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چكيده
مفهوم هويت در سالهاي اخير ،به شدت متأثر از فناوري اطالعات و ارتباطات
بوده است و فضاي مجازي ،نقشي پررنگ در شکلگيري يا تغيير هويت
کاربران ،بهويژه جوانان داشته است .هويت ،در تاريخ مشترک افراد ،اشيا و
مکانها ريشه دارد .رويدادهاي مهم تاريخي ،مانند جنگها ،جشنها ،مراسم،
بازارها ،سبک زندگي ،زبان (مانند زبان پارسي) ،يک کوه مشهور (مانند
دماوند) ،يک درخت (مانند سرو) ،يک رنگ (مانند سرخ يا آبي) و  ...مهمترين
ارکان برساخت هويت ملي و قومي است .در فضاي مجازي ،جغرافيا وجود
ندارد و همه اين اشيا تعريفي متفاوت مييابند که از بار معنايي و ارزشي خود
تهي ميشوند .بدينترتيب ،هويت مجازي به شکلي عميق و جدي از هويت
عيني متمايز ميشود .پژوهش حاضر ،حاصل بررسي رابطه فضاي مجازي و
هويت ديني و ملي در ميان دانشجويان دانشگاه ياسوج است .براي اين منظور،
با استفاده از روش پيمايشي و فرمول نمونهگيري کوکران ،حجم نمونه 340
نفر تعيين و رابطه بين دو متغير مورد سنجش قرار گرفت .يافتههاي پژوهش
نشان داد ،دانشجوياني که بيشتر در معرض فضاي مجازي قرار دارند نسبت
به همتايان خود که کمتر از فضاي مجازي استفاده ميکنند ،از هويت ديني
و ملي ضعيفتري برخوردار هستند .به عبارت ديگر ،نوعي رابطه معکوس بين
فضاي مجازي و هويت ديني و ملي دانشجويان وجود دارد.
واژگان كليدي:
فضاي مجازي ،هويت ملي ،هويت ديني ،دانشجويان

 .1استاديار علوم سياسي دانشگاه ياسوج(،نويسنده مسئول)abagheri@yu.ac.ir
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه ياسوجezareian68@yahoo.com ،
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مقدمه
ما در جهاني متحول و دستخوش دگرگوني چشمگير و دائمي زندگي ميکنيم؛
به گونهاي که شگفتانگيزترين رويداد دنياي معاصر را ميتوان سرعت بيسابقه
تغييرات اجتماعي دانست(لنسکي و لنسکي .)3: 1369 ،اين تغييرات جامعه انساني را با
دو جهان موازي مواجه کرده است؛ جهان اول :جهان واقعي و جهان دوم :جهان
مجازي .جهان اول ،جهاني است که در آن زندگي و فعاليت اجتماعي عيني جريان
دارد .جهان دوم ،جهاني است که انسان را در مواجهه با واقعيتهاي مجازي قرار
ميدهد .در جهان مجازي ،انسان با سرزميني بيمرز و چند فرهنگ و در عين حال
برخوردار از فضاي واحد روبروست .جهان دوم ،جهاني است با قاعدههاي خاص و
در عين حال ،خالي از هر نوع قانون و ضابطه عقالني .جهان مجازي ،جهاني است
با جهتگيريهاي مشخص و فارغ از هر نوع جهتگيري ماندگار و هزاران خصيصه
متضاد که هم در درون اين جهان جمع شده است و هم در مواجهه با جهان واقعي
موجب توليد تضاد ،تناقض و امور متزاحم ميشود .با توجه به تغييرات وسيعي که
جهاني شدن به وجود آورده و در واقع ،از طريق جهان دوم (جهان مجازي) منشأ
تکاثر و تراکم توليدات فرهنگي ملل جهان شده است ،نمادهاي بومي فهم در
جهان اول (جهان واقعي) در معرض چالشهاي بسيار جدي با نمادهاي غير بومي
و بيگانه با فرهنگهاي ديگر قرار گرفته است؛ نمادهايي که با توجه به تفاوتهاي
تاريخي و فرهنگي ملل به گونههاي متفاوت و گاه متضاد رمزگشايي ميشوند.
نمادي که براي يک ملت پيروزي ،زيبايي ،افتخار و عزت را تداعي ميکند ،براي
ملتها و فرهنگهاي ديگر يادآور سياهي ،شکست ،فقر و تباهي است .نمادي که براي
ملتي ،ثروت ،بزرگي و منزلت به بار ميآورد ،براي ملل ديگر جهان موجب افزايش
احساس فقر و گسترش خطر ميشود .آنچه زمينه چنين تغيير و تحوالت سريع،
ژرف و شگرفي را پديد آورده ،دستاوردهاي فناورانه جديد و متأخر بشري است.
دستاوردهايي که به عنوان فناوريهاي نوين ارتباطي -اطالعاتي شناخته ميشوند.
از اين روست که برخي خبر از استيالي يک پارادايم فناورانه جديد ميدهند که بر
محور فناوريهاي اطالعاتي سازمان يافته است(کاستلز .)59 :1380 ،در گذشته ،رابطه
به طور ضمني حکايت از ارتباطي بين شخصي داشت که با وجود دوري فيزيکي
نيز ميشد آن را حفظ کرد؛ در حالي که حتي در ارتباطات تلفني -که نسل گذشته
فناوري رايانهاي امروز به شمار ميآيند -طرفين مکالمه ،بدون اينکه يکديگر را
ببينند ،در فضايي به اصطالح مجازي به تعامل ميپرداختند .در عصر حاضر ،اين

سؤال تحقيق
سؤال اصلي که در اين پژوهش به آن پرداخته ميشود ،اين است که در عصر
جديد ،رابطه فضاي مجازي با هويت ديني و ملي دانشجويان چگونه است و چه
تأثيري بر آن ميگذارد؟
فرضيه
فرضيه اصلي پژوهش اين است که فضاي مجازي بر هويت ديني و ملي دانشجويان
تاثير منفي دارد و نوعي رابطه معکوس بين فضاي مجازي و هويت ديني و ملي
وجود دارد .در ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع کالسيک ،باورها ،اعتقادها،
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فناوريهاي اطالعاتي -ارتباطي و رسانهها هستند که تصوير ما را از واقعيت شکل
ميبخشند .رسانهها و فضايي که ايجاد ميکنند ،با نظامي از نشانههاي ديداري،
نوشتاري و گفتاري ،برداشت انسان را از واقعيت تحت تأثير قرار ميدهند .تصوير،
گفتار و نوشتار طي قرن بيستم ،مرکز ثقل بسياري از مباحث و مجادالت فلسفي
بوده است .البته اين مؤلفهها چه در رسانههاي مکتوب و چه در راديو و تلويزيون ،بر
فهم انساني از زمان و مکان و همچنين چگونگي استفاده از تصاوير ،آواها و حروف
تأثير گذاشتهاند .با پيدايش شبکه دادههاي جهاني يا اينترنت ،اين شرايط پيچيدهتر
شده و زمان و مکان و هويت ،تعريفي تازه يافتهاند .اينترنت در واقع ،مکان بي
مکان است؛ جايي که انسانها ميتوانند به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار نمايند،
قرارداد ببندند ،گروههاي خود را بسازند ،پيام بفرستند يا چيزي را معرفي کنند.
در اين مکان ،مرزهاي جغرافيايي هيچ معنا و مفهومي ندارد و به همين سبب،
دشواريها و مشکالت منطقي زمان و مکان از ميان برداشته شده است .همه چيز
در تحرک است و همواره اين تحرک شتابي بيشتر مييابد .هويت سيال و متکثري
که در چنين فضايي شکل ميگيرد ،فرد را از چارچوب معين و انعطافناپذيري که
در جهان خارج دارد ،جدا ميکند و به او اجازه بروز بيشتر خود را ميدهد .چنين
فضايي که فرد را از قيد و بندها رها ميکند و به او در فضايي بسيار بيمرزتر از
جهان واقعي مجال فعاليت ميدهد ،ميتواند هويت ديني و ملي را تحتالشعاع خود
قرار دهد .در اين نوشتار ،برآنيم که تأثيرات فضاي مجازي بر هويت ديني و ملي
را در ميان دانشجويان دانشگاه ياسوج بررسي کنيم و راهکارهايي براي تقويت اين
هويت ،از طريق واپايش فضاي مجازي ارائه دهيم.
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ارزشها و اشکال تعلق به گروه ،نسل به نسل انتقال مييابد و تغييرات احتمالي در
هويت ،بيشتر سطحي است .اما در نتيجه فشار عظيم جامعه اطالعاتي و بازسازي
سريع هويتي افراد در فضاي مجازي ،توقع جديدي از باورها ،ارزشها و تعلق به گروه
بهوجود آمده که بنياد هويتي را دچار تغيير کرده است.
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پيشينه پژوهش
با ظهور اينترنت در ايران و فراگير شدن آن در جامعه ،توجه به آثار و پيامدهاي
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آن در محافل علمي و آکادميک شدت گرفت .ازجمله
پژوهشهايي که به طور خاص در مورد نسل جوان صورت گرفته است ،ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 نوابخش ،هاشمنژاد و شمپور ( )1389در تحقيقي درباره آثار اينترنت و موبايلبر هويت جوانان  15تا  29ساله مازندراني ،به اين نتيجه رسيدند که گرايش جوانان
به استفاده از اينترنت بر ارزشهاي ديني ،اجتماعي ،فرهنگي ،خانوادگي و هويت
فردي و گروهي آنان تأثيرگذار است .به عقيده نويسندگان ،استفاده از فناوريهاي
جديد ،همچون اينترنت و موبايل موجب تغييرات هويتي ،مانند هويت مجازي،
کاذب و آني ميشود که ممکن است آثار زيانباري به همراه داشته باشد؛ بنابراين
توصيه ميکنند که سياستگذاران اين فضاها را مديريت و براي آن توليد محتوا
کنند.
 احمدپور و قادرزاده ( )1389با بررسي  400دانشجوي دانشگاه کردستانبه اين نتيجه رسيدند که هويت ديني در تعامل با فضاي سايبر تضعيف شده
و با افزايش ميزان مصرف و دسترسي به اينترنت از برجستگي هويت ديني نزد
دانشجويان کاسته ميشود .در ميان ابعاد و شاخصهاي هويت ديني فضاي سايبر
بيشترين تأثير را بر ابعاد پيامدي و تجربي و کمترين تأثير را بر بعد شناختي داشته
است .پيشنهاد نويسندگان ،درک درست از فضاي سايبر و قابليتها و ضعفها و قوتها،
دامنه تأثيرگذاري و پيامدهاي مثبت و منفي آن در راستاي تقويت مؤلفههاي ديني
در محيط آکادميک است.
 علوي ،هاشميان و جنتيفرد( )1387در پژوهش خود درباره هويت و سالمتروان دانشجويان استفادهکننده از اينترنت و محيطهاي مجازي دانشگاه تهران به
اين يافته دست پيدا کردند که بين نمرات هويت دانشجوياني که در هفته به مقدار
زياد ،کم و ناچيز از اينترنت و فضاهاي مجازي استفاده نمودند ،تفاوت معنادار وجود
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دارد .به عبارت ديگر ،گروه اول که بيشترين استفاده را از فضاهاي مجازي داشت،
از هويت ملي ،مذهبي و سالمت روان پايينتري نسبت به سايرين برخوردار بود.
 جانپرور و حيدري( )1390در مقاله آسيبشناسي فضاي سايبر بر امنيتاجتماعي ،به تشريح يافتههاي خود در اين خصوص ميپردازند که فضاي سايبر
داراي ظرفيتهاي منفي بااليي براي تحت تأثير قرار دادن و به چالش کشيدن امنيت
اجتماعي است؛ به طوري که حضور و استفاده رو به گسترش افراد از اين فضا ،زمينه
سست شدن بنيان خانواده به عنوان تکيهگاه و پايه اصلي هر جامعه ،فاصله گرفتن
افراد از يکديگر ،تجملگرايي ،فردگرايي ،مدگرايي ،بي اعتمادي نسبت به مسئوالن،
نشر اکاذيب و  ...را فراهم ميسازد.
 بهزاد دوران ( )1382با بررسي تأثير تجربي فضاي سايبرنتيک بر هويتاجتماعي در سه سطح خانواده ،گروه همساالن و جامعه نتيجه ميگيرد که ميان
فضاي سايبرنتيک و هر يک از سه سطح هويت اجتماعي(خانواده ،همساالن و ملي)
رابطه معناداري وجود ندارد .وي نشان ميدهد اينترنت بر هويت اجتماعي هيچ
تأثيري ندارد(نوابخش.)161 :1389،
 پژوهشي از سوي سازمان ملي جوانان با حضور بيش از  500دانشجويدانشگاههاي سطح شهر تهران در سال 1383نشان ميدهد که حدود يک
سوم از دانشجويان به گروههاي فکري خارج از حاکميت نزديکي فکري دارند.
دانشجويان ناراضي اينترنت را به عنوان تنها راه مقابله با رسانههاي حکومتي
پذيرفتهاند(منتظرقائم.)127 :1387،
 غفوريکله( )1384در پژوهشي نشان ميدهد که در خانوادههايي که والدينپايبندي بااليي نسبت به مؤلفههاي ديني و ملي دارند ،جوانان نيز از هويت ملي
و ديني قويتري برخوردارند .عملکرد والدين در زمينه آموزش جوانان در دو بعد
ملي و ديني با هويت ملي و ديني جوانان ،ارتباط مستقيم و مثبت دارد .بين پايگاه
خانواده و هويت ملي و ديني ،رابطهاي منفي و معکوس وجود دارد.
 فکوهي ( )1381در تحقيقي به اين نتيجه دست يافت که متغيرهاي زبان،تعلقات تاريخي سياسي ،مشارکت سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ،رسانههاي جمعي،
مانند تلويزيون و مطبوعات و خانواده ،تأثير بسزايي در هويتسازي جوانان دارند.
 حبيبزاده مرودشتي( )1382در پژوهشي دريافته که جوانان از پايگاهاقتصادي ،اجتماعي باالتري برخوردار هستند و ميزان مشارکت سياسي و اجتماعي
آنها ضعيفتر است.

