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ت ي، هويت قومي، هوينيت دياز جمله هو (يت اجتماعي از ابعاد هوينترنت بر برخير اين مقاله تاثي ا:دهيچک
ن مطالعه در شهر يا.  داده است مورد مطالعه قرار يشيماي با استفاده از روش پ را)يت شخصي و هويخانوادگ

نترنت ي که از ايي کردند و آنهاينترنت استفاده مياز ا که يي آنهايعنيان دو گروه از دختران، يسنندج در م
ان دو گروه مذکور به لحاظ هويت ي نشان داد که ممطالعه و تحليل.   کردند، صورت گرفته استياستفاده نم

 وجود دارد و  هويت ديني، قومي و ي هويت قومي، هويت خانوادگي و هويت شخصي تفاوت معنادار ديني،
ن، هويت شخصي و خود انگاره افراد در يهمچن.  باشد ميتر از افراد گروه دوم   ضعيفخانوادگي در گروه اول

ر يک سو نشانگر کاهش تاثي از  موضوعني رسد اي كه به نظر ممشاهده شدتر  از گروه ديگر  گروه اول ضعيف
 يابيت ي هوي در مولفه هايفيانگر تحول کيگر بي دي دختران و از سويت سازيند هوي در فراي سنتيکانال ها

 يو ساختارها) نيت و ديخانواده، قوم (ير رسمي و غيد باشد که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتيدر عصر جد
 ي باوجود تالش نهادها،ن کهيجه اينت.  است)  ي فرهنگيزي و برنامه ري نظارت اجتماعي متولينهادها (يرسم
 افراد يت اجتماعينترنت بر هوي، استفاده از ايع و اجتماي فرديت هايت هوي در هدايررسمي و غي رسميسنت

 .   داشته استين کننده ايير تعيمورد مطالعه تاث
 

 .  اي  اينترنت، هويت اجتماعي، تکنولوژي هاي اطالعاتي، بحران هويتي، جامعة شبكه:يدي کليواژه ها
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 مقدمه

.  شده که نماد آن اهميت يافتن اطالعات استاي  كند كه جهان وارد عصر تازه امروزه كمتر كسي در اين گزاره شك مي
هاي ارتباطي و تجديد ساختار  وريآبسياري از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه تركيب و همگرايي فن

، امانوئل ١صنعتي فرا یدانيل بل آن را جامعه.  اي كرده است  تازه یجامعه هاي اخير ما را وارد عصر و داري در دهه نظام سرمايه
دانند  اي مي را جامعهجامعه ی اطالعاتی.   ناميده است٣ اطالعاتي و تادائو اومه سائو آن را جامعه ی٢اي  شبكه یكاستلز، جامعه

 افزايش يافته و اطالعات اهميت زيادي در زندگي روزمره پيدا كرده و سبب تغييراتي در ،كه در آن دسترسي به اطالعات
هاي  يفنآور به ويژه ماهواره و اينترنت و ساير ،هاي جمعي  تاثير رسانهبه سبب گسترش دامنه ی.  شده استساختارهاي شغلي 

 .  شود امروزه بعدي جهاني پيدا كرده و منحصر به كشور يا كشورهاي خاصي نميجامعه ی اطالعاتی رساني،  اطالع
موتور .  هاي اين عصر است و فشردگي زمان و مكان از ويژگيهاي ديجيتالي   بر اطالعات، توسعة فناوريياقتصاد جهاني مبتن

ها به   ابتدا رايانه،فرآينددر اين .   بوده استفنآورانه اين تحوالت، انقالب و انفجار اطالعات و تحوالت پرشتاب علمي و  یمحركه
 شوند و بزرگراه يها وارد م دههاي خصوصي افراد و خانوا هاي شخصي به منازل و حوزه د و سپس رايانهبنيا می جامعه راه 

 ،هزينه به اينترنت ها به خطوط تلفن و دسترسي آسان و نسبتاً كم وصل شدن رايانه.  دنده ميعبور اطالعات را از وسط منازل 
 يكي از.  دهد هاي مختلف زندگي ما را تحت تأثير قرار مي افراد را به اطالعات انبوه و جهاني متصل ساخته و اين همه، جنبه

 .   است٤پذيرد، هويت تأثير مي جامعه ی اطالعاتی ي و ارتباطي اطالعاتي هافنآوريهاي مهمي كه از  جنبه
شود و شامل تعريف فرد از   خوانده مي٥بعد روانشناختي آن كه به نام هويت شخصيتي.   مختلف استيهويت داراي ابعاد

هويت اجتماعي به تعريفي كه .  ا هويت اجتماعي تفاوت داردهاي منحصر به فرد فيزيكي و روانشناختي خودش است، ب ويژگي
برخي .   مختلفي استيت هاي کند و شامل هويكند، داللت م هاي اجتماعي از خودش مي فرد براساس تعلق و عضويت در گروه

 .  هويت ديني است از اين ابعاد هويت خانوادگي، هويت قومي و
 متأثر از بيشتردر جوامع سنتي، هويت .  شود هاي اجتماعي فرد تشكيل مي هويت فردي از مجموع هويت شخصيتي و هويت
ها شبيه يكديگرند و انسجام بيشتري در ابعاد مختلف هويت وجود  انسان.  عوامل انتسابي، از پيش مشخص شده و ثابت است

اي به نام بحران هويت  هئلساً كمتر مسشوند و اسا يابي چندان دچار تغيير و دگرگوني نمي لذا افراد جامعه به لحاظ هويت.  دارد
ها و قشرهاي  ها در گروه  است، زيرا انساني اکتساببيشتريابي متعدد و  اما در جوامع جديد منابع هويت.  آيد به وجود مي

هاي هويتي   هويت و چالش یلهئجاست كه مس اين.  ها در معرض تغيير است لذا هويت انسان.  اجتماعي متعددي عضو هستند
 .  كند روز ميب

فراهم آمدن منابع و مراجع .  باعث تحوالت گسترده از جمله تحول در مفهوم زمان و مكان شده است جامعه ی اطالعاتی
شود بلكه تمام   به منطقه يا كشور خاصي محدود نميمسئلهجديد، ذهنيت و هويت افراد را دچار دگرگوني كرده است و اين 

 و آثار و ستا   در معرض تغيير و دگرگوني قرار گرفته، ما نيز چون ديگر جوامع یجامعه.  توبيش دربرگرفته اس جوامع را كم
 .  اند گرفتهقرار  هستند که تحت تأثير اين تحوالت ين گروهي مستعدتر،جوانان.  كند مدهاي آن را نيز تجربه ميآپي

 گسترش   را در خود جاي داده است،هاي مهم و پرجمعيت ايران  است كه يكي از قوميتيكردستان از جمله مناطق
ها و  نت هاي ارتباطي و رشد كافي هاي كرد زبان، گسترش راه اي و كانال هاي ماهواره ارتباطي و شبكه هاي اطالعاتي يفنآور
ها  اي در ارزش  رسد به تغييرات عمدهير هستند که به نظر مي اخيده هايهاي مختلف در منطقه و رشد شهرنشيني از پد كلوپ

.   به ويژه در جوانان شهرنشين اين منطقه ايجاد كرده باشد،يهاي زندگي افراد منجر گشته و تغييرات هويت ها و شيوه  نگرشو
 دختران يت اجتماعي بر ابعاد مختلف هويراتينترنت چه تاثين است که استفاده از اي شود ايط مطرح مين شراي که در ايسوال

ساز رفتارهاي فردي و اجتماعي است مطالعه چندوچون اين  كه هويت اجتماعي، زمينهاز آنجا   گذاشته است؟يجوان بر جا
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تواند در جهت  گر ميي ديسازد و از سو هاي احتمالي را آشكار مي سو مسائل وآسيب کيتغييرات به ويژه در جوانان از 
 مورد گسترده در  نسبتاًي با وجود بحث ها،كهبه ويژه آن.   مفيد و موثر واقع شود،ريزي و رفع مشكالت و نيازهاي جوانان برنامه

ن ي اين رو شناخت علمياز ا.   استانجام شدهر تحوالت مذکور بر دختران جوان کمتر ي درباره تاثي جد یت، مطالعهيهو
 هين پس خواهد آمد در چهار بخش اراي که از ايمباحث.  ات را برطرف خواهد کردي موجود در ادبي هاي از کاستيموضوع برخ

 داده ها اختصاص يق و فنون گردآوريرد و بخش دوم به روش  تحقي گيق را در بر مي تحقيات نظريبخش اول ادب.   شوديم
 .  داردافته ها اختصاص ي مباحث و ي و بخش چهارم به جمع بند استه شدهي پژوهش ارايافته هايدر بخش سوم .  دارد

