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 شود. در نظر گرفتههویتی  ییگرا فرهنگی و اجتماعی و تقویت عام یها ییگرا تعدیل خاص
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 مسأله بیانمقدمه و 

 حروزه تحروتت جدیردی در    شنوین ارتباطی و اطالعاتی، سررآغاز پیردای   یها یورافن شگستر

بره   ها، بلکه نگرش آنان و نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر روابط میان انسان بودهاجتماعی  روابط

(. فضرای مجرازی بره    20 ،1380 در چاوشریان  )کاسرتلز،  خود، جامعه و جهان را تغییر داده است

اطالعراتی متعردد از    -که در پری منرابع ارتبراطی   است وجود جهانی  ، بیانگرعنوان نوعی فرافضا

 (.Saha 2009, 489به وجود آمده است ) یا انهیرا وستهیپ بهم یها طریق شبکه

: کنرد  یتعریر  مر   گونره  نیرا ا ی، فضای مجاز"ی: بعد انسانیمجاز یافض"در کتاب  1تلیوا

ب( دنیرای   ؛دنشرو  یمجذوب توهمی رؤیاگونره مر   ،که در آن افکار یلیتخ -ال ( فضایی روانی

و هرر چیرز همرراه برا چنرین       شران  یمراد ریغ یها بین افراد و فرآورده یا مفهومی تعامالت شبکه

دیجیترا    یها ییبازنما بادیشه که توسط افراد در ارتباط و از ان وضعیتیپ(  ی؛تها و تعامال شبکه

زمران و مکران از یکردیگر    به لحرا   . افرادی که شود یحسی، به اشتراک گذاشته م  زبان و تجربه

 Wittleاز ابزار فیزیکی دسترسی، به یکدیگر متصل هستند ) ییها ولی از طریق شبکه ،جدا هستند

1997, 9.) 

و  ترر  قیر تسهیل بسرترهای تعامرل اجتمراعی، توافرق اجتمراعی عم      ، در پیفضای مجازیدر 

 دلیرل دیگرر بره    یا هیر از زاو ،اما باز در همان حا  شود، یایجاد م یتر یکپارچگی اجتماعی فراخ

 . فضرای یابرد  یفردش، تمایز و انرزوای اجتمراعی گسرترش مر     بهکارکردهای خصوصی و منحصر

جهرانی و   یها تیو مروج هو نهاکننده آ ضعی ت وملی و محلی  یها تیکننده هو تقویت مجازی،

 اسرت ، از خصوصیات ذاتی و اصرلی جهران مجرازی     متناقض یها یاین دوگانگ است، فرامحلی

(Taylor and Spencer 2004, 204). به وجود آمده، استنباط مردرن از هویرت    یها یدگرگون در پی

رون مرزهرای ملری محصرور    مردرن و در د  یهرا  ملت - که عمدتاً در چارچوب دولت -اجتماعی

اسرت؛   قدر حرا  افرزایش و تعمیر    ،با چالش جدی مواجه شده است و گررایش بره تکثرر    -بود

اما در عین حا  زاینده و تکوینی که عبرارت اسرت از برسراختن و دفراع از      ،شکن فرایندی ثبات

ل بررا ، معررانی و اجتماعرات نوبنیرراد در تقابر  هرا  تیرراز انرواع هو ای  مجموعره گسرترده و پردامنرره  

 (.30-24، 1385اجتماعی مدرن )دان،  یها چارچوب

                                                           
1. Wittle     
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نظیرر اینترنرت،    ،نوین ارتبراطی و اطالعراتی   افزایش ارتباطات جهانی و دسترسی به مجاری

در میران   ژهیر و بره  ،ها و اقشرار مختلر  جوامرع    تغییرات فرهنگی وسیعی در گروهایجاد موجب 

مختل ، رشد حضرور جوانران    یها شیو گرا ها شهیاندرویارویی جوانان با جوانان شده است. با 

تحرت ترأثیر ایرن    بیشرتر  در مراکز علمری،   ژهوی اقتصادی، و به -گوناگون اجتماعی یها هحوزدر 

دیالکتیکی با جوانان دارد و  یا رابطه ،فرایندهای دیگرهمانند . این فرایند است  فرایند قرار گرفته

نروین   یها یورنا. یکی از تأثیرهای فدهند یشان مگوناگون در برابر آن واکنش ن یها وهیش با نهاآ

در حرا   اسرت.   نهرا ارتباطی بر جوانان، دگرگونی در فرایند تولید و بازتولید هویرت اجتمراعی آ  

نروین ارتبراطی و    یهرا  یورنرا بره توسرعه ف   بدون توجه ،بررسی هویت اجتماعی جوانان حاضر،

هرا و   جوانران، رسرانه  " ربراره ( د1387ارزش خواهد برود. پیمرایش کیرا )    اطالعاتی، ناقص و کم

در مصررف فرهنگری و    ،ارتباطی جدیرد  یها است که رسانه وضوع، نیز مؤید این م"شدن یجهان

بخشری   منبرع هویرت   متررین و مه اسرت   سهم را به خود اختصاص داده یشترینب ،فراغتی جوانان

خاطبران و فعراتن در   طیر  م  نیترر  وسریع در زمره  ،دانشجویان ژهیو . بنابراین، جوانان و بهاست

 ی)ذکرایی و خطیبر   شرود  یمر  محسروب و اینترنت جزءتینفک و اصلی آن هستند فضای مجازی 

 (. Deane 2000؛ 1384

بافت چندفرهنگی و متنوع آن، تنوع و تکثر فرهنگی  لیدل  به ،در جامعه ایرانبدیهی است که 

ن فضرایی برا دانشرجویانی    تجلی یافته اسرت. در چنری   یبه خوب ،مورد بحث در مراکز دانشگاهی

 یو فرهنگر  ی، محلیزبان یها یژگیوهر یک از  ،یفرهنگ یها مواجه هستیم که عالوه بر اشتراک

 یهرا  فرهنر   قرومی و خررده   ،اجتماعات محلی در ،و در وهله او  برخوردار هستندخاص خود 

ن ارتبراطی و  نروی  یهرا  رسرانه اسرتفاده از  و با ورود به دانشرگاه و   شوند یم ریپذ جامعه ،مختل 

 .رندیگ یپذیری ثانویه قرار م جامعه فراینددر  ،اطالعاتی

در تکروین   یریپذ متعدد اهمیت اساسی کارگزاران جامعه یها در پژوهش در چند دهه اخیر،

مرورد  نظیرر شرهروندی و هویرت ملری      ،ثانویه یها تیاجتماعی و تقویت هو یها تیو بسط هو

(. از جملره  Tajfel and Turner 1986; Jenekins 2000; Sanders 2002) قررار گرفتره اسرت   توجره  

چگونره شرکل    ،هرویتی  یهرا  یمرزبنرد  ی مذکور ایرن اسرت کره   ها در پژوهشمهم  یها پرسش

شرکلی تثبیرت شرده و     ،؟ چگونره در جامعره  شرود  یحمایت و تقویت منواحی ؟ در چه ردیگ یم
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و در طرو  زمران اسرتمرار     دشرو  یبازتولیرد مر   ییها سازوکاربا چه  در نهایت، ؟ ودیاب یپابرجا م

 ؟یابد یم

اهمیت نسبی سهم هر یک از عوامل اثرگذار در  کردنبا وجود مشکالت موجود در مشخص 

از  ،نروین ارتبراطی و اطالعراتی    یهرا  کره رسرانه   معتقرد هسرتند  نظران  ، اغلب صاحبحوزه این

و  دیر از ق یاجتمراع  پدیدهکردن  که با رها شود یممحسوب پذیری ثانویه  کارگزاران اصلی جامعه

، تیر هو یاز منرابع فرهنگر   یملرت و عرضره انبروه    -و دولرت  نیسرزم ژهیو مختل ، به یبندها

، ییایر و پو کررده  ایر )از خاص تا عرام( را مه  یتیو تنوع هو یساز تیهو انیپا یو امکان ب تیقابل

اللهی و ؛ عبد1381 نسونیاست )تامل پدید آوردهرا  یاجتماع یروابط و زندگ تحرکو  یدگیچیپ

 یهرا  تیر هو ه طرح صحیح مسرئل  همین موضوع(. 1388؛ رابرتسون 1385 ؛ ذکایی1384 مروت

اجتماعی حضور در فضرای مجرازی و اسرتفاده از     آثاربا توجه به  ،و تحلیل عالمانه آن یاجتماع

 ،جوانان ایرانری  یهویت اجتماعی ها جنبهبر  ،جدید ارتباطی یها فناوریاینترنت به مثابه یکی از 

 بیشرتر و مصرف  یمند است. با توجه به بهره یافتهدانشجویان ضرورت و اهمیت خاصی به ویژه 

اذعران بره ایرن واقعیرت کره       و نیز برا نوین ارتباطی و اطالعاتی در میان دانشجویان  یها یورافن

کارکردهرای فرهنگری، اجتمراعی و     ، بیشرتر در محیط دانشرگاه  ژهیو اینترنت در جامعه ایران و به

طرور   چه بره  -پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از اینترنت داشته است، سیاسی

و سطوح تعلق اجتماعی و  ها جنبهبر  تأثیریچه  -پراکنده و مقطعی نحو  مستمر و جدی و چه به

دانشجویان ایرانی را به کردام سرو    تأثیرهاهویتی دانشجویان خواهد گذاشت و این  یها یمرزبند

اجتمراعی و   یها ییگرا از شدت خاص ،اینترنت استفاده ازعبارت دیگر، آیا   د؟ بهسوق خواهد دا

هویت  یها هویتی و تقویت احساس تعلق به شناسه یها یفرهنگی کاسته و موجب بسط مرزبند

قالب  فرهنگی در یها ییگرا خاصمنجر به  ینکهاجتماعی در سطوح ملی و جهانی شده است یا ا

 است؟ شدهبرجسته شدن هویت قومی 

 های نظری و تجربی دیدگاه

پیوند برا   لیدل  به ی،شناس گوناگون جامعه یها دگاهیو د ها هیموضوعاتی است که در نظراز هویت 

نظیر بازنمایی، آگاهی، عضویت و تعلق جمعی، انسجام اجتماعی، نمرادگرایی و معنرا    ییها دهیپد

قررار   یا ژهیر ، مرورد توجره و  استفراد شناختی، عاطفی و عملی ا یها یریگ کننده جهت که تعیین
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اشرتغا  نظرری و عملری بره      از ایرن رو، سازی شرده اسرت.    مفهوم یمتفاوت یها وهیگرفته و به ش

 شرده اسرت   تبردیل در دوران معاصر  یشناس اصلی آثار نظری و تجربی جامعه ویژگیهویت، به 

(Horboken 2004, 199.) 

گسرترش و تعمیرق    ژهیر و بره  ،فرهنگی شدن ی انبا توجه به مباحث بسیار فراگیر مرتبط با جه

اغلرب تصرور    ی،شناسر  نوین ارتباطی و اطالعاتی، در رویکردهرای متعرارف جامعره    یها یورناف

 و فرهنگری  یهرا  یری گرا خراص و کمرنر  شردن   سرانجام موجب تحلیل  ،که این فرایند شود یم

 یهرا  تیر سرلط هو جمعی عام، به عنوان شرکل غالرب و م   یها تیاجتماعی و تکوین و بسط هو

بسریاری از   برا وجرود  (. 2 ،1388عبداللهی و قرادرزاده   ؛318 ،1388جمعی خواهد شد )فکوهی 

 ،قومی و فرهنگی سده بیسرتم  یها ناشی از فرایند مزبور در سراسر جهان، بحران فراوان تغییرات

هرای  فرهنگی و اجتماعی و تبدیل مرزهای تفراوت بره مرز   یها ییگرا اصبیانگر اهمیت یافتن خ

از (. Entessar 1992, 1-4; Spohen 2003, 265; Fenton 2004,180-186 ;Smith 2001)است خصومت 

 ، ترأثیری نروین ارتبراطی   یهرا  یورافنر بیان شده است که نظری معاصر،  در رویکردهایاین رو، 

گسرتر و برالقوه همگرانی خرود بره تقویرت        ماهیت جهران  به دلیلمحیطی که اوتً، ؛ دارنددوگانه 

در بطن خود فعالیرت انرواع   کند؛ دوم اینکه،  یبودگی فرهنگی کمک م ختارهای جهانی و شبیهسا

به  ذیل(. در 318 ،1388 فکوهی ؛Taylor and Spencer 2004, 204) کند یم میسررا  ها ییگرا خاص

 شود. می بیاننظران این حوزه  صاحب یها دگاهید ،اختصار

هرا و   حضرور رسرانه   نیزمدرن و  یاجتماع یود نهادهامدرن با وج یایگیدنز، در دن اعتقادبه 

روزمره  یزندگ تیفیدر ک یا شهیر راتییتغ ،نترنتیماهواره و ا ژهیو ، بهیارتباط نینو یها یفناور

است. تجربه باواسرطه،   گذاشته ریتأث زیتجارب انسان ن یها جنبه نیتر یخصوص بر که مدهآ دیپد

برر سراختارهای    نیرز پایداری بر هویرت و  آثار همواره  از نخستین تجربه نوشتاری به این طرف،

ی، یکر ارتباطرات الکترون  ویژه است. با توسعه ارتباطات جمعی، به  اساسی روابط اجتماعی گذاشته

اجتماعی، تا حد موازین و معیارهرای جهرانی و عرام،     یها تداخل توسعه هویت شخصی و نظام

اسراس   زنردگی برر   یزیر ر ن معاصرر، برنامره  بیش از پیش محسوس شده است. بنابراین، در دورا

به صورت طرح مرکزی ساختار هویت شخصری درآمرده    به تدریج ،محلی و جهانی یها بازتاب

امکان  یمحل یفرهنگ یها تی، هوی، در عصر جهاندنزیگ اعتقاد(. به 81-79 ،1387 است )گیدنز

