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تحقیق حاضر با بررسی تأثیر استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی
در گرایش جوانان شهر کرمانشاه به ناهنجاریهای اجتماعی ،سعی در شناسایی آسیبها و
ناهنجاریهای ناشی از استفاده از این فناوری ارتباطی نوین دارد .روش انجام تحقیق
پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان  51تا  1ساله شهر کرمانشاه
تشکیل داده اند که بر اساس سرشماری سال  511 ،5 31نفر بوده اند .برای برآورد
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و بر این اساس حجم نمونه 71نفر برآورد
شده است .به منظور تنظیم مدل نظری و فرضیات تحقیق از نظریههای مختلف در حوزه
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی بهره گرفتهایم .نتایج تحقیق نشانگر آن است که ؛
ناهنجاریهای اجتماعی ؛ مدگرایی ،انحراف جنسی ،تنش خانوادگی ،کمرنگ شدن
ارزشهای دینی ،بحران هویت ،دوستی آسیبپذیر و انزوا و تنهایی متأثر از شبکههای
اجتماعی مجازی ،در حد متوسط و باالتر در بین پاسخگویان وجود دارد .همچنین نتایج
آزمون فرضیات نشان میدهد؛ که ارتباط معنادار قوی بین استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی و ناهنجاریهای اجتماعی وجود دارد .با توجه به نتایج تحقیق میتوان اذعان داشت
که استفاده از شبکههای مجازی در گرایش جوانان مورد مطالعه به انواع ناهنجاریهای
اجتماعی نقش داشته اند.
واژگان کلیدی :شبکه اجتماعی مجازی ،ناهنجاری اجتماعی ،گرایش ،بحران هویت،
کرمانشاه
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مقدمه
زندگی مدرن امروزی با شبکههای اجتماعی پیوند خورده است به نحوی که این شببکههبای اجتمباعی در
قالب ارتباطاتی درهمتنیده و بههمپیوسته تمامی حوزهها ،معانی  ،مفاهیم و بهطبورکلی همبهچیبز را تحبت
تأثیر قرار دادهاند .ارتباطات شبکهای بهمثابه اساس فعالیت ارتباط انسان مبدرن در حبال دگرگبون سباختن
همه ارتباطات انسانی است به دیگر سخن این ارتباطات امروزه جهان را بومی و بوم را جهانی نمبوده انبد.
اصطالح شبکههای اجتماعیبه عنوان یکی از زیرمجموعبههبای رسبانههبای اجتمباعی قبرار مبیگیرنبد،
رسانههای اجتماعی ،مفاهیمی کالن هستند که بهواسطه پیدایی شبکههای جدید ارتباطی چون اینترنبت و
تلفن همراه پدید آمدهاند .شبکههای اجتماعی به علت ببیمکبانی حباکم ببر اینترنبت ببر عالیبق افبراد و
گروههای مشارکت کننده بنیان نهاده شدهاند ،درواقع شببکههبای اجتمباعی ببر پایبه مشبارکت همگبانی
بناشدهاند .این وبسایتهای شبکه اجتماعی با فراهم کردن انگیزه و هدف برای فعالیت در رسبانهای کبه
پیشازاین جذابیت کمی داشته ،بهطور فزایندهای افراد را به دنیای آنالین میکشند .عمدهتبرین محورهبای
این فنّاوریهای جدید رسانهای استفاده همزمان از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطبب اسبت.
دراینارتباط جدید ،رفتار مخاطب در برابر رسانه دچار دگرگونی میشود بصورتی که در اثبر تمباس ببا ایبن
عرصه مخاطب از یک فرد منفعل به مخاطب فعال تبدیل میشود .این رابطه دوسویه باعث ایجاد ساختاری
نوین در نسل جدید رسانهها میشود .هر چند شبکه اجتماعی با خلق محیطهای دوستانه امکبان برقبراری
ارتباط و وفاق در زندگی اجتماعی را برای کاربران خود به ارمغبان آوردهانبد ،امبا در کنبار امتیازهبایی کبه
شبکههای اجتماعی دارند ،استفاده بیرویه و اعتیاد گونه از این رسانههای نوین میتواند پیامدهای منفی ،
چالشهای بین نسلی و بطور کلی نابهنجاریهای زیادی را در زندگی افراد به وجود آورند ،بهعببارتدیگبر
امروزه در جامعه ما استفاده غیر متعارف و بیرویه از این شبکهها در حال تبدیلشدن به تهدید مبیباشبند؛
تهدیدی که در صورت عدم شناسایی منجر به بحرانهای آتی خواهبد شبد ،امبا شناسبایی ایبن تهدیبدها
میتواند گامی مؤثر در راستای کاهش یا حذف آنها تلقی شود.

بیان مسأله
جوامع مختلف تحت تأثیر تحوالت بسبیار عظبیم علمبی -فنّاورانبه ببه سبمت جامعبه شببکهای در حبال
حرکتاند .جامعه شبکهای ،جامعهای است که ساختار آن متأثر از فناوری است .این جوامع با چبالشهبایی
چون نابرابری اجتمباعی ،هویبتهبای جدیبد ،تمبایز پبذیری و شبالوده شبکنی نهادهبایی نظیبر دولبت و
فرصتهایی چون نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در پژوهش ،خالقیت ،تعامبل و همزیسبتی جهبانی،
شکلگیری هویت سیال و غیره روبهرو شدهاند .به نظر میرسبد ببه علبت وجبود ایبن چبالشهبا انسبجام
اجتماعی و هویتی در جامعه شبکه ای بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران متزلزل شده است.
فرایند جهانیشدن با گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی دنیای اجتماعی افراد را بسیار بزرگتر میکند و
احساس کنترل ناپذیر شدن چنین دنیایی را در آنها به وجود میآورد (احمد پور و قادر زاده.)5 83 ،
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استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی ،بعنوان ابزارهای جامعه شبکه ای ،در میان ایرانیها بهطور
قابلتوجهی افزایشیافته است .اینترنت ،بهویژه در میان جوانان ایرانی شیوع زیادی دارد و فاصله این نسل
با سایر نسلهای قدیمیتر در استفاده از اینترنت فاحش است؛ بنابراین ،عجیب نیست که بیشتر تحقیقات
انجامشده در مورد اینترنت نشان میدهد اکثریت کاربران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد .بنا بر
یک تقسیمبندی نسلی ،نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسلهای دیگر در
معرض آثار ناشی از اینترنت ،ازجمله ناهنجاریهای اجتماعی قرار میگیرند( .ربیعی.)511 -511 :5 87،
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 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 پایگاه یا مجموعه پایگاههایی هستند که 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 .یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای از سرویسهای مبتنی بر وب
است که این امکان را برای اشخاص فراهم میآورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد
کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از میان
توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند ،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،
.) 5 : 117
با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر با بررسی تأثیرات استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی
مجازی در جوانان در پی پاسخگویی به این سؤال است که مهمترین تأثیر استفاه غیر متعارف و بیرویه از
شبکههای اجتماعی مجازی در گرایش جوانان به ناهنجاریهای اجتماعی در شهر کرمانشاه چیست؟

