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 98تا  80هاي اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي جوانان  شبکه تأثيرتحقيق حاضر با هدف بررسي 
سال در شهر اهواز انجام گرفته است. در اين پژوهش از نظريات استوارت هال، امانوئل کاستلز، پيتر 

ده شده است. جامعه آماري اين پژوهش کليه جوانان شهر اهواز، برگر، آنتوني گيدنز و جنکيز استفا
با استفاده از نفر از آنان  900باشند که تعداد  مي 8931برمبناي سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 

اي انتخاب شدند. روش بکار  اي چندمرحله گيري خوشه و به روش نمونه عنوان نمونه به فرمول کوکران
ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام  ژوهش، پيمايشي و گردآوري دادهگرفته شده در اين پ
دهد ميان متغيرهاي مستقل  هاي همبستگي، نشان مي هاي حاصل از نتايج آزمون گرفته است. يافته

هاي اجتماعي مجازي و ميزان استفاده از  ميزان حضور در فضاي مجازي، انگيزه استفاده از شبکه
اي اجتماعي مجازي با متغيرهاي وابسته هويت اجتماعي، هويت ملي و هويت ديني جوانان ه شبکه

ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين متغير سن با متغير هويت اجتماعي داراي ارتباط معنادار و با متغير 
ماعي مجازي هويت ديني و هويت ملي ارتباط معناداري ندارد و ميان متغير ميزان استفاده از شبکه اجت

دهد که اين  با متغير وابسته هويت ديني ارتباط معکوس و منفي برقرار است. نتايج رگرسيوني نشان مي
درصد مربوط به هويت  81/8درصد از تغييرات مربوط به متغير هويت اجتماعي،  99/8متغيرها درمجموع 

 کنند. درصد از تغيرات مربوط به هويت ديني را تبيين مي 88/8ملي و 

 .هاي اجتماعي، هويت اجتماعي، هويت ملي، هويت ديني فضاي مجازي، شبکه 
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يافت و  ها و ساختارهاي درون ملي، هويت مي واسطه اقتدار سنت در جوامع سنتي، فرد به
سازي را  تنها هويت مکان و سرزمين با تقويت مرزهاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگي، نه

خاطر نياز به تداوم و پايداري، منبعي مهم در تأمين هويت به شمار کرد؛ بلکه به تر مي سانآ
شدن؛ همچنين با  گيري، رشد و گسترش تجدد )مدرنيته( و جهاني رفت؛ اما با شکل مي

هاي نوين ارتباطي، روند گسست مکان )سرزمين،  آور فناوري پيشرفت و اقتدار شگفت
هاي پيونددهنده  لي( و فضا شتاب يافته است که اين امر، رشتهها و ساختارهاي داخ سنت

 8هويت اجتماعي»کند.  ازپيش پاره مي فضاي اجتماعي با مکان و سرزمين معين را بيش
اي از خصوصيات و مشخصات اجتماعي، فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريخي  مجموعه

کند و آن را در يک ظرف  لت ميهمساني است که بر يگانگي يا همانندي اعضاي آن دال
« سازد ها متمايز مي قبول و آگاهانه، از ساير گروه طور مشخص، قابل زماني و مکاني معين، به

 (.99: 8908)جنکينز، 

با رشد شتابان تکنولوژي ارتباطات، دو روند بزرگ و اثرگذار و متعامل جهاني شدن و 
ايبر، مجازي شدن به عامل اصلي تغيير ها به فضاهاي س مجازي شدن و انتقال زندگي انسان

 8900باشد )ساروخاني و همکاران،  ها مي الگوهاي فکري و رفتاري بخش عظيمي از انسان
اي از اين دست در  (. که زمينه به کارگيري اين ابزار ارتباطي و گسترش شبکه898:

(. با 80: 8901حال توسعه ازجمله در کشورمان ايران گريزناپذير است )معيني،  کشورهاي در
ات تأثيرتوجه به جمعيت جوان کشور و گسترش روز افزون کاربران اينترنت در ايران، و 

هاي مجازي بر روي افراد، بررسي اين موضوع حائز اهميت  مثبت و منفي متفاوت شبکه
مهمترين چيز درباره يک فناوري »گويد:  است. همانطور که فرانسيس کايرنکراس مي

ارکرد آن نيست، بلکه چگونگي استفاده مردم از آن و تغييراتي است که نوپديد، چگونگي ک
مهمترين پيامد ظهور جهان مجازي در کنار جهان فيزيکي، «. کند در زندگي بشر ايجاد مي

 (.90: 8909بازتعريف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است )عاملي، 
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، در هر نقطه زماني و مکاني که توان گفت افراد انساني با توجه به توضيحات فوق، مي
طور همه رو هستند و ابعاد گوناگون زندگي افراد بهباشند به نحوي با اين تحوالت روبه

هاي اجتماعي قرار گرفته است،  هاي نوين از جمله اينترنت و شبکه رسانه تأثيراي تحت  جانبه
 عاتي و ارتباطي را انکار کرد.هاي نوين اطال توان آثار و پيامدهاي اين فناوري طوري که نميبه

هاي فناوري ارتباطي و فرهنگي عجين شده است. نخستين  درواقع، جهان امروز با چالش
ها و  هاي مرتبط با آن است و چالش دوم به راه ترين چالش مربوط به رسانه و فناوريو مهم

جه دارد شود که به اين موضوع تو وسايل پذيرش فناوري در سبک زندگي فردي مربوط مي
ها پيوند خورده است. با  هاي زندگي افراد و هويت اجتماعي آن که چگونه فناوري به سبک

هاي نوين  هايي در سطح جامعه خواهيم بود. فناوري هاي نوين شاهد دگرگوني ورود فناوري
اند که باعث به وجود آمدن  اي شده ي شبکه اطالعاتي و ارتباطي باعث پيدايش جامعه

ي آن نگرش ما را نسبت به  دي در افراد و جوامع شده است که درنتيجههاي جدي هويت
خود، ديگران و جهان تغيير داده است؛ بنابراين بايد اذعان داشت که بيش از هر چيز ديگر 

ايران نيز همزمان با ساير شود. اين هويت است که در بحران فرهنگي مسئله آفرين مي
 تأثيرفته است. لذا مطالعه و تحقيق در مورد کشورها در معرض اين تغييرات قرار گر

هاي اجتماعي مجازي امري مهم و ضروري قلمداد  هاي نوين ارتباطي ازجمله شبکه فناوري
در دوران معاصر، مسئله هويت بيش از هر عصري، ذهن انسان امروزي را به خود  شود. مي

ي او به امکانات جامعه هاي اطالعاتي و دسترس مشغول داشته است. حضور انسان در شاهراه
اي  هاي عمده هاي سنتي و هويت سازي سنتي را با دشواري و چالش اطالعاتي، هويت

رو ساخته است. عالوه بر اين، در دنياي کنوني، خانواده اقتدار و مرجعيت گذشته خود را  روبه
از دست داده است. عالوه بر اين گسترش فضاي اجتماعي و عام شدن بسياري از امور 

اص و درهم تنيدگي جهان، موجب شده که نوجوانان و جوانان امروزي در انتخاب خ
ها دچار  هايي منسجم و يگانه با مشکل و حتي بحران مواجه شوند و هويت آن هويت

(. هويت اجتماعي معاصر پيچيده و 66: 8938چندپارگي و انشقاق گردد )نيازي و کارکنان، 
ها نقش حياتي در تنظيم مجدد )خود( بازي  رسانه اغلب متناقض شده است و در اين ميان

اي از نمادها، هنجارها و  هاي جمعي، انتقال و هدايت دامنه گسترده کنند. رسانه مي



 
 
 
 

 

نظران معتقدند که  اند، تا جايي که برخي صاحب هاي درون جوامع را به عهده گرفته ارزش
هاي  کنند. و از جمله سازه هاي گروهي کل زندگي فرهنگي و اجتماعي را دگرگون مي رسانه

اي به شمار  مهم اجتماعي، هويت اجتماعي است که علقه به آن، از کارکردهاي مهم رسانه
(. بنابراين با توجه به تحوالت سريع و گسترده 890: 8938رود )امام جمعه زاده و اوغلي،  مي

مع و معضالت ي هويتي جوا در نظام جهاني، طرح سواالت و مباحثي در باب هويت و آينده
رسد. شخصيت انسان  ها، ازجمله نيازهاي ضروري و اساسي به نظر مي پيش روي آن

ها و هنجارهايي ناهمخوان که او را در کشاکش  امروزي معجوني است از کثرت ارزش
ها، اقوام و ملل  مسيرهاي زندگي به حيراني کشانده است. با تشديد تعامالت بين فرهنگ

هاي جمعي به خصوص اينترنت اغلب مردم، به ويژه جوانان در برابر  متفاوت، از طريق رسانه
اند. بسياري از اين جوانان  الگوهاي محلي، ملي و جهاني متفاوت و بعضا متعارض قرار گرفته

با کنده شدن از بنيادهاي سنتي و در ضعف يا نبود ساختارهاي نوين مدني يا تشخيص 
شوند و خود را بين  مي و بالتکليفي دچار ميندادن الگوهاي مناسب، به تعارض، سردرگ

بينند. در چنين وضعيتي است که آنومي يا نابساماني اجتماعي  سنت و مدرنيته سرگردان مي
تعهدي، فساد  هاي رواني، بي ي الزم را براي پيدايش بحران هويت، سرخوردگي زمينه

احساس ناامني، پديد اخالقي، هنجارشکني و اختالل در نظم و کنترل اجتماعي، خشونت و 
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي از جمله  فناوري تأثيرآورد. لذا مطالعه و تحقيق در مورد  مي

شود.  هاي اجتماعي مجازي بر روي هويت اجتماعي امري مهم و ضروري قلمداد مي شبکه
اعي هاي اجتم شبکه تأثيرهمين مسئله ما را بر آن داشت که به مطالعه دقيق و موشکافانه 

 مجازي بر هويت اجتماعي جوانان شهر اهواز بپردازيم.

هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه بر  شبکه تأثير»( در پژوهشي تحت عنوان 8930کردي )
به اين نتيجه دست يافت که تفاوت ميانگين « هويت اجتماعي زنان ساکن شهر تهران
کنند و کساني که  ها استفاده مي که از اين شبکهمعناداري در هويت اجتماعي بين کساني 

کنند، وجود دارد. اين تفاوت همچنين در چهار بعد هويت جنسيتي، هويت ملي،  استفاده نمي



 
 
 

  

  

  

هويت جهاني و هويت ديني نيز مشاهده شد و تنها در هويت خانوادگي تفاوت معناداري 
 وجود نداشت.

هاي  رابطه استفاده از شبکه»عنوان  در پژوهشي با (8931شاماني، واحدي و نوروزي )
به اين نتيجه دست يافتند که بين ميزان « اجتماعي مجازي با هويت جوانان شهر تهران

ها  هاي اجتماعي مجازي و هويت فرهنگي آن شهر تهران از شبکه 89استفاده جوانان منطقه 
، ميزان استفاده، زمان حضور رابطه معناداري وجود دارد؛ بدين شکل که در چهار مؤلفه مدت

هاي اجتماعي  ميزان فعال بودن کاربر و ميزان واقعي تلقي نمودن محتوا در فضاي شبکه
مجازي با وضعيت هويت فرهنگي جوانان رابطه معنادار در جهت معکوس وجود دارد. يعني 

 گيرد. کند هويت فرهنگي بيشتر در مخاطره قرار مي هر چه اين چهار مؤلفه افزايش پيدا مي

ي استفاده از  بررسي رابطه»( در تحقيقي با عنوان 8936ري، حالج زاده و شنوا )نو
کنند تا به اين هدف دست يابند  تالش مي« هاي اجتماعي و هويت ملي دانشجويان شبکه

هاي مجازي چه نقشي در تحول هويت ملي دانشجويان دارد. نتايج اين  که استفاده از شبکه
زمان عضويت در  يرهاي ميزان استفاده از اينترنت، مدتپژوهش حاکي از آن است که متغ

  ها، با هويت ملي کاربران رابطه هاي مجازي و ميزان مشارکت کاربران در اين شبکه شبکه
هاي مجازي در کاهش  توان گفت که استفاده از شبکه معکوسي داشته است. بدين ترتيب مي

 هويت ملي دانشجويان مؤثر است.

فضاي مجازي بر  تأثير»اي با عنوان  ( مطالعه8936ق يزدچي )بروجردي علوي و صدي
اند که در اين پژوهش، از ميان تحقيقات موجود در  انجام داده« هويت ملي و قومي در ايران

فضاي مجازي بر هويت ملي و قومي، دوازده مقاله در نشريات علمي، انتخاب  تأثيرزمينه 
گرفتند. نکته مشترک اين تحقيقات، سنجش  شدند و به شيوه فراتحليل مورد بررسي قرار

ات فضاي مجازي بر هويت ملي و قومي مخاطبان بوده است. در اين فراتحليل، تأثير
شده از مقاالت موردبررسي قرار گرفتند تا به اين پرسش پاسخ دهند که  آوري هاي جمع داده

ويژه نسل جوان، در  هاي جديد با توجه به رشد سريع در ميان جامعه قومي ايران به رسانه
هاي  اند. دستاورد اکثر پژوهش تعامل با هويت قومي و ملي چه آثار و پيامدهايي داشته

مثبت فضاي مجازي بر هويت قومي بود؛ اگرچه از ديد بعضي از  تأثيرموردبررسي، تأييد 



 
 
 
 

 

ها و رشد  محققان، اثرات منفي فضاي مجازي نيز ناديده گرفته نشده بود. تقويت مرزبندي
ها،  زعم پژوهش نشعابات کوچک قومي ازجمله اثرات منفي قلمداد شده بود. همچنين، بها

 زداي قومي نيز قابل کتمان نيست. هايي از جريان هويت نشانه

هاي  رابطه شبکه»( در تحقيقي تحت عنوان 8930رهبرقاضي، حاتمي و رستمي )
« يني، ملي و مدرنهاي جمعي با تأکيد بر هويت د اجتماعي مجازي و دگرگوني هويت

هاي جمعي  هاي اجتماعي را بر دگرگوني هويت ات حضور در شبکهتأثيرتالش دارند تا 
نسبتاً  تأثيرهاي اجتماعي  دهد که شبکه بررسي کنند. در اين راستا، نتايج پژوهش نشان مي

هاي اجتماعي با ضريب تعيين  که شبکه طوري ضعيفي بر انواع مختلف هويت داشتند. به
را  تأثيردرصد کمترين  1/8را بر هويت مدرن و با ضريب تعيين  تأثيردرصد بيشترين  0/88

که برخي  دهد درحالي هاي پژوهش نشان مي بر هويت ملي داشتند. از سوي ديگر يافته
منفي و معناداري بر هويت ديني و ملي داشتند، اما  تأثيرهاي اجتماعي  هاي شبکه مؤلفه
هاي اجتماعي  ي مجازي و واقعي تلقي کردن محتواي شبکهها زمان عضويت در شبکه مدت
 مثبتي بر ميزان هويت مدرن افراد داشته است. تأثير

بررسي هويت و رفتار شهروندي سازماني در »شان  ( در مطالعه9888) 8شين و کيم
بر اين باورند که ارتباطات مجازي کامپيوتر واسط، افراد را قادر « ارتباطات کامپيوتر واسط

اي را به دست آورند. در اين  سازند تا از همديگر آموخته و دانش جمعي و گروهي ويژه مي
اند که نقش هويت و رفتار شهروندي سازماني را در  مطالعه، پژوهشگران در پي آن بوده

ارتباطات مجازي کامپيوتر واسط بررسي کنند. نتايج حاکي از آن است که خودنمايي و رفتار 
هاي اجتماع بودند. از جانب ديگر،  هايي مهم درباره خروجي کننده عيينشهروندي سازماني ت

 تواند نقشي کليدي در هويت اجتماعات آنالين داشته باشد. خودنمايي مي

کنندگان از  ( نيز بيان کردند که دانشجويان، جزو بيشترين استفاده9888) 9چو وليم
مثابه نقطه کانوني مسئله  شر بهباشند و بحث هويت در ميان اين ق هاي اجتماعي مي شبکه

جمعي و افراد  ها با وسايل ارتباط هويت، از اهميت شاياني برخوردار است و چون روابط آن

                                                           
1- Shin & Kim 

2- Chou&Lim 



 
 
 

  

  

  

هاي ناشي از  اي و وسيع است، بيشتر با مسائل و تنش هاي مختلف، شبکه داراي هويت
 هاي ناشي از جامعه اطالعاتي درگير هستند. هويت سنتي و مدرن و چالش

هاي اجتماعي مجازي در  دهد که شبکه ( نشان مي9889) 8هاي پژوهش تيلر يافته
اند که اين  سازي جهان آغاز کرده سوي همگن هاي غربي، حرکتي را به ترکيب با نفوذ قدرت

سوي شکست و تضعيف  ها به حرکت سبب ايجاد تضاد و ستيز در جهان و حرکت برخي ملت
هاي  اين شبکه  واسطه ن وي معتقد است که بههايشان شده است. همچني هويت ملي و سنت

اند و با  توجهي در سراسر دنيا در تعامل با يکديگر قرار گرفته اجتماعي مجازي افراد قابل
شان  هاي ملي و ديني از دست دادن هويت  اند و درباره رو شده فرهنگ و عقايد بيگانه روبه

 اند. احساس خطر کرده

برساخت هويت دانشگاهي در »پژوهشي با عنوان ( در 9889) 9يل جوکي و يورسين
مصاحبه با دانشگاهيان  09بر اساس تحليل روايت از « تغييرات آموزش عالي فنالند 

اند که نشان  دهند که در قالب سه روايت اصلي مشخص شده روايت به دست مي 3فنالندي 
ن است؛ روايت طور فزاينده در حال متنوع شدن و قطبي شد دهند هويت دانشگاهي به مي

کند، در تقابل شديد  واپسگرا که بدتر شدن کار دانشگاهي و ايستادگي شخص را توصيف مي
نگرد. بين اين دو قطب  با آن، روايت پيشرفت است که تغييرات اخير را به ديده مثبت مي

طرف در خصوص تحوالت دانشگاه  زندگي و اطرافيان موضع بي -متضاد روايت متعادل کار
برساخت هويت علمي و انگيزش در »( با عنوان 9889) 9ق نتايج پژوهش ولفدارد. طب

يابي دانشجويان بايد به محيط دروني دانشگاه  براي شناسايي فرايندهاي هويت« دانشجويان
واسطه  و عوامل بر سازنده در درون خود محيط توجه کرد. درواقع، افراد هويت خود را به

 سازند. ط خود با ديگران ميترکيبي از محيط اطرافشان و رواب

سازي ساخت شخصيت، مدل»( در پژوهشي که با عنوان 9886) 0مارينو و همکاران
اند، مدل  انجام داده« هويت اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي استفاده جوانان از فيس بوک

