( 3- 3: 81 5، 5دیگران و پای) ماست عصر بحران بلکه، نیست کشور

 را مد، شناسان جامعه از دیگر گروهی و رفتاری الگوی نوعی را مد، جامعه شناسان برخی: مدگرایی
 بودن تاز پیش از ناشی اعتبار کسب برای نو های  شیوه از قلیدت تواند می مد. اند دانسته فرهنگی الگویی
 . (11 1:5  ، ساروخانی) باشد

 جنسی تمایالت ارضای منظور به که عملی از است عبارت جنسی انحراف :جنسی انحرافات
 . گیرد می انجام عرف برخالف

 دعوا و اختالف به منجر که خانواده اعضای توافق و تفاهم رفتن میان از :خانوادگی های تنش
 . (81 5:  ، پناهی) شود می درخانواده

 به اعتنایی بی یا حذف مروج که است گرایشی : دینی های  ارزش شدن رنگ وکم اعتنایی بی
 شئون، دین از مستقل تواند می انسان براین اساس، است انسانی حیات مختلف های ساحت در دین نقش

 . (85 1:5 5، زند شجاعی) کند تدبیر را خود زندگی
 از جدیدی شکل منجر به امروز جامعة در اجتماعی روابط شدن اینترنتی :پذیر آسیب های دوستی

 ویژه به مسئله این، است رفته بین از مخالف جنس با ارتباط شده است و محدودیت ما جامعة در ارتباطات
 عمق. . .  و همسریابی و ابیدوستی های وبگاه یا فیسبوک مانند اجتماعی های شبکه و اینترنت طریق از

 . ( 3 11:5: کنعانی)شود می کشیده وبندی قید بی و افراط به است که گرفته بیشتری

 تعریف عملیاتی متغیرهای مهم تحقیق
دانیم تعریف عملیاتی عبارت است از به امور واقع و قابل مشباهده برگردانیبدن مفباهیم و     می همانگونه که

به منظور تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ایبن متغیرهبا در قالبب    ( 17 511:5:رفیع پور)باشد  می متغیرها
 مورد سنجش قرار گرفته اند که در زیر آورده شده است؛یی ها گویه

 متغیرهای تحقیق های  گویه .2جدول 

 های  گویه

 مدگرایی

مورد عالقم در  های  دوست دارم از سبک لباس پوشیدن و سبک آرایش شخصیت

 . اجتماعی استفاده کنم های  شبکه

 . متنوع باشد های  که در شبکه اجتماعی از خودم قرار بدم به روز و با ژستیی ها سعی میکنم عکس

بینم برایم  می اجتماعی های  هنری و ورزشی که در شبکه های  همانندی با ستارگان و شخصیت
 . مهم است

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Pay et al 
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 های  متغیرهای تحقیق گویه. 2دول ادامه ج

 . شود می اجتماعی موجب شکل گیری نیازهای کاذب در بین جوانان های  ه زیاد از شبکهاستفاد 

 های  گویه
انحرافات 

 جنسی

 . شود می اجتماعی موجب تنوع طلبی در روابط جنسی های  روابط ایجاد شده در شبکه

یان اجتماعی  موجب عادی شدن این مسائل در م های  عکس و جوک جنسی در شبکه، پخش فیلم 
 . شود می کاربران

 اجتماعی بین جوانان باعث کاهش تمایل آنان به ازدواج های  ایجاد روابط جنسی مجازی در شبکه
 . شود می

احساس شدن  بی عاطفه و بی اجتماعی بین جوانان باعث های  ایجاد روابط جنسی مجازی در شبکه
 . شود می رابطه جنسی واقعی

 های  تنش
 خانوادگی

مجازی موجب کاهش ارتباطات خانوادگی و تنش و جدال با پدر  های  مداوم جوانان از شبکه استفاده
 . شود می مادرها

 . شود می واعتقادات والدین و  فرزندانها  اجتماعی موجب شکاف بین  ارزش های  استفاده مداوم از شبکه

