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Adolescents today live in a cultural world whose boundaries are more
blurred than ever before due to their constant presence on social media. The
media and technological means of communication have increasingly
provided indirect exposure to other cultures. And this situation puts the
adolescent in a situation where he has to face challenges over his identity
and definition. The identity formed in each person has a specific type and
style, which is called identity style. Identity styles are the scale and degree of
distinction that can be made between individuals. In this regard, Brzezinski
(1992) considers identity styles to include information, normative,
confusing, and commitment. In this regard, the present study seeks to
investigate the relationship between attitudes toward social media and
identity styles in adolescents aged 12 to 18 years using an online survey
method and a statistical sample of 1065 people. It was 0.82. The results
indicate that there is a significant relationship between confused identity and
commitment and attitude to social media and the hypothesis of a relationship
between informational and normative identity style with attitude to social
media has been rejected
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مطالعه رابطه نگرش به رسانههای اجتماعی با سبکهای
هویتی نوجوانان
فاطمه نوری راد

تاریخ ارسال33/30/71 :

هادی خانیکی



دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
گذشته مرزهايش نامشخص است .رسانهها و ابزارهاي فناورانه ارتباطی مواجهه غیرمستقیم فرهنگهاي
یدهدکهناچاراستدرگیر
مهیاکردهاند؛واينموقعیت،نوجوانرادرشرايطیقرارم 

ديگررابیشازپیش
شکلگرفته در هر فردي از نوع و سبک خاصی
چالشهايی بر سر هويت و تعريف خود شود .هويت  

.سبکهايهويتی،همانمقیاسومیزان

یشود
برخورداراست؛کهتحتعنوانسبکهايهويتی1نامیدهم 


تاریخ پذیرش33/31/71 :

یکنندکهبیشاز
بهواسطهحضوردائمیدررسانههاياجتماعیدرزيستجهانیزندگیم 
نوجوانانامروز 

سبکهاي هويتی
یتوان درمیانافرادقائلشد.دراينخصوص،برزونسکی ،)1992( 2
تمايزياستکهم 
اجتماعیباسبکهاي هويتیرادرنوجوانان 12تا 11سالهباروشپیمايش

رابطهبیننگرشبهرسانههاي 

اندازهگیري پرسشنامه استاندارد برزونسکی و محقق
آنالين و نمونه آماري  1665نفر بررسی کند .ابزار  
ساختهاست .نتايجپژوهشحاکیازآناستکهباتوجهبهآزمون کولوموگرف– اسمیرنفو سطح
دادههايپژوهشنرمالوازآزمونهايپارامتريکاستفادهشد.باتوجهبه
دستآمدهباالي 6/5
به 
معناداري 

ISSN: 2538-2209

یداند .بهايناعتبارپژوهشحاضردرصدداست
رامشتملبراطالعاتی،3هنجاري،4سردرگم 5ومتعهد 6م 

آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداري  6/5بین هويت سردرگم و متعهد و نگرش به رسانههاي

1. Identity Styles
2. Berzonesky
3. Informative
4. Normative
5. Diffuse
6. Commitment

eISSN: 2476-6550

نويسندهمسئول fateme.noorirad@yahoo.com:
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اجتماعیرابطهمعناداروجودداردوفرضوجودرابطهبینسبکهويتیاطالعاتیوهنجاريبانگرشبه
رسانههاياجتماعیردشدهاست.


کلیدواژهها :هویت ،سبکهای هویتی ،نگرش به رسانههای اجتماعی ،نوجوانان.
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مقدمه
میگذرد و ايده اتصال ،قدرت
زندگی امروز جوامع در غوطهوري در تماس مداوم  ،
شود.بههمینترتیبدرگیريبارسانههاي


وواردحوزهفرهنگمی
یيابد 
تعیینکنندگیم 
وتبديلبهپديدهايفرهنگیاجتماعی

یماند 
اجتماعی،يکفرآيندفناورانهصرفباقینم 
یشود .
م 
شکلدهی به فرهنگ و هويت نوجوانان ،به منابع اصلی و
رسانههاي اجتماعی در  
اند.فرهنگديجیتالرسانههايجديدبرذوق،سلیقه،الگوهايارتباطیو


مسلطتبديلشده
نیزنیازهاوارزشهاتأثیرگذاشتهاست.درحالحاضر،رسانههاياجتماعیالزاماتجدي
هاينوجوانانپديدآوردهاستکهازآنجملهمیتوانبهتقويت


رابرايخردهفرهنگ
فرديت ،استقالل عمل و انتخاب گري ،سیال و متکثر ساختن هويت ،خصوصی کردن
دنیاي زندگی  ،ايجاد تمايز وارزشمند ساختنآنواهمیت يافتنفزاينده سبک زندگی
رسانههاي
اشارهکرد.بههمینترتیبپیشگامینوجوانانوجواناندراستفادهازقابلیتهاي 
رسانهها،الگوهايارتباطیجديديرادرمیان
نوومهارتبیشترآناندراستفادهازاين  
بهويژهخانواده)وعمومیرادربر
آنهاشکلدادهکهامتدادآن،هردوحوزهخصوصی( 

یگیرد(.ذکايیوولیزاده .)1311،
م 
کودکان و نوجوانان بین  12تا  11سالگی  -بهعنوان نسلی با بیشترين استفاده از
شدهاند(.کراتوهمکاران«.)1991،نسلشبکه»( Net
اينترنتازاواخردهه1996شناخته 
« )Generationنسل هزاره» ( )Millenium Generationو «اهالی ديجیتال» ( Digital

( )nativeتاپسکات 1991پرنسکی)2661درتوصیف گروهبزرگیاز نوجوانان کهدر
عصر اينترنت رشد کردهاند و از کودکی در معرض محیط رسانهاي غنی قرار داشتهاند
همدوره کامپیوتر و ارتباطات
میشود« .بومیان ديجیتال» (پرنسکی )2661 ،که  
بهکاربرده  

آنالين متولد شدهاند ،همان نوجوانانیاند که امروز مطالب شخصی و نظرات خود را به
بهمحتوايآنالينبیشترازسايرگروههايجمعیتیتوجهمیکنند.

اشتراکمیگذارند و 

(لنهارتوهمکاران .)2616،درهیچزمانديگريدرتاريخ،نوجوانانازچنینفرصتی
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قابلديدن و شنیدن عرضه کنند.
برخوردار نبودند تا خود را براي مخاطبان گوناگون  
دهندوساعتهابا


ياجتماعیراتشکیلمی
کودکانونوجوانانبیشترينکاربرانشبکهها
آنوقتمیگذرانند .

بهواسطه حضور دائمی در رسانههاي اجتماعی در زيست جهانی
نوجوانان امروز  
یکنند کهبیشازگذشتهمرزهايشنامشخصاست.رسانهها وابزارهايفناورانه
زندگیم 
مهیاکردهاند؛و اينموقعیت،

شازپیش 
فرهنگهاي ديگررابی 

ارتباطیمواجههغیرمستقیم
یدهد که ناچار است درگیر چالشهايی بر سر هويت و
نوجوان را در شرايطی قرار م 
بنابراينبرساختهويتنوجوانانپیچیدهترشدهاستونوجواناندر

تعريفخودشود؛
فضايیسیالوچندپارهبهتعريفیازهويتدستمیيابد(.صبورنژاد .)1394،

دورهي زمانیاستکهطیآنکودکانبرايرسیدنبه
بهطورکلی،نوجوانیيک 

گروههاي همالشانحسخودمختاريرا
فرهنگهاي  

يکهويتثابتمبارزهمیکنند و
یآورد.
درآنهاالقامی کندوامکانمواجههبادنیاينامطمئنوپیچیدهرابرايشانفراهمم 
گروههاي همالکودک(ازقبیلرويههاي زبانی،بازيها و
یهاي مثبتفرهنگهاي  
ويژگ 
نحال کهخودشانرابرايمواجههبا
یدهد درعی 
دوستیهاي باثبات)بهکودکانامکانم 
یشان داشته باشند .توانايی
بزرگسالی آماده میکنند کنترل بیشتري هم بر کودک 

تنش 
کودکاندرخصوصتفکروارزيابیدنیاهايدرحالتغییرشان،درگفتگوبايکديگرو
گروههاي همال نوجوانان است .بر اين
بزرگساالن ،يکی از عوامل اصلی در فرهنگ  

بهمثابه
گروههاي همال ،با خودشان  
اساس نوجوانان در جريان ايجاد فرهنگهاي  
فرهنگهاي

یآينددريابندکهچگونه
کنشگرانیآشنامیشوند.آنهاهمچنیندرصددبرم 
یپذيرد.
یگذارد ياازآنتأثیر م 
بزرگساالن تأثیر م 

گروههاي همالشانبردنیايفراگیرتر

(کورساور )393:1393،
چالشبرانگیز دوران نوجوانی است .طبق تعريف اريکسو ن،

مسئله هويت ،مسئله 
یشودکهويايندورهرامرحلهپنجم
هجدهسالگیراشاملم 

مرحلهنوجوانیازدوازدهتا
یکند.بعدروانیاجتماعیکهدردوره
یهويتی تعريفم 
دورهي هويتدرمقابلب 
رشدو 
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کسو دارايجنبهمثبتيافتنهويتخودياهويتیمستقل
یشود ازي 
نوجوانیپديدارم 
برايفرداستوازسويديگردارايجنبهمنفیاحساسبیهويتیوگیجیدراتخاذنقش
روانی-اجتماعیاست(.شاملو )11:1314،
هويتوسبکهايمربوطبهآنازجمله مفاهیمیاستکهازديرباز ذهنبشررابه


خود مشغول داشته است؛ زيرا يک احساس نسبتاً پايدار از يگانگی «خود» و وجه تمايز
«من»باديگرياست .
شکل گیرييکهويتپايدارويکپارچهمستلزمجستجوگرياستوبراينوجوانان

دهد.محیطهاي


امروزجستجوگريهمدردنیايآنالينوهمدردنیايآفالينرويمی
آنالين فرصتهاي فراوانی براي طرح پرسش و جستجو به وجود آورده است .قابلیت
ناشناس ماندن در اينترنت و امنیت نسبی آن ممکن است فضا را براي تجربه باز کند و
محیطیبینقصبراينوجوانانفراهمکندتاجنبههايهويتیخودرابهآزمون

نرو 
ازاي 
یدهندونوجوانان
بگذارند.البتههمهمحیطهايآنالينبهکاربراناجازهناشناسبودننم 
ارتباطبرقرارمیکنندومهارتهاي

هاباهمتايانخودواردتعاملمیشوند،


دراينمحیط
اجتماعی خود را ارتقا میبخشند ،فعالیتهايی که میتوانند به آنها در يافتن خود
واقعیشانکمککنند(.سوبراهمايناموشاماهل )63-66:2611،

شکلگرفته  در هر فردي از نوع و سبک خاصی برخوردار است که تحت
هويت  
یشود.سبکهايهويتی،همانمقیاسومیزانتمايزي
سبکهاي هويتی 1نامیدهم 

عنوان
استکهمیتواندرمیانافرادقائلشد.دراينخصوص،برزونسکی،)1992(2سبکهاي
یداند .
هويتیرامشتملبراطالعاتی،3هنجاري،4سردرگم5ومتعهد6م 
بهايناعتبارپژوهشحاضردرصدداسترابطهبیننگرشبهرسانههاي اجتماعیبا
سبکهايهويتیرادرنوجوانان12تا11سالهبررسیکند .

