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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :هويت ملي ،اصلي ترين سنتز و حلقه ارتباطي بين هويتهاي خاص محلي و هويتهاي
عام فراملي هست .هويت ملي مجموعهاي از گرايشها و نگرشهاي مثبت نسبت به عناصر و الگوهاي هويت
بخش و يکپارچه کننده در سطح يک کشور به عنوان يک واحد سياسي ميباشد .هويت ملي تحت تاثير عوامل
مختلفي ميباشد ،يکي از عواملي که ميتواند بر هويت ملي تاثيرگذار باشد ،شبکههاي اجتماعي مجازي ميباشد.
تحقيق حاضر در همين راستا و با هدف ،مطالعه رابطه ميان شبکههاي اجتماعي مجازي با هويت ملي انجام شده
است.
روش پژوهش :اين پژوهش با روش پيمايشي و در بين دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است.
حجم نمونه براساس فرمول کوکران  400نفر انتخاب و به شيوه نمونه گيري طبقهاي انجام شده است.
يافتهها :يافتههاي پژوهش نشان ميدهند که متغيرهاي عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي ،ميزان استفاده از
اينترنت ،ميزان و سابقه استفاده از شبکههاي اجتماعي ،ميزان احساس آزادي در شبکههاي اجتماعي مجازي ،نوع
صفحات به اشتراک گذاشته شده ،نوع پسنديدن و نظر نوشتن صفحات و نوع عضويت در گروههاي شبکههاي
اجتماعي مجازي با هويت ملي رابطه معناداري دارند .همچنين از ميان متغيرهاي پيشينه اي ،متغيرهاي سن ،جنس،
ميزان تحصيالت و قوميت رابطه معناداري با هويت ملي دارند .
نتيجه گيري :در مجموع براساس يافتههاي تحقيق ميتوان گفت که شبکههاي اجتماعي مجازي از جمله عواملي
ميباشد که تغييرات زيادي بر هويت کاربران و به خصوص هويت ملي کاربران ايجاد ميکند و نقش موثري در
دگرگوني هويت ملي کاربران دارد .
واژگان کليدي :جهاني شدن ،شبکههاي اجتماعي مجازي ،هويت ملي ،نوع اشتراک مطلب

عبدالطيف کارواني

و همين امر باعث شده هويتهاي متنوع و متعدد به

مقدمه و طرح مسئله
با توجه به تحوالت سريع و گسترده در قرن

راحتي با يکديگر در ارتباط باشند و در يکديگر تأثير

حاضر ،طرح سؤاالت و مباحثي در باب هويت و آينده

بگذارند .کاربر اينترنت با گشتوگذار در جهان مجازي

هويتي جوامع در ابعاد متفاوت آن و معضالت پيش

با روشهاي گوناگون زندگي جديد جهاني آشنا

روي آنها ،از جمله نيازهاي اساسي و ضروري به نظر

ميشود و به اين ترتيب شهروندان جامعه جهاني از

ميرسد .پرسش از هويت هم در گفتمان روزمره و هم

اتخاذ يک موضع خاص يا به عبارتي هويت ثابت سر

در نظريههاي اجتماعي ،جايگاه مرکزي و محوري دارد .

باز ميزنند زيرا ارزشها و روشهاي متنوعي در پيش

مهمترين نوع از انواع هويت ،هويت ملي است زيرا

رويشان وجود دارد .در نتيجه ،ثبات تعين و هويت

نقشي تعيينکننده در حوزه فرهنگ ،اجتماع ،سياست و

پايدار در چنين فضايي امکان کمتري دارد و از همين

حتي اقتصاد دارد .به عبارت ديگر ،هويت ملي

روست که امروزه اشکال متنوع هويت فرهنگي و ملي

فراگيرترين و در عين حال مشروعترين سطح هويت

براي حفظ خود تالش ميکنند (صانع پور:1390 ،

در تمام نظامهاي اجتماعي -جدا از گرايشهاي

 .)118برخي استدالل ميکنند که تعامل در فضاي

عقيدتي است (رباني ،رباني و حسني )67 :1388 ،در

سايبرنتيک (فضاي مجازي که در آن تعامل به شکل

مجموع ميتوان گفت که هويت ملي ،اصليترين سنتز

ارتباطات کامپيوتري صورت ميپذيرد) با در هم

و حلقه ارتباطي بين هويتهاي خاص محلي و

شکستن مرزهاي مرسوم گروهي و متعاقب آن تغيير در

هويتهاي عام فراملي هست .به طور کلي ،هويت ملي

برجستگي نسبي نياز به تشابه و تمايز ،بيشترين تأثير را

مجموعهاي از گرايشها و نگرشهاي مثبت نسبت به

بر هويت اجتماعي طرفهاي تعامل ميگذارد و از

عوامل عناصر و الگوهاي هويتبخش و يکپارچه کننده

سوي ديگر ،گمنامي يا جعل نام به معناي پنهان داشتن
1

در سطح يک کشور به عنوان يک واحد سياسي

هويت ،در نتيجه بر هويت اجتماعي تأثير دارد (جونز ،

ميباشد .براساس اين تعريف ،هويت ملي به عنوان

.)1 :1998

مفهومي مرکب و چند رکني در نظر گرفته شده است

يکي از وسايل ارتباطي جديد و نوظهور ديگر

که در سطح ذهنيت و رفتار يکايک شهروندان قابل

پيدايش شبکههاي اجتماعي مجازي ميباشد؛ شبکههاي

بررسي و جستوجو است (حاجياني.)1388،

اجتماعي مجازي ،نسل جديد از وب سايتهاي

هويتهاي جمعي (ملي ،ديني ،قومي و  )...جملگي

اينترنتي هستند .در اين وب سايتها ،کاربران اينترنتي

ساخته ميشوند و افراد آن را کسب ميکنند .امروزه ما

حول محور مشترکي به صورت مجازي باهم جمع

در موقعيتهاي مختلف با هويتهاي متعددي سر و

ميشوند و جماعتهاي آنالين را تشکيل ميدهند.

کار داريم و تبع موقعيت و شرايطي که در آن قرار

شبکههاي اجتماعي ،متناسب با نوع موضوع فعاليتشان

داريم ،خود را تعريف ميکنيم .مرزهاي نفوذناپذير بين

امکانات ديگري از قبيل خبرخوانهاي اينترنتي،

مقوالت و گروههاي هويتي ،ديگر مستحکم نيستند،

بازيهاي آنالين ،قابليت آپلود کردن ويدئوها و

بلکه به شدّت آسيبپذير و شکنندهاند .دنياي ارتباطات

فايلهاي رايانهاي و برقراري ارتباط با ساير رسانههاي

پيشآهنگ اين تغييرات است (عباسي قادي و خليلي

شخصي را نيز در گزينههايشان دارند (اميني و اکبري،

کاشاني .)28 :1389 ،شبکههاي ارتباطي از قبيل اينترنت

 .)1391:117شبکههاي اجتماعي مجازي با توجه به

و تلفن همراه جهان را به صورت دهکدهاي درآوردهاند

اينکه جهان را فشردهتر و ارتباط اجتماعي بين افراد از
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کشورهاي مختلف با فرهنگها و هويتهاي متفاوت را

عدلي پور ،قاسمي و کيان پور ( )1392در پژوهشي

ميسر ساخته است و اينکه اين شبکههاي اجتماعي به

که با عنوان شبکه اجتماعي فيسبوک و هويت ملي

فضايي تبديل شدهاند که افراد تا حدودي زيادي در اين

جوانان که در بين جوانان شهر اصفهان و با تکيه بر

فضا احساس آزادي ميکنند ميتواند تأثيرهاي زيادي

نظريههاي کاستلز ،هابرماس و ولمن انجام دادند به اين

بر هويت افراد ايجاد کند .در اين پژوهش رابطه بين

نتيجه رسيدند که بين مدت زمان عضويت ،ميزان

شبکههاي اجتماعي مجاري با تأکيد بر شبکه اجتماعي

استفاده ،ميزان مشارکت و فعاليت کاربران در فيسبوک

فيسبوک و هويت ملي مورد بررسي قرار گرفته و

و هويت ملي کاربران رابطه معنادار و معکوس و بين

تأثيرات شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي

واقعي تلقي کردن محتواي مطالب فيسبوک و هويت

دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان را مورد

ملي کاربران رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد .يعني هر

بررسي قرار دادهايم.

