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چکیده
هويت اجتماعي بيش از هر گروهي براي جوانان بهدليل اينكه اين مرحله از زندگي ،مرحله تكوين هويت مستقل و استقالليابي مي باشد،
مسئلهساز است .در اين زمينه يكي از پديدههاي انكار نشدني در جهان و از جمله كشور ما ،گسترش روزافزون كاربرد كامپيوتر از سوي
جوانان است .به نظر مي رسد كه گسترش فناوريهاي اطالعاتي ارتباطي و شبكه هاي ماهوارهاي ،گسترش راههاي ارتباطي و رشد
كافينتها و كلوپهاي مختلف در منطقه و رشد شهرنشيني از پديدههاي اخيري هستند كه به تغييرات عمدهاي در ارزشها و نگرشها و
شيوههاي زندگي افراد منجر گشته و تغييرات هويتي ،بهويژه براي جوانان شهرنشين اين منطقه ايجاد كرده باشد .اين تحقيق با اين فرض
كه اينترنت بر تمام ابعاد هويتي جوانان تأثيرگذار است ،سعي در بررسي و شناخت اين موضوع دارد .روش تحقيق پيمايش و ابزار استفاده
شده پرسشنامه بوده كه جهت مطالعه جوانان پسر بين  51تا  92سال شهر خلخال ،بوسيله فرمول كوكران حجم نمونه اي به ميزان 463
نفر با توجه به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد .شيوه تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات بدست آمده در سطح آمار
استنباطي(آزمون فرضيات) با توجه به آماره هاي متناسب پارامتريک و ناپارامتريک صورت پذيرفته است .يافته ها نشان مي دهد ميزان
استفاده از اينترنت بر ابعاد هويتي(هويت فردي ،هويت گروهي ،هويت ملي و هويت خانوادگي) اثر مي گذارد و تنها اثر معني داري بر هويت
ديني ندارد .همچنين پايگاه اجتماعي و اقتصادي استفاده كنندگان از اينترنت بر هويت فردي ،هويت خانوادگي اثر مي گذارد و باال رفتن
پايگاه موجب باالرفتن حس تعلقات فردي و خانوادگي مي شود و بالعكس باال رفتن پايگاه موجب پايين آمدن تعلقات ديني و جنسيتي مي
شود .نتاي ج كلي اين تحقيق نشان مي دهد استفاده از اينترنت تعلقات فردي (هويت فردي) جوانان را تقويت مي كند و در مقابل تعلقات
جمعي(هويت خانوادگي ،گروهي و ملي) را تضعيف مي كند و اين امر به منزله يک مسأله اجتماعي است كه زمينه ساز بحران هويتي
جوانان مي شود.
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بیان مسئله
در جوامع پیش از مدرن فرد به واسطه قدرت و اقتدار سنتها و ساختارهای درونملی ،هويت میيافت و مكان و سرزمین با تقويت
مرزهای طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی ،هويتسازی را نه تنها آسانتر میساخت ،بلكه با تأمین نیاز به تداوم داشتن و پايدار بودن ،از
اين لحاظ هم منبعی مهم در تأمین هويت به شمار می رفت .اما با شكلگیری ،رشد و گسترش تجدد(مدرنیته) و جهانیشدن،
بهواسطه اقتدار و پیشرفت شگفتآور فناوریهای نوين ارتباطی ،روند گسست مكان(سرزمین ،سنتها و ساختارهای داخلی) و فضا
را شتاب میبخشد و رشتههای پیوند دهندة فضای اجتماعی با مكان و سرزمین معین را بیش از پیش پاره میکند .بدين ترتیب امر
اجتماعی از دايرة تنگ و محدود مكان رهايی میيابد و در فضای بسیار فراخ ،گسترش میيابد .در اين فرآيند ،همان گونه که فضا
بستر را نابود میکند ،زمان نیز تداوم را از بین میبرد .تحت تأثیر اين فرايند ،زمان چنان فشرده میشود که ديگر نمیتواند در
خدمت هويتيابی خاص قرار بگیرد و نظم سنتی مبتنی بر مكانهای انحصاری و تداومهای معنابخش و هويتساز نابود میشود و
زمینه بحران هويت ،از خود بیگانگی و عدم انسجام اجتماعی پیش میآيد(گیدنز223 :2931 ،ـ.)299

اينترنت و ارتباطات کامپیوتری مبتنی بر آن ،به منزله يكی از مهمترين دستاوردهای انقالب ارتباطی ـ اطالعاتی ،در آغاز هزاره سوم،
ارتباطات را معنايی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعامالت اجتماعی شده است .تاکنون حضور فیزيكی ،وجه ممیزه تعامل و
رابطه محسوب میشد ،ولی در ارتباطات کامپیوتری ،طرفین رابطه بدون اينكه همديگر را ببینند در فضايی به اصطالح مجازی ،با
هزينهای نسبتاً کمتر به تعامل میپردازند .اينترنت از طريق دو ويژگی که دارد بر هويت اجتماعی تأثیر دارد :يكی اينكه با درهم
شكستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن تغییر در برجستگی تشابه و تفاوت ،بیشترين تأثیر را بر هويتهای اجتماعی میگذارد
و ديگر آنكه گمنامی و يا جعل نام به معنای پنهان داشتن هويت که در ارتباطات کامپیوتری امری ممكن و معمول است ،به روشنی
و اهمیت مرزبندی گروهی و در نتیجه معنای هويت اجتماعی تأثیر دارد(دوران2932 ،؛ محسنی تبريزی و هاشمی.)2931 ،

اما هويت اجتماعی بیش از هر گروهی ،برای جوانان به دلیل اينكه اين مرحله از زندگی ،مرحله تكوين هويت مستقل و
استقالليابی میباشد ،مسئلهساز است .در اين زمینه يكی از پديدههای انكار نشدنی در جهان و از جمله کشور ما ،گسترش
روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوی جوانان است .در اين زمینه نتیجه تحقیق بیابانگرد( )2931نشان میدهد که بیشتر استفاده کنندگان
از اينترنت جوانان هستند و  93درصد آنان به خاطر حضور در چتروم 13 ،درصد برای بازیهای اينترنتی 91 ،درصد به منظور
چك کردن پست الكترونیكی و  13درصد نیز به دلیل جستجو در شبكههای جهانی

هستند(اکبری و اکبری233 :2931 ،؛ نوابخش و

همكاران.)2932 ،

طبق گزارشهای خبرگزاری مهر در سال( )2932آخرين بررسیها از وضعیت شبكه مخابراتی کشور نشان میدهد که بالغ بر 13/3
میلیون کاربر اينترنت در ايران وجود دارد و  993دانشگاه نیز از طريق فیبر نوری به اينترنت دسترسی دارند .همچنین در زمینهی ارائه
خدمات اينترنتی بايد گفت که  2233شهر متصل به شبكه ديتا شده و تعداد کاربران اينترنت نیز با محاسبه کاربران اينترنت
کمسرعت دايلآپ و پرسرعت حدود  13/3میلیون نفر تخمین زده میشود(خبرگزاری مهر  .)32/1/23همچنین در آمار متناقض ديگری
از سازمان دادهها و آمار اينترنت ذکر شده است که ايران با داشتن  99میلیون و  111هزار کاربر که معادل  39درصد جمعیت 11
میلیونی ايران هستند مقام سیزدهم تعداد کاربران اينترنتی در جهان را به خود اختصاص داتده است و جزو بیست کشوری است که
کاربران اينترنتی زيادی دارند(مرادی.)2931 ،