1. Identity styles
2. Berzonesky
3. Informative
4. Normative
5. Diffuse
6. commitment
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مباني نظري
مفهوم شناسي هویت
اينگونه تعريفمیکند:
معناياصلیهويت،تمايزوتشابهمطلقاست.جنکینزهويترا 
هويتريشهدرزبانالتینودومعناياصلیدارد.اولینمعنايآنمفهومتشابهمطلقرا
بیانمی کند؛اينباآنمشابهاست.معنايدومآنتمايزاستکهبامرورزمانسازگاريو

تداومرافرضمیگیرد(.جنکینزبهنقلازرئوفی )1319،

بهلحاظلغويواژههويت1ازواژهidentitasمشتقشدهوبهدومعنايظاهراًمتناقض
بهکارمیرود)1:همسانیويکنواختیمطلق؛)2تمايزکهدربرگیرنده ثباتياتداومدر
یآيند،ولیدراصلبه
نامبردهمتناقضومتضادبهنظرم 
طولزماناست.گرچهدومعناي 
دوجنبهاصلیومکملهويتمعطوفهستندکهدربحثازچیستیهويتبیانخواهد
شد.ولینخستالزماستازموضوعیسخنبگويیمکهمحلنزاعروانشناسانوجامعه
عالقهمندبهشناختهويتاست؛فردييااجتماعیبودنهويت .
شناسان 
بهاتفاق نظريهپردازان هويتبرسردومعناينامبردهازهويت
گرچهاکثريتقريب 
اتفاقنظردارند،ولیهنوزبهتوافقیدربارهکاربردآنمعانینرسیدهاند.بیشترروانشناسان
و نظريهپردازان شخصیت ،هويت را در درجه نخست امري فردي و شخصی میدانند و
معتقدندکهدومعناوجنبهاصلیهويتبهويژگیهايشخصیواحساسفردمعطوف
هستند.البتهاکثرايندستهازنظريهپردازان،هويتاجتماعیراانکارنمیکنند،بلکهايندو
یکنند.بههرحال ازاينديدگاه،هويت
نوعهويترامتمايزومستقلازيکديگرقلمدادم 
عبارت است از "احساس تمايز شخصی ،احساس تداوم شخصی و احساس استقالل
شخصی» .
ولیروانشناساناجتماعیوجامعهشناسانمیخواهندبراينواقعیتتأکیدکنندکه
کموبیش
بهواسطهديالکتیکمیانفردوجامعهشکلمیگیرد.آنها 
احساسهويتفردي 
میپذيرندکههويتمعموالًدرنگرشهاواحساساتافرادنمودمیيابد،ولیبسترشکل
1. identity
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گیري آن زندگی جمعی است .هويت اجتماعی نمود يافته در شخصیت ،جدا از دنیاي
اجتماعی ديگر افراد معنايی ندارد .فردها بیهمتا و متغیر هستند ،ولی شخصیت کامالً
بهواسطهمراحلمختلفاجتماعیشدنواندرکنشاجتماعیساخته
بهصورتاجتماعیو 

میشود(.جاکیبسونبهنقلازگلمحمدي222:1311،و )223
مفهوم هويت در جامعهشناسی مفهومی چندبعدي است و میتوان به چند طريق
نکهچهکسیهستند
دربارهآنبحثکرد.بهبیانکلی،هويتبهدرکوتلقیمردمازاي 
وچهچیزيبرايشانمعناداراستمربوطمیشود.ايندرکوتلقیدرپیوندباخصوصیات

جامعهشناساناغلبازدونوع

معینیشکلمیگیردکهبرسايرمنابعمعنايیاولويتدارند.

هويتسخنمیگويند:هويتاجتماعیوهويتشخصی .اينشکلهايهويتفقطاز

یشوندامادرواقعپیوندتنگاتنگیبايکديگردارند .
نظرتحلیلیازهمجداومتمايزم 
تيابی)همراهِضروريهويتاست.نکته مهمیدرمورد
فعل«تعیینهويت»(هوي 
هويتوجودداردکهنمیتوانآنراناديدهگرفت«:عینی»نیست«،چیز»نیست،بلکهبايد

بنابراينمی تواندوموردديگررانیزبهمواردباالاضافه

هموارهوجودآنرااثباتکرد؛
کرد :
بنديپديدههايااشخاص؛و


برايطبقه

 برايپیوندخودبا ياپیوستنبه چیزيياشخصِديگر(ماننديکدوست،يک
تیمورزشی،يايکايدئولوژي).
هادرعملهويترامیسازند:هردويآنهاچیزهايیهستندکهافراد


ازاين
هرکدام
انجام می دهند .دومی نیز تاحدي حاکی از بازتابی بودن است .تعیینِ هويت «بازي
مقايسهگري»است(بوم.)26:1912هويتدرکِماازاينمسئلهاستکهکیهستیمو

ديگران کی هستند  و متقابالً درکِ افراد ديگر از خود و از ديگران (ازجمله ما) است.
نتیجهيتوافقوعدمتوافقايناستکههويت،حداقلدراصلهموارهقابلمذاکرهاست

ويکچیزثابتنیست(.ذکايی)1395،معناسازبودنهويتبرساختگیبودنآنداللت
میکند.معنا خاصیتذاتی واژهها واشیاءنیست ،بلکه همیشه نتیجه توافق ياعدمتوافق
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است؛ بنابراين معنا میتواند موضوع قرارداد باشد و بر سر آن به مذاکره و گفتوگو
نشست.پسهويتنیزچیزيطبیعی،ذاتیوازپیشموجودنیست،بلکههمیشهبايدساخته
طبقهبندي کنندوخودراداخلآنطبقه
شود.انسانهابايدهموارهچیزهايااشخاصرا 
انديگر هويترافقطمیتوانازطريقانکارآگاهانهابهاموکنارگذاشتن
بهبی 
قراردهند .
تفاوتهاکسبکرد(.هورارتبهنقلازگلمحمدي )225:1311،

رسانههاي اجتماعي و مسئله هویت
هاياجتماعیبهافراداينامکانرامیدهندکهيکنمايۀعضويتبراي

سايتهايشبکه

خودشانبسازند ،باآشنايانودوستانبالقوهارتباطبگیرندوارتباطاتسايراعضاراازنظر
بگذرانند .جذابیت آنها ناشی از اين است که صحنهاي را براي نمايش خود انسان و
هايیرابهوجودمیآورندکهشاملمتون،

عیتدارکمیبینند .آنهاپايه

ارتباطاتاجتما
عکسها و ساير قابلیتهاي چندرسانهاي است و نمايش خود را تسهیل میکنند؛ اما

نحال کلايننمايشحولمحورابرازعمومیارتباطاتاجتماعیبادوستاناستکه
درعی 
هويت فرد را بنا به عادت تصديق میکنند و خود او را از طريق فرايندي انعطافپذير
نترتیبافرادمنفردو
بهاي 
معرفیمینمايندکهشاملپیوندسیالباحلقههاياجتماعیاست .

بهطور همزمان ارائه میشوند و اشاعه میيابند( .پاپاچاريسی:2611 ،
هويتهاي جمعی  
)364
فرايند خويشنمايی خود در پسزمینۀ سايتهاي شبکههاي اجتماعی بسیار پیچیده
هاياجتماعیمجموعهايازمخاطبانخصوصیوعمومیرا

شدهاست.سايتهايشبکه

کنندکهنمايشيکسانیرابهتماشامینشینند؛


درقالبانبوهیازناظرانمنفردترکیبمی
البته هر کس بسته به مناسباتش با فردي که خود را نمايش میدهد ،کمتر يا بیشتر از
ديگران میبیند .افراد بايد در خويشنمايیهايی کوچک متعددي درگیر شوند که با
گونهاي به نمايش
به 
گردآوردن مجموعهاي از اشارات نشانهشناختی ،خود انسان را  
نحال انسجاموتداومضمیرانسان
میگذارندکهبراي مخاطبانمتعددمعنادارباشد؛درعی 

نمايیهاشود.فراينداصالحوپیراستنرفتاربايدطوريباشد
نبايدقربانیِتعدداينخويش 
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کهبهمذاقانواعمتنوعمخاطبانخوشبیايد؛البتهاينالزامبرايافرادچیزجديدينیست.
نمايیوشکلدهیبهتأثراتاحساسی،افراددرصحنههاي


هايهرروزۀخويش

درچرخه
ايناستکهاکنونافرادمیتوانندسپهرهاي

چندگانهبهايفاينقشمیپردازند؛امامسئله 

اجتماعیاي را که شايد در جهان آفالين مجزا بودند ،در جهان آنالين ترکیب کنند و

محدودههايخصوصیوعمومیرادرهمبیامیزند.میرويتز()1916مجموع

بهاينترتیب 

شرحمیدهدو

جغرافیايموقعیتمندزندگیاجتماعی»

بهمثابۀ تغییرماهرانۀ«
اينشرايطرا 
ادعا میکند که رسانههاي الکترونیکی محدودههاي خصوصی و عمومی را به شیوهاي
بازسازماندهی میکنند که مجموعهاي از مخاطبان بالقوه ،حتی مخاطبان بینالمللی و

مخاطبان تصادفی را در اختیار افراد بگذارند( .میروويتز .)6 :1916 ،هدايت خود در
کرانههاياجتماعیاينسايتهادالبرايناستکههويتنهتنهادرمیانمخاطبانمتکثرو

بلکهاصالحنیزمیگردد.اينکارنیازمندمهارتيافتندر

همگرانمايشدادهمیشود،

زمینۀ تجهیزات رسانهاي يا به قول کاستلز «قدرت مانوور در جغرافیاي تکنیکی» اين
شبکههاست(.پاپاچاريسی )363:2611،
نرو ،سايتهاي شبکههاي اجتماعی به عمدهترين فضاهاي خودمديريتی و
ازاي 
خودتنظیمگري تبديل شدهاند .سايتهاي شبکههاي اجتماعی همچون قرارگاههايی به

گذاريهاي پیدرپی روي خودپیشرفتگري را واکاوي

شمار میآيند که نتايج سرمايه
پارهبهشمارمیآيد


ايتکه

ايهماناسوژه

اييکسوژۀغیررسانه

کنند.درچنینزمینه

می
هاينوينسرهمبنديشود.اينهويتبايددائماًازنوخلق

کهبايدبارديگرازطريقرسانه
هايشخصیوحرفهايدستيابد.


