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 چكيده

گيري  هاي اجتماعي مجازي و شكلپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين ميزان استفاده از شبكه
هويت مدرن در دانشجويان دختر انجام شده است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است 

 طباطبـايي در سـال   دانشجوي دختر مقطع كارشناسـي در دانشـگاه عالمـه    326و جامعه آماري را 
اي انتخـاب   اي چندمرحلـه  گيـري خوشـه  به روش نمونـه  كه دهند  تشكيل مي 1394-95تحصيلي 

) بـوده اسـت. نتـايج    1393اند. ابزار پژوهش نيز پرسشنامه هويت مدرن كيانپور و همكاران، ( شده
هاي اجتماعي مجازي، رابطه مثبت و معنـاداري بـا هويـت     دهد كه ميزان استفاده از شبكه  نشان مي

چهار مؤلفه آن دارد. تحليل رگرسيون دو متغيره نيز حاكي از آن است كه متغير ميـزان   و هر مدرن
گيري هويت مدرن را بـه طـور   هاي اجتماعي مجازي توانسته است واريانس شكلاستفاده از شبكه
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 مقدمه

در سطوح فردي، اجتماعي و فرهنگي، همواره مـورد مداقـه صـاحبنظران     1بحث هويت
شناسـي بـوده اسـت     شناسـي اجتمـاعي و جامعـه    شناسي، روان عرصه علوم تربيتي، روان

). هويت، به درك و تلقـي مـردم از اينكـه چـه كسـي      1390زادگان،  (مظاهري و حسين
شود، هويـت در معنـاي اجتمـاعي    معنادار است، مربوط مي هستند و چه چيزي برايشان

شـود  هايي است كه از طرف ديگـران بـه يـك فـرد نسـبت داده مـي       نيز ناظر به ويژگي
). از سوي ديگر، هويت فرد 1391پور و خاكسار،  ، به نقل از معمار، عدلي1386 (گيدنز،

رسـد   بـه ظهـور مـي    هايي از كيستي، چيستي و چرايي فـرد از خـود    در پاسخ به پرسش
هـا در بسـتر فرهنـگ جامعـه      ) و هويت فرهنگي پاسخ به همين پرسش1379(تاجيك، 

يابي همواره به عنوان يكي از منابع شناخت، در زمـره   است. به هر حال، هويت و هويت
شـود.  نياز هرگونه زندگي جمعي تلقي مـي ها بوده و به نوعي پيشنيازهاي رواني انسان

گيري هويت، تعامالت انساني است؛ به نحـوي كـه   ل بنيادين در شكلبر اين اساس، عام
فرد هنگامي كه در تعامل با ديگران است، هويت خود را به عنوان يك عضو جامعه پيدا 

دهنده هويـت در جوامـع گذشـته    ). منابع شكل1389كند (كاستلز، ترجمه چاوشيان، مي
يـابي چنـدان   د از لحـاظ هويـت  بيشتر جنبه انتسابي داشـتند و بـر همـين اسـاس، افـرا     

هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي در قالـب      شدند. امروزه فنـاوري دستخوش تغيير نمي
هـاي عميقـي را در ابعـاد مـادي و     ، دگرگـوني 2هاي اجتمـاعي مجـازي  ها و شبكهرسانه

) و 1393غيرمادي زندگي بشـر ايجـاد كـرده (خـداياري، دانشـور حسـيني و سـعيدي،        
اند. ضمن اينكـه   ساز سنتي را فراهم آوردهها از منابع هويتفتن انسانموجبات فاصله گر

تمامي مرزهاي هويتي؛ مانند خانواده، محله، قوميت و مليت را نيز بـه شـدت نفوذپـذير    
). از ايـن رو، ميـزان مصـرف ايـن     1393احمـدي،  پور و ملـك اند (كيانپور، عدلي ساخته
 د بارزي از هويت فرهنگي او قلمداد كرد.توان نمو  ها از سوي هر فرد را ميرسانه

                                                      

1. identity       2. virtual social networks 
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مطرح كـرد.   1954در سال  2بارنزايرا نخستين بار چي1هاي اجتماعياصطالح شبكه
اي از نهادهاي اجتماعي شـامل  در نظريه شبكه اجتماعي سنتي، شبكه اجتماعي مجموعه

رت دار اجتمـاعي بـه صـو   ااي از روابط معنـ هاست كه از طريق مجموعهمردم و سازمان
هاي اجتماعي امـروزه، بيشـتر بـر جامعـه      چهره با يكديگر تعامل دارند. اما شبكهبهچهره

است كـه كمـك    2هاي اينترنتي مبتني بر وب مجازي متمركزند و منظور مجموعه پايگاه
هاي خود را با ديگـران و بـدون   ها، افكار و فعاليتمنديكنند تا كاربران بتوانند عالقهمي

ط رودررو به اشتراك بگذارند و از اين طريق، هويت آنان نيـز دسـتخوش   برقراري ارتبا
). بـه  2009و همكـاران،   5و پمپـك  2007، 4و اليسـون  3شود (بويـد  تغييرات اساسي مي

بر توليد محتوا از سوي كاربران وب و اشـتراك اطالعـات و    2عبارت ديگر، تأكيد وب 
 ).1393زاده و علوي، است (صرافتوليد محتواي جمعي و مداوم از جانب عموم افراد 

مكان در گذشته نقش كليدي در خلق هويت اجتماعي و فرهنگي افراد داشـت و بـه   
تبـع آن، ارتبـاط رو در رو بـا اطرافيـان،      دليل ارتباط كمتر افـراد بـا دنيـاي خـارج و بـه     

پـور،  داد (عـدلي هاي بومي و محلي بخـش اعظمـي از هويـت فـرد را شـكل مـي       سنت
هـاي  ). با ورود به عصر اطالعات، نقش پر رنگ رسـانه 1392خاكساري،  يزدخواستي و

گيري ارتباطات مجازي با اطالعاتي و ارتباطي در بر هم زدن فضاي ارتباطي فرد و شكل
ترين زمان ممكـن، سـبب شـده اسـت تـا افـراد در بسـتر مصـرف         سراسر دنيا در كوتاه

ه، متعـارض از خـود بـه نمـايش     هاي اجتماعي مجازي، هويتي كامالً جديد و گـا  شبكه
ها و اعتقادات مذهبي، پايگـاه   بگذارند و حتي جنس، سن، عاليق، سنن و رسوم، گرايش

هـاي ظـاهري خـود را متفـاوت از آنچـه      منزلتي، محل زندگي، زبان، تصوير و ويژگـي 
هاي پـيش  هاي اجتماعي مجازي با فراهم آوردن ويژگيهست، ارائه كنند. درواقع، شبكه

اند تا جهان جديدي به موازات جهان واقعـي بـا عنـوان     اين امكان را فراهم آوردهگفته، 
شكل گيرد و دگرگـوني بنيـاديني را در سـاختار مناسـبات و ارتباطـات      » جهان مجازي«

                                                      

1. Social networks       2. J. A. Barnes       3. Boyd 

4. Ellison              5. Pempek 
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معتقد است؛ جهان مجازي و امكان برقراري  1انساني به وجود آورد. در همين زمينه، بل
اي محـدود  السـاعه در دوره هـاي خلـق  هـور هويـت  شمار، منشـأ ظ ارتباط همزمان و بي

، 2روند (به نقل از هـارت هاي جديد بعدي به سرعت از بين ميشود كه با ظهور هويت مي
تواند براي زندگي خانوادگي و اجتماعي فرد نيز مضر باشـد  ). اين جهان مجازي مي2011

دهـد، درواقـع بـه    مي هاي اجتماعي اختصاصزيرا بيشتر وقتي كه فرد به فعاليت در شبكه
نظر كردن از تعامالت گرم و صميمي با اعضاي خـانواده، زنـدگي اجتمـاعي،    قيمت صرف

