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بررسی رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی دانشجویان
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چکیده

هویــت اجتماعــی بــه ویژگیهایــی اشــاره دارد کــه یــک جامعــه را از جوامــع دیگــر متمایــز میکنــد .ایــن مقولــه

کــه بــا ورود شــبکههاي اجتماعــی مجــازي ،دچــار تغییــر و تحــوالت عمــدهای شــده اســت ،بیــش از هــر گروهــی،

در ارتبــاط بــا جوانــان اهمیــت مییابــد؛ چراکــه جوانــی ،مرحلــۀ تکویــن هویت مســتقل و اســتقاللیابی آنان اســت.
در ایــن زمینــه یکــی از پدیدههــاي انکارنشــدنی در کشــور مــا ،گســترش روزافــزون کاربــرد کامپیوتــر و شــبکههای
اجتماعــی مجــازی از ســوي جوانــان اســت .نگارنــده بــا هــدف بررســی رابطــۀ میــان وضعیت اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی مجــازی و هویــت اجتماعــی دانشــجویان بــه انجــام ایــن پژوهــش دســت یازیــد کــه جامعــۀ آمــاري آن

را  130نفــر از دانشــجویان رشــتۀ مدیریــت تشــکیل داد .حجــم نمونــه هــم بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران  97نفــر
محاســبه شــد و تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS22انجــام گرفــت .جهــت ســنجش ابعــاد
هویــت اجتماعــی از شــاخصهای هویــت قومــی ،دینــی ،ملــی و جهانــی و بــرای ســنجش وضعیــت اســتفاده از

شــبکههای اجتماعــی مجــازی از پرسـشنامۀ محققســاخته اســتفاده شــد .ســنجش روایــی نیــز بــا اســتفاده از روش
روایــی صــوری انجــام گرفــت.

نتایــج ســنجش پایایــی ابــزار اندازهگیــری ،نشــان داد کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ پرســشنامۀ ســنجش

هویــت اجتماعــی 0/717 ،و در حــوزۀ ســنجش وضعیــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی 0/778 ،میباشــد کــه

نشــاندهندۀ پایایــی پرسـشنامه در ســطح مطلــوب اســت؛ همچنیــن نتایج ایــن پژوهــش نشــان داد که میان اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و کلیــۀ ابعــاد مطرحشــده 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 شــبکههای اجتماعی مجــازی شــده و این بعد،

بیشــترین اثــر را بــر هویــت اجتماعی داشــته اســت.

واژگان کلیدی :هویت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،دانشجویان.
 .1مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
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مقدمه و بیان مسئله
در جوامــع ســنتی ،فــرد بــه واســطۀ اقتــدار ســنتها و ســاختارهاي درونملــی ،هویــت مییافــت و مــکان
و ســرزمین بــا تقویــت مرزهــاي طبیعــی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،نــه تنهــا هویتســازي را آســانتر
میکــرد؛ بلکــه بــه خاطــر نیــاز بــه تــداوم و پایــداری ،منبعــی مهــم در تأمیــن هویــت بــه شــمار میرفــت؛
امــا بــا شــکلگیري ،رشــد و گســترش تجــدد (مدرنیتــه) و جهانیشــدن؛ همچنیــن بــا پیشــرفت و اقتــدار
شــگفتآور فناوريهــاي نویــن ارتباطــی ،رونــد گسســت مــکان(ســرزمین ،ســنتها و ســاختارهاي
داخلــی) و فضــا شــتاب یافتــه اســت کــه ایــن امــر ،رشــتههاي پیونــد دهنــدۀ فضــاي اجتماعــی بــا مــکان و
ســرزمین معیــن را بیــش از پیــش پــاره میکنــد.
«هویــت اجتماعــی 1مجموعـهای از خصوصیــات و مشــخصات اجتماعــی ،فرهنگــی ،روانــی ،فلســفی،
زیســتی و تاریخــی همســانی اســت کــه بــر یگانگــی یــا هماننــدی اعضــای آن داللــت میکنــد و آن را در
یــک ظــرف زمانــی و مکانــی معیــن ،بــه طــور مشــخص ،قابــل قبــول و آگاهانــه ،از ســایر گروههــا متمایــز
میســازد» (جنکینــز.)22 :1381 ،
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
انســانها ،همچــون ســوژهای یكپارچــه ،متحــد و متمركــز ،شــكل گرفــت .دگرگونیهــای بــه وجــود آمــده
در جوامــع مــدرن ،باعــث بحــران هویــت در میــان انســانها شــد؛ بــه گون ـهای كــه در كانــون توجــه علــوم
اجتماعــی؛ بهویــژه روانشناســی اجتماعــی قــرار گرفــت .مقولــۀ هویــت اجتماعــی بــا ورود شــبکههاي مجازي،
دچــار تغییــر و تحــوالت عمــدهای شــد .جهــان مجــازي بــا خصیصههایــی چــون :بیمکانــی ،فــرا زمــان بــودن،
تکثــر داشــتن ،قابلیــت دسترســی همزمــان بــه طــور نســبی و  ...از جهــان واقعــی جــدا میشــود .عامــل بنیادیــن
در شــکلگیري هویتهــاي اجتماعــی ،تعامــات انســانی اســت؛ در واقــع هنگامــی کــه فــردی بــه تعامــل بــا
دیگــري میپــردازد ،هویــت خــود را بــه عنــوان عضــوی از جامعــه پیــدا میکنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،هویــت در
بســتر تعامــات اجتماعــی 2تعریــف میشــود .ظهــور فناوريهــاي نویــن ارتباطــی ،دگرگونــی بنیادینــی را در
تعامــات و ارتباطــات انســانی ایجــاد کــرده اســت؛ چنانکــه کاســتلز 3معتقــد اســت انتقــال فرهنــگ از طریــق
ارتباطــات صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن حــوزۀ فرهنــگ کــه نظامهایــی از عقایــد و رفتارهــا را شــامل میشــود،
بــا ظهــور تکنولــوژي جدیــد ،دســتخوش دگرگونیهــاي بنیادیــن میشــود .اینترنــت و ارتباطــات کامپیوتــري
مبتنــی بــر آن ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دســتاوردهاي انقــاب ارتباطــی  -اطالعاتــی در آغــاز هــزارۀ ســوم،
بــه ارتباطــات معنایــی تــازه بخشــید و موجب دگرگونــی در تعامــات 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
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ببیننــد در فضایــی بــه اصطــاح مجــازي بــا هزینـهاي نســبتاً کمتــر بــه تعامــل میپردازنــد.
«اینترنــت بــا دو ویژگــیِ خــود بــر هویــت اجتماعــی تأثیــر میگــذارد :یکــی اینکــه بــا درهــم شکســتن
مرزهــاي مرســوم گروهــی و متعاقــب آن ،تغییر در برجســتگی تشــابه و تفاوت ،بیشــترین تأثیر را بــر هویتهاي
اجتماعــی میگــذارد؛ 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 میگــذارد» (دوران22 :1381 ،؛ محســنی تبریــزي و هاشــمی .)36 :1390 ،هویــت اجتماعــی،
بیــش از هــر گروهــی ،در ارتبــاط بــا جوانــان اهمیــت مییابــد؛ بــه ایــن دلیل کــه جوانــی ،مرحلۀ تکویــن هویت
مســتقل و اســتقاللیابی آنــان اســت .در ایــن زمینــه یکــی از پدیدههــاي انکار نشــدنی در جهان؛ از جمله کشــور
مــا ،گســترش روزافــزون کاربــرد کامپیوتــر و شــبکههای اجتماعــی مجــازی از ســوي جوانــان اســت؛ چنانکــه
نتیجــۀ تحقیــق بیابانگــرد ( )1387نشــان میدهــد ،بیشــتر کاربــران اینترنــت ،جوانان هســتند کــه  35درصــد آنان
بــه خاطــر حضــور در چ ـتروم 28 ،درصــد بــراي بازيهــاي اینترنتــی 30 ،درصــد بــه منظــور چــک کــردن
پســت الکترونیکــی و  25درصــد بــرای جســتجو در شــبکههاي جهانــی از اینترنــت اســتفاده میکننــد.
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 شــبکههای اجتماعــی مجــازی ظاهــر شــده اســت« .شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،نســل
جدیــدی از صفحــات اینترنتــی هســتند کــه بــر اســاس نیــاز مخاطبــان طراحــی شــدهاند .افــراد بــا ورود بــه ایــن
شــبکهها وارد دنیــای جدیــدی میشــوند کــه نشــأت گرفتــه و تأثیــر پذیرفته از فضــای واقعــی اســت و رویدادها
و بحثهــا ،حــول و حــوش دلمشــغولیهای انســان معاصــر در دنیــای واقعــی صــورت میپذیــرد» (اکبــری و
اکبــری16 :1390 ،؛ نوابخــش.)38 :1391 ،
«شــبکههایاجتماعــی 1مبیــن هویــت بیثبــات ،تغییرپذیــر و منعطــف انســان جدیــد اســت و هویــت ملــی
در جامعــۀ اطالعاتــی بــه دلیــل ظهــور اجتماعــات مجــازي بــه شــدت تهدیــد میشــود .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 شــدهاند .ایــن منافــع کــه همــان دسترســی بــه اطالعــات
اســت ،هویــت را میســازد؛ 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 نمیکنــد؛ بلکــه منافعــی کــه باعــث جمــع شــدن آنهــا میشــود ،هویــت آنهــا را
میســازد و اطالعــات ،هویــت افــراد را در جامعــۀ جدیــد شــکل میدهــد» (بهرامپــور.)2 :1383 ،

