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هویت اجتماعی واینترنت 

3، هاشم آرام2رسول خادم، 1دکتر فرزاد نوابخش

چکیده
، می باشدیابی دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و استقاللهویت اجتماعی بیش از هر گروهی براي جوانان به

در جهان و از جمله کشور ما، گسترش روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوي نشدنی هاي انکارساز است. در این زمینه یکی از پدیدهمسئله
هاي ارتباطی و رشد اي، گسترش راهاي ماهوارهههاي اطالعاتی ارتباطی و شبکهبه نظر می رسد که گسترش فناوريجوانان است.

ها و ها و نگرشاي در ارزشتند که به تغییرات عمدههاي اخیري هسهاي مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیدهها و کلوپنتکافی
این تحقیق با این فرض جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.براي ویژه هاي زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، بهشیوه

روش تحقیق پیمایش و ابزار استفاده ع دارد.بررسی و شناخت این موضودر که اینترنت بر تمام ابعاد هویتی جوانان تأثیرگذار است، سعی 
364سال شهر خلخال، بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه اي به میزان 29تا 15شده پرسشنامه بوده که جهت مطالعه جوانان پسر بین 

در سطح آمار نفر با توجه به شیوه نمونه گیري خوشه اي انتخاب شد. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات بدست آمده 
میزان یافته ها نشان می دهداستنباطی(آزمون فرضیات) با توجه به آماره هاي متناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت پذیرفته است.

ت استفاده از اینترنت بر ابعاد هویتی(هویت فردي، هویت گروهی، هویت ملی و هویت خانوادگی) اثر می گذارد و تنها اثر معنی داري بر هوی
رفتن الدینی ندارد. همچنین پایگاه اجتماعی  و اقتصادي استفاده کنندگان از اینترنت بر هویت فردي، هویت خانوادگی اثر می گذارد و با

پایگاه موجب باالرفتن حس تعلقات فردي و خانوادگی می شود و بالعکس باال رفتن پایگاه موجب پایین آمدن تعلقات دینی و جنسیتی می 
ج کلی این تحقیق نشان می دهد استفاده از اینترنت تعلقات فردي (هویت فردي) جوانان را تقویت می کند و در مقابل تعلقات شود. نتای

خانوادگی، گروهی و ملی) را تضعیف می کند و این امر به منزله یک مسأله اجتماعی است که زمینه ساز بحران هویتی جمعی(هویت 
جوانان می شود.
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بیان مسئله
یافت و مکان و سرزمین با تقویت ملی، هویت میها و ساختارهاي درونجوامع پیش از مدرن فرد به واسطه قدرت و اقتدار سنتدر

بودن، از ساخت، بلکه با تأمین نیاز به تداوم داشتن و پایدارتر میتنها آسانسازي را نهمرزهاي طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، هویت
شدن،و جهانی(مدرنیته)گیري، رشد و گسترش تجدد. اما با شکلمی رفتشمار م در تأمین هویت بهاین لحاظ هم منبعی مه

ها و ساختارهاي داخلی) و فضا ، سنت(سرزمیناي نوین ارتباطی، روند گسست مکانهآور فناوريواسطه اقتدار و پیشرفت شگفتبه
کند. بدین ترتیب امر اجتماعی با مکان و سرزمین معین را بیش از پیش پاره میدهندة فضاي هاي پیوندبخشد و رشتهرا شتاب می

گونه که فضا یابد. در این فرآیند، همانیابد و در فضاي بسیار فراخ، گسترش میاجتماعی از دایرة تنگ و محدود مکان رهایی می
تواند در شود که دیگر نمین فرایند، زمان چنان فشرده میبرد. تحت تأثیر ایکند، زمان نیز تداوم را از بین میر را نابود میبست

شود و ساز نابود میهاي معنابخش و هویتهاي انحصاري و تداومنظم سنتی مبتنی بر مکانیابی خاص قرار بگیرد وخدمت هویت
).133ـ119: 1387(گیدنز، آیدو عدم انسجام اجتماعی پیش میزمینه بحران هویت، از خود بیگانگی 

در آغاز هزاره سوم، ،به منزله یکی از مهمترین دستاوردهاي انقالب ارتباطی ـ اطالعاتی،ینترنت و ارتباطات کامپیوتري مبتنی بر آنا
ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعامالت اجتماعی شده است. تاکنون حضور فیزیکی، وجه ممیزه تعامل و 

در ارتباطات کامپیوتري، طرفین رابطه بدون اینکه همدیگر را ببینند در فضایی به اصطالح مجازي، با شد، ولیرابطه محسوب می
هم بر هویت اجتماعی تأثیر دارد: یکی اینکه با دراینترنت از طریق دو ویژگی که دارد. پردازندتر به تعامل میسبتاً کماي نهزینه

گذارد هاي اجتماعی میبیشترین تأثیر را بر هویت،ییر در برجستگی تشابه و تفاوتشکستن مرزهاي مرسوم گروهی و متعاقب آن تغ
معناي پنهان داشتن هویت که در ارتباطات کامپیوتري امري ممکن و معمول است، به روشنی و دیگر آنکه گمنامی و یا جعل نام به
). 1390؛ محسنی تبریزي و هاشمی، 1381وران، (دمعناي هویت اجتماعی تأثیر داردو اهمیت مرزبندي گروهی و در نتیجه

دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و براي جوانان به،اما هویت اجتماعی بیش از هر گروهی
گسترش نشدنی در جهان و از جمله کشور ما، هاي انکارساز است. در این زمینه یکی از پدیدهباشد، مسئلهیابی میاستقالل

دهد که بیشتر استفاده کنندگان نشان می)1387(نه نتیجه تحقیق بیابانگردروزافزون کاربرد کامپیوتر از سوي جوانان است. در این زمی
درصد به منظور 30هاي اینترنتی، درصد براي بازي28روم، درصد آنان به خاطر حضور در چت35از اینترنت جوانان هستند و 

؛ نوابخش و 158: 1390(اکبري و اکبري، هاي جهانی هستندل جستجو در شبکهدرصد نیز به دلی25رونیکی و چک کردن پست الکت
). 1391همکاران، 

5/28دهد که بالغ بر مخابراتی کشور نشان میها از وضعیت شبکهآخرین بررسی)1391(هاي خبرگزاري مهر در سالق گزارشطب
ي ارائه دانشگاه نیز از طریق فیبر نوري به اینترنت دسترسی دارند. همچنین در زمینه334میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد و 

و تعداد کاربران اینترنت نیز با محاسبه کاربران اینترنت شهر متصل به شبکه دیتا شده 1154خدمات اینترنتی باید گفت که 
همچنین در آمار متناقض دیگري ). 18/2/91(خبرگزاري مهر شودمیلیون نفر تخمین زده می5/28آپ و پرسرعت حدود سرعت دایلکم

77درصد جمعیت 43ر که معادل هزار کارب200میلیون و 33ها و آمار اینترنت ذکر شده است که ایران با داشتن از سازمان داده
که میلیونی ایران هستند مقام سیزدهم تعداد کاربران اینترنتی در جهان را به خود اختصاص داتده است و جزو بیست کشوري است 

).1390(مرادي، کاربران اینترنتی زیادي دارند
هاي مختلف، پردازش یري، مهارت تعامل با فرهنگهاي مختلف یادگتواند به رشد مهارتاین اقبال به اینترنت از سوي جوانان می

بخشیدن به هویت شخصی خود، هاي فرد براي فعلیتکارگیري آن در قلمروهاي زندگی و اجتماعی، گسترش ظرفیتدانش و به
در جامعه، هاي هویتیاز سوي دیگر به تنشوهاي نوین منجر شودها، تحکم پیوندها و انسجام اجتماعی و خلق هویتسامان ذهنیت

هاي هر حال باید از اندیشهتقویت هویت فرهنگ متقابل، بیگانگی و عدم توانایی در ایجاد ارتباط با واقعیت دامن بزند. به
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39/اینترنت و هویت اجتماعی

خصوص در کشورمان و در شهر خلخال جبرگرایانه و منفی دور کرد و در این میان آنچه اهمیت دارد، نحوة استفاده از اینترنت به
گیري کنشگران و افرادي بستگی دارد که هاي فکري و قابلیت تصمیمبودن آن به ظرفیتبودن آن یا مضرو بالندهباشد و مفید می

کنند. شهر خلخال نیز از جمله مناطقی است که در معرض تغییرات قرار گرفته است. دهی و پردازش میاطالعات دریافتی را سامان
هاي هاي نوین ارتباطی و اینترنت در آن گسترش یافته است و فناوريشهر خلخال نیز جزء مناطقی است که استفاده از فناوري

هاي مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از ها و کلوپنتهاي ارتباطی و رشد کافیاي، گسترش راههاي ماهوارهاطالعاتی و شبکه
طح شهر مشهودند. در این زمینه مطابق آمارهاي مخابرات و شرکت هاي سرویس دهنده خدمات هاي اخیري هستند که در سپدیده

کنند، استفاده می"سیم وایرلس بی"نفر 100، "اي دي اس ال"نفر از خدمات اینترنت پرسرعت 2000اینترنت شهر خلخال حدود 
ها بیش از اینترنت پرسرعت باشد. همچنین تعداد نی تعداد آنبیکنند که پیشاستفاده می"دایل آپ"بقیه افراد از خدمات اینترنتی 

در سطح شهر فعالیت "آي اس پی"مرکز خدمات اینترنتی و پشتیبانی 5نت، مرکز گیم6نت، مرکز ارائه خدمات اینترنتی کافی10
هاي زندگی و تغییرات و شیوهها هاي جدید و نگرشاي را در خلق ارزشرسد تغییرات عمدهنظر میکنند. این تحوالت بهمی

شود، اینست که استفاده از اینترنت چه تأثیراتی بر ابعاد کرده باشد. سؤالی که در این شرایط مطرح میایجاد ویژه جوانان هویتی به
مختلف هویت اجتماعی جوانان برجاي گذاشته است. 

