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 مقدمه

در طول های فرهنگی سراسر جهان را است كه سنتگیری هویت، موضوعی موضوع شکل

گیری هویتت را  شناسی وجود دارند كه شکلهای بارز از اسطورهسازد. مثالزمان آینده می

(. مارستیا  2927 حستینی و طبتری،   كشتند )مکونتد  د سیری آكنده از خطر به تصویر متی مانن

نوجوانان مشخص كترده  ( چهار وضعیت یا حالت جداگانه را درباره رشد هویت در 2333)

است و نوجوانان سرانجام پتس از پشتت ستر نهتادن دوره ای از ستردرگمی، دنبالته روی از       

د و در محورهتای مختلت    دیگران و بحران زدگی مسیر اصلی زندگی خویش را باز می یاب

ل عمده كته نوجتوان   زند. اریک اریکسون معتقد بود یکی از مسائی میگزیندست به جهت

هتایی  ی است. به این معنی كته بایتد پرستش   شود مسئله تکوین هویت شخصو میبا آن روبر

پاسخ دهد. هر چند اریکستون اصتطالب بحتران     "مقصدم كجاست؟"و  "من كیستم؟"نظیر 

اور بتود كته   هویت را برای توصی  فرایند فعال توصی  خویشتن پیش كشید امتا بتر ایتن بت    

 ناپذیری از رشد روانی اجتماعی سالم است.  بحران هویت بخش جدایی

یا اواسط دهه سوم عمر حاصل شتود   ن شرایط بحران هویت باید در اوایلتریدر مطلوب

فراینتد بتا موفقیتت انجتام پتذیرد      تا فرد بتواند به مسائل دیگتر زنتدگی بدتردازد. وقتتی ایتن      

ای از هویت م یکدارچهاین معنی كه وی به مفهوگوییم فرد به هویت دست یافته است به می

ت و ارتباطتات، امتروزه   فناوری اطالعتا (.  2927، حسینی و طبریخویشتن نایل شده است )

فنتاوری  هتای زنتدگی را در برگرفتته و تحتوالت شتگرفی ایجتاد كترده استت.         تمامی جنبه

هتای  ها و مهارتش، روشها، دانجموعه ابزارها، ماشیناطالعات و ارتباطات عبارتست از م

(.  2331متار  استتون،   ها در ساختن یتا انجتام هتر چیتز یتا امتر بته خصتو  )        آناز اده استف

سیاستت جهتان را دستتخوش    انقالب ارتباطات و اطالعتات بته سترعت اقتصتاد، فرهنت  و      

تبتدیل متی كنتد. بتا استتفاده از      « دهکده جهانی»كند و جهان را عمالً به یک دگرگونی می

دهد در كمتترین  ای از كره زمین رخ میدر هر گوشهفناوری، رخدادهایی كه امکانات این 

 (.2927زمان به سراسر جهان مخابره می شود )شکفته، 
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كتتامدیوتر، در گستتترش فنتتاوری ارتباطتتات و نمتتاد آشتتکار آن   قابلیتتت پرتتتوان پدیتتد 

موج جدیدی از تحوالت عظیم و سازنده، به این معنا نیست كه كتاركرد ههنتی و   « اینترنت»

انسان، به رغم هجوم فرهنت  دیجیتتالی و آمتوزش الکترونیکتی، خاصتیت      خالقیت فکری 

هتای تاریتک و   گفت انگیتز اینترنتت، بایتد بته جنبته     خود را از دست بدهد. با همه مزایای ش

های رفتتاری،  اری از ناهنجاریآسیب های اخالقی، فرهنگی و تربیتی آن نیز اشاره كرد. بسی

هتتا، گتتم گشتتتگی نقتتش هتتا و هویتتت هتتا،  شپاشتتیدگی ختتانوادگی، فروپاشتتی ارز از هتتم

سرگردانی و سردرگمی اجتماعی و فرهنگی و صدها آفت دیگر برخاسته از شرایطی استت  

انتد و انتر ی بلعنتده    فرزندان را به حال خود واگذاشته كه خانواده بدون مراقبت و مدیریت،

فنتتاوری اینترنتتت، روب و روان آن هتتا را در معتترد تهدیتتد و تخریتتب قتترار داده استتت.    