 3شود (ليونگستون هاي اجتماعي در فضاي واقعي تمام ميتفريح، سرگرمي و ديگر فعاليت
 ).1393پور و آذرنوش، ، ترجمه سعدي6و تلمود 5؛ به نقل از مش2007، 4و هلسپر

هـاي  كنندگان از شبكهز پژوهشگران، كه جوانان را، بيشترين استفادههمچنين برخي ا
)، جامعه جوان ايرانـي نيـز از ايـن قاعـده     2010، 8و چو 7دانند (ليم اجتماعي مجازي مي

ترين اقشاري هستند كه به دليل خصوصـيات مربـوط    مستثنا نيست؛ جوانان يكي از مهم
انـد؛ بـه    هاي نـوين ديجيتـالي پذيرفتـه   رسانهبه دوره جواني همواره بيشترين تأثير را از 

هاي اجتماعي مجازي مختلـف، انتخـاب هـويتي منسـجم و     نحوي كه با گسترش شبكه
يگانه براي آنان با مشكل و بحران مواجه شده و اين هويـت، بـا ويژگـي چنـدپارگي و     

هاي هويت مجازي و مدرن است)، خود را بـروز داده اسـت   انشقاق (كه ازجمله ويژگي
). بر اين اساس مطالعه بحث هويـت در ميـان   1393احمدي، پور و ملككيانپور، عدلي(

شـوند، بـه    هاي اجتماعي تلقي ميكننده از شبكه ترين مرجع استفادهنسل جوان كه اصلي
عنوان نقطه كانوني مسئله هويت، از اهميت شاياني برخوردار اسـت؛ چراكـه اسـتفاده از    

ان را با انواع و اقسام اطالعـات مفيـد و مضـري مواجـه     هاي ارتباطي جديد، جوانشبكه
هـا، در معـرض   ترين كـاربران ايـن شـبكه   تواند آنان را به عنوان عمده كرده است كه مي

) به همـين  1392پور،  سازشان قرار دهد (سعديكننده به سؤاالت هويتهاي گمراهپاسخ
ويـت جوانـان، امـري    هاي اجتماعي مجازي بر هدليل، پژوهش در خصوص تأثير شبكه

                                                      

1. Beall       2. Hart        3. Livingstone 

4. Helsper     5. Mesch      6. Talmud 

7. Lim        8. Chou 
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رسد. ضمن اينكه در ميان جوانان نيز قشر دانشجو بـه دليـل ارتبـاط    ضروري به نظر مي
تر با وسايل ارتباط جمعي، بيشتر از سايرين بـا مسـائل ناشـي از هويـت سـنتي و      وسيع

تـوان   هاي بر آمده از جامعه اطالعاتي درگير هستند. به ايـن ترتيـب، مـي   مدرن و چالش
ا كه بيش از ساير جوانان در مركز فرايند تمايز و تشابه هـويتي و تـأثيرات   دانشجويان ر

 گيرند، از اين حيث، حايز اهميت پژوهشي دانست.اي مدرنيته قرار ميرسانه
توان به اين موضوع اشاره كرد كـه  به عبارت ديگر، درباره داليل لزوم اين مطالعه مي

ازي در بين جوانـان ايرانـي بـه نحـو قابـل      هاي اجتماعي مجاستفاده از اينترنت و شبكه
هـاي  هاي فراواني كه شـبكه مندي از امكانات و گزينه توجهي افزايش يافته و آنان با بهره

هـاي جديـد و انـواع مختلفـي از     گذارند، پيوسته بـا محـرك  اجتماعي در اختيارشان مي
تحـولي را   شوند. چنين فضايي كه هويت نامشخص و پيوسـته در حـال  رفتارها آشنا مي

هـا و  گيري هويت و به دنبـال كشـف ارزش  آفريند، براي جوانان كه در مرحله شكلمي
تواند اثر منفـي داشـته باشـد. درواقـع در     دروني كردن آنها در دنياي مجازي هستند، مي

هـا و بـويژه   دنياي كنوني كه انفجار اطالعات به وقوع پيوسته و بخش عظيمي از انسـان 
اند، هويت؛ مبنا و معنـاي گذشـته خـود را از    امدهاي آن قرار گرفتهجوانان در معرض پي

هاي جديد بـه حـدي اسـت كـه در     دست داده و شدت و دامنه تغييرات هويتي در نسل
هاي هويتي را پديد آورده است چنان كه بر خالف گذشته، نوجوانان برخي موارد بحران

هـا، باورهـا، رفتارهـا و    ينـه ارزش و جوانان در فرايند انتقال هويت بيش از آنكـه در زم 
هاي اجتماعي مبتني بر وب و خالصه هويتشان از والدين خويش متأثر باشند و از شبكه

 پذيرند.   ها تأثير ميروابط درون اين شبكه
هـاي  اينكه هويت افراد به معناي عام تا چه اندازه تحت تأثير ميزان استفاده از شـبكه 

گيـري  ضوع مطالعات زيادي بوده است كـه نحـوه شـكل   اجتماعي مجازي قرار دارد، مو
انـد. امـا در حـد اطـالع     ها را نشان دادههاي چندپاره و فانتزي كاربران اين شبكههويت

گيري هويت مـدرن در دوره جـواني و ميـزان اسـتفاده از     اي كه شكلپژوهشگر، مطالعه
ورت توأمـان مـورد   هاي اجتماعي مجازي مبتني بر وب را بـه صـ  اينترنت و انواع شبكه
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كنكاش قرار داده باشد، تاكنون صـورت نگرفتـه اسـت. بنـابراين، در پـژوهش حاضـر،       
شمول در نظر گرفته شده كه تحـت تـأثير فضـاي      اي جهانهويت مدرن به عنوان پديده

گيرد. اين متغير در قالب عـواملي  هاي اجتماعي نوين امروز، مورد واكاوي قرار ميشبكه
شـناختي، گـرايش بـه    هـاي بنيـادي مدرنيتـه در بعـد معرفـت      ارزشهمچون گرايش به 

بنـدي  وطنـي، دسـته   هاي مدرن در بعد اجتماعي، گرايش به جوامع غربي و جهان ارزش
هاي اجتماعي مبتني بر آن، با تـأثير غيرقابـل انكـاري    شده است. پديده اينترنت، و شبكه

ارند، بـه عنـوان متغيـر مسـتقل و     كه بر افكار، هنجارها و رفتارهاي نسل جوان جامعه د
گيـري هويـت   اند. بنابراين، تمركز پژوهش حاضر بـر شـكل   تأثيرگذار مدنظر قرار گرفته

مدرن در ميان جوانان به عنوان يك آسيب جدي در حوزه سبك زندگي بـوده و تـالش   
هـاي  ها پاسخ داده شود كه آيـا بـين ميـزان اسـتفاده از شـبكه      شده است تا به اين سؤال

هاي آن رابطه وجود دارد؟ و همچنـين  ماعي مجازي با هويت مدرن جوانان و مؤلفهاجت
توان ميـزان هويـت مـدرن    هاي اجتماعي مجازي ميآيا بر اساس ميزان استفاده از شبكه

هـا، دسـتيابي بـه هـدف      بيني كرد؟ دستيابي به نتايجِ پاسخ به اين پرسشجوانان را پيش
گيري هويـت مـدرن در دانشـجويان را بـر اسـاس      بيني شكلپژوهش حاضر، يعني پيش

سازد. افزون بر ايـن آگـاهي،   پذير ميهاي اجتماعي مجازي امكانميزان استفاده از شبكه
توان از دانش به دست آمده براي ايجـاد تغييراتـي در نحـوه گـذران اوقـات فراغـت       مي

