
 172 -184، ص 1396، پاییز  11فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
 یۀاجتماع محور و بر پا ینترنتیا ینو از سامانه ها یکه نسل یمجاز یاجتماع یشبکه ها

نقاط جهان  یهستند در حال گسترش روز افزون در تمام یجوامع غرب یهنجارها

رو به  وستهیشبکه ها مخاطبان آن در کشور پ نیا شیدایاز بدو پ زین رانیباشند. در امی

در  یمجاز یفضا یهابیآس بررسی و شناسایی ،بوده است.هدف پژوهش حاضر یونفز

 1395-1396 یلیسال تحص ترم اول شهر زاهدان در یآزاد اسالم انیدانشجو نیب

 ،یاز ابعاد خانوادگ یمجاز یفضا یهابیآس بررسیمنظور، جهت  نی. به اباشدیم

استفاده شده  یشیمایپ یفیتوصاز روش  یو روان یعباد -یاعتقاد ،یسازگار ،یلیتحص

شهر زاهدان در سال  یآزاد اسالم انیدانشجو هیپژوهش کل نیا یارآماست. جامعه 

ساده و با  یتصادف یریگباشند که بر اساس روش نمونهمی  1395-1396 یلیتحص

انتخاب شدند. ابزار  انینفر نمونه از دانشجو 125 یاستفاده از جدول مورگان و کرجس

سؤال باز  2سؤال بسته پاسخ،  30 ینامه محقق ساخته است که دارارسشپ کیپژوهش 

 لیو تحل هی. جهت تجزباشدیراهکارها م یبندتیاولو یسؤال برا کی نیپاسخ و هم چن

. دیاستفاده گرد یتکرار های با اندازه انسیوار لیتحل نیو همچن یفتوصی آمار از ها داده

 ،یگدر ابعاد خانواد یمجاز یمؤثر در فضا لیوسانشان داد که استفاده از  قیتحق جینتا

از  نیدارد، همچن یمنف ریتأث انیدانشجو یو روان یعباد -یاعتقاد ،یسازگار ،یلیتحص

متعلق به  بیآس نیشتری(، بلیماهواره و موبا ،ای انهیرا ی هایباز نترنت،ی)ا لیوسا نیا

 قیتحق های افتهی ن،بنابرایاست.  ای انهیرا ی هایمتعلق به باز بیآس نیو کمتر لیموبا

وارد  بیما آس نیسرزم یربناهایدشمنان قصد دارند به طور نهان به ز که ی دهدنشان م

 انیجوانان و دانشجو تیاعتقادات و معنو یو حت یسازگار ،یلیتحص تیکنند. آنها وضع

 از درون را فراهم سازند. یرفتار و فروپاش رییتغ نهزمی تا اند را نشانه رفته

 .یشناسبی، آس جوانان ،یمجاز یفضا  ان،یدانشجو : يديکل انواژگ
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  زهرا قاینی نژاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا قاینی نژاد

 

 جوانان نيدر ب يمجاز يفضا يهابيآس یبررس

 شهر زاهدان( یدانشگاه آزاد اسالم انی: دانشجو ي) مطالعه مورد
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 مقدمه
 رامونیهستند که افراد، گروه ها و سازمانها، در آن ها پ ینترنتیا یها تیاز وب سا یگونه ا ،یمجاز یهمان فضا ای یاجتماع یشبکه ها

 یگذارند. با بروز و ظهور تکنولوژ یبه اشتراک م گریکدید را با خو یو اطّالعات، مطالب و محتواها ندیآ یمشترک گرد هم م یژگیچند و ای کی

محتوا هستند. سرعت رشد  یو به اشتراک گذار دیتول گر،یکدیبا  یریبر تعامل کاربران در ارتباط گ یمبتن یاجتماع یوب، شبکه ها دیجد یها

مثال  یاست. برا دهینفر رس اردیلیم کیاز  شتریبه ب رنت،نتیا یاجتماع یشبکه ها نیاست که مجموع کاربران معروفتر یشبکه ها به حد نیا

 یبانک اطالعات ۀرندیدر برگ ،یو گسترش جهان یسال از راه انداز 7با گذشت  یاجتماع ۀشبک نیو پرطرفدارتر نیمعروف تر  زا یکیبوک  سیف

 جادیا نیاز دوستان، خانواده و همچن ییحلقه ها لیباشد. در گام اول، تشک یوابسته و تعامالت انجام شده م یها، نسبت ها تیاز هو یمیعظ

 یم  ییانسان ها یخصوص یپرونده از زندگ ونیلیصدها م ویآرش یبرا یمراحل ،یمجاز یدر فضا یاجتماع یگروه ها و در گام دوم تراکنشها

 نیکه در سطح ب یمجاز یاجتماع یباشد . شبکه ها یخبر م یب یمجاز یدر فضا شیخو یو زندگ یتیباشد که از عواقب انتشار ابعاد شخص

شبکه ها  نیا ۀو توسع شتریب تیدر جذب جمع یتالش گسترده ا گان،یمتنوع، جذاب و را یها سیوسر ۀشوند با ارائ یم یراه انداز یالملل

 یو مختلف یتفاوتم اریبس ی(، نقل قول ها و اظهارنظرها یمجاز ی)فضاینترنتیا یاجتماع یشبکه ها یریشکل گ تیّدهند. در ماه یانجام م

شمارند؛  یم یتحوّل موضوع ارتباطات و اطّال ع رسان یو در راستا یعیرا کامالً طب یمجاز یشبکه ها وفضا نیظهور و بروز ا یوجود دارد. برخ

 یاسیس ،یتجار ،یقتصادمنافع ا کا،یمتّحده امر االتیا یشبکه ها، خصوصاً از سو نیا یراه انداز ۀباورند که در پشت پرد نیبر ا زین یاریامّا بس

باشد. لذا داشتن  یجوانان م نیدر ب ژهیدر حال گسترش روزافزون به و زین رانیدر ا یتماعاج یوجود خواهد داشت. شبکه ها یفراوان یتیو امن

آن ها  تیفعال زانیم یشبکه ها هستند و بررس نیاستفاده کننده از ا یکه قشر اصل انیدانشجو انیدر م یمجاز ینفوذ فضا زانیاز م یبرآورد

به حداقل رساندن مشکالت  یو تالش در جهت ارائه راهکار برا طیشرا یابیشبکه ها به منظور ارز نیا یتیو هو یاخالق یفضا یبررس نیو همچن

 رسد. یبه نظر م یضرور اریشبکه ها بس نیاز استفاده از ا یناش

 