                                                           
1- Tyler 

2- Ylijoki & Ursin 

3- Wolfe 
4- Marino, c et al 



 
 
 
 

 

شناسي و دهد که ثبات عاطفي، برون گرايي، وظيفه معادالت ساختاري آنان نشان مي
حالي که جنس،  بيني کنند، در توانند استفاده مشکل آفرين از فيس بوک را پيش ميهنجارها 

هنجارهاي گروه و هويت اجتماعي درک شده، ميزان استفاده از فيس بوک را به راحتي 
  کنند. بيني مي پيش

ها در فضاي  برساخت استداللي از هويت»( در پژوهشي که با عنوان 9880) 8چاو و لي
اعي: بينش از يک گروه فيس بوک در مقطع کارشناسي براي يک دوره زبان هاي اجتم شبکه

يک گروه دانشگاهي نيست، بلکه  انجام دادند؛ به اين نتيجه رسيدند که گروه صرفاً« شناسي
اي از منابع مانند  هم است. اعضا به استقرار طيف گسترده« فضاي اجتماعي و آموزشي»يک 

دهد که  ند. همچنين يکي از شرکت کنندگان نشان ميا شکلک براي معناسازي دست يافته
 هاي استداللي ساخته شود. تواند با منابع و شيوه هاي مختلف مي چگونه هويت

از نقاط قوت و ضعف مطالعات داخلي و خارجي آن است که به بررسي ارتباط متغير 
ماعي( و هاي اجتماعي بر هويت و انواع آن )هويت ديني، ملي و اجت استفاده از شبکه

همچنين ميزان اثرگذاري اين متغير بر گرايش به تغيير هويتي پرداخته شده است، اما به 
تواند عامل  آن بر هويت، که مي تأثيرهاي اجتماعي مجازي و  استفاده از شبکه  متغير انگيزه

 ات و تغييرات هويتي باشد، پرداخته نشده، و لذا اين عامل اثرگذار ازتأثيرمهمي براي اين 
ديد پژوهشگران و محققان مغفول مانده است، که اين پژوهش سعي در پر کردن اين خأل 

ات آن بر تأثيرطور دقيق به بررسي اين متغير، در کنار ساير متغيرها و  تحقيقاتي داشته و به
 هويت جوانان شهر اهواز پرداخته است.
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بندي  اي در صورت ت هال نيز يکي ديگر از متفکران کنوني است که نقش عمدهاستوار
گذاران پارادايم مطالعات فرهنگي در بيرمنگام  مسئله هويت داشته است. هال يکي از بنيان

                                                           
1- Chau, d & Lee, C 

2- Stuart Hall 



 
 
 

  

  

  

است. مسئله هويت از همان ابتدا در مرکز مطالعات فرهنگي قرار گرفت. در اين زمينه 
ها چگونه هويت خودشان را  پردازد که افراد و گروه امر ميمطالعات فرهنگي به مطالعه اين 

 که چه درکي از خود دارند. دهند و يا اين ساخته و مورد مذاکره قرار مي

اندازهاي فرهنگي، طبقه، جنسيت،  از نظر هال تغيير ساختاري عصر مدرن با تغيير چشم
کمي براي هويت محسوب تر از اين پناهگاه مح سکسواليته، قوميت، نژاد و مليت، که پيش

ريزد. اين تغييرات در حال تغيير دادن هويت  شدند هويت افراد را تغيير داده و در هم مي مي
هاي يکپارچه هستند )هال،  عنوان سوژه شخصي ما و سست کردن درک ما از خودمان به

مي نام برده« سوژه مرکز زدايي شده»عنوان  (. اين همان چيزي است که از آن به98: 8336
هاي يکپارچه در  کند که همه هويت شود. هال بيان مي شود که به بحران هويت تعبير مي

هاي قديمي که داراي يک  مدرن برخالف سوژه حال زوال و فروپاشي هستند. سوژه پست
هويت يکپارچه و دروني بودند، اکنون از چندين هويت متنوع و حتي در برخي مواقع غيرقابل 

ن تشکيل شده است. به سخن ديگر منابع هويت در دنياي صورت همزما سازش به
به « هويت»مدرن  -دارتر شده است. در عصر پست تر، متغيرتر و مسئله مدرن، متنوع پست

هايي از نظام فرهنگي شکل گرفته و  شود که در ارتباط با شيوه يک جشن مواج تبديل مي
شويم و مورد  ها بازنمايي مي يله آنوس اند و دائماً به شود که ما را احاطه کرده متحول مي

شود و  اي تاريخي برساخته مي زعم هال هويت بر شيوه (. به98گيريم )همان:  خطاب قرار مي
هاي  هاي متفاوت، هويت نه بيولوژيکي. بنابراين پا به پاي تغييرات تاريخي به سوژه در زمان

وسيله  طر تسلي خويشتن بهشمول به خا پذيرد و اسطوره هويت يکپارچه و جهان مختلفي مي
از من نپرسيد که چه کسي هستم و از من »بخش از خود است. به تعبير فوکوئي  روايتي آرام

 (.83: 8309)فوکو، « نخواهيد که همواره همان کس باقي بمانم
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ه ايجاد و اختراع شاهراه اطالعاتي به لحاظ تاريخي کاستلز دگرگوني فناورانه را که منجر ب
داند و معتقد  سال پيش از ميالد مشابه مي 088شده با اختراع بزرگ حروف الفبا در يونان 

                                                           
1- M. Castells 



 
 
 
 

 

هاي  است براي نخستين بار در تاريخ رسانه، ابرمتن يا فرازباني شکل گرفته است که شيوه
يک سيستم، يکپارچه مکتوب، شفاهي، ديداري و شنيداري ارتباطات انساني را در چارچوب 

سازي متن،  شود به دليل قابليت يکپارچه سازد. اين پديده که شاهراه اطالعاتي ناميده مي مي
هاي  تصوير و صدا در يک سيستم و شبکه جهاني، ماهيت ارتباطات را دستخوش دگرگوني

، دهي فرهنگ دارد اي در شکل کننده بنيادين ساخته است و ازآنجاکه ارتباطات نقش تعيين
گذراند.  هاي فناورانه جديد، تحوالت بنيادي ديگري را از سر مي فرهنگ نيز به تبع دگرگوني

در نظر کاستلز يکي از پيامدهاي مهم گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات نوين مبتني بر 
هاي اطالعاتي، فرهنگ  رو در اثر ايجاد و گسترش شاهراه هاست. ازاين آن، دگرگوني فرهنگ

کند و معتقد است  حال ظهور است. البته در ادامه کاستلز اين جامعه را نقد مينويني در 
ماند،  ها مي ها از يکديگر و موجب غريبه انگاشتن انسان اي باعث بيگانگي انسان جهان شبکه

گويد: در شرايطي که کارکرد و معنا دچار دوگانگي ساختاري هستند الگوهاي  وي مي
رود.  شوند ارتباط به معناي دادوستد مفهومي از ميان مي مي ازپيش دچار تنش ارتباطي بيش

صورت ارتباط خصمانه )مانند مبارزه اجتماعي يا  گونه ارتباطي حتي به وقتي ديگر هيچ
هاي اجتماعي و افراد از يکديگر غريبه و بيگانه  مخالفت سياسي( وجود نداشته باشد گروه

تر و  ها خاص نگرند. در اين روند هويت يد ميمثابه تهد مانند و نهايتاً يکديگر را به مي
هاي اجتماعي  هاي نوين ارتباطي و شبکه شود. ظهور فناوري ها دشوارتر مي مشارکت در آن

دگرگوني بنياديني را در معامالت و ارتباطات انساني ايجاد کرده است. کاستلز معتقد است 
گيرد، حوزه فرهنگ که  ميازآنجاکه انتقال و جريان فرهنگ از طريق ارتباطات صورت 

هاي جديد دستخوش  شود، با ظهور تکنولوژي هايي از عقايد و رفتارها را شامل مي نظام
 (.838: 8901گردد )کاستلز،  هاي بنيادين مي دگرگوني
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ساخت »و « زيست جهان اجتماعي»اند از  شناسي معرفت عبارت دو قلمرو اصلي جامعه
ها  اي که انسان زيست جهان اجتماعي از آگاهي کنشگران، يعني شيوه «.اجتماعي واقعيت

اي از معاني  گويد. اين آگاهي روزمره رشته سازند، سخن مي واقعيت اجتماعي را بر مي

                                                           
1- Burger 



 
 
 

  

  

  

سازد. از منظر  را مي« زيست جهان اجتماعي»مشترک بين فرد و ديگران است و يک 
يتي خاص موجد و معنادار است. لذا شناسي معرفت، هر نوع آگاهي تنها در موقع جامعه

شود  ديالکتيک بين آگاهي و واقعيت )ذهن و عين( باعث برساخته شدن واقعيت اجتماعي مي
و توجه به بعد آگاهي )ذهن و درون فرايندهاي نهادي( فهم واقعيت اجتماعي را مقدور 

درنيته و سازد. در اين چارچوب، برگر و همکارانش با بررسي و تحليل رابطه بين م مي
رسند که  هاي اجتماعي، به اين نتيجه مي تبع آن واقعيت هاي شناختي و به تغييرات چارچوب

اي به  ها اشاره تفاوت چشمگير و علي مابين سنت )زيست جهان سنتي( و جهان مدرن )آن
حکم انسان بودنش  ها معتقدند انسان به کنند( وجود دارد. آن مدرن نمي تفکيک مدرن و پست

بخشد و زيست  از زيستن در يک جهان، يعني واقعيتي است که به زندگي معنا مي ناگزير
جهان درصدد بيان همين ويژگي بنيادي هستي انساني است. همچنين فهم زيست جهان 

