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چکیده
مقدمه :رسلللانلهها بهعنوان فراهمکننده چارچوبهای تجربی برای مخاطبان ،نگرشهای کلّی
فرهنگی برای تفسلیر اطالعات توسط افراد ایجاد کرده و در نهایت میتواند بر هویت آنان تأثیر
بگذارد .لذا پژوهش حاضللر با هدف بررسللی رابطه میان میزان و نوع اسللتفاده از شللبکههای
اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران طراحی و اجرا شده است.
روش :پژوهش حاضللر از نوع کاربردی و روش آن توصللیفی -همبسللتگی اسللت که با تکنیک
پیمایش و ابزار اندازهگیری پرسلشلنامه انجام شده است .جامعۀ آماری شامل کلیه زنان ساکن
شهر تهران در سال  7366و نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان  399نفر بود .برای سنجش
متغیرهای پژوهش از پرسلشنامه مربوط به میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
که محققسلاخته بوده و پرسلشلنامه اسلتاندارد هویت اجتماعی صلفارینیا و روشن ()7369
استفاده شد.
یاارهها :یافتههای حاصلل از آزمون فرضلیههای پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی
رتبهای اسلییرمن و آزمون معنیداری نشلان داد که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی در طول شللبانهروز با بعد جمعی هویت زنان رابطه منفی و معنیدار مشللاهده میشللود
( .)p<0/05بین میزان اسلتفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در طول شبانهروز با بعد فردی
هویت اجتماعی زنان شلهر تهران رابطه منفی وجود داشته ،لیکن معنیدار نیست (.)p>0/05
یافتهها همچنین نشان داد ،میان نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی
زنان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
نریجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،آموزشهای الزم برای زنان در زمینه استفادة بهینه از
این شبکهها به منظور کاهش آسیبها در حوزه هویت اجتماعی ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :شللبکههای اجتماعی مجازی ،میزان اسللتفاده از شللبکهها ،نوع اسللتفاده از
شبکهها ،هویت اجتماعی ،زنان شهر تهران
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Abstract
Introduction: Media as a provider creates empirical frameworks
for audiences, general cultural attitudes for people to interpret
information, and ultimately can affect their identity.
Introduction: The present study was designed and conducted to
investigate the relationship between the amount and type of use of
virtual social networks with the social identity of women in Tehran.
Method: The present research is applied and its method is
descriptive-correlation which has been done with survey
technique and questionnaire measurement tool.
The statistical population includes all women living in Tehran in
1399, and the statistical sample according to the Morgan table is
300 people. To measure the research variables, a questionnaire
related to the amount and type of use of virtual social networks
that the researcher has made and the standard questionnaire of
social identity Saffarinia and Roshan (2011) have been used.
Finding: Findings from the test of research hypotheses by
calculating the correlation coefficient of Spearman rankings and
significance test showed that there is a significant negative
relationship between the use of virtual social networks during the
day and night with the collective dimension of women's identity
(Sig <0.05). There is a negative relationship between the use of
virtual social networks during the day and night with the
individual dimension of women's social identity in Tehran, but it
is not significant (Sig> 0.05). Findings also showed that there is a
significant relationship between the type of use of virtual social
networks and the social identity of women in Tehran.
Conclusion: According to the research findings, the necessary
training for women in the field of optimal use of these networks to
reduce the harms in the field of social identity seems necessary.
Keywords: Virtual Social Networks, Rate of Use of Networks,
Type of Use of Networks, Social Identity, Women of Tehran
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مقدمه
شلکلگیری هویت فقط مربوط به دوره نوجواني نیسلت؛ بلکه منوط به سراسر عمر انسان بوده که
طي آن شلکل متعاليتری از انسلجام فردی و نوآوریهای اساسي اجتماعي در کل ش صیت فرد
نمایان ميشلللود(نونان هارولد )۲۰1۱ ،1یکي از مهمترین و برجسلللتهترین الیههای هویت؛ هویت
اجتملاعي ۲اسلللت و از پلایگاهي نشلللئت ميگیرد که فرد در جامعه در آن قرار ميگیرد(مونتالبو،۲
 .)۲۰1۱هویت اجتماعي ،به ساده ترین بیان ،تعریفي است که افراد بر مبنای عضویت در گروههای
اجتملاعي از خویشلللتن دارند .تمامي ویژگيها و رفتارهایي که تمایزی میان ما و آنها ميگذارتد،
مؤلفههای مفهوم هویت اجتماعي به شلمار ميروند ،مثل زبان ،4دین ،5قوم ۱یا نژاد ،آداب و رسوم،
طبقه اجتماعي ،شلللغل ،عضلللویتهای فرقهای و گروهي و غیره(رقیبي و میناخاني .)1۲۱1 ،اغلب
اوقات  ،شلکلگیری هویت اجتماعي به عنوان یک فرآیند قیاسي توصیف ميشود ،فرایندی که در
آن هویت اجتماعي از نقاط مشللترک اسللتنباط شللده و میزان و چگونگي «ما» ميتواند «ما» را از
«آنها» متمایز کند .در حقیقت« ،ما» یک گروه متمایز مثبت هسلللتند(جانز .)2021 ،۲گروههای
غالب با اسللتفاده از افسللانههای فرهنگي در مورد برتری گروههای انسللاني برتری خود را قانوني
ميکنند (المار بالنت هیل .)۲۰۲1 ،هویتهای اجتماعي ميتوانند باعث ایجاد انگیزه در رفتارهای
فردی و جمعي شلوند(فیلدین و هارنسي۲۰1۱ ،8؛ فریتچ و همکاران .)۲۰18 ،۱شواهد اولیه وجود
دارد که کسللاني که ش لکلگیری هویت اجتماعي اسللتقرایي را در درون یک گروه درک ميکنند ،
احسللا ميکنند هویت اجتماعي را با این گروه به اشللتراک ميگذارند ،با وجود اینکه مسللتقیماً
ب شللي از روند تشللکیل آن هسللتند(ون موریک بروکمن وهمکاران .)۲۰18 ،1۰با رشللد فناوری
اطالعات و ارتباطات در دو دهۀ گذشلللته ،اینترنت به ب ش جدایيناپذیری از زندگي روزمره افراد
تبدیل شده است .تعداد کاربران جهاني اینترنت تا پایان سال  ۲۰14تقریبا به  ۲/5میلیارد نفر رسیده
بود( نیو و همکاران .)۲۰1۱ ،11در جهان امروز ،مرزهای نفوذناپذیر بین مقوالت و گروههای هویتي،
دیگر مستحکم نیستند ،بلکه به شدت آسیبپذیر و شکننده هستند .دنیای ارتباطات پیشآهن این