موجب اختالف و جدایی بین   ،اجتماعی توسط زوجین در زندگی مشترک های  استفاده زیاد از شبکه
 . شود می آنان

 . شود می اجتماعی موجب بلوغ زودرس در میان نوجوانان های  استفاده مداوم از شبکه
 . شود می اجتماعی موجب خارج شدن کنترل والدین بر آنان های  استفاده مداوم جوانان از شبکه

 های  گویه
کم رنگ 
شدن 

ها ارزش
 دینی ی 

 . شود  می مجازی موجب ایجاد روابط غیر شرعی با جنس مخالف در میان جوانان های  بکهاستفاده از ش

 . شود  می اجتماعی موجب ترویج سبک پوشش و رفتارهای انحرافی های  استفاده مداوم از شبکه

اجتماعی مجازی موجب کم رنگ شدن انجام واجبات دینی و به حاشیه  های  استفاده مداوم از شبکه
 . شود می ن آنهارفت

و اعتقادات مذهبی ها  اجتماعی در میان بعضی از کاربران به صراحت به شخصیت های  در شبکه
 . شود می توهین

 اجتماعی صراحتاً به تبلیغ دین ستیزی و فرقه گرایی در میان کاربران پرداخته های  در برخی از شبکه
 . شود می

 های  گویه
بحران 
 هویت

 قومی  بین کاربران به راحتی به  چالش کشیده های  اجتماعی هویت های  بکهدر بسیاری از ش
 . شوند می

شود و  می اسالمی به چالش کشیده -اجتماعی مجازی به راحتی هویت ایرانی  های  در شبکه
 . شود می جدید بیگانه ایجاد های  هویت

 . شود می سیال وچندگانه  در میان کاربران های  اجتماعی مجازی موجب ایجاد هویت های  استفاده از شبکه
 . مجازی یک نوع سردر گمی هویتی در بین کاربران ایجاد شده است های  در شبکه

 های  گویه
میزان 

 فردگرایی

 . کشاند می خانوادگی جدا کرده و به تنهایی های  اجتماعی افراد را از جمع های  استفاده مداوم از شبکه

 . شود می اجتماعی موجب افسردگی ناخواسته افراد های  شبکهاستفاده مداوم از 

 . کشاند می خانوادگی جدا کرده و به تنهایی های  اجتماعی افراد را از جمع های  استفاده مداوم از شبکه
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 تحقیق های  یافته

 توصیفی های  یافته. الف
 . دهد یمفراوانی متغیر جنس و وضعیت تأهل پاسخگویان را نشان  ریز جدول

 جنس و وضعیت تأهل ریمتغی فراوان .3جدول

 متاهل مجرد زن مرد 

        37  57 فراوانی

  5 85. 8 1 .    1. 5 درصد

 
. باشد یمنیز زن  ها آندرصد  1 .  درصد مرد و  1. 5با توجه به نتایج جدول فوق بیشتر پاسخگویان با 

درصد نیز به  . 1. باشند یمدرصد آنان نیز متأهل   5درصد مجرد و  85. 8همچنین بیشتر پاسخگویان با 
 . دهد یم نشان را تحصیالت زانیمسن و  تیوضع لحاظ به تیجمع عیتوز ریز جدول. سایر تعلق دارند

 سن و میزان تحصیالتوضعیت  ریمتغی فراوان .4 جدول

 درصد فراوانی میزان سن درصد فراوانی میزان تحصیالت

 51. 1 3  1 -51  .   1 ابتدایی

 1 . 1 13 1 -1   .   3 راهنمایی

 3 . 1  7 1 -1  1 . 7  8 دیپلم

 7  33 1 -1    .   15 پلمید فوق

  51 کمینه 7 . 7 71 کارشناسی

  1  بیشینه 8. 8    کارشناسی ارشد

  7 . 13 میانگین 5. 8 1 دکتری و باالتر

  ------ ---- 5. 8 1 تحصیالت حوزوی

 
در مورد . دهد یممتغیرهای میزان تحصیالت و میزان سن پاسخگویان را نشان جدول فوق فراوانی 

