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 چکیده 

.همزمان با استفاده ی گسترده دسترسی به اینترنت پدیده ای فراگیر و همه جانبه در زندگی انسان های عصر حاضر است

بررسی رابطه بین سبک  با هدف  پژوهش حاضرمردم از اینترنت شاهد نوعی وابستگی در جوانان و نوجوانان نیز هستیم. 

صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه   ت و میزان استفاده از فضای مجازیهای هوی

در سال  ۵و جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل دانش آموزان  دختر مقطع دبیرستان شهر تهران منطقه

  هستند که ۵نفر دانش آموزان  دختر مدرسه حجاب در منطقه  100هستند. نمونه پژوهش حاضر شامل  13۹7-۹8تحصیلی 

ی داده ها ابزار مورد استفاده جهت جمع آوریانتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.  به روش نمونه گیری در دسترس

 است. به اینترنت یانگ و پرسشنامه اعتیاد     (1۹۹۲ سبک هویت ) برزونسکی ، شامل پرسشنامه   این پژوهش

سبک هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری ،  سبک هویت سردرگم/اجتنابی و  رابطه بینبه وجود ی پژوهشی یافته ها

و  ۹۹3/0،  ۹۹4/0می پردازد که به ترتیب ضریب همبستگی پیرسون برابر  دانش آموزان میزان استفاده از فضای مجازی

  ( ؛ رابطه معنی دار و مثبت بین متغیر ها وجود دارد.0.001که در سطح معناداری)  ۹۹۲/0

 بنابراین بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

 

    سبک های هویت، فضای مجازی، دانش آموزان  :واژگان کلیدی

 

 

 

 



 

 مقدمه

(.تجربه 1۹۹0رود)موریسون،  می شمار به جویی ومخاطرهکنجکاوی پرسشگری،  زمان و زندگانی در غامض و پیچیده دوره یک نوجوانی  

 محرکهای افراد تغییرات،  این طی و آورند می وجود به دوره این در را ای گسترده تغییرات شناختی روان و زیستی های شخصی، 

 کنیم می نگاه گذشته به وقتی (.1،1۹۹4کنند)گونزانرووفیلد می خودکشف بزرگسالی زندگی برای را متفاوتی و هیجانی جدید و رفتاری

بینیم که تکنولوژی چقدر باعث پیشرفت در کارها و زندگی روزمره شده   می کنیم می مقایسه دوره این با را آن زمان ارتباطی وسایل و

  جزیی  به که طوری به کنند می القا جهان سرتاسر مردم روابط در بسیارمهمی اجتماعی نقش های امروز شبکه (.13۹4)کوهی، است

 مسیر نمودن کوتاه و تسهیل ها شبکه این پیدایش اساس که است حالی در این.اند شده تبدیل بیشتر مردم زندگی از ناپاذیر جدایی

 و آوری فن شگرف تحوالت سوم،شاهد هزاره دم سپیده (. در13۹4)گودرزی و همکاران، گردد می تلقی جامعه افراد میان ارتباطی

 کیفی  و  کمی  های  تفاوت  ای رایانه  انقالب و  الکترونیک،انفجاراطالعاتی  انقالب.هستیمآن    از  ناشی  ای  حرفه  و  اجتماعی  فرهنگی تأثیرات

 رایانه دارای ها خانواده اکثر امروزه (.۲4؛1380)فیروزبخت، به همراه آورده است خود با پیش ی دهه دو به نسبت جهان در بسیاری

 به قدم که است سال چهل حدود که است تکنولوژی خانواده اخرین عضو و است بشر دستاوردهای ترین تازه از واینترنت هستند

واقعی پیرامون ما  دنیای با که است مجازی اینترنت دنیای. کند می آفرینی نقش مختلف های عرصه ودر گذاشته انسان زندگی

 شرایط یا فرد که وقت هر. است. شخصی تعهدات اصالح در دائمی فرآیند یک شروع نوجوان،  هویت (.13۹۲تفاوتهایی دارد)مقتدایی، 

 (.۲010دارد)یسلدیک و همکاران،   وجود  هویت  مجدد  تنظیم  احتمال  میکند،  تغییر  موقعیتی

