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  چکیده

 انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییدر تغ یاجتماع يها شبکه ریتأث یحاضر به بررس قیتحق

 انیدانشجو شاملپژوهش  نیا يجامعه آمار. پرداخته است واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم

با استفاده از نفر  260بر طبق جدول مورگان  .بودارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب  یکارشناس

آوري داده و  ابزارهاي جمع .شدندعنوان نمونه پژوهش انتخاب  ساده به یتصادف يریگ روش نمونه

هاي  ي اجتماعی و پرسشنامه ویژگیها شبکهپرسشنامه محقق ساخته اطالعات در این تحقیق شامل 

مربوط به  انسیوار نییدرصد از تب 47نشان داد  قیتحق ي اینها افتهی. بودند) 1999( گلدبرگشخصیتی 

 يها متأثر از شبکه ربواحد تهران غ یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییتغ

استفاده،  زانیم يرهایمتغ بیمقدار ثابت و ضر یونیرگرس انسیوار زیآنال جینتا نیهمچن .است یاجتماع

 و به دست آمد 423/0و  174/0، 295/0، 222/0برابر با  بیه ترتباعتماد به کاربران  زانینوع استفاده و م
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مقدار ثابت  یونیرگرس بیحضور ضرا 05/0کمتر از  يو سطح معنادار tبا توجه به مقدار آماره آزمون 

نتیجه این مطالعه . شد دییاعتماد به کاربران تأ زانیاستفاده، نوع استفاده و م زانیم يرهایمتغ بیو ضر

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییدر تغ یاجتماع يها شبکهنشان داد 

  .دارد ریتهران غرب تأث

  .دانشجویان ي،مجاز ي اجتماعیها شبکهی، تیشخص يها یژگیو :ها کلیدواژه
  

  مقدمه

گذاري اطالعات،  با ارائه منابع متعدد بازخورد فوري و امکان به اشتراك 1دنیاي مجازي

سرعت به دست  قادر است به مردم کمک کند تا اطالعات و دانشی که به آن نیاز دارند را به

کند که سبب تسهیل تعامل و ارتباط افراد و  هاي کاربردي متنوعی حمایت می آورند و از برنامه

 هاي شبکهپیشرفت تکنولوژي موجب ایجاد ). Wu, 2014(شود  ب میگذاري مطال به اشتراك

 از راه دور یتعامالت اجتماعدهد تا به  شده که به افراد این امکان را می 2نیآنال یاجتماع

 از بدو زین رانیدر ا ).Gonzalez, & Graña, 2019-Rios, Aguilera, Nuñez(بپردازند 

 ,Mojarradi( بوده است یرو به فزون وستهیکشور پمخاطبان آن در  ها شبکه نیا شیدایپ

Eslami, Jamal, 2014 .(هاي مختلف در ارتباط با فضاي  هاي گوناگون در حوزه پژوهش

هاي موفقیت در دنیاي مجازي، شناخت بیشتر  ترین جنبه مجازي نشان داده است که یکی از مهم

استفاده بهینه از این فضا و پیشگیري کاربران اینترنتی است تا به این طریق بتوان محیطی جهت 

 & Hawkins(تواند منجر به انحطاط کاربران شود نیز ارائه داد  از عواملی که می

Mothersbaugh, 2010.( و  دیبر عقا ییبسزا ریثأهمواره ت یتیشخص يها یژگیو يالگو

شناسان و  ناز روا خاطرجمعی نیبه هم. ها داشته است از رسانه يریگ تفکرات مربوط به بهره

را  يمجاز ياند رابطه و تعمق در فضا کرده یسع ت،یمربوط به شخص دینظران عقا صاحب

                                                 
1. virtual world 
2. online social networks 
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 يها فرصت يمجاز يباورند که فضا نیها بر ا آن. ندینما نییتب تیبرحسب صفات شخص

 ,Vadodi, Delavar( دهد یکاربران قرار م اریدر اخت تیشخص یو معرف شینما يبرا يدیجد

هاي ناشناخته و یا براي تولید  ها و الیه فضاي مجازي براي تعریف هویت ترتیببدین ). 2015

