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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تغيير يا دگرگوني فرهنگي ،فرآيندي است كه بدان وسيله اجزاء مختلف يك فرهنگ با
گذشت زمان تغيير و تعديل ميپذيرد اينترنت به عنوان رسانه موجبات تغييرات فرهنگي را فراهم کند .از اين
جهات ،اينترنت به افراد ميدان ميدهد تا عقايد ،نظريات و ارزشهايشان را به ديگران عرضه کنند .هدف اصلي اين
پژوهش ،بررسي رابطه فضاي مجازي (اينترنت) با تغييرات فرهنگي و ديني کاربران ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها کمي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها توصيفي
از نوع همبستگي و از نظر شيوه اجرا پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش شامل  20000نفر از دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ميباشد؛ که از اين تعداد  100نفر با استفاده از جدول «کرجس
ـ مورگان» به روش نمونهگيري تصادفي ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.
يافتهها :نتايج حاصل از پژوهش نشان د اد که بين ميزان استفاده کاربران از اينترنت و تغييرات فرهنگي،
تغييرات سبک زندگي و تغييرات قوميتي در آنان رابطه معناداري وجود دارد؛ اما بين ميزان استفاده کاربران از
اينترنت و تغييرات ديني آنان رابطه معناداري وجود ندارد.
نتيجهگيري :از منظر تغييرات فرهنگي و ديني ،ظهور جامعه اطالعاتي و شبکهاي متأثر از گسترش فناوريهاي
ارتباطي ،اطالعاتي و فضاي مجازي موجب بسط و گسترش فضاي عمومي و اجتماعي جوامع و کشورها شده
است؛ که اين امر منجر به تقويت «فرديت جديد» با نيازها ،تمايالت ،ذائقهها ،نگرشها و ارزشهاي جديدي شده
است ولي اين امر منجر به اين نشده است که باورها و مفروضات هسته فرهنگي جامعه ايراني که ريشه ديني دارد،
دچار گسست و از هم پاشيدگي در نتيجه اين تغييرات گردد.
واژگان کليدي :اينترنت ،فضاي مجازي ،تغييرات فرهنگي ،تغييرات ديني ،تغييرات قوميتي

محمدرضا تاجیک و نازنین کاظمینی

هويت انسانها نقش دارد؟ و اگر جواب آن مثبت است

مقدمه
همانگونه که امروز به وضوح مشهود است ،اتصال
به شبکه جهاني پارهاي از باورها و هنجارها را دگرگون

اين تأثيرات چه ميزان است؟
زماني ميتوانيم چگونگي نا بخشيدن و دگرگوني

ساخته است .بـه ويـژه در مـورد جوانـان کـه برايشـان

فرآيندهاي تكوين شخصـيت توسـط اينترنـت را در

تجربهاي جذاب محسوب ميگردد و روابـط اجتمـاعي

كنيم كه آن را به عنوان صفت بارز دگرگـوني فرهنگـي

آن ها را به شيوهاي نوين طرح نمـوده اسـت ،چـرا کـه

به حساب آوريم .استفاده از اينترنت فقط اين نيست كه

انقالب ارتباطات و ابزارهاي اطالع رسـاني ،از عـواملي

افراد صرفاً به مجموعه فنآوري هاي ارتباطي خود ابزار

اســت کــه الگــوي انتشــار و اشــاعه فرهنگــي و لبــه

ديگري را افزودهانـد .اينترنـت ،روش زنـدگي افـراد را
2

نظامهاي پويا بر عرصه فرهنگي جهان را بيش از پـيش

دگرگون ميسازد (اسلوين )110 ,1100؛ اما حقيقتاً اين

نشان ميدهد .بدين ترتيب تغييرات فرهنگي در آن مهيا

تغييرات و دگرگونيها به چـه سـمتي جريـان دارد؟ در

ميگردد و ميتوانـد موضـوعاتي چـون هويـت ،ديـن،

نگاهي خوش بينانه مي توان آن را حالل و تسهيلکننـده

زبان ،ادبيات ،رسوم و ديگر ابعاد فرهنگ را بـه چـالش

بسياري از امور وقتگيـر ،توسـعه و پيشـرفت قلمـداد

بکشد.

نمود و در نگاهي بدبين ،بحران هويـت ،از بـين رفـتن

جامعهشناسان ضمن مالحظه تغييـرات نامحسـو

بسياري از هنجارها و ارزشهاي جامعه تلقي کرد.

كه در شرايط متعارف فرهنگ هر جامعهاي رخ ميدهد؛

از سوي ديگر عقايـد و باورهـاي دينـي افـراد بـه

عوامل تغييـرات فرهنگـي سـريع را مـورد توجـه قـرار

عنوان مهم ترين نيرو و ابزار پيش برنـده رونـد جهـاني

ميدهند .اينترنت به عنوان رسانهاي که ميتواند به کـار

شدن و نيز به عنوان بخشي از حـوزه فرهنگـي جهـاني

تأمين مقاصد سياسي بيايد يا عاملي براي رشد اقتصادي

شـدن ،دگرگـونيهــا ،تغييـرات ،تـأثيرات و پيامــدهايي

باشد ،ميتواند موجبات تغييرات فرهنگي را فراهم کند.

مختلف در همه زمينهها و حـوزههـا بـه همـراه داشـته

از اين جهات ،اينترنت به افراد ميدان ميدهد تا عقايـد،

اســت .فرهنــگ ايرانــي ،ديــن را بــه عنــوان يکــي از

نظريات و ارزشهايشان را به ديگران عرضه کنند و بـه

زيربناييترين مفاهيم از گذشتههاي دور تاکنون در خود

اين ترتيب به آنها امكان ميدهد كه بهترين بهـره را از

جاي داده اسـت و در طـي ايـن مسـير دچـار تغييـر و

اين ابزار ببرند (صديق بناي.)1101،

تحولهاي فراوان بوده است اما اين تغييرات بـه کنـدي

وسعت و گستردگي اينترنت ،آن را به ابزاري براي

صورت گرفتـهانـد ،ولـي در دنيـاي مـدرن شـرايط بـه

انتقـال ،تغييــر و تحـول فرهنــگ مبـدل ســاخته اســت.