ها و نتهاي ارتباطی و رشد کافیاي، گسترش راهماهوارهاي هاي اطالعاتی ارتباطی و شبکهبه نظر می رسد که گسترش فناوري
ها و ها و نگرشاي در ارزشهاي اخیري هستند که به تغییرات عمدههاي مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیدهکلوپ

با توجه به اهمیت باشد.ویژه جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کردههاي زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، بهشیوه
؟شهر خلخال تاثیر داردآیا اینترنت بر هویت اجتماعی جوانان موضوع سوال اصلی این تحقیق عبارت است از؛

اهداف تحقیق
بررسی وضعیت هویت اجتماعی جوانان شهر خلخال
 تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی جوانان شهر خلخالبررسی

ات نظريظمالح
ها، تار عنکبوت الکترونیک، فضاي مجازي، فضاي ها و اهمیت آن از مفاهیمی مانند شبکه شبکهاینترنت و بیان ویژگیدر توصیف 

ها متفاوت است همه در این نکته توافق دارند که اینترنت انقالبی با همان سیبرنتیک و . . . نیز استفاده شده است. اما اگر نامگذاري
را نادیده بگیرد. اینترنت تواند در جهان معاصر موجودیت آنلویزیون است و هیچ کس نمیدرجه از اهمیت چاپ، تلفن و ت

هاي اطالعاتی در مقام اول قرار ها ایجاد کرده است. و به این اعتبار در گروه بزرگراههاي متعددي را در دنیاي رسانهالعملعکس
(محسنی، فرهنگ در مفهوم عام آن بوده استمنشأ تغییراتی در قلمروتلقی شده است و » شدن جامعهانفورماتیکی«گرفته است و غول 

1380 :72 .(
کنند و در جهت عرضه واحدي استفاده مینامه) (مقاولهاي است که مجموعه پروتکلان شبکهاینترنت گروهی متشکل از هزار

توان یک سیستم (نظام) شناسی مینظر جامعهمجموعه اطالعاتی واحدي به کاربران یا مشتریان خود مشارکت دارند. اینترنت را از
اي که از عناصر اصلی سیستم اینترنت یعنی تولیدکنندگان جامعه» الکترونیکجامعه«دانست و یا به تعبیري دیگر مدخلی بر 

نست که تعداد تشکیل شده است. نکته مهم ای(کاربران) کنندگانو مصرفها) کننده(توزیعهاهاي مرتبط) واسطهها یا شبکه(سایت
اي که شود. جامعهشهروندان این جامعه بدون گذرنامه الکترونیک نیز همواره رو به افزایش است و جمعیت آن هر ساله دو برابر می

ترین شبکه کامپیوتري جهان است و اهمیتترین و باپذیر هم نیست. اینترنت یک بانک اطالعاتی نیست، بلکه گستردهسرشماري
هاي اطالعاتی ربع اول قرن بیست و یکم باشد. اینترنت در حکم مخزنی از اطالعات خوب و بد، ي اولیه از بزرگراهاشاید نمونه

هاي تواند تلقی شود. البته مسأله در این است که مرزهاي میان این صفات دوگانه را جامعهزشت و زیبا، اخالقی و غیراخالقی می
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توان با دیگران رابطه برقرار کرد، از اطالعات علمی، فنی، سیاسی، ادبی، شبکه اینترنت میمختلف چگونه تعریف کنند. با اتصال به 
ها نفوذ کرد، فیلم یا نوار ویدئویی مورد عالقه خود را تماشا ترین کتابمند شد. به درون اوراق غیرقابل دسترستاریخی و . . . بهره

هاي هاي رادیو و تلویزیونی مورد عالقه استفاده کرد، فعالیتال کرد، از برنامهکرد، براي عدة زیادي در زمان بسیار کوتاه نامه ارس
هاي بزرگ کاالهاي مورد عالقه را خرید، هاي مختلف پرداخت، از فروشگاهعلمی و پژوهشی انجام داد، به آموزش خود در رشته

ها متجلی شده بود یعنی آنچه که در بسیاري از افسانهعملیات گوناگون بانکی را انجام داد و . . . و خالصه رویاي قدیمی بشر را 
هاي غولنامیده بودند، کم و بیش تحقق بخشید. در جامعه جدید اینترنت جاي» االرضطی«پیشتر در علوم غریبه در کشور خود ما 

(همان).اي را گرفته استافسانه
اي که در اینترنت وجود دارد ت. به زعم سلنو ویژگی عمدهاینترنت پدیدة شگفت قرن، انقالب مهمی در ارتباطات پدید آورده اس

سازد. مانند شود، تعامل است. اینترنت مانند صنعت چاپ امکان ایجاد اطالعات را براي عموم فراهم میها دیده نمیو در سایر رسانه
آورد، مانند سینما وجود میآموزي را بهسازد، مانند کتاب و نشریات، امکان یادگیري و خودپذیر میتلفن تبادل اطالعات را امکان

دهد. اما ویژگی عمده آن در داشتن طور همزمان نیز انجام میآورد و کلیه این کارها را بهو تلویزیون امکان سرگرمی را فراهم می
). 1387، ؛ آذین و پیرمحمدي1389(نوابخش و دیگران، شودکردن ارتباطات میه سبب شخصیبازخورد و قابلیت تعامل است ک

هاي انسانی، داراي طرفداران و مخالفان خاص خود است که اینترنت نیز از نظر کارکردها، اثرات و پیامدها، همانند دیگر نوآوري
هاي افراد در برابر اینترنت، از سه گیريآورند. فیلیپ برتون در بحث از موضعهر کدام براي اثبات دیدگاه خود دالیل خاصی می

گوید طرفداران مطلق، شیفته برد: طرفداران مطلق، مخالفان شدید و طرفداران کاربرد منطقی اینترنت. برتون میام میدسته افراد ن
آورد، هاي آن هستند و معتقدند که اینترنت از طریق امکاناتی که در حوزه اطالعات و ارتباطات انسانی فراهم میاینترنت و قابلیت

ها، همچون پیر لوي، به واسطه اینترنت تکامل جهانی انشهر انسانی کمک کند. از نظر برخی از آنتواند به پدیدار شدن یک آرممی
و فرهنگی به اوج خود خواهد رسید و هر نوع محدودیتی که در این زمینه در طول تاریخ وجود داشته است از میان برداشته خواهد 

زودي هر کدام از ما ترین شیفتگان اینترنت، نوید بلندمدت اینترنت اینست که بهبه گفته افراطی).1387فرد، (ساروخانی و باباییشد
). 7: 1383(دریفوس، هایی که بدنمان بر ما تحمیل کرده فراتر رویمتوانیم از محدودیتمی

هاي مذهبی، یا الاقل نترنت بر ارزشگوید: مخالفان اینترنت اساساً از مخالفان تکنولوژي هستند که در ضدیتشان با ایبرتون می
ها توان به متفکرانی همچون ژاك الول اشاره کرد که به نقد بنیادي تکنولوژيها، تأکید دارند. در این زمینه میتأویلی از این ارزش

ند؛ دنیایی که کدست زده است. ساموئل تریگانو نیز از صاحبنظرانی است که با دنیاي یکدست و یگانه دهکدة جهانی مخالفت می
کنند. طرفداران کاربرد گیرد که کادرهاي عملی هویت انسان را نامطمئن میهاي اطالعاتی و اقتصادي شکل میدر خالل جریان

هاي انسانی هستند. در این منطقی اینترنت خواهان انسانی شدن تکنولوژي و مخالف افراط و تفریط در رویارویی با هر نوع فراورده
هاي ارتباطی از یک موضع مذهبی الهام گرفته است. از نظر ن به یواك آرساك اشاره کرد که در رویارویی با رسانهتوازمینه می

عنوان کند که حوزة معنا، بهآرساك، انفورماتیک با حوزه معنا ارتباط دارد. بر همین اساس، گرایش مذهبی وي به سختی تحمل می
گرایانه ها قرار گیرد. براي این گروه که داراي تمایالت انسانتحت سیطرة تکنولوژياي که به دنیاي روحانی تعلق دارد،حوزه

اندازي دیگر، این گروه طرفدار کنترل و تنظیم اینترنت از جمله تنظیم هستند، انسان در مرکز هستی قرار دارد و نه تکنیک. در چشم
؛ 1387فرد، (ساروخانی و باباییومرجی و قانون جنگل نشودهرجا بیقضایی و قانونی آن هستند. براي اینکه آزادي ارتباط مترادف ب

). 1389حاجیانی و فوالدي سپهر، 
توان از جیمز اسلوین اشاره کرد. به گفته اسلوین، امکان مشارکت آگاهانه، عمومیت بخشیدن از طرفداران این رویکرد، همچنین می

طریق امکاناتی همچون گپ اینترنتی و پست الکترونیک یا ایمیل، بیشتر از به یک ایده و اثرگذاري بر دیگران در اینترنت، از
هاي ارتباطی است. به نظر او اینترنت همانند یک سوپر مارکت است که به کاربران امکان گزینش از میان محصوالت فکري رسانه
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41/اینترنت و هویت اجتماعی

المللی در زمان گوید: روابط فرهنگی بینه میکریدي در این زمین). 163ـ162: 1380(اسلوین، آوردفرهنگی گوناگون را فراهم میو 
رسد؛ از اینترو جریان سوي جهانی صنعتی باشد، بیشتر شبیه به یک گفتگو به نظر میگفتار اجباري بهمعاصر بیش از آنکه یک تک
سازي فرهنگی، بلکه با یکسانهاي مربوط به امپریالیسم فرهنگی، استانداردسازي یاالمللی را نه با نظریهپیچیده ارتباطات فرهنگی بین

