
 

 

 

 

 1400 پاییز، 95ة ، شمار24 و توسعه، سال روستا

DOI: 10.30490/RVT.2020.343634.1241 

 

59 

 مقاله پژوهشی

 

 3اصل حکمتی افشین ،2نژادی مشفق اله عنایت ،1خراسانی محمدامین
 11/7/1399 پذیرش: تاریخ  21/4/1399 دریافت: تاریخ

 

 چکیده

 افزایش د.ساز می متمایز افراد سایر از را او که بخشد می ای ویژگی فرد آن به شخص هر هویت

 دنیای» عنوان با جدید محیطی گیریشکل سبب جوانان بین اجتماعی های شبکه و اینترنت از استفاده

 جوانان هویت واکاوی هدف با ،حاضر پژوهش در است. شده «مجازی هویت» ،آن دنبال به و «مجازی

 و واقعی دنیای دو در افراد هویت بین تفاوت ،پیمایشی و تحلیلی -توصیفی هایروش از گیری بهره با و

 از نیاز مورد های داده گردآوری .شد بررسی بویراحمد شهرستان جنوبی سررود دهستان در مجازی

                                                                                                                                               

 (khorasani_ma@ut.ac.ir)  .، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه جغرافیای انسانیاستادیار نویسندة مسئول و  -1

 2  ن.، تهران، ایراخوارزمیریزی روستایی، دانشگاه  جغرافیا و برنامه دانشجوی دکترای -

.یرانریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ا کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -3   
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 جوانان شامل پژوهش آماری جامعه .گرفت صورت اسنادی و )پرسشنامه( میدانی هایروش طریق

 روش به روستایی سکونتگاه بیست در نفر 376 میان، آن از که بود جنوبی سررود دهستان ساکن

 مورد ابعاد .گرفتند قرار آزمون مورد و شدند انتخاب هدفمند و ای مرحلهچند ای خوشه گیری نمونه

 هویت و )امروزی( مدرن هویت خانوادگی، هویت مذهبی، هویت شامل نیز حاضر تحقیق در بررسی

 تفاوت 68/0 اختالفیخود با جوانان مجازی هویت و اقعیو هویت بین که داد نشان نتایج .بود قومی

 هویت به ترتیب، به ،-24/0 و 85/1 میانگین با خوداختالفی کمترین و بیشترین همچنین، ؛دارد وجود

 بیش واقعی دنیای در خانوادگی هویت میانگین سخن، دیگر به د؛گرد برمی امروزی هویت و خانوادگی

 نتیجه ،همچنین است. مجازی دنیای از کمتر واقعی دنیای در امروزی هویت میانگین و مجازی دنیای از

 دار  معنی روابط مجازی و واقعی دنیای دو در هویت ابعاد همه بین که داد نشان پیرسون آزمون تحلیل

 هویت و امروزی هویت دابعا در و منفی خانوادگی و مذهبی هویت ابعاد در همبستگی این ؛دارد وجود

  است. مثبت قومی

 

 واقعی. هویت مجازی، هویت روستایی، جوانان واقعی، دنیای مجازی، دنیای :ها کلیدواژه
 

 مسئله بیان و مقدمه

 ، ارتباطات مختلف یها جنبه گذشته یها دهه در یاطالعات یها یورافن عیسر انتشار

 در .(Tubella, 2004) است داده رییتغ را گریکدی با ارتباط یها راه و یاجتماع تعامالت

 تعریف حال در و گذاشتهتأثیر  جهات بسیاری از ما یزندگ بر یفعل یتالیجید دوره ،قتیحق

 یفناور هر ،یجهان منظر از .(Castells, 2007) است واقعی دنیای از خارج در جدید ای جامعه

 شود یم ریتفس جامعه توسط کنند، یم استفاده آن از که یافراد قیعال و ها ارزش ،ازهاین به توجه با

(Thompson, 2005) آن از یخاص یمعن مدام که است یاجتماع یکاربردها بر یمبتن و 

 های شکل یورافن ریاخ یهاشرفتیپ نیز یفرد منظر از .(Oppenheim, 2007) ندنک یم فیتعر

 ،خود نوبه به که است داده نشان تعامالت این و کرده فعال را یمجاز یاجتماع تعامالت از مختلف

 بنا .(Zhao et al., 2008) گذارد یمتأثیر  شخص یکل رشد و یتیشخص و یفرد اتیخصوص بر
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 53 (،PDOI, 2012) دارشا وزارت دیجیتال های رسانه و اطالعات فناوری مرکز رئیس اعالم به

 29 تا هجده جوانان درصد 72 و هستند اجتماعی شبکه یک عضو حداقل ایران مردم درصد

 .دارند عضویت اجتماعی های شبکه در هسال

 ای طایفه های هویت )مانند خود سنتی های هویت از امروزی جوامع در افراد ،هویتی لحاظ به

 به مربوط و جدید نیز آنها پیدایش منشأ که اند کرده پیدا جدید ییها هویت و شده جدا قومی( و

 را اجتماعی های بندی گروه نگرشی و رفتاری تمایزات توان می سخن، دیگر به است؛ امروزی دنیای

 .(Nayebi and Mohammadi-Talvar, 2013) کرد درک شان زندگی های سبک تفاوت از

 نیتکو ۀمرحل یجوان کهچرا ،ابدی یم تیاهم جوانان با ارتباط در ،یگروه هر از شیب ،یاجتماع تیهو

 (،Bazrafshan and Rafiei, 2013) یعیرف و بذرافشان گفتۀ به است.هآن یابی استقالل و مستقل تیهو

 هاآن درصد 35 که هستند یجوانان نترنتیا کاربران شتریب» ،(1387) ابانگردیب قیتحق نتایج از نقل به

 کردن چک منظور به درصد سی ،ینترنتیا های بازی برای درصد 28 روم، چت در حضور خاطر به

 «.کنند یم استفاده نترنتیا از یجهان های شبکه در جوو جست یبرا درصد 25 و یکیالکترون پست

 بررسی مجازی، فضای با روستایی جوان شدن مواجه و شدن یجهان فرآیند به توجه با رو، این از

 دنمای می ضروری تییهو های دگرگونی و ها نابحر جادیا لحاظ به مواجهه نیا پیامدهای

(Nikkhah Ghamsari and Mansourian Ravandi, 2015). پذیری ازتأثیربا  ،مختلف جوامع 

 جامعه در .اند حرکت حال در ای شبکه جامعه سمت به فناورانه، -یعلم عظیم تحوالت

 و تمایزپذیری جدید، های هویت اجتماعی، نابرابری چون هایی چالش با جوامع ای، شبکه

 در اجتماعی های شبکه و اینترنت نقش چون هایی فرصت و دولت، نظیر نهادهایی شکنی شالوده

 اند شده رو به رو ...و سیال هویت گیری شکل جهانی، همزیستی و تعامل خالقیت، پژوهش،

(Memar et al., 2013). یایدن فنّاورانه یدستاوردها از یبرخوردار لیدل به ،رانیا یروستاها 

 قرار خود یاجتماع یفرهنگ تحول خیتار از یا دوره در ،یارتباط التیتسه و پیشرفتۀ امروزی

 ندنک یم تجربه را نینو یزندگ به یسنت یزندگ سبک از گسترده نسبتاً یحرکت و دارند

(Karimzadeh et al., 2017). 
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 ارتباطات و اطالعات یورناف گسترش ۀ مطالعۀ حاضر،یاول های بررسیبر اساس نتایج 

 و راتییتغ در شهرستان بویراحمد جنوبی سررود دهستان ییروستا جوانان است که شده سبب

 یورافن توسعۀ .کنند تجربه خود یاجتماع تیهو تلفخم ابعاد در را فراوان یها یدگرگون

 یهاطیمح درون به روستا از خارج متعدد قیسال و هاگفرهن ورود سبب ارتباطات و اطالعات

 جوانان نگرش و ها ارزش رییتغ با ،یکنون دوران در رایز ،است شده دهستان نیا ییروستا

 ،ارتباطات و اطالعات یورناف .دیآ یم دها پدیآن ةروزمر یزندگ در شگرف راتییتغ ،ییروستا

 بروز در کننده نییتع ینقش ،دهستان این ییروستا جوانان یزندگ سبک بر یاثرگذار با

 از توان می ،امروزی روستایی جوانان در هویت بررسی طریق از دارد. اجتماعی های هویت

 در نسبی نظم که بخشید را توانایی این ها انسان به و کاست امروزی تغییرات سرعت و پیچیدگی

 .(Heidari Sarban, 2019) کنند ایجاد خود اطراف دنیای و زندگی

 مشاهده و دهستان سررود جنوبی های سکونتگاه در جوان جمعیت نفر هزار پانزده وجود

 میزان بررسی های انگیزه ترین مهم از مجازی فضای و واقعی دنیای در جوانان هویت بین شکاف

بوده  منطقه روستایی جوانان بین در مجازی دنیای و واقعی دنیای در هویت شکاف و تفاوت

 ستانشهر جنوبی سررود دهستان روستایی جوانان ،یعنی) نظر مورد آماری جامعه .است

 از و سنتی نیمه کشورهای یادشده در شرایط از نیز گذار حال در ای جامعه عنوان به (بویراحمد

 ظهور امکان و مجازی فضای در هاآن گسترده حضور به توجه با و نیستند مستثنا ما کشور جمله

 که است این مسئله مجازی، فضای های ویژگی دیگر و افراد توسط مختلف های هویت بروز و

 ،گذارند می نمایش به مجازی فضای در آنها که هویتی با واقعی دنیای در افراد این هویتآیا »

 زندگی در (قومی و امروزی ،مذهبی خانوادگی،) هویت مختلف ابعادآیا » و« است؟ متفاوت

 های فرض پیش ،االتؤساین  با ارتباط در «.؟دارند ارتباط مجازی های هویت ابعاد با روزمره

