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بررس ي تاثير شبکه اجتماع ي فيس بوک بر تغيير هويت فرهنگ ي و
اجتماع ي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالم ي واحد علوم و تحقيقات تهران
اکرم زارع ابراهيم آباد
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،ايران
( n_zare85@yahoo.comمسئول مکاتبات)
بي بي سادات ميراسماعيل ي
عضو هيات علمي علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،ايران

چكيده
شبکههاي اجتماعي مجازي نسل جديدي از فضاي روابط اجتماعي هستند که با اينکه عمر خيلي زيادي ندارند،
توانسته اند به خوبي در زندگي مردم جا باز کنند .مردم بسياري در سنين مختلف و از گروههاي اجتماعي متفاوت در
شبکههاي اجتماعي مجازي کنار هم آمده اند و از فاصلههاي بسيار دور در دنياي واقعي ،از طريق شبکههاي اجتماعي
با هم ارتباط برقرار ميکنند .شبکههاي اجتماعي نقش پررنگي در دنياي امروز دارند و نمي توان آنها را ناديده
گرفت .اين سايتها بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد و در سطح کشورها و حتي بين الملل تاثيرگذارند
و به همين دليل در حال گسترش هستند و در آينده نقش به مراتب بيشتر و مهمتري

را در زندگي بازي خواهند کرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير شبکه اجتماعي فيس بوک به عنوان پرمخاطبترين شبکه اجتماعي امروز
و نقش آن در تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي ميباشد .پژوهش مذکور توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه
آماري اين تحقيق شامل کليه دانشجويان در رشتههاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات در سال
 92ميباشد .روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي است ،براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و
تعداد افراد نمونه  265نفر محاسبه شد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .براي تجزيه و
تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد و آزمون آماري مورد استفاده خي دو و فريدمن ميباشد.
واژگان كليدي :هويت فرهنگي ،هويت اجتماعي ،بحران هويت ،فضاي مجازي ،اينترنت

اکرم زارع ابراهیم آباد و بی بی سادات میراسماعیلی

هايي شخصي براي خودشان بسازند که شامل

مقدمه
اينترنت يکي از ابزارهاي ارتباطي مهمي است که

مشخصات ،تصاوير ،عالقه منديها و ساير موارد اين

توانسته است زندگي روزمرهي افراد را متحول کند و

چنيني است .همچنين کاربران ميتوانند با جستجو در

در خلق هويت و فرهنگ نوين نقش بسزايي ايفا کند.

پروفايلهاي کاربران و مشاهده مشخصات آنها با افراد

اينترنت مردم سراسر جهان را با فرهنگها ،هويتها و

جديدي آشنا شوند و فهرست دوستان خود را گسترده

سبکهاي گوناگون زندگي ،به يک جامعه عظيم جهاني

تر کنند .اينها از ابتداييترين امکانات شبکههاي

که در آن ديواري وجود ندارد پيوند ميدهد .اينترنت

اجتماعي هستند؛ اين وب سايتها در سالهاي اخير

يک ابزار ارتباطي و اطالعاتي است که به واسطه آن

تالش کرده اند تا گزينههاي بيشتري در اختيار کاربران

افراد متخصص و غير متخصص در حوزههاي گوناگون

خود ارائه دهند .امکاناتي شبيه به وبالگها و

حرفهاي و غير حرفهاي به مبادله با همديگر ميپردازند.

ميکروبالگها براي نوشتن مطالب کوتاه و يادداشتهاي

تمايل بشر به اجتماعي بودن و اجتماعي زندگي کردن،

روزانه و فضايي شبيه به سايتهاي عکس براي قرار

وي را بر آن داشته است تا محيط اينترنت را به يک

دادن تصاوير شخصي ،ايجاد فضايي شبيه به چت براي

جامعه مجازي تبديل کند .اين مهم اکنون با توسعه

گفتگوهاي فوري ميان کاربران ،قابيلت ساختن اتاقها

محيط مجازي در قالب وب معناگرا و ايجاد رابطه

ي گفتگو و صفحات هواداري شبيه به فرومهاي

تعاملي ،در ساختار شبکههاي اجتماعي مجازي ظهور

اينترنتي ،از جمله سادهترين اين امکانات است.

نموده است( .بينام ،1392 ،ص  .)491شبکههاي

شبکههاي اجتماعي متناسب با نوع يا موضوع

اجتماعي در سالهاي اخير جايگاه قابل توجهي در

فعاليتشان ،امکانات ديگر ي از قبيل خبرخوانهاي

اينترنت پيدا کرده اند و به رده پربيننده ترينهاي فضاي

اينترنتي ،بازيهاي آنالين قابليت آپلود کردن ويدئوها و

مجازي راه يافته اند .گرايش به سايتهاي شبکههاي

فايلهاي رايانهاي و برقراري ارتباط با ساير رسانههاي

است.

شخصي را نيز در گزينه هايشان دارند .به اين ترتيب

شبکههاي اجتماعي با اينکه عمر خيلي زيادي ندارند اما

ميبينيم که کاربران اينترنتي ،اغلب امکاناتي را که پيش

در زندگي روزمره افراد نقش بسيار پررنگي داشته اند و

از اين از طريق مراجعه به چندين وب سايت کسب

بسياري از کاربران روزانه حداقل يک بار به صفحه

ميکردند ،يک جا از شبکهها ي اجتماعي دريافت

شخصي خود در شبکهاي که عضو هستند سر ميزنند.

ميکنند .پس بي دليل نيست که کاربران ،بخش قابل

شبکههاي اجتماعي کاربريهاي متفاوت دارند،

توجهي از زماني را که در اينترنت به سر ميبرند ،در

شبکههاي اجتماعي خاص کاربران محدودتري دارند

شبکههاي اجتماعي حضور دارند( .سلطاني فر؛ بخشي؛

ولي شبکههاي اجتماعي عمومي کاربران بسياري زيادي

فرامرزياني؛  ،1392ص  )178يکي از مهمترين

دارند و کاربريهاي متنوعي را نيز در اختيار کاربران

شبكههاي اجتماعي آنالين امروز سايت اينترنتي

قرار ميدهند و اين موجب جذب مخاطب و استفاده

فيسبوك ميباشد .اين سايت از چهارم فوريهي 2004

زياد او از سايت ميشود .استقبال از شبکههاي اجتماعي

ميالدي آغاز به كار كرد و طبق اعالم خودش توانست

از آنروست که کاربران اينترنتي ميتوانند براي اغلب

تنها ظرف مدت هفت سال ،بيش از  800ميليون كاربر

نيازهاي آنالين خود در اين وب سايتها پاسخ مناسب

را به عضويت خود در بياورد 50 .درصد اين تعداد،

بيابند .در شبکهها ي اجتماعي کاربران ميتوانند پروفايل

يعني  400ميليون كاربر ،روزانه به فيس بوك وصل

اجتماعي در سراسر دنيا همچنان رو به رشد
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بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هويت فرهنگی و اجتماعی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ...

ميشوند و هر كاربر در آن به طور متوسط حدود 130

اجتماعي آنها با ارتباط رودرو با اطرافيان در يک محيط

دوست دارد .بيش از  900ميليون موضوع (صفحه،

ثابت شکل ميگرفت .افراد کمتر با دنياي خارج ارتباط

گروه ،رويداد ،و انجمن) در فيس بوك موجود است و

داشتند و سنتهاي بومي و محلي بخش اعظم از هويت

هر كاربر (به طور ميانگين به  80صفحهي ارتباطي،

آنها را شکل ميداد .اما به دنبال مدرنيته و ظهور

گروه و رويداد متصل است .فيس بوك ،در ايران نيز،

فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي ،نقش مکان در

عليرغم محدوديت ،كاربران فراواني دارد .با گشتي

شکل دهي به هويت بسيار کمرنگ شد؛ زيرا رسانهها و

ساده در اين شبكهي اجتماعي ،به نامها ،انجمنها و

فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ميتوانند فرد را از

صفحههاي آشنا و گاه بزرگ فراواني برمي خوريم .از

مکان خود او جدا کنند و به جهان پيوند بزنند .در

جنبشهاي اجتماعي و سياسي فراواني كه در دو سه

نتيجه افراد با منابع هويت يابي متکثري رو به رو

سال اخير از اين شبكهي اجتماعي براي اطالع رساني و

هستند و هويت يابي شکلي غير محلي و جهاني پيدا

تبليغ استفاده كرده اند كه بگذريم ،شايد نمونههاي

کرده است .با اين حال امروزه ،ظهور اشکال جديد

كوچكي مثل كتابهاي جيبي پ نَ پ يا برنامههاي

ارتباط اين امکان را فراهم آورده است که ارائه

راديويي با همين نام ،به خوبي نشان گر عمق نفوذ اين

اطالعات در بيان خود به شيوه انتخابيتري صورت

شبكهي اجتماعي در كاربران ايراني و حتي تأثيري

گيرد .بر اين اساس ميتوانيم با تکيه بر وسايل ارتباطي

باشد كه بر فرهنگ كالمي و رفتاري ميگذارد .همين

جديد هويت ،ويژگيهاي شخصيتي و ديگر عناصر

امر سبب ميشود از خود بپرسم ساختار ارتباطي اين

مهم در ارتباطات و تعامالت اجتماعي را آنگونه که

شبكه چه ويژگيهايي دارد و چه امكانات و محدوديت

ميخواهيم ،نه آنگونه که هستيم ،ارائه دهيم .براي مثال

هايي براي كاربرانش فراهم ميكند؟ جريان اطالعات

در شبکههاي اجتماعي مجازي ،فرد اين امکان را

در شبكهي اجتماعي آنالين فيس بوك چگونه است؟

مييابد که هويت کامال جديد و گاه متعارضي از خود

از كجا ميآيد و چگونه در اين شبكه پخش ميشود؟

به نمايش گذارد و جنس ،سن ،عاليق ،پايگاه

(آقاجاني چوبر؛ بيران؛ ميرمحمدصادقي ،1390 ،ص

اجتماعي -اقصادي ،محل سکونت ،زبان و حتي تصوير

)27

ويژگيهاي ظاهري خود را متفاوت از آنچه هست ارائه
کند .شبکههاي اجتماعي اينترنتي به مثابه يکي از
بديعترين تکنولوژيهاي اطالعاتي و ارتباطي ايجاد

