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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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عضو  یرانیا انیدانشجو یفرهنگ تیبر هو رگذاریعوامل تأث

تلگرام و  بوک،سی: فی)مطالعه مورد یاجتماع هایشبکه
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  چکیده
دهیبههايفرهنگینقشمهمیدرشکلمثابهبستريبرايانتقالپیامهاياجتماعیمجازيبهامروزهشبکه

عضو ايرانی دانشجويان فرهنگی هويت بر مؤثر عوامل بررسی باهدف پژوهشحاضر فرهنگدارند.

هاياجتماعینفرازدانشجويانپرمصرفشبکه583مجازيانجامشد.نمونهپژوهشهاياجتماعیشبکه

اند.انتخابشدهياايچندمرحلهگیريخوشهباشندکهبهشیوهنمونهمی«بوک،اينستاگراموتلگرامفیس»

اساسيافته بر است. ساخته محقق گرداورياطالعاتپرسشنامه حابزار متغیرهايمستقل بین وها ضور

هايانطباقبینفرهنگیدانشجويانبامتغیروابستههاياستفادهازشبکهوانگیزه،نوعشبکه،انگیزهتعامل

17/0دهدانگیزهاستفادهازشبکهباداريوجوددارد.نتايجتحلیلمسیرنشانمیهويتفرهنگیرابطهمعنی

کمترينتأثیررابرهويتفرهنگی71/0مسیردرصدضريبمسیربیشترينونوعشبکهاجتماعیباضريب

برطبقمدلنهائیبرازششدهدرمؤلفه دارد؛ نظاماجتماعیبا درصدضريب11/0هايهويتفرهنگی،

 ازمتغیرهايمستقلمی41/0مسیرنسبتبهزبانبا براساسدرصدضريبمسیربیشترينتأثیررا پذيرد.

ا هرگونه استپیشاز الزم سنتايج تصمیمگذارانهاستیقدام جهت، و حوزهگیريسازي در آتی هاي
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سويسشبکه از اجتماعی انگیزهگذاراناستیهاي و نیازها امر متولیان حوزهو در چه دانشجويان هاي

 هاوچهدرحوزهانطباقبینفرهنگیبهرسمیتشناختهشوند.استفادههدفمندازشبکه

 ..رگذاریعوامل تأث ان،یدانشجو ،یاجتماع هایشبکه ،یفرهنگ تیهو :ها واژهکلید
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 مقدمه 

شبکه بهامروزه اجتماعی اطالعات،هاي فناوري و ارتباطات ابزار قدرتمندترين عنوان

برايمیلیون عالئقوسالدستیابیبهاطالعاترا با نفر پذيرفرهنگیمتفاوتامکانقيها

است) بهAl Omoush, Yaseen & Almaaitah, 2012: 2391ساخته افرادطوري(؛ که

هايجديدوکامالًشانبهقلمروهايزمانیومکانیزندگیوبدونتغییرمحیطیراحتبه

فرهنگیحرکتمی تجربه از )متفاوتی برايCastells, 2011کنند استثنايی فرصتی و )

 ,Mao & Qianيابند)هاخصوصاًعرصهفرهنگیمیهايآزادانهدرتمامیعرصهانتخاب

می(2473 :2015 سبب ذهنی عزيمت اين ارزش؛ الگوها، رفتارهايشود و باورها ها،

شبکه در حضور دلیل به کاربران تازهفرهنگی پرتو در اجتماعی شودهاي نگريسته اي

(Ameli, 2017: 9) دادهپژوهش. نشان استفادهها گربنر کاشتفرهنگی نظريه طبق اند

هاياجتماعیتأثیراتیبرنگرشافرادنسبتبهاعتقاداتوباورهايازشبکهتمدیطوالن

گذاردهاتأثیرمیهابررفتارآنهاوتمايالتآنآناندارد.نگرشکاربرانبرتمايالتآن

تقارنديدگاه به منجر میو ها  :Christofides, Murise, & Desmaraise, 2009)شود

342; Stem & Tylor, 2007: 11.) 

هايخاصهاهستندکهصرفاًباويژگیاينشبکهرسدیمهرچنددرابتدايامربهنظر

تربايدبیانکرد،کاربرانسازند،امادرنگاهیدقیقخودبستررابرايتغییرفرهنگمهیامی

 شبکهنقشنيترمهمکه میآفرينان اجتماعی شبکههاي و معنیباشند آنان حضور با ها

هايخاصوارد(،باتمايالتوانگیزهSmoke, Andrew & et. al, 2011: 2325)يابدمی

میشبکه میها دست محتوا تولید به و انگیزهشوند شروعزنند، نیاز احساس با که اي

شودهدفیمیيسوبهآوردوموجبتنشوکنششود،سپسخواسترابهدنبالمیمی

تواندرفتاريکهمی(Lin & Lu, 2011: 1154است)هدفکهمحصولآن،رفتارنیلبه

ترينپاسخنیازهايمغفولماندهآناندردنیايواقعیباشد.کاتزدرنظريهانگیزهخودمهم

برآوردهساختنانگیزه دانداومعتقداستانگیزهريشهدريمخاطبمیهانقشرسانهرا

 بنابراين دارد فردي راشبکهکهیدرصورتنیازهاي آنان نیازهاي بتوانند اجتماعی هاي
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 :Sheldon & Bryant, 2016بگذارند)تأثیرتوانندبررفتارآنانمییخوببهبرآوردهسازند

90).

متأسفانه ايران شبکهباوجوددر از استفاده چشمگیر بیناستقبال در اجتماعی هاي

 هر از که 70مخاطبان، شبکه4ايرانی در نفر هستند عضو اجتماعی کهطوريبههاي

31درصددررتبهدومواينستاگرامبا53درصددررتبهنخست،تلگرامبا13بوکبافیس

اختصاصداده خود به را عضويتکاربران بیشترين Alexa, 2016;اند(درصد
سايت7

تلکام سیاست3)7531نیوز، عرصه در نی، به چندانی توجه مجازي فضاي وگذاري ازها

هاياجتماعیوتعامالتدرآندانشجوياندرپیوستنبهاينشبکهژهيوبهانگیزهمخاطبان

رسانه عرصه در فناوري تحوالت به منفی نگاه حقیقت در است. ونشده جديد هاي

نیازهادورکردهاستگونهنياماراازشناختعلمیتنهانهتوجهیبهنیازهايمخاطبانبی

هاکهدربسیاريازمواقعهمسوباهويتفرهنگیگذارياينشبکهتأثیررابرايبلکهزمینه

نمی ما نوريجوانان و است)کیا آورده فراهم باشد 7537مرادآبادي، و;3: بروجردي

 7531اياللی، می11: استدالل نیز ارتباطات علوم دانشمندان راستا همین در کنند(.

تفاوت انگیزه در فرهنگی شبکههاي از میاستفاده ايفا نقشمهمی اجتماعی کنندهاي

(Vasalou, Joinson, & Courvoisier, 2007: 720; Jackson & Wang, 2013: 912.)

داشتنيکسريمشخصهدرواقع وجامعهکاربرانبا هايهويتفرهنگیکهازخانواده

میخودکسبکرده دنیايمجازيیپا در فرصتاند، که بانويگذارند نیجهتآشنايی

فرهنگديگريفرهنگ با را فرهنگخود که پسزمانی يافت؛ مختلفخواهند هاي

می شباهتمقايسه تفاوتکنند و ها میموردبررسیها تفاوتقرار از و آگاهگیرد ها

می نردبانتکاملکهيیازآنجاشوند؛ سطحباالتر ازسطحپايینبه تمايلدارد انسانذاتاً

نبودحرکتکند،عواملمختلفیچوننبودآگاهیازداشته ويخودباورهايفرهنگی،

درسطحپايیننفساعتمادبه ممکناستسببشودفرهنگخودرا تريازفرهنگو...

