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چکیده  :در مقاله حاضر ،با توجه به سهم فراوان رسانههای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،به ویژه
اینترنت در مصرف فرهنگی و فراغتی دانشجویان ،تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانشجویان
دانشگاه کردستان مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش نظری ،بر اساس نتایج به دست آمده از
بررسی دیدگاههای صاحب نظران این حوزه و مرور منابع تجربی مرتبط ،یک چهارچوب مفهومی
تنظیم گردیده و در قالب آن ،فرضیههای اصلی پژوهش مطرح شده است .بر اساس یافتههای
حاصل از پیمایش در بین  400نفر از دانشجویان کاربر اینترنت ،بکارگیری اینترنت ،اثر کاهش
دهندهای بر هویت قومی و اثر تقویتکنندهای بر هویت اجتماعی عام در سطوح ملی و جهانی دارد.
اما بیشترین اثر تقویتکنندگی بکارگیری اینترنت ،بر هویت جهانوطنانه است .همچنین نوع
همبستگی میزان دسترسی به اینترنت با انواع هویتهای اجتماعی ،تا حدودی متفاوت با میزان و
نوع مصرف آن است .بنابراین ،مجاری نوین ارتباطی و اطالعاتی ،به ویژه اینترنت به مثابه جنبه
سختافزاری جهانیشدن فرهنگی ،باید به مثابه فرصتی برای بازاندیشی در مرزبندیهای هویتی،
تعدیل خاصگراییهای فرهنگی و اجتماعی و تقویت عامگرایی هویتی در نظر گرفته شود.
کلیدواژگان :دانشجویان ،هویت ملی ،فضای مجازی ،هویت قومی ،اینترنت ،هویت جهانوطنی
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مقدمه و بیان مسأله
گسترش فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،سررآغاز پیردایش تحروتت جدیردی در حروزه
روابط اجتماعی بوده و نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر روابط میان انسانها ،بلکه نگرش آنان بره
خود ،جامعه و جهان را تغییر داده است (کاسرتلز ،در چاوشریان  .)20 ،1380فضرای مجرازی بره
عنوان نوعی فرافضا ،بیانگر وجود جهانی است که در پری منرابع ارتبراطی -اطالعراتی متعردد از
طریق شبکههای بهمپیوسته رایانهای به وجود آمده است (.)Saha 2009, 489
وایتل 1در کتاب "فضای مجازی :بعد انسانی" ،فضای مجازی را اینگونره تعریر

مریکنرد:

ال ) فضایی روانی -تخیلی که در آن افکار ،مجذوب توهمی رؤیاگونره مریشروند؛ ب) دنیرای
مفهومی تعامالت شبکهای بین افراد و فرآوردههای غیرمرادیشران و هرر چیرز همرراه برا چنرین
شبکهها و تعامالتی؛ پ) وضعیتی از اندیشه که توسط افراد در ارتباط و با بازنماییهای دیجیترا
زبان و تجربه حسی ،به اشتراک گذاشته میشود .افرادی که به لحرا زمران و مکران از یکردیگر
جدا هستند ،ولی از طریق شبکههایی از ابزار فیزیکی دسترسی ،به یکدیگر متصل هستند

( Wittle

.)1997, 9
در فضای مجازی ،در پی تسهیل بسرترهای تعامرل اجتمراعی ،توافرق اجتمراعی عمیرقترر و
یکپارچگی اجتماعی فراختری ایجاد میشود ،اما باز در همان حا  ،از زاویرهای دیگرر بره دلیرل
کارکردهای خصوصی و منحصربهفردش ،تمایز و انرزوای اجتمراعی گسرترش مرییابرد .فضرای
مجازی ،تقویتکننده هویتهای ملی و محلی و تضعی کننده آنها و مروج هویتهای جهرانی و
فرامحلی است ،این دوگانگیهای متناقض  ،از خصوصیات ذاتی و اصرلی جهران مجرازی اسرت
( .)Taylor and Spencer 2004, 204در پی دگرگونیهای به وجود آمده ،استنباط مردرن از هویرت
اجتماعی -که عمدتاً در چارچوب دولت -ملتهرای مردرن و در درون مرزهرای ملری محصرور
بود -با چالش جدی مواجه شده است و گررایش بره تکثرر ،در حرا افرزایش و تعمیرق اسرت؛
فرایندی ثباتشکن ،اما در عین حا زاینده و تکوینی که عبرارت اسرت از برسراختن و دفراع از
مجموعره گسرترده و پردامنررهای از انرواع هویرتهرا ،معررانی و اجتماعرات نوبنیرراد در تقابرل بررا
چارچوبهای اجتماعی مدرن (دان.)30-24 ،1385 ،

1. Wittle
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افزایش ارتباطات جهانی و دسترسی به مجاری نوین ارتبراطی و اطالعراتی ،نظیرر اینترنرت،
موجب ایجاد تغییرات فرهنگی وسیعی در گروهها و اقشرار مختلر

جوامرع ،برهویرژه در میران

جوانان شده است .با رویارویی جوانان با اندیشهها و گرایشهای مختل  ،رشد حضرور جوانران
در حوزههای گوناگون اجتماعی -اقتصادی ،و بهویژه در مراکز علمری ،بیشرتر تحرت ترأثیر ایرن
فرایند قرار گرفته است .این فرایند همانند فرایندهای دیگر ،رابطهای دیالکتیکی با جوانان دارد و
آنها با شیوههای گوناگون در برابر آن واکنش نشان میدهند .یکی از تأثیرهای فناوریهای نروین
ارتباطی بر جوانان ،دگرگونی در فرایند تولید و بازتولید هویرت اجتمراعی آنهرا اسرت .در حرا
حاضر ،بررسی هویت اجتماعی جوانان ،بدون توجه بره توسرعه فنراوریهرای نروین ارتبراطی و
اطالعاتی ،ناقص و کمارزش خواهد برود .پیمرایش کیرا ( )1387دربراره "جوانران ،رسرانههرا و
جهانیشدن" ،نیز مؤید این موضوع است که رسانههای ارتباطی جدیرد ،در مصررف فرهنگری و
فراغتی جوانان ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اسرت و مهمتررین منبرع هویرتبخشری
است .بنابراین ،جوانان و بهویژه دانشجویان ،در زمره وسریعتررین طیر

مخاطبران و فعراتن در

فضای مجازی هستند و اینترنت جزءتینفک و اصلی آن محسروب مریشرود (ذکرایی و خطیبری
1384؛ .)Deane 2000
بدیهی است که در جامعه ایران ،به دلیل بافت چندفرهنگی و متنوع آن ،تنوع و تکثر فرهنگی
مورد بحث در مراکز دانشگاهی ،به خوبی تجلی یافته اسرت .در چنرین فضرایی برا دانشرجویانی
مواجه هستیم که عالوه بر اشتراکهای فرهنگی ،هر یک از ویژگیهای زبانی ،محلی و فرهنگری
خاص خود برخوردار هستند و در وهله او  ،در اجتماعات محلی ،قرومی و خرردهفرهنر هرای
مختل  ،جامعهپذیر میشوند و با ورود به دانشرگاه و اسرتفاده از رسرانههرای نروین ارتبراطی و
اطالعاتی ،در فرایند جامعهپذیری ثانویه قرار میگیرند.
در چند دهه اخیر ،در پژوهشهای متعدد اهمیت اساسی کارگزاران جامعهپذیری در تکروین
و بسط هویتهای اجتماعی و تقویت هویتهای ثانویه ،نظیرر شرهروندی و هویرت ملری مرورد
توجره قررار گرفتره اسرت

(and Turner 1986; Jenekins 2000; Sanders 2002

 .)Tajfelاز جملره

پرسشهای مهم در پژوهشهای مذکور ایرن اسرت کره مرزبنردیهرای هرویتی ،چگونره شرکل
میگیرد؟ در چه نواحی حمایت و تقویت میشرود؟ چگونره در جامعره ،شرکلی تثبیرت شرده و
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پابرجا مییابد؟ و در نهایت ،با چه سازوکارهایی بازتولیرد مریشرود و در طرو زمران اسرتمرار
مییابد؟
با وجود مشکالت موجود در مشخص کردن اهمیت نسبی سهم هر یک از عوامل اثرگذار در
این حوزه ،اغلب صاحبنظران معتقرد هسرتند کره رسرانههرای نروین ارتبراطی و اطالعراتی ،از
کارگزاران اصلی جامعهپذیری ثانویه محسوب میشود که با رها کردن پدیده اجتمراعی از قیرد و
بندهای مختل  ،بهویژه سرزمین و دولرت -ملرت و عرضره انبروهی از منرابع فرهنگری هویرت،
قابلیت و امکان بیپایان هویتسازی و تنوع هویتی (از خاص تا عرام) را مهیرا کررده و پویرایی،
پیچیدگی و تحرک روابط و زندگی اجتماعی را پدید آورده است (تاملینسون 1381؛ عبداللهی و
مروت 1384؛ ذکایی 1385؛ رابرتسون  .)1388همین موضوع طرح صحیح مسرئله هویرتهرای
اجتماعی و تحلیل عالمانه آن ،با توجه به آثار اجتماعی حضور در فضرای مجرازی و اسرتفاده از
اینترنت به مثابه یکی از فناوریهای جدید ارتباطی ،بر جنبههای هویت اجتماعی جوانان ایرانری،
به ویژه دانشجویان ضرورت و اهمیت خاصی یافته است .با توجه به بهرهمندی و مصرف بیشرتر
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در میان دانشجویان و نیز برا اذعران بره ایرن واقعیرت کره
اینترنت در جامعه ایران و بهویژه در محیط دانشرگاه ،بیشرتر کارکردهرای فرهنگری ،اجتمراعی و
سیاسی داشته است ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از اینترنت -چه بره طرور
مستمر و جدی و چه به نحو پراکنده و مقطعی -چه تأثیری بر جنبهها و سطوح تعلق اجتماعی و
مرزبندیهای هویتی دانشجویان خواهد گذاشت و این تأثیرها دانشجویان ایرانی را به کردام سرو
سوق خواهد داد؟ به عبارت دیگر ،آیا استفاده از اینترنت ،از شدت خاصگراییهای اجتمراعی و
فرهنگی کاسته و موجب بسط مرزبندیهای هویتی و تقویت احساس تعلق به شناسههای هویت
اجتماعی در سطوح ملی و جهانی شده است یا اینکه منجر به خاصگراییهای فرهنگی در قالب
برجسته شدن هویت قومی شده است؟

دیدگاههای نظری و تجربی
هویت از موضوعاتی است که در نظریهها و دیدگاههای گوناگون جامعهشناسی ،به دلیل پیوند برا
پدیدههایی نظیر بازنمایی ،آگاهی ،عضویت و تعلق جمعی ،انسجام اجتماعی ،نمرادگرایی و معنرا
که تعیینکننده جهتگیریهای شناختی ،عاطفی و عملی افراد است ،مرورد توجره ویرژهای قررار
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گرفته و به شیوههای متفاوتی مفهومسازی شرده اسرت .از ایرن رو ،اشرتغا نظرری و عملری بره
هویت ،به ویژگی اصلی آثار نظری و تجربی جامعهشناسی در دوران معاصر تبردیل شرده اسرت
(.)Horboken 2004, 199
با توجه به مباحث بسیار فراگیر مرتبط با جهانی شدن فرهنگی ،برهویرژه گسرترش و تعمیرق
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،در رویکردهرای متعرارف جامعرهشناسری ،اغلرب تصرور
میشود که این فرایند ،سرانجام موجب تحلیل و کمرنر