 
   و تحول فرهنگي  اطالعاتي جامعة

هاي اطالعات  يفنآور كه حول محور  ایفنآورانه اطالعاتي، مانوئل كاستلز به انقالب  یش جامعهيداي پيگدر خصوص چگون
انداز اجتماعي زندگي انسان را دگرگون ساخته و با سرعتي   چشم هاي پاياني قرن بيستم، كند كه در سال متمركز است اشاره مي

 .  )۲۸: ۱۳۸۰كاستلز،  (دهي مجدد بنيان مادي جامعه است شتابان در كار شكل
برد و معتقد است نام بردن از يك  را با احتياط و به صورت مشروط به كار مي»  اطالعاتي ه یجامع«ن همه، كاستلز مفهوم يبا ا
  یيا جامعه جامعه ی اطالعاتیسخن گفتن از .  هاي اجتماعي نيست  اطالعاتي به معناي همگوني جهاني همة شكله یجامع

داري هستند و از سوي   اين جامعه در شكل كنوني خود، سرمايهياز يك سو اعضا :ات به دو شرط نيازمند استمتكي براطالع
بدين معني اگرچه ژاپن، اسپانيا، چين، برزيل و .  ديگر تنوع و چندگونگي فرهنگي و نهادي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد

هويت خويش را در ديگ جوشان و  جهان گسترده و «آيند اما  مار مي جوامع اطالعاتي به شءاياالت متحده آمريكا همگي جز
داري اگرچه به  به نظر كاستلز سرمايه.  )۴۸: ۱۳۸۰کاستلز، (»دهند داري متكي به اطالعات از دست نمي ساز سرمايه همسان

فقيتي كسب نكرده و براي ساز عمل كرده اما واقعيت اين است كه در اين كار خود مو گستر و همسان مثابه ديگ جوشان جهان
و هركدام هويتي هستند آيند اما با يكديگر متفاوت  داري به حساب مي  كشورهاي سرمايهءمثال اگرچه ژاپن و آمريكا هر دو جز

 شبکه  ی دهد جامعهيح مي، ترجي اطالعات ی اصطالح جامعهين کاستلز به جايبنابرا.   و منحصر به فرد دارندیمتمايز از ديگر
 .  به کار ببرد را ١يا

شده با اختراع بزرگ حروف الفبا » ٢شاهراه اطالعاتي« را كه منجر به ايجاد و اختراع فنآورانه، كاستلز دگرگوني يخيبه لحاظ تار
داند و معتقد است براي نخستين بار در تاريخ رسانه، اَبرمتن يا فرازباني شكل گرفته   سال پيش از ميالد مشابه مي۷۰۰در يونان 

اين .  سازد يكپارچه مي، ديداري و شنيداري ارتباطات انساني را در چارچوب يك سيستم  شفاهي،  هاي مكتوب، كه شيوهاست 
سازي متن، تصوير و صدا در يك سيستم و شبكة جهاني،   به دليل قابليت يكپارچه نام دارد،» شاهراه اطالعاتي«پديده كه 

دهي  اي در شكل كننده دين ساخته است و از آنجا كه ارتباطات نقش تعيينهاي بنيا ماهيت ارتباطات را دستخوش دگرگوني
: همان (گذراند هاي بنيادي ديگري را از سر مي  جديد، دگرگوني یفنآورانههاي  فرهنگ دارد، فرهنگ نيز به تبع دگرگوني

۳۸۳(  . 
.  هاست ن مبتني بر آن، دگرگوني فرهنگهاي اطالعات و ارتباطات نوي يفنآوردر نظر كاستلز يكي از پيامدهاي مهم گسترش 

 .  )۳۸۴: همان (هاي اطالعاتي، فرهنگ نويني در حال ظهور است جاد و گسترش شاهراهين رو در اثر اياز ا
اندازهاي تحول اجتماعي  كند كه در آن كيفيت زندگي همانند چشم  ميياي معرف  اطالعاتي را جامعهه ی جامعويليام مارتين،
اي، استانداردهاي  در چنين جامعه.  برداري از آن وابسته است ي به ميزان روبه تزايدي به اطالعات و بهرهو توسعه اقتصاد

هايي قرار گرفته كه در  الشعاع پيشرفت  كامالً محسوسي تحتِ زندگي، الگوهاي كار و فراغت، نظام آموزشي و بازار كار به گونه
 .  )۲۰-۲۱: ۱۳۸۰  ي،محسن (ها روي داده است قلمرو اطالعات و دانش

 اطالعات و ارتباطات در جهان روي داده و زندگي همة  ی کند كه در زمينهياد مين رابطه، جان فيدر از انقالبي يدر هم
 که مبتني و متكي بر رايانه و داراي آثار گسترده اقتصادي، يانقالب.  تأثير قرار داده است هاي روي كره زمين را تحت انسان
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شود و   اطالعات را به كااليي تجاري و سودآور بدل كرده كه تملك آن باعث قدرت مي،يعني از سويي.  ي استسياسي و فرهنگ
 .  )۴-۵: ۱۳۸۰فيدر، (گذارد ها برجاي مي  اثرات ماندگاري بر شخصيت و هويت انسان،گري دياز سو

 يهاي اطالعاتي مبتني است به دست م يورآ وسيع فن که بر نوآوري»  اطالعاتي یجامعه« از يف مشابهيعرتفرانک وبستر 
هاي اطالعاتي،  وريآ علمي در پردازش، ذخيره و انتقال اطالعات، كاربرد فن  نخست در اثر موفقيت یوهله به نظر او در.  دهد

.  ست گوشه و كنارهاي جوامع و غالب نقاط كره زمين گسترش يافته و استفاده از كامپيوترها همگاني شده اه یتقريباً به هم
 منجر شده كه مردم ، اطالعات در سطح جامعه ی مخابرات صورت گرفته و به توزيع گسترده یسپس تحول ديگري در زمينه

 ،به عبارت ديگر مخابرات.  دهد گيري از اطالعات قرار مي هاي اطالعاتي و در معرض بهره ه بيشتر در بزرگراه چجهان را هر
.  شوند ست كه كامپيوترهاي موجود در سراسر جهان به يكديگر متصل و مرتبط ميكامپيوتري شده است و اين بدان معني ا

ترين نقاط دنيا به شرط  اين روند كه اكنون به وقوع پيوسته، اين امكان را به افراد داده است كه با كمترين هزينه و در دوردست
آثار فرهنگي اين .  ن امكان حضور داشته باشنداين كه برق و مخابرات داشته باشند، به بزرگراه اطالعاتي دسترسي و در آ

هاي متعدد اينترنتي،  هاي مختلف راديويي و تلويزيوني، سايت كانال.  توان مشاهده كرد وضعيت را در جاها و موارد مختلف مي
يرات فرهنگي  همگي نشان از تأث،هاي متنوع هاي ديواري و تبليغاتي، مجالت و كتاب  جمعي و مطبوعات، آگهيه یهزاران رسان

پوشيم، سبك آرايش مو و صورت،  هايي كه مي شود، بلكه لباس اما اين تأثيرات به آنها محدود نمي.  دارند جامعه ی اطالعاتی
فرهنگ معاصر به شكلي عجيب و .   قابل ذكر است،خوريم، آداب معاشرت و معماري منازل نيز در همين زمينه غذاهايي كه مي

: ۱۳۸۲وبستر،  (كند هاي ديگر را در خود نهفته دارد و از آنها استفاده مي اي قبل از خود و فرهنگه  اطالعات و ارزش،غريب
۵۲-۱۱(  . 

