
میزان استفاده جوانان از فضای مجازی و میزان پایبندی آنان به هویت ملی در  بررسی رابطه بین 

 شهر خلخال
 1دکتر حسن شیر علیزاده

 2لیال حیدری

 
 چکیده 

میزان استفاده جوانان از فضای مجازی و میزان پایبندی آنان به هویت ملی در شهر بررسی رابطه بین هدف پژوهش حاضر با 

. این پژوهش به پایبندی به هویت ملی است در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به ام شد.انج خلخال

و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از روش پیمایشی انجام شد، اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد 

ساله شهر خلخال که بر اساس آخرین آمار  29تا  15کلیه جوانان  یقجامعه آماری تحق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد

در قسمت انتخاب شد. با استفاده از جدول مورگان  نفر 379که از بین آنها  تعداد  نفر برآورد شده است 22636تعدادشان  

که  نشان دادهای پژوهش افتهیای به کار گرفته شد.ای و سهمیه مرحله ای چند گیری خوشه گیری ترکیبی از نمونه روش نمونه 

 فضای مجازی( با متغیر میزان استفاده از و هویت جغرافیایی هویت فرهنگی، هویت تاریخی، هویت دینی) بین ابعاد هویت ملی

 دارد.  و معکوسی وجود داریرابطه معنی
  تاریخی و فرهنگی هویت دینی،، فضای مجازی :واژگان کلیدی

 
 مقدمه

 خود به را شناسی جامعه حوزه  اندیشمندان توجه که است اخیر  قرن نیم در اجتماعی انسجام مؤلفه ترین اساسی ملی هویت

. ندارد وجود نظری اجماع آن تعریف درباره گفت، باید مفهوم این به ویژه توجه وجود با( 1391 معقولی،) است کرده جلب

 مرزهای میان در و (کل جامعه) ملی اجتماع در شترکم نمادهای و عناصر به وفاداری و تعلق احساس معنای به را آن برخی

 روانی و اعتقادی شناختی، ای مجموعه دیگر برخی و (1380یوسفی،) شود می انسجام و حدت و موجب که دانند می سیاسی

 ( 1387ابوالحسنی،) گردد می ملت سطح در انسجام و همبستگی موجب اجتماعی، های کنش بر تأثیرگذاری با که اند دانسته

 ساخته همانند را گروه اعضای که شود می گفته گروه اساسی مشخصات و خصوصیات مجموعه به ملی هویت معتقدند ای عده

 رسوم، و آداب ها، ارزش و اعتقادات زبان، تاریخ، شامل را ها مؤلفه این و (1378 الطایی،) سازد می متمایز سایرین از را آنها و

 دیگر، ای عده و (1382پور، ییالج) کنند می ذکر هستند، جامعه یك فرهنگ متشکله عناصر که نژاد و اجتماعی نهادهای

 غنی میراثی داشتن آن و آید می تاریخ از یکی سازد؛ می را آن مقوله دو که معتقدند ملی هویت تعریف در رنان ارنست همانند

 به خود زندگی به هستند مصمم جامعه افراد اینکه بر مبنی اجماع و آگاهی وجود آن و است وابسته امروز به دیگری و است

از نیازهای اجتماعی و  ملیهویت (. 1382 رجایی،) بخشند تداوم را برده ارث به های ارزش و دهند ادامه واحد کلیت عنوان

ار با نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراری ارتباط پایدار و معنادروانی کنشگران اجتماعی و پیش

کند. بدون چهارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، افراد مانند دیگران را که محور و مبنای زندگی اجتماعی است، فراهم می

توانند به شکلی معنادار و پایدار با یکدیگر پیوند یابند. چرا که فرآیند تمایزیابی ها نمییکدیگر خواهند بود و هیچ کدام از آن 

هایی های اجتماعی پایهشکل مواجه هستیم. بنابراین هویتاست و ما صرفاً با یك جامعه یکنواخت و هم میان آنها حادث نشده

ای وجود های اجتماعی جامعهشود و بدون هویتپذیری در سپهر اجتماعی استوار میبینیهستند که بر آنها نظم و پیش

 (. 1381، 3نخواهد داشت )جنکینز 
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هم شکستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن تأثیر دارد: یکی اینکه با در ملی ه دارد بر هویتاینترنت از طریق دو ویژگی ک

 4و یا جعل نام 3گذارد و دیگر آنکه گمنامیهای اجتماعی میبیشترین تأثیر را بر هویت 2و تفاوت 1تغییر در برجستگی تشابه

ممکن و معمول است، به روشنی و اهمیت مرزبندی گروهی و معنای پنهان داشتن هویت که در ارتباطات کامپیوتری امری به

 (. 1381تأثیر دارد )دوران،  ملیدر نتیجه معنای هویت 

دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و بیش از هر گروهی برای جوانان به  و ملی اما هویت اجتماعی

های انکارنشدنی در جهان و از جمله کشور ما، گسترش زمینه یکی از پدیدهساز است. در این باشد، مسئلهیابی میاستقالل 

دهد که بیشتر ( نشان می1387روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوی جوانان است. در این زمینه نتیجه تحقیق بیابانگرد در سال )

های اینترنتی، درصد برای بازی 28وم، ردرصد آنان به خاطر حضور در چت  35استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هستند و 

ی هستند )اکبری و های جهاندرصد نیز به دلیل جستجو در شبکه  25درصد به منظور چك کردن پست الکترونیکی و  30

 (. 1390اکبری، 

های اطالعاتی ارتباطی و شهر خلخال نیز از جمله مناطقی است که در معرض تغییرات قرار گرفته است. گسترش فناوری 

های های مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیدهها و کلوپ نتهای ارتباطی و رشد کافیای، گسترش راهای ماهوارهشبکه 

های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات  ها و شیوهها و نگرشای در ارزش رسد به تغییرات عمدهنظر میاخیری هستند که به 

 می کند.این منطقه ایجاد  رنشینویژه جوانان شههویتی، به

در این بین با توجه به اینکه جوانان به عنوان عضوی حساس از جامعه ما برای رسیدن به یك هویت منسجم، نیازمند داشتن 

نگرش صحیح درباره خود، فرهنگ اطرافیان و همچنین استنباط صحیح از دیگران می باشند. با توجه به شکل گیری شخصیت 

ای به سر می برند که احساس تعلق عاطفی به جامعه خود کسب می نمایند. در سنین  ن، آنها در دورهجوانان در این سنی

نوجوانی و جوانی شخصیت فرد شکل گرفته و طی روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود را 

  درونی می کنند.

