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  فضاي مجازي شهروندان متأثر از ابعاد زندگی اجتماعی شناسایی

  )یک پژوهش آمیخته (

  ***  ،  افشین افضلی**  ، اکبر مؤمنی راد*مریم پور جمشیدي

  27/12/1398 :تاریخ پذیرش  10/6/1398: تاریخ دریافت

  

 چکیده

 از فضاي  شهروندان و تأثیرپذیري آنهاابعاد زندگی اجتماعی هش با هدف شناسایی پژونیا

نظران  شامل صاحب بخش کنندگان مشارکت . انجام شدو با روش آمیخته متولی اکتشافی مجازي

 همچنین متون نظري مربوط  ونفر 10 آنها نی که از بندمسائل اجتماعی بوداستان همدان در حوزة 

 .ندانتخاب شد صورت هدفمند نامه به  پایان10  و مقاله131 ، کتاب7بین آنها به پژوهش که از 

نفر به شیوه تصادفی 400 که،  بودند شهروندان استان همدانی نیزجامعه مورد مطالعه در بخش کم 

 مهیها از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ن  دادهي گردآوريبرا.  انتخاب شدنديا طبقه

مقوله امنیت و سالمت اجتماعی؛  شششامل نتایج در بخش کیفی . شدساختارمند استفاده 

 اخالق اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و ؛ي شهروندي؛ تقابل سنت و مدرنیتهها یآگاه

 ي مجازياز فضا استفادهبیشترین  ی نیز نتایج نشان داددر بخش کم. بودي اجتماعی ریپذ تیمسئول

تأثیر . ي تجاري و اقتصادي استها تیفعال کمترین آن ی و سرگرممنظور تفریح و از نظر کمیت به

ي ها یآگاهفضاي مجازي بر سه مقوله از مسائل اجتماعی شامل امنیت و سالمت اجتماعی؛ 

 دیگر شامل اخالق اجتماعی؛ مشارکت مقولۀشهروندي و تقابل سنت و مدرنیته، منفی؛ اما بر سه 

  .پذیري اجتماعی مثبت بود اجتماعی و مسئولیت

  ي مجازيفضای،  اجتماعی زندگی، اجتماعهاي شبکه شهروندان، نترنت،یا : کلیديهاي ژهوا
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  مقدمه

 یلی عمر خکه این است و بای روابط اجتماعي از فضامتفاوتی نسل ،ي مجازيفضا

 در ياریافراد بس.  مردم جا باز کندیخوبی در زندگ توانسته بهامروزه  ندارد، يادیز

 واند   کنار هم گردآمدهي مجازي متفاوت در فضای اجتماعهاي  مختلف و از گروهنیسن

در . کنند ی با هم ارتباط برقرار مقی طرنی از ای واقعيای دور در دناری بسيها  فاصلهاز

 اول آنکه دنیاي مجازي در :حال حاضر دو حقیقت در مورد دنیاي مجازي مسلم است

آور و   مجازي با سرعتی سرسامکنار دنیاي واقعی موجودیت پیداکرده و دوم آنکه دنیاي

طور  در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و روانی دنیاي واقعی نفوذ کرده و به

پیوسته در جریان تغییر، تکمیل یا تخریب این ابعاد است، آنچنان که مردم دنیاي واقعی 

عاتی در عین بهت و لذت از ورود به دنیاي مجازي و دسترسی به حجم نامحدود اطال

). 1393 روحانی، و درستانی(اند  و تفریحاتی آن، دچار گیجی و ازخودبیگانگی شده

 برند  ی ارتباط به کار مي برقراري براشتری را بي مجازي افراد فضارسد ی منظر به اگرچه

 کار و عمل، تفکر و در ي برايعنوان ابزار اما کاربرد آن فراتر از ارتباط است و به

 ی و فرهنگیاسی س،ی مختلف اجتماعيها زهی انگو تحقق اهداف ي براي ابزارسخن کی

 در ي مجازي و فضانترنتی آثار اان،ی منی ادر). Sampaio, 2008 (شود یاستفاده م

 را بوجود يادی زيها ی و دگرگونراتتغیی و بودهها   حوزهری از ساشی بیروابط اجتماع

 رسد ی به نظر م،ي مجازي فضاری اخيدادهای به رونانهیب  واقعیبا نگاه. آورده است

 روزافزون برخوردار ی از شتابي در جامعه امروزی ابزار ارتباطنیروند استفاده از ا

  . است

 تعداد .دریافت نترنتی نفوذ ابی ضر بر اساستوان یمۀ مدرن را رسانرشد این 

 مقررات و می آمار منتشرشده در سازمان تنظنیباند طبق آخر  پهننترنتیمشترکان ا

 64 شامل است که 595 هزار و 518 و ونیلی م74، 97 سال انی تا پاییویرتباطات رادا

 هزار و 381 و ونیلی م10 و اریباند س  پهننترنتی مشترك ا112 هزار و 137 و ونیلیم
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 است که تعداد مشترکان ی در حالنیا. شود ی پهن باند ثابت منترنتی مشترك ا483

 شی و باریباند س  در بخش پهنونیلی م33 از شی، ب1395باند ثابت در سال   پهننترنتیا

 ونیلی م53 از شی آمار به بنی ا96 ثابت بود و در سال باند پهن در بخش ونیلی م9از 

 از شی بیشی و مشترکان پهن باند ثابت هم با افزادهی رساریباند س  مشترکان پهنيبرا

 1/40 با دارا بودن رانیر ادر حال حاض). 1398 سنا،یا( هزار مشترك مواجه بودند 300

 نیبر ا.  منطقه را داردنی کاربران در است رتبه نخانهی در خاورمنترنتیدرصد کاربران ا

 به 2016 ،ینترنتیجامعه ا( هستند رانی در انترنتی ای درصد از کاربران جهان54/1اساس 

   .)1396 ،ییساف ینقل از عرفان منش و صادق

 است يا در زمان کوتاه استفاده به اندازهجازي این میزان از ضریب نفوذ فضاي م

 آیا فضاي که اینازجمله .  جوامع به وجود آورده استي را براییها یکه دغدغه و نگران

 ي؟ از سو یا مانع آنشود یمباعث پویایی و رشد ابعاد مختلف زندگی مردم مجازي 

 بر ابعاد ي مجازي استفاده از فضاریشده در خصوص تأث  انجاميها  پژوهشگرید

 ری از تأثی مثبت و هم ناشری از تأثیناش که هم افتندی دست یجیمختلف جامعه به نتا

گرفته در داخل و خارج از کشور به   انجاميها طور مثال پژوهش به.  آن استیمنف

 مانند بحران ی و فرهنگی در ابعاد اجتماعي مجازي از استفاده از فضای ناشيامدهایپ

 ،ی و زمانزاده یقل (ی خصوصمی نقض حر،یر روابط اجتماع کاهش اعتماد دت،یهو

، )1396  و همکاران،یقربان( به مواد مخدر شی، گرا)1396 ،ي و گاموری؛ گرام1396

 & Gandhi( شدن يمنزو، )1397جنادله و رهنما، (گسستگی روابط خانوادگی 

Sousan, 2011(ینفس و روابط اجتماع  عزتشی؛ افزا) Livingstone, 2008( ؛

هامپتون( و دوستانه یمی صميوندهای و پیمشارکت اجتماع


؛ )2009  و همکاران،

 یل و تعامشتری بيریادگ؛ ی)1395نژاد و همکاران،  یعبدالله(مشارکت سیاسی 

)Vesisenho, 2010(ینی؛ کارآفر) ،؛ خودکاوي جمعی و اصالح )1395 سلطان محمدلو

                                                   
1. Hampton 
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؛ تغییر سبک زندگی )1397، بروجردي علوي و ایاللی(برخط اجتماعی و سیاسی 

  . اند  اشاره نموده)1396فرقانی و مهاجري، (

 نی ا،ي مجازي فضاری با توجه به تأثیرات متفاوت و بعضاً متناقض از تأثنبنابرای

 شهروندان در استان همدان، آیا استفادة با توجه به میزان  کهدیآ ی مشیسؤال پ

اعی آنها یکسان است؟ از نظر میزان و تأثیرگذاري فضاي مجازي بر ابعاد زندگی اجتم

 شهروندان همدانی از فضاي مجازي تأثیرپذیري آن بر ابعاد زندگی استفادةنوع 

  ابتدا از طریق روش کیفی  پاسخگویی به این سؤال، ايبراجتماعی آنها چطور است؟ 

 از فضاي مجازي پرداخته شد و در ادامه متأثربه شناسایی ابعاد زندگی اجتماعی 

ی مورد بررسی قرار شده از فضاي مجازي از طریق روش کم ي ابعاد شناساییریرپذیتأث

 .گرفت

  

  مبانی نظري

  ي مجازيفضا

هاي   امروز فناوريي از کاربردهايادی است که تعداد زی در واقع نامفضاي مجازي

بسونی گامیلیوسیله و  بار بهنی نام نخستنیا. ردیگ ی را دربر می ارتباطدیجد


در سال  

ها و   فرض کرد که تمام انسانیلی تخیی را فضاي مجازياو فضا.  ابداع شد1984

. کند ی متصل مگریکدی به ییها انهی راقی در جهان را از طری و منابع اطالعاتها نیماش

 است که یی مشابه معناباًی بدست آمد، تقري مجازي از فضابسونی که توسط گییمعنا

 مثال، ي را براي مجازي فضابسونیگ. شود ی م استنباطي مجازيامروزه از لفظ فضا

 به خود ی اشکال مختلفتواند ی که می اطالعات،ییمر برساخته از اطالعات نایطیمح

افزاري و یا  ي نرمها جنبهفضاي مجازي بر ). 1392 زاد، يمرشد (کند ی مفی تعررد،یبگ

ی وب استوار است ي و شبکه جهانا انهیراذهنی و فرهنگی اتکا دارد و عمدتاً بر ابزار 

                                                   
1. William Gibson 
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طورکلی فضاي مجازي مفهومی  به). 98: 1396بروجردي علوي و صدیق یزدچی، (