153

 حسنزاده()1386-1387دريافت که از لحاظ پايبندي به هويت ملي ،جوانانپسر موفقتر از جوانان دختر بوده و بيشتر به هويت ملي خود افتخار ميکنند و در
هويت ديني ،دختران وضعيت بهتري نسبت به پسران داشتهاند.
پژوهشهاي فوق و جستجو در مقاالت منتشر شده در حوزه فضاي مجازي،
گوياي اين نکته است که تاکنون در هيچ اثر پژوهشي مستقلي ،تأثير هويت مجازي
بر هويت ديني و ملي دانشجويان دانشگاه ياسوج و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار
نگرفته است؛ از اينرو پژوهش حاضر با هدف پوشش دادن اين خأل علمي و اعالم
آسيبهاي احتمالي براي سياستگذاران در سطوح استاني و کشوري نگاشته شده
است.
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تعريف مفاهيم
 -1هويت
واژه «هويت» از لحاظ لغوي از واژه ايدنتيتاس مشتق شده است .در فرهنگ فارسي،
هويت را تشخص معني کردهاند( .جنکينز .)5 :1381 ،اين اصطالح از مفاهيم بين
رشتهاي در علوم اجتماعي است که قلمروهاي تاريخ ،روانشناسي ،جامعهشناسي
و سياست را به هم ربط ميدهد .براي هويت ،تعاريف متعددي وجود دارد .گافمن
اعتقاد دارد که هويت «تالش انسان براي بروز تمايز نسبت به ديگران است ،در
حاليکه به رفتار خود شکل ميدهد(ريترز .)93 :1382 ،تاجفل تأکيد دارد« :هويت
اجتماعي ،آگاهي فرد از تعلق به گروه اجتماعي معين و ارزش و اهميت عاطفي اين
عضويت براي فرد است»(رضايي .)32 :1379 ،کاستلز هويت را «سرچشمه معنا و تجربه
براي مردم» ميداند .او باور دارد که هويت« ،فرايند معناسازي بر اساس يک ويژگي
فرهنگي يا مجموعه به هم پيوستهاي از ويژگيهاي فرهنگي است که بر ديگر منابع
معنايي اولويت داده ميشود و براي هر طبقه خاص يا براي هر گروه ممکن است
چندين هويت وجود داشته باشد»(کاستلز.)25 :1380 ،
هويت به دو معناي ظاهرا متناقض به کار ميرود -1 :همساني و يکنواختي
مطلق  -2تمايزي که در برگيرنده ثبات با تداوم در طول زمان است .هويت از
ويژگيهايي است که فرد براي خود برميگزيند و خود را با آن ميشناسد .به
عبارت ديگر ،پاسخي است به سؤال «من کيستم؟» .اين سؤالي است که هويت فرد
را به چالش فرا ميخواند و در واقع ،آن را پيشبيني ميکند .هويت از دو بعد مورد
مطالعه قرار ميگيرد ،يکي از بعد فردي که همزمان با رشد فرد حاصل ميشود و

خود را ميشناسد و ديگري بعد اجتماعي كه بيانگر اين مطلب است که «ديگران
کيستند».در يک تعريف کلي ،ميتوان گفت :هويت معاني ذهني شامل ارزشها،
اعتقادات ،هنجارها ،نمادها ،طرز تلقيها و آگاهيهاي مختص به يک «خود» فردي
يا اجتماعي و احساس تعلق و تعهد نسبت به آن خود است.
تعريف مورد نظر ما در اين پژوهش ،تعريف امانوئل کاستلز است؛ زيرا اين
تعريف ،بيشتر به بعد فرهنگي هويت اشاره دارد و به نوعي به چند هويتي که اغلب
ناشي از فناوريهاي اطالعاتي نوين است ،اشاره ميکند.
 -2هويت ديني
هويت ديني عبارت است از ميزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به ديني
خاص و پيامدهاي ارزشي مثبتي که فرد براي اين تعلق و ارتباط قائل است و
باالخره احساسات خاص فرد نسبت به ديگراني که مثل او رابطهاي مشابه نسبت به
آن دين دارند(قادري.)178 :1386 ،
		
