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این مطالعه با هدف تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی جوانان توس��ط ش��بکه های اجتماعِی مجازی انجام 
شد. چارچوب نظری با استفاده از نظریه »کاشت«، نظریه گیدنز و نظریه »جامعه شبکه ای« کاستلز تدوین شد 
و داده ها با روش پیمایش��ی و با بهره گیری از یک پرسش��نامه محقق ساخته از 384 نفر از جوانان 18 تا 35  ساله 
شهر تهران گردآوری شد. نمونه گیری از طریق فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای چندمرحله ای صورت گرفت. 
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که 15/5 درصد از تغییرات هویت اجتماعی جوانان 
توس��ط ش��بکه های اجتماعِی مجازی تبیین می ش��ود که میزان قابل توجهی اس��ت. از طرفی، میزان اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی توئیتر و فیسبوک، علی رغم گس��ترش در میان کاربران توان تبیین متغیر هویت اجتماعی را 
نداشتند و بیشترین میزان تبیین کنندگی متعلق به میزان استفاده از یوتیوپ با 0/295 بود که کل تاثیرات این متغیر 
ش��امل رابطه مس��تقیم و غیرمستقیم بود. دومین ش��بکه اجتماعی تاثیرگذار در تبیین این متغیر نیز سروش بود که 

برعکس توئیتر، تاثیر معکوس در تبیین هویت اجتماعی جوانان داشت.
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مقدمه 
هویت اجتماعی به معنای ویژگی هایی است که از طریق دیگران به یک فرد نسبت داده می شود. این ویژگی ها 
را می توان نشانه هایی تلقی کرد که نشان می دهند هر شخصی معینی، اساسا چه کسی است. در عین حال، این 
ویژگ��ی ها ش��خص مذکور را به افراد دیگر مربوط می کند که همین خصوصی��ات و کیفیات را دارند. همچنین، 
هویت ه��ای اجتماع��ی بعد جمعی دارند. آن ها مش��خص می کنند که افراد چگونه "ش��بیه" دیگران هس��تند. اگر 
هویت های اجتماعی نش��ان دهنده ش��یوه های همس��انی افراد با دیگران هس��تند، هویت ش��خصی ما را به عنوان 
اف��رادی ج��دا و مجزا از یکدیگر متمایز می کند )گیدنز، 1386: 46(. ویژگی های افراد که هویت جمعی آنان را 
نشان می دهد، در روابط متقابل اجتماعی مشخص می گردند که در سده بیست و یکم بخشی از روابط اجتماعی 
که در قالب روابط چهره به چهره در جوامع سنتی رواج داشت، به روابط الکترونیک در فضاهای مجازی منتقل 

شده است و همین تغییر روابط احتمال تاثیرگذاری بر هویت اجتماعی را خواهد داشت.
   جامعه  ش��بکه ای، جامعه ای اس��ت که در آن ترکیبی از ش��بکه های اجتماعی و ش��بکه های رسانه ای، مبانی و 
س��اختارهای کلیدی جامعه را در هر س��ه سطح )فردی، س��ازمانی و اجتماعی( شکل می دهد. زمانی که جامعه 
به طور فزاینده توس��ط ش��بکه های اجتماعی و رسانه ای سازماندهی می ش��ود و ارتباطات خود را تغییر می دهد، 
ارتباط��ات چهره به چه��ره افراد به ارتباطات مجازی از طریق ش��بکه رس��انه های اجتماعی تغیی��ر  کرده و فناوری 
دیجیتالی جایگزین ارتباطات فردی شده است. این بدان معناست که شبکه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی 
مجازی، ماهیت و معنای س��ازمان ها و س��اختارهای اجتماعی را تغییر داده اند )ون دایک، 2012: 29(. در این 
مقال��ه نیز تبیین تغییرات هویت اجتماعی جوانان بر اس��اس متغیرهایی که ویژگی های فضای مجازی را تعریف 

می کنند، مورد توجه قرار گرفته است.
   نیازهای جوانان که قبال توسط خانواده برطرف می شد، امروزه از سوی رسانه های جدید مرتفع می گردد. مثال 
در گذشته دوست یابی تحت نظر والدین صورت می گرفت، اما اکنون برخی از جوانان با استفاده از سیاست های 
دوس��ت یابی، گفتگوی گپ و امثال آن ها، قادرند با افراد گوناگون و با فرهنگ های مختلف آش��نا ش��وند. کاربران 
اینترنت برخالف نس��ل اول که در فضای واقعی و حقیقی فعالیت می کردند، امروزه در فضای مجازی مش��غول 
هس��تند. بر همین اساس، بس��یاری از کارکردهای خانواده در جامعه پذیری افراد به وسیله این رسانه های تعاملی 
در محیطی مجازی صورت می گیرد )بوربور حس��ین بیگی، 1383: 53(. بنابراین اینترنت دارای قابلیتی اس��ت 
که به واس��طه ی آن افراد می توانند خودهای جدیدی را در دنیای جدید بس��ازند. این امور ممکن اس��ت در دنیای 
مادی اصال وجود خارجی نداش��ته باش��ند یا فرد به زعم خویش قادر به دس��تیابی آن نباش��د- این ها اس��تفاده از 
فضای مجازی را برای کاربران جذاب تر می کنند. بدین ترتیب، وب به مکانی برای معرفی و نمایش ش��خصیت 
فرد تبدیل می ش��ود. البته قضیه به همین جا ختم نمی ش��ود،؛ زیرا امکان دارد که تصویر ارائه ش��ده از س��وی یک 
فرد بر روی وب، توسط دیگران به صورت های غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر شود )اسلوین، 1380: 156(. 
حت��ی امکان معرفی خود در وب گاه های مختلف به صورت ه��ای گوناگون وجود دارد؛ به طوری که افراد بتوانند 
در جریان ارتباط گیری، »هویت الکترونیک چندگانه«" برای خود بس��ازند و هر بار خود را به یک صورت نش��ان 
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دهند. تلویزیون و س��ایر رس��انه ها فاقد این ویژگی خاص فضای مجازی اند. دیدگاه های متعارف درباره هویت 
ب��ه دنب��ال کلیت س��ازی درباره مفهوم هویت و یکپارچه نش��ان دادن آن هس��تند و تاثیر کل��ی آن را بر فرد در نظر 
می گیرند )بل، 2017: 12(. گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و رجوع کمتِر جوانان به رسانه های 
جمعی مانند تلویزیون و رادیو حکایت از ش��کل جدیدی از ارتباطات دارد که در خالل این روابط جدید ممکن 
اس��ت بس��یاری از باورهای زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و دچار تغییر نماید. از سوی دیگر، همه  این 
ارتباطات در بس��تری از امکانات فناورانه و اینترنتی امکان پذیر است که در جامعه  شبکه ای امکان آن برای عموم 
جوانان فراهم ش��ده اس��ت. اما مس��ئله  پژوهش از جایی آغاز می گردد که مش��ارکت در این شبکه های اجتماعِی 
مجازی، ابعاد گس��ترده ای از گفتگوهای دوس��تانه و صمیمی برای گذران اوق��ات فراغت تا تولید محتوای علمی 
را در بر می گیرد و همین گس��تردگِی فعالیت های در فضای مج��ازی می تواند با تاثیرات هویتی در جوانان همراه 
باش��د که ش��ناخت این تاثیرات از مسائلی است که با همه گیر شدن مش��ارکت های اجتماعی در فضای مجازی 
مورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته است. بنابراین پژوهشگر در صدد است تا به این مسئله بپردازد که شبکه های 
اجتماعِی مجازی چه تاثیراتی در شکل گیری هویت جتماعی جوانان که بیشترین تاثیر را از حضور و فعالیت در 

فضای مجازی می گیرند، دارد.
   در جامعه جدیدی که در حال رخ نمودن اس��ت، ش��اهد دگرگونی س��اختاری در تولید، قدرت و نیز روابط 
اجتماع��ی می باش��یم. این دگرگونی ها به تغییر بنیادین مش��ابهی در ش��کل های اجتماعی م��کان و زمان و ظهور 
فرهن��گ جدی��د منجر می ش��ود. در جامعه ش��بکه ای، ارتباطات رودررو، ج��ای خود را به ارتباطات واس��طه ای 
می دهد یا به وسیله آن تکمیل می شود. اشکال ارتباط بین ارتباطات جمعی و میان فردی یا به عبارتی، ارتباطات 
کامپیوت��ری، مجموعه گس��ترده ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده اس��ت. در این جامعه نوظهور، قلمرو 
فرهنگی دس��تخوش تحوالت ش��گرفی می ش��ود و در این قلمرو، الگوهای مشابه ش��بکه ای شدن، انعطاف پذیر 
و ارتباط��ات نمادین زودگذر، بر محور یك نظام منس��جم رس��انه های الکترونیکی و به طور مش��خص اینترنت، 
به وجود می آید. بنابراین می توان گفت که جامعه ش��بکه ای، جامعه ای اس��ت که در آن ش��بکه های رسانه های و 
اجتماعی، ش��کل دهنده شیوه های مهم سازمان و س��اخت های مهم اجتماعی اند. در جامعه شبکه ای ارتباطات 