تغییرات اسلت .احسلا هویت ،فرایند معناب شي و معناسازی در زندگي است .این معنا قابلیت به
چالش کشلیده شدن و به بحران دچارشدن را دارد .منابع و ابزارهای اصلي ساخت و حفظ هویتها
عبارتند از :مکان و فضا ،زمان ،دین ،زبان و فرهن که مهمترین و غنيترین منبع هویتي به شمار
1. Noonan Harold W
2. Social identity
3. Montalbano
4. Language
5. Religion
6. Ethnic
7. Lise Jans
8. Fielding, K. S., & Hornsey,
9. Fritsche et al.
10.Van Mourik Broekman et al
11. Niu et al.
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ميروند .در گذشلته این منابع هویت فرد را ميساختند ،ولي امروزه ،وسایل نوین ارتباطي و فرآیند
جهاني شلدن با متحول سلاختن فضلا و زمان و جداکردن آنها از مکان ،فضللایي انحصاری که در
اختیلار جوامع وفرهنل هلا بود تلا هویلت سلللازی کنند ،از بین برده و در نتیجه توانایي جوامع در
هویتسلازی و هویتیابي افراد را به میزان بسلیار زیاد کاهش داده است .به بیان دیگر ،در گذشته
پیوند تنگاتن فضللا ،زمان و فرهن یا مکان و سللرزمین معین ،نیازهای هویتي افراد را به خوبي
تأمین ميکرد و انسللانها در دنیای کوچک ،محدود ،پایدار و منسللجم به هویت و معنای مورد نیاز
خود دسلللت ميیافتند ،ولي فضلللای مجازی با پارهکردن این پیوند و نفوذپذیر کردن و فرو ری تن
زندگي اجتماعي ،آن دنیاها را به شدت متزلزل ساخته است (کارواني .)1۲۱۲ ،همانگونه که خانواده
 ،مدرسلله و همسللاالن به عنوان عوامل تأثیرگذار بر هویت جوانان شللناخته ميشللوند ،رسللانههای
جمعي نیز نقش مهمي در شکلگیری هویت آنها ایفا ميکنند (احمد زاده کرماني.)1۲۱۰ ،رسانههای
تعاملي و دوطرفه با جذّابیّتهای فراواني که دارند کیفیت و نوع خاصللي از مناسللبات ارتباطي را در
فضللای رایانهای شللکل ميدهد .مارک پاسللتر معتقد اسللت پایگاه دادهها در اینترنت و رسللانههای
الکترونیکي هویت افراد کاربر را ميسازند .از نظر وی «این هویتسازی حتّي بدون آگاهي افراد از
این امر شکل ميگیرد» (حاجیاني و محمدزاده .)1۲۱4 ،به عبارت دیگر ،با فرا رسیدن عصر جدید،
رسانهها نیز از عوامل شکلدهندۀ هویتها به شمار ميروند .فناوریهای نوین ارتباطي و اطالعاتي
و رسلانههای نوین به ویژه شلبکه های اجتماعي نیز بر هویت تأثیر گذاشته و رویکردهای متفاوتي
درباره تأثیر آن بر هویت مطرح شلده اسلت .برخي ،استفاده از این رسانههای نوین را تقویتکنندۀ
هویت ميدانند ،و برخي گسلللترش و فراگیری این فناوریها را تضلللعیفکننده هویت به شلللمار
ميآورد .به نظر ميرسللد گسللترش فناوریهای نوین ارتباطي و در رأ آن اینترنت و شللبکههای
ارتباطي ،فضلایي برای سلاخت مجدد هویت فراهم کرده اسلت .در این میان پیوند عناصر اساسي
هویت سللاز ،یعني زمان ،مکان ،فضللا و مرزهای زندگي اجتماعي را به شللدّت تحت تأثیر قرار داده
اسللت (نیک واه قمصللری و منصللوریان راوندی .)1۲۱۲ ،به عبارت دیگر ميتوان گفت که یکي از
جنبلههلای مهمي کله از فنلاوریهای اطالعاتي -ارتباطي جامعه اطالعاتي تأثیر ميپذیرد ،هویت
است .بدون تردید ميتوان اذعان کرد که هویت از نیازهای رواني انسان و پیشنیاز هرگونه زندگي
بود و هویت افراد بیشتر
جمعي اسلت .منابع شلکلدهند ه هویت در جوامع گذشته از قبل مش
جنبه انتسللابي داشللت و این امر باعث ميشللود که افراد یک جامعه از لحاظ امر هویتیابي چندان
دست وش تغییر و دگرگوني نشوند (قاسمي و همکاران .)1۲۱1 ،رسانههای اجتماعي تمایل دارند تا
کاربران را در اطراف کلیکهای اجتماعي متشلکل از افراد مشابه و هویت مشترک جمع کنند .این
فراینلدهلای گروهي آنالین مي تواننلد تأثیر قابل توجهي بر رفتار کاربر (آنوسلللیروال 1و همکاران،
 )۲۰۲1و همچنین هویت اجتماعي وی داشته باشند .مطالعات نشان دادهاند رسانههای اجتماعي به
1. AnuSirola
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ب شللي جدایيناپذیر از زندگي بسللیاری از افراد تبدیل شللدهاند(ون  .)۲۰1۲ ،رسللانهها ميتوانند
همانگونه که هویتسلاز باشلند ،هویتسوز نیز باشند و همانگونه که ميتوانند تدبیرکننده بحران
باشلند ،ميتوانند تولیدکننده بحران نیز باشند .در این راستا ،استدالل ميشود که رسانههای جدید،
م صوصا شبکههای اجتماعي مجازی ،به شیوهای متفاوت با رسانه های دوران صنعتي شدن عمل
ميکنند .رسلانهها در فضای مجازی ،بر خالف رسانههای سنتي ،عمدتا پارادایمي را ایجاد کردهاند
که م اطبان با دو جهان واقعي و مجازی روبهرو شدهاند .در این پارادایم تأکید اصلي بر وجود یک
جریان جهاني شدن مجازی در کنار جریان جهاني شدن در جهان واقعي است .جهان اول با ویژگي
جغرافیامند بودن ،حفظکردن نظام سیاسي مبتني بر دولت – ملت ،طبیعي ،صنعتي و محسو بودن
و احسللا قدمت داشللتن با جهان مجازی متمایز ميشللود .اما جهان مجازی بيمکان ،فرازمان،
صنعتي محض و بياعتنا به محدودیتهای دولت -ملتهاست .بدیهي است که تقسیمبندی جدید
جهان با تقسلیمبندیهای پیشلین در جوامع بر اسا مذهب ،قومیت ،میزان توسعهیافتگي و غیره
منطقي نیسللت (رهبر قاضللي و همکاران .)1۲۱۱ ،ابتدایيترین تأثیر فضللای مجازی و شللبکههای
اجتماعي بر کاربران این اسلت که هویت فعلي او را به چالش ميکشند؛ ابتدا کاربر را از خود واقعي
تهي ميکنند و سپس به او فرصت ميدهند خود ایدهآل را بروز دهد ،در حالي که به طور ناخودآگاه،
این خود جدید در فضلای گفتماني شلبکههای اجتماعي برسلاخته شده است .شبکههای اجتماعي
صلحنهای فراهم ميآورند که کاربران ميتوانند از هر جنسیت ،طبقه اجتماعي ،ملیت و قومیتي که
باشللند ،در آن ظاهر شللوند و نقش دل واه خود را بازی کنند .در این سللطف ،شللبکههای اجتماعي
مجازی ،کاربر را به هویتي فردمدار شلده با مشل صلات منحصر به فرد سوق ميدهند .در واقع با
شلبکههای اجتماعي مجازی این قابلیت به فرد داده ميشود تا خود را هرگونه که ميخواهد ،فراتر
از هویلت واقعي خود در جهان فیزیکي بازتعریف و روایت کند .با قبول این فرض که شلللبکههای
اجتماعي اینترنتي درون جامعه مصللرفي خلق شللدهاند ،خود منشللأ بازتولید مکرر چنین جامعهای
ميشلللونلد (معملار ،علدلي پور و خلاکسلللار1۲۱1 ،؛ رهبر قاضلللي و همکاران.)1۲۱۱ ،یافتههای
پژوهشهای پیشلین حاکي از تأثیرات رسانهها و شبکههای اجتماعي مجازی بر هویت است .نتایج
پژوهش توکلي ،لکورج و هادی ( )1۲۱۱نشلللان داد  4۲درصلللد از تبیین واریانس مربوط به تغییر
ویژگيهای شل صلیتي دانشلجویان متأثر از شلبکههای اجتماعي است .پژوهش کارواني ()1۲۱۲
نشلان داد که متغیرهای میزان استفاده از اینترنت ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی و
سللابقه اسللتفاده از شللبکههای اجتماعي مجازی تأثیر معناداری بر هویت ملي داشللته و تعامل در
شلللبکلههلای اجتملاعي مجلازی تأثیر معنادار معکوسلللي بر هویت ملي کاربران دارد .یافتههای
