
 

در جامعه پذیری دانش ( تلفن همراه و اینترنت) فضای مجازی تأثیربررسی 

 تهران 71آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 

 احمد آذری ۱دکتر رضا علی محسنی،

 چکیده

 آنها اگر یادگیری و جامعه پذیری. دانش آموزان دبیرستانی در سن انتخاب  وشکل گیری شخصیت می باشند

یکای از   .ی جامعه مطابقت نداشته باشد می تواند اثرات منفی فردی و اجتمااعی داشاته باشاد   و هنجار ها ارزشها با

. گذار برجامعه پذیری دانش آموزان فضای مجازی است که در کشور ایران گسترش زیادی داشاته اسات  تأثیرعوامل 

ی داناش آماوزان   برجامعاه پاذیری منفا    (اینترنت و تلفان هماراه  )فضای مجازی  تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

 وردیاو  باتوجه باه نرریاات گیدنک،کاساتلک وب    .می باشد 49-49تهران در سال تحصیلی ۱1دبیرستانی پسر منطقه 

به روز بودن و در دسترس بودن فضاای مجاازی ماورد     تنوع، چهارچوب نرری این پژوهش با فرضیات جذاب بودن،

جامعاه آمااری پاژوهش داناش      .ون قرار گرفتاه اناد  فرضیات پژوهش با روش پیماشی مورد آزم. بررسی قرار گرفت

نفار   793نفر می باشدکه از ایان تعاداد    7711 تهران می باشد،که تعداد کل آنها ۱1آموزان پسر دبیرستانی منطقه 

برای انتخاب آنها از نموناه گیاری سیساتماتیس اساتفاده شاده اسات و سابز باا اباکار          . حجم نمونه پژوهش است

دهدکه اساتفاده   نتایج پژوهش نشان می. آوری شده مورد تجکیه و تحلیل قرار گرفته است پرسشنامه اطالعات جمع

وقدرت فضای مجازی در دست کسانی است که فرهنگ .از فضای مجازی در بین دانش آموزان دبیرستانی زیاد است

ردساترس باودن فضاای    باه روز باودن ود   تنوع، آنها با فرهنگ کشور ما در تقابل است و با توجه به عوامل جذابیت،

گذاری می تواند موجا  جامعاه پاذیری منفای و     تأثیراین  گذاری آن در بین دانش آموزان زیاد است وتأثیرمجازی 

آن بار جامعاه    تاأثیر تهاجم فرهنگی شود که در این صورت دانش آموزان دچار چند گانگی فرهنگی می شوند کاه  

 .بحران روحی می شود ر تکلکل شخصیت وهنجارهای جامعه است و فرد دچا تکلکل در ارزشها و

 اجتماعی شدن،جامعه پذیری،چند گانگی فرهنگی، آموزش، ،(اینترنت،تلفن همراه) فضای مجازی :واژگان کلیدی

 دانش آموزان
 ۱7/7/49: تاریخ پذیرش                     ۱3/۱3/49:تاریخ دریافت
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Abstract 

High school students are at the age of choosing and shaping their 

personalities. If their learning and sociability does not conform to social 

values and norms, they can have negative personal and social effects. One of 

the factors influencing the sociability of students is cyberspace which has 

spread dramatically in Iran. The purpose of the present study was to 

investigate the negative effect of cyberspace (internet and mobile phone) on 

male high school students in district 71 of Tehran during the academic year 

of 5172-71. The theoretical framework of this research draws upon the 

theoretical assumptions of Giddens, Castells and Bourdieu to examine the 

concepts of attractiveness, diversity, modernity and availability of 

cyberspace. The research hypotheses were tested by the scanning method. 

The statistical population of the study consisted of male high school students 

from district 71 in Tehran totaling 7711students. A sample size of 741 were 

selected through systematic sampling.  Data collected by means of a 

questionnaire was analyzed. The results of the research indicate that high 

school students use cyberspace extensively and the power of cyberspace is in 

the hands of those whose culture is opposed to our country's culture. Also, 

the factors of attractiveness, diversity, modernity and availability of 

cyberspace are seen to affect high school students significantly which can 

lead to negative sociability and cultural invasion. In such a case, students 

will suffer from cultural multiplicity that would weaken social values and 

norms and subject the person to personality disorders and psychological 

crisis. 
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 مقدمه

ها و هنجارهای جامعه را از طریق نهادهاای   پذیری فرایندی است که در آن فرد ارزش جامعه

ررسامی  در کنار نهادهای رسامی عوامال  ی  . گیرد رسمی جامعه مانند آموزش و پرورش یاد می

توانند در مقابال عوامال رسامی     یادگیری افراد جامعه هستند که می هم وجود دارد که سعی در

فضای  عصرحاضر عصر مطبوعات و رسانه های گروهی و ارتباطات می باشد و. جامعه قرار بگیرند

 می باشد در جهان امروز که در حاال تبادیل  ... ماهواره و، تلفن همراه ،مجازی که شامل اینترنت

براین اساس یکی از مهمترین وجوه عملکارد شابکه   . زند به دهکده جهانی است حرف اول را می

 به همین سب  نقش شابکه . مثبت آنها در عرصه اجتماعی است ات منفی وتأثیرهای اجتماعی، 

پذیری جوانان بایساتی ماورد توجاه     این پدیده در جامعه تأثیرویژه ه ب های اجتماعی در زندگی،

کشور ایران از جمله کشورهایی است که به عناوان یکای از اعضاای دهکاده     . ار گیردمحققان قر

باتوجه به گساترش فضاای مجاازی در     و. پذیری فضای مجازی قرار داردتأثیرجهانی در معرض 

تواناد ارزشاها و هنجارهاایی     آموزان و استفاده بیش از حد از آن، فضاای مجاازی مای    بین دانش

آموزان یاد دهد وموج  دوگانگی ارزشی در بین  های جامعه را به دانشمخالف با ارزشها و هنجار

 . آموزان ضرورت دارد لذا در این راستا توجه به اثرات منفی فضای مجازی در بین دانش. آنها شود

 

 بیان مساله

هاای جامعاه را در فارد     ارزش پذیر آن است که هنجارهاا،  هدف مشترک تمام عوامل جامعه

پذیری فرد موثر  پذیری عوامل گوناگونی وجود دارد که در جامعه ر فرایند جامعهاما د. درونی کند