بيان مساله
يکي از جنبههاي مهمي که از فناوريهاي

شده در قرن بيست و يکم ،آن هم نه در کشورهاي

اطالعاتي -ارتباطي جامعه اطالعاتي تاثير ميپذيرد،

نيمه مدرن بلکه در کشورهاي کامال صنعتي و مدرن در

هويت است .منابع شکل دهنده هويت در جوامع

حال تجربه زيستن در انتهاي عصر مدرن يا ابتداي

گذشته از قبل مشخص بود و هويت افراد بيشتر جنبه

عصرفرا مدرن ،داراي خصوصياتي است که با فرهنگ

انتسابي داشت و اين امر باعث ميشد که افراد يک

و سبک زندگي مدرن کامال قرابت و همخواني داشته و

جامعه از لحاظ امر هويت يابي چندان دستخوش تغيير

با آن عجين است .شايد با اندکي اغماض بتوان حضور

و دگرگوني واقع نشوند .در گذشته مکان نقش کليدي

در شبکههاي اجتماعي مجازي را براي ساکنين جوامع

در خلق هويت اجتماعي افراد داشت ،چون که افراد در

در حال گذار يا بهتر بگوييم ،در هر حال تجربه ناقص

محيطهاي کوچک و بسته زندگي ميکردند و هويت

مدرنيته ،همراه با تجربه ساير رويکردهاي موجود
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سنتي ،ديني و ...در حکم جوازي هرچند کم اعتبار

هاروارد راه اندازي كرد .طبق آماري که توسط موسسه

براي ورود مشروط به دنياي مدرن دانست .شبکههاي

"کام اسکور" منتشر شده است ،هم اکنون سايت فيس

اجتماعي مجازي در ايران به علت کمرنگ بودن

بوک پر مخاطبترين وب سايت اجتماعي جهان است.

کارکردهاي اقتصادي و تجاري بيشتر فضايي با رنگ و

اگر فيسبوک به جاي دنياي مجازي در دنياي فيزيکي

بوي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي است .کاربران ايراني

حضور داشت اين تعداد جمعيت آنرا به يکي از چند

خصوصا جوانان به علت موانع و محدوديتهاي

کشور پرجميعت دنيا تبديل ميکرد .به جز فيسبوک

موجود در شرايط عيني و ذهني زندگي خود و در

چندين شبکهي اجتماعي ديگر نيز کاربران چند صد

راستاي فرار از فشارهاي الزام آور هنجارهاي اجتماعي

ميليون نفري دارند .در رده بندي برترين وب سايتهاي

موجود در گسترش تعامالت اجتماعي با ديگراني که

دنيا براساس آمار الکسا ،فيسبوک در رده دوم قرار دارد

امکان برقراري کنش متقابل با آنان در دنياي واقعي

و در ليست  100وبسايت برتر نام چندين شبکهي

بسيار نادر يا پرهزينه (از لحاظ اجتماعي ،سياسي يا

اجتماعي ديگر نيز به چشم ميخورد .فيسبوک در

حتي اقتصادي) ميباشد ،و در پي جبران فقدان جامعه

بسياري از کشورها پربينندهترين وب سايت محسوب

مدني گسترده ،حوزه عمومي مستقل از دولت و

ميشود و در بيش از صد کشور محبوبترين شبکهي

کمرنگ بودن گستره مشارکت اجتماعي در دنياي

اجتماعي است.

واقعي ،و براي دستيابي و تامين نيازهاي باقيمانده خود

در حال حاضرفيس بوک يک شبکه اجتماعي

در دنياي واقعي ،و همچنين به دنبال کسب تجربههاي

رايگان و محبوب در اينترنت است و عضويت در آن

جديد و فرصتهاي بيشتر به فضاي مجازي روي

آزاد است .کاربران در آن ميتوانند با يکديگر بطور

ميآورند و زيستن در اين فضا را بطور فعال يا نيمه

کامال چند رسانهاي در ارتباط باشند ،دوستان را به

فعال تجربه ميکنند؛ اين تجارب بسته به ميزان عمق و

ليست خود اضافه کنند ،با ديگران آشنا شوند و براي

وسعتشان موجب بازانديشي و هويت شخصي جوانان

خود يک صفحه شخصي درست کنند تا ديگران به آن

ايراني و متزلزل شدن اذهان آنان شده و دستيابي به

مراجعه و اطالعات آن را مشاهده کنند و در صورت

هويتي جهاني را عليرغم شرايط موجود در زندگي

عالقه نظر خود را اعالم کنند .وبگاه فيسبوک هم اکنون

آنان ،برايشان فراهم ميآورد وحتي در برخي موارد نيز

بيش از  400ميليون کاربرد دارد و به  40زبان از جمله

با کشيده شدن هر روزه جوانان به اين فضا تبعات

فارسي ،قابل دسترس بوده و  70درصد از کاربران آن

زيستن و تعامل و سبک زندگي آنان نيز به طور

در خارج از اياالت متحده هستند .محيط فيس بوک

ملموس و در سطحي انضمامي تغيير ميکند (عدلي

مجلسي از دوستان و آشنايان يک کاربر به شمار

پور؛ خاکسار ؛ سپهري؛  ،1392صص .)569-570

ميآيد .فيس بوک با ارائه امکان عضوگيري در تعداد
باال ،به کاربران اجازه ميدهد تا در هر لحظه دوستان
جديدي را به مجموعه خود اضافه کنند .کاربران در

شبکه اجتماعي فيس بوک
«مارك زاكربرگ  »1به همراه تعدادي از دوستانش

فيسبوک داراي يک صفحه شخصي هستند .آنها

وب سايت فيس بوك را از اتاق خود در دانشگاه

ميتوانند گروه تاسيس کنند و يا در گروههاي ديگر

هاروارد طراحي كرد و در فوريه سال  2004آن را به

عضو شوند ،ميتوانند براي خود آلبوم عکس بسازند و

عنوان يك وب سايت اجتماعي ويژه دانشجويان

دوستانشان را انتخاب کنند و به ليست دوستان اضافه

76

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هشتم /تابستان 1394

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هويت فرهنگی و اجتماعی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ...

کنند همچنين ميتوانند براي يک هنرمند يا يک وبگاه ،يا

حاضر نيستيد در ارتباطات چهره به چهره به شما

وبالگ شخصي خود و شايد هم براي کااليي که توليد

بگويند را بشنويد.

ميکنند صفحه جداگانه طراحي کنند تا ديگران هم در

 -5جايگاههاي مساوي شده :با کمي چشم پوشي

آن صفحات عضو شوند و پيشنهاد و انتقاد ارائه بدهند.

ميتوانيم مدعي شويم که جايگاه طرفين گفتگو

فيسبوک نرم افزارها ،ابزارهاي جانبي خاص و بازيهاي

در ارتباطات مجازي برابر است ،برخي از

آنالين گوناگوني دارد که کاربر ميتواند با توجه به نياز

متخصصان به اين ويژگي فضاي مجازي

خود از آنها استفاده کند.

http://www.medianews.ir

دموکراسي شبکه ميگويند.
 -6فرا مکاني :نقش جغرافيا در تعيين ارتباطات

تاثير شبکههاي اجتماعي بر مخاطبان

مجازي بسيار کمتر از نقش آن در ارتباطات

رسانههاي نوين تأثيرات بسيار مهمي بر مخاطبان

واقعي است .به عنوان مثال يک مرد تاجر در

دارند و ميتوانند ،زمينه و بستر مناسبي را براي استفاده

آلمان ميتواند از طريق يک پايگاه ارائه دهندة

و سوء استفاده ايجاد کنند .به اعتقاد هانسن ،اشنايدرمن

خدمات اينترنتي در استراليا با يک متخصص امور

و اسميت ( )2011در زمينه آسيبها ي رواني وارد بر

تبليغاتي در ايران ارتباط برقرار کند.

مخاطبان شبکهها ي اجتماعي ،ميتوان به موارد زير
اشاره کرد:

 -7انعطاف پذيري موقت :افراد در فضاي مجازي
ميتوانند بازنماييهاي موقتي و غيردائمي ازخود

 -1کاهش احساسات :در شبکههاي اجتماعي به

ارائه دهند.

دليل اينکه ارتباطات به صورت نوشتاري

 -8گوناگوني اجتماعي :در اتاقهاي گفتگو ،افراد

ميباشد ،اغلب فاقد احساس است .افراد با وجود

مختلف با جايگاههاي اجتماعي متفاوت در مورد

امکانات ارتباطي در فضاي مجازي ديگر اهميتي

يک يا چند موضوع خاص به گفتگو مينشينند و

به کيفيت روابط نمي دهند و اين مسئله به کاهش

نظرات خود را بيان ميکنند.