اين اقبال به اينترنت از سوی جوانان میتواند به رشد مهارتهای مختلف يادگیری ،مهارت تعامل با فرهنگهای مختلف ،پردازش
دانش و بهکارگیری آن در قلمروهای زندگی و اجتماعی ،گسترش ظرفیتهای فرد برای فعلیت بخشیدن به هويت شخصی خود،
سامان ذهنیتها ،تحكم پیوندها و انسجام اجتماعی و خلق هويتهای نوين منجر شود و از سوی ديگر به تنشهای هويتی در جامعه،
تقويت هويت فرهنگ متقابل ،بیگانگی و عدم توانايی در ايجاد ارتباط با واقعیت دامن بزند .به هر حال بايد از انديشههای
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جبرگرايانه و منفی دور کرد و در اين میان آنچه اهمیت دارد ،نحوة استفاده از اينترنت به خصوص در کشورمان و در شهر خلخال
میباشد و مفید و بالنده بودن آن يا مضر بودن آن به ظرفیتهای فكری و قابلیت تصمیمگیری کنشگران و افرادی بستگی دارد که
اطالعات دريافتی را ساماندهی و پردازش میکنند .شهر خلخال نیز از جمله مناطقی است که در معرض تغییرات قرار گرفته است.
شهر خلخال نیز جزء مناطقی است که استفاده از فناوری های نوين ارتباطی و اينترنت در آن گسترش يافته است و فناوریهای
اطالعاتی و شبكههای ماهوارهای ،گسترش راههای ارتباطی و رشد کافینتها و کلوپهای مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از
پديدههای اخیری هستند که در س طح شهر مشهودند .در اين زمینه مطابق آمارهای مخابرات و شرکت های سرويس دهنده خدمات
اينترنت شهر خلخال حدود  1111نفر از خدمات اينترنت پرسرعت "ای دی اس ال" 211 ،نفر "وايرلس بیسیم "استفاده میکنند،
بقیه افراد از خدمات اينترنتی "دايل آپ" استفاده میکنند که پیشبینی تعداد آنها بیش از اينترنت پرسرعت باشد .همچنین تعداد
 21مرکز ارائه خدمات اينترنتی کافینت 6 ،مرکز گیمنت 3 ،مرکز خدمات اينترنتی و پشتیبانی "آی اس پی" در سطح شهر فعالیت
میکنند .اين تحوالت به نظر میرسد تغییرات عمدهای را در خلق ارزشهای جديد و نگرشها و شیوههای زندگی و تغییرات
هويتی به ويژه جوانان ايجاد کرده باشد .سؤالی که در اين شرايط مطرح میشود ،اينست که استفاده از اينترنت چه تأثیراتی بر ابعاد
مختلف هويت اجتماعی جوانان برجای گذاشته است.
به نظر می رسد که گسترش فناوریهای اطالعاتی ارتباطی و شبكهای ماهوارهای ،گسترش راههای ارتباطی و رشد کافینتها و
کلوپهای مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پديدههای اخیری هستند که به تغییرات عمدهای در ارزشها و نگرشها و
شیوههای زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هويتی ،به ويژه جوانان شهرنشین اين منطقه ايجاد کرده باشد .با توجه به اهمیت
موضوع سوال اصلی اين تحقیق عبارت است از؛ آيا اينترنت بر هويت اجتماعی جوانان شهر خلخال تاثیر دارد؟
اهداف تحقیق



بررسی وضعیت هويت اجتماعی جوانان شهر خلخال
بررسی تأثیر اينترنت بر هويت اجتماعی جوانان شهر خلخال

مالحظات نظری

در توصیف اينترنت و بیان ويژگیها و اهمیت آن از مفاهیمی مانند شبكه شبكهها ،تار عنكبوت الكترونیك ،فضای مجازی ،فضای
سیبرنتیك و  . . .نیز استفاده شده است .اما اگر نامگذاری ها متفاوت است همه در اين نكته توافق دارند که اينترنت انقالبی با همان
درجه از اهمیت چاپ ،تلفن و تلويزيون است و هیچ کس نمیتواند در جهان معاصر موجوديت آن را ناديده بگیرد .اينترنت
عكسالعملهای متعددی را در دنیای رسانهها ايجاد کرده است .و به اين اعتبار در گروه بزرگراههای اطالعاتی در مقام اول قرار
گرفته است و غول «انفورماتیكیشدن جامعه» تلقی شده است و منشأ تغییراتی در قلمرو فرهنگ در مفهوم عام آن بوده است(محسنی،
.)11 :2931

اينترنت گروهی متشكل از هزاران شبكهای است که مجموعه پروتكل(مقاولهنامه) واحدی استفاده میکنند و در جهت عرضه
مجموعه اطالعاتی واحدی به کاربران يا مشتريان خود مشارکت دارند .اينترنت را از نظر جامعهشناسی میتوان يك سیستم (نظام)
دانست و يا به تعبیری ديگر مدخلی بر «جامعه الكترونیك» جامعهای که از عناصر اصلی سیستم اينترنت يعنی تولیدکنندگان
(سايتها يا شبكههای مرتبط) واسطهها(توزيعکنندهها) و مصرفکنندگان(کاربران) تشكیل شده است .نكته مهم اينست که تعداد
شهروندان اين جامعه بدون گذرنامه الكترونیك نیز همواره رو به افزايش است و جمعیت آن هر ساله دو برابر میشود .جامعهای که
سرشماری پذير هم نیست .اينترنت يك بانك اطالعاتی نیست ،بلكه گستردهترين و با اهمیتترين شبكه کامپیوتری جهان است و
شايد نمونهای اولیه از بزرگراه های اطالعاتی ربع اول قرن بیست و يكم باشد .اينترنت در حكم مخزنی از اطالعات خوب و بد،
زشت و زيبا ،اخالقی و غیراخالقی می تواند تلقی شود .البته مسأله در اين است که مرزهای میان اين صفات دوگانه را جامعههای

/04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 9312

مختلف چگونه تعريف کنند .با اتصال به شبكه اينترنت می توان با ديگران رابطه برقرار کرد ،از اطالعات علمی ،فنی ،سیاسی ،ادبی،
تاريخی و  . . .بهرهمند شد .به درون اوراق غیرقابل دسترسترين کتابها نفوذ کرد ،فیلم يا نوار ويدئويی مورد عالقه خود را تماشا
کرد ،برای عدة زيادی در زمان بسیار کوتاه نامه ارسال کرد ،از برنامههای راديو و تلويزيونی مورد عالقه استفاده کرد ،فعالیتهای
علمی و پژوهشی انجام داد ،به آموزش خود در رشتههای مختلف پرداخت ،از فروشگاههای بزرگ کاالهای مورد عالقه را خريد،
عملیات گوناگون بانكی را انجام داد و  . . .و خالصه رويای قديمی بشر را که در بسیاری از افسانهها متجلی شده بود يعنی آنچه
پیشتر در علوم غريبه در کشور خود ما «طیاالرض» نامیده بودند ،کم و بیش تحقق بخشید .در جامعه جديد اينترنت جای غولهای
افسانهای را گرفته است(همان).

اينترنت پديدة شگفت قرن ،انقالب مهمی در ارتباطات پديد آورده است .به زعم سلنو ويژگی عمدهای که در اينترنت وجود دارد
و در ساير رسانهها ديده نمی شود ،تعامل است .اينترنت مانند صنعت چاپ امكان ايجاد اطالعات را برای عموم فراهم میسازد .مانند
تلفن تبادل اطالعات را امكانپذير میسازد ،مانند کتاب و نشريات ،امكان يادگیری و خودآموزی را بهوجود میآورد ،مانند سینما
و تلويزيون امكان سرگرمی را فراهم میآورد و کلیه اين کارها را بهطور همزمان نیز انجام میدهد .اما ويژگی عمده آن در داشتن
بازخورد و قابلیت تعامل است که سبب شخصیکردن ارتباطات میشود(نوابخش و ديگران2933 ،؛ آذين و پیرمحمدی.)2931 ،

اينترنت نیز از نظر کارکردها ،اثرات و پیامدها ،همانند ديگر نوآوریهای انسانی ،دارای طرفداران و مخالفان خاص خود است که
هر کدام برای اثبات ديدگاه خود داليل خاصی میآورند .فیلیپ برتون در بحث از موضعگیریهای افراد در برابر اينترنت ،از سه
دسته افراد نام می برد :طرفداران مطلق ،مخالفان شديد و طرفداران کاربرد منطقی اينترنت .برتون میگويد طرفداران مطلق ،شیفته
اينترنت و قابلیت های آن هستند و معتقدند که اينترنت از طريق امكاناتی که در حوزه اطالعات و ارتباطات انسانی فراهم میآورد،
میتواند به پديدار شدن يك آرمانشهر انسانی کمك کند .از نظر برخی از آنها ،همچون پیر لوی ،به واسطه اينترنت تكامل جهانی
و فرهنگی به اوج خود خواهد رسید و هر نوع محدوديتی که در اين زمینه در طول تاريخ وجود داشته است از میان برداشته خواهد
شد(ساروخانی و بابايیفرد .)2931 ،به گفته افراطیترين شیفتگان اينترنت ،نويد بلندمدت اينترنت اينست که بهزودی هر کدام از ما
میتوانیم از محدوديتهايی که بدنمان بر ما تحمیل کرده فراتر رويم(دريفوس.)1 :2939 ،

