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بررسی تأثیر فضای مجازی برگرایشات نو در ادبیات آینده
مطالعه موردی ( :دانش آموزان دور دوم متوسطه شهرستان بافت )
کبری رحیمی  ،سعداهلل رحیمی  ،سودابه موسوی

چکیده
این تحقیق مطالعه موردی است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو با شاخص های توصیفی گویه ها و
روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجام گرفت .نتایج همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که
بین میزان پاسخگویی و خشنودی اجتماعی در فضای مجازی و باال رفتن سطح آگاهی افراد رابطه مثبت معناداری وجود ندارد،
درحالی که بین تاثیر فرهنگی فضای مجازی با باال رفتن سطح آگاهی افراد رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان داد که  84/5درصد تغییرات میزان آگاهی مربوط به تاثیر فضای مجازی به عنوان
یک عامل اجتماعی است به طوری که سطح آگاهی و تاثیر فرهنگی بیشترین سهم را در تغییرات ادبیات آینده دانش آموزان در
جامعه هدف دارند .نتیجه اینکه تاثیر این گونه تحقیقات می تواند راهکاری کاربردی برای تسهیل امور تصمیم گیری در سطوح
مختلف برنامه ریزی به همراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :فضای مجازی ،ادبیات آینده ،سطح آگاهی ،تاثیر فرهنگی
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.9مقدمه
از آنجا که رابطه اجتماعی مجازی بین انسانها روز به روز فراگیر و گسترده نر میشوود ،نیواز اسوت در بواگ نگورش اجتمواعی
خانواده ها در روند تحصیلی فرزندانشان ،از طرف دست اندر کاران امور تعلیم و تربیت برنامه های منسجم و محکمی ارائه شوود
که با برنامه های کلی امر آموزش و پرورش ،هماهنگی و انسجام در کواربرد و اهوداف داشوته باشود .هودف ایون مقالوه علموی و
پژوهشی معرفی و بررسی تاثیر رویکردهای نظری اخیر درخصوص توصیف و یافتن خاستگاههای یک فرهنو

مجوازی و بوازبرد

آن در ادبیات آینده است .اینکه ،آیا فضاهای ارتباطی و اجتماعی اینترنت بور ادبیوات آینوده تاثیردارنود؟ آیوا نظامهوای ارزشوی
فرهنگی ملی یا قومیِ فضای مجازی حاکم بر ادبیات آینده است؟ جوامع مختلف تحوت تواثیر تحووالت بسویار گسوترده علموی
تکنولوژیک به سمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکهای در حال حرکت می باشند و منظور از جامعه شبکه ای ،جامعهای اسوت
که ساختار آن متاثر از فناوری روز و رو به پیشرفت در آینده است .در جامعه شبکهای ،جوامع با چوالش هوایی ماننود بیعودالتی
اجتماعی ،ادبیات نو ،گونه گونی اجتماعی ،تمایز پذیری ،شالوده شکنی و کنش های اجتماعی مواجه هستند .از طرفی ،دولت ها
نیز با فرصت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در پژوهش ،نوآوری ،تعامل و همزیستی جهانی ،شکل گیری هویوت سویال و
غیره مواجه هستند .به نظر می رسد ،به سبب چالش های نو ،انسجام فرهنگی اجتمواعی و هوویتی و نوور گرایشوات در جامعوه
اطالعاتی و بخصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،کمابیش بوا ناهمواهنگی هموراه باشوند .فراینودجهانی شودن بوا
گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی ،دنیای اجتماعی افراد را بزرگتر نموده و احساس کنترل ناپذیر شدن چنین دنیوایی را در
آنها به وجود می آورد .از آنجا که دانش آموزان ،هنرجویان و جوانان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه در ارتباط با شعور جمعی
و آگاهی عمومی قرار دارند ،مورد توجه رسانه ها هستند و این امر سبب می شود ،رشد عقالنیت درجامعه ،نیازهای جدید را کوه
به وسیله رسانه ها و فضای مجازی به وجود آمده ،کنترل کند و در نهایت سبب گسترش روابط جدید در میان انسان ها شوود و
ای ن آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی جوامع را به سوی دستیابی به حقوق و درک این آگاهی و بصیرت به آینده سوق دهد.

