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چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه استفاده از شبكه هاي اجتماعي با ابعاد هويتي شهروندان شهر اردبيل ميباشد
از لحاظ هدف تحقيق از نوع کاربردي و از لحاظ روش گردآوري اطالعات روش تحقيق مورد نظر پيمايشي است.
جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي شهروندان باالي  99سال شهر اردبيل بوده که تعداد آنها برابر 990111
نفر ميباشد .براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر  494نفر بدست آمد
که با روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند .به منظورگردآوري دادههاي مورد نياز ،از
پرسشنامه هاي محقق ساخته استفاده گرديد .براي تحليل فرضيات با توجه به سطح سنجش متغيرها از ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان داد که بين استفاده از شبكههاي اجتماعي و ابعاد
هويتي شهروندان رابطه منفي معناداري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر  -1/91است .همچنين بين
استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت فردي و هويت مجازي رابطه مثبت معناداري وجود دارد ،در حالي که بين
استفاده از شبكههاي اجتماعي با هويت جمعي ،ملي ،ديني و انقالبي رابطه معكو

معناداري وجود دارد.

واژههای كليدی :شبكه هاي اجتماعي ،هويت ،ابعاد هويتي ،شهروندان ،شهر اردبيل.
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مقدمه
هويت 9در زمره موضوعاتي است که در نظريهها و ديدگاه هاي جامعه شناختي مورد توجه
ويژهاي قرار گرفته و به شيوه هاي متفاوتي درباره آن مفهوم سازي شده است .به همين جهت،
اشتغال نظري و عملي به هويت ،به مشخصه اصلي آثار نظري و تجربي جامعه شناسي در دوران
معاصر مبدل شده است (تايلور و اسپنسر.)1191 ،1
امروزه مساله ابعاد هويتي شهروندان از جنبههاي گوناگون و از سوي متفكران و
نظريهپردازان بسياري مطرح است و شرايط فعلي جهان و ارتباط و رويارويي فرهنگها و
گسترش تكنولوژي نيز بر اهميت موضوع افزوده است .مسائلي ازقبيل بحران هويت ،بي هويتي،
هويت قومي ،هويت سياسي ،هويت ديني و ...همگي حول محور هويت قرارگرفته است.
جامعه ايراني به طور عام و شهروندان اردبيلي به طور خاص ،همراه با ساير جوامع شرقي در
حال گذار از يک مرحله تاريخي است .با توجه به انقالب ارتباطات و تكنولوژيهاي نوين اين
گذار داراي ويژگيهاي خاص خود است .يكي از بارزترين اين ويژگيها عدم تطابق مرحله آتي با
هويت ايراني است .يعني مرحله بعدي اين گذار در راستاي هويت سنتي ايران قرار ندارد .به
معناي ديگر در اثر ارتباط نزديک جوانان با شاخصههاي جذاب غربي از طريق تكنولوژي
ارتباطات يا مهاجرت به غرب مرحله بعدي حيات اين جامعه در تداوم تاريخ و فرهنگ و دين
ايراني نخواهد بود .اين امر در ابتدا به بحران هويت و سپس به تغيير هويت ميانجامد که نه
تنها براي ملت ايران بلكه براي هر ملتي عواقب خطرناکي را به دنبال خواهد داشت (امينيان،
 .)9496بنابراين شناسايي رابطه ميان شبكههاي اجتماعي و ابعاد هويتي شهروندان و فهم
کنشهاي ناشي از ابعاد هويت به شناخت جايگاه خود در ميان کشورهاي ديگر منجر خواهد
شد .در اين مقاله نيز با توجه به اهميت اين موضوع به شناسايي اين رابطه در ميان شهروندان
اردبيلي خواهيم پرداخت.
در اين تحقيق ابعاد هويتي شهروندان را در هشت بخش فردي ،جمعي ،ملي ،ديني ،قومي،
انقالبي ،مجازي و جهاني بررسي و تحليل کردهايم .در تحقيقات متعدد هويت از ابعاد مختلفي
بررسي شده است .برخي از انديشمندان هويت را صرفا به سه بعد هويت قومي ،ملي و جنسي
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تقسيم کرده اند و برخي نيز هويت هاي فردي و اجتماعي را به آن اضافه کرده اند .براي تعيين
ابعاد هويتي شهروندان از تحقيقات انجام شده و همچنين نظريات به کار رفته در پژوهش حاضر
بهره گرفتيم .تقسيمبندي ابعاد هويت در ميان پژوهشهاي انجام گرفته متفاوت است.
ميرمحمدي عناصر هويت ايراني را در چهار دسته از ارزشهاي ملي ،ديني ،اجتماعي و انساني
طبقهبندي ميکند (ميرمحمدي .)411 :9494 ،گودرزي نيز شش بعد را براي هويت در نظر
ميگيرد که عبارتند از :بعد اجتماعي ،بعد تاريخي ،بعد جغرافيايي ،بعد سياسي ،بعد ديني و بعد
فرهنگي -ادبي (گودرزي .)994 :9494 ،البته ،بايد ذکر شود که بعد ديني به عنوان يكي از
مؤلفههاي هويت در برخي از پژوهشها سنجش نشده است ،اما در پژوهش حاضر به مانند
بسياري از تحقيقات پيشين ،مثل ميرزايي و همكاران ( )9499و رباني و حسني (،)9499
نوابخش ( ،)9414رحيمي ( )9414و استفانسو و همكارانش ( )1119به مثابه يكي از
شاخصهاي هويتي شهروندان ارزيابي شده است .در نهايت ،با توجه به تحقيقات انجام گرفته در
گذشته و مباني نظري مرتبط ،هشت بعد فردي ،جمعي ،ملي ،ديني ،قومي ،انقالبي ،مجازي و
جهاني استخراج و سنجش و تحليل شدهاند.
همانگونه که ذکر شد؛ عوامل متعددي بر هويت تاثير ميگذارد و آن را تحكيم يا تضعيف
مينمايد ،استفاده از شبكههاي اجتماعي يكي از اين عوامل ميباشد .شبكههاي اجتماعي اولين
تاثير خود را بر شيوه نگرش و اعتقادات شهروندان ميگذارد که جزئي از هويت افراد است .به
عبارتي استفاده از شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي ،ممكن است آگاهي ،نگرش و عملكرد
شهروندان را نسبت به هويت خود در جنبههاي مختلف فردي ،اجتماعي ،ملي ،قومي و  ...تغيير
دهد .بنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر پاسخگويي به اين پرسش است که چه رابطهاي بين
استفاده از شبكههاي اجتماعي شامل تلگرام ،اينستاگرام ،فيسبوك و يوتيوب با ابعاد هويتي
شهروندان شهر اردبيل وجود دارد؟