سرعت در حال تغييراسـت .گـذر از جامعـه سـنتي در

كاستلز ( )1991عنوان ميكنند كه شـبكههـاي ارتبـاطي

ايران به جامعه مدرن در حالي اتفاق ميافتد که به نظـر

نوين شامل فرهنگها ،ارزشها ،و طـرحهـاي متنـوعي

مي رسد نهاد دين در ابعاد مختلف خود حضور متفاوتي

بوده که ناشي از انديشههاي گوناگون و شرکتکنندگان

در زمينههاي گوناگون دارد و در واقـع بعضـي از ابعـاد

متفاوت است (کاستلز .)199 ,1991،1از زمان گسـترش

آن امروزه پررنگ تر و بعضي ديگر از ابعاد آن يا تغييـر

وسايل جديد ارتباط جمعي مسـئله تغييـرات فرهنگـي

شکل يافته اند يا حضـور ندارنـد .در واقـع گسـترش و

همواره جزئي از د د ههاي انسان به شمار ميرفـت و

نفوذ ماهوارهها و اينترنت به تدريج گرايشها و رفتارها

همواره اين پرسشها در اذهان متبادر است که آيا ايـن

و کنش هاي اجتماعي در جامعه و به ويـژه ميـان نسـل

رسانهها در ارتقا يـا تنـزل کيفيـت زنـدگي ،فرهنـگ و
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جوان و اقشار مختلـف را متـأثر سـاخته و تغييـرات و

مکان ،فـراهمسـازي زمينـه و امکـان دسترسـي عـام و

پيامدهاي را در حوزه مختلف به همراه دارد.

آزادانه و فارغ از پايگـاه اجتمـاعي و عقيـدتي افـراد را

به ديگر سـخن توسـعه فـنآوريهـاي ارتبـاطي و

فراهم ميکند .برخورداري از قابليـت ارائـه هنجارهـا و

ظهور پديده جديدي به نام «فضاي مجازي» موجـب از

رفتارهاي تجويزي بـه کـاربران و در نتيجـه ،مرکزيـت

ميان رفتن بسياري از محدوديتهاي زماني و مکـاني و

زدايي و پيوند افراد فـارغ از محـدوديت مـرزي ملـي،

تغيير شديد شيوههـاي زنـدگي و پيـدايش سـبکهـاي

سرزميني ،مذهبي ،قومي بخشي از تـأثيرات اينترنـت و

زندگي جديد ،تکثر نمادهـا ،تغييـر در ذائقـههـا ،رشـد

فضاي مجازي در جوامع از جمله ايران مـيباشـد .ايـن

توقعات و انتظارات از سوي ديگر شده است.

بخشي از تغييراتي است که در فرهنـگهـاي گونـاگون

ارتباطات روزافزون جهـاني و افـزايش چشـمگيـر

ميتواند روي دهد.

مشترکين اينترنتي ،بررسي ويژگي ها و ابعاد اين فضـاي

حال سؤال اصلي اينجاست که با توجـه بـه اينکـه

مجازي را ضروري کرده اسـت .بـه وجـود آمـدن ايـن

جامعه ايران در حال گذار از جامعـه سـنتي بـه جامعـه

هويت مجازي کـه جهـت دهنـده رفتـار آدمـي اسـت،

مدرن است و اينترنت به صـورت گسـترده بـر زنـدگي

مصائبي به دنبـال داشـته اسـت« .دلبسـتگي بـه هويـت

جوانان (در خلوت) سايه افکنـده اسـت و ايـن رسـانه

مجازي ميتواند باعث انزوا و گوشـه گيـري جـوان در

پستمدرن در تغييرات فرهنگي بيشترين تـأثير را دارد

زندگي اجتماعي واز دست دادن مهـارت هـاي زنـدگي

و دانشجويان که استفاده کننده اصلي اينترنت در جامعه

وعوارضي از قبيل اعتيـاد اينترنتـي و افسـردگي گـردد»

ايراني به شمار ميروند تا چه حدي تحـت تـأثير ايـن

(مهدوي و اکبري .)11 ,1101

رسانه قرار ميگيرند؟ گفتن اين نکته ضروري بـه نظـر

اينترنت ،تغييراتي را بر هنجارها ،باورهـا و هويـت

ميرسد که در فضـاي مجـازي نظـر شخصـي کـاربران

اجتماعي و ديني جوانان داشته است .شبكههـاي عظـيم

عمدتاً مورد توجه قرار ميگيرد و تأثير فوقالعادهاي بـر

که مرزهاي جغرافيايي و سياسي را درهم ميشكند و از

تغيير نگرش ها و ...دارد ،اين تغييرات تا چه حـدي بـر

فراز اين سياره امواج صـوتي و تصـويري را بـه حـريم

افکار مذهبي با توجه به مذهبي بودن جامعه ايرانـي (از

زندگي همه ملتها ميبرد که گاه مرزهـاي فرهنگـي را

دوران باستان تا کنون) اثر منفي يا مثبت داشـته اسـت؟

هم کمرنـگ نمـوده اسـت .فضـاي مجـازي بـر زبـان،

اين پژوهش مطالعه ايـنگونـه تغييـرات را ضـرورت و

ادبيات ،هويـت اجتمـاعي و ديگـر ابعـاد زنـدگي بشـر

هدف قرار داده است و به بررسي آثار و تبعات اينترنت

تأثيرگذار بوده ،به زعم بورديار فيلسـوف پسامدرنيسـم

بر برخي از وجوه فرهنـگ جامعـه از نگـاه کـاربران آن

«موضوع صـرفاً ايـن نيسـت کـه دنيـاي مـا در سـيطره

پرداخته است.

تصــاوير و نشــانههــا قــرار دارد ،بلکــه ايــن تصــاوير و
نشانهها به مهم ترين واقعيت زندگي ما بدل شـده انـد»
(صالحي اميري )133،1190

اهداف پژوهش
هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي رابطه فضاي

به طور کلي مـيتـوان گفـت گسـتردگي و فراگيـر

مجازي (اينترنت) با تغييرات فرهنگي و ديني کاربران

بـودن فضــاي مجـازي در شــکل دادن و توليـد افکــار،

(دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

تفســير وقــايع و انتقــال اخبــار ،از بــين بــردن فواصــل

تحقيقات تهران) است.

جغرافيايي و فراملـي گرايـي ،کـاهش اهميـت زمـان و
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اهداف فرعي

مجاري ارتباطي جامعه جاري ميکند و طبعاً ماننـد هـر

 )1بررسي رابطه فضاي مجازي (اينترنت) با تغييرات

ابزار ديگري ميتواند در جهات مثبـت يـا منفـي مـورد

فرهنگي کاربران (دانشجويان).
 )2بررسي رابطه فضاي مجازي (اينترنت) با تغييرات
سبک زندگي کاربران (دانشجويان).

استفاده قرار گيرد.
تغييرات فرهنگي
تغيير يا دگرگوني فرهنگي ،فرآيندي است كه بدان

 )1بررسي رابطه فضاي مجازي (اينترنت) با تغيير در

وسيله اجزاء مختلف يك فرهنگ با گذشت زمان تغييـر

اعتقادات و باورهاي ديني کاربران (دانشجويان).