 -3فضاي مجازي
وينر ،بنيانگذار علم سايبرنتيک اظهار ميدارد که اين واژه را از واژه يوناني
کوبرنتس به معناي سکاندار ،اقتباس کرده است و در تعريفي از سايبرنتيک،
ارتباط و کنترل را با هم در يک رده ميآورد(وينر .)2-1 :1372 ،در واقع ،با فراگيري
نظامهاي کنترل فرمان که در سادهترين شکل آن به عنوان ترموکوبل يک يخچال
معمولي خدمت ميکند ،ترکيبهاي بيشماري از واژهها با پيشوند سايبر نيز قدم
به عرصه گذاشت (از داد و ستد سايبرنتيک گرفته تا قوانين و بزه سايبرنتيک و
از اندامواره سايبرنتيک گرفته تا جامعه سايبرنتيک)؛ فضاي سايبرنتيک نيز از اين
دست است .اگر چه منشأ واژه فضاي سايبرنتيک را در يکي از نخستين آثار ويليام
گيبسون يعني کتاب «نورومانسر» وي دانستهاند اما خود گيبسون اظهار ميدارد که
اين واژه را از جان برونر ،مؤلف کتاب «موج سوار» گرفته است .اما برونر نيز ريشه
اين واژه را به آيندهشناس نامآشنا ،الوين تافلر و کتاب «شوک آينده» وي نسبت
ميدهد ( .)Whittle 1997: 4در هر حال ،با وجود اينکه درباره ريشه و منشأ واژه فضاي
سايبرنتيک ،کمتر شک و شبههاي وجود دارد ،درباره مفهوم و معناي اين واژه ،در
ميان پژوهشگران تفرقه بسيار است .کيزا فضاي سايبرنتيک را محيطي برساخته
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از اطالعات نامرئي -اطالعاتي که ميتواند اشکال متفاوتي به خود بگيرد -تعريف
ميکند .وي براي کمک به فهم اين مفهومسازي و ارائه تصويري مناسب از فضاي
سايبرنتيک ،به تعريف اجزاي اين فضا از طريق اينترنت يا شبکه جهاني کامپيوترها
ميپردازد (.)kizza, 1998:131
اما فضاي سايبرنتيک ،مفهومي وسيعتر از تعريف کيزا را دربردارد و به نظر
ميرسد عالوه بر دامنههاي متداخل و در عين حال منفک ارتباطات ديجيتال و
فناوريهاي اطالعات -اينترنت ،تور جهانگستر ،پست الکترونيک ،به اضافه تمام
زيرمجموعههاي آنها ،شامل سرويس تابلو اعالنات ،اتاقهاي گپزني و – ...که به نوعي
در تعريف مختصر کيزا قرار ميگيرد ،فناوريهاي مرتبط از قبيل واقعيت مجازي،
سيستمهاي تصويرسازي ديجيتال ،فناوريهاي بيومديکال جديد ،هوش مصنوعي
و سامانههاي محيط ديجيتال تعاملي را بايد افزود ( .)Bell& Kennedy, 2000: 1برخي،
فضاي سايبرنتيک را با حالت ذهني و تصورات بصري واقعيت مجازي خلط ميکنند.
واقعيت مجازي ،به مشابهسازي واقعيت از طريق دستکاري بازخورد حسي با استفاده
از فناوري مربوط است .گرچه دنياي ساخته شده به وسيله واقعيت مجازي با فضاي
سايبرنتيک همپوشاني پيدا ميکند اما فضاي سايبرنتيک از واقعيت مجازي فراتر
ميرود و دامنه بسيار وسيعي از ارتباطات و تعامالت انسان را دربر ميگيرد .بودريار،
فيلسوف فرانسوي ،هدف اساسي رسانهها در فضاي مجازي را همانندسازي ميداند؛
يعني جايگزين نمودن واقعيت با نشانههايي از واقعيت (مشيرزاده .)266 :1384 ،به عبارت
روشنتر ،ما با نشانهها يا نمادهايي از واقعيت سروکار داريم و به جاي واقعيت ،اين
نشانهها و سمبلها را ميبينيم .بودريار همانندسازي را يکي از فرايندهاي فرهنگي
مدرنيته ميداند و معتقد است ،پس از دوران صنعتي شدن به جاي واقعيت ،نمونهها
و کدهايي از واقعيت را دريافت ميکنيم؛ اين کدها نمي گذارند واقعيت رخ نمايد
بلکه آن را توليد ميكنند .او عقيده دارد که رابطه ميان واقعيت و نماد در دوره
باروک نيز قابل مشاهده بوده است اما اين وضعيت بدان سبب به دوران مدرنيته
مربوط است که نميتوان ميان واقعيت و مجاز و به عبارت ديگر ،ميان واقعيت و
نماد تفاوتي قائل شد .بودريار عقيده دارد که رسانهها چيزي نيستند جز ابزارهايي
شگفتانگيز براي بيثبات کردن حقايق و واقعيات مربوط به تاريخ و سياست و ...
اعتيادي که ما به رسانه ها پيدا کردهايم و امکانناپذير بودن زندگي بدون رسانهها،
بر اثر شوق ما به فرهنگ و اطالعات نيست بلکه در نتيجه معکوسسازي معاني
حقيقت و بيهودگي و در واقع ،انهدام اين اصول توسط رسانههاست(اخگري:1386 ،

 .)25منظور از فضاي سايبرنتيک در اينجا مجموعه سختافزارهاي تسهيلکننده
ارتباطات -ميان انسانها ،صرفنظر از فواصل زماني و مکاني آنهاغ و ميان انسانها
و ماشين -نيست بلکه خود آن ارتباطات است .در واقع ،به واسطه پيوند مضاعف
فضا و معنا در فضاي سايبرنتيک ،ميتوان آن را يک رسانه ارتباطي و در عين
حال ،جايي براي گرد آمدن مردم دانست و بدينترتيب آشکارا دريافت که چگونه
فضاي سايبرنتيک ،کامال در عرض تعاريف اجتماع قرار ميگيرد ،حال چه از طريق
استعارههاي داستانهاي علمي -تخيلي آن را درک کنيم ،چه از طريق تجربه شخصي
خود از جهاني تخيلي که در زندگي روزمره با آن سروکار داريم (.)Whittle, 1997: 2-3
بنابراين ،تعريف مورد نظر ما از فضاي سايبرنتيک تعريفي است که بيش از
هر چيز ديگر بر وجه فناورانه و ارتباطي آن تأکيد دارد .به سخن ديگر ،منظور از
فضاي سايبرنتيک در اينجا ،محل تالقي فناوري کامپيوتر و رسانههاي ارتباطي و
در يک کالم ،رسانههاي ارتباط کامپيوتري است؛ بنابراين تعريف ،هدف ما بررسي
آثار و پيامدهاي بهکارگيري فناوريهاي نوپديد ارتباطي -اطالعاتي در شبکههاي
ارتباطي و بازخورد آن بر ويژگيهاي هويتي است .رسانههايي که صرفنظر از
محتواي متنوع و اهداف و انگيزههاي گوناگون استفادهکنندگانشان ،موجب آثار
کوتاهمدت و درازمدت متفاوتي بر آنان ميگردند.
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 -4هويت ملي و مؤلفههاي آن
هويت ملي اساسيترين مؤلفه انسجام اجتماعي در نيم قرن اخير است که توجه
انديشمندان حوزه جامعهشناسي را به خود جلب کرده است(معقولي .)116 :1391 ،با
وجود توجه ويژه به اين مفهوم بايد گفت ،درباره تعريف آن اجماع نظري وجود
ندارد .برخي آن را به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترک
در اجتماع ملي(جامعه کل) و در ميان مرزهاي سياسي ميدانند که موجب و حدت
و انسجام ميشود(يوسفي 17 :1380،و پروين )15 :1374،و برخي ديگر مجموعهاي شناختي،
اعتقادي و رواني دانستهاند که با تأثيرگذاري بر کنشهاي اجتماعي ،موجب همبستگي
و انسجام در سطح ملت ميگردد(ابوالحسني .)14 :1387،عدهاي معتقدند هويت ملي به
مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي گروه گفته ميشود كه اعضاي گروه را
همانند ساخته و آنها را از سايرين متمايز ميسازد(الطايي )239 :1378 ،و اين مؤلفهها
را شامل تاريخ ،زبان ،اعتقادات و ارزشها ،آداب و رسوم ،نهادهاي اجتماعي و نژاد
كه عناصر متشكله فرهنگ يك جامعه هستند ،ذکر ميکنند(جاليي پور )1-14 :1382،و
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عدهاي ديگر ،همانند ارنست رنان در تعريف هويت ملي معتقدند كه دو مقوله
آن را ميسازد؛ يكي از تاريخ ميآيد و آن داشتن ميراثي غني است و ديگري به
امروز وابسته است و آن وجود آگاهي و اجماع مبني بر اينكه افراد جامعه مصمم
هستند به زندگي خود به عنوان كليت واحد ادامه دهند و ارزشهاي به ارث برده
را تداوم بخشند(رجايي .)12 :1382 ،به نظر ميرسد تعريف رزازيفر شمول فراگيرتري
نسبت به موارد فوق دارد و ميتوان آن را به عنوان مبناي اين پژوهش پذيرفت.
