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 چکیده

در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده اند و جوانان زیادی عضو 

این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان 

نند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده ای ایفا می ک

شمار می آیند. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با هویت ملی و دینی و 

با استفاده  روش تحقیق همبستگی است وکرمان صورت گرفته است.  1سالمت روان دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه 

شهرستان کرمان  مشغول به 2ناحیه کلیه دانش آموزن متوسطه  شاملپرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری  ابزاراز

نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی اطالعات  364تحصیل هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان

ق نشان می دهد که از میان متغیرهای زمینه ای؛ متغیرهای سن، جنس، مقطع جمع آوری شده اند. یافته های تحقی

تحصیلی و قومیت با هویت جمعی و سالمت اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد 

شبکه های اجتماعی که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از 

مجازی عضویت در گروه هاو نوع اخبار با ابعاد هویت ملی و دینی و سالمت رواناز نظر اضطراب و افسردگی و نشانه های 

 جسمانی و کار کرد اجتماعی   رابطه معناداری دارند.

: شبکه های اجتماعی مجازی،هویت ملی ،دینی، سالمت روانها کلید واژه  

 مقدمه

 وهمین انددرآورده ای دهکده صورت رابه جهان همراه وتلفن اینترنت ازقبیل ارتباطی های شبکه کنونی دردوران

 فضابرای دراین مردم. باشندودریکدیگرتأثیربگذارند  بایکدیگردرارتباط راحتی ومتعددبه متنوع های هویت شده امرباعث

 هرفرهنگی ل آزادی یابندودرکما حضورمی متنوع های دربازارفرهنگ راحتی به نیستند،بنابراین عبورازمرزهانیازمندگذرنامه
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 رسندوگاهمی تعالی اوج به گاه طورهمزمان به مردم1جهانی دهکده دراین گفت توان می گزینند؛بنابراین بخواهندبرمی راکه

 صانع پور،) دارد کمتری مکانا فضای هویت پایداردرچنین نیتعی درنتیجه،. کنند می انسانیت نزول سطح ترین پایین به

 به تعاملی هادرارتباطیاندوتعددگفتماندرآورده ای دهکده صورت رابه جدیدجهان ارتباطی وسایل همچنین (.118: 1390

. قرارمیدهد شتابگری تحوالت انسانهارادرمعرض وجمعی فردی امرهویت شوندواین منجرمی ها،افکاروتمایالتایده انتقال

صورت  کامپیوتری ارتباطات شکل به تعامل درآن که مجازی فضای) 2سایبرنتیک درفضای تعامل کنندکه می استدالل برخی

بادرهم شکستن مرزهای مرسوم گروهی ومتعاقب آن تغییردربرجستگی نسبی نیازبه تشابه وتمایز،بیشترین ( پذیردمی

به معنای پنهان داشتن هویت که های تعامل می گذاردوازسوی دیگر،گمنامی یاجعل نام تأثیررابرهویت اجتماعی طرف

 (.1998جونز،  ) درنتیجه معنای هویت اجتماعی تأثیردارد

دنیای . اندنیستند،بلکه به شّدت آسیب پذیروشکننده مرزهای نفوذناپذیربین مقوالت وگروههای هویتی،دیگرمستحکم

امروزه،وسایل نوین . زندگی استاحساس هویت،فرایندمعنابخشی ومعناسازی در. ارتباطات پیش آهنگ این تغییرات است

هاازمکان،فضایی انحصاری که دراختیارجوامع بامتحول ساختن فضاوزمان وجداکردن آن3ارتباطی وفرایندجهانی شدن

هابودتاهویت سازی کنند،ازبین برده ودرنتیجه توانایی جوامع درهویت سازی وهویت یابی افرادرابه میزان وفرهنگ

به بیان دیگر،درگذشته پیوندتنگاتنگ فضا،زمان وفرهنگی امکان وسرزمین معین،نیازهای . بسیارزیادی کاهش داده است

کردوانسانهادردنیای کوچک،محدود،پایدارومنسجم به هویت ومعنای موردنیازخوددست هویتی افرادرابه خوبی تأمین می

گی اجتماعی،آن دنیاهارابه شدت متزلزل باپاره کردن این پیوندونفوذپذیرکردن وفروریختن زند4یافتند،ولی فضای مجازیمی

 (.28: 1389 عباسی قادری وخلیلی کاشانی،) ساخته است

می باشدکه باتوجه به این که جهان 5پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی نوظهور و یکی ازوسایل ارتباطی جدید

وت رامیسرساخته است همچنین هاوهویت های متفارافشرده تروارتباط اجتماعی بین افرادازکشورهای مختلف بافرهنگ

دتأثیرهای زیادی برهویت و نمی توانو  شبکه های اجتماعی به فضایی تبدیل شده اندکه افراددراینجاتاحدودی آزادی دارند

درچندسال اخیرشبکه های اجتماعی مجازی بامحبوبیت کم (.117:1391امینی واکبری،) سالمت  افرادایجادکند.

هانفرازسراسردنیادراین شبکه هاعضویت دارندوروابط انسانی،نوع طوری که میلیون نظیرجهانی روبه روشده اندبه

همکاری،وابستگی حرفه ای وبسیاری اموراجتماعی،فرهنگی،سیاسی واقتصادی رادربستراین شبکه هاایجادیادنبال می 

ی بیش ازیک فضای کنند؛بنابراین به لحاظ گستره کاربری میتوان گفت که درفضای شبکه های اجتماعی مجازی چیز

برخی معتقدندکه یک بافت اجتماعی جدیددرحال ساخته شدن است ونیازداردکه مافناوری . اطالعاتی جهانی وجوددارد

ی کنترل نشده از اینترنت استفاده(.2002:2اندرسون،) رابه منظورکارکردی کردن خدمات تحت وب به رسمیت بشناسیم

آموز را در معرض خطر اثرات مضر آن بر تکامل فیزیکی، ل تلفن همراه باشد دانشها از قبیویژه وقتی با دیگر فناوریبه

اضطراب ،افسردگی ،عالئم و نشانه های جسمانی توان به مشکالت ها میدهد. که از آنروانی قرار میسالمت اجتماعی و 
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ارتباطی در خانواده و اعتیاد  های اجتماعی، مشکالتبینایی، صدمات سیستم اسکلتی، چاقی، اثر بر مهارتمانند ضعف 

 الکترونیکی اشاره کرد.