 : از اند عبارت تحقیق

 . دارد وجود دار  معنی تفاوت جوانان مجازی هویت و واقعی هویت بین -1

 دارد. وجود دار  معنی رابطه مجازی دنیای با واقعی دنیای در هویت مختلف ابعاد ینب -2
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 هویت بین تفاوت بررسی به ،جوانان اجتماعی هویت واکاوی هدف با حاضر، تحقیق در

 شهرستان جنوبی سررود دهستان روستایی های سکونتگاه در جوانان مجازی هویت و واقعی

 محققان، شناسان، جامعه به در زمینۀ کمک مفهوم این .شود پرداخته می بویراحمد

 عصر در هویت از جامع یدرک به دستیابی در روستایی عرصه ریزان برنامه و اندرکاران دست

و ظهور  فناوریگسترده  راتییبا توجه به تغ ،همچنین است. برخودار ویژه اهمیت از دیجیتالی

 شده روستاهادر  یتیهو یداریو ناپا یتیبحران هو به گوناگون که منجر یمجاز یها شبکه

 به کمک و روستایی جوانان تیهو شناخت برای توان می حاضر تحقیق نتایج از است،

 فائق و داریپا و درست یسازتیهو برای یمجاز و یواقع یفضا دو هر در یفرهنگ زانیر برنامه

 جهان فهم ،دیگر سوی از کرد. استفاده یمجاز یفضا از یناش مشکالت و مسائل بر آمدن

 متغیرهای به توجه بدون مجازی جهان مطالعۀ ،عکسبر و مجازی جهان درک منهای واقعی

 مطالعه به که است ضروری رو، از این .کند می فهم خطای دچار را نگاه و مطالعه واقعی، جهان

 واقعی فضای های شباهت و ها تفاوت تا بپردازیم مجازی و واقعی فضای دو در افراد های  هویت

 شود. روشن ما برای مجازی فضای و

 

 تحقیقپیشینه 

دهد که  نشان می (Zokaei and Khatibi, 2007)های پژوهش ذکایی و خطیبی  یافته

فرد  صربهمستمر و فعال در فضای مجازی و استفاده مداوم از امکانات متعدد و منححضور 

گیری و  تعامل و تبادل اطالعات با سایر کاربران متعدد و متفاوت باعث شکل ویژه اینترنت به

د. شو کاربران جوان ایرانی می ویژه بهو بازاندیشانه در بین کاربران ایرانی  امروزیتقویت هویت 

 با پژوهشی ، در(Ahmadipour and Haddad Ranjbar, 2009رنجبر ) حداد و پوراحمدی

عصر، سال  ولی دانشگاه در هویت دانشجویان ابعاد با اینترنت از استفاده رابطه مطالعه» عنوان

 ت )آموزشی،اینترن استفاده از مختلف های جنبه اثرات چگونگی به ،1387-1388تحصیلی 

پرداختند و بدین  جمعی( ارتباطی، اجتماعی، هویت )اشخصی، ابعاد بر ارتباطی( و تفریحی
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ای وجود  رابطه هویت ابعاد از کدام هیچ و اینترنت از آموزشی استفاده بین که نتیجه رسیدند

است.  نداشته افراد هویتی ابعاد بر تأثیری اینترنت از آموزشی استفاده که معنی ندارد، بدین

اظهار و  "خود"»با عنوان  یدر پژوهش (،Abdollahian and Rezania, 2009) ایو رضان انیعبداله

که  ، بدین نتیجه رسیدند«ی: مطالعۀ موردی کاربران سایت کلوب دات کاممجاز یخود در فضا

 .است شیمثبت از خو یریارائه تصو یخواه و در راستا کمالشدت  فضا به نیا در خود شینما

 (Bagheri Dolatabadi and Zareian Jahromi, 2014)جهرمی  انیو زارع آبادی ی دولتباقر

 لیتحل و با پرداختند اسوجی دانشگاه انیدانشجو یو مل ینید تیبر هو یمجاز یتأثیر فضا یبه بررس

 یمجاز یتعامل آنها در فضا زانیبا م انیدانشجوی نید تیهو زانیکه م دادندنشان  ،ها داده رهیدومتغ

قرار داشته  یمجاز یبا فضا شتریتعامل ب در انیهرچه دانشجو ؛ به دیگر سخن،رابطه معکوس دارد

 ( به مطالعهHeidari Sarban, 2019)حیدری ساربان . خواهد شد آنها کاسته ینید تیباشند، از هو

 شهرستان جوانان روستایی اجتماعی هویت بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثرات تحلیل و

در  فردی، هویت و خانوادگی هویت جز به که داد نشان تحقیق شهر پرداخت و نتایج مشگین

 از بیشتر روستاییان برخوردار جنسیتی و گروهی ملی، مذهبی، های هویت ذکر شده، موارد تمام

 اطالعات و ارتباطات یورناف ،(Dicken, 2007) کنیداست. به باور  بوده نابرخوردار روستاییان

 باعث انجامد و در پی آن، می روستایی جوانان رسوم و آداب و هنجارها ها، به تغییر در ارزش

 زند. پژوهش می دامن جدید های هویت خلق به نهایت، در و شود می هویتی های بحران ایجاد

 و شود منعکس می ایدئولوژی و رفتار در رسانه تأثیر که داد نشان (Protheroe, 2009پراترو )

یک  عنوان به هویت او، پژوهش گذارد. در می افراد تأثیر اجتماعی روی هویت خود، نوبۀ این به

 است. گرفته خود به خاص شکلی ها رسانه تأثیر تحت که بوده نظر مورد پویا فرآیند

و شرط  یعمل اجتماع ژهیو شرط هر نوع عمل به شیپ تیهو ،یاساس اجماع علم رب

 باید ،برسد بخواهد به رشد و توسعه یکشور اگر ،ندریلئونارد بابه عقیدة  الزمه توسعه است.

 مشارکت، بحران هویت، از: بحران اند عبارت ها بحران این بگذارد؛ سر پشت را بحران پنج

 کشورهای تمایز وجه است که توزیع. وی بر این باور بحران و مشروعیت بحران بحران نفوذ،
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 در یافته، این کشورهای توسعه که است آن در توسعه حال در و کشورهای صنعتی یافته توسعه

 را مشروعیت و هویت های ویژه بحران به یادشده های بحران آمیز موفقیت طریقی به گذشته،

 مشاهده کشور، از خارج و داخل در گرفته صورت مطالعات به توجه با .اند نهاده سر پشت

 چالشی به بلکه است، مهم ای مسئله تنها هویت و فضای مجازی نه مسئله به توجه شود که می

 یها یورنافکاربران  شتریاست که ب نیلۀ مهم ائمساست.  شده تبدیل اخیر های سال در بزرگ

ند. ده تشکیل میجوانان  یی رادر مناطق روستا های مجازی ی و شبکهو اطالعات یارتباط نینو

در تضاد باشد و در  آنها در دنیای واقعی تیممکن است با هو ،کنند یم دایافراد پ نیا که یتیهو

گفته در زمینه  با توجه به مطالعات پیش .ها منجر شودآن یاجتماع تیشدن هو یبحران به ،تینها

 های زیر است:  دنبال بررسی و ارزیابی )تأیید یا رد( فرضیه هویت، پژوهش حاضر به

 دار وجود دارد. مجازی جوانان تفاوت معنیبین هویت واقعی و هویت  -1

 دار وجود دارد.   بین ابعاد مختلف هویت در دنیای واقعی و دنیای مجازی رابطه معنی -2

 

 نظری مبانی

 است. یاجتماع علوم در رنگارنگ و شده کاوش ،گسترده خیتار یدارا تیهو مفهوم

 از ،بنیادی شکل به هویت توسعه پشگامان از یکی عنوانبه (،Erikson, 1959) کسونیار کیار

 تحوالت پذیری ازتأثیر با ،تیهو یسنت یمعن بدین ترتیب، ؛پرداخت ۀ این مفهومتوسع به ،1950 دهۀ

 افتی گسترش ،ریاخ یفناور یها ینوآور و شدن یجهان بروز با و یفرهنگ و یاجتماع مختلف

(Stryker and Burke, 2000). که است دین پرسشب حیصر و یضمن پاسخ «تیهو» ،یکل ریتعب به 

 .(Leary et al., 1986) ردیگیدربرم را هافرآیند و محتوا از گسترده یفیط رو، و از این« ؟هستم یک من»

 تیهو :از اند عبارت تیهو از مشخص سطح چهار موجود، ینظر یها ارچوبچ اساس بر

 تیهو .(Vignoles et al., 2011) یماد هویت و یاجتماع هویت ،یا رابطههویت  ،یفرد

 اتیخصوص از یا مجموعه عبارت است از ،شود یم گفته زین یشخص تیهو نداب که یفرد

هر  .(Hagger and Chatzisarantis, 2006) ددهن یم نسبت خودشان به افراد که داریپا نسبتاً
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 را خود یجهان یزندگ داستان بر اساس تصوری که از هویت فردی خود دارد، تواندیمفرد 

 تا دندار لیتما افراد ،یاجتماع تیهو چارچوب در .(McAdams and Olson, 2010) بسازد

 مذهب، ،تیمل ،تیقوم با مرتبط یاجتماع مختلف یها گروه در اآنه تیعضو یادیز حد

 در ،(Mann, 1991) مان گفته به .(Segal, 2010) شود مشخص و درک خانواده و تیجنس

 یابیدست در یمهم نقش یریپذانعطاف ،دندار وجود آن در ها انسان که ییایدن و نیآفال طیشرا

 ،یمجاز یها طیمح ظهور ،وجود نیا با کند. یم یباز تیهو و خود زا یعموم احساس کی به

 آنها از یاریبس که کنند تجربه را مختلف یمجاز یبرخوردها تا کرد باز کاربران یبرا را درها