از نظر امري و بیتز به لحاظ هویتی، کاربران ). 1387فرد، (ساروخانی و باباییتوان توصیف و تبیین کردشدن مینظریه جهانی ـ محلی
ها نآشوند که هاي جدید اطالعات باعث میکنند، زیرا تکنولوژيضرورتاً خود را به مرزهاي هویتی و ملی خاص محدود نمی

ها و امکانات ساختار باز اینترنت کامالً یابی و تشخیص اجتماعی، با فرصتهاي خاص ایجاد کنند. این هویتاجتماعات و هویت
(همان).سازدپذیر میهاي مجازي و واقعی را امکاندارد و ایجاد اجتماعهمخوانی و تناسب

تحقیقفرضیه هاي
وجود دارد.معنی داريبین استفاده از اینترنت و هویت فردي جوانان رابطه
 وجود دارد.معنی داريبین استفاده از اینترنت و هویت گروهی جوانان رابطه
 وجود دارد.معنی داريبین استفاده از اینترنت و هویت خانوادگی جوانان رابطه.
وجود دارد.معنی دارين رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت ملی جوانا
 وجود دارد.معنی داريبین استفاده از اینترنت و هویت دینی جوانان رابطه
 وجود دارد.معنی داريبین استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی جوانان رابطه
 وجود دارد.نی داريمعبین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي استفاده کنندگان از اینترنت و هویت اجتماعی آنان رابطه

روش تحقیق 
باشد و چون این پژوهش به بررسی جامعه شناختی  تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی می

به باشد. پردازد، بنابراین طرح تحقیق در این پژوهش از نوع مقطعی میمی92سال پسر شهرستان خلخال در سال 29ـ15جوانان 
هاي کمی، پرسشنامه آوري دادهها در جمعترین پرسشنامهها، از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. رایجمنظور گردآوري داده

نحوه و ساخته استفاده شده تنظیم یا محققباشند. در این پژوهش از نوع پرسشنامه خودو پرسشنامه استاندارد شده میمحقق ساخته
سال شهر خلخال بوده که تعداد 29ـ15جامعه آماري شامل کلیه پسران جوان.سشنامه خوداظهاري استاطالعات، پرگردآوري 

بودن هاي جامعه آماري و زیادنفر گزارش شده است. با توجه به ویژگی7149، 1391ها طبق سرشماري نفوس و مسکن سال آن
عنوان حجم نمونه تعیین گردید. عدد فوق بر اساس نفر به364طور متوسط آوري اطالعات بهجمعیت آن، براي انجام تحقیق و جمع

=گردد: صورت زیر تعیین میفرمول کوکران به . . .( ) . ( / ) . ( / )( / )(% ) ( / ) . ( / )( / )
N =7149؛ = حجم جمعیت مورد مطالعهn؛ = حجم جمعیت نمونهp =5/0؛ وجود صفت در حجم نمونهq =5/02؛ عدم وجود صفت در حجم نمونهd =

.) ضریب اطمینان96/1(2ي استیودنت2t =t؛ ) درجه اطمینان05/0(2
علت گستردگی حجم جامعه باشد. بهاي میاي چندمرحلهگیري خوشهگیري براي این پژوهش، نمونهترین روش نمونهمناسب

منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز 5اي، شهر خلخال را به اي چندمرحلهگیري خوشهروش نمونهآماري بر اساس 
صورت خوشه مشخص و هایی بهبعدي بلوكهاي به صورت خوشه مشخص نمودیم و در مرحلهتقسیم و در مرحلۀ بعدي محله

جهت ها نمودیم. گیري تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونهمونهسپس در درون هر بلوك چندین خانوار انتخاب و سپس با روش ن
خبره قرار و صاحبنظراناساتیدسشنامه تهیه شده در اختیار هاي پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده شده و پرشناسایی اعتبار شاخص

براي محاسبه هماهنگی درونی ابزار وها، دلیل روشنی براي اعتبار این پرسشنامه است. ها در مورد شاخصگرفت و وفاق آن
ها و طراحی مقدماتی گیري، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدین طریق که پس از تهیه و تدوین شاخصاندازه

سال پسر شهر خلخال 29ـ15نفري از جوانان 30جام گرفت. این مطالعه مقدماتی روي یک نمونه پرسشنامه، مطالعه مقدماتی ان
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/42

، آلفاي کرونباخ براي متغیر spssافزار صورت گرفت و بعد از استخراج نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آن در نرم
دست آمد:  ابعاد هویت اجتماعی به صورت زیر به

ضریب آلفاي کرونباخ ابعاد هویت اجتماعی:1جدول
آلفاشاخصآلفاشاخص

82/0هویت دینی86/0هویت فردي

67/0هویت جنسیتی81/0هویت گروهی

77/0آلفاي کلی65/0هویت خانوادگی

82/0هویت ملی

باشد. با توجه به جدول باال سؤاالت پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار می
)آمار استنباطی(هاي تحقیقیافته 

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت فردي جوانان رابطه وجود دارد.1فرضیه 
داري بین دو متغیر وجود دارد. با این فرض صفر رد شده و رابطه معنیباشد بنابرمی452/0ضریب اتا برابر 2با توجه به جدول شماره 

داري وجود کنند اختالف معنیتوان گفت میانگین هویت فردي جوانان آیا بین افرادي که از اینترنت استفاده میمستقل میtکمک آزمون 
دارد یا خیر؟

بررسی رابطه متغیر استفاده از اینترنت و هویت فردي جوانان:2دولج
ضریب اتاتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364452/0جوانانهویت فردي استفاده از اینترنت

و براي افرادي 1/3کنند برابر شود میانگین متغیر هویت فردي براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می3با توجه به جدول شماره 
است.68/2کنند برابر که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین:3دول ج
انحراف استانداردمیانگین

1007/3372/0کنندمیاستفاده 
68/2442/0کننداستفاده نمی

کنند و افرادي که از اینترنت استفاده به بررسی آزمون میانگین هویت فردي به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می4جدول شماره 
05/0) کمتر از 000/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، مینمی

شود. ابراین فرض صفر (برابر واریانس دو جامعه) رد میاست بن
مستقل آماره آزمون و tگردد. در آزمون ها) استفاده میها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابري واریانسدر نتیجه جهت بررسی میانگین

05/0داري کمتر از با توجه به اینکه سطح معنیاست.000/0داري آزمون است. سطح معنی881/351و 652/9درجه آزادي به ترتیب برابر 
داري وجود دارد. کنند تفاوت معنیتوان گفت بین هویت فردي افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95است فرض صفر رد شده و با اطمینان 

کنند.نترنت استفاده نمیکنند میانگین هویت فردیشان بیشتر است از کسانی که از ایافرادي که از اینترنت استفاده می
بررسی آزمون میانگین:4دولج

)Independent sample T-testآزمون برابري میانگین (آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

حد پایینحد باال

48/23000/0652/9362000/0498/0329/0هافرض برابري واریانس
652/9881/351000/0498/0329/0--هافرض عدم برابري واریانس

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت گروهی جوانان رابطه وجود دارد.2فرضیه 
داري بین دو متغیر وجود دارد. با باشد. بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معنیمی816/0ضریب اتا برابر 5با توجه به جدول شماره 

داري وجود کنند اختالف معنیتوان گفت میانگین هویت گروهی جوانان آیا بین افرادي که از اینترنت استفاده میمستقل میtکمک آزمون 
دارد یا خیر؟
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43/اینترنت و هویت اجتماعی

رابطه متغیر استفاده از اینترنت و هویت گروهی جوانانبررسی :5دولج
ضریب اتاتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364816/0هویت گروهی جواناناستفاده از اینترنت

و براي 33/2کنند برابر شود میانگین متغیر هویت گروهی براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می6با توجه به جدول شماره 
است.46/3کنند برابر افرادي که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین:6دولج
انحراف استانداردمیانگین

33/2212/0کننداستفاده می
46/353/0کننداستفاده نمی

کنند و افرادي که از اینترنت استفاده به بررسی آزمون میانگین هویت گروهی به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می7جدول شماره 
05/0) کمتر از 000/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، مینمی

شود. صفر (برابر واریانس دو جامعه) رد میاست بنابراین فرض
مستقل آماره آزمون و tگردد. در آزمون ها) استفاده میها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابري واریانسدر نتیجه جهت بررسی میانگین

05/0داري کمتر از ینکه سطح معنیاست. با توجه به ا000/0داري آزمون است. سطح معنی601/237و - 878/26درجه آزادي به ترتیب برابر 
داري وجود کنند تفاوت معنیتوان گفت بین هویت گروهی افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95است فرض صفر رد شده و با اطمینان 
کنند.فاده میشان بیشتر است از کسانی که از اینترنت استکنند میانگین هویت گروهیدارد. افرادي که از اینترنت استفاده نمی

بررسی آزمون میانگین:7دولج
)Independent sample T-testآزمون برابري میانگین (آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

حد پایینحد باال

-22/1-362000/005/1-125/77000/0878/26هافرض برابري واریانس

-22/1-601/237000/005/1-878/26ــهافرض عدم برابري واریانس

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت خانوادگی جوانان رابطه وجود دارد.3فرضیه 
داري بین دو متغیر وجود باشد بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معنیمی639/0ضریب همبستگی برابر 8با توجه به جدول شماره 

کنند اختالف توان گفت میانگین هویت خانوادگی جوانان آیا بین افرادي که از اینترنت استفاده میمستقل میtدارد. با کمک آزمون
داري وجود دارد یا خیر؟معنی

بررسی متغیر استفاده از اینترنت و هویت خانوادگی جوانان: 8دول ج
ضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364639/0خانوادگی جوانانهویت استفاده از اینترنت

و براي 44/3کنند برابر شود میانگین متغیر هویت خانوادگی براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می9با توجه به جدول شماره 
است.36/3کنند برابر افرادي که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین:9دول ج
انحراف استانداردمیانگین