حال منفک ارتباطات دیجیتال و  ي متداخل و درعینها دامنهاست گسترده و شامل 

اضافه تمام  ، پست الکترونیک، بهگستر جهاناینترنت، تور - اطالعاتهاي فناوري

 هاي فناوريو ... زنی و ي گپها اتاقتابلو اعالنات، ي آنها شامل سرویس ها رمجموعهیز

ي محیط دیجیتال تعاملی  ها سامانه  ومرتبط از قبیل واقعیت مجازي، هوش مصنوعی

)Bell & Kennedy, 2000.(  

  

  زندگی اجتماعی

 که با نظام، سنن، آداب و ی است از افراد انسانيا مجموعهزندگی اجتماعی، 

 یجمع  دستهیزندگ.  دارندیجمع  دستهی خورده و زندگوندی پگریکدی خاص به نیقوان

 کی کنند و از ستی منطقه زکی و در گریکدیها در کنار   از انسانی که گروهستی ننیا

 است نی ايمعنا  به،ی انسان اجتماعیزندگ.  کنندتفاده اسیی نوع مواد غذاکیوهوا و  آب

 ها، تی کارها و فعالها، يخوردارها و بر  بهرهازها،ی نی دارد؛ از طرفی اجتماعتیکه ماه

 در ها، يازمندی رفع نمیها و تقس  بهرهمیکارها و تقس  دارد و جز با تقسیمی اجتماعتیماه

 ها، دهی اها، شهی اندی نوعگری از طرف دست،ی نسری سلسله سنن و نظامات مکیداخل 

 خشدب ی میگانگیآنها وحدت و   که بهکند؛ ی بر عموم، حکومت مها، يخلق و خو

  .)1372مطهري، (

  

  چارچوب نظري

 جامعه شناسان درباره فناوري شامل دیدگاه جبرگرایی فناوري دگاهیددر این پژوهش از 

و جبرگرایی اجتماعی و نظریات مربوط به رسانه و مخاطب شامل نظریه کاشت، 

عنوان چارچوب نظري  ي بها شبکه جامعۀي، و ساز برجستهاستفاده و رضایتمندي، 

 بین رابطۀاي به  گونه شده، هرکدام به  ي مطرحها هینظر. شده است  ستفادهپژوهش ا

  .اند کردهتأثیر آنها بر افراد در زندگی اجتماعی اشاره  ي ارتباطی وها رسانه
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  دیدگاه جبرگرایی فناوري و جبرگرایی اجتماعی

ی و معلولی  علّرابطۀ فناوري و جامعه را رابطهیی فناوري، اجبرگر دیکررو

 و کند یممطابق این دیدگاه، فناوري، نقش فعالی در نظام اجتماعی بازي . اندد یم

معتقدان به این رویکرد، . شود یمترتیب، سهم هرگونه عامل اجتماعی نادیده گرفته  این به

 و حدود ها انتخابي اجتماعی را رهبري و ها تیفعالبر این باورند که فناوري است که 

، که ایناول : اقع این رویکرد بر دو فرض اصلی تکیه دارددر و. کند یمآنها را مشخص 

اختراع یک فناوري جدید و ورود آن به جامعه، الزاماً مولد تغییرات اجتماعی است؛ 

دیگر، فرد، فرهنگ، جامعه یا اقتصاد، تحت تأثیر مستقیم فناوري یا رسانه  عبارت به

معتقدان به این . شود یمها هستند و این فناوري است که باعث ایجاد دگرگونی در آن

زمان با تولید شدن و به بازار آمدن یک فناوري، نتایج و تأثیرات آن را بر  رویکرد، هم

. دانند یم جدید هاي فناوري و تغییرات اجتماعی را محصول ورود زنند یمجامعه حدس 

بینی کرد   پیشتوان یمزمان با خلق یک فناوري جدید و ارائه آن به بازار   همکه ایندوم 

در مقابل دیدگاه جبرگرایی فناوري، مکتب . کنند یمي از آن ا استفادهکه مردم چه 

جبرگرایی اجتماعی، تغییرات اجتماعی را نتیجه روابط قدرت بین فعاالن اجتماعی 

 نقشی در به وجود آمدن این تغییرات ها يفناور که کند یم و بر این نکته تأکید داند یم

ازاندازه برخوردارند و  کنندگان از قدرتی بیش این دیدگاه استفادهدر . دنکن ینمبازي 

ضابط و  (شود ینمیی که فناوري با خود دارد، در نظر گرفته ها تیمحدودالزامات و 

  ).39: 1388چشمه سهرابی، 

رئیس دانشکده آنبرگ دانشگاه » جرج گربنر«نظریه کاشت از سوي  :نظریه کاشت

 تمرکز دارد که از طریق ییها این نظریه بر روش.  استفتهای و توسعهح پنسیلوانیا مطر

 دنیا درباره را ما دیدگاه جیتدر  بهزمان، طی درها  آن، رویارویی گسترده و مکرر با رسانه

 از ما دیدگاه کنیم، استفاده راها   رسانهبیشتر هرچه. دهد ی مشکل اجتماعی واقعیت و

 مهم نظریه يها یکی از سازه. بود خواهد جهان ازها   رسانهدیدگاه به تر هی شبجهان
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 تدریجی ادراکات واگراي افراد از واقعیت يساز کاشت، جریان سازي به معناي همگون

ظاهر از طریق فرایند  این اتفاق به.  همگراستيساز انیصورت جر اجتماعی به

 که در نتیجه آن بینندگان دنیاي واقعی را از دریچه دنیاي دهد ی رخ ميساز سازه

ها   رسانهتجارب از خودکار صورت به نسبت به حافظه ردهاي. آموزند یها م رسانه

 در باورهایمان بندي شکل براي شده رهی ذخاطالعات این از ما سپس. شود ی مذخیره

 دنیاي با فرد تجارب از شده  ساخته دنیاي این هرگاه. میکن ی ماستفاده واقعی دنیاي مورد

 اثر و دهد یردار باشند، تشدیدسازي رخ مبرخو سانیهم از باالیی درجه از واقعی

  ).1384مهدي زاده،  (شود ی منیرومندترکاشت 

دیدگاه استفاده و رضایتمندي بر نقش فعال  :نظریه استفاده و رضایتمندي

. ها تأکید دارد مخاطب در انتخاب کردن و هدفمند بودن در رفتار استفاده از رسانه

ها و رضایتمندي  ها به میزان زیادي به استفاده فرد از رسانه هتجربه و اثرات استفاده رسان

در واقع رویکرد استفاده و رضایتمندي متضمن تغییر کانون . حاصل از آن بستگی دارد

 معلوم کوشد یماین رویکرد .  استکننده افتیدر به مقاصد گر ارتباطتوجه از مقاصد 

  .کند یمطب عرضه رسانه ارتباطی چه کارکردهایی براي مخاکه نماید 

 ، اخبارژهیو ها، به  رسانهي،ساز برجسته نظریه بر اساس :يساز برجستهنظریه 

 قدرت را دارند که توجه عموم را به نی مستند، ايها  و برنامهي خبريها گزارش

 و محدود معطوف سازند و از مسائل و نی از مسائل و موضوعات معيا مجموعه

 از مسائل خاص ی که بعضشود ی منیصل کار احا.  کنندیپوش  چشمگریموضوعات د

ها به بحث گذاشته   و خارج از قلمرو رسانهی از مردم در سپهر عمومياریتوسط بس

 يساز  برجستهمحققان. شود ی توجه نمگری به مسائل و موضوعات دکه ی، درحالشود یم

 ،نبینندگا به رسانه اولویت در اهمیت این. کنند ی متمرکز موضوع یک اهمیت بر

 ؟بپردازند تفکر به موضوعاتی چه با رابطه در که دیگو ی مشنوندگان و خوانندگان

 مطرح موضوع یک نسبی اهمیت که دهد ی منشان يساز  برجستهفرآیند روي بر تحقیق

 مسئله این که ردیگ ی مشکل عموم اولویت چگونه که کند ی متعیین رسانه اولویت در
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 دهد ی مقرار تأثیر تحت ،است گذاران سیاست رمدنظ که را موضوعاتی آن ،مقابل در

  ).1385کیا و رشکیانی، (

 این نظریه توسط مانوئل کاستلز:يا  شبکهجامعه نظریه


او شبکه را .  مطرح شد

یک منحنی خود  «در آن که داند یم» وستهیپ هم بهي ها گرهنقاط اتصال یا «ي از ا مجموعه

ي موردنظر ها شبکهزي است، مشخصاً به نوع  نقطه اتصال چه چیکه این. »کند یمرا قطع 

 بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد و نقاط تواند یم ساختاري باز شبکه. بستگی دارد

به نظر کاستلز حضور در شبکه یا حذف . شاخص جدیدي را در درون خود پذیرا شود

با  اطالعات و ارتباطات هاي فناوري که توسط ها شبکهاز آن و معماري روابط میان 

. کننده ریخت و فرایند و کارکرد مسلط جوامع ماست ، تعیینکند یمسرعت نور عمل 

مراتب بیشتر از   نهفته است، بهها رسانهیی که در ساختار و زبان این ها انیجرقدرت 

  ).Castells ,1384(ي حضور دارند ا رسانهي ها شبکهیی است که حتی در ها قدرت

 