 یاجتماع تیهو ۀمقول .(Yee et al., 2011) ستندین ریپذ کانام یکیزیف کامالً یواقع یایدن در

(، از Giddens, 2009) گیدنز .شد عمده تحوالت و رییتغ دچار مجازی، های شبکه ورود با

 است چیزی همان ،واقع در ،هویت ، بر این باور است کهشناسانه روان و شناسانه جامعه دیدگاه

  .است مکان و زمان در فرد تداوم یمعن به که مفهومی دارد، آگاهی نداب فرد که

 هویت از بخشی عنوان به عینیت ذهنیت. با همراه است عینیتی فرد هر هویت ،بنابراین

 دیده افراد سایر از سوی که است ظاهری رفتارهای و ها ویژگی از یا مجموعه به وابسته

 در و گیرد می شکل اشخاص ذهن در هویت از دیگر بخشی عنوان به ذهنیت و شوند می

 احساس به ازین فروم، گاه اریکدید از شود. می متبلور هنجارها و ها ارزش احساسات، خاطرات،

 هاست کشمکش و ها کوشش شدیدترین منبع و ردیگ می سرچشمه انسان هستی شرایط از هویت

(Sharifi et al., 2014.) های نقش و هنجارها و ها ارزش در تحول و تغییر عامالن ها رسانه 

شود و در  جوانان هویت بحران به منجر بسا روند، که چه شمار می به محیطی -فرهنگی سازگار

 از بسیاری و جوانان انفعال و نیز محیطی و فرهنگی سازگار های نقش دگرگونی پی آن، به

 د.بینجام روستایی اجتماع در دیگر مسائل
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  مجازی دنیاهای

 نهاده ارتباطات در را نوین مطالعاتی بنیان «2ای شبکه جامعه» طرح با که 1کاستلز مانوئل

 یک آثار توسط که داند می «مادی فرهنگ» دگرگونی را یکنون عصر مهم یژگیو است،

 ترین مهم او .است یافته سازمان اطالعاتی های وریافن محور بر جدید وریافن (پارادایم) سرمشق

 فناوری» به «انرژی ارزان دروندادهای بر مبتنی وریافن» از گذار را تغییر این افزاری سخت مؤلفه

 کرویم وریآفن پیشرفت از که کند می تعریف «اطالعاتی ارزان دروندادهای بر متکی

 شدن فراگیر .(Khaniki and Babaei, 2012) است آمده دست به مخابرات و یکالکترون

 مجازی دنیای عنوان با جدید محیطی گیری شکل سبب اجتماعی های شبکه و اینترنت از استفاده

  است. شده

 ریتعب مجازی فرهنگ ای گونه مثابه به را فضا نیا مجازی، فضای پرداز هینظر ،کاستلز مانوئل

 اتیتجرب برخالف که یارتباط ستمیس کی» است: بشری اتیح در تازه ای تجربه که کند یم

 تیواقع خود ،آن در که است یستمیس نیا است؟ کدام ،کند جادیا را یواقع مجاز ،یقبل یخیتار

 غرق نما واقع یجهان در و مجازی ریتصاو از یمتن در کامالً مردم( نینماد -مادی وجود ،یعنی)

 که ستندین رییتصاو فقط ،شوند یم ظاهر صفحه روی بر که ییزهایچ ،آن در که است شده

؛ به Castells, 2010)« شوند یم لیتبد تجربه به خود بلکه شود، یم منتقل آنها قیطر از تجربه

 یعلم رمان در ،(Stephenson, 1992) استفنسون .(Boroujerdi and Sadigh, 2017نقل از: 

 که یطیمح کرد، یمعرف متاورس نام به را یمجاز یایدن کی ،«برف سقوط» با عنوان خود یلیتخ

 از کردند. رها را خود یواقع یزندگ کامالً که یحال در بودند، خود یمجاز خود ساختن به قادر افراد

 نسونستفا هیاول یها دهیا بر یمختلف جهات از که شد داریپد یمجاز یایدن نیچند کار، نیا آغاز زمان

 که دارد یاریبس فیتعار یمجاز یایدن اصطالح معاصر، اتیادب در .فتای یم گسترش و ریثتک

 (.Bell and Trueman, 2008) است آن یدگیچیپ و بودن دیجد لیدل به آن از یبخش حداقل
  

                                                                                                                                               
1. Manuel Castells 

2. network society 



95شمارة   ،24روستا و توسعه، سال   

68 

 هویت و مجازی فضای

 و زندگی شیوه و جامعه هر در شده پذیرفته های ارزش از ای مؤلفه عنوان به فرهنگ

 ةوجودآورند به همواره کنند، می پیروی ان از افراد که هنجارهایی ،همچنین و رسوم و عادات

 رخنه دلیل به ،امروزه .(Amini Faskhoudi, 2011) است بوده جوامع دوام و بقا ضامن و هویت

 هر که آورند می بر سر جدیدی های پیکربندی محلی، های فرهنگ درون به جهانی های فرهنگ

 کاستلز (.Sahabi and Aghabeygpouri, 2010) آمیزند درمی هم با را محلی و جهانی قطب دو

 های ویژگی از پیوسته هم به ای مجموع یا فرهنگی ویزگی یک اساس بر معناسازی فرآیند را هویت

 ای، شبکه جامعه در ،کاستلز نظر به شود. می داده اولویت دیگر معنایی منابع بر که داند می فرهنگی

 هویت این یابد. می سازمان بنیادی اجتماعی هویت یک حول معنا اجتماعی، کنشگران اکثر برای

 هویت از نگاهتدوین  نحوه به رهیافت این اگرچه است. ذات به قائم مکان و زمان طول در اساسی

 تا بود خواهد جمعی هویت به معطوف عمدتا من توجه کانون اینجا در اما ،دارد شباهت اریکسون

 جمعی هویت از شکلی تواند می نیز دارد( تفاوت فردی هویت )با فردگرایی که چند هر فرد. هویت

 اینترنت، مجازی فضای در .(Bassirian Jahromi and Nahvi Nezamabadi, 2017 ) باشد

 از توجهی قابل تعداد اند شده موفق ها وبسایت از جدیدی نوع عنوان به اجتماعی های شبکه

 صفحات ها سایت این در توانند می اجتماعی های شبکه کاربران کنند. جذب را اینترنتی کاربران

 آورند، پدید دوستانشان از مجازی ای شبکه کنند، ایجاد خودشان برای شخصی های پروفایل و

 شان شخصی ویدیوهای و صدا عکس، کنند، منتشر را بلندشان و کوتاه های یادداشت توانند می

 و شوند عضو متنوع وگوی گفت های اتاق در و شوند آگاه اخبار آخرین از کنند، آپلود را

 کند فراهم کاربرانش برای اجتماعی ۀشبک هر است ممکن که دیگری فراوان های قابلیت

(Arjmand Siahpoush, 2019). فرد به قابلیت این ،مجازی اجتماعی های شبکه با ،واقع در 

 فیزیکی جهان در خود واقعی هویت از فراتر ،خواهد می که هرگونه را خود تا شود می داده

 جامعه درون در اینترنتی اجتماعی های شبکه که فرض این قبول با بنابراین، کند. بازتعریف

  شوند. می ای جامعه چنین مکرر بازتولید منشأ خود اند، شده خلق مصرفی
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 و شده ساخته یمجاز یفضا و است نهاد کی یمجاز تیهو که است این بر فرض

 عناصر نیز و آواتار( یا )نماد مجازی عناصر از مجازی هویت کند. می بیان را مردم افکار و احساسات

 جهان .(Nagy, 2010) شود می تشکیل (...و خاص اتفاقات به واکنش زبان، از )استفاده غیرمجازی

 کرده عوض را مکان و زمان مفهوم که است فناورانه مهم و عظیم تحول یک معلول دیجیتالی،

 و ثبات روند، این است. آورده فراهم زمان هر در و همگان برای را زمان هم ارتباط یک و

 و اینجا و نزدیکی و دوری مفهوم و کرد خواهد گم تغییرها و تکثرها درون را هویتی تمایزهای

 این و فرهنگ آن و فرهنگ این مفهوم روی حتی روند این است. رفته بین از آن پرتو در اآنج

 هویت مفهوم دیجیتالی، جهان در .(Ameli, 2015) است دهتأثیرگذار بونیز هویت آن و هویت

 آن بر عالوه جدید هویت یک ما ،سایبر فضای در یابد. می بروز مجازی و حقیقی صورت دو به

 گیرد؛ شکل حقیقی یا مجازی صورت به تواند می هویت این کنیم. می پیدا فیزیکی هویت

 از غیر دیگر شخصی خود از و دهیم بروز را خودمان حقیقی هویت مشخصات توانیم می ،یعنی

 هویت که دهد می اشخاص به را امکان این سایبر فضای دهیم. ارائه بوده، واقعیت در آنچه

 .(Khosravi, 2011) شوند آن وارد جدیدی ساختگی هویت با و کنند مخفی را خویش حقیقی

 و است یواقع تیهو از رتریپذ انعطاف اریبس بالقوه طور به نیآنال تیهو ، یمجاز یایدن در

 نیا آورد. یم فراهم را یاجتماع و یاقتصاد نهیشیپ و سن ،تیجنس ،کالس ،نژاد در رییتغ امکان

 تیهو و متعدد یها تیهو ها، مبتنی بر استقالل و آزادی بیشتر، گذشته از دیگر ویژگی فیتعر

 خاص نیقوان ای یرفتار یها دستورالعمل فاقد که ییها جهان در ، دهد یم ارائه را مشترک

  .شوند می ارائه تر مستقل و آزادتر متعدد، های هویت ،هستند یزیتجو

 هویت نوع دو برای را هایی فتعری توان می شد،تر گفته  اینک، بر پایۀ آنچه پیش

 هویت هک گفت توانیم ،هویت عنو دو این تعریف در .داد ارئه آنالین و آفالین اصطالح به

 و سخت نهاآ کنترل که عواملی از طریق و ماست عینی و واقعی هویت لمعاد ،واقع در ،آفالین