  استتت  معتقد  (1۹68)  1اریکسون .کند می تعیین خود پیرامون و خود با را فرد اندیشه و رفتار نحوه که است خویشتن از تدوینی هویت  

 به نقل ازدکتر شهرام وزیری((رسد می  خود از منسجم  هویت  به فرد  دهد  رخ  درست فرآیند این اگر

از نظر بروزنسکی افراد نظری های مربوط به خود را یا بطور کلی هویتشان را بر اساس سه نوع پردازش شناختی شامل سبک 

 را خویشتن به مربوط اطالعات فعال طور به: دارند اطالعاتی هویت سبک که افرادی هنجاری و سردرگم/اجتنابی بنا می نهند.اطالعاتی، 

 با که هنگامی و آیند برمی ها آزمون دنبال به و کرده شک خویشتن به مربوط های سازه میکنند،درباره ارزیابی و جو و جست

پرویزی و همکاران  در پژوهشی که  .(۲00۲بروزنسکی)میکنند نظر تجدید هویت های ویژگی در میشوند رو روبه متفاوتی بازخوردهای

انجام شده است به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزانی که اعتیاد   "مطالعه رابطه بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت "تحت عنوان

 برتر هویتی سبک را سبک این بتوان شاید رو این ازبه اینترنت دارند سطح سبک هویت اطالعاتی کمتری در محیط دانشگاه دارند.

 طریق از گیری تصمیم های موقعیت و هویتی مسائل با هنجاری هویت سبک با افراد. (۲00۵ هام شوارتز،مولیس،واترمن،وان)دانست

 باورهایی و ها ارزش خودکار طور به آنها. (۲000کاک و بروزنسکی)میشوند مواجه زندگی در مهم افراد تجربیات و رهنمودها با همنوایی

.  (۲003بروزنسکی)است نشده بررسی آن جوانب دقت با و نگرفته قرار ارزیابی و موردپردازش دقیقا که میکنند درونی را

 گیری تصمیم و هویت موضوعات به پرداختن از اجتناب در سعی امکان حد تا و دارند زیادی درنگ و تعلل اجتنابی/سردرگم سبک

  در  .میشود  آنها  در رفتاری  های  واکنش  باعث موقعیت  و  محیط باشد  مدت طوالنی  تعلل این  اگر  و  دارند
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 اجتناب مانند نامناسب گیری تصمیم راهبردهای از دارد خود شناختی توانایی به که کمی اطمینان ضمن گیری تصمیم های موقعیت

 میان در اجتماعی های شبکه مخصوصا و اینترنت از استفاده. (۲004بروزنسکی.)میکنند استفاده تراشی دلیل و اوردن بهانه کردن

 مجازی  فضای و  اینترنت  کاربران  اکثر  و  داشته  زیادی  شیوع ایرانی جوانان  در  ویژه  به  یافته،اینترنت  افزایش توجهی  قابل  طور  به  ایرانیان

طبق افکارسنجی دانش  (13۹3فالحی علی و مجیدکاشفی)است رشد درحال تساعدی صورت به اینترنت اتصال امار.هستند جوانان

(بیشترین عضویت در شبکه های اجتماعی را دارا ۲۹ت18درصد گروه سنی)81آموزان ایران)ایسپا(و جدیدترین آمار استفاده از اینترنت  

 افراد به ویژه نوجوانان با ورود به این شبکه ها وارد دنیای جدیدی میشوند که نشات گرفته ودرصد. 67( 1۲ت17و گروه سنی) هستند 

تاثیرپذیرفته از دنیای واقعی است و رویدادهاو بحث ها حول و حوش دل مشغولی های انسان در دنیای واقعی صورت میگیرد)اکبری 

 .(13۹1ونوابخش13۹0

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه کلی

 سبک های هویت قادر به پیش بینی میزان استفاده از فضای مجازی است. .1

 فرضیه جزئی

 اطالعاتی و میزان استفاده از فضای مجازی رابطه وجود دارد. بین سبک هویت   .2

 بین سبک هویت هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازی رابطه وجود دارد. .3

 بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی رابطه وجود دارد. .4

 

 روش و طرح پژوهش   

بررسی رابطه سبک های هویت و میزان استفاده از فضای و به  است یهمبستگ نوع از ی وفیتوصبا توجه به ماهیت آن پژوهش حاضر 

 مجازی پرداخته است.