ضرورت و اهداف تحقیق
ضرورت مطالعه و بررسی آثار و پیامدهای منفی استفاده غیر متعارف از شببکههبای اجتمباعی و تبالش در
جهت کاهش یا از بین بردن آنها زمانی نمایان میشود که بدانیم ویژگیهبای ارتباطبات الکترونیکبی در
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فضای مجازی شرایطی متفاوت با روابط رودررو را برای کاربران فراهم کرده است ؛ سرعت عمل ،ناشناس
ماندن و ...فضای یکسان و مشابهی را فارغ از الزامات چون جنسیت ،طبقه ،قوم ،نژاد و مکان فراهم میکند
که تجارب متفاوتی را برای کاربران ایجاد میکند .تعامالتی که در این فضا اتفاق میافتند ،ببرای کباربران
اینترنتی ذهنیت و گرایش جدیدی ایجادمیکند که میتواند رفتار و تعامالت آنها را در دنیبای حقیقبی ببا
تغییراتی مواجه سازد .ارتباطات اینترنتی میتوانبد انگیبزه بیشبتری را ببرای کباربران در ببازی ببا هویبت،
رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیرواقعی فراهم سازد که ریسک شرمندگی در آن کمتر است .همچنین
فناوری های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصبی
در فضای مجازی برای افراد فراهم میکند .در این فضبا افبراد ببا یکبدیگر ارتبباط برقبرار مبیکننبد و ببا
بهره گیری از امکانات اینترنت مانند شبکههای اجتماعی و اتاقهای گفتوگو شببکه گسبتردهای از رواببط
میان افراد شکل میگیرد که غیرقابلکنترل است .این امر بهتدریج موجب ازهمپاشیدگی شبکههای سبنتی
روابط مانند همسایگی میشود و هویتهایی جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد میکند که زمینهساز بروز
ناهنجاریهای اجتماعی دیگری در افراد میشود؛ بنابراین ضرورت شناخت این اثرات و ارائه راهحبلهبایی
برای جلوگیری از آن احساس میشود (احمد پور و قادرزاده.)5 83 ،
با توجه به موارد فوق هدف اصلی این تحقیق مطالعه بررسی تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از
شبکههای اجتماعی مجازی در گرایش جوانان به ناهنجاریهای اجتماعی ،درزمینههای  ،خانوادگی،
هویتی ،ارتباطی ،جنسی ،می باشد در کنار هدف اصلی فوق اهدافی ویژه زیر نیز در انجام تحقیق حاضر
مدنظر قرار گرفته است؛
 تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر انزوای اجتماعی جوانان. تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر بحران هویت جوانان . تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر انحرافات جنسی. تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر تنشهای خانوادگی جوانان. تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر مدگرایی جوانان. تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر کمرنگ شدن ارزشهای دینیجوانان.
 -تأثیر استفاده غیرمتعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی بر دوستیهای آسیبپذیر جوانان.

