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اختر سلطانی 1

چکیده
هویــت اجتماعــی بــه ویژگی هایــی اشــاره دارد کــه یــک جامعــه را از جوامــع دیگــر متمایــز می کنــد. ایــن مقولــه 
کــه بــا ورود شــبکه هاي اجتماعــی مجــازي، دچــار تغییــر و تحــوالت عمــده ای شــده اســت، بیــش از هــر گروهــی، 
در ارتبــاط بــا جوانــان اهمیــت می یابــد؛ چراکــه جوانــی، مرحلــۀ تکویــن هویت مســتقل و اســتقالل یابی آنان اســت. 
در ایــن زمینــه یکــی از پدیده هــاي انکارنشــدنی در کشــور مــا، گســترش روزافــزون کاربــرد کامپیوتــر و شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی از ســوي جوانــان اســت. نگارنــده بــا هــدف بررســی رابطــۀ میــان وضعیت اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی و هویــت اجتماعــی دانشــجویان بــه انجــام ایــن پژوهــش دســت یازیــد کــه جامعــۀ آمــاري آن 
را 130 نفــر از دانشــجویان رشــتۀ مدیریــت تشــکیل داد. حجــم نمونــه هــم بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 97 نفــر 
محاســبه شــد و تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS22 انجــام گرفــت. جهــت ســنجش ابعــاد 
ــرای ســنجش وضعیــت اســتفاده از  هویــت اجتماعــی از شــاخص های هویــت قومــی، دینــی، ملــی و جهانــی و ب
شــبکه های اجتماعــی مجــازی از پرســش نامۀ محقق ســاخته اســتفاده شــد. ســنجش روایــی نیــز بــا اســتفاده از روش 

روایــی صــوری انجــام گرفــت. 
ــنجش  ــش نامۀ س ــاخ پرس ــای کرونب ــب آلف ــه ضری ــان داد ک ــری، نش ــزار اندازه گی ــی اب ــنجش پایای ــج س نتای
هویــت اجتماعــی، 0/717 و در حــوزۀ ســنجش وضعیــت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، 0/778 می باشــد کــه 
نشــان دهندۀ پایایــی پرســش نامه در ســطح مطلــوب اســت؛ همچنیــن نتایج ایــن پژوهــش نشــان داد که میان اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و کلیــۀ ابعــاد مطرح شــده در حــوزۀ هویــت اجتماعــی، بجــز هویــت ملــی و هویت 
دینــی، رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. نتایــج تحلیــل رگرســیونی به شــیوۀ گام بــه گام نیز نشــان داد که تنها 
مؤلفــۀ هویــت جهانــی، وارد مــدل رگرســونی اســتفادۀ دانشــجویان از شــبکه های اجتماعی مجــازی شــده و این بعد، 

بیشــترین اثــر را بــر هویــت اجتماعی داشــته اســت.
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مقدمه و بیان مسئله
در جوامــع ســنتی، فــرد بــه واســطۀ اقتــدار ســنت ها و ســاختارهاي درون ملــی، هویــت می یافــت و مــکان 
و ســرزمین بــا تقویــت مرزهــاي طبیعــی، اجتماعــی و فرهنگــی، نــه تنهــا هویت ســازي را آســان تر 
می کــرد؛ بلکــه بــه خاطــر نیــاز بــه تــداوم و پایــداری، منبعــی مهــم در تأمیــن هویــت بــه شــمار می رفــت؛ 
امــا بــا شــکل گیري، رشــد و گســترش تجــدد )مدرنیتــه( و جهانی شــدن؛ همچنیــن بــا پیشــرفت و اقتــدار 
ــاختارهاي  ــنت ها و س ــرزمین، س ــکان  )س ــت م ــد گسس ــی، رون ــن ارتباط ــاي نوی ــگفت آور فناوري ه ش
داخلــی( و فضــا شــتاب یافتــه اســت کــه ایــن امــر، رشــته هاي پیونــد دهنــدۀ فضــاي اجتماعــی بــا مــکان و 

ــد. ــاره می کن ــن را بیــش از پیــش پ ســرزمین معی
»هویــت اجتماعــی1  مجموعــه ای از خصوصیــات و مشــخصات اجتماعــی، فرهنگــی، روانــی، فلســفی، 
زیســتی و تاریخــی همســانی اســت کــه بــر یگانگــی یــا هماننــدی اعضــای آن داللــت می کنــد و آن را در 
یــک ظــرف زمانــی و مکانــی معیــن، بــه طــور مشــخص، قابــل قبــول و آگاهانــه، از ســایر گروه هــا متمایــز 

ــز، 1381: 22(. می ســازد« )جنکین
طــرح مباحــث مربــوط بــه هویــت، هرچنــد در آغــاز، متوجــه بحــران هویــت بــود؛ ولــی بعدهــا بــه ســمت 
بازســازی هویــت در جوامــع گوناگــون تغییــر مســیر داد. بــا پیدایــش مدرنیتــه، تصــوری از هویــت اجتماعــی 
انســان ها، همچــون ســوژه ای یکپارچــه، متحــد و متمرکــز، شــکل گرفــت. دگرگونی هــای بــه وجــود آمــده 
ــوم  ــون توجــه عل ــه ای کــه در کان ــه گون ــان انســان ها شــد؛ ب در جوامــع مــدرن، باعــث بحــران هویــت در می
اجتماعــی؛ به ویــژه روان شناســی اجتماعــی قــرار گرفــت. مقولــۀ هویــت اجتماعــی بــا ورود شــبکه هاي مجازي، 
دچــار تغییــر و تحــوالت عمــده ای شــد. جهــان مجــازي بــا خصیصه هایــی چــون: بی مکانــی، فــرا زمــان بــودن، 
تکثــر داشــتن، قابلیــت دسترســی همزمــان بــه طــور نســبی و ... از جهــان واقعــی جــدا می شــود. عامــل بنیادیــن 
در شــکل گیري هویت هــاي اجتماعــی، تعامــالت انســانی اســت؛ در واقــع هنگامــی کــه فــردی بــه تعامــل بــا 
دیگــري می پــردازد، هویــت خــود را بــه عنــوان عضــوی از جامعــه پیــدا می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، هویــت در 
بســتر تعامــالت اجتماعــی2  تعریــف می شــود. ظهــور فناوري هــاي نویــن ارتباطــی، دگرگونــی بنیادینــی را در 
تعامــالت و ارتباطــات انســانی ایجــاد کــرده اســت؛ چنان کــه کاســتلز3  معتقــد اســت انتقــال فرهنــگ از طریــق 
ارتباطــات صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن حــوزۀ فرهنــگ کــه نظام هایــی از عقایــد و رفتارهــا را شــامل می شــود، 
بــا ظهــور تکنولــوژي جدیــد، دســتخوش دگرگونی هــاي بنیادیــن می شــود. اینترنــت و ارتباطــات کامپیوتــري 
مبتنــی بــر آن، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دســتاوردهاي انقــالب ارتباطــی - اطالعاتــی در آغــاز هــزارۀ ســوم، 
بــه ارتباطــات معنایــی تــازه بخشــید و موجب دگرگونــی در تعامــالت اجتماعی شــد. تاکنون حضــور فیزیکی، 
بــرای ایجــاد تعامــل و رابطــه الزم بــود؛ ولــی در ارتباطــات کامپیوتــري، طرفیــن رابطــه بــدون اینکــه همدیگر را 

1. Social identity
2. Social interaction
3. Manuel Castells

اختر سلطانی



دوره شانزدهم شماره 50 و 51 )بهار و تابستان 1395(

126

فصل نامة علمي- ترويجي

بررسی رابطۀ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی...

ببیننــد در فضایــی بــه اصطــالح مجــازي بــا هزینــه اي نســبتاً کمتــر بــه تعامــل می پردازنــد. 
»اینترنــت بــا دو ویژگــِی خــود بــر هویــت اجتماعــی تأثیــر می گــذارد: یکــی اینکــه بــا درهــم شکســتن 
مرزهــاي مرســوم گروهــی و متعاقــب آن، تغییر در برجســتگی تشــابه و تفاوت، بیشــترین تأثیر را بــر هویت هاي 
اجتماعــی می گــذارد؛ دیگــر آنکــه گمنامــی یــا جعــل نــام بــه معنــاي پنهــان داشــتن هویــت کــه در ارتباطــات 
کامپیوتــري امــري ممکــن و معمــول اســت، در روشــنی و اهمیــت مرزبندي گروهــی و در نتیجه معنــاي هویت 
اجتماعــی تأثیــر می گــذارد« )دوران، 1381: 22؛ محســنی تبریــزي و هاشــمی، 1390: 36(. هویــت اجتماعــی، 
بیــش از هــر گروهــی، در ارتبــاط بــا جوانــان اهمیــت می یابــد؛ بــه ایــن دلیل کــه جوانــی، مرحلۀ تکویــن هویت 
مســتقل و اســتقالل یابی آنــان اســت. در ایــن زمینــه یکــی از پدیده هــاي انکار نشــدنی در جهان؛ از جمله کشــور 
مــا، گســترش روزافــزون کاربــرد کامپیوتــر و شــبکه های اجتماعــی مجــازی از ســوي جوانــان اســت؛ چنان کــه 
نتیجــۀ تحقیــق بیابانگــرد )1387( نشــان می دهــد، بیشــتر کاربــران اینترنــت، جوانان هســتند کــه 35 درصــد آنان 
بــه خاطــر حضــور در چــت روم، 28 درصــد بــراي بازي هــاي اینترنتــی، 30 درصــد بــه منظــور چــک کــردن 

پســت الکترونیکــی و 25 درصــد بــرای جســتجو در شــبکه هاي جهانــی از اینترنــت اســتفاده می کننــد. 
تمایــل بشــر بــه اجتماعــی بــودن و اجتماعــی کــردن، وی را بــر آن داشــت تــا محیــط اینترنــت را بــه یــک 
جامعــۀ مجــازی تبدیــل کنــد. ایــن مهــم اکنون با توســعۀ محیــط مجــازی در قالــب وب معناگــرا و ایجــاد رابطۀ 
تعاملــی، در ســاختار شــبکه های اجتماعــی مجــازی ظاهــر شــده اســت. »شــبکه های اجتماعــی مجــازی، نســل 
جدیــدی از صفحــات اینترنتــی هســتند کــه بــر اســاس نیــاز مخاطبــان طراحــی شــده اند. افــراد بــا ورود بــه ایــن 
شــبکه ها وارد دنیــای جدیــدی می شــوند کــه نشــأت گرفتــه و تأثیــر پذیرفته از فضــای واقعــی اســت و رویدادها 
و بحث هــا، حــول و حــوش دل مشــغولی های انســان معاصــر در دنیــای واقعــی صــورت می پذیــرد« )اکبــری و 