رهبرقاضلللي ،حاتمي و عباسلللي ( ،)1۲۱۱درباره رابطه شلللبکههای اجتماعي مجازی و دگرگوني
هویتهای جمعي (با تأکید بر هویت دیني ،ملي و مدرن) نشللان داد که شللبکههای اجتماعي تأثیر
نسلبتا ضلعیفي بر انواع م تلف هویت داشلتند به طوری که شلبکههای اجتماعي با ضریب تعیین
 11/4درصللد بیشللترین تأثیر را بر هویت مدرن و با ضللریب تعیین  1/5درصللد کمترین تأثیر را بر
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هویت ملي داشلتند .یافتهها همچنین نشلان داد در حالي که برخي مؤلفههای شبکههای اجتماعي
تأثیر منفي و معناداری بر هویت ملي و دیني داشتند ،اما مدت زمان عضویت در شبکههای مجازی
و واقعي تلقي کردن محتوای شللبکههای اجتماعي تأثیر مثبتي بر میزان هویت مدرن افراد داشللته
اند .همچنین یافتههای نژاد اصللغری ( )1۲۱5در حوزه تأثیر شللبکههای اجتماعي (تلگرام) بر تغییر
هویت دیني کاربران حاکي از آن اسلت که انواع پیامها در شبکههای اجتماعي نه به صورت مطلق
بلکه تحت تأثیر شللرایط و عواملي همچون محتوای پیامها ،شلل صللیت رواني کاربران (به عنوان
گیرنده یا فرسلتنده پیام) و تکرار پیامها ،ميتوانند هویت کاربران به صورت عام و هویت دیني آنها
را به صلللورت خاص دچار تغییرات تدریجي نمایند و از آنجا که زنان عنصلللر مهم مدیریت درون
خانواده به ویژه در بعد عاطفي و نیز رکن اصلللي ترتیب فرزندان به شللمار ميروند ،تغییر هویتي در
زنان (تغییر در نگرش ،احسا و رفتار) خواهناخواه به سایر اعضای خانواده تسرّی ميیابد .همچنین
شاماني و همکاران ( ،)1۲۱5در پژوهشي که با عنوان رابطه استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی
با هویت جوانان شللهر تهران انجام دادند ،دریافتند که بین میزان اسللتفاده از شللبکههای اجتماعي
مجلازی و هویلت فرهنگي جوانلان رابطه وجود دارد؛ بدین شلللکل که در چهار مؤلفه مدت زمان
حضلللور ،میزان اسلللتفلاده ،میزان فعال بودن کاربر ،میزان واقعي تلقي نمودن محتوا در فضلللای
شبکههای ا جتماعي مجازی با وضعیت هویت فرهنگي جوانان رابطه معنادار و معکو وجود دارد.
حاجیاني و محمدزاده ( )1۲۱4در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت
ملي دانشللجویان ،دریافتند بین میزان اسللتفاده از اینترنت و بُعد شللناختي هویت ملّي کاربران
همبسللتگي کامل با شللدت  ۰/11۱در جهت مثبت وجود دارد .بین مدّت اسللتفاده از اینترنت با بُعد
رفتاری و شلناختي هویت ملي کاربران همبستگي مثبت وجود دارد .برای نوع استفاده اطالعاتي از
اینترنت یا هویت ملي همبسلتگي مثبت و برای اسلتفادههای ارتباطي و سرگرمي همبستگي منفي
به دسللت آمد .عدليپور و همکاران ( )1۲۱۲به بررسللي رابطه میان شللبکه اجتماعي فیس بوک و
هویت ملّي جوانان پرداخته و دریافتند که بین مدت زمان عضویت ،میزان استفاده ،میزان مشارکت
و فعلالیلت کلاربران در فیس بوک و هویلت ملي کلاربران رابطه معنادار معکو وجود دارد و بین
واقعي تلقي کردن محتوای فیس بوک و هویلت ملي کاربران رابطه معنادار مثبتي وجود دارد .نتایج
پژوهش والری شوری( )۲۰۲1در پژوهشي تحت عنوان نفرین اجتماعي :شواهدی برای تأثیر تعدیل
کننده هویت اجتماعي مشلترک بر واکنشلهای اسلتر مسلری ،نشلان داد که احتمال واکنشهای
استر کورتیزول در شرایط هویت اجتماعي ( )٪۲5در مقایسه با وضعیت هویت ش صي ( )٪۲به
طور قابل توجهي بیشللتر بود.یافتههای کاشللماال و همکاران( )۲۰۲۰درباره نقش نوع حسللادت و
هویت اجتماعي آنالین نشللان داد که مقایسلله اجتماعي کاربر فیس بوک حسللادت خوش خیم و
م رب را برانگی ته اسللت .حسللادت خوش خیم  ،به نوبه خود  ،نیت خودسللازی را برانگی ت  ،و
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حسلادت بدخواهانه  ،شایعات منفي را برانگی ت .پژوهش مریل وارکنتاین و همکارانش )۲۰18(1با
عنوان هویلت اجتماعي و اعتماد به تصلللویب رای گیری مبتني بر اینترنت نشلللان داد که درک
شهروندان مبني بر اینکه آنها از همان ارزش افراد وابسته به ارائه خدمات دولت الکترونیکي (و رأی
گیری مبتني بر اینترنت) برخوردارند  ،بسللیار مهم اسللت .نتایج پژوهش گاردان و همکاران()۲۰1۲
نشلان داد میان استفاده از گوشيهای تلفن همراه و هویت کاربران ،در سه فرهن متفاوت از نظر
تلاری ي ،جغرافیایي و فرهنگي ارتباط وجود دارد .یافتههای چاو و لي ( )۲۰1۲با عنوان برسلللاخت
استداللي از هویتها در فضای شبکههای اجتماعي ،نشان داد که گروه صرفا یک گروه دانشگاهي
نیسلت ،بلکه یک «فضلای اجتماعي و آموزشلي» هم هست .اعضا به استقرار طیف گستردهای از
منابع مانند شکلک برای معناسازی دست یافتهاند .همچنین برخي از شرکتکنندگان نشان ميدهند
که چگونه هویتهای م تلف ميتواند با منابع و شللیوههای اسللتداللي شللناخته شللود (کارواني،
 .)1۲۱۲مارینو و همکاران ( )۲۰1۱در پژوهشلي که با عنوان مدلسللازی ساخت ش صیت ،هویت
اجتملاعي و هنجلارهای اجتماعي اسلللتفاده جوانان از فیسبوک انجام دادهاند ،دریافتهاند که ثبات
عاطفي ،برونگرایي ،وظیفهشللناسللي و هنجارها ميتوانند اسللتفاده مشللکلآفرین از فیسبوک را
پیش بیني کنند ،در حالي که جنس ،هنجارهای گروه و هویت اجتماعي درک شده میزان استفاده از
فیس بوک را پیشبیني ميکننلد (کارواني .)1۲۱۲ ،اسلللماک شلللافعي ،نایان و عثمان ( )۲۰1۲در
پژوهشي که درباره ساخته شدن هویت از طریق پروفایلهای فیس بوک در بین دانشجویان مالزی
انجلام دادنلد بله این نتیجله رسلللیدند که ناامني ،همتا ادراکي و خود ارتقایي اغلب هویت آنالین
دانشللجویان را تحت تأثیر قرار ميدهد؛ همچنین دریافتند که هویت آنالین به وسللیله ارزشهای
اجتماع به همراه همتا ادراکي ،ارتباط اجتماعي و محبوبیت بازسلازی و بازاندیشي ميشود .آنان هم
چنین دریافتند که دانشللجویان پسللر در به کاربردن پروفایلهای واقعي شللان از دانشللجویان دختر
راحتتر هسلتند (کارواني .)1۲۱۲ ،از آنجا که یافتههای پیشللین درباره تأثیر اسلتفاده از رسللانهها و
هویت همسللو نبوده و برخي پژوهشها حاکي از اثرات منفي اسللتفاده از رسللانه بر هویت و برخي
پژوهشها نیز حاکي از اثرات مثبت آن بر هویت اسللت ،لذا انجام پژوهشهای بیشللتر ،عمیقتر و
دقیقتری در این زمینه ضللرورت دارد .همچنین مروری بر سللوابق تجربي داخلي و خارجي نشللان
ميدهد که پژوهشللگران متناسللب با موضللوع و محور مورد مطالعه خود ،هر یک با رویکرد و از
نقطهنظری متفاوت به جنبههایي از آثار گوناگون اینترنت و فضای مجازی بر هویت پرداختهاند .اما
هیچیک از پیشلینهها ،به مطالعه رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی با
هویت اجتماعي زنان مبادرت نورزیدهاند ،مسلئلهای که پژوهش حاضلر با به دنبال دسللتیابي به آن
بوده اسللت ،همچنین پژوهش حاضللر اسللتفاده زنان از شللبکههای اجتماعي مجازی را به تفکیک