1. Social Network
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چارچوب نظری تحقیق
هویــت در مفهــوم جامعهشــناختی ،فاصلــۀ میــان درون و بیــرون و حــوزۀ عمومــی و خصوصــی را پــر میکنــد.
ایــن واقعیــت کــه مــا خــود را بــه درون هویتهــاي فرهنگــی میافکنیــم و در همــان زمــان ،معانــی و ارزش آنها
را درونــی و بخشــی از وجــود خــود میکنیــم ،کمــک میکنــد تــا احساســات ذهنــی خــود را بــا مکانهــاي
عینـیای کــه در جهــان فرهنگــی و اجتماعــی اشــغال نمودهایم ،هماهنگ ســازیم؛ بنابرایــن ،هویت ،ســوژه را به
ســاختار متصــل میســازد .در ادامــه بــه برخــی نظریــات مطرحشــده در زمینــۀ هویــت اجتماعی اشــاره میشــود:
نظریۀ استوارت هال
«اســتوارت هــال ،ســه مرحلــۀ تاریخــی متفــاوت را بــرای ســوژه (هویــت) ارائــه کــرده اســت :الــف) ســوژۀ
روشــنگری؛ ب) ســوژۀ جامعهشــناختی و ج) ســوژۀ پســت مــدرن» (هــال.)91 :1383 ،
ســوژۀ روشــنگری« :طبــق نظریــۀ هــال ،ایــن ســوژه بــر مفهومــی از انســان بــه عنــوان فــردی تمــام و کمــال و
یکپارچــه اســتوار بــود کــه ظرفیتهایــی 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 میشــد؛ گویــی در
سراســر زندگــی فــرد ذاتـاً همــان (همــواره یــا عینـاً ماننــد خــودش) باقــی میمانــد و مرکــز ذاتــیِ خــود ،هویـ ِ
ـت
فــرد بــود» (تاجیــک.)93 :1384 ،
ســوژۀ جامعهشــناختی« :همانطــور کــه جوامــع مــدرن ،پیچیدهتــر شــدند ،اشــکال اجتماعیتــر و جمعیتــری
بــه دســت آوردنــد و مفهــوم اجتماعیتــری از ســوژه ظهــور کرد کــه طبــق آن ،فــرد بایــد درو ِن صورتبندیها
و ســاختارهای بــزرگ حمایتکننــدۀ جامعــۀ مــدرن ،مکانیافتهتــر دیــده میشــد .بــر طبــق ایــن رویکــرد،
هویــت در کنــش متقابــل بیــن خــود و جامعــه شــکل میگیــرد .ســوژه هنــوز یــک هســته یــا ماهیــت درونــی
ن واقعــی در گفتگوهــای مســتمر بــا جهــا ن فرهنگــی بیــرون و هویتهایــی
دارد کــه مــنِ واقعــی اســت؛ امــا مـ 
کــه ارائــه میدهــد شــکل میگیــرد و تعدیــل مییابــد» (همــان.)94 :
ســوژۀ پســتمدرن« :مــدل جامعهشــناختیِ تعاملــیِ مذکــور بــا رابطــۀ پایــدارش میــان درون و بیــرون،
دســتاورد مهمــی بــرای نیمــۀ اول قــرن بیســتم بــود .بــا ایــن همــه ،در همیــن دوره ،تصویــر آشــفتهکنندهتر
و آشــفته شــدهای از ســوژه و هویــت در جنبشهــای زیباییشــناختی و روشــنفکری ،شــروع بــه نمایــان
شــدن کــرد .ایــن بینشهــا چیزهایــی را کــه بایــد بــرای ســوژههای دکارتــی و جامعهشــناختی در مدرنیتــه
ِ
هویــت برجســتۀ ذاتــی و ثابــت نــدارد.
متأخــر روی مــیداد ،پیشبینــی کردنــد .ســوژۀ پســت-مدرن،
هویــت بــه جشــنی مــواج تبدیــل میشــود کــه در ارتبــاط بــا شــیوههایی از نظــام فرهنگــی شــکل میگیــرد
و متحــول میشــود کــه مــا را احاطــه کردهانــد و بــه طــور دائــم بــه وســیلۀ آنهــا بازنمایــی میشــویم و
مــورد خطــاب قــرار میگیریــم» (هــال.)56 :1987 ،
نظریۀ پیتر برگر
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بررسی رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی...