و  تیشخص نیارتباط ب به ياریمطالعات بس. شود درون افراد تبدیل می شده سرکوبگوناگونی 

 اند پرداخته 1پنج عامل بزرگ شخصیت هاي اجتماعی آنالین پرداختند و به در شبکهرفتار 

)Wall, & Kaye, 2016; Muscanell, & Guadagno, 2012; Darbyshire, Kirk, 

Shchebetenko, 2019 .(2کري کاستا و مک )الگوي پنج عامل بزرگ شخصیت ) 1988

 هاي شخصیتی ویژگیهرم  بااليدر  که بلغا ویژگیپنج  شناساییدو به  این. معرفی کردند

 ویژگی 30 درمجموع خاص هستند، پرداخته و ویژگیشش  داراي هرکدامو  گیرند میقرار 

، شخصیتیپنج بعد  که دهد مینشان  اخیر هاي سالدر  تحقیقات. اند آوردهرا حاصل شخصیتی 

بر  توان ی، شخصیت افراد را مالگوطبق این . باشند می شخصیت خصوصیات سایرمبنا و اساس 

 و 6بودنباوجدان ، 5، توافق پذیري4، روان رنجوري3گرایی برونشامل  ياساس پنج عامل قو

از شخصیت را فراتر  يگریشناسان ابعاد د روان یتازگ به نیتوضیح داد؛ باوجودا 7پذیري تجربه

پیرامون نقش  ها پژوهش .)Hosseini, Darvish, 2015(پنج عاملی به دست آوردند  ياز الگو

شخصیتی افراد  يها یژگیو اند دادهي شخصیتی نشان ها یژگیوي اجتماعی در تغییر ها شبکه

 توانند یروابط اجتماعی و داشتن شبکه اجتماعی گسترده، م يبرونگرا از قبیل عالقه به برقرار

 دنباش ياز شبکه اجتماعی مجاز ییگرا برون ياستفاده بیشتر افراد با سطوح باال کننده هیتوج

)Ryan, & Xenos, 2011 (و پذیري، احساسی بودن  هاي شخصیتی همچون ریسک و ویژگی

 & ,Hamburger(شود افراد اثرات متفاوتی از استفاده از اینترنت بپذیرند  جویی موجب می لذت

                                                 
1. big five personality 
2. Costa, P. T., & McCrae, R. R. 
3. extroversion 
4. neuroticism 
5. agreeableness 
6. conscientiousness 
7. openness to experience 
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Artzi, 2000-Ben .( در مطالعه روس و همکاران)بین سه ویژگی مشخص شد ) 2009

 بوك با استفاده از شبکه اجتماعی فیسیی و گشودگی به تجربه رنجور خویی، روان گرا برون

مطالعه . )oss, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering, & Orr, 2009R(دارد رابطه وجود 

 ینیب شیگشودگی به تجربه و تنهایی توان پنیز نشان داد دو عامل ) 2012(اسکوس و همکاران 

 ,Skues, Williams, & Wise(داشتند را  بوك سیف استفاده و عدم استفاده از شبکه اجتماعی

گرایی،  یی، بروننژادگراوجود رابطه بین روان ) 2015( در مطالعه ودودي و دالور. )2012

 ,Vadodi, Delavar(شد  دییتأ هاي اجتماعی مجازي یی و شبکهوجدان گرایی و توافق گرا

هاي اجتماعی  میان استفاده از شبکهنشان دادند ) 2018(همچنین رضاپور و همکاران . )2015

 Rezapour, Zakeri, Entesar(رد رابطه معنادار وجود دا هخودشیفتشخصیت مجازي با 

2018 Foumani,( . معناي زندگی شیوة، مفهوم اجتماعی امروزي زندگی، در گیدنز تعبیربه 

 بیشترروزمره  زندگیو هرچه  شود می کمتر سنت کششهرچه نفوذ و . گیرد میبه خود  خاصی

به  شوند میناچار  بیشتر، افراد شود می جهانی بازسازيو  محلیمتقابل عوامل  تأثیرات برحسب

کنند مختلف انتخاب  هاي گزینه میانخود را از زندگی  شیوة که شوند میآزاد  عبارتی

)Giddens, 2016.(  هاي ساحتبر ابعاد و  اي رسانهگفت سلطۀ  توان می، کوتاه تمهید اینبا 

 یکاست و به مثابۀ گردیده  ارزشی دگرگونیِ، موجب اجتماعیو  زندگی فرديمختلف 

 Poorreza( است کردهها را مسخّر و متأثر  قدرت، اذهان انسان زیست از جنس آوري فن

Karimsara, 2015 .(ماند که براي شناخت بهتر کاربران  بر این اساس جاي تردید باقی نمی

