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Abstract 
One of the most fundamental issues facing today's societies is the social 

identity that has undergone major changes with the advent of virtual 

networks. The virtual world is relatively separated from the real world with 

features such as inability, transcendence, multiplicity, accessibility, 

synchronization, and so on. Fundamental to the formation of social identities 

is human interaction. In fact, when one interacts with another, one finds 

his/her identity as a member of society. Identity is defined in the context of 

social interaction. In Iranian society, identities have become fluid and 

changeable. Traditional identities are gradually being questioned and new 

identities emerging that do not have previous integration and stability. Mass 

media is one of the most important sources of identity change in today's 

society, including in the area of women's lives. The research method was 

quantitative and data were collected using a researcher-made questionnaire. 

The statistical population of this study is women in Tehran. The results show 

that all aspects of Tehranian women's social identity (family, national, 

ethnic, and religious) are weakened. 

Keywords: Mobile social networks, women's identity, family, national, 

ethnic, religious. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

This article is taken from the first author's doctoral dissertation at Semnan Islamic 

Azad University. 

 Corresponding Author: e.rashidi@semnaniau.ac.ir 

How to Cite: Rahbar Mehrpou, B., Rashidi, E., Danaei, A. (2022). Modeling the 

Impact of Social Media on the Representation of Iranian-Islamic Women's Identity, 

Journal of New Media Studies, 8(31), 109-141. 

mailto:maryammehrpo@gmail.com
mailto:e.rashidi@semnaniau.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-2999-6177


 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه

 303تا  341 ، ص3043پاییز ، 13، شمارة هشتمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/nms.2022.46412.822 
 

 
ی 

هش
ژو

ه پ
قال

م
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل: 
سا

ار
02/

20/
89

01
   

   
   

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

81/
20/

89
00

 
2

5
3

8
-2

2
0

9
 

   
   

IS
SN

:
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
5

0
 

–یرانیاتیهوییدربازنمایاجتماعیهارسانهریتأثیسازمدل

 زنانیاسالم

 .رانیسمنان، ا ،یرسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم تیریمد یدکتر یدانشجو  بهناز رهبر مهرپو  


 .رانیسمنان، ا ،یرسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد اریاستاد   یدیاحتشام رش


 .رانیسمنان، ا ،یرسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد اریاستاد   ییابوالفضل دانا

  چکیده
هاياند،هويتاجتماعیاستکهباورودشبکهترينمسائلیکهجوامعامروزيباآنمواجهيکیازاساسی

جهانمجازيباخصیصه است. فرازمانی،هايیمثلبیمجازيدچارتغییروتحوالتعمدهشده مکانی،
هم دسترسی، سهولت بهتکثر، ... و میزمانی جدا واقعی جهان از نسبی درطور بنیادين عامل شود.

هنگامیگیريهويتشکل فرد درواقع است. تعامالتانسانی باهاياجتماعی تعامل به ديگريکه فرد
بهمی را هويتخويشتن میپردازد پیدا جامعه يکعضو تعامالتاجتماعیعنوان بستر هويتدر کند.

هويتتعريفمی ايران، درجامعه يافتهشود. متغیر شکلیسیالو بهها هايسنتیموردتدريجهويتاند.
هويت و يکپارچگیپرسشقرارگرفته از استکه برآورده سر برخوردارهايجديدي ثباتپیشین و

هويت تغییر مهم منابع يکیاز رسانهنیستند. زندگیزنان، عرصه در ازجمله امروزي، جامعه در هايها
هايتازهرابطهجمعیهستند.استفادهازوسايلارتباطیشاملآفرينشانواعجديدروابطاجتماعیوراه

رسیبازتعريفهويتاجتماعیزنانتهرانیدرفضايرو،پژوهشحاضربهبرخودباديگراناست.ازاين
ساختههايموردنیازبااستفادهازيکپرسشنامهمحققپردازد.روشپژوهشکمیبودهودادهاجتماعیمی

نتايجنشانمی ملی،گردآوريشدهاست. دهدکهتمامیابعادهويتاجتماعیزنانتهرانی)خانوادگی،
نتايجبیانگرآناستبیشترينتغییردرهويتدينیزنانشهرشدهقومیومذهبی(تضعیف بعالوه است.

هايوابعادمختلفهايیکهبیانگرارتباطمعناداربینشبکهشود.همچنینتمامیفرضیهتهرانمشاهدهمی
هويتاجتماعیاستتأيیدشدهاست.

 تیهو ،یمل تیهو ،یخانوادگ تیزنان، هو تیهو ،یلیموبا یاجتماع یها شبکه :ها واژهکلید

.ینید تیهو ،یقوم
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 مقدمه -3

اند،هويتاجتماعیاستکهترينمسائلیکهجوامعامروزيباآنمواجهيکیازاساسی

شبکه ورود بابا مجازي جهان است. شده عمده تحوالت و تغییر دچار مجازي هاي

بیخصیصه هايیمثل سهولتدسترسی، تکثر، فرازمانی، جهانهممکانی، از ... و زمانی

هاياجتماعیتعامالتگیريهويتشود.عاملبنیاديندرشکلطورنسبیجدامیواقعیبه

درواقعفردهنگامی پردازدهويتخويشتنراکهبهتعاملبافردديگريمیانسانیاست.

شود.کند.هويتدربسترتعامالتاجتماعیتعريفمیعنوانيکعضوجامعهپیدامیبه

هاينوينارتباطیدگرگونیبنیادينیرادرتعامالتوارتباطاتانسانیايجادظهورفناوري

ارتباطات طريق فرهنگاز جريان و انتقال ازآنجاکه است معتقد کاستلز است. کرده

شود،باظهورهايیازعقايدورفتارهاراشاملمیگیرند،حوزهفرهنگکهنظامصورتمی

گردد.هايبنیادينمیيددستخوشدگرگونیتکنولوژيجد

فناوري ارتباطاتورود مناسباتو ساختار در را بنیادينی دگرگونی ارتباطی، هاي

گیرينوعجديدازتعامالتانسانیاستکهانسانیايجادکردهاست.پیامداينامرشکل

هاينوينیعمالًفرصتجمعیهايارتباطضمنتمايزازالگوهايارتباطیمرسومدررسانه

معتقداست«بل»وجودآوردهاست.درهمینارتباطرادرجهتتجلیخودوهويت،به

هايآنیشمار،منشأظهورفرهنگزمانوبیجهانمجازيوامکانبرقراريارتباطاتهم

هويت ظهور آن دنبال به خلقو شکلهاي محدودي دوره در که است شده الساعه

می و هويتگیرند ظهور بهبا جديد میهاي بین از آذرگون،سرعت و )صبوري روند

2931.)

هويت ايران، جامعه يافتهدر متغیر و سیال شکلی هويتها بهاند. سنتی تدريجهاي

اندکهنهيکپارچگیگذشتهراهايجديدسربرآوردهاندوهويتموردپرسشقرارگرفته

هادرجامعهامروزي،ازجملهدرمنابعمهمتغییرهويتدارندونهثباتپیشینرا.يکیاز

رسانه زندگیزنان، آفرينشعرصه ارتباطیشامل وسايل از استفاده هستند. هايجمعی

هايتازهرابطهخودباديگراناست.محیطپیرامونماازانواعجديدروابطاجتماعیوراه
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عنوانزنيامردوبرداشتماازنوعرفتار،طريقنمادهاومعانی،برداشتماراازخودبه

دهد.بدينترتیب،شخصازطريقارتباطبامانشکلمیهايجسمیافکاروحتیويژگی

عنوانزنيامرددستخواهديافت.ديگراندرمحیطپیرامونشبهفهمیازخويشبه

طیفراينديگرفتهودرهويتماازطريقساختاراجتماعیفضايپیرامونماشکل

می تغییر و شده بازتولید و تولید تعبیردائماً ارتباطبه تعاملاجتماعیو صور همه کند.

هايانتقالايننمادهارسانهبرتولیدومصرفنمادهاهستندويکیازراهروالنبارتمبنی

نشانمی خود زمانخاصهويتیمتفاوتاز و فضا هرکسدر امروزه، دراست. دهد.

شماريرابازيکندوهايبیهايکوتاهآدمیبايدنقشتکهامروز،درفرصتیايتکهدن

غیرممکنمی دراينمیان،زنانيکیازعناصرهمینامرداشتنهويتیيکپارچهرا سازد.

هويت فرايند جامعهاصلی جامعهيابیو آينده نسل و درپذيريفرزندان ابهام وجود اند.