: 8901هاي انضمامي بسيار مهم است )برگر و الکمن،  شناختي موقعيت براي تحليل جامعه
ريزي زندگي فرد، در  همکارانش، مرکزيت برنامه(. با توجه به چارچوب نظري برگر و 10

دهد که  نامه خويش )و نيز معاني فراگير جامعه( نسبت مي معنايي است که او به زندگي
زنند. منظور  همگي به بروز پيامدهاي بسيار مهم هويتي براي فرد در جامعه مدرن دامن مي

يست، بلکه بيشتر تجربة شود ن ها از هويت چيزي که در روانشناسي علمي توصيف مي آن
واقعي فرد درباره خود، در يک موقعيت اجتماعي خاص منظور است. به سخن ديگر، منظور 

پردازند. هويت به اين معنا،  طريقي است که در آن افراد به تعريف خود مي»ها از هويت  آن
غ از رو تابع توصيفي پديدارشناسانه )فار بخشي از يک ساختار معين آگاهي است و ازاين

 (.00: 8908)برگر و ديگران، « شناختي يا روانشناسانه( است هرگونه داوري معرفت
8

حال هم  نظريه گيدنز بر ظهور سازوکارهاي نوين هويت شخصي متمرکز است که درعين
مفهوم « خود»جهت  دهند. ازاين ها شکل مي زاييده نهادهاي امروزي هستند و هم به آن

(. او بر 86: 8900ات بروني شکل گرفته باشد )گيدنز، تأثيرنيست که صرفاً تحت منفعلي 
اساس رويکرد تلفيقي )ساختار و عامل( خود معتقد است که براي نخستين بار در تاريخ 

                                                           
1- Anthony Giddens 



 
 
 
 

 

پردازند. گيدنز با تأکيد  در محيطي جهاني با يکديگر به تعامل مي« جامعه»و « خود»بشريت، 
عنوان  هويت شخصي، به»آگاهي به آن، معتقد است که  بر مسئله شناسايي هويت و

بايد صريح و بي اما و اگر باشد. « خود»پديدهاي منتظم، مستلزم روايت معيني است: روايت 
هاي منظم روزانه  ، ترتيب دادن يادداشت«خود»براي ايجاد و استوار داشتن مفهوم جامعي از 

(. در زندگي اجتماعي 889)همان:« ستهاي عمده ا نامه شخصي از توصيه و تدوين زندگي
هايي،  نامه دهد. چنين زندگي نامه هسته اصلي هويت شخصي را تشکيل مي مدرن زندگي

گرانه، چيزي است که بايد روي آن کار کرد و در تدوين و تنظيم  هاي روايت مانند ديگر متن
گيدنز بر آن است  ها ابتکار و خالقيت به خرج داد. در زمينه نقش ساختارهاي اجتماعي، آن

هاي  بطن زندگي روزمره عامل« در»ريزي زندگي دقيقاً  که انتخاب شيوه زندگي و برنامه
هاي نهاديني  ي آن زندگي نيستند بلکه مرتبط با موقعيت دهنده اجتماعي يا از عناصر تشکيل

همچنين  .(09هاي خود شکل دهند )همان:  کنند تا به کنش هستند که به افراد کمک مي
هويت « محتواي»داند. بنابراين  توان گفت که گيدنز هويت را امري غيرقطعي و متغير مي يم

شود، مانند  ها ساخته مي نامه شخص از آن هايي که زندگيديگر، ويژگي عبارت شخصي يا، به
 (.01هاي وجودي، ازنظر اجتماعي و فرهنگي متغير است )همان:  ديگر عرصه
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گرايانه و ايستاي هويت است. به رأي او  از هويت در حقيقت نقد تعاريف ذاتتعريف جنکينز 
اي از اطالعات بنيادي نيست که صرفاً وجود دارد، بلکه بايد به اين امر توجه  هويت مجموعه

شود، و همچنين به فرآيند و تأملي  به کار گرفته مي»يا « کند کرد که هويت چگونه عمل مي
عنوان يک نهاد توجه کافي داشت، زيرا  اجتماعي هويت در تعامل و بهبودن آن، و به ساختار 

اساسي است. بنابراين « هست»که هويت اجتماعي چه  فهم اين فرآيندها براي درک اين
: 8908فهميد )جنکينز، «( شدن»يا « بودن)»توان همچون يک فرآيند  هويت را صرفاً مي

گيرد. از نظر او هويت اجتماعي،  ويت قرار ميپردازان برساختي ه (. جنکينز در زمره نظريه6
طرف، درک  درک ما از اين مطلب است که چه کسي هستيم و ديگران کيستند و از آن

رو، هويت اجتماعي نيز همانند  ديگران از خودشان و افراد ديگر ازجمله خود ما چيست. ازاين
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وچرا  ر باب آن نيز به چونتوان د توافق است، و مي معنا ذاتي نيست؛ و محصول توافق و عدم
شدن هويت در  عنوان منابع ساخته ( در نظريه جنکينز، زمان و مکان نيز به0پرداخت. )همان: 

حال برداشت جنکينز از اين دو عامل با فهم رايج  صحنه اجتماع، اهميت کانوني دارند، بااين
جاي دارد، هويت فردي ها  اندکي متفاوت است: در مورد افراد، در وهله اول، هويت در تن آن

يابد )براي مثال،  طور مجازي يا تخيلي تجسم مي هميشه تجسم يافته است، گرچه گاهي به
هاي اجتماعي جمعي را در  توان هويت طور مشابه مي ها(. به در آثار داستاني با اسطوره

چارچوب يک سرزمين يا منطقه جاي داد، حتي اگر آن سرزمين جايي باشد که طبق اسطوره 
که يک ساختار سازماني باشد که نمودار آن مطابق با يک الگوي  بايد به آن بازگشت، يا آن

گزينند، فرد و جمع تا حدودي  ها سکني مي جايگاهي است. ازآنجاکه تنها هميشه در سرزمين
شوند. عالوه بر اين، در تجربه شخص از خودش و ديگران، زمان با مکان  بر هم منطبق مي
(. مکان خارج از چارچوب زمان معنا ندارد. در 00ل به نقل از جنکينز: مرتبط است )کمپ

که  که هويت تداوم دارد، ولو آن فرآيندهاي شناسايي زمان داراي اهميت است، به دليل آن
در اين پژوهش  که به کسي انتساب يابد. طور منطقي، از طرف کسي ادعا شود يا اين فقط به

عي مجازي بر هويت اجتماعي جوانان بوده ايم، که در اين شبکه هاي اجتما تأثيربه دنبال 
ايم.  راستا دو بعد از هويت اجتماعي يعني هويت ملي و هويت ديني مورد بررسي قرار داده

هاي  انگيزه استفاده از شبکه تأثيرهاي اصلي که در مدل تحقيق نمايان است،  يکي از فرضيه
باشد. بدين معنا که هرچه انگيزه  ماعي مياجتماعي مجازي بر هر يک از ابعاد هويت اجت

هاي  هاي اجتماعي متفاوت باشد به دليل قرارگيري کاربران در موقعيت استفاده از شبکه
شود. اين فرضيه  متفاوت در اين فضا هر يک از ابعاد هويت نيز دستخوش تغيير و تحول مي

 شد.با برگرفته از دل آراي استوارت هال، جنکينز، گيدنز و برگر مي

ي  ميان حوزه -«بيرون»و « درون»ي ميان  شناختي، فاصله هويت، در مفهوم جامعه
را به درون « خودمان»کند. اين واقعيت که ما  را پر مي -عمومي و حوزه خصوصي

کنيم و  هايشان را دروني مي افکنيم و در همان زمان معاني و ارزش هاي فرهنگي مي هويت
مان را با  کند که احساسات ذهني کنيم، کمک مي مي« بخشي از خودمان»ها را  آن

ايم هماهنگ سازيم. بنابراين  هاي عيني که در جهان فرهنگي و اجتماعي اشغال نموده مکان



 
 
 
 

 

هاي متفاوت  توان گفت که انگيزه سازد. بنابراين مي هويت سوژه را به ساختار متصل مي
دهد که اين موقعيت زمينه را  مي هاي مجازي، کاربران را در موقعيتي قرار استفاده از شبکه

ميزان  تأثيرفرضيه مطرح ديگر در اين پژوهش  سازد. شان برقرار مي براي تغيير در هويت
  باشد. به نظر کاستلز در جامعه هاي مجازي بر هويت اجتماعي کاربران مي استفاده از شبکه

يابد. اين  مان مياي، براي اکثر کنشگران اجتماعي معنا حول يک هويت بنيادي ساز شبکه
ها  اساسي در طول زمان و مکان قائم به ذات است. کاستلز معتقد است که تمام هويت هويت

 شوند. اما مساله اصلي اين است که چگونه؟ از چه چيزي؟ توسط چه کسي؟ فرض برساخته مي
 .استگيرد مربوط به ميزان حضور در فضاي مجازي  ما که در راستاي نظريه کاستلز قرار مي

ها و جوامع انسجام هويتي و فرهنگي بيشتري داشته باشد،  رسد هرچه ملت به نظر مي
اي خودش را به پيش برد و برعکس، ملتي که انسجام  هاي توسعه تواند برنامه تر مي منظم

: 8901برنامه مشخصي نيز نخواهد داشت )سريع القلم،  هويتي مشخصي نداشته باشد قطعاً
هاي قومي، ديني،  شود که وفاق و همدلي بين گروه فق مي(. توسعه در صورتي مو88