بته نتوعی ارتبتاه چهتره بته چهتره را پشتت ستر          ICTیا به اختصتار   1اطالعات و ارتباطات

گذاشته است. در حقیقت انقتالب اطالعتاتی از طریتق دگرگتون ستاختن نحتوه پتردازش و        

مامی جامعه را متحول كترده،  ها، و به طور كلی تاری اطالعات، شیوه عملکرد سازماننگهد

 متدنی، معتافی  ) قرار داده و جامعه اطالعتاتی را ایجتاد كترده استت    ها را تحت تأثیر آگاهی

فناوری اطالعات و ارتباطات بتر   تبیین رابطه بیندر این پژوهش هدف اصلی بررسی (.2921

 باشتد. بته عبتارت دیگتر    نشگاه آزاد اسالمی واحتد رودهتن متی   بحران هویت دانشجویان دا

فناوری اطالعات و ارتباطتات چنتد درصتد    ال است كه مسئله پژوهش برای پاسخ به این سؤ

 ؟كندحران هویت دانشجویان را تبیین میاز واریانس ب

رد ( تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی را متو 2923) باقریو  جواهری

هتای اطالعتاتی و ارتبتاطی از نظتر كم تی و كیفتی، گستتره        بررسی قرار دادند. رشد فناوری

قترار داده   انسانی را بسط داده و اركان مختل  حیات اجتماعی را تحت تأثیر خودارتباطات 

نتت در بتین اقشتار    توان به كاربرد روزافزون امکانات موجود در اینتراست. در این راستا می

در بتین دانشتجویان   كنند، اما این پدیده اده میهای متفاوت از اینترنت استفمختل  با انگیزه

ای برخوردار است. دانشجویان عتالوه بتر انگیتزه تفتنن، سترگرمی و اشتتیا        از جایگاه ویژه
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های تحصتیلی و  آموزشی و یافتن فرصت -اهداف علمیآشنایی با دنیای ناشناخته، به خاطر 

فاده روند. به این دلیل مطالعه ی تتأثیرات استت  كاربران اصلی اینترنت به شمار میشغلی جزء 

هتای ارتبتاطی را آشتکار    ند بخشی از پیامدهای رواج فناوریتوااز اینترنت بر دانشجویان می

 سازد. فرضیات اصلی این پژوهش عبارتند از:

 استفاده از اینترنت با میزان سرمایه اجتماعی افراد رابطه مثبت دارد. -

 استفاده از اینترنت با میزان سرمایه انسانی افراد رابطه مثبت دارد. -

انجام شد. جمعیت آماری دانشتجویان دانشتگاه تهتران در    این پژوهش با روش پیمایشی 

سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری و در چهار گتروه تحصتیلی علتوم انستانی،     

گیتری طبقته ای   نفتر از آن هتا بتا روش نمونته     122ه علوم پایه، فنی مهندسی و هنر هستند ك

آمتده، فرضتیات    هتای بته دستت   مورد مصاحبه قرار گرفتنتد. یافتته   متناسب انتخاب شدند و

دهتد كته الگتوی استتفاده از اینترنتت بتا میتزان سترمایه         كند و نشان میپژوهش را تأیید می

 انسانی افراد رابطه ی مستقیم و معنادار دارد.

االن مورد بررسی قرار داد.  اینترنت بته مثابته   ستأثیر اینترنت بر هویت هم( 2921دوران )

در عرصته تعتامالت    ذاب و فراگیر بته سترعت جتای ختود را    یک امکان ارتباطیِ نوپدید ج

كند. این مقاله ماحصل پژوهشتی دستت اول استت كته بترای آزمتون تتأثیر        اجتماعی باز می

ویتت اجتمتاعی   اینترنت بر هویت هماالن انجام گرفته است. بدین منظور با اتکا بتر نظریته ه  

ویت هماالن مقیاستی ستاخته   گیری هبندی شد و برای اندازهتاجفل، فرضیة پژوهش صورت

گرفتت.  و اعتبار یابی شد. پژوهش در قالب طرحی مقطعتی بته روش شتبه آزمایشتی انجتام      

نفر( از دانشجویان دانشگاه تهران تکمیتل شتد كته بته      931ای )پرسشنامه نهایی توسط نمونه

ابقه بنابر داشتن یتا نداشتتن ست    نروش غیراحتمالیِ سهمیه ای انتخاب شده بودند. پاسخ گویا

نفتر( تقستیم شتدند. فرضتیه      221نفتر( و شتاهد )   222كاربری اینترنت به دو گروه آزمتون ) 

