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Abstract:

Nowadays, youth identity in the country has become an important issue, and 
identifying the factors affecting the identity of the youth seems essential. The 
purpose of this research is to examine the effect of virtual social networks on 
the identity of young people. The method of the research was quantitative and 
and the statistical population includes young people aged 18 to 35 years of West 
Azerbaijan province who were randomly selected. Research data was collected 
using a researcher-made electronic questionnaire. The sample size was 383 
people using Sample power software, which was increased to 400 people To 
increase accuracy. The research data was analyzed using Spss 26 software, and 
the structural equation model and model fit criteria were drawn and estimated 
with Amos Graphic 24 software. The findings of the research showed that the 
Pearson correlation between the cognitive and communication dimension of virtual 
social networks with the identity of young people is at a significant level. The 
communication dimension had the highest correlation with the religious dimension 
of identity, and the cognitive dimension had the highest correlation with the political 
dimension of youth identity. The results of multiple regression also showed that 
the dimensions of the independent variable of the research explain %67 of the 
variance and changes of the dependent variable. Also, based on the structural 
equation model of the research and according to the fit criteria, the empirical data 
of the research supported the theoretical model. In general, the results indicate 
that the two cognitive and communicative dimensions of virtual social networks 
have influenced the identity of the youth of West Azerbaijan province and have 
influenced the identity dimensions of the youth of this province; However, the 
effect of these two dimensions has been at a weak level.
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مدل سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی 
بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی

غالمرضا تاج بخش *، فرشاد گودرزی 

چکیده
شناسایی  و  است  تبدیل شده  مهمی  مسئله  به  کشور  در  جوانان  هویت یابی  امروزه 
بررسی  هدف،  با  حاضر  پژوهش  نظر  می رسد،  به  جوانان ضروری  هویت  بر  مؤثر  عوامل 
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان انجام شده است. روش این پژوهش از 
نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل جوانان 18 تا 35 سال استان آذربایجان 
غربی بوده که به روش تصادفی انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه 
نرم افزار  از  استفاده  با  نمونه  حجم  است.  شده  جمع آوری  محقق ساخته   الکترونیکی 
Sample power 383 نفر به دست آمده که برای حصول اطمینان، این تعداد به 400 نفر 

افزایش یافته و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss 26 تحلیل شده و مدل معادله 
با نرم افزار Amos Graphic 24 ترسیم و برآورد شده  ساختاری و معیارهای برازش مدل، 
است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان همبستگی پیرسون بین بعد شناختی 
با هویت جوانان در سطح معناداری است و بعد  ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی  و 
ارتباطی، بیشترین همبستگی را با بعد دینی هویت و بعد شناختی بیشترین همبستگی را با 
بعد سیاسی هویت جوانان داشته است، نتایج رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن است که 
ابعاد متغیر مستقل پژوهش به میزان 67 درصد واریانس و تغییرات متغیر وابسته پژوهش 
را تبیین کرده اند؛ همچنین بر اساس مدل سازی معادله ساختاری پژوهش می توان گفت 
که باتوجه به معیارهای برازش داده های تجربی پژوهش از مدل نظری حمایت کرده است. 
به طورکلی نتایج بیانگر آن است که دو بعد شناختی و ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی 
بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی تأثیر داشته اند و ابعاد هویتی جوانان این استان را 

تحت  تأثیر قرار داده اند، هرچند اثرگذاری این دو بعد در سطح ضعیفی بوده است.
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مقدمه
جوامـع معاصـر شـاهد تحـوالت چشـمگیری بوده انـد کـه حوزه هـای زیسـته 
انسـان، اعـم از اجتماعیـ  فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی را به شـدت تحـت  تأثیر قرار 
داده انـد. دراین بیـن، یکـی از چالش برانگیزتریـن دگرگونی هـا، بـه تغییرات شـناختی 
و به طـور مشـخص، تحـوالت هویتی افـراد مربوط می شـود. در گذشـته مقوله هویت 
بـه شـکلی کـه امروز مطرح اسـت، مهم قلمـداد نمی شـد، چراکه باورهـا و ارزش های 
سـنتی مسـیر زندگـی انسـان را هدایـت می کردنـد. امـا بـا افـول منابـع هویت یابـی 
سـنتی همچـون ارزش هـای مذهبـی، الگوهـای خانوادگـی و آموزشـی از یک سـو و 
رشـد الگوهـای هویت سـاز جدیـد ماننـد رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی مجـازی از 
سـوی دیگـر، فراینـد دگرگونـی هویـت افراد دچار تغییرات گسـترده ای شـده اسـت. 
گـذار از سـنت بـه مدرنیته، نقش بسـیار مهمـی در تحوالت گسـترده هویتی برعهده 
داشـته، زیـرا هویـت مفهومی اسـت که در هر بسـتر اجتماعی و تاریخـی می توان آن 
را مطالعـه کـرد. بـه عقیـده جـی دان 1: »هویت و مضامینـی که بـا آن در عصر حاضر 
مرتبـط هسـتند، بـه دلیـل واقعیتی اسـت کـه دوران گـذار یعنـی حرکـت از جامعه 
سـنتی بـه مدرنیتـه نامیـده می شـود، دورانـی که تحـوالت شـدید هویتی به واسـطه 

آن رخ داده اسـت« )ربانـی و رسـتگار، 1392: 2(.
طـی چنـد دهـه اخیـر، ظهـور صنایـع الکترونیـک و گسـترده فضـای اطالعاتی 
جدیـد در بسـترهایی چـون شـبکه های اجتماعـی مجـازی، تشـدید دگرگونی هـای 
فرهنگـی و اجتماعـی را در پـی داشـته و نگـرش افـراد به ویـژه نسـل جـوان را دچار 
تغییـرات عمـده ای کرده اسـت. مجموعه این تحوالت موجب شـده اسـت که مسـئله 
مهمـی ماننـد هویـت و ابعـاد مختلـف آن و نیـز تأثیر ایـن مفهوم بر کنـش و نگرش 
نسـل جـوان، اهمیتـی دوچنـدان یابـد. چنانچه نسـل جـوان از نگـرش و بـاور پویا و 
مسـتحکم فرهنگـی تهـی شـود و نتوانـد دنیای درونـی و ذهنـی خود را بـا هنجارها 
و ارزش هـای بـادوام تطبیـق دهـد، دچـار انـزوا، بی انگیزگـی و نوعی بدبینی نسـبت 
بـه جامعـه می شـود و به این ترتیـب، شـرایط بـرای بحـران هویـت در جامعـه فراهـم 
می آیـد. در جوامـع پیشـامدرن، هویـت یـک امر انتسـابی و از پیش مشـخص اسـت، 
بـه همیـن دلیـل نیز هویـت افراد براین اسـاس هیچ تغییـری نمی کند، امـا در جوامع 
مـدرن، هویـت انعطاف پذیـر اسـت و هویـت افـراد جامعـه هـر لحظـه، تحت تأثیـر 
عوامـل مختلـف، دچـار دگرگونـی می شـود )مهدی خانـی و همـکاران، 1401: 75(.

 امـروزه بـا گسـترش روزافـزون فناوری های ارتباطـی و اطالعاتـی در محیط وب 
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و اینترنـت، نـوع خاصـی از ارتباطـات در بسـترهای مجـازی میان افراد شـکل گرفته 
کـه خروجـی مهم آن، شـبکه های اجتماعی مجازی بوده اسـت. این شـبکه ها شـامل 
گروه هایـی از افـراد می شـوند کـه از طریـق یک یا چند نوع وابسـتگی بـه هم مرتبط 
شـده اند و در بسـتر یـک جامعـه اطالعاتـی پیچیـده با یکدیگـر کنش هـای ارتباطی 
دارنـد. ایـن شـبکه ها بـر مبنـای اجتماعات آنالینـی بنا شـده اند که امکان دسـتیابی 
بـه شـکل جدیـدی از ارتباطـات و تبـادل اطالعـات را فراهـم می کنند و بـه کاربران 
خـود نیـز امـکان می دهنـد کـه عالیـق، نظریـات و فعالیت هایشـان را بـا یکدیگر به 