و تعديل ميپذيرد (اسماعيلي .)11 ,1103،هـر جـا کـه

 )4بررسي رابطه فضاي مجازي (اينترنت) با تغييرات

عناصر جديد و مجموعههاي نو در فرهنگ ظاهر شـود
و محتوا و ساخت فرهنـگ را عـوک کنـد ،دگرگـوني

قوميتي کاربران (دانشجويان).

4

فرهنگي رخ خواهـد داد (کـوئن  .)39 ,1132،مشـينز

5

ادبيات پژوهش

( )2001تغييــرات فرهنگــي را بــه ســه طريــق ممکــن

فرهنگ

ميداند اولي اختراع است ،فرايند خلق عناصر فرهنگـي

فرهنگ 3مجموعهاي از بينش ها ،ارزشها ،رفتارهـا

جديد مثل تلفن ( ،)1031هواپيما ( ...،)1901دليـل دوم

و نمادهاســت کــه هويــت جمعــي را مــيســازد و در

تغيير ،شامل شـناخت و فهـم چيـزي پـيش از ايـن در

شکلگيري هويـت فـردي تـأثير بـه سـزايي دارد .ايـن

هستي اسـت ،از يـک سـتاره دور تـا ـذاهايي از يـک

مجموعه که عناصر فرهنگ نام دارد ،در صـورت تعلـق

فرهنگ خارجي تا ...سومين دليل تغيير فرهنگي اشـاعه

به هر يک از نهادهاي اساسي جامعـه ،مثـل حکومـت،

است ،انتشار موضوعات يـا عقايـد از يـک جامعـه بـه

دين ،اقتصاد ،آموزش يا خانواده بـا ترکيبـي از آن نـام-

جامعه ديگر .توانايي فـن آوري اطالعـات در فرسـتادن

گذاري مي شود .براي نمونه ،بينشها ،ارزش ها ،رفتارها

اطالعات دور دنيا در ثانيـه يعنـي اينکـه سـطا اشـاعه

و نمادهاي مربوط به نهاد حکومت ،فرهنگ سياسـي را

فرهنگي هرگز به وسـعت امـروز نبـوده اسـت (مشـينز

به وجود ميآورد و عناصر فرهنگي مربوط به نهاد دين،

.)11 ,2001

فرهنگ ديني را ميسازد» (روح االميني .)13 ،1101
سبک زندگي
سبك زندگي راه و روش زنـدگي اسـت كـه بيـان

فضاي مجازي
فضاي مجازي عنـواني بـراي دنيـايي کـمسـابقه و

كننده ايستارها و ارزشهـاي يـك فـرد يـا يـك گـروه

نوظهور در عصر پيدايش و گسترش رسانه هاي جديـد

ميباشد .گيدنز سبك زندگي را اينگونه تعريـف كـرده

ارتباطي است کـه بـيش از دو دهـه نيـز از رواج آن در

است« :سـبكهـاي زنـدگي رفتارهـاي عـادي روزمـره

جهان نميگذرد .ميتوان فضاي مجازي را جهان ارتباط

هستند كه در قالـب عـادات لبـا

پوشـيدن ،خـوردن،

متقابل رايانههـا و جامعـهي حاصـل از ايـن ارتبـاطهـا

محيط هاي مورد پسند براي تعامل بـا ديگـران خـود را

دانست (ذکايي و خطيبي  .)111،1101امروزه اينترنـت

نشان مي دهد؛ اما اين رفتارهاي عادي روزمره در پرتـو

گستره فرهنگسازي و فرهنـگپـذيري را بـيش از هـر

ماهيت متغير تشخص در معرک تغيير هستند .هر يـک

زمــان ديگــري وســعت بخشــيده اســت و در نتيجــه

از تصميمات ريز و درشتي كه يك فـرد روزانـه اتخـاذ

اطالعــات بيشــتري را بــا شــتابي يــر قابــل تصــور در

ميكنـد بـه چنـين امـور عـادي كمـك مـيكنـد .همـه
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گزينههاي اجتماعي عبارتنـد از تصـميماتي نـه تنهـا در

نظريهي چندگونگي فرهنگي

مورد نحوه رفتار بلكه راجع به هويت .هرچـه محيطـي

صاحبنظران ديدگاه چندگونگي فرهنگي7با تاکيـد

كه فرد در آن زندگي ميكند پساسنتيتر باشد ،به همان

بر نقش يگانهي سنت هـاي فرهنگـي ،چنـين اسـتدالل

ميزان د د ه هاي سبك زندگي در مركز تشـخص فـرد

مي کنند که هر جامعه ،حتي در جريان صنعتي شدن ،بر

قرار ميگيرند (گيدنز.)1991،016

مسير خاص فرهنگـي خـويش حرکـت مـيکنـد .ايـن
ديدگاه بر اين نکته تاکيد مي ورزد که تحوالت صـنعتي

تغييرات ديني

و تکنولــو ي در هــر جامعــه در چهــارچوب نهادهــاي

دين مجموعهي اعتقادات اصيل و بنيادين يک آيين

اجتماعي و نظام ارزشـي هـر جامعـه عمـل مـيکنـد و

است که بسياري از علما آن را براي اداره امـور جامعـه

توسعهي صنعتي و تکنولو يک قادر به امحاء و از ميـان

انسـاني الزم مــيداننــد ديــن چيــزي نيســت جــز بيــان

برداشتن عناصر اصيل فرهنگي جامعههـا نخواهـد بـود.

ارزش هاي اخالقي يک اجتماع و باورهاي دسته جمعي

صنعتي شدن در هر حال ،تحـت تـأثير فرهنـگ ،نظـام

 .)131-130 ,1101عقايــــد

ارزشي و نهادهاي خاص هـر جامعـه اسـت (قلـيزاده

آن( .بيــــتس و پــــال

صــورتهــاي ذهنــي در مــورد وجــود (و موجــودات)
هستند .آن ها را مي توان بر اسا

.)11 ،1103

منبع ،روش دسـتيابي

و وجود يا عـدم وجـود عنصـر تعلـق عاطفيــ طبيعـي

نظريههاي مربوط به فضاي مجازي و فرهنگ

تقسيم كرد (طالبي  .)401 ,1100اين پژوهش عقايـد و

يکي از معتبرترين نظريه هاي خوشبينانهاي کـه در

باورهاي ديني اکثريت مردم کـه متکـي بـر ديـن مبـين

خصوص فرهنگ ديجيتال داده شـده اسـت ،متعلـق بـه

اسالم ميباشد را منظور نظر قرار داده است.