 تعیین ،تحصیالت سطح و شغل تولد، محل طبقه، نژاد، مانند ،است خارج انسان اختیار از یا

 اجتماعی هویتی آن از منظور و است پذیرتر انعطاف بسیار آنالین هویت ،مقابل در اما ؛شود می
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 از افراد .کنند می ریزی پایه خود برای اینترنت مجازی اجتماعات در اینترنتی کاربران که است

 .کنند بازتعریف ،دارند دوست که طور آن را خودشان که هستند دآزا آنالین های هویت راه
  اجتماعی هویت ابعاد

 یا ها گروه با ارتباط و شدن اجتماعی فرآیند در فرد که است هویتی اجتماعی هویت

 ارتباطی نوع به بستگی آنها جمعی هویت و کندمی کسب جامعه در موجود اجتماعی واحدهای

 خود جامعه با ،مشخص اجتماعی نظام یک بستر در و خویش شخصیتی نظام تبع به که دارد

 دهند، می نشان آن هایهلفؤم و ابعاد و هویت به مربوط مباحث که همچنان .کنند می برقرار

 های الیه از افراد اجتماعی هویت ،حقیقت در است. مختلف ابعاد دارای اجتماعی هویت

 این از برخی موقعیتی، هر در فرد و جامعه وضعیت به توجه با که است شده تشکیل مختلف

 از: اند عبارت اجتماعی هویت ابعاد ترین مهم .(Ehyaei, 2016) شوند می برجسته ها هویت

 ملی، هویت قومی، هویت دینی، هویت جنسیتی، هویت جنسی، هویت خانوادگی، هویت

 هویت و عاشقانه، هویت بدنی، هویت زندگی(، سبک بر )مبتنی مصرفی هویت فرهنگی، هویت

 .(وطنی  جهان یا جهانی)هویت  مدرن یا امروزی

 معانی، از ای مجموعه هویت :است مد نظر بوده هویت از تعریفاین  حاضر، پژوهش در

 القا فرد به اجتماعی های نقش خصوص در را بودن چگونه که است خصوصیاتی و ها ویژگی

 فرد برای را معانی از ای مجموعه و کیست او گوید می فرد به که است وضعیتی یا و کند می

 استفاده شدن فراگیر با زمان هم .دهد می تشکیل را او چیستی و کیستی مرجع که کند می تولید

 پایدار توسعه به دستیابی راستای در جوانان هویت مسئله به توجه ضرورت مجازی، های شبکه از

 به توجه با در تحقیق حاضر، شود. می احساس پیش از بیش روستایی های سکونتگاه اجتماعی

 هویت بعد چهار بررسی به ،هویت ابعاد شناتسایی گستردگی نیز و بودن بر هزینه و گیر وقت

 مورد های سکونتگاه در روستایی جوانان قومی هویت و )امروزی( مدرن مذهبی، خانوادگی،

 است. شده پرداخته مطالعه
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 بر خانواده نظام و نیوالد راتأثیر  نیتر برجسته ،یاجتماع عوامل انیم از :خانوادگی هویت

 عرصه به پا خانواده در غالباً انسان نوزاد کنند. یم اعمال آن یریگ شکل یچگونگ و فرد تیهو

 ،دیترد بدون ،دهد یم انجام خانواده که یکار نیاول ،رو نیا از و گذارد یم یاجتماع اتیح

 یدشوار نسبتاً کار یخانوادگ تیهو از قیدق یفیتعر ، ارائۀهرچند است. کودک یریپذ جامعه

 خانواده و جوان انیم نسبت نییتع یخانوادگ تیهوتوان گفت که  طور کلی، می به اما ،است

 تیتقو و جادیا در مهم عامل چند است. برقرار آنها انیم ییوندهایپ چه که یمعن نیدب ،است

 منزلت، میتکر (2 ت،یمقبول (1 :اند جمله آن از ، کهکنند یم فایا ییسزا هب نقش یخانوادگ تیهو

 به فرد کی یخانوادگ تیهو ،کل در؛ تفاهم و درک (5 ، ومشورت (4 ،یعاطف تبادل (3

 .(Ehyaei, 2016) دشو یم اش گفته خانواده موردوی در  تفکرات و مشخصات ،اتیخصوص

 جامعه یک در مشترک مذهبی تعالیم و دین از برخورداری دینی، هویت بحث در :دینی هویت

 احساس و ها ارزش شناخت از است عبارت دینی هویت ،واقع در .گیرد می قرار توجه مورد

 هویت های مؤلفه (1377) آخوندی خاص. دینی اجتماع یک در عضویت به نسبت فرد تعلق

 خود مذهب، پیرامون کنشگری مذهبی، مراسم انجام مذهب، به عملی و نظری پایبندی را دینی

 زندگی، بودن دار معنی احساس مذهبی، ویژه عقاید به توجه دانستن، مذهبی را ة خودخانواد و

 که است و بر این باور دانسته مذهبی داوطلبانه خدمات در شرکت و دین بخشی معنی احساس

 است دینی های ارزش و احکام باورها، به نسبت فرد تعهد و تعلق احساس یمعن به دینی هویت

(Ehyaei, 2016).  

 های نقش و ها ارزش فرهنگی، میراث که قومی گروه یک به فرد تعلق احساس :قومی هویت

 ترکیب از . شود پذیر فهم تواند می شناسی ریشه طریق از بیشتر قومی هویت دارد. را خود خاص

 و همانندی بر داللت که این مفاهیم گرفت نتیجه توان می قومیت و هویت ریفاتع تفسیر و

 تاریخی های تجربه ها، سنت رسوم، و آداب مشترک و منشأ از که ددار مردم از ای دسته یکسانی

 مشترک نیاکان و زبان مشترک و همچنین، از عمومی جغرافیایی اقامت موارد، برخی در و

  .(Ehyaei, 2016) ندبرخوردار
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 داند یم خود وطن را جهان که است یشهروند فهومم به یوطن جهانهویت  :)امروزی( مدرن هویت

 دخالت و نیز تعلق بلکه ،شود ینم محدود واسطه یب ییگرا یمحل قیعال به که است یمشرب یدارا و

 یها رسم و راه در را گسترده قیعال نیا تواند یم و شناسد یم تیرسم به را یجهان تیمسئول و

 های گویه طراحی در .(Mir-Mohammadi and Sarukhani, 2013) کند ادغام روزمره یزندگ

 (Ting-Toomey et al., 2000) و همکاران تومی -تینگ  مقیاس از امروزی، هویت سنجش

 غربی موسیقی به عالقه میزان -1 :از اند عبارت تومی -تینگ مقیاس های گویه .است هشد استفاده

 یزانم -3 ی،محل و ملی های زبان سایر به نسبت انگلیسی زبان ارجحیت میزان -2 ،افراد بین در

 افراد، بین در جهانی تاریخی آثار به عالقه زانمی -4 ،جهانی ادبیات در جاویدان آثار به افراد عالقه

 در ازدواج به افراد مندی عالقه میزان -6 افراد، بین در جهانی های مراسم به عالقه میزان -5

 مختلف مناطق در زندگی به افراد مندی عالقه میزان -7 ایران، با مقایسه در جهان مختلف مناطق

 جهان، در مختلف مذاهب افراد با ازدواج به افراد مندی عالقه میزان -8 ابران، با مقایسه در جهان

 ایرانی مشاهیر با مقایسه در جهانی مشاهیر یادبود و ها شخصیت به افراد مندی عالقه میزان -9 و

(Mir-Mohammadi and Sarukhani, 2013). 

 

 تحقیق روش
 معرفی محدوده مورد مطالعه

 درصد کی )حدود لومترمربعیک 16264 حدود یمساحت با راحمد،یبو و هیلویکهگ استان

 .برخوردار است سکنه یدارا یآباد 1798 یش ازب و دهستان 45 از ،کشور( کل مساحت از

 )معادل نفر 397461 بر مشتمل نفر 713052 با برابر و بویراحمد هیلویکهگ استان کل تیجمع

 و ییروستا تجمعی (درصد 04/44 )معادل نفر 314009 تعداد و یشهر تجمعی (درصد 74/55

 حاضر پژوهش جغرافیایی قلمرو .است رساکنیغ تیجمع (درصد 22/0 )معادل نفر 1582 نیز

 رشد روند .است بویراحمد شهرستان جنوبی سررود دهستان در واقع ییروستا یها سکونتگاه

 سال در نفر 44112 از دهستان نیا تیجمع که دهد یم نشان جنوبی سررود دهستان تجمعی
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 سال در نفر 36488 از نیز مطالعه مورد روستاهای جمعیت و 1395 سال در نفر 53726 به 1390

 که دهد می نشان تییجمع مطالعات ،همچنین است. رسیده 1395 سال در نفر 45550 به 1390

 در نفر 14875 به 1390 سال در نفر 11916 از مطالعه مورد های سکونتگاه ساله 15-29 جمیت

از بین روستاهای  روستا بیست تعداد ،مطالعه کردن عملیاتی برای است. رسیده 1395 سال

 بادآ علی ،بادآفیروز بزرگ ده از: اند عبارت ، کهشدند انتخاب دهستان سررود جنوبی

 ،علیا دراز مور ،سفلی دراز مور ،بادآ خلف ،بادآاکبر ،خریده مازه ،بادآ کریم ،کردالغری،سرتل

 ،مرکزی گاه نره ،رهبر دراز مور ،خسرو تل ،بادآ نجف ،سروک ،بادآمنصور وزگ ،سرختنگ

 مورد روستاهای انتخاب مالک .سفلی چنارستان و ،بتاوهآسر ،علیا آباد قوام ،مشایخ گاه نره

دسترسی به شبکه  ،نفر( 250 از باالتر )روستاهای جمعیتی های ویژگی حاضر تحقیق در مطالعه