نظر و دیر ر حرا  تجد د یملر  تیر جهران، هو  یهرا  ملرت  همره در  باًیو تقر یابند می یشتریبروز ب
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 دهرد  یمرا مورد توجه قرار تبیین اصلی  (. در واقع، گیدنز90-24 ،1384 دنزیبازاندیشی است )گ

جمعی خرد و کالن نامید؛ بدین معنا که در دوران جهانی  یها تیهو مزیستیآن را ه توان یکه م

ستیم، بدون جمعی کالن ه یها تیجمعی محلی با هو یها تیهو نشینیشدن، شاهد تعامل و هم

 (.16، 1386ی ت با وجود دیگری باشد )توسلیوجود یکی، دا  بر ضد اینکه

جهرانی شردن    ژهیر و بره  ،شردن  ی درباره جهران  اش هیاست که نظر یپردازان هیرابرتسون از نظر

را در  شردن   یسطح تحلیل است. رابرتسرون، جهران   نیتر در عام یبند مفهوم، بیانگر یک فرهنگی

مشخص کننده  "عام شدن خاص و خاص شدن عام" یبند که فرمو  کند ین متبیی یا هیبطن نظر

یکری از   "شدن عرام   خاص"است که در کنار  "عام شدن خاص"به منزله  ییجو تیآن است. هو

رابرتسون،  اعتقاد(. به 113-111 ،1387 است )رابرتسون  شدن  یفرایند جهان دآورندهیپد یاجزا

 طرور  امرا بره   ،بره نحرو فزاینرده    ،ن، مبانی برساخته شدن هویتهم فشرده شدن جها همراه با در

شررایط سراسرری بازنمرایی هویرت در وضرعیت ترراکم        .یابرد  یم ی مشترکیها جنبه زیانگ مسئله

 متعرددی وجرود دارد. از   یها پاسخ نهاکه برای آ کند یمسائل تحلیلی وسیعی را مطرح م ،جهانی

و  "یری گرا ینسرب "را  نهرا است که رابرتسرون آ  ییها دگاهید ،در دو سر طی  مترین آنهاجمله مه

. استدت  وی ایرن اسرت کره بایرد بره خراص و عرام توجره کامرل کررد           نامد یم" ییگرا جهان"

نیرز  جهران و   همره ، متضمن فشرردگی  شدن یوی، جهان به اعتقاد(. 217-210، 1388 )رابرتسون

 (. 59 ،1387 افزایش سریع در خودآگاهی کل جهان است )رابرتسون

مرتبط  "فرهن  جهانی"با توضیح پیدایش یک  ،رابرتسون شدن ی مهمی از نظریه جهان جنبه

یرک فرهنر  مشرترک جهرانی، هرر دو      نیز مختل  محلی و بومی و  یها که در آن فرهن است 

و  کنرد  یفرهنگری معرفری مر    -جایگاه خود را دارند. وی، جهان را به عنوان یک نظام اجتمراعی 

 "بررای خرود  "به سروی وضرعیت    "خود در"معاصر، جهان از وضعیت  معتقد است که در دوره

استقال  نسبی قائرل اسرت.    ،داند و برای فرهن  تکثر می حوزه . رابرتسون، جهان رارود یپیش م

و  نرد ریگ یجهرانی شرکل مر    یهرا  تحت الرزام  ،مسائل درونی جوامع ملی ،در نظام جهانی معاصر

آگراهی فزاینرده   ی، برودگ  اسرت. جهران   یبودگ اع جهانمنبع عمده ارج ،کنونی شده  یدنیای جهان

هرویتی در   یهرا  انگراره  یریر گ شرکل  ،. از مظاهر این آگاهیاست جهان به عنوان یک کل درباره

مررتبط اسرت. فرهنر  جهرانی همره       یبرودگ  جهران  دهیجهانی است. فرهن  جهانی با پد حوزه

 نها. اما آگرایشی ویژه داشته باشند ،شدن زهیاندیشه و عمل مدرندرباره تا  هدد یم سوقجوامع را 
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از  ای جنبره محلری را   پدیرده . رابرتسرون،  دهند یانجام مخاص این کار را با ارجاع به سنن بومی 

 جهرانی و امرر   پیوسرتگی امرر   زمرانی و درون  داند که همواره متضمن هم شدن فرهنگی می جهانی

 (.234-211 )همان، محلی است

 نرد یفرا ،برا تحرو  جوامرع مردرن    کره  ، معتقد اسرت  "تهیمدرنها و  رسانه"تامپسون در کتاب 

منسرجم   یتیسراختن هرو   یکه افرراد بررا   یمعن نی، بدشود یم و بازتر تر یبازتاب یریپذ خودشکل

 نرد یحرا ، فرا  نی. در عر گردنرد  یخودشران برازم   یبره منرابع شخصر    شیاز پر  شیخرود، بر   یبرا

فرراهم   یها نشیدامنه گزشده،  هیتغذ یا نهرسا نیبا مواد نماد ندهیفزا یا به گونه یریپذ خودشکل

و  یریخودشرکل پرذ   نی، رابطه بر همزمان با این وضعیتو  بخشیدهوسعت  اریبس ،افراد یبرارا 

بره اشرکا     نرده یافرراد بره طرور فزا    جرایی کره  رابطه ترا   نیمحل مشترک را سست کرده است. ا

 دیاز تق فارغآزاد و  یا د، رابطهنریگ یکه از منابع دور نشأت مدسترسی دارند  یاطالعات و ارتباط

آن  یکلر  به طور توان یدارند که م یدسترس یزیبه چ ندهیطور فزا  ، افراد بهگریاست. به عبارت د

نرفتره اسرت،    نیو محل مشترک از ب یریپذ خودشکل نینامید، اما رابطه ب "یرمحلیمعرفت غ"را 

و  تیر و اهم دیر آ یمشرخص درمر   یهرا  در محل یهمواره به تملک افراد ی،رمحلیمعرفت غ رایز

 نرد یبره فرا  آنهرا اسرت کره   منوط  یو منابع رندگانیگ قیعالبه  شهیهم ،معرفت نیا یدتلت عمل

، کنرد  یرا پربار و دگرگون م یریپذ خودشکل ندیها نه تنها فرا . تحو  رسانهدهند یم وندیتملک پ

و با تعامرل رو   است قابلرمتیکه غآورد  به وجود میرا  تیمیو صم یکیاز نزد یدیبلکه نوع جد

  بسیار تفاوت دارد.در رو 

رودررو برود و معرفرت مراهیتی     صرورت ها، تعامل به  از ظهور رسانه قبلتامپسون،  به اعتقاد

و برا   شرد  یسرپرده مر   گرر یبره نسرل د   یاز نسرل  ی،تبراد  شرفاه   قیر داشرت کره از طر   "یمحل"

جدید به  یارتباط یها رسانه یشادیبا پ طیشرا نی. ادیگرد یسازگار م یزندگ یعمل یها ضرورت

 یا بره اشرکا  رسرانه    یبره دسترسر   شیاز پر  شیب ی،ریپذ خودشکل ندی. فراافتی رییتغ یکل طور

 کیکه در تکمیل گردید  یرمحلیمعرفت غ دیبا اشکا  جد ی. معرفت محلدیوابسته گرد ،ارتباط

 یبراز فررآور   یفنر  نحرو جا شرده اسرت و بره    بجا ،شیاز پ شیبود و ب افتهی تیتثب ی،محمل ماد

 دیر بره اشرکا  جد   شرتن یخو یها انتقا  یافته است. با باز کرردن درهرا   رسانه قیگردیده و از طر

را  شرتن یخو یها سازمان بازتاب ، تحو  رسانهیا رسانه نیانواع مواد نماد سایرو  یرمحلیمعرفت غ

 یا واد رسرانه فرد م ،درآمده است که در آن یبازتاب یبه صورت طرح شتنیاست. خو دهیغنا بخش
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 ،1387د )تامپسرون  کنر  یادغام م شده ی منسجم و همواره بازنگر یا نامه یزندگ تیروا کیرا در 

253-260.) 

 است تا قربانی آن. مفهوم هویرت در  شدن  یمحصو  جهان یشترهویت بتاملینسون،  ه اعتقادب

 ،وطنانه هانج یها شیتصورات فرهنگی معاصر ما جای گرفته است و حرکت به سمت گرا مرکز

مرذکور برا رهرا     یهرا  . رسرانه استزدا  ارتباطی منطقه یها ناوریها و ف مبتنی بر رشد سریع رسانه

 تیر ، قابلتیهو یاز منابع فرهنگ یمختل  و عرضه انبوه یو بندها دیاز ق یاجتماع پدیدهکردن 

 (.55، 1387 ننسوی)تامل ندا هکردا ی)از خاص تا عام( را مه یتیو تنوع هو یساز تیهو انیپا یب

توجه زندگی اجتماعی نهادی شده در مدرنیته  جالب یها جنبهتاملینسون، هویت را یکی از 

و در حقیقت هویت را ایجاد  شود میموجب تکثیر هویت  ،شدن ی و معتقد است جهان داند یم

فرهن  از طریق  آگاهانه ی. هویت به ویژه در قالب هویت ملی، محصو  ایجاد و ابقاکند یم

با نوعی  ،شدن ی جهان ییزدا قدرت منطقهکه معتقد است  ویهاست.  ظام آموزشی و رسانهن

. پردازند یماز آن حمایت به پیشرفته  یها ملت -که دولت شود ییافته روبرو م مخالفت ساخت

توانایی خود در حفظ  را به لحا ها  ملت -دولت جهانی شدن، انکار کرد که توان یالبته نم

چیز به معنای انتزاع اعما   . مدرنیته، قبل از هرنداخته استهویتی، به خطر ا انحصار تعلقات

اساس زمان و  بر نهاو تنظیم آ کردن ی خاص محلی و نهاد یها اجتماعی و فرهنگی از بافت

به یک را تعلق و وابستگی  ،که از طریق آن شود را شامل میاموری  ،مکان است. اعما  فرهنگی

همان هویت  ،شود ی. چارچوب تصوری که از این طریق ایجاد ممیکن یم مکان یا اجتماع تصور

تحت تأثیر تمایزهای خاص، اغلب  اساس فرهنگی است؛ یعنی تعاری  شخصی و جمعی بر

مانند جنسیت، تمایالت جنسی، طبقه اجتماعی، مذهب، نژاد، قومیت و ملیت  ییها استیس

 برخاسته ازاثر ارتباطات  ، برمیکن یر آن زندگی مکه د ییها . تاملینسون معتقد است مکانندا بوده

 یریاند. مشهودترین نمونه این نوع نفوذپذ نفوذپذیر شده یا ندهیفزا طور به ،فرهنگی شدن ی جهان

ارتباطی است. اکنون مباحث و موضوعات  یها یوراجهانی و فن یها محلی، تعامل با رسانه

قومی و نیز احساسات  یها ییک ملت و وفادار تعلق به ،بدون هیچ تناقضی توانند یم ،مختل 

 (.140-51، 1387 را تجربه و بیان کنند )تاملینسون یوطن جهان

. داند یم شدن ی را کشش و فشار دیالکتیکی خود جهان ییزدا تاملینسون، وجه مشخصه منطقه

 کنرد  یصحبت م یا شدن نیز هست. وی از تجربه باواسطه یا هست، بازمنطقه ییزدا جا منطقه هر



 
 
 
 
 
 

 43 …. كاربري اينترنت و تأثير آن بر هويت اجتماعی1390و احمدپور .  قادرزاده
 

 

 تجربره  یهرا  وهیکه برا شر   شود یبر آگاهی ظاهر م ییها وهیکه در جریان روزمره تجربه زنده به ش

 یری زدا منطقره "اهمیرت   تروان  یمر  گونه نیو ا تفاوت داردفیزیکی در محل  یجوار رودرروی هم

و  اسرت ایرن تجربره باواسرطه     ءجز ی،ا رسانه یها فناوریوی،  اعتقادرا درک کرد. به  "باواسطه

به عنوان یک بافت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی معنادار را درکی از خود جهان  تواند یینترنت ما

، یجهران  تیر بگشراید. داشرتن هو   ترر  برزر   یمرا را بره دنیرای    یها جهان ستیبه دست دهد و ز

وطرن کسری    شهروند جهانی است. فررد جهران   ای "وطن جهان"عنوان   کردن به  و عمل دنیشیاند

 هم در سطح جهانی و هم در سطح محلی زنردگی کنرد )همران،    ،در آن واحد ندتوا یاست که م

 . دینام "گرانه محلی -جهانی"تاملینسون را  دگاهید توان ی، مرو  نیا (. از266

نظیرر   ،نروین ارتبراطی و اطالعراتی    یهرا  فنراوری توسعه  یها الزام و در منابع تجربی نیز آثار

جهانی شدن فرهنگی بر هویت اجتماعی به طور عام یا به طور  یها  جنبهاینترنت به مثابه یکی از 

 1خاص بر هر یک از سطوح قومی، ملی و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. جرونز و اسرمت  

هویت ملی، ابعاد هویت ملری   یا فردی و جامعه یها انیپژوهشی با عنوان بن یا (، در مقاله2001)

بره اعتقراد   انرد.   پیمرایش مرورد بررسری قررار داده     یافتره جهران برا روش    کشور توسعه 21را در 

را شامل اساسی  جنبهنویسندگان، هویت ملی به معنای احساس تعلق و تعهد به اجتماع ملی، دو 

که با مفهروم هویرت قرومی در ادبیرات تراریخی و       "محولی هویت ملی"جنبه ، نخست: شود می

. اسرت مفهروم هویرت مردنی    بیرانگر  که  "هویت ملی انهیگرا اراده" جنبهنظری قرابت دارد. دوم، 