شردن خراصگرایریهرای فرهنگری و

اجتماعی و تکوین و بسط هویتهای جمعی عام ،به عنوان شرکل غالرب و مسرلط هویرتهرای
جمعی خواهد شد (فکوهی 318 ،1388؛ عبداللهی و قرادرزاده  .)2 ،1388برا وجرود بسریاری از
تغییرات فراوان ناشی از فرایند مزبور در سراسر جهان ،بحرانهای قومی و فرهنگی سده بیسرتم،
بیانگر اهمیت یافتن خاصگراییهای فرهنگی و اجتماعی و تبدیل مرزهای تفراوت بره مرزهرای
خصومت است ( .)Entessar 1992, 1-4; Spohen 2003, 265; Fenton 2004,180-186 ;Smith 2001از
این رو ،در رویکردهای نظری معاصر ،بیان شده است که فنراوریهرای نروین ارتبراطی ،ترأثیری
دوگانه دارند؛ اوتً ،محیطی که به دلیل ماهیت جهرانگسرتر و برالقوه همگرانی خرود بره تقویرت
ساختارهای جهانی و شبیهبودگی فرهنگی کمک میکند؛ دوم اینکه ،در بطن خود فعالیرت انرواع
خاصگراییها را میسر میکند (Taylor and Spencer 2004, 204؛ فکوهی  .)318 ،1388در ذیل به
اختصار ،دیدگاههای صاحبنظران این حوزه بیان میشود.
به اعتقاد گیدنز ،در دنیای مدرن با وجود نهادهای اجتماعی مدرن و نیز حضرور رسرانههرا و
فناوریهای نوین ارتباطی ،بهویژه ماهواره و اینترنت ،تغییرات ریشهای در کیفیت زندگی روزمره
پدید آمده که بر خصوصیترین جنبه های تجارب انسان نیز تأثیر گذاشته است .تجربه باواسرطه،
از نخستین تجربه نوشتاری به این طرف ،همواره آثار پایداری بر هویرت و نیرز برر سراختارهای
اساسی روابط اجتماعی گذاشته است .با توسعه ارتباطات جمعی ،بهویژه ارتباطرات الکترونیکری،
تداخل توسعه هویت شخصی و نظامهای اجتماعی ،تا حد موازین و معیارهرای جهرانی و عرام،
بیش از پیش محسوس شده است .بنابراین ،در دوران معاصرر ،برنامرهریرزی زنردگی برر اسراس
بازتاب های محلی و جهانی ،به تدریج به صورت طرح مرکزی ساختار هویت شخصری درآمرده
است (گیدنز  .)81-79 ،1387به اعتقاد گیدنز ،در عصر جهانی ،هویتهای فرهنگی محلی امکان
بروز بیشتری مییابند و تقریباً در همره ملرتهرای جهران ،هویرت ملری در حرا تجدیردنظر و
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بازاندیشی است (گیدنز  .)90-24 ،1384در واقع ،گیدنز تبیین اصلی را مورد توجه قرار میدهرد
که میتوان آن را همزیستی هویتهای جمعی خرد و کالن نامید؛ بدین معنا که در دوران جهانی
شدن ،شاهد تعامل و همنشینی هویتهای جمعی محلی با هویتهای جمعی کالن هستیم ،بدون
اینکه وجود یکی ،دا بر ضدیت با وجود دیگری باشد (توسلی .)16 ،1386
رابرتسون از نظریهپردازانی است که نظریهاش درباره جهرانی شردن ،برهویرژه جهرانی شردن
فرهنگی ،بیانگر یک مفهومبندی در عامترین سطح تحلیل است .رابرتسرون ،جهرانی شردن را در
بطن نظریهای تبیین میکند که فرمو بندی "عام شدن خاص و خاص شدن عام" مشخص کننده
آن است .هویتجویی به منزله "عام شدن خاص" است که در کنار "خاص شدن عرام" یکری از
اجزای پدیدآورنده فرایند جهانی شدن است (رابرتسون  .)113-111 ،1387به اعتقاد رابرتسون،
همراه با در هم فشرده شدن جهان ،مبانی برساخته شدن هویت ،بره نحرو فزاینرده ،امرا بره طرور
مسئلهانگیز جنبههای مشترکی مییابرد .شررایط سراسرری بازنمرایی هویرت در وضرعیت ترراکم
جهانی ،مسائل تحلیلی وسیعی را مطرح میکند که برای آنها پاسخهای متعرددی وجرود دارد .از
جمله مهمترین آنها در دو سر طی  ،دیدگاههایی است که رابرتسرون آنهرا را "نسربیگرایری" و
"جهانگرایی" مینامد  .استدت وی ایرن اسرت کره بایرد بره خراص و عرام توجره کامرل کررد
(رابرتسون  .)217-210 ،1388به اعتقاد وی ،جهانیشدن ،متضمن فشرردگی همره جهران و نیرز
افزایش سریع در خودآگاهی کل جهان است (رابرتسون .)59 ،1387
جنبه مهمی از نظریه جهانی شدن رابرتسون ،با توضیح پیدایش یک "فرهن
است که در آن فرهن های مختل

محلی و بومی و نیز یرک فرهنر

جهانی" مرتبط

مشرترک جهرانی ،هرر دو

جایگاه خود را دارند .وی ،جهان را به عنوان یک نظام اجتمراعی -فرهنگری معرفری مریکنرد و
معتقد است که در دوره معاصر ،جهان از وضعیت "در خود" به سروی وضرعیت "بررای خرود"
پیش میرود .رابرتسون ،جهان را حوزه تکثر میداند و برای فرهن  ،استقال نسبی قائرل اسرت.
در نظام جهانی معاصر ،مسائل درونی جوامع ملی ،تحت الرزامهرای جهرانی شرکل مریگیرنرد و
دنیای جهانی شده کنونی ،منبع عمده ارجاع جهانبودگی اسرت .جهرانبرودگی ،آگراهی فزاینرده
درباره جهان به عنوان یک کل است .از مظاهر این آگاهی ،شرکلگیرری انگرارههرای هرویتی در
حوزه جهانی است .فرهن

جهانی با پدیده جهرانبرودگی مررتبط اسرت .فرهنر

جهرانی همره

جوامع را سوق میدهد تا درباره اندیشه و عمل مدرنیزهشدن ،گرایشی ویژه داشته باشند .اما آنها
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این کار را با ارجاع به سنن بومی خاص انجام میدهند .رابرتسرون ،پدیرده محلری را جنبرهای از
جهانیشدن فرهنگی میداند که همواره متضمن همزمرانی و درونپیوسرتگی امرر جهرانی و امرر
محلی است (همان.)234-211 ،
تامپسون در کتاب "رسانهها و مدرنیته" ،معتقد اسرت کره برا تحرو جوامرع مردرن ،فراینرد
خودشکلپذیری بازتابیتر و بازتر میشود ،بدین معنی که افرراد بررای سراختن هرویتی منسرجم
برای خرود ،بریش از پریش بره منرابع شخصری خودشران برازمیگردنرد .در عرین حرا  ،فراینرد
خودشکلپذیری به گونهای فزاینده با مواد نمادین رسانهای تغذیه شده ،دامنه گزینشهای فرراهم
را برای افراد ،بسیار وسعت بخشیده و همزمان با این وضعیت ،رابطه برین خودشرکل پرذیری و
محل مشترک را سست کرده است .این رابطه ترا جرایی کره افرراد بره طرور فزاینرده بره اشرکا
اطالعات و ارتباطی دسترسی دارند که از منابع دور نشأت میگیرند ،رابطهای آزاد و فارغ از تقید
است .به عبارت دیگر ،افراد به طور فزاینده به چیزی دسترسی دارند که میتوان به طور کلری آن
را "معرفت غیرمحلی" نامید ،اما رابطه بین خودشکلپذیری و محل مشترک از بین نرفتره اسرت،
زیرا معرفت غیرمحلی ،همواره به تملک افرادی در محلهرای مشرخص درمریآیرد و اهمیرت و
دتلت عملی این معرفت ،همیشه به عالیق گیرندگان و منابعی منوط اسرت کره آنهرا بره فراینرد
تملک پیوند میدهند .تحو رسانهها نه تنها فرایند خودشکلپذیری را پربار و دگرگون میکنرد،
بلکه نوع جدیدی از نزدیکی و صمیمیت را به وجود میآورد که غیرمتقابل است و با تعامرل رو
در رو بسیار تفاوت دارد.
به اعتقاد تامپسون ،قبل از ظهور رسانهها ،تعامل به صرورت رودررو برود و معرفرت مراهیتی
"محلی" داشرت کره از طریرق تبراد شرفاهی ،از نسرلی بره نسرل دیگرر سرپرده مریشرد و برا
ضرورتهای عملی زندگی سازگار میگردید .این شرایط با پیدایش رسانههای ارتباطی جدید به
طور کلی تغییر یافت .فرایند خودشکلپذیری ،بیش از پریش بره دسترسری بره اشرکا رسرانهای
ارتباط ،وابسته گردید .معرفت محلی با اشکا جدید معرفت غیرمحلی تکمیل گردید که در یک
محمل مادی ،تثبیت یافته بود و بیش از پیش ،جابجا شرده اسرت و بره نحرو فنری براز فررآوری
گردیده و از طریق رسانهها انتقا یافته است .با باز کرردن درهرای خویشرتن بره اشرکا جدیرد
معرفت غیرمحلی و سایر انواع مواد نمادین رسانهای ،تحو رسانهها سازمان بازتابی خویشرتن را
غنا بخشیده است .خویشتن به صورت طرحی بازتابی درآمده است که در آن ،فرد مواد رسرانهای
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را در یک روایت زندگینامهای منسجم و همواره بازنگری شده ادغام میکنرد (تامپسرون ،1387
.)260-253
به اعتقاد تاملینسون ،هویت بیشتر محصو جهانی شدن است تا قربانی آن .مفهوم هویرت در
مرکز تصورات فرهنگی معاصر ما جای گرفته است و حرکت به سمت گرایشهای جهانوطنانه،
مبتنی بر رشد سریع رسانهها و فناوریهای ارتباطی منطقهزدا است .رسرانههرای مرذکور برا رهرا
کردن پدیده اجتماعی از قید و بندهای مختل

و عرضه انبوهی از منابع فرهنگی هویت ،قابلیرت

بیپایان هویتسازی و تنوع هویتی (از خاص تا عام) را مهیا کردهاند (تاملینسون .)55 ،1387
تاملینسون ،هویت را یکی از جنبههای جالب توجه زندگی اجتماعی نهادی شده در مدرنیته
میداند و معتقد است جهانی شدن ،موجب تکثیر هویت میشود و در حقیقت هویت را ایجاد
میکند .هویت به ویژه در قالب هویت ملی ،محصو ایجاد و ابقای آگاهانه فرهن

از طریق

نظام آموزشی و رسانههاست .وی معتقد است که قدرت منطقهزدایی جهانی شدن ،با نوعی
مخالفت ساختیافته روبرو میشود که دولت -ملتهای پیشرفته به حمایت از آن میپردازند.
البته نمیتوان انکار کرد که جهانی شدن ،دولت -ملتها را به لحا

توانایی خود در حفظ

انحصار تعلقات هویتی ،به خطر انداخته است .مدرنیته ،قبل از هر چیز به معنای انتزاع اعما
اجتماعی و فرهنگی از بافتهای خاص محلی و نهادی کردن و تنظیم آنها بر اساس زمان و
مکان است .اعما فرهنگی ،اموری را شامل میشود که از طریق آن ،تعلق و وابستگی را به یک
مکان یا اجتماع تصور میکنیم .چارچوب تصوری که از این طریق ایجاد میشود ،همان هویت
فرهنگی است؛ یعنی تعاری