تعدد عوامل جامعه پذیری امروزه یس واقعیت اجتماعی است که توام باا پیییادگی نراام     .است

ای  این تعدد باه گوناه  . العاده ای دارد فوق تأثیرپذیری  خود در تقویت مشکالت جامعه اجتماعی،

 به جرات ادعا نمود اگر نرامهای مدون تعلیم و تربیت به کمس فارد نشاتابند،  توان  است که می

جامعاه   فرایناد . گیرد ها قرار می ارزش ، هنجارها،ها فرد بسان موجود ضعیفی مورد هجوم اندیشه

. می باشاد .... خانواده و فضای مجازی و مانند گروه دوستان، ۱رسمیپذیری درجامعه به طور  یر

 عصر حاضر عصر مطبوعات،(. ۱714تنهایی،) پذیرد ز طریق مدرسه صورت میا 2و به طور رسمی

دنیا کنونی ما عصر تاخت وتاز وسایل ارتباط جمعی رادیاو،   .رسانه های گروهی و ارتباطات است

                                                           
 
 informal 
 
 formal 
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جم تغییرات به قادری گساترده اسات کاه     ح .باشد اینترنت می تلفن همراه و تلویکیون، ماهواره،

اجتماعی قدیم به پایان رسیده و فهم متناظر جامعه و فرهنگ جدید  توان گفت پارادایم های می

را  فناوری جدید اطالعاتی و ارتباطی روش کار ما(. ۱1: 2339 ساتوریز؛) را منعکز نمی کنند

نه تنها در امور اقتصادی و اجتماعی دگرگون کرده اند، بلکه حتی نحوه تفکر ما را در مقایسه باا  

فراملای شادن فرهنگای     تنوع فرهنگی یا به تعبیر جامعه شناسی جهانی،. اند گذشته تغییر داده

محای    خاانواده،  انترارات در زندگی روزماره،  ها و های جدی در الگوها، ایده ال موج  تشویش

قرار گرفتن فرد در انبوهی از فرهنگها خصوصا .دانشگاه و هویت فردی و اجتماعی شده است کار،

 . را به وجود آورده است"گم گشتگی "شی از در جهان مجازی نوعی تشویش نا

 و های متعاددی را بار سار پیامادها     توسعه این فناوری، بحث و جدل رشد و از سوی دیگر،

 دیرپای و کاالا  یا عمقی و سطحی و زودگذر و کوتاه مدت و بلندمدت، عوارض فردی و اجتماعی،

 .آثار مثبت و منفی آنها به راه انداخته است

کشورهایی است که به عنوان یکی از اعضای دهکده جهاانی ماس لوهاان در    ایران از جمله 

هاای جدیاد    هفرایند جهانی شدن و باه تباع آن رساان   . های جهانی قرار دارد پذیریتأثیرمعرض 

اجتماعی وفرهنگی ایران را فرا گرفت و گسترش  فضای سیاسی، 13اطالعاتی و ارتباطی از دهه 

های اجتماعی در جامعه باه ویاژه    رفتارها وکنش ها، تدریج گرایش ها و اینترنت به و نفوذ ماهواره

میان نسل جوان و نخبگان را متاثر ساخت و تغییرات و پیامدهایی را در حوزه های مختلاف باه   

حوزه فرهنگی و هویتی یکی از مهمترین حوزه هایی است که در این فن آوری های  .همراه آورد

 .پذیرفت تأثیرجدید به شدت 

پسندند که با سلیقه و ذائقه نسلهای  در جامعه ما،جوانان و نوجوانان چیکهایی را می ه،امروز

نوع تفکر این  عالیق و دانش،رفتارهای اجتماعی، اطالعات، .پیشین تفاوت ماهوی و فاحش دارند

نسل آن چنان متفاوت از نسلهای پیشین است که او را در موقعیت خاصی قرار داده است با این 

گیری  ساختاری در حال شکل های اساسی و های همین نسل نیک دگرگونی تارها و دیدگاهحال رف

در واقاع یکای از   . است که بخش عمده آن متاثر از ورود و شیوع فن آوری نوین ارتباطات اسات 

ها و فنآوری  گیری از این رسانه های پیشین آشنایی  و بهره نقاط افتراق وجدایی این نسل با نسل

 .ستارتباطی ا

ات منفای  تاأثیر تواناد   گونه فضاهای مجاازی مای   توان گفت زندگی در این طور کلی میه ب

از جمله نقااط  ... فرصتهای آموزشی، اقتصادی و. کاربران داشته باشد« پذیری جامعه»مختلفی بر 
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اجتمااعی و   هاای  یپاذیر  تواناد آسای    باشد اما حضور در ایان دنیاهاا مای    مثبت این فضاها می

هاای فارارو، تضاادهای     ترین چالش در جامعه ما یکی از مهم .ا نیک همراه داشته باشدخانوادگی ر

در این میاان، بادیهی اسات باا     . با این ابکارها و دستاوردهای حاصل از آنها است  فرهنگی جامعه

هاا باه کشاور و در عاوض عادم       های ارتباطی و ورود این فنااوری  سرعت گرفتن رشد تکنولوژی

شاوند و آسای  بیشاتری را     تری نمایان مای  اخل، این تضادها به شکل برجستهبرنامه ریکی در د

 فضای مجازی تأثیرتعیین میکان  لذا در این راستا. کنند آموزان می متوجه جامعه بخصوص دانش

 .بر جامعه پذیری دانش آموزان ضرورت دارد( تلفن همراه واینترنت)

( تلفن هماراه  اینترنت و) فی فضای مجازیات منتأثیر ،هدف اصلی با لذا محقق در نرر دارد

تهاران را ماورد بررسای قارار      ۱1آموزان دبیرستانی دور دوم پسر منطقه  پذیری دانش در جامعه

 .گیرد

 

 تحقیق پیشینه

ایان  . در مقاله تحقیقی خود به بررسی هویت در فضای مجازی می پاردازد ( 2332) ال وایک

ل تاریخی و فرهنگی و چهاارچوب مفهاومی بارای    گیری نرریه فعا خواهد روند شکل تحقیق می

سرانجام، راه کاار  . به ویژه در محی  های مجازی را به ما ارائه دهد تحلیل نرری و علمی هویت،

تجسم در فضا هاای   های آینده درباره چگونگی شکل گیری هویت، هایی ارائه دهد برای پژوهش

