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یکی از مسائل مهم فضای  عنوانبهتمایز بین هویت جوانان در دنیای واقعی و دنیای مجازی  ،در این پژوهش: چکیده

قرار گرفت. تعریف و بازنمایی افراد از هویت خود، در جهان واقعی و مجازی به خاطر شرایط حاکم  یموردبررسمجازی 

ما را با مسائل مختلفی  ،فضا همراه با مزایا و معایب مختلف تا حدودی متفاوت است. استفاده از این دوجهانبر این 

چارچوب نظری پژوهش بر مسئله هویت و بحران هویت و تفاوت هویت جوانان است.  هاآن از مواجه کرده که یکی

جمعی(؛  یهارسانهنئومان )تأثیر  استوارت هال در مورد هویت؛ گربنر وشناسانی چون گیدنز و جامعه هایاساس نظریه

های هویت هپارادایم دوجهانی شدن و آینداندرسون )فضای مجازی و هویت(؛ تامپسون ) و شلر، استون، رینگولد، میلر

سال شهر  35تا  18، یک مدل پژوهشی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش جوانان جهیدرنتو  است شدهارائه (زمانهم

ای گیری خوشهنفر به روش نمونه 380. بر طبق فرمول کوکران تعیین شد نفر بودند 45312 که بالغ بر یاسوج،

: شد تأیید پژوهش کلی فرضیه ،تیدرنهاآوری شد. نامه گردپرسشاز ها با استفاده انتخاب شدند و داده یاچندمرحله

 تفاوت نتایج و دارد وجود یداریمعن تفاوت مجازی دنیای در هاآن هویت و واقعی دنیای در افراد واقعی هویت بین

 بر ابعاد برخی در خود اختالفی() تیهو یهاتفاوت و داد مجازی را نشان فضای و واقعی فضای در هویت مختلف ابعاد

 .است دارمعنی مجازی فضای از استفاده میزان و درآمد سطح تحصیالت، جنس، سن، مانند متغیرهایی اساس

 مجازی. هویتهویت، فضای مجازی، تفاوت هویتی، : هادواژهیکل
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 مقدمه
عصر اطالعات و در جامعه در  .شده است 1بشریت با پشت سر گذاشتن جهان صنعتی وارد عصر اطالعات

. بشر امروز در فضای شودیماینترنت( گذرانده در فضای مجازی ) هاانساناز وقت بخش زیادی  اطالعاتی

های نوین . فضای مجازی، فضای کامالً صنعتی است که محصول فناوریکندیمتعاملی اینترنت زندگی 

شهریاری و است )های متمایز از محیط طبیعی مخابرات و کامپیوتر است. این فضا دارای ویژگی ،ارتباطات

شود، از گرفته می در نظریکپارچه، واقعیت مجازی  عنوانبه(. چنین فضایی که 105 ،1390 یخسرو

بودن، صنعتی بودن محض، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی  3، فرا زمان2مکانیهایی چون بیویژگی

بدنی و  سیاسی و آزادی هویت ی فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی،ها و نیز برخورداری از فضاهاملت-بر دولت

 (.132، 1391 زنگوییبرخوردار است ) ،جنسی جدید

های اجتماعی، های فضای مجازی توسط افراد و گروهاخیر، استفاده از اینترنت و سایر عرصه هایسالدر 

 کار کردن ساالنبزرگجوانان زودتر از  ازآنجاکهدر بین جوانان، رشد شتابانی داشته و  ژهیوبهسیاسی و ... 

کنند، لذا بیشتر در معرض برداری میآن بیشتر از این امکان بهره تبعبهآموزند و میهای ارتباطی را با فناوری

فضای سایبر این امکان را به  .(5 ،1391 یساروخانمیرمحمدی و ) رندیگها قرار میتأثیرپذیری از این رسانه

در  شوند وکه هویت حقیقی خویش را مخفی کنند و با هویت ساختگی جدیدی وارد آن  دهدیماشخاص 

توانیم در فضای سایبر با این هویت مجازی چند هویت مختلف و گاه متضاد داشته باشند. می لحظهکی

بینند و از آن مطلع نیستند دیگران هویت واقعی ما را نمی کهیدرحالزندگی کنیم و با دیگران تعامل کنیم؛ 

 ،1381 یاخگر؛ 62 ،1390 ایم )ایمانیدادهفهمند، همان هویت مجازی است که شکل بلکه آنچه از ما می

28.) 

و مدرن بودن  برای کاربران ساکن در کشورهای مدرن به علت همسانی فضای مجازی و دنیای واقعی

با سهمی متفاوت ولی از یک جنس، خود  هرکدام، این دو فضا در امتداد هم قرار داشته و دوجهاناین هر 

مثل کشور ما که هنوز دارای بسیاری از  یسنت مهینمه مدرن و اما در کشورهای نی؛ سازندفرد را می

های زندگی هنوز تحت تأثیر کامل مدرنیته قرار نگرفته، های جامعه سنتی است و در بسیاری از حوزهشاخص

های که در پرتو آن بتوان برخی ویژگی آورده به وجود کوچک و ناقص هرچندحضور در فضای مجازی فرصتی 

کاربران ایرانی خصوصاً جوانان به علت موانع و زمره و جوامع مدرن را تجربه کرد. زندگی روموجود در متن 

آور هنجارهای های موجود در شرایط عینی و ذهنی زندگی خود و در فرار از فشارهای الزاممحدودیت

جهت گسترش تعامالت اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنان  اجتماعی موجود و در

و در پی  عی، سیاسی و یا حتی اقتصادی( استاجتما ازلحاظدر دنیای واقعی بسیار نادر یا پرهزینه )چه 

های های جدید و فرصتکسب تجربهسترده، حوزه عمومی مستقل از دولت، فقدان جامعه مدنی گ جبران

کنند؛ این تجربه می فعال مهینفعال یا  طوربهتر، به فضای مجازی روی آورده و زیستن در این فضا را بیش

هویت فردی جوان ایرانی و متزلزل شدن عمق و وسعتشان موجب بازاندیشی در  تجارب بسته به میزان
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3. Tranctime 
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م شرایط موجود در رغهای موجود در اذهان آنان شده و دستیابی به هویتی مدرن را علیروایتجدی فرا

آورد و در برخی موارد نیز با کشیده شدن دنباله و تبعات زیستن و تعامل در زندگی آنان، برایشان فراهم می

ملموس و در سطحی انضمامی نیز  طوربهجوانان، سبک زندگی آنان نیز  هرروزهاین فضا به دنیای واقعی 

 عنوانبهما یعنی جوانان شهر یاسوج  موردنظری (. جامعه آمار169 ،1384 جعفریکند )خطیبی تغییر می

و با  نیستند مستثناو ازجمله کشور ما  یسنت مهینای در حال گذار نیز از شرایط مذکور کشورهای جامعه

های مختلف توسط افراد و دیگر حضور گسترده آنان در فضای مجازی و امکان ظهور و بروز هویتبه توجه 

در  هاآنمسئله این است که آیا هویت این افراد در دنیای واقعی با هویتی که  ،های فضای مجازیویژگی

 )سیاسی، خانوادگی، شغلی،گذارند متفاوت است؟ آیا ابعاد مختلف هویت فضای مجازی به نمایش می

 ؟اندهای مجازی متفاوتدر زندگی روزمره با ابعاد هویتظاهری، مدرن و قومی(  ، مذهبی، عاشقانه،یتیجنس

 

 تعریف مفاهیم

 هویت
ء که مشتمل بر یعنی حقیقت شخص یا شی 1«هویت»است:  شدهفیتعردر فرهنگ عمید هویت چنین 

است « هو»به صفات جوهری او باشد. هویت در لغت به معنای شخصیت، ذات، هستی و وجود و منسوب 

محمدی است )میر« یستیک»یا « یشناس یستیچ»این واژه در اصطالح علمی به معنای . (7 ،1392 ی)شرف

ها از (. هویت به معنای هستی و وجود است و با تعریفی که افراد و اقوام و ملت4 ،1391 یساروخانو 

« خود»کند هویت داشتن مستلزم آگاهی و شناخت از ای نزدیک و تنگاتنگ پیدا میدارند رابطه« خود»

شناسند بر مبنای آن خود را می هاملتهایی که جوامع و است. خصوصیت و ویژگی« دیگری»در مقابل 

 .(94 ،1386 یصریقشناسانند مبنای هویت آنان است )می و

دانند هویت را در درجۀ نخست امری فردی و شخصی می ،پردازان شخصیتشناسان و نظریهبیشتر روان

های شخصیتی و احساس فرد معطوف هستند. البته و معتقدند که دو معنا و جنبۀ اصلی هویت به ویژگی

 شناسانکنند. روانشناسان اجتماعی و جامعهپردازان، هویت اجتماعی را انکار نمیاکثر این دسته از نظریه

 شیوبکم هاآنگیرد. دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می ۀواسطبهفردی[ ] تیهومعتقدند که احساس 

 ندگیگیری آن زیابد، ولی بستر شکلپذیرند که هویت معموالً در نگرش و احساسات افراد نمود میمی

دنیای اجتماعی دیگر افراد معنایی ندارد  ازدر شخصیت، جدا  افتهینمود جمعی است. هویت اجتماعی 

 (.223-222 ،1393 یمحمدبه نقل از گل 9 ،1998ژاکوبسن )

کند های اجتماعی به فرد القا میاز معانی است که چگونه بودن را در خصوص نقش یامجموعههویت 