اکبــری، 1390: 16؛ نوابخــش، 1391: 38(. 
»شــبکه های  اجتماعــی1  مبیــن هویــت بی ثبــات، تغییرپذیــر و منعطــف انســان جدیــد اســت و هویــت ملــی 
در جامعــۀ اطالعاتــی بــه دلیــل ظهــور اجتماعــات مجــازي بــه شــدت تهدیــد می شــود. افــراد در اجتماعــات 
مجــازي - کــه تهدیــدي بــراي اجتماعــات واقعی هســتند - حداقــل در یک چیــز اشــتراك دارنــد و آن، عالیق 
و منافعــی اســت کــه بــه خاطــر آن، دور هــم جمــع شــده اند. ایــن منافــع کــه همــان دسترســی بــه اطالعــات 
اســت، هویــت را می ســازد؛ هویتــی کــه مــدام در حــال تغییــر و ناپایــدار اســت. هویــت افــراد در دنیــاي مجازي، 
هویتــی دیجیتالــی اســت. دیگــر ســرزمین، زبــان بومــی و محلــی، کشــور، نــژاد و فرهنگ ملــی، هویت افــراد را 
در اجتماعــات مجــازي تعییــن نمی کنــد؛ بلکــه منافعــی کــه باعــث جمــع شــدن آنهــا می شــود، هویــت آنهــا را 

می ســازد و اطالعــات، هویــت افــراد را در جامعــۀ جدیــد شــکل می دهــد« )بهرام پــور، 1383: 2(. 

   

1. Social Network
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اختر سلطانی

چارچوب نظری تحقیق
هویــت در مفهــوم جامعه شــناختی، فاصلــۀ میــان درون و بیــرون و حــوزۀ عمومــی و خصوصــی را پــر می کنــد. 
ایــن واقعیــت کــه مــا خــود را بــه درون هویت هــاي فرهنگــی می افکنیــم و در همــان زمــان، معانــی و ارزش آنها 
را درونــی و بخشــی از وجــود خــود می کنیــم، کمــک می کنــد تــا احساســات ذهنــی خــود را بــا مکان هــاي 
عینــی ای کــه در جهــان فرهنگــی و اجتماعــی اشــغال نموده ایم، هماهنگ ســازیم؛ بنابرایــن، هویت، ســوژه را به 
ســاختار متصــل می ســازد. در ادامــه بــه برخــی نظریــات مطرح شــده در زمینــۀ هویــت اجتماعی اشــاره می شــود:

نظریۀ استوارت هال
ــه کــرده اســت: الــف( ســوژۀ  ــرای ســوژه )هویــت( ارائ ــۀ تاریخــی متفــاوت را ب »اســتوارت هــال، ســه مرحل

ــال، 1383: 91(. ــدرن« )ه ــت م ــوژۀ پس ــناختی و ج( س ــوژۀ جامعه ش ــنگری؛ ب( س روش
ســوژۀ روشــنگری: »طبــق نظریــۀ هــال، ایــن ســوژه بــر مفهومــی از انســان بــه عنــوان فــردی تمــام و کمــال و 
یکپارچــه اســتوار بــود کــه ظرفیت هایــی مبنــی بــر تعقــل، آگاهــی و عمــل داشــت. مرکــز ایــن ســوژه، شــامل 
یــک هســتۀ درونــی بــود کــه بــا تولــد فــرد بــرای اولیــن بــار، ظاهــر و همــراه آن، شــکوفا می شــد؛ گویــی در 
سراســر زندگــی فــرد ذاتــاً همــان )همــواره یــا عینــاً ماننــد خــودش( باقــی می مانــد و مرکــز ذاتــِی خــود، هویــِت 

فــرد بــود« )تاجیــک، 1384: 93(.
ســوژۀ جامعه شــناختی: »همان طــور کــه جوامــع مــدرن، پیچیده تــر شــدند، اشــکال اجتماعی تــر و جمعی تــری 
بــه دســت آوردنــد و مفهــوم اجتماعی تــری از ســوژه ظهــور کرد کــه طبــق آن، فــرد بایــد دروِن صورت بندی ها 
ــر طبــق ایــن رویکــرد،  ــر دیــده می شــد.  ب ــزرگ حمایت کننــدۀ جامعــۀ مــدرن، مکان یافته ت و ســاختارهای ب
هویــت در کنــش متقابــل بیــن خــود و جامعــه شــکل می گیــرد. ســوژه هنــوز یــک هســته یــا ماهیــت درونــی 
دارد کــه مــِن واقعــی اســت؛ امــا مــن  واقعــی در گفتگوهــای مســتمر بــا جهــان  فرهنگــی بیــرون و هویت هایــی 

کــه ارائــه می دهــد شــکل می گیــرد و تعدیــل می یابــد« )همــان: 94(.
ــرون،  ــان درون و بی ــدارش می ــۀ پای ــا رابط ــور ب ــِی مذک ــناختِی تعامل ــدل جامعه ش ــت مدرن: »م ــوژۀ پس س
دســتاورد مهمــی بــرای نیمــۀ اول قــرن بیســتم بــود. بــا ایــن همــه، در همیــن دوره، تصویــر آشــفته کننده تر 
ــان  ــه نمای و آشــفته شــده ای از ســوژه و هویــت در جنبش هــای زیبایی شــناختی و روشــنفکری، شــروع ب
شــدن کــرد. ایــن بینش هــا چیزهایــی را کــه بایــد بــرای ســوژه های دکارتــی و جامعه شــناختی در مدرنیتــه 
ــدارد.  ــت ن ــی و ثاب ــتۀ ذات ــِت برجس ــت-مدرن، هوی ــوژۀ پس ــد. س ــی کردن ــی داد، پیش بین ــر روی م متأخ
هویــت بــه جشــنی مــواج تبدیــل می شــود کــه در ارتبــاط بــا شــیوه هایی از نظــام فرهنگــی شــکل می گیــرد 
ــی می شــویم و  ــا بازنمای ــه وســیلۀ آنه ــم ب ــه طــور دائ ــد و ب ــا را احاطــه کرده ان و متحــول می شــود کــه م

ــم« )هــال  ، 1987: 56(. ــرار می گیری ــورد خطــاب ق م
نظریۀ پیتر برگر
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ــی  ــاخت اجتماع ــی و س ــت جهان اجتماع ــد از: زیس ــت؛ عبارتن ــی معرف ــی جامعه شناس ــرو اصل دو قلم
واقعیــت. زیســت جهان اجتماعــی از آگاهــی کنشــگران؛ یعنــی شــیوه ای کــه انســان ها واقعیــت اجتماعــی را 
می ســازند، ســخن می گویــد. ایــن آگاهــی روزمــره، رشــته ای از معانــی مشــترك بیــن فــرد و دیگــران اســت و 
یــک زیســت جهان اجتماعــی را می ســازد. از منظــر جامعه شناســی معرفــت، هــر نــوع آگاهــی تنهــا در موقعیتی 
خــاص، موجــه و معنــادار اســت؛ لــذا دیالکتیــک بیــن آگاهــی و واقعیــت )ذهــن و عیــن(، باعــث ساخته شــدن 
واقعیــت اجتماعــی می شــود و توجــه بــه بعد آگاهــی )ذهــن و درون فرایندهای نهــادی(، فهــم واقعیت اجتماعی 
را مقــدور می ســازد. در ایــن چارچــوب، برگــر و همکارانــش با بررســی و تحلیــل رابطۀ بین مدرنیتــه و تغییرات 
چارچوب هــای شــناختی و بــه تبــع آن، واقعیت هــای اجتماعــی، بــه ایــن نتیجــه  رســیدند که تفاوت چشــمگیر و 
عظیمــی بیــن ســنت )زیســت جهان ســنتی( و جهــان مــدرن )آنهــا اشــاره ای بــه تفکیــک مــدرن و پســت مــدرن 
نمی کننــد( وجــود دارد. آنهــا معتقدنــد انســان بــه حکم انســان بودنــش، ناگزیر از زیســتن در یک جهــان؛ یعنی 
واقعیتــی اســت کــه بــه زندگــی معنــا می بخشــد و زیســت جهان در صــدد بیــان همیــن ویژگــی بنیــادی هســتی 
انســانی اســت؛ همچنیــن فهــم زیســت جهان بــرای تحلیــل جامعه شــناختی موقعیت هــای انضمامــی بســیار مهــم 

اســت« )برگــر و الکمــن ، 1375: 122(. 
بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری برگــر و همکارانــش، مرکزیـّـت برنامه  ریــزی زندگــی فــرد، در معنایــی 
اســت کــه او بــه زندگی نامــۀ خویــش )و نیــز معانــی فراگیــر جامعــه( نســبت می دهــد کــه همگــی بــه بــروز 
پیامدهــای بســیار مهــم هویتــی بــرای فــرد در جامعــۀ مــدرن دامــن می زننــد. منظــور آنهــا از هویــت، چیــزی 
نیســت کــه در روان شناســی علمــی توصیــف می شــود؛ بلکــه بیشــتر تجربــۀ واقعــی فــرد دربــارۀ خــود در 
یــک موقعیــت اجتماعــی خــاص منظــور اســت؛ بــه ســخن دیگــر، منظــور آ هــا از هویــت، »طریقــی اســت 
ــن  ــا، بخشــی از یــک ســاختار معی ــن معن ــه ای ــد. هویــت ب ــه تعریــف خــود می پردازن ــراد ب کــه در آن، اف
ــه داوری معرفت شــناختی یــا  آگاهــی اســت؛ از ایــن رو، تابــع توصیفــی پدیدارشناســانه )فــارغ از هرگون

روان شناســانه( اســت« )برگــر و الکمــن، 1381: 84(.