ر ياي و اطالعات ديجيتالي و تاث هاي ماهواره آوري پردازان انتقادي به ظهور فن ترين نظريه يورگن هابرماس به عنوان يكي از مهم
ترين بعد اين جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد بوده اما در  ، اگرچه مهميبه نظر و.  تد کرده اسيشدن تاک  جهانيفرآيندآن در 
وي معتقد است .  ها را به دنبال داشته است هاي فرهنگي نيز گرايش به توليدات فرهنگي خاص نوعي همساني در فرهنگ عرصه

كند بلكه حتي در غرب نيز معنادارترين  يهاي دور تحميل م كه فرهنگ كااليي شده آمريكايي نه تنها خود را بر سرزمين
 .  )۱۰۲: ۱۳۸۴هابرماس،  (هاي محلي را سست بنيان كرده است دارترين سنت ها را كمرنگ و ريشه تفاوت
 عمومي  ی به چگونگي پيدايش حوزه عمومي  یدگرگوني ساختاري حوزهعنوان با ن هابرماس در اثر معروف خود يهمچن

هاي جمعي و نهادهاي   مركزي حوزه عمومي است و رسانهه ی هست،ده كه اطالعاتکرخته و اظهار داري پردا در جوامع سرمايه
هاي   بنگاه یگرايانه هاي فايده  غلبه انديشه،اما در اواخر سده بيستم.  اند اطالعاتي در ايجاد و گسترش اين حوزه نقش داشته

» حوزه عمومي«سازي، سبب نابودي  شدن اقتصاد و خصوصي المللي، جهاني هاي بين شدن حاكميت قدرت قطبي اقتصادي و يك
اي در سطح جامعه رواج   توده ی بخشي از اطالعات از دسترس عموم خارج شده و نوعي فرهنگ كااليي شده،درنتيجه.  شد

كند   ميبيند و سعي  رفع اين معضل را درگرو گسترش عقالنيت ارتباطي و تضعيف عقالنيت ابزاري مي،هابرماس.  افته استي
حلي براي گسترش كنش ارتباطي در سطح جامعه رواج دهد چرا كه در مسير كنش ارتباطي است كه هويت و  كه نظريه و راه

ساز  اي يكسان گيرد و آنها را از نفوذ فرهنگ توده شدگي فاصله مي ءبودگي و مسخ گيرد و از حالت شي نگرش انساني شكل مي
 .  )۱۸۰: ۱۳۸۲وبستر،  (آورد بيرون مي

 
 هويت

ترين عامل  شناسي كه ايجاد هويت را مهم اولين روان.  شناختي قابل بحث است هويت از دو ديدگاه روانشناختي و جامعه
پيشرفت شخصي در دوره نوجواني دانسته و آن را گامي حياتي در جهت نيل به حياتي شادمانه و مولد معرفي كرده اريك 

  یهاي انساني در دوران بزرگسالي به نحوه ت در زندگي و دستيابي به اهداف و آرماناز نظر اريكسون موفقي.  اريكسون است
ها،   ارزش فرد در دوران نوجواني و جواني،.  دهد  در دوران نوجواني و جواني روي ميبیشترگيري هويت وابسته است كه  شكل

 مناسب به يحل و پاسخ ها وجوي راه برد و در جست  موردقبول خانواده و جامعه را زير سوال مييها و هنجارها باورها، داوري
 اجتماعي در دوران كودكي، امكان حل تعارضات رواني و اجتماعي  و رشد روانيفرآيندآميز  نتايج موفقيت.  پردازد كندوكاو مي
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و انسجام هويتي » گيري هويت شكل «فرآيند ،لذا در مقابل آشفتگي و بحران هويت.  دهد را در مراحل بعدي زندگي به فرد مي
 .  )۷۴: ۱۳۷۹آبادي،  لطف (قرار دارد

هاي  وريآهاي نوين مانند فن كند كه از نظر تاثيري كه مولفه بندي مي جيمز مارسيا هويت نوجوانان را در چهار وضعيت دسته
 : بخش است  اي بر تحول هويتي دارد، الهام جديد رسانه

هاي مختلف به   و كشفي كه از قبل در مورد بديلمطالعه و تحليلتوجه به در اين وضعيت، فرد با : دستيابي به هويت) الف
رو  از اين.  شود  متعهد مي، آنها را انتخاب كرده،هايي كه خود ها و هدف عمل آورده، به يك مجموعه روشن و نظم يافته از ارزش

 .  كند  است كه طي مي در طول زمان و آگاه از راهيي نسبيهمانندي و ثبات داراي احساس سالمت رواني، 
ها و  اند تكليف خود را نسبت به آرمان افرادي كه در اين وضعيت قرار دارند به نظر مارسيا هنوز نتوانسته: تعليق هويت) ب

ها و  اين افراد اميد دارند بتوانند ارزش.  آوري اطالعات مشغول هستند هاي جامعه روشن كنند و به جستجوگري و جمع ارزش
 .  ا شناسايي كنند كه در زندگي راهنماي آنان باشدهنجارهايي ر

وجويي براي  هايي معتقد است كه در گذشته هيچ تالش يا جست ها و آرمان در اين وضعيت فرد به ارزش: توقف هويت) پ
ه عنوان هاي مرجع به او معرفي شده يا ب شناسايي يا كشف آنها نكرده و عمل به آنها صرفاً از آن روي است كه از سوي گروه

گيري هويت هيچ  شده دارد و خودش در شكل تعيين لذا فرد در اين وضعيت هويتي از پيش.  تكليف به او تحميل شده است
 .  نقشي نداشته و صرفاً تماشاگري منفعل بوده است

ندگي خود گيري روشني در ز اند معموالً جهت افرادي كه در اين وضعيت قرار گرفته: پراكندگي و عدم انسجام هويت) ت
انفعال و انزواي اين گروه .  آورند اند و نه كوششي براي نيل به آن به عمل مي ها و باورهاي معيني رسيده آنها نه به ارزش.  ندارند

ها كاري بسيار دشوار  ها و آرمان اي روشن و منسجم از ارزش كنند تالش براي دستيابي به مجموعه به اين علت است كه فكر مي
 .  )۷۸-۸۱: ۱۳۷۹  آبادي، لطف(آيند  از عهده آن برنمياست و آنها 

نظر از عوامل فردي و شخصيتي به عوامل  گيري هويت، صرف  شكلفرآيندچنين   هويت و همی مسئلهچگونگي برخورد فرد با 
هاي  نجارها و شيوهها، ه ها، ارزش  اي كه نوجوان با انبوهي از اطالعات، آرمانهبراي مثال در جامع.  اجتماعي نيز بستگي دارد

در اين دوران .  هاي دستيابي به هويت يا توقف هويت قرار گرفت توان در وضعيت مختلف زندگي روبرو است به سادگي نمي
به عبارت ديگر ممكن است وضعيت .  هاي مختلف باشد ها و آرمان ها، ارزش  تركيبي از فرهنگيهويت فرد ممكن است دارا

 .  از زندگي فرد را دربرگيرد و چه بسا فرد را دچار بحران هويت يا عدم انسجام هويت نمايدزمان بيشتري » تعليق هويت«
وجو و  به ويژه در جوامع جهان سوم كه امكان جست.   در مورد دختران و هويت جنسيتي آنها نيز صادق استمسئلهاين 

.  مانند شده متوقف مي تعيين عموالً در هويتي از پيشها و هنجارها براي دختران بسيار اندك است و آنان م تحقيق در مورد ارزش
هاي  اما شرايط اجتماعي، امكان تحصيل براي دختران، بزرگ شدن شهرها و دگرگوني خانواده و روابط خانوادگي به ويژه رسانه

هاي  هويتجمعي، دختران جوان را نسبت به توقف در وضعيت هويتي خويش معترض ساخته و در جهت بازتعريف و بازسازي 
» تعليق هويت«كنند كه مارسيا از آن به عنوان   دوراني را تجربه مي، شماري از اين دختران،درنتيجه.  تحميلي فعال كرده است

هاي  افزايش طالق و آمار دختران فراري، افزايش ميزان دختران دانشجو و تقاضا براي حضور در صحنه.  سخن گفته است
 .  س نابرابري و تبعيض در آنان را بايد در اين راستا ارزيابي كردمختلف اجتماعي و پيدايش احسا

گيري آن را   هويت و شكلمسئلهها   بيش از ديگر ديدگاه، كنش متقابل نمادين یشناختي، نظريه هاي جامعه در ميان ديدگاه
طور خاص در جريان روابط متقابل با براساس اين ديدگاه، معناها به طور كلي و هويت به .   قرار داده استمطالعه و تحليلمورد 

.   دهديه مي هويت ارا ی در زمينهيعي نظريات بد، اين ديدگاه یپرداز برجسته  نظريه،جرج هربرت ميد.  گيرد ديگران شكل مي
شمارد  هايي كه فرد براي خود برمي  ويژگي یاگر بپذيريم كه هويت پاسخي است به پرسش من كيستم؟ به نظر ميد مجموعه

 هويت فرد يا تصور ،با يادگيري زبان و در مراحل مختلف اجتماعي شدن.  گيرد عامل با ديگران و در سطح جامعه شكل ميدر ت
 .  )۲۷۹: ۱۳۷۷ريتزر،  (شود گيرد و ساخته مي او درباره خودش شكل مي