پیشینه تجربی و چهارچوب تئوریک
پیشینه تحقیق در دو بخش پیشینه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است؛
الف .پیشینه داخلی؛ شهابی و بیات( )5 35در مطالعه ای  ،با موضوع اهداف و انگیزههای عضویت
کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی بامطالعه جوانان شهر تهران ،نشان دادند؛ توسعه کیفیت و کمیت در
روابط و کنشهای اجتماعی از عوامل مهم روی آوردن جوانان تهرانی به کنش گری شبکهای است .به این
معنا که کاربران جوان ،فعالیت در شبکههای اجتماعی مجازی را امکانی برای ادامه همراهی و همنوایی با
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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.)5 35 ،
بشیر و افراسیابی(  )5 3در مطالعه ای با موضوع شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان
نشان دادند؛ جوانان با اهداف متنوعی عضو شبکههای مجازی 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.)5 3 :
مرادآبادی و کیا( )5 35در 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  58مقاله 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.) 11-585 :5 35،
اکبری تبار و هزار جریبی(  )5 3در مطالعهای درزمینه تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر سبک
زندگی و اوقات فراغت جوانان با فرا تحلیل نظری تحقیقات خارجی در این حوزه پرداخته و نشان
دادند؛گونههای جدید از تعامل و ارتباط و شیوههای 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.)5 3 ،
ب.پیشینه خارجی؛ روبرت کرات و همکارانش در یک تحقیق طولی ( )5331 – 5331تأثیر روان
شناختی و اجتماعی اینترنت را بر  513نفر (در  7خانوار) سنجیده اند .آنان در گزارش خود ابتدا به انواع
شیوههای استفاده از اینترنت پرداخته اند و با تشریح تشابه تلویزیون با اینترنت (از حیث و گرفتن
اطالعات) و تلفن با اینترنت (از حیث وجه ارتباطی آنها) ،پیامدهای مشابه را مورد بررسی قرار داده اند.نتیج
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این تحقیق نشان دادند؛ آثار مثبت یا منفی استفادههای اجتماعی از اینترنت  ،به چگونگی شکل تعادلی
بستگی دارد که اینترنت میان پیوندهای قوی و ضعیف افراد برقرار میکند .عموما پیوندهای قوی شخصی
به وسیله قرابت فیزیکی حمایت میشوند .اینترنت به طور بالقوه اهمیت قرابت فیزیکی را در ایجاد و
نگهداشت شبکه پیوندهای اجتماعی قوی کاهش میدهد .برخالف تعامل رودررو یا حتی تلفن ،اینترنت
فرصتهایی برای تعامل اجتماعی فراهم میآورد که به فاصله میان طرفین بستگی ندارد .افراد غالبا از
اینترنت برای حفظ تماس با آنانی که روابط از پیش موجود داشته اند ،استفاده میکنند .اما ،در عین حال
روابط تازه بر خط نیز برقرار میکنند .نتیج همچنین نشان دادند؛ استفاده بیشتر از اینترنت با کاهش ارتباط
پاسخگو با اعضای خانواده در خانوار ،کاهش اندازه دایره اجتماعی آنان ،و افزایش افسردگی و تنهایی آنان
همراه بود (کوثری 5 87:به نقل کراوت.) 1- 7: 5
تامپسون ( ) 115در مطالعات خود نشان داده است؛ واقعیت مجازی امکان انواع تجارب ذهنی را
فراهم میسازد که میتواند انواع مدرن سلطه را منقطع یا متوقف کنند .به زعم تامپسون توانایی واقعیت
مجازی در فراگرد خودش نهفته است و اشخاص میتوانند در یک محیط با واسطه کامپیوتری خاص ،خود
و جهان را بازسازی کنند .بنابراین ،واقعیت مجازی و کارکردهای این راه ،میتواند در جهت غیرطبیعی
کردن فرضی درباره هویتهای طبیعی داده شده عمل کند ،به نحوی که افراد با هویتهای دروغین از سایر
مخاطبین سوء استفاده نمایند ..در اتاقهای گفتگوی مجازی مردم میتوانند دقیقا به چیزی که آنها
میخواهند باشند یا دقیقا چطور میخواهند مردم دیگر آنها را ببینند ،تبدیل شوند(تامپسون .) 115،این
فرایند در بطن خود میتواند ناهنجاریهای بیشماری را برای مخاطبین به همراه داشته باشند.
باومن (  ) 11با مطرح کردن پدیده عشق سیال مدعی شد؛ روابط اینترنتی بین دو جنس مخالف
بسیار متفاوت از روابطی است که با واسطه سایر رسانهها انبجام مبیشود و ایبن روابط به دلیل ماهیت
مبجازی و دروغبین آنبها به شدت زندگی بشریت را تهدید میکنند .باومن نسبت به اینکه مفاهیم سنتی
وفاداری و عشق واقعی تضعیف شدهاند ،ابراز نگرانی میکند.عدم امکان تماس جبسمی در ایبن مبحیط
باعث میشود برخی افراد فکر کنند که چبنین رواببطی بیاشکال است اما اشنایدر معتقد است مجازی
بودن این روابط،نشانه بدون اشکال بودن آن نیست و بههرحال روابط مجازی به نوعی زنبدگی دوم و
مبخفی فبرد محسوب میشوند.کمتحرّکی،ارضای آنی ،گمنامی و این ایده که در اینترنت تماس ببدنی
انجام نمیشود،باعث روی آوردن گسترده افراد به سمت روابط اینترنتی میشود(باومن .) 11
کیت همپتن و بری ولمن ) 11 (1در تحقیقی در ناحیه نتویل  -حومه تورنتو که با یک شبکه
پرسرعت تجهیز شده بود – به مطالعه شبکههای اجتماعی ،اشتغال شهری ،استفاده از اینترنت ،و
ایستارهای سکنه پرداختند .گردآوری دادهها در این تحقیق به دو روش پیمایشی (با استفاده از مصاحبه به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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کمک کامپیوتر( و قوم نگاری میدانی صورت گرفت .ایشان میخواستند بدانند برخورداری از نعمت
دسترسی به اینترنت مجانی و بسیار پرسرعت ،چه اثری بر انواع روابط بین شخصی افراد با دوستان،
بستگان و همسایگان میگذارد؟ آنان با مرور سریعی بر بحث دامنه دار سرشت اجتماع ،چنین جمع بندی
میکنند که از دهه  5371به این سو برخی این بحث را پیش کشیدند که اجتماع لزوما نباید محلی باشد و
این تعامالت حمایتی ،اجتماع پذیر و هویت بخش است که اجتماع را تعریف میکند ،نه آن فضای محلی
که این تعامالت در آن روی میدهند.دستاورد محتوای تحقیق از این قرار بود که اینترنت ،از طیفی از
پیوندهای اجتماعی قوی و ضعیف ،ابزاری  ،عاطفی  ،اجتماعی و نسبی حمایت میکند .روابط ،به ندرت در
ارتباط کامپیوتری صرف محفوظ و محدود میمانند ،بلکه به صورت ترکیبی از تعامالت برخط و کنارخط در
میآیند (همپتون و ولمن.) 83: 111:
مطالعات پراپروتنیک ) 11 (5نشان دادند؛ هویت در محیط مجازی به طور مشخص متفاوت با هویت
در محیط واقعی است؛ زیرا تفاوت بین محیطها وجود دارد .شخص مختار است از هویت واقعیاش در
محیط مجازی استفاده کند یا نکند .در محیط مجازی ،شخص هویتش را در مسیری شکل میدهد که او
میخواهد آن را در مقابل دیگران به نمایش بگذارد .بهعبارت دیگر ،او هویتش را به دیگران تحمیل
میکند .تامبا سه ویژگی اینترنت و شبکههای اجتماعی را بیان میکند :به هم فشردگی فضا -زمان ،حس
نکردن مکان و محدودههای محو شده و جماعت تغییریافته ،باید توجه داشته باشیم که ضروری است هر
انسانی در یک فضا یا زمان خاص قرار گرفته باشد (پراپروتنیک.)5 : 11 ،
به زعم پراپروتنیک ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کامال دگرگون شده است ،امروز ،دنیای
واقعی با دنیای مجازی چنان در هم فرو رفته که تفکیک آن دو بسیار دشوار شده است .زمان ،مفهوم
مکانمند گذشته را ندارد .فرهنگها به شدت در هم ادغام شده و خلوص مکانی و زمانی دیروز خود را از
دست داده اند .بنابراین ،طبیعی است که هویت در بند مکان -زمان و فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضای
جدید دچار بحران شود شاید بتوان بحران-های ناشی از گمنامی را در دو دسته تقسیم کرد :یک دسته
بحرانهای کلی ناشی از مواجهه انسان با فضای مجازی است که از آن به اضطراب دیجیتالی یاد میکنند
و دوم ،بحرانهای ناشی از هویتهای مجازی میباشد .وی اضطراب را به سه دوره :اضطراب طبیعی،
صنعتی و دیجیتالی تقسیم میکند .اضطراب دیجیتالی اضطرابی است که ناشی از ظهور صنعت ارتباطات
همزمان و انفجار اطالعات و مواجهه با انبوهی از دانستنیها و ندانستنی هاست که انسان را گرفتار ناتوانی
در مدیریت ارتباط و بیتعادلی هم در حوزه ارتباطات درون فردی و هم در حوزه ارتباطات بین فردی
میکند که جهان بیرونی و عینی انسان را تشکیل میدهد( .پراپروتنیک.) 7 : 11 ،
النگ و همکارانش ( ) 117در مطالعه خود با عنوان « تأثیر اینترنت بر رشد خود هویتی جوانان» ،به
تأثیرات اینترنت در شکل گیری هویت فردی نوجوانان چینی میپردازند .نتایج این تحقیق نشان داد که
کاربرد اینترنت نه تنها بر چهار بعد از رشد هویت تأثیر گذاشته است ،بلکه شیوههای جدیدی از درک
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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صورت بندی هویت نیز در میان آنان مشاهده شده است .در این بررسی نشان داده شد که استفاده از
اینترنت به مثابه روشی جهت دریافت تجربیات در محیط سایبرنتیک فهم شده و رشد هویت نیز به عنوان
میزان تعهد به یک مفهوم معین از خود ،درک میگردد ( علی پور -قاسمی و میر محمد تبار.) :5 3 ،
گیلبرت 5و کاراهالیوس ( ) 113با مطالعه دادههای پروفایل تلگرام و الگوهای ارتباطی به منظور
پیش بینی دقیق روابط بین دوستان نشان دادند؛ این دادهها به علت سهولت دسترسی میتواند مورد سوء
استفاده افراد قرار گرفته و بعنوان یک نیروی محرک برای وسوسه افراد به منظور سوء استفاده از اطالعات
دیگران قرار گیرد (ای گیلبرت و کی کاراهالیوس.) 51: 113:
تیلر (  ) 15نشان میدهد که شبکههای اجتماعی مجازی در ترکیب با نفوذ قدرتهای غربی،
حرکتی را به سوی همگن سازی جهان آغاز کرده اند که این حرکت سبب ایجاد تضاد و ستیز در جهان و
حرکت برخی ملتها به سوی شکست و تضعیف هویت ملی و سنتهای شان شده است .همچنین وی
معتقد است که به واسطه این شبکههای اجتماعی مجازی افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در تعامل با
یکدیگر قرار گرفته اند و با فرهنگ و عقاید بیگانه رو به رو شده اند و در خصوص از دست دادن
هویتهای ملی و دینی شان احساس خطر کرده اند (علی پور -قاسمی و میر محمد تبار.) ::5 3 ،
گلبک (  ) 15نشان داد در باب استفاده از شبکههای اجتماعی نگرانیهای زیادی در مورد حریم
خصوصی مخاطبین از جمله؛ دست یابی به اطالعات ،سوء استفاده ،داده کاوی و ...مطرح میشود.
(گلبک؛  ) 15 : 1که هر کدام میتوانند در گرایش افراد مخاطب به ناهنجاریهای اجتماعی مؤثر واقع شوند.