هايمهمفرهنگسعیدردرکفرهنگهايمختلفجنبهوتحلیلتجزيهجديدببیندواز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.باشدیم3074 ،جوالي،37مربوطبهتاريخAlexa.آمارارائهشدهدرسايت7

.باشدیم7531 ،ارديبهشت،1.آمارارائهشدهدرسايتتلکامنیوزمربوطبهتاريخ3
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ورسومآدابفرهنگی،ورسومآدابها،جديدکردهوانگیزهاستقبالويادگیريازارزش

تقويتشود، بهتر خود برايدستیابیبه تفکراتفرهنگجديد احساساتو اجتماعی،

انطب الینگروثالزمه طبقنظريه هويتفرهنگیاستکه تغییر اقباماحصلاينفرايند،

 (.Sussman, 2002: 392باشد)فرهنگدلخواهمی

نیبنيدرا ايرانی خاطردانشجويان شبکهگسترهبه نسبتي گرايشبه و روابط ي

اتفرهنگیناشیازفضايتأثیرهاياجتماعیمجازي،بیشتربامسائلوبهشبکهعشانیوس

برهويتفرهنگیبکهشناختیاينشپیامدهايآسیبکهيطوربهمجازيدرگیرهستند ها

آفريندرآمدهاست.بنابراينپژوهشحاضريکوضعیتمسئلهعنوانبهدانشجويانايرانی

هاياجتماعیبرهويتفرهنگیدانشجويانايرانیعضوشبکهمؤثرباهدفبررسیعوامل

 بوک،اينستاگراموتلگرامانجامپذيرفت.فیس

 گذشتهمباني نظري و مروري بر مطالعات 

دريچه از که کلی توجیه يک دارد؛ وجود نظري استدالل نوع دو پژوهش اين در

نظريهرسانه با بودن محور و حضور به مرتبط اختصاصی هاي استفاده،»تعامل میزان

استفادهاستهاونوعشبکهمورددرشبکه«عضويتومیزانمشارکتوفعالیتزمانمدت

کاربر دريچه ديگرياز نظريهمحوو با بودن ور استفاده انگیزه هاياختصاصیمرتبطبه

هاست.انگیزهانطباقبینفرهنگیدرمحیطشبکه

 محور:استدالل نظري رسانه

نظريه رسانهدر مخاطبهاي بیمثابهبهمحور گیرندگان از کهانبوهی يکديگر با ارتباط

هاهستندشودواينرسانهگرفتهمیگیرند،درنظرپیامارسالیازرسانهقرارمیتأثیرتحت

هدايتمی را تمامیرفتارها مخاطبمنفعلوکه آن، در که اينديدگاه پیشینه نمايند.

هاوجوددارند،جستجواترسانهتأثیر،رابايددرنظرياتیکهدرموردشدهیمعرفاثرپذير

(.7،7533کرد)سورينوتانکارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Severin & Tankard 



 0033تابستان| 62شمارة |مهفتسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 072

 :0نظریه کاشت فرهنگي گربنر

اثررسانه اشکال درسطحنظريهکاشتيکیاز اينموضوعها مربوطبه و شناختیبوده

تواندبهباورهاوتلقیمخاطبانشکلهاتاچهحدمیاستکهقرارگرفتندرمعرضرسانه

نشان تا تبیینشدهاست؛ اشاعهبرايارائهالگويیازتحلیل، دهندهدهد؟نظريهکاشتبا

کنند.گربنرهايیباشدکهاساساًدرسطحبرداشتاجتماعی،عملمیسانهربلندمدتتأثیر

 نفوذ و لحاظعمق به رسانه که دارد نیرويفرهنگیقدرتمندياشمالحظهقابلعقیده ،

Raman & Harwood, 2008: 296)است رسانهازنظر(. ارائهگربنر به متمايل ها

همديدگاه هاي و واقعشیوبکمشکل از مخاطبانيکسان و هستند آنیت اساسها بر

فرهنگنیچننيا میمکانیسمی پذير تا گربنر میآنجاشوند. میپیش که گويد،رود

بهدلیلنظموهماهنگیکهدرارائهپیامدرطولرسانه گذاريتأثیرقدرتدارندزمانها

گربنربعدهادرپاسخبهدهندهجامعهدانست.راشکلهاآنبايدکهطوريبهفراوانیدارند؛

انتقاداتواردهبرنظريهکاشتمبنیبرلحاظنکردنسايرمتغیرهايمتداخلبرمخاطبان،

رابهايننظريه«تشديد»و«جرياناصلی»ايننظريهراموردتجديدقرارداد.ويدومفهوم

اصلیهنگامیرخشودکهجريانهادرنظرگرفتهمیاضافهکرد.بااينمفاهیماينواقعیت

هادرکاربرانمنجروتشديدزمانیرخدهدکهمیزانمواجههبارسانه،بهتقارنديدگاهمی

(7533دهدکهاثرکاشتدرگروهخاصیازجمعیتبیشترشود)سورينوتانکارد،می

میزان»کاربرتواناستنباطکردحضوروتعاملبراساسنظريهکاشتفرهنگیمی

مدتعضويتومشارکتوفعالیتاستفاده، شبکه« هاياجتماعیبرهويتفرهنگیدر

مؤثرکاربران استفاده، میزان چه هر فعالیتدرزمانمدتاست. مشارکتو عضويتو

تقارنديدگاهشبکه به فرهنگینیز متغیرهايمحیطیو هايهاياجتماعیافزايشيابدو

کاربربیشتراستوبرعکسهرچهمیزاناستفاده،يريپذتأثیرکاربرانمنجرشوداحتمال

شبکهزمانمدت در فعالیت و مشارکت و احتمالعضويت يابد کاهش اجتماعی هاي

کاربرکمتراست.يريپذتأثیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gerbner 
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 محوراستدالل نظري کاربر

شودکهنقشايفعالدرنظرگرفتهمیگیرندهمثابهبهمحور،مخاطبهايکاربردرنظريه

 تحتسازيداردوبراساسويژگیخالقومعنانسبتاً الزاماً هاياجتماعیوفرديخود،

(.برايرويکردمخاطبفعال7،7581گیرد)ويندالوهمکارانپیامارسالیقرارنمیتأثیر

کند،ابعادگردرمقابلرسانهمحسوبمیکنندهوانتخاببرنده،استفادهکهمخاطبرابهره

منابعمختلف شدهانیبگوناگونیدر معانیونظرانصاحبو برايفعّالبودنمخاطب، ،

اند.مفاهیممتفاوتیدرنظرگرفته

 6نظریه انگیزه کاتز

نظريهکالسیکانگیزهياهايیاستکهنگاهیفعالبهمخاطبدارد؛نظريهکاتزازنظريه

هممعروفاست،نخستینبارتوسط1کهبهنامنظريهنیازوخشنودي5استفادهوخشنودي

اصلیمدلايناستکهمخاطباننیازهايفرضشیمطرحشد.پ7315الیهوکاتزدرسال

يجابهشود.اينمدلايرفعمیايوغیررسانهمشخصیدارندکهبااستفادهازمنابعرسانه

رسانه تأثیر بر میاينکه اينموضوع به شود، متمرکز مخاطبان بر چهها مردم که پردازد

اينرسانههامیهايیازرسانهاستفاده رفعمیهاکدامنیازهايآنکنند، کندوبهچههارا

مقاصدگربهمیزانخشنوديمخاطبانرابههمراهدارد.ايننظريهباگذارازمقاصدارتباط

ايناساسشکلارتباط بر انگیزه بنابرايننظريه دارد؛ توجه مخاطبانگیر استکه گرفته

بهدنبالپیداکردنرسانهاندوآنفعال برايآنها هاهايیهستندکهبیشترينخشنوديرا

ايننظريهبااتخاذ برآوردهسازد.درجهاينخشنوديبستگیبهنیازهاوعاليقفرددارد.

مهمويکرديکارکردر رسانه، ارتباطاتو به ساختنگرايانه برآورده را تريننقشرسانه

هاهاايننیازهاوانگیزهبههرمیزانکهرسانهرونيداند.ازاهايمخاطبمینیازهاوانگیزه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.vindavel & et. al 

2. Katze 

3. Use and Gratifications 

4. Need and Gratifications 
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فراهممی همانمیزانموجباتخشنوديمخاطبرا به سازند، برآورده اينرا از کنندو

تأثیرطريقمیز و آنيريپذاناستفاده تعیینمیاز را  & Akpan, Akwaowoنمايند)ها

Nsikan, 2013: 63.) 