د و اینکه هر با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی مجازی در عصر حاضر که با محبوبیت بی نظیر جهانی روبرو هستن

که اربران شبروز چندین هزار کاربر عضو این شبکه های اجتماعی مجازی می شود و همچنین با توجه به اینکه اکثریت ک

د و دانش می باشند و اکثریت دانش آموزان  عضو شبکه های اجتماعی مجازی می باشندانش آموز های اجتماعی مجازی 

مجازی بهتر با  آموزان هم با توجه به محیطی که در آن قرار دارند و دسترسی آسان تر به اینترنت و شبکه های اجتماعی

المت روان  هویت و سبا رند موضوع رابطه شبکه های اجتماعی مجازی سازوکارهای شبکه های اجتماعی مجازی آشنایی دا

اخته و اثرآن را تا در آن به اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی بر هویت ملی و دینی افراد پرد شده استرا انتخاب 

ر ادامه پیشینه د.  شودنیز بر سالمت روان از نظر مولفه هایی مانند اضطراب ،افسردگی و نشانه های جسمانی را بررسی 

 پژوهشی مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد:

که دربین "شبکه اجتماعی فیس بوک وهویت ملی جوانان "درپژوهشی باعنوان ( 1392) عدلی پور،قاسمی وکیانپور

دت زمان انجام دادندبه این نتیجه رسیدندکه بین م2وولمن1های کاستلز،هابرماسجوانان شهراصفهان وباتکیه برنظریه

عضویت،میزان استفاده،میزان مشارکت وفعالیت کاربران درفیس بوک وهویت ملی کاربران رابطه معنادارومعکوس وبین 

واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس بوک وهویت ملی کاربران رابطه معنادارومثبتی وجوددارد؛یعنی هرچه مدت زمان 

اربران درفیس بوک ازسوی کاربران افزایش پیدامی کندهویت ملی عضویت،میزان استفاده ومیزان فعالیت ومشارکت ک

مطالعه موردی ) "نقش شبکه های اجتماعی بر هویت "( در تحقیقی که با موضوع1391حکیمی ).کاربران ضعیف ترمی شود

رسید که  محلی شدن رابرتسون انجام داد به این نتیجه –روی فیس بوک و کاربران کرد( و با استفاده از نظریه جهانی 

محلی شدن دارد برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود  –ها تعریف جهانی جهانی شدن برای قومیت

که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده ای در 

ه به یافتن دوستان و هم فکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این را

که بااستفاده از تکنیک  "تأثیراینترنت برهویت ملی "درپژوهشی باعنوان( 1389) است.عباسی قادری وخلیلی کاشانی

ند،انجام نفرازکاربران باالی پانزده سال درشهرتهران که ازطریق نمونه گیری خوشه ای وهدفم 1266 پرسشنامه برروی

دادندبه این نتیجه رسیدندکه متغیرهای نوع استفاده کاربران ازاینترنت،انگیزه وهدف ومشارکت وفعال بودن کاربران 

اجتماعی کاربران رابطه –هاازسوی کاربران اینترنت وپایگاه اقتصادیدراستفاده ازاینترنت،واقعی تلقی کردن محتوای سایت

میزان تحصیالت، میزان استفاده از اینترنت و سابقه استفاده از اینترنت و هویت ملی  معنی داری باهویت ملی دارند و بین

بررسی تأثیررسانه های جمعی درگرایش به "درتحقیقی باعنوان ( 1390) رابطه معناداری وجود ندارد.نیازی وشفائی مقدم

نتایج این پژوهش نشان می دهدکه  .دانجام داده ان( 1390 مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان درسال)"هویت ملی

رابطه معنی داری ومثبتی بین استفاده ازتلویزیون وگرایش به هویت ملی ونیزرابطه معنی دارومنفی بین میزان استفاده 

ازماهواره واینترنت بامیزان گرایش به هویت ملی داردوهمچنین رابطه معنی داری بین نوع محتوای برنامه های مورداستفاده 

( در تحقیقی که 1391) اشتیاقی، علیزاده و کاظمیانیزیون،ماهواره واینترنت بامیزان گرایش به هویت ملی وجودداردازتلو
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مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران( انجام دادند وهدف اساسی ) "اینترنت و هویت دینی دانشجویان"با عنوان 

استفاده ازاینترنت وپایگاه اجتماعی اقتصادی کاربران دانشجوباهویت دینی مقاله حاضر،بررسی رابطه بین مدت،میزان،نوع 

بوده است.یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین مدت،میزان،نوع استفاده ازاینترنت وپایگاه اجتماعی اقتصادی 

(در پژوهشی با عنوان 1389) دهدانشجویان،رابطه معناداری و معکوسی بانوع هویت دینی آنان وجود دارد.احمد پور و قادر زا

انجام داده اند.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که هویت  "تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان"

دینی در تعامل با فضای سایبر تضعیف می شود و با افزایش میزان مصرف و دسترسی به اینترنت از برجستگی هویت دینی 

سته می شود. در میان ابعاد و شاخص های هویت دینی، فضای سایبر بیشترین تأثیر را بر ابعاد پیامدی و دانشجویان کا

تجربی و کمترین تأثیر را بر بعد شناختی هویت دینی دارد. همچنین معتقدند که هویت دینی دانشجویان با میزان فضای 

در جامعه چند  "نسبت هویت قومی و ملی "قی با عنوان( در تحقی1392امیرکافی و حاجیانی )سایبر رابطه معکوس دارد.