برتون میگويد :مخالفان اينترنت اساساً از مخالفان تكنولوژی هستند که در ضديتشان با اينترنت بر ارزشهای مذهبی ،يا الاقل
تأويلی از اين ارزشها ،تأکید دارند .در اين زمینه می توان به متفكرانی همچون ژاک الول اشاره کرد که به نقد بنیادی تكنولوژیها
دست زده است .ساموئل تريگانو نیز از صاحبنظرانی است که با دنیای يكدست و يگانه دهكدة جهانی مخالفت میکند؛ دنیايی که
در خالل جريانهای اطالعاتی و اقتصادی شكل میگیرد که کادرهای عملی هويت انسان را نامطمئن میکنند .طرفداران کاربرد
منطقی اينترنت خواهان انسانی شدن تكنولوژی و مخالف افراط و تفريط در رويارويی با هر نوع فراوردههای انسانی هستند .در اين
زمینه میتوان به يواک آرساک اشاره کرد که در رويارويی با رسانههای ارتباطی از يك موضع مذهبی الهام گرفته است .از نظر
آرساک ،انفورماتیك با حوزه معنا ارتباط دارد .بر همین اساس ،گرايش مذهبی وی به سختی تحمل میکند که حوزة معنا ،بهعنوان
حوزهای که به دنیای روحانی تعلق دارد ،تحت سیطرة تكنولوژیها قرار گیرد .برای اين گروه که دارای تمايالت انسانگرايانه
هستند ،انسان در مرکز هستی قرار دارد و نه تكنیك .در چشماندازی ديگر ،اين گروه طرفدار کنترل و تنظیم اينترنت از جمله تنظیم
قضايی و قانونی آن هستند .برای اينكه آزادی ارتباط مترادف با بیهرجومرجی و قانون جنگل

نشود(ساروخانی و بابايیفرد2931 ،؛

حاجیانی و فوالدی سپهر.)2933 ،

از طرفداران اين رويكرد ،همچنین می توان از جیمز اسلوين اشاره کرد .به گفته اسلوين ،امكان مشارکت آگاهانه ،عمومیت بخشیدن
به يك ايده و اثرگذاری بر ديگران در اينترنت ،از طريق امكاناتی همچون گپ اينترنتی و پست الكترونیك يا ايمیل ،بیشتر از
رسانه های ارتباطی است .به نظر او اينترنت همانند يك سوپر مارکت است که به کاربران امكان گزينش از میان محصوالت فكری
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و فرهنگی گوناگون را فراهم میآورد(اسلوين261 :2931 ،ـ .)269کريدی در اين زمینه میگويد :روابط فرهنگی بینالمللی در زمان
معاصر بیش از آنكه يك تكگفتار اجباری بهسوی جهانی صنعتی باشد ،بیشتر شبیه به يك گفتگو به نظر میرسد؛ از اينترو جريان
پیچیده ارتباطات فرهنگی بینالمللی را نه با نظريههای مربوط به امپريالیسم فرهنگی ،استانداردسازی يا يكسانسازی فرهنگی ،بلكه با
نظريه جهانی ـ محلیشدن میتوان توصیف و تبیین کرد(ساروخانی و بابايیفرد .)2931 ،از نظر امری و بیتز به لحاظ هويتی ،کاربران
ضرورتاً خود را به مرزهای هويتی و ملی خاص محدود نمیکنند ،زيرا تكنولوژیهای جديد اطالعات باعث میشوند که آنها
اجتماعات و هويتهای خاص ايجاد کنند .اين هويتيابی و تشخیص اجتماعی ،با فرصتها و امكانات ساختار باز اينترنت کامالً
همخوانی و تناسب دارد و ايجاد اجتماعهای مجازی و واقعی را امكانپذير میسازد(همان).

فرضیه های تحقیق



بین استفاده از اينترنت و هويت فردی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین استفاده از اينترنت و هويت گروهی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.



بین استفاده از اينترنت و هويت خانوادگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد..



بین استفاده از اينترنت و هويت ملی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.



بین استفاده از اينترنت و هويت دينی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.



بین استفاده از اينترنت و هويت جنسیتی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.



بین پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی استفاده کنندگان از اينترنت و هويت اجتماعی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق در اين پژوهش از نوع پیمايشی می باشد و چون اين پژوهش به بررسی جامعه شناختی تأثیر اينترنت بر هويت اجتماعی
جوانان 23ـ 13سال پسر شهرستان خلخال در سال  31می پردازد ،بنابراين طرح تحقیق در اين پژوهش از نوع مقطعی میباشد .به
منظور گردآوری دادهها ،از تكنیك پرسشنامه استفاده شده است .رايجترين پرسشنامهها در جمعآوری دادههای کمّی ،پرسشنامه
محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد شده میباشند .در اين پژوهش از نوع پرسشنامه خود تنظیم يا محققساخته استفاده شده و نحوه
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه خوداظهاری است .جامعه آماری شامل کلیه پسران جوان23ـ13سال شهر خلخال بوده که تعداد
آنها طبق سرشماری نفوس و مسكن سال  1233 ،2932نفر گزارش شده است .با توجه به ويژگیهای جامعه آماری و زياد بودن
جمعیت آن ،برای انجام تحقیق و جمعآوری اطالعات بهطور متوسط  963نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین گرديد .عدد فوق بر اساس
فرمول کوکران بهصورت زير تعیین میگردد:
𝑞𝑁.𝑡 2 . 𝑝.
)7149(1/96)2 . (0/5)(0/5
=
𝟒𝟔𝟑 =
)𝑝𝑞 7149(%5)2 +(1/96)2 . (0/5)(0/5

𝑛 = 𝑁(𝑑)2+𝑡 2.

 = 1233 = Nحجم جمعیت مورد مطالعه؛  = nحجم جمعیت نمونه؛  1/3 = pوجود صفت در حجم نمونه؛  1/3 = qعدم وجود صفت در حجم نمونه؛ = d2
 )1/13(1درجه اطمینان؛ t = t2ی استیودنت )2/36( 1ضريب اطمینان.

مناسبترين روش نمونهگیری برای اين پژوهش ،نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای میباشد .به علت گستردگی حجم جامعه
آماری بر اساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،شهر خلخال را به  3منطقه جغرافیايی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز
تقسیم و در مرحلة بعدی محلههای به صورت خوشه مشخص نموديم و در مرحله بعدی بلوکهايی به صورت خوشه مشخص و
سپس در درون هر بلوک چندين خانوار انتخاب و سپس با روش نمونهگیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونهها نموديم .جهت
شناسايی اعتبار شاخصهای پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده و پرسشنامه تهیه شده در اختیار اساتید و صاحبنظران خبره قرار
گرفت و وفاق آنها در مورد شاخصها ،دلیل روشنی برای اعتبار اين پرسشنامه است .و برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار
اندازه گیری ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدين طريق که پس از تهیه و تدوين شاخصها و طراحی مقدماتی
پرسشنامه ،مطالعه مقدماتی انجام گرفت .اين مطالعه مقدماتی روی يك نمونه  91نفری از جوانان 23ـ 13سال پسر شهر خلخال

/02مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 9312

صورت گرفت و بعد از استخراج نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آن در نرمافزار  ،spssآلفای کرونباخ برای متغیر
ابعاد هويت اجتماعی به صورت زير به دست آمد:
جدول  :1ضريب آلفای کرونباخ ابعاد هويت اجتماعي
شاخص

آلفا

شاخص

آلفا

هويت فردی

0/68

هويت ديني

0/68

هويت گروهي

0/61

هويت جنسیتي

0/86

هويت خانوادگي

0/86

آلفای کلي

0/66

هويت ملي

0/68

با توجه به جدول باال سؤاالت پرسشنامه از پايايی الزم برخوردار میباشد.
يافته های تحقیق(آمار استنباطي)
فرضیه 1ـ بین استفاده از اينترنت و هويت فردی جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  1ضريب اتا برابر  1/331میباشد بنابر اين فرض صفر رد شده و رابطه معنیداری بین دو متغیر وجود دارد .با
کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت میانگین هويت فردی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف معنیداری وجود
دارد يا خیر؟
جدول  :8بررسي رابطه متغیر استفاده از اينترنت و هويت فردی جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

استفاده از اينترنت

هويت فردی جوانان

ضريب اتا

تعداد

1/331

963

با توجه به جدول شماره  9مشاهده میشود میانگین متغیر هويت فردی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  9/2و برای افرادی
که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  1/63است.
جدول  :3جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

