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Abstract 

Purpose: The aim of this study is to predict the use of virtual social networks based on 
identity styles in high school students in Qom. 

Methodology: This research is a description of multivariate correlation in terms of applied 

purpose and in terms of how to collect information. The statistical population of the present 
study consisted of all-female high school students in the second district of Qom. 347 people 

were selected as a sample by the random-cluster sampling method through the Cochran 
sampling formula. Data was collected through the standard questionnaires of virtual social 

networks identity styles of Hejazi, Namdari, Ghasemi, and Moghadamzadeh (2016) and 

Berzonsky (1992). The validity of the questionnaires was confirmed by face and content validity 
methods and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient 
(r1= 0.83 and r2= 0.91). 

Findings: The mean scores of identity styles were higher than average level and the use of 
social networks was at the average level. On the other hand, the findings showed that there was 

a significant relationship between identity styles (information, confusion-avoidance, commitment) 

and the use of social networks among female high school students in Qom. However, there was 
an inverse and significant relationship between normative identity style and the use of social 

networks and also 24.5% of the changes related to the variance of identity styles are affected by 

the components of the use of social networks.  
Conclusion: New means of communication and information bring about changes in one's 

perceptions and put identities in a new state that is different from the past and sometimes even 

contradictory. Social society reveals the unstable, changeable and flexible identity of the new man. 
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 چکیده

هایهویتدرهایاجتماعیمجازیبراساسسبکبینیمیزاناستفادهازشبکهپیشپژوهشحاضرباهدف هدف:
ست.آموزانمقطعمتوسطهدومشهرقمانجامشدهادانش

توصیفیازنوعهمبستگی شناسی: روش اینپژوهشازنظرهدفکاربردیوازنظرشیوهگردآوریاطالعات،
کلیهدانش جامعهآماریتحقیقحاضررا آموزاندخترمقطعمتوسطهدومناحیهدوشهرقمتشکیلچندمتغیرهاست.

نمونه طریقفرمول از که دادند تعداد 231گیریکوکران، طریقروشنمونهنفر از عنواننمونه -گیریتصادفیبه
خوشه طریقپرسشنامهایانتخابشدند. شبکههایاطالعاتاز همکاراناستاندارد هایاجتماعیمجازیحجازیو

وها،باروشرواییصوریومحتواییرواییپرسشنامهآوریشد.جمع(6993برزونسکی)هایهویتسبکو(6295)
 (موردتاییدقرارگرفت.r2=96/1وr1=82/1محاسبهضریبآلفایکرونباخ)نهاباپایاییآ

نمراتها: یافته هایهویتسبکمیانگین باالتر متوسط حد از شبکهو از استفاده حدهایاجتماعیمیزان در
بینهایاجتماعیدرزشبکهمیزاناستفادهاو(اجتنابی،تعهد-اطالعاتی،سردرگمهایهویت)سبکبینبود.متوسط
هایمیزاناستفادهازشبکهوهنجاریسبکهویتآموزاندخترمتوسطهشهرقمرابطهمعناداریوجوددارد.بیندانش

رابطهاجتماعی شد. معناداریمشاهده تغییراتمربوطبهواریانس5/33معکوسو سبکدرصداز تحتهایهویت،
هایاجتماعیاست.تفادهازشبکهمیزاناسهایمولفهتأثیر

دربرداشتگیری: نتیجه درآورندوهویتهایفردبهوجودمیوسایلنوینارتباطیواطالعاتیتغییراتیرا هارا
ثبات،دهندکهباگذشتهمتفاوتوحتیگاهیمغایرآناست.جامعهاجتماعیمبینهویتبیایقرارمیوضعیتتازه

باشد.یرومنعطفانسانجدیدمیتغییرپذ
 

مجازیشبکهها: کلیدواژه اجتماعی های هویتسبک، دختران،دانش،های قم، شهر متوسطه، مقطع آموزان،

فضایمجازی.
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 . مقدمه1

رشد  تری به خود گرفت.  ها شکل پیچیده  با گسترش سایر علوم و تکنولوژی، روابط ساده انسان
تری را برای انسان مهّیا   تر و سریع  های ساده  جمعی، دسترسی   ارتباط تکنولوژی و گسترش ابزار

گیری فضایی ذهنی و انتزاعی تحت عنوان فضای مجازی، زمینه را   از سوی دیگر، شکل ساخت.
تری فراهم نمود که تمایز انتزاع و عینّیت را برای انسان دشوار ساخت.   های پیچیده  ظهور پدیده   برای

ترین   ترین و گسترده وع رفتارهای پر خطر به خصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمیامروزه ش
های سه دهه گذشته، رفتارهای   رغم فعالیت  های جوامع بشری تبدیل شده و علی  نگرانی  دل

نظران،   آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است. به گفته برخی از صاحب  مخاطره
های   شود و به عبارت دیگر آسیب  جتماعی ابتدا در فضای مجازی و سایبری شروع میهای ا آسیب

 (.332ص ،0310باشد )موالیی و جانی،   اجتماعی با اعتیاد تکنولوژی مرتبط می
های گذشته، افراد زمان زیادی را صرف   های اجتماعی در سال  افزون از شبکه  با استفاده روز

کنند. این امر باعث شده   خاص می طور  بههای اجتماعی   عام و شبکه طور  بهجستجو در اینترنت 
ای از محققان اعتیاد به اینترنت را اختالل بالینی به حساب آورند. دستیابی به احساس لذت،   پاره

ها شده   های مهم، موجب تقویت آن فعالیت  ارزشمندی و مفید بودن ناشی از انجام کارها و فعالیت
انداز و  شود. بنابراین، مشخص کردن چشم زنی در اینترنت می زمان جایگزین رفتار پرسهو به مرور 

 هدف در فضای مجازی را کاهش دهد. تواند انگیزه حضور بی اهداف مشخص برای زندگی، می

همچنین شناسایی مشکالت زیربنایی فرد، روشی مهم برای پیشگیری یا ترک اعتیاد اینترنتی 
های رخ   (. پس بر اثر تغییر و تحوالت و انقالب31ص ،0312ح طاهری، شود )سیا  محسوب می

گذران   داده در تکنولوژی و روند استفاده از آن در دنیا و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، روند 
"عصر اطالعات و وقت اقشار سّنی مختلف نیز تغییر پذیرفته و در جهان معاصر که موسوم به 

ها بر  اند، کارکرد و اهمیت این رسانه  چیز را در تسخیر خود درآورده     ها همه  انهارتباطات" است و رس
 (.1ص ،0310کسی پوشیده نیست )نصرتی، 

جدیدی از کاربران را فراهم  اجتماعاتگیری   حالی است که فضای مجازی امکان شکل   این در
ر واقع اوج انقالب اینترنتی هستند و های خاص خود د  با ویژگی 1های اجتماعی مجازی  کند. شبکه  می