قومیتی ایران که در بین شش قوم کرد، لر، بلوچ، عرب، آذری و ترکمن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هر دو هویت 

یت قومی و ملی در میان اقوام ایرانی برجسته است. همچنین همبستگی میان احساس تعلق به قومیت و دلبستگی به مل

در کل نمونه مثبت است؛اما میزان رابطه و جهت آن در میان اقوام مختلف متفاوت می باشد. میزان هویت قومی قوم ترکمن 

بیشتر از سایر اقوام می باشد و قوم عرب کمترین میزان هویت قومی را دارد و همچنین قوم لر دارای باالترین میزان تعلق 

شبکه  "در تحقیقی با موضوع (1391) تعلق به هویت ملی را دارد.شهابی و بیات هویت ملی و قوم عرب هم کمترین میزان

به این نتیجه گیری رسیدند که از دیدگاه کاربران جوان، محیط شبکه های اجتماعی  "های اجتماعی مجازی و کاربران جوان

ها شود بلکه اکثر آناسی تلقی نمیمجازی مانند فیس بوک که کاربران جوان ایرانی زیادی در آن فعالیت دارند، فضایی سی

آورند. در حالی که برخی برای تسهیل روابط خود، احیای ارتباطات قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به آن روی می

های خانوادگی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با حضور در شبکه جبران می کنند که از محدودیت

( در پژوهشی که با 2012) 3و عثمان 2، نایان1تجربه جهان وطنی و آشنایی با دنیای مدرن است.اسماک شافعیمهمترین 

های فیس بوک که در بین دانشجویان مالزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند عنوان ساخته شدن هویت از طریق پروفایل

دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد؛و همچنین دریافت که  که ناامنی، همتا ادراکی و خود ارتقایی اغلب هویت آنالین

بازسازی و بازاندیشی می  4هویت آنالین به وسیله ارزش های اجتماع به همراه همتا ادراکی، ارتباط اجتماعی و محبوبیت

حت تر می شان از دانشجویان دختر راهایواقعیشود. همچنین دریافتند که دانشجویان پسر در به کاربردن پروفایل

( پژوهشی با عنوان ساخته شدن هویت در فیس بوک انجام دادند که این پژوهش براساس 2008) و همکارانش 5باشند.زاهو

های نفر انجام شده است. یافته های پژوهش فوق نشان می دهد که ساخته شدن هویت در محیط 63های فیس بوک حساب

های ی آنالین بی ناممتفاوت می باشد. همچنین دریافتند که حسابهامستعار بی نام از ساخته شدن هویت در محیط

( پژوهشی با عنوان ساخت هویت 2007) 6کلیکاربران در فیس بوک به طور مسلط بر نحوه ساخته شدن هویت تأثیر دارد.

های مه بخشدر فیس بوک انجام داده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که اگرچه افراد هویت های خود را در ه

سازند اما برساخت هویت کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی به خصوص فیس بوک مشهودتر است. زندگی بر می
                                                           
.1Asmaak Shafie 
2: Nayan 
3: Osman 

 
5: Zhao 
6:Kelley 
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( تحقیقی با عنوان فیس بوک وهویت انجام داده است به این نتیجه رسید که اگاهی هایی که کنشگران 2009) 1گراسموک

می کنند، باعث تغییر در هویتشان می شود و همچنین هویت  از حضور در فیس بوک به عنوان یک زیست جهان کسب

( در مطالعه به دنبال این هدف که چه چیزی در شبکه های اجتماعی 2008) 2جوینسونجهانی کاربران را شکل می دهد.

 وجود دارد که شخص را تحریک به ماندن در شبکه می کند، اقدام به مصاحبه با کاربران شبکه ها نموده و خصوصیات

شخصی، باورها، ارزیابی رفتار، نیازها و عوامل انگیزشی افراد را شناسایی کرده است. این مطالعه تعیین نمود که حفظ تماس 

 دلیل اصلی استفاده افراد از شبکه های اجتماعی است.

 روش 

هرستان ش 1احیه روش تحقیق در این پژوهش روش همبستگی است  .در این تحقیق کلیه دانش آموزان متوسطه دوم ن

ه تحصیل می باشند ،جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندکه مشغول ب 1396-1395کرمان که در سال تحصیلی 

نمونه گیری  نفرانتخاب شد.روش 364نفرمی باشد. حجم نمونه براساس فرمول مورگان  7590تعداد کل این دانش آموزان  

تفاده شده ی ساده  انجام گرفت. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اسدر تحقیق حاضر براساس نمونه گیری تصادف

 ده است است که در این پژوهش از پرسشنامه سالمت روان و هویت دینی و هویت ملی وشبکه های اجتماعی استفاده ش

 وسطت مقیاس این محتوایی و صوری روایی( 1391) مقدم شفائی و نیازی پژوهش .الف( پرسشنامه هویت ملی در

 آمده بدست 84/0 اخکرونب آلفای از استفاده با پرسشنامه این پایایی همچنین. است گرفته قرار تایید مورد مربوطه اساتید

توسط  )   (تایید شده است .و پایایی آن  هم1390ب( پرسشنامه هویت دینی روایی آن توسط ) سرمد و همکاران، .است

بدست آمده   913/0از آنجایی که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر (، 1391ی )در پژوهش مزینان(و1390سرمد و همکاران،

مورد  باشد و در سطح کاماًل مناسبی قرار دارد، بنابراین قابلیت اعتماد )پایایی( این پرسشنامه کامالً می 7/0و بزرگتر از 

ر برای کل  این پرسشنامه (،اعتبا1988لیامز )در بررسی گلدبرگ و ویج( پرسشنامه سالمت روان  باشد.تأیید و قابل قبول می

سشنامه از سه ( به منظور تعیین اعتبار این پر1390بدست آمده است.و به نقل از فتحی آشتیانی ) 95/0آلفای کرونباخ 

نیازی و شفائی  د( پرسشنامه شبکه های اجتماعی در پژوهش روش باز آزمایی،دو نیمه سازی و ثبات درونی استفاده نمود .