اشـتراک بگذارند )شـاوردی، 1396: 69(. 
بـا ظهـور برخـی از مؤلفه هـای مدرنیته همچـون فناوری هـای نویـن اطالعاتی و 
ارتباطـی، نقـش آن دسـته از مؤلفه هـای سـنتی کـه در شـکل  دادن هویـت ایرانـی، 
رسـانه هایی چـون شـبکه های  اسـت، چراکـه  کم رنـگ شـده  بسـیار  بـوده،  مهـم 
اجتماعـی مجـازی، فـرد را از مکان جدا کـرده و به فرایند جهانی شـدن پیوند زده اند. 
براین اسـاس، افـراد جامعـه و به ویژه نسـل جوان بـا منابع هویت یابی متکثـری روبه رو 
شـده اند و هویـت آنان شـکلی غیر محلـی و جهانی پیدا کرده اسـت. در جامعه ایرانی، 
نهادهـای سـنتی کـه در تکویـن هویـت نقـش داشـته اند، بـا پیدایـش سـاختارهای 
جدیـد مدرنیتـه، بـرای مثال سـبک زندگی نوین مبتنـی بر مصرف گرایی، سـرگرمی 
و شـیوه های نویـن تعییـن هویـت در بسـتر رسـانه هایی چـون شـبکه های اجتماعی 
مجـازی به شـدت تهدید شـده اند. به بـاور آنتونی گیدنـز1، مؤلفه های مدرنیتـه، تأثیر 
شـگرفی بـر هویت افـراد داشـته اند، به طوری کـه هیچ فـردی هویت واحـدی ندارد و 
به عبارت دیگـر، قابلیـت انعطـاف هویـت در چهارچـوب مدرنیته و مؤلفه هـای مربوط 
بـه آن به طـور چشـمگیری افزایـش یافته اسـت، امری کـه حکایت از ظهور بسـتری 
تـازه بـرای تکویـن هویـت دارد. حضـور کمی رسـانه های متفـاوت در زندگـی افراد و 
به طـور خـاص جوانـان، به ویـژه با فراگیر شـدن تلفـن همراه بـه همه اوقـات بیداری 
انسـان گسـترش  یافتـه و از سـوی دیگر، حضـور کیفی رسـانه ها در زندگـی فردی و 
اجتماعی بیش از گذشـته شـده اسـت )رضـوی زاده، 1385: 109(. در دهه های اخیر 
بـا گسـترش نوگرایـی و نوسـازی در عرصه جهانـی، تحوالتی در زمینه هـای فرهنگی 
و سـاختاری رخ داده کـه سـبب دگرگونـی نقش هـای اجتماعـی و آگاهـی جوانـان 
شـده اسـت. ازایـن رو، مسـئله هویـت جوانـان، در چند دهـه اخیر ذهن پژوهشـگران 
حوزه هـای مختلـف اعـم از روان شناسـی، جامعه شناسـی و مطالعـات فرهنگـی را بـه 
خـود مشـغول کـرده اسـت. حضـور مؤلفه هایـی ماننـد دوگانگـی سـاختاری، جـوان 
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بـودن هـرم سـنی جمعیـت ایـران، نوسـازی فرهنگـی و آموزشـی، مصـرف کاالهای 
فرهنگـی، جهانـی شـدن و... باعـث نوگرایـی نسـل حاضـر و در نتیجـه، آمادگـی 
ایـن نسـل بـرای پذیـرش الگوهـا و شـیوه های جدیـد حیـات اجتماعـی، پذیرفتـن 
دگرگونی هـای مـدرن و پافشـاری نکـردن بـه حفـظ الگوهـای سـنتی و قدیمـی را 
شـده اسـت )تاج بخـش، 1392: 37(. در حـال حاضـر بررسـی و شـناخت نگـرش و 
عوامـل مؤثـر بر هویـت جوانان به ویـژه شـکل گیری آن، یکی از ضرورت هـای مهم به 
شـمار مـی رود، چراکـه برنامه هـای در نظر گرفته شـده ایـن بخش، از وجـوه مختلف 
توسـعه یافتگی و سـالمت اجتماعـی در بخـش کالن اسـت تـا از ایـن راه، عوامـل 
مرتبـط بـا آن، ماننـد رضایتمندی جوانان از زندگی سـالم و حفظ تعـادل هویتمندی 
در نظـام جهانـی باتوجه بـه تحـوالت روبه رشـد به شـکل بهتـری برنامه ریـزی و اجرا 
شـود. بی توجهـی بـه ایـن امـر، منجـر به ابهـام نقشـی و سـردرگمی هویتـی جوانان 
خواهـد شـد و اثـرات زیان بـاری چـون آسـیب های اجتماعـی در پی خواهد داشـت. 
از سـوی دیگـر در ایـران، شـبکه های اجتماعـی مجازی بسـیار پرطرف دارنـد و مورد 
اسـتفاده بسـیاری از افـراد جامعـه، به ویـژه نسـل جـوان قـرار می گیرنـد. ارائـه آمـار 
دقیـق از کاربـران شـبکه های اجتماعی مجازی در کشـور دشـوار اسـت، امـا می توان 
بـر اسـاس وب سـایت های عرضه کننـده ایـن نرم افزارهـا ماننـد کافه بـازار، ادعـا کـرد 
 کـه در ایـران شـبکه های اجتماعـی مجـازی همچـون واتسـاپ 36 میلیـون، تلگـرام 
32 میلیـون و اینسـتاگرام 28 میلیـون کاربـر دارنـد1 و وجـود این آمارهـا حکایت از 

رغبـت زیـاد جامعـه ایرانـی به اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی اسـت.
باتوجـه  بـه آنچـه گفتـه شـد، در پژوهـش حاضـر تـالش می کنیـم کـه تأثیـر 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی را بـر هویـت جوانـان اسـتان آذربایجـان غربـی مـورد 
بررسـی قـرار دهیـم. در این اسـتان قومیت های متفاوتـی ازجمله کـرد و ترک زندگی 
می کننـد و خرده فرهنگ هـای گوناگونـی ناشـی از ایـن قومیت هـا رواج دارنـد کـه 
بـر هویـت جوانـان ایـن اسـتان اثرگذارنـد. بر اسـاس آخریـن آمارها، جمعیت اسـتان 
آذربایجـان غربـی 3/416/265 نفر اسـت و بیـش از 65 درصد آن را جوانان2 تشـکیل 
می دهنـد و عـددی نزدیـک به 2/223/000 نفر اسـت )مرکز ملی آمار ایـران، 1395(. 
تنـوع قومیتـی و وجـود هـرم سـنی جـوان ایـن اسـتان می توانـد از دالیـل مهم 
اثرگـذاری بـر هویـت جوانـان آن باشـد، از سـوی دیگر، حضـور رسـانه های اجتماعی 
و ظهـور فراینـد جهانـی شـدن، می تواند زندگـی جوانان این اسـتان را همانند سـایر 

اسـتان های کشـور تحت تأثیـر قـرار دهد. 

1 . این آمار با مراجعه به وب سایت رسمی کافه بازار به آدرس »https://cafebazaar.ir« در تاریخ 10/02/1401 ذکر شده است.
 2 . مفهوم جوانی یک برساخت اجتماعی با معنای اجتماعی که وابسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است )جونز، 1393: 5(. 

بر اساس تعاریف سازمان بهداشت جهانی جوانی شامل بازه 18ـ 35 سال است )شفرز، ترجمه راسخ، 1396(.
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باتوجه بـه هـرم سـنی جوان این اسـتان، پرداختن به مسـئله مهمـی مانند هویت 
امـری ضـروری اسـت، تاکنـون پژوهش های بسـیاری در مـورد هویت بـا رویکردهای 
مختلـف صـورت گرفته اسـت؛ امـا پرداختن به هویـت جوانان با تأکید بـر متغیرهایی 
چـون شـبکه های اجتماعـی مجازی بسـیار اهمیـت دارد. باتوجه به جوان بـودن هرم 
سـنی اسـتان آذربایجـان غربـی، نقش هویت در توسـعه فرهنگی کشـور و گسـترش 
روزافـزون شـبکه های اجتماعـی مجـازی، پرداختـن بـه هویـت جوانـان ایـن، امـری 

اسـتان ضروری است. 
براین اسـاس، هـدف پژوهـش حاضـر، بررسـی تأثیـر ابعـاد مختلـف شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی بـر ابعـاد هویتـی جوانـان اسـتان آذربایجـان غربـی بـوده اسـت 
و پژوهشـگران سـعی داشـته اند بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهنـد کـه چـه ابعـادی از 

شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـر هویـت جوانـان ایـن اسـتان اثرگذارانـد؟ 

پیشینه پژوهش
تاکنـون پژوهش هـای متعـددی دربـاره هویـت صـورت گرفتـه و هـر پژوهـش 
بـا رویکـردی متفـاوت بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. در دو دهـه اخیر، بـا ظهور 
تمامـی  بـر  ایـن شـبکه ها  اثرگـذاری  و  در کشـور  اجتماعـی مجـازی  شـبکه های 
سـطوح زندگـی افـراد در جامعـه ایرانی، بررسـی رابطه شـبکه های اجتماعی با سـایر 
مقوله هـای مهـم جامعه شـناختی مـورد توجـه بسـیاری از پژوهشـگران قـرار گرفتـه 
اسـت. درایـن  بیـن، مطالعاتـی در زمینـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی و مؤلفه های 
متفـاوت هویتـی انجـام شـده کـه بررسـی آنهـا ضـرورت دارد، در ادامه، بـه برخی از 
مطالعاتـی کـه رابطـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی و ابعـاد هویتی را مورد بررسـی 

قـرار داده انـد، می پردازیـم.
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جدول 1. خالصه مطالعات پیشین

Table 1. Summary of previous studies
نتایجعنواننویسنده 

نعمتی و 
همکاران
)1401( 

بررسی نقش واسطه ای 
بحران هویت و انسجام 
خانواده در تعیین رابطه 
مشارکت در شبکه های 
اجتماعی با نگرانی از 
تصویر بدنی در میان 

دانش آموزان

اصـاًلح میـزان و شـیوه اسـتفاده نوجوانـان از شـبکه های 
به منظـور  آموزشـی  جلسـات  برگـزاری  و  اجتماعـی 
تسـهیل گذاری از مرحلـه بلـوغ و پیشـگیری از بحـران 
هویـت دارای اهمیت اسـت تـا زمینه کاهـش نارضایتی از 
تصویـر بدن و ارتقای سـالمت روانی نوجوانـان فراهم آید.

فرامرزیانی و 
جعفری
)1400(

نقش شبکه های 
اجتماعی موبایلی بر 
هویت شخصی مدرن 
در میان جوانان شهر 

اردبیل

بیـن میـزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی موبایلـی 
و مؤلفه هـای هویـت شـخصی مـدرن )توسـعه  فـردی، 
توسـعه  نظـام ارتباطـات بین فـردی، توسـعه  انتخاب هـا 
و تغییـر در نظـام ارزشـی و ترجیحـی فـرد، تغییـر در 
پیوندها، دلبسـتگی های فـردی و حوزه  خصوصی زندگی 
و دسترسـی فوری یـا فرهنگ فوری( همبسـتگی مثبت 
و معنـادار وجـود دارد. بیشـترین همبسـتگی مربـوط به 
توسـعه فـردی و کمتریـن همبسـتگی نیـز مربـوط بـه 
توسـعه  ارتباطات بین فردی اسـت. نتایج پژوهش نشـان 
داد که گسـترش اسـتفاده از شـبکه های مبتنی بر تلفن 

همـراه بـه فردیـت و فـردی شـدن می انجامد.