 روش پژوهش

 از یبی پژوهش ترکيها  انواع طرحنی و از بیبی ترکقیتحق پژوهش از روش نیدر ا

ی ي کمها روشدر این طرح، .  استفاده شدی از نوع مدل تدوین ابزار متوالیطرح اکتشاف

 به این صورت که ابتدا شوند یمي ابزار به هم متصل ها پرسشو کیفی از طریق تدوین 

عنوان  ي کیفی بهها تهاف، سپس از یشود یمصورت کیفی بررسی  موضوع پژوهش به

 و شود یمی استفاده ي ابزار پیمایش کمها اسیمق و ها پرسشراهنما جهت تدوین 

در بخش کیفی این . کند یمي روا سازصورت کمی اجرا و  پژوهشگر این ابزارها را به

ی از روش و در بخش کم استقرایی با رویکرد یفی کي محتوالیروش تحلپژوهش از 

ده نفر از کنندگان بخش کیفی شامل  مشارکت.  شدایشی استفادهتوصیفی از نوع پیم

که داراي مدرك دکتري و تجربه کاري و پژوهشی در زمینه نظران استان همدان  صاحب

                                                   
1. Manuel Castells 
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 مرتبط با هدف پژوهش نامه  پایان10 مقاله، و 131 کتاب، 7و همچنین  مسائل اجتماعی

انتخاب ر اساس قاعده اشباع نظري  و ب هدفمندگیري بودند که با استفاده از شیوه نمونه

 ای يالدی م2018 تا 1998 ی از نظر بازه زمانلی تحلي انتخاب اسناد برااریمع .شدند

 استفاده ها مصاحبهاز واحد جمله براي تحلیل متن اسناد و . ی بود شمس1397 تا 1380

رد مطالعه جامعه مو. نددبو توجه ردمو مضامین و مفاهیم ،ها  دادهتحلیل یندآفردر شد و 

  با نفر400 جامعه نیاز اکه  استان همدان است ان نیز شامل شهروندیدر بخش کم

 با توجه به وسعت و تنوع نقش يا  طبقهی تصادفيریگ  از روش نمونهادهاستف

 یدار، شاغل آزاد و شاغل دولت  خانهدانشجو، ،آموز  شامل دانشفیشهروندان، در پنج ط

  . د انتخاب شدننمونهعنوان  به

 ي و مصاحبه نیمه ساختارمندبردار شیف، در بخش کیفی با استفاده از ها دادهي آور جمع

حاصل از منابع مکتوب و هاي داده. ی از طریق پرسشنامه انجام گردیدو در بخش کم 

ي مربوط به ابعاد ها مقوله خط به خط براي کدگذاري باز استفاده شد و ها مصاحبه

نظر کرسول و   بهبا توجه.  اصلی بدست آمدمقولۀ 6اجتماعی زندگی شهروندان در 

میلر


شامل مشارکت طوالنی (مبنی بر رعایت حداقل دو معیار از هشت معیار ) 2002 (

ي؛ بررسی همکاران؛ تحلیل موردي بند مثلثو مشاهده مداوم در میدان تحقیق؛ 

؛ دگانکنن مشارکت دیتأکي محقق؛ ها يداور شیپي ذهنی و ها شهیکلمتناقض؛ تشریح 

، در پژوهش حاضر محقق از هشت معیار، سه مورد آن ) ممیزي خارجی وتوصیف غنی

 و ها مقوله که زیرصورت نیبد.  کیفی رعایت نمودهاي دادهرا براي اعتباربخشی به 

 دانشگاه که آنها اداننظران و متخصصان و است ي اصلی را به پنج نفر از صاحبها مقوله

ي اجتماعی داشتند ارائه کرد و از آنها در رابطه با ها وزهحنیز تجربه علمی و عملی در 

 بازبینی ها مقوله پرسید که در این فرایند، برخی سؤال بدست آمده هاي دادهاعتباربخشی 

کنندگان ارائه و از تأیید آنها   نفر از مشارکت10همچنین نتایج بخش کیفی را به . شد

  . اطمینان حاصل کرد

                                                   
1. Creswell & Miller 
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ي خود را دقیق، غنی و با جزییات ها یبررس ندالش نمود تانعالوه بر این، محقق

ي بدست آمده را با شواهد وسیع از متن اسناد و سخنان ها مقولهد و نکامل انجام ده

. دن بیفزایها افتهد و بدین ترتیب بر غناي ینکنندگان بررسی، تحلیل و تفسیر کن مشارکت

در قالب  یفی روش کقی از طریابعاد اجتماع مربوط به یهاي اصل  مؤلفهکه اینپس از 

 ییها هی گو،ها  هرکدام از مقولهيریرپذی سنجش تأثيبرا در ادامه مشخص شد،مقوالت 

 یی محتوایی روا و شدهی سؤال ته24 با يا  پرسشنامهتی و در نهاتدویندر قالب سؤال 

 تأییدي به ی عامللی تحلقی سازه آن از طرییآن با استفاده از نظر متخصصان و روا

 که در آن ابعاد اجتماعی بر ي مجازي فضاری پرسشنامه تأثی عامللی تحلجینتا. ست آمدد

 است یبود، نشان داد که حجم نمونه کاف شده ها استخراج  سؤالانسی درصد وار53

چرخش % 3 باالتر از ی عاملي بارهاجینتا). >0001/0P و بارتلت KMO=62/0آزمون (

برابر ) CR (یبی ترکيها ییایمقدار شاخص پا. آوردعد مورد نظر را بدست  سه بمتعامد،

دست آمد که   به)AVE) 59/0شده    استخراجانسی وارنیانگی و شاخص م78/0با 

 ییای سنجش پاي برانیهمچن.  و مناسب پرسشنامه بودی اعتماد کافتیدهندة قابل نشان

 89/0 آن بیضر استفاده شد که باخ کروني با استفاده از آلفای درونیآن از روش همسان

 .بدست آمد

  

  ها یافته

صورت متن   بهها مصاحبهاسناد و  از حاصلهاي  دادهابتدا  ،هشوپژ کیفی بخشدر  

 اري گردید و از طریق فرایند کدگذ10کیودیتا نسخه  افزار مکس سازي و وارد نرم پیاده

ه و با ، جمله به جملها مصاحبهبه این صورت که ابتدا متن اسناد و . باز تحلیل شدند

گام در .  مضمون به آنها اختصاص داده شدبرحسبدقت خوانده و کد یا برچسبی 

 طبقه کی هم داشتند، در با که ی و بر اساس تشابهاتسهی با هم مقاي بازکدهابعدي 

.  شدندسهی مقاگریکدی و با ینی بار مرور و بازبنی چندهیطبقات اول.  قرار گرفتندیخاص
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 داشت و یی بسزاری کدها در طبقه مناسب تأثيجاگذار امر در توسعه طبقات و نیا

 ای از طبقات ادغام و ی آنها، بعضلتحلی وها   دادهيآور باعث شد تا با تداوم جمع

) مفهوم انتزاعی(حول یک محور مشترك  تی شود و در نهاجادی ايدتری جداتطبق

). 1جدول (ي اصلی دربرگیرنده ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان شکل گرفت ها مقوله

ي حاصل از تحلیل محتواي کیفی آورده ها مقولهدر ادامه، توضیح مربوط به هرکدام از 

 .شده است

  

   از فضاي مجازيمتأثرابعاد اجتماعی  -1جدول 

  ها مقولهزیر  مقوله اصلی

امنیت و سالمت 

 اجتماعی

اغفال و سوءاستفاده؛ روابط نامشروع و غیرمتعارف؛ اعتیاد به مواد مخدر و 

نظمی؛ استرس و اضطراب؛ نارضایتی از شرایط و وضعیت  ریدوفروش آن؛ بیخ

  .اعتمادي  بی وموجود

  مشارکت اجتماعی

انسجام و وحدت رویه در مسائل اجتماعی؛ سازگاري با افراد جامعه؛ ارتباط و 

تعامل؛ تالش براي توسعه و بهبود جامعه، شرکت در رویدادهاي اجتماعی؛ 

 سائل اجتماعی؛ اعتماد و همکاري جمعیهمنوایی و همدردي با م

 اخالق اجتماعی

ها و احترام به نظرات دیگران؛ استفاده  ایثار و بخشش اجتماعی؛ پذیرش دیدگاه

رایت؛ رعایت حریم خصوص؛ داوري و قضاوت  از منابع موثق؛ رعایت حق کپی

  .منصفانه

پذیري  مسئولیت

  اجتماعی

ضوابط و هنجارهاي اجتماعی؛ انجام وظایف و تکالیف؛ رعایت قوانین و 

  وهاي الزم به مقامات ملی و محلی هاي بشردوستانه، رعایت پرداخت مسئولیت

  .جلوگیري از فساد

 هاي شهروندي یآگاه
 آگاهی از  وآگاهی از حقوق و تعهدات شهروندي؛ آگاهی از قوانین شهروندي

  .مسائل اجتماعی

  مدرنیته- تقابل سنت 
دگی؛ شکاف نسلی؛ تغییر الگوهاي زندگی؛ تغییر ها؛ سبک زن دگرگونی ارزش

  .ها  تعارض نقش وروابط خانوادگی
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  امنیت و سالمت اجتماعی

امان حس کردن خود از  توان در امان بودن یا در امنیت و سالمت اجتماعی را می

بار احتمالی   این احساس طیفی از جرائم خشونت.تهدیدهاي محیط زندگی تعریف کرد

چند نمونه از مصادیق ناظر به مقولۀ امنیت و . گیرد جتماعی را در برمیهاي ا و آسیب

 :اند از ها عبارت سالمت اجتماعی حاصل از متن اسناد و مصاحبه

، گروه، شرکت، ش نام خودقادر به معرفی ي هر فردي مجازيدر فضا«

با میتونه را ش  مورد نظر خودي و محتواهاهست رهی و غیوکار صنف کسب

 راه را ت،ی و مزتی جذابنی ارتباط در ع وسعتنیا. هاشتراك بگذار به گرانید

کننده  مشارکت (»گذاره می باز زی ناو خصوص می کاربر و حرتی امندی تهديبرا

  ).7شماره 

هاي ارزشی، هنجاري و خانوادگی و قانونی در   با محدودیتکه اینجوانان به دلیل 

 فضاي مجازي شدند و خود این مسئله هاي رو هستند بیشتر شیفته جذابیت جامعه روبه

هاي بدنی شده و سالمت عمومی و همگانی، فردي  گرایی، کاهش فعالیت باعث مصرف

  ).166: 1396سلطانی رنانی، (و خانوادگی را مختل ساخته است 

  

