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چکیده 
هدف از این پژنهش بررسی آسیبهای رسانهها ن فضای مجازی به صوص بر فرهنگ ن هویت بومی با عزت نفس ن نگرشهای
ناکارآمد در دانشجویان د تر دهر کازرنن است .در این تحقیق از رنش کاربردی ن توصیفی از نوع پیمایشی استفاده دده است.
جامعۀ آماری آن را دانشجویان دهر کازرنن تشکیل میدهند .پژنهش توصیفی ن از نوع همبستگی است ن به منظور گردآنری
دادهها از پرسشنامۀ محققسا ته استفاده دده است .پرسشنامه را به پست الکترننیک دانشجویان ارسال نموده ن در نهایت 111
دانشجو پرسشنامه را تکمیل کردند .نتایو تحلیل آزمون  tتکمتغیره نشان داد که استفاده از فضای مجازی بهنیژه ماهواره
باعث کاهش معنویت در بین دانشجویان دده است ن تأثیر منفی بر افسردگی دارد ن همچنین منجر به انزنای اجتماعی
دانشجویان دده است .نتایو تحقیق حاکی از آن بود که بین هویت غیربومی ن عزت نفس رابطۀ معنادار منفی نجود دارد.
همچنین بین هویت غیربومی ن ودبا تگی نیز رابطۀ معنادار مثبت نجود دارد .یکی از آسیبهای جدی رسانهها ن فضای
مجازی از بین بردن فرهنگ ن هویت ایرانی اسالمی دانشجویان بوده است که منجر به آسیبهای جبرانناپذیر دیگری واهد
دد .از بین رفتن هویت بومی به نوبۀ ود باعث افزایش انزنای اجتماعی ن افسردگی میدود .این آسیبهای رنانشنا تی باعث
ا تالل در نظام انواده میدود که در این زمینه انواده باید آموزش الزم را دیده ن به طور جدی مراقب فرزندان ود بادد.
واژههایکلیدی:رسانهها ن فضای مجازی ،فرهنگ ن هویت بومی ،انزنای اجتماعی ،معنویت ن افسردگی .
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 .1مقدمه 
نگرانی درباره ی جوانان ن تغییرات فرهنگی ،عمری به درازای تاریخ بشری دارد یربیعی .)1133،11،فرآیند هویت
یابی در دنران مدرن تغییر دکل داده است .درگذدته ،مکان نقش کلیدی در لق هویت اجتماعی افراد دادت،
چراکه افراد کمتر با دنیای ار ارتباط دادتند ن ارتباط رندررن با اطراف ایشان در محیط پاک ن سنت های بومی،
محلی ،بخش اعظم هویت آنها را دکل می داد .به دنباال مدرنیته ن بساط تکنولوژ ی های نوین اطالعاتی ن ارتباطی
مانند اینترنت ،نقش مکان در دکل دهی به هویت بسیار کمرنگ دد ،چرا که رسانه ها ن تکنولوژی های ارتباطی
قادرند فرد را از مکان ودش جدا کنند ن به جهان پیوند بزنند .درنتیجه افراد با منابع هویت یابی بی دماری رنبرن
هستند ن هویت یابی دکل غیرمحلی ن جهانی پیدا می کند ینوابخش.).1 ، 113. ،
دگرگونی های ارزدی انواده ها ن نسل ها ،یکی از عناصر کلیدی نظام فرهنگی جامعه به دمار می رند که
دنا ت آنها ،نقش بسزایی در دناسایی تحوالت فرهنگی دارد .مطالعه تحول ن تغییر ارزدی ،رندی برای دنا ت
تحوالت اجتماعی عمده است .می توان اذعان دادت که بر اسار تحوالت ارزدی ،جریان تحوالت آینده در جامعه
چگونه است .به نظر می رسد ریشه بسیاری از مسایل اجتماعی ن ناهنجاری های رفتاری چه در سطوح فردی ن چه
در رفتار گرنهها ،جریان ها ن اقشار اجتماعی ،نادی از حالت عدم تعادل ن سیالیت ن طی گونگی نظام ارزدی است
یحاضری .)11، 1131 ،دگرگونی فرهنگی از طریق جایگزینی نسل ها صورت می گیرد .مطالعه دکاف های ارزدی به
ما در فهم مکانیسم های این تغییر ن تحوالت کمک می نمایدیاینگلهارت .)31،1131 ،با توجه به اینکه تغییر ن تحول