بر طبق تعريف ايشان «هويت ملي از نظر جامعهشناسي ،به مثابه نوعي احساس
تعهد و تعلق عاطفي نسبت به مجموعهاي از مشترکات ملي جامعه است که موجب
وحدت و انسجام ميشود و داراي ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملي ،ديني ،جامعهاي
و انساني است و ويژگيهاي اصلي آن قابليت انعطاف اجزا و بومي بودن ابعاد
تشکيلدهنده آن ميباشد»(به نقل از زاهد.)132 :1384،
به اعتقاد فورست و برت ويژگيهاي هويت ملي از دو جنبه قابل بررسي است
که عبارتند از :الف) مؤلفههاي شناختي ،شامل مقولهبندي خود به عنوان عضوي
از گروه ملي ،باورهايي درباره ويژگيهاي نوع اعضاي گروه ملي و برون گروههاي
برجسته ،دانش درباره ميهن و همچنين آگاهي درباره عالئم ،آداب و رسوم و
سنتهاي ملي ب) مؤلفههاي عاطفي ،شامل احساسات تعلق ملي ،دلبستگي به ميهن،
احساسات متمايز به اعضاي گروه ملي در مقابل اعضاي برون گروهها و هيجانات
اجتماعي گوناگون ،مانند افتخار و غرور ملي(حسيني انجداني .)55 :1390،امينيان هويت
ملي ايراني را داراي عناصري ،همچون تاريخ مشترک مکتوب و شفاهي ،اسطورههاي
ملي و مذهبي قابل پذيرش براي همه ،دردها و رنجها و افتخارات ،زبان غني و
کامل ،فرهنگ ،دين ،ايدئولوژي و ارزشها ،مراسم و آداب و سنتهاي ملي و تاريخي
آگاهي و احساس تعلق قدرتمند و ...ميداند که تداوم و تأثير آن بيش از هر هويت
ديگري در منطقه و جهان مطرح است(امينيان .)76-77 :1386،آنچه بيشتر محققان بر آن
اتفاقنظر دارند ،اين است که سه رکن مهم و عمده هويت ملي در ايران عبارتند از:
 -1جغرافيا و سرزمين با نوسانات ميان فالت ايران با مناطق کوهستاني آن  -2زبان
فارسي با همه تغييراتي که در اثر آميزش با زبانهاي ترکي ،مغول و عربي داشته
است  -3دين اسالم که با وجود همه اختالفات فرقهاي ،اصل و اساس آن ثابت باقي
مانده است(زاهد .)133 :1383،در پژوهش حاضر ابعاد تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي هويت ملي دانشجويان مورد سنجش قرار گرفته است.
1
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چارچوب نظري
آنچه در اين مطلب ،مورد بررسي ماست ،اين نکته مورد تأييد سازهانگاران است
که هويتها از پيش تعيينشده نيستند و هويتها بر ساخته ميشوند .اگر هويتها،
اجتماعي و حاصل تعامل باشند ،ميتوانند به صورتهاي متفاوتي شکل گيرند(مشيرزاده،
 .)333 :1384طبق نظر برساختهگرايان ،مليتها و هويتها در يک فرايند تبادلي و در
نتيجه تعامالت مختلف شکل ميگيرند .براي نمونه ،بنديکت اندرسون ملت را يک
اجتماع تخيلي تعريف ميکند که به کمک برخي فناوريها ،از جمله صنعت چاپ
بهطور بيناذهني در ميان افرادي که پيش از آن خود را متعلق به اجتماعات قومي،
محلي و مذهبي جداگانهاي ميپنداشتند ،تصور شده است .در جريان ساخته شدن
ملت ،از انواع اسطورهها و افسانهها ،بهويژه افسانههايي درباره مبدأ ملت بهرهگيري
ميشود .در ديدگاه برساختگرا ،ماهيت هويتها ،سيال و غير تثبيتشده از پيش
فرض ميشود(سيد امامي.)24-25 :1387 ،
ما در اين پژوهش ،از نظريه «نمايش خود در زندگي روزمره» اروينگ گافمن
استفاده خواهيم شد .گافمن در اين نظريه معتقد است ،هرگاه فرد نقشي بازي
ميکند ،تلويحا خواهان آن است که تماشاگران ،نقش يا اثري را که در حضور
آنان پرورانده ميشود ،جدي بگيرند .بازيگر تلويحا از تماشاگران ميخواهد تا باور
کنند او واقعا داراي همان خصوصياتي است که به نمايش ميگذارد و نقشي که او
ايفا ميکند ،همان تأثيرگذاري و نتايجي را دارد که تلويحا ادعا ميشود ،و بهطور
کلي امور همان گونهاند که در ظاهر هستند .در واقع ،اجراکننده نقش ،ميتواند
بهطور کامل در نقش خود غرق شود و خالصانه چنين بپندارد که تصويري که
از واقعيت نمايش ميدهد ،دقيقا خود واقعيت است .در صورتي که تماشاگران
نيز همين اعتقاد را  -دستکم در آن لحظه -درباره آنچه او نمايش ميدهد
داشته باشند ،کمتر کسي درباره واقعي بودن آنچه نمايش داده ميشود ترديد
کند(جالئيپور و محمدي .)156-157 :1387 ،استدالل ما در اين پژوهش ،نيز اين است که
فرد در فضاي مجازي خواهان تصديق شدن ويژگيهايي است که ارائه مينمايد .او
سعي ميکند هويتهاي گوناگوني را که در فضاي مجازي ارائه ميکند مورد پذيرش
قرار بگيرد و واقعيت آنگونه که او مينماياند مقبول شود .نتيجه چنين پديدهاي،
گاه چند هويتي يا بيهويتي خواهد بود که در سطح کالن ميتواند بر وحدت و
همبستگي نيز تأثيرگذار باشد.
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فضاي مجازي و تأثير آن بر هويت
عامل بنيادين در شكلگيري هويتهاي اجتماعي ،تعامالت انساني است .در واقع،
فرد هنگامي كه به تعامل با فرد ديگري ميپردازد ،هويت خويشتن را به عنوان
يك عضو جامعه پيدا ميكند .هويت در بستر تعامالت اجتماعي تعريف ميشود.
ظهور فناوريهاي نوين ارتباطي ،دگرگوني بنياديني را در معامالت و ارتباطات
انساني ايجاد كرده است .در فضاي مجازي ،مرز واقعيت با غيرواقعيت ،حقيقت
با غيرحقيقت مخدوش ميشود و «هستها»« ،نيست» جلوه داده ميشوند و
برعکس؛ فضايي که ميتواند به افکار عمومي شکل دهد و احساسات عمومي را به
غليان و هيجان درآورد ،ميتواند انسانها را در فضاي حاد -واقعيتي قرار دهد که در
آن به ستيزش و بحران بينديشند يا برعکس .شايد به جرئت بتوان فضاي مجازي
را از هم گسيختهترين و متکثرترين فضاي ممکن ناميد .اين فضا ،کام ً
ال مرکزگريز،
بدون مرز و فاقد نقطه ثقل است .مفهوم مرز در اين فضا دگرگون ميشود و ديگر
نميتوان از چارچوب مشخص و قاطعي به نام مرز صحبت کرد .فضايي بدون
مرکز که سبب ايجاد تکثر معنايي ميشود و از هرگونه طبقهبندي و دستهبندي
شدن ميگريزد؛ زيرا هر يک از مراکز به نوبه خود ،منشأ معنابخشيهاي متفاوت
به پديدارهاي اجتماعي ميشوند .هويت حاصل از چنين فضايي ،هويتي سيال،
ناپايدار و نامحدود خواهد بود .در چنين حالتي ،رابطه ساده و مشخص بين فرد با
اجتماع و معناي ثابت هويت در دنياي سنتي از بين ميرود و رابطهاي پيچيده،
غيرمتمرکز و منتج از مفهوم فضا در ارتباط با هويتها شکل ميگيرد که فاقد شکل
ساختيافته و مشخص است و از هر گونه تعريف و صورتبندي مشخص ميگريزد.
ويژگيهاي ارتباطات الکترونيکي حاکم بر فضاي مجازي ،شرايطي متفاوت از روابط
حقيقي و رودررو را براي كاربران آن فراهم ميكند .سرعت عمل ،ناشناس ماندن و
سيال بودن ميتواند فضاي يكسان و مشابهي را فارغ از الزامات ساختي (جنسيتي،
طبقاتي ،قومي ،نژادي و مکاني) فراهم سازد كه مستعد تجارب متفاوتي براي
كاربران آن است .تعامالت آزمايشي ،كنجكاوانه يا با نيت افزايش ظرفيت شناختي،
كاربران اينترنتي را با ذهنيت و گرايش جديدي تجهيز ميكند كه ميتواند رفتار و
تعامالت آنها در دنياي حقيقي را به چالش كشانده و تغييراتي را هر چند جزئي در
ميدان عمل اجتماعي آنها فراهم سازد .فضاي مجازي اين امكان را فراهم ميكند تا
افراد نيازها ،خواستهها و بازانديشي در هويت خويش را به درجاتي به دنياي حقيقي
خود تسري دهند و شرايط تازهاي را براي گفتگو ،تفاهم و تعامل در دنياي مجازي
و حقيقي فراهم ميسازد .مارك پاستر در« عصر دوم رسانهها» تأكيد ميكند در