شريترکل 8است .ترکـل ،تحقيـق همـهجانبـهاي را در
مورد تأثير رايانه و شبکه بر روي جامعه ،پنداشت افراد

کاربران اينترنتي

از خودشان و رابطهي افراد با ماشين ،انجـام داد .کتـاب

کاربران اينترنتي هم شامل مشترکيني است که براي

وي «زندگي بر روي صفحهي نمايش» ،خواننـدگاني را

دسترسي به اينترنت (به هر نوعي) هزينه ميکنند و هـم

توصيف ميکند که در مـورد فرهنـگ رايانـه در عصـر

مردمي که به شـبکه رايانـهاي جهـاني بـدون پرداخـت

اينترنت عميقاً به فکر فرو رفتهاند .ترکل در مقالهي «من

مستقيم به عنوان عضـوي از خـانواده ،کـار يـا مدرسـه

کيستم» ،تکامل هوش مصنوعي و هنري رايانـه و درک

دسترسي پيدا ميکنند (گروه بانک جهاني .)2009

و تعامل افراد با فنـاوري کـام يوتر را بررسـي مـيکنـد
(شري ترکل  .)1991در ابتدا وي به تفصيل ميگويد که
چگونه کاربران کنـوني رايانـه در سـطوح متفـاوتي بـا

قوميت
قوميــت معطــوف بــه ويژگـيهــاي فرهنگــي يــک

کاربران اوليه در تعاملاند و معتقد است مـا از محاسـبه

مجموعه جمعيتي است؛ که بـا ويژگـيهـاي بنيـادي از

به شبيه سازي رسيده ايم .اين هنرشناسي فعلي کـام يوتر

قبيل زبان ،آداب و رسـوم و ميـرات تـاريخي ،از سـاير

دقيقاً موازي با تـداوم گـذار اجتمـاعي از مدرنيسـم بـه

گروههاي اجتمـاعي کـه داراي پيوسـتگي و همبسـتگي

پستمدرنيسم است .استون 9در ارائهي اين نظريـه وي

نژادي هستند ،متمايزند (صالحي اميري .)11 ،1190

را همراهي نموده است و معتقد اسـت فضـاي مجـازي
در مقايسه بـا تعامـل رودررو فرصـتهـاي بسـياري را
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محمدرضا تاجیک و نازنین کاظمینی

براي تعبير و تفسير ،پندار و پنداشتهاي طرفين تعامل

پيامدهاي فرهنگي اينترنت

فراهم ميکند .به عقيدهي استون فضاي مجـازي اساسـاً

بسياري از محققان و نظريه پردازان مکتب انتقـادي

پيرامون جوامع و چگونگي کار آن ها شکل گرفته است.

برانند که تغييرات فرهنگي صورت سـاده شـده مسـئله

استون ميگويد اعضاي جوامـع مجـازي طـوري رفتـار

مربوط به رسانههاي جديد (اينترنتي) وجهـاني شـدن

10

م ـيکننــد کــه گــويي در مکــان عمــومي و فيزيک ـياي

اطالعات است .اين گروه معتقدند که جهاني شـدن در

همديگر را مالقات ميکنند (استون .)111 ،1991

معنــاي واقعــي آن ربــي شــدن ،يکنواخــت شــدن و
هماهنگ کردن فرهنگ جهاني با فرهنگ ربـي اسـت.

نظريهپردازي در نسبت دين و فرهنگ

اصحاب مکتـب فرانکفـورت ،ازجملـه صـاحبنظـران

يکي از نظريات مطرح در چيسـتي نسـبت ديـن و

بدبين هستند که قائل بـه سـلطه بخـش بـودن فنـاوري

فرهنگ ،دين را محصولي مولود فرهنگ جامعه ميداند.

ارتباطات هستند .اينان معتقدنـد کـه جريـان ارتباطـات

اين نظريه ،فرهنگ مولود تحـوالت اجتمـاعي

معموالً يکسويه ،از سوي سـامانه هـاي ارتبـاطي و بـه

است دين به عنوان يکـي از نهادهـاي زيـر مجموعـهي

ويژه مجازي به سلطه ام رياليسـم خبـري تبـديل شـده

فرهنــگ و ســاخته و پرداختــهي آن اســت .بشــر بــراي

است .سلطه ام ريالسم با توسـعه ابعـاد ديگـر پيـام بـه

زندگي بهتر و آرامش بخشتر خـود و همچنـين بـراي

ســلطه ارتبــاطي در جهــان مبــدل مــيشــود و ســلطه

تأمين بخشي از نيازهايش که از طريق ديگر ،قابل تأمين

ارتباطات همراه خود انبـوه کـاال و توزيـع مصـنوعات،

نيست ،دين را ساخته و به آن پرداخته است .در نتيجـه،

انديشه ها ،فرهنگ و ...که در نهايت به سـلطه فرهنگـي

دين ،نقش هدايتگري نسبت به فرهنـگ نـدارد ،بلکـه

ميانجامد و سرانجام به ام رياليسـم 11فرهنگـي منتهـي

در خدمت فرهنگي است که آن نيز يا تابع اميال مردم و

خواهد شد .همچنين به اعتقاد مـرتن12والزارسـفلد13از

يا تابع ارادهي صاحبان قدرت و ثـروت اسـت .آگبـرن

محققان و صاحبنظران اصلي اطـالعرسـاني ،اينترنـت

ونيم کف معتقد هستند کـه آن چـه از مطالعـه همـهي

موجب کاهش فاصلههاي طبقاتي مي شود و در فضـاي

دينها بـر مـيآيـد ،ايـن اسـت کـه اوالً ديـن يکـي از

مجازي ،پايگاه اجتماعي جديدي از لحاظ شخصـيتي و

سازمان ها يـا اجتمـاعي کهـن اسـت و ثانيـاً مفـاهيم و

فرهنگي به کاربران اعطا ميکند؛ حتي بدون تفاوتهاي

بر اسا

مقوالت و مراسم هر دين بـه مقتضـيات جامعـهاي کـه

جنسيتي و سني (ضياييپرور ،1101

.)111

زادگاه آن است ،بستگي دارد (گيدنز )1100
میزان استفاده از اینترنت
تغییرات فرهنگی
رسانهها

تغییرات دینی

انگیزه و اهداف استفاده از

وفضاهای

اینترنت

مجازی
نوع سایت مورد استفاده

تغییرات قومیتی

کاربران

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
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فرضيههاي پژوهش

درصدد دستيابي به برخي تأثيرات اجتماعي حضـور در

فرضيه اصلي :بين استفاده از فضاي مجازي (اينترنت)

فضاي مجازي و استفاده از اينترنـت بـه مثابـه يكـي از

و تغييرات فرهنگي و ديني کاربران (دانشجويان

تكنولو يهاي جديد ارتبـاطي ،بـر هويـت فـرد كـاربر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران)

است .بر اسا

نتايج ايـن پـژوهش ،ضـعف يـا قـوت

رابطه معنيداري وجود دارد.