36/320/0کننداستفاده می
44/3139/0کننداستفاده نمی

کنند و افرادي که از اینترنت به بررسی آزمون میانگین هویت خانوادگی به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می10جدول شماره 
) کمتر از 000/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، میاستفاده نمی

شود. فرض صفر (برابر واریانس دو جامعه) رد میاست بنابراین 05/0
مستقل آماره آزمون و tگردد. در آزمون ها) استفاده میها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابري واریانسدر نتیجه جهت بررسی میانگین

است 05/0داري کمتر از ینکه سطح معنیاست. با توجه به ا000/0داري آزمون است. سطح معنی25/321و 674/0درجه آزادي به ترتیب برابر 
داري وجود دارد. کنند تفاوت معنیتوان گفت بین هویت خانوادگی افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
کنند.استفاده نمیشان کمتر است از کسانی که از اینترنتکنند میانگین هویت خانوادگیافرادي که از اینترنت استفاده می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/44

بررسی آزمون میانگین: 10دولج
)Independent sample T-testآزمون برابري میانگین (آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

حد پایینحد باال
706/36000/0674/4362000/0121/0049/0هافرض برابري واریانس

674/425/321000/0121/0049/0ــهافرض عدم برابري واریانس

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت ملّی جوانان رابطه وجود دارد.4فرضیه 
داري بین دو متغیر وجود باشد. بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معنیمی664/0ضریب همبستگی برابر 11با توجه به جدول شماره 

داري کنند اختالف معنیتوان گفت میانگین هویت ملّی جوانان آیا بین افرادي که از اینترنت استفاده میمستقل میtدارد. با کمک آزمون 
وجود دارد یا خیر؟

طه متغیر استفاده از اینترنت و هویت ملی جوانانبررسی راب: 11دولج
ضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364664/0هویت ملی جواناناستفاده از اینترنت

و براي 68/2کنند برابر شود میانگین متغیر هویت ملی براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می12با توجه به جدول شماره 
است.28/3کنند برابر افرادي که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین: 12دولج
انحراف استانداردمیانگین

68/224/0کننداستفاده می
28/341/0کننداستفاده نمی

کنند و افرادي که از اینترنت استفاده به بررسی آزمون میانگین هویت ملی به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می13جدول شماره 
05/0) کمتر از 000/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، مینمی

شود. فر (برابر واریانس دو جامعه) رد میاست بنابراین فرض ص
مستقل آماره آزمون و tگردد. در آزمون ها) استفاده میها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابري واریانسدر نتیجه جهت بررسی میانگین

05/0داري کمتر از سطح معنیاست. با توجه به اینکه000/0داري آزمون است. سطح معنی62/289و -88/16درجه آزادي به ترتیب برابر 
داري وجود دارد. کنند تفاوت معنیتوان گفت بین هویت ملی افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95است فرض صفر رد شده و با اطمینان 

نند.ککنند میانگین هویت ملیشان بیشتر است از کسانی که از اینترنت استفاده میافرادي که از اینترنت استفاده نمی
بررسی آزمون میانگین:13دولج

)Independent sample T-testآزمون برابري میانگین (آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

حد پایینحد باال
-67/0-362000/053/0-423/61000/088/16هافرض برابري واریانس

-67/0-62/289000/053/0-88/16ــهافرض عدم برابري واریانس

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد.5فرضیه 
علت پایین بودن مقدار ضریب اتا فرض صفر رد نشده و رابطه باشد بهمی013/0ضریب همبستگی برابر 14با توجه به جدول شماره 

توان گفت مستقل میtعبارتی استفاده از اینترنت بر هویت دینی جوانان تأثیري ندارد. با کمک آزمون داري بین دو متغیر وجود ندارد. بهمعنی
داري وجود دارد یا خیر؟کنند اختالف معنیفرادي که از اینترنت استفاده میمیانگین هویت دینی جوانان آیا بین ا

بررسی رابطه متغیر استفاده از اینترنت و هویت دینی جوانان:14دولج
ضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364013/0هویت دینی جواناناستفاده از اینترنت

و براي 696/2کنند برابر شود میانگین متغیر هویت دینی براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می15با توجه به جدول شماره 
است.688/2کنند برابر افرادي که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین: 15دول ج
انحراف استانداردمیانگین

696/2302/0کننداستفاده می
688/228/0کننداستفاده نمی
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45/اینترنت و هویت اجتماعی

کنند و افرادي که از اینترنت استفاده به بررسی آزمون میانگین هویت دینی به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می16جدول شماره 
05/0) بیشتر از 07/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، مینمی

شود. صفر (برابر واریانس دو جامعه) رد نمیاست بنابراین فرض 
مستقل آماره آزمون و درجه tگردد. در آزمون ها) استفاده میها از سطر اول جدول (سطر برابري واریانسدر نتیجه جهت بررسی میانگین

نیست فرض 05/0داري کمتر از نیاست. با توجه به اینکه سطح مع811/0داري آزمون است. سطح معنی362و 24/0آزادي به ترتیب برابر 
کنند کنند و افرادي که از اینترنت استفاده نمیتوان گفت بین هویت دینی افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95صفر رد نشده و با اطمینان 

داري وجود ندارد.تفاوت معنی
بررسی آزمون میانگین:16دولج

)Independent sample T-testمیانگین (آزمون برابري آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

حد پایینحد باال

-3/307/024/0362811/0067/0052/0هافرض برابري واریانس

-24/0958/359811/0067/0052/0ــهافرض عدم برابري واریانس

ـ بین استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی جوانان رابطه وجود دارد.6فرضیه 
داري علت پایین بودن مقدار ضریب اتا فرض صفر رد نشده و رابطه معنیبه.باشدمی008/0ضریب همبستگی 17با توجه به جدول شماره 
توان گفت میانگین مستقل میtعبارتی استفاده از اینترنت بر هویت جنسیتی جوانان تأثیري ندارد. با کمک آزمون بین دو متغیر وجود ندارد. به

داري وجود دارد یا خیر؟کنند اختالف معنییهویت جنسیتی جوانان آیا بین افرادي که از اینترنت استفاده م
بررسی رابطه متغیر استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی جوانان:17دولج

ضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول
364008/0هویت جنسیتی جواناناستفاده از اینترنت

و براي 11/2کنند برابر شود میانگین متغیر هویت جنسیتی براي افرادي که از اینترنت استفاده میمشاهده می18با توجه به جدول شماره 
است.12/2کنند برابر افرادي که از اینترنت استفاده نمی

جدول میانگین:18دول ج
انحراف استانداردمیانگین

11/232/0کننداستفاده می
12/237/0کننداستفاده نمی

کنند و افرادي که از اینترنت به بررسی آزمون میانگین هویت جنسیتی به تفکیک افرادي که از اینترنت استفاده می19جدول شماره 
) کمتر از 000/0داري آزمون (شود با توجه به این که سطح معنیپردازد. ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی میکنند، میاستفاده نمی

شود. ض صفر (برابر واریانس دو جامعه) رد میاست بنابراین فر05/0
مستقل آماره آزمون و tگردد. در آزمون ها) استفاده می(سطر عدم برابري واریانسها از سطر دوم جدولررسی میانگیندر نتیجه جهت ب

05/0داري کمتر از است. با توجه به اینکه سطح معنی882/0داري آزمون است. سطح معنی861/354و - 149/0درجه آزادي به ترتیب برابر 
ادي که از اینترنت کنند و افرتوان گفت بین هویت جنسیتی بین افرادي که از اینترنت استفاده میمی%95نیست فرض صفر رد نشده و با اطمینان 

داري وجود ندارد.کنند تفاوت معنیاستفاده نمی
بررسی آزمون میانگین:19دولج

)Independent sample T-testآزمون برابري میانگین (آزمون برابري واریانس

داريسطح معنیدرجه آزاديtآماره داريسطح معنیFآماره 
%95فاصله اطمینان 

پایینحد حد باال

-362882/0067/0078/0-58/25000/0149/0هافرض برابري واریانس

-861/354882/0067/0078/0-149/0ــهافرض عدم برابري واریانس
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/46

ـ بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و هویت اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.7فرضیه 
20باشند. با توجه به جدول شماره در بررسی فرضیه فوق پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي ترکیب خطی از درآمد، شغل و تحصیالت افراد می

باشد بنابراین می05/0) کمتر از 003/0داري آزمون همبستگی شاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و هویت فردي (مقدار سطح معنی
دهنده آن است که با باال رفتن نشان154/0ي بین هویت فردي و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی مثبت دارارتباط معنی

داري براي آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پایگاه یابد. همچنین سطح معنیسطح پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویت فردي نیز افزایش می
داري بین هویت خانوادگی و پایگاه اقتصادي باشد بنابراین ارتباط معنیمی05/0) کمتر از 032/0متغیر هویت خانوادگی (اجتماعی ـ اقتصادي با 

دهنده آن است که با باال رفتن سطح پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویت خانوادگی نیز نشان112/0ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی مثبت 
) و هویت 000/0داري براي آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي با هویت دینی (عنییابد. سطح مافزایش می

داري داري بین هویت دینی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد و همچنین ارتباط معنیباشد بنابراین ارتباط معنیمی05/0) کمتر از 000/0جنسی (
صادي ـ اجتماعی فرد وجود دارد. با توجه به همبستگی منفی بین دو متغیر هویت دینی و پایگاه اقتصادي ـ بین هویت جنسی و پایگاه اقت

توان گفت با باال رفتن سطح پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد ) می- 274/0) و هویت جنسی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی (-257/0اجتماعی (
یابد.هویت دینی و جنسی کاهش می

بررسی رابطه متغیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و هویت اجتماعی جوانان:20دول ج
داريسطح معنیضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364154/0003/0هویت فرديشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي
646/0-364024/0هویت جمعیشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

364112/0032/0هویت خانوادگیترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصاديشاخص
093/0-364088/0هویت ملیشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي
000/0-364257/0هویت دینیشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي
000/0-364274/0هویت جنسیشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

ـ بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بر میزان استفاده از اینترنت، نوع استفاده کاربردي از اینترنت، طول مدت استفاده از 
اینترنت در شبانه روز، هدف از مراجعه به اینترنت و مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت.