تماعي و با دروني شدن در جريان تعامل اج) Self (»خود« شاخص ديگر اين ديدگاه، معتقد است كه   ی چهره،مانفرد كان
.  ديگراني كه فرد با آنها تعامل يا به نحوي از آنها آگاهي دارد.  گيرد ديگران نسبت به خود شكل مي) Attitude (»هاي نگرش«
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اي من   آزمون بيست جمله،كند و براي شناخت هويت ها و انتظارات ديگران تعريف مي اي از نگرش  را مجموعه، خود،كان
 .  )۹۱: ۱۳۸۰دوران،  (سازد  ميكيستم را مطرح

هاي  پاسخ.  اجتماعي تقسيم كرد توان به دو گروه اجتماعي و نيمه را مي» من كيستم«هاي پرسش  كان بعدها دريافت كه پاسخ
.  شود كه براي ديگران آشكار است و شامل مواردي مثل طبقه، جنسيت و تعلق مذهبي است هايي مربوط مي اجتماعي به هويت

مانند .  شوند تر تلقي مي هايي است كه در تشخيص هويت خصوصي اجتماعي شامل آن دسته از پاسخ هاي نيمه خاما پاس
 افراد ابتدا به هويت اجتماعي و سپس به هويت نيمه ،براساس نظر كان.  بيني و نظير آن ش خوشحالي يا غمگيني، بدبيني يا خو

اجتماعي است زيرا افراد معموالً خودشان را در  تر از هويت نيمه اعي آسانكنند و احتماالً تشخيص هويت اجتم اجتماعي فكر مي
 .  )۹۲: همان (شناسند تماس با ديگران مي

توان از يك  ريچارد جنكينز با الهام از ميد، گافمن و بارث ، معتقد است براي درك و فهم هويت فردي و هويت اجتماعي، مي
است كه پيوسته با يكديگر در » دروني«و » بيروني« هويت داراي دو وجه ،ر اين الگود.  شناسي واحد استفاده كرد الگوي هويت

سازد و هويت  ها نمايان مي بندي هويت فردي مبتني بر تفاوت و تمايز ميان افراد است و جايگاه فرد را در رده.  اند تعامل
 اطالق ،كند  گروه يا رده اجتماعي از خودش ميدهنده تشابهات است و به تعريفي كه فرد براساس تعلق به يك اجتماعي نشان

به اعتقاد جنكينز تعاملي .  گيرد هاي اجتماعي فرد تأثير مي با اين حال هويت فردي به شدت از هويت يا هويت.  شود مي
گر در  شرط الزم براي زندگي اجتماعي است و از سويي دي،از سويي هويت.  دوسويه ميان هويت و زندگي اجتماعي جريان دارد

 .  )۱۵: ۱۳۸۱جنكينز،  (شود كند و بازسازي مي گيرد، تغيير مي جريان زندگي اجتماعي شكل مي
برداشتي كه .  داند مي» خودش«ل هويت تاكيد كرده و هويت را آگاهي فرد نسبت به ی گيدنز بر نقش فرد در تشكيآنتون

برداشت از هويت هم ابعاد اجتماعي و هم ابعاد فردي لحاظ در اين .  گيدنز از هويت دارد به برداشت كان از هويت نزديك است
 پويا و متغير هويت  گيري و بازسازي هويت دارد و بر جنبه شده اما بر بعد فردي و نقشي كه خود فرد در دنياي مدرن در شكل

جه و تحليل قرار داده هاي هويتي را در دوران جديد مورد تو هاي روانشناختي و چالش گيدنز جنبه.  تاكيد بيشتري شده است
هاي جديدي كه دائماً هم در حال تغيير است ويژگي دوران جديد و  است و بازانديشي در هويت را در پرتو معيارها و ارزش

 .  )۱۳۷۸گيدنز،  (داند  ارتباطاتي و جهاني شدن اقتصادي و فرهنگي مي هاي اطالعاتي، يفنآور گسترش  ینتيجه
 : :هاي هويت را به شرح زير خالصه كرد ان ويژگيتو با توجه به مطالب فوق مي

دهدكه براي  سازي به فرد امكان مي  هويتفرآيند.   نوعي خودشناسي در ارتباط با ديگران است،هويت اجتماعي
در واقع، هويت از نيازهاي .  كننده پيدا كند هاي بنيادي معطوف به كيستي و چيستي خود پاسخي مناسب و قانع پرسش

دهد تا با ديگران به صورتي معنادار و پايدار  نياز هرگونه زندگي اجتماعي است كه به فرد امكان مي ان و پيشرواني انس
اي ذاتي نيست بلكه تاريخي و وابسته به موقعيت و محصول كنش اجتماعي   پديده،حال، هويت بااين.  ارتباط برقرار كند

 .   همراه است،ت با نوعي ثبات شخصيتي و دوام نسبي گريزان اس،كه هويت از انسداد و ثبات درحالي.  است
 

  :براي مفهوم هويت اجتماعي ابعاد متفاوتي ذكر شده از جمله
سنگ بناي هويت ديني تعهد و .  شود كند اطالق مي  انسان با دين و نسبتي كه با آن پيدا ميی  هويت ديني كه به رابطه-

 .  )۹۵: ۱۳۷۴شرفي،  (پايبندي است
ترين دستاوردهاي هويت ديني پاسخ دادن  مهم.   ديني استه یدهنده احساس تعلق و تعهد به دين و جامع نشانهويت ديني 

 .  )۹۹-۱۰۲: ۱۳۷۴شرفي،  (هاي بنيادي، جهت بخشيدن به زندگي، وحدت اعتقادي و معنا بخشيدن به جهان است به پرسش
داشتن .  رديگ ياما تنها افراد شاغل وعمدتاً مردان را در بر مگيرد  هاي اجتماعي مهم را دربرمي  هويت شغلي يكي از هويت-

شغل .  كند دهد و به ايجاد حس ايمني و هويت باثبات كمك مي نفس را افزايش مي  عزت،شغلي كه ارزش اجتماعي داشته باشد
دود زيادي به آن بستگي وري مادي، منزلت، قدرت و نفوذ اجتماعي تا ح از آن جهت در زندگي اجتماعي فرد مهم است كه بهره

 .  دارد
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هاي شخصيتي و سبك  ويژگي.  شود هاي مرجع يعني والدين و خانواده مربوط مي ترين گروه  هويت خانوادگي به يكي از مهم-
 هويت فرد در كودكي و نوجواني شكل ه یگذارد و بدن زندگي والدين بر روي هويت شخصي و اجتماعي فرد به شدت تاثير مي

 .  )۲۳۷: ۱۳۷۷نژاد،  وابين (گيرد مي
عوامل متعددي در ايجاد و .  توان تعيين نسبت ميان جوان و خانواده و ميزان تعلق او به خانواده دانست هويت خانوادگي را مي

ژه ي خانواده به ويتقويت هويت خانوادگي نقش دارند از جمله مقبوليت، تكريم منزلت، تبادل عاطفي، مشورت و تفاهم با اعضا
 .  )۶۳: ۱۳۷۴شرفي،  (نيالدبا و
.  شناسي اتفاق نظر وجود ندارد هاي قومي در جامعه  مسائل مربوط به هويت قومي و گروهمطالعه و تحليلدر :  هويت قومي-

گرايي شش ويژگي براي قوميت وجود دارد كه شامل وابستگي خوني و نژاد، زبان، سرزمين، مذهب و  براساس ديدگاه كنش
توان باورهاي مشترك و احساس تعلق براساس   هويت قومي را مي،درنهايت.  )۴۷: ۱۳۷۹احمدي،  (رسوم مشترك است

براساس اين موارد نوعي احساس تعلق در فرد نسبت به .  هاي خوني، نژادي، زباني، سرزميني و خويشاوندي دانست وابستگي
 .   رفتار شخص باشد یدهكنن تواند تعيين آيد كه مي عناصر و نهادهاي مشترك آن قوم به وجود مي

 :اگر بخواهيم مباحث نظري را خالصه كنيم موارد زير قابل ذكرند
حضور انسان در .   ذهن انسان امروزي را به خود مشغول داشته است، هويت بيش از هر عصري یمسئله در دوران معاصر -

سازي سنتي را با دشواري و   سنتي و هويتهاي  اطالعاتي، هويت یهاي اطالعاتي و دسترسي او به امكانات جامعه شاهراه
 .  رو ساخته است اي روبه هاي عمده چالش

اي را  هاي خاص و سبك زندگي ويژه كند كه هركدام ارزش  در جوامع امروزي، فرد با مراجع مختلف و متنوعي برخورد مي-
 .  اند پذير شده مليت به شدت نفوذاز سوي ديگر تمامي مرزهاي هويتي مثل خانواده، محله، قوميت و .  كند ترويج مي

