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Abstract
Today, virtual social networks as a platform for the transmission of cultural
messages play an important role in shaping cultural identity. The present
study aims to investigate the factors affecting the cultural identity of Iranian
students of virtual social networks. The research population is 385 students
with high social networking (Facebook, Instagram, and Telegram) students
selected by multi-stage cluster sampling. A data collection tool is a
researcher-made questionnaire. Based on the findings, there is a significant
relationship between the independent variables of presence and interaction,
the type of network, the motivations for using the network, and the
motivations of intercultural adaptation of students with the dependent
variable of cultural identity. The results of path analysis indicate that the
motivation to use the network with 0.71 of the path coefficient, the most
factor, and the type of social network with 0.14 of the path coefficient has
the least impact on cultural identity, according to the final model fitted in the
components of cultural identity. According to the final model fitted in the
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components of cultural identity, the social system with 0.74 of the path
coefficient relative to the language with 0.44 of the path coefficient has the
most impact from independent variables. Based on the results, it is necessary
to determine the needs and motivations of students in the field prior to any
policy-making, decision-making, and future orientation in the field of social
networks by policymakers and custodians purposeful use of networks and in
the field of intercultural adaptation.

Keywords: Cultural, Identity, Social Networks, Students, Influential
Factors.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


عوامل تأثیرگذار بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو
سبوک ،تلگرام و
شبکههای اجتماعی (مطالعه موردی :فی 

اینستاگرام)



نصرترياحینیا



استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،تهران ،ایران.

چکیده
فرهنگ دارند .پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر هويت فرهنگی دانشجويان ايرانی عضو
شبکههاياجتماعی مجازيانجامشد.نمونهپژوهش 583نفرازدانشجويانپرمصرفشبکههاياجتماعی

ايچندمرحلهاي انتخابشدهاند.

«فیسبوک،اينستاگراموتلگرام»میباشندکهبهشیوهنمونهگیريخوشه
ابزار گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .بر اساس يافتهها بین متغیرهاي مستقل حضور و
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هاياجتماعیمجازيبهمثابهبستريبرايانتقالپیامهايفرهنگینقشمهمیدرشکلدهیبه

امروزهشبکه

تاریخ پذیرش79/70/70 :

دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

يحییقائدي
محمودبابائی

استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال70/70/70 :

معصومهلطیفی

دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران .ایران.

تعامل،نوعشبکه،انگیزههاياستفادهازشبکهوانگیزههايانطباقبینفرهنگیدانشجويانبامتغیروابسته
درصدضريبمسیربیشترينونوعشبکهاجتماعیباضريب مسیر 0/71کمترينتأثیررابرهويتفرهنگی
دارد؛برطبقمدلنهائیبرازششدهدرمؤلفههايهويتفرهنگی،نظاماجتماعیبا 0/11درصدضريب
مسیرنسبتبهزبانبا 0/41درصدضريبمسیربیشترينتأثیرراازمتغیرهايمستقلمیپذيرد.براساس
استگذارانه ،تصمیمسازي و جهتگیريهاي آتی در حوزه
نتايج الزم است پیش از هرگونه اقدام سی 
نويسندهمسئول sara_purriahi@yahoo.com:

eISSN: 2476-6550

هويتفرهنگیرابطهمعنیداريوجوددارد.نتايجتحلیلمسیرنشانمیدهدانگیزهاستفادهازشبکهبا0/17
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استگذاران و متولیان امر نیازها و انگیزههاي دانشجويان چه در حوزه
شبکههاي اجتماعی از سوي سی 
استفادههدفمندازشبکههاوچهدرحوزهانطباقبینفرهنگیبهرسمیتشناختهشوند.

شبکههای اجتماعی ،دانشجویان ،عوامل تأثیرگذار..

کلیدواژهها :هویت فرهنگی،

معصومهلطیفیوهمکاران|070

مقدمه
امروزه شبکههاي اجتماعی بهعنوان قدرتمندترين ابزار ارتباطات و فناوري اطالعات،
دستیابیبهاطالعاترابرايمیلیونهانفرباعالئقوساليق فرهنگیمتفاوتامکانپذير
ساخته است ()Al Omoush, Yaseen & Almaaitah, 2012: 2391؛ بهطوريکه افراد
بهراحتی وبدونتغییرمحیطهايزمانیومکانیزندگیشانبهقلمروهايجديدوکامالً

متفاوتی از تجربه فرهنگی حرکت میکنند ( )Castells, 2011و فرصتی استثنايی براي
انتخابهايآزادانهدرتمامیعرصههاخصوصاًعرصهفرهنگیمیيابند( Mao & Qian,

)2015: 2473؛ اين عزيمت ذهنی سبب میشود الگوها ،ارزشها ،باورها و رفتارهاي
فرهنگی کاربران به دلیل حضور در شبکههاي اجتماعی در پرتو تازهاي نگريسته شود
( .)Ameli, 2017: 9پژوهشها نشان دادهاند طبق نظريه کاشت فرهنگی گربنر استفاده
یمدت ازشبکههاياجتماعیتأثیراتیبرنگرشافرادنسبتبهاعتقاداتوباورهاي
طوالن 
آناندارد.نگرشکاربرانبرتمايالتآنهاوتمايالتآنهابررفتارآنهاتأثیرمیگذارد
ومنجربه تقارن ديدگاههامیشود( Christofides, Murise, & Desmaraise, 2009:

.)342; Stem & Tylor, 2007: 11
یرسداينشبکههاهستندکهصرفاًباويژگیهايخاص
هرچنددرابتدايامربهنظرم 
خودبستررابرايتغییرفرهنگمهیامیسازند،امادرنگاهیدقیقتربايدبیانکرد،کاربران
که مهمترين نقشآفرينان شبکههاي اجتماعی میباشند و شبکهها با حضور آنان معنی
میيابد(،)Smoke, Andrew & et. al, 2011: 2325باتمايالتوانگیزههايخاصوارد
شبکهها میشوند و به تولید محتوا دست میزنند ،انگیزهاي که با احساس نیاز شروع
میشود،سپسخواسترابهدنبالمیآوردوموجبتنشوکنشبهسوي هدفیمیشود
کهمحصولآن،رفتارنیلبههدفاست()Lin & Lu, 2011: 1154رفتاريکهمیتواند
پاسخنیازهايمغفولماندهآناندردنیايواقعیباشد.کاتزدرنظريهانگیزهخودمهمترين
نقشرسانهرابرآوردهساختنانگیزههايمخاطبمیدانداومعتقداستانگیزهريشهدر
یکه شبکههاي اجتماعی بتوانند نیازهاي آنان را
نیازهاي فردي دارد بنابراين درصورت 
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بهخوبیمیتوانندبررفتارآنانتأثیربگذارند( Sheldon & Bryant, 2016:
برآوردهسازند 

 .)90
متأسفانه در ايران باوجود استقبال چشمگیر استفاده از شبکههاي اجتماعی در بین
مخاطبان ،که از هر  70ايرانی  4نفر در شبکههاي اجتماعی عضو هستند بهطوريکه
فیسبوکبا13درصددررتبهنخست،تلگرامبا53درصددررتبهدومواينستاگرامبا31
درصد بیشترين عضويت کاربران را به خود اختصاص دادهاند);  Alexa, 20167سايت
تلکامنیوز ،3(7531 ،در عرصه سیاستگذاري فضاي مجازي توجه چندانی به نیازها و
بهويژه دانشجوياندرپیوستنبهاينشبکههاياجتماعیوتعامالتدرآن
انگیزهمخاطبان 
نشده است .در حقیقت نگاه منفی به تحوالت فناوري در عرصه رسانههاي جديد و
نگونهنیازهادورکردهاست
بیتوجهیبهنیازهايمخاطباننهتنهاماراازشناختعلمیاي 
بلکهزمینهرابرايتأثیرگذارياينشبکههاکهدربسیاريازمواقعهمسوباهويتفرهنگی
جوانان ما نمیباشد فراهم آورده است (کیا و نوريمرادآبادي ;3 :7537 ،بروجردي و
اياللی .)11 :7531 ،در همین راستا دانشمندان علوم ارتباطات نیز استدالل میکنند
تفاوتهاي فرهنگی در انگیزه استفاده از شبکههاي اجتماعی نقش مهمی ايفا میکنند
(.)Vasalou, Joinson, & Courvoisier, 2007: 720; Jackson & Wang, 2013: 912
درواقع کاربرانباداشتنيکسريمشخصههايهويتفرهنگیکهازخانوادهوجامعه
خودکسب کردهاند ،در دنیاي مجازيی پا میگذارند که فرصت نوينی جهت آشنايی با
فرهنگ هاي مختلف خواهند يافت؛ پس زمانی که فرهنگ خود را با فرهنگ ديگري
مقايسه میکنند شباهتها و تفاوتها موردبررسی قرار میگیرد و از تفاوتها آگاه
يیکه  انسان ذاتاًتمايلدارد از سطحپايین به سطح باالتر نردبانتکامل
میشوند؛ازآنجا 
حرکتکند،عواملمختلفیچوننبودآگاهیازداشتههايفرهنگی،نبودخودباوري و
اعتمادبهنفس  و...ممکناستسببشودفرهنگخودرادر سطحپايینتريازفرهنگ