1. MerrillWarkentin et al
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میزان اسللتفاده و نوع اسللتفاده (آموزشللي ،تفریف و سللرگرمي ،دریافت اخبار و اطالعات ،پیوند و
همبستگي اجتماعي و )...در نظرگرفته است .لذا ،پژوهش حاضر از این نظر دارای نوآوری است.
در پژوهش حاضللر ،هویت اجتماعي بر مبنای دیدگاه و نظریه جنکینز( )۲۰۰8در دو بُعد هویت
فردی و جمعي در نظر گرفته شلده اسلت .بر این اسا  ،هویت از اجزای واقعیتهای ذهني است
که در رابطه دیالکتیکي فرد با جامعه قرار داشللته و در فرآیندهای اجتماعيشللدن شللکل ميگیرد و
پس از به ظهور رسلللیدن ،به حال خود باقي مانده و یا در برخي موارد ،تغییر ميکند و بر اسلللا
روابط جدید از نو شللکل ميگیرد .فرایندهای تشللکیل دهنده هویت اجتماعي ،بر اسللا سللاختار
اجتماعي تغیین مي شلوند .هویت نیز که متأثر از روابط اجتماعي اسلت ،نسبت به ساختار اجتماعي
واکنش نشلللان داده ،باعث تغییر آن شلللده یا موجب حفظ و بقای آن ميگردد .سلللاختار اجتماعي
مي تواند موجب پیدایش انواع هویت اجتماعي در افراد شلده و به خوبي قابل تش ی باشد؛ لذا به
وضللوح ميتوان هویت فرد آسللیاسللي را از فرد اروپایي تش ل ی داد .تنوع هویتها ،فرآوردههای
اجتماعي هسللتند که عناصللر نسللبتا ثابت و پایدار دارند (جنکینز .)۲۰۰8 ،1از نظر جنکینز اعتماد
بنیادین ،نقش مهمي در نحوۀ تشللکیل هویت اجتماعي زنان داشللته و به آنان امکان ميدهد تا در
رویلارویي بلا رویدادهای ناگوار زندگي اجتماعي ،با تکیه بر شلللاخ اعتماد به نفس ،امیدواری و
شللهامت خود را حفظ کرده و به نوعي از امنیت وجودی و خوشبیني و اعتماد نسللبت به دیگران
دست یابند.
زنلان به دلیل جایگاه ویژهای که در خانه و خانواده دارند ،و به جهت تأثیر گسلللتردهای که بر
روحیات ،اخالقیات و رفتارهای دیگر اعضای خانواده ميگذارند از اهمیت بسیار باالیي برخورداراند.
از سلللوی دیگر بسلللیاری از زنان به دلیل محدودیتهایي که در جامعه و در عرصلللههای م تلف
اجتماعي دارند ،فضللای مجازی را گسللتره آزادتری دانسللته و شللاید در اسللتفاده از این شللبکهها،
متفاوتتر و یا حتّي بیشتر از مردان از این فضا استفاده کنند .با توجه به اینکه اکثر پژوهشها نشان
داده که اسلتفاده از فضای مجازی ،بر ابعاد هویتي کاربران تأثیر بهسزایي ميگذارد ،پژوهش حاضر
با هدف شناسایي رابطه میان میزان و نوع استفاده زنان شهر تهران از شبکههای اجتماعي مجازی
با هویت اجتماعي آنان طراحي و اجرا شده ،لذا ،مسأله اصلي این پژوهش پاسخگویي به این سوال
اسللت که «آیا میان میزان و نوع اسللتفاده از شللبکههای اجتماعي مجازی با هویت اجتماعي زنان
شهر تهران ،رابطه معناداری وجود دارد؟».
روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی و به لحاظ روش؛ توصیفي -همبستگي با تکنیک پیمایش
و ابزار اندازه گیری؛ پرسلشلنامه اسلت .جامعه آماری پژوهش ،شلامل کلیه زنان ساکن شهر تهران
1. Jenkines
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اسلت که براسا آخرین سرشماری سال 1۲۱5و آمار مندرج در سایت درگاه ملي آمار4۲8۱۱۲۱ ،
نفر هسللتند .حجم نمونه آماری بر اسللا فرمول کوکران  ۲۰۰نفر و شللیوه نمونهگیری به روش
گلولهبرفي اسلت .پرسشنامهها از طریق  google formتوزیع و جمعآوری گردید .بدین صورت
که ابتدا پرسللشللنامه طراحي شللده ،در قالب پرسللشللنامه الکترونیکي درآمد و سللپس در گروههای
م تلف در شلبکهها ی مجازی قرار داده شد و از زنان خواسته شد که پس از تکمیل پرسشنامه آن
را برای دوسلتان و آشلنایان یا زنان دیگری ارسال کرده و پرسشنامهها را در گروههای مجازی به
اشلتراک بگذارند .این روند ،به همین شلکل ادامه پیدا کرد تا تعداد پرسشنامههای تکمیل شده به
حد نصلاب برسلد .به منظور جمعآوری دادهها و گردآوری نظرات و آرای زنان ساکن شهر تهران و
مطالعه میزان و نوع استفاده آنان از شبکههای اجتماعي ،از دو پرسشنامه استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسننشنننامق محقخ سنناخته مربوی به میزان و نوع اسننتفاده از هننبکههای
اجتماعی :پرسلشلنامه میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعي که بر اسا مؤلفههای میزان
استفاده از هر یک از شبکهها ،و نوع استفاده (آموزشي ،تفریف و سرگرمي ،دریافت اخبار و اطالعات،
پیوند و همبسلتگي اجتماعي و )...سلاخته شلده است .میزان و نوع استفاده از چهار شبکه اجتماعي
تلگرام ،این سلتاگرام ،توئیتر و فیسبوک در این پرسشنامه مورد بررسي قرارگرفته و بر اسا ماهیّت
هر یک از این شبکهها سوالهای مرتبط با آن ،در پرسشنامه درج شده است .پس از درج سوالهای
مربوط به متغیرهای زمینهای و درج یک سلوال کلي برای میزان استفاده از شبکههای اجتماعي به
طور کلي؛  ۱سللوال مربوط به بررسللي میزان و نوع اسللتفاده از شللبکه اجتماعي تلگرام 11 ،گویه
مربوط به میزان و نوع اسلتفاده از اینسلتاگرام ۱ ،گویه مربوط به میزان و نوع استفاده از توئیتر و 5
گویه مربوط به میزان و نوع استفاده از توئیتر است.
ب) پرسنشنامق هویت اجتماعی صفارینیا و روهن( :)1150این پرسشنامه که بر
اسلا نظریات ریچارد جنکینز ( )۲۰۰8ساخته شدهاست .پرسشنامه هویت اجتماعي با توجه به دو
بُعد هویت فردی و جمعي برگرفته از نظریات ریچارد جنکینز ( )۲۰۰8توسللط صللفارینیا و روشللن
( )1۲۱۰سلاخته شده است .این پرسشنامه  ۲۰گویهای بوده که  1۰گویۀ آن نشاندهنده بُعد فردی
و  1۰گویلۀ دیگر آن نشلللاندهنلده بُعلد جمعي اسلللت .نمرهگذاری گویهها روی مقیا لیکرت
پنجدرجهای انجام شد .به منظور بررسي روایي ابزار اندازهگیری ،از روایي صوری استفاده شد .بدین
صللورت که پرسللشللنامهها همراه با عنوان ،اهداف و فرضللیههای پژوهش برای جمعي از اسللتادان
صلاحبنظر ارسلال و پس از جمعآوری نظرات و تأیید نهایي آ نان ،پرسشنامه اجرا شد .شایان ذکر
است که روایي پرسشنامه هویت اجتماعي پیش از این در پژوهش صفارینیا و روشن ( )1۲۱۰مورد
سلنجش و تأیید قرار گرفته بود .نتایج پژوهش مذکور با استفاده از نظر مت صصان حاکي از روایي
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صللوری پرسللشللنامه و نتایج تحلیل عاملي اکتشللافي و تحلیل مؤلفههای اصلللي ( )PCاز طریق
چرخش واریملاکس مؤیلد وجود یلک عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان «هویت
اجتماعي» بوده اسلت (صلفارینیا .)1۲۱1 ،همچنین به منظور سلنجش پایایي ابزار اندازهگیری ،از
محاسلبه آلفای کرونباخ اسلتفاده شلد .در مورد پرسلشلنامه اسلتاندارد پژوهش (پرسللشنامه هویت
اجتماعي) ،قبال در پژوهش صلفارینیا و روشن( ،) 1۲۱۰پایایي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای
کرونباخ ،برای کل پرسللشللنامه برابر با  ۰/۲4به دسللت آمد .در پژوهش حاضللر آلفای کرونباخ این
پرسلشنامه ۰/8۲ ،به دست آمده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه استفاده
از شبکههای اجتماعي ۰/۲8 ،به دست آمد.
یافتهها
یافتههای حاصلل از پژوهش نشلان داد ۲۰ ،درصد زنان مورد مطالعه دارای تحصیالت فوق دیپلم
وکمتر بودهاند 8۰ ،درصللد دارای تحصللیالت لیسللانس وباالتر ميباشللند .زنان مورد مطالعه عموما
(۱۲درصلد) دانشآموخته حوزه علوم انساني هستند 4۲,4 .درصد زنان مورد مطالعه در شهر تهران،
خانهدار و  5۲,۱درصلللد شلللاغل بودهاند .نسلللبت شلللاغلین مجرد( )%۱۱/4از نسلللبت شلللاغلین
متأهل( )%48/5بیشتر بوده است .نسبت متأهلین خانهدار( )%۲۲/1از نسبت متأهلین شاغل()%5۰/۱
بیشلتر بوده است .شاغلین در مقایسه با زنان خانهدار ،به مراتب تحصیالت باالتری داشتهاند۲4/۲.
 %از زنان شلاغل مدرک تحصلیلي کارشلناسلي و  %4۰/4مدرک کارشلناسي ارشد و  %18مدرک
دکتری داشللتهاند .در حالي که از میان زنان خانهدار %۲8/۲مدرک تحصللیلي کارشللناسللي%۲۲/5 ،
مدرک کارشلناسلي ارشد و  %1/۲از آنان مدرک دکتری داشتهاند .زنان شاغل دارای میانگین سني
 35/1سلال و زنان خانهدار بطور متوسلط  32/3سلال سن داشتهاند .زنان متأهل بهطور متوسط
 ۲۱,۲سال و زنان مجرد  ۲8,5سال سن داشتهاند.
دادههای پژوهش با اسللتفاده از ضللریب همبسللتگي رتبهای و آزمون معنيداری مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
جدول شماره  1رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی و هویت اجتماعي زنان شهر
تهران را نشان ميدهد.
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جدول  .0ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن و آزمون معنیداری به منظور بررسی رابطه بین
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی زنان
هویت