.2پیشینه
هدف بررسی تاثیر رویکردهای نظری اخیر درخصوص توصیف و یافتن خاستگاه های یک فرهن

مجوازی و بوازبرد آن در بوین

دانش آموزان دخترانه دوره دوم متوسطه شهر ستان بافت است .روش تحقیوق ،پیمایشوی ،و جامعوه آمواری پوژوهش را ،دانوش
آموزان و هنرجویان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان بافت به تعداد  445نفر تشکیل داده اند که از طریوق جودول کرجسوی
مورگان حجم نمونه 85نفر به دست آمد و به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخواگ شودند .جهوت تودوین اطالعوات از
پرسشنامه محقق ساخته با هفت گویه استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای یک جامعه 85نفری است ،بوا اطالعواتی کوه بوه
دست آمد نشان داد این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است .در پیشوینه پوژوهش ،اصوطالح شوبکههای اجتمواعی را بورای
نخستین بار بارنز ،در سال  2554طرح کرد از آن پس بهسرعت به شویوهای کلیودی در تحقیقوات و مطالعوات بودل گشوت .در
تئوری شبکه اجتماعی سنتی ،یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میشود که یک مجموعهای از نهادهوای اجتمواعی کوه
شامل مردم و سازمان هوا کوه بوه وسویله مجموعوهای از روابوط معنویدار اجتمواعی بوه هوم متصول هسوتند و بوا هوم در بوه
اشتراکگذاشتن ارزشها تعامل دارند .شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انوار روابط چون دوستیها و روابط چهره به چهره
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متمرکز است اما ،خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز اسوت ،کوه
به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیایی در درون مرزهوای ملوی ،تبودیل شودن بوه یوک ارتبواط
خصوصی و شخصی و دور بودن از هر نور کنترل ،بهوسیلهای بیبدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شدهاند و زمینههای تمایول بوه
گرایشات نو و تاثیرگذاری در ایجاد تغییرات خارج از کنترل دولوت هوا و نهادهوای قودرت را در جواموع بوه وجوود آوردهانود .از
برجسته ترین ویژگی های پیکره ادبیات نو ،که در فضای مجازی شکل گرفته است ،مباحث مجازی متضاد و گاه متناقض دیوده
می شود  .بسیاری از پژوهشگران این تناقض ها را بررسی می کنند .فیشر ،رایت و پوستر به طور مشخص به مقایسوه پیشوگویی
آرمانگرایانه و غیر آرمانگرایانه در گفتمان حاکم بر اینترنت می پردازند .بوستر و جردن 8،براین باور هستند که اینترنت در درون
اشکال متضاد دارد ،گاه سوق می دهد و گاه کج خلقی را ترسیم می کند ،یعنی ماهیت یکسان نودارد .ایون وسویله جهوانی اموا
غیرکلی ،آزادیخواه و انحصارطلب ،قدرتمند و سریع ،در تحول به سوی اهداف خویش است .به باور لوریا و ویگوتسکی انسان هوا
به منظور ارتباط خود با دیگران و خود و محیط از ساختارهای روانشناختی متفاوتی بهره موی برنود .سواختارها در قالوب نشوانه
هایی چون مکانیزم های ارتباطی زبانی و غیر زبانی هستند؛ ساختارها در قالب ابزارهایی دسته بندی می شوند کوه در پردازنوده
طیف وسیعی از الگوها و روش های رفتاری دیگری هستند که فرد به منظور ارایه عملکرد موثر درون یک فرهن

یا جامعه آنها

را فرا می گیرد .هویت گمشده ،حاصل شرایط جدید فضای دو قطبی و جهوانی شوده کنوونی اسوت .در جواموع کنوونی هویوت
نامعلوم ،در رشد صنعت ارتباطات و بویژه فضای مجازی اینترنت و شبکه های اجتماعی سوایبری در حوال تکووین اسوت .اسوتر
براین مطلب تاکید دارند که « ،فضای مجازی آزادترین محیطی است که انسان تاکنون تجربه کرده ،البتوه ایون دانوش نیوز در
حال تکامل و تغییر و تحول است و از این رو به شکل کنونی پایدار نیست .گاه منابع هویت سواز سونتی و تغییورات معموول در
جوامع را تضعیف و کارها را اغلب با مشکل روبرو کرده است»  ]2777[7؛ « تنها در کشورهای جهان سوم و کشورهای در حوال
توسعه محدود نیست و نخواهد بود به گونه ای که در جهان امروز هیچ جامعه ای نموی توانود از تواثیرات ناشوی از ایون مسواله
برکنار بماند و محدودیت همواره الهام بخش کسانی است که در پی یافتن دانشی نو و دانستن بیشوتر هسوتند .کسوتلز بور ایون
اعتقاد است که« فرهن