ع هويتو با رسانهرابطه در آنان نادرستاز تصويري ارائه و هويتی هايجمعیناصر

اندازد.باتوجهبهاينکههارابهمخاطرهمینفسآنکندوعزتاستقاللآنانراتهديدمی

وسايلارتباط از استفاده هنگام تعاملمیافراد اشکال جنبهجمعیوارد از که هايشوند

دارد.خاصبانوعتعاملرودرروتفاوت

رسانه در زنان بازنمايی جديد، شیوه اين معرضتصاويردر در گرفتن قرار و ها

تفاوتتحريف هويتو تصوراتعمومیدرباره بر مدامشده و هايجنسیتیاثرگذاشته

رسانهآن اينتصوراتاست. تغییر يا تأيید حالخلقيا در تالشمیها راها کنندآنچه

رودر(.ازاين2931،نهآنچهواقعیتدارد)احمديوهمکاران،خواهندبازنمايیکنندمی

هاياجتماعیتاچهگويیبهاينپرسشاستکهتعاملدرشبکهدنبالپاسخاينپژوهشبه

گیريعبارتیتالشخواهدشدتابابهرهحدبرهويتزنانايرانیتأثیرگذاربودهاست؟به

اسالمیزنان-هاياجتماعیبرهويتايرانیکهازروشکمیوکیفی،چگونگیتأثیرشب

تهرانموردبررسیقرارگیرد.

 ادبیات نظری -2

تبعکندوبههاياجتماعیمختلفخلقمیرسانه،نمادهايهويتمشترکرادرمیانشبکه
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هاياجتماعیبهماکمکآوردکهدرتعريفديگريدرشبکهوجودمیآن،نمادهايیبه

بهمی رسانهارتعبکنند. جامعهديگر، در موجود عقايد و افکار فرهنگ، بازسازي به ها

آنمی به و میپردازند استحکام ها )خانیکی، 29۳۱بخشند. رسانه۳9: نگاه، اين از ها(

نمی تغییر را رويشناختآننگرشمردم بلکه میدهند؛ تأثیر مردمها يعنیبه گذارند؛

نمی موضوعاتیمهمبه رسانهظرمیگويندچه ظهور ارتباطیو تغییراتنظام هايرسند.

منابعجديدهويت ايجاد به خود تغییراتاساسیدرآننوينهمچوناينترنت، سازيو

انجامیدهاست.بهايندلیلدردورانمعاصر،معمايهويتبیشازهرعصريآدمیرابه

خودمشغولکردهاست.

رسانه اگر انسانعهد رهنمونهايچاپی، معین، و سمتهويتیپايدار به را مدرن

واطالعاتاينترنتورسانهساخت،دادهمی هايالکترونیکیجديد،هويتکاربرانراها

(.فنّاوريسببشده۳-29۳۳:9سازند؛هويتیکهکامالًسیالوتغییرپذيراست.)پاستر،می

هاوهنجارهايرفتاريسايررزشهايزندگی،ااستتامردمدرمناطقگوناگونازشیوه

می امر اين شوند. آگاه جهان تقويتشیوهمناطق يا و دگرگونی به زندگی،تواند هاي

شناسانهوهايرواندورازمحدوديتهاوهنجارهابیانجامد.درچنینفضايی،افرادبهارزش

توانندمطالبوفضامیفیزيکیوسیاسیقادربهتعاملهستندوبااستفادهازابزارهاياين

ترينعنوانمهمهايارتباطیبهاطالعاتخويشراتولیدواشاعهدهند.پیشرفتدرفناوري

فرآيندهويت در باواسطه همچنینبرمنبعتجربه تأثیريعظیمبرهويتشخصیو يابی،

به اجتماعی روابط گذاشتهساختارهاي ارتباطجاي وسايل توسعه با بهاند. ويژهجمعی،

هاياجتماعیتاحدموازينوارتباطاتالکترونیکی،تداخلتوسعههويتشخصیونظام

(29۳۳:1۲ازپیشمحسوسشدهاست.)گیدنز،معیارهايعاموجهانیبیش

هاازهاياجتماعیدانست،بلکهآنکنندههويتتوانعنصرتعیینهارانمیالبتهرسانه

شوندبهاينامرياريهابرساختهمیهاهويتينکهدرآنطريقخلقفضاهايارتباطینماد

رانیرساند.دراينفضاهايارتباطینمادين،مرزهايهويتیوفرآينددربرگیريوبرونمی

وگفتمانيابدوتجربهمخاطبانازرسانهتحققمی تحتتأثیرها هايآناندربارههويت،
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هويتقرارمی برساختهگیرند. ازطريقهايیها هستندکهمدامدرمعرضادراکدوباره

ازاين دارند. قرار گفتمانی رسانهکردارهاي برساختهرو فرآيند در هويتها هايشدن

کنندوحتیتصوراتقالبیهايقومیوفرهنگیايفاينقشمیاجتماعی،ازجملههويت

(29۳۳:21۳دراينمیانسهمدارند.)سیدامامی،

 در مجازي ورسانهفضاي متعدد خودهاي اراده امکان خاصخود ويژگی با ها

توانندبهخودواقعیفردکند؛خودياخودهايیکهمیمتفاوتیرابرايکاربرانفراهممی

طورکاملازآندورباشند.بديهیاستهرچهخودواقعیومجازيکاربربهنزديکيابه

هادرزندگیروزمرهبیشتردرهمهاآناوجريانهترباشند،ايندوفضاوفعالیتهمشبیه

می سبکزندگیاوادغام متعاقبآن، و بیشتريبرهويتکاربر تأثیر درنتیجه، شوندو

میبه جا )تاجیک، 29۳۳گذارند. نظرپست۳۱: از درمدرنیست( هايیهمچونپیترستون،

جهانی فرهنگفرايند شد.شدن، خواهند متنوع و ناهمگون شاهدها مدرن دوره در اگر

وطنانهسازيجهانثباتوعدمتحرکفرهنگیبوديم،درشرايطفرامدرنشاهددورگه

درچنینشرايطیهويت هاشوندوانسانترازگذشتهمیهاياجتماعیسیالخواهیمبود.

سازيونهازطريقپذيرشآنچهازتکههويتخودرادرجريانآزمايشوخطاوچهل

آنگ به میذشتگان است، رسیده پستها از بسیاري جهانیمدرنیستسازند. از شدنها

کنند.شونداستقبالمیبخشکههمگونیتجددرادرهممیعنواننیرويیآزاديفرهنگبه

کنندوباهرانطباقی،ازطريقزدايیمیهايپسامدرنازهرهويتپايداري،هويترسانه

اشکالعمل علیه میکردن عمل )مکغالبانقیاد کنند. 29۳۲دانل، فناوري2۳1: هاي(

هايجديديبرايرهايیسايبرنتیک،باايجادتصاويرذهنیتازهومغشوشیازخودروش

محدوديت میاز هويتارائه به پیوندهايجديديهاياجتماعیمربوط درنتیجه، دهند.

رهیافتجنسی،قومیتيامکاننیست.گیرندکهديگردرقیدوبندجنسیت،طبقه،شکلمی

(29۳۳:2۳9)وارد،

فراهمفنّاوري شبکههاينوينارتباطیواطالعاتیبا ايآوردنامکانپیدايیجامعه

هايیتازهبخشیده،بلکهرفتارمارانسبتبههايیتازههويتتنهابهافرادوجوامعدرقالبنه
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(وسايلارتباطیجديدباألخص29۳۳:۳)اولسون،خود،ديگرانوجهانتغییردادهاست.

میاينترنتدست ارزشکم خلق مانند اثراتباشند؛ منشأ جوامع در وتواند هايجديد

هايجديدشدتخاص.دردرجهاولاينارزشايجاديکفضاياجتماعیمتفاوتوبه

عديدهمی هويتی تأثیرات )تواند گذارد. جاي بر درSchifrin, 1989: 158اي تعامل )

درهم شکستنمرزهايمرسومگروهیومتعاقبآنتغییردربرجستگیفضايمجازيبا

گذاردوهايتعاملمینسبینیازبهتشابهوتمايز،بیشترينتأثیررابرهويتاجتماعیطرف

ازسويديگرگمنامیوياجعلنامبهمعنايپنهانداشتنهويتکهدرفضايسايبرامري

بهمم است، معمول معنايهويتکنو درنتیجه مرزبنديگروهیو اهمیتو روشنیبر

به دنیايامروزکه در دارد. تاروپوداجتماعیتأثیر وسايلارتباطینويندر رخنه واسطه

 ,Howardجامعه،هويتکهقبالًعمدتاًمعینبود،اينکدائماًدرتحولودربحراناست.)