دو قلمــرو اصلــی جامعهشناســی معرفــت؛ عبارتنــد از :زیســتجهان اجتماعــی و ســاخت اجتماعــی
واقعیــت .زیس ـتجهان اجتماعــی از آگاهــی کنشــگران؛ یعنــی شــیوهای کــه انســانها واقعیــت اجتماعــی را
میســازند ،ســخن میگویــد .ایــن آگاهــی روزمــره ،رشــتهای از معانــی مشــترک بیــن فــرد و دیگــران اســت و
یــک زیسـتجهان اجتماعــی را میســازد .از منظــر جامعهشناســی معرفــت ،هــر نــوع آگاهــی تنهــا در موقعیتی
خــاص ،موجــه و معنــادار اســت؛ لــذا دیالکتیــک بیــن آگاهــی و واقعیــت (ذهــن و عیــن) ،باعــث ساختهشــدن
واقعیــت اجتماعــی میشــود و توجــه بــه بعد آگاهــی (ذهــن و درون فرایندهای نهــادی) ،فهــم واقعیت اجتماعی
را مقــدور میســازد .در ایــن چارچــوب ،برگــر و همکارانــش با بررســی و تحلیــل رابطۀ بین مدرنیتــه و تغییرات
چارچوبهــای شــناختی و بــه تبــع آن ،واقعیتهــای اجتماعــی ،بــه ایــن نتیجــهرســیدند که تفاوت چشــمگیر و
عظیمــی بیــن ســنت (زیسـتجهان ســنتی) و جهــان مــدرن (آنهــا اشــارهای بــه تفکیــک مــدرن و پســت مــدرن
نمیکننــد) وجــود دارد .آنهــا معتقدنــد انســان بــه حکم انســان بودنــش ،ناگزیر از زیســتن در یک جهــان؛ یعنی
واقعیتــی اســت کــه بــه زندگــی معنــا میبخشــد و زیسـتجهان در صــدد بیــان همیــن ویژگــی بنیــادی هســتی
انســانی اســت؛ همچنیــن فهــم زیسـتجهان بــرای تحلیــل جامعهشــناختی موقعیتهــای انضمامــی بســیار مهــم
اســت» (برگــر و الکمــن .)122 :1375 ،
بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری برگــر و همکارانــش ،مرکزیّــت برنامهریــزی زندگــی فــرد ،در معنایــی
اســت کــه او بــه زندگینامــۀ خویــش (و نیــز معانــی فراگیــر جامعــه) نســبت میدهــد کــه همگــی بــه بــروز
پیامدهــای بســیار مهــم هویتــی بــرای فــرد در جامعــۀ مــدرن دامــن میزننــد .منظــور آنهــا از هویــت ،چیــزی
نیســت کــه در روانشناســی علمــی توصیــف میشــود؛ بلکــه بیشــتر تجربــۀ واقعــی فــرد دربــارۀ خــود در
یــک موقعیــت اجتماعــی خــاص منظــور اســت؛ بــه ســخن دیگــر ،منظــور آهــا از هویــت« ،طریقــی اســت
کــه در آن ،افــراد بــه تعریــف خــود میپردازنــد .هویــت بــه ایــن معنــا ،بخشــی از یــک ســاختار معیــن
آگاهــی اســت؛ از ایــن رو ،تابــع توصیفــی پدیدارشناســانه (فــارغ از هرگونــه داوری معرفتشــناختی یــا
روانشناســانه) اســت» (برگــر و الکمــن.)84 :1381 ،
نظریۀ جنکینز
تعریــف جنکینــز از هویــت ،در حقیقــت نقــد تعاریــف ذاتگرایانــه و ایســتای هویــت اســت .بــه عقیــدۀ او،
هویــت ،مجموعـهای از اطالعــات بنیــادی نیســت کــه صرفـاً «وجــود دارد»؛ بلکــه بایــد بــه ایــن امــر توجــه کرد
کــه هویــت چگونــه «عمــل میکنــد» یــا «بــه کار گرفتــه میشــود»؛ همچنیــن بایــد بــه فراینــد و تأملیبــودن
آن ،ســاختار اجتماعــی هویــت در تعامــل و بــه عنــوان یــک نهــاد ،توجــه کافــی مبــذول داشــت؛ زیــرا فهــم این
فرایندهــا بــرای درک اینکــه هویــت اجتماعی «چیســت» نقشــی اساســی دارد؛ بنابراین هویــت را صرفـاً میتوان
همچــون یــک فراینــد («بــودن» یــا «شــدن») فهمیــد (جنکینــز .)6 :1381 ،جنکینــز در زمــرۀ نظریهپــردازان
برســاختی هویــت قــرار میگیــرد .از نظــر او ،هویــت اجتماعــی ،درک مــا از ایــن مطلــب اســت کــه چــه کســی
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هســتیم و دیگــران کیســتند و از آن طــرف ،درک 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
میتــوان 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 مییابد (بــرای مثــال ،در
آثــار داســتانی یــا اســطورهها) .بــه طــور مشــابه میتــوان هویتهــای اجتماعــیِ 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 تنهــا
همیشــه در ســرزمینها ســکنی میگزیننــد ،فــرد و جمــع تــا حــدودی بــر هــم منطبــق میشــوند؛ عــاوه بــر این،
در تجربــۀ شــخص از خــودش و دیگــران ،زمــان بــا مــکان مرتبــط اســت» (جنکینــز .)44 :1381 ،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 ،جامعهشناســانه اســت و بــر ظهــور ســازوکارهای نویــن هویــت شــخصی ،متمرکــز اســت کــه
در عیــن حــال ،هــم زاییــدۀ نهادهــای امــروزی هســتند و هــم بــه آنهــا شــکل میدهنــد؛ از ایــن جهــت« ،خــود»
مفهــو ِم منفعلــی نیســت کــه صرفـاً تحت تأثیــرات بیرونی شــکل گرفتــه باشــد (گیدنــز .)16 :1378 ،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 میپردازنــد.
گیدنــز بــا تأکیــد بــر مســئلۀ شناســایی هویــت و آگاهــی بــه آن ،معتقــد اســت کــه «هویــت شــخصی ،بــه
عنــوان پدیــدهای منتظــم ،مســتلزم روایــت معینــی اســت؛ روایــت «خــود» بایــد صریــح و بــی امّــا و اگــر باشــد.
بــرای ایجــاد و اســتوار داشــتن مفهــوم جامعــی از «خــود» ،یادداش ـتهای منظــم روزانــه و تدویــن زندگینامــۀ
شــخصی از توصیههــای عمــده اســت» (همــان .)113 :زندگینامــه در زندگــی اجتماعــی مــدرن ،هســتۀ اصلــی
هویــت شــخصی را تشــکیل میدهــد و بایــد در تدویــن و تنظیــم آن ،ماننــد دیگــر متنهــای روایتگرانــه،
ابتــکار و خالقیــت بــه خــرج داد.
گیدنــز در زمینــۀ نقــش ســاختارهای اجتماعــی بر آن اســت که «انتخاب شــیوۀ زندگــی و برنامهریــزی برای
آن ،عاملهــای اجتماعــی یــا عناصــر تشــکیلدهندۀ آن زندگــی نیســتند؛ بلکــه بــا موقعیتهایی نهادیــن ،مرتبط
هســتند کــه بــه افــراد کمــک میکننــد تــا بــه کنشهــای خــود شــکل دهنــد» (همــان) .او همچنیــن هویــت را
امــری غیرقطعــی و متغیــر میدانــد؛ بنابرایــن محتــوای هویــت شــخصی یــا بــه عبــارت دیگــر ،ویژگیهایــی که
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زندگینامــۀ شــخص از آنهــا ســاخته میشــود ،ماننــد دیگــر عرصههــای 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 پیوســتهای از
ویژگیهــای فرهنگــی میدانــد کــه بــر منابــع معنایــی دیگــر ،اولویــت داده میشــود .او میگویــد« :در جامعــۀ
شــبکهای ،بــرای اکثــر کنشــگران اجتماعــی ،معنــا حــول یــک هویــت بنیــادی ســازمان مییابــد .ایــن هویــت
اساســی در طــول زمــان و مــکان ،قائــم بــه ذات اســت؛ اگرچــه ایــن رهیافت ،بــه نحــوۀ فرمولبندی اریکســون از
هویــت شــباهت دارد؛ امــا در اینجــا کانــون توجــه مــن ،عمدتـاً معطــوف بــه هویــت جمعــی اســت تا بــه هویت
فــرد؛ هرچنــد کــه فردگرایــی (کــه بــا هویــت فــردی تفــاوت دارد) نیــز میتوانــد شــکلی از هویــت جمعــی
باشــد» (کاســتلز.)22 :1385 ،
بــه نظــر کاســتلز تمــام هویتهــا برســاخته میشــوند؛ امــا مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه ،از چــه
چیــزی ،توســط چــه کســی و بــه چــه منظوری؟ بــرای برســاختن هویتهــا از مــواد و مصالحــی چــون :تاریخ،
جغرافیــا ،زیستشناســی ،نهادهــای تولیــد و بازتولیــد ،خاطــرۀ جمعــی ،رؤیاهــای شــخصی ،دســتگاه و جهــاز
قــدرت ،وحــی و الهامــات دینــی اســتفاده میشــود؛ امــا افــراد ،گروههــای اجتماعــی و جوامــع ،تمامــی ایــن
مــواد خــام را میپروراننــد و معنــای آنهــا را مطابــق بــا الزامــات اجتماعــی و پروژههــای فرهنگــی کــه ریشــه
در ســاخت اجتماعــی و چارچــوب زمانــی -مکانــی آنهــا دارد؛ از نــو تنظیــم میکننــد .بــه نظر کاســتلز «اینکه
چــه کســی و بــه چــه منظــوری هویــت جمعــی را برســازد ،تــا حــد زیــادی تعیینکننــدۀ محتــوای نمادیــن
هویــت مــورد نظــر و معنــای آن بــرای کســانی اســت کــه خــود را بــا آن ،یکــی میداننــد یــا بیــرون از آن
تصــور میکننــد» (همــان.)24 :
اینکــه انــواع مختلــف هویتهــا چگونــه و بــه دســت چه کســی ســاخته میشــوند و چــه پیامدهایــی دارند،
نمیتوانــد بــه صــورت کلــی و انتزاعــی مــورد بحــث قــرار گیــرد؛ چراکــه ایــن امــر بــه متــن و زمینــۀ اجتماعــی،
مربــوط اســت .بــه نظــر کاســتلز «سیاسـتهای مربــوط بــه هویــت را بایــد در جایــگاه تاریخــی خــود بررســی
کــرد» (همــان) و ایــن زمینــۀ خــاص بــرای او ،شــرط پیدایــش جامعــۀ شــبکهای اســت .بــر اســاس رویکــرد
مذکــور ،کاســتلز بیــن ســه صــورت و منشــأ برســاختن هویــت ،تمایــز قائــل میشــود کــه هــر کــدام پیامدهــای
اجتماعــی خاصــی دارد:
هویــت مشــروعیتبخش :ایــن نــوع هویــت ،توســط نهادهــای غالــب جامعــه ایجــاد میشــود تــا ســلطۀ
آنهــا را بــر کنشــگران اجتماعــی گســترش دهــد و عقالنــی کنــد ،بــا نظریههــای ملیگرایــی همخوانــی
دارد و جامعــهای مدنــی را ایجــاد میکنــد کــه منابــع ســلطۀ ســاختاری را البتــه گاهــی بــه شــیوهای
پرتعــارض ،عقالنــی میســازد.
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هویــت مقاومــت :ایــن هویــت کــه شــاید مهمتریــن شــکل هویتســازی در جامعــۀ امــروز اســت ،بــه دســت
کنشــگرانی ایجــاد میشــود کــه در اوضــاع و احــوال یــا شــرایطی قــرار دارنــد کــه از طــرف منطــق ســلطه،
بــیارزش اســت یــا داغ ننــگ بــر آن زده میشــود .بــه نظــر کاســتلز ایــن نــوع هویتســازی ،بــه ایجــاد
جماعتهــا و اجتماعــات منجــر میشــود« .ایــن هویــت ،شــکلهایی از مقاومــت جمعــی را در برابــر ظلــم و
ســتم ایجــاد میکنــد و معمــوالً بــر مبنــای هویتهایــی (مثـ ً
ا ملیگرایــی مبتنــی بــر قومیــت) ســاخته میشــود
کــه آشــکارا بــه وســیلۀ تاریــخ ،جغرافیــا یــا زیستشناســی تعریــف شــدهاند و تبدیــل مرزهــای مقاومــت را بــه
جنبههــای اساســی و ذاتــی آســانتر میکننــد» (همــان« .)26 :ایــن دســته ،توســط نخبههــا و بــه عنوان دســتگاهی
بــرای عقالنــی ســاختن دیدگاههــای آنهــا ســاخته میشــود .برنامــۀ ایــن هویت ،تــاش بــرای ســاختن جامعهای
اســت کــه بــدون تبعیــض بــه تفاوتهــای فرهنگــی احتــرام بگــذارد» (انیــس 104 :1384 ،و .)105
هویــت برنامـهدار« :هنگامــی کــه کنشــگران اجتماعــی بــا اســتفاده از هرگونــه مــواد و مصالــح فرهنگــی قابــل
دســترس ،هویــت جدیــدی میســازند کــه موقعیــت آنــان را در جامعــه از نــو تعریــف میکنــد و بــه ایــن
ترتیــب در پــی تغییــر شــکل کل ســاخت اجتماعــی برمیآینــد ،ایــن نــوع هویــت تحقــق مییابــد .مصــداق این
هویــت ،وقتــی اســت کــه فمینیســم از ســنگرهای مقاومــت و دفــاع از هویــت و حقــوق زنــان خــارج میشــود
تــا پدرســاالری را بــه چالــش بکشــاند .بــه طبــع ،هویتهایــی کــه در آغــاز بــه منزلــۀ هویــت مقاومــت شــکل
میگیرنــد ،ممکــن اســت مبلّــغ برنامههایــی شــوند یــا در طــول تاریــخ در میــان نهادهــای جامعــه بــه نهاد مســلط
بــدل گردنــد و بــه منظــور عقالنــی کــردن ســلطۀ خــود ،بــه هویتهــای مشــروعیتبخش تبدیــل شــوند؛ در
واقــع ،تحــول هویتهــا در ایــن توالــی نشــان میدهــد کــه از دیــدگاه نظریــۀ اجتماعــی ،هیــچ هویتــی نمیتواند
یــک جوهــر بــه شــمار آیــد و هیــچ هویتــی بــه خــودی خــود و خــارج از متــن تاریخـیاش ،ارزش مترقــی یــا
ارتجاعــی نــدارد» (کاســتلز 24 :1385 ،و .)25
میتــوان گفــت انگیزههــاي متفــاوت کاربــران بــرای اســتفاده از شــبکههای مجــازی ،آنهــا را در موقعیتــی
قــرار میدهــد کــه زمینهســاز تغییــر هویتشــان اســت.
بــا توجــه بــه تعــدد ،تفــاوت و پراکندگــی رویکردهــا نســبت بــه آثــار و پیامدهــاي حضــور در فضــاي
مجــازي و مصــرف اینترنــت در تمامــی ابعــاد اجتماعــی ،بخصــوص ابعــاد هویتــی؛ ارائــه و طــرح یــک رویکرد
نظــري منســجم بســیار دشــوار اســت؛ بهعــاوه بســیاري از نظریهپــردازان و جامعهشناســان معاصــر ،بــا توجــه بــه
