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 ٢٠/۴/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ۴/۶/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

هاي زندگی اجتمـاعی از جملـه   بر همۀ حوزه خاصهاي مجازي به طور عام و تلگرام به طور امروزه شبکه

پژوهش بـر آن   می باشد که اینهویت بازاندیشانه ع هویت، انوایکی از مهمترین  .ندده اش تاثیرگذار هویت

مورد بررسی و تفحـص   آنبر را  تلگرامبا نام ی مجازي اجتماع هايشبکهیکی از در  تیعضو تأثیر تااست 

اسـالمی  دانشـگاه آزاد  سـاله   30-18 انیدانشـجو  پژوهش حاضر بر روي ،براي تحقق این هدف. قرار دهد

بـا   بود کـه نفر  11749دانشجویان  این کلیشمار . تمرکز گردیدم 1395 یلیتهران شرق در سال تحصواحد 

بر مبناي ها هینمونه جهت سنجش فرض 384ها و جهت اعتبار بیشتر پاسخ نفر 372فرمول کوکران  زاستفاده ا

تجزیـه و  ، ها ، تکمیل و جمع آوري پرسشنامهتوزیع پس از . یدانتخاب گرد اتفاقیگیري غیراحتمالی نمونه

 از درصـد  3/94ها بیانگر آن است کـه  یافته .گرفت صورتlisrel و  spssدو نرم افزاربر مبناي  هاآن تحلیل

ي تلگرام گروه هادر  درصد 2/86، آنها در تلگرامدرصد از  8/88 ،مجازي هايشبکه در پژوهش هاي نمونه

 زانیـ مضـریب تـأثیر   دهـد  مـی  ها نشانیافته ،همچنین. عضویت دارند تلگرام هايکانالدرصد در  7/67و  

، 21/0بـا ضـریب تـأثیر    ي عضـو در تلگـرام   گروه هـا  زانیم، 27/0با مقدار  تلگرام استفاده از شبکۀ مجازي

در سطح   23/0با ضریب تأثیر تلگرام  يامشارکت شبکه، 14/0استفاده از کانال هاي تلگرام با ضریب تأثیر 

بـر هویـت    95/0در سـطح اطمینـان    16/0بـا ضـریب تـأثیر    تلگرام  يکرهایاستفاده از است و 99/0اطمینان 

داشتن  ،شرط الزم براي بازاندیشی در هویت که نتایج بیانگر آن است. اندمعنادار بودهتاثیر  داراي بازاندیشانه

   .هاستارتباط با دیگر افراد در این شبکه

  اندیشانهو هویت بازشبکه پیام رسان، تلگرام، هویت شبکۀ اجتماعی،  :گان کلیديواژ
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  مقدمه

منـابع شـکل دهنـده هویـت     . هویت، به عنوان یکی از منابع شناخت، از مسائل مهـم جوامـع بشـري اسـت    

در واقـع در گذشـته،    .درجوامع گذشته، از قبل تولّد مشخص بود و هویت افراد بیشتر جنبه انتسابی داشـت 

مروزه ظهـور اشـکال جدیـد ارتبـاطی ایـن      ا ولی ،مکان نقش کلیدي در خلق هویت اجتماعی افراد  داشت

و  یاطالعـات  يها يفناور کنونا .شکل گیردتري به شیوه انتخابید افراهویت امکان را فراهم آورده است که 

و تعلقـات   یو وسعت دادن به روابط اجتماع نیآفر تیهو یو فرهنگ یبا عرضه انبوه منابع اجتماع یارتباط

رابطـه   انـه، ینوگرا يها شهیها و اند امیها، پافراد در جامعه و رواج ارزش یو استقالل نسب يو آزاد یگروه

 نمـوده انـد   مبدل شانهیو بازاند یانتخاب یرا به موضوع هویتکرده و  رییرا دستخوش تغ هویت خودفرد با 

  ). 145: 1389تامپسون، (

خـود را بـدون    تیـ دهد به عقب برگـردد و هو  یاست که به فرد اجازه م یاجتماع تیظرف کی ،یشیبازاند

باشـد دوبـاره در نظـر آورد و دربـاره خـود تامـل و        یسفت و سـخت مـ   يمرزها يتوجه به سنت که دارا

اسـت   تیـ ن واقعیا رندهیمدرن دربرگ یاجتماع یدر زندگ یشیباز اند). 2:  2005، 1یکرسل(کند  یشیبازاند

شود و در پرتو اطالعات تازه دربـاره خـود، اصـالح شـده و      یم یبازسنج وستهیپ یاجتماع يکه عملکردها

یکـی از  رسـد  به نظر مـی  ).46: 1384 دنز،یگ(سازد یدگرگون م یاساس يسان خصلتشان را به گونه ا نیبد

  .دنهاي مجازي باششبکه ،منابع این اطالعات تازه و تشویق به بازاندیشی هویت

تلویزیـون، رادیـو و   نظیرجامعه ایران نیز چندي است که عالوه بر گسـترش فراگیـر رسـانه هـاي همگـانی      

تجربـه   تلگـرام ارتباطات برون مرزي را از طریق اینترنت و شبکه هاي اجتماعی مجازي همچون  ،مطبوعات

هاي رسانه هـاي سـرد و    این فنّاوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، با دارا بودن توأمان و ویژگی. می کند

اینترنت و شـبکه   .گرم، امکان همزمان ارتباط دیداري، شنیداري، گفتاري و نوشتاري را به کاربران می دهند

ایمـن و گمنـام بـا افـراد      ،سویه، امکان برقراري ارتباط آزادهاي مجازي با برخورداري از قابلیت ارتباط دو 

: و همکـاران عـدلی پـور   (کننـد هب را براي کاربران فراهم مـی ملّیت و مذومیت، ق ،نژاد مختلف از هر قشر،

ـ موبا يکـاربرد  يافزارهـا  از نـرم  یرانیاستفاده کاربران ا پیرامونگرفته  صورت يها یبررس. )1392 نشـان   لی

ـ اندرو يهـا  عامـل  ستمیس یرانیدرصد کاربران ا 80بالغ بر  دهد یم  دیـ خر ياز فروشـگاه کافـه بـازار بـرا     دی

 بـر، یوا چـت،  يماننـد و  يکـاربرد  يها شنیکیفروشگاه سهم اپل نیکه در ا رندیگ یخود کمک م يافزارها نرم

                                                 
1-crossly 
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ـ لیم کیـ هـات قـرار دارد، بـالغ بـر     توج رهیـ روزها در دا نیکه ا نستاگرامیپ، تانگو و اآ واتس دانلـود   ونی

درصـد از جوانـان شـهر     8/93همچنین  آمارهاي مختلف حاکی از آن اسـت کـه    ).7: 1395جعفري، (است

  -از نمونه هاي پژوهش در تلگـرام عضـویت دارنـد    درصد 79دارند،  عضویت مجازي هايشبکه در تهران

هاي مجـازي نیـز بیشـتر بـوده     میزان استفاده از سایر شبکه و -هاسایر شبکه مقایسه بابیشترین عضویت در 

سـاعت در   3رصد از جوانان تهرانـی بیشـتر از   د 4/6هاي پیشین بیانگر آن هستند که زیرا که پژوهش ،است

  ).99-198: 1395جعفري، (کنندروز از تلگرام استفاده میشبانه

هاي اجتماعی موبایلی در بین مردم به ویژه نسل جدید و میزان اسـتفاده وافـر از   لذا با افزایش ترویج شبکه 

تـوان  می ،بیاندازیم صورت گرفته، نظريدرصورتی که به پژوهش هاي . آن، باید در پی تأثیرات آتی آن بود

با توجه بـه اقبـال روز    .)2009و همکارن،  1پمپک(گفت شاهد دوست یابی و روابط اجتماعی جدید هستیم

بـر  ، پـژوهش حاضـر   به شـبکه هـاي اجتمـاعی   افزون اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان و دانشجویان 

انتخاب دانشجویان از دو نظـر اهمیـت    .تمرکز شده استمیان که معموالً قشر جوان جامعه هستند، دانشجو

  :داشته است

درصد است، حال 64 اوالً، براساس آمارهاي موجود، ضریب نفوذ اینترنت در میان کل جمعیت ایران حدود 