نواح و 
همکاران
)1398(

بررسی تأثیر شبکه های 
اجتماعی مجازی بر 

هویت اجتماعی جوانان، 
مورد مطالعه: جوانان 18 

تا 30 سال شهر اهواز

فضـای  در  حضـور  میـزان  مسـتقل  متغیرهـای  بیـن 
اجتماعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده  انگیـزه  مجـازی، 
اجتماعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده  میـزان  و  مجـازی 
مجـازی بـا متغیر وابسـته هویـت اجتماعـی، هویت ملی 
و هویـت دینـی جوانـان ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد.

بیات و قنبری 
برزیان

)1396(

تبیین ارتباط رسانه های 
ارتباط جمعی و فضای 
مجازی با هویت ملی، 
مطالعه موردی؛ جوانان 

عرب زبان اهواز

بیـن دیدن موسـیقی تصویـری، فیلم سـینمایی و برنامه 
جنسـی از ماهـواره و اسـتفاده از اینترنـت بـا هویت ملی 
ارتبـاط وجـود دارد و اسـتفاده بیشـتر از فضـای مجازی 
و رسـانه های جمعی سـبب برجسـتگی هویـت قومی در 

برابـر هویت ملی شـده اسـت.

شامانی و 
همکاران
)1395(

رابطه استفاده از 
شبکه های اجتماعی 

مجازی با هویت جوانان 
شهر تهران

و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  میزان  بین 
هویت فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد، به این معنی 
استفاده،  میزان  حضور،  مدت زمان  مؤلفه  چهار  در  که 
میزان فعال بودن کاربر و میزان واقعی تلقی کردن محتوا 
در فضای مجازی با وضعیت هویت فرهنگی جوانان رابطه 

معنادار و معکوس وجود دارد.
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نتایجعنواننویسنده 

کفاشی و 
فالحی
)1393(

تأثیر استفاده از 
شبکه های اجتماعی 
مجازی بر هویت 

اجتماعی جوانان شهر 
تهران

از  باورهـا  تحـت  تأثیـر قـرار گرفتـن فرهنـگ و نظـام 
دریچـه ارتباطـات شـبکه ای بـا میـزان اسـتفاده کاربران 
از شـبکه های اجتماعـی مجـازی و هویـت دینـی افـراد 
رابطـه معکـوس دارد، همچنیـن بیـن هویـت مذهبـی 
پاسـخگویان و هویـت اجتماعـی آنـان رابطـه مثبـت و 

می شـود. دیـده  معنـاداری 

قاسمی و 
همکاران
)1391(

تعامل در فضای مجازی 
شبکه های اجتماعی 

اینترنتی و تأثیر آن بر 
هویت دینی جوانان؛ 

مطالعه موردی فیس بوک 
و جوانان شهر اصفهان

بیـن مدت زمـان عضویت، مشـارکت، فعالیت و اسـتفاده 
از فیس بـوک، رابطـه معنـادار معکـوس و بیـن واقعـی 
دینـی  هویـت  و  فیس بـوک  محتـوای  کـردن  تلقـی 

کاربـران رابطـه مثبـت و معنـا داری وجـود دارد.

برونر1 و 
همکاران
)2002(

رهبری هویت و هویت 
اجتماعی در تیم های 

ورزشی در طول 
یک فصل؛ تحلیل یک 

شبکه اجتماعی

دوسویه  پیوند  یک  از  شواهدی  پژوهش  این  یافته های 
تقویت کننده متقابل در شبکه های اجتماعی ارائه می کنند، 
به طوری که هم تیمی هایی که فعاالنه در ترویج حس »ما« 
در میان اعضای تیم مشارکت دارند، به احتمال، به عنوان 

همذات پنداری قوی با تیم دیده می شوند.

چوگوگودزا2
)2022(

تجربه فراملیتی و هویتی 
مهاجران افریقایی در 
شبکه های اجتماعی: 
مورد مطالعه کارگران 

مهاجر زیمباوه در 
انگلستان

شـبکه های اجتماعـی نقـش مهمـی در تقویـت هویـت 
فراملیتـی کارگـران مهاجـر زیمبـاوه کـه در انگلسـتان 
شـاغل هسـتند ایفا می کننـد و مفاهیمی چـون »خانه و 

تعلـق« بـرای ایـن مهاجران اهمیـت بسـیاری دارد. 

باب وبک3 و 
همکاران
)2022(

تنوع قومی فرهنگی 
شبکه های اجتماعی 

شخصی مهاجران، ادغام 
هویت دو فرهنگی و 

هویت جهانی

نتایـج نشـان دهنده ارتبـاط بیـن داشـتن روابـط اجتماعی 
نزدیـک و متنـوع از نظر قومی فرهنگی و هویت برتر اسـت.

مک کانل4 و 
همکاران
)2018(

همه افراد تمام زندگی 
را در فیس بوک قرار 
می دهند، مدیریت 

شبکه های اجتماعی و 
هویت جوانان

نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه فیس بـوک بسـتر 
و  به اشـتراک گذاری تجربیـات جوانـان  بـرای  مناسـبی 

ایجـاد تعامـل و ارتبـاط بـا دیگـران اسـت.

1. Bruner
2. Chogugudza 

3. Bobowik
4 .Mc Connell

ادامه جدول 1.
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نتایجعنواننویسنده 

برونر و 
همکاران
)2017(

روابطی که پیوند 
می زند؛ ورزش جوانان 
به عنوان وسیله ای برای 
هویت اجتماعی و رشد 

مثبت جوانان

نتایج نشـان می دهد کـه هویت اجتماعی بـر رفتار تیمی، 
عملکـرد تیم و قوی تر شـدن هویت جوانـان تأثیر دارد.

کراسنووا1 و 
همکاران
)2009(

نگرانی های حفظ حریم 
خصوصی و هویت در 
شبکه های اجتماعی 

آنالین

کاربـران تمایل دارنـد نگرانی های خود را در شـبکه های 
اجتماعـی بـه مقدار زیـادی کاهش دهنـد و در نتیجه با 
کاهـش نگرانی کاربـران در مورد اطالعـات هویتی خود، 

پایـداری شـبکه های اجتماعی تضمین می شـود.

لویت ماریس2
)2003(

قبایل تلفن همراه؛ 
جوانان و هویت 

اجتماعی

در ایـن پژوهـش عواملـی ماننـد همسـاالن و مدرسـه نیـز 
به عنوان متغیرهای مداخله گر مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند. 
کـه نتایـج نشـان می دهد کـه تلفن هـای همراه و سیسـتم 
شـبکه ای مـورد اسـتفاده بر هویـت جوانان اثرگذار هسـتند.

مطالعـات پیشـین هرکـدام بعـد خاصـی از هویـت را در ارتبـاط بـا شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی مورد بررسـی قـرار داده اند. اکثـر مطالعات صورت گرفتـه به روش 
کمـی و پیمایـش بوده انـد. ذکـر این نکتـه حائز اهمیت اسـت که پژوهـش حاضر نیز 
بـه لحـاظ روشـی بـا اکثر مطالعات پیشـین یکسـان اسـت، هرچنـد که سـعی دارد با 
بهره گیـری از مدل سـازی معـادالت سـاختاری بـه نتایـج دقیق تـری دسـت یابـد. در 
مطالعـات پیشـین به طور عمـده، یک بعـد از هویت مورد بررسـی قرار گرفتـه و از ابعاد 
دیگـر غفلـت شـده اسـت، امـا در پژوهش حاضر، سـعی بر آن شـده تا ابعاد بیشـتری 
در ارتبـاط بـا هویـت جوانـان مـورد بررسـی قـرار گیـرد. می تـوان گفـت که نـوآوری 
اساسـی ایـن پژوهش، بررسـی هویـت جوانان در بعدی گسـترده تر اسـت، به طوری که 
ابعـاد جدیـدی از شـبکه های اجتماعی مجـازی و هویت را مورد بررسـی قرار می دهد.