9/2111

1/911

استفاده نمیکنند

1/63

1/331

جدول شماره  3به بررسی آزمون میانگین هويت فردی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت استفاده
نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/111کمتر از 1/13
است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد میشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و
درجه آزادی به ترتیب برابر  3/631و  932/332است .سطح معنیداری آزمون  1/111است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از 1/13
است فرض صفر رد شده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت فردی افرادی که از اينترنت استفاده میکنند تفاوت معنیداری وجود دارد.
افرادی که از اينترنت استفاده میکنند میانگین هويت فرديشان بیشتر است از کسانی که از اينترنت استفاده نمیکنند.
جدول  :4بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس
سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

آماره F
فرض برابری واريانسها

19/33

1/111

3/631

961

1/111

فرض عدم برابری واريانسها

-

-

3/631

932/332

1/111

سطح معنیداری

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پايین

1/333

1/913

1/333

1/913

فرضیه 8ـ بین استفاده از اينترنت و هويت گروهي جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  3ضريب اتا برابر  1/326میباشد .بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه معنیداری بین دو متغیر وجود دارد .با
کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت میانگین هويت گروهی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف معنیداری وجود
دارد يا خیر؟

اینترنت و هویت اجتماعی03 /
جدول  :6بررسي رابطه متغیر استفاده از اينترنت و هويت گروهي جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

استفاده از اينترنت

هويت گروهی جوانان

ضريب اتا

تعداد

1/326

963

با توجه به جدول شماره  6مشاهده میشود میانگین متغیر هويت گروهی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  1/99و برای
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  9/36است.
جدول  :8جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

1/99

1/121

استفاده نمیکنند

9/36

1/39

جدول شماره  1به بررسی آزمون میانگین هويت گروهی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت استفاده
نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/111کمتر از 1/13
است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد میشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و
درجه آزادی به ترتیب برابر  -16/313و  191/612است .سطح معنیداری آزمون  1/111است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از 1/13
است فرض صفر رد شده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت گروهی افرادی که از اينترنت استفاده میکنند تفاوت معنیداری وجود
دارد .افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند میانگین هويت گروهیشان بیشتر است از کسانی که از اينترنت استفاده میکنند.
جدول  :6بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس

فاصله اطمینان %33

آماره F

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

فرض برابری واريانسها

11/213

1/111

-16/313

961

1/111

-2/13

فرض عدم برابری واريانسها

ـ

ـ

-16/313

191/612

1/111

-2/13

حد باال

حد پايین
-2/11
-2/11

فرضیه 3ـ بین استفاده از اينترنت و هويت خانوادگي جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  3ضريب همبستگی برابر  1/693میباشد بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه معنیداری بین دو متغیر وجود
دارد .با کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت میانگین هويت خانوادگی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف
معنیداری وجود دارد يا خیر؟
جدول  :6بررسي متغیر استفاده از اينترنت و هويت خانوادگي جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

استفاده از اينترنت

هويت خانوادگی جوانان

ضريب همبستگي

تعداد
963

1/693

با توجه به جدول شماره  3مشاهده میشود میانگین متغیر هويت خانوادگی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  9/33و برای
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  9/96است.
جدول :9جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

9/96

1/11

استفاده نمیکنند

9/33

1/293

جدول شماره  21به بررسی آزمون میانگین هويت خانوادگی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت
استفاده نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/111کمتر از
 1/13است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد میشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و
درجه آزادی به ترتیب برابر  1/613و  912/13است .سطح معنیداری آزمون  1/111است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از  1/13است
فرض صفر رد شده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت خانوادگی افرادی که از اينترنت استفاده میکنند تفاوت معنیداری وجود دارد.
افرادی که از اينترنت استفاده میکنند میانگین هويت خانوادگیشان کمتر است از کسانی که از اينترنت استفاده نمیکنند.
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جدول  :10بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس
آماره F

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

فرض برابری واريانسها

96/116

1/111

3/613

961

1/111

فرض عدم برابری واريانسها

ـ

ـ

3/613

912/13

1/111

فاصله اطمینان %33

سطح معنیداری

حد باال

حد پايین

1/212

1/133

1/212

1/133

فرضیه 4ـ بین استفاده از اينترنت و هويت ملّي جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  22ضريب همبستگی برابر  1/663میباشد .بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه معنیداری بین دو متغیر وجود
دارد .با کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت میانگین هويت ملّی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف معنیداری
وجود دارد يا خیر؟
جدول :11بررسي رابطه متغیر استفاده از اينترنت و هويت ملي جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضريب همبستگي

استفاده از اينترنت

هويت ملی جوانان

963

1/663

با توجه به جدول شماره  21مشاهده میشود میانگین متغیر هويت ملی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  1/63و برای
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  9/13است.
جدول  :18جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

1/63

1/13

استفاده نمیکنند

9/13

1/32

جدول شماره  29به بررسی آزمون میانگین هويت ملی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت استفاده
نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/111کمتر از 1/13
است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد میشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر دوم جدول (سطر عدم برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و
درجه آزادی به ترتیب برابر  -26/33و  133/61است .سطح معنیداری آزمون  1/111است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از 1/13
است فرض صفر رد شده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت ملی افرادی که از اينترنت استفاده میکنند تفاوت معنیداری وجود دارد.
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند میانگین هويت ملیشان بیشتر است از کسانی که از اينترنت استفاده میکنند.
جدول  :13بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس
آماره F

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

فرض برابری واريانسها

62/319

1/111

-26/33

961

1/111

فرض عدم برابری واريانسها

ـ

ـ

-26/33

133/61

1/111

سطح معنیداری

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پايین

-1/39

-1/61

-1/39

-1/61

فرضیه 6ـ بین استفاده از اينترنت و هويت ديني جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  23ضريب همبستگی برابر  1/129میباشد بهعلت پايین بودن مقدار ضريب اتا فرض صفر رد نشده و رابطه
معنیداری بین دو متغیر وجود ندارد .بهعبارتی استفاده از اينترنت بر هويت دينی جوانان تأثیری ندارد .با کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت
میانگین هويت دينی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف معنیداری وجود دارد يا خیر؟
جدول  :14بررسي رابطه متغیر استفاده از اينترنت و هويت ديني جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

استفاده از اينترنت

هويت دينی جوانان

ضريب همبستگي

تعداد
963

1/129

با توجه به جدول شماره  23مشاهده میشود میانگین متغیر هويت دينی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  1/636و برای
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  1/633است.
جدول  :16جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

1/636

1/911

استفاده نمیکنند

1/633

1/13
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جدول شماره  26به بررسی آزمون میانگین هويت دينی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت استفاده
نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/11بیشتر از 1/13
است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد نمیشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر اول جدول (سطر برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و درجه
آزادی به ترتیب برابر  1/13و  961است .سطح معنیداری آزمون  1/322است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از  1/13نیست فرض
صفر رد نشده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت دينی افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  :18بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس

فاصله اطمینان %33

آماره F

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

فرض برابری واريانسها

9/9

1/11

1/13

961

1/322

1/161

فرض عدم برابری واريانسها

ـ

ـ

1/13

933/333

1/322

1/161

حد باال

حد پايین
-1/131
-1/131

فرضیه  8ـ بین استفاده از اينترنت و هويت جنسیتي جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  21ضريب همبستگی  1/113میباشد .بهعلت پايین بودن مقدار ضريب اتا فرض صفر رد نشده و رابطه معنیداری
بین دو متغیر وجود ندارد .بهعبارتی استفاده از اينترنت بر هويت جنسیتی جوانان تأثیری ندارد .با کمك آزمون  tمستقل میتوان گفت میانگین
هويت جنسیتی جوانان آيا بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند اختالف معنیداری وجود دارد يا خیر؟
جدول :16بررسي رابطه متغیر استفاده از اينترنت و هويت جنسیتي جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

استفاده از اينترنت

هويت جنسیتی جوانان

ضريب همبستگي

تعداد

1/113

963

با توجه به جدول شماره  23مشاهده میشود میانگین متغیر هويت جنسیتی برای افرادی که از اينترنت استفاده میکنند برابر  1/22و برای
افرادی که از اينترنت استفاده نمیکنند برابر  1/21است.
جدول  :16جدول میانگین
میانگین

انحراف استاندارد

استفاده میکنند

1/22

1/91

استفاده نمیکنند

1/21

1/91

جدول شماره  23به بررسی آزمون میانگین هويت جنسیتی به تفكیك افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت
استفاده نمیکنند ،میپردازد .ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی میشود با توجه به اين که سطح معنیداری آزمون ( )1/111کمتر از
 1/13است بنابراين فرض صفر (برابر واريانس دو جامعه) رد میشود.
در نتیجه جهت بررسی میانگینها از سطر دوم جدول(سطر عدم برابری واريانسها) استفاده میگردد .در آزمون  tمستقل آماره آزمون و
درجه آزادی به ترتیب برابر  -1/233و  933/362است .سطح معنیداری آزمون  1/331است .با توجه به اينكه سطح معنیداری کمتر از 1/13
نیست فرض صفر رد نشده و با اطمینان  %33میتوان گفت بین هويت جنسیتی بین افرادی که از اينترنت استفاده میکنند و افرادی که از اينترنت
استفاده نمیکنند تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  :19بررسي آزمون میانگین
آزمون برابری میانگین ()Independent sample T-test

آزمون برابری واريانس
آماره F

فاصله اطمینان %33

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

فرض برابری واريانسها

13/33

1/111

-1/233

961

1/331

1/161

فرض عدم برابری واريانسها

ـ

ـ

-1/233

933/362

1/331

1/161

حد باال

حد پايین
-1/113
-1/113

/04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 9312
فرضیه 6ـ بین پايگاه اجتماعي ـ اقتصادی و هويت اجتماعي جوانان رابطه وجود دارد.

