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 -9عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،اصفهان.
 -2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدیشهر ،سمنان.
 -7دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
 -5دانشجوی دکترای کامپیوتر ،عضو هیات علمی آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

چکیده
شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاههایی هستند که امکانی فراهم مییآورد
تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارنید
و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند .یک شیبکه اجتمیاعی ،مجموعیهای از
سرویسهای مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فیراهم مییآورد کیه توصییفات
عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند و منیاب
خود را با آن هیا بیه اشیتراک بگذارنید و از مییان توصییفات عمیومی دیگیر افیراد ،بیرای ییافتن
اتصاالت جدید استفاده کنند .از بین رفتن زمان و مکیان و نشیب بیشیتر فضیا در دنییای مجیازی
تجلی آشکاری دارد .افراد در مواجهیه بیا ایین فضیای دوم ،بنییانهیای هوییت خیود را متزلیزل
میبینند و دچار تردید و اضطراب میشیوند .اررچیه شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی در فرآینید
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ارتباطییات میییتواننیید دارای تییاتیرات موبییت و منفییی باشییند ،پییژوهب حاضییر بییر بررسییی تییاتیر
شبکههای اجتماعی بر هویت دینی کاربران تاکید کیرده اسیت و یکیی از آتیار فضیای مجیازی
شبکههای اجتماعی را در جوام  ،به خصوص جوام درحال رذار ،ایجاد بحران هوییت ملیی و
دینی میداند .یافتههای پژوهب نشان میدهد که کاربران نسی سیوم بیشیترین کیاربران فضیای
مجازی در ایران بوده و بیب از نس های دیگر در معیر

آتیار ناشیی از شیبکههیای اجتمیاعی

مجازیاند .نتایج نشان میدهد که بین میزان استفاده کیاربران از شیبکههیای اجتمیاعی و هوییت
دینی آنان رابطه معناداری وجود دارد .هر چه مییزان اسیتفاده کیاربران از شیبکههیای اجتمیاعی
افزایب یابد احتمال تاتیر پذیری هویت دینی آنها بیشتر است .در این پیژوهب بیا کیاربرد روش
پیمایب و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی  2665نفر از کاربران بیاالی  91سیال در شیهر
اصفهان که از طریق نمونهریری خوشیهاییی (در جامعیه آمیاری خیانوار) و هدفمنید (در جامعیه
آماری کافی نیت) بیا سیطط خطیای  6/65و ضیری

اطمینیان  15درصید انتخیاب ،اطالعیات و

دادههای مورد نیاز جم آوری رردید .جهت احتساب اعتبیار شیاخصهیا از اعتبیار سیازهای (بیا
استفاده از تحلی عام ) ،همچنین جهت احتساب روایی شاخصهیا از ضیری

آلفیای کرونبیا

با دامنه صفر تا یک استفاده شده اسیت .از مییان کیاربران میورد مطالعیه در ایین پیژوهب 93/3
درصد دارای هویت دینی بازتابی 57 ،درصید دارای هوییت دینیی ترکیبیی و  71/7درصید نییز
دارای هویت دینی سنتی هستند .یافتههای پژوهب نشان میدهد که فضیای مجیازی شیبکههیای
اجتماعی اینترنتی رابطه معناداری با هویت و فرهنگ دینی کاربران دارد.
واژههای کلیدی :شبکه اجتماعی ،فرهنگ و باورهای دینی(هویت) ،میدتت اسیتفاده ،انگییزه،
هدف ،میزان تحصیالت کاربران.

مقدمه و بیان مسأله
در روند پرشتاب جهانی تکنولیویی ارتبیاطی بیا سیرعتی ایرقابی تصیور پیشیرفت نمیوده و
چهره جهان را درررون کرده است رستره و یرفای این درررونی به حیدی اسیت کیه جامعیه
نوینی در حال پیدایب و شک ریری و دوره جدییدی در حییات بشیر آایاز شیده اسیت عنصیر
شاخص و تاتیررذار بر این روند تحول و درررونی تکنولویی است که در عرصه رسانههیا هیر
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روز جلوه تازهتر و بدی تری پیدا میکند .رسیانههیا وسییله انتشیال پییام و اطالعیات هسیتند و بیه
کمک تکنولویی تمام سطوح اجتماعی را در همه سرزمینها تحیت سییطره قیرار مییدهنید بیر
خالف رذشه تکنولویی ارتباطیات صیرفا در اختییار متخصصیین نیسیت و در زنیدری روزمیره
مردم معمولی در زمره نیازهای اساسی درآمده است .بیا توجیه بیه رسیترش فزاینیده اسیتفاده از
رسانه و اینترنت و دسترسی به جامعه اطالعاتی ،روند جهانی شیدن هوییت و شخصییت افیراد از
این مناب تاتیر میپذیرد (رستمی 9715 ،و باستانی.)9712 ،
شبکههای اجتماعی مجازی یکیی از تاتیرریذارترین ابزارهیای ارتبیاطی در سیالهیای اخییر
است ،روزانه اطالعات وسیعی در این شبکهها دریافت و یا انتشار میریردد .بیا توجیه بیه اینکیه
اطالعات جاری در این شبکهها ،منب و محتوایی برای اقشار مختلیف میردم و ریروههیای سینی
مختلف است چگونگی ارزیابیها نیز باید به شک دیگری و متناس

با دنیای امروز و ویژریی-

های آن صورت ریرد (سیف 9761 ،و کاستلز .)9716 ،البته همانطور که کامالً قابی پییببینیی
بوده و بررسیها نشان میدهند بیشتر رروههای سنی را نس سوم و نوجوانیان تشیکی مییدهنید
سینی

که با توجه به اهمیت تاتیرپذیری و حساسیت شک رییری هوییت در ایین مشطی حسیا

عواملی دیگر چون حضور عام و فراریر افراد در اینگونه شبکهها و انتشار اطالعات توسط افیراد
مختلف اعم از افراد فرهیخته و در بسیاری موارد افراد ایرمتخصیص ،امکیان در دسیتر

بیودن

این قبی ابزار برای کلیه اقشار با وضیعیت اقتصیادی مختلیف در جامعیه و  ...اهمییت بررسیی و
پرداختن به این موضوع را بیب از پیب مینماید که در صورت عدم بررسیی ،عیدم میدیریت و
عدم اطالعرسانی و فرهنگسازی میتواند جامعیه را دچیار بحیرانهیای ایرقابی جبیران نمایید
(حاجیانی 9712 ،و ذوالشدر .)9712 ،میتوان رفت رسانههای جدید بیب از آنکه فشیط ابیزاری
برای انتشال پیام باشد ،خود مولد پیام هستند (سیاروخانی .)9712 ،ررچیه ایین شیبکههیا هماننید
سایر ابزارهای رسانهای تاتیرات موبتی نیز می تواننید داشیته باشیند ولییکن هیدف بیشیتر تیاتیرات
منفی اینگونه شبکهها بر فرهنگ و ارزشها و باورهای کاربران این شبکههیا و الشیای مطالی

بیا

تکیه بر جذابیتهای ایجاد شده به وسیله این قبی ابزار در ریروههیای سینی مختلیف و بیه طیور
ویژه جوانان استان اصفهان است .استان اصفهان یکیی از شیهرهای میذهبی و خیانواده محیور بیا
باورهای عمیق دینی مذهبی بیوده و بعنیوان پایتخیت فرهنیگ و تمیدن اسیالمی در عرصیههیای
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رونارون با اهدای بیشترین شهید و جانباز و فرماندهان جوان تاتیر بسزایی در انشالب شکوهمند
اسالمی و هشت سال دفاع مشد