سازشودوبتواندبهموفقیت

گرددتاباالزاماتزمانههم
بهخوبی بامشغولیتهايمدرنیتۀمتأخرکهدر
سايتهاي شبکههاياجتماعی 

تهاي 
قابلی 
مداومبهروزرسانیکند،تطبیقيافتهاند .

بهطور
آنسوژهبايدخودرا 
ساختيابی خود رسانهمحور مشتمل بر فشارهاي خودتنظیمگرانه

نکه 
با توجه به اي 
است ،نوجوانان راههاي خالقانهاي را براي مواجهه با قابلیت مرکبرسانه به وجود
آوردهاند.نوجواناناحتماالًبرايمداراوپذيرشحوزۀعمومیشبکهايآمادگیبیشتري
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بهمثابۀ
دارند؛ زيرا آنان در سن ،در زمانه و در شرايطی هستند که فرصتهاي شبکهاي  
ناپذيرزندگیروزمرهپذيرفتهودرآنحکشدهاند(.چمبرز-39:2613،


بخشجدايی
 )16
يکی از ويژگیهاي کلیدي خودِ رسانهمحور عبارت است از نمايش و مديريت
هويت در پسزمینههاي آنالين .اين دوران ديجیتالی ،اهمیت درانداختن طرح خود را
برجسته ساخته واينپرسشرادر درجۀاولاهمیت قرار داده است«:منکیستم؟» اين
سوژهاي
بهمثابۀ  
مسئله به مسئلۀ  محوري زمانه تبديل شده است :مردم چگونه خويش را  
منعطف ارائه میکنند و در حوزۀ عمومی شبکهاي ،حس کنترل بر نفس را به دست
د.تولیدمحتوايآنالينشبکهاييکیازفرايندهايذاتیمديريتهويت،سبک

میآورن

زندگیوروابطاجتماعیهرشخصاست.بازنمايیآنالينضمیرانسانشاملنوعیتعامل
آنراتشريحکردهاند.امروزهاينفرايندنمادينبهشکل

نماديناستکهمید وگافمن 
بنديمینمايدوبهمثابۀ


تکامليافتهاستکهپیوندهايدوستانهرامفصل
نمايشیازخود،
يک نشانگر هويتی در نمايۀ کاربري افراد مورداستفاده قرار میگیرد .خودمديريتی
هويتهاي آنالين شامل قضاوتهايی در مورد مناسبات پیچیدۀ چندبعدي نیز میشود.
بهمنزلۀبخشیازاينفرايندبهکار
نوجوانانوبزرگساالنمراوداتخويشرابا«دوستان» 

میگیرندتاهويتشانرانمايشدهند(.لیوينگاستون )2661،

رسانههاي اجتماعی باعث میشوند
آلیس مارويک اين ايده را پیش میکشد که « 
هويت ،حديثنفسوپیوندهايارتباطیمادرمعرضديدهمگانقراربگیرندودرنتیجه
یبندد(.».مارويک:2665،
هارزشگذاريواهمیتدهیازاينشبکههارختبرم 

هرگون
 )12
هاياجتماعیباکاربرپذيرکردنروايتهاوواژگانخاصِخودِآنالين،

امروزهرسانه
همانطور که
هايشخصیبهشمارمیآيند .


گريپروفايل
يکیازابعادکلیديخودتنظیم
يکه
بهطور 
می گويدسوژۀمدرننیازمندبازشناسیوبرمالکردنهويتخويشاست ،
رز 
ازفرايندآشکارسازيوفاشگويیمصون

چيک ازجنبههاي«زندگیخصوصی»
ديگرهی 
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بهمثابۀ يک کارگزار فعال فرض
نیست .فرد در میان تکنولوژيهاي ادارهکنندۀ خود « 
میشود که آرزو دارد مسئولیت سرنوشت خويش را آگاهانه ،خودمختارانه و به نحو

سکوالربرعهدهبگیرد»(.رز .)145-143:1996،
بهمثابۀ انتزاعی سیال بیان میشود که از
مفهوم خود در جماعتهاي مدرن متأخر  
گیرد؛البتهخوداينواقعیتهمبسیارانعطافپذير


طريقتعاملفرديباواقعیتشکلمی
نمايیبهيکچرخۀهموارهپوياتبديلمیشودکههويت

نترتیبفرايندخويش
بهاي 
است .
دهدوبامنظومهايازواقعیاتسیاسی،


تنبهمقايسهمی
فرديازطريقآنارائهمیشود،
بهصورت تدافعیموردحمايت
فرهنگیواجتماعیسازگاريمیيابد؛ياآنکه 

اقتصادي،
قرارمیگیرد.گافمن (گافمن)1959 ،اينفرايندراهمچونيکبازياطالعاتیتشريح

چرخۀبالقوهپايانناپذيرِنهانبودگی،اکتشاف،آشکارسازيکذبواکتشاف

کردهاست«:
مجدد» ساير جامعهشناسان نیز اين رويکرد کمابیش منمحور را به انکشافهاي تاريخی
منعطفتر(گیدنز)1991،يا

معاصرربطدادهاندتاضمیرانسانراسیالتر(باومن،)2665،

مبتنی بر فرايند اينهمانی نفس (جنکینز )2664 ،ارائه کنند .اينهمانی نفس در زندگی
اجتماعی و خصوصی باعث میشود سطوح مجزا ولی مرتبط کنش متقابلِ شبکهاي با
يکديگرمرتبطشوند.تکنولوژيقادراستمبنايیبراياينکنشمتقابلفراهم بیاوردو
افراد را تکتک يا همزمان با چندين مخاطب مرتبط سازد .شبکههاي اجتماعی آنالين
شامل سايتهايی براي بازنمايی خود انسان و گفتگو پیرامون هويت او هستند .خود
نفسانساندرمحیطشبکهاي

شبکهاي گلچینیازبحثهارادربارۀچیزهايیکه بهعنوان

بیانمیکند(.پاپاچاريسی )364:2611،

آنالينارائهمیشوند،
اجتماعیمیتوانددرچگونگیتلقیکودکانازخودشان(هم

درنهايت،رسانههاي 
بهلحاظاينکهدرنسبتباديگرانچهکسیهستندوهمبهلحاظاينکهچگونهمهارتهاي
خود ( )selfآيندهشان را تعیین و تربیت میکنند) تأثیرگذار باشد .بخش مهمی از
شکلگیريهويتدرگروايناستکهفردبتواندخودرادرنسبتباديگرانتعريفکند.

هويتامرينسبیاستوپرورشواجرايآنهمراهبادريافتیروشنازکسانیصورتی
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متفاوتاند.آنچهبهبحثمامربوطمیشودتنها

گیردکهبهخودفردشبیهاندوياباآن


می
دوجنبهازهمینهويتنسبیاست.نخستاينکهکودکانچگونهخودرادرنسبتبانحوه
استفادهشان از فناوري و مقايسه آن با ديگر کودکان ،تعريف میکنند (همان گفتمان

ديجیتال درونی 1که با آن آشنا هستند) دوم اينکه کودکان چگونه میتوانند از طريق
اير آشنايانخودبهدرکبهتريازخودشاندستيابند(.ديويس
شناختبهتردوستانوس 
واينون )2613:36،

نظریه هویت اریکسون و مارسیا و بروزنسکي
اريکسون  کهنخستینکسیبودکهمسئلههويترادرکانونتوجهقرارداد،کودکیرا
دورانیمیدانستکهفرددرآنبايدوظیفهبرساختنهويتخود()selfياهويتنفس

( )egoرا به انجام برساند .ساختن هويت نفس عبارت است از يکپارچهسازي تجارب
مهارتها ،استعدادها و فرصتهاي ايجادشده توسط نقشهاي مختلف

انباشتهشده ،
اجتماعیدرقالبيکهويتفشردهوپیچیدهفردي.بهباوراريکسونمسائلمربوطبه
تصمیمگیريهاي کاري ،ارزشهاي ايدئولوژيک و هويت جنسی ،اساس هويت نفس

روانشناختی2
هستند .اريکسون چنین استدالل میکرد که کودکان در يک دوره تعلیق  
هستندکهطیآنمیتوانندنقشهاوهويتهايگوناگونیرابروزدهند(.اريکسونبهنقل
ازسوبراهمايناموشاماهل )66:2611،
آندستهازکودکانکهاينکاررامیکننداحتمالبیشتريوجودداردکهازهويت
خصوصیتهايشان و جايگاه

خود راضی باشند .تأمل کودکان درمورد خودشان ،
کمکمیکندهويتخودرابکاوندوبسازند.نظريهاريکسون 3در

اجتماعیشانبه آنها

هشکليکفرايندمیديدو

موردهويتبعدهاتوسطمارسیاتکمیلشد.مارسیاهويتراب
رويکرديرامعرفیکردکهمیشدباآنوضعیتهويتیکودکرادرهرمقطعخاصی

موردسنجشقرارداد .
1. digital native discourse
2. psychosocial moratorium
(3. Erikson’s)1961
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 بهعقیدهمارسیامفاهیمیمثلتعهدوکاوشدرتبیینرشدهويتیکودکاناهمیت
یمگیري
کلیديداشتند.کاوشزمانیرخمیدهدکهکودکواردفرايندگزينشوتصم 

سبکوياکاروحرفه میشوند.چوناين

درموردمسائلی چونروابط،مذهب،زندگی،
فرايندشاملجستجووکشففعاالنهاست.درطرفديگرتعهدعبارتاست ازپذيرش
هاوکنشهاي

برخیاهدافمعینوبرنامههابرايزندگیکهشاملقبولمسئولیتانتخاب

زندگیاست(.کروگرومارسیا )2661،
بهعقیدهمارسیا،حضورويانبودايندوجنبهکلیدي(کاوشوتعهد)موجببروز
اينچهاروضعیتهويتیمیشوند :
-1هويتزودرس 1که مشخصهآنوجودتعهدونبودکاوشوجستجوگرياست.
اگرچهکودکازاحساسهويتخودراضیاستامااينهويتازافرادمقتدرپیرامون
گرفتهشدهوممکناستکودکدرادامهبهفرديمتعصبودنبالهروتبديلشود .