وایت نی و رگرسیون چند متغیری آزمون گردید كه تأیید نشد.  -پژوهش با دو تکنیک من

نتایج حاصل و جانبی پژوهش، به همراه دالیل عدم تأیید فرضیه پتژوهش بته تفصتیل متورد     

گیرند. از جمله نتایج جتانبی ایتن كته میتان هویتت همتاالن زنتان و        بحث و بررسی قرار می 
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مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ دیگر آن كه هویت همتاالن بتا متوستط وقتت صترف      

 های ویدیویی رابطه مثبت و معناداری داشت.ه در شبانه روز برای تماشای فیلمشد

هویتت   اینترنت بر برخی از ابعادثیر أت( موضوعی با عنوان 2923)  رفعت جاه و شکوری

ا هویتت ختانوادگی و هویتت شخصتی( را بت     اجتماعی )از جمله هویت دینی، هویت قومی، 

میتان   استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شتهر ستنندج در  

از اینترنتت   هكردند و آنهایی كت میدو گروه از دختران، یعنی آنهایی كه از اینترنت استفاده 

دهد كه میتان  مطالعه و تحلیل یافته ها نشان میاین  .كردند، صورت گرفته استاستفاده نمی

هویت قومی، هویت ختانوادگی و هویتت شخصتی     به لحاظ هویت دینی، دو گروه مذكور

دارد و هویت دینی، قومی و خانوادگی و هویتت شخصتی در افتراد    د تفاوت معناداری وجو

گروه دوم از قوت كمتری برخوردار بتود. بته نظتر متی رستد ایتن        به افراد گروه اول، نسبت

های سنتی در فرایند هویت ستازی و از ستوی   ثیر كانالأت موضوع از یک سو نشانگر كاهش

هتا نشتان   . همچنین یافتهیابی در عصر جدید استهای هویتهلفؤدیگر بیانگر تحول كیفی م

وده كته از  كنند ضعی  تر از كسانی بت ت استفاده میكسانی كه از اینترن داد كه هویت قومی

 كنند.این وسایل استفاده نمی

موضتوعی بتا عنتوان تتأثیر      (2921، به نقل از معتافی متدنی،   2921)  حمیرا ارشلو رابری 

رسانه های الکترونیک )نظیتر اینترنتت و محتیط هتای مجتازی( بتر هویتت و ستالمت روان         

تحقیق ایشان در متورد   .مورد مطالعه قرار داده استرا  روهی از دانشجویان دانشگاه تهرانگ

های الکترونیکی نظیر اینترنت و محیط های مجازی بر ستالمت روان گروهتی از   تأثیر رسانه

انجام شده است. برای این منظور تعداد   29-21دانشجویان دانشگاه تهران است كه در سال 

هتران انتختاب شتدند. روش تحقیتق     گاه تنفر از دانشجویان دانشکده فنی مهندسی دانش 222

پس آزمون همراه با گروه كنتترل بتود. متغیتر مستتقل      –آزمایشی به روش پیش آزمون شبه

این پژوهش میزان استفاده از اینترنت در سه سطح )كم، تقریباً زیاد و زیتاد( و متغیتر وابستته    

هتا  ه و تحلیتل داده ان است. برای تجزیت تغییر هویت ملی، مذهبی و هویت خود و سالمت رو

، تحلیل واریانس یتک طرفته و ضتریب     T- testهای آماری توصیفی و استنباطی )از روش

های هویت، هویت ملی و همبستگی پیرسون( استفاده شد. در مرحله پیش آزمون ابتدا تست
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مذهبی و ستالمت روان بتر روی گتروه نمونته اجترا شتدند. ستدس بتا استتفاده از پرسشتنامه           

هتای  دند؛ گروهی كه از اینترنتت و محتیط  فردی گروه نمونه به سه گروه تقسیم شاطالعات 

مجازی تقریباً زیاد استفاده  می كنند و گروهی كه از اینترنت و محیط های مجازی به طتور  

سال بعد از گروه نمونه پس آزمون به عمل آمتد. نتتایج    زیاد استفاده نمی كنند. حدود یک

مذهبی و هویت خود و بر ستالمت روان   –بر متغیر در هویت ملی  نشان داد كه استفاده زیاد

تأثیر منفی دارد. یعنی هر چته تجربته استتفاده بیشتتر باشتد دگرگتونی در هویتت بیشتتر و از         