تجزيهوتحلیلهايمختلفجنبههايمهمفرهنگسعیدردرکفرهنگ

جديدببیندواز
یباشد .
.7آمارارائهشدهدرسايتAlexaمربوطبهتاريخ،37جوالي3074 ،م 
یباشد .
.3آمارارائهشدهدرسايتتلکامنیوزمربوطبهتاريخ،1ارديبهشت7531 ،م 
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آدابورسوم
آدابورسوم فرهنگی ،
جديدکردهوانگیزهاستقبالويادگیريازارزشها ،
اجتماعی ،احساسات و تفکرات فرهنگ جديد براي دستیابی به خود بهتر تقويت شود،
ماحصل اين فرايند ،تغییر هويت فرهنگی است که طبق نظريه الینگروث الزمه انطباق با
فرهنگدلخواهمیباشد(.)Sussman, 2002: 392
نبین دانشجويان ايرانی به خاطر گسترهي شبکهي روابط و گرايش به نسبت
دراي 
وسیعشان بهشبکههاياجتماعیمجازي،بیشتربامسائلوتأثیراتفرهنگیناشیازفضاي
يکه پیامدهايآسیبشناختیاينشبکههابرهويتفرهنگی
بهطور 
مجازيدرگیرهستند 
دانشجويانايرانیبهعنوانيکوضعیتمسئلهآفريندرآمدهاست.بنابراينپژوهشحاضر
باهدفبررسیعواملمؤثربرهويتفرهنگیدانشجويانايرانیعضوشبکههاياجتماعی
فیسبوک،اينستاگراموتلگرامانجامپذيرفت.

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
 در اين پژوهش دو نوع استدالل نظري وجود دارد؛ يک توجیه کلی که از دريچه
رسانهمحور بودن با نظريههاي اختصاصی مرتبط به حضور و تعامل «میزان استفاده،
مدتزمانعضويتومیزانمشارکتوفعالیت»درشبکههاونوعشبکهمورداستفادهاست

وديگرياز دريچهکاربرمحوربودن بانظريههاياختصاصیمرتبط به انگیزهاستفاده و
انگیزهانطباقبینفرهنگیدرمحیطشبکههاست .

استدالل نظري رسانهمحور:
بهمثابه انبوهی از گیرندگان بیارتباط با يکديگر که
در نظريههاي رسانهمحور مخاطب  
تحتتأثیرپیامارسالیازرسانهقرارمیگیرند،درنظرگرفتهمیشودواينرسانههاهستند
که تمامی رفتارها را هدايت مینمايند .پیشینه اين ديدگاه که در آن ،مخاطب منفعل و
اترسانههاوجوددارند،جستجو

یشده،رابايددرنظرياتیکهدرموردتأثیر
اثرپذيرمعرف 
کرد(سورينوتانکارد .)7533،7
1. Severin & Tankard
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نظریه کاشت فرهنگي گربنر:0
نظريهکاشت يکیازاشکال اثررسانههادرسطحشناختیبوده ومربوط به اين موضوع
استکهقرارگرفتندرمعرضرسانههاتاچهحدمیتواندبهباورهاوتلقیمخاطبانشکل
دهد؟نظريهکاشتبااشاعهبرايارائهالگويیازتحلیل،تبیینشدهاست؛تانشاندهنده
تأثیربلندمدترسانههايیباشدکهاساساًدرسطحبرداشتاجتماعی،عملمیکنند.گربنر
مالحظهاش ،نیروي فرهنگی قدرتمندي

عقیده دارد که رسانه به لحاظ عمق و نفوذ  
قابل
است ( .)Raman & Harwood, 2008: 296ازنظر گربنر رسانهها متمايل به ارائه
کموبیش يکسان از واقعیت هستند و مخاطبان آنها بر اساس
ديدگاههاي همشکل و  
نچنین مکانیسمی فرهنگپذير میشوند .گربنر تا آنجا پیش میرود که میگويد،
اي 
زماندارند قدرتتأثیرگذاري
رسانههابهدلیلنظموهماهنگیکهدرارائهپیامدرطول 
فراوانیدارند؛بهطوريکهبايدآنهاراشکلدهندهجامعهدانست.گربنربعدهادرپاسخبه
انتقاداتواردهبرنظريهکاشتمبنیبرلحاظنکردنسايرمتغیرهايمتداخلبرمخاطبان،
ايننظريهراموردتجديدقرارداد.ويدومفهوم«جرياناصلی»و«تشديد»رابهايننظريه
اضافهکرد.بااينمفاهیماينواقعیتهادرنظرگرفتهمیشودکهجرياناصلیهنگامیرخ
میدهدکهمیزانمواجههبارسانه،بهتقارنديدگاههادرکاربرانمنجروتشديدزمانیرخ
میدهدکهاثرکاشتدرگروهخاصیازجمعیتبیشترشود(سورينوتانکارد )7533،
براساسنظريهکاشتفرهنگیمیتواناستنباطکردحضوروتعاملکاربر«میزان
استفاده ،مدتعضويتومشارکتوفعالیت»درشبکههاياجتماعیبرهويتفرهنگی
مدتزمان عضويت و مشارکت و فعالیت در
کاربران مؤثر است .هر چه میزان استفاده  ،
شبکه هاياجتماعیافزايشيابد ومتغیرهايمحیطی وفرهنگی نیز بهتقارن ديدگاههاي
کاربرانمنجرشوداحتمالتأثیرپذيري کاربربیشتراستوبرعکسهرچهمیزاناستفاده،
مدتزمان عضويت و مشارکت و فعالیت در شبکههاي اجتماعی کاهش يابد احتمال

تأثیرپذيريکاربرکمتراست .
1. Gerbner
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استدالل نظري کاربرمحور
بهمثابه گیرندهايفعالدرنظرگرفتهمیشودکهنقش
درنظريههايکاربرمحور،مخاطب 
نسبتاًخالقومعناسازيداردوبراساسويژگیهاياجتماعیوفرديخود،الزاماًتحت
تأثیر پیامارسالیقرارنمیگیرد(ويندالوهمکاران.)7581،7برايرويکردمخاطبفعال
کنندهوانتخابگردرمقابلرسانهمحسوبمیکند،ابعاد


برنده،استفاده
کهمخاطبرابهره
صاحبنظران ،برايفعّالبودنمخاطب،معانی و

انشده و 
گوناگونیدرمنابعمختلفبی 
مفاهیممتفاوتیدرنظرگرفتهاند .


نظریه انگیزه کاتز

6

نظريهکاتزازنظريههايیاستکهنگاهیفعالبهمخاطبدارد؛نظريهکالسیکانگیزهيا
استفادهوخشنودي5کهبهنامنظريهنیازوخشنودي1هممعروفاست،نخستینبارتوسط
شفرض اصلیمدلايناستکهمخاطباننیازهاي
الیهوکاتزدرسال 7315مطرحشد.پی 
بهجاي
مشخصیدارندکهبااستفادهازمنابعرسانهايوغیررسانهايرفعمیشود.اينمدل 
اينکه بر تأثیر رسانهها بر مخاطبان متمرکز شود ،به اين موضوع میپردازد که مردم چه
استفادههايیازرسانههامیکنند،اينرسانههاکدامنیازهايآنهارارفعمیکندوبهچه
میزانخشنوديمخاطبانرابههمراهدارد.ايننظريهباگذارازمقاصدارتباطگربهمقاصد
ارتباطگیر توجه دارد؛ بنابراين نظريه انگیزه بر اين اساس شکلگرفته است که مخاطبان
فعالاندوآنهابهدنبالپیداکردنرسانههايیهستندکهبیشترينخشنوديرابرايآنها

برآوردهسازد.درجهاينخشنوديبستگیبهنیازهاوعاليقفرددارد.ايننظريهبااتخاذ
رويکرديکارکردگرايانهبهارتباطاتورسانه،مهمتريننقشرسانهرابرآوردهساختن
نیازهاوانگیزههايمخاطبمیداند.ازاينرو بههرمیزانکهرسانههاايننیازهاوانگیزهها
1.vindavel & et. al
2. Katze
3. Use and Gratifications
4. Need and Gratifications
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رابرآوردهسازند،بههمانمیزانموجباتخشنوديمخاطبرافراهممیکنندوازاين
طريقمیزاناستفاده وتأثیرپذيري ازآنهاراتعیینمینمايند ( & Akpan, Akwaowo

.)Nsikan, 2013: 63
کاتزايننیازهارادرچهاردستهزيرقراردادند :
 .7نیازهايشناختی«کسباطالعات،آگاهیوشناخت»
 .3نیازهايعاطفی«تجاربعاطفی،لذتبخشیيازيبايیشناسانه»
 .5نیازهايانسجامبخششخصی«تقويتاعتبار،اعتماد،ثباتپايگاه»
 .1نیازهايگريزازتنش«فراغتوآسايش»)Katz, 1973: 513(.