بيشتر احساسات منجر ميشود.
 -2متن گرايي :علي رغم امکانات چند رسانهاي
موجود در فضاي مجازي هنوز هم قسمت عمده
ارتباطات در اين فضا را ارتباطات متني در قالب

 -9قابليت ذخيره سازي :يکي از خصوصيات
برجستة ارتباطات مجازي ،قابليت ذخيره سازي
محتواي آن است.
-10

واپاشي رسانهاي :وقتي کامپيوتر ما دچار

ايميل و چت تشکيل ميدهد .ارتباطات متني

مشکل ميشود يا ارتباط اينترنتي ما مختل ميشود

ميتواند شکل جديدي از هويت مجازي را

به ناگاه به عمق ارتباط خود با فضاي مجازي پي

تشکيل دهد.

ميبريم .وابستگي شديد ما به فضاي مجازي

 -3انعطاف پذيري هويتي :افراد در فضاي مجازي

باعث ميشود که بخشهاي مهمي از فعاليت

ميتوانند بازنماييهاي متفاوتي از خود ارائه

روزمرة خود را در اين فضا انجام دهيم و مختل

دهند.

شدن کارکرد يکي از اين فناوريها ميتواند

 -4دريافتهاي جايگزين :در ارتباطات مجازي شما

پديدة چالة سياه را به وجود آورد .اين پديده

ميتوانيد ديوارها را بشکنيد و به حوزه خصوصي

زماني اتفاق ميافتدکه به داليل فني يا غير فني

ديگران وارد شويد و حرف هايي که ديگران

دسترسي خود را به يکي از ابزارهاي مؤثر شبکه
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از دست ميدهيم( .منظر قائم ،شاه قاسمي،
 ،1388ص )78

 از ديگر مزاياي فيس بوک ميتوان به ترويج
فرهنگ کشورها اشاره کرد .البته به شرطي که ازآن
درست استفاده شود! ساختن گردهماييها که درآنها

مزايا و معايب استفاده از فيس بوک

ميتوان به ترويج فرهنگ هرکشورپرداخت دراين

فيس بوک يک وب سايت اجتماعي ومحصول

سايت امکان پذيراست .مثال قبل ازتحويل سال

دنياي ارتباطات وفناوري اطالعات است .اين وب

گروهي ازايرانيان با تشکيل يک گردهمايي به

سايت که درحال حاضر به طور رايگان دراختيارمردم

معرفي نوروز به سايرکشورهاي دنيا ميپردازند که

جهان قراردارد ،مخاطبان زيادي در جهان از جمله ايران

حرکت بسيار پسنديده وزيبايي است.

را به خود جلب کرده است .ازجمله مزاياي اين وب

 ساختن برنامههاي تحت وب و تشويق ديگران به

سايت ميتوان به موارد زيراشاره کرد:

نصب آنها درصفحه خود يکي ديگرازامکانات فيس

 فيس بوک به موفقيت کاري کاربران خود کمک

بوک است که باعث ميشود کاربران ازفيس بوک

ميکند .مثال اگرچه بسياري ازکارفرمايان به

به عنوان رايانه شخصي خود ني زاستفاده کنند و

کارمندان خود اجازه دسترسي به فيس بوک را نمي

درآن به خالقيت بپردازند.

دهند ،ولي تحقيقات نشان ميدهد که خالقيت

 ازمهمترين مزاياي فيس بوک تقويت زبان انگليسي

کساني که درمحل کارخود از فيس بوک استفاده

است .با ورود به فيس بوک شما وارد دنياي

ميکنند 9 ،درصد بيشترازکساني است که از فيس

جديدي ميشويد که زبان مشترک همه اعضاي آن

بوک استفاده نمي کنند.

انگليسي است .به همين خاطرشما مجبورمي شويد

 فيس بوک ميتواند اعتماد به نفس کاربران خود را
افزايش دهد چرا که کاربران با خواندن صفحه فيس

تا براي ارتباط با آنها از زبان انگليسي استفاده کنيد.
 شهرت فيس بوک درميان مردم دنيا بسيارزياد است

بوک خودشان که حاوي بهترين اطالعات

به طوري که درپايان هرمقاله دراکثر وبالگها يا

وخصوصيات آنهاست ،اعتماد به نفس وعزت

خبرها درروزنامههاي خارجي به فيس بوک لينک

نفسشان افزايش مييابد.

داده شده است.

 پيدا کردن دوستان قديمي دوران دبيرستان

 در ذهن شما چه ميگذرد يا هم اکنون درحال

وراهنمايي که سالهاست آنها را نديده ايد و

انجام چه کاري هستيد؟! اين قابليتي است که فيس

ميخواهيد دوباره با آنها درارتباط باشيد وهمچنين

بوک به تقليد ازسايت توييتردر سايت خود قرارداده

پيدا کردن دوستان مختلف ازسراسردنيا که به نوعي

است .اين قابليت به شما اين امکان را ميدهد تا

دريک موضوع خاص با آنها اشتراک داريد ،مانند

هرچه در ذهنتان ميگذرد ازجمله ايدههاي مختلفي

رشته تحصيلي يا عقايد و ...ازجمله مزاياي دوستي

که داريد را بنويسيد تا هم احتمال تحقق آنها

در فيس بوک است.

بيشترشود وهم ديگران نظرخود را دراين مورد

 تشکيل گروههاي مختلف ازجمله گروههاي

اعالم کنند.

خانوادگي ودانشجويي که باعث نزديکي بيشترآنها

اما در آن واحد فيس بوک معايبي هم دارد که

به يکديگرمي شود ازجمله مزاياي ديگر وب سايت

ضروري است کاربران به معايب آن نيز توجه داشته

فيس بوک است.
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باشند ،ازجمله اين معايب ميتوان به موارد زيراشاره

ميکنند ،نقاط ضعف ظاهرخود را بزرگترازآنچه که

کرد:

هست ميبينند وحتي بعضيها ازعکس گرفتن

 فيس بوک ميتواند اعتيادآورباشد .اگرعضو فيس

وجلوي دوربين ايستادن با ديگران خودداري

بوک هستيد ،آيا ميتوانيد براي مدت  24ساعت

ميکنند.

صفحه خود را چک نکنيد؟ طبق آمار 80درصد

 فيس بوک به کاربران خود استرس وارد ميکند.

کاربران به اين سوال جواب منفي داده اند.

هدف اصلي فيس بوک برقراري ارتباط ودوستي با

تحقيقات نشان ميدهد اعتياد به فيس بوک ازاعتياد

ديگرکاربران است ولي گاهي درخواستهاي افراد

به الکل يا سيگار بدتر است وحتي بعضي

ازيکديگرآنها را دچاراسترس ميکند .تحقيقات

روانکاوان اين نوع اعتياد را نوعي اختالل رواني

نشان ميدهد  63درصد افراد پاسخ به درخواست

ميدانند.

دوستان را به تاخيرمي اندازند .ازهر 10نفر 3نفربا

 فيس بوک ممکن است موجب حسادت

رد کردن درخواست دوستان دچارعذاب وجدان

درکاربرشود .آمارنشان ميدهد که بسياري ازافراد

ميشوند و  12درصد اصال دوست ندارند

ازطريق فيس بوک وسايررسانههاي اجتماعي کردار

درخواستي دريافت کنند .مطالعه ديگري نشان

و گفتار نامزدشان را زيرنظرمي گيرند 35 .درصد

ميدهد کساني که درخواستشان درفيس بوک رد

ازکاربران فيس بوک معتقدند که فيس بوک مستقيما

ميشود ،همانقدر ناراحت و آزرده ميشوند که رد

درروابط رمانتيک آنها احساس رقابت وحسادت

شدن در زندگي واقعي آنها را ناراحت ميکند.

ايجاد کرده است .حتي درآمريکا ازهر 5طالق يکي

 افسرده شدن تنها ضرربزرگ فيس بوک نيست،

و درانگلستان ازهر 3طالق يکي به فيس بوک

بلکه اين شبکه اجتماعي ميتواند موجب اختالالت

مربوط بوده است.

رواني درنوجوانان وجوانان شود .طبق تحقيقات

 فيس بوک کاربر را دچاراحساس غم وافسردگي

دکتر"لري روسن" استاد روانشناسي دانشگاه

ميکند .اکثرافراد ازشبکههاي اجتماعي براي بيان

کاليفرنيا ،نوجوانان وجواناني که با فيس بوک

جنبههاي خوب و مثبت زندگي استفاده ميکنند

کارمي کنند بيش از بقيه درمعرض بروزاختالالت

واين باعث ميشود واقعيتهاي زندگي آنها که

رواني

پارانويا،

شايد چندان خوب وشيرين نباشد ،ازچشم ديگران

رفتارپرخاشگرانه وجامعه ستيزي قراردارند.

همچون

هيجان

زياد،

پنهان بماند .ازآنجايي که افراد در فيس بوک هميشه

 ترس ازافشاي رازهاي زندگي وهمچنين عکسها

درحال ديدن قسمتهاي خوب وشاد زندگي

وويدئوهاي شخصي بزرگترين دغدغه خاطر

ديگران هستند ،با ديدن مشکالت زندگي خود

کاربران از جمله کاربران ايراني است و اين ترس با

دچارغم ونااميدي ميشوند وحتي درموارد شديد

حذف يکي ازبندهاي قانون عضويت درفيس بوک

احتمال آن وجود دارد که کاربران فيس بوک

که مربوط به حفظ اطالعاتت شخصي افراد

دچارافسردگي شوند.
 فيس بوک باعث ميشود برخي ازکاربران از

ميشود،

بيشتر

است.

شده

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=2
26552

ظاهرخود راضي نباشند .به نظرمي رسد وقتي افراد
عکسهاي خود را در پستهاي ديگران مشاهده
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تاثير فضاي مجازي بر تغيير هويت فردي

نظر ظاهري بسيار خوش تيپ ،داراي تحصيالت باال و

هر فرد آدمي مايل است به اينكه هويت خاصي

مسلط به انواع هنرها توصيف ميکنند .ويژگي ديگر

داشته باشد ،از اين رو ميكوشد كه خويشتن را دريابد

اين است که فرد ميخواهد با قرار دادن خود به جاي

و بشناسد .در عين حال ميخواهد فردي باشد ممتاز و

ديگران ،نحوه ارتباط آنها را با فرد ديگر ارزيابي کند.