مبانی نظری پژوهش
هویت

 از نظـر آنتونـی گیدنـز هویت شـخصی، هم زاییـده نهادهای امروزی اسـت و هم 
بـه ایـن نهادها شـکل می دهـد. ازاین رو خـود مفهوم منفعلی نیسـت کـه صرفاً تحت 

1. Krasnova 2. Lobet-Maris

ادامه جدول 1.
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 تأثیـر متغیرهـای بیرونـی باشـد )ترجمـه موفقیـان، 1387: 16(. بـه عقیـده گیدنـز 
خـود و جامعـه در محیطـی جهانـی بـا یکدیگـر تعامل دارنـد. هویت از نظـر گیدنز و 
امـری سـیال و غیرقطعـی اسـت، بنابرایـن محتـوای هویت شـخصی کـه ویژگی های 
زندگینامـه شـخص از آنها سـاخته می شـود، مانند دیگـر عرصه های وجـودی، از نظر 
اجتماعـی و فرهنگی متغیر اسـت )ترجمـه موفقیان، 1387: 85(. پیتـر برگر1 معتقد 
اسـت زیسـت جهـان اجتماعـی، از آگاهـی کنشـگران، یعنـی شـیوه ای که انسـان ها 
واقعیـت اجتماعـی را می سـازند سـخن می گویـد، ایـن آگاهـی روزمـره، رشـته ای 
از معانـی مشـترک بیـن فـرد و دیگـران اسـت و نوعـی زیسـت جهـان اجتماعـی را 
می سـازد. بـه عقیـده برگـر، انسـان به حکـم انسـان بودنـش ناگزیـر از زیسـتن در 
یـک جهـان واقعـی، یعنـی واقعیتـی اسـت کـه به زندگـی معنا می بخشـد و زیسـت 
جهـان درصـدد بیـان همین ویژگی بنیادی هسـتی انسـانی اسـت. باتوجه بـه دیدگاه 
برگـر، مرکزیـت برنامه ریـزی زندگـی فـرد، در معنایی اسـت که او بـه زندگی خویش 
نسـبت می دهـد و همـه بـه بـروز پیامدهای بسـیار مهم هویتـی برای فـرد در جامعه 
 مـدرن دامـن می زننـد )ترجمه مجیـدی، 1387: 158(. بـه عقیده ریچـارد جنکینز2

به عبارت دیگـر، هویـت  پویـا  فراینـد  یـک  بلکـه  نیسـت،  ایسـتا  امـر  یـک  هویـت 
مجموعـه ای از اطالعـات بنیادیـن نیسـت کـه وجود داشـته باشـد، بلکه بایـد به این 
امـر توجـه کـرد که هویـت چگونه عمـل می کند یـا بـه کار گرفته می شـود )ترجمه 
یا راحمـدی، 1381: 6(. جنکیـز عقیـده دارد کـه هویـت افـراد تحت تأثیـر عواملـی 
چـون زمـان و مـکان برسـاخته می شـود، بـه ایـن معنـا کـه درک مـا از ایـن که چه 
کسـی هسـتیم و دیگـران چگونه هسـتند، یک فرایند سـیال اسـت، ازایـن رو، هویت 
اجتماعـی نیـز هماننـد معنـا ذاتـی نیسـت و محصـول توافـق یا نبـود توافق اسـت و 

می تـوان دربـاره  آن بـه چون وچـرا پرداخـت )ترجمـه یاراحمـدی، 1381: 8(. 
 از منظـر اندیشـمندان پسـت مدرن، بـا شـتاب گرفتـن تغییـرات در جوامـع، 
هویت هـا نیـز تغییـرات عظیـم و بنیادینی را پشت سـر می گـذارد و بر همین اسـاس، 
دچـار شـکنندگی و تغییـر می شـوند. لیوتار3 معتقد اسـت: »در وضعیت پسـت مدرن، 
هویت هـای کالن، تجویـزی، یکپارچـه و واحـد به تدریـج رنـگ می بازنـد و در بسـتر 
مناسـبات کثرت گرایانـه، تردید آمیـز، نسـبی و دائمـاً در حال تغییروتحـول، قاطعیت 
و وجـه غالـب خـود را از دسـت می دهنـد و رو بـه افـول و زوال می گذارنـد و جـای 
خـود را بـه هویت هـای خرد، بومـی، محلی، منطقـه ای، متنوع، متفـاوت و هویت های 
طـرد و سـرکوب شـده و بـه حاشـیه رانـده شـده سـابق می دهنـد، هویت هایـی کـه 
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تـا پیش ازایـن اساسـاًً بـه چشـم نمی آمدنـد و نـه هویـت، بلکـه ضد هویت محسـوب 
می شـدند« )ترجمـه نـوذری، 1395: 137(. همچنین بـه باور رابرتسـون1، مفاهیمی 
چـون هویـت و فرهنـگ برای بیـان رابطه بین امـر جهانی و امر محلی بسـیار حیاتی 
هسـتند. او می گویـد هویـت فرهنگـی درعیـن حـال کـه تفاوت هـای یـک جامعه را 
شـرح می دهـد، امـا عناصـری از جهانی شـدن را هـم درون خـود جـای داده اسـت و 
آن جامعـه را به عنـوان یـک کل پیونـد می زنـد، از دیـد رابرتسـون هویت هـای فردی 
و اجتماعـی در عصـر جهانـی و باتوجه بـه واقعیـات موجـود در عرصه جهانی، نسـبی 
شـده اند و از قالـب مرزهـای خدشـه ناپذیر ملی به درآمده اسـت، چـون مفهوم هویت 
در مرکـز توجـه رابرتسـون قـرار دارد، او بـه ناچـار به سـوی مفهـوم فرهنـگ گرایش 

می یابـد )مقیمـی و امینـی، 1394: 167(. 

شبکه های اجتماعی مجازی
شـبکه های اجتماعی مجـازی مجموعه پایگاه  داده هایی هسـتند که از طریق آنها 
کاربـران می تواننـد افـکار، عالقه مندی هـا، فعالیت هـا و در نهایـت کنش هایشـان را با 
 دیگـران بـه اشـتراک بگذارنـد و در کنش هـا و افکار خود با آنها سـهیم شـوند )بوید2

ایـن شـبکه ها پدیده هـای نوظهـوری هسـتند کـه در عصـر  الیسـون3، 2007(.  و 
گسـترش فناوری اطالعات در دنیا رواج یافته اند و با اسـتقبال گسـترده مردم روبه رو 
شـده اند. شـبکه های مجـازی کارکردهـای متفاوتی دارنـد؛ ازجمله افزایـش تعامالت 
اجتماعـی و جمع شـدن میلیون هـا کاربـر در کنـار یکدیگر که بدون هیـچ محدودیت 
 جغرافیایـی، زبانـی یـا نـژادی، بـه تعامـل و تبـادل اطالعـات می پردازنـد )پمپـک4

و همکاران، 2009(. 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـه علـت بی مکانـی حاکم بـر فضای سـایبری، بر 
عالیـق افـراد، گروه هـا و مشـارکت و همیاری همگانی افـراد بنا شـده اند. فناوری های 
اطالعاتـی و ارتباطـی بـه همـه فضاهـای اجتماعی، سـازمانی و فردی جوامع انسـانی 
رخنـه کرده انـد و شـیوه کار و زندگـی روزمـره را در سـطوح مختلف تحـت  تأثیر قرار 
داده انـد )خانیکـی و بابائی، 1390: 272(. در نظریه شـبکه اجتماعی سـنتی، شـبکه 
اجتماعـی شـامل مجموعـه ای از نهادهـای اجتماعـی، مردم و سـازمان هایی می شـود 
کـه از طریـق مجموعـه ای از ارتباطـات معنـادار اجتماعـی بـا یکدیگـر مرتبط شـده 
و بـا هـم در اشـتراک گذاری ارزش هـا و عقایـد تعامـل دارنـد. شـکل سـنتی خدمات 
شـبکه های اجتماعـی بـر شـیوه های روابـط چهره به چهـره متمرکـز شـده اسـت؛ اما 
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خدمـات شـبکه های اجتماعـی جدیـد کـه بـر فناوری هـای نویـن اطالعاتـی تکیـه 
دارنـد، بـر جامعـه مجازی برخـط و ارتباطات رایانه ای واسـط تمرکز دارنـد )عدلی پور 
و همـکاران، 1394: 103(. شـبکه های اجتماعـی مجـازی امکاناتـی را مهیا می کنند 
تـا افـراد بتواننـد افـکار، فعالیت هـا و عالقه مندی هـای خود را بـا دیگران به اشـتراک 
بگذارنـد و سـایر افـراد هـم در ایـن افـکار و فعالیت هـا بـا آنهـا سـهیم شـوند. یـک 
شـبکه اجتماعـی مجـازی، مجموعه ای از خدمات مبتنی بر وب اسـت کـه این امکان 
را بـرای کاربـران فراهـم مـی آورد کـه از طریـق برخـی فعالیت هـا، بـا دیگـر افـراد و 
اعضـای شـبکه رابطـه و پیونـد برقرار کنـد، منابع خود را بـا آنها به اشـتراک بگذارند 
و از میـان توصیفـات عمومـی دیگـر افراد بـرای یافتن ارتباطـات تازه اسـتفاده کنند 
)بویـد و الیسـون، 2007: 202(. به طورکلـی، شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـرای 
تقویـت و بـاال بردن سـطح ارتباطـات اجتماعـی در فضای مجـازی طراحی شـده اند. 
بـا اطالعاتـی مانند عکس کاربـر، اطالعات شـخصی و ... که کاربران بـر روی پروفایل 
خـود قـرار می دهنـد، ایجاد ارتبـاط با دیگران تسـهیل می شـود و کاربـران می توانند 
از طریـق برنامه هـای کاربـردی در بسـتر وب بـا یکدیگـر در ارتباط باشـند )پمپک و 

همـکاران، 2009: 228(.
بـه عقیـده مانوئل کاسـتلز1 یکی از نتایج مهم گسـترش فناوری هـای اطالعاتی و 
ارتباطـی در عصـر حاضـر، دگرگونی فرهنگ هاسـت، ازاین رو، بر اثر ایجاد و گسـترش 
شـاهراه های ارتباطـی، فرهنـگ تـازه ای در حال پیدایش اسـت که تمامـی حوزه های 
زیسـته انسـان ازجملـه هویت را تحت تأثیـر قرار می دهـد. وی می گوید در شـرایطی 
کـه کارکـرد و معنـا دچـار دگرگونـی سـاختاری هسـتند، الگوهـای ارتباطی نسـبت 
بـه گذشـته دچـار تنـش می شـوند و ارتباط بـه معنای تعامـالت مفهومی روبـه  زوال 
می گـذارد. زمانـی کـه هیچ گونـه ارتباطـی بـه وجـود نیایـد، گروه هـای اجتماعـی و 
افـراد نسـبت بـه هـم غریبـه می شـوند و بـه یکدیگر به عنـوان خطـر نـگاه می کنند؛ 
در نهایـت، بـر اثـر ایـن رونـد هویت هـا ویژه تـر و مشـارکت در آنهـا دشـوار تر اسـت 
)کفاشـی و فالحـی، 1393: 16(. به عقیده کاسـتلز ظهور فناوری هـای نوین ارتباطی 
و شـبکه های اجتماعـی مجـازی، تغییراتـی اساسـی در کنـش و ارتباط افـراد جامعه 
بـا یکدیگـر به وجود آورده اسـت. وی یادآور می شـود کـه انتقال و جریـان فرهنگ و 
هویـت از مجـرای اطالعـات صـورت می گیرد، حـوزه فرهنگ کـه عقایـد و رفتارها را 
در برمی گیـرد، بـا ظهـور فناوری هـای نوین دچار تحوالت اساسـی می شـود )ترجمه 

