
 

 

 های اجتماعی مجازیرابطه استفاده از شبکه

 با هویت جوانان شهر تهران 

  3ینوروز یوش، دار 2یواحد ی، مهد 1یشامان یلاسمع

 90/95/9910تاریخ پذیرش:              91/50/9910تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شهر تهرانوانان هویت فرهنگی ج های اجتماعی مجازی بااده از شبکهاستف بررسی رابطه حاضر به پژوهش

باشد. جامعه آماری پژوهش می توصیفی از نوع همبستگیپژوهش حاضر روش تحقیق پرداخته است. 

در  گیری ند. در این پژوهش از روش نمونهباشمی 9910شهر تهران در سال  99ساله منطقه  90-91جوانان 

تحقیق ابزار  .سی قرار گرفتندجوانان دختر و پسر مورد برر نفر از 962و تعداد استفاده شده  دسترس

)عدلی پور و همکاران، که بخش هویت فرهنگی آن از پرسشنامه هویت فرهنگی  محقق ساخته هپرسشنام

و  سؤال بسته پاسخ 9سه بخش با  های اجتماعی مجازی درو بخش شبکه پاسخ سؤال بسته 91 با( 9919

تایید صاحبنظران به ایی آن مورد بررسی و رو شده است که استفاده ترلیک ایدرجهپنج طیف مطابق با

برای تجزیه و باشد . می26/0باالتر از  بعد از محاسبه به روش آلفای کرونباخ پایایی آن مقداررسیده و 

نتایج این . شده استبستگی تاو کندال استفادهآزمون هم و همچنین تحلیل رگرسیونز روش تحلیل آماری ا

های اجتماعی مجازی و شبکه شهر تهران از 99ان استفاده جوانان منطقه دهد که بین میزپژوهش نشان می

ها رابطه معناداری وجود دارد بدین شکل که در چهار مولفه مدت زمان حضور ، میزان  هویت فرهنگی آن

استفاده ، میزان فعال بودن کاربر، و میزان واقعی تلقی نمودن محتوا در فضای شبکه های اجتماعی مجازی با 

ضعیت هویت فرهنگی جوانان رابطه معنا دار در جهت معکوس وجود دارد. یعنی هر چه این چهار مولفه و

 افزایش پیدا می کند هویت فرهنگی بیشتر در مخاطره قرار می گیرد.

 

 ی اجتماعی مجازی، جوانانهاشبکههویت، هویت فرهنگی، :  واژگان کلیدی
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 مقدمه

ست که سبب شناخته شدن و متمایز هاسمبلا، ها، باورهمجموعه ارزش 9هویت فرهنگی

رو هویت فرهنگی بر سه مدار ینازاشود. کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می

 چرخند:یمکند که حول یک محور پیوسته با یکدیگر حرکت می

تواند در قبیله، طایفه یا گروه اجتماعی ظهور فرد درون گروه و جماعت واحد که می .9

 .کند

مثابه وجه تمایز که هویت فرهنگی مشترکشان به هاملتمدرن  هایگروهاعت و جم .9

 .رودآنان به شمار می

 ی واحد و یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل هاملت .9

توان از یکدیگر جدا کرد. رابطه بنابراین سه نوع هویت فردی، گروهی و ملی را می

ی دائمی وجود دارد و در هامدجذر و  میان این سه، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه در آن

، هاتقابلآید؛ تغییراتی که برآمده از های مختلف، تغییراتی پیش مییتموقعها، در بین آن

که بر اساس منافع و مصالح فردی، جمعی و ملی ایجاد  هاستآنها و فقدان یهمکار

 یناز تداوم ب یحاک یفرهنگ یتگفت که هو توانیم ینوعبه. (9935شود )رهبری، می

 ی،)هنو کندیتداوم، خود بر شناخت گذشته داللت م ینگذشته و حال است و نفس ا

دارد و  یشهر یاست چرا که در کودک یندهکننده آ یینوابسته به گذشته و تع یت(. هو9929

(کروگر ، به نقل از   یرسدآن به ظهور م یقاز طر یزندگ یفاست که وظا ییو مبنا یهپا

 (.9919همکاران، بسطام و یعسکر

سترده و فراگیر را در بین شهروندان هر کشور از می توان میراث فرهنگی مشترک، گ

شود. در تعریفی گسترده، اجزای مهم هویت ملی دانست که توافق فرهنگی را سبب می

گیرد که به نحوی یبرممیراث فرهنگی، همه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را در 

ی تاریخ هر فرهنگ و هانشانهدهد و از اه ما را تحت تأثیر قرار میخودآگاه یا ناخودآگ

که در هویت ملی آن مؤثر  رود. باید گفت که میراث فرهنگی هر ملتملت به شمار می

                                                 
1. Cultural identity 
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، هااسطوره، اعیاد، هاسنتهای معماری، است، مشتمل بر مجموعه مناسک عام، شیوه