کند که مرجع ای از معانی را برای فرد تولید میکیست و مجموعه گوید اوفرد میو یا وضعیتی است که به 

اندیشمندان بسیاری همچون عاملی در کتاب خود آورده است که دهد. کیستی و چیستی او را تشکیل می

                                                           
1. Identity 
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 ظرازنها هستند. یونگ و الیت معتقد به نسبی بودن هویت یا هویت ،3، بومن2، گیچ، کوین نیلسون1یلیامزو

تواند اند. یک فرد میهای متفاوتمتفاوت، دارای هویت یهاثیحنسبی است و افراد از  ( هویت1962) چیگ

( رئیس بانک و شهردار یک 1970) لسونین ازنظرو هویت دینی داشته باشد.  هویت شغلی، هویت فامیلی

آنتونی  ازنظرمتمایزی دارند.  یهاتیهوشهر، هر دو یک شهروند هستند، ولی به لحاظ موقعیت رسمی 

مهم  هاآن( هویت مربوط به فهم افراد در مورد اینکه چه کسی هستند و چه چیزی برای 2001) دنزیگ

مهمی مثل دین، ملیت، نژاد، جنسیت، طبقه  نا سازمعشود. این فهم هویتی، منتزع از منابع است تبیین می

 (.179-177، 1390 یاست )عاملاجتماعی و تمایالت گروهی و قومی 

مذهبی، خانوادگی، سیاسی، )بعد هویتی  تلفی است که نگارنده به مقایسه نههویت شامل ابعاد مخ

 ازجمله، بعالوهاول و دوم پرداخته است.  دوجهان، در (قومی، مدرن، شغلی، جنسیتی، عاشقانه و ظاهری

 (.36-18 ،1394 ییایاحتوان به هویت ملی، فرهنگی، مصرفی و... اشاره کرد )ابعاد دیگر هویت می

 

 فضای مجازی

در محل خودتان اقامت  کهیدرحالها. شما فضای مجازی مکان نیست، داالن و راهرویی است بین مکان»

های دیگری زندگی توانید در فضای مجازی گردش کرده و مردمی را مالقات کنید که در مکاندارید، می

بنابراین فضای مجازی  ید ...در جهان ذهنی خودتان باش توانید با استفاده از فضای مجازیکنند اما میمی

ها و زنیم و با مردمان و اندیشهدست به عمل می هرروزو فضای ذهن است. فضایی که ما  فرا فضانوعی 

 ،1385 و خطیبی ییذکابه نقل از  47، 1384)کاستلز و انیس « کنیمهایی دیگر مالقات میها و زمانمکان

ای، خفه و تسلط جسم بر ذهن، با سیستم پیچیده رایانه»گوید: (. تیم جوردن در قدرت مجازی می166

 ،1392 نلویدبه نقل از )« سازدمجازی، تعالی جامعه ذهن را مقدور می ... فضای شودمی شکستهدرهم

115- 117.) 

ت جهانی موازی با جهان که کاستلز معتقد اس طورهماناینترنت یک بانک اطالعاتی صرف نیست بلکه 

تافتۀ  ،نباید فراموش کرد که اینترنت گاهچیهو مدخلی است برای ورود به جامعه الکترونیکی.  واقعی است

بلکه واسطۀ ارتباط مهمی است که خصوصیات و کیفیات  ؛ای از زندگی واقعی و روزمره ما نیستجدا بافته

تماعی و فرهنگی بسیار های اقتصادی، سیاسی، اجتازه به دنیای ما بخشیده و در مقابل از ساختارها و نظام

 و ذکاییکند )های موجود یا بالقوه موجود این ساختارها را تشدید یا تضعیف میتأثیر پذیرفته و روند

ها( که نمایش تصویری افکار و ایده) شانیآواتارها(. کاربران در جهان مجازی از طریق 166 ،1385 خطیبی

در زبان سانسکریت به معنی بدن  4«آواتار»شوند. این اصطالح یعنی خودشان هستند، تعیین مکان می

در رمان  5تواند توسط خدایی تصاحب شود. این واژه توسط نیل استفنسونانسان یا حیوانی است که می
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4. Avatar 
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ترین است. (. زندگی دوم در میان آمریکاییان محبوب168 ،2010 2شد )پترساخته  «1سقوط برف» ،خود

ها دهند. تعدادی از دولتهای جهان واقعی در زندگی دوم )خودشان( ارائه میتنوع زیادی از سازمان هاآن

استونی(. عالوه بر  برای مثال مالدیو، سوئد واند )داشتهنگهسفارتخانه را در جزیره دیپلماسی زندگی دوم 

کنند. اخیراً موزشی استفاده میها فضایی برای خودشان دارند که برای اهداف آبسیاری از دانشگاه ،این

 (.170 ،2010پتر اند )کشف کرده یخوببههای مذهبی زندگی دوم را سازمان

 

 هویت مجازی
نامی ساخته مفهوم بی در آنبرگرفته از فضای حقیقی است که  ،در فضای دیجیتالی 3ایده هویت مجازی

(. در مورد زندگی دوم، 10، 1383 خسرویدارند ) باهمشد. هویت مجازی و حریم شخصی ارتباط نزدیک 

کند. و احساسات و افکار مردم را بیان می شدهساختهاست که در فضای مجازی  نهادکیهویت مجازی 

استفاده از زبان، ) یرمجازیغ( و نیز عناصر ستیزطیمحنماد یا آواتار و ) یعناصرمجازهویت مجازی از 

(. در ارتباطات دیجیتال، اصطالحات 171 ،2010شود )پتر واکنش به اتفاقات خاص و غیره( تشکیل می

هویت مجازی و هویت برخط دارای دو معناست؛ معنای نخستین به یک بازنمایی یا ارائۀ از خود در اینترنت 

موجود فیزیکی  صورتبهک بازنمایی مجازی هستند و های دیجیتال دارای یکند. افراد در بافتاشاره می

های دیجیتال دربارۀ یک کاربر مانند نام، نام ای از دادهشوند. بازنمایی مجازی مجموعهحقیقی ظاهر نمی

کاربری، نشانی پست الکترونیک، تاریخ برخط، تصاویر، زبان، نام مستعار، پروفایل و... است. دومین معنای 

های هایی است که کاربران در بازنماییپردازیها و یا خیالها، دیدگاهمجازی، ناظر بر تفکرات، ایدههویت 

های خود واقعی تفکرات، هیجانات و دیگر جنبه ارانهیهشنادهند که شاید انتقال مجازی به خود نسبت می

ت چهره به چهره معمول، (. در تعامال135 ،2012 6و عثمان 5، نایان 4شفیآنان به خود برخط باشد )

های شود. حضور بدن جسمی در برخوردها ساخته میاز محدودیت یفردمنحصربههویت تحت مجموعه 

های فیزیکی مردم در تضاد است، جلوگیری هایی که با بخش نمایان هویتاجتماعی، از ادعای هویت

ی هر یک از دانش به اشتراک گذاشتهو  (است تیرؤقابل هر آنچهجنس، نژاد و  مثالعنوانبه) کندمی

به چیزی که از آن او نیست،  تظاهرکنندهکار را برای فرد  ؛ها و مشهوریت اموال شخصی همدیگرزمینهپس

 .(171 ،2010پتر ) کندسخت می

 

 پیشینه پژوهشی
و  یواقع تیشخص انمی یکه چه تفاوت سؤال نی( در پاسخ به ا1386) اخوان ژهیمنپژوهش  یهاافتهی

 تیشخص انمی یکه تفاوت ندمعتقد پاسخگویان نیمی از حدود که دهدنشان می د؟ینبیخود می یمجاز
                                                           
1. Snow Fall 
2. Peter 
3. Virtual Identity 
4. Shafie 

5. Nayan 
6. Osman 
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 یواقع تیشخص انمی کم یلیخو به وجود تفاوت کم پاسخگویان  تقریباً آنان وجود ندارد. یوبالگ و یواقع

 یوبالگ تیکه شخص کنداشاره می نیزنان به ا یهاپاسخدرصد از  5.32اما ؛ معتقد بودندخود  یو وبالگ

از مردان  شتریزنان ب یعنی؛ هاستآن یقیحق تیبه شخص ترکینزد اربسی ،اندخودساخته یبرا هاآنکه 

 کنندکه فکر می طورآنتوانند نمی و ندافاصله گرفته شانیاز خود واقع یرپذیجامعه انیمعتقدند که در جر

از  یکمک کرده تا بخش هاآنبه وجود دارد وبالگ فضایی که در و  خود باشند یعواق یهستند، در زندگ

که  شودهمجنسان مالحظه میریغ ارتباط با نهدر زمی .سازند یهستند را متجل شنداندیکه می یخود واقع

 یفرصت برا «ادیز یلیخ» ای و «ادیز»مقدار به  یسیوبالگ نو که اندنسبت به مردان گفته یشتریزنان ب

فرصت  یسنوی وبالگ ،. بعالوهندیخود ارتباط برقرار نما رهمجنسانیغ یبا افراد ندفراهم کرده تا بتوان هاآن

نظرات و آراء خود را  ،یواقع یفضا هاییتمحدود دورازبهو  یراحتبهبه مردان و زنان داده تا بتوانند 

 .(137 -121 ،1386اخوان اند )کردهاشارهبعد  نیا تردان به اهمیماز  شتریو زنان ب سندیبنو

های میزان اند که هرچند مؤلفهدر پژوهش خود به این نتیجه رسیده (1396رهبری قاضی و همکاران )