 مسئله انيب -1
دهد  و موجب  یقرار م ریآنان را تحت تأث یاجتماع یخانواده ها، ارزشها انیدر م یمعارتباط ج لیو ورود انواع وسا یگسترش فن آور

است که عالوه بر داشتن نقاط  نترنتیآسان به ا یدسترس هایفن آور  نیا نیشود؛ از جمله مهمتر یدر رفتار و گفتمان نسل جوان م یراتییتغ

است؛  یاجتماع یحفظ سنتها، هنجا رها و ارزشها یجامعه، کانون اصل یخشت بنا برخوردار است. خانواده، زین یادیز اریبس یاقوت، از ضعفه

 یاز اساس یاجتماع ی. ارز شها باشدیم یبروز عواطف انسان یبرا یو کانون ی شاوندیروابط خو ،یاجتماع یوندهایاستوار پ یشالود ه  ن،یهمچن

 د،ید دیبا ن،یبرساند. بنابرا یبه تعال ایجامعه را به زوال کشاند  توانیآنها م تیاهد ایکنترل  یباشند که از راه ها یم یجتماععناصر نظام ا نیتر

 رامونمانیجامعه و جهان پ کان،یما از خود، نزد یابیارز دهند؟یم رییارز شها را تغ نیا ای شوندیارز شها د ر جامعه م شیدایموجب پ یچه عوامل

اطالعات و ارتباطات، انقاب  ی(. امروزه در فنآور84:  1388 ،یکفاش) شودیم  میه آنها تنظو رفتار ما نسبت ب ردیگیارز شها صورت م  اسبر اس

 یو دارا انهیبر را یکه مبتن داندیمؤثر م نیزم یکره  یرو یانسا نها یانقاب را در جهان و در زندگ نیا دریآمده است. جان ف دیبه پد یشگرف

آن باعث قدرت  تیو سودآور بدل کرده که مالک یتجار یاطالعات را به کاال ییاز سو یعنیاست؛  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد یگسترده  رآثا

  .(20: 1380 در،یف)میگذارد   یبر جا یانسا نها آثار ماندگار تیو هو تیدر شخص گرید یو از سو شودیم

از آنجا که  کند؛یم جادیاستفاد ه کنندگان ا یرا در زندگ ییدهای، فرصتها و تهد یو ارتباط یابزار اطالعات نیبه عنوان مهمتر نترنتیا

. ارزشها شودیم یدستخوش تحوالت تشان،یارزشها و هو ،یمجاز یتعامل آنان با فضا انیکاربران آن هستند، در جر نیشتریجوانان و نوجوانان ب

ا بحران هویت مواجه سازد. ارزشها آنقدر تواند جوامع را ب یاتصال فرهنگ هر قوم و ملتى با نسل آینده هستند و غفلت از این مهم م یحلقه 

اینگلهارد، )«  دیارزشهاى آنان را تغییر ده د،ییدر کشورى بدون سر و صدا انقالب نما خواهیدی: اگر م دیگو یاهمیت دارند که اینگلهارد م

و معیار اساسى بایدها و  دهندیم لی؛ در حقیقت، ارز شها به نظام اجتماعى هویت بخشیده، بنیان نظام فرهنگى جامعه را تشک(23:  1998

. اگر ارز شها، ثبات نسبى داشته باشند، فرهنگ عمومى دینما یمم یزیر یهنجارهاى اجتماعى را پ یزیربنا یعنیباشند؛  ینبایدهاى جامعه  م

ساز ثبات فرهنگى یا بحران  هنیباشد؛ زیرا زم یم ریپذ بیو بحران شوند، فرهنگ عمومى نیز آس بیداشت و اگر دچار آس اهدنیز ثبات نسبى خو

دستورى و بار  یتوان گفت: ارز شها، مرکزیت، رجحان، اولویت، جنبه  یباشند که  به طور کلى م یدر بعد فرهنگ عمومى م ژهیفرهنگى؛ به و

در  یمجاز ینقش فضا. با توجه به (11: 1387 ،یمرزآباد)حاضرند، از جان و مال خود براى حفظ آنها بگذرند  رادعاطفى دارند؛ چنانکه اف

رابطه  نیحال، در ا نیداده شده است؛ با ا یادیز تیاطالعات و ارتباطات اهم یبه فنآور ریاخ یدر سالها ز،یما ن یجوامع، در جامعه  یتوسعه 

جوانان را  یهنذ ی، فضا یمجاز یفضا نترنتویا یست. امروزه فرهنگ  رسانه ا یآنها ضرور یابی شهیو ر یررسوجود دارد که ب یجد یبهایآس

نوظهور چئن  ی. بروز رسانه هادهدیبر آنها نشان م یفرزندان و نظارت اخالق یتیرا در کنترل ترب نیمسئله نقش والد نیاشغال کرده است و ا
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برای  زمینه ساز انواع جدید آسیب های اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل، برنامه ریزی تواندمی  یاجتماع یو شبکه ها یمجاز یفضا

آسیب ها، مرتبط با فنآور یهای جدید هستند که آسیبهای ناشی  نیباشد. ا یشناسایی، پیشگیری و کاهش آسی بهای نوظهور، الزم و ضروری م

 همراه و اینترنت، میتوانند در این مجموعه قرار گیرد. لفناز استفاده از ماهواره، باز یهای رایان های، ت

 

 قيو ضرورت تحق تياهم -2
ش فضای اجتماعی و عام شدن بسیاری از امور خاص و در هم تنیدگی جهان، موجب شده که نوجوانان و جوانان امروزی در انتخاب گستر

فرایند آرام و  شود؛یم دهیرو، آنچه د نیهویتهای منسجم و یگانه با مشکل و حتی بحران مواجه شوند و هویت آنها دچار انشقاق گردد. از ا

ت از نسلی به نسل دیگر نیست؛ بلکه در دنیای کنونی، بیشتر شاهد بحرانهای هویتی و به همان نسبت، بازساز یهای انتقال هوی یپیوسته 

بوده است و به تبع آن،  رگذاریتأث ا،یمردم دن یزندگ ی وهیجوامع، بدون شک بر ش انیدر م نینو یاطالعات یهایفنآور  یهویتی هستیم. اشاعه 

 طیصرفاً مربوط به مح یریاست. فرهنگ پذ یملل و جوامع غرب ریسا نیفرهنگ نو عیسر یمتأثر از اشاعه  زین یانریجوانان ا یرفتار یالگوها

. ورود عناصر شوندیبهره مند و با آن همانند م زین یمجاز یها طیباشد؛ بلکه به موازات آن افراد از مح یو محسوس اطراف ما نم یکیزیف یها

