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مقدمه
هویت فرهنگی 9مجموعه ارزشها ،باورها ،سمبلهاست که سبب شناخته شدن و متمایز
کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع میشود .ازاینرو هویت فرهنگی بر سه مدار
پیوسته با یکدیگر حرکت میکند که حول یک محور میچرخند:
 .9فرد درون گروه و جماعت واحد که میتواند در قبیله ،طایفه یا گروه اجتماعی ظهور
کند.
 .9جماعت و گروههای مدرن ملتها که هویت فرهنگی مشترکشان بهمثابه وجه تمایز
آنان به شمار میرود.
 .9ملتهای واحد و یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل
بنابراین سه نوع هویت فردی ،گروهی و ملی را میتوان از یکدیگر جدا کرد .رابطه
میان این سه ،ثابت و یکنواخت نیست ،بلکه در آن جذر و مدهای دائمی وجود دارد و در
بین آنها ،در موقعیتهای مختلف ،تغییراتی پیش میآید؛ تغییراتی که برآمده از تقابلها،
همکاریها و فقدان آنهاست که بر اساس منافع و مصالح فردی ،جمعی و ملی ایجاد
میشود (رهبری .)9935 ،بهنوعی میتوان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین
گذشته و حال است و نفس این تداوم ،خود بر شناخت گذشته داللت میکند (هنوی،
 .)9929هویت وابسته به گذشته و تعیین کننده آینده است چرا که در کودکی ریشه دارد و
پایه و مبنایی است که وظایف زندگی از طریق آن به ظهور میرسد )کروگر  ،به نقل از
عسکری بسطام و همکاران.)9919،
می توان میراث فرهنگی مشترک ،گسترده و فراگیر را در بین شهروندان هر کشور از
اجزای مهم هویت ملی دانست که توافق فرهنگی را سبب میشود .در تعریفی گسترده،
میراث فرهنگی ،همه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را در برمیگیرد که به نحوی
خودآگاه یا ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار میدهد و از نشانههای تاریخ هر فرهنگ و
ملت به شمار میرود .باید گفت که میراث فرهنگی هر ملت که در هویت ملی آن مؤثر
1. Cultural identity
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است ،مشتمل بر مجموعه مناسک عام ،شیوههای معماری ،سنتها ،اعیاد ،اسطورهها،
عرفها و فرهنگ مردم است؛ بنابراین ،تعلقخاطر و عالقهمندی شهروندان به میراث
فرهنگی ،در قوام و تقویت هویت ملی بسیار مؤثر است و در حقیقت گرایش مثبت به
فرهنگ دیرین ،پیوند میان فرد و سنتهای ملی وی را تقویت میکند (حاجیانی.)9921 ،
شبکههای اجتماعی اینترنتی مجموعه پایگاههای دادهای هستند که بهواسطه آن
کاربران میتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک
بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند .یک شبکه اجتماعی
مجازی ،9مجموعهای از سرویسهای مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص
فراهم میآورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر
اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از میان
توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند (بوید و
الیسون .)9552،9خدمات شبکه اجتماعی مجازی بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و
ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز است .شبکههای اجتماعی مجازی پدیده نوظهوری
است که همزمان با توسعه فناوری اطالعات در دنیا رایج و با استقبال گسترد اقشار
مختلف مردم روبرو شده است .ازجمله کارکردهای شبکههای اجتماعی مجازی ،افزایش
و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی و گردهمایی صدها میلیون کاربر در
اینترنت است که بدون هیچ محدودیتی ازنظر مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و
تبادل اطالعات میپردازند .کاربران میتوانند پروفایلهای دیگران را ببینند و از طریق
برنامههای کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (پمپک،9
.)9551
درحالیکه شاهد روند رو به رشد کاربران و اعضای شبکههای اجتماعی مجازی
هستیم ،شناخت ابعاد گوناگون شبکهها و آگاهی از تأثیرات آن ،امری ضروری است.
1. Virtual social network
2. Boyd, D. M., & Ellison, N. B.
3. Pempek, T., & et al
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مخاطبان  ،بینندگان,وکاربران رسانه ها از جمله عوامل اصلی تحقیق در حوزه رسانه ها می
باشند .امروزه رسانه های همگانی نفوذ قدرت فرهنگی را شتاب وگوناگونی فراوانی داده
اند( .فروزان.حامد ،امینی .حجت اهلل( .)9919با ورود تکنولوژی در عرصه کشورها ،همواره
باید شاهد فراز و نشیبهای آن نیز باشیم .استفاده از فناوریهای نوین در کنار ایجاد
فرصت ،به تهدید نیز تبدیل میشود.
شبکههای اجتماعی جهت یافتن دوستان قدیمی و حفظ ارتباط ،یافتن دوستان جدید
و برقراری ارتباط و بحث و مبادله نظر بستری فراهم میکند که این ارتباط ،محیط را
بسیار جذاب میکند ،تمایل به عرضه نظر خود در فضایی عمومی و به دوراز دغدغه و
شنیدن نظرات دیگران در آرامش و همچنین ،تمایل به تأییدشدن یا تأیید گرفتن از
جذابیتهای صفحات وب است که این شبکهها را برای کاربران جالب میکند .طبق نظر
چانگ ،پروفایل افراد در شبکههای اجتماعی ،ایجاد وبالگ شخصی در این فضا،
گذاشتن عکسها و موسیقیها و لینکها  ،همه و همه فضایی جذاب برای تعاملی
مجازی را فراهم میکنند .ازاینرو ،شناخت عملکرد این شبکهها در عصر حاضر ،این
شانس را به خالقان خود میدهد که آن جنبههایی از هویت را که پیشتر پنهان بود ،افشا
کنند .بهاینترتیب ،کاربران شبکههای اجتماعی بیان میکنند که این «من واقعی» است که
نمایش داده میشود (چانگ.)9555 ،9
در بررسی رابطه فضای مجازی و هویت فرهنگی نظریههای چندان منسجمی وجود
ندارند .در عرصه هویت ،فضای مجازی از آن رو موجد امکان و فرصت است که منابع
و ابزارهای الزم برای ساخت هویت را بسیار افزون مینماید و قابلیت و توانایی منابعی
چون مکان ،زمان و فرهنگ را درزمینه هویتسازی سنتی بسیار کاهش میدهد .گیدنز