هکری اساس فرهن

مجازی است و ارزش های شایسته ساالرانه ،مفهوم اولیه جامعه مجازی و آزادی

فردی باالیی را به همراه دارد ]2741[8 ».جردن معتقد است که« فرهن

مجازی ،نیرویی است که فرهن  ،سیاست و اقتصواد

را می سازد و قدرت فناوری را قدرتی تعریف می کند که نظام هنجاری فرهن

مجوازی را شوکل موی دهود8 » .وی بوه جنبوه

راهبردی قدرت مجازی باور دارد .وی در سال 4112همانندکستلز ،زبان انگلو -امریکایی و فرهن

متعصوبانه فضوای مجوازی را

که به اعتقاد او اساس بر رقابت و صور اطالعاتی لیبرال و ایدئولوژی های آنارشیسوتی اسوتوار اسوت را بررسوی نموود .و ویلیوامز
( )4117شاخه شاخه شدن موضور و رفتن ذهن در پی تکرار و تلقین را مطرح کرد « .فارغ از شکافهای به وجود آمده ناشی از
فرایند رسانههای نوین ،شکاف نسلی موجود ناشی از تحوالت ساختاری و جمعیتی جامعه ایوران باعوث شوده انتقوال ارزشهوا و
آموزهها در قالب سنت از نسلی به نسل دیگر با اختالل رو به رو شود .این پدیده از یک سو ،به روند انتقال فرهنو

آسویب موی

رساند و از سوی دیگر ،حافظه تاریخی را مختل میسازد و بدین ترتیب ،انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی دورههای پیشین بوه
زمان حاضر با دشواری انجام میشود[ 2».ربیعی ]285،2747،سایر پژوهشهای انجام شده توسط محققان دیگر بهویژه تحقیوق
ساروخانی و رضایی قادی ،]2752[ 4کوهی و حسنی ،]2752[ 5نشاندهنده آن هستند که با گسوترش روزافوزون رسوانههای
نوین همچون شبکههای اجتماعی مجازی ،بهویژه در جوامع در حال گذار ،روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی میانجامود.
این رسانهها میتوانند در نگرشها و رفتار شهروندان تاثیر گذار باشند و باعث کاهش همودلی ،احسواس تعلوق ملوی و انسوجام
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اجتماعی شوند .اینگلهارت با طرح مفهوم انقالگ خاموش ،بر این باور است که با ورود سریع ارزشها و ایدههای جدید از طریوق
تکنولوژیهای نوین اطالعاتی و ارتباطی میتوان گسستهای جدی در مبانی هویتی جامعه ایجاد کرد .همچنان که کاستلز بیان
کرده است ماهواره و اینترنت بوا دگرگوون سواختن بنیوادین ماهیوت ارتباطوات ،نقوش تعیینکننودهای در تغییور و شوکلدهی
فرهن ها و هویت ملی شهروندان ایفا میکنند[8 ».کاستلز.]747 -748 :2741 ،

آمارهای توصیفی گویه های پژوهش.جدول9
گویه ها

میانگین انحراف استاندارد

بیشترین نمره

کمترین
نمره

گرایشات نو در ادبیات آینده در فضای مجازی

448-752

24/55

7/28

انعطاف پذیری هویتی

275-752

28/48

8/27

پاسخگویی و خشنودی اجتماعی

248-752

22/47

4/75

سهولت تغییر ارزش ها

427-752

28/85

7/11

سطح آگاهی اجتماعی

425-752

77/54

8/25

تاثیر فرهنگی فضای مجازی

451- 752

71/57

5/54

ترویج خرده فرهنگهای مجازی(ارتباط دهنده)

275- 752

22/42

4/47

درجدول فوق ،تاثیر فرهنگی فضای مجازی  ، 45 /1پاسخگویی و خشنودی در فضای مجازی ،78 /1گرایشات نو در ادبیات
آینده در فضای مجازی  ، 48 /1انعطاف پذیری هویتی در فضای مجازی ،48 /1سهولت تغییر ارزش ها در فضای مجازی75/1،
های مجازی به عنوان یک ارتباط دهنده ،47/1،سطح آگاهی اجتماعی 45/1 ،است.