و  ازهایبا ن طیمح نای در –دانشجو و دانش آموز  -و تجربه و حضور مستمر قشر جوان  یمجاز یفضا تیذابج یبه واسطه  ،یفرهنگ دیجد

(. 20:  90 13 ،یو لطف ایشده است )فرخ ن یمجاز یها قهیسل دی( منجر به بازتولیو خبر یسرگرم ،یآموزش ،یمختلف )علم یهها زیانگ

از  یضمن آگاه دیبا نیطراحان و مدرس زان،یدارند و برنامه ر یجنبه ی ارزش ،یتیترب ییجراو اقدامات ا یهای طراح میی تصم هیکل ن،یبنابرا

 انیو مجر زانیگذاران، برنامه ر استینوجوانان، به س ینظام ارزش ییمخاطبان خود را بشناسند. شناسا یارز شهای حاکم بر جامعه، سازمان ارزش

 کنند. نیو تدو یطراح ،یخود، برنامه های معتبر و مطمئن تر بانمخاطاز  شتریتا با شناخت ب دینما یبرنامه ها کمک م

 

 ينظر یمبان -3
 ندکیرا مطرح م هیفرض نیگذارند، ا یکه فرض را بر تسلط زمان بر مکان م کیکالس یاجتماع یها هیمانوئل کاستلز برخالف اکثر نظر

 "اطالعات یفناور میپارادا" ریتحت تأث هینظر نی(. به موجب ا 440:  1380) کاستلز،  "دهد یسازمان م یمکان، زمان را در جامعۀ شبکه ا"که 

و  یماد یسازمانده انها،یجر یفضا "دارد.  یدیکه منطق جد ردیگ یشکل م "ها انیجر یفضا"متأثر از آن  یاجتماع یندهایو شکل ها و فرا

 .( 440:  1380) کاستلز،  "نندکیمل مها ع انیجر قیهستند و از طر یاشتراک زمان یاست که دارا یاجتماع یعملکردها

باشد که منافع خود را در  یمتشکل م یفرد یشبکه ها زیها از ر انیجر یشده است که فضا نییتب نیباره چن نیکاستلز در ا ۀیفرض

داند که  یم هینظر نیبخش ا نیتر یادیحال بن نیو در ع نیمفهوم را دشوارتر نیا نسیا نی. مارتابندی یم یکالن کارکرد یشبکه ها

فضا  هینظر نیا ریو تفس حی(. او در تشر 84 -:  1380و کاستلز،  نسیاست ) ا یانسان تیموجود کیتکنولوژ یها یجلوۀ دگرگون نیمتریمستق

 ایاقتصاد  یفضا یعنی یزندگ میتجربۀ مستق یاز فضا دیدرک آن با یداند که برا یم یذهن یکه برساختها یفرهنگ یرا نه تنها برساختها

فضا را به  دی. باکنندیم یما را قالب بند یزندگ تیفراتر رفت که در نها تیفعال یهنر و همۀ قلمروها یفضا ایعلم  یفضا ایاطالعات  یفضا

فضا  گر،یشود؛ به عبارت د یکه موجب جمع شدن اعمال انسان در زمان م یزیچ یعنیدارد،  یزمان یکه تواز دیفهم یماد یمثابۀ برساخت ها

 .آن ها قابل فهم است انیم یو تواز یو مکان یزمان ینظام ها انیم یکاستلز در فرمول بند ۀشیدر اند

 یمردم"چون  یمیدهد و با طرح مفاه یمکان ها قرار نم یرا در مقابل فضا "ها انیجر یفضا"خود اکنون  نیشیپ اتیبا نقد نظر کاستلز

 یمنافع اجتماع انگریتوانند ب یکه هر دو م دیگو یسخن م "مکان ها یضاو ف "ها انیجر یفضا"از وجود همزمان  "ها انیجر یشدن فضا

 یارتباط یندهایکاستلز از آنجا که فرهنگ ها بر فرا شۀیدر اند ب،یترت نی. به استندیآنها نخبگان و عامه ن زیوجه تما الزاماًباشند، اما  یمتعارض

مهم  یژگیوجود ندارد و و نینماد شیو نما تیواقع نیب ییگونه جدا چیرند، هو مصرف نشانه ها استوا دیتول یو همۀ اشکال ارتباط بر مبنا

 (. 431:  1380است ) کاستلز،  یمجاز واقع جادیبلکه ا یمجاز تیواقع یالقا هن یجامعۀ شبکه ا

شاره کرد. از آن جمله ا نهیزم نیدر ا زین گریپردازان د هینظر یبرخ یبه آرا دیکاستلز در ارتباطات با یها هینظر لیتکم یبرا امروز

 نیدر ا یجعل یتیاست موجب شود افراد با هو نترنتممکنیا یتبادل تیو قابل ی( معتقد است گمنام 2007به نقل از موهو،  1995استول ) 

چندگانۀ  یها تیباور است که با توجه به قابل نی( هم بر ا 2007به نقل از موهو  1995روابط بپردازند. تورکل )  یبرقرار هب یمجاز یایدن

 یقیحق یایدر دن یو فرار از مشکالت زندگ ،یو روابط دوست یبه تسل یابیبودن، دست یخود به اجتماع ازیبرآورده ساختن ن یافراد برا نترنتیا

 نیا یگاه و البته ردیگ یرا م یواقع یزندگ اتیتجرب یجا یساختگ ییدر فضا نترنتیا ب،یترت نیسازند. به ا یرا م یمجاز یتیبه واقع، واقع

 یبه دست م یقیحق یایاز آنچه در دن شیب یحاصل نترنتیالزام آور تر است و افراد انتظار دارند از ا یقیحق یاینسبت به دن یمجاز یایدن

 (.5 -7،  2007) موهو رندیگ یفاصله م یقیحق یاز زندگ یمجاز یدر درون فضا جین رو، به تدریآورند کسب کنند. از ا
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 یژگیو یرا دارا بریسا یمجاز یفضا ییاز دانشگاه هاوا مزیو لئون ج دریچون جان سولر از دانشگاه ر یمتفکران زین یکولوژیسا بریسا در

، "یغالب نوشتار یفضا "،"کمتر حواس یریدرگ"سولر  ان،یم نیگذارد. از ا یم یمتفاوت بر ذهن و رفتار آدم یدانند که اثرات یم یزیمتما یها

ثبت و  تیقابل"، "یکثرت اجتماع"، "یانعطاف زمان"، "یمکان یبرابر"، "در فرص تها یتساو"، "ادراکات لیو تعد رییتغ "،"تیدر هو فانعطا"

