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 شکل گیری  با و شبکه های اجتماعی اینترنت از استفاده میزان بین رابطه بررسی)

 (اردبیل آزاد دانشگاه دانشجویان در اجتماعی هویت

 
  *، 1یعقوبی محدثه

واحد  ،یمدانشگاه آزاد اسال پردیس علوم و تحقیقات اردبیل، ،اجتماعی علوم ارتباطاتگروه ، اجتماعی ارتباطات علوم ارشد کارشناس *و  1

 .رانیا ل،یاردب
 (mohadeseh_yaghobi@yahoo.com) 

 

 

 

 چکیده 

 و مستقل تیهو نیتکو مرحله ،یزندگ از مرحله نیا نکهیا لیدل به جوانان براي یگروه هر از شیب یاجتماع تیهو

 ما، کشور جمله زا و جهان در ینشدن انکار هاي دهیپد از یکی نهیزم نیا در. است ساز مسئله باشد، یم یابی استقالل

 یارتباط ی،اطالعات هاي فناوري گسترش که رسد یم نظر به. است جوانان سوي از وتریکامپ کاربرد روزافزون گسترش

 ارزش در اي عمده راتییتغ به که هستند ريیاخ هاي دهیپد از یارتباط هاي راه گسترش اي، ماهواره هاي شبکه و

 نیا در .باشد کرده جادیا جوانان براي ژهیو به ،یتیهو راتییتغ و گشته جرمن افراد یزندگ هاي وهیش و ها نگرش و ها

 نیا در .باشد یم نفر 11111 آنها تعداد که است آزاد اردبیل دانشگاه انیدانشجو هیکل يآمار ي جامعه پژوهش

 استفاده اي طبقه يریگ نمونه روش از اول مرحله در شد استفاده يریگ نمونه روش دو از انتخاب يبرا پژوهش

 ریز زین نسبت همان به دارد، وجود جامعه در ها طبقه که ینسبت همان به خواهد یم پژوهشگر که ينحو به .دیگرد

 سه در دانشجو 11111 شامل پژوهش نیا يآمار جامعه از منظور نیبد. باشد داشته وجود نمونه گروه در ها طبقه

 یاندانشجو درصد77 ،یکارشناس انیدانشجو آنها درصد 27 بودند، يدکتر و ارشد یکارشناس ،یکارشناس مقطع

نفر انتخاب شدند و  121که در مرحله بعد کالً به تعداد  بودند يدکتر یاندانشجو زین درصد 6 و ارشد یکارشناس

سوالی با طیف لیکرت و مقیاس فاصله اي استفاده  48براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته 

ضرایب همبستگی پیرسون و انجام شد و از آزمون هاي  spssجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ت شد.

 بین میزان استفاده از اینترنتتحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که 

 ه مثبت و معنی داري وجود دارد.رابط اردبیل آزاد دانشگاه انیدانشجو در یاجتماع تیهو شیگرا با

 آزاد اردبیل دانشگاه ،اجتماعی هاي شبکه ی،اجتماع تیهو اینترنت،واژگان كلیدی: 

 

 

                                                           

، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشگاه محل تحصیل
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 مقدمه 

است، فرهنگ و یاعم از س تواند در تمام شؤون جامعه یار فراتر از گذشته است و دانش میگاه دانشگاه بسیامروزه نقش و جا

ادي در یها نقش ز اجتماعی، علم و فناوري باشد. دانشگاه و تحول در اشاعه ارزشهاي یگونفاي نقش کند و منشاء دگریاقتصاد ا

شی سنتها و ی، حفظ، انتقال و بازاندیجهت رشد و توسعه فرهنگ علم یفرهنگ عموم جامعه، غناي یتوسعه و اعتالي فرهنگ

هاست که  مدت گاه او در جهانیان و جا(. انس1142ات جامعه بر عهده دارند )احمدي،ید حیگذشته و تجد یراث فرهنگیم

در جامعه امروزي، انسان از ابعاد گوناگون  ق بوده است.یبراي تحق یذهن بشر را به خود مشغول ساخته است و موضوع مناسب

هر شخص  یو اجتماع یشخص یمهمی از وجود انسان است و زندگ ز بخشیت نیمورد مطالعه قرار گرفته است و از آنجا که هو

