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چکيده :این مقاله بخشی از یک پژوهش است که در آن رابطه علی بین دو متغیر حضور و تعامل در شبکه
اجتماعی فیسبوک ،از یکسو و تغییرات هویت مدرن جوانان شهر اصفهان ،از سوی دیگر ،مورد مطالعه و بحث قرار
میگیرد .پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می دهد این است که استفاده از فیسبوک چه تاثیری بر هویت مدرن
کاربران جوان اصفهانی دارد؟ به لحاظ نظری از نظریههای هویت در فضای مجازی برای تبیین رابطه دو متغیر باال
استفاده شده و این مطالعه به لحاظ روش شناسی ،به صورت ترکیبی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش را
کاربران جوان فیسبوک در شهر اصفهان تشکیل میدهند .برخی از یافته های این پژوهش نشان میدهد که بین
مدت زمان عضویت ،میزان استفاده  ،میزان مشارکت و فعالیت کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوک از
سوی کاربران و هویت مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .همچنین فیسبوک از طریق بروز خود واقعی و تخلیه
عاطفی ،کسب توانمندیهای روز و احساس جهانوطنی در بین کاربران خود باعث تقویت هویت مدرن آنها
میشود.
واژگان کليدي :شبکههای اجتماعی مجازی ،فیسبوک ،هویت مدرن.
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مقدمه و طرح مسئله
آنچه در این اینجا مفروض می گیریم این است که ،با گسترش همه گیر شدن کاربری اینترنت و شبکههای
اجتماعی مجازی ،افراد با مراجع مختلف و متنوعی برخورد دارند که هر کدام ارزشهای خاص و سبک زندگی
ویژهای را ترویج میکنند .از سوی دیگر ،تمامی مرزهای هویتی مانند خانواده ،محله ،قومیت و ملیت به شدت
نفوذپذیر شدهاند .عالوه بر این ،گسترش فضای اجتماعی ،عام شدن بسیاری از امور خاص و درهم تنیدگی
جهان ،موجب شده است که نوجوانان و جوانان امروزی در انتخاب هویتهای منسجم و یگانه با مشکل و بحران
مواجه شوند و هویت آنها دچار چندپارگی و انشقاق گردد .از این رو ،آنچه به چشم میخورد ،فرایند آرام و
پیوسته انتقال هویت از نسلی به نسل دیگر نیست ،بلکه در دنیای کنونی ،بیشتر شاهد بحرانهای هویتی و به
همان نسبت بازسازیهای هویتی هستیم که بخشی از آن را در شهر اصفهان به شکل تجربی مشاهده کرده ایم.
با این حال ،ظهور اشکال جدید ارتباط این امکان را فراهم آورده است که ارائه اطالعات در بیان خود ،به شیوه
انتخابیتری صورت گیرد .بر این اساس ،میتوانیم با تکیه بر وسایل ارتباطی جدید ،هویت ،ویژگیهای شخصیتی
و دیگر عناصر مهم در ارتباطات و تعامالت اجتماعی را آنگونه که میخواهیم ،نه آنگونه که هستیم ،ارائه دهیم.
میتوان گفت پیشرفت رسانهها بهویژه اینترنت ،سازمان بازتابدهنده خود را عمیق و برجسته میکند و افراد
را بهطور مداوم با امکانات و موقعیتهای جدیدی مواجه میکند که در نهایت منجر به تغییر در افق زندگی آنها
شده و دامنه و محدوده تعامالت اجتماعی آنها را دگرگون میکند (ذکایی و خطیبی/3121 ،الف ،ص.)372 .
شبکههای اجتماعی مجازی در ایران به علت کمرنگ بودن کارکردهای اقتصادی و تجاری آن ،فضایی بیشتر با
رنگ و بوی فرهنگی ،اجتماعیاند .کاربران ایرانی خصوصاً جوانان شهر اصفهان به علت موانع و محدودیتهای
موجود در شرایط عینی و ذهنی زندگی خود و در راستای فرار از فشارهای الزامآور هنجارهای اجتماعی موجود و
جهت گسترش تعامالت اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنان در دنیای واقعی بسیار نادر یا
پرهزینه (چه از لحاظ اجتماعی ،سیاسی یا حتی اقتصادی) است ،و در پی جبران فقدان جامعه مدنی گسترده،
حوزه عمومی مستقل از دولت و کمرنگ بودن گسترده مشارکت اجتماعی برای آنان در دنیای واقعی ،و برای
دستیابی و تأمین نیازهای مغفولمانده خود در دنیای واقعی ،و همچنین به دنبال کسب تجربههای جدید و
فرصتهای بیشتر ،به فضای مجازی روی میآورند و زیستن در این فضا را به طور نیمه فعال یا فعال تجربه می-
کنند؛ این تجارب بسته به میزان عمق و وسعتشان موجب بازاندیشی در هویت شخصی جوان ایرانی و متزلزل
شدن جدی فراروایتهای موجود در اذهان آنان شده و دستیابی به هویتی مدرن را علیرغم شرایط موجود در
زندگی آنان ،برایشان فراهم میآورد و در برخی موارد نیز با کشیده شدن دنباله و تبعات زیستن و تعامل در این
فضا به دنیای واقعی هر روزه جوانان ،سبک زندگی آنان نیز بهطور ملموس و در سطحی انضمامی نیز تغییر می-
کند (ذکایی و خطیبی/3121 ،ب ،صص .)331-337 .همین فرآیند را نیز به طور تجربی در شهر اصفهان
مشاهده کرده ایم.
در این راستا پژوهشهای داخل و خارج کشور ،بر خصلت هویتساز رسانههای نوین انگشت نهادهاند .اما نوع
هویتسازی رسانههای جدید همچون شبکههای اجتماعی مجازی بهنحو جامع و شامل ،چندان محل بحث و
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مطالعه نبوده است که از آن طرق بتوان خط سیر کلی پیشرفت و تحوالت جوامع را در حوزه هویت و ارتباطات
مطالعه کرد .در اینجا به اقتضای پژوهش حاضر به چند مورد از آنها اشاره میشود .یافتههای پژوهش دادگران و
همکاران ( ،)3192ذکایی و خطیبی (/3121ب) ،شالچی ( )3124نشان میدهد که حضور در فضای مجازی و
استفاده از اینترنت باعث شکلگیری و تقویت هویت مدرن و بازاندیشانه در بین کاربران ایرانی ،خصوصاً کاربران
1
جوان میشود .همچنین نتایج پژوهشهای والکنبرگ 3و همکاران ( ،)2221کلی ،)2226( 2گراسموک
( ،)2229مارتین 4و همکارانش ( )2222حاکی از آن است که اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی ،به دلیل
داشتن ویژگیهایی چون «کاهش نشانههای دیداری»« ،ناشناختگی» و «شکلدهی ارتباطات در اجتماعات بریده
از واقعیت» ،فرصتهای شگرفی را برای تجربه هویت در اختیار کاربران قرار میدهند .همچنین آگاهی که
کنشگران از حضور در فضای مجازی اینترنت و شبکههای اجتماعی بهعنوان یک زیستجهان کسب میکنند،
هویت جهانی افراد را شکل میدهد.
از آنجا که نتایج فردی و اجتماعی گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی همچون فیسبوک 1در
بین جوانان ایرانی و بخصوص جوانان اصفهانی با وجود اهمیت آن ،چندان مورد مطالعه و تحقیق صاحبنظران،
کارشناسان و پژوهشگران علوم انسانی ،بهویژه جامعهشناسی و علم ارتباطات قرار نگرفته است ،پژوهش حاضر در
نظر دارد به رابطه بین حضور و استفاده از فیسبوک و هویت مدرن در شهر اصفهان که این تغییرات را تجربه می
کند ،بپردازد.
مالحظات نظري :تبيين رابطه معرفتی بين فضاي مجازي و شکل گيري هويت