کاتزايننیازهارادرچهاردستهزيرقراردادند:

 «کسباطالعات،آگاهیوشناخت»نیازهايشناختی .7

 «تجاربعاطفی،لذتبخشیيازيبايیشناسانه»نیازهايعاطفی .3

 «تقويتاعتبار،اعتماد،ثباتپايگاه»بخششخصینیازهايانسجام .5

 (Katz, 1973: 513)«.فراغتوآسايش»نیازهايگريزازتنش .1

 0اي کاپلن و هاینلننظریه غناي رسانه

غناي از شبکه هرچه هاينلن و کاپلن نظري نگاه معاشرترسانهدر و باالترياي پذيري

کاربرانجواندارند.بنابراينکاربرانزمانهايمجازيبیشتريبرايبرخودارباشدجاذبه

شبکه در آنالين تعامالت صرف را خاصمیبیشتري تعاملاي هرچه درنمايند افراد

انبوهشبکه و بیشتر ديدگاهها نزديکی باشد، حرکتتر نیز و مشترکها و همسو هاي

ايرفتارفرهنگیبیشتررودالگوهترخواهدشد.بنابراينانتظارمیالگوهايرفتاريمحتمل

(Kaplan & Haenlein, 2010:62)تغییرکند.

 6فرهنگي الینگروثنظریه انطباق بین

پیدا معنا فرهنگی تنوع با محیطی در عمدتاً فرهنگی بین استانطباق الینگروثمعتقد

اند.بنابراينهايفرهنگیايازتفاوتکندهمهارتباطاتدارايدرجهکند.اوفرضمیمی

کندکهتبیینانطباقبینفرهنگیبايدازارتباطاتبینفرديآغازشوداوچنیناستداللمی

فرهنگینیزدراينمیاندخالتدادهشوند.بنابراينهرگاهکاربريوارديکيهازهیانگو

می اينترنتی اجتماعی بهشبکه شبکه اين اعضاي ساير با تعامل و ارتباط طريق از شود،

میهاتفاوت پی فرهنگی راحتي دارند کمتري تعصباتفرهنگی افراديکه دربرد تر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kaplan & Haenlein 

2. Ellingsworth 
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ودررابطهبرندیمهايجديدلذتکنندوازتعاملبافرهنگفرايندانطباقمشارکتمی

توانايی تعامالتاحساسهابا اين در )نفساعتمادبهيشخصیخود  & Sawyerدارند

Chen, 2012:162.) 

ازمتغیرهايدودستهمدلمفهومیپژوهشحاضرشامل،شدهارائهبهکمکنظريات

هايهويتفرهنگیدرارتباطمؤلفهاي،بامتغیروابستهايوغیرشبکهشبکه-مستقلاصلی

شبکهاندقرارگرفته به مرتبط اصلی متغیرهاي اول دسته . اجتماعی و»هاي حضور متغیر

انگیزهاستفاده»ايدومنیزمتغیرهايغیرشبکههستندودسته«تعاملونوعشبکهاجتماعی

باشند.می«وانگیزهانطباقبینفرهنگی

الزماستتامحققبهذکرتعاريفموردنظردرهرتحقیقیبرايروشنشدنمفاهیم

هايواقعیتتحقیقبپردازد،بنابرايندرتعريفمفاهیمبههمهجنبهموردنظرعملیونظري

درهايیکهازنظرمحققاصلاستبرگرفتهمیدهبلکهآنجنبهتوجهنشموردنظر شود.

 شود.اينقسمتبهتعريفنظريوسپسعملیاتیمفاهیمپرداختهمی

0شبکه اجتماعي مجازي
 

هايمبتنیبروباستکهبهکاربراناجازههاياجتماعیسرويسشبکهتعریف نظري:

پروفايلشخصیخودراداشتهباشند،خودرابهدهنددريکسیستممشخصومعینمی

ديگرانمعرفیکنند،اطالعاتشانرابهاشتراکبگذارندوباديگرانارتباطبرقرارکنند.از

می افراد طريق اين ارتباطارتباطشانتوانند همچنین و کرده حفظ را ديگران هايبا

(Ellison, Vitak & et al, 2014: 861)اجتماعیجديديراشکلدهند

شبکه:تعریف عملیاتي از شبکهمنظور پژوهشحاضر در اجتماعی اجتماعیهاي هاي

باشد.بوک،اينستاگراموتلگراممیعمومیغیرايرانیفیس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social Network Virtual 
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0هویت فرهنگي
 

اعتقاداتاستکهمردمايازارزشهويتفرهنگیمجموعهتعریف نظري: باورها، ها،

نماياندنسعیمی حفظو با آنکنند ها که بازشناسند، جوامع ساير از را نيترمهمخود

اجتماعیمؤلفه نظام جغرافیايفرهنگیو تاريخوحافظهفرهنگی، ديانت، هايآنزبان،

(.Levine, 2014: 502& Côté؛7531باشد)سايتشورايعالیانقالبفرهنگی،می

صرفاًدو3هاهويتفرهنگیدرپژوهشحاضربهدلیلبرخیمحدوديتتعریف عملیاتي:

زبانمؤلفه به اجتماعی5تعلق نظام آموزشی1و رويکردهاي از تلفیقی 3که سیاسی ،–

خانوادگی4حقوقی اقتصادي1، می8و شامل اسنادرا دقیق تحلیل و مطالعه از که شود.

 اساس»باالدستیجمهورياسالمیايران هايفرهنگیجمهورياسالمیسیاست،یقانون

احکامفرهنگیبرنامهايران،شاخص هايفرهنگیمصوبشورايعالیانقالبفرهنگی،

قرارگرفتهموردتوجههايهويتفرهنگیايرانیانمؤلفهکهدرراستاي«7533ششممرداد

است.شدهاستفاده

 3انگیزه استفاده از شبکه اجتماعي

 :تعريفنظري شناختیکششیکه جنبه در را به-کنشفرد نیاز رفتاريبرايبرآوردن

 .(Mouakket, 2015: 105)آوردیدرمهاياجتماعیبهحرکتاستفادهازشبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. cultural identity 

کنندگانبهداليلیتمايلندارنددراينزمینهصحبتمذهبیاست؛بنابراينشرکت.ايرانکشوريچنددينیوچند3

آموزدواجباريدرآننیست.البتهاينموردهايدينیرسمیکشوررانمیکنند.همچنینهرفردباهردينیآموزه

گیرد.امیدرمؤلفهزبانمتفاوتاستچونهرفردباهرزبانمادرياجباراًزبانفارسیرافر

3. Language 

4. Social System 

5. Educational 

6. Political & Legal 

7. Family 

8. Economic 

9. Motivation to Use the Network 
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اجتماعی،:تعریف عملیاتي شبکه از استفاده انگیزه از پژوهشگر اينپژوهشمنظور در

،تفريح3،کنجکاوي1رسانیاطالعيابیو،اطالع5،خودنمائی3،آزاديبیان7ارتباطوتعامل

تنهائی4وسرگرمی فراغتو انگیزهمی1و هاباشد. روشصورتبهياستفاده به کیفیو

مصاحبهحاصلشدهاست.

 8انگیزه انطباق بین فرهنگي

درجهتافزايشپذيرشتنوعوتغییردريک تعریف نظري: کششیکهتمايلفردرا

فرهنگ با تماس اثر در حرکتفرهنگ، مختلفبه ؛Berry, 2007)آوردیدرمهاي

Crisp & Turner, 2011: 246)

فرهنگی،تعریف عملیاتي: بین انطباق انگیزه از پژوهشگر منظور پژوهش اين در

فرهنگجهانیانگیزه با همراهی مانند انطباقی رفتار فرهنگغرب3هاي به تمايل ،70،

77بازانديشیانتقاديدرباورهايفرهنگی فرهنگمسلطجامعه، گرايشبه73مخالفتبا ،

انگیزهمی75مدگرايی باشد. فرهنگی انطباق مصاحبهصورتبههاي روش به و کیفی

است.شدهحاصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 مدل مفهومي پژوهش .0شکل 

 مطالعات پیشین

درافرادباتوجهبهتنوعفرهنگیمروريخودبهمسئلهانطباقمطالعه(در3077)7کريسپ

 مدلهاشبکهدر در او است.  -CPAG (Categorization- Processing پرداخته

Adaptation- Generalization)تناقضاتفرهنگیمی آيا نشانداد ايتواندانگیزهخود

بابرايگسترشقابلیتانطباق افراد تعامل بود نتايجتحقیقاتگويايآن باشد؟ پذيري

فرهنگ متفاوت لحاظهکیهنگامخصوصبههاي به کنند يکفرهنگاحساس افراد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Crisp 



 030|وهمکارانیفیمعصومهلط

 