های مختلف، های مختلف یادگیری، مهارت تعامل با فرهنگرشد مهارت تواند بهاین اقبال به اینترنت از سوی جوانان می

بخشیدن به هویت های فرد برای فعلیتکارگیری آن در قلمروهای زندگی و اجتماعی، گسترش ظرفیتپردازش دانش و به

دیگر به  های نوین منجر شود از سویها، تحکم پیوندها و انسجام اجتماعی و خلق هویتشخصی خود، سامان ذهنیت

هر  های هویتی در جامعه، تقویت هویت فرهنگ متقابل، بیگانگی و عدم توانایی در ایجاد ارتباط با واقعیت دامن بزند. بهتنش

خصوص  های جبرگرایانه و منفی باید دور کرد و در این میان آنچه اهمیت دارد. نحوة استفاده از اینترنت به حال باید از اندیشه

گیری های فکری و قابلیت تصمیمبودن آن یا مضربودن آن به ظرفیتباشد و مفید، بالندهشهر خلخال می در کشورمان و در

 کنند. دهی و پردازش میکنشگران و افرادی بستگی دارد که اطالعات دریافتی را سامان

و  فضای مجازیستفاده جوانان از میزان اچه رابطه ای بین  بنابراین سوالی که در این تحقیق باید به آن پرداخت این است که

 وجود دارد؟ خلخالمیزان پایبندی آنان به هویت ملی و ابعاد آن )دینی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی( در شهر 

میزان استفاده جوانان از فضای مجازی و میزان بررسی رابطه بین  مطالعه، این اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

 و عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از: است ملی در شهر خلخال پایبندی آنان به هویت
 و میزان پایبندی آنان به هویت دینی  از فضای مجازی جوانان میزان استفادهتعیین رابطه بین 

 و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی  از فضای مجازی جوانان استفادهمیزان تعیین  رابطه بین 

 و میزان پایبندی آنان به هویت تاریخی از فضای مجازی جوانان استفادهمیزان یین  رابطه بین تع

 و میزان پایبندی آنان به هویت جغرافیایی از فضای مجازی جوانان استفادهمیزان تعیین  رابطه بین 

های از آن، اثرات گسترش تکنولوژی تر های ارتباطی و مهممانوئل کاستلز نیز اثرات گسترش رسانه در زمینه ادبیات تحقیق

های سیاست و فرهنگ نظر کاستلز، عالوه بر حوزه اقتصاد، حوزه ها را بررسی کرده است. بهاطالعات بر زندگی اجتماعی انسان
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دن ها پدیدار شده یا در حال پدیدارشهای عظیمی در آنهای اطالعاتی قرار گرفته و دگرگونینیز کامالً تحت تأثیر تکنولوژی 

ای که تمامی عناصر آن به واسطه تکنولوژی  نامد؛ یعنی جامعهای میاست. کاستلز جامعه کنونی را تحت عنوان جامعه شبکه

های هویت و فرهنگ پدیدار شده یا در حال ظهور های عظیمی در حوزهای دگرگونیاند. در چنین جامعهاطالعاتی در هم تنیده

بًا غربی ـ در حال گسترش به سراسر جهان و بسط هژمونی خود است و از سوی دیگر، است. از یك طرف فرهنگ مدرن ـ غال

هایی در سراسر جهان ـ حتی در های دینی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی مقاومتدر برابر هژمونی این فرهنگ مدرن، در حوزه

اطالعاتی سده  –قد است انقالب ارتباطی (. کاستلز معت1380یافته ـ پدیدار شده است )کاستلز، هایی از جهان توسعهبخش

بیست و یك را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی کردن رابطه انسانها دانست. تکنولوژی های توین ارتباطی و اطالعاتی، با 

قوانین  فراهم آوردن امکان پیدایی جامعه شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه هویت بخشیده، نه تنها قواعد و

 (.20حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها، بلکه ایستار ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده است )همان:
 سازمانی، متقابل جریانهای تکنولوژیك، جریانهای اطالعات، جریانهای که می گیرد شکل جریانها پیرامون  جامعه، او  نظر به

 هستند ما زندگی بر مسلط نمادین فرایندهای تجلی جریان ها بنابراین، جمله اند. آن  از دهانما و صداها تصاویر، جریان های

 فضای مادی تکیه گاههای از  الیه  سه کاستلز میکنند. حمایت آنها این از  که  است عناصری مجموعة آنها مادی تکیه گاه و

 :کند می تشریح چنین را جریان ها

 IT این شود. می ایجاد پردازش مخابرات، میکروالکترونیك، مثل  الکترونیکی محرکهای از مداری  توسط  نخست  الیة 

 تکیه گاهی و  فضا از صورتی تکنولوژیك  برزیرساخت  متکی سریع  نقل  و حمل  و تلویزیونی رادیو  سیستمهای کامپیوتری،

 به جایگاهها چون ندارد، وجود خود خودی به مکانی هیچ شبکه، دراین است. همزمان اجتماعی عملکردهای برای مادی

 معنای و منطق بلکه نمیروند بین از مکان ها فضاست. سازماندهندة ارتباطی شبکة شوند. بنابراین، می تعریف جریانها وسیلة

 می شود. جذب در شبکه آنها

ماهنگ ه نقش که عواملی هستند ارتباطی محورهای و گره ها می شود. تشکیل  آنها محورهای و بازوها گرهها، از دوم الیة

 سازمان سلسله مراتبی به گونه ای دارند درشبکه که اهمیتی اساس بر و میکنند ایفا شبکه اجزای میان تعامل در را کننده

 شبکه هایی در جامعه مسلط فرایندهای مهمترین  دارد. شبکه بستگی  هر کارکردهای نوع به گره ها ویژگی های یافته اند.