نوظهــور بــودن ایــن پدیــده ،بــه طــور حاشــیهاي و بســیار مجمــل بــه ایــن مســئله پرداختــه و گوشهچشــمی بــه
برخــی از بخشهــاي آن داشــتهاند؛ بنابرایــن بــراي تبییــن و تشــریح کامــل ســؤاالت و اهــداف مــورد نظــر ایــن
تحقیــق ،ضمــن دســتهبندي برخــی نظریههــای مربــوط بــه هویــت و فضــاي مجــازي ،ســعی میشــود در قالــب
ســه رویکــرد طراحیشــده ،تحقیــق ،پــی گرفتــه شــود:
رویکــرد خوشبینانــه :در ایــن رویکــرد ،بــا دیــد مثبتــی بــه اثرگذاري شــبکههاي اجتماعــی بر هویــت اجتماعی
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افــراد نگریســته میشــود .ایــن رویکــرد را در نظریــۀ شــري تــرکل 1میتــوان دیــد« .او از فضــاي مجــازي ،بــه
علــت ویژگیهــاي خــاص آن؛ از جملــه امــکان گمنامــی و حــذف نشــانههاي فیزیکــی کــه بــه کاربــر ،اجــازه
میدهــد تــا بــه آســانی نقشهــاي متعــدد و متفاوتــی را در زمانهــای مختلــف و مــورد پســند خــود ،بــازي
کنــد ،بــه عنــوان فضایــی رهاییبخــش یــاد میکنــد؛ چراکــه بــه کاربــر اجــازه میدهــد تــا در آن واحــد ،خالق،
بازیگــر ،کارگــردان ،تهیهکننــده و در مجمــوع ،هم ـهکارۀ نمایــش مطلــوب خــود باشــد .نظریهپــرداز 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 میکاهــد و آزادي بیشــتري را در
جهــت تحقــق خــو ِد مطلــوب و ایــد هآل و تعامــل بــا ســایرینِ مطلــوب به فــرد میبخشــد؛ همچنین از فشــارهاي
محیطــی و جغرافیایــی بــر کاربــر بســیار میکاهــد» (ذکایــی و خطیبــی.)123 :1385 ،
رویکــرد بدبینانــه :در ایــن رویکــرد ،بــا دیــدي منفــی بــه مســئلۀ هویــت در فضــاي مجــازي نگریســته میشــود.
نظریههــای منطبــق بــا ایــن رویکــرد ،بــه طــور پراکنــده و در انتقــاد از نظریــات و رویکردهــاي نســبتاً خوشــبینانۀ
برخــی پســامدرنها شــکل گرفتــه اســت .بــر طبــق ایــن دیــدگاه ،دنیــاي مجــازي ،شــاید محاســبهناپذیرتر 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 میشــود؛ بنابرایــن همه چیز،
برنامهریــزي شــده و از پیــش مشــخص اســت و توســط یــک عــده برنامهریــز ،ایجــاد شــده و تحت کنتــرل آنان
اســت و معتقدنــد کــه خودهــاي شــکلگرفته در فضــاي مجــازي ،بیشــتر شــکل برنامههــا هســتند تــا هویتهــا.
بــر طبــق ایــن دیــدگاه در فضــاي مجــازي ،هــر کاربــري قــادر اســت اطالعــات مختلفــی را بــه آســانی در مــورد
کاربــر دیگــر کســب کنــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت امــروزه ،زندگیهــا در تــار و پود تکنولــوژي دیجیتــال ،به
طــور اجتنابناپذیــري بــراي ســایرین ،قابــل مشــاهده شــده اســت و ایــن مســئلهای اســت کــه زندگی شــخصی
افــراد را بــا تهدیــد روبــرو میکنــد» (همــان.)135 :
رویکــرد واقعبینانــه :ایــن رویکــرد ،خــود بــا دو رویکــرد کامـ ً
ا متفــاوت بــه هویــت و فضــاي مجــازي پرداخته
2
اســت :رویکــرد اول ،بــه نحــوۀ شــکلگیري و ارائــۀ خــود در فضــاي مجــازي در چارچــوب نظریــۀ نمایــش
گافمــن 3پرداختــه اســت و رویکــرد دوم ،نــگاه نوینــی اســت بــه خــود در دنیــاي مــدرن کنونــی ،در پرتــو ظهور
و گســترش رســانههاي جدیــد و افزایــش تعامــات رســانهاي.
8
چارچــوب نظــري تحقیــق حاضــر ،ملهم از نظریات اســتوارت هال ، 4جنکینــز ، 5گیدنز ، 6برگر 7و کاســتلز
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 شــبکههاي 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 شــبکههای اجتماعــی؛ بخصــوص شــبکههای
اجتماعــی نوظهــور تلفــن همــراه بر هویــت اجتماعــی دانشــجویان ،رابطۀ میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعی
و هویــت اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ایــام را بــه عنــوان کاربــران ایــن شــبکهها ،در
مؤلفههــای فــوق مــورد مطالعــه قــرار داد.
فرضیههای تحقیق
الف) فرضیۀ اصلی
 میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت اجتماعــی دانشــجویان ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداریوجــود دارد.
ب) فرضیات فرعی
 .1میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت قومی دانشــجویان ،رابطۀ مثبــت و معنــاداری وجود
دارد.
 .2میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی دانشــجویان ،رابطۀ مثبــت و معنــاداری وجود
دارد.
 .3میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت ملــی دانشــجویان ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجود
دارد.
 .4میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت جهانــی دانشــجویان ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری
وجــود دارد.
پیشینۀ تحقیق
در زمینــۀ هویــت و شــبکههاي اجتماعــی مجــازي ،تحقیقــات متعــددي صورت گرفته اســت کــه نشــان دادهاند
هویــت در فضــاي مجــازي ،دســتخوش تغییــر و تحــول میشــود (رن و دیگــران 114 :2007 ،؛ پاپاکاریســی،
6 :2009؛ شــالچی163 :1384 ،؛ عیــاری .)63 :1384 ،دســتیابی بــه جامعــۀ آنالیــن نیــز منجــر بــه اجتماعــی شــدن
بیشــتر و ســطوح باالتــر جامعهپذیــري میشــود (لــی و لــی.)2010 ،
برخی از مطالعات ،اثرگذاري فضاي مجازي بر هویت را ناچیز میشمارند؛ مانند نمونههای زیر:
 بــرات دســتجردی و صیــادی ( ،)1392بــه بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی و اعتیــاد بــهاینترنــت و افســردگی در دانشــجویان دانشــگاههای پیامنــور شــهر اصفهــان پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
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کــه میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی و اعتیــاد بــه اینترنــت ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ امــا بین اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی و افســردگی ،رابطــۀ معنــاداری مشــاهده نشــد.
 خلیلــی ( )1384در پایاننامـهاش بــا عنــوان «وبالگنویســی در ایــران ،مطالعــۀ ک ّمــی و کیفــی نحــوۀ ابرازهویــت بــا تأکیــد بــر وبالگهــای شــخصی» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تعــدد شــخصیت در وبالگهــا
وجــود نــدارد.
 نتایــج تحقیــق بهــزاد دوران ( )1381نشــان میدهــد کــه میــان تجربــۀ فضــاي ســایبرنتیک و ســه ســطح هویتاجتماعــی (خانوادگــی ،همســاالن و ملــی) پاســخگویان ،رابطــۀ معناداري وجود نداشــته اســت.
 بشــیر و افراســیابی ( ،)1391پژوهشــی بــا عنــوان «شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی و ســبک زندگــی جوانــان(مطالعــۀ مــوردی :بزرگتریــن جامعــۀ مجــازی ایرانیــان)» ،انجــام دادهانــد .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش نیــز
شــبکۀ اجتماعــی مجــازی داخلــی کلــوپ بــوده اســت .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه میــان عضویــت در شــبکههای
اجتماعــی اینترنتــی و نحــوۀ اختصــاص وقــت بــه ســایر فعالیتهــای اجتماعــی ،ارتبــاط وجــود دارد .بیشــتر
پاسـخدهندگان نیــز اذعــان داشــتند کــه بــه دلیــل اســتفادۀ بیــش از حــد از اینترنــت بــرای فعالیــت در شــبکههای
اجتماعــی اینترنتــی ،مــورد اعتــراض ســایر اعضــای خانــواده واقــع شــدهاند؛ همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
داد کــه میــان عضویــت در شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی بــا نحــوۀ ارتباط بــا جنس مخالف و شــیوۀ محــاورات
اعضــا در محیــط بیرونــی ارتبــاط وجــود دارد.
 پژوهــش کالیــر پراتــرو ،)2009( 1نشــان داد کــه تأثیــر رســانه در رفتــار و ایدئولوژي ،منعکس میشــود و اینبــه نوبــۀ خــود ،هویــت اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در پژوهــش او ،هویــت بــه عنــوان یــک
فراینــد پویــا مــورد نظــر بــوده کــه تحــت تأثیــر رســانهها شــکل خاصــی بــه خــود گرفته اســت.
برخــی از تحقیقــات نیــز عواملــی خــارج از ایــن شــبکهها را مــورد بررســی قــرار دادنــد تــا اثرپذیــری
شــبکههاي مجــازي اجتماعــی و بــه تبــع آن ،کاربرانشــان را از دیگــر متغیرهــا بررســی کننــد .در ایــن راســتا
پژوهــش میشــل جــی .هــارت ( ،)2011نشــان داد کــه دوران مختلــف تحصیــل بــر روي اســتفاده یــا لــذت
بــردن محصــان از شــبکههاي اجتماعــی تأثیرگــذار اســت؛ چنانکــه اگــر در مرحلــۀ تحصیلــی باالتــري
باشــند ،رفتــار و نگــرش آنهــا نســبت بــه اســتفاده از ایــن شــبکههاي اجتماعــی آنالیــن کاربرديتــر میشــود.
چــو و لیــم )2010( 2نیــز بیــان کردنــد کــه دانشــجویان ،جــزو بیشــترین اســتفادهکنندگان از شــبکههاي
اجتماعــی میباشــند 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 هویتهــاي مختلف،
شــبکهای و وســیع اســت ،بیشــتر بــا مســائل و تنشهــاي ناشــی از هویــت ســنتی و مــدرن و چالشهــاي ناشــی
از جامعــۀ اطالعاتــی درگیــر هســتند.
1. Protheroe Claire
2. Chou&Lim
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روششناسی تحقیق
ابتــدا منابــع موجــود بــرای بررســی ادبیــات موضوعــیِ زمینــۀ مــورد بررســی ،جمـعآوري شــد و پــس از تهیــۀ
چارچــوب نظــري ،متغیرهــا و شــاخصهاي مســئله بــر اســاس آن ،تعییــن و اطالعــات مــورد نیــاز بــه وســیلۀ
پرسـشنامه تکمیــل شــد .ســنجش و آزمــون هــر یــک از متغیرهــاي تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از ســؤاالت بســته،
طیفهــاي مجمــوع نمــرات و مقیــاس لیکــرت بــود و بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش هــر یــک از آزمونهــاي
آمــاري مرتبــط بــه کار گرفتــه شــد .پــس از تهیــۀ پرسـشنامۀ مقدماتــی و پیشآزمــون آن ،پرسـشنامۀ نهایــی
تدویــن شــد.
جامعه و نمونۀ آماری
جامعــۀ آمــاري پژوهــش ،شــامل  130نفــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی رشــتۀ مدیریــت دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد ایــام در ســال  1394اســت .حجــم نمونــه نیــز بــا اســتفاده از فرمول کوکــران 97 ،نفر تعیین شــد.
ابزار گردآوری دادهها
ابــزار گــردآوری دادههــای ایــن پژوهــش ،دو پرســشنامۀ محققســاخته میباشــد کــه پرســشنامۀ اول،
بــه ســنجش اســتفاده از اینترنــت پرداختــه و پرس ـشنامۀ دوم ،مؤلفههــای هویــت اجتماعــی را در ارتبــاط بــا
شــبکههای اجتماعــی در ابعــادی چــون :هویــت قومــی ،هویــت دینــی ،هویــت ملــی و هویــت جهانــی مــورد
ســنجش قــرار داده اســت.
روایی 1و پایایی 2ابزار اندازهگیری
در ایــن تحقیــق بــه منظــور ســنجش روایــی ابــزار اندازهگیــری ،از روش تأییــد روایی صوری 3اســتفاده شــد .در
ایــن راســتا ،مفاهیــم اصلــی تحقیــق ،مــورد ارزیابــی داوران و متخصصــان رشــتههای مرتبــط بــا موضــوع؛ نظیــر
علــوم اجتماعــی ،جامعهشناســی و  ...قــرار گرفــت و پــس از انجــام اصالحــات الزم ،پرسـشنامه ،روایــی الزم
را بــه دســت آورد.
4
جهــت ســنجش پایایــی پرس ـشنامهها نیــز از روش پیشآزمــون اســتفاده شــد .در ایــن روش ،تعــدادی
پرس ـشنامه میــان شــرکتکنندگان خــارج از نمونــۀ آمــاری توزیــع گردیــد؛ ســپس پایایــی آنهــا بــه روش
آزمــون آلفــای کرونبــاخ و توســط نرمافــزار تحلیــل دادههــای آمــاری 5مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج،
نشــان داد کــه اعتبــار پرســشنامه در بخــش پرســشنامۀ ســنجش هویــت اجتماعــی 0/717 ،و در حــوزۀ
1. validity
2. reliability
3. face validity
4. Pre Test
5. Spss
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میانگین ،میانه ،نما ،انحراف از معیار و ضریب تغییرات و جهت آزمون فرضیات پژوهش ،از
آزمونهاي همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) و آزمون رگرسیون به شیوۀ گام به گام