 ییگرامصرفها، تأثیری بر عضویت و میزان اعتماد به محتوی شبکه زمانمدتاستفاده از فضای مجازی، 

های شود و آنان در شبکهتر میاجتماعی عمیق یهاشبکهسیاسی ندارد، اما زمانی که سطح فعالیت افراد در 

کنند، تمایل هایی را دنبال مییابند و اخبار موجود در چنین شبکهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی عضویت می

 .ابدیگرایی سیاسی افزایش میآنان به مصرف

کنترل رویه و البته بدون نظارت و ( حکایت از آن دارد که رشد بی1394) این یعیشفهای پژوهش یافته

های قومی در کردستان بدون گراییاستفاده از امکانات فضای مجازی برای تقویت و تشویق خاص ریناپذ

 یلعات مختلفمطامنجر شده است و در موارد متعدد  های هویت ملیشک به تضعیف پیوند کردها با نشانه

نتایج حاکی از اولویت هویت قومی در درجه نخست و ، ها صورت گرفتهکرد یخواه تیهوکه در رابطه با 

ها، اهمیت و حساسیت های ساکن ایران است. این یافتهحتی اولویت هویت فراملی بر هویت ملی نزد کرد

 . هددتوجه به فضای مجازی را در مناطق مختلف جامعه ایران نشان می

گویای تأثیر محیط تعاملی، تأثیر فضای  (1396) یمؤمنو عرب  پور نیحسنتایج فرضیات پژوهش 

ها و اجتماعات مختلف، تأثیر محتوا و تولیدات صمیمی و احساس رضایت از فضای مجازی، تأثیر گروه

فرضیات بین میانگین نظری های اجتماعی بر هویت نهاد خانواده، باالتر از حد متوسط است و در همه شبکه

. به عبارتی، هرچه استفاده از فضای مجازی بیشتر باشد داری وجود داردو میانگین عملکردی تفاوت معنی

 یابد. ارتباط با اعضای خانواده و کارکرد نهاد خانواده کاهش می

های اجتماعی های شبکهمبین آن است که در زمینه رابطه و پیامد (1395)شامانی و همکاران  پژوهش

شهر تهران و وضعیت  12توان گفت که بین میزان استفاده جوانان منطقه مجازی با هویت فرهنگی می

یعنی هرچه میزان استفاده و فعالیت جوانان در ؛ دار و معکوسی وجود داردفرهنگی هویت ایشان رابطه معنا

 هاآنیابد و از حساسیت کاهش میکند، هویت فرهنگی آنان های اجتماعی مجازی افزایش پیدا میشبکه

ای بر هویت دینی ، تعامل در فضای مجازی تأثیر دوگانهعالوهبهشود. به هویت فرهنگی خویش کاسته می

شود و از سوی دیگر هویت دینی جوانان در بعد سو از شدت ابعاد تجربی و پیامدی کاسته میدارد؛ از یک

های جهان سازی فرهنگهای این پژوهش با آنچه در زمینه همسانشود. همچنین یافتهشناختی افزوده می
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هایی نیز در این های اخیر مقاومتدر سال حالنیبااگیرد همخوانی دارد. های غربی صورت میسوم با کشور

 .شود که نشان از احیای هویت فرهنگی در فضای مجازی دارددیده می زمینه

بوک و دهد که بین عضویت در شبکه اجتماعی فیسمی( نشان 1395پژوهش قاسمی و همکاران )

تری بوک هستند، هویت جنسیتی مشخصهویت جنسیتی رابطه معناداری وجود دارد. افرادی که عضو فیس

عضویت و میزان استفاده از  زمانمدتاما از طرف دیگر رابطه معکوسی بین هویت جنسیتی و ؛ دارند

بوک بیشتر باشد، عضویت و میزان استفاده از فیس زمانمدترچه ه گریدعبارتبهبوک وجود دارد. فیس

توان گفت عضویت بنابراین، می؛ گرددتر میگیری هویت جنسیتی با مشکل روبرو گردیده و مخدوششکل

تواند از آن می ازحدشیباما استفاده  استبوک عامل تأثیرگذاری بر مشخص شدن هویت جنسیتی در فیس

 .هویت جنسیتی خود دور کند را از هاآن

بوک، استفاده از فیس زمانمدتحاکی از آن است که بین  (،1395همکاران )های پژوهش افشار و یافته

بوک، با هویت شخصی مدرن و میزان واقعی تلقی کردن محتوی مطالب فیس بوکمیزان استفاده از فیس

هویت شخصی مدرن دختران  ادشدهیهای زایش متغیرکاربران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ یعنی با اف

های پژوهش بیانگر آن است که بین نوع استفاده و هدف کاربران در شود. دیگر یافتهو زنان تقویت می

( رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی رابطه انگیزه و هدف هدفمند ریغهدفمند و بوک )استفاده از فیس

دارند، با هویت  هدفمند ریغده هدفمند دارند و هم کاربرانی که استفاده کاربران، هم کاربرانی که استفا

تر دارند احتمال رفت کاربرانی که استفاده هدفمندانتظار می کهیدرحالشخصی مدرن مستقیم و مثبت است، 

های پژوهش گویای آن است که بین میزان مشارکت و فعال . همچنین یافتهباشدبیشتر  شانیریرپذیتأث

 .داردنادار و مثبتی وجود بوک و هویت شخصی مدرن رابطه معبودن کاربران در استفاده از فیس

جناح  سانیوبالگ نو یاسیس تیهواین است که  ،(1390) بهمند یصریق پژوهش جینتا نیترمهم از

. شد ییمقاومت شناسا تیطلب، هواصالح ی جناحاسیس تیهو بخش و تیمشروع تیهو ییگرااصول

های سیاسی در است و نشان از پویندگی هویت و فعالیت برداشتههای دیگری نیز این پژوهش در یافته

 فضای مجازی دارد.

در تعامل  انیکه هر چه دانشجو دهندنشان می هاداده رهیدومتغ لیتحل در (1392) انیزارعو  یباقر

 ،نی. عالوه بر العکسو با کاسته خواهد شد هاآن ینید تیقرار داشته باشند، از هو یمجاز یبا فضا شتریب

و  انیدانشجو یمل تیهو نیکه ب دهدیمنشان  یمجاز یو تعامل در فضا یت ملیهو یِریدو متغ لیتحل

نسبت  یو اجتماع یاسیس هایپژوهش، شاخص هایافتهیمعکوس وجود دارد. بر اساس  طهبرا بر،یسا یفضا

 ینید تیهو نهزمی در و اندمتحمل شده یمجاز یرا از فضا بیآس نیشتریب یخیتار یفرهنگ هایبه شاخص

گذاشته  یبر بعد شناخت را ریتأث نیو کمتر یو تجرب یامدیرا بر ابعاد پ ریتأث نیشتریب یبریسا یفضا زین

 .است

مطلب است که یک جامعه مجازی متعلق به گروه (، بیانگر این 2015همکاران )و  1پژوهش الدا

ای به وجود دارد. اعضای این گروه عالقه ویژه -های قومی در اندونزیگروه نیتربزرگیکی از - 2کابومینانگ

                                                           
1. Elda Franzia 

2. Minangkabau 



 1397، پاییز و زمستان 2شماره  ،4 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              28

پیوندند تا موضوعات مختلفی را که زندگی مردم به این گروه مجازی می هاآنکابو دارند. فرهنگ مینانگ

 نظرتبادلدهد، به اشتراک بگذارند و در مورد این هویت فرهنگی به تحت تأثیر قرار میکابو را مینانگ

دارد، ادراک هویت فرهنگی، مخصوصاً برای جوانان، مستلزم ابقای این پژوهش بیان می ،یطورکلبهبپردازند. 

وم مردم در گسترده در حال تحول است. برای تداوم ادراک هویت فرهنگی باید عم طوربهآن در جهان 

های اجتماعی های جدید یا در شبکههای آزاد درباره فرهنگ که در جوامع مجازی مربوط به رسانهگفتگو

این پژوهش بر نقش برند ]شوند، مشارکت کنند و در زندگی واقعی آن را به کار فضای مجازی مطرح می

 .یت فرهنگی تأکید دارد[فهم، شناخت و تداوم هو منظوربه ،فضای مجازی در کنار زندگی واقعی

در است،  شدهارائهسایت خاص دهد که مقدار اطالعاتی که در یک وب( نشان می2010) های پتریافته

شخصی شده در  1آواتارهای(ها )کنند. اگر نمادنقش مهمی ایفا می کنندهمصرفگیری طی فرایند تصمیم

پذیری بسیار کنندگان احساس ریسکشکل بگیرند، مصرف یخوببههای تجاری مبتنی بر اینترنت کنش

هایی ها و فرصتکنند. زندگی دوم، یعنی در جهان اجتماعی مجازی بودن، به ساکنانش چنان ارزشکمی می

ذاب که اطالعات اش درگیر کند. همچنین یک نماد جرا به میزان باالیی در سیستم جهانی هاآندهد تا می

 .باشدیک تجارت موفق  یآسانبهتواند کند میکافی دربارۀ محصوالت خود فراهم می

های نمادی مجازی از ویژگی کاربران( به این نتیجه رسیدند که بین درک 2012) 2سونگ ا و جین

و خود واقعی در جهان واقعی  -شدهدادهکه از طریق نمادی شخصی شده نمایش -فیزیکی خود مجازی 

خود واقعی و خود مجازی مقدماتی دربارۀ اختالف بین  لیوتحلهیتجزوجود دارد. نتایج  یامالحظهقابلتفاوت 