-2هويتمغشوش2وضعیتیاستکهکودکدرآننبودبحرانونبودتعهدراتجربه
میکند و در جستجوي احساس هويت خود نقش فعالی ندارد .بر اساس نظريه مارسیا

کودکانیکهدروضعیتهويتمغشوشبهسرمیبرندبهراحتی تحتتأثیر همتايانخود

قرارمیگیرندوممکناستبهدفعات عقايدورفتارهايخودرابرايهماهنگشدنبا

انتظاراتوهنجارهايگروهیکهدرآنهستندتغییردهند .
-3هويت ديررس  3وضعیتی است که در آن کودک دچار بحران هويتی شده اما
بهگاه
گاه 
تواندبهجمع بنديخاصیدرموردنفسخودبرسد.چنینفرديممکناست 


نمی
تجربهکندونقشهاي

هالحظهاي،

حاالتیازاضطرابوترديدرا،شبیهبهمواقعخاموشی
جديديرا بدونداشتنتهعدي به آنهاامتحان کند يا مورد کاوشقرار دهد .همچنین
ممکناستهنجارهاوارزشهايجديدراجستجووکشفکند .


1. Foreclosed identity
2. Identity diffusion
3. moratorium
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-4دروضعیت هويتکامیاب1همبحرانوهمتعهدديدهمیشود.کودکدرمورد
دستبهجستجووتجربهمیزندودرآخرتعريفمعینی

هويتخوددچاربحرانمیشود،

پذيردومسئولیتچنینپذيرشیراقبولمیکند.کودکدرمرحله


)رامی
ازخود(self
هويتکامیاباحساسمیکندخودانگاره2مثبتیدارد،انعطافبااليیداردومستقلاست.

بنابرنظراتاريکسونومارسیا،جستجوگريوکاوشدرشکلگیرييکهويتسالمدر
دورهکودکینقشاساسیدارد .
جستجوي هويتی در خأل اتفاق نمیافتد و به جنبههاي ديگر زندگی فرد ارتباط
میيابد .جستجوي کودک براي خود ،بستگی به وضعیت بلوغ آنها دارد و همچنین با

متغیرهايخانوادگیازجملهرضايتمنديونارضايتیازابعادکارکرديِخانواده(ازجمله
تصمیمگیريها  ،کیفیت عاطفی روابط فامیلی) و الگوي تعاملی خانواده و سبکهاي

ارتباطیدرارتباطاست.دراينديدگاهدوستانوهمتاياننقشمهمیدارندچونکودکان
معموالً دوستدارندنگرشهاورفتارهايتازهرادرهمراهیبا آنهاتجربهکنندوبراي
مانندآيینهايبرايآزمايش

حمايتشدنوگرفتنبازخوردبه آنهاوابستهاندواز آنها
استفادهمیکنند(.سوبراهمايناموشاماهل )66:2611،

جنبههايمختلفخودتعريفی3
آزمايش هويت به عقیده بسیاري از کارشناسان بخش مهی از شکلگیري حس
شکلگیريهويتمستلزمايناستکهکودکان
نظريهپردازان ،
فرديتاست.نزدعدهاياز 

)آنچهراخودمیپسنددبیابدو

هايمتفاوت(نقشهايبزرگساالنه

بارفتندرقالبنقش
گاه در جريان اين جستجو کودک دچار سردرگمی نقشی میشود .مفهوم سردرگمی
نقشیو[ارتباطآنبا]هويتواهمیتاينمفهومابتداتوسطاريکسونمعرفیوسپس
توسطمارسیابسطدادهشد.اکثرمحققانیکهبهاينحوزهمطالعاتیعالقمندندمعتقدند
وجود حدي از آزمايشگري هويتی 4در جريان بلوغ امري نرمال و حتی مهم است و
اينترنت يکی از فرصتهاي کودک براي اين آزمايشگري است( .ديويس و اينون،
1. identity achievement
2. self-image
3. self-definition
4. identity experimentation
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)61:2613اينترنت،تاحدوديبهدلیلالقايحسناشناسبودنونیزبهدلیلحذفبخشی
از سرنخهاي سمعی و بصري ،اين امکان را به کودکان میدهد که هويت خود را به
بهطور مطلق
همانطور کهدرباالذکرشد،فضاهايآنالينهمیشه 
آزمايشبگذارند.البته 
ناشناس نیستند و اکثر تعامالت آنالينی که توسط کودکان صورت میگیرد با افرادي
برقرار میشود که در «دنیاي واقعی» حضور دارند( .بويد )2663 ،دورههاي پیش از
هايمهمیتلقیمیشوند .

بهلحاظهويتآزمايیدوره

نوجوانیواوايلکودکیمعموالً
آزمونگري هويتی میتواند با اهداف گوناگونی صورت پذيرد .در تحقیق
والکنبرگ 1دلیلکودکانبرايمشارکتدرآزمونگريهويتیآنالين(بهترتیباهمیت)
کنجکاويدرموردنحوهواکنشديگرانبهبرخیرفتارها(خودکاوي)،تالشبرايفائق
آمدنبرمشکلکمرويی(ترمیماجتماعی)وتسهیلروابطباديگران(تسهیلاجتماعی)
است(.والکنبرگوهمکاران )393:2665،
محققان در مورد مفهوم جستجوي هويت در محیطهاي ديجیتال (جستجو براي
هايزياديکردهاند.اگرچههمه


شانوتمرينخودهايمطلوب)بحث
خودهاي 2احتمالی
خويشاونديها و

ما تقريباً همیشه هنگام جستجوي هويتهاي جديد از طريق روابط ،
فناوريهاي

داشتهايمامامحققانیچونگرگن3معتقدند
نقشهاتاحديکنترلرادردست 
شاملدنیاهايیخیرهکنندهباهنجارهايمتفاوتهستند)فضاهايزيادي

ديجیتال(کهبعضاً 
هايیگوناگونتشويقمیکند.اگرچه


اندکهمارابهداشتنهويت

رابرايمافراهمکرده
یدرپی بهشکلتراژيکیموجبتکهتکهشدنو
زدنهايپ 
گرينمعتقداستايننقاب 

ناخالصیحسفرديتمیشد ،اماماعدهديگريازمحققانمعتقدنداينامکانکهفرد
بتواند هويتهاي مختلف را مورد آزمايش و کاوش قرار دهد نقشی کلیدي در يافتن
هايراستینوواقعیايفامیکند(.ريواوهمکاران )196:2616،

هويت
برزونسکی ،در نظريه خود به تفاوت در فرايندهاي شناختی -اجتماعی جوانان در
ساخت،نگهداريوانطباقهويتخودشانتأکیددارد.بهبیانیديگر،نظريهبرزونسکیبر
1. Valkenburg
2. Self
)3. Gergen (2000
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آن دسته از فرايندهاي اجتماعی -شناختی مبتنی است که طی آن افراد بر اساس شیوه
گفتوگودربارهموضوعاتمربوطبههويت
ترجیحیپردازشاطالعاتمربوطبهخود ،
یگیرندولذا،فرايندهايمتفاوتفرض
وتصمیماتفردي،دروضعیتهايمتفاوتقرارم 
یرود؛ که
شده ،حداقل در سه سطح اطالعاتی ،هنجاري و سردرگم -اجتنابی به کار م 
پاسخهاي شناختی -رفتاري خاصیاستکهافراد درزندگی
اکثراجزااساس آنهاشامل 
یبرند(.کريمی )1319،
روزمرهخودبهکارم 

سبکهاي هویتي:
مگیريو
سبکهايهويتیراهکارهايیاستکهفردبهطورمشخصهنگامتصمی 

منظوراز
یکند( .حقشناس )1396 ،اين
تهاي روزانه از آن استفاده م 
حل مسئله و اداره موقعی 
عبارتانداز :

سبکهاازمنظربروزنسکی()2663

 سبک هويتی اطالعاتی :سبکی است که از طريق برخورد با مسائل هويتی و
مگیريازطريقجستجويفعاالنهپردازشوارزيابیاطالعاتمربوطبه
موقعیتهايتصمی 
خودمشخصمیشود.اينافراددربرخوردباموضوعاتمربوطبههويت،سنجیدهعمل
یدهند .افراد با سبک موقعیت اطالعاتی از رويکرد
کرده و تالش ذهنی زيادي نشان م 
یباشند،نسبتبهاطالعاتمربوطبه
شناساند،هدفمندم 

یکنند،وظیفه
مسئلهمداراستفادهم 
یاندازد.
خوداعتماددارندولذا،تکالیفواعمالخودرابهتأخیرنم 
 سبکهويتیهنجاري:سبکیکهازطريقبهتعويقانداختنواجتنابفعاالنهاز
یشود.افراددرايننوعسبک،
مگیري،شکلدادنتعهدومذاکرههويتمشخصم 
تصمی 
فهشناس  و هدفمند اما بسیارساختارمندانه و در برابر اطالعاتی که ممکن است با
وظی 
آنهايی کهازسبکهويت
ارزشها وعقايدشخصیشان درتعارضباشند،بستههستند .
هنجارياستفادهمیکنند ،گرايشبهدفاعیبودنبیشتروبستهبودننسبتبهپسخورانددر
ارزشهاي شخصی هستند .آنها هويت خود را در

مورد برخی از جنبههاي خود ،مانند 
یکنند و
گروههاي مهمتعريفم 
واژههايی شبیهانتظارورهنمودوالدين،مذهبوديگر 