 ،ترویج خرده فرهن

توصیف متغیر یا گویه های پژوهش.
متغیر

میانگین انحراف استاندارد

بیشترین نمره

کمترین
نمره

گرایشات نو در ادبیات آینده

448 -752

24/55

7/28

انعطاف پذیری هویتی

275 -752

28/48

8/27

پاسخگویی و خشنودی اجتماعی

248 -752

22/47

4/75

سهولت تغییر ارزشها

427 -752

28/85

7/11

سطح آگاهی اجتماعی

425 -752

77/54

8/25

تاثیر فرهنگی فضای مجازی

451 -752

71/57

5/54

275 -752

22/42

4/47

ترویج خرده فرهن

های مجازی
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در جدول شماره  ، 4میانگین انحراف معیار در متغیر ترویج خرد فرهن

ها کمترین و سطح آگاهی اجتماعی بیشترین ضریب

را دارند.
نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنف
مقدارآماره

گویه های پژوهش
سطح آگاهی فرهنگی اجتماعی

 1/527و425/1

انعطاف پذیری هویتی

 1/455و817/1

گرایشات نو در ادبیات آینده

 2/127و 458/1

پاسخگویی و خشنودی اجتماعی

 2/215و272 /1

سهولت تغییر ارزش ها

 1/752و 427 /1

تاثیر فرهنگی فضای مجازی

 1/752و454/1

ترویج خرده فرهنگهای مجازی( ارتباط دهنده)

 1 /284و251/2

مقدارآماره کلموگروف -اسمیرنف

متغیرهای پژوهش
گرایشات نو در ادبیات آینده

 2/127و 1/458

سطح آگاهی فرهنگی اجتماعی

 527/1و 425/1

انعطاف پذیری هویتی

 455/1و 817/1

پاسخگویی و خشنودی اجتماعی

 2/215و 1/272

ترویج خرده فرهنگهای مجازی(ارتباط دهنده)

 284/1و 251/2

سهولت تغییر ارزش ها

 752/1و 427/1

تاثیر فرهنگی فضای مجازی

 752/1و 1/451

در استخراج داده ها ،با یک توزیع نرمال روبرو هستیم و سطوح معنوی متغیرهوای پوژوهش بویش از  ، 15/1و آموار اسوتنباطی
فرضیه ها  14-است .از اینرو آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان متغیر ها مناسب است .با توجوه بوه داده هوای
جدول شماره  7میان سطح آگاهی و میزان تاثیر فرهنگی در گرایشات نو افراد رابطه معنا داری وجوود دارد .اموا ،بوا توجوه بوه
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول شماره 7میان آگاهی فرهنگی و تواثیر فرهنگوی رابطوه معنوا داری وجوود نودارد .در
جدول همبستگی سطح معناداری  15/1است و همبستگی مشاهده شده  174/1است .این دلیلی کافی برای تایید ایون فرضویه
است که رابطه ای میان پاسخگویی و اعتماد اجتماعی و درصد آگاهی افراد وجود ندارد .توجه به نتایج جودول شوماره 7رابطوه
معنا داری میان میزان پاسخگویی مجازی و خشنودی اجتماعی و درصد آگاهی افراد وجود دارد .باتوجه به سطح معنی داری به
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دست آمده در جدول ،همبستگی کمتر و میزان این همبسوتگی  441/1اسوت .فرضویه تحقیوق کوه داللوت بور 1/15از سوطح
معناداری بین پاسخگویی و اعتماد اجتماعی و میزان آگاهی ،مورد تایید است .با توجه به نتایج ،رابطوه معنواداری میوان میوزان
پاسخگویی و خشنودی اجتماعی و در صد آگاهی افراد وجود دارد .همبستگی جودول1/15و همبسوتگی مشواهده شوده 712/1
است و رابطه معنا دار مثبت میان میزان پاسخگویی و اعتماد اجتماعی و درصد آگاهی افراد و تاثیر فرهنگی باشد وجوود دارد و
مورد تایید است با توجه به سطح معناداری و همبستگی مشاهده شده  841/1است .می تووان گفوت فرضویه  15/1همبسوتگی
سطح معناداری کمتر است .میان اعتماد اجتماعی و آگاهی افراد رابطه معنادارمثبت وجود دارد و تایید می شود .فرضیه تحقیق
که داللت بر رابطه همبستگی کمتر از سطح معناداری /1و همبستگی  757/1و این رابطه میان اعتماد و سطح آگواهی و
تاثیر فرهنگی را تایید می کند .جدول شماره  7نتیجه آزمون فرضیه ها براساس ضریب همبستگی پیرسون را اینگونوه در خوود
جای داده است .سوطح معنواداری  15/1رابطوه پاسوخگویی و خشونودی اجتمواعی و سوطح آگواهی  ، 174/1- 785/1رابطوه
تاثیرفرهنگی و سطح آگاهی  441/1 -74 1/1و رابطه تاثیرخرده فرهن