براي رسيدن به اين مقام خود را به شخص يا گروهي

اين اتفاق بيشتر زماني رخ ميدهد که فردي که از نظر

از اشخاص نسبتاً مبرز و ممتاز ،مرتبط ميكند يا به

جنسيت مرد است ،خود را به جاي يک زن و يا

اصطالح ،خويشتن را با آنها همانند ميسازد تا به

بالعکس يک زن خود را به جاي يک مرد معرفي

واسطه امتياز و تشخصي كه آن فرد با گروهها دارد تا

ميکند .از اين رو در اين فضا با نوعي تقلب هويت يا

حدي صاحب تشخص و امتياز گردد .هويت ،به

هويت تقلبي و جعلي رو به رو هستيم .آنچه که نماد و

شخص احساس عميق ،ارزشمند و قابل قبول ميبخشد

نشان دهنده هويت فرد است آن چيزي است که او

كه در صورت تنها بودن نيز ،احساس تنهايي و بيكسي

درباره خودش بيان ميکند؛ درباره سن ،شغل ،مکان

نميكند.

زندگي و ...بسيار اتفاق افتاده است که فرد پس از

يکي از نيازهاي رواني مهمي که در دورهي جواني

مدتي و طي مالقات با فردي که با او ارتباط يافته،

شکوفا ميشود نياز به برخورداري از هويت است .نياز

مشاهده نموده است که اطالعاتي که به او داده شده

به داشتن هويت آن چنان بر روان و انديشه جوانان

نادرست است .دسته اول از آدمها ،با اولين حضور در

سايه مي افكند كه آنها را به تكاپوي خستگي ناپذير در

اين محيط همه قيدهاي تامين حريم شخصي را

راه كسب آن وا ميدارد .بسياري از ويژگيهاي

غيرفعال ميکنند ،مثال اجازه ميدهند که تصاوير،

نوجواني همانند :آرمانگرايي ،عشق و محبت ،تشخص

اطالعات ،اسامي دوستان و ارتباطاتشان براي همگان

طلبي ،رقابت ،هنرنمايي ،استقالل طلبي و بسياري ديگر

قابل رويت باشد؛ اينان کساني هستند که در برقراري

از شاخصهاي مهم اين حركت هستند( .رضوي نهاد،

ارتباط با ديگران کمترين محدوديتي براي خود قائل

 )1390از آنجا که در فضاي مجازي افراد در زير نقابي

نيستند .اما دسته دوم ،از همان ابتدا با احتياط کامل همه

ناشناس به حيات خود ادامه ميدهند ،بسياري از

ابزارهاي در دسترس براي محدود کردن دسترسي عامه

رفتارهاي آنها با رفتارهاي دنياي واقعي متفاوت است و

به اطالعات خود را به کار ميگيرند .اينها همان

اين هويت ناشناس و مجازي عموما به ارتکاب برخي

کساني هستند که نمي خواهند به فضاي مجازي

اعمال منجر ميشود .در اينترنت هويت انسانها به

فرصت ضربه زدن به خود را بدهند؛ و اين دقيقا نشان

صورت ناشناخته و غير قابل رويت است به گونهاي که

دهنده تربيت صحيح آنهاست .يعني اين اشخاص،

هر فرد ميتواند نقشهاي مورد پسند خودش را بازي

مراقب هستند که تمام زواياي زندگي اشان را بروز

کند ،نقش هايي که شايد در زندگي روزمره خود هيچ

ندهند و اجازه نمي دهند تا همگان به زندگي شخصي

سنخيتي با آنها ندارد .در مکالمات چت رومهاي

و حريمشان وارد شوند.

اينترنتي دو ويژگي کامال مشهود است .نخست آنکه

ابتداييترين تأثير شبکههاي اجتماعي اينترنتي بر

افراد ميکوشند در پس نامهاي مستعار انتخاب شده و

کاربران اين است که هويت فعلي کاربران را به چالش

در مکالمه با ديگران خود را به ايده آلهاي مورد عالقه

ميکشد و کاربر را از خود واقعي تهي ميکنند و سپس

شان نزديک کنند به همين سبب آنها غالبا خود را از

به او فرصت ميدهند خود ايدهآلش را بروز دهد ،در
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حالي که بهطور ناخودآگاه ،اين خود جديد در فضاي

زيادي چگونگي کيفيت کاربر خود را نيز تعريف

گفتماني شبکههاي اجتماعي برساخته شده است.

ميکند ( .ديباجي)1391 ،

شبکههاي اجتماعي صحنهاي فراهم ميآورند که
کاربران ميتوانند از هر جنسيت ،سن ،طبقه اجتماعي،

تاثير فضاي مجازي بر تغيير هويت فرهنگي

نژاد و قوميتي که باشند ،در آن ظاهر شوند و نقش

وقتي مفهومي چون رايانه و به تبع آن فضاي

دلخواه خود را بازي کنند .در اين سطح ،شبکههاي

مجازي وارد يک جامعه ميشود آثار فرهنگي را نيز با

اجتماعي مجازي ،کاربر را به هويتي فردمدارشده با

خود به آن جامعه ميآورد و اين آثار صدمات متعددي

مشخصات منحصر به فرد سوق ميدهند .در واقع با

را برجامعه تحميل ميکند .اين مشخصه مخصوص

شبکههاي اجتماعي مجازي اين قابليت به فرد داده

همه مظاهرتکينک است ،از مترو و رسانه گرفته تا تلفن

ميشود تا خود را هر گونه که ميخواهد ،فراتر از

همراه و نظايرآنها و از اسم آن گرفته تا خيلي چيزهاي

هويت واقعي خود در جهان فيزيکي بازتعريف و

ديگري که به تبع آن وارد جامعه ميشوند .از طرفي به

روايت کند .بنابراين ،با قبول اين فرض که شبکههاي

دليل آن که مبدع بسياري ازاين تکنيکها ما نبوده ايم

اجتماعي اينترنتي در درون جامعه مصرفي خلق

نمي توانيم کنترل کاملي برآثار اعمال کنيم ،ابتدا از اين

شدهاند ،خود منشأ بازتوليد مکرر چنين جامعهاي

تکنولوژيها به عنوان وسايلي براي زندگي بهتر استفاده

ميشوند.

ميکنيم اما در بسياري ازمواردگويي اين وسايل آرامش

ريچارد بارتل اينگونه استدالل ميکند که دنياي

از ما جلومي افتند وگاه وابستگي ما به آنها آن قدر

مجازي براي مردم آيينهاي را فراهم ميآورند که هر چه

زياد ميشود که ما را به دنبال خود ميکشند ،اما وقتي

فرد تصوير خود را در آن مأنوستر با خود واقعي يا

سرسلسله تکنولوژي هايي همچون فضاي مجازي در

ايدهآلش بيابد ،بيشتر با آن ارتباط برقرار ميکند .در

دست عده ديگري است قطعا قوانين واصول آن نيز

واقع ،راز موفقيت و جذب کاربر براي وبسايتهاي

منطبق با فرهنگ آن عده خواهد بود وبه همين دليل

عمده اين است که کاربر خود را در آيينه جهان مجازي

حتما براي آنها آسيب زننده ومضر نيست اما

پيش رويش ببيند .بدين ترتيب ،در باب هويت در

ناهمگوني بارزي که بين فرهنگ آنها به طرف ما

دنياي مجازي ،مسئله اين است که کاربر چه ميزان

ميآيد با خود مسائلي راوارد ميکند که مقبول ما

انعکاس تصوير خود را در اين آيينه ميپسندد.

نيست .فضاي مجازي به دليل جذابيت فوق العادهاي

زماني اين تلقي وجود داشت که هويت افراد در

که دارد در اولين قدم موجب انفکاک افراد درزندگي

فضاي مجازي ،هويتي ناشناخته و چندگانه است ،اما

حقيقي شان ميشود .درگذشته که خبري از رايانه در

اکنون کاربران ادامه هويت تعريفشده خود در فضاي

محيط زندگي يا کار نبود ،افراد در هنگام فراغت از

مجازي را بهصورت آفالين پيگيري ميکنند و يا در

امور کاري عمدتاً زمان خود را با يکديگر ميگذراندند

فعاليتهاي آفالين در بسياري از مواقع براي خود نام و

اما امروزه افراد از هر فرصتي براي مراجعه به رايانه

نشان تعريف ميکنند و با آن همزادپنداري زيادي

شخصي ياتبلت خود استفاده ميکنند و به جاي حضور

دارند .بهعبارت ديگر ،فضاي مجازي امروز تنها آيينه

در بين اعضاي خانواده يا همکاران زمان فراغت خود

منعکسکننده کاربر مقابل خود نيست ،بلکه تا حد

را نيز در تنهايي سپري ميکنند .حجم اين آسيب از
همه آسيبهاي ديگر بيشتر است .امروزه ميتوان براي
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فضاي مجازي يک شخصيت مستقل حقيقي قائل بود