داشته است .از این جهت تیاتیر شیبکههیای اجتمیاعی و نفیوذ

تهاجم فرهنگی و از بیین بیردن عشایید معنیوی بیه کمیک ایین ابزارهیا در جوانیان نسی سیوم و
خانوادههای سنتی محور و مذهبی محور این استان از اهمیت بسزایی برخیوردار اسیت (رییوی،
 9717و حاجیانی.)9717 ،
شبکه های اجتماعی مجازی به لحیا عمومییت ییافتن در مییان کیاربران و بیا رسیتره وسیی
جغرافیایی در درون مرزهای ملی ،تبدی شدن به یک ارتباط خصوصی و شخصی و فارغ بودن
از هر نوع کنترل از سوی مراج قدرت ،به وسیلهای بیبدی در عرصه ارتباطات تبدی شدهانید
و زمینههای تاتیررذاری خارج از کنتیرل دولیتهیا و نهادهیای قیدرت را در جوامی بیه وجیود
آوردهاند (بیگدلی.)9715 .
دین به منزلۀ پدیدهای پویا ،مهمترین رکن هوییت فرهنگیی و اجتمیاعی در جامعیه در حیال
رذار ایران است و نشب مهمیی در شیک دهیی بیه هوییت جوانیان دارد .شیبکههیای اجتمیاعی
مجازی همچون فیسبوک ،ارزشهای اجتماعی را متحول ساخته و درررونی رستردهای را در
شیوههای شک ریری هویت دینیی افیراد و ریروههیا بیه وجیود آوردهانید (امییدبخب 9715 ،و
فرناند .)9712 ،
به طور کلی ،دیدراه صاح

نظران و اندیشمندان را میتوان در خصیوص اتیرات و تبعیات

ناشی از شبکه اجتماعی به طور عام و تاتیرات هویتی آن به طور خاص ،به سه دسته کلی تشسییم
کرد :دسته اول که دییدراه آنهیا بیه جبررراییی معیروف اسیت ،شیبکه اجتمیاعی و اینترنیت را
ساختاری عینی و بیرونی و متصل

فر

مییکننید کیه در چیارچوب آن ذهنییت افیراد شیک

میریرد و کاربران آن را در سیطره خود قرار میدهند و جبری را بر آنها تحمی میکند .دسیته
دوم که دیدراه آنها به ارادهررایی معروف است ،شبکه اجتماعی و اینترنت را صیرفاً بیه عنیوان
یک رشته امکانات محض در جهت ت واناسیازی فیرد بیرای ریردآوری انبیوه اطالعیات و رشید
کورت ررایی می دانند .دسته سوم کیه دییدراه آنهیا بیه تکنورسالیسیم معیروف اسیت ،رویکیرد
بینییابینی دارنیید ،یعنییی آنهییا در عییین اینکییه ابعییاد هسییتی شییناختی فیینآوری اینترنییت را نادیییده
نمیریرند ،امتا معتشدند که این فنآوری تعیین کننده نهایی نخواهد بود .به بییان دیگیر ،آنهیا در
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عین اینکه ظرفیتها و تواناییهای اینترنت را در نظر دارند ،به آزادی عمی کیاربران نییز توجیه
دارند .پژوهب حاضر نیز با نگاه اخیر (تکنورسالیسم) موافق بوده و سیعی دارد کیه از ایین منظیر
هویت دینی کاربران را در ارتباط با شبکه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قیرار دهید (ملکییان،
 9717و عسکری نیا .)9717 ،فرضیه پژوهب نیز بر این اسا

است که شیبکههیای اجتمیاعی از

طریق جهانیسازی شبکه ارتباط و تعامالت ناشی از آن ،موج تغییر در نظام ارزشی ،هنجیاری
و نگرش نس سوم ،و زمینهساز بحران هویت در سطوح مختلف شده است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
با توجه به رسترش فزاینده استفاده از رسانه و اینترنت و دسترسی به جامعه اطالعیاتی ،رونید
جهانی شدن هویت و شخصیت افراد از ایین منیاب تیاتیر مییپیذیرد (بیگیدلی9715 ،و شیادمهر،
 .)9715اصطالح شبکههای اجتماعی را برای نخستین بار چیایبارنز در سال  9155طیرح کیرد
و از آن پس به سرعت به شیوهای کلیدی در پژوهشات و مطالعات تبدی شد .در تئیوری شیبکه
اجتماعی سنتی ،یک شبکه اجتماعی به این صورت تعرییف مییشیود کیه ییک مجموعیهای از
نهادهای اجتماعی که شام میردم و سیازمانهیا کیه بیه وسییله مجموعیهای از روابیط معنییدار
اجتماعی به هم متص اند و با هم در به اشیتراک رذاشیتن ارزشهیا تعامی دارنید .شیک سینتی
خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط همچون دوستیها و روابط چهره به چهره متمرکیز اسیت
اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالیین و ارتباطیات کیامپیوتر واسیط
متمرکز است (معماریانی 9719 ،و جاللی.)9731 ،
شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاههایی هستند که امکانی فراهم مییآورد
تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارنید
و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند .یک شیبکه اجتمیاعی ،مجموعیهای از
سرویسهای مبتی بر وب است که این امکان را برای اشیخاص فیراهم مییآورد کیه توصییفات
عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقیرار کننید ،منیاب
خود را با آنهیا بیه اشیتراک بگذارنید و از مییان توصییفات عمیومی دیگیر افیراد ،بیرای ییافتن
اتصاالت جدید استفاده کننید (بویید و الیسیون .)2663 ،بیه طیور کلیی در تعرییف شیبکههیای
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اجتماعی میتوان رفت شبکههای اجتماعی سایتهایی هسیتند کیه از ییک سیایت سیاده ماننید
موتور جستجورر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمی و امکانات دیگر خاصیت اشیتراک
رذاری را به کاربران خود اراسه میدهند .شبکههای اجتماعی ،مح رردهمیایی صیدها میلییون
کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامی و تبیادل اطالعیات
میپردازند .در واق شبکههای اجتماعی برای افیزایب و تشوییت تعیامالت اجتمیاعی در فضیای
مجازی طراحی شدهاند .به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفای افراد قرار میرییرد
مانند عکس کاربر ،اطالعات شخصی و عالیق (که همه اینها اطالعاتی را در خصیوص هوییت
فرد فراهم میآورد) برقراری ارتباط تسهی میرردد .کاربران میتوانند پروفای های دیگران را
ببینند و از طریق برنامههای کاربردی مختلف مانند ایمی و چت با یکدیگر ارتباط برقیرار کننید
(پمپک و همکاران.)2661 ،
دو معنای اصلی هویت ،تمایز و تشابه مطلیق اسیت .جنکینیز در کتیاب "هوییت اجتمیاعی"
هویت را اینگونه تعریف میکند« :هویت یا  Identityریشه در زبان التیین دارد ( identitasکیه
از  idemیعنی"مشابه و یکسان" ریشه میریرد) و دو معنای اصلی دارد .اولین معنای آن بییانگر
مفهوم تشابه مطلق است ،این با آن مشابه است .معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که بیا میرور
زمان سازراری و تداوم را فر

میریرد .به این ترتی  ،به مفهوم شباهت از دو زاوییه مختلیف

راه مییابد ،و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتم برقرار میسیازد:
از یک طرف ،شباهت و از طرف دیگر تفاوت» (جنکینز .)9719 ،اما این دو به تنهیایی راهگشیا
نخواهد بود ،چرا که بدون توان شناختن این شباهتها و تفاوتها هویت معنایی نمییابید .پیس
فع "شناسایی" به ضرورت الزمه هویت است .توان شناسیایی تمیایزات و تشیابهات بیه معنیای
دستهبندی اشیاء یا افراد در دستههای معین خواهد بود که هر دسته دارای شباهت در اجیزا خیود
و تمایز با دسته دیگری است لذا در ادامه جنکینیز دو معنیای دیگیر بیه آن اضیافه مییکنید ،اول
طبشهبندی کردن اشیاء و افراد ،و دوم مرتبط ساختن خود با چیز ییا کیس دیگیر کیه بیه بازتیابی
بودن هویت در روابط اجتماعی داللت دارد .آنچه که از تعرییف بیاال قابی اسیتنباط اسیت ایین
است که:
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 هویت یک فرآیند است .از آنجا که تشخیص تمایز و تشابه به معناییابی نیزد فیرد بسیتگیدارد ،هویت همواره با معنا ارتباط دارد و معنا نیز خصلت ذاتی اشییاء و وایههیا نیسیت بلکیه در
ارتباط با اشیاء یا وایههای دیگر بدست میآید.
 -وجود دیگری 9در فرآیند هویتیابی مفرو