در ابتدا الزم است اشاره کنیم که افراد بهواسطه تعامل با اینترنت ممکن است "خودهای" جدیدی را در
دنیاهای جدید اینترتی بسازند .این تحوالت ممکن است در دنیای مادی صورت نگیرد .در عین حال امکانات
فضای مجازی ،استفاده از فضای مجازی را برای کاربران جذابتر میکند .بدین ترتیب ،این فضا به مکانی برای
معرفی و نمایش شخصیت فرد تبدیل میشود .البته تغییرات دیگری نیز در حوزه هویت پذیری و یا هویت
بخشی ممکن است صورت بپذیرد .برای مثال ،تصویر ارائهشده از سوی یک فرد بر روی وب ،توسط دیگران به
صورتهایی غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر می شود (اسلوین ،3122 ،ص .)317 .همینطور ،این امکان وجود
دارد که فرد خود را در سایتهای مختلف به صورتهای گوناگون تعریف کند.
بر این اساس ،اینترنت شبیه یک بازار ارتباطی است و همین به تکثر هویتی و رشد فردیت کمک میکند و
اشکال ابراز وجود شخصی را متنوعتر میکند ،اما در عین حال نمیتوان از این ایراد چشمپوشی کرد که وسایل
ارتباطی بهتدریج نقش فزایندهای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و ذرهای کردن جوامع انسانی دارد.
همچنین اینترنت باعث رشد یک فرهنگ شخصی شده و حاصل تخیالت و تصورات و پندارهای فردی است .این
امر به قیمت کاهش نفوذ کلیتهای سیاسی بر هویتسازیهای فردی تمام میشود و میتواند به شکلگیری
منابع جدید هویتی بیانجامد (معینیعلمداری ،3124 ،صص.)331 -337 .
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عالوه بر اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی همچون فیسبوک ،به دنبال ایجاد جوامع مجازی هستند .این
جوامع مجازی بر اساس ساختار و تعاریف خود بهطبع ارزشهای مختلف فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی را بازتاب
می دهند .جوامع مجازی توانستهاند مفاهیمی چون «دوست»« ،ارتباط»« ،خانواده»« ،هویت» و حتی مسائلی
جزئی مانند نحوه احوالپرسی کردن را بازتعریف کنند .اگرچه کاربران ،خود در شکلدهی این جوامع نقش
چشمگیری ایفا میکنند اما قوانین این جوامع مجازی و گفتمان حاکم بر آنان در تأثیرگذاری و شکلدهی هویت
اعضای خود نقش مهمی ایفا میکنند.
ابتداییترین تأثیر شبکههای اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش میکشند؛
ابتدا کاربر را از خود واقعی تهی میکنند و سپس به او فرصت میدهند خود ایدهآلش را بروز دهد ،در حالی که
بهطور ناخودآگاه ،این خود جدید در فضای گفتمانی شبکههای اجتماعی برساخته شده است .شبکههای
اجتماعی صحنهای فراهم میآورند که کاربران میتوانند از هر جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،نژاد و قومیتی که
باشند ،در آن ظاهر شوند و نقش دلخواه خود را بازی کنند .در این سطح ،شبکههای اجتماعی مجازی ،کاربر را
به هویتی فردمدارشده 7با مشخصات منحصر به فرد سوق میدهند .در واقع با شبکههای اجتماعی مجازی این
قابلیت به فرد داده میشود تا خود را هر گونه که میخواهد ،فراتر از هویت واقعی خود در جهان فیزیکی
بازتعریف و روایت کند (عاملی ،3129 ،ص.)212 .
رشد سریع فیسبوک بهعنوان شبکه ارتباط اجتماعی اینترنتی ،باعث شد فیسبوک مانند سایر وبسایتها
تبدیل به مکانی شود که افراد میتوانند هویت خود را در معرض دید سایرین قرار دهند ،با این تفاوت که در
فیسبوک مشخصات فردی کاربران مشخص است و بهاصطالح ناشناس نیستند .وبسایتهایی مانند فیسبوک
بهشکلی طراحی شدهاند که اطالعات شخصی افراد ،نظیر خصوصیات ظاهری ،جنسیت ،سن و شغل آنها در
اختیار سایرین قرار میدهد .بههمین دلیل چنین فرض میشود که «خود واقعی» افراد در این مکانها فرق
چندانی با «خود ایدهآل» آنها ندارد .با این حال ،فرضیاتی نیز وجود دارد که بر اساس آنها ،هویتی که افراد از
خود در فیسبوک به نمایش میگذارند ،هویت به اصطالح ایدهآل آنهاست ،نه هویت حقیقیشان .به این معنا
که کاربران فیسبوک روی مجموعهای از خصوصیات مثبت خود که از لحاظ اجتماعی بیشتر پذیرفته شده است
یا بین دوستان آنها پذیرش بیشتری دارد ،بیش از اندازه تاکید میکنند .همچنین بهنظر میرسد که افراد آن
دسته از خصوصیاتی را که از لحاظ اجتماعی یا در میان گروههای دوستان آنها پذیرفتهشده نیست ،پنهان می-
کنند .طبق این فرضیه ،فیسبوک میتواند اهرم جدیدی باشد که از طریق آن ،فرد به ارائه گزینشی هویت و
ویژگیهایش بپردازد.
یکی دیگر از ویژگیهای فیسبوک که آنرا از سایر فضاهای مجازی همچون چتروم متمایز میکند ،این است
که کاربران در آن ،عالوه بر ایجاد رابطه با افراد جدید ،میتوانند با دوستان خود که با آنها در فضای غیرمجازی
نیز در تماس هستند ،ارتباط برقرار کنند .در حقیقت ،یکی از کارکردهای اصلی فیسبوک همین ایجاد ارتباط با
دوستانی است که افراد از پیش با آنها آشنا بودهاند .بهخاطر این کارکرد دوگانه فیسبوک (ارتباط با افرادی که
فرد از پیش با آنها آشنا است و ایجاد رابطه تازه با افراد ناآشنا) ،وبسایت به کاربران خود این امکان را میدهد
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تا افراد بتوانند اطالعات خود را بهشکل طبقهبندی شده در اختیار مخاطبین قرار دهند .با این کار ،افراد این
امکان را دارند تا خود را به شیوه متفاوتی به سایرین معرفی کنند .آنها میتوانند مجموعهای از اطالعات خاص
را از چشم برخی از مخاطبین خود بپوشانند و همان اطالعات را در اختیار گروه دیگری از مخاطبان خود قرار
دهند .بر این اساس ،کاربر میتواند حریم خصوصی خود را بنا بر ترجیحات و الویتهای شخصی خود تغییر دهد.
پدیده دیگری که در این وبسایت به چشم میخورد« ،اظهار هویت »6است که این کار معموالً در فضای
غیرمجازی صورت نمیگیرد .اظهار هویت ،اعالم عمومی فرد در مورد هویت خود است که میتواند به شکل
مستقیم یا غیرمستقیم بیان شود .شکل مستقیم اظهار هویت بیشتر شکل زندگینامه را به خود میگیرد که
توسط کاربران مطرح میشود .اظهار هویت غیرمستقیم ،از تاثیراتی است که کاربران از خود نشان میدهند
(عدلیپور ،3193 ،ص .)322 .برای مثال ،با ارائه فهرستی گزینشی از ارتباط با گروههای خاص ،فعالیت یا
سرگرمیها مشخص میشود .این هویت تولید شده که در معرض دید افراد قرار میگیرد ،به کاربران این امکان را
میدهد تا خصوصیاتی را در معرض دید قرار دهند که در واقع ویژگیهای مورد عالقهشان است .مستقیمترین
روش برای اظهار هویت به شکل مستقیم ،شیوه دیداری است که از طریق بارگذاری (آپلود) عکس کاربر یا
عکسهای دوستان وی صورت میگیرد .همچنین تصاویری که فرد روی وال (دیوار) خود قرار میدهد و دیگران