خود از دنياي مجازي ميپذيرند ،درنتيجه اگريک روزما

يعني اين فضا را به صورت يک شخص حقيقي تصور

به هم برسيم ديگراين فرهنگ خيلي برايمان بيگانه

نمود؛ وقتي اين شخص حقيقي به محيط ما وارد

نخواهد بود وآن جاست که ميبينيم کامال بي مقدمه

ميشود عمال اجازه نميدهد که باديگران هم صحبت

وبي هيچ زحمتي به ناگاه اين فرهنگ مهاجم درميان ما

شويم واين مهمترين وحجيمترين لطمهاي است که

رشد کرده ويک گفتمان جديد راشکل داده است يعني

فضا به ما وارد ميکند ،آسيب دوم آنست که دراستفاده

ابتدا ما را از محيط ،فرهنگ ،خانواده وهمکاران مان

از فضاي مجازي فقط بخش "ورودها " يعني اطالعات

جدا کرده وسپس در اين انزوا ماموريت خودرا به انجام

ومواردي که وارداين فضا ميکنيم تحت اختيار ماست

رسانده است( .فراست کيش ،1392 ،صص )39-40

اما"خروجي ها" کامال خارج از اراده ماست ما ازآنها
بدون اختيار خود تاثيرمي پذيريم .ما کامال آزاد هستيم

فضاي مجازي شاهراه تهاجم فرهنگي

که خود را در فضاي مجازي هر طور که مايليم معرفي

اينترنت يکي از رسانههاي تصويري است که

کنيم .اطالعاتمان را گزينش کنيم و موارد گزينش شده

جذابيت آن به مراتب بيش از ديگر رسانه هاست .اين

را در فضاي مجازي قرار دهيم اما تصاوير واصوات

رسانه از همان روزهاي نخست تولد به جاذبهاي ويژه

واطالعاتي که ما از اين فضا ميگيريم تحت اختيارما

براي کودکان ،جوانان و نوجوانان و حتي بزرگساالن

نيست و مواري را در اين فضا ميبينيم يا ميشنويم که

تبديل شد ،جاذبهاي که به نسبت کاربري باال ،خطرات

براي ما مضر است ومنطبق با فرهنگ ديني وملي ما

فراواني را نيز در پي داشت .متاسفانه اين وسيله مدرن

نيست .پس به مرور از جمع خانواده و همکاران منزوي

در کشور ما ضمن آنکه فوايدي داشته و نمي توان

شده و در معرض تشعشات پديدهاي قرارگرفته ايم که

منکر آن شد اما بايد گفت ابزار تهاجم فرهنگي نيز

کمترسنخيتي با فرهنگ ما دارد .شايد قبال وقتي

هست و آثار و عوارض آن مشهود است.گسترش روز

درخانوادهها پدر ،مادر ،برادر و يا خواهر ميخواستند

افزون فناوري جديد ارتباطات در سالهاي اخير ،تمام

صحبت کنند الفاظ ،کلمات و ضمايري استفاده ميکرد

جنبههاي فرهنگ و حيات اجتماعي را با چالش روبرو

که کامال حساب شده بود يا در محيط کار ما عادت

کرده است .در اين ميان تحوالت اجتماعي و گروههاي

داشتيم که همديگر را با نام خانوادگي صدا کنيم اما

انساني نيز از اين امر مستثني نشده و گروههاي مجازي

فرهنگ بيگانه وکساني که اين فضا را ايجادکرده اند

با مرزهاي مختلف ،جايگزين گروههاي داراي مرزهاي

اين گونه نيست و برايشان مهم نيست که اين کلمات

سخت شدند و به همين دليل امکان مبادله هر چه

به شکل ديگري بيان شوند آنها عادت دارند همديگر

بيشتر اطالعات و پيامها ،منجر به کاهش و ديوارهاي

را با نام کوچک خطاب کنند وصدا کردن با اسم

حذف فاصله ميان گروههاي مختلف شده است .با نفوذ

خانوادگي خيلي مرسوم نيست .اينها مصداقهاي

فزاينده اينترنت ،امکان اشتراک در گروههاي مختلف

کوچکي هستند که با همه کوچکي رفته رفته زندگي

ايجاد شده و از منظر سختافزار ارتباطي ،تعداد

افراد را هدف قرار ميدهند وخواسته يا ناخواسته وقتي

سايتها و فناوريهاي وابسته به آنها نيز گسترش يافته

که مجالست با اين پديده صورت گرفت ازآن تاثير

و اين مسئله رد پاي خود را در تمام حوزههاي زندگي

ميپذيريم ووقتي سطح اين اتفاق گسترش پيداکرد

بشر برجا گذاشته است.

برادر ،دوست و همکار نيز همين تاثير را درخلوت
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هر فرد يا جماعتي ميتواند بخشي از اين فضا را

آنگونه باشد ،که طرف مقابل ميپسندد و يا آنگونه که

در اختيار گرفته و به نشر آرا و عقايد خود بپردازد ،اما

در روياهايش آرزو داشته است .در اين فضا،

اين امکان همانگونه که مزاياي فوقالعادهاي دارد

تحصيالت ،شغل ،جنسيت و غيره آن چيزي است که

معايب زيادي نيز دارد و ميتواند همچون ديگر وسايل

ادعا ميکند ،نه آنچه در حقيقت وجود دارد.حتي يک

ارتباطي نوين ،خود چالشي براي جوامع و حاکميتها

خانم  50ساله ميتواند نقش يک دختر  18ساله را

باشد .غربيها با تغيير اليههاي بنيادين فرهنگ و سبک

بازي کند و ساعتي از فکر چين و چروک صورتش

زندگي ،تغيير هويت جنسي و شخصيتي جوانان و

بيرون بيايد .کارکرد منحصر به فرد اينترنت در انتقال

نوجوانان و اينکه آنان بايد به سرعت عاشق شوند

فرهنگ يا همان تهاجم فرهنگي به گونهاي است که

پيامدهاي فرهنگي ،رواني ،و فکري را رصد ميکنند.

ميتواند از سينما و تلويزيون موفق تر باشد.

امروزه وجود مدلهاي تخيلي ،شروع ارتباط با همسال

اين روزها هر فردي ميتواند يک ايميل يا يک

غير همجنس ،نبود الگوهاي درست خانواده و جامعه و

سايت يا حداقل يک وبالگ داشته باشد و حتي شرايط

عدم توجه به مهارتهاي اعتماد به نفس ،جوانان را به

شغلي بعضي ايجاب ميکند که مدام با اينترنت سرو

سمت آدمهاي فردگرايي سوق ميدهد که بازاريابان

کار داشته باشند .از حجم گسترده اطالعات در

غربي برايشان خوب طراحي ميکنند .استفاده از

اينترنت ،به عنوان يکي از مزاياي آن نام برده ميشود.

رسانههاي بيگانه ديداري و شنيداري بخصوص اينترنت

شما از اخبار سياست جهاني تا زندگي خصوصي يک

و ماهواره از سوي نوجوانان ،جوانان و خانوادهها،

هنرپيشه و عکسهاي عروسي فالن ورزشکار تا بحثهاي

کارشناسان مسائل تربيتي را نگران ساخته است.از

تخصصي و کارشناسي با ديدگاههاي مختلف را با

مهمترين دغدغههاي متخصصان تعليم و تربيت،

چند کليک ميتوانيد بر روي صفحه مانيتور ببينيد .اما

استفاده نادرست و آثار مخرب وسايل ارتباط جمعي

هجوم اطالعات فراواني که ممکن است راست يا دروغ

بخصوص اينترنت و ماهواره بر روح و روان خانواده و

باشد ،از توانايي تمرکز انسان بر روي مسائل فکري کم

شخصيت افراد است .به عقيده کارشناسان ،خطر کنوني

ميکند .انديشهاي که با بمباران اخبار و تصاوير مواجه

فضاي مجازي يا اينترنت از خطراتي که در بيرون از

است نمي تواند خود را سازمان دهد .در حقيقت حجم

خانه جوانان را تهديد ميکند بيشتر است .اينترنت فقط

زياد ديدهها و شنيدهها هميشه با ما همراه هستند.

يک سرگرمي نيست ،بلکه به ما اين امکان را ميدهد

روابط دختران و پسران در دنياي اينترنت به يک رابطه

که با دوستان و خانواده در تماس باشيم و

عادي تبديل شده است .عدهاي تصور ميکنند چون

اطالعات بيشماري را به دست بياوريم .سايتهاي

ارتباط چهره به چهره در اين نوع ارتباطات نيست نمي

آموزشي بسياري وجود دارد که ميتوانيم در آنها

توان آن را ارتباطي غير مجاز دانست ،اما اين ارتباط

سرگرميها ،موسيقي ،ورزش و خيلي چيزهاي ديگر

نقطه شروع خطرات است.

مورد عالقه خود را بيابيم .جذابيت استفاده از اينترنت

اينترنت در دنياي امروز ،خود را به عنوان يک

و کامپيوتر،نه به خاطر نو بودن آن بلکه به دليل غرق

وسيله رشد علمي ،معرفي کرده است .هر چند همه کم

شدن در دريايي از ارتباطات و اطالعات است .دنيايي

و بيش با آسيبهاي آن آشنايي دارند ،اما مخالفت با آن

رويايي که تنها با فشردن چند دکمه به آرامي به آن قدم

برچسب تحجر و عقب ماندگي را به همراه دارد .همه

ميگذاريم .در دنياي روابط اينترنتي هر فرد ميتواند

اقشار جامعه از سطوح مختلف اعتقادي ،تحصيلي،
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فرهنگي واقتصادي تالش ميکنند جايي در فضاي

 .4به نظر ميرسد بين تعلقات ديني و اخالقي

اينترنتي داشته باشند .براي هرگونه استفاده از اينترنت

کاربران شبکه اجتماعي فيس بوک و تغيير هويت

بايد بدانيم در چه محيطي هستيم ،اينترنت و خطراتش

فرهنگي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

را بشناسيم ،و به موازات حضور آگاهانه وهدفدار،

 .5به نظر ميرسد بين ميزان مشارکت و تعامل

نسبت به آن چه ميبينيم و مينويسيم ،حساس باشيم.