پيشينه تحقيق
جعفري ( )9410تحقيقي با عنوان آسيب هاي ناشي از عضويت و فعاليت در شبكه هاي
اجتماعي در ميان نوجوانان و جوانان شهر اردبيل انجام داده است .جامعه آماري پژوهش را
نوجوانان و جوانان  90تا  41ساله اردبيل تشكيل داده که از ميان آنها  491نفر به روش نمونه
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گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده و با روش پيمايشي مورد مطالعه قرار گرفته اند.
نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ميزان عضويت و فعاليت در شبكه هاي اجتماعي با افت
تحصيلي ،اعتياد اينترنتي ،بحران هويت ،به خطر افتادن سالمت جسمي ،گوشه گيري و نداشتن
تمرکز ،همبستگي مستقيم وجود دارد به اين معنا که هر اندازه ميزان عضويت و فعاليت در
شبكه هاي اجتماعي بيشتر باشد ،اين عوارض افزايش بيشتري مييابد .همچنين بين ميزان
عضويت و فعاليت نوجوانان و جوانان در شبكه هاي اجتماعي با عواطف خانوادگي و ارتباطات
واقعي کاربران همبستگي معكو

وجود دارد؛ به اين معنا که هر چه ميزان عضويت و فعاليت

در شبكه هاي اجتماعي بيشتر باشد ،ميزان عواطف خانوادگي و ارتباطات واقعي آنان کمتر
خواهد شد.
نوابخش ( )9414تحقيقي با عنوان بررسي ابعاد هويتي سه گانه(محلي ،ملي و جهاني) در
بين جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگي استان آذربايجان شرقي انجام داد .نتايج نشان داد که
هويت غالب در نزد جوانان هويت قومي بوده و هويتهاي ملي و جهاني بترتيب در اولويتهاي
بعدي قرار دارند .بين هويت قومي با هويت هاي ملي و جهاني همبستگي مستقيم ،ولي بين
هويت ملي و جهاني همبستگي معكو

وجود داشت.

رحيمي ( )9414تحقيقي با عنوان تحليل ابعاد هويتي دانشجويان دانشگاه کاشان و
ارتباط آن با ميزان اعتياد اينترنتي انجام داد .نتايج نشان داد ميانگين ابعاد هويت باالتر از
حد متوسط اما ميزان اعتياد اينترنتي دانشجويان دانشگاه کاشان پايين تر از حد متوسط بود.
همچنين بين ابعاد هويت (فردي ،ارتباطي ،اجتماعي و جمعي) با اعتياد اينترنتي ،ارتباط
معناداري وجود داشت.
بقايي سرابي ( ) 9411تحقيقي با عنوان تاثير فضاهاي مجازي بر ابعاد هويتي دانشجويان
انجام داد .نتايج بررسي نشان مي دهد بين استفاده از اينترنت و هويت يابي رابطه وجود دارد.
ميزان اين رابطه بر ابعاد مختلف هويت متفاوت است .همچنين ،در نتايج حاصل از رابطه ،بين
برخي متغيرهاي زمينه اي و هويتيابي تفاوت مشاهده شده است.
حافظ نيا و همكاران (  ) 9490در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که گسترش
فرايندهاي جهاني شدن در قالب فناوري اطالعات و ارتباطات (ماهواره و اينترنت ) با هويت ملي
رابطه دارد .به بيان ديگر با افزايش ميزان استفاده از فناوري اطالعات  ،ميزان عاليق ملي کاهش
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مي يابد .همچنين جهاني شدن با تقويت نيروهاي فراملي و فروملي منجر به تضعيف عالئق ملي
دانشجويان ميگردد.
مازلين و مور )1194( 9در تحقيقي با عنوان استفاده از اينترنت ،رشد هويت و اضطراب
اجتماعي در بين جوانان دريافتند که در افرادي که بيشتر از اينترنت استفاده ميکننتد سطوح
باالتري از اضطراب اجتماعي و فقدان هويت يافتگي مشاهده ميشود.
بالبي )1199( 1در مطالعهي هويت ملي و خارجي جهت بررسي هويت ملي افراد آمريكايي
با استفاده از روش کيفي ،نمونه اي از افراد آمريكايي را که البته در خارج از آمريكا تحصيل
کرده بودند انتخاب نموده است .نتايج تحقيق وي نشان داده است که حضور در کشور ديگر
باعث شده جنبه هايي از هويت ملي افراد دوباره ساخته شود و هرچند برخي آمريكاييها هويت
ملي خود را به عنوان يک دارايي در آغوش ميگيرند ،برخي ديگر ارتباط ميان هويت ملي و
سرزمين را رد کرده اند.
استفانسو و همكارانش ( )1119در پژوهش خود که بر روي دانش آموزان  90تا  99ساله در
هفت مدرسه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که استفاده از اينترنت با حالتهاي مختلف هويت
(فردي ،ملي و…) رابطه دارد.
تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات پيشين در اين است که در برخي از تحقيقات پيشين ،به
جاي ابعاد هويتي ،متغيرهايي همچون سبک زندگي آورده شده است و شباهت تحقيق حاضر
نيز در اين است که متغيرهاي مشابه نيز تاثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر هويت و ابعاد
آن را تاييد ميکنند.