 ایجاد و اطالعات پردازش  ثروت، تولید سلسله مراتب در و می دهند پیوند یکدیگر را به مختلف مکان های که یافته اند تحقق

 .می کنند محول هریك به  را ارزش ویژهای و نقش قدرت

 منافع پیرامون به گونه ای نامتقارن جوامع جریان ها فضای نظریة به بنا دارد. اشاره نخبگان مکانی سازماندهی به سوم الیة  

مسلط  ولی نیست ما جوامع مکانی منطق جریان ها یگانه فضای یافته اند. سازمان است اجتماعی ساختار ره خاص که مسلط

 فضای بنیادین جنبه های از بخشی آنها مکانی تجلی و اجرا می شود اجتماعی نقش آفرینان توسط که آن هاست ترین

 مکان ها، در  مردم تجربیات و زندگی که حالی در ،هستند جهان وطنی نخبگان این سخن، به بنا میدهد. تشکیل  را جریانها

 .دارد ریشه تاریخ آنها و فرهنگ

می  ترسیم خود و سیاسی فرهنگی جامعة در را خودی  غیر و خودی بین مرز خویش اجتماعی انسجام حفظ برای نخبگان

 به است.  یافته سازمان افراد یان م شبکه ای به صورت  که میکنند تعریف  مکان به  وابسته خرده فرهنگی را  خود جامعة و کنند

 شکل های طراحی و زندگی سبك  ایجاد اطالعاتی، جامعة در فرهنگی نخبگان تمایز عمدة روندهای از یکی ترتیب،  این

می  مکان هر تاریخی ویژگی های جایگزین که است جهان سراسر نمادین محیط هدفشان یکپارچه ساختن که است فضایی

 فضای در قدرت و کارکرد ما جوامع در ولی میکنند، زندگی مکان ها در هم هنوز جامعه ای هر شهروندان که آنجا ازشود 

 به مسلط گرایش می دهد. تغییر مکانها را پویایی و معنا بنیادین به گونه ای ساختاری سلطة این یافته اند، سازمان جریان ها

 پراکنده و تکه تکه مکانهای بر را  خود منطق واهدمیخ که  است غیرتاریخی و شبکهای جریانهای فضای چشمانداز جانب

 مختلف  ابعاد در  چون که  کنیم حرکت  موازی  دنیاهای در زندگی سوی به ما است  ممکن ترتیب، این به  کند. تحمیل

 اییپل ه آگاهانه به گونه ای اینکه مگر کنند، برخورد یکدیگر با نمی توانند آنها زمان های دارند، قرار "اجتماعی ابرفضای"

 (. 480-494)همان:  بسازیم دنیاها این بین و فیزیکی فرهنگی



 منافع که است شده فردی تشکیل ریزشبکه های از جریانها فضای که است شده تبیین چنین باره این در کاستلز فرضیة

 بنیادی ترین حال  عین در  و دشوارترین  را  این مفهوم 1اینس مارتین می کنند. مطرح  کارکردی کالن شبکه های در را خود

است )اینس و کاستلز،  انسانی موجودیت تکنولوژیك جلوة دگرگونی های مستقیم ترین که می داند نظریه این بخش های

 که می داند ذهنی برساختهای که فرهنگی برساخت های تنها نه را فضا نظریه این تفسیر و تشریح در (. او480: 1384

همة  و هنر فضای یا علم فضای یا اطالعات فضای یا اقتصاد فضای یعنی زندگی ممستقی تجربة از فضای باید آن درک برای

 که فهمید مادی برساخته ای به مثابة را فضا باید می کنند. قالب بندی را ما زندگی درنهایت که  رفت فراتر فعالیت قلمروهای

 کاستلز اندیشة در فضا دیگر، عبارت به می شود. زمان در انسان اعمال جمعشدن موجب که چیزی یعنی دارد، زمانی توازی

 .است فهم قابل آنها توازی میان و مکانی و زمانی نظام های میان فرمول بندی در

 چون مفاهیمی طرح  با و نمی دهد قرار مکانها فضای مقابل در  را  "جریانها فضای " اکنون خود پیشین نظریات نقد با کاستلز

 بیانگر می توانند  هردو که می گوید سخن  "مکانها فضای و "جریانها فضای" مان همز وجود از  "جریانها فضای مردمی شدن"

 که آنجا از کاستلز اندیشة در ترتیب، این به نیستند. عامه و نخبگان آنها تمایز الزاماً وجه اما باشند، متعارضی اجتماعی منافع

 واقعیت جدایی بین هیچگونه استوارند، نشانه ها صرفم و تولید  برمبنای ارتباط اشکال همة و ارتباطی بر فرایندهای فرهنگها

است )کاستلز،  واقعی مجاز بلکه ایجاد مجازی واقعیت القای نه شبکه ای جامعة مهم ویژگی و ندارد وجود نمادین نمایش و

1380 :431 .) 