پنداشته شده ،چرا که شباهت و تفیاوت در

میان حداق دو شیء یا دو فرد معنا دارد یا به عبارتی دیگر ،هویتیابی خود نسبت بیه رابطیه بیا
دیگری میستر میرردد .رابطه میان خود و دیگری رابطهای دو طرفیه اسیت .بیه رونیهای کیه در
ایاب یکی ،دیگری معنا نخواهد داشت .نتیجه تمایز میان خود و دیگیری ایجیاد مرزبنیدیهیای
هویتی در جهان اجتماعی است (بارث در جنکینز.)9719 ،
 این فرآیند بازاندیشانه 2است .فرد در این فرآیند هویتیابی موجودی منفع نیست ،بلکیهعاملی فعال در معنادهی و تفسیر است.
هویت فرآیندی مبتنی بر فرآیند معناسازی است که مبنای معنا نیز تمایز و تشیابه بیا دیگیران
است که در تعام با دیگران در اجتماع ساخته میشود .لذا برای تعریف هویت دینیی از نظرییه
هویت اجتماعی تاجف استفاده شیده اسیت .در تئیوری هوییت اجتمیاعی تاجفی و ترنیر 7ییک
شخص تنها یک « خودشخصیی» 5نیدارد ،بلکیه دارای چنیدین خیود اسیت کیه بیا چرخیههیای
عضویت رروهی همخوانی دارد .زمینههای متفاوت اجتماعی ممکین اسیت ییک شیخص را بیه
فکر کردن ،احسا

کردن و عم کردن بر مبنای «ردة خود» شخصیی ،خیانوادری ییا ملییاش

برانگیزاند ( .)Turner et al, 1982طبق تعریف این محششان ،هویت اجتماعی برداشیت افیراد از
خییود اسییت کییه از عضییویت ادراک شییده ،در رییروههییای اجتمییاعی ناشییی میییشییود ( Hogg

.)&Vaughan, 2002
تاجف هویت اجتماعی را با عضویت رروهی پیوند میزند و عضیویت رروهیی را متشیک
از سه عنصر میداند :الف -عنصر شناختی :آراهی از اینکه فرد بیه ییک ریروه تعلیق دارد .ب-
عنصر ارزشی :فر

هایی درباره پیامدهای ارزشی موبت یا منفی عضیویت رروهیی .ج -عنصیر
1 other
2 reflexive
3 Tajfel & Turner
4 Personal Self
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احساسی :احساسات نسبت به رروه و نسبت به افراد دیگیری کیه رابطیهای خیاص بیا آن ریروه
دارند ( .)Tajfel, 1978مجموع این عناصر منجر به شک رییری ییک مشولیهبنیدی از عضیویت
رروهی میشود .مشولهبندی ,افزایب شیوههایی را موج

میشود که در درون ریروه مطلیوب

و در بیرون رروه هزینه بردار هستند .بعد از اینکه عضویت در یک رروه مشولهبندی شید ،افیراد
از طریق تفاوترذاری قاطعانه ،درون رروه شان را در مشایسه بیا بییرون ریروه نسیبت بیه ییک
سری ابعاد ارزشی متمایز می کنند و درصدد دستیابی به اعتماد به نفس موبت هستند .ایین تیالش
برای تمایزرذاری موبت بدین معنیی اسیت کیه احسیا

میردم در خصیوص اینکیه «چیه کسیی

هستند» با کلمه «ما» تعریف میشود تا با کلمهی «من» .فرضیه اصلی تئوری مشولهبندی این است
که هویت اجتماعی در بسیاری موارد قادر است فرد را از سوریری به هویت شخصیی بیاز دارد،
بنابراین بر این قضیه تاکید دارد که افراد در بسیاری مواق سعی میکنند خود را با مشخصههیای
اجتماعی مشولهبندی کنند و نه شخصی ،و این امر  -مشولهبندی فرد با مشخصههیای اجتمیاعی -
باعث ایجاد درون رروه مشابه و برون رروه متفاوت میشود .به طور کلی مییتیوان رفیت کیه
فرضیه مرکزی تاجف و همکاران او این بود که ما مشولههیایی را کیه در ذهین خیود بیه وجیود
میآوریم ،با مرت

کردن موضوعات در آنها ،تفاوتها را در بیین مشولیههیا افیزایب مییدهییم

(افزایب تفاوتهای بین مشولهای) و در داخ رروه آنها را کاهب میدهییم .بیه عبیارت دیگیر
آنها میرویند تمای داریم بر شباهت بین اعضای یک مشوله و تفاوت بین مشولههیا در بیین ایین
رروهها ،فرد آنهایی را که بدان تعلق خاطر دارد (درون رروه) میشناسد و آنهایی را کیه بیدان
متعلق نیست (برون رروه) نیز تمیز میدهید ( .)Tajfel & Wilks, 1963بنیابراین اریر براسیا
تئوری هویت اجتماعی تاجف " ارتباط با دین" جایگزین "عضویت رروهیی" شیود ،تصیویری
از هویت دینی که در اینجا مدنظر است به دست می آیید .بیه ایین ترتیی هوییت دینیی عبیارت
خواهد بود از :
"میزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطب نسبت به دینی خاص و پیامدهای ارزشیی موبتیی کیه
فرد برای این تعلق و ارتباط قاس است و باالخره احساسات خاص فرد نسبت به آن دین و نسبت
به دیگرانی که مو او رابطهای مشابه با آن دین دارند .به بیان دیگر هوییت دینیی عبیارت اسیت
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از :تعریف شخص از خود براسا
و احساسی مترت

داشتن تعلق نسبت به دینی خاص به همراه مالحظات ارزشی

با آن".

در این پژوهب ،به منظور مشیخص شیدن ابعیاد هوییت دینیی ،از تئیوری هوییت اجتمیاعی
تاجف اسیتفاده میی شیود .بنیابراین براسیا

تئیوری هوییت اجتمیاعی تاجفی  ،سیه بعید هوییت

اجتماعی را برای بررسی هویت دینی کاربران بر میرزینیم و به صورت زیر معرفی و اراسه می-
کنیم:
عنصر شناختی :میزان شناخت و آراهی فرد از تعلق و ارتباط نسبت به دین. عنصر ارزشی :پیامدهای ارزشی موبتی که فرد بیرای تعلیق و ارتبیاط نسیبت بیه دیین قاسیاست.
 -عنصر احساسی :احساسات خاص فرد نسبت به دین اسالم و نسبت به دیگرانی کیه موی او

رابطهای مشابه با دین دارند.
بر اسا

تئوری مدرنیته ریدنز؛ دو رونه هویت دینی را مشیخص مییکنییم .رییدنز تامی و

بازاندیشی در مورد هویت را منحصر به دوران مدرن میداند .در متن چالبهیای دنییای میدرن
اسییت کییه سیینت و طبیعییت مرجعیییت خییود را از دسییت داده و فییرد در یییک فضییای آکنییده از
اطالعات داسماً به تام در مورد هستی خویب مییپیردازد (نیب .) 19 :9712 ،9رییدنز ،هوییت
شخصییی را اییین رونییه تعریییف میییکنیید« :هویییت شخصییی نییوعی خصیصییه متمییایز ،یییا حتییی
مجموعهای از خصیصههای متمایز نیست که در اختیار فرد قرار ررفته باشد .هویت شخصیی در
حشیشت همان "خود" است که شخص آن را به عنوان بازتیابی از زندرینامیهاش مییپیذیرد .در
اینجا نیز هویت به معنای تداوم فرد در زمان و مکان است :ولی هویت شخصی عبیارت اسیت از
همین تداوم اما به صورت بازتابِ تفسییری کیه شیخص از آن بیه عمی آورده اسیت» (رییدنز،
 .) 12 :9717در این تعریف عناصر مهم هویت شخصی عبارتند از :تفسیر فرد ،بازاندیشانه بیودن
و تاملی بودن این تفسیر ،احسا