محرولی هویرت    جنبره تحصیالت و درآمد، گرایش بره  میزان  که با افزایش دهند نشان می ها افتهی

 بره اعتقراد  . شرود  یمر  یشرتر و مدنی هویت ملی ب انهیگرا اراده یها تضعی  و تعهد به شناسه ،ملی

و  اسرت ی تعلق ملری و مردنی   مؤثری برا یها کننده ینیب شیپ ،جونز و اسمت، عوامل سطح خرد

عوامرل   از طریرق سهم عوامل خرد حا ، . با این دشو محسوب می گرایی مشوق بازاندیشی و عام

 یهرا  یورنرا ف ژهیر و بره  ،فرهنر   شدن ی و جهان شدن  یصنعت مانند میزان فراوان ،ساختاری کالن

عام، عوامل خررد   یا هنیزمعوامل  مانندو عوامل کالن،  گردد ینوین ارتباطی و اطالعاتی تسهیل م

 هرا  افتره ی. در مرورد عوامرل کرالن،    دکن را تسهیل، تسریع و تعمیق می آثارشانو  شود یمشامل را 

 جنبره فرهن  با  شدن ی و جهان شدن ی صنعت ، مانند میزان فراوانکه نیروهای کالن دده ینشان م

به و  استمساعد  -ویت ملیه انتسابی و محدود جنبهدر برابر  -  هویت ملی انهیگرا مدنی و اراده

                                                           
1. Jones and Smith 
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 یفضرا "(، برا عنروان   2005) 1نر  یون ج پرژوهش کیفری   یها افتهبر اساس ی. دهد یمیدان م آن

در ، کره  "یدر اجتماع مجاز ینیچ یاسپوراید یفرهنگ تیهو ی: جستجویواقع تیو هو یمجاز

گرفتره  مورد بررسی قررار   ینیچ یاسپوراید یفرهنگ تیبر هو یمجاز یو فضا نترنتیا آن تأثیر

ترکیبری  و  چنردپاره  یفرهنگ تیشده و هو رفتهیمتفاوت پذ یفرهنگ یها ارزش مشخص شد که

 یسرت مزیکره ه  نرد ده ینشان م نیز یفرد تجارب درون بارهپژوهش درهای  یافته. پدید آمده است

 دهیر گرد یفرهنگ تیگفتمان هو تیو موجب تقو هشد جادیا یجامعه واقعی و جامعه مجاز انیم

 تیر و هو یمجاز یرابطه حضور در فضا" ی با عنوان(، در پیمایش1384) یخطیب واست. ذکایی 

و  یریر گ باعرث شرکل   ،نترنرت یو اسرتفاده از ا  یمجراز  یاند که حضور در فضا هکرد بیان "مدرن

. حضور در فضای مجازی بره عنروان فضرایی    شود یم یرانیکاربران ا نیمدرن در ب تیهو تیتقو

، اسرت یرانی که در جهان واقعی خود با دنیایی نسبتاً یکدست روبررو  برای کاربر ابه ویژه متکثر، 

و مقاومرت آنران را در برابرر دیگرری و جهران وی       کررده تر  را آسان ینگر یپذیرش تکثر و نسب

تأثیر جهانی شردن برر   "با عنوان (، در پیمایشی 1385)همکاران نیا و  است. حافظ کرده تر رن  کم

قالرب فنراوری اطالعرات و     در شردن   یگسترش فرایندهای جهران  اند که ، نشان داده"هویت ملی

شده هویت )فروملی( دانشجویان  یمحل یها جنبهتقویت  موجب )ماهواره و اینترنت(، ارتباطات

کیفری   یهرا  پرژوهش ترایج  ن را نیز تضرعی  کررده اسرت.    هااین فرایند حتی هویت ملی آن است.

نیز نشران داده اسرت    "و هویت فرهنگی قوم لک شدن  یجهان" درباره (1386پور ) توسلی و قلی

برخی خصرایص فرهنگری   از فرهنگی که در میان خویشتن دارند،  یها تفاوتبا وجود ها  لککه 

بخش دیگری از هویت فرهنگری   آنها نها است.که بیانگر هویت قومی آ برخوردار هستندمشترک 

از قردرت   ،ر فرهنگی در میان این قومعناص همه. کنند یبازسازی م انهیگرا عام یا وهیخود را به ش

سازی همسانی برخوردار نیستند؛ عناصری که درون فرایندهای قدرت، تفاوت و مقاومرت   هویت

 .یشتری دارندب یساز تیتوان هو، رندیگ یقرار م

 چارچوب نظری 

جرود  بیرانگر و  ،مروری بر ادبیات نظری و تجربی مرتبط با فضرای مجرازی و هویرت اجتمراعی    

نوین ارتباطی و  یها یرفناوتوسعه  یها و الزام آثارباره متعدد، متفاوت و متناقض در یاه دگاهید

                                                           
1. Wenjing 
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 گرر ید یمعتقد است که انسان امرروز  دنزی. گاستتعلق جمعی  میزاننظیر اینترنت بر  ،اطالعاتی

سطوح  نیزمرجع متعدد و  یها ؛ بلکه در تعامل با گروهستین یساحت انسان تک کی ،مانند گذشته

 ، ناشری از تیر هو راتییر ، تغرو  نیر است. از ا افتهی یچندساحت یتیهو ،گو و گفت الو ید متنوع

 لیر از قب یارتبراط جمعر   لیو وسرا  یامرروز  ینهادهااز طریق که در جامعه است  ییها دگرگونی

. وی، در کتراب تجردد و   شرود  یانجام مر  غیره و نترنتی، ماهواره، اونیزیها، مجالت، تلو روزنامه

از  یروابررط اجتمرراع ییارتبرراطی جدیررد، عامررل رهررا یهررا کرره رسررانه کنررد یمرر انیررتشررخص ب

و  نیمحردود و معر   یهرا  نیها و سررزم  تعامل چهره به چهره در چارچوب محله یها تیمحدود

در  یزنردگ موجب اسرتمرار   ،حا  نی، اما در عاستدر گستره زمان و فضا  یبسط روابط اجتماع

 یفرهنگر  یری گرا در درجره او ، عرام   شردن  ی ه جهران معنا ک نی؛ بددشو یم  زنی یواقع یها محل

 نرد یفرا نی، اآورد یوجود م  به یشمو  در سطح جهان عام و جهان یها را بر اساس ارزش یعیوس

و  کنرد  مررتبط مری  مختل  جهان با هرم   نواحیها را در  ، انسانیکیزیتن  ف یبا شکستن مرزها

 یو بروم  یمحلر  یها فرهن  تیتقوبه  ن،عالوه بر ای. دهد یو مشابه را گسترش م کسانی یتیهو

رابرتسون، همراه با درهم فشرده شدن جهران، مبرانی    عقیده(. به 96-83 ،1385 )گیدنزانجامد  یم

برخروردار  مشرترکی   یها ی از جنبهزیانگ اما به شکل مسئله ،برساخته شدن هویت به نحو فزاینده

مسرائل تحلیلری وسریعی را     ،هانی. شرایط سراسری بازنمایی هویت در وضعیت تراکم جشود یم

در دو سرر  آنهرا   مهمتررین جملره   وجرود دارد. از برای آنهرا  متعددی  یها که پاسخ کند یمطرح م

. اسرتدت   نامرد  یمر " ییگرا جهان"و  "ییگرا ینسب"را  نهاکه رابرتسون آ است ییها دگاهید ،طی 

(. تاملینسرون  217-210، 1388 به خاص و عام توجه کامل کرد )رابرتسون وی این است که باید

هرا و   رشد سریع رسانهتحت تأثیر  ،وطنانه جهان یها شیاست که حرکت به سمت گرا معتقدنیز 

 یجتمراع ی اه پدیدهمذکور با رها کردن  یها . در واقع، رسانهاستزدا  ارتباطی منطقه یها یفناور

 یاز منرابع فرهنگر   یملرت و عرضره انبروه    -و دولت نیسرزم ژهیمختل ، به و یو بندها دیاز ق

انرد   کررده  ایر )از خاص تا عرام( را مه  یتیو تنوع هو یساز تیهو انیپا یو امکان ب تی، قابلتیهو

 (.55، 1387 نسونیتامل)

اینترنت برا فرراهم    ژهیو به ،نوین ارتباطی یها یرفناوپردازان این حوزه،  اغلب نظریه اعتقادبه 

بنیادی،  یو تمرکززدای مزمانزینه، پخش یا انتشار هه برای بازتولید کم ای سابقه بیامکانات  کردن

و اسرت  بسیار فرراخ   . فضای مجازی،ندا کرده تسهیلها را بیش از پیش  میان فرهن  یگوو گفت
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بره آن راه   توانرد  یو ابزارهرای تزم، مر   ها از موقعیتبودن برخوردار هر فرد یا گروه، در صورت 

 یگوو بسترهای مکالمه یا گفت کردن ست که با مهیایابد. این فضا در واقع نوعی حوزه عمومی ا

 یها وجود فرهن  ای یفرهنگ تنوع و تعدد از یتوافق عملی، آگاهمبتنی بر فارغ از زور و اجبار و 

 کنرد  یرا افزایش و تقویرت مر   یفرهنگ زشیآم و زیستیهم  وی فرهنگ یرینقدپذ و نقد گوناگون،

 (.169-168، 1386ی محمد )گل

هرا و اقشرار    مقالره حاضرر ایرن اسرت کره دانشرجویان در مقایسره برا گرروه         استدت  اصلی 

)دسترسی به رایانه و اینترنرت   یافزار ها و امکانات سخت مختل  جامعه، از فرصت یها فرهن 

تخصصری مررتبط برا رایانره و      یهرا  افزاری )گذراندن واحدهای درسری و دوره  پرسرعت( و نرم

زبانی و سرواد   یها (، داشتن مهارتICDLوری اطالعات )ناگانه ف هفت یها نظیر مهارت ،اینترنت

نهفته در فضای مجازی برخروردار   یها تیها و قابل از فرصت یمند ( برای حضور و بهرهیا رسانه

سرخن  فضرای مجرازی    یپرور گرایی یا نخبه نظران از نخبه برخی صاحب ،هستند. به همین دلیل

 (.Hess 1995, 116اسرت )  نخبگران متعلق بره   یضاف ینوع ،فضای مجازیو معتقدند که  ندیگو یم

متخصرص، در   فررد  تیر ترب کنرار  بنابراین، دانشگاه به مثابه یکی از نهادهای اجتمراعی مردرن در  

(. در دانشگاه با مهیرا  Delanty 2002, 7جو سهیم است ) مشارکت شهروند تیارتقای فرهن  و ترب

ورود حضرور و  رتبط برا رایانره و اینترنرت،    مر تزم  یهرا  شدن امکانات، ابزارها و انتقا  مهرارت 

در فضرای مجرازی    -مختلر   یهرا  و فرهن  ها تینمایندگان فکری قوم عنوان به –دانشجویان 

ارتبراطی و اطالعراتی    یهرا  یورفنرا . با دسترسی دانشجویان به شود یتسهیل، تسریع و تقویت م

گی دیگر در سطوح ملی و فرهن -ضمن افزایش آگاهی از وجود و ماهیت دنیای اجتماعی ،جدید

 گردد یمتعدیل فرهنگی و قومی در دانشجویان  یها ییگرا باوری، خاص فراملی و تقویت نسبیت

فرهنگی در سطوح ملی و  ییگرا فرهنگی، عام یدگیتن عام و تقویت درهم یها و با پذیرش ارزش

 . گردد یفراملی در دانشجویان تقویت م

 پژوهش یها هی. فرض4

 استفادهرابطه وجود دارد: با افزایش  ،نترنت و هویت قومی دانشجویانبین کاربری ای .1

 .یابد یم اهشک ،قومی تیهو ، شدتاز اینترنت دانشجویان



 
 
 
 
 
 

 47 …. كاربري اينترنت و تأثير آن بر هويت اجتماعی1390و احمدپور .  قادرزاده
 

 

استفاده رابطه وجود دارد: با افزایش  ،بین کاربری اینترنت و هویت ملی دانشجویان .2

 .شود یملی دانشجویان تقویت م تیاینترنت، هو دانشجویان از

استفاده وطنانه رابطه وجود دارد: با افزایش  اینترنت و هویت جهان بین کاربری .3
 .شود یوطنانه تقویت م جهان تی، هواز اینترنت انشجویاند

انواع یافتن  اهمیت)جنسیت، مقطع تحصیلی و مذهب( و  یا نهیبین متغیرهای زم .4

 رابطه معناداری وجود دارد. ،هویت اجتماعی

 روش پژوهش 

 متغیر وابسته. 1
 ریاست که فرد خرود را برا ضرم    یاجتماع اتیاز ح ییت اجتماعی، شناسه آن حوزه و قلمروهوی

 ،1377 د )عبرداللهی کنر  یمر   یاحساس تعهد و تکل ،و در برابر آن داند یمتعلق و منتسب م "ما"
مختلفی مورد بازخوانی و  یها دیدگاهاز  ،(. موضوع هویت اجتماعی در ادبیات نظری و تجربی4

کرالن واقعیرت    اثرگذاری بر سرطوح خررد، میانره و    دامنه توجه بهگرفته است که با قرار  بررسی

 .  استبرخوردار  یا ژهیجایگاه و اهمیت و وطنی از اجتماعی، سه سطح قومی، ملی و جهان
معتبرر   المعرارف  رهیپیوند تنگاتنگی با هم دارند، حتی در دا ،دو مفهوم هویت قومی و قومیت

اسرت. قومیرت،    صرحبت شرده  هویرت قرومی   دربراره  عنوان قومیرت   بااجتماعی،  -علوم انسانی

