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بررسی ابعاد آسیب زای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
در میان جوانان شهر کرمانشاه
حبیب احمدی 1فردین منصوری 2سید علی شاه چراغ
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چکیده

مقاله حاضر به بررسی ابعاد آسیب زای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان جوانان شهر کرمانشاه می
پردازد روش انجام تحقیق ،کمی پیمایشی میباشد .گستردگی جامعه آماری یکی از دالیل استفاده از روش پیمایشی بوده
است و اطالعات مربوط به هرکدام از متغیرها به روش میدانی جمعآوریشده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را
کلیه جوانان  51تا  51ساله شهر کرمانشاه تشکیل میدهند؛ که بر اساس سرشماری سال  555113 ،5531نفر هستند.
برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است که با سطح دقت  371 ،1011نفر برآورد شده است که از
جوانان شهر کرمانشاه گرفتهشده است .نتایج تحقیق بیان میکند ،بنا بر اعتقاد پاسخگویان این مطالعه ،در یک مقیاس 1
نمرهای ،ابعاد آسیب زای (مدگرایی ،تنش های خانوادگی ،کمرنگ شدن ارزشهای دینی ،بحران هویت و دوستی های
آسیبپذیر ) متأثر از شبکههای اجتماعی مجازی ،در حد متوسط و باالتر وجود دارد .همچنین نتایج آزمون فرضیات
نشان میدهد که همه فرضیات پژوهش با سطح اطمینان  33درصد تأییدشده است به این معنی که ارتباط معناداری قوی
بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و متغیرها و عاملهای وابسته که در باال مطرح شد وجود دارد.
کلید واژه :ابعاد آسیب زا ،اینترنت ،شب که اجتماعی مجازی ،جوانان ،شهر کرمانشاه.

 .5استاد دانشگاه شیراز()hahmadi@rose.ac.ir
 .3کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی (.)fardinmansori@gmail.com
.5دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شیراز()shahcheraghi24@gmail.com
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تاریخ دریافت مقاله 5531/13/13 :تاریخ پذیرش مقاله5531/11/51 :
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دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