 شود.شخص كاسته میسالمت روان 

موضوعی با عنوان بررسی رابطه استتفاده   ( 2921، به نقل از معافی مدنی، 2929) عباسی 

. با كاربرد روش پیمایش و مورد مطالعه قرار داده استو هویت دینی كاربران را از اینترنت 

شهر تهران  نفر از كاربران باالی پانزده سال در 2123با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 

)در جامعته آمتاری    ) در جامعه آماری خانوار ( و هدفمندای گیری خوشهكه از طریق نمونه

هتای  درصد انتخاب، اطالعات و داده 31و ضریب اطمینان  21/2 خطای( با سطح كافی نت

) بتا   ایهتا از اعتبتار ستازه   ی گردید. جهتت احتستاب اعتبتار شتاخص    آورمورد نیاز را جمع

هتا از ضتریب آلفتای    حلیتل عامتل(، همچنتین جهتت احتستاب روایتی شتاخص       استفاده از ت

دهد كته در گتام   یافته های تحقیق نشان میده است. كرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده ش

های تحقیق؛ متغیرهای مد ت استفاده كتاربران از اینترنتت، میتزان استتفاده     اول آزمون فرضیه

كاربران از اینترنت، مشاركت و فعتال بتودن كتاربران در استتفاده از اینترنتت، واقعتی تلقتی        

اجتمتاعی كتاربران و    -صتادی كردن محتوای سایت ها از سوی كاربران اینترنت، پایگتاه اقت 

اند. همچنتین  با هویت دینی كاربران نشان داده داری رایزان تحصیالت كاربران رابطه معنیم

درگتام  متغیر نوع استفاده كاربران از اینترنت رابطه معنی داری را با متغیر وابسته نشتان نتداد.   

د ت استفاده كاربران های تحقیق در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مدوم آزمون فرضیه

از اینترنتتت، واقعتتی تلقتتی كتتردن محتتتوای ستتایت هتتا از ستتوی كتتاربران اینترنتتت، پایگتتاه   

اجتماعی كاربران رابطه و تأثیر معنی داری را با متغیر وابسته تحقیق نشان داده اند  -اقتصادی

كته در  درصد از واریانس و تغییرات هویت دینی كاربران را تبیین كردند،  19و در مجموع 

د. گتذاری بتر هویتت دینتی كتاربران برختوردار بودنت       میان متغیرهای مد ت استفاده تأثیراین 
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هتای تحقیتق در بختش تحلیتل مستیر متغیرهتای متد ت        همچنین درگام دوم آزمتون فرضتیه  

استفاده كاربران از اینترنتت، میتزان استتفاده كتاربران از اینترنتت، نتوع استتفاده كتاربران از         

و هدف كاربران در استفاده از اینترنت، مشاركت و فعال بتودن كتاربران در    اینترنت، انگیزه

های اینترنت از سوی كتاربران، پایگتاه   ت، واقعی تلقی كردن محتوای سایتاستفاده از اینترن

اجتماعی كاربران و میزان تحصیالت كاربران بر هویت دینی تأثیرگذار بودند. بتا   -اقتصادی

استفاده كاربران از اینترنت به صورت مستتقیم، متغیرهتای میتزان     این تفاوت كه متغیر مد ت

استفاده كاربران از اینترنت، نوع استفاده كتاربران از اینترنتت، انگیتزه و هتدف كتاربران در      

زان تحصیالت استفاده از اینترنت، مشاركت و فعال بودن كاربران در استفاده از اینترنت و می

های اینترنت از های واقعی تلقی كردن محتوای سایتمتغیرمستقیم و كاربران به صورت غیر

به صورت مستقیم و هم به صتورت  اجتماعی كاربران هم  -سوی كاربران و پایگاه اقتصادی

 گذارند.یر میمستقیم بر متغیر وابسته تحقیق؛ یعنی هویت دینی كاربران تأثغیر

نتوان نقتش اینترنتت در    بتا ع  (2331، بته نقتل از متار  استتون،     2373)  پالنامایکل ك 

رفت كه میتزان استتفاده فزاینتده از    افسردگی نوجوانان انجام شد. دراین تحقیقات انتظار می

اینترنت با میزان برقراری ارتباه نامطلوب و درجات افسردگی مرتبط باشد. بدین منظتور در  

 انیشتناخت درمت  "كه به پدر  "آئورن بک"ب سنجش افسردگی مقیاسی این پژوهش از طر

آموز سال آخر دبیرستان، استفاده شده است. اساس طترب  دانش 23مشهور است، بر روی  "