، میزان 146/0تگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت شود میزان همبسمشاهده می21با توجه به جدول شماره 
، میزان همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و طول مدت استفاده 42/0همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و نوع استفاده کاربردي از اینترنت 

و میزان همبستگی پایگاه 3/0ي ـ اجتماعی و هدف از مراجعه به اینترنت ، میزان همبستگی پایگاه اقتصاد352/0از اینترنت در شبانه روز 
باشد. این بدان معنا است که پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بر میزان استفاده می136/0اقتصادي ـ اجتماعی و مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت 

از اینترنت در شبانه روز، هدف از مراجعه به اینترنت و مشارکت و فعالیت در از اینترنت، نوع استفاده کاربردي از اینترنت، طول مدت استفاده 
باشد.محیط اینترنت تأثیرگذار می

نوع استفاده کاربردي از اینترنتتفاده از اینترنت، بررسی ارتباط  متغیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و میزان اس: 21دول ج
ضریب همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اول

364146/0میزان استفاده از اینترنتشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

36442/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

364352/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

3643/0هدف از مراجعه به اینترنتپایگاه اجتماعی ـ اقتصاديشاخص ترکیبی 

364136/0مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتشاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

اي بر طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز، نوع استفاده کاربردي از اینترنت، هدف از مراجعه به ـ تأثیر متغیرهاي زمینه
اینترنت، مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت. 

اي بر طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزـ تأثیر متغیرهاي زمینه
نماییم زیرا متغیر طول اي بر طول مدت استفاده از اینترنت از آزمون خی دو و ضریب کرامر استفاده میجهت بررسی تأثیر متغیرهاي زمینه

ساعت و 8ساعت، 8تا 6ساعت، 6تا 4ساعت، 4تا 2ساعت، 2هاي (کمتر از مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز یک متغیر اسمی با رده
سال)، متغیر تحصیالت (متوسطه، دیپلم، فوق دیپلم، 29ـ25سال و 24ـ20سال، 19ـ15هاي ) است و سایر متغیرها مانند متغیر سن (ردهبیشتر
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علوم پزشکی) و وضعیت اشتغال (کارمند، آزاد، بیکار 7لیسانس و دکتري)، متغیر رشته تحصیلی (ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی، هنر و 
باشند. اري) نیز اسمی میو باز

داري آزمون استقالل بین سن و طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز شود سطح معنیمشاهده می22با توجه به جدول شماره 
ت در شبانه )، رشته تحصیلی و طول مدت استفاده از اینترن025/0باشد، تحصیالت و طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز () می000/0(

است بنابراین متغیرهاي سن، تحصیالت و رشته تحصیلی با متغیر طول مدت استفاده از 05/0داري کمتر از ) چون سطح معنی000/0روز (
باشد.دهنده شدت وابستگی میمتغیر نشان3اینترنت در شبانه روز وابسته هستند. مقدار ضریب کرامر براي این 

توان گفت تأثیر سن، تحصیالت و رشته تحصیلی بر طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز ضعیف امر میبا توجه به مقدار ضریب کر
باشد.می

باشد، بنابراین فرض می05/0) بیشتر از 664/0داري آزمون متغیر وضعیت اشتغال و طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز (سطح معنی
مستقل هستند.صفر را پذیرفته و دو متغیر 

اي با طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزبررسی استقالل متغیرهاي زمینه: 22دول ج
ضریب کرامرداريسطح معنیدرجه آزاديدوآماره خیمتغیر دوممتغیر اول

82/308000/0291/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزسن
82/2816025/0199/0از اینترنت در شبانه روزطول مدت استفاده تحصیالت

43/6416000/0298/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزرشته تحصیلی
45/912664/0133/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روزوضعیت اشتغال

اي بر نوع استفاده کاربردي از اینترنتـ تأثیر متغیرهاي زمینه
نماییم زیرا متغیر نوع دو و ضریب کرام استفاده میاي بر نوع استفاده کاربردي از اینترنت از آزمون خیجهت بررسی تاثیر متغیرهاي زمینه

ت و سایر متغیرها مانند متغیر (علمی ـ آموزشی، ارتباطی و تفریحی ـ سرگرمی) اسهايینترنت یک متغیر اسمی با ردهاستفاده کاربردي از ا
سال)، متغیر تحصیالت (متوسطه، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و دکتري)، متغیر رشته تحصیلی 29ـ25سال و (24ـ20سال، 19ـ15هاي رده(سن

باشند.کار و بازاري) نیز اسمی میعلوم پزشکی) و وضعیت اشتغال (کارمند، آزاد، بی7(ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی، هنر و 
)، 000/0داري آزمون استقالل بین سن و نوع استفاده کاربردي از اینترنت (شود سطح معنیمشاهده می23جدول شماره با توجه به 

) و وضعیت اشتغال و نوع 000/0)، رشته تحصیلی و نوع استفاده کاربردي از اینترنت (000/0تحصیالت و نوع استفاده کاربردي از اینترنت (
توان گفت می%95باشد بنابراین با اطمینان می05/0داري کمتر از باشد. از آنجا که مقدار سطح معنی) می014/0(استفاده کاربردي از اینترنت 

گذارند.متغیرهاي سن، تحصیالت، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال بر نوع استفاده کاربردي از اینترنت تأثیر می
متغیرهاي سن، تحصیالت و رشته تحصیلی بر نوع استفاده کاربردي از اینترنت در سطح توان گفت تأثیر با توجه به مقدار ضریب کرامر می

باشد.باشد ولی تأثیر وضعیت اشتغال بر نوع استفاده کاربردي از اینترنت ضعیف میمتوسط می
اي با نوع استفاده کاربردي از اینترنتبررسی استقالل متغیرهاي زمینه: 23دولج

ضریب کرامرداريسطح معنیدرجه آزاديدوآماره خیمتغیر دوممتغیر اول
65,184000/0423/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتسن

50,368000/0372/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتتحصیالت
33,838000/0305/0نوع استفاده کاربردي از اینترنترشته تحصیلی
15,926014/0209/0کاربردي از اینترنتنوع استفاده وضعیت اشتغال

اي بر هدف از مراجعه به اینترنتـ تأثیر متغیرهاي زمینه
داري آزمون استقالل بین هدف از مراجعه به اینترنت و متغیرهاي سن، تحصیالت، شود سطح معنیمشاهده می24با توجه به جدول شماره 

توان گفت هدف از مراجعه به اینترنت و متغیرهاي سن، می%95باشد بنابراین با اطمینان می05/0رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال کمتر از 
وابسته هستند. با توجه به مقدار ضریب کرامر شدت وابستگی سن، تحصیالت و وضعیت اشتغال با تحصیالت، رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال 

باشد.باشد و شدت وابستگی رشته تحصیلی با هدف از مراجعه به اینترنت ضعیف میهدف از مراجعه به اینترنت متوسط می
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/48

ینترنتاي با هدف از مراجعه به ابررسی استقالل متغیرهاي زمینه:24دول ج
ضریب کرامرداريسطح معنیدرجه آزاديدوآماره خیمتغیر دوممتغیر اول

86/7214000/0447/0هدف از مراجعه به اینترنتسن
8/17928000/0497/0هدف از مراجعه به اینترنتتحصیالت

27/7328000/0317/0هدف از مراجعه به اینترنترشته تحصیلی
119/17521000/0556/0از مراجعه به اینترنتهدفوضعیت اشتغال

اي بر مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتـ تأثیر متغیرهاي زمینه
داري آزمون استقالل بین مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت و متغیرهاي سن، شود سطح معنیمشاهده می25با توجه به جدول شماره 

توان گفت مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت و متغیرهاي سن، می%95باشد بنابراین با اطمینان می05/0تحصیالت و رشته تحصیلی کمتر از 
با توجه به مقدار ضریب کرامر شدت وابستگی سن، تحصیالت و رشته تحصیلی با مشارکت و فعالیت تحصیالت و رشته تحصیلی وابسته هستند. 

باشد.در محیط اینترنت ضعیف می
باشد بنابراین فرض نمی05/0کمتر از 06/0داري آزمون استقالل متغیر وضعیت اشتغال و مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت سطح معنی

توان گفت دو متغیر مستقل هستند.می%95اطمینان صفر پذیرفته شده و با
اي با مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتبررسی استقالل متغیرهاي زمینه:25دول ج

ضریب کرامرداريسطح معنیدرجه آزاديدوآماره خیمتغیر دوممتغیر اول
54/306000/029/0مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتسن

84/3712000/0263/0مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتتحصیالت
76/4012000/0273/0مشارکت و فعالیت در محیط اینترنترشته تحصیلی

35/16906/0173/0مشارکت و فعالیت در محیط اینترنتوضعیت اشتغال

ـ تأثیر نوع استفاده کاربردي از اینترنت و هر یک از ابعاد هویت اجتماعی
داري بین شود مقدار ضریب اتا براي متغیر هویت جنسیتی بسیار پایین است، بنابراین رابطه معنیمشاهده می26با توجه به جدول شماره 

از %8/11از تغییرات هویت فردي، %6/39هویت جنسیتی با نوع استفاده کاربردي از اینترنت وجود ندارد. نوع استفاده کاربردي از اینترنت 
نماید.از تغییرات هویت دینی را تبیین می%6/30از تغییرات هویت ملّی و %8/21از تغییرات هویت خانوادگی، %3/16ت هویت جمعی، تغییرا