 مقدمهدر دنیای امروز زندگی انسان با شبکههای اجتماعی پیوند خورده است ،شبکههای ارتباطاتی
درهمتنیده و بههمپیوسته تمامی حوزهها ،معانی و مفاهیم و بهطورکلی همهچیز را تحت تأثیر قرار
دادهاند .ارتباطات شبکهای بهمثابه «اساس فعالیت ارتباط انسان» در حال دگرگون ساختن همه
ارتباطات انسانی است .جهان را بومی و بوم را جهانی میکند .اصطالح «شبکههای اجتماعی»
زیرمجموعه رسانههای اجتماعی قرار میگیرد .رسانههای اجتماعی ،مفاهیمی کالن هستند که
بهواسطه پیدایی شبکههای جدید ارتباطی چون اینترنت و تلفن همراه پدید آمدهاند .شبکههای
اجتماعی به علت بیمکانی حاکم بر اینترنت بر عالیق افراد و گروهها بنیان نهاده شدهاند .درواقع
شبکههای اجتماعی بر پایه مشارکت همگانی بناشدهاند .این وبسایتهای شبکه اجتماعی با فراهم
کردن انگیزه و هدف برای فعالیت در رسانهای که پیشازاین جذابیت کمی داشته ،بهطور فزایندهای
افراد را به دنیای آنالین میکشند .عمدهترین محورهای این فنّاوریهای جدید رسانهای استفاده
همزمان از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطب است .دراینارتباط جدید ،رفتار مخاطب
در برابر رسانه هم دچار دگرگونی و از مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل میشود .این رابطه
دوسویه باعث ایجاد ساختاری نوین در نسل جدید رسانهها میشود .در نسل جدید رسانهها،
برنامهها عالوه بر «ارائه خطی» دارای خاصیت «گزینش» از طرف مخاطب نیز است .وبسایتهای
شبکه اجتماعی تبدیل به پدیدهای جهانی شدهاند و اجتماعاتی مانند فیسبوک صدها میلیون نفر
کاربر دارند .این وبسایتها با خلق محیطهای دوستانه امکان برقراری ارتباط و وفاق در زندگی
دارند پیامدهای منفی و چالشهای زیادی را هم در زندگی افراد به وجود آوردهاند ،بهعبارتدیگر
امروزه بهخصوص در جامعه ما این شبکهها در حال تبدیلشدن به یک تهدید میباشند؛ که این
موارد نگاه کارشناسانهای را میطلبد که این تهدیدها شناسایی و در جهت کاهش یا حذف آنها
گامی برداشته شود.
از طرفی هم طوالنی شدن دوره جوانی و نوجوانی ،رواج شیوههای جدید رفتار اجتماعی برای
پر کردن فضای زندگی ،فردی شدن و کمرنگ شدن شکافهای متداول اجتماعی ،اهمیت یافتن
سبک زندگی و سیاست زندگی برای جوانان ،ازهمپاشیدگی شبکههای سنتی همسایگی و نوسازی
شهری ازجمله زمینههای اصلیای هستند که شرایط جدید را پیش روی جوانان قرار دادهاند .آنچه
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اجتماعی را برای کاربران خود به ارمغان آوردهاند ،اما در کنار امتیازهایی که شبکههای اجتماعی
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در کنار این روندها متأثر از رشد رسانههای جدید قابلذکر است ،اهمیت بیشازپیش حفظ و ایجاد
تنوع در اوقات فراغت برای جوانان است .ارتباطات باواسطه شبکههای اجتماعی توانسته است
فرهنگ فراغت و اجتماع فراغت را نیز تحتالشعاع قرار دهد .شبکههای اجتماعی مجازی امکانی
فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک
بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند .گمنامی ،سرعت ارتباطات و
سیال بودن آن پیامدهای گستردهای را در روابط جنسیتی و الگوهای ارتباطی و دوست بابی جوانان
بر جای میگذارد .تداخل طبقه با جنسیت و جغرافیا میتواند فضای آزادکنندهای را برای دستهای از
جوانان پدید آورده و مرزبندیهای رایج جنسیتی و اجتماعی را در فرهنگ جوانان کمرنگ سازد.
همچنین شبکههای اجتماعی مجازی عموماٌ به تقلیل سرمایه اجتماعی ،انزوا و بریدگی از
مشارکتهای محسوس و عینی ،تغییر روابط از اجتماعات و گروههای آشنا به اجتماعات شبکهای،
سوگیری جوانان بهسوی آموزش موزاییکی و نیز قطعهقطعه شدن افراطی سلیقهها و خردهفرهنگها
و درنتیجه تودهوار سازی میانجامد (بوید و الیسون.)353 :3117 ،
بنابراین تحقیق حاضر با بررسی تأثیرات اجتماعی وفرهنگی استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی در جوانان در پی پاسخگویی به این سؤال است که مهمترین تأثیرات اجتماعی وفرهنگی
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در میان جوانان چیست؟
 پیشینه تجربی تحقیقمطالعه ای توسط محمود شهابی و قدسی بیات ،با موضوع اهداف و انگیزههای عضویت کاربران
در شبکههای اجتماعی مجازی بامطالعه درباره جوانان شهر تهران ،انجامشده است .نتایج این تحقیق
نشان می دهدکه توسعه کیفیت و کمیت در روابط و کنشهای اجتماعی از عوامل مهم روی آوردن
اجتماعی مجازی را امکانی برای ادامه همراهی و همنوایی با حلقه دوستان میپندارند و شبکههای
اجتماعی مجازی را سیاسی نمیدانند .بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی ،بدین معنا که کاربران در
این فضا راحتتر میتوانند به برونریزی باورها ،دیدگاهها ،عواطف و تجربههای خود بپردازند.
اطالعیابی و اطالعرسانی عمومی ،تفریح ،از دیگر اهداف و انگیزههای کاربران جوان از عضویت در
این شبکههاست .بر اساس این مطالعه ،دلیل و انگیزه مهم دیگر جوانان ،برقراری ارتباط با غیر
ایرانیان است که تمایل به ایجاد بستری چند فرهنگی را تداعی میکند(.شهابی و بیات.)5535 ،
در مطالعه دیگری که توسط حسن بشیر و محمدصادق افراسیابی با موضوع شبکههای اجتماعی
اینترنتی و سبک زندگی جوانان انجامشده است ،نتایج نشان میدهد که جوانان با اهداف متنوعی
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جوانان تهرانی به کنش گری شبکهای است .به این معنا که کاربران جوان ،فعالیت در شبکههای
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عضو این شبکهها میشوند که مهمترین آن ،سرگرمی است .میان عضویت در شبکههای اجتماعی
مجازی و نحوه اختصاص وقت به دیگر فعالیتهای اجتماعی ،ارتباط وجود دارد .کاربران جوان
اشارهکردهاند که برای بهرهمندی بیشازحد از این شبکهها ،مورد اعتراض دیگر اعضای خانواده
قرارگرفتهاند .میان عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی با مؤلفههایی مانند رابطه با جنس
مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی و بین عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی و
سبک زندگی جوانان ارتباط وجود دارد .همچنین بین عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی و
سبک زندگی مجازی جوانان رابطه وجود دارد(.بشیر ،افراسیابی.)5533 :
نوری مرادآبادی و کیا در پژوهشی با عنوان عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه
اجتماعی فیسبوک ،به بررسی علل گرایش دانشجویان آمریکا و ایران به شبکههای اجتماعی مجازی
پرداختهاند .در این تحقیق ،نخست با روش اسنادی و کتابخانهای به بررسی  51مقاله معتبر
چاپشده در ژورنالهای مهم جهان درباره علل گرایش دانشجویان آمریکایی ،پرداخته و در ادامه
با روش پیمایش و با روش نمونهگیری هدفمند ،به بررسی علل گرایش دانشجویان ایرانی به
فیسبوک پرداختهاند .نتایج این تحقیق در مرحله اول ،بعد از یک مقولهبندی از میان پژوهشهای
انجامشده ،ایجاد روابط جدید ،حفظ روابط قدیمی ،جستوجوی اخبار ،اطالعات و سرگرمی را
مهمترین دالیل عضویت دانشجویان آمریکایی تشخیص دادند و در مرحله دوم ،از مهمترین علل
پیوستن دانشجویان ایرانی به فیسبوک ،میتوان به اشتراکگذاری اطالعات و اخبار ،آزادی در
ارتباط ،جریان آزاد اطالعات در شبکه ،توانایی کنترل مخاطب بر اطالعات شخصی و برابری اصولی
در شبکه اشاره کرد(.مرادآبادی وکیا.)311-515 :5535،
مطالعهای نیز درزمینه تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و اوقات فراغت
نظری در باب تحقیقات خارجی این حوزه پرداختهاند .تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر زندگی
جوانان و چگونگی گذران اوقات فراغت و گونههای جدید تعامل و شیوههای نوین از زندگی ،جزو
موضوعاتی است که بررسی شدند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که گونههای جدید از تعامل و
ارتباط و شیوهها ی جدید از زندگی ،تحت تأثیر حضور در فضای مجازی برای جوانان ایجادشده
است .نتیجه دیگر حاکی از آن است که شبکههای اجتماعی مجازی ،تأثیرات عدیده و چندوجهی بر
زندگی جوانان و چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنان دارد (اکبری تبار و هزارجریبی.)5533 ،
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جوانان توسط اکبری تبار و هزار جریبی انجامشده است .پژوهشگران در این پژوهش به فرا تحلیلی
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 مبانی نظری تحقیق اعتیاد به اینترنتلفظ اعتیاد بیشتر تداعیگر اعتیادهای سنتی هم چون اعتیاد به الکل ،نیکوتین ،مواد مخدر و قمار
است؛ اما اعتیاد از طریق اینترنت با وجه ی جدیدی روبرو شده است .گسترش رایانههای شخصی و
افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار منجر به ظهور معضلی به نام اعتیاد اینترنتی شده
است .اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاقهای گپزنی ،هرزهنگاری ،قمار آنالین و خریدهای
اینترنتی می شود .همچون دیگر اعتیادها این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش
منزوی میسازد .اعتیادهای رفتاری ،همچون اعتیاد به شبکه اینترنت میتواند موجب تخریب
سالمت ،روابط ،احساسات و نهایتاً روح و روان فرد شود (گرینفیلد.)5515 ،
 تعاریف اعتیاد اینترنتیاگرچه مفاهیمی چون "اعتیاد به تکنولوژی" در نوشتههای "گریفیتز" و اعتیاد به رایانه در آثار
"شاتون"  5موردمطالعه قرارگرفته بودند اما اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که اولین بار بهوسیله
یانگ مطرح گردید .این اختالل با عناوین متفاوتی از قبیل " وابستگی رفتاری به اینترنت"" ،استفاده
مرضی از اینترنت"" ،استفاده مشکلزا از اینترنت"" ،استفاده بیشازحد به اینترنت"" ،سوءاستفاده از
اینترنت"" ،غیر سازشی" و اختالل اعتیاد به اینترنت معرفی میشود؛ اما عناوین اختالل به اینترنت و
استفاده مرضی از اینترنت در نوشته های اخیر کسانی چون "یانگ"" ،دیویس"" ، 3کاپالن"، 5
"گلدبرگ"" ،5گروهل" 1و "گریفیتز" بیشتر از عناوین دیگر به کاررفته است .بهطورکلی این
درسی یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند ،تعریف کرد.
"اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از مشکالت رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره
دارد .اعتیاد اینترنتی بهعنوان یک رفتار وسواسی یا آرزوی برقراری پیوند ،یا شاید حتی نمودی از
انتقال و یا بازتاب روابط ابژه و یا رفع نیاز قلمداد میشود" (معیدفر ،حبیب پورگتابی و گنجی،
.)5515
Shatton.1
Davis.2
Caplan.3
Golaberg.4
Grohol.5
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اختالل را میتوان بهعنوان نوعی استفاده از اینترنت که بتواند مشکالت روانشناختی ،اجتماعی،
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افرادی چون یانگ و سایر روانشناسان معتقدند که زیادهروی در استفاده از اینترنت ،میتواند
برای سالمتی فکری فیزیکی شخص خطرناک باشد .اعتیاد به اینترنت کارکرد انطباقی شخص را
مختل میکند .گروهی دیگرازروان شناسان معتقدند که لذتی که به خاطر استفاده از اینترنت به فرد
دست میدهد بههیچوجه قابلمقایسه با لذت حاصل از کوکائین و یا هر نوع ماده مخدر دیگری
نیست .بهطور خالصه ،مروربرادبیات نظری تجربی پیرامون اعتیاد اینترنتی ،نشانگر آن است که اعتیاد
اینترنتی پدیدهای است که از سه ویژگی برخوردار است:
)5اعتیاد اینترنتی ،نوعی اختالل و بینظمی وسواسی است که برخی ویژگیهای آن مشابه شرایط
آسیب شناسانه است .درواقع زمانی میتوان گفت که فرد دچار اعتیاد به اینترنت شده است که دارای
عالئم خستگی زودرس ،تنهایی و افسردگی و غیره باشد.
 )3اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل و بینظمی روانی است .از این دیدگاه زمینه تحقیق جدیدی
تحت عنوان رواندرمانی اینترنتی ظهور کرده است .این دیدگاه معتادان اینترنتی را بهعنوان بیمار
میبینند.
 )5اعتیاد اینترنتی نوعی مشکل رفتاری است .دلیل این مسئله نیز ،وجود یک رابطه قوی بین
اعتیاد اینترنتی و وابستگی شیمیایی است .مطالعات نشان داده است که افرادی که مشکالت وابستگی
شیمیایی دارند در هفته وقت بیشتری را صرف اینترنت میکنند تا کاربران وابسته غیر شیمیایی(معید
فر ،حبیب پور گتابی و گنجی.)5515 ،
"اوزراک" 5در  5333اعتیاد به اینترنت را به عنوان اختالل در نظر میگیرد .نوعی اختالل که
مردمی که رابطه صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره میبینند ،از آن رنج میبرند .به
نظر او هرکسی که رایانه دارد ،در معرض اعتیاد است اما افرادی که خجالتی ،افسرده ،تنها و
دارند .اعتیاد تکنولوژی بهطور عملیاتی میتواند به عنوان اعتیاد غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل
تعامل انسان و دستگاه است تعریف شود .این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثالً تلویزیون) یا فعال
(بازیهای رایانهای) باشد و معموالً جنبههای القاکننده و تقویتکنندهای دارد که ممکن است به
افزایش تمایل اعتیادی کمک کند (امیدوار و صارمی.)5515 ،
تحقیقاتی که اخیراً درباره اعتیاد به اینترنتی صورت گرفتهاند ،چندین معیار برای اعتیاد به اینترنت
و بازشناسی آن برشمردهاند .سه مورد از این معیارهای مهم عبارتاند از:

1 Orzack
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بیحوصله هستند یا آنهایی که از یک اعتیاد دیگر بهبودی مییابند بهخصوص آسیبپذیری بیشتری
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 )5هنگامیکه شخصی سعی میکند تا از اینترنت خارج شود احساس بیقراری و بدخلقی
میکند.
 ) 3از اینترنت برای فرار از مشکالت و یا کاستن از احساس یاس ناامیدی ،گناه ،اضطراب و یا
افسردگی استفاده میشود.
 )5کاربر اینترنت در مورد میزان و وسعت استفاده خود از اینترنت ،به اعضای خانواده و یا
دوستانش دروغ گفته و آن را کتمان میکند و نهایتاً شخص باوجود هزینه باالی استفاده از اینترنت
مکرراً از آن استفاده میکند (معیدفر ،حبیب پور گتابی و گنجی.)5515 ،
 -فضای مجازی و جوانان

مفاهیم نسل  ، Xنسل  Yو نسل  Mبـراساس مـصرف رسانهای در جامعه آمریکایی طراحی

شدهاند .با وجود این ،برخی معتقدند که مفهوم نسل Yدر حال حاضر قابل تعمیم به نسل جوان
ایران است .ویژگیهای خاصی برای نسل  Yبرشمرده شدهاند که وجه مشترک همه آنها استفاده از
اینترنت است و چنانکه گفته شد ،این نوع طبقهبندی نسلی از استفاده هر نسل از رسانهها نتیجه
شده است.آرمور( )3111ویژگیهای نسل Yرا عـالوه بـراستفاده از ایـنترنت ،توقع زیاد از خود،
توقع زیاد از کارفرمایان ،تالش برای موفق شدن به صورت سریع،تالش بیوقفه برای آموختن
معطوف به هـدف بودن میداند.همچنین او هوش اقتصادی،تغییرخواهی،تمایل به عدم تبعیت از
هنجارها و تالش برای حـفظ تـعادل را هـم از دیگر ویژگیهای نسل  Yمیداند .پرز( )2008هم