چه مدت زمان عضويت ،ميزان استفاده و ميزان فعاليت
و مشارکت کاربران در فيسبوک از سوي کاربران
افزايش پيدا ميکند هويت ملي کاربران تضعيف تر

پيشينه پژوهش
سلطاني ( )1395در پژوهشي که با عنوان بررسي

ميشود.

رابطه استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت

نيازي و شفائي مقدم ( )1390تحقيقي با عنوان

اجتماعي دانشجويان انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که

بررسي تأثير رسانههاي جمعي در گرايش به هويت

بين اسـتفاده از شبکههاي اجتماعـي مجـازي و کليه

ملي (مطالعه موردي شهروندان شهرستان کاشان در

ابعـاد مطرحشده در حـوزه هويـت اجتماعـي ،بهجز

سال  )1390انجام دادهاند .نتايج اين پژوهش نشان

هويـت ملـي و هويت دينـي ،رابطه مسـتقيم و

ميدهد که رابطه معنيداري و مثبتي بين استفاده از

معنـاداري وجـود دارد .نتايـج تحليـل رگرسـيوني به

تلويزيون و گرايش به هويت ملي و نيز رابطه معنيدار

شـيوە گامبهگام نيز نشـان داد که تنها مؤلفه هويـت

و منفي بين ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت با ميزان

جهانـي ،وارد مـدل رگرسيوني استفاده دانشـجويان از

گرايش به هويت ملي دارد و همچنين رابطه معنيداري

شبکههاي اجتماعي مجـازي شـده و اين بعد،

بين نوع محتواي برنامههاي مورد استفاده از تلويزيون،

بيشـترين اثـر را بـر هويـت اجتماعي داشـته اسـت.

ماهواره و اينترنت با ميزان گرايش به هويت ملي وجود

حاجياني و محمدزاده ( ،)1394تحقيقي با عنوان

دارد .

بررسي تأثير فضاي مجازي بر هويت ملي دانشجويان

عباسي قادي و خليلي کاشاني ( )1389در پژوهشي

انجام دادهاند .يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهد که

با عنوان تأثير اينترنت بر هويت ملي که با استفاده

بين ميزان استفاده از اينترنت و هويت ملي رابطه

تکنيک پرسشنامه بر روي  1266نفر از کاربران باالي

معناداري وجود دارد .همچنين يافتههاي تحقيق حاضر

پانزده سال در شهران تهران که از طريق نمونهگيري

در مورد رابطه بين ميزان اينترنت و ابعاد هويت ملي

خوشهاي و هدفمند ،انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

نشان ميدهد که بين ميزان استفاده از اينترنت و بعد

که متغيرهاي نوع استفاده کاربران از اينترنت ،انگيزه و

شناختي هويت ملي و بعد رفتاري هويت ملي رابطه

هدف و مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از

معنادار مثبتي وجود دارد .

اينترنت ،واقعي تلقي کردن محتواي سايتها از سوي
کاربران اينترنت و پايگاه اقتصادي – اجتماعي کاربران
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رابطه معنيداري با هويت ملي دارند و بين ميزان

زمينه ساز تقويت هويـت فـرو ملـي دانشـجويان بـوده

تحصيالت ،ميزان استفاده از اينترنت و سابقه استفاده از

اسـت .همچنـين دريافتنــد کــه بــا افــزايش اســتفاده از

اينترنت و هويت ملي رابطه معناداري وجود ندارد.

ابزارهاي جهاني شـدن ،ميـزان عاليـق ملـي را کـاهش

رباني ،رباني و حسني ( )1388در پژوهشي با

ميدهد.

عنوان تأثير رسانههاي جمعي و هويت ملي که به دنبال

اســماک شــافعي ،2نايــان 3و عثمــان )2012( 4در

بررسي تأثير استفاده از رسانههاي گروهي و شبکههاي

پژوهشي که با عنـوان سـاخته شـدن هويـت از طريـق

ارتباطجمعي بر هويت ملي بودهاند به اين نتيجه

پروفايل هاي فيس بوک که در بـين دانشـجويان مـالزي

رسيدند که بين استفاده از رسانهها و هويت ملي رابطه

انجام دادند به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه نـاامني ،همتـا
6

5

معناداري وجود دارد و افرادي که از رسانههاي داخلي

ادراکــي و خــود ارتقــايي اغلــب هويــت آناليــن

استفاده کردهاند در سازه هويت ملي نمره بااليي

دانشجويان را تحت تـأثير قـرار مـيدهـد؛ و همچنـين

دريافت کردهاند و برعکس نمره افراد استفادهکننده از

دريافت که هويت آنالين بهوسيله ارزشهاي اجتماع به

رسانههاي خارجي در اين سازه ،نمره پاييني بوده است

همـراه همتـا ادراکـي ،ارتبـاط اجتمـاعي و محبوبيـت

7

اين يافته ،نشاندهنده تغيير نگرشها به سمت الگوها و

بازسازي و بازانديشي مـيرود .همچنـين دريافتنـد کـه

گرايشهاي جديد است .همچنين به اين نتيجه رسيدند

دانشجويان پسر در به کار بردن پروفايلهاي واقعيشان

که از ميان متغيرهاي اثرگذار بر هويت ملي ،به ترتيب،

از دانشجويان دختر راحتتر ميباشند.
8

جنس ،ميزان استفاده از رسانههاي خارجي ،ميزان

گراسموک ( )2009تحقيقي که با عنوان فيسبـوک

استفاده از رسانههاي داخلي ،سن و وضعيت تأهل در

و هويت انجـام داده اسـت بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه

تعيين گرايش هويت ملي ،از سهم بيشتري برخوردار

آگاهيهايي که کنشگران از حضـور در فـيسبـوک بـه

ميباشند.

عنوان يک زيست جهان کسب ميکنند ،باعث تغيير در

نوابخش ،هاشم نژاد و زاد شم پور ( )1388تحقيقي
با عنوان بررسي آثار اينترنت و موبايل در تغيير هويت

هويتشان مي شود و همچنين هويت جهاني کـاربران را
شکل ميدهد.

جوانان  15-29سال استان مازندران انجام دادند .

زاهو 9و همکـارانش ( )2008پژوهشـي بـا عنـوان

مهمترين يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که گرايش

ساختهشدن هويت در فيسبوک انجـام دادنـد کـه ايـن

جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير هويت

پژوهش بـر اسـاس حسـابهـاي فـيسبـوک  63نفـر

فردي جوانان مؤثر است و همچنين گرايش جوانان به

انجام شده است .يافتههاي پژوهش فوق نشان مـيدهـد

استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير هويت گروهي

که ساختهشدن هويت در محيطهاي مستعار بـي نـام از

آنان مؤثر است.

ساختهشدن هويت در محيطهاي آنالين بي نام متفاوت

حافظ نيا ،کاوياني راد ،کريمي پور و طـاهر خـاني

هست .همچنين دريافتند که حسـاب هـاي کـاربران در

( )1385پژوهشي که با عنـوان تـأثير جهـانيشـدن بـر

فيسبوک به طور مسلط بر نحـوه سـاختهشـدن هويـت

هويت ملي (مطالعه موردي دانشـجويان دانشـگاه هـاي

تأثير دارد.

دولتي شهر تهران) انجام دادند .يافته هاي تحقيق نشـان

کلي )2007(10پژوهشي با عنوان ساخت هويت در

ميدهد که گسترش فرايندهاي جهـاني شـدن در قالـب

فيس بوک انجام داده است .نتايج اين پژوهش حاکي از

فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات (مــاهواره و اينترنــت)

اين است که اگرچه افراد هويتهاي خـود را در همـه
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بخش هاي زندگي بر مي سـازند امـا برسـاخت هويـت

مي شـوند و سـرزمين ملـي خـود را سـرزمين مـادري

کاربران در شبکه هاي اجتماعي مجـازي بـه خصـوص

بشناسند (قيصري.)14 :1383 ،

فيسبوک مشهودتر است.