فرهنگي و ... وجود داشته باشد و در اين مسير انسجام هويتي الزمه تحقق توسعه است. تا 
ساز هر ملتي نتوانند از نظر هويتي منسجم گردند و گسست و  زماني که عوامل هويت

سامان »وجود داشته باشد،  ها، اقوام و مردم آن ملت هاي هويتي در بين انسان گسل
يابد. انسجام هويتي براي سامان اجتماعي الزم و ضروري  پارسونز تحقق نمي« اجتماعي

است و سامان اجتماعي براي توسعه الزم است. هر ملتي که نتواند به سامان اجتماعي 
بحران »مناسبي دست يابد و پراکندگي زباني، فرهنگي، سياسي، قوميتي و در مجموع 

 (.93: 8900تواند توسعه يابد )دوپوئي، داشته باشد، نمي« يهويت
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رسد بين ميزان حضور در فضاي مجازي و هويت اجتماعي جوانان رابطه وجود  به نظر مي-
 دارد. )نظريه هال(

ي و هويت اجتماعي جوانان هاي اجتماعي مجاز رسد بين انگيزه استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه گيدنز(

هاي اجتماعي مجازي و هويت اجتماعي جوانان  رسد بين ميزان استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه جنکينز(

رسد بين ميزان حضور در فضاي مجازي و هويت ملي جوانان رابطه وجود دارد.  به نظر مي-
 تر برگر()نظريه پي

هاي اجتماعي مجازي و هويت ملي جوانان  رسد بين انگيزه استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه گيدنز و برگر(

هاي اجتماعي مجازي و هويت ملي جوانان  رسد بين ميزان استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه جنکينز(

ان حضور در فضاي مجازي و هويت ديني جوانان رابطه وجود دارد. رسد بين ميز به نظر مي-
 .)نظريه کاستلز(

هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني جوانان  رسد بين انگيزه استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه گيدنز و کاستلز(

يت ديني جوانان هاي اجتماعي مجازي و هو رسد بين ميزان استفاده از شبکه به نظر مي-
 رابطه وجود دارد. )نظريه جنکينز(

 رسد بين سن و هويت اجتماعي، هويت ملي و هويت ديني جوانان رابطه وجود دارد.  به نظر مي-

شده است. جامعه آماري پژوهش   از نوع کاربردي استفاده 8در اين پژوهش، از روش پيمايش
ها بر اساس  که تعداد آن 8930کن شهر اهواز در سال سال سا 98تا  80ي جوانان  کليه
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حجم نمونه با استفاده از فرمول باشد.  نفر مي 960010برابر با  8931سرشماري سال 
نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري در  900درصد برابر با  31با ضريب اطمينان کوکران و 

گيري  سيستماتيک است. نمونهاي توام با تصادفي ساده و  اي چندمرحله اين پژوهش، خوشه
 عنوان يک خوشه به اين صورت بود که در مرحله نخست، هريک از مناطق شهرداري اهواز به

  هها به شيو گيري در داخل هر يک از خوشه ي دوم، کار نمونه در نظر گرفته شد. در مرحله
هاي هريک از  ها و خيابان گيري تصادفي ساده انجام گرفت و بر اساس آن اغلب محله نمونه
سوم، به تناسب تعداد جمعيت جوان در   گيري قرار گرفتند. در مرحله ها در طرح نمونه خوشه

به عنوان جمعيت نمونه از محالت  تصادفي تعدادي از افراد  مناطق شهرداري، به شيوه
  آوري اطالعات از پرسشنامه نمونه نهايي انتخاب گرديدند. براي جمع عنوانمختلف شهر به

محقق ساخته و بر مبناي مقياس ليکرت استفاده شده است. همچنين در اين پژوهش نيز، 
شناسي(، استفاده شده  ها از اعتبار صوري )مراجعه به اساتيد جامعه جهت سنجش اعتبار گويه

ها و طراحي اوليه پرسشنامه، مطالعه مقدماتي انجام  اخصاست، و پس از تهيه و تدوين ش
ي مقدماتي، تعيين ميزان پايايي پرسشنامه پژوهش بوده  گرديده است. هدف از اين مطالعه

نفري از جوانان شهر اهواز به اجرا درآمده  98  است. اين مطالعه مقدماتي بر روي يک نمونه
و براي سنجش ميزان پايايي و همساني  جمع نمرات پاسخگويان،  است. بعد از محاسبه

 ( نشان داده شده، استفاده شده است. 8ها، از آلفاي کرونباخ، که در جدول شماره ) دروني گويه

  

 09/8 ميزان حضور در فضاي مجازي
 06/8 هاي اجتماعي مجازي ي استفاده از شبکه انگيزه

 63/8 هاي اجتماعي مجازي زان استفاده از شبکهمي
 09/8 هويت اجتماعي-8

 01/8 هويت ملي 8-8
 60/8 هويت ديني 8-9

اطالعات گردآوري شده از پاسخگويان بر اساس آمار توصيفي و استنباطي و با 
ي هايي چون: رگرسيون، ضريب همبستگ و با استفاده از آماره spss22افزار  کارگيري از نرم به



 
 
 

  

  

  

وتحليل قرار گرفته است. همچنين قبل از فرايند تحليل استنباطي  پيرسون مورد تجزيه
( k- Sاسميرنف ) –وسيله آزمون کلموگروف  وضعيت نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق به

شده است. بررسي

در يک دهند  خدمات آناليني هستند که به افراد اجازه مي
شده و معين پروفايل شخصي خود را داشته باشند، خود را به ديگران معرفي  سيستم مشخص

کنند، اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و با ديگران ارتباط برقرار کنند. از اين طريق افراد 
هاي اجتماعي جديدي را  توانند ارتباطشان با ديگران را حفظ کرده و همچنين ارتباط مي

هاي اجتماعي اينترنتي براي افزايش  (. درواقع شبکه989: 9880هند )بويد و اليسون، شکل د
اند.  تقويت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده

هاي اجتماعي اينترنتي دارند، عوامل زير  با توجه به کارکردهاي مختلفي که شبکه
هاي اجتماعي مجازي معرفي  شبکهگذار در ميزان استفاده کاربران از تأثيرمنزله عوامل  به

هاي اجتماعي  ميزان استفاده از شبکه-9هاي اجتماعي،  ميزان حضور در شبکه-8شوند:  مي
 هاي اجتماعي. انگيزه و اهداف کاربران در استفاده از شبکه-9مجازي، 

عبارت است از 
هاي اجتماعي مجازي درآمده است )قاسمي و  به عضويت شبکهزماني که فرد  مدت

هاي  زمان عضويت کاربران در شبکه (. در پژوهش حاضر؛ مدت896: 8939همکاران،
از دو تا سه -9از يک تا دو سال -9کمتر از يک سال، -8اجتماعي مجازي در پنج طبقه:

.بندي شده است سال، دسته 0بيشتر از -1سال،  0از سه تا -0سال، 

هاي  منظور از ميزان استفاده از شبکه 
هاي اجتماعي مجازي  روز از شبکه زماني است که يک فرد در شبانه اجتماعي مجازي مدت

يک -8دسته:  1هاي اجتماعي مجازي به  کند که اين ميزان استفاده از شبکه استفاده مي
از سه تا چهار ساعت و  -0از دو تا سه ساعت و  -9دو ساعت از يک تا -9ساعت و کمتر 

 .ساعت، تقسيم شده است 1بيشتر از  -1



 
 
 
 

 

انگيزه و هدف کاربران 
شود که کاربران  هاي اجتماعي به ميزان عالقه، نياز و شرايطي اطالق مي در استفاده از شبکه

دهد. در پژوهش حاضر، تفاوت در نيازها،  هاي اجتماعي سوق مي به استفاده از شبکه را
گيري به شرح  هاي اجتماعي در دو نوع جهت هاي افراد در استفاده از شبکه اهداف و انگيزه

شود: ذيل منعکس مي

اي فعال و هدفمند اشاره  گيري به رفتار رسانه گيري ابزاري: اين نوع جهت جهت -8
د که به انتخاب و استفاده از محتواي رسانه براي هدف خشنودي نيازهايي مانند کسب کن مي

ها، پيدا کردن دوستان  اطالعات و اخبار، برقراري ارتباط با دوستان، آشنايان و همکالسي
يابي و تشکيل گروه و شرکت در  دوران کودکي و قديمي، پيدا کردن دوستان جديد يا دوست

 شود. گر منجر ميها و امکانات دي بحث

کند که کمتر  اي اشاره مي گيري به رفتار رسانه گيري عادتي: اين نوع جهت جهت -9
گذراني و همچنين فرار از  هدفمند و فعال است و براي تفريح، بازي، سرگرمي و وقت

 (Perse, 1990: 67).رود  نظر از محتواي آن به کار مي مشکالت زندگي روزمره صرف

ها، رفتارها و  ارت است از خصوصيات اجتماعي، عقايد، ارزشعب
هاي اجتماعي و تعريفي است که فرد بر مبناي عضويت در  هاي متمايز گروه نگرش

(. 1: 8908دهد )اباذري و چاوشيان،  صورت بازتابي از خود ارائه مي هاي اجتماعي و به گروه
است که فرد، بر مبناي عضويت در ترين بيان، تعريفي  درواقع هويت اجتماعي، به ساده

(. در پژوهش حاضر دو بعد از هويت 008: 8301هاي اجتماعي از خويشتن دارد )براون،  گروه
اجتماعي )هويت ديني و هويت ملي( موردتوجه قرار گرفته است.