نسل  Yرا همراهان همیشگی کامپیوترها مـیداند و مـعتقد است برخالف نسل  Xتلویزیون برای
این نسل همه چیز نیست.تأثیرپذیری از هماالن هم ویـژگی دیـگر ایـن نسل است که پرز معتقد
است این تأثیرپذیری بسیار بیشتر از تأثیرپذیری از آگهیهای رسانهای است .همچنین پرز به
بلکه،آنچه در اطراف مـیگذرد ،برای او بـه همان اندازه اهمیت دارد.شورت و ریوز( )2009این
نسل را نسل مجازی و با دورههای کوتاه توجه میخوانند .بر این اساس پژوهش حاضر ویژگیهای
عمدهء نسل  Yرا اینچنین برمیشمارد:
الف) استفاده از اینترنت ،این نسل اصوالً بر مبنای مصرف اینترنتی تعریف مـیشود و بنابراین

اگر قرار باشد در جایی نسل  Yشکل بگیرد ،استفاده از اینترنت ویژگی اصلی خواهد بود.
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ب)تغییرخواهی.جوانان این نسل تغییرخواه هستند.این بدان معناست که این گروه اجتماعی
وضعیت موجود را نمیپذیرند و از تواناییهای رسانهای خود برای ایـجاد تـغییر استفاده
میکنند.این مسئله به ویژگی سوم نسل  Yمنتهی میشود.
پ)ناهمسازی سیاسی.جوانان این نسل به لحاظ سیاسی با وضعیت حال حاضر مشکل دارند.در
برخی موارد این ناهمسازی ممکن است به اعمال غـیر قـانونی و تخریب هم منجر شود.
ت)مسئولیت اجتماعی.جوانان این نسل به مسائل اجتماعی اهمیت میدهند.برای این نسل
ناهنجاریهای اجتماعی مسائلی مربوط به دیگران نیست بلکه همه در برابر مشکالت اجتماعی
مسئولند .حال اجازه دهید بـا مـرور وضعیت کلی اینترنت و جوانان در ایران،به بررسی وضعیت
این چهار شاخص در میان جوانان ایرانی کاربر اینترنت بپردازیم.
 فضای مجازی و جوانان در ایرانبه نظر میرسد که اینترنت رسانهای جدید و متفاوت از رسانههای پیشین است.این مسئله بـاعث
بـروز نـگرانیهایی در جامعه امروز ایران شده اسـت.اما،نباید فـراموش کـرد که نگرانیها در مورد
رسانههای نوظهور به هیچ عنوان جدید نیستند.برخی نویسندگان مثل جوینسون ( )2005نشان
میدهند که در هر دورهء تاریخی،رسانههای نوین مـثل روزنـامه ،سـینما،رادیو و
تلویزیون،نگرانیهایی را در جوامع غربی ایجاد کردهاند.در کشور ما هـم بـا نگاهی به تاریخ
رسانهها ،متوجه خواهیم شد که نگرانی از اثرات فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ورود رسانههای
جدید،اصال ًمسئله جدیدی نیست .اینترنت در اواخر دهه  71در مـیان جـوانان ایران رواج یافت و
کمسواد نمیتوانند از ایـنترنت اسـتفاده کـنند.اینترنت نیاز به نوع جدیدی از سواد رسانهای داردکه
به مراتب پیچیدهتر از سواد الزم بـرای کـار بـا رسانههای پیشین است .امـروزه بـیش از  51درصد
کـاربران اینترنت در خاورمیانه در ایران زندگی میکنند .نشان میدهد که جوانان نسل انفجار
جمعیت به خوبی خـود را بـا شرایط روز جهان وفق دادهاند ،درحالیکه ایرانیان در تحقیقی که
دانیل لرنر در حدود شش دهه پیـش انـجام داده بـود ،در میان شش کشور خاورمیانه،رتبه آخر را در
میزان استفاده از رسانهها کسب کرده بودند .شاهراه اطالعاتی :چنانکه دیدیم ،اینترنت در میان
جوانان ایران رسانه پرطرفداری است .دالیل مـتفاوتی مـیتوان بـرای این امر ذکر کرد .اینترنت به
جوانان کمک میکند تا با سایر همفکرانشان جماعت تشکیل دهـند (سیلوراستون.)3115،
8
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بالفاصله محبوبیت فزایندهای در میان آنان پیدا کرد.برخالف رسانههای سنتی،افراد بیسواد یا
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ویژگیگمنامی در اینترنت ،به جوانان ایران امکان میدهد تا بـدون هـراس از عواقب اجتماعی،
مسائل عقیدتی ،عاطفی و پزشکی خود را بـا مـشاوران در میان گـذارند .مهدوی ( )5515نـشان-
مـیدهدکه ایرانیان ،به سؤاالت حـساسیتبرانگیز مثالً در مورد روابط جنسی ،در اینترنت خیلی
راحتتر از فضای واقعی پاسخ میدهند .روابط اینترنتی ،سرمایهء اجتمای را افزایش میدهد(منتظر
قائم و تاتار5515،؛بست و کروگر،)3111،بدین معنا که اینترنت مـیتواند بـه وسیلهء امکانات
خود،پیوندهای درونگروه را مستحکم نماید و در نتیجه این پیوند،اعتماد بین اعضا بیشتر میشود.در
این صورت میتوان انتظار داشت که اتحاد بین آنها افـزایش یـابد و به بیشتر شدن قدرت آنـها
مـنجر گردد.با قدرتمند شدن گروه،اعضا میتوانند روابط اجتماعی خود را افزایش داده و کیفیت آن
را باال ببرند .همچنین در مورد جوانان،شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت بسیار کمتر از میزان
شکاف جنسیتی در دسترسی به سایر رسانههاست(سورین و تانکارد3115،؛کلیو دیگران.)3111،
این ویژگی اینترنت بـاعث شـده که زنان ایرانی به شدت به سمت اینترنت و وبالگنویسی روی
بیاورند.بعداً در بخش بررسی وبالگها خواهیم دید که زنان ایرانی از ابتدای رواج پدیده