های مجازی و سطح آگاهی  1/118- 712/1و رابطوه

سهولت در تغییر ارزش ها و سطح آگاهی افراد متغیر  841/1 -1112اختصاص دارد .پیداکردن میزان و سوهم اثور متغیرهوای
مستقل در تبیین آگاهی و برجسته سازی بین دانش آموزان دور دوم متوسطه در سطح شهر بافوت موی باشود .بوه عبوارتی بوا
کمک از رگرسیون چند منظوره به تعیین و پیش بینی درصد واریانس آگاهی افراد از تاثیر فضای مجوازی بور ادبیوات آینوده در
بین دانش آموزان دور دوم متوسطه شهرستان بافت از رگرسیون خطی با روش ورود همزمان استفاده شده است.
شرح جدول شماره  ،8تحلیل رگرسیون با روش ورود ، betaسطح معنی داری ،fضریب رگرسیون، pآماره  R 4 R ، Tضوریب
همبستگی تعدیل شده همزمان متغیر ،مالک متغیر پیش بین در گویه سوطح آگواهی 1/751 -1/745 - -4/14- 1/1112
1/117گرایشوات نوو ادبیوات آینوده  1/444 - 4/81 - 1/124 - 1/445 - 4/54 -1/118تواثیرفرهنگی - 1/454-7/14 . /788-1/712-1/144پاسخگوی و خشنودی اجتماعی 1/147 - 1/517 -1/787سطح معناداری ./787است .پایگواه جودول
شماره  8نشان می دهد ،فرضیه مبنی بر وجود رابطه چندگانه بین متغیرهای مستقل با سطح آگاهی افراد نمونه معنوادار اسوت.
ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل مذکور و آگاهی افراد است بدین معنوی کوه بوا ورود متغیرهوای مسوتقل بوه
معادله رگرسیون  ./745و ضریب تعیین ./57برای تعیین سطح آگاهی ./745درصد از واریانس متغیر وابسوته تعیوین موی
شود که در سطح 2 12/1معناداراست .ضریب تعیین R4= ./744برای تعیین میزان اثرگذاری هریک از متغیرهوا بودین شورح
است که تاثیرفرهنگی ، β= ./454گرایشات نو در ادبیات آینده β= ./445و سهولت تغییر ارزشها β= ./744معنوادار اسوت .در
هر یک از گویه های تاثیر فرهنگی  1./455و سطح آگاهی ./744و ترویج خرده فرهن