امری گریز ناپذیر است ،دناسایی مکانیسم های این تحول در نظام ارزدی دانشجویان بخصوص در سط رد ن میانه
می تواند امکان دستکاری در نقشه سازماندهی سا تار آینده ایران را فراهم آنرد ن از نقوع بی هویتی یا اغتشاش
هویتی ن یا چند هویتی در بین نسل های متفانت بکاهد ن فرصت الزم را جهت تغییر ن تبدیل رنند های تغییر
ارزدی نادرست را برای سیاست گذاران حوزه فرهنگی فراهم آنرد .از نظر جور ریتزر ،ارزش های اجتماعی در زمره
ناقعیات اجتماعی غیرمادی به دمار می رنند یریتزر.)31،1131،
اگبرن ن نیم ک درکتاب زمینه جامعهدناسی معتقدند که ارزش اجتماعی ناقعه یا امری است که مورد اعتنای
جامعه قرار گیرد .ارزش اجتماعی انگیزه گرایش اجتماعی میدود .گرایشهای اجتماعی تمایالتی کلی هستند که در
فرد به نجود میآیند ن ادراکات ،عواط ن افعال ان را در جهات معینی به جریان میاندازند .مانند گرایش اجتماعی به
ثرنت اندنزی ن تحصیل ،مقام ،دهرت ن نظایر آنی برن ن ک  .)1.1،1133 ،بنابراین از نظر جامعه دنا تی ،ارزش
های اجتماعی به عوامل ن عناصری اطالق می دود که اکثریت مردم یک جامعه به اهمیت ن اعتبار آن پی برده اند ن
به صورت ناقعیات ن امور درآمده اند که نیازهای مادی ن معنوی افراد جامعه را برآنرده می سازند.
رنند تغییرات اجتماعی چنان سرعت ن عمقی یافته که پا برجاترین عرصه حیات بشر یعنی فرهنگ را در نوردیده
ن ما را در میانه یک دگرگونی جدی فرهنگی قرار داده است .تحولی که بارها آن را جدی ترین تحول فرهنگی از
کش آتش تاکنون می داندینیت .)211 ،1..3،ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحوالتی
که در فضای مجازی بوجود آمده است ،بسیاری از کارکردهای انواده ها را دچار ا تالل کرده است .در مباحث
آسیب دنا تو نهاد انواده ،یکو از محورهاى مهم ،بررسو آسیب هاى نادو از تحوالت انواده است .تحوالتو که
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ود منشأ برنز دگرگونو هایو عمیق ن اساسو در نوع رنابط ن ارزدهاى انوادگو مو بادند .بسیارى از این تحوالت
ن دگرگونو ها از بیرنن ،بر انواده تحمیل مو دود .از زمانو که اینترنت نارد فضاى زندگو انسان دده تا به امرنز،
علو رغم تمام محاسن ن مزایاى آن ،یکسرى دغدغه ها ن نگرانو هایو را بر انواده ها تحمیل نموده است .موضوعی
که در تمام جوامع موضوعیت دادته ن محدند به جامعه ن یا اقلیتی اص نمی دود .به دلیل نیژگی های اص
فضای مجازی ن نو بودن این پدیده ،بسیاری از نالدین فرصت ،امکان ن یا توان کافی برای دنا ت دقیق این فضا ن
کاربردهای آن را به دست نیانرده اند ن عدم آدنایی مناسب آنها با این فضا ن در مقابل استفاده رنزمره نوجوانان ن
جوانان ن حتی کودکان از این فضا باعث دده است که یک فضای محرمانه ن صوصی در دا ل انه برای فرزندان
ایجاد دود ن آنها بدنن دغدغه ن بدنن احسار نجود ناظر بیرننی به سایت های مختل در این فضا دسترسی یافته ن
بعضاً به دلیل نیژگی های سنی ن دخصیتی ن کنجکانی های ود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند.
با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع ،در جامعه ما نیز در سال های ا یر به فن آنری اطالعات ن
ارتباطات توجه زیادی دده است .نلی در این رابطه آسیب های جدی نجود دارد که ضرنری به ریشه یابی آن