نظریۀ جنکینز
تعریــف جنکینــز از هویــت، در حقیقــت نقــد تعاریــف ذات گرایانــه و ایســتای هویــت اســت. بــه عقیــدۀ او، 
هویــت، مجموعــه ای از اطالعــات بنیــادی نیســت کــه صرفــاً »وجــود دارد«؛ بلکــه بایــد بــه ایــن امــر توجــه کرد 
کــه هویــت چگونــه »عمــل می کنــد« یــا »بــه کار گرفتــه می شــود«؛ همچنیــن بایــد بــه فراینــد و تأملی بــودن 
آن، ســاختار اجتماعــی هویــت در تعامــل و بــه عنــوان یــک نهــاد، توجــه کافــی مبــذول داشــت؛ زیــرا فهــم این 
فرایندهــا بــرای درك اینکــه هویــت اجتماعی »چیســت« نقشــی اساســی دارد؛ بنابراین هویــت را صرفــاً می توان 
ــردازان  ــرۀ نظریه پ ــز در زم ــز، 1381: 6(. جنکین ــد )جنکین ــدن«( فهمی ــا »ش ــودن« ی ــد )»ب ــک فراین ــون ی همچ
برســاختی هویــت قــرار می گیــرد. از نظــر او، هویــت اجتماعــی، درك مــا از ایــن مطلــب اســت کــه چــه کســی 

بررسی رابطۀ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی...
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هســتیم و دیگــران کیســتند و از آن طــرف، درك دیگــران از خودشــان و افــراد دیگــر )از جملــه خــود مــا( 
چیســت؛ از ایــن رو، هویــت اجتماعــی نیــز هماننــد معنــا ذاتــی نیســت و محصــول توافــق و عــدم توافق اســت و 
می تــوان در بــاب آن نیــز بــه چــون و چــرا پرداخــت )همــان: 8(. در نظریــۀ او، زمــان و مــکان نیــز بــه عنــوان منابع 
ســاخته شــدن هویــت در صحنــۀ اجتمــاع، اهمیــت کانونــی دارد؛ با این حال، برداشــت جنکینــز از ایــن دو عامل 
بــا فهــم رایــج اندکــی متفــاوت اســت: »در مــورد افــراد، در وهلــۀ اول، هویــت در تــن آنهــا جــای دارد. هویــت 
فــردی، همیشــه تجســم یافتــه اســت؛ گرچــه گاهــی به طــور مجــازی یا تخیلــی تجســم می یابد )بــرای مثــال، در 
آثــار داســتانی یــا اســطوره ها(. بــه طــور مشــابه می تــوان هویت  هــای اجتماعــِی جمعــی را در چارچــوب یــک 
ســرزمین یــا منطقــه جــای داد؛ حتــی اگــر آن ســرزمین، جایــی باشــد که طبــق اســطوره باید بــه آن بازگشــت یا 
آنکــه ســاختاری ســازمانی باشــد کــه نمــودار آن، مطابــق بــا یــک الگــوی جایگاهــی اســت. از آنجــا کــه تن هــا 
همیشــه در ســرزمین ها ســکنی می گزیننــد، فــرد و جمــع تــا حــدودی بــر هــم منطبــق می شــوند؛ عــالوه بــر این، 
در تجربــۀ شــخص از خــودش و دیگــران،  زمــان بــا مــکان مرتبــط اســت« )جنکینــز، 1381: 44(. مــکان، خــارج 
از چارچــوب زمــان معنــا نــدارد. در فرایندهــای شناســایی، زمــان دارای اهمیــت اســت؛ بــه دلیــل آنکــه هویــت، 

تــداوم دارد؛ ولــو آنکــه فقــط بــه طــور منطقــی از طــرف کســی ادعــا شــود یــا اینکــه بــه کســی انتســاب یابــد.

نظریۀ آنتونی گیدنز
نظریــۀ گیدنــز، جامعه شناســانه اســت و بــر ظهــور ســازوکارهای نویــن هویــت شــخصی، متمرکــز اســت کــه 
در عیــن حــال، هــم زاییــدۀ نهادهــای امــروزی هســتند و هــم بــه آنهــا شــکل می دهنــد؛ از ایــن جهــت، »خــود« 
مفهــوِم منفعلــی نیســت کــه صرفــاً تحت تأثیــرات بیرونی شــکل گرفتــه باشــد )گیدنــز، 1378: 16(. او بر اســاس 
رویکــرد تلفیقــی خــود )ســاختار و عامــل(، معتقــد اســت کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ بشــریت، »خــود« و 

»جامعــه« در محیطــی جهانــی بــا یکدیگــر بــه تعامــل می پردازنــد.
گیدنــز بــا تأکیــد بــر مســئلۀ شناســایی هویــت و آگاهــی بــه آن، معتقــد اســت کــه »هویــت شــخصی، بــه 
عنــوان پدیــده ای منتظــم، مســتلزم روایــت معینــی اســت؛ روایــت »خــود« بایــد صریــح و بــی امـّـا و اگــر باشــد. 
بــرای ایجــاد و اســتوار داشــتن مفهــوم جامعــی از »خــود«، یادداشــت های منظــم روزانــه و تدویــن زندگینامــۀ 
شــخصی از توصیه هــای عمــده اســت« )همــان: 113(. زندگی نامــه در زندگــی اجتماعــی مــدرن، هســتۀ اصلــی 
ــه،  ــد دیگــر متن هــای روایت گران ــد در تدویــن و تنظیــم آن، مانن هویــت شــخصی را تشــکیل می دهــد و بای

ابتــکار و خالقیــت بــه خــرج داد. 
گیدنــز در زمینــۀ نقــش ســاختارهای اجتماعــی بر آن اســت که »انتخاب شــیوۀ زندگــی و برنامه  ریــزی برای 
آن، عامل هــای اجتماعــی یــا عناصــر تشــکیل دهندۀ آن زندگــی نیســتند؛ بلکــه بــا موقعیت هایی نهادیــن، مرتبط 
هســتند کــه بــه افــراد کمــک می کننــد تــا بــه کنش هــای خــود شــکل دهنــد« )همــان(. او همچنیــن هویــت را 
امــری غیرقطعــی و متغیــر می دانــد؛ بنابرایــن محتــوای هویــت شــخصی یــا بــه عبــارت دیگــر، ویژگی هایــی که 

اختر سلطانی
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زندگینامــۀ شــخص از آنهــا ســاخته می شــود، ماننــد دیگــر عرصه هــای وجــودی، از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی 
متغیّر اســت )همــان: 85(.  

نظریۀ مانوئل کاستلز
کاســتلز، هویــت را فراینــد معناســازی بــر اســاس یــک ویژگــی فرهنگــی یــا مجموعــۀ بــه هــم پیوســته ای از 
ویژگی هــای فرهنگــی می دانــد کــه بــر منابــع معنایــی دیگــر، اولویــت داده می شــود. او می گویــد: »در جامعــۀ 
شــبکه ای،  بــرای اکثــر کنشــگران اجتماعــی، معنــا حــول یــک هویــت بنیــادی ســازمان می یابــد. ایــن هویــت 
اساســی در طــول زمــان و مــکان، قائــم بــه ذات اســت؛ اگرچــه ایــن رهیافت، بــه نحــوۀ فرمول بندی اریکســون از 
هویــت شــباهت دارد؛ امــا در اینجــا کانــون توجــه مــن، عمدتــاً معطــوف بــه هویــت جمعــی اســت تا بــه هویت 
فــرد؛ هرچنــد کــه فردگرایــی )کــه بــا هویــت فــردی تفــاوت دارد( نیــز می توانــد شــکلی از هویــت جمعــی 

باشــد« )کاســتلز، 1385: 22(. 
بــه نظــر کاســتلز تمــام هویت هــا برســاخته می شــوند؛ امــا مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه، از چــه 
چیــزی،  توســط چــه کســی و بــه چــه منظوری؟ بــرای برســاختن هویت هــا از مــواد و مصالحــی چــون: تاریخ، 
جغرافیــا، زیست شناســی، نهادهــای تولیــد و بازتولیــد، خاطــرۀ جمعــی، رؤیاهــای شــخصی،  دســتگاه و جهــاز 
قــدرت، وحــی و الهامــات دینــی اســتفاده می شــود؛ امــا افــراد، گروه هــای اجتماعــی و جوامــع، تمامــی ایــن 
مــواد خــام را می پروراننــد و معنــای آنهــا را مطابــق بــا الزامــات اجتماعــی و پروژه هــای فرهنگــی کــه ریشــه 
در ســاخت اجتماعــی و چارچــوب زمانــی- مکانــی آنهــا دارد؛ از نــو تنظیــم می کننــد. بــه نظر کاســتلز »اینکه 
چــه کســی و بــه چــه منظــوری هویــت جمعــی را برســازد، تــا حــد زیــادی تعیین  کننــدۀ محتــوای نمادیــن 
هویــت مــورد نظــر و معنــای آن بــرای کســانی اســت کــه خــود را بــا آن، یکــی می داننــد یــا بیــرون از آن 

تصــور می کننــد« )همــان: 24(.
اینکــه انــواع مختلــف هویت هــا چگونــه و بــه دســت چه کســی ســاخته می شــوند و چــه پیامدهایــی دارند، 
نمی توانــد بــه صــورت کلــی و انتزاعــی مــورد بحــث قــرار گیــرد؛ چراکــه ایــن امــر بــه متــن و زمینــۀ اجتماعــی، 
مربــوط اســت. بــه نظــر کاســتلز »سیاســت های مربــوط بــه هویــت را بایــد در جایــگاه تاریخــی خــود بررســی 
ــر اســاس رویکــرد  ــرای او، شــرط پیدایــش جامعــۀ شــبکه ای اســت. ب کــرد« )همــان( و ایــن زمینــۀ خــاص ب
مذکــور، کاســتلز بیــن ســه صــورت و منشــأ برســاختن هویــت، تمایــز قائــل می شــود کــه هــر کــدام پیامدهــای 

اجتماعــی خاصــی دارد:
هویــت مشــروعیت بخش: ایــن نــوع هویــت، توســط نهادهــای غالــب جامعــه ایجــاد می شــود تــا ســلطۀ 
آنهــا را بــر کنشــگران اجتماعــی گســترش دهــد و عقالنــی کنــد، بــا نظریه هــای ملی گرایــی همخوانــی 
ــیوه ای  ــه ش ــی ب ــه گاه ــاختاری را البت ــلطۀ س ــع س ــه مناب ــد ک ــاد می کن ــی  را ایج ــه ای مدن دارد و جامع

ــازد. ــی می س ــارض، عقالن پرتع

بررسی رابطۀ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی...
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هویــت مقاومــت: ایــن هویــت کــه شــاید مهمتریــن شــکل هویت ســازی در جامعــۀ امــروز اســت، بــه دســت 
کنشــگرانی ایجــاد می شــود کــه در اوضــاع و احــوال یــا شــرایطی قــرار دارنــد کــه از طــرف منطــق ســلطه، 
ــاد  ــه ایج ــازی، ب ــوع هویت س ــن ن ــتلز ای ــر کاس ــه نظ ــود. ب ــر آن زده می ش ــگ ب ــا داغ نن ــت ی ــی ارزش اس ب
جماعت هــا و اجتماعــات منجــر می شــود. »ایــن هویــت، شــکل هایی از مقاومــت جمعــی را در برابــر ظلــم و 
ســتم ایجــاد می کنــد و معمــوالً بــر مبنــای هویت هایــی )مثــالً ملی گرایــی مبتنــی بــر قومیــت( ســاخته می شــود 
کــه آشــکارا بــه وســیلۀ تاریــخ، جغرافیــا یــا زیست شناســی تعریــف شــده اند و تبدیــل مرزهــای مقاومــت را بــه 
جنبه هــای اساســی و ذاتــی آســان تر می کننــد« )همــان: 26(. »ایــن دســته، توســط نخبه هــا و بــه عنوان دســتگاهی 
بــرای عقالنــی ســاختن دیدگاه هــای آنهــا ســاخته می شــود. برنامــۀ ایــن هویت، تــالش بــرای ســاختن جامعه ای 