بررسی رابطه نوع استفاده کاربردي از اینترنت با هر یک از ابعاد هویت اجتماعی. :26دولج
نتیجهضریب اتامتغیر دوممتغیر اول
وجود رابطه396/0استفاده کاربردي از اینترنتنوع هویت فردي
وجود رابطه118/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتهویت جمعی

وجود رابطه163/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتهویت خانوادگی
وجود رابطه218/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتهویت ملّی
وجود رابطه306/0از اینترنتنوع استفاده کاربردي هویت دینی

عدم وجود رابطه099/0نوع استفاده کاربردي از اینترنتهویت جنسیتی

ـ تأثیر طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز و هر یک از ابعاد هویت اجتماعی
شود مقدار ضریب اتا براي تمام ابعاد هویت اجتماعی در حد مطلوبی است، بنابراین رابطه مشاهده می27با توجه به جدول شماره 

داري بین ابعاد هویت اجتماعی با طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز وجود دارد. و طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز معنی
%8/21از تغییرات هویت ملّی، %4/14از تغییرات هویت خانوادگی، %4/17ز تغییرات هویت جمعی، ا%4/13از تغییرات هویت فردي، 3/16%

نماید.از تغییرات هویت جنسیتی را تبیین می%4/26از تغییرات هویت دینی و 
بررسی رابطه طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز با هر یک از ابعاد هویت اجتماعی: 27دول ج

نتیجهضریب اتامتغیر دوماولمتغیر
وجود رابطه163/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت فردي

وجود رابطه134/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت جمعی
وجود رابطه174/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت خانوادگی

وجود رابطه144/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت ملی
وجود رابطه218/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت دینی

وجود رابطه264/0طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز هویت جنسیتی
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گیرينتیجهبحث و 
ها در ویژه اینترنت منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انساناطالعاتی آن بههايهاي ارتباطی جدید و بزرگراهفناوري

ها با یکدیگر ایجاد کرده است. بدین معنی که امروزه با استفاده از اقصی نقاط جهان شده و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان
عات در کمترین زمان ممکن و برقراري ارتباط گفتاري، گیري از انبوهی اطالاینترنت و با حضور در این بزرگراه، امکان بهره

اي نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگر چه خود معلول تحوالتی چند بوده، اما پس از نوشتاري و دیداري با هزینه
سو و هویت کاي گردیده است. یکی از این تحوالت، تحول در مبنا و مفهوم هویت از یظهور، خود منشأ تحوالت عدیده

ویژه جوانان از سوي دیگر است.اجتماعی افراد به
ویژه جوانان در معرض پیامدهاي آن ها و بهدر دنیاي کنونی که انفجار اطالعات در آن به وقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسان

هاي جدید به حدي یرات هویتی در نسلاند، هویت مبنا و معناي گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغیقرار گرفته
که هاي هویتی را پدید آورده است و برخالف گذشته، فرایند انتقال هویت بیش از آنها و بحراناست که در برخی موارد چالش

، فرهنگ، ها، صنعتاز رسانه؛ها، باورها، رفتارها و خالصه هویتشان از والدین و محیط مادي و بومی متأثر باشنددر زمینه ارزش
پذیرند. در این شرایط که ابعاد مختلف هویت تحت تأثیر بسا از دیگر کشورها باشند، تأثیر میهمساالن و جوانان دیگر که چه

شوند. در پژوهش حاضر موضوع تأثیر اینترنت بر روي هویت اجتماعی عوامل یاد شده، دستخوش تغییرات وسیع و سریع می
دست ها بهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی این پژوهش را که پس از تجزیه و تحلیل دادهنوجوانان و جوانان شهر خلخال

صورت زیر خالصه کرد:توان بهآمده می
هاي این پژوهش دار بین استفاده از اینترنت و هویت فردي است. یافتهاولین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی

کنند، کنند و آنانی که استفاده نمیداري در میانگین هویت فردي جوانانی که از اینترنت استفاده میحاکی است که اختالف معنی
کنند بیشتر از جوانانی است که از اینترنت استفاده وجود دارد و میانگین رتبه هویت فردي در جوانانی که از اینترنت استفاده می

که در دلیل این، ناهمسوست. به)1389(، نوابخش و همکاران)1384(و شکوريجاهپژوهش با پژوهش رفعتکنند. نتایج این نمی
دهد که معموالً افراد در این سنین خودشناسی ضعیفی دارند. آموزان تشکیل میشان را بیشتر دانشتحقیقات آنان نمونه آماري

دهد که بیشترین تأثیر را بر روي اینترنت را تشکیل میهمچنین در این تحقیقات استفاده تفریحی از اینترنت نوع غالب استفاده از 
ضعف هویت فردي دارد. ولی در این تحقیق افراد نمونه آماري جهت تبادل علمی، فکري و فرهنگی با افراد و جوامع دیگر و در 

درسی، شغلی یا خانوادگی، هايعلت مشغلهکنند. دانشجویان مقاطع باالتر غالباً بهنتیجه، ارتقاي علمی و فکري خود استفاده می
هاي زندگی خود، از کنند در همه حوزههدف در اینترنت ندارند. به همین دلیل تالش میهاي بیزنیفرصت چندانی براي پرسه

، )1390(پژوهش از جهتی با پژوهش باستانیهاي خود بیشترین استفاده را ببرند. نتایج اینجمله حوزه علمی و شغلی، از فرصت
در تحقیقات )2012(والکنبورگ و همکارانش)،2003(یمدر تحقیقات داخلی و با پژوهش ک)،1388(پور و حدادي رنجبراحمدي

اي هویت خود را جستجو و کندوکاو اندیشانهطور بازکنندگان در فضاي اینترنت بهخارجی همخوانی دارد. این دسته از مشارکت
کنند و دانشجویان و جوانان با آموزشی و آزاد انسانی توصیف و ارزیابی میکننده فعال فضاي کنند و خود را مشارکتمی

کنند. در این زمینه با توجه به را مجدداً ارزیابی میتحصیالت باال ادراکشان را نسبت به هویتشان باز تعریف کرده و هویت خودشان
هاي خود تواند به بعضی از محدودیترد با اتکا به آن میآورد که فیابی گیدنز، اینترنت امکانات جدیدي را فراهم مینظریه ساخت

دهد که بر ساخت شناختی، اینترنت تجربه جدیدي از هویت و بودن را در جهان براي کاربرانش قرار میچیره شود و به لحاظ هستی
همچنین در دیدگاه ).1384(معینی علمداري، جدیدي را در دنیاهاي جدید بسازندتوانند خودهاي سپهر مجازي است و افراد می

هاي اجتماعی ـ فرهنگی متفاوت (مخاطبان فعال) و زمینهعمل کنشگران امري قابل توجه استآزادي،استوارت هال
هایی مؤثر هستند.هاي اینترنتی در چگونگی رمزگشایی و مصرف چنین پیامکنندگان پیاممصرف
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که بین استفاده از اینترنت و هویت گروهی جوانان رابطه وجود دست آمده از بعد هویت گروهی حاکی از آن استنتایج به
هاي این پژوهش نشان داد که اختالف معناداري در میانگین رتبه هویت گروهی جوانان وجود دارد و میانگین رتبه هویت دارد. یافته

گرایی و کنند. آنان روحیه جمعتفاده نمیکنند کمتر از جوانانی است که از اینترنت اسگروهی جوانانی که از اینترنت استفاده می
همبستگی اجتماعی ضعیفی دارند و معموالً فردگرا بوده، نسبت به جامعه تعهد کمتري دارند، حس مشارکت ضعیفی دارند و نسبت 

)،1384(جاه و شکوري، رفعت)1389(نتایج تحقیقات نوابخش و همکارانکنند. این نتیجه بابه جامعه احساس تعلق کمتري می
، همخوانی دارد. ریچارد جنکینز معتقد است که در دوران معاصر، تحت تأثیر جریانات نوسازي )1388(پور و حدادي رنجبراحمدي

هاي مدرن (اینترنت) گیرد و هم نهادها و رسانههاي انسانی صورت میهاي هویتتأمل و بازاندیشی بیشتري در کنشو نوگرایی هم
هاي تواند با خلق ارزشکنند. بنابراین اینترنت میهاي بیرونی ایفا میها نقش مؤثري در تحمیل هویتدر آنهاي مستقر بنديو رده

اي بر جاي گذارد.فردگرایی و ایجاد یک فضاي اجتماعی متفاوت و به شدت خاص تأثیرات هویتی عدیده
هاي فاده از اینترنت و هویت خانوادگی است. یافتهسومین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دو متغیر است

کنند و آنانی که داري در میانگین رتبه هویت خانوادگی جوانانی که از اینترنت استفاده میدهند که اختالف معنیپژوهش نشان می
کنند کمتر از جوانانی است که کنند وجود دارد و میانگین رتبه هویت خانوادگی در جوانانی که از اینترنت استفاده میاستفاده نمی

همسو )، 1384(جاه و شکوري، رفعت)1389(کارانشکنند. نتایج این پژوهش با تحقیقات نوابخش و هماز اینترنت استفاده نمی
عاطفی گذرانند و در نتیجه تعلقات و ارتباطکنند، وقت کمتري را با خانواده میباشد. معموالً جوانانی که از اینترنت استفاده میمی
ها و انتظارات هاي اینترنتی با ارزشویژه با والدین کمتر است. از طرف دیگر بخشی از مطالب و سایتها با اعضاي خانواده و بهآن

گرایی هستند ناهمخوانی دارد. در واقع اینترنت با منابع گرایی، جمعشوند و طالب معنویتوالدین که عمدتاً نسل سنتی محسوب می
دهد.ت شکاف بین نسلی میان والدین و فرزندان را افزایش میمتکثر شناخ

باشد. دار بین دو متغیر استفاده از اینترنت و هویت ملّی جوانان میچهارمین فرضیه اصلی پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی
نگین رتبه هویت ملّی در جوانانی داري در میانگین هویت ملّی جوانان دارد و میادهند که اختالف معنیهاي پژوهش نشان مییافته