1

ســنجش وضعیــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی 0/778 ،میباشــد که در ســطح مطلوبــی از اعتبار قــرار دارد.
استفاده شد .کلیۀ تحلیلهاي آماري نیز توسط نرمافزار تجزیه و تحلیل دادههاي آماري 2انجام
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا در حــوزۀ آمــار توصیفــی از شــاخصهای پراکندگــی مرکــز؛ شــامل:
گرفت .نمــا ،انحــراف از معیــار و ضریــب تغییــرات و جهت آزمــون فرضیــات پژوهــش ،از آزمونهای
میانگیــن ،میانــه،
1
همبســتگی (ضریــب همبســتگی پیرســون) و آزمــون رگرســیون بــه شــیوۀ گام بــه گام اســتفاده شــد .کلیــۀ
یافتهآمـهاـاری نیــز توســط نرمافــزار تجزیــه و تحلیــل دادههــای آمــاری 2انجــام گرفــت.
تحلیلهــای
الف) آمار توصیفی

یافتهها
الف) آمار توصیفی
استفاده از اینترنت و شبکههاي اجتماعی مجازي؛ همچنین جامعۀ آماري مورد مطالعه با استفاده
در ایــن بخــش از تحلیــل آمــاری ،بــه توصیــف اطالعــات جمعیتشــناختی و اطالعــات مربوط به اســتفاده
شود
پرداخته
معیار و
انحرافمـاز
فراوانی،
هایی چون:
شاخصهای
ـاخ.صهایی
میشـ
ـتفاده از
مطالعهنمابا اسـ
ـورد
میانه،آمــاری
میانگین،جامعــۀ
همچنیــن
درصدــازی؛
اجتماعــی مج
از اینترنــتازو شــبکه
چــون :درصــد فراوانــی ،میانگیــن ،میانــه ،انحــراف از معیار و نمــا پرداخته میشــود.
در این بخش از تحلیل آماري ،به توصیف اطالعات جمعیتشناختی و اطالعات مربوط به