عالوه بر اين گسترش فضاي اجتماعي و عام .   در دنياي كنوني، خانواده اقتدار و مرجعيت گذشته خود را از دست داده است-
هايي منسجم و  تنيدگي جهان، موجب شده كه نوجوانان و جوانان امروزي در انتخاب هويت شدن بسياري از امور خاص و درهم

 آرام فرآيندخورد  لذا آنچه به چشم مي.  ه با مشكل و حتي بحران مواجه شوند و هويت آنها دچار چندپارگي و انشقاق گردديگان
هاي هويتي و به همان نسبت  و پيوسته انتقال هويت از نسلي به نسل ديگر نيست بلكه در دنياي كنوني بيشتر شاهد بحران

 .  هاي هويتي هستيم بازسازي
نه ي زمي اطالعاتي هافنآوري و ي عموميو گسترش رسانه ها  دوران معاصري و فرهنگي، اجتماعيهاي اقتصاد  دگرگوني-

 .   کاسته استيابيت ي هوي سنتير کانال هايد آورده است و از تاثيت را در دختران و زنان پديف هويها و بازتعر  ارزشيدگرگون
 ارتباط وجود ، اطالعاتي و هويت دخترانع ی ميان استفاده از امكانات جامعتوان ادعا كرد كه  با توجه به مطالب ياد شده مي-

 هويت و معنا و  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي به ويژه كامپيوتر، اينترنت و ماهواره، يفنآوربدين معني كه با ظهور و گسترش .  دارد
 .  اي متغير و سيال و چندپاره تبديل شده است پديدهاي نسبتاً پايدار و منسجم به  مبناي آن دچار تغيير شده است و از پديده

 : توان خالصه  کرديل مي ذين موارد را در مدل نظريا
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در .  رود  اجزاي آن كاري است بس دشوار كه از حد يك تحقيق فراتر ميهمه یشايان ذكر است كه آزمون اين مدل نظري و 
 مباحث نظري مطرح شده در اين فصل برگرفته شده و در اين تحقيق صرفاً آن بخش از مدل مورد همهحقيقت مدل فوق از 

 .  گيرد كه ناظر بر تاثير اينترنت بر هويت اجتماعي است آزمون قرار مي
 
 يشناس روش

اطالعات    يروآ گرديش و فنون پرسشنامه و مصاحبه برايمايق از روش پيت تحقيوهش با توجه به هدف و ماهپژدر اين 
 .  استفاده شده است

، ي، مذهبيقوم (يت اجتماعينترنت بر هوين پژوهش آن است که استفاده از اي در اي فرض اساس،يات نظريبا توجه به ادب
 .  ر دارديدختران جوان تاث)يت شخصي و هويخانوادگ

 :پردازيم  آنها ميدر زير بهف دارند که ياز به تعري مورد استفاده نيم و شاخص هاي از مفاهيبرخ
 

هريك از اين ابعاد را با .   اين پژوهش داراي ابعاد خانوادگي، قومي، شخصي و ديني است ی متغير وابسته هويت اجتماعي
 .  ايم اي و عمدتاً با طيف ليكرت مورد سنجش قرار داده هاي چندگويه شاخص

ن و خانواده دانست كه نوع پيوند و ميزان تعلق او به توان تعيين نسبت ميان جوا هويت خانوادگي را مي: هويت خانوادگي
 .  )۶۳: ۱۳۸۱شرفي،  (دهد خانواده را نشان مي

 »كامالً مخالف«تا  «كامالً موافق«هايي از  اين مفهوم را با سوالي كه در قالب طيف ليكرت مطرح شده و داراي ده گويه و پاسخ
رد به خانواده و برجستگي هويت خانوادگي به صورت كمي و در قالب يك بوده مورد سنجش قرار داده و درنهايت ميزان تعلق ف

 .  عدد به دست آمده است

 هاي اطالعاتيتكنولوژي

 ماهواره كامپيوتر اينترنت

نفوذپذيري مرزهاي هويت  يابيتعداد مراجع هويتگسترش فضاي اجتماعي

 چالش هاي هويتي

 ف هويت يباز تعر

نيشي پيف هويت هايتضع

 هاي اطالعاتي    فنآور

 رهماهوا كامپيوتر اينترنت

نفوذپذيري مرزهاي هويت  يابيتعدد مراجع هويتگسترش فضاي اجتماعي

 بحران هويت

 هويت جديد

   هاف هويتيتضع
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شود كه عاليق  هويت قومي به باورهاي مشترك و وابستگي خوني، نژادي، سرزميني و يا خويشاوندي اطالق مي: هويت قومي
اي  گويه هوم نيز توسط طيف ليكرت و با سوالي دهاين مف.  كند مشترك و پيوندهاي اجتماعي بين اعضاي يك قوم ايجاد مي

 .  مورد سنجش قرار گرفته است
شود كه در جريان اجتماعي شدن و در  ف و برداشت شخص از خودش اطالق مييهويت شخصي به تعر: هويت شخصي

گيرد و   شكل ميهاي اجتماعي مهم است كه در كودكي شود، هويت شخصي يكي از هويت  تعامل با ديگران ايجاد ميفرآيند
هاي فردي و من فاعلي در آن تاثير دارد ولي بخش زيادي از آن تحت تأثير محيط، شرايط اجتماعي و به ويژه  اگرچه ويژگي

هويت شخصي بازتابي از زندگي روزمره و تجربيات شخصي فرد در اجتماع است و نحوه .  شود ا بازسازي مييخانواده ساخته و 
 .  سازد افراد ديگر را مشخص ميبرخورد و ارتباط او با 

گيري کرده و بدين وسيله برداشت و تعريف فرد را از  اي اندازه گويه هويت شخصي را با مقياس ليكرت و توسط يك سوال ده
 م يخودش به صورت متغيري كمي درآورده ا

ي جمعي »ما«ي است كه با هويت مذهبي به عنوان يكي از ابعاد هويت اجتماعي، متضمن سطحي از ديندار: هويت مذهبي
دهندة احساس تعلق به جامعه ديني و احساس تعهد به  درواقع هويت ديني نشان.  يا همان اجتماع ديني يا امت مقارن است

اي مورد سنجش قرار گرفته  اين متغير نيز توسط طيف ليكرت و با شاخصي چندگويه.  )۱۹۴: ۱۳۸۳ساز قمي،  چيت (دين است
 .  است

.   متغير مستقل اين تحقيق هستند كه عمدتاً شامل كامپيوتر، ماهواره و اينترنت هستند اطالعاتي و ارتباطيهاي يفنآور
اين .  هاي مهم آن است هاي اطالعاتي هستند كه اينترنت يكي از نمونه ها، بزرگراه يفنآورترين محور اين  اما درحقيقت مهم

كند كه داراي عناصر تازه و فاقد مرزهاي جغرافيايي، سياسي و حتي   ميها ايجاد وسيله فضايي مجازي براي ارتباط انسان
هاي  هاي تلويزيوني، برنامه ماهواره يكي ديگر از وسايل ارتباطي جديد است و ماهواره.  )۲۰: ۱۳۸۰محسني،  (جنسيتي است

ها را روي طول  ند و سپس آن برنامهكن هاي زميني دريافت مي تلويزيوني و راديويي را به شكل امواج راديويي از طريق پايگاه
 .  كنند موج معين پخش مي

هاي جسمي و فكري بااليي براي  اند، از امكانات و توانايي جوانان كساني هستند كه دوره كودكي را پشت سر گذاشته: جوان
 .  ايم رفته سالگي درنظر گ۳۰ تا ۱۵ دوره جواني را از سن ،در تحقيق حاضر.  مندند رسيدن به اهداف خود بهره

هايي كه فرد در مراكز آموزشي رسمي تحصيل كرده است و شامل چهار سطح متوسطه،  عبارت است از ميزان سال: تحصيالت
 .  شود ليسانس و باالتر مي ديپلم، ليسانس و فوق فوق

 
سال قرار  ۱۵-۲۹ در سنين ۱۳۸۴ه دختران و زنان سنندجي بوده كه در سال هماين پژوهش شامل  ي آماري  جامعه
 نفر ۲۲۴۸۲ ساله شهر سنندج ۱۵-۲۹ جمعيت زنان ساكن ۱۳۸۲براساس سالنامه آماري استان كردستان در سال .  اند داشته
از آنجا كه در نظر داشتيم دو گروه از دختران سنندجي را كه به لحاظ .  )۱۳۸۲: سالنامه آماري استان كردستان (است بوده

 آن باهم تفاوت دارند مطالعه و با يكديگر مقايسه كنيم و بدين وسيله تاثير يا عدم تاثير اين دسترسي به اينترنت و استفاده از
گيري را در اختيار نداشتيم به جاي   را بر هويت آنها بسنجيم و از طرف ديگر  چارچوب نمونهي و اطالعاتي مهم ارتباط یلهيوس