کنند. یاز خود واقعی درک م ترجذابخود مجازی را به لحاظ فیزیکی  ،نشان داد که کاربران نمادی )مجازی(

 کنند.درک می 4از دیگری مجازی ترجذابرا به لحاظ فیزیکی  3دیگری واقعی ،، مخاطبان مجازیعالوهبه

را  تشانیهومند است که دانشجویان دانشگاه چگونه ( به این مسئله عالقه2012) ، نایان و عثمانشفی

دهد هویت آنالین متنی و ادراک بصری، بر سازند. این مطالعه نشان میبوک میهای فیساز طریق پروفایل

های کاربری، از طریق نام شدهادراک مربوط به ارتباط اجتماعی، محبوبیت و دامنه خودِ یهاارزشاساس 

شوند. فرهنگ و جنسیت های دانشجویان، بازسازی میدر پروفایل شدهانتخاب دقتبهزبان و تصاویر پروفایل 

دهد کاربران مالزیایی زنی ش را تحت تأثیر قرار دهند. این مطالعه نشان میهای این پژوهممکن است یافته

تر تر و راحتکنند، آگاهجزئی معرفی می طوربه نشانیآفالرا با پنهان کردن هویت  نشانیآنال که خودِ

که از نام  شان استفاده کردندقدر از نام واقعیهمان هاآنهستند.  تر بازدارندههستند. مردان مالزیایی کم

و  یخود ارتقائامنی، قدر از تصاویر خودشان استفاده کردند که از تصاویر پروفایلشان. ناشان و همانکاربری

 . دهدهویت آنالین دانشجویان را تحت تأثیر قرار می 5یادراکهم 

                                                           
 هاافکار و ایده .1

2. Soung A, Annie Jin 

3. Another Real 

4. Another Virtual 

5. Peerperception 
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های برجسته خودشان ویژگی ،هویت شخصی و روابط عاطفی دهد کهنشان می (2012) 1ناتلیاپژوهش 

مانند است )هویت برای نسل جوان روسیه هستند. دومین جزء مهم هویت، یک گروه اجتماعی خاص 

روندهای جهانی تحت  لهیوسبهیک جهان است  طورهمان خانواده، مذهب، حزب سیاسی(. جامعه روسیه

آنچه ما یک  ،نیبنابرا جهان پویا ضرورتاً غیرممکن است.است. هویت اجتماعی ثابت در  قرارگرفتهتأثیر 

 . ستیننامیم یک بحران می «بحران هویت»

 

 چارچوب نظری پژوهش

 های هویت و فضای مجازینظریه
هویت و فضای  یهاهینظر" کند:نقل می «فرهنگهویت،فضای مجازی، »رضایی قادی در کتاب خود 

 شوند:مجازی به سه دسته تقسیم می

 ری ترکل، استون و هوارد رینگولد،های اجتماعی با رویکرد مثبت: شنظریه .1

 ، زیگمونت باومن و جان تاملینسون،های اجتماعی با رویکرد منفی: هیوبرت دریفوسنظریه .2

 "یکرد میانه: میلر و جان تامپسون.های اجتماعی با رونظریه .3

چارچوب نظری استفاده  عنوانبهرو این پژوهش ما از نظریات اجتماعی با رویکرد مثبت و میانهدر 

 شرح زیر است: به کنیم کهمی

اساسی است که  سؤالن در پی پاسخگویی به ای، «شینماصفحهزندگی بر روی »کتاب در  ترکل

دهند؟ وی معتقد است که فضای تغییر میها با تغییر ندادن شرایط زندگی ما، خودهای ما را چگونه رایانه

حضور در  چراکهمدرن بر مبنای تمایز و پراکندگی است، مجازی در حال سوق دادن ما به فرهنگی پست

های فیزیکی به خود کاربر امکان گمنامی و حذف نشانه ازجملهفضای مجازی به علت ویژگی خاص آن 

های مختلف و با تنظیمات مختلف مورد اوتی را در زمانهای متعدد و متفنقش یآسانبهدهد که اجازه می

 چراکهبخش است وی تا حدودی فضایی رهایی ازنظر، فضای مجازی بعالوهدلخواه و پسند خود، بازی کند. 

نمایش  کارههمه درمجموعکننده و خالق، بازیگر، کارگردان، تهیه واحددرآندهد به خود کاربر اجازه می

رایانه در حقیقت موقعیتی جدید  شینماصفحهدارند که اظهار می کل و استونترمطلوب خود باشد. 

های تفسیر، تخیل و آرزوهای طرفین تعامل ها و تمایالت عقالنی، دخیل کردن فرایندبرای تحقق خیال

پور، و ، عدلیقاسمی ؛122، 1391به نقل از رضایی قادی 1997)ترکل  «آورددر گفتگو، فراهم می

 .(131، 1392میرمحمدتبار

های ناشی از وفق خود با انتظارات شرکت در اجتماعات مجازی از سویی از فشار رینگولد ازنظر

 دئالیاگروهی و جمعی در دنیای واقعی کاسته و آزادی بیشتری را به فرد در جهت تحقق خود مطلوب و 

و از سوی دیگر نیز از فشارهای محیطی و جغرافیایی بر کاربر  وی و تعامل با سایرین مطلوب خود وی داده

های قومی ای و غیره باعث تقویت جنبهمحلی، قومی، منطقهشرکت در اجتماعات مجازی "کاهد. بسیار می

گیری تواند باعث شکلالمللی در فضای مجازی تا حدی میهویت و شرکت در اجتماعات جهانی و بین

                                                           
1. Natlia 
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 -122 ،1391رضایی قادی به نقل  1993رینگولد ) "وطنی در فرد کاربر شودنوعی هویت جهانی یا جهان

 (. 132-131، 1392 میرمحمدتبارو پور ، عدلی؛ قاسمی125

 باو « ارائه و نمایاندن خود در زندگی الکترونیکی»( در مقاله معروف خود تحت عنوان 1995) لریم

پی توزیع نحوه ارائه خودهای مجازی در فضای مجازی با استفاده از  در« گافمن در اینترنت»فرعی  نام

ال ؤنحوه ارائه خود در زندگی روزمره است. حال سچارچوب نظریه نمایش گافمن و نظریات وی در باب 

و دائماً رو به گسترش  فنّاورانهچگونه حقیقتاً نمایش خود در فضای محدود "اصلی میلر در اینجاست که 

 درمجموعوی  ازنظر "!دهد و ساختار تعامالت بدون چهره بر روی شبکه چگونه است؟فضای مجازی رخ می

خویشتن را تا حدودی در  دئالیای مجازی فرصت ارائه خود مطلوب و توان گفت که افراد در فضامی

یا جلوی  صحنهپشتفرد در دنیای واقعی یا ترکیبی از  صحنهپشتتوانند ، خودهایی که میاردارندیاخت

جلوی صحنه خود و دیگران، هم در  در حکمتواند صحنه وی باشند. فضای مجازی در این معنا هم می

مداوم بین  وآمدرفتمتفاوت و  بعضاًهای باشند. البته بدیهی است اجرای نقش آنان صحنهپشتحکم 

به  1995ویتی برای فرد کاربر ایجاد کند)میلر و جلوی صحنه ممکن است کمی ناپایداری ه صحنهپشت

 (134-133، 1392و میرمحمدتبار  ؛ قاسمی، عدلی پور124، 1391نقل از رضایی قادی 

با  ،های جدیدی مثل اینترنتگیری و توسعه رسانهها و شکلمعتقد است پیشرفت رسانه تامپسون»

تر و خود را عمیق دهندهبازتابگسترش منابع نمادین موجود برای فرایند خودسازی، سازمان 

های دیگر زندگی کشف شکل یسوبههای زندگی افراد را مدام تغییر داده و آنان را ، افقترکردهبرجسته

تواند امکان می درمجموعای شده در این وضعیت، سازد. فراوانی و کثرت مطالب و مواد رسانهرهنمون می

، خودشان، زیچهمهانقالبی درباره  طوربهنگاهی دیگر را برای افراد فراهم کرده و آنان را قادر سازد که 

ها ندیشند. در کل رسانهاهای زندگی موجود و غیره بیسبک ،هایشانشان، اندیشهسایرین، شرایط زندگی

های زمانی و مکانی و بدون تغییر محیط یراحتبهسازند که های جدید افراد را قادر میخصوصاً رسانه

ها متفاوتی از تجربه حرکت کنند. این وضعیت به انضمام گشودگی کامالًشان به قلمروهای جدید و زندگی

ایجاد کند،  زاشیتشوتواند برای فرد مدرن موقعیتی بسیار و امکاناتی که برای فرد مدرن به همراه دارد می

گیرد که ممکن است از حیث مکان یا زمان و از حیث این تجارت در محیطی صورت می چراکه دقیقاً

 «باشددر تضاد با آن  یو حتبا محیط کنش روزمره فرد متفاوت  ی و مادی زندگی کامالًشرایط اجتماع

 (.129-125 ،1391 یقادرضایی به نقل از )

 

 هاشدن یدوجهانپارادایم 
فرد در جهان آینده،  کهنیا"آورده است  «های همزماندوجهانی شدن و آینده هویت»عاملی در مقاله خود  

  است: مؤلفهه مستلزم توجه به سه الی است کؤچه تلقی نسبت به خود و دیگری دارد، س

  ،فضای حاکم بر انسان در جهان آینده .1

 ها،چرخش و استمرار روند .2

 ".هاشدن هویت زمانهمای شدن و الیه .3
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ها در این جهان شدن یهاچرخهترین تغییر، ظهور و استقرار جهان دوم و نسبت به مؤلفه اول، مهم