ي بر عملکرد آنان، شناخت رگذاریتأث تیدرنهاها و  بینی رفتار آن پیش ادیز احتمال بهاینترنتی و 

 Park, Wansink &(آید  ي شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و مؤثر به شمار میها ویژگی

هاي اجتماعی در تغییر  شبکه ریتأثبر این اساس محقق تالش دارد تا به بررسی ). 2000

هاي شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب بپردازد و این فرضیه  ویژگی

دانشگاه  انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییدر تغ یاجتماع يها شبکهکند که  را مطرح می

  .دارد ریواحد تهران غرب تأث یآزاد اسالم
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  پژوهشروش 

را کلیه دانشجویان پژوهش  این آماريجامعه  .است یهمبستگ -یفیتوص تحقیق روش این

دادند که از این  نفر تشکیل می 800کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب به تعداد 

گیري  روش نمونه. نمونه پژوهش انتخاب شدند عنوان بهنفر  260تعداد، بر طبق جدول مورگان 

شنامه محقق پرسآوري داده و اطالعات در این تحقیق شامل  ابزارهاي جمع. بود تصادفی ساده

  .بودند ),Goldberg 9199(هاي شخصیتی  هاي اجتماعی و پرسشنامه ویژگی ساخته شبکه

 ,Mojarradi(اساس مدلی که در پژوهش  این پرسشنامه بر: یاجتماع يها پرسشنامه شبکه

Jamal, 2014, Eslami( این . سؤال است 19است و شامل  شده یطراحاست،  شده استفاده

) 12تا  6سؤاالت (، نوع استفاده )5تا  1سؤاالت (پرسشنامه همچنین شامل سه بعد میزان استفاده 

اي لیکرت  درجه 5است که بر مبناي طیف ) 19تا  13سؤاالت (و میزان اعتماد به کاربران 

مطلوب  )voodi,Rouhi, Da  2016( توسطروایی و اعتبار این مقیاس . شود گذاري می نمره

در مطالعه حاضر پایایی . به دست آمد 83/0است و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  شده گزارش

و  730/0، نوع استفاده 715/0این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي میزان استفاده 

  .به دست آمد 774/0براي میزان اعتماد به کاربران 

بر طبق  و) .Goldberg, L. R 1999(این پرسشنامه توسط : هاي شخصیتی پرسشنامه ویژگی

با تحلیل  گلدبرگ. شدساخته  )Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R.1988(مدل 

اي تهیه کرد که  ماده 50مدل پنج عاملی شخصیت یک پرسشنامه  ٔدرزمینههاي موجود  پرسشنامه

 10در این پرسشنامه براي ارزیابی هر بعد شخصیت . داشتمطلوبی  یسنج هاي روان ویژگی

  .سؤاالت هر مؤلفه به شرح زیر هستند .گویه وجود دارد

 46- 41- 36- 31- 26-21-16-11-6-1االت ؤس: ییبرونگرا

 47- 42- 37-32-27-22-17-12-7- 2سؤاالت : توافق پذیري

 48- 43- 38-33-28-23-18-13-8- 3االت ؤس: بودن باوجدان

 49- 44- 39- 34- 29- 24-19-14- 9-4سؤاالت : يروان رنجور
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 50 - 45- 40- 35- 30- 25-20-15- 10- 5سؤاالت : تجربه پذیري

 - 30 -28 -26 -24 - 22 - 20 - 18 -16 -14 -12 -10 - 8 -6 - 4-  2همچنین سؤاالت 

 5تا  1هر گویه از . شوند گذاري می وارونه نمره صورت به 49 -46 - 44 - 39 -38 -36 -34 - 32

 دهنده نشاننمره باالتر . خواهد بود 50تا  10شود و بنابراین نمره هر گویه بین  گذاري می نمره

 یکیبا انتخاب  کند و می توصیفرفتار افراد را  که باال بودن آن ویژگی شخصیتی در فرد است

در . شود گذاري می نمره، )از عمدتاً نادرست تا عمدتاً درست( 5و  4، 3، 2، 1 يها نهیاز گز

. شده است هاي اعتبار و پایایی این پرسشنامه مطلوب گزارش شاخص) 1999(گ مطالعه گلدبر

در مطالعه . تأییدشده است )Khorramai, F.2005(وسیله  اعتبار و پایایی این ابزار در ایران به