ین پایایی این ( روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. همچن1391مقدم )

، سواالت ها  بدست آمده است.در پژوهش حاضر پس از جمع آوری پرسشنامه 84/0پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

ی است انجام که مختص آزمون های آماری در علوم تربیت spssکد گذاری شده  و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 

 گرفت 

اده ها )دایره در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از جدول توزیع فراوانی درصدی ،استخراج نمودارهای صوری د

نظور بررسی استفاده شده است و در سطح تجزیه وتحلیل داده های استنباطی به م ای و ستونی ( و مقایسه های توصیفی

الت تحقیق ار آزمون خی رابطه بین متغییرها ،بررسی فرضیه ها ،پیدا کردن روابط معنادار و اثبات یا  رد آنها و پاسخ به سوا

 اده شده است.یا کای اسکوثر، درجه آزادی ،ضریب همبستگی اسپیرمن و کرامر استف  (x2)دو 

                                                           
1: Grasmuck 
2 :Joinson 
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 یافته ها 

در این راستا ابتدا به بررسی آمار بیان شده است.در این قسمت از مقاله ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی 

. ابعاد یا متغیرهای سالمت روان در این پژوهش، اضطراب، اختالل در کارکرد، پرداخته شدتوصیفی متغیر سالمت روان 

 باشند. نتایج حاصل از آمار توصیفی این متغیرها در جدول زیر آورده شده است.انی میهای جسمافسردگی و نشانه

ها، بعد شود، میانگین هر چهار متغیر باالتر از سطح متوسط بوده و از نظر آزمودنیمشاهده می 1گونه که در جدول همان

 باشند.امتیاز میدارای بیشترین امتیاز و متغیر اختالل در کارکرد دارای کمترین  افسردگی

 ، آمار توصیفی متغیر سالمت روان1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیرها و ابعاد مورد بررسی

4460/3 اضطراب  3300/0  17/2  33/4  

4100/3 اختالل در کارکرد  4065/0  89/1  33/4  

4870/3 افسردگی  3503/0  50/2  50/4  

های جسمانینشانه  4075/3  4573/0  00/2  25/4  

 

 

 آمار توصیفی متغیر سالمت روان، 1نمودار 

در این پژوهش جهت بررسی آمار توصیفی متغیر هویت دینی از متغیرهای، احساسی، اعتقادی، رفتاری، شناختی و پیامدی 

 استفاده شده است که در قالب طیف لیکرت تنظیم شده است. 
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 ، آمار توصیفی متغیر هویت دینی2جدول 

 هویت دینی پیامدی شناختی رفتاری اعتقادی احساسی 

 

 خیلی کم

 25 95 45 86 20 22 فراوانی

 8/6 06/26 36/12 6/23 4/5 04/6 درصد

 

 کم

 61 42 79 46 12 22 فراوانی

 75/16 53/11 7/21 6/12 2/3 04/6 درصد

 

 متوسط

 72 98 95 28 63 98 فراوانی

 7/19 92/26 09/26 6/7 3/17 9/26 درصد

 

 زیاد

 68 20 72 75 91 93 فراوانی

 6/18 4/5 78/19 6/20 25 5/25 درصد

 

 خیلی زیاد

 138 109 46 86 96 153 فراوانی

 9/37 94/29 63/12 62/23 3/26 03/42 درصد

 

 کل

 364 364 364 364 364 364 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

درصد دارای هویت  7/16درصد از دانش آموزان دارای هویت دینی خیلی کم،  8/6باال، با توجه به نتایج حاصل از جدول 

درصد دارای هویت دینی  9/37درصد دارای هویت دینی زیاد و  6/18درصد دارای هویت دینی متوسط،  7/19دینی کم، 

ت بررسی شود که توزیع نمونه های پژوهش، ابتدا الزم اسبرای انتخاب آزمون مناسب برای سنجش فرضیه باشند.زیاد می

اسمیرنوف است تا از -نرمال است یا خیر. مناسب ترین روش بررسی نرمال بودن داده ها استفاده از آزمون کولموگروف

ها ها، فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها اطمینان بیشتری حاصل گردد. برای بررسی نرمال بودن دادهنرمال بودن داده

بدست آید، در این  0.05شود. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی سنجیده می %95سطح اطمینان  نرمال است در

ها نرمال صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده

برای بررسی نرمال بودن توزیع نمونه استفاده شده که در اسمیرنوف -در این پژوهش از آزمون کولموگروف خواهد بود. 

 گزارش شده است. 3جدول

 ، سنجش رابطه ابعاد سالمت روان با تعامل در فضای مجازی3جدول 

داریسطح معنی متغیر  نتیجه آزمون 

./00 اضطراب  توزیع داده نرمال است. 

./03 اختالل در کارکرد  توزیع داده نرمال است. 

./00 افسردگی  توزیع داده نرمال است. 

های جسمانینشانه  04/.  توزیع داده نرمال است. 
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باشند. به عبارتی بین درصد نرمال می 5اسمیرنوف، تمامی متغیرها در سطح -با توجه به نتایج حاصل از آزمون کولموگروف

نتایج حاصل از برآورد رگرسیون  4جدول  داری وجود دارد.شبکه های احتماعی و متغیرهای سالمت روان رابطه معنی

دهد. به توجه به نتایج، بین آموزان نشان می های اجتماعی بر متغیرهای سالمت روان دانشحاصل از تاثیر پذاری شبکه

داری وجود دارد. به عبارتی افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی و تمامی متغیرهای سالمت روان رابطه مثبت و معنی

های جسمانی خواهد شد. در های مجازی باعث افزایش اضطراب، اختالل در عملکرد، افسردگی و نشانهاز شبکهدر استفاده 

