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   تاثير استفاده از اينترنت در هويت قومي
  )1390سال شهر تهران در سال  18-28(مورد مطالعه: جوانان 

  
  دكتر باقر ساروخاني
  خديجه رضايي قادي

 چكيده

يي تاثيرات استفاده از اينترنت درهويت قومي كاربران جوان است. از ايـن منظـر،   پژوهش حاضر، در صدد شناسا
ضمن مروري كه بر فضاي مفهومي موضوع دارد، از رويكرد بر گرفته از تئوري ساخت يابي گيدنز بـراي تبيـين ايـن    

سـال   18-28ن جوان بيننفر از كاربرا 384پديده بهره گرفته است. با روش پيمايشي و با استفاده ازتكنيك پرسشنامه 
در شهر تهران ،كه از طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند، اطالعات و داده هاي مورد نيـاز جمـع آوري   
شد. همچنين جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار سازه اي وصوري جهـت احتسـاب روايـي شـاخص هـا از      

هاي تحقيق نشان مي دهـد كـه جوانـان درعـين حـال كـه بـه        )استفاده شده است.يافته 88/0ضريب آلفاي كرونباخ (
فرهنگ جهاني تمايل دارند،به عناصر هويت و فرهنگ بومي و قومي خود تعلق بسيار زيادي دارند . و اينترنت سبب 
تقويت هويت قومي جوانان مي گردد. نتايج به دست آمده، ميان مدت زمان استفاده از اينترنت و هويت قومي رابطـه  

اري و مستقيم نشان مي دهد. همچنين اسـتفاده تخصصي(خبري،علمي،آموزشـي) از اينترنـت موجـب تقويـت      معناد
  هويت قومي مي گردد.

  
  فضاي مجازي، اينترنت، هويت، هويت قومي واژه هاي كليدي:

  
  
  
  
 

                                                 
   Email: saroukhani@yahoo.com          استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران و علوم تحقيقات* 
  Email: nrezai30@gmail.com             دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي* 
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  بيان مساله
ان مـردم اشـاره دارد،   ها و تمايزات ميـ  كه به تفاوت ethnosبه لحاظ ريشه شناسي قوم و قوميت از واژه يوناني 

اي بزرگ تـر اسـت كـه بـه صـورت       ها در درون جامعه مشتق شده است. يك گروه قومي، اجتماع كوچكي از انسان
واقعي يا احساسي و ادراكي داراي اصل و نسب مشترك خاطرات مشترك و گذشته تاريخي، فرهنگي، مشترك است. 

ي، مـذهب، زبـان، سـرزمين و خصوصـيات ظـاهري و      همچنين داراي يك يا چند عنصر سمبليك نظيـر خويشـاوند  
سـازد و اعضـاي آن بـه تعلقـات      هـاي ديگـر متمـايز مـي     باشد كه هويت گروهي آنان را از گروه فيزيكي مشترك مي

  گروهي، قومي خويش آگاهي دارند.
 تاريخي، و يا جسماني هسـتند و نسـبت بـه يكـديگر     قوم شامل مردمي است كه داراي وجوه مشترك فرهنگي،"

  ).23:1384(امان اللهي بهاروند،"كنند  كنند و خود را از بقيه گروههاي قومي متمايز مي احساس تعلق و همبستگي مي
هويت قومي به معناي احساس تعهد و تعلق و وفاداري به نمادهاي قـومي اسـت. هويـت قـومي يكـي از انـواع       

ر فرهنگي يك گروه تاكيـد دارد و آن را  هاي جمعي است كه به عنصر آگاهي به وجود خود و تشخيص عناص هويت
تجلـي پيـدا    "مـا  "كند. به عبارتي ديگر مفهوم هويت قـومي در وجـود يـك    از ساير گروههاي متمايز از آن جدا مي

كند و ازسمت  اي يگانگي و شباهت ايجاد مي اين ترتيب كه با نسبت دادن خود بدان، از يك سو دربين عده كند به مي
معتقد است كه قوميت به مثابه ي منبع معنا وهويـت در   )1973(سازد.كاستلز ديگر جدا مي "اهايم "ديگر، خود را از

حال رنگ باختگي است اما نه در برابر قوميت ها، بلكه در برابر اصول كلي تر تعريف فرهنگي خـود از قبيـل ديـن،    
  ).74:1380ملت يا جنسيت (كاستلز، 

توان از هويت قـومي   يري قوميت و گروه قومي است. هنگامي مياصطالح هويت قومي مبتني و ناشي از شكل گ
سخن گفت كه اعضاي گروه قومي نسبت به عضويت شان در گروه قومي به آگاهي رسيده باشند و اين آگاهي منجر 

توان هويت قومي را سـطحي از   از سويي مي"به احساس تعلق و تعهد به گروه قومي كه عضو آن هستند شده باشد. 
ذيري دانست كه در طي آن فرد خود را با يك گروه قومي متصل و مربوط ميكند و از طريق آن بـه صـورت   جامعه پ

  ).412:1388( حاجياني،"پندارد  نمادين يا واقعي خود را عضو آن گروه بزرگ قومي مي
در  )، مفهوم هويت قومي يك روش براي فهم نيازها و تهديدات است كه گروههاي قـومي 2003از نظر وينريش(

  ). weinreich,2003;83كنند( مقابل خود احساس مي
فكوهي با دقت بيشتري نسبت به اين مفهوم، به جاي هويت در سطح هويت قومي، هويت محلي را مورد بررسي 

سـازد و احسـاس آن    قرار داده كه خردترين و ملموس ترين سطح تعلق و وفاداري فردي و جمعـي را مـنعكس مـي   
ها و تاريخ مشترك، اداب و رسوم و زبان مشترك ،سـرزمين   مشترك است كه شامل ريشهحس بديهي تعلق فرهنگي 

مشترك و به طور كلي شيوه زندگي مشترك براي گذران زندگي روزمره است. هويت محلي احساس تعلـق قـديمي   
درن و ناشي ها تا پيش از گسترش صور م ترين تعلقكند كه گوياي كهن ترين و رايج به محيط بالفصل را منعكس مي

  ).141:1384از صنعتي شدن غربي بوده است( فكوهي،
ايران از لحاظ فضايي و فرهنگي از جمله دولت هاي متكثـر اسـت. نمودها،شناسـه هـاي جغرافيـايي سياسـي و       
فرهنگي آن در پيوند با فضاي رسانه اي، به نحوي عمل كرده كه به نظر شاهد پديدار شدن هويت هـاي ناحيـه اي و   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

3  

ن هستيم. در اين ميان، ابزارهاي جهاني شدن ازجمله اينترنت در تشـديد ايـن فرآينـد كـارايي فزاينـده اي      محلي درآ
شبكه جهاني اينترنت از هزينه انتشار اطالعات كاسته و افراد را براي گذر از ميانجي هاي  ")2002دارند.به گفته ميلز(