درمقابلاطالعاتیکهعقايدموجودرايجآنهارابهچالشمیکشندمقاومهستند.
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 سبک هويتی سردرگم :افراد داراي وضعیت سردرگم از يک پردازش هويت
روبهرو شدن با مسائل و
یکنند .آنها سعی دارند از  
سردرگم -اجتنابی استفاده م 
مگیري
تعارضهاي هويتی تا حد ممکن اجتناب کنند .وقتیکه آنان مجبور به تصمی 
یشوند،براساسيکسبکموقعیتی -احساسیعملمیکنند وباپیامدهايآنیتحت
م 
یکنندکهازمواجههبامسائل
یگیرند.افرادسردرگم-اجتنابی،هموارهتالشم 
تأثیرقرارم 
اسهاي نیاز به شناخت و بخشودگی
فردي تعارضات و تصمیمات اجتناب کنند ،در مقی 
تهاي
یآورندودرحالتدفاعیگرايشبهتعمیمانفعالیبهموقعی 
نمرهکمتريبهدستم 
مگیري و مشکالت وي دارند .اين نوع سبک ،با راهبردهاي مقابله هیجان مدار،
تصمی 
مگیري غیرانطباقی ،تغییرپذيري مقطعی ،روان
انتظارات کنترل بیرونی ،راهبردهاي تصمی 
رنجورخويیوواکنشهايافسردهگونرابطهمثبتوباوظیفهشناسیرابطهمنفیدارد.
يهاي زندگی
برنامهريز 
 سبکهويتیمتعهد:سبکیکهدران تعهدبهاهدافو 
درسطحبااليیقراردارد(.کريمی)1319،
مارسیا ،1سبکهاي هويتی را با توجه به دو مفهوم تعهد و کاوش به شرح زير
مبنديمیکند :
تقسی 
مرحلهايازتوقفدرروندزندگیکهويژگیآنحالت

 سبکهويتیسردرگم2
چگونه انتخابثابتیدرموردتعهداتخود
آشفتگیاست.درسردرگمیهويتفردهی 
نداردودراهدافوارزشهايخودهیچجستجويینمیکند.اگرهمدرگذشتهبحرانیرا
آنکه در پی آن تعهدي ايجاد کرده باشد ،کاوش خاتمه يافته
تجربه کرده باشند بدون  
یعالقه هستندونقشهاي اجتماعیراامتحاننمودهو
یتفاوت وب 
است.اينافرادعمدتاًب 
یسپارند وهرکاريکه
ینمايند وخودرابهدستسرنوشتوشانسم 
بهسرعت ترکم 

عزتنفس کمیدارند،تکانشیهستندو
جماعتانجامدهندبا آنهاهمداستانمیشوند ،
تفکرينامنظمدارند.

1. Marcia
2. Diffused Identity style
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نگونه افراد از نظر تعهد به اهداف و برنامههاي زندگی در
 هويت دنبالهرو :1اي 
سطح بااليی قرار دارند .ولی فاقد تجربه کاوش هستند .زمینه اصلی در پايگاه هويت
اينگونه افراد،درحالیکه جستجوگري
دنبالهرو،اجتنابازانتخابوخودمختاري است .

دستهاي ازاهداف،ارزشها وعقايدتعهددارند وزمانیکههويتشان
نداشتهاند به 

اولیهرا
عزتنفس آنان تا
قبل از موعد تثبیت شود ،تائید ديگران برايشان اهمیتی اساسی دارد  ،
برايمراجعقدرتاهمیتزياديقايلاندو

حدودزياديبستگیبهتأيید ديگراندارد،
بیشترهمساالنخودهمنوايیمیکنندوکمتراستقاللرأي دارند.دراينحالتازهويت،

بهوسیلهافرادواشخاصديگرمشخصو
افرادهیچباورفرد،هويتیرامیپذيرندکهازقبل 
انتخابشدهاست.
آنهايی هستند که متعهد به
افرادي که در وضعیت تثبیت هويت قرار دارند  ،
مگیري بدونصرفتالشوکشفياجستجوياند ومعموالًسازگارهستندامادر
تصمی 
یکنند .معموالً در
محافظهکارانه عمل م 

موقعیتهايی که نیاز به ريسک کردن دارند ،
خانوادههاي مستبد و با نظارت والدينی که خودشان ازنظر هويتی ،هويت تثبیتشده

ارزشهاي والدينی خود را

اينگونه افراد بسیار مستعدند که 
افتهاند  .
پرورشي 

داشتهاند ،

بپذيرند.
 هويت بحرانزده :2اين پايگاه با جستجوگري فرد ،اما بدون دسترسی به تعهد
مقدمتر از پايگاه هويت موفق است .اين پايگاه به
یشود .ازنظر تحولی  
کافی توصیف م 
معنايجستجوگريفعالهمراهباتعهداندکاست.دراينحالتهويت،فردنیازداردکه
خودرادرتجاربمختلفبیازمايدتابهشناختعمیقیدرموردخودبرسدودرنتیجهاين
افراددرمقايسهباسايرحالتها بیشترتمايلدارندکه مدتکمتريدرحالتتعلیقباقی
بمانند.افراددراينوضعیتدرحالکشفاينهستندکهچهکسیهستنداماازتصمیم
نگونه
راههاي عملی و ممکن کشف شوند .اي 
یگیرند تا زمانی که تمام  
نهايی فاصله م 

1. Foreclosure Identity style
2. Moratorium Identity style
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افراد ،زمانی که واقعاًداراي يکهويت کامالًمشخصشونددر وضعیتکسبهويت
یگیرند .
قرارم 
بحرانهاي

 سبکهويتیموفق :1مارسیا،هويتموفقراتقريباًشاملرويارويیبا
یداند کهدران افرادنسبتبهانتخابهاي گوناگونو
مگیري متفکرانهم 
شخصیوتصمی 
نشاندهنده
دشواري که زندگی برايش فراهم آورده است آگاه میشود .هويت موفق  
یآيد.مارسیا،معتقدبودکهاين
دورهايازجستجوگريبهدستم 
تعهدياستکهپساز 
یپايان فرايندشکلگیري هويتاست.اينحالتهويت،پايگاهفردياست
حالتنقطهب 
نگونهافراد،
کهبحرانهويتیراپشتسرگذاردهوبههويتمشخصمتعهدشدهاست.اي 
عزتنفس و روان
برخی خصیصههاي شخصیتی مانند سطح بااليی از انگیزه پیشرفت و  
دادهاند.
رنجورخويیوپايینیوپیرويازوجدانوبرونگرايیبااليیرانشان 
ادهکمترازمکانیزمهايدفاعیوسطحپايینیازکمرويی،همچنین

هويتموفق،استف
گاههاي هويت ديگر نشان داده است .در
سطح بااليی از کنترل درونی نسبت به پاي 
اصطالحات فرايند شناختی ،افراد با هويت موفق ،توانايی بهتر عمل کردن در شرايط
مگیري منطقینسبتبهديگرپايگاهها
برنامهمند،عاقالنهوراهبردهايتصمی 
فشارزا،کار  
دادهاند .اين گروه همچنین ،سطح بااليی از استدالل اخالقی راجع به موضوعات
نشان  
دادهاند.
عدالتومراقبتوحوالیرشدخودنشان 
گاههاي هويتی،سطح
دررابطهمیانفردي،افرادباهويتموفق،نسبتبهديگرپاي 
بااليیازصمیمترانشانداده،قادربهتوسعهارتباطاتبینفرديدوطرفهبادوستاندورو
عالقهمند به ديگران بوده و رضايت بیشتري از آشکارسازي خود به
نزديک و صادقانه  
دادهاند( .پورکلهر،
ديگران و الگوهاي بسیار ايمن در پیوستگی به خانوادهشان را نشان  
 )26-26:1391

1. Achieved Identity style
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روششناسي
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلي
 نوع نگرش به رسانههاي اجتماعی با سبکهاي هويتی نوجوانان رابطه معناداريدارد.

فرضیات فرعي
 نوع نگرش به رسانههاي اجتماعی با سبک هويتی اطالعاتی در نوجوانان رابطهمعناداريدارد.
 نوع نگرش به رسانههاي اجتماعی با سبک هويتی هنجاري در نوجوانان رابطهمعناداريدارد.
هاياجتماعیباسبک هويتیسردرگم -اجتنابیدرنوجوانان

 نوعنگرشبهرسانهرابطهمعناداريدارد.
 نوع نگرش به رسانههاي اجتماعی با مقیاس متعهد هويتی در نوجوانان رابطهمعناداريدارد.
 بیندخترانوپسراندرسبکهايهويتیتفاوتمعناداروجوددارد.سهساله دومدبیرستانازلحاظ سبکهايهويتیتفاوتمعنادار
سهساله اولو 
 بین وجوددارد .

روش و تکنیک پژوهش
دراينپژوهشباتوجهبهماهیتموضوعومتغیرهاوچگونگیانجامتحقیق،ازروش
پیمايشروشجمعآوريمستقیم

تحقیقپیمايشیوتکنیکپرسشنامهاستفادهشدهاست.
اينظام مندياسیستماتیکواستاندارداست.اينروشازابزارپرسشنامه


ازافرادبهشیوه
هايیراجمعآوري


کندوسؤاالتمشابهیازتمامیپاسخگويانپرسیدهوداده

استفادهمی
میکند (عاملی .)33 :1392 ،اين پیمايش بهصورت آنالين و شبکهاي انجامشده است.
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اگرچهترديدهايیدرمورداعتبارروشهايپیمايشیآنالينوجودداشتهاست،عبداللهیان
وشیخانصاري()92-65:1394باالهامازاشتراوس()1396کهبراولويتکارآمدي هر

روشیدرجمعآوريدادههاتأکید دارد  وبامقايسۀنتايجدوروشآنالينوآفاليندر

جمعآوري دادهها ،به اين نتیجه رسیدند که روشهاي پیمايشی آنالين و آفالين براي

روشهاي پیمايش آنالين
جمعآوري دادهها ،نتايج يکسانی فراهم میآورند؛ بنابراين  ،

بهاندازۀروشهايپیمايشآفالينمعتبرند .

گروههاي مختلفودراستانهاي
پرسشنامهحاضر بارايزنیبامدارسمختلفدر 
مختلفپخششدتاتوزيعبرابريداشتهباشیم.ازبین 4366نفري کهپرسشنامهراديدند،
تعداد1665نفرپرسشنامهراتکمیلکردند .

جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه پژوهش حاضر را دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم تشکیل میدهند که بر
اساسآماروزارتآموزشوپرورشدرسالتحصیلی 1399-1466تعداد آنهادرکشور

 621232613نفر است .باتوجهبه جامعه آماريمشخصشده درپژوهش ،حجمنمونه با
ارائهشدهازکلجامعهآماريبراساسفرمولکوکرانبااحتمالخطاي
توجهبهاطالعات 
نفرتعیینشد.پرسشنامهبارايزنیبامدارسمختلفدرگروههايمختلفو

3درصد1663
در استانهاي مختلف پخش شد تا توزيع برابري داشته باشیم .از تعداد  6965نفر که
پرسشنامهآنالينرؤيتکردند،تعداد 1463نفربهآنپاسخدادندکه 263پرسشنامهبه
مشخصشده

داليلیچونپاسخندادنکاملبهسؤاالتوياقرارنگرفتندررنجبازهسنی
ازقرارگرفتندرآمارتحلیلحذفشدندفلذادادههاي 1266پرسشنامهتحلیلوبررسی

شد .