هویت

هویت

اجتماعی

جمعی

فردی

ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری

)*(/157

)*(/136

0/114

0/013

0/031

0/076

250
)**(/198

250
)**(/158

242
)**(/219

0/001

0/007

0

286
)**(-/171

286
)*(-/143

277
-0/113

0/004

0/015

0/061

تعداد

288

288

278

ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری

-0/059

-0/084

-0/009

0/335

0/17

0/889

269
-0/038

269
-0/001

261
-0/054

0/537

0/982

0/385

269
0/021

269
0/031

261
0/027

0/759

0/642

0/69

226
-0/093

226
-0/056

220
-0/097

0/129

0/364

0/12

268
0
0/995

268
-0/005

259
0/006

0/933

0/921

269
)*(-/127

269
)*(-/145

260
-0/048

0/043

0/021

0/452

254
0/031

254
-0/014

244
0/044

0/623

0/823

0/496

تعداد

254

254

244

ضریب همبستگي

)*(/140

0/119

0/128

همبستگی ناپارامتریک
سن :

تحصیالت :
 .1در طول شبانه روز ،
حدود چه مدتي از شبکه
های اجتماعي مجازی
استفاده مي کنید؟
 .۲سابقه حضور شما در
تلگرام چه مدت است؟

همبستگي اسپیرمن

 .۲هر چند مدت یکبار
تلگرام خود را بازدید
میکنید؟
 .4معموال در طول هفته
چند بار(دفعه) تلگرام خود را
چک مي کنید؟
 .5معموالً تعداد دفعات
بازدید شما از تلگرام در
طول روز چقدر است؟
میزان استفاده از تلگرام
 .1سابقه حضور شما در
اینستاگرام چه مدت است؟
 .۲آیا به صورت منظم
(روزانه یا هفتگي)
اینستاگرام خود را بازدید
مي کنید؟
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هویت

هویت

هویت

اجتماعی

جمعی

فردی

سطف معنيداری

0/044

0/088

0/07

تعداد

208

208

203

ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معنيداری
تعداد

-0/061

-0/049

-0/026

0/335

0/439

0/69

251
0/026

251
0/018

241
0/023

0/681

0/78

0/725

253
-0/122

253
-0/103

244
-0/129

0/303

0/388

0/287

73
-0/155

73
-0/135

70
-0/156

0/19

0/256

0/198

73
0/062

73
0/052

70
0/126

0/595

0/658

0/296

75
0/162

75
0/036

71
0/294

0/337

0/833

0/092

37
0/068

37
0/017

34
0/044

0/644

0/908

0/771

48
0/082

48
0/099

47
0/027

0/566

0/49

0/851

51

51

50

همبستگی ناپارامتریک
 .۲معموال در طول هفته
چند بار(دفعه) اینستاگرام
خود را چک مي کنید؟
 .4معموالً تعداد دفعات
بازدید شما از اینستاگرام در
طول روز چقدر است؟
میزان استفاده از اینستاگرام

 .1چند نفر فالور دارید؟

 .۲چند نفر را فالو مي کنید؟

میزان استفاده از تویتر

 .1چند دوست دارید؟
 .۲هر چند وقت یکبار به
فیسبوک سر مي زنید؟
میزان استفاده از فیسبوک
*همبستگي در سطف معنيداری ۰/۰5
**همبستگي در سطف معنيداری ۰/۰1