  .به دست آمد 941/0حاضر پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

 .ش تحلیل رگرسیون استفاده شدبراي آزمون فرضیه پژوهش از رو

 تحقیق هاي یافته

هاي  مؤلفه به مربوط مرکزي هاي و توضیحات متعاقب آن بیانگر شاخص 1جدول 

  .پژوهش است

  پژوهش متغیرهايمشاهدات  توزیع هاي شاخص .1 جدول

  کشیدگی  خطاي استاندارد چولگی  چولگی  انحراف معیار  تعداد  رهایمتغ

 038/1 134/0 -373/0 46005/0 260 استفاده میزان

 287/0  134/0 416/0  52421/0 260 استفاده نوع

 222/0  134/0 362/0 65824/0 260 کاربران به اعتماد میزان

 120/0  134/0 380/0 60713/0 260 شخصیتی هاي ویژگی

 256/0  134/0 433/0 44919/0 260 اجتماعی هاي شبکه تأثیر

گردیده بیشترین انحراف  حاصل پژوهشی هاي یافته صورت به 1 جدول در که طور همان

است که نشان از پراکندگی این مؤلفه نسبت به  اعتماد به کاربران زانیممعیار مربوط به متغیر 

ی اجتماع يها شبکه ریتأث ٔاست و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به مؤلفه ها سایر مؤلفه
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با ذکر است  همچنین شایان. ط به این مؤلفه استاست و درنتیجه کمترین مقدار پراکندگی مربو

توان نتیجه  براي تمام متغیرهاست لذا می 5/0به اینکه قدر مطلق ضریب چولگی کمتر از  توجه

  .ها به نرمال نزدیک است گرفت توزیع داده

. است شده اسمیرنوف استفاده - کولموگروف از روشمتغیرها، آزمون نرمال بودن  براي

 به مربوط متغیرهاي داري معنیسطح  اسمیرنوف و - کولموگروفاره آزمون شامل آم 2جدول 

  .است پژوهش متغیرهاي

  پژوهش متغیرهاياسمیرنوف  - کولموگروفو آماره آزمون شاخص توصیفی  .2جدول 

  يسطح معنادار  آماره آزمون  انحراف معیار  میانگین  تعداد  رهایمتغ

 069/0 092/0 46005/0 8663/3 260 استفاده میزان

 087/0 122/0 52421/0  4793/3 260 استفاده نوع

 067/0 155/0 65824/0 3633/3 260 کاربران به اعتماد میزان

 131/0 106/0 60713/0 3891/3 260 شخصیتی يها یژگیو

 125/0  105/0 44919/0 5696/3 260 اجتماعی هاي شبکه تأثیر

ها از توزیع  است لذا داده 05/0داري براي متغیرها بیشتر از  به اینکه سطح معنی با توجه

 .آزمون پارامتریک منطقی استاز استفاده  بنابراین. نرمال برخوردار هستند

دانشگاه  انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییدر تغ یاجتماع يها شبکه: فرضیه پژوهش

  .دارد ریواحد تهران غرب تأث یآزاد اسالم

  متغیرهاي فرضیه پژوهشمربوط به ضریب تعیین و پیرسون  همبستگیضریب  .3جدول 

  افتهی لیضریب تعیین تعد ضریب تعیین ضریب همبستگی
خطاي معیار ضریب 

  تعیین
  شاخص دوربین واتسون

685/0  470/0 465/0 44408/0 708/1 

متغیرهاي بین رگرسیونی  افتهی لیو تعدمعمولی و ضریب تعیین پیرسون همبستگی ضریب 

ضریب تعیین  ،685/0ضریب همبستگی برابر با . نمایان شده است 3 در جدول فرضیه پژوهش
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تبیین درصد از  47 ؛ بنابراینآمده دست به 465/0برابر با  افتهی لیتعدتعیین  بیو ضر 47/0برابر با 

واحد تهران  یاسالم دانشگاه آزاد انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییمربوط به تغواریانس 

  .ی استاجتماع يها شبکهمتأثر از غرب 

 زانیم( هاي فرضیه اصلی، جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به متغیر4جدول 