                                                           
1. Virtual social networking 
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 (.31ص ،0، ج0382، 1اند )کاستلز  های عصر اینترنت باقی نگذاشته  جایی برای دیگر نوآوری
های شبکه سایت  اند. این وب مشارکت همگانی بنا شده های اجتماعی بر پایهشبکه واقع در

هایی که پیش از این جذابیت کمی   هاجتماعی با فراهم کردن انگیزه و هدف برای فعالیت در رسان
های   ترین محورهای این فناوری  عمده کشند.  ای افراد را به دنیای آنالین می  طور فزاینده  داشتند، به

ای استفاده همزمان از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطب است )جاللی،   جدید رسانه
ر مخاطب در برابر رسانه هم دچار دگرگونی و از (. در این ارتباط جدید، رفتا21ص ،0312

شود. این رابطه دوسویه باعث ایجاد ساختاری نوین در   مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل می
ها عالوه بر ارائه خطی، دارای خاصیت   ها، برنامه  شود. در نسل جدید رسانه  ها می  نسل جدید رسانه

 .(30ص ،0311و شبیری،  گزینش از طرف مخاطب نیز است )رضائی
های مبتنی بر وب است که این امکان را   ای از سرویس  یک شبکه اجتماعی مجازی مجموعه

آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا با دیگر   برای اشخاص فراهم می
ند و از میان توصیفات ها به اشتراک بگذار  اعضای شبکه ارتباط برقرار نمایند، منابع خود را با آن

(. 175ص ،5117، 2عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )بوید و الیسون
اجتماعی، امکانات تعاملی قابل   های   های رسانه  کی از گونهیی به عنوان یهای اجتماعی از سو  شبکه

ندها یمشارکت شهروندان در برخی فراش یاند و در افزا  نترنتی فراهم کردهیتوجهی برای کاربران ا
سری اطالعات خاص را در یک ثانیه با   تواند مطالب موردنظر یا یک  اند. یک فرد می  مؤثر بوده

صدها و حتی هزاران نفر در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. پس، هرچه پیوند افراد و اعضاء در 
سو و مشترک،  ها و حرکت هم  گاه  و نزدیکی دیده تر باشد، همراهی، تعامالت  ها، بیشتر و انبوه  شبکه

گذاری اطالعات بسیار قابل   اشتراک (. پدیده به50ص ،0312تر خواهد شد )رضایی،   محتمل
توجه است، چرا که در گذشته اگر کسی قصد انتشار مطلبی را برای عموم مردم یا یک گروه بزرگ از 

ها، تلویزیون  و وجود مشکالت بسیار زیاد از روزنامه مخاطبان داشت، باید با پرداخت هزینه فراوان
توان  های اجتماعی، همان اطالعات را می گرفت. در حال حاضر، با ظهور شبکه  و رادیو کمک می

 در ظرف چند ثانیه و بدون هیچ هزینه و مشکلی منتشر کرد.
یاد به اینترنت و های امروزی، اعت  ترین تاثیرهای منفی و مخرب رسانه از سوی دیگر، از مهم

                                                           
1. Castels 
2. Boyd & Ellison 
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های اجتماعی نوعی اعتیاد   های اجتماعی به ویژه در نوجوانان و جوانان است. اعتیاد به شبکه  شبکه
 ،0310رفتاری است که مانند اعتیاد به مواد، عالئم کالسیک اعتیاد را داراست )فرزانه و فالحتی، 

به فزونی داشته و جهان مجازی های مجازی رو   گیری شبکه  (. از آن زمان تاکنون سرعت شکل1ص
های   دنبال آن هویت بههای آنی و  شمار، منشاء ظهور فرهنگ  و امکان برقراری ارتباط همزمان و بی

های جدید از بین   الساعه شده است که در دوره محدودی شکل گرفته و با ظهور هویت  خلق
 (. 0ص ،0315روند )صبوری خسروشاهی و آذرگون،   می

تواند به عنوان یک مکانیزم تنظیم هیجان و مقابله با   های اجتماعی مجازی می  شبکهاینترنت و 
تواند به عنوان   ها می  ها قرار گیرد، چرا که این شبکه  آن شناختی این افراد، مورد استفاده  مشکالت روان

عی با افراد و ای برای برقراری یک رابطه طوالنی، پر کردن اوقات فراغت، عدم رویارویی واق  وسیله
های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای   واقع رسانه  های اجتماعی محسوب شود. در   موقعیت

های اخیر  همه و حتی برای کسانی که درک بسیار باالیی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. در سال
ها   تماعی باعث شده تا این رسانههای اج  ها و شبکه  ها کاربر در سراسر جهان به رسانه دسترسی میلیون

در کانون توجه جوامع مدرن و افراد زیادی قرار گیرند و از محبوبیت قابل توجهی به خصوص در میان 
شود تا کاربران بیش از پیش   ها باعث می  نسل جوان برخوردار شوند. شناخت صحیح از این رسانه

(. این 177ص ،م5117ته باشند )بوید و الیسون، بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و مؤثری داش
های ضعیف ارتباطی کم قدرت، وضعیتی متفاوت دارد، این  مسئله در کشورهای دارای فناوری

تر، بیشتر در معرض تغییر هویت در سطح جامعه قرار  کشورها با تأثیرپذیری بیشتر و تأثیرگذاری کم
ره دارد که در تولید تصویر از خویشتن در ذهن هر هایی اشا  خواهند گرفت. هویت به مجموعه پدیده

 (.57ص ،0312اجتماعی و روانی دارد )رضایی،  فرد مؤثر است و سازوکارهای
(، اولین کسی بود که هویت را به عنوان دستاورد بزرگ شخصیت 0121، 0118) 1اریکسون

د. او معتقد بود نوجوانی و گامی مهم به سوی تبدیل شدن به فردی ثمربخش و خشنود تشخیص دا
شود.   گیری هویتی ثابت و منسجم، تکلیف تحولی مهمی در دوران نوجوانی محسوب می  شکل
ن باور است یکسون بر ایکنند. ارطور یکسان این تکلیف را با موفقیت سپری نمیی نوجوانان بههمه

زا است. تشکیل   کامل، دشوار و اضطراب طور  بهرش هویت فرد، تکلیفی یگیری و پذ  که شکل
هویت عبارت است از مشخص کردن اینکه چه کسی هستید؟ برای چه چیزی ارزش قائلید؟ و چه 

                                                           
1. Ericsson 
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توان به صورت نظریه روشن درباره خود به  خواهید در زندگی دنبال کنید؟ هویت را می  سیری را می
پذیرد و   کند، مسئولیت این اعمال را می  عنوان عامل منطقی عاملی که بر اساس عقل عمل می