در بررسی فرضیه فوق پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی ترکیب خطی از درآمد ،شغل و تحصیالت افراد میباشند .با توجه به جدول شماره 11
مقدار سطح معنیداری آزمون همبستگی شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی و هويت فردی ( )1/119کمتر از  1/13میباشد بنابراين
ارتباط معنیدار ی بین هويت فردی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی مثبت  1/233نشاندهنده آن است که با باال رفتن
سطح پايگاه اقتصادی اجتماعی ،هويت فردی نیز افزايش میيابد .همچنین سطح معنیداری برای آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پايگاه
اجتماعی ـ اقتصادی با متغیر هويت خانوادگی ( )1/191کمتر از  1/13میباشد بنابراين ارتباط معنیداری بین هويت خانوادگی و پايگاه اقتصادی
ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی مثبت  1/221نشاندهنده آن است که با باال رفتن سطح پايگاه اقتصادی اجتماعی ،هويت خانوادگی نیز
افزايش میيابد .سطح معنیداری برای آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی با هويت دينی ( )1/111و هويت
جنسی ( )1/111کمتر از  1/13میباشد بنابراين ارتباط معنیداری بین هويت دينی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد و همچنین ارتباط معنیداری
بین هويت جنسی و پايگاه اقت صادی ـ اجتماعی فرد وجود دارد .با توجه به همبستگی منفی بین دو متغیر هويت دينی و پايگاه اقتصادی ـ
اجتماعی ( )-1/131و هويت جنسی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی ( )-1/113میتوان گفت با باال رفتن سطح پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد
هويت دينی و جنسی کاهش میيابد.
جدول  :80بررسي رابطه متغیر پايگاه اجتماعي ـ اقتصادی و هويت اجتماعي جوانان
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معنيداری

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت فردی

963

1/233

1/119

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت جمعی

963

-1/113

1/636

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت خانوادگی

963

1/221

1/191

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت ملی

963

-1/133

1/139

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت دينی

963

-1/131

1/111

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هويت جنسی

963

-1/113

1/111

ـ بررسي تأثیر پايگاه اجتماعي ـ اقتصادی بر میزان استفاده از اينترنت ،نوع استفاده کاربردی از اينترنت ،طول مدت استفاده از
اينترنت در شبانه روز ،هدف از مراجعه به اينترنت و مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت.

با توجه به جدول شماره  12مشاهده میشود میزان همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان استفاده از اينترنت  ،1/236میزان
همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و نوع استفاده کاربردی از اينترنت  ،1/31میزان همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و طول مدت استفاده
از اينترنت در شبانه روز  ،1/931میزان همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و هدف از مراجعه به اينترنت  1/9و میزان همبستگی پايگاه
اقتصادی ـ اجتماعی و مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت  1/296میباشد .اين بدان معنا است که پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان استفاده
از اينترنت ،نوع استفاده کاربردی از اينترنت ،طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز ،هدف از مراجعه به اينترنت و مشارکت و فعالیت در
محیط اينترنت تأثیرگذار میباشد.
جدول  :81بررسي ارتباط متغیر پايگاه اجتماعي ـ اقتصادی و میزان استفاده از اينترنت ،نوع استفاده کاربردی از اينترنت
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضريب همبستگي

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

میزان استفاده از اينترنت

963

1/236

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

963

1/31

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

963

1/931

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

هدف از مراجعه به اينترنت

963

1/9

شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی

مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

963

1/296

ـ تأثیر متغیرهای زمینه ای بر طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز ،نوع استفاده کاربردی از اينترنت ،هدف از مراجعه به
اينترنت ،مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت.
ـ تأثیر متغیرهای زمینهای بر طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

جهت بررسی تأثیر متغیرهای زمینهای بر طول مدت استفاده از اينترنت از آزمون خی دو و ضريب کرامر استفاده مینمايیم زيرا متغیر طول
مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز يك متغیر اسمی با ردههای (کمتر از  1ساعت 1 ،تا  3ساعت 3 ،تا  6ساعت 6 ،تا  3ساعت 3 ،ساعت و
بیشتر) است و ساير متغیرها مانند متغیر سن (ردههای 23ـ 23سال11 ،ـ 13سال و 13ـ 13سال) ،متغیر تحصیالت (متوسطه ،ديپلم ،فوق ديپلم،
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لیسانس و دکتری) ،متغیر رشته تحصیلی (ادبیات و علوم انسانی ،علوم پايه ،فنی ،هنر و  1علوم پزشكی) و وضعیت اشتغال (کارمند ،آزاد ،بیكار
و بازاری) نیز اسمی میباشند.
با توجه به جدول شماره  11مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون استقالل بین سن و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز
( )1/111میباشد ،تحصیالت و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز ( ،)1/113رشته تحصیلی و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه
روز ( )1/111چون سطح معنیداری کمتر از  1/13است بنابراين متغیرهای سن ،تحصیالت و رشته تحصیلی با متغیر طول مدت استفاده از
اينترنت در شبانه روز وابسته هستند .مقدار ضريب کرامر برای اين  9متغیر نشاندهنده شدت وابستگی میباشد.
با توجه به مقدار ضريب کرامر می توان گفت تأثیر سن ،تحصیالت و رشته تحصیلی بر طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز ضعیف
میباشد.
سطح معنیداری آزمون متغیر وضعیت اشتغال و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز ( )1/663بیشتر از  1/13میباشد ،بنابراين فرض
صفر را پذيرفته و دو متغیر مستقل هستند.
جدول  :88بررسي استقالل متغیرهای زمینهای با طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز
متغیر اول

سطح معنيداری

ضريب کرامر

متغیر دوم

آماره خيدو

درجه آزادی

1/132
1/233

سن

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

91/31

3

1/111

تحصیالت

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

13/31

26

1/113

رشته تحصیلی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

63/39

26

1/111

1/133

وضعیت اشتغال

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

3/33

21

1/663

1/299

ـ تأثیر متغیرهای زمینهای بر نوع استفاده کاربردی از اينترنت

جهت بررسی تاثیر متغیرهای زمینهای بر نوع استفاده کاربردی از اينترنت از آزمون خیدو و ضريب کرام استفاده مینمايیم زيرا متغیر نوع
استفاده کاربردی از اينترنت يك متغیر اسمی با ردههای(علمی ـ آموزشی ،ارتباطی و تفريحی ـ سرگرمی) است و ساير متغیرها مانند متغیر
سن(ردههای 23ـ 23سال11 ،ـ 13سال و (13ـ 13سال) ،متغیر تحصیالت (متوسطه ،ديپلم ،فوق ديپلم ،لیسانس و دکتری) ،متغیر رشته تحصیلی
(ادبیات و علوم انسانی ،علوم پايه ،فنی ،هنر و  1علوم پزشكی) و وضعیت اشتغال (کارمند ،آزاد ،بیکار و بازاری) نیز اسمی میباشند.
با توجه به جدول شماره  19مشاهده میشود سطح معنیداری آزمون استقالل بین سن و نوع استفاده کاربردی از اينترنت (،)1/111
تحصیالت و نوع استفاده کاربردی از اينترنت ( ،)1/111رشته تحصیلی و نوع استفاده کاربردی از اينترنت ( )1/111و وضعیت اشتغال و نوع
استفاده کاربردی از اينترنت ( )1/123میباشد .از آنجا که مقدار سطح معنیداری کمتر از  1/13میباشد بنابراين با اطمینان  %33میتوان گفت
متغیرهای سن ،تحصیالت ،رشته تحصیلی ،وضعیت اشتغال بر نوع استفاده کاربردی از اينترنت تأثیر میگذارند.
با توجه به مقدار ضريب کرامر میتوان گفت تأثیر متغیرهای سن ،تحصیالت و رشته تحصیلی بر نوع استفاده کاربردی از اينترنت در سطح
متوسط میباشد ولی تأثیر وضعیت اشتغال بر نوع استفاده کاربردی از اينترنت ضعیف میباشد.
جدول :83بررسي استقالل متغیرهای زمینهای با نوع استفاده کاربردی از اينترنت
متغیر دوم