9

معتقد است که فناوریهای بسیار پیشرفته و کارآمد ارتباطی سبب جدایی مکان از زمان
و فضا میگردد و این امکان را فراهم میآورد که زندگی اجتماعی در فضایی بسیار
گسترده شکل بگیرد و توانایی مکان در محدود و مقید کردن روابط اجتماعی و گستره
1. Chung, C
2. Giddens,A
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زندگی اجتماعی بسیار کاهش یابد .به بیانی دیگر این فناوریها بهواسطه فشردگی زمان
و مکان و فضامند شدن زندگی اجتماعی بر کارکرد هویتسازی منابع هویت خصوصاً
فرهنگ تأثیر گذاشته است و با برهم ریختن فضای انحصاری و از بین بردن مصونیت
فرهنگها ،قابلیتها و توانایی آنها درزمینه هویتسازی سنتی را کاهش میدهد .درواقع
فضای مجازی با خارج نمودن افراد از محدودههای جغرافیایی خود و از بین بردن زمان و
همچنین فروریختن مرزهای فرهنگی و افزایش ارتباطات فرهنگهای مختلف با یکدیگر
در هویت افراد تأثیر میگذارد(عدلی پور و همکاران.)9919 ،
طبق نظر آپادوری 9ازجمله تأثیراتی که فضای مجازی بر منابع هویت دارد ،فشردگی
فضا و زمان و سرزمین زدایی ناشی از آن میباشد که این خود مرزهای محلی و ملی را
بهاندازهای نفوذپذیر میکند که گستره روابط اجتماعی بیشازپیش فراملی و پیوند
جماعتهای مختلف با محل و مکان معین به نحو چشمگیری سست میشود
(آپادوری.)9116،
هال 9نیز در این مورد بیان داشته است که با فرسودهتر شدن مرزهای ملی ،مرزهای
هویتی درهم میریزد و سلطه بالمنازع هویت و فرهنگ ملی مخدوش میگردد (هال،
 .)9116لذا میتوان نتیجه گرفت که استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی
همچون شبکههای اجتماعی مجازی ،هویت فرهنگی خاص افراد یک جامعه را
دستخوش تغییر مینماید.
امروزه ،استفاده از ماهواره و شبکههای اجتماعی مجازی همچون فیسبوک،
توئیتر،تلگرام و ،...باعث شده است حجم وسیعی از اطالعات و برنامههای برونمرزی و
فرا سنتی به فضای فکری جوامع وارد شود و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی
تأثیر بگذارد .یکی از این ابعاد مهم ،هویت فرهنگی است .هویت فرهنگی را میتوان
مجموعه یا نظامی از باورها ،ارزشها ،رسوم و رفتاری دانست که اعضای جامعه به کار
میبندند تا خود را با جهانشان و نیز با یکدیگر سازگار کنند(.اشرفی )9936،
1. Appadurai, A
2. Hall, S
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فرآیند جهانیشدن 9و گسترش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی نیز به
چالشهای هویت فرهنگی دامن زده ،یا دستکم بُعد تازهای به آنها افزوده است.
بهعنوانمثال ،زبان ،یکی از عناصر هویتی و معنا ساز در همه فرهنگهاست که میتواند
تحت تأثیر دامنه و عمق استفاده از رسانهها و مخصوصاً اینترنت ،شبکههای اجتماعی
مجازی و ماهواره به چالش کشیده شود .از خالل زبان است که فرهنگها ابراز وجود
میکنند .اگر رخنهای در موجودیت زبان ایجاد شود ،آن فرهنگ یا هویت آن به خطر
میافتد(.محمد پور و همکاران.)9931،
تأثیر فضای شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت در مفهوم گسترده خود بهرغم
انکارناپذیر بودن آن ،در نوع ،میزان و تأثیر مثبت یا منفی آن محل مناقشه نظری است و
اینکه این تأثیر و تغییر هویت به چه نحو خواهد بود ،هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود
ندارد.
هویت فرهنگی جوانان ایران نیز متأثر از این عناصر و عوامل است .با توجه به انقالب
ارتباطات و گسترش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،جامعه و فرهنگ ایران نیز در