فرهنر    یهرا  آن افراد با یک گروه و برخی از جنبه ااست که ب یشناخت فرایندی اجتماعی و روان
. به عبارت دیگرر، قومیرت نروعی ویژگری و شررایط عضرویت       ابندی یهویت و پیوند م ،آن گروه

بر آگاهی از تعلق گروهری اسرت. تمرایز    نی مبت ،؛ این عضویت گروهیشود یم محسوبگروهی 
 نیرز نشرانگرهای نمرادین فرهنگری زیسرتی یرا سررزمین و        نیز از طریقدیگر  یها گروه از گروه

 (.Keyes 1998, 237) شود انجام می)تصور( وجود گذشته مشترک و منافع مشترک 

هرا،   ، سنتنوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست؛ ملتی که نمادها توان یهویت ملی را م
 Guibreauمقدس، آداب و رسوم، قهرمانان، تراریخ، فرهنر  و سررزمین معینری دارد )     یها مکان

ها، نمادها، خراطرات،   (. آنتونی اسمت، هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزش234 ,2001

ملت از  . احساس تعلق به یکاستکه عناصر تمایزبخش هر ملتی  داند یم ییها ها و سنت افسانه

اشرتراک در ایرن گونره نمادهرا و      ا. به عبارت دیگر، افرراد بر  شود یم انجامطریق همین مجموعه 

بره آنهرا  زده   و برچسب هرویتی   ابندی یپیوند م ،دنها که ملت نام دار ها، با گروهی از انسان نشانه
 .(Smith 2001, 18) شود یم
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نوین ارتباطی  یها یوراست؛ فنوطنی ا سومین سطح هویت اجتماعی، هویت جهانی یا جهان

فرراهم   جدید در سرازماندهی فضراهای اجتمراعی    یا مرحله موقعیت را برای ایجادو اطالعاتی، 

هرا و   جهرانی، فرهنر    یدگیر تن مرزهرای اجتمراعی و درهرم    نرده یشردن فزا  . با نفوذپذیرکنند می
شردن   اند که با عیان  گوناگون در فضای فراخ جهانی در تعامل با هم قرار گرفته یها فرهن  خرده

شمو  نظیر حقوق بشر، نوعی آگاهی جهرانی   جهان یها مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش

براوری،   فرهنگی دیگر به وجود آمده و با افرزایش نسربیت   -از وجود و ماهیت دنیاهای اجتماعی

بسرط   فراملری و  ،در سطوح فرامحلری  ها تیها و هو جهانی برای تکوین و بسط فرهن  موقعیتی

، 1380 ؛ نرش Featherstone 1990, 6وطنی و شهروندی جهانی فرراهم شرده اسرت )    هویت جهان
، یا اجتمراعی فراجامعره   تیر هو نیترر  وطنی، به عنروان عرام   هویت جهان از این رو،(. 290-293

نظر از هر گونه رن   صرف - را یکه همه افراد انسان یتیهو یعنینوع است؛  اجتماعی هم تیهو

و  ونیبه هم مرتبط و در برابرر هرم مرد    -نوع هم ایو فقط به عنوان انسان  یا منطقه ای ی، ملیقوم

 .کند یمکل  م
با اذعان به ماهیت پیچیده، چندبعدی و کیفی سطوح هویرت اجتمراعی و   حاضر، پژوهش  در

عبرداللهی   ،1381 ، فکروهی 1378 چلبی ،1384و1381 تجربی )عبداللهی یها پژوهشاز  پیروی با
 تررر قیرردق کررردن  (، برره منظررور مقایسرره و مشررخص2001 جررونز و اسررمت ،1388 ادهو قررادرز

مراتب هویتی دانشجویان، متغیر هویت اجتماعی در سطوح قومی، ملی و جهانی بره طرور    سلسله
، مخرال  و کرامالً   نظرر  ی)کامالً موافق، موافق، بر  یا نهیگز و با طی  پنجگردید جداگانه عملیاتی 

 یهرا  توجره بره جنبره   با  ،ر گرفت. برای سنجش هر یک از این سطوحمخال ( مورد سنجش قرا
 ،مرذکور  یهرا  هیر ویه ساخته شد و از گوهفده گچهارگانه تاریخی، سرزمینی، فرهنگی و سیاسی، 

دسرت آمرد. سرپر بررای محاسربه میرانگین       ه بر  255ترا   51شاخص هویت اجتماعی برا دامنره   
ذکرر اسرت کره     شرایان برگردانده شرد.   3تا  1با اعما  ضریب به  نها، دامنه آی مذکورها شاخص

ارزش  3 اسرت و  یا رتبره  ریمتغ کیمتغیر هویت اجتماعی در سطوح قومی، ملی و جهان وطنی، 

 یهرا  هیر برا گو  انیموافقرت پاسرخگو   ایمخالفت  زانیم اساس که بر دارد ی، متوسط و قو یضع
بره ویرژه    ی،مجراز  یفضا یفیو ک ی، چندبعددهیچیپ تی. با توجه به ماهدیآ یدست مه ذکرشده ب

یی ، ذکرا 1387 )منتظرقائم یتجرب یها پژوهشاز  پیرویبا حاضر در پژوهش  ،اینترنت کارگیریب
 Mattews and، 1386 ی، جرواهری و براقر  1385 یسرهراب  و  دوران ،ی، محسرن 1385 یبر یخط و 

Schrum 2003, Morahan and Schumacher 2003  از  یا مجموعره  ،تعریر  نظرری  بیران  ( پرر از

میزان دسترسی به اینترنت و مصرف جنبه در دو  ،مناسب و مرتبط به هم یها ها و معرف شاخص
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شد. برای سنجش میرزان اعتمراد یرا پایرایی      یریگ )سابقه، نوع و میزان مصرف( عملیاتی و اندازه

 یریر گ متغیرهای وابسته و مستقل به عنوان متغیرهای ترکیبی که با بیش از یرک شراخص انردازه   

از  یریر گ از آزمون آلفای کرونباخ و برای ارزیابی میزان اعتبار یا روایری ابرزار انردازه    ،ه استشد
نترایج آزمرون پایرایی     (1)شرده اسرت. در جردو      اسرتفاده اعتبار صروری و درونری    یها روش

 است. بیان شده پژوهشمتغیرهای وابسته و مستقل 
 ته و مستقلمتغیر وابس یها نتایج آزمون پایایی معرف :(1) جدول

  

 جامعه آماری. 2
کره در سرا     ستدانشجویان دختر و پسر دانشگاه کردستان اهمه ، پژوهش حاضر یارجامعه آم

بدیهی . شدندارشد مشغو  به تحصیل  یو کارشناس یمقاطع کارشناس در 1389-1388 یلیتحص
 ،اجتمراعی  یهرا  کرده در مقایسه با سایر اقشار و گروه قشر نخبه و تحصیل ،در جامعه مااست که 
 ،دولتری  یها افزاری در دانشگاه افزاری و نرم رنت دارند و به لحا  سختبه اینت بیشتریدسترسی 

. تعرداد کرل جامعره    اسرت بسترها و امکان دسترسی به اینترنت و تعامل در فضای مجازی مهیرا  
برا   حجرم نمونره   از تعرداد فروق،   نفر بوده اسرت.  5506، 1389-1388در سا  تحصیلی  یآمار

 ها مؤلفه متغیر ردیف
تعداد 
 ها شاخص

 نتایج آزمون پایایی

 نتایج آزمون پایایی همبستگی کلی

 
1 

 هویت قومی

 تاریخی جنبه .1-1
 فرهنگی جنبه. 1-2
 سرزمینی جنبه .1-2
 سیاسی جنبه .1-3

17 783/0 847/0 

 
2 

 هویت ملی

 تاریخی جنبه .2-1
 فرهنگی جنبه. 2-2
 سرزمینی جنبه .2-3
 سیاسی جنبه .2-4

 
17 
 
 

726/0 833/0 

 
3 

 هویت جهانی

 تاریخیجنبه  .3-1
 فرهنگی جنبه. 3-2
 فراسرزمینی جنبه .3-3
 سیاسی جنبه .3-4

 
17 

647/0 753/0 

4 
 بکارگیری
 اینترنت

. میزان دسترسی به 4-1
 اینترنت

9 689/0 789/0 

 851/0 773/0 17 . میزان و نوع مصرف4-2
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اسرتفاده   ینسرب  یا گیری طبقه نمونهبرآورد گردید و از روش نفر  361، استفاده از فرمو  کوکران
بره   انینفرر از دانشرجو   400جروابی،   مقابله با نقص پوشش و بری  یبراکه ذکر است  شایان شد.

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

 روش پژوهش. 3
بره   یمراجعره حضرور   و باکه با استفاده از ابزار پرسشنامه است یمایش از نوع پحاضر،  پژوهش
مرورد   ،کمری  فنرون مورد نیاز با استفاده از  یها شده است. داده لیتکم با ویو مصاحبه پاسخگو 

مراتب هویتی دانشجویان، با استفاده  پر از توصی  سلسله که  یطور  تحلیل قرار گرفته است؛ به
سرهم متغیرهرای مسرتقل در تبیرین و      ،از جملره تحلیرل رگرسریون    ،تحلیل چنردمتغیری  فنوناز 
 شده است.    نبینی تغییرات متغیر وابسته تعیی شپی

  پژوهش یها افتهی

 تحلیل توصیفی. 1
 جمعیتی پاسخگویان یها یژگیو -1-1

در نمونره مرورد بررسری،     ، جمعیت نمونه پژوهش حاضرر هسرتند.  دانشجویان دانشگاه کردستان
ر مقطرع  درصرد د  52درصد پسر بودند. بره لحرا  مقطرع تحصریلی،      3/62دختر و  درصد 5/36

به لحرا   کارشناسی و مابقی در مقطع کارشناسی ارشد مشغو  به تحصیل بودند. جمعیت نمونه 
 19-24افرراد در گرروه سرنی     و بیشرترین  داشتقرار  22سا  با میانگین سنی  34-19بین سن، 

درصد اهل تشیع بودنرد.   5/57درصد اهل تسنن و  5/39مذهب،  به لحا . بودنددرصد(  5/53)
 5/2درصرد لرر،    6درصرد تررک،    10درصد فرارس،  3/21درصد کرد،  3/57 نیز قومیتبه لحا  

 یهرا  خاستگاه ،. دانشجویان مورد بررسیهستنددرصد بلوچ  8/0درصد عرب و  5/1درصد لک، 
بودنرد یرا    سرواد  یبر  ،اکثر دانشجویانوالدین  اند. داشته خانوادگی متفاوتی یها طیاجتماعی و مح

شررایط نسربتاً   آنهرا، از  از  تعداد کمری فقط  .بود کم شاندرآمدو میزان پلم زیر دیآنها سواد  میزان
ارتقای حوزه در  ینسل نیسواد والدین، تحو  ب میزاناند. در مقایسه با  برخوردار بوده یتر مناسب

 وضعیت تحصیلی و سرمایه فرهنگی دانشجویان مشهود است.                    

 دانشجویان آماری هویت اجتماعی فیتوص -1-2
. شرود  یم مالحظههویت اجتماعی دانشجویان  دهنده لینما و میانگین سطوح تشک (،2)جدو  در 

 یهرا  که میزان احساس تعلرق، تعهرد و وفراداری بره شناسره      ندده ینشان م ،نتایج به دست آمده
. میرانگین هویرت قرومی و    اسرت توجره  جالرب   ،هویت قومی و هویت ملی در میان دانشجویان
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حرد   بریش از  ،100یک مقیاس صفر تا  اساس است که بر 76و  75به ترتیب معاد   ،یهویت مل
بیانگر این واقعیت است که اجتماعات قومی و ملی، در  ،. میانگین مذکورشود یمتوسط ارزیابی م

انسجام  و از منابع اصلی وفاداری، تعهد و دقرار دارها و ترجیحات هویتی دانشجویان  صدر تعلق
است کره برر    68معاد   ،. میانگین شاخص هویت جهانیشود یم محسوبمیان آنان اجتماعی در 

 کره  گفرت  تروان  یمر  ،. بنرابراین شرود  یدر حد متوسط ارزیابی مر  100یک مقیاس صفر تا  اساس
و اکثرر   انرد  را تشرکیل داده  انیدانشرجو  یاجتماع تیهو یاجزا ی،، ملی و جهانیقوم یها تیهو

 گانه مذکور گرایش دارند.   ی سهاجتماع یها تیبه هو انیدانشجو
 در انواع هویت اجتماعی انیمشخصات دانشجو :(2)جدول 

 درصد خالص یفراوان ها نهیگز رهایمتغ
 

 یمل تیهو
 
 

 ضعی  -1
 متوسط -2
 قوی -3

 جمع

28 
172 
200 
400 

7 
43 
50 
100 

 شاخص مرکزی
 

  یقو نما
  88/75 نیانگیم

 
 یقوم تیهو

 
 
 

 ضعی  -1
 متوسط -2
 قوی -3

 جمع

19 
155 
226 
400 

8/4 
8/38 
5/56 

100 

 شاخص مرکزی
  قوی نما

  97/76 نیانگیم
 

 جهانی تیهو
 
 

 ضعی  -1
 متوسط -2
 قوی -3

 جمع

53 
262 
85 
400 

3/13 
5/65 
3/1 

100 

 شاخص مرکزی
  متوسط نما

  94/68 نیانگیم

 اینترنت   بکارگیریآماری  فیتوص -1-3
 اینترنت در میان دانشرجویان  بکارگیری، نوع مصرف و میزان اضرح متغیر مستقل اصلی پژوهش

و  یاطالعرات  نینرو  یبره ابزارهرا   یدسترسر  زانیر م دهد کره  نشان می (3). اطالعات جدو  است
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 70. به لحا  میرزان مصررف، در   استدانشجویان متوسط و بات  8/93در  نترنتیا رینظ ی،ارتباط
نظیر اینترنت، متوسط و  یفرهنگ نینو یصرف کاتهام زانیدرصد از دانشجویان مورد بررسی، م