ايـن پديـده نـوين بـا عنـوان سياسـت شـبكه يـاد مـي           سنتي كه قدرت كنترل اطالعات را داشتند،ياري مي رساند.از
شود.سياست شبكه، شيوه نويني از ديپلماسي است كه به دنبال بهره برداري از ظرفيت هاي قدرت زايي اينترنـت بـه   

  ).Mills,2002:16("منظور شكل دهي به سياست،فرهنگ،ارزش و هويت است
قي از طريق راه اندازي سايت و وبـالگ امكـان نقـش    در فضاي مجازي بيكران اينترنت همه افراد حقيقي و حقو

آفريني يافته و گستره پيام رساني خود را جهاني مي سازند.اينترنت فضاي سياسي متفاوتي را براي گروه هـا(احزاب،  
اقوام و...) به وجود آورده است.همچنين ابزار اثرگذاري و دامنه دسترسي متنوعي را براي اعضا فراهم كـرده و حـس   

  ).18تگي هويتي آنان را تقويت مي نمايد (همان:پيوس
بريم و تغيير و تحول دائمـي بـه واقعيـت انكـار ناپـذير و اساسـي       در انقالبي ترين دوره تاريخ بسر مي ه ماامروز

عمال در تمامي طول تاريخ بشر ،آهنگ تغييرات اجتماعي نسبتا كنـد بـوده اسـت و    "حيات اجتماعي بدل شده است.
كرده اند.حال آنكه امروزه بر عكس ،ما در جهـاني  هاي زندگي پدرانشان را دنبال ميبيش همان شيوه اكثر مردم كم و

به قسمي كه شـگفت انگيـز    ").555:1373(گيدنز، "كنيممتحول و دستخوش دگرگوني چشمگير و دائمي زندگي مي
  ).3:1369(لنسكي و لنسكي،"توان سرعت بي سابقه تغييرات اجتماعي دانستترين رويداد دنياي معاصر را مي

روند تغييرات اجتماعي چنان سرعت و عمقي يافته كه پا بر جا تـرين عرصـه حيـات بشـر يعنـي فرهنـگ را در       
آن را جـدي تـرين    )1995(نورديده و ما را در ميانه يك دگرگوني جدي فرهنگي قرار داده است. تحـولي كـه بـارلو   

اطالعاتي سده بيست و يك را بايد بسيار فراتر از صـرف   _ارتباطي بدين ترتيب، انقالبقرن مي داند.تحول فرهنگي 
تي، بـا فـراهم آوردن امكـان پيـدايي     عـا هاي نوين ارتباطي و اطالها دانست. تكنولوژيالكترونيكي كردن رابطه انسان

وانين حـاكم بـر   هاي تازه بخشيده ،نه تنها قواعد و قهاي تازه ،هويتكه افراد و جوامع را در قالب"جامعه شبكه اي"
ها ،بلكه ايستار ما را نسبت به خود ،ديگران و جهان تغيير داده است. لذا، اين هويت است ارتباط و تعامل ميان انسان

هاي پيراموني كشور"شود.كه در بحران فرهنگي ناشي از شتاب و ژرفاي تغييرات بي وقفه اجتماعي ،مسئله آفرين مي
 "يـن تحـوالت بـر كنـار نيسـتند .هـر چنـد كـه شـرايط كمتـر مسـاعد تغييـر باشـد             (به تعبيـر والراشـتاين) نيـز از ا   

 ).248:1370(كازنو،

هـا   هـاي ارتبـاطي جهـاني حـاوي انـواع گونـاگون برنامـه        امروزه اينترنت به عنوان يكي از قدرتمنـدترين رسـانه  
هاي اخير، جامعه ايـران   كند. در سال ومحصوالت فرهنگي است و نقش مهمي در ارتباطات فرهنگي فرامرزي ايفا مي

هاي اينترنتي مرزهاي خود را به روي جوامع و فرهنگهاي ديگر گشوده است و جـز يكـي از    با متصل شدن به شبكه
 كند. ها و خدمات اينترنتي استفاده مي پرمصرف كننده ترين كشورهايي است كه از برنامه

اين فضا بيشتر فضـايي بـا رنـگ و بـوي      نترنت،در ايران به علت كمرنگ بودن كاركردهاي اقتصادي و تجاري اي
هـاي موجـود در    فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. كاربران ايراني خصوصا جوانان بـه علـت موانـع و محـدوديت    

شرايط عيني و ذهني زندگي خود و در راستاي فرار از فشارهاي الزام آور هنجارهاي اجتماعي موجـود و در جهـت   
واقعي بسيار نادر يا پر هزينـه   ديگراني كه امكان برقراري كنش متقابل با آنان در دنيايگسترش تعامالت اجتماعي با 
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(چه از لحاظ اجتماعي، سياسي و يا حتي اقتصادي) است، و درپي جبران فقدان جامعه مدني گسترده، حوزه عمومي 
به فضاي مجـازي روي آورده  مستقل از دولت و كم رنگ بودن گستره مشاركت اجتماعي براي آنان در دنياي واقعي ،

كنند. اين تجارب بسته به ميزان عمق و وسعتشان موجب  و زيستن در اين فضا را به طور نيمه فعال و فعال تجربه مي
تغييراتي در ابعاد مختلف هويت جوان ايراني به طور عام و جوانان تهراني به طور خـاص شـده اسـت. و در برخـي     

و تبعات زيستن و تعامل در اين فضا به دنياي واقعي هر روزه جوانان، سـبك زنـدگي   موارد نيز با كشيده شدن دنباله 
آنان را دستخوش تغييرات كرده است. حال سوال اصلي اين است كه حضور در چنين فضايي چه تاثيراتي بر كاربران 

توانند در يك فضـاي آزاد  جوان خواهد گذاشت؟ آيا استفاده از اينترنت فضايي را ايجاد خواهد كرد تا اقوام مختلف ب
به تبادل افكار بپردازند؟  پژوهش حاضر در پي آن است كه تاثير استفاده از اينترنـت را در هويـت قـومي بـا مطالعـه      

  موردي جوانان شهر تهران، مورد ارزيابي و واكاوي قرار دهد.
) بـا  1993گيـدنز(  "اسـت. بر اساس آراء گيدنز شكل گرفته  چهارجوب نظري به كار گرفته شده در اين پژوهش،

كند و با اين كار در صـدد اسـت كـه     ارائه برداشت جديدي از عامليت و ساختار، نظرية ساخت يابي خود را بيان مي
نگاه جامعه شناسي به جهان اجتماعي را تغيير دهد.به همين دليل وي در كتاب قواعد جديد روش جامعه شناسي بـه  

هاي پيش داده سرو كار ندارد، بلكه مـواردي را بررسـي    اسي با جهاني از موضوعپردازد كه جامعه شن بيان اين امر مي
دانـد و   گيرد. وي توليد و باز توليد جامعه را عملكرد ماهرانة اعضاي جامعه مـي  كند كه با عملكرد انسان شكل مي مي

 ( كـوزر و روزنبـرگ،  "داي از فرآينـدهاي صـرفاً سـاختگي بشـمار آور     ها را ماننـد مجموعـه   معتقد است كه نبايد آن
هـا قـرار    آورنـد، ولـي در مراحـل بعـد تحـت تـاثير آن       ).به عبارت دقيقتر؛ انسانها ساختار را به وجود مي248:1378