تداوم از سررذشت یا همان زندرینامه خویب .رییدنز بیرای

مشخص شدن هویت فردی افرادی را موال میزند که فاقید هوییت شخصیی هسیتند .ایین افیراد
احسا

منسجمی نسبت به پیوستگی سررذشت خویب ندارند یا به عبارتی روایت پیوستهای از
1 Nash

 / 55فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

سررذشت خویب ندارند ,احسا
خطرهای احتمالی هرا

اعتماد به جامعیتت خود ندارند و بگونیهای وسیوا

آمییز از

دارند (همان ،ص  .) 17بنابراین با توجیه بیه رویکیرد رییدنز مییتیوان

چنین رفت که فرد در جریان هویت ییابی خیود بیه طیور عیام و هوییت دینیی بیه طیور خیاص
موجودی صرفاً منفع و پذیرنده نیست ،بلکه به تفسیر هوییت خیویب مییپیردازد ،ایین تفسییر
بریده بریده و منشط نیست ،بلکه از مشداری تبات و استمرار برخوردار است .لذا بیر ایین اسیا
می توان دو رونه هویت دینی سنتی و بازتابی را از یکدیگر متمیایز کیرد .ایین دو رونیه هوییت
دینی ،دو نمونه آرمانی هستند که براسا

هدف پژوهب به شرح زیر تعریف میرردد:

 هویییت دینییی سیینتی :ارزشهییا ،احساسییات و شییناختهییای اییین نییوع هویییت در شییرایطجامعهپذیری به فرد منتش شده و کمتر مورد وارسی و کنیدو کیاو قیرار ررفتیه اسیت .در واقی
فردی که هویت دینی سنتی دارد یا اینرونه طبشهبندی مییشیود ،کمتیر حشیایق و قطعییتهیای
دینی را مورد پرسب و بازبینی قرار داده ،ارزشها دینی را امیری نسیبتاً مطلیق در نظیر ررفتیه و
احساساتب نسبت به دین بیشتر متعصبانه و تزلزل ناپذیر است.
 هویت دینی بازتابی :در این نوع هویت ارزشها ،احساسات و شناخت بیشتر مورد بیازبینیو نشد قرار ررفته و فرآیند شک اندیشی در مورد آنها ،به آنهیا ویژریی سییال و بازتابانیه داده
است .فردی که هویت دینی بازتابانه دارد ،حشایق و ارزشهای دینی را کمتر امور مطلق دییده،
بلکه برای آنها بیشتر منزلت نسبی قای است و بیشتر این حشایق و ارزشهیا را میورد پرسیب و
بازبینی قرار داده و احساسات منعطفتر و شک اندیشانهتر نسبت به دین دارد.
ادبیات نظری پژوهش
با توجه به اینکه پژوهب به دنبال بررسی رابطیه اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی و هوییت دینیی
کاربران است ،به علت اعتشاد به وجود روابط پیچییده مییان پدییدههیای اجتمیاعی و انسیانی بیه
رویکرد نظری واحدی تکیه نخواهد شد ،بلکه از نظریه اسیتفاده و خشینودی ،نظرییه کاشیت ییا
پرورش و نظریه ساختیابی ریدنز استفاده خواهد شد تا در نهایت یک مدل تحلیلی -تبیینیی از
چگونگی تاتیررذاری استفاده از شبکه اجتماعی بر هویت دینی کاربران اراییه ریردد .در ادامیه
به هر ییک از ایین نظرییههیا پرداختیه مییشیود .همیانرونیه کیه مییدانییم رسیانههیای جمعیی
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کارکردهای مختلفی از جملیه انتشیال اطالعیات و معلومیات ،آمیوزش ،سیرررمی و پیر کیردن
اوقات فراات مخاطبین را بر عهده دارند .شبکه اجتماعی به دلی برخیورداری از ویژرییهیایی
نظیر :بیمکانی ،فرا زمانی ،عدم محدودیت به قیوانین میدنی متکیی بیر دولیت  -ملیتهیا ،قابی
دسترسی بودن به طور همزمان ،برخورداری از فضاهای فرهنگی ،اعتشادی ،اقتصیادی و سیاسیی
جدید و خصوصاً داشتن پویایی و آزادی عم کاربران در استفاده از آن ،توانسته اسیت روز بیه
روز مخاطبان بیشتری را به خود جذب کند و هر یک از این مخاطبان متناسی

بیا ویژرییهیای

فردی و اجتماعی خود ،استفادههای خاصی از این شبکههای جدید مییکننید و تحیت تیاتیر آن
قرار میریرند (شعبانی 9716 ،و کوتری .)9713 ،لذا در ایین فرآینید (تاتیرپیذیری کیاربران در
استفاده از شبکه اجتماعی) به نظر میرسد که عوام و فاکتورهیایی نشیب داشیته باشیند کیه در
ذی به اختصار به آنها اشاره میکنیم:
 -افراد بر اسا

نظریه جدید استفاده و خشنودی براسا

بافت اجتمیاعیِ خیود انگییزههیا و

اهداف متفاوتی را در استفاده از شبکه اجتماعی دنبال میکننید و بیر ایین اسیا

بیازخوردهیای

متفییاوتی نیییز از ارتبییاط خییود بییا شییبکه اجتمییاعی ررفتییه و آنهییا را در ارزشهییا ,احساسییات و
شناختهای خود اعمال میکنند .بنابراین هرچیه اهیداف و انگییزههیای کیاربران در اسیتفاده از
شبکه اجتماعی ابزاری و جهتمند باشد ،بیشتر احتمیال مییرود کیه هوییت دینیی آنهیا بازتیابی
باشد .برعکس هر چه اهیداف و انگییزههیای کیاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی عیادتی و
ایرجهتمند باشد ،بیشتر احتمال میرود که هویت دینی فرد سنتی خواهد بود.
 با استفاده از نظریه ساختیابی ریدنز میتوان استنباط کرد که شبکه اجتماعی محصیول ومخلوق کنب معنادار آدمیان است و افراد چنین محیطی را خلق کردهاند .اما این محییط پیس از
شک ررفتن محدودیتهایی را بر عیامالن اعمیال مییکنید .سیاختار شیبکه اجتمیاعی براسیا
بازتولید یا تکرار همان رفتار مداوم آدمها دوام مییابد .افیراد در روییارویی بیا شیبکه اجتمیاعی
برخالف سایر رسانههای متعارف ،صرفاً در رده تولید کننده یا مصرف کننده قیرار نمییریرنید؛
بلکه میتوانند در صورت تمای به طور همزمان این دو نشب را داشته باشند و در آن به تولیید و
بازتولید بپردازند .امتا افراد در برخورد با این ساختار ،میزان فعالیتت و مشیارکت متفیاوتی دارنید.
در واق هر چه افراد در مواجهه با شبکه اجتماعی  ،فعالیت و مشیارکت بیشیتری داشیته باشیند و
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هر چه این فعالیتت بازتابانهتر باشد؛ در تولید معنا سهیم میباشند و لذا بیشتر احتمال مییرود کیه
هویت دینی آنها متاتر از این فضا بازتابی باشد .امتا هر چه افراد در مواجهیه بیا شیبکه اجتمیاعی،
فعالیت و مشارکت کمتری داشته باشند و هر چه این فعالیت ایربازتابانه باشد ،در بازتولیید معنیا
سهیم میباشند .بنابراین اتر کمتری از شبکه اجتماعی ررفته و بیشتر احتمال مییرود کیه هوییت
دینیشان سنتیتر باقی بماند.
 -بر اسا