 .گذار باشدتأثیردر زندگی واقعی  مجازی و درک ما از خود که می تواند بر هویت های ما

جساتجوی   :فضای مجازی و هویت واقعای "در پژوهشی کیفی با عنوان (2339) ون جینگ

اینترنت و فضای مجاازی بار    تأثیرکه به  ،"هویت فرهنگی دیاسبورای چینی در اجتماع مجازی

متفاوت هویت فرهنگی دیاسبورای چینی پرداخته است،نشان داده است که ارزش های فرهنگی 

 .پذیرفته شده و هویت فرهنگی چند پاره پدید آمده است

به بررسی نقش اینترنت در افسردگی و اناکوای اجتمااعی    2332کریستوفر ساندرز در سال 

دهد که کااربران کام مصارف رابطاه بهتار باا ماادران و         نتایج نشان می. نوجوانان پرداخته است

ای باین کااربران کام و زیااد اینترنات از نرار        حرهاما هیچ تفاوت قابل مال. دوستانشان داشتند

استفاده از اینترنت باا   دهد، نتایج نشان می. ارتباط با پدر و مادر و میکان افسردگی وجود نداشت

 .پیوند ضعیف اجتماعی مرتب  است
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ات مثبات و  تاأثیر بررسی میکان نوع استفاده از اینترنات و  "در  (۱747) رحیمی نوابخش و

واحد مشهد باه ایان    "رفتار اجتماعی و روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی منفی آن بر روی

ورود : تواند پیامدهای منفی از قبیال  استفاده بیش از حد از فضای مجازی می: نتیجه رسیدند که

های مستهجن و افکایش عالقه به اعمال جنسای و   ها و عکز دیدن فیلم به سایتهای  یراخالقی،

اساتفاده از   هاای اقتصاادی در   نسی، هدر رفاتن وقات افاراد و افاکایش هکیناه     انحرافات رفتار ج

 های نامناس  اینترنتی، کردن زیاد و برقراری دوستی چت اعتیاد و وابستگی به اینترنت، اینترنت،

باه خطار    خانواده و دیگران و افکایش مشاکالت او،  فاصله از دنیای واقعی و کاهش ارتباط فرد با

 هاای سیاسای و فرهنگای از افاراد در اینترنات      وری بهاره  ی و روحی فارد، افتادن سالمت جسم

بااداخالقی و  گیااری، گوشااه انااکوا، ...(ایجاااد فتنااه و انحااراف در جامعااه و   تهاااجم فرهنگاای،)

 گمراهای افاراد،   تبلیغات نادرست، مره،در زندگی واختالل در کارهای روز بی نرمی پرخاشگری،

هاای   انحراف جوانان به دلیل دسترسی به ساایت  انحرافی،اطالعات  ل  وعضویت در گروه های 

عالقه به تفریح ها و سارگرمی   تنبلی و افسردگی، خستگی، تکلکل در شخصیت جوانان، منحرف،

کااهش اعتقاادات    ازدواج های اینترنتی و متعاقا  آن طاالق،   های کاذب و رواج مدهای  ربی،

 .دینی و مذهبی داشته باشد

اینترنت بر تغیارات فرهنگای    تأثیردر پژوهشی با هدف بررسی (۱747) تاجیس و کاظمینی

گساترش فضاای مجاازی موجا       :،عقاید و ارزشهای افراد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

کشورها شاده اسات کاه ایان امرمنجار باه        اجتماعی جوامع و بس  و گسترش فضای عمومی و

هاای جدیادی شاده اسات      ها و ارزش نگرش ها، ذائقه تمایالت، با نیازها، "فردیت جدید"تقویت 

ولی این امر منجر به این نشده است که باورها و مفروضات هساته فرهنگای جامعاه ایرانای کاه      

 .دچار گسست و از هم پاشیدگی در نتیجه این تغییرات گردد ریشه دینی دارد،

اساتفاده  تحلیل رابطه میان  تجکیه و" در پژوهشی که با موضوع( ۱743) موسوی و جمالی

م در بین دنش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت انجا "ای از موبایل و جامعه پذیری مدرسه

جوانی که تا دیروز در سایه ارزشهای اجتماع خود جامعه پاذیر  : به این نتیجه رسیدند که. دادند

ته می گردید اکنون در دنیای جدید که محدودیت ویژه سوق داده می شود که دیگر اجبار گذش

جامعه پذیری او سمت و  را در این خصوص در برندارد و با اتصال به جهان مجازی فارغ از مکان،

 .سوی فردی بیشتری به خود می گیرد
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 مبانی نظری
 مفهوم اجتماعی شدن یا جامعه پذیری

 :۱731شاناس،   حاق )معنای انطباق با جامعه و آشناسازی باا جامعاه اسات     از نرر لغوی به

شناسای، کاه طای آن هار فارد، هنجارهاا،        شناسای و روان  العمر جامعاه  ند مادامیس فرای (.392

صورت جکئی از وجود خویش ه ها و الگوهای رفتاری را که جامعه وی بر آنها تأکید دارد، ب ارزش

معنای ذوب   از نرر هربرت بلومر اجتماعی شدن باه  (.34: ۱713بلیس و هارولدسن، )آورد  در می

پذیری است که فرایناد   فتادن در جامعه کالن است و تنها بعد از جامعهشدن و یکی شدن و جا ا

 (.919: ۱714ابوالحسن تنهایی، )تواند رخ دهد  اجتماعی شدن می

 
 مفهوم فضای مجازی

. به معنی سکاندار یاا راهنماا مشاتق شاده اسات      Kybernetesواژه سایبر از لغت یونانی 

 Norbertیاضایدانی باه ناام ناوربرت وینار      توسا  ر  "ساایبرنتیس "نخستین بار این اصطالح 

Wiener  در ساال   "سایبرنتیس و کنترل در ارتباط بین حیاوان و ماشاین  "در کتابی با عنوان

هاای   سایبرنتیس علم مطالعاه و کنتارل مکاانیکم هاا در سیساتم     . کار برده شده استه ب ۱493

 .است( و کامبیوتر ها)انسانی، ماشینی 

نویسانده کاناادایی رماان هاای      -ر توس  ویلیاام گیبسابون  فضای مجازی برای نخستین با

فضاای مجاازی بارای گیبساون در     . مورد اساتفاده قارار گرفات    ۱432در سال  -تخیلی -علمی

حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه هایی پدیاد آماده اسات کاه تماامی انساان هاا،        

کیناکا فضاای مجاازی را بارای     . اناد ماشین ها و منابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کرده 

اطالعاتی که مای تواناد اشاکال مختلفای باه خاود        -مثال محیطی بر ساخته از اطالعات نامرئی

 . تعریف می کند -بگیرد

 

 چهار چوب نظری تحقیق

به نرر گیدنک در جوامع مدرن جامعه پذیری اهمیت فکونتری میاباد هماه انساانها بایاد در     

و ناگکیر در طول زندگی به انتخاب  ی در مورد شخصیت پاسخ دهدجوامع مدرن به سواالت مهم

های جمعای مای باشاند     یکی از عوامل مهم مورد تایید گیدنک، رسانه. زنند های مهمی دست می

 : ۱739 گیدنک،) کنند معرفی می را های زندگی ما سبس وه درمشخص ک را که گکینه انتخاب ما
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29-21) 

او در این بخش . نام گرفته است (یت بخشیدن به خویشتنبدن واقع)بخشی از کتاب گیدنک 

در دنیای امروز نماای ظااهری باه    :توجه خاصی به نمای ظاهری فرد دارد و دراین باره می گوید

 گیدنک،) صورت یکی از عناصر مرککی طراحی در آمده است که افراد از خودشان نشان می دهند

۱713 :۱99.) 

جمله  از مشتمل بر همه ویژگی های سطحی پیکر ماست، بنابر تعریف او نمای ظاهری بدن

آرایش که برای خود شخص و افراد دیگر قابل رویت بوده و بطاور معماول آنهاا را باه      پوشش و

به عالوه با جهانی شادن   .گیرند ها در فعالیت روزمره بکار می هایی برای تفسیر کنش عنوان نشانه

های متعدد و گوناگونی در هار زمیناه    محافل و سازمانای ارتباطی، وجوه عملکرد  فکاینده رسانه

 های گوناگون، ها و حالت زیاد فضای مجازی از کنار هم قراردادن موقعیت تأثیر. رسد به گوش می

هاای   سابقه و بنابراین انتخاب های زندگی بی آورد که شیوه ای را بوجود می شکلها و نمادهای ویژه

تنوع طلبی  گرایی و فضای مجازی فق  در جهت کثرت تأثیردیگر از سوی  .کند ای را القا می تازه

امکان تماس یا آشنایی  هرگک که شخصاا کند هایی هدایت می فضای مجازی را به موقعیت .نیست

مستقیم با آنها رانداشته ایم،ولی از طرف دیگر بین جایگاه ها و سکونتگاه هایی در دنیای آکناده  

برناماه ریاکی اساتراتژیس بارای زنادگی از       ش شیوه های زندگی،از امکانات گوناگون برای گکین

برنامه ریکی های متفاوت برای زندگی همیون الگوهای گونااگون  .اهمیت خاصی برخوردار است

 (.۱29 :همان) شیوه زندگی،یکی از مالزمات اجتناب نا پذیر اشکال اجتماعی ما بعد سنتی است

، سینما، ماهواره و اینترنات انساان را درگیار در    از نرر گیدنک رسانه هایی همیون تلویکیون

ات زمانی و مکاانی  تأثیریس تجربه با واسطه می کند منرور او از این اصطالح اشاره به درگیری 

گیارد،   با تجربیات حسی آدمی است که در فرآیند جهانی شادن شادت بیشاتری باه خاود مای      

چسبانه ای یعنای در کناار    تأثیرمفهوم توان در دو  ویژگیهای اساسی این تجربه با واسطه را می

هم چیدن رویدادها و ماجراها و ارتباط دادن آنها به هم، به نحوی که هیچ وجه مشترکی با هام  

نداشته جک اینکه از نوعی توالی زمانی برخوردارند، ویژگی دیگر تجربه باواسطه در عصار جدیاد،   

مردم است برای مثال مرگ به عنوان ورود سر زده رویدادهای دوردست به دنیای ذهنی و فکری 

گیادنک،  ) تجربه دوردست و بیرون از زندگی روزانه از طریق رسانه در ذهن افراد جای می گیارد 

۱713  :93.) 

 های دیداری و شنیداری افراد ارتباط کمی در اجتماع محلی  این در حالی است که رسانه
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روابا  اجتمااعی   "ن است کاه طای آن   این همان پدیده جهانی شد .خود با این واقعیت داشتند

همان روایطی که موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میدهاد   تشدید می شود،

 رویداد های دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند شاکل مای   تأثیرکه هر رویداد محلی تحت 

 (.11: ۱711گیدنک،) برعکز گیرد و

. از عوامل بسایار مهام اجتمااعی کاردن مطارح هساتند      های همگانی به عنوان یکی  رسانه

ای و الکترونیکی و  های نوین ماهواره ها، نشریات ادواری، مجالت و بویژه تلویکیون و رسانه روزنامه

های کودکان،  های مختلف اجتماعی و از جمله نسل دیجیتالی، هر روزه مورد استفاده وسیع گروه

 ۱711گیدنک ،)دهد  گرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار مینوجوانان و جوانان قرار می گیرد و ن

هاای کلای    های تجرباه بارای مخاطباان، نگارش     ها به عنوان فراهم کننده چارچوب رسانه(. 33:

هاا   رساانه . کنند ای برای تفسیر اطالعات توس  افراد جامعه در جوامع امروزی ایجاد می فرهنگی

 (. 914همان، )را تفسیر کرده، قال  ریکی می کنند  هایی را که افراد زندگی اجتماعی شیوه

به دلیل تنوع رسانه و امکاان تاالش بارای     ای، کاستلک اعتقاد دارد که در سیستم چندرسانه

 جذب مخاطبان ویژه می توان گفت که در نرام ناوین سارمایه داری پیاام هماان رساانه اسات      

 (.794 :کاستلکامانوئل)

 نتی توس  رسانه های جدید الکترو نیکای موافاق نیسات،   کاستلک با دگرگونی فرهنگهای س

ارتبااط   دهاد،  او اداماه مای   .رسانه ها باعث جذب فرهنگ در خود مای شاوند   بلکه معتقد است،

ارتباط  دهی فرهنگ آینده نقش مهمی را ایفا خواهد کرد، ای در شکل نحو فکاینده به کامبیوتری،