هاي مختلف  در طبقه ي آماري  جامعهاره تعداد يا نسبت اعضاي كه مستلزم دانش و آگاهي درب (اي گيري تصادفي طبقه نمونه
هاي غيراحتمالي است و زماني به كار  گيري اي از نمونه گيري سهميه نمونه.  اي استفاده كرديم گيري سهميه از نمونه) است
 طالعه در دست نداشته باشيمها در جامعه مورد م گيري موجود نباشد و آمار دقيقي از نسبت زيرگروه رود كه چارچوب نمونه مي

 .  )۸۵: ۱۳۷۶دواس، (
براي باالبردن .   نفر انتخاب شد۳۶۰اي معادل  با استفاده از فرمول كوكران نمونه)  نفر۲۲۴۸۲ (فوق، آماري ي  جامعهان ياز م

و گروه مساوي از  نفر درنظر گرفته شد كه با توجه به هدف تحقيق به د۳۹۰ نمونه نهايي ،هاي ناقص دقت و جبران پرسشنامه
 .   کنند تقسيم شدي کنند و گروهي كه از آن استفاده نمي دارند و از اينترنت استفاده مينترنت دسترسيافرادي كه به ا
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به عبارت ديگر .   قرار گرفته استيها از طريق مراجعه به اساتيد دانشگاه و صاحبنظران مربوطه، مورد وارس اعتبار شاخص
 .  ارسي شده استبرمبناي اعتبار صوري و

اجرا كرده و )  نفر پاسخگو۳۰با  (آزمون گيري، ابتدا پرسشنامه را به صورت پيش براي وارسي دقت، روايي و ثبات ابزار اندازه
دهنده پايايي و قابليت اعتماد   درصد و نشان۷۰سپس ضرايب آلفاي كرونباخ را محاسبه كرديم كه در غالب موارد بيش از 

در اين .  ايم ها استفاده كرده هاي تحقيق از آزمون مقايسه ميانگين اي آزمون فرضيات و پاسخگويي به سوالبر.  پرسشنامه است
 آماري برحسب ی هاي اطالعاتي بر هويت دختران جوان، ابتدا دو نمونه از جامعه يفنآورپژوهش براي شناخت چندوچون تأثير 

  تفاوت دو گروه را محاسبه و tسپس با استفاده از آزمون .   كرديمدسترسي و استفاده يا عدم دسترسي به اينترنت انتخاب
 .  تحليل كرد ه ايم

 
  تحقيقيها افتهي -۳
 : شوديه مير ارايق در دو بخش زي تحقيها افتهي

  افراد نمونهي و اقتصادي اجتماعي هايژگيو) الف
 ۳۴ درصد پاسخگويان متاهل و ۶۶) امكانات موردنظرداراي امكانات و فاقد  (نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در هر دو گروه

به لحاظ وضعيت تحصيالت در ميان كساني كه به ماهواره و اينترنت دسترسي دارند افراد داراي .  اند درصد آنان مجرد بوده
 از ديپلم دارند و  درصد از افراد گروه فاقد اين امكانات تحصيالتي كمتر۹شود اما حدود  تر از ديپلم ديده نمي تحصيالت پايين

كنند به لحاظ سطح تحصيالت از ميانگين تحصيلي  در مجموع كساني كه از امكانات اطالعاتي و ارتباطي ياد شده استفاده مي
 .  باالتري برخوردارند

  توزيع نسبت پاسخگويان برحسب تحصيالت-۱جدول                                     
 تحصيالت  از اينترنت مندي و استفاده بهره

 خير بلي

 ابتدايي
 راهنمايي

 ديپلم
 فوق ديپلم

 ليسانس 
 ليسانس و باالتر فوق

- 
- 

۴۱ 
۸/۳۰ 
۱/۲۲ 
۲/۶ 

۱/۳ 
۶/۵ 

۶۰ 
۴/۱۵ 
۸/۱۲ 
۱/۳ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 
كنند بيشتر از ميان سطح تحصيالت  همچنين ميانگين سطح تحصيلي والدين افرادي كه از اينترنت و ماهواره استفاده مي

 درصد و باالتر از ۵/۳۷مند از امكانات موردنظر  ميزان اشتغال در مادران افراد بهره.  ين در افراد فاقد امكانات ياد شده استوالد
و بعد خانوار يا تعداد فرزندان در افراد استفاده کننده از اينترنت كمتر از افراد فاقد آن )  درصد۲۰ (بهره از آن مادران افراد بي

هاي  ايم كه دو گروه داراي وضعيت همساني باشند از اين رو نسبت حاظ توزيع سني و وضعيت شغلي سعي كردهبه ل.  بوده است
 .  هاي سني و شغلي مشابه و نزديك به يكديگر است دو گروه در رده
ت در گروه وتر داراي اتاق مستقل هستد در حالي كه اين نسبي درصد افراد داراي امكانات اينترنت و کامپ۴۰گذشته از اين 

 .   درصد است۳۰مقابل 
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  ميزان استفاده روزانه از كامپيوتر-۲جدول                                       
 درصد تراکمي  درصد فراواني ميزان استفاده روزانه از کامپيوتر

  ساعت۲کمتر از 
  ساعت۴ تا ۲
  ساعت۶ تا ۴
  ساعت۸ تا ۶
  ساعت۸شتر از يب

۵۱ 
۷۳ 
۴۴ 
۱۹ 
۸ 

۲/۲۶ 
۴/۳۷ 
۶/۲۲ 
۷/۹ 
۱/۴ 

۲/۲۶ 
۶/۶۳ 
۲/۸۶ 
۹/۹۵ 

۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۱۹۵ جمع

 
 ساعت و ۴ تا ۲ درصد پاسخگويان ۳۷ميزان استفاده روزانه از كامپيوتر در كساني كه داراي دسترسي به اينترنت هستند در 

 ساعت در روز از ۸نها بيش از  درصد آ۴ ساعت در روز و ۸ تا ۶ درصد اين افراد ۱۰.   ساعت است۲ درصد آنها كمتر از ۲۶در 
 .  كنند كامپيوتر استفاده مي

 
 ان بر حسب ميزان استفاده روزانه از اينترنتيع پاسخگوي توز-۳جدول      
  ي          درصد          درصد تراکميفراوان نترنتيزان استفاده روزانه از ايم

  ساعت۲کمتر از 
  ساعت۴ تا ۲
  ساعت۶ تا ۴
  ساعت۶شتر از يب

 جمع

۶۸ 
۸۰ 
۳۴ 
۱۳ 

۱۹۵ 

۹/۳۴ 
۴۱ 
۴/۱۷ 
۷/۶ 

۱۰۰ 

۹/۳۴ 
۹/۷۵ 
۲/۸۶ 

۱۰۰ 

 
 ساعت از ۲ درصد آنان نيز كمتر از ۳۵ ساعت و حدود ۴ تا ۲ درصد پاسخگويان در روز ۴۱به لحاظ ميزان استفاده از اينترنت، 

 ساعت در روز با ۶ است كه بيش از  درصد نيز مربوط به افرادي۷و حدود .  كنند اين وسيله ارتباطي و اطالعاتي استفاده مي
 .  كنند اينترنت كار مي

 
 ينترنتيان بر حسب داشتن دوست ايع پاسخگوي توز-۴جدول 

  ي          درصد          درصد تراکميفراوان ينترنتيداشتن دوست ا

 دارد
 ندارد
 جمع

۱۳۸ 
۵۷ 

۱۹۵ 

۸/۷۰ 
۲/۲۹ 

۱۰۰ 

۸/۷۰ 
۱۰۰ 

 
 ) :ي و شخصي، خانوادگي، قومينيدر ابعاد د (يت اجتماعينترنت و هوي از ا استفاده یبطها رمطالعه و تحليل) ب

پرسش مربوط به اين .  نترنت و هويت ديني رابطه معناداري وجود داردي دهد که  بين استفاده از ايل داده ها نشان مي تحل
گذارد يا خير؟ نتايج بدست   تأثير ميفرضيه اين بود كه آيا استفاده از اينترنت بر هويت ديني دختران جوان در شهر سنندج

 .  آمده به شرح زير است
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  در دو گروه مورد مطالعهينيت دي مربوط به هوين هايانگيسه مي آزمون مقا-۵ول دج
انحراف  ميانگين تعداد گروه مورد مطالعه