هويت ديني عبارت است از ميزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطش نسبت 
امدهاي ارزشي مثبتي که فرد براي اين تعلق و ارتباط قائل است و به ديني خاص و پي

اي مشابه نسبت به آن دين  باالخره احساسات خاص فرد نسبت به ديگراني که مثل او رابطه
(. در پژوهش حاضر، مفهوم هويت ديني با پنج بعد احساسي، 800: 8900دارند )حاجياني، 



 
 
 

  

  

  

اس تعداد گويه که در قالب طيف ليکرت تنظيم اعتقادي، رفتاري، شناختي و پيامدي بر اس
گويه سنجيده شده است. 80اند، در قالب  شده

توان نوعي احساس تعلق به ملتي خاص دانست. ملتي که  هويت ملي را مي 
ورسوم، قهرمانان تاريخي و فرهنگ و سرزمين  هاي مقدس، آداب ها، مکان نمادها، سنت

ي اشتراک داشتن  واسطه ها، به احساس تعلق به گروهي از انسانمعين دارد. هويت ملي يعني 
(. بر اين اساس هويت ملي در پژوهش 968فرهنگي )همان:  در برخي عناصر فرهنگي و شبه

حاضر با سه بعد فرهنگ ملي )به معناي تعهد، تعلق و ارزيابي مثبت و احساس عالقه به 
تعهد، تعلق و احساس تکليف در برابر  فرهنگ ايران(، سياست ملي )وفاداري ملي و احساس

کشور ايران يا همگامي ملي( و تعهد و عضويت در اجتماع ملي )به معني نوع نگرش و 
ها و  ي نگرش کيفيت رابطه با ساير کنشگران در سطح ملي است. در اين بعد مجموعه

ي در ي ايران و ميزان همدلي با ساير عناصر نظام اجتماع هاي شخصي از جامعه برداشت
گويه مورد سنجش قرار گرفته است. 88ايران( در قالب 

سال  90دهد که ميانگين سني پاسخگويان  هاي مربوط به آمار توصيفي نشان مي يافته
سال يعني  80دهد که کمترين ميزان سن پاسخگويان  ها نشان مي . همچنين يافتهباشد مي

هاي مربوط به  يافتهباشد.  درصد مي 9/9سال يعني  98رين ميزان سن درصد و بيشت 6/88
درصد  00/8نفر و  989درصد از پاسخگويان مرد يعني  19/8دهد که  جنس نيز نشان مي

دهد  هاي مربوط به متغير تحصيالت نشان مي چنين يافتههم باشند. نفر، زن مي 800يعني 
درصد در مقطع کارشناسي ارشد  9/99اسي، درصد از پاسخگويان در مقطع کارشن 1/13که 

 باشند. تر از آن مي درصد در مقطع ديپلم و پايين 9/80و 

دهد، که  هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته نشان مي چنين يافتههم
 90باشد. با توجه به وجود مجموع  مي 80/00ميانگين متغير وابسته هويت اجتماعي جوانان 

نجش هويت اجتماعي جوانان )در دو بعد هويت ملي و هويت ديني(، با گويه براي س



 
 
 
 

 

 09معادل  9(، امتياز 898و حداکثر  90)حداقل  1تا  8احتساب طيف امتياز به هر گويه، از 
آمده  دست براي متغير هويت اجتماعي نشانگر ميزان متوسط آماري است، بنابراين امتياز به

جوانان شهر اهواز از هويت اجتماعي متوسط رو به  به معناي برخورداري 80/00معادل 
و براي  69/90طور ميانگين متغير وابسته در بعد هويت ملي برابر با  باشد؛ و همين بااليي مي

چنين براي متغيرهاي مستقل انگيزه استفاده از باشد. هم مي 00/10بعد هويت ديني برابر با 
و  83/9ور در فضاي مجازي به سال، و ميزان حض 81/99هاي اجتماعي مجازي،  شبکه

 باشد.  مي 88/9روز،  هاي اجتماعي مجازي به ساعت در طول شبانه ميزان استفاده از شبکه

 

 تأييد 888/8 989/8 ضور در فضاي مجازي و هويت اجتماعيميزان ح

هاي اجتماعي مجازي و  انگيزه استفاده از شبکه
 هويت اجتماعي

 تأييد 888/8 068/8

هاي اجتماعي مجازي و  ميزان استفاده از شبکه
 هويت اجتماعي

 تأييد 881/8 801/8

 تأييد 880/8 800/8 سن و هويت اجتماعي

 تأييد 888/8 189/8 مجازي و هويت ملي ميزان حضور در فضاي

هاي اجتماعي مجازي و  انگيزه استفاده از شبکه
 هويت ملي

 تأييد 886/8 196/8

هاي اجتماعي مجازي و  ميزان استفاده از شبکه
 هويت ملي

 تأييد 898/8 898

 تأييد عدم 839/8 980/8 سن و هويت ملي

 تأييد 888/8 909/8 ميزان حضور در فضاي مجازي و هويت ديني

هاي اجتماعي مجازي و  انگيزه استفاده از شبکه
 هويت ديني

 تأييد 888/8 806/8

هاي اجتماعي مجازي و  ميزان استفاده از شبکه
 هويت ديني

 تأييد 889/8 -806/8

 تأييد عدم 868/8 808/8 سن و هويت ديني



 
 
 

  

  

  

مستقل )ميزان  نتايج آزمون همبستگي بين متغيرهاي  دهنده ( نشان9ي ) جدول شماره
هاي اجتماعي مجازي، ميزان استفاده از  ي استفاده از شبکه حضور در فضاي مجازي، انگيزه

هاي اجتماعي مجازي و سن( و متغيرهاي وابسته )هويت اجتماعي، هويت ملي و  شبکه
هاي جدول از بين تمامي متغيرهاي مستقل،  دهد. با توجه به داده هويت ديني( را نشان مي

غير مستقل سن و ارتباط آن بر متغيرهاي وابسته هويت ملي و هويت ديني تأييد تنها مت
ي متغير ميزان استفاده از  اند، همچنين جهت رابطه نشده است، و ساير متغيرها تأييد شده

هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني معکوس و منفي است؛ بدين معني که با افزايش  شبکه
ي اجتماعي مجازي از ميزان هويت ديني جوانان شهر اهواز ها در ميزان استفاده از شبکه

شود. جهت ارتباط ساير متغيرهاي تأييد شده نيز مستقيم و مثبت است؛ بدين گونه  کاسته مي
يابد. سطح  که با افزايش در ميزان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نيز افزايش مي

 به تفکيک آورده شده است. (9)دول معناداري و ضرايب همبستگي هريک از متغيرها در ج

متغيرهاي مستقل در تبيين متغيرهاي وابسته )هويت  تأثيرهدف از اين بخش، يافتن ميزان 
تنهايي و  اجتماعي، هويت ملي و هويت ديني( است؛ يعني هريک از متغيرهاي مستقل به

کننده متغيرهاي هويت اجتماعي، هويت ديني و  تبيينها به چه ميزان  همچنين همه آن
 Enterزمان ) هاي رگرسيوني، از روش هم هويت ملي هستند. براي اين منظور از بين روش

Method استفاده شده و تمام متغيرهاي تأييدشده در آزمون همبستگي وارد معادله )
 دهند.  يوني را نشان ميخالصه الگوهاي رگرس 0و  1، 9اند. جداول شماره  رگرسيوني شده

( بين متغيرهاي موردبررسي براي متغير وابسته Rمقدار ضريب همبستگي چندگانه )
دهد  باشد که نشان مي مي 160/8و هويت ديني  080/8، هويت ملي 609/8هويت اجتماعي 

بين مجموعه متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش، همبستگي نسبتاً قوي وجود دارد؛ و 
Rضريب )

دهد که متغيرهاي مستقل موردبررسي در اين پژوهش براي متغير  يز نشان مي( ن2
درصد از کل تغييرات  886/8و هويت ديني  819/8، هويت ملي 991/8هويت اجتماعي 

وسيله چهار  مربوط به متغير وابسته در بين شهروندان شهر اهواز براي هويت اجتماعي به
استفاده از فضاي مجازي، ميزان استفاده از   همتغير ميزان حضور در فضاي مجازي، انگيز



 
 
 
 

 

ي سه متغير  وسيله فضاي مجازي و سن و براي متغيرهاي هويت ملي و هويت ديني به
ي استفاده از فضاي مجازي و ميزان استفاده از فضاي  ميزان حضور در فضاي مجازي، انگيزه

در فضاي مجازي و وسيله دو متغير ميزان حضور  مجازي و براي متغير هويت ديني به
شود. همچنين با توجه به اينکه سطح  ي استفاده از فضاي مجازي تبيين مي انگيزه
توان نتيجه گرفت  درصد قرار دارد، مي 8داري جدول خالصه مدل رگرسيوني کمتر از  معني

که الگوي رگرسيوني اين پژوهش، الگوي خوبي است و مجموعه متغيرهاي مستقل قادرند، 
 0و  6، 0بيني کنند. همچنين در جداول شماره  ط به متغير وابسته را پيشتغييرات مربو

رگرسيوني هر متغير مستقل بر متغير وابسته با توجه به مقداري بتا و سطح  تأثيرضرايب 
داري متغيرهاي وارده در معادله  ها آمده است؛ که با توجه به سطح معني داري آن معني

هاي  ، متغير ميزان استفاده از شبکه 0ول شماره رگرسيوني مشخص شده است که در جد
ي ندارد. همچنين مقدار بتاي متغيرها نيز تأثيراجتماعي مجازي بر متغير وابسته هويتي ديني 