نظریه کاشت یا پرورش میتوان استنباط کرد که میزان ،مدتت و نیوع مواجهیه و

واقعی تلشی کردنِ محتوای شبکههای اجتماعی بر هویت دینیی فیرد میوتر اسیت .مییتیوان ایین
رونه رفت که هرچه میزان و مدتت مواجهه افزایب یابد و هر چه فرد محتوای مواجهه را واقعی
تلشی کند ،بیشتر احتمال میرود که هویت دینی بازتابی داشته باشید .بیرعکس هیر چیه مییزان و
مدتت مواجهه کاهب یابد و هر چه فرد محتوای مواجهه را ایرواقعی تلشی کنید ،بیشیتر احتمیال
میرود که هویت دینی سنتی داشته باشد .همچنین نوع مواجهه یکی دیگر از عوامی تاتیرریذار
بر هویت دینی کاربران قلمداد میرردد ،بدین رونه که هرچه فرد بیشیتر در معیر

و مواجهیه

محتوای سایتهای خبری ،علمی و آموزشی باشد ،بیشتر از رابطیه خیود بیا شیبکه اجتمیاعی در
جهت بازبینی هویت دینی خود سود جسته و لذا احتمیال دارد کیه هوییت دینیی بازتیابی داشیته
باشند .برعکس هر چه فرد بیشتر در معر

و مواجهه سیایتهیای تفریحیی و سیرررمی باشید،

کمتر از رابطه خود با شبکه اجتمیاعی در جهیت بیازبینی هوییت دینیی خیود سیود جسیته و لیذا
احتمال دارد که هویت دینی سنتی داشیته باشیند .در عیین حیال مییزان تاتیرپیذیری کیاربران در
استفاده از شبکه اجتماعی با توجه به متن اجتمیاعی و شیرایط فرهنگیی کیه فیرد در آن زنیدری
میکند ،متفاوت خواهد بود.
فرضیات پژوهش
برای دستیابی به اهداف پژوهب ،فرضیههای زیر مطرح میرردد:

 وجود ارتباط بین مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی و هوییت دینیی .یعنیی هیر چیهمدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی افزایب یابد ،بیشیتر احتمیال مییرود کیه هوییت دینیی
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بازتابی داشته باشند .برعکس هر چه میدتت اسیتفاده کیاربران از شیبکه اجتمیاعی کیاهب یابید،
بیشتر احتمال میرود که هویت دینی سنتی داشته باشند.
 وجود ارتباط بین میزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی و هوییت دینیی .یعنیی هیر چیهمیزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی افزایب یابد ،بیشیتر احتمیال مییرود کیه هوییت دینیی
بازتابی داشته باشند .برعکس هر چه میزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی کاهب یابد ،بیشتر
احتمال میرود که هویت دینی سنتی داشته باشند.
 وجود ارتباط بین نوع استفاده کاربران از شیبکه اجتمیاعی و هوییت دینیی .یعنیی هیر چیهکاربران بیشتر در معر

و مواجهه محتوای خبری ،علمی و آموزشی باشد ،بیشتر احتمیال دارد

که هوییت دینیی بازتیابی داشیته باشیند .بیرعکس هرچیه کیاربران بیشیتر در معیر

و مواجهیه

محتوای تفریحی و سرررمی باشد ،بیشتر احتمال دارد که هویت دینی سنتی داشته باشند.
 وجود ارتباط بین انگیزه و هدف کاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی و هوییت دینیی.یعنی هر چه اهداف و انگیزههای کیاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی ابیزاری و جهیتمنید
باشد ،بیشتر احتمال می رود که هویت دینیی بازتیابی داشیته باشیند .بیرعکس هیر چیه اهیداف و
انگیزههای کاربران در استفاده از شبکه اجتماعی عیادتی و ایرجهیتمنید باشید ،بیشیتر احتمیال
میرود که هویت دینی سنتی داشته باشند.
 وجود ارتباط بین میزان مشارکت و فعال بیودن کیاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی وهویت دینی .یعنی هر چه کاربران در استفاده از شیبکه اجتمیاعی فعیال و مشیارکتجیو باشیند،
بیشتر احتمال میرود که هویت دینی بازتابی داشته باشند .برعکس هر چیه کیاربران در اسیتفاده
از شبکه اجتماعی منفع و ایرمشارکت جو باشند ،بیشتر احتمال میرود که هویت دینیی سینتی
داشته باشند.
 وجود ارتباط بین واقعی تلشی کردن محتوای شبکه اجتمیاعی از سیوی کیاربران و هوییتدینی .هر چه کاربران محتوای شبکه اجتماعی را واقعی تلشی کننید ،بیشیتر احتمیال مییرود کیه
هویت دینی بازتابی داشته باشند .برعکس هر چه کاربران محتوای شبکه اجتمیاعی را ایرواقعیی
تلشی کنند ،بیشتر احتمال میرود که هویت دینی سنتی داشته باشند.
 -وجود ارتباط بین ویژریهای فردی -اجتماعی کاربران اینترنت و هویت دینی.
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 وجود ارتباط بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران شبکه اجتماعی و هویت دینی .یعنییهر چه کاربران شبکه اجتماعی متعلق به پایگاه اقتصیادی -اجتمیاعی بیاال باشیند ،بیشیتر احتمیال
میرود که هویت دینی بازتابی داشته باشند .بیرعکس هیر چیه کیاربران شیبکه اجتمیاعی دارای
متعلق به پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین باشند ،بیشتر احتمال مییرود کیه هوییت دینیی سینتی
داشته باشند.
 وجود ارتباط بین میزان تحصیالت کاربران شبکه اجتماعی و هویت دینیی .یعنیی هیر چیهکاربران شبکه اجتماعی دارای تحصیالت باال باشیند ،بیشیتر احتمیال مییرود کیه هوییت دینیی
بازتابی داشته باشند .برعکس هر چه کیاربران شیبکه اجتمیاعی دارای تحصییالت پیایین باشیند،
بیشتر احتمال میرود که هویت دینی سنتی داشته باشند.
روش پژوهش
در این پژوهب روش تحشیق ،پیمایشیی 9اسیت و بیرای جمی آوری اطالعیات از پرسشینامه
استفاده شده است .جامعه آماری شام کلیه افراد اعتم از مردان و زنان واقی در سین  91سیال و
باالترکه در زمان پژوهب ( )9717 -15ساکن شهر اصفهان بودهانید .بیرای تعییین حجیم نمونیه
مربوط به جامعه آماری ،با در اختیار داشتن جامعه آماری از معادله نمونهریری کوکران استفاده
شده است:
Nt 2 pq
Nd 2  t 2 pq

n 

که در این معادله:
 - nحجم نمونه آماری
 - Pنسبت وجود صفت در جامعه آماری %50

 –Nجمعیت جامعه آماری
 » t =1.96 « – t2در سطط اطمینان  15درصد

1 Survey Research
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 -qنسبت عیدم وجیود صیفت درجامعیه آمیاری  - d2 %50سیطط خطیا (دقیت احتمیالی
مطلوب) 0/027

3494063(1.96) 2  0.5  0.5
 2065
7380520(0.027) 2  (1.96) 2  0.5  0.5

n

به طور کلی شیوه نمونهریری در این پژوهب جزء رروه نمونهریری احتمالی (یعنی احتمال
برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در فرآیند نمونهریری) و از نوع نمونهریری خوشهای چند
مرحلهای میباشد.
یافتههای پژوهش
هر یک از متغیرهای پژوهب به صورت تحلی تیک متغییره میورد تحلیی و توصییف قیرار
ررفت .توزی کاربران مورد مطالعه بر حس

سن در این پیژوهب 76/9 ،درصید سینین  91الیی

 25سال 21/5 ،درصد سنین  26الی  77سال 26/7 ،درصید سینین  75الیی  59سیال 1/1 ،درصید
سنین  52الی  51سال 6/6 ،درصد سنین  56الی  53سیال 5/9 ،درصید سینین  51الیی  65سیال و
 9/3درصد سنین  66الی  16سال هستند.
توزی کاربران مورد مطالعه بر حس