هتای  طبقتات خاصتی از موقعیتت   های كلیدی افراد به یک سری واكنش "شناخت درمانی"

آمتوزانی را كته از   استت. در ایتن تحقیقتات دانتش     اضتطراب   كننده و بتر انگیزاننتد  افسرده

دو گروه كم مصرف و پر مصترف اینترنتت تقستیم كردنتد و      كردند، بهاینترنت استفاده می

ها از نظر برخی عوامل مانند: جنس، نژاد و جایگاه آنها را مورد مقایسه قرار دادند. این گروه

هتا را بتا استتفاده از    اجتماعی بتا یکتدیگر تفتاوتی نداشتتند. هتر كتدام از گتروه        -اقتصادی 

نتایج تحقیقتات نشتان    فسردگی مقایسه كردند.های مستقل از نظر سطوب ارتباطی و اآزمون

آمتوزانی  ینترنتت داشتتند در مقایسته بتا دانتش     ی كمتتری از ا آموزانی كه استفادهداد، دانش

ای بهتر با خانواده و دوستانشان دارنتد.  ها، به طور چشمگیر رابطهگروه دوم یعنی پر مصرف

ه كننتده اینترنتتی از نظتر میتزان     ولی هیچ تفاوت قابل مالحظه ای بین ایتن دو گتروه استتفاد   
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توان گفتت كته استتفاده كمتتر از اینترنتت      افسردگی وجود نداشت. با توجه به این نتایج می

متا دقیقتاً   شود كه نوجوانان با خانواده و دوستانشان ارتباه بیشتتری داشتته باشتند، ا   باعث می

 هایی كه در این راستا وجود دارد، پاسخ داد.الؤتوان به سنمی

 ش رو

تشتافی استت كته بتر استاس نظریته       این مطالعه یک پتژوهش میتدانی از نتوع كاوشتی یتا اك     

آید. هدف ایتن  سازی به حساب میک بنا شده و تحقیق در حوزه آزمونسنجی كالسیروان

باشتد.  متی  تحقیق، نرم یابی و سنجش میتزان روایتی و اعتبتار پرسشتنامه هویتت دانشتجویان      

 دانشگاه آزاد اسالمی كه در ستال تحصتیلی   كلیة دانشجویانماری این تحقیق شامل جامعه آ

 حتداقل  جتدول  از آمتاری  نمونته  حجتم  برآورد باشد.مشغول به تحصیل هستند می 23 -32

 ایت  21/2 (a)ی داریمعنت  ستطح  بتا  متفتاوت  هیفرضت ی ها آزمونی برا كل نمونهی ها اندازه

 جتدول  باستتناد . گردید  استفاده   کیاولنج استفن 1/2 و 7/2 سطح دری آمار توان و 22/2

 همکتاران،  و نصتر  ترجمته  ،یفیك وی كم قیتحقی ها روش كتاب از جدول نیا)   شده یاد

 نمونته  حجتم  ،(  است شده اخذ 919 و 911 صص  سمت، وی بهشت دیشه دانشگاه انتشارات

ی خطتا  كتاهش  به توجه با و  (a = 2/21)ی آلفا و 1/2ی آمار توان و كوچک اثر اندازه با

. شتد  خواهند انتخابی آمار نمونه عنوان به تعداد نیا كه باشدیم نفر 923 حد در اول، نوع

 روش طریتق  از آماری نمونه عنوان به نفر 122 نهایت در ها نمونه ریزش احتمال منظور به و

بته   جامعه ) تعداد دانشجویان هر گروه به عنتوان طبقته(   حجم با متناسبی اگیری طبقهنمونه

 .شدند زیرانتخابشرب 

 . توزیع فراوانی پاسخ دهندگان1جدول 

 درصد نمونه درصد جامعه گروه

 11 132 92/11 22113 علوم انسانی

 21 72 73/29 1717 علوم پایه

 11 212 91/11 1211 فنی ومهندسی

 22 12 19/3 2329 هنر و معماری

 222 122 222 23332 جمع
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ای به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته و به تدوین فرضیه بر اساس روش كتابخانه 

. پس از آن بر پایه مطالعه میدانی پس از تهیه و تنظیم فرم نهایی پرسشنامه، گردیدها اقدام 