پس كندو كاو در بارة ساخته شدن و شكل گيري اعمال اجتماعي عبـارت از كوشـش در تشـريح شـكل     "گيرند.  مي
ري متقابل كنش به طور ساختاري است. اين فرايند شكل گيـري  ها از طريق كنش و چگونگي شكل گي گيري ساختار

  ).248( همان،ص"شامل تاثير متقابل هنجارها، معناها و قدرت است
)در نظريه ساخت يابي خود معتقد است كه جهان يـك كـل فراگيـر و واحـد     1993به عبارت خالصه تر، گيدنز (
آورنـدو بـا    هاي نامنظم و تصادفي رابه وجود مـي  و موقعيت ها در آن دائماً شرايط است كه نهادها و هنجارها و كنش

هاي خرد وكالن ناميد.  توان آن را همزيستي هويت پردازد كه مي توجه به اين دستگاه نظري، گيدنز به تبيين اصلي مي
هاي جمعـي اسـت. واقعيتـي كـه      به بعد شاهد هم نشيني هويت 1980واقعيت اين است كه تحوالت جهاني در دهه 

گذارد اما برخالف پسا نوگرايي اين هم نشيني صرفاً در واحدهاي خرد و محلـي جريـان    نوگرايي بر آن صحه ميپسا
هاي خرد (محلي)و كالن( جهان وطني) و رواج هنجارهاي جهاني و تعلقات فرا ملي نيز  ندارند،بلكه در مورد هويت

ني منشوري سه وجهـي اسـت كـه بـاالخص در     يكپارچگي جها "گويد: )در اين مورد مي1993مصداق دارد. گيدنز (
كند و از طرف ديگر يكپارچگي جهاني معنـايي ضـمني نيـز بـه      ها جدا مي هاي معيني را از ملت بازار جهاني، قدرت

آورد تا امكانات و تحركهاي جديدي را بـراي منـاطق خـود     همراه دارد، از اين جهت كه يكپارچگي جهاني فشار مي
  ).36:1385( گيدنز، "آيد ي محلي به وجود ميهاي فرهنگ بسنده و هويت

هـا ضـمن شـناخت خـود و      شود تا فرهنـگ  جهاني شدن و به دنبال آن استفاده روزافزون از اينترنت موجب مي"
تقويت خودآگاهي محلي به همزيستي فرهنگي و اسـتفاده از ميـراث مثبـت تحـول فرهنـگ جهـاني روي آورنـد و        
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 "استحكام جهاني آگاهي محلي وجهاني فكركن و محلي عمل كن جهت يابند  هاي براساس عقالنيت به سوي آموزه
فرايند جهاني شدن و اينترنت پديده وطن خواهي را بـه جـاي ملـي گرايـي     "). از طرف ديگر 201:1385(دهشيري، 
وابسـته  هاي فرهنگـي   شوند اما هويت هاي ملي كمرنگ مي نمايد. زيرا در اين فرايند گرچه مرزها و هويت تشديد مي

هاي مليـت گرايـي    كنند در اين صورت ويژگي محلي گرايي به ويژگي به مكان و محل گرايي ارزش بيشتري پيدا مي
غلبه پيدا خواهند كرد و وطن خواهي از ارزش بيشتري در مقايسه با ملي گرايـي برخـوردار خواهـد شـد. ايـن تـوازي       

هاي فوتبـال محلـي بيـانگر حفـظ      ت . دلبستگي افراد به تيمهاي خرد و كالن از منظر ديگري نيز قابل بررسي اس هويت
تعلقات مكاني و خاكي و وطني در فرايند جهاني شدن( استفاده از اينترنت) است. از اين رو جهاني شدن در عـين ايـن   

  ).215(همان: "شود كند، موجبات تقويت هويت محلي نيز مي كه وفاداري كالسيك متعلق به هويت ملي را تضعيف مي
كه ما درجريان جهاني شدن ( و يكي از ابـزار آن اينترنـت ) هـم گـرايش بـه      "نويسد، شايگان نيز در اين باره مي

اي  جهاني شدن داريم، و هم ميل به فرو رفتن در الك خود، در نتيجه احيـا كـردن دوبـاره زنـدگيهاي قـومي و قبيلـه      
 .)10: 1380، (شايگان"كند پيشين، نوعي امنيت عاطفي و فرهنگي را فراهم مي

)، جهاني شدن در واقع تغيير شكل زمان و مكان است. وي اين پديده را مثل كنش از راه دور 1993به نظر گيدنز(
هاي اخير به پيدايش وسايل ارتباط جمعي جهاني خصوصـاً اينترنـت و حمـل     كند و تشديدش را در سال تعريف مي

هاي پهن دامنه، بلكه به تغيير شكل  اني شدن نه تنها به ايجاد نظامجه "ونقل انبوه مرتبط ميداند. گيدنز معتقد است كه
هاي روزانه مـا بـيش از پـيش تحـت تـاثير       هاي محلي و حتي شخصي تجربه ي اجتماعي مربوط است. فعاليت بافت

هاي سبك زنـدگي محلـي نيـز پيامـدهاي      دهند. بر عكس، عادات رخدادهايي قرار دارد كه در آن سوي جهان رخ مي
). وي در اين زمينه به تصميم براي خريـد انـواع كاالهـا، ماننـد لبـاس، اشـاره       14:1383(گيدنز،"ني پيدا كرده اندجها
هاي كـره ي زمـين    كند كه به گفته ي وي، چنين تصميمي نه تنها براي تقسيم كار بين المللي بلكه براي اكوسيستم مي

هـايي   اي پيچيـده از فراگـرد   ه يك فراگرد واحد، بلكه آميـزه جهاني شدن ن"نيز پيامدهايي دارد. گيدنز معتقد است كه 
هاي قشربندي نوپديدي را  ها و صورت كنند و كشمكش ها، گسست است كه غالباً به شيوه ي تناقض آميزي عمل مي

هاي محلي با تاثيرهاي جهـاني شـدن در    هاي محلي و تشديد هويت آورند، براي نمونه، احياي مليت گرايي به بار مي
  ).16 (همان: "ي مقابل آن،پيوستگي مستقيم داردطهنق

هاي هوشمند است. اين به آن معنا نيسـت كـه    جهان بازانديشي تشديد شده، جهان آدم"گويد،  ) مي1993( گيدنز
ها امروزه باهوش تر از گذشته اند. در يك سامان پساسنتي، افراد كم وبيش بايد در گير جهان گسترده تري شوند،  آدم

بخواهند در آن ادامه ي حيات دهند. اطالعات توليد شده ي متخصصان ديگر نمي تواند يكسـره محـدود بـه     اگر كه
هاي روزانه ي شان پيوسـته بايـد ايـن اطالعـات را      هاي خاص باشد، بلكه افراد غير متخصص در جريان كنش گروه