  .است) اعتماد به کاربران زانیمو  استفاده نوع، استفاده

  فرضیه پژوهش يرهایآنالیز واریانس رگرسیونی متغ .4جدول 

  دارياسطح معن  آماره فیشر  میانگین مربعات  درجه آزادي  مربعاتمجموع   راتییمنبع تغ

 0001/0 605/96 051/19 3 154/57  رگرسیون

   197/0 327 487/64  خطا

    330 641/121  کل

نمایان  0001/0 برابر با معناداريو سطح  605/96آماره آزمون فیشر برابر با  4در جدول 

 دییتأ یتیشخص يها یژگیو با یاجتماع يها متغیر شبکهرابطه خطی ؛ بنابراین فرض شده است

جهت حضور و یا عدم حضور  tو آماره آزمون مدل رگرسیونی ضرایب  .گردیده است

در  ثابت مدل رگرسیون اعتماد به کاربران و مقدار زانیمو  استفاده نوع، استفاده زانیم هايمتغیر

  .است شده دادهنشان  5جدول 

  هاي اجتماعی تأثیر شبکه هايمتغیرزیر س رگرسیونی آنالیز واریان .5جدول 

  مدل

ضرایب 

رگرسیونی 

  استاندارد نشده

خطاي معیار 

ضرایب 

  رگرسیونی

ضرایب 

 یونیرگرس

  استانداردشده

  يدار یسطح معن  tآماره 

 006/0 025/1  217/0 222/0  مقدار ثابت

 0001/0 345/4 224/0 068/0 295/0 استفاده میزان

 013/0 487/2 150/0 070/0 174/0 استفاده نوع

 به اعتماد میزان

 کاربران

423/0 046/0 458/0 199/9 0001/0  
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و  استفاده نوع، استفاده زانیممتغیرهاي  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت  5در جدول 

 آمده دست به 423/0و  174/0، 295/0، 222/0برابر با  بیبه ترتاست که  اعتماد به کاربران زانیم

حضور ضرایب  05/0و سطح معناداري کمتر از  tاست که با توجه به مقدار آماره آزمون 

 اعتماد به کاربران زانیمو  استفاده نوع، استفاده زانیممتغیرهاي  بیو ضررگرسیونی مقدار ثابت 

 .گردد تأیید می

  يریگ جهینتبحث و 

هاي شخصیتی دانشجویان  هاي اجتماعی در تغییر ویژگی بررسی تأثیر شبکهتحقیق حاضر به 

 يها شبکهنتیجه این مطالعه نشان داد . غرب پرداخته استدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو رییدر تغ یاجتماع

  . مؤثر است

 Ross, C.at( و) Skues, Williams, & Wise, 2012( مسو با مطالعهنتایج این مطالعه ه

el.2009 (و )Vadodi, Delavar, 2015 (و )Ryan, & Xenos, 2011(  است که نشان دادند

  . رابطه وجود دارد اجتماعی هاي شبکهاستفاده از و  هاي شخصیتی ویژگیبین 

است که نشان دادند  )Hamburger, & Ben-Artzi, 2000(همچنین همسو با مطالعه 

شود  جویی موجب می پذیري، احساسی بودن و لذت هاي شخصیتی همچون ریسک ویژگی

  . افراد اثرات متفاوتی از استفاده از اینترنت بپذیرند

 رییدر تغ يدار یمعنمثبت و  ارتباط یاجتماع يها که شبکه توان گفت در تبیین این یافته می

 با عبارتی به ؛دارد واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یتیشخص يها یژگیو

با . کند نیز افزایش پیدا می انیدانشجو یتیشخص يها یژگیومتغیر  یاجتماع يها شبکهافزایش 

 یزندگمتعدد،  هاي با قابلیت یاجتماع رسانه عنوان به ها شبکه درواقع آمده دست توجه به نتایج به

 .اند انکار شده یواقع دنیاي در که کند می مهیا افراد از تعدادي براي را یامنو  مفرح

 يعنوان ابزار به ياجتماعی مجاز يها برونگرایی از شبکه يافراد با سطوح باال ،مثال عنوان به
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استفاده  انآنو درمیان گذاشتن عقاید خود با  حفظ و گسترش روابط خود با دیگران يبرا

رنج  یروان مشکالت از که باشد یکسان براي یزگاهیگر تواند می مجازي فضاي این. کنند یم

نیازهاي  ارضاي براي اي وسیله همچنین و هستند دچار ییتنها احساس و تشویق به و برند می

مصاحبت،  براي ها شبکه باالي پتانسیل دلیل به افراد همچنین. باشد انآن یروان و یجانیه