وبالگنویسی در ایران ،پابهپای مردان و حتی گاهی جلوتر از آنها حرکت کردهاند .از سـوی
دیـگر ،اینترنت جوانان ایرانی را با چالشهایی هم مواجه کرده است.باومن( )3115با مطرح کردن
پدیده «عشق سیال»مدعی شد .روابط اینترنتی بین دو جنس مخالف بسیار متفاوت از روابطی است
که با واسطه سایر رسانهها انـجام مـیشود و ایـن روابط به دلیل ماهیت مـجازی و دروغـین آنـها
به شدت زندگی بشریت را تهدید میکنند.باومن نسبت به اینکه مفاهیم سنتی وفاداری و عشق
واقعی تضیف شدهاند ،ابراز نگرانی میکند.عدم امکان تماس جـسمی در ایـن مـحیط باعث میشود
برخی افراد فکر کنند که چـنین روابـطی بیاشکال است اما اشنایدر معتقد است مجازی بودن این
فـرد محسوب میشوند.کمتحرّکی،ارضای آنی ،گمنامی و این ایده که در اینترنت تماس بـدنی انجام
نمیشود،باعث روی آوردن گسترده افراد به سمت روابط اینترنتی میشود .در ایران ،چنین پدیدهای
بسیار رایج شده است و با تـوسعه ایـنترنت بـه مناطق دوردست و سنتیتر ،به راحتی میتوان
پیشبینی کرد که در سالهای آینده،گستره و عـمق آثـار آن افزایش قابل مالحظهای پیدا خواهد
کرد.در واقع جوان ایرانی در خانواده سنتی پیرامون ،امکانات ارزان و کمدردسر فضای مجازی بـرای
بـرقراری ارتـباط با جنس مخالف را،به سختی با دردسرهای ازدواج پرهزینه سنتی عوض خواهد
کـرد.این واقـعیت خـودبهخود به پیشبینی کاهش نرخ ازدواج در میان جوانان ایرانی در سالهای
آتی منجر میشود .چنانکه گفته شد ،اینترنت رسـانهای بـا امـکاناتی متفاوت از تمامی رسانههای
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روابط،نشانه بدون اشکال بودن آن نیست و بههرحال روابط مجازی به نوعی زنـدگی دوم و مـخفی
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پیش از خود و واجد تمام امکانات آنهاست.بنابراین طبیعی است کسانی که از ایـن رسـانه استفاده
میکنند ظرف مدت کوتاهی به لحاظ آگاهی از دیگران فاصله بگیرند.این شکاف آگـاهی مـیتواند
بـه بزرگتر شدن شکاف نسلی میان نسل سوم و نسلهای پیش از آن منجر شود.بوربور()5515با
انجام تحقیقی بـر روی کـاربران ایرانی اینترنت،نشان داده است که اینترنت در ایران شکاف نسلی را
عریضتر کرده است.

 فرضیه های تحقیق -5استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب ایجاد تنشهای خانوادگی در میان جوانان شهر
کرمانشاه می شود.
 -3استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب بحران هویت جوانان شهر کرمانشاه می شود.
 -5استفاده از شبکهها ی اجتماعی مجازی موجب مدگرایی در میان جوانان شهر کرمانشاه می
شود.
 -5استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب کمرنگ شدن ارزشهای دینی جوانان شهر
کرمانشاه می شود.
 -1استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب ایجاد دوستیهای آسیبپذیر در میان جوانان
شهر کرمانشاه می شود.
 -روش شناسی تحقیق

برای گردآوری اطالعات نیز ،میدانی و اسنادی است .در بخش اسنادی ،مدارک و اطالعات موجود
در خصوص موضوع گرداوری شده و در بخش میدانی نیز پیمایشی از نمونه موردمطالعه (جوانان
شهر کرمانشاه) انجامشده است.
در این پژوهش هیچگونه دستکاری آزمایشی صورت نگرفته است اما ،همانگونه که در
تعریف این نوع پژوهش ذکر گردید ،در این پژوهش ،پژوهشگر با طراحی پرسشهایی و تعریف
نظری و عملیاتی متغیرها به ساخت ابزار پرسشنامه پرداخته و نگرش جوانان را مدنظر قرار داده و
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پژوهش حاضر ،ازنظر مسیر ،توصیفی بوده و ازنظر هدف کاربردی است .روش مورداستفاده
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سعی میکند بر اساس دادههای جمعآوریشده ،وضعیت موجود را با الگو نمایش دهد ،آن را
توصیف نماید و درنهایت به تبیین برسد.
همانطور که ذکر شد جامعه آماری پیمایش مذکور را کلیه جوانان  51تا 51ساله شهر کرمانشاه
تشکیل میدهند که بر اساس سرشماری سال  555113 ،5531نفر هستند .در این تحقیق برای
برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است.

5031 :z

ضریب اطمینان31% :
:d

1/1 :p=q
555113

/11

555113

بنابراین نمونه مناسب  317نفر است که به  371نفر افزایش مییابد ،و از جوانان شهر
کرمانشاه گرفتهشده است.در پژوهش حاضر برای اینکه نمونه انتخابی از تمام مناطق شهر کرمانشاه
انتخاب گردد و پرسشنامه نیز در مناطق مختلف شهر پخش شود ،از شیوه نمونهگیری خوشهای و
سیستماتیک استفاده شده است .بنابراین نمونه بر اساس نواحی شهر کرمانشاه شامل جدول زیر
است.
جدول  :5انتخاب نمونهها بر مبنای نواحی سهگانه کرمانشاه
نواحی

ناحیه یک

ناحیه دو

ناحیه سه

جمع

نمونههای

 31نفر

 31نفر

 31نفر

371

انتخابی

بهاینترتیب که گویههایی که در هیچکدام از عاملهای یک مقیاس جای نگیرند بهعنوان گویه ای که
موضوع دیگری را میسنجد حذف میشود .برای سنجش پایایی مقیاسها ،از تکنیک آلفای
کرونباخ استفادهشده است .روش کار در این تکنیک به این صورت است که آلفای یک مقیاس
درصورتیکه کمتر از  1/71باشد آن مقیاس ناپایا شناختهشده و در این صورت باید گویههایی را که
در ناپایا بودن مقیاس تأثیر بیشتری دارند برای افزایش آلفا حذف نمود .در جدول زیر میزان آلفای
هر کدام از متغیر های تحقیق آمده است.