عبارتی دیگر هویت ملّی جوانانی که از کنند. بهکنند کمتر از جوانانی است که از اینترنت استفاده نمیکه از اینترنت استفاده می
خارجی با تحقیق ، و در تحقیقات)1388(نتایج تحقیقات موتمنی و همکارانشتر است. این نتیجه با کنند ضعیفاینترنت استفاده می
ها نقش مؤثري در هاي مستقر در آنبنديهاي مدرن و ردهمطابقت دارد. به گفته جنکینز، نهادها و رسانه)،1996(فانک و همکارانش

: 1381(جنکینز، کنشگران اجتماعی مؤثر واقع شوندها و باورهايتوانند در نگرشکنند و میهاي بیرونی ایفا میتحمیل هویت
اند کارکرد مناسب خود را به خوبی دهند که جامعه و نهادهاي درونی آن نتوانستههاي این بعد از هویت نشان مییافته. )107ـ101

هاي فرهنگی را در نسل جوان نهادینه کنند.ایفا کنند و هنجارها و ارزش
و هویت دینی رابطه وجود ندارد و آزمون دست آمده از هویت دینی جوانان حاکی از آن بود که بین استفاده از اینترنت نتایج به

عبارتی استفاده از اینترنت بر هویت دینی داري در هویت دینی جوانان وجود ندارد. بهدهد که اختالف معنیتست نشان میتی
ویت دینی دهنده این است که عالرغم تبلیغ گسترده تکثرگرایی دینی و سکوالریسم جوانان به هجوانان تأثیر ندارد. و این نشان

مطابقت دارد. )، 1390(، باستانی)1387(فردخود عالقه دارند. نتایج این پژوهش با تحقیقات ساروخانی و بابایی
داري در داد که بین استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی رابطه وجود ندارد و اختالف معنینتایج پژوهش همچنین نشان می

هاي این بعد از عبارتی استفاده از اینترنت بر هویت جنسیتی جوانان تأثیري ندارد. یافتهرد. بهمیانگین هویت جنسیتی جوانان وجود ندا
اند کارکرد مناسبی داشته باشند و هنجارهاي دهند که هنجارهاي رفتاري جنسیتی درون جامعه توانستههویت اجتماعی نشان می

اري جهت مطابقت با هنجارهاي رفتاري هر جنس وجود دارد. جنسیتی مربوط به هر جنس روشن و تعریف شده است و فشار هنج
، مطابقت دارد.)1388(همکارانشنتیجه این پژوهش با نتیجه تحقیق موتمنی و 
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کنندگان از اینترنت و هویت اجتماعی جوانان نشان داد که نتایج بدست آمده از رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي استفاده
یت داري آزمون همبستگی شاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و هوآنان وجود دارد. مقدار سطح معنیداري بین رابطه معنی

داري بین هویت فردي و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد وجود دارد و باشد بنابراین ارتباط معنیمی05/0کمتر از ) 003/0(فردي
یابد. رفتن سطح پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویت فردي نیز افزایش میدهنده آن است که با باالنشان154/0همبستگی مثبت 

) 032/0(اقتصادي با متغیر هویت خانوادگیداري براي آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پایگاه اجتماعی ـهمچنین سطح معنی
ادي ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی داري بین هویت خانوادگی و پایگاه اقتصباشد بنابراین ارتباط معنیمی05/0کمتر از 

یابد. سطح دهنده آن است که با باال رفتن سطح پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویت خانوادگی نیز افزایش مینشان112/0مثبت 
)000/0(و هویت جنسی)000/0(اجتماعی ـ اقتصادي با هویت دینیداري براي آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پایگاهمعنی

داري بین داري بین هویت دینی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد و همچنین ارتباط معنیباشد بنابراین ارتباط معنیمی05/0کمتر از 
دینی و پایگاه اقتصادي ـ هویت جنسی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد وجود دارد. با توجه به همبستگی منفی بین دو متغیر هویت 

توان گفت با باال رفتن سطح پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی می)-274/0(جنسی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیو هویت ) -257/0(اجتماعی
یابد.فرد هویت دینی و جنسی کاهش می

همچنین در بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بر میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده کاربردي از اینترنت مشخص شد 
، میزان همبستگی 146/0داري بین آنان وجود دارد. همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت که رابطه معنی

، میزان همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و طول مدت 42/0پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و نوع استفاده کاربردي از اینترنت 
و میزان 3/0، میزان همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و هدف از مراجعه به اینترنت 352/0بانه روز استفاده از اینترنت در ش

باشد. این بدان معنا است که پایگاه می136/0همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت 
ستفاده کاربردي از اینترنت، طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز، اجتماعی ـ اقتصادي بر میزان استفاده از اینترنت، نوع ا

باشد.هدف از مراجعه به اینترنت و مشارکت و فعالیت در محیط اینترنت تأثیرگذار می
بین در بررسی تأثیر طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز و هر یک از ابعاد هویت اجتماعی روشن شد که رابطه معناداري

%3/16روز وجود دارد و طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه روز ابعاد هویت اجتماعی با طول مدت استفاده از اینترنت در شبانه
از تغییرات هویت ملّی، %4/14از تغییرات هویت خانوادگی، %4/17از تغییرات هویت جمعی، %4/13از تغییرات هویت فردي، 

نمایند. از تغییرات هویت جنسیتی را تبیین می%4/26دینی و از تغییرات هویت8/21%
تأثیر نوع استفاده کاربردي از اینترنت بر هر یک از ابعاد هویت اجتماعی نشان داد که رابطه معناداري بین استفاده کاربردي از 

کاربردي از اینترنت بر هویت فردي، اینترنت و هویت فردي، جمعی، خانوادگی، ملّی و دینی وجود دارد. بدین طریق که استفاده
هویت جمعی، هویت خانوادگی، هویت ملّی و دینی تأثیرگذار بوده است ولی ارتباط معناداري بین نوع استفاده کاربردي از اینترنت 

ییرات از تغ%8/11از تغییرات هویت فردي، %6/39و هویت جنسیتی وجود ندارد. در مجموع نوع استفاده کاربردي از اینترنت 
از تغییرات هویت دینی را تبیین %6/30از تغییرات هویت ملّی و %8/21از تغییرات هویت خانوادگی، %3/16هویت جمعی، 

نمایند. می
توان راهبردهاي زیر را براي تقویت هر چه بیشتر هویت اجتماعی نوجوانان هاي این پژوهش و با تکیه بر چهارچوب نظري میبر مبناي یافته

و جوانان هم در سطح ملّی و هم در سطح شهر خلخال پیشنهاد نمود: 
هاي فرهنگی کافی ندارند، درك هویت ملّی و پیوند ارزشکه جوانان شهر خلخال با هویت فرهنگی و ملّی خود آشناییـ با توجه به این1

شود:طلبد. در باب تقویت هویت فرهنگی و ملّی برخی راهکارها بدین ترتیب عرضه میدر جوانان، ضرورت خاصی را می
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د. در کل جهت تحقق این ها و مسئوالن فرهنگی جامعه بایستی اهتمام بیشتري در تقویت هویت فرهنگی و ملّی در جوانان نماینـ خانواده
هاي آموزشی مدارس، هاي عمومی و همگانی و تطابق آن با نیازهاي نسل جدید جامعه ایرانی که در قالب برنامهامر، تأکید بر آموزش

باشد، بسیار ضروري است.رسانی قابل اجرا میهاي اطالعویژه رادیو و تلوزیون و شبکههاي جمعی بهها و رسانهدانشگاه
هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و هاي داوطلبانه براي مشارکت آنان در تمام عرصهها و گروهدادن نوجوانان و جوانان در انجمنکتـ شر

یابد. سیاسی ضرورت می
ها امر آنـ پرورش تفکر نقاد، در غالب موارد نسل جوان در صدد تقلیدهاي شتابزده از الگوها و ساختارهاي فرهنگی بیگانه هستند و همین

زا تنها آسیبدارد در حالی که برخورد نقادانه و هوشمندانه با عناصر و مضامین فرهنگی دیگران نهرا از استقالل در حوزه فکر و عمل باز می
باشد.نیز میزدا نیست، بلکه آسیب

ـ ضرورت توجه جدي مسئولین به نیازهاي آموزشی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جوانان.
شود:هاي پژوهش، استفاده از اینترنت باعث تضعیف هویت گروهی جوانان میا توجه به یافتهـ ب2

هاي مناسب از ترویج فرهنگ فردگرایی و گرایی و ترویج آن در بین جوانان به روشـ بنابراین ضروري است با گسترش روحیه جمع
گیري کنیم.تفاوتی و سر در الك خود فرو بردن در میان جوانان جلوفرهنگ بی

ـ پرداختن به اوقات فراغت جمعی، واقعی و بیرونی به جاي اوقات فراغت فردي، مجازي و درونی از طرف جوانان. 
هاي مردم نهاد و به عهده گرفتن مسئولیت. هاي داوطلبانه و سازمانها، گروهـ مشارکت جوانان در انجمن

شود متولیان امر میکنند هویت خانوادگی ضعیفی دارند. پیشنهادنترنت استفاده میهایی که از ایهاي پژوهش، آنـ با توجه به یافته3
هاي خانوادگی واحدي را مبتنی بر فرهنگ بومی و ایرانی در بین ها و . . .)، ارزشها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانه(خانوادهپذیريجامعه

هاي خانوادگی غربی که مروج تکثرگرایی و فردگرایی هستند جلوگیري شود.ش ارزشنوجوانان و جوانان ترویج و گسترش دهند تا از گستر
گیري از ـ با توجه به اینکه نوع استفاده کاربردي از اینترنت بر هویت اجتماعی جوانان تأثیرگذار است، لذا ضرورت مدیریت بهره4