کاربران شبکه اجتماعي فيس بوک بر تغيير هويت

در اين بين کودکان ،نوجوانان و جوانان بيش از هر رده

فرهنگي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

سني ديگري شيفته جستجو و برقراري ارتباط با دنياي

 .6به نظر ميرسد بين ويژگيهاي قومي کاربران

جديد هستند و ترديدي نيست که ذهن پوياي آنها

شبکه اجتماعي فيس بوک برتغيير هويت فرهنگي

مستعد گرايش به سوي ناشناخته هاست ،ناشناخته

و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

هايي که گاه شناخت آنها به بهاي نابودي و تباهي آنها
است .البته استفاده صحيح از رسانهها ،ميتواند تأثيرات

روش شناسي تحقي ق

مثبتي در راستاي افزايش معلومات داشته باشد و اين

اصوال با توجه به ماهيت تحقيق و متناسب با

در حالي است که استفاده نادرست از آن ميتواند بسيار

موضوع مورد بررسي ،روشهاي مختلفي وجود دارد.

مخرب باشد ،لذا برخورد جدي با برنامههاي مخرب

استفاده از هر يک از روشهاي تحقيق به ماهيت و

رسانهها ،دريچهاي براي پيشرفت فرهنگسازي ديني و

زمينه تحقيق ،فعاليتهاي الزم به نتيجه گيري و ميزان

http://pendarch2.ir/?p=71

مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف تحقيق

مذهبي است.

بستگي دارد .پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي
چارچوب نظري تحقيق

است .روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي است ،براي

در اين پژوهش از رويکردهاي نظري جامعه

تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .ابزار

اطالعاتي ،جامعه شبکه اي ،استفاده و رضامندي و

گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ميباشد.

وابستگي مخاطبان استفاده شده است که نظريات اصلي

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده

وابستگي مخاطبان و جامعه شبکهاي ميباشد.

شد و آزمون آماري مورد استفاده خي دو و فريدمن
ميباشد.
آزمونهاي فريدمن و خي دو آزمونهايي

فرضيههاي تحقيق
 .1به نظر ميرسد بين ويژگيهاي فردي ،اجتماعي

ناپارامتري هستند که براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي

کاربران شبکه اجتماعي فيس بوک و تغيير هويت

اسمي به کار ميرود ..آزمون کوکران همانند آزمون

فرهنگي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
 .2به نظر ميرسد بين نوع استفاده کاربران شبکه
اجتماعي فيس بوک بر تغيير هويت فرهنگي و

مکنمار در مورد دو نمونه وابسته ٬يک محدوديت
دارد و آن اين است که بايد متغير مورد نظر دو سطحي
باشد .يعني بايد عملکرد دو سطح

داشته باشد.

اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
 .3به نظر ميرسد بين مدت زمان استفاده کاربران
شبکه اجتماعي فيس بوک و تغيير هويت فرهنگي
و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
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جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري هدف مورد مطالعه در اين تحقيق
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
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تحقيقات تهران هستند که تعداد آنها  265نفر است .بر

شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

اين اساس ،حجم نمونه از تعداد نفرات مورد نياز با

موثر است .براي آزمون فرضيه فوق ابتدا از آزمون خي

سطح اطمينان باال از روش نمونه گير ي طبقهاي و با

دو تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر سوال از

استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است.

آزمون فريدمن استفاده شد که نتايج آن در جدول
شماره  1ارائه شده است.

 = Nحجم جامعه آماري در اين تحقيق  265نفر
جدول ( )1فراواني مربوط به ويژگيهاي فردي و

بوده اند.
 = Tضريب اطمينان 1/96 = %95

اجتماعي

 =Pدرصد توزيع صفت در جامعه که برابر با  %5در

باقي ماندهها فراواني مورد فراواني مشاهده
انتظار

شده

-63.3

66.3

3

خيلي کم

46.8

66.3

113

کم

74.8

66.3

141

تا حدودي

-58.3

66.3

8

زياد

265

مجموع

نظر گرفته ميشود.
 =qدرصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه
هستند که برابر با  %5در نظر گر فته ميشود.
 =dتفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه که برابر
با  %5در نظر گرفته ميشود( .همان منبع)-- ،1392 ،
لذا با قرار دادن اعداد فوق در اين فرمول برآورد

= 0.000

حجم نمونه به شرح ذيل صورت ميگيرد.
=265

( 852 × ) 1/96 (2 × ) 0/5 × 0/5
( 852 × ) 0/5 (2 + ) 1/96 (2 ) 0/5 × 0/5

sig

X2 =228.93

df =3

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

=N

( )228.93در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 3
معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به

يافتههاي پژوهش

فراوانيها اينگونه برآورد ميشود که ويژگيهاي فردي

براي آزمون همه فرضيهها ابتدا از آزمون خي دو

و اجتماعي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت

تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر سوال از آزمون

فرهنگي و اجتماعي به ميزان کم و تا حدودي تاثير

فريدمن استفاده شد.

گذار بوده اند.

در فرضيه پژوهشي اول :به نظر ميرسد که به نظر
ميرسد ويژگيهاي فردي  -اجتماعي کاربران
جدول ( )1-1آزمون فريدمن
سواالت مربوط به تاثير ويژگيهاي فردي  -اجتماعي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير

ميانگين رتبه اي

هويت فرهنگي و اجتماعي
افراد متاهل کمتر تحت تاثير قرار ميگيرند

2.17

به موازات افزايش تحصيالت ،تمايل کاربران افزايش مييابد

2.91

نقش پايگاه اجتماعي

1.95

نقش عالقمندي افراد به شبکههاي اجتماعي با توجه به سن و سال

2.97

= 0.000

sig

df =3
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جدول ( )2-2آزمون فريدمن
سواالت مربوط به ميزان تاثير نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي برتغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

ميانگين رتبه اي

افراد براي دوست يابي جديد و ارتباط با دوستان

2.96

براي کسب اطالعات و اخبار

3.58

به دليل تنوع محتوي و امکانات مختلف اجتماعي

2.93

به دليل بهره گيري از امکانات مختلف شبکههاي اجتماعي

2.58

بهره گيري از محتوي تفريحي و سرگرمي منجر به آسيب هويتي ميشود

2.96

sig

= 0.000

df =4

X2 =70.86

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

( )162.29با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار

( )132/22در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 2

است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين ميزان

معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به

تاثير ويژگيهاي فردي  -اجتماعي کاربران شبکههاي

فراوانيها اينگونه برآورد ميشود نوع استفاده از

اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي تفاوت

شبکههاي اجتماعي تا حدودي بر تغيير هويت فرهنگي

معناداري مشاهده ميشود .و با توجه به ميانگين رتبهاي

و اجتماعي تاثير گذار بوده اند.

ويژگيهاي اينگونه رتبه بندي ميشوند :نقش

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو

عالقمندي افراد به شبکههاي اجتماعي با توجه به سن

( )70.86با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار

و سال داراي باالترين رتبه است و نقش پايگاه

است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين ميزان

اجتماعي در استفاده از شبکه اجتماعي داراي کمترين

تاثير نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي برتغيير هويت

رتبه است.

فرهنگي و اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده ميشود.

فرضيه پژوهشي دوم :به نظر ميرسد نوع استفاده از

و با توجه به ميانگين رتبهاي ويژگيهاي اينگونه رتبه

شبکههاي اجتماعي برتغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

بندي ميشوند :براي کسب اطالعات و اخبار داراي

موثر است .براي آزمون فرضيه فوق ابتدا از آزمون خي

باالترين رتبه و استفاده از شبکههاي اجتماعي به دليل

دو تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر سوال از

بهره گيري از امکانات مختلف شبکههاي اجتماعي

آزمون فريدمن استفاده شد.

داراي کمترين رتبه است.
فرضيه پژوهشي سوم :به نظر ميرسد مدت زمان

جدول ( )2فراواني مربوط به نوع استفاده

استفاده از شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي

باقي

فراواني مورد

فراواني

و اجتماعي موثر است .براي آزمون فرضيه فوق ابتدا از

ماندهها

انتظار

مشاهده شده

آزمون خي دو تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر

-53.3

88.3

35

کم

87.7

88.3

176

تا حدودي

-34.3

88.3

54

زياد

265

مجموع

df =2

X2 =132.55

= 0.000

86

sig

سوال از آزمون فريدمن استفاده شد.
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جدول ( )3-3آزمون فريدمن
ميانگين رتبه اي

سواالت مربوط به تاثير مدت زمان استفاده از شبکههاي اجتماعي و تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي
نقش مهمي در جهاني شده حوزههاي گوناگون زندگي دارد

3.02

تضعيف روابط خانوادگي

3.27

تقويت هويت فرهنگي و اجتماعي کاربران

2.52

افزايش مصرف محصوالت فرهنگي

2.48

اعتياد اينترنتي

3.72

= 0.000

sig

=4

df

جدول ( )3فراواني مربوط به مدت زمان استفاده
باقي

فراواني

فراواني

ماندهها

مورد انتظار

مشاهده شده

=157.68

X2

فرضيه پژوهشي چهارم :به نظر ميرسد تعلقات
ديني و اخالقي کاربران بر تغيير هويت فرهنگي و
اجتماعي موثر است .براي آزمون فرضيه فوق ابتدا از

-52.3

66.3

14

کم

آزمون خي دو تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر

42.8

66.3

109

تا حدودي

سوال از آزمون فريدمن استفاده شد.