جنسیت در این پیژوهب 51/1 ،درصید جینس میرد و

 56/9درصد جنس زن هستند.
توزیی کییاربران مییورد مطالعییه بییر حسی

میییزان تحصیییالت در اییین پییژوهب 9/7 ،درصیید

تحصیالت ابتدایی 5/2 ،درصد تحصییالت راهنمیایی 23/1 ،درصید دییپلم 97/5 ،درصید فیوق
دیپلم 71/2 ،درصد لیسانس 99/1 ،درصد فوق لیسانس و  2/9درصد دکتری هستند.
توزی کاربران مورد مطالعه بر حس

سیطط پایگیاه اقتصیادی -اجتمیاعی در ایین پیژوهب،

 91/7درصد سطط پایین 59/1 ،درصد سطط متوسط و  71/1درصد سطط باال است.
از میان کاربران مورد مطالعه در این پژوهب 52/6 :درصید از ریروههیای خبیری ،علمیی و
آموزشی و  53/5درصد نیز از رروههای تفریحیی -سیرررمی اسیتفاده میینمودنید .نکتیه قابی
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توجه آنکه بیشترین تجم و انباشتگی کاربران از حیث نوع استفاده از شبکه اجتماعی ،در طبشیه
استفاده از رروههای خبری ،علمی و آموزشی مشاهده شده است.
توزی کاربران برحس

مدتت اسیتفاده از شیبکههیای اجتمیاعی 21/5 ،درصید ییک سیال و

کمتر 29/2 ،درصد دو سال 95/3 ،درصد سه سال 96/5 ،درصد چهار سال و  25/7درصید پینج
سال و بیشتر است .در مجموع هر فرد تشریباً به طور متوسط به مدت سه سال از شیبکه اجتمیاعی
استفاده کرده است و به طور کلی نیمی از کاربران مورد مطالعه بیشتر از سه سیال و نیمیی دیگیر
نیز کمتر از سه سال از شبکه اجتماعی استفاده نمودهاند .نکته قابی توجیه دیگیر آنکیه بیشیترین
تجم و انباشتگی کاربران از حیث مدتت استفاده از شبکه اجتماعی ،در طبشه پنج سال و بیشیتر و
کمترین تجم در طبشه چهار سال مشاهده شده است.
توزی کاربران برحس

میزان استفاده از شبکه اجتماعی 59/5 ،درصد یک ساعت و کمتیر،

 79/5درصد دو ساعت 92/2 ،درصد سه ساعت 6/3 ،درصید چهیار سیاعت و  1/9درصید پینج
ساعت و بیشتر است .در مجموع هر فرد به طور متوسط به میزان دو سیاعت در طیول شیبانه روز
از شبکه اجتماعی استفاده کرده است و به طورکلی نیمی از کیاربران میورد مطالعیه بیشیتر از دو
ساعت و نیمی دیگر نیز کمتر از دو سال در طول شبانه روز از شبکه اجتماعی استفاده نمودهانید.
نکته قاب توجه دیگر آنکه بیشترین تجم و انباشتگی کاربران از حیث مییزان اسیتفاده از شیبکه
اجتماعی ،در طبشه پنج ساعت و کمتر و کمتیرین تجمی در طبشیه چهیار سیاعت مشیاهده شیده
است.
توزی کاربران برحس

انگیزه و هدف در استفاده از شبکه اجتماعی 55/3 ،درصید جهیت-

ریری عادتی و  55/7درصد جهتریری ابزاری است .بیشیترین تجمی و انباشیتگی کیاربران از
حیث داشتن نوع انگیزه و هدف در استفاده از شیبکه اجتمیاعی ،در طبشیه جهیترییری ابیزاری
مشاهده شده است.
از میان کاربران این پژوهب برحسی

مییزان مشیارکت و فعیال بیودن در اسیتفاده از شیبکه

اجتماعی 21/9 ،درصد دارای میزان مشیارکت و فعیال بیودن پیایین 57/7 ،درصید دارای مییزان
مشارکت و فعال بودن متوسط و  23/6درصد نیز دارای مییزان مشیارکت و فعیال بیودن بیاال در
استفاده از شبکه اجتماعی بودند.
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توزی کاربران برحس

میزان واقعی تلشی کردن محتوای رروههای شیبکه اجتمیاعی29/1 ،

درصد محتوای رروههای شبکههای اجتماعی را در سطط پایین 55/2 ،درصید محتیوای ریروه-
های شبکههای اجتماعی را در سطط متوسط و  22/1درصد نیز محتوای ریروههیای شیبکههیای
اجتماعی را در سطط باال واقعی ارزیابی کردند.
از میان کاربران برحس

هوییت دینیی در ایین پیژوهب 93/3 ،درصید دارای هوییت دینیی

بازتابی 57 ،درصد دارای هوییت دینیی ترکیبیی و  71/7درصید نییز دارای هوییت دینیی سینتی
هستند .همچنین هویت دینی کاربران از نوع هویت دینی ترکیبی متمای به هوییت دینیی سینتی
است و تنها  93/3درصد دارای هویت دینی بازتابی هستند.
به منظور مشایسه و مشخص شدن وضعیت هر یک از متغیرهای پژوهب در جامعه آمیاری از
تحلی مشایسه ای استفاده خواهد شد .جدول  9توزی مشایسهای متغیرهای پژوهب را در جامعیه
آماری به همراه آزمونهای مربوطه نشان میدهد.
جدول  -1توزیع مقایسهای متغیرهای پژوهش در جامعه آماری
متغیر

آزمون

سن کاربران

Mann-Whitney Test

جنس کاربران

Chi-Square Test

وضعیت تاه کاربران

Chi-Square Test

وضعیت شغلی کاربران

Chi-Square Test

میزان تحصیالت کاربران

Mann-Whitney Test

پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران

KolomogorovSmirnov Test

مدتت استفاده از شبکه اجتماعی

Mann-Whitney Test

میزان استفاده از شبکه اجتماعی

Mann-Whitney Test

نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی

Chi-Square Tests

انگیزه و هدف در استفاده از شبکه
اجتماعی

Chi-Square Tests

سطط

مشاهدات

بی

تعداد

معناداری

معتبر

جواب

ک

2019

46

2065

2024

41

2065

2036

29

2065

1997

68

2065

2024

41

2065

1400

665

2065

2047

18

2065

2034

31

2065

1949

116

2065

1927

138

2065

0/ 000
Sig:
0/ 773
Sig:
0/ 003
Sig:
0/ 055
Sig:
0/ 087
Sig:
0/ 981
Sig:
0/ 046
Sig:
0/ 985
Sig:
0/ 334
Sig:
0/ 298
Sig:
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مشارکت و فعال بودن کاربران شبکه
اجتماعی
واقعی تلشی کردن محتوای شبکههای
اجتماعی
هویت دینی کاربران
بعد شناختی هویت دینی کاربران
بعد ارزشی هویت دینی کاربران
بعد احساسی هویت دینی کاربران

KolomogorovSmirnov Test

0/ 673
Sig:

1938

127

2065

KolomogorovSmirnov Test

0/ 512
Sig:

1972

93

2065

KolomogorovSmirnov Test
KolomogorovSmirnov Test
KolomogorovSmirnov Test
KolomogorovSmirnov Test

0/ 753
Sig:
0/ 944
Sig:
0/ 083
Sig:
0/ 705
Sig:

1730

335

2065

1935

130

2065

1934

131

2065

1866

199

2065

همان رونه که جدول  9نشیان مییدهید کیاربران جامعیه آمیاری صیرفاً در سیه متغییر سین،
وضعیت تاه و مدتت استفاده از شبکه اجتماعی تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان مییدهنید
(یعنی یکسان نیستند) و در سایر متغیرها تفاوت معناداری را نشان ندادند (یعنی یکسان هستند).
در مرحله بعدی تجزیه و تحلی دادهها ،به منظور آزمون فرضییههیای پیژوهب ،هیر ییک از
متغیرهای مستش به طور جدارانه با متغیر وابسته پژوهب بیه صیورت دو بیه دو میورد مشایسیه و
تحلی قرار ررفتیهانید جیدول  2توزیی ضیرای  ،مشیدار و سیطط معنیاداری متغیرهیای مسیتش
پژوهب را با متغیر وابسته نشان میدهد.
جدول  -2توزیع ضرایب ،مقدار و سطح معناداری متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر
وابسته
متغیر