رودررو، جای خود را به ارتباطات واسطه ای می دهد یا به وسیله آن تکمیل می شود )مهدی زاده، 1382: 2(.
   در دنی��ای واقعی، کنش گران با توجه به نش��انه های بافت اجتماعی ب��ا یکدیگر تعامل می کنند، اما در دنیای 
مجازی بسیاری از نشانه های مزبور حضور ندارد و کنش گران ناچارند در غیاب آن ها با یکدیگر تعامل نمایند. 
فقدان نشانه های بافت اجتماعی در ارتباط های اینترنتی، تأثیر مهمی بر چگونگی ابراز هویت شخص در فضای 
مجازی دارد. در اینترنت می توان از طریق تغییر سن، جنس، ویژگی های فیزیکی، شخصیت و سایر خصوصیات 
فردی، سبِك بودن خود را تغییر داد یا به تجربیات بزرگی در زمینه هویت دست زد )کرم الهی، 1390: 161-2(. 
ف��رد در فضای مج��ازی برخالف زندگی واقعی، می توان��د با بهره گیری از ابزارهای اینترنت��ی، در مورد چگونگی 
نمای��ش خ��ود برای دیگران تصمیم بگی��رد. به بیان دیگر، این که کارب��ران صدا یا تصویر او را بش��نوند یا ببینند، 
 گزینش��ی و اختیاری اس��ت. همین امر می تواند زمینه ساز بروز گسس��تگی میان هویت کاربر و 

ً
موضوعی کامال
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زندگی واقعی یا هویت او در دنیای س��ایبر ش��ود. هویت فرد متأثر از انواع نقش های اجتماعی مورد انتظار، ابعاد 
 واحد یکپارچگی و تعادل نسبی 

ً
گوناگونی دارد. این ابعاد چندگانه، در ش��رایط طبیعی زندگی اجتماعی، معموال

هستند، اما در فضای مجازی به دلیل سّیالّیت شدید هویت، ممکن است دچار گسستگی و عدم تناسب شوند- 
گرچه امکان هم آهنگی و ارتقا نیز وجود دارد. 

   ش��بکه های اجتماع��ی مجازی ب��ا کارکردهای دوگان��ه ای که دارن��د و نقش های متضادی ک��ه در فرایندهای 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی جامعه بازی می کنند، به یکی از پرس��ش های اساس��ی برای ش��ناخت جای��گاه این عامل 
فرهنگی- اجتماعی تبدیل ش��ده اند. ش��بکه های اجتماعِی مجازی از یک س��و، به نظر می رسد که کامال فارغ از 
هر گونه نظارت دولتی باشند و فضایی آزاد را برای کاربران به وجود آورند که در آن فضا بتوانند تمرین دمکراسی 
کنند؛ دمکراس��ی ای که در نتیجه گفتگو و بحث ایجاد می گردد و منجر به رش��د فردی و ذهنِی افراد برای پذیرش 
توس��عه  اجتماعی می گردد. در مقابل، ویژگی های این فضا که به مالکیت ش��خصی و کنترل روابط فردِی افراد به 
واس��طه  برخی قابلیت ها اهمیت می دهد، تمرین دمکراس��ی را تا اندازه  زیادی با ابهاماتی رو به رو می س��ازد. در 
س��وی دیگر، دولت ها و حکومت ها هس��تند که اگرچه از این فضا برای قدرت نمایی و ارتباط با س��ایر کشورهای 
اس��تفاده می کنند، اما س��عی دارند ت��ا این فضاها را از مالکیت و کنترل ش��خصِی افراد خ��ارج و بر آن ها نظارت 
کنند. این روند در همه  کش��ورهای جهان پیگیری می ش��ود و دیده شده که حتی بزرگترین شرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنتی نیز در نظارت و کنترل این فضاهای مجازی ورود پیدا می کنند. نظارت بر ش��بکه های مجازی 
در کش��ورهای در حال توس��عه و توسعه نیافته با شدت بیشتری دنبال می ش��ود. بر این اساس است که امنیتی که 
کاربران در فضای مجازی به دنبال آن هستند و برای تاثیرگذاری در مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی از آن استفاده 
می نمایند، تحت الش��عاع سیاس��ت های کالن در حوزه های سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد. اما این کارکردهای 
چندبعدی در میان جوانان به دلیل ویژگی های سنِی آنان، بدون توجه به پیامدهای احتمالی نادیده گرفته می شود 
و امکان بروز فردیت در این فضاها را به عنوان اولویتی برای مشارکت در نظر می گیرند. از این رو، تاثیرات روابط 
متقابل در شکل گیری هویت اجتماعی بخصوص در میان جوانان که متاثر از این فضا و ارتباطات در شبکه های 
اجتماعی مجازی هس��تند، ضرورت انجام این پژوهش را نش��ان می دهد که با ه��دف این تبیین تغییرات هویت 

اجتماعی توسط شبکه های اجتماعی مجازی انجام شده است.

مروری بر مطالعات انجام شده
محکم کار و حالج )1393( معتقدند ش��بکه های اجتماعی، نس��ل نوینی از وب س��ایت ها می باشند که مورد 
توج��ه کاربران جهانی عرصه فضای مجازی قرار گرفته اس��ت. از س��وی دیگر، هویت ب��ه مفهوم مجموعه ای از 
تعلقات مادی و معنوی افراد، در کلیه ابعاد و جوانب، بی ش��ک متأثر از فضای مجازی و به خصوص ش��بکه های 
اجتماعی مجازی خواهد بود. آنان آسیب مفروض بر هویت ایرانی– اسالمی را تغییر سبک زندگی خانواده ها به 
ش��مار آورده اند که منجر به افزایش طالق و نقض حریم خصوصی خانواده ها می گردد و معتقدند که بس��یاری از 
ایده ها و اندیشه هایی که در این گونه شبکه ها ترویج می شود، چون در تقابل کامل با ارزش ها و ایده های ایرانی-
اسالمی قرار دارد و حتی گاه به صورت متعمدانه از طریق دشمنان ترویج می شود، می تواند باعث فرسایش این 
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ارزش ها شده و در نهایت باعث فروپاشی برخی بنیان های هویتی مانند نهاد خانواده شود. اما عدلی پور، بهجت 
و خاکسار )1392( بدون آسیب شناسی تاثیر شبکه های مجازی در نهادهای اصلِی اجتماعی، سعی در شناخت 
نقش این ش��بکه ها در بازتعریف خویش��تن داش��تند و معتقدند حضور در فضای مجازی ش��بکه های اجتماعی 
همچ��ون فیس بوک، بنابر ویژگی ها، امکان��ات و کارکردهای خاص این فضا و با عنای��ت به وضعیت اجتماعی، 
سیاس��ی، فرهنگی جوانان در کالن ش��هرهای در حال گ��ذار، تأثیرات عمیقی بر جنبه ه��ای مختلف هویت و به 
تبع آن، س��بک زندگی کاربران ایرانی به ویژه دانش��جویان، به مثابه بزرگ ترین طیف مخاطبان و فعاالن این فضا، 
می گذارد. آنان دریافتند که بین مدت زمان عضویت، میزان اس��تفاده، میزان مش��ارکت و فعالیت، نوع اس��تفاده و 
نوع امکانات و قابلیت های ش��بکه اجتماعی فیس بوک رابطه وجود دارد و این عناصر منجر به بازاندیش��ِی فرد در 