بلکاه   شودو شبکه های جدیدی ایجاد نمی کند، جایگکین سایر وسایل ارتباطی نمی کامبیوتری،

 (.921-97۱: ۱733کاستلکامانوئل،)الگو های اجتماعی که از قبل وجود دارند را تقویت می کند 

گوناه کاه هسات نمای      واقعیت را از آن :کاستلک با نرر پستمن هماهنگ است که می گوید

رسانه های  های ما رسانه ها هستند،بینیم بلکه آنگونه می بینیم که زبان هایمان هستند و زبان 

 .ما ،استعاره های ما واستعاره های ما محتوای فرهنگ ما را می آفرینند

به نررکاستلک و همکارانش فضای مجازی شکل های جدیادی از کانش متقابال شابکه ای     

شده را پدیدار می نماید،زمان بی زمان و فضای جریان دار را در زندگی مردم افکایش می دهاد،  

مکان  کند، های روزمره وارد می ریتم و آهنگ جدیدی را در تعامل ا تغییر مفاهیم زمان و مکان،ب

ها و موقعیت های عمومی روز به روز خصوصی تر می شوند و احساس هویات فاردی و جمعای    

 (.23: ۱734موسوی،) خاص و جدیدی را در مردم به ویژه جوانان بوجود می آورد
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ه کاستلک مربوط به اساتفاده نسال جاوان جامعاه از ایان اباکار       مسئله درخور تامل در نرری

 .ارتباطی است که وی آنها را عمده ترین گروه اجتماعی استفاده کننده از این ابکار دانسته اسات 

در واقع این ابکاربرای یس جوان عامل مهم و پیوند دهنده او با جامعه است تا جایی کاه کاساتلک   

 (. همان)اجتماعی در عصر اطالعات سخن می گوید  از اهمیت ارتباط فرد با شبکه

از رساانه هاای جمعای     به انتقاد "درباره تلویکیون و سلطه ژورنالیسم"پیر بوردیو در کتاب 

مسئله بسیار حاادی   وی معتقد است که تلویکیون به دلیل قدرت خود در توزیع، .پرداخته است

 باه وجاودمی آورد   رهنگی به طور خااص، را در جهان ژورنالیسم مکتوب به طور عام در جهان ف

 (.93 :بوردیو)

بوردیو معتقد است رسانه های جمعی انحصار جهان اجتماعی را در دست دارناد،این بادین   

معنا است که انحصار ابکار تولید وتوزیع اطالعات را در مقیاس بکرگ در دست دارند و از طریاق  

ان ساده بلکه برسایر تولیاد کننادگان فرهنگای    توانند بر دسترسی نه تنها شهروند این ابکارها می

یعنای توزیاع گساترده     "فضاای عماومی  "،دانشمندان وهنرمندان و نویسندگان و بر آنیه گااه  

 (99 :بوردیو) گذار باشند تأثیرنامیده می شود 

بوردیو معتقد است که سیاست کنش فرهنگی تلویکیون را باه ناوعی سفساطه گرایای فای      

شاود از ایان رو    این سفسطه در سایر رسانه هاای جمعای هام دیاده مای      البداهه میرساند البته

م اصالی آن،گفات و   تلویکیون به مخاطبان خود،محصوالت خاامی را عرضاه میکناد کاه پاارادای     

تجربه های زندگی و به نمایش در آوردن بای پارده تجاارب زیساته و ا لا        ،گوهای تلویکیونی

 (.91-99 :بوردیو) مبالغه امیک است

 :یق مدل تحق
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه پذیری

 بروز بودن فضای مجازی

 جذاب بودن فضای مجازی

 

به راحتی در دسترس بودن 

 فضای مجازی
 

تنوع اطالعات فضای 

 مجازی
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 روش تحقیق

 :در این تحقیق از دو روش استفاده شده است
 .روش پیمایش(2 روش اسنادی( ۱

 متغیرهای تحقیق

عوامل  هنجارهای جامعه هستند با توجه به اینکه دانش آموزان در حال آموزش ارزشها و

گذار باشند  تأثیرموزان  یررسمی مانند فضای مجازی می توانند در جامعه پذیری منفی دانش آ

 .به این صورت متغیر وابسته تحقیق جامعه پذیری منفی دانش آموزان در نرر گرفته شده است

که . متغیرهای مستقل تحقیق از مجموع نرریات مفاهیم نرری تحقیق استخراج شده است

یق به روز بودن فضای مجازی،جذاب بودن فضای مجازی،به راحتی باتوجه با مفاهیم نرری تحق

در دسترس بودن فضای مجازی ،تنوع اطالعات در فضای مجازی متغیر های مستقل تحقیق می 

 .باشند

 

 جامعه آماری

-49جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دبیرستانی پسرمشغول به تحصیل در سال تحصیلی

 .باشد نفر می 7711ه تعداد جامعه آماری ک .تهران می باشد ۱1منطقه  49

 و (737: ۱712رفیع پور،)استفاده شده است  "کوکران"برای تعیین حجم نمونه از فرمول 

حجم نمونه به نسبت دانش  .نفر است 793حجم نمونه به دست آمده از این طریق برابر با 

ژوهش شیوه نمونه در این پ. رشته تحصیلی وسال تحصیلی تقسیم شده است آموزان مدارس،

نفر میباشد و تعداد حجم  7711تعداد کل جامعه آماری . گیری احتمالی سیستماتیس است

نفر است که با توجه به فرمول نمونه گیری احتمال سیستماتیس از روی اسامی  793نمونه 

 (731: ۱712رفیع پور،) اعضاء نه تانه تا انتخاب شده اند

 

 روش

برای اطمینان از پرسشنامه از روایی و  .سشنامه بوده استروش گردآوری اطالعات روش پر

و برای . برای روایی پرسشنامه از نرر متخصصان استفاده شده است. پایایی استفاده شده است

ضری  آلفای . نفر انجام شده است9بصورت مقدماتی بر روی کرونباخ پایایی پرسشنامه از آلفای 

  13به دست آمد با توجه به اینکه این ضری  از  3.142کرونباخ برای پرسشنامه این تحقیق 
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 .درصد باالتر می باشد لذا پایایی این پرسشنامه مناس  می باشد