شدتبازتابیاست.اطالعاتزياديدردنیايمدرنانمدرنبه(ازسويیجه25 :2000

سازد.)گیدنز،شودوبازتابايناطالعاتدرزندگیشالودههويتفرديرامیمبادلهمی

29۳۳:۱1)

درنگوشخصیشدهرابهاينترنتابزاريتواناسازاستکهامکانتعاملمستقیم،بی

اين،امکاناتاينترنتدرزمینهايجادفرصتبرايابرازدهد.عالوهبرکاربرانپسامدرنمی

گروه عضويتدر و بهفردگرايی پسامدرن جامعه براي را تنهايی و انزوا همگن، هاي

زماندارايپیامدهايمثبتومنفیهويتیارمغانآوردهاستوهمچونجهانواقعی،هم

دهیبهجامعهاطالعاتینقشیشکلتواننددربرايزناناست.زناندراينفضايسايبرمی

(.29۳1:۳13۲مؤثرترداشتهباشند.)راودراد،

صاحب بهديدگاه اينترنت از ناشی تبعات و خصوصاثرات در ونظران عام طور

می را بهتأثیراتهويتیخاصآن اولکه نگاه مختلفبررسینمود: منظر سه از تواند

ساخت را اينترنت است، معروف میجبرگرايی فرض بیرونی و عینی دراري که کنند

دهدوگیرندوکاربرانآنرادرسیطرهخودقرارمیچارچوبآنذهنیتافرادشکلمی

گرايیمعروفاست،هابهارادهکند.دستهدومکهديدگاهآنهاتحمیلمیجبريرابرآن
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يکرشتهامکاناتمحضدرجهتتواناسازيفردبر ايگردآوريانبوهاينترنتراصرفاً

سوممعروفبهتکنورئالیسم،گرايیمیاطالعاتورشدکثرت ودرآخرديدگاه دانند؛

يعنیآن بینابینیدارند؛ درعیناينرويکرد هستیشناختیفناورياينترنتراها ابعاد که

نمی معتقدندکهاينفناوريتعیینناديده اما بهگیرند، نهايینخواهدبود. ديگر،یانبکننده

اينآن عین در ظرفیتها توانايیکه و آزاديعملها به دارند، نظر در اينترنترا هاي

کاربراننیزتوجهدارند.

ذهنیتوهاينوينارتباطیازطريقفراهمتکنولوژي آمورنمنابعومراجعجديد،

خاصی کشور يا و منطقه به مسئله اين و دگرگونیکرده دچار را محدودهويتافراد

کمنمی را جوامع تمام بلکه منابعکنند جديد جوامع در لذا است. برگرفته در وبیش

انسانهويت زيرا است؛ اکتسابی بیشتر و متعدد گروهيابی در اجتماعیها قشرهاي و ها

هويتانسان لذا درجوامعسنتی،فرهنگمتعدديعضوهستند. هادرمعرضتغییراست.

عهدخوديبه از هويتخود ويژه کار برمیه قابلیتتفاوتسازي و توانايی چراکه آمد

)گل آفرينیومعنابخشیبسیاربااليیداشت. 29۳2محمدي، دراينمیانفرآيند193: .)

هايبسیارپیشرفتهوکارآمدارتباطیوجدايیمکانازفضاوواسطهفناوريشدنبهجهانی

دگیاجتماعیدرفضايیبسیارگستردهشکلبگیردزماناينامکانرافراهمآوردهکهزن

اثر در پیشیننیست. عناصر متکیبر هويتديگر مفهوم و محدوده توانايیمکاندر و

هادرارتباطاتاجتماعیوشدنانسانتغییراتتکنولوزيوحذفمکانوزمانونزديک

هايديگرههويتهاممکناستازهويتخودجداشدهبتعاملدرفضايمجازيانسان

شدندچارپديدههاممکناستدراثرجهانیانسان(:»29۳۳:11پناهببرنديابهقولگیدنز)

بینانهدرحیطهفضايدرموردهويتدرفضايسايبرازنظرياتخوش«.چندهويتیشوند

فضايمجازي در حضور که باورند اين بر استون ازجمله اينگروه شد. استفاده سايبر

امکانگمنامیوحذفنشانهعلتويژگیهب اجازههايخاصآن کاربر هايفیزيکیبه

هايمختلفوباتنظیماتموردهايمتعددومتفاوتیرادرزمانآسانینقشدهدکهبهمی

رهايی فضايی، فضايمجازي درواقع بازيکند. خود، کاربردلخواه به بخشاستکه
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هايمختلفخودهايديگروشکوفايیجنبهازمحدوديتاجازهرهايیازبدنوبسیاري

(2931پور،دهد.)سیفهانبود،میازاينقادربهبیانونماياندنآنراکهپیش

 پیشینه پژوهش -1

درزمینهتأثیراينترنتبرهويتتحقیقاتزساديصورتگرفتهامادرزمینهتأثیراستفاده

شبکه خصاز هويت بر اجتماعی بههاي است. موجود اندکی تحقیقات زنان طوروصاً

نتايجتحقیقکیان )خالصه همکاران و عدلی2939پور قاسمیو ،)( ادوارد2939پور ،)2

هاياجتماعیبرازرابطهمعنادارشبکه(1۲2۳)9(وشیونن1۲۲3)1(،الیاسولمیش1۲۲۳)

(وعلويو2931مکاران)پوروههويتاجتماعیحکايتدارد؛همچنانکهتحقیقعدلی

تحقیقحیدريوشاوردي)29۳3همکاران) بروجرديو2931(درموردهويتملی، ،)

(درزمینههويتقومیتحقیقنژاداصغري2931پوروهمکاران)(وکیان293۱صديقی)

(293۳( همکاران علويو صديقی)29۳3(، بروجرديو همکاران293۱(، و کیهان و )

زم293۳) در محکم(؛ تحقیق و هويتدينی )ینه حالج و روي2939کار و1۲21)1(، )

هاي(درزمینههويتخانوادگینشاندادندکهابعادهويتازشبکه1۲۲3الیاسولمیش)

اند.اجتماعیتأثیرپذيرفته

 روش تحقیق -0

آماريپژوهشحاضرشاملتمامیزنانباالي تهرانمی2۳جامعه باسالشهر باشدکه

 جمعیتآن293۳طبقآمارهايسرشماريسال ، حدود در گزارششده93۱9۲3۲۲۲ها

(حجمنمونهپیمايشبااستفادهازفرمول293۳است.)گزارشسرشمارينفوسومسکن،

گیريبراينفربرآوردشدهاست.روشنمونه9۳1درصد،3۳کوکران،درسطحاطمینان

اياينترنتیطراحیآورياطالعاتپرسشنامهيجمعباشد؛وبراپیمايش،تصادفیسادهمی

وازطريقفضايمجازيدراختیارزنانقرارگرفتهشد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Edward 

2.Elias and Lemish 

3.Sihvonen 

4.Roy 
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هاياجتماعیمجازي،خدماتآنالينیشبکه:های اجتماعی مجازی متغیر مستقل: شبکه

پروفايلشخصیخودراهستندکهبهافراداجازهمی دهنددرسیستمیمشخصومعین،

با و اشتراکبگذارند به را اطالعاتشان کنند، معرفی ديگران به را خود باشند، داشته

ازاينطريقافرادمی طشانباديگرانراحفظتوانندهمارتباديگرانارتباطبرقرارکنند.

(.براي2،1۲۲۳:121هاياجتماعیجديديراشکلدهند)بويدوالیسونکنندوهمارتباط

مدت شامل: که شد استفاده شاخص چند از آن شبکهسنجش در عضويت هايزمان

ازشبکه میزاناستفاده ازشبکهاجتماعیمجازي، نوعاستفاده هايهاياجتماعیمجازي،

یمجازي)انگیزهوهدفکاربران(اجتماع

برمتغیرهايزمینهةدرمطالعمتغیرهای وابسته: هويتزناننیزبهحاضرعالوه عنواناي،

درموردتعاريفنظريهويتمتغیروابستهدرنظرگرفته شدهاستکهابعادآنبااست.

درپژوهشحاضراجتماعیوابعادچهارگانهآنبهتفضیلدرفصلدومتوضیحدادهشد.

هاراازکندآنهويتاجتماعیيکفردبهخصوصیاتومشخصاتوتفکراتیاشارهمی»

ومقولهطريقاشتراکاتاجتماعیوعضويتدرگروه کندوهاياجتماعیکسبمیها

آن به مديون منتسبو و متعلق تکلیف، و تعهد و عاطفی را میخود به«داندها عنوان،

هايموجود،هويتاجتماعیمطابقباتعريففوقوتئوريشدهاستتخابتعريفپايهان

حاضرازةگیرد.درمطالعبراساساحساستعلقفردبهمقوالتاحتراممختلفشکلمی

تادارند،چهارمقولهکهدرتماممیانمقوالتاجتماعیمختلفیکهزنانتهرانیبهآن ها

جدولزيرتاجتماعیانتخابشهروندانمشترکاستبرايسنجشهوي استدر شده

آوردهشدهاست.