سلوال اصللي پژوهش :آیا بین استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی و هویت اجتماعي زنان
شهر تهران رابطه معنيداری وجود دارد؟
بر اسلا دادههای مندرج در جدول فوق بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی در
طول شللبانهروز ،با هویت جمعي زنان رابطه قوی منفي ومعنيدار ( ،)Sig<0/01با هویت جمعي
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آنان هم رابطه منفي و معنيدار مشلاهده ميشود ( .)Sig<0/05ولي رابطه بین میزان استفاده از
شللبکههای اجتماعي مجازی در طول شللبانهروز هویت فردی زنان شللهر تهران رابطه منفي وجود
داشلته لیکن معنيدار نیست ( .)Sig>0/05همچنین بین سابقه حضور زنان در اینستاگرام با بعد
جمعي هویت اجتماعي رابطه منفي و معنيدارمشلاهده ميشلود ( .)Sig<0/05بین سابقه حضور
زنلان در اینسلللتاگرام با هویت فردیشلللان رابطه منفي مشلللاهده شلللده ولي معنيدار نیسلللت
(.)Sig>0/05
دربلاره رابطله میلان متغیرهلای زمینلهای و هویت اجتماعي زنان ،طبق یافتههای مندرج در
جدول فوق ،بین سن زنان با هویت جمعي واجتماعي آنان رابطه مثبت و معنيدار مشاهده ميشود
( .)Sig<0/05بین سللن زنان شللهر تهران با هویت فردی آنان رابطه مثبت وجود داشللته ولي
معنيدار نیسللت ( .)Sig>0/05بین میزان تحصللیالت زنان با هویت فردی ،جمعي و بطور کلي
هویت اجتماعي آنان رابطه قوی ،مثبت و معنيدار وجود دارد ( .)Sig<0/01در سایر موارد مطرح
شللده در جدول با هویت جمعي زنان مورد مطالعه رابطه معنيداری در سللطف اطمینان  ۱5درصللد
مشاهده نميشود (.)Sig>0/05
جدول  . 2پاسخ نمونه مورد مطالعه به 21عبارت سنجش هویت اجتماعی (فراوانی ،درصد ،میانگین وترتیب)
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درصدف

2 3/1%
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3
4
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2100%
8
1
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2
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8 15/1%
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1
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8
3
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8
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8
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14/
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 .۱بله مفلاهیم یکپلارچه ای از هویت اجتماعي  ،جهت
گزیني و جهان بیني نسبت به آن نائل شده ام.

20

 .5نسلللبت به اهداف معیني که از جانب دیگران تعیین
مي گردد  ،احسا تعهد ميکنم.

11

 .4درگیر فعالیت هایي مي شلوم که ممکن است از نظر
اجتماعي برایم زیانبار باشند.

ترتیب میانگین

 .۲نسلللبت به پایگاههای اجتماعي آینده خود در دنیای
گسلترده تراجتماعي  ،حسلا شده ام و دچار تشویش
مي شوم.
 .۲در مقابل آن همه وسللعت انت اب و امکانات م تلف
اجتملاعي کلله در معرض آن قرار دارم  ،از پلای در مي
آیم.

16

 .1احسلللا
تأثیر میگذارد.

تعلق به جامعه  ،به گونه ای که بر رفتارم
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2 100%
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7

278

درصد

28/8%

43/2%

13/3%

12/2%

فراوانی

82

134
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ی
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4
3/99
/
22 100%
278
97
7
3 1/1%
3

100%

3/83

12

 .14برای رفتلارها و باورهای خود خطوط راهنمایي در
اختیارندارم.
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1

6

 .1۲با گوشللله نشلللیني و انزوا خود را از گزند جامعه به
حاشیه مي کشانم.

9

 .1۲نسبت به احسا
بیگانه شده ام.

واقعي  ،عالقه وباورهای خویش

10

 .11انتظار چنداني از رضللایتب ش بودن رفتار خودم در
آینده ندارم.

ترتیب میانگین

 .1۰با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شده ام.

8

 .۱در جمع دوستان خود دارای شأن و منزلت هستم.

3

 .8از مقبولیت الزم برخوردارم.

15

 .۲در عرصلللههای م تلف اجتماعي با نوعي تضلللاد و
تعارض مواجه هستم.
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درصد

0/0%

0/7%

12/9%

61/3%

100%

25/1%

4/11

5

 .20از مهارتهای فردی خود برای دسللتیابي به حس
مشارکت استفاده مي کنم.

3/99
4/23
3/79

13

 .1۱توانایي توصیف خویشتن را دارم.

4

 .18به تصللویر درسللتي از نقش و موجودیت خویش که
سلرمنشلأ یک زندگي متعادل فردی اسللت  ،دست پیدا
کرده ام.

2

 .1۲توانایي جهت ب شلللیدن به زندگي فردی خودم را
ندارم.

ترتیب میانگین

 .1۱راه هایي را برای رسیدن به اهدافم انت اب مي کنم
که جامعه آن ها را تأیید نمي کند.

7

 .15از خود بیگانه شده ام.

3/77

هویت اجتماعي ،کل

سوال فرعي اول  :وضعیت هویت اجتماعي زنان شهر تهران چگونه است؟
درجدول فوق مالحظه ميشود ،از نگاه زنان مورد مطالعه درشهرتهران:
به ترتیب :ازخود بیگانه نشلدن ،توانایي جهت ب شیدن به زندگي فردی و داشتن شأن ومنزلت
نزد دوسللتان موضللوع عبارات  1۲ ،15و  ۱پرسللشللنامه با میانگینهای  4/۲۱و  4/۲۲و( 4/۲1در
مقیا اندازهگیری  1تا  ،)5مهمترین موارد در «هویت اجتماعي» زنان شهرتهران بوده ،ولي :عدم
تعارض در سلطوح اجتماعي ،نداشلتن تشلویش از آینده اجتماعي و احسا تعهد نسبت به اهداف
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معیني که از جانب دیگران تعیین ميگردد موضوع عبارات  1۱ ،18و  ۲۰پرسشنامه با میانگینهای
 ۲/۰۲ ، ۲/1۲و ۲/۱۲وکسلب رتبههای آخر ،در «هویت اجتماعي» زنان کمتر بوده اسلت ،مشاهده
سللایر موارد با کسلللب رتبههای  4تا  1۲نیز قابل تأمل بوده ...،و در مجموع زنان شلللهر تهران با
میانگین  ۲/۲۲با «هویت اجتماعي» خود موافق بودهاند
جدول  .3ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن و آزمون معنیداری به منظور بررسی رابطه سن
وتحصیالت در استفاده از شبکههای اجتماعی
 .1در طول هبانه روز  ،حدود چه مدتی از
هبکه ھای اجتماعی مجازی استفاده می
کنید؟

همبستگی ناپارامتریک

سن :
همبستگي
اسپیرمن
تحصیالت :