است. جغرافیای فرهنگی و هویتی آینده بر محور جغرافیای سیاسی و زمینی جهان واقعی ترسیم نخواهد 

تکامل »( در کتاب 1996اندرسون )را به وجود آورده است.  یفنّاورشد. فضای جدید، رابطه متفاوتی با 

کند که انسان امروز، موجود دیگری شده است و نقطه بحث می« بوده است، نیست درگذشتهکه  گونهآن

اندرسون، معلوم نیست روند افزایش  ازنظراست.  یفنّاورمرکزی این تغییر، مربوط به تعامل بین انسان و 

 ازنظرت. هرچه هست، شدن تا چه مقدار پیش خواهد رف یتیفرا هوها و نیروی انسان، اشتراکی شدن فضا

 . (1383)به نقل از عاملی  های متفاوتی خواهد بودمنشأ هویتاو این روند در حال شدن است و 

که  نسبت تاریخ چنین بود تاکنونکند الف( تأکید می 1991) استوارت هالدر ارتباط با مؤلفه دوم 

بود،  فهمقابلها امری ستمرار هویتبود؛ بنابراین ا درگذشتهتکرار هویت  ینوعبههویت در حال و آینده 

ثابت تاریخ شده است. به همین دلیل، مفاهیم بزرگ شکل  امروز، نوعی تغییر جزء ذات حرکت ولی

آورده است. مؤلفه سوم بیانگر این امر است که  به وجودرا  ییخرده گرانوعی  راتییتغگیرد و سیالن نمی

فرهنگی  «1کلیت»جهانی در درجه اول به قول کریس بارکر  -های بومیها و فرایندتکثیر دوجهانی شدن

را تبدیل به یک تجزیه فرهنگی کرده است. این روند فرهنگی موجب ظهور ساختارهای جدیدی شده 

)به نقل  متضاد بسیاری در جهان معاصر شده است حالنیرعدو  زمانهمروندهای  دکنندهیتولاست که 

  (.1383از عاملی 

جهان  شدهساختهکه  های ثابت پیشینیتوان گفت هویتها، میشدن یدوجهانبا توجه به پارادایم 

های جدیدی را اول )جهان واقعی(، بودند، در مواجهه تعاملی با جهان دوم )جهان مجازی(، پایه هویت

های گسترده بین زندگی، فرهنگ و هویت در جهان واقعی و مجازی را گذارند که ظرفیت ایجاد تضادمی

ها، ، دوران چالش«مجازی فضای»خواهد داشت. دوران انتقال فرد از زندگی در جهان واقعی به زندگی در 

رسد با استقرار و هنجاری شدن جهان دوم هاست. ولی به نظر میهای گسترده و بحران هویتناهنجاری

جهان مجازی در  شدهشناختههای جغرافیا و نهاد یریگشکلدر کنار جهان اول، در سه دهه آینده، شاهد 

یی، تسلط و هویت مشخص داشته باشد. به که فرد در آن فضا احساس آشنا کنار جهان واقعی باشیم

به نقل ) «استشده  یدوجهانهای هان مسلط شدن انسان بر روندجتوان گفت، جهان آینده، عبارتی می

 (11-10، 1383 یعاملاز 

 

 پژوهششناسی روش
هش حاضر به روش تحقیق کمی و به شیوه پیمایشی اجرا شد. پژوبه موضوع و هدف پژوهش، از  با توجه 

این  در مقطعی و به لحاظ کاربرد، بنیادی است. لحاظ گردآوری اطالعات، پیمایشی، به لحاظ معیار زمان،

 از مقیاس یریالگو گها استفاده کردیم. با آوری دادهجمع برای محقق ساختهنامه طرح پژوهشی از پرسش

ISCS2 ان واقعی و فضای موازی برای سنجش هویت در فضای آنالین و آفالین )جه سؤاالت دودسته

                                                           
1. Whole 

2. Internet Social Capital Scale 
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به نقل  ؛10، 2006 امزیلیو) ، در پرسشنامه طراحی شدبر اساس طیف لیکرت است هاآنکه اکثر  مجازی(

 نظرداوران صاحبیعنی با تأیید  1نامه در مرحله اول اعتبار صوریمبنای اعتبار پرسش .(79، 1390 یحداداز 

آزمون و نامه نیز با انجام پیشپرسش 3پایایی های پیشین( است.پژوهش) 2و در مرتبه دوم اعتبار معیار

 لیوتحلهیتجزبرای  و تأیید قرار گرفت. یموردبررسها سنجش آلفای کرونباخ و اصالح و حذف برخی از گویه

استفاده شد. جهت آزمون فرضیات پژوهش  (اجتماعیبسته آماری ویژه تحقیقات ) SPSSافزار ها از نرمیافته

و آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون تعقیبی شفه راههکیمستقل، تحلیل واریانس  tهمبسته،  tاز آزمون 

که بر مبنای  دادندسال شهر یاسوج تشکیل  35تا  18جامعه آماری پژوهش را کل جوانان  .شداستفاده 

 380جمعیت نمونه طبق فرمول کوکران  .بودندنفر  45312 ،1390ری مرکز آمار ایران در سال سالنامه آما

 .گردیداستفاده  یاچندمرحلهای گیری خوشهاز روش نمونه هاآننفر تعیین شد. برای انتخاب 

 

 ها و بحثیافته

 38.7سال جمعیت نمونه مجرد و  35تا  18درصد از جوانان  60.3های توصیفی بیانگر آن است که یافته

نفری دارای تحصیالت دیپلم به باال هستند که  380درصد این جمعیت  85درصد از آنان متأهل هستند. 

ضعیت شغلی ، دکترا و باالتر دارند. به لحاظ وسانسیلفوقدرصد تحصیالت لیسانس،  47.4از این میان 

درصد آنان در چرخه کار و  38درصد محصل، دانشجو یا سرباز هستند و تنها  34.2درصد بیکار،  25.8

درصد از جمعیت نمونه بیرون از چرخه کار و فعالیت اقتصادی  62فعالیت اقتصادی حضور دارند. به عبارتی 

 رود.و شهر یاسوج به شمار می دکهگیلویه و بویراحمهستند که امروزه از معضالت اساسی کشور، استان 

 
 واقعی و مجازی و تفاوت هویتی آنان در ابعاد مختلف دوجهانتوصیف میانگین هویت افراد در  .1جدول 
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میانگین هویت در جهان 

 واقعی
4.71 5.15 3.72 4.55 3.82 4.19 4.67 3.95 5.07 

میانگین هویت در جهان 

 مجازی
18٫4  38٫3  43٫3  92٫3  08٫3  78٫3  12٫3  45٫3  93٫3  

خود اختالفی )تفاوت 

 هویتی(
0.53 77٫1  0.29 0.63 0.74 0.41 55٫1  0.50 14٫1  

                                                           
1. Face Validity 

2. Criterion Validity 

3. Reliability  
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بیشترین نمره هویت  ،ششحداکثر نمره هویتی یعنی حکایت از آن دارد که از  یکجدول  یهاافتهی

است. کمترین نمره هویت در جهان  خانوادگی، قومی و مذهبیدر جهان واقعی به ترتیب مربوط به هویت 

عالوه، بیشترین نمره هویت در جهان است. به ترتیب متعلق به هویت سیاسی، جنسیتی و ظاهری واقعی به

زی به و کمترین نمره هویتی در فضای مجا است ترتیب مربوط به هویت مذهبی، قومی و شغلی مجازی به

 تعلق دارد. ترتیب به هویت جنسیتی، عاشقانه و هویت سیاسی

دهد که بیشترین نمره اختالفی مربوط به هویت خانوادگی و نتایج نشان می 1اختالفی در رابطه با خودِ

از  ،شوندکه وارد فضای مجازی میافراد اسی است. به نظر نگارنده همین کمترین نمره متعلق به هویت سی

شوند و های مختلف میدوستان، همکاران، مسائل و سرگرمی خانواده و مسائل خانوادگی بریده و درگیر

هرچه افراد بیشتر در فضای مجازی  جهیدرنت .گیرنداز خانواده و هویت خانوادگی خود فاصله می ،ینوعبه

د اجتماعی و تربیتی در بعد هویتی و نها نیترمهمکه همان میزان از هویت خانوادگی خود سیر کنند به 

پژوهش  در فضای مجازی شده است. گی آنانکه منجر به ضعف هویت خانواد گیرندفاصله می استما جامعه 

است که  ذکرانیشادر ارتباط با هویت سیاسی، تأییدی بر این ادعاست.  (1396) یمؤمنو عرب  پور نیحس

بینیم تقریباً به همان میزان که در جهان واقعی به مسائل افراد، دوستان و کسانی که ما اطراف خود می

حتی در مواردی بیشتر از جهان واقعی اخبار،  مجازی هم به همان میزان و در جهانپردازند سیاسی می

کنند و اختالف هویتی اندک هویت سیاسی در های سیاسی را دنبال می، جریانات، احزاب و گروهمسائل

( 1390دوجهان واقعی و مجازی هم گواه و هم ناشی از این امر است. در این زمینه پژوهش قیصری بهمند )

 این یافته و تفسیر آن است. کنندهقیتصد(، 1396) گرانیدرضایی قاضی و و 

( از کلیه %26.8دهد )نتایج نشان می ،مجازی فضای در خود ارائه نحوه سؤال در پاسخ به

متوسط خود  طوربه( %25.3) ،شان، به نحو زیادی خود واقعیشدهطرحهای ، بر اساس گویههاآزمودنی