عملكــرد نهادهــاي دينــي در فضــاي واقعــي در ميــزان
گرايش جوانان به استفاده از فضاي مجـازي تأثيرگـذار

فرضيههاي فرعي

است .از آنجا كه در فضاي مجازي ،سـاخت ارتباطـات

 -1بين استفاده از اينترنت و تغييرات فرهنگي کاربران

ديني بيشتر اقناعي اسـت و الگـوي ارتبـاطي گزينشـي

رابطه معنيداري وجود دارد.
 -2بين استفاده از اينترنت و تغييرات سبک زندگي
کاربران رابطه معنيداري وجود دارد.
 -1بين استفاده از اينترنت و تغييرات ديني کاربران
رابطه معنيداري وجود دارد.
 -4بين استفاده از اينترنت و تغييرات قوميتي کاربران
رابطه معنيداري وجود دارد.

ميباشد ،حذف حضور فيزيكي سبب مـيشـود ارتبـاط
ديني از يك ارتباط عمودي به يك ارتباط افقـي تبـديل
شود كه به اين ترتيب ساخت ارتباطات سنتي ما تحـت
تأثير قرار ميگيرد و متناسب با ارزش هاي ديني ،فهم ما
از دين را هم تغيير مـيدهـد و ايـن مسـئله مـيتوانـد
حداقل در کوتاه مدت بحرانزا باشد.
رفعت جاه و شکوري ( )1103در مقالهي پژوهشي
خــود بــا عنــوان «اينترنــت و هويـت اجتمــاعي» ،تــأثير

پيشينه پژوهش

اينترنت بر برخي از ابعاد هويت اجتماعي را با اسـتفاده

ذکايي و خطيبي ( )1104در مقالهي پژوهشي خود

از روش پيمايش مطالعه نموده اند .يافتههـا از يـک سـو

تحـت عنــوان «رابطــهي حضــور در فضــاي مجــازي و

نشــانگر کــاهش تــأثير کانــالهــاي ســنتي در فراينــد

هويت مدرن :پژوهشي در بين كاربران اينترنتـي جـوان

هويـتســازي و از ســوي ديگــر بيـانگر تحــول کيفـي

ايراني» ،به بررسي برخي از تأثيرات اجتمـاعي حضـور

مؤلفه هاي هويتيابي در عصر جديـد اسـت کـه البـاً

در فضاي مجازي و استفاده از اينترنت به مثابه يكـي از

خارج از کنترل مراجع سـنتي و يـررسـمي قـرار دارد.

تكنولو يهاي جديد ارتباطي بر هويت كاربران ايراني،

نتيجه آنکه با وجود تـالش نهادهـاي سـنتي رسـمي و

خصوصاً كاربران جوان ميپردازند .يافتههاي حاصـل از

يررسمي در هدايت هويـتهـاي فـردي و اجتمـاعي،

پيمايش حاكي از آن است كه حضور در فضاي مجازي

اسـتفاده از اينترنـت بـر هويـت اجتمـاعي افـراد مــورد

و استفاده از اينترنت باعث شكلگيري و تقويت هويت

مطالعه تأثير تعيين کنندهاي داشته است.

مدرن در بين كاربران ايراني مـيشـود .بـه همـانسـان،

ونجينگ )2001( 14در مقالهي تحقيقي خود تحت

ميزان دستيابي به هويت مدرن در فضاي مجازي نيـز

عنوان «فضاي مجازي ،هويت واقعي :جستجوي هويت

خود ،تابعي از ميزان مصرف ،نـوع مصـرف و نحـوهي

فرهنگي دياس وراي چيني در اجتماع مجازي» ،به تـأثير

ارائه و مديريت خود كاربر ايرانـي در فضـاي مجـازي

اينترنت و فضاي مجازي بر هويت فرهنگي دياس وراي

است.

چيني ميپردازد .اين تحقيق بـا اسـتفاده از نظريـههـاي

جليلي فيـروزي ( )1101در پايـان نامـهي خـود بـا

مرتبط نشان مـيدهـد كـه بـا نـزاع در چـارچوبهـاي

عنــوان «بازنمــايي هويــت دينــي در فضــاي مجــازي»،

فرهنگي متفاوت ،هويت فرهنگي دياس ورا شكل گرفت
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از طريق آن چه اسـتوارت هـال شـباهت و تفـاوت در

جامعهي مجازي ايجاد شـده اسـت و موجـب تقويـت

فرايند جايگزيني و جابهجايي نامگذاري كرده بـود .بـر

گفتمان هويت فرهنگي گرديده است.

اين تحقيق ،با پراکنـده شـدن نيمكـرهي ربـي،

لــي ،15چــوي ،16کــيم 17و هونــگ )2003( 18در

دياس ـ وراهاي چينــي بــا پــذيرفتن هويــتهايشــان در

تحقيقي با عنوان «تناسب فرهنـگ و تكنولـو ي :تـأثير

فرهنگ بيگانـه ،در جوامـع مجـازي گـرد هـم آمدنـد.

ويژگيهاي فرهنگي بر اعتقادات كاربران اينترنتـي پـس

مصاحبهها با دياس وراهاي چينـي در امريكـاي شـمالي

از استفاده از آن» به اين نتيجه رسيدند كه چهار فـاكتور

نشان ميدهد كه ارزش هاي فرهنگي متفـاوت پذيرفتـه

فرهنگي :پرهيز بـدون آگـاهي از علـت ،اصـول آزادي

شده است و پيامدهاي آن در هويت فرهنگي تكهتكه و

فردي ،به دنبال فرصت بودن ،در زمان ،تأثير بسـياري

پيوندي ميان آنان در جوامع مجازي به كار بسـته شـده

بر شناخت و استفادهي كاربران از اينترنت دارد.