هویت خویش می گردد.
   در مطالعاتی که در خارج از ایران انجام ش��ده، با اینکه ش��رایط اجتماعی و فرهنگی متفاوتی با کش��ور ایران 
دارند، اما همچنان میزان و چگونگِی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان مسئله ای اجتماعی مورد بحث 
اس��ت. کالیر )2013( پژوهشی با عنوان »تأثیر رس��انه بر شکل گیری هویت« انجام داده که مهم ترین نتایج آن، 
این بوده است که تأثیرات رسانه در رفتار و ایدئولوژی انعکاس داده می شود که این به نوبه خود هویت اجتماعی 
اف��راد را تح��ت تأثیر قرار می دهد. همچنی��ن در این پژوهش هویت به عنوان یک فرایند پویا در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت که تحت تأثیر رس��انه ها شکل خاصی به خود می گیرد. یافته های پژوهش تیلر )2012( نشان می دهد که 
ش��بکه های اجتماعی مجازی در ترکیب با نفوذ قدرت های غربی، حرکتی را به س��وی همگن س��ازی جهان آغاز 
کرده اند که این حرکت س��بب ایجاد تضاد و س��تیز در جهان و حرکت برخی ملت ها به سوی شکست و تضعیف 
هویت ملی و سنت هایشان شده است. همچنین وی معتقد است که به واسطه این شبکه های اجتماعی مجازی، 
افراد قابل توجهی در سراس��ر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار گرفته اند و با فرهنگ و عقاید بیگانه روبه رو ش��ده اند و 
در خصوص از دست دادن هویت های ملی و دینی شان احساس خطر کرده اند )به نقل از عدلی پور و همکاران، 

.)1393
   ج��ی ه��ارت )2011( دوران مختل��ف تحصی��ل را دارای نقش��ی تعیین کننده در اس��تفاده از این ش��بکه های 
اجتماعی می داند؛ به طوری که دوران مختلف تحصیلی بر روی اس��تفاده یا لذت بردن از سایت های شبکه های 
اجتماعی مؤثر است و هر چه سال های تحصیل باالتر می رود، رفتار و نگرش نسبت به استفاده از این شبکه های 
اجتماعی آنالین کاربردی تر و تأثیر کمتری بر هویت افراد خواهد گذاش��ت. کیت همپتن و بری ولمن )2010( 
می خواس��تند بدانند برخورداری از نعمت دسترس��ی به اینترنت مجانی و بس��یار پرس��رعت، بر انواع روابط بین 
ش��خصی افراد با دوس��تان، بستگان و همسایگان چه اثری می گذارد و به این نتیجه رسیدند که اینترنت از طیفی 
از پیوندهای اجتماعی قوی و ضعیف، ابزاری، عاطفی، اجتماعی و نس��بی حمایت می کند. روابط به ندرت در 
ارتباط کامپیوتری صرف محفوظ می مانند، بلکه به صورت ترکیبی از تعامالت بر خط و کنار خط وجود دارند. 
با وجود توان اینترنت برای خدمت به عنوان یک فناوری ارتباط جهانی، عمده فعالیت برخط میان افرادی اس��ت 

که نزدیک یکدیگر زندگی یا کار می کنند. 
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چارچوب نظری پژوهش
رس��انه های همگانی به طور معمول، ش��رط الزم و کافی برای تأثیرگذاری بر مخاطب به شمار نمی روند، بلکه 
آن ه��ا تنه��ا از طریق س��ایر عوامل که نقش واس��طه را بازی می کنن��د، می توانند دارای تأثیر باش��ند. عمل عوامل 
واسطه ای چنان است که سبب می شود رسانه ها تنها به صورت یك عامل کمك کننده در فرایند تأثیرگذاری عمل 
م��ی کنن��د و نه به منزله عامل تأثیرگذار. به عبارت دیگر، رس��انه های همگانی در فراین��د تأثیرگذاری بر مخاطب 
تنها نقش تقویت کننده ش��رایط موجود را بازی می کنند. این عوامل واسطه ای شامل فرایندهای انتخاب )ماندن 
ق��درت انتخابی، ادراك توس��ط مخاط��ب، انتخاب مخاطب برای این که خود را در معرض یك رس��انه قرار دهد 
و انتخاب نگهداری(، فرایندهای گروهی، هنجارهای گروهی، افکار رهبری و مانند آن هاس��ت. چنین موضعی 
که بر محدود بودن تأثیر رس��انه های همگانی داللت دارد، »قانون حداقل اثر« نامیده می ش��ود )هرمز، 1380: 

.)161
 نظریه کاشت1 یا پرورش گربنر2، بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می کنند و نیز 
کید دارد. فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهه  بر چگونگی تأثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان تأ
و اس��تفاده از رس��انه و واقعیت پنداری در محتوا و برنامه های آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به این صورت 
که س��اعت های متمادی مواجهه با رس��انه ای خاص باع��ث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه ه��ای موافق با محتوای 
رس��انه می ش��ود. درواقع، نظریه پرورش با تعیین میزان و نوع برنامه های مورد اس��تفاده از رسانه ها، میزان تأثیر را 
مطالعه می کند تا به س��از وکار و نحوه تأثیر دس��ت پیدا کند )عباسی قادی و خلیلی کاشانی، 1390: 81(. طبق 
نظر گربنر، »ارتباطات، تعامل از طریق پیام هاس��ت«؛ یك فرایند متمایز انس��انی که هم آفریننده  محیط نمادینی 
اس��ت که فرهنگ را می س��ازد و هم تحت هدایت آن محیط قرار دارد. بنابراین ارتباط جمعی )تولید انبوه محیط 
گاهی جمعی را کشت می کند، داللت دارد. اما  نمادین( بر قدرت سیاسی و فرهنگ و قدرت خلق پیام هایی که آ
این عمل، خود یك فرایند دوس��ویه اس��ت و حق تولید پیام نیز از قدرت اجتماعی نشأت می گیرد، گرچه احتمال 

دارد که قدرت اجتماعی از طریق حق تولید پیام به دست آید )مورگان و شاناهان، 1997: 5-4(.
   گیدنز، حیات اجتماعی را نه مجموعه ای از کنش های فردی و نه مجموعه ای از ساختارهای اجتماعی، بلکه 
به مثابه فرایندی تعریف می کند که مفهوم کلیدی آن، عمل اجتماعی اس��ت و دارای دو جنبه عاملیت و س��اخت 
اس��ت به عبارتی، س��اختارهای اجتماعی، هم واس��طه کنش اند یا کنش را ممکن می س��ازند و هم خود به وسیله 
کنش اجتماعی بازتولید می ش��وند )سیدمن، 1388: 191(. طبق نظریه ساخت یابی، عامل انسانی و ساخت در 
ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند، تکرار رفتارهای افراد، ساختارها را بازتولید می کند و به واسطه بازتولید ساختارها 
 ناشی 

ً
از سوی کنش انسانی، ساختارها برای کنش انسان ها محدودیت ایجاد می کنند. ساختار اجتماعی عمدتا

از فعالیت ه��ای روزم��ره افراد و تبعیت از قاعده اس��ت و س��اختار به آن قواعدی بر می گردد که در چنین کنش��ی 
نهفته است )کرایب، 1388: 144(. به عقیده کاستلز، یك ساختار نوین اجتماعی مسلط یعنی جامعه شبکه ای 
و ی��ك اقتص��اد نوین؛ یعنی اقتصادی اطالعات��ی- جهانی و یك فرهنگ نوین، فرهنگ مج��اِز واقعی را به عرصه 

1. Cultivation Theory
2. Gerbner
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وجود آورده اس��ت. منطق نهفته در این اقتصاد، جامعه و فرهنگ، زیربنای کنش و نهادهای اجتماعی در سراس��ر 
جهانی به هم  پیوس��ته خواهد بود )کاس��تلز، 1389: 417(. در جامعه شبکه ای پیش رو، افراد و جوامع در درون 
قالب های تازه، هویت های تازه ای می گیرند و در این میان، تعاریف تازه ای از انس��ان عرضه می ش��ود و در عین 
حال خود این شبکه تحت تأثیر قوای محّرکه داخلی دستخوش تغییرات دائمی و در نتیجه، ایجاد الگوهای جدید 
زیست و حیات در نقاط مختلف می شود )سلطانی فر، 1389: 71-69(. با توجه به نظریه های مربوط به هویت 
اجتماعی در جوامع ش��بکه ای و مدرن که توس��ط کاستلز و گیدنز مطرح شده و در چارچوب نظری از آن استفاده 
شده است، ویژگی های شبکه های اجتماعِی مجازی که در نظریه های ارتباطات مانند نظریه  کاشت وجود داشت 
نیز استخراج شد. از گزاره های علمِی متفاوتی که گافمن در ارتباط رسانه ها و تاثیرگذاری آن در تغییر هویت بیان 
می کرد، گیدنز یکی از پیامدهای مدرنیت را در بحران های ناش��ی از تکثر جس��تجو می کرد و مرجع خبری را که 
از روزنامه به رس��انه های جمعی تغییر کرده بود را تحلیل می نمود. در کنار نظریه  کاس��تلز که هویت را در ابعاد 
مختلف آن در جامعه  ش��بکه ای مورد بررس��ی قرار می داد، مدلی استخراج می ش��ود که بین ویژگی های مختلف 