نظریه غناي رسانهاي کاپلن و هاینلن

0

در نگاه نظري کاپلن و هاينلن هرچه شبکه از غنايرسانهاي و معاشرتپذيري باالتري
برخودارباشدجاذبههايمجازيبیشتريبراي کاربرانجواندارند.بنابراينکاربرانزمان
بیشتري را صرف تعامالت آنالين در شبکهاي خاص مینمايند هرچه تعامل افراد در
شبکهها بیشتر و انبوهتر باشد ،نزديکی ديدگاهها و نیز حرکتهاي همسو و مشترک
الگوهايرفتاريمحتملترخواهدشد.بنابراينانتظارمیرودالگوهايرفتارفرهنگیبیشتر
تغییرکند )Kaplan & Haenlein, 2010:62(.

نظریه انطباق بینفرهنگي الینگروث

6

الینگروث معتقد است انطباق بین فرهنگی عمدتاً در محیطی با تنوع فرهنگی معنا پیدا
میکند.اوفرضمیکندهمهارتباطاتدارايدرجهايازتفاوتهايفرهنگیاند.بنابراين
اوچنیناستداللمیکندکهتبیینانطباقبینفرهنگیبايدازارتباطاتبینفرديآغازشود
زههاي فرهنگینیزدراينمیاندخالتدادهشوند.بنابراينهرگاهکاربريوارديک
وانگی 
شبکه اجتماعی اينترنتی میشود ،از طريق ارتباط و تعامل با ساير اعضاي اين شبکه به
تفاوتهاي فرهنگی پی میبرد افرادي که تعصبات فرهنگی کمتري دارند راحتتر در
1. Kaplan & Haenlein
2. Ellingsworth
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یبرند ودررابطه
فرايندانطباقمشارکتمیکنندوازتعاملبافرهنگهايجديدلذتم 
اعتمادبهنفس دارند ( & Sawyer

با توانايیهاي شخصی خود در اين تعامالت احساس 

.)Chen, 2012:162
بهکمکنظرياتارائهشده مدلمفهومیپژوهشحاضرشامل،دودسته ازمتغیرهاي
مستقلاصلی-شبکهايوغیرشبکهاي،بامتغیروابستهمؤلفههايهويتفرهنگیدرارتباط
قرارگرفتهاند .دسته اول متغیرهاي اصلی مرتبط به شبکههاي اجتماعی «متغیر حضور و

تعاملونوعشبکهاجتماعی»هستندودسته دومنیزمتغیرهايغیرشبکهاي«انگیزهاستفاده
وانگیزهانطباقبینفرهنگی»میباشند .
درهرتحقیقیبرايروشنشدنمفاهیمموردنظرالزماستتامحققبهذکرتعاريف
عملیونظريموردنظر تحقیقبپردازد،بنابرايندرتعريفمفاهیمبههمهجنبههايواقعیت
موردنظر توجهنشدهبلکهآنجنبههايیکهازنظرمحققاصلاستبرگرفتهمیشود.در
اينقسمتبهتعريفنظريوسپسعملیاتیمفاهیمپرداختهمیشود.

شبکه اجتماعي مجازي

0

تعریف نظري :شبکههاياجتماعیسرويسهايمبتنیبروباستکهبهکاربراناجازه
میدهنددريکسیستممشخصومعینپروفايلشخصیخودراداشتهباشند،خودرابه
ديگرانمعرفیکنند،اطالعاتشانرابهاشتراکبگذارندوباديگرانارتباطبرقرارکنند.از
اين طريق افراد میتوانند ارتباطشان با ديگران را حفظ کرده و همچنین ارتباطهاي
اجتماعیجديديراشکلدهند( )Ellison, Vitak & et al, 2014: 861
تعریف عملیاتي :منظور از شبکههاي اجتماعی در پژوهش حاضر شبکههاي اجتماعی
عمومیغیرايرانیفیسبوک،اينستاگراموتلگراممیباشد .

1. Social Network Virtual
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هویت فرهنگي

0

تعریف نظري :هويتفرهنگیمجموعهايازارزشها،باورها،اعتقاداتاستکهمردم
سعی میکنند با حفظ و نماياندن آنها خود را از ساير جوامع بازشناسند ،که مهمترين
مؤلفه هايآنزبان،ديانت،تاريخوحافظهفرهنگی،جغرافیايفرهنگیونظاماجتماعی
میباشد(سايتشورايعالیانقالبفرهنگی7531،؛ .)Levine, 2014: 502& Côté
تعریف عملیاتي :هويتفرهنگیدرپژوهشحاضربهدلیلبرخیمحدوديتها3صرفاًدو
مؤلفه تعلق به زبان 5و نظام اجتماعی 1که تلفیقی از رويکردهاي آموزشی ،3سیاسی –
حقوقی ،4خانوادگی 1و اقتصادي 8را شامل میشود .که از مطالعه و تحلیل دقیق اسناد
باالدستی جمهوري اسالمی ايران «قانون اساسی ،سیاستهاي فرهنگی جمهوري اسالمی
ايران،شاخصهايفرهنگیمصوبشورايعالیانقالبفرهنگی،احکامفرهنگیبرنامه
ششممرداد»7533کهدرراستايمؤلفههايهويتفرهنگیايرانیانموردتوجه قرارگرفته
استفادهشدهاست .


انگیزه استفاده از شبکه اجتماعي

3

تعريفنظري :کششیکهکنشفردرادرجنبهشناختی -رفتاري براي برآوردن نیاز به
یآورد(.)Mouakket, 2015: 105
استفادهازشبکههاياجتماعیبهحرکتدرم 

1. cultural identity
.3ايرانکشوريچنددينیوچند مذهبیاست؛بنابراينشرکتکنندگانبهداليلیتمايلندارنددراينزمینهصحبت
کنند.همچنینهرفردباهردينیآموزههايدينیرسمیکشوررانمیآموزدواجباريدرآننیست.البتهاينمورد
درمؤلفهزبانمتفاوتاستچونهرفردباهرزبانمادرياجباراًزبانفارسیرافرامیگیرد .
3. Language
4. Social System
5. Educational
6. Political & Legal
7. Family
8. Economic
9. Motivation to Use the Network
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تعریف عملیاتي  :دراينپژوهشمنظورپژوهشگراز انگیزهاستفادهاز شبکهاجتماعی،
ارتباطوتعامل،7آزاديبیان،3خودنمائی،5اطالعيابیواطالعرسانی،1کنجکاوي،3تفريح
وسرگرمی 4و فراغت وتنهائی 1میباشد.انگیزههاياستفادهبهصورت کیفی و به روش
مصاحبهحاصلشدهاست .

انگیزه انطباق بین فرهنگي

8

تعریف نظري :کششیکهتمايلفردرادرجهتافزايشپذيرشتنوعوتغییردريک
یآورد ( Berry, 2007؛
فرهنگ ،در اثر تماس با فرهنگهاي مختلف به حرکت درم 
 )Crisp & Turner, 2011: 246
تعریف عملیاتي  :در اين پژوهش منظور پژوهشگر از انگیزه انطباق بین فرهنگی،
انگیزههاي رفتار انطباقی مانند همراهی با فرهنگ جهانی ،3تمايل به فرهنگ غرب،70
بازانديشیانتقاديدرباورهايفرهنگی،77مخالفتبافرهنگمسلطجامعه،73گرايشبه
بهصورت کیفی و به روش مصاحبه
مدگرايی 75میباشد .انگیزههاي انطباق فرهنگی  
حاصلشدهاست .