میتوانند در مورد آن اظهارنظر (کامنت) کنند .نکته قابل توجه این است که عکسی که در معرض دید عموم
قرار دارد ،معموالً عکس پروفایل کاربران است و سایر عکسها معموالً توسط دوستان یا دوست دوستان قابل
رویت است ،مگر اینکه خود کاربر بخواهد آنها را در معرض دید همگان قرار دهد .در این وبسایتها برخالف
فضاهایی نظیر چتروم که ماهیتی ناشناس دارند یا حتی ارتباط رو در رو ،نحوه بازنمایی افراد از هویت و
ظاهرشان متفاوت است .برای مثال ،در این وبسایت ،کاربران عکسهایی از خود را در معرض دید سایرین قرار
میدهند که قسمتهایی از بدنشان را که مثالً ،اضافه وزن آنها را آشکار میکند ،میپوشاند.
همانطور که در باال گفته شد ،کاربران فیسبوک هویت خود را بهصورت مستقیم نیز بیان میکنند .آنها این
کار را از طریق بیان آشکار ترجیحات و سالیق خود انجام میدهند .برای مثال ،کاربران در بخشی که مربوط به
توصیف عالیق و سرگرمیهای شخصیشان است ،میتوانند فعالیتها ،نقلقول ،فیلم ،موسیقی ،کتاب ،و
سریالهای مورد عالقهشان را بنویسند .یکی دیگر از روشهای اظهار هویت به شکل مستقیم ،بخش «درباره
من» است که کاربر در آن مستقیماً خود را برای مخاطبانش معرفی میکند .این توصیف فرد از خود بهشکل
کتبی ،به کسانی که خجالتی هستند ،این امکان را میدهد تا استرس خود را در مواجهه با افراد پنهان کنند.
همچنین ،این ارتباطات به کاربران این امکان را میدهد تا شخصیت جذابی از خود به نمایش بگذارند.
در مجموع میتوان گفت که پیشرفت رسانهها و شکلگیری و توسعه رسانههای جدیدی مثل شبکههای
اجتماعی مجازی با گسترش منابع نمادین موجود برای فرایند خودسازی ،سازمان بازتابدهنده خود را عمیقتر و
برجستهتر کرده ،افقهای زندگی افراد را مدام تغییر داده و آنان را به سوی کشف شکلهای دیگر زندگی رهنمون
میسازند .فراوانی و کثرت مطالب و مواد رسانهای شده در این وضعیت ،در مجموع میتواند امکان نگاهی دیگر را
برای افراد فراهم کرده و آنان را قادر سازد که بهطور انقالبی دربارة همه چیز ،خودشان ،سایرین ،شرایط
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زندگیشان ،اندیشههایشان سبکهای زندگی موجود و غیره بیندیشند .اما نباید از نظر دور داشت که برجسته
کردن و تشدید طرح بازتابی خود از سویی فرد را پیش از پیش به سیستمهای رسانهای که فراتر از کنترل فرد
قرار دارند ،وابسته میسازد و از سویی دیگر با افزایش دائمی مطالب نمادین رسانهای شده و گسترش تعامالت
رسانهای نیز ،افراد با روایات بیشماری از خود ،دیدگاههای فراوانی نسبت به دنیا و انواع پایانناپذیری از اطالعات
و ارتباطات مواجه هستند که قادر به جذب تمامی آنها به نحوی مؤثر ،منسجم و همگون با یکدیگر نیستند.
در کل رسانهها خصوصاً رسانههای نوین افراد را قادر میسازند که به راحتی و بدون تغییر محیطهای زمانی و
مکانی زندگیشان به قلمروهای جدید و کامالً متفاوتی از تجربه حرکت کنند .این وضعیت به انضمام گشودگیها
و امکاناتی که برای فرد مدرن به همراه دارد ،میتواند برای فرد مدرن موقعیتی بسیار تشویشزا ایجاد کند ،چرا
که دقیقاً این تجارت در محیطی صورت میگیرد که ممکن است از حیث مکان یا زمان و از حیث شرایط
اجتماعی و مادی زندگی کامالً با محیط کنش روزمره فرد متفاوت و حتی در تضاد با آن باشد (تامپسون،3169 ،
صص.)297 –122 .
بر اساس همین مباحث نظری در خصوص نقش شبکههای اجتماعی مجازی در شکلدهی به فرایند هویت
است که فرضیه زیر طرح میشود:
کاربری در فیسبوک در بین جوانان اصفهان به تغییرات هویتی آنها می انجامد.
بری آزمون این فرضیه آن را به روابط علی زیر عملیاتی کرده ایم:
 -3هرچه مدت زمان عضویت کاربران در فیسبوک بیشتر باشد ،هویت مدرن آنها نیز بیشتر تغییر می کند.
 -2میزان استفاده کاربران از فیسبوک به تغییرات هویت مدرن آنها می انجامد.
 -1میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فیسبوک ،هویت مدرن آنها را تحت تاثیر قرار می
دهد.
 -4هر کاربران اصفهانی ،محتوای فیسبوک را بیشتر واقعی تلقی می کنند ،هویت مدرن آنها بیشتر محقق
می شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با استفاده از روش کمّی و کیفی به صورت روش ترکیبی 2از نوع تشریحی انجام شده است.
طرحهای تحقیق به روش ترکیبی از نوع تشریحی طرحهایی هستند که در آنها پژوهشگر در آغاز مطالعه از
پارادایم کمّی استفاده میکند و سپس طرح تحقیق مبتنی بر پارادایم کیفی را به کار میبرد .در واقع ،در این
نوع طرحهای پژوهش ،پژوهشگر به منظور تشریح یک پدیده ،وزن اصلی را به دادههای کمّی اختصاص میدهد،
اما از دادههای کیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده میکند (بازرگان ،3126 ،صص.)374-371 .
در پژوهش حاضر ،روش کار در بخش کمّی بدین صورت است که با توجه به این که دسترسی به کاربران
متنوع و متفاوت شبکه اجتماعی فیسبوک عمالً در دنیای واقعی به علت پراکندگی جغرافیایی آنان امکانپذیر
نمیباشد ،و اصوالً مطالعه یک کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک در فضای کاربری مناسبتر و پربازدهتر است ،از
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تکنیک پرسشنامه اینترنتی استفاده شده است .جمعیت آماری این پیمایش نیز شامل جوانان کاربر شبکه
اجتماعی فیسبوک شهر اصفهان است .در پیمایش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن هیچگونه چارچوب
نمونهگیری مشخص و پراکندگی جمعیت آماری مورد نظر ،از نمونهگیری غیر احتمالی با استفاده از نمونههای در
دسترس و داوطلبانه استفاده شده است .در واقع پرسشنامه این پژوهش در ابتدا برای نزدیک به پنجهزار نفر از
جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک شهر اصفهان فرستاده شد و در مرحله بعد ،از پرسشنامههای بازگشته و
تکمیل شده توسط کاربران ،با توجه به تعریف جمعیت آماری پژوهش و پس از حذف پرسشنامههای مشکلدار
در نهایت  424پرسشنامه مورد ارزیابی و بهرهبرداری نهایی قرار گرفت.
در بخش دوم نیز برای مطالعه نقش و تاثیر شبکه اجتماعی فیسبوک در کسب هویت مدرن کاربران از روش
کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است .مدت زمان مصاحبهها بین  12تا  72دقیقه
بود ضمن اینکه به مصاحبهشوندگان اجازه داده شد تا زمان و مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کنند.
تعداد مصاحبهها با  31نفر به اشباع اطالعاتی رسید .کلیه مکالمات ضبط و سپس مکتوب شد .کاربران اصفهانی