هـا بـه    ت انساني بدين معناسـت كـه انسـان   ). تاكيد بر عاملي17:1383(گيدنز، "تفسير كرده و بر پايه ي آن عمل كنند
يـا برنامـه ريـزي كننـد. مسـلماً چنـين امـري در درون         هاي خود را تنظـيم  عنوان موجوداتي هوش مند قادرند كنش

كند.با اين حال، ساخت اجتمـاعي   گيرد كه ساخت اجتماعي بر انسانها تحميل مي ها يا شرايطي صورت مي محدوديت
باشد. گيدنز زندگي اجتمـاعي را بـه    ها نيز مي اي انساني نيست، بلكه توانا كننده ي انسانه تنها محدود كننده ي كنش

ي پردازند.شايسـتگي مسـلم فـرض شـده     گيرد.كنش گران با ديگران به كنش متقابل مي ي يك چرخه در نظر ميمثابه
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در درون چنـين وضـعيتي بـه     دهد كه وضعيت موجود را درك كنند و طبق اعمال عادي شده ها اجازه مي ها به آن آن
كنش خود ادامه دهند.به عبارت ديگر، گيدنز در برابر دو طيف افراطي ساخت گرايـان و كـنش گرايـان ايـن نظـر را      
مطرح ميكند كه هر دو رويكرد مذكور صرفاً بخشي از حقيقت را نشان ميدهند، زيرا در جامعه، هـم سـاخت وجـود    

  توليد آن دخالت دارند دارد وهم اين كه افراد در توليد و باز
توان استنباط كرد كه اينترنت محصول و مخلوق كنش معنـادار آدميـان اسـت و     ) مي1993( براساس نظرية گيدنز

كنـد.   هايي را بر عامالن اعمال مـي  افراد چنين محيطي را خلق كرده اند، اما اين محيط پس از شكل گرفتن محدوديت
يابد. افراد در رويارويي بـا اينترنـت بـر     ها دوام مي تكرار همان رفتار مداوم آدم ساختار اينترنت بر اساس باز توليد يا

هاي متعارف، صرفاً در رده توليد كننده يا مصرف كننده قرار نمي گيرند، بلكه ميتوانند در صـورت   خالف ساير رسانه
ا افراد در برخوردبا اين ساختار، ميزان تمايل به طور همزمان اين دو نقش را داشته باشند و در آن به توليد بپردازند،ام

فعاليت مشاركت متفاوتي دارند. در واقع، هر چه افراددر مواجهه با اينترنت، فعاليت و مشاركت بيشتري داشته باشـند  
ها بيشتر است. برعكس  و هر چه اين فعاليت بازتابانه تر باشد، در توليد معنا سهم دارند و لذا احتمال تاثير پذيري آن

چه افراد در مواجهه با اينترنت، فعاليت و مشاركت كمتري داشته باشند و هر چه اين فعاليت غير بازتابانـه باشـد،    هر
ها كمتر است.با توجـه بـه مباحـث مطروحـه و بـا در نظـر        احتمال تاثير پذيري آن در باز توليد معنا سهم دارند و لذا

  شود:گرفتن اهداف پژوهش ، فرضيات به شكل زير عنوان مي 
 استفاده از اينترنت در هويت قومي تاثير دارد. )1

 ميزان استفاده از اينترنت در تعلق به هويت قومي تاثير دارد. )2

 نوع استفاده از اينترنت در تعلق به هويت قومي تاثير دارد. )3

 روش

در پژوهش حاضر با توجه به شرايط و موضوع مورد بررسي، نـوع روش تحقيـق، روش پيمايشـي اسـت. روش     
ها اسـت كـه در    مايشي كه عام ترين نوع روش در تحقيقات اجتماعي به شمار مي آيد، روشي براي گردآوري دادهپي

هـا مجموعـه    شود به تعدادي پرسش مشـخص، پاسـخ دهنـد. ايـن پاسـخ      هاي معيني از افراد خواسته مي آن از گروه
ها نيز  يشي عالوه بر توصيف به تبيين پديده). در تحقيقات پيما196:1377دهند (بيكر،  اطالعات تحقيق را تشكيل مي

  ).21:1381شوند (دواس، پرداخته مي
شود . ايـن پرسشـنامه حـاوي سـواالتي دربـاره       همچنين براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده مي

شود. به طـور كلـي    ميهاي تحقيق تهيه و تنظيم  ها درباره متغير متغيرهاي تحقيق است كه به منظور اخذ نظرات نمونه
(در قالب طيف ليكرت) اسـت كـه هـر يـك بـراي پاسـخ بـه         سواالت پرسشنامه به صورت سواالت چند گزينه اي

  هايي تهيه شده است. شاخص
با توجه به اين كه هدف اين پيمايش، بررسي تاثير اينترنت بـر هويـت قـومي بـوده، لـذا واحـد تحليـل در ايـن         

ساله شهر تهران به عنوان جامعـه آمـاري در نظـر    18-28رد است. جمعيت جوان پژوهش، جوانان و سطح تحليل، خ
نفر تعيين گرديـد.در ايـن پـژوهش بـا     384گرفته شد. در تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده كه تعداد 
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 ايگيري خوشـه  توجه به حجم زياد جامعه آماري و نوع روش پژوهش، نمونه هاي مورد نظر با استفاده از روش نمونه
توان نمونـه   اين نوع نمونه گيري براي مناطق وسيع به كار گرفته مي شود.در واقع، مي"چند مرحله اي انتخاب شدند.

). به بيان ديگـر در  80:1367(موزر و گالتون، "اي دانست اي را حالت خاصي از نمونه گيري چند مرحله گيري خوشه
هايي از جامعه آماري مورد بررسي  ل دهنده جامعه آماري، مناطق يا خوشهاين روش به جاي مشاهده تمام افراد تشكي

ها با احتمـال برابـر در    هاي نمونه گيري تصادفي ساده يا سيستماتيك، نمونه شوند و سپس بر اساس روش انتخاب مي
  شوند. ها انتخاب مي خوشه

ي مناطق بيست و دو گانه بـه پـنج قسـمت    با توجه به مطالب گفته شده، ابتدا شهر تهران بر اساس نقشه جغرافياي
ها بر اساس روش نمونـه گيـري تصـادفي     شود. آنگاه از بين اين قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب، مركز تقسيم مي

، از قسمت شـرق  16، از قسمت جنوب منطقه2شوند. بدين ترتيب از قسمت شمال منطقه ساده پنج منطقه انتخاب مي
-هاي هر يك از مناطق پنج انتخاب شدند. سپس بلوك 10و از قسمت مركز منطقه  ،5، از قسمت غرب منطقه 8منطقه

ها و خانوارها انتخاب  گانه شماره گذاري شد و آنگاه بر اساس حجم نمونه خانوار داخل هر يك از اين مناطق، بلوك
م مصـاحبه و فراينـد   سـال) بـراي انجـا    18ها يك نفـر( كـاربر بـاالي     شدند. در مرحله آخر نيز از هر يك از خانوار

  پرسشگري انتخاب شدند.
ها و ابهامات موجود در پرسشـنامه بـه    انجام پيش آزمون و سنجش اعتبار و روايي پرسشنامه، جهت رفع نارسايي