بیشتر  بعدازآندرصد و  1 . 7متغیر میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم با 
 . باشند یمدرصد  7 . 7پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسی با 

 . دهد یم نشان را از اینترنتبه لحاظ میزان استفاده   تیجمع عیتوز ریز جدول
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 میزان استفاده از اینترنت ریمتغی فراوان .5 جدول

  معتبر درصد درصد یفراوان میزان استفاده از اینترنت            

 معتبر

 51. 7 51. 1 3  کمتر از یک ساعت

 55. 5 51. 3 1  دو ساعت تا کی

   .   5 . 3 11 دو تا سه ساعت

   . 7   .    1 سه تا چهار ساعت

 58. 1 58.   11 پنج ساعت چهارتا

  5. 7  5. 1 7  بیشتر از پنج ساعت

 ---- 5. 1   ی مفقودهها داده

 
. دهد یمنشان   روز شبانهجدول فوق میزان ساعات استفاده از اینترنت در میان پاسخگویان را در طول 

از اینترنت  روز شبانهسه تا چهار ساعت در طول  درصد بین  .  که با توجه به آن بیشتر پاسخگویان با 
 . کنند می استفاده

 را مجازی اجتماعی های  شبکه از استفاده منظور و  لحاظ اهداف  به تیجمع عیتوز ریز جدول
 . دهد می نشان

 مجازی اجتماعی های  شبکه از استفاده منظور و  اهداف ریمتغی فراوان .6 جدول

  معتبر درصد درصد یاوانفر اهداف و منظور استفاده

 

 7. 1  5. 1  33 تفریح و سرگرمی

 7.  5 1.  5 7  دوستیابی

 5. 8 8    گفتگو و دیدن دوستان

 1. 1 1. 1 51 آموزشی -استفاده علمی 

  . 5   55 انجام امورات کاری

 3. 5   . 5  81 وقت گذرانی

 --- 1. 5   سایر

 اجتماعی مجازی را نشان های  خگویان  را از استفاده از شبکهجدول فوق اهداف و منظورهای پاس
. 5 درصد بیشترین هدف و بعد از آن وقت گذرانی با  5. 1 تفریح و سرگرمی با ، دهد که با توجه به آن می
 1.  همچنین استفاده به منظور انجام امورات کاری با . درصد بیشترین هدف و منظور استفاده است  

در جدول زیر میانگین و انحراف معیار مربوط به هرکدام از متغیرهای . نظور استفاده استدرصد کمترین م
 . وابسته بیان شده است
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 میانگین  و انحراف معیار مربوط به متغیرهای وابسته .7جدول 

 مدگرایی  آماره
انحرافات 
 جنسی  

های   تنش
 خانوادگی 

کم رنگ 
شدن ارزش 

 دینی 

بحران 
 هویت

دوستی  
 ذیر پ آسیب

 فردگرایی

  1.   5 .   5 .   1 .   7 .   1 .     .   میانگین

 11.   1.    .  1 .  1 .  8 .  15.  انحراف معیار

ناهنجاریهای ، نمره ای 1جدول فوق به اعتقاد پاسخگویان این مطالعه در یک مقیاس  های  بنابر داده
دوستی آسیب پذیر و انزوا ، بحران هویت، دینیارزش ، تنش خانوادگی، انحراف جنسی، مدگرایی)اجتماعی 
در واقع پاسخگویان . در حد متوسط و باالتر وجود دارد، اجتماعی مجازی  های  متأثر از شبکه( و تنهایی

اجتماعی مجازی  در حد متوسط به باال موجب ناهنجاریهای  های  این مطالعه اعتقاد دارند که شبکه
 . شوند می اجتماعی

 تبیینی  های یافته. ب

آزمون مذکور این امکبان را  . استفاده شده است یهمبستگ آزمون ق ازیات تحقیل فرضیبرای بررسی و تحل