 32تا  12سال کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک که حداقل دو سال تجربه حضور در این شبکه را داشتند ،بهعنوان
جمعیت آماری انتخاب شدهاند .این کاربران براساس نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
تعريف مفاهيم
شبکه اجتماعی فيسبوک :از پر کاربرترین شبکههای اجتماعی میتوان به فیسبوک اشاره کرد .در این
پایگاه اینترنتی میتوان با دوستانی که دارای حساب کاربری هستند ،عکس ،فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت.
محیط فیسبوک در واقع محفلی از دوستان و آشنایان یک کاربر بهشمار میآید .این پایگاه با ارائه امکان
عضوگیری در تعداد باال ،به کاربران اجازه میدهد تا در هر لحظه دوستان جدیدی را به مجموعه خود اضافه
کنند .کاربران در شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان یک عضو ،میتوانند عکسهای خود را به اشتراک بگذارند،
پیغام بفرستند ،عکسها را برای خود و دیگران عالمتگذاری کنند ،روی وال9های خود و دیگران مطالبی
بنویسند ،عضو گروهها شوند ،گروه جدیدی ایجاد کنند ،ایدههای خود را در بحثهای گروهی به اشتراک بگذارند،
انواع درخواستها را بدهند و بپذیرند و در فیسبوک بازی کنند (گوزین مازمن و کوچاک یوزلول ،2232 ،32ص.
 .)441در پژوهش حاضر ،تعامل در شبکه اجتماعی فیسبوک با ابعاد زیر سنجیده شده است:
مدت زمان عضويت در فيسبوک :عبارت است از مدت زمانی که فرد به عضویت فیسبوک در آمده است .در
پژوهش حاضر؛ مدت زمان عضویت کاربران در فیسبوک در پنج طبقه -3 :کمتر از شش ماه -2 ،از شش ماه تا
کمتر از یک سال -1 ،از یک سال تا کمتر از دو سال -4 ،از دو سال تا کمتر از سه سال -1 ،از سه سال تا بیشتر،
دستهبندی شده است.
ميزان استفاده از فيسبوک :عبارت است از مدت زمانی از شبانه روز که فرد از فیسبوک استفاده میکند.
در پژوهش حاضر؛ میزان دسترسی کاربران به فیسبوک در شش طبقه -3 :کمتر از پانزده دقیقه -2 ،بین پانزده
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دقیقه تا نیم ساعت -1 ،بیشتر از نیم ساعت تا کمتر از یک ساعت -4 ،از یک ساعت تا کمتر از دو ساعت -1 ،از
دو ساعت تا کمتر از سه ساعت و  -7از سه ساعت تا بیشتر ،دستهبندی شده است.
مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فيسبوک :مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از
فیسبوک به میزان درگیری تعامل کاربران در فیسبوک اطالق میشود .در پژوهش حاضر ،برای سنجش میزان
مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فیسبوک از شاخصهای ذیل استفاده شده است:
 )3دیدن پروفایلها ،عکسها و آلبومهای شخصی دوستان؛  )2فقط خواندن والها و موضوعات به بحث گذاشته
شده؛  )1اغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روی وال و موضوعات به بحث گذاشته شده؛  )4شروع یک بحث تازه در
بین گروهای عضو؛  )1دنبال کردن لینک اخبار و موضوعات سیاسی و  )7دنبال کردن لینک اخبار و موضوعات
اجتماعی و فرهنگی.
واقعی تلقی کردن محتواي فيسبوک از ديد کاربران :واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوک از دید کاربران به
میزان شناخت و اعتقاد کاربران نسبت به صحت محتوای مطالب مورد استفاده در شبکه اجتماعی فیسبوک
اطالق میشود .در پژوهش حاضر ،برای سنجش واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیسبوک از معرفهای زیر
استفاده میشود:
 )3اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستی اخبار و اطالعات فیسبوک؛  )2میزان اعتماد و خوشبینی کاربران
نسبت به محتوای مطالب فیسبوک در مقایسه با رسانههای داخلی و  )1اعتبار و مقبولیت پیامرسانان فیسبوک
از دید کاربران.
هويت مدرن :هویت مدرن شامل دو وجه است :هویت جهانی و هویت فراملیگرایانه .33شکلگیری هویت
جهانی به معنی نوعی خودفهمی انسان در چارچوب جهانی است و به معنی شکلگیری احساس تعلق فرد به
نظام جهانی و تعهد وی به مسائل جهانی میباشد که در نتیجه آن فرد خود را بهعنوان عضوی از جامعه جهانی
تعریف و تصور مینماید .برای تدقیق بیشتر ،میتوان گفت هویت جهانی به معنی اعتقاد به اهمیت فرهنگ و
اجتماع واحد جهانی و احساس تعلق فرد به آن است (قریشی ،3123 ،ص .)46 .وجه دیگر هویت مدرن را
میتوان هویت فراملیگرایانه یا جهان وطنگرایی دانست که به معنی گرایش به تعدد و همزیستی فرهنگها در
درون تجربه فردی از یکسو و اهمیت قائل شدن برای ارزشهای جهانی و نهادهای بینالمللی از سوی دیگر
است .در واقع ،اعتقاد به زیستبوم کره زمین ،جهانی فکر کردن ،اشتیاق به همزیستی و تعامل با سایر ملل،
پذیرش اقتدار و مقرارت و نهادهای بینالمللی ،تاکید بر توافقات جهانی و اعتقاد به وجود مشکالت جهانی ،از
مختصات هویت بینالمللیگرایانه است (حاجیانی ،3122 ،ص .)461 .گویههای متغیر هویت مدرن به تفکیک
هر یک از ابعاد در جدول شماره  3ارائه شده است.
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جدول  .2گويههاي سنجش هويت مدرن به تفکيک ابعاد آن
آلفاي کرونباخ
گويه
به نظر من همه عقاید و باورهای موجود در جامعه قابل نقد است .برای اداره
جامعه با وجود عقل نیازی به دین نیست .هر کسی آزاد است هر اندیشه یا
باوری داشته باشد ،حتی اگر خالف باورهای دینی ،اخالقی و علمی دیگران
2/64
باشد .هر کس باید شیوه زندگیاش را خودش انتخاب کند ،حتی اگر
دیگران شیوه زندگی او را نپسندند .هر کس باید بتواند بهطور آزادانه کشور
محل زندگی خود را انتخاب کند.
دختران باید این حق را داشته باشند که بدون اجازه پدر هم ازدواج کنند.
زنان باید وظایف مادریشان را بر هر چیز دیگری اولویت دهند .شیوه
2/61
پوشش (لباس پوشیدن و حجاب) هر کسی مربوط به خودش هست.
آموزش عالی برای پسران الزمتر و ضروریتر از دختران است.
خشونت در کشورهای غربی خیلی رواج دارد .دروغ و تزویر در کشورهای
غربی کمتر رواج دارد .در کشورهای غربی ،عدل ،انصاف و رعایت حقوق
2/69
یکدیگر بیشتر مراعات میشود .در کشورهای غربی به علم و دانش بیشتر
توجه میشود .دوست ندارم در حکومتی شبیه حکومتهای غربی زندگی
کنم .زندگی به شیوه غربیها راحتتر است.
معتقدم بچههای مان باید با افراد سایر کشورها نیز معاشرت و ارتباط داشته
باشند .برایم مهم است که عضوی از جامعه جهانی باشم تا عضوی از کشور
ایران .معتقدم کشورمان باید در همه نهادهای بینالمللی مشارکت و
2/67
عضویت داشته باشد .ایران باید درهای خود را بدون هیچگونه محدودیتی
برای ارتباط با دیگر کشورها باز کند .مسائل و مشکالت کشورهای دیگر به
اندازه مسائل و مشکالت کشورمان برایم مهم است.