مرور نظری
در ارتباط با ابعاد هويتي شهروندان اردبيلي و رابطه ان با شبكههاي اجتماعي بحث نظريه
پردازي رسانهها و هويت ،چگونگي رابطه در دو رويكرد زيرتشريح شده است و سپس چارچوب
نظري ارائه ميگردد:
 .1رویكرد جدایی فضا و زمان از مكان وتحقق جهانی شدن از آنتونی گيدنز :آنتوني
گيدنز از جدايي فضا و زمان از مكان يعني برهم خوردن نظم سنتي فضا و زمان به سبب
1 Mazalin, D. Moore
2 Bolby
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گسترش ارتباطات رسانه اي سخن ميگويد و يكي ازعناصر پويايي وتحرك خارق العاده زندگي
اجتماعي امروزين را همين جدايي فضا و زمان از مكان ميداند(گيدنز .)40 :9490 ،که در
نتيجه به جهاني شدن منجر ميشود .تحت تأثير جهاني شدن امكان کنش و روابط اجتماعي در
جامعه اي بسيار بزرگ تر فراهم ميآيد و در نتيجه تحت منطق پويش تجدد ،جامعه اي جهاني
پديد مي آيد .با ايجاد انواع پيوند و رابطه فرد با اين جامعه جهاني؛ فرايند جهاني شدن بوجود
ميآيد (حافظ1119 ،؛ رانتانن1119 ،؛ چاکراوورتي و همكاران .)1116 ،گيدنز در خصوص
جهاني شدن چنين ميگويد:
«جهاني شدن در واقع به معناي درهم گره خوردن رويدادهاي اجتماعي و روابط اجتماعي
سرزمين هاي دوردست با تار وپود موضعي يا محلي ديگر است .پديده اي که ميتوان آن را
نوعي تالقي حاضر و غايب دانست.گسترش جهاني تجدد را بايد برحسب ارتباط فرايند بين
اوضاع و احوال دوردست وتغييرپذيري مزمن شرايط و تعهدات محلي مورد توجه قرار دهيم.
پديده جهاني شدن را بايد به شيوه اي متقابل درنظرگرفت ،شيوه اي که به موجب آن
رويدادهاي يک قطب از ارتباط هاي بسيار دور ،اغلب رخدادهاي متباين يا حتي متضاد د رقلب
يكديگر به وجود ميآوردند .تقابل عوامل محلي و جهاني پايه هاي اساسي استدالل واحتجاج
بحث ما هستند» (گيدنز .)41 :9490 ،حتي دربخش هاي پيشرفته جهان نيز ماهيت زندگي
روزمره به طورمستمر تحت تاثير وصلت بين عناصر محلي و جهاني تحول مييابد .در واقع
جهاني شدن هويت از يكسو وابسته به گسترش رسانه هاي جمعي و ارتباطات عمومي است و از
سوي ديگر ارتباطات عمومي منوط به شكل گيري هويت عام است (توسلي.) 11:9494 ،
در نظريه ساختارگرايي ،گيدنز با عبور از دو مكتب کارکردي و کنش که يكي بر ساختار و
ديگري بر کنش توجه ميکند ،به نظريه ترکيبي روي ميآورد وکليد فهم دگرگونيهاي علوم
اجتماعي را رابطه کنش انسان و ساخت اجتماعي ميداند و معتقد است تحليل جامعه نبايد
صرفا در سطح خرد يا کالن خالصه شود و بر تقابل تاريخي خرد و کالن يا کنش و ساخت خط
بطالن ميکشد .او خود ميگويد« :پهنه اساسي بررسي علوم اجتماعي برابر با نظريه
ساختاربندي ،نه تجربه کنشگر فردي است و نه وجود هرگونه کليت اجتماعي ،بلكه اين پهنه
همان عملكردهاي اجتماعي است که در راستاي زمان و مكان سامان ميگيرند».گيدنز در
نظرياتش به مسئله بازانديشي نيز توجه کرده است .او نقد خود و بازانديشي شخصي را خصايص
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اصلي زندگي اجتماعي مي داند و معتقد است در جامعه مدرن انسان دائما هويت خود را خلق و
تصحيح ميکند و اين که چه کسي هستند و چگونه اينگونه شده اند را مدام مرور ميکنند .بر
اين اسا

انسان مدرن ،داراي نوعي هويت شخصي است که ميتواند خود را براي ديگران

توضيح دهد و اين شاخصه عصر حاضر است.گيدنز در بخشي ديگر از نظرياتش با رد پست
مدرنيسم معتقد است ما در مدرنيته متاخر به سر مي بريم و وضعيت حاضر نه پست مدرنيسم و
پايان مدرنيسم بلكه تكامل و تكميل و توسعه و تشديد مدرنيته است (الپتن.)9491 ،
گيدنز از متفكرين نظريه پرداز جهاني شدن تا حدودي مدرنيته متاخر را علت و معلول
جهاني شدن مي داند و اين فرآيند بهم وابستگي ر وزافزون براي انسان را امري گريز ناپذير و
انكارناشدني در جهان امروز مي پندارد .او بر خالف برخي منتقدان جهاني شدن ،اين پروسه
را استعمار معكو

خوانده و فرآيندي برابر ساز در عرصه جهاني مي داند و در مجموع

پروسه اي مثبت و تاريخي مي داند که از قرن  99وجود داشته ا ما در مدرنيته متاخر شدت
و وسعت بيشتري يافته است و هم در عرصه خرد و هم در عرصه کالن انسان تاثيرگذار
است(الپتن.)9491 ،
آنتوني گيدنز در کتابهاي پيامدهاي مدرنيته ( ،)9111مدرنيته و هويت شخصي ( )9119و
دگرگوني در روابط نزديک ( )9111به مسئله «هويت» در عصر مدرن ميپردازد .به اعتقاد
گيدنز همه انسان ها در جوامع مدرن بايد به سؤاالت مهمي درباره هويت خود پاسخ بدهند و
ناگزير در طول زندگي انتخابهاي مهمي انجام دهند .از سؤاالت روزمره همچون چگونگي لبا
پوشيدن ،چه چيزي خوردن و تفريحات گرفته تا تصميمات اساسي درباره روابط ،باورها و شغل
خود .در جوامع سنتي کم و بيش نقشهاي ثابتي براي افراد تعريف ميشد ،درحاليكه در جوامع
مدرن ،انسان بايد خود نقش هايش را بسازد .اهميت يافتن مسئله هويت ،هم يكي از علل
تغييرات نهادي است و هم يكي از نتايج آن .يكي از عواملي که گيدنز در بحث هويت بر آن
تأکيد ميورزد رسانه ها هستند .رسانه ها درك فرد از روابطش را تغيير ميدهند .اطالعات و
افكاري که رسانه ها در جامعه منتشر ميکنند فقط بازتابي از جهان اجتماعي نيست بلكه يكي
از عوامل و نيروهاي مؤثر در شكل جهان اجتماعي است .اين رسانه ها در بازانديشي مدرن
نقشي محوري دارند و گزينههاي انتخاب ما را مشخص کرده و سبکهاي زندگي را به ما معرفي
ميکنند (گيدنز. )9496 ،
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 .1رویكرد تناقض آميز و همراه با ستيز هویتهای خرد و كالن :اين رويكرد در آراي
مانوئل کاستلزتجلي مييابد .مانوئل کاستلز در ايران ،بيشتر با کتاب هاي سه گانه «عصر
اطالعات» شناخته ميشود .ظهور جامعه شبكه اي وهويت فرهنگي از اصلي ترين بحث هاي
کاستلز در حوزه جامعه شبكه اي است (استونز .)9499 ،کاستلز اعتقاد دارد که انقالب
تكنولوژي اطالعات و بازسازي ساختار سرمايه داري ،شكل تازه اي از جامعه شبكه اي را پايه
گذاري کرده است .وجه بارز اين جامعه ،جهان شمول شدن آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي
است که اهميت استراتژيک قاطعي دارند .شبكه اي شدن سازمان ،بي ثباتي و فردي شدن
نيروي کار ،فرهنگ مجازي که از نظام رسانه اي فراگير به وجود آمده است از جمله مشخصه
هاي جامعه شبكه اي است .اين شكل نوين سازمان اجتماعي نهادهاي اجتماعي را به لرزه در
خواهد آورد ،فرهنگ ها را دگرگون خواهد ساخت ،ثروت خواهد آفريد ،به هر حال خوب يا بد،
اين دنيايي تازه است.کاستلز درکتاب خود ازاين نظر به فعل و انفعال متقابل ميان جهان
شمولي ناشي ازتكنولوژي ،قدرت هويت( هويت جنسي ،ملي ،قومي ،فرهنگي) و نهادهاي دولت
توجه نشان داده که آنها به نهضت هاي اجتماعي منجرخواهند شد و ساخت هويت اجتماعي را
در بستر روابط اين قدرت ها ميداند (عليخاني.)9494،
دستآورد پژوهشهاي کاستلز ،شناسايي تضاد ميان شبكه (هويت جهاني) وخويش
(هويت محلي) است به اعتقاد وي ،در دوران تاريخي معاصر« ،هويت به اصلي ترين و گاه تنها
سرچشمه معنا تبديل شده است .مردم هر روز بيش از گذشته معاني خود را نه بر اسا
بلكه بر اسا