 .1جنسیت

 .1جنسیت

جدول شمارۀ ( .)1توزیع فراوانی افراد نمونۀ آماری تحقیق از نظر جنسیت
درصد

جنسیت

فراوانی

مرد

32

33

زن

65

76

جمع

97

100

جــدول بــاال نشــان میدهــد کــه از نظــر جنســیت 33 ،درصــد پاســخگویان را مــردان و  76درصــد را زنــان
ـد.باال نشان میدهد که از نظر جنسیت 33 ،درصد پاسخگویان را مردان و  76درصد را
جدول
تشــکیل دادهانـ
 .2سن

زنان تشکیل دادهاند.
 .2سن

جدول شمارۀ ( .)2توزیع فراوانی افراد نمونۀ آماری تحقیق از نظر سن
سن

فراوانی

درصد

 20سال و کمتر

16

16/5

 25 - 21سال

42

43/3

 30 - 26سال

22

22/7

 35 - 31سال

8

8/2

 40 - 36سال

3

 45 - 41سال

16

3/1

6

جمع

97

. Stepwise
. Spss

1
2

6/2
100
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1. Stepwise
2. Spss

جدول شمارۀ ( )2نشان میدهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ( 43/3درصد) در ردۀ سنی -21

 25سال و کمترین تعداد آنها ( 3/1درصد) در ردۀ سنی  40-36سال قرار داشته است.

 35 - 31سال

8

8/2

 40 - 36سال

3

3/1

 45 - 41سال

6

جمع

97
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جدول شمارۀ ( )2نشان میدهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ( 43/3درصد) در ردۀ سنی -21
 25سال و کمترین تعداد آنها ( 3/1درصد) در ردۀ سنی  40-36سال قرار داشته است.

جــدول شــمارۀ ( )2نشــان میدهــد کــه بیشــترین تعــداد پاســخگویان ( 43/3درصــد) در ردۀ ســنی  25-21ســال
و کمتریــن تعــداد آنهــا ( 3/1درصــد) در ردۀ ســنی  40-36ســال قــرار داشــته اســت.
 .3مدت آشنایی با اینترنت

 .3مدت آشنایی با اینترنت

جدول شمارۀ ( .)3توزیع فراوانی پاسخگویان تحقیق از نظر مدت آشنایی با اینترنت
مدت

فراوانی

درصد

کمتر از  3سال

22

22/7

 7 - 4سال

49

50/5

 11 - 8سال

22

22/7

 12سال به باال

4

4/1

جمع

97

100

اینترنت،
مطالعه
50/50/5
آشنایی 5
دهد که
نشان
ـت7 - 4 ،
ـه بـباـا اینترنـ
موردمطالعـ
افرادــورد
درصد افازــراد م
درصــد از
مدتـنایی
ـدت آشـ
میــه مـ
ـد ک
شمارۀـان( م)3یدهـ
جدول( )3نشـ
جــدول شــمارۀ
استاینترنــت
بیشترــه بــا
سالاسیاــت ک
بیشــتر
12ســال یـ
اذعانمــدت
ـتند کــه
ـز اذعــان داش
ـجویان
سالــد از
74/1درص
مدتـا 12
داشتند که
دانشجویانـ نیز
درصدنیـاز
دانش/ـ4
است1 .
ســال اســت– 4.
بردهانـ
آن بهـ
ـد.و از آن بهره بردهاند.
بوده
رنتـرهآشنا
آشــنا بــودهکهو بااز اینت

 .4هدف و نوع استفاده از اینترنت

 .4هدف و نوع استفاده از اینترنت

جدول شمارۀ ( .)4توزیع فراوانی پاسخگویان تحقیق از نظر نوع استفاده از اینترنت
فراوانی

درصد

نوع استفاده از اینترنت

29

29/9

اطالع از اخبار

11

11/3

استفاده از پست الکترونیکی

15

15/5

چت و گفتگوي آنالین

26

26/8

بازي و سرگرمی

7

7/2

سایر موارد

9

9/3

جمع

97

100

17
جستجوي اطالعات آموزشی و علمی

نما :جستجوي اطالعات آموزشی و علمی

در ایــن تحقیــق ،از پاســخگویان خواســته شــد کــه نــوع اســتفاده از اینترنــت و شــبکۀ جهانــی اطالعــات را بــر
در این تحقیق ،از پاسخگویان خواسته شد که نوع استفاده از اینترنت و شبکۀ جهانی
اطالعاتمنظــور
ـجویان بــه
حســب اولویــت مشــخص کننــد .پاس ـخها حاکــی از آن بــود کــه  29/9درصــد از دانشـ
را بر حسب اولویت مشخص کنند .پاسخها حاکی از آن بود که  29/9درصد از دانشجویان به
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جســتجوی اطالعــات آموزشــی و علمــی 26/8 ،درصــد بــرای چــت و گفتگــوی آنالیــن 15/5 ،درصــد بــه
منظــور اســتفاده از پســت الکترونیکــی 11 /3 ،درصــد بــرای اطــاع از اخبــار 9/3 ،درصد برای ســایر امــور و 7/2
جدول شمارۀ ( .)5توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر زمان استفاده از اینترنت در طول روز
درصــد آنهــا بــه منظــور بــازی و ســرگرمی از اینترنــت اســتفاده میکننــد (جــدول شــمارۀ .)4
مدت

ساعتروز
.5زمان استفاده از اینترنت 1در2 -طول

درصد

فراوانی

25/8
25
جدول شمارۀ ( .)5توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر زمان استفاده از اینترنت در طول روز
30/9
30
 5 - 3ساعت
درصد
فراوانی
مدت
22/7
22
 8 - 6ساعت
25/8
25
 2 - 1ساعت
6/2
6
 12 - 10سال
30/9
30
 5 - 3ساعت
14/4
14
 24ساعته
22/7
22
 8 - 6ساعت
100
97
جمع
6/2
6
 12 - 10سال
نما 5 - 3 :ساعت
14/4
14
 24ساعته
جمع

100

97

جدول باال نشان میدهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ( 30/9درصد) به طور میانگین 5 - 3
نما 5 - 3 :ساعت

ساعت از اینترنت استفاده میکنند 6/2 .درصد از افراد مورد مطالعه نیز به طور متوسط در طول

جــدول بــاال نشــان میدهــد کــه بیشــترین تعــداد پاســخگویان ( 30/9درصــد) بــه طــور میانگیــن  5 - 3ســاعت
روز 12 - 10 ،ساعت به اینترنت وصل هستند.
جدول باال نشان میدهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ( 30/9درصد) به طور میانگین 5 - 3
از اینترنــت اســتفاده میکننــد 6/2 .درصــد از افــراد مــورد مطالعــه نیــز بــه طــور متوســط در طــول روز12 - 10 ،
ـتند.میکنند 6/2 .درصد از افراد مورد مطالعه نیز به طور متوسط در طول
استفاده
اینترنـازـتاینترنت
ساعت
وصل هسـ
ســاعت بــه
اجتماعی
ساعت ازبهشبکه
12استفاده
هدف -از
.6
هستند.
هايوصل
اینترنت
روز10 ،

 .6هدف از استفاده از شبکههای اجتماعی

جدول شمارۀ ( .)6توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هدف استفاده از شبکههای اجتماعی

اجتماعی
هاي
شبکه
استفاده از
هاي اجتماعی
شبکه
استفاده از
 .6هدف ازهدف

فراوانی

درصد

18/6
18
پیدا کردن دوستان قدیمی
جدول شمارۀ ( .)6توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هدف استفاده از شبکههای اجتماعی
24/7
24
تبادل اطالعات با گروههاي دیگر
درصد
فراوانی
هدف استفاده از شبکههاي اجتماعی
9/3
9
چت و سرگرمی
18/6
18
پیدا کردن دوستان قدیمی
3/1
3
تماشاي تصاویر و فیلمها
24/7
24
تبادل اطالعات با گروههاي دیگر
7/2
7
تماشا و اطالع از اخبار
9/3
9
چت و سرگرمی
6/2
6
ارسال مطالب براي دیگران
3/1
3
تماشاي تصاویر و فیلمها
22/7
22
پیدا کردن دوستان جدید
7/2
7
تماشا و اطالع از اخبار
8/2
8
سایر موارد
6/2
6
ارسال مطالب براي دیگران
100
97
جمع
22/7
22
پیدا کردن دوستان جدید
نما :تبادل اطالعات با گروههاي دیگر
8/2
8
سایر موارد
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395

جمع

97
19با گروههاي دیگر
نما :تبادل اطالعات

100

در این بخش ،از پاسخگویان خواسته شد تا هدفِ استفادۀ خود را از شبکههاي اجتمااعی بیاان

فصل نامة علمي -ترويجي

کنند .نتایج نشان داد که بیشتر افراد مورد مطالعه ( 24/7درصد) به منظاور تباادل اطالعاات باا
اخترسلطانی

کاه
گروهها و افراد دیگر در شبکههاي اجتماعی عضو هستند و  22/7درصدِ آنها اعالم کردناد
139
هدف آنها از فعالیت در این شبکهها ،پیدا کردن دوستان جدید است .تعداد معدودي نیز اطاالع