  مشارکت اجتماعی

دار است که از منظر  منظور از مشارکت اجتماعی نوعی کنش یا رفتار هدف

برخی مشارکت . کردي، سازوکاري براي بقا و توسعه اجتماعی استمندي و کار نظام

سازي فرصت براي  اجتماعی را فرایند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم

: 1390سفیري و تمیز، (اند  هاي پایین جامعه، جهت بهبود شرایط زندگی عنوان کرده رده

توان به موارد زیر اشاره  تماعی میاز نمونه مصادیق مربوط به مقوله مشارکت اج). 123

  :نمود
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 انکنشگر و هادنها ينمنداتو از صحیح تطالعا ائه ارابا مجازي هاي شبکه«

مدنی را جلب کنند و  هاي تشکل ین ابه جامعه دعتما اتوانند می ها آن به منتسب

  ).52 :1398خانیکی و خجیر، (» باعث مشارکت اجتماعی بیشتر شوند

نسبت به هم  که این ناخواسته بدون ایراد خواسته  اف،ي مجازيدر فضا«

  همدست در  باشند، همه دستدهیدهمدیگر رو  ای آشنایی داشته باشند

 می گیره، فضاها شکل نی که در اهاییگفتگوها و  از طریق کمپین و گذارن می

» نمیش قدرت اجتماع افزایی هاي اجتماعی و هم باعث همبستگی و مشارکت

  ).4ماره کننده ش مشارکت(

  

  اخالق اجتماعی

هر کاري که متصف به حسن یا . اخالق بر عمل و رفتار انسان اطالق گردیده است

اخالق . گویند قبح بوده و صاحب آن مستحق مدح یا ذم باشد، آن کار را اخالق می

ها و هنجارهایی هستند که نسبت به فرد، اموري  اي از عقاید، ارزش اجتماعی مجموعه

گردند و  پذیري براي او درونی می  در جریان جامعه کهشوند قل تلقی میبیرونی و مست

آیند و در نهایت رفتار فرد را در جامعه تعیین  صورت جزئی از شخصیت او درمی به

امروزه فضاي ). 1388ساز،  چیت(شوند  عنوان اخالق اجتماعی محسوب می کنند و به می

انکاري بر اخالق  رد، اثرات غیرقابلاي که دا هاي ویژه مجازي با کارکردها و نقش

توان به  از نمونه مصادیق ناظر به مقوله اخالق اجتماعی می. اجتماعی شهروندان دارد

  :موارد زیر اشاره نمود

هزینه به فضاي مجازي،  در دنیاي امروز به دلیل دسترسی راحت و کم«

فاوت و هاي مت افراد هر روز با حجم زیادي از محتواها در حجم کم و قالب

هاي اخالقی براي افراد جامعه  شوند که یادآور خیلی از ارزش جذابی روبرو می

» تواند موجب استحکام روابط بین افراد خانواده شود است که می

 ).9  و5کننده شماره  مشارکت(
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دهد که میزان حضور بیشتر در فضاي  نتایج برخی از تحقیقات نشان می«

هاي اخالقی تأثیر دارد به این معنا که حضور  مجازي بر افزایش تعهد به ارزش

هاي اخالقی نشده و  هدفمند در فضاي مجازي لزوماً منجر به تضعیف ارزش

مصلحی نیک، (» هاي اخالقی شده است برعکس موجب تقویت ارزش

  ).1396حاجیانی، 

  

  پذیري اجتماعی مسئولیت

 نقش و وظایف پذیري اجتماعی اغلب اشاره به پاسخگویی فرد نسبت به مسئولیت

  .توان به موارد زیر اشاره نمود از مصادیق ناظر به این مقوله می. اش دارد اجتماعی

 هاي زمینه تعامل در فضاهاي موجود، هاي فرصت جادی با ابرخطاجتماع «

 يبرا)  شدنمیسه( مشارکت یی و حضور اجتماعی شامل تواناتیحما

 طی محکیرتباط هدفمند در و ا) اجتماع (گرانی با دی مسائل اجتماعییشناسا

 براي اهو رپذیر  امکان ، فرديانیو توسعه ارتباطات م) مطمئن(با اعتماد 

  ).Innes, 2010(» راهم نموده استفرا  و زندگی ريیادگی نو در هاي شیوه

بسیاري از شهروندان ما از وظایف خودشون بی خبرن ولی خدا روشکر «

امور شهري و حتی برخی از خود  و متولیان مسئوالنبه مدد فضاي مجازي، 

هاي  ها و ایجاد آگاهی از طریق شبکه رسانی شهروندان متعهد تونستن با اطالع

ها مردم را با وظایف شهروندي شون آشنا کنند و سعی  اجتماعی و وب سایت

کننده  مشارکت(» کنند از مشارکت حداکثري آنها براي توسعه شهري بهره ببرند

  ).1شماره 

  هرونديهاي ش آگاهی

باید  قعی واندوهایی اشاره دارد که شهر هاي شهروندي به دانش و مهارت آگاهی

اي که در آن  واجد آنها باشد تا ضمن آشنا شدن با آنها بتواند به نیازهاي خود و جامعه

 ربسیا نقش عنوان یک رسانه در دنیاي امروز فضاي مجازي به. کند پاسخ دهد زندگی می
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 لقاي اند و بادارطورکلی اجتماعی کردن افراد  سازي شهروندان و به آگاه یندآفر در مهمی

 توانند می هم ؛ست اجامعه ستین رابتازبا نهما ،دهند می لنتقا انچه آکه سحسا اینا

از نمونه . توانند آنها را مخدوش سازند کنند و هم می  تقویت راجتماعیاهنجارهاي 

  :توان به موارد زیر اشاره نمود هاي شهروندي می مصادیق ناظر به مقوله آگاهی

 فرهنگی و جتماعی اهاي محدودیت لیل دبه که اديفر ابین زيمجا يفضا«

 و باعث دهکر اربرقر طتبا ار،ندارند را قعی وايفضا در طتبا اراريبرقر ناـمکا

 & Sanyal(اجتماعی پیرامون خود آگاه شوند  شده تا آنان از مسائل

Banerjee, 2012.( 

ا یکی دو دهه پیش، با خیلی از مسائلی که براي داشتن زندگی بهتر  تشهروندان«

در جامعه الزم بود آشنایی کمی داشتن و یا امکان کسب آگاهی و مهارت براي عده 

گذاري و تعاملی که داره  خاصی فراهم بود اما اآلن فضاي مجازي با قابلیت اشتراك

و فراهم کرده که همین مسئله هاي موردنیاز یک فرد ر فرصت دسترسی به انواع دانش

 ي یکی مجازي امروزه فضاکه میشه گفت اي روي رشد افراد داره و مالحظه تأثیر قابل

که شناخت و آگاهیه است  جامعه در يندو شهراتتعهد به يپایبند هاي شرط پیشاز 

  ).2کننده شماره  مشارکت (»را فراهم کرده

  

  تقابل سنت و مدرنیته

مدرنیته . ر مسائل اجتماعی، مفهوم سنت و مدرنیته استیکی از موضوعات رایج د

هاي انتقال از جوامع سنتی به  عنوان مشخصه هاي اجتماعی داللت دارد که به بر پیشرفت

گیدنز. دنشو مدرن شناخته می


به تغییر کنش انسانی در پرتو شناخت جدید در ) 1378 (

ره کرده و معتقد است که جدید است اشا هاي دوران مدرن که نشأت گرفته از رسانه

دهند  ها ارائه می بسط جهانی نهادهاي مدرنیته بدون جمع آمدن دانشی که رسانه

  :اند از موارد زیر ازجمله مصادیق ناظر به این مقوله عبارت. پذیر نیست امکان

                                                   
1. Giddens 
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هاي نسلی و  فضاي مجازي و محتوا و تولیدات آن منجر به پدیدار شدن شکاف«

هاي سنتی  این جداسازي برخالف رسانه. اند ها شده ادهجنسیتی جدیدي در خانو

همچون تلویزیون، بیش از آنکه از طریق محتوا عمل کند از طریق دسترسی عمل 

دسترسی افراد به فضاي مجازي در خانواده، الگوهاي کنش متقابل والدین و . کند می

مبستگی خانواده، زمان با تضعیف ه ترتیب هم فرزندان را به شیوه منفی دگرگون و بدین

  (Mesch, 2006: 480) .» شود باعث افزایش تضادهاي بین نسلی می

 هاي ایده را دارند که اي نقلیه وسیلۀ حکم د،ی جدی ارتباطهاي رسانه«

 به مناطق ي تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهرهاي مدل و دیجد

  ).3کننده شماره  مشارکت (»کنند می منتقل ییروستا

ادامه، گویه هاي پرسشنامه بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی تنظیم و در در 

ی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدي مورد بررسی قرار گرفت که بخش کم

یت و نوع استفاده شهروندان از هاي مربوط به آن، ابتدا توصیفی از کم قبل از ارائه یافته

  .شده است  ن داده نشا2فضاي مجازي در جدول شماره 

  

  در طول هفته وضعیت کمیت استفاده از فضاي مجازي در استان همدان -2جدول 

   ارتباطيبرقرار یادگیري سرگرمی
اقتصاد و 

  تجارت

  شاخص

  میزان

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی استفاده در هفته

  8/34  139  8/15  63 0/16 64 5/16 66 ساعت کمتراز یک 

  2/21  85  2/16  65  0/23  92  2/14  57  یک ساعت و نیم

  2/21  85  2/28  113  5/34  138  0/36  144  دو تا پنج ساعت

  0/14  56  8/22  91  2/17  69  8/17  71   ساعت8 تا 6

  8/8  35  0/17  69  2/9  37  5/15  62   ساعت8بیشتر از 

  100  400  100  400  100  400  100  400  جمع
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 بیشترین استفاده از فضاي مجازي در استان همدان در طول 2  جدولهاي دادهبر اساس 