ی شهروندان به میراث مندعالقهو  رخاطتعلقبنابراین، ؛ است فرهنگ مردمو  هاعرف

فرهنگی، در قوام و تقویت هویت ملی بسیار مؤثر است و در حقیقت گرایش مثبت به 

 (.9921کند )حاجیانی، ی ملی وی را تقویت میهاسنتفرهنگ دیرین، پیوند میان فرد و 

 واسطه آنبه که هستند ایهای دادهپایگاه مجموعه اینترنتی اجتماعی هایشبکه

 اشتراک به دیگران با را خودشان هایفعالیت و افکار ها،یمندعالقه توانندمی کاربران

اجتماعی  شبکه یک. شوند سهیم آنان با را هافعالیت و افکار این هم و دیگران بگذارند

 اشخاص برای را امکان این که است وب بر مبتنی هاییسسرواز  ایمجموعه ،9مجازی

 دیگر با یا کنند، ایجاد خود برای خصوصی یا صیفات عمومیتو که آوردمی فراهم

 میان از و بگذارند اشتراک به هاآن با را منابع خود کنند، برقرار ارتباط شبکه اعضای

 و کنند )بوید استفاده اتصاالت جدید یافتن برای افراد، دیگر عمومی توصیفات

 و آنالین مجازی امعهج بر بیشتر اجتماعی مجازی  (. خدمات شبکه9،9552الیسون

 نوظهوری پدیده مجازی اجتماعی هایشبکه .است متمرکز واسط کامپیوتر ارتباطات

 اقشار گسترد استقبال با و رایج دنیا در اطالعات توسعه فناوری با زمانهم که است

 افزایش اجتماعی مجازی، هایشبکه ازجمله کارکردهای .است شده روبرو مردم مختلف

کاربر در  میلیون صدها فضای مجازی و گردهمایی در اجتماعی تتعامال تقویت و

 و تعامل به فرهنگ، و جنس زبان، مرز، بدون هیچ محدودیتی ازنظر که است اینترنت

 طریق از و را ببینند دیگران هاییلپروفا توانندمی کاربران. پردازندیماطالعات  تبادل

، 9کنند )پمپک برقرار ارتباط یکدیگر با چت و ایمیل مانند مختلف کاربردی هایبرنامه

9551.) 

 یمجاز یاجتماع یهاشبکه یشاهد روند رو به رشد کاربران و اعضا کهیدرحال

است.  یضرور یآن، امر یراتاز تأث یها و آگاهشناخت ابعاد گوناگون شبکه یم،هست

                                                 
1. Virtual social network 

2. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. 

3. Pempek, T., & et al 



 1315 زمستان، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  466

 

 

 یرسانه ها م  در حوزه یقتحق ی,وکاربران رسانه ها از جمله عوامل اصلینندگانمخاطبان ، ب

داده  یفراوان یرا شتاب وگوناگون ینفوذ قدرت فرهنگ یباشند. امروزه رسانه های همگان

در عرصه کشورها، همواره  ی(. با ورود تکنولوژ9919. حجت اهلل)ینیاند. )فروزان.حامد، ام

 یجاددر کنار ا یننو هایی. استفاده از فناوریمباش یزآن ن هاییبشاهد فراز و نش یدبا

 .شودیم یلتبد یزن یدفرصت، به تهد

 جدید دوستان یافتن ارتباط، حفظ و قدیمی دوستان یافتن جهت اجتماعی هایشبکه

 را محیط، ارتباط این که کندمی فراهم بستری نظر مبادله و بحث و ارتباط و برقراری

 و دغدغه دوراز به و عمومی فضایی در خود نظر عرضه به تمایل کند،می بسیار جذاب

 از گرفتن ییدتأ یا ییدشدنتأ به تمایل همچنین، و آرامش در دیگران شنیدن نظرات

طبق نظر . کندجالب می کاربران برای را هاشبکه این که است های صفحات وبیتجذاب

 فضا، این در شخصی وبالگ ایجاد اجتماعی، هایشبکه در افراد چانگ، پروفایل

 تعاملی برای جذاب فضایی همه همه و ، هاینکل و هایقیموس و هاعکسگذاشتن 

 این حاضر، عصر در هاشبکه این عملکرد شناخت رو،ین. ازاکنندمی را فراهم مجازی

 افشا بود، پنهان تریشپ که را هویت از ییهاجنبه آن که دهدمی خود به خالقان را شانس

 که است« واقعی من»این  که کنندمی بیان اجتماعی هایشبکه کاربران ترتیب،اینبه. کنند

 (.9555، 9شود )چانگداده می نمایش

 وجود منسجمی چندان هاییهنظر فرهنگی هویت و مجازی فضای رابطه بررسی در

 منابع که است فرصت و امکان موجد رو آن از مجازی فضای هویت، عرصه در. ندارند

 منابعی توانایی و ابلیتق نماید ویم افزون بسیار را هویت ساخت برای ابزارهای الزم و

 9گیدنز. دهدمی کاهش بسیار سنتی سازییتهو درزمینه را فرهنگ و مکان، زمان چون

 زمان از مکان جدایی سبب ارتباطی کارآمد و پیشرفته بسیار هایکه فناوری است معتقد

 بسیار فضایی در اجتماعی زندگی که آوردمی فراهم را این امکان و گرددمی فضا و

 گستره و اجتماعی روابط کردن مقید و محدود در توانایی مکان و بگیرد شکل هگسترد

                                                 
1. Chung, C 

2. Giddens,A 
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 زمان فشردگی واسطهبه هایفناور این دیگر به بیانی. یابد کاهش بسیار اجتماعی زندگی