 استاندارد
ميانگين خطاي 

 استاندارد
 سطح معناداري

 ۰۰۱/۰ ۰۵۲۱۵/۰ ۷۲۸/۰ ۸۰۱/۲ ۱۹۵ استفاده از اينترنت

عدم استفاده از 
 اينترنت

۱۹۵ ۹۹۵/۲ ۵۳۹/۰ ۰۳۸۷/۰  

 
دار است و اين   دو گروه معنييها دهد كه تفاوت بين ميانگين  نشان مي۵ها در جدول شماره  نتايج آزمون مقايسه ميانگين

فاوت معناداري بين آنهايي كه از گذارد و ت بدان معني است كه استفاده از اينترنت بر هويت ديني دختران سنندجي تأثير مي
اين امر شايد به .  است عكوسحال اين رابطه م در عين.  كنند وجود دارد ي كه استفاده نميكنند و آنهاي اين امكانات استفاده مي

ها و درنهايت  هايي بيشتر رواج دارد كه اعتقادات و وابستگي اين دليل باشد كه استفاده آزاد از امكاناتي چون اينترنت در خانواده
گيرد و آن اين است كه   از عامل ديگري نيز سرچشمه ميمسئلهاما اين .  ها است تر از ديگر خانواده هويت ديني آنها ضعيف

ها و امكانات اطالعاتي و ارتباطاتي بيشتر  شود و اين رسانه چون در جامعه ما از اينترنت و ماهواره به صورت منطقي استفاده نمي
زاي آن كاهش تعلقات ديني و اخالقي در  هاي آسيب جو و فردگرايانه غربي هستند، يكي از جنبه نگر و لذت اديمروج فرهنگ م

 .  نوجوانان و جوانان است
  در دو گروه مورد مطالعهيت قومي مربوط به هوين هايانگيسه مي آزمون مقا-۶جدول 

انحراف  ميانگين تعداد گروه مورد مطالعه
 استاندارد

طاي ميانگين خ
 استاندارد

 سطح معناداري

 ۰۰۵/۰ ۰۸۲۱/۰ ۱۴۹/۱ ۲۲/۳ ۱۹۵ استفاده از اينترنت

عدم استفاده از 
 اينترنت

۱۹۵ ۴۷/۳ ۴۶۶/۰ ۰۳۳۴/۰  

 
ها در متغير هويت قومي، وجود تفاوتي معنادار ميان دو گروه برخوردار از اين   در خصوص مقايسه ميانگين۶نتايج جدول

تر از  كنند ضعيف دهد بدين معنا كه هويت قومي كساني كه از اينترنت استفاده مي ت را نشان ميامكانات و فاقد اين امكانا
سازي فرهنگ كشورهاي جهان سوم با  اين نتيجه با آنچه در زمينه همسان.  كنند كساني است كه از اين وسيله استفاده نمي

  سازان اين تكنولوژي فرستندگان و برنامه دكنندگان و پياماز آنجا كه ايجا.  گيرد نيز همخواني دارد كشورهاي غربي صورت مي
هاي پرمخاطب آنها  ها و سايت يافته غربي هستند تعجبي هم ندارد كه انبوه فيلم ارتباطي و اطالعاتي عمدتاً كشورهاي توسعه
هاي اخير در  در سالن حال يبا ا.  تأثير قرار داده و تضعيف نمايد كننده را تحت هويت فرهنگي و قومي كشورهاي مصرف

هاي قومي در اينترنت و  خورد كه نشانه از ظهور و احياي هويت  به چشم مي هايي در برابر اين جريان هاي گفتگو مقاومت اتاق
 .  ماهواره است

 ر؟ معناداري وجود دارد يا خيي م آن بود كه آيا بين استفاده از اينترنت و هويت خانوادگي رابطهی سو سوال ما در فرضيه
 

  در دو گروه مورد مطالعهيت خانوادگي مربوط به هوين هايانگيسه مي آزمون مقا-۷جدول 
انحراف  ميانگين تعداد گروه مورد مطالعه

 استاندارد
ميانگين خطاي 

 استاندارد
 سطح معناداري

 ۰۰/۰ ۰۵۳۵/۰ ۷۴۷/۰ ۷۱۴/۲ ۱۹۵ استفاده از اينترنت

عدم استفاده از 
 اينترنت

۱۹۵ ۰۱۷/۳ ۵۴۳/۰ ۰۳۸۸/۰  
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يعني .  كنند كنندگان از اينترنت و گروهي است كه از اينترنت استفاده نمي نتايج حاكي از وجود تفاوت معنادار ميان استفاده
كنند وقت كمتري را با  معموالً جواناني كه از اينترنت استفاده مي.  تري از گروه دوم دارند گروه اول هويت خانوادگي ضعيف

از طرف .  شود ذرانند و درنتيجه تعلقات و ارتباطات عاطفي آنها با اعضاي خانواده و به ويژه با والدين كمتر ميگ افراد خانواده مي
 شوند و ي محسوب مي و سنتيمين که عمدتا نسل قدينترنت با ارزشها و انتظارات والدي ايت هاي از مطالب و سايگر بخشيد

 ين نسلينترنت شکاف بيدر واقع ا.   داردي هستند ناهمخوانيخالق مذهبت نظم و اي و رعايي، جمع گراييت گرايطالب معنو
 ي نگر و منفعت طلب و فردگراي از موارد مروج  فرهنگ مادياريژه آن که در بسيدهد به ويش مين و فرزندان را افزايان والديم

 توانند در ي ميتنها کسان.   کنندي مهيش ازهمه آن را تغذيد آورده اند و هم بي را پدفنآورين ي است که هم اي غربيکشورها
 و وقت ي سرگرمي متعدد و متنوع را داشته باشند و به جايام هاين پيل ايرات مقاومت کنند که قدرت تحلين تاثيبرابر ا
 .  اورندي از آن به عمل بي و سازنده اينترنت بتوانند استفاده علمي با ايگذران

 
  در دو گروه مورد مطالعهيت شخصيوط به هو مربين هايانگيسه مي  آزمون مقا-۸جدول 

انحراف  ميانگين تعداد گروه مورد مطالعه
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

 سطح معناداري

 ۰۰۰/۰ ۵۶۵/۰ ۷۸۹/۰ ۷۵۵/۲ ۱۹۵ استفاده از اينترنت

عدم استفاده از 
 اينترنت

۱۹۵ ۰۸۶/۳ ۴۲۴/۰ ۰۳۰۴/۰  

 
 استفاده از اينترنت و هويت شخصي دختران بود و اين فرضيه در پاسخ به اين سوال فرضيه چهارم مربوط به وجود رابطه بين

دست آمده ه نتايج ب.  مطرح شد که استفاده از اينترنت چه آثاري بر هويت شخصي دختران مورد مطالعه بر جاي مي گذارد
بدين معني كه گروهي كه .  العه وجود دارددهد كه در اين زمينه نيز تفاوت معناداري بين ميانگين دو گروه مورد مط نشان مي

تري نسبت به گروه ديگر دارند و درمجموع هويت شخصي آنها  كنند اعتماد به نفس و خودپنداره ضعيف از اينترنت استفاده مي
 زمان و  در اجتماعات سنتي به دليل انسجام اجتماعي و پيوند تنگاتنگ فضا،.  تر است تر و پنداشت آنها از خودشان منفي ضعيف

ت آن و ينترنت آنها به زندگي فردو جذابيوتر و اياما ورود کامپ.  شود فرهنگ با مكان و سرزمين معين نيازهاي هويتي تامين مي
شود كه وي كمتر در ميان خانواده و آشنايان حضور   کند موجب ميي فرد فراهم مي که برايتي آزاد و فارغ از هويژه فضايبه و

ت ي و امنييهاي بيگانه و ناآشنا احساس رها  و در كنار انساني مجازي آنها احساس غربت كند و در فضايابد و گاه در ميان
 ي که فرد با آنها در تعامل قرار مي کساني و فرهنگيهاي ارتباطي  و تنوع ارزش  داشته باشد، لذا تعدد مراجع و كاناليشتريب
استفاده .  كند خصي او را دستخوش ضعف و عدم انسجام مي و سرگشتگي و هويت شي ارزشيرد، شخص را دچار آنوميگ
ن و افراد ي از والدي دارد و چنانچه فرد در کودکي و اجتماعياز به آموزش و بلوغ فکرينترنت نيب زا  و سازنده از ايرآسيغ

ت و اعتماد به يساس امن برطرف کرده باشند و احي اورا به خوبي عاطفيازهاي برخوردار بوده باشد که نيسته و قابل اعتماديشا
 در او استوار شده ي عمليسته و با الگوهاي به نحو شاي و اخالقيتي ديان هاين حال بنينفس را تجربه کرده باشد و درع