 (.05ص ،5، ج0318تواند آنها را توضیح دهد، تعریف کرد )برک،   می
شوند و یابند، برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می  افرادی که به هویتی قوی دست می

کنند، چنین افرادی   توانند به چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را تجربه می  افرادی که نمی
خواهند به کجا بروند، در نتیجه ممکن   د کیستند یا چه هستند، به کجا تعلق دارند یا میدانننمی

ین نظریه در حوزه   جدیدتر .گیری کنند  است از مسیر بهنجار زندگی، تحصیل، شغل و ازدواج کناره
 1های هویت برزونسکی  رود، نظریه سبک  هویت که مبنای نظری پژوهش حاضر به شمار می

اجتماعی  -اجتماعی می باشد. الگوی شناختی -ست که در واقع یک الگوی شناختی( ا0111)
های فعالی در ساختن تفکر خود درباره اینکه چه   گی مبتنی است، یعنی افراد نقش  هویت، بر سازند

ت این است که چگونه افراد به جستجو، پردازش و یسبک هو کنند. منظور از کسی هستند، ایفا می
 م،0111کنند )برزونسکی و فراری،   پردازند و از آن استفاده می    عات مربوط به خود میابی اطالیارز
ها و   گیری  مشخص در تصمیم طور  بهسبک هویت به راهبردهایی اشاره دارد که فرد (. 218ص

کنند. وقتی با اطالعات   موقعیت حل مسأله از آنها استفاده و اطالعات مربوط به خود را بررسی می
کنند، آمادگی تجدید نظر و پذیرش مفهوم جدید را دارند   اموزون با خودپنداری برخورد مین

 های هویتی از نظر برزونسکی عبارتند از:  انواع سبک م(.5111 )برزونسکی و کوک،
گاهانه به جستجوی اطالعات  2سبک اطالعاتی: افراد دارای سبک اطالعاتی به صورت فعال و آ

ت یکنند. افراد دارای سبک هو  پردازند و سپس اطالعات مناسب را استفاده می  ها می  و ارزیابی آن
گاهانه و فعاالنه به جستجوی اطالعات و ارز ها پرداخته و از اطالعات مناسب   ابی آنیاطالعاتی آ

ترل نگر، دارای منبع کن  نفس باال، درون  گر، با عزت   میتنظ  کوش، خود  ن افراد سختیرند. ایگ  بهره می
گاه، دارای قدرت حل  م،5110دگی شناختی هستند )برزونسکی،یچیمسئله و پ   درونی، خودآ

قول بوده و در هنگام انجام    نده، شاداب، خوشیدوار نسبت به آین افرادی معمواًل امیچن .(312ص
 ،0311کنند )طباطبایی و همکاران،   تاثیر دیگران نیستند و بر باورهای خود تکیه می   تکلیف تحت

گاهانه و فعاالنه به جستجو و ارزیابی اطالعات پرداخته و  (.00ص افراد دارای این سبک، آ
                                                           

1. Identity styles Brzonski 

2. Informative style 
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گیری قرار  دهند. این افراد هنگامی که در شرایط تصمیم اطالعات مناسب را مورد استفاده قرار می
 دهند.   های مختلف مسأله را مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند، جنبه  می

خواهی، ناشکیبایی   شناسی مفرط، کمک  هایی مانند وظیفه  این سبک با ویژگی 1:سبک هنجاری
و میل شدید به ساختارمندی قضایا، خودپنداره پایدار و عدم تمایل به بررسی اطالعات ناهمگام با 

ت ی(. افراد دارای سبک هو531ص م،5112ها رابطه دارد )برزونسکی و کوک،   ها و باور  ارزش
های مرجع و افراد مهم   د با انتظارات، دستورات گروهیهای مهم و ابراز عقا رییگ  میصمهنجاری در ت

ن است یپردازند، بلکه تالش آنها در ا  ابی اطالعات نمییفعال به جستجو و ارز طور  بهنوا شده و  هم
نژاد و  مییاند، دفاع کنند )رح  دست آورده   ق و اکتشاف بهیتی موجود که بدون تحقیکه از ساختار هو

دهند و   برانگیز انجام می  تر کارهای چالش در این سبک هویت افراد کم (.0ص ،0310همکاران، 
های اکتشاف،   زنند. افراد با سبک هنجاری بدون گذراندن دوره آفرین نمی  دست به کارهای خطر

رسند و از   تحقیق و بحران هویت، از طریق تقلید از مراجع قدرت و افراد مهم به تعهد می
پذیر نیست،  کنند. عقاید این افراد انعطاف  گیرانه و متعصبانه دفاع می تعهداتشان به صورت سخت

کنند  های شناختی و اجتماعی خود تاکید می تر بر روی ویژگی استقالل و فردیت کمی دارند و کم
 (.301ص م،0117، 2نجرینجر و دولی)دول

های نامطلوب   د  مداری، راهبر  با هیجان این سبک هویت 3اجتنابی: -سردرگم   سبک
گاهی محدود، دیگر پیروی و به  تصمیم های اسنادی و شناختی   کارگیری راهبرد  گیری، خودآ

 -ت اجتنابییافراد دارای سبک هو (.107ص م،5118)برزونسکی، شود  ناکارآمد مشخص می
شان عمدتًا با تعلل و مسامحه انجام یها  رییگ میری بوده و تصمیگ  میسردرگم غالبًا فاقد قدرت تصم

نکه یف را بدون ایف بوده و معمواًل تکالیار ضعیف بسیروی تکال ن افراد بریشود. عملکرد ا  می
ت یتر موفق بوده و از استقالل و فرد ل کمین در زندگی و تحصیهمچن نمایند.  کامل کنند، رها می

گیری هستند و  قد قدرت تصمیمکمی برخوردارند. در این سبک هویت افراد غالبًا فا
دهند. منبع کنترل این افراد   هایشان را با مسامحه، تعلل و تاخیرهای طوالنی انجام می  گیری  تصمیم

 م،5110، 4بیرونی است و دارای رفتارهای هیجانی و بدون ثبات هستند )آدامز و همکاران
                                                           

1.Normative style 

2. Dollinger & Dollinger 

3. Diffuse-avoidant style 

4. Adams & et al. 
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نجام کارها و امور مختلف زندگی برند و از ا  (. این افراد در حالت بالتکلیفی به سر می318ص
باشند   پنداره منفی و فاقد خود تنظیمی می  نفس پایین، خود   کنند. دارای عزت  اجتناب می

 (.85ص م،5111)برزونسکی و کوک، 
ها و باورها و   رفتن مجموعه خاصی از اهداف، ارزشی( تعهد را پذ0111برزونسکی ) تعهد:

های گوناگون زندگی فرد   نهیهای قاطع در زم  میمعتقد است اتخاذ تصمداند. وی   ها می  بندی به آنیپا
دن به یز کاربست راهبردهای خاصی برای رسیدتی و نیاسی و عقیدگاه سیمانند شغل، ازدواج، د
نژاد و   ت وی است )رحیمییانگر تعهد هویر زندگی در واقع بین مسییاهداف شخصی و تع

 (.1ص ،0310همکاران، 
های اخالقی و به  مهر و محبت در کانون خانواده به تقویت ایمان، تلقین ارزشاصواًل وجود 

کند و اثر مهمی در رفتار نوجوانان دارد.  وجود آمدن خودپنداری مثبت در نوجوانان کمک می
همچنین ایجاد روابط صمیمی در خانواده، محیطی مناسب جهت طرح مشکالت و مسائل 

، 0380های دوران بلوغ است )صادقیان،  تسکین ناراحتی ای مناسب برای نوجوانان و وسیله
مهری در خانواده فراهم شود، دیگر آن احساس تنهایی عاطفی را که   (. زمانی که چنین جو پر01ص

حد که منجر به    بیش از  دنبال پر کردن آن با فضای مجازی، اینترنت و استفاده آموز به  دانش
 .اختالالت رفتاری در او شود، نخواهد داشت

کند. در این جامعه دیگر نزدیک   هویت در اجتماعات مجازی در مسیر فراملیتی حرکت می
توانند   دهنده صمیمیت آنها نیست و افراد در کشورهای مختلف می  بودن افراد از لحاظ مکان نشان

یکسان داشته باشند. هویت افراد در اجتماعات مجازی با هم در ارتباط بوده و احساس هویت 
هویتی دیجیتال است و سرزمین بومی و محلی، کشور، فرهنگ ملی و نژاد، هویت افراد را در 

کند، بلکه منافع مقطعی، محدود و در حوزه موضوعات مختلف افراد   اجتماعات مجازی تعیین نمی
 (.1، ص0310)اسالمی،  سازد  را دور هم جمع کرده و هویت آنها را می

یابی یا بحران هویت، از موضوعات بسیار حائز   های اجتماعی در هویت  بررسی نقش رسانه
گاهی از نقش و جایگاه رسانه توان از تأثیرات منفی  هاست که می  اهمیت است و تنها در صورت آ

سازی مثبت و   رهنگهای جدید ارتباطی در جهت ف  های مهاجم، جلوگیری نموده، از فناوری  رسانه
های اجتماعی جدید  ها و به خصوص شبکه  برداری کرد. رسانه  یابی بهره تسهیل فرایند هویت

ها و کارکردهایی   آپ، تانگو، فیسبوک و... با توجه به قابلیت  اینترنتی موبایلی همچون وایبر، واتس
ی   کننده  ن یکی از عوامل تسهیلتوانند در جهت حفظ سالمت و بهداشت روان و به عنوا  که دارند، می
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ساز   توانند زمینه  ها می  یابی برای جوانان و نوجوانان کاربرد داشته باشند. همچنین این شبکه  هویت
بینی میزان   شیرو پ  نیها و باورهای خود گردند. از ا  بحران هویت و بیگانگی افراد از فرهنگ، ارزش

آموزان به عنوان ارکان   های هویت در دانش  ر اساس سبکهای اجتماعی مجازی ب استفاده از شبکه
 برخوردار است. یت خاصیپژوهش از اهم یاصل

 . پیشینه تحقیق4

های هویت و دلبستگی با میزان گرایش به   بررسی رابطه بین سبکدر ( 0317)زاده   جاللی
های هویت  که سبكت دریاف آموزان مقطع دوم متوسطه شهر میناب استفاده از اینترنت در بین دانش

داری   ها با میزان گرایش به استفاده از اینترنت رابطه معنی  های آن  های دلبستگی و مولفه  و سبك
 دارند.

های اجتماعی بر هویت   ( در پژوهش بررسی تأثیر رسانه0311فر و قربانی )  کنعانی، حمیدی
نسیتی باالتری نسبت به دختران جنسیتی مادران و دختران نشان دادند که مادران میزان هویت ج

تری نسبت به  های جمعی بر هویت جنسیتی مادران تأثیر کم  توان نتیجه گرفت که رسانه  دارند و می
تری از دختران خود داشته و   عنوان نسل سّنتی، هویت شکل یافته  دختران دارند، زیرا که مادران به 

 .ها قرار دارند  اثر استفاده از رسانههای هویتی بیشتری در   دختران در معرض دگرگونی
های اجتماعی موبایلی بر هویت   ( در بررسی رابطه الگوی استفاده از شبکه0312رضایی )

ساله دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب، نشان داد که بین میزان  08-31دینی دانشجویان 
دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل  های اجتماعی و متغیر هویت دینی دانشجویان  استفاده از شبکه

 .داری وجود دارد  ای مثبت و معنی  ذهاب رابطه
یافتگی خود   های هویت در رابطه بین تمایز  در بررسی نقش سبک (0310)جمشیدی و سروقد 

های غیر دولتی شیراز دریافتند که بین سبک هویت   آموزان دبیرستان و اعتیاد به اینترنت دانش
 -دار و بین سبک هویت سردرگم  اری با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی، معنیاطالعاتی و هنج

دار وجود دارد. میان تمایزیافتگی خود و اعتیاد به   اجتنابی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت، معنی
های هویت اطالعاتی و هنجاری با تمایزیافتگی   داری یافت نشد. بین سبک  اینترنت رابطه معنی

های هویت، نقش   دار به دست آمد. همچنین نشان داده شد که سبک  بطه منفی و معنیخود را
 کند.  ای بین ابعاد تمایزیافتگی خود و اعتیاد به اینترنت ایفا می  واسطه

های اجتماعی مجازی   در بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه (0310فرزانه و فالحتی )



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 118

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

های  م شهر بابل نشان دادند که میانگین گرایش به شبکهآموزان دختر متوسطه دوره دو  دانش
های اجتماعی مجازی  اجتماعی مجازی در حد متوسط رو به باال است. میانگین گرایش به شبکه

 -آموزان با پایگاه اقتصادی تر از دانش اجتماعی پایین، کم -آموزان با پایگاه اقتصادی در بین دانش
 اجتماعی باال است. 