  .درصد می رسد 79در میان دانشجویان به  که همین نسبت آن

سال یعنی دوران هویت یابی قرار دارند و به همین دلیـل، در   30تا  18دانشجویان در گروه سنی  ثانیاً، بیشتر

برخورد با پیام هاي رسانه هاي چند بعدي اینترنت و فضاي حاکم بر فضاي مجازي شبکه اجتماعی تلگرام، 

  ). 1392، عدلی پور و همکاران(بیشترین تأثیرات را دریافت می کنند

به فراگیر شدن استفاده از شبکه هاي اجتماعی در ایران و از آنجا که دانشجویان بخش مهمی از لذا با توجه 

شناخت این که آنان چگونه از قابلیت هاي شبکه اجتماعی استفاده ، سرمایه انسانی جامعه را شکل می دهند

ـ  . می پذیرند به یک مسأله اجتماعی تبدیل شـده اسـت   می کنند و از آن تأثیر ا توجـه بـه حجـم    همچنـین ب

نوجوانان و جوانان  ،هاي اجتماعی به خصوص تلگرام و ابزارهاي سریع ارتباطینامحدود اطالعات در شبکه

بـه طـور تـدریجی    نیـز  شوند که استفاده از این شبکه هـاي اجتمـاعی   یابی مواجه میبا ابعاد مختلف هویت

ند پنداشت ها و نگرش هـاي آن هـا را تغییـر    تواو می آنان بر جاي می گذاردیابی بر هویت یتأثیرات عمیق

                                                 
1- Pempek 
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بر هویـت بـاز    به ویژه تلگرام هاي اجتماعیاصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه هدفاز این رو . دهد

  : آن استپژوهش  این لذا سؤال کلی .می باشد اندیشانه در میان دانشجویان 

عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام چه تـأثیري بـر هویـت بازاندیشـانه در میـان دانشـجویان دانشـگاه آزاد        

 دارد؟تهران شرق اسالمی واحد 

  پیشینۀ تجربی پژوهش

ـ دا گردیهو محقق بر جهینت نیا موجود یخارج و یداخل يهاپژوهشی بررس و تفحص با  وجـود  بـا  کـه  دی

شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي و هویـت هـاي قـومی، زبـانی،          رامونیپ فراوان ۀصورت گرفت يهاپژوهش

 سـال اسـت   3حـدود  شبکۀ تلگـرام کـه    درباره خاصهیچ پژوهشی به طور تاکنون  ،...فرهنگی، سیاسی و 

تأثیر کلی شبکۀ هاي مجازي بر  در خصوص یپژوهش و هیچکرده، انجام نشده  ها را تلگرامیندگی ایرانیز

 پـژوهش  يرهـا یمتغ و موضـوع  بـه  کـه  ییهـا پـژوهش  ،در مجمـوع . است گرفتهنانجام هویت بازاندیشانه 

  .ندشده ا آورده 1 جدول در قالب ،داشتند يکترینزد حاضرارتباط

  پیشینۀ تجربی پژوهش: 1جدول

  عنوان پژوهش
 - )گان(نویسنده

  سال
  یافته ها

بر شکل و رشد  نترنتیا ریتأث یبررس

 انیدانشجو انیدر م شانهیبازاند تیهو

و علوم  یدختر دانشکده روانشناس

  یاجتماع

  تبریزي نژاد

 )1390(  

بین میزان عالقه مندي به اینترنت و نحوه ارائه خود در اینترنت رابطه وجود 

ولی بین متغییرهاي زمان مصرف، میزان مصرف، نوع مصرف و  ،ندارد

  .امکانات اینترنت و هویت بازاندیشانه رابطه وجود دارد

 تیآن بر هو ریبوك و تأث سیتعامل در ف

  مدرن جوانان شهر اصفهان

 پور ی،عدل انپوریک

  يملک احمد و

)1393(  

کاربران و  تیمشارکت و فعال زانیاستفاده، م زانی، متیمدت زمان عضو نیب

مدرن رابطه  تیکاربران و هو يبوك از سو سیف يکردن محتوا یتلق یواقع

و  یبروز خود واقع قیبوك از طر سیف ،نیهمچن. وجود دارد یمعنادار مثبت

 نیدر ب یروز و احساس جهان وطن يها ي، کسب توانمندیعاطف هیتخل

  .شود یمدرن آنها م تیهو تیکاربران خود باعث تقو

 یاجتماع ياستفاده از شبکه ها ریتأث

جوانان شهر  یاجتماع تیبر هو يمجاز

  تهران

فالحی و خلج 

)1393(  

و  يمجاز یاجتماع ياستفاده کاربران از شبکه ها زانیم انیرابطه معکوس م

و  انیپاسخگو یمذهب تیهو نیب ،نیهمچن. بود برقرار افراد ینید تیهو

  .و رابطه مثبت مشاهده شد یآنان همبستگ یاجتماع تیهو

 يریبوك و شکل گ سیف یشبکه اجتماع

 انیدانشجو نیدر ب شانهیباز اند تیهو

  زیدانشگاه تبر

 زدیپور،  یعدل

و  یخواست

  خاکسار

 )1392(  

نوع  ت،یمشارکت و فعال زانیاستفاده، م زانیم ت،یمدت زمان عضو نیب

وجود  یبوك رابطه معنادار مثبت سیف يها تیاستفاده و نوع امکانات و قابل

  .دارد
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  کاربران انیدر م یمل تیو هو نترنتیا

و  یساروخان

 يقاد ییرضا

)1391(  

 هايبر ارزش یقیعم راتیتأث یاجتماع هايو شبکه نترنتیاستفاده از ا

   که قبالً توسط خانواده بر طرف  ییازهایجوانان داشته و موجب شده ن

مرتفع گردد؛ مثالً در گذشته  دجدی نهرسا نیا يامروزه از سو شد،یم

جوانان با  یاما امروزه برخ ،گرفتیصورت م نیتحت نظر والد یابی دوست

 افراد با قادرند هاآن وامثال) چت(گفتگو  ،یابیدوست يها استیاز س ستفادها

بر خالف  نترنتیکاربران ا. مختلف آشنا شوند هايفرهنگ با و گوناگون

 ییامروزه در فضا کردند،یم تیفعال یقیو حق یواقع یینسل اول که در فضا

  .مشغول هستند يمجاز

  تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان

  گوستا و مش

 )2012(  

  

خود دچار  نیکنند با والد یاستفاده م نترنتیکه معموالً از ا ینوجوانان

دانش . گذارد  یارتباط آن ها اثر م تیفیمسئله بر ک نیمشکل هستند و ا

و به هم  یدرس يممکن است تا حد نزول نمره ها نیآموزان در تمام سن

  .زمان صرف کنند نترنتیخوردن روابط دوستانه آن ها در ا

  بوك سیدر ف تیساخت هو

و  نیمارت

 همکارانش  

)2007(  

 طیبر ساخته شده در مح يها تیبا هو طیمح نیشده در ا جادیا يها تیهو

کاربران . متفاوت است ،مانند یکه افراد در آن ها ناشناخته م ینیآنال يها

کنند و  یم ابراز  یبه صورت ضمن شتریخود را ب يها تیبوك هو سیف

  .دهند یم خود را نشان  ،کنند یاز آنکه خود را در گفتار معرف شیب

  نقش اینترنت بر هویت
  میک انیجان 

 )2009(  

، نوجوانان و مثال زنان، مردان يبرا -خاص یتیجمع يها یژگیافراد با و

 تیخاص و مرتبط با موقع يها و واکنش ها هر کدام پاسخ -بزرگساالن

  .کنند یم انیب يمجاز يگروه هاو  نترنتیخود را در ا

  ادبیات نظري پژوهش

   اجتماعی ۀشبکتعاریف 

ي فردي یا سـازمانی تشـکیل شـده اسـت کـه      گروه هایک شبکه اجتماعی، ساختاري اجتماعی است که از 

تواننـد  هـا مـی  این وابستگی). 12: 1389کاظمی، (اند هم متصل توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به

هـاي  به طـور کلـی، در تعریـف شـبکه    . دوستی، خویشاوندي، تعامالت تجاري و غیره باشندروابطی مانند 

هایی هستند که از یک سایت ساده ماننـد موتـور   سایت ،هاي اجتماعی توان گفت شبکهاجتماعی مجازي می

کاربران گذاري را به جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراك

هاي اجتماعی مجازي، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون شبکه. دهندخود ارائه می