  است. ( روستایی بودهICTاینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات )

 در و تحلیلی -توصیفی ،روش لحاظ به و بوده کاربردی ،هدف نظر از ،حاضر پژوهش

 ،پژوهش های شاخص و متغیرها تعیین نظری، مبانی تدوین برای است. پیمایشی تحقیقات زمره

 هویت :از اند عبارت حاضر تحقیق در بررسی مورد ابعاد است. شده استفاده ای کتابخانه روش از

 برای حاضر، پژوهش در قومی. هویت و (مدرنامروزی ) هویت مذهبی، هویت خانوادگی،

سرمایۀ  اسیمق از یریالگوگ با است. شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از ،ها داده آوری جمع

 و آنالین فضای در هویت ابعاد سنجش برای موازی سؤاالت دسته دو، 1اجتماعی اینترنت

 برای شد. طراحی پرسشنامه در لیکرت طیف اساس بر مجازی( فضای و واقعی جهان) آفالین

 های )پژوهش معیار اعتبار ، ازدوم مرتبه در و صوری اعتبار روش از پرسشنامه، روایی سنجش

 پایایی ؛است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از آن نیز پایایی سنجش برای و پیشین(

 که آمد دست به 876/0 مقدار کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با پیامدها مقیاس برای پرسشنامه

  .دارد مناسب پایایی از نشان

                                                                                                                                               
1. Internet Social Capital Scale (ISCS) 
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 برای و پارامتریک هایآزمون از ،هاداده بودن نرمال تعیین از بعد استنباطی های یافته در

 نتایج طبق .ه استشد استفاده 1ویلک -شاپیرو آزمون از نیز ها داده بودن نرمال تعیین

 توزیع از هاداده ،427/0 داری (، با توجه به سطح معنی1 جدول) آزمون این از مدهآ دست به

شده  استفاده پارامتریک هایآزمون از ،هاداده تحلیل برای ،بنابراین بوده و برخوردار نرمال

تر بودن سطح  بزرگ آزمون این در هاداده بودن نرمال شرط شایان یادآوری است که .است

 رامتریکپا یهاآزمون از ،هاداده تحلیلاست که در این صورت، برای  05/0 از داری معنی

 ،SPSS افزار نرم از استفاده با پژوهش هایفرضیه آزماییراستی برای ،نهایت در شود.می استفاده

 و میانگین درصد، فراوانی، توزیع چون آمارهایی قالب در توصیفی بخش در ها داده تحلیل

 مشخص را آماری آزمون نوع فرضیات بیان نوع و شکل که آنجایی از شد. انجام تغییرات دامنه

 از ،اند شده بیان ای رابطه و تفاوت های صورت به فرضیات چونحاضر،  پژوهش در ،کند می

 استفاده متغیرها بین رابطه جهت و شدت میزان برای همبستگی آزمون و T تفاوتی های آزمون

 های آزمون از استفاده تحقیق، فرضیات و االتؤس به گویی پاسخ برای ،طرفی از شود. می

 همبستگی و همبسته t های آزمون از نیز استنباطی آمار بخش در رسد. می نظر به کافی شدهیاد

 پرکاربردترین از ه است کهشد استفاده وابسته و مستقل متغیرهای بین ۀرابط تحلیل برای پیرسون

شمار  به پارامتریک هایداده زمینه در علوم مختلف هایشاخه در استنباطی آمار هایروش

  ند.رو می
 ها نتایج آزمون نرمال بودن داده -1جدول 

 ویلک -شاپیرو اسمیرنوف -کلموگروف

 داری معنی سطح آزادی درجه هآمار داری معنی سطح آزادی درجه هآمار

039/0 376 200/0*
 996/0 376 427/0 

 1399، پژوهشهای  مأخذ: یافته 

                                                                                                                                               
1. Shapiro-Wilk 
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 سنجش برای 2 جدول های گویه مطالعه مورد منطقه و تحقیق ادبیات مطالعه به توجه با

 شدند. انتخاب مجازی فضای و واقعی دنیای در اجتماعی هویت ابعاد
 اجتماعی هویت ابعاد های گویه -2 جدول

 ردیف بعد واقعی دنیای مجازی دنیای

 ینید واجبات و احکام به نسبت آگاهی  یمجاز یها شبکه به نسبت شناخت

ت
هوی

 
بی

ذه
م

 

1 

 2  ینید فیتکال و هاشهیاند به مندی عالقه مذهبی مروج یمجاز یها گروه و ها،شبکه یارزشمند

 3  ینید ضد یها فرقه به نسبت تنفر احساس ینید ضد یها گروه و ها کانال به نسبت تنفر احساس

 4 ایدن انیعیش به نسبت تعلق احساس  مجازی فضای در دیعقا روزانه رییتغ

 5  ینید اعمال و فیتکال دادن انجام  یمجاز یفضا وجود با ینید فیتکال بهتر انجام

 6  ها یعزادار و یمذهب مراسمات در شرکت یمجاز یفضا در مذهب با مرتبط روزانه وقایع اشتراک

 7  دینی  یها برنامه و یذهبم  بکت از استفاده  ثیاحاد با مرتبط یها گروه و ها کانال از استفاده

 8  یاسالم جامعه در یتعضو به خوب احساس  یمذهب  ریغ مطالب های کانال از شدن خارج

  فرد تیشخص و افکار ساختن در خانواده نقش  خانواده دیعقا به یمجاز یفضا در من افکار نزدیکی

ت
هوی

 
گی

واد
خان

 

9 

 10  منزل رونیب  خانواده با مشترک خاطرات داشتن  مجازی فضای در یخانوادگ خاطرات و مناسبات اشتراک

 11  روزمره یزندگ در خانواده به احساس و عشق بروز  یمجاز یفضا در ام خانواده به احساس و عشق از صحبت

 12  دیگران به والدین دادن  نشان از شرم  احساس عدم  یمجاز فضای در والدین دادن نشان از شرم احساس عدم

 13  نیاز صورت در  خانواده به مالی کمک  یاجتماع یها شبکه در خانواده عکس از استفاده

 14  نیاز صورت در  خانواده مالی کمک  یاجتماع یها شبکه در من عکس از خانواده استفاده

 15  کارها در خانواده اعضای با شراکت اولویت مجازی گروه احداث صورت در دیگران به خانواده ترجیح

  یانسان حقوق و یآزاد راه در فعال افراد به افتخار  عدالت و آزادی راه در فعال اجتماعی های شبکه در عضویت

ت
هوی

 
ن(

در
 )م

زی
رو

ام
 

16 

 17 جهان در ها انسان حق در ظلم به نسبت ناراحتی  یمجاز یفضا در مظلوم های انسان با همدردی

 18  بودن فراهم صورت در دنیا جای همه در یزندگ  یمجاز یفضا در ها گروه افراد، تمام یبرابر

 19  هم به نسبت برتری عدم و افراد همه برابری  یمجاز یفضا در همه به متعلق انیاد با برخورد در برابر ارزش

 20  آنها به احترام و ایدن در انیاد ۀهم برابری  مجازی فضای در جهانی واحد فرهنگ به نسبت اطالع افزایش

 21  یغرب فرهنگ و یجهان واحد فرهنگ به نزدیکی  مجازی فضای در جهان ادیان به مربوط دینی مراسم برابری

 22  یجهان انیاد از کدام هر یمذهب مراسم در شرکت یمجاز یفضا در شده مطرح دیجد یهاشهیاند پیگیری

 23  نترنتیا و ماهواره از تفکرات  عمده دریافت  مدرن و روز به فردی عنوان به یمجاز یفضا در خود معرفی

 24 دیجد های فناوری و مد با خود قیتطب   باشم راحت آن با که یگروه و کانال ت،یسا در تیعضو
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 ردیف بعد واقعی دنیای مجازی دنیای

 تولد محل منطقه با فرهنگی ارتباط قطع عدم یمجاز یفضا در خود یقوم تیعضو و تعلق بروز

ت
هوی

 
می

قو
 

 

25 

 26  خود قبیله و قوم به نسبت تعلق احساس  یمجاز یفضا قیطر از خود یقوم رسوم و آداب اشتراک 

 27 فرزندان به قومی زبان و آداب آموزش برای تالش یمجاز یفضا در خود قوم به مربوط یگروه ای کانال اندازی راه

 28  قوم همین در دوباره تولد از بودن راضی مجازی فضای در یقوم گروه عضو

 29  خود قومی آداب و قوم نسبت توهین به واکنش مجازی فضای در خود قومی آداب به نسبت توهین به واکنش

میرمحمدی و  ،(Ehyaei, 2016) احیایی ،(Heidari Sarban, 2019) های پژوهش؛ برگرفته از حیدری ساربان مأخذ: یافته

 ،(Ting-Toomey et al., 2000) تومی و همکاران -تینگ ،(Mir-Mohammadi and Sarukhani, 2013) ساروخانی

 حداد و پوراحمدی ،(Bagheri Dolatabadi and Zareian Jahromi, 2014) آبادی و زارعیان جهرمی باقری دولت

 .(Ahmadipour and Haddad Ranjbar, 2009) رنجبر

 نیزو  مطالعه مورد منطقه در اجتماعی هویت بررسی قابل ابعاد ،چارچوبی چنین در

 را مرتبط های گویه انتخاب امکان چارچوب این است. شده مشخصبرای هر بعد  گویه تعدادی

 هویت به مربوط موضوعات و مسائل به ها شاخص این د.کن می فراهم یکپارچه و جامع طور به

 دارند. اشاره مجازی فضای و واقعی دنیای در اجتماعی

 تشکیل جنوبی سررود دهستان ۀسال 29 تا پانزده جوانان کل را پژوهش آماری جامعه

 برای ند.ا هبود نفر 14875 ،1395 سال در ایران آمار مرکز آماری سالنامه مبنای بر که داده