فضای مجازی و جوانان
هر چند مفاهیم نسل  ، Xنسل  Yو نسل  Mبببراساس مببصرف رسبانهای در جامعبه آمریکبایی طراحبی
شدهاند .با وجود این ،برخی معتقدند که مفهوم نسل Yدر حال حاضر قابل تعمبیم ببه نسبل جبوان ایبران
است .ویژگیهای خاصی برای نسل  Yبرشمرده شدهاند که وجه مشترک همبه آنهبا اسبتفاده از اینترنبت
است و چنانکه گفته شد ،ایبن نبوع طبقبهبنبدی نسبلی از اسبتفاده هبر نسبل از رسبانههبا نتیجبه شبده
است.آرمور ) 111(1ویژگیهای نسل Yرا عبالوه ببراستفاده از ایبنترنت ،توقع زیباد از خبود ،توقبع زیباد از
کارفرمایان ،تالش برای موفق شدن به صورت سریع،تالش بیوقفه برای آموختن معطوف به هبدف بودن
میداند.همچنین او هوش اقتصادی،تغییرخواهی،تمایل به عدم تبعیبت از هنجارهبا و تبالش ببرای حببفظ
تبعادل را هبم از دیگر ویژگیهای نسبل  Yمبیدانبد .پبرز ) 118(1هبم نسبل  Yرا همراهبان همیشبگی
کامپیوترها مبیداند و مبعتقد است برخالف نسل  Xتلویزیون برای این نسل همه چیز نیست.تأثیرپبذیری
از هماالن هم ویبژگی دیبگر ایبن نسبل اسبت کبه پبرز معتقبد اسبت ایبن تأثیرپبذیری بسبیار بیشبتر از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Gilbert, E.
2 Karahalios, K
3 Tiller
4 Golbeck
5 Armour
6 Perez
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تأثیرپذیری از آگهیهای رسانهای است .همچنین پرز به هبوشیاری اجتماعی این نسبل اشباره مبیکنبد و
معتقد است برای این نسل شغل همه چبیز نیست بلکه،آنچه در اطراف مبیگذرد ،برای او ببه همان اندازه
اهمیت دارد.شورت 5و ریوز ( ) 113این نسل را نسل مجازی و با دورههبای کوتباه توجبه مبیخواننبد .ببر
اساس پژوهش حاضر ویژگیهای عمدهء نسل  Yاز قرار زیر میباشند؛
الف) استفاده از اینترنت ،این نسل اصوالً بر مبنای مصرف اینترنتی تعریف مبیشود و بنابراین اگر قرار
باشد در جایی نسل  Yشکل بگیرد ،استفاده از اینترنت ویژگی اصلی خواهد بود.
ب) تغییرخواهی.جوانان این نسل تغییرخواه هستند.این بدان معناست که این گروه اجتماعی وضعیت
موجود را نمیپذیرند و از تواناییهای رسانهای خود برای ایبجاد تبغییر 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 غبیر قبانونی 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.
نگرانی در مورد رسانههای نوظهور به هیچ عنوان جدید نیستند ،برخی نویسندگان مثل جوینسون
( ) 111نشان میدهند که در هر دورهء تاریخی ،رسانههای نوین مبثل روزنبامه ،سبینما ،رادیو و تلویزیون،
نگرانیهایی را در جوامع غربی ایجاد کردهاند .در کشور ما هبم ببا 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 5371میالدی در مبیان جبوانان ایران رواج یافت و بالفاصله محبوبیت فزایندهای در
میان آنان پیدا کرد .برخالف رسانههای سنتی ،افراد بیسواد یا کمسواد نمیتوانند از ایبنترنت اسبتفاده کبنند.
اینترنت نیاز به نوع جدیدی از سواد رسانهای داردکه به مراتب پیچیدهتر از سواد الزم ببرای کبار ببا رسانههای
پیشین است .امبروزه ببیش از  1درصد کباربران اینترنت در خاورمیانه در ایران زندگی میکنند .نشان
میدهد که جوانان نسل انفجار جمعیت به خوبی خبود را ببا شرایط روز جهان وفق دادهاند ،درحالیکه ایرانیان
در تحقیقی که دانیل لرنر در حدود شش دهه پیبش انبجام داده ببود ،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 مبتفاوتی مبیتوان ببرای این امر ذکر کرد .اینترنت به جوانان
کمک میکند تا با سایر همفکرانشان جماعت تشکیل دهبند (سیلوراستون.) 11 ،1
ویژگیگمنامی در اینترنت ،به جوانان ایران امکان میدهد تا ببدون هبراس از عواقب اجتماعی ،مسائل
عقیدتی ،عاطفی و پزشکی خود را ببا مبشاوران در میان گبذارند .مهدوی ( )5 85نبشانمبیدهدکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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ایرانیان ،به سؤاالت حبساسیتبرانگیزی چون روابط جنسی ،در اینترنت خیلی راحتتر از فضای واقعی
پاسخ میدهند .روابط اینترنتی ،سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد (منتظر قائم و تاتار5 8 ،؛ بست 5و
کروگر  ،) 111 ،بدین معنا که اینترنت مبیتواند ببه وسیله 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 افبزایش یبابد و به بیشتر شدن قدرت آنبها مبنجر 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
تانکارد  115 ،؛کلیو دیگران .) 111 ،1این ویژگی اینترنت بباعث شبده 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
سبوی دیبگر ،اینترنت جوانان ایرانی را با چالشهایی هم مواجه کرده است.
در ایران ،پدیدهای که باومن از آن تحت عنوان عشق سیال یاد کرده است ،بسیار رایج شده است و با
تبوسعه ایبنترنت ببه مناطق دوردست و سنتیتر ،به راحتی میتوان پیشبینی کرد که در سالهای آینده،
گستره و عبمق آثبار آن افزایش قابل مالحظهای پیدا خواهد کرد .در واقع جوان ایرانی در خانواده سنتی
پیرامون ،امکانات ارزان و کمدردسر فضای مجازی ببرای ببرقراری ارتبباط با جنس مخالف را ،به سختی با
دردسرهای ازدواج پرهزینه سنتی عوض خواهد کبرد .این واقبعیت خبودبهخود به پیشبینی کاهش نرخ
ازدواج در میان جوانان ایرانی در سالهای آتی منجر میشود .چنانکه گفته شد ،اینترنت رسبانهای ببا
امبکاناتی متفاوت از تمامی رسانههای پیش از خود و واجد تمام امکانات آنهاست .بنابراین طبیعی است
کسانی که از ایبن رسبانه استفاده میکنند ظرف مدت کوتاهی به لحاظ آگاهی از دیگران فاصله بگیرند .این
شکاف آگباهی مبیتواند ببه بزرگتر شدن شکاف نسلی میان نسل سوم و نسلهای پیش از آن منجر شود.

شبکههای اجتماعی مجازی و بحران هویت
برای تبیین بحران هویت در فضای مجازی ،توجه به یک نکته مهم ضروری است .جوامبع در حبالگبذار،
عمدتاً در حال سپری کردن و مواجه شدن با بحرانهای هویت دوره تاریخی خود معبادل ببا دوره صبنعتی
شدن اروپا بودهاند .با این حال ،بهطور گریزناپذیر با پدیدههبای جهبانیشبدن و فضبای مجبازی در فراینبد
ارتباطات نوین مواجه شدهاند .دوره تاریخی جدید نیز همراه خود ،نوعی از عناصر بحرانزای هویتی را حمل
میکند و مسئله کشورهای درحال توسعه از آنجا پیچیدهتر میشود که این کشورها همزمبان ببدون طبی
دوره تاریخی خود بحرانهای تو در توی هویتی را تجربه میکننبد کبه ناشبی از روهبم افتبادگی دو دوره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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تاریخی است .به نظر کاستلز ،) 7 : 115( 5سیاستهای مربوط به هویت را باید در جایگباه تباریخی خبود
بررسی کرد .یکی از عوامل مهم در تاریخ و جغرافیا ،مؤلفه فضای مجبازی و قبدرت آن اسبت کبه نیبروی
قوامبخش هویت و بسیاری دیگر از پدیدهها و فراوردههای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی است .جهانیشدن
نیز روندی تاریخی و دگرگونیای مفهومی است که تغییرات و تحوالتی را در برداشتها ،باورها ،اندیشههبا
و سلیقههای ملتها به همراه دارد و دامنه آن هویت فرهنگی را نیز فرا گرفته است .جهانیشدن و فضبای
مجازی به طور مداوم و گسترده با شیوهها و دادههای مختلف به نوعی دائماً در حال ایجاد تغییر در باورهبا،
انگارهها ،عقاید ،ارزشها ،چشمداشتها و حتی نیازها هستند .بسیاری معتقدند مهمترین عامل هویبتسباز
«معنا»ست و این معناست که دائماً در عصر اطالعات در حافظه تاریخی جوامع دستخوش تغییر ،هبر چنبد
تدریجی ،میگردد .کاستلز با توجه به اهمیت معنا در عصر اطالعات و تالش کنشگران مختلبف اجتمباعی
جهت نیل به معنایی خاص ،آن را در تقابل با مفهوم قدیمیِ «کارکرد» قرار میدهد که از سبوی نهادهبای
مسلط اعمال می شود این هویت ناشی از هنجارهای اجتماعی است و وابسته به روابط و ترکیبب و چیبنش
افراد ،نهادها و سازمانهای جامعه است .هویت منبع معنا برای خودکنشگران است و بهدست خبود آنهبا از
رهگذر فرایند فردیت بخشیدن ،ساخته میشود (کاستلز.) : 115 ،
ناهنجارهای اجتماعی؛ آنومی ضرورتاً معادل بیقانونی نیست همان گونه که بیقانونی هم
ضرورتاً معادل آنومی نیست .نسبت این دو ،نسبت (عموم وخصوص من وجه) است .اما گاهی هم قوانین
جاری ،رفتارهای نابهنجار را دامن میزنند .یعنی نقض غرض صورت میگیرد .در برخی از جوامع،
ساختارهای اجتماعی به گونه ای است که کنشگران ،هدفهای مطلوب و در عین حال دست یافتنی را
نمی توانند شناسایی کنند .یا در برخی موارد ،سازمانهای ی ،هدفهای متعدد و متفاوتی را که با هم
تباین دارند به اعضای خود را ارائه میدهند .مفهوم آنومی در جوامع بزرگ و پیچیده ،با ابهام روبه رو است
در صورتی که کاربرد آن در تشکیالت مدیریت یا در جوامع ساده از تعریف دقیق و روشن تری میتوانند
برخوردار باشد.
زمان وقوع بیهنجاری عبارت است از  :عدم جذب کامل افراد در درون نظام اجتماعی و کاهش قدرت
هنجارها به دالیلی نظیر انقالب ،دگرگونیهای اجتماعی و تنازع درونی هنجارها .دورکیم ناهنجاری در
نظام مدرن را ناشی از از عدم سازگاری اجزا در همبستگی ارگانیک و تقسیم کار پیچیده و فزاینده میداند.
انواع خودکشی ها ،نمود انواع نظامات اجتماعی و حالتهای گوناگون جوامع اند( .بخارایی.)51 :5 3 ،
مرتون انحراف را ناشی از وجود شکاف در ساختار اجتماعی بین آرزوها و موفقیت عملی(بین اهداف و
وسایل) و بسته به جایگاههای متفاوت انسانها در درون یک ساختار فرصتی میداند .ساختار فرصتها و
موقعیتهای اجتماعی منجر به بروز رفتارهای انحرافی غیر عادی( نوآوری ،آیین گرایی) و ناسازگارانه
(انزوا طلبی و طغیان گری) میشود .کلووارد  ،متغیر دستیابی به وسایل نامشروع را به متغیر مرتون در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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تبیین انحراف یعنی دستیابی به وسایل مشروع افزود .مارکس 5مفهوم ((الیناسیون ) را مترادف نابهنجاری
دانست و آن را محصول تضاد طبقاتی عنوان داشت .الیناسیون یا (از خود بیخود شدن) ناشی از تولید
سرمایه داری و به معنی تجسد و چیزوارگی انسان است .سیمن ،از خود بیخود شدن را دارای اشکال پنج
گانه زیر میداند( جی اف گاسکی و ان ام رای  -5 :) 5 : 115:بیهنجاری - ،1بیقدرتی- ،1
بیهودگی و پوچی - ،7انزوا 8و  -1تنفر.3