حال تجربه کردن نوعی گذار است که دارای ویژگیهای خاص خود بوده و پیامدهای
متعددی نیز برای فرهنگ و هویت ایرانیها به دنبال دارد ،بهگونهای که جوانان در اثر
ارتباط نزدیک با عالیق و ظواهر جذاب رسانهای ،به مهاجرت بهسوی غرب ازیکطرف و
بیتفاوتی نسبی به مسائل و عالیق فرهنگی سنتی خود از طرف دیگر تمایل مییابند .لذا به
نظر میرسد مرحله بعدی حیات این نسل کمتر در راستای تداوم سنت و فرهنگ بومی
آنها باشد .این امر در ابتدا به بحران هویت و سپس به تغییر هویت میانجامد که برای کل
فرهنگ و هویت ایرانی عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که آیا استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با هویت فرهنگی جوانان رابطه ای دارد؟ همچنین در پی یافتن پاسخ
برای مولفه هایی است که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ( شامل مدت زمان
1. Globalization
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عضویت ،میزان استفاده ،میزان مشارکت و فعال بودن و واقعی تلقی کردن محتوای
شبکههای اجتماعی) را معنا می کنند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از انواع تحقیقات کاربردی میباشد و چون در این مطالعه
محقق به دنبال به دست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها و نظرات افراد مختلف میباشد،
لذا ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع
همبستگی است .همچنین از روش مطالعات اسنادی برای تدوین و تبیین مبانی نظری
پژوهش بهره برده شده است.
جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر کلیه جوانان منطقه  99تهران هستند که در این
تحقیق ،نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس از میان جامعه مورد بررسی انتخاب شده
اند.در مواردی که انتخاب نمونه ها به شکل تصادفی یا غیر تصادفی مشکل باشد،
پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس استفاده می کند (دالور،علی )3131،طبق تعریف
معاونت امور جوانان و آییننامههای موجود در این نهاد ،جوان شامل کسانی است که
سن آنها  31تا  93سال باشد .بر اساس آمار شهرداری منطقه  39تهران ،جمعیت این
منطقه  161هزار نفر میباشد که  393666نفر جوان میباشند و جامعه این تحقیق را
تشکیل میدهند
برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای  ،5/56حجم نمونه
آماری برابر با  962نفر انتخاب میگردد تا ازنظر عملیات آماری معنیدار باشد.
برای جمعآوری دادههای موردنیاز این تحقیق و بهمنظور اندازهگیری متغیرهای این
پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که بخش هویت فرهنگی آن از پرسشنامه هویت
فرهنگی (عدلی پور و همکاران )9919 ،با  91سؤال بسته پاسخ استفادهشده است که پیشتر
روایی و پایایی آن محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است  ،و بخش شبکههای اجتماعی
مجازی در سه بخش باسؤاالت بسته پاسخ و مطابق با طیف پنجدرجهای لیکرت به شکل
محقق ساخته تدوین شده است که روایی آن مورد بررسی و به تایید صاحبنظران رسیده و
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برای محاسبه قابلیت اعتماد(پایایی) از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفادهشده است.در
همین راستا پرسشنامه موردنظر در بین  99نفر از نمونه های مورد نظر جهت اجرای
پیشآزمون قرار گرفت و متوسط پایایی کلیه سواالت محقق ساخته پرسشنامه باالتر از
5/26محاسبه گردید .

یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش در دو بخش قابلارائه است؛ در بخشی اطالعات توصیفی که سیمای
جامعه آماری را معرفی مینماید بیان می شود و در بخشی دیگر تحلیل های استنباطی که به
آزمون فرضیه ها اختصاص دارد.
در ادامه برخی از جداول آماری که نشان دهنده توصیف وضعیت نمونه های تحقیق
هستند ارائه می گردد( برای جلوگیری از طوالنی شدن متن برخی از اطالعات و جداول
حذف شده که در دفتر مجله در دسترس می باشد) :
جدول  .3توزیع پاسخگویان به تفکیک عضویت در شبکههای اجتماعی
شبکهها

فراوانی

درصد استفادهکنندگان

تلگرام

996

33,91

فیسبوک

913

29,90

توییتر

995

93,61

گوگل پالس

99

96,9

لینکدین

36

99,99

جدول  .9توزیع پاسخگویان به تفکیک مدتزمان عضویت در شبکههای اجتماعی
طبقهها

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از  6ماه

99

99,29

99,29

بین  6ماه تا  9سال

99

99,29

90,96

بین  9سال تا  9سال

29

96,01

09,50

بین  9سال تا  9سال

29

92,29

21,26

بیشتر از  9سال

09

95,99

955

جمع

962

955
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جدول  .1توزیع پاسخگویان به تفکیک مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی
طبقهها

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از  90دقیقه

99

3,69

3,69

بین  90تا  95دقیقه

6

9,90

95,36

بین  95تا  65دقیقه

99

9,91

90,90

بین  65تا  995دقیقه

63

90,92

95,39

بین  995تا  935دقیقه

09

91,95

01,19

بیشتر از  935دقیقه

952

95,52

955

جمع

962

955

جدول  -4توزیع پاسخگویان به تفکیک زمان استفاده از شبکههای اجتماعی
مقولهها

فراوانی

درصد استفادهکنندگان

دیدن پروفایلها ،عکسها آلبومهای شخصی دوستان

939

62,3

فقط خواندن والها و موضوعات به بحث گذاشتهشده

999

19,59

اغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روی وال و موضوعات به بحث گذاشتهشده

996

92,91

شروع یک بحث تازه در بین گروههای عضو

13

96,2

990

33,59

بازدید و جستجو در صفحاتی که در مورد مد ،لوازمآرایش ،رژیم غذایی و
غیره هستند

جدول .1توزیع پاسخگویان به تفکیک مشارکت و فعالیت در شبکههای اجتماعی
مقولهها

فراوانی

درصد استفادهکنندگان

دیدن پروفایلها ،عکسها آلبومهای شخصی دوستان

939

62,3

فقط خواندن والها و موضوعات به بحث گذاشتهشده

999

19,59

اغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روی وال و موضوعات به بحث گذاشتهشده