اینترنرت در  بکارگیری میزان  است.کم  ،انیپاسخگواز درصد  30 میزان مصرفو فقط  استزیاد 
نیز آنان از درصد  8/25درصد در حد متوسط و در  45درصد ازدانشجویان در حد کم، در  2/29
 .استحد زیاد  در

 اینترنت بکارگیریحسب میزان  بر انیمشخصات دانشجو :(3)جدول 
 درصد خالص یفراوان ها نهیگز رهایمتغ

 
 یدسترس زانیم

 کم -1
 متوسط -2
 زیاد -3

 جمع

25 
179 
196 
400 

2/6 
8/44 

49 
100 

  زیاد نما شاخص مرکزی

 
 میزان مصرف

 کم -1
 متوسط -2
 زیاد -3

 جمع

120 
163 
117 
400 

30 
7/40 
3/29 

100 

  متوسط نما شاخص مرکزی

 زان می
 اینترنتبکارگیری 

 کم -1
 متوسط -2
 زیاد -3

 جمع

117 
180 
103 
400 

2/29 
45 
8/25 

100 

  متوسط نما شاخص مرکزی

 (ها هی)وارسی فرض یتحلیل استنباط. 2
آماری تحلیل واریانر، ضریب همبستگی و  یها پژوهش با روش یها هیفرض ،در این بخش

 د شد.نخواهتحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی و ارزیابی 

 حسب جنسیت  اجتماعی بر تیواریانس انواع هو لیتحل -2-1
حسب جنسیت  بررا قومی و ملی  یها تیمعنادار بودن تفاوت شاخص هو(، 4)جدو   اطالعات

میانگین نمره دانشجویان زن و مررد در  شود،  همان طور که مالحظه می .دهد نشان میافراد نمونه 
، میرانگین هویرت قرومی در برین     کره   یطرور   فراوت دارد. بره  مرذکور برا هرم ت    یها تیانواع هو
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 یشترب ،از دانشجویان پسر و میانگین هویت ملی در بین دانشجویان دختر کمتر ،دانشجویان دختر
و سرطح معنراداری نشران     Fمشاهده شده بر اساس آزمرون   یها . تفاوتاستاز دانشجویان پسر 

 رابطه معناداری وجرود دارد، در  ،ویان با جنسیتقومی و ملی دانشج یها تیکه میان هو ندده یم
 .نیستاین رابطه برای هویت جهانی معنادار  که ی حال

 تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت :(4)جدول 
 شاخص
 جنسیت

 میانگین شاخص هویت قومی
 میانگین شاخص

 هویت ملی
 میانگین شاخص
 هویت جهانی

 81/59 02/66 42/62 زن
 06/60 82/60 04/67 مرد

 73/65میانگین کل =
362/2 F= 
1 df= 
019/0 Sig= 

 42/63میانگین کل =
766/4F= 
1 df= 
000/0 Sig= 

 93/59میانگین کل =

254/0 F= 
1df= 
799/0 Sig= 

 اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی  تیواریانس انواع هو لیتحل -2-2
از  بیشرتر  ،قومی در برین دانشرجویان کارشناسری    میانگین هویت (،5)جدو  بر اساس اطالعات 

ملی و جهرانی در برین    یها تیحالی که میانگین هو ؛ دراست ارشد ی دانشجویان مقطع کارشناس
و سرطح   Fمشاهده شده بر اسراس آزمرون    یها است. تفاوت یشترب ارشد ی دانشجویان کارشناس
رابطره   ،ع تحصریلی دانشرجویان  که میان انرواع هویرت اجتمراعی و مقطر     دده یمعناداری نشان م

 معناداری وجود دارد.
 تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی :(5)جدول 
شاخص مقطع 

 تحصیلی
 میانگین شاخص هویت

 قومی
میانگین شاخص هویت 

 ملی
میانگین شاخص هویت 

 جهانی
 70/62 09/64 37/62 کارشناسی

 97/69 83/67 28/58 کارشناسی ارشد
 32/60 کل= میانگین
958/1 F = 

1 df= 
02/0 Sig= 

 96/65 میانگین کل=
814/2 F = 
1 df= 
002/0 Sig= 

 33/66 میانگین کل=
297/3 F = 

1 df= 
002/0Sig= 

 اجتماعی بر حسب نوع مذهب  تیواریانس انواع هو لیتحل -2-3

 ومی و ملی دانشجویان برق یها تیمعنادار بودن تفاوت شاخص هوبیانگر  (،6)نتایج جدو  

 ، میانگین هویت قومی در نزد دانشجویان سنیکه  یبه طور است؛حسب نوع مذهب افراد نمونه 
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 یا حالی که چنین رابطه . دراست یشترب شیعهو میانگین هویت ملی در بین دانشجویان مذهب 

 .یستبرای هویت جهانی معنادار ن

 سب نوع مذهبحاعی دانشجویان بر تحلیل واریانس انواع هویت اجتم :(6)جدول 
 شاخص

 نوع مذهب
 میانگین شاخص هویت قومی

 میانگین شاخص
 هویت ملی

 میانگین شاخص
 هویت جهانی

 60/60 38/61 89/69 اهل سنت
 10/59 32/66 62/62 اهل تشیع

 25/66 میانگین کل=
160/7 F= 
1 df= 
000/0 Sig= 

 80/63 میانگین کل=
729/4F= 
1df= 
000/0 Sig= 

 85/59 یانگین کل=م
571/1 F= 
1 df= 

117/0 sig= 

 اینترنت بکارگیریاجتماعی با  تیرابطه انواع هو -2-4

میرزان همبسرتگی آمراری     (،7)تجربی حاصل از تحلیل همبستگی در جدو   یها افتهبر اساس ی

است که همبستگی منفری   -49/0حدود  ،اینترنت و هویت قومی دانشجویان کارگیریبین میزان ب

 تروان  یمر  ،با توجه به سطح معناداری مشاهده شرده بر این، . عالوه دهد نشان میبین دو متغیر  را

اینترنرت در نرزد   کارگیری به عبارت دیگر، با افزایش ب است.معنادار  ،گفت که همبستگی مذکور

 هیگفت که فرض توان یم از این رو،؛ یابد یهویت قومی در میان آنان کاهش م اهمیتدانشجویان، 

 .  ردیگ یدرصد مورد تأیید قرار م 95با احتما  حاضر،  پژوهشو  ا

 اینترنت بکارگیریبا  یانواع هویت اجتماع یضرایب همبستگ :(7)جدول 

 انواع هویت اجتماعی
 اینترنت بکارگیریمیزان 

 یسطح معنادار مقدار کا اسکویر مقدار کندال

 000/0 06/87 -488/0 هویت قومی

 000/0 04/123 601/0 هویت ملی

 000/0 32/131 642/0 هویت جهانی

 بیرانگر وجرود  اسرت کره    601/0 ،ارگیری اینترنرت و هویرت ملری   کر همبستگی بین میرزان ب 

کره   گفرت  توان یم ،محاسبه شده Pبا توجه به بر این، همبستگی مثبت بین دو متغیر است. عالوه 

تقویرت  موجرب   ،رگیری اینترنتمعنادار است؛ بدین معنا که افزایش میزان بکا ،همبستگی مذکور

میزان همبستگی آماری برین میرزان بکرارگیری اینترنرت و هویرت       نیچنم. هشود یهویت ملی م
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همبستگی برین دو   دهد. نشان میبین دو متغیر را همبستگی مثبت  وجوداست که  642/0جهانی 

قالره نیرز تأییرد    سروم م  دوم و یهرا  هیبه لحا  آماری معنادار است. بنابراین، فرضر مذکور، متغیر 

ملی و جهرانی همبسرتگی مثبرت و برا      یها تینتیجه، متغیر بکارگیری اینترنت با هودر . دشو یم

کمتررین  همبسرتگی آن برا هویرت جهرانی و      بیشرترین ولی  ،همبستگی منفی دارد ،هویت قومی

نروین   یهرا  فناوریکارگیری گفت که ب توان یم ،آن با هویت قومی است. بدین ترتیبهمبستگی 

جمعی  یها تیاز همه به تقویت هو بیشتر ،رتباطی و اطالعاتی نظیر اینترنت در میان دانشجویانا

اینترنت )میرزان   بکارگیری دهنده لی. وقتی اجزای تشکشود یعام در سطوح جهانی و ملی منجر م

مرورد تحلیرل همبسرتگی قررار      ،مجزا با انرواع هویرت   ه طورمیزان و نوع مصرف( ب دسترسی و

متفاوتی با انواع  یها یهمبستگ ،اینترنت کارگیریمشخص شد که اجزای مختل  میزان بگرفتند، 

 بکرارگیری مختلر   هرای   جنبره نتایج مربوط به تحلیرل همبسرتگی    (8)جدو  در د. دارنهویت 

همبستگی برین میرزان    ترینشیجدو ، ب یها . بر اساس دادهبیان شده استاینترنت با انواع هویت 

برا  همبستگی بین میرزان و نروع مصررف    ولی  وجود دارد،جهانی و ملی  و نوع مصرف با هویت

هویرت قرومی نرزد     اهمیرت  ،منفی است؛ یعنی با افرزایش میرزان مصررف اینترنرت    ی هویت قوم

 جنبره . ایرن  دهد یم نشانالگوی کامالً متفاوتی را  ،. اما میزان دسترسییابد یمهش دانشجویان کا

 .داردبا هویت قومی بیشترین همبستگی را ، حا  ؛ با اینددارهمبستگی مثبت  ها تیبا انواع هو

 اینترنت و انواع هویت بکارگیریضرایب همبستگی بین ابعاد دوگانه  :(8)جدول 

انواع هویت 
 اجتماعی

 ارگیری اینترنتبکمیزان 

 میزان و نوع مصرف میزان دسترسی

 مقدار
 کندال

 مقدار
 کا اسکویر

سطح 
 یمعنادار

مقدار 
 کندال

 ارمقد
 کا اسکویر

سطح 
 یمعنادار

 002/0 14/56 -284/0 000/0 25/41 213/0 هویت قومی
 000/0 24/76 471/0 000/0 26/49 275/0 هویت ملی
 000/0 12/97 574/0 000/0 14/34 214/0 هویت جهانی

 تحلیل رگرسیون )ساده( متغیرهای مستقل و وابسته -2-5

ژوهش، اعم از متغیر وابسته و مستقل، اکنون مناسرب  روابط بین متغیرهای اصلی پ بررسیپر از 

است که یک تحلیل رگرسیون ساده از رابطه انواع هویت اجتماعی با تک تک متغیرهای مسرتقل  

برای تحلیل رگرسیون چندمتغیره فرراهم شرود. تحلیرل رگرسریون سراده،       موقعیتتا انجام دهیم 
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( است، X( و دیگری متغیر مستقل )Yوابسته )دهد که یکی متغیر  رابطه بین دو متغیر را نشان می

. عملیات مربوط به تحلیل رگرسیون ساده در جدو  است Y=a + bXکلی آن به شکل  وضعیتو 

 است. بیان شده (9)

 ضرایب تحلیل رگرسیون ساده شاخص انواع هویت اجتماعی دانشجویان :(9) جدول
 متغیر
 وابسته
 
متغیر 
 مستقل

 جهانیهویت  هویت ملی هویت قومی

مقدار 
ضریب 

F 

مقدار 
ضریب 

Beta 

سطح 
 معناداری

مقدار 
R 

Square 

مقدار 
ضریب 

F 

مقدار 
ضریب 

Beta 

سطح 
 معناداری

مقدار 
R 

Square 

مقدار 
ضریب 

F 

مقدار 
ضریب 

Beta 

سطح 
 معناداری

مقدار 
R 

Square 

ارگیری بک
 اینترنت

32/238 488/0- 000/0 238/0 41/312 601/0 000/0 362/0 15/347 642/0 001/0 413/0 

مقطع 
 تحصیلی

26/249 492/0- 000/0 243/0 32/285 531/0 002/0 283/0 29/387 638/ 002/0 408/0 

 - - - 24/136 263/0 000/0 512/0 43/272 213/0 000/0 461/0 71/224 مذهب
 - - - - 157/0 000/0 396/0 21/194 132/0 019/0 363/0 09/168 جنسیت

 

برین شراخص هویرت     ،رابطه معنادار نیتر یکه قو دهد یجدو  فوق نشان م یها مقایسه داده

اسرت،   جردو  فروق بیران شرده    طور کره در    . همانوجود داردقومی با شاخص مقطع تحصیلی 

ایرن متغیرر اسرت.     مربروط بره  ( 492/0) بتامقدار ضریب  یشترین( و ب26/249) Fن مقدار بیشتری

البتره بردون    ،که شاخص مقطرع تحصریلی   دهد ینشان منیز  243/0ین با مقدار یمقدار ضریب تع

. کنرد  یتغییرات شاخص هویت قومی دانشرجویان را تبیرین مر   از درصد  24کنتر  سایر متغیرها، 

هویرت قرومی دانشرجویان    بر اثر را  یشتریناین متغیر ب ،بنابراین، بر اساس تحلیل رگرسیون ساده

رابطه معنادار برین شراخص    نیتر یمین رتبه، قو. در دوشود ینیز تأیید م مورد نظر هیدارد و فرض

نشران  نیرز   (238/0)ین ی. مقدار ضریب تعوجود داردارگیری اینترنت بکهویت قومی با شاخص 

از درصرد   24اینترنت، البته بردون کنترر  سرایر متغیرهرا، حردود       بکارگیریکه شاخص  دهد یم

راین، بر اساس تحلیرل رگرسریون   . بنابکند یتغییرات شاخص هویت قومی دانشجویان را تبیین م