مدل  :0مدل تحلیلی تحقیق

فرضیات تحقیق
با توجه به نظریههای مطرح شده و مدل نظری هفت فرضیه به شرح زیر در تحقیق مطرح شده است؛
 .5به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی
جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
 .به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و انحرافات جنسی
جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
 .به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و کمرنگ شدن
ارزشهای دینی جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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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به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و مدگرایی جوانان
شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و تنشهای
خانوادگی جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و دوستیهای
آسیبپذیر جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین استفاده غیر متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی و بحران هویت
جوانان شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
روش مورداستفاده برای گردآوری اطالعات میدانی بود ،جامعه آماری پیمایش را کلیه جوانان  51تا  1ساله
شهر کرمانشاه تشکیل میدهند که بر اساس سرشماری سال  511 ،5 31نفر بودند .در ایبن تحقیبق
برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است.

ضریب اطمینان31% :

31 .5 :z

/11 :d

1/1 :p=q

بنابراین نمونه مناسب  17نفر است که به  71نفر افزایش یافت .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 شد .نمونه بر اساس نواحی شهر کرمانشاه شامل
جدول شماره 5بود؛
جدول  .1انتخاب نمونهها بر مبنای نواحی سهگانه کرمانشاه
نواحی

ناحیه یک

ناحیه دو

ناحیه سه

جمع

نمونههای انتخابی

 31نفر

 31نفر

 31نفر

71

بر ای سنجش روایی مقیاسها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید  ،بهاینترتیب که گویههایی که در
هیچکدام از عاملهای یک مقیاس جای نگرفتند بهعنوان گویه ای که موضوع دیگری را میسنجد حذف
شدند .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  1/81باشد آن مقیاس ناپایا شناختهشده و در
این صورت باید گویههایی را که در ناپایا بودن مقیاس تأثیر بیشتری دارند برای افزایش آلفا حذف نمود.
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تعریف نظری متغیرهای مهم تحقیق
بحران هویت :زمانی که فرد یا جامعه از عناصر هویت ساز خویش مانند دین ،زببان ،نبژاد ،قومیبت و
فرهنگ آگاهی نداشته باشد و یا عناصر هویتی جایگاه خود را به عنوان شاخص های شناخت یک جامعه از
دست بدهدفرد یا جامعه با بحران هویتی مواجه میشود .به اعتقاد بایندر ،بحران هویت ضرورتا ،بحران یک
کشور نیست ،بلکه بحران عصر ماست (پای و دیگران.)3 -3 :5 81 ،5
مدگرایی :برخی جامعه شناسان ،مد را نوعی الگوی رفتاری و گروهی دیگر از جامعه شناسان ،مد را
الگویی فرهنگی دانسته اند .مد میتواند تقلید از شیوههای نو برای کسب اعتبار ناشی از پیش تاز بودن
باشد (ساروخانی.) 1:5 11 ،
انحرافات جنسی :انحراف جنسی عبارت است از عملی که به منظور ارضای تمایالت جنسی
برخالف عرف انجام میگیرد.
تنشهای خانوادگی :از میان رفتن تفاهم و توافق اعضای خانواده که منجر به اختالف و دعوا
درخانواده میشود (پناهی.) :5 81 ،
بی اعتنایی وکم رنگ شدن ارزشهای دینی  :گرایشی است که مروج حذف یا بیاعتنایی به
نقش دین در ساحت های مختلف حیات انسانی است ،براین اساس انسان میتواند مستقل از دین ،شئون
زندگی خود را تدبیر کند (شجاعی زند.)5 1:5 85 ،
دوستیهای آسیب پذیر :اینترنتی شدن روابط اجتماعی در جامعة امروز منجر به شکل جدیدی از
ارتباطات در جامعة ما شده است و محدودیت ارتباط با جنس مخالف از بین رفته است ،این مسئله به ویژه
از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک یا وبگاه های دوستیابی و همسریابی و  . . .عمق
بیشتری گرفته است که به افراط و بیقید وبندی کشیده میشود(کنعانی .)11:5 3 :

تعریف عملیاتی متغیرهای مهم تحقیق
همانگونه که میدانیم تعریف عملیاتی عبارت است از به امور واقع و قابل مشباهده برگردانیبدن مفباهیم و
متغیرها میباشد (رفیع پور )511:5 17:به منظور تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ایبن متغیرهبا در قالبب
گویههایی مورد سنجش قرار گرفته اند که در زیر آورده شده است؛
جدول  .2گویههای متغیرهای تحقیق
دوست دارم از سبک لباس پوشیدن و سبک آرایش شخصیتهای مورد عالقم در
گویههای
مدگرایی

شبکههای اجتماعی استفاده کنم.
سعی میکنم عکسهایی که در شبکه اجتماعی از خودم قرار بدم به روز و با ژستهای متنوع باشد.
همانندی با ستارگان و شخصیتهای هنری و ورزشی که در شبکههای اجتماعی میبینم برایم
مهم است.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Pay et al
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ادامه جدول  .2گویههای متغیرهای تحقیق
استفاده زیاد از شبکههای اجتماعی موجب شکل گیری نیازهای کاذب در بین جوانان میشود.
روابط ایجاد شده در شبکههای اجتماعی موجب تنوع طلبی در روابط جنسی میشود.
گویههای
انحرافات
جنسی