شخصی و جمعی بر اساس تمایزهای خاص ،اغلب تحت تأثیر

سیاستهایی مانند جنسیت ،تمایالت جنسی ،طبقه اجتماعی ،مذهب ،نژاد ،قومیت و ملیت
بودهاند .تاملینسون معتقد است مکانهایی که در آن زندگی میکنیم ،بر اثر ارتباطات برخاسته از
جهانی شدن فرهنگی ،به طور فزایندهای نفوذپذیر شدهاند .مشهودترین نمونه این نوع نفوذپذیری
محلی ،تعامل با رسانههای جهانی و فناوریهای ارتباطی است .اکنون مباحث و موضوعات
مختل  ،میتوانند بدون هیچ تناقضی ،تعلق به یک ملت و وفاداریهای قومی و نیز احساسات
جهانوطنی را تجربه و بیان کنند (تاملینسون .)140-51 ،1387
تاملینسون ،وجه مشخصه منطقهزدایی را کشش و فشار دیالکتیکی خود جهانی شدن میداند.
هر جا منطقهزدایی هست ،بازمنطقهای شدن نیز هست .وی از تجربه باواسطهای صحبت میکنرد
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که در جریان روزمره تجربه زنده به شیوههایی بر آگاهی ظاهر میشود که برا شریوههرای تجربره
رودرروی همجواری فیزیکی در محل تفاوت دارد و اینگونه مریتروان اهمیرت "منطقرهزدایری
باواسطه" را درک کرد .به اعتقاد وی ،فناوریهای رسانهای ،جزء ایرن تجربره باواسرطه اسرت و
اینترنت میتواند درکی از خود جهان را به عنوان یک بافت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی معنادار
به دست دهد و زیستجهانهای مرا را بره دنیرایی برزر ترر بگشراید .داشرتن هویرت جهرانی،
اندیشیدن و عمل کردن به عنوان "جهانوطن" یا شهروند جهانی است .فررد جهرانوطرن کسری
است که میتواند در آن واحد ،هم در سطح جهانی و هم در سطح محلی زنردگی کنرد (همران،
 .)266از این رو ،میتوان دیدگاه تاملینسون را "جهانی -محلیگرانه" نامید.
در منابع تجربی نیز آثار و الزامهای توسعه فنراوریهرای نروین ارتبراطی و اطالعراتی ،نظیرر
اینترنت به مثابه یکی از جنبههای جهانی شدن فرهنگی بر هویت اجتماعی به طور عام یا به طور
خاص بر هر یک از سطوح قومی ،ملی و جهانی مورد توجه قرار گرفته است .جرونز و اسرمت

1

( ،)2001در مقالهای پژوهشی با عنوان بنیانهای فردی و جامعهای هویت ملی ،ابعاد هویت ملری
را در  21کشور توسعهیافتره جهران برا روش پیمرایش مرورد بررسری قررار دادهانرد .بره اعتقراد
نویسندگان ،هویت ملی به معنای احساس تعلق و تعهد به اجتماع ملی ،دو جنبه اساسی را شامل
میشود :نخست ،جنبه "محولی هویت ملی" که با مفهروم هویرت قرومی در ادبیرات تراریخی و
نظری قرابت دارد .دوم ،جنبه "ارادهگرایانه هویت ملی" که بیرانگر مفهروم هویرت مردنی اسرت.
یافتهها نشان میدهند که با افزایش میزان تحصیالت و درآمد ،گرایش بره جنبره محرولی هویرت
ملی ،تضعی

و تعهد به شناسههای ارادهگرایانه و مدنی هویت ملی بیشرتر مریشرود .بره اعتقراد

جونز و اسمت ،عوامل سطح خرد ،پیشبینیکنندههای مؤثری برای تعلق ملری و مردنی اسرت و
مشوق بازاندیشی و عامگرایی محسوب میشود .با این حا  ،سهم عوامل خرد از طریرق عوامرل
ساختاری کالن ،مانند میزان فراوان صنعتی شدن و جهانی شدن فرهنر  ،برهویرژه فنراوریهرای
نوین ارتباطی و اطالعاتی تسهیل میگردد و عوامل کالن ،مانند عوامل زمینهای عام ،عوامل خررد
را شامل میشود و آثارشان را تسهیل ،تسریع و تعمیق میکند .در مرورد عوامرل کرالن ،یافترههرا
نشان میدهد که نیروهای کالن ،مانند میزان فراوان صنعتی شدن و جهانی شدن فرهن

با جنبره

مدنی و ارادهگرایانه هویت ملی -در برابر جنبه محدود و انتسابی هویت ملی -مساعد است و به
1. Jones and Smith
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آن میدان میدهد .بر اساس یافتههای کیفری پرژوهش ون جینر  ،)2005( 1برا عنروان "فضرای
مجازی و هویت واقعی :جستجوی هویت فرهنگی دیاسپورای چینی در اجتماع مجازی" ،کره در
آن تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر هویت فرهنگی دیاسپورای چینی مورد بررسی قررار گرفتره
مشخص شد که ارزشهای فرهنگی متفاوت پذیرفته شده و هویت فرهنگی چنردپاره و ترکیبری
پدید آمده است .یافتههای پژوهش درباره تجارب درونفردی نیز نشان میدهنرد کره همزیسرتی
میان جامعه واقعی و جامعه مجازی ایجاد شده و موجب تقویت گفتمان هویت فرهنگی گردیرده
است .ذکایی و خطیبی ( ،)1384در پیمایشی با عنوان "رابطه حضور در فضای مجازی و هویرت
مدرن" بیان کردهاند که حضور در فضای مجرازی و اسرتفاده از اینترنرت ،باعرث شرکلگیرری و
تقویت هویت مدرن در بین کاربران ایرانی میشود .حضور در فضای مجازی بره عنروان فضرایی
متکثر ،به ویژه برای کاربر ایرانی که در جهان واقعی خود با دنیایی نسبتاً یکدست روبررو اسرت،
پذیرش تکثر و نسبینگری را آسانتر کررده و مقاومرت آنران را در برابرر دیگرری و جهران وی
کمرن تر کرده است .حافظنیا و همکاران ( ،)1385در پیمایشی با عنوان "تأثیر جهانی شردن برر
هویت ملی" ،نشان دادهاند که گسترش فرایندهای جهرانی شردن در قالرب فنراوری اطالعرات و
ارتباطات (ماهواره و اینترنت) ،موجب تقویت جنبههای محلی هویت (فروملی) دانشجویان شده
است .این فرایند حتی هویت ملی آنها را نیز تضرعی

کررده اسرت .نترایج پرژوهشهرای کیفری

توسلی و قلیپور ( )1386درباره "جهانی شدن و هویت فرهنگی قوم لک" نیز نشران داده اسرت
که لکها با وجود تفاوتهای فرهنگی که در میان خویشتن دارند ،از برخی خصرایص فرهنگری
مشترک برخوردار هستند که بیانگر هویت قومی آنها است .آنها بخش دیگری از هویت فرهنگری
خود را به شیوهای عامگرایانه بازسازی میکنند .همه عناصر فرهنگی در میان این قوم ،از قردرت
هویتسازی همسانی برخوردار نیستند؛ عناصری که درون فرایندهای قدرت ،تفاوت و مقاومرت
قرار میگیرند ،توان هویتسازی بیشتری دارند.

چارچوب نظری
مروری بر ادبیات نظری و تجربی مرتبط با فضرای مجرازی و هویرت اجتمراعی ،بیرانگر وجرود
دیدگاههای متعدد ،متفاوت و متناقض درباره آثار و الزامهای توسعه فناوریهای نوین ارتباطی و

1. Wenjing
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اطالعاتی ،نظیر اینترنت بر میزان تعلق جمعی است .گیدنز معتقد است که انسان امرروزی دیگرر
مانند گذشته ،یک انسان تکساحتی نیست؛ بلکه در تعامل با گروههای مرجع متعدد و نیز سطوح
متنوع دیالو

و گفتگو ،هویتی چندساحتی یافته است .از ایرن رو ،تغییررات هویرت ،ناشری از

دگرگونیهایی است که در جامعه از طریق نهادهای امرروزی و وسرایل ارتبراط جمعری از قبیرل
روزنامهها ،مجالت ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و غیره انجام مریشرود .وی ،در کتراب تجردد و
تشررخص بی ران مریکنررد کرره رسررانههررای ارتبرراطی جدیررد ،عامررل رهررایی روابررط اجتمرراعی از
محدودیتهای تعامل چهره به چهره در چارچوب محلهها و سررزمینهرای محردود و معرین و
بسط روابط اجتماعی در گستره زمان و فضا است ،اما در عین حا  ،موجب اسرتمرار زنردگی در
محلهای واقعی نیز میشود؛ بدین معنا که جهرانی شردن در درجره او  ،عرامگرایری فرهنگری
وسیعی را بر اساس ارزشهای عام و جهانشمو در سطح جهانی به وجود میآورد ،این فراینرد
با شکستن مرزهای تن

فیزیکی ،انسانها را در نواحی مختل

جهان با هرم مررتبط مریکنرد و

هویتی یکسان و مشابه را گسترش میدهد .عالوه بر این ،به تقویت فرهن های محلری و برومی
میانجامد (گیدنز  .)96-83 ،1385به عقیده رابرتسون ،همراه با درهم فشرده شدن جهران ،مبرانی
برساخته شدن هویت به نحو فزاینده ،اما به شکل مسئلهانگیزی از جنبههای مشرترکی برخروردار
میشود .شرایط سراسری بازنمایی هویت در وضعیت تراکم جهانی ،مسرائل تحلیلری وسریعی را
مطرح میکند که پاسخهای متعددی برای آنهرا وجرود دارد .از جملره مهمتررین آنهرا در دو سرر
طی  ،دیدگاههایی است که رابرتسون آنها را "نسبیگرایی" و "جهانگرایی" مرینامرد .اسرتدت
وی این است که باید به خاص و عام توجه کامل کرد (رابرتسون  .)217-210 ،1388تاملینسرون
نیز معتقد است که حرکت به سمت گرایشهای جهانوطنانه ،تحت تأثیر رشد سریع رسانههرا و
فناوریهای ارتباطی منطقهزدا است .در واقع ،رسانههای مذکور با رها کردن پدیدههای جتمراعی
از قید و بندهای مختل  ،به ویژه سرزمین و دولت -ملرت و عرضره انبروهی از منرابع فرهنگری
هویت ،قابلیت و امکان بیپایان هویتسازی و تنوع هویتی (از خاص تا عرام) را مهیرا کرردهانرد
(تاملینسون .)55 ،1387
به اعتقاد اغلب نظریهپردازان این حوزه ،فناوریهای نوین ارتباطی ،بهویژه اینترنت برا فرراهم
کردن امکانات بیسابقهای برای بازتولید کمهزینه ،پخش یا انتشار همزمان و تمرکززدایی بنیادی،
گفتوگوی میان فرهن ها را بیش از پیش تسهیل کردهاند .فضای مجازی ،بسیار فرراخ اسرت و
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هر فرد یا گروه ،در صورت برخوردار بودن از موقعیتها و ابزارهرای تزم ،مریتوانرد بره آن راه
یابد .این فضا در واقع نوعی حوزه عمومی است که با مهیا کردن بسترهای مکالمه یا گفتوگوی
فارغ از زور و اجبار و مبتنی بر توافق عملی ،آگاهی از تعدد و تنوع فرهنگی یا وجود فرهن های
گوناگون ،نقد و نقدپذیری فرهنگی و همزیستی و آمیزش فرهنگی را افزایش و تقویرت مریکنرد
(گلمحمدی .)169-168 ،1386
استدت اصلی مقالره حاضرر ایرن اسرت کره دانشرجویان در مقایسره برا گرروههرا و اقشرار
فرهن های مختل