ارزشنگرش درسطحپايینها، وهنجارها ترفرهنگیقراردارندبیشتردرتالشبرايها

باشند.انطباقتضادهاورفعتناقضاتفرهنگیمی

هاياجتماعیمجازيدرترکیب(درمطالعهمروريخودنشاندادشبکه3073)7تیلر

قدرت نفوذ با حرکتیرا اينسازيفرهنگآغازکردههمگنيسوبههايغربی، اندکه

ملت حرکتبرخی و جهان در ستیز و تضاد حرکتسببايجاد شکستويسوبهها

ايتعامالتشبکهواسطهبهکهطوريبههايشانشدهاست.تضعیفهويتفرهنگیوسنت

باشند.فرهنگجهانیمیافرادزياديدرسراسردنیادرتالشبرايهمگامیبا

هاياجتماعیدرانطباقشبکهتأثیر(درپژوهشخودبهبررسی3073)3ساويروچن

بین دانشجويان ديدگاه از فرهنگی شرقیبین شمال منطقه در دانشگاه يک المللی

هادرصددانشجويانبیانکردندارتباطوتعاملدرمحیطشبکه83پرداختند.متحدهاياالت

فرهنگفیسخصوصاً با آشنايی کسباطالعاتو بینبوک، فاصله توانسته هايجديد

هاوحتیدريگروهی،ارائهنظراتوديدگاههابحثدهد.شرکتدرفرهنگیراکاهش

سازگارنمايندومتحدهاياالتترخودرابافرهنگبرخیمواردانتقاداتسببشدهراحت

 برشکاففرهنگیغلبهکنند.

رحمانی و بررسینقشفیس3073)5کروچر پژوهشیبه در انطباقبین( بوکدر

 سال در فاز دو پژوهشدر 3004فرهنگیپرداختند. 3073و سال در شد. 3004انجام

اندازشدهمتحدهاياالتواردیتازگبهکه«اهلتسننوشیعه»نفرازمسلمانان333تعداد

نهادهايمذهبیودينی،ياهسازمان»گیريازطريقنمونه یردولتیغيهاسازمانمذهبی،

NGO نفرازهمانمسلمانانازطريقايمیل،531تعداد3073انتخابشدندودرسال«

نتايجتفاوت برايفازدومپژوهشدعوتشدند. شمارهتماسوبرنامهتلويزيونیمجدداً

بوکبرايدرزمینهاستفادهازفیس3073و3004درسالآمدهدستبهداربیننمراتمعنی

می نشان محیطفیسافزايشتعاملفرهنگیرا تعاملدر افزايشارتباطو وبوکدهد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tyler 

2. Sawyer& Chen 

3. Croucher & Rahmanin 
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هاسببافزايشتعامالتفرهنگیوتقويتهايجديددرطولاينسالبافرهنگيیآشنا

انطباقبینفرهنگیشدهاست.

ايهويتمجازيزنانمسلمان:مطالعهموردي(درمطالعه3073)7ابراهیمیوسالوريا

پروفايلنشان330وتحلیلتجزيهقراردادند.نتايجموردبررسیبوکراکاربرانايرانیفیس

کوتاهرنگیويهالباسپروفايلبا173پروفايلبدونحجابوتصاوير583ريتصاوداد

حجابیوآزاديفرهنگیاست.همچنینبهبیباشدکهاينامرشاهديبرتمايلافرادمی

کنند.بوکبرايحمايتازآزاديبیانوآزاديفرهنگیاستفادهمیزنانازمحتوايفیس

غرب به تمايل بیشتر مسلمان زنان داد نشان ونتايج دارند غرب فرهنگ و گرايی

نکهيباوجودا حجاب محسوبعنوانبهحفظ مسلمان زنان براي فرهنگی ارزش يک

هاپايبندنیستند.بهاينارزشهاآنشودمی

وانگ و 3073)3رويی اين به درسؤال( کاربران اجتماعی روابط دادند پاسخ

ريشهشبکه به توجه جغرافیايیمتفاوتچگونههايمکانهايفرهنگیوهاياجتماعیبا

فراهممیانطباقبینفرهنگیدانشجويان را دانشجويان آماريرا جامعه المللنیبآورد؟

بهدلیل.اکثردانشجويان7داد.نتايجنشانداديککالجدرشمالشرقآمريکاتشکیلمی

بوکنسبتبهاينستاگراموتلگرامتمايلبیشتريبهاستفادهازآندارندايفیسغنايرسانه

تع3 به آسان دسترسی براي دانشجويان با. انطباق طريق از فرهنگی و اجتماعی امالت

 پی يسازهمگنفرهنگغالبدر هستند. و5فرهنگی انطباق روند آنالين ارتباطات .

کند.سازگاريبافرهنگغالبراتسهیلمی

فضاي(3071)5عاملی در فرهنگی مسائل مشکالتو به مروريخود مطالعه در

استبسیاريازکاربراندرمواجههبافرهنگجديددادهمجازيپرداختهاست.نتايجنشان

همگن به میدست بیگانه فرهنگ با درسازي جدي تغییرات آن نتايج که زنند

ديدگاهورسومآداب تفکرات، احساسات، کاهش است. فرهنگخودي باورهاي و ها
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هايیازنمونهگرايیو....اخالقی،ازدواجمجازي،همجنسيهاارزشفرهنگی،فروپاشی

 مشکالتومسائلفرهنگیاست.

عنبرين)مهدي و با7588زاده اينترنترا از استفاده نحوه نوعو بینمیزان، رابطه )

يکعنوانبهتوان.اينترنترامی7هويتفرهنگیجوانانبررسیکردند.نتايجنشانداد:

تفادهازاينترنتبیشترباشد.هرچهمیزاناس3گذاربرهويتفرهنگیتلقینمود.تأثیررسانه

افزايشمی تضعیفهويتفرهنگی هويت5يابد. اينترنتبر از کاربران استفاده نحوه .

 گذاراست.تأثیرفرهنگی

( کیانپور و پور عدلی 7537قاسمی، بین دادند نشان پژوهشخود در زمانمدت(

اس در فعالیتکاربران میزانمشارکتو و استفاده میزان فیسعضويت، از بوکوتفاده

آنهويتدينی رابطهمعنادارمعکوسوبینواقعیتلقیکردنمحتوايفیسبوکوها

براينواقعیتداللتهاافتهيهويتدينیکاربرانرابطهمعنادارمثبتیوجوددارد؛همچنین

کنندبوکاستفادهمیداشتکهجوانانمتناسببانوعنیازهايدينیومذهبیخودازفیس

 گذارد.میهاتأثیرآنيدارنيدواينامربرشیوهوسبک

عدلیکیان ملکپور، و پور متغیر7535)احمدي دو بین علی رابطه پژوهشی در )

موردمطالعهبوکوتغییراتهويتمدرنجوانانشهراصفهانراحضوروتعاملدرفیس

مشارکتو میزان استفاده، میزان عضويت، زمان میزان بین داد نشان نتايج دادند. قرار

محتوايفیس تلقیکردن واقعی رابطهفعالیتو هويتمدرن و سويکاربران بوکاز

 معنادارمثبتیوجوددارد.

بوکبرهويتفرهنگیفیستأثیر(بابررسی7535پور،قاسمیومحمدتبار)عدلی

بینجوانا دستيافتند نتیجه اين به اصفهان میزانزمانمدتن استفاده، میزان عضويت،

معنادارومعکوسوجودمشارکتوفعالیتکاربرانفیس بوکوهويتفرهنگیرابطه

فرهنگیرابطهمعنادارومثبتیبوکوهويتداردوبینواقعیتلقیکردنمحتوايفیس

شودبوکباعثتضعیفهويتفرهنگیمیدرفیسوجوددارد.همچنینحضوروتعامل
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عضويتومیزانمشارکتوفعالیتکاربرانزمانمدتهرچهمیزاناستفاده،کهطوريبه

 شود.ترمیافزايشيابدهويتفرهنگیکاربرانضعیف

ايراکاربرحرفه30بوکپروفايلفیس(7531رضائی،خلیلیاردکانیوضابطیان)

نشانداد،ازمیانآمدهدستبهقراردادند.نتايجموردبررسیبهروشتحلیلمحتويکیفی،

رويکردخوشبینانهوبدبینانهبهحضورزناندرفیسدورويکردخوش بوک، تأيیدبینانه

کهزنانکاربرحرفهمی بدينمعنا شانبوکپروفايلفیسهايمختلفايدربخششود.