 خصوصاً هویت منابع سازییتهو بر کارکرد اجتماعی زندگی شدن فضامند و مکان و

 مصونیت بردن بین از و فضای انحصاری یختنر برهم با و است گذاشته تأثیر فرهنگ

 . درواقعدهدمی کاهش را سازی سنتییتهو هدرزمین هاآن توانایی و هایتقابل ها،فرهنگ

زمان و  بردن بین از جغرافیایی خود و یهامحدوده از افراد نمودن خارج با مجازی فضای

 یکدیگر با مختلف یاهفرهنگ ارتباطات افزایش و مرزهای فرهنگی یختنفرور همچنین

 (.9919)عدلی پور و همکاران، گذاردیم تأثیر افراد هویت در

 فشردگی دارد، هویت منابع بر مجازی فضای که تأثیراتی ازجمله9 طبق نظر آپادوری

 را ملی و محلی مرزهای خود این که باشدیم آن از ناشی سرزمین زدایی و و زمان فضا

 پیوند و فراملی ازپیشیشب اجتماعی روابط گستره هک کندمی ی نفوذپذیرااندازهبه

شود می سست چشمگیری به نحو معین مکان و محل مختلف با یهاجماعت

 (.9116)آپادوری،

 مرزهای ملی، مرزهای شدن ترفرسوده با که است داشته بیان مورد در این نیز 9هال

گردد )هال، می مخدوش ملی فرهنگ و هویت بالمنازع سلطه ریزد ویم درهم هویتی

 ارتباطی و اطالعاتی نوین هایفناوری از استفاده که گرفت توان نتیجهمی (. لذا9116

 را جامعه یک افراد خاص فرهنگی هویت اجتماعی مجازی، هایشبکه همچون

  .نمایدیم تغییر دستخوش

بوک، فیس همچون مجازی اجتماعی هایشبکه و ماهواره از استفاده امروزه،

 و مرزیبرون هایبرنامه و اطالعات از وسیعی حجم شده است باعث تلگرام و...،توئیتر،

 جمعی و فردی زندگی مختلف ابعاد بر و شود جوامع وارد فکری فضای به فرا سنتی

 توانمی را فرهنگی هویت. است هویت فرهنگی مهم، ابعاد این از یکی. بگذارد تأثیر

 کار به جامعه اعضای که رفتاری دانست و رسوم ها،ارزش باورها، از نظامی یا مجموعه

 (9936،)اشرفی .کنند سازگار یکدیگر با نیز و جهانشان با را خود تا بندندمی

                                                 
1. Appadurai, A 

2. Hall, S 
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 به نیز ارتباطی و اطالعاتی نوین هایفناوری گسترش و 9شدنجهانی فرآیند

 .است افزوده هاآن به ایتازه بُعد کمدست یا زده، دامن فرهنگی های هویتچالش

 تواندمی که هاستفرهنگ همه در معنا ساز و هویتی عناصر یکی از زبان، مثال،عنوانبه

 اجتماعی هایشبکه اینترنت، مخصوصاً و هااز رسانه استفاده عمق و دامنه تأثیر تحت

 وجود ابراز هافرهنگ که است زبان از خالل. شود کشیده چالش به ماهواره و مجازی

 خطر به آن هویت یا آن فرهنگ شود، ایجاد زبان موجودیت در ایرخنه اگر. کنندمی

 .(9931و همکاران، )محمد پور.افتدمی

رغم در مفهوم گسترده خود به یتمجازی بر هو یاجتماع یهاشبکه یفضا یرتأث

است و  یآن محل مناقشه نظر یمنف یامثبت  یرو تأث یزانبودن آن، در نوع، م یرانکارناپذ

آن وجود  یبرا یبه چه نحو خواهد بود، هنوز پاسخ روشن یتهو ییرو تغ یرتأث ینا کهینا

 ندارد.

عناصر و عوامل است. با توجه به انقالب  ینمتأثر از ا یزن یرانجوانان ا یفرهنگ هویت

در  یزن یرانجامعه و فرهنگ ا ی،و ارتباط یاطالعات یننو هاییارتباطات و گسترش فناور

 یامدهایخاص خود بوده و پ هاییژگیو یت که داراگذار اس یحال تجربه کردن نوع

که جوانان در اثر  یاگونهبه دنبال دارد، به هایرانیا ویتفرهنگ و ه یبرا یزن یمتعدد

و  طرفیکغرب از یسوبه مهاجرت به ی،او ظواهر جذاب رسانه یقبا عال یکارتباط نزد

. لذا به یابندیم یلتما یگررف دخود از ط یسنت یفرهنگ یقبه مسائل و عال ینسب تفاوتییب

 یتداوم سنت و فرهنگ بوم ینسل کمتر در راستا ینا یاتح یمرحله بعد رسدینظر م

کل  یکه برا انجامدیم یتهو ییرو سپس به تغ یتامر در ابتدا به بحران هو ینها باشد. اآن

 به دنبال خواهد داشت. یعواقب ناگوار یرانیا یتفرهنگ و هو

های شبکه ازآیا استفاده  سؤال کلی است که این به پاسخ صدددر حاضر پژوهش

؟ همچنین در پی یافتن پاسخ ای دارد جوانان رابطه فرهنگی هویت با اجتماعی مجازی

زمان  است که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ) شامل مدت یبرای مولفه های

                                                 
1. Globalization 
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عی تلقی کردن محتوای مشارکت و فعال بودن و واق عضویت ،میزان استفاده، میزان

   های اجتماعی( را معنا می کنند.شبکه

 پژوهش روش

باشد و چون در این مطالعه یمپژوهش حاضر از نظر هدف از انواع تحقیقات کاربردی 

باشد، یمها و نظرات افراد مختلف محقق به دنبال به دست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاه

یمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع لذا ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پ

همبستگی است. همچنین از روش مطالعات اسنادی برای تدوین و تبیین مبانی نظری 

 پژوهش بهره برده شده است.

تهران هستند که در این  99جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر کلیه جوانان منطقه 

از میان جامعه مورد بررسی انتخاب شده  نمونه گیری در دسترستحقیق، نمونه ها به روش 

مشکل باشد،  یتصادف یرغ یا یکه انتخاب نمونه ها به شکل تصادف یدر موارداند.