هـاي اجتمـاعی   در واقع، شـبکه . پردازند توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات می

از طریق اطالعاتی که  ،همچنین. اندبراي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شده

ها اطالعاتی که همه این -عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیقگیرد مانند بر روي پروفایل افراد قرار می
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هـاي  تواننـد پروفایـل  کـاربران مـی   .گردد برقراري ارتباط تسهیل می -آوردهویت فرد فراهم می موردرا در 

با یکدیگر ارتبـاط برقـرار    آپ واتس تلگرام وهاي کاربردي مختلف مانند مهدیگران را ببینند و از طریق برنا

هـاي  شـبکه  ايگویه 22 اي که فرد از پرسشنامۀ محقق ساختهبه نمره). 227: 2009پمپک و همکاران، (کنند 

این پرسشنامه  در .شده است اطالقکند، تعریف عملیاتی شبکۀ اجتماعی اخذ می) تأکید بر تلگرام(اجتماعی

، گـروه هـا  ها، میزان و نوع عضـویت در  استفاده از استیکر، میزان و نوع عضویت در کانال: هایی چونمؤلفه

 .به کار گرفته شده است ...و  هاي تلگراماستفاده از ربات

 

 تعاریف هویت بازاندیشانه

ــین     ــه الت ــوي از ریش ــاظ معن ــه لح ــت ب ــاي ) idem(هوی ــه معن ــتگی گ  ب ــباهت و پیوس ــده  ش ــه ش رفت

ساروخانی در دایرةالمعارف علـوم اجتمـاعی از زبـان گـافمن هویـت را چنـین       ). 294:1998مارشال،(است

شـکل دادن بـه    کوشش فرد به منظور تحقق یکتایی خویشتن است در شرایطی که در حـال " :تعریف نموده

در . قرار مـی گیـرد   "من واقعی"و " شرایط موجود"در این صورت فرد بین من در . رفتار خویش می باشد

 من واقعی به توانـایی  هاي محول فرد اشاره دارد، در شرایط موجود به پایگاه اجتماعی و نقش که من حالی

  ). 382:1380ساروخانی،(بر می گردد  هاي او بیرون از شرایطی که در آن جاي یافته است،

طبقـه   ،معـی نظیـر خـانواده   عی یا واحدهاي جي اجتماگروه هامعرف احساس تعلق فرد به  ،هویت جمعی

این نوع هویت که معموالً با ضمیر . احساس تعهد و وفاداري در برابر آنهاستو  ... و  قوم، ملّت  ،اجتماعی

 سـتند یمـا کیسـتیم و دیگـران ک    ؛ي اجتماعی تنظیم مـی کنـد  گروه هارابطه فرد را با  ،جمع ما بیان می شود

از پرسشـنامۀ اسـتاندارد    برداريحاضر این متغیـر بـا الگـو    در پژوهش).107 : 1381 ،برعبداللهی و حسین(

طراحی شده است، ولی با توجـه بـه ویژگـی     )1392(و ابعاد هویت باز اندیشانه عدلی پور) 1390(بوستانی

اي بـه نمـره   ،در واقع. جامعه مورد مطالعه محقق سعی کرده است، تغییرات و اصالحاتی در آن صورت دهد

-این گویه. اطالق می شودنماید، بیان هویت بازاندیشانۀ فرد اي  اتخاذ میگویه 32ۀ که فرد از این پرسشنام

، مدیریت بدن  و هویت شخصی بازاندیشـی مـورد سـنجش    بعد ذائقه موسیقی، بازاندیشی در بدن 4ها در 

ل الوان استدت ،انتفکر بازاندیشانه با معرف هاي تجدید نظر در رفتار در نتیجه گفتگو با دوست .گیردقرار می

بعد مدیریت بدن بـا معـرف   . ها مورد سنجش قرار گرفته است توان دفاع از عقاید و دیدگاه ،در برابر انتقاد

ذائقـه  . سنجیده شده است) جراحی هاي زیبایی(آرایش و بهداشت و رفتارهاي تغییر بدن  ،هاي کنترل وزن
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شده و تصور بدن با بعد رضایت از بـدن و   سنجیده ..و جاز پاپ، ،نیز بر اساس انواع موسیقی رپموسیقی 

  .ابراز زیبایی و آرایش سنجیده شده و گویه ها بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است

  هاي مستخرج از آنفرضیه: هاي اجتماعی و هویت بازاندیشانهي شبکههانظریه

  کاستلز

شـدن و هویـت    متضـاد جهـانی  ترین وجوه خود با دو جریـان   کاستلز معتقد است زندگی امروز ما در عمده

داري و فروپاشی  اوري، تغییر شکل سرمایههاي پایانی قرن بیستم همراه با انقالب فنّ گیرد و در دهه شکل می

: 1385کاستلز، (هاي جمعی است که جهان ما را به لرزه درآورده است  هاي نیرومند هویت شوروي این موج

فرایند معناسازي بر اساس یک ویژگی فرهنگی که بـر منـابع    :برداشت وي از هویت عبارت است از). 432

 ازدهـه  جهـانی   ارتباطـات  فقـرات   سـتون  ایترنـت شـبکه   ،به اعتقاد وي. شوند داده می معنایی دیگر الویت

 بـدین  مسئله .داد  خواهد پیوند یکدیگر به را هاي اجتماعی  بیشتر شبکه تدریج به است، چراکه بعد به1990

 وحتـی  شـبکه  کـاربران  تدریج فرهنگ  به ارتباطیِ کامپیوتري هايوشبکه اینترنت انتشار لکهب ،نشده ختم جا

 -است اینترنت صلا محصول که -اي شبکه ۀجامع ،ازنظرکاستلز. دهد می شکل نیز را آینده ارتباطی الگوهاي

 جامعـه  آن دنبـال  بـه  شـدن و  جهـانی  فرآینـد  وي، نظـر   به .افتاد مؤثرخواهد افراد ویتشدن ه برساختهدر 

 آن ملـی و سیاسـی مـرتبط بـا     هویـت  چـون مسـائلی   تضـعیف  بـه  مردم در تولید و رشدآگاهی با اي شبکه

قـومی   هاي همانند هویت(  گرایانه خاص هاي هویت بسیاري با برجسته شدن که صورت بدین؛ شود منجرمی

کشـیده   چـالش  بـه  سـی ملـی و سیا  در تعریف هویت آن و نقش دولت سلطه کشورها، درداخل )و مذهبی

 ایجـاد  ملـت و  -پدیـده دولـت   تضعیف با نوین هاي فنّاوري که باور استي بر این  و ،بنابراین. شد خواهد

). 17: 1997کاسـتلز،  (شـوند   مـی  )هویت مقاومـت (فروملی  هاي هویت درهویت ملی باعث تقویت شکاف

 کـه  شود می ایجاد کنشگرانی آن دست  به اغلب و است نوع هویت ویژه کاستلز یک در نگاه هویت مقاومت

 زده هـا  آن بـه  ننـگ  یـاداغ  و شده دانسته ارزش بی طرف منطق سلطه دارند که از شرایطی قرار و اوضاع در

تضـعیف   تواند زمینه فضاي مجازي میکاستلز، مشارکت در  نظر طبق  بنابراین). 52 : 1389کاستلز، (شود  می

  :توان این فرضیه را بیان کردکه مطابق این نظریه می کند رافراهمملی، سیاسی و بازاندیشانه  هاي هویت

  ."مشارکت شبکه اي کاربران تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد "

  

  هابرماس
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 شـرایط  -هـاي اجتمـاعی مجـازي و غیـره     ها، شـبکه  روم ایمیل، وبالگ، چت -اینترنتی تعاملی هاي درمحیط

 تواننـد نیازهـاي   می تر معموالًراحت ها افراد  محیط دراین .یابد می تحقق خوبی هابرماس به آرمانی موردنظر

 کـاربران  .شود میمباحثه گفتگو و  فضاي یک گیري شکل باعث نیازها کردن طرح این و کنند مطرح را خود

زاده و  زنجانی(پذیرند  می تأثیر از یکدیگر و کنند می ابراز را خود احساسات پردازند، می به گفتگو فضا درآن

اعتمـاد   هاي اجتماعی اینترنتی نوعی فضاي مجازي شبکه در که  این به با توجه). 126 : 1384محمدجوادي، 