در ایــن بخــش ،از پاســخگویان خواســته شــد تــا ِ
هدف اســتفادۀ خــود را از شــبکههای اجتماعی بیــان کنند.
از اخبار و تماشاي تصاویر و فیلمها را به عنوان هادف عضاویت در شابکههاي ماذکور بیاان
نتایــج نشــان داد کــه بیشــتر افــراد مــورد مطالعــه ( 24/7درصــد) بــه منظــور تبــادل اطالعــات بــا گروههــا و افــراد
کردند.
دیگــر در شــبکههای اجتماعــی عضــو هســتند و  22/7درصـ ِد آنهــا اعــام کردنــد که هــدف آنهــا از فعالیت در
ایــن شــبکهها ،پیــدا کــردن دوســتان جدیــد اســت .تعــداد معــدودی نیــز اطــاع از اخبــار و تماشــای تصاویــر و
اجتماعی
شبکهههاي
وضعیت
رتبه
ـور بیــان کردنــد.
های مذکـ
استفادهدراز شــبک
عضویــت
بنديــدف
ـوان ه
فیلمهــا را ب7ـ.ـه عنـ
در این بخش از توصیف دادهها به رتبهبندي وضعیت استفاده از شبکههاي اجتماعی توسط

.7رتبهبندی وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی
در ایــن بخــش از توصیــف دادههــا بــه رتبهبنــدی وضعیــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی توســط
استفاده میگردد.
پرداختــه میشــود و بــه منظــور رتبهبنــدی عوامــل و شــاخصها از ضریــب تغییــرات
دانشــجویان،
اســتفاده میگــردد.
دانشجویان ،پرداخته میشود و به منظور رتبهبندي عوامل و شاخصها از ضریب تغییرات

جدول شمارۀ ( .)7توزیع فراوانی و اولویت گویههای مربوط به سنجش وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی

گویه ها
تمایل دارم در همۀ شبکههاي اجتماعیِ فعاال و موجاود،
عضو باشم.
 24ساعته ،اینترنت موبایل یا رایانهام وصل است و پیگار
پیامهاي دریافتی یا ارسال پیام به گروههاي عضو هستم.
اتفاقات خاود و محایط پیراماون خاود را در شابکههاي
اجتماعی به اشتراك میگذارم.
بالفاصله پس از دریافت پیام شابکۀ اجتمااعی باه ساراغ
موبایل یا رایانه میروم.
تمایاال دارم در طااول روز بیشااتر وقااتم را در شاابکههاي
اجتماعی صرف کنم.

انحراف

ضریب

میاتگین
میانگین

معیار

تغییرات

3/391

1/132

0/333

1

3/464

1/283

0/370

2

3/206

1/369

0/427

3

3/175

1/407

0/443

4

3/186

1/622

0/509

5

از پنج

اولویت

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

همانطــور کــه جــدول شــمارۀ  7نشــان داد ،اولولیتهــای مهــم در حــوزۀ اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی؛
20
اجتماعــی موجــود ،پیگــری  24ســاعتۀ پیامهــای دریافتــی از
عبارتنــد از :عضویــت در همــۀ شــبکههای
شــبکههای اجتماعــی در طــول روز و اشــتراک اتفاقــات پیرامــون در شــبکههای اجتماعــی.
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دریافتی از شبکههاي اجتماعی در طول روز و اشتراك اتفاقات پیرامون در شبکههاي اجتماعی.
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بررسی رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی...
ب) آمار استنباطی
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جهت آزمون فرضیات پژوهش ،در گام نخست ،از آزمون همبستگی و ضریب همبستگی
1
استنباطیبا توجه به ناپارامتریک بودن دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد که میان استفاده از
ب) آماراسپیرمن

معنادارياســپیرمن 1با
همبســتگي
ضريــب
همبســتگی و
ـت،واز آزمـ
هویتنخسـ
ـش،ودر گام
اجتماعیپژوهـ
ـونيفرضیــات
جهــت آزمـ
مثبت و
همبستگی
ـونجهانی،
هویت
قومی
مجازي
شبکهها
های اجتماعــی
اجتماعیــبکه
شبکههااسـيـتفاده از ش
ـه میــان
میانـان داد
ـج نشـ
همبستگیـد .نتایـ
نتایجـا ازاســتفاده شـ
ـودنایندادههـ
ناپارامتریــک بـ
توجــه بــه
مجازي
استفادهکـاز
ضعیف
همچنین
وجود دارد؛
استفادهــنازایــن نتایج از
دارد؛ همچنی
موردــود
ـاداری وج
ـتگی مثبـ
جهانــی،
هویــت
هویتـت قوم
مجــازیوو هویـ
مطالعه،
ـت ودرمعنـجامعۀ
دیگر،
همبسـعبارت
دارد؛ به
حکایت
ـی وملی
دینیـ و
جدولـت دارد؛ بــه
داردـی(حکایـ
داريو ملـ
دینــی
همبســتگی ضعیــف میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت
شبکههاي اجتماعی مجازي ،تنها با هویت قومی و جهانی افراد ارتباط معنا
عبــارت دیگــر ،در جامعــۀ مــورد مطالعــه ،اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،تنهــا بــا هویــت قومــی و
شمارۀ .)8
جهانــی افــراد ارتبــاط معنــاداری دارد (جــدول شــمارۀ .)8
جدول شمارۀ ( .)8ماتریس همبستگی میان ابعاد هویت اجتماعی و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
استفاده از شبکههاي

سطح معناداري

اجتماعی مجازي
استفاده از شبکههاي اجتماعی

1

مجازي
هویت اجتماعی

**

-

0/298

0/003

هویت قومی

**0/244

0/016

هویت دینی

**0/144

0/161

هویت ملی

**

0/192

هویت جهانی

0/133

0/489

0/000

** همبستگی در سطح P< 0/01

در این تحقیق ،برای تعیین اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته از رگرسیون استفاده شده است .متغیر وابسته،
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی است و متغیرهای مستقل ،عوامل مرتبط با هویت اجتماعی هستند که
شامل :مؤلفههای هویت قومی ،دینی ،ملی و جهانی میباشند .نوع رگرسیون ،گام به گام است .در این روش،
درصد برسد .در
معناداری به 5
آزمون
قویترین متغیرها یک به یک ،وارد معادله میشوند تا هنگامی که خطای
. Spearman
Correlation
coefficients
گرفته و یک متغیر مستقل ،به مدل وارد شدهاست که شامل
پژوهش حاضر ،رگرسیون ،طی یک گام صورت 21
مؤلفههای هویت جهانی میباشد .در جدول شمارۀ ( ،)9خالصۀ مدل رگرسیونی آمده است .در این جدول ،بر
اساس گامهای طیشده ،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 نشاندهندۀ توان تبیین تغییرات متغیر
وابسته توسط متغیرهای مستقل است به همراه ضریب تعیین تعدیلشده ،ذکر شده است .ضریب تعیین تعدیلشده،
به خاطر وابستگی به درجۀ آزادی ،نسبت به ضریب تعیین ،دقیقتر است .آنالیز واریانس نیز نشاندهندۀ معنادار بودن
رگرسیونمیباشد.
1

1. Spearman Correlation coefficients.
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تعیین تعدیلشده ،ذکر شده است .ضریب تعیین تعدیلشده ،به خاطر وابستگی به درجۀ آزادي،
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نسبت به ضریب تعیین ،دقیقتر است .آنالیز واریانس نیز نشاندهندۀ معنادار بودن رگرسیون
اخترسلطانی

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

متغیرهاي وارد شده به مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین

چندگانه
1

هویت جهانی

a

تعدیلشده

0/396

0/148

0/157

 :aمتغیر پیشبین :استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي

در جــدول شــمارۀ ( )9آخریــن مرحلــه از اجــرای رگرســیون گام بــه گام متغیرهــا ،ضرایــب اســتاندارد
در جدول شمارۀ ( )9آخرین مرحله از اجراي رگرسیون گام به گام متغیرها ،ضرایب اساتاندارد
و غیراســتاندارد ،انحــراف معیــار ،تــی اســتیودنت و معنــاداری آنهــا آمــده اســت .مشــاهده میشــود کــه تمــام
و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی استیودنت و معناداري آنها آمده است .مشااهده میشاود کاه
معناد
ـیرگرسیون
تحلیل
دست آمده از
ضرایب
.)10
شمارۀ (
جدول
آنهامعنــاداری در
گاماریاول با
سطوح تــا
برخوردارو بــوده و
معناداری باالیـ
مرحلبهــه ،از
در هــر
ـدل،
ـده بــه مـ
متغیرهــای واردشـ
برخوردار بوده و تا گاام اول
باالیی
داري
ا
معن
از
،
مرحله
هر
در
،
مدل
به
واردشده
متغیرهاي
تمام
ضرایب
ســطح یــک درصــد وارد مــدل شــدهاند.
با