جامعه ،از فرصتها و امکانات سختافزاری (دسترسی به رایانه و اینترنرت

پرسرعت) و نرمافزاری (گذراندن واحدهای درسری و دورههرای تخصصری مررتبط برا رایانره و
اینترنت ،نظیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطالعات ( ،)ICDLداشتن مهارتهای زبانی و سرواد
رسانهای) برای حضور و بهرهمندی از فرصتها و قابلیتهای نهفته در فضای مجازی برخروردار
هستند .به همین دلیل ،برخی صاحبنظران از نخبهگرایی یا نخبهپروری فضرای مجرازی سرخن
میگویند و معتقدند که فضای مجازی ،نوعی فضای متعلق بره نخبگران اسرت (.)Hess 1995, 116
بنابراین ،دانشگاه به مثابه یکی از نهادهای اجتمراعی مردرن در کنرار تربیرت فررد متخصرص ،در
ارتقای فرهن

و تربیت شهروند مشارکتجو سهیم است ( .)Delanty 2002, 7در دانشگاه با مهیرا

شدن امکانات ،ابزارها و انتقا مهرارتهرای تزم مررتبط برا رایانره و اینترنرت ،حضرور و ورود
دانشجویان – به عنوان نمایندگان فکری قومیتها و فرهن هرای مختلر  -در فضرای مجرازی
تسهیل ،تسریع و تقویت میشود .با دسترسی دانشجویان به فنراوریهرای ارتبراطی و اطالعراتی
جدید ،ضمن افزایش آگاهی از وجود و ماهیت دنیای اجتماعی -فرهنگی دیگر در سطوح ملی و
فراملی و تقویت نسبیتباوری ،خاصگراییهای فرهنگی و قومی در دانشجویان تعدیل میگردد
و با پذیرش ارزشهای عام و تقویت درهمتنیدگی فرهنگی ،عامگرایی فرهنگی در سطوح ملی و
فراملی در دانشجویان تقویت میگردد.

 .4فرضیههای پژوهش
.1

بین کاربری اینترنت و هویت قومی دانشجویان ،رابطه وجود دارد :با افزایش استفاده

دانشجویان از اینترنت ،شدت هویت قومی ،کاهش مییابد.

قادرزاده و احمدپور  .1390 .كاربري اينترنت و تأثير آن بر هويت اجتماعی… 47

.2

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

دانشجویان از اینترنت ،هویت ملی دانشجویان تقویت میشود.
.3

بین کاربری اینترنت و هویت جهانوطنانه رابطه وجود دارد :با افزایش استفاده

دانشجویان از اینترنت ،هویت جهانوطنانه تقویت میشود.
.4

بین متغیرهای زمینهای (جنسیت ،مقطع تحصیلی و مذهب) و اهمیت یافتن انواع

هویت اجتماعی ،رابطه معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
 .1متغیر وابسته
هویت اجتماعی ،شناسه آن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد خرود را برا ضرمیر
"ما" متعلق و منتسب میداند و در برابر آن ،احساس تعهد و تکلی

مریکنرد (عبرداللهی ،1377

 .)4موضوع هویت اجتماعی در ادبیات نظری و تجربی ،از دیدگاههای مختلفی مورد بازخوانی و
بررسی قرار گرفته است که با توجه به دامنه اثرگذاری بر سرطوح خررد ،میانره و کرالن واقعیرت
اجتماعی ،سه سطح قومی ،ملی و جهانوطنی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است.
دو مفهوم هویت قومی و قومیت ،پیوند تنگاتنگی با هم دارند ،حتی در دایرهالمعرارف معتبرر
علوم انسانی -اجتماعی ،با عنوان قومیرت دربراره هویرت قرومی صرحبت شرده اسرت .قومیرت،
فرایندی اجتماعی و روانشناختی است که با آن افراد با یک گروه و برخی از جنبههرای فرهنر
آن گروه ،هویت و پیوند مییابند .به عبارت دیگرر ،قومیرت نروعی ویژگری و شررایط عضرویت
گروهی محسوب میشود؛ این عضویت گروهی ،مبتنی بر آگاهی از تعلق گروهری اسرت .تمرایز
گروه از گروههای دیگر نیز از طریق نشرانگرهای نمرادین فرهنگری زیسرتی یرا سررزمین و نیرز
(تصور) وجود گذشته مشترک و منافع مشترک انجام میشود (.)Keyes 1998, 237
هویت ملی را میتوان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست؛ ملتی که نمادها ،سنتهرا،
مکانهای مقدس ،آداب و رسوم ،قهرمانان ،تراریخ ،فرهنر

و سررزمین معینری دارد (

Guibreau

 .)2001, 234آنتونی اسمت ،هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزشها ،نمادها ،خراطرات،
افسانهها و سنتهایی میداند که عناصر تمایزبخش هر ملتی است .احساس تعلق به یک ملت از
طریق همین مجموعه انجام میشود .به عبارت دیگر ،افرراد برا اشرتراک در ایرن گونره نمادهرا و
نشانهها ،با گروهی از انسانها که ملت نام دارند ،پیوند مییابند و برچسب هرویتی بره آنهرا زده
میشود

(.)Smith 2001, 18
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سومین سطح هویت اجتماعی ،هویت جهانی یا جهانوطنی است؛ فناوریهای نوین ارتباطی
و اطالعاتی ،موقعیت را برای ایجاد مرحلهای جدید در سرازماندهی فضراهای اجتمراعی فرراهم
میکنند .با نفوذپذیر شردن فزاینرده مرزهرای اجتمراعی و درهرمتنیردگی جهرانی ،فرهنر هرا و
خردهفرهن های گوناگون در فضای فراخ جهانی در تعامل با هم قرار گرفتهاند که با عیان شردن
مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمو نظیر حقوق بشر ،نوعی آگاهی جهرانی
از وجود و ماهیت دنیاهای اجتماعی -فرهنگی دیگر به وجود آمده و با افرزایش نسربیتبراوری،
موقعیتی جهانی برای تکوین و بسط فرهن ها و هویتها در سطوح فرامحلری ،فراملری و بسرط
هویت جهانوطنی و شهروندی جهانی فرراهم شرده اسرت

(1990, 6

Featherstone؛ نرش ،1380

 .)293-290از این رو ،هویت جهانوطنی ،به عنروان عرامتررین هویرت اجتمراعی فراجامعرهای،
هویت اجتماعی همنوع است؛ یعنی هویتی که همه افراد انسانی را  -صرفنظر از هر گونه رن
قومی ،ملی یا منطقهای و فقط به عنوان انسان یا همنوع -به هم مرتبط و در برابرر هرم مردیون و
مکل

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

با پیروی از پژوهشهای تجربی (عبداللهی 1381و ،1384چلبی  ،1378فکروهی  ،1381عبرداللهی
و قررادرزاده  ،1388جررونز و اسررمت  ،)2001برره منظررور مقایسرره و مشررخص کررردن دقیرقتررر
سلسلهمراتب هویتی دانشجویان ،متغیر هویت اجتماعی در سطوح قومی ،ملی و جهانی بره طرور
جداگانه عملیاتی گردید و با طی

پنجگزینهای (کامالً موافق ،موافق ،برینظرر ،مخرال

و کرامالً

مخال ) مورد سنجش قرار گرفت .برای سنجش هر یک از این سطوح ،با توجره بره جنبرههرای
چهارگانه تاریخی ،سرزمینی ،فرهنگی و سیاسی ،هفده گویه ساخته شد و از گویرههرای مرذکور،
شاخص هویت اجتماعی برا دامنره  51ترا  255بره دسرت آمرد .سرپر بررای محاسربه میرانگین
شاخصهای مذکور ،دامنه آنها با اعما ضریب به  1تا  3برگردانده شرد .شرایان ذکرر اسرت کره
متغیر هویت اجتماعی در سطوح قومی ،ملی و جهان وطنی ،یک متغیر رتبرهای اسرت و  3ارزش
ضعی  ،متوسط و قوی دارد که بر اساس میزان مخالفت یا موافقرت پاسرخگویان برا گویرههرای
ذکرشده به دست میآید .با توجه به ماهیت پیچیده ،چندبعدی و کیفی فضای مجرازی ،بره ویرژه
بکارگیری اینترنت ،در پژوهش حاضر با پیروی از پژوهشهای تجربی (منتظرقائم  ،1387ذکرایی
و خطیبری  ،1385محسرنی ،دوران و سرهرابی  ،1385جرواهری و براقری ،1386
Morahan and Schumacher 2003

 )Schrum 2003,پرر از بیران تعریر

Mattews and

نظرری ،مجموعرهای از

شاخصها و معرفهای مناسب و مرتبط به هم ،در دو جنبه میزان دسترسی به اینترنت و مصرف
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(سابقه ،نوع و میزان مصرف) عملیاتی و اندازهگیری شد .برای سنجش میرزان اعتمراد یرا پایرایی
متغیرهای وابسته و مستقل به عنوان متغیرهای ترکیبی که با بیش از یرک شراخص انردازهگیرری
شده است ،از آزمون آلفای کرونباخ و برای ارزیابی میزان اعتبار یا روایری ابرزار انردازهگیرری از
روشهای اعتبار صروری و درونری اسرتفاده شرده اسرت .در جردو ( )1نترایج آزمرون پایرایی
متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش بیان شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون پایایی معرفهای متغیر وابسته و مستقل
ردیف

مؤلفهها

متغیر

تعداد
شاخصها

نتایج آزمون پایایی
همبستگی کلی

نتایج آزمون پایایی

 .1-1جنبه تاریخی
1

هویت قومی

 .2-1جنبه فرهنگی
 .2-1جنبه سرزمینی

17

0/783

0/847

 .3-1جنبه سیاسی
 .1-2جنبه تاریخی
2

هویت ملی

 .2-2جنبه فرهنگی

17

 .3-2جنبه سرزمینی

0/726

0/833

 .4-2جنبه سیاسی
 .1-3جنبه تاریخی
3

هویت جهانی

 .2-3جنبه فرهنگی
 .3-3جنبه فراسرزمینی

17

0/647

0/753

 .4-3جنبه سیاسی
4

بکارگیری
اینترنت

 .1-4میزان دسترسی به
اینترنت
 .2-4میزان و نوع مصرف

9
17

0/689
0/773

0/789
0/851

 .2جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کردستان است کره در سرا
تحصیلی  1389-1388در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغو به تحصیل شدند .بدیهی
است که در جامعه ما ،قشر نخبه و تحصیلکرده در مقایسه با سایر اقشار و گروههرای اجتمراعی،
دسترسی بیشتری به اینترنت دارند و به لحا سختافزاری و نرمافزاری در دانشگاههای دولتری،
بسترها و امکان دسترسی به اینترنت و تعامل در فضای مجازی مهیرا اسرت .تعرداد کرل جامعره
آماری در سا تحصیلی  5506 ،1389-1388نفر بوده اسرت .از تعرداد فروق ،حجرم نمونره برا
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استفاده از فرمو کوکران 361 ،نفر برآورد گردید و از روش نمونهگیری طبقهای نسربی اسرتفاده
شد .شایان ذکر است که برای مقابله با نقص پوشش و بریجروابی 400 ،نفرر از دانشرجویان بره
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع پیمایش است که با استفاده از ابزار پرسشنامه و با مراجعره حضروری بره
پاسخگو و مصاحبه با وی تکمیل شده است .دادههای مورد نیاز با استفاده از فنرون کمری ،مرورد
تحلیل قرار گرفته است؛ به طوری که پر از توصی سلسلهمراتب هویتی دانشجویان ،با استفاده
از فنون تحلیل چنردمتغیری ،از جملره تحلیرل رگرسریون ،سرهم متغیرهرای مسرتقل در تبیرین و
پیشبینی تغییرات متغیر وابسته تعیین شده است.