 ها های چهارگانه و تعریف عملیاتی ابعاد آن هویت. 3جدول 

 معرف تعریفنظری متغیر

 خانوادگی
و خانواده با نسبفرد تعیین يعنی هويتخانوادگی

 میزانتعلقاوبهخانواده

 میزاننزديکیباخانواده

 خانوادهاحساسمثبتنسبتبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Boyd and Ellison 
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 معرف تعریفنظری متغیر

 میزاناعتمادبهخانواده

 ملی

به عاطفی تعلق و تعهد احساس نوعی ملی هويت

استکهموجبوحدتوانسجام اجتماععام)ملی(

 دهد.جامعهاستوبخشیازهويتفردراتشکیلمی

 احساستعلقبهتاريخملی

 احساستعلقبهسرزمینملی

 احساستعلقبهفرهنگملی

 احساستعلقبهزبانملی

 احساستعلقبهنظامسیاسیکشور

 گرايیقومیعام

 احساسنزديکیباايران

 قومی

هويتقومی،سنتفرهنگیمشترکواحساسهويتی

به را قوم که يکاست از فرعی يکگروه عنوان

بزرگ مشخصمیجامعه گروهتر اعضايهر و کند

هايخاصفرهنگیازويژگیقومیخاصراازلحاظ

 دانند.سايراعضايجامعهخودمتمايزمی

 بستگیبهقومیتدل

 احساسمثبتبهقومیت

 گرايیقومیخاص

 هايقومیداشتنآگاهی

 هاوزبانقومیاحترامبهسنت

 احساسنزديکیباقومیت

 هاقومیاعتمادبههم

 دينی

سوپايبنديفردبهيکهويتدينیدريکجامعهاز

هايدينیوازسويديگر،بیانگرجوهردينوارزش

دلبستگیجمعیوعمومیافراديکجامعهبهشعائر،

 مناسکونهادهايدينیاست

 اعتقادبهخداوند

 عالقهبهاعیادمذهبی

 عالقهبهزيارتاماکنمذهبی

 اعتقادبهپیامدهايديندرزندگی

 نزديکیباديناحساس

 بودناعتقاداتمذهبیمهم

 بودنافتخاربهمسلمان

 احساسنزديکیبهخداوند

 دانستنخودمذهبی

 های تحقیق یافته -5

وضعیتتأهل،هايسن،دراينتحقیقبرايتوصیفجمعیتآمارينیازاستتاشاخص

هاپرداختهشدهاست.وضعیتتحصیالت،طبقهاجتماعیبررسیشودکهدرادامهبهآن

 تعداد12-9۲درصد(درردهسنی91نفر)معادل219تعدادسن: نفر)معادل21۳سال،
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12-۳۲درصد(درردهسنی۳/2۳نفر)معادل۳2سال،92-1۲درصد(درردهسنی۱/91

سنی3/2۱نفرديگر)معادل۱۳سالو ۳2-۱۲درصد(دررده وضعیتسالقراردارند.

 )2۱۳تأهل: پاسخگو19نفر از درصد( مجرد، را خود وضعیتتأهل )121يان ۳۳نفر

متأهلو شخصنمودهدرصد(گزينه1نفر)حدود۳درصد( مقطعاند.ايرا تحصیالت:

درصد1/9۱ديپلم،درصدديپلموفوق9/9۳درصدازپاسخگويانسیکل،3/3تحصیلی

 و فوق۱/2۳لیسانس نیز ديگر درصد سويی از بود. دکترا و ازدرص9/1لیسانس د

درصدديپلم2/1۳درصدسیکل،3/9۳خودراابتدايی،«پدر»پاسخگويانمیزانتحصیالت

همچنیندرصدفوق9/۱درصدلیسانسو2/3ديپلم،وفوق لیسانسوباالترابرازکردند.

9/2 ندادند مشخصی پاسخ گزينه اين به نیز پاسخگويان از از۳/21درصد درصد

درصدديپلم1/11درصدسیکل،13خودراابتدايی،«مادر»پاسخگويانمیزانتحصیالت

فوق و ۳/22ديپلم، نیزدرسطحفوق۱/1درصدلیسانسو باالتردرصدديگر لیسانسو

کرده اظهار اقتصادي: طبقه 3/9اند. را اقتصاديخود طبقه پاسخگويان از خیلی»درصد

«باال ،1۱ «باال»درصد ،۳/۱9 متوسط»درصد » 9/۱و نیز ديگر پايین»درصد گزارش«

اند.کرده

 ها بودن توزیع داده بررسی وضعیت نرمال -5-3

استفادهشد2اسمیرنوف–کلموگررفهاازآزمونبرايانتخابدرستروشتحلیلداده

هابهچهصورتاست.تامشخصگرددکهتوزيعداده
 اسمیرنوف –نتایج آزمون کلموگررف . 2جدول 

 نتایجآزمون

 متغیرها

Kolmogorov-

Smirnov Z 
Sig. /غیرنرمالنرمال 

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ ۳1۱/2 هويتخانوادگی

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ 1۳2/2 هويتملی

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ ۳1/2 هويتقومی

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ 9۳/1 هويتدينی

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ ۳3۳/۲ عضويتومیزاناستفادهازتلگرام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1Kolmogorov–Smirnov 
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 نتایجآزمون

 متغیرها

Kolmogorov-

Smirnov Z 
Sig. /غیرنرمالنرمال 

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ ۲1/2 ازاينستاگرامعضويتومیزاناستفاده

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ ۳۳1/1 عضويتومیزاناستفادهازواتساب

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ 2۲۱/2 بوکعضويتومیزاناستفادهازفیس

 غیرنرمال ۲۲۲/۲ 2۲9/2 عضويتومیزاناستفادهازتويیتر

هايصورتدادهدهد،تماممتغیرهاياينپژوهشبهطورکهنتايججدولباالنشانمیهمان

ها،استفادهتواننتیجهگرفتکهباتوجهبهغیرنرمالبودندادهغیرنرمالهستند؛بنابراينمی

 باشد.پذيرمیدرپژوهشحاضرتوجیهSmart PLSافزارازنرم

 گیری اندازههای  بررسی برازش مدل -5-2

مدل برازش اول بخش بررسی اندازهبراي میهاي مورداستفاده سه پايايیگیري شود:

همگرا2شاخص روايی واگرا1، روايی 1)هولند9و در2333، روايی و پايايی همچنین .)

نرم میSmart PLSافزار بررسی بخش دو مدلدر به مربوط بخش الف( هايشود:

وطبهمدلساختاري.پايايیشاخصنیزخودتوسطسهمعیارگیري،ب(بخشمرباندازه

می قرار ترکیبیموردسنجش پايايی کرونباخ، آلفاي CR)۳گیرد: يا )Rhoضرايب و

پايايیياقابلیتاعتمادمشخصمی۱بارهايعاملی گیريدرصورتسازدکهابزاراندازه.

د.بدينمعنیکهاگرمحققپرسشنامهاجرادرشرايطيکسانتاچهاندازهنتايجيکسانیدار

صورتموازياجراکندونتايجهردويکسانباشد،ابزارازپايايیخودرادوبارهويابه

تعیینمی ابزار اعتبار روايیيا است. سؤالکاملبرخوردار درکندکه هايمورداستفاده

می را دارد موردنظر پژوهشگر همانمفهومیکه آيا )داوريوسنپرسشنامه خیر؟ جديا

 2931رضازاده، ضريببارهاي۳۳-۳۳: از پايايی جهتبررسی پژوهشنیز اين در .)
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عاملیوپايايیترکیبیوبرايبررسیروايیابزارپرسشنامهازآزمونروايیهمگرااستفاده

شود:هاارائهمیشدهاست.درادامهنتايجاينآزمون

 سنجش بارهای عاملی -5-1

هاييکسازهباآنسازهمحاسبهايعاملیازطريقمحاسبهمقدارهمبستگیشاخصباره

(ومؤيداين2،2333شود)هولند1/۲شوندکهاگراينمقداربرابرويابیشترازمقدارمی

گیريآنهايآنازواريانسخطاياندازهمطلباستکهواريانسبینسازهوشاخص

قبولاست.نکتهمهمدراينجاگیريقابلدرموردآنمدلاندازهسازهبیشتربودهوپايايی

شاخص و سازه بین عاملی بارهاي محاسبه پساز محقق اگر استکه بااين آن هاي

ها)سؤاالتپرسشنامه(رااصالحنمودهومواجهشد،بايدآنشاخص1/۲مقاديريکمتراز

 (.2931:۳۲زاده،ياازمدلپژوهشخودحذفنمايد)داوريورضا

،وx18،x31درمدلخروجیمرحلهاولمشاهدهشدکهمقداربارعاملیسؤاالت

x30سنجشسازه شاخصمرتبطبا همچنیندو هويتملیو سنجشمتغیر به مربوط

ترهايداخلیازقبیلسروش(پايینهاياجتماعیموبايلی)ويچت،شبکهاستفادهازشبکه

هايمربوطهگردند.بعدازحذفسؤاالتوشاخصبودهوازمدلحذفمی1/۲ازمقدار

مرتبطباx23،x24آنمقاديربارعاملیسؤاالتخروجیمرحلهدومبرآوردشدکهدر

 مقدار از هويتملی خروجی1/۲سنجشمتغیر حذفو مدل از بنابراين شدند؛ کمتر

مرحلهدومضرايببارعاملیمحاسبهشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Hulland 
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 : خروجی سوم ضرایب بارهای عاملی3نمودار 