اسا

است .پژوهش در تجارب درون فردي همچنـين نشـان
ميدهد كه رابطهي همزيستي ميان جامعـهي فيزيكـي و
جدول  :1جمعبندي آثار تجربي پژوهش
(نويسنده)

سطح تحليل

متغير وابسته

ابعاد متغير وابسته

روش

اصليترين مبين يا متغير مستقل

دوران

خرد

هويت اجتماعي

هويتهاي ملي،

پيمايشي

تجربه فضاي مجازي

ذكايي و خطيبي

خرد

هويت مدرن

معيني علمداري

خرد

هويت

-

خانوادگي و همساالن
هويتهاي قومي ،ملي و

پيمايشي

ميزان مصرف حرفهاي

جهاني
اينترنت

اسنادي و
نظري

جليلي فيروزي

خرد

هويت ديني

-

كمي و كيفي

فضاي مجازي

محسني و همکاران

خرد

انزواي اجتماعي

ـ

پيمايش

اينترنت

عباسي قادي

خرد

هويت ديني

-

پيمايش

اينترنت

توسلي و قلي پور

مياني

هويت فرهنگي قوم

هويت قومي

كيفي

جهانيشدن

گل محمدي

مياني

لك
خاصگراييهاي

هويتهاي قومي ،ملي،

فرهنگي

ديني ،نژادي

رفعتجاه و شكوري

خرد

هويت اجتماعي

هويتهاي ديني ،قومي،

ربيعي

مياني

هويت

پيمايشي

فرايند جهانيشدن
اينترنت

پيمايشي

خانوادگي و شخصي
بحران فردي ،گروهي،

اسنادي

رسانههاي نوين (اينترنت)

قومي و ديني
کرماللهي

خرد

دينداري

-

پيمايش

اينترنت

اسچرودر ،هرز و املي

خرد

هويت ديني

-

كيفي

تجربهي جهان مجازي

الوايز

خرد

هويت

-

كيفي

فضاي مجازي

ونجينگ

مياني

هويت فرهنگي

-

كيفي

اينترنت

لي ،چوي ،کيم و

خرد

اعتقادات فرهنگي و

-

-

اينترنت

هونگ
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الوايز )2002( 19در مقالهي تحقيقي خود با عنوان

ساخته استفاده شد .روايي پرسشـنامه توسـط  1نفـر از

«هويت مجازي :چگونه جهانهاي مجـازي بـر هويـت

خبرگان و استادان دانشگاه مورد تأييد قرار گرفـت .بـه

تأثير ميگذارند» ،به بررسي هويت در فضـاي مجـازي

منظور پايايي پرسشـنامه پـژوهش ،از آزمـون آلفـاي

ميپردازد بخش اول اين مقاله نظريهي هويت را مطالعه

کرونباخ استفاده شـد کـه نتيجـه آن بـراي تغييـرات

ميکند .اينكه هويت چگونه شكل ميگيرد و فعاليتها

فرهنگي  0/32و تغييرات ديني  0/00به دست آمـد

.

در جامعه چگونه بر هويـت تـأثير مـيگذارنـد؛ و چـه

به منظور تحليل داده ها از نرمافزار «ا  ،پي ،ا  ،ا »

اتفاقي براي هويت ما رخ ميدهد هنگامي كه در فضاي

و با استفاده از آزمون هاي کولموگرف -اسـميرنف (بـه

مجازي به سر ميبريم .ايـن تحقيـق مـيخواهـد رونـد

منظــور بررســي نرمــال بــودن توزيــع متغيرهــا) ،و از

شكلگيري نظريه فعال تاريخي و فرهنگي و چارچوب

آزمــونهــاي ضــريب همبســتگي پيرســون و اس ـ يرمن

مفهومي براي تحليل نظري و عملي هويت ،به ويـژه در

استفاده شد.

محــيطهــاي مجــازي را بــه مــا ارائــه دهــد .ســرانجام،
راهكارهايي ارائه دهد براي پژوهشهاي آينده دربارهي

روايي و پايايي پژوهش

چگــونگي شــكلگيــري هويــت ،تجســم در فضــاهاي

روايي پرسشنامه از نوع روايي صوري مـيباشـد

مجازي و در ما از خود كه ميتواند بر هويتهاي مـا

بدين منظور از نظرات اساتيد و خبرگان با توجـه بـه

در زندگي واقعي تأثيرگذار باشد.

موضوع پژوهش استفاده شده است ،همچنين جهـت
پايايي پژوهش از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شـده

جمعبندي پژوهشهاي بررسي شده
در اين پـژوهش ،بـر اسـا

نـوع نگـاه و ديـدگاه

صاحب نظـران در تحليـل تغييـرات فرهنگـي و دينـي،
تئوريها و آثار نظـري و تجربـي موجـود دسـتهبنـدي
گرديده است كه بـه اختصـار آثـار تجربـي در جـدول
شمارهي ( )1اشاره شده

است.

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کـاربردي ،از نظـر نـوع
داده ها کمي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها توصـيفي از

است که مقدار ضريب به دست آمده براي هر متغير بـه
تفکيک در زير بيان شده است.
جدول  :2ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش
متغير

ضريب آلفا

تغييرات فرهنگي

0/321

تغييرات سبک زندگي

0/314

تغييراتي هويتي

0/319

تغييرات ديني

0/004

تغيير در اعتقادات و باورها

0/341

كل پرسشنامه

0/300

نوع همبستگي و از نظـر شـيوه اجـرا پيمايشـي اسـت.
جامعه آماري پژوهش شامل  20000نفر از دانشـجويان

تحليل يافتهها

دانشگاه آزاد اسالمي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران

بخش آمار توصيفي

ميباشد؛ که از اين تعداد  100نفر با استفاده از جـدول

 214نفـر ( )%11/1از افــراد نمونــه زن و  141نفــر

«کرجس – مورگان» به روش نمونهگيري تصادفي ساده

( )%10/4مرد ميباشند .بيشتـرين فراوانـي مربـوط بـه

جهت انجام پژوهش انتخاب شدند .به منظـور سـنجش

جنسيت مؤنث است .به لحاظ سن افـراد نمونـه در رده

تغييرات فرهنگي و ديني کـاربران از پرسشـنامه محقـق

سني  21-10سال هسـتند 111 ،نفـر ( )%10/1از افـراد
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نمونــه در رده  21-22ســال 41 ،نفــر ( )%11/0در رده

مي توان گفت رابطه معنـي داري بـين دو متغيـر وجـود

سني  29-21سال و  32نفر ( )%10/9از افراد نمونـه در

دارد .به عبارتي استفاده از اينترنت بر تغييرات فرهنگـي

رده سني  10سال به باال ميباشند .با توجـه بـه جـدول

کاربران تأثير دارد( .جدول )1

مشاهده ميشود بيشترين فراواني مربوط بـه رده سـني
 21-10سال است و کمتـرين فراوانـي مربـوط بـه رده

فرضيه دوم« :بين استفاده از اينترنت و تغييرات سبک

سني  29-21سال ميباشد.

زندگي کاربران رابطه معنيداري وجود دارد».