در پاسخ  ریدر واقع به امکان تأخ " یانعطاف زمان" تیداند. سولر با مورد توجه قرار دادن خاص یرا مهم تر م "یقطع ارتباط رسانه ا"، و "ضبط

 یژگیو انیبا ب ی. وافتیتوان آنها را  ینم یکش آمدن زمان اشاره دارد که در تعامالت حضور تیو قابل یت مجازبه مخاطب در ارتباطا ییگو

با خود دارد.  زیرا ن تیمحدود یحال نوع نیکه در ع یدهد؛ تعدد یرا مورد توجه قرار م بریسا یتعدد روابط ممکن در فضا " یکثرت اجتماع"

با ما دارند،  یمشترک قیرا که عال یافراد ریتوان سا ی( میمجاز ی)مثال در فضا بریسا یت که در فضاآن اس یایگو یتماعکثرت اج یژگیو

 ییناخودآگاه است. توانا یها زهیاز انگ یمواقع ناش یاریکه بس یانتخاب یخود جذب کرد و با آنان ارتباط برقرار کرد؛ تعامل یو به سو ییشناسا

عالوه بر  بریسا یجالب توجه است. ارتباطات در فضا یتیروان شناسان قابل دیآنها، که از د ادیز اریبستعداد  انیاز م انکردن مخاطب نیگلچ

به  نترنتیو ا انهیاست که را ییها تیهمراه است و آن وضع زین گرید تیخصوص کیکه به اختصار به آن ها اشاره شد با  ییها یژگیهمۀ و

ارتباط  جهیتوانند پاسخگو باشند و در نت ینم یسخت افزار ای ینشدۀ نرم افزار ینیب شیکالت پبروز مش لیبه دل موجود آورده و در زمان الز

 اتیرا به همراه دارد که از آ نها با عنوان تجرب یدیو ناام یهمچون خشم، اضطراب، نگران یمسئله عموماً حاالت روان شناخت نیشود. ا یمختل م

نوع  نیا دیگویم  ینوشتار یما به سولر با نگاه خاص به روابط مجاز ازیو ن یدر واقع به وابستگشود و  یبرده م امن یمجاز یفضا اهیسوراخ س

 یکه گاه یچهره ا یفقدان نشانه ها لیتر و امن تر هستند و به دل ینیب شیاز افراد نسبت به روابط چهره به چهره قابل پ یبرخ دیروابط از د

 نیدر ا تیمی. صمابندیرابطه  نیریبا سا یتر میتوانند به شکل مستق یم یمجاز یروابط نوشتار شوند، افراد در یم ندیناخوشا ایاسترس آور 

ممکن است به  نکهیشوند. ضمن ا یکشانده م زیچهره به چهره ن یبه مالقات ها عتاًیطب کیو روابط نزد ردیگ یتر شکل م عینوع از روابط سر

 اریارتباط در اخت یرا برا یو متنوع تر شتریب یفرصت ها یو مجاز یقیروابط حق بیحال، ترک نیبروند. با ا نیآسان از ب یروابط مجاز یطور کل

 .( 2004دهد )سولر  یافراد مختلف قرار م

افراد است. به  انیم شتریارتباط ب یبرا یراه نترنتیا دیگو یم یفرد نیدر ارتباطات ب نترنتیدر خصوص نقش رسانۀ ا مزیلئون ج اما

وجود داشته باشد.  ینیماش یارتباط نکهیشود، نه ا یبرقرار م نیماش قیاز طر نیریبا سا یواقع یها تبادل و تعامل انهیتفاده از رابا اس گر،ید انیب

 یم شیمناسب به نما یرا با قدرت و به شکل یذهن آدم یو گستردگ یوستگیها پ انهیبا ذهن انسان معتقد است را بریسا یفضا سۀیدر مقا یو

مشابه و مطابق با  ییها یژگیو لیدل نیشود. به هم یم جادیا یا انهیرا یشبکه ها قیاست که از طر یمجاز یتیواقع بریسا یگذارند و فضا

 (.2009 مزی. )جرددا یذهن آدم

 شبکه ها هم اکنون هم روز به روز نی. اکنندیم دایپ تیهم اهم نیاز ا شیب ندهیدر آ نترنت،یدر ا یاجتماع یشبکه ها رسدینظر م به

 لیتحل یدوست برا کی ستند؛یهم فکران خود در موارد گوناگون تنها ن داکردنیپ یافراد برا گرید ،یاجتماع یشوند. با شبکه ها یمحبوب تر م

 کی ایمستقل  ینمایس یلمهایصحبت در مورد ف یدوست برا کیاطالعات،  یصحبت در مورد فناور یدوست برا کیعالقه،  ردمو یها یباز

 یگستردگ نیچگاه افراد عالقه مند، موضوعات مورد عالقه خود را به ا یه یقیحق یای.مسلماً در دن یاسیدر مورد مسائل س بحث یدوست برا

 ریدر دو، سه سال اخ نترنتیارکان ا نیاز مه متر یکیرا به  یاجتماع یشبکه ها یها سیسرو ن،یمشابه ا لیدال دیو شا لیدل نی. اافتندی ینم

 کرده است. لیتبد

 

 پژوهش یشناسروش -4
و ماهواره(  ای انهیرا یهای، تلفن همراه، باز نترنتی)ا یمجاز یمؤثر در فضا لیوسا های بیآس بررسی و شناساییپژوهش  نیا یهدف کل

 .ی باشدم 1395-96 یلیسال تحص ترم اول در شهر زاهدان  در یدانشگاه  آزاد اسالم انیدانشجو نیدر ب

 :است دهیگرد نیتدو ریز یپژوهش یهاسؤال ،یاساس هدف کل بر

 وجود دارد؟ یبا خانواده تفاوت معنادار یمجاز یاستفاده از فضا یاثرات منف نیب ایآ -1

 وجود دارد؟ یآنها تفاوت معنادار یلیو تحص یدرس تیبا وضع  یمجاز یاستفاده از فضا یاثرات منف نیب ایآ -2

 وجود دارد؟ یتفاوت معنادار یبُعد سازگاربا  یمجاز یاستفاده از فضا یاثرات منف نیب ایآ -3

 وجود دارد؟ یتفاوت معنادار یو معنو یعباد - یاعتقاد تیبا وضع یمجاز یاستفاده از فضا یاثرات منف نیب ایآ -4

وهش پژ نیا یاست. جامعه آمار یشیمایپ یفیها توصداده یو از لحاظ نحوه گردآور ی باشدم یپژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربرد نیا