 یف( طبق تعر3131ی،کند )دالور،عل یدر دسترس استفاده م یریپژوهشگر از نمونه گ

که است  ینهاد، جوان شامل کسان ینموجود در ا هاینامهیینمعاونت امور جوانان و آ

 ینا یتتهران، جمع 39منطقه  یشهردار مارسال باشد. بر اساس آ 93تا  31ها سن آن

را  یقتحق ینو جامعه ا باشندینفر جوان م 393666که  باشدیهزار نفر م 161منطقه 

 دهندیم یلتشک

، حجم نمونه 56/5برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 

   دار باشد.گردد تا ازنظر عملیات آماری معنینفر انتخاب می 962آماری برابر با 

 ینا یرهایمتغ یریگمنظور اندازهو به یقتحق ینا یازموردن یهاداده یآورجمع یبرا

 یتآن از پرسشنامه هو یفرهنگ یتپژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که بخش هو

 یشترشده است که په پاسخ استفادهسؤال بست 91( با 9919پور و همکاران،  ی)عدل یفرهنگ

 یاجتماع یهاقرار گرفته است ، و بخش شبکه ییدتا دآن محاسبه و مور یاییو پا ییروا

به شکل  یکرتل یادرجهپنج یفدر سه بخش باسؤاالت بسته پاسخ و مطابق با ط یمجاز

و  یدهصاحبنظران رس ییدو به تا یآن مورد بررس ییشده است که روا ینمحقق ساخته تدو
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شده است.در استفاده ونباخکر ی( از روش محاسبه آلفایاییاعتماد)پا یتمحاسبه قابل یبرا

 یمورد نظر جهت اجرا ینفر از نمونه ها 99 ینراستا پرسشنامه موردنظر در ب ینهم

سواالت محقق ساخته پرسشنامه باالتر از  یهکل یاییقرار گرفت و متوسط پا آزمونیشپ

 . یدمحاسبه گرد26/5

 های پژوهشیافته

توصیفی که سیمای  ئه است؛ در بخشی اطالعاتاراهای این پژوهش در دو بخش قابلیافته

استنباطی که به  ی دیگر تحلیل هایو در بخش بیان می شود نمایدجامعه آماری را معرفی می

 آزمون فرضیه ها اختصاص دارد.

عیت نمونه های تحقیق در ادامه برخی از جداول آماری که نشان دهنده توصیف وض

هستند ارائه می گردد) برای جلوگیری از طوالنی شدن متن برخی از اطالعات و جداول 

 ر دفتر مجله در دسترس می باشد( :حذف شده که د

 های اجتماعیتوزیع پاسخگویان به تفکیک عضویت در شبکه .3جدول 

 کنندگاندرصد استفاده فراوانی هاشبکه

 33,91 996 تلگرام

 29,90 913 بوکیسف

 93,61 995 توییتر

 96,9 99 گوگل پالس

 99,99 36 لینکدین

 های اجتماعیزمان عضویت در شبکهتوزیع پاسخگویان به تفکیک مدت .9جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی هاطبقه

 99,29 99,29 99 ماه 6کمتر از 

 90,96 99,29 99 سال 9ماه تا  6بین 

 09,50 96,01 29 سال 9ا سال ت 9بین 

 21,26 92,29 29 سال 9سال تا  9بین 

 955 95,99 09 سال 9تر از یشب

  955 962 جمع



 111  جوانان شهر تهران یتبا هو یمجاز یاجتماع یهارابطه استفاده از شبکه

 

 

 های اجتماعیزمان استفاده از شبکهتوزیع پاسخگویان به تفکیک مدت .1جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی هاطبقه

 3,69 3,69 99 دقیقه 90کمتر از 

 95,36 9,90 6 دقیقه 95تا  90بین 

 90,90 9,91 99 دقیقه 65تا  95بین 

 95,39 90,92 63 دقیقه 995تا  65بین 

 01,19 91,95 09 دقیقه 935تا  995بین 

 955 95,52 952 دقیقه 935بیشتر از 

  955 962 جمع

 اجتماعی هایشبکهتوزیع پاسخگویان به تفکیک زمان استفاده از  -4جدول 

 کنندگاندرصد استفاده یفراوان هامقوله

 62,3 939 های شخصی دوستانآلبوم هاعکسها، دیدن پروفایل

 19,59 999 شدهو موضوعات به بحث گذاشته هاوالفقط خواندن 

 92,91 996 شدهاغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روی وال و موضوعات به بحث گذاشته

 96,2 13 عضو هایگروهشروع یک بحث تازه در بین 

آرایش، رژیم غذایی و بازدید و جستجو در صفحاتی که در مورد مد، لوازم

 غیره هستند
990 33,59 

 های اجتماعیتوزیع پاسخگویان به تفکیک مشارکت و فعالیت در شبکه .1جدول

 کنندگاندرصد استفاده فراوانی هامقوله

 62,3 939 های شخصی دوستانآلبوم هاعکسها، دیدن پروفایل

 19,59 999 شدهو موضوعات به بحث گذاشته هاوالخواندن  فقط

 92,91 996 شدهاغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روی وال و موضوعات به بحث گذاشته

 96,2 13 عضو هایگروهشروع یک بحث تازه در بین 

آرایش، رژیم غذایی و بازدید و جستجو در صفحاتی که در مورد مد، لوازم

 غیره هستند
990 33,59 
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 های اجتماعی مجازیوضعیت شناخت و نگرش به محتوای مطالب در شبکه. 6جدول 

 هامقوله

 فراوانی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

اعتقاد نسبت به صحت و درستی اخبار و 

 5,13 9,63 6 99 999 95 90 های اجتماعی مجازیاطالعات شبکه

های رسانان شبکهو مقبولیت پیاماعتبار 

 9,59 9,19 92 09 990 90 93 اجتماعی مجازی

بینی نسبت به میزان اعتماد و خوش

های اجتماعی محتوای مطالب شبکه

 های داخلیمجازی در مقایسه با رسانه

99 02 999 95 99 9,30 9,959 

 