چاوشیان، 1385: 190(. 
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چارچوب نظری پژوهش
 چارچـوب نظـری ایـن پژوهش، به صـورت انتخابی بـر مبنای نظریات ارائه شـده 
تدویـن شـده اسـت. می تـوان گفت هویت برخالف گذشـته کـه به عنوان امـری ثابت 
در نظـر گرفتـه می شـد، امـروزه به عنـوان یـک فراینـد پویـا و سـیال عمـل می کند، 
هویـت امـروزی در بسـترهای مختلفـی شـکل می گیـرد و عوامـل بسـیاری همچون 
روابـط فرامـرزی و جهانـی شـدن، کنش هـای روزمـره، شـرایط خـاص اقتصـادی، 
فرهنگـی، سیاسـی و عوامـل دیگری ماننـد ظهور فناوری هـای نویـن می تواند هویت 
را دسـتخوش تغییروتحـول کنـد، بـه عقیده اندیشـمندانی چـون گیدنز و رابرتسـون 
هویـت، مقولـه ای اسـت کـه به واسـطه جهانی شـدن می توانـد دچار دگرگونی شـود؛ 
در عصـر جهانـی شـدن ما شـاهد برخورد هویت های مختلفی هسـتیم کـه با یکدیگر 
تعارضـی ندارنـد، بـرای رابرتسـون بعـد فرهنگی هویـت در کنار بعد جهانـی آن مهم 
تلقـی می شـود، امـا بـرای گیدنـز در کنـار بعد جهانـی، بعد سیاسـی نیز مهم اسـت، 
از سـوی دیگـر، اندیشـمندانی چـون برگـر و جنکینـز بـه برسـاخته شـدن هویت در 
محیط هـای اجتماعـی و فرهنگـی تأکیـد می کنند، برگر هویـت را به مثابـه پدیده ای 
می بینـد کـه در جریـان زندگـی روزمـره و در کنش ها و گفتگوها سـاخته می شـود و 
به نوعـی، بـر هویـت اجتماعـیـ  فرهنگـی تأکید دارد. از سـوی دیگر جنکینـز بر بعد 
زمانـی و مـکان نیـز توجه می کنـد، به عبارت دیگـر، بـرای وی بعـد جغرافیایی هویت 
مهـم اسـت. در نهایت اندیشـمندان پسـت مدرنی چـون لیوتار فرهنگ غربـی را مورد 
انتقـاد قـرار داده انـد و معتقدنـد که غـرب با ایجـاد نظـام سلسـه مراتبی و دو فضایی 
بیـن غـرب و سـایر مناطـق جهـان، نوعـی سـلطه ایجاد کـرده تـا هویت غربـی را بر 
سـایر مناطـق جهان مسـلط کنـد، در حالی کـه به اظهار اندیشـمندان پسـت مدرن، 
انسـان ها و گروه هـای بـه حاشـیه رانـده شـده نیـز این حـق را دارنـد کـه از هویت و 
فرهنـگ خـاص خـود دفـاع کنند، بـر این مبنـا می تـوان گفت کـه لیوتار نیـز  مانند 

رابرتسـون بـر بعـد محلـی یا قومیتـی، جهانـی و فرهنگی هویت تأکیـد دارد.
از سـوی دیگـر بـا ظهور فنـاوری اطالعات و ارتباطـات جدید، هویـت تحت  تأثیر 
ایـن فناوری هـا قـرار می گیـرد. اندیشـمندانی چـون بوید و الیسـون بر بعد شـناختی 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی تأکیـد دارنـد و درواقـع معتقدنـد کـه شـبکه های 
اجتماعـی به واسـطه خصوصیاتـی که دارنـد و ابـزار و امکاناتی که در اختیـار کاربران 
خـود ارائـه می دهنـد، نوعـی ابزار شـناخت نیز هسـتند، همچنان که بر اسـاس نظریه 
مانوئـل کاسـتلز می تـوان گفـت کنش هـای ارتباطـی انسـان ها از محیـط فیزیکی به 
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فضـای مجـازی انتقـال  یافتـه و شـیوه ارتبـاط افـراد در بسـتر فناوری هـای نوظهـور 
دگرگون شـده اسـت.

بـر اسـاس آنچـه در چارچـوب نظـری پژوهـش آمـده، فرضیه هـا را می تـوان بـه 
شـرح زیـر ارائـه کرد:

بعد ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی بر ابعاد هویتی جوانان اثرگذار است.. 1
بعد شناختی شبکه های اجتماعی مجازی بر ابعاد هویتی جوانان اثرگذار است.. 2

شکل 1. مدل نظری پژوهش

Figure 1. Theoretical model of research
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 شناسی پژوهشروش

شی از رویکرد پیمایش انجام شده است، از طریق روش پیمایپژوهش حاضر به روش کمی و با استفاده 
پیمایش به دنبال بررسی واقع روش پردازد، دراي از موردها میبه توصیف خصوصیات مجموعه پژوهشگر،

طور ري که بههاي دیگجوي ویژگیها بر حسب موردها و جستهاست و با بررسی تغییرات متغیرعلت پدیده
 جامعه. )15: 1397نایبی،  ، ترجمهدواس( آیدبرمیها در پی شناخت علت پدیده ،یوند داردمنظم با آن پ

که بر اساس آخرین  گیردرا در بر میاستان آذربایجان غربی  ساله 18 ـ 35 جوانان ،این پژوهش آماري
 . استنفر  000/223/2اد آنها تعد ،سرشماري آماري نفوس و مسکن

هاي پژوهش ، دادهاندبه صورت الکترونیکی تکمیل شده هاکشور، پرسشنامه در 19 کووید شیوع باتوجه به

ت نظري و استفاده از نظر متخصصان، بعد از مطالعا وآوري جمع ،ساختهسشنامه محققاز طریق ابزار پرنیز 

طور تصادفی بین بهها محاسبه پایایی پژوهش، پرسشنامه منظوردر میان جامعه آماري توزیع شده است. به

 شده است.پایایی آنها سنجیده  ،و با انجام آزمون آلفاي کرونباخاز اعضاي جامعه آماري توزیع نفر  40

 آلفاي کرونباخ مربوط به متغیر مستقل و وابسته پژوهش .2جدول 

Table 2. Cronbach's alpha related to the independent and dependent variables of the research 
 سطح آلفاي کرونباخ تعداد گویه نوع متغیر متغیر ردیف

 0.75 15 وابسته هویت 1

 0.78 6 مستقل هاي اجتماعی مجازيشبکه 2

 ارتباط

 شناخت

 جوانانهویت 

 دینی 

 قومی

 فرهنگی

 جغرافیایی

 هاي اجتماعیشبکه

 سیاسی

روش شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر بـه روش کمـی و بـا اسـتفاده از رویکـرد پیمایـش انجـام شـده 
اسـت، از طریـق روش پیمایشـی پژوهشـگر، بـه توصیـف خصوصیات مجموعـه ای از 
موردهـا می پـردازد، در واقـع روش پیمایـش به دنبال بررسـی علت پدیده هاسـت و با 
بررسـی تغییـرات متغیرهـا بـر حسـب موردهـا و جسـتجوی ویژگی هـای دیگری که 
به طـور منظـم بـا آن پیونـد دارد، در پـی شـناخت علـت پدیده هـا برمی آیـد )دواس، 
ترجمـه نایبـی، 1397: 15(. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش، جوانـان 35 ـ 18 سـاله 
اسـتان آذربایجـان غربـی را در بـر می گیرد کـه بر اسـاس آخرین سرشـماری آماری 

نفـوس و مسـکن، تعـداد آنهـا 2/223/000 نفر اسـت. 
باتوجـه بـه شـیوع کوویـد 19 در کشـور، پرسشـنامه ها بـه صـورت الکترونیکـی 
تکمیـل شـده اند، داده هـای پژوهـش نیـز از طریـق ابـزار پرسشـنامه محقق سـاخته، 
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جمـع آوری و بعـد از مطالعـات نظـری و اسـتفاده از نظر متخصصـان، در میان جامعه 
آمـاری توزیع شـده اسـت. به منظـور محاسـبه پایایی پژوهـش، پرسشـنامه ها به طور 
تصادفـی بیـن 40 نفـر از اعضـای جامعـه آمـاری توزیـع و بـا انجـام آزمـون آلفـای 

کرونبـاخ، پایایی آنها سـنجیده شـده اسـت.