هويت ملي مهمترين هويت جمعـي اسـت کـه بـه
عضويت افراد در يک کشور يا يک واحد سياسي اشاره
دارد .همچنان که عنوان اين هويت نشان ميدهـد ايـن

مباني نظري

11

هويت به عضويت افراد در يـک ملـت برمـيگـردد.

هويت ملي
يکي از پرسـش هـاي اساسـي بشـر امـروز« ،مـن

اختالف زيادي در تعريف ملت وجود دارد .بسياري از
12

کيستم» هست که به عنوان هويتيابي نشـأتگرفتـه ،از

صاحب نظران ،همانند بنديکت آندرسون معتقدند کـه

نياز بنيادين فرهنگي هر انساني است؛ و جز علل غايي

ملت يک «اجتماع تخيلي» است .چرا که اعضاي آن نه

توسـعه فرهنگـي محسـوب مـيشـود .مفهــوم هويـت

چندان همديگر را مي شناسند ،نـه چنـدان همـديگر را

مفهومي کامالً پيچيده اسـت کـه نمـيتـوان بـه شـکل

ميبينند ،اما بر اين باورند که عضـو يـک ملـت واحـد

درستي معني آن را درک کرد بـه همـين دليـل از يـک

هستند .برخي ديگر بر جنبه هـاي واقعـي ملـت تأکيـد

نسبيت خاصي برخوردار اسـت .در پاسـخ بـه پرسـش

دارند .چنانکه آنتوني اسميت ،ضمن تأکيـد بـر ارتبـاط

چيســتي هوي ـت ي ـا ارائــه تعري ـف مشخص ـي از آن از

قوميت و ملت ،معتقد است که «ملت جمعي از انسانها

منظرهاي مختلف ،ديـدگاههـاي گونـاگوني ارائـه شـده

اســت کــه فرهنگ ـي عمــومي و تــودهاي و ســرزميني

است .ميتوان هويت را آگـاهي فـرد نسـبت بـه خـود

مخصوص به خود دارند .و عالوه بـر ايـن از وظـايف

دانست که درنتيجه تداوم کنشهاي فـرد بـه او واگـذار

قانوني و حقوق مشترکي نيز برخوردارند» (حسين بـر،

نمي شود ،بلکه فرد بايد آن را بهطور مداوم و پيوسته در

.)65-69 :1386

زندگي روزمره ايجادند و نيز در فعاليـتهـاي خـويش
مورد پشتيباني قرار دهد (گيـدنز .)81 :1394 ،يکـي از

شبکههاي اجتماعي مجازي

انواع هويتها ،هويت ملي ميباشد ،به عبـارت ديگـر،

شبکه هاي اجتماعي مجـازي ،نسـل جديـد از وب

هويت ملي فراگيرترين و در عين حـال مشـروعتـرين

سايتهـاي اينترنتـي هسـتند .در ايـن وب سـايتهـا،

سطح هويـت در تمـام نظـامهـاي اجتمـاعي -جـدا از

کاربران اينترنتـي حـول محـور مشـترکي بـه صـورت

گرايشهاي عقيـدتي اسـت (ربـاني ،ربـاني و حسـني،

مجازي با هم جمع مي شوند و جماعتهاي آناليـن را

 )67 :1388هويت ملـي بـه معنـاي احسـاس تعلـق و

تشکيل مي دهند .شبکه هاي اجتماعي ،متناسب بـا نـوع

وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترک در اجتماع ملـي

موضـــوع فعاليتشـــان امکانـــات ديگـــري از قبيـــل

(جامعه کل) است (يوسـفي .)74 :1380 ،در موضـوع

خبرخوان هاي اينترنتي ،بازيهاي آنالين ،قابليت آپلـود

هويت ملي ،سؤال اين است که فرد خـودش را عضـو

کردن ويدئوها و فايلهاي رايانهاي و برقـراري ارتبـاط

چه واحد سياسي ميداند و تا چه اندازهاي اين هويـت

با ساير رسانههاي شخصي را نيز در گزينههايشان دارند

شناسي با واحد سياسـي مـرتبط و وابسـته اسـت ...در

(امين ـي و اکبــري .)117:1391 ،هاي ـدمان شــبکههــاي

مسئله هويت ملي ،افراد يک ملت بايد احساس کنند که

اجتمــاعي مجــازي را اي ـنچن ـين تعري ـف مــيکننــد:

در بخشي از فرايند هويت شناسي و هويتيـابي خـود

شبکههاي اجتماعي مجازي گونهاي از الگوهاي تمـاس

به وسـيله سـرزمين ،کشـور ،و ملـت خـود شناسـايي

هستند کـه در آن هـا تعامـل و ارتباطـات بـين عوامـل
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عبدالطيف کارواني

شبکه اي توسط يک پايگاه فني و زيرسـاخت اينترنتـي

هستند ميتواند تأثيرات زيادي بـر ارزشهـاي جوانـان

مورد پشتيباني قرار مي گيرد در ايـن شـبکههـا هـدف،

بگذارد .در اين پژوهش شبکه هاي اجتماعي مجازي به

عالقه يا نياز مشترک ميتوانـد عنصـري پيونـد دهنـده

عنوان بعدي از جهانيشدن در نظر گرفته و با نظريـات

باشد که باعث مي شود تا عوامل مرتبط بـدون حضـور

جهاني شدن گيدنز و کاستلز رابطهاش بـا هويـت ملـي

فيزيکي احسـاس کننـد کـه در يـک اجتمـاع و جمـع

مورد بررسي قرار گرفته است .گيـدنز جهـانيشـدن را

حقيق ـي قــرار گرفتــهانــد ( .)2010:2الســون و بوي ـد،

پديدهاي چندبعدي ميانگارد .به بـاور او جهـانيشـدن

معتقدند شبکههاي اجتماعي ،مبتني بر وب هستند که با

فرهنگ ،جنبهاي بنيادي در پـس هـر يـک از بعـدهاي

اتصال مردم يا گروهها به يکـديگر سـبب بـه اشـتراک

گوناگون نهادي جهانيشدن است (گيدنز )92 :1387،که

گذاري اطالعات از طريق اينترنت ميشوند؛ و همچنين

فرهنگ محلي و محتواي محل زنـدگي را موردتهـاجم

معتقدند که شبکههاي اجتماعي مجازي خدمات مبتنـي

قرار داده ،افراد را مجبور ميکند تا بـه صـورت بـازتر،

بر وبي هستند که اجازه ميدهنـد افـراد بتواننـد .1 :در

انعطاف پذيرتر و فردي تر زنـدگي کننـد .تـأثير فـردي

چارچوب يک سيستم مشخص ...پروفايل هاي عمومي

شدن به موازات جهانگرايي است .جهانيشدن موجب

و نيمه خصوصي بسازند .2 ،با ساير کاربراني که در آن

ميشود تا فرهنگها ضـمن شـناخت خـود و تقويـت

سيستم حضور دارند به تبادل نظر و اطالعات بپردازنـد

خودآگاهي محلي به همزيسـتي فرهنـگ و اسـتفاده از

و  .3ليست پيوندهاي خود و ديگراني که در آن سيستم

ميراث تمدن و فرهنگ جهاني روي آورند و بر اسـاس

هستند را مشاهده کنند (اليسون و بويد.)211 :2007 ،

عقالنيت به سوي آموزههاي استحکام جهـاني ،آگـاهي

شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي

محلي و «جهاني فکر کن و محلـي عمـل کـن» جهـت

جهانيشدن پديدهاي است که بر جوانب گونـاگون

يابند .بهزعم گيدنز ،به دليل پويايي جوامع امروزي ،حق

زندگي فرهنگي ،از جمله هويت مردم اثرگـذار اسـت.