ضریب همبستگي
سطف معني داری
تعداد
ضریب همبستگي
سطف معني داری
تعداد

**۰/۲۲5
۰/۰1
۲5۲
-۰/۰۱۲
۰/1۰1
۲8۱

سلوال فرعي دوم  :آیا میان سلن و میزان تحصلیالت زنان با اسلتفاده از شبکههای اجتماعي
مجازی رابطه معنيداری وجود دارد؟
بر اسللا یافتههای مندرج در جدول فوق ،بین سللن زنان با میزان اسللتفاده از شللبکههای
اجتماعي رابطه قوی منفي ومعني دارمشلاهده ميشود (( )Sig<0/01سن باالتر؛ استفاده کمتر).
ولي بین میزان تحصلیالت و استفاده از شبکههای اجتماعي رابطه منفي وجود داشته ولي معنيدار
نیسلت ( .)Sig>0/05موضلوع رابطه بین اسلتفاده از شبکههای اجتماعي و میزان تحصیالت در
جدول فوق به گونه بهتری بیان شده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضلر با هدف بررسلي رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی با
هویت اجتماعي زنان شهر تهران طراحي و اجرا شده است .یافتههای پژوهش درباره میزان استفاده
زنان از شبکههای اجتماعي در شبانهروز به تفکیک وضعیت تأهل و تجرد ،نشان داد که مجردها به
مراتب بیشلتر از متأهلین از شبکههای اجتماعي استفاده ميکنند .از نظر تحلیلي ،این نتیجه دور از
انتظار نیست .زنان مجرد به واسطه فرصت بیشتری که دارند ،ميتوانند برای استفاده از شبکههای
اجتماعي زمان بیشلتری صلرفکنند ولي زنان متأهل مشغلههای بیشتری داشته و فرصت کمتری
برای گذران اوقات در شبکههای اجتماعي دارند.
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از نظر نوع استفاده از اینستاگرام؛ و از نظر دریافت آموزش های گوناگون در حوزه علمي،
آشپزی و  ...مي توان به این نکته اشاره کرد که به علت وفور صفحات آموزشي در اینستاگرام
و ماهیت فانتزی این اپلیکیشللن ،طبیعي اسللت که زنان به اسللتفاده از این اپلیکیشللن تمایل
زیادی داشلته باشند .از سوی دیگر میزان تولید مح توا در اینستاگرام کمترین رتبه را در میان
نوع استفاده از این شبکه اجتماعي دارد .از نظر تحلیلي ،نکته قابل تأمل این است که با اینکه
زنان از این شللبکه اجتماعي در حد باالیي اسللتفاده مي کنند ،چرا زنان بیشللتر مصللرف کننده
محتواهای موجود در آن بوده و کمتر دسلللت به تولید محتوا مي زنند .از نظر رشلللد فکری و
م اطب فعال بودن ،شایسته است که زنان با کسب دانش ،حرفه و مهارت الزم در استفاده از
شلبکه های اجتماعي به جای مصرف کننده صرف ،تولید کننده محتوا نیز بوده و نقش پُررنگي
در تولید محتوای پیام در شبکه های اجتماعي داشته باشند .اغلب زن ان مورد مطالعه به استفاده
از توئیتر پاسخ نداده یا فالور های خودرا اظهار نکرده اند ،این بدان معني است که آنان از توئیتر
اسللتفاده نمي کنند .در پاسللخ های اظهار شللده ،بیش از  ۲۲درصللد از جمعیت نتوانسللته یا
ن واسته اند اظهار کنند چه کساني را در توئیتر فالو مي کنند ،ا ین مسئله از نظر روانشناخ تي و
از نظر اجتماعي قابل تأمل و تحلیل است .در میان اظهارکننده ها ،بیشترین فالو به ش صیت ها
یا حسلللاب های کاربری فرهنگي  -اجتماعي مربوط بوده و حسلللاب های کاربری تفریحي -
سلرگرمي ،ش صیت های سیاسي و علمي در مراتب بعدی قرار داشته اند .این مس ئله که زنان
بیشتر از حساب های کاربری تفریحي و سرگرمي ،ش صیت ها یا حساب های کاربری فرهنگي
اجتماعي را فالو مي کنند ،نکته ارزنده ای اسللت .اما از سللوی دیگر این مسللئله که زنان مورد
مطالعه بیشتر از دنبال کردن ش صیت های سیاسي و علمي ،ش صیت های فرهنگي اجتماع ي
را فالو مي کنند جای تأمل دارد .چرا که ممکن است این امر به دلیل اطالعات و دانش کمتر
زنان در حوزه سیاست و علم یا عالقه کمتر آنان به این دو حوزه باشد که در صورتي که نتایج
پژوهش ها مؤید این فرض باشد ،الزم و ضروری است که جهت ارتقاء دانش سیاسي و علمي
زنان برنامه ریزی شود.
نتایج نشلللان مي دهد که زنان در خرده مقیا های ازخود بیگانه نشلللدن ،توانایي جهت
ب شلیدن به زندگي فردی و داشلتن شلأن ومنزلت نزد دوسلتان ،دارای نمره هویت بیشتری
هسللتند .این حوزه ها بیشللتر در گسللتره نگراني های زنان در مورد چگونه دیده شللدن در نظر
دوسللتان و اطرافیانشللان و چگونه بودن در دیدگاه خودشللان اسللت .زنان مورد مطالعه اظهار
کرده اند که در دنیای امروز و با گستره وسیع تغییرات ،از خود بیگانه نشده اند و توانایي فُرم و
شلللکل دادن به زندگي و جهت ب شلللیدن به آن را (البته در حوزه زندگي فردی) دارند ،این
نشانگر وجود اعتماد به خود و عزت نفس در زنان بوده و دارای ارزش و اهمیت واالیي است،
اما به نظر مي رسللد این اعتماد و اتکا به خود در حوزه اجتماعي وجود نداشللته و زنان از نظر
نمره هویتي در خرده مقیا های عدم تعارض درسلطوح اجتماعي ،نداشلتن تشویش از آینده
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اجتماعي و احسللا تعهد نسللبت به اهداف معیني که از جانب دیگران تعیین مي گردد ،دچار
ضلعف هسلتند و یا حداقل مي توان گفت این ابعاد از ابعاد ذکر شده در باال ،کمتر هستند .در
صورتي که نتایج پژوهش های بیشتر ،این مسئله را به اثبات برساند که زنان به دلیل مشارکت
داده نشلدن در سطوح اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادی باالتر و در کنار مردان ،به این
احسا و تفکر رسیده اند ،لزوم برنامه ریزی برای حل و رفع این مسئله بیش از پیش احسا
مي شود.
در جمع بندی و پاسلخ به فرضلیه اصلي پژوهش ،باید اذعان کرد که یافته های حاصل از
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشللان داد که میان میزان و نوع اسللتفاده از شللبکه های
اجتملاعي با هویت اجتماعي زنان رابطه وجود دارد ،بنابراین فرضلللیه اصللللي پژوهش تأیید
مي شود .در خصوص فرضیه فرعي اول ،یافته های پژوهش نشان داد که میان میزان (کمیت)
استفاده از شبکه های اجتماعي مجازی با هویت اجتماعي زنان شهر تهران رابطه منفي وجود
دارد .هرچند که میان میزان اسلتفاده از شبکه های اجتماعي مجازی در طول شبانه روز با بعد
هویت فردی زنان شهر تهران رابطه منفي وجود داشته ،لیکن این رابطه معني دار نیست .بدین
معني که با افزایش مدت زمان اسللتفاده از شللبکه های اجتماعي مجازی ،بعد هویت فردی از
هویت اجتم اعي آنان به اندازه معناداری کاهش پیدا نمي کند ،و همچنان از نظر هویت فردی
زنان در وضعیت قابل قبولي قرار دارند.
بر اسلا یافته ها مشلاهده مي شلود ،هرچند سلابقه حضور کمتر از شش ماه در تلگرام
هویت اجتماعي باالتری را نشلللان مي دهد ،ولي به دلیل کوچکي نمونه این گروه قابل تأیید
نبوده ،ولي مي توان اذعان داشت که هویت اجتماعي زنان با سابقه یک تا پنج سال درتلگرام
از هویت اجتماعي زناني که بیش از پنج سلال در تلگرام حضورداشته اند ،باالتر است .مطالع ه
عمیق تری در این زمینه برای شللناخت دقیق تر و عمیق تر ابعاد تأثیر گذار در این امر ،توصللیه
مي شللود .نتایج همچنین نشللان داد ،زناني که روزی دوبار از تلگرام بازید مي کنند ،از هویت
اجتماعي باالتری نسبت به سایر گروه ها (بامیزان های بازدید بیشتر یا کمتر) برخوردارند .این
نکته از این جهت قابل تأمل و قابل تحلیل است که احتماال بازدید روزی دوبار در حد متوسط