اعمال

هويت خود يا آنچه که گمان ميکنند هويتشان است سامان ميدهند (کاستلز،

 .)9491کاستلز معتقد است هويت برساخته ميشود و سازمان دهنده معناست با اين تفاوت
که در اين بحث کانون توجه او به هويت جمعي است تا هويت فردي .فرضيه اساسي او اين
است که به طور کلي ،اينكه چه کسي و به چه منظوري هويت جمعي را بر ميسازد ،تا حد
زيادي تعيين کننده محتواي نمادين هويت مورد نظر و معناي آن براي کساني است که خود را
با آن يكي ميدانند يا خود را بيرون از آن تصور ميکنند .او هويت را فرايند معناسازي بر
اسا

يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه به همپيوستهاي از ويژگيهاي فرهنگي که بر منابع

معنايي ديگر اولويت داده ميشود ،تعريف کرده است.
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ا ز سوي ديگر ،شبكه هاي جهاني مبادالت ابزاري ،با جريان بي وقفه تصميمات راهبردي،
افراد ،گروهها و حتي کشورها را به نحو گزينشي و بر حسب اهميتي که در برآورده ساختن
اهداف شبكه دارند ،به کار ميگيرند .اين امر ناشي از شكاف بنيادين ميان ابزارگرايي انتزاعي و
عام(جهاني) و هويت هاي خاص گرا (محلي) است که ريشه اي تاريخي دارند .ساختار جوامع ما
به نحو روزافزوني پيرامون تقابل دوقطبي ميان شبكه و خويش شكل ميگيرد»
(عليخاني.)9494،
بنابراين هويت و کنش هاي جمعي پيرامون آن ،محور چارچوب نظري کاستلز را تشكيل
ميدهد .به اعتقاد وي ،ويژگي بارز اجتماعي از دهه  9111به بعد ،سامان يافتن جنبش هاي
اجتماعي بر مبناي «هويت» است .منظور کاستلز از هويت ،فرايندي است که يک کنشگر
اجتماعي به وسيله آن خود را مي شناسد و عمدتاً بر مبناي يک خصيصه يا مجموعه اي از
خصائص فرهنگي ،و بدون اشاره به ساير ساختارهاي اجتماعي ،معنا و جهان معنايي خود را
ميسازد .در نهايت کاستلز اينگونه استدالل ميکند که در سرتاسر جهان معاصر ،شاهدِ افزايش
فاصله ميان شبكه (جهاني شدن) و فرد (هويت سنتي) هستيم .در واقع ،جريانِ متضادي ميانِ
جهاني شدن ( توسط رسانه هاي جمعي) ا ز يک سو ،و کنش هاي ناشي از هويت از سوي ديگر
برقرار است (عليخاني.)9494،
بنابراين کاستلز بين آنچه جهاني شدن ناشي از تاثيرات رسانه اي مينامد و آنچه شكل
گيري هويتهاي جمعي است ،نه توازني ميبيند و نه به تكثر مسالمت آميز هويتهاي جمعي
خرد و کالن اعتقاد دارد .بلكه به عبارتي او بين هويتهاي جمعي خرد يا محلي و روند جهاني
شدن به نوعي تناقض و ستيز باور دارد.

چارچوب نظری
پس از بررسي نظريه ها و مدل هاي مرتبط با موضوع مقاله ،استفاده از نكات برجسته دو نظريه،
رابطه شبكههاي اجتماعي و ابعاد هويتي شهروندان از منظر آنتوني گيدنز و مانوئل کاستلز به
عنوان مكمل همديگر در تبيين نظري و دستگاه تئوريک ما نقشي حياتي دارد .از آنتوني گيدنز
فشردگي زمان و مكان و جدايي فضا و زمان از مكان و بوجود آمدن جامعهاي جهاني تحت
منطق پويش تجدد و از مانوئل کاستلز آگاهي از امر جهاني و جهاني شدن بر اسا