 به روستا ، بیستجنوبی سررود دهستان روستایی های سکونتگاه کل از نمونه، جامعه انتخاب

 شده استفاده کوکران ، از رابطۀنمونه حجم تعیین برای شدند. انتخاب فضایی -ای خوشه روش

 یبرا متناسب شده یبند طبقه یریگ نمونه نخست، ؛است بوده یا دومرحله یریگ نمونه روش و

 یتصادف یریگ نمونه روش ،سپس و جنوبی سررود دهستان روستایی های سکونتگاه انتخاب

 .کار گرفته شد به مجازی فضای در فعال افراد انتخاب یبرا هدفمند

 است: کوکران رابطۀ از استفاده روش ترین ساده نمونه حجم تعیین منظور به 

𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

− 1)
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 ن:که در آ

n= نمونه حجم 

=N (جنوبی سررود دهستان ۀسال 15-29 تیجمع حجم) یآمار تیجمع حجم 

=z قبول قابل نانیاطم بیضر اریمع یخطا صد در 

=p معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی  

=d مطلوب احتمالی دقت یا اطمینان درجه 

 از نیمی اگر ،یعنی، باشد 5/0 جمعیتی شکاف با نمونه حجم اگر ،کوکران رابطۀ طبق

 q و p رابطۀ کوکران، درمعموالً  .هستند آن فاقد دیگر نیمی باشند، معین صفتی واجد جمعیت

 شود. می گرفته نظر در 05/0 یا 01/0معادل  d و 96/1 ادلمع z ،5/0 معادل

 تعداد، 05/0 مجاز خطای مقدار و نفر 14875 آماری جامعه حجم با حاضر، پژوهش در

 پرسشنامه 376 بیشتر اطمینان برای البته که آمد، دست به نفر 36/374 تحقیق مناسب نمونه

 تعداد نمونه، حجم و روستا هر جوان جمعیت با متناسب نمونه، حجم برآورد از پس .شد تکمیل

 .(3 )جدول مشخص شد روستا هر انتخابی نمونه

 هدفمند و ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش از حاضر، پژوهش درهمچنین، 

 ،یعبارت به و لیتحل واحد انتخاب از است عبارت یاخوشه یریگ نمونه .است هشد استفاده

 مرحله چند یط قیطر از (جنوبی سررود دهستان ۀسال 29 تا پانزده جوانان) مطالعه یاصل واحد

 .وستهیپ یریگ نمونه
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 نمونه حجم برآورد -3 جدول

 روستا نام ردیف
  جمعیت

 ساله 29-15

  به نسبت

 جمعیت کل

  تیجمع نسبت

 نمونه حجم کل  به

 4 08/1 160 روزآبادیف بزرگ ده 1

 8 10/2 313 سرتل آباد علی 2

 6 49/1 221 یالغر کرد 3

 4 99/0 148 آباد میکر 4

 2 64/0 95 دهیخر مازه 5

 28 37/7 1096 آباداکبر 6

 12 16/3 470 آباد خلف 7

 3 76/0 113 یسفل موردراز 8

 4 11/1 165 ایعل موردراز 9

 2 61/0 90 سرخ تنگ 10

 4 18/1 176 منصورآباد وزگ 11

 52 92/13 2071 سروک 12

 85 59/22 3361 آباد نجف 13

 31 28/8 1231 خسرو تل 14

 5 22/1 182 رهبر موردراز 15

 11 90/2 431 مرکزی گاه نره 16

 3 89/0 132 مشایخ گاه نره 17

 3 77/0 114 علیا آباد قوام 18

 96 48/25 3790 سرآبتاوه 19

 13 47/3 516 سفلی چنارستان 20

 376 100 14875 جمع کل 

 1399 ،های پژوهش مأخذ: یافته
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 نتایج و بحث

 ارائه گویانپاسخ های ویژگی از کلی نمای ، یکهاداده تحلیل از مرحله اولین در

 بررسی مورد جامعه اطالعات به دستیابی و دانجاممی تحقیق نمونه کلی شناخت شود که به می

  کند.می آسان بسیار را

بوده  سال 8/22 گویان پاسخ سنی میانگین پژوهش حاضر، توصیفی های یافتهبر پایۀ 

زن  درصد 6/43 و مرد صددر 4/56 ،جنسیت حسب بر گویان پاسخ فراوانی توزیع ؛ از نظراست

 درصد( 2/40) نفر 151 ،تأهل وضعیت اساس بر گویان پاسخ فراوانی توزیع اند؛ از نظر بوده

 تحصیالتسطح  فراوانی و کمترین بیشترین ؛اندبوده مجرد درصد( 8/59) نفر 225 و هلأمت

 نُه نفر باالتر و لیسانس فوق و درصد( 18/32) نفر 121 دیپلم به مربوط ترتیب، ، یهگویان پاسخ

 ،ترتیب به گویان در سایر سطوح تحصیلی، پاسخ فراوانی بیشترین بوده و همچنین، درصد( 39/2)

 46سواد  بی درصد(، 54/21) نفر 81 لیسانسدرصد(،  87/22نفر ) 86راهنمایی  به مربوط

 استفاده فراوانی توزیع . افزون بر این،است درصد( 77/8) نفر 33 ابتدایی درصد( و 23/12نفر)

 54/53) نفر 201 تلگرام، از (درصد 7/82) نفر 311 دهد که می نشان مجازی های شبکه از

 ازدرصد(  5/5) نفر 21 آپ، واتس از (درصد 13/82) نفر 308 اینستاگرام، از (درصد

 کنند. می استفاده توییتر از (درصد 4/15) نفر 58 و بوک، فیس

 توصیفی آمار نتایج است. استنباطی های یافته به مربوط پژوهش های یافته دوم بخش

 از 21/3 میانگین با واقعی دنیای در مذهبی هویت دهد که می نشان 4 جدول از آمده دست به

 میانگین با نیز خانوادگی هویت ؛است بیشتر 06/3 میانگین با مجازی دنیای در مذهبی هویت

 ؛است بیشتر 05/2 میانگین با مجازی دنیای در خانوادگی هویت از واقعی دنیای در 90/3

 با مجازی دنیای در قومی هویت از واقعی دنیای در 05/4 میانگین با قومی هویت ،همچنین

 مجازی دنیای در هویت این میانگین امروزی نیز هویت بعد در ؛ واست بیشتر 9/3 میانگین

 ها الیه از یکی عنوان به امروزی هویت است. (67/3) واقعی دنیای در آن میانگین از بیش (91/3)

 هویت» عنوانا ب آن از ،متون برخی در کهاست  شده گرفته نظر در جمعی هویت نوین وجوه یا
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 هویت واقعی، دنیای در هویت ابعاد میان در دهد که می نشان نتایج ،همچنین شود. می یاد «مدنی

 دارد؛ را شرایط بدترین 21/3 میانگین با مذهبی هویت و شرایط بهترین 05/4 میانگین با قومی

 و شرایط بهترین 91/3 میانگین با امروزی هویت نیز مجازی دنیای در هویت ابعاد میان در

 میانگین مقایسه با ،نهایت در دند.کر کسب را شرایط بدترین 05/2 میانگین با خانوادگی هویت

 میانگین اختالف با خانوادگی هویت که شد مشخص ،مجازی و واقعی دنیای دو در هویت ابعاد

 در هویت بین تفاوت کمترین -22/0 میانگیناختالف  با امروزی هویت و تفاوت بیشترین 85/1

 ها داده میانگین از آمده دست به نتیجه دند.کر کسب را مجازی دنیای در هویت و واقعی دنیای

 ابعاد از 71/3 میانگین با واقعی دنیای در اجتماعی هویت بررسی مورد ابعاد که دهد می نشان نیز

 میانگین اختالف است. بیشتر 01/3 میانگین با مجازی دنیای در هویت این بررسی مورد

 در جوانان مجازی هویت و واقعی هویت بین ،واقع در که دهد می نشان آمده دست به

 دارد. وجود زیادی تفاوت مطالعه مورد های سکونگاه
 در قومی هویت و مدرن هویت خانوادگی، هویت مذهبی، هویت توصیفی آمار :4 جدول

 مجازی دنیای و واقعی دنیای

 معیار انحراف میانگین تعداد گروه نام بعد

 مذهبی هویت
 44/0 21/3 376 واقعی دنیای

 40/0 06/3 376 مجازی دنیای

 خانوادگی هویت
 43/0 90/3 376 واقعی دنیای

 38/0 05/2 376 مجازی دنیای

 امروزی هویت
 33/0 67/3 376 واقعی دنیای

 35/0 91/3 376 مجازی دنیای

 قومی هویت
 35/0 05/4 376 واقعی دنیای

 37/0 03/3 376 مجازی دنیای

 21/0 71/3 376 واقعی دنیای در هویت

 20/0 01/3 376 مجازی دنیای در هویت

 1399 ،های پژوهش مأخذ: یافته
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فرضیه اول )بین هویت واقعی و هویت مجازی جوانان تفاوت  آزمایی راستی برای

 داری، یمعن سطح به توجه با است. شده استفاده همبسته (tتی ) آزمون از دار وجود دارد(، معنی

 با است. دار معنی مجازی و واقعی دنیای در هویت ابعاد همه بین تفاوت که شود می مشاهده

 375 آزادی درجه )با t یبحران ارزش از شده محاسبه t مطلق قدر چون ،5 جدول جینتا به توجه

 فرض رد به توجه با شود. می رد صفر فرض پس است، تر بزرگ (000/0 داری معنی سطح و

 دنیای و واقعی دنیای در هویت میانگین که گرفت نتیجه توان می درصد، 95 اطمینان با ،صفر

 واقعی هویت پایین حد و باال حد است. دار معنی آماری لحاظ از مطالعه مورد جامعه در مجازی