ها بر اعضاي خود در عنوان یک رسانه و نظارت خانوادهیري اینترنت بهاینترنت، استفاده آموزشی و علمی از اینترنت، تجدید نظر در خود یادگ
شود. مورد استفاده درست از اینترنت پیشنهاد می

هاي ارتباطی کرده باید با احتیاط عمل شود، چرا که این افراد از رسانهـ در بررسی تأثیر اینترنت بر روي هویت اجتماعی کاربران تحصیل5
کنند و فرصت چندانی کري و فرهنگی با افراد و جوامع دیگر و در نتیجه، ارتقاي علمی، فکري و فرهنگی خود استفاده میجهت تبادل علمی، ف

هدف در اینترنت را ندارند.هاي بیزنیبراي پرسه
ون اینترنت.هاي جمعی همچـ توجه به سایر متغیرهاي تأثیرگذار بر هویت و نقش ترکیبی و تعاملی آن با استفاده از رسانه6

منابع 
مجله پژوهشنامه علوم بررسی نقش رسانه هاي نوین با تاکید بر ماهواره و اینترنت بر هویت فرهنگی دانشجویان ، ).1387آذین احمد و پیرمحمدي کبري(.1

.87تابستان، دوم، شماره دوم، سال اجتماعی گرمسار
مجله تخصصی هاي اجتماعی فردي و جمعی در بین جوانان، شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و هویتبررسی جامعه).1390ابراهیمی قربانعلی، بهنوئی گدنه (.2

. 3، سال اول، شماره شناسیجامعه
. 13، سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات ملیرابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، ).1381احمدلو حمید، افروغ عماد (.3
فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن بررسی رابطه وسایل ارتباطی نوین با هویت جنسیتی جوانان شه شیراز، ).1389حبیب، هاشمی سمیه، روحانی علی (احمدي .4

. 4سال اول، شماره و جامعه،
، 1388ـ 1387شگاه ولی عصر، سال تحصیلی مطالعه رابطه استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دانشجویان در دان).1387پور طاهري، حداد رنجبر سمیه (احمدي.5

. 13، سال چهارم، شماره فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
اینترنت و جامعه، ترجمه: عباس گیلوري و علی رادباوه. تهران: نشر کتابدار، چاپ اول. ).1380اسلوین جیمز (.6
جتماعی. تهران: رشد و توسعه، چاپ اول.شناسی اآسیب).1390اکبري ابوالقاسم، اکبري مینا (.7
خانمان؛ نوسازي و آگاهی، ترجمه: محمد ساوجی. تهران: نشر نی، چاپ دوم. ذهن بی).1387رگر پیتر، برگر بریجیت، کلنر هانسفرید (ب.8

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

53/اینترنت و هویت اجتماعی

، دوره پنجم، مجله مطالعات اجتماعی ایرانجوانان و هویت بازاندیشانه (مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، ).1390باستانی داریوش (.9
. 1شماره 

(مطالعه موردي دانشجویان 1387گیري هویت جدید اجتماعی دانشجویان سال بررسی عوامل مؤثر بر شکل).1387بلوردي طیبه، بلوردي زهیر مصطفی (.10
. 14، سال سوم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی).ختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجاند
، سال فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتهاي فراغتی جوانان تهرانی، مصرف اینترنت در سبک).1385سرشت سلیمان (پاك.11

دوم، شماره
ها، ترجمه: مسعود اوحدي. تهران: سروش، چاپ اول. ریه اجتماعی رسانهنظ).1380تامپسون جان بروکشایر (.12
. 1، سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات ملیانسان مدرن و معناي هویت، ).1384تاجیک محمدرضا (.13
هویت اجتماعی، ترجمه: تورج یاراحمدي. تهران: نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول. ).1381جنکینز ریچارد (.14
مجله تخصصی پژوهشنامه علوم بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت مذهبی در بین اقوام ایران، ).1389ابراهیم و فوالدي سپهر سارا(حاجیانی .15

.89، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان اجتماعی گرمسار
. 4، دوره دوم، شماره شناسی ایراننامه انجمن جامعهمسأله بحران هویت جوانان، ).1380حیدري بیگوند داریوش (.16
نژاد. تهران: نشر ساقی، چاپ اول. دربارة اینترنت، ترجمه: علی فارسی).1383دریفوس هربرت ل (.17
. 5، سال دوم، شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطاتتأثیر اینترنت بر هویت هماالن، فصلنامه انجمن ایرانی ).1381دوران بهزاد (.18
.6، شمارهفصلنامه مطالعات جوانانجوانان و فراغت مجازي، ).1383(ذکایی محمدسعید.19
، دوره شناسی ایرانمجله جامعههاي بازتولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه، چالش).1384رضایی محمد، غالمرضا کاشی محمدجواد (.20

. 4ششم، شماره 
. 2، دوره اول، شماره مه پژوهش زنانفصلنااینترنت و هویت اجتماعی، ).1384جاه مریم، شکوري علی (رفعت.21
مجله مشهد، 3آموزان دبیرستانی ناحیه هاي خانواده در بین دانشبررسی تأثیر اینترنت بر ارزش).1384محمد (زاده هما، جوادي علیزنجانی.22

. 2، دوره ششم، شماره شناسی ایرانجامعه
فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات شدن و هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران، اینترنت، جهانی).1387فرد اسداله (ساروخانی باقر، بابایی.23

. 13، سال چهارم، شماره فرهنگی و ارتباطات
، سال اول، شناسی دانشگاه آزاد واحد آشتیانفصلنامه تخصصی جامعهشدن و بحران هویت قومی در ایران، جهانی).1384ساعی ارسی ایرج (.24

. 4شماره
گیري هویت منسجم ایرانی (مطالعه موردي جوانانا شهر شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکلمطالعه جامعه).1389شیخی غفور، عبدالهی عادل (.25

، سال اول، شماره دوم. شناسی مطالعات جوانانفصلنامه تخصصی جامعه).بوکان
. 4، دوره چهارم، شماره شناسی ایرانمجله جامعهگرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران، ).1381بر محمدعثمان (عبدالهی محمد، حسین.26
. 7، شماره مجله جهانی رسانهاینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی، ).1388فکوهی ناصر، آذرنوش عیاري. (.27
حسن چاوشیان. تهران: طرح نو، چاپ اول. عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه:).1380کاستلز مانوئل (.28
پیامدهاي مدرنیت، ترجمه: محسن ثالثی. تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم. ).1387گیدنز آنتونی (.29
شناسی جامعه اطالعاتی. تهران: دیدار، چاپ اول.  جامعه).1380محسنی منوچهر (.30
مطالعات توسعه علمی و پژوهشیفصلنامه تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان،).1390محمد رضا (محسنی تبریزي علیرضا و هاشمی.31

.90، سال سوم، شماره دوم، بهار اجتماعی ایران
. 4، سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات ملیهویت و مجاز: تأثیر هویتی اینترنت، ).1384معینی علمداري جهانگیر (.32
بر هویت )ICTتأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات ().1388افی خدیچه، بریمانی ابوالقاسم، نیاز آذري کیومرث (موتمنی همایون، یوسفی رضا، مع.33

. 21، شماره نامه تربیتیفصلنامه تخصصی پژوهشدانشجویان، 
. 12، سال چهارم، شماره اجتماعیفصلنامه پژوهشآموزان، ارتباط عوامل اجتماعی با هویت اجتماعی دانش).1390میرهاشمی مالک، حیدرپور لیبا (.34
فصلنامه سال استان مازندران، 15ـ29بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت جوانان ).1389پور وحید (نژاد فاطمه، زادشمنوابخش مهرداد، هاشمی.35

. 1، سال اول، شماره شناسی مطالعات جوانانتخصصی جامعه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/54

علمی فصلنامه بررسی ابعاد هویتی سه گانه در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی،).1391نوابخش مهرداد و همکاران (.36
..91، سال پنجم، شماره اول، زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایرانو پژوهشی

شدن و آینده دموکراسی منظومه پساملی، ترجمه: کمال پوالدي. تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم. جهانی).1389هابرماس یورگن (.37
38. www.dadna.ir.
39. www.mehrnew.com.
40. www.newmass.blogfa.com.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

55/اینترنت و هویت اجتماعی

Internet and social identities of youth of KHALKHAL city

Farzad Navabakhsh,Rasoul Khadem, Hashem Aram

Abstract

Social identity more than any other group for youth because this stage of life is a
development stage of independent identity and Independence, is problematic. In this context,
one of the inalienable phenomena in the world, including our country, is increasing use of
computers by youth. It appears that the development of communicational information
technology and satellite networks, expanding communication ways and the growth Internet
cafes and different clubs in the area and the burgess growth are from recent phenomenon that
caused to major changes in people's values and attitudes and lifestyles have led to changes in
identity, especially for the youth of the burgess area. This study assumes that the Internet has
an impact on all aspects of youth identity, trying to study and identify this subject. Research
method was survey and data collection method was questionnaire. That for study the male
youth between 15 and 29 years in KHALKHAL city, a sample size of 364 people was chosen
by Cochran formula given cluster sampling method. Analysis methods of obtained data in
inferential statistics (hypothesis test) were performed according to the appropriate Non-
parametric statistics. Results show that the rate of Internet use affects the identity dimensions
(personal identity, group identity, national identity and family identity) and only does not has
significant effect on religious identity. And also the socio-economic base of internet users
affects individual and family identity and Base elevation is caused to increasing the individual
and family sense. And vice versa, thereby increasing the base leads to decreasing religious
and gender beliefs. The general results of this study show that the use of the Internet, enhance
youth personal belongings (personal identity) and in contrast undermine collective
belongings (group identity, national identity and family identity). This constitutes a social
problem that is underlying youth identity crisis.

Keywords: Identity, social identity, internet, youth, KHALKHAL

www.sid.ir