نفر  2000که تعداد آنها  ی باشدم 1395-96 یلیدر شهر زاهدان  در سال تحص یدختر و پسر دانشگاه دانشگاه  آزاد اسالم انیشامل دانشجو

استفاده شده است که حجم نمونه  یساده از جدول مورگان و کرجس یتصادف یرگی بر اساس نمونه انیحجم نمونه دانشجو نییتع یاست. برا

  .شد نیینفر تع 125
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سؤال  33 دارای نامهپرسش نیشد که ا طراحی پاسخ بسته نامه پرسش کی ان،یدانشجو نیدر ب یمجاز یفضا های بیآس ییشناسا یبرا

 یشنهادیپ یراهکارها بندی تیسؤال آن به اولو 1سؤال به صورت باز پاسخ و  2 ،بندی سؤال به صورت رتبه 30به  ییکه پاسخگو ی باشدم

 .اختصاص داده شده است یمجاز یفضا های بیکاهش آس یبرا

 ییایاست. مقدار پا دهیمحاسبه گرد لیوسا کیبه تفک ییایچهار ابزار پرداخته شده، پا هایبیآس شناسایی به نامه،آنجا که در پرسش از

 ارها با استفاده از نرم افزحلیل دادهمحاسبه شد.  برای تجزیه و ت 87/0 لیو موبا 90/0، ، ماهواره 94/0 ایانهیرا ی های، باز88/0 نترنتیا یبرا

spss   با اندازه انسیوار لیمیانگین و انحراف معیار، و جهت آزمون سؤاالت پژوهشی و تأیید و رد آنها از آزمون تحل های ، شاخص22نسخه 

 . دیگرد استفاده رمکر یرگی

 

 پژوهش هاي افتهی -5 
های های پرسشنامه )جدولدهند. تحلیل توصیفی سؤالرا دانشجویان پسر تشکیل می %9/45دانشجویان دختر و  %1/54ها، مطابق با داده

 ای کمترین آسیب را بر دانشجویان دارد.های رایانهدهد که در مجموع، موبایل بیشترین آسیب و بازی( نشان می5تا  1

 هاي ابزارهاي مؤثر در فضاي مجازي در ارتباط با عامل خانوادگیميانگين -1جدول 

 موبایل ماهواره ایبازی رایانه اینترنت هاگویه

 62/4 28/4 45/2 13/3 کنم.ام پنهان می. من مدت زمان استفاده از این وسایل را از خانواده1

 54/4 18/4 24/2 44/3 کنم.هایی استفاده می. من دوست ندارم والدینم بدانند از چه برنامه2

گر اعضای خانواده با من حرف بزنند )مزاحم . در هنگام استفاده از این وسایل ا3

 روم.شوند( زود از کوره در می
17/3 24/2 15/3 25/4 

 58/4 07/3 24/2 12/3 ام ارتباط کالمی دارم.کنم کمتر با خانواده. من از وقتی از این وسایل استفاده می4

 58/4 10/3 01/3 54/3 دهم.. استفاده از این وسایل را به روابط خانوادگی ترجیح می5

 54/4 36/3 11/3 23/3 ام دور شوم.. استفاده از این عوامل باعث شده از اهداف اصلی زندگی6

 

ای های رایانهمشخص است موبایل در همه سؤاالت مربوط به عامل خانوادگی بیشترین آسیب، بازی 1طور که در جدول شماره همان 

 داشته است. انوادهکمترین آسیب را در ارتباط دانشجویان با خ

 هاي ابزارهاي مؤثر در فضاي مجازي در ارتباط با عامل تحصيلی دانشجویان: ميانگين2جدول 

 موبایل ماهواره ایبازی رایانه اینترنت گویه ها

کنم در حال گوش کردن درس سر . از وقتی از این وسایل استفاده می1

 شود.کالس ناگهان حواسم پرت می
22/3 63/2 35/3 66/4 

کنم دچار اُفت کنم از وقتی از این وسایل استفاده می. احساس می2

 ام.تحصیلی شده
26/3 41/2 24/3 83/4 

 26/4 24/3 48/2 24/3 ام بزنم.. برای استفاده از این وسایل ممکن است از زمان برنامه درسی3

 03/4 25/3 22/2 05/3 . به خاطر استفاده از این وسایل در مدرسه سرزنش شده ام.4

های این وسایل برای دوستانم تعریف می در دانشگاه از جذابیت برنامه -5

 کنم.
42/3 42/2 33/3 22/4 

 24/4 41/3 35/2 24/3 کنم.. حتی در ایام امتحانات هم از این وسایل استفاده می6

 

کمترین آسیب را در ضربه زدن به وضعیت تحصیلی ای های رایانهمشخص است موبایل بیشترین و بازی 2طور که در جدول شماره همان

 باشند.در بین دانشجویان دارا می
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 هاي وسایل مؤثر در فضاي مجازي در ارتباط با عامل سازگاري دانشجویان: ميانگين3جدول 

 موبایل ماهواره ایبازی رایانه اینترنت گویه

 32/4 14/3 21/2 38/3 کنم.برقرار می تر ارتباط. با استفاده از این وسایل با جنس مخالف راحت1

 20/4 53/3 24/2 38/3 . استفاده از این وسایل راهی برای کالس گذاشتن است.2

 49/4 10/3 85/2 49/3 ام نگرانم.کنم، از فاش شدن اطالعات خصوصی. از وقتی از این وسایل استفاده می3

 02/4 29/3 24/2 09/3 ام.تانم پرخاشگرتر شدهکنم نسبت به دوس. از وقتی از این وسایل استفاده می4

 23/4 07/3 35/2 07/3 کنم.. اگر این وسایل را نداشته باشم در برابر دیگران احساس حقارت می5

 24/4 16/3 34/2 45/3 دهم.فامیلی ترجیح می . استفاده از این وسایل را به مهمانی6

 

ای کمترین آسیب را در وضعیت سازگاری دانشجویان های رایانهل بیشترین و بازیمشخص است موبای 3طور که در جدول شماره همان

 دارند.