روایي ابزار گردآوري دادهها
دراينپژوهشازدوپرسشنامهمتفاوتمحققساختهواستاندارداستفادهشدهاستکه
میپردازيم .
مجزابههرکدام 
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مارسیا(1966بهنقلازبروزنسکی،)2663درپارادايمپايگاههويت،بحرانهويترا
دردومقولهيعنیمیزانکاوشفرديدرمراحلشخصیياموقعیتیومیزانتعهد فردبه
مفهومسازي کرده است .وي اين دو سازه را از طريق مصاحبههاي نیمه

اين مسائل 
شتر ،نظريهپردازي در مورد
همانطور که گفتهشد ،پی 
ساختاريافتهعملیاتیکردهاست .
مفهومهويتدرنظريهاريکسوناعتال يافت.اريکسون( 1963بهنقلازوايتوهمکاران
) 1991ايننظريهراارائهدادکهافرادهشتمرحلهمتوالیرشدروانی-اجتماعیراپشت
یگذارند کههرکدام  براساسموفقیتمرحلهقبلاستوارند.فرضیهاولايناستکه
سرم 
بیشترين مشکالت رشدي طی دوره نوجوانی يعنی مرحله پنجم رشد روي میدهد .اين
مرحله هويت در برابر سردرگمی نقش بهعنوان بحران هويت در نظر گرفته شده است.
بهطورمستقیمبرمراحلبعديزندگیاثربگذارد.طی
تجاربدراينمرحلهرشدمیتواند 

ارزشها و باورها آغاز میشود .من کیستم؟ به کجا

اين مرحله رشد جستجوي حرفه ،
یکنند.
سؤالهايیهستندکهاينتجربهرامشخصم 
یروم؟وچهخواهمشد؟ 
م 
)براياندازهگیريفرآيندهاي

پرسشنامهسبکهويت()ISI-6Gرابروزنسکی(1919
شناختی  -اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به هويت به کار میبرند،
ساختهاست.اينمقیاسداراي 46سؤال وسهسبکهويتیاطالعاتی،هنجاري،سردرگم
اجتنابیبعالوهيکمقیاسمتعهداست.اينمقیاسسبکهويتیمحسوبنمیشودبلکهیشود .1
بهکاربردهم 
صرفاًبرايتحلیلثانويه 
بروزنسکی ( )1993در سومین نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه ،ضرايب آلفاي
کرونباخ براي مقیاس اطالعاتی  ،6236براي مقیاس هنجاري  ،6266مقیاس سردرگم-
اجتنابی  6236و براي متعهد هويتی  6231گزارش کرده است .در ايران نیز پژوهشهاي
گوناگونی ،پرسشنامه سبکهاي هويتی را در بررسی دانش آموزان و دانش جويان
کاربردهاند .غرايی ،دژکام و محمديان ( )1314ضرايب پايايی براي سبکهاي هويتی


به
اطالعاتی،هنجاريوسردرگم-اجتنابیومتعهدهويتیرابهترتیب 6211،6232،6235و
گانهسبکهايهويتیرامشاهدهکنید .

لینکمیتوانیدسؤاالت46

.1دراين
https://ekeshoo.ir/berzonsky-identity-style-questionnaire-isi-6g
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سبکهاي هويتیيادشدهرابه
 6215وحجازيوهمکاران()1316ضرايبپايايیبراي 
کردهاند .
ترتیب6261،6266،6266،6233گزارش 
رسانههاي اجتماعی نیز ،پرسشنامه محقق ساخته در سه سطح
پرسشنامه نگرش به  

بهمنظورسنجشمیزانروايیپرسشنامهاينپژوهش،از
عاطفی،شناختیورفتارياستکه 
روايیمحتوايیاستفادهشد.روايیمحتوايیپرسشنامهبهساختارونوعسؤاالتمندرجدر
صاحبنظر درحوزه موردمطالعه تعیین

آنمربوطاستکهغالباً توسطافرادمتخصصو
آمادهسازي اينپرسشنامه ،جهتتأيید محتوايیآن ،در
میشود .به همینمنظورپساز 

اختیارچندتنازمتخصصیندراينحوزهقرارگرفتوپسازاظهارنظرآنهااصالحات
بهمنظور سنجشپايايیاينپرسشنامهدرپژوهشحاضر،پیشآزمونی
کلیانجامگرفت  .
بهوسیله 126
بر روي ده درصد از دانش آموزان با نمونه موردنظر اجرا شد .پرسشنامه  
دانشآموز تکمیلشدوسپسآزمونآلفايکرونباخبرايسنجشپايايیآناجراگرديد.

نرمافزار  SPSSضريبآلفايکرونباخ%12بهدستآمدکه اين
دادهها به 
پسازورود 
رقمبیانگرپايايیخوبیبراياينپرسشنامهاست.درذيليکنمونهازگويههايهرکدام
ازسطوحعاطفی،شناختیورفتاريآوردهشدهاستکهباطیفلیکرتسنجیدهشده
است .
شناختي:مزيتیهمچوناضافهکردنمکانبهعکسها وتصاويرارسالیدرهمهشبکهها
یدهد .
وجودداردکهتمايلمخاطببهاستفادهازاينشبکههاافزايشم 
:رسانههاياجتماعیفکرواحساسمرادرگیرمیکنند .

عاطفي
بهمناحساسقدرتمیدهد .

استفادهازرسانههاياجتماعی
اجتماعیاستفادهمیکنم،دوستانصمیمیام

:فکرمیکنمازوقتیکهازرسانههاي

رفتاري
دادهام .
ازدست 

را
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روش تجزیهوتحلیل دادهها
نرمافزار آماري SPSS
دادههاي اين پژوهش با استفاده از ويرايش  26از  
تجزيهوتحلیل  
نرمافزار مايکروسافتاکسل 2616صورت
بهوسیله  
انجامشده وترسیمجداولونمودارها 

گرفتهاست.تجزيهوتحلیل  مذکوردردوسطحآمارتوصیفی واستنباطیصورتگرفته
است .
همچنینازمتغیرهايپژوهشآزمونکولوموگرف-اسمیرنفگرفتهشدکهباتوجه
دستآمده باالي ( )6/65دادههايما نرمال بودسپساز آزمونهاي
به 
به سطحمعناداري 
پارامتريکبرايآزمونمتغیرهااستفادهشد .

یافتههاي پژوهش
جدول  .0توزیع و درصد فراواني پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

دختر 

 352

 39/4

پسر 

 195

 26/6

مجموع 

 943

 166

یدهد .با توجه به
پاسخدهندگان را بر اساس جنسیت آنها نشان م 
جدول باال تعداد  
داشتهاند352 ،
اطالعات موجود در جدول از  943نفري که در اين پژوهش شرکت  
دانشآموز(26/6درصد)ازکلنمونه
دانشآموز(39/4درصد)ازکلنمونهدخترو 195

بودهاند.الزمبهذکراستازمجموع 1665پرسشنامهپرشده 943،پرسشنامهمعتبرو
پسر 
مابقیمخدوشبود .
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جدول  .7توزیع و درصد فراواني پاسخدهندگان به تفکیک پایه تحصیلي
پایه تحصیلی 

فراوانی 

درصد فراوانی 

هفتم 

 165

 11/1

هشتم 

 99

 16/5

نهم 

 131

 14/6

دهم 

 254

 26/1

يازدهم 

 111

 19/1

دوازدهم 

 136

 11

مجموع 

 943

 166

یدهد.باتوجهبهاطالعات
جدولباالتعدادپاسخدهندگانرابراساسپايهتحصیلینشانم 
پاسخدهندگانباپايهتحصیلیدهم254نفر(26/1
موجوددرجدولبیشترينپايهتحصیلی 
درصد) و بعدازآن به ترتیب درپايهتحصیلی يازدهم 111نفر ( 19/1درصد) ،دوازدهم
 136نفر( 11درصد)،نهم 131نفر(،)14/6هفتم 165نفر( 11/1درصد)وهشتم 99نفر
یباشند .
(16/5درصد)م 
جدول  .3توزیع و درصد فراواني پاسخدهندگان به تفکیک تعامل با رسانههاي اجتماعي
تعامل با رسانههای اجتماعی 

فراوانی 

درصد فراوانی 

دوستانصمیمی 

 321

 %77

خانواده 

 166

 %11

یها 
همکالس 

 54

 %6

معلمان 

 35

 %4

دوستدختر 

دوستپسر/


24

 %3

مجموع 

 943

 111

یدهد.
تهاي تعاملبارسانههاي اجتماعیرانشانم 
پاسخدهندگان اولوي 
جدولباالتعداد 
باتوجهبهاطالعاتموجوددرجدولبیشتريناولويتمربوطبهدوستانصمیمی 321نفر
( 33درصد) و بعدازآن بهترتیب خانواده 166نفر ( 11درصد) ،همکالسیها  54نفر (6
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دوستدختر  24نفر ( 3درصد) بوده

دوستپسر  /

درصد) ،معلمان  35نفر ( 4درصد) و 
است .
ازمتغیرهايپژوهشآزمونکولوموگرف-اسمیرنفگرفتهشدکهباتوجهبهسطح
دادههايمانرمالبودسپسازآزمونهايپارامتريک
دستآمدهباالي( )6/65
به 
معناداري 
برايآزمونمتغیرهااستفادهشد.