11

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07
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جدول  :2میزان آلفای کرونباخ متعیرهای تحقیق
ردیف

میزان آلفا

متغیر

1

تنش های خانوادگی

.1511

2

بحران هویت

.9333

9

مدگرایی

.1151

4

کم رنگ شدن ارش های دینی

.8590

1

دوستی های آسیب پذیر

.7531

 یافته های تحقیقدر این قسمت به بررسی و تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی و تبیینی تحقیق پرداخته شده
است.
 یافته توصیفیجدول زیر فراوانی متغیر جنسیت و وضعیت تأهل پاسخگویان را نشان میدهد.
جدول :5فراوانی متغیر جنسیت و وضعیت تأهل
متاهل

----

مرد

زن

مجرد

فراوانی

575

37

335

55

درصد

1505

5105

1501

5301

میباشد .همچنین بیشتر پاسخگویان با  1501درصد مجرد و  5301درصد آنان نیز متأهل میباشند.
 501درصد نیز به سایر تعلق دارند.
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با توجه به نتایج جدول فوق بیشتر پاسخگویان با  1505درصد مرد و  5105درصد آنها نیز زن

بررسی ابعاد آسیب زای ...

جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ وضعیت سن و میزان تحصیالت را نشان میدهد.
جدول  : 5فراوانی متغیر وضعیت سن و میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

میزان سن

درصد

فراوانی

ابتدایی

1

303

31-51

33

5101

راهنمایی

3

505

31-31

13

3101

دیپلم

15

5107

51-31

75

3301

فوقدیپلم

15

3305

51-51

33

3701

کارشناسی

71

3707

کمینه

51

کارشناسی ارشد

35

101

بیشینه

51

دکتری و باالتر

1

501

میانگین

370133

تحصیالت حوزوی

1

501

----

1
-----

جدول فوق فراوانی متغیرهای میزان تحصیالت و میزان سن پاسخگویان را نشان میدهد .در
مورد متغیر میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم با  5107درصد و بعدازآن
بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسی با  3707درصد میباشند.
جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ میزان استفاده از اینترنت را نشان میدهد.
جدول  :1فراوانی متغیر میزان استفاده از اینترنت
میزان استفاده از اینترنت
کمتر از یک ساعت

33

5101

5107

یک تا دو ساعت

51

5103

5505

دو تا سه ساعت

11

3503

3303

سه تا چهار ساعت

15

3505

3507

چهارتا پنج ساعت

11

5103

5101

بیشتر از پنج ساعت

57

5501

5507

دادههای مفقوده

5

501

----
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جدول فوق میزان ساعات استفاده از اینترنت در میان پاسخگویان را در طول شبانهروز نشان
میدهد .که با توجه به آن بیشتر پاسخگویان با  3505درصد بین سه تا چهار ساعت در طول
شبانهروز از اینترنت استفاده می کنند.
جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ اهداف و منظور استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را
نشان می دهد.
جدول  : 1فراوانی متغیر اهداف و منظور استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
اهداف و منظور استفاده

معتبر

فراوانی

درصد معتبر

درصد

تفریح و سرگرمی

99

36.1

36.7

دوستیابی

37

13.5

13.7

گفتگو و دیدن دوستان

22

8.0

8.1

استفاده علمی  -آموزشی

15

5.5

5.6

انجام امورات کاری

11

4.0

4.1

وقت گذرانی

86

31.4

31.9

سایر

5

501

---

جدول فوق اهداف و منظورهای پاسخگویان را از استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را
نشان می دهد که با توجه به آن ،تفریح و سرگرمی با  5105درصد بیشترین هدف و بعد از آن وقت
گذرانی با  5505درصد بیشترین هدف و منظور استفاده است .همچنین استفاده به منظور انجام
امورات کاری با  501درصد کمترین منظور استفاده است.
جدول  :7میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای وابسته
آماره

مدگرایی

تنش های

کم رنگ شدن

خانوادگی

ارزش دینی

بحران هویت

دوستی آسیب پذیر

میانگین

3.33

3.47

3.20

3.41

3.21

انحراف معیار

.51

.40

.45

.43

.54

بنابر داده های جدول فوق به اعتقاد پاسخگویان این مطالعه در یک مقیاس  1نمره ای ،ابعاد
آسیب زای(مدگرایی ،تنش خانوادگی ،کم رنگ شدن ارزش دینی ،بحران هویت و دوستی آسیب
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در جدول زیر میانگین و انحراف معیار مربوط به هرکدام از متغیرهای وابسته بیان شده است.

بررسی ابعاد آسیب زای ...

پذیر) متأثر از شبکه های اجتماعی مجازی ،در حد متوسط و باالتر وجود دارد .در واقع پاسخگویان
این مطالعه اعتقاد دارند که شبکه های اجتماعی مجازی در حد متوسط به باال موجب ایجاد ابعاد
آسیب زای فوق می شوند .
 یافته های تبیینیبرای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از همبستگی استفاده شده است .آزمون مذکور این امکان

را فراهم می نمایند تا با لحاظ کردن سطح معنی داری ( ، )<  1/11بتوان معنی دار بودن تایید یا
رد فرضیه تحقیق را بررسی و ارائه نمود .با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم افزار آماری SPSS
استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم افزار پس از محاسبه آماره آزمون ،سطح معنی داری
آن را ارائه می کند لذا در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معنی داری کمتر از  1/11بوده است این نتیجه
حاصل شده است که فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تایید قرار نگرفته است و فرضیه محقق
تایید می گردد .در ادامه نتایج حاصل از آزمون های آماری مورد استفاده آورده شده است.
 آزمون فرضیات تحقیقاز آنجایی که شاخص های این مطالعه با یک مقیاس  1نمره ای اندازه گیری شده اند بنابراین می
توان گفت عدد  5حد وسط این مقیاس است و چنانچه میانگین هر یک از شاخص های
ناهنجاریهای اجتماعی به طور معنی داری از مقدار  5بیشتر شود این به معنی تأیید آماری و علمی
تأثیر افزایشی شبکه های اجتماعی مجازی بر ناهنجاری های اجتماعی از نظر جوانان خواهد بود.
لذا به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است.
جدول  : 1آزمون فرضیات تحقیق(رابطه بین متغیر شبکه های اجتماعی مجازی با متغیرهای وابسته)
مقدار آزمون = 9