های اجتماعی بر هویت، با استفاده از روش  ( در پژوهشی با عنوان نقش شبکه0311حکیمی )
ای در بازنمایی هویت کردها   کیفی مصاحبه آنالین نشان داد که فیسبوک توانسته است نقش عمده

کرد کمک شایانی کرده   در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و همفکران کرد و غیر
 .است

فضای مجازی و هویت جهانی به مطالعه هویت جهانی ( در بررسی 0315آذرگون ) صبوری و
در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق پرداختند و نشان دادند که وجود رابطه میان 
هویت جهانی با میزان استفاده از فیسبوك مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان داد که هویت 

 .ع استفاده کاربران از فیسبوك متفاوت استجهانی به تناسب نو
های فردی در اعتیاد اینترنتی: نقش   تفاوت (، در پژوهشی با عنوانم5107) 1مانسنز و همکاران

های آنالین و   به این نتیجه رسیدند که اعتیاد به اینترنت، بازی، های هویت و دلبستگی سبک
ای آن   کننده زمینه  ه وسیله فاکتورهای محافظتهای اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند و ب  رسانه
پراکندگی از عوامل  -  های اجتناب  های هویت، اطالعاتی و شیوه شوند. در بین سبک  بینی می  پیش

کننده بود. در میان ابعاد دلبستگی،   خطر بودند، در حالی که استایل هنجاری یک عامل محافظت
های آنالین و   )اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی آنالین گیری دلبستگی ایمن سه نوع اعتیاد جهت

های دلبستگی   بینی کردند و یک رابطه عّلی بین سبک  های اجتماعی( را پیش  اعتیاد به رسانه
های هویت   مضطرب و اجتنابی مشاهده شد. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان داد که سبک

 است. 5/50بین 
پژوهش خود با عنوان مصرف رسانه و پروژه هویتی جوانان، به این نتیجه ( در 5102) 2شیونن

های زندگی ارتباط دارد.   ها و زمینه  رسید که مصرف رسانه با مسائل هویتی جوانان در جنبه سبک

                                                           

1. Mansons & et al. 

2. Sihvonen 
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مصرف رسانه در پنج جنبه شهروند جهانی بودن، دانشجو بودن، جوان بودن، طرفدار بودن و سالم 
 ویتی تأثیرگذار است.بودن بر الگوهای ه

 یها  کنندگان از شبکه  دانشجویان از جمله بیشترین استفادهنشان دادند که ( 5101) 1چو و لیم
مثابه نقطه کانونی مسئله  باشند. در این راستا بحث هویت در میان قشر دانشجو به  اجتماعی می

که روابط و تماس به هویت، از اهمیت شایانی برخوردار است. دانشجویان به دلیل گستره شب
مختلف، بیشتر با مسائل و  یها  هویت یشان با وسایل ارتباط جمعی و افراد دارا نسبت وسیع

 ناشی از جامعه اطالعاتی درگیر هستند. یها  ناشی از هویت سّنتی، مدرن و چالش یها  تنش
ورد نظر های م  ای به دنبال این هدف که چه چیزی در سایت  ( در مطالعه5118) 2جوینسون

کند، اقدام به مصاحبه با کاربران   وجود دارد که شخص را تحریک به ماندن در فضای شبکه می
ها نموده و خصوصیات شخصی، باورها، ارزیابی رفتار، نیازها و عوامل انگیزشی افراد را  شبکه

 شناسایی کرده است. 
های اجتماعی   تفاده از سایتتر برای اس  های نوجوانان قدیمی  در بررسی انگیزه (5111) 3باکر

مجازی: تاثیر جنسیت، هویت گروهی و عزت نفس جمعی دریافت که ارتباط با اعضای گروه 
کنندگان که دارای  های شبکه اجتماعی بود. شرکت ترین انگیزه برای استفاده ازسایت همساالن مهم

های   ن از طریق شبکهعزت نفس جمعی مثبت هستند، به شدت برای ایجاد ارتباط با گروه همساال
نفس جمعی مثبت باال، استفاده کلی بیشتر و   اجتماعی مجازی انگیزه داشتند. زنان احتمااًل از عزت

های اجتماعی مجازی برای برقراری ارتباط با همساالن برخوردار بودند.   استفاده از شبکه
دهد که افرادی که   مینفس جمعی منفی با جبران خسارت اجتماعی در ارتباط است و نشان   عزت

های اجتماعی مجازی به عنوان   کنند، از شبکه  نسبت به گروه اجتماعی خود احساس منفی می
نمایند. و نتایج نشان داد که این   ای برای برقراری ارتباط با سایر اعضای گروه استفاده می  گزینه
های   جبران خسارت های اجتماعی مجازی برای  نفس جمعی منفی و استفاده از شبکه  عزت

 اجتماعی، احتمااًل در مردان بیشتر از زنان بوده است.
ها و امکانات  ترین ابزارهای برقراری ارتباط با قابلیت اجتماعی به عنوان یکی از مهم یها شبکه

                                                           
1. Chou & Lim 

2. Joinson 
3. Baker 
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اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون داشته، بلکه در  یها  خود نه تنها تأثیر عمیقی بر جنبه
لفی همچون آموزش و پرورش، پزشکی، تجارت و قانون کاربرد فراوانی یافته است. مخت یها زمینه

و ارتباطات و به دنبال آن استفاده از اینترنت در اشکال مختلف، مثبت  یگرچه پیشرفت تکنولوژ
ویژه اینکه امروزه   باشد، اما استفاده بیش از حد از آن جوانب منفی را به دنبال داشته است؛ به  می

 .اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه تبدیل شده است یها  اده از اینترنت به یکی از گزینهاستف
های جدید اقبال و   در این میان جوانان و نوجوانان جزء اولین اقشاری هستند که نسبت به تکنولوژی

های   شوند. روند استفاده از اینترنت و به خصوص رسانه  اشتیاق نشان داده و جذب آنها می
شدت افزایش یافته است. وسایل نوین ارتباطی و اطالعاتی تغییراتی را در   اجتماعی اخیرًا به 

دهند که با گذشته  ای قرار می ها را در وضعیت تازه آورند و هویت های فرد به وجود می برداشت
  متفاوت و حتی گاهی مغایر آن است.

ن عوامل یتر از مهم کنونی است. شده جهانی دو فضای دیجد طیشرا از ناشی تیهو بحران
نترنت و یژه فضای مجازی ایت در جوامع فعلی، گسترش صنعت ارتباطات و به ویبروز بحران هو

طی است که ین محیهای اجتماعی که آزادتر  نترنت و شبکهیا باشد. بری مییهای اجتماعی سا  شبکه
ف و کارکرد یی و معمول در جوامع را تضعساز سّنت تیبشر تا به امروز با آن مواجعه بوده، منابع هو

 (.027ص ،0310 پور و خاکسار، رو کرده است )معمار، عدلی ها را با دشواری روبه  آن
رسد، انجام این   نظر به جدید بودن پژوهش حاضر و تلویحات نظری و عملی، به نظر می

های   ستفاده از شبکهپژوهش حائز اهمیت باشد. نگاهی به آمار روزافزون اعتیاد و گرایش به ا
دهد نسل جوان که باید در   ی آن در بین نوجوانان نشان می  اجتماعی مجازی، به خصوص اشاعه

های اجتماعی  جهت سازندگی و پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشد، در دام اعتیاد به شبکه
 این پژوهش گرایش رو بر پایه تحقیقات انجام گرفته و مبانی نظری موجود، رود. از این  می  هدر 