اينترنت
بدون شک ،يکي از فراگيرترين و تأثيرگذارترين نمودهاي فضاي مجازي اينترنت
است .اينترنت به علت داشتن ويژگيهايي همچون سرعت دسترسي ،جذابيت و
فضاي تعاملي ،جوانان را به سوي خويش جذب نموده و حجم انبوهي از اطالعات
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دوره جديد كه اينترنت و ارتباطات الكترونيك در جامعه سيطره دارد ،اين دادهها
و اطالعات يا به عبارت دقيق كلمه ،اين اجتماعات مجازي هستند كه هويت افراد
را ميسازند .وسايل نوين اطالعاتي و ارتباطي در اثر تغييراتي كه در برداشتهاي
بشر امروزي به وجود ميآورند ،هويتها را در وضعيت كامال تازهاي قرار ميدهند كه
متفاوت و حتي مغاير با گذشته است(پاستر.)152 :1378 ،
هويت در اجتماعات مجازي جامعه اطالعاتي در مسير فرامليتي شدن حركت
ميكند .در واقع ،ارتباطي كه با اتكا به وسايل ارتباطي و اطالعاتي جديد شكل
ميگيرد ،چشم اندازي از فهم و درك جديدي از ذهنيت را آشكار ميسازد كه
در صورتبنديهاي گفتار و عملكرد كه به لحاظ تاريخي محسوس هستند ،جان
ميگيرد .اين ارتباطات راهگشاي نگريستن به انسان به عنوان پديدهاي چند اليه،
تغييرپذير ،منفعل و تكه تكه است .پديدهاي كه شكل دادن خويش را به گونهاي
طراحي ميكند كه با هرگونه تثبيت هويت ميستيزد .جامعه اطالعاتي مبين هويت
بيثبات ،تغييرپذير و منعطف انسان جديد است .هويت ملي در جامعه اطالعاتي به
دليل ظهور اجتماعات مجازي به شدت تهديد ميشود .اجتماعات مجازي ،تهديدي
براي اجتماعات واقعي است .در واقع ،در اجتماعات مجازي معموال افراد حداقل در
يك چيز اشتراك دارند و آن عاليق و منافعي است كه آنها را دور هم جمع ميكند.
اين منافع كه همان دسترسي به اطالعات است ،هويت آنها را ميسازند .هويتي
كه مدام در حال تغيير و ناپايدار است .هويت افراد در اجتماعات مجازي «هويتي
ديجيتال» است .عوامل ديگر ،همچون سرزمين ،زبان بومي و محلي ،كشور ،فرهنگ
ملي و نژاد ،هويت افراد را در اجتماعات مجازي تعيين نميكنند بلكه منافع مقطعي،
محدود و در حوزه موضوعات مختلف افراد را دور هم جمع ميكند و هويت آنها
را ميسازد(نورمحمدي .)31 :1388 ،اينترنت و موبايل به عنوان نمادهاي شاخص فضاي
مجازي ،منابع اساسي ايجاد هويتهاي متکثرند؛ به گونهاي که فرد با تلفن همراهي
که در دست دارد ،ميتواند به گستردهترين شبکههاي اجتماعي متصل گردد و با
معرفي خود با هويتهاي گوناگون ،خود را به گونهاي جديد بروز دهد .در ادامه ،به
بررسي اين دو منبع خواهيم پرداخت.
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و فضايي جديد را پيش روي آنان ميگشايد .اينترنت ،در واقع مكان بيمكان
است؛ جايي كه انسانها ميتوانند به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار نمايند ،قرارداد
ببندند ،گروههاي خود را بسازند ،پيام بفرستند يا چيزي را معرفي كنند .در اين
مكان ،مرزهاي جغرافيايي هيچ معنا و مفهومي ندارد و به همين سبب دشواريها
و مشكالت منطقي زمان و مكان از ميان برداشته شده است .همه چيز در تحرك
است و همواره اين تحرك ،شتابي بيشتر مييابد(اخگري .)42 :1388 ،اينترنت داراي
پنج ويژگي است که آن را از ساير رسانهها متمايز و به نوعي آن را خاص کرده
است .اين ويژگيها عبارت است از :ديجيتالي بودن ،تعاملي بودن ،واقعيت مجازي
بودن ،هايپرتکست بودن و مرکزي بودن (عاملي .)1 :1384 ،تعاملي بودن اينترنت و
قابليتهاي آن ،اين امکان را فراهم آورده که انسانها بتوانند از طريق صفحه کليد به
صفحه کليد(کيبرد  -کيبرد) با يکديگر ارتباط پيدا کنند و در فضايي مجازي ،انواع
هويتهاي مجازي را جعل کنند و با اين شيوه فضاي اينترنت به فضاي تعامل ميان
هويتهاي مجازي تبديل گردد .در اينترنت ،تعاريف خود تغيير ميکند .هويت که
به زبان فلسفي ،از «من» به عنوان مؤلفهاي ثابت و در واقع ،اين هماني فرد تعريف
ميشد ،در دنياي اينترنت عبارت از مؤلفههايي متغير در فضايي متغير است؛ گاه
بيانگر آرمانهاي فرد است و گاه بيانگر جنبههاي مخفي شخصيت فردي او که در
اجتماع زير نقابي که بر صورت داشته قادر به بيان آن نبوده است .از ديگر سو ،در
عالم واقع يک فرد با يک هويت با طرف مقابل ارتباط برقرار ميکند اما اينترنت به
او اين امکان را ميدهد که بتواند در يک لحظه چند هويت مختلف و گاه متضاد
داشته باشد؛ بنابراين رسانههاي مدرن براي انسان امروزي فضاهايي مجازي پديد
آوردهاند .تعريف و برداشت انسان در عصر حاضر از زمان و مکان دگرگون شده و
از اين رو در اين فضاهاي مجازي هويت مجازي يا به عبارت ديگر «من» اينترنتي
پديد آمده است .دادههاي شناور در فضاي اينترنت با استفاده از قابليتهاي خويش
بهطور مستقيم يا غيرمستقيم هويتهاي مذهبي ،ملي ،فرهنگي ،فردي جوان را
مورد تهديد قرار ميدهد .براي نمونه ،در مورد تأثير بر هويت فردي ،ميتوان به
اعتياد به اينترنت اشاره کرد .هنگامي كه فرد به صورت مداوم از اينترنت استفاده
ميكند ،ديگر فرصت شناسايي خويشتن و استعدادها و قابليتهاي خود را ندارد و به
همين دليل ،دچار بيهويتي فردي شده و نميداند كه چه كسي هست و چه كسي
بايد باشد(نجفي.)13 :1389 ،
چترومها يا تاالرهاي گفتگو به عنوان يکي پرطرفدارترين و پرکاربردترين
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امکانات در اينترنت محسوب ميشوند .چتروم در واقع فضايي است که در آن
افراد بدون آنکه يکديگر را ببينند با «ايميل» و از طريق شبکه اينترنت با هم در
ارتباطند و به گفتگوي نوشتاري ميپردازند .كاربران ممكن است در چترومها،
توصيف مجازي از ويژگيهاي رفتاري و شخصيتي خود ارائه دهند كه با ويژگيهاي
واقعي آنها تفاوت بنيادي داشته باشد .اين امر ميتواند
موجب به وجود آمدن هويت كاذب يا هويت موقت (آني) بنيادي شود .هويت
كاذب به اين معناست كه فرد هويتهايي را تجربه ميكند كه هيچ كدام متعلق به او
نيستند و هويت موقت يا آني نيز به اين معناست كه فرد در هر چت ،هويتي را معرفي
ميكند كه پايدار نيست و دوام آنها تنها تا پايان آن چت ادامه دارد .به اين ترتيب ،فرد
هويتهاي متعدد و فراواني را تجربه ميكند كه زودگذر و ناپايدارند (نوابخش.)159 :1389 ،
«بل» معتقد است جهان مجازي با تأثير گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات،
منشأ ظهور فرهنگهاي آني و به دنبال آن ،ظهور هويتهاي خلقالساعه شده است
كه در دوره محدودي شكل ميگيرند و با ظهور هويتهاي جديد به سرعت از
بين ميروند( .عاملي .)1 :1385 ،توصيف مجازي كه كاربران از ويژگيهاي رفتاري
و شخصيتي خود در فضاي چتروم به عمل ميآورند را ميتوان باتوجه به اين
گزارهها تبيين كرد؛ تالش براي پيشدستي در گرفتن اطالعات ،شناسايي اوليه از
مخاطب گفتگو ،توصيف انتخابي و گاه مبالغهآميز يا نادرست از برخي ويژگيهاي
رفتاري و شخصيتي و نشان دادن همدردي و همسويي براي جلب پشتيباني و
حمايت عاطفي مخاطب از جمله زمينههاي نشاندهندة تداركات و آمادگيهاي
پشت صحنهاي افراد براي نمايش روي صحنهاي خود هستند .ماهيت غير رودرروي
ارتباطات الكترونيكي اينترنتي همچنين ميتواند انگيزة بيشتري را براي كاربران
آن در بازي هويت ،رفتارهاي آزمايشي و ارائه تصويري غيرواقعي فراهم سازد كه
ريسك شرمندگي در آن کمتر است(ذکايي.)281 :1383 ،
يافتههاي پژوهش زنجانيزاده و جوادي که با عنوان «بررسي تأثير اينترنت بر
ارزشهاي خانواده در بين دانشآموزان دبيرستاني ناحيه  3مشهد» در سال -82
 83انجام شده است ،نشان ميدهد كه 45درصد دانشآموزان از اينترنت استفاده
ميكنند ،ميانگين استفاده از اينترنت  498دقيقه در هفته و ميزان استفاده از چت،
 127دقيقه در هفته بوده است .در پژوهشي ديگر ،بابايي ) (1382به اين نتيجه
دست يافت كه ايرانيان به چت عالقهمندند و بهجز معدود افراد متخصص ،سايرين
وارد محيط هاي تخصصي نميشوند .اسالمي ) (1383درتحقيق خود که در ميان
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دانشآموزان انجام گرفته است ،نشان ميدهد بيشترين استفاده از اينترنت براي
برقراري ارتباط و چت كردن است (نوابخش .)162-163 :1389 ،همه اين دادهها ،گوياي
اين مطلب است که عالقه بيش از حد جوانان ايراني به فضاهاي چتروم ،ميتواند
زمينه تهديد هويتي را براي آنان فراهم سازد .متأسفانه ،ضعف مهارتهاي اجتماعي
در برقراري ارتباط از سوي خانواده و نهادهاي آموزشي ،محدوديتهاي اجتماعي در
گفتگوهاي خصوصي ،انزواطلبي و نيازهاي جنسي ،نظر نوجوانان و جوانان را به
چترومها بيشتر کرده است .فرد در چتروم ،با نوعي احساس امنيت و آسودگي
خاطر از ديده نشدن ،تهديد نشدن و ناشناس ماندن ،در پي ارضاي نيازهاي روحي،
رواني ،جنسي و عاطفي خود بر ميآيد .او در چنين فضايي ،در خأل مؤلفههاي
هويتي خود  -چه در سطح فردي ،چه ملي -ممکن است به پرخطرترين رفتارهاي
رواني دست بزند .چنين فردي ،پس از مدتي با حل شدن در اين فضاي سيال و
غيرواقعي ،از محيط واقعي و فيزيکي ايزوله ميشود .در چنين وضعيتي ،مؤلفههاي
هويتي بومي -ملي که به آنها اشاره کرديم ،نه تنها تقويت نميشود ،اغلب محقق
نيز نميگردد.
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روش تحقيق
روش به کار رفته در اين پژوهش ،روش پيمايشي است .روش پيمايشي برحسب
شاخصهاي مختلف ،متفاوت است .براساس روش پيمايشي حاضر ،از بعد هدف،
توصيفي ـ تحليلي ،از بعد زمان ،به صورت مقطعي ،از بعد واحد تحليل ،متمرکز
بر افراد ،از بعد جامعه مورد بررسي ،بزرگ مقياس است.در اين پژوهش ،با توجه
به ماهيت کيفي و چند بعدي هويت ديني ،متغير هويت ديني در ابعاد شناختي،
مناسکي ،تجربي ،اعتقادي و پيامدي به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفته
است؛ بدين صورت که احساس تعلق ،تعهد و وفاداري به شناسههاي فرهنگ ديني،
مانند گرايش ديني ،پايبندي به مراسم مذهبي ،باور ديني و پيروي از دستورهاي
ديني ،نگرش افراد به بيحجابي ،مصرف مشروبات الکلي ،مذهبي بودن رهبران
سياسي ،معيار قرار دادن رعايت احکام در دينداري و ...عملياتي گرديده است .بر
اين اساس ،با طيفي پنج گزينهاي (کامال موافق ،موافق ،بينظر ،مخالف و کامال
مخالف) هويت ديني دانشجويان مورد آزمون قرار گرفته است .براي به دست آوردن
شاخص هويت ديني  16گويه و متغير هويت ملي  26گويه تنظيم و در اختيار
پرسششونده قرار داده شد .اين گويهها را در جداول زير ميتوان مشاهده کرد.