پردا ت .کشور ما از نظر بهره مندی از اینترنت در بین  133کشور جهان رتبه  33را دارد که بر اسار طبقه بندی
اتحادیه جهانی مخابرات جزء کشورهای متوسط به دمار می رند 11 .درصد استفاده کنندگان اینترنت را قشر جوان
تشکیل می دهند ن میانگین صرف دده برای اینترنت  12دقیقه در هفته است یصادقیان.).3،1131 ،
 .2پیشینهتحقیق 
محمدرضا حافظ نیا ن همکاران ی)1131در تحقیق ود با عنوان تأثیر جهانی ددن بر هویت ملی نشان دادند که
گسترش فرایند های جهانی ددن در قالب فن آنری اطالعات ن ارتباطات زمینه ساز تقویت هویت فرنملی یقومی ن
مذهبی) ن تضعی هویت ملی است.
بهزاد دنران ی )1131در رساله دکتری ود در دانشگاه تربیت مدرر با عنوان هویت ملی ن تعامل در فضای
سایبرنتیک به این پرسش اساسی می پردازد که آیا تجربه فضای سایبرنتیک موجب تضعی هویت ملی کاربران می
دود؟ نتایو حاکی از آن بود که تعامل با فضای مجازی موجب تضعی هویت ملی کاربران نمی دود ن در ناقع
تأثیری بر هویت ملی کاربران ندادته است.
یاسمی نژاد ،آزادی ن امویی ی )11.1در پژنهش ود به این نتیجه دست یافتند که فضای مجازی می تواند
امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد ،زیرا اینترنت با نجود این که می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه
اطالع رسانی به کار گرفته دود تا آن جا که گاهی از آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده می دود ،نلی این
فنانری مدرن با تمام فوایدی که دارد ،تهدیدها ن طرهایی نیز برای جامعه ن بشر دادته است .به طوری که امرنزه،
بخش عمده ای از جرایم مربوط به حوزه ی کامپیوتر ،اینترنت ن فضای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار
داده اند.
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علی محمد جوادیی )1131در مطالعات نشان می دهد که استفاده از اینترنت به علت اینکه فعالیتی زمان گیر
است ،می تواند بر رنابط اجتماعی ن انوادگی ن مدت تعامل فرد با انواده اش تأثیر بگذارد ن حتی آن را کاهش
دهد.
به گزارش رنزنامۀ نیویورک تایمز ،نتایو پژنهشی که به منظور دنا ت تأثیر اجتماعی ن رنان دنا تی اینترنت
بر رنی  13.نفر در  31انوار در یک سال انجام گرفته ن اینترنت در این نمونه افراد عمدتاً برای ایجاد ارتباط مورد
استفاده قرار می گرفت ،نشان می دهد که استفاده از اینترنت با کاهش ارتباطات مشارکت کنندگان در پژنهش با
اعضای انواده در محیط انه ،کاهش اندازه حلقه اجتماعی آنها ن افزایش احسار افسردگی ن تنهایی همراه بوده
است .مؤلفان نتیجه گیری کردند که آنچه با استفاده از اینترنت از دست رفته ،حضور فیزیکی فرد برای دیگری بوده
استی دریفور)11:1131،
کریستوفر ساندرز ی )2112در تحقیقات ود با عنوان نقش اینترنت در افسردگی ن انزنای اجتماعی نوجوانان
نشان داد که استفاده ی زیاد از اینترنت با پیوند ضعی اجتماعی مرتبط است ن میزان استفاده از اینترنت با
افسردگی ارتباط چندانی ندارد.
ابری ی )1133نقش مثبت فضای مجازی را در عرصه ی ظهور القیت مورد تأکید قرار داده است ،زیرا فنانری
دیجیتالی ن جامعه ی دبکه ای ،افراد را به سوی زندگی ای سوق داده است که در آن می توانند با اتخاذ نقشی فعال
ن الق ،به صورت فردی یا جمعی در سا تن چیزی جدید سهیم بادند ،در فرایند هم آفرینی درکت کنند ن به