در ادامه نتایج آزمون تی تک . باشد یم%) 36( ساعت 5 تا 2منظور سرگرمی بین  هفته به

 منظور بررسی وضعیت نوع استفاده از فضاي مجازي در استان همدان ارائه ي بها نمونه

  .شده است 

  

  مجازي در استان همدان وضعیت نوع استفاده از فضاي -3 جدول

 شاخص

  متغیر

میانگین 

 شده مشاهده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

  1آماري

مقدار 

 t آماره

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

  **0001/0  399  04/25  3 65/0 81/3  تفریحی و سرگرمی

  34/0  399  94/0  3  92/0  01/3  یادگیري

  **0001/0  399  28/28  3  75/0  06/4  برقراري ارتباط

هاي تجاري و  یتفعال

  اقتصادي

54/2  90/0  3  12/10  399  0001/0**  

  . معنادار است01/0در سطح **  . معنادار است05/0در سطح * 

 

 میانگین و انحراف استاندارد استفاده از فضاي مجازي 3با توجه به نتایج جدول  

فضاي بود که این میزان استفاده از  81/3±65/0 منظور تفریح و سرگرمی به ترتیب به

میانگین و انحراف . منظور تفریح و سرگرمی باالتر از حد متوسط است مجازي به

بود که از  01/3±92/0 منظور یادگیري به ترتیب استاندارد استفاده از فضاي مجازي به

میانگین و ). p≥05/0 (باشد ینمتر است؛ اما این تفاوت معنادار  میانگین آماري بزرگ

ي تجاري و اقتصادي به ها تیفعال از فضاي مجازي براي انحراف استاندارد استفاده

تر است و این تفاوت در سطح   بود که از میانگین آماري کوچک54/2±90/0 ترتیب

                                                   
 .1+2+3+4+5=15÷5= 3 است؛ زیرا 3 میانگین آماري هر گویه در مقیاس مورداستفاده لیکرت -1
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 گفت که میزان استفاده از فضاي توان یماطمینان % 99 معنادار است؛ بنابراین با 01/0

همچنین . متوسط استمنظور اقتصاد و تجارت کمتر از حد  مجازي در استان همدان به

 منظور برقراري ارتباط به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد استفاده از فضاي مجازي به

 01/0تر است و این تفاوت در سطح  بود که از میانگین آماري بزرگ 75/0±06/4

 گفت که میزان استفاده از فضاي مجازي توان یماطمینان % 99معنادار است؛ بنابراین با 

  .است منظور برقراري ارتباط باالتر از حد متوسط ان همدان بهدر است

که شاخص . منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده گردید به

  .شده است   ارائه4برازندگی آن در جدول 

  

  هاي برازندگی تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه  شاخص-4جدول 

  اجتماع یادگیري  مالك  شاخص

RMSEA 05/004/0  تر  و پایین  

CFI   92/0  9/0حداقل  

GFI   93/0  9/0حداقل  

AFGI  89/0  9/0حداقل  

  

گیري تحلیل عاملی  هاي برازندگی در مدل اندازه با توجه به نتایج حاصل از شاخص

قبول قرار دارد و این امر  دامنه مالك قابل در RMSEAتوان گفت، مقدار  تأییدي می

، CFIهاي  مقادیر شاخص. باشد گیري می قبول در مدل اندازه  قابلگویاي مقدار خطاي

GFI ،AFGIگردند و نشانگر برازش   نیز با توجه به مالك مدنظر مطلوب ارزیابی می

توان گفت،  گیري می بنابراین با توجه به نتایج مدل اندازه. دنباش گیري می مناسب مدل اندازه

منظور شناسایی  همچنین به .باشد می) روایی(بول ق پرسشنامه داراي برازش مناسب و قابل

هاي بخش کیفی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که  ی و یافتهعوامل زیربنایی مدل کم

  .شده است   ارائه5هاي آن در جدول  یافته



 
 
 
 
 
 
 

  197  ...   شناسایی ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان متأثر از

 
 

 واریانس کل تبیین شده توسط مدل -5جدول 

  استخراج بعد از چرخش واریماکس

  کل  واریانسدرصد   درصد تراکمی
  عامل

402/12 402/12 473/3 1 

454/24 052/12 473/3 2  

457/35 004/11 081/3 3  

147/46 690/10 993/2 4  

947/54 800/8 464/2 5  

848/60 901/5 652/1 6  
  

شده به همراه مقدار ویژه، درصد  هاي استخراج ، عامل5هاي مندرج در جدول  یافته

ها را نشان  وسیله هرکدام از عامل می تبیین شده بهواریانس تبیین شده و واریانس تراک

شود، تحلیل عامل نهایی به استخراج   مشاهده می5گونه که در جدول  همان. دهد می

 درصد از واریانس کل 65شش عامل منجر گردید که این شش عامل در مجموع 

  .کنند پرسشنامه را تبیین می
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 شهروندان استان د زندگی اجتماعیابعا بر ي مجازي فضاایآ که ایندر پاسخ به 

برآوردهاي (بارهاي عاملی هاي بدست آمده نشان داد،   یافته دارد؟ریهمدان تأث

 تا -43/0 بین مسائل اجتماعی براي عامل مکنون گیري اندازه هاي گویه) استاندارد

 01/0 عاملی همه نشانگرهاي متغیرهاي مکنون در سطح هايبارباشد،   می-64/0

توان بیان کرد که فضاي مجازي بر مسائل اجتماعی  بر این اساس می .ودب ادارمعن

 .تأثیر معناداري دارد

  

   مقادیر بارهاي عاملی مربوط به اثر فضاي مجازي بر مسائل اجتماعی-6جدول 

  مسائل اجتماعی

  ابعاد

ار
ب

 
ی

مل
عا

  

  -64/0 امنیت و سالمت اجتماعی

  49/0  اخالق اجتماعی

  -43/0  )قانون مداري (هاي شهروندي آگاهی

  54/0  مشارکت اجتماعی

  80/0  پذیري اجتماعی مسئولیت

  -59/0  تقابل سنت و مدرنیته

KMO= 45/0  B.T= 48/325  df=15 Sig.= 000/0  

  

 یاجتماع که امنیت و سالمت دنده یم بارهاي عاملی نشان 4 اساس نتایج جدول بر

ي ریرپذیتأث) -59/0(درنیته مو تقابل سنت و ) -43/0 (يشهروندي ها یآگاه، )64/0(

، )49/0 (یاجتماع اخالق هاي مؤلفه و رندیگ یممنفی و معناداري از فضاي مجازي 

تأثیرپذیري مثبت و معناداري ) 80/0 (یاجتماعي ریپذ تیمسئول، )54/0 (یملهمبستگی 

  .رندیگ یماز فضاي مجازي 
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  گیري بحث و نتیجه

 ساعت 5 شهروندان همدان بین دو تا هاي پژوهش، مشخص شد، بیشتر بر اساس یافته

 استفادةبیشترین که همچنین نتایج نشان داد . کنند یمدر هفته از فضاي مجازي استفاده 

منظور برقراري ارتباط است و  کاربران از فضاي مجازي از نظر نوع استفاده، ابتدا به

هاي تجاري  یتالفعمنظور انجام  کمترین استفاده از فضاي مجازي از نظر نوع استفاده به

 جدید ارتباطی مجالی هاي فناوريو اقتصادي است و این نتیجه بیانگر این است که 

تمایل به انجام کارها با (یی آسا تن  وطلبی  رفاه:براي اصول حاکم بر روان انسان مانند

  .اند آوردهبه وجود ) کمترین انرژي

اجتماعی زندگی از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش، شناسایی ابعاد 

تقابل سنت  : اصلی شاملمقولۀشهروندان استان همدان متأثر از فضاي مجازي در شش 

مشارکت  ؛ی اخالق اجتماعي؛ شهروندهاي ی آگاه؛ی اجتماعالمت و ستی امنته؛یو مدرن

 ي مجازياستفاده از فضاها نشان داد   که یافته بودی اجتماعپذیري یت و مسئولاجتماعی

 تقابل سنت و :هاي  مؤلفهي برايگذارری تأثنیا.  داردری شهروندان تأثیعبر مسائل اجتما

 ي مشاهده شد؛ اما برای منف،ي شهروندهاي یآگاهو  ی اجتماعالمت و ستی امنته؛یمدرن

  . مثبت بودی اجتماعپذیري یت و مسئولمشارکت اجتماعی ؛ی اخالق اجتماع:هاي مؤلفه

 و ي مجازي استفاده از فضانی، بدادنشان  پژوهش نی اهاي یافتهطور که  همان

 آداب  این بدین معناست که. وجود داردنادار و معی رابطۀ منفتهیتقابل سنت و مدرن

 يها  از آداب، رسوم و سنتیلیخباعث شده  ي مجازيای دنهاي یژگیبرگرفته از و

 نیگزی جاي مجازيای دنهاي یژگید و آداب برگرفته از ون حذف شوای کمرنگ یمیقد

این .  شودجادی ادی با نسل جدی قبليها  نسلنیتوجهی ب  شکاف قابلنیهمچن. ودآن ش

کپ؛ پم)1396(؛ افشاریان )1394( و بختیاري صیرينتیجه با نتایج پژوهش ن


 و 

 به نقش قدرتمند توان ی مجهی نتنیدر خصوص ا. ؛ همسو است)2009(همکاران 

                                                   
1 Pempek 
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 متنوع و يها د، انتخابی جديایدندر .  اشاره کردتهیها در گذر از سنت به مدرن رسانه