اســت کــه بــدون تبعیــض بــه تفاوت هــای فرهنگــی احتــرام بگــذارد« )انیــس، 1384: 104 و 105(.
هویــت برنامــه دار: »هنگامــی کــه کنشــگران اجتماعــی بــا اســتفاده از هرگونــه مــواد و مصالــح فرهنگــی قابــل 
ــن  ــه ای ــد و ب ــف می کن ــو تعری ــه از ن ــان را در جامع ــت آن ــه موقعی ــازند ک ــدی می س ــت جدی ــترس، هوی دس
ترتیــب در پــی تغییــر شــکل کل ســاخت اجتماعــی برمی آینــد، ایــن نــوع هویــت تحقــق می یابــد. مصــداق این 
هویــت، وقتــی اســت کــه فمینیســم از ســنگرهای مقاومــت و دفــاع از هویــت و حقــوق زنــان خــارج می شــود 
تــا پدرســاالری را بــه چالــش بکشــاند. بــه طبــع، هویت هایــی کــه در آغــاز بــه منزلــۀ هویــت مقاومــت شــکل 
می گیرنــد، ممکــن اســت مبلـّـغ برنامه هایــی شــوند یــا در طــول تاریــخ در میــان نهادهــای جامعــه بــه نهاد مســلط 
بــدل گردنــد و بــه منظــور عقالنــی کــردن ســلطۀ خــود، بــه هویت هــای مشــروعیت بخش تبدیــل شــوند؛ در 
واقــع، تحــول هویت هــا در ایــن توالــی نشــان می دهــد کــه از دیــدگاه نظریــۀ اجتماعــی، هیــچ هویتــی نمی تواند 
یــک جوهــر بــه شــمار آیــد و هیــچ هویتــی بــه خــودی خــود و خــارج از متــن تاریخــی اش، ارزش مترقــی یــا 

ارتجاعــی نــدارد« )کاســتلز، 1385: 24 و 25(. 
می تــوان گفــت انگیزه هــاي متفــاوت کاربــران بــرای اســتفاده از شــبکه های مجــازی، آنهــا را در موقعیتــی 

قــرار می دهــد کــه زمینه ســاز تغییــر هویتشــان اســت. 
ــار و پیامدهــاي حضــور در فضــاي  ــه آث ــه تعــدد، تفــاوت و پراکندگــی رویکردهــا نســبت ب ــا توجــه ب ب
مجــازي و مصــرف اینترنــت در تمامــی ابعــاد اجتماعــی، بخصــوص ابعــاد هویتــی؛ ارائــه و طــرح یــک رویکرد 
نظــري منســجم بســیار دشــوار اســت؛ به عــالوه بســیاري از نظریه پــردازان و جامعه شناســان معاصــر، بــا توجــه بــه 
نوظهــور بــودن ایــن پدیــده، بــه طــور حاشــیه اي و بســیار مجمــل بــه ایــن مســئله پرداختــه و گوشه چشــمی بــه 
برخــی از بخش هــاي آن داشــته اند؛ بنابرایــن بــراي تبییــن و تشــریح کامــل ســؤاالت و اهــداف مــورد نظــر ایــن 
تحقیــق، ضمــن دســته بندي برخــی نظریه هــای مربــوط بــه هویــت و فضــاي مجــازي، ســعی می شــود در قالــب 

ســه رویکــرد طراحی شــده، تحقیــق، پــی گرفتــه شــود: 
رویکــرد خوش بینانــه: در ایــن رویکــرد، بــا دیــد مثبتــی بــه اثرگذاري شــبکه هاي اجتماعــی بر هویــت اجتماعی 

اختر سلطانی
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افــراد نگریســته می شــود. ایــن رویکــرد را در نظریــۀ شــري تــرکل1  می تــوان دیــد. »او از  فضــاي مجــازي، بــه 
علــت ویژگی هــاي خــاص آن؛ از جملــه امــکان گمنامــی و حــذف نشــانه هاي فیزیکــی کــه بــه کاربــر، اجــازه 
ــازي  ــه آســانی نقش هــاي متعــدد و متفاوتــی را در زمان هــای مختلــف و مــورد پســند خــود، ب ــا ب می دهــد ت
کنــد، بــه عنــوان فضایــی رهایی بخــش یــاد می کنــد؛ چراکــه بــه کاربــر اجــازه می دهــد تــا در آن واحــد، خالق، 
بازیگــر، کارگــردان، تهیه کننــده و در مجمــوع، همــه کارۀ نمایــش مطلــوب خــود باشــد. نظریه پــرداز دیگــر 
در قالــب ایــن رویکــرد، هــوراد رینگولــد اســت. از نظــر وي، شــرکت در اجتماعــات مجــازي، از فشــارهاي 
ناشــی از وفــق دادن خــود بــا انتظــارات گروهــی و جمعــی در دنیــاي واقعــی می کاهــد و آزادي بیشــتري را در 
جهــت تحقــق خــوِد مطلــوب و ایــده آ ل و تعامــل بــا ســایریِن مطلــوب به فــرد می بخشــد؛ همچنین از فشــارهاي 

محیطــی و جغرافیایــی بــر کاربــر بســیار می کاهــد« )ذکایــی و خطیبــی، 1385: 123(.
رویکــرد بدبینانــه: در ایــن رویکــرد، بــا دیــدي منفــی بــه مســئلۀ هویــت در فضــاي مجــازي نگریســته می شــود. 
نظریه هــای منطبــق بــا ایــن رویکــرد، بــه طــور پراکنــده و در انتقــاد از نظریــات و رویکردهــاي نســبتاً خوشــبینانۀ 
برخــی پســامدرن ها شــکل گرفتــه اســت. بــر طبــق ایــن دیــدگاه، دنیــاي مجــازي، شــاید محاســبه ناپذیرتر از 
دنیــاي روزمــره باشــد؛ امــا بــر پایــۀ همــان قواعــد و قراردادهــاي اجتماعــی دنیــاي واقعــی، شــکل گرفتــه اســت؛ 
همچنیــن ایــن فضا توســط منابــع قدرت اقتصــادي و سیاســی واقعی کنتــرل و اداره می شــود؛ بنابرایــن همه چیز، 
برنامه ریــزي شــده و از پیــش مشــخص اســت و توســط یــک عــده برنامه ریــز، ایجــاد شــده و تحت کنتــرل آنان 
اســت و معتقدنــد کــه خودهــاي شــکل گرفته در فضــاي مجــازي، بیشــتر شــکل برنامه هــا هســتند تــا هویت هــا. 
بــر طبــق ایــن دیــدگاه در فضــاي مجــازي، هــر کاربــري قــادر اســت اطالعــات مختلفــی را بــه آســانی در مــورد 
کاربــر دیگــر کســب کنــد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت امــروزه، زندگی هــا در تــار و پود تکنولــوژي دیجیتــال، به 
طــور اجتناب ناپذیــري بــراي ســایرین، قابــل مشــاهده شــده اســت و ایــن مســئله ای اســت کــه زندگی شــخصی 

افــراد را بــا تهدیــد روبــرو می کنــد« )همــان: 135(. 
رویکــرد واقع بینانــه: ایــن رویکــرد، خــود بــا دو رویکــرد کامــالً متفــاوت بــه هویــت و فضــاي مجــازي پرداخته 
اســت: رویکــرد اول، بــه نحــوۀ شــکل گیري و ارائــۀ خــود در فضــاي مجــازي در چارچــوب نظریــۀ نمایــش2  
گافمــن3  پرداختــه اســت و رویکــرد دوم، نــگاه نوینــی اســت بــه خــود در دنیــاي مــدرن کنونــی، در پرتــو ظهور 

و گســترش رســانه هاي جدیــد و افزایــش تعامــالت رســانه اي.
چارچــوب نظــري تحقیــق حاضــر، ملهم از نظریات اســتوارت هال4 ، جنکینــز5 ، گیدنز6 ، برگر7  و کاســتلز8  

1. Sherry Turkle
2. dramatiurgcal theory
3. Goffman
4. Stuart Hall
5. Jenkins
6. Anthony Giddens
7. Burger
8. Manuel Castells
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اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه و بررســی تأثیــر شــبکه هاي اجتماعــی مجــازي بــر هویــت اجتماعــی 
کاربــران آن، انجــام شــده و بــه بررســی چهــار بعــد هویــت اجتماعی؛ یعنــی هویت قومــی، دینی، ملــی و جهانی 
پرداختــه اســت. نگارنــده بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تأثیــر شــبکه های اجتماعــی؛ بخصــوص شــبکه های 
اجتماعــی نوظهــور تلفــن همــراه بر هویــت اجتماعــی دانشــجویان، رابطۀ میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
و هویــت اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ایــالم را بــه عنــوان کاربــران ایــن شــبکه ها، در 

مؤلفه  هــای فــوق مــورد مطالعــه قــرار داد. 

فرضیه های تحقیق
الف( فرضیۀ اصلی

- میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت اجتماعــی دانشــجویان، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری 
وجــود دارد.

ب( فرضیات فرعی
1. میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت قومی دانشــجویان، رابطۀ مثبــت و معنــاداری وجود 

دارد.
2. میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی دانشــجویان، رابطۀ مثبــت و معنــاداری وجود 

دارد.
3. میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت ملــی دانشــجویان، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجود 

دارد.
4. میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت جهانــی دانشــجویان، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری 

ــود دارد. وج

پیشینۀ تحقیق
در زمینــۀ هویــت و شــبکه هاي اجتماعــی مجــازي، تحقیقــات متعــددي صورت گرفته اســت کــه نشــان داده اند 
هویــت در فضــاي مجــازي، دســتخوش تغییــر و تحــول می شــود )رن و دیگــران، 2007: 114 ؛ پاپاکاریســی، 
2009: 6؛ شــالچی، 1384: 163؛ عیــاری، 1384: 63(. دســتیابی بــه جامعــۀ آنالیــن نیــز منجــر بــه اجتماعــی شــدن 

بیشــتر و ســطوح باالتــر جامعه پذیــري می شــود )لــی و لــی، 2010(. 
برخی از مطالعات، اثرگذاري فضاي مجازي بر هویت را ناچیز می شمارند؛ مانند نمونه های زیر:

- بــرات دســتجردی و صیــادی )1392(، بــه بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و اعتیــاد بــه 
اینترنــت و افســردگی در دانشــجویان دانشــگاه های پیام نــور شــهر اصفهــان پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
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کــه میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و اعتیــاد بــه اینترنــت، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ امــا بین اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی و افســردگی، رابطــۀ معنــاداری مشــاهده نشــد.