 را خـود  یابی  هویت است الگوهاي ممکن همچنین ها بنابراین آن گیرد، می شکل کاربران درمیان وصمیمیت

 نیـز  خـود  بـه هویـت   فـرد  براحسـاس تعلـق   احتماالً ها دریافت این و بازاندیشی کنند ها  این محیط در نیز

  :شودبنابراین این فرضیه از آن استخراج می .شود واقع مؤثر تواند می

  ."داري داردبر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی) تلگرام(هاي مجازيمیزان استفاده از شبکه"

  

   گیدنز

هاي اجتماعی مجازي محصول و مخلوق   کرد که شبکه توان استنباط یابی گیدنز می اساس نظریه ساخت بر 

انـد، امـا ایـن محـیط پـس از شـکل گـرفتن          کنش معنادار آدمیان است و افراد چنین محیطی را خلق کـرده 

هاي اجتماعی اینترنتی براساس بازتولید یا تکـرار   ساختار شبکه. کند هایی را بر عامالن اعمال می  محدودیت

هاي اجتمـاعی مجـازي بـر خـالف سـایر       افراد در رویارویی با شبکه. یابد ا دوام میه همان رفتار مداوم آدم

توانند در صورت تمایل  گیرند، بلکه می کننده قرار نمی هاي متعارف، صرفا در رده تولیدکننده یا مصرف رسانه

فراد در برخورد با ایـن  طور همزمان این دو نقش را داشته باشند و در آن به تولید و بازتولید بپردازند، اما ا به

بـا اسـتفاده از نظریـه     ،در واقـع  ).96-97: 2007لفـی،  ( ساختار، میزان فعالیت و مشـارکت متفـاوتی دارنـد   

هـاي    جویانه در شـبکه  توان استنباط کرد که هر چه کاربران با فعالیت بازاندیشانه و مشارکت یابی می ساخت

هـا   سهیم هستند و لذا احتمال تأثیرپـذیري هویـت فرهنگـی آن   یابند، بیشتر در تولید معنا   اجتماعی حضور

کمتـر در   هاي اجتماعی حضور یابند، جویانه در شبکه بیشتر است، ولی هر چه کاربران منفعل و غیرمشارکت

مطابق با این نظریـه   .ها کمتر خواهد بود ازاندیشانه آنتولید معنا سهیم هستند و احتمال تأثیرپذیري هویت ب

  :شودمجدداً طراحی می این فرضیه

  ."مشارکت شبکه اي کاربران تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد "

  گربنر
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کننـد و   ، بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده مـی 1نظریه کاشت یا پرورش گربنر 

فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان . داردها بر مخاطبان تأکید  نیز بر چگونگی تأثیرگذاري رسانه

به  ؛هاي آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداري در محتوا و برنامه

هاي موافق  اي خاص باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه هاي متمادي مواجهه با رسانه  این صورت که ساعت

ها،  هاي مورد استفاده از رسانه  در واقع، نظریه پرورش با تعیین میزان و نوع برنامه. شود می با محتواي رسانه

: 1390کاشانی، قادي و خلیلی عباسی(کند تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند  میزان تأثیر را مطالعه می

ربوط به این موضوع است که قرار ها در سطح شناختی بوده و م یکی از اشکال اثر رسانه ،نظریه کاشت). 81

نظریه  .تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شکل دهد ها، تا چه حد می گرفتن در معرض رسانه

هـایی    مـدت رسـانه   تأثیر بلند  کاشت با اشاعه براي ارائه الگویی از تحلیل، تبیین شده است؛ تا نشان دهنده

  ).336: 1390کرمانی،  احمدزاده(کنند  تماعی، عمل میدر سطح برداشت اج اساساباشد، که 

هـاي مشـترك در انتخـاب      ها بیشتر در ایجـاد شـیوه   محور بحث گربنر این است که اهمیت تاریخی رسانه

محصـول   ،هـاي مشـترك    ایـن شـیوه  . مسائل و موضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها و وقایع است

دیـد و  برخـورداري از  دارنـد و بـه    یام است که نقش واسطه را به عهده استفاده از تکنولوژي و نظام ارائه پ

گربنر محصول چنین فرایندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهنی . شود مشترك از جهان اطراف منجر می یدرک

شکل و کم و بیش یکسان از واقعیت اجتمـاعی   هاي هم  ها متمایل به ارائه دیدگاه رسانه ،از نظر وي. نامد می

رود کـه   جا پیش می گربنر تا آن. شوند پذیر می ها براساس این چنین مکانیسمی فرهنگ و مخاطبان آن هستند

قدرت تأثیرگـذاري فراوانـی    ،ها به دلیل نظم و هماهنگی که در ارائه پیام در طول زمان دارند گویدرسانه می

  .دهنده جامعه دانست ها را شکل طوري که باید آن  دارند؛ به

در پاسخ به انتقادات وارده بر نظریه کاشت مبنی بر لحاظ نکردن سـایر متغیرهـاي متـداخل بـر      گربنر بعدها

را به ایـن نظریـه     3"تشدید"و  2"جریان اصلی"وي دو مفهوم . کاربران، این نظریه را مورد تجدید قرار داد

اي خـاص، نتـایج    شود که میزان مواجهه با رسـانه  ها در نظر گرفته می با این مفاهیم این واقعیت. اضافه کرد

دهد که میزان مواجهـه   جریان اصلی هنگامی رخ می. ي اجتماعی مختلف در برداردگروه هامتفاوتی را براي 

دهد کـه اثـر کاشـت در گـروه      و تشدید، زمانی روي می منجر شود گروه هاها در  با رسانه، به تقارن دیدگاه

  ). 392: 1384سورین و تانکارد، (خاصی از جمعیت بیشتر شود 

                                                 
1. Gerbner 
2. Mainstream 
3.Resonance 
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  فرضیه هاي پژوهش

ذکر شد فرض اساسی این نظریه این است که بـین میـزان مواجهـه و اسـتفاده از رسـانه و واقعیـت        کهچنان

میـزان اسـتفاده از    گفـت لذا ابتـدا بایـد    .قیم وجود داردهاي آن رسانه ارتباط مست پنداري در محتوا و برنامه

مـی   ها نیز به نوبۀ خـود بـر هویـت افـراد تـأثیر     که این برنامه هاي آن تأثیرگذار استها بر نوع برنامهرسانه

  :توان استخراج کردمیرا ها این فرضیه ،بر مبناي این نظریه. ندگذار

 بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد ي عضو در تلگرامگروه ها.  

 استفاده از کانال هاي تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد.  

 استفاده از استیکرهاي تلگرام بر هویت بازاندیشانه تأثیر معنی داري دارد.  

 استفاده از ربات هاي تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد.  

زیـر  هاي پژوهش حاضر استخراج شده که به صورت مـدل پـژوهش   فرضیه از نظریه 6بنابراین در مجموع 

  :استقابل ارائه 

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش یمدل مفهوم: 1شکل

  

  

هویت باز 

 اندیشانه

 میزان استفاده از تلگرام

 مشارکت شبکه اي

 عضویت در گروه ها

 استفاده از کانال

 استفاده از استیکر

 استفاده از ربات
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  شناسی پژوهشروش 

 ابـزار  روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظـر روش اجـرا، توصـیفی و پیمایشـی مبتنـی بـر      

ـ کلاین پرسشـنامه در بـین    .باشدمی )1392(وعدلی پور) 1390(بوستانیاستاندارد  پرسشنامه  انیدانشـجو  هی

ـ  دو از و دشتوزیع  1395در سال تهران شرق اسالمی واحد دانشگاه آزاد  بـراي   lisrel و spss افـزار   رمن

  .استفتده گردید هاآماري در جهت تجزیه و تحلیل یافته محاسبات

بـود  تهران شـرق  اسالمی واحد دانشگاه آزاد سالۀ  30-18جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان 

تعـداد ایـن    ،مطـابق آمـار دانشـگاه   . باشندمی در این دانشگاه مشغول به تحصیل 1395که در سال تحصیلی 