67.8

66.3

138

زياد

-58.3

66.3

8

خيلي زياد

265

مجموع

جدول ( )4فراواني مربوط به تعلقات ديني
باقي

فراواني مورد

فراواني

ماندهها

انتظار

مشاهده شده

-51.0

53.0

2

خيلي کم

( )189/29در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 3

-25.0

53.0

28

کم

79.0

53.0

132

تا حدودي

معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به

43.0

53.0

96

زياد

فراوانيها اينگونه برآورد ميشود که مدت زمان استفاده

-46.0

53.0

7

خيلي زياد

0.000

= sig

df =3

X2 =189.29

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

265

از شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر تغيير هويت
فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بوده اند.
نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو
( )157.68با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار
است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين تاثير
مدت زمان استفاده از شبکههاي اجتماعي و تغيير
هويت فرهنگي و اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده
ميشود .و با توجه به ميانگين رتبهاي ويژگيهاي
اينگونه رتبه بندي ميشوند :اعتياد اينترنتي به دليل

= 0.000

sig

df =4

مجموع

X2 =253.43

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو
( )253.43در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 4
معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به
فراوانيها اينگونه برآورد ميشود که تعلقات ديني و
اخالقي کاربران تا حدود بر تغيير هويت فرهنگي و
اجتماعي تاثير گذار بوده اند.

استفاده زياد از شبکههاي اجتماعي داراي باالترين رتبه
است و افزايش مصرف محصوالت فرهنگي داراي
کمترين رتبه است.
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جدول ( )4-4آزمون فريدمن
سواالت مربوط به تاثير تعلقات ديني و اخالقي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

ميانگين رتبه اي

به عنوان مروج فرهنگ مادي نگر ،لذت جو و فردگرايانه غربي

2.36

کاهش تعلقات ديني و اخالقي و هويتي

2.70

تاثير بر سبک دينداري و هويت فرهنگي و اجتماعي کاربران

3.01

تضعيف روابط خانوادگي

3.30

ميزان اثرگذاري شبکههاي به عواملي نظير سن ،جنسيت ...بستگي دارد

3.64

= 0.000

sig

X2 =153.53

df =4

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو
( )153.53با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار

جدول ( )5فراواني مربوط به مشارکت در تعامل
باقي ماندهها

است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين تاثير
تعلقات ديني و اخالقي کاربران شبکههاي اجتماعي بر
تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي تفاوت معناداري
مشاهده ميشود .و با توجه به ميانگين رتبهاي

انتظار

مشاهده شده

-58.0

66.3

8

کم

46.8

66.3

131

تا حدودي

52.8

66.3

119

زياد

-59.3

66.3

7

خيلي زياد

265

مجموع

ويژگيهاي اينگونه رتبه بندي ميشوند :اثرگذاري
شبکههاي با توجه به سن ،جنسيت ...داراي باالترين

فراواني مورد

فراواني

= 0.000

sig

رتبه و کاهش تعلقات ديني و اخالقي و هويتي به دليل

df =3
X2 =209.49

استفاده از برنامههاي مخرب شبکههاي اجتماعي داراي
نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

کمترين رتبه است.
فرضيه پنجم :به نظر ميرسد ميزان مشارکت و

( )253.43در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 4

تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت

معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به

فرهنگي و اجتماعي موثر است .براي آزمون فرضيه

فراوانيها اينگونه برآورد ميشود که ميزان مشارکت و

فوق ابتدا از آزمون خي دو تک متغيره و سپس براي

تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر

رتبه بندي هر سوال از آزمون فريدمن استفاده شد.

تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بوده است.

جدول ( )5-5آزمون فريدمن
سواالت مربوط به ميزان تاثير مشارکت و تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي ميانگين رتبه اي
انتقال دهنده دانش و تجربيات ،از جوامع صنعتي ،به توسعه نيافته

2.90

در راستاي ارتقاي دانش خود ،برقراري ارتباطات فرهنگي

2.92

نقش فرهنگ شبکههاي اجتماعي به عنوان يکي از ابزارهاي انتقال دانش

3.65

تاثير بر وابستگيها و وفاداري به فرهنگ و تعلقات آن

3.09

باعث ادغام شدن هويت افراد در يک فرهنگ جهاني با يکسان سازي هويتي

2.45

= 0.000

88

sig

df =4

X2 =110.59
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جدول ( )6-6آزمون فريدمن
سواالت مربوط به تاثير ويژگيهاي قومي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

ميانگين رتبه اي

استفاده از زبان فارسي باعث همبستگي ،وحدت ملي ايرانيان است

2.20

لذت از معرفي خود از اينکه خود را به عنوان يک ايراني

2.76

بيان قوميت در شبکههاي اجتماعي

2.53

باعث حفظ عناصر فرهنگي ،بومي ،محلي و ملي

2.51

= 0.000

df =3

sig

=41.26

X2

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

( )110.59با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار

( )237.17در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 4

است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين تاثير

معنادار است و فرض صفر رد ميشود با توجه به

مشارکت و تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير

فراوانيها اينگونه برآورد ميشود که ويژگيهاي قومي

هويت فرهنگي و اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده

کاربران شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر تغيير

ميشود .و با توجه به ميانگين رتبهاي ويژگيهاي

هويت فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بوده است.

اينگونه رتبه بندي ميشوند :نقش فرهنگ شبکههاي

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد ميزان خي دو

اجتماعي به عنوان يکي از ابزارهاي انتقال دانش داراي

( )41.26با درجه آزادي  5در سطح آلفاي  %5معنادار

باالترين رتبه و نقش آن در ادغام شدن هويت افراد در

است و فرض صفر رد ميشود به عبارتي بين تاثير

يک فرهنگ جهاني با يکسان سازي هويتي داراي

ويژگيهاي قومي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير

کمترين رتبه است.

هويت فرهنگي و اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده

فرضيه ششم :به نظر ميرسد ويژگيهاي قومي
کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و
اجتماعي موثر است .براي آزمون فرضيه فوق ابتدا از
آزمون خي دو تک متغيره و سپس براي رتبه بندي هر
سوال از آزمون فريدمن استفاده شد.
جدول ( )6فراواني مربوط به ويژگي قومي
باقي ماندهها

فراواني

فراواني

مورد انتظار

مشاهده شده

ميشود .و با توجه به ميانگين رتبهاي ويژگيهاي
اينگونه رتبه بندي ميشوند :لذت از معرفي خود از
اينکه خود را به عنوان يک ايراني داراي باالترين رتبه و
بيان قوميت در شبکههاي اجتماعي داراي کمترين رتبه
است.
بحث و نتيجه گيري
بيگمان فرهنگ را بايد مهمترين و غنيترين منبع
هويت دانست .رسانههاي نوين تأثيرات بسيار مهمي بر

-51.0

53.0

2

خيلي کم

مخاطبان دارند و ميتوانند ،زمينه و بستر مناسبي را براي

-30.0

53.0

23

کم

استفادهها و سو استفادهها ايجاد کنند ،از مهمترين

76.0

53.0

129

تا حدودي

دغدغههاي متخصصان تعليم و تربيت ،استفاده نادرست

.430

53.0

96

خيلي زياد

-38.0

53.0

15

زياد

و آثار مخرب وسايل ارتباط جمعي بخصوص اينترنت و

265

مجموع

= 0.000

sig

df =4

X2 =237.17

ماهواره بر روح و روان خانواده و شخصيت

افراد است.

به عقيده کارشناسان ،خطر کنوني فضاي مجازي يا
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اينترنت از خطراتي که در بيرون از خانه جوانان را

شبکههاي اجتماعي تا حدودي بر تغيير هويت فرهنگي

تهديد ميکند بيشتر است .همچنين در شبکههاي

و اجتماعي تاثير گذار بوده اند.

اجتماعي ،با وجود امکاناتي براي حفظ حريم خصوصي

نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن نيز نشان داد

افراد ،اشخاص باهويتهاي ساختگي ميتوانند به

استفاده از شبکههاي اجتماعي براي کسب اطالعات و

اطالعات فردي کاربران دسترسي يابند واقدام به نشر آن

اخبار داراي باالترين رتبه و استفاده از شبکههاي

در فضاي مجازي کنند .در پژوهش حاضر براي آزمون

اجتماعي به دليل بهره گيري از امکانات مختلف

همه فرضيهها ابتدا از آزمون خي دو تک متغيره و

شبکههاي اجتماعي داراي کمترين رتبه است.

سپس براي رتبه بندي هر سوال از آزمون فريدمن
استفاده شد.

فرضيه فوق با توجه به نظريه نيازجويي يا استفاده
و رضامندي اينگونه استنباط ميشود مخاطب به نياز

فرضيه اول :به نظر ميرسد ويژگيهاي فردي -

خود آگاه است و براي تامين نيازهاي معرفتي خود

اجتماعي کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت

آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب ميکنند و بنابراين

فرهنگي و اجتماعي موثر است.

رويکرد ،مردم از رسانهها براي سرگرم شدن و گريز از

نتايج آزمون خي دو نشان داد ميزان خي دو
مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 3

مشکالت زندگي روزمره و تخليه عاطفي استفاده
ميکنند.

معنادار است و فرض صفر رد ميشود .با توجه به

فرضيه سوم :به نظر ميرسد مدت زمان استفاده از

فراوانيها اينگونه برآورد گرديد که کاربران شبکههاي

شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي

اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي به ميزان

موثر است.

کم و تا حدودي تاثير گذار بوده اند .نتايج آزمون رتبه

نتايج آزمون خي دو نشان ميدهد ميزان خي دو

بندي فريدمن نيز نشان داد نقش عالقمندي افراد به

مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 3

شبکههاي اجتماعي با توجه به سن و سال داراي

معنادار است و فرض صفر رد ميشود .با توجه به

باالترين رتبه است و نقش پايگاه اجتماعي در استفاده

فراوانيها اينگونه برآورد شد که مدت زمان استفاده از

از شبکه اجتماعي داراي کمترين رتبه است.

شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر تغيير هويت

از پژوهشهاي همسو ميتوان به پژوهش صادقي
لواساني اشاره کرد ،نتايج پژوهش ايشان نشان داد
ارتباطات و تعاملهاي بين فردي نقش گستردهاي در
فرهنگ سازي ايفا

ميکنند.

فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بوده اند.
نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن نيز نشان داد اعتياد
اينترنتي به دليل استفاده زياد از شبکههاي اجتماعي
داراي باالترين رتبه است و افزايش مصرف محصوالت

فرضيه دوم :به نظر ميرسد نوع استفاده از
شبکههاي اجتماعي برتغيير هويت فرهنگي و اجتماعي
موثر است.

فرهنگي داراي کمترين رتبه است.
اين فرضيه با توجه به نظريه وابستگي مخاطبان،
روابط بين رسانهها ،جامعه و مخاطبان را مورد توجه

نتايج آزمون خي دو نشان داد ميزان خي دو

قرار ميدهد و با اشاره به نيازهاي مخاطب از جمله

مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 2

داشتن اطالعات از رويدادهاي پيرامون از يک سو و نيز

معنادار است و فرض صفر رد ميشود .با توجه به

ندانستن و گريز از واقعيات از سوي ديگر ،او را عنصري

فراوانيها اينگونه برآورد گرديد نوع استفاده از

90

منفعل و وابسته به رسانهها فرض

ميکند.
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فرضيه چهارم :به نظر ميرسد تعلقات ديني و
اخالقي کاربران بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي
موثر است.

شدن هويت افراد در يک فرهنگ جهاني با يکسان
سازي هويتي داراي کمترين رتبه است.
در شبکههاي اجتماعي ،همواره اعضاي شبکه به

نتايج آزمون خي دو نشان داد ميزان خي دو

صورت مستقيم و غير مستقيم به شرکت در فعاليتهاي

مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 4

واقعي در زندگي اجتماعي تحريک و تشويق ميشوند.

معنادار است و فرض صفر رد ميشود .با توجه به

تأثيرگذاري قابل توجه شبکههاي اجتماعي مجازي بر

فراوانيها اينگونه برآورد گرديد که تعلقات ديني و

ميزان و کيفيت مشارکتهاي اجتماعي در جوامع

اخالقي کاربران تا حدودي بر تغيير هويت فرهنگي و

مختلف به حدي بوده است که اخيراً تعداد قابل توجهي

اجتماعي تاثير گذار بوده است.

از شبکههاي اجتماعي ،دقيقا با هدف توسعه مشارکت

نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن نيز نشان داد،:

اجتماعي مردم در زمينههاي خاص ايجاد شده اند.

اثرگذاري شبکهها با توجه به سن ،جنسيت و غيره

فرضيه ششم :به نظر ميرسد ويژگيهاي قومي

داراي باالترين رتبه و کاهش تعلقات ديني و اخالقي و

کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت فرهنگي و

هويتي به دليل استفاده از برنامههاي مخرب شبکههاي

اجتماعي آنها موثر است .نتايج آزمون خي دو نشان داد

اجتماعي داراي کمترين رتبه است

ميزان خي دو مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با

از جمله پژوهشهاي همسو با پژوهش حاضر

درجه آزادي  4معنادار است و فرض صفر رد ميشود.

ميتوان به پژوهش الماسي( )1388اشاره کرد .ايشان در

با توجه به فراوانيها اينگونه برآورد شد که ويژگيهاي

پژوهش خود نشان داد به همان ترتيب که احتمال دارد

قومي کاربران شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر

اينترنت دينداري افراد را تحت تأثير قرار دهد ،دينداري

تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بوده است.

آنان نيز نوع استفاده شان از اينترنت را جهت ميدهد.

نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن نيز نشان داد لذت از

فرضيه پنجم :به نظر ميرسد ميزان مشارکت و

معرفي خود به عنوان يک ايراني داراي باالترين رتبه و

تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي بر تغيير هويت

بيان قوميت در شبکههاي اجتماعي داراي کمترين رتبه

فرهنگي و اجتماعي موثر است.

است.

نتايج آزمون خي دو نشان داد ميزان خي دو
مشاهده شده در سطح آلفاي  5صدم با درجه آزادي 4

پيشنهادات

معنادار است و فرض صفر رد ميشود .با توجه به

 -1با توجه به تاثير شبکههاي اجتماعي بر کاهش

فراوانيها اينگونه برآورد گرديد که ميزان مشارکت و

ارتباطات خانوادگي پيشنهاد ميشود ،خانوادهها

تعامل کاربران شبکههاي اجتماعي تا حدود زيادي بر

بيشتر به نيازهاي کاربران توجه داشته باشند ،زيرا

تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي آنها تاثير گذار بوده

يکي از علل گرايش زياد افراد به سمت شبکههاي

است.

اجتماعي وجود خالء هايي است که فرد نتوانسته

نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن نيز نشان داد نقش

است به آنها دست يابد.

فرهنگ شبکههاي اجتماعي به عنوان يکي از ابزارهاي

 -2بسياري از افراد معتقدند که بهره گيري از امکانات

انتقال دانش داراي باالترين رتبه و نقش آن در ادغام

مختلف شبکههاي اجتماعي باعث بيگانگي با
ارزشها و هنجارهاي جامعه ميشود در اين
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خصوص پيشنهاد ميشود خانوادهها ارزشهاي

شود که در عين حال که فرد لذت ميبرد به طور

جامعه را از همان دوران کودکي براي فرزندانشان

غير مستقيم از تاثيرات مثبت شبکه بهرمند شود.

نهادينه کنند که در برابر آسيبها مقاوم باشد.

 -8با توجه به حضور مستمر در شبکههاي اجتماعي و

 -3با توجه به نتايج بدست آمده بهره گيري از محتوي

ايجاد اعتياد اينترنتي پيشنهاد ميشود کاربران براي

تفريحي و سرگرمي ،شبکههاي اجتماعي ،باعث

استفاده از شبکهها براي خود برنامهاي طراحي کنند

بروز آسيبهاي هويتي در بين جوانان گرديده

با زمانهاي مشخص شده ،که دچار وابستگي به

است در اين خصوص پيشنهاد ميشود براي

اينترنت نشوند.

جوانان تفريحات و سرگرميهاي طراحي شود که
براي پرکردن اوقات فراغت خود کمتر به سمت
برنامههاي تفريحي شبکههاي اجتماعي بروند.

منابع و ماخذ
بينام ،اميرعلي «1392 ،بررسي رابطه استفاده از

 -4بيشتر افراد معتقدند در عصر اطالعات ،يکي از

شبکههاي اجتماعي و گرايش ديني (مورد پژوهي،

ابزارهاي انتقال فرهنگ شبکههاي اجتماعي ميباشد

دانشجويان دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران)»،

در نتيجه پيشنهاد ميشود قشر جوان و نوجوان را

مجموعه مقاالت همايش تخصصي بررسي ابعاد

نسبت به توطئه هايي که در اين برنامهها ارائه،

شبکههاي اجتماعي ،تهران
سلطانيفر ،محمد؛ بخشي ،شيرزاد؛ فرامرزياني ،سعيد،

ميشود آگاه سازيم.
 -5با توجه به نتايج بدست آمده بيان قوميت کاربران

 « 1392بررسي تاثيرات شبکههاي اجتماعي فيس

شبکههاي اجتماعي داراي کمترين رتبه بوده است

بوک و توئيتر بر گرايش اعضاء به اين شبکهها »،

در اين خصوص پيشنهاد ميشود رسانههاي

فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي ،سال بيستم ،شماره 4

گروهي در جامعه مثل راديو و تلويزيون احترام به

آقاجاني چوبر ،نوشين؛ بيران ،صديقه؛ ميرمحمد

قوميتهاي مختلف ،و بيان ارزش انسانها را با

صادقي ،ميالد «بررسي چگونگي جريان اطالعات

توجه به حقوق شهروندي آنها ترويج دهند.

ادبي در شبکهي اجتماعي آنالين فيس بوک »،

 -6با توج به نتايج توصيفي نشان داده شد ،کاربران

 ،1390ص )27

داراي سنين زير  35سال نسبت به باالي  35سال

عدلي پور ،صمد؛ خاکسار ،فائزه ؛ سپهري ،آسيه،

باالتر ميباشند ،در واقع قشر جوان داراي بيشترين

«شبکه اجتماعي فيس بوک و هويت جهاني جوانان

فراواني را دارند در نتيجه پيشنهاد ميشود

شهر تبريز»1392 ،

برنامههاي که جهت ثبات هويت فرهنگي در جامعه

منتظرقائم ،مهدي ؛ شاقاسمي ،احسان «1387 ،اينترنت

طراحي ميشود بيشتر درخور اين سنين باشد.

و تغيير اجتماعي در ايران :نگاهي فراتحليلي با

 -7با توجه به نتايج بدست آمده نشان داده شد

تاکيد بر جوانان » ،مجله جامعه شناسي ايران ،دوره

شبکههاي اجتماعي نقش مهمي در جهاني شدن

نهم ،شماره  3و 4

حوزههاي گوناگون زندگي از جمله هويت و

رضوي نهاد ،نگار «1390،جايگاه هويت فردي

فرهنگ سازي بازي ميکنند ،در اين خصوص

دانشجويان و طالب علوم ديني در مسير نيل به

پيشنهاد ميشود شبکههاي اجتماعي اسالمي با

الگوي اسالمي ايراني »

برنامههاي متنوع سرگرم کننده و پر محتوا طراحي
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