كار گرفته شد. در اين پژوهش قبل از تنظيم نهايي و تكثير پرسشنامه به منظور سنجش اعتبار و روايي پرسشنامه ابتدا 
نفر از كاربران واقع در جامعه آماري آزمون شده اسـت.پس از تكميـل پرسشـنامه بـه منظـور       30مورد در پرسشنامه،

  اعتبار سنجي پرسشنامه و نيز سنجش روايي آن به طريق ذيل عمل شد:
  الف: اعتبار سنجي پرسشنامه

كند، انـدازه گيـري    فكر مياعتبار با اين سوال سرو كار دارد: آيا واقعاً وسيله اندازه گيري آن چيزي را كه محقق "
كند يا نه؟ كامالً روشن است كه جمع آوري و ارائه مدارك و داليل كـافي بـراي ايجـاد اطمينـان در مـورد اينكـه        مي

كند، هميشه جزو ضـروريات يـك    وسيله اندازه گيري مورد استفاده واقعاً پديده يا متغير مورد نظر را اندازه گيري مي
  ).13: 1374اضي طباطبائي، (ق "تحقيق خوب و دقيق است

به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه تحقيق از اعتبار سازه اي استفاده شده است. اعتبار سازه اي رابطه بين وسـيله  "
هـاي   كند تا ميزان رابطه وسيله اندازه گيري مفاهيم و پيش فرض اندازه گيري و چارچوب كلي تئوريك را بررسي مي

اعتبار سازه اي عبارت است از ايجاد ارتباط بين "). به بيان ديگر، 16(همان:"منعكس كندتئوري به كار گرفته شده را 
ها با چهارچوب نظري كلي بدان منظور كه مشخص شود آيـا ابـزار تحقيـق بـا مفـاهيم و پـيش        ابزاري سنجش گويه

  ).143: 1378(ساروخاني، "هاي نظري رابطه دارد يا ندارد؟  فرض
  حتوايي نيز از تائيد استادان راهنما، مشاور و كارشناسان استفاده شده است.و همچنين براي اعتبار م

  سنجش روايي پرسشنامه :ب
روايي يا پايايي مبني براين فرض است كه آيا وسيله اندازه گيري از قدرت تكرارپذيري برخوردار است يا خير؟ "

يا اين كه تا چـه حـد پاسـخگويان مـورد      يعني در صورت تكرار سنجش آيا به نتايج مشابهي دست خواهيم يافت ؟
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  ).146: 1378(ساروخاني،  "بررسي، برداشت يكسان از وسيله اندازه گيري دارند
در اين در اين تحقيق به منظوره سنجش روايي سئواالت از روش آزمون آلفاي كرنباخ استفاده شد. ضريب آلفاي 

 ه است.مي باشد كه نشان از اعتبار پرسشنام 883/0تحقيق درحدود 

در گام بعد به تعريف مفاهيم اساسي پژوهش اقدام شد. تعريف مفاهيم، كاري بيش از تعريف ساده يا قـرار دادن  
گيـرد. بنـا بـر ايـن در تعريـف مفـاهيم، همـه         واژگان فني يك علم است كه به منظور فهميدن امر واقعي صورت مي

شـوند كـه بـراي تحقيـق اصـلي و       جنبه هايي بر گرفته ميهاي واقعيت مورد نظر قرار نمي گيرند، بلكه فقط آن  جنبه
آيند. اما نخستين گام در تعريف هر مفهوم، تعيين ابعاد آن است . اينك بايـد شـاخص هـايي را     اساسي به حساب مي

هاي عيني قابل شناسايي و قابـل انـدازه گيـري ابعـاد      ها نشانه شاخص "براي اندازه گيري هر بعد ارائه نمود. در واقع
  ).114:1378(كيوي و كامپنهود ،"فهو مند م

  مصرف اينترنت
فضاي سايبرنتيك ( اينترنت)، چنانكه در فصل نظري بدان اشاره شد، فضاي مفهومي بسيار پيچيده و گسـترده اي  

گيرد.ليكن آنچه كه در اين گستره مورد اتفاق نظر همگي اهـل فـن قـرار دارد ايـن اسـت كـه فضـاهاي         را در بر مي
شود. بنا براين تعريف متغيـر مسـتقل تحقيـق بـه      امپيوتر جز مهم و اساسي فضاي سايبر نتيك محسوب ميارتباطي ك

  شرح زير است:
هاي زيـر قابـل    هاي ارتباطي كامپيوتر (به طور خاص اينترنت) كه با شاخص تجربه فضاي سايبرنتيك: تجربه فضا

  اندازه گيري است:
  كند. ه فرد به اينترنت دسترسي دارد و از آن استفاده مي) مدت تجربه: عبارت است از مدت زماني ك1

سـه   -4دو سـاعت،  -3يك ساعت،  -2اصالً،  -1در اين پژوهش ميزان دسترسي كاربران به اينترنت به پنج طبقه 
  شود. چهار ساعت و بيشتر تقسيم مي-5ساعت، 

  كند. ترنت استفاده مي) ميزان استفاده: عبارت است از مدت زماني از شبانه روز كه فرد از اين2
سه سال  -3دو سال  -2يك سال وكمتر  -1در اين پژوهش مدت زمان دسترسي كاربران به اينترنت به پنج طبقه 

  شود. پنج سال و بيشتر تقسيم مي -5چهار سال  -4
  گيرد. هاي اينترنتي است كه مورد استفاده قرار مي ) نوع استفاده: منظور محتواي سايت3

هاي مورد استفاده كاربران به چهـار قسـم: خبـري، علمـي، آموزشـي، و تفريحـي         محتواي سايتدر اين پژوهش 
  شود. سرگرمي تقسيم مي

هاي مادي و معنـوي مهمـي كـه     اجتماعي: عبارت است از ميزان برخورداري افراد از دارايي–) پايگاه اقتصادي 4
  هاي آمد، هزينهنشان دهنده جايگاه اقتصادي و اجتماعي شان در جامعه است. در 
اجتماعي افراد در نظـر   -هاي مهم پايگاه اقتصادي خانواده، تحصيالت، نوع شغل، محل سكونت به منزله شاخص

  شوند. گرفته مي
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 هويت قومي

هويت قومي به معناي احساس تعلق و دلبستگي به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع قومي است. اين عناصر 
شوند، عبارتند از بعد اجتماعي، بعد تاريخي، بعدجغرافيايي، بعد سياسي، بعـد   تمايز مي و نمادها كه سبب شناسايي و

  هاي هر كدام از ابعاد فوق عبارتند از: ديني، بعد فرهنگي، بعد زباني، شاخص
  بعد اجتماعي: شامل عالقه به قوميت قومي.-1
  بعد جغرافيايي: شامل نگرش مثبت به آب و خاك. -2
  دانش سياسي. بعد سياسي: شامل-4
  بعد ديني: دل بستگي به شعائر جمعي و عمومي و مشاركت و تمايل عملي به ظواهر مذهبي.-5
  بعد زباني: شامل ادبيات عامه، زبان رايج .-6