جدول شماره  -1ابعاد ،شاخصها و دامنه تغييرات هويت ديني
ابعاد هويت ديني

شاخصها

دامنه تغيير

هنگام شرکت در مراسم مذهبي احساس خوبي دارم.
تجربي(احساسي)

هنگام شنيدن اذان و قرآن احساس آرامش ميکنم.

1تا 5

بارها وجود خدا را در زندگي احساس کردهام.
معتقد به وجود خدا هستم.
اعتقادي(ايدئولوژيک)

به عقيده من آخرت وجود دارد.
اعتقاد به خدا را در سعادت دنيوي خود مؤثر ميدانم.
من به اصول دين معتقدم.
من فقط با هممذهب خود ازدواج ميکنم.

مناسکي(رفتاري)

من معموال در جشنها و مراسم مذهبي شرکت ميکنم.
من کتب ديني و مذهبي را مطالعه ميکنم.
من واجبات و فرائض ديني را انجام ميدهم.

شناختي(آگاهي)

در مورد احکام مذهبيام اطالعات کافي دارم.
با بدحجابي با قاطعيت بايد مبارزه کرد.
درباره خريد و فروش مشروبات الکلي بايد سختگيري کرد.
نبودنشان چندان مهم نيست.
بايد جلوي فيلمها و کتابهايي که با اعتقادات و باورهاي
مذهبي در تضاد است ،گرفته شود.

جدول شماره  -2ابعاد شاخصها و دامنه تغييرات هويت ملي
ابعاد هويت ملي

شاخصها

دامنه تغيير

اعتقاد به وجود جامعه ملي ـ ايراني و تمايل به زندگي در اين جامعه،
ضرورت وجود جامعه ملي ـ ايراني ،احساس تعلق و تعهد به حفظ
جامعه ملي ـ ايراني و پذيرش ديگران به عنوان هموطن ،اعتقاد راجع
اجتماعي

به سرنوشت و آينده جامعه ملي ،احساس افتخار نسبت به تعلق به
جامعه ملي ،تمايل به پرداختن هزينه الزم براي عضويت در جامعه
ملي ،نگرش نسبت به مباني همبستگي و همکاري اجتماعي ،اعتقاد
به ضرورت وحدت و همبستگي سياسي و اجتماعي

تاريخي

تعريف و تعيين دوره تاريخي ملت ايران ،احساس تعلق به دورههاي
تاريخي ،احساس افتخار نسبت به تعلق و سابقه تاريخي

 1تا 5
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پيامدي

رهبران سياسي بايد کاردان باشند ،مذهبي بودن يا
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ابعاد هويت ملي

دامنه تغيير

شاخصها
ارزشگذاري و قضاوت نسبت به ميراث گذشته ،اعتقاد نسبت به حفظ

فرهنگي

و تقويت ميراث فرهنگي ،اعتقاد و ارزشگذاري نسبت به زبان فارسي،
تربيت و نامگذاري فرزند ،ارزشگذاري نسبت به فرهنگ قومي ،ملي،
ديني و جهاني ،ارتباط ميان فرهنگ ايراني و فرهنگ ديني
ارزشگذاري به ساختارهاي سياسي گذشته ،اعتقاد به ضرورت
استقرار يک نظام سياسي واحد بر کل جامعه ايران ،عالقه قلبي
به يک نظام سياسي داراي ارزشهاي همهپسند در کشور ،دفاع از
يکپارچگي و همبستگي سياسي ،ايدئولوژي سياسي مناسب براي

سياسي

نظام سياسي مطلوب ،ساختار قدرت مناسب براي کشور ،جايگاه
و نقش خود(شهروند) در نظام سياسي ،نگرش نسبت به جايگاه و
نقش حکام در جامعه ،نگرش نسبت به حکام گذشته در نظامهاي
سياسي گذشته ،جايگاه کشور در نظام سياسي بينالمللي ،دفاع
از تصميمگيريهاي نظام سياسي کشور و حمايت از سياستهاي
کالن کشور
(حاجياني)450 :1388 ،
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جدول شماره  -3تعريف عملياتي ،سطح سنجش و دامنه تغيير فضاي سايبر
تعريف عملياتي

سطح سنجش

دامنه تغيير

تعامالت شبکهاي شده بين افراد و آفريدههاي
معنويشان و هر چيز همراه با چنين شبکهها
و تعامالتي ،مانند استفاده از اينترنت ،ميزان
استفاده و نوع استفاده

ترتيبي

1-5

اسمي

1-2

فاصلهاي

0-120

جدول شماره  -4ابعاد و شاخصهاي فضاي سايبر
متغير

ابعاد

شاخصها و معرف

دسترسي

وجود رايانه شخصي ،سهولت دسترسي به اينترنت ،سرعت اينترنت ،ميزان
مهارت در استفاده از اينترنت
سابقه مصرف

طول مدت آشنايي با اينترنت

ميزان مصرف

مدت زمان استفاده از اينترنت ،مدت زمان
استفاده از اينترنت در شبانهروز ،ميزان
استفاده از اينترنت در هفته اخير

فضاي مجازي
مصرف
نوع مصرف

جدول شماره  -5ضرايب پايايي مقياسهاي استفاده شده
ضريب آلفاي

رديف

متغير

تعداد شاخص

1

هويت ديني

16

%820

ميزان دسترسي به اينترنت

9

%701

ميزان و نوع مصرف

17

%787

2

تعامل در فضاي سايبر

استاندارد شده

متغير هويت ديني ،متغير وابستهاي است که تحقيق حاضر با هدف بررسي
چگونگي و چرايي آن صورت گرفته است .تحليل عاملي متغير مذکور ،اين امکان
را فراهم ميآورد که بر اساس دادههاي تجربي ،نخست ابعاد متغير و دوم اجزايي
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داشتن وبالگ شخصي ،ميزان عضويت
در سايتهاي اينترنتي ،استفاده از اينترنت
براي دريافت و ارسال مطالب ،ارسال و
دريافت ايميل ،استفاده از سايتهاي علمي
آموزشي ،استفاده از اينترنت براي دريافت
اخبار ،چت کردن ،خريد و فروش آنالين،
دوستيابي ،بازي رايانهاي ،امور اداري،
نشر افکار و عقايد خود ،برقراري ارتباط با
افرادي در ساير کشورها ،ثبتنام در آزمون
ها و غيره ،عضويت در کلوپها ،سرگرمي،
دانلود بازي و موسيقي و فيلم ،دستيابي به
سايتهاي بهداشتي ،دسترسي به اطالعاتي که
صحبت کردن در مورد آنها در واقعيت خيلي
راحت نيست .استفاده از نامهاي مستعار در
ارتباطات اينترنتي
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که هر بعد را تشکيل ميدهند شناسايي شوند و به اين ترتيب ،شناخت و بصيرت
بيشتري نسبت به اين مفاهيم حاصل گردد .با اين توصيفات ،نتايج تحليل عاملي
گوياي اين مطلب است که متغير مذکور از نظر پاسخگويان داراي دو بعد اساسي
بوده است که در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره  -6خروجي تحليل عاملي هويت ديني
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عوامل

ارزش ويژه

درصد واريانس به حساب آمده

درصد وارياني تجمعي

عامل اول

3/835

42/765

42/765

عامل دوم

1/659

18/989

56/967

بر اساس نتايج تحليل عاملي ،هويت ديني در بين پاسخگويان داراي دو بعد
اساسي به شرح زير است:
 -1بعد اول شامل گويههاي شماره ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 14و  16است .مقادير بار عاملي هر يک از اجزا نشان ميدهد که داشتن احساس
خوب هنگام شرکت در مراسم مذهبي با بار عاملي ( )%935انجام واجبات ديني با
بار عاملي( )%792و اعتقاد به اصول دين با بار عاملي( )%801بيشترين سهم را در
تشکيل اين بعد داشتهاند .بر اين مبنا ،اين بعد از هويت ديني را ميتوان «احساس
و باور ديني» ناميد.
 -2بعد دوم شامل گويههاي سختگيري درباره مشروبات الکلي با بار
عاملي( )%960مبارزه با بدحجابي با بار عاملي( )%825و مبارزه با فيلمها و کتابهاي
داراي تضاد با اعتقادات مذهبي با بار عاملي ( )%832است که ميتوان آن را «التزام
عملي به دين» ناميد.

جامعه آماري
جامعه آماري را دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه ياسوج ،شامل  5000نفر از
دانشجويان در مقطع کارشناسي(نوبت روزانه و شبانه) تشکيل دادند که با استفاده
از فرمول نمونهگيري کوکران ،حجم نمونه  340نفر تعيين و به صورت طبقهاي
ساده گزينش ،انتخاب و مطالعه دانشجويان آغاز گرديد.
جمعآوري اطالعات مربوط به متغيرهاي مستقل مورد مطالعه در جامعه آماري
مورد پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکميل شده توسط دانشجويان انجام شد.

تأييد روايي ظاهري پرسشنامه توسط استادان رشته علوم سياسي و علوم اجتماعي
صورت گرفت .همچنين از آزمون آلفاي کرونباخ براي ارزيابي ميزان اعتبار يا روايي
ابزارسنجش بهره گرفته شد و يک مطالعه پيشاهنگ انجام شد .به منظور تعيين
انحراف معيار جامعه مورد مطالعه و همچنين تعيين دقت احتمالي مطلوب ،تعداد
 30دانشجو خارج از جامعه آماري مورد تحقيق ،به طور تصادفي انتخاب و پيش
آزمون انجام شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از بسته نرمافزاري SPSS Win
استفاده گرديد.