شده وال استفادهس 91در پژوهش حاضر برای سنجش هویت فرهنگی از پرسشنامه ای با 

( 0ترا   9قسرمتی )  0است. گویه های هویت فرهنگی در این پرسشنامه بر روی لیف لیکررت  

اند. )جداول و نمودار های آماری مربوط بره ایرن بخرش نیرز در     شدهبرای هر گویه ارزیابی 

 .دفتر مجله موجود است(

نهایت تحلیل ، آزمون فرضیات و درابطه بین متغیرهای پژوهشربه بررسی  دامهدر ا

های تحقیق از آزمون همبستگی تاو کندال یهفرضشود. برای آزمون رگرسیون پرداخته می

 شده است.استفاده

شهر تهران در  99زمان عضویت جوانان منطقه بین مدت در فرضیه اول پژوهش رابطه

 شود. های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میشبکه

گونه اظهار داشت که با توجه به توان اینیمتگی تاو کندال با اجرای آزمون همبس

زمان عضویت که مدعی وجود رابطه بین مدت 9Hفرض آمده دستسطح معناداری به

های اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان تائید تهران در شبکه 99جوانان منطقه 

 ازلحاظشود. بنابراین د میمبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر ر H5 شود و فرضمی

است.  آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی ضعیف
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های اجتماعی بیشتر باشد، احتمال زمان عضویت جوانان در شبکهیعنی هر چه مدت

مقدار آماره آزمون و سطح  2ها بیشتر است.. در جدول تأثیرپذیری هویت فرهنگی آن

 شود.تائید می 993/9شده است. بنابراین، این فرضیه در سطح معناداریی گزارشمعنادار

 اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی هایشبکهعضویت در  زمانمدت ضریب همبستگی .7جدول 
 نتیجه آزمون سطح معناداری میزان ضریب همبستگی نوع آزمون فرضیه

 در عضویت زمانمدت بینرابطه 

 فرهنگی هویت و اجتماعی هایشبکه
 تائید فرضیه 591/5 -995/5 تاو کندال

 
شهر تهران از  99بین میزان استفاده جوانان منطقه  در فرضیه دوم پژوهش رابطه

 شود. های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میشبکه

گونه اظهار داشت که با توجه به توان اینیمبا اجرای آزمون همبستگی تاو کندال 

که مدعی وجود رابطه بین میزان استفاده جوانان  H 9فرض آمده دستمعناداری به سطح

شود و های اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان تائید میتهران از شبکه 99منطقه 

آماری بین  ازلحاظشود. بنابراین مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می H5 فرض

وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی ضعیف است. یعنی هر  دو متغیر رابطه معناداری

های اجتماعی بیشتر باشد، احتمال تأثیرپذیری هویت چه میزان استفاده جوانان در شبکه

شده مقدار آماره آزمون و سطح معناداری گزارش 3ها بیشتر است. در جدول فرهنگی آن

 شود.د میتائی 5,599است.بنابراین فرضیه دوم در سطح معناداری 

 های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگیضریب همبستگی میزان استفاده از شبکه. 8جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری میزان ضریب همبستگی نوع آزمون فرضیه

 هایشبکه میزان استفاده از بینرابطه 

 فرهنگی هویت و اجتماعی
 تائید فرضیه 599/5 -990/5 تاو کندال

 
شهر تهران  99بین میزان مشارکت و فعالیت جوانان منطقه  وهش رابطهدر فرضیه سوم پژ

 شود.های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آنان بررسی میدر شبکه
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گونه اظهار داشت که با توجه به توان اینیمبا اجرای آزمون همبستگی تاو کندال 

مشارکت و  که مدعی وجود رابطه بین میزان 9Hفرض آمده دستسطح معناداری به

های اجتماعی مجازی و سطح هویت فرهنگی آنان تهران در شبکه 99فعالیت جوانان منطقه 

شود. بنابراین مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می H5 شود و فرضتائید می

ازلحاظ آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی 

های اجتماعی بیشتر چه میزان مشارکت و فعالیت جوانان در شبکه ضعیف است. یعنی هر

مقدار آماره آزمون  1ها بیشتر است. در جدول باشد، احتمال تأثیرپذیری هویت فرهنگی آن

تائید  5,591شده است.  بنابراین فرضیه سوم در سطح معناداری و سطح معناداری گزارش

 شود.می
 های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگیرکت و فعالیت در شبکه. ضریب همبستگی میزان مشا3جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری میزان ضریب همبستگی نوع آزمون فرضیه

 میزان مشارکت و فعالیت در بینرابطه 

 فرهنگی هویت و اجتماعی هایشبکه
 تائید فرضیه 591/5 -599/5 تاو کندال

 

های اجتماعی قی کردن محتوای شبکهدر فرضیه چهارم پژوهش رابطه بین واقعی تل

 شود.تهران و هویت فرهنگی آنان بررسی می 99مجازی توسط جوانان منطقه 

گونه اظهار داشت که با توجه به توان اینیمبا اجرای آزمون همبستگی تاو کندال 

که مدعی وجود رابطه بین میزان واقعی تلقی کردن  9Hفرض آمده دستسطح معناداری به

تهران و سطح هویت فرهنگی  99های اجتماعی مجازی توسط جوانان منطقه شبکه محتوای

شود. بنابراین مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می H5 شود و فرضآنان تائید می

ازلحاظ آماری بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد هرچند که ضریب همبستگی 