د یبا رد  ییب بتبوان معنبی دار ببودن تا   ، ( > 11/1)ند تا با لحاظ کردن سطح معنبی داری  ینما می فراهم
اسبتفاده   SPSSاینکه در این تحقیق از نرم افبزار آمباری    با توجه به. ق را بررسی و ارائه نمودیه تحقیفرض

سطح معنی داری آن را ارائه مبی  ، شده است و با عنایت به اینکه این نرم افزار پس از محاسبه آماره آزمون
بوده است این نتیجه حاصل شده است کبه   11/1کند لذا در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معنی داری کمتر از 

 . گردد می دییه محقق تاید قرار نگرفته است و فرضییمورد نظر مورد تافرض صفر آزمون 

 بررسی نرمال بودن توزیع -
-یع نرمال باشد میکه توز یدر صورت. ع استین نرمال بودن توزییتع ین گام در استفاده از آمار استنباطیاول

اسبتفاده شبده     K. Sر از آزمبون  ن منظبو یب ا یبرا. استفاده کردها  ل دادهیتحل یک برایتوان از آمار پارامتر
 . ر آمده استیج آزمون در جدول زینتا. است

 آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق .8جدول

 متغیرها 
 کلموگرف اسمیرنوف

 معنی داری درجه آزادی مقدار آماره

 57.  11  5 .   مدگرایی

 53.  11    .   انحراف جنسی

 55.  11  11.   تنش خانوادگی

 188.  11  88. 5 کم رنگ شدن ارزشهای دینی

 137.  11   5.   بحران هویت

 7 .  11  135.   آسیب پذر های  دوستی

 1 .  11  11.   انزوا 

 . 38  11  77.   ناهنجاری کلی
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رنوف استفاده یماس - مورد است از آماره کلوموگروف 11شتر از یق بین تحقیاز آنجا که تعداد نمونه در ا
رها باالتر از آستانه یتمام متغ یبرا یتوان گفت از آنجا که عدد معنادار می با توجه به جدول. شده است

 . است نرمالها  ن شاخصیع نمرات در ایتوز، است 11/1

 آزمون فرضیات تحقیق
تبوان   مبی  نبابراین نمره ای اندازه گیری شده انبد ب  1این مطالعه با یک مقیاس  های  از آنجایی که شاخص

ناهنجاریهای اجتمباعی   های  حد وسط این مقیاس است و چنانچه میانگین هر یک از شاخص  گفت عدد 
رویه و  بی بیشتر شود این به معنی تأیید آماری و علمی تأثیر افزایشی استفاده  به طور معنی داری از مقدار 

لبذا ببه   . اجتماعی از نظر جوانبان خواهبد ببود     های  اجتماعی مجازی بر ناهنجاری های  نامتعارف از شبکه
 . تک نمونه ای استفاده شده است Tمنظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون 

اجتماعی مجازی با متغیرهای  های  رابطه بین متغیر شبکه)آزمون فرضیات تحقیق .9جدول 

 (وابسته

 متغیر

 33/3= میانگین بدست آمده                     3= مقدار آزمون 

مقدار آماره 
t 

درجه 

 آزادی

معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

درصد اختالف  95فاصله 

 میانگین

 حد باال حد پایین

 .1  .7  .   .111 13  7. 51 انزوا و تنهایی

 1 .  1 .  5 .  .111 13    . 51 بحران هویت

   .   .  1 .  .111 13  5.  5 انحراف جنسی

  1.    .  7 .  .111 13   3. 58 تنش خانوادگی

  .  7 .    .  .111 13   7. 51 مد گرایی

های   کم رنگ شدن ارزش
 دینی

7 .   13 111.  .   .51  . 1 

 8 .  51.  5 .  .111 13    . 1 دوستی آسیب پذیر

 

اجتماعی مجازی از نظر  های  اجتماعی منبعث از شبکه های  در جدول زیر سلسله مراتب ناهنجاری
 . پاسخگویان ارائه شده است
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 آزمون رتبه ای اسپیرمن .11جدول 