مدل نظری بر اساس چارچوب، روابطی وجود دارد.
   نگرش کاربران به محتوای تولید ش��ده در این ش��بکه ها که می تواند انگیزه و هدف کاربران را برای اس��تفاده 
تحت تاثیر قرار دهد و موجب کاهش اس��تفاده یا افزایش اس��تفاده گردد، از ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی 
مجازی بود. روش��ن اس��ت که مش��ارکت در فضای مجازی هم با اهداف آنان در ارتباط اس��ت، اما صرفا میزان 
حضور در ش��بکه های مجازی به فعالیت و مش��ارکت منجر نمی گردد. از این رو، میزان اس��تفاده از ش��بکه های 
مجازی و مدت زمانی که کاربر در این شبکه ها عضویت دارد در کنار هدف از عضویت در شبکه های اجتماعی 
می تواند تغییرات مشارکت در فضای مجازی را نشان دهد. نوع شبکه هایی که هر فردی از آن استفاده می کند در 
این امر بسیار تاثیرگذار است که چه هدفی را دنبال کند. برای مثال، توئیتر به عنوان شبکه  اجتماعی ای که بیشتر به 
مس��ائل سیاسی می پردازد، فعالیت می کند و اینستاگرام به عنوان گالری هایی از خاطرات افراد که می تواند هدف 
افراد را متاثر سازد. از سوی دیگر، استقبال از شبکه های مجازی ای که خارجی هستند، پژوهشگر را بر آن داشت 
تا تاثیر میزان اس��تفاده از شبکه های مجازی داخلی را در تغییرات اهداف و انگیزه های استفاده از فضای مجازی 
بررس��ی کند. همه  متغیرهایی که نام برده ش��د، بر اساس چارچوب نظری می توانند در تغییرات هویت اجتماعی 

نقش مهمی داشته باشند.
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مقدمه 
هویت اجتماعی به معنای ویژگی هایی است که از طریق دیگران به یک فرد نسبت داده می شود. این ویژگی ها 
را می توان نشانه هایی تلقی کرد که نشان می دهند هر شخصی معینی، اساسا چه کسی است. در عین حال، این 
ویژگ��ی ها ش��خص مذکور را به افراد دیگر مربوط می کند که همین خصوصی��ات و کیفیات را دارند. همچنین، 
هویت ه��ای اجتماع��ی بعد جمعی دارند. آن ها مش��خص می کنند که افراد چگونه "ش��بیه" دیگران هس��تند. اگر 
هویت های اجتماعی نش��ان دهنده ش��یوه های همس��انی افراد با دیگران هس��تند، هویت ش��خصی ما را به عنوان 
اف��رادی ج��دا و مجزا از یکدیگر متمایز می کند )گیدنز، 1386: 46(. ویژگی های افراد که هویت جمعی آنان را 
نشان می دهد، در روابط متقابل اجتماعی مشخص می گردند که در سده بیست و یکم بخشی از روابط اجتماعی 
که در قالب روابط چهره به چهره در جوامع سنتی رواج داشت، به روابط الکترونیک در فضاهای مجازی منتقل 

شده است و همین تغییر روابط احتمال تاثیرگذاری بر هویت اجتماعی را خواهد داشت.
   جامعه  ش��بکه ای، جامعه ای اس��ت که در آن ترکیبی از ش��بکه های اجتماعی و ش��بکه های رسانه ای، مبانی و 
س��اختارهای کلیدی جامعه را در هر س��ه سطح )فردی، س��ازمانی و اجتماعی( شکل می دهد. زمانی که جامعه 
به طور فزاینده توس��ط ش��بکه های اجتماعی و رسانه ای سازماندهی می ش��ود و ارتباطات خود را تغییر می دهد، 
ارتباط��ات چهره به چه��ره افراد به ارتباطات مجازی از طریق ش��بکه رس��انه های اجتماعی تغیی��ر  کرده و فناوری 
دیجیتالی جایگزین ارتباطات فردی شده است. این بدان معناست که شبکه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی 
مجازی، ماهیت و معنای س��ازمان ها و س��اختارهای اجتماعی را تغییر داده اند )ون دایک، 2012: 29(. در این 
مقال��ه نیز تبیین تغییرات هویت اجتماعی جوانان بر اس��اس متغیرهایی که ویژگی های فضای مجازی را تعریف 

می کنند، مورد توجه قرار گرفته است.
   نیازهای جوانان که قبال توسط خانواده برطرف می شد، امروزه از سوی رسانه های جدید مرتفع می گردد. مثال 
در گذشته دوست یابی تحت نظر والدین صورت می گرفت، اما اکنون برخی از جوانان با استفاده از سیاست های 
دوس��ت یابی، گفتگوی گپ و امثال آن ها، قادرند با افراد گوناگون و با فرهنگ های مختلف آش��نا ش��وند. کاربران 
اینترنت برخالف نس��ل اول که در فضای واقعی و حقیقی فعالیت می کردند، امروزه در فضای مجازی مش��غول 
هس��تند. بر همین اساس، بس��یاری از کارکردهای خانواده در جامعه پذیری افراد به وسیله این رسانه های تعاملی 
در محیطی مجازی صورت می گیرد )بوربور حس��ین بیگی، 1383: 53(. بنابراین اینترنت دارای قابلیتی اس��ت 
که به واس��طه ی آن افراد می توانند خودهای جدیدی را در دنیای جدید بس��ازند. این امور ممکن اس��ت در دنیای 
مادی اصال وجود خارجی نداش��ته باش��ند یا فرد به زعم خویش قادر به دس��تیابی آن نباش��د- این ها اس��تفاده از 
فضای مجازی را برای کاربران جذاب تر می کنند. بدین ترتیب، وب به مکانی برای معرفی و نمایش ش��خصیت 
فرد تبدیل می ش��ود. البته قضیه به همین جا ختم نمی ش��ود،؛ زیرا امکان دارد که تصویر ارائه ش��ده از س��وی یک 
فرد بر روی وب، توسط دیگران به صورت های غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر شود )اسلوین، 1380: 156(. 
حت��ی امکان معرفی خود در وب گاه های مختلف به صورت ه��ای گوناگون وجود دارد؛ به طوری که افراد بتوانند 
در جریان ارتباط گیری، »هویت الکترونیک چندگانه«" برای خود بس��ازند و هر بار خود را به یک صورت نش��ان 
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دهند. تلویزیون و س��ایر رس��انه ها فاقد این ویژگی خاص فضای مجازی اند. دیدگاه های متعارف درباره هویت 
ب��ه دنب��ال کلیت س��ازی درباره مفهوم هویت و یکپارچه نش��ان دادن آن هس��تند و تاثیر کل��ی آن را بر فرد در نظر 
می گیرند )بل، 2017: 12(. گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و رجوع کمتِر جوانان به رسانه های 
جمعی مانند تلویزیون و رادیو حکایت از ش��کل جدیدی از ارتباطات دارد که در خالل این روابط جدید ممکن 
اس��ت بس��یاری از باورهای زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و دچار تغییر نماید. از سوی دیگر، همه  این 
ارتباطات در بس��تری از امکانات فناورانه و اینترنتی امکان پذیر است که در جامعه  شبکه ای امکان آن برای عموم 
جوانان فراهم ش��ده اس��ت. اما مس��ئله  پژوهش از جایی آغاز می گردد که مش��ارکت در این شبکه های اجتماعِی 
مجازی، ابعاد گس��ترده ای از گفتگوهای دوس��تانه و صمیمی برای گذران اوق��ات فراغت تا تولید محتوای علمی 
را در بر می گیرد و همین گس��تردگِی فعالیت های در فضای مج��ازی می تواند با تاثیرات هویتی در جوانان همراه 
باش��د که ش��ناخت این تاثیرات از مسائلی است که با همه گیر شدن مش��ارکت های اجتماعی در فضای مجازی 
مورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته است. بنابراین پژوهشگر در صدد است تا به این مسئله بپردازد که شبکه های 
اجتماعِی مجازی چه تاثیراتی در شکل گیری هویت جتماعی جوانان که بیشترین تاثیر را از حضور و فعالیت در 