شدن رابطه میان مکان با ل های ارتباطی و متحوآوریآور فنشدن به واسطه پیشرفت شگفت از فرایند جهانی 2جان تاملینسون 

کند؛ یعنی کاهش اهمیت موقعیت اجتماعی ـ جغرافیایی، نسبت به جریان خاکی زدایی یاد میعنوان منطقهفرهنگ و هویت، به

کند )چنانکه برای مثال طبق  گرایی را نابود میشدن، محلیگیرد. این به آن معنا نیست که جهانیتجربه فرهنگی صورت می

همانندسازی، همه دنیا به تدریج از نظر فرهنگی یك شکل شوند( بلکه منظور اینست که تجربه فرهنگی به طرق نظریه خام 

های درک این مطلب فکرکردن به این واقعیت گیرد. یکی از راههای خاص، فاصله میمختلف از وابستگی سنتی خود به محلیت

اند. ای نفوذپذیر شدهشدن، به شکل فزایندهارتباطات ناشی از جهانی کنیم، بر اثرهایی که ما در آن زندگی میاست که مکان

طور هایی زندگی کنیم که تمایز خود را تا حد زیادی حفظ کرده باشند. اما این خاص بودن، دیگر )آنممکن است ما در مکان

زدایی به روشی اندیشه منطقه  کننده تجربه فرهنگی نیست. به این ترتیبکه پیش از این بوده است( مهمترین عامل تعیین

ای بر تجربه ما تأثیر بگذارند. فرهنگ توانند به شکل فزایندههای خاص ما مییافته است که در آن وقایع خارج از محلیتدست

: 1387ای نفوذپذیر شده است )کریمی بالن، طور فزایندهشود؛ زیرا مکان بهمدرن کمتر از سوی موقعیت مکانی تعیین می

149.) 

های ارتباطی در تغییر فرهنگ های جهانی و فناوریواسطه تعامل ما با رسانههای این نفوذپذیری محلی بهمشهورترین نمونه 

المللی، تصورات ما از ایمنی و سالمت خانواده، مخاطرات زیست محیطی یا پایداری بازار غذایی محلی به فرهنگ غذایی بین

وجود بیاورند. پس با این معنا روبروییم که اتی را در الگوهای معمول حیات فرهنگی ما بهباشند که امکان دارد تغییربورس می

شدن« کنند. »بهتر مطلعزدایی کمك میکنند، به منطقهای جدید امکان آنرا فراهم میهای رسانههمین انتخابی که تکنولوژی 

اندازهای »فرهنگ وطنی« در دسترس ما باشد و بتوانیم از ماندازها فراتر از چشبدین معنی است که درباره رویدادها، از چشم

وطنانه داشته باشد، در عین های فرهنگی جهاندیدگاه )ملی و محلی( فاصله بگیریم. این امر هر نویدی برای توسعه گرایش

»آنجا در بیرون« از  رفتن »تسلی« وجود نهفته در نگریستن به دنیایی حال بیانگر از بین رفتن قطعیت فرهنگی، حتی از بین

زدایی به معنای گشودن درهای جهان و سان منطقهانداز ملی/ محلی به چالش کشیده نشده است. بدیننقطة ساکن یك چشم

تواند وضعیتی مبهم )دوگونه( باشد. این نوع ابهام )دوگونگی( شده میهای جهانیهای فرهنگی از طریق رسانه گستردن افق 

هایی( که همزمان هم »خروج از« حریم زندگی خصوصی ما و عنوان )پدیدهرسانی بههای پیامتکنولوژی همچنین در نحوة تلقی 

تواند این معنا باشد که توجه ما به بودن« با جهان میشود. نتیجه قهری »در تماسکنند، دیده میهم »ورود به« آنرا ممکن می

رسانی مدام باید »کشیك« بدهیم. البته این درکی است که مالن پیامعنوان عاشود. و ما بهدنیای خارج پیوسته الزمتر می
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جا در دسترس )غیرقابل وسیله همهاکنون در مورد تلفن سریعًا رواج یافته است؛ هم رحمت است و هم لعنت، هم به

چون و چرای بی ای که همیشه آماده است که ما را احضار کند، و حق تقدمپوشی( آسایش اجتماعی و هم حضور بیگانهچشم

های الکترونیکی ها( و پیامکند. اما اکنون انواع و اقسام دورنگارها )فکسهای انتخاب شدة ما فوراً تحمیل می خود را بر فعالیت 

ها پاسخ داد، تلفن همراه یا پیجر که حتی در حرکت نیز همراه های تلفنی که باید به آنها جواب داد، پیامکه باید به آن

شوند تا بعد سر فرصت تماشا شوند، وجود دارند. در تمام اینها، های تلویزیون نیز که روی نوار ویدئو ضبط مینامهماست، بر

شوند، بلکه به لحاظ ظرفیت ها حمل میهایی که توسط آن ها و بازنماییفقط از نظر پیامای نههای ارتباطی و رسانهتکنولوژی 

 (.163ـ162: 1381و استفاده ما از زمان و مکان، اهمیت فرهنگی دارند )تاملینسون،  دادن به تجربه ماها برای ساختارآن 

سازی متعلقات بوده است. ترین شیوة مدرن هماهنگبه اعتقاد تاملینسون، تا قرن هجدهم هویت ملی به شکلی نمایشی موفق

شدن ندارند، اما پویایی و پیچیدگی جهانیالوقوع قرار واضح است که مفاهیم ملت و هویت ملی در معرض خطر فروپاشی قریب

توان به مدت طوالنی تضمین کرد. همان های نوین به حدی است که پایداری این شکل از تعیین هویت را نمیاز طریق رسانه 

هایی را هتواند برخی از رشتآور مدرنیته مطرح کرد، اکنون میعنوان قدرتمندترین نیروی الزامنیروی درونی که هویت ملی را به

شدن مان پیوند دهد، از هم بگسلد. حقیقتی که در ادعای هویت ملّی از سوی جهانیکه ما را به شکلی مطمئن به »خانه« ملی

هایی را پیش روی برتری هویت ملی قرار  تواند چالشهای هویتی میشود، وجود دارد، آن است که ازدیاد موقعیتتهدید می

های ارتباطی جدید، از امکان تحقق یك فرهنگ (. وی همچنین بواسطه گسترش تکنولوژی 150: 1387دهد )کریمی بالن، 