- خلیلــی )1384( در پایان نامــه اش بــا عنــوان »وبالگ نویســی در ایــران، مطالعــۀ کّمــی و کیفــی نحــوۀ ابراز 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه تعــدد شــخصیت در وبالگ هــا  ــر وبالگ هــای شــخصی« ب ــا تأکیــد ب هویــت ب

وجــود نــدارد. 
- نتایــج تحقیــق بهــزاد دوران )1381( نشــان می دهــد کــه میــان تجربــۀ فضــاي ســایبرنتیک و ســه ســطح هویت 

اجتماعــی )خانوادگــی، همســاالن و ملــی( پاســخگویان، رابطــۀ معناداري وجود نداشــته اســت.
- بشــیر و افراســیابی )1391(، پژوهشــی بــا عنــوان »شــبکه های اجتماعــی اینترنتــی و ســبک زندگــی جوانــان 
ــز  ــد. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش نی ــان(«، انجــام داده ان )مطالعــۀ مــوردی: بزرگتریــن جامعــۀ مجــازی ایرانی
شــبکۀ اجتماعــی مجــازی داخلــی کلــوپ بــوده اســت. آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه میــان عضویــت در شــبکه های 
ــه ســایر فعالیت هــای اجتماعــی، ارتبــاط وجــود دارد. بیشــتر  اجتماعــی اینترنتــی و نحــوۀ اختصــاص وقــت ب
پاســخ دهندگان نیــز اذعــان داشــتند کــه بــه دلیــل اســتفادۀ بیــش از حــد از اینترنــت بــرای فعالیــت در شــبکه های 
اجتماعــی اینترنتــی، مــورد اعتــراض ســایر اعضــای خانــواده واقــع شــده اند؛ همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان 
داد کــه میــان عضویــت در شــبکه های اجتماعــی اینترنتــی بــا نحــوۀ ارتباط بــا جنس مخالف و شــیوۀ محــاورات 

اعضــا در محیــط بیرونــی ارتبــاط وجــود دارد. 
- پژوهــش کالیــر پراتــرو1  )2009(، نشــان داد کــه تأثیــر رســانه در رفتــار و ایدئولوژي، منعکس می شــود و این 
بــه نوبــۀ خــود، هویــت اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در پژوهــش او، هویــت بــه عنــوان یــک 

فراینــد پویــا مــورد نظــر بــوده کــه تحــت تأثیــر رســانه ها شــکل خاصــی بــه خــود گرفته اســت.
برخــی از تحقیقــات نیــز عواملــی خــارج از ایــن شــبکه ها را مــورد بررســی قــرار دادنــد تــا اثرپذیــری 
شــبکه هاي مجــازي اجتماعــی و بــه تبــع آن، کاربرانشــان را از دیگــر متغیرهــا بررســی کننــد. در ایــن راســتا 
پژوهــش میشــل جــی. هــارت )2011(، نشــان داد کــه دوران مختلــف تحصیــل بــر روي اســتفاده یــا لــذت  
ــري  ــی باالت ــۀ تحصیل ــردن محصــالن از شــبکه هاي اجتماعــی تأثیرگــذار اســت؛ چنان کــه اگــر در مرحل ب
باشــند، رفتــار و نگــرش آنهــا نســبت بــه اســتفاده از ایــن شــبکه هاي اجتماعــی آنالیــن کاربردي تــر می شــود. 
ــبکه هاي  ــتفاده کنندگان از ش ــترین اس ــزو بیش ــجویان، ج ــه دانش ــد ک ــان کردن ــز بی ــم2  )2010( نی ــو و لی چ
اجتماعــی می باشــند و بحــث هویــت در میــان ایــن قشــر بــه مثابــه نقطــۀ کانونــی مســئلۀ هویــت، از اهمیــت 
شــایانی برخــوردار اســت و چــون روابــط آنهــا با وســایل ارتبــاط جمعــی و افــراد داراي هویت هــاي مختلف، 
شــبکه ای و وســیع اســت، بیشــتر بــا مســائل و تنش هــاي ناشــی از هویــت ســنتی و مــدرن و چالش هــاي ناشــی 

از جامعــۀ اطالعاتــی درگیــر هســتند.

1. Protheroe Claire
2. Chou&Lim
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روش شناسی تحقیق
ابتــدا منابــع موجــود بــرای بررســی ادبیــات موضوعــِی زمینــۀ مــورد بررســی، جمــع آوري شــد و پــس از تهیــۀ 
چارچــوب نظــري، متغیرهــا و شــاخص هاي مســئله بــر اســاس آن، تعییــن و اطالعــات مــورد نیــاز بــه وســیلۀ 
پرســش نامه تکمیــل شــد. ســنجش و آزمــون هــر یــک از متغیرهــاي تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از ســؤاالت بســته، 
طیف هــاي مجمــوع نمــرات و مقیــاس لیکــرت بــود و بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش هــر یــک از آزمون هــاي 
آمــاري مرتبــط بــه کار گرفتــه شــد. پــس از تهیــۀ پرســش نامۀ مقدماتــی و پیش آزمــون آن، پرســش نامۀ نهایــی 

تدویــن شــد.

جامعه و نمونۀ آماری
جامعــۀ آمــاري پژوهــش، شــامل 130 نفــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی رشــتۀ مدیریــت دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد ایــالم در ســال 1394 اســت. حجــم نمونــه نیــز بــا اســتفاده از فرمول کوکــران، 97 نفر تعیین شــد.

ابزار گردآوری داده ها
ــش نامۀ اول،  ــه پرس ــد ک ــاخته می باش ــش نامۀ محقق س ــش، دو پرس ــن پژوه ــای ای ــردآوری داده ه ــزار گ اب
ــا  ــه و پرســش نامۀ دوم، مؤلفه هــای هویــت اجتماعــی را در ارتبــاط ب ــه ســنجش اســتفاده از اینترنــت پرداخت ب
شــبکه های اجتماعــی در ابعــادی چــون: هویــت قومــی، هویــت دینــی، هویــت ملــی و هویــت جهانــی مــورد 

ســنجش قــرار داده اســت.

روایی1  و پایایی2  ابزار اندازه گیری
در ایــن تحقیــق بــه منظــور ســنجش روایــی ابــزار اندازه گیــری، از روش تأییــد روایی صوری3  اســتفاده شــد. در 
ایــن راســتا، مفاهیــم اصلــی تحقیــق، مــورد ارزیابــی داوران و متخصصــان رشــته های مرتبــط بــا موضــوع؛ نظیــر 
علــوم اجتماعــی، جامعه شناســی و ... قــرار گرفــت و پــس از انجــام اصالحــات الزم، پرســش نامه، روایــی الزم 

را بــه دســت آورد.
جهــت ســنجش پایایــی پرســش نامه ها نیــز از روش پیش آزمــون4  اســتفاده شــد. در ایــن روش، تعــدادی 
ــه روش  ــۀ آمــاری توزیــع گردیــد؛ ســپس پایایــی آنهــا ب ــان شــرکت کنندگان خــارج از نمون پرســش نامه می
آزمــون آلفــای کرونبــاخ و توســط نرم افــزار تحلیــل داده هــای آمــاری5  مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج، 
ــوزۀ  ــی، 0/717 و در ح ــت اجتماع ــنجش هوی ــش نامۀ س ــش پرس ــش نامه در بخ ــار پرس ــه اعتب ــان داد ک نش
1. validity
2. reliability
3. face validity
4. Pre Test
5. Spss
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ســنجش وضعیــت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، 0/778 می باشــد که در ســطح مطلوبــی از اعتبار قــرار دارد.
ــامل:  ــز؛ ش ــی مرک ــاخص های پراکندگ ــی از ش ــار توصیف ــوزۀ آم ــا در ح ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
میانگیــن، میانــه، نمــا، انحــراف از معیــار و ضریــب تغییــرات و جهت آزمــون فرضیــات پژوهــش، از آزمون های 
همبســتگی )ضریــب همبســتگی پیرســون( و آزمــون رگرســیون بــه شــیوۀ گام بــه گام1  اســتفاده شــد. کلیــۀ 

تحلیل هــای آمــاری نیــز توســط نرم افــزار تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری2  انجــام گرفــت. 

یافته ها
الف( آمار توصیفی

در ایــن بخــش از تحلیــل آمــاری، بــه توصیــف اطالعــات جمعیت شــناختی و اطالعــات مربوط به اســتفاده 
از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی؛ همچنیــن جامعــۀ آمــاری مــورد مطالعه با اســتفاده از شــاخص هایی 

چــون: درصــد فراوانــی، میانگیــن، میانــه، انحــراف از معیار و نمــا پرداخته می شــود. 

1. جنسیت

16 
 

 :شامل ؛هاي پراکندگی مرکزاز شاخص آمار توصیفی ۀوزدر ح هادادهتجزیه و تحلیل  براي
از  ،جهت آزمون فرضیات پژوهش و و ضریب تغییرات انحراف از معیار، میانگین، میانه، نما

 1گام به گام ۀ)ضریب همبستگی پیرسون( و آزمون رگرسیون به شیو هاي همبستگیآزمون
انجام  2هاي آماريتجزیه و تحلیل داده افزارنرمتوسط نیز هاي آماري تحلیل ۀکلی .استفاده شد

  گرفت.
 

 هایافته
 الف( آمار توصیفی

اطالعات مربوط به و  شناختیبه توصیف اطالعات جمعیت ،تحلیل آماري ازبخش  این در
با استفاده  آماري مورد مطالعه ۀجامع ؛ همچنینهاي اجتماعی مجازيو شبکه اینترنت استفاده از

  .شوده میپرداخت درصد فراوانی، میانگین، میانه، انحراف از معیار و نما :چون یهایاز شاخص
 
 جنسیت .1

 آماری تحقیق از نظر جنسیت ۀتوزیع فراوانی افراد نمون (.1) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی جنسیت

 33 32 مرد
 76 65 زن

 100 97 جمع
 

را  درصد 76و  اندرصد پاسخگویان را مرد 33 ،که از نظر جنسیت دهدمینشان  جدول باال
 اند.دادهتشکیل  انزن

 
 سن .2

 
 

                                                            
1. Stepwise 
2. Spss 

ــان  ــردان و 76 درصــد را زن ــاال نشــان می دهــد کــه از نظــر جنســیت، 33 درصــد پاســخگویان را م جــدول ب
تشــکیل داده انــد.