تضاد و
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ستيز را گرفته ايم .بنابراين با استفاده از تلفيق دو نظريه گيدنز وکاستز  ،نظريه خود را چنين
ارائه ميدهيم  :در شرايط نظام سرمايه داري در جهان کنوني جدايي فضا و زمان از مكان در
نتيجه گسترش ارتباطات رسانه اي و شبكههاي اجتماعي شكل گرفته که به فشردگي فضا و
زمان يعني کاهش زمان وکوچک شدن فضا انجاميده است ،در نتيجه ما شاهد برهم خوردن
نظم سنتي فضا و زمان هستيم .در شرايطي اين چنين انسان ها به بازسازي مفهوم زمان و فضا
پرداخته اند و در نتيجه با گسست دوران مدرن با دوران سنتي مواجه هستيم  .مقاومت فرهنگ
محلي د ر برابر هجوم عوامل مدرنيته آن طور عمل ميکند که جلوي کارکرد «معمول » و «
طبيعي » آن عوامل را ميگيرد .بنابراين اين امر ميتواند هويت هاي افراد جامعه را از سنتي به
غربي يا ترکيبي از هردو تبديل کند .بنابراين در فرهنگ جامعه ايراني ( در اين مقاله شهروندان
اردبيلي) مي توان دست کم به هشت نوع هويت گوناگون که در بيان مسئله به آنها اشاره شد،
دست يافت .آنتوني گيدنز به مسالمت آميزي هويت هاي افراد جامعه در کنار هم اعتقاد دارد.
ولي با توجه به اينكه تاثيرات رسانه اي موجب تغيير در ابعاد هويت افراد جوامع سنتي
ميشوند  ،امكان دارد ابعاد هويت فرد از آن حالت گذشته خارج و به سمت هويت غربي يا
جهاني متمايل شود .بنابراين باتوجه به آراي کاستلز ،هم در حين اين انتقال و هم در ميان
انواع مختلف هويت (محلي و جهاني) تضادي به وجود خواهدآمد .به محدوده و فاصله اي که
در آن افراد جامعه در بالتكليفي به سربرده و مابين هويت سنتي و غربي معلق هستند ،محقق
در اين پژوهش با استفاده از پژوهش «بوگرا» آن را هويتي بي طرفانه نام نهاده است .اين بي
طرفي احتماال ناشي از نوعي سردرگمي در فرد يا نوعي مقاومت در برابر فرهنگ مدرنيته باشد.
اين مقاومت چنان کارکردي دارد که از رابطه ي «فرهنگ ملي /مدرنيته » معادله ي جديدي
مي سازد .معادله اي ستيز انگيز که در عين حال ،خود ترکيبي است نو .در اين ترکيب نو ،ديگر
نه « فرهنگ ملي » شامل واقعيتي تام و تمام -همچون گذشته ميباشد و نه مدرنيته اصليت
اوليه و تماماً غربي دارد  .و لي اين تحول تنها در فرهنگ ملي و سنت پديد نمي آيد .در واقع به
همين شكل مدرنيته نيز واقعيت پيشين ،يعني تماماً غربي خود را از دست ميدهد .اين تحول
اهميت فراوان دارد و اغلب از ديد پژوهشگران پنهان ميماند .در واقع ترکيب هاي نو يک
مجموعه جديدند ،مجموعهاي که از پيش وجود نداشته است ،نه اين است و نه آن؛ نه فرهنگ
ملي به معناي اصيل ،نه مدرنيته به معناي غربي ،بلكه ترکيب هر دوي آنهاست.
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از مزاياي ارائه اين چهارچوب نظري اوال همخواني آن با تار و پود کشور ايران است زيرا
تاثيراتي که فرهنگ ايراني از جهاني شدن و رسانه ها دريافت ميکند به مراتب بيشتر از
کشورهاي غربي است و اين تاثيرات موجب بروز تضادهايي درجامعه و فرد در حين انتقال
هويت هاي جمعي محلي به جهاني ميگردد .مزيت ديگر آن اين است که پشتوانه محكمي
براي انجام تحقيقات پژوهشي دراين زمينه خواهد بود که بدون ترديد محققاني که در زمينه
هويت کارخواهندکرد ،با استفاده از اين چهارچوب نظري و مدل آن ازسردرگمي رهايي يافته و
به نتايج کارساز و مهمي درباب هويت نائل خواهند شد .ترکيب آراء در چهارچوب نظري
مطابقت و همخواني آن با مقاله حاضر است که اين مقاله را از مقاالت مشابه مستثني ميسازد.

فرضيههای تحقيق
 بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با ابعاد هويتي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت فردي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت جمعي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت ملي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت ديني شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت قومي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت انقالبي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت مجازي شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد. -بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت جهاني شهروندان شهر اردبيل رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقيق
از لحاظ هدف تحقيق از نوع کاربردي و از لحاظ روش گردآوري اطالعات روش تحقيق مورد
نظر پيمايشي است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه شهروندان باالي  99سال شهر
اردبيل بوده که تعداد آنها برابر  990111نفر ميباشد .براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر  494نفر بدست آمد که با روش نمونه گيري خوشه اي
چند مرحله اي انتخاب شدند .جمع آوري اطالعات مورد نياز تحقيق ،به صورت ميداني و با
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مراجعه به شهروندان باالي  99سال شهر اردبيل انجام شد .به منظورگردآوري داده هاي
موردنياز ،ازپرسشنامه هاي محقق ساخته استفاده گرديد .جهت سنجش اعتبار 9پرسشنامه از
اعتبار صوري استفاده شده است ،به اين نحو که پرسشنامهها در اختيار اساتيد قرار گرفته و
نظرات آنها در مورد اينكه آيا پرسشنامهها ابزار خوبي براي سنجش متغيرها هستند خواسته شد
که مورد تاييد ايشان بود .براي سنجش ضريب پايايي 1پرسشنامهها نيز از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شده است .نتايج حاصل از ضريب آلفاي کرونباخ به شرح زير بدست آمده است:
جدول( :)1جدول ضریب پایایی سواالت مربوط به متغيرهای تحقيق
متغير

ضريب آلفاي کرونباخ

شبكه هاي اجتماعي

1/94

ابعاد هويت

1/91

هويت فردي

1/99

هويت جمعي

1/91

هويت ملي

1/96

هويت ديني

1/90

هويت قومي

1/91

هويت انقالبي

1/94

هويت مجازي

1/90

هويت جهاني

1/91

دادههاي آماري با نرم افزار  SPSSپردازش و تجزيه و تحليل شده است و براي تحليل
فرضيات از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.