فرضیه اصلي :نوع نگرش به رسانههاي اجتماعي با سبکهاي هویتیابي
نوجوانان رابطه معناداري دارد.
جدول  .0نوع نگرش به رسانههاي اجتماعي با سبکهاي هویتیابي نوجوانان
مؤلفهها

میانگین و انحراف معیار

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

نگرشبهرسانههاياجتماعی 

 2/14±6/55

 -6/53

 6/16

هويتهنجاري 

 3/65±6/53

 -6/32

 6 /3

هويتاطالعاتی 

 3/32±6/59

 -6/91

 6 /2

هويتسردرگم 

 2/31±6/69

 6/22

 6/66

مقیاسمتعهدهويتی 

 3/34±6/62

 -6/25

 6/66

هويتکلی 

 3/43±6/31

 -6/53

 6/16

رسانههاياجتماعیو
دادههايجدولفوقبهبررسیرابطهبیننوعنگرشدانشآموزانبه 

یپردازد؛کهبرايپاسخبهاينفرضیهازآزمونضريبهمبستگی
سبکهايهويتیآنهام 
پیرسون در سطح معناداري  6/65استفاده شده است .از بین رابطه نگرش به رسانههاي
مؤلفههاي هويتفقط با هويت سردرگم بامقدار ضريبهمبستگیپیرسون
اجتماعیو 
دستآمده ( )6/22و سطح معناداري ( )6/66رابطه مستقیم و معناداري و همچنین با
به 

مقیاسمتعهدهويتیبامقدارضريبهمبستگیپیرسون()-6/25وسطحمعناداري()6/66
رابطهمعکوسومعناداريوجودداردومابقیمؤلفههامعنادارنبودند؛يعنیهويتهنجاري
وهويتاطالعاتیبهترتیببامقدارضريبهمبستگیپیرسون()-6/91(،)-6/32وسطح
یتوان گفت هرچه نمره نگرش به
معناداري ( )6/2( ،)6/3معنادار نبودند .بدين اعتبار م 
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رسانههاي اجتماعی بیشتر باشد ،نمره هويت سردرگم و اجتنابی بیشتر است و برعکس
هرچهنمرهنگرشبهرسانهاجتماعیبیشترباشدتعهدهويتیپايینتراست .
جدول  .5نتایج آزمون  Tمستقل براي بررسي رابطه بین انواع هویتیابي با تفکیک جنسیت
حجم نمونه

میانگین و انحراف معیار

جنسیت

 351

 6/53±3/66

 195

 6/55±3/64

 351

 6/59±3/32

 195

 6/63±3/36

 351

 6/63±2/33

 195

 6/33±2/12

 351

 6/63±3/33

 195

 6/51±3/65

زن 

 351

 6/31±3/41

سبکهويتکلیمرد 


 195

 6/46±3/45

زن 
هويتهنجاري 
مرد 
زن 
هويتاطالعاتی 
مرد 
زن 
هويتسردرگم 
مرد 
زن 
تعهدهويتی 
مرد 

T
 6/31

 6/56

 6/96

 2/36

6/14

سطح معناداری
 6/36

 6/61

 6/33

 6/11

 6/39

باتوجهبهجدولباال،نتايجآزمون Tمستقلباتوجهبهسطحمعناداري( )6/39نشانداد
کهبینانواعسبکهويتازلحاظجنسیتتفاوتمعناداريوجودندارد؛بنابراينفرضیه
یشود .
پژوهشردوفرضیهصفرتأيیدم 
جدول  .6نتایج آزمون  Tمستقل براي بررسي هویتیابي در سه سال اول و سه سال دوم تحصیلي
انواع هویت
هويتهنجاري 
هويتاطالعاتی 

تعداد

میانگین و انحراف معیار

سهسالاول 436

 3/64±6/54

سهسالدوم 516

 3/66±6/53

سهسالاول 436

 3/36±6/62

سهسالدوم 516

 3/34±6/53

T

سطح معناداری

 -6/62

 6/53

 1/62

 6/36
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انواع هویت
هويتسردرگم
مقیاستعهدهويتی 

تعداد

میانگین و انحراف معیار

سهسالاول 436

 2/36±6/61

سهسالدوم 516

 2/16±6/69

سهسالاول 436

 3/31±6/62

سهسالدوم 516

 3/31±6/63

T

سطح معناداری

 -6/13

 6/46

 -1/26

 6/93

تيابی در
باتوجهبهاطالعاتموجوددرجدول،نتايجآزمون Tمستقلبرايبررسیهوي 
سهسالاولودومتحصیلینشاندادکه  مقیاسمتعهدهويتیدرسهسالدومتحصیلی
بیشترينودرهويتسردرگمدرسهسالاولتحصیلیکمترينمقداررابهخوداختصاص
دادهاست؛و همچنینسطحمعناداريباالي6/65نشاندادکهبینسبکهايهويتیوسه
سالاولودومتحصیلیتفاوتمعناداريوجودندارد .
جهگیري:
بحثونتی 
سايتهاي شبکههاي اجتماعی همچون قرارگاههايی به شمار میآيند که نتايج

کنند.درچنینزمینهاي


گريراواکاويمی

درپیرويخودپیشرفت

هايپی

گذاري

سرمايه
پارهبهشمارمیآيدکهبايدبارديگرازطريق

هماناسوژهايتکه

رسانهاي 
يکسوژۀغیر  
هاينوينسرهمبنديشود  .اينهويتبايددائماًازنوخلقگرددتاباالزاماتزمانه

رسانه
تهاي سايتهاي
همسازشودوبتواندبهموفقیتهايشخصیوحرفهايدستيابد.قابلی 

بهخوبی بامشغولیتهايمدرنیتۀمتأخرکهدرآنسوژهبايدخودرا
شبکههاياجتماعی 
حوزههايمؤثردرمطالعات
نرويکیاز 
تطبیقيافتهاند،ازاي 

مداومبهروزرسانیکند،

بهطور

یتوانند فرصتی مناسب براي آزمونگري هويت را
هويت هستند .رسانههاي اجتماعی م 
فراهمکنند.شکلگیرييکهويتپايدارويکپارچهمستلزمجستجوگرياستوبراي

نوجوانان امروزجستجوگريهم در دنیايآنالين و هم در دنیاي آفالينرويمیدهد.
هايآنالينفرصتهايفراوانیبرايطرحپرسشوجستجو(کهاريکسونومارسیا

محیط
درنظريهخودمطرحکردهبودند)بهوجودآوردهاست.
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آرمانهاي جهان فناوري محوري است که

وضعی کنونی هويتها تحت تأثیر 
ینهد.
تجربههاي هويتی را ارج م 
انعطافپذيري ،سیالیت ،جهان وطن گرايی ،التقاط و  

اجتماعیمیتوانندبر

(باومن )2613،فرضمابراينبودکهدرچنینفضايیرسانههاي 
جستوجوگري

سبکهاي هويتی نوجوانان که در اوج سنین 

تيابی و 
چگونگی هوي 
سبکهاي هويتیرابانگرشبه

نرو برآنشديمتارابطه
هويتیهستند،اثربگذارند.ازاي 
رسانههاياجتماعیدريابیم .
با توجه به آنچه در دادهها حاصل شد ،نمیتوان نتیجه گرفت رابطه بین همه
سبکهايهويتیبانمرهنگرشبهرسانههاياجتماعیوجوددارد،لکنمیانسبکهويت

سردرگم -اجتنابیومقیاسمتعهدبانگرشبهرسانههاي اجتماعیرابطهوجوددارد که
همانطور کهگفتهشد،سبک
ايننتايجباتوجهبهادبیاتمطروحهکامالً قابلتبییناست .
هويتاطالعاتیگیريازطريقجستجويفعاالنهوپردازشوارزيابیاطالعاتمربوطبه
یکندوبديهیاستکهکاهشياافزايشنمرهنگرش
خودموقعیتهايهويتیرادرکم 
رابطهاي با افراد با اين سبک هويت نداشته باشد .همچنین سبک
به رسانههاي اجتماعی  
همانطور که گفته شد ،از طريق به تعويق انداختن و اجتناب فعاالنه از
هويتی هنجاري  
یشود.افراددرايننوعسبک،
مگیري،شکلدادنتعهدومذاکرههويتمشخصم 
تصمی 
فهشناس  و هدفمند اما بسیارساختارمندانه و در برابر اطالعاتی که ممکن است با
وظی 
آنهايی کهازسبکهويت
ارزشها وعقايدشخصیشان درتعارضباشند،بستههستند .
هنجارياستفادهمیکنند ،گرايشبهدفاعیبودنبیشتروبستهبودننسبتبهپسخورانددر
ارزشهاي شخصی هستند .آنها هويت خود را در

مورد برخی از جنبههاي خود ،مانند 
یکنند و
گروههاي مهمتعريفم 
واژههايی شبیهانتظارورهنمودوالدين،مذهبوديگر 

درمقابلاطالعاتیکهعقايدموجودرايجآنهارابهچالشمیکشندمقاومهستند.طبیعی
استکهنگرشبهرسانههاي  اجتماعیبااينسبکارتباطینداشتهباشدوفرضیهمارد
شود.
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همانطور کهدرادبیاتنیزاشارهشد،اينافراددر
درموردسبکهويتیسردرگم ،
یشوند،براساسيک
مگیري م 
یکه آنانمجبوربهتصمی 
وضعیتسردرگمهستندووقت 
یگیرند.افراد
یکنندوباپیامدهايآنیتحتتأثیرقرارم 
سبکموقعیتی-احساسیعملم 
یکنند که از مواجهه با مسائل فردي تعارضات و
سردرگم -اجتنابی ،همواره تالش م 
همانطور کهمارسیانیزاشارهداشت.،درسردرگمیهويت
تصمیماتاجتنابکنند؛و  
چگونه انتخابثابتیدرموردتعهداتخودنداردودراهدافوارزشهاي خود
فردهی 
یکند .دراينپژوهشفرضوجودرابطهبینايننوعسبکهويتیو
هیچجستجويینم 
رسانههاياجتماعیتأيیدشد.همبستگیبینهويتسردرگماجتنابیونگرشبه
نگرشبه 
رسانههاي اجتماعی
شبکههاي اجتماعی نیز مثبت و مستقیم است ،يعنی هرچه نگرش به  
مثبتتربودهاست،نمرههويتسردرگمنیزبیشتربودهاست .

همچنینسبکهويتمتعهدنیزبانگرشبهرسانههاياجتماعیرابطهمعکوسدارد.
گفتهشده اين موضوع نیز قابل تبیین است .در سبک هويت
با توجه به آنچه در ادبیات  
يهاي زندگی در سطح بااليی قرار دارد .مارسیا ،نیز
تعهد ،تعهد به اهداف و برنامهريز 
مگیري متفکرانه
بحرانهاي شخصی و تصمی 

هويت موفق را تقريباً شامل رويارويی با 
یداند کهدران افرادنسبتبهانتخابهاي گوناگونودشواريکهزندگیبرايشفراهم
م 
دورهاي از
نشاندهنده تعهدي است که پس از  
یشود .هويت موفق  
آورده است آگاه م 
یپايان فرايند
یآيد .مارسیا ،معتقد بود که اين حالت نقطه ب 
جستجوگري به دست م 
شکلگیري هويتاست.اينحالتهويت،پايگاهفردياستکهبحرانهويتیراپشت

نگونه افراد ،برخی خصیصههاي
سر گذارده و به هويت مشخص متعهد شده است .اي 
عزتنفسوروانرنجورخويیوپايینیو
شخصیتیمانندسطحبااليیازانگیزهپیشرفتو 
دادهاند که طبیعی است نگرششان به
پیروي از وجدان و برونگرايی بااليی را نشان  
رسانههاياجتماعیمنفیترباشد .
نوجوانانیکههويتزودرسدارندنسبتبههويتنفسخاصیتعهدپیداکردهاند

تبلیغمیکنندبا

کهمعموالًهمانهويتیاستکهوالدينياديگرافرادمقتدرپیرامونآنها
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اينتفاوتکههیچبحرانياجستجويفعالیدرآنوجودندارد.ايننوعهويتزودرس
ممکناستاولینچیزيباشدکهدرطولدورهشکلگیريهويتنوجواناتفاقبیافتد.