 کند. جهان وطنی هم یاد می

ای و اطالعات دیجیتالی های ماهوارهآوری عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان انتقادی، به ظهور فنبه 1یورگن هابرماس

است. به نظر وی اگرچه مهمترین بعد این جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن در فرایند جهانی شدن تأکید کرده 

ها را به دنبال داشته است. های فرهنگی نیز گزارش به تولیدات فرهنگی خاصّ، نوعی همسازی در فرهنگبوده، اما در عرصه 

کند، بلکه حتی در غرب نیز های دور تحمیل میوی معتقد است که فرهنگ کاالیی شده آمریکا نه تنها خود را بر سرزمین

 (.4: 1384های محلی را سست بنیاد کرده است )رفعت جاه و شکوری، دارترین سنت ها را کمرنگ و ریشه معنادارترین تفاوت

ساختاری حوزه عمومی« به چگونگی پیدایش حوزة عمومی در  همچنین هابرماس در اثر معروف خود با عنوان »دگرگونی

های جمعی و نهادهای رداخته و اظهار کرده که اطالعات، هسته مرکزی حوزه عمومی است و رسانهداری پ جوامع سرمایه

اند و کنش ارتباطی باعث تفاهم و موجب هویت منسجمی شده بود. اما در اطالعاتی در ایجاد و گسترش این حوزه نقش داشته

المللی، جهانی های بینی و یك قطبی شدن حاکمیت قدرتگرایانه بنگاههای اقتصادهای فایدهاواخر سده بیستم، غلبه اندیشه

ها به بنگاههای تجاری بدل شدند و به سازی، سبب نابودی حوزه عمومی شد. در این فرایند رسانهشدن اقتصاد و خصوصی

یجه از جای آنکه تأمین کننده اطالعات برای مخاطبین خود باشند، به ابزار سودرسانی برای صاحبانش بدل گشتند. در نت

ای در سطح جامعه رواج یافته است. هابرماس رفع اطالعات از دسترسی عموم خارج گشته و نوعی فرهنگ کاالیی شده توده

حلی برای کند که نظریه راه داند و سعی میاین معضل را در گرو گسترش عقالنیت ارتباطی و تضعیف عقالنیت ابزاری می

دهد. چراکه در مسیر کنش ارتباطی است که هویت و نگرش انسانی شکل گسترش کنش ارتباطی در سطح جامعه رواج 

آورد )همان(. ساز بیرون میای یکسانگیرد و آنرا از نفوذ فرهنگ تودهگیرد و از حالت شی بودگی و مسخ شدگی فاصله میمی

فاده می کند و از مدیریت هابرماس برای بسط تئوری خود و تشریح کامل آن از مفهومی تحت عنوان، مدیریت اطالعات است

اطالعات به عنوان نشانه ای از نابودی حوزه عمومی یاد می کند. او همچنین ترویج تبلیغات، اقناع، مدیریت افکار عمومی و 

لیلی بر غلبه غیرسازنده محتوای رسانه های جمعی و از میان رفتن حوزه عمومی می رشد سرسام آور آگهی های بازرگانی را د

داند. به اعتقاد او این روند در نهایت به انقیاد افکارعمومی در تاروپود امور بی ارزش خواهد انجامید. درنهایت هابرماس سه 

های دولت که آن را روی دیگر مراه با بازارپوشیجنبه از مدیریت اطالعات را که شامل بسته بندی، ارعاب و سانسور است، ه

: 1380این سکه می شناسد به عنوان عوامل عمده در نابودی حوزه عمومی بر اثر مدیریت اطالعات می شناسد ) وبستر، 

279.) 
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ت بنابراین می توان گفت که هابرماس نسبت به نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی و نظام اطالع رسانی مدرن در تقوی

حوزه عمومی و گفتگوهای آزاد و انتقادی، دیدگاه تاییدآمیزی ندارد، زیرا ارتباطات گسترده معاصر را حاوی مقدار زیادی 

اطالعات تحریف شده می داند که بر اصول تجاری و سرگرمی هایی تکیه دارند که ابتذال و گریز از واقعیت، محتوای اصلی آنها 

ن معضل را در این می بیند که با گسترش عقالنیت ارتباطی و سیطره آن بر عقالنیت را تشکیل می دهد. هابرماس رفع ای

ابزاری زمینه ای ایجاد شود که درآن حوزه عمومی از رشد و پویایی الزم برخوردار شده به طوری که یك نوع وفاق تفاهمی بر 

وعی هویت جمعی عام اقناعی، در سطح سر اصول و قواعد جمعی عام حاصل شود که این امر خود زمینه ساز شکل گیری ن

 (.67: 1380جهانی خواهد بود )هابرماس، 

در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی بـا پـژوهش محقـق دارد. پیشـنه در دو قسـمت 

پیشـینه خـارجی نیـز ارایـه شـده شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و به دنبال آن داخلی و خارجی انجام می

 است. 

 فضای تأثیر( تحقیقی با عنوان 1392باقری دولت آبادی، علی و زارعیان جهرمی، فرج اهلل )پیشینه داخلی تحقیق،  نهیدرزم

 کوکران، نمونهگیری فرمول و پیمایشی روش از استفاده با منظور، این برای انجام داده اند. ملی همبستگی و هویت بر مجازی

 که دانشجویانی داد، نشان پژوهش های یافته. گرفت قرار سنجش مورد متغیر دو بین رابطه و تعیین نفر 340 نمونه جمح

 و دینی هویت از کنند، می استفاده مجازی فضای از کمتر که خود همتایان به نسبت دارند قرار مجازی فضای معرض در بیشتر

 دانشجویان ملی و دینی هویت و مجازی فضای بین معکوس رابطه نوعی ،دیگر عبارت به. هستند برخوردار ضعیفتری ملی