و قابل قبول بوده و احتماال زناني که کمتر از این میزان تلگرام خود را چک مي کنند ،گرایش
کمتری به اسلتفاده از این شلبکه اجتماعي برای ارتباط گرفتن ،کسلب اطالعات ،همبستگي
اجتماعي و  ...داشللته یا آنان که بیشللتر از این میزان تلگرام را چک مي کنند ،بیش از اندازه
وقت گذاشته و از فعالیت های مهم دیگری که ممکن است برای آنان هویت ساز بوده باشد باز
مي مانند.
یافته های پژوهش در پاسخ به فرضیه فرعي دوم نشان داد که میان نوع (کیفیت) استفاده
از شلللبکه های اجتماعي مجازی با هویت اجتماعي زنان شلللهر تهران رابطه معناداری وجود
داشلته و فرضلیه فرعي دوم نیز تأیید مي شلود .بهره گیری زنان مورد مطالعه در شلهر تهران
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برای دریافت آگاهي و اطالعات مورد نیاز از تلگرام ،نشللان دهنده این واقعیت اسللت که زنان
مي توانند از این شبکه اجتماعي به شکل مطلوب بهره گرفته و از سوی دیگر مي توانند برای
تأمین منابع آگا هي و اطالعاتي خود ،مجرا یا کانال مناسب را انت اب کرده و به آن دسترسي
پیدا کنند .از سلوی دیگر نتایج نشان داده که کمترین رتبه به تولید محتوا اختصاص داشته و
زنان م اطباني مصرف کننده هستند و نه م اطبان فعال و تولید کنندۀ محتوا ک این نکتۀ بسیار
مهم باید هم توسط زنان مورد تأمل و تعمق قرار گیرد و هم توسط مسئوالن ذی ربط .چرا که
کیفیت و چگونگي استفاده از تلگرام توسط زنان در حد کمي قرار داشته و زنان مورد مطالعه
بیشللتر صللرفا از پیام ها و محتواهایي که دیگران (و شللاید اغلب؛ مردان) مي سللازند اسللتفاده
مي کنند .در خصوص این نتیجه که زنان بیشتر جهت دریافت آموزش های گوناگون (علمي ،
آشلپزی  ،بهداشلتي و سلالمت و )...از اینسلتاگرام اسلتفاده مي کنند باید گفت ،شاید فضای
فانتزی اینستاگرام ،و ماهیت آن که بیشتر عکس ها ،استوری ها و  ...در این شبکه به اشتراک
گذاشللته مي شللود ،دلیل اصلللي گرایش زنان به دریافت آموزش های گوناگون در حوزه های
علمي ،آشپزی ،سالمت ،بهداشت و  ...باشد .هرچند که نمي توان به اشتراک گذاشتن عکس و
فیلم و  ...از زندگي و تجربه شل صي را تولید محتوا به حساب آورد ،امّا این نکته قابل تأمل
اسللت که حتي در اینسللتاگرام هم زنان در تولید محتوا کمتری ن رتبه را در چگونگي اسللتفاده
دارند .بدین معني که زنان در اینسلتاگرام نیز همچنان مصرف کننده و دریافت کننده محت وای
ساخته و پرداخته شده توسط دیگران هستند.
از نظر انطباق یا عدم انطباق نتایج پژوهش حاضلللر با یافته های پژوهش های پیشلللین؛
مي توان اذعان کرد که یافته های پژوهش حاضر مبني بر تأثیر شبکه های اجتماعي بر هویت ،
بلا یلافتله های پژوهش های توکلي ،لکورج و هادی ( ،) 1۲۱۱کارواني ( ،)1۲۱۲نژاداصلللغری
( ،) 1۲۱5شلللاملاني و همکاران ( ،) 1۲۱5حاجیاني و محمدزاده ( ،)1۲۱4عدلي پور و همکاران
( ،) 1۲۱۲چاو و لي ( ،) ۲۰1۲مارینو و همکاران ( ،)۲۰1۱اسماک شافعي ،نایان و عثمان ()۲۰1۲
منطبق و همسو است .ولي با یافته های رهبرقاضي ،حاتمي و عباسي ( ،) 1۲۱۱مبني بر وجود
رابطه ضلللعیف میان شلللبکه های اجتماعي و هویت ،همسلللو نبوده وتحلیل این عدم انطباق
مي تواند به دلیل جامعه آماری پژوهش رهبر قاضلي و همکارانش (شهروندان اصفهان) باشد
که از فرهن سلنتي تر و سلبک زندگي متفاوتي نسلبت به ساکنین شهر تهران برخوردارند،
باشللد .البته نظر قطعي منوط به انجام پژوهش های بیشللتر و عمیق تر در این زمینه اسللت.
یافته های پژوهش حاضللر مبني بر تأثیر شللبکه های اجتماعي برهویت ،با نتایج پژوهش های
رهبر قاضي ( ،)1۲۱۱رضائیان ( ،)1۲۱۲صدقي ( ،)1۲۱4الدر ( ،)۲۰18الاورا ( ،)۲۰1۲مبني بر
تأثیر شلبکه های اجتماعي در ابعاد ،جنبه ها و زوایای م تلف زندگي کاربران ،دارای همسویي
نسبي است .با توجه به اینکه یافته ها نشان داد که زنان مورد مطالعه در شهر تهران در مورد
استفاده از هر چهار شبکه اجتماعي مورد بررسي در تحقیق ،بیش از اینکه تولید کنندۀ محتوا
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باشلند ،مصلرف کننده صلرف بوده و به نوعي م اطبیني غیرفعال هسلتند؛ پیشللنهاد مي شود
مسلئوالن ذی ربط با طراحي و اجرای آموزش های رسلمي (در قالب کارگاه های آموزشلي) و
آموزش های غیررسلمي؛ مانند آموزش هایي که در همین شلبکه ها ارائه مي شود ،میزان سواد
رسللانه ای ،دانش ،آگاهي ،مهارت و قدرت زنان را در امر تولید محتوا افزایش دهند .با عنایت
به اینکه یافته ها نشان داد زنان تمایل زیادی به دریافت آگاهي و اطالعات و حتي آشنایي با
تجربیات دیگران از طریق شلبکه های اجت ماعي دارند ،پیشنهاد مي شود که دست اندرکاران و
مسئوالن در مورد ارائه آموزش ها ،اطالعات و اخبار مفید از طریق این شبکه ها بیش از پیش
جدّیت داشته باشند و تالش کنند که از این فرصت بهترین بهره گیری انجام شود .از آنجا که
طبق یافته های پژوهش ،زنان اظهار کرده اند ک ه با گوشه نشیني و انزوا از گزند جامعه به دور
خواهند ماند و اینکه تصلویر درسلتي از نقش و موجودیت خود به عنوان سرمنشأ یک زندگي
متعادل فردی در ذهن ندارند (یا حداقل کم است) ،هشدار و زن خطری است برای مسئولین
و دست اندرکاران حوزه زنان .چرا که زنان نقش و جایگاه کل یدی در خانه و خانواده و همچنین
در اجتماع دارند و احسلا ناتواني در کسلب تصلویر درست و صحیحي از موجودیت خود و
تمایل به انزوا برای پرهیز از گزند جامعه ،نشلللانگر این اسلللت که به دالیل م تلف جامعه
نتوانسته آنطور که باید به زنان در تصویرسازی صحیف از نقش و جایگاهشان در جامعه کمک
کند .لذا به تمامي مسلئوالن و دست اندرکاران حوزه زنان و خانواده توصیه مي شود با بررسي
ریشلله های عمیق تر این مسللئله ،برای رفع موانع موجود در این زمینه اقدامات الزم را انجام
دهند .با عنایت به اینکه احتماال یکي از دالیل احسا ناتواني زنان در حل مسائل اجتماعي،
کم بودن یا عدم مسللئولیت های اجرایي در سللطوح باال و عدم مشللارکت دادن زنان در امر
تصلمیم گیری و تصمیم سازی است ،پیشنهاد مي شود مسئوالن از توانایي و مهارت های ز نان
عالوه بر سلطوح پاییني در رده های شلغلي و تصلمیم گیری ،در سطوح باالتر تصمیم گ یری و
تصمیم سازی ن یز استفاده کرده و با این امر ،دیدگاه زنان نسبت به نقش و جایگاهشان در حل
مشکالت اجتماعي را ارتقاء دهند.
با توجه به اینکه شبکه های اجتماعي مجازی به لحاظ ماهیت و نحوه عملکرد با یکدیگر
متفاوت هسلللتند ،تعمیم یافته های مربوط به سلللنجش رابطه میان میزان و نوع اسلللتفاده از
شلبکه های اجتماعي مورد بررسلي در مطالعه حاضر با هویت اجتماعي زنان شهر تهران  ،به
دیگر شبکه های اجتماعي باید با احتیاط و رعایت جوانب علمي صورت گیرد .محدودیت دیگر
آنکه ،با توجه به سلبک زندگي متفاوت زنان در شهر تهران از سایر استان ها و شهرستان ها،
نتایج این پژوهش قابل تعمیم به هویت اجتماعي زنان سللایر شللهرها نبوده و یا تعمیم نتایج
باید با احتیاط علمي صورت گیرد.
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