مدل

ضرایباند.
معناداري در سطح یک درصد وارد مدل شده
استاندا
غیراستاندارد
جدول شمارۀ ( .)10ضرایب به دست آمده از تحلیل رگرسیون و سطوح معناداری آنها
ردشده
متغیرهای واردشده در مدل
ضرایب
t

مدل

1
1

متغیرهای واردشده در مدل

ضرایب غیراستانداردانحراف
)(B
معیار
انحراف

مقدار ثابت

22
)1(B
/656

0/399

هویت جهانی

0/494

0/118

مقدار ثابت

1/656

معیار

0/399

.Sig

استاندا

(Bet
ردشده
)a

t

(Bet
)a

0/396

.Sig

0/171

0/000

4/200

0/000

0/171

متغیر وابسته :استفاده از
مجازي 4/200
اجتماعی 0/396
0/494شبکههاي 0/118
هویت جهانی

0/000
0/000

متغیر وابسته :استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي

شمارۀشـ.)10
تحلیل
ـیونی،هست
رگرسیونی،
ـدهدردرمعادل
شده
متغیرـروارد
ـمارۀ .)10
جدولــدول
استاسـ(ـت (ج
رگرسیونــیون
تحلیــل رگرس
اصلیــی
هسۀــتۀ اصل
معادلـۀـۀ رگرسـ
وارد شـ
متغیـ
متغیر وارد شده در معادلۀ رگرسیونی ،هستۀ اصلی تحلیل رگرسیون است (جدول شمارۀ .)10
کرد:
محاسبه
رگرسیونی مرایتـمی
معادلۀ
ـرد:
ـبه کـ
زیرـر محاسـ
شرح زیـ
Bــهبهشــرح
ستون Bب
استفادهازازســتون
توانـا بااســتفاده
ـوان بـ
رگرســیونی را
معادلــۀ
معادلۀ رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون  Bبه شرح زیر محاسبه کرد:

P =1/656 + )0/494( x1 +έ
P =1/656 + )0/494( x1 +έ

خطا  +هویت جهانی ( = 2/656 + )0/496استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي
خطا  +هویت جهانی ( = 2/656 + )0/496استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي

پیشنهادها
گیری و
پیشنهادها
نتیجه و
گیری
نتیجهنتیجه
پیشنهادها
گیری و

ـتفاده
هدف
خصوصو
ـاعات
خصوص سـ
ـته شــد تـ
پاسخگویانـ
ـخگویان خواس
اولــقایناز
بخشتحقی
بخش ایــن
اول
در بخـ
ساعات و
خصوص
االتی
سـتاتا بهبهس
خواستهـا بهشد
پاسخگویان
تحقیق از
درـش در
اسـ و
ساعات
االتیدر در
ـؤاالتیؤسدرؤ
شد
خواسته
پاسـاز
تحقیق
این
اول
ـدف بیشــتر
بخش،کــه
اینـان داد
نتایج نشـ
بخ.ــش،
پاسخــن
مجازيــج ای
دهنــد .نتای
ـازی پاســخ
اینترنتـیومجـ
هایازاجتماعـ
هدفـبکه
از اینترنــت و شـ
نشانهـداد
دهند
اجتماعی
نشان داد
بخش،
نتایج این
دهند.
مجازي پاسخ
هاياجتماعی
شبکهي
شبکهها
استفادهاینترنت و
استفاده از
هدف
پاســخگویان در حــوزۀ اســتفاده از اینترنــت ،جســتجوی اطالعــات آموزشــی و علمــی و در حــوزۀ اســتفاده از
که هدف بیشتر پاسخگویان در حوزۀ استفاده از اینترنت ،جستجوي اطالعات آموزشی و علمی
علمی
آموزشی
اطالعات
استفادهافـاز
پاسخگویانـ در
بیشتر
هدف
ـتفاده
متوسـوـط اسـ
همچنین
جستجوياســت؛
اینترنته،هــای دیگر
ـراد و گرو
حوزۀــات بــا
ـادل اطالع
ـی مجــازی ،تب
اجتماعـ
کههای
شــبکه
و در حوزۀ استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي ،تبادل اطالعات با افراد و گروههاي دیگر

و در حوزۀ استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي ،تبادل اطالعات با افراد و گروههاي دیگر
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است؛ همچنین متوسط استفاده از اینترنت توسط دانشجویان در نمونۀ آماري مورد مطالعه در

مطالعه در
است؛ همچنین متوسط استفاده از اینترنت توسط دانشجویان در نمونۀ آماري مورد
طول روز 5 - 3 ،ساعت است .نتایج تحلیل دادهها در بخش بعدي ،نشان داد که به طور کلی،
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بررسی رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی...

از اینترنــت توســط دانشــجویان در نمونــۀ آمــاری مــورد مطالعــه در طــول روز 5 - 3 ،ســاعت اســت .نتایــج
تحلیــل دادههــا در بخــش بعــدی ،نشــان داد کــه بــه طــور کلی ،میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعی مجــازی و
هویــت اجتماعــی دانشــجویان (موضــوع فرضیــۀ اصلی تحقیــق) رابطۀ مثبــت و معناداری وجــود دارد و اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،تنهــا بــا هویــت قومــی و جهانــی پاســخوگویان ارتبــاط دارد؛ بــه عبــارت
دیگــر ،میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی و ملــی پاســخگویان رابطـهای وجــود
نــدارد؛ همچنیــن نتایــج ،نشــان داد کــه اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــا هویــت جهانــی کاربــران
ایــن شــبکهها بیشــترین ارتبــاط را دارد؛ بنابرایــن ،فرضیههــای اول و چهــارم تحقیــق ،تأییــد و فرضیههــای 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 نشــاندهندۀ ایــن اســت
کــه بــا ارتقــای یــک واحــد اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،مؤلفــۀ هویــت جهانــی در شــاخصهایی
چــون :احتــرام بــه ارزشهــای ســایر کشــورها ،تصــور شــبکۀ اجتماعــی بــه عنــوان یــک جهــان کل ،تســهیل
در پذیــرش فرهنــگ ســایر کشــورهای جهــان ،دنبــال کــردن فیلمهــا و تصاویــر ســایر کشــورها و  ...بــه میــزان
 0/496ارتقــا خواهــد یافــت؛ بــه عبارتــی «چــون در عصــر جهانیشــدن ،ارتبــاط میــان آدمیــان وســعت مییابــد،
تصــور انســان از خــودش در حــد اعــا متحــول میشــود .در جهانــی شــدن« ،بــازار جهانــی منابـ ِع هویتســاز» به
وجــود میآیــد و ایجــاد فضــاي رقابتــی ،تولیــد هویتهــاي جدیــد را از ســطح محلــی به ســطحی جهانــی ارتقا
میدهــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیقــات خسروشــاهی و آذرگــون ( )1391و نوابخــش و همــکارن
( ،)1392در حــوزۀ ارتبــاط ایــن شــبکهها بــا هویــت جهانــی و قومــی همخوانــی دارد .در ایــن راســتا بــا توجــه به
تأثیرگــذاری غیرقابــل انــکار شــبکههای اجتماعــی مجــازی در هویــت اجتماعــی جوانان ،پیشــنهاد میشــود در
جهــت توســعۀ فرهنــگ ملــی و دینــی ،شــبکههای اجتماعــی ملــی ،تقویــت و بهروزرســانی شــوند و محتــوای
آنهــا بــرای ترغیــب عضویــت جوانــان در شــبکههای داخلــی مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد؛ همچنیــن بــه
محققــان ،پیشــنهاد میشــود کــه در خصــوص نقــش شــبکههای اجتماعــی و نوظهــور موبایــل؛ نظیــر :وایبــر،
واتـسآپ ،اینســتاگرام و  ...در شــکلگیری هویــت اجتماعــی جوانــان بــه پژوهــش بپردازنــد.
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 بــرات دســتجردی ،نگیــن و ســمیه صیــادی؛ (« ،1392بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی و اعتیــاد بــه اینترنــت وافســردگی در دانشــجویان دانشــگاههای پیامنــور شــهر اصفهــان» ،مجلــۀ تحقیقــات علــوم رفتــاری ،دورۀ  ،11شــمارۀ .341 - 332 ،5
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 نوابخــش ،فــرزاد ،رســول خــادم و هاشــم آرام؛ (بهــار « ،)1392اینترنــت و هویــت اجتماعــی» ،مجلــۀ مطالعــات توســعۀ اجتماعــیایــران ،ســال پنجــم ،شــمارۀ دوم.
 نوابخــش ،مهــرداد؛ (زمســتان )1391؛ «بررســی ابعــاد هویتــی س ـهگانه در بیــن جوانــان و نقــش آن در توســعۀ فرهنگــی اســتانآذربایجــان شــرقی ،فصلنامــۀ علمــی  -پژوهشــی مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ،ســال پنجــم ،شــمارۀ اول.
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 خلیلــی ،پــگاه؛ ( ،)1384وبــاگ نویســی در ایــران ،مطالعــۀ ک ّمــی و کیفــی نحــوۀ ابــراز هویــت با تأکیــد بر وبالگهای شــخصی،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهران.
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