 .دارد وجود

های های اطالعاتی؛ دیدگاههای هویتی در عصر شبکهاش »تنش( در مطالعه2012) 1دیویس پیشینه خارجی تحقیق نهیدرزم

های دیجیتال بر روی مسأله تکنولوژی های خود بیانگری در تجربه آنالین«، به چگونگی تأثیر جوانان درباره خطرات و فرصت

 24های عمیقی که با پردازد. او از طریق مصاحبه هویت و تصوراتی که جوانان درباره خود بیانگری در تجربه آنالین دارند، می

گان کنندکردند، پرداخت. شرکتهای دیجیتالی فعالیت میساله که به مدت طوالنی در زمان مصاحبه با رسانه 25تا  15جوان 

را از هویت در تجربه آنالین و غیر آنالین ارائه نمودند. او از طریق   در این مصاحبه مثل فیلم طراحی شده تصورات خودشان 

های دادن تنشهای جوانان را برای وفقطور خالصه استراتژی های سازمان در چهارچوب تصورات ذهنی جوانان بهمصاحبه 

ای شده اطالعات دریافت نمود. این چهارچوب تجربه خود و همسانی در عرصه شبکه  ها وهویتی در میان گوناگونی شناخت

تصورات ذهنی شامل تعهد به هویت خود، تعهد به هنجارهای روابط بین شخصی، هنجارهای تجربه آنالین و ارزشهای سطح 

کنندگان باشد. او دریافت که شرکتیای بر روی تعدد تجربه به خود دارند، مکنندهگسترده اجتماعی که کارکرد ضمنی محدود

ای شده اطالعات ابراز کنند، وزن هریك از های شبکهگیرند خودشانرا در این عرصه ها تصمیم میدر تجربه آنالین، وقتی که آن

 دهند.ها را تغییر میاین حوزه 
 با توجه به چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه های زیر مطرح شدند:

 رابطه وجود دارد.و میزان پایبندی آنان به هویت دینی  از فضای مجازی جوانان فادهمیزان استبین 

 رابطه وجود دارد.و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی  از فضای مجازی جوانان میزان استفادهبین 

 ارد.رابطه وجود د و میزان پایبندی آنان به هویت تاریخی از فضای مجازی جوانان میزان استفادهبین 

 رابطه وجود دارد. و میزان پایبندی آنان به هویت جغرافیایی از فضای مجازی جوانان میزان استفادهبین 
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 با توجه به فرضیه های تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 هویت ملی

وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملّی )جامعه کل( است. تعریف نظری: هویت ملی به معنای احساس تعلق و 

شوند عبارتند از: سرزمین، دین، آیین، آداب و مناسك، مهمترین عناصر و نمادهای هویت ملی که سبب شناسایی و تمایز می

به هریك از عناصر و نمادهای  تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت. در درون یك اجتماع ملی، میزان تعلق و وفاداری اعضا

 (. 1378سازد )چلبی، ها را مشخص میمذکور و احساس هویت ملی آن

این مفهوم با شاخص هایی چون: هویت دینی، هویت فرهنگی، هویت تاریخی و هویت جغرافیایی از طریق   تعریف عملیاتی:

 پرسشنامه و از طریق طیف لیکرت سنجش شد. 

 بعد دینی

دینی عبارت است از اتکای فرد به یك نظام یا پایگاه اعتقادی کـه در جهـت گیـری فـرد در زمینـه هـای  هویتتعریف نظری: 

مختلف تاثیر می گذارد. هویت دینی برداشت و تصوری است که هر فرد در مورد مسـائل مـذهبی و دینـی دارد ) موجمبـاری، 

1381.) 

دین در دادن معنا، جهت و آرامش به زندگی، تالش فرد در حفظ  هایی از قبیل: نقشاین متغیر را با شاخص تعریف عملیاتی: 

های دینی خود در هر شرایطی، میزان شناخت از دین، تأثیر اعتقادات در روابط، اعتقاد به تأثیر اعتقادات دینی و آداب و ارزش 

 سنن آن در پیشرفت کشور، پایبندی به اعتقادات دینی، وابستگی به دین سنجش شد.

 :بعد فرهنگی

هویت فرهنگی مجموعه ارزش ها، باورها، سمبل ها و . . . است که سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و تعریف نظری: 

 (. 1380افراد از دیگر افراد و جوامع می شود )رهبری، 

با استفاده از  . ..  وپرداختن به فرهنگ مشترک، زبان مشترک مانند  مولفه هاییدر این تحقیق این متغیر با  تعریف عملیاتی:

 .سنجیده شدپرسشنامه و از طریق طیف لیکرت 

 بعد تاریخی 

آگاهی مشترک افراد یك جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخی است تعریف نظری: 

 (.1389)عظیمی، 

فضای استفاده از 

 مجازی

 هویت اجتماعی

 هویت دینی

 فرهنگی  هویت

 تاریخی  هویت

 ویت جغرافیاییه



فتخار به آثار باستانی، آداب و رسوم به جا مانده از در این تحقیق این متغیر با استفاده از شاخص هایی مانند: اتعریف عملیاتی: 

 گذشتگان و . . . با استفاده از از پرسشنامه و از طریق طیف لیکرت سنجیده شد.

 بعد جغرافیایی

هویت ملی در درجه نخست زاییده محیط جغرافیایی آن ملت است، محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی ، عینی ،  تعریف نظری:

 . (1389)عظیمی، هویت ملی به شمار می آید ملموس و مشهود 

در این تحقیق این متغیر با استفاده از شاخص هایی مانند: مخالفت با هجوم بیگانگان به خاک کشور، عشق  تعریف عملیاتی:  

 ورزیدن به زندگی در ایران و . . . با استفاده از از پرسشنامه و از طریق طیف لیکرت سنجیده شد.