هویرت قرومی دارد    براثر را  یکی از متغیرهایی است که بیشتریناینترنت،  کارگیریساده، متغیر ب

سومین رتبه را در اثرگذاری بر متغیر وابسته متغیر مذهب، . شود یمذکور مجدداً تأیید م هیو فرض

ز یک هزارم معنرادار اسرت. ضرریب    هر دو رابطه در سطح کمتر ا ،دارد و مانند دو شاخص قبلی

از درصرد   21 که شاخص مذهب، البته بردون کنترر  کرردن سرایر متغیرهرا،      دهد ینشان م ینتعی

از ایرن طریرق نیرز تأییرد      ،مطررح شرده   هیو فرض کند یتغییرات شاخص هویت قومی را تبیین م
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ر بردون کنترر    مقدار ضرایب مطرح شرده را دارد. ایرن متغیر    متغیر جنسیت نیز کمترین. شود یم

مجردداً تأییرد    ،مذکور هیو فرض کند یدرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین م 13 ،سایر متغیرها

ملری و   یهرا  تیرابطه معنادار بین شاخص هو نیتر ی، قو(9)جدو   یها داده اساسبر  .شود یم

اسرت،   شرده فوق بیان طورکه در جدو    . همانوجود دارداینترنت  کارگیریجهانی با شاخص ب

 یهرا  تیر ین برای هویین متغیر است. مقدار ضریب تعبتا، مربوط به او ضریب  Fمقدار  یشترینب

اینترنرت،   کرارگیری شراخص ب  دنده ینشان ماست که  413/0و  362/0به ترتیب  ،ملی و جهانی

ملری و   یها تیتغییرات شاخص هواز درصد  41و  36 سایر متغیرها، به ترتیب البته بدون کنتر 

 ترینشر یاین متغیر ب ،. بنابراین، بر اساس تحلیل رگرسیون سادهکند یهانی دانشجویان را تبیین مج

اینترنرت برا    کرارگیری ملی و جهانی دارد و فرضیه مطرح شده درباره رابطه ب یها تیهو براثر را 

ر برین  رابطه معنادا نیتر ی. در دومین رتبه، قوشود یتأیید م ،ملی و جهانی دانشجویان یها تیهو

یرین  . مقرادیر ضرریب تع  وجود داردملی و جهانی با شاخص مقطع تحصیلی  یها تیشاخص هو

که شاخص مقطع تحصیلی به تنهایی، البته بدون کنتر  سایر متغیرها، به ترتیب  ندده ینشان م نیز

و فرضریه   کنرد  یدانشرجویان را تبیرین مر    یملی و جهران  یها تیدرصد از تغییرات هو 40و  28

سومین رتبه را در میزان اثرگذاری بر شاخص هویت متغیر مذهب، . شود یجدداً تأیید مم ،مربوط

که شاخص مذهب بره تنهرایی، البتره بردون کنترر  سرایر        دهد ینشان م یندارد. ضریب تعی ملی

نیز تأییرد  یه مورد نظر و فرض کند یتغییرات شاخص هویت ملی را تبیین ماز درصد  26 متغیرها،

از رابطه متغیر وابسته )انواع هویت اجتماعی( با را سطحی و گذرا  ینمای ،فوق یها . دادهشود یم

را بررای تحلیرل    موقعیرت که حائز اهمیت اسرت و   دهند یمتغیرهای مستقل این پژوهش نشان م

 .  کند یتر م رگرسیون چندمتغیره آماده

 رگرسیون چندگانه )گام به گام( -2-6
رابطره یرک یرک متغیرهرای      ترا  دهرد  یمپژوهشگر ن را به این امکا ،تحلیل رگرسیون چندمتغیره
کنتر  اثر آماری سرایر متغیرهرای مسرتقل موجرود در رابطره       ، از طریقمستقل را با متغیر وابسته

همبسرتگی   به دلیل وجود ،کند و از اضافه برآورد کردن میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بررسی
سیون ساده )یک متغیرره(، همره متغیرهرای مسرتقل     جلوگیری کند. بر خالف تحلیل رگر نهابین آ
میزان و نوع اثرر ایرن   مشخص شود که تا  میکن یموارد تحلیل  دریک جا  )چهار متغیر( را اصلی

ام متغیرهرا در معادلره   چگونه است و کدمتغیرها بر متغیر وابسته با کنتر  کردن اثر سایر متغیرها 
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د. نتایج مربروط بره تحلیرل رگرسریون     شووارد معادله در  دتوان یو کدام متغیرها نم دشو یوارد م
 شده است. بیان (10) در جدو  ،چندمتغیره

 رگرسیون گام به گام شاخص انواع هویت اجتماعی دانشجویان :(10) جدول

 متغیرها
 شاخص هویت قومی

مقدار ضریب 
F 

 Betaمقدارضریب 
سطح 

 معناداری

 R Square مقدار
 تجمعی

 149/0 000/0 -387/0 6/183 تحصیالت

بکارگیری  تحصیالت/
 اینترنت

5/167 361/0- 000/0 279/0 

گیری بکار تحصیالت/
 مذهب اینترنت/

23/89 176/0 000/0 31/0 

 متغیرها
 شاخص هویت ملی

 مقدار ضریب

F 

  ضریب مقدار
Beta 

سطح 
 معناداری

  R Squareمقدار
 تجمعی

 2/0 000/0 45/0 45/202 بکارگیری اینترنت

 یری اینترنت/بکارگ
 تحصیالت

9/181 38/0 002/0 34/0 

 بکارگیری اینترنت/
 مذهب تحصیالت/

11/97 26/0 000/0 41/0 

 متغیرها
 شاخص هویت جهانی

 مقدار ضریب

F 

  ضریب مقدار
Beta 

سطح 
 معناداری

  R Squareمقدار
 تجمعی

 32/0 000/0 57/0 51/298 بکارگیری اینترنت

 ارگیری اینترنت/بک
 تحصیالت

67/139 346/0 000/0 44/0 

   

، یکری از  حاضرر  پرژوهش در متغیرهرای مسرتقل   برین   جردو  فروق، از   یهرا  بر اساس داده

مقدار از تغییررات   یشترینو ب داشته استهویت قومی اثر مستقل زیادی بر متغیرهای مستقلی که 

تغیرهرای  سرایر م  ،کره در ایرن تحلیرل    آنجرایی ، شاخص تحصیالت است. از کند یرا تبیین مآن 

که ضریبی استاندارد شده  نامند یی میحاصل را رگرسیون جز یاند، ضریب بتا مستقل کنتر  شده

ایرن   ی. مقایسه مقرادیر بترا  کردمقایسه توان  میسایر متغیرها  یبا ضریب بتارا است و مقدار آن 
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دی از که با کنتر  آماری سایر متغیرهرای مسرتقل، مقردار زیرا     دهد ینشان م (9)جدو  با جدو  

 میرزان ، از حرا   است. با این رسیده -387/0به  -492/0 و از هش یافتهاین متغیر کا یضریب بتا

از همره   ،این متغیرر  یمعناداری و قدرت تبیین آن کاسته نشده است. با توجه به اینکه ضریب بتا

ر اسرت. در عرین حرا ، برار دیگر      داشرته اثر را بر هویت قومی  یشتریناست، ب ترشیضرایب بتا ب

 .کند یمذکور را تأیید م هیتحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز فرض

ایرن   یشده است. ضریب بتاوارد عادله در مکه است متغیر مستقل بعدی بکارگیری اینترنت، 

طور که   . همانگذارد تأثیر میبر هویت قومی  ،از متغیر مستقل قبلی کمترو  است -361/0، متغیر

 یو بترا   Fسایر متغیرهای مستقل، از مقدار ضریبکردن کنتر   است، بابیان شده در جدو  فوق 

 -361/0و  5/167بره   -488/0 و 32/238 کاسته شده و بره ترتیرب از حردود    (9)آن در جدو  

اسرت. در صرورتی کره در     ایجراد نشرده   تغییرری  ،کاهش یافته است. ولی در سطح معناداری آن

با اضافه شدن ایرن متغیرر بره معادلره     ینجا ا بود، در 238/0 ضریب تعیین این متغیر ،جدو  قبلی

 279/0بره   149/0 درصد به ضریب تعیین چنردمتغیره افرزوده شرده و از    13/0رگرسیون، حدود 

هویرت  یعنری   درصد از تغییرات متغیر وابسته 28با هم  ،این دو متغیربه طوری که است.  رسیده

برا افرزایش   »گرردد کره    تأییرد مری  ه ایرن فرضری  بدین ترتیب، . کنند یقومی دانشجویان را تبیین م

 ،کره بره ترتیرب    گرردد  یمالحظره مر  «. شرود  یقومی کاسته م تیبکارگیری اینترنت، از شدت هو

و هم قدرت تبیرین   نهاآ ی، هم مقدار ضریب بتادشو یمتغیرهای مستقل بعدی به معادله افزوده م

وارد ادلره رگرسریون   معدر که است سومین و آخرین متغیر مستقلی مذهب کمتر شده است.  نهاآ

 افزایش یافتره  031/0ین تجمعی یضریب تعمقدار  ،شدن این متغیر به معادله  شده است. با اضافه

آمراری متغیرهرای مسرتقل، سرطح      که برا کنترر    شود یمالحظه م است. یدهرس 31/0و به مقدار 

فته اسرت و  در تبیین هویت قومی دانشجویان از بین ر "جنسیت"معناداری و قدرت تبیین متغیر 

برر  را اثرر مسرتقل    یشترینمتغیرهای مستقل تحصیالت، بکارگیری اینترنت و مذهب، به ترتیب ب

درصد تغییرات هویرت قرومی را در میران دانشرجویان      31و با هم حدود اند  داشتههویت قومی 

 .کنند یتبیین م

ت شاخص هویت ملی دانشجویان باید گفر  رهیدر خصوص ضرایب تحلیل رگرسیون چندمتغ

، یکری از متغیرهرای مسرتقلی کره     حاضرر  که از میان متغیرهای مستقل بررسی شده در پرژوهش 

ارگیری اینترنرت اسرت. برا    کر ، شراخص ب کنرد  یمقدار از تغییرات هویت ملی را تبیین م ترینشیب
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ایرن متغیرر کاسرته شرده و از      یمقدار زیادی از ضریب بترا  ،کنتر  آماری سایر متغیرهای مستقل

، از سرطح معنراداری و قردرت تبیرین آن کاسرته      حا  است. با این یافتهکاهش  447/0به  601/0

اثرر   یشتریناست، ب ترشیاز همه ضرایب بتا ب ،این متغیر ینشده است. با توجه به اینکه ضریب بتا

 ،ه است. در عین حا ، برار دیگرر تحلیرل رگرسریون چنردمتغیره     کردبر هویت ملی اعما  نیز را 

 .کند یید مفرضیه مربوطه را تأی

، ایرن متغیرر   یشده است. ضریب بترا وارد معادله در که است متغیر مستقل بعدی تحصیالت 

سرایر متغیرهرای    کنتر  . باگذارد تأثیر میاز متغیر مستقل قبلی بر هویت ملی  مترو ک است 38/0

 ییرولی در سطح معناداری آن تغ ،کاسته شده (9)آن در جدو   یو بتا  Fمستقل، از مقدار ضریب

با اضرافه شردن    ااینجبود، در  283/0 ضریب تعیین این متغیر ،جدو  قبلیر است. د ایجاد نشده

درصد به ضریب تعیرین چنردمتغیره افرزوده شرده و      14/0این متغیر به معادله رگرسیون، حدود 

درصرد از تغییررات هویرت ملری      34است. یعنری ایرن دو متغیرر برا هرم       رسیده 34/0به  2/0از

 دانشجویاناستفاده با افزایش »که گردد  تأیید می. بنابراین، این فرضیه کنند یرا تبیین مدانشجویان 

در کره  اسرت  سومین و آخررین متغیرر مسرتقلی    مذهب «. شود یملی تقویت م تی، هواز اینترنت

 07/0ن تجمعی یضریب تعی ،شده است. با اضافه شدن این متغیر به معادلهوارد معادله رگرسیون 

مراری متغیرهرای مسرتقل،    آکه برا کنترر     شود یاست. مالحظه م یدهرس 41/0 به و فتهافزایش یا

از برین رفتره    ،در تبیین هویت ملری دانشرجویان   "جنسیت"سطح معناداری و قدرت تبیین متغیر 

اثر مسرتقل   یشتریناینترنت، تحصیالت و مذهب، به ترتیب ب کارگیریاست و متغیرهای مستقل ب

تغییرات هویت ملی را در میران دانشرجویان   از درصد  41و با هم حدود  دارندبر هویت ملی را 

 .کنند یتبیین م

ارگیری ک، متغیر بحاضر جدو  فوق، از میان متغیرهای مستقل در پژوهش یها بر اساس داده

ایرن متغیرر    ی. مقایسه مقادیر بتاکند یتبیین مرا مقدار از تغییرات هویت جهانی  یشتریناینترنت ب

مقدار زیادی  ،که با کنتر  آماری سایر متغیرهای مستقل دهد ینشان م( 10)و  (9) یها و در جد

، از سرطح  حرا   است. برا ایرن  رسیده  57/0به  642/0و از شده این متغیر کاسته  یاز ضریب بتا

از همره   ،این متغیرر  یمعناداری و قدرت تبیین آن کاسته نشده است. با توجه به اینکه ضریب بتا

است. در عین حا ، برار دیگرر   داشته هویت جهانی  نیز براثر را  بیشتریناست،  بیشترضرایب بتا 
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با افزایش بکارگیری اینترنت در میان »که کند  تأیید میتحلیل رگرسیون چندمتغیره این فرضیه را 

 «.شود یدانشجویان، هویت جهانی تقویت م

 یشده است. ضرریب بترا  رد واعادله در مکه است دومین و آخرین متغیر مستقلی تحصیالت 

 طور  . همانگذارد تأثیر میاز متغیر مستقل قبلی بر هویت جهانی  است و کمتر 346/0، این متغیر