 عبادي -هاي وسایل مؤثر در فضاي مجازي در ارتباط با عامل اعتقادي: ميانگين4جدول 

 موبایل ماهواره ایبازی رایانه اینترنت گویه

بر( توهین . وقتی در این وسایل به مقدسات اسالمی )خدا، قرآن، پیام1

 دهم.العملی نشان نمیشود عکسمی
33/3 58/2 46/3 23/4 

 41/4 54/3 41/2 24/3 افتم.ام می. در هنگام نماز به یاد تصاویر مستهجنی که دیده2

 08/4 82/3 21/2 51/3 . من دوست دارم در پوشش و رفتارم از آنها الگوبرداری کنم.3

 28/4 24/3 62/2 07/3 زنم.خوابم هم می . برای استفاده از این وسایل حتی از4

ام که نمازم را ها آن قدر سرگرم استفاده از این وسایل شده. بعضی وقت5

 ام.فراموش کرده
29/3 09/2 57/3 25/4 

تر های زشت و دروغ راحت. بعد از استفاده از این وسایل در گفتن حرف6

 هستم.
30/3 26/2 58/3 01/4 

 

مشخص است، در سه مورد ماهواره، یک مورد اینترنت و سه مورد موبایل بیشترین آسیب، و در همه  4ل شماره همان طور که در جدو

 اند.عبادی در بین دانشجویان داشته -ای کمترین آسیب را در عامل اعتقادی های رایانهموارد بازی

 دانشجویان هاي وسایل مؤثر در فضاي مجازي در ارتباط با عامل روانی: ميانگين5جدول 

 موبایل ماهواره ایبازی رایانه اینترنت گویه

 21/4 50/3 56/2 31/3 های آشفته ببینم.ها خواب. استفاده از این وسایل باعث شده است شب1

 08/4 19/3 06/2 12/3 های من فکر از دست دادن این وسایل است.. یکی از نگرانی2

 51/4 13/3 64/2 08/3 ام.بیش از حد خیالباف شدهکنم . از وقتی از این وسایل استفاده می3

. استفاده از این وسایل به یک کار مهم برای من تبدیل شده است که هر روز 4

 باید استفاده کنم.
16/3 75/2 27/3 32/4 

 20/4 21/3 31/2 18/3 دانم.. من زندگی بدون این وسایل را فاقد جذابیت می5

 21/4 14/3 94/2 01/3 کنم دوست دارم تنها باشم.. من وقتی از این وسایل استفاده می6

 

ای کمترین آسیب را در عامل روانی در بین دانشجویان های رایانهمشخص است، موبایل بیشترین و بازی 5طور که در جدول شماره همان

 داشته است. 

( و کمترین فراوانی 80/28) خبریهای کنید، بیشترین فراوانی متعلق به سایتاستفاده میهایی بیشتر در پاسخ به سؤال از چه نوع سایت

 باشد.( می20/19های سرگرمی )مربوط به سایت
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 هافراوانی خام و فراوانی درصدي ميزان استفاده از سایت -6جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 80/28 80/28 36 علمی

 00/72 20/43 54 خبری

 20/91 20/19 24 رمیسرگ

 100 80/8 11 سایر

 100 100 125 کل

 

( و کمترین فراوانی 5/39ان )پیکنید، بیشترین فراوانی متعلق به ویهمچنین، در پاسخ به سؤال از چه نوع فیلترشکنی استفاده می

 باشد.( می5/26مربوط به پروکسی )

 از فيلترشکنفراوانی خام و فراوانی درصدي ميزان استفاده  -7جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 00/28 00/28 35 یولترا

 20/79 20/51 64 انپیوی

 40/97 40/18 23 پروکسی

 100 40/2 3 سایر

 100 100 125 کل

 

مورد سؤال اول  گردد. درگیری مکرر استفاده گردید که نتایج به ترتیب ارائه میبرای پاسخ به سؤاالت تحقیق از تحلیل واریانس با اندازه

با   1395-96آیا بین اثرات منفی استفاده از وسایل فضای مجازی در ارتباط دانشگاه  آزاد اسالمی در شهر زاهدان  در سال تحصیلی » تحقیق 

( >0001/0pناداری )منفی مع ها و اثرات، آزمون تحلیل واریانس نشان داد که استفاده از این وسایل، آسیب«خانواده تفاوت معناداری وجود دارد؟

آزماید معنادار ها را میها دارد. در این تحقیق، آزمون کرویت موشلی که مفروضه توزیع چندمتغیری نرمال دادهدر ارتباط دانشجویان با خانواده

 بود.

 1هاي چند متغيري در مورد سؤال آزمون -8جدول 

 معناداری خطادرجه آزادی  درجه آزادی فرضیه F ارزش های چند متغیریآزمون

 آزمون پیالیی

 المبدای ویلکز

 هتلینگ

 آزمون ری

177/0 

823/0 

215/0 

215/0 

52/19 

52/19 

52/19 

52/19 

4 

4 

4 

4 

363 

363 

363 

363 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

 

ی در ارتباط دانشجویان ها و اثرات منفی استفاده از وسایل فضای مجازپس از آنکه آزمون آماری مشخص کرد که بین استفاده از آسیب

 ارائه گردیده است. 9های زوجی استفاده گردید. نتایج در جدول با خانواده تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون بنفرونی برای مقایسه

 هاي فضاي مجازي )ارتباط دانشجویان با خانواده(هاي پس از تجربه در مورد آسيبمقایسه -9جدول 

 عامل   عامل   
(J)          (I) 

 معناداری هاتفاوت میانگین
 عامل  عامل   

(J)         (I) 
 معناداری هاتفاوت میانگین

1           2 

3 

4 

713/8 

524/7 

831/1 

0001/0 

0001/0 

022/0 

4               1 

2 

3 

5 

831/1- 

8882/6 

693/5 

584/2- 

022/0 

0001/0 

0001/0 

001/0 
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2            1 

4 

5 

713/8- 

882/6- 

466/9- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

5               2 

3 

4 

466/9 

277/8 

584/2 

0001/0 

0001/0 

001/0 

3             1 

4                      5 

524/7- 

693/5- 

277/8- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

   

 

ها و اثرات منفی ثر در فضای مجازی دارای   آسیبدر مورد سؤال دوم تحقیق، آزمون تحلیل واریانس نشان داد که استفاده از وسایل مؤ

(. در مورد این سؤال نیز، آزمون کرویت موشلی 4باشد )جدول ( در ارتباط با وضعیت تحصیلی و درسی دانشجویان می>0001/0pمعناداری )

 معنادار بود.