 رتبه  میانگین رتبه شاخصها 

 اول 18.   انزوا و تنهایی

 دوم 8 .   تنش خانوادگی

 سوم 57.   بحران هویت 

 چهارم 11.   انحراف جنسی

 پنجم 35.   مدگرایی

 ششم 1 .   دوستی آسیب پذر

 هفتم 1  .  کم رنگ شدن ارزشهای دینی

X
2 
=   .3        df = 1     sig = .111 

و ناهجاریهای اجتماعی ها  دهد در سلسله مراتب آسیب می جدول فوق نشان های  همچنان که داده
  /18اجتماعی مجازی از نظر پاسخگویان شاخص انزوا و تنهایی با میانگین رتبه ای  های  متأثر از شبکه

.  بحران هویت با میانگین رتبه ، 8 .  خانوادگی با میانگین رتبه  های  نشسپس ت، در رتبه اول قرار دارد
دوستی آسیب پذیر با میانگین . 35.  مد گرایی با میانگین رتبه . 11.  انحراف جنسی با میانگین رتبه ، 57

از نظر  بنابراین. گیرد می درصد قرار 1 .  دینی با میانگین رتبه  های  و کم رنگ شدن ارزش 1 .  رتبه 
اجتماعی مجازی در وهله اول موجب  های  رویه از شبکه بی پاسخگویان این مطالعه استفاده نا متعارف و

 . شوند می خانوادگی و بحران هویت های  انزوا و تنهایی افراد و سپس تنش

 بحث و نتیجه گیری 

، رونبد  مبی  جوامع کنونی به شمارارتباطی یکی از عوامل تأثیر گزار و مهم تغییر در  های  تکنولوژی و رسانه
 هبای   به عبارتی یکی از کارگزاران تغییر در جامعه کنونی که شعاع برد آن فرا زمان و فرا مکان است رسانه

از جملبه  . شبوند  مبی  مختلفی هستند که به صورت لحظه ای در حال نو شبدن و تغییبر و تحبول گسبترده    
همراه به  های  ی مجازی جدید هستند که از طریق تلفناجتماع های  رسانه ای جدید شبکه های  تکنولوژی

آسانی و سهولت در دسترس و قابل استفاده هستند به طوری که تمامی آحاد جامعه و قشبهرهای مختلبف   
بدیهی است رسانه به خودی خود نمی تواند مضبر و  . جامعه را در سنین مختلف تحت تأثیر قرار داده است 

و مخرب بودن آن بستگی ببه ایبن دارد کبه افبراد جامعبه چبه رویکبرد و        مخرب باشد بلکه آسیب پذیری 
نوین رسانه ای  های  اینکه آیا افراد شناخت کافی از تکنولوژی. دارندها  نگرشی از نظر ارزشی به این رسانه

ر بباب  داننبد؟ آیبا افبراد د    هبا مبی   دارند یا خیر ؟ آیا آنها خود را مقید به حد و مرزهای استفاده از این رسانه
 مخاطرات استفاده از تکنولوژیهای رسانه ای جدید هیچ گونه شناختی دارند؟ 
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 های  رسد مردم در جامعه ما به خصوص جوانان به صورت افسار گسیخته ای از رسانه می به نظر
کنند و هیچ گونه حد و مرزی  می استفاده( اجتماعی مجازی جدید  های  ماهواره و شبکه، اینترنت)مختلف 

البته فقدان منابع شناختی و ترمیمی در این زمینه برای جوانان و مردم . ی خود در این زمینه قائل نیستندبرا
به عبارتی در این زمینه ما . به وضوع نمایان است( رسمی و غیر رسمی)از طریق نهادهای واسطه ای 

زشهای دینی و ملی نسبت نتوانسته ایم از نظر هنجاری و ارزشی استراتژی خاصی متناسب با فرهنگ و ار
در واقع مردم در زمینه نحوه و میزان استفاده از آنها و . اتخاذ کنیم، اجتماعی مجازی نو پدید های  به رسانه