انتخاب و تنوع انتخاب افـراد از بـين تنـوع مراجـع در

زمينه ساز جهاني شدن ،پيشرفت فناوري ارتباطات بـوده

فضاي جهاني به قدري وسيع است که همين امر هويت

است .فناوري هاي نوين ارتباطي -اطالعاتي بـا فـراهم

شخصي افراد را متحول ميکند و بازانديشي هـويتي را

آوردن امکان پيدايي جامعه شبکهاي ،به افراد و جوامـع

در زندگي روزمره موجب ميشود؛ به گونهاي که حتـي

در قالبهـاي تـازه ،هويـتهـاي تـازهاي بخشـيدهانـد

جسم افراد تحت تأثير بازتابندگي خـود اسـت (اديبـي،

(کاستلز .)20 :1380 ،از جمله مهمتـرين فنـاوريهـاي

 .)106 :1387کاستلز بيان ميدارد که هويت برساخته و

نوين ارتباطي مي توان به اينترنت و ماهواره اشاره کـرد

سازمان دهنده معناست؛ با اين تفاوت که در اين بحث،

که مرزهـاي سـنتي و فرضـي جغرافيـايي و زمـاني را

کانون توجه او به هويـت جمعـي اسـت و نـه هويـت

درهم شکسته و افراد را از بند مرزها رها ساخته اسـت.

فردي فرضيه اساسي او اين است که به طـورکلي ،ايـن

بــه طــور کل ـي م ـيتــوان گفــت کــه اســتفاده از اي ـن

که چه کسي و به چه منظـوري هويـت جمعـي را بـر

فنــاوريهــاي نــوين بخصــوص در بــين جوانــان و

مي سازد ،تا اندازه زيادي تعيينکننـده محتـواي نمـادين

نوجوانانهاي اثرهاي عميقي بر ارزشهاي اين جوانـان

هويت موردنظر و معناي آن براي کساني است که خود

و نوجوانان گذاشته و باعث تغييراتي در هويت و سبک

را با آن يکي ميدانند يـا خـود را بيـرون از آن تصـور

زندگي اين گروه سني شده است .شبکههاي اجتمـاعي

ميکنند؛ به عبارت ديگر ،فرد هويـت محلـي سـنتي را

مجازي هم که ،نسل جديدي از وبسايتهاي اينترنتي

انتخاب کرده يا به هويت جهاني روي ميآورد؟ کاستلز

66

مجله مديريت فرهنگي /سال يازدهم /شماره سي و دوم /تابستان 1395

تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

بين آنچه جهانيشدن ناميده ميشود و آنچه شکلگيري

براي کسب راهنمايي ،آرامش ،سـازگاري ،اطالعـات و

هويت هاي جمعي است ،نه توازي ميبيند و نه به تکثر

شکلگيري هويت شخصي ،از رسانهها استفاده ميکنند.

مسالمتآميز هويتهاي جمعـي خُـرد و کـالن اعتقـاد

(مهدي زاده.)72 :1389 ،

دارد؛ بلکه نوعي تناقض و ستيز بين هويتهاي جمعي
خرد يا محلي و روند جهانيشدن را باور دارد .عالوه بر

فرضيههاي تحقيق

اين ،کاستلز الگويي از جامعه اطالعاتي ارائه ميدهد که

بين متغيرهاي زمينهاي (جنسيت ،سن ،تحصيالت) و

در آن نقش رسانهها ،کليدي است و در واقع رسـانههـا

هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد .

هستند که اين نوع جديد از جامعه را بازتوليد ميکننـد.

بين قوميت و هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد .

در اين نظام اجتماعي ،فناوريهاي ارتباطجمعي نقـش

بين ميزان استفاده از اينترنت و هويت ملي رابطه

اساسي دارند و لحـن گفتمـان ،سـبک زنـدگي و همـه
ارزشهاي اجتماعي توسط رسانههـا و صـاحبان آنهـا
تعريف ميشود (کاستلز.)1380 ،
نظريه کاشت ي ا پـرورش جـرگ گربنـر ،بـر کـنش
متقابل ميان رسانه و مخاطباني که از آن رسانه اسـتفاده
مـيکننــد و نيـز چگــونگي تأثيرگــذاري رسـانههــا بــر
مخاطبان تأکيد دارد .فرض اساسي اين نظريه اين است
که بين مي زان مواجهـه و اسـتفاده از رسـانه و واقعيـت
پنداري در محتوا و برنامههاي آن رسانه ارتباط مسـتقيم
وجود دارد به اين صـورت کـه سـاعت هـاي متمـادي
مواجهه با رسانه اي خاص باعث ايجاد تغيير نگرشهـا

معناداري وجود دارد.
بين عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت
ملي معناداري رابطه وجود دارد.
بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و
هويت ملي معناداري رابطه وجود دارد .
بين سابقه استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و
هويت ملي معناداري رابطه وجود دارد .
بين ميزان احساس آزادي در شبکههاي اجتماعي
مجازي و هويت ملي معناداري رابطه وجود دارد.
بين نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت
ملي رابطه معناداري وجود دارد.

و ديدگاه هاي موافق با محتواي رسانه ميشود .در واقع

بين نوع اشتراک و صفحات ايجاد شده در شبکههاي

نظريه پرورش با تعين ميزان و نـوع برنامـههـاي مـورد

اجتماعي مجازي و هويت ملي معناداري رابطه وجود

استفاده از رسانهها ،ميزان تأثير را مطالعه مي کند تـا بـه

دارد .

سازوکار و نحوه تأثير دست پيدا کند (عباسي قـادي و

بين نوع اليک و کامنت صفحات در شبکههاي

خليلي کاشاني .)81 :1389 ،نظريه استفاده و رضامندي،

اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه معناداري وجود

ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نيازهـا و انگيـزههـاي

دارد .

وي در استفاده از رسانهها تأکيد مي کند و بر آن اسـت
که ارزشها ،عاليق و نقـش اجتمـاعي مخاطبـان مهـم
است و مردم براساس اين عوامل آنچه را مـيخواهنـد
ببينند و بشنوند ،انتخاب مي کنند .پرسش اساسي نظريه

بين نوع عضويت در گروهها در شبکههاي اجتماعي
مجازي و هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد.
بين نوع پيگيري اخبار در شبکههاي اجتماعي مجازي و
هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد .

استفاده و رضامندي ،اين است که چرا مردم از رسانهها

روششناسي تحقيق

استفاده ميکنند و آنها را براي جـه منظـوري بـه کـار

پژوهش حاضر از نوع کاربردي و توصيفي،

ميگيرند؟ پاسخي که داده ميشود اين است کـه مـردم

پيمايشي است .دادهها با استفاده از تکنيک پرسشنامه

مجله مديريت فرهنگي /سال يازدهم /شماره سي و دوم /تابستان 1395

67

عبدالطيف کارواني

جمع آوري شدهاند .کليه دانشجوياناي که در دانشگاه

پرسشنامه مورد نظر در يک نمونه  30نفري در بين

سيستان و بلوچستان در مقطع کارشناسي و باالتر در

دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان تکميل شد و

نيم سال اول سال تحصيلي  1393-1394در شهرستان

گويههاي که نامفهوم و براي پاسخگويان ابهام داشت

زاهدان مشغول به تحصيل ميباشند ،جامعه آماري اين

در متن نهايي پرسشنامه حذف گرديدند .و به منظور

پژوهش را تشکيل ميدهند؛ که تعداد کل اين

سنجش پايايي پرسشنامه براي تعيين قدرت

دانشجويان  10948ميباشد .و حجم نمونه براساس

تبيينکنندگي گويهها از آلفاي کرون باخ استفاده شده

فرمول کوکران  400نفر تعيين شد و براي اطمينان

است و همه شاخصها از آلفاي باالي برخوردار

بيشتر ،پرسشنامهها بين  450نفر از دانشجويان دانشگاه

هستند .