آماره خيدو

درجه آزادی

سطح معنيداری

ضريب کرامر

سن

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

63.23

3

1/111

1/319

متغیر اول
تحصیالت

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

31.96

3

1/111

1/911

رشته تحصیلی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

99.39

3

1/111

1/913

وضعیت اشتغال

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

23.31

6

1/123

1/113

ـ تأثیر متغیرهای زمینهای بر هدف از مراجعه به اينترنت

با توجه به جدول شماره  13مشاهده میشود سطح معنیداری آزمون استقالل بین هدف از مراجعه به اينترنت و متغیرهای سن ،تحصیالت،
رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال کمتر از  1/13میباشد بنابراين با اطمینان  %33میتوان گفت هدف از مراجعه به اينترنت و متغیرهای سن،
تحصیالت ،رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال وابسته هستند .با توجه به مقدار ضريب کرامر شدت وابستگی سن ،تحصیالت و وضعیت اشتغال با
هدف از مراجعه به اينترنت متوسط میباشد و شدت وابستگی رشته تحصیلی با هدف از مراجعه به اينترنت ضعیف میباشد.
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جدول  :84بررسي استقالل متغیرهای زمینهای با هدف از مراجعه به اينترنت
متغیر دوم

آماره خيدو

درجه آزادی

سطح معنيداری

ضريب کرامر

سن

هدف از مراجعه به اينترنت

11/36

23

1/111

1/331

متغیر اول
تحصیالت

هدف از مراجعه به اينترنت

213/3

13

1/111

1/331

رشته تحصیلی

هدف از مراجعه به اينترنت

19/11

13

1/111

1/921

وضعیت اشتغال

هدف از مراجعه به اينترنت

213/223

12

1/111

1/336

ـ تأثیر متغیرهای زمینهای بر مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

با توجه به جدول شماره  13مشاهده میشود سطح معنیداری آزمون استقالل بین مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت و متغیرهای سن،
تحصیالت و رشته تحصیلی کمتر از  1/13میباشد بنابراين با اطمینان  %33میتوان گفت مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت و متغیرهای سن،
تحصیالت و رشته تحصیلی وابسته هستند .با توجه به مقدار ضريب کرامر شدت وابستگی سن ،تحصیالت و رشته تحصیلی با مشارکت و فعالیت
در محیط اينترنت ضعیف میباشد.
سطح معنیداری آزمون استقالل متغیر وضعیت اشتغال و مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت  1/16کمتر از  1/13نمیباشد بنابراين فرض
صفر پذيرفته شده و با اطمینان  %33میتوان گفت دو متغیر مستقل هستند.
جدول  :86بررسي استقالل متغیرهای زمینهای با مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت
متغیر دوم

آماره خيدو

درجه آزادی

سطح معنيداری

ضريب کرامر

سن

مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

91/33

6

1/111

1/13

متغیر اول
تحصیالت

مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

91/33

21

1/111

1/169

رشته تحصیلی

مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

31/16

21

1/111

1/119

وضعیت اشتغال

مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت

26/93

3

1/16

1/219

ـ تأثیر نوع استفاده کاربردی از اينترنت و هر يک از ابعاد هويت اجتماعي

با توجه به جدول شماره  16مشاهده میشود مقدار ضريب اِتا برای متغیر هويت جنسیتی بسیار پايین است ،بنابراين رابطه معنیداری بین
هويت جنسیتی با نوع استفاده کاربردی از اينترنت وجود ندارد .نوع استفاده کاربردی از اينترنت  %93/6از تغییرات هويت فردی %22/3 ،از
تغییرات هويت جمعی %26/9 ،از تغییرات هويت خانوادگی %12/3 ،از تغییرات هويت ملّی و  %91/6از تغییرات هويت دينی را تبیین مینمايد.
جدول  .:88بررسي رابطه نوع استفاده کاربردی از اينترنت با هر يک از ابعاد هويت اجتماعي
متغیر اول

متغیر دوم

ضريب اتا

نتیجه

هويت فردی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/936

وجود رابطه

هويت جمعی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/223

وجود رابطه

هويت خانوادگی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/269

وجود رابطه

هويت ملّی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/123

وجود رابطه

هويت دينی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/916

وجود رابطه

هويت جنسیتی

نوع استفاده کاربردی از اينترنت

1/133

عدم وجود رابطه

ـ تأثیر طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز و هر يک از ابعاد هويت اجتماعي

با توجه به جدول شماره  11مشاهده میشود مقدار ضريب اتا برای تمام ابعاد هويت اجتماعی در حد مطلوبی است ،بنابراين رابطه
معنی داری بین ابعاد هويت اجتماعی با طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز وجود دارد .و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز
 %26/9از تغییرات هويت فردی %29/3 ،از تغییرات هويت جمعی %21/3 ،از تغییرات هويت خانوادگی %23/3 ،از تغییرات هويت ملّی%12/3 ،
از تغییرات هويت دينی و  %16/3از تغییرات هويت جنسیتی را تبیین مینمايد.
جدول  :86بررسي رابطه طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز با هر يک از ابعاد هويت اجتماعي
متغیر اول