فضای مجازی می گیرند، دارد.
   در جامعه جدیدی که در حال رخ نمودن اس��ت، ش��اهد دگرگونی س��اختاری در تولید، قدرت و نیز روابط 
اجتماع��ی می باش��یم. این دگرگونی ها به تغییر بنیادین مش��ابهی در ش��کل های اجتماعی م��کان و زمان و ظهور 
فرهن��گ جدی��د منجر می ش��ود. در جامعه ش��بکه ای، ارتباطات رودررو، ج��ای خود را به ارتباطات واس��طه ای 
می دهد یا به وسیله آن تکمیل می شود. اشکال ارتباط بین ارتباطات جمعی و میان فردی یا به عبارتی، ارتباطات 
کامپیوت��ری، مجموعه گس��ترده ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده اس��ت. در این جامعه نوظهور، قلمرو 
فرهنگی دس��تخوش تحوالت ش��گرفی می ش��ود و در این قلمرو، الگوهای مشابه ش��بکه ای شدن، انعطاف پذیر 
و ارتباط��ات نمادین زودگذر، بر محور یك نظام منس��جم رس��انه های الکترونیکی و به طور مش��خص اینترنت، 
به وجود می آید. بنابراین می توان گفت که جامعه ش��بکه ای، جامعه ای اس��ت که در آن ش��بکه های رسانه های و 
اجتماعی، ش��کل دهنده شیوه های مهم سازمان و س��اخت های مهم اجتماعی اند. در جامعه شبکه ای ارتباطات 

رودررو، جای خود را به ارتباطات واسطه ای می دهد یا به وسیله آن تکمیل می شود )مهدی زاده، 1382: 2(.
   در دنی��ای واقعی، کنش گران با توجه به نش��انه های بافت اجتماعی ب��ا یکدیگر تعامل می کنند، اما در دنیای 
مجازی بسیاری از نشانه های مزبور حضور ندارد و کنش گران ناچارند در غیاب آن ها با یکدیگر تعامل نمایند. 
فقدان نشانه های بافت اجتماعی در ارتباط های اینترنتی، تأثیر مهمی بر چگونگی ابراز هویت شخص در فضای 
مجازی دارد. در اینترنت می توان از طریق تغییر سن، جنس، ویژگی های فیزیکی، شخصیت و سایر خصوصیات 
فردی، سبِك بودن خود را تغییر داد یا به تجربیات بزرگی در زمینه هویت دست زد )کرم الهی، 1390: 161-2(. 
ف��رد در فضای مج��ازی برخالف زندگی واقعی، می توان��د با بهره گیری از ابزارهای اینترنت��ی، در مورد چگونگی 
نمای��ش خ��ود برای دیگران تصمیم بگی��رد. به بیان دیگر، این که کارب��ران صدا یا تصویر او را بش��نوند یا ببینند، 
 گزینش��ی و اختیاری اس��ت. همین امر می تواند زمینه ساز بروز گسس��تگی میان هویت کاربر و 

ً
موضوعی کامال
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مدل مستخرج از چارچوب نظری

 روش شناسی پژوهش
روش کمی، از تحقیقات تجربی سیستماتیک است که از پدیده های قابل مشاهده، روش های آماری، ریاضی 
یا محاس��باتی اس��تفاده می کند .هدف این روش، توسعه و استخدام مدل های ریاضی، نظریه ها یا فرضیه  مربوط 
به پدیده هاس��ت. داده های کمی هرگونه اطالعات در ش��کل عددی مانند آمار، درصد و غیره را تبیین و با استفاده 
از آمار تجزیه و تحلیل می کند که روش اصلی کمی در این پژوهش، پیمایش می باشد. از ابزار پرسشنامه جهت 
توصیف و تبیین شایس��ته فرضیه اس��تفاده شد که به صورت سؤاالت چند گزینه ای )لیکرت( می باشد که هر یک 
برای پاس��خ به ش��اخص هایی تهیه شده اند. جامعه آماری، جوانان 18-35 ساله ساکن در شهر تهران هستند که 
جمعیت آنها طبق سرش��ماری 1395 برابر با 1.949.221 نفر اس��ت. حجم نمون��ه در بخش کمی، با اجرای 
پرسشنامه در یک نمونه 30 نفره و محاسبه p و q و جانمایی در فرمول کوکران به شرح زیر به دست آمده است. 

فرمول کوکران برای محاسبه تعداد نمونه عبارت است از:
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   نمونه گیری بر اساس روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. مراحل نمونه گیری عبارت اند از:
در مرحله اول، ش��هر تهران به پنج منطقه ش��مال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقس��یم شد. در مرحله دوم، از 
هر یک از بخش های پنج گانه یک منطقه به عنوان نمونه بر اس��اس نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. از بخش 
ش��مالی ش��هر تهران، منطقه 1، از بخش جنوبی، منطقه 15، از بخش غربی، منطقه 22، از بخش شرقی، منطقه 
8 و از بخش مرکزی، منطقه 12 انتخاب ش��د. در مرحله س��وم، به پارک های محلی منطقه مراجعه شد و جوانان 
18 تا 35 س��اله به صورت تصادفی انتخاب ش��دند و کس��انی که تمایل به پر کردن پرسشنامه داشتند، اقدام به پر 

کردن پرسشنامه نمودند.
   برای تامین اعتبار صوری ابزار تحقیق به متخصصان مراجعه شد و نظرات اصالحی آنان اعمال گردید. سپس 
تعداد 30 پرسشنامه توزیع شد و روایی ابزار توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 0/874 به دست آمد. 
در بخش تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه برای تبیین متغیر هویت اجتماعی استفاده شد که این کار با نرم افزار 

آماری spss انجام شد.
یافته های پژوهش

ابتدا اعتبار ابزار پرسش��نامه که با اس��تفاده از اشتراک نظرات متخصصان و در مرحله بعدی با استفاده از آلفای 
کرونباخ سنجش شد، بیان می گردد:

جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه

آلفای کرونباختعداد گویهابعادمتغیر

ابعاد هویت اجتماعی

100/771هویت خانوادگی

190/829هویت دینی

100/726هویت قومی

70/724هویت ملی

460/892هویت اجتماعی

 
     سپس هویت اجتماعی در چهار بعد شاخص سازی شد که نتایج توصیفِی حاصل از پرسشنامه درباره این 

متغیر در جدول زیر آمده است:
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جدول 2: پراکندگی پاسخگویان بر اساس متغیر هویت اجتماعی

درصد تجمعی درصد فراوانی

0 0 0 خیلی پایین

4/2 4/2 16 پایین

29/7 25/5 98 متوسط

94/5 64/8 249 باال

100 5/5 21 خیلی باال

100 384 کل پاسخگویان

  
 نتایج نش��ان داد که 64/8 درصد از پاس��خگویان- بیش��ترین تعداد - دارای میزان باالیی از هویت اجتماعی 
هس��تند.میانه نیز در همین طبقه قرار دارد. 31 درصد از کل پاس��خگویان نیز دارای هویت اجتماعی در س��طح 
متوسط و خیلی باال بودند. در مقابل، میزان خیلی پایین هویت اجتماعی در هیچ یک از پاسخگویان دیده نشد 

و تنها 4/2 درصد از جوانان میزان هویت اجتماعی خود را در سطح پایین ارزیابی کرده بودند.
   میزان گستردگِی استفاده از هر یک از شبکه های مجازی در جدول زیر آمده است:

جدول 3: پراکندگی پاسخگویان بر اساس گویه های متغیر میزان استفاده از شبکه های مجازی

یاد خیلی ز یاد ز کم خیلی کم اصال

21/1 29/7 25/8 15/6 7/8 تلگرام

21/1 21/6 25/8 18/5 13 واتس آپ

5/7 2/9 10/2 7/8 73/4 توئیتر

4/9 7/6 11/2 14/3 62 یوتیوپ

32/6 22/4 14/8 13/5 16/7 اینستاگرام

6/5 7 13 13/3 60/2 فیسبوک

1/3 1 8/9 7/6 81/3 سروش

1/3 1/3 6 7 84/4 ایتا

3/1 1/3 4/9 8/9 81/8 سایر

بیشتر کاربران فضای مجازی در میان جوانان، استفاده از تلگرام، واتس آپ و اینستاگرام را در اولویت داشتند و 
سایر شبکه های مجازی، درصد پایینی از استفاده  جوانان را به خود اختصاص داده بودند- بخصوص شبکه های 

مجازی داخلی که کمترین استقبال را در میان نوجوانان داشتند.
   در گام بعدی، برازندگی مدل بر اس��اس تحلیل رگرس��یون چندگانه آزمون ش��د و با محاسبه تاثیرات مستقیم 
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و غیرمس��تقیم، کل تاثیرات هر متغیر در تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی محاس��به گردید. در پایان، مدل بر 
اساس نتایج به دست آمده اصالح و مدل نهایی ترسیم شد.