از لحــاظ ميــزان اســتفاده  20نفــر ( )%1/1از افــراد

در بررسي اين رابطـه مقـدار همبسـتگي  0/211و

نمونه بيشتر از يک سال است کـه از اينترنـت اسـتفاده

سطا معني داري  0/000ميباشـد .بـا توجـه بـه اينكـه

ميکنند 12 ،نفر ( )%11/3از افـراد نمونـه بـيش از سـه

سطا معنيداري آزمـون كمتـر از  0/01اسـت بنـابراين

سال 11 ،نفر ( )%11/9بـيش از پـنج سـال و  212نفـر

مـيتــوان فــرک صــفر را رد کــرد و بــا اطمينــان %91

( )%11/1از افراد نمونه بيش از هفت سال اسـت کـه از

مي توان گفت رابطه معنـي داري بـين دو متغيـر وجـود

اينترنت استفاده ميکنند

دارد .به عبارتي استفاده از اينترنـت بـر سـبک زنـدگي

به لحاظ قوميتي 211 ،نفر ( )%11/1از افراد نمونـه
فــار

کاربران تأثير دارد( .جدول )4

هســتند 10 ،نفــر ( )%10کــرد 21 ،نفــر ()%1/0

گيالنــي 11 ،نفــر ( )%9/2تــرک و  12نفــر ( )%1/2لــر

فرضيه سوم« :بين استفاده از اينترنت و تغييرات ديني

هستند.

کاربران رابطه معنيداري وجود دارد».
در بررسي اين رابطه مقدار همبستگي و سطا

آزمون فرضيهها

معنيداري براي متغير هويت ملي به ترتيب برابر

فرضيه اول« :بين استفاده از اينترنت و تغييرات فرهنگي

 0/103و  0/141ميباشد .با توجه به اينكه سطا

کاربران رابطه معنيداري وجود دارد»

معنيداري آزمون بيشتر از  0/01است بنابراين نميتوان

در بررسي اين رابطـه مقـدار همبسـتگي  0/123و

فرک صفر را رد کرد و با اطمينان  %91ميتوان گفت

سطا معني داري  0/000ميباشـد .بـا توجـه بـه اينكـه

رابطه معنيداري بين دو متغير وجود ندارد .به عبارتي

سطا معنيداري آزمـون كمتـر از  0/01اسـت بنـابراين

استفاده از اينترنت بر تغييرات ديني کاربران تأثير ندارد

مـيتــوان فــرک صــفر را رد کــرد و بــا اطمينــان %91
جدول  :1بررسي آزمون همبستگي بين استفاده از اينترنت و تغييرات فرهنگي کاربران (جدول )1
متغير اول
استفاده از اينترنت

متغير دوم
تغييرات فرهنگي

ضريب همبستگي
0/123

سطح معنيداري
0/000

نتيجه
وجود ارتباط معنيدار

جدول  :4بررسي آزمون همبستگي بين استفاده از اينترنت و تغييرات سبک زندگي کاربران
متغير اول

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

استفاده از اينترنت

تغييرات سبك زندگي

0/211

0/000

ارتباط معنيدار
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جدول  :1بررسي آزمون همبستگي بين استفاده از اينترنت و تغييرات ديني کاربران
متغير اول

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

استفاده از اينترنت

تغييرات ديني

0/103

0/141

عدم وجود ارتباط معنيدار

فرضيه چهارم« :بين قوميت و استفاده از اينترنت رابطه

بحث و نتيجهگيري

معنا داري وجود دارد».

اين پژوهش باهدف بررسي رابطه فضاي مجازي

جهت بررسي ارتباط بين قوميت و استفاده از

(اينترنت) با تغييرات فرهنگي و ديني کاربران

اينترنت از آزمون استقالل كاي دو استفاده شده است.

(دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

همانگونه که در جدول مشاهده ميشود ،در بررسي

تحقيقات تهران) انجام شد .هدف از انتخاب اين

اين رابطه مقدار آماره كاي دو  21/041و سطا

موضوع اين بود که استفاده از اينترنت چه تغييراتي در

معنيداري  0/000ميباشد .بنابراين ميتوان فرک صفر

حوزه فرهنگي و ديني جامعه ما دارد و يا به عبارتي

را رد کرد و با اطمينان  %91ميتوان گفت دو متغير

ديگر فضاي مجازي بر دين و فرهنگ جامعه ما چه

وابسته هستند .به عبارتي قوميت بر استفاده از اينترنت

تأثيراتي بر جاي ميگذارد؟

تأثير دارد .با توجه به مقدار ضريب گاما  0/419است

از منظر تغييرات فرهنگي ظهور جامعه اطالعاتي و

كه هر چه اين مقدار به عدد  1نزديك تر باشد نشان

شبکهاي متأثر از گسترش فناوريهاي ارتباطي و

دهنده رابطه قوي بين دو متغير است .س س با كمك

اطالعاتي و فضاي مجازي از قبيل اينترنت ،ماهواره،

آزمون كروسكال واليس به بررسي وجود اختالف

تلويزيون موجب بسط و گسترش فضاي عمومي و

معنيدار در ميانگين استفاده از اينترنت در سطوح

اجتماعي جوامع و کشورها شده است؛ که اين امر

مختلف متغير قوميت ميپردازيم.

منجر به تقويت «فرديت جديد» با نيازها ،تمايالت،

با توجه به جدول مقابل سطا معنيداري آزمون 0/029

ذائقهها ،نگرشها و ارزشهاي جديدي که نه تنها با

است .با توجه به اينکه سطا معنيداري کمتر از 0/01

ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه سنخيت و

است فرک صفر رد شده و با اطمينان  %91ميتوان

همخواني ندارد ،بلکه با آن در تعارک ميباشد.

گفت اختالف معنيدار در ميانگين استفاده از اينترنت

همچنين در اين پژوهش سعي گرديد ميزان استفاده از

به تفکيک ردههاي قوميت وجود دارد.

اينترنت ،انگيزه و اهداف استفاده از آن و نوع سايت
مورد استفاده کاربران و تأثيرات آن در باورهاي ديني و
تغييرات فرهنگي مورد سنجش واقع گردد.
جدول  :1بررسي آزمون استقالل

ضريب گاما
0/419

سطح معنيداري

درجه آزادي

0/000

1

آماره كاي دو
21/041

جدول  :3بررسي آزمون کروسکال واليس
نتيجه

سطح معنيداري ()sig

درجه آزادي

آماره کاي دو

 -sig<0.05وجود اختالف معنيدار

0/029

1

9/001
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در نظريات پژوهش ارزشها و هنجارهاي فرهنگي

تفسـير ،پنــدار و پنداشــتهــاي طــرفين تعامــل فــراهم

مشخص شـد ،ارزشهـا و اعتقـادات از سـويي باعـث

ميکند .به عقيدهي استون فضاي مجازي اساساً پيرامون

ايجاد هويت شخصي و از سوي ديگـر موجـب ايجـاد

جوامع و چگونگي کار آن ها شکل گرفتـه اسـت .زيـرا

هويت اجتماعي ميگردد .ارزشها ميتواند شامل ابعـاد

تکنولو ي و فرهنـگ بـه يکـديگر شـکل مـيبخشـند،

متعــددي همچــون رعايــت هنجارهــاي اجتمــاعي و

مطالعهي بازيگران و کنشگراني که زمينهي شادي و م

خانوادگي ،احترام به ديگـران ،اعتقـادات مـذهبي و يـا

ما را فراهم ميکنند و فناوريهاي مولدي کـه در مـورد

روابط خانوادگي و ارزش هاي عاطفي باشند .از سـويي

بازيگراني به ما ميگويند که فرهنگ مـا را مـيسـازند.