همان نمودار در که می2گونه مشاهده ضرايببارهاي تمامی شود بیشاز 1/۲عاملی

باشد.منزلهمجوزجهتانجامباقیمحاسباتمیباشدکهاينامربهمی

 بارهای عاملی متغیرها. 1جدول 

 متغیر/سازه هایاجتماعیموبایلیشبکه

 شبکه وايبر واتساب تويیتر تلگرام اينستاگرام بوکفیس

 بارعاملی 119/۲ ۱31/۲ ۳۳۳/۲ ۱۳۲/۲ ۳31/۲ ۱۳1/۲
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 zآماره گویه نام متغیر

هويت

 خانوادگی

۳x  ۳۳۳/۲ کنید؟بهخانوادهخودچقدراحساسنزديکیمی 

3x  ۳۲1/۲ امهستم.هرجايیکهباشمهمیشهبهفکرخانواده 

2۲x  .۳۱۳/۲ جوخانوادهمنصمیمیورفاقتیاست 

22x  ۳۳۳/۲ کنم.امهستماحساسلذتوشادمانیمیکهکنارخانوادههنگامی 

21x  ۳۳۳/۲ کنم.اماحساسامنیتمیخانوادهدر 

29x  ۳9۱/۲ ورزم.امعشقمیمنبهخانواده 

21x  ۳9۱/۲ بهاعضايخانوادهخودچقدراعتمادداريد؟ 

 هويتملی

2۳x  حذف هايجهاناست.ترينتمدنتمدنايرانیازبرجسته 

2۱x  192/۲ شود.افتادگیجامعهمیماندهازگذشتگان،باعثعقبورسومبرجايآداب 

2۳x  11۳/۲ کنم.ازديدنآثارباستانیمانندتختجمشیداحساسغرورمی 

2۳x  
دهميکوجبازخاککشورمبهدستعنوانيکايرانیهرگزاجازهنمیمنبه

 بیگانگانبیفتد.
 حذف

23x  ۱۳1/۲ کاشکیدرايرانبهدنیانیامدهبودم.گويمکهايهابهخودممیخیلیوقت 

1۲x  ۱2۲/۲ ورزم.ايرانعشقمیمنبهسرزمین 

12x  ۳23/۲ برم.کاري،معرقو...لذتمیازديدنهنرهاياصیلايرانیمانندکاشی 

11x  .11۳/۲ بهموسیقیاصیلايرانیعالقهدارم 

19x  حذف سوريو...ازمیراثارزشمندايرانیاناست.هايیچونايامنوروز،چهارشنبهمراسم 

11x  حذف ورزم.میمنبهزبانفارسیعشق 

1۳x  ۳۳2/۲ هايفارسیرادرصحبتکردناستفادهکنم.المثلدوستدارمضرب 

1۱x  1۳2/۲ کنم.ازخواندناشعارشاعرانیمانندفردوسیوحافظواحساسغروروشعفمی 

1۳x  
هاخدمتگذاردانمکهآنرفتهبهمسئوالنحکومتیاعتماددارمومیهممنروي

 مردمهستند.
۱29/۲ 

1۳x  ۳۳۳/۲ کنم.بودنخودافتخارمیباشنیدنسرودجمهورياسالمیايرانبهايرانی 

13x  .۱11/۲ حفظنظامجمهورياسالمیازواجباتاست 

9۲x  حذف هاواقوامبايدحقوقبرابريدرکشورداشتهباشند.همةاقلیت 

92x  حذفو...(استقبالهايقومیديگر)کرد،لر،بلوچشدنباافراديازگروهازدوست 
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 zآماره گویه نام متغیر

 کنم.می

91x  حذف هااست.ايرانمتعلقبههمهاقوامواقلیت 

99x  ۳1۳/۲ کنید؟باکشورايرانچقدراحساسنزديکیمی 

 هويتقومی

91x  1۳۳/۲ دهمباافراديازقومیتخودمعاشرتکنم.ترجیحمی 

9۳x  ۳13/۲ کنممنازاينکهبهاينگروهقومیمتعلقهستم،احساسشادمانیمی 

9۱x  
هايیکهبیشتراعضايآنازگروهقومیمنهستندفعالیتتمايلدارمدرگروه

 کنم.
1۱۳/۲ 

9۳x  13۳/۲ هايمازگروهقومیخودمباشند.دهمکههمسايهترجیحمی 

9۳x  ۱۲۳/۲ کنم.هايقومیخودممیمنوقتزياديراصرفآگاهیوشناختتاريخوسنت 

93x  ۳۱1/۲ اماحساسخوبیدارم.وقومیمندربارهپیشینهفرهنگی 

1۲x  ۳92/۲ کنید؟تانچقدراحساسنزديکیمیباقومیت 

12x  ۳3۲/۲ هايتاناعتمادداريد؟قومیتیچهاندازهبههم 

 هويتدينی

11x  ۳۳۳/۲ بیند.خداوندناظراعمالماستوکارهاينیکوبدمارامی 

19x  ۳۳3/۲ دوستدارم.مناعیادمذهبیمانندعیدقربان،عیدفطررا 

11x  .3۳2/۲ زيارتاماکنمقدسعالقهدارم 

1۳x  .۳۳2/۲ باپیشرفتعلمديگرنیازيبهاعتقاداتدينینیست 

1۱x  32۳/۲ کنید؟تانچقدراحساسنزديکیمیبادين 

1۳x  .3۲۳/۲ پايبندبودنبهاعتقاداتمذهبیبرايمنبسیارمهماست 

1۳x  32۳/۲ بالم.ازاينکهمسلمانمبهخودمی 

13x  ۳2۳/۲ کنید؟چقدرباخداونداحساسنزديکیمی 

۳۲x  ۳29/۲ دانید؟شماخودتانراتاچهحد،فرديمذهبیمی 

باشد،هامیازآنجاکهمعیارآلفايکرونباخيکمعیارسنتیبرايتعیینپايايیسازهپایایی:

پايايیترکیبیبهترينسبتبهآلفابهنام(معیارمدرنPLSروشحداقلمربعاتجزئی)

(معرفیشدوبرتريآننسبتبه23۳1وهمکاران)2برد.اينمعیارتوسطورتسکارمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Werts 
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صورتمطلقبلکهباتوجهبههمبستگیهانهبهآلفايکرونباخدرايناستکهپايايیسازه

زهآمدهبرايهرسادستکهمقداربهگرددودرصورتیهايشانبايکديگرمحاسبهمیسازه

گیريداردومقدارهاياندازهباشدنشانازپايداريدرونیمناسببرايمدل۳/۲باالي

دهد.دراينپژوهشنیزجهتبررسیپايايیمتغیرهاوعدموجودپايايیرانشانمی۱/۲

ازمعیارپايايیترکیبیاستفادهشدهاستکهنتايجآندرجدولزيرآوردهشدهسازه ها

است.

 معیار پایایی ترکیبی. 0جدول 

(CR>0/7) متغیرهایمکنون مقادیرپایاییترکیبی 

 هاياجتماعیموبايلیشبکه ۳۲9۲۲۳/۲

 هويتخانوادگی 32211۳/۲

 هويتدينی 32339۱/۲

 هويتقومی ۳9۳39۳/۲

 هويتملی ۳۱۳۳۲۳/۲

میهمان نشان فوق جدول نتايج که طور ترکیبی پايايی مقادير برايدستبهدهد؛ آمده

بنابراينبرايناساسمی۳/۲هايتحقیقباالترازتمامیمتغیرهاوسازه تواننتیجهاست؛

همچنینبراي گرفتکهدرپژوهشحاضرپايايیابزارسنجشموردقبولوتأيیداست.