به طور حضوری روی دانشجویانی كه به طور تصادفی از گروه های تحصیلی مختل  

معافی  هویت دانشجویان هاین تحقیق پرسشنام د استفاده درابزار مور. گردیداجرا  وانتخاب 

سؤال بوده كه با   12 الزم به هكر است كه پرسشنامة حاضر شامل .باشدمی( 2921مدنی )

شود. همچنین، پرسشنامة گیری میطی  لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، كم( اندازه

 3اسالمی سؤاالت  ، هویت1تا  2)ایرانی( سؤاالت هویت ملی مقیاس خرده 1حاضر شامل 

ضریب  باشد.می 12تا  23االت و هویت جنسی سؤ 21تا  22، هویت قومی سؤاالت 22تا 

گزارش شده است. به منظور برآورد روایی همگرای  23/2آلفا برای این پرسشنامه در حد 

به طور  (2321می یر، هویت )( این پرسشنامه همراه با پرسشنامه ابعاد 2921پرسشنامه مدنی )

نفر از پاسخ دهندگان كه به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد.  91زمان روی هم

دهد كه از نشان می (r = 2/737 , p < 2/22 )همبستگی كل پرسشنامه این دو پرسشنامه 

 روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است.

 نتایج

 N= 544  های توصیفی نمره دانشجوهاشاخص. 2جدول 
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 122/2 22/1 221/2 232/2 222 13 93/7 72 12/33 هویت

های شاخص ،های دانشجوها در هویتساس جدول فو  در خصو  توزیع نمرهبرا

ونه نرمال یا نزدیک به نممختل  توصیفی آنها نشان می دهد كه توزیع نمره های گروه 

( از 79/2. چرا كه نسبت محاسبه شده )نسبت كجی بر خطای معیار كجی = نرمال است

كوچکتر است و می توان نتیجه گرفت كه توزیع داده ها با توزیع نرمال  Z=  33/2مقدار 
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 ، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق می توان از آزمونندارد. بنابراینتفاوت معنی داری 

 های پارامتری استفاده كرد . 

های پژوهش از روش مدل ها و پاسخ به پرسشدر پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده

گیری روابط علی میان های اندازهیابی معادالت ساختاری استفاده شده است كه با ارائه مدل

 . متغیرها مورد بررسی و مقدار واریانس تبیین شده نیز درهر مدل مشخص شده است

برای برآورد  maximum likelihoodدر این پژوهش، از روش پیشینه احتمال 

(، شاخص x1/df(، شاخص نرم شده مجذور كای )x1مدل، و از شاخص مجذور كای )

(، شاخص تعدیل شده برازندگی GFI(، شاخص برازندگی )CFIبرازندگی تطبیقی )

(AGFI( و جذر برآورد واریانس خطای تقریب )RMSEA برای بررسی چگونگی بر )

 ها استفاده شده است. ارزش مدل با داده

كند، برازش مناسب مدل داللت میی از لحاظ آماری معنادار نباشد بر اگر مجذور كا

های بزرگتر معموالً معنادار است و از این رو شاخص مناسبی برای اما این شاخص در نمونه

سازد كه ( خاطر نشان می1221(. گیلز )2322، گردد. )كوهنررسی برازش مدل تلقی نمیب

دهد. مقدار بزرگتر از باشد برازش قابل قبولی را نشان نمی 9بزرگتر از  x1/dfاگر نسبت 

برای شاخص  22/2و مقدار كوچکتر از  AGFI , GFI , CFIهای برای شاخص 32/2

RMSEA  ،(. 2927بر برازندگی مناسب و مطلوب داللت دارد )تقی لو 

 هاتحلیل توصیفی داده. 3 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11/9 11/27 هویت ایرانی

 39/1 73/23 هویت اسالمی

 32/9 99/27 هویت قومی 

 91/9 23/12 هویت جنسی
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 پژوهشسؤال 

قومی و جنسی دانشجویان  آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر هویت های ایرانی، اسالمی، 

همانطور كه گفته شد برای پاسخ از روش مدل یابی معادالت ساختاری  گذارد؟تأثیر می

گیری های برازندگی مدل اندازهاستفاده شده است. بنابراین مدلی تدوین و سدس شاخص

گیری، پنج نشانگر متغیرهای گیرد. در این مدل اندازهمورد محاسبه و ارزیابی قرار می

 كنند.گیری می( را اندازهF2) ی و جنسی، اسالمی، قوممکنون هویت ایرانی 

 