یافتهها
جدول( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغيرهای زمينه ای
متغير
جنسيت

وضعيت

فراواني

درصد

مرد

279

72.7

زن

105

27.3

1 Validity
2 Relability
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ادامه جدول( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغيرهای زمينه ای
متغير

سن

تحصيالت

وضعيت

فراواني

درصد

 99تا  10سال

74

19.3

 16تا  44سال

121

31.5

 44تا  41سال

99

25.8

 44تا  01سال

52

13.5

باالي  01سال

38

9.9

زير ديپلم

90

23.4

ديپلم

88

22.9

فوق ديپلم

62

16.1

ليسانس

96

25.0

فوق ليسانس

45

11.7

دکتري

3

.8

طبق نتايج جدول فوق  91/9درصد پاسخگويان مرد هستند و  19/4درصد نيز زن
هستند 1/1.درصد پاسخگويان با کمترين فراواني باالي  01سال سن دارند و  49/0درصد با
بيشترين فراواني  16تا  44ساله هستند 1/9 .درصد پاسخگويان با کمترين فراواني تحصيالت
دکتري دارند و  10درصد با بيشترين فراواني تحصيالت ليسانس دارند.
جدول( :) 3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ميزان استفاده از شبكه اجتماعی تلگرام
ميزان استفاده

فراواني

درصد

اصالً

67

17.4

کمتر از يک ساعت

111

28.9

يک تا سه ساعت

94

24.5

سه تا پنج ساعت

86

22.4

بيش از پنج ساعت

26

6.8

جمع

384

100.0

طبق نتايج جدول فوق  6/9درصد پاسخگويان با کمترين فراواني بيش از پنج ساعت از
شبكه اجتماعي تلگرام استفاده ميکنند و  19/1درصد با بيشترين فراواني کمتر از يک ساعت
از شبكه اجتماعي تلگرام استفاده ميکنند.
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جدول( :)4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ميزان استفاده از شبكه اجتماعی اینستاگرام
ميزان استفاده

فراواني

درصد

اصالً

112

29.2

کمتر از يک ساعت

127

33.1

يک تا سه ساعت

64

16.7

سه تا پنج ساعت

53

13.8

بيش از پنج ساعت

28

7.3

جمع

384

100.0

طبق نتايج جدول فوق  9/4درصد پاسخگويان با کمترين فراواني بيش از پنج ساعت از
شبكه اجتماعي اينستاگرام استفاده ميکنند و  44/9درصد با بيشترين فراواني کمتر از يک
ساعت از شبكه اجتماعي اينستاگرام استفاده ميکنند.
جدول( :)5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ميزان استفاده از شبكه اجتماعی فيس بوك
ميزان استفاده

فراواني

درصد

اصالً

151

39.3

کمتر از يک ساعت

121

31.5

يک تا سه ساعت

61

15.9

سه تا پنج ساعت

32

8.3

بيش از پنج ساعت

19

4.9

جمع

384

100.0

طبق نتايج فوق  4/1درصد پاسخگويان با کمترين فراواني بيش از پنج ساعت از شبكه
اجتماعي فيس بوك استفاده ميکنند و  41/4درصد با بيشترين فراواني اصالً از شبكه
اجتماعي فيس بوك استفاده نمي کنند.
جدول( :)6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ميزان استفاده از شبكه اجتماعی یوتيوب
ميزان استفاده

فراواني

درصد

اصالً

165

43.0

کمتر از يک ساعت

87

22.7

يک تا سه ساعت

94

24.5

سه تا پنج ساعت

32

8.3

بيش از پنج ساعت

6

1.6

جمع

384

100.0
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طبق نتايج جدول  9/6درصد پاسخگويان با کمترين فراواني بيش از پنج ساعت از شبكه
اجتماعي يوتيوب استفاده ميکنند و  44درصد با بيشترين فراواني اصالً از شبكه اجتماعي
يوتيوب استفاده نمي کنند.
جدول( :)7ميانگين و انحراف معيار ابعاد هویتی و ابعاد آن
آماره

هويت
فردي

هويت
جمعي

هويت
ملي

هويت
ديني

هويت
قومي

هويت
انقالبي

هويت
مجازي

هويت
جهاني

ابعاد
هويتي

ميانگين

4/01

4/49

4/44

4/11

4/19

4/94

4/94

4/11

4/94

1/96

1/94

1/60

1/11

1/16

1/96

9/91

9/11

1/69

انحراف
معيار

طبق نتايج جدول فوق ميانگين هويت فردي  ،4/01هويت جمعي  ،4/49هويت ملي ،4/44
هويت ديني  ،4/11هويت قومي  ،4/19هويت انقالبي  ،4/94هويت مجازي  ،4/94هويت جهاني
 4/11و ابعاد هويتي  4/94است .بنابراين ميتوان گفت که از بين ابعاد ابعاد هويتي  ،هويت
فردي بيشترين و هو يت مجازي کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است .همچنين
انحراف معيار بدست آمده نيز نشان ميدهد که بيشترين پراکندگي نمرات مربوط به بعد هويت
جهاني و کمترين پراکندگي نمرات مربوط به هويت ملي است.
جدول( :)8نتایج آزمون كولمگروف -اسميرنوف جهت تعيين نرمال بودن توزیع متغيرهای تحقيق
آماره

استفاده از شبكه هاي اجتماعي

ابعاد هويتي

مقدار  zکولموگروف -اسميرنوف

1/999

1/194

سطح معني داري

1/614

1/499

طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون براي سطح
اطمينان  1/10بيش از  1/10است ،بنابراين ميتوان گفت که توزيع متغيرهاي تحقيق نرمال
است و جهت تحليل فرضيات بايد از آزمونهاي پارامتريک ضريب همبستگي پيرسون
استفاده کرد.
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آزمون فرضيه اصلی
فرضيه اصلي :بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و ابعاد هويتي شهروندان رابطه وجود دارد.
جدول( :)9نتایج ضریب همبستگی پيرسون جهت تعيين رابطه همبستگی استفاده از شبكه های
اجتماعی و نمره كل ابعاد هویتی شهروندان
متغير مستقل

متغير وابسته

آماره ها

ابعاد هويتي شهروندان

ضريب همبستگي پيرسون

- 1/919

سطح معناداري

1/111

تعداد نمونه

494

استفاده از شبكه هاي اجتماعي

طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون در سطح
اطمينان  1/11کمتر از  1/19است ،بنابراين ميتوان گفت که فرضيه اصلي تاييد ميشود و بين
استفاده از شبكه هاي اجتماعي و ابعاد هويتي شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و
ضريب همبستگي دو متغير برابر  -1/91ا ست.به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي
اجتماعي ،ابعاد هويتي شهروندان کاهش مييابد.