آن  یو بتا  Fکنتر  سایر متغیرهای مستقل، از مقدار ضریب است، بابیان شده که در جدو  فوق 

 رسریده  346/0و  67/139بره   638/0 و 15/347کاسته شده و به ترتیب از حدود  (9)در جدو  

ضریب تعیرین ایرن    ،ه است. در جدو  قبلیایجاد نشدولی در سطح معناداری آن تغییری  ،است

درصرد   12/0اضافه شدن این متغیر به معادله رگرسیون، حردود   اما در اینجا بابود،  408/0 متغیر

برا   ،ین دو متغیرر است. یعنی ا رسیده 44/0به  32/0 به ضریب تعیین چندمتغیره افزوده شده و از

 مرورد نظرر   هیبنابراین، فرض .کنند یدرصد از تغییرات هویت جهانی دانشجویان را تبیین م 44هم 

در معادلره   "جنسریت " و "مرذهب "ی رهایمتغ های پژوهش، بر اساس یافته. شود یمجدداً تأیید م

برر  را ثرر  ا یشرترین به ترتیب ب ،اینترنت و تحصیالت کارگیریمستقل ب یرهایو متغشدند حذف 

هویرت جهرانی را در میران     انریر درصرد از وار  44و برا هرم حردود     ندذاشرت گهویت جهرانی  

 یرهرا یبره دنبرا  متغ   ی،نظر یها دگاهید ریبا توجه به سادر واقع، باید . کنند یدانشجویان تبیین م

  کنند. نییوابسته را تب ریمتغ راتییاز تغ یشتریب زانیمکه بود  یگرید

 گیری بحث و نتیجه

 آنهرا  از نترایج  اسرتفاده  نظری و منابع تجربی مرتبط و یها دگاهیبا رجوع به دحاضر، پژوهش  رد

گردیرد  شناختی هویت اجتماعی دانشجویان، چارچوب نظری پژوهش تنظریم   برای تحلیل جامعه

حاضرر  و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش گردید  تدویناصلی  یها هیفرض ،و در قالب آن

را تشکیل  انیدانشجو یاجتماع تیهو یاجزا ی،و جهان یملی، قوم یها تیکه هو دنده ینشان م

، حرا   گانه مذکور گرایش دارنرد. برا ایرن    اجتماعی سه یها تیبه هو انیو اکثر دانشجو ندده یم

از آنهرا خواسرته   و  پردازنرد  یخرود مر   یانرواع هویرت اجتمراع    یبند تیبه اولو انیوقتی دانشجو

، کننرد مشرخص   یرا به ترتیب اهمیت و اولویرت انرواع هویرت اجتمراع    تا گرایش خود  شود می

را  ی)ملی( هویت اجتمراع  یا )فروملی( و جامعه یمحل یها جنبهتقریباً به یک اندازه  انیدانشجو

در اذهران و بیرنش    شرایان ذکرر اسرت کره    . دهند یگرا یا جهانی ترجیح م فراملی و برون جنبهبر 
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و در تعامرل برا    نرد ا تعری  نشده گریکدیلزوماًًَ در تقابل با  ها تیهو نیهر کدام از ا ،دانشجویان

ماهیرت   موضوع، بیرانگر . این دهند یاجتماعی دانشجویان را شکل م تیهو ،مکمل نحو هم و به

نروین ارتبراطی و    یهرا  یوراگسترش و تعمیرق فنر  با اجتماعی در جامعه معاصر است که  روابط

 و خصلتی متکثرر  ی،ا و فراجامعه یا ، جامعهای ن جامعهاجتماعی در سطوح درو روابطاطالعاتی، 

انرد. ایرن    پیچیده، سیا ، متنروع و چندگانره شرده    نیزاجتماعی  یها تیهو در نتیجه، و یافتهپویا 

 ،اجتمراعی مختلر    یها تیشرایط و موقعا توجه به در تعامل با یکدیگر قرار دارند و ب ها تیهو

خرود را بره دیگرران معرفری      ،ه و فرد بر اسراس آن تیافشکل غالب  ،سطحی از هویت اجتماعی

بره معنری نفری و نادیرده      که ایرن وضرعیت،   کند یاحساس تعهد و تعلق م ،و در قبا  آن کند می

 اجتماعی فرد نیست. یها تیهو سایر گرفتن

 زانیر م ،مؤید این واقعیت است که در قریب به اتفاق دانشجویان ،پژوهش یها افتهیهمچنین 

 نینرو  ی، مصررف کاتهرا  نیا . عالوه براستمتوسط و بات آن، به  یو دسترس ینترنتاستفاده از ا

 اسرتفاده از میرزان  از ایرن رو،  . اسرت دانشرجویان، متوسرط و زیراد    از در حدود دوسوم  یفرهنگ

از  درصررد 70حردود   در ،اینترنرت بره عنروان برآینردی از میرزان دسترسری و مصررف اینترنرت        

سروم دانشرجویان را    . بنابراین، حدود یرک استزیاد ها، درصد آن 8/25متوسط و در  ،دانشجویان

 .محسوب کرد یا کاربر حرفه توان یم

بر انواع هویت اجتماعی  یا اینترنت، تأثیر دوگانه استفاده ازمتغیر  پژوهش، یها افتهبراساس ی

سرابقه و   رشد استفاده از آن و نیزاینترنت و به با افزایش دسترسی  که ی طور  به ،دانشجویان دارد

 یهرا  تیمجرازی، سرا   یاب، چت کرردن، دوسرت  ها تی)داشتن وبال ، عضویت در سا نوع مصرف

سرگرمی، دریافت اخبار علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتمراعی، عضرویت دراجتماعرات مجرازی،     

 یهرا  یریر گ بینش، و ارتقا و بسرط جهرت   تعدیلنشر افکار وعقاید، ارتباط با سایر ملل(، به دلیل 

و هویرت اجتمراعی    شرود  یمحلی کاسته مر  یها ییگرا عاطفی و عملی، از شدت خاص شناختی،

 یهرا  تیو همدلی و همراهی با هو گردد یبسط و تقویت م ،دانشجویان در سطوح ملی و فراملی

بره ویرژه   را نظری معاصر  یها دگاهی، اهمیت دذکورم یها افتهی. یابد یمافزایش اجتماعی عام نیز 

 یهرا  یهرا و فنراور   رسرانه  ترأثیر فرراوان   دربراره سون، رابرتسون و تاملینسون دیدگاه گیدنز، تامپ

فرردی و   یها تیبازاندیشی در هو در شدن یجهان یافزار زدا، به عنوان وجه سخت ارتباطی منطقه

 نیر پرژوهش شراهد ا   جیدر نترا  ،رو  نیر . از ادهد یهویتی نشان م یها یاجتماعی و بسط مرزبند
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اجتمراعی   تیر هو وحنروین ارتبراطی، سرط    یهرا  از رسرانه اسرتفاده  ایش افز اکه ب میهست تیواقع

 .ردیگ یمورد جرح و تعدیل قرار م ،انیدانشجو

(، گرل  1385) تجربری ذکرایی و خطیبری    یهرا  پرژوهش پژوهش حاضر، برا نترایج    یها افتهی

اجتمراعی، ارتقرای    یهرا  تیبازاندیشی در هو هردربا( 2001( و جونز و اسمت )1386) یمحمد

و سازگار است عام  یها تیمحدود به هو یها تیفرهنگی و گذار از هو گو و آگاهی بین و  گفت

نشانگرهای هویت فروملی  درباره اهمیت یافتن( 1385) همکارانو  این حافظ پژوهش یها افتهبا ی

ترأثیر   ،اینترنرت  اسرتفاده از حاضرر،   پرژوهش  یهرا  افتره ی اساس. بر تقابل دارددر فضای مجازی 

ترا   ،کننرده اینترنرت   تعردیل  تأثیر ظاهراًفرهنگی و قومی دارد.  یها ییگرا خاصبر  ای کننده تعدیل

به مثابه یکی از نهادهای اجتماعی مردرن و   ،تأثیرگذاری بافت و محیط دانشگاه ناشی ازحدودی 

در  اسرت. پذیری ثانویه بر بینش و تعلق اجتمراعی دانشرجویان    یکی از کارگزاران محوری جامعه

در فرهنگری و   بین یها یرود افراد به دانشگاه و مهیا شدن بسترها و امکان افزایش آگاهبا و واقع،

 یهرا  هرا و کرانون   فرهنگی در قالب عضویت و حضرور دانشرجویان در تشرکل    تعامل بین نتیجه،

شناختی، عاطفی و عملی دانشرجویان مرورد جررح و     یها یریگ سیاسی، فرهنگی و علمی، جهت

، همبسرتگی برا   1و به قو  کویسرتو  یابد یخودی بسط م رهیدا الوه بر این،. عردیگ یتعدیل قرار م

جای خود را به بررادری   ی،ا لهیو برادری قومی و قب یابد میبه همبستگی با همه تسری  ها یخود

و مرذاهب   هرا  تیر قوم ی ازکه در آن افرراد طوری است . بنابراین، محیط دانشگاه دهد یبا همه م

و  هررا دگاهیرردر درا امکرران بازاندیشرری   ،ز زر و زور و تزویررزدر محیطرری عرراری ا  ،مختلرر 

و برا   پردازنرد  یدوستی مر  ، مدارا و نوعیدل ، همیفهم و به تمرین همیافته اجتماعی  یها یدلبستگ

اجتمراعی و عملری تزم بررای ورود بره دنیرای واقعری و مجرازی،         یهرا  مجهز شدن به مهرارت 

 .شود یابد و کنتر  می میدودی کاهش دنیای مجازی نیز تا ح یزا بیآس یها جنبه

معنادار برودن تفراوت   ، بیانگر اجتماعی یها تیبا انواع هو یا نهیتحلیل واریانر متغیرهای زم

شرده برر اسراس      مشراهده  یهرا  . تفاوتاست یا نهیانواع هویت اجتماعی بر حسب متغیرهای زم

ملی دانشجویان با جنسریت   قومی و یها تیکه میان هو دده یو سطح معناداری نشان م Fآزمون 

وضرعیت  . یسرت حالی که، این رابطه برای هویت جهانی معنادار ن رابطه معناداری وجود دارد. در

عالوه بر تأثیرپذیری از شرایط و  ،است که هویت اجتماعی دانشجویان تیواقع نیا دیمؤ مذکور،

                                                           
1. Kivisto    
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اسرت و از ایرن رو،   یرز  ن یشرناخت  و روان یروان -یستیز یها دگاهیدتحت تأثیر بافت اجتماعی، 

معنرادار برودن   بیرانگر  عالوه بر ایرن، نترایج پرژوهش حاضرر،      دارد.انتسابی و اکتسابی  یها جنبه

 نی. ااستحسب نوع مذهب افراد نمونه  بر ،قومی و ملی دانشجویان یها تیتفاوت شاخص هو

 ،یت و دیرن در قالب پیوند ارگانیک ملحاضر، پژوهش  ینظر یبر اساس مبان توان یرا موضعیت 

توجیره   وطنانره  قومی و ماهیت سکوتر فرهن  و هویت جهان ،محوری هویت ملی جنبهبه مثابه 

از دانشرجویان مقطرع    یشرتر ب ،. همچنین، میانگین هویت قومی در بین دانشجویان کارشناسیکرد

ملری و جهرانی در برین دانشرجویان      یهرا  تیر حالی کره میرانگین هو   ؛ دراست ارشد  یکارشناس

مشراهده شرده برر اسراس      یهرا  است. تفراوت  فراوانی یافتهو رشد بوده  بیشتر ،ارشد  یسکارشنا

کره میران انرواع هویرت اجتمراعی و مقطرع تحصریلی         ددهر  یو سطح معناداری نشان م Fآزمون 

تحصریالت  ترأثیر فرراوان   مؤیرد   وجرود ایرن وضرعیت،    رابطه معناداری وجود دارد. ،دانشجویان

جامعره   یگررا  ملی در بافت چندفرهن  ییشگاه در تقویت همگرادانشگاهی و موفقیت نسبی دان

وجرود همبسرتگی    دربراره ( 2001پیمایش جونز و اسمت )یافته مذکور، مؤید  افتهی. استایرانی 

. استشناختی افراد با بسط و تعمیم هویت اجتماعی  یها تحصیالت و مهارتمیزان مستقیم بین 

 یمهرم بررا   اریاز امکانات بسر  یکیاست که  بیان کرده "فهم مدرنیته"ریچارد مونچ نیز در کتاب 

دسترسری بره    .اسرت  یآموزشر  یهرا  بره فرصرت   یدسترسر  ،عرام  تیر هو تیر تقو به منظورفرد 

مهیا می از خاص به عام  یارزش یها یریدر سوگهای آموزشی، برای فرد امکان جهش را  فرصت

اجرازه   یو بره و کنرد   مری  نیتلقر  ترر  گسترده یدر اجتماعفرد را  تیاحساس عضوهمچنین  کند؛

 نیز در سطح کالن کند. تیو آن را تقودهد  میتا احساس تعلق و تعهد خود را به آن تعم دهد یم

کرردن     ، بره همگرن  یارتباط جمع لیگسترش وسا قیخود از طر امیپ جیها با ارسا  و ترو رسانه

 (.Munch 1988, 125د )کنن یم تیعام را تقو تیو هو پردازند میگوناگون  یها تیهو

 ،برا کنترر  آمراری سرایر متغیرهرای مسرتقل      که  دهند می تحلیل رگرسیون نیز نشان یها افتهی

بره متغیرر مقطرع تحصریلی برا       ،ضریب تعیین در میان متغیرهای مستقل و هویت قومی یشترینب