هستند. نمونه   13۹7-۹8در سال تحصیلی   ۵جامعه آماری مورد بررسی شامل دانش آموزان  دختر مقطع دبیرستان شهر تهران منطقه

انتخاب شده و   در دسترسگیری  نمونه  به روش    هستند که  ۵دانش آموزان  دختر مدرسه حجاب در منطقه    نفر  100پژوهش حاضر شامل 

سبک هویت و سپس به   پرسشنامه  الزم و انتخاب نمونه از افراد خواسته شد ابتدا به  هماهنگی  از  بعد  قرار گرفتند.   مورد بررسی

 .پاسخ دهند  اعتیاد مبتنی بر موبایل  پرسشنامه

 ابزار پژوهش 

 .پرسشنامه سبک های هویت1

 به مربوط سوال ۹ اطالعاتی،  مقیاس به مربوط آن سوال 11 که است سوالی40 مقیاس یک (1۹۹۲ پرسشنامه سبک هویت ) برزونسکی ، 

ل ثانویه تحلی برای که است تعهد مقیاس به مربوط دیگر سوال 10 و اجتنابی یا گم سردر مقیاس به مربوط آن سوال 10هنجاری،  مقیاس

 .استفاده می شود ویک سبک هویتی محسوب نمی شود

 



 داد  نشان  نتایج.  است  شده  تایید (1۹86روایی آن از طریق ارزیابی همبستگی با مقیاس وضعیت هویت بنیون وآدامز )  :پایاییروایی و 

تعهد، جهت گیری هنجاری، جهت    های  مقیاس  زیر  با  تأخیری  هویت  و  تعهد  و  اطالعاتی گیری  جهت  مقیاس  زیر  با  شده  کسب  هویت  که

 ،  6۲/0  را اطالعاتی مقیاس(  آلفا  ضریب) درونی  پایایی بروزنسکی    گیری اطالعاتی و جهت گیری سردرگم/اجتنابی همبستگی دارد.

.است  کرده  گزارش  73/0(  سردرگم)اجتنابی  مقیاس  و  66/0  هنجاری  مقیاس  

 به اینترنت یانگ  اعتیاد نامه  پرسش.  ۲

های روانسنجی مناسب، قابلیت بکارگیری توسط پژوهشگران گویه، به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی ۲0با پرسشنامه این 

 مختلف را داراست.

گزارش شده است. نسخه  ۹0/0این پرسشنامه استاندارد است و روایی وپایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ  روایی و پایایی:

و قاسم زاده با آلفای  81/0استی زایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ رنیز مورد استفاده قرار گرفته و  فارسی این مقیاس در ایران

 . (13۹0به نقل از بحری و همکاران،  تایید کرده اند )  88/0کرونباخ  
 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصتتیف و تلختتیص ویژگتتی  

  بتته  بررستتی نرمتتالیتی داده هتتا بتتا استتتفاده از آزمتتونتوصیفی متغیرها شامل میانیگین و انحراف معیار پرداخته شتتد.و ستتپس  های 

  صحت بررسی برای مناسب آزمونهای حاصل،  نتایج اساس بر و پرداختیم پژوهش متغیرهای از یک هر مورد در اسمیرنوف– کولموگروف

چتتارچوب پتتژوهش از طریتتق   بتته توجتته بافرضیه های پژوهش در قالب چهار فرضیه بود که    .کردیم  انتخاب  را  تحقیق  فرضیات  سقم  و

 رابطه میان هریک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.آزمونهای رگرسیون و همبستگی  

 سبک های هویت قادر به پیش بینی میزان استفاده از فضای مجازی است.فرضیه ی نخست : 

برای تبیین مجموعه عوامل استفاده شده است و با هدف انجام تحلیل رگرستتیون    همزماندر این قسمت از رگرسیون چندگانه  به روش 