متغیر دوم

ضريب اتا

نتیجه

هويت فردی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/269

وجود رابطه

هويت جمعی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/293

وجود رابطه

هويت خانوادگی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/213

وجود رابطه

هويت ملی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/233

وجود رابطه

هويت دينی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/123

وجود رابطه

هويت جنسیتی

طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز

1/163

وجود رابطه
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بحث و نتیجهگیری
فناوریهای ارتباطی جديد و بزرگراههای اطالعاتی آن بهويژه اينترنت منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انسانها در
اقصی نقاط جهان شده و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسانها با يكديگر ايجاد کرده است .بدين معنی که امروزه با استفاده از
اينترنت و با حضور در اين بزرگراه ،امكان بهرهگیری از انبوهی اطالعات در کمترين زمان ممكن و برقراری ارتباط گفتاری،
نوشتاری و ديداری با هزينه ای نسبتاً کم فراهم آمده است .ظهور اين پديده اگر چه خود معلول تحوالتی چند بوده ،اما پس از
ظهور ،خود منشأ تحوالت عديدهای گرديده است .يكی از اين تحوالت ،تحول در مبنا و مفهوم هويت از يك سو و هويت
اجتماعی افراد به ويژه جوانان از سوی ديگر است.
در دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن به وقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسانها و به ويژه جوانان در معرض پیامدهای آن
قرار گرفته اند ،هويت مبنا و معنای گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغییرات هويتی در نسلهای جديد به حدی
است که در برخی موارد چالشها و بحران های هويتی را پديد آورده است و برخالف گذشته ،فرايند انتقال هويت بیش از آنکه
در زمینه ارزش ها ،باورها ،رفتارها و خالصه هويتشان از والدين و محیط مادی و بومی متأثر باشند؛ از رسانهها ،صنعت ،فرهنگ،
همساالن و جوانان ديگر که چه بسا از ديگر کشورها باشند ،تأثیر میپذيرند .در اين شرايط که ابعاد مختلف هويت تحت تأثیر
عوامل ياد شده ،دستخوش تغییرات وسیع و سريع می شوند .در پژوهش حاضر موضوع تأثیر اينترنت بر روی هويت اجتماعی
نوجوانان و جوانان شهر خلخال مورد بررسی قرار گرفت .نتايج تجربی اين پژوهش را که پس از تجزيه و تحلیل دادهها بهدست
آمده میتوان بهصورت زير خالصه کرد:
اولین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین استفاده از اينترنت و هويت فردی است .يافتههای اين پژوهش
حاکی است که اختالف معنیداری در میانگین هويت فردی جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند و آنانی که استفاده نمیکنند،
وجود دارد و میانگین رتبه هويت فردی در جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند بیشتر از جوانانی است که از اينترنت استفاده
نمیکنند .نتايج اين پژوهش با پژوهش رفعتجاه و شكوری( ،)2933نوابخش و همكاران( ،)2933ناهمسوست .بهدلیل اينکه در
تحقیقات آنان نمونه آماریشان را بیشتر دانشآموزان تشكیل میدهد که معموالً افراد در اين سنین خودشناسی ضعیفی دارند.
همچنین در اين تحقیقات استفاده تفريحی از اينترنت نوع غالب استفاده از اينترنت را تشكیل میدهد که بیشترين تأثیر را بر روی
ضعف هويت فردی دارد .ولی در اين تحقیق افراد نمونه آماری جهت تبادل علمی ،فكری و فرهنگی با افراد و جوامع ديگر و در
نتیجه ،ارتقای علمی و فكری خود استفاده میکنند .دانشجويان مقاطع باالتر غالباً بهعلت مشغلههای درسی ،شغلی يا خانوادگی،
فرصت چندانی برای پرسهزنیهای بیهدف در اينترنت ندارند .به همین دلیل تالش میکنند در همه حوزههای زندگی خود ،از
جمله حوزه علمی و شغلی ،از فرصتهای خود بیشترين استفاده را ببرند .نتايج اين پژوهش از جهتی با پژوهش باستانی(،)2931
احمدیپور و حدادی رنجبر( ،)2933در تحقیقات داخلی و با پژوهش کیم( ،)1119والكنبورگ و همكارانش( )1121در تحقیقات
خارجی همخوانی دارد .اين دسته از مشارکتکنندگان در فضای اينترنت بهطور باز انديشانهای هويت خود را جستجو و کندوکاو
میکنند و خود را مشارکتکننده فعال فضای آموزشی و آزاد انسانی توصیف و ارزيابی میکنند و دانشجويان و جوانان با
تحصیالت باال ادراکشان را نسبت به هويتشان باز تعريف کرده و هويت خودشانرا مجدداً ارزيابی میکنند .در اين زمینه با توجه به
نظريه ساختيابی گیدنز ،اينترنت امكانات جديدی را فراهم میآورد که فرد با اتكا به آن میتواند به بعضی از محدوديتهای خود
چیره شود و به لحاظ هستی شناختی ،اينترنت تجربه جديدی از هويت و بودن را در جهان برای کاربرانش قرار میدهد که بر ساخت
سپهر مجازی است و افراد میتوانند خودهای جديدی را در دنیاهای جديد بسازند(معینی علمداری .)2933 ،همچنین در ديدگاه
استوارت هال،آزادی عمل کنشگران امری قابل توجه است(مخاطبان فعال) و زمینههای اجتماعی ـ فرهنگی متفاوت
مصرفکنندگان پیامهای اينترنتی در چگونگی رمزگشايی و مصرف چنین پیامهايی مؤثر هستند.
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نتايج بهدست آمده از بعد هويت گروهی حاکی از آن است که بین استفاده از اينترنت و هويت گروهی جوانان رابطه وجود
دارد .يافته های اين پژوهش نشان داد که اختالف معناداری در میانگین رتبه هويت گروهی جوانان وجود دارد و میانگین رتبه هويت
گروهی جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند کمتر از جوانانی است که از اينترنت استفاده نمیکنند .آنان روحیه جمعگرايی و
همبستگی اجتماعی ضعیفی دارند و معموالً فردگرا بوده ،نسبت به جامعه تعهد کمتری دارند ،حس مشارکت ضعیفی دارند و نسبت
به جامعه احساس تعلق کمتری میکنند .اين نتیجه با نتايج تحقیقات نوابخش و همكاران( ،)2933رفعتجاه و

شكوری(،)2933

احمدیپور و حدادی رنجبر( ، )2933همخوانی دارد .ريچارد جنكینز معتقد است که در دوران معاصر ،تحت تأثیر جريانات نوسازی
و نوگرايی هم تأمل و بازانديشی بیشتری در کنشهای هويتهای انسانی صورت میگیرد و هم نهادها و رسانههای مدرن (اينترنت)
و ردهبندیهای مستقر در آنها نقش مؤثری در تحمیل هويتهای بیرونی ايفا میکنند .بنابراين اينترنت میتواند با خلق ارزشهای
فردگرايی و ايجاد يك فضای اجتماعی متفاوت و به شدت خاص تأثیرات هويتی عديدهای بر جای گذارد.
سومین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دو متغیر استفاده از اينترنت و هويت خانوادگی است .يافتههای
پژوهش نشان میدهند که اختالف معنیداری در میانگین رتبه هويت خانوادگی جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند و آنانی که
استفاده نمیکنند وجود دارد و میانگین رتبه هويت خانوادگی در جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند کمتر از جوانانی است که
از اينترنت استفاده نمیکنند .نتايج اين پژوهش با تحقیقات نوابخش و همكارانش( ،)2933رفعتجاه و شكوری( ،)2933همسو
میباشد .معموالً جوانانی که از اينترنت استفاده میکنند ،وقت کمتری را با خانواده میگذرانند و در نتیجه تعلقات و ارتباط عاطفی
آنها با اعضای خانواده و بهويژه با والدين کمتر است .از طرف ديگر بخشی از مطالب و سايتهای اينترنتی با ارزشها و انتظارات
والدين که عمدتاً نسل سنتی محسوب میشوند و طالب معنويتگرايی ،جمعگرايی هستند ناهمخوانی دارد .در واقع اينترنت با منابع
متكثر شناخت شكاف بین نسلی میان والدين و فرزندان را افزايش میدهد.
چهارمین فرضیه اصلی پژوهش حاکی از وجود رابطه معنیدار بین دو متغیر استفاده از اينترنت و هويت ملّی جوانان میباشد.
يافتههای پژوهش نشان میدهند که اختالف معنیداری در میانگین هويت ملّی جوانان دارد و میانگین رتبه هويت ملّی در جوانانی
که از اينترنت استفاده میکنند کمتر از جوانانی است که از اينترنت استفاده نمیکنند .بهعبارتی ديگر هويت ملّی جوانانی که از
اينترنت استفاده میکنند ضعیفتر است .اين نتیجه با نتايج تحقیقات موتمنی و همكارانش( ،)2933و در تحقیقات خارجی با تحقیق
فانك و همكارانش( ،)2336مطابقت دارد .به گفته جنكینز ،نهادها و رسانههای مدرن و ردهبندیهای مستقر در آنها نقش مؤثری در
تحمیل هويتهای بیرونی ايفا میکنند و میتوانند در نگرشها و باورهای کنشگران اجتماعی مؤثر واقع

شوند(جنكینز:2932 ،

212ـ .)211يافتههای اين بعد از هويت نشان میدهند که جامعه و نهادهای درونی آن نتوانستهاند کارکرد مناسب خود را به خوبی
ايفا کنند و هنجارها و ارزشهای فرهنگی را در نسل جوان نهادينه کنند.
نتايج به دست آمده از هويت دينی جوانان حاکی از آن بود که بین استفاده از اينترنت و هويت دينی رابطه وجود ندارد و آزمون
تیتست نشان میدهد که اختالف معنیداری در هويت دينی جوانان وجود ندارد .بهعبارتی استفاده از اينترنت بر هويت دينی
جوانان تأثیر ندارد .و اين نشاندهنده اين است که عالرغم تبلیغ گسترده تكثرگرايی دينی و سكوالريسم جوانان به هويت دينی
خود عالقه دارند .نتايج اين پژوهش با تحقیقات ساروخانی و بابايیفرد( ،)2931باستانی( ،)2931مطابقت دارد.
نتايج پژوهش همچنین نشان می داد که بین استفاده از اينترنت و هويت جنسیتی رابطه وجود ندارد و اختالف معنیداری در
میانگین هويت جنسیتی جوانان وجود ندارد .بهعبارتی استفاده از اينترنت بر هويت جنسیتی جوانان تأثیری ندارد .يافتههای اين بعد از
هويت اجتماعی نشان میدهند که هنجارهای رفتاری جنسیتی درون جامعه توانستهاند کارکرد مناسبی داشته باشند و هنجارهای
جنسیتی مربوط به هر جنس روشن و تعريف شده است و فشار هنجاری جهت مطابقت با هنجارهای رفتاری هر جنس وجود دارد.
نتیجه اين پژوهش با نتیجه تحقیق موتمنی و همكارانش( ،)2933مطابقت دارد.