عکسپروفايلمانندپست کامنتهايرويوال، اسمپروفايل، تنظیماتخصوصی، ها،،

هايجنسیتیرايجکههويتزنانرااحساساتی،مطیع،،برخالفکلیشههاگروهدوستانو

وابستهوجذابنشانمی بهشیوهمنفعل، فعال،مستقل،دهد، هايمختلف،هويتخودرا

بوک،تاحدودياند.بنابرايندرفیستمندومنتقدشرايطاجتماعیموجود،نشاندادهقدر

شاهدشکستهشدنمرزهايجنسیتیدوتايیهستیم.

 روش پژوهش

-کیفی»اينپژوهشازلحاظهدفکاربرديونوعپژوهشبراساسروشازنوعترکیبی

است.«کمی بهروشکیفیوبا ازمصاحبهنیمهساختارمنددراينپژوهشابتدا استفاده

هايانطباقبینفرهنگیدردانشجويانهاياجتماعیوانگیزههاياستفادهازشبکهانگیزه

پرسشجمع از استفاده با روشکمیو سپسبه شاخصآوريو هايکمیبرآوردنامه

 آماري آنالیز و فصورتبهگرديده برآوردهاي روي بر استنباطی و انجامتوصیفی وق

 گرفتهاست.

فیسبوک،»هاياجتماعیجامعهآمارياينپژوهشرادانشجويانايرانیعضوشبکه

تلگرام و اينستاگرام » نمونه حجم دادند؛ دادهمنظوربهتشکیل کمیگردآوري هاي
خوشهصورتبه استانياچندمرحلهاي اول مرحله در ، به کشور کل خوشه3هاي

جناستان غربیومرکزيخوشههايشمالی، شرقی، هروبی، از درمرحلهدوم بنديشد.
خارجوخوشهخوشهمراکزاستان درمرحلهسومدانشجوياندانشگاهها هايبنديشدند.

 علمیپیامرازیغبه»تحتنظارتوزارتعلوم غیر–نور، انتفاعیکاربرديو » مرکز 3از
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«مشهدوتبريز-اصفهان-هرمزگان-تهران»هايتصادفیدانشگاهصورتبهاستانکشور
583نفردانشجوبافرمولکوکرانبهتعداد17337انتخابشدند.حجمنمونهبرايتعداد

هاياجتماعیکاربراندرفضايشبکهتوجهقابلنفرمحاسبهشد.باتوجهبهاهمیتحضور
تجربهسالکيکهحداقلپرمصرف،ازدانشجويانسؤاالتبراييافتنپاسخدقیقبراي

شبکه از فعال اطالعاتازاستفاده برايگرداوري شد. استفاده داشتند را اجتماعی هاي

3»امتیازي3پرسشنامهمحققساختهدرمقیاسلیکرت موافقمتا مخالفم7کامالً «کامالً
زهانطباقبینوتعامل،انگیزهاستفاده،انگیحضوراستفادهشد.اينپرسشنامهمتغیرمستقل،

هويتفرهنگی وابسته متغیر با اجتماعیرا شبکه نوع دادهموردسنجشفرهنگیو قرار
 است.

هايبرايتهیهابزارسنجشهويتفرهنگی،پژوهشگرضمنمطالعهمباحثوديدگاه
جمهوريیباالدستدرمبانیوچارچوبنظري،ازمطالعهوتحلیلدقیقاسنادشدهمطرح

ايرا اسالمی اساس»ن سیاستیقانون شاخص، ايران، هايهايفرهنگیجمهورياسالمی

«7533فرهنگیمصوبشورايعالیانقالبفرهنگی،احکامفرهنگیبرنامهششممرداد
قرارگرفتهاستفادهکردهاست.موردتوجههايهويتفرهنگیايرانیانمؤلفهکهدرراستاي

بعد پرسشنامهبراياطمینانازحصولروايیمحتوا، توزيع، قبلاز و تنظیمپرسشنامه از
روشضريبروايی70براي از استفاده با روايی و شد فرهنگیارسال خبرگان از نفر

7محتوايی مقدار ضريبآلفايکرونباخ87/0به با پايايیپرسشنامه است. شده محاسبه

آمدهاست:7متغیرهاياينتحقیقدرجدولتکتکآلفايکرونباخمحاسبهشد.

متغیرهاتکتکآلفايکرونباخ.7جدول
 آلفای کرونباخ نام متغیر

83/0حضوروتعامل

31/0 انگیزهاستفادهازشبکه

30/0 انگیزهانطباقبینفرهنگی

35/0 هاياجتماعینوعشبکه

81/0 هايهويتفرهنگیمؤلفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Content Validity Ratio 
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اينتحقیق در مقدار به 30/0آلفايکرونباخپرسشنامه شد. وتحلیلتجزيهبرايمحاسبه

آزمونکولموگروفاسمیرنوفداده از ابتدا استفادههادادهبرايبررسینرمالبودنها،

نیزتيدرنهايگرديد.تأيیدها،اقدامبهتحلیلعاملیگرديد.پسازاثباتنرمالبودنداده

نظروسنجشبرازشمدلازمدلمعادالتساختارياستفادهشد.برايآزمونفرضیاتمد

نرم نرمدادهلیوتحلهيتجزجهتمورداستفادهافزارهاي از ها باSpssافزار و شد استفاده

 يابیمدلارائهشدهاست.اعتبارAmosوlisrelافزارنرم

 هاوتحلیل داده تجزیه

 «اسمیرنوف –آزمون کولموگروف »الگو  يها آزمون نرمال بودن مؤلفه

 بودن کلموگروفاسمیرنوفاستفادهيهامؤلفهبرايبررسینرمال آزمون از الگو ابعاد

 باشد:زيرمیصورتبهها،فرضیهآماريگرديد.درتمامیآزمون

H0اندهاازجامعهنرمالآمدهداده»هانرمالهستند:داده» 

H1اندهاازجامعهنرمالنیامدهداده»هانرمالنیستند:داده»

معنی سطح مقدار چون تمامی در مؤلفهداري خطاي مقدار از باالتر پس03/0ها

 .باشندیمهايپژوهشهمگینرمالمؤلفهفرضصفرموردپذيرشاست.يعنی

 مدل اصلي تحقیق در تحلیل عاملي تأییدي و معادالت ساختاري

بررسیروايیدرمدلاندازه اعتبار»گیريبه پايايی« اعتماد»و متغیرهايپنهانتحقیقبا«

شود.دراينمدلمتغیرهايحضوروتعامل،میپرداخته7يتأيیداستفادهازتحلیلعاملی

هايانطباقبینهاياجتماعیوانگیزههاياستفادهازشبکههاياجتماعی،انگیزهنوعشبکه

هايهويتفرهنگیشاملنظاماجتماعیوزبانمؤلفهو«مستقل»زاونفرهنگیمتغیرهايبر

شوند.باشند.دراينمدلاعدادوياضرايببهدودستهتقسیممیمی«وابسته»زامتغیردرون

و«بیضی»گیريهستندکهروابطبینمتغیرهايپنهاناولتحتعنوانمعادالتاندازهدسته

 مستطیل»متغیرهايآشکار نشانمی« دراصطالحبارهايعاملیرا اينمعادالترا دهند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Confirmatory Factor Analysis 
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نشان معادالتساختاريهستندکه دوم دسته روابطبینمتغیرهايپنهانوگويند. دهنده

بهاينضرايبنیزضرايبمسیرباشندوبرايآزمونفرضیاتاستفادهمیپنهانمی شوند.