  :می باشد هانفر به تفکیک دانشکده 11749دانشجویان 

 نفر 4034دانشکدة علوم انسانی  -

 نفر 1741دانشکدة علوم پایه   -

 نفر 4545دانشکدة فنی  -

  نفر 1429و معماري  دانشکدة هنر -

 گیريحجم، شیوه و نوع نمونه

بـر   ، سـعی گردیـد  تهـران شـرق  اسالمی واحـد  دانشگاه آزاد  انیدانشجو يبا توجه به تمرکز پژوهش بر رو

در واقع با توجه به جدیدترین آمار . گردد يآوراطالعات جمع کلی دانشجویان این دانشگاه، تیاساس جمع

، شـمار  فرمـول کـوکران   زبا اسـتفاده ا  که باشدنفر می 11749کلیه دانشجویان آن اخذ شده از این دانشگاه، 

  . به دست آمدنفر  372 نمونه هاي آماري

  )q =p= 5/0: (حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شده است

  

� =
��

(� − 1)

  

  .درنظر گرفته شده است 95/0درصد و ضریب اطمینان  05/0در این محاسبه خطاي موردنظر 

نفـر بـه    384نفر محاسبه گردید و براي اعتبار و پایایی بیشتر  372تعداد حجم نمونه  ،با توجه به رابطه فوق

  .ه استیدردگعنوان حجم نمونه انتخاب 
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افت تعداد نمونه ناشی از عدم پاسخگویی به اغلب سؤاالت،  با توجه به احتمال بیشتر و محقق جهت اعتبار

که تعداد  کردهانتخاب گیري غیراحتمالی سهمیه اي بر مبناي نمونهها هینمونه جهت سنجش فرض 384تعداد 

  :است بودههاي آن متناسب با تعداد دانشجویان هر دانشکده به صورت زیر نمونه

 نفر 132علوم انسانی دانشکدة  -

 نفر 57دانشکدة علوم پایه   -

 نفر 148دانشکدة فنی  -

 نفر 47دانشکدة هنر و معماري  -

گیري غیراحتمـالی اتفـاقی بـه تعـداد مـذکور از هـر       و مبتنی بر نمونه مراجعههاي مذکور سپس به دانشکده

  .دانشکده نمونه انتخاب شده و پرسشنامه در بین آنها توزیع شده است

  پایایی پرسشنامه و اعتبار

 ،باید اذعان داشت هر چند که پرسشنامه استاندارد بوده است و قبالً روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است

آزمـون اسـتفاده   پـیش   ولی جهت اطمینان بیشتر از اعتبار و پایایی، از اعتبار صوري و اعتبار محتوا در مرحله

ی ی، اصالحات و تغییرات مورد نظر را اعمال و پرسشنامه نهاصصانس با مراجعه به اساتید و متخسپ .گردید

نفـر از متخصصـان    5روش کار به این صورت بوده است که پرسشنامه طراحی شده بـه  . است شدهتدوین 

داوري نمایند و پس از اصـالحات انجـام شـده،    را ها براي متغیر مورد نظر  گویه "مناسب بودن"داده شد تا 

پس از دو دوره اصـالحات  . تبار محتوا مبتنی بر روش الوشه، ابزار مورد تأئید قرار گرفتاعتبار صوري و اع

 2گردیـد کـه در جـدول    قـدام پایایی بر اساس آلفاي کرونباخ اآزمون براي  ایتپیشنهادي کارشناسان، در نه

  .باشدقابل مالحظه می

  بازاندیشانه میزان آلفاي کرونباخ شبکۀ اجتماعی مجازي و تلگرام و هویت: 2جدول

  میزان آلفاي کرونباخ مجموع  هامیزان آلفاي کرونباخ مولفه    هامؤلفه  متغیر

شبکه مجازي 

  تلگرام

  -  1  گروه هاعضویت در 

705/0  

  -  1  میزان استفاده از کانال تلگرام

  -  1  تلگرام کریاستفاده از است زانیم

  -  1  ربات تلگراماستفاده از  زانیم

  710/0  9  اي کاربران در تلگراممشارکت شبکه 

  -  1  میزان استفاده از تلگرام
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  هویت بازاندیشانه

  )متغیر وابسته(

  725/0  6  ذائقه موسیقی 

787/0  
  701/0  7  بازاندیشی در بدن

  704/0  14  مدیریت بدن

  738/0  5  هویت شخصی بازاندیشی

  

  هاي پژوهشیافته

    هاي توصیفی پژوهش یافته

آزمون شده است، لـذا دامنـۀ   دانشگاه سالۀ  30-18انیدانشجواز آنجایی که موضوع پژوهش حاضر بر روي 

و  19هـا  ها بیانگر آن اسـت حـداقل سـن در بـین نمونـه      ه یافتهکچنان ؛سنی محدودي را در برگرفته است

، بیشـترین  )سـال و پـنج مـاه    24(سـال  4/23هاي پـژوهش  میانگین سنی نمونه. سال بوده است 30حداکثر 

 – 23هاي پژوهش بیشتر در سنین نمونه ،همچنین .سال بوده است 24سال و میانه آن  21فراوانی مربوط به 

 .اندسال توزیع شده 24

 4/48 ایـن یافتـه     .زن بوده اند) نفر 198(درصد 8/51از نمونه هاي پژوهش مرد و ) نفر 186(درصد

لـذا ورود بـه   . انـد ها وارد شدهزنان و مردان به طور تقریباً برابري در این عرصهبیانگر آن است که 

توان این وضـعیت را بـه نفـع    البته می .هاي رسانه هاي نوین از جمله تلگرام جنسیتی نیستعرصه

 اي هسـتند و در درون خانـه بیشـتر از رسـانه    زنان هنـوز درون خانـه   که مردان مصادره و بیان کرد

. باشـد دلیل آن ورود کمتر به حوزه هاي اقتصادي و فرهنگی نسبت به مـردان مـی   -کنندمی استفاده

هـاي نـوین باعـث اضـمحالل رویکـرد      گذارنـد کـه رسـانه   ولی بسیاري بر چنین آماري صحه می

 .مردساالري تا حدودي بوده است 

 84(درصـد  9/21و  هاي پـژوهش مجـرد  از نمونه) نفر 300(درصد 1/78ها بیانگر آن است که یافته 

 . اندمتأهل بوده) نفر

 مربوط به تحصیالت مقطع کارشناسی بـوده و  ) نفر 241(ها بیانگر آن است که بیشترین فراوانییافته

هاي در سال. باشدمی) نفر 38(و کاردانی ) نفر 3(کمترین فراوانی مربوط به تحصیالت مقطع دکتري

-چنانچه بـا یافتـه   و هاي کشور هستیم ر دانشگاهاخیر شاهد رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی د

 . مقایسه گردد، این افزایش محسوس است) 1375( هاي پژوهشی آملیان
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  وضعیت عضویت در تلگرامتوصیف : 3جدول

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  گروه هاطبقات و   متغیر

یا عدم عضویت در  تیعضو

  تلگرامگروه هاي 

  -  8/13  53  درگروه تلگرامعدم عضویت 

  -  2/86  331  عضویت در گروه تلگرام

یا عدم عضویت در  تیعضو

  هاي تلگرامکانال

  -  3/32  124  عدم عضویت در کانال هاي تلگرام

  -  7/67  260  عضویت در کانال هاي تلگرام

اشتراك یا عدم به 

  اشتراك گذاشتن عکس

  -  1/59  227  عدم به اشتراك گذاشتن عکس

  -  9/40  157  اشتراك گذاشتن عکسبه 

مدت زمان استفاده از 

  شبکه تلگرام

  24  24  92  یک ساعت و کمتر

  3/52  4/28  109  دو ساعت

  1/70  7/17  68  سه ساعت

  100  9/29  115  چهار ساعت و بیشتر

  -  100  384  مجموع

 

 تلگرام عضویت ندارندي گروه هاهاي پژوهش در درصد از نمونه 8/13دهند که یافته ها نشان می، 

در یی که هـر فـرد   گروه هامیزان . ي تلگرام عضویت دارندگروه هادر ) نفر 331(درصد 2/86ولی 

 ،همچنـین . )4جـدول  ( گروه بـوده اسـت   2و مد  3گروه، میانه  38/3عضویت دارد، با میانگین آن 

عضویت دارنـد و   تلگرام هايکانالدرصد از نمونه هاي پژوهش در  7/67دهند که ها نشان مییافته

هـاي  درصد از نمونه 5/31که  آنیافتۀ قابل توجه دیگر . هاي تلگرام عضویت ندارنددر کانال 3/32