 اي جايگزين بهره برد.  جوانان و يا ايجاد رسانه
هاي متعددي صـورت گرفتـه    هاي اجتماعي مجازي پژوهشبكهدر زمينه هويت و ش

؛ 2007و  2و كيسـلر  1كه حاكي از تغيير و تحول هويـت در فضـاي مجـازي اسـت (رن    
ــر2009، 3پاپاكاريســي ــات كالي ــي2009( 4). مطالع ــژوهش ل ــي 5) و پ ) در 2010( 6و ل

گيـري هويـت نشـان داده اسـت كـه      هاي اجتماعي بـر شـكل  خصوص اثرگذاري شبكه
يابـد و هويـت    كنندگان انعكـاس مـي  ها در رفتار و ايدئولوژي مصرفثيرات اين شبكهتأ

هـاي  دهد. همچنين نشان داده شده است كه فناورياجتماعي آنان را تحت تأثير قرار مي
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هـاي تـازه هويـت    اي، افراد را در قالبنوين ارتباطي با فراهم آوردن امكان جامعه شبكه
هـا، نگـرش آنـان را    اعد حاكم بر ارتباط و تعامـل بـين انسـان   اند و عالوه بر قو بخشيده

اند (خداياري، دانشـور حسـيني و    نسبت به خود، ديگران و جهان دستخوش تغيير كرده
)، اثرگـذاري  1381) و دوران (1384). هرچند نتـايج مطالعـات خليلـي (   1393سعيدي، 

گرفتـه در ايـن    شمارند، مـرور مطالعـات صـورت   فضاي مجازي بر هويت را ناچيز مي
هاي اجتمـاعي مجـازي، تـأثير غيرقابـل     حوزه بيانگر آن است كه ميزان استفاده از شبكه

هـا دارد. بـراي مثـال، نتـايج     انكاري بر افكار، هنجارها و رفتارهاي كاربران ايـن شـبكه  
 48) نشـان داد كـه   1393زاده و علـوي،  (به نقل از صـراف  1390پژوهش قوانلوقاجار، 

بـوك  جويان ايراني بين يك دقيقه تا نيم ساعت از وقت خـود را در فـيس  درصد از دانش
دوست در ايـن شـبكه اجتمـاعي مجـازي دارنـد در       50تا  1گذرانند و اكثر آنها بين مي

بـوك حضـور   درصد از دانشجويان بـا هويـت واقعـي خـود در فـيس      79حالي كه تنها 
هـاي   طه بين اسـتفاده از رسـانه  هاي ديگر نيز حاكي از وجود راب يابند. برخي پژوهش مي

ارتباطي نوين همچون ماهواره و اينترنت با هويت جوانان بـوده اسـت (كلـدي و فقيـه،     
). پـژوهش كيـانپور   1393و كيانپور و همكاران،  1390زادگان،  ؛ مظاهري و حسين1388

ثبـات،  هاي نوين اطالعاتي مبين هويت بيدهد كه فناوري)، نشان مي1393و همكاران (
 كنند.  ها هستند و به شدت هويت اجتماعي آنان را تهديد ميغيير پذير و منعطف انسانت

هـا و نيازهـاي دانشـجويان    )، نيز در بررسي انگيزه2007( 3و سباستين 2، كرك1پارك
بـوك بـراي   بوك نشان دادند كه فعاليت دانشـجويان در فـيس  بازديدكننده از شبكه فيس

، تفنن و سرگرمي، شناخت خويش و كسب اطالعـات  ارضاي چهار نياز اجتماعي بودن
بـوك  شود و هرچه بر ميزان ساعات استفاده دانشجويان از شبكه اجتماعي فيسانجام مي

)، 1386شوند. در همين زمينه پـژوهش كـوثري (  افزوده شود، اين نيازها بيشتر اشباع مي
ترين دليـل حضـور    همدهد كه منشان مي 4بر روي كاربران ايراني فعال در شبكه اوركات

كاربران در شبكه، پيدا كردن دوست و شريك فعال بـراي زنـدگي، توجـه بـه موسـيقي      
 هاي خارجي بوده است.  كالسيك و پاپ غربي، كتاب و فيلم
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 چارچوب نظري

تـوان در سـه   با مرور نظريات مطرح شده در عرصه هويت و فضاي مجازي، آنها را مـي 
ول، نظريات اجتمـاعي پسـت مـدرن افـرادي همچـون      بندي كرد. دسته ا دسته كلي طبقه

)، است كـه  2001( 2) و توركل1390زادگان، ، به نقل از مظاهري و حسين2004( 1دريدا
هاي مختلف و در عـين حـال،   هاي مختلف در زمانرويكرد مثبت، از امكان ايفاي نقش

طريـق   هـاي جديـد از  گيري هويـت هاي فيزيكي كاربر، از شكلگمنامي و حذف نشانه
ها، فضايي رهايي بخش فراهم كنند و معتقدند كه اين شبكههاي اجتماعي دفاع ميشبكه

هاي ديگـري را كـه در فضـاي    آورند و امكان رهايي از بدن و بسياري از محدوديت مي
دهند. ايـن ديـدگاه بـا نفـي      وپاگير است، به كاربر ميواقعي براي برقراري ارتباط دست

ها و هنجارهـا، آنهـا   دهد و با نفي خصلت استعاليي ارزشميوحدت، به كثرت اهميت 
كننـده   داند و به تأكيد بر غيريت به عنوان تعيينرا وابسته به تجربه و عاليق اجتماعي مي

كننـده   دهد (همان). از اين رو، در ديدگاه پست مدرن، غيريـت تعيـين  هويت اهميت مي
ها؛ همچنـين وحـدت و   ها و نظريهديشهها معاني، ان هويت است و به اين ترتيب، انسان

هويت ظاهري خود را تنها از طريق فرايند تقسيم و تمايز و حذف و غيريت بـه دسـت   
) نيز، به عنـوان يكـي   1390زادگان، ، به نقل از مظاهري و حسين2004آورند. دريدا (مي

بـا   داند و وجود هويـت نـاب را   مدرن، زبان را وسيله كسب هويت مياز متفكران پست
هاي مختلف مرز شفافي وجود ندارد و كند وي معتقد است؛ بين هويت ترديد مواجه مي

 توان يافت كه هويت ناب و خالص داشته باشد.  هيچ فرهنگ، تمدن و مذهبي را نمي
) 1384ترجمـه ثـابتي،   ( 3پردازان همچون بـاومن در نقد اين نظريات، دسته ديگري از نظريه

4و تاملينسون
يات خود را با رويكرد منفي و بدبينانه در حوزه نقش فضـاي  )، نظر2003( 

اند و معتقدند كه تعامالت مجازي، در نهايت، منجـر   مجازي در ابعاد هويتي سازمان داده
به انزواي اجتماعي و كاهش تعامالت كاربر در دنياي واقعي وي بويژه از لحاظ عمـق و  
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هاي مجازي، بـا كـاهش ارتباطـات    شود و عموماً سير و سلوك بيشتر در فضاكيفيت مي
اجتماعي بويژه از نـوع ارتباطـات نزديـك و صـميمي بـا اعضـاي خـانواده، دوسـتان و         

) ، جامعـه  1384، گيري هويتي چندپاره همراه است. به عقيده باومن (ترجمه ثابتي شكل
هاي نوين ارتباطي، افراد را فاقـد هرگونـه پيونـد ناگسسـتني و     سيال مدرن با نشر رسانه

هاي نـوين ارتبـاطي را منشـأ    ) نيز، ظهور رسانه2003آورد. تاملينسون (ميشگي بار ميه
ها و تغيير در مفهوم عموميت در حوزه عمـومي و  تغييرات جامعه، فراملي شدن فرهنگ