 

 روش تحقیق

ساله شهر خلخال که بر اساس آخرین آمار  29تا  15کلیه جوانان  جامعه آماری تحقیق .تحقیق، از نوع پیمایشی است این

در قسمت انتخاب شد. با استفاده از جدول مورگان  نفر 379که از بین آنها  تعداد  نفر برآورد شده است 22636تعدادشان  

ای به کار گرفته شد. در مرحله اول شهر خلخال به ای و سهمیه مرحله ی چنداگیری خوشه گیری ترکیبی از نمونهروش نمونه

منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز تقسیم شد و در مرحله بعد از هر منطقه دو محله به صورت خوشه  

 29الی  15خانه یك فرد خانه و از هر  9-10مشخص  شد و سپس از هر کدام از محله ها چهار کوچه انتخاب و از هر کوچه 

ساله در آن خانه به   29الی  15ساله برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شد. الزم به ذکر است که در صورت نبودن فرد 

ترین تکنیك مورد استفاده در تحقیق که رایج در این تحقیق از تکنیك پرسشنامهخانه بعدی یا خانه قبلی مراجعه شد. 

روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار  گرفته شد.کتابخانه ای بهره شد. برای گردآوری اطالعات از روش پیمایشی است استفاده 

و برای  84/0صوری و محتوایی بدست آمد. همچنین قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته 

 بدست آمد. 82/0متغیرهای مستقل به طور میانگین 

 

 فته های پژوهشیا

 یافته های توصیفی

درصد از   0/52اند. همچنین درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای کمترین درصد بوده 0/48مطابق با نتایج تحقیق 

نفر از  27درصد نیز متاهل هستند.  6/81درصد از پاسخگویان مجرد،  4/18باشند. پاسخگویان زن و دارای بیشترین درصد می

فوق لیسانس و باالتر  20/2لیسانس و  6/27فوق دیپلم،  2/15دیپلم،  9/29ارای تحصیالت زیر دیپلم هستند، افراد نمونه د

 4/18را زیر دیپلم،  پدرشانسواد از افراد نمونه 5/74 .بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیالت دیپلم می باشد. هستند

از افراد نمونه  1/83 .راوانی مربوط به مقطع تحصیلی زیر دیپلم استبیشترین ف. لیسانس هستند 6/1فوق دیپلم و  5/5دیپلم، 

 . لیسانس هستند 6/1فوق دیپلم و  6/2دیپلم،  7/12مادرشان را زیر دیپلم، سواد 

 

 

 

 های استنباطییافته

 فرضيه اول

 ود دارد.و میزان پایبندی آنان به هویت دینی رابطه وج از فضای مجازی توسط جوانانمیزان استفاده بین  

 
 و میزان پایبندی به هویت دینیاز فضای مجازی استفاده میزان  ضریب همبستگی پیرسون بین (:1جدول )

 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یك

 000/0 -/543 از فضای مجازیاستفاده  هویت دینی



 

می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و  05/0تر از کم 000/0مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون  باالبا توجه به جدول 

بودن عالمت  نفیمی توان  گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به م 95/0با اطمینان 

کاهش می برقرار است. یعنی با افزایش یکی دیگری  و معکوسی بین دو متغیر رابطه معنی داری -/543ضریب همبستگی 

 کاهش می یابد.میزان پایبندی آنان به هویت دینی  از فضای مجازی توسط جوانان،میزان استفاده بد. با افزایش یا

 

 فرضیه دوم

 و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد. از فضای مجازی توسط جواناناستفاده میزان بین 

 
 هویت فرهنگی بهو میزان پایبندی از فضای مجازی ه استفادمیزان  (: ضریب همبستگی پیرسون بین2جدول )

 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یك

 000/0 -/572 از فضای مجازیاستفاده  هویت فرهنگی

 

می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و  05/0کمتر از  000/0مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون  باالبا توجه به جدول 

بودن عالمت  نفیمی توان  گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به م 95/0نان با اطمی

کاهش می برقرار است. یعنی با افزایش یکی دیگری  و معکوسی بین دو متغیر رابطه معنی داری -/572ضریب همبستگی 

 کاهش می یابد. فرهنگیمیزان پایبندی آنان به هویت  ن،از فضای مجازی توسط جوانامیزان استفاده یابد. با افزایش 

 

 فرضیه سوم

 و میزان پایبندی آنان به هویت تاریخی رابطه وجود دارد. از فضای مجازی توسط جواناناستفاده میزان بین 

 
 و میزان پایبندی به هویت تاریخیاز فضای مجازی استفاده میزان (: ضریب همبستگی پیرسون بین 3جدول )

 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر دو یر یكمتغ

 000/0 -/469 از فضای مجازی استفاده  هویت تاریخی

 

می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و  05/0کمتر از  000/0مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون  باالبا توجه به جدول 

بودن عالمت  نفیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به ممی توان  گفت رابطه معنی داری بین دو متغی 95/0با اطمینان 

کاهش می برقرار است. یعنی با افزایش یکی دیگری  و معکوسی بین دو متغیر رابطه معنی داری -/469ضریب همبستگی 

 .کاهش می یابد تاریخیمیزان پایبندی آنان به هویت  از فضای مجازی توسط جوانان،میزان استفاده یابد. با افزایش 

 

 

 فرضیه چهارم  

 و میزان پایبندی آنان به هویت جغرافیایی رابطه وجود دارد. از فضای مجازی توسط جواناناستفاده میزان بین 

 
 و میزان پایبندی به هویت جغرافیاییاز فضای مجازی استفاده میزان  (: ضریب همبستگی پیرسون بین4جدول )

 ریسطح معنی دا ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یك

 000/0 -/372 از فضای مجازی استفاده  هویت جغرافیایی

 



می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و  05/0کمتر از  000/0مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون  باالبا توجه به جدول 

بودن عالمت  نفیمی توان  گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به م 95/0با اطمینان 