 (.1149ذقان، یمان و کیار قابل توجه است )ایت انسانها بسیهو یبررس ت اوست،یر هویأثتحت ت

ر خود از یگران از غیک سو و درك دی گران ازیدرك هر شخص از خود و د یت اجتماعیت، درك هر شخص از خود و هویهو

همواره در حال ساخته شدن است. روان بلکه محصول توافق بوده و  ستین یامري ذات یت اجتماعین هویگر است. بنابرایسوي د

 گر امريیا به عبارت دی یر شخصیت فردي( امري غیهو یت )حتین باورند که هویشناسان بر ا و جامعه یشناسان اجتماع

هویت معموالً در  ن افراد، هر چندیدگاه ایگیرد. از د یان فرد و جامعه شکل میالکتیک میاجتماعی است که به واسطه ي د

ري یآن است و تصو یجمع یآن، زندگ ريینه و بستر شکل گیزم یکند ول یدا میافراد نمود پ یاحساسات شخص ها و نگرش

 (.7،1144نزیگران نسبت به اوست)جنکیخود بازتاب نگرش د و احساس فرد نسبت به یا آگاهیسازد و  یکه فرد از خود م

ز باشد و یر جوامع متمایجامعه از سا کیه اي که عضو ک جامعه است به گونیبه  ی، احساس تعلق و هم بستگیت اجتماعیهو

د، انتظارات یتکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جو ارها و ارزش هاي جامعه خود احساس تعهد ویفرد در مقابل مع

ن جوانان به این میبحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران براي او مهم باشد. در ا جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع

تصور  اري کند تایطی که بتواند جوانان را یشوند. وجود شرا یر واقع میشتر تحت تأثیخود ب یات خاص سنیل خصوصیدل

ک یباشند، از  یبه دنبال چه م ستند ویعنی بدانند که کیشتر به خود بنگرند، ینیت بینی و عیحی از خود داشته و با واقع بیصح

(. 1149ذقان، یمان و کیبخشد)ا یق میآنها را قدرت تطب گریگردد و از سوي د یمت فکر آنان منان خاطر و سالیسو سبب اطم

امروزه اینترنت در تمام جوامع به شکل هاي گوناگون در زندگی افراد تاثیر می کذارد. اینترنت در هویت افراد تاثیر زیادي می 

 تواند داشته باشد. 

برد و  ین میابی را از بیمکان  يت هایکند. محدود یل میرا تحم ییت هایم و محدودرا فراه یاست که امکانات یینترنت فضایا

ادي که ید کننده زیرود و عناصر تهد ین مین فضا از بیرا در ا یجسم يت هایکند. محدود یارتباطات هم زمان را ممکن م

ر دو لبه است، یت شمشیدان جسمن فقیدهند. ا یت شان را از دست مین فضا اهمیخطرناك، در ا یواقع یط جسمانیدرمح

از دست  یواقع يادگیري هایاري از یري، بسیدهد و هم به واسطه گرفتن تجربه خطر پذ یعی میعنی هم به فرد گستره وسی

ره نگاه کردن ها، یر پلک زدن ها ، خیاز حرکات جسم نظ يچیده ایف و پیب ظریرود. در واقع مکالمات انسان ها به ترک یم

 (.1144، 1فوسیدارد )در یگر بستگیف دیاري ظرایت به طرف مقابل و بسل بدن نسبیاست

رات ینترنت بطور عام و تاثیاز ا یتوان در خصوص اثرات و تبعات ناش یشمندان را میدگاه صاحب نظران و اندید یبه طور کل

 م کرد:یآن بطور خاص، به سه دسته تقس یساخت

کنند که در چارچوب آن  یرونی فرض مینی، بینترنت را ساختار عیاست، ا معروف ییدگاه آنها به جبر گرایدسته اول که د

 کند.  یل میرا بر آن تحم يدهند و جبر یطره خود قرار میآن را در س يرد و کار برایگ یت افراد شکل میذهن
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محفل در جهت توانا ک رشته امکانات ینترنت را صرفًا به منزله یمعروف است، ا ییدگاه آن ها به اراده گرایدسته دوم که د

 8سمیدگاه آن ها به تکنورئالیدانند. باالخره دسته سوم که د یم ییانبوه اطالعات و رشد کثرت گرا يگرد آور يفرد برا يساز