يافتههاي پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش حاکی از آن است که در مجموع  43/1درصد از پاسخگویان را مردان و 12/1
درصد را زنان تشکیل میدهند .بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی  22 -21سال و کمترین تعداد در
گروه سنی  32 -23سال قرار دارند 23 .درصد پاسخگویان مجرد و  39درصد نیز متاهل بودهاند .همچنین از
کاربران مورد مطالعه در پژوهش حاضر بهترتیب  22درصد دارای تحصیالت زیردیپلم و دیپلم 2 ،درصد کاردانی،
 12درصد کارشناسی 12 ،درصد کارشناسیارشد و دکتری بودهاند .عالوه بر این از نظر وضعیت شغلی بهترتیب
 31درصد دانشآموز 14 ،درصد دانشجو 33 ،درصد شاغل 36 ،درصد بیکار و  1درصد نیز خانهدار بودهاند.
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جدول  .8ميزان هويت مدرن افراد و شاخصهاي آن بر حسب فراوانی و درصد
بعد اجتماعی

بعد معرفتی
ارزشهاي مدرنيته
پايين
متوسط
باال
کل

ارزشهاي

گرايش به
جوامع غربی

مدرنيته

جهانیشدن

هويت مدرن

فراوانی

21

64

12

24

22

درصد

1/92

36/41

6/22

1/77

4/63

فراوانی

94

341

341

321

322

درصد

22/36

14/22

14/22

29/49

21/12

فراوانی

121

221

249

261

129

درصد

63/91

42/14

12/62

74/21

62/22

فراوانی

424

424

424

424

424

درصد

322

322

322

322

322

در جدول  2میزان هویت مدرن افراد و شاخصهای آن ،قابل مشاهده است .بر اساس اطالعات این جدول
مشاهده میشود که در متغیر هویت مدرن 21/12 ،درصد پاسخگویان میزان هویت مدرنشان در حد متوسط،
 4/63درصد پایین و حدود  62/22درصد نیز باال است.
همانطور که قبال هم گفته شد ،پژوهش حاضر دارای  4فرضیه بود که به منظور مطالعه صحت و سقم این
فرضیات از همبستگی پیرسون استفاده شده که در این قسمت ،به آنها پرداخته میشود.
جدول  .2آزمون فرضيههاي پژوهش
مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضيه

متغير
مدت زمان عضویت در فیسبوک و هویت مدرن

2/19

2/22

تایید فرضیه

میزان استفاده از فیسبوک و هویت مدرن

2/11

2/21

تایید فرضیه

میزان فعالیت کاربران در فیسبوک و هویت مدرن

2/42

2/22

تایید فرضیه

واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوک و هویت مدرن

2/41

2/22

تایید فرضیه

اطالعات جدول  1نشاندهنده آن است که بین مدت زمان عضویت ،میزان استفاده ،میزان فعالیت و
مشارکت کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت مدرن
کاربران رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش متغیرهای یاد شده ،هویت مدرن کاربران تقویت
میشود .بنابراین تمام فرضیههای پژوهش تایید میشود.
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل
رگرسیونی پرداخته میشود .جدول  4مدل رگرسیونی چند متغیره هویت مدرن کاربران را نشان میدهد.
جدول  .2مدل رگرسيونی چند متغيره هويت مدرن کاربران
ضرايب غيراستاندارد

متغيرها

ضرايب استاندارد

مقدار t

سطح معناداري
2/222

B
2/341

خطای استاندارد
2/213

Beta
2/13

1/92

میزان استفاده از فیسبوک

2/339

2/229

2/21

2/22

2/222

واقعی تلقی کردن محتوا

2/322

2/211

2/17

4/62

2/222

مشارکت و فعال بودن کاربران

2/329

2/226

2/23

2/12

2/224

مدت زمان عضویت

آمارههای موجود در جدول  4نشان میدهند که متغیر واقعی تلقی کردن محتوای شبکههای اجتماعی مجازی
با بتای  17درصد بیشتر از سایر متغیرهای مستقل دیگر بر هویت مدرن کاربران تاثیر میگذارد .جهت تأثیر این
متغیر نیز مثبت است است و این مطلب را نشان میدهد که با افزایش میزان واقعی تلقی کردن محتوای
شبکههای اجتماعی مجازی از سوی کاربران ،میزان هویت مدرن آنها نیز افزایش پیدا میکند .عالوه بر این،
متغیرهای مدت زمان عضویت در فیسبوک با بتای  13درصد ،میزان استفاده از فیسبوک با بتای  21درصد و
میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیسبوک با بتای  23صدم بعد از متغیر واقعی تلقی کردن محتوای
فیسبوک از سوی کاربران ،بیشترین تاثیرگذاری را بر هویت مدرن کاربران دارند .برای مشخص شدن اینکه
متغیرهای مستقل تا چه حد توانستهاند واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند شاخصها و آمارههای
تحلیل رگرسیونی هویت مدرن کاربران در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .2شاخصها و آمارههاي تحليل رگرسيونی هويت مدرن کاربران
ضريب تعيين

ضريب تعيين تصحيح شده

سطح معناداري

2/22

2/34

2/22

همانگونه در جدول فوق مالحظه میشود ،ضریب تعیین برابر با  2/22است و این مطلب را بیان میکند
که  22درصد از واریانس و تغییرات هویت مدرن کاربران را متغیرهای موجود در معادله تبیین میکنند.
همچنین با توجه به سطح معناداری بهدست آمده که کمتر از  2/21است ،میتوان به این نکته پی برد که
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی هویت مدرن تاثیر داشتهاند.
در ادامه ،مدل معادله ساختاری پژوهش حاضر ترسیم شده است .مدل با استفاده از نرم افزار آموس رسم
گردیده و مالحظه میشود که متغیر پنهان وابسته یعنی هویت مدرن از چهار بُعد (گرایش به ارزشهای مدرن در
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بعد معرفتی ،گرایش به ارزشهای مدرن در بعد اجتماعی ،گرایش به جوامع غربی و جهانیشدن) تشکیل شده
است .در این مدل ،چهار ضریب همبستگی مشاهده میشود که تاثیر متغیر مستقل یعنی شبکه اجتماعی
فیسبوک بر هویت مدرن کاربران را نشان میدهد .متغیر مدت زمان عضویت  ،2/26میزان استفاده  ،2/21میزان
فعالیت کاربران  2/22و واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوک  2/12بر هویت مدرن کاربران تاثیر دارند.

شکل  .2مدل معادله ساختاري

در جدول  7تعدادی از مهمترین معیارهای برازش مدل آمده است .بهطور کلی میتوان گفت که تمامی
شاخصهای برازش مدل قابل قبول هستند .بنابراین مدل ترسیم شده ،نشان میدهد که دادههای تجربی ما
میتواند تا حدودی با نظریهها پوشش داده شوند.
جدول  .6شاخصهاي برازش مدل
شاخصهاي برازش مقتصد
PCFI PNFI RMSEA CMIN/DF