شود.گفتهمی

 نتایج تحلیل عاملي تأییدي

ازتحلیلعاملیتحلیلساختارپرسشنامهوکشفعواملتشکیلمنظوربه هرسازه دهنده

نتايجتحلیلعاملیشدهاستفادهيتأيید اولتأيیداست. بارهايعاملیمرتبه داد ينشان

اند،تمامیبارهايدرصدآزمونشده3هايتحقیقهمگیدرسطحخطايمربوطبهسازه

 اطمینان سطح در شده33عاملی معنادار % »اند tآماره بازه -34/7خارج +34/7و

اندقرارگرفته اندازهوتوانسته« نتايجاندسهممعناداريدر ايجادکنند. مربوطه گیريسازه

می نشان توسط محقق آنچه سنجشسؤاالتدهد قصد آنپرسشنامه استها داشته را

 هايپنهانقابلاستناداست.هايامتغیرزهتوسطاينابزارمحققشدهاست.لذاروابطبینسا
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داري اجتماعي در حالت معني ي انگیزه استفاده از شبکهتحلیل عاملي تأییدي مؤلفه. 6شکل 

 ضرایب استاندارد
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میطورهمان مالحظه که برايتمامیمقادير tگردد، از بنابراين34/7بیشتر است. بوده

کلیهمعنی داري زير مؤلفهي شبکهمؤلفهيکنندهنییتبهاي از استفاده انگیزه هايي

 نشانمیتأيیداجتماعی که گردد. بین رابطه قدرت ازمؤلفهدهنده استفاده انگیزه هاي

شدهمشاهدههاي،دادهديگرعبارتبهآناست.مشاهدهقابلاجتماعیومتغیرهاييهاشبکه

تامیزانزياديمنطبقبرمدلمفهومیپژوهشاست.


ي انگیزه انطباق بین فرهنگي شبکه اجتماعي در حالت تحلیل عاملي تأییدي مؤلفه.9شکل 

 داري ضرایب استانداردمعني
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میطورهمان مالحظه که برايتمامیمقادير tگردد، از بنابراين34/7بیشتر است. بوده

کلیهمعنی داري زير مؤلفهي مؤلفهيکنندهنییتبهاي فرهنگی بین انطباق انگیزه تأيیدي

هايانگیزهانطباقبینفرهنگیومتغیرهايمؤلفهدهندهقدرترابطهبینگردد.کهنشانمی

مشاهدهقابل میزانزياديمنطبقبرمدلشدهمشاهدههاي،دادهديگرعبارتبهآناست. تا

مفهومیپژوهشاست.

 داري ضرایب استانداردي هویت فرهنگي در حالت معنيتحلیل عاملي تأییدي مؤلفه .0شکل 
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میطورهمان مالحظه که برايتمامیمقادير tگردد، از بنابراين34/7بیشتر است. بوده

گردد.کهمیتأيیديهويتفرهنگیمؤلفهيکنندههايتبیینمؤلفهيزيرداريکلیهمعنی

آناست.مشاهدهقابلهايهويتفرهنگیومتغیرهايمؤلفهدهندهقدرترابطهبیننشان

تامیزانزياديمنطبقبرمدلمفهومیپژوهشاستشدهمشاهدههاي،دادهديگرعبارتبه

 tبررسي ضرایب مسیر و آماره 

شمدلدراينتحقیقبهدلیلتعددمتغیرهايمستقلوبرايپاسخبهفرضیاتتحقیقوبراز

 ساختاري معادالت مدل شدهاستفادهاز انطباقطرفکيازديگرعبارتبهاست میزان

میداده بررسی پژوهش مفهومی مدل و پژوهش مناسبهاي برازش از آيا که شود

برازشيافتهبرخوردار اينمدل در معناداريروابطبینمتغیرها طرفديگر از استو

 شود.آزمونمی

 تحلیل مسیرهاي مدل. بررسي 6جدول 

 

  

 مسیرها
ضریب 

 مسیر
مقدار 

t 

P-

value 
 نتیجه اولویت

هايهويتعواملانگیزشیاستفادهبرمؤلفه

فرهنگی
 گذارتأثیراول0003/0 17/0357/8

هايهويتعواملانطباقبینفرهنگیبرمؤلفه

فرهنگی
 تأثیرگذارسوم0003/0 353/3 33/0

هايهويتحضوروتعاملکاربربرمؤلفه

فرهنگی
 گذارتأثیردوم0003/0 313/8 33/0

هايهويتياجتماعیبرمؤلفهنوعشبکه

فرهنگی
 گذارتأثیرچهارم 070/0 381/3 71/0
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 هاي تحقیقنتایج و تحلیل فرضیه

،مقدارضريبtپژوهشباتوجهبهنتايجضرايبمسیر،مقدارآمارهH1وH0هايفرضیه

برايپارامترهابااليtاست.مقدارآمدهدستبه3تعیینوسطحمعناداريحاصلهازجدول

است.شدهمحاسبه34/7

H0ندارد.تأثیر:متغیرمستقلبرمتغیروابسته

H1دارد.تأثیر:متغیرمستقلبرمتغیروابسته

تانداردعواملانگیزشیگردد،ضريبمسیراسمالحظهمی3کهدرجدولطورهمان

،357/8برابرباt،مقدار17/0هاباهويتفرهنگیآنان،برابربااستفادهدانشجويانازشبکه

 مقدار P-valueو از بینعواملانگیزشیدانشجوياندر03/0کمتر اينکه، نتیجه است،

شبکه از واستفاده ارتباطمثبتی دانشجويان هويتفرهنگی با وهاياجتماعی دارد جود

برهويتتأثیربیشترينکهطوريبهگذاريقراردارندتأثیرعواملانگیزشیدراولويت را

گذارند.فرهنگیدانشجويانمی

هويتفرهنگیدانشجويان، با تعاملکاربر و ضريبمسیراستانداردعواملحضور

است.بنابراين،03/0ازکمترP-valueبودهومقدار313/8برابرباt،مقدار33/0برابربا

بینعواملحضوروتعاملکاربرباهويتفرهنگیدانشجويانارتباطمثبتیوجوددارد.با

تعامل و عواملحضور نتايججدول به میزانزمانمدت»توجه استفاده، میزان عضويت،

دومقراردارند.تياولوگذاريبرهويتفرهنگیدرتأثیرازلحاظ«ومشارکتفعالیت

ضريبمسیراستانداردعواملانطباقبینفرهنگیباهويتفرهنگیدانشجويان،برابر

است،نتیجهاينکه،بین03/0کمترازP-valueبودهومقدار353/3برابرباt،مقدار33/0با

طورهمانعواملانطباقبینفرهنگیباهويتفرهنگیدانشجويانارتباطمثبتیوجوددارد.

گذاريبرهويتتأثیرلنشاندادهشدهاستعواملانطباقفرهنگیازلحاظکهدرجدو

فرهنگیدراولويتسومقراردارند.

شبکه نوع استاندارد مسیر ضريب اجتماعی فرهنگیمورداستفادهي هويت با

 با برابر 71/0دانشجويان، مقدار ،t با بوده381/3برابر مقدار P-valueو از 03/0کمتر
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بن اجتماعیاست، ارتباطمورداستفادهابراينبیننوعشبکه هويتفرهنگیدانشجويان با

رابرهويتفرهنگیتأثیرمثبتیوجوددارد.وباتوجهبهنتايججدولنوعشبکهکمترين

گذاريدراولويتچهارمقرارگرفتهاست.تأثیرازلحاظاينمتغیرکهطوريبهگذاردمی

دهد،آموسدرحالتضرايبعاملیاستانداردرانشانمیهاينیزخروجی7نمودار

رسانیباباريابیواطالعدرمتغیرانگیزهاستفادهازشبکهاجتماعیبهترتیبانگیزهاطالع

درمرتبهدوم،آزاديبیانبابارعاملی43/0یعاملبیشترين،خوداظهاريبابار13/0عاملی

درمرتبهچهارم،ارتباطوتعامل37/0سرگرمیبابارعاملیدرمرتبهسوم،تفريحو34/0

درمرتبهششمانگیزه15/0درمرتبهپنجموفراغتوتنهائیبابارعاملی30/0بابارعاملی

قرارگرفته بارعاملیاستفاده است.13/0اندوکنجکاويبا بوده استفاده کمترينانگیزه

بابارعاملیمیزاناستفادهازشبکههمچنیندرمتغیرحضوروتعامل، زمانمدت،33/0ها

درصدبه83/0درصدومیزانفعالیتومشارکتبابارعاملی35/0عضويتبابارعاملی

باشد.درمتغیرانگیزهترتیببیشترينعاملحضوروتعاملدانشجوياندرشبکهاجتماعیمی

بیشترينوتمايلبه47/0جهانیبابارعاملیانطباقبینفرهنگی،انگیزههمراهیبافرهنگ

درمرتبهدوم،بازانديشیفرهنگیدرباورهايفرهنگیبا33/0فرهنگغرببابارعاملی

عاملی بارعاملی31/0بار فرهنگمدگرايیبا گرايشبه سوم، مرتبه مرتبهدر30/0در

خالفتدرمقابلفرهنگمسلطاند.همچنینمچهارمانگیزهانطباقبینفرهنگیقرارگرفته

 عاملی بار با شبکه11/0جامعه نوع متغیر در بود. فرهنگی بین انطباق انگیزه کمترين

 بارعاملی با اينستاگرام شبکه فیس80/0اجتماعی به 11/0بوکنسبت و 17/0تلگرام

 در همچنین است. داده اختصاص خود به را استفاده میزان هويتمؤلفهبیشترين هاي

ف مؤلفهرهنگینیز استاندارد ضريبمسیر اجتماعیبا 11/0نظام نسبتبه بامؤلفه، زبان

 استاندارد 41/0ضريبمسیر میتأثیر، پذيرتر در نظاممؤلفهباشد. نیز اجتماعی نظام هاي

 استاندارد عاملی بار با 88/0آموزشی استاندارد عاملی بار با اقتصادي نظام نظام14/0، ،