تنشهای
خانوادگی

گویههای
کم رنگ
شدن
ارزشها
ی دینی

گویههای
بحران
هویت

گویههای
میزان
فردگرایی

پخش فیلم  ،عکس و جوک جنسی در شبکههای اجتماعی موجب عادی شدن این مسائل در میان
کاربران میشود.
ایجاد روابط جنسی مجازی در شبکههای اجتماعی بین جوانان باعث کاهش تمایل آنان به ازدواج
میشود.
ایجاد روابط جنسی مجازی در شبکههای اجتماعی بین جوانان باعث بیعاطفه و بیاحساس شدن
رابطه جنسی واقعی میشود.
استفاده مداوم جوانان از شبکههای مجازی موجب کاهش ارتباطات خانوادگی و تنش و جدال با پدر
مادرها میشود.
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی موجب شکاف بین ارزشها واعتقادات والدین و فرزندان میشود.
استفاده زیاد از شبکههای اجتماعی توسط زوجین در زندگی مشترک ،موجب اختالف و جدایی بین
آنان میشود.
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی موجب بلوغ زودرس در میان نوجوانان میشود.
استفاده مداوم جوانان از شبکههای اجتماعی موجب خارج شدن کنترل والدین بر آنان میشود.
استفاده از شبکههای مجازی موجب ایجاد روابط غیر شرعی با جنس مخالف در میان جوانان میشود .
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی موجب ترویج سبک پوشش و رفتارهای انحرافی میشود .
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی مجازی موجب کم رنگ شدن انجام واجبات دینی و به حاشیه
رفتن آنها میشود.
در شبکههای اجتماعی در میان بعضی از کاربران به صراحت به شخصیتها و اعتقادات مذهبی
توهین میشود.
در برخی از شبکههای اجتماعی صراحتاً به تبلیغ دین ستیزی و فرقه گرایی در میان کاربران پرداخته
میشود.
در بسیاری از شبکههای اجتماعی هویتهای قومی بین کاربران به راحتی به چالش کشیده
میشوند.
در شبکههای اجتماعی مجازی به راحتی هویت ایرانی  -اسالمی به چالش کشیده میشود و
هویتهای جدید بیگانه ایجاد میشود.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب ایجاد هویتهای سیال وچندگانه در میان کاربران میشود.
در شبکههای مجازی یک نوع سردر گمی هویتی در بین کاربران ایجاد شده است.
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی افراد را از جمعهای خانوادگی جدا کرده و به تنهایی میکشاند.
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی موجب افسردگی ناخواسته افراد میشود.
استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی افراد را از جمعهای خانوادگی جدا کرده و به تنهایی میکشاند.
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یافتههای تحقیق
الف .یافتههای توصیفی
جدول زیر فراوانی متغیر جنس و وضعیت تأهل پاسخگویان را نشان میدهد.
جدول .3فراوانی متغیر جنس و وضعیت تأهل

مرد

زن

فراوانی

57

37

درصد

1 .5

1.

متاهل

مجرد

5

85 .8

با توجه به نتایج جدول فوق بیشتر پاسخگویان با 1 .5درصد مرد و  1 .درصد آنها نیز زن میباشد.
همچنین بیشتر پاسخگویان با  85 .8درصد مجرد و  5درصد آنان نیز متأهل میباشند .1 .درصد نیز به
سایر تعلق دارند .جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ وضعیت سن و میزان تحصیالت را نشان میدهد.
جدول  .4فراوانی متغیر وضعیت سن و میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

میزان سن

فراوانی

درصد

ابتدایی

1

.

1-51

3

51 .1

راهنمایی

3

.

1- 1

13

1 .1

دیپلم

8

1 .7

1- 1

7

3 .1

فوقدیپلم

15

.

1- 1

33

7

کارشناسی

71

7 .7

کمینه

51

8 .8

بیشینه

1

دکتری و باالتر

1

5 .8

میانگین

7 .13

تحصیالت حوزوی

1

5 .8

----

------

کارشناسی ارشد

جدول فوق فراوانی متغیرهای میزان تحصیالت و میزان سن پاسخگویان را نشان میدهد .در مورد
متغیر میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم با  1 .7درصد و بعدازآن بیشتر
پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسی با  7 .7درصد میباشند.
جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ میزان استفاده از اینترنت را نشان میدهد.
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جدول  .5فراوانی متغیر میزان استفاده از اینترنت
میزان استفاده از اینترنت

معتبر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

کمتر از یک ساعت

3

51 .1

51 .7

یک تا دو ساعت

1

51 .3

55 .5

دو تا سه ساعت
سه تا چهار ساعت
چهارتا پنج ساعت
بیشتر از پنج ساعت
دادههای مفقوده

11
1
11
7

5 .3
.
58 .
5 .1
5 .1

.
.7
58 .1
5 .7
----

جدول فوق میزان ساعات استفاده از اینترنت در میان پاسخگویان را در طول شبانهروز نشان میدهد.
که با توجه به آن بیشتر پاسخگویان با  .درصد بین سه تا چهار ساعت در طول شبانهروز از اینترنت
استفاده میکنند.
جدول زیر توزیع جمعیت به لحاظ اهداف و منظور استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را
نشان می دهد.
جدول  .6فراوانی متغیر اهداف و منظور استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
اهداف و منظور استفاده
تفریح و سرگرمی
دوستیابی
گفتگو و دیدن دوستان
استفاده علمی  -آموزشی
انجام امورات کاری
وقت گذرانی
سایر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

33
7

5. 1
1 .5

7. 1
7 .5

8
1 .1

5 .8
1 .1
.5

.5
1 .5

3. 5
---

51
55
81

جدول فوق اهداف و منظورهای پاسخگویان را از استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی را نشان
میدهد که با توجه به آن ،تفریح و سرگرمی با  5 . 1درصد بیشترین هدف و بعد از آن وقت گذرانی با . 5
درصد بیشترین هدف و منظور استفاده است .همچنین استفاده به منظور انجام امورات کاری با 1 .
درصد کمترین منظور استفاده است .در جدول زیر میانگین و انحراف معیار مربوط به هرکدام از متغیرهای
وابسته بیان شده است.
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آماره
میانگین
انحراف معیار

جدول  .7میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای وابسته
کم رنگ
بحران دوستی
انحرافات تنشهای
فردگرایی
شدن ارزش
مدگرایی
هویت آسیبپذیر
خانوادگی
جنسی
دینی
1 .
5.
5.
1.
7.
1.
.
15 .

8.

1.

1.

.

1 .

11 .

بنابر دادههای جدول فوق به اعتقاد پاسخگویان این مطالعه در یک مقیاس  1نمره ای ،ناهنجاریهای
اجتماعی (مدگرایی ،انحراف جنسی ،تنش خانوادگی ،ارزش دینی ،بحران هویت ،دوستی آسیب پذیر و انزوا
و تنهایی) متأثر از شبکههای اجتماعی مجازی  ،در حد متوسط و باالتر وجود دارد .در واقع پاسخگویان
این مطالعه اعتقاد دارند که شبکههای اجتماعی مجازی در حد متوسط به باال موجب ناهنجاریهای
اجتماعی میشوند.
ب .یافتههای تبیینی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است .آزمون مذکور این امکبان را

فراهم مینمایند تا با لحاظ کردن سطح معنبی داری ( ، )<  1/11بتبوان معنبی دار ببودن تاییبد یبا رد
فرضیه تحقیق را بررسی و ارائه نمود .با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم افبزار آمباری  SPSSاسبتفاده
شده است و با عنایت به اینکه این نرم افزار پس از محاسبه آماره آزمون ،سطح معنی داری آن را ارائه مبی
کند لذا در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معنی داری کمتر از  1/11بوده است این نتیجه حاصل شده است کبه
فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تایید قرار نگرفته است و فرضیه محقق تایید میگردد.
 بررسی نرمال بودن توزیعاولین گام در استفاده از آمار استنباطی تعیین نرمال بودن توزیع است .در صورتی که توزیع نرمال باشد می-
توان از آمار پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده کرد .برای ایبن منظبور از آزمبون  K. Sاسبتفاده شبده
است .نتایج آزمون در جدول زیر آمده است.
جدول .8آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
کلموگرف اسمیرنوف
متغیرها
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
11
137 .
5 .
بحران هویت
7.
11
135 .
دوستیهای آسیب پذر
1.
11
11 .
انزوا
. 38
11
77 .
ناهنجاری کلی
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از آنجا که تعداد نمونه در این تحقیق بیشتر از  11مورد است از آماره کلوموگروف  -اسمیرنوف استفاده
شده است .با توجه به جدول میتوان گفت از آنجا که عدد معناداری برای تمام متغیرها باالتر از آستانه
 1/11است ،توزیع نمرات در این شاخصها نرمال است.