سيستان و بلوچستان توزيع شد .نمونهگيري در تحقيق جدول ( :)1نتايج روايي شاخصهاي متغيرها ()N= 400
حاضر براساس نمونهگيري طبقهبندي 13انجام گرفت.
در نمونهگيري طبقهبندي ،جامعه به گروهها و يا طبقات
مجزا تقسيم ميشود و با استفاده از روش تصادفي از
هر طبقه نمونهها انتخاب ميشوند .جامعه آماري تحقيق
حاضر براساس دانشکده ،مقطع تحصيلي و جنسيت
تقسي م شده است و تعداد نمونه از هر طبقه متناسب با
حجم طبقه انتخاب شدهاند .براي تحليل دادهها در
سطح توصيفي از جدولهاي يکبعدي و آمارههاي
متمايل به مرکز يعني ميانگين و انحراف معيار استفاده
شده است؛ و در سطح استنباطي از چندين آماره
استفاده شده است که عبارتاند آزمون  ،Tآزمون R

پيرسون ،و آزمون . Fو دادههاي پژوهش با استفاده از
نرمافزار  spssنسخه  22پردازش ،توصيف و تحليل
شدهاند .براي سنجش هويت ملي پاسخگويان شاخصي
با  3بعد (تعلقخاطر مشترک ،وفاداري مشترک و
ميراث مشترک) و  12گويه از (چلبي 1387 ،به نقل از
توسلي و قاسمي  )1381مستخرگ شده و براي سنجش
ميزان ،مدت و نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي
مجازي از گويههاي محقق ساخته استفاده شده است.
به منظور سنجش روايي يا اعتبار ابزار تحقيق ،از اعتبار
ظاهري

14

استفاده شد .در اين زمينه پرسشنامه به

صاحبنظران داده شد تا نظرات خود را در مورد
سؤاالت مطرح نمايند و پس از دريافت نظر آنها
نسبت به اصالح سؤاالت و گويهها اقدام گرديد سپس
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ضريب روايي

رديف

شاخص

تعداد گويه

1

هويت ملي (شاخص کل)

12

0/884

2

تعلقخاطر مشترک

6

0/877

3

وفاداري مشترک

4

0/842

4

ميراث مشترک

2

0/635

(آلفا)

يافتههاي تحقيق
نتايج به دست آمده نشان ميدهد که اکثريت
پاسخگويان در گروه سني  45تا  20قرار دارند و
ميانگين سني آنان  22سال است .از کل پاسخگويان 47
درصد مرد 53،درصد زن هستند .به لحاظ تحصيالت،
 71درصد پاسخگويان داراي مدرک ليسانس هستند،
 25درصد فوقليسانس و  4درصد از پاسخگويان
داراي مدرک دکتري هستند .از نظر درآمد اکثريت
پاسخگويان در گروه درآمدي بين  501هزار تا 1
ميليون تومان قرار داشتند .همچنين از نظر قوميت54 ،
درصد از پاسخگويان در گروه قومي فارس 21 ،درصد
در گروه قومي بلوچ 7 ،درصد در گروه قومي لر6 ،
درصد در گروه قومي ترک 4 ،درصد در گروه قومي
کرد و  2درصد هم در گروه قومي عرب هستند و
حدود  6درصد هم خود را متعلق به هيچکدام از
گروههاي قومي فوق نميدانستند .
اکثريت پاسخگويان در يک شبانهروز 1 ،ساعت و
کمتر ( )%61از اينترنت استفاده ميکنند .از بين
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تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

پاسخگويان ،تعداد  205نفر ( )%51عضو شبکههاي

اشتراک ميگذارند .همچنين پاسخگويان بيشتر بر

اجتماعي مجازي ميباشند از بين  203نفر از

پستها و مطالب دوستان و موضوعات مربوط به

پاسخگويان ،هم  124نفر ( )%61در يک شبانهروز به

جوک و سرگرمي مايل بودند اينها را بپسندند (اليک

ميزان يک ساعت و کمتر از شبکههاي اجتماعي

کنند) و يا دربارهشان نظر بنويسند (کامنت بنويسند).

مجازي استفاده ميکنند و حدود  65درصد از اين

متغير وابسته پژوهش حاضر ،ميزان تعلق به هويت ملي

پاسخگويان هم يک سال و کمتر است که عضو

ميباشد که با  12گويه براساس طيف پنج گزينهاي

شبکههاي اجتماعي مجازي شدهاند .از اين تعداد

کامالً موافقم ،موافقم ،بينابين (نه موافق و نه مخالف)،

پاسخگويان 21 ،درصد در شبکههاي اجتماعي مجازي

مخالفم و کامالً مخالفم مورد سنجش قرار گرفت .اما

احساس آزادي کمي داشتند .از نظر نوع استفاده از

در کدگذاري مجدد متغيرهاي وابسته را به سه طبقه

شبکههاي اجتماعي مجازي ،کسب خبر و اطالعات

زياد ،متوسط و کم طبقهبندي کردهايم .جدول ()2

روز ،اليک و کامنت و به اشتراک گذاشتن مطلب

ميزان تعلق پاسخگويان به هويت ملي را نشان ميدهد.

بيشترين استفاده را در بين پاسخگويان داشتند .از نظر

نتايج حاکي از اين هست که  68/50درصد پاسخگويان

نوع به اشتراک گذاري مطلب و صفحات ايجاد کرده

داراي هويت ملي زياد 24/50،درصد پاسخگويان

در شبکههاي اجتماعي مجازي ،کاربران بيشتر

هويت ملي متوسط و  5درصد پاسخگويان هويت ملي

موضوعات مربوط به جوک و سرگرمي و اخبار مهم

پاييني دارند .

روز را در صفحه خود ايجاد يا از صفحات ديگران به
جدول ( :)2توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت ملي
ميزان گرايش

زياد

متوسط

کم

جواب نداده

جمع

هويت ملي (شاخص کل)

%68/50

%24/50

%5/00

%2/00

%100

هويت ملي بعد تعلقخاطر مشترک

%77/50

%15/50

%6/25

%0/075

%100

هويت ملي بعد وفاداري مشترک

%61/75

%32/00

%6/00

%0/025

%100

هويت ملي بعد ميراث مشترک

%47/25

%36/00

%15/75

%0/1

%100

متغير

جدول ( :)3رابطه بين جنسيت و هويت ملي
متغير مستقل
متغير وابسته
هويت ملي (شاخص کل)
بعد تعلقخاطر مشترک
بعد وفاداري مشترک
بعد ميراث مشترک

جنسيت

تعداد پاسخ

ميانگين

مرد

185

45/97

0/00

زن

207

50/01

0/00

مرد

186

23/85

0/00

زن

211

26/15

0/00

مرد

187

13/66

0/00

زن

209

15/28

/00

مرد

186

8/37

0/10

زن

213

8/65

0/11
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سطح معناداري

Sig
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جدول شماره ( )4همبستگي ميان سن و تحصيالت

فرضيه  :1بين متغيرهاي زمينهاي و هويت ملي رابطه

را با هويت ملي نشان ميدهد و همانگونه که در اين

معناداري وجود دارد.
مقايسه ميانگينها نشان ميدهد که بين جنسيت و

جدول مالحظه ميفرماييد بين سن و هويت ملي

هويت ملي (شاخص کل) رابطه معناداري وجود دارد.

(شاخص کل) همبستگي وجود دارد و جهت اين رابطه

يعني ميزان تعلق به هويت ملي در بين مردان و زنان

هم منفي ميباشد و همچنين بين سن و ابعاد هويت

متفاوت ميباشد و اينکه مقايسه ميانگينها دو جنس

ملي همبستگي وجود دارد و جهت اين رابطه نيز منفي

نشان ميدهد که زنان ميزان تعلق بيشتري به هويت

ميباشد يعني اينکه با افزايش سن ،ميزان تعلق به

ملي دارند .در ارتباط با ابعاد هويت ملي نيز مقايسه

هويت ملي کاهش مييابد .همانگونه که در اين جدول

ميانگينها نشان ميدهد که جنست با دو بعد هويت

مالحظه ميفرماييد تحصيالت با هويت ملي (شاخص

ملي يعني بعد تعلقخاطر مشترک و بعد وفاداري

کل) و ابعادش بهجز بعد ميراث مشترک رابطه

مشترک رابطه معناداري دارد و زنان هم در هر دو اين

معناداري دارد و جهت اين رابطه منفي است .ميتوان

ابعاد هويت ملي ميزان تعلق بيشتري نسبت به مردان

گفت هويت ملي کساني که در مقاطع باالتر مشغول به

دارند و اينکه بين جنسيت و بعد ميراث مشترک رابطه

تحصيل ميباشند کمتر از کساني ميباشد که در مقاطع

معناداري وجود ندارد (جدول شماره .)3

پايينتر به تحصيل مشغول ميباشند.