بنابراین روز به روز شاهد آسیب پذیری مردم و . اطالعات چندانی ندارند ها  نحوه آسیب زا بودن این رسانه
هنجاری و نگرشی در مردم و ، م که موجبات تغییر و تحول ارزشیجدید هستی های  جوانان از این رسانه

 . زنند می روانی و اجتماعی دامن های  شوند و به آسیب می جوانان
نتایج تحقیق حاضر به خوبی مؤید این مطلب است به طوری که اکثر پاسخگویان این مطالعه اعتقاد 

، انحرافات جنسی، مدگرایی، نوعی انزوا و تنهایی اجتماعی جدید موجب های  داشته اند که استفاده از شبکه
اینکه . آسیب پذیر شده است های  خانوادگی و دوستی های  تنش، کم رنگ شدن ارزشهای دینی و اخالقی

از . توانند آسیب زا باشند نیاز به  بحث و واکاوی ژرفانگر دارد ها می تحت چه  ساز و کاری این رسانه
باشد و افراد  می همراه مستلزم صرف زمان های  اجتماعی جدید با گوشی  های آنجایی که کار با شبکه

کنند بنابراین این نظر کامالً درست است  می تعامالت و ارتباطات خود را با دیگران به این واسطه محدود
ر شود و روابط افراد با دیگ می اجتماعی به صورت تدریجی به نوعی اعتیاد منجر های  که استفاده از شبکه

بنابراین به واسطه استفاده هر . شود می اعضای خانواده  و دیگر افراد نزدیک به شدت محدود و مختل
و ها  اجتماعی مجازی نو پدید در موبایل های  جدید از جمله شبکه های  روزی و شدید استفاده از رسانه

تماعی افراد با همدیگر شاهد نوعی فرد گرایی مفرط و کاستی در تعامالت و کنش اج، همراه های  گوشی
خواهیم بود به طوری که اعضای یک خانواده بسیاری اوقات با همدیگر بیگانه اند و هیچ حرفی برای گفتن 

 . ندارند و از نظر تعلق عاطفی و هیجانی نیز چندان برای همدیگر جذاب و تحریک کننده نیستند
ند باید گفت در جامعه کنونی جوانان شو می اجتماعی مجازی موجب انحرافات جنسی های  اینکه شبکه

اجتماعی  های  با مسائل دیگری از جمله بیکاری و در نتیجه عدم توان ازدواج درگیرند لذا احتماالً در شبکه
مجازی به دنبال ارضای نیازهای جنسی و کنش با جنس مخالف باشند این در حالی است که ما در زمینه 

اجتماعی نو پدید دچار تأخر فرهنگی هستیم و از نظر  های  جمله شبکهنوین از  های  استفاده از تکنولوژی
محابا  بی هنجاری و نوع رفتار دچار نوعی عدم تعین و سردرگمی هستیم احتمال زیادی دارد که افراد خود را

عرضه کنند و همچنین عدم نهادینه شدن ارزشهای اخالقی و دینی خود مزید بر علت ها  در این شبکه
 . اهد شکل گیری انواع روابط نامشروع دو جنس با همدیگر برای ارضای نیازهای جنسی باشیم است که ش

، در زمینه مدگرایی باید گفت هم اکنون  شاهد اوج گیری ارزشهای مصرف و مصرف گرایی هستیم
اجتماعی  های  آورند و در این راستا شبکه می مردم بیش از گذشته به تجمل گرایی و مدگرایی روی

 در کمترین زمان، چرا که از این طریق بسیار کم هزینه، زنند می ازی به شدت به این مسأله دامنمج
که به این ترتیب مردم از این کانال با اجناس تزئینی و لوکس بیشتر . توان اجناس مختلف را تبلیغ کرد می
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در . شود می حظه بازتولیدکنند و در آن آنها احساس نیاز به صورت هر روزی و لحظه به ل می آشنایی پیدا
نتیجه یکی از آثار این در معرض هر روزی تبلیغات بودن تغییر ذائقه مصرف و تجمل گرایی و مدگرایی 