  گويه به شرح زير آمده است: 10با توجه به ابعاد مذكور مفهوم هويت قومي بر اساس 
 

  پاسخ ها گويه ها
 كامال مخالف  مخالف  بي نظر  موافق  كامال موافق به قومي هستمكنم كه متعلق من افتخار مي .1
          ورزممن به سرزمين قومي خود عشق مي .2

          اسالم مايه سربلندي اقوام است .3
          من عيدهاي مذهبي را دوست دارم. .4
          كنممن به زبان قومي خود افتخار مي .5

          مي نبودم.گويم كاش متعلق به هيچ قو ها به خودم مي خيلي وقت .6
          كنم كه از مردم هم قوم خود متنفرم. گاهي احساس مي .7
          دانم تا ايرانمن خودم را بيشتر متعلق به قوم خودم مي .8
          دهم اقوام مختلف با يكديگر متحد شوند. من ترجيح مي .9

          من معتقدم اقوام بايد در شكل گيري دولت مستقل عمل كنند .10

  

  يافته ها
به توضيح است كه نتايج تحقيق در دو بخش توصيفي و تحليلي تنظيم شد. كـه در قسـمت نتـايج توصـيفي      الزم

  آيد. جداول يك بعدي تحقيق خواهد آمد و در ادامه آن نتايج تحليلي تحقيق مي
  نتايج توصيفي تحقيق ( جداول يك بعدي )

د آمـد و در ادامـه بـه نتـايج مربـوط بـه       در ابتداي بحث توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگويان خواهـ 
  پردازيم. هاي تحقيق مي نگرش و وضعيت پاسخگويان در ارتباط با هر يك از شاخصها و گويه
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  جنسيت پاسخگويان -1
  برحسب جنسيت پاسخگويان توزيع فرواني -1جدول شمارة 

 درصد تعداد موارد

ت
نسي

ج
  

  39/3  151 زن

 60/7  233 مرد

  100  384 جمع

  
 و زنـان درصد از پاسخگويان را  39 دهد كه بر اين اساس، پاسخگويان بر حسب جنسيت نشان مي فراواني توزيعق جدول فو

  .دهند تشكيل ميمردان درصد را  61
  پاسخگويان سن -2

 پاسخگويان سنبررسي وضعيت  -2جدول شمارة 

  
  
  
  
  
  

تا  24درصد افراد بين  54سال،  23افراد زير  درصد 29كه،  دهد نتايج نشان مي سن پاسخگوياندر مورد وضعيت 
  باشند . سال به باال مي 28افراد نيز درصد  18سال و  28

  وضعيت تحصيالت پاسخگويان -3
  پاسخگويان وضعيت تحصيالت توزيع فراواني -3جدول شماره

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  درصد تعداد موارد

  سن

 28/6 110 سال23زير

 53/6 206 سال24-28

 17/7 68 به باالسال29

 100 384 جمع

 درصد تعداد موارد

يان
گو

سخ
ت پا

يال
حص

ت
  

 1/8 31 دكتري

 2/49 189 فوق ليسانس

 24 92 ليسانس

 8/7 30 فوق ديپلم

 9/4 19 ديپلم

 6 23 پايين تر از ديپلم

 100 384 جمع
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د داراي مـدرك فـوق   درصـ  49درصـد افـراد در سـطح دكتـرا،      8جدول فـوق   نشان داده شده دربا توجه به نتايج 
داراي مـدرك ديـپلم    درصـد نيـز   5 درصد داراي مدرك فـوق ديـپلم و   8نيز داراي مدرك ليسانس،  درصد24ليسانس، 
  باشند. درصد پايين تر از سطح ديپلم هستند. در كل اكثر پاسخگويان داراي مدرك فوق ليسانس مي 6هستند و 

  وضعيت منطقه سكونت پاسخگويان -4
  پاسخگويان وضعيت منطقه سكونت زيع فراوانيتو -4جدول شماره

 درصد تعداد موارد

طقه
من

  

  20/8  80  شمال

  9/9  38  شرق

  40/6  156  مركز

 24  92 غرب

 4/7  18 جنوب

  100  384 جمع

  
درصـد   41درصد از پاسخگويان در منطقـه شـرق،    10درصد افراد در منطقه شمال،  21هاي باال  با توجه به يافته

  درصد نيز در منطقه جنوب ساكن هستند . 5درصد در منطقه غرب و  24نطقه مركز، افراد در م
  اطالعات مربوط به متغير مستقل:

  نپاسخگوياداشتن كامپيوتر بررسي  -1
  برحسب داشتن كامپيوتر پاسخگويان توزيع فرواني - 5جدول شمارة 

  
  
  
  
  
  

 درصـد  15افراد كـامپيوتر دارنـد و   درصد  85در حدود  دهد كه نتايج نشان مي داشتن كامپيوتردر مورد وضعيت 
  افراد نيز كامپيوتر ندارند.

  
  
  

 درصد تعداد  موارد

وتر
امپي

ن ك
اشت

  85/4  328 بلهد

  14/6 56 خير

 100 384 جمع
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  نپاسخگوياداشتن اينترنت بررسي  -2
  برحسب داشتن اينترنت پاسخگويان توزيع فرواني -6جدول شمارة 

  
  
  
  
  
  

 درصـد  15افراد اينترنت دارند و درصد  85در حدود  دهد كه نتايج نشان مي داشتن اينترنتاما در مورد وضعيت 
  افراد نيز اينترنت ندارند.

  ن از اينترنتپاسخگويابررسي مدت استفاده  -3
  برحسب مدت استفاده از اينترنت اسخگويانپ توزيع فرواني -7جدول شمارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درصـد  9افراد دو سال و كمتـر،  درصد  16در حدود  دهد كه نشان مي استفاده از اينترنتمورد وضعيت  درنتايج 
درصد باقي افراد  15درصد افراد هم باالي پنج سال از اينترنت استفاده كرده اند و  61افراد نيز بين سه تا چهار سال، 

  هم اصالً از اينترنت استفاده نمي كرده اند.
  