کاهش می برقرار است. یعنی با افزایش یکی دیگری  و معکوسی بین دو متغیر رابطه معنی داری -/372ضریب همبستگی 

 کاهش می یابد. جغرافیایی میزان پایبندی آنان به هویت از فضای مجازی توسط جوانان،میزان استفاده یابد. با افزایش 

 

یج به دست آمده از این تحقیق، بررسی هویت یکی از مباحثی است که از اهمیت  مطابق با نظریات مطرح شده و نتا

شناختی فراوانی برخوردار است. برای مثال تالکوت پارسونز معتقد است کنشگر با درونی کردن نهادها و ارزشها تاریخی و جامعه

هد که هم برای خودش و هم برای دیگران دکند به کنش خود جهتی میهایی که نظام فرهنگی جامعه، عرضه میو ایدئولوژی

گیرد و آنرا امری اکتسابی در نظر دهد. فرد هویت خودش را از اجتماع میمعنادار است و شخصیت )هویت( افراد را شکل می

های گیرد. پارسونز، معتقد است در فرایند تحوالتی جوامع )تکامل اجتماع( هویت جمعی کوچك جوامع سنتی به هویتمی

شود. او در سطح فردی، ارضای نیازهای افراد و فرایند اجتماعی شدن و هنجارپذیری و عام جوامع صنعتی تبدیل میبزرگ 

داند گرایی، آزادگی و . . . عامل تعیین کننده میافراد را در شرایط الزم و پذیرش عقاید و ارزشهای عامی چون خردگرایی، فعال

کند که آرمانهای وابسته به عواطف و احساسات و همیاری و همکاری ن افراد ایجاد میکه هماهنگی و یگانگی و تعهد متقابل بی

ریچارد جنکینز از  (.1375یابد )کوزر، از »گروه نخستین« به اجتماع محلی و ملت و سرانجام به اجتماع جهانی گسترش می

ینز نیز معتقد است هویت اجتماعی خصلت یا گیرد. جنکگرایی فرایندی قرار میشناسانی است که در سنت تعاملجمله جامعه

عنوان موجودات اجتماعی است. از نظر جنکینز، هویت اجتماعی درک ما از این مطلب است که چه ها بهی همه انسانخصیصه 

(. دیدگاهی 7ـ8: 1381کسی هستیم و دیگران کیستند و از طرفی، درک دیگران از خودشان و افراد دیگر چیست )جنکینز، 

کند دیالتیك هویتها و دیالتیك فرد و جامعه است که هویت فردی بر تفاوت و نکینز برای فهم هویت اجتماعی عرضه میکه ج

 (. 30: 1381معناست )جنکینز، هویت جمعی بر تشابه تأکید دارد. هویت فردی در خویشتنی تجسم یافته و جدا از دیگران بی

که اهمیت تاریخی بررسی هویت به این جهت است که اوالً این پدیده در فرایند بنابراین از این تحقیق چنین نتیجه می گیریم 

زمان در جامعه شکل گرفته و از رویدادها و تغییر و تحوالت تاریخی تاثیر پذیرفته است. ثانیاً هر هویتی که امروزه در جامعه و 

شناختی هویت به وار مختلف است. از نظر جامعههای تاریخی ادشود، برگرفته از جریانهای اجتماعی مشاهده میمیان گروه

شود. هر اندازه یك ملت از این لحاظ اهمیت دارد که یکی از عوامل مهم انسجام اجتماعی و وفاق ملی در هر جامعه تلقی می

خواهد  ترهای همبستگی و وفاق اجتماعی موفقتری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایههویت محکمتر و منسجم

 بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

ها در ویژه اینترنت منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انسان های اطالعاتی آن بههای ارتباطی جدید و بزرگراهفناوری

از ها با یکدیگر ایجاد کرده است. بدین معنی که امروزه با استفاده اقصی نقاط جهان شده و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان

گیری از انبوهی اطالعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری، اینترنت و با حضور در این بزرگراه، امکان بهره

ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگر چه خود معلول تحوالتی چند بوده، اما پس از نوشتاری و دیداری با هزینه

سو و هویت ای گردیده است. یکی از این تحوالت، تحول در مبنا و مفهوم هویت از یكدهظهور، خود منشأ تحوالت عدی

 ویژه جوانان از سوی دیگر است.اجتماعی افراد به

ویژه جوانان در معرض پیامدهای ها و بهدر دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن به وقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسان

های جدید به هویت مبنا و معنای گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغییرات هویتی در نسلاند، آن قرار گرفته

های هویتی را پدید آورده است و برخالف گذشته، فرایند انتقال هویت بیش از ها و بحران حدی است که در برخی موارد چالش

ها، صنعت، تشان از والدین و محیط مادی و بومی متأثر باشند از رسانهها، باورها، رفتارها و خالصه هویکه در زمینه ارزش آن 

 پذیرند.بسا از دیگر کشورها باشند، تأثیر میفرهنگ، همساالن و جوانان دیگر که چه 

 



 پیشنهادهای حاصل از پژوهش

ی راهکارها بدین طلبد. در باب تقویت هویت ملّی برخدرک هویت ملّی و پایبندی جوانان به آن، ضرورت خاصی را می

 شود:ترتیب عرضه می

 کار بیشتر و دینی ملی وقایع و ها شخصیت ها، اسطوره بر  اصولی و ظریف های برنامه ریزی طریق پیشنهاد می شود از -1

 موارد از بسیاری در چراکه نمایند؛ عمل بهتر این رابطه در نوجوانان و جوانان آشنایی جهت ذیربط های سازمان و شود
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 .ندارند بدان گرایش یا بیشتر آشنایی
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 را از مفهوم هویت فراهم سازند. جوانان

ها و مسئوالن فرهنگی جامعه بایستی اهتمام بیشتری در تقویت هویت ملّی در نسل جوانان نمایند. در کل جهت ـ خانواده3
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