تـرين پيامـد ايـدئولوژيك رشـد و توسـعه       داند و معتقد است كه مهـم  فضاي مذهبي مي
در جوامـع، تشـديد جريـان مدرنيتـه غـرب و رواج       هاي نوين ارتباطيها و شبكهرسانه

گرايـي  هاي نظام ليبرال دموكراسي، نوگرايي، پيشرفت، تنوع، مصرفسكوالريسم، ارزش
و جدايي مـذهب از نهادهـاي اجتمـاعي بـوده اسـت. بـه ايـن ترتيـب، تهـي شـدن از           

فـراد  هاي ديني، موجبات رواج فرايند سكوالريزاسيون را در رفتارهـاي روزمـره ا   ارزش
رو و با آراي افـرادي  آورد.  نظريات ديگر در اين حوزه در قالب نظريات ميانهفراهم مي

، ترجمـه اوحـدي) ارائـه شـده اسـت. ميلـر       1380( 2) و تامپسون2005( 1همچون ميلر
) معتقد است؛ ارتباطات الكترونيكي دامنه جديدي از تعـامالت انسـاني را وضـع    2005(

 دابط رودررو در دنياي واقعي، فقيرند اما امكـان نمايانـدن خـو   كند كه البته از نظر رومي
آورنـد (خـداياري، دانشـور حسـيني و      مطلوب را در دنياي جديد براي افراد فراهم مـي 

هـاي  ، ترجمه اوحدي)، نيـز معتقـد اسـت كـه شـبكه     1380). تامپسون (1393سعيدي، 
دهند و نقش  جلوه مي را امري عادي» ديگران غايب«اجتماعي مجازي، كنش و تعامل با 

 كنند.  چهره را در برقراري ارتباط كمرنگ ميبهمكان و روابط چهره
هـاي اجتمـاعي مجـازي و    به هر حال، افزايش استفاده از وسايل ارتباطي جديد، شبكه

تغييراتي كه در تعامالت انسـاني پديـد آمـده اسـت تـا جـايي پـيش رفتـه كـه برخـي از           
(ترجمـه   )، والرشـتاين 1389، سـتلز (ترجمـه چاوشـيان   پـردازان ديگـر همچـون كا    نظريـه 

اي هاي خود را حول محور ارتباطات شبكه)، نيز، نظريه1998( 3) و ركان1389  ،ريانگعس
 اند.   اي يا اطالعاتي و جهاني شدن فرهنگ سامان دادهو تحت عناوين جامعه شبكه
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راد بـر اسـاس يـك    )، هويت را فرايند معناسازي افـ 1389، كاستلز (ترجمه چاوشيان
هاي فرهنگي كه بر منابع معنـايي  اي از ويژگيويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته

دانست. در دستگاه نظري كاستلز، هويت براي كنشـگران   شود، ميديگر اولويت داده مي
منبع معنا شمرده شده كه به دسـت خـود آنهـا و از رهگـذر فراينـد فرديـت بخشـيدن،        

 شود.  ساخته مي
گيـري  الرشتاين نيز، به تشريح روند پيشرفت فناوري و تـأثيرات آن بـر نحـوه شـكل    و

ها در جامعه اطالعاتي پرداخته و معتقد اسـت؛ تحـول فـرد    هويت و تغييرات هويتي انسان
توان تضمين كرد كه حس اجتماعي وي در مسيري واقعي و در سـايه روابـط   را زماني مي

هـا  ان امور تربيتي با كودكان، مبتني بر فرهنـگ، ارزش اندركارنزديك والدين و ديگر دست
هـاي  و هنجارهاي ملي، به اندازه كافي گسترش يافته باشد در حالي كه هجوم فراگير شبكه
سـازي  ارتباطي نوين اين امكان را كمرنـگ سـاخته اسـت. بـر اسـاس نظـر وي يكدسـت       

ز ابزارهـاي فناورانـه   منـدي ا ها و هنجارها چيزي است كه كشورهاي غربي با بهـره ارزش
خواننـد و در مواجهـات فرهنگـي بـر جهـان تحميـل        نوين براي كشورهاي پيرامـون مـي  

شدن را در نظـام جهـاني   بحران عصر جهاني والرشتاين، بر همين اساس است كهكنند.  مي
 ).1389(ترجمه عسگريان،  داندهاي ملي و جهاني مينوين، كشمكش ميان هويت

گيـرد  هاي مرتبط به هم در نظر ميرا مجموعه انبوهي از ايده)، فرهنگ 1998ركان (
كه مجموعه باورهاي عاميانه در مورد اينكه چه چيزي درست و طبيعي است و چگونـه  

شـمول نيسـتند و داراي    كنند. از نظر وي، ايـن باورهـا جهـان    بايد عمل كرد را معين مي
فرهنگ در ايـن اسـت كـه     محدوده زماني و مكاني مشخصي هستند. از اين رو، اهميت

 گيـرد هـا را در بـر مـي   هـاي مفهـومي دنيـاي سياسـي و اجتمـاعي انسـان      تمامي حـوزه 
). ركان تغييرات فرهنگـي را پاسـخي بـه تغييـرات در محـيط اقتصـادي و       1998(ركان، 

مـا  «دهد كه اجتماعي در نظر مي گيرد و معتقد است كه كه تغيير فرهنگي زماني رخ مي
وي معتقـد اسـت   » دهيم تغيير دهـيم ها به واقعيت معنا ميرا كه با آن هاي مفهوميمقوله

هاي فرهنگي را از طريق اشاعه مفـاهيمي تـازه   هاي تازه به ارزشتوان دگرديسي ايدهمي
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المللي، در تصميمات  هاي سياسي بينهاي نوين ارتباطي، در سخنرانيدر قلمروي رسانه
دانشگاهي مشاهده كرد و مورد بررسـي قـرار داد.   هاي افراد و احكام قضايي و در نوشته

كشاندن  -1شمرد: به اين ترتيب، ركان سه مرحله را براي تغيير ارزشي (فرهنگي) بر مي
هـاي  پذيرفتـه شـدن ارزش   -2موضوعات ارزشي (فرهنگي) به حوزه بحث و مناقشـه،  

بـه درون  هـاي [فرهنگـي]   اشاعه ارزش -3[فرهنگي] به عنوان بخش طبيعي از تفكر و 
اي كه پس از مدت كوتاهي به يك موضوع مورد بحث يا حتـي   جامعه بزرگتر، به اندازه

ضرورتاً موضوع شناخت آگاهانه بدل شود. ركان بر اين باور اسـت كـه بهتـرين نشـانه     
هايي را از خود بر هاي تازه نشانهاي باشد كه در آن ارزشتغيير، امكان دارد دقيقا گستره

هاي فرهنگي پس از پذيرفته شدن خـود را  هايي را كه ارزشوي مكان گذارند.جاي مي
هـاي سـينمايي و   ها، فيلمهاي نوين ارتباطي، رمانها و شبكهگذارند، رسانهبه نمايش مي

 كند.   هاي تفريحي معرفي ميفعاليت
هـاي مجـازي، تـأثير عميقـي بـر      رسد كه رشد و توسعه شـبكه از اين رو به نظر مي

هاي زندگي و بويژه هويـت افـراد كـه بـه طـور طبيعـي متـأثر از         الگوها، سبكها،  رويه
هاي ارزشي و فرهنگي همچون زبـان، آداب و رسـوم و مـذهب خـود هسـتند،      اولويت

گذاشته است؛ به طوري كـه تغييـر در ايـن الگوهـاي ارزشـي، كيفيـت، سـبك زنـدگي         
 ).  1379خانوادگي و هويت افراد را نيز دگرگون ساخته است (تاجيك، 

 شناسي پژوهشروش

روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. جامعـه آمـاري پـژوهش را نيـز     
كليه دانشجويان دختر مقاطع كارشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي (ره) در سـه دانشـكده   