درست مصرفت ، قناعت ، به این ترتیب ارزشهای دینی و اخالقی مربوط به گذشت و ایثار . خواهد بود
 . ه روز کم رنگ تر و کم فروغ تر خواهند شددر این کارزار روز ب. . . عدم اصراف و تبذیر و ، کردن 

در این قسمت با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاداتی کاربردی ارائه پیشنهادات کاربردی؛ 

 . شده است
 پیشنهادات کاربردی .11جدول

 توضیحات پیشنهادات

 جوانان ملی و مذهبی هویت تقویت
عی در زمینه تضعیف اجتما های  این امر مهم موجب اثرگذاری کمتر شبکه

 .شود می هویت ملی و مذهبی جوانان

 جوانان، نوجوانان رسانه ای سواد افزایش
 هاه خانواد و

 اجتماعی های  این امر موجب برخورد درست و آگاهانه آنان با شبکه
 شود می

ها  الزم به جوانان و خانواده های  آموزش
 های  در زمینه استفاده صحیح از شبکه

 ازیاجتماعی مج

، آموزشی نهادهای و، رسانه ها طریق از نوجوانان به الزم آموزش های
 از ناشی آسیب های کاهش و جوانان مهارت افزایش در ای سازنده نقش
 .داشت برخواهد در را ارتباطی یهای فناور این

 برنامه های با رابطه در دقیق برنامه ریزی
 هویتی به جوانان

هویتی  مختلف ابعاد پویایی و رشد و وضعیت جدید از آگاهی منظور به
 کمک به باید اجتماعی نهادهای هویت ساز جوانان  مکانیسم های

ها  ه دانشگا،  پرورش و آموزش، خانواده :نظیر)دارند  اختیار در که ابزارهایی
 اجتماعی و تاریخی، میراث فرهنگی صحیح انتقال به (داخلی رسانه های و
 .بپردازند جوان لنس به ویژه و جامعه افراد به

اجتماعی مجازی  های  پذیرش شبکه
بعنوان یک ضرورت اجتماعی بعنوان یک 

 فرصت

اجتماعی مجازی بعنوان یک ضرورت اجتماعی بعنوان یک  های  شبکه اگر
 ابزارهای و امکانات از درستی فرصت  مورد پذیرش قرار گیرد و درک

منفی آنرا  هایپیامد علیرغم گفت می توان، شود حاصل آن در نهفته
 .تبدیل به پیامدهای مثبت نمود

 اجتماعی های  شبکه بومی مدل ارزیابی

 قرهنگی های  ضرورت بر مبتنی اجتماعی شبکه یک طراحی و تعریف
 که. است اجتماعی های  شبکه حوزه در تحقیق اساسی نکات از داخلی
 .طلبد می را مسئوالن گسترده حمایت

 م افزارهایی ونرها  برنامه ساخت و تولید
رایگان نحوه  آموزش و آشنایی برای

 اجتماعی های  استفاده شبکه

تواند باعث آشنایی جوانان با نحوه استفاده صحیح از  ها می این برنامه
 .اجتماعی مجازی  شوند های  شبکه

 گونه به زمینه این دریی ها پژوهش انجام
 کاربران جامعه به را آن بتوان که ای

 ادد تعمیم ایرانی

 به و تر کلی انداز چشم دریک تا کند می کمکیی ها پژوهش چنین انجام
 از استفاده آثار و پیامدهای مورد در باشیم قادر تر یافته نظام ای شیوه

 .بپردازیم داوری به، نوین ارتباطی های  فناوری
 جهت جوانان میان در انگیزه افزایش

 و گروهی های  تشکل و انجمن در شرکت
 دینها روابط

 .کند روابط کمک شایانی می سازماندهی و رفتار بر کنترل این امر به
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