1. Relationship & Interaction
2. Freedom
3. Self-Awareness
4. Information Seeking & Information Access
5. Curiosity
6. Fun & Entertainment
7. Free Time & lonely
8. Adaptation Intercultural
9. Accompanying the Universal Culture
10. Tendency Toward Western Culture
11. Rethinking Cultural Beliefs
12. Opposition to Community Culture
13. Trend Towards Modelism
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شکل  .0مدل مفهومي پژوهش

مطالعات پیشین
کريسپ)3077(7درمطالعهمروريخودبهمسئلهانطباقدرافرادباتوجهبهتنوعفرهنگی
در شبکهها پرداخته است .او در مدل Categorization- Processing- ( CPAG

 )Adaptation- Generalizationخود نشان دادآيا تناقضاتفرهنگیمیتواند انگیزهاي
براي گسترش قابلیت انطباق پذيري باشد؟ نتايج تحقیقات گوياي آن بود تعامل افراد با
یکه افراد يک فرهنگ احساس کنند به لحاظ
فرهنگهاي متفاوت بهخصوص هنگام 
1. Crisp
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نگرشها،ارزشهاوهنجارهادرسطحپايینترفرهنگیقراردارندبیشتردرتالشبراي
انطباقتضادهاورفعتناقضاتفرهنگیمیباشند .
تیلر)3073(7درمطالعهمروريخودنشاندادشبکههاياجتماعیمجازيدرترکیب
بهسوي همگنسازي فرهنگ آغازکردهاندکه اين
با نفوذقدرتهايغربی،حرکتیرا 
بهسوي شکست و
حرکت سبب ايجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملتها  
بهواسطه تعامالتشبکهاي
تضعیفهويتفرهنگیوسنتهايشانشدهاست.بهطوريکه  
افرادزياديدرسراسردنیادرتالشبرايهمگامیبافرهنگجهانیمیباشند .
ساويروچن)3073(3درپژوهشخودبهبررسیتأثیر شبکههاياجتماعیدرانطباق
بین فرهنگی از ديدگاه دانشجويان بینالمللی يک دانشگاه در منطقه شمال شرقی
اياالتمتحدهپرداختند83.درصددانشجويانبیانکردندارتباطوتعاملدرمحیطشبکهها

خصوصاً فیسبوک ،کسب اطالعات و آشنايی با فرهنگهاي جديد توانسته فاصله بین
فرهنگیراکاهشدهد.شرکتدربحثهايگروهی،ارائهنظراتوديدگاههاوحتیدر
اياالتمتحدهسازگارنمايندو

برخیمواردانتقاداتسببشدهراحتترخودرابافرهنگ
برشکاففرهنگیغلبهکنند.
کروچر و رحمانی )3073( 5در پژوهشی به بررسی نقش فیسبوک در انطباق بین
فرهنگی پرداختند .پژوهش در دو فاز در سال  3004و  3073انجام شد .در سال 3004
اياالتمتحده شدهانداز

بهتازگی وارد
تعداد 333نفرازمسلمانان«اهلتسننوشیعه»که 
سازمانهاي مذهبی،نهادهايمذهبیودينی،سازمانهاي غیردولتی

طريقنمونهگیرياز«
»NGOانتخابشدندودرسال 3073تعداد 531نفرازهمانمسلمانانازطريقايمیل،
شمارهتماسوبرنامهتلويزيونیمجدداًبرايفازدومپژوهشدعوتشدند.نتايجتفاوت
دستآمدهدرسال3004و3073درزمینهاستفادهازفیسبوکبراي
به 
معنیداربیننمرات 
افزايش تعامل فرهنگی را نشان میدهد .افزايش ارتباط و تعامل در محیط فیسبوک و
1. Tyler
2. Sawyer& Chen
3. Croucher & Rahmanin
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آشنايی بافرهنگهايجديددرطولاينسالهاسببافزايشتعامالتفرهنگیوتقويت
انطباقبینفرهنگیشدهاست .
ابراهیمیوسالوريا)3073(7درمطالعهايهويتمجازيزنانمسلمان:مطالعهموردي
کاربرانايرانیفیسبوکراموردبررسیقراردادند.نتايجتجزيهوتحلیل330پروفايلنشان
دادتصاوير  583پروفايلبدونحجابوتصاوير 173پروفايلبالباسهاي رنگیو کوتاه
میباشدکهاينامرشاهديبرتمايلافراد بهبیحجابیوآزاديفرهنگیاست.همچنین
زنانازمحتوايفیسبوکبرايحمايتازآزاديبیانوآزاديفرهنگیاستفادهمیکنند.
نتايج نشان داد زنان مسلمان بیشتر تمايل به غربگرايی و فرهنگ غرب دارند و
باوجوداينکه حفظ حجاب بهعنوان يک ارزش فرهنگی براي زنان مسلمان محسوب
میشودآنهابهاينارزشهاپايبندنیستند .
رويی و وانگ )3073( 3به اين سؤال پاسخ دادند روابط اجتماعی کاربران در
شبکههاياجتماعیباتوجهبهريشههايفرهنگیومکانهاي جغرافیايیمتفاوتچگونه
انطباق بین فرهنگی دانشجويان را فراهم میآورد؟ جامعه آماري را دانشجويان بینالملل
يککالجدرشمالشرقآمريکاتشکیلمیداد.نتايجنشانداد.7اکثردانشجويانبهدلیل
غنايرسانهايفیسبوکنسبتبهاينستاگراموتلگرامتمايلبیشتريبهاستفادهازآندارند
 .3دانشجويان براي دسترسی آسان به تعامالت اجتماعی و فرهنگی از طريق انطباق با
همگنسازي فرهنگی هستند .5 .ارتباطات آنالين روند انطباق و

فرهنگ غالب در پی 
سازگاريبافرهنگغالبراتسهیلمیکند .
عاملی )3071( 5در مطالعه مروري خود به مشکالت و مسائل فرهنگی در فضاي
مجازيپرداختهاست.نتايجنشاندادهاستبسیاريازکاربراندرمواجههبافرهنگجديد
دست به همگنسازي با فرهنگ بیگانه میزنند که نتايج آن تغییرات جدي در
آدابورسوم ،تفکرات ،ديدگاهها و باورهاي فرهنگ خودي است .کاهش احساسات

1. Ebrahimi & Salaverría
2. Rui & Wang
3. Ameli
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ارزشهاي اخالقی،ازدواجمجازي،همجنسگرايیو ....نمونههايیاز

فرهنگی،فروپاشی
مشکالتومسائلفرهنگیاست.
مهديزادهوعنبرين () 7588رابطه بینمیزان،نوع ونحوه استفادهاز اينترنترا با
هويتفرهنگیجوانانبررسیکردند.نتايجنشانداد.7:اينترنترامیتوانبهعنوان يک
رسانهتأثیرگذاربرهويتفرهنگیتلقینمود.3.هرچهمیزاناستفادهازاينترنتبیشترباشد
تضعیف هويت فرهنگی افزايش میيابد .5 .نحوه استفاده کاربران از اينترنت بر هويت
فرهنگیتأثیرگذاراست.
مدتزمان
قاسمی ،عدلی پور و کیانپور ( )7537در پژوهش خود نشان دادند بین  
عضويت ،میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیسبوک و
هويتدينی آنهارابطهمعنادارمعکوسوبینواقعیتلقیکردنمحتوايفیسبوکو
هويتدينیکاربرانرابطهمعنادارمثبتیوجوددارد؛همچنینيافتههابراينواقعیتداللت
داشتکهجوانانمتناسببانوعنیازهايدينیومذهبیخودازفیسبوکاستفادهمیکنند
نداريآنهاتأثیرمیگذارد.
واينامربرشیوهوسبکدي 
کیانپور ،عدلیپور و ملکاحمدي ( )7535در پژوهشی رابطه علی بین دو متغیر
حضوروتعاملدرفیسبوکوتغییراتهويتمدرنجوانانشهراصفهانراموردمطالعه
قرار دادند .نتايج نشان داد بین میزان زمان عضويت ،میزان استفاده ،میزان مشارکت و
فعالیت و واقعی تلقی کردن محتواي فیسبوک از سوي کاربران و هويت مدرن رابطه
معنادارمثبتیوجوددارد.
عدلیپور،قاسمیومحمدتبار()7535بابررسیتأثیر فیسبوکبرهويتفرهنگی
مدتزمان عضويت ،میزان استفاده ،میزان
جوانان اصفهان به اين نتیجه دست يافتند بین  
مشارکتوفعالیتکاربرانفیسبوکوهويتفرهنگیرابطهمعنادارومعکوسوجود
داردوبینواقعیتلقیکردنمحتوايفیسبوکوهويتفرهنگیرابطهمعنادارومثبتی
وجوددارد.همچنینحضوروتعاملدرفیسبوکباعثتضعیفهويتفرهنگیمیشود
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مدتزمان عضويتومیزانمشارکتوفعالیتکاربران
بهطوريکه هرچهمیزاناستفاده ،
افزايشيابدهويتفرهنگیکاربرانضعیفترمیشود.
کاربرحرفهايرا