 درصد تعداد  موارد

د
ت
نترن

ن اي
  85/4  328 بلهاشت

  14/6 56 خير

 100 384 جمع

  درصد معتبر  درصد تعداد  موارد

ت
نترن

ز اي
ده ا

ستفا
ت ا

مد
  

  11  9/4  36  سال و كمتر 1

  7/6  6/5  25 سال2

  6/1  5/2  20 سال3

  4/3  3/6  14 سال4

  71  60/7  233 سال و بيشتر5

  -  14/6 56 عدم شمول

 100 100 384 جمع
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  اي سازنده شاخص هويت قوميه بررسي گويه
گويه  10به منظور سنجش اين شاخص  شود. مي هاي سازنده هويت قومي پرداخته در اين قسمت به بررسي گويه

  در نظر گرفته شده كه به شرح جدول آمده است.
  هاي سازنده هويت قومي به قرار زير است: جدول توزيع فراواني گويه

  هاي سازنده هويت قومي گويان بر حسب گويهتوزيع فراواني پاسخ - 8جدول شماره 

ف
ردي

 

 سؤاالت
  ميزان

  كامالً مخالفم  مخالفم نظري ندارم موافقم كامالً موافقم  جمع

  384  9  22  61  149  143  تعداد  كنم من به تعلق خود به قومم افتخار مي  1
  100  3/2  7/5  9/15 8/38 2/37 درصد

  384  20  16  67 165 116 تعداد  ورزم من به سرزمين قومي خود عشق مي  2
  100  2/5  2/4  4/17 43 2/30 درصد

  384  17  21  104 115 127 تعداد  اسالم مايه سربلندي اقوام است.  3
  100  4/4  5/5  1/27 9/29 1/33 درصد

  من عيدهاي مذهبي را دوست دارم.  4
  384  15  8  66 137 158 تعداد
  100  9/3  1/2  2/17 7/35 1/41 درصد

  384  9  17  35 160 163 تعداد  كنم به زبان خود افتخار ميمن   5
  100  3/2  4/4  1/9 7/41 4/42 درصد

گويم كهها به خودم مي خيلي وقت  6
  كاش متعلق به هيچ قومي نبودم.

  384  53  157  76 84 14 تعداد
  100  8/13  9/40  8/19 9/21 6/3 درصد

كنم كه از مردم هم گاهي احساس مي  7
  نفرم.قوم خود مت

  384  58  181  53 54 38 تعداد
  100  1/15  1/47  8/13 1/14 9/9 درصد

من خودم را بيشتر متعلق به قوم خود  8
  دانم تا به ايران. مي

  384  91  132  47 64 50 تعداد
  100  7/23  4/34  2/12 7/16 13 درصد

دهم اقوام مختلف با من ترجيح مي  9
  يكديگر متحد شوند.

  384  21  39  25 187 112 تعداد
  100  5/5  2/10  5/6 7/48 2/29 درصد

من معتقدم اقوام بايد در شكل گيري   10
  دولت مستقل عمل كنند.

  384  99  110  71 81 23  تعداد
  100  8/25  6/28  5/18 1/21 6 درصد

  
كـه بـه   درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند  76جدول باال تنظيم شده بر اساس يافته ها بيانگر آن است كه  -

 16درصد نيز ابراز داشته اند كه به قوم خود احساس تعلق نمي كنند و  8كنند و در مقابل  قوم خود احساس تعلق مي
  اند.درصد هم در اين مورد نظري نداشته

درصد از پاسـخگويان ابـراز داشـته انـد كـه بـه سـرزمين خـود عشـق           73هاي جدول فوق  با توجه به داده -
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درصد هم در اين مـورد نظـري    17اند و درصد مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشته 9ورزند و در مقابل  مي
  اند.نداشته
درصد از پاسخگويان معتقدند كه اسالم مايه سربلندي اقوام اسـت و در   63با توجه به اطالعات جدول باال  -

  اند.در اين مورد نظري نداشتهدرصد هم  27درصد نيز مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشته اند و 10مقابل 
درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند كه عيدهاي مذهبي را دوسـت دارنـد و در    77هاي باال با توجه به يافته -

  اند.درصد هم در اين مورد نظري نداشته 17درصد مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشته اند و  7مقابل 
 7كننـد و در مقابـل    پاسخگويان ابراز داشته اند كه به زبان خود افتخار ميدرصد از  84ها نشان داد كه  يافته -

  اند.درصد هم در اين مورد نظري نداشته 9درصد مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشته اند و 
كـه اي  «درصد از افراد موافقت خود را در خصـوص گويـه   25هاي جدول فوق حاكي از آن است كه  يافته -

درصد مخالفت خود را در اين باره ابراز داشته انـد و   55اند و در مقابل اعالم كرده» هيچ قومي نبودند كاش متعلق به
  اند.درصد هم در اين مورد نظري نداشته 20

درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند كه از مردم هم قوم خود متنفـر   24دهد هاي جدول فوق نشان مي يافته -
درصـد هـم در ايـن مـورد      14ابراز داشته اند كه از مردم هم قوم خود متنفر نيسـتند و   درصد 62هستند و در مقابل 

  اند.نظري نداشته
درصد از پاسخگويان ابراز داشـته انـد كـه خـود را بيشـتر       30هاي جدول باال نشان دهنده آن است كه يافته -

 12انـد و  ا در اين خصوص ابـراز داشـته  درصد مخالفت خود ر 58متعلق به قوم خود ميدانند تا به ايران،و در مقابل 
  اند.درصد هم در اين مورد نظري نداشته

دهند كه اقـوام مختلـف بـا     درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند كه ترجيح مي 78دهد جدول فوق نشان مي -
ر ايـن  درصد هـم د  6درصد مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشته اند و  16يكديگر متحد شوند و در مقابل 

  اند.مورد نظري نداشته
درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند كه بايد اقوام در شكل  27هاي جدول باال نشان دهنده آن است كه يافته -

درصـد   18انـد و  درصد مخالفت خود را در اين خصوص ابراز داشـته  54گيري دولت مستقل عمل كنند و در مقابل 
  اند.هم در اين مورد نظري نداشته

  ضياتزمون فرآ
  فرضيه اول: استفاده از اينترنت در هويت قومي تاثير دارد.

به منظور پيش بيني تغييرات نمرات متغير هويت قومي از طريق متغير ميزان استفاده از اينترنـت از رگرسـيون دو   
  متغيره استفاده شده است.
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  تفاده از اينترنت بر هويت قوميهاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير ميزان اس كننده مشخص -9جدول شماره 
  شاخص آماري
  مدل رگرسيون

ضريب 
  2R  (r)همبستگي 

2R  تعديل
 F  شده

سطح 
  معناداري

1  084/0 007/0 004/0 336/2 00/0 

  
دهد. ضريب همبسـتگي بـين    ي را نشان مي) ضريب رگرسيوني استفاده از اينترنت و هويت قوم9جدول شماره (

است بـين اسـتفاده   0./5دهد كه با توجه به سطح معني داري كه كوچكتر از  باشد كه نشان مي مي 084/0اين دو متغير 
  از اينترنت و هويت قومي رابطه معنادار وجود دارد.

  تحليل دو متغيره
ضيه هاي تحقيـق، ابتـدا دو متغيـر ميـزان مصـرف از      در اين مرحله به منظور تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فر

اينترنت و نوع مصرف از آن را گونه شناسي كرده به اين شكل كه  كاربران براساس ميزان استفاده از اينترنت بـه سـه   
ساعت استفاده در روز و همچنـين براسـاس نـوع    4ساعت استفاده در روز، و بيشتر از   4تا 1دسته عدم استفاده، بين 

به دو دسته استفاده عمومي ( سرگرمي، تفريحي ) و اسـتفاده تخصصـي(علمي، آموزشـي و خبـري) تقسـيم      مصرف 
شدند. هر يك از متغيرهاي مستقل به طور جداگانه با متغير وابسته تحقيق به صورت دو به دو مورد مقايسه و تحليل 

-ترتيبي از ضريب همبسـتگي تـاو  -ترتيبيبراي همبستگي و معنا داري رابطه آنها در سطح سنجش  "قرار گرفته اند.
كندال و براي ارزيابي ميزان و شدت رابطه آنها از ضريب دي سامرز استفاده مي شود. همچنين براي پيوستگي و معنا 

ترتيبي از آزمون كي دو و از ضريب كرامر براي ميـزان پيوسـتگي و معنـاداري     -داري رابطه در سطح سنجش اسمي
). در ادامه به هريك از اين متغير هاي مستقل و رابطه آنها با متغير وابسـته  86، 1377( ساعي "رابطه استفاده مي شود

  پردازيم.مي
  فرضيه دوم: ميزان مصرف اينترنت در هويت قومي تاثير دارد.