آزمون فرضيه های فرعی
جدول( :)11نتایج ضریب همبستگی پيرسون جهت تعيين رابطه همبستگی متغيرهای تحقيق
متغير وابسته
شهروندان

هويت فردي

شهروندان

هويت جمعي

شهروندان

هويت ملي

شهروندان

هويت ديني

شهروندان

هويت قومي

شهروندان

هويت انقالبي

شهروندان

هويت مجازي

شهروندان

استفاده از
شبكه هاي
اجتماعي

هويت جهاني

متغير
مستقل

آماره ها

ضريب
همبستگي
پيرسون

**1/494

**- 1/411

**- 1/414

**- 1/004

1/199

- 1/499

1/401

1/199

سطح
معناداري

1/111

1/111

1/111

1/111

1/941

1/111

1/111

1/191

طبق نتايج جدول  4و با توجه به سطح معني داري خطاي آزمون در سطح اطمينان 1/11
ميتوان گفت که فرضيه هاي  6 ،4 ،4 ،1 ،9و  9تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي
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اجتماعي با هويت فردي و هويت مجازي رابطه مثبت معني داري وجود دارد ،در حالي که بين
استفاده از شبكه هاي اجتماعي با هويت جمعي ،ملي ،ديني و انقالبي رابطه معكو

معني

داري وجود دارد.

بحث و نتيجه گيری
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه اصلي تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و ابعاد
هويتي شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 -1/91است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،ابعاد هويتي شهروندان
کاهش مي يابد.
نظرية پردازش اطالعات اجتماعي به شيوه اي اشاره دارد که طي آن ارتباط گران نشانههاي
هويتي و اجتماعي انتقال يافته توسط رسانه ها را پردازش ميکنند .ارتباط گران در استفاده از
هر رسانه اي به دنبال کاهش ابهام و افزايش احسا

قرابت هستند ،آنها در ارتباطات به واسطة

کامپيوتر براي دستيابي به نيازهايشان از شيوه هاي کالمي و غير کالمي متن بنياني که در
انطباق با ويژگيهاي خاص اين رسانه شكل داده اند ،استفاده ميکنند.
نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق جعفري ( ) 9410همخواني دارد .نتايج تحقيق ايشان
نشان ميدهد که بين ميزان عضويت و فعاليت در شبكه هاي اجتماعي با افت تحصيلي،
اعتياد اينترنتي ،بحران هويت ،به خطر افتادن سالمت جسمي ،گوشه گيري و نداشتن تمرکز،
همبستگي مستقيم وجود دارد به اين معنا که هر اندازه ميزان عضويت و فعاليت در شبكه
هاي اجتماعي بيشتر باشد ،اين عوارض افزايش بيشتري مييابد .همچنين بين ميزان عضويت
و فعاليت نوجوانان و جوانان در شبكه هاي اجتماعي با عواطف خانوادگي و ارتباطات واقعي
کاربران همبستگي معكو

وجود دارد؛ به اين معنا که هر چه ميزان عضويت و فعاليت در

شبكه هاي اجتماعي بيشتر باشد ،ميزان عواطف خانوادگي و ارتباطات واقعي آنان کمتر
خواهد شد.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه اول تاييد مي شود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت فردي شهروندان رابطه مثبت معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير
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برابر  1/49است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت فردي
شهروندان افزايش مييابد.
مانوئل کاستلز در ميان نويسندگان متأخر از همه بيشتر به برخي از ويژگيهاي سياسي
مهم فرهنگهاي رسانهاي معاصر پرداخته است .يقيناً بر خالف ديدگاههايي که تا کنون ارائه
شده است ،کستلز خطوط کلي ديدگاهي را دربارهي فرهنگهاي رسانهاي معاصر ترسيم کرده
است که به شالوده شكني قطببنديهاي مباحث قبلي و در عين حال مرتبط ساختن آنها به
فرآيندهاي دگرگوني اجتماعي اساسي ميپردازد .کستلز چنين استدالل ميکند که جامعهي
اطالعاتيِ در حال ظهور عمدتاً زاييده رابطه در حال تغيير بين سرمايهداري جهاني ،دولت و
جنبشهاي اجتماعي معاصر است .با اين حال او با همان صراحت بيان ميدارد که توسعهي
رسانههاي جديد ،تنوع بخشي به پيامهاي رسانهاي ،انفجار دروني سياست و رسانهها همگي آثار
دامنهداري بر حوزهي عمومي داشتهاند.
نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق استفانسو و همكارانش ( )1119در پژوهش خود که بر
روي دانش آموزان  90تا  99ساله در هفت مدرسه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که
استفاده از اينترنت با هويت فردي رابطه دارد.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه دوم تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت جمعي شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 -1/41است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت جمعي شهروندان
کاهش مييابد .عاملي با تاکيد بر دوفضايي شدن مسير زندگي و قرار گرفتن فضاي جديد
صنعتي مجازي در کنار محيط قديمي طبيعي زندگي ،افزود :دو فضايي شدن ،ظرفيت جديد
فضاي ارتباطي زندگي را توسعه داده و به نوعي ظرفيت «حضور فرد در همه جهان» را از
منزويترين محيطهاي زندگي اعم از محيطهاي روستايي ،شهري ،شهرهاي کوچک و کالن
شهرهاي بزرگ جهان فراهم آورده است.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه سوم تاييد مي شود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت ملي شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 -1/41است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت ملي شهروندان
کاهش مي يابد .نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق استفانسو و همكارانش ( )1119در پژوهش