شناسي و علوم تربيتي، علوم ارتباطات و حقـوق و علـوم سياسـي تـا نيمسـال دوم       روان
اي گيـري بـه شـيوه خوشـه    دهند. در اين پژوهش، نمونهتشكيل مي 1394-95تحصيلي 

گيـري  اي انجام گرفته و براي انتخاب و تعيين حجم نمونـه از فرمـول نمونـه    چندمرحله
 نفر بوده است.  326اي كوكران استفاده شده كه برابر با طبقه
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 ابزار گردآوري اطالعات در پـژوهش حاضـر، پرسشـنامه هويـت مـدرن كيـانپور و      
خرده مقيـاس گـرايش    4سؤال و  19) بوده است. اين پرسشنامه داراي 1393همكاران (

هاي مدرن در بعد شناختي، گرايش به ارزشهاي بنيادي مدرنيته در بعد معرفتبه ارزش
اجتماعي، گرايش به جوامع غربي و جهاني شدن اسـت. ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ايـن      

و براي  76/0و  79/0، 73/0، 74/0گفته به ترتيب هاي پيشپرسشنامه براي خرده مقياس
گزارش شده است (همان). در پـژوهش حاضـر نيـز ضـريب همسـاني      92/0كل مقياس 

هـاي بنيـادي مدرنيتـه در بعـد     هـاي گـرايش بـه ارزش   مقيـاس دروني به ترتيب بـراي  
و هاي مدرن در بعد اجتماعي، گرايش به جوامع غربي  شناختي، گرايش به ارزش معرفت

به دسـت آمـده   94/0و براي كل مقياس  81/0و  79/0، 82/0، 80/0جهاني شدن برابر با 
استفاده شده است. همچنين پـس   SPSSافزار  تحليل اطالعات از نرم و است. براي تجزيه

هاي استفاده از فرضها و ساير پيشها و اطمينان خاطر از توزيع نرمال دادهاز ورود داده
ن و رگرسـيون دو متغيـره و نيـز سـطح سـنجش هـر متغيـر،        ضريب همبستگي پيرسـو 

؛ بـه منظـور   1393كار رفته است. بنا بر گزارش كيانپور و همكاران،  هاي متناسب به آماره
هاي دقيـق مـورد سـنجش    تعيين روايي اين ابزار با گزينش مقوالت، متغيرها و شاخص

همچنـين پرسشـنامه    سعي شده است تا روايي ابزار پژوهش تا حـد زيـادي بـاال بـرود.    
شناسي و ديني، مشورت يا داوري صـاحبنظران  هويت مدرن بر اساس برخي نظريات جامعه

هـاي پيشـين تـدوين شـده اسـت و       شناسـي و نيـز پـژوهش    حوزه علـوم اجتمـاعي و روان  
هاي جنسيتي و جـز آن مبنـاي سـاخت پرسشـنامه قـرار      هاي افراد، با توجه به ويژگي تفاوت

هاي پژوهش، محتـواي تمـام موضـوعات مـورد مطالعـه را شـامل       سشگرفته است. همه پر
 شود. بنابراين پژوهش حاضر از روايي صوري و محتوايي برخوردار است. مي

از سـوي وزارت   1960اينترنـت در دهـه   هاي اجتماعي مجـازي.  اينترنت و شبكه
ر در مـورد  هـا بـه منظـور كـا    دفاع امريكا و براي استفاده دانشمندان و استادان دانشـگاه 

، منشـأ پيـدايش    1969مسائل مختلف فني ايجاد شد، تأسـيس شـبكه آرپانـت در سـال     
، به ندرت مردم عادي نامي از اينترنت و يـا  1990شود. تا اوايل دهه  اينترنت شناخته مي
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اي هـا رايانـه  اي از ميليونشنيده بودند. در حقيقت اينترنت مجموعه 1تار گسترده جهاني
اي اند. به عبارت ديگر، مجموعه هاي مخابراتي به يكديگر متصلشبكه است كه از طريق

هـا را در يـك شـبكه    اي كـه تعـداد زيـادي از رايانـه    اي ـ رايانه از هزاران شبكه ماهواره
كند. اينترنت هيچ سازمان مديريتي يـا  پيچيده بزرگ و قابل اطمينان به يكديگر وصل مي

برخوردار از واقعيتي مستقل نيست بلكه تنهـا  سرپرست حقوقي ندارد و به خودي خود 
تـوان  از تأليف تشكيالت مستقل ديگر حيات يافته است. از طريق اين فنّاوري جديد مي

ها، هاي پستي چنداني، عكسايجاد كرد و بدون صرف وقت و هزينه 2پست الكترونيكي
ارسـال كـرد.    ها و اطالعات سنتي خود را براي يك يا چندين نفر به طـور همزمـان  نامه

هاي مختلفي ساخت و از اين طريق، به شبكه جهـاني وب پيوسـت و از   همچنين سايت
هاي آن استفاده كرد: فنّاوري چـت يـا گفتگـو     هاي تصويري، صوتي و حتي فيلمقابليت

توان عالوه بـر  هاي ارتباطي جديد در اينترنت است كه به كمك آن مييكي ديگر از راه
هـاي  به طور همزمان تصاوير يكديگر را نيز مشـاهده كـرد. شـبكه   مكالمه با چندين نفر 

هاي موجود در اينترنت هستند (احمـدزاده  خبري و موتورهاي جستجو، از ديگر قابليت
هاي اجتماعي مجازي نيز خدماتي مبتني بر وب هستند كه اجـازه  ). شبكه1390كرماني، 

خصوصي ي عمومي يا نيمههادهند افراد در چارچوب يك سيستم مشخص، پروفايلمي
بسازند، با ساير كاربران شبكه به تبادل نظر و اطالعات بپردازنـد و فهرسـت پيونـدهاي    

). در 2007خود و ديگراني را كه در آن سيستم هستند، مشاهده كنند (بويـد و اليسـون،   
هـاي  اين پژوهش ميزان دسترسي كاربران به اينترنت فقط به سـير و جسـتجو در شـبكه   

(پايگاه اشـتراك ويـدئو)،    5، يوتيوب4، گوگل پالس3بوكي مجازي همچون فيساجتماع
 9و تلگـرام  8اپ(پايگـاه موسـيقي)، واتـس    7ام (پايگاه انتشار عكـس)، لسـت اف   6فليكر

 محدود شده و استفاده از اينترنت براي مسائل علمي و آموزشي مدنظر نبوده است. 
                                                      

1. World Wide Web       2. E-Mail        3. Facebook 

4. Google Plus           5. Youtube       6. Flickr 

7. Last FM              8. WhatsApp     9. Telegram 
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روز عبارت از مدت زمـاني از شـبانه   هاي اجتماعي مجازي.ميزان استفاده از شبكه
بـوك،  هـاي مبتنـي بـر وب همچـون فـيس     است كه فرد در مجموع، از اينترنت و شبكه

اپ و تلگـرام بـراي اهـدافي بـه جـز      ام، واتس گوگل پالس، يوتيوب، فليكر،  لست اف
كند. در اين پژوهش، ميزان دسترسي كاربران به اين اهداف علمي و آموزشي استفاده مي

روز با يك پرسـش  هاي اجتماعي بر حسب ميزان هر ساعت استفاده در طول شبانهكهشب
و در ســطح ســنجش نســبتي ســنجيده شــده اســت. ســاعات گــزارش شــده از ســوي  

 روز بوده است.  ساعت در شبانه 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0پاسخگويان عبارت از: 
هميـت فرهنـگ و اجتمـاع    گيري هويت جهـاني، اعتقـاد بـه ا   منظور شكلهويت مدرن. 