پروفايلفیسبوک30

رضائی،خلیلیاردکانیوضابطیان()7531
دستآمدهنشانداد،ازمیان
به 
بهروشتحلیلمحتويکیفی،موردبررسیقراردادند.نتايج 
بوک،رويکردخوشبینانهتأيید


بینانهوبدبینانهبهحضورزناندرفیس

دورويکردخوش
بوکشان
پروفايلفیس 

شود.بدينمعناکهزنانکاربرحرفهايدربخشهايمختلف 


می
،تنظیماتخصوصی،اسمپروفايل،کامنتها،


هايرويوال،عکسپروفايل

مانندپست
،برخالفکلیشههايجنسیتیرايجکههويتزنانرااحساساتی،مطیع،

گروهها
دوستانو 
دهد،بهشیوههايمختلف،هويتخودرافعال،مستقل،


منفعل،وابستهوجذابنشانمی
اند.بنابرايندرفیسبوک،تاحدودي

قدرتمندومنتقدشرايطاجتماعیموجود،نشانداده
شاهدشکستهشدنمرزهايجنسیتیدوتايیهستیم .

روش پژوهش
اينپژوهشازلحاظهدفکاربرديونوعپژوهشبراساسروشازنوعترکیبی«کیفی-
کمی»است .دراينپژوهشابتدابهروشکیفیوبااستفادهازمصاحبهنیمهساختارمند
انگیزههاياستفادهازشبکههاياجتماعیوانگیزههايانطباقبینفرهنگیدردانشجويان
جمعآوري و سپس به روش کمی و با استفاده از پرسشنامه شاخصهاي کمی برآورد
بهصورت توصیفی و استنباطی بر روي برآوردهاي فوق انجام
گرديده و آنالیز آماري  
گرفتهاست.
جامعهآمارياينپژوهشرادانشجويانايرانیعضوشبکههاياجتماعی«فیسبوک،
بهمنظور گردآوري دادههاي کمی
اينستاگرام و تلگرام» تشکیل دادند؛ حجم نمونه  
چندمرحلهاي ،در مرحله اول استانهاي کل کشور به  3خوشه

بهصورت خوشهاي 

استانهايشمالی،جنوبی،شرقی،غربیومرکزيخوشهبنديشد.درمرحلهدومازهر
خوشهمراکزاستانهاخارجوخوشهبنديشدند.درمرحلهسومدانشجوياندانشگاههاي
بهغیراز پیامنور ،علمی– کاربردي و غیرانتفاعی» از مرکز 3
تحت نظارت وزارت علوم « 
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بهصورت تصادفیدانشگاههاي«تهران -هرمزگان -اصفهان -مشهدوتبريز»
استانکشور 
انتخابشدند.حجمنمونهبرايتعداد 17337نفردانشجوبافرمولکوکرانبهتعداد583
قابلتوجه کاربراندرفضايشبکههاياجتماعی
نفرمحاسبهشد.باتوجهبهاهمیتحضور 
براييافتنپاسخدقیقبرايسؤاالت،ازدانشجويانپرمصرف کهحداقليک سال تجربه
استفاده فعال از شبکههاي اجتماعی را داشتند استفاده شد .براي گرداوري اطالعات از
پرسشنامهمحققساختهدرمقیاسلیکرت 3امتیازي« 3کامالًموافقمتا 7کامالًمخالفم»
استفادهشد.اينپرسشنامهمتغیرمستقل ،حضور وتعامل،انگیزهاستفاده،انگیزهانطباقبین
فرهنگی و نوع شبکه اجتماعی را با متغیر وابسته هويت فرهنگی موردسنجش قرار داده
است.
برايتهیهابزارسنجشهويتفرهنگی،پژوهشگرضمنمطالعهمباحثوديدگاههاي
مطرحشده درمبانیوچارچوبنظري،ازمطالعهوتحلیلدقیقاسنادباالدستی جمهوري

اسالمی ايران «قانون اساسی ،سیاستهاي فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ،شاخصهاي
فرهنگیمصوبشورايعالیانقالبفرهنگی،احکامفرهنگیبرنامهششممرداد»7533
کهدرراستايمؤلفههايهويتفرهنگیايرانیانموردتوجهقرارگرفتهاستفادهکردهاست.
براياطمینانازحصول روايی محتوا ،بعد ازتنظیمپرسشنامه وقبلاز توزيع،پرسشنامه
براي   70نفر از خبرگان فرهنگی ارسال شد و روايی با استفاده از روش ضريب روايی
محتوايی 7به مقدار   0/87محاسبه شده است .پايايی پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ
تکتکمتغیرهاياينتحقیقدرجدول7آمدهاست :
محاسبهشد.آلفايکرونباخ 
جدول.7آلفايکرونباختکتکمتغیرها 
نام متغیر

آلفای کرونباخ

حضوروتعامل 

 0/83

انگیزهاستفادهازشبکه

 0/31

انگیزهانطباقبینفرهنگی

 0/30

نوعشبکههاياجتماعی

 0/35

مؤلفههايهويتفرهنگی

 0/81
1. Content Validity Ratio
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تجزيهوتحلیل

در اين تحقیق آلفاي کرونباخ پرسشنامه به مقدار  0/30محاسبه شد .براي 
دادهها استفاده
دادهها،ابتدااز آزمونکولموگروفاسمیرنوف برايبررسینرمالبودن 
گرديد.پسازاثباتنرمالبودندادهها،اقدامبهتحلیلعاملیتأيیديگرديد.درنهايتنیز
برايآزمونفرضیاتمدنظروسنجشبرازشمدلازمدلمعادالتساختارياستفادهشد.
نرمافزارهاي مورداستفاده جهت تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Spssاستفاده شد و با
نرمافزارlisrelوAmosاعتباريابیمدلارائهشدهاست.


تجزیهوتحلیل دادهها
آزمون نرمال بودن مؤلفههاي الگو «آزمون کولموگروف – اسمیرنوف»
براي بررسی نرمال بودن مؤلفههاي ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده
بهصورتزيرمیباشد:
گرديد.درتمامیآزمونها،فرضیهآماري 
:H0دادههانرمالهستند«دادههاازجامعهنرمالآمدهاند»
:H1دادههانرمالنیستند«دادههاازجامعهنرمالنیامدهاند» 
چون مقدار سطح معنیداري در تمامی مؤلفهها باالتر از مقدار خطاي  0/03پس
یباشند.
فرضصفرموردپذيرشاست.يعنیمؤلفههايپژوهشهمگینرمالم 

مدل اصلي تحقیق در تحلیل عاملي تأییدي و معادالت ساختاري
درمدلاندازهگیريبهبررسیروايی«اعتبار»وپايايی«اعتماد»متغیرهايپنهانتحقیقبا
استفادهازتحلیلعاملیتأيیدي 7پرداخته میشود.دراينمدلمتغیرهايحضوروتعامل،
نوعشبکههاياجتماعی،انگیزههاياستفادهازشبکههاياجتماعیوانگیزههايانطباقبین
فرهنگیمتغیرهايبرونزا«مستقل»ومؤلفههايهويتفرهنگیشاملنظاماجتماعیوزبان
متغیردرونزا«وابسته»میباشند.دراينمدلاعدادوياضرايببهدودستهتقسیممیشوند.
دستهاولتحتعنوانمعادالتاندازهگیريهستندکهروابطبینمتغیرهايپنهان«بیضی»و
متغیرهايآشکار«مستطیل»رانشانمیدهند.اينمعادالترادراصطالحبارهايعاملی
1. Confirmatory Factor Analysis
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گويند.دستهدوممعادالتساختاري هستندکهنشاندهنده روابط بینمتغیرهايپنهانو
پنهانمیباشندوبرايآزمونفرضیاتاستفادهمیشوند.بهاينضرايبنیزضرايبمسیر
گفتهمیشود .