ودیابی ویشتن کمک کنند .کیفیت آزادی بخشی اینترنت ،کاربران اینترنتی را دعوت می کند تا به تفکر ،تجربه،
بازی ،فعالیت های گرنهی ن ارتباط بپردازند .اینترنت همواره محیطی را لق کرده است که همگان می توانند با
تکیه بر توانایی ها ن استعدادهای ود دست به ابداع ن القیت بزنند .از میان رفتن محدندیت مکان ،زمان ،نبود
کنترل ن انتقاد ،نادنار ماندن ،امکان یال پردازی ن تنوع گوناگون محیط های اینترنتی فرصت مناسبی را برای
برنز القیت فراهم می کند.
علی محمد جوادیی )1131در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش های انواده نشان داد که میزان
پذیرش در اینترنت ،نارد فضای صمیمیت ددن ن میزان استفاده از اینترنت تأثیر منفی بر ارزش های انوادگی دارد.
ایلناز سجادیان با عنوان ارتباط بین افسردگی ن انزنای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان ن جوان با مدت زمان
رنزانه معمول کاربری اینترنت رابطه مثبت بین افسردگی ن انزنای اجتماعی با مدت زمان استفاده از اینترنت در
کاربران نوجوان ن جوان را نشان داد.
کشتی ارای ن اکبریان ی )11.1با معرفی عصر جدید به عنوان عصر پردتاب ارتباطات ،نرند بسیار ساده ن سریع،
حداقل محدندیت برای دسترسی ،برقراری ارتباط با سراسر دنیا به ادکال مختل ن عدم نجود محدندیت زمانی ن
مکانی ،دسترسی به پایگاه های اطالعاتی مختل ن درکت در فعالیت های اقتصادی ،علمی ،فرهنگی ،هنری ،مذهبی
ن  ...را از نیژگی های بی بدیل آن بر دمرده اند.
آفونسو اطرنشان می کند که استفاده از اینترنت سبب ایجاد احسار بدبختی ،انزنای اجتماعی ،تنهایی ،دنری
از انواده ن به طور کلی کاهش سالمت رنانی است .دنری از انواده ن دنستان نوعی حالت رنانی است که به آن
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انزنای اجتماعی می گویند .تنهایی ن از دست دادن حمایت های اجتماعی ،دن متغیر یدن بعد) نشان دهنده انزنای
اجتماعی هستندیآلونسو.)1...،111،
 .3تحلیلآماری 
در پژنهش حاضر به بررسی تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ ن هویت بومی ،انزنای اجتماعی ،افسردگی،کاهش
معنویت ،ودبا تگی پردا ته ایم .با استفاده از یک پرسشنامه الکترننیکی 111 ،پرسش نامه به پست الکترننیک
دانشجویان ارسال دد که  111پرسش نامه به صورت کامل تکمیل دده بود .در این تحقیق جهت بررسی اعتبار یا
رنایی از اعتبار صوری استفاده دده است .بدین طریق که پس از تهیه ن تنظیم پرسشنامه ،آن را به اساتید ن
صاحبنظران رنش تحقیق نشان داده ن در نهایت با توجه به اظهار نظر آنها به رفع ایراد پرسشنامه اقدام دده است.
برای بررسی پایایی متغیرهای مورد مطالعه ،از ضریب آلفای کرننباخ استفاده دده است .در این تحقیق برای بررسی
سوال های عمومی مطرح دده در پرسش نامه ،از فنون آمار توصیفی ن برای بررسی ن تجزیه ن تحلیل سوال های
ا تصاصی ،از فنون آمار استنباطییآزمون  tتک متغیره ن تحلیل مسیر) استفاده دده است .داده های جمع آنری
دده بوسیله پرسش نامه توسط نرم افزار  spssمورد تجزیه ن تحلیل قرار گرفته است .پرسش نامه این پژنهش از
طی مقیاسی لیکرت یکامال موافقم ت ا کامال مخالفم) پیرنی می کند ن سوال های آن بر اسار متغیرهای ارائه دده
در مدل تحقیق ن در جهت پاسخ به آنها می بادد.
 .4فرضیههایتحقیق 