جدول ( :)4رابطه بين سن و تحصيالت با هويت ملي
سن پاسخگويان

متغير

تحصيالت پاسخگويان

ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري

تعداد ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري

تعداد

هويت ملي (شاخص کل)

-0/20

0/00

359

-0/16

0/01

392

بعد تعلقخاطر مشترک

-0/25

0/00

364

-0/17

0/00

397

بعد وفاداري مشترک

-0/10

0/02

363

-0/12

0/02

396

بعد ميراث مشترک

-0/10

0/02

366

-0/06

0/08

399

جدول ( :)5رابطه بين قوميت و هويت ملي

هويت ملي
(شاخص کل)
بعد تعلقخاطر
مشترک
بعد ميراث
مشترک
بعد وفاداري
مشترک

70

مجموع مجذورات

درجه آزادي

واريانس بين گروهي

1467/01

6

واريانس درونگروهي

32327/37

383

واريانس کل

33794/40

389

واريانس بين گروهي

481/77

6

واريانس درونگروهي

10351/63

388

واريانس کل

10833/40

394

واريانس بين گروهي

384/13

6

واريانس درونگروهي

7241/02

387

واريانس کل

7589/15

393

واريانس بين گروهي

26/67

6

واريانس درونگروهي

1150/11

390

واريانس کل

1178/79

396

ميانگين مجذورات مقدار
244/50
84/40
80/29
26/67
58/02
18/17
4/77
2/94

F

2/87

3/01

3/10

1/62
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سطح معناداري
0/00

0/00

0/00

0/14

تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

جدول ( :)6رابطه عضويت شبکههاي اجتماعي مجازي با هويت ملي
متغير مستقل
متغير وابسته

عضويت در شبکههاي اجتماعي

تعداد پاسخ

ميانگين

بلي

201

45/21

0/00

خير

191

51/16

0/00

بلي

204

23/64

0/00

خير

193

26/58

0/00

بلي

203

13/17

0/00

خير

193

15/94

0/00

بلي

201

8/40

0/14

خير

189

8/65

0/14

هويت ملي (شاخص کل)
بعد تعلقخاطر مشترک
بعد وفاداري مشترک
بعد ميراث مشترک

سطح معنيداري

Sig

فرضيه  :3بين عضويت در شبکههاي اجتماعي

فرضيه  :4بين ميزان استفاده از اينترنت و شبکههاي

مجازي و هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد.

اجتماعي مجازي با هويت ملي رابطه معناداري

جدول شماره ( )6رابطه بين عضويت در شبکههاي

وجود دارد.

اجتماعي مجازي با هويت ملي به تفکيک ابعاد را نشان

جدول ( )7رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت،

ميدهد .مقايسه ميانگينهاي عضويت يا عدم عضويت

ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت

در شبکههاي اجتماعي مجازي نشان ميدهد که بين

ملي (شاخص کل) و به تفکيک ابعاد را نشان ميدهد.

عضويت يا عدم عضويت در شبکههاي اجتماعي

همانگونه که در اين جدول مالحظه ميفرماييد بين

مجازي و هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد و

ميزان استفاده از اينترنت و هويت ملي (شاخص کل)

همچنين با ابعاد هويت ملي بهجز بعد ميراث مشترک

رابطه معناداري وجود دارد و جهت اين رابطه نيز منفي

نيز رابطه معناداري دارد .همچنين مقايسه ميانگينها

ميباشد .همچنين نتايج حاکي از اين است که ميزان

نشان ميدهد افرادي که عضو شبکههاي اجتماعي

اينترنت با هر سه بعد هويت ملي نيز رابطه معنادار

مجازي هستند ،هويت ملي ضعيفتري نسبت به

منفي دارد .ميتوان نتيجه گرفت افرادي که در يک

کساني که عضو شبکههاي اجتماعي مجازي نيستند،

شبانهروز از اينترنت بيشتر استفاده ميکنند نسبت به

دارند

کساني که کمتر استفاده ميکنند ،ميزان تعلق به هويت
ملي کمتري دارند .همچنين همانگونه که در جدول 7
جدول ( :)7رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و شبکههاي اجتماعي مجازي با هويت ملي
متغير

ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي

ميزان استفاده از اينترنت

ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري تعداد ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري

تعداد

هويت ملي (شاخص کل)

-0/43

0/00

380

-0/48

0/00

199

بعد تعلقخاطر مشترک

-0/40

0/00

385

-0/42

0/00

202

بعد وفاداري مشترک

-0/37

0/00

384

-0/38

0/00

201

بعد ميراث مشترک

-0/19

0/00

387

-0/34

0/00

202
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جدول ( :)8رابطه بين سابقه استفاده و احساس آزادي در شبکههاي اجتماعي مجازي با هويت ملي
سابقه استفاده از شبکههاي اجتماعي

ميزان احساس آزادي در شبکههاي اجتماعي مجازي

ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري تعداد

ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري تعداد

هويت ملي شاخص کل

-0/45

0/00

199

-0/15

0/01

195

بعد تعلقخاطر مشترک

-0/37

0/00

202

-0/17

0/00

198

بعد وفاداري مشترک

-0/41

0/00

201

-0/06

0/14

197

بعد ميراث مشترک

-0/21

0/00

202

-0/13

0/02

198

متغير

مالحظه ميفرماييد بين ميزان استفاده از شبکههاي

اجتماعي مجازي با ابعاد هويت ملي بهجز بعد وفاداري

اجتماعي مجازي و هويت ملي (شاخص کل) رابطه

مشترک نيز رابطه معنادار منفي وجود دارد.

معناداري وجود دارد و جهت اين رابطه نيز منفي
ميباشد .همچنين نتايج حاکي از اين است که بين

فرضيه  :6بين نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي

ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي با ابعاد

مجازي و هويت ملي رابطه وجود دارد.

هويت ملي نيز رابطه معنادار منفي وجود دارد.

براي سنجش نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي
مجازي از شاخصي با  6گويه استفاده شده است که

فرضيه  :5بين سابقه استفاده و ميزان احساس آزادي

اين گويهها عبارت هستند از دوستيابي ،چت ،به

در شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه

اشتراک گذاشتن مطلب ،اليک و کامنت ،تفريح و

معناداري وجود دارد.

سرگرمي و کسب اخبار روز .به طورکلي بين نوع

جدول شماره ( )8رابطه بين سابقه استفاده و ميزان

استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي

احساس آزادي در شبکههاي اجتماعي مجازي و

رابطه معناداري وجود ندارد .يعني اينکه هيچکدام از 6

هويت ملي به تفکيک ابعاد را نشان ميدهد .همانگونه

گويه فوق رابطه معناداري با هويت ملي نداشتند.

که در اين جدول مالحظه ميفرماييد بين سابقه استفاده
از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي (شاخص

فرضيه  :7بين نوع اشتراک و صفحات ايجادشده در

کل) رابطه معناداري وجود دارد و جهت اين رابطه نيز

شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه

منفي ميباشد .همچنين بين سابقه از شبکههاي

وجود دارد.

اجتماعي مجازي و ابعاد هويت ملي نيز رابطه معنادار

براي شاخص فوق  8گويه در نظر گرفته شده است

منفي وجود دارد .يعني هر چه سابقه افراد در استفاده از

که عبارتاند از دغدغههاي شخص ،تصاوير شخصي،

شبکههاي اجتماعي مجازي بيشتر باشد هويت مليشان

دغدغههاي قومي ،دغدغههاي ملي ،دغدغههاي جهاني،

تضعيف ميشود .همچنين همانگونه که در اين جدول

جوک و سرگرمي ،جمالت بزرگان ،اخبار روز ،پستها

مالحظه ميفرماييد بين ميزان احساس آزادي در

و مطالب مذهبي .از بين  8گويه فوق ،پستها و

شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي (شاخص

مطالب مذهبي با هويت ملي رابطه معنادار مثبتي داشتند

کل) رابطه معناداري وجود دارد و جهت اين رابطه نيز

و تصوير شخصي ،دغدغههاي قومي ،دغدغههاي ملي

منفي ميباشد .همچنين با توجه به نتايج تحقيق ميتوان

و دغدغههاي جهاني رابطه معنادار منفي با هويت ملي

گفت که بين ميزان احساس آزادي در شبکههاي

دارند و بقيه گويهها و هويت ملي رابطه معناداري
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تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

جدول ( :)9رابطه بين نوع اشتراک به تفکيک گويه و هويت ملي
وابسته

مستقل

تصاوير شخصي

دغدغههاي قومي

دغدغههاي ملي

دغدغههاي جهاني

مطالب مذهبي

ميراث مشترک

وفاداري مشترک

تعلقخاطر مشترک

هويت ملي (شاخص کل).