 باشدمتغیر افسردگی و اضطراب می بین متغیرها ایشترین اثر پذیری مربوط به

 ، نتایج حاصل از برآورد رگرسیون4جدول 

 احتمال tآماره  مقدار متغیر

 00/0 35/3 24/1 اضطراب

 03/0 54/2 35/0 اختالل در مارکرد

 00/0 68/4 35/2 افسردگی

 04/0 25/3 25/0 های جسمانینشانه

 

 تحلیل نتایج اساس بر است. شده اشاره فضای مجازی با ارتباط در دینی هویت ابعاد و ها شاخص به 5 شماره جدول در

ست، آمده جدول این در که متغیری دو های ضای مجازی دینی، هویت ابعاد میان در که گفت توان می ا شترین ف  بی

 احساس کمترین گفت توان می بنابراین است. داشته شناختی بعد بر را تأثیر کمترین و رفتاری و پیامدی ابعاد بر را تأثیر

 تعلق و گرایش بیشترین دیگر سوی است. از شده ابراز دینی هویت رفتاری و پیامدی ابعاد به نسبت جوانان خاطر تعلق

 است.  فضای مجازی تعامل در دینی، هویت شناختی بعد به نسبت جوانان خاطر

 ، سنجش رابطه ابعاد هویت دینی با تعامل در فضای مجازی5جدول 

 تعامل در فضای مجازی ابعاد هویت دینی

 داریسطح معنی کای اسکوئر گاما مقدار کندال 

 03/0 16/10 -15/0 -08/0 احساسی

 15/0 9/14 -09/0 -05/0 شناختی

 02/0 6/8 -2/0 -08/0 اعتقادی

 00/0 08/14 32/0 13/0 رفتاری

 02/0 13/15 -24/0 -135/0 پیامدی

 درصد 10 که کند می بیان را مطلب این و است10/0برابر با تعیین ضریب شود، می مالحظه زیر جدول در گونه همان

 سطح به توجه با کنند. همچنین می تبیین معادله در موجود متغیرهای را کاربران دینی هویت تغییرات و واریانس از
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ست به معناداری ست، 05/0از  کمتر که آمده د ستقل بر متغیرهای که برد پی نکته این به توان می ا سته متغیر م  واب

 اند. داشته تأثیر دینی هویت یعنی

 ، ارتباط هویت دینی و فضای مجازی6جدول 

 داریسطح معنی شدهضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین

10/0 06/0 00/0 

 

 بحث و نتیجه گیری

رابطه بین فضای مجازی و اضطراب دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای مجازی 

جدول  با توجه به نتایج حاصل از کند.و اضطراب دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد و فرض مقابل است، می 05/0و چون کمتر از  00/0و با توجه به سطح احتمال  5-1

رابطه  داری از نظر آماری وجود داردشود. به عبارتی بین فضای مجازی و اضطراب دانش آموزان رابطه معنیآن پذیرفته می

نش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای مجازی بین فضای مجازی و اختالل در کارکرد دا

با توجه به نتایج و با  کند.و اختالل در کارکرد دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

فر رد و فرض مقابل آن پذیرفته توان نتیجه گرفت که فرضیه صاست، می 05/0و چون کمتر از  03/0توجه به سطح احتمال 

 داری از نظر آماری وجود دارد.شود. به عبارتی بین فضای مجازی و اختالل در کارکرد دانش آموزان رابطه معنیمی

رابطه بین فضای مجازی و افسردگی دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای مجازی 

با توجه به نتایج و با توجه به کند. یک عکس فرضیه یک را بیان می رابطه وجود ندارد و فرضیه و افسردگی دانش آموزان

شود. توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته میاست، می 05/0و چون کمتر از  00/0سطح احتمال 

رابطه بین فضای مجازی  از نظر آماری وجود دارد. داریبه عبارتی بین فضای مجازی و افسردگی دانش آموزان رابطه معنی

های های جسمانی دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای مجازی و نشانهو نشانه

با توجه به نتایج و با توجه به  کند.جسمانی دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

شود. توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته میاست، می 05/0و چون کمتر از  04/0ح احتمال سط

 داری از نظر آماری وجود داردهای جسمانی دانش آموزان رابطه معنیبه عبارتی بین فضای مجازی و نشانه

رضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای رابطه بین فضای مجازی و بعد احساسی دانش آموزان بررسی شد. ف

با توجه به نتایج  کند.مجازی و بعد احساسی دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد است، می 05/0و چون کمتر از  03/0حاصل از جدول زیر و با توجه به سطح احتمال 

داری از نظر شود. به عبارتی بین فضای مجازی و بعد احساسی دانش آموزان رابطه معنیض مقابل آن پذیرفته میو فر

رابطه بین فضای مجازی و بعد اعتقادی دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است  آماری وجود دارد.

با  کند.جود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان میکه بین فضای مجازی و بعد اعتقادی دانش آموزان رابطه و

توان نتیجه گرفت که است، می 05/0و چون کمتر از  02/0توجه به نتایج حاصل از جدول زیر و با توجه به سطح احتمال 
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بطه شود. به عبارتی بین فضای مجازی و بعد اعتقادی دانش آموزان رافرضیه صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می

 داری از نظر آماری وجود داردمعنی

رابطه بین فضای مجازی و بعد رفتاری دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای 

کند.با توجه به نتایج حاصل مجازی و بعد رفتاری دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد و فرض است، می 05/0و چون کمتر از  00/0و با توجه به سطح احتمال  از جدول زیر

داری از نظر آماری وجود شود. به عبارتی بین فضای مجازی و بعد رفتاری دانش آموزان رابطه معنیمقابل آن پذیرفته می

بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای رابطه بین فضای مجازی و بعد شناختی دانش آموزان  دارد

کند.با توجه به نتایج مجازی و بعد شناختی دانش آموزان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان می

صفر  توان نتیجه گرفت که فرضیهاست، می 05/0و چون بزرگتر از  15/0حاصل از جدول زیر و با توجه به سطح احتمال 

داری از نظر شود. به عبارتی بین فضای مجازی و بعد شناختی دانش آموزان رابطه معنیپذیرفته و فرض مقابل آن رد می

 آماری وجود ندارد.