 (F1) ، اسالمی، قومی و جنسی* مدل اندازه گیری متغیرهای مكنون هویت ایرانی 

از روش  ، اسالمی، قومی و جنسیگیری متغیرهای مکنون هویت ایرانیبرای اندازه

های اصلی استفاده گردید و نتیجه این آزمون نشان داد كه به ترتیب تحلیل عاملی با مؤلفه

 13/ 22، درصد از واریانس هویت ایرانی  12/ 97فناوری اطالعات و ارتباطات در كل 

درصد  11/93هویت قومی و درصد از واریانس  22/17هویت اسالمی، درصد از واریانس 

 كند.را تبیین می جنسی از واریانس هویت

 های برازندگی مدل اندازه گیریشاخص. 5 جدول

 df1x RMSEA GFI AGFI CFI/متغیرها      
 323/2 732/2 312/2 271/2 21/1هویت ایرانی 

 321/2 392/2 313/2 232/2 12/1هویت اسالمی 

 322/2 322/2 329/2 222/2 33/1هویت قومی 

 329/2 312/2 312/2 272/2 31/1هویت جنسی 
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اگر چه هیچ قانون روشنی درباره ارزش قابل قبول مجذور كای نرم شده وجود ندارد با 

را نشان دهند.  9این وجود اغلب صاحب نظران مجذور كای نرم شده كوچکتر از 

(. مجذور كای نرم شده برای مدل 1221كنند )گیلز، برازندگی مناسب مدل تلقی می

كننده برازندگی قابل قبول مدل با داده باشد كه بیانمی 21/1 گیری دراین پژوهشاندازه

باالی  GFI،  22/2زیر  RMSEAها هم مقادیرمناسب در حد )است. برای دیگر شاخص

32/2 ،AGFI  و  32/2باالیCFI  ال اول به استناد جدول ر سؤد باشند. ( می32/2باالی

ها با مدل برازش مناسب دادهدهنده ( نشانAGFI=  73/2فو  همه مقادیر )به جز 

یت توان گفت بین فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر مکنون هوباشند. در نتیجه میمی

به استناد جدول فو  همه مقادیر   های دوم، سوم و چهارم،ایرانی رابطه وجود دارد. در سؤال

گفت بین فناوری  تواندر نتیجه میباشند. ها با مدل مینشان دهنده برازش مناسب داده

 اطالعات و ارتباطات و متغیرهای مکنون هویت اسالمی، قومی و جنسی رابطه وجود دارد.

 نتیجه گیری

ر دارد. بر بر هویت ایرانی تأثی فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس نتایج بدست آمده

ویان، شود كه برای تقویت هر چه بیشتر هویت ایرانی در دانشجهمین اساس پیشنهاد می

نحوه ارتباه با دیگران مبتنی بر فرهن  و رسوم احیاى نقش خانواده،  وبالگ نویسان به

 همچنین های اینترنتی بدردازند.و زبان ایرانی در سایت ، تأكید بر هویت ملىگذشتگان

بر هویت اسالمی تأثیر دارد. بر همین اساس پیشنهاد می شود  فناوری اطالعات و ارتباطات

باورهاى  یاحیا بر تقویت هر چه بیشتر هویت اسالمی در دانشجویان، تأكیدكه برای 

استفاده درست از فناوری های نوین بر اساس با ترویج فرهن  در جوانان و  بنیادین دینى

و معرفی بیشتر  هایى كه با این باورها در تقابل استو سیاست ها، به حذف برنامهاسالم

ن تشویق دانشجویان به ساخت ن و دینداری و همچنیكه در حوزه های دیهایی وبالگ

ر تأثی نیز بر هویت قومی فناوری اطالعات و ارتباطات .اقدام كرد هایی در این زمینهوبالگ

ر هویت قومی در شود كه برای تقویت هر چه بیشتدارد. بر همین اساس پیشنهاد می

ی ادبیات محلی خود و عرفها خواست كه تحقیقاتی را  به منظور مدانشجویان، از آن
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های قومی خویش و نوع سبک پوشش و لهجه خود بدردازند و به صورت همایش اسطوره

بر هویت جنسی  فناوری اطالعات و ارتباطات و در نهایت اینکه در دانشگاه ارائه دهند.