نتایج تحلیل عاملي تأییدي
بهمنظور تحلیلساختارپرسشنامهوکشفعواملتشکیلدهندههرسازهازتحلیلعاملی

تأيیدي استفادهشده است .نتايج تحلیل عاملی تأيیدي نشان داد بارهاي عاملی مرتبه اول
مربوطبهسازههايتحقیقهمگیدرسطحخطاي 3درصدآزمونشدهاند،تمامیبارهاي
عاملی در سطح اطمینان  %33معنادار شدهاند «آماره  tخارج بازه  -7/34و +7/34
قرارگرفتهاند»وتوانستهاندسهممعناداريدراندازهگیريسازهمربوطهايجادکنند.نتايج

نشان میدهد آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است
توسطاينابزارمحققشدهاست.لذاروابطبینسازههايامتغیرهايپنهانقابلاستناداست.
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شکل  .6تحلیل عاملي تأییدي مؤلفهي انگیزه استفاده از شبکه اجتماعي در حالت معنيداري
ضرایب استاندارد
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همانطور که مالحظه میگردد ،براي تمامی مقادير  tبیشتر از  7/34بوده است .بنابراين

کنندهي مؤلفهي انگیزه استفاده از شبکههاي
ن 
معنیداري کلیهي زير مؤلفههاي تبیی 
اجتماعی تأيید میگردد .که نشاندهنده قدرت رابطه بین مؤلفههاي انگیزه استفاده از
مشاهدهشده

عبارتديگر،دادههاي

قابلمشاهدهآناست.به
شبکههاياجتماعیومتغیرهاي 
تامیزانزياديمنطبقبرمدلمفهومیپژوهشاست .

شکل .9تحلیل عاملي تأییدي مؤلفهي انگیزه انطباق بین فرهنگي شبکه اجتماعي در حالت
معنيداري ضرایب استاندارد
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همانطور که مالحظه میگردد ،براي تمامی مقادير  tبیشتر از  7/34بوده است .بنابراين

کنندهي مؤلفهي انگیزه انطباق بین فرهنگی تأيید
ن 
معنیداري کلیهي زير مؤلفههاي تبیی 
میگردد.کهنشاندهندهقدرترابطهبینمؤلفههايانگیزهانطباقبینفرهنگیومتغیرهاي
مشاهدهشده تامیزانزياديمنطبقبرمدل

بهعبارتديگر،دادههاي
قابلمشاهده آناست .

مفهومیپژوهشاست .

شکل  .0تحلیل عاملي تأییدي مؤلفهي هویت فرهنگي در حالت معنيداري ضرایب استاندارد
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همانطور که مالحظه میگردد ،براي تمامی مقادير  tبیشتر از  7/34بوده است .بنابراين

معنیداريکلیهيزيرمؤلفههايتبیینکنندهيمؤلفهيهويتفرهنگیتأيید میگردد.که
قابلمشاهده آناست.
نشاندهندهقدرترابطهبینمؤلفههايهويتفرهنگیومتغیرهاي 
مشاهدهشدهتامیزانزياديمنطبقبرمدلمفهومیپژوهشاست 

عبارتديگر،دادههاي


به

بررسي ضرایب مسیر و آماره t
دراينتحقیقبهدلیلتعددمتغیرهايمستقلوبرايپاسخبهفرضیاتتحقیقوبرازشمدل
کطرف میزان انطباق
عبارتديگر ازي 

از مدل معادالت ساختاري استفادهشده است  
به
دادههاي پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی میشود که آيا از برازش مناسب
برخوردار  است و از طرف ديگر معناداري روابط بین متغیرها در اين مدل برازش يافته
آزمونمیشود.
جدول  .6بررسي تحلیل مسیرهاي مدل
مسیرها
عواملانگیزشیاستفادهبرمؤلفههايهويت
فرهنگی 
عواملانطباقبینفرهنگیبرمؤلفههايهويت
فرهنگی 
حضوروتعاملکاربربرمؤلفههايهويت
فرهنگی 
نوعشبکهياجتماعیبرمؤلفههايهويت
فرهنگی 

ضریب

مقدار
t

Pvalue

اولویت

نتیجه

 0/17

8/357

 0/0003

اول 

تأثیرگذار

0/33

3/353

 0/0003

سوم 

تأثیرگذار

0/33

8/313

 0/0003

دوم 

تأثیرگذار

0/71

3/381

0/070

مسیر

چهارم  تأثیرگذار
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نتایج و تحلیل فرضیههاي تحقیق
فرضیههاي H0و H1پژوهشباتوجهبهنتايجضرايبمسیر،مقدارآماره،tمقدارضريب
دستآمدهاست.مقدارtبرايپارامترهاباالي
به 
تعیینوسطحمعناداريحاصلهازجدول 3
محاسبهشدهاست .

7/34
:H0متغیرمستقلبرمتغیروابستهتأثیرندارد .
:H1متغیرمستقلبرمتغیروابستهتأثیردارد .
همانطور کهدرجدول 3مالحظهمیگردد،ضريبمسیراستانداردعواملانگیزشی

استفادهدانشجويانازشبکههاباهويتفرهنگیآنان،برابربا،0/17مقدارtبرابربا،8/357
و مقدار  P-valueکمتر از  0/03است ،نتیجه اينکه ،بین عوامل انگیزشی دانشجويان در
استفاده از شبکههاي اجتماعی با هويت فرهنگی دانشجويان ارتباط مثبتی وجود دارد و
عواملانگیزشیدراولويتتأثیرگذاريقراردارندبهطوريکه بیشترينتأثیر رابرهويت
فرهنگیدانشجويانمیگذارند .
ضريبمسیراستانداردعواملحضوروتعاملکاربرباهويتفرهنگیدانشجويان،
برابربا،0/33مقدار tبرابربا 8/313بودهومقدار P-valueکمتراز 0/03است.بنابراين،
بینعواملحضوروتعاملکاربرباهويتفرهنگیدانشجويانارتباطمثبتیوجوددارد.با
مدتزمان عضويت ،میزان استفاده ،میزان
توجه به نتايج جدول عوامل حضور و تعامل « 
فعالیتومشارکت»ازلحاظتأثیرگذاريبرهويتفرهنگیدراولويتدومقراردارند .
ضريبمسیراستانداردعواملانطباقبینفرهنگیباهويتفرهنگیدانشجويان،برابر
با،0/33مقدارtبرابربا3/353بودهومقدارP-valueکمتراز0/03است،نتیجهاينکه،بین
همانطور
عواملانطباقبینفرهنگیباهويتفرهنگیدانشجويانارتباطمثبتیوجوددارد .
کهدرجدولنشاندادهشدهاستعواملانطباقفرهنگیازلحاظتأثیرگذاريبرهويت
فرهنگیدراولويتسومقراردارند .
ضريب مسیر استاندارد نوع شبکهي اجتماعی مورداستفاده با هويت فرهنگی
دانشجويان ،برابر با  ،0/71مقدار  tبرابر با  3/381بوده و مقدار  P-valueکمتر از 0/03
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است ،بنابراين بین نوع شبکه اجتماعی مورداستفاده با هويت فرهنگی دانشجويان ارتباط
مثبتیوجوددارد.وباتوجهبهنتايججدولنوعشبکهکمترينتأثیر رابرهويتفرهنگی
میگذاردبهطوريکهاينمتغیرازلحاظتأثیرگذاريدراولويتچهارمقرارگرفتهاست .
نمودار7نیزخروجیهايآموسدرحالتضرايبعاملیاستانداردرانشانمیدهد،
درمتغیرانگیزهاستفادهازشبکهاجتماعیبهترتیبانگیزهاطالعيابیواطالعرسانیبابار
عاملی0/13بیشترين،خوداظهاريبابارعاملی0/43درمرتبهدوم،آزاديبیانبابارعاملی
 0/34درمرتبهسوم،تفريحوسرگرمیبابارعاملی 0/37درمرتبهچهارم،ارتباطوتعامل
بابارعاملی0/30درمرتبهپنجموفراغتوتنهائیبابارعاملی0/15درمرتبهششمانگیزه
استفادهقرارگرفتهاندوکنجکاويبابارعاملی 0/13کمترينانگیزهاستفادهبودهاست.
مدتزمان
همچنیندرمتغیرحضوروتعامل،میزاناستفادهازشبکههابابارعاملی ،0/33
عضويتبابارعاملی 0/35درصدومیزانفعالیتومشارکتبابارعاملی 0/83درصدبه
ترتیببیشترينعاملحضوروتعاملدانشجوياندرشبکهاجتماعیمیباشد.درمتغیرانگیزه
انطباقبینفرهنگی،انگیزههمراهیبافرهنگجهانیبابارعاملی0/47بیشترينوتمايلبه
فرهنگغرببابارعاملی 0/33درمرتبهدوم،بازانديشیفرهنگیدرباورهايفرهنگیبا
بار عاملی  0/31در مرتبه سوم ،گرايش به فرهنگ مدگرايی با بارعاملی  0/30در مرتبه
چهارمانگیزهانطباقبینفرهنگیقرارگرفتهاند.همچنینمخالفتدرمقابلفرهنگمسلط
جامعه با بار عاملی   0/11کمترين انگیزه انطباق بین فرهنگی بود .در متغیر نوع شبکه
اجتماعی شبکه اينستاگرام با بارعاملی  0/80نسبت به فیسبوک  0/11و تلگرام 0/17
بیشترين میزان استفاده را به خود اختصاص داده است .همچنین در مؤلفههاي هويت
فرهنگی نیز مؤلفه نظام اجتماعی با ضريب مسیر استاندارد  ،0/11نسبت به مؤلفه زبان با
ضريب مسیر استاندارد  ،0/41تأثیرپذيرتر میباشد .در مؤلفههاي نظام اجتماعی نیز نظام
آموزشی با بار عاملی استاندارد  ،0/88نظام اقتصادي با بار عاملی استاندارد  ،0/14نظام
خانوادگیبابارعاملیاستاندارد،0/13نظامسیاسی-حقوقیبابارعاملیاستاندارد0/45و
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نظام فرهنگی با بار عاملی استاندارد  0/58به ترتیب بیشترين تأثیر را از متغیرهاي وابسته
میپذيرد .