در معادله به صتتورت همزمتتان وارد شتتدند. نتیجتته ایتتن    وعا ابعاد سبک هویت) هویت هنجاری، اطالعاتی و سردرگم(چند متغیره مجم

درصد محاسبه شد. همچنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریتتانس   ۹۹ضریب تبیین آن برابر آزمون در جدول 

برابتتر   برای تعیین معناداری اثر متغیر های مستقل بتتر میتتزان استتتفاده از فضتتای مجتتازی   Fانجام شده خطی است. زیرا مقدار آزمون 

 است.  00/0با سطح معناداری  68/1۲833

 : مدل رگرسیون به روش همزمان 1جدول

 t ضرایب استاندارد ضرایب خام متغیر

 

sig F ضریب تبیین 

B Std.error Beta 68/1۲833 ۹۹/0 

   0۹۵/0 78/3  ۵3/0 6۵/0 مقدار ثابت

   00/0 1۹/8 368/0 7۵/0 13/8 هویت هنجاری

   00/0 1۹/8 ۲۹1/0 87/0 16/7 هویت اطالعاتی

   00/0 ۲8/1۲ 346/0 607/0 4۵/7 هویت سردرگم



 

درصد و اثر هویت   ۲۹درصد ، اثر هویت اطالعاتی  36براساس اطالعات جدول باال و با توجه به بتای استاندارد شده اثر هویت هنجاری 

درصد محاسبه شده است. بنابراین هویت هنجاری باالترین اثر مستقیم را در بین متغیرهای مستقل معنادار در مدل   34سردرگم 

به دست آمده که همگی از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند می توان با اطمینان  tتوجه به مقادیر  رگرسیونی دارد. همچنین با

هویت هنجاری، قضاوت کرد که بخشی از تغییرات و نوسانات در میزان استفاده از فضای مجازی بر اثر مولفه های سبک هویت)

دانش آموزان   افزایش هویت سردرگم و هویت هنجاری و اطالعاتیت که با بوده است.به معنای دیگر می توان گف اطالعاتی و سردرگم(

 زیر آورده شده است.دختر، میزان استفاده از فضای مجازی آنها نیز افزایش می یابد

 

 . دارد  وجود  رابطه  مجازی  فضای  از  استفاده  میزان و اطالعاتی  هویت  سبک  بین فرضیه ی دوم :

 
 دانش آموزان سبک هویت اطالعاتی و میزان استفاده از فضای مجازی: ضریب همبستگی بین  ۲جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقیم دارد 100 001/0 ۹۹4/0 پیرسون

 

می پردازد. مقداری آماری دانش آموزان   استفاده از فضای مجازیسبک هویت اطالعاتی و میزان  فرضیه دوم  به سنجش رابطه بین  

( است ؛ بنابراین در سطح 0.0۵( کوچکتر از سطح خطا)0.001است و سطح معناداری) 0.۹۹4آزمون )ضریب همبستگی پیرسون( برابر 

طه معنی دار و مثبت وجود دارد. بر  رابدانش آموزان   سبک هویت اطالعاتی و میزان استفاده از فضای مجازی درصد، بین ۹۵اطمینان 

این اساس فرضیه اول مورد پذیرش قرار گرفت. به این معنا که با افزایش هویت اطالعاتی  دانش آموزان  دختر، میزان استفاده از فضای 

 مجازی  آنها افزایش  می یابد و برعکس.

 

 . دارد  وجود  رابطه  مجازی  فضای  از استفاده  میزان  و  هنجاری  هویت  سبک  بین فرضیه ی سوم  :

 

 دانش آموزان سبک هویت هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازی: ضریب همبستگی بین  3جدول

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقیم دارد 100 001/0 ۹۹3/0 پیرسون

 

می پردازد. مقداری آماری دانش آموزان   سبک هویت هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازی فرضیه سوم به سنجش رابطه بین  

( است ؛ بنابراین در سطح اطمینان  0.0۵( کوچکتر از سطح خطا)0.001و سطح معناداری) 0.۹۹3آزمون )ضریب همبستگی پیرسون( برابر 

رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بر این اساس دانش آموزان   هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازیسبک هویت  درصد، بین ۹۵



مورد پذیرش قرار گرفت. به این معنا که با افزایش هویت هنجاری  دانش آموزان  دختر، میزان استفاده از فضای مجازی  سوم فرضیه 

 آنها افزایش  می یابد و برعکس.