 و است صفر از کمتر گروه دو میانگین تفاوت ،یعنی است؛ منفی دو هر آزمون این در مذهبی و

 بین تفاوت است. کمتر مجازی دنیای در هویت میانگین از واقعی دنیای رد هویت میانگین

 که است ای جامعه های نیانگیم نیب یواقع تفاوت نتیجه و نیست شانس عامل از ناشی ها میانگین

 دنیای در هویت وضعیت شدن تر روشن برای د.ان شده انتخاب یتصادف صورت هب آن از ها نمونه

 .مده استآ 5 جدول در بررسی مورد ابعاد حاضر، پژوهش در مجازی و واقعی

 مجازی دنیای و واقعی دنیای در هویت ابعاد ةمحاسب برای همبسته t آزمون -5 لجدو

ی
تگ

بس
هم

 

ح
سط

 
ی

ار
اد

عن
م

 

جه
در

 
ی

اد
آز

 

ره
ما

آ
 t 

 درصد 95 نانیاطم فاصله با اختالف

د بعد
ح

 
اال

ب
 

د
ح

 
ن

ایی
پ

 

ی
طا

خ
 

رد
دا

تان
اس

 

ف
را

ح
ان

 
ار

عی
م

 

ود
خ

 
ی

الف
خت

ا
 

 مجازی و واقعی دنیای در مذهبی هویت 15/0 63/0 032/0 09/0 22/0 80/4 375 000/0 -085/0

 ومجازی واقعی دنیای در خانوادگی هویت 85/1 59/0 030/0 79/1 91/1 52/60 375 000/0 -056/0

 مجازی و واقعی دنیای در مدرن هویت -22/0 47/0 024/0 -27/0 -17/0 -11/9 375 000/0 060/0

 مجازی و واقعی دنیای در قومی هویت 02/1 47/0 024/0 96/0 06/1 66/41 375 000/0 172/0

 مجازی دنیای و واقعی دنیای در هویت 70/0 26/0 013/0 72/0 67/0 31/51 375 001/0 175/0

 1399 ،های پژوهش مأخذ: یافته
فرضیه دوم )بین ابعاد مختلف هویت در دنیای واقعی و دنیای  ییآزما یراست یبرا

 به توجه با است. شده استفاده پیرسون همبستگی آزمون از دار وجود دارد(، رابطه معنی مجازی
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 دار یمعن مجازی و واقعی دنیای در هویت ابعاد رابطه که شود می مشاهده داری، یمعن سطح

 با مجازی دنیای و واقعی دنیای در مذهبی هویت نیب که دهد یم نشان 6 جدول جینتا .است

 بعد دو این در مذهبی هویت یهمبستگ زانیم دارد. وجود همبستگی درصد 95 اطمینان ضریب

 منفی همبستگی رابطه بعد دو این بین که هد می نشان همبستگی ضریب این .است -085/0

 تعهد و تقید پایبندی، و عاطفی دلبستگی و احساسات خاطر، تعلق آگاهی، ،یعنی ؛دارد وجود

؛ و به دارند ارتباط هم با مجازی و واقعی دنیای در دینی اعمال و اعتقادات مجموعه به نسبت

 دارد. وجود شکاف مجازی دنیای و واقعی دنیای در جوانان مذهبی لااعم بین دیگر سخن،

 درصد 95 اطمینان ضریب با مجازی دنیای و واقعی دنیای در خانوادگی هویت نیبهمچنین، 

 ضریب این .است -056/0 بعد این در خانوادگی هویت یهمبستگ زانیم دارد. وجود همبستگی

 نسبت ،یعنی ؛دارد وجود منفی همبستگی رابطه بعد دو این بین که هد می نشان نیز همبستگی

 کی که یتفکرات و مشخصات ات،یخصوص و خانواده به او تعلق زانیم و خانواده و جوان انیم

؛ به دیگر است مرتبط واقعی دنیای با مجازی دنیای در ،دارد خود خانواده مورد در شخص

 کمتر تعلق این مجازی دنیای در ،باشد بیشتر واقعی دنیای در خانواده به جوان تعلق هرچه سخن،

 95 اطمینان ضریب با نیز مجازی دنیای و واقعی دنیای در امروزی هویت نیب کند. می پیدا نمود

 واقعی دنیای و مجازی فضای در امروزی هویت یهمبستگ زانیم دارد. وجود همبستگی درصد

 و مثبت همبستگی رابطه بعد دو این بین که هدد می نشان همبستگی ضریب این .است 060/0

 مسائل به یو تعهد و یجهان نظام به فرد تعلق احساس یریگ شکل ،یعنی ؛دارد وجود مستقیم

 یجهان جامعه از یعضو عنوان به را خود فرد ،آن جهینت در که است گیری شکل حال در یجهان

 تیاهم و یجهان تیهو به جوانانکه  گفت توان یم شتر،یب قیتدق یبرا .دکن یم تصور و فیتعر

 کمتر مجازی دنیای از واقعی دنیای در نبدا فرد تعلق احساس و یجهان واحد اجتماع و فرهنگ

 درصد 95 اطمینان ضریب با مجازی دنیای و واقعی دنیای در قومی هویت نیب ،همچنین .است

 172/0 واقعی دنیای و مجازی ایدنی در قومی هویت یهمبستگ زانیم دارد. وجود همبستگی

 دارد وجود مثبت همبستگی رابطه بعد دو این بین که هدد می نشان همبستگی ضریب این .است
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 دنیای در ساز هویت های شاخص واقعی، دنیای در ساز هویت های شاخص با موافقت افزایش با و

 خود یقوم گروه به جوانان تعلق احساس ،یعنی ؛یابد می افزایش نیز برای هویت قومی مجازی

 مجازی و واقعی دنیای دو در ،دارد را خود خاص یها نقش و ها ارزش ،یفرهنگ راثیم که

  .است مستقیم رابطه دارای

 که گرفت نتیجه توان می ،مجازی و واقعی دنیای در هویت ابعاد رابطه گرفتن نظر در با

 در دارد وجود دار  معنی رابطه و همبستگی درصد 95 اطمینان ضریب با هویت ابعاد همه بین

 ،قومی هویت و امروزی هویت دابعا در و منفی همبستگی این ،خانوادگی و مذهبی هویت ابعاد

  شود. می تأیید تحقیق دوم فرضیه ،تفاسیر این با است. مثبت همبستگی این

 پیرسون یهمبستگ از استفاده با مجازی و واقعی دنیای دو در هویت ابعاد نیب رابطه -6 جدول

 تعداد مجازی هویت ابعاد
  ضریب

 همبستگی

  سطح

 داری معنی
 واقعی هویت ابعاد

 واقعی دنیای در مذهبی هویت 000/0 -085/0 376 مجازی دنیای در مذهبی هویت

 واقعی دنیای در خانوادگی هویت 000/0 -056/0 376 مجازی دنیای در خانوادگی هویت

 واقعی دنیای در امروزی هویت 000/0 060/0 376 مجازی دنیای در مدرن هویت

 واقعی دنیای در قومی هویت 000/0 172/0 376 مجازی دنیای در قومی هویت

 واقعی دنیای در هویت 001/0 175/0 376 مجازی دنیای در هویت

 1399 ،های پژوهش مأخذ: یافته
 

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

 هویت محوریت با روستایی جوانان اجتماعی هویت واکاوی هدف با حاضر پژوهش

 ارتباط بررسی ،همچنین و جوانان مجازی هویت و واقعی هویت بین تفاوت بررسی مجازی،

 به الزم است. شده انجام جنوبی سررود دهستان در مجازی دنیای با واقعی دنیای در هویت ابعاد

 و فرهنگی محصوالت جغرافیایی توزیع خصوص در متعدد های پژوهش تاکنون که است ذکر

 انجام مختلف جوامع فرهنگی ماهیت تغییر ویژه به و مناطق فرهنگی جغرافیای تغییر در آن نقش
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 و مجازی دنیای دو در هویت ابعاد بررسی و تحلیل» عنوان ینهم اویژه به پژوهشی ولی شده،

  است. نگرفته صورت «روستایی های سکونتگاه در واقعی

 جوان نسل نیب در توجه قابل یگاهیجا یمجاز یفضا قیطر از ارتباط ،ریاخ یها در سال

 چه و یفردچه ) افراد یزندگ بر مختلف ابعاد در یاجتماع یها شبکه است. کرده دایپ ما جامعه

 رو، از این و دارند اساسی نقش افراد، تیهو به یده شکل در و گذارند می تأثیر ی(اجتماع

 دیبا ،یمجاز تیهو دهیچیپ یمعان درک یبرا گرفت. دهیناد را های اجتماعی شبکه توان ینم

 یچندبعد و ایپو تیماه دارای یمجاز تیهو .شناخت را مفهوم نیا یذات یچندوجه یها هیال

 و کاربران نیآفال خود از یبهتر درک توانند یم ،یمجاز تیهو مطالعه با ،محققان است.