 ين فن آوریرند، اما معتقدند که ایگ یده نمینترنت را نادیا يفن آور یشناخت ینابینی دارند؛ ابعاد هستیکرد بیمعروف است، رو

 ينترنت را در نظر دارند، به آزادیا يها ییت ها و تواناینکه ظرفین ایگر، آنها در عیان دینخواهد بود به ب ییده نهان کننییتع

کاربران را در ارتباط با  یاجتماع ين منظر سازگاریکنند که از ا یم یکنند و موافق است و سع یز توجه میعمل کاربران ن

(. اینترنت در جهان امروز بدون مرز و 1148، ينی علمداریقرار دهد )مع یرسمورد مطالعه و بر يمجاز ينترنت و فضایا

محدوده در زندگی افراد تاثیر می گذارد، هویت نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین هدف نهایی در این تحقیق بررسی رابطه 

 می باشد. اردبیل آزاددر دانشجویان دانشگاه  گیري هویت اجتماعیشکل هاي اجتماعی باو شبکهبین میزان استفاده از اینترنت 

از همین رو این تحقیق، در صدد پاسخگویی به سوال ذیل است که بین استفاده از اینترنت و هویت اجتماعی دانشجویان چه 

  رابطه اي وجود دارد؟

 

 :روش شناسی

 همبستگی و توصیفی تحقیق روش لحاظ از و باشد می کاربردي -پژوهشی تحقیق هدف نظر از پژوهش این :پژوهش روش

 . باشد می پیمایشی تحقیق روش اطالعات گردآوري روش لحاظ از و باشد می

 .باشد می نفر 11111 آنها تعداد که است اردبیل آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه آماري ي جامعه پژوهش این در جامعه آماری:

 روش از اول مرحله در. شد استفاده گیري نمونه روش دو از بانتخا براي پژوهش این در روش نمونه گیری و حجم نمونه:

 به دارد، وجود جامعه در ها طبقه که نسبتی همان به خواهد می پژوهشگر که نحوي به. گردید استفاده طبقه اي گیري نمونه

 11111 شامل شپژوه این آماري جامعه از منظور بدین. باشد داشته وجود نمونه گروه در ها طبقه زیر نیز نسبت همان

 دانشجوي درصد77کارشناسی، دانشجویان آنها درصد 27بودند، دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقطع سه در دانشجو

 نمونه گروه اندازه جامعه این از کوکران فرمول طبق که این به توجه با. بودند دکتري دانشجوي نیز درصد 6 و ارشد کارشناسی

 ارشد کارشناسی دانشجویان از درصد 77 نفر، 762 کارشناسی مقطع در نمونه گروه  از درصد 27 نبنابرای باشد، نفر 121 باید

 دوم مرحله در. شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به نفر 71 نمونه گروه دکتري دانشجویان از درصد 6 و نفر 41 نمونه گروه از

 .شد استفاده مرحله اي چند خوشه اي گیري نمونه روش از مقطع هر در آمده بدست نمونه گروه انتخاب براي

 در جستجو و ها نامه پایان مقاالت، کتابها، مطالعه طریق از اطالعات گردآوري: آوری ابزارگرد ها وروش گردآوری داده

 و اهداف نمودن مشخص از پس و پرداخته اي کتابخانه مطالعات به مطالعات اول بخش واقع در و بوده اینترنتی هاي سایت

        99از متشکل که اجتماعی هویت شده سازي بومی استاندارد پرسشنامه از استفاده با دوم مرحله در تحقیق، هاي ضیهفر

 . گرفت قرار استفاده مورد لیکرت طیف از استفاده با و باشد می

 همچنین معیار، نحرافا میانگین، از متشکل توصیفی آمار از ابتدا  ها داده بررسی براي ها : داده تحلیل و تجزیه روش

 استفاده ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره روش از ها فرضیه آزمون براي فراوانی، درصد و فراوانی جداول

 .است شده
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  یافته ها

 اعیو هویت اجتمی اجتماع یها شکبه از استفاده( نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان 1جدول)

 هویت اجتماعی آماره ها 

 يها شکبه از استفادهمیزان 

 یاجتماع

 281/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 تعداد نمونه

 19/1* معنی داري آزمون در سطح معنی داري 

 11/1** معنی داري آزمون در سطح معنی داري 

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1و با توجه به اینکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  1طبق نتایج جدول 