جدول 2. آلفای کرونباخ مربوط به متغیر مستقل و وابسته پژوهش

 Table 2. Cronbach’s alpha related to the independent and 
dependent variables of the research

سطح آلفای کرونباختعداد گویهنوع متغیرمتغیرردیف

150.75وابستههویت1

60.78مستقلشبکه های اجتماعی مجازی2

 »Sample power« حجـم نمونـه آماری با اسـتفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونـه
در سـطح خطـای 0/05 درصـد، 383 نفـر بـه دسـت آمـده و به منظـور افزایش دقت 
رقـم مورد اسـتفاده با کنار گذاشـتن پرسشـنامه های ناقـص 400 نفـر در نظر گرفته 
شـده اسـت. روش نمونه گیـری به کاررفتـه در ایـن پژوهـش، از نـوع تصادفـی بوده و 
بـرای تحلیل هـای آمـاری توصیفی و اسـتنباطی، از رایانه شـخصی و نرم افـزار آماری 
»Spss 26« و برای مدل معادله سـاختاری از نرم افزار »Amos Graphic24« اسـتفاده 

شـده است. 
همان گونـه کـه گفته شـد ابـزار اندازه گیـری پژوهش، پرسشـنامه محقق سـاخته 
اسـت کـه بـر روی طیف لیکـرت پنج درجه ای طراحی شـده اسـت، همچنین تعریف 
مفهومـی و عملیاتـی متغیرهـای مـورد سـنجش و شـاخص های مربـوط بـه آن در 

ادامـه، در جـدول 2 و 3 آمده اسـت.
تعریـف مفهومـی متغیر وابسـته: مقصـود از هویت گروه بندی یا برچسـبی اسـت 
کـه گروهـی از افـراد را بـر اسـاس خصوصیـات یکسـان در یـک دسـته یا گـروه قرار 
می دهـد، براین اسـاس می تـوان گفـت؛ هویـت چهارچوبـی اسـت که عناصر ارزشـی، 

عاطفـی، احساسـی، معرفتـی و شـناختی را در بـر می گیرد.
تعریـف عملیاتـی متغیـر وابسـته: در این پژوهـش تعریف عملیاتی هویت شـامل 
پنـج مؤلفـه قومی، دینـی، فرهنگـی، جغرافیایی و سیاسـی در جدول 3 آمده اسـت.
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جدول 3. گویه های مربوط به متغیر هویت

Table 3. Items related to the identity variable

گویهمتغیر

هویت

 1. قومی: لهجه محلی ام را به سایر لهجه ها ترجیح می دهم، همه قومیت ها در ایران برابر 
هستند و اتحاد آنها باعث پیشرفت جامعه می شود، از بین  رفتن ارزش های قومیتی همچون 

رقص محلی، موسیقی محلی و ... ناراحتم می کند.

 2. فرهنگی: برای رسیدن عید نوروز لحظه شماری می کنم، هنر نزد ما ایرانیان است و بَس، 
خودم را بخشی از تاریخ کشورم می دانم.

3. دینی: رفتن به هیئت ها و مراسم دعا و نماز را دوست دارم، حاضرم برای دینم، بجنگم، 
برای پرکردن اوقات فراغتم به مطالعه کتاب های مذهبی می پردازم.

4. جغرافیایی: ای کاش در کشورهای غربی متولد شده بودم، به هیچ عنوان کشورم را ترک 
نمی کنم، درصورتی که مرزهای کشورم تهدید شود، با تمام وجود از آنها دفاع می کنم.

است، مسئوالن کشورم  و سربلندی  افتخار  مایه  5. سیاسی: حکومت مستقل کشورمان 
بسیار دلسوزند و به فکر منافع ملی هستند، معتقدم تن دادن به خواسته های امریکا مایه 

سرافکندگی ملی است.

تعریـف مفهومـی متغیـر مسـتقل: شـبکه های اجتماعـی مجـازی، سیسـتم های 
کـه  می آورنـد  فراهـم  افـراد  بـرای  را  امـکان  ایـن  کـه  هسـتند  وب  بـر  مبتنـی 
پروفایل هـای عمومـی و خصوصـی بسـازند، بـه مبادلـه اطالعـات و نظرهـا بپردازنـد 
و فهرسـت پیوندهـای خـود و سـایر افـرادی را که در آن سیسـتم هسـتند، مشـاهده 

کننـد )بویـد و الیسـون، 2007: 211(.
تعریـف عملیاتـی متغیر مسـتقل: منظور از شـبکه های اجتماعی مجـازی در این 
پژوهـش، مؤلفه هـای ارتباط و کسـب شـناخت اسـت کـه گویه های مربوط بـه آن در 

جدول 4 آمده اسـت.

جدول 4. گویه های مربوط به متغیر شبکه های اجتماعی مجازی

Table 4. Items related to the variable of virtual social networks

گویهمتغیر

شبکه های 
اجتماعی 

مجازی

ارتباطـی: از شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده می کنـم، شـبکه های اجتماعـی ابـزار 
مناسـبی بـرای ارتبـاط بـا دیگـران هسـتند، شـبکه های اجتماعـی ابزار مناسـبی 

بـرای کسـب اطالعات هسـتند.

شـناختی: شـبکه های اجتماعی در شـکل گیری شـخصیت مـن تأثیر دارنـد، آنچه 
در شـبکه های اجتماعـی رخ مـی دهـد، حقیقـت محض اسـت، صفحات شـخصی 
افـراد در شـبکه های اجتماعی، به شـناخت شـخصیت واقعی افـراد کمک می کند.
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یافته های پژوهش
یافته های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می شوند، در بخش 
یافته های توصیفی، به معرفی و توصیف پاسخگویان  و در بخش نتایج استنباطی، به 

تحلیل رابطه فرضیه های پژوهش از طریق آزمون های آماری می پردازیم.

یافته های توصیفی
در ایـن بخـش از پژوهـش، بـه بررسـی متغیرهـای زمینـه ای فراوانـی مربـوط 
 بـه پاسـخگویان می پردازیـم. دامنـه سـنی جامعـه آمـاری در ایـن پژوهـش بیـن 
18 تـا 35 سـال اسـت، گـروه سـنی 26-24 سـال، بیشـترین فراوانـی را بـا حـدود 
33/5 درصـد و گـروه سـنی 35- 33 سـال کمتریـن فراوانـی را بـا 3/9 درصـد بـه 
خـود اختصـاص داده انـد. از 400 نفـر پاسـخگو 250 نفـر کـه معـادل 62/5 درصـد 
کل پاسـخگویان اسـت، مـرد 150 نفـر یعنی معـادل 37/5 درصد از کل پاسـخگویان 
اسـت. بیشـترین پاسـخگویان بـا تعـداد 184 نفـر کـه معـادل 46 درصـد اسـت، 
 مـدرک تحصیلـی دیپلـم دارنـد و کمتریـن میـزان مربـوط به افراد بی سـواد بـا تعداد 
1 نفر و3 درصد اسـت. بیشـترین میزان پاسـخگویی بر حسـب وضعیت تأهل مربوط 
 بـه گـروه مجـرد بـا 202 نفـر و 50/5 درصـد، سـپس افـراد متأهـل بـا 186 نفـر و 
بـا  مطلقه هـا  گـروه  بـه  مربـوط  پاسـخگویی  میـزان  کمتریـن،  و  درصـد   40/5 
 12 نفـر و 3 درصـد اسـت. بیشـترین میزان پاسـخگویی نیز به افراد شـاغل بـا فراوانی 

260 نفر و 65 درصد، سپس گروه بیکار با فراوانی 140 نفر و 35 درصد تعلق دارد.
بر اسـاس نتایج، جدول 5 توزیع فراوانی پاسـخگویان را بر حسـب متغیر وابسـته 
پژوهـش، یعنـی هویـت و شـاخص های آن نشـان می دهـد. به این ترتیـب، بیشـترین 
میـزان فراوانـی بـرای شـاخص های مربوط به متغیـر هویت در طبقه زیـاد و کمترین 
میـزان فراوانـی در طبقـه خیلی کـم قـرار دارد، بنابراین هویت و شـاخص های مربوط 

بـه آن بر اسـاس نتایج پاسـخگویان در سـطح باالیی قـرار دارد.
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جدول 5. میزان هویت افراد و شاخص های آن 
 Table 5. The amount of identity of people and its indicators

      هویت

میزان 

سیاسیجغرافیاییفرهنگیدینیقومی

8173758163فراوانیخیلی زیاد

20.318.218.520.3615.8درصد

11212712912830.2فراوانیزیاد

28.0631.8332.3631.9630.2درصد

11010411310128.43فراوانیمتوسط

27.5325.9328.1625.3623.2درصد

6768726016.46فراوانیکم

16.731715.4614.9314.12درصد

202821309.23فراوانیخیلی کم

7.57.066.87.538.23درصد

400400400400400فراوانیمجموع

100100100100100درصد

جـدول 6 توزیـع فراوانی پاسـخگویان را بر حسـب متغیر مسـتقل پژوهش، یعنی 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی و شـاخص های آن نشـان می دهـد. بـر ایـن اسـاس 
بیشـترین فراوانـی بـرای شـاخص های مربوط به متغیـر شـبکه های اجتماعی مجازی 
یعنـی ارتبـاط و شـناخت در طبقه زیـاد و کمترین میزان فراوانـی در طبقه خیلی کم 
قـرار دارد، بنابرایـن شـبکه های اجتماعـی مجـازی و شـاخص های مربـوط بـه آن، بر 

اسـاس نتایج پاسـخگویان در سـطح باالیی قـرار دارد.
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جدول 6. آماره های توصیفی مربوط به متغیر شبکه های اجتماعی مجازی و شاخص های آن

 Table 6. Descriptive statistics related to the variable of virtual social
networks and its indicators

              شبکه های اجتماعی    
میزان

شناختارتباط

7355فراوانیخیلی زیاد

18.113.76درصد

127120فراوانیزیاد

31.7630.1درصد

119114فراوانیمتوسط

29.6628.63درصد

5867فراوانیکم

14.616.7درصد

2346فراوانیخیلی کم

5.9610.93درصد

400400فراوانیمجموع

100100  درصد

تحلیل استنباطی
پژوهـش حاضـر دارای دو فرضیـه اسـت کـه در ایـن بخـش، ابتـدا با اسـتفاده از 
آزمون هـای ضریـب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چند متغیـره بـه بررسـی آنها 

می پردازیـم و سـپس مـدل معادلـه سـاختاری  آن را بررسـی می کنیـم.
فرضیـه اول ایـن پژوهـش بـه اثر گـذاری بعـد ارتباطـی شـبکه های اجتماعـی 

مجـازی بـر هویـت جوانـان می پـردازد.
 H0 : بعد ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان اثر گذار نیست.
H1 : بعد ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان اثر گذار است.