يافتههاي پژوهش
يافتههاي پژوهش در دو قسمت تحليل توصيفي و تبيين دادهها دستهبندي ميشود.
 -1تحليل توصيفي

-1-1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
از ميان مجموع پرسششوندگان  177نفر را دانشجويان دختر و  163نفر را
دانشجويان پسر به خود اختصاص دادند .به عبارت ديگر  52درصد از پاسخ
دهندگان را زنان و  47درصد را مردان تشکيل دادند.
جدول شماره  -7توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
زن

111

32/64

مرد

229

67/35

جمع

340

100

 -2-1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سکونت
از نظر محل سکونت  222نفر در شهر و  100نفر ساکن روستا بودند 18 ،دانشجو
نيز به محل سکونت خود اشاره نکرده بود .به عبارت ديگر 12/04 ،ساکن شهر و
 11/88ساکن روستا بودند.
جدول شماره  -8توزيع فراواني پاسخگويان برحسب محل سکونت
محل سکونت

مقدار فراواني

ميانگين

انحراف معيار

شهر

222

12/04

3/62

روستا

100

11/88

3/33
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جنسيت

مقدار فراواني

درصد

169

 -3-1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي
جامعه آماري پژوهش از بين دانشجويان رشتههاي کشاورزي ،علوم پايه ،فني و مهندسي
و علوم انساني انتخاب شدند .از آنجا که نوع نمونهگيري به صورت تصادفي صورت
گرفت ،نمونهها برحسب نوع رشته تحصيلي به صورت متوازن به دست نيامد اما با توجه
به جمعيت دانشکدههاي موجود در دانشگاه ،داراي تناسب تقريبي با جمعيت بود.
جدول شماره  -9پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي
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رشته

تعداد فراواني

ميانگين

انحراف معيار

دانشکده علوم انساني

133

12/24

3/31

دانشکده فني مهندسي

69

13/13

3/47

دانشکده علوم پايه

45

11/31

3/54

دانشکده کشاورزي

91

11/16

3/55

جمع کل

338

12/01

3/50

 -4-1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سال ورود به دانشگاه
از آنجاکه دانشجويان سال سوم و چهارمي به نسبت دانشجويان ورودي جديد
معموال زمان بيشتري را به استفاده از فضاي سايتهاي رايانهاي خوابگاه و دانشگاه
اختصاص ميدهند و اين نکته در پژوهشهاي ميداني پيشين در دانشگاه اثبات
گرديده بود ،تالش شد تا نمونه به صورتي تقريبا متوازن دربردارنده هر دو گروه
دانشجويان باشد تا در پايان بتوان نتايج حاصله را ميانگيني صحيح از دانشجويان
دانشگاه درنظر گرفت .بر اين اساس 158 ،نفر از پرسششوندگان از دانشجويان سال
اول يا دوم و  180نفر سال سوم و چهارم بودند.
جدول شماره -10پاسخگويان بر حسب سال ورود به دانشگاه
سال ورودي

مقدار فراواني

ميانگين

انحراف معيار

دو سال اول

158

11/53

3/65

دو سال دوم

180

12/46

3/35

 -5-1توصيف آماري هويت ديني در ميان دانشجويان
جدول زير ،نما و ميانگين هويت ديني دانشجويان را نشان ميدهد .نتايج به دست
آمده گوياي اين نکته است که ميزان احساس تعلق ،وفاداري و تعهد به شناسههاي

هويت ديني در ميان دانشجويان قابل توجه است .ميانگين هويت ديني 52/67
است که بر مبناي يک مقياس صفر تا  100بيش از حد متوسط ارزيابي ميشود.
ميانگين مذکور بيانگر اين واقعيت است که اکثر دانشجويان به هويت ديني گرايش
دارند .در ميان دانشجويان بررسي شده ،احساس سربلندي و تعلق خاطر زيادي
نسبت به مؤلفهها و شناسههاي فرهنگ ديني ،مانند اعتقاد به خداوند ،احساس
وجود خدا ،اعتقاد به آخرت ،احساس آرامش هنگام شنيدن قرآن و اذان و اعتقاد
به اصول دين وجود دارد .درمجموع ،ميتوان گفت با توجه به اينکه پنج بعد هويت
ديني (تجربي ،اعتقادي ،مناسکي ،پيامدي و شناختي) اجزاي هويت دانشجويان را
تشکيل داده است و اغلب دانشجويان به ابعاد پنجگانه مذکور گرايش دارند ،وقتي
دانشجويان مجبور به اولويتبندي ابعاد هويت ديني خود ميشوند  90/1درصد
پاسخگويان بعد اعتقادي 84/8 ،درصد بعد تجربي 67/3 ،درصد بعد مناسکي44 ،
درصد بعد پيامدي و  28/5درصد بعد شناختي هويت ديني را در اولويت خود قرار
دادهاند و نسبت به آن احساس تعهد ميکنند.
جدول شماره  -11مشخصات دانشجويان برحسب هويت ديني
متغير

شاخص مرکزي

ضعيف

25

7/35

متوسط

130

38/23

قوي

185

54/42

جمع

340

100

نما

قوي

ميانگين

52/67

 - 6-1توصيف آماري هويت ملي در ميان دانشجويان
جدول زير ،نما و ميانگين هويت ملي دانشجويان را نشان ميدهد .طبق نتايج
به دست آمده ،ميانگين هويت ملي دانشجويان  58/33است که بر مبناي يک
مقياس صفر تا  100بيش از حد متوسط ارزيابي ميشود .ميانگين مذکور بيانگر
اين واقعيت است که اکثر دانشجويان به هويت ملي گرايش دارند .مقايسه ميانگين
هويت ديني و ملي دانشجويان ،گوياي اين نکته است که هويت ملي در ميان
دانشجويان باالتر از ميانگين هويت ديني است.
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هويت ديني

گزينه ها

فراواني

درصد خالص
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جدول شماره  -12توصيف آماري هويت ملي در ميان دانشجويان
متغير

هويت ملي

شاخص مرکزي
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گزينه ها

فراواني

درصد خالص

ضعيف

33

9/70

متوسط

101

29/70

قوي

206

60/58

جمع

340

100

نما

قوي

ميانگين

58/33

 -7-1توصيف آماري تعامل در فضاي سايبر در ميان دانشجويان
با توجه به اينکه هدف پژوهش ،سنجش رابطه فضاي مجازي با هويت ديني و
ملي دانشجويان بود ،ابتدا ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت مورد بررسي قرار
گرفت .طبق اطالعات به دست آمده ،ميزان بهرهمندي و دسترسي به ابزارهاي
نوين اطالعاتي و ارتباطي ،مانند اينترنت در  74/99درصد دانشجويان متوسط به
باالست .به لحاظ ميزان مصرف در  72/05درصد دانشجويان مورد بررسي ،ميزان
مصرف کاالهاي نوين فرهنگي نظير اينترنت متوسط به باال است و فقط در 27/94
درصد پاسخگويان ميزان استفاده در حد کم است .بر همين مبنا ،ميزان تعامل در
فضاي سايبر در  18/82درصد دانشجويان در حد کم ،در  51/47درصد در حد
متوسط و در  29/70درصد در حد زياد است؛ بنابراين حدود يک سوم دانشجويان
را ميتوان به عنوان کاربر حرفهاي درنظر گرفت.
جدول شماره  -13مشخصات دانشجويان برحسب ميزان تعامل در فضاي سايبر
متغيرها

ميزان دسترسي

شاخص مرکزي

گزينه ها

فراواني

درصد خالص

کم

85

25

متوسط

160

47/05

زياد

95

27/94

جمع

340

100

نما

زياد

متغيرها

ميزان مصرف

شاخص مرکزي

تعامل در فضاي سايبر

شاخص مرکزي

گزينه ها

فراواني

درصد خالص

کم

95

27/94

متوسط

172

50/58

زياد

73

21/48

جمع

340

100

نما

متوسط

کم

64

18/82

متوسط

175

51/47

زياد

101

29/70

جمع

340

100

نما

متوسط
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 -2تبيين دادهها
تحليل دو متغيري هويت ديني با تعامل در فضاي سايبر
براساس نتايج تحليلهاي دو متغيري در جدول شماره  14ميتوان گفت ،ميزان
هويت ديني دانشجويان با ميزان تعامل آنها با فضاي مجازي رابطه معکوس دارد.
به عبارت ديگر ،هرچه دانشجويان در تعامل بيشتر با فضاي مجازي قرار داشته
باشند ،از هويت ديني آنها کاسته خواهد شد .نتايج مربوط به تحليل همبستگي
ابعاد مختلف متغير تعامل در فضاي سايبر با هويت ديني نشان ميدهد که بين
ابعاد ميزان مصرف و دسترسي با هويت ديني و ملي همبستگي منفي وجود دارد؛
يعني با افزايش ميزان مصرف و دسترسي به اينترنت از برجستگي هويت ديني
و ملي نزد دانشجويان کاسته ميشود .دادههاي جدول شماره  15نشان ميدهد
شاخصها و ابعاد هويت ديني در ارتباط با فضاي سايبر است در ميان ابعاد هويت
ديني ،فضاي سايبر بيشترين تأثير را بر هويت تجربي و اعتقادي گذاشته است؛
از اينرو ميتوان گفت کمترين تأثير در بعد شناختي و پس از آن در بعد مناسکي
بوده است و دانشجويان در اين بعد هويتي خود ،قويتر بودهاند که جاي تأمل
دارد.
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جدول شماره  -14سنجش رابطه هويت ديني با متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل

هويت ديني
مقدار کندال

گاما

مقدار کا اسکوير

سطح معناداري

دسترسي

-0/094

-0/191

6/120

0/045

مصرف

-0/130

-0/261

10/540

0/002

تعامل در فضاي سايبر

-0/101

-0/206

11/302

0/005

جدول شماره  -15بررسي رابطه هويت ديني و تعامل با فضاي مجازي توسط دانشجويان
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ابعاد هويت ديني

مقدار کندال

گاما

مقدار کا اسکوير

سطح معناداري

شناختي

30%-

74%

722/10

16/0

تجربي

140%-

370%-

02/17

001/0

اعتقادي

130%-

230%-

98/15

002/0

مناسکي

70%-

140%-

86/9

023/0

پيامدي

79%-

165%-

60/6

017/0

مقايسه آمار فوق با آن دسته از دانشجوياني که اظهار داشتهاند به ميزان کم از
اينترنت استفاده ميکنند ،نشان ميدهد دسته دوم در همه ابعاد هويت ديني خود
به مراتب وضعيت بهتري دارند .دليل اين مسئله ،بيش از هرچيز به دادههاي منتشر
شده در فضاي مجازي بازميگردد.
به لحاظ هويت ملي ،نتايج دادههاي گردآوري شده نشان ميدهد که بيشترين
تأثيرگذاري فضاي مجازي بر هويت ملي دانشجويان به ترتيب در شاخصهاي
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي بوده است.
جدول شماره  -16بررسي رابطه هويت ملي و تعامل با فضاي مجازي توسط دانشجويان
ابعاد هويت ملي