2. سن

17 
 

 آماری تحقیق از نظر سن ۀتوزیع فراوانی افراد نمون .(2) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی سن

 5/16 16 سال و کمتر 20
 3/43 42 سال 25 - 21
 7/22 22 سال 30 - 26
 2/8 8 سال 35 - 31
 1/3 3 سال 40 - 36
 2/6 6 سال 45 - 41

 100 97 جمع

 
-21سنی  ۀدر رد (درصد 3/43)د که بیشترین تعداد پاسخگویان ده( نشان می2جدول شمارۀ )

 .است سال قرار داشته 40-36سنی  ۀدر رد درصد( 1/3) سال و کمترین تعداد آنها 25
 
 مدت آشنایی با اینترنت .3

 

 مدت آشنایی با اینترنتتحقیق از نظر  پاسخگویانتوزیع فراوانی . (3) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی مدت

 7/22 22 سال 3کمتر از 
 5/50 49 سال 7 - 4
 7/22 22 سال 11 - 8
 1/4 4 سال به باال 12

 100 97 جمع
 

 ،درصد از افراد مورد مطالعه با اینترنت 5/50مدت آشنایی  دهد کهنشان می (3جدول شمارۀ )
است  سال یا بیشتر12اذعان داشتند که مدت نیز درصد از دانشجویان  1/4. استسال  7 – 4

  .اندرنت آشنا بوده و از آن بهره بردهبا اینت که
 

 هدف و نوع استفاده از اینترنت .4
 

1. Stepwise
2. Spss
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جــدول شــمارۀ )2( نشــان می دهــد کــه بیشــترین تعــداد پاســخگویان )43/3 درصــد( در ردۀ ســنی 21-25 ســال 
و کمتریــن تعــداد آنهــا )3/1 درصــد( در ردۀ ســنی 36-40 ســال قــرار داشــته اســت.

3. مدت آشنایی با اینترنت

17 
 

 آماری تحقیق از نظر سن ۀتوزیع فراوانی افراد نمون .(2) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی سن

 5/16 16 سال و کمتر 20
 3/43 42 سال 25 - 21
 7/22 22 سال 30 - 26
 2/8 8 سال 35 - 31
 1/3 3 سال 40 - 36
 2/6 6 سال 45 - 41

 100 97 جمع

 
-21سنی  ۀدر رد (درصد 3/43)د که بیشترین تعداد پاسخگویان ده( نشان می2جدول شمارۀ )

 .است سال قرار داشته 40-36سنی  ۀدر رد درصد( 1/3) سال و کمترین تعداد آنها 25
 
 مدت آشنایی با اینترنت .3

 

 مدت آشنایی با اینترنتتحقیق از نظر  پاسخگویانتوزیع فراوانی . (3) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی مدت

 7/22 22 سال 3کمتر از 
 5/50 49 سال 7 - 4
 7/22 22 سال 11 - 8
 1/4 4 سال به باال 12

 100 97 جمع
 

 ،درصد از افراد مورد مطالعه با اینترنت 5/50مدت آشنایی  دهد کهنشان می (3جدول شمارۀ )
است  سال یا بیشتر12اذعان داشتند که مدت نیز درصد از دانشجویان  1/4. استسال  7 – 4

  .اندرنت آشنا بوده و از آن بهره بردهبا اینت که
 

 هدف و نوع استفاده از اینترنت .4
 

جــدول شــمارۀ )3( نشــان می دهــد کــه مــدت آشــنایی 50/5 درصــد از افــراد مــورد مطالعــه بــا اینترنــت، 4 - 7 
ســال اســت. 4/1 درصــد از دانشــجویان نیــز اذعــان داشــتند کــه مــدت 12ســال یــا بیشــتر اســت کــه بــا اینترنــت 

آشــنا بــوده و از آن بهــره برده انــد. 

4. هدف و نوع استفاده از اینترنت

18 
 

 نوع استفاده از اینترنت تحقیق از نظر پاسخگویانتوزیع فراوانی  .(4)ۀ جدول شمار
 درصد فراوانی از اینترنت استفادهنوع 

 9/29 29 جستجوي اطالعات آموزشی و  علمی 
 3/11 11 اخبار اطالع از

 5/15 15 استفاده از پست الکترونیکی
 8/26 26 آنالین يچت و گفتگو

 2/7 7 بازي و سرگرمی
 3/9 9 سایر موارد

 100 97 جمع
 جستجوي اطالعات آموزشی و  علمینما: 

 

جهانی اطالعات  ۀاز پاسخگویان خواسته شد که نوع استفاده از اینترنت و شبک ،در این تحقیق
دانشجویان به  از درصد 9/29 ها حاکی از آن بود که. پاسخندکنرا بر حسب اولویت مشخص 

 5/15آنالین،  يچت و گفتگو برايدرصد  8/26منظور جستجوي اطالعات آموزشی و علمی، 
درصد  3/9درصد براي اطالع از اخبار،  11 /3الکترونیکی، درصد به منظور استفاده از پست 

 کننداستفاده میاز اینترنت به منظور بازي و سرگرمی آنها درصد  2/7و  براي سایر امور
  .(4 ۀجدول شمار)
 
 زمان استفاده از اینترنت در طول روز .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ایــن تحقیــق، از پاســخگویان خواســته شــد کــه نــوع اســتفاده از اینترنــت و شــبکۀ جهانــی اطالعــات را بــر 
ــه منظــور  ــود کــه 29/9 درصــد از دانشــجویان ب ــد. پاســخ ها حاکــی از آن ب ــت مشــخص کنن حســب اولوی
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ــه  جســتجوی اطالعــات آموزشــی و علمــی، 26/8 درصــد بــرای چــت و گفتگــوی آنالیــن، 15/5 درصــد ب
منظــور اســتفاده از پســت الکترونیکــی، 3/ 11 درصــد بــرای اطــالع از اخبــار، 9/3 درصد برای ســایر امــور و 7/2 

درصــد آنهــا بــه منظــور بــازی و ســرگرمی از اینترنــت اســتفاده می کننــد )جــدول شــمارۀ 4(. 

5.زمان استفاده از اینترنت در طول روز
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 از اینترنت در طول روزاز نظر زمان استفاده پاسخگویان توزیع فراوانی  (.5) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی مدت

 8/25 25 ساعت 2 - 1
 9/30 30 ساعت 5 - 3
 7/22 22 ساعت 8 - 6

 2/6 6 سال 12 - 10
 4/14 14 ساعته 24

 100 97 جمع
 ساعت 5 - 3 نما:

 

 5 - 3به طور میانگین  (درصد 9/30) که بیشترین تعداد پاسخگویان دهدمینشان  جدول باال
به طور متوسط در طول نیز درصد از افراد مورد مطالعه  2/6 .کننداینترنت استفاده میساعت از 

  .ساعت به اینترنت وصل هستند 12 - 10 ،روز
 

 

 هاي اجتماعیهدف از استفاده از شبکه .6

 
 ی اجتماعیهاشبکهاز نظر هدف استفاده از پاسخگویان توزیع فراوانی  .(6) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی هاي اجتماعیاستفاده از شبکه هدف

 6/18 18 کردن دوستان قدیمی پیدا
 7/24 24 هاي دیگرتبادل اطالعات با گروه

 3/9 9 چت و سرگرمی
 1/3 3 هاتماشاي تصاویر و فیلم

 2/7 7 اخبار اطالع ازتماشا و 
 2/6 6 ارسال مطالب براي دیگران
 7/22 22 پیدا کردن دوستان جدید

 2/8 8 سایر موارد
 100 97 جمع

 هاي دیگرتبادل اطالعات با گروهنما: 
 

جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه بیشــترین تعــداد پاســخگویان )30/9 درصــد( بــه طــور میانگیــن 3 - 5 ســاعت 
از اینترنــت اســتفاده می کننــد. 6/2 درصــد از افــراد مــورد مطالعــه نیــز بــه طــور متوســط در طــول روز، 10 - 12 

ســاعت بــه اینترنــت وصل هســتند. 

6. هدف از استفاده از شبکه های اجتماعی

19 
 

 از اینترنت در طول روزاز نظر زمان استفاده پاسخگویان توزیع فراوانی  (.5) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی مدت

 8/25 25 ساعت 2 - 1
 9/30 30 ساعت 5 - 3
 7/22 22 ساعت 8 - 6

 2/6 6 سال 12 - 10
 4/14 14 ساعته 24

 100 97 جمع
 ساعت 5 - 3 نما:

 

 5 - 3به طور میانگین  (درصد 9/30) که بیشترین تعداد پاسخگویان دهدمینشان  جدول باال
به طور متوسط در طول نیز درصد از افراد مورد مطالعه  2/6 .کننداینترنت استفاده میساعت از 

  .ساعت به اینترنت وصل هستند 12 - 10 ،روز
 

 

 هاي اجتماعیهدف از استفاده از شبکه .6

 
 ی اجتماعیهاشبکهاز نظر هدف استفاده از پاسخگویان توزیع فراوانی  .(6) ۀجدول شمار
 درصد فراوانی هاي اجتماعیاستفاده از شبکه هدف

 6/18 18 کردن دوستان قدیمی پیدا
 7/24 24 هاي دیگرتبادل اطالعات با گروه

 3/9 9 چت و سرگرمی
 1/3 3 هاتماشاي تصاویر و فیلم

 2/7 7 اخبار اطالع ازتماشا و 
 2/6 6 ارسال مطالب براي دیگران
 7/22 22 پیدا کردن دوستان جدید

 2/8 8 سایر موارد
 100 97 جمع

 هاي دیگرتبادل اطالعات با گروهنما: 
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در ایــن بخــش، از پاســخگویان خواســته شــد تــا هدِف اســتفادۀ خــود را از شــبکه های اجتماعی بیــان کنند. 
نتایــج نشــان داد کــه بیشــتر افــراد مــورد مطالعــه )24/7 درصــد( بــه منظــور تبــادل اطالعــات بــا گروه هــا و افــراد 
دیگــر در شــبکه های اجتماعــی عضــو هســتند و 22/7 درصــِد آنهــا اعــالم کردنــد که هــدف آنهــا از فعالیت در 
ایــن شــبکه ها، پیــدا کــردن دوســتان جدیــد اســت. تعــداد معــدودی نیــز اطــالع از اخبــار و تماشــای تصاویــر و 

فیلم هــا را بــه عنــوان هــدف عضویــت در شــبکه های مذکــور بیــان کردنــد.