2/12

2/21

2/17

2/11

شاخصهاي برازش تطبيقی
CFI
NFI
TLI

2/94

2/91

2/92

شاخصهاي برازش مطلق
GFI
AGFI

2/92

2/91

در واقع ،اطالعات مدل (تاثیر مثبت فیسبوک بر هویت مدرن) هم راستا با نظریههای پژوهش ،نشان میدهد
که استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک باعث تقویت هویت مدرن کاربران میشود و این شبکه اینترنتی ،فرصت
مناسبی را برای نمایاندن مطلوب هویت و شناخت بهتر خود و دیگری در جریان تعامالت مجازی در اختیار ما
قرار داده است .همچنین یافتههای مستخرج از مصاحبههای کاربران فیسبوک هم راستا با نتایج فوق ،حاکی از
آنند که فیسبوک از طریق بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی ،کسب توانمندیهای روز و احساس جهانوطنی
نقش مهمی در کسب هویت مدرن در بین کاربران خود دارد .در ادامه به منظور توضیح بیشتر نقش و تاثیر
شبکه اجتماعی فیسبوک در کسب هویت مدرن برای کاربران خود ،یافتههای مستخرج از مصاحبههای آنان
مطالعه میشود.
خود افشاگري و تخليه عاطفی و هيجانی
قابلیتها و امکانات فیسبوک (همچون برخورداری از محیطی آزاد و رها از موانع زندگی روزمره) ،امکان
مشارکت داوطلبانه ،گمنامی و ناشناس بودن را برای کاربران خود فراهم ساخته است .همچنین فضای این شبکه
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اجتماعی امکان شکل دادن به هویت به همراه نیاز به ابراز وجود و خود ،مورد تائید و توجه دیگران قرار گرفتن را
برای اعضا ممکن میسازد .در واقع اکثر پاسخگویان در پژوهش حاضر ،از فیسبوک برای «ابراز خود»« ،خلق
خود ایدهآل» و «تخلیه هیجان» استفاده میکنند .مشارکتکنندگان محیط مجازی را فضای مناسبی برای نشان
دادن خود و ابراز وجود میدانند .این هدف به اشکال مختلفی نظیر گذاشتن پست و عکس و در واقع درمیان
گذاشتن خود واقعی ،عالیق ،دغدغه و نگرانیها ،احساسات و حتی امور عادی زندگی با دیگر دوستانشان تحقق
مییابد .البته کاربران عالوه بر ابراز خود ،در مواردی به خلق خود ایدهآل نیز میپردازند و این زمانی رخ میدهد
که آنها از چیزی که در وضعیت کنونی هستند راضی نبوده و آرزوی موقعیت یا شرایط دیگری را دارند .در واقع
محیط مجازی فیسبوک فرصتی را برای آنها فراهم میسازد تا حتی به طور نمادین ،شخصیتی را که دوست
دارند خلق کنند .چنین امری به نوعی با تخلیه هیجان و عواطف نیز مرتبط میگردد .مشارکتکنندگان به
شکلهای مختلف از فیسبوک برای تخلیه عواطف و احساسات بهره میبردند.
«به نظر من خیلی ها تو جامعه ما خودشان را آن طور که هستند نشون نمیدهند و هزار جور نقش بازی میکنند
مثل چندتا از دوستای من .ولی فیسبوک باعث شده آن چیزی که هستند را نشان بدهند و آدما به نظرم در
فیسبوک ماسک ندارند و راحتتر هستند .من خودم تو فیسبوک راحتتر میتوانم حرفهام و نظراتم را با
دوستانم در میان بگذارم» (دختر  27ساله ،دانشجو).
«از طریق فیسبوک میتوانم احساسات و حرفهای دلم را راحتتر بیان کنم و وقتی این کار را میکنم انگاری یه
جورایی تخلیه میشم» (دختر  21ساله ،منشی).

کسب توانمنديهاي روز؛ پنجرهاي سوي فضاي جهانی

تحوالت و پیشرفتها خیرهکننده فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون شبکههای اجتماعی مجازی
باعث شدهاند که کاربران آنها با فراگیری مهارتهای مورد نیاز برای کار با این رسانهها نوین ،از محدویتهای
جامعه سنتی دور شده و خواستهها و تمایالت ذهنی خود از جمله تولیدکننده و تاثیرگذار بودن را در فضای
مجازی تحققیافته بدانند .همچنین محیط تعاملی شبکههای مجازی باعث شدهاند که میزان ارتباطات جوانان
فراتر از مرزهای ملی برود و کاربران جوان با افراد و شهروندان جامعه جهانی نیز بهطور مستقیم و آنی در تعامل
باشند .این احساس توانمندی و وجود با توسل به قابلیتهای فیسبوک و تولید محتوا و مطالب صوتی و تصویری
و توزیع آنها در شبکه ،روز به روز تقویت میشود و لذت و رضایت همراهی با دستاوردهای جامعه جهانی این
قشر را ترغیب به پویایی بیشتر مینماید .مصاحبهشوندگان در این پژوهش معتقدند که:
«وقتی به فیسبوک کانکت میشم ،حس میکنم کل دنیا زیر پاهام هست و میتوانم صدام را به گوش تمام دنیا
برسانم .فیسبوک دنیا را دقیقاً مثل یک روستای کوچک کرده که راحت میتوانی از مسائل روز آگاه شوی و خیلی
راحت میتوانی با کل دنیا حرف بزنی» (پسر  23ساله ،دانشجو).
«فیس بوک به من این امکان را داده که که با کل دنیا در ارتباط باشم و بتوانم در مورد مسائل مهم دنیا در خیلی از
گروههای اجتماعی و فرهنگی که عضو هستم ،اظهار نظر کنم .فیسبوک مرزهای جغرافیایی و طبیعی را از بین
برداشته و باعث شناخت بیشتر ملتها و قومیتها از همدیگر شده است» (پسر  26ساله ،دانشجو).
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«از وقتی که وارد فیسبوک شدم خودم را در قبال مسائل روز دنیا موظف و متعهد میدانم .از طریق فیسبوک من
با خیلی از آداب و رسوم و فرهنگ ملیتهای دیگر آشنا شدم .در واقع میخواهم این را بگم که من دوست دارم
جهانی فکر کنم و تعامالتم با افراد و دختران سایر کشورها بیشتر شود .به نظرم فیسبوک از این نظر خیلی کمکم
کرده است» (دختر  27ساله ،روزنامهنگار).

در جدول  6به طور خالصه یافتههای حاصل از مصاحبههای کیفی در مورد نقش و تاثیر فیسبوک در کسب
و تقویت هویت مدرن هم راستا با یافتههای پژوهش شهابی و بیات ( )3193برای کاربران آمده است.

افشاگري يا بروز خود

کسب توانمنديهاي روز

احساس جهانوطنی

جدول  .7نقش و تاثير فيسبوک در کسب هويت مدرن
محیط تعاملی فیسبوک ،تجربیات عاطفی منع شده از سوی اشکال رسمی و رایج
جامعه را ممکن و کم هزینه میسازد .کاربران معتقدند با گفتگو ،تبادل احساسات و
عواطف در فیسبوک بیش از آنکه مورد قضاوت واقع شوند مورد توجه قرار میگیرند.
کاربران بیشتر به دنبال تعریف خود و کسب تائید ،پذیرش و پرستیژ اجتماعی هستند.
کاربران با حضور در فیسبوک ،فضایی خاص و ویژه برای خود تدارک میبینند .تخلیه
عاطفی جوانان به دور از الزامها و مقررات خانوادگی و اجتماعی ،گفتمان مسلط را به
چالش میکشد .امکان فعالیت در عین گمنامی ،فرصت بازاندیشی شخصی را برای
اعضا فراهم میآورد .کم رنگ شدن عواملی مانند جنسیت ،قومیت ،نژاد و غیره بر
اعتماد به نفس ،استقالل و آزادی عمل کاربران در فضای فیسبوک میافزاید .جوانان
با ایجاد صفحهای به نام خود احساس قدرت ،فرصت و بروز خود را مییابند.
ارتباط با افرادی از فرهنگهای و جوامع دیگر برای جوانان خوشایند است .کاربران
الزامی به رعیت باورها و اعتقادات ملی و مذهبی در فیسبوک نمیبینند .کاربران با
فعالیت در فیسبوک فاصله کمتری میان خود و جامعه جهانی احساس میکنند.
کاربران فعالیت در فیسبوک را دارای بعد جهانی میدانند .جوانان با فعالیت در
فیسبوک مقاومت و مانعی در گرایش به آداب غیربومی و محلی نمیبینند.