واريانسخطاي ابتدا هويتاجتماعیزنان دوم مرتبه پنهان پايايیترکیبیمتغیر محاسبه

شود:گیريابعادآنرامحاسبهمیاندازه


پايايیترکیبیمتغیرمکنونمرتبهدوم)هويتاجتماعیزنان(عبارتاستاز:


 با: برابر آن بعدهاي و اجتماعی هويت پنهان متغیر بین عاملی بارهاي ،3۲۳/۲ضريب
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باشد.می۳21/۲،۳۳۱/۲،۳۳۱/۲

 2-(3۲۳/۲)1=2۳2/۲ :اولگیريبعدخطاياندازه

 2-(۳21/۲)1=13۲/۲ :دومگیريبعدخطاياندازه

 2-(۳۳۱/۲)1=93۳/۲ :سومگیريبعدخطاياندازه

 2-(۳۳۱/۲)1=199/۲ :چهارمگیريبعدخطاياندازه

 203/1 گیریمجموعخطایاندازه

 
 پايايیترکیبیهويتاجتماعی= ۳۲/2۲ =۳32/۲

۳۲/2۲+9۲1/2 

براي(:AVEشده ) میانگین واریانس استخراجمعیار  استکه معیاري همگرا روايی

دهندهمیانگینواريانسنشانAVEشود.معیارکاربردهمیگیريبههاياندازهبرازشمدل

2هايخوداست.فورنلوالرکرشدهبینهرسازهيامتغیرهاباشاخصبهاشتراکگذاشته

(اينمعیاررابرايسنجشروايیهمگرامعرفیکردهواظهارداشتندکهدرمورد23۳2)

AVE عدد بحرانی مقدار ،۳/۲ مقدار که معنی بدين AVEاست؛ روايی۳/۲باالي

(.2931:۳2دهند)داوريورضازاده،قبولرانشانمیهمگرايیقابل

 شده نتایج معیار میانگین واریانس استخراج. 5جدول 

(AVE>0/5) شدهمیانگینواریانساستخراج  متغیرهایمکنون 

 هاياجتماعیموبايلیشبکه 113211/0

 هويتخانوادگی 201116/0

 هويتدينی 216252/0

 هويتقومی 101016/0

 هويتملی 162001/0


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Fornell and Larcker 
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شدهمطابقجدولفوقشدهبرايمیانگینواريانساستخراجمقاديرکسبةباتوجهبهمقايس

شود.گیريموردقبولارزيابیمی،روايیهمگرايیمدلاندازه(AVE>0/5)بامقدارمرجع

مقاديراشتراکی همچنینجهتمحاسبهدستیمتغیرمرتبهدومهويتاجتماعیزنانابتدا

مربعضرايببارهايعاملیهربعدبامتغیرپنهانهويتمحاسبهشود.مقاديراشتراکینیزاز

 گردند:اجتماعیمحاسبهمی

 :۳211/۲=۳2۲/۲بعددوم:-3۲۳1/۲=۳23/۲بعداول

 :۳۳۱1=۳۱۳/۲بعدچهارم:-۳۳۱1/۲=۱۲1/۲بعدسوم



۱۳1/۲= 
۳23/۲+۳2/۲+۱۲1/۲+۳۱۳/۲ 

 شدهمتغیرهويتاجتماعی=میانگینواريانساستخراج
1 

 نتایج معیارهای پایایی ترکیبی و روایی همگرا متغیرهای مکنون. 6جددول 

شدهمیانگینواریانساستخراج

(AVE>0/5) 

مقادیرپایاییترکیبی

(CR>0/7) 
 متغیرهایمکنون

 هاياجتماعیموبايلیشبکه ۳۲9۲۲۳/۲ ۳21۱22/۲

 هويتخانوادگی 32211۳/۲ ۱۲2۳2۳/۲

 دينیهويت 323393/۲ ۱۳۳۱1۱/۲

 هويتقومی ۳9۳39۳/۲ ۳۲۳۲۳۳/۲

 هويتملی ۳۱۳۳۲۳/۲ ۳9۲۲۳۳۲/۲

 هويتاجتماعی ۳32/۲ 265/0

وبرايمیانگینواريانساستخراج۳/۲کهمقدارمناسببرايپايايیترکیبیباتوجهبهاين

باشدمی۳/۲ يافته(2931)داوريورضازاده، ،2۳-1تا2۳-1هايهايجدولومطابقبا

توانآمدهاست؛بنابراينمیدستتمامیاينمعیارهابرايمتغیرهايمکنونمقدارمناسبیبه

باشد.گفتکهوضعیتپايايیوروايیهمگرايیپژوهشحاضرمناسبوموردتأيیدمی

گردد،میزانرابطهيکسازهيامعیارمهمیکهباروايیواگرامشخصمیروایی واگرا:

شاخص با سايرسازهمتغیر با مقايسهرابطهآنسازه بههايشدر است؛ کهروايیطوريها
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بیشتريباواگرايقابل تعامل مدل در يکسازه استکه آن يکمدلحاکیاز قبول

باسازهشاخص فورنلوالرکر)هايديگهايخودداردتا بیانمی23۳2ر. روايی( کنند:

برايهرسازهبیشترازواريانسAVEقبولاستکهمیزانجذرواگراوقتیدرسطحقابل

باشد.هايديگردرمدلمیاشتراکیبینآنسازهوسازه

 ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر. 7جدول 

 

هایشبکه

 موبایلی

هویت

 اجتماعی

هویت

 خانوادگی
 هویتقومی هویتدینی

هویت

 ملی

هايشبکه

 موبايلی
۳2۱1/۲ 

   
  

هويت

 اجتماعی
1۳2911/۲- ۳1۲3/۲ 

  
  

هويت

 خانوادگی
9۱2۱۲۱/۲- ۳2113۳/۲ ۳۳۳۳/۲ 

 
  

   ۳222/۲ -۳212۳1/۲ 3۲۳1۲9/۲ -1۳1111/۲ هويتدينی

  ۳2۲۱/۲ -۱22۲12/۲ 1۳9۳۳1/۲ ۳۳۳۳2۱/۲ -1۳۱1۱9/۲ هويتقومی

 ۳۳۱3/۲ -۱2۳19۲/۲ -۳9۱۲1۳/۲ -1۳۳3۲9/۲ -۳۳۳۳۳۳/۲ -9۳۲33۲/۲ هويتملی

باشد،مقدارجذر(مشخصمی23۳2درجدولباالکهبرگرفتهازروشفورنلوالرکر)

خانه در که حاضر پژوهش مکنون متغیرهاي تمامی استخراجی واريانس هايمیانگین

ها،مندرجدرسطراند،ازمقدارهمبستگیمیانآنقرارگرفتهموجوددرقطراصلیماتريس

ستون میو بنابراين است؛ بیشتر اصلی، قطر درايه هر به منتهی درهاي که گفت توان

سازه شاخصپژوهشحاضر، با بیشتري تعامل مدل در مکنون( )متغیرهاي خودها هاي

هايشبیشترازهمبستگیباشاخصهايديگر)میزانهمبستگیيکسازهدارندتاباسازه

گیريدرحدمناسبیهاياندازهديگر،روايیواگرايمدلبیانها(.بهآنسازهباسايرسازه

دهد.استوبرازشمناسبرانشانمی
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 بررسی برازش مدل ساختاری -5-0

هادرمدلترينمعیاربرايسنجشرابطهبینسازهابتدايی :(t-valuesاعداد معناداری )

اعدادمعناداري درصورتیz)بخشساختاري(، است. از ايناعداد بیشتر3۱/2کهمقدار

هايپژوهشدرسطحاطمینانهادرنتیجهتأيیدفرضیهشود،نشانازصحترابطهبینسازه

(.2931:3۲است)داوريورضازاده،3۳/۲


 Tضرایب معناداری آماره  .2ار نمود

 Tضرایب آماره . 8جدول 

 Tآماره گویه نام متغیر

 خانوادگی

۳2x  11/1۳ کنید؟بهخانوادهخودچقدراحساسنزديکیمی 

۳1x  33/1۱ امهستم.هرجايیکهباشمهمیشهبهفکرخانواده 

۳9x  .33/۳2 جوخانوادهمنصمیمیورفاقتیاست 

۳1x  ۳۱/۳3 کنم.امهستماحساسلذتوشادمانیمیخانوادهکهکنارهنگامی 

۳۳x  ۲9/2۳ کنم.اماحساسامنیتمیدرخانواده 
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 Tآماره گویه نام متغیر