 -1بین متغیرهای استفاده از فضای مجازی ن کاهش معنویت رابطه معنی داری نجود دارد.
 -2بین متغیرهای استفاده از فضای مجازی ن از دست دادن هویت رابطه معنی داری نجود دارد.
 -1بین متغیرهای استفاده از فضای مجازی ن انزنای اجتماعی رابطه معنی داری نجود دارد.
 -1بین متغیرهای کاهش معنویت ن ود با تگی رابطه معنی داری نجود دارد.
 -1بین متغیرهای کاهش معنویت ن افسردگی رابطه معنی داری نجود دارد.
 -3بین متغیرهای از دست دادن هویت ن افسردگی رابطه معنی داری نجود دارد
جدنل زیر رابطه بین متغیرهای تحقیق ،مقادیر ضریب گاما ،سط معنی دار هریک از ضرایب ن تأیید یا رد ددن
فرضیه ها را نشان می دهد.
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 -1مدلمفهومی:
کاهش معنویت
افسردگی
استفاده از فضای مجازی

از دست دادن هویت

ودبا تگی
انزنای اجتماعی

 .5یافتههایتحقیق 

 -2نتایجآزمون tتکمتغیره
مولفه 

میانگی 

اختالفمیانگی 

انحرافمعیار 

t

df

Sig

کاهش معنویت

1391

19.3

191..

1911

31

1 .111

از دست دادن هویت

13932

1932

1933

219131

31

1 .113

انزنای اجتماعی

21911

1911

1913

3911

31

1 .111

افسردگی

23933

1933

1931

3933

31

1 .111

ودبا تگی

2191

291

39111

1933

31

1 .111

نتایو آزمون  tتک متغیره حاکی از آن است که در مورد همه مولفه ها مقدار  Sigمشاهده دده از مقدار بحرانی
جدنل در سط طای  1911کوچکتر است.
به عبارت دیگر  Sigمشاهده دده در سط  Sig > 1911معنی دار است.
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مشخصههاینکویبرازندگی 

-3
مشخصه 


برآورد 

نسبت مجذنر کای به درجه آزادی ی)x2/df

2/11

دا ص برازندگی تطبیقی )(CFI

1/..

دا ص نکویی برازش )(GFI

1/..