 . دارد  وجود  رابطه  مجازی فضای  از استفاده  میزان  و  اجتنابی/سردرگم  هویت سبک  بین  :   چهارم  ی  فرضیه

 دانش آموزان سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی: ضریب همبستگی بین 4جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقیم دارد 100 001/0 ۹۹۲/0 نوپیرس

 

می پردازد. دانش آموزان   سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی فرضیه چهارم  به سنجش رابطه بین  

( است ؛  0.0۵( کوچکتر از سطح خطا)0.001است و سطح معناداری) 0.۹۹۲مقداری آماری آزمون )ضریب همبستگی پیرسون( برابر 

رابطه معنی دانش آموزان   سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی درصد، بین ۹۵بنابراین در سطح اطمینان 

دانش سردرگم/اجتنابی مورد پذیرش قرار گرفت. به این معنا که با افزایش هویت  چهارم دار و مثبت وجود دارد. بر این اساس فرضیه

 فاده از فضای مجازی  آنها افزایش  می یابد و برعکس.آموزان  دختر، میزان است

 

 نتیجه گیری : بحث و  

مورد بررسی قرار گرفتند،در این بخش نتایج  ( رگرسیون و پیرسون) همبستگی باتوجه به اینکه فرضیه ها با استفاده از روش آماری

 فرضیه ها به تفکیک با توجه به پیشینه ی پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این   سبک های هویت قادر به پیش بینی میزان استفاده از فضای مجازی است.)فرضیه ی نخست( نشان می دهد که  1نتایج جدول 

، مبنی بر اینکه اعتیاد به اینترنت با سبک های هویت اطالعاتی و هنجاری رابطه منفی و باسبک Morsunbulپزوهشراستا نتایج 

برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. جدول ضرایب   هویت سردرگم/اجتنابی رابطه مثبتی دارد همسو است.

ت.ابعاد سبک هویت با توجه به سطح معنی داری که برای هر سه رگرسیون میان ابعاد سبک هویت و میزان استفاده از فضای مجازی اس

بود قادر به پیش بینی میزان استفاده از فضای مجازی بوده است. می توان گفت  0.0۵بعد )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم( کمتر از 

بین دانش آموزان  دختر کمتر  به طوری که هرچه سطح سبک هویت اطالعاتی در تحقیق مورد تائید قرار گرفته است. نخستفرضیه 

 باشد میزان استفاده از فضای مجازی افزایش می یابد.

در این راستا پرویزی و  .دارد. وجود رابطه مجازی فضای از استفاده میزان و اطالعاتی هویت سبک بیننشان می دهد  ۲نتایج جدول 

به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که  "مطالعه رابطه بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت "همکاران  در پزوهشی تحت عنوان

اعتیاد به اینترنت دارند سطح سبک هویت اطالعاتی کمتری در محیط دانشگاه دارند که این نتیجه همسو با فرضیه دوم تحقیق می 

برای آزمودن این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول همبستگی  نشان دهنده رابطه منفی و معنادار  باشد.

سبک هویت اطالعاتی و میزان استفاده از فضای است.ضریب همبستگی سبک هویت اطالعاتی و میزان استفاده از فضای مجازی میان 

است می توان گفت فرضیه دوم تحقیق مورد  0.0۵می باشد و کمتر از   0.00ینکه معناداری آن می باشد و با توجه به ا -0.436مجازی 

به طوری که هرچه سطح سبک هویت اطالعاتی در بین دانش آموزان  دختر کمتر باشد میزان استفاده از فضای تائید قرار گرفته است. 

 مجازی افزایش می یابد.