های اجتماعی را واقعی تلقی کنند، احتمال ای شبکهضعیف است. یعنی هر چه بیشتر محتو

مقدار آماره آزمون و سطح  95ها بیشتر است. در جدول تأثیرپذیری هویت فرهنگی آن

 شود.تائید می 5,559شده است. بنابراین فرضیه چهارم در سطح معناداری معناداری گزارش
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 های اجتماعی و هویت فرهنگیبکهضریب همبستگی میزان واقعی تلقی کردن محتوای ش. 39جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری میزان ضریب همبستگی نوع آزمون فرضیه

میزان واقعی تلقی  بینرابطه 

 هایشبکه کردن محتوای

 فرهنگی هویت و اجتماعی

 تائید فرضیه 559/5 901/5 تاو کندال

 
به تحلیل  ش بینر مشخص شدن سهم تأثیر متغیر مالک بر متغیر پیمنظودر ادامه به

مدل رگرسیونی متغیر میزان استفاده از شبکه های  99پردازیم. جدول یمرگرسیونی 

 دهد.یمشهر تهران را نشان  99 منطقهاجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی جوانان 

 تهران 39مدل رگرسیونی چند متغیره هویت فرهنگی جوانان منطقه . 33جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده متغیرها
 سطح معناداری

 B بتا خطای استاندارد 

 5,555 -5,959 5,599 -5,992 مدت عضویت

 5,599 -5,509 5,591 -5,599 میزان استفاده

 5,599 -5,512 5,599 -5,560 مشارکت و فعالیت

 5,555 5,922 5,599 5,969 واقعی تلقی کردن

مالک واریانس متغیر  اندتوانستهچه حد تا  پیش بینای مشخص شدن اینکه متغیرهای بر

ی تحلیل رگرسیونی هویت فرهنگی جوانان در هاآمارهو  هاشاخصپژوهش را تبیین کنند 

 شده است.نشان داده 99جدول

 تهران 39تحلیل رگرسیونی هویت فرهنگی جوانان منطقه  یهاآمارهو  هاشاخص .39جدول

 ضریب تعیین
R-Square 

 هشدضریب تعیین اصالح
Adjusted R-Square 

 سطح معناداری

5,93 5,901 5,555 

است و این  5,93شود ضریب تعیین برابر با مالحظه می 99گونه که در جدول همان

درصد از تغییرات هویت فرهنگی را متغیرهای موجود در  93کند که یممطلب را بیان 

 5,50آمده که کمتر از دستکنند. همچنین با توجه به سطح معناداری بهمعادله تبیین می
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یعنی هویت  پیش بین بر متغیر مالکین نکته پی برد که متغیرهای توان به ایماست، 

 .اندداشتهفرهنگی تأثیر 

 گیرییجهنتبحث و 

عقاید، رفتار و فرهنگ محسوب  دریرگذار تأثی بسیار مهم و ابزارهایکی از  هارسانهامروزه 

ها، تصاویر و افکاری هستند یامپی از اگستردهوعه بسیار شامل مجم هارسانهشوند زیرا یم

از جامعه سازنده رسانه شروع شده و در مسیری شبکه ای به سایر جوامع نیز ورود  عمدتاًکه 

های اجتماعی نوین در ی مبتنی بر فضای مجازی و شبکههابرنامهو نفوذ می کند. 

ی زندگی وارداتی در بین هاشروباعث پذیرش افکار جدید و  توسعهدرحالرهای کشو

شود که جوانان از عمل به بسیاری از یمشود و همین باعث یمقشر جوان جامعه میزبان 

ی مهم هویت فرهنگی آنان محسوب هامؤلفهعادات و رسوم سنتی جامعه خود که از 

مبتنی بر  ازآنچهشود، سرباز زنند و دائم به تقلید فرهنگ بیگانه پرداخته و در مقابل بیشتر یم

 است دورتر شوند. تمدنشانمیراث فرهنگی و 

های ملی و دینی و یتهوی دهشکلای در فرهنگ و کنندهیینتعارتباطات نقش 

هنجارهای  باعرضهی رسانه هابرنامهارتباط، نوع محتوای یندراکند. یمفرهنگی ایفا 

ن که نتایج این متعارض آثار متفاوتی در هویت جوانان دارد. همچنا بعضاًمتفاوت و 

هویت  با مجازیی اجتماعی هاشبکهو پیامدهای  رابطه ینهدرزمپژوهش نشان داده است، 

شهر تهران از شبکه های  99توان گفت که بین میزان استفاده جوانان منطقه یمفرهنگی 

اجتماعی مجازی و وضعیت هویت فرهنگی ایشان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد 

ی اجتماعی مجازی افزایش پیدا هاشبکهزان استفاده، و فعالیت جوانان در یعنی هر چه می

استفاده از شبکه "یابد. مولفه های معرف متغیر یمکند، هویت فرهنگی آنان کاهش یم

شامل ؛ مدت زمان عضویت،میزان و ساعات استفاده ،میزان مشارکت و فعال  "های مجازی

نیز موید نتایجی هستند که فرضیه اصلی پژوهش  بودن و میزان واقعی تلقی کردن محتوا ،

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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ابل اعتماد تلقی نمایند هویت محتوای تولید شده و در دسترسشان در این فضا را واقعی و ق

فرهنگی ایشان به شکل معنا داری تحت تاثیر قرار گرفته و از حساسیت های ایشان به هویت 

(، عدلی پور 9919های پژوهش قاسمی و همکاران )فرهنگی خویش کاسته می شود. یافته

نبرین ( و مهدی زاده و ع9931و همکاران ) محمد پور(، 9599(، تیلر )9919و همکاران )