یافتههای پژوهش
 .1تحلیل توصیفی
 -1-1ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان
دانشجویان دانشگاه کردستان ،جمعیت نمونه پژوهش حاضرر هسرتند .در نمونره مرورد بررسری،
 36/5درصد دختر و  62/3درصد پسر بودند .بره لحرا مقطرع تحصریلی 52 ،درصرد در مقطرع
کارشناسی و مابقی در مقطع کارشناسی ارشد مشغو به تحصیل بودند .جمعیت نمونه به لحرا
سن ،بین  34-19سا با میانگین سنی  22قرار داشت و بیشرترین افرراد در گرروه سرنی 19-24
( 53/5درصد) بودند .به لحا مذهب 39/5 ،درصد اهل تسنن و  57/5درصد اهل تشیع بودنرد.
به لحا قومیت نیز  57/3درصد کرد 21/3 ،درصد فرارس 10،درصرد تررک 6 ،درصرد لرر2/5 ،
درصد لک 1/5 ،درصد عرب و  0/8درصد بلوچ هستند .دانشجویان مورد بررسی ،خاستگاههرای
اجتماعی و محیطهای خانوادگی متفاوتی داشتهاند .والدین اکثر دانشجویان ،بریسرواد بودنرد یرا
میزان سواد آنها زیر دیپلم و میزان درآمدشان کم بود .فقط تعداد کمری از آنهرا ،از شررایط نسربتاً
مناسبتری برخوردار بودهاند .در مقایسه با میزان سواد والدین ،تحو بیننسلی در حوزه ارتقای
وضعیت تحصیلی و سرمایه فرهنگی دانشجویان مشهود است.
 -2-1توصیف آماری هویت اجتماعی دانشجویان
در جدو ( ،)2نما و میانگین سطوح تشکیلدهنده هویت اجتماعی دانشجویان مالحظه میشرود.
نتایج به دست آمده ،نشان میدهند که میزان احساس تعلرق ،تعهرد و وفراداری بره شناسرههرای
هویت قومی و هویت ملی در میان دانشجویان ،جالرب توجره اسرت .میرانگین هویرت قرومی و
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هویت ملی ،به ترتیب معاد  75و  76است که بر اساس یک مقیاس صفر تا  ،100بریش از حرد
متوسط ارزیابی میشود .میانگین مذکور ،بیانگر این واقعیت است که اجتماعات قومی و ملی ،در
صدر تعلقها و ترجیحات هویتی دانشجویان قرار دارد و از منابع اصلی وفاداری ،تعهد و انسجام
اجتماعی در میان آنان محسوب میشود .میانگین شاخص هویت جهانی ،معاد  68است کره برر
اساس یک مقیاس صفر تا  100در حد متوسط ارزیابی مریشرود .بنرابراین ،مریتروان گفرت کره
هویتهای قومی ،ملی و جهانی ،اجزای هویت اجتماعی دانشرجویان را تشرکیل دادهانرد و اکثرر
دانشجویان به هویتهای اجتماعی سهگانه مذکور گرایش دارند.
جدول ( :)2مشخصات دانشجویان در انواع هویت اجتماعی
متغیرها
هویت ملی

شاخص مرکزی

هویت قومی

شاخص مرکزی

هویت جهانی

شاخص مرکزی

فراوانی

درصد خالص

گزینهها
 -1ضعی

28

7

 -2متوسط

172

43

 -3قوی

200

50

جمع

400

100

نما

قوی

میانگین

75/88

 -1ضعی

19

4/8

 -2متوسط

155

38/8

 -3قوی

226

56/5

جمع

400

100

نما

قوی

میانگین

76/97

 -1ضعی

53

13/3

 -2متوسط

262

65/5

 -3قوی

85

1/3

جمع

400

100

نما

متوسط

میانگین

68/94

 -3-1توصیف آماری بکارگیری اینترنت
متغیر مستقل اصلی پژوهش حاضر ،نوع مصرف و میزان بکارگیری اینترنت در میان دانشرجویان
است .اطالعات جدو ( )3نشان میدهد کره میرزان دسترسری بره ابزارهرای نروین اطالعراتی و
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ارتباطی ،نظیر اینترنت در  93/8دانشجویان متوسط و بات است .به لحا میرزان مصررف ،در 70
درصد از دانشجویان مورد بررسی ،میزان مصرف کاتهای نوین فرهنگی نظیر اینترنت ،متوسط و
زیاد است و فقط میزان مصرف  30درصد از پاسخگویان ،کم است .میزان بکارگیری اینترنرت در
 29/2درصد ازدانشجویان در حد کم ،در  45درصد در حد متوسط و در  25/8درصد از آنان نیز
در حد زیاد است.
جدول ( :)3مشخصات دانشجویان بر حسب میزان بکارگیری اینترنت
متغیرها
میزان دسترسی

شاخص مرکزی
میزان مصرف

شاخص مرکزی
میزان
بکارگیری اینترنت

شاخص مرکزی

فراوانی

درصد خالص

گزینهها
 -1کم

25

6/2

 -2متوسط

179

44/8

 -3زیاد

196

49

جمع

400

100

نما

زیاد

 -1کم

120

30

 -2متوسط

163

40/7

 -3زیاد

117

29/3

جمع

400

100

نما

متوسط

 -1کم

117

29/2

 -2متوسط

180

45

 -3زیاد

103

25/8

جمع

400

100

نما

متوسط

 .2تحلیل استنباطی (وارسی فرضیهها)
در این بخش ،فرضیههای پژوهش با روشهای آماری تحلیل واریانر ،ضریب همبستگی و
تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی و ارزیابی خواهند شد.
 -1-2تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی بر حسب جنسیت
اطالعات جدو ( ،)4معنادار بودن تفاوت شاخص هویتهای قومی و ملی را بر حسب جنسیت
افراد نمونه نشان میدهد .همان طور که مالحظه میشود ،میانگین نمره دانشجویان زن و مررد در
انواع هویتهای مرذکور برا هرم تفراوت دارد .بره طروری کره ،میرانگین هویرت قرومی در برین
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دانشجویان دختر ،کمتر از دانشجویان پسر و میانگین هویت ملی در بین دانشجویان دختر ،بیشتر
از دانشجویان پسر است .تفاوتهای مشاهده شده بر اساس آزمرون  Fو سرطح معنراداری نشران
میدهند که میان هویتهای قومی و ملی دانشجویان با جنسیت ،رابطه معناداری وجرود دارد ،در
حالی که این رابطه برای هویت جهانی معنادار نیست.
جدول ( :)4تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت
شاخص
جنسیت
زن

62/42

مرد

67/04

میانگین شاخص هویت قومی

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

میانگین شاخص
هویت ملی
66/02

میانگین شاخص
هویت جهانی
59/81

60/82

60/06

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

میانگین کل =59/93
F=0/254
df=1
Sig=0/799

 -2-2تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی
بر اساس اطالعات جدو ( ،)5میانگین هویت قومی در برین دانشرجویان کارشناسری ،بیشرتر از
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است؛ در حالی که میانگین هویتهای ملی و جهرانی در برین
دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر است .تفاوتهای مشاهده شده بر اسراس آزمرون  Fو سرطح
معناداری نشان میدهد که میان انرواع هویرت اجتمراعی و مقطرع تحصریلی دانشرجویان ،رابطره
معناداری وجود دارد.
جدول ( :)5تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
شاخص مقطع
تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

میانگین شاخص هویت
قومی
62/37
58/28

میانگین کل= 60/32
F =1/958
df= 1
Sig=0/02

میانگین شاخص هویت
ملی
64/09
67/83

میانگین شاخص هویت
جهانی
62/70
69/97

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

میانگین کل= 66/33
F = 3/297
df= 1
Sig=0/002

 -3-2تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی بر حسب نوع مذهب
نتایج جدو ( ،)6بیانگر معنادار بودن تفاوت شاخص هویتهای قومی و ملی دانشجویان بر
حسب نوع مذهب افراد نمونه است؛ به طوری که ،میانگین هویت قومی در نزد دانشجویان سنی

 54مطالعات جامعهشناختی 35-68 :)39(18

مذهب و میانگین هویت ملی در بین دانشجویان شیعه بیشتر است .در حالی که چنین رابطهای
برای هویت جهانی معنادار نیست.
جدول ( :)6تحلیل واریانس انواع هویت اجتماعی دانشجویان بر حسب نوع مذهب
میانگین شاخص

میانگین شاخص

شاخص

هویت ملی

هویت جهانی

اهل سنت

69/89

61/38

60/60

اهل تشیع

62/62

66/32

59/10

میانگین کل= 66/25

میانگین کل= 63/80

میانگین کل= 59/85

F=7/160

F=4/729

F=1/571

df=1

df=1

df=1

Sig=0/000

Sig=0/000

نوع مذهب

میانگین شاخص هویت قومی

0/117

=sig

 -4-2رابطه انواع هویت اجتماعی با بکارگیری اینترنت
بر اساس یافتههای تجربی حاصل از تحلیل همبستگی در جدو ( ،)7میرزان همبسرتگی آمراری
بین میزان بکارگیری اینترنت و هویت قومی دانشجویان ،حدود  -0/49است که همبستگی منفری
را بین دو متغیر نشان میدهد .عالوه بر این ،با توجه به سطح معناداری مشاهده شرده ،مریتروان
گفت که همبستگی مذکور ،معنادار است .به عبارت دیگر ،با افزایش بکارگیری اینترنرت در نرزد
دانشجویان ،اهمیت هویت قومی در میان آنان کاهش مییابد؛ از این رو ،میتوان گفت که فرضیه
او پژوهش حاضر ،با احتما  95درصد مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ( :)7ضرایب همبستگی انواع هویت اجتماعی با بکارگیری اینترنت
انواع هویت اجتماعی

میزان بکارگیری اینترنت
سطح معناداری

مقدار کندال

مقدار کا اسکویر

هویت قومی

-0/488

87/06

0/000

هویت ملی

0/601

123/04

0/000

هویت جهانی

0/642

131/32

0/000

همبستگی بین میرزان بکرارگیری اینترنرت و هویرت ملری 0/601 ،اسرت کره بیرانگر وجرود
همبستگی مثبت بین دو متغیر است .عالوه بر این ،با توجه به  Pمحاسبه شده ،میتوان گفرت کره
همبستگی مذکور ،معنادار است؛ بدین معنا که افزایش میزان بکارگیری اینترنت ،موجرب تقویرت
هویت ملی میشود .همچنین میزان همبستگی آماری برین میرزان بکرارگیری اینترنرت و هویرت
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جهانی  0/642است که وجود همبستگی مثبت را بین دو متغیر نشان میدهد .همبستگی برین دو
متغیر مذکور ،به لحا آماری معنادار است .بنابراین ،فرضریههرای دوم و سروم مقالره نیرز تأییرد
میشود .در نتیجه ،متغیر بکارگیری اینترنت با هویتهای ملی و جهرانی همبسرتگی مثبرت و برا
هویت قومی ،همبستگی منفی دارد ،ولی بیشرترین همبسرتگی آن برا هویرت جهرانی و کمتررین
همبستگی آن با هویت قومی است .بدین ترتیب ،میتوان گفت که بکارگیری فناوریهرای نروین
ارتباطی و اطالعاتی نظیر اینترنت در میان دانشجویان ،بیشتر از همه به تقویت هویتهای جمعی
عام در سطوح جهانی و ملی منجر میشود .وقتی اجزای تشکیلدهنده بکارگیری اینترنت (میرزان
دسترسی و میزان و نوع مصرف) به طور مجزا با انرواع هویرت ،مرورد تحلیرل همبسرتگی قررار
گرفتند ،مشخص شد که اجزای مختل