نمودار  .0مدل اصلي پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

بررسي برازش مدل
شاخصهاي مناسب مدل شامل » مجذور کاي    2کاي دوdf ،Df ،P-Value ،

2

،

قابلذکر اينکه از میان
 » SRMR ،IFI ،CFI ،GFI ،AGFI ،NFI ،RMSEAمیباشد  .
شاخصهاي مختلف و متعدد برازندگی مدل موردنظر ،ريشه میانگین مربعات خطاي
بودهومیتواننددرحدکفايتالزم،

معروفترين 

برآوردونیکويیبرازشازبهترينو
برازندگیمدلموردنظر راتعیینکنند.جدولزيرشاخصهايبرازندگیمدلتحلیلدر
مدلعلیتحقیقرانشانمیدهد:
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جدول  .9شاخصهاي برازش مدل تحقیق
شاخصهای برازش 

کای دو (  2

مقدار قابلقبول 

مقدار یافته پژوهش 

مطلوبیت 

-

 7085/131

تأيیدمدل 

-

0/0000

تأيیدمدل

 541

تأيیدمدل

 3/335

تأيیدمدل

) مجذور کای 

P-Value
( Dfدرجه آزادی)

2
df

0

3




2
df



RMSEA

RMSEA < 0.1

 0/013

تأيیدمدل

NFI

NFI > 0.8

 0/813

تأيیدمدل

AGFI
GFI

AGFI> 0.8
GFI> 0.8

 0/131

عدمتأيیدمدل


 0/834

تأيیدمدل

CFI

CFI > 0.8

 0/847

تأيیدمدل

IFI

IFI > 0.8

 0/843

تأيیدمدل

SRMR

هرچهبهصفرنزديکترباشد.

 0/711

تأيیدمدل

همانطور که مشخصههاي برازندگی جدول  5نشان میدهد مقدار آمارهي کاي-دو در

مدل 7085/131درجۀ آزاديمدل نیز برابر با 541استکهحاصلنسبت آنهابرابر با
قابلقبولقرارداردازطرفیديگرشاخصهايبرازندگی
3/335استکهدرحدودمقدار 
قابلقبول ومناسبقراردارندوشاخص
مدلمانند NFI،CFI،IFIو RMSEAدرحد 
SRMRنیز0/711است.بنابراينمدلنهائیموردتأيیدمیباشد .

بحث و نتیجهگیري
بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر هويت فرهنگی دانشجويان ايرانی عضو
پژوهش حاضر  
شبکههاياجتماعی«فیسبوک،تلگرامواينستاگرام»صورتپذيرفت.مطابقنظريهانگیزه
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کاتزکهضمنفعالانگاشتنمخاطب،برانگیزههايويدراستفادهازرسانهتأکیدمیکند
ودرمفروضاتپژوهشینیزبرارتباطانگیزههايمصرفکنندگانرسانههابامتغیرفرهنگی
تأکیدمیشودنتايجپژوهشحاضرنیزارتباطمعنیداربینانگیزههاياستفادهدانشجوياناز
شبکههابامؤلفههايهويتفرهنگیراتأيید میکند.ايننتايجدرمدلنهائینیزتأيیدشده
استبهطوريکهبهترتیبانگیزهاطالعيابیواطالعرسانیبابارعاملی0/17بیشترينتأثیر،
خودنمائیبابارعاملی  0/43درمرتبهدوم،آزاديبیانبابارعاملی 0/34درمرتبهسوم،
تفريحوسرگرمیبابارعاملی0/37درمرتبهچهارم،ارتباطوتعاملبابارعاملی0/30در
مرتبهپنجم و فراغت وتنهائیبا بار عاملی 0/15درمرتبهششمقرار گرفتهاند.همچنین
کنجکاويبابارعاملی 0/13کمترينتأثیر رابرمؤلفههايهويتفرهنگیدارد.درواقع
همزمان تعدادزياديازکاربراندر
تبادلاطالعاتدربسترشبکهبهدلیلامکانحضور 
سراسر دنیا و به جهت روحیه و عالقه شخصی دانشجويان ،برقراري ارتباط با ملیتهاي
فرهنگهاي آنان به شکلی گسترده باعث ساختمند شدن و

ديگر و آشنايی با 
چارچوببندي به فرهنگ و هويت فرهنگی دانشجويان میشود .ضمن اينکه بستر براي

مهمترين
ديدهشدنوخودنمائی ازطريقبارگذاريعکس،فیلم،مطلبو...کهيکیاز 
فعالیتها و مشارکتهاي دانشجويان در فضاي مجازي و امور مربوط به حريم شخصی
بهخوبی توانستهحوزهعمومیو
افرادراشاملمیشودفراهماست،چراکه فضايشبکهها 
خصوصیدانشجويانرامتأثرساختهوباايجادحوزهايمتعلقبهخودشخصتوانايیگريز
آنانازمحدوديتهايحوزهعمومیرا فراهمنمايد.شبکههاحتیبارفعمحدوديتهاو
برداشتن فیلترينگ احساس آزادي بیان بیشتري به دانشجويان میدهند تا فارغ از هر
محدوديتیابرازعقیدهنمودهودرزمینهحقوقوآزاديهايمشروعخودحقطلبینمايند.
بنابراينشبکههافراترازبعدابزاريوفناورانهآنوفارغازتوانمنديهاينوآورانهشانکه
توانستهاند پاسخگوي بسیاري از نیازهاي مغفول مانده دانشجويان ايرانی در دنیاي واقعی
بهصورت پديدهاي فرهنگی نمود يافتهاند و هويت فرهنگی دانشجويان را تغییر
باشند  ،
بهجز پژوهشابراهیمیوسالوريا()3073که نشان
دادهاند.درپژوهشهايموردبررسی  
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دادند زنان مسلمان ايرانی با انگیزه آزادي بیان از فیسبوک استفاده میکنند و محتواي
پروفايلآناننشانمیدهداينانگیزهبیشترينتأثیر رابرديدگاههايفرهنگیآنانداردو
پژوهش رضايی ،خلیلی اردکانی و ضابطیان ( )7531که نشان دادند در فیسبوک،
پژوهشها به

تاحدوديشاهدشکستهشدنمرزهايجنسیتیدوتايیزنانهستیم .درساير
انگیزهآزاديبیاناشارهنشدهاست.شايدبتواناختالفدريافتههاراناشیازبافتجامعه