 رابطه یاجتماع تیهو و یاجتماع يها شکبه از استفاده زانیم نیب نیبتایید می شود و  1می توان گفت که فرضیه اصلی

 است. 28/1ین دو متغیر نیز برابر ضریب همبستگی ب .دارد وجودمثبت و معنی داري 
 و هویت اجتماعیی نترنتیا یفضا در بودن فعالمیزان ن یب ( نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی2جدول)

 هویت اجتماعی آماره ها 

 يفضا در بودن فعال زانیم

 ینترنتیا

 461/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 نمونهتعداد 

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1و با توجه به اینکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  7طبق نتایج جدول 

مثبت و  رابطه یاجتماع تیهو و ینترنتیا يفضا در بودن فعال زانیم نیبتایید می شود و  7می توان گفت که فرضیه اصلی

 است. 46/1ستگی بین دو متغیر نیز برابر ضریب همب .دارد وجود معنی داري
 و هویت جنسیتینترنت یاستفاده از امیزان بین  ( نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی3جدول)

 یتیجنسهویت  آماره ها 

 نترنتیا از استفاده زانیم نیب

 141/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 تعداد نمونه

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1و با توجه به اینکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  1طبق نتایج جدول 

 وجودمثبت و معنی داري  رابطه جنسیتی تیهو و نترنتیا از استفاده زانیم نیبتوان گفت که فرضیه اول تایید می شود و می

 است. 14/1یز برابر ضریب همبستگی بین دو متغیر ن .دارد
 و هویت دینینترنت یاستفاده از امیزان بین  ( نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی4جدول )

 هویت دینی آماره ها 

 نترنتیا از استفاده مدت

 -661/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 تعداد نمونه

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1توجه به اینکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمینان ( و با 8طبق نتایج جدول )

وجود معکوس و معنی داري و هویت دینی رابطه نترنت یاستفاده از امیزان بین می توان گفت که فرضیه دوم تایید می شود و 

 است. -66/1ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  دارد.
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 و هویت ملینترنت یاستفاده از امیزان بین  ( نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی5) جدول

 هویت ملی آماره ها 

 نترنتیاستفاده از امیزان 

 111/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 تعداد نمونه

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1ري خطاي آزمون براي سطح اطمینان ( و با توجه به اینکه سطح معنادا9طبق نتایج جدول )

وجود مثبت و معنی داري و هویت ملی رابطه نترنت یاستفاده از امیزان بین می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و 

 است. 11/1ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  دارد.
 و هویت قومینترنت یاستفاده از امیزان بین  ن جهت تعیین رابطه همبستگی( نتایج ضریب همبستگی پیرسو6جدول )

 هویت قومی آماره ها 

 نترنتیاستفاده از امیزان 

 791/1** ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 121 تعداد نمونه

است، بنابراین  11/1کمتر از  99/1نان ( و با توجه به اینکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمی6طبق نتایج جدول )

 وجود مثبت و معنی داري رابطه یقوم تیهو و نترنتیا از استفاده زانیم نیبمی توان گفت که فرضیه چهارم تایید می شود و 

 است. 79/1ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  .دارد
 :  خالصه مدل رگرسیون 7جدول 

 تعیین تعدیل شدهضریب  ضریب تعیین ضریب همبستگی
a.737 .543 .538 

است و ضریب  21/1برابر   یاجتماع تیهو يریگ شکل و نترنتیا از استفاده( ضریب همبستگی بین 2طبق نتایج جدول )

 است.  98/1تعیین نیز برابر 
 نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  8جدول 

 سطح معنی داري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 b.000 108.586 4.219 4 16.875 رگرسیون

   039. 366 14.219 اختالف

    370 31.094 کل

است   19/1کمتر از  99/1براي سطح اطمینان  f( و با توجه به اینکه سطح معنی داري خطاي آزمون 4طبق نتایج جدول ) 

به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر  بنابراین می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع است و یا

 وابسته را دارد.
 یاجتماع تیهو یریگ شکل و نترنتیا از استفاده نیب( نتایج تحلیل رگرسیون 9جدول)

 هالفهؤم

ضریب  ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 
Beta 

t Sig. 
B انحراف معیار 

 000. 12.353  196. 2.425 مقدار ثابت

 009. 1.348 355. 040. 054. تیهویت جنسی

 000. 9.084 518. 027. 245. هویت ملی

 000. 7.692- 788.- 029. 509.- هویت دینی

 002. 770. 534. 022. 017. هویت قومی
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به عنوان متغیرهاي هویت جنسیتی، هویت ملی، هویت دینی و هویت قومی  به عنوان  براي تعیین تاثیر هر یک از متغیرها

ی به عنوان متغیر مالك، با تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش ورود تحلیل اجتماع تیهو يریگ شکل یش بین ومتغیر پ

مشاهده شده در همه متغیرها معنی دار است و نتایج نشان  p( مشاهده می شود میزان 9همانطور که در جدول شماره)شدند. 