بینی   تواند پیش    سنجد و نتیجه آن می به میزان استفاده از اینترنت افراد را به تفکیك سبك هویت می
کند که کدام دسته از افراد، احتمااًل گرایش بیشتری به میزان استفاده از اینترنت را دارند و از سوی 

استفاده از اینترنت، از خود واکنشی نشان دیگر کدام دسته از افراد در برابر گرایش به میزان 
 دهند. نمی

تری از عوامل   تواند از نظر عملی راهگشای شناخت جامع  آشکار است که نتایج این تحقیق می
نظر باشد و   های اجتماعی مجازی در جامعه مورد  آموزان به استفاده از شبکه  گرایش دانش

های اجتماعی   ی گرایش به استفاده از شبکه  از اشاعهتری را برای جلوگیری   های سازنده  راهکار
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تواند مبنایی برای  آموزان پیشنهاد نماید و همچنین نتایج این پژوهش می  مجازی در بین دانش
آموزان جهت پیشگیری از گرایش به اعتیاد و استفاده از   ها، معلمان و دانش  آموزش صحیح خانواده

 در این راستا پژوهش حاضر درصدد آموزان باشد.  دانش های اجتماعی مجازی در بین  شبکه
آموزان   دانشهای هویت در   های اجتماعی مجازی بر اساس سبک بینی میزان استفاده از شبکه  شیپ

 باشد.  می دختر دوره متوسطه دوم شهر قم

 . فرضیه پژوهش8

میزان استفاده از  تواند  میاجتنابی، تعهد(  -)اطالعاتی، هنجاری، سردرگم های هویت  سبک
 بینی کند.پیشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر قم   های اجتماعی را در دانش  شبکه

 شناسی پژوهش   . روش5

از نوع  یفیها، توص و از نظر روش گردآوری داده ین پژوهش از نظر ماهیت، کاربردیا
آماری پژوهش شامل  جامعه چند متغیره بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. یهمبستگ

آموزان دختر دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر قم در سال   کلیه دانش
ای چند  گیری تصادفی خوشه روش نمونه بود که با نفر 50101به تعداد  0318-11تحصیلی 

ه شد و نفر مشخص گردیدند و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاد 3280ای،  مرحله
 به عنوان نمونه انتخاب شدند.نفر  307تعداد 
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(    ) (   )(   )

(    ) 

  
 

    
(
(    ) (   )(   )

(    ) 
  )

     

 گیری متغیرها . ابزار اندازه5-1

)رشته، معدل و پایگاه اقتصادی( مورد بررسی قرار گرفت شناختی   در ابتدا متغیرهای جمعیت
درصد رشته 3/5درصد رشته تجربی،  1/07 و مشخص شد، تعداد (0310)فرزانه و فالحتی، 

درصد 1/52، 02تر از  درصد معدل کم7/0درصد رشته علوم انسانی بودند.  0/21ریاضی فیزیک و 
 -درصد پایگاه اقتصادی3/50داشتند.  51تا  08درصد معدل بین  1/75و 07تا  02معدل بین 

 -درصد پایگاه اقتصادی0/51اجتماعی متوسطه،  -درصد پایگاه اقتصادی 1/01اجتماعی باال، 
 پایین داشتند.اجتماعی 

 برزونسکیهای هویت   سبکپاسخ  پرسشنامه بستهبرای سنجش متغیرهای تحقیق، از سپس 
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 تبک هویسچهار  با استفاده از جمع نمراتهای هویت   سبک نمره سوال و 01در قالب ( 0115)
میزان استفاده از  پرسشنامه ( محاسبه شد.اجتنابی، تعهد -اطالعاتی، هنجاری، سردرگم)

آیتم  31، در ( اعتبارسنجی شده بود0312که توسط حجازی و همکاران ) های اجتماعی  شبکه
آموزان   مؤلفه )میزان استفاده دانشجمع دو  های اجتماعی  طراحی شده و نمره میزان استفاده از شبکه

 یده ف پاسخیدر نظر گرفته شد. ط (های اجتماعی  نگرش نسبت به شبکههای اجتماعی و   از شبکه
ها از  جهت سنجش روایی پرسشنامهکرت است. یای ل درجه 2دو پرسشنامه به صورت مقیاس 

ب یضر با روش ها پرسشنامهایی استفاده شد که مورد تایید قرار گرفت. پایروایی محتوایی و صوری 
کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و کل سواالت  یکرونباخ محاسبه شد. آلفا یآلفا

درصد باالتر بوده که حاکی از پایایی مناسب سواالت دو پرسشنامه است  71ها از آستانه  پرسشنامه
ای از اجزای  خالصه 0. در جدول شماره توان گفت ابزار پژوهش از پایایی الزم برخوردار است و می

 ها و آلفای کرونباخ آنها ارائه شده است. پرسشنامه

 ها براساس محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه -1جدول

 متغیر
تک  آلفای کرونباخ تک

 متغیرها

آلفای کرونباخ کل 

 سواالت

 18/1 سبکاطالعاتی
 86/1 سبکهنجاری 82/1

 85/1 ابیاجتن-سبکسردرگم
 

 11/1 تعهد

 96/1 88/1 هایاجتماعیازشبکهمیزاناستفاده

  86/1 هایاجتماعینگرشنسبتبهشبکه

)درصد،  یفیو دو سطح آمار توص SPSS (51) افزار ها از نرم جهت تجزیه و تحلیل داده
ل ی، تحلt)آزمون  یرسون( و استنباطیپ یگشتاور یب همبستگین، انحراف معیار و ضریانگیم

 .انس و رگرسیون چند متغیره( استفاده شدیوار

 ها  . یافته4

اجتنابی و  -اطالعاتی، هنجاری، سردرگمهای هویت   سبکها نشان داد که میانگین نمرات  یافته
باالترین میانگین  (.5است )جدول   آموزان مورد مطالعه، از حد متوسط باالتر  در بین دانشتعهد 

 ( است.51/3ترین آن مربوط به تعهد )  ( و پایین78/3نجاری )مربوط به سبک هویت ه



 111 ...براساس های اجتامعی جمازیبینی میزان استفاده از شبکهپیش

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 آموزان دانشهای هویت  سبکمیانگین و انحراف معیار  -2جدول

 t انحراف معیار میانگین متغیر
سطح 

 معناداری

111/1 21/32 51/1 12/2 سبکاطالعاتی  

111/1 11/35 51/1 18/2 سبکهنجاری  

111/1 39/63 56/1 23/2 اجتنابی-سبکسردرگم  

116/1 31/65 23/1 31/2 تعهد  

111/1 53/33 26/1 29/2 کل  

در بین های اجتماعی   میزان استفاده از شبکهها نشان داد که میانگین نمرات مولفه  همچنین یافته
نسبت به  نگرش آنان (. میانگین نمرات مولفه3آموزان از حد متوسط باالتر است )جدول   دانش
های اجتماعی در حد متوسط  میزان استفاده از شبکهو نیز میانگین کل  های اجتماعی  شبکه