خیلی  صورتبهاز کاربران  (%23.4)و  شانبیشتر خود غیرواقعیو شان ( کم خود واقعی%23.4) ،شانواقعی

 کنند.های مجازی ارائه میشان را در شبکهبیشتر خودی متفاوت از خود واقعی و شانواقعیکم خود 

شان را در فضای مجازی نزدیک به نیمی از پاسخگویان معتقدند خودی متفاوت از خود واقعی یطورکلبه

 یم:کننتایج آزمون فرضیات پژوهش را مرور می ادامهدر کنند. معرفی می

تفاوت ابعاد مختلف پژوهش ) نهالی  یکدر مرحله اول، برای آزمون فرضیات  های استنباطی:یافته

همبسته استفاده کردیم؛ در مرحله دوم برای اینکه مشخص  tاز آزمون  (واقعی و مجازی دوجهانهویت در 

بر اساس متغیرهایی چون  واقعی و مجازی دوجهانکنیم آیا تفاوت هویتی افراد در ابعاد مختلف هویت، در 

 لیوتحلهیتجزاز آزمون  نهت یا دار اسو غیره معنی میزان استفاده هفتگی از اینترنت، سن، تحصیالت، درآمد،

در ابعادی از  تیدرنها( استفاده کردیم؛ و جنسبرای تفاوت هویتی بر اساس مستقل ) tو  راههکیواریانس 

دار شد از آزمون تعقیبی شفه برای مشخص کردن متغیرهای مذکور معنی بر اساسهویت که تفاوت هویتی 

                                                           
در دنیای واقعی در هریک از ابعاد هویت بیانگر خود اختالفی  هاآنتفاضل نمره هویتی افراد در فضای مجازی از نمره هویتی  1. 

 یا تفاوت هویتی، در هر بعد از هویت است.



 1397، پاییز و زمستان 2شماره  ،4 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              34

ها را م که در ادامه یافتهپژوهش استفاده کردی 15ها در هر یک از فرضیات دهم تا مقایسه میانگین گروه

 کنیم.مرور می

 

 فرضیه اول تا نهم پژوهش

 شغلی، جنسیتی، عاشقانه، مدرن، ظاهری و قومی افراد خانوادگی، سیاسی، مذهبی، بین هویت

 :دارد وجود داریمعنی تفاوت مجازی فضای و واقعی زندگی در

 هویت ابعاد مختلف همبسته tآزمون ی های آمار استنباطی برای محاسبهشاخص. 2 جدول

 نتیجه
 سطح

یداریمعن  
t df 

 خطای

هاتفاوتاستاندارد   
هانیانگیمتفاوت   ابعاد هویت 

فرض صفر رد  p < 0/01 81٫13  مذهبی 0.53 0.04 379 

0فرض  رد  p < 0/01 44٫35  379 0.05 76٫1  خانوادگی 

فرض صفر رد  p < 0/01 08٫6  سیاسی 0.29 0.05 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 27٫8  شغلی 0.63 0.08 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 14٫13  جنسیتی 0.74 0.06 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 16٫9  مدرن 0.41 0.04 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 79٫22  عاشقانه 1.55 0.07 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 26٫9  ظاهری 0.5 0.05 379 

فرض صفر رد  p < 0/01 59٫19  قومی 1.14 0.06 379 

)با   tاز ارزش بحرانی شدهمحاسبه( t، چون قدر مطلق )همبسته این فرضیات tنتایج آزمون با توجه به 

شود. می رداست، پس فرض صفر  تربزرگدر همه فرضیات  (01/0 داریمعنی و سطح 379ی آزادی درجه

خانوادگی،  مذهبی، هویت بین میانگین که گرفت جهینتتوان اطمینان می %99فرض صفر با  ردبا توجه به 

سیاسی، شغلی، جنسیتی، مدرن، عاشقانه، ظاهری و قومی در جهان واقعی با همین ابعاد هویتی در فضای 

بیانگر قوی بودن  ذکر شداین تفاوت چنانکه  داری وجود دارد.تفاوت معنی موردپژوهشدر جامعه مجازی، 

به اختالف هویتی و کمترین همه ابعاد هویتی افراد در جهان واقعی نسبت به فضای مجازی است. بیشترین 

 ط به هویت خانوادگی و سیاسی است.مربوترتیب 

 

 تا پانزدهم پژوهش فرضیه دهم
 ،ر سنمختلف هویت بر اساس متغی خود اختالفی( افراد در ابعاد) یمجازتفاوت هویت واقعی و 

حضور در فضای مجازی، تحصیالت، سطح درآمد، میزان استفاده هفتگی از فضای  یهاسالتعداد 

 دار است:معنی مجازی و جنسیت
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تفاوت هویتی بر  -راههکیواریانس  لیوتحلهیتجز -One way های آمار استنباطی برای محاسبهشاخص . 3جدول 

)در ابعاد هویتی که اختالف  استفاده هفتگی از فضای مجازی و جنسیتسن، تحصیالت، سطح درآمد، میزان  اساس

 .دار بوده است(معنی

نتیجه 

آزمون 

 آماری

سطح 

 یداریمعن
F 

میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
 ابعاد هویت

متغیر 

 مستقل

رد فرض 

 صفر
0.00 37٫4  

28٫7  5 42٫36  بین گروهی 

 عاشقانه

 سن

67٫1  371 00٫618  یگروهدرون 

 376 42٫654  کل 

رد فرض 

 صفر
0.00 43٫3  

76٫3  5 8٫18  بین گروهی 

1٫1 ظاهری  371 41٫406  یگروهدرون 

 376 21٫425  کل 

رد فرض 

 صفر
02٫0  48٫2  

34٫1  7 4٫9  بین گروهی 

 مذهبی

 تحصیالت

54٫0  371 7٫200  یگروهدرون 

 378 1٫210  کل 

فرض رد 

 صفر
01٫0  55٫2  

99٫2  7 9٫20  بین گروهی 

17٫1 جنسیتی  371 2٫434  یگروهدرون 

 378 1٫455  کل 

رد فرض 

 صفر
03٫0  31٫2  

54٫2  7 8٫17  بین گروهی 

1٫1 ظاهری  371 7٫407  یگروهدرون 

 378 5٫425  کل 

رد فرض 

 صفر
05٫0  07٫2  

61٫2  7 2٫18  بین گروهی 

26٫1 قومی  371 6٫467  یگروهدرون 

 378 8٫485  کل 

رد فرض 

 صفر
0.04 12٫2  

54٫1  7 8٫10  بین گروهی 

2٫249 344 72. سطح درآمد مدرن  گروهیدرون 

 کل 260 351 

رد فرض 

 صفر
0.04 18٫2  

6٫3  7 2٫25  بین گروهی 

میزان  عاشقانه

استفاده از 

فضای 

 مجازی

65٫1  366 9٫603  گروهیدرون 

 373 1٫629  کل 

رد فرض 

 صفر
0.03 2٫2  

43٫2  بین گروهی 17 7 

1٫1 ظاهری  366 8٫403  گروهیدرون 

 373 8٫420  کل 
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نتیجه 

آزمون 

 آماری

سطح 

 یداریمعن
F 

میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
 ابعاد هویت

متغیر 

 مستقل

  t 
خطای 

 استاندارد
 

تفاوت 

 میانگین
  

 جنسیت

رد فرض 

 صفر
0.01 - 55٫2  0.10 378 0.25-  سیاسی  

رد فرض 

 صفر
0.03 - 19٫2  0.11 378 0.25-  جنسیتی  

رد فرض 

 صفر
.0 - 75٫4  0.13 378 0.63-  عاشقانه  

رد فرض 

 صفر
.0 - 95٫4  0.11 378 0.53-  ظاهری  

 

های سن، تحصیالت، سطح بر مبنی متغیر تفاوت هویتی شدهمحاسبه One wayآزمون با توجه به نتایج 

دار و در سایر ابعاد در برخی از ابعاد هویت معنی درآمد، میزان استفاده هفتگی از فضای مجازی و جنسیت

دار ابعادی که اختالف معنی متغیرها و صرفاً در ،دار نیست. برای رعایت اختصار نتایج آزمونهویتی معنی

 :کنیمیم که در ادامه نتایج را مرور میادهآور در جدول رااست 
دار عاشقانه و ظاهری معنی یهامؤلفهفقط در  سن؛ بر اساس تفاوت هویتی() یاختالفخود  :10فرضیه 

 دار نیست.دگی، سیاسی، شغلی، جنسیتی، مدرن و قومی معنیااست، اما در ابعاد مذهبی، خانو

 در همه ابعاد هویتی ؛حضور در فضای مجازی یهاسالخود اختالفی بر اساس تعداد  :11 یهفرض

 دار نیست.معنی

دار تحصیالت؛ در چهار بعد مذهبی، جنسیتی، ظاهری و قومی معنیخود اختالفی بر اساس : 12فرضیه 

 دار نشده است.و در سایر ابعاد هویتی معنی

دار و در سایر ابعاد خود اختالفی بر اساس سطح درآمد؛ صرفاً در بعد هویتی مدرن معنی :13فرضیه 

 .دار نیستهویتی معنی

تگی از فضای مجازی؛ در دو بعد عاشقانه و ظاهری خود اختالفی بر اساس میزان استفاده هف :14فرضیه 