میزان بکارگیری اینترنت ،همبستگیهای متفاوتی با انواع

هویت دارند .در جدو ( )8نتایج مربوط به تحلیرل همبسرتگی جنبرههرای مختلر

بکرارگیری

اینترنت با انواع هویت بیان شده است .بر اساس دادههای جدو  ،بیشترین همبستگی برین میرزان
و نوع مصرف با هویت جهانی و ملی وجود دارد ،ولی همبستگی بین میرزان و نروع مصررف برا
هویت قومی منفی است؛ یعنی با افرزایش میرزان مصررف اینترنرت ،اهمیرت هویرت قرومی نرزد
دانشجویان کاهش مییابد .اما میزان دسترسی ،الگوی کامالً متفاوتی را نشان میدهد .ایرن جنبره
با انواع هویتها همبستگی مثبت دارد؛ با این حا  ،بیشترین همبستگی را با هویت قومی دارد.
جدول ( :)8ضرایب همبستگی بین ابعاد دوگانه بکارگیری اینترنت و انواع هویت
میزان بکارگیری اینترنت
انواع هویت
اجتماعی

میزان و نوع مصرف

میزان دسترسی
مقدار

مقدار

سطح

مقدار

مقدار

سطح

کندال

کا اسکویر

معناداری

کندال

کا اسکویر

معناداری

هویت قومی

0/213

41/25

0/000

-0/284

56/14

0/002

هویت ملی

0/275

49/26

0/000

0/471

76/24

0/000

هویت جهانی

0/214

34/14

0/000

0/574

97/12

0/000

 -5-2تحلیل رگرسیون (ساده) متغیرهای مستقل و وابسته
پر از بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش ،اعم از متغیر وابسته و مستقل ،اکنون مناسرب
است که یک تحلیل رگرسیون ساده از رابطه انواع هویت اجتماعی با تک تک متغیرهای مسرتقل
انجام دهیم تا موقعیت برای تحلیل رگرسیون چندمتغیره فرراهم شرود .تحلیرل رگرسریون سراده،
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رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد که یکی متغیر وابسته ( )Yو دیگری متغیر مستقل ( )Xاست،
و وضعیت کلی آن به شکل  Y=a + bXاست .عملیات مربوط به تحلیل رگرسیون ساده در جدو
( )9بیان شده است.
جدول ( :)9ضرایب تحلیل رگرسیون ساده شاخص انواع هویت اجتماعی دانشجویان
متغیر
وابسته
متغیر
مستقل
بکارگیری

هویت قومی
مقدار

مقدار

ضریب

ضریب

F

Beta

هویت ملی

سطح

مقدار

معناداری

R
Square

مقدار

مقدار

ضریب

ضریب

F

Beta

هویت جهانی

سطح

مقدار

معناداری

R
Square

مقدار

مقدار

ضریب

ضریب

F

Beta

سطح

مقدار

معناداری

R
Square

238/32

-0/488

0/000

0/238

312/41

0/601

0/000

0/362

347/15

0/642

0/001

0/413

249/26

-0/492

0/000

0/243

285/32

0/531

0/002

0/283

387/29

/638

0/002

0/408

مذهب

224/71

0/461

0/000

0/213

272/43

0/512

0/000

0/263

136/24

-

-

-

جنسیت

168/09

0/363

0/019

0/132

194/21

0/396

0/000

0/157

-

-

-

-

اینترنت
مقطع
تحصیلی

مقایسه دادههای جدو فوق نشان میدهد که قویترین رابطه معنادار ،برین شراخص هویرت
قومی با شاخص مقطع تحصیلی وجود دارد .همان طور کره در جردو فروق بیران شرده اسرت،
بیشترین مقدار  )249/26( Fو بیشترین مقدار ضریب بتا ( )0/492مربروط بره ایرن متغیرر اسرت.
مقدار ضریب تعیین با مقدار  0/243نیز نشان میدهد که شاخص مقطرع تحصریلی ،البتره بردون
کنتر سایر متغیرها 24 ،درصد از تغییرات شاخص هویت قومی دانشرجویان را تبیرین مریکنرد.
بنابراین ،بر اساس تحلیل رگرسیون ساده ،این متغیر بیشترین اثر را بر هویرت قرومی دانشرجویان
دارد و فرضیه مورد نظر نیز تأیید میشود .در دومین رتبه ،قویترین رابطه معنادار برین شراخص
هویت قومی با شاخص بکارگیری اینترنت وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )0/238نیرز نشران
میدهد که شاخص بکارگیری اینترنت ،البته بردون کنترر سرایر متغیرهرا ،حردود  24درصرد از
تغییرات شاخص هویت قومی دانشجویان را تبیین میکند .بنابراین ،بر اساس تحلیرل رگرسریون
ساده ،متغیر بکارگیری اینترنت ،یکی از متغیرهایی است که بیشترین اثر را بر هویرت قرومی دارد
و فرضیه مذکور مجدداً تأیید میشود .متغیر مذهب ،سومین رتبه را در اثرگذاری بر متغیر وابسته
دارد و مانند دو شاخص قبلی ،هر دو رابطه در سطح کمتر از یک هزارم معنرادار اسرت .ضرریب
تعیین نشان میدهد که شاخص مذهب ،البته بردون کنترر کرردن سرایر متغیرهرا 21 ،درصرد از
تغییرات شاخص هویت قومی را تبیین میکند و فرضیه مطررح شرده ،از ایرن طریرق نیرز تأییرد
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میشود .متغیر جنسیت نیز کمترین مقدار ضرایب مطرح شرده را دارد .ایرن متغیرر بردون کنترر
سایر متغیرها 13 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند و فرضیه مذکور ،مجردداً تأییرد
میشود .بر اساس دادههای جدو ( ،)9قویترین رابطه معنادار بین شاخص هویتهرای ملری و
جهانی با شاخص بکارگیری اینترنت وجود دارد .همان طورکه در جدو فوق بیان شرده اسرت،
بیشترین مقدار  Fو ضریب بتا ،مربوط به این متغیر است .مقدار ضریب تعیین برای هویرتهرای
ملی و جهانی ،به ترتیب  0/362و  0/413است که نشان میدهند شراخص بکرارگیری اینترنرت،
البته بدون کنتر سایر متغیرها ،به ترتیب  36و  41درصد از تغییرات شاخص هویتهای ملری و
جهانی دانشجویان را تبیین میکند .بنابراین ،بر اساس تحلیل رگرسیون ساده ،این متغیر بیشرترین
اثر را بر هویتهای ملی و جهانی دارد و فرضیه مطرح شده درباره رابطه بکرارگیری اینترنرت برا
هویتهای ملی و جهانی دانشجویان ،تأیید میشود .در دومین رتبه ،قویترین رابطه معنادار برین
شاخص هویتهای ملی و جهانی با شاخص مقطع تحصیلی وجود دارد .مقرادیر ضرریب تعیرین
نیز نشان میدهند که شاخص مقطع تحصیلی به تنهایی ،البته بدون کنتر سایر متغیرها ،به ترتیب
 28و  40درصد از تغییرات هویتهای ملی و جهرانی دانشرجویان را تبیرین مریکنرد و فرضریه
مربوط ،مجدداً تأیید میشود .متغیر مذهب ،سومین رتبه را در میزان اثرگذاری بر شاخص هویت
ملی دارد .ضریب تعیین نشان میدهد که شاخص مذهب بره تنهرایی ،البتره بردون کنترر سرایر
متغیرها 26 ،درصد از تغییرات شاخص هویت ملی را تبیین میکند و فرضیه مورد نظر نیز تأییرد
میشود .دادههای فوق ،نمایی سطحی و گذرا را از رابطه متغیر وابسته (انواع هویت اجتماعی) با
متغیرهای مستقل این پژوهش نشان میدهند که حائز اهمیت اسرت و موقعیرت را بررای تحلیرل
رگرسیون چندمتغیره آمادهتر میکند.
 -6-2رگرسیون چندگانه (گام به گام)
تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،این امکان را به پژوهشگر میدهرد ترا رابطره یرک یرک متغیرهرای
مستقل را با متغیر وابسته ،از طریق کنتر اثر آماری سرایر متغیرهرای مسرتقل موجرود در رابطره
بررسی کند و از اضافه برآورد کردن میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل ،به دلیل وجود همبسرتگی
بین آنها جلوگیری کند .بر خالف تحلیل رگرسیون ساده (یک متغیرره) ،همره متغیرهرای مسرتقل
اصلی (چهار متغیر) را یک جا در تحلیل وارد میکنیم تا مشخص شود که میزان و نوع اثرر ایرن
متغیرها بر متغیر وابسته با کنتر کردن اثر سایر متغیرها چگونه است و کدام متغیرهرا در معادلره
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وارد میشود و کدام متغیرها نمیتواند در معادله وارد شود .نتایج مربروط بره تحلیرل رگرسریون
چندمتغیره ،در جدو ( )10بیان شده است.
جدول ( :)10رگرسیون گام به گام شاخص انواع هویت اجتماعی دانشجویان
شاخص هویت قومی
متغیرها