و45/0حقوقیبابارعاملیاستاندارد-،نظامسیاسی13/0ابارعاملیاستانداردخانوادگیب
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 عاملیاستاندارد بار فرهنگیبا ترتیببیشترين58/0نظام متغیرهايوابستهتأثیربه از را

پذيرد.می


 مدل اصلي پژوهش در حالت ضرایب استاندارد .0نمودار 

 بررسي برازش مدل

شاخص شامل مناسبمدل هاي کايمجذور« دو، ،،P-Value،Dfکاي

RMSEA ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFI ،IFI ،SRMR می« میانذکرقابلباشد. از اينکه

شاخص مدل برازندگی متعدد و مختلف خطايموردنظرهاي مربعات میانگین ريشه ،

تواننددرحدکفايتالزم،بودهومینيترمعروفبرآوردونیکويیبرازشازبهترينو

تعیینکنند.جدولزيرشاخصموردنظربرازندگیمدل هايبرازندگیمدلتحلیلدررا

 دهد:مدلعلیتحقیقرانشانمی

2df

2
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 هاي برازش مدل تحقیقشاخص . 9جدول 

مطلوبیتمقدار یافته پژوهشقبول مقدار قابلهای برازششاخص

تأيیدمدل131/7085-( مجذور کایکای دو )

P-Value - 0000/0 تأيیدمدل 

Df )درجه آزادی( 
 تأيیدمدل541


 تأيیدمدل335/3

RMSEA RMSEA < 0.1 013/0تأيیدمدل 

NFI NFI > 0.8 813/0تأيیدمدل 

AGFI 

GFI 

AGFI> 0.8 

GFI> 0.8 

131/0

834/0

 مدلديیتأعدم

 تأيیدمدل

CFI CFI > 0.8 847/0تأيیدمدل 

IFI IFI > 0.8 843/0تأيیدمدل 

SRMR .تأيیدمدل711/0 هرچهبهصفرنزديکترباشد 

مشخصهطورهمان آمارهنشانمی5هايبرازندگیجدولکه مقدار در-يکايدهد دو

131/7085مدل با برابر آزاديمدلنیز آناستکهحاصلنسبت541درجۀ باها برابر

هايبرازندگیقرارداردازطرفیديگرشاخصقبولقابلاستکهدرحدودمقدار335/3

IFIمانندمدل ،CFI ،NFIوRMSEAومناسبقراردارندوشاخصقبولقابلدرحد

SRMRباشد.میتأيیداست.بنابراينمدلنهائیمورد711/0نیز

 گیريبحث و نتیجه

 منظوربهپژوهشحاضر عوامل عضومؤثربررسی ايرانی دانشجويان هويتفرهنگی بر

صورتپذيرفت.مطابقنظريهانگیزه«بوک،تلگرامواينستاگرامفیس»هاياجتماعیشبکه

2

0

df

23
2


df
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کندمیتأکیدهايويدراستفادهازرسانهکاتزکهضمنفعالانگاشتنمخاطب،برانگیزه

هابامتغیرفرهنگیکنندگانرسانههايمصرفزهودرمفروضاتپژوهشینیزبرارتباطانگی

هاياستفادهدانشجويانازداربینانگیزهشودنتايجپژوهشحاضرنیزارتباطمعنیمیتأکید

دشدهيیتأکند.ايننتايجدرمدلنهائینیزمیتأيیدهايهويتفرهنگیرامؤلفههاباشبکه

،تأثیربیشترين17/0رسانیبابارعاملیيابیواطالعبهترتیبانگیزهاطالعکهطوريبهاست

بار بارعاملی43/0یعاملخودنمائیبا درمرتبهسوم،34/0درمرتبهدوم،آزاديبیانبا

در30/0درمرتبهچهارم،ارتباطوتعاملبابارعاملی37/0تفريحوسرگرمیبابارعاملی

ع بار تنهائیبا فراغتو پنجمو گرفته15/0املیمرتبه مرتبهششمقرار همچنیندر اند.

بارعاملی برتأثیرکمترين13/0کنجکاويبا درواقعمؤلفهرا هايهويتفرهنگیدارد.

تعدادزياديازکاربراندرزمانهمتبادلاطالعاتدربسترشبکهبهدلیلامکانحضور

شخصیدانشجويان، عالقه و جهتروحیه به و دنیا ملیتسراسر هايبرقراريارتباطبا

 با آشنايی و ساختيهافرهنگديگر باعث گسترده شکلی به وآنان شدن مند

میيبندچارچوب هويتفرهنگیدانشجويان فرهنگو برايبه بستر اينکه ضمن شود.

نيترمهمازطريقبارگذاريعکس،فیلم،مطلبو...کهيکیازیخودنمائديدهشدنو

فعالیت مشارکتها حريمشخصیو مربوطبه امور فضايمجازيو هايدانشجوياندر

توانستهحوزهعمومیویخوببههافضايشبکهچراکهشودفراهماست،افرادراشاملمی

ايمتعلقبهخودشخصتوانايیگريزساختهوباايجادحوزهمتأثرخصوصیدانشجويانرا

هاوهاحتیبارفعمحدوديتفراهمنمايد.شبکههايحوزهعمومیراآنانازمحدوديت

می دانشجويان به بیشتري بیان آزادي احساس فیلترينگ هربرداشتن از فارغ تا دهند

طلبینمايند.هايمشروعخودحقمحدوديتیابرازعقیدهنمودهودرزمینهحقوقوآزادي

شانکههاينوآورانهفارغازتوانمنديهافراترازبعدابزاريوفناورانهآنوبنابراينشبکه

دنیايواقعیتوانسته ايرانیدر دانشجويان مانده نیازهايمغفول پاسخگويبسیارياز اند

 يافتهپديدهصورتبهباشند، نمود فرهنگی تغییراي را دانشجويان فرهنگی هويت و اند

درپژوهشداده )پژوهشابراهیمیوسجزبهموردبررسیهاياند. نشان(که3073الوريا
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فیس از آزاديبیان انگیزه ايرانیبا میدادندزنانمسلمان محتوايبوکاستفاده کنندو

هايفرهنگیآنانداردورابرديدگاهتأثیردهداينانگیزهبیشترينپروفايلآناننشانمی

( ضابطیان و اردکانی خلیلی رضايی، دادند7531پژوهش نشان که فیس( بوک،در

بههاپژوهشدرسايرتاحدوديشاهدشکستهشدنمرزهايجنسیتیدوتايیزنانهستیم.

هاراناشیازبافتجامعهانگیزهآزاديبیاناشارهنشدهاست.شايدبتواناختالفدريافته

 وتجربهآندانست.جامعهعنوانبهايران، مدرنیته با ايدرحالگذارازسنتومواجهه

(نیزدريافتندارتباطوتعاملدرمحیط3073(وکروچرورحمانی)3073چن)ساويرو

هايفرهنگیراتواندتفاوتهايجديدمیها،کسباطالعاتوآشنايیبافرهنگشبکه

قراردهد.تأثیرآشکارسازدوهويتفرهنگیکاربرانراتحت

انطباقبینفرهنگیالینگروث معتقداستانگیزهنتايجتحقیقمطابقنظريه هايکه

انطباقبینفرهنگیدرفرهنگپذيريدخالتدارندوافرادبرايانطباقبافرهنگجديدو

نتايجپژوهش کنند؛ ايجاد الگوهايرفتاريخود نگرشو تغییريدر بايد خود دلخواه

فرهنگیراهايهويتمؤلفههايانطباقبینفرهنگیوداربینانگیزهحاضرنیزارتباطمعنی

هايفرهنگیبیشتريدستبهانطباقهرچهدانشجويانباانگیزهکهطوريبهکند.میتأيید

انگیزههمراهیکهطوريبهشانبیشترتغییرخواهديافت.فرهنگیبزننداعتقاداتفرهنگی

هايهويتفرهنگیوتمايلمؤلفهرابرتأثیربیشترين47/0بافرهنگجهانیبابارعاملی

درمرتبهدوم،بازانديشیفرهنگیدرباورهايفرهنگی33/0بهفرهنگغرببابارعاملی

مرتبهدر30/0درمرتبهسوم،گرايشبهفرهنگمدگرايیبابارعاملی31/0بابارعاملی

بارعاملیچهارمقرارگرفته همچنینمخالفتدرمقابلفرهنگمسلطجامعهبا 11/0اند.