ضرای

مشدارضرای

مدتت استفاده از شبکه اجتماعی و

Kendall's
tau
Somers d

V: - 0/29
V: - 0/29

میزان استفاده از شبکه اجتماعی و

Kendall's
tau
Somers d

V: - 0/16
V: - 0/19

ChiSquare
Cramer's
V

V: 5/02
V: 0/07

رابطه آن با هویت دینی

رابطه آن با هویت دینی
نوع استفاده از شبکه اجتماعی و
رابطه آن با هویت دینی

سطط

مشاهدات

بی

تعداد

معناداری

معتبر

جواب

ک

0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000
0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000
Sig: 0/
081

1711

354

2065

1718

347

2065

1639

426

2065
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انگیزه و هدف کاربران در استفاده
از شبکه اجتماعی و رابطه آن با
هویت دینی
مشارکت و فعال بودن کاربران در
استفاده از شبکه اجتماعی و رابطه
آن با هویت دینی
واقعی تلشی کردن محتوای
شبکههای اجتماعی از سوی
کاربران و رابطه آن با هویت دینی

ChiSquare
Cramer's
V
Kendall's
tau
Somers d

Kendall's
tau
Tests

V: 69/59
V: 0/24

V: - 0/19
V: - 0/19

V: - 0/14
V: - 0/14

پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران

Kendall's
tau
Somers d

V: - 0/33
V: - 0/33

میزان تحصیالت کاربران و رابطه

Kendall's
tau
Somers d

V: - 0/22
V: - 0/21

و رابطه آن با هویت دینی

آن با هویت دینی

Sig: 0/
000
0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000
0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000
0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000
0/ 000
Sig:
Sig: 0/
000

1633

1644

1669

432

421

396

2065

2065

2065

1175

890

2065

1711

354

2065

همان رونه که جدول  2نشان میدهد تمام فرضیههای پژوهب رابطیه معنیاداری را بیا متغییر
وابسته پژوهب (هویت دینی کاربران) نشان داده و مورد تایید واق میشوند.
در تحلی رررسیونی چند متغیره ،سهم تاتیر هر ییک از متغیرهیای مسیتش بیر متغییر وابسیته
بدون لحا کردن تشدم و تاخر در بیین آنهیا مشیخص مییریردد .بیه منظیور تشیریط و تحلیی
رررسیون چند متغیره و دستیابی به مدل رررسیونی هویت دینی کاربران ،ابتیدا بایید متغیرهیایی
که قرار است وارد معادله رررسیونی شوند ،مشخص نمیود .بیه همیین جهیت تمیامی متغیرهیای
مستش به روش  Stepwiseانتخاب شده و در یک دستور رررسیونی بیرای دسیتیابی بیه معادلیه
نهایی ،مورد استفاده قرار خواهند ررفت .جدول  7مدل رررسییونی چنید متغییره هوییت دینیی
کاربران را نشان مییدهید .همچنیین جیدول  5شیاخصهیا و آمیارههیای تحلیی رررسییونی را
مشخص میکند.
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جدول  -3مدل رگرسیونی چند متغیره هویت دینی کاربران
متغیرهایی که وارد معادله شده ا ند
ضرای ایر استاندارد
متغیرها
B

مدتت استفاده کاربران از شبکه

خطای
استاندارد

ضرای
استاندارد

مشدار t

Beta

سطط معنی
داری t

-5/575

6/511

-6/23

-3/365

6/666

واقعی تلشی کردن محتوای شبکهها

-9/296

6/256

-6/93

-5/155

6/666

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

-9/762

6/932

-6/23

-3/532

6/666

5/565

-

اجتماعی

عر

از مبدأ ( )Constant

961/352

73/652

6/666

متغیرهایی که از معادله خارج شدهاند
ضرای ایر استاندارد
متغیرها
B

میزان استفاده کاربران از شبکه

خطای
استاندارد

ضرای
استاندارد

مشدار t

Beta

سطط معنی
داری t

-

-

-6/67

-6/397

6/536

-

-

-6/65

-9/956

6/259

انگیزه و هدف کاربران

-

-

-6/62

-6/231

6/319

مشارکت و فعال بودن کاربران

-

-

6/69

6/216

6/335

میزان تحصیالت

-

-

-6/66

-9/792

6/916

اجتماعی
نوع استفاده کاربران از شبکه
اجتماعی
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جدول  -4شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیونی هویت دینی کاربران

ضری

6/51

همبستگی چندرانه:

ضری تعیین:

6/25

ضری تعیین تصحیط شده (واقعی):

6/27
27/32

انحراف معیار:

همان رونه که درجدول  5مالحظیه مییشیود ،ضیری همبسیتگی چندرانیه،M.R= 6/51 9
ضری

تعییین 2مسیاوی  R2 =6/25اسیت و بییانگر ایین مطلی

اسیت کیه تشریبیاً  25درصید از

واریانس و تغییرات هویت دینی کاربران توسط متغیرهای موجود در معادلیه تبییین مییشیود .بیا
توجه به اینکه در روش  Stepwiseیا هیر روش دیگیر انتخیاب متغیرهیا ،بیه ازای افیزایب ییک
متغیر مستش  ،مشدار R2نیز افزایب پیدا میی کنید ،بیرای رفی ایین محیدودیت از ضیری
تصحیط شده 7استفاده میشود ،بدین ترتیی

تعییین

بیه صیورت واقعیی و تصیحیط شیده  27درصید از

تغییرات متغیر وابسته پژوهب (هویت دینی کاربران) توسط متغیرهای مستش تبیین و پییببینیی
میشود و  33درصد از تغییرات متغیر وابسته مربوط به واریانس باقیمانده است که به علت تیاتیر
عوام و متغیرهای بیرونی و ناشناخته پدید آمده است .آمارههای موجیود در جیدول  7روییای
این واقعیت است که متغییر میدتت اسیتفاده کیاربران از اینترنیت بیا بتیای  -6/23؛ متغییر پایگیاه
اقتصادی– اجتماعی با بتای  -6/23و متغیر واقعی تلشی کردن محتوای شیبکههیای اجتمیاعی بیا
بتای  -6/93از تاتیررذاری معنادار بر هویت دینی کاربران برخیوردار هسیتند .نتیایج حاصی از
تحلی رررسیونی چندرانه متغیرهای فوق را میی تیوان بیه صیورت اسیتاندارد شیده و بیه شیک
ریاضی چنین نوشت:
( + 6/33Eواقعی تلشی کردن محتیوای شیبکههیای اجتمیاعی) ( + -6/93پایگیاه اقتصیادی-
اجتماعی کاربران) ( + -6 /23مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی) Y=-6/23
1- Multiple Correlation R
2- R Square
3- Adjusted R Square
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بر اسا

معادله رررسیونی فوق ،نکات ذی روشن میشود:

 مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی به میزان  -6/23بر هویت دینی آنهیا تیاتیر دارد واین مطل

رویای این امر است که به ازای هر واحد کاهب در مدتت استفاده کاربران از شیبکه

اجتماعی 6/23 ،به میزان هویت دینی آنها به سمت هویت دینی سنتی افزوده میشود.
 پایگاه اقتصادی– اجتماعی کاربران شبکه اجتماعی به میزان  -6/23بر هوییت دینیی آنهیاتاتیر دارد و این مطل

رویای این امر است که به ازای هر واحد کاهب در پایگیاه اقتصیادی –

اجتماعی کاربران شبکه اجتماعی 6/23 ،به میزان هویت دینی آنها به سمت هوییت دینیی سینتی
افزوده میشود.
 واقعی تلشی کردن محتوای شبکههای اجتماعی از سوی کاربران به میزان  -6/93بر هویتدینی آنها تاتیر دارد و این مطل