مقدار ضریب

تحصیالت

F

تحصیالت /بکارگیری
اینترنت
تحصیالت /بکارگیری
اینترنت /مذهب

مقدارضریب

Beta

سطح

مقدار

R Square

معناداری

تجمعی

183/6

-0/387

0/000

0/149

167/5

-0/361

0/000

0/279

89/23

0/176

0/000

0/31

شاخص هویت ملی
سطح

مقدار R Square

معناداری

تجمعی
0/2

متغیرها

مقدار ضریب

مقدار ضریب

بکارگیری اینترنت

202/45

0/45

0/000

181/9

0/38

0/002

0/34

97/11

0/26

0/000

0/41

F

بکارگیری اینترنت/
تحصیالت
بکارگیری اینترنت/
تحصیالت /مذهب

Beta

شاخص هویت جهانی
سطح

مقدار R Square

معناداری

تجمعی
0/32
0/44

متغیرها

مقدار ضریب

مقدار ضریب

بکارگیری اینترنت

298/51

0/57

0/000

139/67

0/346

0/000

F

بکارگیری اینترنت/
تحصیالت

Beta

بر اساس دادههرای جردو فروق ،از برین متغیرهرای مسرتقل در پرژوهش حاضرر ،یکری از
متغیرهای مستقلی که بر هویت قومی اثر مستقل زیادی داشته است و بیشترین مقدار از تغییررات
آن را تبیین میکند ،شاخص تحصیالت است .از آنجرایی کره در ایرن تحلیرل ،سرایر متغیرهرای
مستقل کنتر شدهاند ،ضریب بتای حاصل را رگرسیون جزیی مینامند که ضریبی استاندارد شده
است و مقدار آن را با ضریب بتای سایر متغیرها میتوان مقایسه کرد .مقایسه مقرادیر بترای ایرن
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جدو با جدو ( )9نشان میدهد که با کنتر آماری سایر متغیرهرای مسرتقل ،مقردار زیرادی از
ضریب بتای این متغیر کاهش یافته و از  -0/492به  -0/387رسیده است .با این حرا  ،از میرزان
معناداری و قدرت تبیین آن کاسته نشده است .با توجه به اینکه ضریب بتای این متغیرر ،از همره
ضرایب بتا بیشتر است ،بیشترین اثر را بر هویت قومی داشرته اسرت .در عرین حرا  ،برار دیگرر
تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز فرضیه مذکور را تأیید میکند.
بکارگیری اینترنت ،متغیر مستقل بعدی است که در معادله وارد شده است .ضریب بتای ایرن
متغیر -0/361 ،است و کمتر از متغیر مستقل قبلی ،بر هویت قومی تأثیر میگذارد .همان طور که
در جدو فوق بیان شده است ،با کنتر کردن سایر متغیرهای مستقل ،از مقدار ضریب  Fو بترای
آن در جدو ( )9کاسته شده و بره ترتیرب از حردود  238/32و  -0/488بره  167/5و -0/361
کاهش یافته است .ولی در سطح معناداری آن ،تغییرری ایجراد نشرده اسرت .در صرورتی کره در
جدو قبلی ،ضریب تعیین این متغیر  0/238بود ،در اینجا با اضافه شدن ایرن متغیرر بره معادلره
رگرسیون ،حدود  0/13درصد به ضریب تعیین چنردمتغیره افرزوده شرده و از  0/149بره 0/279
رسیده است .به طوری که این دو متغیر ،با هم  28درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنری هویرت
قومی دانشجویان را تبیین میکنند .بدین ترتیب ،ایرن فرضریه تأییرد مریگرردد کره «برا افرزایش
بکارگیری اینترنت ،از شدت هویت قومی کاسته میشرود» .مالحظره مریگرردد کره بره ترتیرب،
متغیرهای مستقل بعدی به معادله افزوده میشود ،هم مقدار ضریب بتای آنها و هم قدرت تبیرین
آنها کمتر شده است .مذهب سومین و آخرین متغیر مستقلی است که در معادلره رگرسریون وارد
شده است .با اضافه شدن این متغیر به معادله ،مقدار ضریب تعیین تجمعی  0/031افزایش یافتره
و به مقدار  0/31رسیده است .مالحظه میشود که برا کنترر آمراری متغیرهرای مسرتقل ،سرطح
معناداری و قدرت تبیین متغیر "جنسیت" در تبیین هویت قومی دانشجویان از بین رفته اسرت و
متغیرهای مستقل تحصیالت ،بکارگیری اینترنت و مذهب ،به ترتیب بیشترین اثرر مسرتقل را برر
هویت قومی داشتهاند و با هم حدود  31درصد تغییرات هویرت قرومی را در میران دانشرجویان
تبیین میکنند.
در خصوص ضرایب تحلیل رگرسیون چندمتغیره شاخص هویت ملی دانشجویان باید گفرت
که از میان متغیرهای مستقل بررسی شده در پرژوهش حاضرر ،یکری از متغیرهرای مسرتقلی کره
بیشترین مقدار از تغییرات هویت ملی را تبیین میکنرد ،شراخص بکرارگیری اینترنرت اسرت .برا
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کنتر آماری سایر متغیرهای مستقل ،مقدار زیادی از ضریب بترای ایرن متغیرر کاسرته شرده و از
 0/601به  0/447کاهش یافته است .با این حا  ،از سرطح معنراداری و قردرت تبیرین آن کاسرته
نشده است .با توجه به اینکه ضریب بتای این متغیر ،از همه ضرایب بتا بیشتر است ،بیشترین اثرر
را نیز بر هویت ملی اعما کرده است .در عین حا  ،برار دیگرر تحلیرل رگرسریون چنردمتغیره،
فرضیه مربوطه را تأیید میکند.
تحصیالت متغیر مستقل بعدی است که در معادله وارد شده است .ضریب بترای ایرن متغیرر،
 0/38است و کمتر از متغیر مستقل قبلی بر هویت ملی تأثیر میگذارد .با کنتر سرایر متغیرهرای
مستقل ،از مقدار ضریب  Fو بتای آن در جدو ( )9کاسته شده ،ولی در سطح معناداری آن تغییر
ایجاد نشده است .در جدو قبلی ،ضریب تعیین این متغیر  0/283بود ،در اینجا با اضرافه شردن
این متغیر به معادله رگرسیون ،حدود  0/14درصد به ضریب تعیرین چنردمتغیره افرزوده شرده و
از 0/2به  0/34رسیده است .یعنری ایرن دو متغیرر برا هرم  34درصرد از تغییررات هویرت ملری
دانشجویان را تبیین میکنند .بنابراین ،این فرضیه تأیید میگردد که «با افزایش استفاده دانشجویان
از اینترنت ،هویت ملی تقویت میشود» .مذهب سومین و آخررین متغیرر مسرتقلی اسرت کره در
معادله رگرسیون وارد شده است .با اضافه شدن این متغیر به معادله ،ضریب تعیین تجمعی 0/07
افزایش یافته و به  0/41رسیده است .مالحظه میشود که برا کنترر آمراری متغیرهرای مسرتقل،
سطح معناداری و قدرت تبیین متغیر "جنسیت" در تبیین هویت ملری دانشرجویان ،از برین رفتره
است و متغیرهای مستقل بکارگیری اینترنت ،تحصیالت و مذهب ،به ترتیب بیشترین اثر مسرتقل
را بر هویت ملی دارند و با هم حدود  41درصد از تغییرات هویت ملی را در میران دانشرجویان
تبیین میکنند.
بر اساس دادههای جدو فوق ،از میان متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر ،متغیر بکارگیری
اینترنت بیشترین مقدار از تغییرات هویت جهانی را تبیین میکند .مقایسه مقادیر بتای ایرن متغیرر
در جدو های ( )9و ( )10نشان میدهد که با کنتر آماری سایر متغیرهای مستقل ،مقدار زیادی
از ضریب بتای این متغیر کاسته شده و از  0/642به  0/57رسیده است .برا ایرن حرا  ،از سرطح
معناداری و قدرت تبیین آن کاسته نشده است .با توجه به اینکه ضریب بتای این متغیرر ،از همره
ضرایب بتا بیشتر است ،بیشترین اثر را نیز بر هویت جهانی داشته است .در عین حا  ،برار دیگرر
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تحلیل رگرسیون چندمتغیره این فرضیه را تأیید میکند که «با افزایش بکارگیری اینترنت در میان
دانشجویان ،هویت جهانی تقویت میشود».
تحصیالت دومین و آخرین متغیر مستقلی است که در معادله وارد شده است .ضرریب بترای
این متغیر 0/346 ،است و کمتر از متغیر مستقل قبلی بر هویت جهانی تأثیر میگذارد .همان طور
که در جدو فوق بیان شده است ،با کنتر سایر متغیرهای مستقل ،از مقدار ضریب  Fو بتای آن
در جدو ( )9کاسته شده و به ترتیب از حدود  347/15و  0/638بره  139/67و  0/346رسریده
است ،ولی در سطح معناداری آن تغییری ایجاد نشده است .در جدو قبلی ،ضریب تعیرین ایرن
متغیر  0/408بود ،اما در اینجا با اضافه شدن این متغیر به معادله رگرسیون ،حردود  0/12درصرد
به ضریب تعیین چندمتغیره افزوده شده و از  0/32به  0/44رسیده است .یعنی این دو متغیرر ،برا
هم  44درصد از تغییرات هویت جهانی دانشجویان را تبیین میکنند .بنابراین ،فرضیه مرورد نظرر
مجدداً تأیید میشود .بر اساس یافتههای پژوهش ،متغیرهای "مرذهب" و "جنسریت" در معادلره
حذف شدند و متغیرهای مستقل بکارگیری اینترنت و تحصیالت ،به ترتیب بیشرترین اثرر را برر
هویت جهرانی گذاشرتند و برا هرم حردود  44درصرد از واریرانر هویرت جهرانی را در میران
دانشجویان تبیین میکنند .در واقع ،باید با توجه به سایر دیدگاههای نظری ،بره دنبرا متغیرهرای
دیگری بود که میزان بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،با رجوع به دیدگاههای نظری و منابع تجربی مرتبط و اسرتفاده از نترایج آنهرا
برای تحلیل جامعهشناختی هویت اجتماعی دانشجویان ،چارچوب نظری پژوهش تنظریم گردیرد
و در قالب آن ،فرضیههای اصلی تدوین گردید و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش حاضرر
نشان میدهند که هویتهای ملی ،قومی و جهانی ،اجزای هویت اجتماعی دانشجویان را تشکیل
میدهند و اکثر دانشجویان به هویتهای اجتماعی سهگانه مذکور گرایش دارنرد .برا ایرن حرا ،
وقتی دانشجویان به اولویتبندی انرواع هویرت اجتمراعی خرود مریپردازنرد و از آنهرا خواسرته
میشود تا گرایش خود را به ترتیب اهمیت و اولویرت انرواع هویرت اجتمراعی مشرخص کننرد،
دانشجویان تقریباً به یک اندازه جنبههای محلی (فروملی) و جامعهای (ملی) هویت اجتمراعی را
بر جنبه فراملی و برونگرا یا جهانی ترجیح میدهند .شرایان ذکرر اسرت کره در اذهران و بیرنش
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دانشجویان ،هر کدام از این هویتها لزوماًًَ در تقابل با یکدیگر تعری