دهد که به ازاي يک واحد انحراف استاندار در متغيرهاي مستقل به مقدار بتاي  نشان مي
 شود. ها متغير بر متغير وابسته افزوده مي آن

 R R² 

 991/8 600/8 880/8 رگرسيون

            

           

 
B  

 
Beta 

 

T  

 888/8 633/80  663/6 898/30 مقدار ثابت
 888/8 801/9 938/8 830/8 938/8 ميزان حضور در فضاي مجازي

 888/8 183/8 990/8 908/8 010/8 هاي اجتماعي مجازي انگيزه استفاده از شبکه
 888/8 889/8 800/8 998/8 901/8 هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبکه

 888/8 316/8 886/8 809/8 868/8 سن



 
 
 

  

  

  

  R R² 

 819/8 080/8 888/8 رگرسيون

            

           
B 

 
Beta T 

 

 888/8 633/80  663/6 898/30 مقدار ثابت
 888/8 309/8 869/8 839/8 903/8 ي مجازيميزان حضور در فضا

 889/8 990/8 881/8 910/8 989/8 هاي اجتماعي مجازي انگيزه استفاده از شبکه
 883/8 691/8 803/8 988/8 868/8 هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبکه

  R R²

 886/8 160/8 889/8 رگرسيون

            

           

 
B  

 
Beta 

 

T  

 888/8 019/0  601/88 199/898 مقدار ثابت
 888/8 881/9 938/8 830/8 998/8 ميزان حضور در فضاي مجازي

 886/8 988/8 990/8 908/8 898/8 هاي اجتماعي مجازي ستفاده از شبکهانگيزه ا
 808/8 969/8 890/8 193/8 893/8 هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبکه

دهد. با توجه به اينکه ضريب  خطي را نشان مي ( نتايج مربوط به آزمون هم3جدول )
که متغيرهاي مستقل تا چه اندازه دهد  تولرانس بين صفر و يک نوسان دارد و نشان مي

رابطه خطي با همديگر دارند، بنابراين هرچه اين مقدار بيشتر باشد )نزديک به عدد يک( 
خطي کمتر است. همانطور که پيداست مقدار تولرانس در تمامي متغيرهاي مستقل  ميزان هم



 
 
 
 

 

ي پايين و خط باشد، بنابراين ميزان هم وارد شده در تحليل زياد و نزديک به يک مي
متغيرهاي مستقل تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل نيستند. پس خطاي استاندارد 

که از تقسيم عدد   VIFمقدارضرايب رگرسيون از تورم بااليي برخوردار نيست. همچنين 
شود و نسبت معکوسي با تولرانس دارد )هرچه تولرانس  يک بر مقدار تولرانس حاصل مي

 9ريانس کمتر(. به عبارتي هرچه مقدار مقدار تورم واريانس از عدد بيشتر، عامل تورم وا
دهد که حداکثر مقدار تورم  خطي بيشتر است. شواهد نشان مي تر باشد، ميزان همبزرگ

دارد. بنابراين از طريق اين شاخص  9است که فاصله زيادي با عدد  800/8واريانس برابر با 
   بين متغيرهاي مستقل تحقيق پي برد.خطي  توان به ميزان پايين هم نيز مي

VIF

 880/8 309/8 هويت اجتماعي
 860/8 310/8 هويت ديني
 890/8 309/8 هويت ملي

 899/8 036/8 ميزان حضور در فضاي مجازي
 886/8 398/8 هاي اجتماعي مجازي انگيزه استفاده از شبکه
 889/8 303/8 هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبکه

نظران عرصه روانشناسي اجتماعي،  کم در چند دهه گذشته، صاحب معماي هويت دست
شناسي و مطالعات فرهنگي را به خود مشغول داشته است. تحوالت اخير، چه در  جامعه
ساز  فرهنگي و چه در عرصه ساختاري، به تعدد و تنوع و گاه تعارض منابع هويت ي ها زمينه

منجر شده و گسترش نوگرايي و نوسازي در عرصه جهاني، به بحران هويت در ميان 
(. امروزه 808: 8909جاه، ويژه جوانان، دامن زده است )ساروخاني و رفعت بسياري از اقشار، به

هاي مجازي، بحران هويت را در ميان تمامي اقشار  سترش شبکههاي اطالعاتي و گ فناروري
هاي سني باألخص قشر جوانان پديد آورده است. فضاي مجازي و مخصوصاً  و رده
تعامل با   ها، سبک زندگي و شيوه هاي اجتماعي مجازي در اثر تغييراتي که در برداشت شبکه



 
 
 

  

  

  

اند،  در وضعيت کامالً جديدي قرار داده اند، هويت را دنياي اطراف بشر امروزي به وجود آورده
 اند. و زماني که افراد يک جامعه و خصوصاً و درواقع بشر امروزي را از هويت خويش جدا ساخته

و يا دچار  قشر جوان آن، از هويت و باالخص هويت هويت اجتماعي و ملي خويش باز بمانند
سرزميني و دولت و حاکميت تواند با اهداف جامعه  دوگانگي و بحران در آن شوند نمي

 طور قاطع از توسعه و پيشرفت باز خواهد ماند.واقع جامعه به خويش همراهي کنند و در

بنابراين با توجه به اهميت هويت و گستردگي مفهوم آن، ما در اين مقاله به دنبال  
ن ايم. لذا براي سنجش ميزا سنجش ميزان هويت اجتماعي در بين جوانان شهر اهواز بوده

 ايم.  آن به دنبال پاسخگويي به چند فرضيه اساسي بوده

ي آن با هويت  در فرضيه اول به سنجش ميزان حضور در فضاي مجازي و رابطه
دهد که بين ميزان حضور در  اجتماعي جوانان پرداختيم. نتايج حاصله از اين فرضيه نشان مي
صورت که با افزايش ميزان  نفضاي مجازي و هويت اجتماعي جوانان رابطه وجود دارد. بدي

کند. بنابراين اين  حضور در فضاي مجازي، هويت اجتماعي جوانان نيز افزايش پيدا مي
نظريه تاجفل نيز دال بر همين مدعاست. اساس نظريه تاجفل توجه به . شود فرضيه تأييد مي

هويت کند که  شود. وي بيان مي از هويت است که از عضويت گروهي ناشي مي هايي  جنبه
هاي  شود و تابعي از ويژگي وسيله گروهي که به آن تعلق دارد تعيين مي اجتماعي فرد به

(.61: 8909باشد )مرودشتي،  فرهنگي گروه و مبتني بر تفسير درون گروه و برون گروه مي 
همخواني دارد  (9889تيلر )و  (8930کردي )هاي  هاي اين پژوهش با يافته يافتههمچنين 

( همخواني ندارد. 8931هاي حاصل از تحقيق شاماني، واحدي و نوروزي ) افتههمچنين با ي
ي معناداري بين متغيرهاي  دهد که رابطه هاي ديگر اين پژوهش نشان مي همچنين يافته

هاي اجتماعي مجازي  هاي اجتماعي مجازي، ميزان استفاده از شبکه شبکهانگيزه استفاده از 
ود دارد. يعني با افزايش در هر کدام از اين متغيرها بر وج جوانان و سن و هويت اجتماعي

گردد. نتايج اين تحقيق با تحقيق کيانپور،  ميزان هويت اجتماعي جوانان نيز افزوده مي
(، رهبر قاضي، 8936بروجردي علوي و صديق يزدچي )(، 8939پور و ملک احمدي )عدلي

 همخواني دارد. (8930حاتمي و رستمي )



 
 
 
 

 

هاي  شبکهانگيزه استفاده از  تغيرهاي ميزان حضور در فضاي مجازي،همچنين ميان م 
جوانان رابطه  هاي اجتماعي مجازي و هويت ملي اجتماعي مجازي، ميزان استفاده از شبکه

برقرار است اما ميان متغير سن با متغير وابسته هويت ملي ارتباطي مشاهده نشده  معناداري
هاي پژوهش بروجردي  هاي اين پژوهش با يافته افتهياست و اين فرضيه تأييد نشده است. 

( 9888و چو و ليم ) (8930(، رهبر قاضي، حاتمي و رستمي )8936علوي و صديق يزدچي )
( 9888( و شين و کيم )8936زاده و شنوا )هاي پژوهش نوري، حالج و با يافته همخواني دارد

 همخواني ندارد. 