با توجه بـه یافته هـای جـدول 7، ضریـب همبسـتگی پیرسـون برای بعـد ارتباطی 
متغیر شـبکه های اجتماعی مجازی و هویت جوانان برابر با 0/309 و سـطح معناداری 
برابـر بـا 0/000 اسـت که وجـود ارتباط معنا دار متوسـط رو به پایین و مسـتقیم را بین 
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ایـن دو متغیـر نشـان می دهـد. یعنـی هـر قـدر بعـد ارتباطـی شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی در سـطح باالتری باشـد، هویـت جوانان نیز در سـطح باالتری قـرار می گیرد. 

بـر ایـن اسـاس فرضیـه H0 رد و فرضیه H1 تأیید می شـود. 

جدول 7.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه های پژوهش

Table 7. Pearson correlation test results of research hypotheses

آزمون فرضیهتعدادمعناداریمقدار پیرسونفرضیه

تأیيد0.3090.000400فرضيه اول

تأیید0.2000.000400فرضيه دوم

ابعاد 
متغیرها

سیاسیجغرافیاییفرهنگیدینیقومی

rSig.rSig.rSig.rSig.rSig.

0.1640.0010.2820.0000.2630.0000.2680.0000.2090.000ارتباطی

0.0890.0740.0720.1530.1410.0050.1710.0010.1720.001شناختی

فرضیـه دوم ایـن پژوهـش بـه اثرگـذاری بعـد شـناختی شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی بـر هویـت جوانـان می پـردازد.

شـبکه های  مؤلفه هـای  از  یـک  هـر  رابطـه  شـدن  مشـخص  بـرای  همچنیـن 
اجتماعـی مجـازی بـا هـر کـدام از ابعـاد هویت، آزمـون همبسـتگی پیرسـون انجام 
شـده کـه در جـدول 7 آمـده اسـت. بر این اسـاس بیشـترین میزان همبسـتگی بین 
بعـد ارتباطـی شـبکه های اجتماعـی مجـازی و بـا ابعاد هویت بیشـتر از همبسـتگی 

بعـد شـناختی اسـت، ایـن همبسـتگی، در سـطح ضعیـف امـا معنادار اسـت.
در ادامـه پژوهـش، به منظور مشـخص شـدن سـهم تأثیر هر یک از شـاخص های 
متغیـر مسـتقل بـر متغیر وابسـته به تحلیـل رگرسـیونی می پردازیم. جـدول 8 مدل 

رگرسـیونی چند متغیـره شـبکه های اجتماعـی مجازی را نشـان می دهد.
آماره هـای موجـود در جـدول 8 حاکی از آنند که شـاخص ارتباطی بـا بتای 0/287 
درصـد تأثیـر بیشـتری نسـبت بـه بعد شـناختی بـا 0/162 بـر متغیر وابسـته پژوهش 

داشـته است. 
همان گونـه کـه در جـدول 8 مالحظه می شـود، ضریب تعییـن برابر با 0/67 اسـت 
و بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه 67 درصـد از واریانـس و تغییـرات هویـت جوانـان را 
شـاخص های شـبکه های اجتماعـی تبییـن می کننـد، همچنیـن بـا توجـه بـه سـطح 
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معنـاداری 0/005 کـه کمتـر از 0/05 اسـت، می تـوان بـه ایـن نکتـه پـی بـرد کـه 
شـاخص های متغیـر مسـتقل بـر متغیر وابسـته، یعنـی هویت جوانـان تأثیر داشـته اند.

جدول 8. مدل رگرسیونی چند متغیره شبکه های اجتماعی مجازی

Table 8. Multivariate regression model of virtual social networks

 ضرایبضرایب غیر استانداردمتغیر
معناداریtمقدار استاندارد

Bخطای استانداردBeta

0.9170.1520.2876.0480.000بعد ارتباطی

0.4120.1210.1613.4020.001بعد شناختی

ضریب تعيين
)R Square(

ضریب تعیین تصحیح شده
)Adjusted R Square(

معناداری
)Sig.(

0.670.640.005

در ادامـه، مـدل معادلـه سـاختاری پژوهـش رسـم شـده و مشـاهده می شـود 
کـه متغیرهـای پنهـان وابسـته مربـوط بـه هویـت جوانـان کـه شـامل مؤلفه هـای 
دینـی، قومـی، فرهنگـی، جغرافیایـی و سیاسـی می شـود، ضرایـب رگرسـیونی تأثیر 
مؤلفه هـای متغیـر مسـتقل شـبکه های اجتماعـی مجازی بر هـر کدام از ابعـاد متغیر 

وابسـته و تأثیـر متغیـر جنسـیت و تحصیـالت نیـز مشـاهده می شـود. 

شکل 2. مدل معادله ساختاری پژوهش

Figure 2. Structural equation model of research
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 با برابر جوانان هویت بر مجازي اجتماعی هايشبکه ارتباطی بعد تأثیر براي بحرانی نسبت 9 جدول در

به  96/1 باالي بحرانی نسبت قبول قابل مقدار اینکه بهتوجهبا ،است 000/0 معناداري سطح و 487/3

 این. است مستقیم و دارمعنا وابسته متغیر بر مستقل متغیر از بعد این تأثیر که گفت توانمی ،دست آمده

 معنادار و مستقیم اثر که است 000/0 معناداري و 318/3 با برابر مستقل متغیر شناختی بعد براي وضعیت

 اینکه به توجه با پاسخگویان تحصیالت و جنسیت متغیر براي اما کند،می تأیید را وابسته متغیر بر بعد این

 که کرد ادعا توانمی نداشته قرار معناداري سطح در و بوده قبول قابل میزان از کمتر بحرانی نسبت مقدار

 .ندارند اثر جوانان هویت بر تحصیالت و جنسیت متغیرهاي

 ضرایب رگرسیونی و سطح معناداري مدل معادله ساختاري پژوهش. 9ل جدو

Table 9. Regression coefficients and significance level of the structural equation model of the research 
 سطح معناداري نسبت بحرانی تخمین متغیر

 0.000 3.487 0.715 تأثیر بعد ارتباطی بر هویت جوانان

 0.000 3.318 0.588 تأثیر بعد شناختی بر هویت جوانان

 0.078 1.765 0.384 تأثیر جنسیت بر هویت جوانان
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در جـدول 9 نسـبت بحرانـی بـرای تأثیـر بعـد ارتباطـی شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی بـر هویت جوانـان برابر با 3/487 و سـطح معناداری 0/000 اسـت، با توجه به 
اینکـه مقـدار قابـل قبول نسـبت بحرانی بـاالی 1/96 به دسـت آمده، می تـوان گفت 
کـه تأثیـر ایـن بعد از متغیر مسـتقل بر متغیر وابسـته معنا دار و مسـتقیم اسـت. این 
وضعیـت بـرای بعـد شـناختی متغیـر مسـتقل برابـر بـا 3/318 و معنـاداری 0/000 
اسـت کـه اثـر مسـتقیم و معنـادار ایـن بعـد بـر متغیـر وابسـته را تأیید می کنـد، اما 
بـرای متغیـر جنسـیت و تحصیـالت پاسـخگویان بـا توجـه بـه اینکـه مقدار نسـبت 
بحرانـی کمتـر از میـزان قابل قبـول بوده و در سـطح معناداری قرار نداشـته می توان 

ادعـا کـرد کـه متغیرهـای جنسـیت و تحصیالت بـر هویـت جوانان اثـر ندارند.

جدول 9. ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری مدل معادله ساختاری پژوهش

 Table 9. Regression coefficients and significance level of the
structural equation model of the research

سطح نسبت بحرانیتخمینمتغیر
معناداری

0.7153.4870.000تأثیر بعد ارتباطی بر هویت جوانان

0.5883.3180.000تأثیر بعد شناختی بر هویت جوانان

0.3841.7650.078تأثیر جنسیت بر هویت جوانان

0.569-0.546-0.053تأثیر تحصیالت بر هویت جوانان

در جـدول 10 تعـدادی از معیارهـای مهـم بـرازش و تفسـیر آنهـا و مقادیـر 
مفـروض مربـوط بـه مـدل معـادالت سـاختاری آمده اسـت. می تـوان گفت کـه اکثر 
شـاخص های بـرازش مـدل قابـل قبـول هسـتند، بنابراین مدل ترسـیم شـده، مدلی 
اسـت کـه می توانـد داده هـای مـا را بـا مـدل نظـری تطبیـق دهـد. به عبارت دیگـر، 
مـدل مـا نشـان می دهد کـه داده هـای تجربی مـان می توانند تـا حدودی بـا نظریه ها 

پوشـش داده شوند.
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جدول 10. معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول

Table 10. Model fit criteria and acceptable fit interpretation

مقدار حاصل معیار برازش مدل
در مدل 
مفروض

وضعیت تفسیرسطح قابل قبول
پذیرش

نيکویی برازش
)GFI(0.92

0 )عدم برازش( تا 
1 )برازش کامل(

مقدار نزدیک به 0/59 
منعکس کننده یک 
برازش مطلوب است.