جدول 4: میزان برازندگی مدل

یب همبستگی یب تعیینضر یب تعیین تعدیل شدهضر ضر

0/4330/1870/155میزان برازندگی مدل

ضریب تعیین تعدیل ش��ده نش��ان می دهد که 15/5 درصد از متغیرهای پیش بینی و تبیین کننده  متغیر وابس��ته، 
هویت اجتماعی جوانان درون مدل قرار دارند و همان متغیرهای مس��تقل این تحقیق می باش��ند. سایر متغیرهای 

تبیین کننده که 84/5 درصد از میزان تبیین کنندگی را شامل می شوند، خارج از مدل قرار دارند.

جدول 5: تحلیل رگرسیون چندمتغیره؛ متغیرهای مستقل و هویت اجتماعی جوانان

یب Bمتغیرهای مستقل یب بتاضر یب tضر سطح ضر
معناداری

30/5770/000--212/198مقدار ثابت

0/3680/0861/1870/236انگیزه و هدف کابران )میزان هدفمندی(

0/7690/1512/2270/027مشارکت و فعال بودن

2/4640/014-0/145-1/220-میزان استفاده

0/2070/836-0/1080/012مدت زمان عضویت

نوع شبکه های مجازی

2/1040/0861/3660/173تلگرام

0/2780/781-0/018-0/410-واتساپ

2/7940/1101/3680/172توئیتر

4/6150/000-0/295-7/102-یوتیوپ

0/5430/588-0/033-0/636-اینستاگرام

1/2790/202-0/096-2/141-فیسبوک

8/3180/2223/5450/000سروش

2/9000/004-0/189-7/641-ایتا

0/2530/0240/4100/682نگرش کاربران به محتوا

   نتایج حاصل از رگرس��یون چندمتغیره نش��ان می دهد که متغیرهای مشارکت و فعال بودن در فضای مجازی، 
میزان اس��تفاده از فضای مجازی، اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعِی یوتیوپ، س��روش و ایتا به طور مستقیم توان 
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پیش بین��ی و تبیین متغیر وابس��ته را دارند. س��ایر متغیرها در س��طح اطمینان 95 درص��د تبیین کننده متغیر هویت 
اجتماع��ی جوانان نیس��تند. از آنجا که در مدل تحقیق، متغیر انگیزه و ه��دف کاربران به عنوان یکی از متغیرهای 
واس��ط بر اس��اس چارچوب نظری در نظر گرفته ش��ده اس��ت، تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر متغیر انگیزه و هدف 

کاربران نیز با استفاده از تحلیل رگرسیون محاسبه می گردد تا بتوان روابط غیرمستقیم را نیز محاسبه نمود.

جدول 6: تحلیل رگرسیون چندمتغیره؛ متغیرهای مستقل تاثیرگذار در انگیزه و هدف کاربران 

یب Bمتغیرهای مستقل یب بتاضر یب tضر ضر
سطح 

معناداری

3/6740/000---3/738مقدار ثابت

0/6730/3207/1870/000نگرش کاربران به محتوا

نوع شبکه های مجازی

0/9690/2023/9470/000تلگرام

0/6390/1462/8920/004واتساپ

0/6300/1251/8430/066توئیتر

0/2420/0500/9160/360یوتیوپ

0/4340/1112/3840/018اینستاگرام

1/1150/265-0/068-0/312-فیسبوک

0/9800/328-0/051-0/375-سروش

0/5850/0761/3760/170ایتا

 از می��ان متغیرهایی که به عنوان متغیر پیش بین در تبیین متغیر میزان هدفمندی یا انگیزه و هدف کاربران نقش 
داش��تند، متغیرهای میزان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعِی مجازِی توئیتر، یوتیوپ، فیس��بوک، سروش و ایتا در 
سطح اطمینان 95 درصد، نتوانستند این ویژگی را داشته باشند، ولی رابطه سایر متغیرها با متغیر میزان هدفمندی 
در استفاده از فضای مجازی و تنوع انگیزه ها و اهداف پاسخگویان در مشارکت و فعالیت در این فضا، در سطح 

اطمینان 95 درصد معنادار بود.
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جدول ۷: تاثیرات غیرمستقیم در متغیر هویت اجتماعی با متغیر واسط محتوای شبکه های مجازی

یب Bمتغیرهای مستقل یب بتاضر یب tضر سطح ضر
معناداری

8/7720/000---4/486مقدار ثابت

نوع شبکه های مجازی

0/6290/2754/7820/000تلگرام

0/0060/0030/0530/958واتساپ

0/0630/950-0/005-0/012-توئیتر

0/2820/1231/9460/052یوتیوپ

0/1580/0841/5720/117اینستاگرام

0/3120/755-0/022-0/048-فیسبوک

1/0330/302-0/062-0/218-سروش

0/7840/2133/3930/001ایتا

    متغیرهای تبیین کننده  متغیر محتوای ش��بکه های اجتماعِی مجازی عبارت اند از: میزان اس��تفاده از تلگرام، 
یوتیوپ و ایتا. میزان استفاده از سایر شبکه های اجتماعِی مجازی توان تبیین متغیر محتوای فضای مجازی را در 

سطح اطمینان 95 درصد نداشتند.

جدول 8: تاثیرات غیرمستقیم در متغیر هویت اجتماعی با متغیر واسط میزان مشارکت و فعال بودن در فضای مجازی 

یب Bمتغیرهای مستقل یب بتاضر یب tضر سطح معناداریضر

9/9760/000---9/643مقدار ثابت

0/6800/57513/2920/000میزان هدفمندی

0/3810/1944/5130/000میزان استفاده

0/0900/0430/9650/335مدت زمان عضویت

بر اس��اس تحلیل رگرسیون انجام ش��ده، میزان هدفمندی در استفاده از ش��بکه های اجتماعِی مجازی و میزان 
استفاده کاربران از این شبکه های اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد، توان تبیین متغیر میزان مشارکت و فعال 
ب��ودن در ش��بکه های مجازی اجتماعی را دارن��د، اما متغیر مدت زمان عضویت در فضاهای مجازی در س��طح 

اطمینان 95 درصد ناتوان از تبیین این متغیر بودند.
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جدول 9: تحلیل رگرسیون یک متغیره؛ تبیین متغیر میزان استفاده کاربران توسط مدت زمان عضویت

یب Bمتغیرهای مستقل یب بتاضر یب tضر سطح معناداریضر

7/1610/000---2/655مقدار ثابت

0/2820/2625/0280/000مدت زمان عضویت

 مدت زمان عضویت در س��طح اطمینان 95 درصد توان تبیین متغیر میزان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعِی 
مج��ازی را دارد. پ��س از تحلیل رگرس��یون و آزمون برازندگی مدل، روابط مس��تقیم که ت��وان تبیین متغیر هویت 
اجتماعی جوانان را داش��تند عبارت اند بودند از: رابطه میزان اس��تفاده از فضای مجازی، اس��تفاده از ش��بکه های 

اجتماعِی یوتیوپ، سروش و ایتا در متغیر وابسته. روابط غیرمستقیم عبارت اند از:
• میزان اس��تفاده از یوتیوپ با واسطه نگرش کابران به محتوای شبکه های اجتماعی مجازی و میزان هدفمندی 	

و میزان مشارکت کاربران توانایی تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داشت که برابر با  0/003 بود. این 
نش��ان می  دهد شبکه های اجتماعی ای که گس��ترش کمتری میان کاربران دارند، تاثیر کمتری در شکل گیری 
هویت اجتماعی جوانان دارند، زیرا یوتیوپ از ش��بکه هایی اس��ت که محتوای تولید ش��ده در آن و فعالیت و 
مش��ارکت کاربران با گس��تردگی آن در میان جوانان و وجود نگرش های متفاوت در این ش��بکه ها و نمود این 