برای بررسی فرضیات تحقیق که مربوط به بررسی رابطه معنادار بین متغیرهای تحقیق می 

 . باشد از آزمون همبستگی اسبیرمن استفاده شده است

 

 بستگی اسپیرمن جدول هم: 7جدول یافته ها

 

به روز 

 بودن

در دسترس 

 بودن

تنوع 

 داشتن

جذاب 

 بودن

جامعه پذیری 

 منفی

 به روز بودن

ضری  

 همبستگی
۱.33 

  
 3.9۱4 

سطح 

 معناداری
3.333 

  
 3.333 

 793    793 تعداد

در دسترس 

 بودن

ضری  

 همبستگی
 ۱.33 

  3.979 

سطح 

 معناداری
 3.333 

  3.333 

 793   793  تعداد

 تنوع داشتن

ضری  

 همبستگی
 

 
۱.33 

 3.999 

سطح 

 معناداری
 

 
3.333 

 3.333 

 793  793   تعداد

 جذاب بودن

ضری  

 همبستگی
 

  
۱.33 

3.979 

سطح 

 معناداری
 

  
3.333 

3.333 

 793 793    تعداد

 ۱.33 3.979 3.999 3.979 3.9۱4ضری  جامعه پذیری 
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 همبستگی منفی

سطح 

 معناداری
3.333 

3.333 3.333 3.333 
3.333 

 793 793 793 793 793 تعداد

 

آموزان  پذیری منفی دانش رسد به روز بودن فضای مجازی در جامعه به نرر می: ۱فرضیه 

 .گذار باشدتأثیر

 :فرضیه به صورت زیر تعریف می گردد

ر نمی گذاتأثیرآموزان  پذیری منفی دانش به روزبودن فضای مجازی در جامعه: فرض صفر

 .باشد

گذار می  تأثیربه روزبودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آموزان : فرض یس

 .باشد

ضری  همبستگی اسبیرمن بدست آمده بین به روز بودن فضای  ۱با توجه به جدول 

می باشد، همینین سطح معناداری  3.9۱4مجازی و جامعه پذیری منفی دانش آموزان مقدار 

می باشد لذا  3.39مقداری کوچکتر از سطح خطای در نرر گرفته شده  3.333بدست آمده 

فرض صفر رد و فرض یس مبنی بر اینکه به روز بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی 

 . گذار می باشد، پذیرفته می شود تأثیردانش آموزان 

تنباط نادار بدست آمد اساز نتیجه این فرضیه که ضری  همبستگی مقداری مثبت و مع

پذیری منفی دانش آموزان نیک  شود که هر چه به روز بودن فضای مجازی بیشتر شود جامعه می

 .افکایش می یابد

به نرر می رسد جذاب بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آموزان : 2فرضیه 

 .گذار باشدتأثیر

 :فرضیه به صورت زیر تعریف می گردد

گذار نمی تأثیرپذیری منفی دانش آموزان  زی در جامعهجذاب بودن فضای مجا: فرض صفر

 .باشد

گذار می تأثیرجذاب بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آموزان : فرض یس

 .باشد
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ضری  همبستگی اسبیرمن بدست آمده بین جذاب بودن فضای  ۱با توجه به جدول 

اشد، همینین سطح معناداری می ب 3.979مجازی و جامعه پذیری منفی دانش آموزان مقدار 

می باشد لذا  3.39مقداری کوچکتر از سطح خطای در نرر گرفته شده  3.333بدست آمده 

فرض صفر رد و فرض یس مبنی بر اینکه جذاب بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی 

 . گذار می باشد، پذیرفته می شود تأثیردانش آموزان 

تگی مقداری مثبت و معنادار بدست آمد استنباط می از نتیجه این فرضیه که ضری  همبس

پذیری منفی دانش آموزان نیک  شود که هر چه جذاب بودن فضای مجازی بیشتر شود جامعه

 .افکایش می یابد

به نرر می رسد به راحتی در دسترس بودن فضای مجازی در جامعه پذیری : 7فرضیه 

 .گذار باشد تأثیرمنفی دانش آموزان 

 :رت زیر تعریف می گرددفرضیه به صو

به راحتی در دسترس بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آموزان : فرض صفر

 .گذار نمی باشدتأثیر

آموزان  پذیری منفی دانش به راحتی در دسترس بودن فضای مجازی در جامعه: فرض یس

 .گذار می باشدتأثیر

ده بین در دسترس بودن فضای ضری  همبستگی اسبیرمن بدست آم ۱با توجه به جدول 

می باشد، همینین سطح معناداری  3.979مجازی و جامعه پذیری منفی دانش آموزان مقدار 

می باشد لذا  3.39مقداری کوچکتر از سطح خطای در نرر گرفته شده  3.333بدست آمده 

فرض صفر رد و فرض یس به راحتی در دسترس بودن فضای مجازی در جامعه پذیری منفی 

 . گذار می باشد، پذیرفته می شود تأثیرنش آموزان دا

از نتیجه این فرضیه که ضری  همبستگی مقداری مثبت و معنادار بدست آمد استنباط می 

شود که هر چه به راحتی در دسترس بودن فضای مجازی بیشتر شود جامعه پذیری منفی 

 .دانش آموزان نیک افکایش می یابد

ع اطالعات در فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش به نرر می رسد تنو: 9فرضیه 

 .گذار باشدتأثیرآموزان 

 :فرضیه به صورت زیر تعریف می گردد
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گذار تأثیرتنوع اطالعات در فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آموزان : فرض صفر

 .نمی باشد

گذار تأثیرزان تنوع اطالعات در فضای مجازی در جامعه پذیری منفی دانش آمو: فرض یس

 .می باشد

ضری  همبستگی اسبیرمن بدست آمده بین تنوع اطالعات در فضای  ۱با توجه به جدول 

می باشد، همینین سطح معناداری  3.999مجازی و جامعه پذیری منفی دانش آموزان مقدار 

می باشد لذا  3.39مقداری کوچکتر از سطح خطای در نرر گرفته شده  3.333بدست آمده 

فر رد و فرض یس مبنی بر اینکه تنوع اطالعات در فضای مجازی در جامعه پذیری فرض ص

 . گذار می باشد، پذیرفته می شود تأثیرمنفی دانش آموزان 

از نتیجه این فرضیه که ضری  همبستگی مقداری مثبت و معنادار بدست آمد استنباط می 

ه پذیری منفی دانش آموزان شود که هر چه تنوع اطالعات در فضای مجازی بیشتر شود جامع

 .نیک افکایش می یابد

 