های مجازی  1./445بدین شورح اسوت

که تاثیر فرهنگی معنادار است .به عبارت دیگر این سه گویه دارای بیشترین سهم  ،به عبارت دیگور ایون سوه متغیور بیشوترین
سهم را در تبیین واریانس متغیر آگاهی افراد در فضای مجازی در دانش آموزان در دور دوم متوسوطه شهرسوتان بافوت دارنود.
ضریب همبستگی ، pدر تاثیرفرهنگی  ، ./788 ./- 1/144- 7754 ./ -712- ./14سطح آگاهی-./ 751- 745./ -4 / 14-./...2
،./7..گرایشات نو در ادبیوات ./744-4/ 81- ./24. -./445 -4 /54- ./..8پاسوخگویی و خشونودی،7/4.-./47.- ./517-./787 ،
نتایج آزمون بر اساس همبستگی پیرسون میان سن افراد این سوال اول همبستگی با سطح معنادار این پرسش به ذهن متبوادر
می شود که آیا میان رشته تحصیلی و آگاهی افراد  217/.- 84/.رابطه است و با توجه به این مسواله کوه رشوته تحصویلی یوک
مقیاسی گسسته است در حالیکه آگاهی افراد یک مقیاس پیوسته است دلیل کافی برای وجود ارتباط میان آنها وجود ندارد .در
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بررسی این مطلب از آزمون همبستگی ا تا در سوال اول با آزموون اول و در سووال دوم بوا آزموون دوم اسوتفاده شودکه ضوریب
همبستگی  .48/.به دست آمد و رابطه میان رشته تحصیلی و میزان آگاهی افراد مورد آزمون رد شد.

 .3یافته های جانبی
تبیین واریانس متغیر آگاهی افراد در میان دانش آموزان مورد مطالعه شهر بافت رابطه معناداری وجود دارد و یک سوال مطرح
می شود که آیا میان سن دانش آموزان و میزان آگاهی آنان رابطه معناداری وجود دارد که با توجه به نتایج از سطح معناداری
است می توان گفت  1/257است و همبستگی مشاهده شده 1/15بدست آمده که ضریب همبستگی بیش از سطح معناداری
دلیل کافی برای تایید این سوال وجود ندارد.

 .4نتیجه گیری
هرگاه انسان ها در گذر زمان با همنوعان تعامل برقرار کند ،نیاز به پیوستگی و هم اندیشی دو طرفانه شوکل موی گیورد کوه در
فرایند تعلیم و تربیت و نهادینه کردن پیوند خانواده و محیط تعلیم و تربیت ،اندیشه مربیان آموزشی هم دخیل موی شوود ،کوه
همه در فرهن

تعامل توجیه پذیر می شود و اگر به فرهن

جدید منجر شود ،باید به طور دقیق مورد توجوه باشود .در فضوای

مجازی ،فناوری های کامپیوتری شبکه ای ،فرایند های ساختار فرهنگی را شکل می دهند ،گاه مانع می گردنود و گواه مسودود
می کنند ،به گونه ای که گاه ،شکل گیری این فرایند را آسان تر موی نماینود .در اغلوب اوقوات مباحثوات در خصووص ماهیوت
فرهن

مجازی زیاده روی می شود و اغلب شکاف آگاهی نادیده گرفته می شود ،اما نکته ای آشکار اسوت کوه در حووزه تعامول

کامپیوتر -انسان ،دیگر زمان کافی و مقتضی برای تمرکز بر تعامل میان ماشین و انسان وجود نودارد .هور کوششوی در راسوتای
های فضای مجازی در نظر گیرد که فناوری هوای کوامپیوتری

بررسی ارتباطات انسانی شبکه ای باید تعامل انسانی را با فرهن

مسبب آن بوده اند ،و هستند .نتایج پژوهش نشان داد اغلب افراد در فضای مجازی ،خود را در شرایطی ایدهآل و دست نیوافتنی
تعریف میکنند و در مواجهه با واقعیت دچار نوعی گمشدگی هویتی میشوند .به نظر میرسد این بحران ،پایهسواز بحورانهوای
سیاسی و اجتماعی در جوامع درحال توسعه باشد؛ که بحرانهای هویتی دوره پساصنعتی و فضای مجازی را نیز تجربه میکند.
مسائل هویتهای قومی و سهولت تغییر ارزش ها و نور گرایشات در آینده با اینکه ،بوه گونوه ای نامحسووس اسوت ،بوا خورده
فرهن

های مجازی که در فضای مجازی تحوالت خاص خود را دارد ،بی ارتباط نمی باشد .آنچه در حال حاضر با توجه به رشد

فزاینده شبکههای اجتماعی ،مورد نیاز است ،برنامه ریزی برای منابع هویتساز جدید را ،با توجه بوه فضوای مجوازی در برناموه
ریزی های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی الزامی می سازد.
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