دیدگاه ها تغییر می نماید.
•  میزان اس��تفاده از تلگرام با واس��طه نگرش کاربران به محتوای ش��بکه های مجازی، میزان هدفمندی کاربران 	

و میزان مش��ارکت کاربران توانایی تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/007 بود. این 
بیانگر آن اس��ت که ش��بکه مجازی ای مانند تلگرام که کاربران زیادی در آن حضور دارند، به دلیل عمومیت 
یافت��ن در میان کاربران، تبدیل به ش��بکه ای توده ای ش��ده که قادر به تاثیرگذاری عمی��ق در هویت اجتماعی 
جوانان نیست. به عبارت بهتر، شبکه های مجازی در صورتی می توانند تاثیرگذاری خود را گسترش دهند که 
محتوای تولید شده در آن شبکه ها دیدگاه های جوانان را تحت تاثیر قرار دهد و مشارکت در شبکه ها، صرفا به 

دلیل گذران اوقات فراغت نباشد- هدفمندی در مشارکت در فضای مجازی مهم است.
• میزان اس��تفاده از ایتا با واس��طه نگرش کاربران به محتوای ش��بکه های مجازی، می��زان هدفمندی کاربران و 	

میزان مش��ارکت کاربران توانایی تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/005 بود. نتایج 
حاصل از این رابطه با رابطه شبکه مجازی یوتیوپ همانند می باشد و نبود تناسب در ویژگی های گستردگی، 
محتوای تولید شده و میزان مشارکت در شبکه های مجازی، میزان تاثیرگذاری و تبیین متغیر هویت اجتماعی 
را تح��ت تاثیر قرار نمی ده��د. در صورت وجود تناس��ب در این ویژگی ها، تاثیر ش��بکه های مجازی تفاوت 

بیشتری خواهد کرد.
• میزان اس��تفاده از تلگرام با واس��طه میزان هدفمندی کاربران و میزان مش��ارکت آنان توان تبیین متغیر هویت 	

اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/017 بود. این رابطه  غیرمس��تقیم نشان می دهد که گسترش بیش از 
حد یک شبکه مجازی می تواند به هدفمندی کاربر در استفاده از آن و محتوای تولید شده ضربه بزند.
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• میزان استفاده از اینستاگرام با واسطه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان تبیین متغیر هویت 	
اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/009 بود. میزان تبیین این ش��بکه مجازی نش��ان می دهد عالوه بر 
نبود تناس��ب در ویژگی های گس��تردگی، محتوا و میزان مشارکت، محدودیت در اشتراک مفاهیم و معانی نیز 

می تواند در تاثیرگذارِی شبکه های مجازی اختالل ایجاد کند و آن را به شدت کاهش دهد.
• میزان اس��تفاده از واتس��اپ با واس��طه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان تبیین متغیر هویت 	

اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر  با 0/012 بود. این بیانگر آن اس��ت که این شبکه  مجازی نیز مانند سایر 
ش��بکه های مجازی دارای نقاط قوت و ضعفی در ویژگی های یاد ش��ده اس��ت، از جمله گس��تردگی زیاد که 
متناسب با تاثیرگذاری نیست. به عبارت دیگر، زمانی که شبکه اجتماعی گسترش زیادی پیدا کند، تبدیل به 
پدیده ای عادی ش��ده و امکان تاثیرگذاری آن کاهش پیدا می کند. همین گس��تردگی به توده ای شدِن محتوای 
تولید شده در آن دامن می زند و میزان مشارکت در میان توده  مردم را افزایش می دهد. این عوامل در کنار هم 

موجب می شوند تا کارکرد شبکه های مجازی با آنچه مورد انتظار است، تفاوت داشته باشد.
• نگرش کاربران به محتوای شبکه های اجتماعی با واسطه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان 	

تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/027 بود. این نش��ان می دهد که نگرش کاربران 
در هدفمند شدن مشارکت کاربران تاثیرگذار است و این متغیرها در کنار یکدیگر توان تاثیرگذاری بر هویت 

اجتماعی جوانان را دارند.
• مدت زمان عضویت در فضای مجازی با واس��طه میزان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی توان تبیین متغیر 	

هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/037 بود. این بیانگر آن اس��ت که مدت عضویت نتوانس��ته 
تاثیرگذاری باالیی در ش��کل گیری هویت اجتماعی جوانان داش��ته باشد. گرچه این رابطه معنادار است، اما 
گس��تردگی فضاهای مجازی، عضویت در این ش��بکه های مجازی را امری عادی و پدیده ای عمومیت یافته 

جلوه می دهد.
• مدت زمان عضویت در فضای مجازی با واس��طه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت در 	

شبکه های اجتماعِی مجازی توان تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داشت که برابر با 0/007 بود. این 
نشان می دهد که صرفا عضویت در شبکه های مجازی را نمی توان به عنوان متغیر اصلی در تغییرات هویت 
اجتماعی جوانان به ش��مار آورد.، زیرا عضویت در ش��بکه های مجازی با واس��طه های دیگ��ری مانند میزان 
اس��تفاده، میزان مش��ارکت، اهداف اس��تفاده و به طور کلی، چگونگی عضویت در ش��بکه های مجازی قابل 
تعریف است. در میان جوانان، عضویت در شبکه های مجازی، میزان استفاده و مشارکت در فضای مجازی 

تاثیرگذاری کمی در تغییرات هویت اجتماعی جوانان داشته است.
• میزان هدفمندی با واسطه میزان مشارکت توان تبیین متغیر هویت اجتماعی را داشت که برابر با 0/086 بود. 	

این نش��ان می دهد بیش��ترین میزان تاثیرگذاری و تبیین در روابط غیرمستقیم توسط متغیر هدفمندی کاربران 
شبکه های مجازی بخصوص در مشارکت های مجازی آنان شکل گرفته است از این رو، کنشگری اجتماعی 
گاهانه و هدف دار بودن می تواند تاثیرات اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.  حتی در فضای مجازی به شرط آ
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• میزان استفاده از اینستاگرام با واسطه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان تبیین متغیر هویت 	
اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/009 بود. میزان تبیین این ش��بکه مجازی نش��ان می دهد عالوه بر 
نبود تناس��ب در ویژگی های گس��تردگی، محتوا و میزان مشارکت، محدودیت در اشتراک مفاهیم و معانی نیز 

می تواند در تاثیرگذارِی شبکه های مجازی اختالل ایجاد کند و آن را به شدت کاهش دهد.
• میزان اس��تفاده از واتس��اپ با واس��طه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان تبیین متغیر هویت 	

اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر  با 0/012 بود. این بیانگر آن اس��ت که این شبکه  مجازی نیز مانند سایر 
ش��بکه های مجازی دارای نقاط قوت و ضعفی در ویژگی های یاد ش��ده اس��ت، از جمله گس��تردگی زیاد که 
متناسب با تاثیرگذاری نیست. به عبارت دیگر، زمانی که شبکه اجتماعی گسترش زیادی پیدا کند، تبدیل به 
پدیده ای عادی ش��ده و امکان تاثیرگذاری آن کاهش پیدا می کند. همین گس��تردگی به توده ای شدِن محتوای 
تولید شده در آن دامن می زند و میزان مشارکت در میان توده  مردم را افزایش می دهد. این عوامل در کنار هم 

موجب می شوند تا کارکرد شبکه های مجازی با آنچه مورد انتظار است، تفاوت داشته باشد.
• نگرش کاربران به محتوای شبکه های اجتماعی با واسطه میزان هدفمندی کاربران و میزان مشارکت آنان توان 	

تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/027 بود. این نش��ان می دهد که نگرش کاربران 
در هدفمند شدن مشارکت کاربران تاثیرگذار است و این متغیرها در کنار یکدیگر توان تاثیرگذاری بر هویت 

اجتماعی جوانان را دارند.
• مدت زمان عضویت در فضای مجازی با واس��طه میزان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی توان تبیین متغیر 	

هویت اجتماعی جوانان را داش��ت که برابر با 0/037 بود. این بیانگر آن اس��ت که مدت عضویت نتوانس��ته 
تاثیرگذاری باالیی در ش��کل گیری هویت اجتماعی جوانان داش��ته باشد. گرچه این رابطه معنادار است، اما 
گس��تردگی فضاهای مجازی، عضویت در این ش��بکه های مجازی را امری عادی و پدیده ای عمومیت یافته 

جلوه می دهد.
• مدت زمان عضویت در فضای مجازی با واس��طه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت در 	

شبکه های اجتماعِی مجازی توان تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را داشت که برابر با 0/007 بود. این 
نشان می دهد که صرفا عضویت در شبکه های مجازی را نمی توان به عنوان متغیر اصلی در تغییرات هویت 
اجتماعی جوانان به ش��مار آورد.، زیرا عضویت در ش��بکه های مجازی با واس��طه های دیگ��ری مانند میزان 
اس��تفاده، میزان مش��ارکت، اهداف اس��تفاده و به طور کلی، چگونگی عضویت در ش��بکه های مجازی قابل 
تعریف است. در میان جوانان، عضویت در شبکه های مجازی، میزان استفاده و مشارکت در فضای مجازی 

تاثیرگذاری کمی در تغییرات هویت اجتماعی جوانان داشته است.
• میزان هدفمندی با واسطه میزان مشارکت توان تبیین متغیر هویت اجتماعی را داشت که برابر با 0/086 بود. 	