 نتیجه گیری

روی مثبت فضای مجازی امری مدرن، . ات مثبت و منفی برجامعه داردتأثیرفضای مجاز ی 

 اما روی منفی فضای مجازی یس هیوال و.پیشرفته،مترقی، کار آمد، دوست داشتنی و  نی است 

سبکهای  تغییر باورها و :زندگی مردم را نابود کنداهریمن است که قادر است با انحای گوناگون 

افسردگی و دوگانگی  تکلکل شخصیت، تغییر در ارزشها و هنجارهای جامعه، زندگی مردم،

ات منفی فضای مجازی بر جامعه پذیری تأثیرحال با توجه به موضوع تحقیق که بررسی  .ارزشی

 .دانش آموزان می باشد

ایی قرار دارد که فرهنگ آنها با فرهنگ جامعه ما در قدرت فضای مجازی در دست قدرت ه

. بخاطر قدرتی که دارند فرهنگ خودشان را به افراد جامعه تحمیل می کنند  تقابل می باشد و

کشور ایران از جمله کشور هایی است که  فرهنگ آن با فرهنگ کشورهایی که قدرت فضای 

از طرف آنها مورد تهاجم فرهنگی قرار می مجازی را در دست دارند در تقابل می باشد و دائم 

گیرد ونتایج این تحقیق و تحقیقات دیگری که در این زمینه انجام شده است نشانگر آن است 

 تأثیرات منفی مانند تغیرات ینیادی در فرهنگ،تغییرات دینی،تأثیرکه فضای مجازی در کاربران 

 .در هویت و  یره داشته است
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ه نرر می رسد به روز بودن فضای مجازی در جامعه پذیری براساس نتایج بدست آمده ب

دانش آموزان که نسل جوان جامعه را تشکیل می دهند . گذارمی باشد تأثیرمنفی دانش آموزان 

و در سن انتخاب و یادگیری می باشند خواهان مطال  جدید وبه روز می باشند مسئله درخور 

جوان جامعه از این ابکار ارتباطی است که وی  تامل در نرریه کاستلک مربوط به استفاده نسل

در واقع این ابکاربرای .آنها را عمده ترین گروه اجتماعی استفاده کننده از این ابکار دانسته است

یس جوان عامل مهم و پیوند دهنده او با جامعه است تا جایی که کاستلک از اهمیت ارتباط فرد 

 . گوید با شبکه اجتماعی در عصر اطالعات سخن می

نتیجه دیگر این پژوهش این است که هر چه جذاب بودن فضای مجازی بیشتر شود جامعه 

ها از ابکارهای مختلفی همیون فیلم،  رسانه. پذیری منفی دانش آموزان نیک افکایش می یابد

کنند و این در حالی  عکز، متن و یا هر هنر دیگری برای جذاب کردن خویش استفاده می

جا قابل جمع و نیک قابل دستیابی است؛ از  کارها در فضای سایبر، همگی در یساست که این اب

 بسکایی دارد، مشتری تأثیرهای منحصر به فردی که در تنوع و جذابیت فضای سایبر  ویژگی

بوردیو اعتقاد دارد که افراد و گروهها در یس جامعه، دارای موقعیت های . محوری آن است

فرد یا گروه با درونی کردن این وضعیت (.وضع یا فضای اجتماعی) متفاوت و متمایکی هستند

این نرام مجموعه . ونمادهای آن یس نرام طبقه بندی اجتماعی را در ذهن خود پدید می آورند

 (ارزش)را در ذهن فرد یا افراد تولید می کند که معنا  (سلیقه)ای از ترجیحات و انتخابات 

 (.19، ۱747فتحی و همکاران،. )ک می شودهایشان از خالل رواب  و تضادها در

نتیجه بدست از در دسترس بودن فضای مجازی نشان می دهد که هر چه به راحتی در 

دسترس بودن فضای مجازی بیشتر شود جامعه پذیری منفی دانش آموزان نیک افکایش می 

کاربران قرار دسترسی راحت به اینترنت و فضای مجازی با ابکارهای مختلف که در اختیار .یابد

گرفته است گسترش استفاده از فضای مجازی را بیشتر کرده است به طوریکه کاربر در هر زمان 

به نررکاستلک . و مکانی با کمترین هکینه و بدون هر محدودیتی به فضای مجازی دسترسی دارد

و همکارانش فضای مجازی شکل های جدیدی از کنش متقابل شبکه ای شده را پدیدار می 

اید،زمان بی زمان و فضای جریان دار را در زندگی مردم افکایش می دهد، با تغییر مفاهیم نم

زمان و مکان،ریتم و آهنگ جدیدی را در تعامل های روزمره وارد می کند،مکان ها و موقعیت 

های عمومی روز به روز خصوصی تر می شوند و احساس هویت فردی و جمعی خاص و جدیدی 

 (. 23: ۱734موسوی،) ه جوانان بوجود می آوردرا در مردم به ویژ
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شود که هرچه تنوع  از نتیجه فرضیه چهارم که تنوع فضای مجازی است استنباط می

تنوع  .یابد آموزان نیک افکایش می پذیری منفی دانش اطالعات در فضای مجازی بیشتر شود جامعه

اینترنت، ماهواره و  یره  مراه،ابکارهامانند تلفن همراه ،شبکه های مجازی متفاوت در تلفن ه

تنوع اطالعات در فضای مجازی . گسترش و جذب کاربران به فضای مجازی را بیشتر کرده است

بطوریکه کاربران به هرگونه . یکی دیگر از موارد استفاده بیشتر کاربران از فضای مجازی است

عناوین مختلف و جذابیت  ورزشی ،تفریحی و  یره نیاز داشته باشند با اطالعات اعم از علمی،

 . بیشتر در اختیار دارند

باشد و دین با زندگی و تصمیم گیرهای  با توجه به اینکه کشور ایران یس کشور مذهبی می

آنها رابطه مستقیمی دارد و قدرت فضای مجازی در دست کشورهایی است که اعتقاد به 

ی را در بین کاربران تضعیف سکوالریسم دارند گسترش فضای مجازی می تواند اعتقادات دین

کند وباعث دوگانگی در بین دانش آموزان شود به طوریکه از سواالت انجام شده در این تحقیق 