-0/27

-0/16

-0/10

-0/17

0/00

0/00

0/07

0/00

204

203

204

201

-0/18

-0/16

-0/15

-0/19

0/00

0/00

0/01

0/00

204

203

204

201

-0/02

-0/13

-0/16

-0/15

0/37

0/02

0/00

0/01

204

203

204

201

-0/07

-0/17

-0/16

-0/17

0/15

0/00

0/00

0/00

204

203

204

201

0/04

0/18

0/26

0/26

0/28

0/00

0/00

0/00

204

203

204

201

وجود ندارد .يعني افراد هرچه بيشتر پستها و مطالب

براي شاخص اليک و کامنت  7گويه با موضوعات

مذهبي را در صفحه خود ايجاد کنند و يا از صفحات

پستها و مطالب دوستان ،موضوعات قومي،

ديگران به اشتراک بگذارند ،تأثير مثبتي بر هويت

موضوعات ملي ،موضوعات جهاني ،موضوعات

مليشان دارد و همچنين افراد هرچه بيشتر تصاوير

مذهبي ،جوک و سرگرمي و جمالت بزرگان در نظر

شخصي ،دغدغههاي قومي ،دغدغههاي ملي و

گرفته شده است .فقط کساني که مطالب با موضوعات

دغدغههاي جهاني را در صفحه خود ايجاد تأثير منفي

مذهبي را ميپسندند (اليک) و نظر مينويسند (کامنت)

بر هويت مليشان دارد (جدول شماره .)9

رابطه معنادار مثبتي با هويت ملي (شاخص کل) وجود
دارد و کساني که مطالب با موضوعات جهاني را اليک

فرضيه  :8بين نوع اليک و کامنت در شبکهها ي

ميکنند و کامنت مينويسند تأثير منفي بر هويت

اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه وجود دارد.

مليشان دارد( .جدول شماره .)10

جدول ( :)10رابطه بين نوع اليک و کامنت به تفکيک گويه و هويت ملي
وابسته

مستقل ميراث مشترک

موضوعات جهاني

موضوعات مذهبي

وفاداري مشترک

تعلقخاطر مشترک

هويت ملي (شاخص کل)

-0/02

-0/22

-0/12

-0/16

0/35

0/00

0/04

0/00

203

202

203

200

0/07

0/04

0/19

0/16

0/14

0/24

0/00

0/01

202

201

202

199
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جدول ( :)11رابطه نوع عضويت در گروهها به تفکيک گويه و هويت ملي
وابسته

مستقل

ميراث مشترک

وفاداري مشترک

گروههاي ديني

گروههاي سياسي

تعلقخاطر مشترک هويت ملي (شاخص کل)

-0/10

0/07

0/21

0/13

0/07

0/13

0/00

0/03

204

203

204

201

-0/11

-0/19

-0/14

-0/18

0/05

0/00

0/02

0/00

204

203

204

201

فرضيه  :9بين نوع عضويت در گروهها در شبکهها ي
اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه وجود دارد.

جدول شماره ( )12رابطه بين نوع اخبار در
شبکههاي اجتماعي و هويت ملي را نشان ميدهد و

گروههاي زيادي با موضوعات مختلفي در

همانگونه که در اين جدول مالحظه ميفرماييد .بين

شبکههاي اجتماعي مجازي وجود دارد .در اين تحقيق

نوع پيگيري اخبار در شبکههاي اجتماعي مجازي و

 6گروه با موضوعات ديني ،دانشگاهي ،ورزشي،

هويت ملي رابطهاي معناداري وجود دارد .و پيگيري

سياسي ،فرهنگي و اقتصادي در نظر گرفته شده است.

بيشتر اخبار ملي رابطه مثبت و معنادار و پيگيري بيشتر

از بين گروههاي فوق ،گروه ديني با هويت ملي رابطه

اخبار جهاني رابطه معنادار و منفي با هويت ملي دارد.

معنادار مثبت و گروههاي سياسي رابطه معنادار منفي
دارد .يعني افراد هرچه بيشتر در شبکههاي اجتماعي
مجازي عضو گروههاي سياسي شوند هويت مليشان

بحث و نتيجهگيري
از آنجا که ارتباطات ،اعم از فردي و اجتماعي ،سنتي

تضعيف تر ميشود (جدول شماره )11

يا مدرن ،نقش بسزايي در شـکلگيـري هويـت دارنـد،

فرضيه  :10بين نوع پيگيري اخبار در شبکهها ي

بـالطبع ،تحــول در نظــامهـاي ارتبـاطي مـيتوانـد

اجتماعي مجازي و هويت ملي رابطه وجود دارد.

دگرگونيهاي عمدهاي در روند تکـوين هويـت ايجـاد

جدول ( :)12رابطه بين نوع اخبار به تفکيک گويه و هويت ملي

اخبار قومي

اخبار ملي

اخبار جهاني

74

ميراث مشترک

وفاداري مشترک

تعلقخاطر مشترک

هويت ملي (شاخص کل)

0/05

0/01

0/01

0/03

0/21

0/43

0/40

0/33

204

203

204

201

0/12

0/11

0/06

0/11

0/04

0/06

0/19

0/00

204

203

204

201

-0/11

-0/05

-0/19

-0/16

0/05

0/20

0/00

0/01

204

203

204

201
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تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

کند .به طور کلي رسانههاي نوين ارتباطي فرصتهاي

استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي رابطه معناداري

نويني را در جهت تعامل خود و شبکه و فرايند

با هويت ملي مخاطبان دارد .همچنين نظريه استفاده و

شکلگيري هويت به وجود آوردهاند و اين رسانههاي

رضامندي در مورد ميزان رضايت مخاطبان و نوع

نوين ميتوانند تأثيرات مثبت و منفي زيادي بر هويت

استفاده از رسانهها بحث ميکند و به تأثيرات ميزان

افراد ايجاد کنند ،پژوهش حاضر با هدف رابطه بين

رضايت و نوع استفاده از رسانههاي بر مخاطبان معتقد

شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي انجام شده

ميباشد .با توجه به اينکه پژوهش حاضر در مورد

است.

ميزان رضايت و خشنودي مخاطبان در استفاده از

در تحليل دومتغيره ،متغيرهاي سن ،جنس،

شبکههاي اجتماعي بحثي نکرده است ولي در مورد

تحصيالت ،قوميت ،ميزان استفاده از اينترنت ،عضويت

نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي پرداخته

در شبکههاي اجتماعي مجازي ،ميزان استفاده از

است فقط بعد نوع استفاده را مورد بررسي قرار

شبکههاي اجتماعي مجازي ،سابقه استفاده از شبکههاي

خواهيم داد .يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهند که

اجتماعي مجازي ،ميزان احساس آزادي در شبکههاي

به طور کلي رابطه معناداري بين نوع استفاده از

اجتماعي مجازي ،نوع صفحات ايجادشده و به اشتراک

شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت ملي وجود ندارد

گذاشتهشده در شبکههاي اجتماعي مجازي ،نوع اليک

اما به صورت جزئيتر بين نوع صفحات ايجادشده و

و کامنت صفحات در شبکههاي اجتماعي مجازي ،نوع

نوع مطالب به اشترک گذاشتهشده ،نوع اليک و کامنت

عضويت در گروهها در شبکههاي اجتماعي مجازي و

صفحات ،نوع عضويت در گروههاي شبکههاي

نوع پيگيري اخبار در شبکههاي اجتماعي مجازي رابطه

اجتماعي مجازي و نوع پيگيري اخبار با هويت ملي

معنادار با هويت ملي نشان دادند و متغيرهاي ميزان

رابطه معناداري وجود دارد که متغيرهاي فوق خودشان

درآمد خانواده و نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي

بعدي از شاخص نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي

مجازي رابطه معناداري با هويت ملي نداشتند.