 هاي چند متغيري درمورد سؤال دومآزمون -10جدول 

 معناداری خطا درجه آزادی رجه آزادی فرضیهد F ارزش های چند متغیریآزمون

 آزمون پیالیی

 المبدای ویلکز

 هتلینگ

 آزمون ری

140/0 

860/0 

163/0 

163/0 

95/14 

95/14 

95/14 

95/14 

4 

4 

4 

4 

367 

367 

367 

367 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

 

استفاده از وسایل فضای مجازی در ارتباط با وضعیت  ها و اثرات منفیپس از آنکه آزمون آماری مشخص کرد که بین استفاده از آسیب

 (.11های زوجی استفاده گردید )جدول تحصیلی دانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون بنفرونی برای مقایسه

 هاي فضاي مجازي )وضعيت تحصيلی دانشجویان(هاي پس از تجربه در مورد آسيبمقایسه -11جدول 

 عامل   عامل   
(J)          (I) 

 معناداری هاتفاوت میانگین
 عامل   عامل   

(J)          (I) 
 معناداری هاتفاوت میانگین

1           2 

3 

323/5 

739/4 

0001/0 

0001/0 

4               2 

3                 

5 

855/4 

271/4 

481/1- 

0001/0 

0001/0 

017/0 

2            1 

4 

5 

323/5- 

855/4- 

335/6- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

5             2                

3 

4 

335/6 

752/5 

481/1 

0001/0 

0001/0 

017/0 

3             1 

4                       

5 

739/4- 

271/4- 

752/5- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

   

 

ها و اثرات منفی ل واریانس نشان داد که استفاده از وسایل مؤثر در فضای مجازی دارای آسیبدر مورد سؤال سوم تحقیق، آزمون تحلی

 طور، آزمون کرویت موشلی معنادار بود.(. همین6باشد )جدول ( در ارتباط با بُعد سازگاری دانشجویان می>0001/0pمعناداری )

 آزمون هاي چندمتغيري در مورد سؤال سوم -12جدول 

 معناداری خطا درجه آزادی آزادی فرضیهدرجه F ارزش چند متغیری هایآزمون

 آزمون پیالیی

 المبدای ویلکز

190/0 

810/0 

17/21 

17/21 

4 

4 

360 

360 

0001/0 

0001/0 
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ا بُعد ها و اثرات منفی استفاده از وسایل فضای مجازی در ارتباط بآسیبپس از آنکه آزمون آماری مشخص کرد که بین استفاده از 

ارائه گردیده  13های زوجی استفاده گردید، که نتایج در جدول سازگاری دانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون بنفرونی برای مقایسه

 است.

 مجازي )سازگاري دانشجویان(هاي فضاي هاي پس از تجربه در مورد آسيبمقایسه -13جدول 

 عامل   عامل   
(J)          (I) 

 معناداری هاتفاوت میانگین
 عامل   عامل   

(J)          (I) 
 معناداری هاتفاوت میانگین

1           2 

3 

168/8 

150/7 

0001/0 

0001/0 

4               2 

3                  

5 

819/6 

801/5 

890/1- 

0001/0 

0001/0 

007/0 

2            1 

4 

5 

168/8- 

819/6- 

710/8- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

5             2                

3 

4 

710/8 

692/7 

890/1 

0001/0 

0001/0 

007/0 

3             1 

2                   

4                   

5 

150/7- 

801/5- 

692/7- 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

   

 

ها و اثرات در مورد سؤال چهارم تحقیق، آزمون تحلیل واریانس نشان داد که استفاده از وسایل مؤثر در فضای مجازی دارای   آسیب

 باشد. آزمون کرویت موشلی هم معنادار بود.عنوی دانشجویان میعبادی و م -( در ارتباط با وضعیت اعتقادی>0001/0pمنفی معناداری )

 هاي چند متغيري در مورد سؤال چهارمآزمون -14جدول 

 معناداری خطا درجه آزادی آزادی فرضیهدرجه F ارزش های چند متغیریآزمون

 آزمون پیالیی

 المبدای ویلکز

 هتلینگ

 آزمون ری

166/0 

834/0 

199/0 

199/0 

11/18 

11/18 

11/18 

11/18 

4 

4 

4 

4 

364 

364 

364 

364 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

 

ها و اثرات منفی استفاده از وسایل فضای مجازی در ارتباط با وضعیت پس از آنکه آزمون آماری مشخص کرد که بین استفاده از آسیب

 (.15های زوجی استفاده گردید )جدول هاعتقادی دانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون بنفرونی برای مقایس

 عبادي دانشجویان( -هاي فضاي مجازي )وضعيت اعتقاديهاي پس از تجربه در مورد آسيبمقایسه -15جدول 

 عامل   عامل   
(J)          (I) 

 معناداری هاتفاوت میانگین
 عامل   عامل   

(J)          (I) 
 معناداری هاتفاوت میانگین

1           2 

3 

506/7 

940/5 

0001/0 

0001/0 

4               2 

3 

672/7 

106/6 
 

0001/0 

0001/0 
 

2            1 

3 

4 

506/7- 

566/1- 

672/7- 

0001/0 

011/0 

0001/0 

5             2                

3 
 

755/6 

189/5 
 

0001/0 

0001/0 
 

 هتلینگ

 آزمون ری

235/0 

235/0 

17/21 

17/21 

4 

4 

360 

360 

0001/0 

0001/0 
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5 755/6- 0001/0 

3             1 

2                   

4                   

5 

940/5- 

566/1 

106/6- 

189/5- 

0001/0 

011/0 

0001/0 

0001/0 

   

 هاي فضاي مجازيميانگين و انحراف معيار راهکارهاي مقابله با آسيب -16جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد های فضای مجازیارهای مقابله با آسیبراهک

 05/3 93/5 125 .ها و مسئوالن تربیتیهای فضای مجازی به نوجوانان و جوانان و خانواده. آموزش دادن آسیب1

 91/2 02/6 122 .های مثبتها و برنامه. جایگزین کردن تفریحات سالم و درگیر کردن افراد در فعالیت2

 73/2 41/5 125 وگو.های اعتقادی با تکیه بر دالیل و بحث و گفت. تقویت پایه3

 90/2 51/5 120 های اسالمی و ایرانی.سازی و درونی کردن ارزش. فرهنگ4

 76/2 38/5 123 .. تقویت یکدلی و صمیمیت بین مسئوالن جامعه و پاسخگویی به سؤاالت و رفع شبهات جوانان5

 03/3 49/4 124 .امنیتی و ضرورت عقلی فیلترینگ -های سیاسینظارت حوزه . افزایش6

 57/2 69/5 124 .. باال بردن قدرت تفکر منطقی در نوجوانان و جوانان برای تشخیص حق از باطل7

 66/2 55/5 124 .های پرمحتواها و فیلمافزاری و تقویت کردن سایتگذاری نرم. سرمایه8

 85/2 56/5 124 .منطقی و عاطفی در خانواده . تقویت ارتباطات9

 92/2 47/5 124 باوری.. به کارگیری نوجوانان و جوانان در امور مختلف جامعه برای رسیدن به خود10