 یبرخ که دهد یم نشان های پیشین پژوهش .(Suh, 2013) باشند داشته آن به مربوط یها یژگیو

 یها وهیش در یمهم نقش تیجنس و نفس عزت ، ییگرا درون مانند یتیشخص یها یژگیو از

  .(Dunn and Guadagno, 2012) دارند یمجاز هویت سازو ختسا

 یبخش بلکه ،ستین ما یواقع یزندگ از جدا گرید مجازی فضای در تیفعال واقع، در

 واقعی هویت مشخصات توانند می افراد ،مجازی فضای در .رود شمار می به آن از ریناپذ ییجدا

؛ به دیگر دهند هئارا است، واقعیت در آنچه از غیر دیگر، شخصی خود از یا دهند بروز را خود

 یا کنند مخفی را خود واقعی هویت که دهد می اشخاص به را امکان این سخن، فضای مجازی

 بیشتری عمل آزادی مجازی فضای که فرض پیش این با .شوند وارد جدید ساختگی هویت با

 دوست که هستند چیزی آن فضا این در کاربران که گفت توان می دهد، می قرار افراد اختیار در

 کس هر ،یواقع یایدن در دهند. می بروز واقعی دنیای در خود از که چیزی آن نه باشند، دارند

 و شود یم شتریب عمل یآزاد ،یمجاز تیهو وجود با اما است، خود گفتار و رفتار ولئمس

 از یبخش از شخص است ممکن و رود یم نیب از شهیاند و گفتار برابر در تیولئمس احساس

 هویت ی،اجتماع طیشرا ای تیجنس ،یخانوادگ طیشرا الت،یتحص مانند خود یواقع تیهو

 رییتغ با را خود ینوع به یساختگ یتیهو با بخواهد و شدبا یناراض خود مذهبی هویت و امروزی

 مجازی دنیای به افراد که دالیلی از یکی ،واقع در .بدهد یدلدار آن تمام ای تیهو از یقسمت
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 افراد سایر واکنش به نداشتن اطمینان و نفس به اعتماد از برخورداری عدمبسا  چه شوند، می کشیده

 جلوه تر مجازی نزدیک، از برخورد عدم دلیل به افراد ،مجازی دنیای در باشد. خود قبال در اجتماع

 رفته و ندارد شباهتی واقعی دنیای با ،خودساخته یاهایؤر و تصورات دلیل به فضا، این کنند. می

 وجود همه خودساخته ذهنیت ،زمان مرور به چراکه ،شود می کشیده هویتی دگرگونی به فرد رفته

 هویتی و روحی درگیری باعث و زند می جامعه و فرد به هویتی آسیب دانب باور و شود می فرد

 .شود می رنگ کم فرد واقعی توانایی و خالقیت ،آن دنبال به که شود می

 به نسبت که است موضوعاتی از آن مختلف های جنبه و روستایی اجتماع هویت مطالعه

 انجام از هدف رو، از این است. گرفته قرار محققان غفلت مورد روستاها اجتماعی مسائل دیگر

 روستایی جوانان بین در مجازی هویت محوریت با اجتماعی هویت واکاوی حاضر پژوهش

 هویت داد، نشان توصیفی های یافته نتایج که گونه همان است. شده انجام جنوبی سررود دهستان

 01/3 میانگین با مجازی فضای در جوانان هویت از 71/3 میانگین با واقعی دنیای در جوانان

هویت )اختالف هویت در دنیای واقعی و دنیای  خوداختالفی ؛ به دیگر سخن،است بیشتر

 دارد. در فضای مجازی و دنیای واقعی آن تفاوت از نشان هویت در حد هفتاد درصد مجازی(

 هویت به مربوط خوداختالفی بیشترین در پژوهش حاضر، مطالعه مورد هویت ابعاد بین در

 است. -22/0 میزان با امروزی هویت به مربوط خوداختالفی کمترین و 85/1 میزان با خانوادگی

 در خانوادگی هویت میانگین که دهد می نشان خانوادگی هویت در خوداختالفی میزان تفسیر

 خوداختالفی تحلیل است. بیشتر مجازی فضای در خانوادگی هویت میانگین از واقعی دنیای

 است کمتر مجازی دنیای از واقعی دنیای در هویت میانگین که دهد می نشان نیز امروزی هویت

 در یجهان واحد اجتماع و یجهان تیهو به نسبت جوانان تعلق احساس که گفت توان یم و

 به بردن پی برای همبسته (tتی ) آزمون نتایج تحلیل .است بیشتر واقعی دنیای از مجازی دنیای

 در هویت ابعاد بین که دهد می نشان مجازی و واقعی دنیای دو در هویت تفاوت داری معنی

 همبستگی آزمون نتایج ،همچنین دارد. وجود دار معنی تفاوت مجازی دنیای و واقعی دنیای

 دار معنی همبستگی مجازی و واقعی دنیای دو در هویت ابعاد بین که دهد می نشان پیرسون
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 هویت ابعاد در و منفی در ابعاد هویت مذهبی و هویت خانوادگی همبستگی این دارد. وجود

 مورد آماری های آزمون از آمده دست به نتایج به توجه با است. مثبت قومی هویت و امروزی

  شوند. می تأیید پژوهش فرضیات ،استفاده

 و ذکایی مطالعات های یافته با پژوهش حاضر نتایج )امروزی(، مدرن هویت زمینه در

 باعث را مجازی فضای در فعال حضور که ،(Zokaei and Khatibi, 2007) خطیبی

 در دارد. همخوانی ،دانند می جوانان بین در بازاندیشانه و مدرن هویت تقویت و گیری شکل

 جهرمی انیزارع و آبادی دولت یباقر مطالعات نتایج با نیز نتایج پژوهش حاضر مذهبی هویت زمینه

(Bagheri Dolatabadi and Zareian Jahromi, 2014)) ساربان حیدری همچنین، و 

(Heidari Sarban, 2019) افزایش با ،یعنی دارد؛ همخوانی مجازی فضای با تعامل دربارة 

نتایج  نیز خانوادگی هویت زمینه در یابد. می کاهش مذهبی هویت ،مجازی فضای با تعامل

؛ به دارد همخوانی (Heidari Sarban, 2019) ساربان حیدری مطالعۀ های یافته با پژوهش حاضر

 است. بیشتر مجازی دنیای در هویت از واقعی دنیای در روستاییان هویت میانگین دیگر سخن،

 ؛دارد همخوانی (Dicken, 2007) دیکن پژوهش های یافته با حاضر تحقیق کلی نتایج ،همچنین

 رسوم و آداب و هنجارها ها، ارزش به تغییر ارتباطات و اطالعات یورکارگیری فناو به ،یعنی

 به ،نهایت در و شود می هویتی های بحران ایجاد باعثانجامد و در پی آن،  می روستایی جوانان

  .زند می دامن جدید های هویت خلق

 جادیا توان از حداکثری تسلط با و متراکم مجازی فضای که رفتیپذ را تیواقع نیا دیبا

 با ،ارتباطات و اتاطالع یورناف گسترش فرآیند است. برخوردار یاجتماع هویت در یسیدگرد

 گسترش و امرزه ساختن ریذنفوذپ زمان، و فضا یبازساز فرآیند قیطر از شتابان شدن یجهان

 دهستان ییروستا جوانان ینتس سازی هویت یبرا الزم طیشرا و منابع ،مجازی یفضا ریچشمگ

 در روستایی جوانان ،آن دنبال به واست  هردب نیب از یادیز اریبس حدود تا را جنوبی سررود

 گرفت نتیجه نیچن توان یم ؛ به دیگر سخن،اند گرفته قرار هویتی دگرگونی و بحران موقعیت
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 به کوچک، های گام راهبرد از پیروی با ،روستایی جوانان بین در مجازی فضای اثرات که

  است. انجامیده هویتی یدگردیس

 و مطلوب خویشتن ۀارائ فرصت مجازی، فضای در افراد که گفت توان می ،مجموع در

 دنیای در فرد ۀصحن پشت تواند می که خودهایی ،دارند اختیار در حدودی تا را خود آل ایده

، بدین مجازی فضای باشند. وی ۀصحن جلوی و صحنه پشت واقعیات از ترکیبی با واقعی

 هاآن ۀصحن پشت حکم در هم و دیگران و خود صحنۀ جلوی حکم درهم  تواند می مفهوم،

 و صحنه پشت بین مداوم آمدو رفت و متفاوتگاه  های نقش اجرای که است بدیهی البته باشد.

 ،کلی طور به اما کند؛ ایجاد کاربر برای هویت ناپایداری ای تا اندازه است ممکن صحنه جلوی

 تعامالت جریان در دیگری و خود بهتر شناخت و خود مطلوب نمایاندن برای مجازی فضای

 ما اختیار در را شایسته هایی فرصت ،جهانی ۀعرص در مختلف های فرهنگ با آشنایی و مجازی

 .دهد می قرار

 زیر شرح به کاربردی پژوهشی و پیشنهادهای ای پاره آمده، دست به های یافته به توجه با

 شود: می ارائه

 نسل یتیهو تحول روند بر یمجاز یفضاتأثیر ارزیابی  منظور به یطول یها پژوهش انجام -

  روستایی؛ های سکونتگاه در جوان

 محتوا، لیتحل مختلف یهاشیوه با همراه یفیک و یکم یبیترک روش به ییها پژوهش انجام -

 ویژه و به روستایی جوانان یتیهو یها مشخصه قیدق شناخت منظور به ....و باز مصاحبه

  ؛جوانان روستایی اجتماعی هویت بر ارتباطات و اطالعات هایفناوری اثرات

 مختلف ابعاد از کدام هر مختلف متغیرهای شناخت منظور به ترقیعم یها پژوهش انجام -

 ی؛مجاز و یواقع جهان دو در آنها سهیمقا و تیهو

 با ،و واقعی روزمره جهان ةویش همان به کنش و یواقع جهان همانند یمجاز یفضا رشیپذ -

 ینهادها یسو از ژهیو به نهیزم نیا در الزم یها یبخش  یآگاه و ها آموزش بر دیتأک

 و ؛یفرهنگ و یتیترب ،یآموزش
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شرح زیر  های مشابه به در پژوهش رو پیش های محدودیت زمینه دردر پایان، نکاتی نیز 

 :شایان یادآوری است

 لحاظ به پژوهش نشد نهیپرهز باعث خود که ،روستایی جامعه میان در تحقیق فرهنگ نبود -

 شود؛ می ها داده یآورگرد زمان

 و یواقع جهان دو در هاتیهو تفاوت با ارتباط در ژهیو هب مقاالت و منابع تیمحدود -

 ؛موضوع بودن روز به تازه و لیدل به یمجاز

های جوانان روستایی در دنیای واقعی و  بررسی هویت موضوع گیدیچیپ و گیگسترد -

 ؛فضای مجازی
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