 تهی مالزم با انتخاب و مدرنی پس سبک زندگ،گیرد ی فرد قرار مي روشیگوناگون پ

 عادات و رسوم ایها   در کار نبود و سنتینشی گزنی چرا که در گذشته چن؛است

  ). Giddens ,1378 (کردند ی را عرضه مشده یین تعشی از پيا گذشته، برنامه

 ي اجتماعی،ها شبکهالخصوص  یعلمجازي  يضا مدرن، فياین در دجهیدر نت

 که را موجب شده متنوع يها  از فرهنگي تبادل اطالعات و تعامل با افرادشیافزا

 يها  و به انتخابگردد ی زندگوهی مختلف شيها  در جنبهراتیی منجر به تغتواند یم

 عادات یريگ  شکلي برانهی زم و در نهایت شودی منتهدی عمل جدهاي یوهمتفاوت و ش

 گفته گری دي از سو.)Tavakoli & Mura, 2014(نماید فراهم را  دی جديها و راه

 ای دوم ی زندگیريگ  شدن جوامع، شکلیتالیجی مسلم ديامدهای از پیکی که شود یم

 می مفاهترین ی از اساسیکی است و یقی حقیموازات زندگ  بهي مجازي در فضایزندگ

 يعنوان اعضا آواتارها به.  افراد استیدر زندگ» آواتار«ور  دوم، ظهیمطرح در زندگ

 نی زد که اند را رقم خواهندهی انسان آی زندگی اساسهاي یژگی ونده،ی آيجامعه مجاز

 از زی نرانیازآنجاکه کشور ا. دهد ی شناخت آنها قرار مي را در گروندهیامر، شناخت آ

 بر،ی ساي در فضايور  و غوطهتالیجی دی به جامعه جهانوستنی پر،ی مسنی کردن ایط

 يها  در ابتال به چالششرفتهی پي نسبت به کشورها،زمانی  لحاظ و تنها بهستی نیمستثن

جمله   آن ازهاي یژگی دوم و وی شناخت ابعاد زندگپس  متأخر خواهد بود،ه، عرصنیا

 با ههمواجمنظور   بهیزير بینی و برنامه حل مناسب پیش  راهسم،ی آواتاردهیشناخت پد

 . عصر خواهد بودنی افرهنگی مشکالت و مسائل

 بر ي مجازي استفاده از فضای منفیرپذیري پژوهش حاضر، تأثجی نتاگری داز

 شهروندان را هاي یتنها آگاه  نهي مجازي معنا که فضانیبه ا.  بودي شهروندهاي یآگاه

 با افتهی نی ا. آنها نسبت به مسائل شده استنگري ی نداده بلکه منجر به سطحشیافزا

 و همکاران يری اما با پژوهش دهقان نسوهم) 1394(اري یپژوهش نصیري و بخت
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این نتیجه .  ناهمسو است)1391( و حسینی )1393 (ي و شاکرای؛ سردارن)1395(

محتواي وجود  شهروندان از فضاي مجازي و نیز عدم استفادةتواند تحت تأثیر نوع  یم

بتوانند  که  افراد این امکان را داده همۀبه ي مجازيفضا. مناسب در فضاي مجازي باشد

هاي زیادي  یآگاهدانش و و کنند  اربرقر طتبا ارانیگر دبا اري،شو و دشتال قلاحد با

 و گاهی آبر ینترنت ایژهو بهبه عبارتی روشن است که فضاي مجازي . را کسب نمایند

هاي  ی آگاهبه طمربو گاهی آین از اارمقد چه که این ما ا؛ داردتأثیر انبررکا نشدا

 ،محلی عرصه در لفعا يندوشهر نقش يیفا ااگر. باشد مشخص نیست ی ميندوشهر

 و يگیردیا ت،طالعا ابه انندوشهر هیندافز سترسیدرا مستلزم  جهانی حتی و ملی

بدانیم، فضاي مجازي  تعهد شهروندي و يندوشهر تیکاموکر ديها  آموزهي سازیدرون

تواند در این امر  یمهایی که دارد  معی با خصوصیات و ویژگیعنوان یک رسانه ج به

یزي و محتواي مناسبی براي این امر در فضاي ر برنامهشرط آنکه   واقع شود؛ البته بهمؤثر

تنها تأثیرگذاري مثبت نخواهد داشت  در غیر این صورت نه. مجازي تدارك دیده شود

  .تواند در این زمینه معکوس عمل نماید یمبلکه 

 و سالمت تی بر امني مجازي فضای منفری از تأثی پژوهش حاکنی اگری دجهینت

؛ محمدي سیف و )1394(این یافته با نتایج پژوهش گروسی و گروسی .  بودیاجتماع

زاده؛   اسالمی و شفیع و)1389(؛ محسنی تبریزي، هویدا و امیدي )1394(عارف 

 از اصول دیهاي جد ده از فناوري که با استفايازجمله موارد. باشد ی همسو م)1396(

 نیا.  افراد استی به حوزه خصوصیرمجاز، ورود غشود ی انحراف حاصل میاخالق

 هاي یگاه رخنه در پاای ،ی مخفهاي کروفنی و مها ینموارد شامل استفاده از دورب

محتواي ). 45 :1383 فراهانی، فرمیهنی( به اطالعات است ی دسترسي برایاطالعات

 خصوصی افراد از طریق فضاي هاي یلم ناخواسته، انتشار تصاویر و فهاي یام و پها یامپ

جمله مواردي است که امنیت  مجازي، سرقت اطالعات و سایر تخلفات مرتبط از

  . اندازد یعمومی جامعه را به مخاطره م
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حوزه  در شرایط کنونی تهدیدهاي مربوط به فضاي مجازي چند بخش عمده

عملکردهاي  القی، اطالعات محرمانه و ارزشمند،شخصی و خصوصی، حریم اخ

افزاري در تجهیزات مخابراتی، هزینه مکالمات و کیفیت مخابراتی و  افزاري و سخت نرم

بر این اساس . رار داده استق را هدف مراهمیزان رضایت کاربران از اپراتورهاي تلفن ه

اقدامات ضد امنیتی کاربران فضاي مجازي برخالف تصور خود با انبوهی از حمالت و 

کاربران متعددي، با اشاره به . کند یاند که آنها را در هر جایی که باشند، تهدید م مواجه

اند که امکانات  امکانات فضاي مجازي در ثبت و ضبط اطالعات شخصی، یادآور شده

 بعدي از افراد را فراهم آورد یخواه  اسباب سوءاستفاده و باجتواند یمذبور م

  ). 24 :1388اد و همکاران، نژ سبحانی(

تأثیر دیگر فضاي مجازي بر امنیت و سالمت اجتماعی، مربوط به آثار روانی آن 

از .  باشداك هرلحظه حامل خبري ناخوشایند یا وحشتنتواند یفضاي مجازي م. است

و روابطی که در کرده  عمومی جدا يها ها را از مکان سوي دیگر، فضاي مجازي انسان

، اکنون داشت ی و شخص را در پیوند با جمع نگاه مگرفت یکل محوزة عمومی ش

؛ که در دهد یشده و شخص را در انزواي جامعه قرار م  فضاي مجازي دگرگونۀواسط به

 ).1391جوادي یگانه و همکاران، ( اضطراب دارد یچنین شرایطی شخص در هر شرایط

داشته و حتی تالش براي استفادة افراطی از فضاي مجازي؛ وابستگی روانی را در پی 

 روانی در پی دارد؛ چرا که در پژوهشی، افراد هاي یکاهش استفاده از آن نیز ناراحت

 از کاربران مصاحبه شده، یادآور شدند که در زمان تصمیم به کاهش استفاده یتأمل قابل

، ناآرامی، احساس حوصلگی ی، بیاحساس خستگ: از فضاي مجازي با مواردي مانند

  .)1387منطقی، (بدخلقی، زودرنجی، عصبی شدن و پرخاشگري مواجه شدند  سردرگمی،

ها، مشاهده شد که بین استفاده از فضاي   اساس نتایج بدست آمده از تحلیل دادهبر

این نتیجه با .  و اخالق اجتماعی شهروندان رابطۀ معنادار و مثبت وجود داردمجازي

ها نیز به رابطه معنادار  آن. سو استهم) 1396(نتایج پژوهش مصلحی نیک و حاجیانی 
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 دست ي مجازي حضور در فضازانی و می اجتماعیل در همديبندی پانی بیو مثبت

بر ) نترنتیاستفاده از ا (ي مجازي در فضاشتری حضور بزانی که می معننیبه ا. یافتند

 ندفمکه حضور هدبدین معنا .  داشته و بالعکسیر تأثی اخالقيها  تعهد به ارزششیافزا

و برعکس موجب شده  منجر ناخالقی يها  ارزشفی به تضعاً لزومي مجازيدر فضا

طور که یانگ  همانها یافتهبر اساس این .  شده استآن تیتقو


نیز بیان ) 1997 (

با ورود به . شود ی اجتماعی مهاي یت، ویژگی فضاي مجازي موجب کسب حمادارد یم

گو، نوعی آشنایی و همدلی یا همدردي میان  گفتيها  اتاقیژهو  بهو اجتماعی يها شبکه

 است که اي یژه ويها ، زبان و نشانهاها، معیاره  که داراي ارزشآید یکاربران به وجود م

) ی اجتماعيها شبکه (ي مجازي فضاریتأث. کنند یها با هم همنوایی م اعضاي این شبکه

 داشته ی مثبت و منفيها  جنبهتواند یبه اعتقاد کارشناسان علوم ارتباطات، اگرچه م

 زی ني مجازي و اعتماد در فضاتیمی همچون صمیمی مفاهیريگ باشد؛ اما باعث شکل

  ).1394 اله زاده، بی و حبيریام (شود یم

 ي معنادار در جهت مثبت استفاده از فضاریتأث،  این پژوهشهاي یافته از دیگر

و ) 1396(اده و همکاران این نتیجه با نتایج سلیمان ز. بود مشارکت اجتماعی بر يمجاز

 با پژوهش یول. همسو است) 1390 (ی انجدانینی حس و)1390(خانیکی و الوندي 

در رابطه . ناهمسو است) 1390 (ی و کاووسي؛ موحد)1387 ( و شاه قاسمیمنتظر قائم

 انسجام و وحدت استفاده از فضاي مجازي موجب توان گفت یمیجۀ بدست آمده نتبا 

یکدیگر درباره مسائل اجتماعی جامعه شده و سازگاري با افراد را بیشتر شهروندان با 

فضاي . در مسائل مختلف بیشتر نموده و امید به پیشرفت کشور را افزایش داده است

 هویت یريگ  شامل شکليتر مجازي عالوه بر وجه خبررسانی واجد کارکردهاي مهم

 حضور به میل. است شهروندان درونی همبستگی افزایش نیز و فرهنگی مشترك

 فضاي مجازي جلوه شهود این فرایند اجتماعی است و در محلی يها  جماعتبرجسته

                                                   
1.Young 
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حاکی از بروز واقعی این رویکرد جدید   مختلفهاي یتها و سا  شبکهیريگ شکل