قضاوتگونهنياتواننتايجمیبراساسهايهويتفرهنگیدارد.مؤلفهابررتأثیرکمترين

هاوباورهايپذيرشمحضارزشيجابههاامکانیبرايافزايشآگاهیشدنیجهانکرد

 عرصه در است. نمیشدنیجهانفرهنگی حذف فرهنگی هويت بلکهفرهنگ، شود

 ناخواسته يا وهيدوسودرحرکتخواسته شدن يکپارچه جهت در تقابل و تعامل

ارزشيکسان پیشمیسازي دانشها جوان نسل دلیل همین به و مددروند، به آموخته
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شبکه در عالقهحضور عین در کسباطالعاتها و آشنايی و فرهنگجهانی به مندي

باورهايرفتارمنفعالنهدرمقابليجابهفرهنگغرب،ازجملههاگوناگونازسايرفرهنگ

ارزش و باورها از برخی به انتقادي نگاهی با همواره نگاهفرهنگی فرهنگسنتی هاي

کندوسعیمیمی هايهويتفرهنگیوسرکوبکردنمؤلفهکندضمنبازانديشیدر

برخیازباورهايسنتیخود،درراستاينیلبههويتفرهنگیدلخواهگامبرداردودر

باشدوعرصهکنشفرهنگیايشانازمداخلهخواستهوناخواستهرندهیگمیتصمحوزهخود

هايفرهنگیآنانراجامعهدربرخیمواردخواستهکهیآنجائديگرانبهدورباشدواز

می نقشناديده شبکهگیرد؛ در آفرينی از اجتماعی نشربونيترعنوانبهسوکيهاي

کنندهاذهانازسويديگردررونديجبرانباشدوشانمیهايفرهنگیهاودغدغهديدگاه

درگیرمی دغدغهبیشتريرا معارضهکندتا جويیبهخودهايفرهنگیشکلمقاومتو

توانمطرحکرد.کهيقیناًنمییراحتبهگیردخصوصاًدرموردمسائلیکهدردنیايواقعی

گذاراست.درپژوهشتیلرتأثیرشانهويتفرهنگیهيالهيالپیامدهايمثبتومنفیآنبر

وعاملی)3073) نتايجمشابهیحاصلشد3071( نیز آن( فرهنگها دريافتندهمراهیبا

رابرهويتفرهنگیکاربرانوبهطبعتضعیفهويتدارد.همچنینتأثیرجهانیبیشترين

پايیننشاندادافراديکهخودراازلحاظفرهنگیدرسطح(نیز3077هايکريسپ)يافته

شبکهمی محیط در وبینند فرهنگغرب با همراهی و آشنايی براي بیشتري تمايل ها

ارزش باورهايفرهنگخودينشانمیمخالفتبا و انطباقیتأثیردهندوتحتها رفتار

می گیرند.قرار نیز را پژوهشمدگرايی اين عنوانبهنتايج عوامل از برتأثیريکی گذار

نشان استهويتفرهنگی کهیدرحالداده پژوهشکيچیهدر از بهموردبررسیهاي

هاراناشیازمبحثمربوطبهنوعمدگرايیاشارهنشدهاست؛شايدبتواناختالفدريافته

فرهنگايرانی -پوششدر و تأکیداسالمی چارچوبمسئلهبر در حجاب هايحفظ

،بهذائقهوسلیقهجواناندرنوعپوششارزشیواسالمیدرايراندانست.همچنینتغییر

گرايیدرجوانانازايوکسبآگاهیازآخرينمدهاسببشدهمدسببتبلیغاتشبکه

 آمیزدردههاخیرباشد.موضوعاتفرهنگیرايجمناقشه
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میزان»آناستمطابقنظريهکاشتفرهنگیجرجگربنرحضوروتعاملديمؤنتايج

باهويتفرهنگیکاربرانارتباط«ويتومیزانمشارکتوفعالیتعضزمانمدتاستفاده،

است.نتايجپژوهشحاضرنیزاينارتباطمؤثرداريداردوبرتغییرهويتفرهنگیمعنی

نمايد.چنانچهدرمدلنهائینشاندادهشدهاست،متغیرمیزاناستفادهمیتأيیدداررامعنی

شبکه از عاملی بار با زمانمدت،33/0ها عاملی بار با میزان35/0عضويت و درصد

برهويتفرهنگیتأثیردرصدبهترتیببیشترين83/0مشارکتوفعالیتبابارعاملی را

فعالیتشبکه دريچه از دنیايمدرن به دانشجو جوانان ورود دارند. ايتبادلدانشجويان

توانمیدرواقعدهدواقعیرخمیدردنیايوندرتبهمیاننسلیومیانفرهنگیاستکه

گیرينوعیهويتفرهنگیهاياجتماعیشکلگفتحضوروتعاملدانشجوياندرشبکه

سازدودرشرايطکنونیسازد؛هويتیکهبرمبنايمصرفخودرابرمیپذيرمیراامکان

تجربیاتپذيردوهاصورتمیدرقلمروذهنیدانشجويانوازچارچوبديوارهايخانه

تواندبرهويتفرهنگیآنانمییراحتبهگذاردکهفرهنگیجديديپیشرويآنانمی

پورپوروکیان(،قاسمیوعدلی7588)نيعنبرزادهوگذارباشد.نتايجپژوهشمهديتأثیر

کیان7537) عدلی(، )پور، ملکاحمدي و عدلی7535پور محمد(، و قاسمی تبارپور،

نشا7535) نیز فیس( شبکه در تعامل و حضور متغیر بین داد هويتفرهنگین بوکبا

 جوانانرابطهمعناداريوجوددارد.

مورداستفادهدهدبیننوعشبکههمچنیننتايجنشانمی هايهويتفرهنگیمؤلفهبا

بوکوتلگرامشبکهاينستاگرامنسبتبهفیسکهطوريبهداريوجودداردنیزارتباطمعنی

درخارجازکشور)ساويروشدهانجامهايدربیشترپژوهشهرچندتريدارد.ارتباطقوي

بوکبرهويتفیستأثیر(به3073؛رويیووانگ،3073؛کروچرورحمانی،3073چن،

رسانه غناي دلیل به شبکهفرهنگی ساير نسبتبه باالتر اي اينتأکیدها اما است، شده

بوکدرايرانمربوطدانستکهتوانبهممنوعیتاستفادهازفیسرامیهااختالفدريافته

هايیآنبهطبعکمترازرسانهيريپذتأثیرايباالترهماستفادهوهمباتوجهبهغنايرسانه

استکهمنعقانونیندارند.
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جريانبسیارجديوهدفمندپذيريدانشجويانراهايفرهنگبايد،انگیزهتيدرنها

هايفرهنگیزيستجهانمطلوبآنانبدانیمکهدرکنارفرارازمحدوديتفيبازتعراز

دنیايواقعیبهفضايمجازيگرايشيافتهوبرايپاسخگويیبهنیازهايفرهنگیخودبا

بنابراينالزماستپیشازانگیزهتالشمی گذارانهدرحوزهاقدامسیاستهرگونهکنند.

انگ و نیازها فرهنگیزهفرهنگی، شبکههاي دانشجويان رسمیتپذيري به اجتماعی هاي

شناختهشودتابتواندرهردوفضايواقعیومجازينسبتبهپاسخگويیمناسببهآن

 غیر در کرد، تدوين عملی عدمصورتنياراهکارهاي شاهد آينده در همچنان بايد

هايفرهنگیباشیم.وحدترويهدرارزش
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