 

)جایگزین کردن  2دهد که راهکار شماره داری نشان میشود، آزمون آماری به طور معنامشاهده می 16طور که در جدول شماره همان

های )افزایش نظارت حوزه 6باالترین رتبه و راهکار شماره  02/6های مثبت( با میانگین ها و برنامهیحات سالم و درگیر کردن افراد درفعالیتتفر

بندی راهکارها برای کاهش اثرات منفی ناشی از آن کمترین رتبه را در اولویت 49/4امنیتی و ضرورت عقلی فیلترینگ( با میانگین  -سیاسی

 رد.دا
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 يريگجهيبحث و نت
شد. طبق  ییشناسا زدیشهر  یصدوق دیو شه یآزاد اسالم ،یدانشگاه دولت انیدانشجو نیدر ب یمجاز یفضا های بیآس ق،یتحق نیدر ا

 ی هایو باز نیترشیب لی( موبالیماهواره و موبا ون،یزیتلو ،یاانهیرا یهایباز نترنت،ی)ا یمجاز یفضا لهیپنج وس نیانجام شده در ب ی هایبررس

 .داشته است بیآس های کانال نیرا ب ریتأث نیکمتر ای انهیرا

با  اندانشجوی        ارتباط در مجازی فضای در مؤثر وسایل از استفاده مخرب اثرات و ها سؤال پژوهشی اول درباره آسیب های یافته

است که  یگروه نیگفت خانواده اول ی توانم  افتهی نیا نییر تب. دی باشد( همسو م1384زاده ) زنجانی پژوهش های¬ها با یافتهخانواده

 .ی گذاردم یمنف ریتأث یبر روابط خانوادگ یمجاز یفضا های بیارتباط دارند و آس نبا آ انیدانشجو

و  انانشجوید        ارتباط در مجازی فضای در مؤثر وسایل از استفاده مخرب اثرات و ها سؤال پژوهشی دوم درباره آسیب های یافته

توان گفت ی م افتهی نیا نیی. در تبی باشد(  همسو م2007و همکاران ) تایری( و چ2003) انگیپژوهش  یهاافتهیآنها با  یلیتحص تیوضع

 یلی. عدم تمرکز حواس در کالس درس، اُفت تحصگذاردیم  ریاست که بر فرد تأث هایی¬فضا نیترخانواده از مهم طیمح وندانشگاه همچ طیمح

 .است یلیدر اُفت تحص یمجاز یفضا های بیامتحانات از جمله   آس امیدر ا لیوسا نیو استفاده از ا

و اثرات مخرب در بُعد  بیآس جادیاز لحاظ ا یمجاز یموثر در فضا لیاستفاده از وسا نیب ایکه آ ی باشدم نیسوم ا یپژوهش سؤال

پژوهش  های افتهیکه با  دیگرد دییسوم تأ پژوهشی سؤال ها، داده لیو تحل هیتجزوجود دارد؟ بعد از  یتفاوت معنادار انیدانشجو یسازگار

. در ی باشد( همسو م2010( و گلدمن )2010(، هولتز و همکاران )1384و همکاران ) ی خانی(، عال2003) انگی(، 2007و همکاران ) تایریچ

و نشاط را  یموجبات شادمان گرانیشدن دارد و معاشرت سالم با د یتماعاج لیم یگفت انسان فطرتاً در سراسر زندگ ی توانم افتهی نیا نییتب

 .ی کندمحدود م ایاست که آن را ناسالم  رگذاریروابط تأث نیا یبر رو یختلفامّا عوامل م آوردیفراهم م

که با  دیگرد دییتأ نایدانشجو یعباد -یاعتقاد تیدر وضع یمجاز یفضا لیوسا یو اثرات منف ها بیچهارم در مورد آس یپژوهش سؤال

همه کارشناسان و استادان در امر  یگفت امروزه برا ی توانم ها افتهی نیا نیی. در تبی باشد( همسو م1386) یو افهم انیآقامحمد های افتهی

 یمذهب زانیبر م ی تواندم یمجاز یاست و فضا یاجتماع یزندگ یمهم برا اریاز موارد بس یمجاز یثابت شده است که فضا تیو ترب میتعل

 –یدرباره مسائل اعتقاد یمشابه دیعقای کنند استفاده م یمجاز یاز فضا یمتفاوت زانیکه به م یبگذارد. مطمئناً افراد ریتأث انیبودن دانشجو

 لیتبد ایو پو جامعه زنده کیرا به  ینیجوامع بسته و ساکن به جوامع باز و بر خط، تالش دارد جوامع بسته د لیبا تبد نترنتیندارند. ا یعباد

 یو فضاها نترنتیاز ا یرگی بهره رشیضمن پذ ایو  ی پردازندم ییبه مقاومت نها ای ینیو تبادالت، جوامع د لیتبد ریمس نیکه در ا د،ینما

ا مانند سانسور ر هایی نسبت به آن کنترل کنندیتالش م ن،یدارند. بنابرا یآن ابراز م یرا در مورد آثار منف ی هاییگرانشده توسط آن، ن جادیا

 (.1386 مانزاده،یو ا یکردن اعمال کنند )سجاد لتریمثل ف ییابزارها قیکردن از طر

 انهیرا ی هایباز نترنت،یاعم از ا یمجاز یمؤثر در فضا لیآن است که استفاده از وسا کنندهانیبه دست آمده ب های افتهی ق،یتحق نیا در

 ،یو معنو یاعتقاد تی، وضع ،یدر پنج بُعد خانوادگ ژهیبه و انیبر دانشجو یبار انیو ز ی، منف یمخرب راتیتأث یدارا لیماهواره و موبا ،ای

 یاز ابزارها یرگی و با بهره ای جنگ رسانه قیاز طر ی خواهندکه دشمنان م ی شودمشاهده م ن،ی. بنابرای باشدم یو روان یسازگار یلیتحص

رفتار مخاطبان و به  تیو در نها التیبرسانند و بر عواطف ، افکار، تما بیما آس نیسرزم یاربناهیبه طور نهان به ز ای متنوع و مدرن رسانه

در جهت آموزش و  هایی شیهما یبرگزار ن،یهمچن ی دهند،کار را با دست خودمان انجام م نیبگذارند، و آنها ا ریتأث انیانشجوخصوص، د

 .رودیدشمن به شمار م یااقدامات در برابر جنگ رسانه گریاز د یمجاز یفضا داتیها و تهددر مورد فرصت انیدانشجو هیتوج
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