بهعنوان جامعهايدرحالگذارازسنتومواجههبامدرنیتهوتجربهآندانست.
ايران ،
ساويرو چن()3073وکروچرورحمانی()3073نیزدريافتندارتباطوتعاملدرمحیط
شبکهها،کسباطالعاتوآشنايیبافرهنگهايجديدمیتواندتفاوتهايفرهنگیرا
آشکارسازدوهويتفرهنگیکاربرانراتحتتأثیرقراردهد .
نتايجتحقیقمطابقنظريهانطباق بینفرهنگیالینگروث کهمعتقداستانگیزههاي
انطباقبینفرهنگیدرفرهنگپذيريدخالتدارندوافرادبرايانطباقبافرهنگجديدو
دلخواه خود بايد تغییري در نگرش و الگوهاي رفتاري خود ايجاد کنند؛ نتايج پژوهش
حاضرنیزارتباطمعنیداربینانگیزههايانطباقبینفرهنگیومؤلفههايهويتفرهنگیرا
تأيید میکند.بهطوريکه هرچهدانشجويانباانگیزههايفرهنگیبیشتريدستبهانطباق
فرهنگیبزننداعتقاداتفرهنگیشانبیشترتغییرخواهديافت.بهطوريکه انگیزههمراهی
بافرهنگجهانیبابارعاملی 0/47بیشترينتأثیر رابرمؤلفههايهويتفرهنگیوتمايل
بهفرهنگغرببابارعاملی 0/33درمرتبهدوم،بازانديشیفرهنگیدرباورهايفرهنگی
بابارعاملی 0/31درمرتبهسوم،گرايشبهفرهنگمدگرايیبابارعاملی 0/30در مرتبه
چهارمقرارگرفتهاند.همچنینمخالفتدرمقابلفرهنگمسلطجامعهبابارعاملی0/11
نگونهقضاوت
کمترينتأثیررابرمؤلفههايهويتفرهنگیدارد.براساسنتايجمیتواناي 
یشدن امکانیبرايافزايشآگاهیهابهجايپذيرشمحضارزشهاوباورهاي
کردجهان 
یشدن فرهنگ ،هويت فرهنگی حذف نمیشود بلکه
فرهنگی است .در عرصه جهان 
خواسته يا ناخواسته درحرکت دوسويه تعامل و تقابل در جهت يکپارچه شدن و
يکسانسازي ارزشها پیش میروند ،و به همین دلیل نسل جوان دانشآموخته به مدد
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حضور در شبکهها در عین عالقهمندي به فرهنگ جهانی و آشنايی و کسب اطالعات
بهجايرفتارمنفعالنهدرمقابلباورهاي
گوناگونازسايرفرهنگهاازجملهفرهنگغرب ،
فرهنگی همواره با نگاهی انتقادي به برخی از باورها و ارزشهاي فرهنگ سنتی نگاه
میکند وسعیمیکندضمن بازانديشیدرمؤلفههايهويتفرهنگی وسرکوبکردن
برخیازباورهايسنتیخود،درراستاينیلبههويتفرهنگیدلخواهگامبرداردودر
مگیرندهباشدوعرصهکنشفرهنگیايشانازمداخلهخواستهوناخواسته
حوزهخودتصمی 
ديگرانبهدورباشدوازآنجائی که جامعهدربرخیمواردخواستههايفرهنگیآنانرا
کسو بهعنوان تريبون نشر
ناديده میگیرد؛ نقشآفرينی در شبکههاي اجتماعی از ي 
ديدگاههاودغدغههايفرهنگیشانمیباشدوازسويديگردررونديجبرانکنندهاذهان
بیشتريرادرگیرمیکندتا دغدغههايفرهنگیشکلمقاومت و معارضهجويی بهخود
گیردخصوصاًدرموردمسائلیکهدردنیايواقعیبهراحتینمیتوانمطرحکرد.کهيقیناً
پیامدهايمثبتومنفیآنبراليهاليههويتفرهنگیشانتأثیرگذاراست.درپژوهشتیلر
()3073وعاملی()3071نیزنتايجمشابهیحاصلشد آنهادريافتندهمراهیبافرهنگ
جهانیبیشترينتأثیر رابرهويتفرهنگیکاربرانوبهطبعتضعیفهويتدارد.همچنین
يافتههايکريسپ()3077نیز نشاندادافراديکهخودراازلحاظفرهنگیدرسطحپايین
میبینند در محیط شبکهها تمايل بیشتري براي آشنايی و همراهی با فرهنگ غرب و
مخالفتباارزشهاوباورهايفرهنگخودينشانمیدهندوتحتتأثیر رفتارانطباقی
قرار میگیرند .نتايج اين پژوهش مدگرايی را نیز بهعنوان يکی از عوامل تأثیرگذار بر
چيک از پژوهشهاي موردبررسی به
یکه در هی 
هويت فرهنگی نشان داده است درحال 
مدگرايیاشارهنشدهاست؛شايدبتواناختالفدريافتههاراناشیازمبحثمربوطبهنوع
پوشش در فرهنگ ايرانی -اسالمی و تأکید بر مسئله حفظ حجاب در چارچوبهاي
ارزشیواسالمیدرايراندانست.همچنینتغییرذائقهوسلیقهجواناندرنوعپوشش،به
سببتبلیغاتشبکهايوکسبآگاهیازآخرينمدهاسببشدهمدگرايیدرجواناناز
موضوعاتفرهنگیرايجمناقشهآمیزدردههاخیرباشد.
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نتايجمؤيد آناستمطابقنظريهکاشتفرهنگیجرجگربنرحضوروتعامل«میزان
مدتزمانعضويتومیزانمشارکتوفعالیت»باهويتفرهنگیکاربرانارتباط
استفاده ،
معنیداريداردوبرتغییرهويتفرهنگیمؤثر است.نتايجپژوهشحاضرنیزاينارتباط
معنیدارراتأيید می نمايد.چنانچهدرمدلنهائینشاندادهشدهاست،متغیرمیزاناستفاده
مدتزمان عضويت با بار عاملی  0/35درصد و میزان
از شبکهها با بار عاملی   ،0/33
مشارکتوفعالیتبابارعاملی 0/83درصدبهترتیببیشترينتأثیر رابرهويتفرهنگی
دانشجويان دارند .ورود جوانان دانشجو به دنیاي مدرن از دريچه فعالیت شبکهاي تبادل
بهندرتدردنیايواقعیرخمیدهدودرواقعمیتوان
میاننسلیومیانفرهنگیاستکه 
گفتحضوروتعاملدانشجوياندرشبکههاياجتماعیشکلگیرينوعیهويتفرهنگی
راامکانپذيرمیسازد؛هويتیکهبرمبنايمصرفخودرابرمیسازدودرشرايطکنونی
درقلمروذهنیدانشجويانوازچارچوبديوارهايخانههاصورتمیپذيردوتجربیات
فرهنگیجديديپیشرويآنانمیگذاردکهبهراحتی میتواندبرهويتفرهنگیآنان
تأثیرگذارباشد.نتايجپژوهشمهديزادهوعنبرين(،)7588قاسمیوعدلیپوروکیانپور
( ،)7537کیانپور ،عدلیپور و ملک احمدي ( ،)7535عدلیپور ،قاسمی و محمدتبار
( )7535نیز نشان داد بین متغیر حضور و تعامل در شبکه فیسبوک با هويت فرهنگی
جوانانرابطهمعناداريوجوددارد.
همچنیننتايجنشانمیدهدبیننوعشبکهمورداستفاده بامؤلفههايهويتفرهنگی
نیزارتباطمعنیداريوجودداردبهطوريکهشبکهاينستاگرامنسبتبهفیسبوکوتلگرام
انجامشدهدرخارجازکشور(ساويرو
ارتباطقويتريدارد.هرچنددربیشترپژوهشهاي 
چن3073،؛کروچرورحمانی3073،؛رويیووانگ)3073،بهتأثیر فیسبوکبرهويت
فرهنگی به دلیل غناي رسانهاي باالتر نسبت به ساير شبکهها تأکید شده است ،اما اين
اختالفدريافتههارامیتوانبهممنوعیتاستفادهازفیسبوکدرايرانمربوطدانستکه
باتوجهبهغنايرسانهايباالترهماستفادهوهمتأثیرپذيريآنبهطبعکمترازرسانههايی
استکهمنعقانونیندارند .
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درنهايت بايد،انگیزههايفرهنگپذيريدانشجويانرا جريانبسیارجديوهدفمند
از بازتعريف  زيستجهانمطلوبآنانبدانیمکهدرکنارفرارازمحدوديتهايفرهنگی
دنیايواقعیبهفضايمجازيگرايشيافتهوبرايپاسخگويیبهنیازهايفرهنگیخودبا
انگیزهتالشمیکنند.بنابراينالزماستپیشازهرگونه اقدامسیاستگذارانهدرحوزه
فرهنگی ،نیازها و انگیزههاي فرهنگپذيري دانشجويان شبکههاي اجتماعی به رسمیت
شناختهشودتابتواندرهردوفضايواقعیومجازينسبتبهپاسخگويیمناسببهآن
راهکارهاي عملی تدوين کرد ،در غیر اين صورت بايد همچنان در آينده شاهد عدم
وحدترويهدرارزشهايفرهنگیباشیم .
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