7.رتبه بندی وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی 
ــط  ــی توس ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــت اس ــدی وضعی ــه رتبه بن ــا ب ــف داده ه ــش از توصی ــن بخ در ای
دانشــجویان، پرداختــه می شــود و بــه منظــور رتبه بنــدی عوامــل و شــاخص ها از ضریــب تغییــرات 

اســتفاده می گــردد.

20 
 

ي اجتمااعی بیاان هاشبکهخود را از  ۀاستفاد هدفِ تااز پاسخگویان خواسته شد  ،در این بخش
به منظاور تباادل اطالعاات باا  (درصد 7/24)نتایج نشان داد که بیشتر افراد مورد مطالعه  .ندکن

ناد کاه کرداعالم  آنها درصدِ 7/22 و هاي اجتماعی عضو هستندها و افراد دیگر در شبکهگروه
تعداد معدودي نیز اطاالع  .کردن دوستان جدید است پیدا ،هاشبکهاین هدف آنها از فعالیت در 

بیاان  ماذکورهاي شابکهها را به عنوان هادف عضاویت در از اخبار و تماشاي تصاویر و فیلم
 .کردند

 
 ي اجتماعی هاشبکهبندي وضعیت استفاده از رتبه .7

ي اجتماعی توسط هاشبکهبندي وضعیت استفاده از ها به رتبهدر این بخش از توصیف داده
ها از ضریب تغییرات بندي عوامل و شاخصبه منظور رتبه وشود میپرداخته  ،دانشجویان
 د.گرداستفاده می

 
 ی اجتماعیهاشبکههای مربوط به سنجش وضعیت استفاده از وانی و اولویت گویهاتوزیع فر .(7) ۀشمارجدول 

 گویه ها
میاتگین 
 از پنج

انحراف 
 معیار

 ضریب 
 تغییرات

 اولویت

 ،و موجاود فعاال ي اجتماعیِهاشبکه ۀتمایل دارم در هم
 .عضو باشم

391/3 132/1 333/0 1 

و پیگار است وصل ام اینترنت موبایل یا رایانه ،ساعته 24
 .هاي عضو هستمهاي دریافتی یا ارسال پیام به گروهپیام

464/3 283/1 370/0 2 

هاي خاود و محایط پیراماون خاود را در شابکه اتاتفاق
 .گذارماجتماعی به اشتراك می

206/3 369/1 427/0 3 

اجتمااعی باه ساراغ  ۀبالفاصله پس از دریافت پیام شابک
 .رومموبایل یا رایانه می

175/3 407/1 443/0 4 

ي هاشاابکهتمایاال دارم در طااول روز بیشااتر وقااتم را در 
 .اجتماعی صرف کنم

186/3 622/1 509/0 5 

 (5 خیلی زیاد:   4 زیاد:   3 متوسط:   2 کم:   1 طیف ارزیابی: )خیلی کم:

 
همانطــور کــه جــدول شــمارۀ 7 نشــان داد، اولولیت هــای مهــم در حــوزۀ اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی؛ 
ــی از  ــای دریافت ــاعتۀ پیام ه ــری 24 س ــود، پیگ ــی موج ــبکه های اجتماع ــۀ ش ــت در هم ــد از:  عضوی عبارتن

ــون در شــبکه های اجتماعــی. ــات پیرام شــبکه های اجتماعــی در طــول روز و اشــتراك اتفاق

میانگین

اختر سلطانی
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ب( آمار استنباطی     
جهــت آزمــون فرضیــات پژوهــش، در گام نخســت، از آزمــون همبســتگی و ضریــب همبســتگي اســپیرمن1  با 
توجــه بــه ناپارامتریــک بــودن داده هــا اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 
مجــازی و هویــت قومــی و هویــت جهانــی، همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن ایــن نتایج از 
همبســتگی ضعیــف میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی و ملــی حکایــت دارد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، در جامعــۀ مــورد مطالعــه، اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی، تنهــا بــا هویــت قومــی و 

جهانــی افــراد ارتبــاط معنــاداری دارد )جــدول شــمارۀ 8(. 

21 
 

ي هاشابکهاساتفاده از  ۀدر حاوزهااي مهام ، اولولیتدادنشاان  7همانطور که جادول شامارۀ 
هااي پیام ساعتۀ 24هاي اجتماعی موجود، پیگري شبکه ۀعضویت در هم عبارتند از:  ؛اجتماعی
 .ي اجتماعیهاشبکهو اشتراك اتفاقات پیرامون در  هاي اجتماعی در طول روزاز شبکه دریافتی

 
 ب( آمار استنباطی     

 همبستگی ضریبآزمون همبستگی و  از ،نخست گام در ،پژوهشفرضیات  آزمون جهت
که میان استفاده از  دادنشان نتایج  .استفاده شدها با توجه به ناپارامتریک بودن داده 1اسپیرمن

مثبت و معناداري  همبستگی ،ي اجتماعی مجازي و هویت قومی و هویت جهانیهاشبکه
ي اجتماعی مجازي هاشبکهمیان استفاده از  ضعیف همبستگیهمچنین این نتایج از  ؛وجود دارد

استفاده از  ،مورد مطالعه ۀدر جامع ،به عبارت دیگر ؛و هویت دینی و ملی حکایت دارد
جدول ) داري داردتنها با هویت قومی و جهانی افراد ارتباط معنا ،ي اجتماعی مجازيهاشبکه
 (. 8 ۀشمار

 

 ی اجتماعی مجازیهاشبکهاستفاده از و  هویت اجتماعیمیان ابعاد  همبستگی ماتریس .(8) شمارۀ جدول
 ي هاشبکهاستفاده از  

 اجتماعی مجازي
 دارياسطح معن

ي اجتماعی هاشبکهاستفاده از 
 مجازي

1 - 

 003/0 298/0** هویت اجتماعی
 016/0 244/0** هویت قومی
 161/0 144/0** هویت دینی
 192/0 133/0** هویت ملی

 000/0 489/0 جهانیهویت 
 >P 01/0** همبستگی در سطح 

 

                                                            
1 . Spearman Correlation coefficients 

در این تحقیق، برای تعیین اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته از رگرسیون استفاده شده است. متغیر وابسته، 
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است و متغیرهای مستقل، عوامل مرتبط با هویت اجتماعی هستند که 
شامل: مؤلفه های هویت قومی، دینی، ملی و جهانی می باشند. نوع رگرسیون، گام به گام است. در این روش، 
قویترین متغیرها یک به یک، وارد معادله می شوند تا هنگامی که خطای آزمون معناداری به 5 درصد برسد. در 
پژوهش حاضر، رگرسیون، طی یک گام صورت گرفته و یک متغیر مستقل، به مدل وارد شده است که شامل 
مؤلفه  های هویت جهانی می باشد. در جدول شمارۀ )9(، خالصۀ مدل رگرسیونی آمده است. در این جدول، بر 
اساس گام های طی شده، شدت رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر گام، توسط ضریب همبستگی چندگانه 
نشان داده شده؛ سپس ضریب تعیین )مجذور ضریب همبستگی چندگانه( که نشان دهندۀ توان تبیین تغییرات متغیر 
وابسته توسط متغیرهای مستقل است به همراه ضریب تعیین تعدیل شده، ذکر شده است. ضریب تعیین تعدیل شده، 
به خاطر وابستگی به درجۀ آزادی، نسبت به ضریب تعیین، دقیق تر است. آنالیز واریانس نیز نشان دهندۀ معنادار بودن 

رگرسیون می باشد.

1. Spearman Correlation coefficients.
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شده است.  هاي مستقل بر وابسته از رگرسیون استفادهبراي تعیین اثرات متغیر ،در این تحقیق
عوامل مرتبط با  ،و متغیرهاي مستقلاست ي اجتماعی مجازي هاشبکهاستفاده از  ه،متغیر وابست

نوع  باشند.هویت قومی، دینی، ملی و جهانی میهاي هلفؤم :شامل هستند که هویت اجتماعی
وند تا شوارد معادله می ،قویترین متغیرها یک به یک ،در این روش است.گام به گام  ،رگرسیون

 یکطی  ،رگرسیون ،پژوهش حاضردر  .درصد برسد 5داري به هنگامی که خطاي آزمون معنا
هویت هاي مؤلفهکه شامل است به مدل وارد شده ،متغیر مستقل یکگام صورت گرفته و 

بر  ،در این جدول .مدل رگرسیونی آمده است ۀخالص (،9) شمارۀ در جدول .باشدمی جهانی
توسط ضریب  ،در هر گامبین متغیرهاي مستقل و وابسته  ۀشدت رابط ،شدههاي طیاساس گام

گانه( ب تعیین )مجذور ضریب همبستگی چندضریگانه نشان داده شده؛ سپس همبستگی چند
به همراه ضریب  استتوان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل  ۀدهندکه نشان

، آزادي ۀبه درج ، به خاطر وابستگیشدهضریب تعیین تعدیل .است ذکر شده شده،تعیین تعدیل
دار بودن رگرسیون معنا ۀدهندآنالیز واریانس نیز نشان .تر استدقیق ،نسبت به ضریب تعیین

 .دباشمی
 

 متغیرهای وارد شده به مدل در هر گام از رگرسیون خالصۀ .(9) شمارۀ جدول
ضریب همبستگی  متغیرهاي وارد شده به مدل مدل

 چندگانه
ضریب تعیین  ضریب تعیین

 شدهتعدیل
 a 396/0 157/0 148/0هویت جهانی  1

aاجتماعی مجازيي هاشبکهاستفاده از بین: : متغیر پیش 

 
( آخرین مرحله از اجراي رگرسیون گام به گام متغیرها، ضرایب اساتاندارد 9)شمارۀ در جدول 

شاود کاه مشااهده می .داري آنها آمده استاو غیراستاندارد، انحراف معیار، تی استیودنت و معن
 اولو تا گاام  بودهبرخوردار داري باالیی امعناز  ،مرحله در هر ،متغیرهاي واردشده به مدل تمام

 .اندداري در سطح یک درصد وارد مدل شدهابا معن
 
 

ــه گام متغیرهــا، ضرایــب اســتاندارد  ــه از اجــرای رگرســیون گام ب در جــدول شــمارۀ )9( آخریــن مرحل
و غیراســتاندارد، انحــراف معیــار، تــی اســتیودنت و معنــاداری آنهــا آمــده اســت. مشــاهده می شــود کــه تمــام 
متغیرهــای واردشــده بــه مــدل، در هــر مرحلــه، از معناداری باالیــی برخوردار بــوده و تــا گام اول با معنــاداری در 

ســطح یــک درصــد وارد مــدل شــده اند.
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 اری آنهامده از تحلیل رگرسیون و سطوح معنادضرایب به دست آ .(10)شمارۀ جدول 

 متغیرهای واردشده در مدل مدل

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 
استاندا
 ردشده

t Sig. 