درصـد دو سـاعت و    3/26درصد سه ساعت،  2/18. کنندپژوهش بیش از چهار ساعت استفاده می

 . کننددرصد نیز یک ساعت و کمتر از شبکۀ اجتماعی تلگرام استفاده می 24

 اي بوده است کـه در سـطح سـنجش فاصـله     4 در واقع متغیرهاي مستقل و وابسته به شرح جدول

اقل و حـداکثر  هاي میانگین، میانه، مد و حداین متغیرها با شاخص ،براي توصیف .اندسنجیده شده

  .اندبیان شده

  هاي آناز مولفهاي جهت متغیرهاي مستقل، وابسته و هر یک توزیع پارامترهاي سنجش فاصله: 4جدول

 اکثرحد حداقل انحراف استاندارد مد میانه میانگین تعداد گویه مولفه هاي متغیر مستقل و وابسته

عضویت در 

  شبکۀ تلگرام

 14 0 89/1 2 3 38/3  1  گروه هامیزان عضویت در 

 13 0 001/2 2 3 07/3  1  میزان استفاده از کانال تلگرام
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متغیر (

  )مستقل

 5 0 21/1 5 4 9/3  1  تلگرام کریاستفاده از است زانیم

 5 0 01/1 3 3 47/2  1  استفاده از امکانات ربات تلگرام

 40 9 16/5 3 5/3 6/3  9  اي کاربران در تلگراممشارکت شبکه

 5 1 02/1 5 4 06/4  1  میزان استفاده از تلگرام

هویت 

  بازاندیشانه

متغیر (

  )وابسته

 30 6 17/4 3 3 1/3 6  ذائقه موسیقی

 35 7 5/5 3  6/3 34/3 7  تصور از  بدن

 70 14 3/10 3 1/3 93/2 14  مدیریت بدن

  25  5  9/4  3  7/3  28/3  5  هویت شخصی بازاندیشی

  160  32  13/21  3  /35  16/3  32  مجموع

 

  )هاي پژوهشآزمون فرضیه(ها  تبیینی یافته نتایج) ب

پرداختـه  هـا  و آزمون کفایـت نمونـه  هاي پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها  براي آزمون فرضیه

  .شود می

  آزمون نرمال براي متغیرهاي پژوهش  

. اسمپرنف سنجش شده است -با آزمون کولموگروف  ریمتغ 10مشاهده شده،  يرهایمتغ عیتوز یبررس يبرا

اسـت کـه از    05/0تـر از  بزرگهـا  همه شاخص يمحاسبه شده برا) sig(يداریآزمون، سطح معن جیطبق نتا

 يرهایمتغ عیتوز بودنآزمون نرمال  جینتا. شده است تیحما مشاهده شده يرهایمتغ همه عینرمال بودن توز

  .شده است هیارا 5 مشاهده شده در جدول

  اسمیرنوف -هاي سنجش شده با استفاده از آزمون گولموگروفنتایج توزیع شاخص: 5جدول

  P-value  اسمیرنوف-کولموگروف Z  انحراف معیار  تعداد  شاخص ها

  101/0  198/1  68/0  384  گروه هامیزان عضویت در 

  301/0  461/1  76/0  384  میزان استفاده از کانال تلگرام

  324/0  204/1   71/0  384  تلگرام کریاستفاده از است زانیم

  265/0  302/1  78/0  384  استفاده از امکانات ربات تلگرام

  564/0  115/1  81/0  384  اي کاربران در تلگراممشارکت شبکه

  315/0  547/1  73/0  384  میزان استفاده از تلگرام

  241/0  367/1  77/0  384  ذائقه موسیقی

  087/0  776/1  78/0  384  تصور از  بدن
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  153/0  325/1  0/ 76  384  مدیریت بدن

  281/0  572/1  63/0  384  هویت شخصی بازاندیشی

  355/0  01/1  58/0  384  مجموع هویت بازاندیشانه

 

  آزمون بارتلت و شاخصKMO  

که براي بررسـی   باشد کفایت نمونه مورد بررسی می بررسی ،از پیش نیازهاي استفاده از معادالت ساختاري

ها متغیرهاي آزمون کفایت نمونه 6جدول .استفاده شده است KMOبرداري این مهم، از آزمون کفایت نمونه

  .پژوهش را نشان می دهد

گیري معـادل  زیرا مقدار کفایت نمونه، است که بیانگر کفایت حجم نمونه است 7/0بیش از  kmoشاخص 

  . باشد بنابراین میزان نمونه براي استفاده از معادالت ساختاري مناسب می. است 959/0با 

  . شودنمونه براي تحلیل عاملی مناسب ارزیابی می ،است. 05کوچکتر از  sig با توجه به اینکه مقدار

  براي متغیرهاي پژوهشKMOآزمون بارتلت و شاخص : 6جدول

 نمونه برداريآزمون کفایت   0/  959

 آزمون کرویت بارتلت شاخص کرویت بارتلت  7982/ 147

 درجه آزادي  561

 سطح معنی داري  0/ 001

  

  هاي پژوهشآزمون فرضیه

ها بر مبناي معادالت ساختاري ابتدا آزمـون  فرضیه بوده است که براي آزمون فرضیه 6پژوهش حاضر داراي 

هاي آن با توجـه بـه حجـم  قـادر بـه عیـان       یافته که براي توزیع نرمال گرفته شد رنوفیاسم -کولموگروف

ها بر مبناي مدل سـاختاري آزمـون   فرضیه lisrelافزار نرم دربنابراین  .استنیست، ولی بیانگر توزیع نرمال 

  . شدند
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  در حالت استاندارد روابط بین متغیرها: 2شکل

 
  

  Tvalueحالت بین متغیرهاي پژوهش در روابط معناداري :  3شکل
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 .دارد يدار یمعن ریثتأ شانهیباز اند تیتلگرام بر هو از شبکۀ مجازياستفاده ن  زایم .1

  اول نتیجۀ آزمون فرضیه: 7جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره 

84 /3  273/0   فرضیه تأیید  564/0 

ـ مبا استناد به پایۀ نظري تحقیق، انتظار این است که در جامعۀ آماري مورد مطالعـه،   اسـتفاده از شـبکۀ    زانی

تلگرام بـر   استفاده از شبکۀ مجازي زانیمضریب تأثیر  .تاثیر داشته باشد شانهیبازاند تیتلگرام بر هو مجازي

 58/2ه به اینکه آمار محاسبه شـده از مقـدار   با توج. است 8/3داراي آمارة  27/0با مقدار  شانهیبازاند تیهو

 99/0در سـطح اطمینـان    تأییـد فرضـیه  هاي آزمون آماري از توان الزم براي خصبزرگتر است، بنابراین شا

جامعـۀ  با استناد به شـواهد گـردآوري شـده از    . و در نتیجه فرضیۀ تحقیق تأیید شده است ردار هستندبرخو

 يمجـاز  ۀاسـتفاده از شـبک   زانیمباید پذیرفت که تهران شرق  اسالمی واحد دانشگاه آزاد آماري دانشجویان

  . دارد ریتأث شانهیبازاند تیتلگرام بر هو

 

 .دارد يدار یمعن ریثتأ شانهیباز اند تیبر هو هاي عضو در تلگرام گروه زانیم .2

  دومنتیجۀ آزمون فرضیه: 8جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره 

 تأیید فرضیه  564/0  21/0  07/3

بـا   21/0داراي ضـریب تـأثیر    شانهیبازاند تیبر هو ي عضو در تلگرامگروه ها زانیم ، 8 با توجه به جدول

تأییـد فرضـیه در سـطح اطمینـان      وبزرگتر  58/2آمار محاسبه شده از مقدار  از آن جا که. است 07/3آمارة 

  . تأیید شده استنیز تحقیق دوم باشد، فرضیۀ می 99/0

 .استفاده از کانال هاي تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد .3

  سوم نتیجۀ آزمون فرضیه: 9جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره   

 تأیید فرضیه  564/0  142/0  30/2

نشان داده شده است، ضریب تأثیر استفاده از کانال هاي تلگرام بـر هویـت    9 با توجه به آنچه که در جدول

کوچکتر و  58/2با توجه به اینکه آمارة معناداري محاسبه شده از مقدار . است 3/2با آمارة  14/0باز اندیشانه 