۳۱x  ۱۳/۳2 ورزم.امعشقمیمنبهخانواده 

۳۳x  ۲2/۳ بهاعضايخانوادهخودچقدراعتمادداريد؟ 

هويت

 ملی

۳۳x  حذف هايجهاناست.ترينتمدنتمدنايرانیازبرجسته 

۳3x  1۳/۳ شود.افتادگیجامعهمیماندهازگذشتگان،باعثعقببرجايورسومآداب 

۱۲x  ۳۱۳/۳ کنم.ازديدنآثارباستانیمانندتختجمشیداحساسغرورمی 

۱2x  دهميکوجبازخاککشورمبهدستعنوانيکايرانیهرگزاجازهنمیمنبه

 بیگانگانبیفتد.
 حذف

۱1x  11/1۳ کاشکیدرايرانبهدنیانیامدهبودم.ايگويمکههابهخودممیخیلیوقت 

۱9x  1۳/19 ورزم.منبهسرزمینايرانعشقمی 

۱1x  93/1۳ برم.کاري،معرقو...لذتمیازديدنهنرهاياصیلايرانیمانندکاشی 

۱۳x  .2۳/۱ بهموسیقیاصیلايرانیعالقهدارم 

۱۱x  حذف میراثارزشمندايرانیاناست.سوريو...ازهايیچونايامنوروز،چهارشنبهمراسم 

۱۳x  حذف ورزم.منبهزبانفارسیعشقمی 

۱۳x  91/21 هايفارسیرادرصحبتکردناستفادهکنم.المثلدوستدارمضرب 

۱3x  ۳۳/3 کنم.ازخواندناشعارشاعرانیمانندفردوسیوحافظواحساسغروروشعفمی 

۳۲x  هاخدمتگذاردانمکهآناعتماددارمومیرفتهبهمسئوالنحکومتیهممنروي

 مردمهستند.
۳1/23 

۳2x  ۳۱/9۱ کنم.بودنخودافتخارمیباشنیدنسرودجمهورياسالمیايرانبهايرانی 

۳1x  .91/2۳ حفظنظامجمهورياسالمیازواجباتاست 

۳9x  حذف هاواقوامبايدحقوقبرابريدرکشورداشتهباشند.اقلیتةهم 

۳1x   گروهدوستاز افرادياز با استقبالشدن بلوچو...( لر، )کرد، هايقومیديگر

 کنم.می
 حذف

۳۳x  حذف هااست.ايرانمتعلقبههمهاقوامواقلیت 

۳۱x  1۱/11 کنید؟باکشورايرانچقدراحساسنزديکیمی 

هويت

 قومی

۳۳x  339/1 دهمباافراديازقومیتخودمعاشرتکنم.ترجیحمی 

۳۳x  2۱9/۳ کنماينکهبهاينگروهقومیمتعلقهستم،احساسشادمانیمیمناز 

۳3x  قومیمنهستندفعالیتتمايلدارمدرگروه هايیکهبیشتراعضايآنازگروه

 کنم.
۲11/۳ 

۳۲x  ۳۱۳/۳ هايمازگروهقومیخودمباشند.دهمکههمسايهترجیحمی 

۳2x   و تاريخ شناخت و آگاهی صرف را زيادي وقت خودمسنتمن قومی  33/21هاي
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 Tآماره گویه نام متغیر

 کنم.می

۳1x  ۳3/19 اماحساسخوبیدارم.مندربارهپیشینهفرهنگیوقومی 

۳9x  91/12 کنید؟تانچقدراحساسنزديکیمیباقومیت 

۳1x  ۱۳/99 هايتاناعتمادداريد؟قومیتیچهاندازهبههم 

هويت

 دينی

۳۳x  23/21 بیند.میخداوندناظراعمالماستوکارهاينیکوبدمارا 

۳۱x  .۲۱1/۱2 مناعیادمذهبیمانندعیدقربان،عیدفطررادوستدارم 

۳۳x  .9۲/1۳ زيارتاماکنمقدسعالقهدارم 

۳۳x  .۲۳۳/29 باپیشرفتعلمديگرنیازيبهاعتقاداتدينینیست 

۳3x  3۲/221 کنید؟تانچقدراحساسنزديکیمیبادين 

3۲x  ۳۳/39 برايمنبسیارمهماست.پايبندبودنبهاعتقاداتمذهبی 

32x  9۳/2۲1 بالم.ازاينکهمسلمانمبهخودمی 

31x  1۳۳/12 کنید؟چقدرباخداونداحساسنزديکیمی 

39x  ۱3/1۳ دانید؟شماخودتانراتاچهحد،فرديمذهبیمی 



 های اجتماعی موبایلی سازه شبکه Tضریب معناداری آماره . 1جدول 

 متغیر موبایلیهایاجتماعیشبکه

 سؤاالت وایبر واتساب توییتر تلگرام اینستاگرام بوکفیس

 Tآماره 3۳/۱ 11/2۳ ۳۳/22 ۲3/2۳ ۳۳/1۳ ۳1/2۳

 سازه هویت اجتماعی Tضریب معناداری آماره . 34جدول 

 متغیر هویتاجتماعی

 بعد هویتدینی هویتخانوادگی هویتملی هویتقومی

 Tآماره 1۱/32 11/2۳ ۱2/۱۳ 9۳/9۳

 جدول در موجود ۳طبقمقادير 2۲تا نمودار تمامیضرايبمعناداري1و ،z  3۱/2از

می مؤلفهبیشتر رابطه معناداربودن امر اين که مدلباشد مکنون متغیرهاي هايهاي

دهد.رانشانمی3۳/۲گیريوسؤاالتآندرسطحاطمیناناندازه



 111 |  و همکاران رهبر مهرپو  ... ؛ یرانیا تیهو ییدر بازنما یاجتماع یها رسانه ریتأث یساز مدل

 متغیرهای مکنون مدل ساختاری Tآماره  ضرایب معناداری. 33جدول 

 معناداریzضرایب زا(متغیرتأثیرپذیر)درون زا(متغیرتأثیرگذار)برون

 ۱۳۳/22 هويتاجتماعی رسانهاجتماعی

 هويتاجتماعی

 ۱2/۱۳ هويتملی

 1۳/1۳ هويتقومی

 1۳/2۳ هويتخانوادگی

 11/32 هويتدينی

تمامیضرايبمعناداري zمطابقمقاديرموجوددرجدولفوق، که3۱/2از بیشتربوده

بودنرابطهمؤلفه درسطحاطمینانمعنادار هايمکنونمدلساختاريومتغیرهايآنرا

دهد.رانشانمی3۳/۲

ضرايب:  یا R Squaresمعیار  ساختاري برازشمدل بررسی براي معیار   دومین

زاي)وابسته(مدلاست.اينمعیارنشانازتأثیريکمتغیربهمتغیرهايپنهاندرونمربوط

عنوانرابه23/۲،99/۲،۱۳/۲(سهمقدار233۳)2زادارد.چینزابريکمتغیردرونبرون

قوي متوسطو کنند)داوريورضازاده،معینمی  مقدارمالکبرايمقاديرضعیف،

2931.)

   یا R Squaresعیار م. 32جدول 

 R Squares 11/0 22/0 26/0مدل متغیرمکنون

  *  1۲1/۲ هويتاجتماعی

 *   ۳۱۳/۲ هويتملی

  *  ۱۲1/۲ هويتقومی

  *  ۳22/۲ هويتخانوادگی

 *   ۳1۲/۲ هويتدينی

مقدارهايمحاسبه به توجه مقاديرمطابقجدولفوقبا با آن مقايسه و جهتمعیار شده

گردد.مالک،برازشمدلساختاريمناسبارزيابیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Chine 
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میانة(جهتتعیینشدترابط23۳۳)2اينمعیارتوسطکوهن(:  معیار اندازه تأثیر )

رابهترتیبنشانازاندازه9۳/۲و۲1/۲،2۳/۲هايمدلمعرفیشد.کوهنسهمقدارسازه

می ديگر سازه بر بزرگيکسازه متوسطو کوچک، جهتتأثیر را زير رابطه و داند

(.2931محاسبهآنارائهنمودهاستکنند)داوريورضازاده،

 
(X excluded)y  –(X included)y   

=   
(X included)y  -1 

 (X included)y  سازه  :مقدارyکهسازهزمانیx.درمدلباشد

 (X excluded)y  سازه  :مقدارyکهسازهزمانیx.حذفشدهباشد

   (اندازهتأثیرسازهمستقل:x(برسازهوابسته)Y)

زمینه سازه تأثیر اندازه معیار محاسبه شاملبراي مدل ابتدا اجتماعی هويت سازه بر اي

ومقدارهايموردنظررادرنرمسازه Rافزاراجرا
بهدست1۲1/۲متغیرهويتاجتماعی2

هاياجتماعیازمدلحذفوباتحلیلمجددمدلمقدارآنصفرآمد.سپس،متغیرشبکه

R سبهدومقدارمحاسبهشد.بامحا
متغیرهويتاجتماعیوجايگذاريدرفرمولمربوطه2

مقادير1۱/۲)  شدهمعیارمقدارمحاسبهمقداراندازهاثرحاصلشدکه (ومقايسهآنبا

برون متوسطمتغیر تأثیر برازشمناسبمدلزايشبکهمالک، و موبايلی اجتماعی هاي

شود.ساختاريپژوهشتأيیدمی

  گیزر -استونمعیار 
بینی(معرفیشد،قدرتپیش23۳۳عیارکهتوسطاستون،گیزر)2

بینیمدل(درموردشدتقدرتپیش1۲۲3سازد.هنسلروهمکاران)مدلرامشخصمی

سازه مورد دروندر هاي مقدار سه ۲1زا ،2۳/۲ نموده9۳/۲، تعیین ورا )محسنین اند

(.2939:۳۳اسفیدانی،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1Cohn 

2Stone-Geisser criterion 
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 (Stone -Geisser criterion)   نتایج معیار . 31جدول 