 باشد. می
 آموزان  دانش های اجتماعی میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از شبکه -3جدول

 t انحراف معیار میانگین متغیر
سطح 

 معناداری

111/1 96/62 13/1 15/2 هایاجتماعیازشبکهمیزاناستفاده  

116/1 31/2 15/1 13/3 هایاجتماعینسبتبهشبکهنگرش  

111/1 11/9 11/1 83/3 کل  

و ( ، تعهداجتنابی -اطالعاتی، سردرگمهای هویت )  سبکضریب همبستگی پیرسون بین 
مثبت و معنادار  p=111/1سطح معناداریآموزان در   بین دانشهای اجتماعی   میزان استفاده از شبکه

های   میزان استفاده از شبکهو هنجاری سبک هویت گی پیرسون بین باشد. ضریب همبست می
 .(0)جدول معکوس و معنادار است  p=111/1سطح معناداریآموزان در   بین دانشاجتماعی 

 آموزان  دانشهای اجتماعی   و میزان استفاده از شبکه های هویت  سبکضریب همبستگی بین  -4جدول

 4 3 2 1 متغیرها

    - اطالعاتی

   - 393/1** یهنجار

  - 311/1** 691/1** اجتنابی-سردرگم

 - 215/1** 322/1** 239/1** تعهد

 635/1* 315/1** -691/1** 115/1* هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 **11/1در سطح  یمعنادار
 *15/1در سطح  یمعنادار
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 یدرجه آزاد 305و  0شده با محاسبه  Fمقدار  دهد که نشان می 2های مندرج در جدول  داده
 های هویت  سبکن یتر است. لذا، ب جدول بزرگ ی( از مقدار بحرانα=  10/1ص)یدر سطح تشخ

وجود دارد  یدار یرابطه چندگانه معن آموزان  دانشهای اجتماعی   میزان استفاده از شبکهو 
(111/1=P.) 

 های هویت  سبکن یون چندگانه بیخالصه رگرس -5جدول

 آموزان  دانشهای اجتماعی   استفاده از شبکهمیزان و 

(r) 2) ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه
r) F سطح معناداری 

445/1  335/1  321/66 111/1  

های   میزان استفاده از شبکهو  هویتهای   بین سبک چندگانه یب همبستگیهمچنین ضر
درصد  2/50ن، یست. بنابراا 502/1ن اصالح شده ییب تعیو ضر 012/1 آموزان دانشاجتماعی 

( اجتنابی، تعهد -اطالعاتی، هنجاری، سردرگمهای هویت )  سبکانس یرات مربوط به وارییاز تغ
 (.2های اجتماعی است )جدول   میزان استفاده از شبکههای  مولفهر یتحت تأث

 نآموزا  دانشهای اجتماعی   میزان استفاده از شبکهو های هویت   سبکن یرابطه ب -6جدول

ها شاخص    

   رهایمتغ
β etaβ tob p 

 111/1 631/1 - 286/3 مقدارثابت

 111/1 331/6 631/1 321/1 هویتاطالعاتیسبک

 115/1 -382/3 -318/1 -262/1 هویتهنجاریسبک

 111/1 255/3 332/1 268/1 هویتسردرگمسبک

 113/1 813/6 611/1 331/1 تعهد

میزان استفاده از  و هویت اطالعاتی سبک، ضرایب بتا بین 1ره های جدول شما براساس داده
های اجتماعی   میزان استفاده از شبکه و هویت سردرگم  سبک  بین ،531/1های اجتماعی   شبکه
است که همگی معنادار هستند  551/1های اجتماعی   میزان استفاده از شبکهو  تعهد ، بین308/1

(P=0.000ولی ضریب بتا بین بی .) های   میزان استفاده از شبکهو  هنجاری   سبک هویتن
ر یتوان به صورت ز را می ینیب  شیمدل پ دار نیست. که از نظر آماری معنیاست  -303/1اجتماعی
 نشان داد:

Y= 380/5 + 531/1 X0+ (303/1- ) X5+  308/1 X3+ 551/1 X0 

آموزان  دانشماعی های اجت  میزان استفاده از شبکهو  سبک هویت اطالعاتیبین اما مقایسه 
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مشاهده شده  Fنشان داد که  (MANOVAآزمون تحلیل واریانس ) براساس مشخصات دموگرافیک
   رشته ریاضیبیشتر از انسانی   رشته علوم  آموزان  معناداری دارد و در دانشتفاوت  12/1در سطح 

آموزان با   در دانشو است  51تا  08معدل بین بیشتر از 02تر از  بوده و همچنین در معدل کم فیزیک
 باشد. اجتماعی باال می -آموزان با پایگاه اقتصادی تر از دانش اجتماعی پایین کم –پایگاه اقتصادی 

 گیری . نتیجه6

آورند تا   هایی هستند که امکانی فراهم می اجتماعی اینترنتی، پایگاه یا مجموعه پایگاه یها  شبکه
های خود را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم   و فعالیت ها، افکار مندی کاربران بتوانند عالقه
افزایش و تقویت  یاجتماعی برا یها ها را با آنان سهیم شوند. در واقع شبکه  این افکار و فعالیت

این اشتراک هویت اجتماعی مجازی را برای  .اند  طراحی شده یمجاز یتعامالت اجتماعی در فضا
 .دهد  که در کنار سایر ابعاد هویتی افراد، هویت آنها را شکل می افراد ایجاد کرده است

اجتنابی  -)اطالعاتی، هنجاری، سردرگمهای هویت   سبکها نشان داد که میانگین نمرات  یافته
از  های هویت  سبکمیانگین نمرات  نشانگر این استبود که  31/3آموزان   در بین دانشو تعهد( 

آموزان  در بین دانشهای اجتماعی   میزان استفاده از شبکهمیانگین  .باشد حد متوسط باالتر می
در حد  آموزان توسط دانش های اجتماعی  میزان استفاده از شبکهبیانگر آن است که بوده و  80/5

( که نشان دادند میانگین 0310پژوهش فرزانه و فالحتی )های  نتایج تحقیق با یافتهاست.  متوسط
آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل در  جتماعی مجازی در میان دانشهای ا گرایش به شبکه

  باشد. همسو میحد متوسط رو به باال است، 
و ( اجتنابی، تعهد -اطالعاتی، سردرگمهای هویت )  سبک بین ها نشان داد که یافته از طرفی