واحد جهاني و احساس تعلق فرد به آن است، به نحـوي كـه فـرد خـود را جزئـي از نظـام       
). بـه  1381ها در كنار يكـديگر اعتقـاد دارد (قريشـي،    داند و به همزيستي فرهنگجهاني مي

عبارت ديگر، هويت به عنوان مفهـومي سـيال و تحـول پـذير، متضـمن مفـاهيمي همچـون        
). در ايـن  1390زادگـان،   فاوت در هر زمان و شرايط است (مظـاهري و حسـين  شباهت يا ت

هــاي بنيــادي مدرنيتــه در بعــد پــژوهش هويــت مــدرن در چهــار بعــد گــرايش بــه ارزش
گويـه)، گـرايش    4هاي مدرن در بعد اجتمـاعي ( گويه)، گرايش به ارزش 5شناختي ( معرفت

تـا   1و در قالب طيف ليكرت با دامنه نمره گويه)  5وطني ( گويه) و جهان 5به جوامع غربي (
گويـه   19مورد سنجش قرار گرفته است. بنابراين، در اين پژوهش، هويت مدرن به وسيله  5

باشـد. بـا    95تـا   19توانست بين عـدد   سنجيده شده است؛ به اين ترتيب كه نمره هر فرد مي
، سطح متوسـط  44تا  20 توجه به دامنه نمرات ثبت شده، سطح پايين شامل نمراتي بين عدد

 است. 95تا  71و سطح باال شامل نمراتي بين عدد  70تا  45شامل نمراتي بين عدد 

 هاي پژوهشيافته

براي سنجش ميزان قابليت اعتماد پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نتـايج  
 آمده است.   1 آزمون همساني دروني متغيرها در جدول

 7/0ها، ميزان آلفا بيش از مشخص است، براي اكثر مؤلفه 1ول گونه كه در جد همان
 هاي اين پرسشنامه است.گزارش شده و اين كه، حاكي از قابليت اعتماد به گويه
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 ها برحسب آلفاي كرونباخآزمون پايايي طيف .1جدول 

هاگويه متغيرها  
تعداد 

هاگويه  
αمقدار   

هاي گرايش به ارزش

 شناختي)مدرن (معرفت

نظر من همه عقايد و باورهاي موجود در  به

جامعه قابل نقد هستند. براي اداره جامعه با 

وجود عقل نيازي به دين نيسـت. هركسـي   

آزاد است هر انديشه يا باوري داشته باشـد،  

حتي اگر خالف باورهاي دينـي، اخالقـي و   

علمي ديگران باشد. هـر كـس بايـد شـيوه     

اگر اش را خودش انتخاب كند، حتي زندگي

ديگران، شيوه زندگي او را نپسندند. هركس 

بايد بتوانـد بـه طـور آزادانـه كشـور محـل       

 زندگي خود را انتخاب كند.

5 95/0 

هاي گرايش به ارزش

 مدرن (اجتماعي)

دختران بايد اين حق را داشـته باشـند كـه    

بدون اجازه پدر هم ازدواج كنند. زنان بايـد  

ي شان را بر هـر چيـز ديگـر   وظايف مادري

اولويت دهند. شيوه پوشش (لباس پوشـيدن  

و حجاب) هركسي مربوط به خودش است. 

ــوزش ــر و    آم ــران الزم ت ــراي پس ــالي ب ع

 تر از دختران است. ضروري

4 72/0 

 گرايش به جوامع غربي

خشونت در كشـورهاي غربـي خيلـي رواج    

ــي   ــورهاي غرب ــر در كش دارد. دروغ و تزوي

ل، كمتر رايج است. در كشورهاي غربي، عد

انصــاف و رعايــت حقــوق يكــديگر بيشــتر 

شود. در كشـورهاي غربـي بـه    مراعات مي

شـود. دوسـت   علم و دانش بيشتر توجه مي

هاي غربي ندارم در حكومتي شبيه حكومت

زندگي كنم. زنـدگي بـه شـيوه غربـي هـا      

 تر است.راحت

5 77/0 
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 1جدول ادامه 

هاگويه متغيرها  
تعداد 

هاگويه  
αمقدار   

 وطني جهان

هايمـان بايـد بـا افـراد سـاير      معتقدم بچـه 

كشورها نيز معاشرت و ارتباط داشته باشند. 

بــرايم مهــم اســت كــه عضــوي از جامعــه 

جهاني باشـم تـا عضـوي از كشـور ايـران.      

معتقدم كشـورمان بايـد در همـه نهادهـاي     

المللي مشاركت و عضويت داشته باشد.  بين

كونـه   ايران بايد درهاي خود را بـدون هـيچ  

وديتي براي ارتباط با ديگر كشورها باز محد

كند. مسائل و مشكالت كشورهاي ديگر به 

اندازه مسائل و مشكالت كشـورمان بـرايم   

 مهم است.

5 79/0  

94/0 19  هويت مدرن  

هـاي اجتمـاعي) بـا    بين (ميزان استفاده از شبكهتوزيع فراواني متغير پيش 2در جدول

 ست.متغير مالك (هويت مدرن) گزارش شده ا

توزيع فراواني و درصـد مقتضـي جمعيـت دانشـجويان      2نتايج ارائه شده در جدول 

هـاي اجتمـاعي آنهـا و هويـت     مورد مطالعه را بر حسب ميزان ساعات استفاده از شبكه

درصـد از   50هاي جدول حاكي از آن اسـت كـه بـيش از    دهد. دادهشان، نشان ميمدرن

كردنـد،  هاي اجتماعي استفاده ميروز از شبكهساعت در شبانه 5دانشجوياني كه بيش از 

روز اصـالٌ از  از هويت مدرن بااليي برخوردار بودند. در بين كساني كـه در طـول شـبانه   

كردند، هيچ كس از هويت مدرن بـاال برخـوردار نبـود.    هاي اجتماعي استفاده نميشبكه

شان در حد بـاال  )، ميزان هويت مدرن=82Nدرصد از پاسخگويان ( 25همچنين بيش از 

 شان پايين بود. ) ميزان هويت مدرن=68Nدرصد از پاسخگويان ( 21و نزديك به 
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ميزان استفاده از  مورد مطالعه برحسب دانشجويان توزيع فراواني .2جدول

 هاي اجتماعي مجازي و هويت مدرن شبكه

 هويت مدرن متغيرهاي پژوهش

 كل

كه
شب

ز 
ه ا

اد
تف

اس
ن 

زا
مي

ي
از

ج
 م

ي
اع

تم
اج

ي 
ها

 

 باال متوسط پايين فراواني بنديسطوح طبقه

 بدون استفاده

 ساعت) 0(

 29 0 4 25 تعداد

 100 0 8/13 2/86 درصد

 يك و دو ساعت

 47 10 7 30 تعداد

 100 3/21 9/14 8/63 درصد

 سه و چهار ساعت

 123 8 108 7 تعداد

 100 5/6 8/87 7/5 درصد

پنج، شش، هفت و 

 هشت ساعت

 127 64 57 6 تعداد

 100 4/50 9/44 7/4 درصد

 كل
 326 82 176 68 تعداد

 100 1/25 54 9/20 درصد

و  هاي اجتمـاعي مجـازي  ميزان استفاده از شبكهبه منظور بررسي رابطه بين  ،3در جدول

 .استفاده شده است دو متغيره از تكنيك آماري رگرسيون هويت مدرن در هرچهار بعد،
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هاي ميزان استفاده از شبكه ون همبستگي و تحليل رگرسيون متغيرآزم .3جدول

 اجتماعي مجازي و هويت مدرن

R نام متغير
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2
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هاي گرايش به ارزش 

 شناختي)مدرن (معرفت
670/0  448/0  447/0  743/4  960/10  184/2  670/0  231/16 345/263 001/0  

هاي گرايش به ارزش

 مدرن (اجتماعي)
662/0  438/0  436/0  931/2  634/7  321/1  662/0  887/15 404/252 001/0  