هم تحقیق سوم و در نتیجه فرضیۀ  باشدمی 95/0تأیید فرضیه در سطح اطمینان  ،بزرگتر است 96/1از مقدار 

  . تأیید شده است
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 .استفاده از استیکرهاي تلگرام بر هویت بازاندیشانه تأثیر معنی داري دارد .4

  چهارم نتیجۀ آزمون فرضیه: 10جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره 

 تأیید فرضیه  564/0  16/0  15/2

ـ تلگرام بر هو يکرهایاستفاده از استضریب تأثیر ،  10با توجه به جدول بـا   16/0بـا مقـدار    شـانه یبازاند تی

 ،بزرگتـر اسـت   96/1کوچکتر و از مقدار  58/2با توجه به اینکه آمار محاسبه شده از مقدار . است 1/2آمارة 

  . تأیید شده استنیز تحقیق چهارم و در نتیجه فرضیۀ  باشدمی 95/0تأیید فرضیه در سطح اطمینان 

 .م بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارداستفاده از ربات هاي تلگرا .5

  پنجم نتیجۀ آزمون فرضیه: 11جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره 

 فرضیه رد  564/0  01/0  62/0

 

 ياستفاده از ربات ها زانیمبا استناد به پایۀ نظري تحقیق، انتظار این است که در جامعۀ آماري مورد مطالعه، 

ـ بـر هو تلگرام  ياستفاده از ربات ها زانیمضریب تأثیر  که تاثیر داشته باشد شانهیبازاند تیبر هوتلگرام   تی

 96/1با توجـه بـه اینکـه آمـار محاسـبه شـده از مقـدار        . است 62/0داراي آمارة  01/0با مقدار  شانهیبازاند

و  99/0یه در سطح اطمینـان  هاي آزمون آماري از توان الزم براي تأیید فرضاست، بنابراین شاخص کوچکتر

با استناد به شواهد گردآوري شـده از جامعـۀ   . شده است ردو در نتیجه فرضیۀ تحقیق  نیستبرخودار  95/0

تلگرام  يهااستفاده از ربات زانیمباید پذیرفت که تهران شرق اسالمی واحد دانشگاه آزادآماري دانشجویان 

  . داردي نریتأث شانهیبازاند تیبر هو

 .داري داردمشارکت شبکه اي تلگرام بر هویت بازاندیشانه تأثیر معنی .6

  ششم نتیجۀ آزمون فرضیه: 12جدول

  نتیجه R2 ضریب تعیین   استاندارد T ß آماره 

 تأیید فرضیه  564/0  23/0  15/3

بـر هویـت   تلگـرام   يمشارکت شبکه انشان داده شده است، ضریب تأثیر  12 با توجه به آنچه که در جدول

بزرگتـر   58/2با توجه به اینکه آمارة معناداري محاسبه شده از مقـدار  . است 15/3با آمارة  23/0بازاندیشانه 

  .تأیید شده استهم تحقیق ششم فرضیۀ ، باشدمی 99/0تأیید فرضیه در سطح اطمینان  . است
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متغیر  6که قدرت تبیین کننده  بیانگر آن استگردد هاي پژوهش حاصل می آنچه از مجموع فرضیه ،در واقع

بـه   هویـت بازاندیشـانه  درصد از واریـانس متغیـر    56/0حدود که  به این معنا ؛است 564/0مستقل برابر با 

از امکانـات ربـات    اسـتفاده ، تلگرام کریاستفاده از است زانیم، استفاده از کانال تلگرام زانیموسیله متغیرهاي 

تبیـین و  استفاده از تلگرام  زانیمو کاربران در تلگرام مشارکتمیزان ي تلگرام، گروه هادر  تیعضوم، تلگرا

  .درصد باقیمانده متعلّق به متغیرهایی است که در پژوهش لحاظ نشده است 43توجیه شده و 

  برازش مدل تحقیق

-واریـانس کوواریـانس مشـاهده شـده یـا مـاتریس       -برازش مدل به این معنی است که ماتریس واریـانس 

بینی شده توسط مدل باید مقادیري نزدیک به هم داشته باشد یـا اصـطالحاً بـرازش داشـته      کوواریانس پیش

در مـدل  . مدل داراي بـرازش بیشـتري اسـت    ،تر باشند هر چه مقادیر ما در دو ماتریس به هم نزدیک. باشند

  . که مدل داراي برازش کافی باشد توان به برآوردهاي مدل اعتماد کرد یابی معادالت ساختاري هنگامی می

  13هاي پـژوهش بـه شـرح جـدول    هاي نیکویی برازش ناشی از تحلیل عامل تأییدي گویهشاخص ،در واقع

  .است

  شاخص هاي برازش متغیرهاي پژوهش: 13جدول 

  وضعیت  مقدار قابل قبول  مقدار کسب شده  هاشاخص

GFI 923/0   برازش مطلوب  90/0بیشتر از  

AGFI  961/0   برازش مطلوب  90/0بیشتر از  

CFI  938/0   برازش مطلوب  1و  90/0بین  

Chi-Square 68/2   برازش مطلوب  3مقدارکمتراز  

  

مـورد   اییـدي ت یتعامل مدل برازش ارزیابی منظور به بررسی مورد هايشاخص کلیه فوق جدول به باتوجه

  .است شده تایید مدل اینبرازش  کهگفت  توانمی مطلب این به باتوجه. اند قرارگرفته پذیرش

  گیرينتیجهبحث و 

جاي خود که روابط رو در رو،  يجامعه ا ؛مجازي استاي جامعه ،گر آن است که جامعۀ ایرانییافته ها بیان

این وضعیت بیانگر آن است که ذهنیت دانشجوي ایرانی مجازي شده و تمرکز  .داده اندبه روابط مجازي را 

دهد که در میان این ها نشان می به طوري که یافته ؛هاي مجازي قلب ایرانی را درنوردیده استبر این شبکه

امـا ایـن   . هاي مجازي پیشی گرفته و بر بازاندیشی ایرانی مسلط شده اسـت تلگرام بر دیگر شبکه  ،ها شبکه
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ي عضـو  گروه هابلکه  ،عضویت فقط مبتنی بر روابط دوستانه شخصی به مانند روابط رو در رو نبوده است

کننـد،  معتقد است مردم ایران تلگرامی فکر مـی ) 1394(همچنان که کاظمی .را نیز در بر می گیرددر تلگرام 

فرد فقـط بـا    ،در جوامع گذشته .بینند و به یک معنا زندگی اجتماعی ایرانی، تلگرامی شده استتلگرامی می

آن  عضـاي ا کـه بیشـتر   گروه هااین  در ولی بوده است، گرفت و روابط صمیمیمی قرار  آشنایان در ارتباط

شود و یا تنها چند نفر یی عضو می شود که فقط با لینک وارد میگروه هابراي فرد ناشناخته هستند، فرد در 

  .عضویت دارند گروه هااز دوستان یا آشنایان در این 

ـ  ریثأت شانهیباز اند تیبر هو ي عضو در تلگرامگروه ها زانیم "این فرضیه از پژوهش که    "دارد يدار یمعن

ي عضـویت، هویـت   گـروه هـا  یعنی بـا افـزایش    ؛کنداین فرضیه را تأیید می) 1393(همسو با کیانپور نتایج

کـه بـر روي فیسـبوك    ) 1392(پور و همکاراننتیجۀ پژوهش عدلی ،در واقع. یابدبازاندیشانه نیز افزایش می

شود با افراد مختلف باعث می گروه هاعضویت افراد در . همسو با این یافته بوده استنیز انجام شده است، 

نـوعی بازاندیشـی را    ،این برخوردهـاي متفـاوت  . از لحاظ فرهنگی، مذهبی، قومی، زبانی و غیره آشنا شوند

یا زبان خاصی کنند، از فرهنگ، دین، قومیت کند که افراد عضو در گفتگو با دوستان تجدید نظر میایجاد می

شوند که نسـبت بـه بـدن و موسـیقی بـه      با سبک فکري متفاوت آشنا می گروه هاکنند و یا در این دفاع می

اندیشد و ممکن است در آن تردید کند و یـا  لذا فرد به سالیق و عالیق خود می .احتمال زیاد متفاوت باشند

ها نیز تأثیرگذاري مبتنی بر در کانال .ود استهاي تلگرامی نیز مشهاین وضعیت در کانال. شودبر آن مصمم 