آزمون فرضیات تحقیق
از آنجایی که شاخصهای این مطالعه با یک مقیاس  1نمره ای اندازه گیری شده انبد بنبابراین مبیتبوان
گفت عدد حد وسط این مقیاس است و چنانچه میانگین هر یک از شاخصهای ناهنجاریهای اجتمباعی
به طور معنی داری از مقدار بیشتر شود این به معنی تأیید آماری و علمی تأثیر افزایشی استفاده بیرویه و
نامتعارف از شبکههای اجتماعی مجازی بر ناهنجاریهای اجتماعی از نظر جوانبان خواهبد ببود .لبذا ببه
منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است.
جدول  .9آزمون فرضیات تحقیق(رابطه بین متغیر شبکههای اجتماعی مجازی با متغیرهای
وابسته)
مقدار آزمون = 3
متغیر

مقدار آماره درجه
آزادی
t

میانگین بدست آمده = 3/33
معنی

اختالف

داری

میانگین
.

انزوا و تنهایی

7 .51

13

.111

بحران هویت

.51

13

.111

5.

انحراف جنسی

5 .5

13

.111

1.

فاصله  95درصد اختالف
میانگین
حد پایین

حد باال

.7

.1

1.

1.

.

.

تنش خانوادگی

3 .58

13

.111

7.

.

1 .

مد گرایی

7 .51

13

.111

.

7.

.

کم رنگ شدن ارزشهای
دینی

.7

13

.111

.

51 .

1.

دوستی آسیب پذیر

.1

13

.111

5.

51 .

8.

در جدول زیر سلسله مراتب ناهنجاریهای اجتماعی منبعث از شبکههای اجتماعی مجازی از نظر
پاسخگویان ارائه شده است.
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جدول  .11آزمون رتبه ای اسپیرمن
شاخصها

میانگین رتبه

رتبه

انزوا و تنهایی
تنش خانوادگی
بحران هویت
انحراف جنسی
مدگرایی
دوستی آسیب پذر
کم رنگ شدن ارزشهای دینی

18 .
8.
57 .
11 .
35 .
1.
1.

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

sig = .111

df = 1

.3

= X2

همچنان که دادههای جدول فوق نشان میدهد در سلسله مراتب آسیبها و ناهجاریهای اجتماعی
متأثر از شبکههای اجتماعی مجازی از نظر پاسخگویان شاخص انزوا و تنهایی با میانگین رتبه ای /18
در رتبه اول قرار دارد ،سپس تنشهای خانوادگی با میانگین رتبه  ، 8 .بحران هویت با میانگین رتبه .
 ،57انحراف جنسی با میانگین رتبه  .11 .مد گرایی با میانگین رتبه  .35 .دوستی آسیب پذیر با میانگین
رتبه  1 .و کم رنگ شدن ارزشهای دینی با میانگین رتبه  1 .درصد قرار میگیرد .بنابراین از نظر
پاسخگویان این مطالعه استفاده نا متعارف و بیرویه از شبکههای اجتماعی مجازی در وهله اول موجب
انزوا و تنهایی افراد و سپس تنشهای خانوادگی و بحران هویت میشوند.

بحث و نتیجه گیری
تکنولوژی و رسانههای ارتباطی یکی از عوامل تأثیر گزار و مهم تغییر در جوامع کنونی به شمار مبیرونبد،
به عبارتی یکی از کارگزاران تغییر در جامعه کنونی که شعاع برد آن فرا زمان و فرا مکان است رسانههبای
مختلفی هستند که به صورت لحظه ای در حال نو شبدن و تغییبر و تحبول گسبترده مبیشبوند .از جملبه
تکنولوژیهای رسانه ای جدید شبکههای اجتماعی مجازی جدید هستند که از طریق تلفنهای همراه به
آسانی و سهولت در دسترس و قابل استفاده هستند به طوری که تمامی آحاد جامعه و قشبهرهای مختلبف
جامعه را در سنین مختلف تحت تأثیر قرار داده است  .بدیهی است رسانه به خودی خود نمی تواند مضبر و
مخرب باشد بلکه آسیب پذیری و مخرب بودن آن بستگی ببه ایبن دارد کبه افبراد جامعبه چبه رویکبرد و
نگرشی از نظر ارزشی به این رسانهها دارند .اینکه آیا افراد شناخت کافی از تکنولوژیهای نوین رسانه ای
دارند یا خیر ؟ آیا آنها خود را مقید به حد و مرزهای استفاده از این رسانههبا مبیداننبد؟ آیبا افبراد در بباب
مخاطرات استفاده از تکنولوژیهای رسانه ای جدید هیچ گونه شناختی دارند؟
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به نظر میرسد مردم در جامعه ما به خصوص جوانان به صورت افسار گسیخته ای از رسانههای
مختلف (اینترنت ،ماهواره و شبکههای اجتماعی مجازی جدید ) استفاده میکنند 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 رسانههای اجتماعی مجازی نو پدید ،اتخاذ کنیم .در واقع مردم در زمینه نحوه و میزان استفاده از آنها و
نحوه آسیب زا بودن این رسانهها اطالعات چندانی ندارند  .بنابراین روز به روز شاهد آسیب پذیری مردم و
جوانان از این رسانههای جدید هستیم که موجبات تغییر و تحول ارزشی ،هنجاری و نگرشی در مردم و
جوانان میشوند و به آسیبهای روانی و اجتماعی دامن میزنند.
نتایج تحقیق حاضر به خوبی مؤید این مطلب است به طوری که اکثر پاسخگویان این مطالعه اعتقاد
داشته اند که استفاده از شبکههای اجتماعی جدید موجب نوعی انزوا و تنهایی ،مدگرایی ،انحرافات جنسی،
کم رنگ شدن ارزشهای دینی و اخالقی ،تنشهای خانوادگی و دوستیهای آسیب پذیر شده است .اینکه
تحت چه ساز و کاری این رسانهها میتوانند آسیب زا باشند نیاز به بحث و واکاوی ژرفانگر دارد .از
آنجایی که کار با شبکههای اجتماعی جدید با گوشیهای همراه مستلزم صرف زمان میباشد و افراد
تعامالت و ارتباطات خود را با دیگران به این واسطه محدود میکنند بنابراین این نظر کامالً درست است
که استفاده از شبکههای اجتماعی به صورت تدریجی به نوعی اعتیاد منجر میشود و روابط افراد با دیگر
اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به شدت محدود و مختل میشود .بنابراین به واسطه استفاده هر
روزی و شدید استفاده از رسانههای جدید از جمله شبکههای اجتماعی مجازی نو پدید در موبایلها و
گوشیهای همراه ،شاهد نوعی فرد گرایی مفرط و کاستی در تعامالت و کنش اجتماعی افراد با همدیگر
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.
اینکه شبکههای اجتماعی مجازی موجب انحرافات جنسی میشوند باید گفت در جامعه کنونی جوانان
با مسائل دیگری از جمله بیکاری و در نتیجه عدم توان ازدواج درگیرند لذا احتماالً در شبکههای اجتماعی
مجازی به دنبال ارضای نیازهای جنسی و کنش با جنس مخالف باشند این در حالی است که ما در زمینه
استفاده از تکنولوژیهای نوین از جمله شبکههای اجتماعی نو پدید دچار تأخر فرهنگی هستیم و از نظر
هنجاری و نوع رفتار دچار نوعی عدم تعین و سردرگمی هستیم احتمال زیادی دارد که افراد خود را بیمحابا
در این شبکهها عرضه کنند و همچنین عدم نهادینه شدن ارزشهای اخالقی و دینی خود مزید بر علت
است که شاهد شکل گیری انواع روابط نامشروع دو جنس با همدیگر برای ارضای نیازهای جنسی باشیم .
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 میآورند و در این راستا شبکههای اجتماعی
مجازی به شدت به این مسأله دامن میزنند ،چرا که از این طریق بسیار کم هزینه ،در کمترین زمان
میتوان اجناس مختلف را تبلیغ کرد .که به این ترتیب مردم از این کانال با اجناس تزئینی و لوکس بیشتر
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آشنایی پیدا میکنند و در آن آنها احساس نیاز به صورت هر روزی و لحظه به لحظه بازتولید میشود .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 روز کم رنگ تر و کم فروغ تر خواهند شد.
پیشنهادات کاربردی؛ در این قسمت با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاداتی کاربردی ارائه
شده است.
جدول .11پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات

توضیحات

تقویت هویت ملی و مذهبی جوانان

این امر مهم موجب اثرگذاری کمتر شبکههای اجتماعی در زمینه تضعیف
هویت ملی و مذهبی جوانان میشود.

افزایش سواد رسانه ای نوجوانان ،جوانان این امر موجب برخورد درست و آگاهانه آنان با شبکههای اجتماعی
میشود
و خانواد هها
آموزشهای الزم به جوانان و خانوادهها آموزش های الزم به نوجوانان از طریق رسانه ها ،و نهادهای آموزشی،
در زمینه استفاده صحیح از شبکههای نقش سازنده ای در افزایش مهارت جوانان و کاهش آسیب های ناشی از
این فناور یهای ارتباطی را در برخواهد داشت.
اجتماعی مجازی
به منظور آگاهی از وضعیت جدید و رشد و پویایی ابعاد مختلف هویتی
جوانان مکانیسم های هویت ساز نهادهای اجتماعی باید به کمک
برنامه ریزی دقیق در رابطه با برنامه های
ابزارهایی که در اختیار دارند (نظیر :خانواده ،آموزش و پرورش  ،دانشگا هها
هویتی به جوانان
و رسانه های داخلی) به انتقال صحیح میراث فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی
به افراد جامعه و به ویژه نسل جوان بپردازند.
اگر شبکههای اجتماعی مجازی بعنوان یک ضرورت اجتماعی بعنوان یک
پذیرش شبکههای اجتماعی مجازی
فرصت مورد پذیرش قرار گیرد و درک درستی از امکانات و ابزارهای
بعنوان یک ضرورت اجتماعی بعنوان یک
نهفته در آن حاصل شود ،می توان گفت علیرغم پیامدهای منفی آنرا
فرصت
تبدیل به پیامدهای مثبت نمود.
تعریف و طراحی یک شبکه اجتماعی مبتنی بر ضرورتهای قرهنگی
ارزیابی مدل بومی شبکههای اجتماعی داخلی از نکات اساسی تحقیق در حوزه شبکههای اجتماعی است .که
حمایت گسترده مسئوالن را میطلبد.
تولید و ساخت برنامهها ونرم افزارهایی
این برنامهها میتواند باعث آشنایی جوانان با نحوه استفاده صحیح از
برای آشنایی و آموزش رایگان نحوه
شبکههای اجتماعی مجازی شوند.
استفاده شبکههای اجتماعی
انجام پژوهشهایی در این زمینه به گونه انجام چنین پژوهشهایی کمک میکند تا دریک چشم انداز کلی تر و به
ای که بتوان آن را به جامعه کاربران شیوه ای نظام یافته تر قادر باشیم در مورد پیامدهای و آثار استفاده از
فناوریهای ارتباطی نوین ،به داوری بپردازیم.
ایرانی تعمیم داد
افزایش انگیزه در میان جوانان جهت
شرکت در انجمن و تشکلهای گروهی و این امر به کنترل بر رفتار و سازماندهی روابط کمک شایانی میکند.
روابط نهادی
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احمدپور ،مریم  ،قادرزاده ،امید (« ،)5 83تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان» ،فصلنامه
پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،شماره .33-71 :1
اسالمی ،مروارید .)5 35( .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(  .)5 3مطالعه ای در باب تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر
سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان ،کنگره ملی اداره کل ورزش و جوانان شیراز و پژوهشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز.
بخارایی ،احمد(  .)5 3جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران ،تهران :انتشارات جامعه شناسان.
بوربورحسینبیگی ،مریم(  .)5 8بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دو نسل ،پایاننامه برای اخذ
درجه کارشناسی ارشبد ،استاد راهبنما اعبظم راودراد ،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
بینام ،امیر علی(  .)5 3بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی و گرایش دینی( مورد پژوهی:
دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران) .همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکههای اجتماعی.
پناپای ،لوسین و دیگران ( .)5 81بحرانها وتوالیها درتوسعه سیاسی ،ترجمه غالمرضا خواجه سروی ،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پناهی ،علی احمد( .)5 81مهم ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راه کارهای پیش گیری و درمان ،مجله
معرفت ،شماره .55
تامپسون ،ج( .) 115رسانهها و مدرنیته :نظریه اجتماعی رسانه ،ترجمه :مسعود اوحدی ،تهران ،نشر سروش.
ذکایی ،محمد سعید(  .)5 3جامعه شناسی جوانان ایران ،تهران :انتشارات آگه.
ساروخانی ،باقر( .)5 11دایرۀ المعارف علوم اجتماعی .تهران :نشر کیهان.
شجاعی زند ،علیرضا( .)5 85مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران .مجله جامعه شناسی ایران ،دور هفتم.
شهابی ،محمود و بیات ،قدسی( .)5 35اهداف انگیزههای عضویت کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی(
مطالعه ای درباره جوانان شهر تهران) ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ،شماره .1
صدیق سروستانی ،رحمت اهلل( .)5 81آسیب شناسی اجتماعی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
عباملی ،سعید رضبا(  .)5 8دو جهانی شدنها و آینده جهان ،کتاب ماه عبلوم اجبتماعی ،شماره .85
علی پور ،صمد؛ قاسمی ،وحید؛ میر محمد تبار ،احمد ،5 3 ،تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویتفرهنگی جوانان شهر اصفهان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،شماره هفتم بهار .5 3
کوثری مسعود ،5 87 ،اینترنت و آسیبهای اجتماعی ،نشر تهران ،چاپ اول.
کاستلز ،م( ،) 115عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکه ای ،جلد یک ،ترجمه :احد علیقلیان و افشین خاکباز،
تهران:نشر طرح نو.
کنعانی محمد امین (  .)5 3بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دوره هفتم ،شماره .
کیا ،علی اصغر؛ نوری مرادآباد ،یونس( .)5 35عومل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیسبوک ،مطالعات فرهنگ وارتباطات ،سال  ،5شماره .57

5 31  پاییز و زمستان،  شماره،8  دوره، بررسی مسائل اجتماعی ایران5 8
 در مدیریت در عرضه فرهنگها مباحث و، حال و آینده، گذشته: تصویرهایی از اروپا.)5 83( گرت هافستد
. ترجمه نوروزی،دیدگاهها
 فصلنامه انبجمن، سرمایه اجتماعی و گروههای خباموش، اینترنت.)5 8 ( عبد العزیز، مهدی و تاتار، منتظر قائم
.  شماره، سال اول،ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 پایاننامه برای اخذ درجهکارشناسی، بررسی وضعیت دینداری کاربران ایرانی اینترنت.)5 8 ( مهدی، مبهدوی
. دانشکده علوم اجبتماعی دانبشگاه تهران، استاد راهنما سعید رضا عاملی،ارشد
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