گرايش به جوامع 

 غربي
622/0  387/0  385/0  344/3  490/9  356/1  622/0  302/14 561/204 001/0  

631/0 وطني جهان  399/0  397/0  718/3  780/8  545/1  631/0  656/14 812/214 001/0  

713/0 هويت مدرن  508/0  506/0  357/12  864/36  406/6  713/0  279/18 118/334 001/0  

) بين ميـزان  R= 622/0، 631/0دهد كه همبستگي متوسطي (نشان مي 3نتايج جدول
وطنـي وجـود دارد.   هاي مجازي و گـرايش بـه جوامـع غربـي و جهـان     استفاده از شبكه

هاي مدرن در بعد هاي اجتماعي و گرايش به ارزشان استفاده از شبكههمچنين، بين ميز
). R=670/0، 662/0( شـود  ديـده مـي  اجتماعي همبستگي بـااليي  بعد شناختي و معرفت
R=448/0، 438/0، 387/0، 399/0مقادير 

بـين (ميـزان   دهـد كـه متغيـر پـيش    نشان مي 2
 9/39و  7/38، 8/43، 8/44يـب  هـاي مجـازي) توانسـته اسـت، بـه ترت     استفاده از شبكه

هــاي مــدرن در بعــد درصــد از واريــانس متغيــر وابســته را در بعــد گــرايش بــه ارزش
هاي مدرن در بعد اجتماعي، گرايش به جوامع غربي و شناختي، گرايش به ارزش معرفت
. ضرايب بتا نيز جهت مثبت و رابطه مستقيم بين متغيرها را نشـان  كندوطني تبيين  جهان

دهـد كـه بـه ازاي هـر     ، نشان مـي B= 184/2، 321/1، 356/1، 545/1 دهد. ضرايبمي
هـاي اجتمـاعي)، بـه ترتيـب     بين (ميـزان اسـتفاده از شـبكه   واحد افزايش در متغير پيش
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شـود.  واحد به متغير مالك (هويت مدرن)، افزوده مـي  545/1و  356/1، 321/1، 184/2
ــادير  ــه مق ــا توجــه ب ، 561/204، 812/214 و T=231/16، 887/15، 302/14، 656/14 ب

404/252 ،345/263 =F  001/0و=Sig   مشـاهده شـده بـين     در هرچهار سـطح، رابطـه
ـ  ،درصـد اطمينـان   99متغيرها در سطح  فرضـيه فـوق تأييـد     از ايـن رو، ، اسـت دار امعن

هـاي  شود. همچنين ضرايب موجود حاكي از آن است كه بين ميزان استفاده از شـبكه  مي
بـين  داري وجود دارد به نحوي كه متغير پـيش اهويت مدرن رابطه مثبت و معن مجازي و

 درصد از واريانس هويت مدرن را تبيين كند. 8/50توانسته است 

 گيريبحث و نتيجه

اي عظـيم اينترنـت و   آور فنّـاوري اطالعـات و ارتباطـات و قـدرت رسـانه     رشد حيرت
منـدي از  مرز و بهرهمجازيِ جهاني يا بيهاي اجتماعي مبتني بر وب، امكان ارتباط  شبكه

حجم وسيعي از اطالعات را در كمترين زمان و در گستره ديداري، شنيداري و گفتـاري  
ها تحت انقياد و كنترل كـاربران   دهد و در ظاهر نيز اين رسانهدر اختيار كاربران قرار مي

ود و قـدرت بالمنـازعي   ش هستند، اما به مرور، فرايند انتشار فرهنگي به كلي متفاوت مي
گيرد تا بـه گسـترش مرزهـاي     هاي اجتماعي قرار ميرا در اختيار گردانندگان اين شبكه

مخاطبان را دسـتخوش   خود، هويت فرهنگي مدنظر خود بپردازند و مبتني بر ايدئولوژي
هـا تلقـي   تغييرات اساسي كنند. از آنجا كه جوانان از اقشار اصلي مخاطبـان ايـن شـبكه   

)، يكي از تحوالت ايجاد شده در اين عرصه، تحول در معنـا  2010ند (ليم و چو، شو مي
هـاي نـوين   و مفهوم هويت و بويژه هويت مدرن در آنان بوده است. از اين رو، فناوري

ارتباطي با ارائه خدمات گونـاگون و تسـهيل ارتباطـات دنيـاي مجـازي، كـاربران را در       
آنان را نسبت به خود، ديگران و جهـان تغييـر    بخشند، نگرش هاي تازه، هويت ميقالب

 كنند.   دهند و هويتي مدرن را در آنان ساختاربندي مي مي
هاي اجتماعي مجـازي كـه در حـال حاضـر،     توان ادعا كرد؛ شبكهبه اين ترتيب، مي

شوند، به دليل تكثر، تنوع محتـوايي و سـاير   ترين رسانه برخط در دنيا محسوب ميقوي
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انـد   افزاري و اينترنتي بـا اسـتقبال وسـيع كـاربران همـراه بـوده      عدد نرمهاي متقابليت
هاي مجـازي در ايـران نيـز    ). استفاده از اينترنت و شبكه1388پرور و عقيلي،  (ضيائي

هـاي  هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. بنابراين، با وجـود آنكـه شـبكه   طي سال
طرف در ايران و سـاير جوامـع مـورد    اجتماعي مجازي به عنوان يك ابزار ارتباطي بي

هاي فرهنگي مدنظر خـود را  گيرند، گردانندگان آنها سعي دارند ارزش استفاده قرار مي
تبع آن، كاربران ايراني  هاي استاندارد جهاني به كاربران سراسر دنيا و بهدر قالب ارزش

ميـزان   رو، پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـي رابطـه بـين     معرفي و منتقل كنند. از اين
گيري هويت مدرن در دانشجويان دختر اجتماعي مجازي و شكل هاي شبكه استفاده از

 انجام شده است. 
هاي اجتماعي مجازي بـا هويـت مـدرن و تمـامي     تعيين رابطه بين ميزان استفاده از شبكه

هاي آن، اولـين پرسـش ايـن پـژوهش بـود. در نخسـتين گـام بـراي دريافـت          ابعاد و مؤلفه
هـاي اجتمـاعي   هاي آن با ميزان اسـتفاده از شـبكه  ين ميزان هويت مدرن و مؤلفههمبستگي ب

هـاي  مجازي، ماتريس همبستگي ترسيم شد و ميزان همبستگي بين ميـزان اسـتفاده از شـبكه   
بـه دسـت آمـد؛ كـه      =71/0Rتـا   62/0هاي آن از اجتماعي مجازي با هويت مدرن و مؤلفه

ين ترتيب، نتـايج نشـان داد كـه بـين ميـزان اسـتفاده از       اي است. به اقابل مالحظه همبستگي
هاي مختلف آن رابطه مثبت و معنـاداري  هاي اجتماعي مجازي با هويت مدرن و مؤلفهشبكه

هـاي اجتمـاعي مجـازي،    وجود دارد. به اين معنا كه با افزايش مدت زمان اسـتفاده از شـبكه  
شـناختي، گـرايش بـه    بعـد معرفـت   هاي بنيادي مدرن درميزان گرايش دانشجويان به ارزش

يابـد.  وطني افزايش مـي  هاي مدرن در بعد اجتماعي و گرايش به جوامع غربي و جهانارزش
؛ كيـانپور و  1390زادگان، ؛ مظاهري و حسين1388اين يافته همسو با پژوهش كلدي و فقيه، 

 د.بو 2009و پمپك و همكاران،  2007؛ پارك، كرك و سباستين، 1393همكاران، 
)، معتقد بودند كه افزايش ميزان استفاده جوانـان از مجموعـه   2009پمپك و همكاران (