فاصله  31درصد اختالف
مقدار آماره
t

میانگین

درجه آزادی معنی داری اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

بحران هویت

51.55

313

.000

.55

.51

.51

تنش خانوادگی

51.35

269

.000

.57

.53

.13

مد گرایی

51.75

269

.000

.55

.37

.5

7.5

269

.000

.3

.51

.31

کم رنگ شدن
ارزش های دینی
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متغیر

میانگین بدست آمده = 9/99

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

دوستی آسیب پذیر

1.55

269

سال اول ،شماره دو ،بهار و تابستان 5531

.35

.000

.31

.51

در جدول زیر اولویت بندی آسیب های منبعث از شبکه های اجتماعی مجازی از نظر
پاسخگویان ارائه شده است.
جدول  : 3آزمون رتبه ای اسپیرمن
شاخصها

میانگین رتبه

رتبه

تنش خانوادگی

4.48

اول

بحران هویت

4.17

دوم

مدگرایی

3.91

سوم

دوستی آسیب پذر

3.46

چهارم

کم رنگ شدن ارزشهای دینی

3.25

پنجم
2

X = 92/2
df = 6
sig =0/000
همچنان که داده های جدول فوق نشان می دهد در سلسله مراتب آسیب ها ی متأثر از شبکه
های اجتماعی مجازی از نظر پاسخگویان شاخص تنش خانوادگی با میانگین رتبه ای  5/51در رتبه
اول قرار دارد ،سپس بحران هویت با میانگین رتبه  ،5057در رتبه دوم .مدگرایی با میانگین رتبه
 ،5035در رتبه سوم  .دوستی آسیب پذیر با میانگین رتبه  5051در رتبه چهارم و کم رنگ شدن
ارزش های دینی با میانگین رتبه  5031در رتبه پنجم قرار دارد .بنابراین از نظر پاسخگویان این
مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی در وهله اول موجب تنش خانوادگی می شوند ،سپس بحران
هویت و بعد از آن مدگرایی در میان جوانان می شود.
در این قسمت به بررسی و نتایج آزمون فرضیات مطرح شده پرداخته می شود.
فرضیه اول :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب ایجاد تنشهای خانوادگی در میان
جوانان شهر کرمانشاه می شود .با توجه به سطح معنی داری ( ).000و آماره  ،)18.94( Tبا 33
درصد اطمینان این فرضیه تأیید می شود که از نظر جوانان شهر کرمانشاه شبکه های اجتماعی
مجازی موجب تنش خانوادگی می شوند.
فرضیه دوم :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب بحران هویت جوانان شهر کرمانشاه
می شود .با توجه به سطح معنی داری ( ).000و آماره  ، )15.43( Tبا  33درصد اطمینان این
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فرضیه تأیید می شود که از نظر جوانان شهر کرمانشاه شبکه های اجتماعی مجازی موجب بحران
هویت در جوانان می شوند.
فرضیه سوم :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب مدگرایی در میان جوانان شهر
کرمانشاه می شود..باتوجه به سطح معنی داری ( )111.و آماره  )10.73( Tبا  33درصد اطمینان
این فرضیه تأیید می شود که از نظر جوانان شهر کرمانشاه شبکه های اجتماعی مجازی موجب
مدگرایی می شوند.
فرضیه چهارم :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب کمرنگ شدن ارزشهای دینی
جوانان شهر کرمانشاه می شود .با توجه به سطح معنی داری ( )111.و آماره  ،)7,4( Tبا  33درصد
اطمینان این فرضیه تأیید می شود که از نظر جوانان شهر کرمانشاه شبکه های اجتماعی مجازی
موجب کم رنگ شدن ارزشهای دینی می شوند.
فرضیه پنجم :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب ایجاد دوستیهای آسیبپذیر در
میان جوانان شهر کرمانشاه می شود.با توجه به سطح معنی داری ( )111.و آماره  ،)6.44( Tبا 33
درصد اطمینا ن این فرضیه تأیید می شود که از نظر جوانان شهر کرمانشاه شبکه های اجتماعی
مجازی موجب دوستی های آسیب پذیر می شوند.
 بحث و تحلیل یافته هابدیهی است رسانه به خودی خود نمی تواند مضر و مخرب باشد بلکه آسیب پذیری و مخرب
بودن آن بستگی به این دارد که افراد جامعه چه رویکرد و نگرشی از نظر ارزشی به این رسانه ها
دارند.اینکه آیا افراد شناخت کافی از تکنولوژی های نوین رسانه ای دارند یا خیر ؟ آیا آنها خود را
مقید به حد و مرزهای استفاده از این رسانه ها می دانند؟ آیا افراد در باب مخاطرات استفاده از
به نظر می رسد مردم در جامعه ما به خصوص جوانان به صورت افسار گسیخته ای از رسانه
های مختلف (اینترنت ،ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی جدید ) استفاده می کنند و هیچ گونه
حد و مرزی برای خود در این زمینه قائل نیستند .البته فقدان منابع شناختی و ترمیمی در این زمینه
برای جوانان و مردم از طریق نهادهای واسطه ای (رسمی و غیر رسمی) به وضوع نمایان است .به
عبارتی در این زمینه ما نتوانسته ایم از نظر هنجاری و ارزشی استراتژی خاصی متناسب با فرهنگ و
ارزشهای دینی و ملی نسبت به رسانه های اجتماعی مجازی نو پدید ،اتخاذ کنیم .در واقع مردم در
زمینه نحوه و میزان استفاده از آنها و نحوه آسیب زا بودن این رسانه ها اطالعات چندانی ندارند
.بنابراین روز به روز شاهد آسیب پذیری مردم و جوانان از این رسانه های جدید هستیم که
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موجبات تغییر و تحول ارزشی ،هنجاری و نگرشی در مردم و جوانان می شوند و به آسیب های
روانی و اجتماعی دامن می زنند.
نتایج تحقیق حاضر به خوبی مؤید این مطلب است به طوری که اکثر پاسخگویان این مطالعه
اعتقاد داشته اند که استفاده از شبکه های اجتماعی جدید موجب نوعی بحران هویت ،مدگرایی ،کم
رنگ شدن ارزشهای دینی و اخالقی ،تنش های خانوادگی و دوستی های آسیب پذیر شده است.
اینکه تحت چه ساز و کاری این رسانه ها می توانند آسیب زا باشند نیاز به بحث و واکاوی
ژرفانگر دارد .از آنجایی که کار با شبکه های اجتماعی مجازی با گوشی های همراه مستلزم صرف
زمان می باشد و افراد تعامالت و ارتباطات خود را با دیگران به این واسطه محدود می کنند بنابراین
این نظر کامالً درست است که استفاده از شبکه های اجتماعی به صورت تدریجی به نوعی اعتیاد
منجر می شود و روابط افراد با دیگر اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به شدت محدود و مختل
می شود و در عوض به مسیرهای انحرافی دوست یابی های مجازی منجر می شود.
در زمینه مدگرایی باید گفت هم اکنون شاهد اوج گیری ارزشهای مصرف و مصرف گرایی
هستیم ،مردم بیش از گذشته به تجمل گرایی و مدگرایی روی می آورند و در این راستا شبکه های
اجتماعی مجازی به شدت به این مسأله دامن می زنند ،چرا که از این طریق بسیار کم هزینه ،در
کمترین زمان می توان اجناس مختلف را تبلیغ کرد .که به این ترتیب مردم از این کانال با اجناس
تزئینی و لوکس بیشتر آشنایی پیدا می کنند و در آن آنها احساس نیاز به صورت هر روزی و لحظه
به لحظه بازتولید می شود .در نتیجه یکی از آثار این در معرض هر روزی تبلیغات بودن تغییر ذائقه
مصرف و تجمل گرایی و مدگرایی خواهد بود .به این ترتیب ارزشهای دینی و اخالقی مربوط به
گذشت و ایثار  ،قناعت  ،درست مصرفت کردن  ،عدم اصراف و تبذیر و  ...در این کارزار روز به
 پیشنهادات کاربردیدر این قسمت به منظور کاهش وتعدیل تاثیرات منفی و آسیب زای استفاده از شبکه های
اجتماعی مجازی پیشنهادات کاربردی ارائه می شود.