رابطه معنی دار و مثبت وجود  دانش آموزان   هویت هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازیسبک  بین نشان می دهد 3نتایج جدول

رابطه بین اعتیاد به اینترنت و تعامالت اجتماعی در محیط دانشگاهی دانشگاه  "در این راستا محمدخانی در پزوهشی تحت عنوان دارد

نترنت دارند تعامالت اجتماعی کمتری در محیط دانشگاه دارند که این به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که اعتیاد به ای "اراک

برای آزمودن این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول همبستگی  نتیجه همسو با فرضیه سوم می باشد. 

سبک هویت ست.ضریب همبستگی اسبک هویت هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازی نشان دهنده رابطه منفی و معنادار میان 

است می توان  0.0۵می باشد و کمتر از 0.001می باشد و با توجه به اینکه معناداری آن  -0.۲8هنجاری و میزان استفاده از فضای مجازی 

متر به طوری که هرچه سطح سبک هویت هنجاری در بین دانش آموزان  دختر کگفت فرضیه سوم تحقیق مورد تائید قرار گرفته است. 

 باشد میزان استفاده از فضای مجازی افزایش می یابد. 

رابطه معنی دار و دانش آموزان   سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی بین نشان می دهد 4نتایج جدول

بررسی رابطه بین میزان حضور افراد رد اینترنت و تاثیر آن بر  ".در همین راستا، همتی، طی پژوهشی تحت عنوان  مثبت وجود دارد

به این نتیجه رسید که هر چه حضور افراد در اینترنت بیشتر باشد  "هویت سردرگم/اجتنابی در بین افراد عادی در شهرستان سیرجان

 بد که این پژوهش با فرضیه چهارک تحقیق همسو می باشد.هویت سردرگم دانش آموزان افزایش می یا

. برای آزمودن این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول همبستگی  نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان 

اجتنابی و میزان  /سبک هویت سردرگم است.ضریب همبستگی سبک هویت سردرگم / اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی 

است می توان گفت فرضیه چهارم  0.0۵می باشد و کمتر از 0.001می باشد و با توجه به اینکه معناداری آن  0.17استفاده از فضای مجازی 

 تحقیق مورد تائید 

 

میزان استفاده از  به طوری که هرچه سطح سبک هویت سردرگم / اجتنابی در بین دانش آموزان  دختر بیشتر باشدقرار گرفته است. 

 فضای مجازی افزایش می یابد.  

 و علت رابطه صورت به نمیتوان را بررسی مورد متغیرهای بین رابطه لذا است همبستگی نوع از حاضر پژوهش طرح اینکه به توجه با

عامل استفاده از فضای مجازی  پس می توان گفت یکی از عوامل تاثیر گذار بر مبتال شدن یا نشدن به . .نمود تبیین و تفسیر معلولی

 سبک هویت است و رابطه میان این دو متغیر برقرار است و نیاز به توجه اساسی نسبت به ویژگی های سبک هویت داریم.

میزان استفاده از فضای مجازی  متغیر وابسته در نظر گرفته شده همانطور که گفته شد در این پژوهش سبک هویت  متغیر مستقل و 

است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق، سبک هویت بر میزان استفاده از فضای مجازی  تاثیر مثبت و معناداری 

طبق نتایج  کدام از ابعاد سبک هویت بگذارددارد.  به این مفهوم که میزان استفاده از فضای مجازی  می تواند اثر مثبت یا منفی بر هر 

بیشترین نقش را  -43/0به دست آمده از مدل رگرسیون در حالت استاندارد می توان گفت مولفه سبک هویت هنجاری با ضریب تاثیر 

ی در آن ها کمتر در میزان استفاده از فضای مجازی در میان دانش آموزان  دختر داشته است به این معنی که افرادی که هویت هنجار

بوده است میزان استفاده از فضای مجازی  آن ها بیشتر بوده است و پس از آن بعد اطالعاتی و سردرگم/اجتنابی هر کدام به ترتیب با 

بیشترین تاثیر را داشتند و می توان گفت این سه عامل میزان استفاده از فضای مجازی  را پیش بینی می  34/0و  -34/0ضریب تاثیر 

 ند و بیشترین رابطه را با میزان استفاده از فضای مجازی  دارند.  کن
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