 حاالت مرتبط براي شیوهاي عنوان به همچنین و برخط یاجتماع تعامالت تغییریافته الگوهاي

 در رودررو ارتباط نداشتن و یگمنام. شوند می کشیده ها شبکه سمت به ییتنها بااحساس

 و پسند رفتار جامعه تسهیل به خود که داده کاهش را یاجتماع اضطراب و یخودآگاه ها، شبکه

 روابط در که یکسان. شود می منجر تنها افراد براي ها محیط این در دوستانه روابط گیري شکل

 خود چهره آنکه بی شوند یمطریق قادر  این از اکنون اند، نداشته یچندان توفیق فردي میان یواقع

این یافته . دهند را بروز خویش و احساسات کنند برقرار را اي گسترده روابط کرده، برمال را

است مبنی بر ) Rezapour, Zakeri, Entesar Foumani, 2018(همچنین همسو با مطالعه 

 با لذا. رابطه وجود دارد هخودشیفتشخصیت هاي اجتماعی مجازي با  یان استفاده از شبکهاینکه م

 دلیل این به. هست مهم آن فردي تأثیر افراد، درك روزمره زندگی به اینترنت گستره یافتن راه

 در باید ما است نشده شناخته هنوز مجازي هاي و شبکه اینترنت بلندمدت و مدت کوتاه تأثیر که

 این از ناشی که مخاطراتی مراقب و باشیم محتاط این اطالعات آوري جمع براي اقدام چگونگی

  .باشیم رفتارهاست

 دانشجویان و از بسیاري موردعالقه موضوع مجازي، اجتماعی هاي شبکه اینکه به توجه با

 گذرد، کاربرد نمی آن از هم چندانی عمر و است اجتماعی ارتباطات علوم حوزه پژوهشگران

 این جهانی، تا روابط گرفته شخصی روابط از روابط، از وسیعی طیف در نوظهور هاي شبکه این

 فضاي. است کرده اي رسانه اجتماعی هاي پژوهش در عیار تمام سوژه یک به تبدیل را پدیده

 سرعت بهشده و  علمی هاي حوزهوارد  اخیر هاي دههدر  کهاست  مفاهیمی ازجمله مجازي

رقابت  یکاز آن در  ناشی اجتماعی تغییراترا فراگرفته و  یادشده هاي حوزه تمامی

را  اجتماعی تغییراتدر  تأثیرگذار اجتماعی متغیرهاي سایر کننده خیرهو  توصیف غیرقابل
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را با  آینده یبین پیش، فزایندهبا سرعت  علمیو  اجتماعی تغییرات که طوري بهاست  درنوردیده

 هاي زمینهدر  اخیر هاي دههدر  مجازي فضايبه  فیزیکیانتقال . است کردهمواجه  جدي مشکل

 انکارناپذیر واقعیتیبه  مجازي فضايدر  زندگی مرورزمان بهصورت گرفته و  اجتماعیمتعدد 

 زندگی جدید فضايمواجهه با  براي اجتماعی نهادهاي تمامی ناچار به که شود می تبدیل

هایی است که در تمامی جوامع  هاي اجتماعی یکی از پدیده آسیب .کنند میو اقدام  ریزي برنامه

اما  ؛ها هم در جوامع مختلف متفاوت بوده است وجود داشته و برخورد با آن دورانو در تمامی 

هاي اجتماعی، توجه به موضوع فرهنگ  در پیشگیري و کنترل آسیب مسئلهترین  یکی از بنیادي

 مثبت آثار همه کنار در .هاست عرصهدر تمامی  اتخاذشدههاي  شیوه سازي بومیمع و جوا

 ایجاد که هایی چالش و ها آن منفی پیامدهاي از برخی تصور مجازي، اجتماعی هاي شبکه

 نوین، پدیده این با سلبی برخورد جاي به اینکه است مسلّم آنچه. است بدیهی امري اند، نموده

 اصالحی، هاي راه گرفتن پیش در و آن از ناشی منفی پیامدهاي و مشکالت یابی ریشه و بررسی

 فضاي از کنندگان استفاده بیشتر اینکه به توجه با. داشت خواهد بر در را بهتري نتایج قطعاً

است به  ضروري آن پیامدهاي کاهش براي سازي فرهنگ هستند، جوانان و نوجوانان مجازي

 .دشو واقع مؤثر تواند می فناوري این از صحیح استفاده نحوه آموزش رسانی، اطالع رسد نظر می
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