هايآنالينمیتوانندبهحالتیبرگردندکههیچتعهديدرآن


البتهايننوجواناندرمحیط
نمیشود يعنی چیزي شبیه به آنچه در افراد داراي هويت مغشوش و بیتعهد ديده
ديده  
هايمجازيمیتوانندبهاينفرايندکمککنندوبه


هايآنالينوهويت
میشود.محیط

جواناينامکانرابدهندکهزودترازآنچه دروضعیتهويتمغشوش«جرئت»انجامش
را دارند ،دستبه آزمودنهويتخود بزنند.افراديکه دروضعیتمغشوش هستند نه
بحرانی را تجربه میکنند و نه تعهدي دارند .بهسادگی تحت تأثیر همتايان خود قرار
هايخودراتغییرمیدهندواطمینانبهنفسپايینیدارند

میگیرند،معموالًرفتاروديدگاه

ودرروابطبینافرديخوددچارمشکلهستند .
طبق حدسیات ما محیطهاي آنالين براي نوجوانانی که هويت مغشوش دارند،
میتواندمحیطیامنباشد.محیطیکهمیتواننددرآنيادبگیرندکهچگونهعقايدخودرا

بیان کنند و با ديگران ارتباط برقرار کنند و بدون ترس از تحريم شدن توسط گروه،
هنجارهايگروهرازيرپابگذارند.البتهشواهدتجربیکمیبرايتأيیداينبرداشتهاي
ازمطالعاتماوجوددارد.تشخیصواندازهگیريهويتمغشوشبااستفادهاز

انجامشده 

پرسشنامهکاردشوارياستچوننیازمندشناسايیويژگیهايتمامحاالتومقاطعاست .

افراد در وضعیت هويت ديررس در مورد هويت خود نگراناند اما هنوز خود را
نکردهاند .بنا بر نظرات مارسیا،

متعهد به نشان دادن بی تعهدي ،در باالترين حد ممکن ،
نوجواناندروضعیتهويتديررسشروعبهآزمودنوتجربهکردننقشهاوهويتهاي

هايجديديراکشفمیکنند .

مختلفمیکنندوارزش

تواندمحیطیايدهآلبرايايننوع


اجتماعیمی
همانطورکهقبالًگفتیم،رسانههاي

جستجوگري و هويتآزمايی است .يافتههاي پژوهش ما همچنین اين احتمال را تقويت
می کنندکهنوجوانانیکهدروضعیتهويتديررسهستنددرمواقعیکهآنالينهستند

قوانین و هنجارهاي رايج در زندگی آفالين را بیشتر زير پا میگذارند و خود ()self
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خويش را در محیط مجازي بیشتر از زندگی آفالينشان تغییر میدهند .نوجوانانی که
وضعیتحادتريدرهويتديررسدارندچنینعنوانکردهاندکهبرخوردبازتريدارندو

در بیشتر موارد وانمود میکنند ازآنچه واقعاً در زندگی آفالين هستند ،بهترند .همچنین
جانمیآورندوتمايلبیشتري


رادردنیايآنالينبه
میگويندکهوالدينشان آنها
اغلب  
هايخودشفافسازيکنند .


هاونگرش
دارندتاازطريقاينترنتدرموردارزش
در کل نوجوانانی که دچار هويت ديررس بودند ،تأيید میکردند که نگرشها و
اجتماعیشفافسازيمیکنندوگفتندکهدردنیاي

هنجارهايخودراازطريقرسانههاي

آنالين نسبت به دنیاي واقعی برخورد بازتري دارند .البته اين بدان معنا نیست که تمام
نوجوانانی که دچار هويت زودرس هستند از رسانههاي اجتماعی براي چنین مقاصدي
ضعیتهايهويتی،اينرفتاررا

استفادهمیکنندبلکهفقطدرمقايسهباافراددارايديگرو

بیشتربروزمیدهند .

افراديکهدراينوضعیتهويتیهستندهمبحرانراتجربهکردهاند

هويتکامیاب 
سادهانگارانهاستاگرفکرکنیمکهجستجويفردبرايهويتش،
وهمتعهدرا.بااينحال  
«خود» اش و ارزشهايش ،با همان دوره نوجوانی به پايان میرسد .همچنین محیطهاي
توانندبهواسطه«برگشت»دادنامنکاربرانبهحالتبلوغديررس،ارزشهاو


مجازيمی
اهدافآنانرابازتابدهندوبدينترتیببههويتکامیابکمککنند.نوجوانممکن
هايهويتديررسوهويتکامیاببهتناوب


ايشودکهدرآنحالت

استدچارچرخه
هايديجیتالمیتوانندبافرصتدادنبه

يکیپسازديگريتکرارمیشود؛بنابراينمحیط
وخطاکردنبیخطرباهويتخود،نقشمهمیدرجستجويفردبراي


نوجوانبرايآزمون
خود()selfايفاکنند .
 نوجوانانِدارايهويتکامیاببیشترازديگرانبهآزمودنهنجارهاوقوانینزندگی
اذعانداشتهاند .اين موضوعتاحديمؤيد اينادعاستکه

روزمره و ياعدولاز آنها
وضعیتهايهويتیِنوجواناندرزندگیآفالينممکناستبارفتارآنالين آنهامرتبط

باشد.اگرچهرفتارآناليننوجوانانمعموالًباوضعیتهويتیآفالين آنهاتطبیقدارداما
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هايآفالينفرصت جستجوگريبیشتروتعهدکمتر


آناليندرمقايسهبامحیط
محیطهاي
ويژهاينکههمان طورکهدرفصلدومگفتهشدجنبهمهمبسیارياز


کنند.به

رافراهممی
هايارتباطیآناليناستکهباجرمزدايیازکاربرانپتانسیلخودافشاسازيرادر

محیط
آنانافزايشمیدهند.رسانههاياجتماعیممکناستموجبتقويتجنبهجستجوگري
تضعیف تعهد شود و ازاينرو ممکن است وضعیت هويتی نوجوان در حالت آنالين تا
حدوديباهويتآفالينويمتفاوتباشد .
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منابع
وهها.ترجمه
اشتراوس،انسلمآل(.)1396اصولروشتحقیقکیفی:نظريهمبنايی،رويهها وشی 
بیوکمحمدي.تهران.پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

یهاي مراحلرشددرکودکان
رابطهسبکهاي هويتوالدينباويژگ 

پورکلهر،راضیه(.)1391
یارشد،تنکابن:دانشگاه
اننامه کارشناس 
کمتوان ذهنیبراساس آزمون،ASQپاي 
عاديو 
آزاداسالمی.
جنکینز،ريچارد.)1396(.هويتاجتماعی.مترجم:نازنینمیرزابیگی.تهران:نشرآگاه 
حجازي ،الهه؛ فارسی نزاد ،معصومه ،عسگري ،علی ( .)1316سبکهاي هويت و پیشرفت
تحصیلی؛نقشخودکارآمدپنداريتحصیلی،فصلنامهروانشناسی،ساليازدهم،شماره،4
زمستان.

تأثیرسبکهاي هويتیمردانبرانواعخشونتخانگیآناننسبتبه

حقشناس،طلعت(،)1396

توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ،مرکز مشاوره
همسر خود ،تهران :معاونت  
رها.
ياي.)1393(.پیمايشدرتحقیقاتاجتماعی (چاپشانزدهم).مترجم:هوشنگنايبی.
دواس،د 
تهران:نشرنی

ذکايی،محمدسعیدوولیزاده،وحید،)1311(.فرهنگجوانانوتلفنهمراه.فصلنامۀتحقیقات
فرهنگیايران،دوره ،2شماره.3
ذکايی،محمدسعید.)1395(.درآمدي برمطالعاتکودکیدرايران.درهمايشملیکودکیدر
ايران.تهران:نشرآگاه
سعديپوربیابانگرد،اسماعیل.)1393(.دنیايديجیتالباتأکیدبرنوجوانان.تهران:جامعهشناسان

ضآبادي ،زهرا ( ،)1316بررسی رابطه همدلی با سبکهاي هويت و تعهد در دانشجويان
فی 
روانشناختی،شماره.3
رشتههاي.فنیوعلومانسانی،مجلهمطالعات 


جهتگیري مذهبیدر
رابطهکارکردخانوادهباسبکهاي هويتو 

یاکبر ( ،)1319
کريمی ،عل 
یارشد مشاوره مدرسه ،دانشکده
اننامه کارشناس 
دانش آموزان پايه سوم متوسطه ،پاي 
روانشناسیوعلومتربیتیدانشگاهتهران.
عاملی،سعیدرضا(.)1392روشهايتحقیقدرمطالعاتفرهنگیورسانه.دانشگاهتهران.
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سهاي بر کارايی روشهاي
عبداللهیان ،حمید و شیخ انصاري ،مهین ( .)1393رويکردي مقاي 
جامعهشناسی ايران.دورهپانزدهم،
پیمايشآنالينوآفاليندرمطالعهفیسبوک.مجله 
شماره 65-92:3
غرابی،بفشه؛عاطفوحید،محمدکاظم،دژکام،محمود،محمديان،مهرداد)1314(.راهبردهاي
تهاي مختلف هويتی ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال
مداراي نوجوانان تهرانی در وضعی 
پنجم،شماره19
کاستلز ،مانوئل .)1393( .قدرت ارتباطات .مترجم :حسین بصیريان جهرمی .تهران :پژوهشگاه
فرهنگ،هنروارتباطات
کیلی،مريجین.)1396(.درآمديبرمطالعاتکودکی.مترجم:علیرضاکرمانی.تهران:نشرثالث 
یشدن،فرهنگ،هويت(چاپهفتم).تهران:نشرنی
گلمحمدي،احمد.)1393(.جهان 
هاونظريههادرروانشناسیشخصیت.تهران:رشد.


مکتب
شاملوسعید.)1314(.
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