افزایش سواد رسانه ای نوجوانان ،جوانان و خانواده ها.
آموزش های الزم به جوانان و خانواده ها در زمینه استفاده صحیح از شبکه های

اجتماعی مجازی.


ارزیابی مدل بومی شبکه های اجتماعی.
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روز کم رنگ تر و کم فروغ تر خواهند شد.

بررسی ابعاد آسیب زای ...



تولید و ساخت برنامه ها ونرم افزارهایی برای آشنایی و آموزش رایگان نحوه

استفاده شبکه های اجتماعی.


ایجاد پژوهش هایی در این زمینه به گونه ای که بتوان آن را به جامعه کاربران

ایرانی تعمیم داد.


افزایش انگیزه در میان جوانان جهت شرکت در انجمن و تشکل های گروهی و

روابط نهادی.


اصالح نظام آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای اخالق دینی.



اجرای میز گردهای تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان.



طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند نظارت و پویش شبکه های

اجتماعی.


فعالیت مسئوالن به منظور مدیریت حس اعتماد عمومی در فضای شبکه های

اجتماعی.


به کارگیری تیم های فنی برای هدایت کاربران و محتوا.
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سال اول ،شماره دو ،بهار و تابستان 5531

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

 منابع: احمدپور ،مریم و قادرزاده ،امید (« ،)5513تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینیجوانان» ،فصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،شماره .33-71 :1
 اسالمی ،مروارید .)5535( .بررسی شبکههای اجتماعی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی.نخستین کنگره ملی مجازی و آسیبهای اجتماعی نو پدید.
 اکبری تبار ،علی اکبر و هزار جریبی ،جعفر(  .)5533مطالعه ای در باب تأثیرات شبکه هایاجتماعی م جازی بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان ،کنگره ملی اداره کل ورزش و جوانان
شیراز و پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
 بخارایی ،احمد( .)5535جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
 بوربورحسینبیگی ،مریم( .)5515بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دونسل،پایاننامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشـد ،استاد راهـنما اعـظم راودراد ،دانشکدهء علوم
اجتماعی دانشگاه تهران.
 بینام ،امیر علی( .)5533بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی :دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران) .همایش تخصصی بررسی ابعاد
شبکه های اجتماعی.
پناپای ،لوسین و دیگران ( .)5511بحرانها وتوالیها درتوسعه سیاسی ،ترجمه غالمرضا خواجهسروی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 تامپسون ،ج( .)5511رسانه ها و مدرنیته :نظریه اجتماعی رسانه ،ترجمه :مسعود اوحدی، ذکایی ،محمد سعید( .)5533جامعه شناسی جوانان ایران ،تهران :انتشارات آگه. شهابی ،محمود و بیات ،قدسی( .)5535اهداف انگیزه های عضویت کاربران در شبکه هایاجتماعی مجازی( مطالعه ای درباره جوانان شهر تهران) ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات فرهنگ
و ارتباطات ،شماره .13
 صدیق سروستانی ،رحمت اهلل(.)5511آسیب شناسی اجتماعی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران. عـاملی،سعید رضـا( .)5513دو جهانی شدنها و آینده جهان،کتاب ماه عـلوم اجـتماعی،شماره.15
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تهران ،نشر سروش.

... بررسی ابعاد آسیب زای

 عومل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه.)5535( یونس، علی اصغر؛ نوری مرادآباد،کیا.57  شماره،55  سال، مطالعات فرهنگ وارتباطات،اجتماعی فیس بوک
 احد علیقلیان و: ترجمه، جلد یک، ظهور جامعه شبکه ای: عصر اطالعات،)5511( م، کاستلز.نشر طرح نو: تهران،افشین خاکباز
 در مدیریت در عرضه، حال و آینده، گذشته: تصویرهایی از اروپا.)5513( گرت هافستد. ترجمه نوروزی،فرهنگها مباحث و دیدگاهها
 سرمایه اجتماعی و گروههای، اینترنت.)5515(عبد العزیز،مهدی و تاتار، منتظر قائم-

.5 شماره،سال اول،فصلنامه انـجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،خـاموش

 پایاننامه برای اخذ، بررسی وضعیت دینداری کاربران ایرانی اینترنت.)5515( مهدی، مـهدوی. دانشکده علوم اجـتماعی دانـشگاه تهران، استاد راهنما سعید رضا عاملی،درجهکارشناسی ارشد
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