 دار نیست.دار و در سایر ابعاد هویتی معنیمعنی

دار خود اختالفی بر اساس جنسیت؛ در چهار بعد سیاسی، جنسیتی، عاشقانه و ظاهری معنی :15فرضیه 

 دار نیست.شده و در سایر ابعاد هویتی معنی

، از آزمون تعقیبی شفه استفاده دار شدهمعنی تفاوتهویتی در ابعادی که  تفاوتبرای تعیین چگونگی 

 .را در ادامه آمده است که جداول آن کردیم
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سن،  متغیر برحسبهای آمار توصیفی تفاوت انواع هویت در دنیای واقعی از دنیای مجازی شاخص .4 جدول

 میزان استفاده هفتگی از اینترنت ،تحصیالت حضور در فضای مجازی، یهاسال

وه 
گر

ها
 

ی
هب

مذ
ت 

وی
ه

ی 
دگ

وا
خان

ت 
وی

ه
ی 

اس
سی

ت 
وی

ه
 

ی
غل

 ش
ت

وی
ه

ی 
یت

س
جن

ت 
وی

ه
 

رن
مد

ت 
وی

ه
نه 

قا
اش

 ع
ت

وی
ه

 

ی
هر

ظا
ت 

وی
ه

 

ی
وم

ت ق
وی

ه
 

ر 
ی ب

الف
خت

د ا
خو

ن 
گی

یان
م

س
سا

ا
 

سن
 

18-20 0.46 69٫1  0.22 0.61 0.62 0.41 26٫1  0.19 0.91 

21-23 0.56 69٫1  0.27 0.68 0.73 0.35 27٫1  0.51 07٫1  

24-26  0.67 1.81 0.10 0.72 0.63 0.25 1.49 0.49 1.15 

29-27  0.45 2.06 0.44 0.59 0.74 0.44 1.66 0.54 1.37 

32-30  0.52 1.70 0.41 0.20 0.89 0.50 1.99 0.91 1.31 

35-33  0.52 1.70 0.38 0.90 0.96 0.55 2.06 0.71 1.26 

 م
 خ ا

س
سا

ر ا
ب

 
ال

س
ها

 ی
ور

ض
ح

 

 1کمتر از 

 الس
0.72 1.86 0.53 0.39 0.66 0.61 1.64 0.66 1.42 

 2تا  1بین 

 سال
0.56 1.71 0.18 0.64 0.83 0.41 1.58 0.56 1.08 

 4تا  2بین 

 سال
0.42 1.77 0.31 0.72 0.78 0.32 1.59 0.43 1.11 

سال و  4

 بیشتر
0.48 1.75 0.21 0.68 0.66 0.37 1.39 0.41 1.03 

ت
ال

صی
ح

س ت
سا

ر ا
ی ب

الف
خت

د ا
خو

ن 
گی

یان
م

 

 1.95 0.78 ابتدایی
0.48

- 
0.13 

1.31

- 
0.35 1.79 0.40 1.70 

 0.98 0.08 0.64 0.86 0.37 1.24 0.49 راهنمایی
0.26

- 
0.95 

63٫1 0.59 دبیرستان  0.18 0.69 0.68 0.53 07٫1  0.23 0.64 

72٫1 0.48 دیپلم  0.26 0.39 0.67 0.28 42٫1  0.34 24٫1  

9٫1 0.75 پلمیدفوق  0.32 0.80 0.62 0.44 79٫1  0.74 28٫1  

87٫1 0.57 لیسانس  0.35 0.78 0.87 0.47 67٫1  0.65 25٫1  

6٫1 0.36 سانسیلفوق  0.32 0.49 0.84 0.48 89٫1  0.67 0.93 

11٫2 0.55- دکترا و باالتر  0.70 1 0.88 0.42 37٫1  04٫1  01٫1  

د 
خو

ن 
گی

یان
م

ح 
سط

س 
سا

ر ا
ی ب

الف
خت

ا

ده
وا

خان
د 

آم
در

 

69٫1 0.53 م 1کمتر از   0.16 0.67 0.70 0.22 38٫1  0.45 11٫1  

75٫1 60. 1.5تا  1بین   .30 .90 .68 .29 48٫1  .45 05٫1  

 1.18 0.48 1.65 0.52 0.73 0.50 0.35 1.78 0.62 2تا  1٫5بین 

 1.36 0.55 1.41 0.51 0.63 0.21 0.42 1.84 0.46 2.5تا  2بین 

 1.28 0.75 1.94 0.59 0.77 0.47 1.18 1.86 0.18 3تا  2.5بین 

 0.87 0.45 1.47 0.71 1.02 0.46 0.57 1.64 0.54 4تا  3.5بین 

 1.00 0.13 1.00 0.53 4.5تا  4بین 
0.13

- 

0.25

- 
2.27 0.72 0.28 

 1.31 0.86 1.92 0.43 1.15 0.31 0.09 2.14 0.24 بیشتر 4.5از 
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سا
ر ا

ب
ت
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ای
 

 3تا  1بین 

 ساعت
0.64 1.85 0.48 0.60 0.88 0.49 1.89 0.68 1.22 

 6تا  4بین 

 ساعت
0.47 1.78 0.29 0.58 0.64 0.41 1.34 0.50 1.30 

 9تا  7بین 

 ساعت
0.51 1.60 0.17 0.68 0.64 0.43 1.49 0.41 1.03 

 12تا  10بین 

 ساعت
0.41 1.84 0.32 0.57 0.62 0.37 1.55 0.68 1.05 

 15تا  13بین 

 ساعت
0.35 1.80 0.02 0.39 1.00 0.42 1.33 0.35 0.98 

 18تا  16بین 

 ساعت
0.44 1.68 0.47 0.43 0.68 0.09 1.25 0.53 1.00 

 21تا  19بین 

 ساعت
0.58 1.79 0.22 0.89 0.84 0.24 1.25 

0.14

- 
0.72 

ساعت و  22

 بیشتر
0.42 1.63 

0.06

- 
0.90 0.71 0.37 1.25 0.19 0.95 

 

سن،  برحسبشده  اردخود اختالفی( در ابعاد معنی) یتیهوهای تفاوت بررسی مقایسه میانگین متغیر .5 جدول

 شفه تعقیبی آزمون طریق از جفتی صورتبه هفتگی، استفاده میزان و تحصیالت

متغیر  بر مبنی وابستهمتغیر 

 مستقل
 سطح دوم سطح اول

تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

عاشقانه بر اساس  یخود اختالف

 سن

20-18 
32-30 0.73- 0.23 0.02 

35-33 0.8- 0.23 0.01 

23-21 
32-30 0.72 0.24 0.04 

35-33 0.79 0.24 0.01 

بر اساس  یظاهر یاختالف خود

 سن
20-18 

32-30 0.72 0.19 0.00 

35-33 0.52- 0.18 0.06 

بر اساس  یمذهب یاختالف خود

 التیتحص

دکتری و 

 باالتر

 0.02 0.35 -1.14 دبیرستان

 0.05 0.34 -1.03 دیپلم

 0.01 0.35 -1.3 پلمیدفوق

 0.02 0.33 -1.12 لیسانس

بر  یتیجنس یاختالف خود

 التیاساس تحص
 ابتدایی

 0.01 0.56 -2.00 دبیرستان

 0.01 0.55 -1.99 دیپلم

 0.02 0.57 -1.94 پلمیدفوق
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متغیر  بر مبنی وابستهمتغیر 

 مستقل
 سطح دوم سطح اول

تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

 0.00 0.55 -2.18 لیسانس

 0.00 0.57 -2.15 سانسیلفوق

بر اساس  یقوم یاختالف خود

 التیتحص
 دبیرستان

 0 0.20 -0.61 دیپلم

 0.03 0.19 -0.617 لیسانس

عاشقانه بر اساس  یاختالف خود

 یاز فضا یاستفاده هفتگ زانیم

 یمجاز

 3تا  1بین 

 ساعت

 6تا  4بین 

 ساعت
0.55 0.18 0.05 

بر اساس  یظاهر یاختالف خود

 یاز فضا یاستفاده هفتگ زانیم

 یمجاز

 3تا  1بین 

 ساعت

 21تا  19بین 

 ساعت
0.826 0.26 0.04 

های متغیر برحسبدار شده خود اختالفی در ابعاد هویتی معنینتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که 

ها دار و در مقایسه سایر گروهها معنیهای جفتی برخی از گروهمختلف سن، تحصیالت و ...، فقط در مقایسه

و  است آمده باالدار بوده در جدول معنی هاآنهایی که اختالف دار نیست. برای رعایت اختصار، گروهمعنی

د اختالفی مذهبی بر اساس در متغیر خو مثالعنوانبهداری کردیم. ها خودآوردن مقایسه سایر گروهاز 

هایی که تحصیالت شان با گروهاختالفی مذهبی گروهی که تحصیالت دکتری و باالتر دارند، خودِ تحصیالت،

لیسانس ابتدایی، راهنمایی و فوقهایی که دار و با گروهدیپلم و لیسانس دارند، معنیدبیرستان، دیپلم، فوق

 اند.دار نیست که سه گروه آخر در جدول نیامدهدارند، معنی

 

 هایافته بحث و تفسیر

 ،ها گویای آن است که با افزایش سنیافته یطورکلبه: سن برحسبعاشقانه و ظاهری  تفاوت هویتی

 کنند تا در فضای مجازیافراد عالیق، احساسات و عواطف عاشقانه خود را بیشتر در جهان واقعی دنبال می

افراد جوان  دهند.، زیبایی و مدیریت بدن خود در جهان واقعی بیشتر از جهان مجازی اهمیت میظاهربه و