 (B) 
انحراف 

 معیار

 
(Bet
a) 

1 
 000/0 171/0  399/0 656/1 مقدار ثابت

 000/0 200/4 396/0 118/0 494/0 هویت جهانی
 ي اجتماعی مجازيهاشبکهاستفاده از متغیر وابسته: 

 
. (10 شمارۀجدول ) استاصلی تحلیل رگرسیون  ۀهست ،رگرسیونی ۀمتغیر وارد شده در معادل

 به شرح زیر محاسبه کرد: Bتوان با استفاده از ستون رگرسیونی را می ۀمعادل
έ  +1x (494/0 + )656/1 =P 

 ي اجتماعی مجازيهاشبکهاستفاده از  = 656/2 +( 496/0) هویت جهانی + خطا
 

  و پیشنهادهاگیری نتیجه
ساعات و االتی در خصوص ؤاز پاسخگویان خواسته شد تا به ساین تحقیق در بخش اول 

نشان داد  بخش،این نتایج  .اجتماعی مجازي پاسخ دهندي هاشبکههدف استفاده از اینترنت و 
اطالعات آموزشی و علمی  جستجوي ،استفاده از اینترنتحوزۀ در  هدف بیشتر پاسخگویان که

هاي دیگر تبادل اطالعات با افراد و گروه ،ي اجتماعی مجازيهاشبکهاستفاده از  و در حوزۀ
آماري مورد مطالعه در  ۀدانشجویان در نمونمتوسط استفاده از اینترنت توسط همچنین  ؛است

 ،طور کلیه ب نشان داد که ،در بخش بعديها نتایج تحلیل داده .ساعت است 5 - 3 ،طول روز
 یۀي اجتماعی مجازي و هویت اجتماعی دانشجویان )موضوع فرضهاشبکهمیان استفاده از 

 ،هاي اجتماعی مجازياستفاده از شبکه و و معناداري وجود دارد رابطۀ مثبتتحقیق(  اصلی
میان استفاده از  ،به عبارت دیگر ؛تنها با هویت قومی و جهانی پاسخوگویان ارتباط دارد

ین ن؛ همچاي وجود نداردي اجتماعی مجازي و هویت دینی و ملی پاسخگویان رابطههاشبکه
 هاشبکهي اجتماعی مجازي با هویت جهانی کاربران این هاشبکهنشان داد که استفاده از  ،نتایج

متغیــر وارد شــده در معادلــۀ رگرســیونی، هســتۀ اصلــی تحلیــل رگرســیون اســت )جــدول شــمارۀ 10(. 
ــر محاســبه کــرد: ــه شــرح زی ــا اســتفاده از ســتون B ب ــوان ب ــۀ رگرســیونی را می ت معادل
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نتیجه گیری و پیشنهادها 
در بخــش اول ایــن تحقیــق از پاســخگویان خواســته شــد تــا به ســؤاالتی در خصوص ســاعات و هدف اســتفاده 
ــد. نتایــج ایــن بخــش، نشــان داد کــه هــدف بیشــتر  از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی پاســخ دهن
پاســخگویان در حــوزۀ اســتفاده از اینترنــت، جســتجوی اطالعــات آموزشــی و علمــی و در حــوزۀ اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی، تبــادل اطالعــات بــا افــراد و گروه هــای دیگر اســت؛ همچنین متوســط اســتفاده 

اختر سلطانی
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ــج  ــاری مــورد مطالعــه در طــول روز، 3 - 5 ســاعت اســت. نتای ــۀ آم ــت توســط دانشــجویان در نمون از اینترن
تحلیــل داده هــا در بخــش بعــدی، نشــان داد کــه بــه طــور کلی، میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجــازی و 
هویــت اجتماعــی دانشــجویان )موضــوع فرضیــۀ اصلی تحقیــق( رابطۀ مثبــت و معناداری وجــود دارد و اســتفاده 
ــه عبــارت  ــی پاســخوگویان ارتبــاط دارد؛ ب ــا هویــت قومــی و جهان از شــبکه های اجتماعــی مجــازی، تنهــا ب
دیگــر، میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی و ملــی پاســخگویان رابطــه ای وجــود 
نــدارد؛ همچنیــن نتایــج، نشــان داد کــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــا هویــت جهانــی کاربــران 
ایــن شــبکه ها بیشــترین ارتبــاط را دارد؛ بنابرایــن، فرضیه هــای اول و چهــارم تحقیــق، تأییــد و فرضیه هــای دوم 
و ســوم رد شــدند. نتایــج تحلیــل رگرســیونی نیــز بــا تأییــد ایــن نتایــج، نشــان داد کــه در انجــام رگرســیون گام 
بــه گام، تنهــا مؤلفــۀ هویــت جهانــی، وارد معادلــۀ مــدل رگرســیونی شــده اســت و ایــن نشــان دهندۀ ایــن اســت 
کــه بــا ارتقــای یــک واحــد اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی، مؤلفــۀ هویــت جهانــی در شــاخص هایی 
چــون: احتــرام بــه ارزش هــای ســایر کشــورها، تصــور شــبکۀ اجتماعــی بــه عنــوان یــک جهــان کل، تســهیل 
در پذیــرش فرهنــگ ســایر کشــورهای جهــان، دنبــال کــردن فیلم هــا و تصاویــر ســایر کشــورها و ... بــه میــزان 
0/496 ارتقــا خواهــد یافــت؛ بــه عبارتــی »چــون در عصــر جهانی شــدن، ارتبــاط میــان آدمیــان وســعت می یابــد، 
تصــور انســان از خــودش در حــد اعــال متحــول می شــود. در جهانــی شــدن، »بــازار جهانــی منابــِع هویت ســاز« به 
وجــود می آیــد و ایجــاد فضــاي رقابتــی، تولیــد هویت هــاي جدیــد را از ســطح محلــی به ســطحی جهانــی ارتقا 
می دهــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیقــات خسروشــاهی و آذرگــون )1391( و نوابخــش و همــکارن 
)1392(، در حــوزۀ ارتبــاط ایــن شــبکه ها بــا هویــت جهانــی و قومــی همخوانــی دارد. در ایــن راســتا بــا توجــه به 
تأثیرگــذاری غیرقابــل انــکار شــبکه های اجتماعــی مجــازی در هویــت اجتماعــی جوانان، پیشــنهاد می شــود در 
جهــت توســعۀ فرهنــگ ملــی و دینــی، شــبکه های اجتماعــی ملــی، تقویــت و به روز رســانی شــوند و محتــوای 
آنهــا بــرای ترغیــب عضویــت جوانــان در شــبکه های داخلــی مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد؛ همچنیــن بــه 
محققــان، پیشــنهاد می شــود کــه در خصــوص نقــش شــبکه های اجتماعــی و نوظهــور موبایــل؛ نظیــر: وایبــر، 

واتــس آپ، اینســتاگرام و ... در شــکل گیری هویــت اجتماعــی جوانــان بــه پژوهــش بپردازنــد.

بررسی رابطۀ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی...
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منابع و مآخذ 
الف( فارسی

- اکبری، ابوالقاسم و مینا اکبری؛ )1390(، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: رشد و توسعه.
- انیس، مارتین؛ )1384(، گفتگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمۀ حسن چاوشیان و لیال جوافشانی، تهران: نی.

- برگر، پیتر و توماس الکمن؛ )1375(، ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمۀ فریبرز مجیدي، تهران: علمی و فرهنگی.
- برگر، پیتر و توماس الکمن؛ )1381(، ذهن بی خانمان، نوسازي و آگاهی، ترجمۀ محمد ساوجی، تهران: نی.

- بشــیر، حســن و محمدصــادق افراســیابی؛ )بهــار 1391(، »شــبکه های اجتماعــی اینترنتــی و ســبک زندگــی جوانان )مطالعۀ مــوردی: 
بزرگتریــن جامعــۀ مجــازی ایرانیــان(«، فصل نامۀ تحقیقــات فرهنگــی، دورۀ پنجم، شــمارۀ یــک، 31 - 62.

- بهرام پــور، شــعبانعلی؛ )1383(، »انســجام اجتماعــی در جامعــۀ اطالعاتــی: نیم نگاهــی بــه وضعیــت ایــران«، ســمینار ایــران و جامعــۀ 
اطالعاتی. 

- بیابانگرد، اسماعیل؛ )1387(، روش هاي تحقیق در روانشناسي و علوم تربیتي، تهران: دوران.
- خســرو شــاهی، حبیــب و نگیــن آذرگــون؛ )1391(، »تأثیــر شــبکه هاي اجتماعــی مجــازي )فیــس بــوك( بــر هویــت اجتماعــی 

دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی«، نشــریۀ مطالعــات رســانه ای، ســال هشــتم، شــمارۀ 21، 1 - 19.
- تاجیک، محمدرضا؛ )1384(، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.

- جنکینز، ریچارد؛ )1381(، هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یا احمدي، تهران: شیرازه. 
- دوران، بهــزاد؛ )1381(، تأثیــر فضــاي ســایبرنتیک بــر هویــت اجتماعــی، رســالۀ دکتــراي جامعه شناســی، تهــران: دانشــگاه تربیــت 

مــدرس.
- بــرات دســتجردی، نگیــن و ســمیه صیــادی؛ )1392، »بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و اعتیــاد بــه اینترنــت و 
افســردگی در دانشــجویان دانشــگاه های پیام نــور شــهر اصفهــان«، مجلــۀ تحقیقــات علــوم رفتــاری، دورۀ 11، شــمارۀ 5، 332 - 341.

- ذکایــی، محمدســعید و فاخــره خطیبــی؛ 1385(، »رابطــۀ حضــور در فضــاي مجــازي و هویــت مــدرن )پژوهشــی در بیــن کاربــران 
اینترنتــی جــوان ایرانــی(«، فصل نامــۀ علــوم اجتماعــی، شــمارۀ 33.

ــانه(،  ــا رس ــاط آن ب ــانه و ارتب ــت بازاندیش ــکل گیري هوی ــی ش ــانه ها )بررس ــانه و رس ــت بازاندیش ــمیه؛ )1384(، هوی ــالچی، س - ش
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