996

92,91

شروع یک بحث تازه در بین گروههای عضو

13

96,2

990

33,59

بازدید و جستجو در صفحاتی که در مورد مد ،لوازمآرایش ،رژیم غذایی و
غیره هستند
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جدول  .6وضعیت شناخت و نگرش به محتوای مطالب در شبکههای اجتماعی مجازی
فراوانی
مقولهها

خیلی
کم

اعتقاد نسبت به صحت و درستی اخبار و
اطالعات شبکههای اجتماعی مجازی
اعتبار و مقبولیت پیامرسانان شبکههای
اجتماعی مجازی

کم

متوسط

زیاد

خیلی

میانگین

زیاد

انحراف
استاندارد

90

95

999

99

6

9,63

5,13

93

90

990

09

92

9,19

9,59

میزان اعتماد و خوشبینی نسبت به
محتوای مطالب شبکههای اجتماعی

99

02

999

95

99

9,30

9,959

مجازی در مقایسه با رسانههای داخلی

در پژوهش حاضر برای سنجش هویت فرهنگی از پرسشنامه ای با  91سوال استفادهشده
است .گویه های هویت فرهنگی در این پرسشنامه بر روی لیف لیکررت  0قسرمتی ( 9ترا )0
برای هر گویه ارزیابی شده اند( .جداول و نمودار های آماری مربوط بره ایرن بخرش نیرز در
دفتر مجله موجود است).
در ادامه به بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ،آزمون فرضیات و درنهایت تحلیل
رگرسیون پرداخته میشود .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون همبستگی تاو کندال
استفادهشده است.
در فرضیه اول پژوهش رابطه بین مدتزمان عضویت جوانان منطقه  99شهر تهران در
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میشود.
با اجرای آزمون همبستگی تاو کندال میتوان اینگونه اظهار داشت که با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده فرض  H9که مدعی وجود رابطه بین مدتزمان عضویت
جوانان منطقه  99تهران در شبکههای اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان تائید
میشود و فرض  H5مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود .بنابراین ازلحاظ
آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی ضعیف است.
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یعنی هر چه مدتزمان عضویت جوانان در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد ،احتمال
تأثیرپذیری هویت فرهنگی آنها بیشتر است ..در جدول  2مقدار آماره آزمون و سطح
معناداری گزارششده است .بنابراین ،این فرضیه در سطح معناداری 9/993تائید میشود.
جدول  .7ضریب همبستگی مدتزمان عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی
فرضیه
رابطه بین مدتزمان عضویت در
شبکههای اجتماعی و هویت فرهنگی

نوع آزمون

میزان ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

تاو کندال

-5/995

5/591

تائید فرضیه

در فرضیه دوم پژوهش رابطه بین میزان استفاده جوانان منطقه  99شهر تهران از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میشود.
با اجرای آزمون همبستگی تاو کندال میتوان اینگونه اظهار داشت که با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده فرض  H 9که مدعی وجود رابطه بین میزان استفاده جوانان
منطقه  99تهران از شبکههای اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان تائید میشود و
فرض  H5مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود .بنابراین ازلحاظ آماری بین
دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی ضعیف است .یعنی هر
چه میزان استفاده جوانان در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد ،احتمال تأثیرپذیری هویت
فرهنگی آنها بیشتر است .در جدول  3مقدار آماره آزمون و سطح معناداری گزارششده
است.بنابراین فرضیه دوم در سطح معناداری  5,599تائید میشود.
جدول  .8ضریب همبستگی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی
فرضیه
رابطه بین میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی و هویت فرهنگی

نوع آزمون

میزان ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

تاو کندال

-5/990

5/599

تائید فرضیه

در فرضیه سوم پژوهش رابطه بین میزان مشارکت و فعالیت جوانان منطقه  99شهر تهران
در شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میشود.
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با اجرای آزمون همبستگی تاو کندال میتوان اینگونه اظهار داشت که با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده فرض  H9که مدعی وجود رابطه بین میزان مشارکت و
فعالیت جوانان منطقه  99تهران در شبکههای اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان
تائید میشود و فرض  H5مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود .بنابراین
ازلحاظ آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی
ضعیف است .یعنی هر چه میزان مشارکت و فعالیت جوانان در شبکههای اجتماعی بیشتر
باشد ،احتمال تأثیرپذیری هویت فرهنگی آنها بیشتر است .در جدول  1مقدار آماره آزمون
و سطح معناداری گزارششده است .بنابراین فرضیه سوم در سطح معناداری  5,591تائید
میشود.
جدول  .3ضریب همبستگی میزان مشارکت و فعالیت در شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی
فرضیه
رابطه بین میزان مشارکت و فعالیت در
شبکههای اجتماعی و هویت فرهنگی