-Chi=220/31در مورد رابطه بين ميزان مصرف اينترنت و هويـت قـومي ، نتـايج حاصـل از آزمـون خـي دو (      

Square( معناداري سطح كه در)000/0 =sig كه ميزان مصرف اينترنت در هويت قومي تـاثير  دهد ) است نشان مي
)هويـت  7/44ساعت در روز استفاده مي كننـد(  4دارد.همچنين با توجه به جدول زيركاربراني كه از اينترنت بيشتر از 

د كه شدت رابطـه بـين ميـزان    )  نشان مي دهKendall tau-C= 038/0همچنين همبستگي ( قومي قويتري دارند .
مصرف اينترنت و هويت قومي در حد ضعيف و جهت رابطه بين اين دو متغير نيز هم جهت است به عبـارت ديگـر   

 .ميزان تعلق به هويت قومي نيز افزايش پيدا مي كند ،با افزايش ميزان مصرف اينترنت
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  بررسي رابطه بين ميزان مصرف اينترنت و هويت قومي -10جدول 

 كل
ساعت  4بيشتر از 

 در روز

4تا1استفاده
 ساعت در روز

 عدم استفاده
 ميزان مصرف

  هويت قومي
 فراواني  9  12  10 31

  ضعيف
  درصد  16,1  4,8  13,2 8,1
 فراواني  14  154  32 200

 بينابين
  درصد  25  61,1  42,1 52,1
 فراواني  33  86  34 153

  قوي
  درصد  58,9  34,1  44,7 39,8
 فراواني 56 252  76 384

 درصد 100 100 100 100 كل
 

Chi-Square d.f Sig Kendall tau-C

31,220 4 0.000 0.038 

     

  
  فرضيه سوم: نوع استفاده از اينترنت در هويت قومي تاثير دارد.

كـه در   )Chi-Square=941/27در مورد رابطه بين نوع مصرف اينترنت و هويت قومي، نتايج حاصل از آزمـون خـي دو (  
ـين   كه بين نوع مصرف اينترنـت و هويـت قـومي رابطـه وجـود دارد.     دهد ) است نشان ميsig= 001/0(معناداري سطح همچن

) نشان مي دهد كه شدت رابطه بين نوع مصرف اينترنت و هويت قـومي در حـد ضـعيف    Cramer,s V=191/0همبستگي (
ر معرض سايت هاي تفريحي قرار دارنـد از هويـت قـومي پـاييني     باشد. همچنين اين جدول نشان مي دهد كه كاربراني كه دمي

 كنند هويت قومي باالتري دارند.برخوردارند. برعكس كاربراني كه از اينترنت استفاده هاي تخصصي مي

  بررسي رابطه بين نوع مصرف اينترنت و هويت قومي -11جدول 
  هويت قومي/  نوع مصرف عدم استفاده عاميانه تخصصي كل
 درصد 3/1 2,3  7,2 8,1  ضعيف فراواني 4 5  22 31
 درصد 25 36,4  58,2 52,1 بينابين فراواني 14 8  178 200
  قوي فراواني 33 14  106 153

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

17  

 درصد 58,9 34,6  63,6 39,8
 درصد 100 100  100 100 كل فراواني 56 22  306 384

 
  

Chi-Square d.f Sig Crammer’s V

27,941 4 0.001 0.191 

  

  بحث
 بـا  تعامل به كه فردهنگامي واقع در. است انساني تعامالت هاي اجتماعي هويت گيري شكل در بنيادين عامل

 تعـامالت  بسـتر  در هويـت  .كنـد  پيـدا مـي   جامعـه  عضو يك عنوان به را خويشتن هويت پردازد ديگري مي فرد

 انسـاني  ارتباطـات  و عـامالت ت در را يبنيادين دگرگوني ارتباطي نوين فناوريهاي ظهور .شود تعريف مي اجتماعي

صـورت   ارتباطـات  طريـق  از فرهنـگ  جريـان  و انتقـال  كـه  آنجا از است معتقد)1973(كاستلز .است كرده ايجاد
 جديددسـتخوش  تكنولـوژي  ظهـور  بـا  شود، شامل مي را رفتارها و عقايد هايي از نظام كه فرهنگ حوزه گيرد، مي

 ارتباطـات  و مناسـبات  درسـاختار  را بنياديني دگرگوني ارتباطي، فناوريهاي ورود .گردد هاي بنيادين مي دگرگوني

 از تمـايز  ضـمن  كـه  اسـت  انسـاني  تعامالت جديداز نوع گيري شكل امر اين آمد پي .است كرده ايجاد انساني

 هب هويت، و خود تجلي جهت در را هاي نويني فرصت عمالً جمعي هاي ارتباط رسانه در مرسوم ارتباطي الگوهاي
 و حقيقـي  روابط از متفاوت شرايطي مجازي فضاي بر حاكم الكترونيكي هاي ارتباطات ويژگي.است آورده وجود

 و يكسـان  فضاي ميتواند بودن سيال و ماندن ناشناس عمل، سرعت .كند فراهم مي آن كاربران براي را رو در رو
 متفاوتي تجارب مستعد كه سازد فراهم مكاني و قومي،نژادي طبقاتي، جنسيتي، ساختي الزامات از فارغ را مشابهي

  .است آن كاربران براي
يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه اينترنت درهويت قومي كاربران نقش مهمي را ايفا مي كند.كه به نظر مـي  

ي رسد علت اين امر به ويژگيهاي فضاي مجازي ازجمله اينترنت بر مي گردد،زمانيكه فرد خـود رااز محـدوديت هـا   
سياسي،اجتماعي و فرهنگي جامعه رها مي بيند و مي تواند آزادانه و بدون هيچگونه محـدوديتي بـا ديگـران ارتبـاط     

  برقرار كند.
به طوركلي، با افزايش ميزان مصرف اينترنت، ميزان تعلق به هويت قومي نيز افزايش پيـدا مـي كنـد. و از طـرف     

از اينترنت استفاده هاي تخصصـي (علمـي و آموزشـي)مي كننـد از     ديگر، اين بررسي نشان مي دهد كه كاربراني كه 
هويت قومي باالتري برخودار هستند. اين درحالي است كه كاربراني كه از اينترنت استفاده عمومي و تفريحي دارنـد  

  از ميزان تعلق پايين تري برخوردار هستند.
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