نشدهانرد و در تعامرل برا

هم و به نحو مکمل ،هویت اجتماعی دانشجویان را شکل میدهند .این موضوع ،بیرانگر ماهیرت
روابط اجتماعی در جامعه معاصر است که با گسترش و تعمیرق فنراوریهرای نروین ارتبراطی و
اطالعاتی ،روابط اجتماعی در سطوح درون جامعهای ،جامعهای و فراجامعهای ،خصلتی متکثرر و
پویا یافته و در نتیجه ،هویتهای اجتماعی نیز پیچیده ،سیا  ،متنروع و چندگانره شردهانرد .ایرن
هویتها در تعامل با یکدیگر قرار دارند و با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتمراعی مختلر ،
سطحی از هویت اجتماعی ،شکل غالب یافته و فرد بر اسراس آن ،خرود را بره دیگرران معرفری
میکند و در قبا آن ،احساس تعهد و تعلق میکند که ایرن وضرعیت ،بره معنری نفری و نادیرده
گرفتن سایر هویتهای اجتماعی فرد نیست.
همچنین یافتههای پژوهش ،مؤید این واقعیت است که در قریب به اتفاق دانشجویان ،میرزان
استفاده از اینترنت و دسترسی به آن ،متوسط و بات است .عالوه بر این ،مصررف کاتهرای نروین
فرهنگی در حدود دوسوم از دانشرجویان ،متوسرط و زیراد اسرت .از ایرن رو ،میرزان اسرتفاده از
اینترنرت بره عنروان برآینردی از میرزان دسترسری و مصررف اینترنرت ،در حردود  70درصررد از
دانشجویان ،متوسط و در  25/8درصد آنها ،زیاد است .بنابراین ،حدود یرکسروم دانشرجویان را
میتوان کاربر حرفهای محسوب کرد.
براساس یافتههای پژوهش ،متغیر استفاده از اینترنت ،تأثیر دوگانهای بر انواع هویت اجتماعی
دانشجویان دارد ،به طوری که با افزایش دسترسی به اینترنت و استفاده از آن و نیز رشد سرابقه و
نوع مصرف (داشتن وبال  ،عضویت در سایتها ،چت کرردن ،دوسرتابی مجرازی ،سرایتهرای
سرگرمی ،دریافت اخبار علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتمراعی ،عضرویت دراجتماعرات مجرازی،
نشر افکار وعقاید ،ارتباط با سایر ملل) ،به دلیل تعدیل بینش ،و ارتقا و بسرط جهرتگیرریهرای
شناختی ،عاطفی و عملی ،از شدت خاصگراییهای محلی کاسته مریشرود و هویرت اجتمراعی
دانشجویان در سطوح ملی و فراملی ،بسط و تقویت میگردد و همدلی و همراهی با هویتهرای
اجتماعی عام نیز افزایش مییابد .یافتههای مذکور ،اهمیت دیدگاههای نظری معاصر را بره ویرژه
دیدگاه گیدنز ،تامپسون ،رابرتسون و تاملینسون دربراره ترأثیر فرراوان رسرانههرا و فنراوریهرای
ارتباطی منطقهزدا ،به عنوان وجه سختافزاری جهانیشدن در بازاندیشی در هویتهای فرردی و
اجتماعی و بسط مرزبندیهای هویتی نشان میدهد .از ایرن رو ،در نترایج پرژوهش شراهد ایرن
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واقعیت هستیم که با افزایش اسرتفاده از رسرانههرای نروین ارتبراطی ،سرطوح هویرت اجتمراعی
دانشجویان ،مورد جرح و تعدیل قرار میگیرد.
یافته های پژوهش حاضر ،برا نترایج پرژوهشهرای تجربری ذکرایی و خطیبری ( ،)1385گرل
محمدی ( )1386و جونز و اسمت ( )2001درباره بازاندیشی در هویتهرای اجتمراعی ،ارتقرای
گفت و گو و آگاهی بینفرهنگی و گذار از هویتهای محدود به هویتهای عام سازگار است و
با یافتههای پژوهش حافظنیا و همکاران ( )1385درباره اهمیت یافتن نشانگرهای هویت فروملی
در فضای مجازی تقابل دارد .بر اساس یافترههرای پرژوهش حاضرر ،اسرتفاده از اینترنرت ،ترأثیر
تعدیلکنندهای بر خاصگراییهای فرهنگی و قومی دارد .ظاهراً تأثیر تعردیلکننرده اینترنرت ،ترا
حدودی ناشی از تأثیرگذاری بافت و محیط دانشگاه ،به مثابه یکی از نهادهای اجتماعی مردرن و
یکی از کارگزاران محوری جامعهپذیری ثانویه بر بینش و تعلق اجتمراعی دانشرجویان اسرت .در
واقع ،با ورود افراد به دانشگاه و مهیا شدن بسترها و امکان افزایش آگاهیهای بینفرهنگری و در
نتیجه ،تعامل بینفرهنگی در قالب عضویت و حضرور دانشرجویان در تشرکلهرا و کرانونهرای
سیاسی ،فرهنگی و علمی ،جهتگیریهای شناختی ،عاطفی و عملی دانشرجویان مرورد جررح و
تعدیل قرار میگیرد .عالوه بر این ،دایره خودی بسط مییابد و به قو کویسرتو ،1همبسرتگی برا
خودیها به همبستگی با همه تسری مییابد و برادری قومی و قبیلهای ،جای خود را به بررادری
با همه میدهد .بنابراین ،محیط دانشگاه طوری است که در آن افررادی از قومیرتهرا و مرذاهب
مختلرر  ،در محیطرری عرراری از زر و زور و تزویررز ،امکرران بازاندیشرری را در دیرردگاههررا و
دلبستگیهای اجتماعی یافته و به تمرین همفهمی ،همدلی ،مدارا و نوعدوستی مریپردازنرد و برا
مجهز شدن به مهرارتهرای اجتمراعی و عملری تزم بررای ورود بره دنیرای واقعری و مجرازی،
جنبههای آسیبزای دنیای مجازی نیز تا حدودی کاهش مییابد و کنتر میشود.
تحلیل واریانر متغیرهای زمینهای با انواع هویتهای اجتماعی ،بیانگر معنادار برودن تفراوت
انواع هویت اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینهای است .تفاوتهرای مشراهده شرده برر اسراس
آزمون  Fو سطح معناداری نشان میدهد که میان هویتهای قومی و ملی دانشجویان با جنسریت
رابطه معناداری وجود دارد .در حالی که ،این رابطه برای هویت جهانی معنادار نیسرت .وضرعیت
مذکور ،مؤید این واقعیت است که هویت اجتماعی دانشجویان ،عالوه بر تأثیرپذیری از شرایط و
1. Kivisto
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بافت اجتماعی ،تحت تأثیر دیدگاههای زیستی -روانی و روانشرناختی نیرز اسرت و از ایرن رو،
جنبههای انتسابی و اکتسابی دارد .عالوه بر ایرن ،نترایج پرژوهش حاضرر ،بیرانگر معنرادار برودن
تفاوت شاخص هویتهای قومی و ملی دانشجویان ،بر حسب نوع مذهب افراد نمونه است .این
وضعیت را میتوان بر اساس مبانی نظری پژوهش حاضر ،در قالب پیوند ارگانیک ملیت و دیرن،
به مثابه جنبه محوری هویت ملی ،قومی و ماهیت سکوتر فرهن

و هویت جهانوطنانره توجیره

کرد .همچنین ،میانگین هویت قومی در بین دانشجویان کارشناسی ،بیشرتر از دانشرجویان مقطرع
کارشناسی ارشد است؛ در حالی کره میرانگین هویرتهرای ملری و جهرانی در برین دانشرجویان
کارشناسی ارشد ،بیشتر بوده و رشد فراوانی یافته است .تفراوتهرای مشراهده شرده برر اسراس
آزمون  Fو سطح معناداری نشان میدهرد کره میران انرواع هویرت اجتمراعی و مقطرع تحصریلی
دانشجویان ،رابطه معناداری وجود دارد .وجرود ایرن وضرعیت ،مؤیرد ترأثیر فرراوان تحصریالت
دانشگاهی و موفقیت نسبی دانشگاه در تقویت همگرایی ملی در بافت چندفرهن گررای جامعره
ایرانی است .یافته مذکور ،مؤید یافته پیمایش جونز و اسمت ( )2001دربراره وجرود همبسرتگی
مستقیم بین میزان تحصیالت و مهارتهای شناختی افراد با بسط و تعمیم هویت اجتماعی است.
ریچارد مونچ نیز در کتاب "فهم مدرنیته" بیان کرده است که یکی از امکانات بسریار مهرم بررای
فرد به منظور تقویرت هویرت عرام ،دسترسری بره فرصرتهرای آموزشری اسرت .دسترسری بره
فرصتهای آموزشی ،برای فرد امکان جهش را در سوگیریهای ارزشی از خاص به عام مهیا می
کند؛ همچنین احساس عضویت فرد را در اجتماعی گستردهترر تلقرین مریکنرد و بره وی اجرازه
میدهد تا احساس تعلق و تعهد خود را به آن تعمیم دهد و آن را تقویت کند .در سطح کالن نیز
رسانهها با ارسا و ترویج پیام خود از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی ،بره همگرن کرردن
هویتهای گوناگون میپردازند و هویت عام را تقویت میکنند (.)Munch 1988, 125
یافتههای تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهند که برا کنترر آمراری سرایر متغیرهرای مسرتقل،
بیشترین ضریب تعیین در میان متغیرهای مستقل و هویت قومی ،بره متغیرر مقطرع تحصریلی برا
 0/149و کمترین ضریب تعیین ،به متغیر مذهب  0/031مربوط است .در مورد هویرت ملری نیرز
بیشترین ضریب تعیین ،به متغیر بکارگیری اینترنت  0/2و کمترین ضریب تعیین به متغیر مرذهب
 0/07مربوط است .همچنین با کنتر آماری سایر متغیرهای مستقل ،بیشرترین ضرریب تعیرین در
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میان متغیرهای مستقل و هویت جهانی ،به متغیرر بکرارگیری اینترنرت  0/32و کمتررین ضرریب
تعیین به متغیر تحصیالت  0/12مربوط است.
نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر تأثیر استفاده از اینترنت به مثابه شاخص اصلی حضور و تجربره
فضای مجازی بر هویت اجتماعی در سطوح قومی ،ملی و جهانوطنانه است؛ بره طروری کره برا
ورود افرادی از اقوام مختل

ایرانی به دانشگاه و مهیا شدن بسترها و موقعیتهای تجربه حضور

در فضای مجازی از طریق بکارگیری اینترنت ،با در دسرترس قررار دادن دیگرریهرای متنروع و
متعدد دور و نزدیک و فراهم کردن امکان تعامل مجازی و نیز واقعی با آنهرا ،بررای دانشرجویان
اقوام مختل  ،امکان شناخت بهتر خود و دیگران فراهم میشرود .شرناختی کره دسرتیابی بره آن،
بدون تعامل گسترده با دیگریهای متفاوت بسیار دشوار اسرت .حضرور در فضرای مجرازی بره
عنوان فضایی متکثر ،پذیرش تفاوتها ،انطباق با تفاوتها و نسربیگرایری را تسرهیل و تقویرت
میکند و مقاومت آنها را در برابر دیگری و جهان وی کاهش میدهد .بنابراین ،فناوریهای نوین
ارتباطی و اطالعاتی ،بهویژه اینترنت به مثابه جنبه سختافزاری جهانی شدن ،باید فرصرتی بررای
تعدیل خاصگراییهای فرهنگی و اجتماعی ،گذار از محلیگرایی و تقویت عرامگرایری در نظرر
گرفته شود .البته باید توجه کرد که تأثیرها و تغییرات مذکور ،با توجره بره میرزان مصررف ،نروع
مصرف اینترنت ،ساختارهای ذهنی و عینی موجود در جهان واقعی دانشرجویان کراربر اینترنرت،
عوامل متعدد و ناگفته دیگر ،به لحا کمیت و کیفیت بسیار متفاوت است.
وجود رابطه مستقیم و معنادار عامگرایی هویتی در سطح ملی و جهرانوطنری ،برا اسرتفاده از
اینترنت ،بیانگر ناگزیر بودن روند جهانی شدن و نفوذ آن با سرعت شگفتآور در همه جنبرههرا
است .از این رو ،به جای اتخاذ نگاه سلبی و تهدیدآمیز به فناوریها و رسانههای ارتباطی جدید،
توصیه میشود تا از ظرفیتها و قابلیتهای متنروع و بریشرمار آن ،بررای تقویرت مخررجهرای
مشترک هویتهای مذکور در حوزه ارزشهای واتی انسانی و اخالقی ،به بهتررین نحرو ممکرن
استفاده شود.
با توجه به تفاوتپذیری میانگین هویتهای قومی ،ملی و جهانوطنانه در میران دانشرجویان
اقوام ایرانی ،برگزاری سمینارها ،میزگردها ،اردوهای سیاحتی ،کارگاههای علمی و نیرز برگرزاری
جشنواره فرهن

اقوام در دانشگاه ها به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهن هرای مختلر

ایران زمین و تقویت هر چه بیشتر هویت ملی در کنار هویتهای اجتماعی دیگر نیز تزم است.
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نشریههای دانشجویی در زمره رسانههای مهم توسعه فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشرگاه
محسوب میشود .بنابراین ،در وهله او نشریههای دانشجویی را باید به مثابه بستر و فرصتی در
نظر گرفت که از طریق آن ،سرمایههای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و نیز تعهرد اجتمراعی و
تعلقات جمعی عام در دانشجویان ارتقا و پرورش یابد .از ایرن رو ،ابتنرای برنامرههرای معاونرت
فرهنگی در دانشگاهها در فرایند تقویت فعالیرتهرای فرهنگری در قالرب کرانونهرای فرهنگری،
انجمنهای علمی و نشریههای دانشجویی ،گامی اساسی برای تعدیل خاصگراییهای اجتمراعی
و فرهنگی و تکوین و تقویت زیرساختهای معرفتری و فرهنگری تزم بررای مواجره منطقری و
عالمانه با فناوریهای ارتباطی و اطالعراتی جدیرد و کراهش جنبرههرای آسریبزای اجتماعرات
مجازی است.
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