است. در مورد هویرت ملری نیرز    مربوط  031/0به متغیر مذهب  ،ضریب تعیین ترینو کم 149/0

ضریب تعیین به متغیر مرذهب   مترینو ک 2/0کارگیری اینترنت ببه متغیر  ،ضریب تعیین ترینشیب

ضرریب تعیرین در    ترینشر یبا کنتر  آماری سایر متغیرهای مستقل، ب مچنیناست. همربوط  07/0
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ضرریب   تررین و کم 32/0به متغیرر بکرارگیری اینترنرت    ، میان متغیرهای مستقل و هویت جهانی

 است.مربوط  12/0ت ه متغیر تحصیالبتعیین 

اینترنت به مثابه شاخص اصلی حضور و تجربره  استفاده از  تأثیرپژوهش حاضر، بیانگر  نتایج

برا   کره   یطرور   بره  است؛وطنانه  هویت اجتماعی در سطوح قومی، ملی و جهانبر فضای مجازی 

تجربه حضور  یها و موقعیت شدن بسترها ایرانی به دانشگاه و مهیامختل  اقوام  ی ازورود افراد

متنروع و   یهرا  یگرر یاینترنت، با در دسرترس قررار دادن د   کارگیریدر فضای مجازی از طریق ب

دانشرجویان   رای، بر هرا واقعی با آننیز امکان تعامل مجازی و  کردنمتعدد دور و نزدیک و فراهم 

 ،ن. شرناختی کره دسرتیابی بره آ    شرود  یم فراهمامکان شناخت بهتر خود و دیگران  ،اقوام مختل 

متفاوت بسیار دشوار اسرت. حضرور در فضرای مجرازی بره       یها یگریبدون تعامل گسترده با د

را تسرهیل و تقویرت    یری گرا یها و نسرب  ها، انطباق با تفاوت عنوان فضایی متکثر، پذیرش تفاوت

نوین  یها یورا. بنابراین، فندهد یم کاهش را در برابر دیگری و جهان وی هاو مقاومت آنکند  می

 بررای فرصرتی   دبای ،شدن  یجهان یافزار سخت جنبهاینترنت به مثابه  ژهیو به ،اطی و اطالعاتیارتب

در نظرر   یری گرا و تقویت عرام  ییگرا یفرهنگی و اجتماعی، گذار از محل یها ییگرا تعدیل خاص

نروع   ،بره میرزان مصررف   ا توجره  و تغییرات مذکور، ب هاتأثیر باید توجه کرد کهشود. البته گرفته 

ساختارهای ذهنی و عینی موجود در جهان واقعی دانشرجویان کراربر اینترنرت،    ، ف اینترنتمصر

 .استبه لحا  کمیت و کیفیت بسیار متفاوت  ،عوامل متعدد و ناگفته دیگر

 اسرتفاده از برا   ،وطنری  ملی و جهران  سطح هویتی در ییگرا وجود رابطه مستقیم و معنادار عام

هرا   جنبره آور در همه  و نفوذ آن با سرعت شگفت شدن ی ند جهانبودن رو ریناگز ، بیانگراینترنت

ارتباطی جدید،  یها و رسانه ها یورنااتخاذ نگاه سلبی و تهدیدآمیز به ف یاز این رو، به جا .است

 یهرا  مخررج  تیر تقو بررای  ،آن شرمار  یمتنروع و بر   یها تیو قابل ها تیتا از ظرف شود یتوصیه م

، به بهتررین نحرو ممکرن    یو اخالق یانسان یوات یها ارزش حوزهمذکور در  یها تیمشترک هو

 استفاده شود.  

وطنانه در میران دانشرجویان    قومی، ملی و جهان یها تیپذیری میانگین هو با توجه به تفاوت

 نیرز برگرزاری  و  یعلم یها ، کارگاهیاحتیس ی، اردوهازگردهای، منارهایسم یاقوام ایرانی، برگزار

مختلر    یهرا  فرهن  با انیدانشجو ترشیب ییها به منظور آشنا ر دانشگاهجشنواره فرهن  اقوام د

 .استتزم  زین گریاجتماعی د یها تیدر کنار هو یمل تیهو یشترهر چه ب تیو تقو نیزم رانیا
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مهم توسعه فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشرگاه   یها دانشجویی در زمره رسانه یها هنشری

در مثابه بستر و فرصتی را باید به دانشجویی  یها ههله او  نشری. بنابراین، در ودشو یمحسوب م

تعهرد اجتمراعی و    و نیزفرهنگی و اجتماعی دانشجویان  یها هیسرما آن، که از طریق نظر گرفت

معاونرت   یهرا  ، ابتنرای برنامره  از ایرن رو یابد.  ارتقا و پرورشتعلقات جمعی عام در دانشجویان 

فرهنگری،   یهرا  فرهنگری در قالرب کرانون    یهرا  تیر تقویت فعال نددر فرایها  فرهنگی در دانشگاه

اجتمراعی   یها ییگرا خاص تعدیل برایدانشجویی، گامی اساسی  یها هعلمی و نشری یها انجمن

معرفتری و فرهنگری تزم بررای مواجره منطقری و       یها رساختیو فرهنگی و تکوین و تقویت ز

اجتماعرات   یزا بیآسر  هرای  کراهش جنبره  و  ارتباطی و اطالعراتی جدیرد   یها یورناعالمانه با ف

 مجازی است.  

 منابع

 ،تهران: سروش. .1387 ترجمه مسعود اوحدی. .ها و مدرنیته رسانه بی. تا. جان. تامپسون 

 ،تهران: دفتر پژوهش.1381. ترجمه محسن حکیمی. و فرهن  شدن ی جهانبی. تا. جان.  تاملینسون . 

 ،155-139 (:19) پژوهشنامه هویت .1387 . ترجمه الهام کریمی.یفرهنگ  تیهو و  شدن ی جهان جان. تاملینسون. 

 8 رانیر ا یشناسر  مجله جامعهقوم لک.  یفرهنگ تیو هو شدن ی. جهان1386 .پور یقل اوشیغالمعباس و س ،یتوسل 

(3:) 81-104. 
 اتیر مجله دانشکده ادب. یو انسان یاجتماع هیبر سرما نترنتیاستفاده از ا ری. تأث1386 .یفاطمه و لیال باقر ،یجواهر 

 .66-33 (:59-58) 15 دانشگاه تربیت معلم یو علوم انسان

 ،تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران. 1378 مسعود. چلبی . 

 تیر برر هو  شردن  ی جهان ریثأت .1385مهدی.  ،طاهرخانی ،یداله ،کریمی پور ، مراد،راد یانیکاو  محمدرضا، ،این حافظ 

 .22-1 (:4-3)2 کیفصلنامه ژئوپلت. یمل

 ،تهران: شیرازه.1381. ی. ترجمه صالح نجفتیهو یها : بحرانتهیمدرن  پست ینقد اجتماعبی. تا.  رابرت. دان . 

 نیدر بر  یمردرن پژوهشر   تیر و هو یمجراز  ی. رابطه حضور در فضا1384 .یبیو فاخره خط دیسع محمد ،ییذکا 

 .153-111 (:33) 8ی فصلنامه علوم اجتماع. یرانیجوان ا ینترنتیکاربران ا

 ،تهرران:  1387. ترجمه کما  پروتدی.  اجتماعی و فرهن  جهانی یها یتئور شدن یجهانبی. تا.  رونالد. رابرتسون .

 ثالث.

 ،مجلره   .1388ناهمگونی. ترجمره مرراد فرهرادپور.     -فضا و همگونی -: زمانشدن یمحل -جهان رونالد. رابرتسون
 .238-211 (:24) 6 ارغنون

 ه مجلر . رانیر در ا یملر  تیر بلروچ بره هو   انیدانشرجو  شیگررا  .1381 .برر  نیمحمد و محمدعثمان حسر  ،یعبدالله
 .126-101 (:4) 4 رانیا یشناس جامعه



 
 
 
 
 
 

 67 …. كاربري اينترنت و تأثير آن بر هويت اجتماعی1390و احمدپور .  قادرزاده
 

 

 فصرلنامه  شهر سنندج.  یها دانشگاه انیدانشجو نیغالب در ب یجمع تی. هو1384 محمد و برزو مروت. ،یعبدالله

 .113-77 (:32) یاجتماععلوم 

 ،نامره علروم    هویت جمعری غالرب کردهرا در کشرورهای ایرران و عرراق.       .1388 محمد و امید قادرزاده. عبداللهی

 .25-1 (:36) 17 اجتماعی

 127 (:4) 4 رانیر ا یشناس مجله جامعه. یجهان و  ی، ملیمحل  یالگوها و ی تیهو ی ریگ . شکل1381 ناصر. ،یفکوه-

161. 

 تهران: گل آذین.همسازی و تعارض در هویت و قومیت. 1388 .، ناصریفکوه . 

 .تهران: طرح نو.1380. ترجمه حسن چاوشیان. عصر اطالعات، قدرت هویتبی. تا.  کاستلز، مانوئل . 

 میران   یوگرو  اطالعاتی بر گفت -ارتباطی یها یورا)تأثیر فن نیای مجازید وگو در . گفت1386 محمدی، احمد. گل

 .177-165 (:4) هش علوم سیاسیپژوها(.  فرهن 

 تهران: طرح نو.1384پور.  یی. ترجمه محمدرضا جالیجهان یاندازها چشمبی. تا.  .یآنتون ،دنزیگ . 

 .تهران: نی.1385. ترجمه ناصر موفقیان. تجدد و تشخصبی. تا.  گیدنز، آنتونی . 

 ران: مرکز.. ته1387. ی. ترجمه محسن ثالثتیمدرن یامدهایپبی. تا.  .یآنتون ،دنزیگ 

 یبرر انرزوا   نترنرت یاثررات اسرتفاده از ا   ی. بررسر 1385 .محمرد هرادی   ،سرهرابی منوچهر و بهزاد دوران،  ،یمحسن 

 .95-72 (:4)7 رانیا یشناس مجله جامعه. نترنتیکاربران ا یاجتماع

 ،و  یعلمر  ئرت یه یاعضرا  یارتبراط  هیو سررما  یانسران  هیسررما  شیبرر افرزا   نترنتیا ریثأ. ت1387 .یمهد منتظرقائم

 .211-185 (:4)1ی فرهنگ یها فصلنامه پژوهش. دهیبرگز یها در دانشگاه یمقطع ارشد و دکتر انیدانشجو

 ،تهرران:  1380. ترجمه محمد تقی دلفروز. شناسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرت جامعهبی. تا.  .ات یک نش .

 کویر.

 Deane, J. 2000. Information, knowledge and development. http://www.oneworld.org/panos.html (accessed 

feb.12, 2010). 

 Delanty, G. 2002. Challenging Knowledge. Open University Publications. 

 Entessar, N. 1992. Kurdish Ethnonationalism. The United States of America: Lynne Rienner Publishers. 

 Featherstone, M. 1990. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage. 

 Fenton ,S. 2004. Beyond Ethnicity: The Global Comparative Analysis of Ethnic Conflict. International 

Journal of Comparative Sociology 45(3-4): 179-194. 

 Guibernau, M. 2001. Globalization and Nation-State In Guibernau, M&Hutchinson, j (eds) 

Understanding Nationalism. Cambridge: Polity Press.  
 Hess, D. J. 1995. Science and Technology in a Multicultural World. New York: Columbia University 

Press. 

 Horboken, V. 2004. Ethnic Communication. In Social Identities. Taylor, G & Spencer, S.(eds) 199-218. 

London: Routledge 
 Jenkins, R. 2000. Categorization: Identity, Social Process and Epistemology. Current Sociology 48(3): 7-

25. 

http://www.oneworld.org/panos.html%20(accessed


 

 

 

 

 

 35-68(: 39)18شناختی مطالعات جامعه   68 

 

 

 Jones, F. L. and Smith, P. 2001. Diversity and Commonality in National Identities: An Exploratory 

Analysis of Cross-National Patterns. Journal of Sociology 37(1): 45-63. 

 Keyes, C. 1998. Ethnicity. In Wuthnow, R(eds). The Encyclopedia of Politics and Religion. London: 

Routledge. 

 Kia, A. 2007. Professional users cyberspace and identity. Allameh Tabatabai University: Tehran. 

 Kivisto, P. 2002. Multiculturalism In a Global Society. USA: Black Publishers Inc. 
 Matthews, D, Schrum, l. 2003. High-Speed internet use and academic gratifications in college residence. 

The  Internet and Higher Education 6(2): 125-144. 

 Morahan-Martin, J, Schumacher, P. 2003. Loneliness and social uses of the internet. Computers In 

Human Behaviuor 19(6): 659-671.  

 Munch, R. 1988. Understanding Modernity. London: Routledge. 

 Saha,T. K. 2009. War on words in cyberspace- Legal constraints and conflicts between rights of privacy 

and freedom of speech. Journal of intellectual property Rights14 (6): 489-500.   

 Sanders, J. M. 2002. Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies. Annual Review of Sociology (28): 

327-357. 

 Smith, A. D. 2001. Nationalism. Combridge: Polity.  
 Spohn, W. 2003. Multiple modernity. Nationalism and Religion: A Global Perspective. Current 

Sociology 15(3-4): 265-286. 

 Tajfel, H. and Turner, J. C. 1986. The Social Identity Theory of  Intergroup  Behaviour. Worchel, S. and 

Austin ,W. G. (eds). Psychology of Intergroup  Relations. Chicago, IL: Nelson-Hall. 

 Taylor, G and Spencer, S. 2oo4. Social Identities. London: Routledge. 

 Wenjing. X. 2005. Virtual space,real identity: Exploring cultural identity of Chinese Diaspora in virtual 

community. Telematics and Informatics 22(4): 395-404.  

 Whittle, David. B. 1997. Cyberspace: the human dimension. New York: W. H. Freeman and company. 

 