Total SSO SSE (1-SSE/SSO)  معیار  

 9۳۳2۱1/۲ 313۳9۲/2۳2۳3 2۱21۳ هويتاجتماعی

 9۲۳1۱3/۲ ۳112۲2/2۳۱2 1۱۳۳ هويتخانوادگی

 ۳13211/۲ 9۳1۳99/2۱1۳ 91۳۱ هويتدينی

 11۱131/۲ 12۲۳۳2/19۳۱ 9۲۳1 هويتقومی

 1۳13۳2/۲ ۲19۳1۳/99۲1 1۱۲۳ هويتملی

محاسبه مقدارهاي به توجه معیاربا قدرت  شده شدت مالک، مقادير با آن مقايسه

گردد.بینیمدلمناسبارزيابیمیپیش

GOFبرازش مدل کلی )نیکویی برازش( )
اينمعیارمربوطبهبخشکلیمعادالت(:3

گیريوساختاري،برازشبخشاندازهساختارياست.بدينمعنیکهپسازبرازشبخش

(ابداع1۲۲1وهمکاران)1شود.معیارتوسطتنهاوسکلیمدلتوسطاينمعیارسنجیدهمی

(:2939:۳9گردد)محسنینواسفیدانی،شدومطابقفرمولزيرمحاسبهمی

GOF =√                   

عنوانمقاديرضعیف،متوسطرابه۲2/۲،1۳/۲،9۱/۲(سهمقدار1۲۲3وتزلسوهمکاران)

معرفینمودهGOFوقويبراي اينمعنیکهدرصورتمحاسبهمقدار به و۲2/۲اند؛ ،

تواننتیجهگرفتکهبرازشکلیمدلدرحدضعیفینزديکبهآنبراياينشاخصمی

 بیانگربرازشکلیقويمی9۱/۲سطونشانگربرازشمتو1۳/۲است. -3۳باشد)همان:

3۳.)

 GOFمحاسبه معیار . 30جدول 

2مقادیراشتراکی R Squares معیار متغیرهایمکنون
 

 شود.درمحاسبهحسابنمی 1۲1/۲ هويتاجتماعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.GoF (Goodness of fit) 

2.Tenhouse 

3.Communality 
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2مقادیراشتراکی R Squares معیار متغیرهایمکنون
 

 ۱۲2۳2۳/۲ ۳22/۲ هويتخانوادگی

 ۱۳۳۱1۱/۲ ۳1۲/۲ هويتدينی

 ۳۲۳۲۳۳/۲ ۱۲1/۲ هويتقومی

 ۳9۲۲۳۳۲/۲ ۳۱۳/۲ هويتملی

 ۳21۱22/۲ - هاياجتماعیموبايلیشبکه

 ۳۳/۲ ۳۳۲۳/۲ مقدارمیانگین

GOF =√          = ۳۳۳9/۲  

می شده ارائه مدل قوي برازشکلی از نشان باال مقدارجدول به توجه با چراکه باشد

برايدستبه  GOFآمده ۳۳99/۲يعنیعدد با مقاسه 9۱/۲در قوتبااليمدلنشاناز

دارد.

 گیری نتیجه

داده تحلیل الگوريتم با مطابق روش در مدلPLSها برازش بررسی از پس هاي،

اندازه معناداري ضرايب بررسی با کلی، مدل و Zگیري مسیرهاt)مقادير هريکاز )

فرضیه مسیرها به مربوط عاملی بار استانداردشده میضرايب آزموده تحقیق شوند.هاي

بیشازدرصورتی باشد،مسیرمربوطه3۱/2کهمقدارضريبمعناداريهريکازمسیرها

آنتأيیدمی3۳درسطحاطمینان مرتبطبا فرضیه و اساسنتايجدرصدمعنادار بر شود.

فرضیه مدلآزمون خروجی همچنین و میها ضريبمعناداريها گرفتکه نتیجه توان

ستکهاينامرمعناداربودنتمامیسؤاالتوروابطمتغیرهابیشترا3۱/2تمامیمسیرهااز

طورخالصههادرجدولزيربهدهد.نتايجبررسیفرضیهرانشانمی3۳/۲درسطحاطمینان

بیانشدهاست.

 زا زا و برون های روابط بین متغیرهای درون آزمون فرضیه. 35جدول 

 زامتغیربرون
متغیر

 زادرون

ضریب

 مسیر

آماره
T 

نتیجهدرسطح

11/0 

همخوانیبا

 پیشینه

 * * ۱۳/22 -1۳2/۲هويتهاياجتماعیشبکه
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 زامتغیربرون
متغیر

 زادرون

ضریب

 مسیر

آماره
T 

نتیجهدرسطح

11/0 

همخوانیبا

 پیشینه

 اجتماعی موبايلی

 * * ۱2/۱۳ ۳۳۱/۲ هويتملی هويتاجتماعی

 * * 1۳/1۳ ۳۳۱/۲ هويتقومی هويتاجتماعی

 * * 11/32 3۲۳/۲ هويتدينی هويتاجتماعی

 هويتاجتماعی
هويت

 خانوادگی
۳21/۲ 1۳/2۳ * * 

ترينابزارتکنولوژيکارتباطیدرشکمهمهايهوشمندبیباتوجهبهاينکهامروزهتلفن

تحتتأثیرخودقرارانسانةشوندوزندگیروزمرجهانمعاصرمحسوبمی کامالً را ها

هاامريتأثیراتوپیامدهاياجتماعیوفرهنگیآنةاندتالشبرايانجاممطالعهدربارداده

(اگرموضوعراتدقیق2931:29۱شود.)فرقانیوبهار،ضروريوبااهمیتمحسوبمی

می شبکهنمايیم که بگويیم مهمتوانیم موبايلی اجتماعی پديدههاي کهترين هستند اي

به تلفنصرفاً شدهواسطه ممکن هوشمند بههاي میعباراند؛ کاربران اينکه باتی توانند

ازانواعکامپیوترهايقابل امکاناتتلفناستفاده هايهوشمندحملازامکاناتمشابهیبا

دسترسیبهشبکه بابرخوردارگردنداما هاياجتماعیموبايلیدرمعناياصیلآنصرفاً

تلفن از بنابراينمهماستفاده برهايهوشمندممکناست؛ دربارترينموضوع ةايمطالعه

تلفن فرهنگی و بیتأثیراتاجتماعی هوشمند، شبکههاي تأثیراتچنین هايیشکبايد

ايرانتقلیلدهیم،اهمیتةشمولبهسطحجامعتلقیگردد.اگربحثراازسطحیجهان

بیش يکمسئلموضوع به آن جايگاه و شد خواهد ارتقاةازپیشآشکار بومی اساسی

 (211-2931:21۱خواهديافت.)فرقانیوبهار،

واقعمفروضاصلیاينپژوهشاينبودکهبهحديروندتغییراتدرايرانسريعبه

هايهويتیشود.برايمثالمنشأافتدکهچنینتغییراتیممکناستمنجربهبحراناتفاقمی

،روابطنامشروعجنسی،فروپاشیخانوادهو...هاياجتماعیمانندطالقبسیاريازآسیب

بهچنینبحرانهويتینسبتدادهمی شود.گواهايناستکهآمارهايداخلینشانعمدتاً

است شده تبديل مرده روزمره زندگی از مهمی بخش به اينترنت در امروزه که داد
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کنندکهبخشمهمیازآنساعتازاينترنتاستفادهمی۳تا۳کهزنانروزانهبینطوريبه

ايهاياجتماعیمجازياست.بدونشکچنیناستفادهوسیعوپردامنهنیزمربوطبهشبکه

تواندتأثیراتاجتماعی،فرهنگیوحتیاقتصاديزياديبههمراهداشتهباشد.يکیازمی

بود،بحثهويتوبحران آندرهاياحتمالیاينتأثیراتکهدراينپژوهشمدنظرما

جامعهباتمرکزبرشهرتهرانبود.

مطرح مفروضنیز اين تکنولوژيهمچنین اين تأثیرات که وشده پیچیده بسیار ها

وبايستیبتوانهم اولینبعدچندبعديبوده مدنظرقرارداد. زمانتأثیراتمختلفآنرا

تکنولوژي اين از نفساستفاده مسئله به تأثیراتی مربوطمیچنین کهها معنا اين به شد.

میصرف اشتراکگذارده به و ردوبدلشده محتوايیکه از تکنولوژينظر میشود، ها

به و تأثیرات بهتوانند کنند. ايجاد ما اجتماعی حیات در تغییراتی آن استفادهتبع واقع

هايبودنآن،میزانزياداستفادهو...همگیبرسبکايجايیازتکنولوژي،چندرسانههمه

زندگی،فراغتی،تفريحی،علمیو...تأثیرخواهندگذاشت.
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ترجمهناصرتجددوتشخص)جامعهوهويتشخصیدرعصرتجدد(،(.29۳۳گیدنز،آنتونی.)
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