مقدار کندال

گاما

مقدار کا اسکوير

سطح معناداري

اجتماعي

-0/130

-0/340

15/090

0/002

تاريخي

-0/056

-0/092

13/900

0/161

فرهنگي

-0/070

-0/141

10/160

0/025

سياسي

-0/128

-0/315

15/081

0/002
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بحث
بر اساس نتايج تحليل دو متغيري که در جدول شماره  15آمده است ،ميتوان
گفت بين هويت ديني و ملي دانشجويان و فضاي سايبر ،رابطه معکوس وجود دارد؛
بدين معنا که با افزايش استفاده از اينترنت و فضاي مجازي از از ميزان هويت ملي
و ديني آنها کاسته خواهد شد .همچنين همانگونه که توضيح داده شد ،بر اساس
آمار به دست آمده ،فضاي سايبر بيشترين تأثير را بر ابعاد پيامدي و تجربي و
کمترين تأثير را بر بعد شناختي گذاشته است .در بعد هويت ملي نيز شاخصهاي
سياسي و اجتماعي بيشترين آسيب را به نسبت شاخصهاي فرهنگي و تاريخي
شاهد بودهاند .بدين ترتيب ،ميتوان گفت فرضيه اصلي پژوهش مورد تأييد قرار
گرفته و دانشجوياني که کمترين استفاده از فضاي مجازي را داشتهاند ،از هويت
ديني و ملي قويتري نسبت به همتايان خود که بيشتر از فضاي مجازي استفاده
کردهاند ،برخوردار هستند .افزون بر اين ،در ميان حدود دو سوم دانشجويان،
مصرف کاالهاي نوين فرهنگي متوسط و زياد است .بر همين مبنا ،مصرف اينترنت
در حدود  72/05درصد از دانشجويان در حد متوسط و کم و  21/48درصد آنان
در حد زياد است.
از نظر گيدنز ،هويت ملي در حدود  19سالگي به پختگي ميرسد(به نقل از جعفري کيذقان .)1384 ،بر
اين اساس ،انتظار ميرود که از سالهاي آغاز دورة نوجواني ،افزايشي در هويت
ملي صورت گيرد،اما برخي يافتههاي پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد
که با باال رفتن سن افراد ،هويت ملي آنان تضعيف ميشود .براي نمونه ،طالبي
در پژوهشي نتيجه گرفت که دبيرستانيها در مقايسه با مقاطع پايينتر ،هويت
ملي ضعيفتري دارند .جعفري کيذقان( )1384و رباني و حسني ()1388
نيز نشان دادند که بين سن و هويت ملي در نوجوانان و جوانان همبستگي
منفي وجود دارد؛ چنان که با باال رفتن سن ،گرايشهاي ملي افراد کاهش
مييابد (به نقل از حسيني انجداني .)59 :1390،اين مسئله در مورد دانشجويان نيز به نظر
صادق ميرسد .اما در زمينه اينکه چه عاملي باعث ميشود برخالف گفته گيدنز،
هويت ملي دانشجويان ضعيفتر از گذشته آنها باشد ،نتايج پژوهش حاضر به نظر
قابل تأمل ميرسد .يافتههاي پژوهش ،ديدگاههاي نظري رابرتسون ،تاملينسون،
کاستلز ،گيدنز و فوکوياما درباره تأثير جهاني شدن و تعامل در فضاي سايبر شدن
تعلقات ديني افراد را تأييد ميکند(کاستلز ،1380،گيدنز ،1384 ،1387 ،رابرتسون،1388 ،1991،
 ،1386فوکوياما ،2002،2003 ،1989،1992 ،تاملينسون .)1381،1387 ،همچنين با يافتههاي
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اولسون( ،)1998گلين( ،)1997گوريز( ،)2000فانک و همکاران( ،)1996گرونهوگ
و همکاران( ،)1985حافظنيا و همکاران( ،)1385باقري( ،)1384ميرمحمدي و
ساروخاني( ،)1391حسيني( ،)1390جانپرور و حيدري( ،)1390علوي ،هاشميان
و جنتيفرد( ،)1387احمدپور و قادرزاده ( )1389و نوابخش ،هاشمنژاد و شمپور
( )1389انطباق دارد .اين تحقيقات ،تأثير فضاي مجازي بر هويت را تأييد کردهاند
اما صرفنظر از يافتههاي فوق ،دستهاي ديگر از پژوهشهاي صورت گرفته وجود
دارد که چنين رابطهاي را تأييد نميکنند .پژوهش زنجانيزاده و جوادي(،)1384
دوران( ،)1382شرفي ( )1377و موحدي و کاووسي( )1390از جمله اين تحقيقات
است که بر اساس يافتههاي فوق ،هيچ رابطه معناداري بين تجربه فضاي سايبرنتيک
و هويت افراد شناسايي نشده است و نشان ميدهد که اينترنت بر هويت اجتماعي
تأثيري ندارد .يافتههاي حسيني انجداني حتي تأييد مينمايد که استفاده از رايانه
و اينترنت در تقويت هويت ملي تأثير مثبت دارد(حسيني انجداني .)91 :1390،اين امر
گوياي پيچيدگي رابطه و بنابراين آثار متقابل و متفاوت سطحي ،عميق ،کوتاهمدت
و بلندمدتي است که ميان دو متغير ،بهويژه در حضور ديگر متغيرهاي زندگي
اجتماعي ميتوان تصور کرد .همچنين پيشينه تاريخي و مذهبي قوي کاربران
اينترنت يا قرار گرفتن در محيطهاي جانبي که در آن نسبت به هويت ديني و ملي
تأکيد و توجه ميشود ،نقش مؤثري در شدت و ضعف نتايج به دست آمده دارد .با
اينحال و بهرغم پژوهشهاي صورت گرفته ،موضوع فوق همچنان جاي تحقيق و
بررسي بيشتر را دارد و نياز است تا در تحقيقي جامع ،ارزيابي نسبت به تأثير عامل
فوق بر هويت ملي و ديني دانشجويان در دانشگاههاي سراسر کشور صورت گيرد و
با توجه به نتايج حاصل شده براي هر استان برنامهريزي الزم صورت پذيرد.

نتيجهگيري
در عصر کنوني با گسترش فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي جهان دومي با عنوان
فضايي مجازي شکل گرفته است که ماهيت و عملکرد آن با جهان اول (جهان
واقعي) متفاوت است .جهان مجازي با تأثير گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات،
منشأ ظهور فرهنگهاي آني و به دنبال آن ،هويتهاي همزمان ،متکثر و ناپايدار شده
است كه در دوره محدودي شكل ميگيرد و با ظهور هويتهاي جديد به سرعت
از بين ميرود .اين به وجود آمدن و از بين رفتن هويتهاي جديد ميتواند به اين
دليل باشد كه هويتها پشتوانهاي ندارند و طبق مرزها و مكانها شكل نگرفتهاند.
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به طور کلي ،فضاي مجازي عالوه بر سودمنديهاي فراوان ،آسيبهايي نيز براي
جامعه ،بهويژه قشر جوان در پي دارد .از آنجايي که امنيت در دوره کنوني از بعد
سختافزاري (سياسي -نظامي) به بعد نرمافزاري (ارزشها ،هنجارها ،هويت) متمايل
شده است ،ارزشها و هنجارهاي مخرب غير بومي با بهرهگيري از ابزارهاي ارتباطي
از جمله فضاي مجازي ،ميتواند زيانهاي جبرانناپذيري به بنيانهاي ارزشي جامعه
مذهبي ايران وارد سازد .با توجه به اينکه بخش بزرگي از جمعيت ايران را جوانان و
به ويژه تحصيلکردگان دانشگاهي تشکيل ميدهد ،مديران و سياستگذاران امنيتي
الزاماً بايد در تدوين راهبردهاي امنيتي کشور ،توجه ويژهاي به اين قشر جامعه
داشته باشند .نسل جوان کنوني ،بهويژه قشر دانشجو ،نسلي پر جنب و جوش و
آگاه است که متأسفانه در برابر بحرانها و چالشهاي عظيم اقتصادي -اجتماعي-
فرهنگي و هجمه تبليغاتي سامانههاي ارتباطي -اطالعاتي کشورهاي غربي که در
انديشه مسخ هويتي مردم ايران هستند ،قرار گرفته است .به همين دليل ،توجه
به امنيت اجتماعي هويت محور که نهادهاي اجتماعي ،جوانان و دانشجويان در
تعريف و تأمين آن نقش اصلي را داشته باشند ،از اهميت بسزايي برخوردار است.
در اين راستا ،عالوه بر دستگاههاي سياستگذار و مجري ،نهادهاي جامعهپذيري به
مثابه بخش نرمافزاري نظام اجتماعي با تقويت سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي و
ارائه الگوهاي صحيح و مقبول ارزشي ميتوانند نقش زمينهساز (غيرمستقيم) را در
ايجاد همگوني و يکپارچگي ملي و مقابله با ناامنيهاي داخلي و تهديدات برآمده از
فضاي مجازي ايفا نمايند .براي نمونه ،با بومي و محلي كردن محتوا در اينترنت و
فضاي مجازي ميتوان مرزهايي كه در جهان واقعي وجود دارد ،به صورت مجازي
در اينترنت بازسازي و نمادهاي هويت را در آنجا مطرح کرد تا بتوان هويتهاي
مربوط به آن مرزها را بازسازي نمود .همانطور كه بيان شد ،جهان مجازي در
موازات با جهان واقعي در حركت است؛ بنابراين با بازسازي هويت در جهان مجازي،
هويتها در جهان واقعي هم تقويت ميشوند .ديگر اينكه درون فضاي مجازي عالوه
بر ترسيم مجدد مرزها ،فرهنگ محلي و فرهنگ اختصاصي هر گروه بازنمايي
شود .بدين ترتيب نظام سياسي -اجتماعي با کارکرد حفظ الگو و دروني کردن
ارزشها از طريق سياستگذاريهاي درست و عملکرد معقوالنه نهادهاي جامعهپذيري
(خانواده ،همساالن ،مذهب ،آموزش و پرورش ،رسانه و  )...ميتواند از بروز رفتارهاي
انحرافي و کجرويهاي اجتماعي  -روانشناختي جلوگيري کند و تمام توان خود را
در راستاي نيل به اهداف به کار گيرد.
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4242گيدنز ،آنتوني ()1387؛ پيامدهاي مدرنيت ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،مرکز
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