نوع آزمون

میزان ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

تاو کندال

-5/599

5/591

تائید فرضیه

در فرضیه چهارم پژوهش رابطه بین واقعی تلقی کردن محتوای شبکههای اجتماعی
مجازی توسط جوانان منطقه  99تهران و هویت فرهنگی آنان بررسی میشود.
با اجرای آزمون همبستگی تاو کندال میتوان اینگونه اظهار داشت که با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده فرض  H9که مدعی وجود رابطه بین میزان واقعی تلقی کردن
محتوای شبکههای اجتماعی مجازی توسط جوانان منطقه  99تهران و سطح هویت فرهنگی
آنان تائید میشود و فرض  H5مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود .بنابراین
ازلحاظ آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی
ضعیف است .یعنی هر چه بیشتر محتوای شبکههای اجتماعی را واقعی تلقی کنند ،احتمال
تأثیرپذیری هویت فرهنگی آنها بیشتر است .در جدول  95مقدار آماره آزمون و سطح
معناداری گزارششده است .بنابراین فرضیه چهارم در سطح معناداری  5,559تائید میشود.
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جدول  .39ضریب همبستگی میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکههای اجتماعی و هویت فرهنگی
نوع آزمون

فرضیه

میزان ضریب همبستگی

نتیجه آزمون

سطح معناداری

رابطه بین میزان واقعی تلقی
کردن محتوای شبکههای

5/901

تاو کندال

تائید فرضیه

5/559

اجتماعی و هویت فرهنگی

در ادامه بهمنظور مشخص شدن سهم تأثیر متغیر مالک بر متغیر پیش بین به تحلیل
رگرسیونی میپردازیم .جدول  99مدل رگرسیونی متغیر میزان استفاده از شبکه های
اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی جوانان منطقه  99شهر تهران را نشان میدهد.
جدول  .33مدل رگرسیونی چند متغیره هویت فرهنگی جوانان منطقه  39تهران
متغیرها

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

مدت عضویت

B
-5,992

5,599

میزان استفاده

-5,599

5,591

-5,509

مشارکت و فعالیت

-5,560

5,599

-5,512

5,599

واقعی تلقی کردن

5,969

5,599

5,922

5,555

خطای استاندارد

بتا
-5,959

5,555
5,599

برای مشخص شدن اینکه متغیرهای پیش بین تا چه حد توانستهاند واریانس متغیر مالک
پژوهش را تبیین کنند شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیونی هویت فرهنگی جوانان در
جدول 99نشان دادهشده است.
جدول .39شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیونی هویت فرهنگی جوانان منطقه  39تهران
ضریب تعیین