قم رابطه معناداری وجود آموزان دختر متوسطه شهر   دانشبین های اجتماعی  میزان استفاده از شبکه
آموزان،  بین دانشهای اجتماعی   میزان استفاده از شبکهو هنجاری سبک هویت دارد. همچنین بین 

های   سبکانس یرات مربوط به وارییدرصد از تغ 2/50 معکوس و معناداری مشاهده شد.رابطه 
میزان استفاده از ی ها مولفهر یتحت تأث( اجتنابی، تعهد -اطالعاتی، هنجاری، سردرگمهویت )

 که( 0317)زاده   جاللیپژوهش های  نتایج تحقیق حاضر با یافته های اجتماعی است.  شبکه
ها با میزان گرایش به استفاده از   های آن  های دلبستگی و مولفه  های هویت و سبك  سبك دریافتند

داری دارند، همچنین با   رابطه معنی آموزان مقطع دوم متوسطه شهر میناب اینترنت در بین دانش
های اجتماعی و متغیر  ( که نشان داد بین میزان استفاده از شبکه0312پژوهش رضایی )های  یافته
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دار وجود   ای مثبت و معنی  هویت دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب رابطه
ین سبک هویت اطالعاتی و که دریافتند ب (0310)جمشیدی و سروقد  پژوهشهای  یافتهدارد، با 

اجتنابی و اعتیاد به  -دار و بین سبک هویت سردرگم  هنجاری با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی، معنی
همچنین با  دار وجود دارد،  دولتی شیراز رابطه مثبت و معنی  های غیر  آموزان دبیرستان  اینترنت دانش

ای در بازنمایی   وک توانسته است نقش عمده( که نشان داد فیسب0311حکیمی) های پژوهش یافته
فکران کرد و غیرکرد کمک  هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و هم

نشان دادند بین هویت ( که 0315صبوری و آذرگون ) های پژوهش با یافته شایانی کرده است،
های این  ، همسو است. از طرف دیگر یافتهجهانی با میزان استفاده از فیسبوك رابطه وجود دارد

( که به این نتیجه رسیدند که اعتیاد به م5107) 1مانسنز و همکاران های پژوهش با یافتهپژوهش 
 2های شیونن و نیز با یافته های اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند  های آنالین و رسانه  اینترنت، بازی

ها و   سانه با مسائل هویتی جوانان در جنبه سبکم( که به این نتیجه رسید مصرف ر5102)
هویت در نشان دادند م( که 5101) 3چو و لیم های پژوهش با یافته های زندگی ارتباط دارد و  زمینه

 4باکر های پژوهش با یافته اجتماعی رابطه دارد، یها  میان قشر دانشجو با میزان استفاده از شبکه
های  ترین انگیزه برای استفاده ازسایت ضای گروه همساالن مهمکه دریافت ارتباط با اع م(5111)

 شبکه اجتماعی بوده است، همسو است.
براساس  های اجتماعی میزان استفاده از شبکهو  سبک هویت اطالعاتیبین از طرفی با مقایسه 
 فیزیک   رشته ریاضیبیشتر از رشته علوم انسانی  آموزان  دانشمشخص شد  مشخصات دموگرافیک

آموزان با   در دانشاست و  51تا  08معدل بین بیشتر از ، 02تر از  بوده و و همچنین در معدل کم
. باشد اجتماعی باال می -اقتصادی پایگاهآموزان با   تر از دانش اجتماعی پایین، کم -پایگاه اقتصادی

دختران در  ( که نشان دادند0311پژوهش کنعانی و همکاران )های  نتایج تحقیق حاضر با یافته
ها قرار دارند و نیز با پژوهش فرزانه و   های هویتی بیشتری در اثر استفاده از رسانه  معرض دگرگونی

آموزان  های اجتماعی مجازی در بین دانش  که نشان دادند میانگین گرایش به شبکه (0310فالحتی )

                                                           
1. Mansons & et al. 
2. Sihvonen 

3. Chou & Lim 
4. Baker 
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آموزان با پایگاه  تر از دانش کم اجتماعی پایین، -دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل با پایگاه اقتصادی
 .تقریبا همسو استاجتماعی باال است،  -اقتصادی

های اجتماعی مجازی برای افرادی که دارای انواع   در مجموع باید گفت که استفاده از شبکه
ی طور  بهگیرد،   های مرتبط با هویت و شخصیتشان صورت می  های هویتی هستند، با انگیزه  سبک

 -هویت هنجاری به شکل منفی و معناداری و افراد با سبک هویت سردرگم   سبک که افراد با
کلی از  طور  بهکنند.  های اجتماعی مجازی استفاده می  اجتنابی به شکل مثبت و معناداری از شبکه

یت اطالعاتی   میان متغیر پیش مثبت و  طور  بهمنفی و سبک هویت سردرگم  طور  بهبین، وضعیت هو
  کنند.  های اجتماعی مجازی را تبیین می  گرایش به استفاده از شبکه دار  معنی

 . پیشنهادها7

از اطالعات در  یاز انبوه یریگ های اجتماعی، امکان بهره  نترنت و شبکهیامروزه با استفاده از ا
آمده نسبتًا کم فراهم  یا نهیبا هز یداریو د ی، نوشتاریارتباط گفتار ین زمان ممکن و برقراریتر کم

آن قرار  یامدهایها و به ویژه جوانان و نوجوانان در معرض پ از انسان یمیاست و بخش عظ
در  یتیرات هوییگذشته خود را از دست داده و شدت و دامنه تغ یت مبنا و معنایاند. هو  گرفته
د آورده یرا پد یتیهو یها  ها و بحران  موارد چالش یاست که در برخ ید به حدیجد یها نسل

که فرد با آنها در تعامل  یکسان یو فرهنگ یو تنوع ارزش یارتباط یها  ست. تعدد مراجع و کانالا
او را دستخوش ضعف و عدم انسجام  یت شخصیو هو یرد، شخص را دچار سرگشتگیگ  یقرار م

 یو اجتماع یاز به آموزش و بلوغ فکرینترنت نیزا و سازنده از ا کند. لیکن استفاده غیر آسیب یم
 شود: در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد میرد. دا

آمدن    های اوقات فراغت گروهی برای نوجوانان به منظور فراهم  سازی برنامه  ت و غنییتقو ـ
 های فرهنگی برای کنترل فضای مجازی  زیرساخت

گاه  برگزاری کارگاه ـ سازی و ارتقاء خودباوری، خودشناسی و خودیاری  های آموزشی جهت آ
 برای نوجوانان در مدارس 

 جهت کنترل فضای مجازی مناسب با فرهنگ ملیطراحی اینترنت یا اینترانت ملی  ـ
ای( و نیز   گنجاندن محتوای آموزشی مناسب )سبک زندگی، تفکر انتقادی و سواد رسانه ـ

 کتب درسی های اجتماعی مجازی در  ت شبکهیاهم
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