دا ص تعدیل دده نکویی برازش )(AGFI
جذر برآنرد ناریانس طای تقریب )(RMSEA

1/.3
1/111



 .6نتیجهگیری 
فضای مجازی جایگاه نیژه ای در سا تار زندگی اجتماعی پیدا کرده ن پدیده ای است که تأثیرات زیادی بر
جنبه های مختل آن از جمله بر بنیانی ترین نهاد اجتماعی یعنی انواده گذادته است .در ناقع فضای مجازی نسل
جدیدی از فضای رنابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر یلی زیادی ندارند ،توانسته اند به وبی در زندگی مردم
جا باز کنند .مردم بسیاری در سنین مختل ن از گرنه های اجتماعی متفانت در فضای مجازی کنار هم آمده اند ن از
فاصله های بسیار دنر در دنیای ناقعی ،از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند .امرنزه رنش های ارتباطی با
دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است .پست الکترننیک ،پیام های کوتاه ،چت رنم ها ،نب پایگاه ها ن بازی ها،
رنش هایی برای گسترش ن حفظ رنابط اجتماعی دده اند .رنزانه نزدیک به چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از
اینترنت استفاده می کنند ن یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ،برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است .داید عیب
اصلی ارتباط های اینترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی ،اساساً بر متن استوار است ن بنابراین ،از نشانه های
بصری ن دنیداری در تعامل های رن در رن بی بهره است .تعداد قابل توجهی از سایت ها در دبکه ی اینترنت ،به طور
جدی درایط رنانی ن نفسانی نوجوانان ن جوانان ن بزرگساالن را متأثر کرده ،زمینه ی بر ی از گرایشها ،تمایالت ن
رفتارهای نامطلوب از جمله ود ارضایی ،ارتباطات غیرا القی ،ادتیاق به برقراری رنابط ناپخته ،ناسنجیده ن
نامشرنع جنسی را هموار نموده است ن به آن سرعت می بخشد .نتایو حاکی از آن بود که استفاده از فضای مجازی
منجر به کاهش معنویت در دانشجویان ،افسردگی ن از ودبا تگی می دود .همچنین استفاده از فضای مجازی
منجر به از دست دادن هویت ن افسردگی می دود .نهایت اینکه یکی از علت های انزنای دانشجویان استفاده از
ماهواره ن دبکه های اجتماعی می بادد.
 .7پیشنهادات 
 با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان ن جوانان هستند ،فرهنگ سازی برای کاهشپیامدهای آن ضرنری است .لذا اطالع رسانی ،آموزش نحوه استفاده صحی از این فنانری می تواند مؤثر ناقع گردد.
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 برگزاری جلسات آموزدی از سوی مصادر امور فرهنگی در دهرستان ها به منظور آدنا نمودن ن اطالع رسانی بهنالدین در مورد فنانری های جدید به نیژه اینترنت ن دبکه های اجتماعی مجازی.
 پخش آگهی های آموزنده از سوی نزارت فرهنگ ن ارداد اسالمی در رادیو ن تلویزیون در جهت افزایش آگاهیانواده ها در صوص طرات نادی از اینترنت.
 گذراندن انقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرنن از انه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی ،احسار أل نکنندن جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.
 طراحی بازی های رایانه ای به گونه ای که در آنها انواع طرات موجود در فضای مجازی ن راهکارهایی جهتآدنایی ن مقابله با آنها تعبیه دده است.
 طراحی ن تدنین بخشی در کتاب های درسی در ارتباط با آدنایی دانش آموزان با فنانری های جدید ،اینترنت نطرات بالقوه آنها.
 هنجارسازی های مثبت ن ترنیو فرهنگ استفاده از اینترنت ن فضای مجازی.مراجع 
جوادی ،علی محمد .ی .)1131بررسی میزان ن نوع استفاده از اینترنت ن تأثیر آن بر ارزش های انواده در بین دانش آموزان
دبیرستان های مدارر دنلتی ناحیه 1مشهد ،پایان نامه دنره کاردناسی اردد دانشگاه فردنسی.
ابری ،انسیه .ی .)1133فضای مجازی عرصه ظهور القیت ،انلین کنفرانس ملی القیت دناسی مهندسی ن مدیریت نوآنری
ایران.
ربیعی ،علی ن احسان داه قاسمی .ی .)1133بزهکاری ن بزرهگی :آسیب دناسی فردی ن اجتماعی رنابط مجازی در ایران :یک
رنیکرد کیفی ،مجله رفاه اجتماعی ،پاییز ،دماره.11
ساندرز ،کریستوفر .ی .)2113استفاده از اینترنت ،افسردگی ن انزنای اجتماعی کودکان .فرهنگ ن پژنهش ،دماره . 11.
گیدنز ،آنتونی .ی .)1133جامعه دناسی ،ترجمه حسن چاندیان ،تهران :نشر نی.
دریفور ،هربرت .ی  .) 1131درباره اینترنت؛ نگاهی فلسفی به اینترنت ،ترجمه علی مالئکه ،تهران :نشر گام نو.
حافظ نیا ،محمدرضا .ی .)1131تأثیر جهانی ددن بر هویت ملی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های دنلتی دهر تهران.
فصلنامه ژئوپلیتیک .سال دنم .دماره  1ن .1
حاضری ،علی محمد .ی .)1131مسائل اجتماعی متأثر از تعارض ارزش ها در دنران گذار ،نامه انجمن جامعه دناسی ایران،
دماره چهارم.
دنران ،بهزاد .ی .)1131فضای سایبرنتیک ن هویت اجتماعی .پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرر.
یاسمی نژاد ،عرفان؛ آزادی ،اکرم؛ امویی ،محمدرضا .ی .)11.1فضای مجازی ،امنیت اجتماعی ،راهبردها ن استراتژی ها ،همایش
ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه ی پایدار.
نوابخش ،مهرداد؛ هادم نژاد ،فاطمه؛ زاددم پور ،نحید .ی .)113.بررسی آثار اینترنت ن موبایل در تغییر هویت جوانان2.-11
سال استان مازندران .جامعه دناسی مطالعات جوانان.
کشتی ارای ،نرگس؛ اکبریان ،اکرم .ی .)11.1عصر مجازی ن چالش های پیش رن ،انلین کنفرانس بین المللی دهرنند مسئول.
ریتزر ،جور  .ی .)1131نظریه جامعه دناسی در دنران معاصر .ترجمه محسن ثالثی ،تهران :علمی.
اینگلهارت ،رننالد .ی .)1131تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،مریم نتر ،تهران :انتشارات کویر.
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