  و تامل در برابر يشي تواند با بازاندي شود و ميشتر ميب زا بي آسيان هاين جري او در برابر ايستادگيباشد،قدرت مقاومت و ا
 .  ديق آي فايتي هويل کرده و بر چالش هايش آنها را تحليش رويپ يده هايپد
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 گيري نتيجه
 به ويژه اينترنت و ماهواره منجر به تحول در شدت و ميزان ارتباط ،هاي اطالعاتي آن  ارتباطي جديد و بزرگراهي هافنآوری

بدين معني كه امروزه .  كديگر ايجاد کرده استها با ي ها در اقصي نقاط جهان شده و تحولي كيفي در نحوه ارتباط انسان انسان
گيري از انبوهي از اطالعات در كمترين زمان ممكن و برقراري ارتباط  با استفاده از اينترنت و باحضور در اين بزرگراه، امكان بهره

ل تحوالتي چند بوده اما ظهور اين پديده اگرچه خود معلو.  اي نسبتاً كم فراهم آمده است گفتاري نوشتاري و ديداري با هزينه
از يك » هويت«يكي از اين تحوالت تحول در مبنا و معناي مفهوم .  اي گرديده است پس از ظهور، خود منشاء تحوالت عديده

 .  گر استيافراد به ويژه جوانان از سوي د» هويت اجتماعي«سو و 
ها و به ويژه جوانان در معرض پيامدهاي  ي از انساندر دنياي كنوني كه انفجار اطالعات در آن به وقوع پيوسته و بخش عظيم

هاي جديد به  اند، هويت مبنا و معناي گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغييرات هويتي در نسل آن قرار گرفته
قال هويت بيش از  انتفرآيندهاي هويتي را پديد آورده است و برخالف گذشته،  ها و بحران حدي است كه در برخي موارد چالش

ها، صنعت فرهنگ،  شان از والدين خويش متاثر باشند از رسانه ها، باورها و رفتارها و خالصه هويت آن كه در زمينه ارزش
در اين شرايط كه ابعاد مختلف هويت تحت تأثير .  پذيرند همساالن وجوانان ديگر كه چه بسا از ديگر كشورها باشند، تأثير مي

 شود، براي پژوهش حاضر موضوع تأثير اينترنت بر روي هويت اجتماعي و يع ميع و سريرات وسييتخوش تغعوامل يادشده، دس
نتايج اين پژوهش را كه به صورت پيمايشي .  ايم شخصي دختران جوان در شهر سنندج را انتخاب كرده مورد مطالعه قرار داده

 : توان خالصه كرد اجرا شده به شرح زير مي
كنند به لحاظ سطح تحصيالت از ميانگين  نترنت استفاده مييكي از آن است كه در مجموع كساني كه از انتايج تحقيق حا

كنند بيشتر  همچنين ميانگين سطح تحصيلي والدين افرادي كه از اينترنت و ماهواره استفاده مي.  تحصيلي باالتري برخوردارند
 .  اد شده استاز ميان سطح تحصيالت والدين در افراد فاقد امكانات ي

بهره از آن و بعد خانوار يا تعداد فرزندان در  مند از امكانات موردنظر باالتر از مادران افراد بي ميزان اشتغال در مادران افراد بهره
 .  افراد استفاده کننده از اينترنت كمتر از افراد فاقد آن بوده است

گذارد يا خير؟  نت بر هويت ديني دختران جوان در شهر سنندج تأثير ميهاي پژوهش در مورد اينكه آيا استفاده از اينتر يافته
 تفاوت ينيت ديكنند به لحاظ هو كنند و آنهايي كه استفاده نمي  كه از اين امكانات استفاده مييدهد كه بين دختران نشان مي

كه استفاده آزاد از امكاناتي چون اينترنت اين امر شايد به اين دليل باشد .  وجود دارد و رابطه بين اين دو متغير معكوس است 
اما .  ها است تر از ديگر خانواده ها و درنهايت هويت ديني آنها ضعيف هايي بيشتر رواج دارد كه اعتقادات و وابستگي در خانواده

قي استفاده گيرد و آن اين است كه چون در جامعه ما از اينترنت به صورت منط  از عامل ديگري نيز سرچشمه ميمسئلهاين 
جو و فردگرايانه غربي هستند، يكي  نگر و لذت ها و امكانات اطالعاتي و ارتباطاتي بيشتر مروج فرهنگ مادي شود و اين رسانه نمي

 .  زاي آن كاهش تعلقات ديني و اخالقي در نوجوانان و جوانان است هاي آسيب از جنبه
ها نشان داد كه هويت قومي كساني كه از اينترنت استفاده   قومي، يافتهنترنت و تاثير آن بر هويتيدر رابطه با استفاده از ا

سازي فرهنگ  اين نتيجه با آنچه در زمينه همسان.  كنند تر از كساني بوده كه از اين وسيله استفاده نمي كنند ضعيف مي
فرستندگان و  كنندگان و پياماز آنجا كه ايجاد.  گيرد نيز همخواني دارد كشورهاي جهان سوم با كشورهاي غربي صورت مي

ها و  يافته غربي هستند تعجبي هم ندارد كه انبوه فيلم  ارتباطي و اطالعاتي عمدتاً كشورهاي توسعه سازان اين تكنولوژي برنامه
 .  تأثير قرار داده و تضعيف نمايد كننده را تحت هاي پرمخاطب آنها هويت فرهنگي و قومي كشورهاي مصرف سايت

تري  ها در خصوص رابطه استفاده از اينترنت و هويت خانوادگي آشكار ساخت كه گروه اول هويت خانوادگي ضعيفتحليل داده 
گذرانند و درنتيجه  كنند وقت كمتري را با افراد خانواده مي معموالً جواناني كه از اينترنت استفاده مي.  از گروه دوم دارند

ت ي از مطالب و سايگر بخشياز طرف د.  شود واده و به ويژه با والدين كمتر ميتعلقات و ارتباطات عاطفي آنها با اعضاي خان
، جمع ييت گراي شوند و طالب معنوي محسوب مي و سنتيمين که عمدتا نسل قدينترنت با ارزشها و انتظارات والدي ايها
ن و فرزندان را يان والدي مي نسلنينترنت شکاف بيدر واقع ا.   داردي هستند ناهمخوانيت نظم و اخالق مذهبي و رعاييگرا
 دهد يش ميافزا
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ان استفاده از اينترنت و هويت شخصي نشان داد كه در اين زمينه نيز تفاوت معناداري بين يها در مورد ارتباط م تحليل داده
 نفس و خودپنداره كنند اعتماد به بدين معني كه گروهي كه از اينترنت استفاده مي.  ميانگين دو گروه مورد مطالعه وجود دارد

در .  تر است تر و پنداشت آنها از خودشان منفي تري نسبت به گروه ديگر دارند و درمجموع هويت شخصي آنها ضعيف ضعيف
 زمان و فرهنگ با مكان و سرزمين معين نيازهاي هويتي  اجتماعات سنتي به دليل انسجام اجتماعي و پيوند تنگاتنگ فضا،

 فرد ي که برايتي آزاد و فارغ از هويژه فضايت آن و به وينترنت آنها به زندگي فردو جذابيوتر و ايکامپاما ورود .  شود تامين مي
شود كه وي كمتر در ميان خانواده و آشنايان حضور يابد و گاه در ميان آنها احساس غربت كند و در   کند موجب مييفراهم م

هاي   داشته باشد، لذا تعدد مراجع و كاناليشتريت بي و امنييساس رهاهاي بيگانه و ناآشنا اح  و در كنار انساني مجازيفضا
 و سرگشتگي و ي ارزشيرد، شخص را دچار آنومي گي که فرد با آنها در تعامل قرار مي کساني و فرهنگيارتباطي  و تنوع ارزش

از به آموزش و بلوغ ينترنت نياب زا  و سازنده از يرآسياستفاده غ.  كند هويت شخصي او را دستخوش ضعف و عدم انسجام مي
 يازهاي برخوردار بوده باشد که نيسته و قابل اعتمادين و افراد شاي از والدي دارد و چنانچه فرد در کودکي و اجتماعيفکر
 يين ديها انين حال بنيت و اعتماد به نفس را تجربه کرده باشد و درعي برطرف کرده باشند و احساس امنيرا به خوب  اويعاطف

 يان هاين جري او در برابر ايستادگي در او استوار شده باشد،قدرت مقاومت و اي عمليسته و با الگوهاي به نحو شاياخالقو 
 يل کرده و بر چالش هايش آنها را تحليش روي پيده هاي  و تامل در برابر پديشي تواند با بازاندي شود و ميشتر ميب زا بيآس
 .  ديق آي فايتيهو
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