این نش��ان می دهد بیش��ترین میزان تاثیرگذاری و تبیین در روابط غیرمستقیم توسط متغیر هدفمندی کاربران 
شبکه های مجازی بخصوص در مشارکت های مجازی آنان شکل گرفته است از این رو، کنشگری اجتماعی 
گاهانه و هدف دار بودن می تواند تاثیرات اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.  حتی در فضای مجازی به شرط آ
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در این صورت است که کنش های نمادی در شکل گیری معانی و مفاهیم مشترک میان کاربران مهم خواهد 
بود.
• میزان اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی مجازی با واسطه میزان مشارکت توان تبیین هویت اجتماعی جوانان 	

را داش��ت که برابر با 0/029بود. این رابطه نیز به دلیل وارد نکردن اهداف مش��ارکت و چگونگی مش��ارکت 
کاربران نس��بت ب��ه رابطه هدفمند بودن کنش��گران، تغییرات کمی در متغیر وابس��ته یعن��ی هویت اجتماعی 

جوانان ایجاد می کند.                  
  مدل پس از اصالح توسط تحلیل مسیر
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جدول 9: محاسبه تاثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل تاثیرات بر هویت اجتماعی

کل تاثیراتتاثیرات غیرمستقیمتاثیرات مستقیممتغیرهای مستقل

0/0860/086---انگیزه و هدف کابران )میزان هدفمندی(

0/151---0/151مشارکت و فعال بودن

0/1450/0290/174میزان استفاده

0/0440/044---مدت زمان عضویت

نوع شبکه های مجازی

0/0240/024---تلگرام

0/0120/012---واتساپ

0/2950/0030/298یوتیوپ

0/0090/009---اینستاگرام

0/222---0/222سروش

0/1890/0050/194ایتا

0/0270/027---نگرش کاربران به محتوا

بحث و نتیجه گیری
اینترنت از دو راه می تواند باعث گسستگی زندگی و هویت کاربران شود: 

نخست، ایجاد تمایل در کاربران به جداسازی زندگی آنالین و آفالین خویش از یکدیگر؛ به این معنا که آنان 
 متفاوت 

ً
در اینترنت، دوس��تان، همراهان و فعالیت هایی دارند که با دوس��تان و رفتارهای زندگی واقعی شان کامال

اس��ت. به عبارت دیگر، فرد در فضای مجازی مرتکب کارهایی می ش��ود که با انتظارات اجتماعی از او در تقابل 
کامل قرار دارند و به همین علت حاضر به انجام آن ها در حضور آشنایان، دوستان و اعضای خانواده خود نیست. 
دوم، وجود گروه ها و فعالیت های گوناگون در اینترنت و امکان انتخاب برخی از آن ها برحسب عالیق خود و 

در نتیجه فراهم کردن فرصت جهت بروز انواع و ابعاد گوناگون هویت.
   ب��رای تبیی��ن تغیی��رات متغیر هویت اجتماعی جوانان از تحلیل رگرس��یون چندگانه اس��تفاده ش��د و ضرایب 
مستقیم نشان دادند که 15/5 درصد از کل تغییرات این متغیر توسط ویژگی های مختلف فضاهای مجازی قابل 
تبیین است. همین امر نشان می دهد که شبکه های اجتماعِی مجازی تاثیر چشمگیری در تبیین این متغیر دارند. 
از میان هش��ت ش��بکه اجتماعِی مجازی، توئیتر و فیسبوک چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در 
س��طح اطمینان 95 درصد توان تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان را نداش��تند. از میان س��ایر متغیرها، میزان 
استفاده از شبکه های اجتماعی ایتا، سروش و یوتیوپ در کنار میزان استفاده از شبکه های مجازی در روز و میزان 
مش��ارکت در فضای مجازی به صورت مس��تقیم در س��طح اطمینان 95 درصد متغیر هویت اجتماعی جوانان را 
تبیین کردند. روابط غیرمس��تقیم هم 11 رابطه بودند: میزان اس��تفاده از یوتیوپ، میزان اس��تفاده از تلگرام، میزان 
استفاده از ایتا با واسطه نگرش کاربران به محتوا، میزان هدفمندی و میزان مشارکت کاربران در تبیین متغیر هویت 
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اجتماعی جوانان نقش داش��تند. میزان اس��تفاده از تلگرام، میزان استفاده از اینستاگرام و میزان استفاده از واتساپ 
با واس��طه میزان هدفمندی کاربران و میزان مش��ارکت آنان در شبکه های اجتماعِی مجازی در سطح اطمینان 95 
درصد به تبیین متغیر هویت اجتماعی جوانان پرداختند. نگرش کاربران به محتوای شبکه های مجازی با واسطه 
میزان هدفمندی و میزان مشارکت کاربران، مدت زمان عضویت با واسطه میزان استفاده و میزان مشارکت، میزان 
هدفمندی با واسطه میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده کاربران با واسطه میزان مشارکت آنان از دیگر روابط 
غیرمس��تقیمی بودند که پس از تحلیل مس��یر، مدل اصالح شد و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم محاسبه گشت. 
نتایج نشان داد بیشترین تاثیر در میان شبکه های مجازی متعلق به یوتیوپ و پس از آن متعلق به شبکه اجتماعی 
سروش است. از میان سایر متغیرها نیز میزان استفاده از شبکه های اجتماعِی مجازی و میزان مشارکت و فعالیت 
در ش��بکه های مجازی بیشترین تاثیر را در تبیین تغییرات هویت اجتماعی جوانان نشان دادند. البته گفتنی است 
که تاثیر یوتیوپ مثبت و تاثیر شبکه اجتماعی سروش منفی بود که با اهداف راه اندازی شبکه های اجتماعِی ملی 

در تضاد قرار گرفته است.
   در نظریه  کاشت اعتقاد بر این بود که محتوای تولید شده در شبکه های مجازی می تواند تغییرات ایجاد شده 
در هویت اجتماعی جوانان را تبیین کند که این فرض از نظریه  کاشت تایید نشد، اما سایر ارتباطات مستقیم در 
تبیین تغییرات هویت اجتماعی که حاصل ترکیبی از گزاره های نظریه های گیدنز، کاستلز، گافمن و نظریه  کاشت 
بود، مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش با یافته های جی هارت )2011( همس��و بود و نش��ان داد که مدت 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی می تواند در نگرش افراد تغییر ایجاد کند. همین تغییر نگرش است که تغییرات 
را در هوی��ت اجتماع��ی به وجود م��ی آورد، اما محکم کار و حالج )1393( محتوای ش��بکه های اجتماعی را در 
تقابل با ارزش های دینی و ملی به ش��مار آورده و معتقد بودند که اس��تفاده از ش��بکه های مجازی باعث فرسایش 
ارزش های اجتماعی می ش��ود و فروپاش��ِی بنیان های هویتی را به همراه خواهد داش��ت. یافته های این پژوهش 
نشان داد که محتوای تولید شده در این شبکه های اجتماعی تاثیری در تغییرات هویت اجتماعی ندارند و جوانان 
اگر نگرش��ی همس��و با محتوای تولید شده نداشته باش��ند، از پیگیرِی آن اجتناب می کنند. عدلی پور و همکاران 
)1392( استفاده از فضای مجازی را موجب بازاندیشی در هویت اجتماعی می دانستند و نتایج این پژوهش نیز 
هم راس��تا با یافته های آنان، نش��ان داد که فضای مجازی و چگونگی مش��ارکت در آن می تواند تغییرات هویتی را 

موجب شود که یکی از مهم ترین مولفه های تغییر، بازاندیشی است.
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