رابطه بین فضای مجازی و بعد پیامدی دانش آموزان بررسی شد. فرضیه صفر در این آزمون این است که بین فضای 

کند.با توجه به نتایج زان رابطه وجود ندارد و فرضیه یک عکس فرضیه یک را بیان میمجازی و بعد پیامدی دانش آمو

توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد است، می 05/0و چون کمتر از  02/0حاصل از جدول زیر و با توجه به سطح احتمال 

داری از نظر آماری آموزان رابطه معنیشود. به عبارتی بین فضای مجازی و بعد پیامدی دانش و فرض مقابل آن پذیرفته می

 منجر مجازی اجتماعی های شبکه و اینترنت ویژه به آن، اطالعاتی های بزرگراه و جدید ارتباطی های فناوری وجود دارد.

 یکدیگر با ها انسان ارتباط نحوه در کیفی تحولی و اند شده جهان نقاط اقصی در ها انسان ارتباط میزان و شدت در تحول به

 اطالعات از انبوهی از گیری بهره امکان بزرگراه، این در باحضور و اینترنت از استفاده با امروزه که معنی بدین اند. کرده ایجاد

 این ظهور است. آمده فراهم کم نسبتاً  ای هزینه با دیداری و نوشتاری گفتاری ارتباط برقراری و ممکن زمان کمترین در

 تحوالت این از یکی است. گردیده زیادی تحوالت منشأ خود ظهور، از پس اما بوده، چند تحوالتی معلول خود اگرچه پدیده

 دنیای در واقع، است.در دیگر سوی از جوانان ویژه به افراد دینی و ملیهویت  و سو یک از هویت مفهوم و معنا در تحول

 قرار آن پیامدهای معرض در جوانان ویژه به و ها انسان از عظیمی بخش و پیوسته وقوع به آن در اطالعات انفجار که کنونی

 به جدید های نسل در هویتی تغییرات دامنه و شدت و است داده دست از را خود گذشته معنای و مبنا هویت، اند، گرفته

 هویت انتقال فرایند گذشته، برخالف و است پدیدآورده را هویتی های بحران و ها چالش موارد برخی در که است حدی

 صنعت ها، رسانه از باشند، متاثر خویش والدین از هویتشان خالصه و رفتارها و باورها ها، ارزش زمینه در آنکه از بیش

 کننده تعیین نقش ارتباطات پذیرند امروزه می تأثیر باشند، کشورها دیگر از بسا چه که دیگر جوانان و همساالن فرهنگ،

 عرضه با رسانه های برنامه محتوای نوع ارتباط، این در .کند می ایفا ملی ودینی های هویت دهی شکل و فرهنگ در ای

 است داده نشان حاضر پژوهش نتایج که چنان هم .دارد افراد هویت در متفاوتی آثار متعارض، بعضاً و متفاوت هنجارهای

 میزان و عضویت زمان مدت بین که گفت توان می دینی هویت روی بوک فیس اجتماعی شبکه پیامدهای و تأثیر زمینه در

 دینی هویت و مجازی اجتماعی های شبکه محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه بوک فیس از استفاده

 کند، پیدا افزایش بوک فیس از استفاده میزان و عضویت زمان مدت هرچه یعنی دارد؛ وجود مثبتی معنادار رابطه کاربران

 دهد می بوک نشان فیس در تعامل با دینی هویت معنادار و معکوس رابطه وجود شود. می تر ضعیف کاربران دینی هویت
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 هویت های مؤلفه و ها شناسه جوانان، میان در شبکه این در عضویت زمان مدت و استفاده میزان افزایش با متناسب که

 گیرد؛ می خود به انتخابی ماهیتی دینی، هویت های شاخص به خاطر تعلق احساس و شود می دگرگونی دستخوش دینی

 قادی عباس (،1387) شکوری و جاه رفعت پژوهش های یافته .گردد می تضعیف دینی هویت ابعاد از برخی آن نتیجه در

 است. امر ازاین حاکی نیز (1389) قادرزاده و احمدپور و (1386)

 واقعی و عضویت زمان مدت استفاده، میزان نظریه این طبق که است کاشت نظریه با مطابق پژوهش های یافته همچنین

 استفاده میزان هرچه گفت توان می است. مؤثر کاربران دینی هویت بر اینترنتی اجتماعی های شبکه محتوای کردن تلقی

 میزان، هرچه عکس است. بر بیشتر کاربر تأثیرپذیری احتمال یابد، افزایش اجتماعی های شبکه در عضویت زمان مدت و

 در بود. خواهد کمتر وی تأثیرپذیری احتمال یابد، کاهش اجتماعی های شبکه در عضویت زمان مدت و استفاده زمان مدت

 امکاناتی از آزاد استفاده احتماالً که گفت باید کاربران دینی هویت تضعیف در مجازی اجتماعی های شبکه نقش تحلیل

 دینی هویت نهایت در و باورها و اعتقادات که دارد رواج بیشتر هایی خانواده در مجازی اجتماعی های شبکه و اینترنت چون

 در چون که است این آن و گیرد می سرچشمه نیز دیگری عامل از مسئله این اما .هاست خانواده دیگر از تر ضعیف ها آن

 و ها رسانه این و شود نمی استفاده منطقی صورت به اکثراً ماهواره و مجازی اجتماعی های شبکه اینترنت، از ما جامعه

 آسیب های جنبه از یکی هستند، غربی فردگرایانه و جو لذت نگر، مادی فرهنگ مروج بیشتر ارتباطاتی، و اطالعاتی امکانات

 تأثیر مجازی فضای در تعامل جوانان است. همچنین و نوجوانان در دینی هویت و اخالقی و دینی تعلقات کاهش آن، زای

 و اطالعاتی نوین مجاری از مندی بهره و دسترسی افزایش با که طوری به دارد؛ جوانان دینی هویت ابعاد بر ای دوگانه