ان متغيرهاي مستقل ميزان حضور در فضاي هاي مربوط به ارتباط مي همچنين يافته
هاي اجتماعي  هاي اجتماعي مجازي، ميزان استفاده از شبکه شبکهانگيزه استفاده از  مجازي،

جز متغير سن، ساير متغيرهاي مستقل بر  دهد که به مجازي، سن و هويت ديني نشان مي
ده است و همچنين ارتباط اند و درواقع متغير سن تأييد نش ميزان هويتي ديني اثرگذار بوده

هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني نيز ارتباطي معکوس و  بين ميزان استفاده از شبکه
هاي اجتماعي، از  منفي برقرار است، بدين معني که با افزايش در ميزان استفاده از شبکه

هاي پژوهش  هاي اين پژوهش با يافته يافتهشود.  ميزان هويت ديني جوانان کاسته مي
( همخواني دارد و 9888و چو و ليم ) (8930(، رهبر قاضي، حاتمي و رستمي )8930کردي )
 ( همخواني ندارد.9889و تيلر )( 8931شاماني، واحدي و نوروزي )هاي  هاي پژوهش با يافته

هويتي را در دوران جديد مورد توجه و تحليل  هاي  روانشناختي و چالش هاي  گيدنز جنبه
جديدي که دائماً  هاي  بازانديشي در هويت را که در پرتو معيارها و ارزشقرار داده است و 

هاي  گسترش فنآوري ي  گيرد، ويژگي دوران جديد و نتيجه هم در حال تغيير است صورت مي
داند. به نظر گيدنز هويت انسان  اطالعاتي، ارتباطاتي و جهاني شدن اقتصادي و فرهنگي مي 

کس  کند هيچ گردد و در جريان زندگي پيوسته تغيير مي جاد ميدر کنش متقابل با ديگران اي
داراي هويت ثابتي نيست. هويت سيال و همواره در حال ايجاد شدن و عوض شدن است 

همچنين ازنظر کاستلز فضاي مجازي با دگرگون ساختن بنيادين ماهيت (. 00: 8900)گيدنز، 
ها و هويت ديني شهروندان ايفا  فرهنگدهي  اي در تغير و شکل کننده ارتباطات، نقش تعيين

رسد که هويت ديني در جامعه اطالعاتي  (.  بنابراين به نظر مي908: 8901کنند )کاستلز،  مي



 
 
 

  

  

  

خاصي که   به دليل ظهور اجتماعات مجازي و اينکه اين اجتماعات مجازي داراي قاعده
و باألخص تمايالت و  رفتارها را در چارچوب مشخصي ساماندهي کند، نيستند، لذا اخالقيات

ي اجتماعات و فضاي مجازي هستند  گونه جوامع که تحت سيطره گرايشات ديني در اين
يابد؛ بنابراين  بازند و به سمت هويت ديني فرامليتي و چندگانه سوق مي کم رنگ مي کم

شود؛ همچنين از طرفي ديگر اين فضا )فضاي  هويت ديني افراد تهديد و متزلزل مي
کننده از آن منجر شود، که در پي اين روابط  تواند به اجتماعي شدن افراد استفاده مجازي( مي

تواند با هويت پيشين فرد کامالً در  گرفته که مي جديد، نوع خاصي از هويت در فرد شکل
 راستاي آن باشد. تناقض يا هم

يفاي يافتگي اقتصادي و اجتماعي يک جامعه، عوامل گوناگوني ا در فرايند تحقق توسعه
ها، نقش اعضاي جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه  نقش کنند که در ميان آن

يافتگي  هاي سطح کالن توسعه يافتگي در دو سطح خرد و کالن قابل بررسي است، معرف
هاي سطح خرد در عرصه  اند و معرف در عرصه ساخت فردي و ساخت اجتماعي تعيين شده

اند که عبارتند از: هويت اجتماعي، هويت ديني و هويت  بل تشخيصماهيت و رفتار افراد قا
 ملي، قومي و ... .

ترين مباحث  ترين و جدي مبحث هويت )ملي، ديني و اجتماعي( به عنوان يکي از اساسي
باشد.  ترين و فراگيرترين نوع هويت جمعي مي عصر مدرن و پسامدرن و در عين حال مشروع

توان مهمترين مبناي همبستگي و انسجام  بعد ملي آن را ميبراين اساس هويت و بالخص 
هاي پيش روي آن در کشورهاي  ملي و در نتيجه کنش جمعي يک ملت دانست. چالش

ي هويت منسجم افراد، نخستين گام در  هاي جدي به بار آورد. مقوله تواند بحران مختلف مي
ه نظام بتواند بحران اين شود. در همين راستا چنانچ جهت توسعه يک جامعه محسوب مي

آميز پشت سر گذارد، اي منطقي و موفقيت بخش )بخش هويتي افراد جامعه( را به گونه
تواند ادعا کند که به توسعه رسيده است و همچنين با توجه به اينکه دنياي مدرن تحت  مي

رفته هاي پيچيده و متنوع مجازي قرار گ تنيدگي بيش از پيش شبکه سيطره و نفوذ و در هم
ها و جوامع نيز تاحدود بسيار زيادي تحت نفوذ اين بخش اعالم وجود  است، هويت ملت

اي در راستاي  کند و لذا اگر ما بتوانيم اين فضا را هدايت شده به سمت مباحث توسعه مي



 
 
 
 

 

اي هم در  جهاني ابراز وجود کنيم و نقش سازنده  توانيم در جامعه توسعه جهاني قرار دهيم مي
 و اجتماعي براي ملت و کشور رقم بزنيم. رفاه ملي

هاي اجتماعي  توان با شبکه شدن، نمي لذا با توجه به اينکه در عصر جديد و فرايند جهاني
هايي کارايي الزم را نداشته،  برخورد حذفي، سانسور و محدود انجام داد و چنين رويه

هاي اجتماعي  ين شبکههمچنان که بارها اين امر به اثبات رسيده است؛ لذا الزم است ا
هاي انکارناپذير دنياي مدرن، مورد پذيرش مديران و حاکميت قرار  عنوان يکي از پديده به

ي هويتي جوانان پرداخته و تدابيري در اين  تر به مسئله ريزي دقيق گيرد؛ تا بتوان با برنامه
 باره اندوخته شود. 

 

 

 

 



 
 
 

  

  

  

اجتماعي تا سبک زندگي: رويکردهاي نوين در تحليل   از طبقه (8908اذي، يوسف و چاوشيان، حسن )اب -
 .98، شناختي هويت اجتماعي،  جامعه

رسانه و برسازي هويت اجتماعي پسامدرن،  (8938يدجواد و اوغلي، رضامحمود )س زاده،امام جمعه -
 .9 ، سال هجدهم، شماره

 و تهران: علمي مجيدي، فريبرز هترجم   ( 8901الکمن ) وماست و پيتر برگر،-
 .فرهنگي

 .تهران: ني ساوجي، محمد هترجم ،     (8908الکمن ) توماس و پيتر برگر، -

قومي در  فضاي مجازي بر هويت ملي و تأثير( 8936بروجردي علوي، مهدخت؛ صديق يزدچي، اميرسعيد ) -
 .89، سال سوم، شماره ايران، 

 .تهران: شيرازه ياراحمدي، تورج هترجم ،  (8908ريچارد؛) جنکينز، -

 تحقيقات استراتژيک.  . تهران: پژوهشکده( 8900حاجياني، ابراهيم ) -

، ترجمه: فاطمه فراهاني و عبدالحميد زرين قلم، تهران: مرکز ( 8900دوپوئي، گزاويه ) -
 انتشارات کميسيون ملي يونسکو در يران.

هاي اجتماعي مجازي و  ( رابطه شبکه8930رهبرقاضي، محمودرضا؛ حاتمي، عباس و رستمي، امين ) -
، سال هاي جمعي )با تأکيد بر هويت ديني، ملي و مدرن(،  دگرگوني هويت

 .31بيست و پنجم، شماره 

، "زنان و بازتعريف هويت اجتماعي زنان"( 8909ساروخاني، باقر و مريم رفعت جاه )

868-899: 3دوره پنجم شماره  

کنش فضاهاي مجازي بر  تأثير (8900ژاد، عزيزه )ساروخاني، باقر؛ توسلي، غالمعباس و سيدعربي ن -
 ، سال دوم، شماره اول.اجتماعي جوانان دانشجوي دختر با تاکيد بر اينترنت، 

 ، تهران: نشر سفير.( 8901سريع القلم، محمود ) -

جتماعي مجازي هاي ا ( رابطه استفاده از شبکه8931شاماني، اسماعيل؛ واحدي، مهدي؛ نوروزي، داريوش ) -
 .90، سال هفتم، شمارهبا هويت جوانان شهر تهران، 



 
 
 
 

 
بوک( بر  هاي اجتماعي مجازي )فيس شبکه تأثير( 8938صبوري خسروشاهي، حبيب؛ آذرگون، نسرين ) -

ال هشتم، س هويت اجتماعي )موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد(، 
 .98شماره

( 8938پور، صمد )عدلي -

شناسي، دانشگاه اصفهان، دانشکده  نامه کارشناسي ارشد جامعه پايان 
 ادبيات و علوم انساني.

 .98شماره  ، «و جامعه اضطراب ها دو جهاني شدن( »8909عاملي،سعيدرضا ) -

بوک  ي اجتماعي فيس (. شبکه8939قاسمي، وحيد؛ عدلي پور، صمد و ميرمحمدتبار ديوکاليي، سيداحمد ) -
، دوره اول، و تغييرات هويت اجتماعي جوانان شهر تبريز، 

 .8شماره

 .نو طرح تهران: چاوشيان، حسن هترجم ،    (8901مانوئل ) کاستلز، -

( 8930کردي، مژده ) -

نامه کارشناسي ارشد مديريت رسانه، دانشگاه پيام  پايان 
 ، دانشکده هنر و رسانه، مرکز تهران غرب.نور

 .ني تهران: موفقيان، ناصر هترجم ،         (.8900) آنتوني گيدنز، -

( 8909مرودشتي، فهيمه ) -

شناسي، دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، معهنامه کارشناسي ارشد جاپايان
 تهران.

 تهران: انتشارات محراب قلم.( 8901معيني علمداري، جهانگير ) -

هاي اجتماعي و هويت  استفاده از شبکه  ( بررسي رابطه8936زاده، هدا و معصومه شنوا )نوري، سعيد؛ حالج -
 .81، شماره مطالعه: دانشگاه پيام نور رشت(،  ان )موردملي دانشجوي

بررسي رابطه بين ميزان دينداري و سبک زندگي  (8938؛ کارکنان نصرآبادي، محمد )نيازي، محسن -
، 8938شهروندان؛ مطالعه موردي شهروندان شهرستان کاشان در سال 
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