مجازي ميباشند .همچنين يافتههاي فوق با يافتههاي

از ميان متغيرهاي پيشينهاي ،متغيرهاي سن ،جنس،

پژوهش عدلي پور ،قاسمي و کيان پور ()1392

تحصيالت ،قوميت رابطه معناداري با هويت ملي نشان

مطابقت دارد ولي يافتههاي تحقيق پژوهش عباسي

دادند که با مطالعات رباني ،رباني و حسني ()1388

قادي و خليلي کاشاني ( )1389را رد ميکند

مطابقت دارد و اما در پژوهش عباسي قادي و خليلي

در مجموع طبق نظريات گيدنز ،کاستلز که معتقدند

کاشاني ( )1389بين تحصيالت و هويت ملي رابطه

هويت در عصر حاضر هويتي انعطافپذير ميباشد و

معناداري وجود ندارد .

جهانيشدن باعث تغيير هويتها ميشود و همچنين

نظريه کاشت از جمله نظرياتي در حوزه ارتباطات

همانگونه که يافتههاي عدلي پور ،قاسمي و کيان پور

ميباشد که درباره ميزان ،مدت و سابقه استفاده از

( ،)1392عباسي قادي و خليلي کاشاني ( ،)1389رباني،

رسانههاي اجتماعي بحث ميکنند و معتقد باشد

رباني و حسني ( ،)1388نوابخش ،هاشم نژاد و زاد شم

متغيرهاي ميزان ،مدت و سابقه استفاده از رسانهها بر

پور ( ،)88نيازي و شفائي مقدم ( ،)1390حافظ نيا،

مخاطبان رسانهها تأثير دارد .يافتههاي تحقيق حاضر هم

کاوياني راد ،کريمي پور و طاهر خاني ( ،)1385کلي

نشان ميدهد که متغيرهاي ميزان استفاده از اينترنت،

( )2007و گراسموک ( )2009نشان ميدهند

ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي ،سابقه

جهانيشدن باعث تغيير هويت افراد ميشود و
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شبکههاي اجتماعي مجازي که هم بعدي از

منابع

جهانيشدن است باعث تغييرات زيادي در هويت

اديبي ،مهدي ،يزدخواستي ،بهجت و فرهمند ،مهناز

کاربران و به خصوص هويت ملي کاربران ميشود و

( )1387جهانيشدن فرهنگ با تأکيد بر هويت

همانگونه که يافتههاي عدلي پور ،قاسمي و کيان پور

اجتماعي ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال نهم ،شماره

( )1392هم نشان ميدهند ،شبکههاي اجتماعي مجازي

.3

رابطه معنادار منفي با هويت ملي دارد يعني اينکه هرچه

اميني ،آرمين و اکبري ،مرتضي ( .)1391نقش

کاربران بيشتر عضو شبکههاي اجتماعي مجازي شوند

شبکههاي اجتماعي مجازي در تحوالت غرب آسيا،

نسبت به کساني که عضو اين شبکههاي اجتماعي

فصلنامه عمليات رواني ،سال نهم ،شماره .33

مجازي نيستند ميزان تعلق به هويت ملي کمتري دارند
و باعث تضعيف هويت ملي کاربران ميشود.

توسلي ،غالم عباس و قاسمي ،يارمحمد ()1381
مناسبات قومي و رابطه آن با تحول هويت جمعي،
مجله جامعهشناسي ايران ،دوره چهارم ،شماره .4

پيشنهادها تحقيق

چلبي ،مسعود ( )1387هويت قومي و رابطه آن با

 ايجاد بستر مناسب براي آشنايي و تحکيم بنيانهايهويتسازي در ميان جوانان ،بهويژه دانشجويان
 حضور مستمر و فعالتر جامعه ايراني در فضايمجازي و اينترنتي و ايجاد برنامههاي پرمحتوا
سازي در زمينه هويت

هويت ملي ،امور اجتماعي وزارت کشور.
حاجياني ،ابراهيم و محمدزاده ،حميدرضا (،)1394
بررسي تأثير فضاي مجازي بر هويت ملي ،فصلنامه
مطالعات ملي ،سال شانزدهم ،شماره .61
حاجياني ،ابراهيم ( )1388جامعهشناسي هويت

 برنامهريزي براي منابع هويتساز جديد با توجه بهفضاي مجازي در برنامهريزيهاي اجتماعي،
فرهنگي و سياسي

ايراني ،پژوهشکده تحقيقات استراتژيک :تهران.
حافظ نيا ،محمدرضا ،کاوياني راد ،مراد و طاهرخاني،
مهدي ( )1385تأثير جهانيشدن بر هويت ملي،

 -مسئوالن و برنامه ريزان فرهنگي کشور سعي در

فصلنامه ژئوپليتيک ،سال دوم ،شماره  3و .4

ارائه برنامههاي منسجم براي معرفي فرهنگ ملي

حسين بر ،محمدعثمان ( ،)1386هويت جمعي و

در فضاي ·مجازي داشته باشند تا بهنوعي بتوان

نگرش به دموکراسي در ايران ،پايان نامه دکترا،

فرهنگ ايراني را بهعنوان يکي از فرهنگهاي

دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده علوم اجتماعي.

اثرگذار در عرصه جهاني به کاربران خارجي معرفي

سلطاني ،اختر ( ،)1395عنوان بررسي رابطه استفاده
از شبکههاي اجتماعي مجازي و هويت اجتماعي

نمود.
 گسترش برنامههاي رسانههاي جمعي در جهتشکلدهي هويت ملي با تأکيد بر سنت و آداب
اسالمي و ايراني

دانشجويان ،فصلنامه فرهنگ ايالم دوره شانزدهم،
شماره  51و .50
رباني ،علي ،رسول رباني و محمدرضا حسني
( .)1388رسانههاي جمعي و هويت ملي (مطالعه
موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) ،فصل نامه
پژوهشهاي ارتباطي ،سال  ،16شماره .2
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تأثير شبکههاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي..

صانع پور ،مريم ( .)1390هويت در عصر رسانههاي
ديجيتال ،مجله پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي ،سال اول ،شماره .2
عباسي قادي ،مجتبي و خليلي کاشاني ،مرتضي
( )1389تأثير اينترنت بر هويت ملي ،مطالعات
راهبردي :تهران.
عدلي پور ،صمد ،قاسمي ،وحيد و کيانپور ،مسعود
( .)1392شبکه اجتماعي فيسبوک و هويت ملي
جوانان ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال چهاردهم،
شماره .4
قيصري ،نوراهلل ( ،)1383هويت ملي؛ مؤلفهها،
چگونگي پيدايش و تکوين آن ،تهران :موسسه
مطالعات ملي ،تمدن ايراني.
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کاستلز ،ايمانوئل ( .)1385عصر اطالعات ،قدرت و
هويت ،ترجمه :حسن چاوشيان ،جلد  ،2تهران،

يادداشتها

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
گيدنز ،آنتوني ()1377؛ پيامدهاي مدرنيته ،ترجمه
محسن ثالثي؛ تهران :نشر مرکز.
گيدنز ،آنتوني ( .)1394تجدد و تشخص ،ترجمه:
ناصر موفقيان ،تهران ،انتشارات ني.
مهدي زاده ،سيدمحمد ( .)1391نظريههاي رسانه
انديشههاي رايج و ديدگاههاي انتقادي ،نشر
همشهري ،تهران
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نوابخش ،مهرداد ،هاشم نژاد ،فاطمه و زادشم پور،
وحيد ( )1399بررسي تأثير اينترنت و موبايل در
تغيير هويت جوانان ،مجله تخصصي جامعهشناسي،
سال اول ،پيش شماره ..1
نيازي ،محسن و شقائي مقدم ،الهام ( )1391بررسي
تأثير رسانههاي جمعي در گرايش به هويت ملي،
فصلنامه رسانه و فرهنگ ،سال دوم ،شماره .1
يوسفي ،علي ( ،)1380روابط بين قومي و تأثير آن بر
هويت ملي اقوام در ايران ،فصلنامه مطالعات ملي،
شماره .8
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