شود كه برای تقویت هر چه بیشتر هویت جنسی در ر دارد. بر همین اساس پیشنهاد میتأثی

های جنسی خویش از طریق اساتید، آگاهی دادن افراد به وظای  و نقشیان، دانشجو

مجالت و سایت های معتبر و همچنین ایجاد كارگاه های آموزشی با استفاده از اساتید 

مجرب برای آشنا ساختن دانشجویان با ایجاد تعادل در روابط اجتماعی با جنس مخال ، 

  بدردازند.

همسو و  (2923) رفعت جاه و شکورینتایج حاصل از این نتیجه گیری با تحقیق 

 به لحاظ هویت دینی، دهد كه میان دو گروه مذكوراین مطالعه نشان می باشد.همخوان می

دارد و هویت د هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی تفاوت معناداری وجو

گروه دوم از  افراد گروه اول، نسبت به افراددینی، قومی و خانوادگی و هویت شخصی در 

ثیر أت رسد این موضوع از یک سو نشانگر كاهشت كمتری برخوردار بود. به نظر میقو

های هلفؤهای سنتی در فرایند هویت سازی و از سوی دیگر بیانگر تحول كیفی مكانال

ی كسانی كه از . همچنین یافته ها نشان داد كه هویت قومیابی در عصر جدید استهویت

در  كنند.وده كه از این وسایل استفاده نمیاینترنت استفاده می كنند ضعی  تر از كسانی ب

همسو و  2921ادامه،  نتایج حاصل از این نتیجه گیری با تحقیق حمیرا ارشلو رابری 

 –باشد. نتایج این تحقیق نشان داد كه استفاده زیاد بر متغیر در هویت ملی همخوان می

مذهبی و هویت خود و بر سالمت روان تأثیر منفی دارد. یعنی هر چه تجربه استفاده بیشتر 

همچنین نتایج باشد دگرگونی در هویت بیشتر و از سالمت روان شخص كاسته می شود. 

با عنوان بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی  2929این تحقیق با پژوهش عباسی 

های تحقیق نشان می دهد كه متغیرهای مد ت استفاده یافتهی باشد. كاربران نیز همسو م

كاربران از اینترنت، میزان استفاده كاربران از اینترنت، مشاركت و فعال بودن كاربران در 

ها از سوی كاربران اینترنت، پایگاه نت، واقعی تلقی كردن محتوای سایتاستفاده از اینتر

با هویت دینی  داری رازان تحصیالت كاربران رابطه معنییاجتماعی كاربران و م -اقتصادی

درصد از واریانس و تغییرات هویت دینی كاربران  19اند و در مجموع كاربران نشان داده
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را تبیین كردند، كه در این میان متغیرهای مد ت استفاده تأثیرگذاری بر هویت دینی 

 كاربران برخوردار بودند.

ی علمی نظامی است از یست اینطور مطرب كرد كه متدولو باها میتدر بحث محدودی

شود و ادعاهای علیه آن مورد ارزشیابی های روشن كه پژوهش بر آن بنا میقواعد و روش

و روش ها به گونه مستمر قرار می گیرد. این نظام نه بسته و نه خطا ناپذیر است. بلکه قواعد 

ار، یعنی تکرار یک نوع پژوهش به وضعیتی یابد. تجدید و تکرشود و بهبود میاصالب می

مشابه با صورت نخستین، خواه به وسیله همان پژوهشگر و یا به وسیله پژوهشگران  كامالً

دیگر، محافظی علیه خطاهای غیر عمد است. بنابراین، پژوهش علمی مستلزم تردید منظم و 

و منتقد سرسخت پژوهش  نگردد میمنطقی است، و پژوهشگر همواره به نتایج به دیده انتقا

درصد  222خود و دیگران است. از دیگر سو، دنیایی كه برای مطالعه به ما داده شده دنیای 

ندارد كه به ما اجازه دهد  درست یا نادرست نیست یعنی هیچ آزمون آماری وجود

ی از آنجا كه نتایج این مطالعه بستگ درصد قاطعیت و اطمینان رد كنیم. 222ای را با فرضیه

های ما با مدل یا تفاده قرار گرفته، ممکن است دادهبه چهارچوب نظری دارد كه مورد اس

ژوهش توان جز محدودیت پتایج متفاوتی ارائه كند و این میچهارچوب نظری دیگری ن

شود مدل بهتری با متغیرهای بیشتری و در جامعه بزرگتری ارائه باشد. از این رو پیشنهاد می

 ار گیرد.   و مورد بررسی قر
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