بحث و نتيجهگيري
رسانههای نوین بهویژه شبکههای اجتماعی مجازی منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انسانها در اقصی
نقاط جهان شدهاند و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسانها با یکدیگر ایجاد کردهاند .بدین معنی که امروزه با
استفاده از اینترنت و با حضور در این بزرگراه ،امکان بهرهگیری از انبوهی از اطالعات در کمترین زمان ممکن و
برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینهای نسبتاً کم فراهم آمده است .ظهور این پدیده اگر چه خود
معلول تحوالتی چند بوده اما پس از ظهور ،خود منشاء تحوالت زیادی گردیده است .یکی از این تحوالت تحول
در معنا و مفهوم هویت از یکسو و هویت اجتماعی و مدرن افراد بهویژه جوانان از سوی دیگر است .در واقع ،در
دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن بهوقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسانها و بهویژه جوانان در معرض
پیامدهای آن قرار گرفتهاند ،هویت مبنا و معنای گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغییرات
هویتی در نسلهای جدید به حدی است که در برخی موارد چالشها و بحرانهای هویتی را پدید آورده است و
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برخالف گذشته ،فرآیند انتقال هویت بیش از آن که در زمینه ارزشها ،باورها و رفتارها و خالصه هویتشان از
والدین خویش متاثر باشند از رسانهها ،صنعت فرهنگ ،همساالن و جوانان دیگر که چه بسا از دیگر کشورها
باشند ،تأثیر میپذیرند.
در زمینه تاثیر و پیامدهای فیسبوک روی هویت مدرن کاربران میتوان گفت که بین مدت زمان عضویت،
میزان استفاده ،میزان مشارکت و فعالیت کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای این سایت از سوی کاربران و
هویت مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .یعنی هر چه میزان این متغیرها افزایش پیدا میکند هویت مدرن
کاربران هم تقویت میشود.
در مجموع با توجه به یافتههای پژوهش حاضر که همراستا با یافتههای تحقیق ذکایی و خطیبی ()3121
است ،میتوان گفت تعامل در فضای مجازی شبکههای اجتماعی با توجه به قابلیتها و امکانات خاص این فضا
همچون گمنامی و ناشناس ماندن ،تعامل همزمان و غیرهمزمان با کاربران دیگر ،بروز خود واقعی و در پی آن
بازاندیشی خود در ارتباط با سایرین ،تعامل با شهروندان جوامع جهانی ،دسترسی سریع به طیف وسیعی از
اطالعات اعم از محلی ،جهانی ،تخصصی ،عمومی و غیره ،تعامل و ارتباط مبتنی بر نوشتار و تصویر با سایرین و
غیره ،کاربران جوان ایرانی حاضر در این شبکههای اجتماعی مجازی را با توجه به ساختارهای عینی و ذهنی
جامعه نیمهمدرن خودشان ،قادر میسازد برخی تجارب خرد و کالن ویژه زندگی درجوامع مدرن را تجربه کرده و
تحت تاثیر آن قرار گیرند.
ترکیب این تجربههای مشترک بین فضای مجازی فیسبوک و دنیای مدرن همراه با پیامدهای دیگر استفاده
از شبکههای اجتماعی اینترنتی ،نخست افزایش دامنه تعامالت اجتماعی فرد کاربر در فیسبوک و دوم دستیابی
کاربران این شبکه به دامنه وسیعی از اطالعات گوناگون و در پی آن افزایش قدرت نمادین فرد ،بهتدریج تلقی
کاربر جوان ایرانی از هویت خود ،دیگران و جامعه جهانی را چار تغییر و تحول کرده و در نهایت باعث شکلگیری
هویتی بازاندیشانه و جهانی در وی میشود؛ هویتی که با توجه به ویژگیهای آن میتوان آن را هویت مدرن
نامید .در کل نگرشهای کاربران درباره تغییرات هویتی خودشان از زمان کاربری فیسبوک تاکنون در این
پژوهش ،بیانگر دستیابی آنان به برخی از خصوصیات هویت مدرن در پرتو حضور در فیسبوک است.
پيشنهادات
 پذیرفتن شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان یک پدیده اجتماعی از جانب مسئولین و مدیران عالیرتبه نظام. به جای اقدامات قهری باید برنامهای برای ارتقاء فرهنگی داشت .آموزشهای الزم به نوجوانان از طریقرسانهها ،خانواده و نهادهای آموزشی ،نقش سازندهای در افزایش مهارت جوانان و کاهش آسیبهای ناشی از این
فناوریهای ارتباطی را در برخواهد داشت.
 برنامهریزی دقیق در رابطه با برنامههای هویتی جوانان ،به منظور آگاهی از وضعیت جدید و رشد و پویایی ابعادمختلف هویتی آنها.
 -افزایش سواد رسانهای نوجوانان و جوانان در برخورد با محتوا و مطالب شبکههای اجتماعی مجازی.
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 مکانیسمهای هویتساز نهادهای اجتماعی باید به کمک ابزارهایی که در اختیار دارد (نظیر :خانواده ،آموزش وپرورش ،دانشگاهها و رسانههای داخلی) به انتقال صحیح میراث فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی به افراد جامعه و
بهویژه نسل جوان بپردازد؛ این امر با برنامهریزی و مدیریت صحیح میسّر میشود.
 سرانجام اینکه اگر با این پدیده نوظهور به شکل منطقی برخورد شود و درک درستی از امکانات و ابزارهاینهفته در آن حاصل شود ،میتوان گفت علیرغم اینکه این پدیده ،یکسری پیامدهای منفی را در بعضی از ابعاد
به همراه دارد ،منتهی در بیشتر زمینهها میتواند به عاملی مهم برای رشد و تعالی ابعاد مختلف هویتی جوانان
تبدیل گردد که پایه و اساس مهمی برای تقویت و پویایی هویت اجتماعی و شخصی آنان خواهد بود .از این
طریق میتوان بنیانهای پیشرفت و توسعه جامعه را پایهگذاری کرد.
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