کنند، اما را دنبال می اندامتناسبزیبایی و  ،اگرچه در دنیای واقعی بیشتر از جهان مجازی مسائل عاشقانه

در این  در دوجهان واقعی و مجازی( این مسائلدر پرداختن به  هاآنمیزان تفاوت ها )آن تفاوت هویتی

 هاست.ترکمتر از مسن دوجهان

افرادی که از تحصیالت دکتری و  و قومی بر اساس تحصیالت:مذهبی، جنسیتی  تفاوت هویتی

است و مسائل مذهبی را بیشتر از دنیای  تریقوباالتر برخوردارند هویت مذهبی آنان در فضای مجازی 

تری دارند. به اعتقاد کنند؛ درست بالعکس جوانانی که تحصیالت پایینواقعی، در دنیای مجازی دنبال می

ی بار محتوایی قوی و پرباری نیست، جوانانی که تحصیالت مراسم و جلسات مذهبی دارا ازآنجاکه نگارنده

کنند و بیشتر در فضای مجازی مسائل مذهبی را دنبال بیشتری دارند کمتر در امور مذهبی شرکت می
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جوانانی  رعکسجوانانی با تحصیالت ابتدایی، ب است. تریقوکنند و هویت مذهبی آنان در فضای مجازی می

های جنسیتی مدرن، برابری حقوق و وظایف ند، در فضای مجازی بیشتر از کلیشهکه تحصیالت باالتری دار

شان بیشتر از در زندگی واقعیافراد اما با افزایش تحصیالت،  ؛واقعی کنند تا در جهانزن و مرد، حمایت می

های تمام گروهکنند. های جنسیتی مدرن و برابری حقوق زن و مرد حمایت میجهان مجازی از کلیشه

 پردازند.بیشتر از فضای مجازی به فرهنگ و هویت قومی خود می تحصیلی در دنیای واقعی

 هاآنمدرن  تفاوت هویتی ،هابا افزایش درآمد خانواده مدرن بر اساس سطح درآمد: تفاوت هویتی

در جهان واقعی از  هاآنبیشتر شده است یعنی جوانانی که درآمد خانوادگی بیشتری دارند هویت مدرن 

 .ستین داریمعنهویت مدرن آنان در فضای مجازی بیشتر است. البته این تفاوت 

هرچه میزان  میزان استفاده هفتگی از اینترنت: برحسبعاشقانه و ظاهری  تفاوت هویتی

و  یابد، آنان بیشتر در فضای مجازی درگیر عالئق، عواطفاستفاده هفتگی افراد از اینترنت افزایش می

شوند و تفاوت هویتی عاشقانه و ، میاندامتناسباحساسات عاشقانه، مسائل مربوط به زیبایی ظاهری و 

جوانانی که ساعات کمتری از فضای مجازی استفاده  ،بالعکساندک است و  دوجهاندر  هاآنظاهری 

ور زیبایی ظاهر، طکنند در دنیای مجازی بسیار کمتر به عالئق، عواطف، احساسات عاشقانه و همینمی

دهند. دلیل چنین امری این است که افرادی که ساعات کمتری از فضای و بدن خود اهمیت می اندامتناسب

شوند کنند، استفاده مفید، بهینه و هدفمندی از امکانات آن دارند و درگیر مسائلی نمیمجازی استفاده می

مسائلی که برایشان سودمند نیست و صرفاً که جایگاه اصلی آن فضای مجازی نیست و وقت خود را با 

 گذرانند.سرگرمی و اتالف وقت است، نمی

دهد، هویت نتایج نشان می جنسیت: برحسب جنسیتی، عاشقانه و ظاهری تفاوت هویتی

است. به عبارتی آنان در  تریقوجنسیتی هر دو گروه زنان و مردان در جهان واقعی نسبت به جهان مجازی 

کنند، زن و مرد حمایت می حقوق های جنسیتی مدرن و برابریجهان واقعی بیشتر از جهان مجازی از کلیشه

توصیفی تفاوت هویت عاشقانه زنان و مردان  یهاافتهیتری برخوردارند. زنان از هویت جنسیتی مدرن ،اگرچه

عاشقانه مردان بیشتر است. زنان بیشتر  تفاوت هویتیعاشقانه زنان از  تفاوت هویتیبیانگر این نکته است که 

طور همین کنند.از مردان، در مقایسه با جهان مجازی، تمایالت عاشقانه خود را در جهان واقعی جستجو می

چنین هستند،  همدهند تا فضای مجازی، اگرچه مردان خود در زندگی واقعی بیشتر اهمیت می ظاهربهزنان 

رسد زنان به خاطر حفظ شخصیت و ترس اندک است. به نظر می دوجهانظاهری آنان در  تفاوت هویتیاما 

تر هنجارهای اجتماعی های مجازی و فشار بیشبازیاز نقص حریم خصوصی، پیامدهای منفی بیشتر عشق

داری اختالف شوند و همین باعث معنیدر جهان دوم کمتر از مردان درگیر تمایالت عاشقانه می بر آنان،

ی هاعاشقانه و ظاهری، یافته تفاوت هویتیهویتی در این بعد از هویت بر مبنای جنسیت شده است. در مورد 

 خوانی دارد.، با پژوهش شفی در میان دانشجویان مالزی همپژوهش

 

 یریگجهینت
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های وسیع آن پرداختن به مسئله هویت از پیچیدگی خاصی برخوردار است و این به خاطر ابعاد و مؤلفه

ابعاد هویتی جوانان در فضای واقعی هویت  نیترمهمتوان گفت های پژوهش میاست. با توجه به یافته

ابعاد  نیترمهمخانوادگی، مذهبی و قومی آنان است و دو بعد مذهبی و قومی نیز در فضای مجازی نیز 

تفاوت همه ابعاد هویتی در جهان واقعی و مجازی  نشان داد که میان هاهویتی جوانان هستند. آزمون فرضیه

دار است و بخشی از این معنی دوجهاناختالف میانگین نمره هویتی افراد در  یعنی؛ داری وجود داردمعنی

اختالف ناشی از این است که افراد ساعات کمتری در فضای مجازی حضور دارند و به همین سبب در همه 

از  نزدیک به نیمی از پاسخگویان معتقدند که خودی متفاوت عالوهبهاند. تری گرفتهابعاد هویتی نمره پایین

 تأییدی بر صحت نتیجه فرضیات پژوهش است. دهند که خودِشان را در فضای مجازی ارائه میواقعی خودِ

واقعی و مجازی بر اساس متغیرهایی  دوجهانکه خود اختالفی جوانان در همچنین تحلیل فرضیات نشان داد 

اما خود  زی، متفاوت استساعات استفاده از فضای مجا و خانواده چون سن، جنس، تحصیالت، سطح درآمد

البته شناخت تفاوت هویتی . دار نبودزمان عضوت در فضای مجازی معنیاختالفی کاربران بر اساس مدت

های مختلف هر یک از ابعاد هویت شناخت و مقایسه مؤلفه منظوربهتر مستلزم مطالعات عمیق دوجهاندر 

؛ کندهویت و ابعاد هویتی را تقویت و یا دچار تغییر میاست تا روشن شود که فضای مجازی کدام بخش از 

ی تعامل در فضای مجازی بر هویت دینی مبین تأثیر دوگانه (1395که پژوهش شامانی و دیگران )چنان

شود و از سوی دیگر هویت دینی جوانان در بعد از شدت ابعاد تجربی و پیامدی کاسته می ،سواست؛ از یک

های مختلف با توجه به تأثیر فضای مجازی بر ابعاد مختلف هویت که پژوهش .شودشناختی افزوده می

مطالعات،  های اجتماعی مجازی،شبکهو  یفنّاورالزم است متناسب با پیشرفت  ،پیشین حکایت از آن دارد

ها، نقش سویه این شبکهیک یرگذاریتأثتا پیش از  های مناسب صورت گیردها و آموزشریزیبرنامه

نوجوانان و جوانان  و انجام پذیرد یدرستبه ربطیذپذیری جامعه و نهادهای و جامعه مدیریتی، نظارتی

 جامعه ما ضمن استفاده بهینه و مفید از فضای مجازی دچار بحران هویت نشوند.
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Abstract: In this research, the distinction between identity of young people in the real 

world and the virtual world is considered as one of the important issues of cyberspace. 

The definition and representation of individuals of their identity is somewhat different 

in the real and virtual world, due to the prevailing conditions in these two worlds. Using 

this space together with various advantages and disadvantages has faced us with a 

variety of issues, which one of those is identity, identity crisis and identity discrepancy. 

Theoretical framework of research had been presented based on the views of 

sociologists such as Giddens and Stewart Hall on identity; Graebner, Neumann (the 

influence of mass media); Scheler, stone, Ringgold, Miller and Thompson (Cyberspace 

and Identity); Anderson (the paradigm of double world and the emergence of 

simultaneous identities), and consequently, a research model was designed. The 

statistical population of the study were young people 18 to 35 years old in Yasouj, 

(45312 people). According to the Cochran formula, 380 people were selected by 

multistage cluster sampling method, and the data were collected using questionnaire. 

Finally, the overall research hypothesis was confirmed: there is a significant difference 

between the true identity of people in the real world and their identity in the virtual 

world, and the results showed the difference between different dimensions of identity 

in real space and virtual space, and identity differences (self-discrepancy) in some 

dimensions is significant based on the variables such as age, gender, education, income 

level and the amount of use of cyberspace. 
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