، از طريق ايجاد تسهيالت براي كاربران به منظور ايجـاد  2هاي اينترنتي مبتني بر وب پايگاه
 ارتباط مجازي با ديگران،  موجب تغييرات گسترده در هويت آنان خواهد شد.  
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ه هويـت مـدرن دانشـجويان از طريـق ميـزان اسـتفاده از       نتايج همچنين نشان داد ك
8/50Rشود (بيني مي هاي اجتماعي مجازي، پيششبكه

2
). ايـن نتيجـه نيـز همسـو بـا      =

؛ هـارت،  2010؛  لي و لي، 2009؛ كالير، 2009؛ پاپاكاريسي، 2007مطالعه رن و كيسلر، 
و دوران،  1384يلـي،  هاي خل و در تناقض با يافته 1393و خداياريي و همكاران،  2011
توان گفـت كـه گسـترش صـنعت ارتباطـات و بـويژه       بود. در تبيين اين يافته مي 1381

ساز سـنتي و   هاي اجتماعي در جامعه ايراني، منابع هويتفضاي مجازي اينترنت و شبكه
معمول در جامعه را تضعيف ساخته و از طريق ايجاد اخـتالل در كـاركرد آنهـا موجـب     

گيري هويت نوانديشانه و مدرن شده است. به عبارت ملي و شكلكمرنگ شدن هويت 
هاي اجتماعي مبتني بر وب، احسـاس تعلـق جوانـان بـه     ديگر، افزايش استفاده از شبكه

مرزهاي سرزميني و همچنين احساس همبستگي بـا كـل اعضـاي سـاكن در چـارچوب      
فاده از اينترنـت و  كند. از اين رو، افـزايش اسـت   مرزهاي سرزميني را دستخوش تغيير مي

 بيني آنان را واگراتر كرده است.  هاي اجتماعي مجازي از سوي جوان ايراني، جهانشبكه
توانـد رهنمودهـاي ارزشـمندي بـراي     نتايج پژوهش حاضر در محـدوده خـود مـي   

سياستگذاران فرهنگـي، مسـئوالن امنيـت فرهنگـي جامعـه و بـويژه مسـئوالن سـازمان         
باشد؛ رهنمودهايي كه حول محـور ايجـاد آگـاهي در سـطح     صداوسيما به همراه داشته 

عموم جامعه و بويژه نهاد خانواده و والدين در خصوص تأثير مخرب اسـتفاده بـيش از   
هاي مجازي و ضرورت ارتباط مناسب و اصولي با فرزندان به عنوان يكـي  حد از شبكه

ي قـرار دارد. در  هـاي اجتمـاع  از عوامل بسيار مهم در كـاهش ميـزان اسـتفاده از شـبكه    
هاي اجتمـاعي  دهد كه ميزان استفاده از شبكههاي پژوهش حاضر نشان ميمجموع، يافته

گيري هويت مدرن مؤثر است. اما بايد توجه داشت كه اين بررسي در محدوده در شكل
كنندگان انجام شـده اسـت و لـزوم    سني و جنسي خاص و با تعداد محدودي از شركت

تر و مطالعه عوامل تأثيرگذار ديگر در اين زمينه بـديهي  ي گستردههاپرداختن به پژوهش
 رسد.    به نظر مي
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 پيشنهادها

هاي پيشين كه بر نقـش فزاينـده   با توجه به نتايج پژوهش حاضر و مستند به پژوهش ·
هـاي اجتمـاعي مجـازي در سســت كـردن انسـجام اجتماعـات واقعـي و ايجــاد         شـبكه 

اند؛ الزم است اي كردن جوامع انساني صحه گذاشتههوطني از طريق ذر ايدئولوژي جهان
سـاله   انـداز بيسـت  شوراي عالي فضاي مجازي به منظور دستيابي به اهداف سند چشـم 

اسـالمي مبتنـي بـر     –كشور، نقشه راهي را براي تنظيم و توسعه فضاي مجـازي ايرانـي   
 ايدئولوژي اسالمي تنظيم كند. 

هاي اجتماعي مجازي موجـود، بايـد بـا    بكهبه جاي برخوردهاي سلبي با پديده ش ·
هـاي الزم بـه   هـاي ارتقـاي فرهنگـي و آمـوزش    اتخاذ رويكردي ايجابي، اجراي برنامـه 

 ها و نهادهاي آموزشي دنبال كرد.ها، صداوسيما، خانوادهجوانان را از طريق رسانه
رد اي جوانان در برخوسازي و افزايش مهارت و سواد رسانهبخشي، گفتمان آگاهي ·

ترين مخاطبـان و كـاربران   هاي اجتماعي مجازي به عنوان اصليبا محتوا و مطالب شبكه
وپـرورش،    اندركاران آمـوزش ها ازجمله ضرورياتي است كه بايد مدنظر دستاين شبكه

ها و مسئوالن و سياستگذاران فرهنگي جامعـه باشـد. بـه عبـارت     آموزش عالي، خانواده
هاي اجتماعي مجازي در دسـترس جوانـان ايرانـي،     از شبكهديگر، استفاده مؤثر و ايمن 

آموزي از سوي اين كاربران است؛ چراكه نبود آگاهي در خصـوص آداب  نيازمند مهارت
ناپذيري در پي خواهد داشـت.  هاي اجتماعي گاه خطرات جبراناستفاده صحيح از شبكه

در نحوه گذران اوقـات  بخشي، بايد براي ايجاد برخي تغييرات  همچنين افزون بر آگاهي
 اي تالش شود.فراغت جوانان و يا ايجاد جايگزين رسانه

ــه   · ــئول جامع ــاي مس ــانواده،     نهاده ــاد خ ــه نه ــه ازجمل ــراد در جامع ــذيري اف پ
ها و ... به رسالت اصلي خود يعني انتقال صحيح عالي، رسانه پرورش و آموزش و آموزش
آداب و رسوم، دانش و اطالعـات رايـج،   ها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، ارزش

 فرهنگي مشترك بين اعضاي جامعه اهتمام ويژه داشته باشند.   همچنين ميراث
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هـا   هاي اجتماعي مجازي و نقش هويت ساز اين شـبكه نظر به رشد روزافزون شبكه ·
ـ  با توجه به و استفاده رو به تزايد آنها از سوي جوانان ايراني، برنامه ابع ريزي براي خلـق من

هـاي اجتمـاعي و   گـذاري مشـي ساز مجازي جديد مبتني بر الگـوي بـومي در خـط   هويت
فرهنگي امري ضروري است. از اين رو، مسئوالن فرهنگي كشور و سازمان صداوسيما بـه  

هـاي  عنوان متولي امر رسانه بايد به منظور مقابله با تضعيف هويـت ملـي از طريـق شـبكه    
 اندازي يك شبكه مجازي ملي اهتمام ورزند.اجتماعي مجازي بيگانه، به راه

سـاز كشـور و   گيري هويت مدرن در ميان دانشجويان به عنـوان قشـر آينـده   شكل ·
تأثيري كه اين هويت در زندگي واقعي افراد دارد؛ ضرورت تقويت هويت ديني و ملـي  

بايد  سازد. به عبارت ديگر، هويت ملي كاربران ايرانيكاربران را بيش از پيش نمايان مي
اي از انســجام برخــوردار باشــد كــه در فضــاي مجــازي دســتخوش تغييــرات از درجــه

 ها قرار نگيرد.ريزي شده گردانندگان اين شبكه برنامه
با توجه به اينكه در اين پژوهش به بررسي رابطه هويت مدرن با ميزان اسـتفاده از   ·
آتـي رابطـه بـين     هـاي شود كـه در پـژوهش   هاي مجازي پرداخته شد، پيشنهاد ميشبكه

 هاي اجتماعي مجازي مورد بررسي قرار گيرد. هويت پسامدرن با استفاده از شبكه
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