 گیری جهت گسترش و ارتقا و بینشی و ذهنی افق تأثیرپذیری دلیل به مصرف نوع و استفاده زمان مدت افزایش و ارتباطی

 دینی هویت دیگر، سوی از و شود می کاسته تجربی و پیامدی ابعاد شدت از سو، یک از عملی، و عاطفی شناختی، های

 نوع با متناسب که جوانان دارد داللت واقعیت این بر یادشده اطالعات واقع در .شود می تقویت شناختی بعد در جوانان

 شبکه از استفاده ترتیب همان به و کنند می استفاده مجازی اجتماعی های شبکه و اینترنت از خود مذهبی و دینی نیازهای

 آن در را مختلف دینی های قرائت و گذارد می تأثیر ها آن دینی هویت و دینداری سبک شیوه، بر اینترنتی اجتماعی های

 .دهد می افزایش ها

فیلترینگ و قطع دسترسی و کال اعمال محدودیت های اجتماعی به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای کنترل بازتابهای   

بعضا نتایج عکس را در پی دارد . در واقع بهتر است با افزایش سطح آگاهی ها و آموزش های منفی این پدیده نیست و 

الزم افراد جامعه را به سمت استفاده مطلوب و درست از این شبکه ها سوق داد و در مقابل مخاطرات آن واکسینه نمود . 

بلوغ فکری دست یابند که کدام بخش از این پدیده  دولتمردان باید بستر الزم را فراهم آورند تا افراد جامعه خود به این

 اجتماعی هایارتباط در اختاللسطوح فردی اجتماعی اشان است .  یک تهدید و کدام ابزار آن یک فرصت در جهت اعتالی

 که است مجازی هایشبکه از استفاده معایب از فرد واقعی دوستان جای به مجازی دوستان جایگزینی و کاربران عاطفی و

 هایشبکه از استفاده به باشد    اعتیادمی هاشبکه این از مدام استفاده نتیجه و گذاردمی اثر فرد بر ناخودآگاه طور به

 طور به روز شبانه ساعات طول در که فردی مثال برای دارد ، آوراعتیاد موارد سایر با محتوا حیث از هم شباهتی مجازی

 باز... و خواب مطالعه ، کار ، چون روزمره زندگی هایفعالیت بسیاری از کندمی استفاده اجتماعی هایشبکه از مداوم

 شخصی اطالعات یا عکس زننده ، پیام هر دارند ؛ افراد را زندگی پاشیدن هم از و روابط زدن هم بر قدرت هاشبکهمانند .می
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 بررسی در چنانکه شود ، برده کار به فرد خود علیه بعدها تواندمی شودمی استفاده افراد توسط اجتماعی هایشبکه در که

 است .                                                 شده ثابت و مشهود امر این غربی کشورهای در طالق موارد از بسیاری

 کردن چک و کردنچت  است ، مجازی اجتماعی هایشبکه کژکارکردهای دیگر از فرد شغلی بازده در اختالل ایجاد

 در زمان این از قسمتی طبعا و گیردمی روز شبانه طول در فرد از بسیاری وقت اجتماعی هایشبکه در شخصی صفحه

 ناآگاهانه عادتی باعث هم مدت کوتاه در اجتماعی هایشبکه در مداوم بودن آنالین شود ، می انجام فرد اداری کاری ساعات

 هدف و قصد با فرد که کندمی پیدا بروز بیشتر زمانی هاشبکه این از استفاده به شود . اعتیادمی هاشبکه این از استفاده در

 البته کند ، می پیدا ورود اجتماعی هایشبکه به اختیاربی باشد متوجه اینکه بدون و رودمی مجازی فضای سراغ خاصی

 ترآسان هاشبکه این به را هادستیابی اینگونه... و  هافون اسمارت ها ، تبلت چون جدیدتر هایفناوری روزافزون پیشرفت

 نگران و مشوش باشد نداشته دسترسی اجتماعی هایشبکه به روز یک اینکه فکر از فرد خاطر که جایی تا است نموده

 ارتباطی وسیله به هاشبکه این تا شده باعث مجازی فضای در اجتماعی هایشبکه روزافزون رشد آنکه شود .نتیجهمی

 در هاآن از استفاده که رودنمی گمان افراد روزمره هایفعالیت در هاشبکه این تاثیر به توجه با و شوند تبدیل ضروری

 و صحیح مسیر در نحوی چه به که بگیرند تصمیم آگاهانه باید که هستند کاربران خود این و یابد کاهش نزدیک ایآینده

 نمایند .                                                                       استفاده هاشبکه این از جمعی خرد و فهم تعالی جهت در و سالم

 سازمان همچنین و آتی های پژوهش برای راهکارها و پیشنهادات ارائه پژوهشی، هر پایان ضروری بسیار مراحل از یکی

 پیشنهادهایی اغلب باشند، همدیگر مکمل باید علمی کارهای که است این بر اعتقاد بیشتر که جا آن از .است مربوطه های

 برنامه با رابطه در دقیق ریزی برنامه .است پژوهش فرایند در محقق تجربیات حاصل شود، می مطرح قسمت این در که

 قهری، اقدامات جای به-2.ها آن هویتی مختلف ابعاد پویایی و رشد و جدید وضعیت از آگاهی منظور به جوانان، هویتی های

 آموزشی، نهادهای و خانواده ها، رسانه طریق از نوجوانان به الزم های آموزش .داشت فرهنگی ارتقای برای ای برنامه باید

 داشت؛ خواهد بر در را ارتباطی های فناوری این از ناشی های آسیب کاهش و جوانان مهارت افزایش در ای سازنده نقش

 محتوای در و نوشت مجازی فضای یا و اینترنت از درست و مفید استفاده نحوه زمینه در هایی کتاب توان می مثال، برای

 مطالب و محتوا با برخورد در ها خانواده و جوانان نوجوانان، ای رسانه سواد افزایش-3.گنجاند ها دانشگاه و مدارس درسی