توان نتیجه گرفت که فضای  در خصوص تضعیف اعتقادات دینی و از نتیجه این تحقیق می

ادات کاربران تواند موج  دوگانگی در اعتق مجازی در تضعیف اعتقادات دینی موثر بوده و می

 یادین در بین جوانان می شودضای مجازی باعث تغییرات هویتی و بنو دیگر اینکه ف. شود

احمد زند ) اعتقادات و از دیگر نتایج بدست آمده تکلکل ارزشها و(. شا قاسمی منترر قائم و)

 یدوگانگی ارزش ،(ابراهیم حاجان وحمیدرضا محمد زاده) ،  رب زدگی و مصرف گرایی(وانیان

 .می باشد( رفعت جاه و شکوری)تغییر هویت و (سعید رضا عاملی)

های کلی فرهنگی  های تجربه برای مخاطبان نگرش کننده چارچوب ها به عنوان فراهم رسانه

رسانه ها شیوه هایی  .کنند ای برای تفسیر اطالعات توس  افراد جامعه در جوامع امروز ایجاد می

تفسیر کرده نسبت به آن کنش نشان می دهند وبا کمس نرم  را که افراد در زندگی اجتماعی 

 (.33:  ۱711گیدنک،)دادن به تجربه ها به ما زندگی اجتماعی را قال  ریکی می کنند 

بسیاری از محققان و نرریه پردازان مکت  انتقادی برانند که تغییرات فرهنگی صورت ساده 

این گروه . اطالعات است  ۱جهانی شدنو(اینترنتی )شده مسئله مربوط به رسانه های جدید 

معتقدند که جهانی شدن در معنای واقعی آن  ربی شدن، یکنواخت شدن و هماهنگ کردن 

با توجه به گستردگی فضای مجازی در ایران مخصوصا در .فرهنگ جهانی با فرهنگ  ربی است

جازی در ایران بین دانش آموزان و نتیجه بدست آمده از این پژوهش می توان گفت که فضای م

                                                           
 
 globalization 
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باعث تهاجم فرهنگی و  موزان می تواند باعث دوگانگی فرهنگی شود وآمخصوصا در بین دانش 

وباتوجه به اینکه فرهنگ کشور ایران با فرهنگ کشورهای  ربی و .  ربکدگی در بین جوانان شود

ی کشورهایی که قدرت فضای مجازی را در دست دارند در تقابل می باشد گسترش فرهنگ  رب

اصحاب مکت  فرانکفورت، ازجمله . آورد در جامعه در افراد دوگانگی فرهنگی را بوجود می

اینان . صاح  نرران بدبین هستند که قائل به سلطه بخش بودن فناوری ارتباطات هستند

معتقدند که جریان ارتباطات معموالا یکسویه، از سوی سامانه های ارتباطی و به ویژه مجازی به 

سلطه امبر یالسم با توسعه ابعاد دیگر پیام به سلطه . الیسم خبری تبدیل شده استسلطه امبری

شود و سلطه ارتباطات همراه خود انبوه کاال و توزیع مصنوعات،  ارتباطی در جهان مبدل می

که در نهایت به سلطه فرهنگی می انجامد و سرانجام به امبر یالیسم  ... اندیشه ها، فرهنگ و

تواند اثرات   لبه فرهنگی در جامعه مخصوصا بر روی جوانان می. واهد شدفرهنگی منتهی خ

کمرنگ شدن ارز شهای مترقی، تضعیف : منفی برای آنها داشته باشد که از جمله آنها عبارتند از

، بهات فکری، رواج سطحی نگری فکریفرهنگ های کم حضور، تضعیف اعتقادات و گسترش ش

 .انکوا و دوگانگی فرهنگیگسترش اباحه گرایی ، افسردگی و

تنوع فرهنگی یا به تعبیر جامعه شناسی جهانی،فراملی شدن فرهنگی موج  تشویش های 

دانشگاه و هویت  انترارات در زندگی روزمره،خانواده ،محی  کار، جدی در الگوها، ایده الها و

ان مجازی قرار گرفتن فرد در انبوهی از فرهنگها خصوصا در جه .فردی و اجتماعی شده است

 (29، 233۱) از سخن پائول ویرلیو. را به وجود آورده است"گم گشتگی"نوعی تشویش ناشی از 

تر در جهان  یا به تعبیر عام "های تصویری جهان "فرد در  "جهان واقعی"توان گفت که می

 همان مقوله نای .مجازی او گم شده است و فرد از میان راه و جهت خود را نمی تواند پیدا کند

آن سخن می  از " یر واقعی کردن واقعیت"تحت عنوان(۱24: ۱449)ای است که فیدرستون 

 ساختار او معتقد است این فرایند موج  تکه تکه شدن اجتماعی و تهدید هنجارها و. گوید

اجتماعی می شودو بدنبال آن حدود اجتماعی در حوزه رواب  متقابل چهره به چهره با ضعیف 

 (. ۱99:سعید رضا عاملی) اجتماعی از بین می رودشدن حوزه کلی حیات 

 :پیشنهادات

 .طراحی بازی های رایانه ای با توجه به فرهنگ کشور ایران  -
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برنامه ریکان آموزش و پرورش . توجه به اثرات منفی فضای مجازی در برنامه ریکیهای آموزشی -

ازی را میتوانند مد نرر در تدوین کت  درسی برای تمامی رشته های تحصیلی مسئله فضای مج

 .داشته باشند

در برنامه ریکی جهت تدوین کت  درسی و تغییرات نرام آموزشی به خواسته ها و نیاز های -

 .وبراساس نرر و نیاز دانش آموزان برنامه ریکی صورت گیرد. دانش آموزان توجه شود

 .شدن آنهاات منفی در یادگیری واجتماعی تأثیرآموزش وآگاهی دانش آموزان از  -

باید توجه داشت که سیاست مسدود سازی یس امر مبنایی نیست و با استفاده از نرم افکارهای -

فیلترینگ امکان دور زدن این سیاست وجود دارد و قدرت رسانه ای در دست کشور های  ربی 

 .می باشد و آنها به راحتی میتوانند فضای مجازی دیگکی را جایگکین کنند

ت مقطعی،دوره ای ومتناوب از کارکرد ها،آثار ونتایج پیامد های منفی فضای بررسی وتحقیقا -

 .مجازی برروی کاربران
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