ديگر ،هسته اصلي و ضروري فرهنگ هر جامعه عقايـد

استون ميگويد اعضاي جوامـع مجـازي طـوري رفتـار

ديرينــه و ارزشهــاي آن جامعــه اســت .تفــاوت در

م ـيکننــد کــه گــويي در مکــان عمــومي و فيزيک ـياي

ارزشها موجب بروز تفاوتهـاي رفتـاري و همچنـين

همديگر را مالقات ميکنند.

منجر به تفاوتهاي فرهنگي ميگردد و يا به ديگر کالم
مبناي طبقهبندي اجتماعي قرار ميگيرد.

اين پژوهش به اين نتيجه منجر شد کـه اسـتفاده از
اينترنت بر تغييرات ديني کاربران تأثير ندارد ،با استفاده

استفاده از اينترنت بـر تغييـرات فرهنگـي کـاربران

از نظريه ساختيابي گيدنز ميتـوان اسـتنباط کـرد کـه

تــأثير دارد .پژوهشــي کــه دوران در ســال ( )1101در

اينترنت محصول و مخلوق کنش معنادار انسانهاست و

رسالهي دکتراي خود با عنوان «تأثير فضاي سـايبرنتيک

افراد چنين محيطي را خلق کرده اند اما اين محيط پـس

برهويت اجتماعي» انجام داده اسـت بـه بررسـي تـأثير

از شکل گرفتن ،محدوديت هايي را بـر عـامالن اعمـال

فضاي سايبرنتيك بر هويت اجتماعي پرداخته و سـ س

مي کند .افراد در رويارويي با اينترنت مي توانند به توليد

هويت در دو رويكرد مدرن و پسامدرن را بررسي کرده

و باز توليد ب ردازند .هرچه افراد در مواجه بـا اينترنـت

است .اين پژوهش همسو با پژوهش ما است کـه بيـان

فعاليت و مشارکت بيشتري داشته باشند و هرچـه ايـن

ميدارد در رويكرد مدرن نظريههاي جامعهشناسان (بـه

فعاليت بازتابندهتر باشد ،در توليد معنا سهيم مـيباشـند

طور مشخص نظريه هويت بُر ) ،روانشناسان (به طور

و بيشتر احتمال ميرود که هويت دينـي آنهـا متـأثر از

مشخص نظريه هويت اجتماعي تاجفل و نظريه دسـته-

اين فضاي بازتابي باشـد .البتـه هرچـه ميـزان و مـدت

بندي خود ترنر در ديدگاه هويـت اجتمـاعي) و نظريـه

مواجهه با اينترنت بيشتر باشد بيشتر احتمال ميرود کـه

گفتماني به عنوان تنها جايگزين در رويكـرد پسـامدرن

تغييرات دينـي بازتـابي داشـته باشـند .پـژوهش آقـاي

شرح داده شده است .در اين رساله ،تأثير تجربه فضاي

جليلي فيروزي نيز که در راستا با اين پژوهش است که

سايبرنتيک بر هويت اجتماعي را در سه سطا خـانواده،

تأثيرات اجتماعي حضور در فضاي مجـازي و اسـتفاده

گروه هماالن و جامعه مطالعـه شـده اسـت .بـر مبنـاي

از اينترنــت بــه مثابــه يكــي از تكنولــو يهــاي جديــد

يافتههاي تحقيق رابطهي معناداري ميان تجربـه فضـاي

ارتباطي ،بر هويت فرد كاربر است.

سايبرنتيک و سه سطا هويت اجتماعي مشـاهده نشـده
است.

فضاي مجازي به دليل اينکه يرواقعي و بازنمـايي
شده است به کاربر اجازه مي دهد مرزهـاي موجـود در

استفاده از اينترنت بر سبک زندگي کـاربران تـأثير

دنياي واقعي را کمتر احسا

کنـد و بـه ايـن ترتيـب،

دارد .استون معتقد است فضاي مجـازي در مقايسـه بـا

آزادي بيشتري را در اين فضا تجربه کند .دستيابي کاربر

تعامل رودررو فرصتهـاي بسـياري را بـراي تعبيـر و

فضاي مجازي به دامنهي گسـتردهاي از اطالعـات و در
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رابطه فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران

پي آن افزايش آزادي نمادين وي ،رفتهرفته هويت او را

نوجوانان در خصوص اعتياد اينترنتي و بيماريهاي

به عنوان يکي از ابعاد فرهنگ دستخوش تحول کـرده

ناشي از آن مانند انزوا و افسردگي و...

و در نهايت موجب شکلگيري هـويتي سـيال و متکثـر

 -تــدوين قــانونهــاي الزم و مناســب بــراي فضــاي

مي شود .فضـاي مجـازي و اينترنـت ،آرام آرام کـارکرد

مجازي و برخـورد بـا مجرمـان جـرائم اينترنتـي و

برخي حوزهها را تحت تـأثير قـرار داده اسـت؛ فضـاي

اجرائي كردن اين قوانين و حفظ امنيت در آن.

مجــازي در مقايســه بــا تعامــل رودررو فرصــتهــاي
بسياري را براي تعبير و تفسير ،پنـدار و پنداشـتهـاي
طرفين تعامل فـراهم مـيکنـد .از سـويي تکنولـو ي و
فرهنگ به يکديگر شکل مي بخشند ،مطالعهي بازيگران
و کنشــگراني کــه زمينــهي شــادي و ــم مــا را فــراهم
مي کنند و فناوري هاي مولدي که در مورد بازيگراني به
ما ميگويند که فرهنگ ما را ميسـازند .نظريـهپـردازان
معتقدند اعضاي جوامع مجازي طوري رفتار ميکنند که
گــويي در مکــان عمــومي و فيزيکــياي همــديگر را

 پخش آگهي هاي آموزشي از رسانه هاي جمعـي درخصوص فضاي مجازي.
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