رابطه استفاده از شبكههاي اجتماعي با ابعاد هويتي در ميان شهروندان شهر اردبيل 91 

خود که بر روي دانش آموزان  90تا  99ساله در هفت مدرسه انجام دادند به اين نتيجه
رسيدند که استفاده ا ز اينترنت با هويت ملي رابطه دارد .نتايج تحقيق همچنين با يافته هاي
تحقيق بالبي ( )1199همخواني دارد .نتايج تحقيق او نشان ميدهد که حضور در کشور ديگر
باعث شده جنبه هايي از هويت ملي افراد دوباره ساخته شود و هرچند برخي آمريكاييها
هويت ملي خود را به عنوان يک دارايي در آغوش ميگيرند ،برخي ديگر ارتباط ميان هويت
ملي و سرزمين را رد کرده اند.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه چهارم تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت ديني شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 -1/00است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت ديني شهروندان
کاهش مي يابد .نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق بقايي سرابي ( )9411همخواني دارد .نتايج
تحقيق آنها نشان مي دهد که بين استفاده از اينترنت و هويت يابي رابطه وجود دارد .ميزان اين
رابطه بر ابعاد مختلف هويت متفاوت است .همچنين ،در نتايج حاصل از رابطه ،بين برخي
متغيرهاي زمينه اي و هويت يابي تفاوت مشاهده شده است.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه پنجم تاييد نمي شود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت قومي شهروندان رابطه معني داري وجود ندارد .نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق بشير و
افراسيابي ( )9419همخواني دارد .نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که ميان عضويت در
شبكههاي اجتماعي اينترنتي و نحوة اختصاص وقت به ساير فعاليتهاي اجتماعي ارتباط وجود
دارد .بنابراين ميتوان گفت ميان عضويت در شبكههاي اجتماعي اينترنتي و سبک زندگي
جوانان ارتباط وجود دارد نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق نوابخش ( )9414همخواني دارد.
نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که هويت غالب در نزد جوانان هويت قومي بوده و هويتهاي
ملي و جهاني بترتيب در اولويتهاي بعدي قرار دارند .بين هويت قومي با هويت هاي ملي و
جهاني همبستگي مستقيم ،ولي بين هويت ملي و جهاني همبستگي معكو

وجود داشت.

طبق نتايج تحقيق ،فرضيه ششم تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت انقالبي شهروندان رابطه منفي معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 -1/49است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت انقالبي شهروندان
کاهش مييابد.
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فناوريهاي جديد ساختارهاي بزرگ را قادر ساختهاند تا به هماهنگي بخشيدن به
فعاليتهاي خود در سطح جهان دست بزنند و در عين حال نهادهاي بازخوردي پديد آورند که
به سرعت به نيازها پاسخ گويند .ديجيتالي شدن پايگاههاي دانش ،امكان پردازش و ذخيرهي
اطالعات را از فواصل بسيار دور فراهم ميسازد .از اين رو سرمايهداري کمتر به دولت وابسته
است و بيشتر به توانايي يک سيستم اطالعاتي مشترك براي انتقال دانش به شبكههاي دور
دست متكي است .در چارچوب اين فرآيندها ،سرمايهداري قديمي و سرمايهداري جديد (فناوري
اطالعات) همگرايي حاصل ميکنند.مشخصهي اقتصاد اطالعاتي جديد ،فرآيندهاي همزمان
توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي اقتصادي است .سياه چالههاي اقتصاد اطالعاتي ،شامل افرادي
ميشود که به لحاظ اجتماعي و فرهنگي با بدنهي اصلي جامعه ارتباط ندارند نتايج تحقيق با
يافته هاي تحقيق حافظ نيا و همكاران (  ) 9490همخواني دارد .نتايج تحقيق آنها نشان
ميدهد که گسترش فرايندهاي جهاني شدن در قالب فناوري اطالعات و ارتباطات (ماهواره و
اينترنت ) با هويت ملي رابطه دارد .به بيان ديگر ب ا افزايش ميزان استفاده از فناوري اطالعات ،
ميزان عاليق ملي کاهش مي يابد .همچنين جهاني شدن با تقويت نيروهاي فراملي و فروملي
منجر به تضعيف عالئق ملي دانشجويان ميگردد.
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه هفتم تاييد ميشود و بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و
هويت مجازي شهروندان رابطه مثبت معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي دو متغير برابر
 1/40است .به عبارتي با افزايش استفاده از شبكه هاي اجتماعي ،هويت مجازي شهروندان
افزايش مييابد .نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق مازلين و مور ( )1194همخواني دارد .نتايج
تحقيق آنها نشان ميدهد که در افرادي که بيشتر از اينترنت استفاده ميکنند سطوح باالتري از
اضطراب اجتماعي و فقدان هويت يافتگي مشاهده ميشود.
با توجه به يافته هاي تحقيق ،بين استفاده از شبكه هااي اجتمااعي و ابعااد هاويتي رابطاه
معني داري وجود دارد .بنابراين جهت بهبود ابعاد هويتي شاهروندان شاهر اردبيال ،ماوارد زيار
پيشنهاد ميشود:
با توجه به اينكه رابطه استفاده از شبكه هاي اجتماعي باا هويات فاردي شاهروندان مثبات
است ،بنابراين پيشنهاد ميشود براي کاهش آسيب هاي شبكه هاي اجتمااعي در حاوزه هويات
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فردي ،رسانه هاي داخلي و بخصوص شبكه سبالن با استفاده از برنامه هاي فرهنگياو اجتمااعي
به بازتوليد هويت فردي شهروندان کمک کند.
از آنجا که هويت ملي رابطه معكو

معني داري با ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي

دارد ،بنابراين پيشنهاد مي شود تا حدد ممكن شاخص هاي مربوط به هويت ملي همچون ميزان
اهميت دادن به پرچم ،سرود ملي ،زبان ملي و  ...در کتب ،نشريات ،شبكه هاي اجتماعي ميهني
و رسانه هاي داخلي تقويت شود.
کاربران شبكه هاي اجتماعي در مورد پيگيري منابع و مستندات اطالعات موجود در
شبكههاي اجتماعي بخصوص در تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت آموزش داده شوند.
از ظرفيت هاي باالي شبكه هاي اجتماعي براي تقويت هويت ملي و ديني استفاده شود.
رسانه هاي داخلي با توليد محصوالت فرهنگي غني در حوزه هويت و بخصوص هويت
جوانان ،از آسيب هاي ناشي از استفاده از شبكه هاي اجتماعي جلوگيري کنند.
ايجاد کانال ها ،شبكه ها و وب سايت هاي داخلي با محتواي معرفي فرهنگ ديني و ملي
مي تواند تاثير بسزايي در کاهش آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي بر ابعاد هويتي شهروندان
داشته باشد.
محتويات شبكه هاي اجتماعي بخصوص در حوزه مسائل فرهنگي و سياسي که مستقيماً با
هويت جوانان در ارتباط ميباشد ،توسط پليس فتا بررسي و حفظ شود.
صدا و سيما با توليد و پخش برنامه هاي مخصوص ،صحت و سقم اطالعات موجود در شبكه
هاي اجتماعي را بررسي کند.
کاربران شبكه هاي اجتماعي و بخصوص دانشجويان با گذراندن واحدهاي درسي در مورد
تبعات نامطلوب استفاده از شبكه هاي اجتماعي آگاهي بيشتري پيدا کنند.
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