ضریب تعیین اصالحشده

R-Square
5,93

Adjusted R-Square
5,901

سطح معناداری
5,555

همانگونه که در جدول  99مالحظه میشود ضریب تعیین برابر با  5,93است و این
مطلب را بیان میکند که  93درصد از تغییرات هویت فرهنگی را متغیرهای موجود در
معادله تبیین میکنند .همچنین با توجه به سطح معناداری بهدستآمده که کمتر از 5,50
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است ،میتوان به این نکته پی برد که متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک یعنی هویت
فرهنگی تأثیر داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری
امروزه رسانهها یکی از ابزارهای بسیار مهم و تأثیرگذار در عقاید ،رفتار و فرهنگ محسوب
میشوند زیرا رسانهها شامل مجموعه بسیار گستردهای از پیامها ،تصاویر و افکاری هستند
که عمدتاً از جامعه سازنده رسانه شروع شده و در مسیری شبکه ای به سایر جوامع نیز ورود
و نفوذ می کند .برنامههای مبتنی بر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نوین در
کشورهای درحالتوسعه باعث پذیرش افکار جدید و روشهای زندگی وارداتی در بین
قشر جوان جامعه میزبان میشود و همین باعث میشود که جوانان از عمل به بسیاری از
عادات و رسوم سنتی جامعه خود که از مؤلفههای مهم هویت فرهنگی آنان محسوب
میشود ،سرباز زنند و دائم به تقلید فرهنگ بیگانه پرداخته و در مقابل بیشتر ازآنچه مبتنی بر
میراث فرهنگی و تمدنشان است دورتر شوند.
ارتباطات نقش تعیینکنندهای در فرهنگ و شکلدهی هویتهای ملی و دینی و
فرهنگی ایفا میکند .دراینارتباط ،نوع محتوای برنامههای رسانه باعرضه هنجارهای
متفاوت و بعضاً متعارض آثار متفاوتی در هویت جوانان دارد .همچنان که نتایج این
پژوهش نشان داده است ،درزمینه رابطه و پیامدهای شبکههای اجتماعی مجازی با هویت
فرهنگی میتوان گفت که بین میزان استفاده جوانان منطقه  99شهر تهران از شبکه های
اجتماعی مجازی و وضعیت هویت فرهنگی ایشان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد
یعنی هر چه میزان استفاده ،و فعالیت جوانان در شبکههای اجتماعی مجازی افزایش پیدا
میکند ،هویت فرهنگی آنان کاهش مییابد .مولفه های معرف متغیر "استفاده از شبکه
های مجازی" شامل ؛ مدت زمان عضویت،میزان و ساعات استفاده ،میزان مشارکت و فعال
بودن و میزان واقعی تلقی کردن محتوا  ،نیز موید نتایجی هستند که فرضیه اصلی پژوهش
نشان می دهد .بدین معنا که هر چه تعداد ساعات حضور و استفاده جوانان از فضای شبکه
های اجتماعی مجازی بیشتر باشد و هر چه فعالیت ایشان در این فضا گسترش یابد و هر چه
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محتوای تولید شده و در دسترسشان در این فضا را واقعی و قابل اعتماد تلقی نمایند هویت
فرهنگی ایشان به شکل معنا داری تحت تاثیر قرار گرفته و از حساسیت های ایشان به هویت
فرهنگی خویش کاسته می شود .یافتههای پژوهش قاسمی و همکاران ( ،)9919عدلی پور
و همکاران ( ،)9919تیلر ( ،)9599محمد پور و همکاران ( )9931و مهدی زاده و عنبرین
( )9933نیز حاکی از این امر است که حضور و تعامل در فضای مجازی اینترنت و
شبکههای اجتماعی مجازی باعث تضعیف هویت فرهنگی کاربران میشود و از اینجهت
نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای مذکور همخوانی دارد.
تعامل در فضای مجازی تأثیر دوگانهای بر هویت دینی جوانان دارد بهطوریکه با
افزایش دسترسی و بهرهمند ی از مجاری نوین اطالعاتی و ارتباطی و افزایش مدتزمان
استفاده و نوع مصرف به دلیل تلطیف افق ذهنی و بینشی و ارتقا و گسترش جهتگیریهای
شناختی ،عاطفی و علنی ،از یکسو از شدت ابعاد پیامدی و تجربی کاسته میشود و از
سوی دیگر هویت دینی جوانان در ابعاد شناختی تقویت میشود .به عبارتی جوانان متناسب
با نیازهای دینی و مذهبی خود از این ابزار استفاده میکنند و به همین ترتیب استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر شیوه و سبک دینداری آنها تأثیر دارد و انعطافپذیری