شـده   تأییـد این فرضـیه  بدین سان  .دشوها از لحاظ فکري و رفتاري ایجاد میتنوعی است که در این کانال

البته از آنجایی که این  ".استفاده از کانال هاي تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنی داري دارد"است که 

بر ایـن اسـاس میـزان تـأثیر      .این تنوعات کمتر است ،شودافراد معدودي کنترل و نظارت میها توسط کانال

رسـد بیشـتر وابسـته بـه     این میزان تأثیر نیز بـه نظـر مـی   . ها بسیار بیشتر بوده استنسبت به کانال گروه ها

  . هاي مختلف باشدعضویت مخاطبان در کانال

ایـن  . کننـد استیکرهاي مورد عالقه خـود را دریافـت مـی    و ازندسامروزه غالب افراد استیکرهاي خود را می

افـراد از   .گـردد استیکرها بسیاري از مواد به شکل مخالفت، نقد، اعتراض، خشم، ناراحتی و غیـره بیـان مـی   

کننـد و  دهند، از گفتار و رفتار دیگران تعمق میطریق استیکرها احساسات و حتی عقالنیت خود را بروز می

دهنـد کـه بـدین    ن در غالب موارد با استیکر هویت خود و طرف مقابل مورد بازاندیشی قرار مـی در مقابل آ

شود لذا این فرضیه از پژوهش تأیید می .سان استیکرها یکی از عامل اساسی و قوي در بازندایشی بوده است
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هـا   ربـات  مـورد امـا در   ."استفاده از استیکرهاي تلگرام بر هویت بازاندیشـانه تـأثیر معنـی داري دارد   "که 

-ها منبع اطالعاتی و آگاهی اند، در واقع رباتمواجه بوده ها رباتبه ندرت با افراد . وضعیت متفاوت است

لذا این فرضیه از  .گرددبخشی نیست، داراي روابط مستقیم افراد با هم نیستند و بندرت عامل بازاندیشی می

 ."دارد يدار یمعن ریتأث شانهیباز اند تیتلگرام بر هو يهااستفاده از ربات "پژوهش رد شده است که 

 اي اسـت کـه همسـو بـا    فرضـیه  "مشارکت شبکه اي تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنـی داري دارد "

میـزان مشـارکت   که  دهدینشان مهمچنین این آزمون . معنادار شده است) 1391(پژوهش معمار و همکاران

همچنـان کـه معمـار و    . هـاي آن تـأثیر معنـاداري دارد   هویت بازاندیشانه و همـۀ مؤلفـه  در شبکه تلگرام بر 

به این نتیجه رسیدند که مشارکت چه بر مبناي مشارکت مشـاهده صـرف، چـه بـر مبنـاي      ) 1391(همکاران

در  و یا مشارکت بر مبناي تولید و انتشار پیام باشـد، تـأثیري   )کپی مطالب دیگران(مشارکت با انتشار صرف

ایـن  ) 121: 1392(عـدلی پـور و همکـاران   . است گرایش به هویت جوانان به ویژه هویت بازاندیشانه داشته

که این نتیجه همسو با یافتۀ پـژوهش حاضـر بـوده    وي تلگرام، بلکه بر فیسبوك آزموده اند فرضیه را نه بر ر

  .است

، )1391(پـور  ، عدلی)1390(همکاران و ، دادگران)1384(، شالچی)1385(خطیبی و ذکایی پژوهش هايیافته

 از سـتفاده او مجـازي  فضـاي  در حضـور  کـه  امراسـت  ازایـن  نیزحاکی)  2009(و گراسموك ) 2007(کلی 

  .شودمی جوان کاربران ویژهبه  کاربران بین در مدرن هویت تقویت و گیري شکل باعث ، اینترنت

تأمـل و بازاندیشـی   در هر امـري  توان گفت همچنان که برگر معتقد است امروزه افراد مدام به طور کلی می

هـاي  پرسند کیستند و چطور بایـد زنـدگی کننـد، شـبکه    شوند که مدام از خود میطوري تربیت می و دارند

ظـر شـیوه   بنابراین مطابق این ن. مجازي به ویژه تلگرام یکی از مهمترین عرصۀ هویت بازاندیشی شده است

کنـد ولـی   مشارکت و میزان مشارکت در تولید یا انتشار خبر و اطالعات مهم است، فرد مدام بازاندیشی می

در خصوص چگونگی هویت بازاندیشی میزان مشارکت، شیوه مشارکت، ارتباط باافراد خاص، محتواي این 

پیچیـدگی   هویـت  مجـازي،  فضاهاي گیري شکل و اطالعات عصر آمدن پدید با .مؤثر است... مشارکت و 

 وجـودي  و خصـایص طبیعـی   و الزامـات  از فـارغ  توانـد  مـی  کاربري هر فضا، این در. است یافتهتري بیش

 جریـان،  این. دهد قرار دیگران در معرض و بنمایاند خواهد، می که طور آن را خود و شود ظاهر خویشتن،

 و تـاریخ  از فـارغ  و شـود  رهـا  درجات به محلی، و هاي گروهی هویت تنگ پیله از فرد که شود می سبب

 از. اسـت  مجـازي  فضـا،  ایـن  در هویت که پیداست ناگفته. کند سیر فضاهاي مجازي در خویشتن، فرهنگ
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 در امتـداد  حرکت با و گذارد می سر پشت را اجتماعی و سیاسی فرهنگی، مرزهاي تمامی که فرد اینجاست

  .رودمی سو آن و سو این سادگی به مکان، و زمان بردارهاي

افزارهـا را   توانیم جلوي تولید را بگیریم بایـد اسـتفاده درسـت از ایـن نـرم      ما نمیوقتی  گفتدر پایان باید 

بـر شـبکۀ تلگـرام بـه دلیـل        هـا  ریـزي ها و برنامهسیاستگذاري گرددپیشنهاد می از این رو،  .مآموزش دهی

هـم    براي تقویت هویت اخالقی، سیاسـی، ملـی و مـذهبی     .فراگیري این شبکه در بین جوانان متمرکز شود

ریزي کرد، زیرا بیش از برنامه ویی توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه افتتاح گروه هاتوان کانال یا می

  . عضویت دارند گروه هاها و درصد جوانان در کانال 70

هاي مفید در و کانال گروه هابه تبلیغ خود، همچنین براي بازاندیشی در خود و براي تشویق به تفکر دربارة 

برنامه هاي توان می ؛ به عنوان مثال،کرد ها پرداخت و جوانان را تشویق به عضویت در این کانال حوزهاین 

متناسـب بـا سـنین     کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که

یا مسـابقاتی بـراي سـاخت     آنها را الگوي خود قرار دهند تا باشد، پخش و منتشر گرددمی سالگی 40 -20

  .را در جامعه ترویج دادبهترین استیکرها در تلویزیون اعالم کرد تا بتوان این استیکرها 
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Nowadays, virtual networks has been effective is generally and Telegram is 
specifically On all spheres of social life In particular identity. One of the most 
important type of identity is reflexive identity. Accordingly, the present study 
aims to The effect of Join the network "telegram social messenger" on the 
growth of youth reflexive identity. for achieve this goal study on students at east 
Tehran Azad University that have the focus at 1395 that all students are 11749 
people, So using a Cochran formula have selected 374 people, and 384 samples 
for further credit replies to evaluate hypotheses based on random incidental 
sampling, and then the questionnaire was distributed and analyzed based on spss 
and lisrel. The results indicate that 94.3% of the research samples are in virtual 
networks, 88.8% of the research samples are in telegram, 86.2% in telegram 
groups and 67.7% in telegram channels.The findings also show that the 
coefficient of influence of the use of the virtual telegram network with a value 
of 0.27, the number of members in the telegram with an effect coefficient of 
0.21, the use of channels Telegram with a coefficient of influence of 0.14,and 
the participation of the telegram network with a coefficient of influence of 0.23 
at a confidence level of 0.99 on reflexive identity. the use of telegram stickers 
with a coefficient of influence of 0.16 at a confidence level of 0.95 .results 
indicate that it is necessary to rethink the identity of having to communicate 
with other people in these networks, when placed in virtual communication Or 
participate in these networks. 

Key words: Social Networking, Instant Messaging Networks, Telegram, 
Indentity and Reflexive Identity 