  . است اجتماعی-فرهنگی

روز به میزان  ها، روزبه گونه شبکه در این میان، در فرایند ایجاد و گسترش این

 یافته است و تري یش تعداد بازدیدکنندگان اهمیت ب،کنندگان جدید مشارکتکنشگري 

کرده   چیزي تولید شود، میزان مشارکت اعضاي شبکه موضوعیت پیداکه اینبیشتر از 

 به همان اندازه شوند ی مي و مجازنی آنالت جماعکی مردم عضو یوقت. است

 آنها انی می و قومی گروهتی و هوکنند ی مدای پی چسبندگ، به همکی کالسيها جماعت

 هاي یدهاند، بلکه ا  شدهها ی قبلنیگزیتنها جا  نهدی جديها جماعت. گیرد یشکل م

 يها  از رسانههشهروندان با استفاد. شده درباره فضا و مکان را هم اصالح کردند مطرح

 یم از صدها حوزه عمویکی در یابند ی اجازه منترنت،ی مانند انی نوی و مشارکتیاجتماع

 روزمره خود فعال شوند و حق ارتباط برقرار کردن را تجربه یرد مربوط به زندگخُ

 کی دموکراتيها  تا نگرشدهد یرد به شهروندان اجازه م خُيها  نوع مشارکتنیا. کنند

 کالن مشارکت و فرهنگ يها ترتیب صورت این به.  و تجربه کننداموزندیب را یو اجتماع

  . شود ی متی تقویاجتماع

 ی دموکراسهینظر. شود ی مییوگو  گفتی دموکراسجادی موجب اي مجازيضاف

 ز ایعنی از سطح خرد تا کالن تواند ی مطرح شد، مدنزی گیوگو که توسط آنتون گفت

 جادی باشد و منجر به ای بحران همبستگي پاسخگویخانواده تا جامعه جهان

 مردم انیفعاالنه را در م اعتماد یاتی و مسئوالنه گردد و روند حدی جدهاي یهمبستگ

 ي گرفت که امروزه در فضاجهی نتتوان ی مطورکلی به. )1383پور،  ییجال( کند تیتقو

 زبان ن،ی نماديها  نشانهقی است که از طریريگ  در حال شکلی اجتماعات،يمجاز

 ارتباطات قی از طریابی یت با هوکنند یو تالش مدهند  ی خود را توسعه مطیارتبا

 زی موارد نیرخدر ب.  غلبه کنندی اجتماعيها  و بحرانیی تنها: ماننديوارد بر م،یگروه
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 جادی و ايهاي مجاز یابی  اطالع،ی مدنيها  سطح دانش و توسعه ارزشيباعث ارتقا

  .دنشو ی می مدنهاي یهمبستگ

پذیري   این پژوهش در خصوص تأثیر فضاي مجازي بر مسئولیتهاي یافته

 از ابعاد اجتماعی، نشان داد که استفاده از فضاي  دیگریکیعنوان  اجتماعی شهروندان به

این یافته با . پذیري اجتماعی شهروندان شده است مجازي باعث افزایش مسئولیت

پژوهش ژانگ


همسو و با ) 1396 (ران سلیمان زاده و همکا و)2010( و همکاران 

  .ناهمسو است) 1392(باستانی و زمان پژوهش 

 جدید مانند ماهواره و يها  معتقد است که رسانهارهب یندرا) 1386 (گیدنز

 در جوامع نقش بسیار مهمی در فرایند اجتماعی کردن افراد دارند و افراد وقت ،اینترنت

ها با القاي این احساس که آنچه  رسانه. دهند یها اختصاص م بسیاري را براي این رسانه

 را اجتماعی هنجارهاي دنتوان ی، همان بازتاب راستین جامعه است؛ مدهند یانتقال م

 براي اجتماعی هنجارهاي تعیین گوناگون يها  سرچشمهاز یکی واقع در و دنکن تقویت

 متخصصان مانند براندنبرگی اعتقاد برخبه. آیند ی مشمار به افراد


) 2003( ،

 و تعامل ياي است که ذاتاً فرهنگ همکار گونه به) نترنتیا (ي مجازي فضاهاي یتظرف

 بر شانی ا.گذارد یمپذیري افراد تأثیر  کند و در حس مسئولیت ی مقی و تشوتیرا تقو

 که هر چه افراد با کند ی مانی ب»نترنتی کاربران ای جهانشیمایپ «نی دهمجیاساس نتا

. روند ی از آن می اجتماعي به سمت کاربرشتری برند،ی بگخو شتری بنترنتی ايفناور

 به ی دسترسيارد که افراد در وهله اول برا وجود دی احتمال کم،دیگر عبارت به

 ي مجازي معنا است که فضانی بدنیا. مباحثه استفاده کنند  گفت گو وایاطالعات و 

  . د خود قرار دهری را تحت تأثي رفتاري الگوهاتواند یمستقالً م

معرفی ها  مثابه یک قلمرو نوین و جایگزین براي توده  را بهي مجازيفضاوي 

 دموکراتیک يا  ساختار شبکهکی از اولیه نمونه یک کند که اینترنت یمن بیا کند و یم

                                                   
1. Zhang 
2. Brandenburg 
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 مرکزي کنترل هرگونه از فارغ آنها از نامحدودي تعداد و نامشخص افراد آن در که است

 .رمتمرکزی و غیسلسله مراتبری غيا  ساختار شبکهکی. کنند ی برقرار مرتباطا یکدیگر با

 شکل جدیدي از مشارکت و تعهد مدنی افقی ،یباط ارتنیهاي نو  اساس، فناورينیا بر

 يها  سازمانارتباطات و سنتی یجمع  ارتباطوسایل از مستقل که کنند یرا تضمین م

 یصورت فعاالنه در مسائل اجتماع  بهتواند ی مفرد هر نتیجه، در. است عمده سیاسی

  .دیشرکت نما

مسئوالن و ه کشود  یمنتایج پژوهش حاضر پیشنهاد  در مجموع و بر اساس

متولیان مسائل اجتماعی از ظرفیت و توان فضاي مجازي براي بهبود کیفیت زندگی 

 نمایند و با توجه به تأثیر منفی فضاي مجازي بر برخی از ابعاد زندگی استفادهاجتماعی 

هاي شهروندي و تقابل سنت و  یآگاهاجتماعی مانند امنیت و سالمت اجتماعی، 

فمند و منسجمی را از طریق فضاي مجازي براي کاهش اثرات یزي هدر برنامهمدرنیته 

  .منفی و افزایش تأثیر مثبت آن بر این ابعاد انجام دهند
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 منابع

 در نترنتی به اادی و اعتنی به والدی دلبستگنیرابطه ب« ).1396. (دیزاده، حم  شفیع و فرشته،یاسالم 

 .96-83 :27شماره . ت پلیس زنمجله مطالعا. »نیدانش آموزان مقطع متوسطه در شهر ورام

 بر ي مجازی اجتماعيها  شبکهتی وضعلیتحل«). 1394. (زاده، اصحاب بی حب و نجات،يریام 

  .36- 7 :17 شماره .ی فرهنگیراهبرد اجتماعفصلنامه . »SWOTاساس مدل 

 توسعه و شد رراتنتشاا: انتهر .جتماعیاسیب آ ).1390. (، میناکبري و القاسمابو ا،کبريا: 

  .نالاوسا

 گیري هویت مدرن در دانشجویان دختر بر اساس میزان  بینی شکل پیش«). 1396. (افشاریان، ندا

 .121-147 :89شماره . ي ارتباطیها پژوهشفصلنامه . »ي اجتماعی مجازيها شبکهاستفاده از 

 عی جوانان ماهواره بر رفتار اجتماوتأثیر استفاده از اینترنت «). 1392. ( زمان، لیال؛باستانی، سوس :

 :1، شماره 14 دوره .شناسی ایران مجله جامعه. » کاربران در شهر اصفهانیرمقایسه کاربران و غ

63 -91.  

 فصلنامه  .»پیامدهاي زیست مجازي ایرانیان«). 1397. (حسن،  مهدخت؛ ایاللی،بروجردي علوي

 .85 :16سال چهارم، شماره .  نوینيها مطالعات رسانه

   ،تأثیر فضاي مجـازي بـر هویـت    «). 1396. ( صدیق یزدچی، امیرسعید   بروجردي علوي، مهدخت

 .110-85 :12، سال سوم، شماره هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه. »ملی و قومی در ایران

 بررسی نوع و میزان استفادة دانشجویان دانشگاه «). 1388. ( رسول،ي عمادم؛ی مر،پور جمشیدي

 .61-48 :26 شمارة دهم، سال .انسانی علوم پژوهش مجلۀ. »اینترنت از ینا سیبوعل

 انتشارات :تهران . احمد هرمس:ترجمه.  هابرماسورگنی هاي یهنظر). 1391 (.کلی ما،يوزیپ 

 ،چاپ چهارم، دیجاو

 ین نشر :تهران .شناسی جامعه متأخر هاي نظریه ).1388. (، جالل محمدي وجالیی پور، حمیدرضا. 