رویای این امر است که به ازای هیر واحید کیاهب در واقعیی

تلشی کردن محتوای شبکههای اجتماعی از سوی کاربران 6/93 ،به میزان هویت دینیی کیاربران
به سمت هویت دینی سنتی افزوده میشود.
در ادامه به منظور مشخص شدن تاتیر هر یک از متغیرهای مستش پژوهب بر متغیر وابسته بیا
در نظر ررفتن تشدم و تاخر در میان آنها از تحلی مسیر استفاده میکنییم .بیا توجیه بیه اینکیه در
تحلی رررسیونی فوق از روش  Stepwiseاستفاده شده است ،ابتدا متغیری کیه دارای بیشیترین
قدرت تبیین کنندری بر متغیر وابسته باشد ،وارد مدل رررسیونی میشود و سیایر متغیرهیا بیرای
تبیین آن وارد معادله میشوند و سپس بعد از این متغیر ،متغیرهیای دیگیری کیه دارای بیشیترین
تاتیر بر روی متغیر وابسته باشند ،وارد مدل میشوند.
در جدول  5با در اختیار داشتن مدل علّی میتوان تاتیر مستشیم ،ایرمسیتشیم و نییز تیاتیر کی
متغیرهای مستش مؤتر بر هویت دینی کیاربران را در اسیتفاده از شیبکههیای اجتمیاعی مشیخص
کنیم.
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جدول -5تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و نیز تأثیرکل متغیرهای مستقل مؤثر بر هویت دینی
کاربران
هویت دینی کاربران
متغیرهای مستش

تاتیر

تاتیر

مستشیم

ایرمستشیم

مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی

-0/22

-

-0/22

میزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی

-

-0/05

-0/05

نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی

-

-0/02

-0/02

انگیزه و هدف کاربران در استفاده از شبکه اجتماعی

-

-0/01

-0/01

-

-0/02

-0/02

-0/12

-0/000

-0/11

پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران شبکه اجتماعی

-0/22

-0/05

-0/32

میزان تحصیالت کاربران شبکه اجتماعی

-

-0/05

-0/05

مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از شبکه
اجتماعی
واقعی تلشی کردن محتوای شبکههای اجتماعی از سوی
کاربران

تاتیر ک

بنابراین با توجه به یافتههای بدست آمده از تحلی مسیر تمامی فرضیههای پژوهب مبنیی بیر
اینکه متغیرهای میدتت اسیتفاده کیاربران از شیبکه اجتمیاعی ،مییزان اسیتفاده کیاربران از شیبکه
اجتماعی ،نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،انگیزه و هدف کیاربران در اسیتفاده از شیبکه
اجتماعی ،مشارکت و فعال بودن کیاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی ،واقعیی تلشیی کیردن
محتوای شبکههای اجتماعی از سیوی کیاربران ،پایگیاه اقتصیادی -اجتمیاعی کیاربران و مییزان
تحصیالت کاربران با هویت دینی کاربران رابطه دارند ،تایید میرردند .البته در ایین بیین متغییر
مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی به صورت مستشیم ،متغیرهای میزان استفاده کیاربران از
شبکه اجتماعی ،نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،انگیزه و هیدف کیاربران در اسیتفاده از
شییبکه اجتمییاعی ،مشییارکت و فعییال بییودن کییاربران در اسییتفاده از شییبکه اجتمییاعی و می یزان
تحصیالت کاربران به صورت ایرمستشیم و متغیرهای واقعیی تلشیی کیردن محتیوای شیبکههیای
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اجتماعی از سوی کاربران و پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران هم به صورت مستشیم و هیم بیه
صورت ایرمستشیم بر متغیر وابسته پژوهب ،یعنی هویت دینی کاربران تاتیر میرذارند.
بحث و نتیجهگیری
یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم ،ظهور فناوریهای ارتباطی است که برجسیتهتیرین
آن اینترنت و شبکههای اجتماعی است .اینترنیت و شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی ،اصیلیتیرین
عوام تشکی دهنده فضای مجازی ،شناخته میشوند .شیبکههیای اجتمیاعی بیه عنیوان یکیی از
مهمترین این ابزارها ،با قابلیتها و امکانات خود تاتیرات عمیشی بر جنبههای اجتمیاعی کیاربران
در جوام رونارون رذاردهاند .استفاده جوانیان ایرانیی از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی رو بیه
رسترش است و به طور رریزناپیذیری ،جوانیان ،پرجمعییتتیرین و پرتعیدادترین ریروه نسیلی
ایران ،در مواجهه با اینترنت و متاتر از فضای مجازی هستند .وابستگی متشاب دو جهیان مجیازی
و واقعی باعث تعامالت فردی و اجتماعی در قلمروهای زیادی شده است .آنچنان که بیان شد،
هوییت در درون هیر جامعییهای از عوامی تبییات و همبسیتگی اسییت و هوییت بییا ابعیاد مختلییف
شخصی ،اجتماعی ،ملی و دینی ،هر یک تاتیرات زیادی در دوام و بشا و استمرار جامعه دارند.
این پژوهب ،درصدد شناسایی و رابطه استفاده از شیبکه اجتمیاعی و هوییت دینیی کیاربران
است .یافتههای پژوهب نشان مییدهید کیه در آزمیون فرضییههیای پیژوهب ،متغیرهیای میدتت
استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،میزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،مشیارکت و فعیال
بودن کاربران در استفاده از شیبکه اجتمیاعی ،واقعیی تلشیی کیردن محتیوای شیبکههیا از سیوی
کاربران شبکه اجتماعی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران و میزان تحصیالت کیاربران رابطیه
معناداری را با هویت دینی کاربران نشان دادهاند .همچنین متغیر نوع اسیتفاده کیاربران از شیبکه
اجتماعی رابطه معناداری را با متغیر وابسیته نداشیت .در ادامیه آزمیون فرضییههیای پیژوهب در
بخب تحلی رررسیونی ،متغیرهای مدتت استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،واقعی تلشی کردن
محتوای شبکهها از سوی کاربران شبکه اجتماعی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی کیاربران رابطیه و
تاتیر معناداری را با متغیر وابسته پژوهب نشیان دادهانید و در مجمیوع  25درصید از وارییانس و
تغییییرات هویییت دینییی کییاربران را تبیییین نمودنیید ،کییه در اییین میییان متغیرهییای میدتت اسییتفاده
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تاتیررذاری بر هویت دینی کاربران برخوردار بودند .همچنین در آزمیون فرضییههیای پیژوهب
در بخیب تحلیی مسییر متغیرهیای میدتت اسییتفاده کیاربران از شیبکه اجتمیاعی ،مییزان اسییتفاده
کاربران از شبکه اجتماعی ،نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،انگیزه و هیدف کیاربران در
استفاده از شبکه اجتماعی ،مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از شبکه اجتماعی ،واقعیی
تلشی کردن محتوای شبکههای اجتماعی از سوی کاربران ،پایگاه اقتصادی -اجتمیاعی کیاربران
و میزان تحصیالت کاربران بر هویت دینیی تاتیرریذار بودنید .بیا ایین تفیاوت کیه متغییر میدتت
استفاده کاربران از شبکه اجتماعی به صورت مستشیم ،متغیرهای میزان استفاده کاربران از شیبکه
اجتماعی ،نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی ،انگیزه و هدف کیاربران در اسیتفاده از شیبکه
اجتماعی ،مشارکت و فعال بیودن کیاربران در اسیتفاده از شیبکه اجتمیاعی و مییزان تحصییالت
کاربران به صورت ایرمستشیم و متغیرهای واقعی تلشی کردن محتیوای شیبکههیای اجتمیاعی از
سوی کاربران و پایگاه اقتصادی -اجتماعی کاربران هم بیه صیورت مسیتشیم و هیم بیه صیورت
ایرمستشیم بر متغیر وابسته پژوهب ،یعنی هویت دینی کاربران تاتیررذار هستند.
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