( نیز حاکی از این امر است که حضور و تعامل در فضای مجازی اینترنت و 9933)

جهت ینا ازشود و یمباعث تضعیف هویت فرهنگی کاربران  مجازیی اجتماعی هاشبکه

 ی مذکور همخوانی دارد.هاپژوهشنتایج این تحقیق با نتایج 

که با یطوربهوانان دارد ی بر هویت دینی جادوگانه تأثیرتعامل در فضای مجازی 

 زمانمدتی از مجاری نوین اطالعاتی و ارتباطی و افزایش مندبهرهافزایش دسترسی و 

های یریگجهتاستفاده و نوع مصرف به دلیل تلطیف افق ذهنی و بینشی و ارتقا و گسترش 

ز شود و ایمسو از شدت ابعاد پیامدی و تجربی کاسته شناختی، عاطفی و علنی، از یک

شود. به عبارتی جوانان متناسب یمسوی دیگر هویت دینی جوانان در ابعاد شناختی تقویت 

کنند و به همین ترتیب استفاده از با نیازهای دینی و مذهبی خود از این ابزار استفاده می

یری پذانعطافدارد و  تأثیر هاآنداری یندی اجتماعی مجازی بر شیوه و سبک هاشبکه

 دهد.یمی دینی مختلف را افزایش هاتقرائنسبت به 

ی اجتماعی مجازی در تضعیف بُعد هویت ملی جوانان هاشبکههمچنین در تحلیل نقش 

یژه در جوامع در حال گذار، روند وبه، هارسانهاین  روزافزونباید گفت که با گسترش 

توانند در یم مجازیی اجتماعی هاشبکهانجامد. این یمنوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی 

گذارد و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام  تأثیرو رفتار جوانان  هانگرش

ثباتی و یبی اینترنتی را عامل سردرگمی و هارسانهاجتماعی شوند. گیدنز نیز اینترنت و 

  نظمی فرهنگی قلمداد کرده است.یب

رهنگ کشورهای جهان سوم ی فسازهمسان درزمینههای پژوهش همچنین با آنچه یافته

یجادکنندگان و ا ازآنجاکهگیرد نیز همخوانی دارد. یمبا کشورهای غربی صورت 

کشورهای  عمدتاًاین تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی  سازانبرنامهفرستندگان پیام و 

هویت  هاآنهای پرمخاطب یتساها و یلمفیافته غربی هستند طبیعی است که انبوه توسعه
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قرار داده و تضعیف  تأثیررا تحت  کنندهمصرف، دینی و ملی و قومی کشورهای فرهنگی

یی در برابر این جریان به چشم هامقاومتی اخیر در اینترنت هاسالحال در ینباانماید. 

خورد که نشان از ظهور و احیای هویت فرهنگی در اینترنت و فضای مجازی و یم

 ی اجتماعی مجازی است.هاشبکه

صورت کلیه کاربران فضای مجازی در هر سن و در هر موقعیت اجتماعی در هر 

نیازمند دانش و سواد الزم برای استفاده و حضور در فضای مجازی هستند که از این دانش 

یاد می شود. سواد رسانه ای خود شامل چهار سطح سواد  " 9سواد رسانه ای "تحت عنوان 

انتقادی( است که آموزش این موارد و سواد  و مهارتی ،سواد حقوقیسواد ، سواد دانشی) 

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 

در زمینه صرف از جمله  یات استفاده از این فضا است،زیستن در فضای مجازی از ضرور

می  که در ادامه اشاره مهارتها و امور کاربردی زمان و وقت در فضای مجازی توجه به 

اختصاص زمان مشخص در طول شبانه روز برای حضور در فضای  است؛ ضروری شود

وب گردی و  پرهیز از،  پرهیز از عضویت در گروه ها و کانال های موازی،  مجازی

عدم مشارکت در گفتگوهای بی هدف و غیر ضرور و بی ربط در ،  جستجوهای بی هدف

اینترنت گوشی عدم فعال بودن دائم  ،  عدم مطالعه مطالب غیر مرتبط در گروه ها،  گروه ها

یا کتابهای صوتی و سخنرانی های علمی  PDFهمراه داشتن فایل های ،  تبلت دائم یا 

 ت بیکاری و فراغت.برای اوقاتخصصی 

با توجه به کثرت شبکه های اجتماعی مجازی موجود و کارکردهای تقریبا یکسان 

از عوامل جدی عضویت در تعداد زیادی از این برنامه های کاربردی  ،بسیاری از آنها

بنابر صرف زمان بیش از استاندارد های جهانی توسط جوانان ایرانی در این فضا است.

ه ایرانی ها دو برابر متوسط جهانی در فضای شبک 9910عالمی در سال آخرین گزارشهای ا

                                                 
1. media literacy 
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ساعت و متوسط حضور  9رقم متوسط جهانی حدود  -های اجتماعی مجازی حضور دارند

آموزش و توجیح ( بر همین اساس 9910ساعت در شبانه روز ) شبستان، 6نیان بیش از ایرا

نامه های دارای کاربری مشترک نسبت به محدود سازی عضویت و عدم نصب بر کاربران

 .از مسائل ضروری در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است

)خصوصا اخبار(  مطالب باید ؛  همچنین در زمینه استفاده از محتوا در فضای مجازی

تولید کننده محتوا بوده و فقط دریافت کننده ،  شوددی و با دیده شک دنبال بصورت انتقا

تصاویر و ،  در انتشار مطالبی که بدستمان میرسد حساس باشیم،  نده نباشیمو مصرف کن

ه نیستند ، به سادگی نمی توان اعتماد فیلم ها خیلی اوقات مربوط به حادثه یا خبر منتشر شد

  .گرددسمت محتواهای نامناسب از جهات مختلف از ابتدا متوقف رفتن به ، نمود

 منابع

 تهران: چاپار. ،رسانه و فرهنگ در بازاندیشی (،9915) وح اهللر ی،احمدزاده کرمان

 03،شماره مجله زمانه)ره(،تهران،، فرهنگ در اندیشه امام(9936اکبر)اشرفی، 

 ، تهران، شیرازه.(9939)، ترجمه تورج یاراحمدیهویت اجتماعی،  یچاردر، جنکینز

 ن: شیرازه.تهرا ،(9919)یاراحمدی تورج ترجمه ،اجتماعی هویت ، ریچارد ر،جنکین

 تحقیقات تهران: پژوهشکده ،ایرانی هویت شناسیجامعه (،9933) براهیما ،حاجیانی

 استراتژیک.

شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، (، تحلیل جامعه9921) براهیما، حاجیانی

 .993-919، 0، شماره 9، سال فصلنامه مطالعات ملی

 .یرایشتهران: و ،یتیو علوم ترب ین شناسدر روا یقروش تحق(. 9919.)یدالور. عل

کاردان، دانشگاه  محمدی، ترجمه علشناسیقواعد و روش جامعه(، 9929) میلا .دورکیم

 تهران.

، سال ششم، نامه پژوهش، بحران هویت فرهنگی در ایران معاصر(، 9935) هدیم .رهبری

 .39-09، 99و  99شماره 
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، تهران، (9933)، مترجم: محسن ثالثیان معاصری در دورشناسجامعهنظریه ،  ریتزر. جرج

 علمی.

)بازدید در و جهان یراندر ا یاجتماع یحضور در شبکه ها (،9910شبستان.خبرگزاری)

 (9/95/10تاریخ 

در برنامه های  یسبک زندگ یشناس یب(. آس9919، حجت اهلل .) ینیام ؛فروزان،حامد

. یفرهنگ مشاوره و روان درمان. امروز یرانو راهکارهای ارتقای آن در ا یزیونتلو

9 (99 .)910-999. 

 بوکفیس اجتماعی شبکه تأثیر(، 9919) ؛نسرین ،آذر گون بیب؛ح ،صبوری خسروشاهی

مطالعات : دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی(، موردمطالعهاجتماعی ) هویت بر
 .95-9، 99، سال هشتم، شماره یارسانه

 ،ملی هویت بر اینترنت تأثیر (،9915) رتضیم، خلیلی کاشانی ؛جتبیم ی،عباسی قاد

 راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات

 بر مجازی اجتماعی هایشبکه پیامدهای شناختیجامعه تحلیل (،9919) مدص ،عدلی پور

 رشته ارشد، کارشناسی نامهپایان اصفهان شهر جوان اجتماعی کاربران هویت

 اصفهان. نسانی، دانشگاها و علوم ادبیات دانشکده شناسی،جامعه

 اجتماعی شبکه تأثیر (،9919)مسعود  تبار، محمد یرم حید؛و قاسمی، مد؛ص ،عدلی پور

تحقیقات فرهنگی ، اصفهان شهر جوان کاربران فرهنگی هویت بر بوکفیس
 .93-9، 9، دوره هفتم، شماره ایران

 یسبک ها یسه(. مقا9919فرامرز .) ی،سهراب ؛احمد ی،برجعل ؛یبسطام، مرتض یعسکر

و افراد سالم در شهرستان خرم  یاددر سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعت یتهو

 .99-9(. 99) 6. یفرهنگ مشاوره و روان درمانآباد، 

 تعامل در فضای مجازی (،9919)مسعود  ، صمد؛ کیانپور،عدلی پور قاسمی، وحید؛

ان؛ مطالعه موردی نجوا دینی هویتآن بر  تأثیراینترنتی و  اجتماعی یهاشبکه

)پیاپی  9، سال نوزدهم، شماره دین و ارتباطات، اصفهان شهر بوک و جوانانفیس

99) ،0-96. 
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، (9933)مترجم: عباس مخبر، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس،  کرایب. یان

 تهران، آگه.

اطالعات سیاسی ، 99(، ایران و ایرانی بودن در آستانه قرن 9923) یروزپ ،مجتهد زاده
 .90-9، 993-992شماره  اقتصادی،

هویت فرهنگی  برماهواره(، تأثیر 9931) نادرنژاد. بهزادحمد؛ نقدی، اسد اهلل؛ ا ،محمدپور

 .906-999، 9، شماره پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعهایران،  در کردستان

مجازی و  اعیاجتم هایشبکه(، 9919) فائزه مد؛ خاکسار،ص ،عدلی پور ریا؛ث ،معمار

 مطالعاتعلمی و پژوهشی فصلنامه ید بر بحران هویتی ایران(، تأک)با  هویت بحران

 .926-900، 9 شماره دوره اول، ،و تحقیقات اجتماعی در ایران

 فصلنامه مطالعاتاینترنتی،  هویت مجاز: تأثیر و (، هویت9939) جهانگیر ی،علمدار معینی

 .999-952، 9 شماره ،ملی

های جمعی و هویت، فصلنامه مطالعات (، رسانه9921) لیال ،منصوری هدی؛م، منتظر قائم

 9ملی، سال دوم، شماره 

 اینترنت از استفاده نحوه و میزان رابطه (، بررسی9933) ینبز ،عنبرین راره؛ش، زاده یمهد

، 9 ، شمارهارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فرهنگی جوانان، هویت و

9-93. 

، 9، شماره 99، سال ایران نامه، هویت ایرانی از سامانیان تا قاجاریه(، 9929) حیدو ،هنوی 

929-923. 
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