اینترنت و هویت اجتماعی49 /

نتايج بدست آمده از رابطه بین پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی استفادهکنندگان از اينترنت و هويت اجتماعی جوانان نشان داد که
رابطه معنیداری بین آنان وجود دارد .مقدار سطح معنیداری آزمون همبستگی شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی و هويت
فردی( )1/119کمتر از  1/13میباشد بنابراين ارتباط معنیداری بین هويت فردی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد وجود دارد و
همبستگی مثبت  1/233نشاندهنده آن است که با باال رفتن سطح پايگاه اقتصادی اجتماعی ،هويت فردی نیز افزايش میيابد.
همچنین سطح معنیداری برای آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی با متغیر هويت خانوادگی()1/191

کمتر از  1/13میباشد بنابراين ارتباط معنیداری بین هويت خانوادگی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد وجود دارد و همبستگی
مثبت  1/221نشان دهنده آن است که با باال رفتن سطح پايگاه اقتصادی اجتماعی ،هويت خانوادگی نیز افزايش میيابد .سطح
معنیداری برای آزمون همبستگی متغیر شاخص ترکیبی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی با هويت دينی( )1/111و هويت

جنسی()1/111

کمتر از  1/13میباشد بنابراين ارتباط معنیداری بین هويت دينی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد و همچنین ارتباط معنیداری بین
هويت جنسی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی فرد وجود دارد .با توجه به همبستگی منفی بین دو متغیر هويت دينی و پايگاه اقتصادی ـ
اجتماعی( )-1/131و هويت جنسی و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی( )-1/113میتوان گفت با باال رفتن سطح پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی
فرد هويت دينی و جنسی کاهش میيابد.
همچنین در بررسی تأثیر پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان استفاده از اينترنت و نوع استفاده کاربردی از اينترنت مشخص شد
که رابطه معنی داری بین آنان وجود دارد .همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان استفاده از اينترنت  ،1/236میزان همبستگی
پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و نوع استفاده کاربردی از اينترنت  ،1/31میزان همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و طول مدت
استفاده از اينترنت در شبانه روز  ،1/931میزان همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و هدف از مراجعه به اينترنت  1/9و میزان
همبستگی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی و مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت  1/296میباشد .اين بدان معنا است که پايگاه
اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان استفاده از اينترنت ،نوع استفاده کاربردی از اينترنت ،طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز،
هدف از مراجعه به اينترنت و مشارکت و فعالیت در محیط اينترنت تأثیرگذار میباشد.
در بررسی تأثیر طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز و هر يك از ابعاد هويت اجتماعی روشن شد که رابطه معناداری بین
ابعاد هويت اجتماعی با طول مدت استفاده از اينترنت در شبانهروز وجود دارد و طول مدت استفاده از اينترنت در شبانه روز %26/9
از تغییرات هويت فردی %29/3 ،از تغییرات هويت جمعی %21/3 ،از تغییرات هويت خانوادگی %23/3 ،از تغییرات هويت ملّی،
 %12/3از تغییرات هويت دينی و  %16/3از تغییرات هويت جنسیتی را تبیین مینمايند.
تأثیر نوع استفاده کاربردی از اينترنت بر هر يك از ابعاد هويت اجتماعی نشان داد که رابطه معناداری بین استفاده کاربردی از
اينترنت و هويت فردی ،جمعی ،خانوادگی ،ملّی و دينی وجود دارد .بدين طريق که استفاده کاربردی از اينترنت بر هويت فردی،
هويت جمعی ،هويت خانوادگی ،هويت ملّی و دينی تأثیرگذار بوده است ولی ارتباط معناداری بین نوع استفاده کاربردی از اينترنت
و هويت جنسیتی وجود ندارد .در مجموع نوع استفاده کاربردی از اينترنت  %93/6از تغییرات هويت فردی %22/3 ،از تغییرات
هويت جمعی %26/9 ،از تغییرات هويت خانوادگی %12/3 ،از تغییرات هويت ملّی و  %91/6از تغییرات هويت دينی را تبیین
مینمايند.
بر مبنای يافتههای اين پژوهش و با تكیه بر چهارچوب نظری میتوان راهبردهای زير را برای تقويت هر چه بیشتر هويت اجتماعی نوجوانان
و جوانان هم در سطح ملّی و هم در سطح شهر خلخال پیشنهاد نمود:
2ـ با توجه به اينکه جوانان شهر خلخال با هويت فرهنگی و ملّی خود آشنايی کافی ندارند ،درک هويت ملّی و پیوند ارزشهای فرهنگی
در جوانان ،ضرورت خاصی را میطلبد .در باب تقويت هويت فرهنگی و ملّی برخی راهكارها بدين ترتیب عرضه میشود:
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ـ خانواده ها و مسئوالن فرهنگی جامعه بايستی اهتمام بیشتری در تقويت هويت فرهنگی و ملّی در جوانان نمايند .در کل جهت تحقق اين
امر ،تأکید بر آموزش های عمومی و همگانی و تطابق آن با نیازهای نسل جديد جامعه ايرانی که در قالب برنامههای آموزشی مدارس،
دانشگاهها و رسانههای جمعی بهويژه راديو و تلوزيون و شبكههای اطالعرسانی قابل اجرا میباشد ،بسیار ضروری است.
ـ شرکتدادن نوجوانان و جوانان در انجمنها و گروههای داوطلبانه برای مشارکت آنان در تمام عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی ضرورت میيابد.
ـ پرورش تفكر نقاد ،در غالب موارد نسل جوان در صدد تقلیدهای شتابزده از الگوها و ساختارهای فرهنگی بیگانه هستند و همین امر آنها
را از استقالل در حوزه فكر و عمل باز میدارد در حالی که برخورد نقادانه و هوشمندانه با عناصر و مضامین فرهنگی ديگران نهتنها آسیبزا
نیست ،بلكه آسیبزدا نیز میباشد.
ـ ضرورت توجه جدی مسئولین به نیازهای آموزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوانان.
1ـ با توجه به يافتههای پژوهش ،استفاده از اينترنت باعث تضعیف هويت گروهی جوانان میشود:
ـ بنابراين ضروری است با گسترش روحیه جمعگرايی و ترويج آن در بین جوانان به روشهای مناسب از ترويج فرهنگ فردگرايی و
فرهنگ بیتفاوتی و سر در الک خود فرو بردن در میان جوانان جلوگیری کنیم.
ـ پرداختن به اوقات فراغت جمعی ،واقعی و بیرونی به جای اوقات فراغت فردی ،مجازی و درونی از طرف جوانان.
ـ مشارکت جوانان در انجمنها ،گروههای داوطلبانه و سازمانهای مردم نهاد و به عهده گرفتن مسئولیت.
9ـ با توجه به يافتههای پژوهش ،آنهايی که از اينترنت استفاده میکنند هويت خانوادگی ضعیفی دارند .پیشنهاد میشود متولیان امر
جامعهپذيری(خانوادهها ،رسانهها ،آموزش و پرورش ،دانشگاهها و  ،). . .ارزشهای خانوادگی واحدی را مبتنی بر فرهنگ بومی و ايرانی در بین
نوجوانان و جوانان ترويج و گسترش دهند تا از گسترش ارزشهای خانوادگی غربی که مروج تكثرگرايی و فردگرايی هستند جلوگیری شود.
3ـ با توجه به اينكه نوع استفاده کاربردی از اينترنت بر هويت اجتماعی جوانان تأثیرگذار است ،لذا ضرورت مديريت بهرهگیری از
اينترنت ،استفاده آموزشی و علمی از اينترنت ،تجديد نظر در خود يادگیری اينترنت بهعنوان يك رسانه و نظارت خانوادهها بر اعضای خود در
مورد استفاده درست از اينترنت پیشنهاد میشود.
 3ـ در بررسی تأثیر اينترنت بر روی هويت اجتماعی کاربران تحصیلکرده بايد با احتیاط عمل شود ،چرا که اين افراد از رسانههای ارتباطی
جهت تبادل علمی ،فكری و فرهنگی با افراد و جوامع ديگر و در نتیجه ،ارتقای علمی ،فكری و فرهنگی خود استفاده میکنند و فرصت چندانی
برای پرسهزنیهای بیهدف در اينترنت را ندارند.
 6ـ توجه به ساير متغیرهای تأثیرگذار بر هويت و نقش ترکیبی و تعاملی آن با استفاده از رسانههای جمعی همچون اينترنت.
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