-5.سیما و صدا های برنامه تهیه در جوان قشر ویژه به مخاطبان سالیق به بیشتر توجه-4.مجازی اجتماعی های شبکه

-6.دینی هویت بر مجازی اجتماعی های شبکه تأثیر با رابطه در دانشجویان و اساتید حضور با علمی های نشست برگزاری

 هرچه گسترش-7.کنند کمک دینی امور به جوانان جذب به خود های آموزه کردن جذاب و روز به با توانند می دینی مراکز

 ها فعالیت این انجام در ها آن انگیزه محرک نحوی به که جوانان فراغت اوقات گذران جهت ورزشی و تفریحی اماکن بیشتر

 با تا شود انجام بیشتری های پژوهش زمینه این در-9 بومی و ملی اجتماعی های شبکه اندازی راه و ساخت-8.باشد

 مجازی اجتماعی های شبکه به بیشتر توجه-10 .شویم آشنا بیشتر روان سالمت و  هویت بر ها شبکه تأثیر نحوه سازوکار

 وآداب باتأکیدبرسنت ملی هویت به بیشتر آشنایی هادرجهت برنامه گسترش-11.ارتباطات شدن جهانی از بعدی عنوان به

 های درحوزه افراد وفعالسازی ازمشارکت بااستفاده روان سالمت تقویت-12مجازی اجتماعی های شبکه در وایرانی اسالمی

 دانش ویژه جوانان،به درمیان سازی هویت بنیانهای وتحکیم آشنایی برای ایجادبسترمناسب-13.اجتماعی مختلف

 و فواید به والدین کردن آشنا-15مدارس در اجتماعی های شبکه و اینترنت از استفاده بهینه و صحیح آموزش-14آموزان

 اجتماعی های شبکه مضرات
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 شناسی دانشگاه تربیت معلم

( تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت مذهبی جوانان، فصلنامه              1389) احمدپور،مریم و قادرزاده، امید

 .               5پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 

 جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده تهران، ایران، در نسلی شناسی جامعه ،(1383) غالمرضا، غفاری، آزاد، ارمکی،

 .دانشگاهی

 راهبرد، فصلنامه ایران، قومیتی چند جامعه در ملی و قومی هویت نسبت(. 1392) ابراهیم حاجیانی، و مهدی فی،امیرکا

 .66 شماره دوم، و بیست سال

 .1 شماره پنچم، دوره اجتماعی، مطالعات مجله بازاندیشانه، هویت و جوانان(. 1390) داریوش بوستانی،

 .تهران: شیرازه انتشارات یاراحمدی، تورج: ترجمه اجتماعی، هویت(1389)ریچارد جنکینز،

 ( جامعه شناسی هویت ایرانی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک: تهران.1388) حاجیانی، ابراهیم

 .11 (. نقش شبکه های اجتماعی بر هویت، مجله جهانی رسانه،دوره ششم شماره1391) حکیمی، رؤیا

 روان ارشد کارشناسی نامه پایان ای و مهارت های اجتماعی نوجوانان ، ( بررسی بازی های رایانه1380دوران،بهناز،)

 مدرس تربیت دانشگاه شناسی

 .آگه انتشارات: تهران رفتاری، علوم در تحقیق روش )1394) بازرگان عباس و الهه حجازی، زهره؛ سرمد،

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال (. شبکه های اجتماعی مجازی و کاربران جوان، 1391شهابی، محمود و بیات، قدسی )

 .69نوزدهم، شماره 

 سال فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه مجله دیجیتال، های رسانه عصر در هویت(. 1390) مریم پور، صانع

 .2 شماره اول،

 تهران.( تأثیر اینترنت بر هویت ملی، مطالعات راهبردی: 1389) عباسی قادری، مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی

 .3 و 2(. جامعه شناسی بحران هویت، نامه پژوهش، شماره 1389عبداللهی، محمد )

(. شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان، فصلنامه 1392) عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید و کیانپور، مسعود

 .4مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 

، تهران، انتشارات وزارت 2و هویت، ترجمه: حسن چاوشیان، جلد  (. عصر اطالعات، قدرت1390کاستلز، ایمانوئل )

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 (. جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، تهران.1388) گیدنز، آنتونی

 .ارسباران انتشارات: تهران اول، چاپ. روانی بهداشت(. 1386) حمزه گنجی،

 .تهران دان،راه انتشارات دهم، جلد مدیریت، پژوهشنامه ،1390 مجید، رمضان، و محمد سید مقیمی،

 .تهران همشهری، نشر انتقادی، هایدیدگاه و رایج هایاندیشه رسانه هاینظریه(. 1389) سیدمحمد زاده، مهدی

( بررسی تأثیر رسانه های جمعی در گرایش به هویت ملی، فصلنامه رسانه 1391) نیازی، محسن و شقائی مقدم، الهام

 .1فرهنگ، سال دوم، شماره و 
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Abstract 

Over the past few years, virtual social networks have become increasingly popular 

worldwide, and many young people have become members of these virtualized social 

networks. Virtual social networks play a crucial role in the acceptance and access of 

people, especially young people, to attitudes and behaviors, and are considered as one 

of the main agents of social change. The present study was conducted to investigate the 

relationship between virtual social networks with national and religious identity and 

mental health of secondary school students in District 1 of Kerman. The research method 

is correlation and using a questionnaire tool. The statistical population includes all high 

school students in district 2 of Kerman. The sample size was chosen based on the 

Morgan formula of 364 people and collected using the information classification 

method. Findings of the research show that there is a significant relationship between 

the underlying variables; age, gender, educational level and ethnicity variables with 

social identity and social health. Research findings also show that membership variables 

in virtual social networks, Internet usage, use of virtual social networks, membership in 

groups and news types with dimensions of national and religious identity, and mental 

health, from the point of view of anxiety and depression and symptoms Physical and 

social work have a meaningful relationship. 
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