قابل قبول

نيکویی برازش 
اصاًلح شده

)AGFI(
0.88

0 )عدم برازش( تا 
1 )برازش کامل(

مقدار نزدیک به 0/59 
منعکس کننده یک 
برازش مطلوب است.

قابل قبول

ریشه ميانگين 
مربعات خطای 

برآورد
)RMSEA(

کوچکتر از 0.0820/80
مقدار کمتر از 0/80 یک 

برازش خوب را نشان 
می دهد.

قابل قبول

توکر لوئيس 
)TLI(

0.77
0 )عدم برازش( تا 

1 )برازش کامل
مقدار نزدیک به 0/59 

منعکس کننده یک 
برازش مطلوب است.

قابل قبول

شاخص برازش 
هنجار شده

)NFI( 
0.77

0 )عدم برازش( تا 
1 )برازش کامل

مقدار نزدیک به 0/59 
منعکس کننده یک 
برازش مطلوب است.

قابل قبول

کای اسکوئر نسبی
)CMIN/DF(

1 تا 3.6575

مقدار کمتر از 1 
نشان دهنده ضعف 

برازش و مقدار بیشتر از 
5 منعکس کننده نیاز به 

بهبود است.

قابل قبول

شاخص برازش 
هنجار شده مقتصد

)PNFI(
قابل قبولبیشتر از 0/05 یا 0.61-0/06

شاخص برازش 
تطبيقی مقتصد 

)PCFI(
قابل قبولبیشتر از 0/05 یا 0.65-0/06
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بحث و نتیجه گیری
اسـتان آذربایجـان غربـی، یکی از اسـتان های جوان کشـور اسـت که هرم سـنی 
جـوان آن دلیـل مهمی برای بررسـی وضعیت متغیرهـای مؤثر بر هویـت جوانان این 
اسـتان محسـوب می شـود. هویـت مقولـه ای مهـم و قابل توجه اسـت که بررسـی آن 
در نسـبت بـا جوانـان ضـروری بـه نظـر می رسـد. در این پژوهش تالش شـده اسـت 
کـه تأثیـر شـبکه های اجتماعـی مجازی به عنـوان رسـانه ای فراگیر در میـان جوانان، 
بـر مؤلفه هـای هویتـی آنـان بررسـی شـود. بر این اسـاس تأثیـر دو بعـد ارتباطـی و 
شـناختی شـبکه های  اجتماعـی مجـازی بـر پنـج بعـد قومـی، دینـی، فرهنگـی، 
جغرافیایـی و سیاسـی هویـت جوانـان این اسـتان مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. بر 
اسـاس یافته هـای ایـن پژوهـش و با توجه بـه نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون هر 
دو بعـد شـبکه های اجتماعـی مجـازی در حـد پاییـن بـر هویـت جوانان این اسـتان 
اثرگـذار بوده انـد، ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه بعـد ارتباطی شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی بـا بعد دینی هویت جوانان همبسـتگی قوی تری نسـبت به سـایر 
ابعـاد داشـته و بـر اسـاس نتایـج آزمـون رگرسـیون چند متغیـره، ایـن بعـد ارتباطی 
بیـش از بعـد شـناختی بـر هویـت جوانـان ایـن اسـتان اثرگـذار بـوده و 67 درصد از 
واریانـس متغیـر هویـت جوانـان را مؤلفه هـای شـبکه های اجتماعـی مجـازی تبیین 
کـرده اسـت. مـدل معادله سـاختاری این پژوهش نشـان داده اسـت که بـرازش مدل 
بـر اسـاس معیارهـای قابـل قبول در حـد مطلوبـی قـرار دارد. همچنین طبـق نتایج 
مدل سـازی معادلـه سـاختاری، مؤلفه های متغیر مسـتقل بـر متغیر وابسـته اثری در 
حـد مطلـوب داشـته و متغیرهـای زمینـه ای چـون جنسـیت و تحصیالت بـر هویت 
جوانـان ایـن اسـتان اثرگـذار نبوده انـد. در نهایـت، بـا توجـه بـه معیارهـای بـرازش 
مـدل معادلـه سـاختاری می تـوان ادعا کرد کـه داده هـای تجربی ایـن پژوهش، مدل 

نظـری آن را تـا حـد مطلوبـی حمایـت می کنند.
یافته هـای ایـن پژوهـش بـا نتایج پژوهش هـای نـواح و همـکاران )1398(، بیات 
و قنبری برزیان )1396(، شـادمانی و همکاران )1395( ، کفاشـی و فالحی )1393( ، 
قاسـمی و همـکاران )1391( و لویـت ماریـس )2003( همخوانـی دارنـد و نتایـج را 
تأییـد می کننـد. همان گونـه کـه نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد، بعـد ارتباطی 
شـبکه های اجتماعـی مجازی نسـبت به بعد شـناختی، تأثیر بیشـتری بـر مؤلفه های 
هویـت جوانـان اسـتان آذربایجـان غربـی داشـته اسـت و از ایـن حیث می تـوان ادعا 
کـرد کـه یافته هـا بـا رویکرد نظـری مانوئل کاسـتلز، در خصـوص جامعه شـبکه ای و 
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شـکل گیری هویـت در بسـتر ایـن شـبکه همخوانـی داشـته و آن را تأییـد می کنـد. 
به باور کاسـتلز ارتباط در بسـتر جامعه شـبکه ای نسـبت به شـکل سـنتی آن دچار 
تحـول شـده و الگوهـای ارتباطی مجـازی، شـکل گیری هویت های نوظهـور را در پی 
داشـته اسـت. تعامل افـراد در چنین جامعه ای، هویت و مؤلفه هـای آن را دچار تحول 
کـرده اسـت. از سـوی دیگر، نتایـج این پژوهـش بـه رویکردهای پست مدرنیسـتی با 
هویـت همخوانـی دارد، ایـن رویکـرد بر عنصر فناوری در شـکل گیری شـناخت افراد 
تأکیـد دارد و اندیشـمندان ایـن مکتـب فنـاوری را عامـل به وجود آمـدن هویت های 
متکثـر و چهـل تکـه می داننـد. هویـت مقوله  مهمی اسـت کـه توجه به آن از سـوی 
پژوهشـگران بسـیار اهمیـت دارد، در ایـن میـان، شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـه 
دلیـل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـن توسـط نسـل جـوان تأثیـر به سـزایی بـر هویـت 
آنـان دارنـد. شـبکه های اجتماعـی مجرای بسـیار مهمی هسـتند که ابعاد شـناختی 
و نگرشـی نسـل جـوان را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد و در ایـن بین، جوانان اسـتان 
آذربایجـان غربـی نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـتند و هویـت آنان در تمامـی ابعاد، 
تحـت تأثیـر این شـبکه های مجـازی قـرار دارد و به همین  منظور ارائه پیشـنهادهایی 

در ایـن زمینـه ضـروری به نظر می رسـد.

پیشنهادها
یکـی از عوامـل مهـم بـر هویـت جوانـان اسـتان آذربایجـان غربی، شـبکه های  •

اجتماعـی مجـازی هسـتند، بـر ایـن اسـاس، تولیـد محتـوا در جهـت ترویـج هویت 
ایرانـی ـ اسـالمی در فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی همچـون اینسـتاگرام، 

تلگـرام، واتسـاپ، توییتـر و ... می توانـد راهگشـا باشـد.
افزایـش سـواد رسـانه ای و برنامه ریـزی بـرای آشـنایی جوانـان ایـن اسـتان بـا  •

هویـت ایرانـی و شـناختن هویـت بیگانـه بسـیار مهم اسـت.
تولیـد فیلم های سـینمایی، سـریال های بومی و موسـیقی های محلـی به منظور  •

بازنمایـی ارزش هـای قومـی مـردم ایـن منطقه ، نیـز می توانـد بر شـکل گیری هویت 
جوانان اسـتان اثرگذار باشـد.

بـرای قـوت دادن بـه هویـت جوانـان در جامعـه مـورد مطالعـه، ارزش دهـی و  •
تقویـت عناصـری ماننـد زبـان، لهجـه، پوشـاک، غذاهـای سـنتی، بهـره  بـردن از 
ظرفیت هـای موجـود در فرهنـگ بومـی و قومـی و جلوگیـری و دوری از تمسـخر و 
تحقیـر سـبک زندگی قومیت هـای مختلـف از جملـه مـواردی اسـت کـه می توانـد در 

شـبکه های اجتماعـی مجـازی ترویـج شـود.
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نوآوری و محدودیت
پژوهش هـای متعـدد و مهمـی کـه تاکنـون دربـاره نسـبت شـبکه های اجتماعی 
مجـازی و هویـت انجـام شـده اند، اما هر کـدام به طور معمـول بر یک بعـد از هویت و 
یـا یـک شـبکه اجتماعی مجـازی خاص تمرکـز کرده اند؛ امـا مطالعه حاضـر از آن رو 
کـه بـر پنـج بعد هویـت متمرکز شـده و شـبکه های اجتماعـی مجـازی را در دو بعد 

خـاص مطرح کرده، پژوهشـی جدید اسـت.
بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا در دو سـال اخیـر، پژوهشـگران ناچـار از توزیع 
پرسشـنامه الکترونیکـی در میـان جامعـه  آمـاری شـده و یافتن شـبکه های ارتباطی 
از جوانـان ایـن اسـتان در فضـای مجازی دشـوار بوده اسـت ، از ایـن رو، می توان گفت 
کـه حضـور نیافتـن پژوهشـگر به صـورت فیزیکـی در میان جامعـه مـورد مطالعه، از 

محدودیت هـای ایـن پژوهـش بوده اسـت.
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