 تمطالعا در نوین هاي رسانه شناسانه سیب آنماییزبا«). 1397. (جنادله، علی؛ رهنما، مریم 

 فصلنامه. »ادهخانو بر نوین هاي رسانه تأثیر صخصو در شده چاپ تمقاال تحلیل فرا (ادهخانو

 .28-16 :1 شماره سال چهارم، ،سانه رتمطالعا

 الق اهمیت بررسی اخ:  بر اخالق اجتماعی ایرانیاناي مقدمه«). 1388. (محمدجوادساز،  چیت

 .165 تا 149 :48، شماره فصلنامه پژوهشنامه .»اجتماعی
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 ملی نوجوانان و بینی هویت پیش در ها رسانهنقش دینداري و «). 1390. (میحسینی انجدانی، مر 

 .22 :4 شماره  اول،دوره، فصلنامه مطالعات قدرت نرم .»جوانان شهر تهران

 يندو شهراتتعهد از گاهی آبر نترنتی از ادهستفا اتأثیر سیربر). 1391. (حسینی، معصومه 

 دانشگاه پیام نور، شناسی،  گروه جامعهنامه کارشناسی ارشد پایان. ناتهر هنشگا داننشجویادا

 .مرکز تهران غرب

 مشارکت اجتماعی آنالین و توسعه اجتماعات محلی در « ).1390. ( الوندي، پدرام؛خانیکی، هادي

  .67 -39 :41شماره . ازدهم یدوره، فصلنامه رفاه اجتماعی. »ایران

 زيمجا جتماعی ايها  شبکهيها  و چالشها یتظرف«). 1398 (.وسفی ر،ی خج؛ي هاد،یکیخان 

 .69-  35 :17 سال پنجم، شماره ،نی نويها فصلنامه مطالعات رسانه. »انیر امدنی جامعه ايبر

 و اهرــهم نــتلف«). 1391. ( خیرخواه، طاهره و کوثري، مسعود؛ یگانه، حمیدرضااديوــج 

 لنامهـفص. »یتیـجنس يها  تفاوترـب دـتأکی اـب یـنایر اانبرراـک يابر آن هايدکررکا

 .2ه  اول، شماردوره. جتماعی اتتحقیقا و تاـمطالع

 فضاي مجازي در ایران از دیدگاه هاي یدهپد«). 1393. ( روحانی، مهدي ودرستانی، مریم 

 .68-53، 3شماره  نهم، دوره .»يا نهفصلنامه مطالعات رسا. کارشناسان ارتباطات

 و ایاصغر ک  علی: ترجمه.ها رسانهسازي   برجستهیمبان). 1385 (.راجرز،  و اورتمزی جنگ،یرید 

 . ادارات، چاپ اولنی سازمان معیشرکت تعاون: تهران. یانی رشکيمهد

 زينمندسااوت و زيمجا يفضاها«). 1395. (محدثه ،ضیاچی ؛عاطفه ،آقایی ؛رضا علی ،نیري دهقان 

 ،چهاردهم دوره ،سیاست و توسعه در زنفصلنامه . »شخاموهاي   گروهۀمثاب  بهرداربا نناز

 .50 - 33 :1 شماره

 ها و کارکردهاي  چالش«). 1388. ( تاجو، آذر و، سیاوشی پورطهماسب؛سبحانی نژاد، مهدي

، سال هنگیماهنامه مهندسی فر. »فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه و راهکارهاي اصالح آن

 .28-18 :32سوم، شماره 

 بررسی :  آن براي خوب شهريهاي یتاینترنت و ظرف«). 1393. ( شاکري، حمید وسردارنیا، خلیل

 .190-166 :40شماره . مجله راهبرد توسعه. »نظري و مصداقی

 مجله مطالعات . »یل مطالعات مشارکت اجتماعیفرا تحل«). 1390. ( تمییز، رقیه وسفیري، خدیجه

 .132-121 :11شماره . سال سوم. سعه اجتماعی ایرانتو
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 اینترنت در نهاد هاي یبراهکارهاي اخالقی براي مقابله با آس«). 1396. (يمهدیدسلطانی رنانی، س 

 .183-163 :28؛ شماره فصلنامه اخالق. »خانواده

 ماعی نوین  اجتيها نقش شبکه«). 1396. ( ساروخانی، باقر و نوابخش، مهرداد؛سلیمان زاده، علی

، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. »)شهرستان ملکان: مطالعه موردي(در توسعه فرهنگی 

 .59-47 ،11سال دهم، شماره 

 و تطالعا اوريفنا قحقو شناختی مطالعه ).1390. (مکال علم خواه، زر ودقی، محمودصا 

 .15-10 :مرکز تحقیقات مخابرات).  فاواقحقو (تاـتباطار

 یفرهنگ- ی ابعاد اجتماعي نظريواکاو«، )1396. (مانی عرفان منش، ا؛الی سه،یی فسایصادق 

، رانی ای فرهنگقاتیفصلنامه تحق. »icts   بردی با تأک؛ی رهبر انقالب اسالماناتی در بيفناور

 .1-27 :1دوره دهم، شماره 

 از دهفاست اشناسی جامعه هاي یه نظربر تأملی). 1388. (ضابط، شادي؛ چشمه سهرابی، مظفر 

، ي ارتباطیها پژوهشفصلنامه . تصاحب آوري،نو ،شاعها) تباطی و ارطالعاتی اهاي فناوري

 .61 – 37 :60سال شانزدهم، شماره 

 و ی اجتماعيها رسانه«). 1395 (. جواد،ی صادق ونژاد، ابوذر ی قاسمرضا؛ی نژاد، علیعبدالله 

 و مشارکت نستاگرامی تلگرام و ا،بوك یسرابطه استفاده از ف( در انتخابات یاسیمشارکت س

 سال ،نی نويها فصلنامه مطالعات رسانه. »94 در انتخابات هفتم اسفند انی دانشجویاسیس

 .73 -33 :5دوم، شماره 

 جتماعی اهاي شبکه از دهستفا اانمیز بین بطهرا«). 1396. ( مهاجري، ربابه وفرقانی، محمدمهدي 

سال چهارم، . هاي نوین صلنامه مطالعات رسانه ف.»ناناجو ندگی زسبک در تغییر و زيمجا

 .292 -250 :13شماره 

 ژییآ:  تهران.تی و تربمی و تعلیسممدرن پست). 1383. (محسن ،هانیافر فرمهینی 

 بری سايبینی سهم فضا پیش«).1396(. اسداله،ی مالک وی عل،یمی ابراه؛ جواد،یانیک؛می ابراه،یقربان 

 يها فصلنامۀ پژوهش .»گردان  به مواد مخدر و روانشی گرازانیدر م) ي مجازيها شبکه(

 .28-9: سال دوازدهم شمارة دوم ،اطالعاتی و جنایی

 يا عصر اطالعات، اقتصاد، جامعۀ و فرهنـگ، ظهـور جامعـۀ شبکه ).1384. (کاستلز، مانوئل. 

 جلد اول،، طرح نور:  خاکباز، تهراننی و افشانیقلی احد عل:هترجم
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 تی و تأثیرات آن و مسئله هوي مجازيفضا«). 1396 (درضای حم،ير گامو و محسن،یگرام 

 .1- 12 :5سال دوم، شماره . ی در علوم مهندسنی نويها ماهنامه پژوهش. »افراد

 مرکز: محسن ثالثی، تهران:ترجمه. پیامدهاي مدرنیت). 1378. (گیدنز، آنتونی  

 نینشر  :هران تن،شیاوچا حسن ترجمه .شناسی جامعه). 1386 (.ی آنتون،گیدنز. 

 آن در یستی زتتبعا و تهدیدها اه؛همر تلفن«). 1394 (. عارف، محمد ومحمدي سیف، معصومه 

 .194-155 :9شماره . سال سوم. فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی. »ننااجو نمیا

 استغراق در فضاي مجازي و «). 1389 (. احدي، فاطمه و تبریزي، علیرضا؛ هویدا، الدنمحسنی

، پژوهشنامه علوم اجتماعی .» فردي و روانی آن، پیمایش کاربران جوان در شهر تهرانعوارض

 .69-51 :سال چهارم، شماره سوم

 دانشگاه :تهران. ي مجازي جهان اسالم در فضاي فراروهاي یتظرف ).1392. (ی زاد، عليمرشد 

 .امام صادق، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

 ی بر همدلي مجازي فضایر تأثیبررس«). 1396. (می، ابراهیانی حاج و، فائزهکی نیمصلح 

 .230-253 :22شماره  ،ی فرهنگ،ی اجتماعيفصلنامه راهبردها .»ی علوم اجتماعانیدانشجو

 چاپ پنجم صدرا، : تهران،خیجامعه و تار ).1372. (ی مرتض،يمطهر. 

 نگاهی فرا : عی در ایراناینترنت و تغییر اجتما«). 1387 (. شاقاسمی، احسان ومنتظر قائم، مهدي

 .142-120 :4 و 3 دوره نهم، شماره .رانیشناسی ا مجله جامعه .» با تأکید بر جوانانیلیتحل

 هاي يآور راهنماي والدین در استفاده فرزندان از فن: تلفن همراه). 1387. (منطقی، مرتضی 

 .چاپ دوم، نشر عاید:  تهران.ارتباطی جدید

 تهران.  در ارتباطاتافتی کاشت و درهی نظریقیمطالعه تطب. )1384 (.محمدیدزاده، س يمهد :

 .يا  مطالعات و سنجش برنامهقات،ی مرکز تحقران،ی ای اسالمي جمهوریمايصداوس

 ،عوامل اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان شهر «). 1390. ( کاووسی، فرزانه ومجید موحدي

 .132- 113 :46 شماره. 12سال . فصلنامه مطالعات ملی. »اهواز

 رسانه و فرهنگ. » تلفن همراه بر خانوادهشناسی یبآس«). 1394. ( بختیاري، آمنه ونصیري، بهاره. 

 .118- 89 :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم

 فصلنامه علوم . »ی فرهنگتی بر عرصه هوي مجازي فضایرتأث«). 1392. (رای، سمها یلوک

 .63-76 :9  شماره.رانی ایشناخت العات جامعه مط،یاجتماع
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