نسبت به قرائتهای دینی مختلف را افزایش میدهد.
همچنین در تحلیل نقش شبکههای اجتماعی مجازی در تضعیف بُعد هویت ملی جوانان
باید گفت که با گسترش روزافزون این رسانهها ،بهویژه در جوامع در حال گذار ،روند
نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی میانجامد .این شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند در
نگرشها و رفتار جوانان تأثیر گذارد و باعث کاهش همدلی ،احساس تعلق ملی و انسجام
اجتماعی شوند .گیدنز نیز اینترنت و رسانههای اینترنتی را عامل سردرگمی و بیثباتی و
بینظمی فرهنگی قلمداد کرده است.
یافتههای پژوهش همچنین با آنچه درزمینه همسانسازی فرهنگ کشورهای جهان سوم
با کشورهای غربی صورت میگیرد نیز همخوانی دارد .ازآنجاکه ایجادکنندگان و
فرستندگان پیام و برنامهسازان این تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی عمدتاً کشورهای
توسعهیافته غربی هستند طبیعی است که انبوه فیلمها و سایتهای پرمخاطب آنها هویت
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فرهنگی ،دینی و ملی و قومی کشورهای مصرفکننده را تحت تأثیر قرار داده و تضعیف
نماید .بااینحال در سالهای اخیر در اینترنت مقاومتهایی در برابر این جریان به چشم
میخورد که نشان از ظهور و احیای هویت فرهنگی در اینترنت و فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی مجازی است.
در هر صورت کلیه کاربران فضای مجازی در هر سن و در هر موقعیت اجتماعی
نیازمند دانش و سواد الزم برای استفاده و حضور در فضای مجازی هستند که از این دانش
تحت عنوان " سواد رسانه ای " 9یاد می شود .سواد رسانه ای خود شامل چهار سطح سواد
( سواد دانشی ،سواد مهارتی ،سواد حقوقی و سواد انتقادی) است که آموزش این موارد و
در نظر گرفتن این چهار سطح در برنامه های درسی مدارس از ضروریات نظام برنامه ریزی
آموزشی و درسی کشور به نظر می آید.
مبتنی بر نتایج بدست آمده از پژوهش ،تجهیز کاربران خصوصا جوانان به مهارتهای
زیستن در فضای مجازی از ضروریات استفاده از این فضا است ،از جمله در زمینه صرف
زمان و وقت در فضای مجازی توجه به مهارتها و امور کاربردی که در ادامه اشاره می
شود ضروری است؛ اختصاص زمان مشخص در طول شبانه روز برای حضور در فضای
مجازی  ،پرهیز از عضویت در گروه ها و کانال های موازی  ،پرهیز از وب گردی و
جستجوهای بی هدف  ،عدم مشارکت در گفتگوهای بی هدف و غیر ضرور و بی ربط در
گروه ها  ،عدم مطالعه مطالب غیر مرتبط در گروه ها  ،عدم فعال بودن دائم اینترنت گوشی
یا تبلت دائم  ،همراه داشتن فایل های  PDFیا کتابهای صوتی و سخنرانی های علمی
تخصصی برای اوقات بیکاری و فراغت.
با توجه به کثرت شبکه های اجتماعی مجازی موجود و کارکردهای تقریبا یکسان
بسیاری از آنها ،عضویت در تعداد زیادی از این برنامه های کاربردی از عوامل جدی
صرف زمان بیش از استاندارد های جهانی توسط جوانان ایرانی در این فضا است.بنابر
آخرین گزارشهای اعالمی در سال  9910ایرانی ها دو برابر متوسط جهانی در فضای شبکه
1. media literacy
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های اجتماعی مجازی حضور دارند -رقم متوسط جهانی حدود  9ساعت و متوسط حضور
ایرانیان بیش از  6ساعت در شبانه روز ( شبستان )9910،بر همین اساس آموزش و توجیح
کاربران نسبت به محدود سازی عضویت و عدم نصب برنامه های دارای کاربری مشترک
از مسائل ضروری در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است.
همچنین در زمینه استفاده از محتوا در فضای مجازی باید ؛ مطالب (خصوصا اخبار)
بصورت انتقادی و با دیده شک دنبال شود  ،تولید کننده محتوا بوده و فقط دریافت کننده
و مصرف کننده نباشیم  ،در انتشار مطالبی که بدستمان میرسد حساس باشیم  ،تصاویر و
فیلم ها خیلی اوقات مربوط به حادثه یا خبر منتشر شد ه نیستند  ،به سادگی نمی توان اعتماد
نمود ،رفتن به سمت محتواهای نامناسب از جهات مختلف از ابتدا متوقف گردد.
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