، (-=24/1BETA، هویت دینی )(=91/1BETAلی )، هویت م(=19/1BETAمی دهد که متغیرهاي هویت جنسیتی )

را پیش بینی می کند. هویت دینی با بیشترین میزان  یاجتماع تیهو يریگ شکلمتغیر  (=91/1BETAهویت قومی)

 با کمترین میزان بتاي می باشد. (=19/1BETAو متغیر هویت جنسیتی) (-=24/1BETAبتاي)

 

  گیریبحث و نتیجه
 قرار وي هویت تأثیر تحت شخص هر اجتماعی و شخصی زندگی و است انسان هر وجود از همیم بخش هویت که آنجایی از

 خصوصیات دلیل به جوانان میان این در .است بررسی و مطالعه براي مهمی بسیار موضوع انسانها هویت بررسی لذا گیرد، می

 داشته خود از تصویرصحیحی تا کند یاري را جوان بتواند که شرایطی وجود. شوند می واقع تأثیر تحت بیشتر خود سنی خاص

 و خاطر اطمینان سبب ،سو یک از باشد، می چه دنبال به و کیست که بداند یعنی بنگرد، خود به بیشتر عینیت و بینی واقع با و

 هویت ژهوی به هویت، درباره بررسی و مطالعه بنابراین. بخشد می تطبیق قدرت را او دیگر سوي از و گردد می او فکر سالمت

لذا محققین باید به بررسی عوامل  .گشاست راه کنونی، جوامع مشکالت و مسائل حل براي آن مرز و حدود تحقیق و دانشجویان

تأثیرگذار بر این موضوع که یکی از مهمترین این عوامل، استفاده از اینترنت است، بپردازند. اهمیت استفاده دانشجویان خیلی 

شجویان استفاده مناسب و درستی از اینترنت نداشته باشند به ناسازگاري اجتماعی منتج می شود مهم و اساسی است اگر دان

که خود به ناهنجاري در هویت اجتماعی می انجامد و این از مهمترین آسیب هایی است که هرجامعه خصوصا جامعه مذهبی 

، جامعه نیز در معرض تهدید اساسی قرار می گیرند. ما را تهدید می کند. و به تناسب عالوه بر ارزش ها و فرهنگ دانشجویان

 داري معنی و مثبت رابطه اجتماعی هویت و اینترنت از استفاده میزان بین که است این از حاکی تحقیق از آمده بدست نتایج

 مکارانشه و موتمنی ،(7119) گرکین الی تحقیقات هايیافته با زیادي مشابهت تحقیق از آمده بدست نتایج. دارد وجود

 دارد. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات زیر ارائه می گردد. (1191) افراسیابی و بشیر ،(1144) توسلی ،(1144)

متولیان و دستگاه هاي متولی آموزش و فرهنگ سازي با توجه به لزوم گسترش و تقویت سواد رسانه اي آحاد جامعه،  -1

لدین جهت استفاده از اینترنت قرار دهند. این مهم می تواند از طریق برنامه هاي رادیوئی اطالعات الزم را مخصوصاً در اختیار وا

و تلویزیونی، مطبوعات، تهیه وتوزیع نرم افزارهاي آموزشی و نیز برپایی گردهمایی ها و کارگاه هاي آموزشی عملیاتی و محقق 

 شود.

رد کنکاش قرار گرفته، در رابطه با تعمیم این جذابیت ها به علت جذابیت قابل توجه اینترنت به صورت علمی و دقیق مو -7

 سایر رسانه ها ارائه راهکار شود.

نسبت به ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخل برنامه ریزي گردد تا بتواند در رقابت با تولیدات خارجی، توجه نوجوانان را به  -1

 خود جلب نماید.
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